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บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมุ่งเน้นศึกษาและรวบรวมข้อมูลการจัดการธุรกิจลําไยอินทรีย์ อย่างเป็นระบบ
และสมบูรณ์ตามหลักวิชาการและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการธุรกิจลําไยอินทรีย์ โดยรวบรวม
จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เป็นการสอบถามถึงข้อมูลของการผลิตและการตลาดของ
เกษตรกรผู้ปลูกลําไยอินทรีย์เกษตรกรที่เป็นสมาชิกและเคยเป็นสมาชิกของกลุ่มลําไยอินทรีย์
ภาคเหนือ จากการสัมภาษณ์และนําข้อมูลที่รวบรวมได้   มาวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลการจัดการธุรกิจลําไยอินทรีย์ในภาคเหนือตอนบน โดยทําการออกแบบโครงสร้างระบบ 
แผนภาพบริบท แผนผังกระแสข้อมูลและแผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล ทําให้ได้ต้นแบบของระบบ
ฐานข้อมูลการจัดการธุรกิจลําไยอินทรีย์  โดยนํามาแสดงในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคช่ัน                     
(Web Application) โดยใช้ภาษาโปรแกรมพีเอชพี (PHP) และระบบฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล 
(MySQL) มาพัฒนาใช้ช่ือเว็บไซต์ว่า “ระบบฐานข้อมูลการจัดการธุรกิจลําไยอินทรีย์ในภาคเหนือ
ตอนบน” ภายใต้ www.northlogandb.com 
คําสําคัญ :  เกษตรอินทรีย์, ลําไย, ระบบฐานข้อมูล 

 
Abstract  

This study was aimed to study and collect data of the organic longan business 
management. A systematic and complete theory and database development to the 
organic longan business management.Were collected from questionnaires and 
interviews for the information of the production and marketing of organic produce 
growers and farmers who had been a member of the northern organic longan group. 
Based on interviews and data collected was analyzed. Database design and 
development the organic longan business management in the northern organic longan 
group. Designs the system structure diagram, context diagram, data flow diagram and 
entity relationship diagram. Based on the study, the model of a database system to 
the organic longan business management can be shown in the form of a web 
application via a PHP program and a MySQL database and is named as "Database 
System of Organic Longan Business Management in The Northern Region of Thailand" 
at www.northlogandb.com. 
Key words: organic agriculture, longan, database system. 
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บทนํา 
 สหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ( International Federation of Organic Agriculture  
Movements : IFOAM) ให้คํานิยามของเกษตรอินทรีย์ว่าเป็น “ระบบการเกษตรที่ผลิตอาหาร              
และเส้นใยด้วยความย่ังยืนทางสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ โดยเน้นหลักการปรับปรุงบํารุงดิน 
การเคารพต่อศักยภาพทางธรรมชาติของพืช สัตว์ และนิเวศการเกษตร เกษตรอินทรีย์จึงลดการใช้
ปัจจัยการผลิตภายนอก และหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ เช่น ปุ๋ย สารกําจัดศัตรูพืช                  
และเวชภัณฑ์สําหรับสัตว์ และในขณะเดียวกันก็พยายามประยุกต์ใช้ธรรมชาติในการเพ่ิมผลผลิต              
และพัฒนาความต้านทานโรคของพืชและสัตว์เลี้ยง” หลักการเกษตรอินทรีย์จึงเป็นหลักการสากลท่ี
สอดคล้องกับเง่ือนไขทางเศรษฐกิจ สังคม ภูมิอากาศและวัฒนธรรมของท้องถิ่น เน่ืองจากก่อให้เกิด
ผลผลิตที่ปลอดภัยจากสารพิษ และช่วยฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน มีหลักการของการอยู่ร่วมกัน
และพ่ึงพิงธรรมชาติทั้งบนดินและใต้ดิน ใช้ปัจจัยการผลิตอย่างเห็นคุณค่า และมีการอนุรักษ์ให้อยู่
อย่างย่ังยืน นอกจากน้ียังให้ความสําคัญกับการพัฒนาแบบเป็นองค์รวมและความสมดุลที่เกิดจาก
ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศทั้งระบบ สําหรับในประเทศไทยได้แบ่งการผลิตเกษตร
อินทรีย์ออกเป็น 2 แบบ คือ 1) เกษตรอินทรีย์แบบพ้ืนบ้านเป็นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือนเป็น
หลักและมีการนําผลผลิตบางส่วนไปจําหน่ายในตลาดท้องถ่ิน แต่ผลผลิตน้ีจะไม่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน 2) เกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เป็นการทําการเกษตรเพ่ือจําหน่ายผ่านทาง
ระบบตลาด และหากตรารับรองมาตรฐานทัดเทียมกับมาตรฐานจากต่างประเทศ จะทําให้ผลผลิต
สามารถส่งออกไปจําหน่ายในต่างประเทศได้ด้วย (วลัยเงิน มหาคุณ และพิมพ์หทัย วิจิตธนาวัน, 
2550) 

