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บทคดัย่อ 

บรษิทั จวิเวลรีแ่อนดเ์ซอรว์สิ จ ากดั เป็นบรษิทัผลติเครื่องประดบัประเภททองค าแทแ้ละเงนิแทม้ายาวนานกวา่ 15 
ปี โดยมคีวามมุ่งมัน่ที่จะพฒันาคุณภาพของผลติภณัฑ์สู่ระดบัสากลและขยายตลาดให้เติบโตมากยิง่ขึน้ ซึ่งจากการ
วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มขององคก์ร และปัจจยัต่างๆทีเ่กี่ยวขอ้งดว้ยเครื่องมอืต่างๆ ท าใหส้ามารถแบ่งกลยุทธอ์อกเป็น 
3 ยุทธศาสตรห์ลกัๆ คอื 1) การพฒันาบรษิทัและผลติภณัฑส์ูก่ารเป็นมาตรฐานสากล 2) การพฒันาและขยายตลาดทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ และ 3) การพฒันาระบบเพือ่การบรหิารงาน 

เพื่อให้การด าเนินงานของบรษิทัเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ บรรลุผลตามเป้าหมาย สอดคล้องกบักลยุทธ์ต่างๆ
ของบรษิทัจงึไดน้ าเสนอระบบสารสนเทศใหม่ทัง้หมด 6 ระบบ คอื 1) ระบบบรหิารการผลติ 2) ระบบบรหิารทรพัยากร
บุคคล 3) ระบบบรหิารคลงัสนิคา้ 4) ระบบการขายสนิคา้ 5) ระบบบรหิารขอ้มลูลูกคา้ และ 6) ระบบบรหิารการบญัชี
การเงนิ โดยใชง้บประมาณการลงทุนตลอดระยะเวลา 5 ปี ทัง้สิน้ 2,825,430 บาท  

ในการจดัล าดบัความส าคญัของระบบสารสนเทศทีน่ าเสนอใหม่ไดใ้ชเ้กณฑก์ารพจิารณาจาก 1) ความสมัพนัธข์อง
ระบบในการสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ ์2) ความสมัพนัธข์องระบบกบัเป้าหมายและปัญหาหรอือุปสรรค 
และ 3) ความสมัพนัธข์องระบบกบัประโยชน์ทีผู่ใ้ชจ้ะไดร้บั พบวา่ระบบทีม่คีวามส าคญัสดุ 3 ล าดบัคอื 1) ระบบ
สนบัสนุนการขาย 2) ระบบบรหิารคลงัสนิคา้ และ 3) ระบบบรหิารการผลติ ตามล าดบั โดยการประเมนิความคุม้ค่าของ
ระบบจะพจิารณาจากผลตอบแทนในการลงทุน และจากการค านวณระยะเวลาคนืทุนแบบคดิลด พบว่าในการพฒันา
ระบบสารสนเทศทีน่ าเสนอใหม่ น้ีจะใชร้ะยะเวลาคนืทุนรวมประมาณ 3 ปี 3 เดอืน โดยค่าใชจ้่ายในการลงทุนคดิเป็น
รอ้ยละ 1.09 ของรายไดบ้รษิทั และคดิเป็นรอ้ยละ 7.98 ของก าไรสทุธ ิ5 ปี 

จากผลสรปุความตอ้งการของผูบ้รหิารพบวา่เป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบับทวเิคราะห ์โดยการจดัล าดบัการพฒันา
ระบบสารสารเทศ ระบบสนับสนุนการขาย ระบบบรหิารการผลติ และระบบบรหิารคลงัสนิคา้จะเริม่พฒันาตัง้แต่ปีแรก 
และระบบอื่นๆ จะเริ่มพฒันาในปีถัดมา อย่างไรก็ตามแผนการด าเนินงานและจ านวนเงินในการลงทุนสามารถ
ปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสมและความจ าเป็นต่างๆ 

 
ค าส าคญั: แผนกลยุทธร์ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เครือ่งประดบั 
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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. 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 goals and process conforming to its strategies, 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. 

From prioritization of new information systems which using criteria of 1) The relationship with supporting 
the implementation of the strategic plans 2) The relationship with current missions and problems, and 3) the 
relationship with 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. 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; 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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1. บทน า 
บรษิทัจวิเวลรีแ่อนดเ์ซอรว์สิจ ากดั (Jewelry and Service) เป็นบรษิทัผลติเครื่องประดบัแทป้ระเภททองและเงนิ 

ในรูปแบบต่างๆ ตามทีลู่กคา้ต้องการ โดยมคีวามมุ่งมัน่ที่พฒันาคุณภาพของบรษิทัและผลติภณัฑใ์หไ้ดร้บัการรองรบั
มาตรฐานสากล และขยายธุรกจิใหเ้ตบิโตมากขึน้ ในขณะเดยีวกนัปัจจุบนัเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มามบีทบาทในการ
ด าเนินธุรกจิต่างๆ มากขึน้ กลุ่มเป้าหมายเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตไดง้า่ยขึน้ผ่านสมารท์โฟน และอุปกรณ์ต่างๆ ซึง่สง่ผลให้
บรษิัทสามารถสร้างโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น ดงันัน้ผู้ศึกษาจึงจดัท าแผนพฒันากลยุทธ์ระบบ
สารสนเทศบรษิทัขึน้มา โดยมแีผนใหร้ะบบสารสนเทศต่างๆ เขา้มามสีว่นช่วยในการพฒันาสรา้งรากฐานของบรษิทัให้
แขง็แรง ลดปัญหาและอุปสรรคทีเ่กดิขึน้ สรา้งมาตรฐานใหก้ระบวนการต่างๆ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธแ์ละเป้าหมาย
ของบรษิทั 

 
2.   ภาพรวมองคก์ร 

ปัจจุบนัลกูคา้ของบรษิทัมทีัง้ทีเ่ป็นกลุ่มรา้นคา้จดัจ าหน่ายเครื่องประดบั และกลุ่มลกูคา้รายยอ่ย ซึง่กลุ่มลกูคา้หลกั
และสรา้งรายไดใ้หบ้รษิทัสงูสดุจะเป็นกลุ่มรา้นคา้จดัจ าหน่าย โดยคดิเป็นรอ้ยละ 80 ของลูกคา้ทัง้หมด ในขณะทีก่ลุ่ม
ลกูคา้รายยอ่ยจะแบ่งเป็นลกูคา้ทัว่ไปรอ้ยละ 12 และลกูคา้ทีเ่ป็นคูร่กัหรอืคูเ่ตรยีมแต่งงานรอ้ยละ 8 

