
 
 

รายงานฉบับสมบูรณ 

 
 

โครงการ 
“เครือขายสารสนเทศเพือ่การพฒันาสหกรณ” 

(15 สิงหาคม 2552 - 14 สิงหาคม 2553) 

 
 
 
 
 

โดย 
 

รองศาสตราจารยจุฑาทิพย  ภัทราวาท และคณะ 
 

สิงหาคม  2553 



คํานํา 
 

โครงการเครือขายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ ไดดําเนินการภายใตชุด
โครงการวิจัย “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม” โดยมุงไปที่การพัฒนา
เว็บไซต ควบคูไปกับการจัดทําและเผยแพรวารสารฅนสหกรณที่เปนวารสารรายไตรมาส อันนําไปสู
สังคมขอมูลขาวสารดานสหกรณ ที่จะยกระดับพัฒนาสหกรณไปสูระบบสหกรณที่มีคุณคาดวยการ
รณรงคใหผูนําและฝายจัดการสหกรณบริโภค และนําขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของไปใชประโยชน ใน
การพัฒนาสหกรณอยางเหมาะสมและเกิดประโยชนตอสมาชิกและชุมชน 

ซ่ึงเนื้อหาสาระของรายงานฉบับนี้เนนไปที่กระบวนการทํางานอันอยูภายใตกรอบ
คิดการดําเนินการของโครงการและผลการดําเนินการพัฒนาเครือขายสารสนเทศดานสหกรณ และการ
จัดทําและเผยแพรวารสารฅนสหกรณ ซ่ึงแมการดําเนินการที่ผานมาจะมีขอจํากัดบาง แตก็เปนการ
เรียนรูที่จะพัฒนาภายใตเปาหมายรวมกัน การพัฒนาเปนสังคมฐานความรูแกผูมีสวนเกี่ยวของกับการ
สหกรณอันจะเปนกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณใหเกิดประโยชนในวงกวาง
มากขึ้น 

ใครขอขอบพระคุณ ดร.สีลาภรณ บัวสาย เจาหนาที่ สกว.ฝาย 4 ผูทรงคุณวุฒิ นักวิจัย
ทุกทาน และเจาหนาที่สถาบันวิชาการดานสหกรณ ที่ทําใหงานวิจัยสําเร็จลงภายในเวลาที่กําหนด หาก
มีขอแนะนําประการใด ผูประสานงานยินดีนอมรับดวยความขอบคุณ 
 
 
 
 

(รองศาสตราจารยจุฑาทิพย   ภัทราวาท) 
      หัวหนาโครงการ 

                    สิงหาคม  2553 
 



บทสรุปผูบรหิาร 
โครงการเครือขายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ 

 
  การดําเนินการโครงการเครือขายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการสหกรณ ในระยะที่ 2 นี้ 
ไดมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดของกระบวนการทํางานและเนื้อหาสาระ ทั้งที่เปนสวนของเว็บไซต 
(www.cai.ku.ac.th) และวารสารฅนสหกรณ โดยมุงที่จะนําชุดความรูและขอมูลขาวสารในสวนที่
เกี่ยวของและเปนประโยชนสําหรับการพัฒนาการสหกรณไปในทิศทางของระบบสหกรณที่มีคุณคาและ
การคาที่เปนธรรม ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาการสหกรณและการขับเคลื่อนการวิจัยของชุด
โครงการ 
  ในสวนของการพัฒนาเว็บไซตนั้น ไดปรับปรุงโครงสรางเว็บไซตและรูปแบบการ
นําเสนอใหมใหนาสนใจมากขึ้น ประกอบดวย ระบบการลงทะเบียนสมาชิกวารสารฅนสหกรณ การ
จัดทําภาพเคลื่อนไหวภายในเว็บไซต การเปดพื้นที่ใหผูสนใจเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับวารสาร การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการวิจัยและบทความ และไดพัฒนาเว็บไซตใน
ภาษาอังกฤษ ในสวนที่เปนสาระสําคัญ และบทความที่นาสนใจ เพื่อการขยายเครือขายแกผูสนใจใน
ตางประเทศดวย 
  ในสวนของการจัดทําวารสารฅนสหกรณนั้น เปนไปภายใตกลไกการทํางานของ
คณะทํางานวารสารที่มีการประชุมเพื่อขับเคลื่อนภารกิจทุกสัปดาห โดยมุงเนนไปที่การขยายเครือขาย
คอลัมนนิสต และการถอดความสําหรับบทความที่นาสนใจจากสถาบันวิชาการในตางประเทศ เพื่อให
สมาชิกวารสารไดเขาถึงสารสนเทศที่ใหมสดกวา ซ่ึงถือเปนจุดขายของวารสาร ในสวนของการรณรงค
สมาชิกวารสารนั้น ปจจุบันมีหลายกลุมและองคกรที่ใหการสนับสนุน อาทิ เครือขายผูเชี่ยวชาญของกรม
สงเสริมสหกรณ ชุมนุมสหกรณระดับชาติและสหกรณออมทรัพยหลายแหง ในสวนของทีมวิจัยไดจัดให
มีการจัดบูทประชาสัมพันธในโอกาสตางๆ การจัดทํา tele sale สําหรับกลุมเปาหมายผูนําสหกรณใน
ตางจังหวัด โครงการรวมแบงปนสานฝนฅนสหกรณ  และโครงการฝากขายรานศึกษาภัณฑพาณิชย 
  ในการสํารวจความคิดเห็นของสมาชิกและผูอานวารสาร  นั้น  ไดใชวิ ธีการสง
แบบสอบถามทางไปรษณีย และในการจัดบูทประชาสัมพันธ ผลการสํารวจจากผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน 68 ราย พบวา ผูตอบแบบสํารวจ มีความพึงพอใจในวารสารฅนสหกรณ ในภาพรวมอยูในระดับ
มาก  
  การดําเนินการในระยะตอไปจะเนนไปที่การสรางเครือขายใหกลุมเปาหมายไดเขามามี
สวนรวมในการนําเสนอบทความในวารสาร การจัดทําสารคดีที่สามารถเปนส่ือนําความคิดเชิงกระบวน
ทัศนเร่ืองการพัฒนาสหกรณในเชิงคุณคาใหมากขึ้น 

http://www.cai.ku.ac.th/
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บทที ่1 

บทนํา 

 

1.1 หลกัการและเหตุผล 

  ผลการขบัเคล่ือนการดาํเนินการโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพฒันาสหกรณ์ 

ในช่วงแรกในปีท่ีผ่านมาซ่ึงมุ่งไปท่ีการพฒันาเว็บไซต์ (www.cai.ku.ac.th) และการจดัทาํและเผยแพร่

วารสารฅนสหกรณ์ ในรูปแบบของวารสารรายไตรมาส แก่ผูน้าํและฝ่ายจดัการสหกรณ์ โดยมีเป้าหมายอยู่

ท่ีการพฒันาเป็นสังคมฐานความรู้แก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการสหกรณ์ ซ่ึงมีอยู ่10 ลา้นคนนั้น  

  ผลการดาํเนินงานในปีแรก ภายใตก้ารดาํเนินงานของทีมประสานงานกลาง (สถาบนั

วิชาการด้านสหกรณ์) ในส่วนของเว็บไซต์ นั้นได้พฒันาเมนูขอ้มูลในเว็บไซต์ทั้งส้ิน 60 รายการ โดย

ผูส้นใจสามารถเขา้เยี่ยมชมเวบ็ไซต์และคน้ควา้ขอ้มูลของ www.cai.ku.ac.th ไดจ้ากโดเมนดงักล่าว ทั้ง

โดยตรงและคน้หาผา่น Search engine ไดแ้ก่ www.google.com, www.yahoo.com และ www.msn.com โดยพบวา่

มีผูส้นใจเขา้เยีย่มชมเวบ็ไซตเ์ฉล่ียเดือนละ 550 ราย  

  ในส่วนของการดาํเนินการจดัทาํวารสารฅนสหกรณ์นั้น ไดจ้ดัทาํวารสารทั้งส้ิน 8 ฉบบัๆ

ละ 1,000 เล่ม โดยมีกาํหนดการเผยแพร่ในเดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธันวาคม และมีเน้ือหา

สาระมุ่งไปท่ี หวัเร่ืองสาํคญั 4 ประการ ไดแ้ก่ เติมความรู้ เล่าสู่กันฟังจากงานวิจัย ติดตามความเคลื่อนไหว

ในแผนพัฒนาการสหกรณ์ และนานาสาระ ตลอดจนการจดัทาํแคตาล็อกสินค้าสหกรณ์ และสินคา้ชุมชน 

เพื่อกระตุ้นกรอบคิดในเร่ืองของนวตักรรมใหม่ในการพฒันาสหกรณ์แก่ผูน้ําและฝ่ายจดัการซ่ึงเป็น

กลุ่มเป้าหมายสาํหรับปีแรก  

  แมว้า่พฤติกรรมการบริโภคขอ้มูลข่าวสารของผูน้าํฝ่ายจดัการ และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งยงัมี

นอ้ยมาก แต่กระบวนการรณรงคภ์ายใตว้ธีิการจดังานเสวนา และการเชิญชวนดว้ยวิธีการต่างๆ ผา่นกลไก

ของเครือข่ายนักวิจยั ก็ทาํให้มีสมาชิกวารสารจาํนวน 408 คน ตลอดจนได้พยายามหาสปอนเซอร์เพื่อ

นาํมาลดค่าใชจ่้ายในการจดัพิมพไ์ดใ้นบางส่วน  

  จากการสาํรวจสถานการณ์การใชส่ื้อสารสนเทศในรูปแบบของเวบ็ไซตแ์ละวารสารเชิง

วชิาการท่ีมีอยู ่ไดแ้ก่ โค-ออปนิวส์ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  สารสหกรณ์ของกรมส่งเสริม

สหกรณ์ และหนงัสือพิมพเ์กลียวเชือก ตลอดจนเวบ็ไซตห์น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ สันนิบาตสหกรณ์แห่ง

ประเทศไทย (www.clt.or.th) กรมส่งเสริมสหกรณ์ (www.cpd.go.th ) กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ (www.cad.go.th) 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จาํกัด (www.fsct.com) ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแห่ง

ประเทศไทย จาํกดั (www.cultthai.coop) และสหกรณ์ต่างๆ พบวา่ โดยทัว่ไป ขอ้มูลข่าวสารท่ีหน่วยงาน/

องค์กรต่างๆ จดัทาํและเผยแพร่ มกัจะเนน้ไปในรูปเน้ือหาสาระของการประกาศวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ของ

หน่วยงาน ตลอดจน การให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวกบักิจกรรมของตน และพบวา่ ขอ้มูลข่าวสารในส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งกบั ความรู้ ผลงานวิจยั นวตักรรมและสารสนเทศท่ีเอ้ือต่อการพฒันาสหกรณ์ ไปในทิศทางเชิง

http://www.google.com/


คุณค่านั้นยงัมีน้อย จึงสมควรท่ีจะดาํเนินการโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพฒันาสหกรณ์ ใน

ลกัษณะโครงการต่อเน่ืองในระยะเวลาพอสมควร เพื่อกระตุน้ให้ผูน้าํ ฝ่ายจดัการ และสมาชิกสหกรณ์ 

ตลอดจนประชาชน เห็นความสําคญัของการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเพื่อการใชป้ระโยชน์และการพฒันาไปสู่

สังคมฐานความรู้ (Knowledge base society) ดงันั้น การดาํเนินงานโครงการเครือข่ายสารสนเทศด้าน

สหกรณ์ในระยะท่ี 2 น้ี จึงจะยงัคงมุ่งเนน้ไปท่ี การพฒันาเวบ็ไซต ์ซ่ึงจะเพิ่มในส่วนของการสร้างบล็อก

นักวิจัยควบคู่ไปกับการกระตุ้นให้ฝ่ายจัดการสหกรณ์ หันมาสนใจในเวทีเรียนรู้ ผ่านเครือข่าย

อินเตอร์เน็ทให้มากข้ึน ในส่วนของวารสารฅนสหกรณ์นั้น จะเนน้ไปท่ีการสร้างเครือข่ายคอลมันิสตท์ั้ง

จากภาควชิาการ ภาครัฐ และภาคขบวนการให้มีเน้ือหาสาระท่ีเป็นประโยชน์และทนัเหตุการณ์ ควบคู่ไป

กบัการกระตุน้ให้ผูน้าํ ฝ่ายจดัการและผูส้นใจ ตลอดจนสถาบนัการศึกษา เขา้เป็นสมาชิกวารสารให้มาก

ข้ึน นอกจากนั้นจะไดจ้ดัทาํและเผยแพร่เอกสารและส่ือประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบ ต่าง ๆ เช่น แผ่นพบั    

วีดีทศัน์ และเอกสารวิชาการท่ีเป็นผลงานวิจยัและชุดความรู้ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขบัเคล่ือนการ

พฒันาการสหกรณ์และการคา้ท่ีเป็นธรรมแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อการนาํไปใชป้ระโยชน์ 

 

1.2 วตัถุประสงค์  

2.1 เพื่อพฒันาเครือข่ายสารสนเทศด้านสหกรณ์ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ท เพื่อให้

สามารถเขา้ถึงผูน้าํและฝ่ายจดัการสหกรณ์ และการสร้างเมนูขอ้มูลให้ครอบคลุมเน้ือหาสาระท่ีนาํพา

