
 
บทที ่3 

ระเบียบวิธีการศึกษา 
 

การคนควาแบบอิสระเรื่องการวิเคราะหความตองการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ ของ

บริษัทเครือทวีทรัพยกรุป เปนการคนควาแบบประยุกต (Applied Research)   ผลการศึกษาสามารถ

นําไปใชเปนกรอบในการตรวจติดตาม ควบคุม และประเมินผล การจัดการเชิงกลยุทธ และใชความ

ตองการระบบสารสนเทศท่ีได เปนกรอบในการส่ือสารสารสนเทศภายในองคกร ใหครอบคลุมการ

จัดการเชิงกลยุทธอยางครบถวนมากย่ิงขึ้น การคนควาแบบอิสระนี้จะใชรูปแบบการวิจัยเชิง

พรรณนา (Descriptive Research) ซ่ึงมีระเบียบวิธีการศึกษาดังนี ้

 
ขอบเขตการศึกษา 

ขอบเขตเนื้อหา 
การบริหารเชิงกลยุทธใหประสบความสําเร็จไดนั้น ผูบริหารทุกคนในองคกรตองมองเห็น

ปจจัยแหงความสําเร็จขององคกรในภาพรวมใหเหมือนกันเสียกอน การศึกษาครั้งนี้จึงมีขอบเขต 

การวิ เคราะ หความตอง การสารสนเ ทศในระดับ องคกร  (Organizational Information 

Requirements)   เพ่ือกําหนดความตองการระบบสารสนเทศใหสอดคลองกับกลยุทธและปจจัย

ความสําเร็จนั้นๆ   การคนควาในครั้งนี้ใชแนวคิดการวิเคราะหความตองการสารสนเทศ ดวยวิธีการ

วิเคราะหเชิงกลยุทธ (Strategic Analysis) หรือท่ีเรียกอีกอยางหนึ่งวา วิธีปจจัยความสําเร็จของ

องคกร (Critical Success Factors, CSF) เปนแนวทางในการวิเคราะหความตองการระบบ

สารสนเทศเชิงกลยุทธ  และใชแผนภาพบริบท (Context Diagram) เพื่ออธิบายสวนประกอบของ

ระบบสารสนเทศท่ีตองการ รวมไปถึงใชแผนภาพการไหลของขอมูลระดับสูงสุด (Top Level Data 

Flow Diagram หรือ Diagram Level 0) เพ่ืออธิบายภาพรวมของแตละระบบ 
  

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
การศึกษาครั้งนี้จะใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) แบบตัวตอตัวกับ

ผูบริหารระดับสูงท้ังหมด 5 คน (รวมผูศึกษา) และผูบริหารระดับกลางท้ังหมด 9 คน ในเร่ืองท่ี

เกี่ยวของกับหัวขอการคนควา ซ่ึงจะสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารระดับสูง คือ ประธานกรรมการ 1 

ทาน กรรมการผูจัดการ 1 ทาน ผูชวยกรรมการผูจัดการ 1 ทาน (ซ่ึงคือผูศึกษาเอง จึงใชขอมูลโดยไม

สัมภาษณ) และผูจัดการสายงาน 2 ทาน ในสวนของผูบริหารระดับกลาง จะสัมภาษณผูจัดการฝาย
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ของแตละสวนงานท้ังหมด 6 ทาน และผูจัดการเหมือง 3 ทาน นอกจากนี้จะใชวิธีการสัมภาษณกลุม

แบบเจาะจง (Focus Group Interview) กับผูบริหารท้ัง 14 ทาน เพื่อสรุปผลการสัมภาษณเชิงลึก และ

เพ่ือความเห็นพองรวมกันในดานความตองการสารสนเทศเชิงกลยทุธ 

  

วิธีการศึกษา 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) ท่ี

เกี่ยวกับกิจการ ภารกิจ เปาหมายและปจจัยความสําเร็จขององคกร จากผูบริหารทุกทานของกิจการ

โดยใชวิธีการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-depth Interview) รวมกับวิธีการสัมภาษณกลุมแบบเจาะจง 

(Focus Group Interview) แลวนําไปวิเคราะหและกําหนดความตองการสารสนเทศเชิงกลยุทธของ

องคกร กอนท่ีจะใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) เพื่อจัดกลุมชุดสารสนเทศท่ีไดมา

เปนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธท่ีตองการตอไป 

2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการคนควาขอมูลจากหนังสือ วารสาร ส่ิงพิมพ 

เอกสาร ฐานขอมูลและเว็บไซตท่ีเกี่ยวของ รวมไปถึงเอกสารและสารสนเทศ ท่ีใชอยูปจจุบันใน

องคกร 

 
เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 

 เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลจะใชวิธีการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-depth Interview) 

รวมกับวิธีการสัมภาษณกลุมแบบเจาะจง (Focus Group Interview) กับกลุมผูบริหารท้ังหมด แลว

นําไปวิเคราะหและจัดกลุมรายการสารสนเทศท่ีตองการ ออกเปนชุดสารสนเทศและระบบ

สารสนเทศเชิงกลยุทธท่ีตองการ ดวยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)   

การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) จะทําการสัมภาษณครั้งเดียวกับผูบริหารแต

ละทานในรูปแบบตัวตอตัว โดยใชแบบสัมภาษณท่ีออกแบบไว ซ่ึงจะแจงใหผูถูกสัมภาษณทราบ

ถึงวัตถุประสงคของการสัมภาษณและขอมูลท่ีตองการจะทราบลวงหนา เพ่ือใหผูถูกสัมภาษณได

เตรียมหลักฐานและขอมูลบางสวนมาแสดง รูปแบบคําถามจะเปนคําถามปลายเปด (Open-ended 

Questions) ซ่ึงจะประกอบไปดวย 2 สวน (ภาคผนวก ก) ดังนี้ 
สวนที่ 1    เนนคําถามเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ และปจจัยความสําเร็จขององคกร 

แบบสอบถามในสวนนี้ จัดทําขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค 2 ประการคือ ประการแรกเพ่ือใหทราบถึง

ภาพรวมกิจการ แนวทางการจัดการ เปาหมายและแผนงานดานการจัดการเชิงกลยุทธ ประการท่ี
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สองเพ่ือใหทราบปจจัยแหงความสําเร็จท้ังขององคกร และปจจัยความสําเร็จของแตละสวนงาน 

รวมถึงหนาท่ีความรบัผิดชอบและภารกิจของผูบริหารแตละทาน   

สวนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลและสารสนเทศที่จําเปนตองใช เพ่ือทําใหงานใน

หนาท่ีรับผิดชอบสําเร็จลุลวงตามปจจัยสําเร็จขององคกร ในสวนนี้จะทําใหทราบความตองการ

สารสนเทศท่ีสอดคลองกับปจจัยความสําเร็จ ผานทางบทบาทหนาท่ีของผูบริหารแตละทาน   

  

คําถามท้ัง 2 สวน จะอิงจากแนวคิดเรื่องกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management 

Process) และแนวคิดการวิเคราะหความตองการสารสนเทศโดยใชวิธีการวิเคราะหเชิงกลยุทธ 

(Strategic Analysis) หรือท่ีเรียกอีกอยางหนึ่งวา วิธีปจจัยความสําเร็จขององคกร (Critical Success 

Factors, CSF) เพ่ือใชในการออกแบบคําถามใหครอบคลุมเนื้อหา ตามวัตถุประสงคของการศึกษาท่ี