จากขอ้มลูผลประกอบการของบรษิทัตัง้แต่ปี พ.ศ. 2555 พบว่าผลประกอบการของบรษิทัมอีตัราการเตบิโตขึน้ 
รอ้ยละ 4-5 ต่อปีโดยประมาณ แต่เมื่อเทยีบกบัภาพรวมของตลาดการจดัจ าหน่ายเครื่องประดบัแทใ้นประเทศพบว่า 
มูลค่าการจ าหน่ายเครื่องประดบัแท้ในประเทศของตลาดรวมมแีนวโน้มเติบโตอย่ างต่อเน่ืองปีละไม่ต ่ากว่าร้อยละ       
10 - 15 (ศนูยว์จิยักสกิรไทย, 2558) ซึง่จะเหน็วา่บรษิทัยงัมโีอกาสเตบิโตและขยายการตลาดได ้ และแมว้า่บรษิทัจะ
ขยายสายการผลติเครื่องประดบัแทป้ระเภทเงนิแต่รายไดส้ว่นใหญ่ของบรษิทัยงัคงมาจากกลุ่มสนิคา้เครื่องประดบัแท้
ประเภททองเป็นหลกั โดยมสีดัสว่นรายไดจ้ากเครื่องประดบัประเภททองในปี พ .ศ. 2557 อยูท่ีร่อ้ยละ 92 ของรายได้
ทัง้หมดของบรษิทั 

โดยในขัน้ตอนกระบวนการด าเนินการต่างๆ ของบรษิทัในปัจจุบนัพบวา่มปัีญหาและอุปสรรคทีเ่กดิขึน้ ดงัน้ี 
(1) บรษิทัไมม่กีารเกบ็ไฟลภ์าพใหมไ่วใ้นฐานขอ้มลูบรษิทั ท าใหข้อ้มลูคลงัภาพสนิคา้ทีม่อียูไ่มท่นัสมยั 
(2) ภาพสนิคา้ทีม่อียูไ่มม่กีารเกบ็ขอ้มลูสนิคา้เอาไว ้สง่ผลใหฝ่้ายขายไมส่ามารถประเมนิราคาเองไดเ้บือ้งตน้ 
(3) พนกังานขาดความช านาญในใช่ช่องทางการสือ่สารต่างๆ ผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ต ท าใหเ้กดิความล่าชา้ในการ

สัง่ผลติชิน้งานรปูแบบใหม ่หากทมีขายไมอ่ยูท่ีบ่รษิทั 
(4) แบบที่ลูกค้าส่งมาบางครัง้มกัเป็นแบบที่วาดบนกระดาษ พนักงานที่ประสานงานลูกค้าและทมีช่าง คาดเดา

ความตอ้งการของลกูคา้ไม่ถูก ประกอบกบัการเกบ็ขอ้มลูบางครัง้ทีไ่มล่ะเอยีดพอ สง่ผลใหส้นิคา้ทีอ่อกมาอาจ
ไมต่รงตามความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของลกูคา้ 

(5) กรณีทีม่กีารปรบัเปลีย่นแบบ ลกูคา้จะไม่เหน็ภาพเสมอืนจรงิ สง่ผลใหเ้มื่อชิน้งานออกมาจรงิบางครัง้มกีารขอ
ปรบัเปลี่ยนเพิม่เตมิ เกดิความล่าช้าในการส่งงาน และบางครัง้ที่ต้องขึน้ชิ้นงานใหม่ท าใหสู้ญเสยีวตัถุดบิใน
การผลติเพิม่ขึน้ 

(6) ในระหว่างการผลติชิน้งานไม่มกีารเกบ็ขอ้มลูผ่านระบบทีช่ดัเจน ท าใหไ้มส่ามารถตดิตามไดว้า่ขณะน้ีชิน้งาน
อยูใ่นขัน้ตอนใด นอกจากสอบถามผูด้แูลหน้างาน 

(7) ไม่มกีารจดัเกบ็ขอ้มูลลูกคา้อย่างเป็นระบบ ท าให้บรษิทัไม่สามารถน าขอ้มูลดงักล่าวมาวเิคราะห์พฤตกิรรม
การซือ้สนิคา้ของลกูคา้แต่ละกลุม่ เพือ่น ามาปรบักลยุทธก์ารด าเนินงานภายในบรษิทั 
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3. ผลการวิเคราะหอ์งคก์ร 
3.1 การวิเคราะหปั์จจยัภายในและภายนอกท่ีเก่ียวข้องด้วย SWOT analysis  

เพือ่ท าความเขา้ใจบรษิทัและประเมนิผลกระทบทีม่ศีกัยภาพจากปัจจยัภายในและปัจจยัแวดลอ้มต่อการด าเนินงาน 
โดยแบง่ออกเป็น จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค สามารถสรุปผลการวเิคราะหไ์ดต้ามตารางที ่1 
 

ตารางที ่1 ตารางสรุปผลการวเิคราะห ์SWOT analysis 

ปัจจยั 
ภายใน 

จดุแขง็(S) จดุอ่อน (W) 
S1. มเีครือ่งจกัรและอุปกรณ์ส าหรบัการผลติ

เครือ่งประดบัครบวงจร 
S2. มบีุคคลากรทีม่ทีกัษะความเชีย่วชาญหลากหลาย

ดา้นและมปีระสบการณ์ยาวนาน 
S3. มเีครือ่งมอืตรวจสอบคุณภาพผลติภณัฑ ์
S4. ท างานสง่ไดร้วดเรว็และตรงตามเวลาทีก่ าหนด 
S5. มรีะบบการดแูลพนกังานแบบครอบครวั 
S6. บุคคลากรมคีวามเชีย่วชาญหลายภาษา 

W1. ขาดบุคลากรทีม่ทีกัษะการออกแบบ 
W2. ขาดการพฒันาดา้นเทคโนโลยหีรอืเทคนิคการผลติใหม่ๆ 
W3. ขาดทกัษะการสรา้งตราสนิคา้ใหธุ้รกจิ 
W4. ไมม่ภีาพหรอืตวัอยา่งชิน้งานใหล้กูคา้เหน็แบบจรงิก่อน

ผลติชิน้งานจรงิ 
W5. ไมม่รีะบบการจดัเกบ็รวบรวมขอ้มลูลกูคา้เพือ่การ

วเิคราะหแ์ละบรหิารทีด่ ี
W6. บรษิทัไมม่กีารจดัเกบ็ขอ้มลูเพือ่การวเิคราะหข์อ้มลูและ