ความรู้และการปรับกระบวนทศัน์สู่การพฒันาการสหกรณ์ 

2.2 เพื่อพฒันาเครือข่ายสารสนเทศดา้นวารสารฅนสหกรณ์ ให้เป็นท่ีสนใจในกลุ่มผูน้าํ 

ฝ่ายจดัการ และการนาํไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาสหกรณ์  

2.3 เพื่อจดัทาํและเผยแพร่เอกสารและส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีเป็นชุดความรู้จากการวิจยั ตวั

แบบและแนวทางปฏิบติัท่ีดีจากผูน้าํสหกรณ์และชุมชน 
 

1.3 ผลลพัธ์ทีค่าดหวงั  

  3.1 เน้ือหาสาระของเวบ็ไซต์มีชุดความรู้ สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์และเป็นปัจจุบนั 

สะดวกต่อการสืบคน้เพื่อการนาํไปใชป้ระโยชน์  

  3.2 วารสารฅนสหกรณ์ มีเน้ือหาสาระท่ีสอดคล้องเหมาะสมกับการขบัเคล่ือนการ

พฒันาการสหกรณ์ สู่ระบบสหกรณ์ท่ีมีคุณค่า และเป็นท่ีสนใจของผูน้าํและฝ่ายจดัการสหกรณ์  

  3.3 มีเอกสารเผยแพร่และส่ือประชาสมัพนัธ์เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจแก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 

1.4 ผลกระทบทีค่าดว่าจะเกดิขึน้  

4.1 เกิดสังคมขอ้มูลข่าวสาร  ท่ีเปิดโอกาสให้นกัวิจยั นกัวิชาการ ผูท้รงคุณวุฒิ ไดเ้ขา้มา

มีส่วนร่วมในการแบ่งปันความรู้ ในการพฒันาสหกรณ์ไปสู่ระบบสหกรณ์ท่ีมีคุณค่า  
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4.2 ผูน้าํและฝ่ายจดัการสหกรณ์ สนใจอ่านวารสารฅนสหกรณ์  ติดตามเว็บไซต์ และ

ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากเอกสารและส่ือประชาสัมพนัธ์ และนาํไปใชป้ระโยชน์ ในภารกิจท่ีตนรับผดิชอบ  

 

1.5 กรอบคิดการดําเนินการของโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพือ่การพฒันาสหกรณ์  

  การดาํเนินการของโครงการ  เครือข่ายสารสนเทศฯ จะเป็นไปภายใตก้ารมีส่วนร่วมของ

เครือข่ายผูท้รงคุณวุฒิ เครือข่ายนักวิจยั และนักวิชาการ การสืบคน้และประมวลชุดความรู้จากแหล่ง   

ปฐมภูมิ อาทิ เอกสารเผยแพร่ของ สกว. และสถาบนัการศึกษาต่างๆ จากนั้น จะนาํเสนอในรูปของเอกสาร

เผยแพร่ ส่ือประชาสัมพนัธ์  เวบ็ไซต์ของสถาบนัวิชาการดา้นสหกรณ์ (www.cai.ku.ac.th) และวารสาร  

ฅนสหกรณ์ ซ่ึงเป็นวารสารรายไตรมาสเผยแพร่แก่ผูน้าํ ฝ่ายจดัการ และผูส้นใจ เพื่อนาํไปสู่สังคมขอ้มูล

ข่าวสารและการนาํไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาสหกรณ์ 

 

บล็อกนักวิจัย

เมนูเว็บไซต์

เติมความรู้ เล่าสู่กันฟ�งจากงานวิจัย

ติดตามความเคลื�อนไหว

ในแผนพัฒนา

การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสหกรณ์ 

แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ 

- เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ

- เครือข่ายนักวิจัย 

- เครือข่ายนักวิชาการ 

แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ 

- เอกสารวิชาการสหกรณ์

- เอกสารวิชาการของ

   สถาบันการศึกษา 

เว็บไซต์ 

www.

cai.ku.ac.th

วารสาร    

ฅนสหกรณ์

 

การสืบค้นและ

ประมวลความรู้

การจัดทําและเผยแพร่

• ผู้นําสหกรณ์

• ฝ�ายจัดการสหกรณ์

• ผู้สนใจ

“สังคมข้อมูลข่าวสาร

ด้านสหกรณ์”

เอกสาร/สื�อ 

ประชาสัมพันธ์

 
 

 

รูปที ่1 กรอบคิดการดาํเนินการของโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพฒันาสหกรณ์  
 

1.6 กระบวนการทาํงาน  

  กระบวนการทาํงานในระยะท่ี 2 จะมี 3 ส่วน  

ส่วนแรก : จะเป็นกระบวนการจดัทาํ เวบ็ไซตแ์ละวารสารฅนสหกรณ์ ตลอดจนเอกสาร

เผยแพร่และส่ือประชาสัมพนัธ์ภายใตที้มงานโครงการ ภายใตก้รอบคิด ขอ้ 1.5  
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  ส่วนที่ 2 : การเผยแพร่ จะดาํเนินการรณรงคใ์นรูปของสมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ และ

บล็อกนกัวจิยั/ผูน้าํ สาํหรับเครือข่ายสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต เพื่อกระตุน้การบริโภคขอ้มูลข่าวสารแก่

ผูน้าํและฝ่ายจดัการตลอดจนผูส้นใจ  

ส่วนที่ 3 : เป็นการติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์ โดยทีมงานเพื่อให้ได้ขอ้มูล

ป้อนกลบัสาํหรับการดาํเนินการในระยะต่อไป 

 

เริ่มต้น 

• การสืบค้น 

• การสัมภาษณ์

• การประมวล

• การจัดทํา

• การเผยแพร่ • การติดตามการ

ใช้ประโยชน์

• การประเมินผล

• เนื้อหาสาระเป�นประโยชน์/

เป�นป�จจุบัน

• การใช้ประโยชน์ใน เว็บไซต์/

วารสาร/เอกสาร/สื่อปชส.

การจัดทํา-เผยแพร่ -ติดตามประเมินผล ตัวชี้วัด

ทีมงานโครงการ 

 
 

รูปที ่2 กระบวนการทาํงานของโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพฒันาสหกรณ์ 

 

1.7 แผนการดําเนินงาน  
 

ลาํดบัท่ี กจิกรรม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 การประชุมวางแผนในระยะท่ี 2 ทีมงาน              

2 การพฒันาเวบ็ไซตแ์ละการเผยแพร่              

3 การจดัทาํวารสารและการเผยแพร่             

4 การรณรงคก์ารเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร              

5 การติดตามประเมินผล             

6 การสงัเคราะห์และจดัทาํรายงาน             
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บทที ่2 
ผลการดําเนินงาน 

 
  การพฒันาเวบ็ไซต์ในช่วงระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา ไดป้รับเปล่ียนรูปแบบหน้าเว็บเพจ

ใหม่ เพื่อจดัรูปแบบขอ้มูลต่างๆ ใหมี้ความน่าสนใจมากยิง่ข้ึน โดยมีขั้นตอนการพฒันาดงัน้ี 
 

1. การออกแบบเวบ็ไซต์ใหม่ 
  ศึกษาขอ้มลูจากเวบ็ไซตเ์ก่าเพื่อนาํมาออกแบบรูปแบบการสร้างเวบ็ไซตใ์หม่ ศึกษาโทน

สีท่ีจะนาํมาใช้งานไดเ้ลือกโทนสีเขียวเขม้กบัสีเขียวอ่อนเป็นพื้นหลงั การเลือกโทนสีเขียวเพื่อให้ผูเ้ขา้

เยี่ยมชมเว็บไซต์รู้สึกสบายตาในการเขา้ชมเวบ็ไซต์ โดยการออกแบบหน้าเว็บเพจแต่ละหน้ายงัคงใช้

ขอ้มูลเดิมของเวบ็ไซต์เก่า และปรับปรุงรูปแบบในการนาํเสนอให้เด่นชดัมากข้ึนโดยใช้มาสคอสของ

สถาบนัฯ คือผีเส้ือเป็นตวัแบบในเว็บไซต์ และมีภาพเคล่ือนไหวต่างๆ โดยภายในเว็บไซต์สามารถ

แบ่งเป็นเมนูต่างๆ ไดด้งัน้ี 

  1. กลุ่มภารกิจงานวิจยั ไดแ้ก่ ระบบการวิจยัดา้นสหกรณ์ ภายใตแ้ผนงานดา้นการวิจยั

ของสถาบนัฯ โครงการวจิยัท่ีไดรั้บการสนบัสนุน สกว. ปี 2551 โครงการวจิยัท่ีไดรั้บการสนบัสนุน สกว. 

ปี 2552 และโครงการวจิยัท่ีไดรั้บการสนบัสนุน สกว. ปี 2553 ซ่ึงแสดงขอ้มูลรูปแบบตารางโครงการวิจยั

ท่ีสถาบนัฯ เพื่อใหท้ราบถึงการดาํเนินงานของสถาบนัฯ ในแต่ละปี 

  2. กลุ่มภารกิจงานบริการวิชาการ ตั้งแต่ปี 2548 ถึง 2553 เป็นแสดงขอ้มูลในรูปแบบ

ตารางการดาํเนินงานวิจยัและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงดาํเนินงานวิจยัและกิจกรรมต่างๆท่ีจดัข้ึนใน

แต่ละปี 

  3. กลุ่มภารกิจเช่ือมโยงเครือข่าย ไดแ้ก่ เครือข่ายพระสงฆ ์เครือข่ายคลงัสมอง เครือข่าย

นกัวิจยั เครือข่ายผูต้รวจสอบกิจการ สก. เครือข่ายผูน้าํสหกรณ์ท่ีมีคุณค่า เครือข่าย       ฅนสหกรณ์ และ

เครือข่ายผูจ้ดัการสหกรณ์ เพื่อให้ทราบถึงรายช่ือบุคลากรภายในเครือข่ายต่างๆ ท่ีเขา้ร่วมการทาํงานวิจยั

ต่างๆ 

  4. กลุ่มรายงานวจิยัและบทความท่ีน่าสนใจ ไดแ้ก่ รายงานวิจยั การนาํเสนองานวิชาการ 

บทความท่ีน่าสนใจ/เอกสารเผยแพร่ พ็อคเก็ตบุ๊คออนไลน์ และเอกสารและส่ิงพิมพอ่ื์นๆของ สว. สก. 

เพื่อเป็นการเผยแพร่บทความขอ้มลูข่าวสารต่างๆ ของสถาบนัฯ ซ่ึงจะมีล้ิงคใ์หส้ามารถดาวโหลดไฟลไ์ด ้

  5. กลุ่มกิจกรรมในสถาบนัในรอบปี ตั้งแต่ ปี 2548 ถึง 2553 เป็นกิจกรรมท่ีทางสถาบนั

จกัข้ึน เช่น งานประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ท่ีมีคุณค่า โครงการฝึกอบรมผูต้รวจสอบ

กิจการสหกรณ์ฯ เป็นตน้ เพื่อใหท้ราบถึงการดาํเนินงานของสถาบนัในแต่ละปี 



  6. กลุ่มหอประวติัรางวลัเกียรติคุณ ซ่ึงจะเก็บขอ้มูลของผูท่ี้ไดรั้บรางวลัจากงานประกาศ

เกียรติคุณนกัสหกรณ์และสหกรณ์ท่ีมีคุณค่า ประจาํทุกปี เพื่อให้ทราบถึงบุคลากรท่ีไดรั้บรางวลัและมี

ประวติัของบุคคลนั้นๆ 

  7. กลุ่มข่าวและภาพกิจกรรม เพื่อให้ทราบถึงให้ขอ้มูลข่าวประชาสัมพนัธ์ของสถาบนัฯ 

และภาพกิจกรรมท่ีสถาบนัไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ  

  8. กลุ่มวารสารฅนสหกรณ์ เพื่อให้ทราบถึงเน้ือหาบางส่วนภายในเล่มวารสารฅน 

สหกรณ์ท่ีสาํคญั และเป็นเร่ืองเด่นภายในเล่ม 

  9. กลุ่มรางวลัท่ีไดรั้บ เพื่อให้ทราบถึงขอ้มูลของโครงการวิจยัท่ีไดรั้บรางวลั เช่น รางวลั

โครงการวจิยัขา้วคุณธรรม 

  10. กลุ่มรวม Link เพื่อใหท้ราบถึงขอ้มูลของล้ิงคก์ารเขา้ถึงเวบ็ไซตต่์างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

เน้ือหาของสถาบนัฯ ซ่ึงมีทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

  11. กลุ่ม Blog เพื่อให้ทราบถึงขอ้มูลการใชง้าน Blog และการให้ขอ้มูลข่าวสาร ภายใน 

Blog เช่น ตอบคาํถามออนไลน์ประจาํทุกสัปดาห์ และการใหข้อ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติม 

  12. กลุ่มเก่ียวกบัสถาบนัฯ  ไดแ้ก่ ประวติั ปณิธาน/วิสัยทศัน์/พนัธกิจ โครงสร้างการ

บริหารงาน คณะกรรมการประจาํสถาบนัฯ ท่ีปรึกษาสถาบนัฯ ท่ีปรึกษาผูอ้าํนวยการ ผูท้รงคุณวุฒิดา้น

