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ภาคผนวก ก
แบบสัมภาษณ
เรื่องปจจัยความสําเร็จที่สําคัญ (Critical Success Factors) และสารสนเทศที่ตองการ (Information
Requirements) ของกิจการเหมืองแร ของบริษัทเครือทวีทรัพย
คําชี้แจง
1. แบบสั มภาษณนี้ ถูกออกแบบไวเปน เครื่องมือสําหรับผูสัมภาษณ ซึ่งเปนตัวแทนของฝาย
จัดการ ของบริษัทเครือทวีทรัพยกรุป ใชเปนแนวทางในการสัมภาษณเชิงลึก คณะผูบริหาร
ของบริษัท ฯ ทั้งหมด 14 ทาน เพื่อใหได มาซึ่งขอมูล ภาพรวมการจัด การองคก ร ปจ จัย
ความสําเร็จที่สําคัญ และสารสนเทศที่ตองการ
2. คําถามเหลานี้อาจไมถูกใชทั้งหมดในการสัมภาษณ หรืออาจจะไมไดเรียงลําดับคําถามขณะทํา
การสัมภาษณ ทั้งนี้ขึ้นกับดุลยพินิจของผูสัมภาษณ และคําตอบที่ไดจากผูถูกสัมภาษณ วาได
ข อ มู ล ครบถ ว นตามที่ ต อ งการหรื อ ไม หากผู สั ม ภาษณ เ ห็ น ว า ต อ งมี คํ า ถามเพิ่ ม เติ ม
นอกเหนือจากนี้ ถือเปนดุลพินจิ และการตัดสินใจของผูสําภาษณเอง
3. แบบสั ม ภาษณ นี้ จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ ประโยชน ใ นการศึ ก ษาค น คว า แบบอิ ส ระในหลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สําหรับผูบริหาร) จังหวัดเชียงใหม ความคิดเห็น และขอมูลที่ได จะ
นําไปวิเคราะหและสรุปผล เพื่อใชภายในบริษัท และ เพื่อประโยชนในเชิงวิชาการเทานั้น
ผูจัดทํา
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สวนที่ 1 เรื่องปจจัยความสําเร็จที่สําคัญ (Critical Success Factors)
ชุดที1่ สําหรับผูบริหารระดับสูง
1. ทานคิดวาอะไรคือ ปจจัยความสําเร็จที่สําคัญขององคกร
2. ทานมีแนวทางในการจัดการเชิงกลยุทธ สําหรับองคกรอยางไร (Strategy)
3. โครงสรางของสายงานตางๆ ของบริษัทในปจจุบันเปนอยางไร และทานไดมอบหมายงาน
ใหแตละฝายรับผิดชอบอยางไร (Structure)
4. ทานไดวางแนวทางของระบบการจัดการตางๆ ของบริษัทไวอยางไร (System)
5. ทานมีความคิดเห็นอยางไรกับพนักงานของบริษัท (Staff)
6. ทานคิดวาความรูค วามสามารถและทักษะการทํางานของพนักงานบริษัทฯ เปนอยางไร
และคิดวาเปนที่พอใจหรือไมอยางไร (Skill)
7. หากใหทานวิจารณสไตลการทํางานของผูบริหารระดับสูงคนอื่นๆ เทียบกับตัวทานเอง
ทานคิดวามีความเหมือนหรือแตกตางกันหรือไม (Style)
8. ทานเห็นวาพนักงานของบริษทั ฯ มีคานิยมรวมในการทํางานที่เหมือน หรือคลายกัน
อยางไรบาง (Share Value)
ชุดที2่ สําหรับผูบริหารระดับกลางหรือผูจัดการฝาย
1. ทานคิดวาอะไรคือ ปจจัยความสําเร็จที่สําคัญของสวนงานที่ทานรับผิดชอบอยู
2. จากปจจัยความสําเร็จที่กลาวมา ทานคิดวา ทานมีบทบาทหนาทีอ่ ะไรบาง ในการที่จะ
ทํางานที่รับผิดชอบอยูสําเร็จลุลวงตามปจจัยเหลานั้น
3. ฝายจัดการไดมอบหมายใหทานรับผิดขอบในเรื่องใดบาง อยางไร
