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คํา คํานํา นํา 

โครงการเครือขายสารสนเทศดานสหกรณ ไดดําเนินการภายใตชุดโครงการวิจัย “การ 
ขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม” ในรูปแบบของโครงการทุนสนับสนุนการ 
จัดพิมพหนังสือหรือเอกสารเพื่อการเผยแพร  เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศดานสหกรณผานเครือขาย 
อินเตอรเน็ตและวารสารฅนสหกรณ โดยมีเจตนารมยที่จะเปดเวทีการมีสวนรวมระหวางนักวิจัย 
นักวิชาการ นักสหกรณ และผูสนใจไดเขามามีสวนรวมเพื่อพัฒนาใหเกิดเปนสังคมขอมูลขาวสาร เพื่อ 
การนําไปใชประโยชนในการขับเคล่ือนการพัฒนาสหกรณในเชิงคุณคา 

การดําเนินงานในรอบ 1 ปท่ีผานมา แมจะมีขอจํากัดสําหรับคณะทํางานบาง แตก็เปนเรื่อง 
ของการเรียนรูที่จะพัฒนา จึงถือเปนโอกาสที่คณะนักวิจัยและภาคีพันธมิตรที่มารวมกันสรรคสราง 
ส่ิงประดิษฐภายใตเปาหมายรวม คือใหไดมีสังคมขอมูลขาวสารดานสหกรณ 

ผลงานที่ไดรับคือ เว็บไซต www.cai.ku.ac.th และวารสารฅนสหกรณ 4  ฉบับ จึงถือเปน 
ผลงานที่พวกเรารูสึกภูมิใจ และจะพยายามพัฒนาตอไปเพื่อการบรรลุเปาหมายตามที่คาดหวัง หากมี 
ส่ิงใดบกพรอง ยินดีนอมรับดวยความขอบคุณ 

(รองศาสตราจารย จุฑาทิพย ภัทราวาท) 
หัวหนาโครงการวิจัย 
พฤษภาคม 2552

http://www.cai.ku.ac.th/


(ก) 

บทสรุปผูบริหาร บทสรุปผูบริหาร 

ผลการขับเคล่ือนการดําเนินการโครงการเครือขายสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาการสหกรณ ที่มุง 
ไปท่ีการพัฒนาเว็บไซต (www.cai.ku.ac.th) และการจัดทําและเผยแพรวารสารฅน สหกรณ ในรูปแบบของ 
วารสารรายไตรมาส แกผูนําและฝายจัดการสหกรณ โดยมีเปาหมายอยูที่ การพัฒนาเปนสังคมฐานความรู 
แกผูมีสวนเกี่ยวของกับการสหกรณ ซ่ึงมีอยู 10 ลานคนนั้น 

ผลการดําเนินงานในปแรก ภายใตการดําเนินงานของทีมประสานงานกลาง (สถาบันวิชาการ 
ดานสหกรณ) ในสวนของเว็บไซต นั้นไดพัฒนาเมนูขอมูลในเว็บไซตทั้งส้ิน 58 รายการ โดยผูสนใจ 
สามารถเขาเยี่ยมชมเว็บไซตและคนควาขอมูลของ www.cai.ku.ac.th ไดจากโดเมนดังกลาว ทั้งโดยตรงและ 
คนหาผาน Search engine ไดแก www.google.com, www.yahoo.com และ www.msn.com โดยพบวามีผูสนใจเขา 
เยี่ยมชมเว็บไซตเฉลี่ยเดือนละ 660 ราย 

ในสวนของการดําเนินการจัดทําวารสารฅนสหกรณนั้น ไดจัดทําวารสารทั้งส้ิน 4ฉบบัๆละ1,000 
เลม โดยมีกําหนดการเผยแพรในเดือน เมษายน มิถุนายน กันยายน และมกราคม และมีเนื้อหาสาระมุงไปท่ี หัว 
เรื่องสําคัญ 4 ประการ ไดแก เติมความรู เลาสูกันฟงจากงานวิจัย ติดตามความเคลื่อนไหวในแผนพัฒนาการ 
สหกรณ และนานาสาระ ตลอดจนการจัดทําแคตาล็อกสินคาสหกรณ และสินคาชุมชน เพื่อกระตุนกรอบคิดใน 
เรื่องของนวัตกรรมใหมในการพัฒนาสหกรณแกผูนําและฝายจัดการซ่ึงเปนกลุมเปาหมายสําหรับปแรก 

แมวาพฤติกรรมการบริโภคขอมูลขาวสารของผูนําฝายจัดการ และผูมีสวนเกี่ยวของยังมีนอย 
มาก แตกระบวนการรณรงคภายใตวิธีการจัดงานเสวนา และการเชิญชวนดวยวิธีการตางๆ ผานกลไกของ 
เครือขายนักวิจัย ก็ทําใหมีสมาชิกวารสารจํานวน 339 คน ตลอดจนไดพยายามหาสปอนเซอรเพื่อนํามาลด 
คาใชจายในการจัดพิมพไดในบางสวน 

จากการสํารวจสถานการณการใชส่ือสารสนเทศในรูปแบบของเวบ็ไซตและวารสารเชงิวชิาการ 
ที่มีอยู ไดแก โค-ออปนิวสของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  สารสหกรณของกรมสงเสริมสหกรณ 
และหนังสือพิมพเกลียวเชือก ตลอดจนเว็บไซตหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศ 
ไทย (www.clt.or.th) กรมสงเสริมสหกรณ (www.cpd.go.th ) กรมตรวจบัญชีสหกรณ (www.cad.go.th) ชุมนุม 
สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด (www.fsct.com) ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย 
จํากัด (www.cultthai.coop) และสหกรณตางๆ พบวา โดยทั่วไป ขอมูลขาวสารที่หนวยงาน/องคกรตางๆ จดัทาํ 
และเผยแพร มักจะเนนไปในรูปเนื้อหาสาระของการประกาศวิสัยทัศน พันธกิจ ของหนวยงาน ตลอดจน 
การใหขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับกิจกรรมของตน และพบวา ขอมูลขาวสารในสวนที่เกี่ยวของกับ ความรู 
ผลงานวิจัย นวัตกรรมและสารสนเทศที่เอ้ือตอการพัฒนาสหกรณ ไปในทิศทางเชิงคุณคานั้นยังมีนอย จึง 
สมควรที่จะดําเนินการโครงการเครือขายสารสนเทศดานสหกรณ ในลักษณะโครงการตอเนือ่งในระยะเวลา 
พอสมควร เพ่ือกระตุนใหผูนํา ฝายจัดการ และสมาชิกสหกรณ ตลอดจนประชาชน เหน็ความสําคญัของการ 
รับรูขอมูลขาวสารเพื่อการใชประโยชนและการพัฒนาไปสูสังคมฐานความรู (Knowledge base society)
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บทที่ 1 
บทนํา 

1.1 ความเปนมาของโครงการ 
บทเรียนจากการพัฒนาการสหกรณไทย  ในเกาทศวรรษที่ผานมาที่รัฐทุมเทความ 

ชวยเหลือทั้งดานการเงิน  บุคลากร  และอุปกรณสํานักงาน  โรงเรียน  ที่เปนโครงสรางพื้นฐานเพื่อ 
สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจของสหกรณโดยคาดหวังที่จะใหสหกรณมีธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อการ 
ชวยเหลือแกปญหาการประกอบอาชีพของสมาชิก  โดยขาดขอมูลพื้นฐานที่จําเปนในการขับเคล่ือนการ 
พัฒนาสหกรณ  เพื่อการบรรลุเปาหมายของการเปนองคการธุรกิจของสมาชิก  เพื่อสมาชิก  โดยสมาชิก 
ตามอัตลักษณของสหกรณ  ไดแก  ตนทุนผลตอบแทนในการผลิต  ผลผลิตตอไร  ขอจํากัดในเรื่อง 
ทรัพยากรที่ดิน  และทรัพยากรน้ํา  แนวโนมราคาสินคาของตลาดเปาหมาย  ภาวะการครองชีพของ 
ครัวเรือนสมาชิก  ความพึงพอใจของสมาชิกที่มีตอการใชบริการของสหกรณ  เหลานี้ลวนแลวแตเปน 
ขอจํากัดในการพัฒนาสหกรณทั้งส้ิน 

ตัวชี้วัดความสําเร็จในการพัฒนาการสหกรณไทย  สวนใหญชี้ไปในทิศทางของมูลคา 
ของงบประมาณที่รัฐจายใหแกสหกรณผานหนวยงานสงเสริม  จํานวนสมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการ 
จํานวนสหกรณที่ดําเนินธุรกิจแลวมีผลกําไร  จํานวนสหกรณที่ผานเกณฑมาตรฐานการตรวจสอบบัญชี 
ฯลฯ  ซ่ึงอันที่จริงแลวตัวชี้วัดความสําเร็จของสหกรณ  ควรใหความสําคัญกับการเพิ่มขึ้นของรายไดและ 
การลดรายจายของสมาชิกที่ไดรับจากการใชบริการจากสหกรณ  การจัดสวัสดิการแกสมาชิกจากผลกําไร 
ในการดําเนินงานหรือความพึงพอใจที่สมาชิกไดรับจากการใชบริการสหกรณ  สถานการณดังกลาว 
ชี้ใหเห็นวาหากสถานการณการดําเนินการของสหกรณยังคงเปนไปในทิศทางเชนที่ผานมา  ก็ดูเหมือนวา 
บริบทของขบวนการสหกรณไทยดูจะไมแตกตาง  ไปจากการดําเนินงานของ  “องคการธุรกิจของเอกชน” 
นั่นคือ  การดําเนินงานที่มุงไปที่ความสําเร็จและความอยูรอดของ  “องคกร”  ดังนั้นยุทธศาสตรการ 
พัฒนาการสหกรณภายใตแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่  2  จึงใหความสําคญักบัการขบัเคล่ือนการพฒันา 
สหกรณในการนําผลประโยชนกลับคืนสูสมาชิกควบคูไปกับการพัฒนาศักยภาพและความสําเร็จของ 
“สหกรณ”  อยางท่ีผานมา 