การวิจยั ผูท้รงคุณวุฒิดา้นหลกัสูตรฝึกอบรม ผูบ้ริหารและบุคลากร ปฎิญญาของสถาบนัฯ ปี 2553 และ

รายงานประจาํปี เพื่อให้ทราบถึงแหล่งรวบรวมความเป็นมาของสถาบนัฯ และผูท่ี้สนใจไดรู้้จกัสถาบนัฯ 

มากยิง่ข้ึน 

  13. กลุ่มแผนผงัเวบ็ไซต ์เป็นเมนูท่ีสามารถเขา้เช่ือมโยงไปยงัล้ิงคต่์างๆ ภายในเวบ็ไซต์

ของสถาบนัฯ ไดทุ้กเมนู เพื่อใหผู้เ้ขา้ใชบ้ริการสะดวกมากยิง่ข้ึน 

  14. กลุ่มติดต่อกบัสถาบนัฯ เป็นเมนูท่ีแสดงแผนท่ีตั้งของอาคารสํานกังานของสถาบนัฯ 

เพื่อให้ผูท่ี้สนใจสามารถติดต่อกบัสถาบนัฯ ได้ง่ายข้ึน ซ่ึงจะแสดงท่ีอยู่ เบอร์โทรศพัท์ไวใ้ห้ติดต่อได้

สะดวก 

  15. กลุ่มวีดีทศัน์ของสถาบนัฯ เป็นเมนูท่ีให้ผูท่ี้สนใจสามารถเขา้รับชมภาพ          วีดี

ทศัน์ในเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถาบนัฯ เช่น ครบรอบสถาบนัวิชาการดา้นสหกรณ์ ปีท่ี 3      วิถีแห่ง

ความพอเพียง : ขา้วคุณธรรม ชุดท่ี 1 และชุดท่ี 2 เวทีเรียนรู้ "สู่..เส้นทางสหกรณ์ท่ีมีคุณค่า" 15 กนัยายน 

2552  วสิัยทศัน์เครือข่ายคุณค่า และการพฒันาสตรีสหกรณ์ เป็นตน้ เพื่อให้ผูเ้ขา้ใชบ้ริการไดท้ราบถึงการ

ดาํเนินงานของสถาบนัฯ ผา่นส่ือวดีีทศัน์ 

  16. กลุ่มเมนูโครงการวิจยั เป็นเมนูท่ีให้ทราบถึงรายช่ือของบุคลากรในโครงการวิจยั

ต่างๆ  

  17. กลุ่มเมนูคลงัความรู้ เป็นเมนูท่ีให้ทราบถึงขอ้มูลข่าวสารเก่ียวขอ้งกบัโครงการวิจยั

และข่าวสารของสหกรณ์ เช่น ข่าวยางพารา ข่าวผลไม ้และข่าวขา้วหอมมะลิ เป็นตน้ 
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  18. กลุ่มแบบประเมินความคิดเห็นต่างๆ เพื่อให้ผูท่ี้เขา้ใชบ้ริการของสถาบนัฯ ไดแ้สดง

ความคิดเห็นถึงการเขา้ใชบ้ริการกบัทางสถาบนัฯ ไดแ้ก่ แบบประเมินความคิดเห็นการใชบ้ริการเวบ็ไซต์

สถาบนัฯ แบบประเมินความคิดเห็นสมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ และแบบประเมินความคิดเห็นของ

ผูใ้ชบ้ริการต่อการบริการของสถาบนัฯ เป็นตน้ เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็นของผูเ้ขา้ใชบ้ริการ และนาํ

ขอ้มูลมาวเิคราะห์ เพื่อปรับปรุงแกไ้ขบริการต่างๆ ของสถาบนัฯ ใหดี้ข้ึน 

  19. กลุ่มแนะนาํหนงัสือของสถาบฯั เป็นเมนูท่ีแสดงถึงรายช่ือหนงัสือท่ีทางสถาบนัฯ ได้

จดัทาํข้ึนเพื่อจาํหน่ายให้กบัผูท่ี้สนใจในเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสหกรณ์ สามารถดูรูปภาพตวัอย่างเวบ็ไซต์

ไดด้งัรูปภาพล่างน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบเวบ็ไซตใ์หม่ 
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2. การจัดทาํระบบลงทะเบยีนผ่านเวบ็ไซต์ 
  การจัดทาํระบบลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ จัดทาํข้ึนเพื่ออาํนวยความสะดวกให้กับ

ผูใ้ช้บริการของสถาบนัวิชาการดา้นสหกรณ์ สามารถลงทะเบียนเขา้ร่วมกิจกรรมไดอ้ยา่งรวดเร็ว ระบบ

ลงทะเบียนท่ีไดป้รับปรุงมาจากรูปแบบเวบ็ไซต์เก่า  เช่น ระบบลงทะเบียนสมคัรสมาชิกวารสารฅนส

หกรณ์ ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมเวทีสนทนาไขปัญหาสหกรณ์ และระบบลงทะเบียนสมคัรโครงการ

ฝึกอบรมหลกัสูตรผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพยอ์ยา่งผูช้าํนาญการ รุ่นท่ี 7 เป็นตน้ และไดพ้ฒันา

เพิ่มเติมระบบลงทะเบียน 2 ระบบ ดงัน้ี 
  
 
 
 

รูปแบบเวบ็ไซตเ์ก่า 
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  2.1 ระบบลงทะเบียนสมคัรรับข่าวสารของสถาบนัวชิาการดา้นสหกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 ระบบลงทะเบียนสมคัรผูน้าํการเปล่ียนแปลง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. การจัดทาํโฆษณากจิกรรมต่างๆ ภายในเวบ็ไซต์ 
  เพื่อให้ผูเ้ยี่ยมชมเวบ็ไซต์ไดเ้ห็นถึงกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เพื่อเชิญชวนให้ผูท่ี้

สนใจเขา้ร่วมในกิจกรรมนั้นๆ มากข้ึน หรือทราบถึงกิจกรรมท่ีทางสถาบนัฯไดจ้ดัข้ึนในช่วงนั้นๆ 
 
 
 
 
 

4. การจัดทาํ E-book 

  4. การจัดทาํ E-book 
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การจดัทาํ E-book เป็นรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ เพื่อให้ความ

สะดวก รวดเร็ว และมีความน่าสนใจมากข้ึน เสมือนการเปิดหนงัสือบนหนา้จอคอมพิวเตอร์ ไดจ้ดัทาํ

สารบญัของวารสารฅนสหกรณ์เพิ่มเติมข้ึนเป็นทางเลือกในการติดตามคอลมัน์ต่างๆ ในวารสารฯ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 ภาพเคลือ่นไหว ภาพกจิกรรมของสถาบันฯ 
ภาพกิจกรรมของสถาบนัฯ ไดจ้ดัมาวางไวย้งัหน้าแรกของเวบ็ไซต์สถาบนัฯ เพื่อให้ผู ้

เยี่ยมชมเวบ็ไซต์ไดท้ราบถึงกิจกรรมของสถาบนัฯ ในแต่ละเดือน โดยไดจ้ดัทาํให้ภาพเคล่ือนไหวโดย

เล่ือนจากซา้ยไปขวา ทาํใหเ้วบ็ไซตมี์ความน่าสนใจมากข้ึน 

 
 
 
 
 
 

6. ข้อมูลข่าวสารผ่านบลอ็ค (Blog) 
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  เป็นแหล่งท่ีให้ขอ้มูลข่าวสารของสถาบนัวิชาการด้านสหกรณ์ ให้กับผูท่ี้เขา้เยี่ยมชม

บล็อคไดแ้สดงความคิดเห็นต่างๆ เก่ียวกบับทความ นิยามศพัท์ และการตอบคาํถามออนไลน์ ของทาง

สถาบนัในเวบ็บลอ็ค 
  6.1 เวบ็บล็อค ใหข้อ้มูลตอบคาํถามออนไลน์ของสถาบนัฯ ประจาํทุกสัปดาห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 เวบ็บล็อค ใหข้อ้มูลนิยามศพัทข์องสถาบนัฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. การจัดทาํเวบ็ไซต์ภาษาองักฤษ 
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  การจดัทาํเวบ็ไซต์ภาษาองักฤษ เพื่อทาํการเผยแพร่ขอ้มูลต่างๆ ไดก้วา้งมากข้ึนทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ โดยได้ปรับเปล่ียนตามรูปแบบเว็บไซต์ใหม่ ในโทนสีเขียว เพื่อให้เป็นใน

รูปแบบเดียวกบัเวบ็ไซตใ์หม่ 
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2.2 การจัดทาํและเผยแพร่วารสารฅนสหกรณ์ 

 

  ผลการดาํเนินโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพฒันาสหกรณ์เป็นปีท่ี 2 นั้น มี

กรอบทิศทางการดาํเนินงานดงัน้ี 

 

วารสารฅนสหกรณ์

โครงการร่วมแบ่งป�น

สานฝ�นฅนสหกรณ์

โครงการรณรงค์สมัครสมาชิก

วารสารฅนสหกรณ์

โครงการฝากขาย

ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ คุรุสภา

ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์

สาขาราชดําเนิน

ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์

สาขาฟ�วเจอร์ปาร์ค รังสิต

จัดบู๊ทtelesale

ต่ออายุ

สมาชิกวารสาร

สมัครสมาชิก

วารสาร

ห้องสมุดประชาชน สก.ขนาดเล็ก

ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เข้าอบรม

โครงการ PAR 

ของกรมส่งเสริม

สหกรณ์

สํานักงานสหกรณ์

จังหวัดต่างๆ 

 
 

รูปที ่3 แผนการดาํเนินงานพฒันาวารสารฅนสหกรณ์ 

 

1. โครงการรณรงค์สมัครสมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ 

  ในส่วนของวารสารฅนสหกรณ์ท่ีผา่นมานั้น ไดมี้โครงการณรงคส์มาชิกวารสาร ซ่ึงเป็น

อีกหน่ึงโครงการท่ีมีการรณรงค์ให้คนในขบวนการสหกรณ์และส่วนท่ีเก่ียวขอ้งได้เห็นถึงคุณค่าของ

ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ท่ีสามารถพฒันาสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได ้โดยโครงการน้ีแบ่งออกเป็น 2 

กระบวนการคือ การจัดบู๊ทประชาสัมพันธ์วารสารฅนสหกรณ์ และการโทรศัพท์ประชาสัมพนัธ์

วารสารฅนสหกรณ์ไปยงัสหกรณ์ต่างๆ ซ่ึง มีผลดาํเนินการดงัน้ี 

 

1.1 การจัดบู๊ทประชาสัมพนัธ์วารสารฅนสหกรณ์ 

  ในระยะเวลา  1 ปีท่ีผ่านมานั้น ทางสถาบนัวิชาการดา้นสหกรณ์ไดมี้การดาํเนินการ

จดับูท๊เพื่อประชาสัมพนัธ์วารสารฅนสหกรณ์ จาํนวน 4 แห่ง ดงัน้ี 

1) การจดับูท๊ประชาสัมพนัธ์วารสารฅนสหกรณ์ในงานเสวนา เวทีเรียนรู้ “สู่.....เส้นทาง

สหกรณ์ท่ีมีคุณค่า” และร่วมฉลองการประกาศเกียรติคุณนกัสหกรณ์และสหกรณ์ท่ีมีคุณค่าแห่งปี 2552  

 - 13 - 



ณ หอ้งสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ในวนัองัคารท่ี 15 กนัยายน 2552 

ซ่ึงมีผูส้นใจสมคัรสมาชิกวารสารจาํนวน 24 ราย 

2) การจดับู๊ทประชาสัมพนัธ์วารสารฅนสหกรณ์ท่ีงานนิทรรศการ “บนเส้นทางงานวิจยั 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” งานเกษตรแฟร์ ประจําปี 2553 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ระหวา่งวนัท่ี 29 มกราคม – 6 กุมภาพนัธ์ 2553 ซ่ึงมีผูส้นใจ

สมคัรสมาชิกวารสารจาํนวน 3 ราย 

3) การจดับู๊ทประชาสัมพนัธ์วารสารฅนสหกรณ์ในงาน “การอบรมบริหารความเส่ียง

ของสหกรณ์ออมทรัพย”์ ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั ในวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 

2553 ซ่ึงมีผูส้นใจสมคัรสมาชิกวารสารจาํนวน 3 ราย 

4) การจดับู๊ทประชาสัมพนัธ์วารสารฅนสหกรณ์ในงานประชุมเสวนา “100 ปี การ

สหกรณ์ไทย: อดีต ปัจจุบนั และอนาคตท่ีทา้ทาย” ณ อาคารปฎิบติัการ คณะเศรษฐศาสตร์ ในวนัท่ี 22 

กุมภาพนัธ์ 2553  

5) การจดับูท๊ประชาสัมพนัธ์วารสารฅนสหกรณ์ในงานสมัมนาวิชาการเร่ือง “การดาํเนิน

ธุรกิจสหกรณ์ในสถานการณ์เศรษฐกิจไทยปัจจุบนั” และการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2552 ชุมนุม

สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแห่งประเทศไทย จาํกดั ณ ห้องศรีวรา แกรนด์บอลรูม โรงแรมทาวน์ อินทาวน์ 

กรุงเทพ ระหวา่งวนัท่ี 23-24 เมษายน 2553 ซ่ึงมีผูส้นใจสมคัรสมาชิกวารสารจาํนวน 7 ราย 