ปัจจุบันน้ีประเทศไทยได้การทําเกษตรกรรมได้มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งมีการคิดค้น
สารเคมีต่างๆ เข้ามาช่วยในการดูแลรักษา จึงทําให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้น และเมื่อนํามาใช้สามารถ                
ใช้ได้สะดวกรวดเร็วและได้ผลตามที่ต้องการ และในปัจจุบันได้มีเกษตรกรนิยมใช้สารเคมีกัน               
อย่างแพร่หลาย เพราะสารเคมีเหล่าน้ีให้ประโยชน์ตามที่เกษตรกรต้องการ ในทางกลับกันสารเคมี ที่
ใช้ในการเกษตรก็มีโทษเพราะเป็นสารตกค้าง เมื่อผู้บริโภคได้บริโภคเข้าไปจะรับสารพิษเข้าสู่ร่างกาย
โดยตรง เน่ืองจากสินค้าการเกษตรหลายอย่างจําเป็นต้องบริโภคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงเป็นเหตุให้ 
คนในประเทศประสบปัญหาทางด้านสุขภาพ การป่วยจากการบริโภคอาหารเข้าไปและมีสารเคมี
ตกค้างเข้าสู่ร่างกายทําให้สารเคมีสะสมในร่างกาย ซึ่งในปัจจุบันหลายองค์กรและผู้บริโภคได้หันมา             
ให้ความสําคัญเรื่องสุขภาพมากขึ้น โดยเริ่มมีการเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดสารเคมี เช่น ผักปลอด
สารพิษ จึงได้มีการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดสารเคมี โดยการใช้อินทรีย์ชีวภาพเข้ามาใช้จนกลายเป็น
เกษตรอินทรีย์ขึ้นมา ซึ่งในปัจจุบันเกษตรกรนิยมใช้อินทรีย์ชีวภาพมากข้ึนในหลายๆ กลุ่มการผลิต 
เช่น ข้าว ลําไย ส้ม เป็นต้น ซึ่งสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าทางการเกษตรที่มีอัตราการส่งออกกัน               
อย่างแพร่หลาย โดยจะเห็นได้ว่าการคํานึงถึงเร่ืองสุขภาพไม่ได้มีในประเทศไทยเท่านั้น ต่างประเทศ
ทั่วโลกก็ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของเรื่องการบริโภคอาหารที่ปลอดสารเคมีเช่นเดียวกัน                     
(ดนุวัต เพ็งอ้น, 2551) 
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ในอดีตลําไยถือได้ว่าเป็นผลไม้ที่มีความสําคัญย่ิงของภาคเหนือ เน่ืองจากทําให้เกษตรกร              

ผู้ปลูกมีรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่ปัจจุบันพบว่าปริมาณพื้นที่ปลูกลําไยของเกษตรกรเพ่ิม
สูงขึ้น รวมท้ังมีการใส่สารโพแทสเซียมคลอเรตเพ่ือบังคับให้ลําไยสามารถออกผลผลิตได้ตลอดทั้งปี  
ทําให้ปริมาณผลผลิตของลําไยในแต่ละปีเพ่ิมสูงขึ้น ขณะที่ตลาดส่งออกที่สําคัญของไทย คือ ประเทศ
จีน ได้มีนโยบายที่จะขยายพ้ืนที่ปลูกเพ่ิมขึ้น เพ่ือตอบสนองความต้องการบริโภคภายในประเทศ            
และลดการนําเข้า รวมทั้งยังมีมาตรการกีดกันทางการค้าทั้งในส่วนของการต้ังกําแพงภาษีและการใช้
มาตรการท่ีไม่ใช่ภาษี ทําให้การส่งออกลําไยสดของไทยทําได้ยากมากยิ่งขึ้น และยังมีผลไม้ผลไม้ใน
ประเทศและผลไม้นําเข้าจากต่างประเทศที่ทําให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการเลือกซื้อมากขึ้น ประกอบ
กับผลผลิตของลําไยท่ีออกสู่ตลาดมีปริมาณมากและออกมาในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ทําให้เกิดพ่อค้าคน
กลางที่รับซื้อลําไยมีอํานาจในการต่อรองเพ่ิมขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาราคาลําไยตกตํ่า นอกจากน้ียังมี
ปัญหาทางการตลาดด้านอ่ืนๆ อีก เช่น ผลผลิตไม่ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด เกษตรกร
ขาดข้อมูลด้านการตลาดท่ีทันสมัยโดยเฉพาะตลาดภายในประเทศในเรื่องของพฤติกรรมและความ
ต้องการของผู้บริโภค ช่องทางการจัดจําหน่ายไปยังตลาดที่สําคัญๆ รวมท้ังนโยบายด้านการส่งเสริม
การตลาดของภาครัฐที่มีความไม่แน่นอน เป็นต้น และปัญหาท่ีสําคัญคือปัญหาด้านการผลิตเน่ืองจาก
มีต้นทุนเพ่ิมขึ้นเพราะมีการใช้สารเคมีเข้ามาช่วยในการเพาะปลูก ซึ่งสารเคมีที่ใช้ก็มีราคาเพ่ิมขึ้นทุกปี 
ด้วยเหตุนี้จึงมีเกษตรกรผู้ปลูกลําไยหลายรายคิดหาวิธีการทําเกษตรกรรมแนวใหม่ คือ การทําลําไย
อินทรีย์ เพ่ือช่วยลดต้นทุนการผลิตและได้ผลผลิตที่เป็นที่ต้องการของตลาด โดยการพยายาม
ประยุกต์ใช้ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดการใช้ปัจจัยการผลิตภายนอกและหลีกเลี่ยงการใช้
สารเคมีสังเคราะห์ ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อทั้งเกษตรกรและผู้บริโภค อีกทั้งยังทําให้ลําไยอินทรีย์มี
มูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และแตกต่างจากเกษตรกรผู้ปลูกลําไยท่ัวไป เพราะเป็นลําไยท่ีเก็บเก่ียวจากสวนลําไย
อินทรีย์  