ผลการสํารวจขอมูลเบ้ืองตน เกี่ยวกับปจจัยที่เปนขอจํากัดของการขับเคล่ือนการพัฒนา 
สหกรณตามทิศทางของการเปนสหกรณแท  (true  co-operatives)  ที่จะดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ 
และนําประโยชนสูสมาชิกตามที่คาดหวังนั้น  พบวา  ปจจัยสําคัญอยางหนึ่งมีความจําเปน  แตยังไมมีใน 
ปจจุบันคือ  “ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจ”  ไดแก  ชุดความรูเรื่องคุณคา  หลักและ 
วิธีการที่จะไปพัฒนากรอบคิดการตัดสินใจบนพื้นฐานของการดําเนินงานสหกรณ ระบบสารสนเทศที่ 
เกี่ยวของกับการตัดสินใจเชิงนโยบายและธุรกิจ  ไดแก  แนวโนมอัตราดอกเบี้ย  แนวโนมราคาสินคา 
ความตองการสินคาในตลาดเปาหมาย  กฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ ที่ผานมาขบวนการสหกรณ  จะ



ไดการสนับสนุนระบบสารสนเทศผานกระบวนการฝกอบรม  สัมมนาและใหผานเอกสารส่ิงพิมพของ 
องคกรกลาง  เชน  สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณระดับชาติตาง ๆ  หากแตยังคงขาด 
ระบบขอมูลและชุดความรูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบคิดเชิงบูรณาการ  ซ่ึงจําเปนตองเผยแพร  แก 
ผูนําสหกรณในทุกระดับอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง  จึงจะสามารถชวยใหเกิดวัฒนธรรมการทํางานของ 
ฝายบริหารจัดการสหกรณที่สามารถยืนหยัดไดในยุคเศรษฐกิจที่มีการแขงขัน  อยางไรพรมแดนเชน 
ปจจุบัน 

การดําเนินการโครงการ  “เครือขายสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาสหกรณ”  ในที่นี้จึงมุงเนน 
ไปท่ีการสรางตัวแบบของระบบสารสนเทศที่เขาถึงผูนําและฝายบริหารจัดการสหกรณ ซ่ึงจะนําไปสูการ 
พัฒนาเปนระบบสารสนเทศสหกรณ  เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการสหกรณ อยางถูกตองเหมาะสมตอไป 
โดยการดําเนินการวิจัยดังกลาว  จะเปนการดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  ภายใตภารกิจ 
ของศูนยสารสนเทศสหกรณ  สถาบันวิชาการดานสหกรณ  โดยเนนที่ระบบสารสนเทศ  2  ลักษณะ 
ไดแก  ระบบสารสนเทศผานเครือขายอินเตอรเน็ต  บนเว็บไซต  www.cai.ku.ac.th  และเครือขาย 
สารสนเทศผานวารสารสหกรณ  (co-op:magazine Thailand)  ในการพัฒนาระบบสารสนเทศสหกรณใน 
รอบปที่ผานมาพบวามี 2  กรณีคือ การเขาถึงระบบสารสนเทศดวยระบบอินเตอรเน็ทและผานกลไก 
วารสาร ฅนสหกรณ ในรอบปที่ผานมานั้นการดําเนินงานตางของสารสนเทศเพื่อใชในการเผยแพรจะ 
มุงเนนไปยังการพัฒนาผูนําเพื่อกาวทันการเปล่ียนแปลงรวมถึงการสงเสริมและสนับสนุนเพื่อใหเกิด 
ความรูในลักษณะของ การกาวทันตอการเปล่ียนแปลงทั้งในดานระบบการคาที่เปนธรรม การเพ่ิมผลผลิต 
การบริหารจัดการ กฎหมาย และเครือขายคุณคา ถือเปนแรงเสริมตอการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการ 
สหกรณฉบับท่ี 2 

การประเมินผลสําเร็จจากการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณนั้น กลไก 
หรือกระบวนการเรียนรูสารสนเทศเปนสิ่งที่กอใหเกิดพฤติกรรมใหมในเรื่องของเวลาคือสามารถเรียนรู 
จากคอมพิวเตอรไดทุกที่ทุกเวลาหรือการอานวารสารที่ไมถูกจํากัดดวยเวลา จะเห็นไดวากลุมของผูเรียน 
ซ่ึงมีความรูพื้นฐานที่หลากหลายนั้นการเรียบเรียงเนื้อหาเพื่อใหเกิดความเขาใจของผูอานจึงเปนส่ิงจําเปน 
ที่จะทําใหเกิด ดังนั้นกระบวนการดังกลาว 

1.2 วัตถุประสงค 
1.  เพ่ือพัฒนาระบบเครือขายสารสนเทศสหกรณ  บนเครือขายอินเตอรเน็ต  ใหสามารถ 

เขาถึงผูนําและฝายบริหารจัดการสหกรณ  เพื่อการนําไปใชประโยชนในสหกรณทุกระดับ 
2.  เพ่ือพัฒนาเครือขายสารสนเทศสหกรณ  ผานกลไกวารสารสหกรณ (co-op:magazine 

Thailand)  ใหสามารถเขาถึงผูนําและฝายบริหารจัดการสหกรณ  เพื่อการนําไปใชประโยชนในสหกรณทุก 
ระดับ



1.3 ผลลัพธที่คาดหวัง 
1.  เครือขายสารสนเทศทางวิชาการผานอินเตอรเน็ต www.cai.ku.ac.th ที่สามารถ 

เช่ือมโยงกับเครือขายอินเตอรเน็ต และการนําไปใชประโยชนของสหกรณทุกระดับ 
2.  วารสารสหกรณที่มีสาระสําคัญทางวิชาการที่สอดคลองเหมาะสมกับการนําไปใช 

ประโยชนในสหกรณทุกระดับและกลุมผูสนใจเปนภาคีเครือขายวารสารสหกรณ 
3.  ความสนใจของผูนําสหกรณและผูบริหารจัดการสหกรณ  ในการติดตามเนื้อหาทาง 

วิชาการในวารสารสหกรณและการนําไปใชประโยชนในสหกรณ 

1.4 ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น 
1.  เปนการเปดเวที  และสรางโอกาสใหได มีการนําชุดความรู  และสารสนเทศทาง 

วิชาการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสหกรณ  มาพัฒนาใหอยูในรูปแบบของสารสนเทศทางวิชาการที่ 
เหมาะสมและเปนที่นาสนใจของนักสหกรณในการนําไปใชประโยชนในสหกรณ 

2.  การเกิดสังคมขอมูลขาวสาร  Information    Society  สังคมทางปญญา  (wisdom 
Society)  ของนักวิชาการ  ผูทรงคุณวุฒิ  ผูนําสหกรณ  ฝายบริหารจัดการ  และผูเกี่ยวของในทุกระดับ 
โดยที่ทุกฝายจะเขามามีสวนรวมในการพัฒนาเครือขายสารสนเทศสหกรณตามศักยภาพความพรอมของ 
ตน 

3.  เปนการสราง  “ทุนสารสนเทศ”  Information  Resource  ซ่ึงเปนโครงสรางพื้นฐานที่ 
จําเปนในการพัฒนาการสหกรณ  ซ่ึงจะชวยลดขอจํากัดในการพัฒนาการสหกรณมากวา  90  ป 

1.5 กรอบการทํางานเครือขายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ 

รูปที่ 1 กรอบคิดการดําเนินการเครือขายสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาการสหกรณ

http://www.cai.ku.ac.th/


1.6 กระบวนการดําเนินการ 
กระบวนการดําเนินการตอเนื่อง  2551-2554  โดยมีขั้นตอนการดําเนินการในแตละป 

ดัชนี  (รูปท่ี  2) 
1.  การประชุมวางแผนพัฒนาระบบและกระบวนการดําเนินการระบบสารสนเทศภายใต 

คณะทํางาน  ศูนยสารสนเทศสหกรณ  สถาบันวิชาการดานสหกรณ  ซ่ึงจะเปนการกําหนดระบบการทํางาน 
ของเครือขายสารสนเทศผานอินเตอรเน็ต  และระบบ/กระบวนการทํางาน  วารสารสหกรณ  (co-op 
magazine) ชื่อ “ฅนสหกรณ” 

2.  การพัฒนาเว็บไซตของสถาบันวิชาการดานสหกรณ  ผานเครือขายอินเตอรเน็ต 
www.cai.ku.ac.th  เพ่ือใหบริการสารสนเทศดานสหกรณ ผานเครือขายอินเตอรเน็ต แกผูสนใจเขาเยี่ยม 
ชมเว็บไซต  ซ่ึงในปตอ ๆ  ไป จะขยายการพัฒนาระบบเชื่อมตอแกสหกรณ ในประเทศและตางประเทศ 

3.  การจัดทําวารสารสหกรณ  (co-op  magazine)  ซ่ึงในปแรกจัดทําเปนวารสารราย 
ไตรมาส  ซ่ึงจะดําเนินการภายใตคณะทํางานวารสารสหกรณ  ที่มีหนาท่ีคัดสรร  จัดทําในรูปของวารสาร 
ที่จะตองอยูในรูปแบบที่เหมาะสมและสามารถจูงใจใหผูนําและฝายบริหารจัดการสหกรณกลุมเปาหมาย 
นําไปใชประโยชนในสหกรณของตน 

4.  การติดตามประเมินผลและการปรับปรุง  จะอยูภายใตการทํางานของคณะทํางานศูนย 
สารสนเทศสหกรณ  สถาบันวิชาการดานสหกรณ  ซ่ึงจะสังเคราะหและเสนอแนะตัวแบบและแนวทางการ 
พัฒนาระบบสารสนเทศสหกรณที่เหมาะสม เพื่อขยายผลการดําเนินงานสูขบวนการสหกรณในขัน้ตอนตอไป 

การพัฒนาเว็บไซตของสว.สก. 
www.cai.ku.ac.th 

2 

ผูสนใจเขาเย่ียมชม 
เว็บไซต 

ความสนใจ/การนําไปใชประโยชน 
ของผูนําสหกรณ 

กลุมเปาหมาย 500 สหกรณ 
-ผูนําสหกรณ 
-ผูจัดการสหกรณ 

การติดตาม-ประเมินผล / 
การใชประโยชนจากสารสนเทศ 

4 

การประชุมวางแผนพัฒนาระบบ / 
กระบวนการ ดําเนินการระบบสารสนเทศ 

1 

ศูนนยสารสนเทศสหกรณ 
สว.สก. 

