แผนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ กรณีศกึ ษา
บริษัทเจที (ประเทศไทย) จํากัด

โดย
นางสาวจรรยา ถัดมาลี

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

บทสรุ ปผู้บริ หาร
การผลิตเครื องประดับนับเป็ นอุตสาหกรรมทีสร้ างรายได้ จากการส่งออกให้ ประเทศ
ไทยสูงเป็ นอันดับต้ นๆ โดยการผลิตส่วนใหญ่ เป็ นการผลิตเพื อการส่งออกซึงมีสดั ส่วนประมาณ
ร้ อยละ 80 ของประมาณการผลิตทังหมด นอกจากนีอุตสาหกรรมเครื องประดับยังก่อให้ เกิดการ
จ้ างงานเป็ นจํานวนมาก ทังนีอุตสาหกรรมเครื องประดับเป็ นอุตสาหกรรมต่อเนืองทีสร้ างมูลค่าเพิม
ให้ แก่เพชร พลอยสีทีเจียระไนแล้ ว ผสมผสานกับฝี มือการผลิตของแรงงานช่างฝี มือไทย อีกทังยังมี
ส่วนเสริ มสร้ างศักยภาพการแข่งขันให้ แก่อุตสาหกรรมเกียวเนือง อาทิ อุตสาหกรรมการเจียระไน
ั ฑ์ รวมทังอุตสาหกรรมการท่องเทียวเป็ นต้ น (สถาบันวิจยั และ
เพชร พลอย อุตสาหกรรมบรรจุภณ
พัฒนาอัญมณีและเครื องประดับแห่งชาติ (GIT), 2554)
บริ ษัทเจที (ประเทศไทย) จํากัด ดําเนินงานภายใต้ เจที จิวเวลรี กรุ๊ ป ซึงเป็ นหนึงใน
กลุ่ม บริ ษั ท ของนัก ธุ รกิ จ จี น (ไต้ ห วัน ) ที มี ชื อเสี ย งความเชี ยวชาญด้ า นการผลิ ต และส่ ง ออก
เครื องประดับเงิน ซึงมีการเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนืองตังแต่ยคุ เริ มต้ นของธุรกิจซึงดําเนินการ
ผลิตในลักษณะรับจ้ างผลิต (Original Equipment Manufacturing: OEM) ซึงรู ปแบบการผลิตนี
ั นาเป็ นการผลิตสินค้ าทีมีการออกแบบเอง (Original
ยังคงสร้ างรายได้ หลักให้ กิจการ ต่อมาได้ พฒ
Design Manufacturing: ODM) และในปั จ จุบัน บริ ษั ท ในเครื อ ได้ เริ มพัฒ นาเป็ น การผลิ ต และ
จํ า หน่ า ยภายใต้ ตราสิ น ค้ าของตนเอง (Original Brand Manufacturing: OBM) การพั ฒ นา
รูปแบบการผลิตดังกล่าวถือได้ วา่ ได้ สร้ างความแข็งแกร่งให้ กบั กลุม่ ธุรกิจได้ เป็ นอย่างดี
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ กําลังเผชิญกับความท้ าทายเป็ นอย่างมากทังจากปั จจัยภายในและ
ปั จจัยภายนอก โดยปั ญหาทีเกิดจากปั จจัยภายในได้ แก่ ) เรื องส่งสินค้ าไม่ตรงเวลาและสินค้ าที
ส่งมอบไม่ครบตามทีตกลงกับลูกค้ าไว้ ) เรื องความสูญ เสียในการผลิตทีอยู่ในปริ มาณสูง และ
) เรื องการขาดการจัด ระบบสิ น ค้ า คงคลัง ซึ งส่ ว นใหญ่ เป็ นประเภทวัต ถุดิ บ ซึ งมี ต้ น ทุ น สู ง
นอกจากนันความท้ าทายจากปัจจัยภายนอกเช่น ราคาวัตถุดิบโลหะเงินทีผันผวน ปัญหาเศรษฐกิจ
ในประเทศลูกค้ าหลัก ค่าเงินบาททียังมีแนวโน้ มแข็งค่าเมือเทียบกับสกุลเงินท้ องถินของประเทศ
คูแ่ ข่ง ซึงทําให้ เกิดการชะลอตัวการสังซือสินค้ าจากคูค่ ้ า นอกจากนันภาวะการแข่งขันอย่างรุนแรง
โดยเฉพาะประเทศคูแ่ ข่งอย่างอินเดียซึงมีจดุ เด่นด้ านคุณภาพและต้ นทุนการผลิตทีตํากว่า ก็ได้ เข้ า
มาแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาด ปั จจัยเหล่านีล้ วนส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขันและเป็ น
แรงผลักดันทีทําให้ บริษัทต้ องมีการเปลียนแปลงกลยุทธ์และนโยบายให้ ทนั กับสถานการณ์ดงั กล่าว
(2)

