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บทคดัย่อ 

ส่วนงานดิจิทัลแพลตฟอร์ม เป็นส่วนงานของบริษัทเทอร์เมอร์ มีหน้าที่ในการให้บริการสื่อดิจิทัล และสร้าง
ซอฟต์แวรใ์หแ้ก่ บรษิทัเพื่อตอบสนองยุทธศาสตรค์อนเวอร์เจนซข์องบรษิทั โดยมบีรกิารต่างๆ อาทเิช่น ดาวน์โหลด
เพลง ดหูนงั เวบ็ไซต ์และแอปพลเิคชนั สว่นงานดจิทิลัแพลตฟอรม์ บรกิารสือ่ดจิทิลั และซอฟต์แวรข์องส่วนงานดจิทิลั
แพลตฟอร์ม นัน้เป็นบริการเพื่อสนับสนุน และเสรมิสร้างความแขง็แกร่งให้กบัธุรกิจหลกัของกลุ่ม ทัง้ อินเทอร์เน็ต 
เครอืขา่ยโทรศพัท ์และทวี ีซึง่ใชยุ้ทธศาสตรค์อนเวอรเ์จนซเ์ป็นปัจจยัหลกัในการเพิม่ยอดผูใ้ชบ้รกิาร และท าใหลู้กคา้มี
ความผกูพนักบับรกิารต่างๆ ของบรษิทั 

จากเป้าหมายของสว่นงานนัน้มุ่งเน้นในการสรา้ง หรอืพฒันาสือ่ดจิทิลัทีต่รงต่อความตอ้งการของตลาด สามารถใช้
งานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ น าเสนอผลติภณัฑส์ู่ตลาดไดอ้ย่างรวดเรว็ และมคี่าใชจ้่ายในการด าเนินงานทีต่ ่า โดยการ
จดัท าแผนกลยุทธใ์นครัง้นี้เพื่อเป็นแนวทางใหแ้ก่สว่นงานดจิทิลัแพลตฟอรม์ เพื่อน าไปจดัท าแผนกลยุทธท์ีเ่หมาะสมแก่
สว่นงาน และปรบัปรุงส่วนงานใหม้คีุณภาพมากยิง่ขึน้ ดว้ยการพฒันาระบบทีม่คีุณภาพ ตอบสนองความต้องการของ
ลกูคา้ มคี่าใชจ้่ายทีเ่หมาะสม และระบบสามารถสรา้งผลลพัธท์ีด่ ีเพื่อใหอ้งคก์รสามารถแขง่ขนักบัคู่แขง่ได ้

 
ค าส าคญั: แผนกลยุทธ ์ดจิติอลแพลตฟอรม์ คุณภาพของซอฟตแ์วร ์
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Abstract 

The digital platform department (DPD) of T 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 T Corporation:, Thailand’s 
largest cable TV provider, its largest ISP Internet and one of Thailand’s largest mobile operators. 
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, Digital platform, Software quality   
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1. บทน า  
ส่วนงานดจิติอลแพลตฟอรม์ เป็นส่วนงานในเครอืของบรษิทัเทอรเ์มอร์ โดยมหีน้าทีใ่นการใหบ้รกิารสื่อดจิติอล 

และสรา้งซอฟต์แวรใ์ห้แก่บรษิทั ซึง่ส่วนงานนัน้เกดิปัญหาจากการท างานหลายดา้นไดแ้ก่ ไม่มมีาตรการการควบคุม
การท างาน เนื่องจากไม่มมีาตรการการควบคุมการท างานทีช่ดัเจน หรอืมาตรการควบคุมการท างานทีเ่ป็นมาตรฐาน 
ท าใหส้ว่นงานต่างๆ มมีาตรการท างานของตนเอง หรอืไม่ม ีซึง่เมื่อมกีารท างานร่วมกบัส่วนงานอื่นๆ ท าใหเ้กดิปัญหา
ในการท างาน เช่น บางส่วนงานต้องมกีารตรวจสอบคุณภาพงานก่อนน าไปใช้งาน แต่บางส่วนงานไม่มกีารตรวจสอบ
คุณภาพงาน เมื่อมกีารท างานร่วมกนัท าใหเ้กดิปัญหา งานอาจไม่มคีุณภาพ และท าใหง้านมคีวามล่าชา้ในการน าไปใช้
งาน 

ส่วนงานดจิติอลแพลตฟอรม์ มผีลติภณัฑใ์นส่วนงานมากมาย ทัง้ เกม, เวบ็ไซต์, แอปพลเิคชนั เป็นต้น แต่ไม่
สามารถหารายละเอยีดของผลติภณัฑ์นัน้ๆได้ ต้องท าเรื่องขอไปยงัส่วนงานที่เกี่ยวขอ้ง เช่น อยากทราบจ านวนผู้ใช ้
HTV ต้องใช้ระยะเวลานานถงึจะไดข้อ้มูล หรอือยากทราบว่า HTV มอียู่บนเพลตฟอร์มไหนบ้าง (Website, Wap,  
Application) ท าใหม้ผีลในการน าผลติภณัฑเ์ขา้ไปรวมกบัผลติภณัฑห์ลกัขององคก์ร เช่น มแีอปพลเิคชนัดูทวีแีลว้ แต่
ทางบรกิารหลกั (ทวี)ี ต้องการแอปพลเิคชนัทีดู่ทวี ีทางส่วนงานไม่สามารถทราบได้ว่ามผีลติภณัฑด์งักล่าวแล้ว ต้อง
สอบถามไปยงัส่วนงานอื่นๆ ท าให้บางทมีีการสร้างแอปพลิเคชนัซ ้าซ้อนของเดมิ ไม่สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้
สม ่าเสมอ เน่ืองจากทางสว่นงานดจิติอลแพลตฟอรม์ ต้องการใหบ้รกิารสื่อออนไลน์แก่ลูกคา้จงึต้องการใหบ้รกิารต่างๆ
ในสว่นงานสามารถใหบ้รกิารลกูคา้ไดอ้ย่างต่อเนื่อง สม ่าเสมอ ไม่เกดิปัญหา แต่ในปัจจุบนับางผลติภณัฑเ์ช่น HTV เมื่อ
มกีจิกรรมพเิศษ เช่น ถ่ายทอดกฬีา ละครทีเ่ป็นทีน่ิยม มกัจะเกดิปัญหาท าใหลู้กคา้เขา้ใชง้านไม่ได้ อกีทัง้ส่วนงานไม่มี
ช่องทางในการแกปั้ญหาเบือ้งตน้ ท าใหม้กีารรอ้งเรยีนเป็นจ านวนมาก และท าใหล้กูคา้ไม่พอใจ มผีลแก่บรกิารหลกัของ
องคก์รในดา้นความผูกผนั เพราะลูกคา้ใชง้านเนื่องจากมบีรกิารเสรมิมากมาย แต่ไม่สามารถบรกิารไดต้ามทีโ่ฆษณา 
อีกทัง้ไม่สามารถวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า  และไม่สามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันได้ 
เนื่องจากไม่มเีครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มูลและวเิคราะหข์อ้มูล ท าใหเ้มื่อคู่แข่งเริม่มกีารออกผลติภณัฑส์ู่ตลาด ทางส่วน
งานจงึท าการเร่งท าผลติภณัฑใ์หม่ทีม่คีวามคลา้ยคลงึกบัคู่แขง่ ทัง้ทีย่งัไม่ทราบความต้องการของลูกคา้ของตนเอง ท า
ใหผ้ลติภณัฑท์ีน่ าเสนอออกมาไม่ตรงตามความต้องการของลูกคา้ เพราะไม่ไดว้เิคราะหค์วามต้องการของตลาดอย่าง
รอบคอบ ท าใหเ้สยีเงนิในการท าผลติภณัฑท์ีม่ผีู้ใชง้านน้อย และสญูเสยีลูกคา้บางกลุ่มเนื่องจากไม่สามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของลกูคา้ได ้