6) การจดับู๊ทประชาสัมพนัธ์วารสารฅนสหกรณ์ในงาน การจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ 

หลกัสูตรการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ณ ห้องชลาลยั โรงแรมชลจนัทร์ พทัยา รีสอร์ท จงัหวดั

ชลบุรี ระหวา่งวนัท่ี 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2553 ซ่ึงมีผูส้นใจสมคัรสมาชิกวารสารจาํนวน 7 ราย 

7) การจดับู๊ทประชาสัมพนัธ์วารสารฅนสหกรณ์ในงาน ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 

2553 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั ณ ห้องรอยลั จูบิล่ี บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ 

ศูนยแ์สดงสินคา้และการประชุมอิมแพค็เมืองทองธานี จงัหวดันนทบุรี ในวนัท่ี 12 มิถุนายน 2553 ซ่ึงมี

ผูส้นใจสมคัรสมาชิกวารสารจาํนวน 2 ราย 

 

1.2 การทาํ Tele Sale 

  ในการโทรศพัทป์ระชาสมัพนัธ์ใหส้หกรณ์และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีบทบาทสําคญัใน

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิกสหกรณ์และบุคลากรของหน่วยงานนั้ น ๆ ทางสถาบันฯ ได้

ดาํเนินการประชาสัมพนัธ์ให้สมคัรสมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ โดยหน่วยงานท่ีสถาบนัฯ ไดโ้ทรศพัท์

ประชาสัมพนัธ์ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร ผูต้อบแบบสอบถามของวารสารฅนสหกรณ์ และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และเม่ือสมาชิก

วารสารจะหมดอายสุมาชิก ทางสถาบนัฯ จะมีกระบวนการโทรศพัทป์ระสานงานแจง้เตือนให้สมาชิกทาํ

การต่ออายุเพื่อให้เกิดความต่อเน่ืองในการรับวารสาร อยา่งไรก็ตามในส่วนของการขอรับการสนบัสนุน
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ในการจัดทําวารสารและลงโฆษณาในวารสารนั้ น มีหน่วยงานท่ีเห็นความสําคัญในการเผยแพร่                  

องค์ความรู้ทางดา้นงานสหกรณ์ และหน่วยงานท่ีเป็นพนัธมิตรได้ให้การสนับสนุนการจดัทาํวารสาร           

ฅนสหกรณ์ 

 

 2. โครงการร่วมแบ่งปันสานฝันฅนสหกรณ์ 

โครงการร่วมแบ่งปัน สานฝัน “ฅนสหกรณ์”  มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหส้หกรณ์ท่ีมีศกัยภาพ

ทางการเงินช่วยสนับสนุนสหกรณ์ขนาดเล็ก เพื่อเป็นการร่วมรณรงค์ให้เกิดสังคมแลกเปล่ียนเรียนรู้

ร่วมกนัระหว่างนกัสหกรณ์ อนัจะก่อให้เกิดการขบัเคล่ือนการพฒันาการสหกรณ์บนวิถีแห่งการพึ่งพา

และร่วมมือกนัซ่ึงเป็นการเผยแพร่วารสารฅนสหกรณ์ไปสู่ผูน้าํสหกรณ์ ฝ่ายจดัการสหกรณ์ และบุคคล

ทัว่ไปท่ีสนใจอย่างกวา้งขวาง โดยศูนยส์ารสนเทศฯ ทาํหน้าท่ีเป็นส่ือกลางในการจดัส่ง วารสารฅนส

หกรณ์ โดยให้ทางสหกรณ์ออมทรัพยแ์จง้ความจาํนงท่ีจะอุปถมัภ์ ให้แก่สหกรณ์การเกษตรและ/หรือ

หอ้งสมุดประชาชน โดยใหร้ะบุรายช่ือสหกรณ์การเกษตรและ/หรือห้องสมุดประชาชนท่ีตอ้งการอุปถมัภ ์

จาํนวนปีท่ีจะอุปถมัภใ์ห ้ซ่ึงปัจจุบนัไดมี้สหกรณ์เขา้ร่วมโครงการในฐานะผูอุ้ปถมัภจ์าํนวน 4 สหกรณ์  

 

 3. โครงการฝากขายร้านศึกษาภัณฑ์พาณชิย์ 

  โครงการฝากขายท่ีร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์เป็นการนําวารสารฅนสหกรณ์ไปฝาก

จาํหน่ายท่ีร้านศึกษาภณัฑ์พาณิชยส์าขาราชดาํเนินและฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ซ่ึงจะเป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ี

สามารถเผยแพร่วารสารไปสู่ผูท่ี้สนใจในกลุ่มเยาวชน/โรงเรียน 

 

4. ผลลพัธ์การจัดทาํและเผยแพร่วารสารฅนสหกรณ์ 

  ในการดาํเนินงานจดัทาํวารสารฅนสหกรณ์นั้น ไดมี้เครือข่ายพนัธมิตร ทั้งจากองค์กร/

หน่วยงาน บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง และผูท่ี้สนใจทัว่ไป เขา้มาร่วมเป็นเครือข่ายสร้างสังคมเรียนรู้ร่วมกนั โดย

ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในการจัดทาํวารสาร และมี

หน่วยงานท่ีใหก้ารสนบัสนุนร่วมลงโฆษณาในวารสารดว้ย 

 

4.1 รายงานจํานวนสมาชิก 

วารสารฅนสหกรณ์มีสมาชิกรวมทั้งหมด 408 แห่ง แบ่งเป็น สมาชิกท่ีเป็นสหกรณ์

จาํนวน 259 แห่ง สมาชิกแบบบุคคลจาํนวน 118 ราย และสมาชิกท่ีเป็นหน่วยงานอ่ืนๆ 31 แห่ง  

 

ในส่วนของสปอนเซอร์นั้น ได้มีเครือข่ายท่ีเป็นพนัธมิตร ทั้งในภาครัฐและเอกชนให้

การสนบัสนุนวารสาร ได้แก่ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั (ชสอ.) ชุมนุมสหกรณ์

การเกษตรแห่งประเทศไทย จาํกดั (ชสท.) ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแห่งประเทศไทย จาํกดั (ชสค.) 
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สหกรณ์ออมทรัพยว์ชิรพยาบาล จาํกดั สหกรณ์ออมทรัพยจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จาํกดั   ธนาคารกรุง

ศรีอยธุยา ธนาคารไทยพาณิชย ์บริษทัสหประกนัภยั จาํกดั และบริษทั อดมั เอน็เตอร์ไพรเซส จาํกดั  
   

เครือข่ายที่

เกี่ยวข้อง

สกว.

สนับสนุน

สปอนเซอร์

สมาชิก 

หน่วยงาน

31 แห่งสมาชิก

บุคคล

118 ราย

สมาชิก

สหกรณ์

259 แห่ง

คณะทํางาน

จัดทํา

วารสาร

ชสอ.

ชสท.

ธ.

กรุงศรีอยุธยา

ชสค.

ธ.

ไทยพาณิชย์

สอ.วชิรพยาบาล 

จํากัด

บ.สห

ประกันภัย

บ.อดัม 

เอ็นเตอร์ไพรเซส 

จํากัด

สอ.มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์

จํากัด

 
 

 

รูปที ่4 เครือข่ายพนัธมิตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํและเผยแพร่วารสารฅนสหกรณ์ 

 

4.2 ทาํเนียบรายช่ือบทความทีอ่อกเผยแพร่จําแนกตามคอลมัน์ 

  วารสารฅนสหกรณ์ไดมี้การกาํหนดหวัขอ้หลกัในการเผยแพร่ ไดแ้ก่ หวัขอ้ในแวดวงคน

สหกรณ์ มุมมองจากคนแดนไกล เติมความรู้ เล่าสู่กันฟังจากงานวิจัย ติดตามความเคล่ือนไหวใน

แผนพฒันาการสหกรณ์ และนานาสาระ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
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คอลมัน์/ช่ือบทความ ผู้เขียน ฉบับที ่

1. ในแวดวงคนสหกรณ์    

• การขานรับงานพฒันาจากภาควชิาการ ดร.สีลาภรณ์ บวัสาย 1 

• เป้าหมายท่ีปลายทาง ...งานเชิงนโยบาย คุณสุพตัรา ธนเสนีวฒัน ์ 1 

• ทาํไมตอ้งเป็นผเีส้ือ....กบัชุดโครงการวจิยัดา้นสหกรณ์ คุณไพโรจน ์ สุจินดา 1 

• เครือข่ายพระสงฆก์บัการพฒันาสหกรณ์ คุณนพเวช บุญมี 2 

• ความเป็นผูน้าํกบัการพฒันาคุณภาพชีวติและงาน อ.ระพี สาคริก 3 

• หลกัของความยติุธรรม สว.สก.  3 

• นโยบายขบัเคล่ือนแผนพฒันาการสหกรณ์ ฉบบัท่ี 2  ฯพณฯ  ชาติชาย พคุยาภรณ์ 4 

• เม่ือคืนน้ีฉนัฝันเห็นพระแม่โพสพร้องไห ้ อ.ระพี สาคริก 4 

• เร่ืองราวของนกัสหกรณ์และสหกรณ์ท่ีมีคุณค่าแห่งปี 2552 อ.เชิญ บาํรุงวงศ ์ 5 

• การนาํคุณค่าในสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศูนยก์ลางเทวา คุณเทพาย  ปทุมจนัทรัตน ์ 6 

• การนาํคุณค่าในสหกรณ์การเกษตรบางกลํ่า คุณจิต เพช็รกาล 6 

• ความภาคภูมิใจของผูจ้ดัการสหกรณ์การเกษตรเขาคิฌชกฏู คุณสุรางค ์ พุม่โพธ์ิทอง 6 

• เร่ืองเล่าสหกรณ์ในรูปแบบอิสลาม คุณนอรดีน เจะแล 7 

• รวมพลคน PAR กบักรมส่งเสริมสหกรณ์ สว.สก.  8 

2. มุมมองจากคนแดนไกล    

• มุมมองเร่ืองการบริหารการเปล่ียนแปลงในสหกรณ์ Mr. Peter Bjork 1 

• ไคเซ็นกบัการพฒันาสหกรณ์ Mr. Peter Bjork 2 

• ตน้ตอแห่งวกิฤตการเงินโลกและแนวทางการแกปั้ญหา คนอยูแ่ดนไกล  2 

• การนาํคุณค่าสู่การพฒันาสหกรณ์ไทย รศ.จุฑาทิพย ์ ภทัราวาท 3 

• การบริหารจดัการการเมืองเพ่ือส่ิงแวดลอ้มท่ีดีของเมืองนูซาเตล กมล  3 

• มอนเดรกอน คอร์เปอเรชัน่: สหกรณ์ยคุใหม่ในกระบวนการโลกาภิวตัน์ รศ.จุฑาทิพย ์ ภทัราวาท 4 

• การนาํคุณค่า: ตวัแบบของหมู่บา้นอิโรโดริ ประเทศญ่ีปุ่น อเลก็ ซงั 4 

• ผลกระทบวกฤตการเงินโลก มุมมองจากคนแดนไกล: ญ่ีปุ่น คุณชลนัธร วชิาศิลป์ 4 

• ทางรอดของมนุษยชาติ: ความร่วมมือของชุมชนบนผืนป่า คุณกมลศกัด์ิ สุระดม 5 

• สหกรณ์กบัวกิฤตเศรษฐกิจโลก โอกาสของสหกรณ์ คุณเอียน แมคโดนลัด ์ 5 

• มุมมองจากคนแดนไกล อเลก็ ซงั 6 

• สหกรณ์การเงินในสถานการณ์วกิฤตการเงินและการลดปัญหาความยากจน สว.สก.  6 

• แนะนาํใหรู้้จกั สหกรณ์ฮาร์วาร์ด-เอม็ไอที คนแดนไกล  7 

• เร่ืองราวของ china coop ประเทศจีน รศ.จุฑาทิพย ์ ภทัราวาท 7 

• เล่าเร่ืองเมืองปักก่ิง คุณสายสุดา  ศรีอุไร 7 

• มองอเมริกา: สถานการณ์หลงัผา่นวกิฤต และเศรษฐกิจเชิงนโยบาย นิรนาม  8 
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คอลมัน์/ช่ือบทความ ผู้เขียน ฉบับที ่

3. เตมิความรู้    

• การขบัเคล่ือนสหกรณ์เชิงคุณค่า ของสถาบนัวชิาการดา้นสหกรณ์ อ.เชิญ บาํรุงวงศ ์ 1 

• สถานการณ์ขา้วของไทยและการกา้วสู่ยคุขา้วแพง รศ.สมพร อิศวลิานนท ์ 1 

• บทบาทของสหกรณ์กบัการขบัเคล่ือนการคา้ท่ีเป็นธรรม รศ.จุฑาทิพย ์ ภทัราวาท 1 

• แนวทางการปฏิรูประบบสหกรณ์ คุณเกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ 1 

• ความป็นพลวตัการเกษตรไทยและการกา้วเขา้สู่ยคุของการสร้างคุณค่า รศ.สมพร อิศวลิานนท ์ 2 

• ผลกระทบจากวกิฤตการเงินอเมริกาท่ีมีต่อเศรษฐกิจและขบวนการสหกรณ์

ไทย 

คุณณฐัพล 

 

ชวลิตชีวนิ 

 

