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บทคัดยอ 

 

กลุมธุรกิจ คอนซูเมอร กูดส แอนด เซอรวิส กรุป เปนผูริเริ่มการทําธุรกิจดานอาหาร
ประเภทควิกเซอรวิส เรสเตอรรองส รายแรกของประเทศไทย กลุมธุรกิจจะคัดสรรแตแบรนด
รานอาหารชั้นนําที่หลากหลายสามารถตอบสนองความตองการและมอบบริการที่ดีเยี่ยมใหกับลูกคา 
จากการวิเคราะหสถานแวดลอมของกลุมธุรกิจ สามารถแบงกลยุทธออกเปน 3 กลยุทธหลัก  ๆ คือ  
1) กลยุทธดานการควบคุมคุณภาพของอาหารและบริการ 2) กลยุทธดานการเติบโตของกลุมธุรกิจ 
และ 3) กลยุทธดานการดูแลรักษาพนักงานของกลุมธุรกิจ 

เพ่ือใหการดําเนินงานตามกลยุทธเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามวิสัยทัศน 
พันธกิจ เปาหมาย และกลยุทธตาง ๆ ของทางกลุมธุรกิจได จึงไดนําเสนอระบบสารสนเทศใหม  
6 ระบบ คือ 1) ระบบบริหารจัดการพนักงาน 2) ระบบบริหารจัดการคาตอบแทนและสวัสดิการ 3) 
ระบบบริหารจัดการแบรนด (ใหม/แฟรนไชส) 4) ระบบบริหารจัดการคุณภาพอาหาร 5) ระบบบริหาร
จัดการวัตถุดิบคงคลัง 6) ระบบบริหารจัดการความตองการของลูกคา โดยใชงบประมาณในการลงทุน
ตลอดระยะเวลา 4 ป ทั้งสิ้น 16,532,964 บาท แบงเปนคาใชจายดานฮารดแวร 260 ,744 บาท 
คาใชจายดานซอฟตแวร 10,992,220 บาท และคาใชจายดานบุคลากร 5,280,000 บาท 

ในการจัดลําดับความสําคัญของการไดมาซึ่งระบบสารสนเทศ ใชเกณฑการพิจารณา
จาก 1) ความเรงดวนในการใชงานระบบสารสนเทศ และ 2) ความสามารถในการสนับสนุนกลยุทธ
ของระบบสารสนเทศ ผนวกกับความตองการของผูบริหาร นํามาวิเคราะหเพ่ือจัดลําดับการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ เรียงตามลําดับกอนหลัง ดังนี้ 1) ระบบบริหารจัดการความตองการของลูกคา      2) 
ระบบบริหารจัดการพนักงาน 3) ระบบบริหารจัดการคาตอบแทนและสวัสดิการ 4) ระบบบริหาร

รยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ รองศาสสตราาจารยศรีสมรัก อินทุจันทรยง
รศึกษา 2255599

บทคัดยอ

กลุมธธุรกกิจ คอนซูเมอร กูดส แแอนด เซอรวิส กกรุป เปนผูริเริ่มกาารทําธุรกิ
เภททควิกเซอรวิส เรสเตตอรรองส ราายแรกของประเทศไทย กลุมธุรกิจจจะคัดสร
อาหารชั้นนําที่หหลลากกหลาายสามมารถตออบสนนอองความตองการและะมออบบริการรททีี่ดีเยี่ยม
การวิเคคราะหสสถานแวดลอมของงกลุมธุรกิจ  สามารถแบงกลยุทธอออกเปน 3 กลยุท
ลยุททธธดานการควบคุมมคุณภภาาพพขของอาหารรแและบริการ 2) กกลยุทธดานการเติบโตข
3) กลยุททธดานการดูแลรักษาพนักกงาานของกลุมธุรกิิจ

เพ่ืออใใหหการดําเนินนงานตตามกลยุทธเปนไปปไดอยางมีปประสิทธธิภภาพพ บรรลุผลต
ธกิจ เปาหมาย และกลยุททธตาง ๆ ของงททาางกลลุมธุรรกิจไดด จึงไดนําเสนอระบบสา
ะบบ คือ 1) ระบบบริหารจัดการพพนนักงาน 22) ระบบบบริหหารจจัดการคาตอบแทนและ
บบริหารจัดการแบรนด ((ใใหหมม//แแฟรนไชส) 4) ระบบบรริหารจัดการคุณภาพอาหาร 5) 
ารวัตถดิบคงคลัง 6) ระบบบริหารจัดการความตองการของลกคา โดยใชงบประมาณ
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จัดการวัตถุดิบคงคลัง 5) ระบบบริหารจัดการคุณภาพอาหาร และ 6) ระบบบริหาร แบรนด  
(ใหม/แฟรนไชส) โดย ระบบบริหารจัดการความตองการของลูกคา ระบบบริหารจัดการพนักงาน และ
ระบบบริหารจัดการคาตอบแทนและสวัสดิการจะเร่ิมพัฒนาตั้งแตปที่ 1 สวนระบบบริหารจัดการ
วัตถุดิบคงคลังจะพัฒนาตอจากท้ังสามระบบในปที่ 2 เมื่อเขาในปที่ 3 จะดําเนินการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการคุณภาพอาหาร และในปที่ 4 ก็จะพัฒนาระบบบริหารจัดการแบรนด (ใหม/แฟรนไชส) 
เปนลําดับสุดทาย 