การท างานดา้นทรพัยากรบุคคลนัน้ พนกังานควรจะสามารท างานไดต้รงตามหน้าที ่แต่พนกังานบางคนไม่สามารถ
ท างานไดต้รงตามหน้าที ่ท าใหเ้สยีระยะเวลาในการปรบัโคด้และคนในการพฒันาโคด้ ซึง่ปัญหานี้ท าใหเ้สยีทรพัยากร
เงนิในการท างาน,ระยะเวลาการท างานทีม่ากเกนิไป ท าใหเ้สยีโอกาสในการพฒันางานใหม่ๆ รวมทัง้ระบบสารสนเทศ
ในปัจจุบนัมปัีญหาในการน าขอ้มูลการใชง้านของลูกคา้จากระบบ Google Analytics มาวเิคราะหค์วามต้องการของ
ลูกค้า เนื่องจากข้อจ ากดัในการเก็บขอ้มูล เพราะบางผลิตภัณฑ์ต้องการทราบรายละเอียดของลูกค้าที่ใช้งาน เช่น 
แพคเกจ, เบอรโ์ทรศพัท์ ท าใหไ้ม่สามารถวเิคราะหข์อ้มูลการใชง้านของลูกคา้หรอืพฤตกิรรมของลูกคา้ได้  และระบบ 
CMS (Content Management System) ไม่รองรบัการใชง้านทีห่นาแน่น เมื่อมกีารเขา้ใชง้านจ านวนมากจะท าใหร้ะบบ
CMS ไม่สามารถท างานได้ ปัญหาทางดา้นระบบสารสนเทศเป็นปัญหาในดา้นการลงทุน แต่ไม่มกีารลงทุน เพราะไม่
ตระหนกัถงึประโยชน์ทีแ่ละผลกระทบ 
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จากปัญหาที่กล่าวมาเบื้องต้น ส่วนงานจึงจ าเป็นต้องมีการจดัหาแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถผลิต
ซอฟตแ์วรท์ีเ่หมาะสมทีส่ดุใหแ้ก่สว่นงาน ทัง้เรื่อง เงนิ (Cost) คุณภาพ (Quality) และประสทิธผิล (Productivity) ท าให้
ส่วนงานผลติสื่อดจิติอลที่ตรงต่อความต้องการของตลาด สามารถใช้งานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และส่วนงานได้ผล
ก าไร เพื่อใหบ้รษิทัสามารถเป็นผูน้ าในเรื่องดจิติอล คอนเทนทภ์ายใตยุ้ทธศาสตรค์อนเวอรเ์จนซข์องบรษิัท 

 
2. ภาพรวมขององคก์ร 

สว่นงานดจิทิลัแพลตฟอรม์ เป็นสว่นงานในเครอืของบรษิทัเทอรเ์มอร์ มหีน้าทีใ่นการใหบ้รกิารสื่อดจิทิลั และสรา้ง
ซอฟต์แวรใ์หแ้ก่บรษิทั เพื่อตอบสนองยุทธศาสตรค์อนเวอรเ์จนซ ์การใหบ้รกิารสื่อดจิทิลัต่างๆ อาทเิช่น บรกิารต่างๆ 
ทัง้บริการ ดาวน์โหลดเพลง ดูหนัง เวบ็ไซต์ และแอปพลเิคชนั บริการสื่อดิจทิลั และซอฟต์แวร์ของ ส่วนงานดจิิทลั
แพลตฟอร์ม นัน้เป็นบรกิารเพื่อสนับสนุน และเสรมิสร้างความแขง็แกร่งให้กบัธุรกจิหลกัของบรษิัท ทัง้อนิเทอร์เน็ต 
เครื่อยข่ายโทรศพัท์ และทมี ีโดยการเพิม่ขดีความสามารถของการสื่อสาร (Communication) เพื่อให้ผูบ้รโิภคไดร้บั
ขอ้มลูขา่วสาร สาระ และความบนัเทงิครบวงจร 

ส่วนงานดจิทิลัแพลตฟอร์ม เป็นส่วนงานทีท่ าธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสื่อดจิทิลั ซึง่ไม่ได้สรา้งเพยีงแค่เวบ็ไซต์ หรอื
แอปพลเิคชนัเท่านัน้ แต่รวมไปถึงแพลตฟอร์มทัง้หมด (Platform) โดยค าว่าแพลตฟอร์ม หมายถึง โปรแกรมที่จะ
สามารถขยายขดีความสามารถการท างานอย่างไม่จ ากดั ซึ่งจะมีการพฒันาฟังก์ชนั หรอืมอดูลใหม่ๆ มาต่อยอดอยู่
ตลอดเวลา หรอืเกดินวตักรรมใหม่ๆ เพื่อใหส้ามารถน าไปท างาน และเชื่อมต่อกบัระบบอื่นได ้โดยค าว่าแพลตฟอร์ม
ไม่ไดจ้ ากดัอยู่แค่ เวบ็ไซต ์หรอืแอปพลเิคชนัเท่านัน้ แต่ยงัรวมไปถงึซอฟต์แวร ์ผลติภณัฑ ์หรอื บรกิารต่างๆ อาทเิช่น 
โซเชยีลมเีดยี โมบายไซต์ อเีมล เกมส ์ทวีอีอนไลน์ เพลงออนไลน์ เป็นต้น อย่างเช่น เวบ็มวิสกิ สามารถซือ้ขายเพลง
ผ่านแอปพลเิคชนั เวบ็ไซต ์หรอืเอสเอม็เอส 

บรษิทัเทอรเ์มอร์ ด าเนินธุรกจิภายใต้ยุทธศาสตรค์อนเวอรเ์จนซ ์โดยการผสมผสานบรกิารภายในกลุ่มบรษิทัเขา้
ด้วยกนัเพื่อรองรบัธุรกจิใหม่ๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ของบริษัท ได้แก่ ทมีูฟ ผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ ทีออนไลน์      
ผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต และบรอดแบนดอ์นิเทอรเ์น็ตรายใหญ่ทีส่ดุของประเทศ รวมทัง้เป็นผู้ใหบ้รกิารโทรศพัทพ์ืน้ฐาน 
และทวีชินัส ์เป็นผูใ้หบ้รกิารโทรทศัน์ระบบบอกรบัเป็นสมาชกิ ยุทธศาสตรค์อนเวอรเ์จนซท์ าใหบ้รษิทัมเีอกลกัษณ์โดด
เด่น และแตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่นๆ ด้วยการผสมผสานบริการการสื่อสารครบวงจรเข้ากับคอนเทนท์ที่
หลากหลาย นอกจากนี้ ยุทธศาสตรค์อนเวอรเ์จนซย์งัเป็นปัจจยัหลกัในการเพิม่ยอดผูใ้ชบ้รกิาร และท าใหลู้กคา้มคีวาม
ผูกพนักบับรกิารต่างๆ ของบรษิทั ซึ่งการใหบ้รกิารสื่อดจิทิลัคอนเทนต์เป็นส่วนส าคญัทีช่่วยเพิม่คุณค่าให้กบับรกิาร
ต่างๆ ภายในกลุ่มของบรษิทั 
2.1 วิสยัทศัน์ (Vision) 

วนันี้ บรษิทั คอืผู้บุกเบกิ และผู้น าดา้นคอนเวอร์เจนซ ์รายแรก และรายเดยีวในประเทศไทย ทีพ่รอ้มตอบสนอง 
และเตมิเตม็ทุกไลฟ์สไตล ์ดว้ย “Convergence Platform” และ อุปกรณ์ (Device) ทีห่ลากหลาย เราเชื่อว่า เราสามารถ
ทีจ่ะท าใหล้กูคา้ ผูบ้รโิภค และทุกคนในสงัคมสามารถแบ่งปัน และมอบคุณค่าการมกีนั และกนั เพราะนัน่คอื คุณค่าอนั
แทจ้รงิของชวีติ 
2.2 พนัธกิจ (Mission) 