สวนที่ 2 เรื่องสารสนเทศที่ตองการ (Information Requirements)
สําหรับคําถามในสวนนี้ใชสําหรับทั้งผูบริหารระดับสูงและผูบริหารระดับกลาง
1. จากปจจัยความสําเร็จที่กลาวมา ทานคิดวา ทานตองใชขอมูลอะไรบาง เพื่อผลักดันงานที่
รับผิดชอบอยูเหลานั้น ใหสําเร็จตามเปาหมาย
2. ในสวนของปจจัยสําเร็จดาน... ทานคิดวาตองใชขอมูลอะไรเพิ่มเติมบาง
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ภาคผนวก ข
การกําหนดรหัส (Coding)
การกําหนดรหัสระบบสารสนเทศ (Coding of Information System)
1. ระบบสารสนเทศดา นการผลิ ต และการดํา เนิน การ (Operational Information
System, OPIS) เปนระบบสารสนเทศที่ประกอบดวยรายการสารสนเทศที่ตองการ (Information
Requirements) ของชุดสารสนเทศ (Information Set) ที่มีความสัมพันธกันตามลักษณะงานที่
เกี่ยวกับกิจกรรมการผลิต การดูแลประสิทธิภาพเครื่องจักร การควบคุมคุณภาพสินคา งานดาน
การรังวัด และงานดานการขายและบริการลูกคา จะใชรหัส OPIS
2. ระบบสารสนเทศดานการควบคุมตนทุน (Cost Controlling Information System,
CCIS) เป น ระบบสารสนเทศที่ ป ระกอบด ว ยรายการสารสนเทศที่ต อ งการ (Information
Requirements) ของชุดสารสนเทศ (Information Set) ที่มีความสัมพันธกันตามลักษณะงานที่
เกี่ย วกับกิจ กรรมการจัด ทํา งบบริหารและงบการเงิน กิจ กรรมเกี่ย วกับภาษี และกิจ กรรม
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง จะใชรหัส CCIS
3. ระบบสารสนเทศดานการบริหารโครงการ (Project Management Information
System, PMIS) เป น ระบบสารสนเทศที่ ป ระกอบด ว ยรายการสารสนเทศที่ ต อ งการ
(Information Requirements) ของชุดสารสนเทศ (Information Set) ที่มีความสัมพันธกันตาม
ลักษณะงานที่เกี่ยวของกับหนวยงานราชการ กิจกรรมเกี่ยวกับชุมชน และกิจกรรมเกี่ยวกับ
โครงการใหม ของบริษัทฯ จะใชรหัส PMIS
4. ระบบสารสนเทศด า นการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย (Human
Resources
Information System, HRIS) เปนระบบสารสนเทศที่ประกอบดวยรายการสารสนเทศที่ตองการ
(Information Requirements) ของชุดสารสนเทศ (Information Set) ที่มีความสัมพันธกันตาม
ลักษณะงานที่เกี่ยวของกับนโยบายและแผนกลยุทธ กิจกรรมเกี่ยวกับการประเมินความรูและ
พัฒนาทีมงาน กิจกรรมเกี่ยวกับการประเมินผล และกิจกรรมเกี่ยวกับการสื่อสารภายใน
องคกร จะใชรหัส HRIS
5. ระบบสารสนเทศดานสนับสนุนการจัดการ (Management Support Information
System, MSISเปนระบบสารสนเทศที่ประกอบดวยรายการสารสนเทศที่ตองการ (Information
Requirements) ของชุดสารสนเทศ (Information Set) ที่มีความสัมพันธกันตามลักษณะงานที่
เกี่ยวของกับสภาวะตลาดโดยทั่วไป เกี่ยวกับขอมูลลูกคา และ เกี่ยวกับขอมูลคูแขง จะใชรหัส
MSIS