คณะทํางาน  ชุดความรู / 
สารสนเทศทางวิชาการ 

3 
การจัดทําวารสารสหกรณ  “ฅนสหกรณ” 

และเผยแพรในกลุมเปาหมายปแรก 500สหกรณ 

ขอมูล 
ปอนกลับ 

ขอมูลปอนกลับ 

ระบบการทํางาน 
เครือขาย 

สารสนเทศผาน 
อินเตอรเน็ต 

ระบบ/กระบวนการทํางาน 
Co-op Magazine Thailand 

ขอมูลปอนกลับ 

รายไตรมาส 

www.cai.ku.ac.th 
วารสาร 

รูปที่ 2 ขั้นตอนกระบวนการวิจัย เครือขายสารสนเทศสหกรณ ปท่ี 1

http://www.cai.ku.ac.th/


1.8 แผนการวิจัยรายป 

เดือนที่ กิจกรรม 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

1.  การประชุมวางแผนพัฒนาระบบ 
2.  การพัฒนาเว็บไซตเพื่อการเผยแพร 
3.  การจัดทําวารสาร-เผยแพร 

3.1 วารสารฉบับปฐมฤกษ 
3.2 วารสารรายไตรมาส 

4.  การติดตามประเมินผล 
5.  การสังเคราะหตัวแบบ 
6.  การจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ



บทที่ 2 
สถานการณทั่วไปที่เกี่ยวของกับการจัดทําเว็บไซต และวารสารของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

การพัฒนาการของ World Wide Web (www) ซ่ึงนิยมเรียกอยางยอวาเว็บนั้นหมายถึง 
การรวมกลุมเอกสารที่ประกอบดวยไฮเปอรเทค (hypertext) หรือตัวอักษร  โดยที่สามารถนํามาตอกันเปน 
ประโยคไดโดยผูเขาชมเว็บไซตสามารถใชการคล๊ิกเมาทหรือแปนคียบอรด รวมถึงภาพและตารางตางๆ 
ดวย  เพื่อดูขอมูลได โดยเอกสารเหลานี้ ทั้งนี้ขอมูลจาก  Google ไดระบุววาในป พ.ศ. 2551 มีเวปไซต 
หรือที่เรียกวา URL นั้นมีจํานวนมากถึง 1 ทริลเลียน (1 trillion = 1,000,000,000,000) ซ่ึงประเมินกันไดวา 
URL นั้นจะเพิ่มขึ้นเปนสองเทาทุกๆ 5.32 ป ตามกฎของมัวร (Moore's Law)  ดังภาพท่ี 3 

รูปที่ 3 จํานวนเว็บไซต สํารวจระหวาง สิงหาคม ค.ศ. 1995 – มกราคม ค.ศ. 2008 

Web 1.0 (เว็บ 1.0) 
สําหรับคําวา Web 1.0 ในแวดวงของผูใชอินเตอรเน็ทนั้นไมคอยไดมีการกลาวถึงกันสัก 

เทาไรทั้งนี้เพราะเปนส่ิงที่ผูใชไดใชกันอยูแลว ทั้งนี้เพราะเวอรชั่นนี้ไดมีการเกิดกอน Web 2.0 ซ่ึง ในชวง 
ป พ.ศ.  2544 นั้น Web 1.0 จะเปนลักษณะที่แสดงขอมูลที่นิ่งเชนเดียวกับการใชโปรแกรมออฟฟต เพื่อใช 
ดูขอมูลที่มีการบันทึกไว โดยมีลักษณะเดนดังนี้ 

1. เปนเว็บที่มีการแสดงขอมูลที่นิ่ง (static) ไมมีการเปล่ียนแปลงใดๆ 
2.  มีการใช เฟรม (framesets) ดวยการแบงหนาจอออกเปนสวนโดยมีการแยกไฟลจากกัน 
3 มีการจัดเก็บไฟลดวยนามสกุล .htm หรือ .html



4 มีการสรางสมุดเยี่ยมชมแบบออนไลน 
5 มีการสราง HTML form เพ่ือใชในการสงอีเมลล 

Web 2.0 (เว็บ 2.0) 
1 สําหรับ Web 2.0 นั้นในปที่ผานมาจะมีการกลาวถึงกันมาเนื่องจากแนวโนมของการ 

พัฒนาจะเปนลักษณะดังกลาว โดยมีทิศทางที่ส่ือถึงการเปนเว็บที่ทันสมัยและเปนนวัตกรรม โดยมี 
ลักษณะมีการทํางาน ลักษณะบูรณาการโดยการทํางานของเว็บนั้นตอบโตกับผูใชได จะเห็นไดชัดเจนคือ 
การใชบล็อกเปนตน 

2 สามารถบันทึกอนุทินของตนเองไดโดยใชระบบออนไลน 
3 รูปแบบของเว็บไซตจะเปนลักษณะขอมูลที่เขียนลาสุดจะเปนเนื้อหาที่อยูลําดับแรก 
4 มีลักษณะของการแบงปน (syndicate) โดยผูใชสามารถแสดงความคิดเห็นตางๆ ซ่ึง 

อาจจะเกิดจากการที่ผูใชงานสมัครเปนสมาชิก สูผูท่ีสมัครเปนสมาชิกของขอมูล 
5  มีการพัฒนา Software  ในลักษณะของการลดระยะเวลาในการคนหาขอมูลไดแก 

Ready Simple Syndicate (RSS) เปนตน ซ่ึงสมารถรวบรวมขาวสารที่สนใจไดแบบทันเวลา (Real time) 
เปนตน 

2.1 การจัดทําและเผยแพรเว็บไซตของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

การสํารวจสถานการณเกี่ยวกับการจัดทําและเผยแพรเว็บไซตของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
กับทิศทางการพัฒนาการสหกรณที่สําคัญมีรายละเอียดดังนี้ 

1)  กรมสงเสริมสหกรณ (Cooperative  Promotion Department)  เว็บไซตประกอบดวย 
เนื้อหาดานขอมูลทั่วไปขององคกร ขอมูลสารสนเทศของฐานขอมูลสหกรณตางๆ ทั่วประเทศไทย ขอมูล 
สารสนเทศกลุมอาชีพ คลีนิคกฏหมาย รางระเบียบ/ขอบังคับสหกรณ  ขอมูลตลาด นอกจากนั้นเปนเรื่อง 
เกี่ยวกับนโยบายของกรมซ่ึงสงเสริมและสนุบสนุนเพ่ือใหเกิดการทํางานซ่ึงเรียกวาการบริหารงานอยาง 
ธรรมรัฐหรือ Good  Government  โดยมีการแบงปนความรูในดานการบริหารงานรวมถึงนําเสนอ 
ฐานขอมูลซ่ึงเปนประโยชนตอการนําไปตอยอดเพื่อการพัฒนาในหลายทิศทาง ซ่ึงกรมสงเสริมสหกรณ 
ไดมีการเผยแพรสารสนเทศสหกรณผานโดเมนชื่อ http://www.cpd.go.th นอกจากนั้นยังมีการใช 
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสรางเว็บไซตสําหรับการสงเสริมการจัดจําหนายสินคาสหกรณผานโดเมนเนม 
ชื่อ http://www.thaicoopertive.com โดยมีการแบงหมวดหมูของสินคาและมีโครงการจะแปลรายละเอียด 
ของสินคาดังกลาวเปนภาษาอังกฤษ ญี่ปุน เกาหลีอีกดวย นอกจากนั้นยังรวมถึงการจัดลําดับความความ 
นิยมของสินคาที่จําหนายผานเว็บไซตดังกลาว ถือเปนการใชนวัตกรรมสารสนเทศเพื่อเกิดส่ิงใหมใน 
ขบวนการสหกรณ

http://www.thaicoopertive.com/


2) กรมตรวจบัญชีสหกรณ (The Cooperative Auditing Department) มีระบบสารสนเทศ 
ที่หลากหลายไดแก ขอมูลทั่วไปของกรม การบริการออนไลนซ่ึงมีทั้งระบบ e-learning การขอใชบริการ 
โปรแกรมบัญชี GIS สหกรณ การใหบริการทางสารสนเทศ (IT) การเผยแพรขอมูล พรบ. ขาวสาร การ 
เผยแพรสารคดีผานระบบออนไลน การเผยแพรวารสารตรวจบัญชีสหกรณ  รวมถึงการเผยแพร 
สารสนเทศอ่ืนๆ ไดแกรายการวิทยุ เอ.เอ็ม. ผานคลื่นความถ่ี 1386 เมกะเฮิรต และรายงานประจําปเปนตน 
ซ่ึงเว็บไซตของกรมตรวจบัญชีสหกรณนั้นไดมีการเผยแพรผานทางโดเมนชื่อ http://www.cad.go.th 