การมุ่งมัน่น าความรู้ ข่าวสาร และความบนัเทิง โดยการเติมเต็ม ไลฟ์สไตล์ และอีคอมเมิร์ซ การเข้าถึง และ
แลกเปลีย่นคุณค่าของกนั และกนั ตลอดจนสง่เสรมิคุณค่าทีย่ ัง่ยนืใหแ้ก่ประชาชน เยาวชน และทุกภาคสว่นพรอ้มๆ กบั
การการสรา้งคุณค่าใหก้บัองคก์ร พนกังาน และผูถ้อืหุน้ 
2.3 เป้าหมายการด าเนินธรุกิจของส่วนงานดิจิตอลแพลตฟอรม์ 

สว่นงานดจิทิลัแพลตฟอรม์ มุ่งเน้นการสรา้ง หรอืพฒันาสือ่ดจิทิลัทีต่รงต่อความต้องการของตลาด สามารถใชง้าน
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ น าเสนอผลติภณัฑส์ู่ตลาดไดอ้ย่างรวดเรว็ และมคี่าใชจ้่ายในการด าเนินงานทีต่ ่า โดยส่วนงาน
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ดจิทิลัแพลตฟอร์มผลติสื่อดจิทิลัเพื่อเพิม่ยอดผูใ้ช้บรกิารใหแ้ก่บรกิารหลกั และสร้างความผูกพนัแก่ลูกค้าของบรษิัท 
และภายในสว่นงานตอ้งพฒันาใหเ้ป็นองคก์รการเรยีนรู ้และสรา้งความผูกพนักบัพนกังานในสว่นงาน 
2.4 บทความท่ีเก่ียวข้อง 

แผนกลยุทธน์ี้มกีารน าบทความเรื่อง ซอฟต์แวรเ์ฮาสท์ีด่ ีเพื่อน ามาปรบัปรุงและพฒันาการท างานเพื่อให้ส่วนงาน
ดจิติอลแพลตฟอรม์สรา้งผลก าไร และตอบสนองต่อเป้าหมายขององคก์รและสว่นงาน 

2.4.1 บทความเรื่องซอฟตแ์วรเ์ฮาสท่ี์ดี (Moreno and Gomes, 2012) ควรประกอบไปดว้ย 3 องคป์ระกอบ 
ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่าย (Cost) การผลติ (Productivity) และคุณภาพ (Quality) 

2.4.1.1 ค่าใชจ้่าย (Cost) โดยการควบคุมค่าใชจ้่าย ซึง่ยงัสามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของลกูคา้ได ้ความ
ต้องการของลูกคา้ประกอบไปด้วย ความสามารถของระบบ (Functionality), ระยะเวลาในการท าโปรเจค (Time-to-
project), ค่าใชจ้่าย (Cost) และนวตักรรม (Innovation)  

2.4.1.2 การผลติ (Productivity) การทีซ่อฟตแ์วรส์ามารถใชง้านไดห้ลากหลายนัน้ตอ้งมกีารสรา้งหรอืการผลติ
ซอฟต์แวร์ที่ท าให้เกิดประโยชน์หรือใช้ซ ้าได้มากที่สุด ประกอบไปด้วย อิสระ (Independence) เข้าใจง่าย 
(Understandability) ยดืหยุ่น (Flexible) มองเหน็ได ้(Visible) และนามธรรม (Abstraction)  

2.4.1.3 คุณภาพ (Quality) ซอฟตแ์วรท์ีม่คีวามน่าเชื่อถอื ควรท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ประกอบไปดว้ย 
การท างาน (Functionality) ความน่าเชื่อถอื (Reliability) ผูใ้ชใ้ชง้านไดง้่าย (Usability) ท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
(Efficiency) การดแูล (Maintainability) และพกพาได ้(Portability)  

2.4.2 บทความเรื่อง 5 องคป์ระกอบท่ีท าให้ธุรกิจซอฟตแ์วรป์ระสบความส าเรจ็ (Ryvit, n.d.) ธุรกจิดา้น
ซอฟต์แวร์จะไม่สามารถอยู่รอดได้ถ้าไม่สามารถติดต่อกบัแพลตฟอรม์อื่นๆ  ในบรษิัทได ้เนื่องจากจะไม่สามารถให้
ขอ้มลูทีม่ปีระโยชน์และหลากหลายแก่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งได ้โดยการเพิม่หรอืลด (Scalability) คอื กุญแจส าคญัในการประสบ
ความส าเรจ็ทีส่ามารถมองเหน็ไดใ้นดา้นการเงนิ ผูบ้รหิารควรวางรากฐานทีด่เีพื่อหาจุดบกพร่อง โดยประกอบไปดว้ย  
5 องคป์ระกอบ  

2.4.2.1 ระบบงานควรท าเองหรอืจา้งภายนอก เราควรรูค้วามสามารถหลกัขององคก์รและสนใจหรอืมุ่งเน้นใน
สิง่ส าคญั ถ้าสามารถจา้งภายนอกและยงัสามารถสรา้งประโยชน์ใหแ้ก่องคก์ร ใหจ้า้งภายนอกทีถ่นัดในการท างานนัน้ 
โดยไม่ตอ้งพยายามท าดว้ยตวัเอง  

2.4.2.2 คนทีเ่หมาะสมในทมี จา้งคนทีด่ทีีสุ่ดทีส่ามารถจา้งงานได้ คุณต้องการคนทีส่ามารถท างานไดด้ี และ
สามารถพาองคก์รไปสูเ้ป้าหมายได ้โดยไม่ตอ้งการเพิม่ขนาดของทมี 

2.4.2.3 ท าอย่างไรใหท้ างานอย่างมปีระสทิธภิาพ น าสิง่ทีท่ าใหง้านไม่มปีระสทิธภิาพออก คอืในแต่ละขัน้ตอน
ของการท างานนัน้ ควรสรา้งคุณค่าหรอืผลประโยชน์ใหแ้ก่ลกูคา้ ถา้ไม่สามารถสรา้งประโยชน์ได ้ใหท้ าการปรบัเปลีย่น
หรอืเอาออก 

2.4.2.4 ท าไมขอ้ตกลงถงึแพ้หรอืชนะ การท าธุรกจิแบบ B2B นัน้ขอ้ตกลงอาจจะแพ้หรอืชนะกไ็ด ้ขึน้กบั
องคป์ระกอบดงันี้ คุณค่าที่จะได้จากเงนิทีจ่่าย, การสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างลูกคา้นัน้ เพื่อท าให้ลูกคา้เชื่อใจในการ
ท างานร่วมกนักบับรษิทั เมื่อสามารถตอบสนองและสรา้งขอ้เสนอแก่ลกูคา้ไดต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้แลว้จะท า
ใหเ้ราแตกต่างจากคู่แขง่ 

2.4.2.5 สิง่ที่ลูกค้ามกัจะแนะน าเกี่ยวกบัการท างาน การที่ลูกค้าแนะน าหรอืให้ขอ้เสนอแก่บรษิัทท าให้เรา
มองเหน็สิง่ที่ลูกค้าต้องการ นัน่เป็นขอ้มูลที่มคีุณค่าแก่องค์กร ซึ่งท าใหส้ามารถน าไปปรบัปรุงตนเอง เพื่อทีจ่ะท าให้
องคก์รกา้วหน้า 
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3. การวิเคราะหข์ององคก์ร 
3.1 การวิเคราะหโ์ดยใช้ SWOT Analysis 
 

จดุแขง็ (Strength) จดุอ่อน (Weakness) 
1. สว่นงานมคีวามช านาญในการผลติซอฟตแ์วร ์และ
ดแูลผลติภณัฑ ์

1. งานไม่มคีุณภาพ ท าใหล้กูคา้เกดิปัญหาในการใชง้าน 
เช่น เขา้ใชง้านไม่ได ้

2. มผีลติภณัฑท์ีห่ลากหลายทัง้ คอนเทนท ์(Content) 
และบรกิาร (Service) 

2. การใหบ้รกิาร (การเขา้ใชง้าน) ทีไ่ม่คงทีด่า้นสือ่ดจิทิลั 
บางเวลาไม่สามารถเขา้ใชง้านได ้