113
การกําหนดรหัสชุดขอมูล (Coding of Information Set)
รหัสชุดสารสนเทศประกอบดวยตัวอักษรตัวหนาของชื่อระบบ 2 หลัก และ ตัวเลข 2
หลัก ใชเปนตัวแทนของลําดับชุดสารสนเทศในแตละระบบ จะเรียกรหัสสี่หลักนี้วา รหัสระดับ
ที่ 1 ดังนี้ OP01 แทนชุดสารสนเทศดานการผลิต OP02 แทนชุดสารสนเทศดานคุณภาพ OP03
แทนชุดสารสนเทศดานประสิทธิภาพเครื่องจักร OP04 แทนชุดสารสนเทศดานการขายและ
บริการลูกคา OP05 แทนชุดสารสนเทศดานรังวัดและธรณีวิทยา CC01 แทนชุดสารสนเทศ
เกี่ยวกับงบบริหารและคาใชจายทั่วไป CC02 แทนชุดสารสนเทศเกี่ยวกับภาษี CC03 แทนชุด
สารสนเทศเกี่ยวกับงบการเงิน CC04 แทนชุดสารสนเทศเกี่ยวกับคาใชจายพิเศษ CC05 แทนชุด
สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง PM01 แทนชุดสารสนเทศเกี่ยวกับราชการ PM02 แทน
ชุดสารสนเทศเกี่ยวกับชุมชน PM03 แทนชุดสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการใหม HR01 แทนชุด
สารสนเทศเกี่ยวกับนโยบายและแผนกลยุทธ HR02 แทนชุดสารสนเทศเกี่ยวกับการประเมิน
ความรูและพัฒนาทีมงาน HR03 แทนชุดสารสนเทศเกี่ยวกับการประเมินผล HR04 แทนชุด
สารสนเทศเกีย่ วกับการสื่อสารภายในองคกร MS01 แทนชุดสารสนเทศเกี่ยวกับสภาวะตลาด
MS02 แทนชุดสารสนเทศเกี่ยวกับลูกคา MS03 แทนชุดสารสนเทศเกี่ยวกับคูแขง ซึ่งรหัสชุด
สารสนเทศ แสดงในตารางที่ 18
การกําหนดรหัสรายการสารสนเทศที่ตองการ (Coding of Information Requirement)
ในสว นของรหัสระดับที่ 2 ซึ่ งใชเ ปน รหั สแทนลําดับ รายการสารสนเทศที่ต องการ
(Information Requirements) ในแตละชุดสารสนเทศ ซึ่งจะแสดงเปนตัวเลขอีกสองหลักตอจาก
รหัสระดับที่ 1 โดยเริ่มตนจาก 01 หมายถึงสารสนเทศลําดับที่ 1 ของชุดสารสนเทศนั้นๆ และ รหัส
02 03 จะ หมายถึงสารสนเทศลําดับที่ 2 และลําดับที่ 3 ของชุดสารสนเทศนั้นๆตามลําดับ
ตัว อยางเชน OP 0101 หมายถึง สารสนเทศลําดับที่ 1 ของชุดสารสนเทศชุดที่ 1 ซึ่งก็คือชุด
สารสนเทศดานการผลิต ในระบบสารสนเทศดานการผลิตและการดําเนินการ (OPIS) ชื่อของ
สารสนเทศนี้คือ แผนการผลิต เปนตน รายการสารสนเทศที่ตองการ และรหัสรายการสารสนเทศ
ในแตละชุดสารสนเทศ และระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ ของบริษัทเครือทวีทรัพยทั้งหมด แสดง
