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บทที่ 3 
การวิเคราะหและออกแบบระบบงาน 

 
 จากการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของ และสัมภาษณผู เกี่ยวของ ไดแก  พาณิชยจังหวัด     
เจาหนาท่ีปฏิบัติงาน และผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน ทําใหสามารถวิเคราะห
ระบบงานปจจุบันเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินงาน  ข้ันตอนและเง่ือนไขในระบบ เพื่อนําเอาขอมูล    
ท่ีไดรับมาประเมิน  วิเคราะห  เปนขอมูลตาง ๆ  เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม ใหมีประสิทธิภาพ
สูงสุดตามลําดับ   
 
3.1  การวิเคราะหระบบงานเบ้ืองตน 
 3.1.1  ประวัติและโครงสรางของกระทรวงพาณิชย  
 กระทรวงพาณิชย ตั้งอยูท่ี 44/100 ถนนสนามบินน้ํา อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  เดิมมีช่ือ
วา "กระทรวงเศรษฐการ" ตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2435 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลท่ี 5) เดิมรวมอยูกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ  เรียกวา "กระทรวงเกษตรพาณิชยการ" 
ภายหลังจึงแบงออกเปน กระทรวงเกษตราธิการ และ กระทรวงเศรษฐการ 

 
รูป 3.1  วิวัฒนาการเปล่ียนแปลงช่ือของกระทรวงพาณิชย 

 
เม่ือแรกกอต้ัง กระทรวงพาณิชย ไมมีท่ีทําการของกระทรวง เสนาบดี หรือ เจากระทรวง

(เดิม) มักจะใชบานของตนเปนสถานท่ีทํางาน ตอมาในสมัยรัชกาลท่ี 6  ไดมีการสรางอาคาร            
ท่ีทําการถาวร  บริเวณวัง  3  แหง คือ วังกรมหลวงอดิศรอุดมเดช วังกรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ          
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และวังกรมหม่ืนทิวากรวงษประวัติ  ซ่ึงใชทําการมาเปนเวลากวา 70  ป  แตเม่ือสภาพบานเมือง  
เจริญข้ึน  รัฐบาลจึงเร่ิมมีนโยบายการขยับขยายหนวยงานราชการออกไปยังชานเมืองมากข้ึน        
เพื่อลดปญหาความแออัดของตัวเมืองภายในเขตเกาะรัตนโกสินทร  คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ             
เม่ือวันท่ี  29  สิงหาคม พ.ศ.  2532  อนุมัติใหกระทรวงพาณิชยใชท่ีดินราชพัสดุเนื้อท่ี 48 ไรเศษ 
บริเวณตําบลบางกระสอ อําเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  สําหรับกอสรางอาคารที่ทําการ
กระทรวงพาณิชยแหงใหม และเปนท่ีตั้งของกระทรวงจนถึงปจจุบัน 

 
 กระทรวงพาณิชยมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการคา ธุรกิจบริการ ทรัพยสินทางปญญา และ
ราชการอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกระทรวงพาณิชย หรือสวนราชการ      
ท่ีสังกัดกระทรวงพาณิชย โดยมีบทบาทหนาท่ีหลัก ดังนี้ 
   1.  ภารกิจดานในประเทศ 

 การดูแลราคาสินคาเกษตรและรายไดเกษตรกร 
 ดูแลผูบริโภคภายใตกรอบกฎหมายของกระทรวงพาณิชย 
 สงเสริมและพัฒนาธุรกิจการคา ท้ังการคาสินคาและธุรกิจบริการ รวมท้ังธุรกิจ

ประกันภัย 
 คุมครองดานทรัพยสินทางปญญา 

 
2.  ภารกิจดานตางประเทศ 

 เจรจาการคาระหวางประเทศ ซ่ึงประกอบดวยการเจรจาภายใตกรอบ WTO FTA    
อนุภูมิภาค ภูมิภาค ฯลฯ 

 จัดระเบียบและบริหารการนาํเขาสงออก รวมท้ังการขายขาวรัฐตอรัฐ การคามัน
สําปะหลัง สินคาขอตกลงตางๆ 

 แกไขปญหา และรักษาผลประโยชนทางการคา เชน การดแูลเร่ือง GSP การเก็บ
ภาษีตอบโตการทุมตลาด 

 สงเสริมและเรงรัดการสงออก 
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รูป 3.2  โครงสรางหนวยงานของกระทรวงพาณิชย 

 

 
 

รูป 3.3  การแบงประเภทของหนวยงาน สังกัดกระทรวงพาณิชย   
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 จากรูป 3.3 เปนการแบงประเภทของหนวยงานตาง ๆ ท่ีสังกัดกระทรวงพาณิชย ซ่ึง
สามารถแบงออกเปน 3 ประเภทตามสถานท่ีในการปฎิบัติงาน ประกอบดวย หนวยงานในสวนกลาง  
หนวยงานในสวนภูมิภาค และหนวยงานในตางประเทศ  โดยสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย     
เปนหนวยงานตนสังกัดระดับกรม ของสํานักงานพาณิชยจังหวัดท่ัวประเทศ 
 
 3.1.2  ประวัติและโครงสรางของสํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม 

สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม, (2553: ออนไลน) สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม                
เปนหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย ตั้งข้ึนคร้ังแรกในป พ.ศ. 2481                
โดยกระทรวงเศรษฐการ หรือ กระทรวงพาณิชยในปจจุบัน ไดเร่ิมต้ังหนวยงานในสวนภูมิภาคขึ้น
เปนคร้ังแรก  ซ่ึงพิจารณาจัดต้ังในจังหวัดท่ีเปนศูนยกลางการคา การเศรษฐกิจ หรือจังหวัดชายแดน 
รวม 10 จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงใหม ลําปาง  พิษณุโลก  นครสวรรค  หนองคาย  นครพนม 
อุบลราชธานี จันทบุรี ภูเก็ต และสุราษฎรธานี โดยเชาตึกแถวสองชั้นของเทศบาลนครเชียงใหม 
เลขท่ี 4, 6 ถนนทาแพ ตําบลชางมอย อําเภอเมืองเชียงใหม จนถึง พ.ศ. 2500 สํานักงานฯ ไดยายจาก
สถานท่ีทําการไปอยู เลขท่ี 10 ถนนชัยภูมิ ตําบลชางมอย อําเภอเมืองเชียงใหม เปนเรือนไมสัก ใต
ถุนสูง ดานหนาใชเปนท่ีทํางาน ดานหลังใชเปนท่ีพักอาศัยของเศรษฐการจังหวัด วันท่ี 1 ตุลาคม 
2504 ไดยายสํานักงานฯ ไปอยู เลขท่ี 24 ถนนเจริญประเทศ ตําบลชางคลาน อําเภอเมืองเชียงใหม 
ตอมา วันท่ี 1 ตุลาคม 2514 สํานักงานยายสถานท่ีทําการใหมไปอยู เลขท่ี 16 ถนนเวียงแกว ตําบลศรี
ภูมิ อําเภอเมืองเชียงใหม เปนบานของนายเจียร วังทองคํา สภาพอาคารเปนเรือนไมสองช้ัน ช้ันลาง
เปนท่ีทํางาน ช้ันบนเปนท่ีพักของพาณิชยจังหวัด 

