
 
บทที่ 4 

ผลการศึกษา 
 

การคนควาแบบอิสระเรื่อง “ การวิเคราะหความตองการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ ของ

กิจการเหมืองแร ของบริษทัเครือทวีทรัพยกรุป ” ฉบับนี้ใชขอมูลท่ีรวบรวมไดท้ังจากการสัมภาษณ

เชิงลึก (Indept Interview)  และการสัมภาษณกลุมแบบเจาะจง (Focus Group Interview)  ซ่ึงเปน

ขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) มาทําการวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) และ

การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) โดยใชแนวคิดการวิเคราะหความตองการระบบสารสนเทศ  

เพ่ือกําหนดปจจัยความสําเร็จ (Critical Success Factors, CSF) และวิเคราะหความตองการระบบ

สารสนเทศเชิงกลยุทธท่ีจําเปนขององคกร (Organizational Requirments) ผลการวิเคราะหสามารถ

แบงการแสดงผลการศึกษาออกได เปน 4 สวน ดังนี้คือ 

สวนท่ี 1 ภาพรวมการจัดการองคกร อธิบายโดยใช McKinsey’s 7-S Model 

สวนท่ี 2 ผลการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) 

2.1 ปจจัยความสําเร็จขององคกร  

2.2 ปจจัยความสําเร็จของแตละสวนงาน 

2.3 ชุดขอมูลหรือสารสนเทศท่ีตองการ 

สวนท่ี 3  ผลการสัมภาษณกลุมแบบเจาะจง (Focus Group Interview) 

 3.1 การสัมภาษณกลุมแบบเจาะจง 

 3.2 การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 

 3.3 ความสัมพันธระหวางสารสนเทศท่ีตองการกับผูจัดทําและผูใชงาน   

สวนท่ี 4   แผนภาพการไหลของขอมูล (Data Flow Diagram) 

 4.1 แผนภาพบริบท (Context Diagram) 

 4.2 แผนภาพการไหลของขอมูลระดับสูงสุด (Diagram Level 0) 

 

สวนที่ 1 ภาพรวมการจัดการองคกร  
จากการสัมภาษณผูบริหารระดับสูง ซ่ึงประกอบดวย ประธานกรรมการ กรรมการผูจัดการ 

และผูชวยกรรมการผูจัดการ และผูจัดการสายงาน เกี่ยวกับภาพรวมการจัดการของบริษัทในเครือ

ทวีทรัพยกรุป สามารถสรุปรายละเอียดท้ังหมด โดยแสดงผลการศึกษาท้ังหมดไวดังนี้   
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บริษัทเครือทวีทรัพยกรุป เปนธุรกิจสวนตัวของครอบครัว “ครุฑใจกลา” กอตั้งขึ้นโดย คุณ

ทวีชัย ครุฑใจกลา ซ่ึงปจจุบันทานดํารงตําแหนงเปนประธานกรรมการของกลุมบริษัท กลุมบริษัท

ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการสํารวจแหลงแร ขอประทานบัตรเหมืองแร ทําเหมืองแร และขายสินแรท่ี

ไดจากการทําเหมืองแรถานหิน มีหนางานอยูในหลายพ้ืนท่ีในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบนของ

ประเทศไทย เชน จังหวัดตาก   จังหวัดลําพูน   จังหวัดลําปาง เปนตน  กลุมบริษัทเปดดําเนินการใน

ธุรกิจเหมืองแรมายาวนานกวา 15 ป     ประกอบดวยบริษัทในเครือหลายบริษัท คือ บริษัทสยาม

ทรัพยทวี เทรดดิ้ง จํากัด บริษัทเชียงใหมทวีทรัพย เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด หางหุนสวนจํากัดลานนาทวี

ทรัพย บริษัททวีทรัพยลานนา จํากัด  มีสํานักงานใหญตั้งอยูท่ี อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  

ภาพรวมการจัดการของบริษัทเครือทวีทรัพยกรุป แสดงไดดังนี ้

 

การจัดการกลยุทธ (Strategy ) 
การท่ีธุรกิจเริ่มตนจากการเปนธุรกิจครอบครัว ในอดีตกลุมบริษัทฯ จึงไมมีการจัดการ

เชิงกลยุทธอยางชัดเจน แตหลังจากนั้นตั้งแต ป พุทธศักราช 2552 เปนตนมา ทีมงานผูบริหารชุด

ใหม นําโดยคุณวัชรี ครุฑใจกลา กรรมการผูจัดการและทายาทโดยตรงของผูกอตั้งกลุมบริษัทฯ ได

เริ่มนําการจัดการเชิงกลยุทธมาใชในองคกร โดยมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก ท้ังดาน

การเมือง สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลย ีท่ีจะสงผลกระทบตอกิจการ ทั้งทางตรงและทางออมเพ่ือ

ศึกษาถึงโอกาสและอุปสรรคของการดําเนินธุรกิจภายใตสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไปอยาง

รวดเร็วและเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา  

จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกพบวา  กลุมบริษัทมีโอกาสเติบโตไดจาก

อุตสาหกรรมในประเทศท่ีกําลังขยายตัวมากขึ้น ประกอบกับถานหินเปนพลังงานท่ีมีราคาตอคา

ความรอนต่ําเม่ือเทียบกับ น้ํามัน กาซธรรมชาติ หรือแมแตน้ํามันเตาซ่ึงเปนเช้ือเพลิงหลักของ

อุตสาหกรรมในประเทศในปจจุบัน อีกท้ังเทคโนโลยีการใชงานถานหิน อยางเชน เทคโนโลยีถาน

หินสะอาดก็เริ่มเปนท่ียอมรับท้ังในประเทศและตางประเทศมากขึ้นตามลําดับ เปนผลใหปริมาณ

ความตองการใชถานหินของประเทศมีมากขึ้น ทําใหประเทศไทยจําเปนตองนําเขาถานหินเปน

มูลคาลายหม่ืนลานบาทในแตละป อยางไรก็ตามปจจัยทางดานการเมือง และปจจัยทางดานสังคม 

ยังเปนอุปสรรคในการขอประทานบัตรการทําเหมืองทุกประเภท เนื่องจากชาวบานในชุมชน 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน นักการเมืองทองถ่ิน รวมถึงนักการเมืองระดับประเทศ ลวนเปนตัว

แปรสําคัญท่ีสวนเอกชนตองพยายามทําความเขาใจ และทําใหเกิดการยอมรับตั้งแตขั้นตอนการเขา

ไปทําประชาคมหมูบาน ท่ีจะเขาไปดําเนินการขอประทานบัตร   ซ่ึงเปนเรื่องท่ีละเอียดออนมาก
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สําหรับการทําความเขาใจอยางท่ัวถึง และนําเสนอผลประโยชนท่ีลงตัวใหครอบคลุมความตองการ

ของผูท่ีเกี่ยวของทุกฝาย    

สวนของการวิเคราะหภายในองคกรพบวาระบบการจัดการหลายอยางท้ังในเรื่องการแบง

หนาท่ีรับผิดชอบ การวางแผนงาน ระบบการจัดซ้ือจัดจาง การอนุมัติเบิกจายเงิน และโดยเฉพาะ

การส่ือสารขอมูลภายในองคกร ยังเปนจุดออนเปนอยางมาก อยางไรก็ตามบุคคลากรในองคกรสวน

ใหญมีความผูกพันธกับองคกรและผูกอตั้งมาเปนเวลานานทําใหบรรยากาศในการทํางานเปนไป

ในทางท่ีดี  ชวยเหลือเกื้อกูลกัน อยูรวมกันแบบพ่ีนอง ชวยกันทํางานและแกปญหาตาม

ความสามารถท่ีมีอยูของแตละคน ซ่ึงเปนจุดแข็งขององคกร  

จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมนํามาสูประเด็นสําคัญท่ีเปนจุดแข็ง จุดออน อุปสรรค และ

โอกาส ขององคกร ตามแนวทางของการวิเคราะหสวอต (SWOT Analysis) ไดดังนี ้

จุดแข็ง (Strength) 
•  เปนผูผลิตถานหินในประเทศซ่ึงมีคูแขงอยูนอยราย ทําใหสามารถทําตลาดไดไมยาก 

•  ใชบุคลากรนอยมีคาใชจายในดานการบริหารต่ํา และบุคคลากรมีความสัมพันธท่ีดีตอกัน 

•   ไดรับความเช่ือถือจากลูกคาเดมิในการรักษาปริมาณสินคาไดตามกําหนดสัญญาในทุกๆป 

จึงทําใหมีรายไดท่ีแนนอนจากลูกคาท่ีทําทําสัญญารายป ประกอบกับกําลังการผลิตท่ีสูงขึ้น 

ทําใหยอดขายของบริษัทโตอยางตอเนื่อง 

•  มีการตัดสินใจท่ีความรวดเรว็ทําใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาหรือ

ตอบสนองตอปญหาท่ีเกิดขึ้นกับผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ไดอยางรวดเร็ว 

จุดออน (Weakness) 
•   เปนธุรกิจครอบครัว ในบางครั้งการตัดสินใจมาจากทานประธานเพียงผูเดียว จึงอาจทําให

เกิดความผิดพลาดไดงาย เชน การรับคนท่ีไมเหมาะสมเขามาในองคกรดวยระบบอุปถัมภ 

บางครั้งทําใหเปนภาระขององคกรในระยะยาว 

•   ระบบการจัดการยังเปนจุดออน ท้ังเรื่องการกําหนดนโยบาย การส่ือสารนโยบายจาก

ผูบริหารไปยังพนักงาน รวมถึงการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ เปาหมายและตัวช้ีวัด

ความสําเร็จในการทํางาน ยังขาดประสิทธิภาพ 

•   มีผูเช่ียวชาญการทําเหมืองนอย งานทําเหมืองเปนงานเฉพาะทาง การมีทีมงานนอยจึงมี

ความเส่ียในการหาบุคคลากรมาทดแทนในกรณีท่ีลาออกหรือกรณีฉุกเฉินอ่ืนๆ  
• มีลูกคารายใหญเพียงรายเดียว ทําใหมีอํานาจตอรองต่ําเม่ือเทียบกับอํานาจตอรองของลูกคา 
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โอกาส  (Opportunity) 

•   ตลาดถานหินมีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่อง จาการท่ีภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัว และ

ถานหินเปนเช้ือเพลิงท่ีมีปริมาณสํารองจํานวนมากและราคาตอคาความรอนต่ําเม่ือเทียบกับ

เช้ือเพลิงชนิดอ่ืน 

• เทคโนโลยีถานหินสะอาดมีการพัฒนาและไดรับการยอมรับเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหการ

ใชถานหินเปนเช้ือเพลิงไดรับการยอมรับมากขึ้นตามลําดับ 

•   ความยุงยากซับซอนในเรื่องการขอประทานบัตร อีกท้ังขั้นตอนการดําเนินการตองใชระยะ

เวลานาน  และตองใชเงินและเครือขายธุรกิจเปนจํานวนมากอีกดวย ทําใหคูแขงเขามาใน

ธุรกิจไดยาก ทําใหมีคูแขงนอย  

อุปสรรค (Threat) 
•   ภาพลักษณของการใชถานหินท่ีไมดีในอดีต ยังคงเปนปญหาสําหรับการขอประทานบัตร

การทําเหมืองแรและเปนอุปสรรคตอการใชถานหินเปนเช้ือเพลิงในบางพ้ืนท่ี ซ่ึงคนใน

ชุมชนยังคงมีทัศนคติทางลบกับเหมืองถานหินและการใชถานหิน 

•   การขอประทานบัตรแหลงใหมใชเวลาในการดําเนินการนานซ่ึงจะเปนอุปสรรคตอการ

วางแผนระยะยาวหากบริษัทไมไดประทานบัตรตามระยะเวลาท่ีวางไว 

•  การนําเขาถานหินจากประเทศเพื่อนบานท่ีอาจเกิดขึ้นไดในอนาคต ประเทศพมามีแหลง

ทรัพยากรถานหินอยูเปนจํานวนมาก แตปจจุบันนักลงทุนยังไมกลาเส่ียงเขาไปลงทุนมากนัก

เนื่องจากปญหาทางการเมืองภายในประเทศพมา หากอนาคตอันใกลหากมีการลงทุนทํา

เหมืองถานหินในประเทศพมาไดสําเร็จ ถานหินจากพมาจะเปนคูแขงท่ีสําคัญของธุรกิจ

เหมืองถานหินในประเทศไทย มากกวาถานหินท่ีนําเขามาจากประเทศอินโดนีเซียในปจจุบัน 

• อุปสรรคทางดานฤดูกาล ซ่ึงโดยปกติแลวในฤดูฝนของทุกปจะเปนอุปสรรคในการรทํา

เหมืองแร ทุกชนิด 

หลังจากท่ีไดมีการวิเคราะหในดานตางๆแลว ฝายจัดการซ่ึงประกอบไปดวยกรรมการ

ผูจัดการ ผูชวยกรรมการผูจัดการ และกลุมผูบริหารของกลุมบริษัทฯ (Board of Director) ได

ประกาศวิสัยทัศน (Vission) และพันธกิจ (Mission) ของกลุมบริษัทฯ ดังนี้ 

วิสัยทัศน (Vision) เปนผูผลิตและจัดจําหนายถานหินลิกไนตในประเทศไทย ท่ีไดรับการ

ยอมรับในดานคุณภาพสินคาและบริการ มีการขยายตัวทางดานกําลังการผลิตและยอดขายอยาง

ตอเนื่อง มีความม่ันคงทางดานการเงินอยางยั่งยืน ดวยบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีความ

รับผิดชอบตอสังคม 
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พันธกิจ (Mission)  ซ่ึงมุงเนนใหครอบคลุมใน 4 เรื่อง คือ การขยายกําลังการผลิต การ

พัฒนาประสิทธิภาพเครื่องจักรและการพัฒนาคุณภาพสินคาและบริการ การพัฒนาศักยภาพทีมงาน 

และการพัฒนาระบบการจัดการ โดยแนวทางท้ัง 4 นี้ถูกประกาศใชตั้งแตป 2552 และปจจุบัน  

ในป 2553 กลุมบริษัทฯ ก็ยังคงยึดแนวทางดังกลาวในการจัดการเชิงกลยุทธอยู สวนของ

การพัฒนาระบบการจัดการในภาพรวม ฝายจัดการมีแผนท่ีจะสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (Basic 

Platform) ขององคกร 3 ดาน คือ ดานการผลิต (Operational Platform) ดานการบัญชี (Accounting 

Platform) และ ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (HR Platform) ซ่ึงโครงสรางพ้ืนฐานท้ัง 3 ดานนี้ จะ

เปนแนวทางหลักท่ีครอบคุมการจัดการทุกเรื่องขององคกรใหสําเร็จตามเปาหมายเชิงกลยุทธ   

 

โครงสรางขององคกร (Structure) 
โครงสรางองคกรของกลุมบริษัทแบงเปน 2 สายงาน คือสายสํานักงาน ซ่ึงประกอบดวย 5 

ฝาย คือ ฝายบัญชีการเงิน ฝายจัดซ้ือ ฝายการตลาด ฝายบุคคลและธุรการ และฝายโครงการและ

ชุมชนสัมพันธ ท้ัง 5 ฝายรายงานตรงกับผูจัดการสายสํานักงาน ในอีกสายงานหนึ่งคือ สาย

ปฏิบัติการ   ประกอบดวย 4 ฝาย คือ ฝายเหมืองแมตีบ ฝายเหมืองล้ี ฝายเหมืองแมระมาด และฝาย

รังวัดและสนับสนุนเทคนิค รายงานตรงกับผูจัดการสายปฏิบัติการ และท้ังสองสายงานจะรายงาน

ตอกรรมการผูจัดการ ซ่ึงจะเปนผูรับผิดชอบในการบริหารท้ังหมดและรายงานผลการปฏิบัติงาน

ท้ังหมดตอบอรดบริหาร กรรมการผูจัดการจะมีผูชวยกรรมการผูจัดการ ซ่ึงทําหนาท่ีใหดูแลงาน

ท่ัวไปของท้ังสองสายงาน และงานในสวนท่ีกรรมการผูจัดการมอบหมายเปนพิเศษ  ซ่ึงไดแสดง

แผนผังโครงสรางองคกรไวดังรูปท่ี 7  งานและหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีฝายจัดการมอบหมายใหกับ

ผูจัดการฝายในแตละสวนงาน ขององคกรมีดังนี้  
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รูปที่ 7  แสดงผังองคกรของบริษัทเครือทวีทรัพย 

 

สายสํานักงาน มีผูจัดการสายสํานักงานเปนผูกํากับดูแล ซ่ึงจะรับผิดชอบในการวางแผน 

จัดสรรทรัพยากร ชักจูงช้ีนํา และควบคุมการปฏิบัติงาน ของหนวยงานสนับสนุน (Supporting 

Function) ฝายตางๆ ท้ัง 5 ฝายใหบรรลุผลสําเร็จตามท่ีไดตั้งเปาหมายไว ไดแก ฝายการตลาด ฝาย

บัญชีการเงิน ฝายจัดซ้ือ ฝายบุคคล และฝายโครงการและชุมชนสัมพันธ 

ฝายการตลาด ทําหนาท่ีในการวางแผนการขาย ดูแลสัญญาขาย ทํางานดานการตลาด 

ประสานงานกับลูกคาในการรับสงสินคาแตละวัน รวมถึงการวางแผนการจัดสงสินคา และตอบ

คําถามตางๆเกี่ยวกับสินคากรณีท่ีสินคามีปญหา มีผูจัดการฝายการตลาดเปนผูกํากับดูแลงาน

ท้ังหมดของฝาย 

ฝายบัญชีการเงิน ทําหนาท่ีรวบรวมรายการบัญชีตางๆท่ีเกิดขึ้น แยกประเภท และจัดทําเปน

งบการเงิน และงบบริหาร ในแตละเดือน รวมถึงติดตอประสานงานกับคูคา ผูรับเหมาในเรื่องการ

เบิกจายเงิน และกรมสรรพากร เกี่ยวกับเรื่องภาษี มีผูจัดการฝายบัญชีการเงินเปนผูกํากับดูแลงาน

ท้ังหมดของฝาย 

ฝายจัดซ้ือ ทําหนาท่ี ในการเปรียบเทียบราคา ดําเนินการซ้ือ และจัดสงสินคา ใหกับ

หนวยงานตางๆ ของกลุมบริษัทฯท้ังหมด ตามเอกสารส่ังซ้ือ (Purchasing Requisition,PR) รวมถึง

ควบคุมเอกสารและประสานงานกับฝายอ่ืนๆ ในการจัดซ้ือและจัดจางใหเปนไปตามระบบ มีการ

อนุมัติถูกตองครบถวนตามลําดับขั้น  มีผูจัดการฝายจัดซ้ือเปนผูกํากับดูแลงานท้ังหมดของฝาย 

ฝายบุคคล ดูแลเรื่องการสรรหาบุคคลมารวมงานกับบริษัท ใหตรงตามคุณสมบัติท่ีตองการ

ของแตละสวนงาน การประเมินความรูความสามารถและการอบรมพนักงาน การออกกฎระเบียบ 
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และคําส่ังตางๆ ของบริษัท ตรวจเช็คเวลาการเขาทํางาน วันขาด วันลาของพนักงาน  เรื่องเงินเดือน

และการจายเงินเดือน คาลวงเวลาและสวัสดิการของบริษัท รวมไปถึงกิจกรรมสรางความสัมพันธ

ระหวางพนักงานภายในกลุม มีผูจัดการฝายบุคคลเปนผูกํากับดูแลงานท้ังหมดของฝาย 

ฝายโครงการและชุมชนสัมพันธ ดูแลเรื่องโครงการในอนาคตของบริษัทใหสามารถ

ดําเนินการขอประทานบัตรตามขั้นตอน ประสานงานกับหนวยงานราชการ และหนวยงานกํากับ

ดูแลอ่ืนๆ ใหการดําเนินงานดานตางๆของบริษัทในปจจุบัน  เปนไปในแนวทางท่ีกําหนด 

ประสานงานกับชุมชนและผูนําทองถ่ินในการทํากิจกรรมเพ่ือสังคม และโครงการตางๆท่ีบริษัทเขา

ไปมีสวนรวมกับชุมชน มีผูจัดการฝายโครงการและชุมชนสัมพันธเปนผูกํากับดูแลงานท้ังหมดของ

ฝาย 

สายปฏิบัติการ มีผูจัดการสายปฏิบัติการเปนผูกํากับดูแล ซ่ึงจะรับผิดชอบในการวางแผน 

จัดสรรทรัพยากร ชักจูงช้ีนํา และควบคุมการปฏิบัติงาน ของหนวยงานดานปฏิบัติการ (Operational 

Function) หรือเหมืองตางๆและหนวยงานสนับสนุนการทําเหมือง  ท้ัง 4 ฝายใหบรรลุผลสําเร็จ

ตามท่ีไดตั้งเปาหมายไว ไดแก ฝายเหมืองแมตีบ ฝายเหมืองล้ี ฝายเหมืองแมระมาด และฝายรังวัด

และสนับสนุนเทคนิค โดยโครงสรางและสายการบังคับบัญชาของแตละเหมืองจะเหมือนกัน คือ 

แตละเหมืองจะมีผูจัดการฝายเหมือง 1 คน ผูชวยผูจัดการฝายเหมือง 1 คน วิศวกรเหมือง 1 คน และ

มีหัวหนาแผนก 3 คน คือ หัวหนาแผนกหนาเหมือง หัวหนาแผนกโรงโม และ หัวหนาแผนกธุรการ

เหมือง ในสวนท่ีเหลือจะเปนพนักงานของแตละแผนก บทบาทหนาท่ีของฝายเหมืองท่ีสังกัดสาย

ปฏิบัติการมีดังนี้ 

ฝายเหมืองแมตีบ  ดําเนินกิจการภายใตช่ือ บริษัทสยามทรัพยทวี เทรดดิ้ง จํากัด (STC) ทํา

