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ขอมูลการผลิตสําหรับสมาชิกผูขอใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) “ลําไยอบแหงเนื้อสีทองลําพูน” ทําไดสะดวก
มากขึ้น สามารถสรางคิวอารโคตสําหรับติดบนผลิตภัณฑสําหรับการเชื่อมโยงขอมูลแบบบันทึกการผลิตเพื่อ
การตรวจสอบยอนกลับ ซึ่งจะชวยใหเกิดความเชื่อมั่นตอผู บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ สามารถสืบคนแบบบันทึก
การผลิต และพิ ม พ สํา เนาเอกสารได อย า งถูก ต อ ง อี ก ทั้ง ยั ง ชว ยประชาสั มพั น ธ ขอ มู ล เกี่ ย วกับ สิ่ ง บง ชี้ ท าง
ภูมิศาสตรลําไยอบแหงเนื้อสีทองลําพูนไปยังผูที่สนใจใหเปนที่รูจักเพิ่มมากขึ้น
คําสําคัญ
ระบบสารสนเทศ สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร ลําไยอบแหงเนื้อสีทองลําพูน
Abstract
A study of the context of geographical indication operation of the Golden Dried Longan
Processing Group of Ban San Pa Hiang Community Enterprise indicates that such group has
good community enterprise management. So, it had the expertise and readiness to operate
according to the operating manual and requirements of geographical indication. Therefore, it
was registered as a geographical indication of Lamphun dried longan. This makes the product
quality acceptable to consumers; The objective of the geographical indication system was to
study the operation system of Golden Dried Longan Processing Group and to develop a
supporting system under the system development life cycle process (SDLC). The information
system developed as a web application using PHP v.5.6.30, JavaScript, CSS, MySQL v.5.0.11,
and EditPlus v.3.80. The results revealed that the information system is effective to facilitate
the management of production record and members request with Geographic Indication
information. A QR code can be attached to the product for traceability of the production
record. This will raise more confidence in consumers. The system can search for production
records and print copies of documents correctly. Moreover, it also helps to promote the
geographical indications of the dried longan of Lamphun Province to be widely known.
Keywords
Information System, Geographical Indication, Lamphun Golden Dried Longan
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บทนํา
วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปลําไยอบแหงเนื้อสีทองบานสันปาเหียง ตําบลมะเขือแจ อําเภอเมืองลําพูน
จังหวัดลําพูน เริ่มจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2548 ดําเนินการผลิตลําไยอบแหงและ
จําหนายผลไมอบแหง ภายใตตราสินคา “ถุงทอง” โดยมีจํานวนสมาชิกเมื่อเริ่มกอตั้งจํานวน 9 คน และไดรับ
อนุญ าตใหใชต ราสัญลั กษณสิ่ง บงชี้ทางภูมิศาสตรไ ทย (Geographical Indication : GI) สําหรับ ผลิตภัณ ฑ
ลําไยอบแหงเนื้อสีทองลําพูน เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 (Community Enterprise Golden Dried Longan
Ban San Pa Heang, n.d.) ซึ่งการดําเนินงานตามขอกําหนดของสิ่งบง ชี้ทางภูมิศาสตรไทย จะตองสามารถ
แสดงขอมูลที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิต รวมถึงการตรวจสอบยอนกลับของผลิตภัณฑ เพื่อใหผูบริโภค
สามารถตรวจสอบขอมูลการผลิตของลําไยอบแหงเนื้อสีทองลําพูน รวมถึงการสรางความเชื่อมั่นในคุณภาพของ
ผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐานตามการรับรองดานสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
ซึ่งการบันทึกขอมูลการผลิตในแบบบันทึกขอมูลการผลิตสําหรับสมาชิกผูขอใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
“ลําไยอบแหงเนื้อสีทองลําพูน” จะอยูในรูปแบบเอกสารแผนกระดาษ (Hard Copy) เพื่อใชสําหรับการอางอิง
และตรวจสอบผลิตภัณฑ ซึ่งการจัดเก็บเอกสารแผนกระดาษจะมีขอกําจัดหลายประการ อาทิเชน เอกสารมี
โอกาสสูญหายไดงาย ตองใชพื้นที่สําหรับจัดเก็บแฟมเอกสาร กรณีที่มีเอกสารเพิ่มมากขึ้นก็จะตองมีคาใชจาย
วัสดุและอุปกรณสํานักงานที่เพิ่มขึ้นตามไปดวย (Nakhonchai, 2010, 2) เมื่อเทียบกับ การเก็บขอมูลแบบ
เอกสารดิจิทัลที่มีคาใชจายจากการเชาพื้นที่เครื่องแมขาย (Hosting) ซึ่งสามารถเลือกใชบริการในรูปแบบของ
การคํานวณแบบคลาวด (Cloud Computing) โดยจะมีคาใชจายตามการใชงาน (Pay Per Use) ดานการ
สืบคนขอมูลรอบการผลิตอาจจะทําไดลาชา (Kaji, n.d., 1-3) กรณีที่ผูบริโภคตองการทราบขอมูลการผลิตของ
ผลิตภัณฑลําไยอบแหงเนื้อสีทองที่ซื้อไปจะตองติดตอไปยังวิสาหกิจชุมชนโดยตรง รวมถึง การจัดทําสําเนา
เอกสารและการจัดสงเอกสารอาจจะไมสะดวก เมื่อเทียบกับการเก็บขอมูลในรูปแบบเอกสารดิจิทัล (Soft
Copy) ที่สามารถสืบคนดวยคําสําคัญ (Key Word) รวมถึงชวยทําใหขอมูลการผลิตกระจายไปสูกลุมลูกคาและ
ผูเยี่ยมชมไดมากขึ้น ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานดานสิ่งบงชี้
ทางภูมิศาสตรลําไยอบแหงเนื้อสีทองลําพูนใหกับกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปลํา ไยอบแหงเนื้อสีทองบาน
สันปาเหียง
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาบริบทของการดําเนินงานดานสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรของวิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปลําไย
อบแหงเนื้อสีทองบานสันปาเหียง
2. เพื่ อพั ฒ นาระบบสารสนเทศสํา หรั บ สนั บสนุ นการดํ าเนิน งานดา นสิ่ ง บง ชี้ท างภู มิศ าสตรข อง
วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปลําไยอบแหงเนื้อสีทองบานสันปาเหียง
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ทบทวนวรรณกรรม
1. สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
“สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (Geographical Indication : GI) หมายถึง ชื่อ สัญลักษณหรือสิ่งอื่นใด ที่
ใชเรียกหรือใชแทนแหลงภูมิศาสตร และที่สามารถบงบอกวาสินคาที่เกิดจากแหลงภูมิศาสตรนั้นเปนสินคาที่มี
คุณ ภาพ ชื่อ เสี ยง หรื อ คุ ณลั ก ษณะเฉพาะของแหล ง ภู มิ ศาสตร ดั ง กล า ว” (Department of Intellectual
Property, 2016)
สิ่ง ที่จ ะนํ า มาขึ้น ทะเบีย นเปน สิ่ ง บ ง ชี้ ทางภูมิ ศาสตร ตามพระราชบัญ ญัติ คุ มครองสิ่ ง บง ชี้ท าง
ภูมิศาสตร พ.ศ. 2546 ไดนั้นจะตองเปนชื่อทางภูมิศาสตรหรือเครื่องหมายใด ๆ ที่สามารถใชแสดงถึงแหลง
พื้นที่ โดยประเภทของสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร สามารถแบงตามลักษณะของสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรได 2 ประเภท
คือ
ประเภทที่ 1 สิ่ ง บ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร โ ดยตรง (Direct Geographical Indication) คื อ ชื่ อ ทาง
ภูมิศาสตรที่เกี่ยวของกับสินคานั้น ๆ โดยตรง เชน ไชยา เพชรบูรณ หิมาลัย เปนตน
ประเภทที่ 2 สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรโดยออม (Indirect Geographical Indication) คือ สัญลักษณ
หรือสิ่งอื่นใดที่ไมใชชื่อทางภูมิศาสตร ซึ่งใชเพื่อบงบอกแหลงภูมิศาสตรอันเปนแหลงกําเนิดหรือแหลงผลิตของ
สินคา เชน สัญลักษณประจําอําเภอหรือจังหวัด รูปยาโม รูปอนุสาวรียสามกษัตริย เปนตน
โดยประโยชนของการคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรสําหรับผลิตภัณฑ มีดังนี้
1.1 ชวยคุมครองผูบริโภค มาตรฐานสิ่ง บงชี้ทางภูมิศาสตร มีขอกําหนดในการดําเนินงานที่จะ
ชวยสรางความเชื่อมั่นใหแกผูบริโภควาจะไดรับสินคาที่มีคุณภาพและปลอดภัย
1.2 ชวยคุมครองผูผลิตและปองกันการแขงขันที่ ไ มเปนธรรม การใชตราสัญลักษณสิ่งบงชี้ทาง
ภูมิศาสตรชวยปองกันไมใหผูประกอบการอื่นที่ไมไดมีแหลงผลิตในพื้นที่ นําเอาชื่อเสียงของพื้นที่นั้นไปแอบอาง
เพื่อใชประโยชนทางการคา
1.3 ชวยเพิ่มมูลคาของสินคาใหผูผลิตและเครื่องมือทางการตลาด การระบุถึง แหลง ที่มาของ
ผลิตภัณฑชวยสงเสริมใหผูบริโภคจดจําภาพลักษณของผลิตภัณฑที่สื่อถึงความเปนอัตลักษณของทองถิ่นและ
เลือกซื้อผลิตภัณฑตามแหลงผลิตที่ไดรับการรับรอง
1.4 ชว ยรั กษามาตรฐานของสิน ค า สมาชิ ก ผู ข อใชสิ่ ง บ ง ชี้ ท างภูมิ ศ าสตร จ ะตอ งปฏิบั ติ ต าม
ขอกําหนดและมาตรฐานการควบคุมภายใน เพื่อสงตอผลิตภัณฑที่มีคุณคาใหแกผูบริโภค
1.5 ช ว ยกระจายรายได สู ช นบทและส ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมท อ งถิ่ น ผลิ ต ภั ณ ฑ สิ่ ง บ ง ชี้ ท าง
ภูมิศาสตรถือเปนผลิตภัณฑที่เปนเอกลักษณของทองถิ่น ซึ่งจะชวยสรางรายไดใหแกชุมชนเพิ่มขึ้น
1.6 ชวยสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนและรักษาภูมิปญญาทองถิ่นใหคงอยู เมื่อผูบริโภคมีความ
เชื่อมั่นตอคุณภาพของผลิตภัณฑที่สามารถบอกแหลง ที่มาไดอยางชัดเจน จะทําใหผลิตภัณฑเปนที่รูจักและ
ไดรับการยอมรับเพิ่มมากขึ้น
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2. ลําไยอบแหงเนื้อสีทองลําพูน