3. สามารถใชข้อ้มลู หรอืเทคโนโลยทีัง้ดา้น ทวี ี
อนิเทอรเ์น็ต และโทรศพัทม์อืถอืได ้ 

3. ไมม่มีาตรการการควบคุมการท างานท าใหง้านไมม่ี
ประสทิธภิาพ หรอืเกดิปัญหาในการใชง้าน 

 4. เทคโนโลยใีนปัจจุบนัมกีารเปลีย่นแปลงบ่อย แต่บรษิทั
ไม่ใช่องคก์รแห่งการเรยีนรู ้ท าใหไ้ม่สามารถปรบัตวัได้
ทนักบัเทคโนโลย ี

โอกาส (Opportunity) อปุสรรค และภยัคกุคาม (Threats) 
1. มเีทคโนโลยใีหม่ๆ เพิม่ขึน้จงึท าใหม้ผีูใ้ชบ้รกิารเพิม่
มากขึน้ และเพิม่ประสทิธภิาพการท างานของระบบ 

1. ถา้ไม่สามารถพฒันาระบบไดต้รงความตอ้งการ ลกูคา้
อาจจา้งภายนอกได ้

2. ในปัจจบุนัมผีูใ้ชส้ือ่ดจิทิลั หรอืดจิทิลัแพลตฟอรม์
จ านวนมาก อาทเิช่น โทรศพัทม์อืถอื เป็นตน้ 

2. เทคโนโลยมีมีากขึน้ แต่ไมต่อบสนองความตอ้งการ
ของผูใ้ชง้าน และไม่คุม้ค่าต่อการลงทุน 

 
จากการวเิคราะหส์ว่นงานดจิติอลแพลตฟอรม์ โดยใช ้SWOT พบว่า สว่นงานมจีุดแขง็คอื บรษิทัมคีวามช านาญใน

การผลติชอฟต์แวร์ โดยมกีารประเมนิความพงึพอใจจากผูใ้ชบ้รกิารมคี่าเฉลีย่ KPI อยู่ในเกณฑด์ ีหรอืเกรด B อกีทัง้
บรษิทัมผีลติภณัฑห์ลากหลายดา้นและมขีอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีม่าจากบรษิทัหลกัคอื บรษิทัเทอรเ์มอร ์ท าใหบ้รษิทัสามารถ
สรา้งซอฟตแ์วรไ์ดห้ลากหลาย และตรงต่อความตอ้งการของตลาดไดท้นัต่อความตอ้งการของตลาด 

อกีทัง้บรษิทัมจีุดอ่อนคอื ระบบงานไม่มคีุณภาพ และการใหบ้รกิาร ทัง้เกดิจากคน และทรพัยากร ท าใหเ้กดิปัญหา
ในการใช้งาน และบริษัทไม่ใช้องค์กรแห่งการเรียนรู้ท าให้ไม่สามารถปรบัตัวได้ทนัเกี่ยวกบัเทคโนโลยี  และไม่มี
มาตรการการควบคุมการท างาน ท าใหง้านไม่มปีระสทิธภิาพ  

บรษิทัเป็นผูผ้ลติซอฟตแ์วรซ์ึง่ตอ้งการใหค้นมาใชซ้อฟตแ์วร์ ซึง่ในปัจจุบนัมเีทคโนโลยใีหม่ๆเพิม่มากขึน้และสงัคม
พึง่พาเทคโนโลยมีากขึน้ ท าใหม้ผีูใ้ชบ้รกิารสื่อดจิติอล และสื่อดจิติอลมคีวามส าคญัมากขึน้ แต่ในปัจจุบนัสื่อดจิติอลมี
ความหลากหลาย ทัง้เทคโนโลยแีละสือ่ดจิติอลทีเ่พิม่มากขึน้ ท าใหไ้ม่ตอบสนองตรงตามความต้องการของผูใ้ชบ้รกิาร 
หรอืคุม้ค่าต่อการลงทุน 

โดยบรษิทัมหีน้าทีผ่ลติซอฟตแ์วร ์ควรค านึงถงึ ค่าใชจ้่าย ประสทิธผิล และคุณภาพ ซึง่บรษิทัไม่สามารถท าไดใ้น
สว่นของ ประสทิธผิล และคุณภาพ เพราะฉะนัน้บรษิทัควรจะมกีารปรบัปรุงจุดอ่อนของบรษิทั ท าใหจุ้ดอ่อนกลายเป็น
จุดแขง็ ซึ่งจะช่วยให้องค์กรพฒันาไปได้มากขึน้ และอยู่ได้แม้สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกจะ
เปลีย่นไปกต็าม  
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3.2 การวิเคราะหโ์ดยใช้ Five Forces Model 
 3.2.1 การแข่งขนัในอตุสาหกรรม (Rivalry between existing firms ) 

 อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์มหีลายบรษิัทที่ท าธุรกจิด้านการผลติซอฟต์แวร์ในประเทศไทย อาทเิช่น Prosoft 
Comtech Co. Ltd., Thai Soft, Tele Access เป็นตน้ ซึง่ธุรกจิดา้นซอฟตแ์วรเ์ป็นธุรกจิทีก่ าลงัเป็นทีน่ิยมในปัจจุบนั ท า
ใหม้กีารแข่งขนัภายในอุตสาหกรรมซอฟต์แวรส์งู แต่บรษิทัทีจ่ะอยู่อย่างประสบความส าเรจ็ในระยะยาวหาไดย้าก ซึง่
บรษิทัซอฟตแ์วรท์ีอ่ยู่ไดอ้ย่างยัง่ยนืนัน้มน้ีอย เนื่องจากการแขง่ขนัทีส่งูขึน้ และเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นอย่างรวดเรว็  

 ดงันัน้การเติบโตของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์นัน้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากส่วนงานดิจิทัล 
แพลตฟอรม์นัน้รบังานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสื่อดจิทิลัจากภายในองคก์ร ซึง่ในองคก์รมเีพยีงส่วนงานเท่านัน้ทีจ่ดัท าสื่อดจิทิลั 
จงึท าใหไ้มมี่การแข่งขนัภายในอตุสาหกรรม 

3.2.2 การเข้ามาของคู่แข่งขนัรายใหม่ (Threat of new entrants ) 
 ส่วนงานดิจทิลัแพลตฟอร์ม ท างานที่ได้รบัมอบหมายจากบรษิัทเทอร์เมอร์ ซึ่งจะมีการจ้างงานภายนอก

ต่อเมื่องานมปีรมิาณมากจนส่วนงานไม่สามารถท าไดต้ามก าหนดเวลา ถึงแม้อุตสาหกรรมซอฟต์แวรม์แีนวโน้มการ
แขง่ขนัทีส่งูมากขึน้ เนื่องจากเป็นยุคของเทคโนโลย ีแต่สว่นงานดจิทิลัแพลตฟอรม์เป็นสว่นงานภายในบรษิทัเทอรเ์มอร ์
ท าใหไ้ม่มกีารคุกคามจากคู่แขง่ขนัรายใหม่ 

3.2.3 อ านาจการต่อรองของผูบ้ริโภค (Bargaining power of customer) 
 ส่วนงานดจิทิลัแพลตฟอรม์เป็นส่วนงานของบรษิทัเทอรเ์มอร์ ซึง่ทางส่วนงานรบังานจากบรษิทั ท าให้ส่วน

งานสามารถก าหนดระยะเวลาการท างาน และขอบเขตงานที่จะท าได้ด้วยตนเอง แต่งานที่ท านัน้ต้องตรงตามความ
ต้องการของบริษัท ซึ่งทางบริษัทเทอร์เมอร์ ด าเนินธุรกิจภายใต้ยุทธศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ ท าให้ที่ทางส่วนงาน
สามารถรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสนิคา้ ท าใหส้ามารถผลติสื่อทีต่รงตามความต้องการของบรษิทั จงึท าให้
อ านาจการต่อรองของผูใ้ช้บริโภคต า่ 