3)  ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด  (The Agricultural  Co-operative 
Federation of Thailand., Ltd) พบวาสารสนเทศของเว็บไซตสวนใหญจะเปนการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับ 
ขอมูลทั่วไปขององคกร ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ กฏหมายที่เกี่ยวของ ระเบียบขอบังคับตางๆ 
นอกจากนั้นยังพบวามีการเผยแพรบทความดานเกษตรอินทรียและอ่ืนๆ ผานระบบอนนไลนซ่ึงไดเริ่มมี 
การเผยแพรบทความดังกลาวผานระบบออนไลนในป 2552 รวมจํานวน 6 บทความ นอกจากนั้นยังมีการ 
เผยแพรสารสนเทศของเครือขายชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนทั้ง 9 เขตทั่วประเทศไทยดวยขอมูลพื้นฐาน 
ไดแก สถานที่ตั้งประกอบดวยที่อยูและเบอรโทรศัพทเปนตน โดยเผยแพรผานโดเมนชื่อ http://www.co- 
opthai.com 

4)  สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย (The  Cooperative  League  of  Thailand)  มีการ 
เผยแพรระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ ขอมูลทั่วไปขององคกร การคนหาสหกรณออนไลน สารสนเทศ 
สหกรณกรมตรวจฯ สารสนเทศกรมสงเสริมสหกรณ โดยฐานขอมูลสวนใหญสามารถเขาถึงขอมูลใน 
ระดับจังหวัดและบอกรายละเอียดสถานที่ตั้งของสหกรณนั้น นอกจากนั้นยังมีหนวยงานสงเสริมและ 
พัฒนา ซ่ึงพบวามีการประกาศทุนวิจัยโดยมีการเผยแพรงานวิจัย 1  เรื่อง สําหรับงานส่ือสารประเภท 
บทความออนไลนนั้นมี 3 เรื่อง และสารสนเทศอ่ืนที่พบนั้นไดแก เกี่ยวกับองคกรและการเชื่อมลิงคตางๆ 
โดยเผยแพรสารสนเทศผานโดเมนชื่อ http://www.clt.or.th 

5) ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด  (The Federation of Savings and 
Credit Cooperatives of Thailand Limited) พบวาสารสนเทศที่ใชสําหรับการเผยแพรผานเว็บไซตสวน 
ใหญเนนเรื่อง ระเบียบของหกรณออมทรัพย ประวัติขององคกร อัตราดอกเบ้ียเงินกู อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก 
อัตราดอกเบ้ียตั๋วสัญญาการใชเงิน นอกกจากนั้นมีบทความทางวิชาการ เกร็ดความรู มีการนําเสนอขอมูล 
ของสหกรณสมาชิกในภาพรวมของประเทศ ในรอบป 2549  โดยใชกราฟ  และการนําเสนอรายงาน 
ประจําป ตั้งแตปบัญชี 2545 ถึงป 2551 เปนตน โดยเผยแพรผานโดเมนชื่อ http://www.fsct.com 

6) ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด (The Credit Union League of 
Thailand Limited) มีระบบสารเทศเพื่อใชในการเผยแพรผานทางเว็บไซตประกอบดวย ขอมูลทั่วไปของ 
องคกร การเผยแพรขอมูลขาวสาร กฏระเบียบ กาสมัครสมาชิก สถิติตางๆ ซ่ึงเปนภาพรวมของสหกรณ



เครดิตยูเนี่ยน ประเทศไทย  อีกทั้งพบวามีการเผยแพรสารสนเทศเกี่ยวกับจุลสารและจดหมายขาวตางๆ 
โดยเผยแพรผานโดเมนช่ือ  http://www.cultthai.coop  นอกจากนั้นยังมีการนําสารสนเทศมาใชเพื่อการ 
สงเสริมการจําหนายผลิตภัณฑของสมาชิกผานระบบออนไลนโดยผานโดเมนชื่อ  http://www.e- 
coop.cultthai.coop 

7)  สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  (Kasetsart  University  Saving  and 
Credit  Co-operative.,  Ltd)  มีการเผยแพรดานขอมูลทั่วไปขององคกร การใหบริการของสหกรณออม 
ทรัพย มก.  การใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการดําเนินการของสหกรณ ไดแก ระบบการใหบริการสหกรณ 
24  ชั่วโมง ระบบบริการสหกรณทางโทรศัพท บัตรสมาชิกอิเล็กทรอนิกส การคํานวณเงินผานระบบ 
ออนไลน นอกจากนั้นจะเปนการเชื่อมโยงลิงคไปยังสหกรณออมทรัพยอ่ืนๆ การประกาศตางๆ เพื่อให 
สมาชิกไดอานความเคล่ือนไหวตางๆ ของสหกรณฯ นอกจากนั้นยังรวมถึงการลิงคไปยังการประกาศ 
ราคาน้ํามันรายวันเปนตน ซ่ึงสารสนเทศของสหกรณออมทรัพย มก. ไดมีการเผยแพรผานโดเมน ชื่อ 
http://www.coop.ku.ac.th/ 

8)  ชุมนุมรานสหกรณแหงประเทศไทย (The  Consumer  Cooperative  Federation  of 
Thailand  Limited)  สารสนเทศที่ไดนํามาเผยแพรผานเว็บไซตนั้นไดแก ขอมูลทั่วไปขององคกร กฏ 
ระเบียบตางๆ ความเปนมาขององคกร ราคาขาวสาร เครื่องปรุงรส เครื่องดื่ม นมยู.เอส.ที.ของสหกรณโค 
นมไทยเดนมารก และสินคาอ่ืนๆ ไดแก สมุดเพื่อใชในการบันทึกนั้นมีการจัดสงทางไปรษณียใหอีกดวย 
โดยสินคาเหลานี้นั้นมีจําหนายที่ชุมนุมรานสหกรณ ถนนงามวงศวาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ นอกจากนั้น 
พบวาสารสนเทศทซ่ีงเกี่ยวกับ การเปนสมาชิก ขาวสารตางๆ ที่จะส่ือสารถึงสมาชิก มีการเผยแพรดวย 
เชนกัน โดยเผยแพรผานโดเมนชื่อhttp://www.ccft.co.th 

9) สหกรณการเกษตรทายาง จํากัด (Thayang Agricultural Cooperative., Ltd) ถือเปน 
สหกรณการเกษตรที่มีความโดดเดนในดานผลผลิตดานการเกษตรไดแก กลวยหอมทองเพื่อสงออกไปยัง 
ประเทศญี่ปุน สารสนเทศที่เผยแพรผานเว็บไซตไดแก ขอมูลทั่วไปขององคกร ระบบการตรวจสอบ 
ยอนกลับ (Traceability System) การประชาสัมพันธความรูดานสหกรณกับสหกรณระหวางประเทศ (Co- 
op to Co-op) ของสหกรณไทยและญี่ปุนภายใตขอตกลงเขตการคาเสรีไทย-ญี่ปุน (JTEPA) นอกจากนั้น 
ยังพบวาเว็บไซตดังกลาวยังไดมีการเผยแพรกิจกรรมตางๆ เพื่อสรางความรูดานการเกษตรแกสมาชิก 
สหกรณการเกษตรทายางรวมถึงผูสนใจอื่นๆ ที่ไดเขาเยี่ยมชมเว็บไซต ทั้งนี้ไดมีการเผยแพรผานโดเมน 
ชื่อ http://www.thaibanana.com

http://www.cultthai.coop/


2.2 การจัดทําและเผยแพรวารสารของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

1) หนังสือพิมพเกลียวเชือก หนังสือพิมพเพื่อขบวนการสหกรณ โดยจัดพิมพเปนราย 
สัปดาห ซ่ึงไดกาวสูปที่ 18 เนื้อหาจะครอบคลุมเกี่ยวกับ การดําเนินงานเชิงนโยบายของภาครัฐที่มีตอ 
ขบวนการสหกรณ การพัฒนาของขบวนการสหกรณ และความเคล่ือนไหวของขบวนการสหกรณใน 
ประเทศไทย ซ่ึงจัดทําโดยชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย (ชสท.) โดยมีผูสนุบสนุนในการ 
จัดพิมพดวย 

2)  โคออป นิวส (Co-op News)  หนังสือพิมพของขบวนการสหกรณ จัดพิมพเปนราย 
ครึ่งเดือน (รายปกษ)ปจจุบันไดกาวสูปที่ 9  เนื้อหาสวนใหญเนนไปที่การขับเคล่ือนเชิงนโยบายดาน 
สหกรณจากหนวยงานภาครัฐ ความเคล่ือนไหวในขบวนการสหกรณ การเรียนภาษาอังกฤษ ความรูดาน 
การเกษตรการวิเคราะหเศรษฐกิจ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ความรูเรื่องการเงิน จัดทําโดย สันนิบาต 
สหกรณแหงประเทศไทย โดยมีผูสนับสนุนในการจัดพิมพดวย 

