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บทสรุปผู้บริหาร 
 

โครงการพัฒนาดอยตุง (พ้ืนที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชด าริเป็นโครงการที่
ด าเนินงานอยู่ภายใต้มูลนิธิเเม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีภารกิจหลักคือการส่งเสริมอาชีพ
ให้กับชาวบ้านให้มีอาชีพ รายได้ เลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งให้ความส าคัญ
กระบวนการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากของเสีย(Zero waste) และใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อย
สลายง่ายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นหลักส าหรับแผนกลยุทธ์ดิจิทัลที่น าเสนอให้กับโครงการ
พัฒนาดอยตุง (พ้ืนที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ประกอบไปด้วย 4 กลยุทธ์หลักที่ส าคัญ
ด้วยกัน คือ 

1) กลยุทธ์ด้านการปรับปรุงกระบวนการผลิต  
2) กลยุทธ์ด้านการเพ่ิมศักยภาพให้กับบุคลากร  
3) กลยุทธ์ด้านการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า  
4) กลยุทธ์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  
จากกลยุทธ์ที่ได้น าเสนอดังกล่าวได้น ามาสู่การน าเสนอระบบสารสนเทศใหม่ทั้งหมด 4 

ระบบ ได้แก่ ระบบบริหารจัดการข้อมูล ระบบเก็บข้อมูลผลผลิต ระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ของ
พนักงาน และระบบการผลิตของโรงงานที่ปรับปรุงใหม่ โดยจากการค านวณผลประโยชน์ที่โครงการ
พัฒนาดอยตุงจะได้รับจากการลงทุนพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศทั้ง 4 ระบบนี้สามารถ
ค านวณเป็นเงินได้ทั้งหมด 5,324,000 บาท และมีระยะเวลาคืนทุนเฉลี่ยไม่เกิน 3 ปี 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 

Doi Tung Development Project is operated under the Mae Fah Luang 
Foundation under the Royal Patronage.  Its main missions are to promote villagers to 
have a job and income to be able to sustainably support themselves and their families, 
to emphasize waste-free production processes, and to primarily utilize biodegradable 
and environmentally friendly packaging. The digital strategic plan presented for Doi 
Tung Development Project consists of 4 main strategies: 

1) strategy for improving production processes  
2) strategy for enhancing personnel's potential  
3) strategy for building good relationships with customers   
4) strategy for developing new products.  
According to the proposed strategies, four new information systems have 

been introduced 1) data management system, 2) coffee production data gathering 
system, 3) knowledge management system and 4) factory production systems. The Doi 
Tung Development Project is expected to gain a total of 5,324,000 baht from 
investments in the development of all four information systems within 3 years 
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