3.2.4 อ านาจการต่อรองของผูผ้ลิต (Bargaining power of suppliers) 
 เน่ืองจากสว่นงานดจิทิลัแพลตฟอรม์ เป็นผูผ้ลติสือ่ดจิทิลั หรอืดจิทิลัแพลตฟอรม์ใหแ้ก่กลุ่มของบรษิทั จงึท า

ใหส้ามารถใชเ้น้ือหาขอ้มลูของผลติภณัฑต่์างๆ ของบรษิทัได ้ทัง้เพลง หนงั คอนเทนต ์และการใชบ้รกิารโฮสติ้ง อกีทัง้
บรษิทัเทอรเ์มอร์ จะแบ่งการท างานเป็นส่วนงาน ซึ่งส่วนงานในบรษิทัทัง้หมดนัน้จะมอี านาจเท่าเทยีมกนั ท าใหก้าร
ท างานทีต่อ้งพึง่พาสว่นงานอื่นๆ จะสามารถเจรจาต่อรองใหเ้ป็นไปตามความต้องการของส่วนงาน จงึท าใหอ้ านาจใน
การต่อรองของผูผ้ลิตปานกลาง 

3.2.5 สินค้าทดแทน (Threat of substitutes) 
 สว่นงานดจิทิลัแพลตฟอรม์ เป็นสว่นงานของบรษิทัเทอรเ์มอร ์ซึง่เป็นผูผ้ลติสือ่ดจิทิลั หรอืดจิทิลัแพลตฟอรม์

เพยีงผูเ้ดยีว ท าใหไ้ม่มสีนิคา้ทดแทน เนื่องจากทุกผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วกบัสื่อดจิทิลัจะอยู่ภายใต้การท างานของส่วนงาน 
จงึท าใหไ้ม่มีการคกุคามจากสินค้าทดแทน 

 
จากการวเิคราะหโ์ดยใช ้Five forces model ท าใหเ้หน็สภาพแวดล้อมขององค์กรภายนอก ซึง่ไม่มกีารแข่งขนั

ภายในอุตสาหกรรม ไม่มกีารคุกคามจากคู่แข่งขนัรายใหม่ และไม่มกีารคุกคามจากสนิคา้ทดแทน เนื่องจากเป็นส่วน
งานของบรษิทัเทอรเ์มอร ์ซึง่ท างานดา้นสือ่ดจิติอล หรอืดจิติอลแพลตฟอรม์ใหแ้ก่บรษิทั อกีทัง้สว่นงานสามารถก าหนด
ขอบเขตของงาน ระยะเวลาได้ด้วยตนเองเนื่องจากท างานภายใต้บรษิัทเดยีวกนักบัส่วนงานอื่น ซึ่งแต่ละส่วนงานมี
อ านาจที่เท่าเทยีมกนั จงึท าให้อ านาจในการต่อรองของผู้บรโิภคต ่า รวมทัง้การต่อรองของผู้ผลติเนื่องจากใช้ขอ้มูล 
ขา่วสารภายในธุรกจิของบรษิทั ทัง้ เพลง ทวี ีอนิเทอรเ์น็ต ขา่ว สือ่สิง่พมิพ ์เป็นตน้ เพราะกลยุทธค์อนเวอรเ์จนซ์ ท าให้
อ านาจของผูผ้ลติต ่าเพราะทุกสว่นงานตอ้งใชข้อ้มลูร่วมกนั  
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3.3 การวิเคราะหโ์ดยใช้ VRIO framework 
 

คณุค่า (Value) ความหายาก (Rare) 
1. มผีูเ้ชีย่วชาญทางดา้นการท าเวบ็ไซต ์และ 
แอปพลเิคชนั ทัง้การออกแบบ และการเขยีน
โปรแกรม โดยมผีลติภณัฑม์ากกว่า 100 ชิน้ เช่น 
HTV, AF, The Voice เป็นตน้ 

1. มแีพลตฟอรม์ทีห่ลากหลาย อาทเิช่น เวบ็ไซต ์แอป
พลเิคชนั โซเชยีลมเีดยี โมบายไซต ์อเีมล เกมส ์ทวีี
ออนไลน์ เพลงออนไลน์ เป็นตน้ 

2. ไดร้บัการสนบัสนุนจากบรษิทัเทอรเ์มอร ์ 2. มผีลติภณัฑท์ีห่ลากหลายทัง้ คอนเทนท ์(Content) และ
บรกิาร (Service) 

3. มอีุปกรณ์ในการใหบ้รกิารเป็นของตนเอง ทัง้เครื่อง 
เซริฟ์เวอร ์ดาตา้เบส สตรมีมิง่  

 

4. มคีอนเทนท ์หรอืขอ้มลูในการใหบ้รกิารของตนเอง 
ทัง้ ขา่ว เพลง รายการทวี ี

 

ลอกเลียนแบบได้ยาก (Imitability) การจดัการบริหารท่ีดี (Organization) 
1. เป็นผูใ้หบ้รกิารสือ่ดจิทิลั หรอืดจิทิลัแพลตฟอรม์ที่
ครบวงจร 

1. สวสัดกิารทีเ่หมาะสม ท าใหพ้นกังานมอีตัราการออกต ่า 

2. ความเชีย่วชาญในการผลติซอฟตแ์วร ์และ
ผลติภณัฑ ์

 

 
จากการวเิคราะหโ์ดยใช ้Five forces model ท าใหเ้หน็สภาพแวดลอ้มขององคก์รภายใน ท าใหเ้หน็ความส าคญั

ของทรพัยากรของสว่นงาน โดยทรพัยากรนัน้ค านึงถงึ บุคลากร เงนิทุน เครื่องจกัร วตัถุดบิ การจดัการ และเวลา ซึง่ได้
มองเหน็ความส าคญัของหน่วยงามดงันี้ทางดา้นความมคีุณค่า บรษิทัมผีูเ้ชีย่วชาญดา้นการสรา้งสื่อดิจติอลทัง้เวบ็ไซต ์
และแอปพลเิคชนั อกีทัง้เป็นสว่นงานทีด่ าเนินงานภายใตบ้รษิทัเทอรเ์มอร ์ท าใหม้คีอนเทนทท์ีห่ลากหลายทัง้ เพลง, ทวีี
, ข่าวสาร เป็นต้น รวมทัง้อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการด าเนินงานบนสื่อดจิติอล อาทเิช่น เครื่อเซริฟ์เวอร ์อนิเทอรเ์น็ต เป็นต้น 
โดยการท ามแีพลตฟอร์มทีห่ลากหลายและผลติภณัฑท์ี่หลากหลายท าใหห้าไดย้ากในตลาด รวมทัง้ลอกเลยีนแบบได้
ยาก เพราะถา้ตอ้งการลอกเลยีนแบบตอ้งใชร้ะยะเวลาและหาพนัธมติร โดยสว่นงานนัน้มสีวสัดกิารที่ รวมถงึวฒันธรรม
องคก์รทีแ่ขง็แรงท าใหอ้ตัราการเขา้ออกต ่า  
3.4 การวิเคราะหโ์ดยใช้ Critical success factor 

จากเป้าหมายของส่วนงานดจิทิลัแพลตฟอรม์ มุ่งเน้นการสร้าง หรอืพฒันาสื่อดจิทิลัทีต่รงต่อความต้องการของ
ตลาด สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ น าเสนอผลิตภัณฑ์สู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว และมีค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานต ่า ส่วนงานดจิิทลัแพลตฟอร์ม ผลติสื่อดจิทิลัเพื่อเพิม่ยอดผู้ใช้บรกิารให้แก่บรกิารหลกั และสร้างความ
ผกูพนัแก่ลกูคา้ของบรษิทั และภายในสว่นงานตอ้งพฒันาใหเ้ป็นองคก์รการเรยีนรู ้และสรา้งความผกูพนักบัพนกังานใน
สว่นงาน 

มทีัง้สิน้ 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ 
(1) งานมคีุณภาพ โดยลกูคา้สามารถใชง้านไดอ้ย่างสม ่าเสมอ (ความเสถยีรในการใชง้าน) ไม่เกดิปัญหาในการใช้

