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บทคัดยอ 

 

บริษัท ไทยอิดูเคชั่น จํากัด ประกอบธุรกิจเว็บไซตและโปรแกรมคอมพิวเตอร ดําเนิน
ธุรกิจตั้งแตป พ.ศ. 2549 ปจจุบันเติบโตอยางตอเนื่องจนเปนองคการท่ีมีจํานวนบุคลากรถึง 100 คน 
โดยมีรายไดหลักมาจากการขายคาโฆษณาบนเว็บไซตและแอปพลิเคชัน จากการศึกษาสภาพทั่วไป
ของกิจการ การใชเครื่องมือวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอกของธุรกิจ  การใชระบบสารสนเทศใน
ปจจุบัน ทําใหสามารถกําหนดกลยุทธทางธุรกิจได 3 กลยุทธเพ่ือใหองคการบรรลุเปาหมายตาม 
พันธกิจและวิสัยทัศนที่วางเอาไว ประกอบไปดวยกลยุทธดานวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศ  
กลยุทธดานการขายและบริการ และกลยุทธดานการตลาด 

จากการวิเคราะหความตองการขอมูลและสารสนเทศท่ีตองการในการดําเนินงานในแต
ละกลยุทธนั้นทําใหกําหนดระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการดําเนินกลยุทธทั้งหมด 5 ระบบ คือ 
ระบบบริหารบัญชีการเงิน ระบบการตลาดและวิเคราะหขอมูล ระบบสนับสนุนการขาย ระบบการ
จัดการความรูองคการ และระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล 

ในการจัดหาระบบสารสนเทศที่นําเสนอเมื่อพิจารณาถึงความเหมาะสม  และการ
ตอบสนองกลยุทธแลวประกอบไปดวยวิธีการซื้อ สําหรับระบบบริหารบัญชีการเงิน และระบบ
ทรัพยากรบุคคล และวิธีการเชาใช (Software as a Service) สําหรับระบบระบบการตลาดและ
วิเคราะหขอมูล ระบบสนับสนุนการขาย ระบบการจัดการความรูองคการ  ดวยงบประมาณท้ังหมด 
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

รยทปรกษาคนควาอสระ รองศาสตราจารยศรสมรก อนทุจนทรยง
รศึกษา 22559

บทคัดยอ

บริษษัท ไทยยอิดูเคคชั่น จจําากัด ประกอบธุรกิจเว็บไซตและโปรแกรมคอมพิว
จตั้งแแตป พ..ศ. 225449 ปจจุบันเติบโตอยางงตอเนน่ืองจนเเปนนองคกการท่ีมีจํานนววนบุคคลาก
มีรายยไดหลักมาจากการขขายคาโฆษณาาบนเว็บไซตแลละแอปพลิเคชชันน จากกการศึกษั
กิจการ การใชเคร่ืองมืออวิเคราะหปจจจัยภายยในและภายนอกขของธุรกกิจ การใชชระบบส
บันน ทําาใหสามารถกําหนนดกลลยุทธทางธุรกกิจได 3 กลลยุทธเพ่ือใหองคการบรรลุเป
ธกิจและวิสัยทัศนที่วางเอาาไว ปประกอบไไปปดววยกลยุทธดาานวิจัยและพัฒนาระบบ
ทธดานกาารขายและบรริการ และกลลยุทธธดานกาารตลาด

จากการวิเคราะหความมตองการขขอมูลแลละสสารสนเทศศที่ตตองงกการรใในการดําเ
ลยุทธนั้นทําใใหหกําหนดระบบบสารสนเททศศเพพ่ือสนับสสนนุนกกาารดดําเนินกลยุทธทั้งหมด
บบริหารบัญชีการเงินน รระบบบการรตตลาดและะวิเคราะหหขออมูล ระบบสนับสนุนการขา
ารความรูองคการ และระบบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล
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บริหารบัญชีการเงิน นอกจากนั้นยังทําใหเกิดผลตอบแทนที่วัดเปนมูลคาไมไดซึ่งทําใหบุคลากร และ
การดําเนินงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนและยังเปนการนําพาองคการสูมาตรฐานสากล 

 
คําสําคัญ: ระบบสารสนเทศ กลยุทธ เว็บไซต 
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 ABSTRACT 

 

 Established in 2006, Thai Education Co. , Ltd.  is a website and computer 

programing company in Thailand with 100 employees.  Its main revenue comes from 

advertising, sales on websites and applications.  Based on general business conditions 

and using internal and external factors for analysis, Thai Education has established 
three main strategies: research and development (R & D) for information systems, sales 

and service and marketing strategy.  
 Adopting organizational strategy to examine information needs according 

to each strategy, information systems are introduced:  financial accounting, marketing 

and data analysis, sales support, knowledge management, and human resources.  
 The procurement of information 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 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