หนาท่ีในการวางแผนการผลิต ทําเหมืองและดําเนินการผลิตถานหิน ท่ีเหมืองแมตีบ อ.งาว จ.ลําปาง 

ใหไดตามปริมาณ และคุณภาพที่กําหนด ภายใตตนทุนท่ีวางไว ดูแลเรื่องการบรรจุสินคา ใหรถ

ขนสง ทําการควบคุมน้ําหนักช่ังของรถบรรทุกสินคาใหเปนไปตามกําหนดของราชการ รวมถึงดูแล

ควบคุมเรื่องการทําเหมืองไมใหสงผลกระทบตอชุมชนใกลเคียง มีผูจัดการฝายเหมืองแมตีบเปนผู

กํากับดูแลงานท้ังหมดของเหมือง ซ่ึงจะรายงานตรงตอผูจัดการสายปฏิบัติการ 

ฝายเหมืองล้ี  ดําเนินกิจการภายใตช่ือ บริษัทเชียงใหมทวีทรัพย เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (CTE) 

ทําหนาท่ีในการวางแผนการผลิต ทําเหมืองและดําเนินการผลิตถานหิน ท่ีเหมืองล้ี อ.ล้ี จ.ลําพูน ให

ไดตามปริมาณ และคุณภาพที่กําหนด ภายใตตนทุนท่ีกําหนดไว ดูแลเรื่องการบรรจุสินคา ใหรถ

ขนสง ทําการควบคุมน้ําหนักช่ังของรถบรรทุกสินคาใหเปนไปตามกําหนดของราชการ รวมถึงดูแล

ควบคุมเรื่องการทําเหมืองไมใหสงผลกระทบตอชุมชนใกลเคียง มีผูจัดการฝายเหมืองล้ีเปนผูกํากับ

ดูแลงานท้ังหมดของเหมือง ซ่ึงจะรายงานตรงตอผูจัดการสายปฏิบัติการ 
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ฝายเหมืองแมระมาด ดําเนินกิจการภายใตช่ือ บริษัททวีทรัพยลานนา จํากัด (TVL) ทํา

หนาท่ีในการวางแผนการผลิต ทําเหมืองและดําเนินการผลิตถานหิน ท่ีเหมืองแมระมาด อ.แม

ระมาด จ.ตาก ใหไดตามปริมาณ และคุณภาพที่กําหนด ภายใตตนทุนท่ีกําหนดไว ดูแลเรื่องการ

บรรจุสินคา ใหรถขนสง ทําการควบคุมน้ําหนักช่ังของรถบรรทุกสินคาใหเปนไปตามกําหนดของ

ราชการ รวมถึงดูแลควบคุมเรื่องการทําเหมืองไมใหสงผลกระทบตอชุมชนใกลเคียง มีผูจัดการฝาย

เหมืองแมระมาดเปนผูกํากับดูแลงานท้ังหมดของเหมือง ซ่ึงจะรายงานตรงตอผูจัดการสาย

ปฏิบัติการ 

 ฝายรังวัดและสนับสนุนเทคนิค ดําเนินกิจการภายใตช่ือ หางหุนสวนจํากัดลานนาทวีทรัพย 

(LVT) มีหนาท่ีในการกําหนดแผนงานการทําเหมือง ใหสามารถผลิตถานหินในแตละเหมืองใหได

ปริมาณอยางนอยตามแผนท่ีฝายจัดการกําหนด วัดบอเหมือง คํานวณและสรุปปริมาตรดินท่ีเกิดขึ้น

จากการทําเหมืองแตละท่ีในแตละเดือน เพ่ือเปนขอมูลในการจายเงินคางานใหกับผูรับเหมาเปด

หนาดิน รวมถึงงานทําแผนท่ีและระบุตําแหนงหรือคาระดับในพ้ืนท่ีท่ีบริษัทจะดําเนินการขอ

ประทานบัตร และงานวางแผนการสํารวจทางธรณีวิทยาในพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการขอประทาน

บัตร มีผูจัดการฝายรังวัดและสนับสนุนเทคนิค เปนผูกํากับดูแลงานท้ังหมดของฝาย ซ่ึงจะรายงาน

ตรงตอผูจัดการสายปฏิบัติการ 

  
ระบบตางๆ ในองคกร (System ) 

จากการท่ีฝายจัดการมีแผนในการสรางระบบโครงสรางพ้ืนฐาน (Basic Platform) ของ

องคกร 3 ดาน ดังท่ีกลาวแลวขางตน ซ่ึงปจจุบันกําลังดําเนินการอยูและยังไมเสร็จส้ินท้ัง 3 ระบบ 

แตจากการสัมภาษณฝายจัดการ สามารถสรุปเจตนารมณของฝายจัดการในเรื่องของโครงสราง

พ้ืนฐานท้ัง 3 ระบบไดดังนี้ 

โครงสรางพ้ืนฐานดานบัญชี (Accounting Platform) เปนการเช่ือมโยงระบบการจัดซ้ือจัด

จาง ระบบบัญชี และระบบการเบิกจายเงิน เขาดวยกัน โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ท่ีช่ือโปรแกรม

ฟอมูลาร ระบบนี้เริ่มตนจากการสรางระบบการจัดซ้ือใหมีการเขียนเอกสารขอซ้ือ (Purchasing 

Requisition) ท่ีมีการระบุแผนก ฝาย และหมวดหมูของสินคาท่ีตองการซ้ือ เพ่ืองายตอการปอน

ขอมูลลงในโปรแกรม และงายสําหรับการแยกประเภทคาใชจายท่ีเกิดขึ้น ซ่ึงแตเดิมหนาท่ีในสวนนี้

เปนงานของฝายบัญชีท้ังหมด ระบบจะเปล่ียนเปนทุกคนมีสวนรวมตั้งแตการขอซ้ือ ตองสามารถ

ระบุหมวดหมูของสินคาท่ีตนขอส่ังซ้ือไดในเอกสารขอซ้ือ เจาหนาท่ีฝายจัดซ้ือจะทําหนาท่ีปอน

ขอมูลเขาระบบเองแทนท่ีจะเปนพนักงานบัญชี ในสวนของพนักงานบัญชีจะทําหนาท่ีในการดึง

ขอมูลออกมาวิเคราะหและจัดทําเปนงบการเงิน และงบบริหารสงรายงานใหผูบริหารในแตละเดือน 
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หรือในแตละครั้งท่ีผูบริหารตองการขอมูล ในสวนของงานดานการเงินก็จะมีขอมูลในระบบ

หลังจากท่ีมีการสงเอกสารแจงหนี้ หรือมีรายการเบิกเงินสดยอย รวมถึงมีฟงกชันในโปรแกรมท่ี

สามารถทําการกระทบยอดเงินสดท่ีจายออกไปจริง กับเงินสดท่ีคงเหลืออยูในแตละบัญชีของบริษัท

ในแตละวันไดอยางสะดวกและถูกตองมากยิ่งขึ้น จะเห็นไดวางานในสวนนี้จะมีหลายหนวยงานเขา

มาเกี่ยวของซ่ึงแตละหนวยงานสามารถทํางานใหสอดคลอง และเช่ือมโยงกันผานระบบพื้นฐาน

ระบบนี้ แตละสวนงานก็มีงานในรายละเอียดท่ีตองทําแตกตางกันไป เชน ฝายจัดซ้ือตองควบคุม

การส่ังซ้ือส่ังจางทุกอยางของบริษัทใหผานระบบการจัดซ้ือจัดจาง ตองมีการบันทึกเอกสารตางๆ

และมีการอนุมัติเอกสารตามขั้นตอนใหครบถวนกอนปอนขอมูลเขาระบบ ฝายบัญชีก็มีหนาท่ีใน

การออกแบบ จัดหมวดหมูคาใชจาย ออกแบบหนาตาของงบบริหารท่ีมีการวิเคราะหท้ังแบบ

แนวนอน (Trend Analysis) และการวิเคราะหตามแนวตั้ง (Common Size Analysis) รวมถึงการ

ควบคุมคาใชจายของหนวยงานตางๆ ใหเปนไปตามคาใชจายท่ีกําหนดไว ซ่ึงก็คือ การทํา

งบประมาณ (Budgeting) และการควบคุมงบประมาณ และการวางแผนกําไร (Profit Planing) 

นั่นเอง   

โครงสรางพ้ืนฐานดานการปฏิบัติการ (Operational Platform) เปนสวนของงานดาน

ปฏิบัติการท้ังหมด ตั้งแตการเจาะสํารวจ การวางแผนการผลิต การผลิตและการดําเนินการการทํา

เหมืองซ่ึงเปนสวนสําคัญของการทําธุรกิจเหมืองแร ส่ิงท่ีตองคํานึงถึงในการดําเนินงานใหบรรลุ

ตามเปาหมายขององคกรมีหลายประการ แตเรื่องท่ีทางฝายจัดการเห็นวาเปนเรื่องหลักท่ีตองจัดการ

ใหเปนระบบมีอยู 3 เรื่อง คือ เรื่องการควบคุมคุณภาพใหเปนไปตามความตองการของลูกคา เรื่อง

ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องจักร และเรื่องการควบคุมตนทุนในการดําเนินงานของแตละ

เหมือง ซ่ึงท้ังสามเรือ่งเปนพ้ืนฐานของสายงานดานผลิตในทุกธุรกิจ นอกจากนี้ในสวนของธุรกิจ

การทําเหมืองถานหินนั้นมีรายละเอียดเฉพาะ ท่ีตองคํานึงถึงเปนพิเศษบางเรื่อง เชน เรื่องการ

ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ ฝายเหมืองตองมีการเก็บตัวอยาง มาวิเคราะหเพ่ือรู และควบคุมคุณภาพ

ของสินคาใหเปนไปตามท่ีกําหนดกอนสงใหกับลูกคา ดวยความตองการถานหินในประเทศมีมาก 

และแหลงถานในประเทศมีนอย ทําใหกอนหนานี้บริษัทไมคอยมีปญหากับการสงสินคาท่ีไมตรง

ตามขอกําหนดของลูกคา เพราะอํานาจการตอรองของผูขายยังมีสูงกวาลูกคา อยางไรก็ตามฝาย

จัดการเห็นวาควรเตรียมพรอมสําหรับการแขงขันในอนาคต ที่อาจทําใหอํานาจการตอรองของ

ผูขายลดลง  ในสวนของการควบคุมประสิทธิภาพของเครื่องจักร ฝายผลิตควรรูประสิทธิภาพของ

เครื่องจักรแตละตัว เชนอัตราการใชน้ํามันของรถขุด อัตราการใชน้ํามันของรถบรรทุกดิน กําลังการ

ผลิตในแตละวันของโรงโม เปนตน โดยในอดีตบริษัทฯ ไมจําเปนตองมีเครื่องจักรเหลานี้เอง 

เพราะจะเปนความเส่ียงอีกดานหนึ่งในการจัดการเกี่ยวกับเครื่องจักรหนัก บริษัทฯจึงใชวิธีการจาง



 
 
 
 
 

 

 

36 

ผูรับเหมา (Outsourcing) แทน แตเม่ือบริษัทไดขอการสนับสนุนการลงทุนจากคณะกรรมการ

สงเสริมการลงทุน (Board of Investment, BOI) เพ่ือขอรับการยกเวนดานภาษีเงินได บริษัทฯ จึง

จําเปนตองมีการลงทุนดานเครื่องจักรเอง ทําใหการควบคุมเรื่องประสิทธิภาพของเครื่องจักร เขามา

อยูในแนวทางการจัดการของฝายจัดการขณะนี้ ในสวนของการควบคุมตนทุน จะเกี่ยวโยงกับ

โครงสรางพ้ืนฐานดานบัญชี ท่ีกําลังทําการวางแผนงบประมาณ (Budgeting) โดยผูจัดการฝาย

เหมืองตองมีสวนในการวางแผนและควบคุมคาใชจายของบริษัทฯ และในสวนนี้เอง ผลงานสวน

หนึ่งจะเปนผลโดยตรงจากการดูแลประสิทธิภาพของเครื่องจักรท่ีรับผิดชอบใหมีผลงานตามเณฑท่ี

กําหนดไว ซ่ึงในอดีตท่ีเปนการบริหารแบบครอบครัว ผูจัดการฝายเหมืองแตละคนจะไมไดรับรู

คาใชจายของบริษัทฯ และคาใชจายท่ีเกิดขึ้นในงานท่ีตนดูแลอยู เนื่องจากความกังวลบางประการ

ของเจาของ  ท้ังหมดนี้เปนสวนประกอบสําคัญท่ีฝายจัดการ ตองการใหเปนโครงสรางพ้ืนฐานดาน

ปฏิบัติการ 

โครงสรางพ้ืนฐานดานทรัพยากรมนุษย (HR Platform) จากการเร่ิมตนเปนธุรกิจครอบครัว 

ทีมงานสวนใหญจึงเปนคนรูจัก เขามาทํางานโดยระบบอุปถัมป  จึงมีความรูความสามารถแตละ

เรื่องแตกตางกันไป และสวนใหญจะไมมีประสบการณและทักษะในสวนงานท่ีตนรับผิดชอบ การ

ทํางานในแตละวันจึงเปนการเรียนรูใหมจากประสบการณจริง อยางไรก็ตามฝายจัดการเล็งเห็น

ความสําคัญของการพัฒนาทีมงานท่ีจะมีผลตอการเติบโตของบริษัทในอนาคต จึงไดเริ่มจัดทํา

โครงสรางพ้ืนฐานดานทรัพยากรมนุษย โดยเร่ิมตั้งแตกระบวนการคัดสรรบุคลากรใหมๆ ท่ีจะเขา

มารวมงานจะตองผานกระบวนการสัมภาษณโดยหัวหนางานและผูบังคับบัญชาตามลําดับขั้น การ

กําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ (Role and Responsibility) และมีคําอธิบายของงานแตละตําแหนง 

(Job Profile) การประเมินความสามารถของพนักงานแตละตําแหนง (Competency Assesment) เพ่ือ

หาความตองการการอบรม (Training Needs) ของพนักงานแตละคน และจัดทําเปนแผนการพัฒนา

ตนเอง (Self Development Plan) ของแตละคน  การจัดใหมีการอบรมและบันทึกการฝกอบรม 

(Training Record) รวมถึงมีการประเมินผลและตรวจติดตามหลังการอบรม การกําหนดกฎระเบียบ

ขอบังคับในการปฏิบัติงานรวมถึงบทลงโทษเม่ือกระทําผิด การดูแลเรื่องสวัสดิการพนักงาน และ

การประเมินผลพนักงานประจําป ท้ังหมดนี้เปนความคาดหวังของฝายจัดการ หลังจากงานระบบที่

เปนโครงสรางพ้ืนฐานดานทรัพยากรมนุษย สําเร็จลุลวง 

  

พนักงาน (Staff) 
แตเดิมพนักงานสวนใหญมาจากคนในเครือญาติ และคนรูจักท่ีไดรับการฝากฝงมาทํางาน 

ทําใหความสามรถของพนักงานบางคนอาจไมเหมาะสมกับลักษณะงานท่ีทําอยู จํานวนพนักงานมี
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คอนขางนอย โดยจะใชวิธีการใหคนหนึ่งคนทําหนาท่ีหลายๆอยาง วัฒนธรรมการทํางานเปน

ลักษณะท่ีพนักงานไมคอยมีความตื่นตัวในการทํางานและไมคอยมีความตระหนักถึงความสําคัญ

ของการเรียนรูพัฒนาตัวเองหรือพัฒนางานท่ีรับผิดชอบเทาท่ีควร แตปจจุบันหลังจากท่ีไดเริ่ม

เปล่ียนแปลงระบบการจัดการในหลายสวน โดยเฉพาะการท่ีไดดําเนินการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

ดานทรัพยากรมนุษย (HR Platform) ไปแลวบางสวน การรับพนักงานใหมท่ีใชวิธีการสัมภาษณเพ่ือ

คัดสรรบุคคลท่ีมีความรูและแนวคิดใหมๆเขามารวมงาน ทําใหทีมงานท่ีมีอยูเดิมมีการกระตือรือรน

ในการทํางานมากยิ่งขึ้น เริ่มมีการเรียนรูและพัฒนางานในสวนงานท่ีตนตองรับผิดชอบมากขึ้น 

พนักงานแตละสวนงานเขาใจภาพรวมและเปาหมายองคกรมากขึ้น พนักงานเริ่มมีความเขาใจถึง

บทบาทหนาท่ีของตนเองชัดเจนมากขึ้น เริ่มมีการรายงานตามสายงาน และเริ่มมีการปรับตัวใหเขา

กับระบบการจัดการท่ีฝายจัดการพยายามปรับเปล่ียนใหเปนระบบมากยิ่งขึ้น   

 

สไตสการบริหารงานของผูบริหาร (Style) 
ลักษณะการบริหารงานแบบเดิม เปนแบบรวมอํานาจการตัดสินใจอยูท่ีทานประธานเพียง

คนเดียว แตหลังจากเริ่มมีการพัฒนาระบบการจัดการและเริ่มนําการจัดการเชิงกลยุทธเขามาใช ใน

ป 2552 การบริหารงานเริ่มมีการเปล่ียนแปลงไป การตัดสินใจในเรื่องหลักๆเริ่มตองผานการเห็น

พองจากมติท่ีประชุมผูบริหาร ซ่ึงจัดใหมีการประชุมกลุมผูบริหารทุกสัปดาหเพ่ือตัดสินใจในเรื่อง

สําคัญๆ สวนการตัดสินใจในเรื่องท่ีเกี่ยวกับงานประจํา สวนใหญจะผานท่ีประชุมของฝายจัดการ 

ซ่ึงมีกรรมการผูจัดการเปนประธานการประชุม ในสวนของงานในเหมืองจะใหอํานาจผูจัดการ

เหมือง และผูจัดการสายปฏิบัติการเปนคนตัดสินใจ ฝายจัดการและกลุมผูบริหารจะใหสิทธิ

พนักงานในการคิดและปรับปรุงงานของแตละสวนงานอยางเต็มท่ี แตอยางไรก็ตามจะตองผานการ

เห็นชอบจากฝายจัดการกอนหากเปนเรื่องท่ีตองมีคาใชจายเกิน 20,000 บาทในแตละครั้ง ในสวน

ของทานประธานบริษัทยังคงมีบทบาทสําคัญในเรื่องของการติดตอกับขาราชการช้ันผูใหญ และ

ผูนําชุมชนซ่ึงยังตองอาศัยความนาเช่ือถือในการติดตอประสานงานในเรื่องตางๆ   

 

ทักษะขององคกรและคนในองคกร (Skill) 
ความรูและทักษะของคนในองคกรเปนเรื่องท่ีฝายจัดการใหความสําคัญเปนอันดับตนๆ ซ่ึง

จะเห็นวาเรื่องการพัฒนาศักภาพทีมงาน เปนหนึ่งในส่ีพันธกิจของบริษัทฯ   จากการท่ีทีมงานเดิม

สวนใหญมาจากเครือญาติและระบบอุปถัมป ทําใหมีปญหาเรื่องการจัดสรรคนเขาทํางานในแตละ

ตําแหนงยังไมเหมาะสมเทาท่ีควร งานสวนใหญท่ีพนักงานทําอยูปจจุบันสวนมากจะเปนงานท่ีเคย

ทําอยูเปนประจํา พนักงานไมมีแนวความคิดท่ีจะปรับปรุงหรือพัฒนาระบบงานใหดีกวาเดิม เพราะ
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ยึดถือวาระบบเดิมยังใชงานไดอยู นอกจากนี้พนักงานบางคนยังไมมีทักษะเพียงพอท่ีจะทําหนาท่ีใน

สวนท่ีตนรับผิดชอบไดดีเทาท่ีควร หรือไมสามารถเปรียบเทียบไดกับการทํางานท่ีดีท่ีสุด (Best 

Practice) ของการทํางานในองคกรท่ีถูกพัฒนาดานบุคลากรมาอยางตอเนื่อง ท่ีสําคัญคือบริษัทยัง

ขาดหัวหนางานท่ีมีทักษะในระดับท่ีสามารถสอนงานลูกนองได (Coaching) ดังนั้นบริษัทฯ ยังมีขีด

ความสามารถท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพของงานจากบุคลากรไดอีกมาก 

 

คานิยมรวมกันของคนในองคกร (Share Value) 
คานิยมรวมในองคกรแบบเดิมท่ีสังเกตไดงายและเปนส่ิงท่ีดีก็คือ คานิยมความเห็นอกเห็น

ใจกัน (Empathy) ความประนีประนอม (Compromise) ในการแกปญหา และความนับถือและ

ยอมรับในประสบการณซ่ึงกันและกัน แตคานิยมท่ีตองปรับปรุงคือความไมกระตือรือรนของท้ัง

พนักงานและฝายจัดการ ท่ีไมคอยมีการติดตามงานอยางใกลชิด ปญหาบางอยางถูกปลอยปละ 

ไมไดถูกแกไขหรือติดตามแมวาปญหาเหลานั้นเกิดขึ้นเปนประจํา และเกิดขึ้นเปนเวลานานแลว  

ดังนั้นฝายจัดการคาดหวังใหองคกรในอนาคตมีคานิยมในการเรียนรูและพัฒนามากขึ้น โดยการ

สนับสนุนใหพนักงานมีการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง และฝายจัดการกําลังสรางคานิยม

ในการแขงขัน เพ่ือเพ่ิมความกระตือรือรนใหกับทีมงาน โดยการเปรียบเทียบผลงานหรือ

ประสิทธิภาพการทํางาน ของแตละสวนงาน  ในสวนของการส่ังงานและรายงานผลงาน คานิยม

แบบเดิม ทานประธานจะส่ังงานโดยตรงผานพนักงานแตละคน และทุกสวนงานจะรายงานกับทาน

ประธานโดยตรงเชนกัน ปจจุบันฝายจัดการเริ่มมีการใหอํานาจกับผูจัดการสายงานมากย่ิงขึ้น และ

