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สารบัญ 

 
                  หนา 
กิตติกรรมประกาศ ค 
บทคัดยอภาษาไทย  ง 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ ฉ 
สารบัญตาราง  ญ 
สารบัญภาพ ฐ 
บทที่ 1  บทนํา   

หลักการและเหตุผล  1 
วัตถุประสงค       3 
ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา  3 
นิยามศัพท 3 

บทที่ 2  ทฤษฎี แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ   
แนวคิดเกี่ยวกับ กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ   5 
แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหองคกรโดยใชตัวแบบ 7 ปจจัย  6 
แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและการพัฒนาระบบสารสนเทศ  7 
แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหความตองการสารสนเทศ 9 
แนวคิดเกี่ยวกับการทําเหมืองแร  16 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 17 
กรอบแนวคิดในการศึกษา 19 

บทที่ 3  ระเบียบวิธีการศึกษา  
ขอบเขตการศึกษา 20 
ประชากรท่ีศึกษา  20 
วิธีการศึกษา         21 
ขั้นตอนการศึกษา  25 
สถานท่ีในการเก็บรวบรวมขอมูล  26 
ระยะเวลาในการศึกษา  26 
  



  
ฌ 

  สารบัญ (ตอ) 
                  หนา 
บทที่ 4  การวิเคราะหขอมูล  

สวนท่ี 1 ภาพรวมการจัดการองคกร  27     
สวนท่ี 2 ผลการสัมภาษณเชิงลึก 38 
สวนท่ี 3 ผลการสัมภาษณกลุมแบบเจาะจง 63 
สวนท่ี 4 แผนภาพการไหลของขอมูล  86 

บทที่ 5  สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบและขอเสนอแนะ   
สรุปผลการศึกษา 93 
อภิปรายผลการศึกษา  102 
ขอคนพบ   103 
ขอเสนอแนะ  105 

บรรณานุกรม  107 
ภาคผนวก  109 

ภาคผนวก ก   แบบสัมภาษณ             110 
ภาคผนวก ข   การกําหนดรหัส (Coding)                                                                  112 
ภาคผนวก ค   ตารางแสดงความถ่ีจากการวิเคราะหเนื้อหา                                       114 

ประวัติผูเขียน  121 
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สารบัญตาราง 
 

ตาราง  หนา 
1 ความสัมพันธในระหวางช้ันของขอมูลกับกระบวนการทางธุรกิจ  11 
2 แสดงขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการ   26 
3 แสดงปจจัยความสําเร็จท่ีสําคัญขององคกร (Organizational  

Critical Success Factors) ที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหาร  
บริษัทเครือทวีทรัพย  

41 

4 แสดงปจจัยความสําเร็จท่ีสําคัญ (Critical Success Factors) ที่ไดจาก 
การสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารระดับกลาง บริษัทเครือทวีทรัพย  
ในแตละสายงาน 

46 

5
  

แสดงการเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางปจจัยความสําเร็จขององคกร  
(Organizational Critical Success Factors) กับปจจัยความสําเร็จ 
ของแตละสวนงาน (Functional Critical Success Factors)  

48 

6 ปจจัยความสําเร็จท่ีสําคัญขององคกร (Organizational Critical Success 
Factors) และสารสนเทศท่ีตองการ (Information Requirements) จากการ
สัมภาษณเชิงลึกผูบริหารระดับสูง (ฝายจัดการ)  

51 

7
  

ปจจัยความสําเร็จท่ีสําคัญ (Critical Success Factors) และสารสนเทศท่ี
ตองการ (Information Requirements) จากการสัมภาษณเชิงลึกผูจัดการฝาย
บัญชีการเงิน               

54 

8 ปจจัยความสําเร็จท่ีสําคัญ (Critical Success Factors) และสารสนเทศท่ี
ตองการ (Information Requirements) จากการสัมภาษณเชิงลึกผูจัดการฝาย
จัดซ้ือ  

54 

9 ปจจัยความสําเร็จท่ีสําคัญ (Critical Success Factors) และสารสนเทศท่ี
ตองการ (Information Requirements) จากการสัมภาษณเชิงลึกผูจัดการฝาย
การตลาด  

55 

10 ปจจัยความสําเร็จท่ีสําคัญ (Critical Success Factors) และสารสนเทศท่ี
ตองการ (Information Requirements) จากการสัมภาษณเชิงลึกผูจัดการฝาย
บุคคล 

56 
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     สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง  หนา 
11 ปจจัยความสําเร็จท่ีสําคัญ (Critical Success Factors) และสารสนเทศท่ี

ตองการ (Information Requirements) จากการสัมภาษณเชิงลึกผูจัดการฝาย
โครงการและชุมชนสัมพันธ  

57 

12 ปจจัยความสําเร็จท่ีสําคัญ (Critical Success Factors) และสารสนเทศท่ี
ตองการ (Information Requirements) จากการสัมภาษณเชิงลึกผูจัดการฝาย
เหมืองแมตีบ 

58 

13 ปจจัยความสําเร็จท่ีสําคัญ (Critical Success Factors) และสารสนเทศท่ี
ตองการ (Information Requirements) จากการสัมภาษณเชิงลึกผูจัดการฝาย
เหมืองล้ี                       

