
 
 

 
บทที ่2 

ทฤษฎี แนวคิด และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 
การคนควาแบบอิสระเรื่อง การวิเคราะหความตองการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ ของ

บริษัทเครือทวีทรัพย ผูศึกษาใชแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ในหัวขอตาง ๆ 
ตามลําดับดังนี้  

1.แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ 

  2.แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหองคกรดวยตัวแบบ 7 ปจจัย 

3.แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

  4.แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหความตองการสารสนเทศ 

  5.แนวคิดเกี่ยวกับการทําเหมืองแร 

 

แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ  (Strategic Management Process) 
กระบวนการในการจัดการเชิงกลยุทธขององคกร มีขั้นตอนในการจัดการตามผังในรูปท่ี

แสดงตอไปนี้ (สาคร สุขศรีวงศ, 2551 :  235-236) 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

รูปที่ 1 กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management Process) 

การกําหนดพันธกิจและ

เปาหมายเชิงกลยุทธ 
การวิเคราะห

สภาพแวดลอมภายใน 

การวิเคราะห

สภาพแวดลอมภายนอก 
การกําหนดกลยุทธ 

ระดับตาง ๆ 

การนํากลยุทธไปปฏิบัติ  ( Strategy 

Implementation) 

การควบคุมและประเมินผล      

(Controlling and Evaluation) 
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การจัดการเชิงกลยุทธเปนรูปแบบทางการจัดการซ่ึงมุงเนนความสําเร็จขององคกร  โดย

การพิจารณาสภาพแวดลอมเปนปจจัยสําคัญและแนวทางท่ีเปนเอกลักษณและโดดเดนเฉพาะตัว มา

เปนจุดเดนท่ีสําคัญตอการแขงขัน  การจัดการเชิงกลยุทธประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ ไดแก  การ

วิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกองคกร  การกําหนดพันธกิจและเปาหมายเชิงกล

ยุทธ  การนํากลยุทธไปปฏิบัติ  และ การควบคุมและประเมินผล กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธจึง

เปนกิจกรรมสนับสนุนกระบวนการจัดการ ที่มุงเนนทิศทางดําเนินงานขององคกรใหสอดคลองกับ

สภาพแวดลอมท้ังภายใน และภายนอกและประเมินผลเพ่ือใหม่ันใจวากลยุทธนั้นจะประสบ

ความสําเร็จไดดังท่ีคาดหวัง 

 

แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหองคกรโดยใชตัวแบบ 7 ปจจัย (McKinsey’s 7S Model) 
 การวิเคราะหองคกรโดยใชตัวแบบ 7 ปจจัย หรือท่ีเรียกกันวา McKinsey’s 7S Model เปน

แนวคิดนี้ท่ีมีการเผยแพรเปนครั้งแรกในป ค.ศ.1980 โดย Robert Waterman, Tom Peter and Julien 

Phillips แนวคิดนี้ตองการนําเสนอประสิทธิภาพขององคกรธุรกิจ ผานทางความสัมพันธของปจจัย

ตางๆ 7 ประการ วามีลักษณะหรือสภาพการณในขณะนั้นเปนอยางไร ตามปจจัยดังตอไปนี้ (Dumler 

P. and Skinner J., 2008 : 156) 

กลยุทธ (Strategy) องคกรตองมีกลยุทธหรือแผนซ่ึงอธิบายแผนกิจกรรมท่ีองคกรตองปฏิบัติ

ตามเพ่ือใหบรรลุเปาหมายในภาพรวม แผนนั้นควรมีความชัดเจนและนําไปสูการปฏิบัติการไดอยาง

จําเพาะเจาะจง  

โครงสราง (Structure) เปนลักษณะโครงสรางขององคกรท่ีแสดงความสัมพันธระหวาง

อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ รวมถึงขนาดการควบคุม การรวมอํานาจ และการกระจายอํานาจ 

ของผูบริหาร การแบงโครงสรางงานตามหนาท่ี ตามลักษณะงานขององคกรไดอยางเหมาะสม และ

สอดคลองกับแผนกลยุทธ 

ระบบ (Systems) เปนโครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure) ซ่ึงไดรวมเอา ระบบบัญชี ระบบ

สารสนเทศ และระบบการจัดการอ่ืนๆ ท่ีไดกําหนดกระบวนการตางๆ ท่ีองคกรตองการไว และ

กระบวนการและลําดับขั้นการปฎิบัติงานทุกอยางควรเปนระบบท่ีมีความตอเนื่องสอดคลอง

ประสานกันในทุกระดับ 

รูปแบบการบริหาร (Style) จะสะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมองคกร ซ่ึงเกิดจากผูนําองคกร 

แนวคิดและคุณคาของผูนําจะถูกสะทอนออกมาจากรูปแบบการบริหาร ผานทางนโยบาย การ

ตัดสินใจ การส่ังการ การควบคุม การจูงใจ และพฤติกรรมของผูนํา และผูบริหารระดับสูง   
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พนักงาน (Staff) หมายถึง บุคคลท่ีทํางานใหกับองคกร ทรัพยากรบุคคลขององคกรมีความ

รับผิดชอบในการจัดทําแผน และทําตามแผน ซ่ึงสนับสนุนตอการทําใหองคกรบรรลุเปาหมายการ

ดังนั้นองคกรควรคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความสามารถเขามารวมงาน และการพัฒนาบุคคลกรอยาง