สงเสริมใหมีการรายงานผลการทํางาน ตามสายงาน (Line of Command)  

 

สวนที่ 2 ผลการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)  
 ผลการศึกษาท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึก จะแยกอธิบายออกเปน 3 สวน คือ  ในสวนแรก

ปจจัยความสําเร็จขององคกร (Organizational Critical Success Factors) ซ่ึงไดจากการสัมภาษณเชิง

ลึกผูบริหารระดับสูงท้ัง 5 ทาน ในสวนท่ีสอง ปจจัยความสําเร็จของแตละสวนงาน (Functional 

Critical Success Factors) ซ่ึงไดจากการสัมภาษณเชิงลึกผูจัดการสวนงาน ท้ัง 9 ฝาย และสวน

สุดทายคือ ชุดสารสนเทศท่ีตองการเพ่ือใชในการทํางานใหบรรลุปจจัยความสําเร็จ ขององคกร ซ่ึง

ไดจากผูบริหารทุกทาน แสดงรายละเอียดดังตอไปนี ้

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

39 

2.1 ปจจัยความสําเร็จขององคกร 
จากการสัมภาษณผูบริหารระดับสูงของบริษัทในเครือทวีทรัพย  5 ทาน พบวาความคดิเห็น

ของแตละทานมีสวนท่ีคลายคลึงกันเปนสวนใหญ จะมีเพียงบางสวนเทานั้นท่ีมีความเห็นท่ีแตกตาง

ออกไป โดยผลที่ไดจากการสัมภาษณเกี่ยวกับปจจัยสําคัญท่ีทําใหธุรกิจเหมืองแรของเครือทวีทรัพย

กรุปประสบความสําเร็จนั้น แสดงไดดังนี ้

ประธานกรรมการ ใหความเห็นวาหัวใจของการทําธุรกิจเหมืองแรคือ การตอบแทนผูมี

สวนไดสวนเสียอยางท่ัวถึงและเปนธรรม โดยเฉพาะชุมชนท่ีบริษัทฯ เขาไปดําเนินกิจกรรมทาง

ธุรกิจอยู ท้ังนี้เพราะชุมชนมีผลตอการคงอยูหรือลมเลิกโครงการทุกโครงการท่ีบริษัทไดลงทุนไป

แลว นอกจากนี้ หนวยงานราชการท่ีบริษัทฯ ตองติดตอประสานงานอยูเปนประจํา ในการขอ

อนุญาต หรือการตรวจสอบแผนการทําเหมืองใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับ และแผนท่ีทาง

บริษัทฯไดนําเสนอไวในแผนผังโครงการ แผนปองกันผลกระทบส่ิงแวดลอม บริษัทฯจะตองดูแล

เปนพิเศษเชนกัน ในสวนของการดําเนินกิจกรรมภายในของบริษัทเปนเรื่องของฝายจัดการของ

บริษัทฯ ท่ีตองควบคุมดูแลใหกิจกรรมตางๆของบริษัทฯ เปนไปอยางเรียบรอย 

 ปจจัยสําเร็จท่ีได : ความพึงพอใจของชุมชน , ความพึงพอใจของหนวยงานราชการ และ
ปจจัยในการดําเนินงานอ่ืนๆ ท่ีเปนหนาท่ีของฝายจัดการ 

กรรมการผูจัดการ ใหสัมภาษณเรื่องปจจัยสําเร็จขององคกร วา ส่ิงสําคัญอยูท่ีคน ซ่ึงก็คือ

พนักงานของบริษัทฯ นั่นเอง หากบริษัทฯ มีทีมงานท่ีมีความรูความสามารถและทักษะท่ีดี รู

บทบาทหนาท่ีของตนและทํางานตามหนาท่ีอยางเต็มความสามารถ ก็จะทําใหงานทุกอยางสําเร็จ

ลุลวงไดตามเปาหมาย สวนอีกเรื่องหนึ่งท่ีสําคัญเชนกัน ก็คือคุณภาพผลงานของบริษัท หรือ

คุณภาพของสินคาและบริการท่ีบริษัทฯสงมอบ เพราะเปนเรื่องท่ีเกี่ยวของกับลูกคา ซ่ึงหมายถึง

แหลงรายไดของกิจการ ดังนั้นการจัดการองคกรตองใหความสําคัญของคุณภาพสินคาและบริการ

เปนอันดับตนๆ นอกจากเรื่องคุณภาพสินคาแลวคําม่ันสัญญา (Commitment) ท่ีใหไวกับลูกคาใน

เรื่องของปริมาณสินคาท่ีบริษัทตองจัดสงใหลูกคาภายในเวลาท่ีกําหนดก็เปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีมีผล

ตอความสําเร็จขององคกร หากบริษัทฯทําตามคําม่ันสัญญาไมได ก็จะขาดความนาเช่ือถือใน

มุมมองของลูกคา สงผลใหบริษัทฯมีโอกาสท่ีจะเสียลูกคารายนั้นไป หากลูกคามีทางเลือกในการ

ซ้ือสินคาจากแหลงอ่ืน   ฝายจัดการจึงมีหนาท่ีในการพัฒนาระบบการจัดการภายในขึ้นมารองรับ

ปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอความสําเร็จขององคกรเหลานี ้

 ปจจัยสําเร็จท่ีได : ศักยภาพทีมงาน การควบคุมคุณภาพสินคาและบริการ การควบคุม
แผนการผลิตถานหินและระบบการจัดการภายใน 
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 ผูชวยกรรมการผูจัดการ จากความเห็นของผูศึกษาในฐานะท่ีเปนผูชวยกรรมการผูจัดการ 

เห็นวาปจจัยความสําเร็จของกิจการเหมืองแร ของบริษัทเครือทวีทรัพย แบงออกไดเปนสองสวน 

สวนแรก คือ ปจจัยภายนอก ซ่ึงเปนปจจัยท่ีบริษัทควบคุมไดยาก คือ ทัศนคติของชุมชนบริเวณ

ใกลเคียงเหมือง ท่ีมีตอการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจของกิจการ การพิจารณาใหประทานบัตรของ

หนวยงานราชการ และสภาพเศรษฐกิจท่ีสงผลตอปริมาณความตองการ (Demand) ถานหินใน

ประเทศและราคาถานหินนําเขา (Import Coal) ซ่ึงถือเปนสินคาของคูแขง ในสวนนี้องคกรตองใช

การจัดการดานความเส่ียง (Risk Management) เขามาชวยในการหลีกเล่ียง ปองกัน หรือลด

ผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นกับกิจการ และอีกสวนหนึ่งคือ ปจจัยภายใน ท่ีบริษัทฯสามารถควบคุมได

ดวยการจัดการและการดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ คือ คุณภาพของสินคาและบริการ  ปริมาณการ

ผลิตตามสัญญา ตนทุนการผลิต รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือรองรับการเติบโตของกิจการ

ในอนาคต  

 ปจจัยสําเร็จท่ีได : ทรรศนคติท่ีดีของชุมชนตอการดําเนินกิจการของบริษัทฯ  เครือขายจาก
หนวยงานราชการ  ความตองการใชถานหินของประเทศ  ราคาถานหินนําเขา การควบคุมคุณภาพ
ถานหินท่ีผลิตได การควบคุมแผนการผลิตถานหิน  และการพัฒนาบุคลากร 

ผูจัดการสายสํานักงาน แสดงความคิดเห็นเรื่องปจจัยสําเร็จขององคกร วา บริษัทตองมี

กําไรอยางยั่งยืน ซ่ึงกําไรนั้นก็มาจากยอดขายหักออกจากคาใชจายท้ังหมด และคาใชจายสวนใหญ

ของกิจการก็คือคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากการทําเหมือง ซ่ึงเปนหนาท่ีของสายปฏิบัติการตองรับผิดชอบ

ในการวางแผนการผลิต การจัดสรรทรัพยากรอยางเหมาะสม ชักจูงช้ีนําใหพนักงานทํางาน และ

ควบคุมการผลิตใหไดปริมาณและคุณภาพตามแผน ทุกอยางท่ีกลาวมาเปนส่ิงสําคัญท่ีควรคํานึงถึง 

เพราะจะเกี่ยวโยงกับคาใชจายท่ีเกิดขึ้น ใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ การทํางานจะ

มีประสิทธิภาพไดยากถาหากพนักงานขาดความรูความเขาใจในงานของตนเอง ดังนั้นการพัฒนา

พนักงานก็เปนเรื่องท่ีสําคัญเชนกัน ในสวนสายสํานักงานมีหนาท่ีสนับสนุนสายการผลิตใหทํางาน

ไดบรรลุเปาหมายในทุกๆเรื่อง และรับผิดชอบในการดําเนินการขอประทานบัตร สําหรับโครงการ

ใหมของบริษัทฯ ซ่ึงก็ถือเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหบริษัทฯประสบความสําเร็จในอนาคตดวยเชนกัน 

ปจจัยสําเร็จท่ีได : การควบคุมแผนการผลิตถานหินและการควบคุมคุณภาพสินคา  
ประสิทธิภาพการควบคุมตนทุน  ศักยภาพบุคลากร  การควบคุมการดําเนินการขอประทานบัตร   

ผูจัดการสายปฏิบัติการ ใหความเห็นในเรื่องปจจัยความสําเร็จของกิจการวา กิจการเหมือง

แรแตกตางจากธุรกิจอ่ืนๆ คือมีหลายปจจัยความสําเร็จท่ีไมไดขึ้นอยูกับบริษัทฯเองเทานั้น แตจะ

ขึ้นกับปจจัยภายนอกดวย จึงไมใชเรื่องงายท่ีจะทําใหประสบความสําเร็จในธุรกิจนี้ไดอยางยั่งยืน 

หัวใจสําคัญของธุรกิจเหมืองแรมีหลายอยาง ตั้งแตการไดมาซ่ึงประทานบัตร การยอมรับจาก
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ชาวบานในเขตพ้ืนท่ี ท่ีจะทําการเปดเหมือง การสํารวจทางธรณีวิทยาเพ่ือไดขอมูลมาวางแผนการ

ผลิต การควบคุมตนทุน การควบคุมประสิทธิภาพเครื่องจักร การควบคุมคุณภาพสินคา รวมไปถึง

การปฏิบัติตามกฏระเบียบขอบังคับของหนวยงานราชการ ทุกอยางตองมารวมกัน หากขาดส่ิงใดส่ิง

หนึ่งก็จะทําใหเกิดปญหาขึ้นกับกิจการได 

ปจจัยสําเร็จท่ีได : การควบคุมการดําเนินการขอประทานบัตรใหม  การยอมรับจากชุมชน
ใกลเคียงเหมืองแร การวางแผนการผลิต    การควบคุมคุณภาพสินคา การปฏิบัติตามกฎระเบียบของ

ทางราชการ 

 

ตารางที่  3  แสดงปจจัยความสําเร็จท่ีสําคัญขององคกร (Organizational Critical Success Factors) 

ท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหาร บริษัทเครือทวีทรัพย 

หนวยงาน 
(  Function ) 

ปจจัยความสําเร็จที่สําคัญขององคกร 
(Organizational Critical  Success  Factors ) 

ฝายจัดการ 

1. ความพึงพอใจของชุมชนและเครือขายชุมชน 

2. ความพึงพอใจของหนวยงานราชการและเครือขายราชการ 

3. การบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาศักยภาพทีมงาน 

4. การควบคุมคุณภาพสินคาและบริการ 

5. การควบคุมแผนการผลิตและแผนการขายถานหิน 

6. ปจจัยทางการตลาด 

7. การควบคุมตนทุนการดําเนินงาน 

8. การควบคุมการดําเนินการขอรับประทานบัตร 

9. การควบคุมประสิทธิภาพเครื่องจักร 

 

กลาวโดยสรุปจากการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารระดับสูงของกิจการเหมืองแร ของบริษัท

เครือทวีทรัพยกรุป มีปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จท่ีสําคัญขององคกร (Organizational Critical 

Success Factors) ท้ังหมด 9  ปจจัย ดังแสดงในตารางที่ 3 ไดแก ความพึงพอใจของชุมชนตอการ

ดําเนินธุรกิจและเครือขายชุมชน  ความพึงพอใจผลการดําเนินงานของบริษัทฯของหนวยงาน

ราชการและเครือขายหนวยงานราชการ การบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากร การควบคุมคุณภาพสินคาและบริการ การควบคุมแผนการผลิตและแผนการขายถานหิน 

ปจจัยดานการตลาด  การควบคุมตนทุนในการดําเนินงาน  การควบคุมประสิทธิภาพการทํางานของ

เครื่องจักร และการควบคุมการดําเนินการขอประทานบัตร    
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2.2 ปจจัยความสําเร็จของแตละสวนงาน 
จากผลการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารระดับกลาง หรือผูจัดการฝายของบริษัทในเครือทวี

ทรัพย  9 ทาน พบวาความคิดเห็นของแตละทานในเรื่องปจจัยความสําเร็จท่ีสําคัญของแตละสวน

งาน มีความคลายคลึงและแตกตางกันบางสวน ทัง้นี้เปนเหตุมาจากหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีไดรับ

มอบหมายท่ีอาจจะมีสวนเกี่ยวโยงกันหรือแตกตางกันไปในแตละสวนงาน ซ่ึงปจจัยความสําเร็จท่ี

ไดจากการสัมภาษณผูจัดการแตละทาน แสดงไดดังนี ้

 ผูจัดการฝายบัญชี/การเงิน  ใหความเห็นในเรื่องปจจัยความสําเร็จท่ีสําคัญของฝาย คือ 

ความถูกตองในการทํางบดุล งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ความถูกตองในการเบิกจาย

คาใชจายท้ังคาสินคาและคาจาง  การวางแผนภาษีและความถูกตองในการจายภาษี และความถูก

ตองในการแยกประเภทคาใชจาย เพ่ือใชในการควบคุมการทํางานของแตละเหมือง ความถูกตอง

ของการทํางบกระทบยอดกระแสเงินสด การทํารายงานแตละฉบับใหเสร็จทันตามท่ีฝายจัดการ

กําหนด โดยเฉพาะบัญชีบริหารในแตละเดือน ท่ีตองทําใหเสร็จกอนการประชุมเหมืองในแตละท่ี 

ปจจัยสําเร็จท่ีได : ความถูกตอง ครบถวนและทันเวลาของงบการเงิน และงบบริหาร 
รวมไปถึงการวางแผนภาษีและความถูกตองในการจายภาษีแตละประเภท 

ผูจัดการฝายจัดซ้ือ  มีความเห็นในเรื่องปจจัยสําเร็จท่ีสําคัญของฝายในเรื่องการวาง

แผนการผลิต และการวางแผนการส่ังซ้ือเครื่องมือและอุปกรณตางๆ เพราะหากวาตองการใหซ้ือ

ดวน ก็จะไดสินคาท่ีมีราคาสูง และอาจจะไมตรงตามความตองการจริงของผูขอซ้ือ นอกจากนี้ 

เครื่องจักรเหมืองทุกชนิดควรทําการซอมบํารุงตามแผน เพ่ือปองกันการเสียหายระหวางทํางานและ

ตองส่ังซ้ืออะไหลแบบเรงดวน และการส่ังซ้ือสินคาทุกชนิดตองผานระบบการจัดซ้ือ มีการ

เปรียบเทียบราคากอนซ้ือ และซ้ือจากคูคาท่ีมีอยูในรายการคูคาของบริษัทฯ ในสวนของการส่ังซ้ือท่ี

ไมผานระบบ คือไมมีเอกสารขอซ้ือ หรือไมไดผานการอนุมัติจากทางหัวหนางาน ทําใหสวนงาน

เหมืองไมสามารถควบคมุคาใชจายของหนวยงานใหเปนไปตามแผนได และกระทบตอตนทุนการ

ผลิต สําหรับสินคาบางอยางควรมีการตั้งปริมาณต่ําสุดท่ีตองส่ังซ้ือไว เพ่ือปองกันมิใหสินคา

รายการนั้นขาด เชน น้ํามันดีเซล เปนตน  
 ปจจัยสําเร็จท่ีได : การส่ังซ้ือส่ังจางผานระบบจัดซ้ือ ระยะเวลาในกระบวนการจัดซ้ือ 
จํานวนคูคาของบริษัท การควบคุมตนทุนใหบริษัทฯและแตละสวนงาน  

ผูจัดการฝายการตลาด  มีความเห็นวาปจจัยสําเร็จท่ีสําคัญของฝาย คือการตอบสนองความ

ตองการของลูกคาไดในเวลาท่ีเหมาะสม ท้ังในเรื่องการติดตอประสานงานประจําวัน ในเรื่อง

ปริมาณการจัดสงสินคา คุณภาพสินคาท่ีจะสงออกไปตองควบคุมอยูในเกณฑท่ีลูกคากําหนด และ

เม่ือลูกคามีขอรองเรียนเรื่องคุณภาพ ตองตอบกลับเพ่ือช้ีแจงและนําเสนอแนวทางแกไขและปองกัน
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โดยเร็วท่ีสุด ในสวนของภาพรวมการกระจายความเส่ียง ควรมีการขายใหลูกคาหลายๆราย เพ่ือเพ่ิม

อํานาจในการตอรองดานราคา จากเดิมซ่ึงบริษัทฯขายสินคาใหกับลูกคารายใหญท้ังหมดเพียงราย

เดียว นอกจากนี้ความหลากหลายของสินคาจะสามารถชวยใหบริษัทฯ ขยายกลุมลูกคาเพ่ิมขึ้นได

โดยไมกระทบกับความสัมพันธของลูกคารายเดิม สําหรับปจจัยตางๆทางดานการตลาด เชน 

แนวโนมปริมาณความตองการถานหินของอุตสาหกรรม และแนวโนมราคาของถานหินนําเขา ซ่ึง

ถือเปนสินคาคูแขงก็มีผลตอความสําเร็จของกิจการ มีความสําคัญตอความสําเร็จเชนกัน 

 ปจจัยสําเร็จท่ีได : การควบคุมคุณภาพสินคาและบริการ การควบคุมปริมาณการผลิต
สินคาใหไดตามท่ีลูกคาตองการในแตละชวงเวลา  การเพิ่มจํานวนลูกคา การตอบสนองตอขอ
รองเรียน  

ผูจัดการฝายบุคคล  มีความเห็นวาปจจัยความสําเร็จท่ีสําคัญของท้ังองคกรและของฝายอยู

ท่ีพนักงาน ดังนั้นการมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีดีเปนปจจัยความสําเร็จของฝาย โดยเริ่ม

ตั้งแตการสรรหาบุคลากร (Recruitment) ท่ีมีความรูความสามารถตรงกับลักษณะงาน เขามาทํางาน

รวมงานกับบริษัท พนักงานในแตละตําแหนงรูบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของตนเอง (Role 

and Responsibility) การประเมินความรูความสามารถของพนักงานแตละตําแหนง(Competency 

Assesment) การฝกอบรมพนักงาน (Training) การวางกฎระเบียบของบริษัทฯใหชัดเจน (Company 

Policy) ระบบการประเมินผลงานประจําป (Job Evaluation)  เง่ือนไขการปรับขึ้นเงินเดือนและปรับ

ขึ้นตําแหนง (Job Promotion) แนวทางการใหโบนัสหรือเงินรางวัลประจําปสําหรับจูงใจพนักงาน 

รวมถึงการวางแผนการเติบโตในหนาท่ีของพนักงานแตละตําแหนง (Career Path Planing) 

นอกจากท่ีกลาวมานี้แลวเรื่องการส่ือสารภายในองคกรยังมีสวนสําคัญทําใหเกิดการเรียนรูและ

พัฒนาอยางตอเนื่อง ดังนั้นทางฝายบุคคลจะชวยในการพัฒนารูปแบบการส่ือสารในรูปแบบตางๆ 

เชน นโยบายสําคัญๆจากฝายจัดการ  บันทึกการประชุม  บอรดประชาสัมพันธ และการส่ือสารผาน

ทางอีเมลล หรือเว็บไซตท่ีจัดทําขึ้นใชภายในบริษัทฯ เปนตน 

 ปจจัยสําเร็จท่ีได : คุณภาพของบุคลากรภายในองคกร ระบบการจัดการทรัพยากร
บุคคลท่ีดี การส่ือสารภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 

ผูจัดการฝายโครงการและชุมชนสัมพันธ  มีความเห็นวาผลสําเร็จท่ีสําคัญของฝายอยูท่ี

จํานวนโครงการท่ีไดรับประทานบัตรใหมในแตละป เพราะเปนเจตนารมณของการมีฝายโครงการ

ขึ้นมาเพ่ือรับผิดชอบในการดําเนินการขอประทานบัตรตามขั้นตอนของทางราชการ ดังนั้น

เครือขายกับทางหนวยงานราชการจึงเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหงานสําเร็จลุลวง สวนงานดานติดตอกับ

หนวยงานราชการเพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติตามเง่ือนไขของประทานบัตรก็เชนเดียวกันกับการ

ขอประทานบัตร กลาวคือบริษัทตองสรางความพึงพอใจใหกับตัวแทนหนวยงานท่ีมาทําการตรวจ



 
 
 
 
 

 

 

44 

ติดตาม โดยปฏิบัติตามเง่ือนไขอยางเครงครัด ในสวนของงานชุมชนสัมพันธปจจัยสําเร็จท่ีสําคัญ

คือ ตองไมมีปญหากับชาวบานในชุมชนท่ีบริษัทเขาไปทําเหมือง ดังนั้นทางฝายจึงมีงานดานการ

สรางความสัมพันธกับชุมชนอยางตอเนื่อง เชน การจัดตั้งกองทุนหมูบาน การจัดกิจกรรมในวาระ

