
 
บทที่ 1 
บทนํา 

 
 เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สําหรับผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม ใหเกิด
ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค  ผูศึกษาจึงมีการวางแผนและเร่ิมดําเนินงานในกระบวนการ
ตาง ๆ อยางเปนข้ันตอน ซ่ึงประกอบดวย การจัดทําหลักการและเหตุผล การกําหนดวัตถุประสงค
ของการศึกษา กําหนดผลประโยชนท่ีไดรับ  การกําหนดและวางแผนการดําเนินการ ขอบเขต วิธี
การศึกษาและเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา  การนิยามศัพทเฉพาะ การกําหนดสถานท่ีท่ีใชในการ
ดําเนินการศึกษา และการรวบรวมขอมูล  โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 
1.1 หลักการและเหตุผล 

สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม  ตั้งอยูท่ีช้ัน 2  อาคารอํานวยการกลาง ศูนยราชการ
จังหวัดเชียงใหม  ถนนโชตนา  ตําบลชางเผือก  อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  เปนหนวยงาน
ราชการ ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย  กระทรวงพาณิชย  ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีเปนผูแทน
กระทรวงในระดับภูมิภาค  มีบทบาทหนาท่ี ในการกําหนดยุทธศาสตรและนโยบายการสงเสริม
การคา การพาณิชยในเขตพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการคา การลงทุน              
และ เ พ่ิม มูลค าทางการค า  ให เ กิ ดการห มุน เวี ยนของระบบ เศรษฐกิ จ ใน ทุก  ๆ  ด าน                         
ท้ังนี้  สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม  มีการแบงการดําเนินงานหลักออกเปน 3 ดาน ไดแก     
งานวิชาการ งานดัชนีเศรษฐกิจการคา และงานสนับสนุน    

 

ผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน หรือ OTOP: One Tambon One Product  เปนหนึ่งในนโยบาย
ของรัฐบาล  ซ่ึงเล็งเห็นความสําคัญในการสรางงาน สรางรายได  และการเพิ่มความเขมแข็งใหแก
ชุมชน  ซ่ึงเปนการนําเอาภูมิปญญาทองถ่ิน รวมท้ัง เปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในพื้นท่ี          
การสงเสริมความคิดริเร่ิมสรางสรรคของชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑใหสอดคลองกับวิถีชีวิต 
และวัฒนธรรมทองถ่ิน เพื่อขยายเศรษฐกิจการคาของผูผลิตในทองถ่ิน ไปสูผูบริโภคภายในทองถ่ิน
ภูมิภาค ประเทศ และระดับโลกตอไป  

 

จังหวัดเชียงใหม เปนจังหวัดท่ีมีจํานวนผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน 
(OTOP) มากเปนลําดับตน ๆ ของประเทศ  เนื่องจากเปนจังหวัดท่ีมี ศิลปะ วัฒนธรรมทองถ่ิน 
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และอัตตลักษณท่ีโดดเดน รวมทั้งมีตนทุนทางวัฒนธรรมท่ีมีความเปนเอกลักษณสูง สงผลใหเกิด
การสรางสรรคผลิตภัณฑตาง ๆ ออกมาไดอยางสวยงาม และเปนท่ีตองการของตลาด สรางช่ือเสียง
และรายไดเขาสูจังหวัดเปนจํานวนมาก  โดยปจจุบันมีผูสนใจเขาสูตลาดผลิตภัณฑชุมชนและ
ทองถ่ินเปนจํานวนมาก  ดวยเหตุผลท่ี การสนับสนุนของภาครัฐตามนโยบายของรัฐบาลท่ีมุงเนน
สงเสริมผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ินใหมีคุณภาพ  ทําใหมีผูสนใจเขาสูเขามาประกอบธุรกิจการคา
ผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน มีจํานวนมากข้ึน และมีแนวโนมท่ีจะเพิ่มจํานวนข้ึนไดอีก แตยังไมมี
การรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ  มีขอมูลเปนปจจุบัน และสามารถนําขอมูลดังกลาวมาใชไดอยาง
ทันสถานการณท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว และตลอดเวลา  ท้ังนี้ การบริหารจัดการงาน
ดังกลาว จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ เขามาชวยในการดําเนินการ             
ใหสามารถปรับปรุงขอมูลตาง ๆ ใหมีความเปนปจจุบัน จัดแบงแยกจัดกลุมออกไดอยางเปน
หมวดหมู  รวมท้ังสามารถคนหาขอมูลไดอยางทันเวลา  ถูกตอง  รวดเร็ว  ทําสงผลใหเกิดการ
บริหารจัดการงานการสงเสริม และติดตามผูประกอบการ รวมท้ังมีการบันทึกขอมูลและสถิติตาง ๆ 
ของผูประกอบการอยางถูกตอง สงเสริม พัฒนาผูประกอบการ และสรางมาตรฐานใหกับ
ผูประกอบการอยางเปนระบบ   รวมทั้งสามารถประเมินความตองการของผูประกอบการไปตาม
แนวโนมทิศทางตลาดปจจุ บันอย างถูกตอง   อีก ท้ังยังสง เสริมให มีการเพิ่มมูลค า  และ                 
สรางความเขมแข็งในการดําเนินธุรกิจ รวมท้ัง สามารถพัฒนาไปสูธุรกิจยอมและกลาง (SMEs)     
ซ่ึงสําคัญตอการพัฒนาประเทศ และระบบเศรษฐกิจอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
  