 
     ในป พ.ศ. 2521 จังหวัดไดกอสรางอาคารศาลากลางจังหวัดเชียงใหมหลังใหม ท่ี กม. 7   
ถนนโชตนา ตําบลชางเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม ซ่ึงจังหวัดมีนโยบายใหหนวยงานราชการตาง ๆ 
ไปปฏิบัติงานที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม โดยสํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหมไดรับอนุญาต     
ใหใช หองช้ันลางของอาคารจํานวน 4 หอง เปนท่ีทําการช่ัวคราวของสํานักงาน ตั้งแต                 
วันท่ี 20 เมษายน 2524 เนื่องจากหองดังกลาวเปนท่ีทําการของอัยการจังหวัด แตในขณะน้ัน         
ศาลจังหวัดเชียงใหม อยูในระหวางการกอสราง เม่ือศาลจังหวัดไดกอสรางเสร็จเรียบรอยในป 2526 
อัยการจังหวัดจึงขอหองคืน วันท่ี 27 มิถุนายน 2526 สํานักงานไดยายไปต้ังอยูยังอาคารเล็ก ช้ันลาง
ภายในบริเวณศาลากลางจังหวัดหลังเดิม ซ่ึงเปนตึกขององคการบริหารสวนจังหวัด โดยช้ันบน    
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ของอาคารเปนท่ีทําการของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ  ตอมาในป 2529 สํานักงานตรวจบัญชี
สหกรณไดยายออกไป สํานักงานฯจึงไดขอใชอาคารท้ังหลัง  
 
     ในป 2530 สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม  ไดรับอนุญาตใหใชท่ีดินภายในบริเวณ    
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม จํานวน 300 ตารางวา เปนท่ีกอสรางอาคารสํานักงานฯ และ              
ในปงบประมาณ 2531 ไดรับงบประมาณจํานวน 1,790,788 บาท เพื่อกอสรางอาคารสํานักงาน    
โดยไดทําสัญญาวาจาง บริษัท เจริญทอง (1987) จํากัด เปนผูกอสราง และไดสงมอบงานงวดสุดทาย
เม่ือวันท่ี 1  มีนาคม  2532  และในวันท่ี 5  พฤษภาคม  2532 ไดยายสํานักงานมายังอาคาร                 
ท่ีทําการ ภายในศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม ถนนโชตนา อําเภอเมืองเชียงใหม ซ่ึงใชเปนท่ีทําการ
ของหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดกระทรวงพาณิชย ตามการปรับโครงสรางการบริหารงานใหม        
ของกระทรวง ประกอบดวย ฝายบริหารทั่วไป ฝายการคาภายในจังหวัดเชียงใหม และ                  
ฝายขอมูลการพาณิชย อยู ช้ันบนของอาคาร โดยฝายทะเบียนการคาและศูนยบริการ                  
ขอมูล ช้ันลางของอาคาร 
 
       ตอมา จังหวัดเชียงใหมไดมีนโยบายใหสวนราชการไดเขามาอยูรวมในอาคาร                
ศาลากลางจังหวัด  โดยไดทําการกอสราง  อาคารอํานวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม       
ข้ึนใหม  เปนอาคาร 5 ช้ัน และไดจัดสรรพื้นท่ี ช้ันท่ี  2  ของอาคารเปนท่ีทําการของ สวนราชการ 
สังกัดกระทรวงพาณิชย  ซ่ึงประกอบไปดวย สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม สํานักงานการคา
ภายในจังหวัดเชียงใหม สํานักงานประกันภัยจังหวัดเชียงใหม  และสํานักงานทะเบียนการคาจังหวัด
เชียงใหม  และเน่ืองจากกรมทรัพยสินทางปญญา โดยความรวมมือขององคการความรวมมือทาง
วิชาการไทย-เยอรมัน หรือ GTZ ไดใหความชวยเหลือ ในการปรับปรุงตกแตงสํานักงานฯ            
และจัดหาอุปกรณสํานักงานฯ และเคร่ืองคอมพิวเตอรใหกับสํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม     
เพื่อจัดต้ังเปนศูนยบริการขอมูลทรัพยสินทางปญญา  ประจําจังหวัดเชียงใหม ประกอบกับกระทรวง
พาณิชยไดมีนโยบายท่ีจะจัดตั้งศูนยบริการพาณิชยภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม  เพื่อปรับปรุง              
การใหบริการในสวนภู มิภาคให ทัดเทียมกับการใหบริการของหนวยงานในสวนกลาง               
ดังนั้น เม่ืออาคารอํานวยการกลางไดสรางเสร็จ สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชยจึงไดจัดสรรเงิน
งบประมาณ จํานวน 343,000 บาท เปนคาตกแตงสํานักงานฯ  เพิ่มเติมจากสวนท่ีไดรับ                 
การสนับสนุนจาก GTZ และไดยายท่ีทําการจากสํานักงานเดิม มาอยู ณ อาคารอํานวยการกลาง     
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ช้ัน 2  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม  เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2542 ตอมา ไดมีพิธีเปด                
ศูนยบริการพาณิชยภูมิภาคเชียงใหม  อยางเปนทางการเม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2542   
 
 สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการกําหนดยุทธศาสตรนโยบาย
การสงเสริมการคา การพาณิชยในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม  รวมทั้ง การเพ่ิมขีดความสามารถ        
การคา การลงทุนและมูลคาของเศรษฐกิจการคาของจังหวัด  
 

               
 

รูป 3.4  แสดงการจําแนกการดําเนินการหลักของสํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม 
 