ลําไยอบแหงเนื้อสีทองลําพูนเปนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร โดยตรงที่เปนของดีของจังหวัดลําพูน โดย
ลําไยอบแหงเนื้อสีทองลําพูน คือ ผลิตภัณฑแปรรูปจากลําไยอบแหง ที่มีแหลงผลิตและใชวัตถุดิบลําไยสดใน
จังหวัดลําพูนเปนหลัก ซึ่งผานกระบวนการนําผลลําไยสดมาแกะเปลือกและควานเมล็ดออก จากนั้นนํามาผ าน
กรรมวิธีการอบดวยอุณหภูมิที่เหมาะสม จนกลายเปนลําไยอบแหงเนื้อสีเหลืองทอง โดยลักษณะทางกายภาพ
ของลําไยอบแหงเนื้อสีทองลําพูนตามคูมือปฏิบัติ จะตองมีสีเหลืองทอง เนื้อหนา รสหวาน มีกลิ่นรสและเนื้อ
สัมผัสตามลักษณะแหงไมเหนียวติดมือ ไมมีรสเปรี้ยว ไมมีกลิ่นแปลกปลอมหรือมีรสชาติผิดปกติ สามารถเก็บ
ไว ไ ด น านเป น ป โ ดยที่ ก ลิ่ น และรสชาติ ไ ม เ ปลี่ ย นแปลง มี ข นาดผลสม่ํ า เสมอ ไม มี ผ ลฉี ก ขาด และไม มี สิ่ ง
แปลกปลอม ซึ่งสมาชิกผูผลิตจะตองใสใจดูแลกระบวนการผลิตใหสะอาด ถูกสุขลักษณะ และผลิตภัณฑตอง
ไดรับรองมาตรฐานสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งลําไยอบแหงเนื้อสีทองลําพูนเปน
การดําเนิน งานสํา หรับ สมาชิก ผูข อใช สิ่ง บง ชี้ ทางภูมิ ศาสตร “ลําไยอบแห ง เนื้อสี ทองลํา พูน ”
จะตองปฏิบัติตามคูมือปฏิบัติงานเพื่อใชกําหนดรายละเอียดผลิตภัณฑที่ขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรใหมี
การรักษาคุณภาพและมาตรฐานตามที่ขึ้นทะเบียนไว รวมถึงการปฏิบัติตามแผนการควบคุมตรวจสอบ ซึ่ง
ระบบการควบคุ ม จะประกอบด ว ย 1) คู มื อ การปฏิ บั ติ ง าน (Manual of Producer) 2) ทะเบี ย นผู ผ ลิ ต
(Registration Producer) 3) การอนุญาตใหใช (GI License) 4) ระบบการควบคุมภายใน (Internal Control
Plan) 5) ระบบการควบคุมภายนอก (External Control Plan) โดยสมาชิกผูผลิตลําไยอบแหงเนื้อสีทองลําพูน
ตองมีการปฏิบัติตามขอกําหนดตามเกณฑมาตรฐานอยางเครงครัด และตองจัดเก็บเอกสารแบบบันทึกขอมูล
การผลิตสําหรับสมาชิกผูขอใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร “ลําไยอบแหงเนื้อสีทองลําพูน” เพื่อเปนเอกสารหลักฐาน
สําหรับการตรวจสอบการควบคุมภายในและหากมีการรองเรียนจากผูบริโภคเกี่ยวกับสินคา ตองมีการแจง
ขอมูลใหคณะทํางานระบบควบคุมภายในสินคาสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรลําไยอบแหงเนื้อสีทองลําพูนตามขั้นตอน
(Lamphun Provincial Administrative Organization, 2018)
3. การตรวจสอบยอนกลับ
การตรวจสอบยอนกลับ (Traceability) คือ กลไกการติดตามที่มาของสินคาตลอดหวงโซอุปทาน
ตั้งแตวัตถุดิบ การผลิต กระบวนการแปรรูป การขนสง จนถึงการกระจายผลิตภัณฑ อาหารสูผูบริโภค ซึ่งแตละ
ขั้นตอนไดรวบรวมขอมูลการผลิตของสินคา เพื่ออํานวยความสะดวกในการเรียกตรวจสอบขอมูลยอนกลับ เพื่อ
ติดตามที่มาของสินคาไดอยางรวดเร็ว (Eakachon et al., 2009, 32-34) กระบวนการของระบบการตรวจสอบ
ยอนกลับ ประกอบด วย 2 กระบวนการที่ สําคัญ คือ 1) การติดตาม (Following) และ 2) การตรวจสอบ
ยอนกลับ (Tracking)
โดยการตรวจสอบยอนกลับของกระบวนการผลิตลําไยอบแหงเนื้อสีทองลําพูน จะมีกระบวนการ
ตรวจสอบผานคิวอารโคดบนบรรจุภัณฑที่จะอางอิงไปยังขอมูลขอมูลการผลิต ซึ่ง จะแสดงรายละเอียดของ
ทั้งหมดตามแบบบันทึกขอมูลการผลิตของลําไยอบแหงเนื้อสีทองลําพูน
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Input

