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บทคัดยอ 

 

การคนควาแบบอิสระนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหความตองการสารสนเทศเชิงกลยุทธ

ระดับองคกร (Organizational Information Requirements) ของบริษัทในเครือทวีทรัพย โดยใช

ทฤษฎีการวิเคราะหความตองการสารสนเทศ ดวยวิธีปจจัยความสําเร็จท่ีสําคัญ (Critical Success 

Factors, CSF) ตามแนวคิดของจอหน ร็อคคารท (John Rockart) การศึกษานี้ใชวิธีการสัมภาษณเชิง

ลึก (In-depth Interview) เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหารของบริษัทท้ังหมด 

จํานวน 14 ทาน เพื่อใหไดภาพรวมการจัดการ ปจจัยความสําเร็จท่ีสําคัญขององคกร และรายการ

สารสนเทศท่ีองคกรตองการ (Information Requirements) รวมกับวิธีการสัมภาษณกลุมแบบเจาะจง 

(Focus Group Interview) เพื่อยืนยันความครบถวนถูกตองและไดขอสรุปท่ีผานการเห็นพองรวมกัน

จากทุกฝาย กอนท่ีจะนํารายการสารสนเทศท่ีองคกรตองการท้ังหมด ไปจัดกลุมโดยใชวิธีการ

วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือเช่ือมโยงรายการสารสนเทศท่ีมีความเกี่ยวโยงกัน เปนชุด

สารสนเทศและจัดกลุมความสัมพันธกันใหไดเปนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธขององคกรตอไป 

ผลการศึกษาพบวา ธุรกิจเหมืองแร ของบริษัทเครือทวีทรัพยกรุป มีปจจัยท่ีสงผลตอ

ความสําเร็จท่ีสําคัญขององคกร (Organizational Critical Success Factors) ท้ังหมด 10  ปจจัย ไดแก 

ปจจัยดานนโยบายและการส่ือสารนโยบาย ปจจัยดานความพึงพอใจของชุมชนตอการดําเนินธุรกิจ

และเครือขายชุมชน  ปจจัยดานความพึงพอใจผลการดําเนินงานของบริษัทฯของหนวยงานราชการ

และเครือขายหนวยงานราชการ ปจจัยดานการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากร ปจจัยดานการควบคุมคุณภาพสินคาและบริการ ปจจัยดานการควบคุมแผนการผลิตและ

แผนการขาย ปจจัยดานการตลาด  ปจจัยดานการควบคุมตนทุนในการดําเนินงาน  ปจจัยดานการ
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ควบคุมประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องจักร และปจจัยดานการควบคุมการดําเนินการขอ

ประทานบัตร   โดยทั้ง 10 ปจจัย นําไปสูความตองการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธท้ังหมด 5 ระบบ 

ดังนี้  ระบบสารสนเทศดานการผลิตและการดําเนินการ (Operational Information System, OPIS) 

ระบบสารสนเทศดานการบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resources Information System, HRIS)  

ระบบสารสนเทศดานการควบคุมตนทุน (Cost Controlling Information System, CCIS) ระบบ

สารสนเทศดานการบริหารโครงการ (Project Management Information System, PMIS)  และ

ระบบสารสนเทศดานสนับสนุนการจัดการ (Management Support Information System, MSIS) ซ่ึง

ทุกระบบจะประกอบดวยชุดสารสนเทศ (Information Set) และรายการสารสนเทศท่ีองคกร

ตองการ (Information Requirement) ที่แตกตางกันในแตละระบบ 
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ABSTRACT 

 

 The independent study on Analysis of Strategic Information Requirements of Taveesap 

Group aims to analyze and determine information requirements of the firm in organizational 

level. Information requirement analytical theory of critical success factors following John 

Rockart methodology was applied in this study. The author collected data through in-depth 

interview to get critical success factors and information requirements from all 5 top 

managements and 9 functional managers. Focus group interview was also arranged after 

completing in-depth interview to validate collected data and lead to consensus agreement on 

results of the study. All information requirements getting from both in-depth and focus group 

interview was analyzed and classified into groups through content analysis. The results are 

strategic information system requirements, information sets and list of information requirements 

of Taveesap Group.  

The study shows that there are 10 critical success factors leading Taveesap Group to archive 

organizational strategic goals as followed; factor of policies and communication of the policies, 

factor of satisfaction of community toward firm operation and community networking, factor of 

satisfaction of government authorities toward firm operation and government officer networking, 

factor of Human Resources management and development of team, factor of controlling products 

and services quality, factor of controlling production and sale plan, factor of cost controlling, 

factor of controlling machine performances and factor of controlling concession acquiring 

processes. All factors result in 5 strategic information systems for Taveesap Group which consist 
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of Operational Information System (OPIS), Human Resources Information System (HRIS), Cost 

Controlling Information System (CCIS), Project Management Information System (PMIS) and 

Management Support Information System (MSIS). 