ดังนั้น  ผู ศึกษาจึงมีความเห็นท่ีจะทําการสํารวจ  และการพัฒนาระบบสารสนเทศ              
เพื่อการจัดการ ผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม 

 
รูป 1.1  แสดงเปาหมายท่ีคาดวาจะไดรับจากการบริหารขอมูลสารสนเทศผูประกอบการผลิตภัณฑ

ชุมชนและทองถ่ิน สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม 
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน 

สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม 
 

1.3 ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 
1) ไดระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน สํานักงาน

พาณิชยจังหวัดเชียงใหม 
2) เปนแนวทางและเคร่ืองมือสนับสนุนการตัดสินใจ พัฒนา และสงเสริมผูประกอบการ    

อยางถูกตอง และมีความนาเช่ือถือ  
3) เปนแนวทางสําหรับผูสนใจท่ัวไปในการศึกษาและประยุกตใชในการดําเนินธุรกิจ  

 
1.4  แผนดาํเนินงาน ขอบเขต และวิธีการศึกษา 

1.4.1  แผนการดําเนินการ 
1) ศึกษาคนควา รวบรวมขอมูลและทฤษฎีเกีย่วของ 
2) สํารวจขอมูลและความตองการของผูเกี่ยวของ 
3) วิเคราะห ออกแบบระบบ  และฐานขอมูลวเิคราะหและออกแบบระบบ 
4) ติดต้ังระบบ และทดสอบการใชงาน 
5) ประเมินผลและปรับปรุงแกไข 
6) จัดทําเอกสารประกอบการคนควาแบบอิสระ 

 

1.4.2  ขอบเขต ในการศึกษา  ประกอบดวย 
1)  ขอมูลความตองการของผูบริหาร  

เพ่ือใชสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผน และนโยบายในการสงเสริมการคา 
การพัฒนาของผูประกอบการเปาหมาย เชน สถิติการจําหนายสินคาผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน
ประจําเดือน / ป ประกอบดวยประเภทสินคา ยอดขาย แหลงจําหนาย แนวโนมของการจําหนาย
สินคาประเภทตาง ๆเปนตน 

2) ขอมูลความตองการของเจาหนาท่ีผูเกี่ยวของ  
เพื่ออํานวยความสะดวก ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และเพ่ิมประสิทธิภาพ    

ในการทํางาน เชน ขอมูลพื้นฐานผูประกอบ สถิติการจําหนายสินคาผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน 
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ประกอบดวยประเภทสินคา ขอมูลการอบรม ขอมูลการเขารวมงานแสดงสินคา รวมถึงขอมูลสําคัญ
เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ เปนตน   