สําคัญๆ อยางเชน กิจกรรมปลูกตนไมในวันแม งานวันพอแหงชาติ งานลอยกระทง เปนตน การท่ี

จะไมมีปญหากับชุมชน บริษัทตองมีเครือขายกับผูนําชุมชน เชนเดียวกับเครือขายทางราชการ เพ่ือ

ดูแลสมาชิกในชุมชนในส่ิงท่ีพวกเขาตองการ กอนท่ีจะเกิดปญหารุนแรงตามมา 

 ปจจัยสําเร็จท่ีได :การควบคุมการดําเนินการขอประทานบัตรใหม ความพึงพอใจของ
หนวยงานราชการ  เครือขายกับหนวยงานราชการ ความพึงพอใจของคนในชุมชน  เครือขายกับ
ผูนําชุมชน และการทํากิจกรรมเพ่ือสังคม 

ผูจัดการฝายเหมืองแมตีบ  ใหความเห็นเรื่องปจจัยความสําเร็จท่ีสําคัญของเหมืองวา 

บุคลากรเหมืองตองรูหนาท่ีและรูความรับผิดชอบของตนเอง มีวินัยในการทํางาน เพราะงานเหมือง

เปนงานท่ีตองใชความอดทนสูง เหมืองแมตีบเปนเหมืองท่ีตองเปดหนาดินในปริมาณมาก แผนการ

ทําเหมืองจึงเปนปจจัยสําคัญอีกอยางหนึ่ง เพราะจะทําใหฝายจัดการทราบวาตองมีคาใชจายในการ

เปดหนาดินจํานวนเทาใด และจะไดถานหินในปริมาณเทาใด สวนในเรื่องคุณภาพถานหินท่ีทาง

ฝายจัดการเริ่มจัดใหมีการวิเคราะหคุณภาพถานหินกอนท่ีจะจัดสงใหลูกคานั้นก็มีความสําคัญ

เชนกัน ประสิทธิภาพของเครื่องจักรท่ีดีทําใหตนทุนของการผลิตต่ํา ทางเหมืองจึงตองดูแลเรื่อง

ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องจักร ใหสามารถใชงานไดดีอยางตอเนื่อง ในสวนของงานชุมชน

ทางเหมืองก็มีสวนชวยในการประสานงานกับผูนําชุมชน ในเรื่องตางๆ รวมกับทางฝายชุมชน

สัมพันธ และตองมีสวนในการใหขอมูลกับทางหนวยงานราชการเมื่อมีการเขามาตรวจสอบเง่ือนไข

ของประทานบัตร  

 ปจจัยสําเร็จท่ีได : แผนการผลิตท่ีแมนยํา ประสิทธิภาพของเครื่องจักร คุณภาพของ
ถานหินท่ีผลิต การควบคุมตนทุนการผลิต  

ผูจัดการฝายเหมืองลี้ ใหความเห็นเรื่องปจจัยความสําเร็จท่ีสําคัญของเหมืองวา ทุกอยางท่ี

ทําในเหมืองสําคัญท้ังหมด ไมวาการผลิตดินและถานหินใหไดปริมาณตามแผนท่ีวางไว  การดูแล

เครื่องจักรใหอยูในสภาพท่ีทํางานไดดี การควบคุมคาใชจายในการผลิต การดูแลพนักงานใหทํางาน

อยางปลอดภัยมีความสุขกับงานและมีทัศนคติท่ีดีตอการทํางานโดยการจูงใจใหทํางาน ให

คาตอบแทนและสวัสดิการท่ีเหมาะสมกับงานท่ีทํา การผลิตถานใหไดคุณภาพตามสัญญา 

นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีงานท่ีเกี่ยวของกับชาวบาน ซ่ึงมักจะมีขอเรียกรองใหเหมืองชวยเหลือในดาน

ตางๆ เปนระยะ และงานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบสภาพหนางานจากหนวยงานราชการท่ีรับผิดชอบ 

ทุกอยางไมสามารถละเวนหรือปลอยปละละเลยเพราะจะทําใหเกิดขอผิดพลาดได  
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 ปจจัยสําเร็จท่ีได : การควบคุมปริมาณการผลิตถานหินใหไดตามแผน การควบคุม
คุณภาพของสินคา การควบคุมคาใชจาย ประสิทธิภาพของเครื่องจักร ทรรศนคติท่ีดีของพนักงาน 

ผูจัดการฝายเหมืองแมระมาด ใหความเห็นเรื่องปจจัยความสําเร็จท่ีสําคัญของเหมืองวา 

เหมืองแมระมาดเปนเหมืองท่ีตั้งอยูหางไกลจากถนนสายหลัก ดังนั้นเสนทางการขนสงซ่ึงเช่ือม

ระหวางเหมืองกับถนนสายหลักมักจะมีปญหาในฤดูฝน เนื่องจากฝนตกชุก รถบรรทุกไมสามารถ

วิ่งเขาออกไดตามปกต ิเร่ืองเสนทางเขา-ออกนี้ จึงเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งท่ีมีผลตอความสําเร็จ

ของเหมือง อยางไรก็ตามเหมืองแมระมาดเปนเหมืองท่ีมีถานหินท่ีมีคาความรอนสูง มีโอกาสใน

การขายไดราคาสูงกวาถานหินแหลงอ่ืน ดังนั้นเรื่องคุณภาพถานท่ีผลิตไดก็เปนปจจัยสําเร็จอยาง

หนึ่งของเหมืองเชนกัน ในสวนท่ีบริษัทฯมีโครงการท่ีจะติดตั้งเครื่องจักรเพ่ิมเติม เพ่ือแยกถานหินท่ี

มีคุณภาพดีมากๆไวขายลูกคาในราคาที่สูง การจัดการโครงการติดตั้งเครื่องจักรยังไมดีเทาท่ีควร 

และเห็นวาวิธีการจัดการโครงการ (Project Management) ก็เปนสวนหนึ่งในปจจัยความสําเร็จของ

เหมือง จึงควรท่ีจะทําการติดตามโครงการใหเปนระบบมากกวานี้ การผลิตถานหินใหไดปริมาณ

ตามแผนท่ีกําหนดก็เปนปจจัยท่ีทําใหบริษัทสามารถจัดสงถานใหลูกคาไดตามสัญญาเชนกัน ใน

สวนของการวางแผนและควบคุมคาใชจาย เพ่ือทําใหบริษัทมีกําไรตามแผนท่ีวางไวนั้น  

ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องจักรท่ีดี มีผลทําใหตนทุนการผลิตต่ําซ่ึงก็เปนปจจัยสําเร็จอีก

อยางหนึ่ง และนอกเหนือจากนี้เนื่องจากเหมืองแมระมาดอยูใกลกับเขตปาอนุรักษจึงตองติดตอ

ประสานงานกับเจาหนาท่ีปาไมเปนระยะ เหมืองจึงตองมีเครือขายท้ังชาวบานและเจาหนาท่ี เพ่ือ

ประสานงานและชวยเหลือซ่ึงกันและกันในหลายเรื่อง  

 ปจจัยสําเร็จท่ีได : การจัดการเสนทางขนสงในฤดูฝน  การจัดการโครงการตางๆของ

เหมือง การควบคุมคาใชจาย ประสิทธิภาพเครื่องจักร การควบคุมแผนการผลิตและการควบคุม

คุณภาพของถานหินท่ีผลิตได  เครือขายชุมชนและหนวยงานราชการ 

ผูจัดการฝายรังวัดและสนับสนุนเทคนิค ใหความเห็นในเรื่องปจจัยความสําเร็จท่ีสําคัญของ

ฝายคือ ความถูกตองของขอมูลรังวัด ซ่ึงเปนขอมูลท่ีใชในการจายคางานเปดหนาดินและถานหิน 

ใหแกผูรับเหมา ตนทุนการเปดหนาดินเปนคาใชจายสวนท่ีมีสัดสวนมากท่ีสุดของตนทุนการผลิต 

ดังนั้นขอมูลในสวนนี้จะเกิดความผิดพลาดไมได  การจัดสงรายงานใหฝายเหมืองนําไปคิดคาใชจาย

ใหตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนดก็เปนปจจัยสําเร็จอยางหนึ่ง เพราะมีผลตอระยะเวลาการเบิกจายเงิน

ของผูรับเหมา หากผูรับเหมาไดรับเงินคางานชาอาจทําใหไมมีเงินหมุนและการทํางานก็จะ

หยุดชะงักได ในสวนของงานสนับสนุนเทคนิค สาระสําคัญอยูท่ีการวางแผนการทําเหมืองใหกับ

แตละเหมืองเพ่ือนําเอาไปดําเนินการเปดหนาเหมือง  และการวางแผนการเจาะสํารวจในพ้ืนท่ี
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ศักยภาพ เพื่อนําขอมูลท่ีไดไปทํารายงานเปนขอมูลประกอบการขอประทานบัตร เพราะหากการทํา

แผนไมแมนยํานั่นหมายถึงคาใชจายท่ีตองเกิดขึ้นจากการวางแผนท่ีผิดพลาด 

 ปจจัยสําเร็จท่ีได : ความแมนยําของแผนการทําเหมือง ความถูกตองแมนยําของแผน
เจาะสํารวจ  ความถูกตองของผลรังวัด     

 

ตารางที่  4  แสดงปจจัยความสําเร็จท่ีสําคัญ (Critical  Success  Factors) ที่ไดจากการสัมภาษณเชิง

ลึกผูบริหารระดับกลาง บริษัทเครือทวีทรัพย ในแตละสายงาน 

หนวยงาน 
(Function) 

ปจจัยความสําเร็จที่สําคญั 
(Critical  Success  Factors) 

ฝายบัญชีการเงิน 

1. ความครบถวน ถูกตองและตรงเวลาของงบการเงิน 

2. ความครบถวน ถูกตองและตรงเวลาของงบบริหาร 

3. การวางแผนภาษีและความถูกตองของการจายภาษ ี

ฝายจัดซ้ือ  

4. การทํางานผานระบบจัดซ้ือ 

5. การวางแผนการส่ังซ้ือ 

6. การควบคุมตนทุน 

ฝายการตลาด 

7. การควบคุมคุณภาพสินคา / บริการ 

8. การควบคุมแผนการผลิตและแผนการขาย 

9. การเพ่ิมจํานวนลูกคา 

ฝายบุคคล 

10. ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีด ี

11. การพัฒนาคุณภาพบุคลากร 

12. การส่ือสารภายในองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ 

ฝายโครงการและชุมชนสัมพันธ 

13. การควบคุมการดําเนินการขอประทานบัตรใหม 

14. เครือขายหนวยราชการ  

15. เครือขายชุมชน 

16. ความพึงพอใจหนวยงานราชการ  

17. ความพึงพอใจของชุมชน 

18. การทํากิจกรรมเพ่ือสังคม 

ฝายเหมืองแมตีบ 
19. แผนการผลิตท่ีแมนยํา 

20. การดูแลประสิทธิภาพเครื่องจักร 
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21. การควบคุมคุณภาพถานหินท่ีผลิต 

22. การควบคุมตนทุนการผลิต 

ฝายเหมืองล้ี 

23. การควบคุมแผนการผลิตถานหิน 

24. การควบคุมคุณภาพสินคาท่ีผลิต 

25. การควบคุมคาใชจาย 

26. การดูแลประสิทธิภาพเครื่องจักร 

27. ทัศนคติท่ีดีของพนักงาน 

ฝายเหมืองแมระมาด 28. การจัดการเสนทางขนสงในฤดูฝน 

29. การบริหารโครงการภายในเหมือง 

30. การควบคุมคาใชจาย 

31. การดูแลประสิทธิภาพเครื่องจักร 

32. การควบคุมแผนการผลิตและคุณภาพของถานหิน 

33. เครือขายชาวบาน / ราชการ 

ฝายรังวัดและสนับสนุนเทคนิค 34. ความแมนยําของแผนการทําเหมือง 

35. ความแมนยําของแผนการเจาะสํารวจ 

36. ความถูกตองและตรงเวลาของผลรังวัด 

 

จากตารางท่ี 4 สรุปไดวา ปจจัยความสําเร็จของแตละหนวยงานท่ีไดจากการสัมภาษณเชิง

ลึกผูบริหารระดับกลางหรือผูจัดการฝายของบริษัทเครือทวีทรัพยกรุป มีท้ังหมด 36 ปจจัย สวน

ใหญจะมีความแตกตางกันไปตามหนาท่ีรับผิดชอบและเปาหมายของแตละสวนงาน   อยางไรก็ตาม

มีหลายปจจัยท่ีเหมือนกันในบางหนวยงาน เนื่องจากงานบางประเภทมีความเกี่ยวโยงซ่ึงกันและกัน 

หรือมีบางหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบเหมือนกัน เชนฝายเหมืองของท้ัง 3 เหมือง เปนตน จากผล

ปจจัยความสําเร็จท่ีสําคัญขององคกรท่ีไดจากผูบริหารระดับสูง ตามท่ีแสดงในตารางท่ี 3 และ 

ปจจัยความสําเร็จท่ีสําคัญของแตละสวนงาน ตามท่ีแสดงในตารางท่ี 4 สามารถแสดงความ

เช่ือมโยงของปจจัยความสําเร็จท่ีไดท้ัง 2 สวน ไดดังตารางท่ี 5 
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ตารางที่ 5 แสดงการเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางปจจัยความสําเร็จขององคกร (Organizational 

Critical Success Factors) กับปจจัยความสําเร็จของแตละสวนงาน (Functional Critical Success 

Factors) 

ลําดับที ่
 

ปจจัยสําเร็จขององคกร 
(ผูบริหารระดับสูง) 

ปจจัยสําเร็จของหนวยงาน 
ปจจัยสําเร็จ (ผูจัดการฝาย) หนวยงาน 

1 ความพึงพอใจของชุมชนและ

เครือขายชุมชน 

-  เครือขายชุมชน 

- ความพึงพอใจของชุมชน 

- การทํากิจกรรมเพ่ือสังคม 

- เครือขายชาวบาน  

ฝายโครงการฯ 

ฝายโครงการฯ 

ฝายโครงการฯ 

เหมืองแมระมาด 

2 ความพึงพอใจของหนวยงาน

ราชการและเครือขายราชการ 

- เครือขายหนวยราชการ 

-  ความพึงพอใจหนวยงาน

ราชการ  

- เครือขายราชการ 

ฝายโครงการฯ 

 

ฝายโครงการฯ 

เหมืองแมระมาด 

3 การบริหารทรัพยากรบุคคลและการ

พัฒนาศักยภาพทีมงาน 

- ระบบบริหารทรัพยากร

บุคคลท่ีด ี

- การพัฒนาคุณภาพ

บุคลากร 

- การส่ือสารภายในองคกร

ท่ีมีประสิทธิภาพ 

- ทัศนคติท่ีดีของพนักงาน 

ฝายบุคคล 

 

ฝายบุคคล 

 

ฝายบุคคล 

เหมืองล้ี 

4 การควบคุมคุณภาพสินคาและ

บริการ 

- การควบคุมคุณภาพ

สินคา / บริการ 

- การควบคุมคุณภาพถาน

หินท่ีผลิต 

- การควบคุมคุณภาพ

สินคาท่ีผลิต 

- การควบคุมคุณภาพถาน

หินท่ีผลิต 

ฝายการตลาด 

 

เหมืองแมตีบ 

 

เหมืองล้ี 

 

เหมืองแมระมาด 

 

5 การควบคุมแผนการผลิตและ

แผนการขายถานหิน 

- การควบคุมแผนการผลิต

และแผนการขาย 

ฝายการตลาด 
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- แผนการผลิตท่ีแมนยํา 

- การควบคุมแผนการผลิต

ถานหิน 

- การจัดการเสนทางขนสง

ในฤดูฝน 

- การบริหารโครงการ

ภายในเหมือง 

- การควบคมุแผนการผลิต

ถานหิน 

- ความแมนยําของ

แผนการทําเหมือง 

- ความถูกตองและตรง

เวลาของผลรังวัด 

เหมืองแมตีบ 

เหมืองล้ี 

 

เหมืองแมระมาด 

 

เหมืองแมระมาด 

 

เหมืองแมระมาด 

 

ฝายรังวัดฯ 

 

ฝายรังวัดฯ 

6 ปจจัยทางการตลาด - การเพ่ิมจํานวนลูกคา 

- ปจจัยทางการตลาด 

ฝายการตลาด 

ฝายจัดการ 

7 การควบคุมตนทุนการดําเนินงาน - ความครบถวน ถูกตอง

และตรงเวลาของงบ

การเงิน 

- ความครบถวน ถูกตอง

และตรงเวลาของงบ

บริหาร 

- การวางแผนภาษีและ

ความถูกตองของการจาย

ภาษ ี

- การทํางานผานระบบ

จัดซ้ือ 

- การวางแผนการส่ังซ้ือ 

- การควบคุมตนทุน 

- การควบคุมตนทุนการ

ผลิต 

ฝายบัญชีฯ 

 

 

ฝายบัญชีฯ 

 

 

ฝายบัญชีฯ 

 

 

ฝายจัดซ้ือ 

 

ฝายจัดซ้ือ 

ฝายจัดซ้ือ 

เหมืองแมตีบ 
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- การควบคุมคาใชจาย 

- การควบคุมคาใชจาย 

เหมืองล้ี 

เหมืองแมระมาด 

8 การควบคุมการดําเนินการขอรับ

ประทานบัตร 

- การควบคุมการ

ดําเนินการขอประทาน

บัตรใหม 

- ความแมนยําของ

แผนการเจาะสํารวจ 

ฝายโครงการฯ 

 

 

ฝายรังวัดฯ 

9 การควบคุมประสิทธิภาพเครื่องจักร - การดูแลประสิทธิภาพ

เครื่องจักร 

- การดูแลประสิทธิภาพ

เครื่องจักร 

- การดูแลประสิทธิภาพ

เครื่องจักร 

เหมืองแมตีบ 

 

เหมืองล้ี 

 

เหมืองแมระมาด 

 

 

จากการพิจารณาความสัมพันธของปจจัยความสําเร็จขององคกร(Organizational Critical 

Success Factors)  และปจจัยความสําเร็จของแตละสวนงาน (Functional Critical Success Factors) 

ท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารท้ังหมด ของบริษัทเครือทวีทรัพยกรุป  พบวามีความ

สอดคลองกันในรายละเอียด    ทําใหสามารถจัดกลุมปจจัยสําเร็จแตละปจจัยของแตละสวนงาน เขา

เปนกลุมเดียวกับปจจัยสําเร็จขององคกรไดท้ังหมด ดังท่ีแสดงในตารางที่ 5  และสามารถสรุปไดวา  

ผลการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ผูบริหารทุกทานขององคกร นํามาสูผลลัพธท่ีเปน

ปจจัยความสําเร็จท่ีสําคัญขององคกร ท้ัง 9 ปจจัย   

 

2.3  ชุดขอมูลหรือสารสนเทศที่ตองการ 
 ผลจากการสัมภาษณเชิงลึกเรื่อง ปจจัยความสําเร็จท่ีสําคัญ  (Critical Success Factors)  จาก

ผูบริหารท้ังหมดของบริษัทในเครือทวีทรัพย  นําไปสูการเช่ือมโยงไปยังรายการสารสนเทศท่ี

ผูบริหารแตละทานตองการใช ในการตรวจติดตาม  และควบคุมการปฏิบัติงาน  เพ่ือใหปจจัย

เหลานั้นบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายของการจัดการเชิงกลยุทธ  รายการขอมูลสารสนเทศท่ี

ตองการ (Information Requirements)  ตามปจจัยความสําเร็จของแตละสวนงานสามารถสรุปไดดัง

ตารางท่ี 6 ถึง ตารางท่ี 15 
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ตารางที่  6  ปจจัยความสําเร็จท่ีสําคัญขององคกร (Organizational Critical Success Factors) และ

สารสนเทศท่ีตองการ (Information Requirements) จากการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารระดับสูง (ฝาย

จัดการ) 

ลําดับที ่ ปจจัยความสําเร็จขององคกร 
(Organizational Critical Success Factors) 

สารสนเทศท่ีตองการ 
(Information Requirements) 

1 ความพึงพอใจของชุมชนและเครือขาย

ชุมชน 

 

- ช่ือ  /  ท่ีอยู  และหมายเลขติดตอ  ผูนํา

ชุมชน หรือ  ชาวบานในทองท่ี 

- แผนการลงพ้ืนท่ีเพ่ือพบชาวบาน 

- แผนกิจกรรมเพื่อสังคม 

- ความพึงพอใจของคนในชุมชน* 

2 ความพึงพอใจของหนวยงานราชการและ

เครือขายราชการ 

- ช่ือ  /  ท่ีอยู  และเบอรติดตอ  หนวยงาน

ราชการและขาราชการท่ีเกี่ยวของกับ

งาน 

- แผนงานตามเง่ือนไขในประทานบัตร 

- แผนการเย่ียมหนวยงานราชการ 

- ตารางนัดหมายพบปะบุคคลท่ีเกี่ยวของ 

- รายงานสํารวจความคิดเห็นและความ

พึงพอใจของขาราชการท่ีเกี่ยวของกับ

การดําเนินงานของบริษัทฯ* 

3 การบริหารทรัพยากรบุคคลและการ

พัฒนาศักยภาพทีมงาน 

- แผนอัตรากําลังของแตละหนวยงาน 

- หนาท่ีความรับผิดชอบของแตละ

ตําแหนง 

- แนวทางการประเมินชองวาง (Gap) 

ของความรูและทักษะท่ีพนักงานมีกับ

ทักษะระดับท่ีองคกรตองการ 

- แผนการฝกอบรมและขอมูลการ

ฝกอบรมของพนักงาน 

- กฎระเบียบ  ขอบังคับ  และบทลงโทษ  

และคูมือพนักงาน 

- แนวทางการประเมินผล และขอมูลการ
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ประเมินผลในอดีต 