2 

 

• มิติการพฒันาแห่งสหสัวรรษกบัแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สว.สก.  2 

• สหกรณ์ในความหมายของกฎหมาย คุณปรเมศวร์ อินทรชุมนุม 2 

• นวตักรรมกบัการพฒันาประเทศ คุณปราโมทย ์ ธรรมรัตน ์ 2 

• กฎหมายง่ายๆ แต่ทาํไมเขา้ใจยาก อ.เชิญ บาํรุงวงศ ์ 3 

• โครงการวจิยัการเช่ือมโยงอุปทาน เครือข่าย รศ.ศานิต เกา้เอ้ียน 3 

• ความเป็นพลวตัการเกษตรไทยและการกา้วเขา้สู่ยคุของการสร้างคุณค่า รศ.สมพร อิศวลิานนท ์ 3 

• ขา้ว....ยคุปฏิวติัเขียวกาํลงัจะผา่นไป และความไม่มัน่คงทางอาหารกาํลงัจะ

ตามมา 

รศ.สมพร อิศวลิานนท ์ 4 

• บทสรุปลอนดอนซมัมิท สว.สก.  4 

• กองทุนรวม: โอกาสและความเส่ียงท่ีมีต่อสหกรณ์ คุณณฐัพล ชวลิตชีวนิ 4 

• สมาชิกสมทบกบัการดาํเนินงานสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 4 

• การเรียนรู้ดว้ยความสนใจของตนเองสมัภาษณ์พารณ อิสรเสนา ณ อยธุยา     กมล  4 

• ประเทศไทยและการกา้วไปเป็นครัวของโลก รศ.สมพร อิศวลิานนท ์ 5 

• มุมมองของนกับริหารมืออาชีพตอ่การบริหารจดัการสหกรณ์ คุณธีรพงษ ์ ตั้งธีระสุนนัท ์ 5 

• มุมมองของผูน้าํสหกรณ์ในการขบัเคล่ือนการคา้ท่ีเป็นธรรม  อเลก็ ซงั 5 

• แผนธุรกิจกบัการสร้างโอกาสและลดความเส่ียงสาํหรับธุรกิจสหกรณ์ รศ.จุฑาทิพย ์ ภทัราวาท 5 

• ความไม่มัน่คงทางอาหาร....ทาํอยา่งไรจึงจะใหเ้กษตรกรขนาดเลก็หลุดพน้ รศ.สมพร อิศวลิานนท ์ 6 

• ทิศทางเศรษฐกิจไทยกบัการขบัเคล่ือนงาน ธกส.  คุณลกัษณ์ วจนานวชั 6 

• มุมมองการพฒันาสินคา้สหกรณ์ และ OTOP คุณสมชาย ธรรมเวช 6 

• มาทาํความเขา้ใจนโยบายประกนัรายไดเ้กษตรกรผูป้ลูกขา้ว รศ.สมพร อิศวลิานนท ์ 7 

• การวเิคราะห์ความผนัผวนของราคายางพารา ผศ.ปิติ  กนัตงักลุ 7 

• บทสงัเคราะห์ภาพรวมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน คุณดาบชยั ใจสูศึ้ก 7 

• การผลิต การบริโภค และสตอ็กขา้วของโลก รศ.สมพร อิศวลิานนท ์ 8 

• การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เพ่ือการพฒันาการสหกรณ์ สว.สก.  8 
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4. เล่าสู่กนัฟังจากงานวจิยั   

• ตามไปดูงานวจิยัดา้นสหกรณ์ สว.สก.  1 

• เขาทาํอะไรกนัในเครือข่ายคุณค่าขา้วหอมมะลิสหกรณ์ไทย สว.สก.  1 

• จากดอกหญา้สู่ป่าใหญ่: บทเรียนสหกรณ์ชุมชนสู่ขอ้เสนอเชิงนโยบาย สว.สก.  1 

• การขานรับงานสร้างเครือข่ายคุณค่าของคนพงังา คุณนารถพงษ ์ สุนทรนนท ์ 1 

• เวทีรายงานความกา้วหนา้งานวจิยั สว.สก.  2 

• ปลูกขา้วใหง้ามในแปลงนา ปลูกชีวติใหมี้ค่าในแปลงคุณธรรม คุณนิคม เพชรผา 2 

• ควนัหลงงานแสดงสินคา้สหกรณ์ (ICA Expo) ท่ีโปรตเุกส รศ.จุฑาทิพย ์ ภทัราวาท 2 

• เสวนา วถีิชุมชนท่ามกลางวกิฤตโลก สว.สก.  2 

• การสร้างแบรนดเ์กิดบุญทาํเพ่ือใคร อเลก็ ซงั 3 

• บู๊ทขา้วคุณธรรม สว.สก.  3 

• ควนัหลงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญ่ีปุ่น สว.สก.  3 

• ทางเลือกการรับจาํนาํขา้วเปลือก สว.สก.  3 

• เครือข่ายคุณค่ามนัสาํปะหลงั ดร.ธวชิ สุดสาคร 3 

• เครือข่ายคุณค่ากระจายสินคา้กบัไปรษณียไ์ทย คุณดวงทิพย ์ ระเบียบ 3 

• เล่าเร่ืองราวของขา้วเกิดบุญในงานเกษตรแห่งชาติ สว.สก.  3 

• ภพภูมิใหม่: ระบบสหกรณ์ท่ีมีคุณค่า ...ทาํอยา่งไรจึงจะไปถึงฝัน สว.สก.  4 

• เครือข่ายคุณค่านครศรีธรรมราช ผศ.ยนิดี เจา้แกว้ 4 

• เครือข่ายท่องเท่ียวชุมชนเชิงอนุรักษ ์จงัหวดัพงังา คุณนารถพงษ ์ สุนทรนนท ์ 4 

• เครือข่ายสหกรณ์นิคมเชิงคุณค่า ซาโกะ จงั 4 

• เครือข่ายคุณค่าผลไม ้ ซาโกะ จงั 4 

• เครือข่ายคุณค่ามนัสาํปะหลงั ซาโกะ จงั 4 

• รวมพลคนพาร์ นาํคุณค่าสู่การพฒันาสหกรณ์ไทย กมล  5 

• เครือข่ายคุณค่ากาแฟชุมพร คุณเชาวน์วศั หอมชุ่ม 5 

• วพิากษเ์สน้ทางงานวจิยั สว.สก.  6 

• ตามไปดูการผลิตยางคอมปาวน ์ คุณกมัปนาท วงศชู์วรรณ 7 

• ชาวนาไทยรุ่นใหม่ รุ่มรวยศกัด์ิศรีและมัง่มีเงินทอง คุณเกินศกัด์ิ ศรีสวย 8 

• ผลพลอยไดจ้ากการวจิยั: เครือข่ายคุณค่ามนัสาํปะหลงั ดร.ธวชิ  สุดสาคร 8 

5. ตดิตามความเคลือ่นไหวในแผนพฒันาการสหกรณ์    

• ชวนคุยเร่ืองแผนพฒันาการสหกรณ์ สว.สก.  1 

• จบักระแสความเคล่ือนไหวแผนพฒันาการสหกรณ์ ฉบบัท่ี 2  คุณลดาวยัล ์ คาํภา 2 
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• โหมโรงการประกาศเกียรติคุณสหกรณ์ท่ีมีคุณค่าแห่งปี  อ.เชิญ บาํรุงวงศ ์ 4 

• การขบัเคล่ือนแผนยทุธศาสตร์ภายใตแ้ผนฯ 2 ชสอ. กมล  5 

• สู่...เสน้ทางสหกรณ์ท่ีมีคุณค่า ตอนท่ี 1   ซาโกะ จงั 6 

• ชวนกนัคิดเร่ืองการกาํหนดใหส้หกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ รศ.จุฑาทิพย ์ ภทัราวาท 6 

• สู่เสน้ทางสหกรณ์ท่ีมีคุณค่า (ตอนจบ) ซาโกะ จงั 7 

• แนวทางการจดัการดา้นการเงินสหกรณ์ รศ.จุฑาทิพย ์ ภทัราวาท 7 

• กรอบคิดการพฒันางานสหกรณ์ในภาพรวม รศ.จุฑาทิพย ์ ภทัราวาท 8 

• ตามไปดู โครงการพฒันาผูน้าํการเปล่ียนแปลงของ ชสค. ท่ีสุราษฎร์ธานี สว.สก.  8 

6. นานาสาระ    

• โลกร้อนวกิฤตส่ิงแวดลอ้ม ผลกระทบท่ีจาํเป็นก่อนหายนะ ผศ.ดร. มณฑล จาํเริญพฤกษ ์ 1 

• การเรียนรู้ร่วมกนัแบบมีเขม็ทิศ สว.สก.  1 

• Unseen  สหกรณ์ไทย คุณพนสั ประดลชอบ 1 

• เขาวา่อยา่งงั้น ผมวา่อยา่งง้ี คุณวา่อยา่งไร 

ตอน สถาบนัคุม้ครองเงินฝาก เป็นขวากหนามสหกรณ์หรือ ? 

อ.วรเทพ  

 

ไวทยาวโิรจน ์

 

1 

 

• มุมมองของสองนกัป่ันไทยเม่ือคราวเดินทางไกลทัว่โลก อเลก็ ซงั 1 

• กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัแบบมีเขม็ทิศ (ต่อ) คุณสุนยั เศรษฐบุญสร้าง  

• เขาวา่อยา่งงั้น ผมวา่อยา่งง้ี คุณวา่อยา่งไร 

ตอน หุน้สหกรณ์ควรซ้ือ ขาย ถ่าย โอน กนัได ้? 

อ.วรเทพ  

 

ไวทยาวโิรจน ์

 

2 

 

• มุมมองของสองนกัป่ันไทยเม่ือคราวเดินทางไกลทัว่โลก  

ตอนท่ี 2 ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด ์

อเลก็ ซงั 2 

• ปัญหาโลกร้อนจากสภาวะเรือนกระจก อ.ประวร์ี วชิชุลตา 2 

• เขาวา่อยา่งงั้น ผมวา่อยา่งง้ี คุณวา่อยา่งไร 

ตอน สหกรณ์ตอ้งกลา้หนัไปขยายการลงทุนในตลาดทุน แต่ ผมวา่อยา่ดีกวา่ 

อ.วรเทพ  ไวทยาวโิรจน ์ 3 

• มุมมองของสองนกัป่ันไทยเม่ือคราวเดินทางไกลทัว่โลก ตอนจบ อเลก็ ซงั 3 

• ช่องวา่งระหวา่งการบริหารเชิง CSR และเชิงคุณธรรม อเลก็ ซงั 3 

• ขอ้บงัคบัท่ีดีควรมีลกัษณะอยา่งไร คุณสุรจิตต ์ แกว้ชิงดวง 3 

• การต่อยอดงานวจิยั (ปัตตานี) เร่ืองเล่าจากไหบูดู แบนอร์ สหกรณ์ 3 

• เขาวา่อยา่งงั้น ผมวา่อยา่งง้ี คุณวา่อยา่งไร 

ตอน เขาวา่ สหกรณ์ตอ้งเป็นอิสระ ปราศจากการควบคุมจากทางการ ผมวา่ 

สหกรณ์ควรเป็นตวัของตวัเอง คุณวา่ อยา่งไร ? 

อ.วรเทพ  ไวทยาวโิรจน ์ 4 

• ความแตกต่างระหวา่งการบริหารในมิติ CSR และมิติคุณธรรม 

        กรณีศึกษา พีทีที ฟีนอล ในหมู่บา้นดงบงั จงัหวดัปราจีนบุรี 

อเลก็ ซงั 4 
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• วกิฤตเศรษฐกิจกบัผลกระทบท่ีมีต่อสหกรณ์ออมทรัพย ์ คุณเพยาว ์ กิมปฐม 4 

• เขาวา่อยา่งงั้น ผมวา่อยา่งง้ี คุณวา่อยา่งไร อ.วรเทพ  ไวทยาวโิรจน ์ 5 

• คุยกบัหมอบ๊อบเร่ืองสุขภาพ: เคลด็ลบัการป้องกนัหวดั 2009 หมอบ๊อบ  5 

• ท่องไปในโลกกวา้งกบัการอนุรักษ ์ตอน ธนาคารปู จ.ชุมพร คุณปรเมศวร์ อินทรชุมนุม 5 

• เล่าสู่กนัฟังเร่ืองธรรมาภิบาลในสหกรณ์ คุณไตรดา แจง้แจ่มญาณ 6 

• คุยกบัหมอบ๊อบเร่ืองสุขภาพ: ไวรัสไขห้วดัอินฟลูเอน็ซ่า หมอบ๊อบ  6 

• ผลกระทบจากการเปิดเสรีอาเชียนท่ีมีต่อสหกรณ์ สว.สก.  6 

• รางวลัโนเบล สาขาเศรษฐศาสตร์ ปี 2552 สว.สก.  6 

• สมาชิกสหกรณ์กบัการปฏิบติัตนตามหลกัความพอเพียง อ.วรเทพ  ไวทยาวโิรจน ์ 7 

• Social Enterprise กระบวนทศันท์างธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป อเลก็  ซงั 7 

• ชวนกนักินใหน้อ้ยลง เพ่ืออายท่ีุย ัง่ยนืและสุขภาพแขง็แรง หมอบ๊อบ  7 

• เขาวา่อยา่งงั้น ผมวา่อยา่งง้ี คุณวา่อยา่งไร 

ตอน สวสัดิการ สค.ของ ชสค. ? 