จากรูป 3.4 สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม ไดมีการแบงการจําแนกการดําเนินการหลัก
ของสํานักงานฯ ออกเปน 3 งานหลัก ไดแก งานวิชาการ  งานดัชนีเศรษฐกิจการคา และ งาน
สนับสนุน โดยปจจุบันมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในสํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม รวมท้ังส้ิน         
จํานวน  19   อัตรา   
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 ท้ังนี้ สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบ รายละเอียดดังนี้ 
 

1. ประสานงานและปฏิบัติหนา ท่ีในฐานะตัวแทนของกระทรวงในสวนภู มิภาค         

รวมทั้งประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการพาณิชยในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด ตลอดจน

ปฏิบัติงาน ซ่ึงมิไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของหนวยงานใดในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ  

2. ประสานและจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการด านการพาณิชย  รวมท้ัง           

จัดลําดับความสําคัญของแผนงานโครงการ การตั้งและจัดสรรงบประมาณประจําปใหสอดคลอง   

กับแผนแมบทของกระทรวงและแผนจังหวัด ตลอดจนกํากับ เรงรัด ติดตาม  และประเมิน               

ผลก า รดํ า เ นิ น ง านต ามแผนง านและโคร งก า รขอ งหน ว ย ง าน ใน สั ง กั ด ก ร ะทรว ง                           

และเปนหนวยขอมูลทางการพาณิชยในเขตพื้นที่จังหวัด 

3. ป ร ะ ส าน แ ล ะส ง เ ส ริ ม ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ด า น ก า ร พ าณิ ช ย  เ พื่ อ แ ก ป ญห า                           

ตลาดการคาภายในประเทศและปญหาทางการคาอ่ืนๆ 

4. ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวง  ซ่ึงกําหนดให เปน           

อํานาจหนาท่ีของผูวาราชการจังหวัดหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

5. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ            
หรือท่ีไดรับมอบหมาย 
 

จากรูป 3.4 สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม  มีการแบงการดําเนินงานหลักออกเปน 3 
ดาน ไดแก         

1) งานวิชาการ  
ประกอบดวยภารกิจงาน 3 ระดับ ดังนี้ 
 

                        

รูป 3.5  แสดงการดําเนนิงานดานวิชาการ ของสํานักงานพาณิชยจังหวดัเชียงใหม 
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1.1  ระดับกระทรวง ประกอบดวย 5 ภารกิจหลัก (5 Core Business)           
ของสํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม  อาทิ     

 

Core 1:  การพัฒนาเศรษฐกิจการคาของจังหวัด   
Core 2:  การจัดทําอุปสงคสินคาและบริการเปาหมายและขนาดของตลาด     
   (Demand Side & Market size)  
Core 3:  การสงเสริมและพัฒนายานการคาของจังหวัด   
Core 4:  การใหบริการประชาชนดานการพาณิชย  

(One Stop Service  Center)   
Core 5: การสงเสริมและพัฒนาการตลาดสินคาและบริการของจังหวัด              

(One Province One Product)  
 

1.2  ระดับกลุมจังหวัด  (กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1: เชียงใหม ลําพูน 
ลําปาง แมฮองสอน) ประกอบดวยภารกิจในการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
ดานการคาการลงทุน เพื่อเปนการสงเสริม และขยายการคาการลงทุนของกลุม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

 

1.3  ระดับจังหวัด  ประกอบดวยภารกิจในการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร  
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  ดานเศรษฐกิจ ในการสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ
การคาของจังหวัดเชียงใหม 

 
ซ่ึงการดําเนินงานท้ัง 3 ระดับ ประกอบดวยการสงเสริมการตลาดของสินคา

เปาหมาย ดังตอไปนี้  ผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน (OTOP)  ผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ินท่ีมี
ศักยภาพทางการตลาด (OTOP Select)   ผลิตภัณฑท่ีไดรับอนุญาตใหใชตราสัญลักษณผลิตภัณฑ
เมืองเชียงใหม (Chiang Mai Brand)   สินคาและบริการจังหวัด (OPOP: One Province One Product)   
สินคาเกษตร สินคาเกษตรปลอดภัย เกษตรปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย ธุรกิจบริการสุขภาพ 
นอกจากนั้นยังมีหนาท่ีในการติดตามสภาวะเศรษฐกิจการคาจังหวัด รวมถึงการเฝาระวัง ควบคุม 
ดูแลสินคาอุปโภค บริโภค ซ่ึงมีความจําเปน หรือผลกระทบตอชีวิตประจําวัน และเศรษฐกิจ 
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2) งานดัชนีเศรษฐกิจการคา  
ประกอบดวยภารกิจการจัดเก็บ และรวบรวมราคา สินคาอุปโภค บริโภค            

วัสดุกอสราง  รวมถึงจัดทํารายงานและขอมูลดัชนีเศรษฐกิจการคา ตัวเลขดัชนีท่ีใชวัดการ
เปล่ียนแปลงของคางาน หรือ คา K (ESCALATION FACTOR) ของจังหวัดเชียงใหม เพื่อจัดสงให
สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคารวบรวม และจัดทําขอมูลภาพรวมในระดับประเทศตอไป 

 
3) งานสนับสนุน    

ประกอบดวยภารกิจการบริหารงานธุรการ  การเงิน พัสดุ  อาคารสถานท่ี 
ยานพาหนะ ฯลฯ ซ่ึงเปนงานท่ีชวยเหลือสนับสนุนการทํางานดานตาง ๆ ใหประสบผลสําเร็จ  

 
 3.1.3  การวิเคราะหระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานเก่ียวกับผูประกอบการ 
ผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ินในปจจุบัน 
 

 
 

รูป 3.6 แสดงระบบการทํางานของสํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม 
ท่ียังไมมีระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน  
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จากการศึกษาข้ันตอนการทํางานเกี่ยวกับบริหารงานผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนและ
ทองถ่ินในปจจุบัน  ซ่ึงไมมีระบบสารสนเทศเขามาสนับสนุนการทํางานนั้น สามารถแยกผูมีสวน
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานได 3 กลุม ตามท่ีแสดงในรูป 3.6 โดยมีรายละเอียดดังนี้   

 
1) ผูบริหาร (พาณิชยจังหวัดเชียงใหม) 

