แผนกลยุทธ์ ระบบสารสนเทศ
กรณีศกึ ษา บริษัท เฟล็กซ์ โซ กราฟฟิ ก จํากัด

โดย
นายอรชุน สกุลวงศ์

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

บทสรุ ปผู้บริ หาร
บริ ษัท เฟล็กซ์โซ กราฟฟิ ก จํากัด ดําเนินธุรกิจ เกี ยวกับ การผลิตแม่พิม พ์ โพลิเมอร์
สําหรับนําไปใช้ ในอุตสาหกรรมการพิมพ์บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูก เป็ นระยะเวลา 7 ปี ซึง
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมขององค์กรและปัจจัยภายนอก ภายใน ทําให้ สามารถกําหนด
กลยุทธ์ ทางธุรกิจ ได้ แก่ กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพบริการดุจญาติสนิท กลยุทธ์ด้วยแรงใจและพลัง
แห่งสองมือ กลยุทธ์ นกั ล่าอาณานิคม โดยได้ มีการจัดทําแผนระบบสารสนเทศของบริ ษัทขึนมา
เป็ นจํานวน 6 ระบบ เพือให้ สามารถสนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริ ษัท โดยระบบสารสนเทศที
นําเสนอให้ องค์กรต้ องดําเนินการจัดหาภายในระยะเวลา 3-5 ปี มีดงั นี
ระบบบริ หารลูกค้ าสัมพันธ์ เป็ นระบบทีช่วยในการจัดเก็บข้ อมูลเกียวกับลูกค้ าเพือให้
ฝ่ ายการตลาดและฝ่ าย CRM ใช้ เป็ นสารสนเทศในการจัดกิจกรรมทางการตลาดและการดําเนิน
ความสัมพันธ์ กับลูกค้ า เพือให้ องค์กรสามารถรั กษาและพัฒนาความสัมพันธ์ อนั ดี กับลูกค้ า โดย
ข้ อมูลที ได้ จะถูกนํามาวิเคราะห์และวางแผนการตลาดเพือพัฒ นาสิ นค้ าและบริ การให้ ตรงตาม
ความต้ องการของลูกค้ า
ระบบบริหารคลังสินค้ า เป็ นระบบทีช่วยในการบริหารจัดการวัตถุดิบและสินค้ า
คงคลัง ช่วยควบคุมและตรวจสอบการเบิก-จ่ายวัตถุดิบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ระบบการจัดเก็บงานออกแบบ เป็ นระบบที ช่วยในการจัดเก็บงานออกแบบให้ เป็ น
ระเบียบทําให้ สืบค้ นข้ อมูลได้ อย่างรวดเร็ วและมีประสิทธิภาพ สามารถนํางานออกแบบของเก่า ๆ
มาใช้ ประโยชน์ได้ มากยิงขึนและช่วยลดเวลาในการทํางานของพนักงานแผนกออกแบบ
โดยระบบสารสนเทศทัง 3 ระบบข้ างต้ น จะสนับ สนุน กลยุท ธ์ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ คุณ ภาพ
บริ ก ารดุจ ญาติสนิ ท ซึงเป็ น กลยุท ธ์ ที มุ่งเน้ น ในเรื องการปรั บ ปรุ งและเพิ มประสิ ท ธิ ภ าพในทุก
กระบวนการทํางานทีส่งผลต่อคุณภาพของสินค้ าและบริ การเริ มตังแต่กระบวนการบริ หารจัดการ
คลังสินค้ า การจัดซือวัตถุดิบ การรับคําสังซือจากลูกค้ า การออกแบบ การผลิต การขาย และการ
จัดส่งสินค้ า เพือให้ สามารถผลิตสินค้ าทีมีคณ
ุ ภาพและส่งมอบสินค้ าให้ กบั ลูกค้ าได้ อย่างถูกต้ อง
แม่นยํา และรวดเร็ว