จากการวิเคราะห์ ปัจจัยภายใน ภายนอกของธุรกิจและใช้ เทคนิคการวิเคราะห์
TOWS Matrix พบว่ากลยุทธ์ ขององค์กรในปั จจุบนั ยังไม่สามารถตอบสนองต่อการเปลียนแปลง
ของธุรกิจโดยกลยุทธ์องค์กรทีผู้จดั ทําเสนอเพิมเติมมีดงั ต่อไปนี
1) กลยุทธ์ ด้านลูกค้ า
x สร้ างความสัม พันธ์ ทีดีกับลูกค้ ารายสําคัญ เพื อช่วงชิงโอกาสในการขาย
พร้ อมทังสร้ างสมดุลระหว่างลูกค้ ารายใหญ่และรายย่อยเพือป้องกันความ
เสียงในการดําเนินธุรกิจ
2) กลยุทธ์ ด้านการดําเนินงาน
x กลยุทธ์ เพิ มประสิท ธิ ภ าพการจัดการผู้รับช่วงผลิตจากภายนอก เพื อให้
สามารถติดตามงาน และควบคุมสินค้ า ซึงจะช่วยลดปั ญหากําลังการผลิต
ไม่เพียงพอและปัญหาจากความไม่เชียวชาญในการผลิตงานบางประเภท
x กลยุทธ์ม่งุ เน้ นประสิทธิภาพการผลิตและส่งมอบสินค้ า ให้ ถกู ต้ อง ทันเวลา
และมีคณ
ุ ภาพ
3) กลยุทธ์ ด้านบุคลากร
x กลยุทธ์พฒ
ั นาทักษะของพนักงาน เพือให้ เกิดความเชียวชาญเฉพาะด้ าน
4) กลยุทธ์ ด้านการตลาด
x กลยุทธ์ แสวงหาตลาดใหม่เพือลดการพึงพิงลูกค้ ารายใหญ่เพียงน้ อยราย
โดยทําการตลาดเพิมเติมในช่องทางการตลาดทีใกล้ ชิดลูกค้ าลําดับสุดท้ าย
(End user) มากขึน
x กลยุทธ์สร้ างความโดดเด่นในการผลิตเครื องประดับเฉพาะด้ าน
x กลยุทธ์ พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้ าคุณภาพสูง ทีมีรูปแบบของตนเอง
และจําหน่ายภายใต้ ตราสินค้ าของตนเอง โดยใช้ ช่องทางการจัดจําหน่ายที
มีอยูเ่ พือกระจายสินค้ า
x กลยุทธ์พฒ
ั นาการออกแบบและการผลิตเพือใช้ โลหะผสมอืนๆ เพือทดแทน
เครื องประดับเงินซึงราคาวัตถุดบิ สูง
จากกลยุทธ์ ทีได้ นําเสนอข้ างต้ นทําให้ เห็นโอกาสในการนําระบบสารสนเทศเข้ ามาใช้
เพื อสนับสนุนการดําเนินงานตามเป้าหมายที กํ าหนดไว้ โดยระบบที เสนอให้ องค์กรดําเนินการ
จัดหาภายใน - ปี คือ
(3)

1) ระบบบริหารผู้รับช่ วงการผลิต (Vendor Management: VM) เพือช่วยจัดการ
เกี ยวกับ การส่งวัตถุดิบรวมถึงเครื องมื อ ไปยังผู้ผ ลิตภายนอก (Vendor) ซึงเป็ น
ผู้รับคําสังผลิตจากบริ ษัท เพือผลิตบางกระบวนการหรื อหลายกระบวนการ แล้ ว
ป้อนกลับเข้ ามาในกระบวนการผลิตของบริ ษัทอีกครังหนึงหรื ออาจเป็ นการผลิต
จนเป็ นสินค้ าสําเร็ จ ระบบใหม่ทีนําเสนอจะช่วย ควบคุม ดูแล ตรวจสอบเสมือน
หนึงว่าเป็ นการผลิตโดยบริษัทเจที เป้าหมายเพือสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ลูกค้ า
ด้ านคุณภาพ และการส่งมอบสินค้ าได้ ตามเวลาทีกําหนด
2) ระบบวางแผนความต้ องการกํ า ลั ง การผลิ ต (Capacity Requirements
Planning: CRP) เพือช่วยคํานวณหากําลังการผลิต ทีดําเนินการภายหลังจากที
ได้ วางแผนความต้ องการวัสดุ (MRP) เป็ นกระบวนการในการคํานวณหาในระดับ
รายละเอียดเกียวกับปริ มาณทรัพยากร ด้ านแรงงานและเครื องจักรทีจําเป็ นต้ อง
ใช้ ในการทํ าให้ บ รรลุงานการผลิ ตที ต้ องการ กระบวนการ CRP จะทํ าให้ ฝ่ าย
วางแผนสามารถวางแผนการใช้ วสั ดุได้ อย่างถูกต้ อง ถูกเวลา
3) ระบบฐานข้ อ มู ลเพื อการออกแบบ (Jewelry Design Support: JDS) เพื อ
ช่ว ยนัก ออกแบบสามารถจัด เก็ บ ข้ อมูล แรงบัน ดาลใจต่า งๆ ไว้ ในรู ป แบบไฟล์
คอมพิวเตอร์ ค้ นหา และแบ่งปั นกันในกลุ่มนักออกแบบได้ ง่าย และสามารถนํา
ข้ อมูลทีมีมาใช้ พัฒ นาผลงาน นอกจากนันยังสามารถใช้ เป็ นฐานข้ อมูลเพือการ
พัฒนาสินค้ าร่วมกับลูกค้ า
ด้ ว ยระบบสารสนเทศที นํ า เสนอข้ างต้ นหากองค์ ก รรั บ ไว้ เพื อพั ฒ นาตามแผน
คาดการณ์ได้ ว่าองค์กรสามารถเพิมประสิทธิภาพการดําเนินงานและเพิมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน สอดรับกับการเปลียนแปลงในโลกธุรกิจได้ เป็ นอย่างดี

(4)