มีหนาท่ีในการบริหารงานดานการสงเสริมการตลาดผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน    
ของสํานักงานพาณิชยจังหวัด ใหเปนไปตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย  กลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 (เชียงใหม ลําพูน ลําปาง แมฮองสอน) และจังหวัดเชียงใหม รวมท้ัง  กําหนดทิศทาง
แนวโนมทางการตลาดที่ เหมาะสมสําหรับผูประกอบการ  และเ ช่ือมโยงการคาระหวาง
ผูประกอบการตาง ๆ กับ ผูซ้ือ เพื่อใหเกิดการขยายทางดานเศรษฐกิจการคาของจังหวัดเชียงใหม  

 

2) เจาหนาท่ี  
 มีหนาท่ีในการปฏิบัติงาน ประสาน ติดตอ รวบรวม จัดทําและนําเสนอรายงานเกี่ยวกับ

ผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน ซ่ึงอยูในดูแลของสํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม 
รวมท้ังการสรางชองทางการตลาด การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการใหสามารถ
แขงขันไดตอไป 

 

3) ผูประกอบการ/ผูผลิต 
มีหนาท่ีในการติดตามขอมูลขาวสาร  สมัครเขารวมกิจกรรม /โครงการตาง  ๆ 

ประเมินผลท่ีไดรับ  และขอเสนอแนะหลังการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของสํานักงานพาณิชยจังหวัด
เชียงใหม  เพื่อใชเปนฐานขอมูลในการวัดผลความสําเร็จจัดทํากิจกรรม รวมท้ัง ประเมินการจัด
โครงการสงเสริมการตลาดผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน ตอไป 
 
  จากการศึกษาข้ันตอนการปฏิบัติงานและเอกสารท่ีเกี่ยวของ จะเห็นไดวาขอมูล
ผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ินมีอยูเปนจํานวนมาก  ซ่ึงไดมีการจัดเก็บในรูปแบบ
เอกสาร ไฟลเอกสารเวิรด (Word) และ ไฟลเอกสารเอ็กเซล (Excel) โดยเปนการบันทึกขอมูลของ
ผูประกอบการท่ีใชเขารวมโครงการสงเสริมดานการตลาดตาง ๆ ของสํานักงานพาณิชยจังหวัด
เชียงใหม  ในแตละป ซ่ึงไมไดมีการบริหารจัดการขอมูลดังกลาวใหอยูในรูปแบบเดียวกัน  
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน จะตองมีการหมุนเวียนการปฏิบัติงานไปยังสํานักงานพาณิชยจังหวัด อ่ืนๆ 
เปนประจําในทุก ๆ 4 ป  ตามนโยบาย (Job Rotation) ของสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย สงผลให
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การจัดเก็บขอมูลผูประกอบการในหลายรูปแบบ  นอกจากนั้นขอมูลบางสวนยังไมมีความเปน
ปจจุบัน (Update) และไมมีการจัดเก็บอยางตอเนื่อง สงผลใหเกิดความลาชาในการเรียกใชขอมูล    
ไมสามารถนําขอมูลดังกลาวมาใชประโยชนไดอยางทันสถานการณมากนัก และสงผลให
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไมสามารถทําไดอยางเต็มท่ี  เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานตองใชเวลาสวน
ใหญ  ในการคนหาและปรับปรุงขอมูลท่ีถูกตองสําหรับการปฏิบัติงานในแตละคร้ัง สงผลใหเกิด
คาใชจายเพิ่มข้ึนในการติดตอประสานงาน  
 
 3.1.4  ขอเสีย  และขอจํากัดของการปฏิบัติงานในปจจุบัน (ระบบเดิม) 

1) ขอเสีย 
-   ปริมาณงานมีจํานวนมากเกินกวาการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน 

เนื่องจากงานดานเศรษฐกิจมีขอบเขตท่ีไมจํากัด  ทําใหผูปฏิบัติงานจะตองใหความสําคัญกับ     
ขอมูลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของจํานวนมาก  

-  การคนหาขอมูลในแตละคร้ัง ใชเวลาเปนเวลานาน เนื่องจากยังไมมีการ
จัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ ทําใหตองมีการติดตอสอบถามผูประกอบการโดยตรง ทําใหสูญเสีย
เวลา และส้ินเปลืองคาใชจายในการประสานงาน  

-  การสืบคนขอมูลทําไดยาก เนื่องจากมีหลายรูปแบบ สงผลใหเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานทํางานไดคอนขางยาก ลาชา  และขอมูลไมมีความเปนปจจุบัน   

-  มีการทํางานท่ีซํ้าซอน เนื่องจากการจัดเก็บขอมูลในรูปแบบท่ีตางกัน         
ซ่ึงขอมูลอาจมีการจัดเก็บขอมูลท่ีซํ้าซอนกันได 

-   การสืบคนขอมูลในชวงสถานการณเรงดวน ไมสามารถดําเนินการได   
อยางทันทวงที และครบถวน 

-  จํานวนของฐานขอมูลมีจํานวนมาก และมีแนวโนมท่ีจะเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ 
 

 2) ขอจํากัด 
-   จํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานมีจํานวนจํากัด นอกจากนั้น ยังมีระยะเวลาใน

การทํางานเพียง 4 ป ตอ จังหวัด สงผลใหการจัดการฐานขอมูลไมมีความตอเนื่อง และเปน
ระบบงานเดียวกัน 
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-  งบประมาณในการดําเนินงานมีจํากัด มีไมเพียงพอ ตอการบริหารงานขอมูล
ผูประกอบการซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงในทุกป   

-    อุปกรณและเคร่ืองมือ มีจํานวนจํากัด ไมเพียงพอ ในการปฏิบัติงาน 
-    บุคลากรหรือเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานตองมีประสบการณ ความชํานาญ และ

พรอมท่ีจะเรียนรูงานอยู เสมอ  เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานใหทันกับสถานการณซ่ึงมีความ
เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา 

 
3.2  การวิเคราะหแนวทางการพัฒนา 

จากการศึกษาขอเสียและขอจํากัดในระบบการจัดการผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนและ
ทองถ่ิน  ผูวิจัยพบวาจะตองมีการบริหารจัดการระบบงาน เพื่อใหสามารถดําเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ประกอบดวยระบบงาน  ดังนี้ 

1) ระบบการจัดการขอมูลเบ้ืองตน ไดแก 
-   ตรวจสอบขอมูลสวนบุคคล/รายประเภท ของผูประกอบการ  
-   ตรวจสอบคุณสมบัติ รางวัล ผลงานท่ีไดรับของผูประกอบการ 
-   ตรวจสอบการสงเสริมการตลาดผูประกอบการ 
-   ตรวจสอบการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ 