บรหิารงานทีช่ดัเจน 

ปัจจยั 
ภายนอก 

โอกาส (O) อปุสรรค (T) 
O1. ตลาดภายในประเทศมแีนวโน้มขยายตวัอยา่ง

ต่อเนื่อง 
O2. รฐับาลเลง็เหน็ความส าคญัและมมีาตรการ

สนบัสนุนอุตสาหกรรมการผลติอญัมณีและ
เครือ่งประดบั 

O3. การเปิดเขตการคา้เสร ี(FTA) ในภมูภิาคต่างๆ 
O4. การเตบิโตของตลาดหลกั เชน่ จนี 
O5. ผูบ้รโิภคมกีารปรบัพฤตกิรรมเป็นการซือ้ขาย

ออนไลน์มากขึน้ 
O6. การผลกัดนัใหป้ระเทศไทยเป็นศนูยก์ลางการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วในภมูภิาพอาเซยีน (AEC) 

T1. การผนัผวนของราคาวตัถุดบิ 
T2. ประเทศคูค่า้ส าคญั เชน่ สหรฐัอเมรกิา แคนาดา และ

ยุโรป ทยอยปรบัลดสทิธพิเิศษทางการคา้ GSP และมี
มาตรการกดีกนัทางการคา้ทีไ่มใ่ชภ่าษเีพิม่ขึน้ 

T3. ผลติภณัฑจ์ากจนี อนิเดยีมบีทบาทมากขึน้ 
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3.2  การวิเคราะห ์Five forces model 
ในการวเิคราะหปั์จจยัแวดลอ้ม 5 ประการ ทีม่ผีลต่อการเจรญิเตบิโตและภาวะการแขง่ขนัของบรษิทัจากแรงกดดนั

ต่างๆ สามารถสรุปไดต้ารางที ่2 
 

ตารางที ่2 สรุปผลการวเิคราะห ์Five forces model 
อ านาจต่อรองจากผูจ้  าหน่ายวตัถดิุบ ภาวะคกุคามของสินค้าหรือบริการทดแทน 

1. วตัถุดบิทีม่รีาคาตลาดโลกควบคุม ผูจ้ดัจ าหน่ายจะไมส่ามารถ
ตัง้ราคาเกนิกวา่น้ีได ้(+) 

2. วตัถุดบิประเภทพลอยส:ี ผูจ้ดัจ าหน่ายสามารถก าหนดราคาได้
เอง (-) 

3. วตัถุดบิประเภทสารเคมแีละอืน่ๆ: จ าเป็นตอ้งซือ้ในปรมิาณมาก 
ราคาจงึจะถูกลง (-) 

1. เพือ่ความสวยงาม: เครือ่งประดบัเทยีม เพชรโมอสี 
สนิคา้ / บรกิารเพือ่ความสวยงามอื่นๆ (-) 

2. เพือ่เป็นรางวลักบัตนเอง: สนิคา้ Luxury อื่นๆ (+) 
3. เพือ่เกง็ก าไร ขายต่อ: ทอ่งแทง่ เพชร หรอื อญัมณีทีไ่ม่

ผา่นการขึน้รปู (=) 
4. ใชส้ าหรบัพธิแีต่งงาน: เครือ่งประดบัแพลทนิมั 

เครือ่งประดบัไทเทเนียม (+) 
อ านาจต่อรองจากผูซ้ื้อสินค้า ข้อจ ากดัในการเข้าสู่อตุสาหกรรมของผูแ้ข่งขนัรายใหม่ 

1. มผีูจ้ดัจ าหน่ายหลากหลายชอ่งทาง (-) 
2. ผูบ้รโิภคเขา้ถงึขอ้มลูงา่ยขึน้ (-) 
3. เน้นซือ้ความน่าเชือ่ถอืและคุณภาพ และมกัซือ้จากเจา้ประจ า

ของครอบครวั (-) 

1. มตีน้ทุนคา่ใชจ้่ายส าหรบัเครือ่งจกัร และเทคโนโลยสีงู 
(+) 

2. การหาช่างฝีมอืทีม่ทีกัษะและประสบการณ์มไีมม่าก (+) 

การแข่งขนัระหว่างคู่แข่งในอตุสาหกรรมเดียวกนั 
ด้านการผลิต 

1. เครือ่งจกัรและเทคโนโลยกีารผลติ 
a. บรษิทัมเีครือ่งจกัรครบวงจร (+) 
b. คูแ่ขง่อาจมเีทคโนโลยทีีส่งูกวา่ เชน่ เครือ่งพมิพ ์3 มติ ิ(-) 

2. ฝีมอืแรงงาน: เป็นลกัษณะสบืทอดมายาวนาน จงึคอ่นขา้ง    
เทา่เทยีม (=) 

3. ความหลากหลายของผลติภณัฑ:์ บรษิทัสามารถผลติได้
หลากหลายอยา่ง (+) 

1. คุณภาพของผลติภณัฑ ์: กบัมาตรฐานและความซื่อสตัย์
ของผูผ้ลติเครือ่งประดบัแต่ละราย (=) 

2. การออกแบบผลติภณัฑ:์ ไมม่จีุดเด่น เน้นการลอกเลยีน
จากต่างประเทศ (-) 

3. การออกแบบผลติภณัฑด์ว้ยตนเอง 
a. บรษิทัใหล้กูคา้ออกแบบเองได ้(+) 
b. ไมม่เีวบ็ไซตห์รอืเทคโนโลยทีีท่ าใหล้กูคา้ออกแบบ

ไดเ้อง (-) 
ด้านการจดัจ าหน่าย ด้านความน่าเช่ือถือ 

1. ชอ่งทางการจดัจ าหน่าย: คูแ่ขง่มชีอ่งทางจ าหน่ายหลากหลาย (-) 
2. ราคาสนิคา้: ราคาอาจถูกกวา่หรอืเทา่เทยีม (=) 
บรกิารหลงัการขาย: ขดัชุบฟร ีซ่อมฟร ีปรบัขนาดวงแหวนฟร ี(=) 

1. การรบัซือ้คนืสนิคา้: ยนิดรีบัซือ้สนิคา้คนื (=) 
2. การซือ้ขายออนไลน์: คูแ่ขง่มกีารซือ้ขายออนไลน์และ

ลงทะเบยีนพาณชิยอ์เิลคทรอนิคส ์(-) 
3. มาตรฐานการสง่ออก: คูแ่ขง่มมีาตรฐานผลติสนิคา้เพือ่

การสง่ออก (-) 
4. อุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพ: บรษิทัมเีทคโนโลยตีรวจสอบ

คุณภาพสนิคา้(+) 
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3.3 การวิเคราะห ์PESTEL analysis 
ในการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นปัจจยัส าคญัที่มผีลต่อกลยุทธ์และการด าเนินงานที่เกี่ยวขอ้งกบั

