บทที่ 1
บทนํา
หลักการและเหตุผล
จากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่กําลังฟนตัว ตัวเลขผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศไทยขยายตัว
ติดตอกันเปนไตรมาสที่สี่ (สํานักยุทธศาสตรและการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค, 2553 : ออนไลน)
หลังจากที่ผานชวงวิกฤติเศรษฐกิจในปที่ผานมา การที่ ภาคอุตสาหกรรมเริ่มมีการขยายตัวทําให
ปริ ม าณความต อ งการการใช เ ชื้ อ เพลิ ง ของประเทศไทยมี แ นวโน ม จะขยายตั ว ตามไปด ว ย
เชนเดียวกับถานหินซึ่งเปนชื้อเพลิงหลักที่สําคัญชนิดหนึ่งที่ใชในภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ใน
ป 2552 ประเทศไทยมีปริมาณการใชถานหินทั้งหมด 34.24 ลานตัน (กระทรวงพลังงาน, สํานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน, 2553 : ออนไลน) แตดวยกําลังการผลิตและแหลงถานหินในประเทศมี
ไมเพียงพอกับความตองการ ทําใหในปที่ผานมาประเทศไทยตองนําเขาถานหินจากตางประเทศสูง
ถึง 16.39 ลานตัน ซึ่งคิดเปนมูลคามากกวา 36,900 ลานบาท และจากการคาดการณ ในป 2553 นี้
หากผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศเพิ่มขึ้นประมาณ 3-4% การนําเขาถานหินของประเทศไทยจะ
เพิ่มขึ้นประมาณ 2.9% (กระทรวงพลังงาน, สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2553 : ออนไลน)
แนวโนมปริมาณความตองการถานหินที่เพิ่มขึ้นนั้น ทําใหทุกบริษัทที่อยูในธุรกิจถานหิน ตางตอง
พัฒนาศักยภาพของตนเพื่อความไดเปรียบทางดานการแขงขันในระยะยาว
บริษัทเครือทวีทรัพย เปนธุรกิจสวนตัวของครอบครัวครุฑใจกลา กอตั้งขึ้นโดยคุณทวีชัย
ครุฑใจกลา ซึ่งปจจุบันทานยังดํารงตําแหนงเปนประธานกรรมการของกลุมบริษัทอยู กลุมบริษัทฯ
ไดดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจเหมืองแรถานหิน ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยมา
ยาวนานกวา 15 ป ประกอบดวยบริษัทในเครือหลายบริษัท คือ บริษัทสยามทรัพยทวี เทรดดิ้ง จํากัด
บริษัทเชียงใหมทวีทรัพย เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด หางหุนสวนจํากัดลานนาทวีทรัพย และบริษัททวีทรัพย
ลานนา จํากัด มีสํานักงานใหญตั้งอยูที่จังหวัดเชียงใหม และมีหนางานกระจายอยูในเขตภาคเหนือ
หลายพื้นที่ (ทวีชัย ครุฑใจกลา, 2552 : สัมภาษณ) ในอดีตกลุมบริษัทไมคอยประสบความสําเร็จ
เทาที่ควรเนื่องจากปจจัยเกี่ยวเนื่องหลายประการ แตในชวงสองถึงสามปทผี่ านมาเกิดวิกฤตพลังงาน
ทําใหราคาเชื้อเพลิง ซึ่งรวมไปถึงราคาถานหินไดปรับตัวสูงขึ้นเปนตามลําดับ ทําใหโครงการหลาย
โครงการของบริษัทในเครือฯ ที่ตองถูกระงับจากสาเหตุที่ราคาถานหินตกต่ําในอดีต กลับมามีความ
เปนไปไดที่จะเปดดําเนินการอีกครั้งประกอบกับโครงการเหมืองถานหินที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน

2
มีความสามารถในการทํากําไรเพิ่มขึ้น ทําใหชวงสองถึงสามปที่ผานมา ยอดขายและกําไรรวมของ
บริษัทในเครือฯสูงขึ้นตามลําดับ อยางไรก็ตามบริษัทฯก็ยังมีปญหาเรื่องระบบการจัดการภายในอยู
มาก ทั้งในเรื่องการบริหารที่เปนแบบธุรกิจครอบครัว การไมเขาใจถึงบทบาทหนาที่และขอบขาย
งานทีร่ ับผิดชอบของพนักงาน การขาดความรูและทักษะในสายวิชาชีพเนื่องจากการรับพนักงาน
โดยใชระบบอุปถัมภและปญหาเรื่องการสื่อสารขอมูลภายในองคกร เปนตน (วัชรี ครุฑใจกลา ,