59 

14 ปจจัยความสําเร็จท่ีสําคัญ (Critical Success Factors) และสารสนเทศท่ี
ตองการ  (Information Requirements) จากการสัมภาษณเชิงลึกผูจัดการฝาย
เหมืองแมระมาด      

60 

15 ปจจัยความสําเร็จท่ีสําคัญ (Critical Success Factors) และสารสนเทศท่ี
ตองการ (Information Requirements) จากการสัมภาษณเชิงลึกผูจัดการ 
ฝายรังวัดและสนับสนุนเทคนิค  

62 

16 แสดงปจจัยความสําเร็จท่ีสําคัญ และสารสนเทศท่ีไดเพ่ิมเติมจากการ
สัมภาษณกลุมแบบเจาะจง (Focus Group Interview) 

64 

17 แสดงปจจัยความสําเร็จท่ีสําคัญขององคกร (Organizational Critical 
Success Factors) ของบริษัทเครือทวีทรัพยกรุป ท่ีไดจากการสัมภาษณเชิง
ลึก และการสัมภาษณกลุมแบบเจาะจงผูบริหาร 

65 

18 แสดงความสัมพันธระหวางสารสนเทศท่ีตองการท้ังหมด (Information 
Requirements) กับชุดสารสนเทศ (Information Set) และระบบสารสนเทศ
เชิงกลยุทธ (Strategic Information System)  

69 

19 แสดงความสัมพันธระหวางสารสนเทศท่ีตองการ (Information 
Requirements) กับผูจัดทํา (Creator of Information) และผูใชงาน (User of 
Information) ของระบบสารสนเทศดานการผลิตและการดําเนินการ 
(OPIS)  

77 
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    สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง  หนา 
20 แสดงความสัมพันธระหวางสารสนเทศท่ีตองการ (Information 

Requirements) กับผูจัดทํา (Creator of Information) และผูใชงาน (User of 
Information) ของระบบสารสนเทศดานการควบคุมตนทุน (CCIS) 

80 

21 แสดงความสัมพันธระหวางสารสนเทศท่ีตองการ (Information 
Requirements) กับผูจัดทํา (Creator of Information) และผูใชงาน (User of 
Information) ของระบบสารสนเทศดานการบริหารโครงการ (PMIS) 

82 

22 แสดงความสัมพันธระหวางสารสนเทศท่ีตองการ (Information 
Requirements) กับผูจัดทํา (Creator of Information) และผูใชงาน (User of 
Information) ของระบบสารสนเทศดานการบริหารทรัพยากรมนุษย 
(HRIS) 

83 

23 แสดงความสัมพันธระหวางสารสนเทศท่ีตองการ (Information 
Requirements) กับผูจัดทํา (Creator of Information) และผูใชงาน (User of 
Information) ของระบบสารสนเทศดานสนับสนุนการจัดการ (MSIS) 

85 

24 แสดงผลความถ่ีของการถูกกลาวถึงในขั้นตอนการสัมภาษณเชิงลึกและ 
การสัมภาษณกลุมแบบเจาะจง ของรายการสารสนเทศท่ีองคกรตองการ 
ในแตละระบบ                                                                                                 

114 

 
       

       
         
 
 
 
 
 
 
 



  
ฐ 

 
สารบัญภาพ 

รูป  หนา 
1 กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management Process)  5 
2 ระบบสารสนเทศ (Laudon C. และ Laudon P., 2000) 8 
3 แสดงการวิเคราะหความตองการสารสนเทศขององคการ 

โดยปจจัยแหงความสําเร็จตามแนวคิดของ Laudon 
13 

4 ขั้นตอนวิธีการ Critical Success Factor ตามแนวคดิของ John Rockart 14 
5 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูล ในการสัมภาษณเชิงลึก และการ

สัมภาษณกลุม แบบเจาะจง ผูบริหารท้ังหมด ของบริษัทเครือทวีทรัพยกรุป 
24 

6 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูล ของการวิเคราะหเนื้อหา เพ่ือใหได
ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ ของบริษัทเครือทวีทรัพยกรุป  

24 

7 แสดงผังองคกรของบริษัทเครือทวีทรัพย  32 
8 แสดงความสัมพันธของ ความตองการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ  

(Strategic Information System Requirements) ชุดสารสนเทศ 
(Information Set) และจํานวนคร้ังของการกลาวถึงรายการสารสนเทศท่ี
ตองการ (Information Requirements) ในแตละชุดสารสนเทศ                        

76 

9 แสดงแผนภาพบริบท (Context Diagram) ของระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ  
ของบริษัทเครือทวีทรัพย      

86 

10 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูลระดับสูงสุด ของระบบสารสนเทศ 
ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย (HRIS) 

87 

11 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูลระดับสูงสุด ของระบบสารสนเทศ 
ดานสนับสนุนการจัดการ (MSIS) 

88 

12 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูลระดับสูงสุด ของระบบสารสนเทศ 
ดานการบริหารโครงการ (PMIS) 

89 

13 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูลระดับสูงสุด ของระบบสารสนเทศ 
ดานการควบคุมตนทุน (CCIS) 

90 

14 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูลระดับสูงสุด ของระบบสารสนเทศ 
ดานการผลิตและการดําเนินการ (OPIS)   

91 

 


