
 
บทที่ 1 
บทนํา 

 
หลักการและเหตุผล 

จากสภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีกําลังฟนตัว ตัวเลขผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศไทยขยายตัว
ติดตอกันเปนไตรมาสท่ีส่ี (สํานักยุทธศาสตรและการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค, 2553 : ออนไลน)
หลังจากท่ีผานชวงวิกฤติเศรษฐกิจในปท่ีผานมา การท่ีภาคอุตสาหกรรมเริ่มมีการขยายตัวทําให
ปริมาณความตองการการใชเ ช้ือเพลิงของประเทศไทยมีแนวโนมจะขยายตัวตามไปดวย
เชนเดียวกับถานหินซ่ึงเปนช้ือเพลิงหลักท่ีสําคัญชนิดหนึ่งท่ีใชในภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ใน
ป 2552 ประเทศไทยมีปริมาณการใชถานหินท้ังหมด 34.24 ลานตัน (กระทรวงพลังงาน, สํานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน, 2553 : ออนไลน) แตดวยกําลังการผลิตและแหลงถานหินในประเทศมี
ไมเพียงพอกับความตองการ ทําใหในปท่ีผานมาประเทศไทยตองนําเขาถานหินจากตางประเทศสูง
ถึง 16.39 ลานตัน ซ่ึงคิดเปนมูลคามากกวา 36,900 ลานบาท     และจากการคาดการณ   ในป 2553 นี้ 
หากผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศเพ่ิมขึ้นประมาณ 3-4% การนําเขาถานหินของประเทศไทยจะ
เพ่ิมขึ้นประมาณ 2.9% (กระทรวงพลังงาน, สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2553 : ออนไลน)  
แนวโนมปริมาณความตองการถานหินท่ีเพ่ิมขึ้นนั้น ทําใหทุกบริษัทท่ีอยูในธุรกิจถานหิน ตางตอง
พัฒนาศักยภาพของตนเพ่ือความไดเปรียบทางดานการแขงขันในระยะยาว 

บริษัทเครือทวีทรัพย เปนธุรกิจสวนตัวของครอบครัวครุฑใจกลา กอตั้งขึ้นโดยคุณทวีชัย 
ครุฑใจกลา ซ่ึงปจจุบันทานยังดํารงตําแหนงเปนประธานกรรมการของกลุมบริษัทอยู กลุมบริษัทฯ
ไดดําเนนิการเกี่ยวกับธุรกิจเหมืองแรถานหิน ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยมา
ยาวนานกวา 15 ป ประกอบดวยบริษัทในเครือหลายบริษัท คือ บริษัทสยามทรัพยทวี เทรดดิ้ง จํากัด 
บริษัทเชียงใหมทวีทรัพย เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด หางหุนสวนจํากัดลานนาทวีทรัพย และบริษัททวีทรัพย
ลานนา จํากัด  มีสํานักงานใหญตั้งอยูท่ีจังหวัดเชียงใหม  และมีหนางานกระจายอยูในเขตภาคเหนือ
หลายพ้ืนท่ี (ทวีชัย ครุฑใจกลา, 2552 : สัมภาษณ) ในอดีตกลุมบริษัทไมคอยประสบความสําเร็จ
เทาท่ีควรเนื่องจากปจจัยเกี่ยวเนื่องหลายประการ แตในชวงสองถึงสามปท่ีผานมาเกิดวิกฤตพลังงาน
ทําใหราคาเชื้อเพลิง ซ่ึงรวมไปถึงราคาถานหินไดปรับตัวสูงขึ้นเปนตามลําดับ ทําใหโครงการหลาย
โครงการของบริษัทในเครือฯ ท่ีตองถูกระงับจากสาเหตุท่ีราคาถานหินตกต่ําในอดีต กลับมามีความ
เปนไปไดท่ีจะเปดดําเนินการอีกครั้งประกอบกับโครงการเหมืองถานหินท่ีดําเนินการอยูในปจจุบัน
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มีความสามารถในการทํากําไรเพ่ิมขึ้น ทําใหชวงสองถึงสามปท่ีผานมา ยอดขายและกําไรรวมของ
บริษัทในเครือฯสูงขึ้นตามลําดับ อยางไรก็ตามบริษัทฯก็ยังมีปญหาเรื่องระบบการจัดการภายในอยู
มาก ท้ังในเรื่องการบริหารท่ีเปนแบบธุรกิจครอบครัว การไมเขาใจถึงบทบาทหนาท่ีและขอบขาย
งานท่ีรับผิดชอบของพนักงาน การขาดความรูและทักษะในสายวิชาชีพเนื่องจากการรับพนักงาน
โดยใชระบบอุปถัมภและปญหาเรื่องการส่ือสารขอมูลภายในองคกร เปนตน (วัชรี ครุฑใจกลา, 
2553 : สัมภาษณ) 