งาน และสามารถเขา้ใชง้านไดอ้ย่างรวดเรว็ 
(2) ความตอ้งการของลกูคา้ สามารถสรา้งผลติภณัฑ ์ตรงต่อความตอ้งการของลูกคา้ โดยสามารถวเิคราะหค์วาม

ตอ้งการของกลุ่มลกูคา้ไดอ้ย่างแม่นย า 
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(3) ระยะเวลาในการสรา้งผลติภณัฑ ์และน าเขา้สูต่ลาด ใชร้ะยะเวลาในการสรา้งผลติภณัฑ ์และการน าเขา้สู่ตลาด
ทีร่วดเรว็ เพื่อสูก้บัคู่แขง่รายอื่นๆ ได ้

(4) บริหารทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์ ทัง้คน และเงิน เพื่อสร้างรายได้ และสร้างผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับ
ผูบ้รโิภค 

3.5 สรปุผลการวิเคราะห ์  
จากการวเิคราะหท์ัง้ 4 เครื่องมอืการวเิคราะหน์ัน้ เหน็ไดว้่า SWOT Analysis นัน้ควรใชจุ้ดแขง็และจุดอ่อนมาสรา้ง

กลยุทธข์องสว่นงาน Five Forces Analysis นัน้ไม่เหมาะสมน ามาใชส้รา้งกลยุทธเ์น่ืองจากสว่นงานดจิติอลแพลตฟอรม์ 
ไม่มกีารแขง่ขนั, การคุกคามและสนิคา้ทดแทน รวมถงึการต่อรองของผูผ้ลติและผูบ้รโิภคต ่า, VRIO Framework ท าให้
เหน็ถงึความส าคญัในส่วนงานสามารถน าไปเสรมิสรา้งกลยุทธใ์หแ้ขง็แกร่งได้ และCritical Success Factor นัน้มี
ความส าคญัต่อส่วนงานดจิติอลแพลตฟอรม์เป็นอย่างมาก เนื่องจากถ้าส่วนงานไม่สามารถท าไดต้ามปัจจยัที่จะท าให้
ประสบความส าเรจ็นัน้ สว่นงานกไ็ม่สามารถสรา้งงานทีม่คีุณค่าต่อองคก์รได ้
3.6 การแก้ปัญหาหรอืแนวทางการด าเนินงาน 

จากบทวเิคราะหจ์ะเหน็ไดว้า่ประเดน็ปัญหาทีส่ าคญัไดแ้ก่ ปัญหาดา้นคุณภาพของซอฟตแ์วร ์ซึง่เป็นปัจจยัส าคญัที่
ท าใหเ้กดิปัญหาในองคก์ร การทีจ่ะท าใหส้่วนงานดจิติอลแพลตฟอรม์สามารถท างานไดอ้ย่างมคีุณภาพนัน้ สิง่ทีส่ าคญั
ทีส่ดุคอื คนหรอืบุคลากร เน่ืองจากเป็นผูค้ดิคน้ และสรา้งซอฟต์แวรใ์หต้รงต่อความต้องการของลูกคา้ เราจงึควรแกไ้ข
ปัญหาจากตวับุคคลหรอืบุคลากรเป็นสิง่ส าคญั ทัง้จากการจดัหาบุคลากร และการวางมาตรการหรอืขัน้ตอนการท างาน
ทีเ่ป็นทีย่อมรบัของสว่นงาน โดยมกีารจดัการปัญหา 2 สว่น ดงันี้ 

3.6.1 ประเดน็ปัญหาด้านการจดัหาบุคลากรและการแก้ไข  
เมื่อบุคลากรหรอืคนเป็นสว่นส าคญั ดงันัน้การจดัการทรพัยากรมนุษย ์(Human resource) จงึเป็นสว่นส าคญั

ในการคดัเลอืกบุคลากรที่เหมาะสมเข้าสู่ส่วนงานและองค์กร เพื่อให้ได้บุคลากรตรงตามความต้องการ ในปัจจุบนัมี
ข ัน้ตอนดงันี้ 

3.6.1.1 การรบัสมคัร (Recruitment)  
(1) ผ่านทางเวบ็ไซตจ์ดัหางาน เช่น JobDB, JobThai 
(2) รบัสมคัรตามมหาลยัต่างๆ เช่น โครงการ Next Gen 
(3) บุคคลในองคก์รแนะน า เช่น โครงการ Friend get friend 
ขัน้ตอนการรบัสมคัรมคีวามเหมาะสม เนื่องจากไดบุ้คคลทีม่คีวามคลา้ยหรอืใกลเ้คยีงกบับุคลากรที่

อยู่ในองคก์รเองอยู่แลว้ ทัง้จากมหาวทิยาลยั คอื “โครงการ Next Gen” และคนทีรู่จ้กัจาก “Friend get friend” และการ
หาผ่านเวบ็ไซต์นัน้ท าให้ได้บุคลากรใหม่ๆที่มคีวามคดิต่างจากคนในองค์กร หรือมคีวามคดิใหม่ๆจากบรษิัทอื่นๆที่
สามารถน ามาพฒันาใหส้ว่นงานดขีึน้  

3.6.1.2 การคดัเลอืก (Selecting) 
(1) คดัเลอืกจาก Resume 
(2) การสมัภาษณ์ (Interview) 
(3) การตดัสนิใจโดยหวัหน้าสายงาน (Final selecting by supervisor) 
(4) การตรวจสอบประวตั ิ(Background investigation) 
(5) การตรวจร่างกาย (Physical examination) 
ขัน้ตอนการคดัเลอืกนัน้ควรมกีารเพิม่การสอบขอ้เขยีน เพื่อดูความสามารถของผูท้ีจ่ะเขา้มาท างาน 

อาทิเช่น ข้อสอบเขยีน (Written test) เพื่อวัดความรู้ตามต าแหน่งที่ร ับเข้ามา หรือการทดสอบประสทิธิภาพ 
(Performance test) เพื่อวดัความสามารถโดยการจ าลองสถานะการ์ณหรอืปัญหา เพื่อดูความสามารถในการแก้ไข
ปัญหาทีเ่กดิขึน้และวธิกิารแก ้
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3.6.1.3 การอบรม (Training and develop) 
(1) การอบรมทางดา้นเทคนคิ (Technical) เพื่อพฒันาทกัษะทีม่อียูใ่หด้ขี ึน้ 
(2) การอบรมทางดา้นการบรหิารจดัการ (Soft skill) เพื่อจะเตบิโตขึน้ไปทางสายบรหิาร 
ขัน้ตอนการอบรมนัน้มีความเหมาะสม แต่อาจจะมีการสร้างระบบที่ช่วยในการพัฒนาคนให้มี

คุณภาพ (เก่ง) เพื่อทีจ่ะช่วยพฒันาสว่นงานใหด้ขีึน้  
3.6.1.4 การรกัษาบุคลากร (Maintain) ใชก้ารประเมนิแบบ 360° Feedback ประกอบดว้ย 4 สว่น 

(1) KPI (Key performance indicator)  
(2) Core values โดยประเมนิตวัเอง (Self) และหวัหน้างาน (Supervisor) 
(3) Individual development plan มาจากแผนพฒันาตนเอง และ 9 Cell  
(4) Popular vote การโหวตผูร้่วมงานทีท่ างานด ี
ขัน้ตอนการรกัษาบุคลากรนัน้มคีวามเหมาะสม เพราะมกีารใหส้วสัดกิารและการประเมนิทียุ่ตธิรรม 

เพราะเป็นการประเมนิ 360° ซึง่ผูป้ระเมนิจะถูกประเมนิจากทุกฝ่าย ทัง้ลกูคา้, หวัหน้างาน, เพื่อนร่วมงาน และลกูน้อง 
3.6.2 วิเคราะหป์ระเดน็ปัญหากระบวนการท างานของบุคลากรและการแก้ไข  