บรษิทั เพือ่ประเมนิแนวโน้มตลาดในอนาคต โดยแบง่เป็น 6 ดา้น ต่างๆ สามารถสรุปผลการวเิคราะหไ์ดต้ามตารางที ่3 
 

ตารางที ่3 สรุปผลการวเิคราะห ์PESTEL analysis 

P- Political E- Economic S- Social 

1. นโยบายยกระดบัความสามารถในการแขง่ขนั
ของธุรกจิอญัมณแีละธุรกจิออกแบบแฟชัน่ 
โดยการต่อยอดความรูแ้ละเทคโนโลยเีขา้กบั
ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ (+) 

2. นโยบายปรบัลดภาษเีงนิไดนิ้ตบิคุคล (+) 
3. นโยบายกดีกนัทางการคา้ และมแีนวโน้มปรบั
หรอืยกเลกิการใหส้ทิธพิเิศษทางภาษ ี(-) 

4. นโยบายสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว (+) 

1. เศรษฐกจิโลกโดยรวมยงัมคีวามผนัผวน 
การฟ้ืนตวัยงัคอ่นขา้งเปราะบาง (-) 

2. ภยัก่อการรา้ยและประเดน็ความขดัแยง้
ระหวา่งรสัเซยีและตุรก ี(-) 

3. ความผนัผวนของคา่เงนิบาททีไ่ม่
ชดัเจน (-) 

4. เศรษฐกจิไทยมแีนวโน้มฟ้ืนตวัอยา่ง
ต่อเนื่อง (+) 

1. ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
คา่นิยมของคนไทย คนจนีใน
ประเทศนิยมซือ้ทองค าและ
เครือ่งประดบั (+) 

2. ประเทศไทยยงัคงมคีวามเหลือ่ม
ล ้าทางเศรษฐกจิอยูม่าก (-) 

 

T- Technology E- Ecology L- Legal 

1. เทคโนโลยทีีเ่กีย่วเนื่องกบัการผลติ
เครือ่งประดบัมกีารพฒันาเปลีย่นแปลง
อยา่งรวดเรว็ (-) 

1. อุตสาหกรรมการผลติเครือ่งประดบัอาจ
มผีลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มทางน ้าจาก
กระบวนการผลติ (-) 

1. ความลา้หลงัดา้นกฎระเบยีบสง่ผล
ใหว้ตัถุดบิน าเขา้อาจมรีาคาตน้ทุน
สงูขึน้ และการขยายการตลาดสู่
ต่างประเทศควรศกึษากฎระเบยีบ
ของประเทศนัน้ใหล้ะเอยีด (-) 

 

4. แผนกลยทุธท่ี์เสนอแนะ 
จากข้อมูลการเติบโตของการส่งออกที่จ ัดท าโดย สถาบันวิจยัและพฒันาอัญมณีและเครื่องประดบัแห่งชาต ิ

(องคก์ารมหาชน) (GIT) พบวา่อญัมณีและเครื่องประดบัเป็นสนิคา้สง่ออกทีน่ ารายไดเ้ขา้ประเทศมากเป็นอนัดบั 3 โดย
กลุ่มเครื่องประดบัแทเ้ป็นอุตสาหกรรมที่สรา้งรายได้การส่งออกสงูเป็นอนัดบั 1 ในหมวดอญัมณีและเครื่องประดบั 
(สถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณีและเครื่องประดบัแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) (GIT), 2558) และตลาดเครื่องประดบั
ภายในประเทศทีม่แีนวโน้มเตบิโตขึน้อยา่งต่อเน่ืองปีละไมต่ ่ากวา่รอ้ยละ 10-15 (ศูนยว์จิยักสกิรไทย, 2558) รวมถงึ
รฐับาลและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกบัอุตสาหกรรมเครื่องประดบัแท้มนีโยบายสนับสนุนต่างๆ มากมาย ดงันัน้เพื่อให้
บรษิทัมกีลยุทธแ์ละทศิทางทีส่อดคลอ้งกบัตลาดและนโยบาย บรษิทัจงึควรปรบัแผนกลยุทธท์ีส่อดคลอ้งกนั ซึง่จากการ
สงัเคราะหก์ลยุทธด์า้นระบบสารสนเทศของบรษิทัโดยใช ้TOWS matrix ใหผ้ลสรุปดงัน้ี 
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ยทุธศาสตรท่ี์ 1 การพฒันาองคก์ารและผลิตภณัฑส์ู่การเป็นมาตรฐานสากล 
เพื่อเป็นการสรา้งรากฐานใหบ้รษิทัสามารถต่อยอดและขยายการตลาดทัง้ตลาดภายในประเทศและตลาดเพื่อการ

สง่ออกใหไ้ดต้ามเป้าหมายทีว่างไว ้จงึไดด้ าเนินการปรบัปรงุแผนกลยทุธส์ าหรบัการพฒันาบุคคลากร กระบวนการ และ
ผลติภณัฑใ์หไ้ดม้าตรฐาน ดงัน้ี 

1. พฒันาคณุภาพ มาตรฐานของผลิตภณัฑแ์ละบริการให้ได้รบัการรองรบัระดบัสากล 
เพื่อผู้ซื้อเกิดความเชื่อมัน่ในบรกิารของบรษิัท และอาจพฒันาต่อไปเป็นลูกค้าประจ า หรอืบอกต่อผู้อื่นให้

เลอืกใชบ้รกิารผลติเครื่องประดบักบับรษิทั โดยการตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งเพื่อขอเกณฑ์ ในการ
ไดร้บัมาตรฐานคุณภาพสากลของการผลติอญัมณีและเครื่องประดบั พรอ้มทัง้ปรบัปรุงและพฒันาดา้นการผลติและการ
ตรวจสอบคุณภาพของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามเกณฑ ์ระบุรายละเอยีดสนิคา้และการประกนัในใบรบัรองสนิคา้ทีบ่รษิทัออก
ใหก้บัลกูคา้ 

2. พฒันาทกัษะบุคคลากรด้านงานช่างฝีมือด้วยการเข้าร่วมโครงการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องท่ีรฐับาล
สนับสนุน 

จากเดมิที่การพฒันาฝีมอืแรงงานภายในบรษิทัเป็นลกัษณะการเรยีนรูถ้่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ดงันัน้เพื่อพฒันา
ศกัยภาพแรงงานใหช้่างฝีมอืไดเ้รยีนรูเ้ทคโนโลยกีารผลติใหม่ รวมถงึการสรา้งกระบวนการพฒันาฝีมอือยา่งเป็นระบบ 
บรษิทัควรใหพ้นักงานไดเ้ขา้อบรมในโครงการพฒันาศกัยภาพแรงงานในดา้นต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง พรอ้มทัง้ใหพ้นักงาน
รบัรูข้า่วสารเกีย่วกบัเครือ่งปรบัใหม่ๆ  เพือ่ใหพ้นกังานชา่งฝีมอืไดฝึ้กฝนและเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