- ขอมูลการจายคาจาง , การปรับขึ้น

คาจาง และเง่ือนไขการปรับตําแหนง 

4 การควบคุมคุณภาพสินคาและบริการ - ขอมูลคุณภาพสินคาในแตละวัน 

- ขอมูลการรองเรียน  และการตอบขอ

รองเรียน 

- ขอมูลผลวิเคราะหคุณภาพ 

- ขอมูลลูกคา  ท่ีอยู  หมายเลขติดตอ 

- ขอมูลการตรวจเย่ียมเหมืองของลูกคา 

- ขอมูลกิจกรรมการสรางความสัมพันธ

กับลูกคา 

- ขอมูลความพึงพอใจของลูกคา 

5 การควบคุมแผนการผลิตและแผนการ

ขายถานหิน 

- รายงานการผลิต และปริมาณในสตอก

ในแตละวัน 

- รายงานปริมานการจัดสงใหลูกคาในแต

ละวัน 

- รายงานรถบรรทุกรอรับสินคา 

- รายงานสรุปปริมานขายในแตละเดือน 

- รายงานเรื่องผลตางน้ําหนักตนทาง/ 

ปลายทาง 

6 ปจจัยทางการตลาด - ตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย (GDP) ในแตละไตรมาส 

- แนวโนมราคาถานหินนําเขา (BJI) 

- รายช่ือลูกคาท่ีมีศักยภาพในการทําตลาด 

(Prospective Customers) 

- รายช่ือคูแขง ราคาขายของคูแขง 

- ขอมูลนักธุรกิจหรือบริษัทท่ีเขาไปทํา

เหมืองในประเทศพมา* 

7 การควบคุมตนทุนการดําเนินงาน - แผนงบประมาณ  (Budgeting) 

- ขอมูลเปรียบเทียบคาใชจายกับแผน 
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- งบบริหาร  /  งบการเงิน 

- ขอมูลแนวโนมคาใชจายท่ีสําคัญ  เชน  

น้ํามันดีเซล  คาใชจายซอมเครื่องจักร 

8 การควบคุมการดําเนินการขอประทาน

บัตร 

- แผนงานแตละโครงการ 

- คาใชจายในการขอประทานบัตร 

- รายงานความคืบหนาแผนงานแตละ

โครงการ 

- ช่ือ / ท่ีอยู เบอรโทรศัพท  ของผูมีสวน

เกี่ยงของในแตละโครงการ ท้ังชาวบาน 

และขาราชการ 

- ขอมูลปญหา  และอุปสรรคของแตละ

โครงการ 

- รายงานการศึกษาความเปนไปไดของ

แตละโครงการ (Feasibility Study)* 

9 การควบคุมประสิทธิภาพเครื่องจักร - ขอมูลทางดานหยุด / เดินเครื่องจักร 

- แผนงานซอมบํารุง 

- ขอมูลทางดานงานซอม  และการซอม

บํารุง 

- อัตราการส้ินเปลืองน้ํามัน เปน ลิตรตอ 

ช่ัวโมง 

- อัตรากําลังการผลิต เปน ตันตอช่ัวโมง 

ลูกบาศกเมตรตอเท่ียว    ลูกบาศกเมตร

ตอลิตร  

- ขอมูลทางดานเทคโนโลยีการทําเหมือง

ท่ีมีประสิทธิภาพมากกวากระบวนการ

เดิมทําใหสามารถลดตนทุนการผลิต* 

 
หมายเหต ุ * เปนรายการสารสนเทศท่ีผูศึกษาในฐานะท่ีเปนผูบริหารคนหนึ่งของบริษัทฯ เห็นวา

ควรเพิ่มเติมเขาไป เพือ่ใหรายการสารสนเทศท่ีตองการครบถวนสมบูรณมากยิ่งขึ้น รายการเหลานี้

ไมไดเปนขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึกหรือการสัมภาษณกลุมแบบเจาะจง
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ตารางที่ 7 ปจจัยความสําเร็จท่ีสําคัญ (Critical Success Factors) และสารสนเทศท่ีตองการ 

(Information Requirements) จากการสัมภาษณเชิงลึกผูจัดการฝายบัญชีการเงิน   
หนวยงาน 
(Function) 

ปจจัยสําเร็จที่สําคัญ 
(Critical Success Factors) 

สารสนเทศท่ีตองการ 
(Information Requirements) 

ฝายบัญชี 

การเงิน 

ความถูกตองครบถวน ทันเวลา

ของงบการเงิน / งบบริหาร 

- งบดุล งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด 

- ขอมูลเคลียรเงินสํารองจาย 

- ขอมูลส่ังซ้ือส่ังจางผานระบบจัดซ้ือ 

- ขอมูลการคํานวณคางานดิน 

- เอกสารรับสินคา เอกสารตรวจรับงาน 

- เอกสารการวางบิล  ใบเสร็จรับเงิน 

การวางแผนภาษีและความ

ถูกตองของการจายภาษ ี

- แผนภาษีเงินได 

- รายงารการคํานวณภาษีเงินได 

- รายงานภาษีหัก ณ ท่ีจาย 

- รายงานการคํานวณภาษีมูลคาเพ่ิม 

 
ตารางที่  8  ปจจัยความสําเร็จท่ีสําคัญ (Critical Success Factors) และสารสนเทศท่ีตองการ 

(Information Requirements) จากการสัมภาษณเชิงลึกผูจัดการฝายจัดซ้ือ 
หนวยงาน 
(Function) 

ปจจัยสําเร็จที่สําคัญ 
(Critical Success Factors) 

สารสนเทศท่ีตองการ 
(Information Requirements) 

ฝายจัดซ้ือ การทํางานผานระบบจัดซ้ือ - รายงานเปอรเซ็นตการส่ังซ้ือ / ส่ังจางผาน

ระบบ 

- รายงานยอดส่ังซ้ือ  ส่ังจางในแตละเดือน 

- ระยะเวลาของกระบวนการจัดซ้ือ 

การวางแผนการส่ังซ้ือ 

  
- แผนการส่ังซ้ือสินคา 

- รายงานระยะของกระบวนการจัดซ้ือสินคา 

- ขอมูลช่ือ/ท่ีอยู และหมายเลขติดตอคูคา  

(Supplier Contact List) 

การควบคุมตนทุน - เอกสารเปรียบเทียบราคาในการส่ังซ้ือส่ังจาง

แตละครั้ง 
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ตารางที่  9  ปจจัยความสําเร็จท่ีสําคัญ (Critical Success Factors) และสารสนเทศท่ีตองการ 

(Information Requirements) จากการสัมภาษณเชิงลึกผูจัดการฝายการตลาด 
หนวยงาน 
(Function) 

ปจจัยสําเร็จที่สําคัญ 
(Critical Success Factors) 

สารสนเทศท่ีตองการ 
(Information Requirements) 

ฝายการตลาด การควบคุมคุณภาพสินคา / 

บริการ 

- ขอมูลผลวิเคราะหถานหินกอนจาย

ใหกับลูกคา 

- ขอมูลผลวิเคราะหคุณภาพจากลูกคา 

- ขอมูลขอรองเรียนลูกคา 

- รายงานการควบคุมการตอบขอรองเรียน 

- ขอมูลการตอบขอรองเรียน 

การควบคุมแผนการผลิตและ

แผนการขาย 

- แผนการผลิต แผนการขาย 

- ขอมูลสตอกถานดิบและถานพรอมจาย 

- รายงานการจายถานในแตละวัน 

- รายงานจํานวนรถรอรับถานในแตละวัน 

- ขอมูลปริมาณความตองการของลูกคาใน

แตละเดือน 

- รายงานสถานการณเหมืองใหลูกคา 

การเพ่ิมจํานวนลูกคา - ขอมูลลูกคาท่ีมีศักยภาพ (Prospective 

Customers) 

- ขอมูลลูกคาเกา 
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ตารางที่  10  ปจจัยความสําเร็จท่ีสําคัญ (Critical Success Factors) และสารสนเทศท่ีตองการ 

(Information Requirements) จากการสัมภาษณเชิงลึกผูจัดการฝายบุคคล 
หนวยงาน 
(Function) 

ปจจัยสําเร็จที่สําคัญ 
(Critical Success Factors) 

สารสนเทศท่ีตองการ 
(Information Requirements) 

ฝายบุคคล ระบบการบริหารทรัพยากร

บุคคลท่ีด ี

- แผนโครงสรางองคกร 

- หนาท่ีและความรับผิดชอบและคุณสมบัติ

ท่ีตองมีของแตละตําแหนง 

- กฎระเบียบ ขอบังคับ , บทลงโทษ 

- ระบบการประเมินผลพนักงาน , และการ

พิจารณาขึ้นเงินเดือนในอดีต 

- ขอมูล วันขาด / ลา / มาสาย 

- ขอมูลเกี่ยวกับ เงินเดือน  สวัสดิการ

พนักงาน 

การพัฒนาคุณภาพบุคลากร - ขอมูลการประเมินความรู ความสามารถ

ในงาน 

- ขอมูลการประเมินชองวาง (Gap) ระหวาง

ระดับความรูความสามารถท่ีองคกร

ตองการ ถึง ความรูความสามารถท่ี

พนักงานมีอยูจรงิ 

- แผนการฝกอบรม 

- แผนการพัฒนาตัวเอง แตละคน ( Standard 

Development Program ) 

การส่ือสารภายในท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

- คําส่ัง , ประกาศตางของบริษัทและฝาย

ตางๆ 

- แผนการประชุมของฝายจัดการ 

- คูมือพนักงาน 
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ตารางที่  11  ปจจัยความสําเร็จท่ีสําคัญ (Critical Success Factors) และสารสนเทศท่ีตองการ 

(Information Requirements) จากการสัมภาษณเชิงลึกผูจัดการฝายโครงการและชุมชนสัมพันธ 
หนวยงาน 
(Function) 

ปจจัยสําเร็จที่สําคัญ 
(Critical Success Factors) 

สารสนเทศท่ีตองการ 
(Information Requirements) 

ฝายโครงการ

และชุมชน

สัมพันธ 

การควบคุมการดําเนินการขอ

ประทานบัตรใหม 

- รายงานติดตามขั้นตอนการขอประทาน

บัตร 

- รายงานธรณีวิทยาแหลงแร 

- รายงานแผนผังโครงการแตละแหลง 

- รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 

(EIA) ของแตละเหมือง 

ความพึงพอใจของหนวยงาน

ราชการ 

- รายงานการตรวจติดตามภายใน เรื่องการ

ปฏิบัติตามเง่ือนไขประทานบัตร 

- รายช่ือหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ 

- แผนการเย่ียมหนวยราชการ 

ความพึงพอใจของชุมชน - รายงานการลงพ้ืนท่ีสํารวจความคิดเห็น

ของชาวบาน  ทุก  3 เดือน 

- บันทึกขอรองเรียน  และขอรองเรียนของ

ชุมชน 

- แผนการลงพ้ืนท่ี  เพ่ือสอบถามความ

คิดเห็นผูนําชุมชน  และพบปะสังสรรค 

เครือขายงานราชการ - ช่ือ/ท่ีอยู  หมายเลขติดตอ  ขาราชการ

ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

เครือขายชุมชน - ช่ือ/ท่ีอยู   หมายเลยติดตอ  ผูนําหมูบาน , 

ผูใหญบาน  กํานัน อบต. สท. สจ.  ในแต

ละพ้ืนท่ี   

การทํากิจกรรมเพ่ือสังคม - แผนงานดานกิจกรรมเพื่อสังคม 

- แผนงบประมาณกิจกรรมเพ่ือสังคมใน

แตละท่ี 

- ขอมูลการใชจายงบประมาณจริง 
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ตารางที่  12  ปจจัยความสําเร็จท่ีสําคัญ (Critical Success Factors) และสารสนเทศท่ีตองการ 

(Information Requirements) จากการสัมภาษณเชิงลึกผูจัดการฝายเหมืองแมตีบ 
หนวยงาน 
(Function) 

ปจจัยสําเร็จที่สําคัญ 
(Critical Success Factors) 

สารสนเทศท่ีตองการ 
(Information Requirements) 

ฝายเหมืองแม

ตีบ 

 

แผนการผลิตท่ีแมนยํา - รายงานการทบทวนแผนการผลิต  และ

แผนการขายแตละไตรมาส 

- รายงานการเปดหนาดิน  ของผูรับเหมาแต

ละราย 

- รายงานจํานวนเที่ยวรถบรรทุกดิน 

- รายงานการจายถานประจําวัน 

- รายงานการสุมช่ังรถบรรทุก ดิน / ถาน 

- รายงานรถรอรับถานในแตละวัน 

- รายงานสถานการณในแตละวัน 

การดูแลประสิทธิภาพเครื่องจักร - รายงานประสิทธิภาพเครื่องจักร  เปน 

เท่ียวตอวัน  คิดตอเท่ียว  ตันตอช่ัวโมง 

ลูกบาศกเมตรตอลิตร  ลิตรตอกิโลเมตร 

เปนตน 

- แผนงานซอมบํารุงเครื่องจักร 

- รายงานช่ัวโมงการทํางานเครื่องจักร

ช่ัวโมงการหยุด 

- รายงานสาเหตุเครื่องจักรหยุดทํางาน  และ

ความถ่ีในการหยุด 

- รายงานซอมเครื่องจักร 

การควบคุมคุณภาพถานหินท่ี

ผลิต 

-   รายงานผลวิเคราะหถานกอนจาย ถานดิบ 

ถานโม และถานท่ีหนางานกอนนําขึ้น 

-   รายงานการปรับแกคุณภาพถานกอนจาย 

-   ขอมูลคุณภาพจากลูกคา 

-   ขอรองเรียนจากลูกคา 

-   จํานวนพนักงานรายวันของโรงโม 

การควบคุมตนทุนการผลิต -   รายงานการใชน้ํามัน 
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-   รายงานการใชเงินสดยอย 

-   ขอมูลการส่ังซ้ือ , ส่ังจายในแตละเดือน 

-   รายงานคาลวงเวลาพนักงานแตละแผนก 

-   รายงานคาอาหารของพนักงานในเหมือง 

 
ตารางที่  13   ปจจัยความสําเร็จท่ีสําคัญ (Critical Success Factors) และสารสนเทศท่ีตองการ 

(Information Requirements) จากการสัมภาษณเชิงลึกผูจัดการฝายเหมืองล้ี 
หนวยงาน 
(Function) 

ปจจัยสําเร็จที่สําคัญ 
(Critical Success Factors) 

สารสนเทศท่ีตองการ 
(Information Requirements) 

ฝายเหมืองล้ี การควบคุมแผนการผลิตถานหิน - รายงานการทบทวนแผนการผลิต  และ

แผนการขายแตละไตรมาส 

- รายงานการเปดหนาดิน  ของผูรับเหมา

แตละราย 

- รายงานจํานวนเที่ยวรถบรรทุกดิน 

- รายงานการจายถานประจําวัน 

- รายงานการสุมช่ังรถบรรทุก ดิน / ถาน 

- รายงานรถรอรับถานในแตละวัน 

- รายงานสถานการณในแตละวัน 

การดูแลประสิทธิภาพเครื่องจักร - รายงานประสิทธิภาพเครื่องจักร  เปน 

เท่ียวตอวัน  คิดตอเท่ียว ตันตอช่ัวโมง  

ลูกบาศกเมตรตอลิตร  ลิตรตอกิโลเมตร  

เปนตน 

- แผนงานซอมบํารุงเครื่องจักร 

- รายงานช่ัวโมงการทํางานเครื่องจักร  

ช่ัวโมงการหยุด 

- รายงานสาเหตุเครื่องจักรหยุดทํางาน  

และความถ่ีในการหยุด 

- รายงานซอมเครื่องจักร 

การควบคุมคุณภาพสินคาท่ีผลิต - รายงานผลวิเคราะหถานกอนจาย ถานดิบ 

ถานโม และถานท่ี  หนางานกอนนําขึ้น 
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-   รายงานการปรับแกคุณภาพถานกอนจาย 

-   ขอมูลคุณภาพจากลูกคา 

-   ขอรองเรียนจากลูกคา 

-   จํานวนพนักงานรายวันของโรงโม 

การควบคุมคาใชจาย -   รายงานการใชน้ํามัน 

-   รายงานการใชเงินสดยอย 

-   ขอมูลการส่ังซ้ือ , ส่ังจายในแตละเดือน 

-   รายงานคาลวงเวลาพนักงานแตละแผนก 

-   รายงานคาอาหารของพนักงานในเหมือง 

ทัศนคติท่ีดีของพนักงาน -   ขอมูลความพึงพอใจพนักงาน 

 
ตารางท่ี 14   ปจจัยความสําเร็จท่ีสําคัญ (Critical Success Factors) และสารสนเทศท่ีตองการ 

(Information Requirements) จากการสัมภาษณเชิงลึกผูจัดการฝายเหมืองแมระมาด 
หนวยงาน 
(Function) 

ปจจัยสําเร็จที่สําคัญ 
(Critical Success Factors) 

สารสนเทศท่ีตองการ 
(Information Requirements) 

ฝายเหมืองแม

ระมาด 

การควบคุมแผนการผลิตถานหิน - รายงานทบทวนแผนการผลิต  และ

แผนการขายแตละไตรมาส 

- รายงานการเปดหนาดิน  ของผูรับเหมา

แตละราย 

- รายงานจํานวนเที่ยวรถบรรทุกดิน 

- รายงานการจายถานประจําวัน 

- รายงานการสุมช่ังรถบรรทุก ดนิ / ถาน 

- รายงานรถรอรับถานในแตละวัน 

- รายงานสถานการณในแตละวัน 

การดูแลประสิทธิภาพเครื่องจักร - รายงานประสิทธิภาพเครื่องจักร  เปน 

เท่ียวตอวัน  คิดตอเท่ียว  ตันตอช่ัวโมง  

ลูกบาศกเมตรตอลิตร  ลิตรตอกิโลเมตร  

เปนตน 

- แผนงานซอมบํารุงเครื่องจักร 

- รายงานช่ัวโมงการทํางานเครื่องจักร  
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ช่ัวโมงการหยุด 

- รายงานสาเหตุเครื่องจักรหยุดทํางาน  

และความถ่ีในการหยุด 

- รายงานซอมเครื่องจักร 

การควบคุมคุณภาพของถานหิน - รายงานผลวิเคราะหถานกอนจาย ถานดิบ  

ถานโม และถานท่ีหนางานกอนขึ้น 

-   รายงานการปรับแกคุณภาพถานกอนจาย 

-   ขอมูลคุณภาพจากลูกคา 

-   ขอรองเรียนจากลูกคา 

-   จํานวนพนักงานรายวันของโรงโม 

การควบคุมคาใชจาย -   รายงานการใชน้ํามัน 

-   รายงานการใชเงินสดยอย 

-   ขอมูลการส่ังซ้ือ , ส่ังจายในแตละเดือน 

-   รายงานคาลวงเวลาพนักงานแตละแผนก 

-   รายงานคาอาหารของพนักงานในเหมือง 

การจัดการเสนทางขนสงในฤดู

ฝน 

-   แผนสํารองเครื่องจักรทําถนนในฤดูฝน 

-   แผนคาใชจายในการซอมแซมถนน 

-   รายงานคาใชจายจริงในการซอมแซม

ถนน 

การจัดบริหารโครงการภายใน

เหมือง (Project  Management) 

-   แผนงานโครงการพรอมผูรับผิดชอบ 

-   แผนคาใชจายของโครงการ 

-   รายงานการติดตามผลโครงการอยาง

ตอเนื่อง 

-   รายงานปญหาและอุปสรรคของโครงการ

อยางตอเนื่อง 

เครือขายชาวบาน/ราชการ -   ช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอชาวบาน

และราชการ 

-   แผนการลงพ้ืนท่ีพบชาวบานและราชการ

ของฝายจัดการ 

 



 
 
 
 
 

 

 

62 

ตารางที่  15  ปจจัยความสําเร็จท่ีสําคัญ (Critical Success Factors) และสารสนเทศท่ีตองการ 

(Information Requirements) จากการสัมภาษณเชิงลึกผูจัดการฝายรังวัดและสนับสนุนเทคนิค 
หนวยงาน 
(Function) 

ปจจัยสําเร็จที่สําคัญ 
(Critical Success Factors) 

สารสนเทศท่ีตองการ 
(Information Requirements) 

ฝายรังวัดและ

สนับสนุน

เทคนิค 

ความแมนยําของแผนการทํา

เหมือง 

- รายงานธรณีวิทยาแหลงแร 

- ขอมูลหลุมเจาะเพ่ิมเติม 

- นโยบายและเปาหมายการผลิตแตละป 

- ขอมูลจํานวนและชนิดเครื่องจักรของ

ผูรับเหมา 

- แผนท่ีและขอมูลพ้ืนท่ี 

- แผนการเปดหนาเหมือง  

ความแมนยําของแผนการเจาะ

สํารวจ 

- แผนการเจาะสํารวจ 

- การประเมินคาใชจายในการเจาะสํารวจ 

- รายงานผลการเจาะสํารวจ 

- คาใชจายจริงท่ีเกิดขึ้นจากการเจาะ

สํารวจ 

ความถูกตองและตรงเวลาของ

ผลรังวัด 

- รายงานปริมาณดิน ปริมาณถานท่ีผลิต 

- รายงานจํานวนเที่ยวดิน เท่ียวถาน 

- ขอมูลการทวนสอบ (Calibration) กลอง

สํารวจ 

- รายงานสุมช่ังน้ําหนักดิน และ ถาน 

- รายงานผลรังวัด 

- แผนงานรังวัดแตละเดือน 

- แผนตารางการเดินทางของพนักงาน

รังวัดแตละคน 

- แผนสํารองสําหรับงานท่ีไมอยูในแผน

ปกต ิ

 