3)  หนังสืออิเล็คทรอนิกส หรือ  e-book  โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ ซ่ึงเผยแพรดวย 
ระบบออนไลนผานโดเมน http://www.cad.go.th ปจจุบันกาวสูปที่ 4  โดยสารสนเทศที่เผยแพรไดแก 
สารสนเทศนารูทางการเงินสหกรณนิคม สหกรณการเกษตร สหกรณบริการ สหกรณรานคา สหกรณ 
ประมง สหกรณออมทรัพย สหกรณเครดิตยูเนี่ยน และกลุมเกษตรกร เปนตน 

4)  จดหมายขาว ชสอ. เปนส่ือส่ิงพิมพรายเดือนปจจุบันกาวสูปที่ 23  สารสนเทศที่ 
เผยแพรไดแก ความเคล่ือนไหวในขบวนการสหกรณ การขับเคล่ือนภารกิจดานสหกรณของหนวยงานที่ 
เกี่ยวของจากภาครัฐ การดําเนินงาน ผลการดําเนินงานของ ชสอ. ความเคล่ือนไหวของอัตราดอกเบ้ีย และ 
ความรูดานกฏหมาย เปนตน ปจจุบันมีการเผยแพรผานระบบออนไลนผานโดเมน  http://www.fsct.com 

5) ขาว สอ.มก. เอกสารภายในสหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด เปน 
เอกสารรายฉบับซ่ึงกาวสูปที่ 26  ในปจจุบัน เนื้อหาสวนใหญเนนกระบวนการพัฒนา กระบวนการ 
ดําเนินงาน การแสดงผลการดําเนินงานดวยงบบัญชี คอลัมสเกี่ยวกับการเรียนรู สรุปการประชุมของสอ. 
มก. ธรรมะ นิทาน บทกลอน และความเคล่ือนไหวของ สอ.มก. เปนตน 

จากที่กลาวมานั้นจะเห็นไดวาบริบทของการเผยแพรสารสนเทศเพื่อการพัฒนาของ 
ขบวนการสหกรณนั้นจะเนนดาน กฎระเบียบ ความเปนมาขององคกร ความเคล่ือนไหวของอัตราดอกเบีย้ 
กระบวนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หรือสหกรณออมทรัพยจะเนนเรื่องขาวสารของสมาชิกและ 
ขาวสารของผลการดําเนินงานเพื่อใหสมาชิกไดรับทราบ ปจจุบันถึงแมหนวยงานการสงเสริมสหกรณ 
ของภาครัฐจะเริ่มพัฒนาในเรื่องของการนําสินคาเพื่อขายผานระบบออนไลน ซ่ึงถือวาเปนบริบทใหมใน

http://www.cad.go.th/


การพัฒนาสารสนเทศของขบวนการสหกรณก็ตาม แตระบบสนับสนุนที่เกี่ยวของก็จําเปนตอการพัฒนา 
ดวยซ่ึงไดแก ขอมูลของการบริหารจัดการบนโชอุปทานเพื่อใหเกิดความสมบูรณตอกระบวนการ 
ตัดสินใจซื้อสินคาสหกรณ  ซ่ึงจะเห็นไดวายังไมมีการพัฒนาในสวนนี้ จึงจําเปนที่ตองใชเวลาสําหรับการ 
พัฒนาตอไป ซ่ึงอาจจะอยูในลักษณะการทํางานแบบ Collaborative ดวยการพัฒนา Software ประยุกตที่ 
เหมาะสมเพื่อทําใหเกิดประสิทธิผลตอการดําเนินงานมากยิ่งขึ้น 

จากขอมูลในรายละเอียดพบวาระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ สําหรับใชใน 
การเผยแพรทั้งในรูปแบบของเว็บไซตและผานกลไกส่ือส่ิงพิมพตางๆ นั้น พบวายังขาดการเผยแพรชุด 
ความรู การนํากรณีศึกษาที่เปนตัวอยางที่ดีของการปฏิบัติแลวประสบความสําเร็จ (The Best Practice) 
โดยใชนํามามาเพื่อการเผยแพรเพื่อใหเกิดเปนชองทางการส่ือสารที่ดีระหวางเครือขายผูนําสหกรณ 
เครือขายคลังสมอง เครือขายนักวิจัย จึงเปนเรื่องสําคัญมาก เนื่องจากผูนําหรือผูบริหารจัดการสหกรณจะ 
สามารถเรียนรูเพื่อการนําไปประยุกตใชงานไดอยางเหมาะสม อีกทั้งการปรับตัวของผูนําเพื่อกาวทันการ 
เปล่ียนแปลงในปจจุบันถือเปนสิ่งสําคัญมากในปจจุบัน



บทที่ 3 
การดําเนินการพัฒนาเครือขายสารสนเทศและผลลพัธที่ได 

3.1 กระบวนการพัฒนาเว็บไซตผานโดเมน www.cai.ku.ac.th 
การพัฒนาเว็บไซตของสถาบันวิชาการดานสหกรณนั้น  ถือเปนสวนหนึ่งของ 

กระบวนการสําหรับการดําเนินการวิจัยโครงการ  “เครือขายสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาสหกรณ”  ภายใต 
ภารกิจของศูนยสารสนเทศสหกรณ  สําหรับกระบวนการทํางานนั้นเริ่มจาก สถาบันไดมีการกําหนด 
กรอบทิศทางการดําเนินงานของการจัดทําเว็บไซตซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยสําหรับ 
โครงการดังกลาว อีกทั้งไดการประชุมคณะทํางานและติดตามการประเมินดานการพัฒนาเว็บไซตทุกวัน 
พุธ ณ ศูนยสารสนเทศสหกรณ ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สําหรับผูที่อยูใน 
เวทีของการประชุมประกอบดวย เว็บมาสเตอรซ่ึงคือผูพัฒนาเว็บไซต หัวหนาทีมวิจัย รองผูอํานวยการ 
สถาบันถือเปนตัวแทนของฝายบริหาร ตัวแทนของพนักงานสถาบันฯ และผูสังเกตุการณเพื่อให 
ขอเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวของ สําหรับการประชุมแตละครั้งนั้นอาจจะเรียกไดวาเปนเวทีเพื่อการ 
แลกเปล่ียนเรียนรูในลักษณะของ การจัดการความรู (Knowledge Management)  ซ่ึงมีกรอบทิศทางการ 
ดําเนินงานดังรูปท่ี 4 

เริ่มตน  กรอบทิศทาง 
ดําเนินงาน 

ประชุมคณะทํางาน 
สารสนเทศสหกรณ  สรุปผล 

เขียนขาวสถาบันฯ 

จัดทําภาพกจิกรรม 

ขาววารสาร 

กจิกรรมอืน่ๆ 

พัฒนาเวปไซต  สงขอมูล  อพัโหลด  แสดงผล 

กลยุทธเพื่อใชงาน 
1 SEO 
2 CAI web blog 
3 ข าวจากสื่อมวลชน 
4 การสราง Back link 

การประเมิน 
1 ดาน SEO 

1.1 www.google.com 
1.2 www.yahoo.com 
1.3 www.msn.com 

2 การนับผูเขาชม 
3 ขอคิดเหน็/เสนอแนะ 

กจิกรรม 
การประชุม 
การเสวนา 
การฝกอบรม 

เวทแีลกเปลี่ยนเรียนรู 

ผ ูวิจัย  คณะทํางาน 

เวปมาสเตอร 

ผูไดรับมอบหมายงาน 

รูปที่ 4 แสดงถึงกระบวนการจัดทําเวปไซตของสถาบันวิชาการดานสหกรณ

http://www.cai.ku.ac.th/


1) การกําหนดกรอบทิศทางการดําเนินงาน 

ในการประชุมคณะทํางานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณครั้งแรกเมื่อวันที่ เดือน 
พฤษภาคม 2552  ในที่ประชุมไดมีมติเพื่อการกําหนดทิศทางของการพัฒนาเว็บไซตผานโดเมน 
www.cai.ku.ac.th  สําหรับการพัฒนาโดเมนดังกลาวนั้นไดเกิดขึ้นมาเมื่อปลายป 2547  หลังจากที่สภา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดมีมติอนุมัติการจัดตั้งสถาบันวิชาการดานสหกรณเมื่อวันที่ 16  กันยายน 
2547  การพัฒนาในชวงระยะเวลาดังกลาวนั้นจะมีลักษณะของการนําเสนอขาวสาร ขอมูล กิจกรรม 
รวมถึงภาพกิจกรรมขาวผานทางโดเมนดังกลาวดวย  อยางไรก็ตามการพัฒนาเว็บไซตปจจุบันนั้น 
ไดมีการกําหนดลักษณะของการนําเสนอสารสนเทศดวยลักษณะวิธีการแบบ Content  Management 
System (CMS) โดยงานวิจัยนี้ไดมีการพัฒนาโครงสรางเว็บไซท (Site structure) ซ่ึงก็คือการออกแบบ 
แผนผังโครงสรางของการลําดับเนื้อหา รวมถึงการจัดวางตําแหนงในเว็บเพจทั้งหมด ซ่ึงจะประกอบดวย 
11 เมนเมนู ประกอบดวย เกี่ยวกับสถาบัน  แผนงานวิจัย  แผนงานบริการวิชาการ   แผนงานเชื่อมโยง 
เครือขาย  งานวิจัย/บทความท่ีนาสนใจ  ผลงานเดนรอบป ศูนยสารสนเทศสหกรณ  รางวัลที่ไดรับ  ขาว 
และภาพกิจกรรม  รวมลิงค และเวปบล็อก  แสดงไดดังรูปท่ี 5

http://www.cai.ku.ac.th/


รูปที่ 5 โครงสรางของ www.cai.ku.ac.th 

เก่ียวกับสถาบัน  แผนงานวิจัย  แผนงานบริการวิชาการ 
ประวัติ 
ปณิธาน/วิสัยทัศน/พันธกิจ  แผนที่กลยุทธ  รายละเอียดการใหบริการวิชาการ ป 2550 
โครงสรางการบริหารงาน  ระบบการวิจัยดานสหกรณ  รายละเอียดการใหบริการวิชาการ ป 2551 
คณะกรรมการประจําสถาบัน  แผนงานวิจัยภายใตการสนับสนนุของ สกว. ป 2551 
ที่ปรึกษาผูอํานวยการ  โครงการที่ไดรับการสนับสนุนจาก สกว. ป 2551 
ผูทรงคุณวุฒิดานการวิจัย 
ผูทรงคุณวุฒิดานการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 
ผูบริหารและบุคลากร 