2553 : สัมภาษณ)
จากแนวโนมของธุรกิจที่กําลังขยายตัว และจุดดอยเรื่องระบบการจัดการ คณะผูบริหาร
ระดับสูงไดตระหนักถึงทั้งโอกาสและอุปสรรคขององคกรเปนอยางดี จึงไดเริ่มนําเอาการจัดการ
เชิงกลยุทธมาใชในองคกร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันในระยะยาว โดยไดดําเนินการมาระยะ
หนึ่งแลว ที่ผานมาทีมงานผูบริหารไดทําการวิเคราะหสภาวะแวดลอมทั้งภายในและภายนอก และ
พัฒนาเปนวิสัยทัศนขององคกร โดยเนนในดานพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทํางานควบคู
ไปกับการพัฒนาระบบการจัดการ จึงไดกําหนดเปนพันธกิจของบริษัทในเครือฯ ใหมุงเนนพัฒนา
ใน 4 ดาน คือ ดานการขยายกําลังการผลิต ดานการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ดานการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร และดานการพัฒนาระบบการจัดการ ทั้ง 4 แนวทางนี้ถูกประกาศใชเปนพันธกิจ
ของกลุมบริษัทในเครือตั้งแตตนป 2552 แตจนถึงปจจุบันซึ่งกระบวนการอยูในขั้นตอนการนํากล
ยุทธไปปฏิบัติ ยังคงติดปญหาเรื่องการตรวจติดตาม และควบคุมการปฏิบัติในแตละสวนงานของ
องคกรใหครบถวนและครอบคลุมตามแนวทางของการจัดการกลยุทธนั้น ยังไมสามารถทําไดอยาง
มีประสิทธิภาพ เนื่องจากไมไดมีการวิเคราะหและกําหนดอยางชัดเจนวา การที่จะนําพาองคกรให
บรรลุ เป า หมายเชิ ง กลยุท ธ ผู บริ หารในแต ละสว นงานจํ าเป น ต องตรวจติ ด ตาม ควบคุ มและ
ประเมินผล โดยใชขอมูลหรือสารสนเทศอะไรบาง การบริหารเชิงกลยุทธที่ใชอยูปจจุบันจึงยังไม
เกิดประโยชนสูงสุดแกองคกร ตามเจตนารมณและความคาดหวังของผูบริหารระดับสูง ปจจุบันแต
ละหนวยงานในองคกรยังคงมีอิสระในการสื่อสารขอมูลหรือสารสนเทศใดๆก็ได มายังฝายจัดการ
ตามที่แตละสวนงานเห็นควร เปนผลใหขอมูลและสารสนเทศที่สื่อสารอยูในองคกร บางสวนก็
เปนประโยชน ขณะที่บางสวนก็ซ้ําซอนและมากเกินความจําเปน ที่สําคัญคือขอมูลและสารสนเทศ
บางสวนที่จําเปน ตองใชใ นการบริหารเชิงกลยุทธ ไมไดถูกรายงานใหทางฝายจัดการรับทราบ
(บริษัทเครือทวีทรัพย, บันทึกประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที2่ , 2553 : แฟมขอมูลคอมพิวเตอร)
จากปญหาที่กลาวมาทั้งหมดเหลานี้ จึงนํามาสูค วามตองการในการจัด ทําหัวขอการคน ควาแบบ
อิสระเรื่องการวิเคราะหความตองการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ ของบริษัทเครือทวีทรัพย เพื่อ
ศึ ก ษาวิ เ คราะห แ ละกํ า หนดความต อ งการระบบสารสนเทศเชิ ง กลยุ ท ธ ในระดั บ องค ก ร
(Organizational Requirements) ของกลุมบริษัทฯ
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ผลการศึกษาจากโครงการนี้จะเปนกรอบที่สําคัญในการทําใหทราบวา องคกรตองการ
ระบบสารสนเทศอะไรบาง เพื่อจะนําไปใชเปนแนวทางในการตรวจติดตาม และควบคุมการ
ปฏิบัติงาน ในสวนงานตางๆขององคกร ใหครบถวนและสอดคลองกับแนวทางการจัดการเชิงกล
ยุทธ รวมทั้งยังจะสามารถใชเปนกรอบความคิดในการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศของ
องคกร ในแตละระบบยอย (System Requirements) ของแตละสวนงานตอไป นอกเหนือจากนี้ผล
การศึกษานี้สามารถใชเปนแนวทางสําหรับผูประกอบการเหมืองแรที่สนใจ ที่จะศึกษาเกี่ยวกับการ
วิเคราะหความตองการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธในธุรกิจเหมืองแร เพื่อนําไปประยุกตใชให