ตอเนื่อง 

ทักษะ (Skills) หมายถึง ส่ิงท่ีทําใหองคกรแตกตางจากคูแขง เชน ความความรู ความ

เช่ียวชาญในดานตางๆของทีมงาน ดังนั้นองคกรตองมีแนวทางในการสราง ทักษะและเพ่ิมความรู

ความสามารถใหกับพนักงาน   

คานิยมรวม (Shared values) หมายถึง ความเช่ือในการท่ีจะสรางสรรคส่ิงตางๆรวมกัน 

รวมถึงคานิยมท่ีจะเปนแนวทางของพฤติกรรมกลุม คานิยมรวมจะถูกถายทอดจากพนักงานเดิมไปสู

พนักงานใหมผานทางเรื่องราวตางๆภายในองคกร การสอนงาน การฝกอบรม เปนตน  

ปจจัยท้ัง 7 ประการ สามารถนํามาอธิบายภาพรวมเกี่ยวกับองคกรไดอยางชัดเจน เพื่อท่ีจะนําไปสู

การวางแผนกลยุทธ หรือ นําไปทําการประเมินจุดแข็ง จุดออน ขององคกรเทียบกับคูแขงตอไป 

 

แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ระบบสารสนเทศ หมายถึง การรวบรวมองคประกอบตางๆ ท่ีทําหนาท่ีรวบรวม

ประมวลผล จัดเก็บ และแจกจายขอมูลขาวสาร เพ่ือผลิตสารสนเทศท่ีสามารถเรียกมาใช หรือ

กระจายไปยังผูท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ การประสานงาน การดําเนินงาน การควบคุม 

การวิเคราะห และการวางรูปแบบองคกรใหมีประสิทธิภาพ (Laudon C. และ Laudon P., 2000) 

องคประกอบของระบบสารสนเทศ ประกอบดวย 4 สวน คือ 

1) สวนนําเขา (Input) คือ ขอมูล (Data) หมายถึง ขอเท็จจริงท่ีเปนตัวเลข สัญลักษณหรือ

ขอความท่ียังไมผานการประมวลผลใหมีความสมบูรณ และยังไมสามารถ 

นํามาใชประกอบการตัดสินใจได 

2) สวนประมวลผล (Process) คือสวนท่ีทําหนาท่ีปรับเปล่ียนขอมูลท่ีนําเขามาใหอยูในรูปแบบ

ท่ีสามารถนําไปใชงานได 

3) สวนผลลัพธท่ีได (Output) คือ สารสนเทศ (Information) หมายถึง ขอมูลท่ีผานการ

ประมวลผลดวยวิธีการตางๆ ใหอยูในรูปแบบท่ีมีความสัมพันธกันหรือเกี่ยวของกัน 

สามารถนําไปใชประกอบการตัดสินใจได 

4) สวนขอมูลยอนกลับ (Feedback) คือ การสงผลท่ีไดรับกลับไปยังบุคลากรในองคกรเพ่ือใช

ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และปรับปรุงกระบวนการนําเขา 
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ความสัมพันธขององคประกอบตางๆ ในระบบสารสนเทศแสดงไดดังตอไปนี ้

 
 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 ระบบสารสนเทศ (Laudon C. และ Laudon P., 2000) 

 

นอกจากนี้ในขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศนั้น สามารถแบงออกไดเปน 5 ขั้นตอน 

(ไพบูลย เกียรติโกมล และ ณัฏฐพันธ เขจรนันทน 2551 : 100-101) ไดแก ขั้นตอนการสํารวจ

เบ้ืองตน (Preliminary Investigation) ขั้นตอนการวิเคราะหความตองการ (Requirement Analysis) 

ขั้นตอนการออกแบบระบบ (System Design) ขั้นตอนการจัดหาอุปกรณของระบบ (System 

Acquisition) และขั้นตอนการติดตั้งระบบและการบํารุงรักษาระบบ (System Implementation and 

Maintenance) โดยในระหวางขั้นตอนการวิเคราะหระบบและขั้นตอนการออกแบบระบบนั้น เปน

กระบวนการท่ีจําเปนตองระบบท่ีตองมีการส่ือสารความตองการของระบบระหวางผูวิเคราะหความ

ตองการ (Analyst) และผูพัฒนาระบบ (Developer) จึงตองมีเครื่องมือมาชวยในการส่ือสารให

สามารถเขาใจงาย และสามารถนําไปพัฒนาระบบในขั้นตอนตอไปไดทันที ซ่ึงเครื่องมือนั้นก็คือ 

แผนภาพการไหลของขอมูล (Data Flow Diagram) 

แผนภาพการไหลของขอมูล (Data Flow Diagrams, DFDs) ถูกใชกันอยางแพรหลายตั้งแต

ชวงกอนป 1980 เพ่ือใชในการวิเคราะหแบบโครงสราง (Structured Analysis) และออกแบบระบบ 

เปนเครื่องมือของนักวิเคราะหระบบท่ีชวยใหสามารถเขาใจกระบวนการทางานของแตละ

หนวยงาน ทําใหทราบถึงการรับ/สงขอมูล การประสานงานระหวางกิจกรรมตาง ๆ ในการ

ดําเนินงาน ซ่ึงเปนแบบจําลองของระบบ แสดงถึงการไหลของขอมูลท้ัง ปจจัยเขา (Input)  และ 
ผลลัพธ (Output) ระหวางระบบกับแหลงกําเนิด รวมท้ังปลายทางของการสงขอมูล ซ่ึงอาจเปน

แผนก บุคคล หรือระบบอ่ืนๆ โดยขึ้นอยูกับระบบงานและการประสานงานภายในระบบนั้น 
นอกจากนี้ยังชวยใหรูถึงความตองการขอมูลและขอบกพรองในระบบงานเดิม เพ่ือใชในการ

ออกแบบการปฏิบัติงานในระบบใหม 

สวนนําเขา 
(Data) 

สวนประเมินผล 

(Process) 

สวนผลลัพธ 
(Information) 

สวนขอมูลยอนกลับ 
(Feedback) 
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รูปแบบการเขียนแผนภาพการไหลของขอมูลท่ีเปนท่ีนิยมมีอยู 2 รูปแบบ คือ รูปแบบของ 
Gane and Sarson และรูปแบบของ Yourdon สัญลักษณท่ีใชในแผนภาพการไหลของขอมูลตาม