2) ระบบการรายงานขอมูลสถิติ แนวโนม เพื่อใชในการบริหารจัดการงานผลิตภัณฑชุมชน
และทองถ่ิน เพื่อสนับสนุนการทําการดําเนินงาน รวมถึงวิเคราะหขอมูลในสถานการณตางๆ เพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารไดอยางถูกตอง  

3) ระบบการจัดการฐานขอมูลผูประกอบการ ซ่ึงสามารถแบงไดตามประเภทหมวดหมู 
(Category) ตาง ๆ ของผูประกอบการ เชน แหลงผลิต (อําเภอ) ประเภทสินคา การอบรมพัฒนา
ความสามารถ รางวัล – ผลงานตาง ๆ เพื่อสนับสนุนและเปนฐานขอมูลในการปฏิบัติงาน 
นอกจากนั้น ผูประกอบการยังสามารถดาวนโหลดรายงานขอมูลสวนตัว (E-Portfolio) สําหรับใช
อางอิง เพื่อสรางความเช่ือม่ันใหกับผูประกอบการ และ ผูซ้ือได 

4) ระบบจัดการสมาชิก เพื่อกําหนดสิทธิในการดําเนินงานตาง ๆ ในระบบ ผานเครือขาย
อินเตอรเน็ต ไมวาจะเปนเจาหนาท่ี  ผูประกอบการ  ผูบริหาร และ ผูซ้ือ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการ
เขาถึงขอมูล และใชขอมูลไดตลอดเวลา  
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5) ระบบการส่ือสารขอมูล  เพื่อให เกิดการรับรูขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนกับ
ผูประกอบการ ผูซ้ือ รวมท้ังเปนการเพิ่มชองทางการส่ือของสํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหมไปยัง
ผูเกี่ยวของได 

6) ระบบการส่ังซ้ือสินคา ตลอด 24 ช่ัวโมง ผานเว็บไซต โดยการสมัครสมาชิก เพื่อไดสิทธิ
ในการส่ังซ้ือสินคา และใชเปนฐานขอมูลในการประชาสัมพันธผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ินใน
โอกาสตอไป 

  
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการสําหรับผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนและ

ทองถ่ิน สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการฐานขอมูล
ผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน  ใหมีคุณภาพ  มาตรฐาน  รวมท้ังเปนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี  ผูบริหาร และทําใหผูประกอบการไดรับการสงเสริม 
พัฒนาในทิศทางท่ีถูกตอง  ทันกับสถานการณ รวมถึงยังเปนการเพ่ิมชองทางการเขาถึงของผูซ้ือ
ใหกับผูประกอบการอีกดวย    โดยผูจัดทําได เ ลือกระบบอินเทอร เน็ตเขามาเปนส่ือกลาง                  
ในการบันทึกและจัดเก็บขอมูลในรูปแบบฐานขอมูล แทนการจัดเก็บขอมูลในรูปแบบเอกสาร     
หรือ  ไฟล เอกสารรูปแบบตาง  ๆ   โดยระบบดังกลาว  มีระบบฐานขอมูล  แบบสวนกลาง                   
ซ่ึงประมวลผลขอมูลสารสนเทศ และจัดเก็บขอมูลสารสนเทศในลักษณะท่ีสามารถแบงปน            
ไดมีกลไก  ในการสรางระบบความปลอดภัยของขอมูล โดยผูใชทุกแผนกสามารถเรียกใชขอมูล
สารสนเทศรวมกันไดและมีการสืบคนขอมูลท่ีสามารถสืบคนขอมูลไดอยางรวดเร็ว สามารถเรียก
การออกรายงานใหกับผูเกี่ยวของตามลักษณะ   การปฏิบัติงาน  ท้ังนี้ ระบบดังกลาว สามารถพัฒนา 
เพื่อนําไปใชบริหารงานผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ินของสํานักงานพาณิชยจังหวัด    
ท่ัวประเทศตอไปได 

 
3.3   กระบวนการทํางานของระบบ 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน สํานักงาน
พาณิชยจังหวัดเชียงใหม เปนการสนับสนุนการทํางานในรูปแบบเดิมและเพ่ิมประสิทธิภาพ        
การปฏิบัติงานของสํานักงานฯ  โดยสรางระบบฐานขอมูลผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน            
และทองถ่ิน ซ่ึงมีอยูเปนจํานวนมากในรูปแบบตาง ๆ ใหอยูในรูปแบบเดียวกัน ทําใหสามารถคัด
กรองขอมูลสําหรับการปฏิบัติงานสงเสริมการตลาด  การพัฒนาศักยภาพ รวมถึงการวางแผนการ
ดําเนินโครงการ เพื่อใหตรงกับความตองการ และแนวโนมตลาดอยางทันสถานการณ รวมท้ังมี
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ความถูกตอง นอกจากนั้น ผูประกอบการ และเจาหนาท่ี ยังสามารถ ปรับปรุงขอมูลสวนตัว และ
ขอมูลอ่ืน ๆ ใหมีความเปนปจจุบัน  ตลอดจนสามารถสรางชองทางในการประชาสัมพันธ เผยแพร
ขอมูลผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ินของผูประกอบการ  เปนการเชื่อมโยงการคาระหวางผูซ้ือ และ 
ผูขายไดอีกดวย   
 
3.4  การวิเคราะหและออกแบบระบบงาน 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการสําหรับผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน          
และทองถ่ิน สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม  ไดออกแบบจากการประยุกตการปฏิบัติงาน         
ในระบบเดิม โดยนํามาออกแบบระบบใหม ซ่ึงเกี่ยวของกับฐานขอมูลตาง ๆ ซ่ึงใชเคร่ืองมือ คือ 
แผนภาพบริบท (Context Diagram) และแผนภาพการไหลของขอมูล (Data Flow Diagram)         
เพื่อแสดงใหเห็นภาพรวมของระบบ รวมถึงความสัมพันธของระบบส่ิงแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับ
ระบบแผนภาพบริบท และแผนภาพการไหลของขอมูลเปนแผนภาพท่ีแสดงถึงภาพรวมของระบบ 
และความสัมพันธของระบบกับส่ิงแวดลอม ท่ี เกี่ ยวของ เ พ่ือความเข าใจ ท่ีตรงกันของ                          
ผูวิเคราะหระบบงานในปจจุบันกับผูท่ีอาจจะนําระบบงานไปพัฒนาตอไดในอนาคต และระหวาง     
ผูวิเคราะหระบบกับผูใชระบบเก่ียวกับการไหลของขอมูลและสารสนเทศ ระหวางตัวระบบ           
กับแหลงกําเนิด และปลายทางของขอมูล สามารถแสดงในรูปแบบแผนภาพการไหลของขอมูล
ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการสําหรับผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน 