แผนงานเช่ือมโยงเครือขาย  งานวิจัย/บทความที่นาสนใจ  ผลงานเดนรอบป 
ผลการดําเนินงานการเช่ือมโยง  ผลงานวิจัย  โครงการวิจัยขาวคุณธรรม 
เครือขายคุณคา ป 2551  การนําเสนองานวิจัยในตางประเทศ  แผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 

บทความที่นาสนใจ 
เอกสารเผยแพร 

ศูนยสารสนเทศสหกรณ  รางวัลที่ไดรับ  ขาวและภาพกิจกรรม  รวมลิงค  เวปบล็อก 
วารสาร ฅนสหกรณ  โครงการวิจัยขาวคุณธรรม  ขาวกิจกรรม  ในประเทศ 
แผนผังเวปไซต  ภาพกิจกรรม  ตางประเทศ 

(2548 ถึงปจจุบัน) 
รูปที่ 5 แสดงโครงสรางเว็ปไซต (Site Structure) ของ www.cai.ku.ac.th

http://www.cai.ku.ac.th/
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2) การพัฒนาและการประชุมเพื่อนําขอเสนอแนะมาเพื่อการปรับปรุงแกไข 

กระบวนการพัฒนาเว็บไซตนั้นใชโปรแกรม Dreamweaver  Version  8  สําหรับการเขียน 
เว็บไซตนั้นมีผูรับผิดชอบหลักคือเวปมาสเตอร ในการพัฒนาขั้นตอนนี้นั้นจะเปนการพัฒนาที่เกี่ยวของกับ 
พนักงานของสถาบันอีก 2  ทานคือ ผูจัดเตรียมขาวประชาสัมพันธ และผูจัดเตรียมภาพประชาสัมพันธ เพื่อ 
เผยแพรผานเว็บไซต นอกจากนั้นจะเปนการพัฒนาดานการใหขอมูลขาวสารที่ใหมเสมอคือทุกๆ วันจันทร 
จะตองมีขาวใหมของสถาบันไดเผยแพรออกไปในทุกสัปดาห เรียกการนําเสนอเนื้อหาสวนนี้วาขาวเดนของ 
สถาบันวิชาการดานสหกรณ 

ส่ิงที่สําคัญของกระบวนการวิจัยนี้ไดคนพบคือ ลักษณะของการคนหาขอมูลของผูใช 
อินเตอรเน็ทในปจจุบันจะนิยมในลักษณะของการคนหาผาน Search Engine ซ่ึงไดแกการคนหาคําที่สนใจจะ 
หาขอมูลผานเว็บ www.google.com,  www.yahoo.com  และ www.msn.com  เนื่องจากการคนหาในลักษณะ 
ดังกลาว ผูคนหาขอมูลสามารถเลือกขอมูลที่พบและปรากฏบนหนาจอไดอยางรวดเร็ว มีความหลากหลายจาก 
แหลงขอมูลที่แตกตางกัน จากการคนพบกระบวนการของการคนหาคําดังกลาวมาแลวนั้น การพัฒนาเว็บไซต 
ของสถาบันวิชาการดานสหกรณจึงไดมีการนําระบบ Search Engine Optimization (SEO) มาใชงาน ถือเปนกล 
ยุทธเพ่ือใหเกิดการกาวทันตอการเปล่ียนแปลงดานการพัฒนาเว็บไซต ปจจุบันไดกําหนดกลุมคําที่คนหาไว 
จํานวน 32  กลุมคํา ไดแก ขาวคุณธรรม ขาวเกิดบุญ เครือขายคุณคา การทองเที่ยวพังงา เครือขายนักวิจัย 
เครือขายสหกรณ เปนตนซ่ึงมีจํานวนรวมทั้งส้ิน 32 คํา 

นอกจากนั้นเปนการเชื่อมโยงเพื่อสรางเครือขายการจัดทํา Back  link  จากเว็บไซตของ 
หนวยงานอื่นเพื่อใหผูเขาเยี่ยมชมเว็บไซตนั้นๆ สามารถเลือกการลิงคมายังเว็บไซตของสถาบันวิชาการดาน 
สหกรณ กระบวนการทํางานคือการเขียนติดตอทางอีเมลไปยังเว็บมาสเตอรนั้นๆ ปจจุบันมีหนวยงานซ่ึงได 
สรางเว็บลิงคแลวไดแก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดเมน http://www.trf.or.th/link/ ชุมนุม 
สหกรณออมทรัพยแหงประเทศทไทย โดเมน http://www.fsct.com/fsct_main.php ชุมนุมสหกรณการเกษตร 
แหงประเทศไทย http://www.co-opthai.com เปนตน  ทั้งนี้เวปไซตของสถาบันฯ ก็ไดทําการลิงคโดยการใส 
ชื่อของหนวยงานตางๆ ทั้งในและตางประเทศใหปรากฏในสวนของ Back link ของเว็บไซตสถาบันฯ รวม 
จํานวน ภายในประเทศและตางประเทศมากกวา 40 องคกร ถือเปนกระบวนการความรวมมือหนึ่งที่กอใหเกิด 
คุณคาในความรวมมือในขบวนการสหกรณ  ซ่ึงการวิจัยสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณนี้นั้นไดมีการ 
เช่ือมโยงไปยังกลุมแนวโนมของการคนหาขอมูลที่นิยมมากอีกแหงหนึ่งในปจจุบันคือ วิกิพีเดีย (wikipedia) ซ่ึง 
เปนสารานุกรมแบบออนไลน ยอดนิยมของเว็บ 2.0 ในปจจุบัน ซ่ึงหมายถึงการที่ผูใชเว็บไซตมีสวนรวมในการ 
พัฒนาหรือสามารถเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมเนื้อหาได ซ่ึงเปนที่นิยมในปจจุบัน

http://www.co-opthai.com/
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3) กระบวนการทํางานของการอัพเดทเวบ็ไซต ประกอบดวย 4 ขั้นตอนดังนี้ 

3.1) การจัดทําขาวประชาสัมพันธเพ่ือเผยแพรผานเว็บไซต สถาบันฯ ผูไดรับมอบหมายงานมี 
หนาท่ีในการเขียนขาว จากกิจกรรมที่สถาบันไดมีสวนรวมไดแก การจัดประชุม การเสนาทางวิชาการ การ 
ฝกอบรม และการเปนวิทยากรบรรยาย สําหรับขั้นตอนการทํางานนั้น เมื่อขาวผานกระบวนการตรวจสอบแลว 
จะมีการสงขาวนั้นไปยังเวปมาสเตอร เพ่ือเขียนลงในเวปไซตของสถาบันฯ ในทุกๆ วันพุธ ซ่ึงในสวนนี้จะมี 1 
ขาวที่มีการปรับปรุงใหใหมในทุกสัปดาหเสมอ ในสวนนี้ เรียกวาขาวหลักที่หนาจอของเวปไซต ซ่ึง 
ประกอบดวย 4 ขาวหลัก 

3.2) การจัดทําภาพกิจกรรมเพื่อเผยแพรผานเว็บไซต ผูไดรับมอบหมายงานมีหนาที่ในการ 
ประสานงานไปยังผูถายภาพทุกกิจกรรมที่สถาบันฯ ไดเขารวมกิจกรรม กระบวนการคัดภาพ การสรางไฟล 
ภาพ โดยจะสรางใหอยูในลักษณะของไฟล html โดยมีการทํางานที่เปนทิศทางเดียวกับเวปมาสเตอร เพ่ือความ 
เขาใจถูกตองตรงกันในเรื่องของการเก็บรักษาไฟลทั้งหมด 

3.3) การประชาสัมพันธวารสาร ฅนสหกรณ  ถือเปนอีกหนึ่งภารกิจงานดานสารสนเทศเพื่อ 
ทําใหเกิดการประชาสัมพันธ โดยสถาบันฯ ไดมีการประชาสัมพันธรูปแบบของเนื้อหาในแตละเลมเพื่อเปน 
การเชิญชวนใหกับเครือขายผูนําสหกรณ รวมถึงผูสนใจไดเขามาดูและสามารถดาวนโหลดใบสมัครสมาชิกได 
ทันทีที่หนาเวปไซต 

3.4) การนําเสนอขาวจากส่ือมวลชนผานเว็บไซต ผูไดรับมอบหมายงานมีหนาที่ในการตรวจดู 
ขาวสารที่เกี่ยวกับสถาบันฯ หรือการขับเคล่ือนแผนพัฒนาการสหกรณฉบับที่ 2 เม่ือพบขาวแลวจึงเก็บไฟลภาพ 
เหลานั้นวที่แฟมโดยขอมูลอาจจะมาจากส่ือส่ิงพิมพ และอินเตอรเน็ท ซ่ึงจะมีการแจงใหเวปมาสเตอรทราบใน 
ทุกวันจันทร