ในปัจจุบนัส่วนงานดจิติอลแพลตฟอรม์ไม่มขี ัน้ตอนหรอืมาตรฐานการท างานทีช่ดัเจน ท าใหซ้อฟต์แวรท์ีไ่ด้
ไม่มีคุณภาพ ดงันัน้จงึจะน าขัน้ตอนการท าให้ซอฟต์แวร์มคีุณภาพมาปรบัใช้ จากบทความ 7 วิธกีารปฏิบตัิในการ
ปรบัปรุงคุณภาพซอฟตแ์วร ์(Margo and Mike, 2010) มาใชใ้นการสรา้งขัน้ตอนของส่วนงานดจิติอลแพลตฟอรม์ โดย
มขีัน้ตอนดงันี้ 

(1) ก าหนดคุณภาพทีส่ว่นงานตอ้งการ 
(2) มตีวัวดัคุณภาพทีเ่รยีบง่าย 
(3) ปรบัปรุงทมีเพื่อทีจ่ะใหบ้รรลุเป้าหมายดา้นคุณภาพ 
(4) ตอบรบัความตอ้งการของลกูคา้ใหถู้กตอ้ง 
(5) มกีารทดสอบ (Test)ทีด่หีรอืฉลาด เพื่อลดขัน้ตอนการทดสอบ 
(6) ออกแบบระบบทีช่ว่ยลดปัญหา 
(7) เลอืกเครื่องมอืทดสอบระบบ (Testing tools) 

3.7 ระบบสารสนเทศในปัจจบุนั 
ส่วนงานดจิติอลแพลตฟอร์มมรีะบบทีใ่ชเ้พื่ออ านวยความสะดวกในการท างาน 5 ระบบ คอื Google analytics, 

CMS (Content management system), Broadcast media, SBM และ Access blocking 
ทรพัยากรของสว่นงานดจิติอลแพลตฟอรม์นัน้ ฝ่าย IT infrastructure ของทางสว่นงานไอท ีและไอทเีซน็เตอร ์เป็น

ผูด้แูลการใชง้านทรพัยากรของทางสว่นงานดจิติอลแพลตฟอรม์ ทางส่วนงานจะมเีซริฟ์เวอรใ์นส่วนเวบ็ เซอรว์สิ, แอป
พลเิคชนั เซอรว์สิ และดาตา้เบส เซอรว์สิ ซึง่จะมกีารใชง้านเซริฟ์เวอรแ์บ่งเป็น 3 ส่วน คอื Dev Zone ใชใ้นการพฒันา
ระบบ, Alpha zone ใชใ้นการทดสอบระบบก่อนน าไปใชง้านจรงิ และ Production zone ทีข่ ึน้ระบบทีใ่ชง้านจรงิ โดย
ผ่านการทดสอบเรยีบรอ้ยแลว้  
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4 แผนกลยทุธท่ี์เสนอแนะ 
เนื่องจากส่วนงานดจิิตอลแพลตฟอร์ม เป็นส่วนงานที่ผลติซอฟต์แวร์ จึงได้ท าการศกึษาบทความและวจิยัที่

เกีย่วกบัซอฟตแ์วรเ์ฮาสท์ีด่ ีเพื่อทีจ่ะพฒันาบรษิทัเทอรเ์มอร ์ดจิติอล คอนเทนท ์แอนด ์มเีดยี เพื่อเป็นซอฟตแ์วรเ์ฮาสท์ี่
ด ีซึง่สรา้งผลประโยชน์และอยู่อย่างยัง่ยนื 
4.1 วตัถปุระสงค ์

(1) มคี่าใชจ้่ายทีเ่หมาะสมในการสรา้งซอฟตแ์วร ์และสรา้งผลก าไรใหแ้ก่บรษิทั  
(2) สรา้งซอฟตแ์วรใ์หม้คีวามสามารถทีใ่ชง้านไดห้ลากหลาย และเกดิประโยชน์ทีส่ดุ 
(3) สรา้งซอฟตแ์วรท์ีม่คีุณภาพเพื่อใหท้ างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
(4) สรา้งซอฟตแ์วรต์รงความตอ้งการของลกูคา้ 

4.2 แผนกลยุทธข์องบริษทั 
(1) กลยุทธก์ารใหค้วามส าคญัต่อลกูคา้ (Customer centric organization) 
(2) กลยุทธค์วามเขา้ใจในตลาด (Growth and market share) 
(3) กลยุทธด์า้นราคา ตน้ทุนและก าไร (Profitability) 
(4) กลยุทธก์ารปรบัฐานธรุกจิ (New business opportunity) 
(5) กลยุทธด์า้นคุณภาพ (Quality and excellent operation) 
(6) นวตักรรมและเทคโนโลย ี(Innovation and advance technology) 
(7) บุคลากรมคีุณภาพ และมปีระสทิธภิาพ (People and productivity) 
(8) ยุทธศาสตรค์อนเวอรเ์จนซ ์(Convergence and data leadership) 
(9) ความแขง็แกร่งดา้นการเงนิ (Financial strength) 
(10)  กลยุทธเ์น้นประโยชน์แก่ผูบ้รโิภค (Return to society and a proud Thai company) 
จากการวเิคราะหป์ระเดน็ส าคญัขององคก์รกบัแผนกลยุทธข์องกลุ่มบรษิทัเทอรเ์มอรจ์ะเหน็ไดว้่ากลยุทธท์ี่

เหมาะสมกบัสว่นงานดจิติอลแพลตฟอรม์ ไดแ้ก ่
(1) กลยุทธก์ารเตบิโต (Growth) 
(2) กลยุทธก์ารมุง่เน้นลกูคา้เฉพาะกลุ่ม (Focus) 
(3) กลยุทธก์ารใชต้น้ทุนต ่า (Cost) 
(4) กลยุทธด์า้นการบรหิารองคก์ร (Firm management) 
(5) กลยุทธน์วตักรรมและเทคโนโลย ี(Innovation and technology)  
(6) กลยุทธด์า้นการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์(Human resource management) 
(7) กลยุทธด์า้นพนัธมติร (Alliances) 
จากการวเิคราะหป์ระเดน็ส าคญัขององคก์ร ไดแ้ก่ระบบสารสนเทศ และปัญหาภายในและภายนอกนัน้ กลยุทธท์ีม่ ี

ความส าคญัทีม่คีวามเหมาะสมกบัสว่นงานไดแ้ก่ 
กลยุทธท่ี์ 1 กลยุทธด์า้นการบรหิารองคก์ร (ขอ้ 4) เน่ืองจากสว่นงานควรมกีารท างานทีเ่ป็นมาตรฐานซึง่เหมาะสม

กบัองค์กร และมีความคดิที่ทนัสมยั ซึ่งจะช่วยให้สามารถเติบโตและอยู่อย่างยัง่ยนืได้ อกีทัง้จะท าให้สามารถสร้าง
ซอฟตแ์วรท์ีม่คีุณภาพและประสทิธภิาพได ้ 

กลยุทธ์ท่ี 2 กลยุทธ์นวตักรรมและเทคโนโลยี (ข้อ 5) ในการที่ส่วนงานจะสามารถสร้างซอฟต์แวร์ที่ดี และมี
คุณภาพไดน้ัน้ ทางส่วนงานควรจะมกีารพฒันาและปรบัปรุงซอฟต์แวร์ในปัจจุบนัให้เหมาะสมมากที่สุด เพื่อที่จะลด
ค่าใชจ้่าย และสามารถใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ภายนอกไดอ้ย่างเหมาะสม 
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กลยุทธ์ท่ี 3 กลยุทธ์ด้านการบริหารทรพัยากรมนุษย์ (ข้อ 6) ทรพัยากรมนุษย์เป็นส่วนส าคญัในการสร้าง
ซอฟต์แวรท์ีม่คีุณภาพ, ประสทิธภิาพ และผลผลติ จงึควรมกีารพฒันาและบรหิารทรพัยากรมนุษยใ์หเ้หมาะสมและดี
ทีส่ดุ 