Process

Output

การศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลที่
เกี่ยวของดวยกระบวนการวิจัยเชิง
คุณภาพดวยการสัมภาษณ กลุม
ประชากรคือ สมาชิกวิสาหกิจชุมชน
กลุมแปรรูปลําไยอบแหงเนื้อสีทองบาน
สันปาเหียง เพื่อรวบรวมขอมูล
วิเคราะหและสรุปขอมูลดังนี้
1. บริบทการดําเนินงานดานสิ่งบงชี้ทาง
ภูมิศาสตรลําไยอบแหงเนื้อสีทอง
ลําพูน
2. บริบทของวิสาหกิจชุมชนกลุมแปร
รูปลําไยอบแหงเนื้อสีทองบานสันปา
เหียง
3. ขอมูลเอกสาร แบบฟอรมตางๆ และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

ดําเนินการตามวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC)

ระบบสนับสนุนการดําเนินงานดานสิ่ง

เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการดําเนินงานดานสิ่ง

บงชี้ทางภูมิศาสตรลําไยอบแหงเนื้อสี

บงชี้ทางภูมิศาสตรลําไยอบแหงเนื้อสีทองลําพูน

ทองลําพูนของวิสาหกิจชุมชนกลุมแปร
รูปลําไยอบแหงเนื้อสีทองบานสันปา

1. การกําหนดปญหา (Problem Definition)
2. การวิเคราะห (Analysis)
3. การออกแบบ (Design)
4. การพัฒนา (Development)
5. การทดสอบ (Testing)
6. การติดตั้ง (Implementation)
7. การบํารุงรักษา (Maintenance)