ระบบเฟล็กซ์โซ กูรู เป็ นระบบทีช่วยในการจัดเก็บและรวบรวมองค์ความรู้ ทีมีอยู่ใน
องค์กร โดยจัดแบ่งออกเป็ นหมวดหมู่ที ชัดเจน ทําให้ ง่ายแก่การสืบค้ นข้ อมูล เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ของ
บุคลากรในองค์กรทังในด้ านของความรู้ทีเกียวกับผลิตภัณฑ์ ความรู้ทางด้ านเทคนิคในการทํางาน
และการแก้ ไขปั ญหางานในรูปแบบของเอกสารดิจิตอลและวีดีโอ ช่วยในการถ่ายทอดความรู้จาก
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บุคลากรที มี ความรู้ ความเชี ยวชาญในสายงานมาสู่บุคลากรคลื นลูกใหม่ขององค์กรได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ระบบบริ หารทรัพยากรบุคคลและเงินเดือน เป็ นระบบจัดเก็บข้ อมูลเกียวกับพนักงาน
อย่างละเอียด เพื อสนับสนุนงานบริ หารทรัพ ยากรบุคคล สามารถค้ นหาข้ อมูลพนักงานได้ ง่าย
สะดวกในการใช้ งาน สนับสนุนการดูแลเกียวกับการคํานวณเวลาการทํางาน ค่าล่วงเวลา ค่าจ้ าง
แรงงานและสวัสดิการต่างๆ ของพนัก งาน อี กทังเพื อให้ เกิ ดความรวดเร็ วและคล่อ งตัวในการ
ปฏิบตั ิงาน ระบบสามารถรองรับการทํารายการต่างๆ ทีเกี ยวข้ องกับงานด้ านบุคคลผ่านทางเว็บ
โดยทีพนักงานสามารถเข้ ามาใช้ บริการได้ ด้วยตัวเอง
โดยระบบสารสนเทศทัง 2 ระบบข้ างต้ นจะสนับสนุนกลยุทธ์ด้วยแรงใจและพลังแห่ง
สองมือ ซึงเป็ นกลยุทธ์ ทีมุ่งเน้ นในเรื องการพัฒ นาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร ด้ วยการเพิม
ความรู้ความเชียวชาญในสายงาน มีการแลกเปลียนและถ่ายทอดองค์ความรู้ในองค์กรควบคู่ไป
กับการสร้ างแรงจูงใจให้ กับพนักงานในการทํางาน เพือให้ สามารถสร้ างสรรค์ผลงานและผลักดัน
องค์กรให้ ก้าวสูเ่ ป้าหมาย
ระบบสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์ เป็ นระบบช่วยสนับสนุนการทํางานของฝ่ ายขาย
และการตลาดให้ สามารถทํางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้ สามารถรักษาฐานลูกค้ าเก่าและ
สร้ างโอกาสในการขยายฐานลูกค้ าใหม่ให้ เพิมมากขึน
โดยระบบสารสนเทศข้ างต้ นจะสนับสนุนกลยุทธ์ นักล่าอาณานิคมซึงเป็ นกลยุทธ์ ที
มุง่ เน้ นการจูโ่ จมหรื อการขายใน 2 รูปแบบ ได้ แก่ การตีเข้ ายึดเมืองเล็กหรื อการสร้ างลูกค้ าใหม่เพือ
ขยายฐานลูกค้ าและการตีเมื องใหญ่ หรื อการเจาะกลุ่ม ลูกค้ ารายใหญ่ เพื อแย่งชิ งส่วนแบ่งทาง
การตลาดจากคู่แข่ง โดยใช้ ความได้ เปรี ยบด้ านพันธมิตรและเครื อข่ายทางธุรกิจ ความได้ เปรี ยบ
ของบุคลากรทีมีทกั ษะและความเชียวชาญ มุง่ เน้ นในคุณภาพการบริการทังก่อนและหลังการขาย
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