รูปแบบของ Gane and Sarson เปนดังนี้ (วัชร ีอุทธโยธา, 2551) 

 

 เรียกวา External Entity แสดงถึง บุคคล หนวยงานในองคกร

หรือระบบงานอ่ืนๆ ท่ีอยูภายนอกขอบเขตของระบบ แตมี

ความสัมพันธกับระบบ โดยเปนผูสงหรือผูรับขอมูลจากระบบ

เรียกวา Process เปนสัญลักษณของการประมวลผลท่ีเกิดขึ้นใน

ระบบหรือสวนท่ีทําใหขอมูลมีการเปล่ียนแปลงไป

เรียกวา Data Store แสดงถึงสวนท่ีเก็บขอมูล และสามารถใช

แทนส่ิงตางๆ ท่ีเปนการจัดเก็บขอมูลได เชน ไฟลขอมูลและ

ฐานขอมูล

เรียกวา Data Flow เปนสัญลักษณแสดงถึงเสนทางการไหลของ

ขอมูลแสดงทิศทางของขอมูลจากขั้นตอนการทํางานหนึ่งไปยัง

อีกขัน้ตอนหนึ่ง 
 

แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหความตองการสารสนเทศ 
การท่ีจะกําหนดไดวาองคการตองการจัดทําระบบสารสนเทศอะไรนั้นตองมีการกําหนด

ความตองการสารสนเทศขององคการ ท่ีสามารถสนองตอบตอองคการไดอยางมีประสิทธิภาพนั้นมี

วิธีการพ้ืนฐาน 2 วิธี คือ การวิเคราะหองคการ และปจจัยแหงความสําเร็จ ซ่ึงอาจเลือกใชวิธีใดวิธี

หนึ่งก็ได ดังนี้ (Laudon C. และ Laudon P., 2004) 

1) การวิเคราะหองคการ  (Enterprise Analysis) หรือ การวางแผนระบบธุรกิจ  (Business 

Systems Planning, BSP) เปนการวิเคราะหความตองการสารสนเทศของท้ังองคการ โดยพิจารณา

จากหนวยงาน (Unit) หนาท่ีงาน (Function) กระบวนการทํางาน (Process) และขอมูล (Data) ท่ี

เกี่ยวของใหครอบคลุมและครบถวน 
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วิธีการนี้ใชการสัมภาษณจากผูบริหารระดับตาง ๆ ถึง การใชขอมูลของหนวยงาน หนาท่ี

งาน กระบวนการทํางาน ส่ิงแวดลอมท่ีแตละคนทํางาน วัตถุประสงคท่ีตองการ และความตองการ

ขอมูล ผลจากการสัมภาษณจะรวบรวมไวเปนตาราง โดยระบุผูสรางขอมูลและผูใชขอมูล ขอด ีของ

การวิเคราะหองคการ คือ  ไดขอมูลท้ังหมด ขอจํากัด  คือ  มีขอมูลปริมาณมาก ทําใหยากตอการ

วิเคราะห เสียคาใชจายในการรวบรวมและการวิเคราะหสูง สวนใหญการวิเคราะหองคการ

สัมภาษณผูบริหารระดับตนและระดับกลาง  ผลท่ีไดจึงมักเนนขอมูลท่ีใชงานของตน  แทนการ

มุงเนนหาขอมูลท่ีมีความสําคัญในการตอบสนองเปาหมายขององคการ 

การวางแผนระบบงานธุรกิจ (Business Systems Planning, BSP) เปนขั้นตอนการทํางานท่ี

มุงเนนการวิเคราะหความตองการสารสนเทศขององคกร โดยการศึกษาถึงโครงสรางของหนวยงาน 

หนาท่ีการทํางาน กระบวนการทํางานและขอมูลแตละตัวซ่ึงจะชวยใหทราบถึงสวนประกอบท่ี

สําคัญและคุณสมบัติของขอมูลท้ังหมด วิธีการนี้จะเริ่มตนจากวัตถุประสงคขององคกรไปสู

โครงสรางองคกรเพ่ือทําการกําหนดกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) จากนั้นจึงเปนการ

กําหนดขอมูลทางธุรกิจ (Business Data) ท่ีใชในการดําเนินกระบวนการทางธุรกิจ เพ่ือนําไปสูการ

กําหนดสถาปตยกรรมสารสนเทศ (Information Architecture) ซ่ึงทําใหเกิดฐานขอมูลและสะทอน

ไปสูระบบงานท่ีตองใชขอมูลจากฐานขอมูลในการดําเนินธุรกรรมตามกระบวนการทางธุรกิจ จึง

จะตอบสนองกับวัตถุประสงคขององคกร (Laudon C. และ Laudon P., 2000) 

วิธีการในการวิเคราะห เริ่มจากการสุมตัวอยางผูบริหาร มาทําการสัมภาษณ และต้ังคําถาม

เกี่ยวกับวิธีการท่ีแตละคนใชขอมูล แหลงท่ีมาของขอมูล ส่ิงแวดลอมท่ีแตละคนทํางาน

วัตถุประสงคท่ีตองการ วิธีการตัดสินใจ และ ความตองการขอมูล จากนั้น    นําผลลัพธท่ีไดจากการ

สัมภาษณผูบริหาร มารวบรวมเขาดวยกันเปนหนวยงาน (Unit) หนาท่ีงาน (Function) กระบวนการ

ประมวลผล (Process) และตารางขอมูล (Data Matrix) ขอมูลจะถูกจัดแยกประเภทใหอยูในกลุม

งานประยุกตท่ีเหมาะสม คือแตละกลุมจะสนับสนุนกระบวนการทํางานท่ีคลายกัน ผลลัพธจากการ

วิเคราะหความตองการสารสนเทศแบบการวางแผนระบบธุรกิจ แสดงตัวอยางไดดังตารางท่ี 1 
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  ตารางที ่1 ความสัมพันธในระหวางช้ันของขอมูลกับกระบวนการทางธุรกิจ 