ไดกําหนดไว  

วิธีการสัมภาษณกลุมแบบเจาะจง (Focus Group Interview) เนนการดําเนินการเพื่อ

ตรวจสอบความครบถวนของผลปจจัยความสําเร็จขององคกรท่ีผูศึกษาไดวิเคราะหมาจากการ

สัมภาษณเชิงลึก โดยใชวิธีการนัดประชุมผูบริหารทุกทาน ท่ีผานการสัมภาษณเชิงลึกมาแลว โดยผู

ศึกษาจะทําหนาท่ีเปนผูดําเนินการสัมภาษณเอง แนวคําถามท่ีใชในการสัมภาษณกลุม จะใชคําถาม

ท่ีเกี่ยวของกับปจจัยความสําเร็จขององคกรท่ีวิเคราะหมาไดเปนหลัก หลังจากไดปจจัยความสําเร็จ

ท่ีสําคัญครบถวนและผานการเห็นพองรวมกันในท่ีประชุมแลว จะใชปจจัยความสําเร็จเหลานั้น 

เปนแนวคําถามนําไปสูคําตอบท่ีเปนชุดสารสนเทศท่ีผูบริหารแตละทานตองการเพ่ิมเติมจาก

รายการสารสนเทศท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึก  

วิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) เปนเครื่องมือท่ีนิยมใชในการวิเคราะห

ขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) รูปแบบหนึ่ง เพ่ือกําหนดความสัมพันธของกลุมคํา 

หลักการ ขอความหรือกลุมขอความท่ีจะนํามาวิเคราะห ซ่ึงโดยท่ัวไปแลวสามารถแบงออกไดเปน 

2 รูปแบบ(Colorado State University, 2010 : ออนไลน) คือ วิธีการวิเคราะหเนื้อหาแบบวิเคราะห

หลักการ (Conceptual Content Analysis) เปนรูปแบบท่ีเนนการวิเคราะหการมีอยู (Existence) ของ

หลักการ (Concept) และความถ่ี (Frequency) ของเนื้อหาท่ีปรากฏอยูในขอความหรือกลุมคํา และ

การวิเคราะหเนื้อหาแบบใชความสัมพันธ (Relational Content Analysis) ซ่ึงจะเนนการวิเคราะหลึก

ลงไปในความสัมพันธของเนื้อหาอีกระดับหนึ่ง เพ่ือจัดกลุมจากความสัมพันธของเนื้อหาท่ีปรากฏ

อยูในขอความหรือกลุมคําท่ีนํามาวิเคราะห ในการศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการวิเคราะหความสัมพันธ 

(Relational Content Analysis)  ของรายการสารสนเทศท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึก และการ
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สัมภาษณกลุมแบบเจาะจงท้ังหมด เพื่อจัดหมวดหมูรายการสารสนเทศท่ีมีความเกี่ยวโยงกัน ใหอยู

ในชุดเดียวกันและจัดกลุมเปนชุดสารสนเทศยอย ของระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธท่ีตองการตอไป   

 
การวิเคราะหขอมูล  
 การศึกษาครั้งนี้จะนําขอมูลท่ีรวบรวมไดท้ังจากการสัมภาษณเชิงลึก และการสัมภาษณ

กลุมแบบเจาะจง ซ่ึงเปนขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data)  มาทําการวิเคราะหเชิงพรรณนา 

(Descriptive Analysis) โดยใชแนวคิดการวิเคราะหความตองการระบบสารสนเทศ ดวยวิธีการใช

ปจจัยความสําเร็จขององคกร (Critical Success Factors, CSF)  เพ่ือกําหนดปจจัยความสําเร็จและ

นําไปสูการวิเคราะหความตองการสารสนเทศเชิงกลยุทธท่ีจําเปนขององคกร การวิเคราะหขอมูล

เชิงคุณภาพในขั้นตอนการสัมภาษณเชิงลึกนั้น จะทําสรุปผลการสัมภาษณจากเทปบันทึกเสียงและ

สงรายงานการสัมภาษณใหกับผูถูกสัมภาษณแตละทานเพื่อตรวจสอบความถูกตอง (Validation) 