อ.วรเทพ  

 

ไวทยาวโิรจน ์

 

8 

• คุยกบัหมอบ๊อบเร่ืองสุขภาพ: รู้จกัความเครียด หมอบ๊อบ  8 

• กระบวนทศันข์องผูน้าํท่ีเปล่ียนแปลง อเลก็  ซงั 8 

 

5. ผลการสํารวจความคิดเห็นผู้อ่าน 

5.1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสํารวจ 

การจดัทาํแบบสํารวจความคิดเห็นของผูอ่้านวารสารเป็นไปเพื่อประเมินความพึงพอใจ

ของผูอ่้านวารสารฅนสหกรณ์  เพื่อนํามาปรับปรุงเน้ือหาสาระ อย่างไรก็ตามจากการสํารวจผูต้อบ

แบบสอบถามวารสารฅนสหกรณ์ โดยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย ์จาํนวน 188 ฉบบั ไดต้อบกลบัมา 

จาํนวน 68 ฉบบั พบวา่ส่วนใหญ่สมคัรสมาชิกวารสารจาํนวน 1 ปี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ตารางที ่1 ระยะเวลาการเป็นสมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ 
 

ข้อมูล จาํนวน (คน) ร้อยละ 
ปัจจุบนัเป็นสมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ 24 35.4 

             -  ระยะเวลา 1 ปี 11 16.2 

             -  ระยะเวลา 2 ปี 8 11.8 

             -  ระยะเวลา 3 ปี 5 7.4 

ยงัไม่เป็นสมาชิกวารสาร 44 64.6 

รวม 68 100 
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5.2 ความพงึพอใจของผู้ตอบแบบสํารวจ  

จากการสอบถามความพึงพอใจของผูอ่้านวารสารฅนสหกรณ์ พบวา่ ผูอ่้านวารสารส่วน

ใหญ่ มีความพึงพอใจในวารสารฅนสหกรณ์ในความเหมาะสมด้านต่างๆ มากถึงมากท่ีสุดในรูปแบบ

ความสวยงามของวารสาร “ฅนสหกรณ์” โดยรวม (ดงัตารางท่ี 2) 

ตารางที ่2 ความพึงพอใจต่อวารสารฅนสหกรณ์ 

   (n=68) 

ประเดน็ 

                          ระดบัความคดิเห็น 

 

x 

ระดบั 

ความ 

พงึพอใจ 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

จาํนวน (ร้อยละ) 

ความสะดวกในการสมคัรสมาชิกวารสาร 10 26 7 3 0 
3.8 มาก 

(14.7) (38.2) (10.3) (4.4) (0) 

ความรู้ เน้ือหาสาระ ในวารสารมีความเหมาะสม 10 33 6 0 0 
3.6 มาก 

(14.7 (48.5) (8.8) (0) (0) 

การใชภ้าษา มีความชดัเจนดี อ่านแลว้เขา้ใจง่าย 16 29 3 0 0 
4.0 มาก 

(23.5) (42.6) (4.4) (0) (0) 

สามารถนาํความรู้ท่ีไดจ้ากการอ่านวารสาร ฅนสหกรณ์ ไป

ประยกุตใ์ชใ้นการทาํงานได ้ 

10 31 8 0 0 
3.6 มาก 

(14.7) (45.6) (11.8) (0) (0) 

ความน่าสนใจของเน้ือหาในคอลมัน์ 8 23 7  0 
4.2 มาก 

(11.8) (33.8) (10.3) (0) (0) 

- ในแวดวงคนสหกรณ์ 11 27 10 1 0 
3.6 มาก 

(16.2) (39.7) (14.7) (1.5) (0) 

- มุมมองจากคนแดนไกล 15 25 9 0 0 
3.8 มาก 

(22.1) (36.8) (13.2) (0) (0) 

- เติมความรู้ 16 26 6 0 0 
4.0 มาก 

(23.5) (38.2) (8.8) (0) (0) 

- เล่าสู่กนัฟังจากงานวจิยั 13 28 7 0 0 
3.8 มาก 

(19.1) (41.2) (10.3) (0) (0) 

- ติดตามความเคล่ือนไหวในแผนพฒันาสหกรณ์ฯ 16 20 10 0 0 
4.1 มาก 

(23.5) (29.4) (14.7) (0) (0) 

- นานาสาระ 11 28 7 2 0 
3.7 มาก 

(16.2) (41.2) (10.3) (2.9) (0) 

รูปแบบความสวยงามของวารสาร “ฅนสหกรณ์” โดยรวม 25 17 4 1 0 
4.5 

มาก

ท่ีสุด (36.8) (25.0) (5.9) (1.5) (0) 

หมายเหต:ุ ตวัเลขในวงเลบ็ คือ คา่ร้อยละ 

 - 22 - 



5.3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
1)  คอลมัน์ใดในวารสาร “ฅนสหกรณ์” ท่ีท่านพอใจมากท่ีสุด เพราะเหตุใด 

- เล่าสู่กนัฟังจากงานวิจยั เพราะไดร่้วมงานวิจยักบัสถาบนัฯ จึงติดตาม

คอลมัน์น้ี  

- ในแวดวงสหกรณ์  

- เติมความรู้ เพราะเป็นเน้ือหาท่ีสามารถนาํมาประยกุตใ์ชไ้ด ้ 

- ติดตามความเคล่ือนไหวในแผนพฒันาการสหกรณ์ เพื่อสามารถนาํไป

ประยุกต์ใช้ในการทาํงานด้านต่างๆ  เช่น ธนาคารชุมชน สหกรณ์พี่

เล้ียง  เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ฯลฯ  

- ชอบทุกคอลัมน์ เพราะทําให้มีมุมมองกว้างข้ึน และได้รับความรู้

เพิ่มข้ึน  

- มุมมองจากแดนไกล เพราะมองเห็นโลกกวา้ง  

- เครือข่ายคุณค่าผลไม ้ เครือข่ายคุณค่ากระจายสินคา้  

- เติมความรู้และเล่าสู่กนัฟังจากงานวิจยั เพราะผูอ่้านท่ียงัขาดความรู้จะ

ได้มีความรู้เพิ่มเติม นําไปประยุกต์ใช้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมี

ผลงานวจิยัรองรับดว้ย  

2)  ตอ้งการใหว้ารสารเพิ่มเติมหรือแกไ้ขส่วนใด 

- อยากใหมี้เน้ือหาเก่ียวกบักาแฟชุมพรยาวกวา่น้ี  

- อยากใหเ้พิ่มกิจกรรมความเคล่ือนไหว  

- ควรมีการลงผลงานวิจยัท่ีดีๆ เพื่อเป็นตวัอย่างให้ชุมชนเขม้แข็งและ

อ่ืนๆ   

- ตอ้งการใหมี้มุมแวดวงคนนิคมสหกรณ์จะเป็นประโยชน์มาก   

- ช่ือสหกรณ์เครือข่ายท่ีปกเล็กมาก อ่านไม่ออก  

- ใหเ้พิ่มสหกรณ์ท่ีประสบผลสาํเร็จโดยตวัของสหกรณ์เอง  

- เน้ือหา เติมความรู้ ควรกระจายไปหลายๆ ด้าน เช่น ดา้นการเกษตร 

ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม  

3)  ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 

- อยากใหท้าํโดยใชก้ระดาษท่ีถูกกวา่น้ี เพื่อให้ราคาของวารสารถูกลง ผู ้

ซ้ือจะไดซ้ื้อมากข้ึน  

- อยากใหเ้ผยแพร่งานสหกรณ์ทุกประเภท เพื่อเป็นตน้แบบหรือ

แบบอยา่งแก่สหกรณ์อ่ืนๆ   

- ใหส้มาชิกสหกรณ์มีส่วนร่วมในการเป็นตวัแบบสหกรณ์ตวัอยา่ง  
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- ตีพิมพ ์เกณฑ์วดั : หลกัเกณฑ์สหกรณ์ท่ีมีคุณค่า เพื่อเป็นแนวทางให้

สหกรณ์ต่างๆ ได้ดําเนินงาน เพื่อเป็นสหกรณ์ท่ีมีคุณค่า (ใช้เป็น

หลกัเกณฑอ์า้งอิงในการทาํแผนปฏิบติังานประจาํปีได)้  

- ควรออกเป็นพอ็กเก็ตบุค๊  

- ควรเผยแพร่วารสารฅนสหกรณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริม

สหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์ เป็นตน้  

4)  สาเหตุท่ียงัไม่ไดเ้ป็นสมาชิกวารสารเพราะ 

- ราคาแพง  

- ยงัไม่เขา้ใจเก่ียวกบัวารสารฅนสหกรณ์ วา่ใคร แลว้ทาํอะไร เพื่ออะไร  

- ยงัไม่ทราบขอ้มูลข่าวสาร  

- มีท่ีหอ้งสมุดกรมฯ แลว้  

- มีหนงัสือวชิาการทางสหกรณ์แลว้ และสามารถดูไดใ้น อินเตอร์เน็ต  

 
2.3 การให้บริการศูนย์สารสนเทศ 

  จากการดาํเนินงานของสถาบนัวชิาการดา้นสหกรณ์ไดมี้การบริการวชิาการใน 2 ส่วนคือ 

ให้ขอ้มูลข่าวสารทางเวบ็ไซตข์องสถาบนัฯ (www.cai.ku.ac.th)  และให้ใชบ้ริการท่ีห้องศูนยส์ารสนเทศ

สหกรณ์ ห้องสมุดท่ีให้ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางดา้นงานสหกรณ์ ซ่ึงมีทั้งรายงานการวิจยั 

หนงัสือ วารสาร เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม ในรอบปีท่ีผา่นมานั้นมีผูม้าใชบ้ริการหอ้งศูนยส์ารสนเทศสหกรณ์

ทั้งส้ินจาํนวน 483 คน  
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บทที่ 3 
ขอคนพบและขอเสนอแนะการดําเนินงานในระยะตอไป 

 

3.1 ขอคนพบของเว็บไซต และวารสารฅนสหกรณ 
  จากการสํารวจไดขอคนพบวาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเว็บไซตทําใหผูเขาใชงาน
เว็บไซตมีความสะดวกมากขึ้นในการเขาถึงขอมูล มีผูเขาเยี่ยมชมเว็บไซตเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องสถิติการ
เยี่ยมชมเว็บไซตของสถาบันวิชาการดานสหกรณ มีผูเขาเยี่ยมชมเว็บไซต (ตั้งแตสิงหาคม 2552 ถึง 
กรกฎาคม 2553) โดยเฉลี่ย จํานวน 550 คน อางอิงจากเว็บไซต http://www.histats.com ที่รวบรวมขอมูล
ผูเขาเยี่ยมชมเว็บไซตของสถาบันฯ และการขอรับขอมูลขาวสารผานทาง E-mail มีผูลงทะเบียนขอรับ
ขาวสารผานหนาเว็บไซตของสถาบันฯ 
  การเขาถึงแหลงขอมูลของผูใชบริการเว็บไซต โดยผูที่สนใจสามารถ สืบคนไดจาก
เว็บไซต search engine ทั่วไปได เชน www.google.co.th  www.yahoo.com  และ www.bing.com  เปน
ตน เว็บไซตเหลานี้จะทําใหเขาถึงขอมูลขาวสารที่ตองการไดไวขึ้น โดยทางสถาบันฯไดจัดทําคําจํากัด
ความลงไวในเว็บ wikipedia (http://th.wikipedia.org/)  และยังมีนิยามศัพทลงในเว็บไซต Blog 
(http://gotoknow.org/blog/caikasetsart) อีกดวย 
 สวนวารสารฅนสหกรณนั้น การประชาสัมพันธและเผยแพรวารสารฅนสหกรณขณะนี้
ยังอยูในเฉพาะกลุมบุคคล ยังไมกวางขวางเทาที่ควรนัก บุคคลที่อยูในขบวนการสหกรณ ยังไมคอยเขาถึง
สังคมขอมูลขาวสาร ความสนใจของผูนําสหกรณและผูบริหารสหกรณในการนําขอมูลขาวสารสูสมาชิก 
ยังไมมีความหลากหลาย และสหกรณบางแหงยังไมเขาถึงขอมูลขาวสาร เชน ไมมีเครือขาย 
 

3.2 แผนการดาํเนินงานในระยะตอไป 

1. แผนการดาํเนินงานการพฒันาเว็บไซต 
 การพัฒนาเว็บไซตของสถาบันวิชาการดานสหกรณไดมีการพัฒนามาอยางตอเนื่อง และ
วางแผนที่จะพัฒนาตอไปในอนาคต ใหมีความทันสมัย และมีรูปแบบที่สวยงาม มีความสะดวกในการเขา
ใชงาน ซ่ึงมีการวางแผนไวที่จะพัฒนาเว็บไซตดังนี้   