 

“U” = ผูใชขอมูล (Users of data) 

“C” = ผูสรางขอมูล (Creators of data) 

จากตารางท่ี 1 แสดงใหเห็นถึงการมีสวนเกี่ยวของของขอมูลกับกระบวนการ วามีขอมูล 

ใดบางท่ีตองการเพ่ือท่ีจะนําไปสนับสนุนการปฏิบัติงานในแตละกระบวนการธุรกิจ โดยกําหนดให 

“C” แสดงถึง กระบวนการท่ีทําหนาท่ีในการสรางขอมูล (Creators of Data) และ “U” แสดงถึง

กระบวนการท่ีทําหนาท่ีในการใชขอมูล (Users of Data) นอกจากนี้ยังสามารถแสดงใหเห็นถึงกลุม

ขอมูลท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานในแตละกระบวนการธุรกิจ โดยระบุไดวากลุมขอมูลใดเกิดขึ้นใน

กระบวนการใด และใครเปนผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงานหรือเปนผูมีสวนเกี่ยวของหลักใน

กระบวนการน้ัน เม่ือสามารถระบุการเช่ือมโยงของกระบวนการ ขอมูล และหนวยงานไดแลว ก็จะ

สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานหนวยงานได 

 

 



  

12 

2) การวิเคราะหเชิงกลยุทธ (Strategic Analysis) หรือ ปจจัยแหงความสําเร็จ หรือซีเอสเอฟ 

(Critical Success Factor, CSF) เปนการวิเคราะหวา อะไรคือปจจัยสําคัญท่ีทําใหองคการสามารถทํา

ไดตามเปาหมายท่ีตั้งไว ซ่ึงการบรรลุเปาหมายนี้ถือวาเปนความสําเร็จขององคการ   การวิเคราะห

ปจจัยแหงความสําเร็จเริ่มจากการพิจารณา ภารกิจและเปาหมายขององคการแตละเปาหมาย และ

วิเคราะหวาเปาหมายแตละขอนั้นมีปจจัยสําคัญอะไรบางท่ีชวยใหเกิดความสําเร็จ เม่ือรวบรวม

ปจจัยแหงความสําเร็จท้ังหมดแลว จึงนําปจจัยแหงความสําเร็จมาวิเคราะหกับสภาพแวดลอมดาน

ศักยภาพและความพรอมขององคการ  หรือการวิเคราะหสวอต   (SWOT analysis) ซ่ึงเปนการ

วิเคราะหประเด็นสําคัญ 4 ดาน คือ สถานการณภายในขององคการดานจุดแข็ง (Strength) จุดออน 

(Weakness) ขององคการ และสถานการณภายนอกขององคการดานโอกาส (Opportunity) และ

อุปสรรคหรือภาวะคุกคาม (Threat)   ผลท่ีไดทําใหมีขอมูลในการกําหนดความตองการสารสนเทศ

ขององคการไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับสภาวะแวดลอม และนําไปสูความสําเร็จขององคการ

ได โดยนํามาจัดลําดับความสําคัญ เพ่ือการลงทุนในระบบสารสนเทศ เกณฑ ผลประโยชนท่ีไดรับ 

การลงทุนดานทรัพยากรและความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น 

วิธีการของปจจัยแหงความสําเร็จ ใชวิธีการสัมภาษณผูบริหารเกี่ยวกับวัตถุประสงค 

เปาหมาย และผลท่ีคาดหวังเกี่ยวกับปจจัยสําคัญท่ีรวบรวมมา  ขอดี คือ มีปริมาณขอมูลท่ีตอง

วิเคราะหไมมาก และมุงเนนปจจยัท่ีเกี่ยวของจากสภาพแวดลอมตางๆ   ขอจํากัด คือ การไดขอมูล

จากผูบริหารดานเดียว ขอมูลนั้นอาจมีความเอนเอียงไปตามความตองการของผูบริหารได จึงอาจ

ไมใชเปนขอมูลท่ีเปนตัวแทนขององคการอยางแทจริง วิธีการวิเคราะหปจจัยแหงความสําเร็จตาม

แนวคิดของ Laudon แสดงไดดังรูปท่ี 3 

นอกเหนือจากแนวคิดของ Laudon ท่ีไดกลาวมาแลวนั้นก็ยังมีนักวิชาการอีกกลุมหนึ่ง คือ 
Rockart,  Mcnurlin  และ  Sprague แหง  Sloan  School  of  Management  Massachusetts  Institute  

of  Technology ก็ไดพัฒนาวิธีการปจจัยความสําเร็จ (Critical Success Factor, CSF) ขึ้นในป1989 

(ศรีสมรัก อินทุจันทรยง, 2550 : 289-291)   และไดนําวิธีการนี้มาใชเพ่ือกําหนดความตองการของ

ผูบริหารระดับสูง  วิธีการ  CSF  ท่ีถูกพัฒนาขึ้นมานี้ จะมุงเนนไปท่ีความตองการสารสนเทศของ

ผูบริหารแตละคนท่ีมีในขณะนั้นเปนหลัก  องคกรสามารถนําความตองการสารสนเทศเหลานั้นไป

ใชในการกําหนดเปนระบบสารสนเทศท่ีองคกรพึงพัฒนา  โดยกระบวนการจะใชการสัมภาษณ

ผูบริหารถึงปจจัยสําคัญท่ีผลตอความสําเร็จในการบริหาร ของผูบริหารแตละราย  การสัมภาษณ

ผูบริหารแตละรายจะกระทํากี่ครั้ง ขึ้นอยูกับความจําเปนในความชัดเจนของขอมูลสําคัญท่ีไดจาก

