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บทคัดยอ
แอนด เซอรวิส กรุ
กรุป เปนผูริเริ่มกา
ารทําธุรกิจดานอาหาร
กลุมธุธุรกิกิจ คอนซูเมอร กูดส แอนด
การทํ
เภทท ควิ ก เซอร วิส เรสเตอร
เรสเตต อร ร องส รายแรกของประเทศไทย
ราา ยแรกของประเทศไทย กลุ ม ธุ ร กิ จ จะคั
จ ะคั ด สรรแต
สร แ บรนด
ประเภทควิ
อาหารชั้นนําที่หลากหลายสามารถตอบสนองความต
ลากกหลาายสามมารถตออบสนนองความตองการและ
ะมออบบริการที
ารรท่ีดีเยี่ยมให
ม กับลูกคา
รานอาหารชั
งการและมอบบริ
จากการวิ
การวิเคราะห
คราะหสถานแวดลอมของกลุ
มของงกลุมธุรกิจ สามารถแบงกลยุทธออกเปน 3 กลยุทธหลัก ๆ คือ
1) กลยุ
ลยุทธธดานการควบคุมคุณภภาพของอาหารและบริ
าพของอาหารรและบริการ 2) กลยุ
กลยุทธดานการเติบโตของกลุ
โตข มธุรกิจ
และ 3) กลยุทธดานการดูแลรักษาพนักงานของกลุ
งาานของกลุมธุรกิจิ
งานตตามกลยุทธเปนไปได
ไปปไดอยางมีประสิทธธิิภาพพ บรรลุผลตามวิ
ลต สัยทัศน
เพื่อใใหหการดําเนินงานตามกลยุ
ของงทางกลลุ มธุรกิจได
ไดด จึงไดนําเสนอระบบสารสนเทศใหม
เสนอระบบสา
พัน ธกิจ เปาหมาย และกลยุทธตาง ๆ ของทางกลุ
ะบบ คือ 1) ระบบบริหารจัดการพนั
การพพนักงาน 2)
2) ระบบบริ
ระบบบบริหารจั
ารจจัดการคาตอบแทนและสวั
ตอบแทนและ สดิการ 3)
6 ระบบ
ระบบบริ
บบริหารจัดการแบรนด (ใหม
(ใหม/แฟรนไชส
แฟรนไชส) 4) ระบบบริ
ระบบบรรหิ ารจัดการคุณภาพอาหาร 5) ระบบบริหาร
จัดการวั
ถุดบิ คงคลัง 6) ระบบบริหารจัดการความตองการของลู
กคา โดยใชงบประมาณ
บประมาณในการลงทุน
ารวัตถดิ
งการของลกค
ตลอดระยะเวลา 4 ป ทั้งสิ้น 16,532,964 บาท แบงเปนคาใชจายดานฮาร ดแวร 260,744 บาท
คาใชจายดานซอฟตแวร 10,992,220 บาท และคาใชจายดานบุคลากร 5,280,000 บาท
ในการจัดลําดับความสําคัญของการไดมาซึ่งระบบสารสนเทศ ใชเกณฑการพิจารณา
จาก 1) ความเรงดวนในการใชงานระบบสารสนเทศ และ 2) ความสามารถในการสนับสนุนกลยุทธ
ของระบบสารสนเทศ ผนวกกับความตองการของผูบริหาร นํามาวิเคราะหเพื่อจัดลําดับการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ เรียงตามลําดับกอนหลัง ดังนี้ 1) ระบบบริหารจัดการความตองการของลูกคา 2)
ระบบบริหารจัดการพนักงาน 3) ระบบบริหารจัดการคาตอบแทนและสวัสดิการ 4) ระบบบริหาร
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(2)
จั ด การวั ต ถุ ดิ บ คงคลั ง 5) ระบบบริ ห ารจั ด การคุ ณ ภาพอาหาร และ 6) ระบบบริ ห าร แบรนด
(ใหม/แฟรนไชส) โดย ระบบบริหารจัดการความตองการของลูกคา ระบบบริหารจัดการพนักงาน และ
ระบบบริหารจัดการคาตอบแทนและสวัสดิการจะเริ่ มพัฒนาตั้งแตปที่ 1 สวนระบบบริหารจัดการ
วัตถุดิบคงคลังจะพัฒนาตอจากทั้งสามระบบในปที่ 2 เมื่อเขาในปที่ 3 จะดําเนินการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการคุณภาพอาหาร และในป ที่ 4 ก็จะพัฒนาระบบบริหารจัดการแบรนด (ใหม/แฟรนไชส)
เปนลําดับสุดทาย
ในการประเมินความคุุมคาของระบบจะพิจารณาจากผลตอบแทนในการลงทุนดวย
(Reevenue Expenditure) และการคํานว
การคํคํานวณระยะเวลาการคืนทุนแบบคิดลด (Revenue
นวณอัตราสวน
ลงทุนในระบบสารสนเทศ ซึ่งในการพัฒนาระบบสารสนเทศใหม
นารระบบสสารสนเทศศใหมพบวาจะตองใชระยะเวลาในการ
ะย
การลงทุ
คืนทุนรวมประมาณ 1 ป 11 เดือน โโดยเรี
การคืคืนทุนจากระยะเวลาน
ยไปหามาก ดังนี้
ดยเรียงลําดัับการค
จากระะยะเวลานอยไป
1) ระบบบริ
ะยะเวลาในการคื
ะบบบริหารจั
ารจัดการแบรนด (ใหม/แฟรนไชส) ใชระยะเวล
ลาในการคืนทุทุน 1 ป 1 เดือน 2) ระบบ
บริหารจัดการวัตถุถุดิบคงคลัง และระบบบริ
นทุน
และระบบบริหารจัดการคุณภาพของอาหาร
ภาพของงอาาหารร ใช
ใชระยะเวลาในการคื
ะยะเวลาใ
ระบบบริ
บบริหารจัดการพนักงาน และระบบบริหารจัดการคาตอบแทนและสวั
ตอบบแทนและ สดิการ ใช
1 ป 8 เดือน 3) ระบบ
ระยะเวลาในการคื
ระบบสารสนเทศทั
โครงการคิดเปน
ะเวลลาในการคืนทุน 1 ปป 11 เดือน โดยอัตราในการลงทุนระบบสารสนเท
ทศทท้ังโคร
รอยละ
ละ 3.31 ของรายได
ของรายยไดด และเป
และะเปนรรอ ยละ
ยลละ 8.99 ของกําไรสุทธิทั้ง 4 ปป
คําสําาคัคัญ: แผนกลยุทธระบบสารสนเทศ
ะบบบสารสสนเทศ ควิกเซอร
เซซอรวิส เรสเตอร
เรสเตออรรองส
