บทที่ 2
ทฤษฎี แนวคิด และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การคนควาแบบอิสระเรื่อง การวิเคราะหความตองการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ ของ
บริษัทเครือทวีทรัพย ผูศึกษาใชแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ในหัวขอตาง ๆ
ตามลําดับดังนี้
1.แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ
2.แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหองคกรดวยตัวแบบ 7 ปจจัย
3.แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและการพัฒนาระบบสารสนเทศ
4.แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหความตองการสารสนเทศ
5.แนวคิดเกี่ยวกับการทําเหมืองแร

แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management Process)
กระบวนการในการจัดการเชิงกลยุทธขององคกร มีขั้นตอนในการจัดการตามผังในรูปที่
แสดงตอไปนี้ (สาคร สุขศรีวงศ, 2551 : 235-236)
การกําหนดพันธกิจและ
เปาหมายเชิงกลยุทธ
การวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายนอก

การวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายใน

การกําหนดกลยุทธ
ระดับตาง ๆ

การนํากลยุทธไปปฏิบัติ ( Strategy

Implementation)

การควบคุมและประเมินผล
(Controlling and Evaluation)

รูปที่ 1 กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management Process)
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การจัดการเชิงกลยุทธเปนรูปแบบทางการจัดการซึ่งมุงเนนความสําเร็จขององคกร โดย
การพิจารณาสภาพแวดลอมเปนปจจัยสําคัญและแนวทางที่เปนเอกลักษณและโดดเดนเฉพาะตัว มา
เปนจุดเดนที่สําคัญตอการแขงขัน การจัดการเชิงกลยุทธประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ ไดแก การ
วิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคกร การกําหนดพันธกิจและเปาหมายเชิงกล
ยุทธ การนํากลยุทธไปปฏิบัติ และ การควบคุมและประเมินผล กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธจึง
เปนกิจกรรมสนับสนุนกระบวนการจัดการ ที่มุงเนนทิศทางดําเนินงานขององคกรใหสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมทั้ งภายใน และภายนอกและประเมิน ผลเพื่อใหมั่น ใจวากลยุ ทธนั้น จะประสบ
ความสําเร็จไดดังทีค่ าดหวัง
แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหองคกรโดยใชตัวแบบ 7 ปจจัย (McKinsey’s 7S Model)
การวิเคราะหองคกรโดยใชตัวแบบ 7 ปจจัย หรือที่เรียกกันวา McKinsey’s 7S Model เปน
แนวคิดนี้ที่มีการเผยแพรเปนครั้งแรกในป ค.ศ.1980 โดย Robert Waterman, Tom Peter and Julien
Phillips แนวคิดนี้ตองการนําเสนอประสิทธิภาพขององคกรธุรกิจ ผานทางความสัมพันธของปจจัย
ตางๆ 7 ประการ วามีลักษณะหรือสภาพการณในขณะนั้นเปนอยางไร ตามปจจัยดังตอไปนี้ (Dumler
P. and Skinner J., 2008 : 156)
กลยุทธ (Strategy) องคกรตองมีกลยุทธหรือแผนซึ่งอธิบายแผนกิจกรรมที่องคกรตองปฏิบัติ
ตามเพื่อใหบรรลุเปาหมายในภาพรวม แผนนั้นควรมีความชัดเจนและนําไปสูการปฏิบัติการไดอยาง
จําเพาะเจาะจง
โครงสราง (Structure) เปนลักษณะโครงสรางขององคก รที่แสดงความสัมพันธร ะหวาง
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ รวมถึงขนาดการควบคุม การรวมอํานาจ และการกระจายอํานาจ
