แผนกลยุทธ์ ทางระบบสารสนเทศ
โครงการพัฒนาดอยตุง (พืนทีทรงงาน) อันเนืองมาจากพระราชดําริ
สําหรั บ กลุ่มธุรกิจท่ องเทียว

โดย
นายชาญพล วัฒนะลาภา

การค้ นคว้ าอิสระนีเป็ นส่ วนหนึงของการศึกษาตามหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพือการจัดการ
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2555

บทสรุ ปสําหรั บผู้บริ หาร
โครงการพัฒนาดอยตุงฯ เป็ นโครงการทีมีต้นกําเนิดมากจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง โดย
เป็ นหนึงในโครงการหลวงทีช่วยเหลือพัฒนาพืนทีให้ ชาวไทยภูเขา มีอาชีพ สร้ างรายได้ อย่างยังยืน
ซึงการดําเนินงานของโครงการพัฒนาดอยตุงฯนันมีระยะเวลาสินสุด ในปี 2560 จึงทําให้ โครงการ
พัฒนาดอยตุงฯมีความจําเป็ นทีต้ องวางแผนลงทุนระยะยาวเพือเป็ นการวางรากฐานทีดีเพือให้ มี
ความพร้ อมต่อการส่ง มอบคื น พื นที เพื อให้ เกิ ด ประโยชน์ สูง สุดในการแข่งขัน กับ คู่แ ข่ง ได้ แ ละ
สามารถสนับสนุนการดําเนินงานให้ เป็ นไปตามเป้าหมายทีกําหนดไว้ โดยมีสภาพแวดล้ อมต่างๆ
ภายนอกทีจะส่งผลต่อการวางแผนในดําเนินงาน ไม่ว่าจะเป็ นปั จจัยทางด้ านการทีประเทศไทยจะ
เข้ าไปมีส่วนร่ วมกับการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกล้ จะทําให้ มีแนวโน้ มทีตลาด
การท่องเทียวจะโตขึน ปั จจัยทางด้ านเทคโนโลยีทีจะเข้ ามามีส่วนช่วยสร้ างความได้ เปรี ยบต่อการ
แข่งขัน
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศใหม่นนั จะช่วยเพิมความสามารถในการสนับสนุน
การดําเนินงานต่างๆให้ สําเร็ จได้ ตามแผนกลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กรทีได้ วางเอาไว้ ซึงจะมี
เงิ น ลงทุ น ประมาณ 2,053,922 บาท และคาดว่ า จะได้ ผ ลตอบแทนจากการลุง ทุ น ประมาณ
6,410,535 บาท โดยจะใช้ ระยะเวลาในการพัฒ นาระบบทังหมด 30 เดื อน มี ระยะเวลา 3-5 ปี
ระบบทังหมด 4 ระบบ ดังนี
x ระบบให้ บ ริ ก ารอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ค รบวงจร (E-Self Service System) ปรั บ ปรุ ง
เพิมจากเว็บไซต์
เป็ นระบบที บริ ห ารจัด การเกี ยวกั บ การจองห้ องพั ก การจองบัต รเข้ า ชมสถานที
ท่องเที ยวของโครงการพัฒ นาดอยตุง ฯ ชํ าระเงิ น และลงทะเบี ย นข้ อมูล ลูก ค้ าออนไลน์ ลูก ค้ า
สามารถดูรายละเอี ยดของสถานที ท่อ งเที ยว รายละเอี ย ดการเดิน ทางไปยังสถานที ท่องเที ยว
รายละเอียดห้ องพัก ตลอดจนตรวจสอบสถานะห้ องพัก แพ็คเกจการท่องเทียว ระบบนีเชือมต่อกับ
ระบบการจัดการลูกค้ าสัมพันธ์ เพือเป็ นการจัดเก็บข้ อมูลของลูกค้ าและนํามาใช้ วิเคราะห์เพื อให้
สามารถออกโปรโมชันต่างๆโดยแจ้ งให้ ลูกค้ าทราบทางอี เมล์ สามารถที จะให้ นักท่องเที ยวจัด
แพ็คเกจท่องเทียวได้ ตามเงือนไขทีโครงการพัฒนาดอยตุงฯกําหนด และจะเชือมต่อกับระบบ ERP
ทีจะเกิดขึนในอนาคต
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x ระบบการจัดการลูกค้ าสัมพันธ์
เป็ น ระบบเพื อช่วยสร้ างความสัม พัน ธ์ กับ ลูก ค้ า โดยการใช้ เทคโนโลยี แ ละการใช้
บุคลากรอย่างมีหลักการ เนืองมาจากจํานวนคู่แข่งของธุรกิจเพิมขึนสูงมาก การแข่งขันรุนแรงขึน
ในขณะทีจํานวนลูกค้ ายังคงเท่าเดิม ธุรกิจจึง ต้ องพยายามสรรหาวิธีทีจะสร้ างความพอใจให้ แก่
ลูกค้ าอันจะนําไปสูค่ วามจงรักภักดีในทีสุด
x ระบบการจัดการสารสนเทศทางการท่ องเทียว
เป็ นระบบเพื อช่วยจัดการข้ อมูลสารสนเทศ สินค้ าและบริ การทางการท่องเทียว ให้
สามารถนํ า มาใช้ ได้ อย่ า งมี ป ระโยชน์ ซึ งจะช่ ว ย เชื อมโยงธุ ร กิ จ แต่ ล ะประเภท ช่ ว ยเพิ ม
ความสามารถในการแข่งขัน ช่วยลดค่าใช้ จา่ ยในการดําเนินงาน ช่วยแสดงข้ อมูลความสัมพันธ์ของ
สถานทีท่องเทียวต่างๆ โรงแรมทีพัก สินค้ าและบริ การทางการท่องเทียวของโครงการพัฒนาดอย
ตุงฯ แสดงข้ อมูลเกี ยวกับแบรนด์ดอยตุง ช่วยปรับภาพลักษณ์ ทีชัดเจนต่อสายตาคนภายนอก
เชือมต่อกับระบบให้ บริ การอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจร (E-Self Service System) เป็ นหนึงในการเพิม
ช่องทางในการเข้ าถึงให้ กบั ลูกค้ า
x ระบบดูแลจั ดการโรงแรมปรั บปรุ งเพิมเติมจากระบบสารสนเทศงานบริ หาร
โรงแรม
เป็ นการเพิมเติม ในส่วนงานการดูแลจัดการโรงแรมในด้ านการติดตาม บํารุ งรักษา
ห้ องพั ก ต่ า งๆภายในโครงการพั ฒ นาดอยตุ ง ฯ เช่ น ห้ องใดควรล้ างและทํ า ความสะอาด
เครื องปรับอากาศ โดยดูจากอัตราการเปิ ดเข้ าใช้ ห้องพักของลูกค้ าทีเข้ ามาท่องเทียวว่าห้ องใดถูกใช้
งานเยอะสุด ห้ องนันจะเป็ นห้ องทีถูกจัดลําดับความสําคัญเป็ นลําดับ แรกๆทีจะถูกทําความสะอาด
เครื องปรับอากาศ ช่วยในการบันทึกรายการบํารุงรักษาห้ องพักในอดีตเพือสามารถตรวจสอบการ
ซ่อมต่างๆทีผ่านมาแล้ ว ช่วยในการเก็บบันทึกข้ อมูลวันที เวลา การทําความสะอาดของแม่บ้าน
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