จากการเลอืกแผนกลยุทธแ์ละแผนปฎบิตักิารนัน้ ในส่วนของกลยุทธด์า้นการบรหิาร  และกลยุทธด์า้นการบรหิาร
ทรพัยากรมนุษยน์ัน้ไดม้ทีางแกไ้ขปัญหาหรอืแนวทางการด าเนินงาน โดยการวเิคราะหก์ระบวนการบรหิารทรพัยากร
ในปัจจุบนั และสร้างขัน้ตอนหรือมาตรฐานในการท างาน เพื่อให้บุคลากรสามารถสร้างหรือพฒันาซอฟต์แวร์ให้มี
คุณภาพได ้

 
5 สรปุแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จากการวเิคราะหอ์งคก์รทัง้ภายในและภายนอก รวมถงึระบบสารสนเทศในปัจจุบนัและปัญหาของส่วนงาน โดย
วเิคราะหค์วามตอ้งการของระบบสารสนเทศทีจ่ะตอ้งพฒันาเพื่อสนับสนุนการท างานใหม้คีุณภาพ และประสทิธภิาพใน
ส่วนงาน และสนับสนุนใหอ้งคก์รมคีวามไดเ้ปรยีบในการแข่งขนั โดยมรีะบบสารสนเทศใหม่ทัง้สิน้ 2 ระบบ คอื ระบบ
การจดัการความรู้ (Knowledge Management : KM) และระบบ CI/CD (Continuous Delivery & Continuous 
Integration) 
5.1 ระบบการจดัการความรู ้(Knowledge management)  

เพื่อรวบรวมองคค์วามรูท้ีม่อียู่ในหน่วยงายซึง่กระจดักระจายอยู่ในตวับุคคลหรอืเอกสาร มารวบรวมใหอ้ยู่ในระบบ
สารสนเทศ เพื่อใหทุ้กคนในส่วนงานสามารถเขา้ถงึแหล่งความรูข้องส่วนงาน และพฒันาตนเองใหม้คีวามรูม้ากยิง่ขึน้ 
รวมทัง้ปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และคุณภาพ ซึง่จะสง่ผลใหอ้งคก์รมคีวามสามารถในการแขง่ขนัสงูสดุ การน า
องค์ความรูท้ี่จดัเกบ็มาใช้นัน้ สามารถช่วยให้แกปั้ญหาทีเ่กดิขึน้ได้อย่างรวดเรว็ และท าใหค้ดิหาทางป้องกนัปัญหาที่
เกดิขึน้ได ้เน่ืองจากปัญหานัน้เกดิขึน้จากขอ้มลู (Data) และการใชง้านทีเ่ปลีย่นไป  
5.2 ระบบ CI/CD (Continuous delivery and continuous integration) 

ในปัจจุบนัองค์กรไม่มมีาตรฐานในการท างานซึ่งก่อให้เกดิปัญหาการท างานร่วมกบัส่วนงานอื่น การท า ระบบ 
CI/CD นัน้จะช่วยใหม้มีาตรฐานในการท างานทีด่ขี ึน้ เพราะ CI/CD เป็นการพฒันาและปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง จงึท าให้
งานและการท างานมคีุณภาพเพิม่มากขึน้ โดย CI (Continuous integration) คอืการท าบูรณาการอย่างต่อเนื่อง โดย
การท าทุกวนัเป็นอย่างน้อย โดยในแต่ละขัน้ตอนจะมกีารท า Automated built เพื่อตรวจหาขอ้ผดิพลาด  

ระบบ CI/CD นัน้จะช่วยผู้ใช้งานในการทดสอบระบบ, ความถูกต้องของระบบ, ความซ ้าซอ้นของงาน และการ
ท างานร่วมกนักบันกัพฒันาคนอื่นๆ ซึง่จะช่วยใหง้านมคีุณภาพ และประสทิธภาพมากยิง่ขึน้ 
5.3 แผนการพฒันาระบบสารสนเทศ 

ในการจดัหาและพฒันาระบบนัน้ ทางบรษิทัหรูไม่มนีโยบายทางดา้นการจา้งภายนอกเนื่องจากเหตุผลทางด้าน
ความปลอดภยัของขอ้มูล อกีทัง้ยงัมสี่วนงานที่ท าหน้าที่ในการพฒันาระบบ จงึสรุปได้ว่าจะพฒันาด้วยเครื่องมอืที่ม ี
License ทัง้หมด โดยใชท้มีพฒันาของสว่นงาน (In house)  

ระบบการจดัการความรู ้และระบบ CI/CD นัน้ไม่มกีารจดัหาทรพัยากรเพิม่ เนื่องจากมทีรพัยากรเดมิอยู่แลว้ ซึง่
เป็นทางสว่นงานไอท ีเป็นผูด้แูลทางดา้นเครอืขา่ยและเซริฟ์เวอร ์จงึมคี่าใชจ้่ายในสว่นของคนทีจ่ะพฒันาระบบและดูแล
ระบบ โดยมรีะยะเวลาในการพฒันารวมทัง้สิน้ 10 เดอืน และใชง้บประมาณในการพฒันาระบบสารสนเทศรวมเป็นเงนิ
ทัง้สิน้ 2,600,000 บาท ผลตอบแทนทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการ ลงทุนเป็นทัง้ผลตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ และผลตอบแทน
ทีไ่ม่เป็นตวัเงนิ 

 
 
 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่3 ฉบบัที ่2 เดอืน เมษายน-มถุินายน 2560 หน้า 40 

5.4 บทสรปุ 
จากการศกึษาและวเิคราะหห์าแนวทางการพฒันาระบบสารสนเทศของสว่นงานดจิติอลแพลตฟอรม์นัน้ ไดน้ าเสนอ

ระบบทัง้สิน้ 2 ระบบ คอื ระบบการจดัการความรู้ และ ระบบ CI/CD โดยการให้ส่วนงานดจิติอลแพลตฟอร์มเป็น
ผูพ้ฒันาระบบ เน่ืองจากกฎขอ้บงัคบัของบรษิทัเทอรเ์มอร์ อกีทัง้ทางส่วนงานมหีน้าทีส่รา้งและพฒันาซอฟต์แวรใ์หแ้ก่
บรษิทั ซึง่ในการพฒันาระบบนัน้จะช่วยใหส้ว่นงานสามารถสรา้งระบบทีต่รงต่อความตอ้งการของสว่นงาน อกีทัง้ยงัช่วย
ใหส้ามารถท างานไดอ้ย่างมคีุณภาพมากยิง่ขึน้ 

โครงการพฒันาระบบสารสนเทศทัง้ 2 ระบบนัน้มกีารใชเ้งนิลงทุนทัง้สิน้ 2,600,000 บาท โดยใชเ้วลาในการพฒันา
ทัง้สิน้ 10 เดอืน เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ระบบสารสนเทศทีต่รงตามความต้องการของส่วนงานดจิติอลแพลตฟอรม์ โดยเฉพาะ
ระยะเวลาการในการท างาน ซึง่เป็นผลประโยชน์ที่เป็นตวัเงนิ ซึง่ช่วยเพิม่เวลาในการท างานเพื่อใหบุ้คลากรสามารถ
สรา้งงานทีม่คีุณภาพมากยิง่ขึน้ 

จากการค านวนผลตอบแทนในการน าระบบสารสนเทศเขา้มาใชใ้นสว่นงานดจิติอลแพลตฟอรม์ ในการพฒันาระบบ
สารสนเทศทัง้ 2 ระบบนัน้สามารถคนืทุนไดใ้น 2 ปี 10 เดอืน และมคีวามคุม้ค่าทีจ่ะท าการลงทุน ดงันัน้สว่นงานดจิติอล
แพลตฟอร์ม ควรที่จะลงทุนในระบบสารสนเทศดงักล่าว เพื่อให้ส่วนงานสามารถด าเนินงานได้อย่างมคีุณภาพ และ
ประสบความส าเรจ็ตามปัจจยัแห่งความส าเรจ็ (Critical Success Factor), จุดประสงค,์ เป้าหมายและกลยุทธข์องส่วน
งานดจิติอลแพลตฟอรม์อกีดว้ย 
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