ในตารางที่ 18
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ภาคผนวก ค
ตารางแสดงความถี่จากการวิเคราะหเนื้อหา
ตารางที่ 24 แสดงผลความถี่ของการถูกกลาวถึงในขั้นตอนการสัมภาษณเชิงลึกและการสัมภาษณ
กลุมแบบเจาะจง ของสารสนเทศที่องคกรตองการในแตละระบบ
ชื่อระบสารสนเทศ
ชื่อชุดสารสนเทศ
รายการสารสนเทศที่ตองการ
ความถี่
(Information System) (Information Set)
(Information Requirements)
(ครั้ง)
ระบบสารสนเทศดาน OP01 ชุดขอมูลดาน แผนการผลิต
6
การผลิตและการ
การผลิต
รายงานปริมาณการผลิตถาน
6
ดําเนินการ
รายงานสถานการณเหมือง
5
(OPIS)
รายงานการใชน้ํามัน
5
แผนสํารองเครื่องจักรสําหรับทํา
1
ถนนในฤดูฝน
แผนคาใชจายงานซอมแซมถนน
2
ขอมูลชนิดและจํานวนเครื่องจักร
2
ของผูรับเหมา
OP02 ชุดขอมูลดาน ขอมูลคุณภาพถานหินที่จายออก
3
คุณภาพ
ผลวิเคราะหคุณภาพจากลูกคา
5
รายงานผลวิเคราะห ถานดิบ ถาน
3
โม และถานหินที่หนางานกอนผลิต
ขอมูลจํานวนพนักงานรายวันของ
2
โรงโม
รายงานการปรับแกคุณภาพถานหิน
4
กอนจายสินคา
OP03 ชุดขอมูลดาน รายงานผลตางน้ําหนักถานหินตน
1
ประสิทธิภาพ
ทาง/ปลายทาง
เครื่องจักร
ขอมูลการหยุด/เดินเครื่องจักร
4
ขอมูลอัตรากําลังการผลิต และประ
สิทธิ-ภาพเครื่องจักร เชน ตันตอ
8
ชั่วโมง ลูกบาศกเมตรตอลิตร ลิตร
ตอชั่วโมง เปนตน
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แผนงานซอมบํารุง
รายงานจํานวนเที่ยวรถบรรทุกดิน/
ถานหิน
รายงานการสุมชั่งรถบรรทุก ดิน/
ถานหิน
รายงานสาเหตุเครื่องจักรหยุดและ
ความถี่ในการหยุด
รายงานการซอมเครื่องจักร
รายงานการทวนสอบ
(Calibration) เครื่องชั่ง/กลองสํารวจ
OP04 ชุดขอมูลดาน ขอมูลการรองเรียนจากลูกคา
การขายและการ แผนการขาย
บริการลูกคา
ขอมูลการตรวจเยี่ยมเหมืองของ
ลูกคา
ขอมูลกิจกรรมการสราง
ความสัมพันธกับลูกคา (CRM)
รายงานการควบคุมการตอบขอ
รองเรียน
ขอมูลการตอบขอรองเรียน
ขอมูลความพึงพอใจของลูกคา
รายงานปริมาณการจัดสงสินคาให
ลูกในแตชว งเวลา
รายงานรถบรรทุกรอรับสินคา
OP05 ชุดขอมูลดาน ขอมูลหลุมเจาะ
รังวัดและธรณีวิทยา แผนที่และขอมูลพื้นที่
แผนงานรังวัดแตละเดือน
แผนตารางการเดินทางของพนักงาน
รังวัดแตละคน
รายงานผลรังวัด
แผนการเจาะสํารวจ