ปัจจุบันมีเกษตรกรผู้ปลูกลําไยเริ่มสนใจทําลําไยอินทรีย์มากขึ้น โดยได้มีเกษตรกรผู้ปลูกลําไย
อินทรีย์ จํานวน 32 ราย ในเขตจังหวัดลําพูน เชียงใหม่ และแพร่ ได้รวมกลุ่มกันในนาม “กลุ่มลําไย
อินทรีย์ภาคเหนือ” ซึ่งมีความมุ่งมั่นในการไม่ใช้สารเคมีใดๆ ในการเพาะปลูกลําไย และได้เร่ิมเข้าสู่
ระบบอินทรีย์ตามมาตรฐานสากลในปี 2550 ส่วนผลผลิตปีนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบรับรองเกษตร
อินทรีย์ตามมาตรฐานสากล โดยสํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย, มกท. เกษตรกรกลุ่มน้ีได้
ทํางานร่วมกับโครงการบ่มเพาะเกษตรอินทรีย์ ภายใต้ความร่วมมือ 5 องค์กร ประกอบด้วย สถาบัน
บริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Institute of Product 
Quality and Standardization, IQS) สํานักงานความร่วมมือทางวิชาการของเยอรมนี (German 
Partnership Programmer for SME competitiveness, GTZ) มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ํา สมาคมการค้า
เกษตรอินทรีย์ไทย และ มกท. ซึ่งทั้ง 5 องค์กรมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมให้เกษตรกร             
และผู้ประกอบการของไทยทําเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสากล ทั้งน้ีเพ่ือให้ผลผลิตของเกษตรกร
กลุ่มน้ีสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง เมื่อต้นปี 2551 ทางกลุ่มฯ ได้สมัครขอรับ              
การรับรองผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ จาก มกท. ที่มี ช่ือว่า Organic Agriculture Certification 
Thailand หรือช่ือย่อว่า ACT ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ในปีนี้ผลผลิต 

514



 

 

  การประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1 

 
ดังกล่าวเป็นผลผลิตในระยะปรับเปลี่ยนตามมาตรฐาน ACT ซึ่งหากผลผลิตลําไยของเกษตรกรใน  
กลุ่มผ่านการตรวจสอบอีก 2 ฤดูกาล จึงจะได้รับการรับรองให้เป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐาน 
ACT อย่างสมบูรณ์  

อย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์ตัวแทนของเกษตรกรผู้ปลูกลําไยอินทรีย์และศึกษาข้อมูลมา
เบ้ืองต้น สรุปได้ว่า ธุรกิจลําไยอินทรีย์ ถือเป็นธุรกิจใหม่ที่เพ่ิงเกิดขึ้นได้ไม่นาน ทําให้เกษตรกรยังมี
ช่องทางการตลาดที่ไม่หลากหลาย และขาดข้อมูลสนับสนุนทางด้านการผลิต การวิเคราะห์ทางต้นทุน 
จากข้อมูลเดิมที่มีอยู่ ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลําไยอินทรีย์ได้มีการกระจัดกระจายอยู่หลาย
หน่วยงาน หลายแหล่งข้อมูล ในการนี้ทางผู้วิจัยได้เล็งถึงจึงได้พิจารณาศึกษาและจัดทําระบบ
ฐานข้อมูลการจัดการธุรกิจลําไยอินทรีย์ เพ่ือให้เป็นศูนย์รวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับธุรกิจลําไยอินทรีย์ที่มี
ประสิทธิภาพและเป็นอย่างระบบ เพ่ือประโยชน์ต่อการศึกษา วิจัย ค้นคว้า เพ่ือต่อยอดให้เกิด
กระบวนการขับเคล่ือนอย่างเป็นรูปธรรม นําไปประยุกต์สู่ในการใช้ความรู้ลําไยอินทรีย์อย่าง
กว้างขวาง แล้วจะทําให้สามารถนําเอาผลของการศึกษามาใช้เป็นแนวทางให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกลําไย
อินทรีย์ในเขตภาคเหนือได้มีความรู้ในแนวทางการผลิต และในการขยายช่องทางการตลาดไปยังตลาด
ต่างๆ ที่มีความต้องการลําไยอินทรีย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ก่อให้เกิดรายได้ที่ดีขึ้น เกษตรกรก็
จะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสามารถทําธุรกิจลําไยอินทรีย์ได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษารวบรวมข้อมูลการจัดการธุรกิจลําไยอินทรีย์ อย่างเป็นระบบและสมบูรณ์ตาม
หลักวิชาการและพัฒนาฐานข้อมูลการจัดการธุรกิจลําไยอินทรีย์ 

2.  เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถสนับสนุนการจัดทําฐานข้อมูลลําไย
อินทรีย์ 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

เพ่ือให้การศึกษาอยู่ในขอบเขตที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ จึงได้กําหนดขอบเขต
การศึกษาครอบคลุมเฉพาะ 

1. ประชากรที่ศึกษา คือ เกษตรกรที่เป็นสมาชิกและเคยเป็นสมาชิกของกลุ่มลําไยอินทรีย์
ภาคเหนือในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลําพูนเท่าน้ัน 

2. มุ่งเน้นศึกษารวบรวมข้อมูลการจัดการธุรกิจลําไยอินทรีย์ และจัดทําฐานข้อมูลพร้อม
กับพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการธุรกิจลําไยอินทรีย์ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลทางด้านการผลิต              
และการตลาด ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลําไยอินทรีย์ภาคเหนือเท่าน้ัน  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
1. ประเภทการวิจัย  
    การวิจัยครั้งนี้ได้ออกแบบการวิจัยเป็น 2 ประเภท คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) และการพัฒนาทดลอง (Experimental Development) 
2. สถานที่ดําเนินการวิจัย 
    สถานที่ในการดําเนินการวิจัย คือ สถานที่ต้ังของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกและเคยเป็น