การสัมภาษณ  ผลการสัมภาษณจะเปนปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอความสําเร็จในมุมมองของผูบริหารแต
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ละรายท่ีจะมีจํานวนไมมากนัก  จะถูกรวบรวมและวิเคราะหจัดเปนภาพรวมและขอสรุปปจจัย

สําคัญท่ีมีผลตอความสําเร็จขององคกร   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  รูปที่ 3 แสดงการวิเคราะหความตองการสารสนเทศขององคการ 

   โดยปจจัยแหงความสําเร็จตามแนวคิดของ Laudon 

ปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอสําเร็จขององคกรเหลานั้นจะเปนแนวทางหลักในการพัฒนาสารสนเทศ  และ

นําเสนอสารสนเทศดานตางๆเพ่ือใหองคกรใชในการดําเนินงานตอไป วิธีการวิเคราะหความ

ตองการสารสนเทศตามวิธีการปจจัยแหงความสําเร็จตามแนวคิดของ John Rockart มีขั้นตอนการ

จัดทํา ดังแสดงในรูปท่ี 4   

 

 

 

ภารกิจขององคการ 

วัตถุประสงค 

ปจจัย 

แหงความสําเร็จ 

ระบบสารสนเทศ 

ท่ีตองการ 

ระบบสารสนเทศตาม

ความสําคัญและจําเปน 

แตละวัตถุประสงค 

แตละปจจัยแหงความสําเร็จ 

      โอกาส             อุปสรรค 

    จุดแข็ง             จุดออน 
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ปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอความสําเร็จท่ีผูบริหารแตละรายกําหนดมานั้นจะเปนปจจัยท่ีมีผลตอ

ความสําเร็จท่ีจําเปน และสําคัญในชวงเวลาขณะนั้น ๆ  ดังนั้นมิติของเวลาจึงจะตองนํามาพิจารณา  

เพราะหลังจากเวลาผานพนไปสักระยะหนึ่ง ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จบางประการอาจจะหมด

ความสําคัญหรือลดระดับความสําคัญลง  ดังนั้นผูบริหารจึงควรใสอยางเต็มท่ี กับปจจัยท่ีมีตอผล

ความสําเร็จดังกลาวและทําการทบทวนความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จตามชวง

ระยะเวลา เพ่ือใหปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จท่ีองคกรระบุไวดํารงสภาพเปนปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอ

ความสําเร็จอยูเสมอ  นอกจากน้ี  Rockart และคณะพบวา เเหลงท่ีมาของปจจัยท่ีสําคัญท่ีมีผลตอ

ความสําเร็จท่ีผูบริหารมองเห็นนั้นมาจาก  4 แหลงดังนี ้

ปจจัยสําคัญที่มีผล
ตอความสําเร็จของ

ผูบริหาร   ก 

ปจจัยสําคัญที่มีผล
ตอความสําเร็จของ

ผูบริหาร   ข 

ปจจัยสําคัญที่มีผล
ตอความสําเร็จของ

ผูบริหาร   ค 

ปจจัยสําคัญที่มีผล
ตอความสําเร็จของ

ผูบริหาร   ง 

รวบรวมและวิเคราะหปจจัยสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จของผูบริหารแตละราย 

จัดทําขอตกลงถึงปจจัยสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จขององคกร 

กําหนดปจจัยสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จขององคกร 

ระบุลักษณะของระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจและฐานขอมูล 

ใชปจจัยสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จของ
องคกรในการจัดลําดับความสําคัญของ

ระบบสารสนเทศ 

รูปที่  4   ขั้นตอนวิธีการ Critical Success Factor ตามแนวคิดของ John Rockart 
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1. อุตสาหกรรมท่ีองคกรนั้นประกอบการอยู ซ่ึงแตละอุตสาหกรรมก็จะมีปจจัยท่ีมีผลตอ

ความสําเร็จท่ีแตกตางกันออกไป 

2. สถานการณขององคกรเทียบกับสถานการณในอุตสาหกรรม  ซ่ึงจะมาจากองคกร

ขนาดใหญในอุตสาหกรรมท่ีจะเปนแบบอยางใหกับองคกรขนาดเล็ก  ท้ังนี้เนื่องจากวา

องคกรในอุตสาหกรรมกันมักจะมีปจจัยสําคัญแหงความสําเร็จคลาย ๆ กัน  อาจจะ

แตกตางกันบางในเรื่องของลําดับความสําคัญและรายละเอียดประกอบปจจัยนั้น  ๆ 

3. ส่ิงแวดลอม  เชน  ขอกําหนดของกฎหมาย  นโยบายรัฐบาลท่ีเกี่ยวของกับการ

ดําเนินงานขององคกร  นอกเหนือจากนั้นก็ไดแก  คูแขง  ลูกคา  เปนตน  การกําหนด

ปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอความสําเร็จจากส่ิงแวดลอมจะขึ้นอยูกับองคกรเปนหลัก  เชน  

องคกรท่ีไดรับประโยชนจากการคุมครองของกฎหมายแตเม่ือขอตกลงการคาเสรี

เกิดขึ้นสภาพการคุมครองหมดไป  การปรับตัวสําหรับแขงขันจึงตองกระทํา 

4. ปจจัยช่ัวคราวขององคกร  (Temporal  Organization  Lactase) ปจจัยเหลานี้ไดแก  

ปจจัยหรือกิจกรรมบางประการในองคกรท่ีควรจะเปนกิจกรรมท่ีดําเนินงานไดปกติ  

แตใจขณะนั้นกิจกรรเหลานั้น  มีสภาพท่ีตองการปรับปรุงใหดีขึ้น  ตัวอยางเชน  การ

บริหารลูกหนี้  เปนตน 

 

นอกเหนือจากการวิเคราะหความตองการสารสนเทศดวย 2 วิธีท่ีไดนําเสนอมาแลวขางตน 

ก็ยังมีวิธีการวิเคราะหความตองการสารสนเทศแบบการวิเคราะหผลลัพธ และวิธีการนําไปสู

ผลลัพธหรือ Ends-Means Analysis, EMA (ชัยยศ สันติวงษ และ นิตยา เจรียงประเสริฐ, 2546 : 

