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บทคัดยอ
หนวยงานดิจิทัล แพลตฟอรม (Digital Platform, DPD) เปนหนวยงานของบริษัท ทรู
คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) มีหนาที่ในการใหบริการสื่อดิจิทัล และสรางซอฟตแวรใหแก บริษัท ทรู
เพื่อตอบสนองยุทธศาสตรคอนเวอรเจนซของบริษัท โดยมีบริการตางๆ อาทิเชน ดาวนโหลดเพลง ดู
หนัง เว็บไซต และแอปพลิเคชัน หนวยงาน ดิจิทัล แพลตฟอรม บริการสื่อดิจิทัล และซอฟตแวรของ
หนวยงาน ดิจิทัล แพลตฟอรม นั้นเปนบริการเพื่อสนับสนุน และเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับธุรกิจ
หลักของกลุมทรู ทั้งทรูออนไลน ทรูมูฟ และทรูวิชันส ซึ่งยุทธศาสตรคอนเวอรเจนซ เปนปจจัยหลักใน
การเพิ่มยอดผูใชบริการ และทําใหลูกคามีความผูกพันกับบริการตางๆ ของกลุมทรู
จากเปาหมายของหนวยงานนั้นมุงเนน ในการสราง หรือพัฒนาสื่อดิจิทัลที่ตรงตอความ
ตองการของตลาด สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ นําเสนอผลิตภัณฑสูตลาดไดอยางรวดเร็ว
และมีคาใชจายในการดําเนิ นงานที่ต่ํา โดยการจัดทําแผนกลยุทธในครั้ งนี้เพื่อเป นแนวทางใหแก
หนวยงานดิจิทัล แพลตฟอรม เพื่อนําไปจัดทําแผนกลยุทธที่เหมาะสมแกหนวยงาน และปรับปรุง
หนวยงานใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ดวยการพัฒนาระบบที่มีคุณภาพ ตอบสนองความตองการของลูกคา
มีคาใชจายที่เหมาะสม และระบบสามารถสรางผลลัพธที่ดี เพื่อใหองคกรสามารถแขงขันกับคูแขงได
คําสําคัญ: แผนกลยุทธ บริษัท ทรูคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ดิจิทัล แพลตฟอรม คุณภาพของ
ซอฟตแวร
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ABSTRACT
The digital platform department (DPD) of True Corporation Public
Company Limited, a communication conglomerate in Thailand, is responsible for
providing digital media services and creating software to achieve strategic convergence.
Relating to digital media, it provides such services as downloading music, movies,
website and applications. It supports and strengthens the core businesses of The True
Corporation:, Thailand’s largest cable TV provider TrueVisions, its largest ISP True
Internet and one of Thailand’s largest mobile operators, True Move. Convergence
strategy may be used to increase customer engagement with the group’s service.
To create and develop digital media to meet market requirement, it is
necessary to operate efficiently, quickly delivering products to the market at low cost.
The SPS was guided in preparing a strategic plan to improve service quality, meeting
customer needs, and saving costs for better competitive results.
Keywords: Strategy Plan, True Corporation, Digital Platform, Software Quality
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กิตติกรรมประกาศ
การจัดทําแผนกลยุทธในครั้งนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี เนื่องจากไดรับความชวยเหลือจาก
หลายฝาย ขอบพระคุณ อาจารย ดร.สุรัตน โคอินทรางกูร ที่กรุณาสละเวลาเปนอาจารยที่ปรึกษา ซึ่ง
ไดใหคําปรึกษา ขอชี้แนะ และความชวยเหลือ อีกทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันหลายมื้ออีกดวย และขอ
กราบขอบพระคุณ ดร.เฉลิมศักดิ์ เลิศวงศเสถียร ที่ กรุณาเสียสละเวลาเขารว มปนกรรมการสอบ
ประมวลผล และใหความกรุณาในการแกไขขอบกพรองตางๆ รวมทั้งเจาหนาที่โครงการปริญญาโท
สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทุกทานที่คอยใหการชวยเหลือ และสนับสนุนขาพเจาตลอด
การศึกษา ขาพเจาขอขอบพระคุณเปนอยางสูง ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ คุณ สิ ทธิชัย ดีรอด หน วยงาน ดิจิ ทัล แพลตฟอร ม บริ ษัท ทรู คอร
ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และพี่ๆ นองๆ ในหนวยงาน ที่ใหความรวมมือ และสนับสนุนขอมูลที่ใชใน
การทําแผนกลยุทธครั้งนี้
สุ ดทายนี้ ขอขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม ครอบครั วของขาพเจ า และเพื่อนๆ ที่ให
กําลังใจ คอยชวยเหลือกัน และกัน อีกทั้งใหการสนับสนุนขาพเจาเปนอยางดีเสมอมา
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