สมาชิกของกลุ่มลําไยอินทรีย์ภาคเหนือในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลําพูน 
3. ประชากร 
    ประชากรท่ีศึกษา ได้แก่ เกษตรกรที่เป็นสมาชิกและเคยเป็นสมาชิกของกลุ่มลําไยอินทรีย์

ภาคเหนือ จํานวน 15 ราย  
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   เครื่องมือในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่  
   4.1 เคร่ืองมือหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์                

แนวคําถามที่เป็นคําถามใช้สําหรับเป็นหัวข้อการสนทนาถึงข้อมูลสภาพทั่วไป ข้อมูลของการผลิต  
และการตลาดของเกษตรกรผู้ปลูกลําไยอินทรีย์เกษตรกร ที่เป็นสมาชิกและเคยเป็นสมาชิกของกลุ่ม
ลําไยอินทรีย์ภาคเหนือ โดยเป็นลักษณะของเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งใช้เครื่องบันทึกเสียงประกอบการ
สัมภาษณ์เชิงลึก  

 

ลําไยอินทรีย์ 

 

 

 

 

ช่องทางการตลาด 

การผลิต 

ประสิทธิภาพการผลิต 

 

การจัดการธุรกิจ 

ลําไยอินทรีย ์

 

 

 

 

ระบบฐานข้อมูล 

(การจัดการ+การผลิต+การตลาด) 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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   4.2 เคร่ืองมือที่ใช้พัฒนาระบบ คือ ซอฟต์แวร์ Open Source แสดงในรูปแบบของ

โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web Application) ได้แก่ 1) ภาษาโปรแกรมพีเอชพี (PHP) สําหรับ
พัฒนาระบบส่วนนําเข้า ส่วนประมวล และส่วนแสดงผล 2) ระบบการจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิว
แอล (MySQL) เป็นระบบฐานข้อมูล 

5. วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
    5.1 ข้อมูลปฐมภูมิ  เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์

แบบเชิงลึกและการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  
    5.2 ข้อมูลทุติยภูมิ ประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องเดิมของลําไยอินทรีย์ โดยจะเก็บ

รวบรวมข้อมูลต่างๆเหล่าน้ี จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
    การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยครั้งนี้  เป็นการนําข้อมูลและสารสนเทศต่าง ๆ ที่เก็บรวบรวม

ได้จะถูกนํามาวิเคราะห์ร่วมกันเพ่ือการวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจลําไยอินทรีย์ นํามาแสดงในรูปแบบของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web Application) โดยใช้
ภาษาโปรแกรมพีเอชพี (PHP) และระบบการจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) ซึ่งเป็น
ซอฟต์แวร์ Open Source มาพัฒนา 

7. การทดลองใช้งานและปรับเปลี่ยน 
   ทดลองใช้งานระบบว่าตรงกับความต้องการของผู้ใช้หรือไม่และทําการปรับให้เหมาะสมกับ

ความต้องการของผู้ใช้งานต่อไป 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
จากการรวบรวมแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ ซึ่งจะสอบถามถึงข้อมูลของการผลิต              

และการตลาดของเกษตรกรผู้ปลูกลําไยอินทรีย์เกษตรกรที่เป็นสมาชิกและเคยเป็นสมาชิกของกลุ่ม
ลําไยอินทรีย์ภาคเหนือ จํานวน 15 ราย ผู้วิจัยได้นํามาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ โดยจําแนกเป็นหัวข้อ 
ดังต่อไปนี้  
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โครงสร้างของระบบ 
จากการวิเคราะห์และออกแบบระบบ สามารถแสดงโครงสร้างของระบบฐานข้อมูล             

การจัดการธุรกิจลําไยอินทรีย์ในภาคเหนือตอนบน ได้ดังภาพที่ 1 
 

ระบบฐานข้อมูลการจัดการธุรกิจ
ลําไยอินทรีย์ในภาคเหนือตอนบน

ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลการแปร

รูปลําไย 
ข้อมูลทางการ

เกษตร

จัดทํารายงานระบบจัดการข้อมูล  

ข้อมูลกลุ่ม
สมาชิก

ข้อมูลข่าว
กิจกรรม  

ข้อมูลกระดาน
ถามตอบ

รายงานข้อมูล
สมาชิก

รายงานข้อมูล
การแปรรูป

ลําไย 

รายงานข้อมูล
ทางการเกษตร

รายงานสถิติ
ข้อมูลสมาชิก

รายงานสถิติ
ปริมาณการ

แปรรูป

รายงานสิถิติ
จํานวนข้อมูล
พื้นท่ีละผลผลิต

 

ภาพที่ 1 โครงสร้างของระบบฐานข้อมูลการจัดการธุรกิจลําไยอินทรีย์ในภาคเหนือตอนบน 

แผนผังกระแสข้อมูลของระบบ (Dataflow Diagram) 
เพ่ือให้เห็นถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบฐานข้อมูลการจัดการธุรกิจลําไยอินทรีย์ในภาคเหนือ

ตอนบน กระบวนการทํางานที่เกิดขึ้นในระบบ และการไหลของข้อมูลระหว่างกระบวนการ ผู้ศึกษาได้
เลือกวิ ธีการนําเสนอผลจากการวิเคราะห์  โดยใช้แผนผังบริบทและแผนผังกระแสข้อมูล                     
(โอภาส เอ่ียมศิริวงศ์, 2554)   

 
แผนผังบริบท (Context Diagram) 
เป็นแผนผังที่แสดงให้เห็นภาพรวมของระบบ และความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ

ระบบ จากภาพที่ 2 จะเห็นว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบหรือผู้ใช้งานระบบประกอบด้วย ผู้ดูแลระบบ 
สมาชิก และบุคคลทั่วไป 
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ระบบฐานข้อมูล
การจัดการธุรกิจลําไยอินทรีย์ใน

ภาคเหนือตอนบน

0

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

   ผู้ดูแลระบบ

ขอ้มูลสมคัรสมาชิก

ขอ้มูลยืนยนัสมคัรสมาชิก

Username+Password

สิทธิการใชง้าน

ขอ้มูลสมาชิก

ขอ้มูลสมาชิก

ข้อมูลทางการเกษตร
ขอ้มูลการแปรรูปลาํไย

Username+Password
ขอ้มูลผูดู้แลระบบ
ขอ้มูลสมาชิก

ขอ้มูลทางการเกษตร
ขอ้มูลการแปรรูปลาํไย

สิทธิการใชง้าน
ข้อมูลผูดู้แลระบบ
ขอ้มูลสมาชิก

ขอ้มูลทางการเกษตร
ขอ้มูลการแปรรูปลาํไย
รายงานขอ้มูลสมาชิก
รายงานขอ้มูลทางการเกษตร
รายงานข้อมูลการแปรรูปลาํไย
รายงานสถิติข้อมูลสมาชิก
รายงานสถิติขอ้มูลพ้ืนที่และผลผลิต

ขอ้มูลการติดต่อเรา

ขอ้มูลการติดต่อเรา

ขอ้มูลข่าวกิจกรรม

ข้อมูลข่าวกิจกรรม

ขอ้มูลข่าวกิจกรรม

ขอ้มูลข่าวกิจกรรม

ขอ้มูลต ั้งกระทู้
ขอ้มูลตอบกระทู ้

ขอ้มูลต ั้งกระทู้

ขอ้มูลต ั้งกระทู้
ขอ้มูลตอบกระทู้

ขอ้มูลตอบกระทู ้

ขอ้มูลเว็บบอร์ด

ขอ้มูลต ั้งกระทู้
ขอ้มูลตอบกระทู ้

ขอ้มูลกลุ่มสมาชิก

ขอ้มูลกลุ่มสมาชิก

ข้อมูลทางการเกษตร
ข้อมูลการแปรรูปลาํไย

รายงานสถิติปริมาณการแปรรูป

 

ภาพที่ 2  แผนผังบริบทของระบบฐานข้อมูลการจัดการธุรกิจลําไยอินทรยี์ในภาคเหนือ ตอนบน          

แผนผังกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) 
เป็นแผนผังที่ใช้แสดงกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นในระบบ และการไหลของข้อมูลระหว่าง

กระบวนการต่าง  ๆ ดังแสดงในภาพที่ 3 โดยมีรายละเอียดของแต่ละกระบวนการ 
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  การประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1 