จากตารางท่ี 6 แสดงใหเห็นถึงความตองการสารสนเทศ (Information Requirements) ท่ี

เช่ือมโยงมาจากปจจัยความสําเร็จท่ีสําคัญขององคกร (Organizational Critiacal Success Factors) 
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ซ่ึงไดจากการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารระดับสูง และ จากตารางท่ี 7 ถึง ตารางท่ี 15 แสดงใหเห็น

ความตองการสารสนเทศ จากปจจัยความสําเร็จท่ีสําคัญซ่ึงไดจากผูจัดการฝายในแตละสวนงาน 

(Fucnctional Critical Success Factors) โดยจะเห็นไดวาความตองการสารสนเทศของสวนงาน

ตางๆ ท่ีไดจากการสัมภาษณท้ังหมด มีความสอดคลองกับความตองการสารสนเทศจากผูบริหาร

ระดับสูงหรือฝายจัดการ   

 

สวนที่  3  การสัมภาษณกลุมแบบเจาะจง  (Focus Group Interview)   
 ผลจากการสัมภาษณเชิงลึกไดนําเสนอไปในหัวขอกอนหนานี้  เปนเพียงความคิดเห็นสวน

บุคคลของผูบริหารแตละทาน  ดังนั้นเพ่ือใหไดปจจัยความสําเร็จท่ีสําคัญขององคกรในการศึกษา

ครั้งนี้ครบถวนและไดรับการยอมรบัจากทุกฝาย  จึงจัดใหมีการสัมภาษณกลุมแบบเจาะจง   (Focus  

Group  Interview)  สําหรับผูบริหารทุกทาน ท่ีผานการสัมภาษณเชิงลึกมาแลว  เพื่อยืนยันวาปจจัย

ความสําเร็จขององคกรท่ีไดมามีความครบถวน ครอบคลุมปจจัยท่ีสําคัญท้ังหมดของการดําเนิน

ธุรกิจ  และเพ่ือใหผูบริหารทุกทานยอมรับและเห็นพองรวมกัน (Concensus Agreement) กับปจจัย

ความสําเร็จท้ังหมด  กอนท่ีจะนําไปสูการกําหนดความตองการระบบสารสนเทศขององคกรตอไป 

 

3.1  ผลการสัมภาษณกลุมแบบเจาะจง (Focus Group Interview)   
 จากการสัมภาษณกลุมแบบเจาะจง พบวามีปจจยัความสําเร็จขององคกรเพ่ิมขึ้น 1 ปจจัย คือ  

“ปจจัยดานนโยบายและการส่ือสารนโยบาย”  โดยเปนการแสดงความคิดเห็นของผูจัดการฝาย

เหมืองแมตีบ ซ่ึงผูบริหารทุกทานก็เห็นดวยและยอมรับปจจัยท่ีเพ่ิมนี้  รวมไปถึงผูบริหารระดับสูง  

ซ่ึงมีความเห็นวาไมใชแคเพียงการส่ือสารนโยบายระดับองคกรของฝายจัดการเทานั้น   แตรวมไป

ถึงนโยบายของแตละฝาย ซ่ึงผูจัดการฝายทุกฝายตองนํานโยบายหลักขององคกรไปวิเคราะหและ

สรางนโยบายของแตละฝายขึ้นมารองรับเปาหมายท่ีฝายจัดการมอบหมายใหในแตละป  พรอมท้ัง

ส่ือสารใหพนักงานในสังกัดรับทราบ  ไมวาจะเปนในรูปแบบประกาศของฝาย  การพูดคุยในท่ี

ประชุม  หรือเอกสารบันทึกการประชุม  ก็ถือเปนการส่ือสารนโยบายที่สําคัญจากผูบริหารไปถึง

พนักงานทุกคนเพื่อใหทราบทิศทางของการบริหารองคกร 

จากปจจัยแหงความสําเร็จท่ีไดเพ่ิมเติมมาจากการสัมภาษณเชิงลึก ผูดําเนินการสัมภาษณ

กลุม ไดตั้งคําถามตอไปในเรื่อง  สารสนเทศท่ีตองการเพ่ือทําใหปจจัยความสําเร็จ  ดานนโยบาย

และการส่ือสารนโยบายบรรลุผล  ซ่ึงพบวาขอมูลสารสนเทศที่ตองการท่ีทําใหปจจัยสําเร็จบรรลุผล  

มีขอมูลเกี่ยวกับวิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมายขององคกร  เปาหมายระดับหนวยงาน  แผนงานหลัก  

ตารางการประชุมของฝายจัดการ  ตารางการประชุมของแตละสวนงาน  บันทึกการประชุม  และ
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เอกสารติดตามความคืบหนาของหนวยงานท่ีมอบหมาย (Action  log)  นอกเหนือจากปจจัยสําเร็จท่ี

สําคัญท่ีไดมาเพ่ิมเติม  ยังไดขอมูลหรือสารสนเทศท่ีตองการบางสวนเพ่ิมเติมจากการสัมภาษณกลุม

เชิงลึก  ซ่ึงสัมพันธกับปจจัยสําเร็จเดิมของแตละสวนงาน  ปจจัยสําเร็จและขอมูลสารสนเทศท่ี

ตองการ ท่ีไดเพ่ิมเติมจากการสัมภาษณกลุมแบบเจาะจง  มีดังตอไปนี ้

 

ตารางที่  16  แสดงปจจัยความสําเร็จท่ีสําคัญ  และสารสนเทศท่ีไดเพ่ิมเติมจากการสัมภาษณกลุม

แบบเจาะจง (Focus Group Interview) 

หนวยงาน 
(Function) 

ปจจัยสําเร็จที่สําคัญ 
(Critical Success Factors) 

สารสนเทศท่ีตองการเพ่ิมเตมิ 
(Additional Information Requirements) 

ฝายจัดการ นโยบายและการส่ือสาร

นโยบาย 

- วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมายขององคกร 

- นโยบายและเปาระดับระดับหนวยงาน 

- แผนงานหลักของแตละหนวยงาน 

- ตารางและแผนการประชุมของฝายจัดการ 

- ตารางและแผนการประชุมของแตละสวน

งาน 

- บันทึกการประชุม 

- รายงานการตรวจติดตามงานท่ีมอบหมาย     

(Action  log) 

ฝายบุคคล ระบบบริหารทรัพยากร

บุคคลท่ีด ี

- ขอมูลความพึงพอใจของพนักงาน 

ฝายการตลาด 

  

การควบคุมคุณภาพสินคา / 

บริการ 

- ขอมูลความพึงพอใจของลูกคา 

- รายงานการทวนสอบ  (Calibration)  

เครื่องช่ัง 

การเพ่ิมจํานวนลูกคา - ประวัติการเสนอราคา 

- ขอมูลสัญญาซ้ือขาย 

 

กลาวโดยสรุป ในการสัมภาษณกลุมแบบเจาะจง ผูบริหารทุกทานของบริษัทเครือทวีทรัพย 

มีความเห็นพองรวมกัน (Concensus Agreement) ในปจจัยความสําเร็จท่ีสําคัญขององคกรท้ังหมด 

10 ปจจัย และเห็นวาควรมีการเพ่ิมเติมรายการความตองการสารสนเทศที่จําเปนบางสวนเขาไปใน

รายการสารสนเทศเดิมท่ีหนวยงานตองการ ท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึกในสวนแรก ตามปจจัย
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ความสําเร็จของสวนงานเดิม คือ ปจจัยระบบบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีดีของฝายบุคคล ปจจัย

ความสําเร็จดานการควบคุมคุณภาพสินคาและบริการ และปจจัยความสําเร็จดานการเพ่ิมจํานวน

ลูกคาของฝายการตลาด ดังท่ีแสดงในตารางที่ 16 

  

ตารางที่  17  แสดงปจจัยความสําเร็จท่ีสําคัญขององคกร (Organizational Critical Success Factors) 

ของบริษัทเครือทวีทรัพยกรุป ท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึก และการสัมภาษณกลุมแบบเจาะจง

ผูบริหาร  

ลําดับที ่
 

ปจจัยความสําเร็จที่สําคัญขององคกร 
(Organizational Critical  Success  Factors) 

1 นโยบายและการส่ือสารนโยบาย 

2 ความพึงพอใจของชุมชนและเครือขายชุมชน 

3 ความพึงพอใจของหนวยงานราชการและเครือขายราชการ 

4 การบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาศักยภาพทีมงาน 

5 การควบคุมคุณภาพสินคาและบริการ 

6 การควบคุมแผนการผลิตและแผนการขายถานหิน 

7 ปจจัยทางการตลาด 

8 การควบคุมตนทุนการดําเนินงาน 

9 การควบคุมการดําเนินการขอรับประทานบัตร 

10 การควบคุมประสิทธิภาพเครื่องจักร 

 

 กลาวโดยสรุปจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และการสัมภาษณกลุมแบบ

เจาะจง (Focus Group Interview) ผูบริหารของบริษัทเครือทวีทรัพยกรุป ท้ังหมด ไดปจจัย

ความสําเร็จท่ีสําคัญ (Critical Success Factors) ขององคกร ท้ังหมด 10 ปจจัย ดังท่ีแสดงไวใน

ตารางท่ี 17     

 

3.2   การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
จากรายการสารสทนเทศท่ีตองการ (Information Requirements) ทั้งหมดท่ีไดจากการ

สัมภาษณเชิงลึกและการสัมภาษณกลุมแบบเจาะจงผูบริหาร บริษัทเครือทวีทรัพยกรุป ท่ีแสดงใน

ตารางท่ี 5 ถึงตารางท่ี 15 นํามาวิเคราะหเนื้อหาแบบใชความสัมพันธ (Ralatioal Content Analysis) 
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ผลการวิเคราะหสามารถจัดกลุมความสัมพันธ (Catagories) ของเนื้อหาของรายการสารสนเทศท่ี

ตองการตามคุณลักษณะของรายการสารสนเทศ ไดท้ังหมด 20 กลุม ดังตอไปนี้  

1. กลุมสารสนเทศดานการผลิต   

2. กลุมสารสนเทศดานคุณภาพ   

3. กลุมสารสนเทศดานประสิทธิภาพเครื่องจักร   

4. กลุมสารสนเทศดานการขายและบริการลูกคา   

5. กลุมสารสนเทศดานรังวัดและธรณีวิทยา   

6. กลุมสารสนเทศเกี่ยวกับงบบริหารและคาใชจายท่ัวไป   

7. กลุมสารสนเทศเกี่ยวกับภาษี   

8. กลุมสารสนเทศเกี่ยวกับงบการเงิน   

9. กลุมสารสนเทศเกี่ยวกับคาใชจายพิเศษ  

10. กลุมสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจาง   

11. กลุมสารสนเทศเกี่ยวกับราชการ    

12. กลุมสารสนเทศเกี่ยวกับชุมชน    

13. กลุมสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการใหม   

14. กลุมสารสนเทศเกี่ยวกับนโยบายและแผนกลยุทธ    

15. กลุมสารสนเทศเกี่ยวกับการประเมินความรูและพัฒนาทีมงาน  

16. กลุมสารสนเทศเกีย่วกับการประเมินผล        

17. กลุมสารสนเทศเกี่ยวกับการส่ือสารภายในองคกร   

18. กลุมสารสนเทศเกี่ยวกับสภาวะตลาด   

19. กลุมสารสนเทศเกี่ยวกับลูกคา  
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20. กลุมสารสนเทศเกี่ยวกับคูแขง  

หลังจากท่ีไดจัดกลุมเนื้อหาของรายการสารสนเทศท่ีตองการตามคุณลักษณะของรายการ

สารสนเทศ เปนกลุมเนื้อหา 20 กลุม แลวไดกําหนดเปนช่ือชุดสารสนเทศ (Information Set) ใหกับ

กลุมเนื้อหาท้ังหมด และนําชุดสารสนเทศมาทําการวิเคราะหความสัมพันธอีกครั้งหนึ่งตามลักษณะ

งานขององคกร เพ่ือจัดกลุมของชุดการสารสนเทศท่ีมีอยู เปนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธท่ีบริษัท

เครือทวีทรัพยกรุปตองการ  ผลการวิเคราะหสามารถแบงกลุมเนื้อหาของชุดสารสนเทศไดออกเปน 

5 กลุม จึงนําไปสรุปไดเปนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธท่ีตองการท้ังหมด 5 ระบบ ประกอบดวย 

ระบบดานการผลิตและการดําเนินการ  ระบบสารสนเทศดานการควบคุมตนทุน ระบบสารสนเทศ

ดานการบริหารโครงการ ระบบสารสนเทศดานการบริหารทรัพยากรมนุษย และระบบสารสนเทศ

ดานสนับสนุนการจัดการ ซ่ึงระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธในแตละระบบ จะประกอบดวยชุด

สารสนเทศท่ีผานการวิเคราะหความสัมพันธของเนื้อหา ตามลักษณะงานท่ีมีอยูขององคกร ไดดังนี ้

1. ระบบสารสนเทศดานการผลิตและการดําเนินการ  (Operational  Information  System, 

OPIS)  เปนระบบสารสนเทศที่ประกอบดวยรายการสารสนเทศที่ตองการ (Information 

Requirements) ของชุดสารสนเทศ (Information Set) ท่ีมีความสัมพันธกันตามลักษณะงานของ

องคกรท้ังหมด 5 ชุด ประกอบดวย   

1.1 ชุดสารสนเทศดานการผลิต   

1.2 ชุดสารสนเทศดานคุณภาพ   

1.3 ชุดสารสนเทศดานประสิทธิภาพเครื่องจักร   

1.4 ชุดสารสนเทศดานการขายและบริการลูกคา   

1.5 ชุดสารสนเทศดานรังวัดและธรณีวิทยา      

2. ระบบสารสนเทศดานการควบคุมตนทุน  (Cost  Controlling  Information  System, 

CCIS)  เปนระบบสารสนเทศท่ีประกอบดวยรายการสารสนเทศท่ีตองการ (Information 

Requirements) ของชุดสารสนเทศ (Information Set) ท่ีมีความสัมพันธกันตามลักษณะงานของ

องคกรท้ังหมด 5 ชุด ประกอบดวย   

2.1 ชุดสารสนเทศเกี่ยวกับงบบริหารและคาใชจายท่ัวไป   



 
 
 
 
 

 

 

68 

2.2 ชุดสารสนเทศเกี่ยวกับภาษี   

2.3 ชุดสารสนเทศเกี่ยวกับงบการเงิน   

2.4 ชุดสารสนเทศเกี่ยวกับคาใชจายพิเศษ   

2.5 ชุดสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจาง 

3. ระบบสารสนเทศดานการบริหารโครงการ  (Project  Management  Information  

System, PMIS)  เปนระบบสารสนเทศท่ีประกอบดวยรายการสารสนเทศท่ีตองการ (Information 

Requirements) ของชุดสารสนเทศ (Information Set) ท่ีมีความสัมพันธกันตามลักษณะงานของ

องคกรท้ังหมด 3 ชุด ประกอบดวย  

3.1 ชุดสารสนเทศเกี่ยวกับราชการ    

3.2 ชุดสารสนเทศเกี่ยวกับชุมชน     

3.3 ชุดสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการใหม  

4. ระบบสารสนเทศดานการบริหารทรัพยากรมนุษย  (Human  Resources  Information  

System, HRIS) เปนระบบสารสนเทศท่ีประกอบดวยรายการสารสนเทศท่ีตองการ (Information 

Requirements) ของชุดสารสนเทศ (Information Set) ท่ีมีความสัมพันธกันตามลักษณะงานของ

องคกรท้ังหมด 4 ชุด ประกอบดวย  

4.1 ชุดสารสนเทศเกี่ยวกับนโยบายและแผนกลยุทธ    

4.2 ชุดสารสนเทศเกี่ยวกับการประเมินความรูและพัฒนาทีมงาน  

4.3 ชุดสารสนเทศเกี่ยวกับการประเมินผล        

4.4 ชุดสารสนเทศเกี่ยวกับการส่ือสารภายในองคกร 

5. ระบบสารสนเทศดานสนับสนุนการจัดการ  (Management  Support Information  

System, MSIS)  เปนระบบสารสนเทศท่ีประกอบดวยรายการสารสนเทศท่ีตองการ (Information 

Requirements) ของชุดสารสนเทศ (Information Set) ท่ีมีความสัมพันธกันตามลักษณะงานของ

องคกรท้ังหมด 3 ชุด ประกอบดวย  

5.1 ชุดสารสนเทศเกี่ยวกับสภาวะตลาด   
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5.2 ชุดสารสนเทศเกี่ยวกับลูกคา    

5.3 ชุดสารสนเทศเกี่ยวกับคูแขง 

ความสัมพันธระหวางสารสนเทศท่ีตองการท้ังหมด (Information Requirements) ที่ไดจาก

ปจจัยความสําเร็จท่ีสําคัญขององคกร (Organizational Critical Success Factors) กับชุดสารสนเทศ 

(Information Set) และระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ (Strategic Information System) ท่ีตองการของ

องคกร แสดงไดดังตารางท่ี 18 

ตารางที่   18  แสดงความสัมพันธระหวางสารสนเทศท่ีตองการท้ังหมด (Information 

Requirements)  กับชุดสารสนเทศ (Information Set) และระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ (Strategic 

Information System) 

รายการสารสนเทศท่ีตองการ 
(Information Requirements) 

รหัส 
รายการ 

ชื่อชุดสารสนเทศ 
(Information Set) 

รหัส 
ชุด  

ชื่อระบบสารสนเทศ 
(Information System) 

แผนการผลิต OP0101 ชุดขอมูลดานการ

ผลิต 

OP01 ระบบสารสนเทศดาน

การผลิตและการ

ดําเนินการ 

(OPIS) 

รายงานปริมาณการผลิตถานหิน OP0102 

รายงานสถานการณเหมือง OP0103 

รายงานการใชน้ํามัน OP0104 

แผนสํารองเครื่องจักรสําหรับทํา

ถนนในฤดูฝน 

OP0105 

แผนคาใชจายงานซอมแซมถนน OP0106 

ขอมูลชนิดและจํานวน

เครื่องจักรของผูรับเหมา 

OP0107 

ขอมูลคุณภาพถานหินท่ีจายออก OP0201 ชุดขอมูลดาน

คุณภาพ 

OP02 

ผลวิเคราะหคุณภาพจากลูกคา OP0202 

รายงานผลวิเคราะห ถานดิบ  

ถานโม และถานหินท่ีหนางาน

กอนผลิต 

OP0203 

ขอมูลจํานวนพนักงานรายวัน

ของโรงโม 

OP0204 

รายงานการปรับแกคุณภาพถาน OP0205 
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หินกอนจายสินคา 

รายงานผลตางน้ําหนักถานหิน

ตนทาง/ปลายทาง 

OP0301 ชุดขอมูลดาน

ประสิทธิภาพ

เครื่องจักร 

OP03 

ขอมูลการหยุด/เดินเครื่องจักร OP0302 

ขอมูลอัตรากําลังการผลิต และ

ประสิทธิ-ภาพเครื่องจักร เชน 

ตันตอช่ัวโมง ลูกบาศกเมตรตอ

ลิตร  ลิตรตอช่ัวโมง เปนตน 

OP0303 

แผนงานซอมบํารุง OP0304 

รายงานจํานวนเที่ยวรถบรรทุก

ดิน/ถานหิน 

OP0305 

รายงานการสุมช่ังรถบรรทุก  

ดิน/ถานหิน 

OP0306 

รายงานสาเหตุเครื่องจักรหยุด

และความถ่ีในการหยุด 

OP0307 

รายงานการซอมเครื่องจักร OP0308 

รายงานการทวนสอบ   

 เครื่องช่ังและกลองสรวจ 

OP0309 

 ขอมูลทางดานเทคโนโลยีการ

ทําเหมืองแนวทางใหม* 

OP0310 

ขอมูลการรองเรียนจากลูกคา OP0401 ชุดขอมูลดานการ

ขายและการ

บริการลูกคา 

OP04 

แผนการขาย OP0402 

ขอมูลการตรวจเย่ียมเหมืองของ

ลูกคา 

OP0403 

ขอมูลกิจกรรมการสราง

ความสัมพันธกับลูกคา (CRM) 

OP0404 

รายงานการควบคุมการตอบขอ

รองเรียน 

OP0405 

ขอมูลการตอบขอรองเรียน OP0406 

ขอมูลความพึงพอใจของลูกคา OP0407 
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รายงานปริมาณการจัดสงสินคา

ใหลูกในแตชวงเวลา 

OP0408 

รายงานรถบรรทุกรอรับสินคา OP0409 

ขอมูลหลุมเจาะ OP0501 ชุดขอมูลดาน

รังวัดและ

ธรณีวิทยา 

OP05 

 แผนท่ีและขอมูลพ้ืนท่ี OP0502 

แผนงานรังวัดแตละเดือน OP0503 

แผนตารางการเดินทางของ

พนักงานรังวัดแตละคน 

OP0504 

รายงานผลรังวัด OP0505 

แผนการเจาะสํารวจ OP0506 

การประเมินคาใชจายในการ

เจาะสํารวจ 

OP0507 

รายงานผลการเจาะสํารวจ OP0508 

แผนสํารองงานรังวัดสําหรับงาน

รังวัดท่ีไมอยูในแผนปกต ิ

OP0509 

แผนงบประมาณ  (Budgeting) CC0101 ชุดสารสนเทศ

เกี่ยวกับงบ

บริหารและ

คาใชจายท่ัวไป 

CC01 ระบบสารสนเทศดาน

การควบคุมตนทุน 

(CCIS) 