องส
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ABSTRACT
Gooods and Services
Seervices Groupp the first comer inn the
thhe Quick
Q service
Consumer Goods
restaurant
business
variety
restaurant to
aurrant busine
ess of Thailand,
Thailaand, it has sselected
elected the var
rietyy top Brand
Braand re
provide
excellent
customer.
vide tthe
he ex
xcellent servicee to cust
tomer. RRegarding
egarding analysis of the
th business
environment,
main
The strategies
ronm
ment, its strategies cann be divided
divideed into three m
ain strategies: 1)
1) Th
of control
quality,
business
and
ontrol food
foood and service qualit
ty, 2) The strategies of the bu
usinesss group growth,
g
he strategie
es of
of employee
emplooyee development.
development.
3) The
strategies
To successfully
successfullly work in ac
ccordaance with business group’s visio
accordance
vision, mission,
ess group
p, the 6 nnew
ew
w in
nformation systems are
a provided
goalsls and strategies of the busine
business
group,
information
1) Employee
Compensation
mployee management system,
sysstem, 2) Compensati
ion and welfare management
managem system,
3) Brand
management system,
rand (New / Franchise) management system,
system 4) Food quality managem
5) Inventory management system, and 6) Customer require management system. Total
investment budget of 16,532,964 baht for 4 years development consists of hardware
costs at 260,744 baht, software costs at 10,992,220 baht and personal costs at
5,280,000 baht.
To prioritize information systems development by using 3 criterion 1) The
information system urgent acquisition, 2) The information system performance strategy
support and 3) manager requirements, the information systems development priority
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(4)
is as follows: 1) Customer require management system, 2) Employee management
system, 3) Compensation and welfare management system, 4) Inventory management
system, 5 ) Food quality management system, and 6 ) Brand ( New/ Franchise)
management system, respectively. Customer require management system, Employee
management system and Compensation and welfare management system will be
developed in the first year. Inventory management system will be developed in
y Food qqualityy management
g
y
second year.
system
and Brand ( New/ Franchise)
nagement system will be develo
oped inn forth year.
year.
management
developed
Discount payback
paybback periodd (D
DPB) an
nd Reve
enue Expenditure rat
(DPB)
and
Revenue
ratio used to
essed value of
of the proposedd new information systems: 1)
1) BBrand
rand (New / Franchise)
assessed
nagement system would have a payback period
periodd of 1 year 1 m
onth, 22) Inventory
management
month,
nagement system
syystem andd Food quality management system
syysteem wouldd have a payback
management
od off 1 year 8 m
onths, and 3) Emp
ployee manag
gement system and Com
period
months,
Employee
management
Compensation
elffare managemen
nt system would have a payback period off 1 yyear
ear 11 months.
and we
welfare
management
se costs of in
nveestmeent rep
present 3.31% and 8.99%
% of the 4 yyears
ear company
These
investment
represent
enues and nnet
et profit respect
tively.
revenues
respectively.
words: Strategic Information system
sysstem plan, Quick
Quick Service RRestaurant
estaauraant
Keywords:
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