เหมาะสมกับลักษณะการดําเนินงานในธุรกิจของตนเองตอไป
วัตถุประสงค
เพื่ อ วิ เ คราะห ค วามต อ งการสารสนเทศเชิ ง กลยุ ท ธ ร ะดั บ องค ก ร (Organizational
Information Requirements) ของบริษัทเครือทวีทรัพย
ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษา
1) ทํ า ให ท ราบถึ ง ความต อ งการสารสนเทศเชิ ง กลยุ ท ธ ทั้ ง หมดขององค ก ร
(Organizational Requirements) ที่จ ะนําไปใชในการติด ตามผล และควบคุมการปฏิบัติงาน ให
สอดคลองและเปนไปตามแผนกลยุทธที่วางไว
2) สามารถนําไปใชเปนกรอบในการพัฒนาระบบสารสนเทศขององคกร ในแตละระบบ
ยอย (System Requirements) ของแตละหนวยงานตอไป
3)
เปนแนวทางสําหรั บผู ประกอบการเหมืองแร เพื่อ ใชใ นการศึก ษา และนําไป
ประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะการดําเนินงานในธุรกิจของตนเองได
นิยามศัพท
สารสนเทศ คือ ขอมูลที่ถูกรวบรวมมาจัดเก็บ ประมวลผล และจัดการใหมีความถูกตอง
ทันสมัย และสามารถนําไปใชประโยชนไดทันที ซึ่งประกอบดวยบริบทและความหมาย (ไพบูลย
เกียรติโกมล และ ณัฏฐพันธ เขจรนันทน 2551 : 221)
ระบบสารสนเทศ หมายถึง การรวบรวมและจัดกลุมสารสนเทศ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกันใน
เนื้อหา (Content) และองคประกอบตางๆ ใหสามารถเรียกมาใช หรือกระจายไปยังผูที่เกี่ยวของ
เพื่อใชใ นการตรวจติด ตาม การควบคุม สนับสนุน การตัด สิน ใจ การประสานงาน ดานการ
ดําเนินงาน การวิเคราะห และการวางรูปแบบองคกรใหมีประสิทธิภาพ
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การจัดการเชิงกลยุทธข ององคก ร หมายถึง วิสัยทัศน พัน ธกิจ ปจ จัยความสําเร็จ และ
เปาหมาย ที่บริษัทในเครือทวีทรัพยกรุป ไดประกาศใชตั้งแตป 2552 ซึ่งจะมุงเนนใน 4 ดาน คือ
การขยายกําลังการผลิต การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การพัฒ นาศัก ยภาพบุคลากร และการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
การวิเคราะหความตองการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ หมายถึง การศึกษาวิเคราะหและ
กําหนดความตองการระบบสารสนเทศดานตางๆ เพื่อกําหนดความตองการระบบสารสนเทศระดับ
องคก ร (Organizational Requirements) ใหสอดคลองกับปจ จัย ความสําเร็จ (Critical Success
Factors) ของกิจการเหมืองแร ของบริษัทในเครือทวีทรัพยกรุป และสามารถนําไปใชการติดตาม
ควบคุม และประเมินผลการปฏิบัติ ในสวนงานตางๆขององคกรใหสอดคลองกับเปาหมายเชิงกล
ยุทธ
บริษัทเครือทวีทรัพย หมายถึง กลุมบริษัทที่ดําเนินกิจการเกี่ยวกับธุรกิจเหมืองแรในเขต
ภาคเหนือ ซึ่งเปนกิจการครอบครัวที่กอตั้งขึ้น โดยคุณ ทวีชัย ครุฑใจกลา ประกอบดวยกลุมนิติ
บุคคลดังนี้คือ บริษัทสยามทรัพยทวี เทรดดิ้ง จํากัด บริษัทเชียงใหมทวีทรัพย เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด หาง
หุนสวนจํากัดลานนาทวีทรัพย และบริษัททวีทรัพยลานนา จํากัด มีสํานักงานใหญตั้งอยูที่อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม
ธุรกิจเหมืองแร หมายถึง การดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ทีม่ ีสวนเกี่ยวของกับกิจกรรมตางๆ
ดังนี้ คือ การเจาะสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ การดําเนินการขอประทาบัตร การทําเหมืองแร หรือ
การซื้อขายประทานบัตรและผลผลิตที่ไดจากการทําเหมือง