4) ผลลัพธจากการพัฒนาเว็บไซต 

สถาบันวิชาการดานสหกรณมีระบบสารสนเทศผานเครือขายระบบอินเตอรเน็ท ซ่ึงระบบ 
ดังกลาวถือเปนการเช่ือมโยงเครือขายที่สามารถนําสารสนเทศดังกลาวไปใชงานใหเกิดประโยชนกับสหกรณ 
ทุกระดับ อีกทั้งกอใหเกิดการคนหาขอมูลขาวสารในลักษณะของสังคมขอมูลขาวสารหรือ Information 
Society และสังคมทางปญญา หรือ Wisdom Society ของนักวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิ ผูนําสหกรณ ฝายบริหาร 
จัดการ และผูท่ีเกี่ยวของทุกระดับตามศักยภาพของตนเอง เนื่องจากทุกฝายที่เกี่ยวของไดเขามามีสวนรวมใน 
การพัฒนาสารสนเทศสหกรณ นอกจากนั้นเปนการสรางทุนสารสนเทศหรือ Information Resource ซ่ึงเปน 
โครงสรางพื้นฐานที่จําเปนในการพัฒนาสหกรณในปจจุบันและอนาคต ซ่ึงรูปรางหนาตาขงเว็บไซตและของ 
เว็บบล็อกของสถาบันฯ นั้นแสดงในรูปที่ 6 และ7
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รูปที่ 6 แสดงหนาแรกของเวปไซต www.cai.ku.ac.th 

รูปที่ 7 แสดงของหนาแรกของเวปบล็อก www.thailandcoop.blogspot.com 

จากการประเมินเวปไซตที่ประสบความสําเร็จนั้นเปนการประเมินจาก จํานวนผูเขาชมเวป 
ไซตปจจุบันมีผูเขาชมเวปเฉล่ียเปนจํานวน 660  รายตอเดือน ซ่ึงเครือขายผูนําสหกรณและผูบริหารจัดการ
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สหกรณสามารถเขาเยี่ยมชมและคนควาหาขอมูลของ www.cai.ku.ac.th ไดจากโดเมนดังกลาวทั้งจากโดยตรง 
การคนหาผาน search engine ไดแก www.google.com, www.yahoo.com และ www.msn.com  มีดังนี้ 

จํานวนผูเขาชมเวปwww.cai.ku.ac.th 
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เดือน 

ราย
 

Series1 

รูปที่ 8 แสดงกราฟของจํานวนผูเขาชมเวปไซตเฉลี่ย ตั้งแต พ.ค. 2551 ถึง ก.พ. 2552 

3.2 กระบวนการดําเนินการวารสาร ฅนสหกรณ 

กระบวนการจัดทําวารสารฅนสหกรณ เริ่มตนจากการประชุมหารือเมื่อวันที่ 23 มกราคม 
2551 โดยเปนการหารือระหวางผูทรงคุณวุฒิและนักวิจัย ในเรื่องชื่อวารสาร และเนื้อหาสาระ จํานวนเลมตอป 
คอลัมนิสตประจําฉบับ และแนวทางการผลิตและการเผยแพร และการประชุมครั้งที่ 2 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ 
2551 เปนการประชุมของคณะทํางานวารสาร เพื่อหารือในเรื่องเนื้อหาประจําฉบับ และระยะเวลาในการ 
ดําเนินการจัดทําเพื่อจัดสงใหโรงพิมพตามกําหนดเวลา การประชุมครั้งที่ 3 การประชุมครั้งที่ 3 เปนการประชมุ 
รวมกับทีมที่ปรึกษาการจัดทําวารสาร เพื่อวางรูปแบบวารสาร และลักษณะการจัดพิมพ การประชุมครั้งที่ 4 
เปนการประชุมคณะทํางานวารสาร เพื่อสรางความเขาใจที่ตรงกันในการดําเนินการ เรื่องระยะเวลาในการ 
เผยแพร และแผนการดําเนินงานของวารสาร ฉบับที่ 1 เปนการประชุมเพื่อรายงานความกาวหนาในการ 
ดําเนินงานและการรณรงคสมาชิก โดยการดําเนินการวารสารแตละจะฉบับ จะทําการประชุมหารือเพื่อวาง 
รูปแบบและรายงานความกาวหนา สัปดาหละ 1 ซ่ึงรูปแบบการจัดทําวารสารในเลมตอๆไปจะมีขั้นตอน 
เหมือนกันดังภาพ

http://www.cai.ku.ac.th/
http://www.google.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.msn.com/
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รูปที่ 9 กระบวนการจัดทําและเผยแพรวารสาร 

สําหรับกระบวนการทํางานในการจัดทําวารสาร ฅนสหกรณนั้น ประกอบดวยกระบวนการ 
ในการรณรงคสมาชิกใหม กระบวนการในการรณรงคสปอนเซอร และการประเมินผลลัพธจากการรณรงค 
การสมัครเปนสมาชิกวารสาร ฅนสหกรณ โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้ 

1) กระบวนการในการรณรงคสมาชิกใหม 
กระบวนการรณรงคสมาชิก เริ่มจากในภายในงานเสวนาทางวิชาการ “ชวนกันคิดในการนํา 

คุณคาในการพัฒนาสหกรณ” วันที่ 16 กันยายน 2551 โดยไดจัดบูธวารสารฅนสหกรณเพ่ือประชาสัมพันธและ 
เผยแพร ตอมาไดมีการสงวารสารเพ่ือประชาสัมพันธและรับสมัครสมาชิกไปยัง หนวยงานกลางสหกรณ ไดแก 
กรมสงเสริมสหกรณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ ชุมนุมสหกรณระดับประเทศ สหกรณจังหวัด และสหกรณตางๆ 
ทั้งในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด หองสมุดสถาบันการศึกษา นักวิจัย ผูทรงคุณวุฒิ ศิษยเกาหลักสูตร 
ฝกอบรมของสถาบันฯ เพื่อใหประชาสัมพันธเชิญชวนผูที่เกี่ยวของสมัครเปนสมาชิกวารสาร รวมทั้งการให 
สมาชิกวารสารปจจุบันรณรงคหาสมาชิกเพ่ิมเติม  และสถาบันฯ ยังไดดําเนินการรณรงคสมาชิกในรูปแบบของ 
การโทรศัพทประชาสัมพันธเชิญชวนสหกรณตางๆ และสหกรณจังหวัดเขารวมเปนสมาชิกอีกทางหนึ่งดวย อีก 
ทั้งสถาบันฯ ไดทําการประสานงานกับศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และองคกรกลางสหกรณ เพื่อ 
นําวารสารวางจําหนายอีกชองทางหนึ่งดวย 

นอกจากนี้ สถาบันยังไดทําหนังสือขอความรวมมือไปยังกรมตรวจบัญชีสหกรณ กรม 
สงเสริมสหกรณ และชุมนุมสหกรณระดับประเทศตางๆ เพื่อใหชวยรณรงคเผยแพรวารสาร แกผูที่เกี่ยวของ 
และสหกรณในสังกัด สถาบันฯ ไดรณรงควารสารผานทางการจัดแสดงนิทรรศการ ในงานบนเสนทางงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระหวางวันที่ 31 มกราคม – 7 กุมภาพันธ 2552  และงานโครงการสัมมนาทาง
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วิชาการเพ่ือการพัฒนาระบบสหกรณ เนื่องในวันสหกรณแหงชาติ ประจําป 2552 ของกรมสงเสริมสหกรณ 
วันที่ 22-24 กุมภาพันธ 2552 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร ซิตี้ จอมเทียน พัทยา 

2) กระบวนการในการรณรงคสปอนเซอร 
สถาบันวิชาการดานสหกรณ ไดทําหนังสือขอรับการสนับสนุนคาใชจายและลงโฆษณา 

วารสาร ไปยังหนวยงานตางๆ ทั้งนี้ภายหลังจากการสงวารสารไดดําเนินการประสานงานความคืบหนาและ 
ติดตามผลเปนระยะ โดยหนวยงานที่ขอรับการสนับสนุนมีดังนี้ 

1.  ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด 
2.  ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 
3.  ชุมนุมสหกรณการเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด 
4.  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
5.  สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด 
6.  สหกรณออมทรัพยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จํากัด 
7.  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
8.  ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
9.  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
10.  ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
11.  ธนาคารออมสิน 
12.  ธนาคารอาคารสงเคราะห 
13.  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
14.  บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
15.  บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 
16.  สมาคมตลาดตราสารหนี้แหงประเทศไทย 
17.  บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 
18.  บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน) 
19.  บริษัท การบินไทย จํากัด ( มหาชน ) 
20.  สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด 
21.  สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด 
22.  สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด 
23.  สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํากัด 
24.  กลุมธุรกิจพืช ครบวงจรเครือซีพี 
25.  บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด
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ทั้งนี้ไดรับการสนับสนุนจาก ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ชุมนุม 
สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจํากัด 
(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

3) ผลลัพธ 
(1) จํานวนสมาชิก ฉบับที่ 1 

วารสารฅนสหกรณ ฉบับที่ 1 เผยแพรครั้งแรกในงานเสวนาทางวิชาการ “ชวนกันคิด 
ในการนําคุณคาในการพัฒนาการสหกรณ” วันที่ 16 กันยายน 2551 โดยใชเปนเอกสารประกอบการเสวนา ซ่ึง 
แจกเฉพาะผูเขารวมเสวนา ไดแก นักวิจัย ผูนําและฝายจัดการสหกรณ ผูนําชุมชน เจาหนาที่รัฐ นักวิชาการ และ 
ผูสนใจทั่วไป จํานวนทั้งส้ิน 400 เลม ภายในงานมีผูสมัครสมาชิกทั้งส้ิน 51 ราย โดยแบงเปน 