เหียงเนื้อสีทองลําพูน

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีการวิจัย
การศึกษาบริบทการดําเนินงานดานสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรของวิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปลําไยอบแหง
เนื้อสีทองบานสั นปาเหี ยง การวิจัย นี้ใ ชวิธีการดําเนิ นการวิ จัยเชิง คุณภาพ (Qualitative Research) กลุ ม
ประชากรที่ใ ชในการศึกษาคือ สมาชิก วิสาหกิจ ชุมชนกลุ มแปรรูป ลําไยอบแห ง เนื้อ สีทองบา นสัน ปาเหีย ง
จังหวัดลําพูน โดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณ แลวนําขอมูลมาวิเคราะหดวยวิธีการวิเคราะหเชิง
เนื้อหา และสรุปขอมูล มีกิจกรรมการดําเนินงานตามกรอบแนวคิดการวิจยั ดังภาพที่ 1 ดังนี้
1. จัดทําการสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อสรางความเขาใจรวมกันระหวางผูวิจัยและวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมแปรรูปลําไยอบแหงเนื้อสีทองบานสันปาเหียงเกี่ยวกับประเด็นการวิจัย
2. จัดทําการสนทนากลุม เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลการดําเนินงานและหลักเกณฑขอกําหนดที่เกี่ยวของ
กับสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรจากเอกสาร การสังเกต และแบบสั มภาษณชนิดกึ่งมีโครงสราง กลุมประชากรที่ใชใน
การศึกษาคือ สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปลําไยอบแหงเนื้อสีทองบานสันปาเหียง
3. จั ด ทํ า การสนทนากลุ ม เพื่ อ ตรวจสอบและวิ เ คราะห ข อ มู ล การดํ า เนิ น งานด า นสิ่ ง บ ง ชี้ ท าง
ภูมิศาสตรลําไยอบแหงเนื้อสีทองลําพูน เพื่อนําขอมูลบริบ ทการดําเนินงานดานสิ่ง บงชี้ทางภูมิศาสตรลําไย
อบแหงเนื้อสีทองลําพูนมาใชเปนแนวทางดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ
4. สรุปรายงานขอมูลการดําเนินงานดานสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรลําไยอบแหงเนื้อสีทองลําพูน
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จากนั้น จึงไดทําการกําหนดประเด็นปญหาการดําเนินงานสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรลําไยอบแหงเนื้อสีทอง
ลํา พู น ร วมกั บ วิ สาหกิ จ ชุม ชน เพื่อ พั ฒ นาระบบสารสนเทศที่ ใ ช สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานด า นสิ่ ง บ ง ชี้ ท าง
ภูมิศาสตรของวิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปลําไยอบแหงเนื้อสีทองบานสันปาเหียง ดวยวงจรการพัฒนาระบบ
(System Development Life Cycle: SDLC) เพื่อชวยแกปญ หาทางธุรกิจและสนับสนุนการดําเนินงานให
สอดคลองกับความตองการขององคกร (Odomtanateera, 2019) โดยวงจรการพัฒนาระบบประกอบดวย 7
ขั้นตอน (Iamsiriwong, 2005, 210-217 สอดคลองกับ Pakdeewattanakul & Panichakul, 2003, 46 และ
Odomtanateera, 2019) ดังนี้
1. การกําหนดปญหา (Problem Definition) ประเด็นปญหาที่พบรวมกันจากการศึกษาบริบทการ
ดําเนิน งาน คื อ การจัด การเอกสารแบบบันทึ กข อมูลการผลิ ตและการตรวจสอบยอ นกลั บผลิตภั ณฑ ของ
ผูบริโภค
2. การวิเคราะหระบบ (Analysis) เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลเปนที่เรียบรอยแลว จึงทําการวิเคราะห
ระบบงานเดิม กําหนดความตองการของระบบใหม เพื่อจัดเตรียมและจัดกลุมชุดขอมูลที่สัมพันธกัน
3. การออกแบบระบบ (Design) ดําเนินการออกแบบแผนภาพกระแสการไหลของขอมูล (Data
Flow Diagram : DFD) แผนภาพแสดงความสัมพันธระหวางเอนทิตี้ (ER Diagram) และออกแบบสวนติดตอ
กับผูใชงานระบบ (User Interface)
4. การพั ฒนาระบบสารสนเทศ (Development) เริ่ม พัฒนาระบบตามแนวทางที่ ไ ดดํ าเนิ น การ
วิเคราะหและออกแบบระบบไวดวยโปรแกรมภาษาทางคอมพิวเตอร
5. การทดสอบระบบ (Testing) ทําการทดสอบระบบสารสนเทศและปรับปรุงแกไขระบบใหพรอมใช
งาน โดยจะตรวจสอบรูปแบบภาษาเขียน (Syntax) และตรวจสอบการทํางานของระบบใหสอดคลองตรงกับ
ความตองการของผูใชกอนที่จะนําระบบไปติดตั้งเพื่อใชงานจริง
6. การติดตั้งระบบ (Implementation) บนเครื่องแมขาย (Hosting) เพื่อเผยแพรสาํ หรับเริ่มการใช
งานจริง โดยดําเนินการจดโดเมนเนม (Domain Name)
7. การบํารุงรักษาระบบ (Maintenance) ทําการปรับปรุงระบบตามความตองการที่เปลี่ยนแปลง
ใหมของผูใชงาน และจัดทําคูมือการใชงานระบบสารสนเทศสําหรับผูใชงานระบบ
ผลการวิจัย
การศึกษาบริบทการดําเนินงานดานสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรของวิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปลําไยอบแหง
เนื้อสีทองบานสันปาเหียง พบวา การดําเนินงานดานสิ่งบงชี้สําหรับสมาชิกผูขอใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร “ลําไย
อบแหงเนื้อสีทองลําพูน” ของวิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปลําไยอบแหง เนื้อสีทองบานสันปาเหียงจะตองปฏิบัติ
ตามคูมือปฏิบัติงานเพื่อใชกําหนดรายละเอียดผลิตภัณฑที่ขึ้นทะเบียนสิ่งบง ชี้ทางภูมิศาสตรใหมีการรักษา
คุณภาพและมาตรฐานตามที่ขึ้นทะเบียนไว รวมถึงการปฏิบัติตามแผนการควบคุมตรวจสอบ
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การรับซื้อผลลําไยสดที่จะนํามาผลิตตองมีขนาดผลเปนไปตามมาตรฐานดังนี้คือ เกรด AA ขนาดผล
ของลํ า ไยสดจะมี เ ส น ผ า ศู น ย ก ลาง 2.51 เซนติ เ มตรขึ้ น ไป และเกรด A ขนาดผลของลํ า ไยสดจะมี
เสนผาศูนยกลาง 2.21 – 2.50 เซนติเมตร และผลลําไยสดจะตองลักษณะสมบูรณไมแตกเนาหรือมีแมลงเจาะ
จะตองรับซื้อจากเกษตรกรผูปลูกลําไยที่ไดรั บการรับรองตามมาตรฐาน GAP (Department of Intellectual
Property, 2017) โดยเกษตรกรผูปลูกลําไยจะตองมีเอกสารการรับรองมาตรฐาน ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2: ตัวอยางเอกสารขอมูลทะเบียนของเกษตรกร/ผูจําหนายที่ไดรับมาตรฐาน GAP
ดานกระบวนการผลิตลําไยอบแหงเนื้อสีทองลําพูน จะตองปฏิบัติตามขอกําหนดและมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน มีขั้นตอนดังภาพที่ 3
เริ่มตน
การคัดเลือกวัตถุดิบลําไยสดเกรด AA และเกรด A
การจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณสําหรับอบลําไยอบแหง
การอบลําไยอบแหงเนื้อสีทองลําพูน