ขอมูลเปรียบเทียบคาใชจายจริง

เทียบกับแผน 

CC0102 

รายงานงบบริหารรวม CC0103 

ขอมูลแนวโนมคาใชจายท่ีสําคัญ  

เชน  น้ํามันดีเซล  คาใชจายซอม

เครื่องจักรหนัก เปนตน 

CC0104 

รายงานเคลียรเงินสํารองจาย CC0105 

รายงานการใชเงินสดยอย CC0106 

รายงานคาลวงเวลา พนักงาน CC0107 

รายงานคาอาหารของพนักงาน

ในเหมือง 

CC0108 

รายงานการวางแผนดานภาษ ี CC0201 ชุดสารสนเทศ

เกี่ยวกับภาษ ี

CC02 

รายงานภาษีเงินไดรวม CC0202 

รายงานภาษีหัก ณ ท่ีจาย CC0203 
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รายงานการคํานวณ

ภาษีมูลคาเพ่ิม (VAT) 

CC0204 

รายงานงบดุล CC0301 ชุดสารสนเทศ

เกี่ยวกับงบ

การเงิน 

CC03 

รายงานงบกําไรขาดทุน CC0302 

รายงานงบกระแสเงินสด CC0303 

รายงานคาใชจายท่ีเกิดขึ้นในการ

ขอประทานบัตรแตละแหลง 

CC0401 ชุดสารสนเทศ

เกี่ยวกับคาใชจาย

พิเศษ 

CC04 

รายงานการคํานวณคางานดิน CC0402 

รายงานคาใชจายในการ

ซอมแซมถนน 

CC0403 

รายงานคาใชจายงานเจาะสํารวจ CC0404 

เอกสารรับสินคา  ตรวจรับงาน

และเอกสารการวางบิล 

ใบเสร็จรับเงิน 

CC0501 ชุดสารสนเทศ

เกี่ยวกับการ

จัดซ้ือ จัดจาง 

CC05 

รายงานระยะของกระบวนการ

จัดซ้ือสินคา 

CC0502 

ขอมูลช่ือ/ท่ีอยู ของคูคา 

(Supplier Contact List) 

CC0503 

เอกสารเปรียบเทียบราคาในการ

ส่ังซ้ือส่ังจางแตละครั้ง 

CC0504 

รายงานการส่ังซ้ือส่ังจางผาน

ระบบจัดซ้ือ 

CC0505 

รายงานเปอรเซ็นตการส่ังซ้ือ/ส่ัง

จางผานระบบ 

CC0506 

รายงานยอดส่ังซ้ือ / ส่ังจางใน

แตละเดือน 

CC0507 

ช่ือ/ท่ีอยู  และหมายเลขติดตอ  

หนวยงานราชการและ

ขาราชการท่ีเกี่ยวของในแตละ

โครงการ 

PM0101 ชุดสารสนเทศ

เกี่ยวกับราชการ 

PM01 ระบบสารสนเทศดาน

บริหารโครงการ 

(PMIS) 
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แผนงานตามเง่ือนไขใน

ประทานบัตร 

PM0102 

แผนการเยี่ยมหนวยงานราชการ PM0103 

รายงานความคิดเห็นและความ

พึงพอใจของหนวยงานราชการ* 

PM0104 

ช่ือ/ท่ีอยู  และหมายเลขติดตอ  

ผูนําชุมชน หรือ ชาวบานท่ี

เกี่ยวของในแตละโครงการ 

PM0201 ชุดสารสนเทศ

เกี่ยวกับชุมชน 

PM02 

แผนการลงพ้ืนท่ีเพ่ือพบชาวบาน PM0202 

แผนกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) PM0203 

รายงานการลงพ้ืนท่ีสํารวจความ

คิดเห็นของชุมชน 

PM0204 

บันทึกขอรองเรียนของชุมชน PM0205 

รายงานความพึงพอใจของ

ชุมชน* 

PM0206 

แผนงานแตละโครงการ PM0301 ชุดสารสนเทศ

เกี่ยวกับโครงการ

ใหม 

PM03 

ตารางนัดหมายพบปะบุคคลท่ี

เกี่ยวของกับโครงการใหม 

PM0302 

รายงานความคืบหนาแผนงาน

แตละโครงการ 

PM0303 

ขอมูลปญหาและ อุปสรรคของ

แตละโครงการ 

PM0304 

รายงานธรณีวิทยาแหลงแรของ

แตละโครงการ 

PM0305 

รายงานแผนผังโครงการของแต

ละแหลง 

PM0306 

รายงานการประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดลอม (EIA) แตละแหลง 

PM0307 

รายงานการศึกษาความเปนไป

ไดของโครงการใหม* 

PM0308 
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วิสัยทัศน  พันธกิจ เปาหมาย

องคกรและเปาหมายของแตละ

หนวยงาน 

HR0101 ชุดสารสนเทศ

เกี่ยวกับนโยบาย 

และแผนกลยุทธ 

HR01 ระบบสารสนเทศดาน

การบริหารทรัพยากร

มนุษย 

(HRIS) โครงสรางองคกร HR0102 

แผนอัตรากําลังของแตละ

หนวยงาน และขอมูลการสรรหา 

HR0103 

แผนการประชุมของฝายจัดการ HR0104 

แผนงานหลักของแตละสวนงาน HR0105 

ตารางและแผนการประชุมของ

สวนงาน 

HR0106 

รายงานการประเมินชองวาง 

(Gap) ของความรูและทักษะท่ี

พนักงานมีกับทักษะระดับท่ี

องคกรตองการ 

HR0201 ชุดสารสนเทศ

เกี่ยวกับการ

ประเมินความรู

และการพัฒนา

ทีมงาน 

HR02 

ขอมูลหนาท่ีความรับผิดชอบ

ของแตละตําแหนง 

HR0202 

แผนการฝกอบรม HR0203 

ขอมูลการฝกอบรมของพนักงาน HR0204 

แผนการพัฒนาตัวเองของ

พนักงานแตละคน (Individual 

Development Program) 

HR0205 

รายงานการประเมินผลงาน และ

ขอมูลการประเมินผลในอดีต 

HR0301 ชุดสารสนเทศ

เกี่ยวกับการ

ประเมินผล 

HR03 

ขอมูล วันขาด / ลา / มาสาย HR0302 

ขอมูลเกี่ยวกับ เงินเดือน  

สวัสดิการพนักงาน 

HR0303 

ขอมูลการจายคาจาง  การปรับ

ขึ้นคาจาง และเง่ือนไขการปรับ

ตําแหนง 

HR0304 

ขอมูลความพึงพอใจของ HR0305 
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พนักงาน 

คําส่ัง  ประกาศตางๆของบริษัท

และหนวยงานตางๆ 

HR0401 ชุดสารสนเทศ

เกี่ยวกับการ

ส่ือสารภายใน

องคกร 

HR04 

กฎระเบียบ  ขอบังคับ  และ

บทลงโทษ  และคูมือพนักงาน 

HR0402 

บันทึกการประชุม HR0403 

รายงานการตรวจติดตามงานท่ี

มอบหมาย  (Action  log) 

HR0404 

ขอมูลการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ของประเทศไทย (GDP) ในแต

ละไตรมาส 

MS0101 ชุดสารสนเทศ

เกี่ยวกับสภาวะ

ตลาด 

MS01 ระบบสารสนเทศดาน

สนับสนุนการจัดการ 

(MSIS) 

ขอมูลแนวโนมราคาถานหิน

นําเขา (BJI) 

MS0102 

รายช่ือลูกคาท่ีมีศักยภาพ 

(Prospective Customers) 

MS0201 ชุดสารสนเทศ

เกี่ยวกับลูกคา 

MS02 

ขอมูลลูกคาปจจุบัน ท่ีอยู 

หมายเลขติดตอ 

MS0202 

ขอมูลลูกคาเกา MS0203 

ประวัติการเสนอราคา MS0204 

ขอมูลสัญญาซ้ือขาย MS0205 

รายช่ือคูแขง ท่ีอยู และหมายเลข

ติดตอ 

MS0301 ชุดสารสนเทศ

เกี่ยวกับคูแขง 

MS03 

สินคาและราคาขายของคูแขง MS0302 

ขอมูลนักลงทุนหรือบริษัทท่ีเขา

ไปทําเหมืองถานหินในพมา* 

MS0303 

หมายเหต ุ* เปนรายการสารสนเทศท่ีผูศึกษาเพ่ิมเติมเขาไปเพ่ือใหรายการสมบูรณมากยิ่งขึ้น 

 

ตารางท่ี 18 แสดงผลการจัดกลุมรายการสารสนเทศท่ีตองการ (Information Requirements) 

เปนชุดสารสนเทศ (Information Set) ท่ีมีความสัมพันธกันกับระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธของ

องคกร (Strategic Information System) ท้ัง 5 ระบบ โดยการแสดงผลจะแสดงเปนช่ือรายการ
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สารสนเทศ และช่ือชุดสารสนเทศ ท่ีไดกําหนดรหัสรายการไวในแตละรายการ และในแตละรหัส

ชุดสารสนเทศ เพื่องายสะดวกสําหรับการนําไปออกแบบฐานขอมูลในรายละเอียดตอไป 

(ภาคผนวก ข) ตัวอยางเชน OP 0101 หมายถึง รายการสารสนเทศลําดับท่ี 1 ของชุดสารสนเทศใน

ระบบสารสนเทศดานการผลิตและการดําเนินการ (OPIS) ชุดท่ี 1 ซ่ึงก็คือชุดสารสนเทศดานการ

ผลิต โดยท่ีช่ือของสารสนเทศรายการนี้คือ แผนการผลิต   CC 0101 เปนรายการสารสนเทศลําดับท่ี 

1 ของชุดสารสนเทศในระบบสารสนเทศดานการควบคุมตนทุน (CCIS) ชุดท่ี 1 ซ่ึงก็คือชุด

สารสนเทศเกี่ยวกับงบบริหารและคาใชจายท่ัวไป ช่ือของรายการสารสนเทศนี้คือ แผนงบประมาณ 

เปนตนและจากตารางท่ี 17 สามารถนํามาสรุปผลเปนภาพรวมความตองการระบบสารสนเทศ

เชิงกลยุทธ ของบริษัทเครือทวีทรัพย ตามความตองการท้ัง 5 ระบบ และ 20 ชุดสารสนเทศ ดัง

แสดงในรูปท่ี 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 8  แสดงความสัมพันธของ ความตองการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ (Strategic Information 

System Requirements) ชุดสารสนเทศ (Information Set) และจํานวนคร้ังของการกลาวถึงรายการ

สารสนเทศท่ีตองการ (Information Requirements) ในแตละชุดสารสนเทศ 
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จากรูปท่ี 7 แสดงขอมูลความถ่ีของความตองการสารสนเทศในแตละชุด ท่ีไดจากการ

สัมภาษณเชิงลึก และจากการสัมภาษณกลุมแบบเจาะจงไวในวงเล็บ (จํานวนครั้งท่ีถูกกลาวถึง) ซ่ึง

พบวาระบบสารสนเทศท่ีมีรายการสารสนเทศท่ีถูกกลาวถึงเรียงลําดับจากมากไปหานอย เปนดังนี้ 

ระบบสารสนเทศดานการผลิตและการดําเนินการ(141 ครั้ง)  ระบบสารสนเทศดานการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย (85 ครั้ง) ระบบสารสนเทศดานการควบคุมตนทุน (83 คร้ัง) ระบบสารสนเทศดาน

การบริหารโครงการ (54 คร้ัง)      และระบบสารสนเทศดานสนับสนุนการจัดการ (18 ครั้ง)  ตาราง

แสดงความถ่ีของรายการสารสนเทศท่ีตองการ ไดแสดงไวในภาคผนวก ค 

3.3 ผลการวิเคราะหความสัมพันธ ระหวางสารสนเทศที่ตองการ (Information Requirements) 
กับผูจัดทําสารสนเทศ (Creator of Information) และผูใชงานสารสนเทศ (User of  Information) 

ในสวนท่ีผานมา ไดแสดงผลการวิเคระหความตองการระบบสารสนเทศ ของบริษัทเครือทวี

ทรัพย โดยวิธีการวิเคราะหเนื้อหาแบบใชความสัมพันธ (Relationsl Content Analysis) และได

ผลลัพธเปนความตองการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธท้ังหมด 5 ระบบสารสนเทศ ซ่ึงสามารถแบง

ออกไดเปน  20 ชุดสารสนเทศ ในสวนนี้จะเปนการแสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธของ

สารสนเทศท่ีตองการท้ังหมด (Information Requirements) ในแตละระบบ วาหนวยงานใดเปน

ผูจัดทํา (Creator of Information) และหนวยงานใดเปนผูนําขอมูลไปใชประโยชน (User of 

Information) โดยผลการวิเคราะหแสดงไดดังตารางท่ี 19 ถึงตารางท่ี 23 

 

ตารางท่ี 19 แสดงความสัมพันธระหวางสารสนเทศท่ีตองการ (Information Requirements) กับ

ผูจัดทํา (Creator of Information) และผูใชงาน (User of Information) ของระบบสารสนเทศดานการ

ผลิตและการดําเนินการ (OPIS) 

ชุดสารสนเทศ 

(Information Set) 

สารสนเทศที่ตองการ 

(Information Requirements) 

ฝาย
จัด

การ
 

ฝาย
บัญ

ชี/ก
ารเ

งิน
 

ฝาย
จัด

ซื้อ
 

ฝาย
การ

ตล
าด 

ฝาย
บุค

คล
 

ฝาย
โคร

งกา
รฯ

 
ฝาย

เหม
ืองแ

มต
ีบ 

ฝาย
เหม

ืองลี้
 

ฝาย
เหม

ืองแ
มร

ะม
าด 

ฝาย
รังว

ัดฯ
 

OP01 ชุดสารสนเทศ

ดานการผลิต 

 

รายงานปริมาณการผลิตถานใน

แตละวัน 

U   U   C C C  

แผนการผลิต U   U   U U U C 

รายงานสถานการณเหมือง U   U   C C C  

รายงานการใชน้ํามัน U U     C C C  

แผนสํารองเครื่องจักรทําถนนใน U      C C C  
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ฤดูฝน 

แผนคาใชจายในการซอมแซม

ถนน 
U U     C C C  

ขอมูลจํานวนและชนิดเครื่องจักร

ของผูรับเหมา 
      U U U C 

OP02 ชุดสารสนเทศ

ดานคุณภาพ 

ขอมูลคุณภาพสินคาท่ีจายออก U   U   C C C U 

ขอมูลผลวิเคราะหคุณภาพจาก

ลูกคา 
U   C   U U U U 

รายงานผลวิเคราะห ถานดิบ  ถาน

โม และถานท่ีหนางานกอนผลิต 
U   U   C C C U 

ขอมูลจํานวนพนักงานรายวันของ

โรงโม 

U   U   C C C  

รายงานการปรับแกคุณภาพถาน

กอนจาย 
U   U  

 

 
C C C U 

OP03 ชุดสารสนเทศ

ดานประสิทธิภาพ

เครื่องจักร 

รายงานเรื่องผลตางน้ําหนักตน

ทาง/ปลายทาง 
U   C   U U U  

ขอมูลการหยุด/เดินเครื่องจักร       C C C U 

ขอมูลอัตรากําลังการผลิต และ

ประสิทธิภาพเครื่องจักร เชน ตัน

ตอช่ัวโมง  ลูกบาศกเมตรตอลิตร  

ลิตรตอช่ัวโมง เปนตน 

U      C C C U 

แผนงานซอมบํารุง U  U    C C C U 

รายงานจํานวนเท่ียวรถบรรทุก

ดิน/ถาน 
      C C C U 

รายงานการสุมช่ังรถบรรทุก ดิน / 

ถาน 
U      C C C U 

รายงานสาเหตุเครื่องจักรหยุด

ทํางาน และความถี่ในการหยุด 
U      C C C U 

รายงานซอมเครื่องจักร U U     C C C U 

รายงานการทวนสอบ                       

( Calibration)  เครื่องช่ัง 
  U    C C C U 

ขอมูลเทคโนโลยีการทําเหมือง

แนวทางใหม* 
U       U  U   U C 

OP04 ชุดสารสนเทศ ขอมูลการรองเรียนจากลูกคา U   C   U U U U 
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ดานการขายและ

บริการลูกคา 

ขอมูลการตรวจเยี่ยมเหมืองของ

ลูกคา 
U   C   U U U U 

ขอมูลกิจกรรมการสราง

ความสัมพันธกับลูกคา 
U   C   U U U U 

รายงานการควบคุมการตอบขอ

รองเรียน 
U   C   U U U U 

ขอมูลการตอบขอรองเรียน U   C   C C C  

รายงานปริมาณการจัดสงสินคา

ใหลูกคาในแตละวัน 

U   U   C C C  

รายงานรถบรรทุกรอรับสินคา U   U   C C C  

แผนการขาย U   C   U U U  

ขอมูลความพึงพอใจของลูกคา U U  C   U U U U 

OP05 ชุดสารสนเทศ

ดานรังวัดและ

ธรณีวิทยา 

ขอมูลหลุมเจาะ U U    U U U U C 

แผนท่ีและขอมูลพื้นท่ี U     U U U U C 

แผนงานรังวัดแตละเดือน       U U U C 

แผนการเจาะสํารวจ U     U U U U C 

การประเมินคาใชจายในการเจาะ

สํารวจ 
U U    U U U U C 

รายงานผลการเจาะสํารวจ U     U U U U C 

รายงานผลรังวัด U      U U U C 

แผนตารางการเดินทางของ

พนักงานรังวัดแตละคน 
      U U U C 

แผนสํารองสําหรับงานรังวัดท่ีไม

อยูในแผนปกติ 
U      U U U C 

C   =   ผูจัดทํา (Creator of Information) 

U   =   ผูใชงาน (User of Information) 
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ตารางที่ 20 แสดงความสัมพันธระหวางสารสนเทศท่ีตองการ (Information Requirements)  กับ

ผูจัดทํา (Creator of Information) และผูใชงาน (User of Information) ของระบบสารสนเทศดานการ

ควบคุมตนทุน (CCIS) 

ชุดสารสนเทศ 

(Information Set) 

สารสนเทศที่ตองการ 

(Information Requirements) 

ฝาย
จัด

การ
 

ฝาย
บัญ

ชี/ก
ารเ

งิน
 

ฝาย
จัด

ซื้อ
 

ฝาย
การ

ตล
าด 

ฝาย
บุค

คล
 

ฝาย
โคร

งกา
รฯ

 
ฝาย

เหม
ืองแ

มต
ีบ 

ฝาย
เหม

ืองลี้
 

ฝาย
เหม

ืองแ
มร

ะม
าด 

ฝาย
รังว

ัดฯ
 

CC01 ชุดสารสนเทศ

เกี่ยวกับงบบริหาร

และคาใชจายท่ัวไป 

แผนงบประมาณ ( Budgeting ) U U C C C C C C C C 

ขอมูลคาใชจายจริง

เปรียบเทียบกับแผน 
U C U U U U U U U U 

รายงานงบบริหารรวม U C         

ขอมูลแนวโนมคาใชจายท่ี

สําคัญ  เชน  น้ํามันดีเซล 

คาใชจายซอมเครื่องจักรหนัก 

เปนตน 

U C U U U U U U U U 

รายงานเคลียรเงินสํารองจาย

ในแตละรอบ 
 U C    C C C  

รายงานการใชเงินสดยอย U U C    C C C  

รายงานคาลวงเวลา พนักงาน U U     C C C C 

รายงานคาอาหารของพนักงาน

ในเหมือง 
U U     C C C  

CC02 ชุดสารสนเทศ

เกี่ยวกับภาษ ี

รายงานการวางแผนดานภาษ ี U C         

รายงานภาษีเงินไดรวม U C         

รายงานภาษีหัก ณ ท่ีจาย U C         

รายงานการคํานวณ

ภาษีมูลคาเพิ่ม 
U C         

CC03 ชุดสารสนเทศ

เกี่ยวกับงบการเงิน 

รายงานงบดุล U C         

รายงานงบกําไรขาดทุน U C         

รายงานงบกระแสเงินสด U C         

CC04 ชุดสารสนเทศ

เกี่ยวกับคาใชจาย

พิเศษ 

รายงานคาใชจายท่ีเกิดข้ึนใน

การขอประทานบัตรแตละ

แหลง 

U U    C     
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รายงานการคํานวณคางานดิน U U     C C C C 

รายงานคาใชจายจริงในการ

ซอมแซมถนน 
U C     U U U U 

รายงานคาใชจายจริงท่ีเกิดข้ึน

จากการเจาะสํารวจ 
U C        U 

CC05 ชุดสารสนเทศ

เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด

จาง 

เอกสารรับสินคา  ตรวจรับงาน

และเอกสารการวางบิล 

ใบเสร็จรับเงิน 

 U C        

รายงานระยะของกระบวนการ

จัดซื้อสินคา 
U  C    U U U U 

ขอมูลช่ือ/ท่ีอยู และหมายเลข

ติดตอคูคา (Supplier Contact 

List) 

U U C        

เอกสารเปรียบเทียบราคาใน

การสั่งซื้อสั่งจางแตละครั้ง 
U U C        

รายงานการสั่งซื้อสั่งจางผาน

ระบบการจัดซื้อ 
U U C U U U U U U U 

รายงานเปอรเซ็นตการสั่งซื้อ/

สั่งจางผานระบบการจัดซื้อ 
U U C U U U U U U U 

รายงานยอดสั่งซื้อ / สั่งจางใน

แตละเดือน 
U C U        

C   =   ผูจัดทํา (Creator of Information) 

U   =   ผูใชงาน (User of Information) 
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ตารางที่ 21 แสดงความสัมพันธระหวางสารสนเทศท่ีตองการ (Information Requirements)  กับ

ผูจัดทํา (Creator of Information) และผูใชงาน (User of Information) ของระบบสารสนเทศดานการ

บริหารโครงการ (PMIS) 

ชุดสารสนเทศ 

(Information Set) 

สารสนเทศที่ตองการ 

(Information Requirements) 