ของผูบริหาร การแบงโครงสรางงานตามหนาที่ ตามลักษณะงานขององคกรไดอยางเหมาะสม และ
สอดคลองกับแผนกลยุทธ
ระบบ (Systems) เปนโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) ซึ่งไดรวมเอา ระบบบัญชี ระบบ
สารสนเทศ และระบบการจัดการอื่น ๆ ที่ไดกําหนดกระบวนการตางๆ ที่องคกรตองการไว และ
กระบวนการและลํ า ดั บ ขั้น การปฎิบั ติ งานทุ ก อย า งควรเป นระบบที่ มีค วามตอ เนื่ อ งสอดคล อ ง
ประสานกันในทุกระดับ
รูปแบบการบริหาร (Style) จะสะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมองคกร ซึ่งเกิดจากผูนําองคกร
แนวคิด และคุณ คาของผู นํา จะถู ก สะทอนออกมาจากรูปแบบการบริหาร ผานทางนโยบาย การ
ตัดสินใจ การสั่งการ การควบคุม การจูงใจ และพฤติกรรมของผูนํา และผูบริหารระดับสูง
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พนักงาน (Staff) หมายถึง บุคคลที่ทํางานใหกับองคกร ทรัพยากรบุคคลขององคกรมีความ
รับผิดชอบในการจัดทําแผน และทําตามแผน ซึ่งสนับสนุนตอการทําใหองคกรบรรลุเปาหมายการ
ดังนั้นองคกรควรคัด เลือกบุคลากรที่มีค วามสามารถเขามารวมงาน และการพัฒนาบุคคลกรอยาง
ตอเนื่อง
ทัก ษะ (Skills) หมายถึง สิ่งที่ ทําใหองค ก รแตกตา งจากคูแ ขง เชน ความความรู ความ
เชี่ยวชาญในดานตางๆของทีมงาน ดังนั้นองคกรตองมีแนวทางในการสราง ทักษะและเพิ่มความรู
ความสามารถใหกับพนักงาน
คานิยมรวม (Shared values) หมายถึง ความเชื่อในการที่จะสรางสรรคสิ่งตางๆรวมกัน
รวมถึงคานิยมที่จะเปนแนวทางของพฤติกรรมกลุม คานิยมรวมจะถูกถายทอดจากพนักงานเดิมไปสู
พนักงานใหมผานทางเรื่องราวตางๆภายในองคกร การสอนงาน การฝกอบรม เปนตน
ปจจัยทั้ง 7 ประการ สามารถนํามาอธิบายภาพรวมเกี่ยวกับองคกรไดอยางชัดเจน เพื่อที่จะนําไปสู
การวางแผนกลยุทธ หรือ นําไปทําการประเมินจุดแข็ง จุดออน ขององคกรเทียบกับคูแขงตอไป
แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศ หมายถึ ง การรวบรวมองค ประกอบตางๆ ที่ทํา หนา ที่รวบรวม
ประมวลผล จัดเก็บ และแจกจายขอมูลขาวสาร เพื่อผลิตสารสนเทศที่สามารถเรียกมาใช หรื อ
กระจายไปยังผูที่เกี่ยวของ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ การประสานงาน การดําเนินงาน การควบคุม
การวิเคราะห และการวางรูปแบบองคกรใหมีประสิทธิภาพ (Laudon C. และ Laudon P., 2000)
องคประกอบของระบบสารสนเทศ ประกอบดวย 4 สวน คือ
1) สวนนําเขา (Input) คือ ขอมูล (Data) หมายถึง ขอเท็จจริงที่เปนตัวเลข สัญลักษณหรือ
ขอความที่ยังไมผานการประมวลผลใหมีความสมบูรณ และยังไมสามารถ
นํามาใชประกอบการตัดสินใจได
2) สวนประมวลผล (Process) คือสวนที่ทําหนาที่ปรับเปลี่ยนขอมูลที่นําเขามาใหอยูในรูปแบบ
ที่สามารถนําไปใชงานได
3) สวนผลลัพธที่ได (Output) คือ สารสนเทศ (Information) หมายถึง ขอมูลที่ผานการ
ประมวลผลดวยวิธี ก ารตางๆ ใหอยูใ นรูปแบบที่มีค วามสัมพัน ธกัน หรือ เกี่ย วของกัน
สามารถนําไปใชประกอบการตัดสินใจได
4) สวนขอมูลยอนกลับ (Feedback) คือ การสงผลที่ไดรับกลับไปยังบุคลากรในองคกรเพื่อใช
ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และปรับปรุงกระบวนการนําเขา
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ความสัมพันธขององคประกอบตางๆ ในระบบสารสนเทศแสดงไดดังตอไปนี้
สวนนําเขา
(Data)

