
(1) 

 
บทสรุปผูบริหาร 

 
บริษัท ไทยแอรเอเชีย จํากัด เปนผูนําในธุรกิจสายการบินราคาประหยัดของประเทศ

ไทยมีวิสัยทัศนไทยแอรเอเชียมุงมั่นเปนสายการบินราคาประหยัดช้ันนําในภูมิภาค  เพื่อใหบริการ

ผูโดยสารในราคาคุมคามากที่สุดผานการบริการที่มีคุณภาพ  มีความนาเช่ือถือและคํานึงถึงความ

ปลอดภัยสูงสุด  อีกทั้งพันธกิจในการบริหารจัดการตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ  เพื่อพลิกโฉมการ

เดินทางทางอากาศและเปดโอกาสให “ใคร ใคร... ก็บินได”  

ในปจจุบัน ดวยสภาพการแขงขันที่มีความรุนแรงเพิ่มข้ึน บริษัทตางๆไดมีความพยายาม

นําเทคโนโลยีและสารสนเทศเขามาใชเพื่อชิงความไดเปรียบในการแขงขัน สงผลให บริษัท ไทยแอร

เอเชีย จํากัด มีคูแขงทางการคาเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว ดังนั้น บริษัท ไทยแอรเอเชีย จํากัด จึงมีความ

จําเปนในการจัดทําแผนกลยุทธสารสนเทศข้ึนเพื่อเตรียมรับสถานการณ และสรางความแข งแกรง

ใหกับบริษัท รวมถึงสรางความไดเปรียบในการแขงขัน เพื่อมุงสูการเปนบริษัทช้ันนําในธุรกิจ 

 จากการกําหนดแผนกลยุทธของบริษัท ทําใหสามารถกําหนดระบบสารสนเทศ เพ่ื อ

ตอบสนองการดําเนินแผนกลยุทธได 4 ระบบ คือ ระบบ work flow ระบบ Flight calculator 

ระบบ customer community และ ระบบ employee training record โดยมีคาใชจายรวม

ทั้งหมด 7,635,000 บาท 

 รวมถึงการเสนอใหมีการซ้ือบริการ link Internet backup เพื่อทํา VPN site to site 

ในกรณี link fiber เกิดมีปญหา และการสรางฐานการบินที่สนามบินอูตะเภา เพ่ือนําเครื่องบินไปซอม

ดังสนามบินดังกลาว ลดความแออัดของสนามบินดอนเมือง 
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Executive Summary 
 

Thai AirAsia is the leading Thai low-cost carrier (LCC) with the vision of 

being leading low fare airline in the region. Providing to guest low fare, quality 

service, safety and reliability we serve without compromising our level of service. 

Beside, we have mission to operate at the lowest cost in the industry to 

revolutionize air travel and open up opportunity that “Now Everyone Can fly”.  

In the current competitive environment, various companies have tried to 

use technology and information to gain a competitive advantage, Thai Airasia is 

necessary to act on information strategy plan, to strengthen the company, create an 

advantage in the competition, to be the most efficient airline. 

And proposal to buy link Internet backup service for VPN site to site in 

case of link fiber caused problems, and setup airport base at U-Tapao international 

airport for bring the aircraft to repair at the airport, Reduce congestion at Don 

Mueang international airport. 
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