ฝาย
จัด

การ
 

ฝาย
บัญ

ชี/ก
ารเ

งิน
 

ฝาย
จัด

ซื้อ
 

ฝาย
การ

ตล
าด 

ฝาย
บุค

คล
 

ฝาย
โคร

งกา
รฯ

 
ฝาย

เหม
ืองแ

มต
ีบ 

ฝาย
เหม

ืองลี้
 

ฝาย
เหม

ืองแ
มร

ะม
าด 

ฝาย
รังว

ัดฯ
 

PM01 ชุดสารสนเทศ

เกี่ยวกับราชการ 

ช่ือ/ท่ีอยู  และหมายเลขติดตอ  

หนวยงานราชการและ

ขาราชการท่ีเกี่ยวของในแตละ

โครงการ 

U U    C     

แผนงานตามเง่ือนไขใน

ประทานบัตร 
U     U U U U C 

แผนการเยี่ยมหนวยงานราชการ U     C U U U  

รายงานความคิดเห็นและความ

พึงพอใจของหนวยงานราชการ* 
U     C U U U  

PM02 ชุดสารสนเทศ

เกี่ยวกับชุมชน 

ช่ือ/ท่ีอยู  และหมายเลขติดตอ  

ผูนําชุมชนหรือผูท่ีเก่ียวของแต

ละโครงการ 

U U    C U U U  

แผนการลงพื้นท่ีเพื่อพบ

ชาวบาน 
U     C U U U  

แผนกิจกรรมเพื่อสังคม U U U U U C U U U U 

รายงานการลงพื้นท่ีสํารวจความ

คิดเห็นของชุมชน 
U     C U U U  

บันทึกขอรองเรียนของชุมชน U     U C C C  

รายงานความพึงพอใจของ

ชุมชน* 
U     C U U U  

PM03 ชุดสารสนเทศ

เกี่ยวกับโครงการใหม 

แผนงานแตละโครงการ U U    C U U U U 

ตารางนัดหมายท่ีเก่ียวกับ

โครงการใหม 
U     C    U 

รายงานความคืบหนาของแตละ

โครงการ 
U     C    U 

ขอมูลปญหาและอุปสรรคของ U     C    U 
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โครงการ 

รายงานธรณีวิทยาแหลงแรของ

โครงการ 
U     C    U 

รายงานแผนผังโครงการแตละ

แหลง 
U     C    U 

รายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอม (EIA) ของแตละ

เหมือง 

U     C U U U U 

รายงานการศึกษาความเปนไป

ไดของโครงการ* 
U     C       U 

C   =   ผูจัดทํา (Creator of Information) 

U   =   ผูใชงาน (User of Information) 

 

ตารางที่ 22 แสดงความสัมพันธระหวางสารสนเทศท่ีตองการ (Information Requirements)  กับ

ผูจัดทํา (Creator of Information) และผูใชงาน (User of Information) ของระบบสารสนเทศดานการ

บริหารทรัพยากรมนุษย (HRIS) 

ชุดสารสนเทศ 

(Information Set) 

สารสนเทศที่ตองการ 

(Information Requirements) 

ฝาย
จัด

การ
 

ฝาย
บัญ

ชี/ก
ารเ

งิน
 

ฝาย
จัด

ซื้อ
 

ฝาย
การ

ตล
าด 

ฝาย
บุค

คล
 

ฝาย
โคร

งกา
รฯ

 
ฝาย

เหม
ืองแ

มต
ีบ 

ฝาย
เหม

ืองลี้
 

ฝาย
เหม

ืองแ
มร

ะม
าด 

ฝาย
รังว

ัดฯ
 

HR01 ชุดสารสนเทศ

เกี่ยวกับนโยบายและ

แผนกลยุทธ 

วิสัยทัศน  พันธกิจ เปาหมาย

องคกรและเปาหมายของแตละ

หนวยงาน 

C U U U U U U U U U 

โครงสรางองคกร C U U U C U U U U U 

แผนอัตรากําลังของแตละ

หนวยงาน 
C U U U C U U U U U 

แผนการประชุมของฝายจัดการ C U U U C U U U U U 

แผนงานหลักของแตละ

หนวยงาน 
C U U U U U U U U U 

ตารางและแผนการประชุมของ

แตละสวนงาน 
U U U U C U C C C U 

HR02 ชุดสารสนเทศ ขอมูลหนาท่ีความรับผิดชอบ U U U U C U U U U U 
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เกี่ยวกับการประเมิน

ความรูและพัฒนา

ทีมงาน 

ของแตละตําแหนง 

รายงานการประเมินชองวาง 

(Gap) ของความรูและทักษะท่ี

พนักงานมีกับทักษะระดับท่ี

องคกรตองการ 

U U U U C U U U U U 

แผนการฝกอบรม U U U U C U U U U U 

ขอมูลการฝกอบรมของ

พนักงาน 
U U U U C U U U U U 

แผนการพัฒนาตัวเอง แตละคน 

( Individual Development 

Program ) 

U U U U C U U U U U 

HR03 ชุดสารสนเทศ

เกี่ยวกับการ

ประเมินผล 

รายงานการประเมินผลงาน และ

ขอมูลการประเมินผลในอดีต 
U C C C C C C C C C 

ขอมูลการจายคาจาง  การปรับ

ข้ึนคาจาง และเง่ือนไขการปรับ

ตําแหนง 

U  

 

 

 

 C      

ขอมูล วันขาด / ลา / มาสาย U    C      

ขอมูล เงินเดือน  สวัสดิการ

พนักงาน 
U    C      

ขอมูลความพึงพอใจของ

พนักงาน 
U U U U C U U U U U 

HR04 ชุดสารสนเทศ

เกี่ยวกับการสื่อสาร

ภายในองคกร 

กฎระเบียบ  ขอบังคับ  และ

บทลงโทษ  และคูมือพนักงาน 
C U U U C U U U U U 

คําสั่ง  ประกาศตาง ๆ C U U U C U U U U U 

บันทึกการประชุม U U U U C U U U U U 

รายงานการตรวจติดตามงานท่ี

มอบหมาย  ( Action  log ) 
U U U U C U U U U U 

C   =   ผูจัดทํา (Creator of Information) 

U   =   ผูใชงาน (User of Information) 
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ตารางที่ 23 แสดงความสัมพันธระหวางสารสนเทศท่ีตองการ (Information Requirements) กับ

ผูจัดทํา (Creator of Information) และผูใชงาน (User of Information) ของระบบสารสนเทศดาน

สนับสนุนการจัดการ (MSIS) 

ชุดสารสนเทศ 

(Information Set) 

สารสนเทศที่ตองการ 

(Information Requirements) 

ฝาย
จัด

การ
 

ฝาย
บัญ

ชี/ก
ารเ

งิน
 

ฝาย
จัด

ซื้อ
 

ฝาย
การ

ตล
าด 

ฝาย
บุค

คล
 

ฝาย
โคร

งกา
รฯ

 
ฝาย

เหม
ืองแ

มต
ีบ 

ฝาย
เหม

ืองลี้
 

ฝาย
เหม

ืองแ
มร

ะม
าด 

ฝาย
รังว

ัดฯ
 

MS01 ชุดสารสนเทศ

เกี่ยวกับสภาวะ

เศรษฐกิจท่ัวไป 

ตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ของประเทศไทย ( GDP ) ในแต

ละไตรมาส 

U   C       

แนวโนมราคาถานหินนําเขา 

(BJI) 
U   C       

MS02 ชุดสารสนเทศ

เกี่ยวกับลูกคา 

รายช่ือลูกคาท่ีมีศักยภาพในการ

ทําตลาด (Prospective 

Customers) 

U   C       

ขอมูลลูกคาปจจุบัน   U U  C       

ขอมูลลูกคาเกา U   C       

ประวัติการเสนอราคา U   C       

ขอมูลสัญญาซื้อขาย U   C       

MS03 ชุดสารสนเทศ

เกี่ยวกับคูแขง 

รายช่ือคูแขง ท่ีอยู และหมายเลข

ติดตอ 
U   C       

สินคาและราคาขายของคูแขง U   C       

ขอมูลนักลงทุนหรือบริษัทท่ีเขา

ไปทําเหมืองถานหินในพมา* 
U   C       

C   =   ผูจัดทํา (Creator of Information) 

U   =   ผูใชงาน (User of Information) 
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สวนที่ 4   แผนภาพการไหลของขอมูล (Data Flow Diagram) 
จากการวิเคราะหความตองการระบบสารสนเทศของบริษัทเครือทวีทรัพย สามารถนํามา

แสดงเปนแผนภาพการไหลของขอมูลไดดังนี ้

 

4.1 แผนภาพบริบท(Context Diagram)  
ในสวนนี้จะแสดงแผนภาพบริบท ของระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธท้ังหมด ของบริษัท

เครือทวีทรัพย ซ่ึงจะแสดงความเกี่ยวโยงของระบบสารสนเทศท่ีตองการกับหนวยงานตางๆ ภายใน

บริษัทและความเกี่ยวโยงกับผูมีสวนเกี่ยวของภายนอกองคกรเชน ลูกคาและหนวยงานราชการ ดัง

แสดงในรูปท่ี 9 

 

รูปที่ 9 แสดงแผนภาพบริบท (Context Diagram) ของระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ  

ของบริษัทเครือทวีทรัพย 

 

 จากแผนภาพบริบท ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ ของบริษัทเครือทวีทรัพยกรุป มีท้ังหมด 

5 ระบบ คือ ระบบดานการผลิตและการดําเนินการซ่ึงมีความสัมพันธโดยตรงกับ ฝายเหมือง ฝาย

การตลาด และฝายรังวัดและสนับสนุนเทคนิค  ระบบสารสนเทศดานการควบคุมตนทุนซ่ึงมี

ความสัมพันธโดยตรงกับ ฝายบัญชีการเงิน ฝายจัดซ้ือ ระบบสารสนเทศดานการบริหารโครงการ

ซ่ึงมีความสัมพันธโดยตรงกบั ฝายโครงการและชุมชนสัมพันธ ระบบสารสนเทศดานการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยซ่ึงมีความสัมพันธโดยตรงกับ ฝายบุคคล และฝายจัดการ และระบบสารสนเทศ

ดานสนับสนุนการจัดการ ซ่ึงมีความสัมพันธโดยตรงกับ ฝายการตลาด    
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4.2 แผนภาพการไหลของขอมูลระดับสูงสุด (Top Level Diagram) 

ในสวนนี้จะแสดงแผนภาพการไหลของขอมูลระดับสูงสุด (Top Level Diagram หรือ 

Diagram Level 0) ไดแก แผนภาพแสดงการไหลของชุดสารสนเทศในกระบวนการหลัก ของ

องคกร ในสวนนี้จะแสดงรายละเอียดกระบวนการทํางานหลักขององคกร เพ่ือเช่ือมโยงใหเห็นถึง

ไหลของชุดสารสนเทศหลัก ของระบบท่ีแสดงไวในแผนผังบริบทท้ังหมด วามีความสัมพันธเกี่ยว

โยงระหวางกระบวนการ และหนวยงานตางๆอยางไร   

 

รูปที่ 10 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูลระดับสูงสุด ของระบบสารสนเทศ 

ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย   (HRIS) 

 

จากแผนภาพแสดงการไหลของขอมูลระดับสูงสุดของระบบสารสนเทศดานการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย  (HRIS) ในรูปท่ี 10 เริ่มตนท่ีฝายจัดการนํามูลจากระบบสารสนเทศระบบอ่ืนๆ 

ทุกระบบ ขององคกร มาเปนขอมูลในกระบวนการวางแผนกลยุทธ ซ่ึงผลที่ไดจากกระบวนการนี้

เปนชุดสารสนเทศเกี่ยวกับนโยบายและแผนกลยุทธ (HR01)ขององคกร หลังจากนั้นเปนหนาท่ี

ของฝายบุคคลท่ีจะนํานโยบายไปใชประเมินความรู ความสามารถของพนักงาน และวางแผนการ

ฝกอบรม จึงไดชุดสารสนเทศเกี่ยวกับการประเมินความรูและการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร 

(HR02) ออกมา นอกจากนี้ฝายบุคคลยังมีสวนเกี่ยวของกับกิจกรรมการประเมินผลงานประจําป 

และการประเมินความพึงพอใจของพนักงาน ซ่ึงผลท่ีไดจะเปนสารสนเทศในชุดสารสนเทศ
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เกี่ยวกับการประเมินผล (HR03) สารสนเทศชุดนี้จะรวมถึงขอมูลเกี่ยวกับเงินเดือน การใหเงิน

รางวัล และสวัสดิการในระดบัตางๆ ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการจูงใจพนักงานใหทํางานอยูกับบริษัท  

จากน้ันชุดขอมูลดานนโยบาย จะตองมีการส่ือสารภายในองคกรในรูปแบบของประกาศ คําส่ัง 

หรือเอกสารอ่ืนๆ รวมถึงบันทึกการประชุม และการตรวจติดตามงานท่ีมอบหมายในท่ีประชุม ซ่ึง

รายการสารสนเทศเหลานี้ จะถูกจัดเก็บเปนชุดสารสนเทศเกี่ยวกับการส่ือสารภายในองคกร 

(HR04) 

 

 
รูปที่ 11 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูลระดับสูงสุด ของระบบสารสนเทศ 

ดานสนับสนุนการจัดการ  (MSIS) 

 

จากแผนภาพแสดงการไหลของขอมูลของระบบสารสนเทศดานสนับสนุนการจัดการ 

(MSIS) ในรูปท่ี 11  ฝายการตลาดจะเปนหนวยงานหลักในการสรางชุดสารสนเทศตางๆขึ้นมา คือ 

ชุดสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพแวดลอมทางการตลาด (MS01) ซ่ึงไดจากการติดตามสภาวะตลาดถาน

หินท้ังภายใน และภายนอกประเทศ รวมถึงตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจซ่ึงจะสงผลตอความ

ตองการถานหินในตลาด ชุดสารสนเทศเกี่ยวกับลูกคา (MS02) และชุดสารสนเทศเกี่ยวกับคูแขง 

(MS03) เพ่ือใหฝายจัดการไดใชชุดสารสนเทศเหลานั้น รวมกับระบบสารสนเทศดานอ่ืนๆ

ประกอบการพิจารณาในขั้นตอนการจัดทําแผนกลยุทธของบริษทัตอไป  
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รูปที่ 12 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูลระดับสูงสุด ของระบบสารสนเทศ 

ดานการบริหารโครงการ  (PMIS) 

 

จากแผนภาพแสดงการไหลของชุดสารสนเทศ ของระบบสารสนเทศดานบริหารโครงการ 

(PMIS) ในรูปท่ี 12 จะเห็นวาฝายจัดการจะเปนผูกําหนดพ้ืนท่ี ท่ีมีศักยภาพเพ่ือเปนโครงการใหม

ของบริษัทฯ ใหฝายโครงการไดลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลทางดานชุมชนมาเก็บไวในชุด

สารสนเทศเกี่ยวกับชุมชน (PM02) ขณะเดียวกันฝายโครงการก็ใชสารสนเทศเกี่ยวกับชุมชนท่ีได 

ไปทําความเขาใจกับผูนําหมูบานและนักการเมืองทองถ่ิน เพ่ือใหชวยสนับสนุนการทําประชาคม

หมูบานซ่ึงถือเปนขั้นตอนเริ่มตน ในการขอประทานบัตรโครงการใหม ขอมูลเกี่ยวกับโครงการ

ใหมตั้งแตขั้นตอนนี้เปนตนไป จะถูกจัดเก็บไวในชุดสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการใหม (PM03)  

นอกเหนือจากการเขาไปคลุกคลีกับชุมชน ฝายโครงการตองเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับหนวยงาน

ราชการท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมการอนุมัติเอกสาร ตามขั้นตอนของการขอประทานบัตรซ่ึงขอมูล

เกี่ยวกับการติดตอหนวยงานราชการเหลานั้น จะถูกรวบรวมไวในชุดสารสนเทศเกี่ยวกับราชการ 

(PM01) ในสวนของขั้นตอนการควบคุมการดําเนินการเร่ืองขอประทานบัตรในแตละขั้นตอน 

รายการสารสนเทศท่ีเกิดขึ้นจะถูกจัดเก็บในชุดสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการใหม (PM03) เชนกัน 
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รูปที่ 13  แสดงแผนภาพการไหลของขอมูลระดับสูงสุด ของระบบสารสนเทศ 

ดานการควบคุมตนทุน (CCIS) 

 

จากแผนภาพการไหลของชุดสารสนเทศ ของระบบสารสนเทศดานการควบคุมตนทุน 

(CCIS) ในรูปท่ี 13 จะเห็นวาสวนงานท้ังหมดของบริษัทฯ ตองมีสวนรวมในการทํางบประมาณ

และเก็บขอมูลเกี่ยวกับงบประมาณฉบับสมบูรณ ไวในชุดสารสนเทศเกี่ยวกับงบบริหาร (CC01) 

เพ่ือนําไปเปรียบเทียบกับคาใชจายจริงท่ีเกิดขึ้นในการดําเนินการดานตางๆหลังจากท่ีผาน

กระบวนการบันทึกคาใชจาย นอกจากนี้รายการบัญชีท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง และ

ขอมูลเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจางท้ังหมดจะถูกจัดเก็บในชุดขอมูลเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจาง (CC05) 

เม่ือสามารถเก็บรวบรวมหลักฐานทางบัญชีไดท้ังหมด ฝายบัญชีการเงินจะทําการบันทึกและแยก

ประเภทคาใชจาย กอนนําไปเปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีกําหนดไวในตอนตน ขอมูลในสวนนี้ก็

จะจัดเก็บอยูในชุดสารสนเทศเกี่ยวกับงบบริหารและคาใชจายท่ัวไป (CC01) เชนกัน หลังจากนั้น

ฝายบัญชีการเงินจะแยกคาใชจายพิเศษออกจากคาใชจายท้ังหมด เพ่ือรายงานเปนชุดสารสนเทศ

เกี่ยวกับคาใชจายพิเศษ (CC04) สวนการคํานวณเกี่ยวกับภาษีตางๆ จะทําในขั้นตอนหลังจากได

บันทึกคาใชจายท้ังหมดเสร็จส้ิน พรอมกับตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานทางบัญชี จึงจัดทํา

และเก็บขอมูลเกี่ยวกับการจายภาษีไวในชุดสารสนเทศเกี่ยวกับภาษี (CC02) สําหรับการจัดทํางบ

การเงินจะทําหลังจากจัดทําชุดขอมูลทุกชุดเสร็จส้ินและไดถูกตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยแลว 

จึงจะจัดทําและจัดเก็บขอมูลงบดุล งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด ไวในชุดสารสนเทศดานงบ

การเงิน (CC03) 

 

ฝายบัญชี 
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รูปที่ 14 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูลระดับสูงสุด ของระบบสารสนเทศ 

ดานการผลิตและการดําเนินการ  (OPIS) 

 

จากแผนการไหลของชุดสารสนเทศ ของระบบสารสนเทศดานการผลิตและการ

ดําเนินการ (OPIS) ในรูปท่ี 14 เริ่มตนจากฝายรังวัดและสนับสนุนเทคนิค ซ่ึงรับนโยบายจากฝาย

จัดการ เขาไปสํารวจ ทําแผนท่ีพ้ืนท่ีศักยภาพและเก็บสารสนเทศเหลานั้นไวในชุดสารสนเทศดาน

รังวัดและธรณีวิทยา (OP05) หลังจากนั้นก็จะนําขอมูลท่ีไดมาผานกระบวนการวางแผนการผลิต 

และเก็บขอมูลเกี่ยวกับแผนการผลิตไวในชุดสารสนเทศดานการผลิต (OP01) ฝายเหมืองจะใช

แผนการผลิตท่ีไดเปนแนวทางในการเปดหนาดินและถานหิน ซ่ึงขอมูลท่ีไดจะถูกเก็บไวในชุด

สารสนเทศดานการผลิต (OP01) เชนกัน ในกระบวนการเปดหนาดินขอมูลเกี่ยวกับเครื่องจักรทุก

รายการของผูรับเหมาและของบริษัท จะตองเก็บขอมูลดานประสิทธิภาพไวดวย เชน อัตรากําลัง

การผลิต อัตราการใชน้ํามัน เปนตน ซ่ึงขอมูลสวนนี้จะจัดเก็บไ วในชุดสารสนเทศดาน

ประสิทธิภาพ (OP03) หลังจากท่ีไดทําการเปดหนาดินเสร็จส้ินในแตละเดือน ฝายรังวัดและ

สนับสนุนเทคนิคจะเขาทําการรังวัดบอ เพ่ือไดขอมูลปริมาณดินและถานหินท่ีผลิตได ซ่ึงขอมูลชุด

ท่ีไดนี้จะเก็บในชุดสารสนเทศดานการผลิต (OP01) เชนเดียวกัน จะเห็นวาชุดสารสนเทศดานการ

ผลิตจะประกอบดวยสารสนเทศหลายกระบวนการ    ขั้นตอนตอจากการเปดหนาดิน ฝายเหมืองจะ

ทําหนาท่ีในการผลิตและควบคุมคุณภาพถานหิน โดยขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพทั้งหมดจะถูกจัดเก็บ

ไวในชุดสารสนเทศดานคุณภาพ (OP02)   หลังจากท่ีลูกคารับสินคาและมีการวิเคราะหคุณภาพ 
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ลูกคาจะแจงผลคุณภาพสงกลับมายังฝายการตลาด ขอมูลดังกลาวจะถูกจัดเก็บไวในชุดสารสนเทศ

ดานคุณภาพ (OP02) เชนกันและในกรณีท่ีคุณภาพไมเปนไปตามขอกําหนด ลูกคาจะสงจดหมาย

รองเรียนมายังฝายการตลาด จดหมายรองเรียน และการตอบขอรองเรียนเหลานั้นจะถูกเก็บไวใน

ชุดสารสนเทศดานลูกคา (OP04)  