การคัดเกรดลําไยอบแหงเนื้อสีทองลําพูน
การบรรจุภัณฑลําไยอบแหงเนื้อสีทองลําพูน
การเก็บรักษา การขนสง และการจําหนาย
สิ้นสุด

ภาพที่ 3: กระบวนการผลิตลําไยอบแหงเนื้อสีทองลําพูน
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ลักษณะทางกายภาพของลําไยอบแหงเนื้อสีทองลําพูนตามคูมือปฏิบัติ จะตองมีสีเหลืองทอง เนื้อหนา
รสหวาน มีกลิ่นรสและเนื้อสัมผัสตามลักษณะแหงไมเหนียวติดมือ ไมมีรสเปรี้ยว ไมมีกลิ่นแปลกปลอมหรือมี
รสชาติผิดปกติ สามารถเก็บไวไดนานเปนปโดยที่กลิ่นและรสชาติไมเปลี่ยนแปลง มีขนาดผลสม่ําเสมอ ไมมีผล
ฉีกขาด และไมมีสิ่งแปลกปลอม เชน แมลง ชิ้นสวนของแมลง ขนสัตว ดิน ทราย เศษโลหะ เปนตน ซึ่งสมาชิก
ผูผลิตจะตองใสใจและดูแลกระบวนการผลิตใหมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ และตองไดรับรองมาตรฐาน
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยการผลิตลําไยอบแหงเนื้อสีทองลําพูน จะตองทําการบันทึก
ขอมูลทุกรอบการผลิตตามแบบบันทึกขอ มูลการผลิตสํ าหรับสมาชิก ผูขอใชสิ่ง บ ง ชี้ทางภูมิศาสตร “ลําไย
อบแหงเนื้อสีทองลําพูน” เพื่อการตรวจสอบยอนกลับตามแบบฟอรมเอกสารที่กําหนด ประกอบดวย 1) ขอมูล
ของสมาชิกผูผลิตลําไยอบแหงเนื้อสีทองลําพูน 2) ขอมูลการผลิตลําไยอบแหงเนื้อสีทอง แบง เปน 4 หัวขอยอย
ไดแก การคัดเลือกวัตถุดิบลําไยสด การผลิต การคัดเกรด การบรรจุภัณฑและการเก็บรักษา (Department of
Intellectual Property, 2017) ดังภาพที่ 4
การผลิตลํา ไยอบแหง เนื้อสีท องลํา พูน จะมีผลิต ไดเ ฉพาะในชว งระหวางเดือนกรกฎาคมถึง เดือ น
สิงหาคม เนื่องจากเปนชวงที่ปริมาณของผลผลิตลําไยสดมีจํานวนมาก ผลลําไยมีขนาดใหญและมีคุณภาพดี ซึ่ง
จะสามารถคัดเลือกผลผลิตลําไยสดที่มีขนาดตามเกณฑมาตรฐานสําหรับนํามาเปนวัตถุดิบในการผลิตของลําไย
อบแหงเนื้อสีทองลําพูน โดยปริมาณที่ผลิตไดจะขึ้นอยูกับปริมาณผลผลิตของลําไยสดในแตละป จากขอกําหนด
ของสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรลําไยอบแหงเนื้อสีทองลําพูน พบวา กระบวนการผลิตมีมาตรฐานและลําดับขั้นตอน
การผลิตที่ชัดเจนมากกวาการผลิตลําไยอบแหงแบบทั่วไป

ภาพที่ 4: แบบฟอรมบันทึกขอมูลการผลิตลําไยอบแหงเนื้อสีทองลําพูน
การศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับสนับสนุนการดําเนินงานดานสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรลําไย
อบแหงเนื้อสีทองลําพูนไดประยุกตใชวงจรการพัฒนาระบบ ซึ่งสามารถอธิบายผลการศึกษาไดดังนี้