3. พฒันาทกัษะบุคลากรด้านการท าตลาด และการสร้างตราสินค้าจากสถาบนัต่างๆ หรือจากโครงการ
ของรฐับาล 

เพือ่ใหบ้รษิทับรรลุเป้าหมายการเพิม่การเจรญิเตบิโตขึน้รอ้ยละ 15 ในปี 2564 บรษิทัจงึควรใหบุ้คคลากรไดเ้ขา้
ร่วมโครงการพฒันาเรื่องการท าการตลาดและการสรา้งตราสนิคา้ส าหรบัสนิคา้ประเภทอญัมณีและเครื่องประดบัอย่าง
เหมาะสม  

4. พฒันากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 
เน่ืองจากปัจจุบนัผลติภณัฑจ์ากประเทศจนีและอนิเดยีซึ่งมรีาคาต ่ากวา่ เขา้มาจ าหน่ายในประเทศไทยมากขึน้ 

สง่ผลใหผู้ซ้ื้ออาจหนัไปซื้อสนิคา้กลุ่มดงักล่าว ดงันัน้นอกจากการพฒันารกัษาคุณภาพผลติภณัฑใ์หม้คีุณภาพทีด่แีลว้ 
บรษิทัจงึควรควบคุมกระบวนการผลติใหม้ปีระสทิธภิาพ เพื่อลดทอนความสญูเสยีตน้ทุนโดยไมจ่ าเป็นนบัเป็นสิง่ส าคญั
อยา่งหน่ึง ซึง่จะสง่ผลใหร้าคาสนิคา้ไมส่งูมากนกั 
ยทุธศาสตรท่ี์ 2 การพฒันาและขยายตลาดทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

เพื่อให้ยอดขายของบริษัทเติบโตขึ้นตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ ดงันัน้กระบวนการพฒันาและขยายตลาดให้มี
ประสทิธภิาพจงึประกอบดว้ยกลยุทธต์่างๆ ดงัน้ี 

1. พฒันาเวบ็ไซต์ของบริษัทและท าการตลาดผ่านส่ือทางสงัคมออนไลน์ต่างๆ โดยจดัท าให้สามารถ
รองรบัหลายภาษา เช่น ไทย จีน องักฤษ 

เพือ่เป็นการเพิม่ชอ่งทางการท าตลาดทางหน่ึงทีช่่วยใหผู้บ้รโิภคหรอืกลุ่มเป้าหมายรูจ้กับรษิทัมากขึน้ บรษิทัจงึ
ควรจดัท าเวบ็ไซต์ของบรษิทัที่รองรบัหลายภาษา รวมไปถึงการท าการตลาดอื่นๆ บนสงัคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก              
อนิสตราแกรม เป็นตน้ ลงทะเบยีนการคา้ออนไลน์กบักรมพฒันาธุรกจิการคา้ จดัทมีคอยดแูลบรหิารจดัการขอ้มลูต่างๆ 
ทีจ่ะแสดงบนเวบ็ไซต ์และบนเพจต่างๆ และท าการตลาดใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายของบรษิทั 
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2. ขยายตลาดสู่ร้านค้าปลีกตามแหล่งท่องเท่ียวหลกั และห้างสรรพสินค้าชัน้น าให้มากขึน้ 
โดยการจดัให้ทีมขายด าเนินการหาลูกค้าที่เป็นร้านค้าปลีกในแหล่งท่องเที่ยวตามจุดหวัเมืองต่างๆ ซึ่งมี

นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายอยู่เป็นจ านวนมาก รวมถงึวเิคราะห์และค านวณความเป็นไปไดห้ากบรษิทัจะท าการเปิด
รา้นคา้ปลกีเพือ่ใหบ้รกิารลกูคา้เพิม่เตมิ 

3. ขยายตลาดสู่การผลิตเพ่ือการส่งออก 
จากการทีก่ารสง่ออกเครื่องประดบัไทยมมีลูค่าสงูขึน้เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัในปีทีผ่่านมา (สถาบนัวจิยั     

อญัมณีและเครื่องประดบัแห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน, 2558) อกีทัง้บุคคลากรในบรษิทัมทีกัษะความสามารถดา้นภาษา
เป็นทุน รวมไปถงึหน่วยงานภาครฐัมกีารกระตุน้อุตสาหกรรมเครื่องประดบัเพื่อการส่งออกใหเ้ตบิโตมากขึน้ ดงันัน้ใน
การขยายการผลติเพือ่การสง่ออก บรษิทัจงึควรศกึษากฎระเบยีบและเกณฑก์ารผลติสนิคา้เพื่อการสง่ออกไปยงัประเทศ
นัน้ และผลติสนิคา้ใหไ้ดม้าตรฐานตรงตามเกณฑก์ารวดัผลของประเทศทีจ่ะท าการสง่ออก 

4. พฒันาระบบการซ้ือขายออนไลน์ให้สามารถเกบ็ข้อมูลรายละเอียดท่ีจ าเป็นในการสัง่ซ้ือสินค้า และ
แสดงภาพจริงก่อนการสัง่ซ้ือสินค้าได้ 

เพื่อใหท้มีขายสามารถประเมนิราคาสนิคา้ไดง้า่ยมากขึน้ รวมถงึสรา้งความเขา้ใจทีต่รงกันระหว่างช่างผลติกบั
ลูกค้า เพื่อให้สนิค้าที่ผลติตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด ลดความสูญเสยีในด้านต่างๆ บรษิทัจงึควรเก็บ
รปูภาพและรายละเอยีดของสนิคา้ทีผ่ลติจากโรงงานโดยละเอยีด จดัท าเอกสารรายการทีท่มีช่างและบรษิทัจ าเป็นตอ้ง
ทราบในการผลิตแต่ละชิ้นงาน ท าภาพเพื่อให้ลูกค้าและช่างเห็นภาพจริงตรงกันที่สุด จัดท าระบบซื้อขายผ่าน
อินเทอร์เน็ต และจดัท าระบบการสัง่ท าสนิค้าส าหรบัผลิตภณัฑ์ที่เป็นแบบของบรษิทั โดยผู้ซื้อสามารถปรบัเปลี่ยน
ประเภทวตัถุดบิและแบบทีต่อ้งการได ้เพือ่ใหล้กูคา้เหน็ภาพจรงิและราคาประเมนิก่อนการตดัสนิใจ 

