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การคนควาแบบอิสระเรื่อง“การวางแผน
ผลิตภัณฑอาหาร จํากัด” มีวัตถุประสงคเพื่อ
ธุรกิจผลิตผักผลไมสําเร็จรูปบรรจุกระปอง  บ
รวบรวมขอมลูจากการสัมภาษณผูบริหารและพ
อาหาร จํากดั แลวนํามาวิเคราะหโดยเปรียบเ
โดยมีข้ันตอนหลักสี่ขั้นตอนดังนี้คือ 1)การวา
ตองการสารสนเทศขององคกร 3)การจัดสรรท
วางแผนกลยุทธระบบสารสนเทศที่เหมาะสมกับ
บูรพาผลิตภัณฑอาหารจํากดั 

ผลการศึกษาพบวา ปญหาของบริษัท 
การบริหารจัดการภายในองคกรขาดประสิทธิภา
ไมมีการเก็บขอมูลอยางเปนระบบ ระเบียบ ทํา
ยาก ขาดการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยง
ตัดสินใจ และยังไมไดดําเนินการวางแผนหล
กับการเติบโตของธุรกิจ และแนวโนมการขยายต
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ลยุทธระบบสารสนเทศของบริษัท มหาบูรพา
หาร จํากัด 

รราตรี ล้ิมลือชา 

หาบัณฑติ (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ) 

ารย ชัยยศ สันตวิงษ 
 
 
คัดยอ 

กลยุทธระบบสารสนเทศของบริษัทมหาบูรพา
วางแผนกลยุทธระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ
ริษัท มหาบูรพาผลิตภัณฑอาหาร จํากัด โดยการ
นกังานที่เกี่ยวของในบริษัท มหาบูรพาผลิตภัณฑ
ทียบกบัทฤษฎีการวางแผนกลยุทธระบบสารสนเทศ 
งแผนสารสนเทศเชิงกลยุทธ 2)การวิเคราะหความ
รัพยากรสารสนเทศ 4)การวางแผนโครงการ เพื่อ
การนําไปใชในการบริหารจัดการของบริษัทมหา

มหาบูรพาผลิตภัณฑอาหาร จํากัด มีดังนี้คือ ระบบ
พ ไมมคีวามคลองตัว ตนทุนในการดําเนินงานสงู 
ใหเกดิการสูญหายของขอมูล การคนหาขอมูลทําได
านตางๆ ผูบริหารขาดขอมูลที่ชวยสนับสนนุการ
ักทางดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหสอดคลอง
วัของเศรษฐกิจโลก  
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จากการศึกษาพบวาวิสัยทัศนขององคก
พืชผัก ผลไม จําหนายไปทั่วโลก พันธกิจขอ
ประสิทธิภาพ, ปรับปรุงประสิทธิภาพการบ
โครงสรางองคกรแบงออกเปน 2 สวนใหญๆ 
ควบคุมคุณภาพ, ฝายคลังสินคา, แผนกไฟฟา,
สํานักงานประกอบดวย ฝายจัดซื้อ, ฝายการตล
และแผนกบุคคล กลยุทธธุรกิจใชกลยทุธกา
กระบวนการทาํงานใหมีความยืดหยุน คลองตัว
และการดําเนนิงานของธุรกิจ, เก็บขอมูลกา
สนับสนุนการตัดสินใจ วางแผนและควบคุมอ
ลูกคาและความตองการเฉพาะของลูกคาแตละร
อยางตรงจุด กลยุทธระบบและเทคโนโลยีสาร
ชวยในการเกบ็ขอมูล ประมวลผลขอมูล ใชแท
บริหารมาชวยในการวิเคราะหขอมูล และให
ความสัมพันธกับลูกคามาชวยในการเก็บขอมูลข
เชื่อมโยงหนวยงาน แลกเปลี่ยนขอมูลและการใ