116-117) ซ่ึงเปนการการวิเคราะหผลลัพธท่ีองคกรหรือหนวยงานตองการ และวิธีการจะนําไปสู

ผลลัพธท่ีตองการ รวมท้ังการคํานึงถึงประสิทธิผล (Effectiveness) คือ การบรรลุถึงผลลัพธท่ี

ตองการ และประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ วิธีการใชทรัพยากรอยางคุมคาในการไดมาซ่ึงผลลัพธ

ท่ีตองการ 

การคนควาอิสระเรื่องการวิเคราะหความตองการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ ของบริษัท

ในเครือทวีทรัพยฉบับนี้  มุงเนนการวิเคราะหความตองการระบบสารสนเทศระดับองคกร 

(Organizational Requirements) จึงไดเลือกใชแนวคิดการวิเคราะหสารสนเทศดวยวิธีวิเคราะห

ปจจัยความสําเร็จ (Critical Success Factors) โดยจะยึดหลักการวิเคราะหตามแนวทางของ John 

Rockart  และคณะ เปนหลัก 
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 แนวคิดเกี่ยวกับการทําเหมืองแร 
การทําเหมืองแร (Mining) หมายถึง การกระทําแกพ้ืนท่ีไมวาจะเปนท่ีบกหรือท่ีน้ํา เพ่ือให

ไดมา ซ่ึงแรดวยวิธีการอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายวิธีการ ตามหลักวิชาการ ซ่ึงตามหลักวิชาการมี

การแบงการทําเหมืองออกเปน 2 วิธีใหญ ๆ (กระทรวงอุตสาหกรรม, ฝายอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ

การเหมืองแร, 2553 : ออนไลน) คือ การทําเหมืองเปด (Surface Mining) และการทําเหมืองใตดิน 

(Underground Mining) 
การทําเหมืองเปด (Surface Mining)  เปนการทําเหมืองท่ีมีการกระทําตอพ้ืนท่ี  โดยเริ่มจาก

ผิวดินลงไปจนถึงบริเวณสวนท่ีเปนแหลงแรหรือบริเวณแร  ซ่ึงหนาเหมืองจะอยูในพ้ืนท่ีโลงแจงใน

บริเวณกวาง  โดยไมมีเปลือกดินอยูเหนือบริเวณหนาเหมืองท่ีกําลังมีการเจาะระเบิดหรือขุดตักแร

อยู  วิธีการทําเหมืองสามารถแบงออกเปนวิธีตาง ๆ ดังนี้  เหมืองแลน  เหมืองสูบ  เหมืองฉีด  

เหมืองเรือขุด  เหมืองเรือสูบ  เหมืองหาบ เปนตน 

การทําเหมืองใตดิน (Underground Mining)  เปนการทําเหมืองท่ีมีการเจาะชองทางขนาด

ไมใหญโตนักเขาหาบริเวณท่ีเปนแหลงแร  เพ่ือขุดสินแรท่ีวางตัวอยูใตดิน  จึงมีสวนเปลือกดินปด

ทับอยูเหนือบริเวณหนาเหมือง  การทําเหมืองใตดินจะทําไดเม่ือคาใชจายในการทําเหมืองใตดินต่ํา

กวาคาใชจายในการเปดเปลือกดิน เชน  ในแหลงแรท่ีอยูลึกลงไปจากผิวดินมาก ๆ หรือในแหลงแร

ท่ีเปนสายแรขนาดเล็กวางตัวคอนขางในแนวดิ่ง  และไมคุมคาตอการเปดเปลือกดินท่ีอยูรอบ ๆ 

สายแร  เปนตน  ซ่ึงสามารถแบงวิธีทําเหมืองออกเปนวิธีตาง ๆ ดังนี้  เหมืองอุโมงค  เหมืองปลอง  

เหมืองเจาะงัน  เหมืองละลายแร 

 การทําเหมืองถานหินในประเทศไทยสวนใหญใชวิธีการทําเหมืองแบบเปด โดยวิธีการทํา

เหมืองหาบ ซ่ึงก็คือ วิธีการทําเหมืองโดยใชเครื่องขุดหรือการระเบิดขุด หรือเปดหนาเหมืองใหเปน

บอหรือขั้นบันได  แลวนําเอาหินดินทรายปนแรไปเขาเครื่อง  อุปกรณแตงแร  หรือใชคนงาน

คัดเลือกแร  นําไปใชประโยชนโดยตรง  เชน การทําเหมืองลิกไนตของการไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย  เหมืองสังกะสี  ท่ีจังหวัดตาก  เหมืองยิปซัมท่ัวไป  และเหมืองหินในหลายจังหวัด 

ปจจัยท่ีตองคํานึงถึงในการทําเหมืองหาบมีดังนี้ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, คณะ

วิศวกรรมศาสตร, ภาควิชาการเหมืองแร, 2553 : ออนไลน) 

1.สามารถผลิตแรไดตามเปาหมายท่ีวางไวคือสามารถควบคุมไดท้ังปริมาณและ

คุณภาพ       

2.ควบคุมตนทุนการผลิตและคาใชจายตาง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นได 

3.การเลือกเครื่องจักรอุปกรณตาง ๆในการทําเหมืองมีความเหมาะสมตั้งแต เครื่องจักรท่ีใช

ในการเจาะ การตัก การขน และการยอยขนาด 
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4.สามารถปองกันและแกไขปญหาทางดานส่ิงแวดลอมไดตั้งแตเรื่องทัศนียภาพ 

แรงส่ันสะเทือนจากการระเบิด ฝุน เสียง ฯลฯ 

5. มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการทําเหมืองประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ 2 ขั้นตอน ดังนี ้