5. พฒันาระบบสารสนเทศด้านการจดัเกบ็ข้อมลูลกูค้า 
เพื่อใหก้ารจดัเกบ็ขอ้มลูลูกคา้เป็นไปอย่างมรีะบบ และสะดวกต่อการน ามาวเิคราะห์เพื่อใชใ้นการปรบักลยุทธ์

ของบรษิทัให้สอดคล้อง ดงันัน้บรษิทัจงึควรจดัท าระบบเพื่อการเก็บขอ้มูลต่างๆ ที่ส าคญัเกี่ยวกบัลูกค้า และจดัสอน
บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งเขา้ใจและใชร้ะบบไดอ้ยา่งเตม็ประสทิธภิาพ 
ยทุธศาสตรท่ี์ 3 การพฒันาระบบเพ่ือการบริหารงาน 

เป็นการพฒันาระบบบรหิารงานภายใน ช่วยใหบ้รษิทัมรีากฐานที่ม ัน่คงแขง็แรง ตรวจสอบและเพิม่มลูค่า รวมถงึ
เพิม่ประสทิธภิาพในการด าเนินงาน และการก าหนดปรบัปรงุกลยุทธต์่างๆ โดยมกีารก าหนดกลยทุธ ์ดงัน้ี 

1. ควบคมุ บริหารจดัการวตัถดิุบและสินค้าคงคลงั 
เพื่อช่วยในการประมาณการการสัง่ซื้อวตัถุดบิใหเ้หมาะสมกบัรายการสัง่ผลติจากลูกค้า และลดความสญูเสยี

จากความผนัผวนของราคาวตัถุดบิ บรษิทัจงึควรศกึษาแนวโน้มทศิทางเศรษฐกจิ และปรบัปรุงระบบการจดัการขอ้มูล
วตัถุดบิใหค้รอบคลุมและงา่ยต่อการใชง้าน  

2. พฒันาระบบการจดัการเพ่ือช่วยในการบริหารองคก์ารให้มีประสิทธิภาพ 
โดยการจดัท าระบบบญัชใีหส้ามารถเชื่อมโยงขอ้มลูจากแหลง่อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และจดัท าระบบทรพัยากรบุคคล 

เพื่อใหก้ารบรหิารงานและการพฒันากลยุทธ์ขององค์การเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ รวมถงึเป็นการควบคุม
ตน้ทุนใหม้คีวามเหมาะสมส าหรบัการด าเนินการ เพือ่เพิม่ผลก าไรใหก้บับรษิทั 
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5. สรปุผลแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 การจากวเิคราะห์ขอ้มูลต่างๆ จงึน าเสนอระบบสารสนเทศทัง้หมด 6 ระบบ เพื่อตอบสนองต่อกลยุทธ์ของบรษิทั
และสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั ดงัน้ี 

(1) ระบบบริหารการผลิต เพื่อใช้ในการจัดการและจัดเก็บข้อมูลในกระบวนการผลิตให้เป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ ตรงตามเกณฑม์าตรฐาน ตรวจสอบได ้

(2) ระบบบริหารทรพัยากรบุคคล เพื่อใช้ในการบรหิารจดัการทรพัยากรบุคคลของบรษิทัซึ่งเป็นก าลงัส าคญั
หลกั ใหไ้ดร้บัสวสัดกิาร การพฒันาทกัษะทีเ่หมาะสม 

(3) ระบบบริหารคลังสินค้า เพื่อใช้ในการบริหารการซื้อและการใช้งานวัตถุดิบอย่างเหมาะสมและเต็ม
ประสทิธภิาพ ซึ่งจะช่วยลดและควบคุมตน้ทุนดา้นวตัถุดบิของบรษิทั รวมถงึช่วยลดความเสีย่งในการกกัตุน
วตัถุดบิมากเกนิความจ าเป็น 

(4) ระบบการขายสินค้า เพื่อช่วยในการบรหิารและพฒันาสง่เสรมิดา้นการขายและขยายการตลาด รวมถงึเป็น
การชว่ยใหล้กูคา้ทราบขอ้มลูของสนิคา้ก่อนการตดัสนิใจ 

(5) ระบบบริหารข้อมูลลูกค้า เพื่อช่วยในการบรหิารงานลูกค้าและใหล้กูคา้ไดร้บับรกิารทีเ่หมาะสมและตรงตาม
ความตอ้งการมากทีส่ดุ 

(6) ระบบบริหารการบญัชีการเงิน เพือ่ชว่ยในการบรหิารจดัการขอ้มลูทางการเงนิในการด าเนินงานดา้นต่างๆ  
 
ซึง่ระบบสารสนเทศทีน่ าเสนอดงักล่าวมคีวามสอดคลอ้งและสนบัสนุนกลยุทธข์องบรษิทั ดงัภาพที ่1 
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ภาพที ่1 แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งระบบสารสนเทศทีน่ าเสนอและกลยุทธข์องบรษิทั 

 
5.1  แนวทางการพฒันาระบบ 

จากแนวทางการจดัหาระบบสารสนเทศต่างๆ เมื่อพจิารณาจากความตอ้งการและความจ าเป็นในการใชง้านระบบ
สารสนเทศสนเทศแต่ละระบบภายในบรษิทั สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

ระบบบรหิารการผลติ เป็นลกัษณะกระบวนการทีม่คีวามจ าเพาะเจาะจงดว้ยรูปแบบการท างานของบรษิทั ดงันัน้
การว่าจา้งบุคคลากรภายนอกมาพฒันาระบบขึน้ใหม่เพื่อใหต้รงตามกระบวนการท างานของบรษิทัและสอดคล้องกบั   
กลยุทธข์องบรษิทัจงึเป็นทางเลอืกทีเ่หมาะสมทีส่ดุ 

ระบบบรหิารคลงัสนิคา้ เป็นระบบทีม่าพรอ้มกบัระบบบรหิารผลติ และมกีารเชื่อมโยงกบัระบบสนบัสนุนการขายใน
บางส่วน ดงันัน้หากมกีารพฒันาระบบการบรหิารการผลติขึน้ใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักระบวนการท างานของบรษิทั
แลว้นัน้ บรษิทัจงึควรพฒันาระบบบรหิารคลงัสนิคา้ขึน้ใหมด่ว้ยเชน่กนั  