ของขอมูลท่ีไดมาในเบ้ืองตนครั้งหนึ่ง กอนท่ีจะนําขอมูลหลังจากท่ีไดรับการยืนยันความถูกตองไป

ทําการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยความสําเร็จขององคกรท่ีไดจากการสัมภาษณผูบริหาร

ระดับสูง กับปจจัยความสําเร็จของแตละสวนงานวามีความสอดคลองกันหรือไมเพียงใด หากมี

ความสอดคลองกันก็จะจัดกลุมความสัมพันธของปจจัยเหลานั้น และสรุปเปนปจจัยความสําเร็จ

ขององคกร อยางไรก็ตามผลการวิเคราะหดังกลาวจะนําเปนขอมูลเขา (Input Data) ในการทําการ

สัมภาษณกลุมแบบเจาะจงอีกครั้งหนึ่งเพ่ือเปนการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล (Data 

Validation) จากกลุมผูบริหารท้ังหมด หลังจากนั้นจะใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 

เพ่ือชวยในการกําจัดรายการสารสนเทศท่ีซํ้าซอนและจัดกลุมรายการสารสนเทศ ท่ีไดจากท้ังการ

สัมภาษณเชิงลึกและการสัมภาษณกลุมแบบเจาะจง ใหไดเปนชุดสารสนเทศออกมา กอนท่ีจะนําชุด

สารสนเทศเหลานั้นไปวิเคราะหความสัมพันธเพ่ือใหไดเปนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธท่ีองคกร

ตองการตอไป ขั้นตอนและกระบวนการในการวิเคราะหขอมูล แสดงไดเปนแผนภาพการไหลของ

ขอมูล ดังรูปท่ี 5 และ รูปท่ี 6  
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รูปที่ 5 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูล ในการสัมภาษณเชิงลึก และการสัมภาษณกลุมแบบ

เจาะจง ผูบริหารท้ังหมด ของบริษัทเครือทวีทรัพยกรุป 

 
รูปที่ 6 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูล ของการวิเคราะหเนื้อหา เพ่ือใหไดระบบสารสนเทศ

เชิงกลยุทธ ของบริษัทเครือทวีทรัพยกรุป 
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ขั้นตอนการศึกษา 
การคนควาอิสระฉบับนี้ มีขั้นตอนการศึกษาตามลําดับดังตอไปนี ้

1. ศึกษาทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัย เชน การบริหารสารสนเทศเชิงกลยุทธ ทฤษฎี

ท่ีเกี่ยวของกับการวิเคราะหระบบสารสนเทศ รวมกับวิธีการทําการสัมภาษณเชิงลึก การสัมภาษณ

กลุมแบบเจาะจง การวิเคราะหเนื้อหา เปนตน 

2. ออกแบบแบบสัมภาษณท่ีจะใชในการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหาร ซ่ึงเปนคําถามท่ี

เกี่ยวของกับการจัดการเชิงกลยุทธขององคกร ปจจัยความสําเร็จ และชุดขอมูลหรือสารสนเทศที่

ตองใชเพ่ือทํางานใหสําเร็จสอดคลองกับปจจัยสําเร็จ ตามแนวทางการจัดการเชิงกลยุทธ    

3. สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ผูบริหารระดับสูงและผูบริหารระดับกลาง

ในแตละสวนงาน เพื่อใหไดขอมูลท่ีจะนํามาวิเคราะหปจจัยความสําเร็จขององคกร และชุดขอมูล