[129]

ISSN: 2651-107X (Online)
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน ปที่ 15 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม 2564 – สิงหาคม 2564
FEU Academic Review Volume 15 Number 2 May 2021 – August 2021

การดํ าเนิน งานด านสิ่ง บงชี้ท างภูมิ ศาสตรลําไยอบแหง เนื้ อสีทองลําพู น เมื่ อดําเนินการผลิต ลําไย
อบแหง เนื้อ สี ทองแล ว จะต อ งจั ด เก็ บ ขอ มู ลตามแบบบัน ทึ กข อ มูล ที่ กํา หนด เพื่ อ ใชใ นการอา งอิง และการ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ สามารถสืบคนขอมูลไดสะดวกรวดเร็ว เอกสารไมสูญหาย สามารถจัดทําสําเนาขอมูลได
งาย และสามารถตรวจสอบยอนกลับผลิตภัณฑของผูบริโภคไดตลอดเวลาตามตองการ โดยผลการวิเคราะห
ระบบแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 การวิเคราะหระบบงานเดิม กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปลําไยอบแหงเนื้อสีทองบานสันปา
เหียง ผูขอใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร จะตองดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรลําไยอบแหง
เนื้อสีทองลําพูน ซึ่งจะตองมีระบบการควบคุมภายใน และตองทําการบันทึกขอมูลตามแบบฟอรมเอกสารที่
กําหนด เพื่อใชเปนเอกสารอางอิงและการตรวจสอบยอนกลับของผลิตภัณฑ ดังภาพที่ 5
เริ่มตน
รับซื้อลําไยสดจากเกษตรกร/ผูจําหนายที่ไดรับมาตรฐาน GAP
กระบวนการผลิตลําไยอบแหงเนื้อสีทองลําพูน

เพื่อใชเปน
เอกสารอางอิงสําหรับ

ลงบันทึกในแบบบันทึกขอมูลการผลิตสําหรับสมาชิกผูขอใชสิ่งบงชี้
ทางภูมิศาสตร (GI)

การตรวจสอบและการ
ควบคุมภายใน
(Internal Control)

จัดเก็บเอกสารแบบบันทึกขอมูลการผลิตในแฟมเอกสาร

ซึ่งจัดเก็บในลักษณะ
ของเอกสาร

การตรวจสอบยอนกลับ โดยติดตอสอบถามมาที่วิสาหกิจชุมชน
ตรวจสอบขอมูลและสืบคนเอกสารแบบบันทึกขอมูลการผลิต
รายงานผลการตรวจสอบขอมูลการผลิตลําไยอบแหง
เนื้อสีทองลําพูน

สิ้นสุด

ภาพที่ 5: ผังการดําเนินงานของระบบงานเดิม
สวนที่ 2 การวิเคราะหระบบงานใหม ดานการบริหารจัดการเอกสารกระดาษที่ถูกจัดเก็บไวในแฟม
เอกสาร ทําใหการเขาถึงขอมูลการผลิตสินคาสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรลําไยอบแหงเนื้อสีทองลําพูนจะตองใชเวลา
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ในการสืบค นและมีโอกาสที่เอกสารจะสูญ หาย การวิเคราะหร ะบบงานใหมจะบันทึ กขอมูลการผลิตลําไย
อบแหงเนื้อสีทองไวในระบบฐานขอมูล (Database) และเขาถึงขอมูลหรือเรียกใชขอมูลดวยระบบสารสนเทศ
จะชวยใหการเขาถึงขอมูลและการสืบคนขอมูลสามารถทําไดสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ชวยลดพื้นที่ในการจัดเก็บ
แฟมเอกสาร ระบบสารสนเทศจะมีผูที่เกี่ยวของประกอบดวย ผูดูแลระบบ เจาหนาที่ ลูกคา และผูเยี่ยมชม
เว็บไซต ดังภาพที่ 6
เริ่มตน
รับซื้อลําไยสดจากเกษตรกร/ผูจําหนายที่ไดรับมาตรฐาน GAP
กระบวนการผลิตลําไยอบแหงเนื้อสีทองลําพูน
บันทึกขอมูลการผลิตลําไย
บันทึกขอมูลการผลิตสําหรับสมาชิกผูขอใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร

อบแหงเนื้อสีทองลําพูน

(GI) เขาสูระบบสารสนเทศและฐานขอมูล

สําหรับจัดเก็บไวเพื่อการ
ตรวจสอบและการควบคุม

แสดงและพิมพรายงานแบบบันทึกขอมูลการผลิตสําหรับสมาชิกผู
ขอใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI)

ภายใน (Internal Control)
ดวยระบบสารสนเทศ

สรางและพิมพคิวอารโคด (QR Code) สําหรับติดบนบรรจุภัณฑ
กอนจําหนาย
ตรวจสอบยอนกลับ โดยการสแกนคิวอารโคด (QR Code) บน

บรรจุภัณฑของสินคา

สิ้นสุด

ภาพที่ 6: ผังการดําเนินงานของระบบงานใหม
โดยการออกแบบระบบสารสนเทศสนับสนุนการดําเนินงานดานสิ่ง บงชี้ทางภูมิศาสตรของวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมแปรรูปลําไยอบแหงเนื้อสีทองบานสันปาเหียง ดวยเครื่องมือแผนภาพกระแสการไหลของขอมูลและ
ไดนําเสนอแนวคิดการออกแบบ ดังภาพที่ 7 และภาพที่ 8
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ภาพที่ 7: แสดง Context Diagram ระบบสารสนเทศสนับสนุนการดําเนินงานดานสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร

ภาพที่ 8: แสดง Data Flow Diagram Level 0 ระบบสารสนเทศสนับสนุนการดําเนินงาน
ดานสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรลําไยอบแหงเนื้อสีทองลําพูน
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สํ า หรั บ การออกแบบระบบฐานข อ มู ล สํ า หรั บ ระบบสารสนเทศ ได นํ า เสนอด ว ยแผนภาพแสดง
ความสัมพันธระหวางเอนทิตี้ จํานวน 9 เอนทิตี้ ประกอบดวย ตารางขอมูลผูประกอบการสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
(operater) ตารางคํานําหนาชื่อ (noun) ตารางขอมูลฟารมลําไย (tbfarm) ตารางขอมูลไฟลภาพประกอบ
ฟาร ม ลํ าไย (files) ตารางข อมู ล วั ต ถุ ดิบ (tbmaterial) ตารางขอ มู ล กระบวนการผลิ ต (tbproductivity)
ตารางขอมูลการคัดเกรดลําไยอบแหง (tbgrade) ตารางขอมูลบรรจุภัณฑ (tbpackage) และตารางขอมูล
ผูใชงานระบบ (tbuser) สามารถแสดงความสัมพันธไดดงั ภาพที่ 9

ภาพที่ 9: Fully-attributed Data Model Diagram ระบบสารสนเทศสนับสนุนการดําเนินงาน
ดานสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรลําไยอบแหงเนื้อสีทองลําพูน
การออกแบบสวนติดตอกับผูใช (User Interface Design) ของระบบสารสนเทศจะแบงเปน 2 สวน
ไดแก สวนดานหนา (Frontend) ของโปรแกรมประยุกตบนเว็บ (Web Application) สําหรับผูที่สนใจสามารถ
เขาเยี่ยมชมเว็บไซตไ ดที่ https://www.toongtonggi.com ดัง ภาพที่ 10 และสวนดานหลัง (Backend)
สําหรับบริหารจัดการขอมูลของระบบสารสนเทศ ดังภาพที่ 11