ในการประเมินความคุมคาของระบบจะพิจารณาจากผลตอบแทนในการลงทุนดวย
การคํานวณระยะเวลาการคืนทุนแบบคิดลด (Revenue Expenditure) และการคํานวณอัตราสวน
การลงทุนในระบบสารสนเทศ ซึ่งในการพัฒนาระบบสารสนเทศใหมพบวาจะตองใชระยะเวลาในการ
คืนทุนรวมประมาณ 1 ป 11 เดือน โดยเรียงลําดับการคืนทุนจากระยะเวลานอยไปหามาก ดังนี้        
1) ระบบบริหารจัดการแบรนด (ใหม/แฟรนไชส) ใชระยะเวลาในการคืนทุน 1 ป 1 เดือน 2) ระบบ
บริหารจัดการวัตถุดิบคงคลัง และระบบบริหารจัดการคุณภาพของอาหาร ใชระยะเวลาในการคืนทุน 
1 ป 8 เดือน 3) ระบบบริหารจัดการพนักงาน และระบบบริหารจัดการคาตอบแทนและสวัสดิการ ใช
ระยะเวลาในการคืนทุน 1 ป 11 เดือน โดยอัตราในการลงทุนระบบสารสนเทศท้ังโครงการคิดเปน  
รอยละ 3.31 ของรายได และเปนรอยละ 8.99 ของกําไรสุทธิทั้ง 4 ป 

 

คําสําคัญ: แผนกลยุทธระบบสารสนเทศ ควิกเซอรวิส เรสเตอรรองส 
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คํานวณระยะเวลาการคืนทุนแบบคิดดลด ((Reevenue Expenditure) และการคํานว
ลงทุนในระบบสารสนเทศ ซึ่งในการพัฒฒนารระะบบสสารสนเทศศใใหหมพบวาจะตองใชระย
ทุนรวมประมาณ 1 ป 11 เดือนน โโดยเรียงลําดัับการคคืนทุนจากระะยะเวลานอยไป
ะบบบริหาารจัดการแบรนด (ใหม/แฟรนไชส) ใชระยะเวลลาในการคืนททุน 1 ป 1 เดื
ารจัดการวัตถถุดิบคงคลัง แและระบบบริหารจัดการคุณภาพของงอาาหารร ใใชระยะเวลาใ
8 เดืออน 3) ระบบบบริหารจัดการพนักงาน และระบบบริหหารจัดการคาตอบบแทนและ
ะเวลลาาใในการคืนทุน 1 ปป  11 เดือน โดยอัตราในการลงทุนระบบสารสนเททศทท้ังโคร
ละ 3.31 ของรายยไดด และะเปนรรอยลละ 8.99 ของกําไรสุทธิทั้ง 4 ปป

าคัญญ:: แผนกลยุทธระบบบสารสสนนเเทศ ควิกเซซออรววิิส เรสเตออรรอองส
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 ABSTRACT 

 

Consumer Goods and Services Group the first comer in the Quick service 

restaurant business of Thailand, it has selected the variety top Brand restaurant to 

provide the excellent service to customer.  Regarding analysis of the business 

environment, its strategies can be divided into three main strategies: 1) The strategies 

of control food and service quality, 2) The strategies of the business group growth, and 

3) The strategies of employee development. 
To successfully work in accordance with business group’s vision, mission, 

goals and strategies of the business group, the 6 new information systems are provided  
1) Employee management system, 2) Compensation and welfare management system, 

3) Brand (New / Franchise) management system, 4) Food quality management system, 

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 

y
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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 

second year. Food quality management system and Brand ( New/ Franchise) 
management system will be developed in forth year. 

Discount payback period (DPB) and Revenue Expenditure ratio used to 

assessed value of the proposed new information systems:  1) Brand (New / Franchise) 
management system would have a payback period of 1 year 1 month, 2) Inventory 

management system and Food quality management system would have a payback 

period of 1 year 8 months, and 3) Employee management system and Compensation 

and welfare management system would have a payback period of 1 year 11 months. 
These costs of investment represent 3.31% and 8.99% of the 4 years company 

revenues and net profit respectively. 
 

Keywords: Strategic Information system plan, Quick Service Restaurant 
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