สวนประเมินผล
(Process)

สวนผลลัพธ
(Information)

สวนขอมูลยอนกลับ
(Feedback)

รูปที่ 2 ระบบสารสนเทศ (Laudon C. และ Laudon P., 2000)
นอกจากนี้ในขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศนั้น สามารถแบงออกไดเปน 5 ขั้นตอน
(ไพบูลย เกียรติโกมล และ ณัฏฐพันธ เขจรนัน ทน 2551 : 100-101) ไดแก ขั้นตอนการสํารวจ
เบื้องตน (Preliminary Investigation) ขั้นตอนการวิเคราะหความตองการ (Requirement Analysis)
ขั้น ตอนการออกแบบระบบ (System Design) ขั้นตอนการจัดหาอุปกรณของระบบ (System
Acquisition) และขั้นตอนการติดตั้งระบบและการบํารุงรักษาระบบ (System Implementation and
Maintenance) โดยในระหวางขั้นตอนการวิเคราะหระบบและขั้นตอนการออกแบบระบบนั้น เปน
กระบวนการที่จําเปนตองระบบที่ตองมีการสื่อสารความตองการของระบบระหวางผูวิเคราะหความ
ตองการ (Analyst) และผูพัฒนาระบบ (Developer) จึงตองมีเครื่องมือมาชวยในการสื่อสารให
สามารถเขาใจงาย และสามารถนําไปพัฒนาระบบในขั้นตอนตอไปไดทันที ซึ่งเครื่องมือนั้นก็คือ
แผนภาพการไหลของขอมูล (Data Flow Diagram)
แผนภาพการไหลของขอมูล (Data Flow Diagrams, DFDs) ถูกใชกันอยางแพรหลายตั้งแต
ชวงกอนป 1980 เพื่อใชในการวิเคราะหแบบโครงสราง (Structured Analysis) และออกแบบระบบ
เป น เครื่อ งมือ ของนัก วิ เคราะหร ะบบที่ ชว ยให สามารถเข า ใจกระบวนการทางานของแต ล ะ
หนวยงาน ทําใหทราบถึงการรับ/สงขอมูล การประสานงานระหวางกิจกรรมตาง ๆ ในการ
ดําเนินงาน ซึ่งเปนแบบจําลองของระบบ แสดงถึงการไหลของขอมูลทั้ง ปจจัยเขา (Input) และ
ผลลัพธ (Output) ระหวางระบบกับแหลงกําเนิด รวมทั้งปลายทางของการสงขอมูล ซึ่งอาจเปน
แผนก บุคคล หรือระบบอื่นๆ โดยขึ้นอยูกับระบบงานและการประสานงานภายในระบบนั้น
นอกจากนี้ยังชวยใหรูถึงความตองการขอมูลและขอบกพรองในระบบงานเดิม เพื่อใชในการ
ออกแบบการปฏิบัติงานในระบบใหม
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รูปแบบการเขียนแผนภาพการไหลของขอมูลที่เปนที่นิยมมีอยู 2 รูปแบบ คือ รูปแบบของ
Gane and Sarson และรูปแบบของ Yourdon สัญลักษณที่ใชในแผนภาพการไหลของขอมูลตาม
รูปแบบของ Gane and Sarsonเปนดังนี้(วัชรี อุทธโยธา, 2551)
เรียกวา External Entity แสดงถึง บุคคล หนวยงานในองคกร
หรือระบบงานอื่นๆ ที่อยูภายนอกขอบเขตของระบบ แตมี
ความสัมพันธกับระบบโดยเปนผูสงหรือผูรับขอมูลจากระบบ

เรียกวาProcess เปนสัญลักษณของการประมวลผลที่เกิดขึ้นใน
ระบบหรือสวนที่ทําใหขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงไป

เรียกวาData Storeแสดงถึงสวนที่เก็บขอมูลและสามารถใช
แทนสิ่งตางๆที่เปนการจัดเก็บขอมูลไดเชนไฟลขอมูลและ
ฐานขอมูล