ระบบสนบัสนุนการขายจะแบ่งเป็น 2 สว่น คอืสว่นทีใ่ชง้านโดยพนกังานขาย และสว่นทีใ่หผู้ส้นใจหรอืลกูคา้เขา้มา
ดูสนิค้าหรอืสัง่ซื้อหรอืสัง่ผลิตสนิค้าได้ด้วยตนเอง ในส่วนที่ด าเนินการโดยพนักงานขายนัน้มโีปรแกรมส าเร็จรูปที่
ค่อนขา้งตรงตามความตอ้งการ แต่ไมร่องรบัการขายสนิคา้แบบ e-commerce หรอื m-commerce ดงันัน้ในสว่นของ
การขายสนิคา้ทางออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ จะเป็นการใชบ้รกิารตลาดกลางพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสท์ี่มบีรกิารจดัการ
หน้ารา้นในรูปแบบต่างๆ เชื่อมโยงกบัเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ที่หลากหลาย รวมถงึการจ้างบุคคลากรภายนอกเพื่อ
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พฒันาเวบ็ไซต์เพิม่เตมิเพื่อให้ลูกคา้สามารถออกแบบสนิคา้เองไดเ้บื้องต้น ซึ่งการเลอืกเวบ็ไซต์หรอืบรษิทัในการท า
ระบบขายสนิคา้ออนไลน์นัน้นัน้จะเลอืกบรษิทัมคีวามน่าเชื่อถอืในการท าธุรกรรมออนไลน์ดว้ย 

ระบบบรหิารขอ้มูลลูกคา้ เน่ืองจากบรษิทัมคีวามจ าเป็นต้องเกบ็ขอ้มูลของลูกคา้ไวต้ลอด เพื่อใหลู้กคา้สามารถดู
สนิคา้และบรกิารทีซ่ือ้ยอ้นหลงัไดด้ว้ยตนเองเสมอ ดงันัน้บรษิทัจงึเลอืกใชบ้รกิารเช่าซอฟตแ์วรใ์นดา้นการบรหิารขอ้มลู
ลกูคา้ ซึง่มกีารเกบ็ขอ้มลูในรปูแบบ Cloud มาใช ้เพือ่ใหส้ามารถรองรบัขอ้มลูทีจ่ะขยายเพิม่ขึน้เรื่อยๆ ได ้นอกจากน้ีใน
สว่นของบรกิารลูกคา้ที่บรษิทัเปิดใหลู้กคา้สามารถเขา้ดูประวตักิารซื้อสนิคา้และบรกิารของตนเองไดน้ัน้ จะเป็นการ
พฒันาเว็บไซต์ โดยว่าจ้างบุคคลากรภายนอกซึ่งพฒันาระบบสนับสนุนการขายออนไลน์มาเพื่อพฒันาส่วนงานน้ี
เพิม่เตมิ 

ระบบบรหิารทรพัยากรบุคคลากร ระบบบรหิารการเงนิการบญัช ีเป็นระบบทีม่ขีายอยูท่ ัว่ไป ซึง่สามารถน ามาใชก้บั
กระบวนการท างานของบรษิทัได ้ 

อย่างไรกต็าม ไม่ว่าจะเป็นการว่าจา้งบุคลากรภายนอก (Outsource) มาพฒันาระบบ การใชบ้รกิารตลาดกลาง 
หรือการซื้อโปรแกรมส าเร็จรูปนัน้บริษัทจ าเป็นต้องพิจารณาในเรื่องของความเชื่อมโยงกันของแต่ละระบบ การ
หลกีเลีย่งความซ ้าซอ้นในการท างานของแต่ละระบบ ความน่าเชื่อถอืของ Outsource หรอืบรษิทัทีม่าดแูลระบบงานใน
สว่นต่างๆ รวมถงึมาตรการการรกัษาความปลอดภยัของแต่ละสว่นงานใหค้รอบคลุม  
5.2  ประมาณการงบประมาณท่ีต้องใช้ในแต่ละระบบ 

จากการประมาณการทรพัยากรต่างๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรบัระบบสารสนเทศที่น าเสนอใหม่ไม่ว่าจะเป็นด้าน 
ฮารด์แวร ์(Hardware) ซอฟตแ์วร ์(Software) และฐานขอ้มลู (Database) หรอืทรพัยากรสารสนเทศดา้นอื่นๆ พบวา่
บรษิทัจ าเป็นตอ้งจดัเตรยีมงบประมาณส าหรบัระบบสารสนเทศทีน่ าเสนอ รวมทัง้หมด 2,825,430 บาท จ าแนกตาม
ระบบสารสนเทศไดด้งัน้ี 

 ระบบบรหิารการผลติ 544,235 บาท  
 ระบบบรหิารคลงัสนิคา้ 419,235 บาท 
 ระบบสนบัสนุนการขาย 775,255 บาท 
 ระบบบรหิารขอ้มลูลกูคา้ 359,235 บาท 
 ระบบรหิารทรพัยากรบุคคล 364,235 บาท 
 ระบบบรหิารการเงนิการบญัช ี363,235 บาท 

5.3  ความคุ้มค่าของระบบสารสนเทศท่ีน าเสนอใหม่ 
ในการพฒันาระบบสารสนเทศทีน่ าเสนอใหมท่ัง้ 6 ระบบนัน้ จ าเป็นตอ้งด าเนินการจดัล าดบัความส าคญัของแต่ละ

ระบบดว้ยกระบวนการต่างๆ เพือ่ใหก้ารจดัล าดบัการพฒันาระบบสารสนเทศเป็นไปอยา่งเหมาะสม และสอดคลอ้งกบั
กลยุทธแ์ละความตอ้งการของบรษิทัมากทีส่ดุ รวมถงึการค านวณความคุม้คา่ในการจดัท าระบบต่างๆ เพือ่ชว่ยในการ
ตดัสนิใจในการพฒันาระบบสารสนเทศต่างๆ ส าหรบัผูบ้รหิาร โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
5.4  การจดัล าดบัความส าคญัของระบบสารสนเทศ  
       เพือ่เป็นการล าดบัการพฒันาระบบใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสม สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและกลยุทธข์องบรษิทั ซึง่
จะพจิารณาจากปัจจยัต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

(1) การจดัล าดบัตามความสมัพนัธข์องระบบสารสนเทศทีน่ าเสนอใหมใ่นการสนบัสนุนแผนการด าเนินงานตาม 
กลยุทธ ์(Strategy Priority) 

(2) การจดัล าดบัความส าคญัในเชงิบรหิารจดัการองคก์ร (Management Priority) 
(3) การจดัล าดบัความส าคญัตามประโยชน์ทีผู่ใ้ชจ้ะไดร้บั (End User Benefit) 
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จากความสมัพนัธด์งักล่าว สามารถจดัล าดบัความส าคญัในการพฒันาระบบเรยีงล าดบัจากส าคญัมากทีส่ดุไปน้อย
ทีส่ดุไดด้งัน้ี 1) ระบบสนบัสนุนการขาย 2) ระบบบรหิารคลงัสนิคา้ 3) ระบบบรหิารการผลติ 4) ระบบบรหิารการเงนิการ
บญัช ี5) ระบบบรหิารทรพัยากรบุคคล และ 6) ระบบบรหิารขอ้มลูลกูคา้ 
5.5  การประเมินความคุ้มค่าของระบบ  