ผลการศึกษาสรุปไดวาการวิเคราะหคว
ขององคกร ประกอบดวย ขอมูลสินคา ขอม
พนักงาน ขอมูลลูกคา ขอมูลผูจําหนาย ขอมูล
คลังสินคา ขอมูลคลังวัตถุดิบ ขอมูลทางดานคุณ
ตน โดยมีการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเขาม
ทํางาน และสนับสนุนการตัดสินใจ ซ่ึงระบ
สารสนเทศทางการผลิต, ระบบสารสนเทศทางก
ระบบสารสนเทศทางบัญชี, ระบบสารสนเทศท
ธุรกิจอัจฉริยะ, ระบบบริหารความสัมพันธกับ
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีการจัดสรรทรัพย
ในครั้งนี้จํานวน 1,442,500 บาท และมีระยะเวล
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ร คือ เปนผูนาํในการผลิตอาหารกระปองประเภท 
งองคกร ไดแก ปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมี
ริหารจัดการ และสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา 
คือ สวนของโรงผลิตประกอบดวย ฝายผลิต, ฝาย
 แผนกประปา และแผนกบอยเลอร และสวนของ
าด, ฝายประสานงานสงออก, ฝายบัญชีและการเงนิ 
รปรับตัวโดยเปนผูนําดานตนทนุ ไดแก ปรับ
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อลดตนทุนการผลิต
รดําเนินงานตางๆของธุรกิจ เพื่อใหผูบริหารใช
งคกร, เก็บขอมูลพฤติกรรมการบริโภคสินคาของ
าย เพื่อดําเนินการสรางความสัมพันธกับลูกคาได
สนเทศ ไดแก ใชระบบการประมวลผลรายการมา
นระบบการทํางานดวยมือ, ใชระบบสนับสนุนการ
ขอมูลเพือ่ชวยในการตดัสินใจ, ใชระบบบริหาร
องลูกคา และพัฒนาระบบเครือขายของบริษัท เพื่อ
ชขอมูลรวมกัน 
ามตองการสารสนเทศทั้งในปจจบุันและในอนาคต
ูลวัตถุดิบ ขอมูลการขาย ขอมูลการสั่งซื้อ ขอมูล
การซอมบํารุง ขอมูลทางบัญชีและการเงิน ขอมูล
ภาพ ขอมูลดานการขนสง ขอมูลที่ไดจากลูกคา เปน
าชวยในการจัดเก็บขอมลู วิเคราะห สนับสนุนการ
บเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ ไดแก ระบบ
ารควบคุมคุณภาพ, ระบบสารสนเทศทางการตลาด, 
างทรัพยากรมนุษย, ระบบการจัดทํารายงาน, ระบบ
ลูกคา รวมทั้งการพฒันาระบบเครอืขายองคกรใหมี
ากรในการพัฒนาระบบคาดวาจะตองใชงบประมาณ
าของโครงการทั้งหมดประมาณ 22 เดือน 

ÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁè
ang Mai University
 r e s e r v e d

ÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁè
ng Mai University
r e s e r v e d



  

 
Independent Study Title Developmen

System for t
 
Author Miss.Janratr
 
Degree Master of Sc
 
Independent Study Advisor 

Associate Pr

ABS
 
 

The objective of the independent 
Information Technology System for the Great
plan the information strategy system for can
Oriental Food Products Company , Limited. 
executive and the staff in relevant sectors of th
with that of the Information System Strategic 
Information Planning 2)Organizational In
Allocation 4)Project Planning. The goal was 
the management system of the company. 

The study indicated that the problem
Limited as follow : problem of ineffi
implementation, high operation cost, and no fi
sectors of company. This included executiv
information technology supporting business d
along with Government sectors also tend to tac
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t of a Strategic Planning Information Technology 
he Great Oriental Food Products Company Limited 

i Limluecha 

ience (Information Technology and Management) 

ofessor Chaiyot Suntivong 
 
 

TRACT 

study on “Development of Strategic Planning 
 Oriental Food Products Company Limited” was to 
ned vegetables and fruits business of  the Great 
The primary data was colleted by interviewing an 
e company. The data was analyzed by comparison 
Planning Theory in 4 steps as follow : 1) Strategic 
formation Requirement Analysis 3)Resources 

to plan an information system strategy which suits 

 of  the Great Oriental Food Products Company , 
cient of organizational management, concrete 
ling system which cause missing of data relevant in 
e lack of data in making decision and had no 
evelopment while world economic tend to expand 
kle economic problems continuously which should 
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have resulted in increasing production made i
have shown as the leader of the world’s canned
adjust the mission to have efficiency , adju
relationship with the customers. 

From the study of organizational sys
offices. For factory consisted units of  producti
boiler. For offices consisted of units of purcha
finance and personal. The business strategy 
strategy is low cost strategy in order to adjus
reduce cost of production and business proc
decision and collecting customer’s requiremen
information technology strategies are using t
process data and use instead of hand processing
data to support manage to make decision, using
collect customer requirement and developing 
business function. 
 The strategic information planning at th
analyze data of product, raw material, purchase
account and finance, product stock, raw materia
data from customer for instance by employed in
support work and policy making. This strategic
information systems, quality information system
information systems, human resources informat
business intelligence and customer relationship
network by using resources allocation with inve
months operation. 
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n Thailand. Of this, vision of organization should 
 vegetables and fruits business and its missions as 
st the efficiency of the management and make 

tem, it can be divided into 2 parts : factory and 
on, quality control, cargo, electrical, tap water and 
sing, marketing, export co-operation, account and 
used is adaptive strategies and the competitive 

t the mission to have flexibility and efficiency to 
ess, colleting data to support manager to make 
t to answer to the demand of the customers. The 
he transaction processing system to collect data, 
, using the management support system to analyze 
 the customer relationship management system to 
organization network to exchange data between 

e present and the future were found in form of 
 order, labor, customer, distributor, maintenance, 
l stock, quality control, transportation and direct 
formation technology to collect, analyze and 

 information technology was manufacturing 
s, marketing information systems, accounting 

ion systems, management reporting system, 
 management system and development of efficient 
stment budget of 1,442,500 Thai Baths for 22 
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