 
 3.4.1  แผนภาพบริบท 

สัญลักษณท่ีใชในการเขียนส่ือความหมายแทนส่ิงท่ีวิเคราะหดังแสดงในตาราง 3.1 ดังนี้ 
ตาราง 3.1  สัญลักษณท่ีใชในการเขียนแผนภาพบริบท 

 

สัญลักษณ 
 

ความหมาย 

 
 
 

 

ระบบหรือกระบวนการ 
(System or Process) 

 

 
 ส่ิงแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของกับระบบ 

(External Entity Symbol) 
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ตาราง 3.1  สัญลักษณท่ีใชในการเขียนแผนผังบริบท (ตอ) 
 

 

สัญลักษณ 
 

ความหมาย 

 
ส่ิงแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของกับระบบท่ีซํ้า 

(Duplicated External Entity Symbol) 

 
หนวยเก็บขอมูล 

(Data Store Symbol) 

 
 หนวยเก็บขอมูลท่ีซํ้า 

(Duplicated Data Store Symbol) 
 
 การไหลของขอมูล 

(Data Flow Symbol) 
 
โดยระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน  สามารถ

ประมวล เพื่อแสดงใหเห็นถึงภาพรวมของระบบ และขอบเขตของการวิเคราะหระบบงานได โดย
ระบบจะมีความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมหรือ ผูท่ีเกี่ยวของกับระบบคือ 

 

1)   ผูดูแลระบบ 
2)   เจาหนาท่ี 
3)   ผูบริหาร 
4)   ผูประกอบการ 
5)   ผูซ้ือ  
 

ซ่ึงมีรายละเอียดตามท่ีแสดงในรูป 3.7 
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Context Diagram ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการผูประกอบการผลติภณัฑชุมชนและทองถิ่น สํานักงานพาณิชยจังหวดัเชียงใหม

ผูประกอบการ
Entrepreneurs

เจาหนาที่
Staff

ผูบริหาร
Executive

ผูซ้ือ
Buyer

ระบบจัดการผูประกอบการ
ผลติภัณฑชุมชนและทองถิ่น

การขอใชสิทธ์ิเขาระบบ
การบนัทกึขอมูลพืน้ฐานผูประกอบการ
การสืบคนขอมูลผูประกอบการ
การแกไข / ปรับปรุงขอมูลผูประกอบการ 0

การอนุมัตเิขาสูระบบ
รายงานขอมูลพืน้ฐานผูประกอบการ
รายงานขอมูลผูประกอบการ
รายงานขอมูลผูประกอบการ

การขอใชสิทธ์ิเขาสูระบบ

การอนุมัตเิขาสูระบบ

รายงานสาํหรับผูบริหาร

การตรวจสอบขอมูลรายงานผูบริหาร

การขอใชสิทธิ์เขาสูระบบ

การอนุมัตเิขาสูระบบ

การสมัครสมาชิก
การสืบคนขอมูล ผปก./ผลิตภณัฑ
การส่ังซือ้สินคา

รายงานอนุมัติการสมัครสมาชิก
รายงานขอมูลที่คนหา
ใบส่ังซือ้สินคา

การขอใชสิทธ์ิเขาสูระบบ
การสมัครสมาชิก

การสืบคนขอมูลผูประกอบการ
การบันทกึ/แกไขขอมูลผูประกอบการ

การอนุมัตเิขาสูระบบ
การตอบรับเป็นสมาชิก

การบันทกึ/แกไขขอมูลสวนตวั

รายงานขอมูลสวนตัว

รายงานขอมูลผูประกอบการ (E-portfolio)
รายงานขอมูลที่คนหา

ผูดูแลระบบ
Adminstrator

การขอใชสิทธ์ิเขาสูระบบ
การกาํหนดสิทธ์ิผูใชงาน
การสร างแกไขขอมูลเบือ้งตน

ผลการสร างแกไขขอมูล
ผลการกาํหนดสิทธ์ิ

การอนุมัตเิขาสูระบบ

 
 

รูป 3.7  แสดงแผนผังบริบทระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
ผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน 

 
หมายเหตุ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน  

สามารถจําแนกผูใชงาน ออกเปน 5 ประเภท คือ ผูดูแลระบบ เจาหนาท่ี ผูบริหาร ผูประกอบการ 
และผูซ้ือ ท้ังนี้ สามารถนํามาออกแบบแผนภาพการไหลขอมูลระดับ 0 ไดดัง          รูป  3.8 
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รูป 3.8  แสดงแผนภาพการไหลขอมูลระดับ 0 ของระบบฯ  
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3.4.2 แผนภาพการไหลของขอมูล 
การออกแบบแผนภาพไหลของขอมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการผูประกอบการ

ผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน  เพื่อแสดงใหเห็นการเช่ือมโยงความสัมพันธตาง ๆ ระหวางระบบงาน
ยอยกับระบบงานใหญได ดังรูป 3.7 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูล ของระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน  สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม เปน    
การแสดงองคประกอบจากตาราง 3.1 แสดงแผนภาพบริบท โดยสามารถแบงกระบวนการของ
ระบบยอยออกไดท้ังหมด 6 กระบวนการ แสดงดังตาราง 3.2 

 
ตาราง 3.2 กระบวนการของระบบงาน 

 

กระบวนการท่ี ชื่อกระบวนการ 
1.0 การตรวจสอบสิทธิและการเขาระบบ 
2.0 การสมัครสมาชิก 
3.0 การจัดการขอมูลผูประกอบการ 
4.0 การตรวจสอบและคนหาขอมูลผูประกอบการ 
5.0 การส่ังซ้ือสินคา 
6.0 การออกรายงานและขอมูลสารสนเทศ 

 
จากตาราง 3.2 สามารถแบงกระบวนการของระบบงาน ออกเปน 6 ขบวนการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1)   ขบวนการที ่1.0 
ช่ือขบวนการ  ตรวจสอบสิทธ์ิและการเขาระบบ 
รายละเอียด  ตรวจสอบสิทธิการเขาสูระบบของผูใชงานตลอดจน

การกําหนดและตรวจสอบสิทธิ/เมนูการใชงานในการ
จัดการและประมวลผลขอมูลแตละสถานะของผูใชงาน 