ภาพที่ 10: สวนหนาแรกของเว็บไซต toongtonggi.com
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ภาพที่ 11: สวนดานหลังสําหรับบริหารจัดการขอมูลของระบบ
เครื่องมือที่ใชพัฒนาระบบสารสนเทศในรูปแบบของโปรแกรมประยุกตบนเว็บ ไดแก โปรแกรมภาษา
พีเอชพี เวอรชัน 5.6.30 (PHP 5.6.30) ภาษาจาวาสคริปต (JavaScript) และภาษาซีเอสเอส (CSS) และการ
สรา งระบบฐานข อมู ลใช โปรแกรมมายเอสคิ วเอล เวอร ชัน 5.0.11 (MySQL 5.0.11) โดยพัฒ นาระบบบน
โปรแกรมแกไขขอความ (Text Editor) คือ โปรแกรมอีดิทพลัส เวอรชัน 3.80 (EditPlus 3.80) โดยทําการ
ทดสอบระหวางการพัฒนาระบบและทดสอบหลังจากการพัฒนาระบบดวยการกําหนดกรณีที่ใชทดสอบ (Test
Case) จากนั้นจึงนําระบบสารสนเทศที่พัฒนาแลวไปใหวิสาหกิจชุมชนทดลองใชงาน พบวา สามารถบันทึก
ขอมูลตามแบบฟอรมที่กําหนด สามารถสืบคนดวยคําสําคัญไดอยางถูกตอง สามารถสรางคิวอารโคดสําหรับ
เชื่อมโยงไปยังแบบฟอรมบันทึกขอมูลได จากนั้นทําการรวบรวมขอจํากัดและขอเสนอแนะจากผูใชระบบ เพื่อ
นํามาปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับการใชงาน และทําการติดตั้ง ระบบระบบสารสนเทศประเภทโปรแกรม
ประยุกตบนเว็บบนเครื่องแมขาย (Web Hosting) เพื่อเผยแพรบนเครื อขายอินเทอรเน็ต โดยจดทะเบีย น
โดเมนเนม (Domain Name) ชื่อวา toongtonggi.com ซึ่งมาจากการนําชื่อตราสินคา ถุงทอง มารวมกับคํา
วา สิ่ ง บ ง ชี้ ทางภูมิ ศาสตร และจัด ทํา คูมื อการใชง านระบบสํ าหรับ วิส าหกิ จชุ มชน กรณีที่ มี ความตอ งการ
ปรับปรุ ง แกไ ขหรือ พัฒนาระบบสารสนเทศใหสอดคลองกับสถานการณการเปลี่ ยนแปลงที่อ าจจะเกิดขึ้ น
สามารถที่จะติดตอประสานงานตามขอมูลการติดตอที่ใหไวในคูมือการใชงานระบบ
อภิปรายผลการวิจัย
วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปลําไยอบแหงเนื้อสีทองบานสันปาเหียง มีการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน
ที่ดี มี ความเชี่ย วชาญและมีค วามพรอ มในการดํ าเนิ นงานตามคู มื อปฏิบั ติแ ละข อกํ าหนดของสิ่ง บง ชี้ท าง
ภูมิศาสตร จึงทําใหไดรับการขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรลําไยอบแหงลําพูน จากการดําเนินงานสามารถ
ผลิตและจําหนายลําไยอบแหงเนื้อสีทองลําพูนที่มีคุณภาพตามขอกําหนดของสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรภายใตตรา
สินคา ถุงทอง ผลิตภัณฑมีคุณภาพเปนที่รูจักและยอมรับของผูบริโภคเพิ่มขึ้น โดยจะแสดงสัญลักษณสิ่งบง ชี้
ทางภูมิศาสตรบนบรรจุภัณฑดังภาพที่ 12
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ภาพที่ 12: ผลิตภัณฑลําไยอบแหงเนื้อสีทองลําพูนที่ไดรับรองมาตรฐานสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรไทย
ดานการพัฒ นาระบบสารสนเทศสําหรับสนั บสนุนการดํ าเนินงานดานสิ่ง บง ชี้ทางภูมิศ าสตร ลําไย
อบแหงเนื้อสีทองลําพูน ดวยหลักการของวงจรการพัฒนาระบบในรูปแบบโปรแกรมประยุกตบนเว็บ (Web
Application) จะแบงเปน 2 สวนหลัก คือ
1. สวนดานหนาของโปรแกรมประยุกตบนเว็บ (Frontend) สําหรับผูที่สนใจเกี่ยวกับขอมูลวิสาหกิจ
ชุ ม ชนกลุ ม แปรรู ป ลํ า ไยอบแห ง เนื้ อ สี ท องบ า นสั น ป า เหี ย งและผลิ ต ภั ณ ฑ ลํ า ไยอบแห ง เนื้ อ สี ท องลํ า พู น
รายละเอียดฟารมลําไยที่ไดรับรองมาตรฐานที่กลุมวิสาหกิจชุมชนรับซื้อผลผลิตลําไยสดเพื่อนํามาเปนวัตถุดิบ
หลักในการผลิตลําไยอบแหงเนื้อสีทองลําพูน และขอมูลการตรวจสอบยอนกลับ (Tracability) ของผลิตภัณฑ
ดวยการสแกนคิวอารโคต (QR Code) ที่ติดอยูบนผลิตภัณฑ เพื่อเชื่ อมโยงไปยังรายละเอียดของแบบบันทึก
ขอมูลการผลิตสําหรับสมาชิกผูขอใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร “ลําไยอบแหงเนื้อสีทองลําพูน”
2. สวนดานหลังของโปรแกรมประยุกตบนเว็บ (Backend) สําหรับผูดูแลระบบและเจาหนาที่ในการ
จัดการขอมูลที่เกี่ยวของกับสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรลําไยอบแหงเนื้อสีทองลําพูน
การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาชวยในการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน ชวยใหการจัดการ
แบบบันทึกขอมูลการผลิตสําหรับสมาชิกผูขอใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร “ลําไยอบแหงเนื้อสีทองลําพูน ” ทําได
สะดวกมากขึ้น สามารถสืบคนขอมูลไดสะดวกรวดเร็ว ลดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร สอดคลองกับการวิจัยของ
Nakhonchai (2010, 76) สามารถสรางคิวอารโคตสําหรับติดบนผลิตภัณฑสําหรับการเชื่อมโยงขอมูลแบบ
บันทึกการผลิตเพื่อการตรวจสอบยอนกลับ สามารถสืบคนแบบบันทึกการผลิตและพิมพสําเนาเอกสารไดอยาง
ถูกตอง ชวยใหผูบริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑลําไยอบแหงเนื้อสีทองลําพูนสามารถตรวจสอบยอนกลับแหลงที่มาของ
ผลิตภัณฑ ซึ่งจะชวยใหผูบริโภคเกิดความมั่นใจในความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ สอดคลองกับ
งานวิจัยของ Noitubtim & Sukkajornwong (2013, 214) รวมถึงชวยประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับสิ่ง บง ชี้
ทางภูมิศาสตรลําไยอบแหงเนื้อสีทองลําพูนไปยังผูที่สนใจใหเปนที่รูจักเพิ่มมากขึ้น ปจจุบันมีผูเขาเยี่ยมชมรวม
ทั้งสิ้น 9,418 ครั้ง ขอมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2564
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สรุป
ระบบสารสนเทศ มีบทบาทสําคัญต อการนํา สารสนเทศที่ไ ดจ ากระบบไปใชในการบริห ารจัดการ
วางแผนงาน การแกไขปญหา รวมถึงนําขอมูลไปใชเพื่อกําหนดกลยุทธในการดําเนินงานขององคกร วิสาหกิจ
ชุมชนควรตองปรับรูปแบบการดําเนินงานโดยนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชในงานดานตาง ๆ เพื่อเพิ่ม
ความคลองตัวในการดําเนินงาน เพิ่ มศักยภาพในการแขง ขันทางธุรกิจ และเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจดวยการใช
ขอ มู ล (Data Driven) โดยการสร า งความเขา ใจกั บ สมาชิ กวิ ส าหกิ จชุ ม ชนเกี่ย วกับ การประยุ กต ใ ชร ะบบ
สารสนเทศ เปนขั้นตอนที่สําคัญของกระบวนการที่จะทําใหเกิดขั้นตอนแรกของวงจรการพัฒนาระบบ คือ การ
กําหนดประเด็นปญหารวมกัน เพื่อนําไปสูขั้นตอนตอไปของการพัฒนาระบบ
การประยุกตใชระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานดานสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรของวิสาหกิจ
ชุมชนในครั้งนี้ มีจุดมุงหมายที่จะสงเสริมใหวิสาหกิจชุมชนไดเห็นถึงความสําคัญของการประยุกตใชระบบ
สารสนเทศที่จะชวยในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
พฤติ ก รรมของผู บ ริ โ ภคอั น เป น ผลที่ ม าจากการใช เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ซึ่ ง สิ่ ง ที่ จ ะทํ า ให วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนมี
ความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจในยุคที่พฤติกรรมของผูบริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วนี้จะตอง
สงเสริมการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกในกลุมวิสาหกิจชุมชนหรือเยาวชนคนรุนใหมที่จะเขามาตอยอดการ
ดํา เนิ น งานของวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน ให มี ค วามรู ค วามสามารถด า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ในระดั บ ที่ ส ามารถนํ า มา
ประยุกตใชในการดําเนินงานดานตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม และพัฒนาศักยภาพดานการตลาดดิจิทัลใหสามารถ
แขงขันไดในระดับสากล
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยในครั้งนี้ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ.
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