5
3
3
4
3
3
4
5
4
4
1
4
3
5
3
4
4
3
1
7
3
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ระบบสารสนเทศดาน CC01 ชุดสารสนเทศ
การควบคุมตนทุน
เกี่ยวกับงบบริหาร
(CCIS)
และคาใชจายทั่วไป

CC02 ชุดสารสนเทศ
เกี่ยวกับภาษี

CC03 ชุดสารสนเทศ
เกี่ยวกับงบการเงิน
CC04 ชุดสารสนเทศ
เกี่ยวกับคาใชจาย
พิเศษ

การประเมินคาใชจายในการเจาะ
สํารวจ
รายงานผลการเจาะสํารวจ
แผนสํารองงานรังวัดสําหรับงาน
รังวัดที่ไมอยูในแผนปกติ
แผนงบประมาณ ( Budgeting )
ขอมูลเปรียบเทียบคาใชจายจริง
เทียบกับแผน
รายงานงบบริหารรวม
ขอมูลแนวโนมคาใชจายที่สําคัญ
เชน น้ํามันดีเซล คาใชจายซอม
เครื่องจักรหนัก เปนตน
รายงานเคลียรเงินสํารองจาย
รายงานการใชเงินสดยอย
รายงานคาลวงเวลา พนักงาน
รายงานคาอาหารของพนักงานใน
เหมือง
รายงานการวางแผนดานภาษี
รายงานภาษีเงินไดรวม
รายงานภาษีหัก ณ ที่จาย
รายงานการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่ม
(VAT)
รายงานงบดุล
รายงานงบกําไรขาดทุน
รายงานงบกระแสเงินสด
รายงานคาใชจายที่เกิดขึ้นในการขอ
ประทานบัตรแตละแหลง
รายงานการคํานวณคางานดิน
รายงานคาใชจายในการซอมแซม
ถนน

3
4
1
5
4
5
3
2
4
6
4
2
2
2
2
3
3
3
4
4
3
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CC05 ชุดสารสนเทศ
เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจาง

ระบบสารสนเทศดาน PM01 ชุดสารสนเทศ
บริหารโครงการ
เกี่ยวกับราชการ
(PMIS)

PM02 ชุดสารสนเทศ
เกี่ยวกับชุมชน

PM03 ชุดสารสนเทศ

รายงานคาใชจายงานเจาะสํารวจ
เอกสารรับสินคา ตรวจรับงานและ
เอกสารการวางบิล ใบเสร็จรับเงิน
รายงานระยะของกระบวนการจัดซื้อ
สินคา
ขอมูลชื่อ/ที่อยู และหมายเลขติดตอ
คูคา (Supplier Contact List)
เอกสารเปรียบเทียบราคาในการ
สั่งซื้อสั่งจางแตละครั้ง
รายงานการสั่งซื้อสัง่ จางผานระบบ
จัดซื้อ
รายงานเปอรเซ็นตการสั่งซื้อ/สั่งจาง
ผานระบบ
รายงานยอดสั่งซื้อ / สั่งจางในแตละ
เดือน
ชื่อ/ที่อยู และหมายเลขติดตอ
หนวยงานราชการและขาราชการที่
เกีย่ วของในแตละโครงการ
แผนงานตามเงื่อนไขในประทาน
บัตร
แผนการเยี่ยมหนวยงานราชการ
ชื่อ/ที่อยู และหมายเลขติดตอ ผูนํา
ชุมชน หรือ ชาวบานที่เกี่ยวของใน
แตละโครงการ
แผนการลงพื้นที่เพื่อพบชาวบาน
แผนกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)
รายงานการลงพื้นที่สํารวจความ
คิดเห็นของชุมชน
บันทึกขอรองเรียนของชุมชน
แผนงานแตละโครงการ

3
2
1
4
3
2
3
4

6

2
2
5
2
5
3
3
5
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เกี่ยวกับโครงการใหม ตารางนัดหมายพบปะบุคคลที่
เกี่ยวของกับโครงการใหม
รายงานความคืบหนาแผนงานแตละ
โครงการ
ขอมูลปญหาและ อุปสรรคของแต
ละโครงการ
รายงานธรณีวิทยาแหลงแรของแต
ละโครงการ
รายงานแผนผังโครงการของแตละ
แหลง
รายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (EIA) แตละแหลง
ระบบสารสนเทศดาน HR01 ชุดสารสนเทศ วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายองคกร
การบริหารทรัพยากร เกี่ยวกับนโยบาย และเปาหมายของแตละหนวยงาน
มนุษย
และแผนกลยุทธ โครงสรางองคกร
(HRIS)
แผนอัตรากําลังของแตละหนวยงาน
และขอมูลการสรรหา
แผนการประชุมของฝายจัดการ
แผนงานหลักของแตละหนวยงาน
ตารางและแผนการประชุมของสวน
งาน
HR02 ชุดสารสนเทศ รายงานการประเมินชองวาง (Gap)
เกี่ยวกับการประเมิน ของความรูและทักษะที่พนักงานมี
ความรูและการ กับทักษะระดับที่องคกรตองการ
พัฒนาทีมงาน
ขอมูลหนาที่ความรับผิดชอบของแต
ละตําแหนง
แผนการฝกอบรม
ขอมูลการฝกอบรมของพนักงาน
แผนการพัฒนาตัวเองของพนักงาน
แตละคน ( Individual Development