จดัการข้อมูลผูดู้แลระบบ

3.0ข้อมูลผู้ดูแลระบบ

ขอ้มูลผูดู้แลระบบ

จัดการขอ้มูลสมาชิก

2.0

ผูดู้แลระบบ

สมาชิก

บุคคลทัว่ไป
ขอ้มูลสมัครสมาชิก
ขอ้มูลสมัครสมาชิก

ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก

จดัการขอ้มูลทาง

การเกษตร

5.0
ข้อมูลทางการเกษตร

D2 แฟ้มขอ้มูลผูดู้แลระบบ
ขอ้มูลผูดู้แลระบบ

ขอ้มูลผูดู้แลระบบ

D1 แฟ้มขอ้มูลสมาชิก

ขอ้มูลสมาชิก

ขอ้มูลสมาชิก

D4 แฟ้มขอ้มูลทางการเกษตร
ข้อมูลทางการเกษตร

ข้อมูลทางการเกษตร

จดัการขอ้มูลกลุ่มสมาชิก

4.0ขอ้มูลกลุ่มสมาชิก

D3 แฟ้มขอ้มูลกลุ่มสมาชิก

ข้อมูลกลุ่มสมาชิก
ขอ้มูลกลุ่มสมาชิกข้อมูลกลุ่มสมาชิก

เขา้สู่ระบบ

1.0สมาชิก

ผูดู้แลระบบ

Username+Password

Username+Password

สิทธิการใช้งาน

สิทธิการใช้งาน D1 แฟ้มข้อมูลสมาชิก

สิทธิการใช้งาน

สิทธิการใช้งาน

D2 แฟ้มขอ้มูลผู้ดูแลระบบ

ข้อมูลสมาชิก

ข้อมูลสมาชิก

D3 แฟ้มขอ้มูลกลุ่มสมาชิกข้อมูลกลุ่มสมาชิก

สมาชิก
ขอ้มูลทางการเกษตร

ขอ้มูลทางการเกษตร

D1 แฟ้มขอ้มูลสมาชิก
ขอ้มูลสมาชิก

ขอ้มูลทางการเกษตร

จดัการขอ้มูลการแปรรูป

ลาํไย

6.0
ข้อมูลการแปรรูปลาํไย

D5 แฟ้มขอ้มูลการแปรรูปลาํไย
ข้อมูลการแปรรูปลาํไย

ข้อมูลการแปรรูปลาํไยผูด้ ูแลระบบ
ขอ้มูลการแปรรูปลาํไย

ขอ้มูลการแปรรูปลาํไย

D1 แฟ้มขอ้มูลสมาชิก
ขอ้มูลสมาชิก

ข้อมูลการแปรรูปลาํไย

รายงาน

10.0

ผูด้ ูแลระบบ

รายงานข้อมูลสมาชิก D1 แฟ้มขอ้มูลสมาชิก

D3 แฟ้มขอ้มูลกลุ่มสมาชิก

D4 แฟ้มข้อมูลทางการเกษตร

D5 แฟ้มขอ้มูลการแปรรูปลาํไย

ขอ้มูลสมาชิก

ข้อมูลกลุ่มสมาชิก

ขอ้มูลทางการเกษตร

ขอ้มูลการแปรรูปลําไย

จดัการข่าวกิจกรรม

8.0

ผูดู้แลระบบ

สมาชิก D7 แฟ้มขอ้มูลข่าวกิจกรรม

ขอ้มูลข่าวกิจกรรม

ขอ้มูลข่าวกิจกรรม
ขอ้มูลข่าวกิจกรรม

บุคคลท ัว่ไป ขอ้มูลข่าวกิจกรรม

ขอ้มูลข่าวกิจกรรม

ขอ้มูลข่าวกิจกรรม

จดัการขอ้มูลเว็บบอร์ด

9.0

สมาชิก

D9

แฟ้มขอ้มูลตั้งกระทู้

ข้อมูลตอบกระทู้

D8
ขอ้มูลตั้งกระทู้

แฟ้มข้อมูลตอบกระทู้ข้อมูลตอบกระทู้

ข้อมูลตั้งกระทู้
ขอ้มูลตอบกระทู้
ขอ้มูลตั้งกระทู้

ขอ้มูลตั้งกระทู้

จัดการข้อมูลติดต่อเรา

7.0

D6 แฟ้มขอ้มูลการติดต่อเราขอ้มูลการติดต่อเรา
ขอ้มูลการติดต่อเรา

ผูดู้แลระบบ

บุคคลทั่วไป

ขอ้มูลการติดต่อเรา

ข้อมูลการติดต่อเรา

ขอ้มูลตอบกระทู้

ขอ้มูลตอบกระทู้

ข้อมูลตั้งกระทู้

ข้อมูลตั้งกระทู้

ข้อมูลตอบกระทู้

รายงานข้อมูลทางการเกษตร

รายงานข้อมูลการแปรรูปลาํไย

รายงานสถิติขอ้มูลสมาชิก

รายงานสถิติขอ้มูลพื้นท่ีและผลผลิต

รายงานสถิติปริมาณการแปรรูป

 

ภาพที่ 3 แผนผังกระแสข้อมลูของระบบฐานข้อมูลการจัดการธุรกิจลําไยอินทรีย์ในภาคเหนือตอนบน  
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  การประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1 

 
ตอนท่ี 2  การออกแบบฐานข้อมูล 

แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล 
ในการอธิบายเก่ียวกับข้อมูลต่าง ๆ ที่สนับสนุนกระบวนการในระบบฐานข้อมูลการจัดการ

ธุรกิจลําไยอินทรีย์ ในภาคเหนือตอนบน ได้มีการออกแบบตัวแบบข้อมูล (Data Modeling)                   
โดยใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล (E-R Diagram) ซึ่งจะแสดงความสัมพันธ์ของ                
ข้อมูลในแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลประกอบไปด้วย เอนทิตี (Entity) ความสัมพันธ์               
และแอททริบิวต์ต่าง ๆ (โอภาส เอ่ียมศิริวงศ์,2551) ดังภาพที่ 4 

 

 

 

ภาพที่ 4  แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลของระบบฐานข้อมูลการจัดการธุรกิจลําไยอินทรีย์ใน

ภาคเหนือตอนบน  

 

 

lut_amp

amp_id: varchar(4)

amp_name: varchar(35)
prv_id: varchar(2) (FK)
prefix: varchar(2)
lat: double
lon: double

lut_logan

logan_id: tinyint(2)

logan_name: varchar(35)

lut_prefix

prefix_id: tinyint(4)

prefix_sname: varchar(7)
prefix_fname: varchar(15)
sex_id: tinyint(4)

lut_prv

prv_id: varchar(2)

prv_name: varchar(165)
prefix: varchar(2)
lat: double
lon: double

lut_question

qid: int(6) (FK)

qname: varchar(85)

lut_tam

tam_id: varchar(6)

tam_name: varchar(38)
amp_id: varchar(4) (FK)

tb_admin

admin_id: varchar(20)

admin_pass: varchar(20)
admin_name: varchar(65)
admin_position: varchar(25)
admin_email: varchar(35)
admin_tel: varchar(15)

tb_counter

vid: int(6)

vdate: datetime
vip: varchar(20)

tb_group

group_id: tinyint(2)

group_name: varchar(145)
group_address: varchar(185)
group_tel: varchar(35)
group_fax: varchar(15)

tb_land

land_id: varchar(2)
mem_id: varchar(15) (FK)

logan_id: tinyint(2) (FK)
amount01: tinyint(3)
amount02: tinyint(3)
amount03: smallint(5)
area_detail: varchar(125)
lat: double
lon: double
value: decimal(8,2)
pic: varchar(35)
admin_id: varchar(20) (FK)
save_date: datetime

tb_member

mem_id: varchar(15)

prefix_id: tinyint(4) (FK)
mem_name: varchar(50)
mem_surname: varchar(50)
mem_person_id: varchar(13)
mem_birth: date
mem_email: varchar(70)
mem_address: varchar(5)
moo: varchar(5)
tam_id: varchar(6) (FK)
amp_id: varchar(4) (FK)
prv_id: varchar(2) (FK)
mem_zip: varchar(5)
mem_tel: varchar(10)
mem_date: date
mem_user: varchar(20)
qid: int(6) (FK)
mem_pass: varchar(20)
mem_ans: varchar(120)
group_id: tinyint(2) (FK)