ขอมูลเขา  ขอมูลผูดูแลระบบ  ขอมูลเจาหนาท่ี  ขอมูลผูบริหาร  
ขอมูลผูประกอบการ และ ขอมูลผูซ้ือ 

ขอมูลออก  แฟมขอมูลผูใชงาน แฟมขอมูลสิทธิผูใชงาน 
ประเภทกระบวนการ  Online 
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2)  ขบวนการที ่2.0 
ช่ือขบวนการ  สมัครสมาชิก 
รายละเอียด  สมัคสมาชิกประเภทตาง ๆ ไดแก เจาหนาท่ี   ผูบริหาร 

ผูประกอบการ และ ผูซ้ือ เพื่อใหสามารถเขาสูระบบ
และดําเนินการตาง ๆ ตามสิทธิท่ีกําหนดไวได 

ขอมูลเขา  ขอมูลเจาหนาท่ี  ขอมูลผูบริหาร  ขอมูลผูประกอบการ 
และ ขอมูลผูซ้ือ 

ขอมูลออก  แฟมขอมูลผูใชงาน แฟมขอมูลสิทธิผูใชงาน 
ประเภทกระบวนการ  Online 

 
3)  ขบวนการที ่3.0 

ช่ือขบวนการ  จัดการขอมูลผูประกอบการ 
รายละเอียด  จัดการฐานขอมูลผูประกอบการ ไดแก การเพ่ิม/ลบ  

และแกไข ขอมูลผูประกอบการใหเปนปจจุบัน สามาร
ใชเปนสารสนเทศในการบริหารงานผูประกอบการ
ผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ินของสํานักงานพาณิชยจวั
หวัดเชียงใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ขอมูลเขา  ขอมูลเจาหนาท่ี  และ ขอมูลผูประกอบการ 
ขอมูลออก  แฟมขอมูลรายละเอียดตาง ๆ ของผูประกอบการ ไดแก 

ขอมูลสวนตัวผูประกอบการ  ขอมูลการสงเสริม
การตลาด ขอมูลการรับรองผลงาน  ขอมูลขาว
ประชาสัมพันธ  ขอมูลการอบรม  ขอมูลยอดขาย ฯลฯ  

ประเภทกระบวนการ  Online 
 

4)  ขบวนการที ่4.0 
ชื่อขบวนการ  ตรวจสอบและคนหาขอมูล 
รายละเอียด  ตรวจสอบและคนหาขอ มูล ผูประกอบการตาม

หลักเกณฑตาง ๆ ตามความสนใจของผูคนหา 
ขอมูลเขา  ขอมูลเจาหนาท่ี  ขอมูลผูประกอบการ และ ขอมูลผูซ้ือ 
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ขอมูลออก  แฟมขอมูลรายละเอียดของผูประกอบการ ตามการ
คนหาไดแก ขอมูลสวนตัวผูประกอบการ  ขอมูลการ
สงเสริมการตลาด ขอมูลการรับรองผลงาน  ขอมูลขาว
ประชาสัมพันธ  ขอมูลการอบรม  ขอมูลยอดขาย ฯลฯ  

ประเภทกระบวนการ  Online 
 

5)  ขบวนการที่ 5.0 
ช่ือขบวนการ  ส่ังซ้ือสินคา 
รายละเอียด  ตรวจสอบสิทธิการเขาสูระบบของผูใชงานตลอดจน

และบันทึกการส่ังซ้ือของผูซ้ือ 
ขอมูลเขา  ขอมูลผูประกอบการ และ ขอมูลผูซ้ือ 
ขอมูลออก  แฟ ม ข อ มู ล สิ ท ธิ ผู ใ ช  แ ล ะ ผ ลิ ต ภั ณฑ  ร ว ม ท้ั ง               

การดําเนินการส่ังซ้ือ 
ประเภทกระบวนการ  Online 

 
6)  ขบวนการที ่6.0 

ช่ือขบวนการ  ออกรายงานและขอมูลสารสนเทศ 
รายละเอียด  แสดงรายงานผูประกอบการ  ยอดจําหนาย การส่ังซ้ือ  

ความตองการความชวยเหลือ   ขอมูลสถิติ   ขอมูล
พยากรณแนวโนม  

ขอมูลเขา  ข อ มู ล เ จ า หน า ท่ี   ข อ มู ล ผู บ ริ ห า ร  แล ะข อ มู ล
ผูประกอบการ  

ขอมูลออก  แฟมขอมูลผูประกอบการ  ยอดจําหนาย การส่ังซ้ือ  
ความตองการความชวยเหลือ   ขอมูลสถิติ   ขอมูล
พยากรณแนวโนม ฯลฯ 

ประเภทกระบวนการ  Online 
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แผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 1  
 

 

 

 
 

รูป 3.9 แสดงแผนภาพการไหลขอมูลระดับท่ี 1  
กระบวนการ 1.0 ตรวจสอบสิทธิและการเขาระบบ 

 
จากรูป 3.9 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการ 1.0 ตรวจสอบสิทธิ

การเขาใชระบบ โดยสามารถแยกกระบวนการของระบบออกเปนกระบวนการยอยไดท้ังหมด          
2 กระบวนการ ไดแก 

กระบวนการ 1.1 ตรวจสอบขอมูลผูใช เปนกระบวนการสําหรับจัดการของผูใชงานท่ีจะเขา
สูระบบเพื่อความปลอดภัย และถูกตองของขอมูล 

กระบวนการ 1.2 ตรวจสอบสิทธิการเขาใช เปนกระบวนการสําหรับจัดการเร่ืองสิทธิและ
ความปลอดภัยของขอมูล โดยแบงแยกในแตละสวนเพื่อยอมใหเขาถึงขอมูลเฉพาะผูใชงาน              
ท่ีเกี่ยวของเทานั้น 
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รูป 3.10 แสดงแผนภาพการไหลขอมูลระดับท่ี 1  
กระบวนการ 2.0 สมัครสมาชิก 

 

จากรูป 3.10 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการ 2.0 สมัครสมาชิก 
โดยสามารถแยกกระบวนการของระบบออกเปนกระบวนการยอยได  2 กระบวนการ ไดแก 

กระบวนการ 2.1 บันทึกขอมูลการสมัครสมาชิก เพื่อขอรับสิทธ์ิในการเขาสูระบบในเมนู
ตาง ๆ ของผูประกอบการ และผูซ้ือ  

กระบวนการ 2.2 ตรวจสอบและกําหนดสิทธิการใช โดยผูดูแลระบบในการตรวจสอบ
ขอมูลของผูสมัครสมาชิก เพื่อดําเนินการอนุมัติและกําหนดสิทธิการใชงานของผูใชตอไป  