การประเมินความคุ้มค่าของระบบสารสนเทศที่น าเสนอใหม่นัน้ เป็นการด าเนินการเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ประกอบการตดัสนิใจของผูบ้รหิารในการลงทุน และพิจารณาจดัสรรงบทีจ่ าเป็นตอ้งใชใ้นแต่ละระบบ โดยเมื่อพจิารณา
จากผลตอบแทนในการลงทุน ไดผ้ลสรุปตามตารางที ่4 

 
ตารางที ่4 ผลตอบแทนในการลงทุนระบบสารสนเทศทีน่ าเสนอ 

 

ระบบทีเ่กีย่วขอ้ง 
ระบบ
บรหิารการ
ผลติ 

ระบบ
บรหิาร

คลงัสนิคา้ 

ระบบ
สนบัสนุน
การขาย 

ระบบ
บรหิาร

ขอ้มลูลกูคา้ 

ระบบบรหิาร
ทรพัยากร
บุคคล 

ระบบบรหิาร
การเงนิการ

บญัช ี
1. ลดการสญูเสยีจากการผลติชิน้งาน
ใหม ่จากการทีง่านเดมิไมต่รงตาม
ความตอ้งการของลกูคา้หรอืไมไ่ด้
มาตรฐาน 

99,727 
   

77,566 44,323 

2. ลดการใชร้ะยะเวลาในการผลติ
สนิคา้ในกรณีจา่ยงาน ใหเ้หมาะกบั
บุคคลากรแต่ละคน 

108,000 
   

84,000 48,000 

3. เพิม่โอกาสในการบอกต่อ 144,000 
 

288,000 144,000 
  

4. เพิม่โอกาสในการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ 
 

336,000 168,000 
   

5. เพิม่โอกาสในการกลบัมาซือ้สนิคา้ซ ้า 72,000 
 

144,000 216,000 
  

6. ชว่ยบรหิารจดัการลกูหน้ีของบรษิทั 
     

18,350 

 
เมื่อพจิารณาความคุม้ค่าในการลงทุนจากการค านวณระยะคนืทุนแบบระยะคนืทุนแบบคดิลด พบว่าในการพฒันา

ระบบสารสนเทศทีน่ าเสนอใหมจ่ะใชเ้วลาคนืทุนประมาณ 3 ปี 3 เดอืน โดยระบบทีใ่ชร้ะยะเวลาคนืทุนมากทีส่ดุจะเป็น
ระบบบรหิารทรพัยากรบุคคล ใชร้ะยะเวลาคนืทุนประมาณ 3 ปี 3 เดอืนรองลงมาคอื ระบบบรหิารการเงนิการบญัช ีใช้
ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 2 ปี 2 เดือน ระบบบริหารคลงัสนิค้า ใช้ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 2 ปี 1 เดือน ระบบ
สนบัสนุนการขาย ใชร้ะยะเวลาคนืทุนประมาณ 2 ปี ระบบบรหิารขอ้มลูลกูคา้ ใชร้ะยะเวลาคนืทุนประมาณ 1 ปี 9 เดอืน 
และระบบบริหารการผลิต ใช้ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 1 ปี 7 เดือน ตามล าดบั ซึ่งโดยภาพรวมถือว่าบริษัทใช้
ระยะเวลาคนืทุนในการพฒันาระบบสารเทศที่น าเสนอใหม่ไม่นานนัก และแม้ว่าระบบบรหิารทรพัยากรบุคคลจะใช้
เวลานานกว่าระบบอื่นๆ แต่ก็นับเป็นระบบที่มคีวามจ าเป็นในการบรหิารและพฒันาบุคคลกรของบรษิทัให้มคีวาม
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความเหมาะสมของบุคคลกรแต่ละคนมากยิง่ขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้บรษิทัได้ผลตอบแทนตาม
เป้าหมายทีไ่ดว้างไว ้

ในขณะเดยีวกนัหากพจิารณาความคุม้คา่ในการลงทุนพฒันาระบบจากการประเมนิหาอตัราสว่นการลงทุนในระบบ
สารสนเทศเพื่อเปรยีบเทยีบกบัรายไดแ้ละก าไรสทุธริวมของบรษิทัตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 – ปี พ.ศ. 2564 ส าหรบัใชเ้ป็น
ขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจของผูบ้รหิาร จะไดผ้ลสรุปตามตารางที ่5 ดงัน้ี  
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ตารางที ่6  แผนพฒันาระบบสารสนเทศทีน่ าเสนอ 

ตารางที ่5 การประเมนิหาอตัราสว่นการลงทุนในระบบสารสนเทศต่อรายไดแ้ละก าไรสทุธใินระหวา่งปี  
พ.ศ. 2560 – 2564 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 Total 

เงนิลงทุนในแต่ละปี (IT expenses) -1,095,930 -577,500 -384,000 -384,000 -384,000 -2,825,430 

รายไดต้่อปี (Revenue) 48,000,000 50,400,000 51,840,000 53,280,000 55,200,000 258,720,000 

อตัราการลงทุนระบบ
สารสนเทศต่อรายได้ 

2.28% 1.15% 0.74% 0.72% 0.70% 1.09% 

ก าไรสทุธติ่อปี  6,260,870 6,781,640 7,241,705 7,429,531 7,679,966 35,393,711 

อตัราการลงทุนระบบ
สารสนเทศต่อก าไรสทุธิ 

17.50% 8.52% 5.30% 5.17% 5.00% 7.98% 

 
จากการประเมินผลความเกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนแผนงานตามกลยุทธ์ของบริษัท 

เป้าหมายของบรษิทั ปัญหาและอุปสรรคของบรษิทั รวมไปถงึประโยชน์ของผูใ้ชง้าน กบัระบบสารสนเทศทีน่ าเสนอใหม ่
เมือ่น ามาสรุปผลการประเมนิการจดัล าดบัการพฒันาระบบสารสนเทศตามตารางสรุปผลการประเมนิเพื่อจดัล าดบัระบบ
สารสนเทศทีน่ าเสนอใหม ่ผนวกกบัการสอบถามความตอ้งการและความคดิเหน็จากทมีผูบ้รหิาร พบวา่การจดัล าดบัใน
การพฒันาคอ่นขา้งสอดคลอ้งกบัผลการประเมนิ โดยสรุปการจดัล าดบัการพฒันาไดต้ามตารางที ่6 
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