 จากแนวโนมของธุรกิจท่ีกําลังขยายตัว และจุดดอยเรื่องระบบการจัดการ  คณะผูบริหาร
ระดับสูงไดตระหนักถึงท้ังโอกาสและอุปสรรคขององคกรเปนอยางดี จึงไดเริ่มนําเอาการจัดการ
เชิงกลยุทธมาใชในองคกร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันในระยะยาว โดยไดดําเนินการมาระยะ
หนึ่งแลว ท่ีผานมาทีมงานผูบริหารไดทําการวเิคราะหสภาวะแวดลอมท้ังภายในและภายนอก และ
พัฒนาเปนวิสัยทัศนขององคกร โดยเนนในดานพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทํางานควบคู
ไปกับการพัฒนาระบบการจัดการ จึงไดกําหนดเปนพันธกิจของบริษัทในเครือฯ ใหมุงเนนพัฒนา
ใน 4 ดาน คือ ดานการขยายกําลังการผลิต ดานการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ดานการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร และดานการพัฒนาระบบการจัดการ  ท้ัง 4 แนวทางนี้ถูกประกาศใชเปนพันธกิจ
ของกลุมบริษัทในเครือตั้งแตตนป 2552 แตจนถึงปจจุบันซ่ึงกระบวนการอยูในขั้นตอนการนํากล
ยุทธไปปฏิบัติ  ยังคงติดปญหาเรื่องการตรวจติดตาม และควบคุมการปฏิบัติในแตละสวนงานของ
องคกรใหครบถวนและครอบคลุมตามแนวทางของการจัดการกลยุทธนั้น ยังไมสามารถทําไดอยาง
มีประสิทธิภาพ เนื่องจากไมไดมีการวิเคราะหและกําหนดอยางชัดเจนวา การท่ีจะนําพาองคกรให
บรรลุเปาหมายเชิงกลยุทธ ผูบริหารในแตละสวนงานจําเปนตองตรวจติดตาม ควบคุมและ
ประเมินผล โดยใชขอมูลหรือสารสนเทศอะไรบาง การบริหารเชิงกลยุทธท่ีใชอยูปจจุบันจึงยังไม
เกิดประโยชนสูงสุดแกองคกร ตามเจตนารมณและความคาดหวังของผูบริหารระดับสูง  ปจจุบันแต
ละหนวยงานในองคกรยังคงมีอิสระในการส่ือสารขอมูลหรือสารสนเทศใดๆก็ได มายังฝายจัดการ
ตามท่ีแตละสวนงานเห็นควร   เปนผลใหขอมูลและสารสนเทศที่ส่ือสารอยูในองคกร บางสวนก็
เปนประโยชน  ขณะที่บางสวนก็ซํ้าซอนและมากเกินความจําเปน ท่ีสําคัญคือขอมูลและสารสนเทศ
บางสวนท่ีจําเปนตองใชในการบริหารเชิงกลยุทธ ไมไดถูกรายงานใหทางฝายจัดการรับทราบ 
(บริษัทเครือทวีทรัพย, บันทึกประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งท่ี2, 2553 : แฟมขอมูลคอมพิวเตอร) 
จากปญหาท่ีกลาวมาท้ังหมดเหลานี้ จึงนํามาสูความตองการในการจัดทําหัวขอการคนควาแบบ
อิสระเรื่องการวิเคราะหความตองการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ ของบริษัทเครือทวีทรัพย เพ่ือ
ศึกษาวิเคราะหและกําหนดความตองการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ  ในระดับองคกร 
(Organizational Requirements)  ของกลุมบริษัทฯ 
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ผลการศึกษาจากโครงการนี้จะเปนกรอบท่ีสําคัญในการทําใหทราบวา องคกรตองการ
ระบบสารสนเทศอะไรบาง เพ่ือจะนําไปใชเปนแนวทางในการตรวจติดตาม และควบคุมการ
ปฏิบัติงาน ในสวนงานตางๆขององคกร ใหครบถวนและสอดคลองกับแนวทางการจัดการเชิงกล
ยุทธ รวมทั้งยังจะสามารถใชเปนกรอบความคิดในการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศของ
องคกร ในแตละระบบยอย (System Requirements) ของแตละสวนงานตอไป นอกเหนือจากนี้ผล
การศึกษานี้สามารถใชเปนแนวทางสําหรับผูประกอบการเหมืองแรท่ีสนใจ ท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับการ
วิเคราะหความตองการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธในธุรกิจเหมืองแร เพ่ือนําไปประยุกตใชให
เหมาะสมกับลักษณะการดําเนินงานในธุรกิจของตนเองตอไป 

