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บทคัดยอ
บริษัท จิวเวลรี่แอนดเซอรวิส จํากัด เปนบริษัทผลิตเครื่องประดับประเภททองคําแท
และเงินแทมายาวนานกวา 15 ป โดยมีความมุงมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑสูระดับสากล
และขยายตลาดใหเติบโตมากยิ่งขึ้นทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดการสงออก ซึ่งจากการวิเคราะห
สภาพแวดลอมขององคกร และปจจัยตางๆที่เกี่ยวของดวยเครื่องมือตางๆ ทําใหสามารถแบงกลยุทธ
ออกเปน 3 ยุทธศาสตรหลักๆ คือ 1) การพัฒนาบริษัทและผลิตภัณฑสูการเปนมาตรฐานสากล 2) การ
พัฒนาและขยายตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ และ 3) การพัฒนาระบบเพื่อการบริหารงาน
เพื่อใหการดําเนินงานของกลยุทธเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามเปาหมาย
ทํางานตางๆ สอดคลองรองรับวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ปญหาหรืออุปสรรค และกลยุทธตางๆของ
บริษัท จึงไดนําเสนอระบบสารสนเทศใหมทั้งหมด 6 ระบบ คือ 1)ระบบบริหารการผลิต 2) ระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล 3) ระบบบริหารคลังสินคา 4) ระบบการขายสินคา 5) ระบบบริหารขอมูล
ลูกคา และ 6) ระบบบริหารการบัญชีการเงิน โดยใชงบประมาณการลงทุนตลอดระยะเวลา 5 ป
ทั้งสิ้น 2,825,430 บาท แบงเปน คาใชจายดานฮารดแวร 231,130 บาท คาใชจายดานซอฟตแวร
1,094,300 บาท และ คาใชจายดานบุคลากร 1,500,000 บาท
ในการจั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ของระบบสารสนเทศได ใ ช เ กณฑ ก ารพิ จ ารณาจาก
1) ความสัมพันธของระบบสารสนเทศที่นําเสนอใหมในการสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ
2) ความสั ม พั น ธ ข องระบบสารสนเทศที่ นํ า เสนอใหม กั บ เหมายและป ญ หาหรื อ อุ ป สรรค และ
3) ความสั มพันธของระบบสารสนเทศที่นําเสนอใหมกับประโยชนที่ผู ใชจะไดรับ พบวาระบบที่มี
ความสําคัญสุด 3 ลําดับคือ 1) ระบบสนับสนุนการขาย 2) ระบบบริหารคลังสินคา และ 3) ระบบ
บริหารการผลิต ตามลําดับ

(2)
โดยการประเมินความคุมคาของระบบจะพิจารณาจากผลตอบแทนในการลงทุน และ
จากการคํานวณระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลด ซึ่งในการพัฒนาระบบสารสนเทศที่นําเสนอใหม พบวาใน
การพัฒนานี้จะใชระยะเวลาคืนทุนรวมประมาณ 3 ป 3 เดือน โดยเรียงลําดับระยะเวลาการคืนทุนจาก
ระยะเวลานอยไปหามาก ดังนี้ 1) ระบบบริหารการผลิต ใชระยะเวลาคืนทุน 1 ป 7 เดือน 10 วัน 2)
ระบบบริหารขอมูลลูกคา ใชระยะเวลาคืนทุน 1 ป 8 เดือน 32 วัน 3) ระบบสนับสนุนการขาย ใช
ระยะเวลาคืนทุน 1 ป 11 เดือน 20 วัน 4) ระบบบริหารคลังสินคา ใชระยะเวลาคืนทุน 2 ป 0 เดือน
25 วัน 5) ระบบบริหารการเงินการบัญชี ใชระยะเวลาคืนทุน 2 ป 2 เดือน 4 วัน และ 6) ระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ใชระยะเวลาคืนทุน 3 ป 2 เดือน 17 วัน โดยคาใชจายในการลงทุนคิดเปน รอยละ
1.09 ของรายไดบริษัท และคิดเปนรอยละ 7.98 ของกําไรสุทธิ 5 ป
จากผลสรุปความตองการของผูบริหารพบวา เปนไปในทิศทางเดียวกันกับบทวิเคราะห
โดยจัดลําดับการพัฒนาระบบสารสารเทศ เรียงลําดับกอนและหลัง ดังนี้ 1) ระบบสนับสนุนการขาย
2) ระบบบริหารการผลิต 3) ระบบบริหารคลั งสิน คา 4) ระบบบริหารทรั พยากรบุคคล 5) บริหาร
การเงินการบัญชี และ 6) ระบบบริหารขอมูลลูกค า ตามลําดับ โดย ระบบสนับสนุนการขาย ระบบ
บริหารการผลิต และระบบบริหารคลังสินคาจะเริ่มพัฒนาตั้งแตปแรก และระบบอื่นๆ จะเริ่มพัฒนาใน
ปถัดมา อยางไรก็ตามแผนการดําเนินงานและจํานวนเงินในการลงทุนสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความ
เหมาะสมและความจําเปนตางๆ
คําสําคัญ: แผนกลยุทธระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องประดับแท
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ABSTRACT
Jewelry & Service Company Limited is a Jewelry manufacturer in Thailand,
complete solution for custom gold jewelry and silver jewelry manufacturing with over
15 years of service. The company is committed to improving the quality of products
to the universal standard, and expanding market into other domestic and international
markets. Regarding analysis of the corporate environment and factors associated with
various tools, it can be divided into three core Information system strategies: 1) The
development of company and product to an international standard, 2) The
development and market expansion, both domestically and abroad, and 3) The
systems development for the administration.
To successfully work in accordance with company’s vision, mission and
goals, also process conforming to its strategies and problem occurred, we present new
information systems which are: 1) Production management system 2) HR management
system 3) Warehouse management system 4) Sale support system 5) Customer
management system and 6) Financial accounting system. Spending budget of 2,825,430
baht for a 5-year development on hardware costs at 231,130 baht, software costs at
1.0943 million baht and personnel costs at 1.5 million baht.

(4)
From prioritization of information systems which using criteria of 1) The
relationship of new information systems supporting the implementation of the
strategic plans 2) The relationship between new information systems and current
missions and problems, and 3) the relationship of new information systems related to
user benefits, we have found that a third key sequence: 1) Sale support system 2)
Warehouse management system and 3) Production management system, respectively.
The assessed value of the system is determined by the return on
investment and discount payback period (DPB). In developing the proposed new
information systems, found that it would have a 3-year 3-month payback period, in
which arranged payback period in ascending order: 1) Production management system
would have a payback period of 1 year, 7 months, 10 days, 2) Customer management
system would have a payback period of 1 year 8 months 32 days 3) Sale support
system would have a payback period of 1 year 11 months 20 days 4) Warehouse
management system would have a payback period of 2 years 25 days 5) Financial
accounting system would have a payback period of 2 years 2 months 4 days and 6)
HR management system would have a payback period of 3 years 2 months 17 days.
These costs of investment, representing 1.09% of company revenues and accounted
for 7.98% of the 5-year net profit.
As summary of Executive requirements, it is consistent with the analysis by
sort prioritizing the information systems development as follows; 1) Sale support
system 2) Production management system 3) Warehouse management system 4) HR
management system 5) Financial accounting system and 6) Customer management
system, respectively. Sale support system, Production management system and
Warehouse management system will begin to develop since the first year. The others
will start to develop in the later years. However, the action plan and investment
budget can be adjusted as appropriate and necessary.
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