1. การเพิ่มภาพโฆษณากิจกรรมตางๆ ที่เปนกิจกรรมสําคัญที่จะจัดขึ้นในอนาคตซึ่งเปน
การโฆษณาใหผูสนใจไดเขารวมกิจกรรมกับทางสถาบันฯ ผานทางหนาเว็บไซตในสวนของกลางของ
เว็บไซต เพื่อดึงดูดความสนใจใหผูเยี่ยมชมเขารวมกิจกรรม 
  2.  การใชโฆษณาออนไลนผาน E-mail เพื่อเปนชองทางหนึ่งในการโฆษณาการรณรงค
สมัครสมาชิกวารสารฅนสหกรณ มีความสะดวกรวดเร็วและทําใหเขาถึงกลุมเปาหมายไดมากยิ่งขึ้น ลด
คาใชจายในการโฆษณาได 
  3. การนําบทความ/บทคัดยอรายงานวิจัย ภาษาไทยแปลเปนภาษาอังกฤษ 
  4. การนําบทความที่อยูในกระแสมาลงในเว็บไซต 



2. แผนการดาํเนินงานการพฒันาวารสารฅนสหกรณ 
  แผนการดําเนินงานการพัฒนาวารสารฅนสหกรณในระยะตอไป จะดําเนินกิจกรรม
ดังตอไปนี้ 

1. การเยี่ยมสหกรณ เพื่อรณรงคสมัครสมาชิกวารสาร และการติดตามประเมินผล 
2. รณรงคใหผูนําสหกรณ/สมาชิกสหกรณ และผูที่เกี่ยวของใชวารสารฅนสหกรณเปน

แหลง ขอมูลขาวสารในการใหความรู และเปนแนวทางในการพัฒนาสหกรณ 
3.  สรางกลไกเชื่อมโยงขอมูลขาวสาร โดยมีการเผยแพร บทความทางวิชาการ 

งานวิจัย และความรูทั่วไป ทางดานสหกรณทั้งภายในและตางประเทศ เพื่อเปนแหลงความรู 
 

 
3.3 ขอเสนอแนะ 
  1. ควรมีการรณรงคใหวารสารฅนสหกรณเปนที่รูจักอยางกวางขวางมากยิ่งขึ้น  
  2. ผูนําในขบวนการสหกรณ/ผูเกี่ยวของ ควรใหความสําคัญกับขอมูลขาวสารและ 
ความรูที่สามารถนําไปเปนประโยชนในการพัฒนางานสหกรณได 
  3. หนวยงานภาครัฐ และหนวยงานที่เกี่ยวของควรใหการสนับสนุนการจัดทําเผยแพร
วารสารฅนสหกรณ  
  4. สามารถใชระบบเครือขายอินเตอรเน็ต www.cai.ku.ac.th ในการเผยแพร ความรูจาก
การวิจัยสูสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสหกรณได 
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ภาคผนวก 
 
♦ ภาคผนวกที่ 1: ตารางแสดงกิจกรรมของโครงการ 
♦ ภาคผนวกที่ 2: แบบสอบถามวารสารฅนสหกรณ 
♦ ภาคผนวกที่ 3: ทีป่รึกษาการจัดทําวารสารฅนสหกรณ 
♦ ภาคผนวกที่ 4: ภาพกิจกรรม 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

ภาคผนวกที่ 1 
 

ตารางแสดงกิจกรรมของโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางกิจกรรมโครงการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ 
ภายใตชุดโครงการวิจัย “การขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม” 

ลําดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุม 

เปาหมาย 

จํานวน 
ผูเขารวม สถานที่ ผลลัพธ 

1 13/6/52 โครงการ
เครือขาย
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา
สหกรณ 

จําหนายและรับสมัคร
สมาชิกวารสารฅน 
สหกรณ งานประชุม
ใหญ ชสอ. 

เจาหนาที่
สถาบันฯ 5/ ผู
ซื้อวารสาร 28/ 
ผูที่สนใจ 10  

43 หองแกรนด              
ไดมอนด บอลรูม 
อิมแพ็ค เมืองทอง
ธานี 

- สมัครสมาชิก 1 ป 
จํานวน 13 คน 
- สมัครสมาชิก 2 ป 
จํานวน 3 คน 
- สมัครสมาชิก 3 ป 
จํานวน 1 คน 
- จําหนายฉบับที่ 1 
จํานวน 1 เลม 
- จําหนายฉบับที่ 2 
จํานวน 2 เลม 
- จําหนายฉบับที่ 3 
จํานวน 2 เลม 
- จําหนายฉบับที่ 4 
จํานวน 6 เลม 
แสดงวา ฉบับที่ 4 
จํานวน 23 เลม 

2 24/6/52 โครงการ
เครือขาย
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา
สหกรณ 

ประชุมคณะทํางาน
วารสารฅนสหกรณ  และ
ติดตามการจัดทําเว็บไซต 
คร้ังที่ 8/2552 

ผูประสานงาน 
1/ เจาหนาที่
สถาบันฯ 5 

6 หอง 214 ชั้น 2  
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

การจัดเตรียมทํา
วารสารฅนสหกรณ            
ฉบับที่ 5 การหาบทความ 
ผูสนับสนุนการพิมพ
วารสาร การจัดสงขอมูล
ประชาสัมพันธวารสาร 
และมีการติดตาม
ความกาวหนาการจัดทํา
เว็บไซตสถาบันฯ 
รวมทั้งแนวทางการ
รณรงคสมาชิกวารสาร  

3 25/6/52 ชุดโครงการ 
“การขับเคลื่อน
การพัฒนาการ
สหกรณและ
การคาที่เปน
ธรรม” 

Review Proposal ผูประสานงาน 
1/ ผูทรงคุณวุฒิ 
8/ นักวิจัย 9/ 
เจาหนาที่
สถาบันฯ 7/ 

25 หอง 601 ชั้น 6 
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

ผูทรงคุณวุฒิได
เสนอแนะแนวทาง และ
แสดงขอคิดแกทีม
นักวิจัย 

4 1/7/52 โครงการ
เครือขาย
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา
สหกรณ 

ประชุมคณะทํางาน
วารสารฅนสหกรณ  และ
ติดตามการจัดทําเว็บไซต 
คร้ังที่ 9/2552 

ผูประสานงาน 
1/ คณะทํางาน 

6 หอง 214 ชั้น 2  
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 
 

- สมาชิกวารสารฅน 
สหกรณ จํานวน 389 คน 
ประเภท 1 ป 240 ราย 2 
ป 78 ราย 3 ป 71 ราย 
- ติดตามบทความจาก
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ตารางกิจกรรมโครงการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ 
ภายใตชุดโครงการวิจัย “การขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม” 

ลําดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุม จํานวน 

สถานที่ ผลลัพธ ผูเขารวม เปาหมาย 
ผูเขียนคอลัมภนิสตตางๆ 
- การรายงานความ
คืบหนาในการพัฒนา
เว็บไซต ตองมีการ
พัฒนาใหทันเหตุการณ
อยูเสมอ 

5 16/7/52 โครงการ
เครือขาย
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา
สหกรณ 

ประชุมคณะทํางาน
วารสารฅนสหกรณ  และ
ติดตามการจัดทําเว็บไซต 
คร้ังที่ 10/2552 

ผูประสานงาน 
1/ คณะจัดทํา 5 

6 หอง 214 ชั้น 2  
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

- การพัฒนาเว็บไซตให
เปนขอมูลที่เปนปจจุบัน 
- ติดตามบทความจากผู 
เขียนคอลัมภนิสตตางๆ 
 

6 22/7/52 โครงการ
เครือขาย
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา
สหกรณ 

ประชุมคณะทํางาน
วารสารฅนสหกรณ  และ
ติดตามการจัดทําเว็บไซต 
คร้ังที่ 11/2552 

คณะผูจัดทํา 5 หอง 214 ชั้น 2  
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

- ติดตามผลการการ
ดําเนินงานคอลัมนนิสต
ตางๆ 
- การจัดหาผูสนับสนุน
การพิมพวารสาร โดย
คุณสายสุดาติดตอขอการ
สนับสนุนจาก รศ.ดร.
สวัสดิ์ (จุฬา) สหกรณ
ออมทรัพยการบินไทย 
และวชิระพยาบาล 
- รายงานความคืบหนา
การรณรงคสมาชิก
วารสาร ปจุบันมีสมาชิก 
จํานวน 410 คน 
- การรายงานความ
คืบหนาการแกไข
เว็บไซต 

7 5/8/52 โครงการ
เครือขาย
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา
สหกรณ 

ประชุมคณะทํางาน
วารสารฅนสหกรณ  และ
ติดตามการจัดทําเว็บไซต 
คร้ังที่ 12/2552 

ผูประสานงาน/
ผูเกี่ยวของ 

6 หอง 214 ชั้น 2 
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

- รายงานความคืบหนา
ในการปรับปรุงหนา
เว็บไซต 
- การรณรงคสมาชิก
วารสารฅนสหกรณ สง
จดหมายประชาม
สัมพันธไปยังหองสมุด 
204 แหง สหกรณออม
ทรัพย 581 แหง เมื่อวันที่ 
28 กค.52 
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ตารางกิจกรรมโครงการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ 
ภายใตชุดโครงการวิจัย “การขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม” 

ลําดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุม จํานวน 

สถานที่ ผลลัพธ ผูเขารวม เปาหมาย 
- การเตรียมงานวันที่ 15 
กย.52 ใหคุณรัฐพรทํา
หนังสือเชิญแขกเขา
รวมงานจากเครือขาย
ตางๆ ตั้งเปาไวที่ 400-
500 คน  

8 2/9/52 โครงการ
เครือขาย
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา
สหกรณ 

ประชุมคณะทํางาน
วารสารฅนสหกรณ  และ
ติดตามการจัดทําเว็บไซต 
คร้ังที่ 13/2552 

ผูประสานงาน/
คณะทํางาน 

10 หอง 214 ชั้น 2 
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

- แนะนําตัวเว็บมาสเตอร
คนใหม คือ คุณสนธยา 
สีแดง 
- การเตรียมงานวันที่ 15 
กย.52 ใหคุณดวงทิพย 
รับผิดชอบทําโมเดล
วารสารฅนสหกรณแต
ละฉบับดวยโฟม 
- ผอ.มอบหมายใหคุณ 
ผุสดีเปนผูรับผิดชอบดู
และบูทวารสารฅน 
สหกรณ 
- ผอ.ใหดําเนินการ
เขียนสกูปพเิศษเพือ่
ประชาสัมพันธการจัด
เวทีเรียนรู ลงใน นสพ.
ไทยรัฐ 

9 30/9/52 โครงการ
เครือขาย
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา
สหกรณ 

ประชุมคณะทํางาน
วารสารฅนสหกรณ  และ
ติดตามการจัดทําเว็บไซต 
คร้ังที่ 14/2552 

ผูประสานงาน/
คณะทํางาน 

5 หอง 214 ชั้น 2 
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

- สรุปภาพรวมของ
วารสารฅนสหกรณ ฉบับ
ที่ 5 คือ ราคาสูง การลด
คุณภาพกระดาษ 
- ติดตามความกาวหนา
ในการจัดทําเว็บไซต 

10 7/10/52 โครงการ
เครือขาย
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา
สหกรณ 

ประชุมคณะทํางาน
วารสารฅนสหกรณ  และ
ติดตามการจัดทําเว็บไซต 
คร้ังที่ 15/2552 

ผูประสานงาน/
คณะทํางาน 

5 หอง 214 ชั้น 2 
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

- ติดตามความกาวหนา
คอลัมนนิสตตางๆ 
- จัดการประชาสัมพันธ
ไปยังชุมนุมสหกรณ
ตางๆ 
- ดําเนินการขอความ
รวมมือจาก ชสอ. ชสค. 
และ ชสท. เพื่อนําไปทํา
การประชาสัมพันธ 
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ตารางกิจกรรมโครงการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ 
ภายใตชุดโครงการวิจัย “การขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม” 

ลําดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุม จํานวน 

สถานที่ ผลลัพธ ผูเขารวม เปาหมาย 
- การรายงาน
ความกาวหนาของการ
จัดทําเว็บไซตและการ
ปรับแกตามขอเสนอแนะ 
- จัดเตรียมการจัดทํา
วารสารฅนสหกรณ ฉบับ
ที่ 6 ซึ่งจะออกในวนัที่ 4 
ธค.52 มานําเสนอในครั้ง
หนา 

11 6/1/53 โครงการวิจัย
เครือขาย
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนาการ
สหกรณ 

ประชุมคณะทํางาน
วารสารฅนสหกรณ  และ
ติดตามการจัดทําเว็บไซต 
คร้ังที่ 1/2553 

ผูประสานงาน/
คณะทํางาน 

6 หอง 214 ชั้น 2 
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

- จัดทําวารสาร                   
ฅนสหกรณ ฉบับที่ 7 
-  จํานวนสมาชิก
วารสารฅนสหกรณมี
จํานวน 420 คน และจะมี
การรณรงคการสมัคร
สมาชิกวารสารตอไป 
- กําหนดออกวารสาร
ฉบับที่ 7 วันที่ 5 มนีาคม 
2553 
- มีการดําเนินการจัดทํา 
website ภาษาอังกฤษ
ดวยโปรแกรมจุมลา 

12 13/1/53 โครงการวิจัย
เครือขาย
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนาการ
สหกรณ 