 
วัตถุประสงค   

เพ่ือวิ เคราะหความตองการสารสนเทศเชิงกลยุทธระดับองคกร  (Organizational 
Information Requirements) ของบริษัทเครือทวีทรัพย 

  
ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษา 

1)   ทําใหทราบถึงความตองการสารสนเทศเชิงกลยุทธ   ท้ังหมดขององคกร 
(Organizational Requirements) ที่จะนําไปใชในการติดตามผล และควบคุมการปฏิบัติงาน ให
สอดคลองและเปนไปตามแผนกลยุทธท่ีวางไว 

2)  สามารถนําไปใชเปนกรอบในการพัฒนาระบบสารสนเทศขององคกร ในแตละระบบ
ยอย (System Requirements) ของแตละหนวยงานตอไป 

3)   เปนแนวทางสําหรับผูประกอบการเหมืองแร เพ่ือใชในการศึกษา และนําไป
ประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะการดําเนินงานในธุรกิจของตนเองได 
 
นิยามศัพท 

สารสนเทศ   คือ ขอมูลท่ีถูกรวบรวมมาจัดเก็บ ประมวลผล และจัดการใหมีความถูกตอง 
ทันสมัย และสามารถนําไปใชประโยชนไดทันที ซ่ึงประกอบดวยบริบทและความหมาย (ไพบูลย 
เกียรติโกมล และ ณัฏฐพันธ เขจรนันทน 2551 : 221) 

ระบบสารสนเทศ หมายถึง การรวบรวมและจัดกลุมสารสนเทศ ท่ีมีความเกี่ยวเนื่องกันใน
เนื้อหา (Content) และองคประกอบตางๆ    ใหสามารถเรียกมาใช หรือกระจายไปยังผูท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใชในการตรวจติดตาม การควบคุม สนับสนุนการตัดสินใจ การประสานงาน ดานการ
ดําเนินงาน การวิเคราะห และการวางรูปแบบองคกรใหมีประสิทธิภาพ   
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การจัดการเชิงกลยุทธขององคกร หมายถึง วิสัยทัศน พันธกิจ ปจจัยความสําเร็จ และ
เปาหมาย  ท่ีบริษัทในเครือทวีทรัพยกรุป ไดประกาศใชตั้งแตป 2552 ซ่ึงจะมุงเนนใน 4 ดาน คือ 
การขยายกําลังการผลิต การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

การวิเคราะหความตองการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ หมายถึง การศึกษาวิเคราะหและ
กําหนดความตองการระบบสารสนเทศดานตางๆ เพ่ือกําหนดความตองการระบบสารสนเทศระดับ
องคกร (Organizational Requirements) ใหสอดคลองกับปจจัยความสําเร็จ (Critical Success 
Factors) ของกิจการเหมืองแร ของบริษัทในเครือทวีทรัพยกรุป   และสามารถนําไปใชการติดตาม 
ควบคุม และประเมินผลการปฏิบัติ ในสวนงานตางๆขององคกรใหสอดคลองกับเปาหมายเชิงกล
ยุทธ  

บริษัทเครือทวีทรัพย หมายถึง กลุมบริษัทท่ีดําเนินกิจการเกี่ยวกับธุรกิจเหมืองแรในเขต
ภาคเหนือ ซ่ึงเปนกิจการครอบครัวท่ีกอตั้งขึ้นโดยคุณทวีชัย ครุฑใจกลา ประกอบดวยกลุมนิติ
บุคคลดังนี้คือ บริษัทสยามทรัพยทวี เทรดดิ้ง จํากดั บริษัทเชียงใหมทวีทรัพย เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด หาง
หุนสวนจํากัดลานนาทวีทรัพย และบริษัททวีทรัพยลานนา จํากัด  มีสํานักงานใหญตั้งอยูท่ีอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม 

ธุรกิจเหมืองแร หมายถึง การดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ท่ีมีสวนเกี่ยวของกับกิจกรรมตางๆ 
ดังนี้ คือ การเจาะสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ  การดําเนินการขอประทาบัตร การทําเหมืองแร หรือ
การซ้ือขายประทานบัตรและผลผลิตท่ีไดจากการทําเหมือง 

   
 