- สมาชิกประเภท 1 ป จํานวน 22 ราย 
- สมาชิกประเภท 2 ป จํานวน 23 ราย 
- สมาชิกประเภท 3 ป จํานวน 6 ราย 

(2) จํานวนสมาชิก ฉบับที่ 2 (ยอดรวม ณ วันที่ 31 พฤศจิกายน  2551) 
- สมาชิกประเภท 1 ป จํานวน 90 ราย 
- สมาชิกประเภท 2 ป จํานวน 53 ราย 
- สมาชิกประเภท 3 ป จํานวน 35 ราย 

(3) จํานวนสมาชิก ฉบับที่ 3 (ยอดรวม ณ วันที่ 20 มีนาคม 2552) 
- สมาชิกประเภท 1 ป จํานวน 171 ราย 
- สมาชิกประเภท 2 ป จํานวน 69 ราย 
- สมาชิกประเภท 3 ป จํานวน 54 ราย
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บทที่ 4 
ผลกระทบที่ไดรับจากการพัฒนา สารสนเทศสหกรณ 

1) เปนแรงหนุนเสริมเพื่อการพัฒนาผูนําสหกรณเพื่อใหสามารถกาวทันตอการเปล่ียนแปลง 
ตามยุทธศาสตรที่ 5  ของแผนพัฒนาการสหกรณฉบับที่ 2  โดยการนําชุดความรูตางๆ เพื่อการเผยแพรผาน 
อินเตอรเน็ทจะเปนส่ิงที่ทําใหเกิดความสะดวกตอการเรียนรูสําหรับผูที่สามารถเขาถึงระบบอินเตอรเน็ทได 
สําหรับวารสาร ฅนสหกรณนั้น เหมาะสําหรับการเรียนรูทุกสถานที่ในการอานเปนอยางดี 

2)  เกิดความเทาเทียมในการเรียนรูจากชุดความรูของงานวิจัย เทคโนโลยีสารเนื่องจาก 
สารสนเทศผานเครือขายอินเตอรเน็ทนั้น ไดกอใหเกิดการเรียนรูในลักษณะเครือขายซ่ึงทําใหเกิดการเรียนรูใน 
วงกวาง ซ่ึงสามารถดาวนโหลดไดทุกสถานที่ ผาน www.cai.ku.ac.th  ดังนั้นการที่ผูนําสหกรณที่อยูในพื้นที่ 
หางไกลออกไปจึงสามารถเรียนรูผานเครือขายดังกลาวไดอยางเทาเทียม ซ่ึงหมายถึงการกระจายโอกาสการ 
เรียนรูไปยังทองถ่ินที่หางไกลไดดียิ่งขึ้น 

3)  สงเสริมบรรยากาศการเรียนรูของนักวิจัยผานบล็อก เครือขายผูนําและนักวิจัยสามารถ 
แลกเปล่ียนเรียนรูดวยกระบวนการเขียนผานเวปบล็อก www.thailandcoop.blogspot.com  นั้น ถือเปน 
กระบวนการสรางสรรคดานการแลกเปล่ียนความรูเปนที่นิยมกันทั่วโลก ซ่ึงกระบวนการใชเวปบล็อกนั้นถือ 
เปนการพัฒนาในลักษณะของ web 2.0 

4) สงเสริมใหเกิดการเรียนรูของทีมวิจัยในเรื่อง การนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาเหื่อชวยใหการ 
ทํางานของเวปนั้นสมารถใหมีผูใชงานเพิ่มขึ้นไดทั้ง การนํา Search Engine Optimization หรือ SEO เพื่อมาใช 
งาน เปนตน การพัฒนาระบบสารสนเทศดังกลาวจะสงเสริมให เกิดการเรียนรูผานชุดความรู ใน 
กระบวนการวิจัย การพัฒนาสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาสหกรณดังกลาวได 

5) การเปนแรงหนุนเสริมเพื่อใหเกิดการทํางานในลักษณะรวมมือกันหรือ Collaborative ใน 
กรณีนี้สําคัญมากเพราะการเผยแพรงานวิจัยดวย SEO นั้นในอนาคตจะมีความสําคัญที่เกี่ยวของเพื่อใชในการ 
ตอยอดงานวิจัยในเชิงพาณิชย เชนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ จ.พังงา ขาวคุณธรรม หรือแมแต ขาวเกิดบุญ เปน 
ตน คําเหลานี้ลวนเกี่ยวของกับวิสาหกิจของสหกรณในดานการซ้ือขาย ซ่ึงหมายถึงการทําใหเกิดการคนหา 
ประวัติของสินคานั้นๆ สามารถทําใหเกิดความมั่นใจในตราสินคาไดดียิ่งขึ้น 

6) สงเสริมใหเกิดความตื่นตัวตอการพัฒนาระบบสารสนเทศในขบวนการสหกรณของไทย 
ซ่ึงบทบาทนี้มีแนวโนมสําคัญมากยิ่งขึ้น เพราะมีความจําเปนตอผูนําสหกรณ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา รวมถึง 
ผูสนใจทั่วไป 

7)  สําหรับชุดความรูที่เผยแพรผานวารสาร ฅนสหกรณนั้น มีความสําคัญอยางยิ่งในยุคที่มี 
การปรับตัวทางเศรษฐกิจ การศึกษา สังคม และการเมืองในปจจุบัน ไมวาจะเปนระดับประเทศ ระดับภูมิภาค 
หรือกระทั่งระดับโลก เนื่องจากธุรกิจทุกธุรกิจรวมถึงสหกรณ จําเปนตองปรับตัวเองเพื่อใหสามารถแขงขันใน 
ธุรกิจดังกลาวได จะเห็นไดชัดเจนในเรื่องของการพัฒนาตัวเองเพื่อเพิ่มความไดเปรียบเชิงการแขงขัน



23 

(Competitive  Advantage)  ชุดความรูตางๆ เปนแรงหนุนเสริมเพื่อใหเกิดความสามารถในการแขงขัน 
(Competitiveness) ซ่ึงอาศัยความรวมมือกันในรูปแบบของเครือขายคุณคา (Value network) โดยจะเห็นชัดใน 
เรื่องของการนําเสนอเรื่องของ การวิจัย การบริหารธุรกิจ กฏหมาย การขับเคล่ือนแผนกลยุทธ หลักและวิธีการ 
เพ่ิมผลผลิต การสงเสริมการบริหารองคกรเพื่อความโปรงใส เปนตน 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะที่ไดจากการพัฒนาสารสนเทศสหกรณ มีดังนี้ 

1 ดานอินเตอรเน็ท 
1)  สรางกลไกสารสนเทศผานเว็บล็อก (weblog)  ผานโดเมน www.kucai.wordpress.com 

เพ่ือใหเกิดสังคมแหงการเรียนรูและการส่ือสารในลักษณะของเวทีเรียนรูดวยระบบออนไลน 
2) สรางระบบ Really Simple Syndication (RSS) เพื่อใหบริการที่อยูบนระบบ อินเตอรเน็ท 

จัดทําขอมูลขาวสารใหอยูในรูปของ XML ทั้งนี้เพื่ออํานวยความสะดวกให กับเครือขายผูนําสหกรณ ในการสง 
ขอมูลขาวสารโดยไมตองอัพเดทขอมูลใหม 

3)  การจัดทําบทเรียนออนไลนจากชุดความรูของงานวิจัยในรูปแบบของ E-learning  เพื่อ 
เผยแพร ใหแกผูนํ า   ผูบริหารสหกรณ  รวมทั้ งผูสนใจทั่ วไปผ านโดเมน  www.cai.ku.ac.th  และ 
www.youtube.com 

4) การนําเทคนิคสมัยใหมมาใชในการจัดทําเว็บไซตเพื่อใหประสบความสําเร็จ ไดแก Search 
Engine  Optimization  การประเมินแนวโนมของ google  trend  การใชเทคโนโลยีจาก  Plug-In  และ Add-On 
เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการดําเนินงานตอไป 

5) การเช่ือมโยงเครือขายของสหกรณทั้งในและตางประเทศโดยการใชสารสนเทศเพื่อการ 
พัฒนา ในการเพิ่มพูนความรู เนื่องจากปจจุบันแนวโนมของการใหความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจดาน 
สหกรณ มีแนวโนมที่จะเติบโตมากยิ่งขึ้นทั้งปจจุบันและอนาคต 

2 ดานวารสาร ฅนสหกรณ 
1) รณรงคการสมัครสมาชิกของวารสารผานขบวนการสหกรณ จากการประชุม สัมมนา การ 

ทําจดหมายแนะนํา เปนตน 
2) ปรับปรุงใหเนื้อหาของวารสารมีความใหมเสมอ เพื่อใหผูอานไดติดตามสถานการณืเพื่อ 

การตอบรับจับกระแสของการเปล่ียนแปลงไดอยางเหมาะสม 
3)  พัฒนาการจัดทําเพื่อใหเกิดมิติของการเชื่อมโยงในเชิงบูรณาการทั้ง นักเขียน กอง 

บรรณาธิการ ผูทรงคุณวุฒิ ผูสนับสนุน ผานกลไกการจัดกิจกรรม จากฅนสหกรณเพ่ือคนสหกรณ เปนตน 
4) รณรงคการสมัครสมาชิกผานเครือขายธนาคารเพื่อวิสาหกิจชุมชนไดแก ธนาคารออมสิน 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร เปนตน

http://www.kucai.wordpress.com/
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