tb_news

nid: int(6)

ntitle: varchar(100)
ndata: varchar(200)
ndate: date
nimage: varchar(60)
nread: int(11)

tb_transfigure

transfigure_id: varchar(2)
mem_id: varchar(15) (FK)

transfigure_method: varchar(165)
shop_name: varchar(165)
value: decimal(8,2)
pic: varchar(35)
admin_id: varchar(20) (FK)
save_date: datetime

webboard_answer

aid: int(6)

qid: int(6) (FK)
login_id: varchar(20)
aname: varchar(85)
aemail: varchar(55)
adate: datetime
aip: varchar(20)
adata: text
aimage: varchar(35)
adel: tinyint(1)

webboard_question

qid: int(6)

login_id: varchar(20)
qtitle: varchar(125)
qname: varchar(85)
qemail: varchar(55)
qdate: datetime
qip: varchar(20)
qdata: text
qimage: varchar(35)
qread: int(6)
qdel: tinyint(1)
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  การประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1 

 
ตอนท่ี 3 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการธุรกิจลําไยอินทรีย์ 

จากการรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยและทีมงานได้ทําการวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาจัดทํา
ระบบฐานข้อมูลการจัดการธุรกิจลําไยอินทรีย์ในภาคเหนือตอนบน โดยนํามาแสดงในรูปแบบ                
ของ Web Application โดยใช้ภาษาโปรแกรมพีเอชพี (PHP) และระบบการจัดการฐานข้อมูล              
มายเอสคิวแอล (MySQL) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ Open Source มาพัฒนา ในการนําเสนอครั้งน้ีผู้วิจัย            
ไปได้ใช้ช่ือเว็บไซต์ว่า “ระบบฐานข้อมูลการจัดการธุรกิจลําไยอินทรีย์ในภาคเหนือตอนบน” ภายใต้ 
url : www.northlogandb.com โดยมีการนําเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์ดังนี้  
 
หน้าเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลการจัดการธรุกิจลําไยอินทรีย์ในภาคเหนอืตอนบน 
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. 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 แสดงหน้าหลักของระบบฐานข้อมูลการจัดการธุรกิจลําไยอินทรีย์ในภาคเหนือตอนบน 
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หน้าเว็บแสดงรายงานข้อมูลทางการเกษตรของระบบฐานข้อมูลการจัดการธุรกิจลําไยอินทรีย์             
ในภาคเหนือตอนบน 

 

 

 

ภาพที่ 6 แสดงหน้าแสดงรายงานสถิติข้อมูลสมาชิกของระบบฐานข้อมูลการจัดการธุรกิจลําไยอินทรยี์ 
ในภาคเหนือตอนบน 
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  การประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1 

 
ผลการวิจัย 

การศึกษาครั้งน้ีมุ่งเน้นศึกษาและรวบรวมข้อมูลการจัดการธุรกิจลําไยอินทรีย์ อย่างเป็นระบบ
และสมบูรณ์ตามหลักวิชาการและพัฒนาฐานข้อมูลการจัดการธุรกิจลําไยอินทรีย์ ผลการศึกษาสรุป 
ได้ดังนี้ 
 1. โครงสร้างของระบบฐานข้อมูลการจัดการธุรกิจลําไยอินทรีย์ในภาคเหนือตอนบน            
ถูกพัฒนาขึ้นจากการวิเคราะห์และออกแบบให้สามารถทํางานด้านต่าง ๆ ซึ่งแบ่งการทํางานของระบบ
ออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ระบบจัดการข้อมูล เป็นการบันทึกข้อมูลเบ้ืองต้นของระบบ โดยระบบย่อย
ดังน้ี ข้อมูลสมาชิก ข้อมูลทางการเกษตร ข้อมูลการแปรรูปลําไยข้อมูลกลุ่มสมาชิก ข้อมูลกระดานถาม
ตอบและข้อมูลข่าวกิจกรรม 2) การจัดทํารายงาน เป็นการจัดทํารายงานด้านต่าง ๆ โดยรายงานแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ รายงานเชิงสถิติ เป็นรายงานเชิงสถิติแสดงจํานวนสมาชิก จํานวนข้อมูลพ้ืนที่
ละผลผลิต ปริมาณการแปรรูป และรายงานต่าง ๆ  เป็นรายงานเกี่ยวกับข้อมูลสมาชิก ข้อมูลทาง 
การเกษตรข้อมูลการแปรรูป 

2. แผนผังบริบท (Context Diagram) เป็นแผนผังที่แสดงให้เห็นภาพรวมของระบบ            
และความสัมพันธ์ของบุคคลที่เก่ียวข้องกับระบบ ประกอบด้วย ผู้ดูแลระบบ สมาชิก และบุคคลทั่วไป 
มี 10 กระบวนการในการทํางาน ดังน้ี ตรวจสอบสิทธิการใช้งาน จัดการข้อมูลสมาชิก จัดการข้อมูล
ผู้ดูแลระบบ จัดการข้อมูลกลุ่มสมาชิก จัดการข้อมูลทางการเกษตร จัดการข้อมูลการแปรรูปลําไย 
จัดการข้อมูลติดต่อเรา จัดการข้อมูลข่าวกิจกรรม จัดการข้อมูลเว็บบอร์ด และการออกรายงาน  

3. แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลประกอบไปด้วย เอนทิตี (Entity) ความสัมพันธ์ 
และแอททริบิวต์ต่าง ๆ สามารถปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ของข้อมูลเป็นตารางข้อมูลเพ่ือสามารถ
นํามาใช้ในการเก็บข้อมูลของระบบ ได้ตาราง (Table) ทั้งสิ้นจํานวน 15 ตาราง ได้แก่ ข้อมูลอําเภอ 
ข้อมูลพันธ์ุลําไย ข้อมูลคํานําหน้าช่ือ ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลคําถาม ข้อมูลตําบล ข้อมูลผู้ดูแลระบบ 
ข้อมูลสถิติการเข้าชมระบบ ข้อมูลกลุ่มสมาชิก ข้อมูลทางการเกษตร ข้อมูลสมาชิก ข้อมูลข่าวกิจกรรม 
ข้อมูลการแปรรูปลําไย ข้อมูลคําตอบกระทู้ และข้อมูลคําถามกระทู้ 

     4. จากการศึกษาวิจัยทําให้ได้ต้นแบบของระบบฐานข้อมูลการจัดการธุรกิจลําไยอินทรีย์ 
โดยนํามาแสดงในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคช่ัน (Web Application) โดยใช้ภาษาโปรแกรมพีเอชพี 
(PHP) และระบบฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ Open Source มาพัฒนา  
ในการนําเสนอครั้งน้ีผู้วิจัยไปได้ใช้ช่ือเว็บไซต์ว่า”ระบบฐานข้อมูลการจัดการธุรกิจลําไยอินทรีย์             
ในภาคเหนือตอนบน” ภายใต้ url : www.northlogandb.com  
 
อภิปราย 
 จากผลวิจัยพบว่า จากการรวบรวมแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ซึ่งจะสอบถามถึงข้อมูล
ของการผลิต และการตลาดของเกษตรกรผู้ปลูกลําไยอินทรีย์เกษตรกรที่เป็นสมาชิกและเคยเป็น
สมาชิกของกลุ่มลําไยอินทรีย์ภาคเหนือ จํานวน 15 ราย ผู้ วิจัยได้นํามาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ                     
โดยจําแนกเป็นหัวข้อ ดังต่อไปน้ี 1) โครงสร้างของระบบฐานข้อมูลการจัดการธุรกิจลําไยอินทรีย์ใน
ภาคเหนือตอนบนถูกพัฒนาขึ้นจากการวิเคราะห์และออกแบบให้สามารถทํางานด้านต่าง ๆ ซึ่งแบ่ง 
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การทํางานของระบบออกเป็น 2 ส่วน คือ ระบบจัดการข้อมูลและการจัดทํารายงาน 2) สร้างแผนผัง
บริบท เป็นแผนผังที่แสดงให้เห็นภาพรวมของระบบ และความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ              
ระบบ ประกอบด้วย ผู้ดูแลระบบ สมาชิก และบุคคลทั่วไป มี 10 กระบวนการในการทํางาน 3) สร้าง
แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลประกอบไปด้วย เอนทิตี ความสัมพันธ์ และแอททริบิวต์ต่าง ๆ 
สามารถปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ของข้อมูลเป็นตารางข้อมูลเพ่ือสามารถนํามาใช้ในการเก็บข้อมูลของ
ระบบ ได้ตารางทั้งสิ้นจํานวน 15 ตาราง 4) จากการศึกษาวิจัยทําให้ได้ต้นแบบของระบบฐานข้อมูล
การจัดการธุรกิจลําไยอินทรีย์ โดยนํามาแสดงในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคช่ัน Web Application 
โดยใช้ภาษาโปรแกรมพีเอชพี (PHP) และระบบฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ 
Open Source มาพัฒนา ในการนําเสนอครั้งนี้ผู้ วิจัยไปได้ใช้ช่ือเว็บไซต์ว่า”ระบบฐานข้อมูล                   
การจัดการธุรกิจลําไยอินทรีย์ในภาคเหนือตอนบน” ภายใต้ url : www.northlogandb.com  

ซึ่งทางผู้วิจัยไปให้กลุ่มตัวอย่างได้ทดลองเข้าใช้ระบบนี้ด้วย ผลปรากฏว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจ
ดีแต่ยังมีอุปสรรคในการใช้งานเน่ืองจากความรู้ทางเทคโนโลยีของผู้ใช้ยังมีน้อย และบุคคลในแต่ละ
กลุ่มน้ันมีข้อจํากัดในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีและช่วงอายุของกลุ่มคนนั้นยังเป็นวัยกลางคน โดยมีผู้
ที่มีความรู้และสนใจในการใช้เทคโนโลยีเพียงบุคคลเดียว พร้อมกันน้ีแต่ละกลุ่มเกษตรอินทรีย์ยัง              
ไม่มีอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีที่มีศักยภาพเพียงพอในการติดต่อสื่อสารจึงเป็นอุปสรรคในการเข้าถึง               
และการเข้าใช้ของระบบนี้อย่างถ่องแท้และต่อเน่ือง 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะทั่วไป 
    ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการทําวิจัย ดังนี้ 

1. ควรทําการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีความต่อเน่ือง 
2. ควรมีการผลักดันให้เยาวชนในกลุ่มต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์ความรู้

พร้อมกับการช่วยเป็นแกนนําในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
3. ควรศึกษาในลักษณะที่กว้างขึ้นไม่เพียงแค่องค์ความรู้ด้านธุรกิจเกษตรอินทรีย์ แต่ควร

ศึกษาถึงองค์ความรู้ด้านธุรกิจของ กลุ่มอาชีพ  หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอ่ืนๆ ด้วย 
ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรพัฒนาระบบให้ระบุถึงพิกัดทางภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่ปลูกลําไย 
2. ควรพัฒนาระบบให้สามารถสืบย้อนกลับของสินค้าลําไยให้ระบุถึงผู้ผลิตได้โดยตรง 
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