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หัวขอการคนควาอิสระ
ชื่อผูเขียน

แผนกลยุทธระบบสารสนเทศ บริษัท ไทยอิดูเคชั่น จํากัด
นายตองพล ดาราราช

ชื่อปริญญา
สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
พาณิชยศาสตรและการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รองศาสตราจารยศรีสมรัก อิอนทุ
รองศาสตราจารยศรสมรก
นทุจันนทรยง
ทรยง
22559
559

อาจารย
รยทปรกษาคนควาอสระ
ที่ปรึกษาคนควาอิสระ
ปการศึ
รศึกษา

บทคัดยอ
บริษัท ไทย
ไทยอิ
ยอิดูเคชั
คชั่น จํจํากัด ประกอบธุรกิจ เว็บไซตและโปรแกรมคอมพิวเตอร ดําเนิน
ธุรกิจจตัตั้งแต
เนืน่ืองจนเ
งจนเป
ลากรถึง 100 คน
แตป พ.ศ.
พ..ศ. 2549
25449 ปจจุบันเติบโตอยางต
งตอเน
เปนองคการที่มีจํานนวนบุ
วนบุคลาก
โดยมีมีรายได
มาจากการขายค
ายยไดหลักมาจากการข
ขายคาโฆษณาบนเว็
โฆษณาาบนเว็บไซต และแอปพลิ
ละแอปพลิเคชั
คชชัน จากการศึ
จากกการศึกษษาสภาพทั่วไป
ภายยในและภายนอกขของธุรกิกิจ การใช
การใชชระบบส
ของกิกิจการ การใชเครื่องมือวิเคราะหปจจัจัยภายในและภายนอกของธุ
ะบบสารสนเทศใน
หนนดกลลยุทธทางธุรกิกิจได 3 กลยุ
กลล ยุทธเพื่อให องคการบรรลุเปปาหมายตาม
ป จ จุบบััน ทําให สามารถกําหนดกลยุ
างเอาา ไว ประกอบไปด
ป ระกอบไไป ดว ยกลยุ ทธด านวิจั ยและพัฒ นาระบบ
นาระบบสารสนเทศ
พั น ธกิจและวิสั ย ทั ศน ที่ว างเอาไว
นกาารขายและบรรกิ าร และกลยุ
และกลลยุทธธด านกา
ารตลาด
กลยุทธ
ทธดานการขายและบริ
นการตลาด
มตองการข
แลละสสารสนเทศศที่ตองงการในการดํ
การรในการดําเเนินงานในแต
จากการวิเคราะหความ
วามต
งการขขอมูล และสารสนเทศที
ละกลยุ
หนดระบบสารสนเทศเพื
ลยุทธนั้นทําให
ให กําหนดระบ
บบสารสนเททศ เพพ่ือสนับสนุ
สนุนการดํ
การดดําเนินกลยุทธ ทั้งหมด 5 ระบบ คือ
ระบบบริ
บบริหารบัญชีการเงิน ระบบการตลาดและวิ
ระบบบการรตลาดและะวิเคราะห
คราะหหขอมูล ระบบสนับสนุนการขาย
การขา ระบบการ
ารความรูองคการ และระบบบ
บริหารงานทรัพยากรบุคคล
จัดการความรู
และระบบบริ
ใในการจัั ด หาระบบสารสนเทศที
ส ส ศ ่ี นํ า เสนอเมื
ส
ื่ อ พิิ จ ารณาถึึ ง ความเหมาะสม และการ
ตอบสนองกลยุ ทธ แล ว ประกอบไปดว ยวิธี ก ารซื้ อ สํ าหรับระบบบริห ารบั ญชี การเงิน และระบบ
ทรัพยากรบุคคล และวิธีการเชาใช (Software as a Service) สํ าหรับระบบระบบการตลาดและ
วิเคราะหขอมูล ระบบสนับสนุนการขาย ระบบการจัดการความรูองคการ ดวยงบประมาณทั้งหมด
2,741,800 บาท ในระยะเวลาพัฒนาระบบ 3 ป โดยมีอัตราสวนการลงทุนทั้งหมดคิดเปนรอยละ 3.70
ของกําไรสุทธิ และ รอยละ 0.79 ของรายไดสุทธิ ซึ่งอยูในระดับที่มีผลกระทบตอฐานะทางการเงินไม
สูงนัก เมื่อพิจารณาระยะเวลาการคืนทุนสําหรับระบบที่จัดหาโดยวิธีการซื้อนั้นจะสามารถคืนทุนไดใน
ระยะเวลา 2 ป 2 เดือน 15 วัน สําหรับระบบทรัพยากรบุคคล และ 1 ป 6 เดือน 2 วัน สําหรับระบบ
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บริหารบัญชีการเงิน นอกจากนั้นยังทําใหเกิดผลตอบแทนที่วัดเปนมูลคาไมได ซึ่งทําใหบุคลากร และ
การดําเนินงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและยังเปนการนําพาองคการสูมาตรฐานสากล
คําสําคัญ: ระบบสารสนเทศ กลยุทธ เว็บไซต
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ABSTRACT
Thaai Education Co. , Ltd. is a web
bsitee and computer
Established inn 2006, Thai
website
graming company
comppanyy in Thailand
Thaillandd with
with 1100
00 employees. ItIts
ts main
main revenue
reveenue ccomes from
programing
ertisingg, sale
es on websites an
nd applications.
applicaations. BBased
ased on general business conditions
advertising,
sales
and
ng internal andd external
exxternnal factorss for analysis, Thai
Thai Education has established
and usin
using
maiin sstrategies:
trategies: research and
annd develop
pment (R & D) for
f in
nform
matiion sys
threee main
development
information
systems, sales
arketingg strat
tegy.
and servicee andd m
marketing
strategy.
Adopting orga
anizational st
trategyy to examine
exam
mine information needs
need according
organizational
strategy
ach strategy, information sys
stems are
arre introduced:
introduuceed: fina
ancial accounting
to each
systems
financial
accounting, marketing
suppoort, knowledge man
nagement, and human resources.
reso
and data analysis, sales support,
management,
The procurement of information systems
systems, the purchase method is suitable
for financial accounting management system and human resource management
system, and hiring a Software as a Service for marketing and data analysis system, sales
support system, and knowledge management system organization.
The investment for 3-year information systems plan is 2,741,800 baht, the
ratio of investment for all projects is 3. 70 percent and 0. 79 percent of net profit and
revenue. The payback period are 2 years 2 months 15 days for the human resources
system and 1 year 6 months 2 days for financial accounting management system.
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These information systems will create both intangible results and also helping
employees and the company operate more efficiently with international standards.
Keywords: Information Systems, Strategy, Website
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