3) ขอมูลของผูประกอบการ ไดแก  
(1) ขอ มูลพื้ นฐานของสถานประกอบการ  เ ชน  ช่ื อสถานประกอบการ                          

ช่ือผูประกอบการ  ประเภทสถานประกอบการ  ขอมูลท่ีใชในการติดตอ  
(2) ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ  เชน  ประเภทผลิตภัณฑ  รายการผลิตภัณฑ        

รางวัล-มาตรฐานท่ีไดรับ   ขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจ เชน การเขารวมงานแสดงสินคาตาง ๆ ยอดการ
จําหนายสินคา 

(3) ขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพ เชน การเขารวมการอบรม สัมมนา          
และกิจกรรมท่ีเปนประโยชนอ่ืน    

(4) ขอมูลอ่ืน ๆ เชน ขอคิดเห็น ความชวยเหลือท่ีตองการจากภาคราชการ         
และขอมูลอ่ืน ๆ 
 

1.4.3  วิธีการศึกษา 
  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  1)  ขอมูลปฐมภูมิ  

จากการสัมภาษณและสํารวจขอมูลจากแบบสอบถาม  ผูบริหารสํานักงาน
พาณิชยจังหวัดเชียงใหม  ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับขอมูลผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน  
รวมถึงผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนท่ีอยูในการสนับสนุนของสํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม 
 

  2)   ขอมูลทุติยภูมิ    
  ทําการคนควาและศึกษาจากเอกสาร ตํารา และเก็บรวบรวมขอมูลท่ี
เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการในองคกรตาง ๆ และขอมูลอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
 
1.5  เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
1) ฮารดแวร 

1.1)   เคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีทําหนาท่ีเปนแมขาย (Server) ควรมีคุณสมบัติดังนี ้
- หนวยประมวลผลกลาง อินเทล คอรทูดูโอ 2 GHz ข้ึนไป 
- หนวยความจําหลัก (RAM) 2.0 GB ข้ึนไป 
- หนวยความจําสํารอง (Hard Disk) ความจุ 250 GB ข้ึนไป 
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- หนวยแสดงผลท่ีมีหนวยความจํา 8 MB ข้ึนไป 
- สายและอุปกรณเช่ือมตอสัญญาณเครือขาย 

 

1.2)   เคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีทําหนาท่ีเปนลูกขาย (Client) และพัฒนาระบบ ควรมี
คุณสมบัติดังนี ้

-  เคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคล 
-  หนวยประมวลผลกลางความเร็ว 2.1 GHz  ข้ึนไป 
-  หนวยความจําหลัก (RAM) 2.0 GB ข้ึนไป 
-  หนวยความจําสํารอง (Hard Disk) ความจุ 250 GB ข้ึนไป 
 

2) ซอฟตแวร 
       - ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟทวินโดวสวิสตา โฮมพรีเมียม 
       - ซอฟตแวรท่ีทําหนาท่ีเปนเว็บเซิรฟเวอร  
       - ซอฟตแวรท่ีใชในการจัดการฐานขอมูล MY SQL 
       - ซอฟตแวรท่ีใชในการสรางเว็บไซต ภาษา PHP  

 
1.5 นิยามศัพทเฉพาะ 

ผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน หมายถึง  บุคคลซ่ึงจําหนายสินคา   
หรือ ใหบริการท่ีเกิดจากกลุมอาชีพ  หรือ ผูประกอบการรายเดียว และผูประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม SMEs ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงอยูในการสงเสริมของสํานักงานพาณิชย
จังหวัดเชียงใหม  

 

สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม   หมายถึง  หนวยงานราชการในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย มีหนาท่ีเปนตัวแทนของกระทรวงในสวนภูมิภาค มีหนาท่ีหลัก   
ในการกํากับ ดูแล สงเสริมการคาการลงทุนในจังหวัดพื้นท่ี และดําเนินงานอ่ืน ๆ ของกระทรวง   
หากไมไดระบุใหหนวยงานอ่ืนใดรับผิดชอบ 
 
1.6 สถานท่ีใชในการดําเนินการวิจัยและรวบรวมขอมูล 

1. สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม 
2. สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 