ประชุมคณะทํางาน
วารสารฅนสหกรณ  และ
ติดตามการจัดทําเว็บไซต 
คร้ังที่ 2/2553 

ผูประสานงาน/
คณะทํางาน 

5 หอง 214 ชั้น 2 
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

- การดําเนินงาน
วารสารฅนสหกรณมีการ
รวบรวมบทความ
สําหรับลงวารสาร และ
ติดตอผูทรงคุณวุฒิที่ยัง
ไมไดสงบทความ 
- การจัดทําเว็บไซตดวย
โปรแกรม Joomla ไม
สะดวกตอการใชงาน 
เว็บไซตแบบเดิม
เหมาะสมกับการใชงาน
มากกวา และ
ผูอํานวยการได
มอบหมายใหเว็บ
มาสเตอร เขียนขอจํากัด
ในการใชโปรแกรม 
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ตารางกิจกรรมโครงการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ 
ภายใตชุดโครงการวิจัย “การขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม” 

ลําดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุม จํานวน 

สถานที่ ผลลัพธ ผูเขารวม เปาหมาย 
Joomla และโปรแกรม
อื่นๆ  

13 29/1/53-
6/1/53 

โครงการ
เครือขาย
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา
สหกรณ 

รวมจัดบูท
ประชาสัมพันธ
วารสารฅนสหกรณใน
งานนิทรรศการงาน
เกษตรแฟร ประจําป 
2553 

ผูประสานงาน/
ทีมวิจัย/
เจาหนาที่
สถาบันฯ 

600 มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 

- ประชาสัมพันธและรับ
สมัครสมาชิก
วารสารฅนสหกรณ 
 

14 19/2/53 โครงการ
เครือขาย
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา
สหกรณ 

ประชาสัมพันธและ
รณรงคการสมัครสมาชิก
วารสารฅนสหกรณ 

ผูจัดการสหกรณ
ออมทรัพย 

80 ชุมนุมสหกรณ 
ออมทรัพยแหง
ประเทศไทย 

ไดรับความสนใจจาก
ผูนําสหกรณออมทรัพย 

15 22/2/53 โครงการ
เครือขาย
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา
สหกรณ 

รวมจัดบูท
ประชาสัมพันธ
วารสารฅนสหกรณใน
งานประชุมเสวนา “100 
ป การสหกรณไทย: อดีต 
ปจจุบัน และอนาคตที่ 
ทาทาย” 

บุคคลใน
ขบวนการ
สหกรณ 
ประชาชน/กลุม
เกษตรกร นิสิต 
และผูที่สนใจ
ทั่วไป 

100 อาคารปฎิบัติการ 
คณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 

ประชาสัมพันธ
วารสารฅนสหกรณแกผู
ที่สนใจทั่วไป 

16 31/3/53 โครงการ
เครือขาย
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนาการ
สหกรณ 

ประชุมหารือติดตามการ
ดําเนินงานวารสารฅน 
สหกรณ ฉบับที่ 7 และ
การจัดทําเว็บไซต
สถาบัน 

คณะทํางานฯ 5 หอง 214 ชั้น 2 
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

ประชุมเกี่ยวกับรูปแบบ
การจัดทําวารสารฅน 
สหกรณ ฉบับที่ 8  และ
ความกาวหนาการจัดทํา
เว็บไซต 

17 21/4/53 โครงการวิจัย
เครือขาย
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา
สหกรณ 

หารือความกาวหนาใน
การจัดทําวารสาร 

คณะทํางานฯ 6 หอง 214 ชั้น 2 
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

รายงานความกาวหนาใน
การจัดทําวารสาร และ
จัดหาผูสนับสนุนการ
พิมพวารสาร และได
ปรับแกเว็บไซตตามที่
ประชุมเรียบรอยแลว 
 

18 23-24 
/4/53 

โครงการวิจัย
เครือขาย
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา
สหกรณ 

จัดประชาสัมพันธ
วารสารฅนสหกรณ 

ผูนําในชุมนุม
สหกรณเครดิตยู
เนี่ยนแหง
ประเทศไทย 
จํากัด 
 

500 หองศรีวรา แกรนด
บอลรูม โรงแรม
ทาวนอินทาวน 
กรุงเทพฯ 

มีผูสนใจสมัครสมาชิก
วารสาร 1 ป 7 ราย 
จําหนายฉบับที่ 7 จํานวน 
1 เลม  
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ตารางกิจกรรมโครงการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ 
ภายใตชุดโครงการวิจัย “การขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม” 

ลําดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุม จํานวน 

สถานที่ ผลลัพธ ผูเขารวม เปาหมาย 
19 31/5/53 

– 1/6/53 
โครงการ
ฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการแบบ
มีสวนรวม 

จัดฝกอบรมการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวน
รวม 

ผูอํานวยการ
สถาบันวิชาการ
ดานสหกรณ / 
ผูเชี่ยวชาญกรม
สงเสริมสหกรณ 
/ เจาหนาที่กรม
สงเสริมสหกรณ 
/ เจาหนาที่
สงเสริม
สหกรณ/
เจาหนาที่
สถาบันวิชาการ
ดานสหกรณ 

106 หองประชุมชลาลัย 
โรงแรมชลจันทร 
จังหวัดชลบุรี 

- มีการรวมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรูในการ
จัดทําการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวน
รวม เพื่อใหเขามาอยูใน
วิถีชีวิตการทํางานของ
เจาหนาที่กรมสงเสริม
สหกรณ 
- ไดมีการเรียนรู
กระบวนการการจัดทํา
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม และทํา
ตัวอยางขอเสนอโครงการ 
โดยแบงเปน 4 กลุม  

20 12/6/53 โครงการวิจัย
เครือขาย
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนาการ
สหกรณ 

จัดประชาสัมพันธเพื่อ
การรณรงคสมาชิก
วารสารฅนสหกรณ 

ผูนําชุมนุม
สหกรณออม
ทรัพย 

53 หองรอยัล จูบิลี่ 
บอลรูม อาคารชา
เลนเจอร ศูนย
แสดงสินคาและ
ประชุมอิมแพ็ค 
เมืองทองธาน ี

ไดมีการประชาสัมพันธ
เพื่อรณรงคสมัครสมาชิก
วารสารฅนนสหกรณ 
สมัครสมาชิก จํานวน 2 
ราย และตออายุสมาชิก 
จํานวน 4 ราย  

21 14/7/53 โครงการวิจัย
เครือขาย
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนาการ
สหกรณ 

ประชุมคณะทํางาน
วารสารฅนสหกรณ  และ
ติดตามการจัดทําเว็บไซต  

คณะทํางานฯ 5 หอง 214 ชั้น 2 
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

มีการจัดทําเร่ืองการ
ประกาศเกียรติคุณขึ้น
หนาเว็บไซต และไดมี
การวางแผนรณรงค
วารสารฅนสหกรณกับ
สมาชิกที่หมดอายุใน
ฉบับที่ 7 

22 23/7/53 โครงการวิจัย
เครือขาย
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนาการ
สหกรณ 

ประชุมคณะทํางาน
วารสารฅนสหกรณ  และ
ติดตามการจัดทําเว็บไซต  

คณะทํางานฯ 3 หอง 214 ชั้น 2 
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

หนาปกวารสารฅนส
หกรณ ฉบับที่ 9 ใชรูป
บอลลูนลอยขึ้นฟา โดย
ใชลูกบอลลูนเพียงลูก
เดียว 
และขณะนี้มีสมาชกิ
วารสาร จํานวน 408 ราย 
-  1 ป 181 ราย 
-  2 ป 115 ราย 
-  3 ป 112 ราย 
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ภาคผนวกที่ 2 
 

แบบสอบถามวารสารฅนสหกรณ 
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                                                  วารสาร “ฅนสหกรณ” ขอเชิญทานผูอานรวมแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทาง 

ในการพัฒนาและปรับปรุงวารสารฯ ใหเปนประโยชนและเกิดความพึงพอใจสูงสุดตอผูอานตอไป 
 

  ขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม 
ชื่อ –นามสกุล               
หนวยงาน                
ท่ีอยู               
           รหัสไปรษณีย    
เบอรโทรศัพท    เบอรมือถอื    เบอรโทรสาร      
อีเมล                

 ปจจุบันเปนสมาชิกวารสารฅนสหกรณ  จํานวน (    )  1  ป    (    )  2  ป  (    )  3  ป 
 ยังไมไดเปนสมาชิกวารสารฅนสหกรณเพราะ…………………………………………………………………………………… 

สนใจสมัครสมาชิก ถาวารสารฅนสหกรณมีสิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกดังนี้…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
  ความพึงพอใจตอวารสาร “ฅนสหกรณ” 

คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย    ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด 
(5 = มากท่ีสุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = นอย, 1 = นอยท่ีสุด) 

ระดับความคิดเห็น 
ประเด็น 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
ความสะดวกในการสมัครสมาชิกวารสาร      
ความรู เนื้อหาสาระ ในวารสารมีความเหมาะสม      
การใชภาษา มีความชัดเจนดี อานแลวเขาใจงาย      
สามารถนําความรูที่ไดจากการอานวารสาร ฅนสหกรณ ไปประยุกตใชในการทํางานได       
ความนาสนใจของเนื้อหาในคอลัมน      
- ในแวดวงคนสหกรณ      
- มุมมองจากคนแดนไกล      
- เติมความรู      
- เลาสูกันฟงจากงานวิจัย      
- ติดตามความเคลือ่นไหวในแผนพัฒนาสหกรณฯ      
- นานาสาระ      
รูปแบบความสวยงามของวารสาร “ฅนสหกรณ” โดยรวม      

 
คอลัมนใดในวารสารฅนสหกรณที่ทานพอใจมากที่สุด เพราะเหตุใด  
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….……… 
ตองการใหวารสารเพิ่มเติมหรือแกไขสวนใด : 
……………………………………………………………………………………………………………….……… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
ขอเสนอแนะอื่นๆ 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………… 

โปรดกรอกขอมูลและสงคืนที่บูทวารสาร “ฅนสหกรณ”  ขอขอบคุณ อยางยิ่งสําหรับความรวมมือ  

สถาบันวิชาการดานสหกรณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ 3  
 

รายชื่อที่ปรึกษาการจัดทําวารสารฅนสหกรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายชื่อท่ีปรึกษาการจัดทําวารสารฅนสหกรณ 
 

ลําดับท่ี                        ชื่อ-สกุล           ตําแหนง 
     
1  ศ.ดร.กําพล  อดุลยวิทย นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
2  รองศาสตราจารยวุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
3  ดร.สีลาภรณ  บัวสาย รองผูอํานวยการ และผูอํานวยการฝายชุมชนและสังคม 

(ฝาย 4) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย 
4  รศ.ดร.สาโรช อังสุมาลิน คณบดีคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
5  ผศ.ดร.ประพิณวด ี ศิริศุภลักษณ รองคณบดีฝายวิจยัและผูอํานวยการศูนยวจิัย

เศรษฐศาสตรประยุกต 
6  ค

 

ุณอนันต ภูสิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ  
7  คุณฉกรรจ แสงรักษาวงศ อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ  
8  คุณมงคลัตถ พุกะนัดด ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
9  คุณเฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการดําเนนิการ  

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากดั 
10  คุณเกยีงเฮง แซตั้ง ประธานกรรมการดําเนนิการ  

ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนีย่นแหงประเทศไทย จํากัด 
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ภาคผนวกที่ 4 
 

ภาพกิจกรรม 
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ภาพกิจกรรม 
 

1. การจัดบูทประชาสัมพันธวารสารฅนสหกรณในงานเสวนา เวทีเรียนรู “สู.....
เสนทางสหกรณที่มีคุณคา” และรวมฉลองการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณและสหกรณที่มีคุณคาแหง  
ป 2552 วันอังคารที่ 15 กันยายน 2552 ณ หองสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ป 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
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2. การจัดบูทประชาสัมพันธวารสารฅนสหกรณในงานนิทรรศการ “บนเสนทาง
งานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” งานเกษตรแฟร ประจําป 2553 ระหวางวันที่ 29 มกราคม –               
6 กุมภาพันธ 2553 ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
1.  
2.  
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3. การจัดบูทประชาสัมพันธวารสารฅนสหกรณในงาน “การอบรมบริหารความเสี่ยง
ของสหกรณออมทรัพย” วันที่ 19 กุมภาพันธ 2553 ณ ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 
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4. การจัดบูทประชาสัมพันธวารสารฅนสหกรณในงานประชุมเสวนา “100 ป การ
สหกรณไทย: อดีต ปจจุบัน และอนาคตที่ทาทาย” ณ อาคารปฎิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร                      
วันที่ 22 กุมภาพันธ 2553  
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5) การจัดบูทประชาสัมพันธวารสารฅนสหกรณในงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “การดําเนิน
ธุรกิจสหกรณในสถานการณเศรษฐกิจไทยปจจุบัน” และการประชุมใหญสามัญประจําป 2552 ชุมนุม
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด ณ หองศรีวรา แกรนดบอลรูม โรงแรมทาวน อินทาวน 
กรุงเทพ ระหวางวันที่ 23-24 เมษายน 2553  
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6) การจัดบูทประชาสัมพันธวารสารฅนสหกรณในงาน การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตรการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ณ หองชลาลัย โรงแรมชลจันทร พัทยา รีสอรท จังหวัด
ชลบุรี ระหวางวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2553  
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7) การจัดบูทประชาสัมพันธวารสารฅนสหกรณในงาน ประชุมใหญสามัญประจําป 
2553 ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ณ หองรอยัล จูบิล่ี บอลรูม อาคารชาเลนเจอร 
ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 12 มิถุนายน 2553  
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