ขั้นตอนการพัฒนาหนาเหมือง (Development) มีจุดมุงหมายเพ่ือเตรียมการผลิต ไดแก ตัด

เสนทางขนเครื่องจักรอุปกรณการทําเหมืองขึ้นสูหนางาน เปดเปลือกดินและพัฒนาใหเปนหนา

เหมืองท่ีพรอม เพ่ือการผลิตแร ตัดเสนทางเพ่ือใชเปนเสนทางหลักในการขนแร ตลอดจนการปรับ

พ้ืนท่ีและสรางอาคารตาง ๆ ซ่ึงขอมูลท้ังหมดจะมาจากวิศวกรเหมืองแรเปนผูออกแบบและวาง

แผนการทําเหมือง 

ขั้นตอนการผลิตแร (Production)  จากการออกแบบการทําเหมืองท่ีทราบอัตราการผลิตท่ี

แนนอน เลือกใชเครื่องจักร อุปกรณตาง ๆ ไดแลว มีผลการสํารวจท่ีชัดเจน และไดกําหนดวิธีการ

ปองกันและแกไขทางดานส่ิงแวดลอมนั้น ทําใหทราบวา แผนการทําเหมืองและหนาเหมืองจะเปนรูป

ใด ก็จะถึงขั้นตอนการปฏิบัติ ซ่ึงมีขั้นตอนการเจาะ การระเบิด การเปดหนาดิน การขนเปลือกดิน 

และการสตอกดินและแร เปนตน 
 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

วัชรี อุทธโยธา (2551) ศึกษาเรื่องการวิเคราะหความตองการระบบสารสนเทศดานการ
จัดการ บริการรับฝากสินคาเกษตร ของธุรกิจหองเย็นในจังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพ่ือ

วิเคราะหความตองการระบบสารสนเทศดานการจัดการ  โดยใชวิธีการวางแผนระบบธุรกิจ 

(Business System Planning) และแผนภาพการไหลของขอมูล (Data Flow Diagram)  ซ่ึงได

ทําการศึกษาธุรกิจหองเย็นขนาดใหญจํานวน 2 แหง ไดแก บริษัทเชียงใหมบูรพาหองเย็น กรุป 

จํากัด และ บริษัท เชียงใหมธนาธรฟารม จํากัด โดยใชการรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณผูบริหาร

และพนักงานท่ีเกี่ยวของในบริษัท จํานวน 9 ทาน ผลการศึกษาพบวาปญหาดานการจัดการ รับฝาก

สินคาของบริษัทท้ัง 2 แหง ไดแก การจัดเก็บสินคาและการคนหาสินคาลาชา สินคาเกิดความ

เสียหายในระหวางการจัดเก็บ ไมสามารถรองรับความตองการฝากสินคาลวงหนาได ไมทราบ

ปริมาณสินคาคงเหลือภายในหองเย็น พนักงานคิดอัตราคาฝากสินคาไมถูกตอง และผูบริหารไม

ทราบสถานะของกิจการ จากปญหาดังกลาวสามารถนํามาสูการวิเคราะหความตองการสารสนเทศ

ของธุรกิจ โดยวิธีการวางแผนระบบธุรกิจ  (Business System Planning) เพื่อศึกษาถึงกระบวนการ

และขอมูลท่ีตองการ โดยทําใหทราบวากระบวนการใดท่ีจะทําการสรางขอมูล (Creators of Data) 

และกระบวนการใดเปนผูใชขอมูล (Uses of Data) ซ่ึงจากขอมูลท่ีวิเคราะหไดท้ังหมด พบวามีกลุม
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ขอมูลประกอบดวย 6 กลุม ไดแก ขอมูลการจอง ขอมูลลูกคา ขอมูลการรบัฝากสินคา ขอมูลแผนผัง

การจัดเก็บสินคา และขอมูลอุณหภูมิหองเย็น  
กุลฉัตร ณ อยุธยา (2547) ศึกษาเรื่อง การวางแผนกลยุทธระบบสารสนเทศของบริษัทไทย-

นิจิ อินดัสทรี จํากัด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือวางแผนกลยุทธระบบสารสนเทศของธุรกิจขนาดกลาง

หรือขนาดยอม เกี่ยวกับผูผลิตและจัดจําหนายขนมขบเคี้ยวจากแปงขาวเหนียว (Glutinous Rice 

Snake Cracker) การรวบรวมขอมูลใชวิธีการสัมภาษณผูบริหาร พนักงาน และผูมีสวนเกี่ยวของ ใน

กิจกรรมการผลิต บัญชี การตลาด งานบริหารบุคคล งานเกี่ยวกับวิจัยพัฒนา ตลอดถึงรวบรวม

ขอมูลจากเอกสารท่ีมีอยูและตําราการบริหารสารสนเทศ แลวนํามาเปรียบเทียบกับทฤษฏีการ

วางแผนกลยุทธระบบสารสนเทศ ตามหลักการ 4 ขั้นตอน ไดแก 1) การวางแผนกลยุทธระบบ

สารสนเทศ 2) การวิเคราะหความตองการสารสนเทศ 3) การจัดสรรทรัพยากร 4) การวางแผน

โครงการ ผลการศึกษาพบวา จากสถานการณเศรษฐกิจท่ีขยายตัว บริษัทฯจําเปนอยางยิ่งท่ีตอง

นําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับกระบวนการทางธุรกิจ และการ

วางแผนกลยุทธระบบสารสนเทศนั้นตองสอดคลองกับกลยุทธของธุรกิจเองดวย เชน ใชชวย

สนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร ชวยสรางวัฒนธรรมองคกร ชวยพัฒนาการส่ือสารภายใน

องคกร ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและควบคุมคุณภาพ ชวยเพ่ิมโอกาสทางดานการตลาด เปน