 

 

 

 
 

รูป 3.11 แสดงแผนภาพการไหลขอมูลระดับท่ี 1 
กระบวนการ 3.0  จัดการขอมูลผูประกอบการ 
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จากรูป 3.11 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการ 3.0 จัดการขอมูล
ผูประกอบการ โดยสามารถแยกกระบวนการของระบบออกเปนกระบวนการยอย 2 กระบวนการ 
ไดแก 

กระบวนการ 3.1 สราง เพ่ิม ลบ แกไขขอมูลผูประกอบการท้ังหมด ไดแก ขอมูลสวนตัว
ผูประกอบการ  ขอมูลการสงเสริมการตลาด ขอมูลการรับรองผลงาน  ขอมูลขาวประชาสัมพันธ  
ขอมูลการอบรม  ขอมูลยอดขาย ฯลฯ 

กระบวนการ 3.2 ตรวจสอบและยืนยันขอมูล เปนกระบวนการสําหรับจัดการเก่ียวกับขอมูล
รายการเกี่ยวกับผูประกอบการ  
  

 

 

 
 

รูป 3.12 แสดงแผนภาพการไหลขอมูลระดับท่ี 1  
กระบวนการ 4.0 ตรวจสอบและคนหาขอมูลผูประกอบการ 

 

จากรูป 3.12 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการ 4.0 ตรวจสอบและ
คนหาขอมูลผูประกอบการ โดยสามารถแยกกระบวนการของระบบออกเปนกระบวนการยอยได 
ท้ังหมด  2 กระบวนการ ไดแก 

 

กระบวนการ 4.1 ตรวจสอบและคนหาขอมูลผูประกอบการ เปนกระบวนการสําหรับการ
ตรวจสอบ คนหาขอมูลผูประกอบตามเง่ือนไขตาง ๆ   

กระบวนการ 4.2 ตรวจสอบและยืนยันขอมูลผูประกอบการที่คนหาจากเง่ือนไขตาง ๆ เพื่อ
ไปใชในการดําเนินงาน และวัตถุประสงคอ่ืน ๆ  
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รูป 3.13 แสดงแผนภาพการไหลขอมูลระดับท่ี 1  
กระบวนการ 5.0 ส่ังซ้ือสินคา 

  

จากรูป 3.13 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการ 5.0 ส่ังซ้ือสินคา   
โดยสามารถแยกกระบวนการของระบบออกเปนกระบวนการยอย 2 กระบวนการ ไดแก 

กระบวนการ 5.1 ตรวจสอบและคนหาผลิตภัณฑ เปนกระบวนการสําหรับการสืบคนขอมูล
ผลิตภัณฑ ตามเง่ือนไขตาง ๆ   

กระบวนการ 5.2 ส่ังซ้ือ เปนกระบวนการสําหรับการส่ังซ้ือผลิตภัณฑท่ีผานการคนหา   
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  6.1
รายงานขอมูล
ยอดจาํหนาย

  6.2
รายงานขอมูล
ผู ประกอบการ

ขอมูลยอดจาํหนายท่ีตองการ

  6.2

การสัง่ซ้ือ

  6.2

การสัง่ซ้ือ

  6.4

รายงานขอมูลสถิติ

  6.3
รายงานขอมูล
ความชวยเหลือ

  6.2

การสัง่ซ้ือ

  6.2

การสัง่ซ้ือ

  6.5
รายงานขอมูล
การพยากรณ

  OMC_SALESขอมูลยอดจาํหนาย
ขอมูลยอดจาํหนายท่ีแสดง

   BE_USERSขอมูลผู ประกอบการท่ีตองการ

ขอมูลผู ประกอบการท่ีแสดง

ขอมูลความชวยเหลือ   TB_CONTACT_USERS
ขอมูลความชวยเหลือท่ีแสดง

ขอมูลสถิติท่ีตองการ OMC_SALES
ขอมูลสถิติท่ีแสดง

ขอมูลการพยากรณท่ีตองการ   OMC_PURCHASE
ขอมูลการพยากรณท่ีแสดง

ขอมูลผลิตภณัฑ

ขอมูลความชวยเหลือ

ขอมูลสถิติ

ขอมูลการพยากรณ

  

 
 

รูป 3.14 แสดงแผนภาพการไหลขอมูลระดับท่ี 1  
กระบวนการ 6.0 ออกรายงานและขอมูลสารสนเทศ 

  
จากรูป 3.14 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการ 6.0 ออกรายงานและ

ขอมูลสารสนเทศ โดยสามารถแยกกระบวนการของระบบออกเปนกระบวนการยอยไดท้ังหมด        
5 กระบวนการ ไดแก 

กระบวนการ 6.1 รายงานยอดจําหนาย เปนกระบวนการสําหรับรายงานเกี่ยวกับขอมูลยอด
จําหนายของผูประกอบการท้ังหมด โดยสามารถแยกประเภทขอมูลไดตาม ประเภทผลิตภัณฑ รายป 
เปนตน 
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กระบวนการ 6.2 รายงานขอมูลผูประกอบการ เปนกระบวนการสําหรับรายงานขอมูล
รายละเอียดของผูประกอบการ  โดยสามารถแยกประเภทขอมูลไดตามหมวดหมูตาง  ๆ                
ไดแก  ประเภทผลิตภัณฑ  พื้นท่ีดําเนินการ  เปนตน  

กระบวนการ 6.3 รายงานขอมูลความชวยเหลือ เปนกระบวนการสําหรับรายงานเกี่ยวกับ
การขอความชวยเหลือของผูประกอบการในดานตาง ๆ เพื่อดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง และ
ดําเนินการพิจารณา ชวยเหลือ หรือ สนับสนุนในดานตาง ๆ ตอไป 

กระบวนการ 6.4 รายงานขอมูลสถิติ เปนกระบวนการสําหรับรายงานขอมูลสถิติในการ
ดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ โดยการเปรียบเทียบขอมูลในรูปแบบสถิติเพื่อความงายในการ
พิจารณา และสะดวกตอการตัดสินใจ 

กระบวนการ 6.5 รายงานขอมูลการพยากรณ  เปนกระบวนการสําหรับแสดงขอมูล
แนวโนมของการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ  ซ่ึงเปนการพิจารณาจากฐานขอมูลเดิมเปนฐาน   
ในการวิเคราะหคํานวณแนวโนมของการจําหนายในอนาคต 