หรือสารสนเทศท่ีองคกรตองการ 

4. ทําการยืนยันความถูกตองของขอมูลท่ีได (Data Validation) โดยการสรุปผลการ

สัมภาษณ จากการบันทึกของผูสัมภาษณ (Interviewer) ระหวางการสัมภาษณและการถอดเทป

บันทึกเสียงการสัมภาษณ พรอมท้ังสงรายงานผลสรุปท่ีไดจากการสัมภาษณและเทปบันทึกเสียง

ท้ังหมดใหกับผูถูกสัมภาษณ (Interviewee) แตละทานเพื่อยืนยันความถูกตอง 

5. วิเคราะหขอมูล กําหนดปจจัยความสําเร็จ (Critical Success Factors) ที่ได จากการ

สัมภาษณเชิงลึก พรอมท้ังกําหนดรายการสารสนเทศท่ีตองการท้ังหมดขององคกร ท้ังท่ีไดจากการ

สัมภาษณเชิงลึกผูบริหารระดับสูงและผูจัดการฝายในแตละสวนงาน 

6. จัดทําการสัมภาษณกลุมแบบเจาะจง (Focus Group Interview) เพื่อสรุปปจจัย

ความสําเร็จ และนําเสนอชุดสารสนเทศท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึก เพ่ือยืนยันความถูกตอง พรอม

ขอความเห็นพองรวมกัน (Consensus Agreement) และขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอสรุปจาก

การสัมภาษณเชิงลึก ท้ังในเรื่องปจจัยความสําเร็จ และชุดขอมูลสารสนเทศที่ได 

7. วิเคราะหและกําหนดความตองระบบการสารสนเทศเชิงกลยุทธ  (Strategic 

Information Systems) โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) จากขอมูลท่ีไดท้ังจากผลการ

สัมภาษณผูบริหารแตละทานรวมกับผลจากการสัมภาษณกลุมแบบเจาะจง โดยแสดงเปนชุด

สารสนเทศ และรายการสารสนเทศท่ีตองการในแตละระบบ 

8. วิเคราะหความสัมพันธของรายการสารสนเทศท่ีตองการท้ังหมด (Information 

Requirements) เพ่ือแสดงใหเห็นความเกี่ยวโยงของผูจัดทําสารสนเทศ (Creator of Information) 

และผูใชงานสารสนเทศ (User of Information) 
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9. เขียนแผนภาพบริบท (Context Diagram) และเขียนแผนภาพการไหลของขอมูล

ระดับศูนย (Data Flow Diagram Level0) เพ่ือแสดงรายละเอียดของระบบและการไหลของขอมูล

ในระบบ   

 

สถานท่ีในการเก็บรวบรวมขอมูล 
ในการศึกษาครั้งนี้ ใชสถานท่ีในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูลดังนี ้

1. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม   

2. การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชการสัมภาษณเชิงลึก ซ่ึงจะดําเนินการในเขตพ้ืนท่ีเหมือง

แมตีบ อําเภองาว จังหวัดลําปาง เหมืองบานปู อําเภอล้ี จังหวัดลําพูนเหมืองแมตื่น 

อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก และสํานักงานวัวลาย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

3. ขอมูลเพ่ิมเติมจากอินเทอรเน็ต และหองสมุดของสถานศึกษาในประเทศไทย 

 

ระยะเวลาในการศึกษา 
การศึกษาเรื่องการวิเคราะหความตองการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ ของบริษัทเครือทวี

ทรัพย ในครั้งนี้ ใชเวลาท้ังส้ิน 4 เดือน โดยเริ่มตนตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2553 และส้ินสุดในเดือน

สิงหาคม 2553 ดังนี้ 

 

ตารางที่ 2 แสดงขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินการ 
พ.ค. 53 มิ.ย. 53 ก.ค. 53 ส.ค. 53 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ศึกษาทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ                 

เตรียมแบบสัมภาษณเชิงลึก                 

สัมภาษณเชิงลึกผูบริหาร                 

ยืนยันความถูกตองของขอมูล                 

วิเคราะหกําหนดปจจัยความสําเร็จ                 

สัมภาษณกลุมแบบเจาะจง                 

วิเคราะหขอมูล                 

จัดทําและนําเสนอรายงาน                 

 

 