ตน 

จันทรราตรี ลิ้มลือชา (2547) ศึกษาเรื่อง การวางแผนกลยุทธระบบสารสนเทศของบริษัท 

มหาบูรพาผลิตภัณฑอาหาร จํากัด การรวบรวมขอมูลใชวิธีการสัมภาษณผูบริหาร และพนักงานท่ี

เกี่ยวของจํานวน 7 หนวยงาน พบวาปญหาของบริษัทคือ ระบบบริหารจัดการภายในองคกรขาด

ประสิทธิภาพ ไมมีความคลองตัว ตนทุนการดําเนินงานสูง ไมมีการเก็บขอมูลอยางเปนระบบ ทํา

ใหเกิดการสูญหายของขอมูล คนหาขอมูลไดยาก ขาดการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานตางๆ 

และผูบริหารขาดขอมูลท่ีชวยในการตัดสินใจ ผลการศึกษาสรุปไดวาการวิเคราะหความตองการ

สารสนเทศท้ังในปจจุบันและในอนาคต ตามแนวความคิดการวางแผนระบบธุรกิจ (Business 

System Planning) ไดชุดขอมูลประกอบดวย ขอมูลสินคา ขอมูลวัตถุดิบ ขอมูลการขาย ขอมูลการ

ส่ังซ้ือ ขอมูลพนักงาน ขอมูลลูกคา ขอมูลผูจําหนาย ขอมูลการซอมบํารุง ขอมูลทางการเงินและ

บัญชี ขอมูลสินคาคงคลัง ขอมูลคลังวัตถุดิบขอมูลดานคุณภาพ ขอมูลการขนสง ขอมูลท่ีไดจาก

ลูกคา โดยมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการจัดเก็บขอมูล วิเคราะห สนับสนุนการ

ทํางาน และสนับสนุนการตัดสินใจ รวมท้ังการพัฒนาระบบเครือขายองคกรใหมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น 
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ชวลิต  สุวิทยศักดานันท (2547)  ศึกษาเรื่อง การวางแผนกลยุทธระบบสารสนเทศ บริษัท

นิ่มซ่ีเส็งขนสง 1988 จํากัด เพ่ือวางแผนกลยุทธระบบสารสนเทศใหกับบริษัท โดยวธีิการสัมภาษณ

ผูบริหารจํานวน 13 คนและพนักงานท่ีเกี่ยวของจํานวน 23 คน แลวนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบกับ

ทฤษฎีการพัฒนาระบบสารสนเทศ และ การวางแผนกลยุทธระบบสารสนเทศ ตามหลักการ 4 

ขั้นตอน ไดแก 1) การวางแผนกลยุทธระบบสารสนเทศ 2) การวิเคราะหความตองการสารสนเทศ 

3) การจัดสรรทรัพยากร 4) การวางแผนโครงการ ผลการศึกษาพบวาจากการวิเคราะหความตองการ

สนเทศทั้งในอนาคตและปจจุบันดวยวิธีวางแผนระบบธุรกิจ (Business System Planning, BSP) ได

ชุดขอมูล ประกอบดวย ขอมูลสินคา ขอมูลลูกคา ขอมูลคูแขง ขอมูลการใชบริการของลูกคา ขอมูล

พนักงาน ขอมูลการรับสงบิล ขอมูลการขนสงสินคาและขอมูลเสนทางการเดินรถ  

 
กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 ในการศึกษาครั้งนี้ จะอิงกรอบแนวคิดเรื่องการวิเคราะหความตองการสารสนเทศดวยวิธี

วิเคราะหปจจัยแหงความสําเร็จ (Critical Success Factors) ซ่ึงเคยมีการนําเสนอแนวทางการวิเคราะห

ความตองการสารสนเทศไว 2 รูปแบบ คือ การวิเคราะหตามแนวทางของ Laudon และ การวิเคราะห

ตามแนวทางของ Rockart ซ่ึงท้ังสองแนวทางนี้ มีรายละเอียดตางกันเล็กนอย กลาวคือ แนวทางของ 

Laudon จะรวบรวมปจจัยแหงความสําเร็จท้ังหมดแลวนํามาวิเคราะหกับสภาพแวดลอมและความ

พรอมขององคการ หรือการวิเคราะหสวอต  (SWOT Analysis) ซ่ึงเปนการวิเคราะหประเด็นสําคัญ 4 

ดาน คือ สถานการณภายในขององคการดานจุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) ขององคการ 

และสถานการณภายนอกขององคการดานโอกาส (Opportunity) และอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม 

(Threat)   ผลที่ไดจึงนํามากําหนดความตองการสารสนเทศขององคการ (Information Requirements) 

ดังนั้นวิธีการนี้จึงเหมาะท่ีจะนําไปใชกับองคกรท่ีไมไดมีการบริหารเชิงกลยุทธมากอน แตแนวทาง

ของ Rockart จะใชวิธีสัมภาษณผูบริหารโดยตรง เพ่ือใหไดมาซ่ึงปจจัยแหงความสําเร็จและรายการ

สารสนเทศท่ีตองการ กอนท่ีจะทําการรวบรวม วิเคราะห และจัดทําเปนขอตกลงรวมกันในบรรดา

ผูบริหารเกี่ยวกับปจจัยความสําเร็จและรายการสารสนเทศท่ีไดมาท้ังหมด  วีธีการนี้จึงเหมาะสําหรับ

องคกรท่ีเคยผานการวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก และมีการบริหารเชิงกลยุทธอยู

เดิมแลว ในกรณีการวิเคราะหความตองการสารสนเทศของบริษัทเครือทวีทรัพย ซ่ึงไดเริ่มใชการ

บริหารเชิงกลยุทธมาแลวระยะหนึ่ง จึงไมจําเปนตองนําการวิเคราะหสภาพแวดลอมมาพิจารณารวม

ดวย ดังนั้นจึงเลือกเอาแนวทางการวิเคราะหความตองการสารสนเทศตามแนวทางของ Rockart มาใช

ในการศึกษาครั้งนี้ 