2
5
3
4
3
4
10
4
3
5
4
3

3

10
5
5
4
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HR03 ชุดสารสนเทศ
เกี่ยวกับการ
ประเมินผล

HR04 ชุดสารสนเทศ
เกี่ยวกับการสื่อสาร
ภายในองคกร

ระบบสารสนเทศดาน MS01 ชุดสารสนเทศ
สนับสนุนการจัดการ เกี่ยวกับสภาวะตลาด
(MSIS)

MS02 ชุดสารสนเทศ
เกี่ยวกับลูกคา

Program )
รายงานการประเมินผลงาน และ
ขอมูลการประเมินผลในอดีต
ขอมูล วันขาด / ลา / มาสาย
ขอมูลเกี่ยวกับ เงินเดือน สวัสดิการ
พนักงาน
ขอมูลการจายคาจาง การปรับขึ้น
คาจาง และเงื่อนไขการปรับ
ตําแหนง
ขอมูลความพึงพอใจของพนักงาน
คําสั่ง ประกาศตางๆของบริษัทและ
หนวยงานตางๆ
กฎระเบียบ ขอบังคับ และ
บทลงโทษ และคูมือพนักงาน
บันทึกการประชุม
รายงานการตรวจติดตามงานที่
มอบหมาย ( Action log )
ขอมูลการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย ( GDP ) ในแตละไตร
มาส
ขอมูลแนวโนมราคาถานหินนําเขา
( BJI )
รายชื่อลูกคาที่มีศักยภาพในการทํา
ตลาด (Prospective Customers)
ขอมูลลูกคาปจจุบัน ที่อยู หมายเลข
ติดตอ
ขอมูลลูกคาเกา
ประวัติการเสนอราคา
ขอมูลสัญญาซื้อขาย

6
2
2

2
3
4
4
4
2

1

1
2
2
2
1
3
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MS03 ชุดสารสนเทศ รายชือ่ คูแขง ที่อยู และหมายเลข
เกี่ยวกับคูแขง
ติดตอ
สินคาและราคาขายของคูแขง

3
3
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ประวัติผูเขียน

ชื่อ-สกุล

นายอธิธาดา รินเกลื่อน

วัน เดือน ปเกิด

2 มิถุนายน 2522

ประวัติการศึกษา

ปการศึกษา 2544 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ประวัติการทํางาน

ป 2545 - 2547 บริษัทปูนซีเมนตนครหลวงจํากัด มหาชน โรงงานสระบุรี
ตําแหนง วิศวกรประจําสวนผลิตปูนเม็ด โรงงาน 3
ป 2547 - 2549 บริษัทปูนซีเมนตนครหลวงจํากัด มหาชน โรงงานสระบุรี
ตําแหนง หัวหนาแผนกบดถานหิน โรงงาน 3
ป 2549 - 2551 บริษัทปูนซีเมนตนครหลวงจํากัด มหาชน โรงงานสระบุรี
ตําแหนง วิศวกรวิเคราะหเทคนิคพลังงาน ฝายพัฒนาพลังงาน
ป 2551 - 2552 บริษัทสยามทรัพยทวี เทรดดิ้ง จํากัด
ตําแหนง ผูจัดการทั่วไป
ป 2552 – ปจจุบัน บริษัทเครือทวีทรัพย
ตําแหนง ผูชวยกรรมการผูจัดการ