เรียกวาData Flowเปนสัญลักษณแสดงถึงเสนทางการไหลของ
ขอมูลแสดงทิศทางของขอมูลจากขั้นตอนการทํางานหนึ่งไปยัง
อีกขัน้ ตอนหนึ่ง
แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหความตองการสารสนเทศ
การที่จะกําหนดไดวาองคการตองการจัดทําระบบสารสนเทศอะไรนั้นตองมีการกําหนด
ความตองการสารสนเทศขององคการ ที่สามารถสนองตอบตอองคการไดอยางมีประสิทธิภาพนั้นมี
วิธีการพื้นฐาน 2 วิธี คือ การวิเคราะหองคการ และปจจัยแหงความสําเร็จ ซึ่งอาจเลือกใชวิธีใดวิธี
หนึ่งก็ได ดังนี้ (Laudon C. และ Laudon P., 2004)
1) การวิเคราะหองคการ (Enterprise Analysis) หรือ การวางแผนระบบธุรกิจ (Business
Systems Planning, BSP) เปนการวิเคราะหความตองการสารสนเทศของทั้งองคการ โดยพิจารณา
จากหนวยงาน (Unit) หนาที่งาน (Function) กระบวนการทํางาน (Process) และขอมูล (Data) ที่
เกี่ยวของใหครอบคลุมและครบถวน
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วิธีการนี้ใชการสัมภาษณจากผูบริหารระดับตาง ๆ ถึง การใชขอมูลของหนวยงาน หนาที่
งาน กระบวนการทํางาน สิ่งแวดลอมที่แตละคนทํางาน วัตถุประสงคที่ตองการ และความตองการ
ขอมูล ผลจากการสัมภาษณจะรวบรวมไวเปนตาราง โดยระบุผูสรางขอมูลและผูใชขอมูล ขอดี ของ
การวิเคราะหองคการ คือ ไดขอมูลทั้งหมด ขอจํากัด คือ มีขอมูลปริมาณมาก ทําใหยากตอการ
วิเคราะห เสี ยคาใชจา ยในการรวบรวมและการวิ เ คราะหสู ง สว นใหญ ก ารวิเคราะหองคก าร
สัมภาษณผูบริหารระดับตน และระดับกลาง ผลที่ไดจึงมักเนนขอมูลที่ใชงานของตน แทนการ
มุงเนนหาขอมูลที่มีความสําคัญในการตอบสนองเปาหมายขององคการ
การวางแผนระบบงานธุรกิจ (Business Systems Planning, BSP) เปนขั้นตอนการทํางานที่
มุงเนนการวิเคราะหความตองการสารสนเทศขององคกร โดยการศึกษาถึงโครงสรางของหนวยงาน
หนาที่การทํางาน กระบวนการทํางานและขอมูลแตละตัว ซึ่งจะชวยใหทราบถึงสวนประกอบที่
สําคัญและคุณ สมบัติข องขอมู ลทั้งหมด วิธีก ารนี้จ ะเริ่มต น จากวั ต ถุประสงคข ององค ก รไปสู
โครงสรางองคกรเพื่อทําการกําหนดกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) จากนั้นจึงเปนการ
กําหนดขอมูลทางธุรกิจ (Business Data) ที่ใชในการดําเนินกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อนําไปสูการ
กําหนดสถาปตยกรรมสารสนเทศ (Information Architecture) ซึ่งทําใหเกิดฐานขอมูลและสะทอน
ไปสูร ะบบงานที่ตองใชขอมูลจากฐานขอมูลในการดําเนินธุรกรรมตามกระบวนการทางธุรกิจ จึง
จะตอบสนองกับวัตถุประสงคขององคกร (Laudon C. และ Laudon P., 2000)
วิธีการในการวิเคราะห เริ่มจากการสุมตัวอยางผูบริหาร มาทําการสัมภาษณ และตั้งคําถาม
เกี่ ย วกับ วิ ธี ก ารที่ แ ตล ะคนใช ข อ มู ล แหลง ที่ ม าของข อมู ล สิ่ง แวดลอ มที่ แต ล ะคนทํ า งาน
วัตถุประสงคที่ตองการ วิธีการตัดสินใจ และ ความตองการขอมูล จากนั้น นําผลลัพธที่ไดจากการ
สัมภาษณผูบริหาร มารวบรวมเขาดวยกันเปนหนวยงาน (Unit) หนาที่งาน (Function) กระบวนการ
ประมวลผล (Process) และตารางขอมูล (Data Matrix) ขอมูลจะถูกจัดแยกประเภทใหอยูในกลุม
งานประยุกตที่เหมาะสม คือแตละกลุมจะสนับสนุนกระบวนการทํางานที่คลายกัน ผลลัพธจากการ
วิเคราะหความตองการสารสนเทศแบบการวางแผนระบบธุรกิจ แสดงตัวอยางไดดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ความสัมพันธในระหวางชั้นของขอมูลกับกระบวนการทางธุรกิจ

“U” = ผูใชขอมูล (Users of data)
“C” = ผูสรางขอมูล (Creators of data)
จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นถึงการมีสวนเกี่ยวของของขอมูลกับกระบวนการ วามีขอมูล
ใดบางที่ตองการเพื่อที่จะนําไปสนับสนุนการปฏิบัติงานในแตละกระบวนการธุรกิจ โดยกําหนดให
“C” แสดงถึง กระบวนการที่ทําหนาที่ในการสรางขอมูล (Creators of Data) และ “U” แสดงถึง
กระบวนการที่ทําหนาที่ในการใชขอมูล (Users of Data) นอกจากนี้ยังสามารถแสดงใหเห็นถึงกลุม
ขอมูลที่สนับสนุนการปฏิบัติงานในแตละกระบวนการธุรกิจ โดยระบุไดวากลุมขอมูลใดเกิดขึ้นใน
กระบวนการใด และใครเปนผูรับผิด ชอบในการปฏิบัติงานหรือเปน ผูมีสวนเกี่ยวของหลัก ใน
กระบวนการนั้น เมื่อสามารถระบุการเชื่อมโยงของกระบวนการ ขอมูล และหนวยงานไดแลว ก็จะ
สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานหนวยงานได
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2) การวิเคราะหเชิงกลยุทธ (Strategic Analysis) หรือ ปจจัยแหงความสําเร็จ หรือซีเอสเอฟ
(Critical Success Factor, CSF) เปนการวิเคราะหวา อะไรคือปจจัยสําคัญที่ทําใหองคการสามารถทํา
ไดตามเปาหมายที่ตั้งไว ซึ่งการบรรลุเปาหมายนี้ถือวาเปนความสําเร็จขององคการ การวิเคราะห
ปจจัยแหงความสําเร็จเริ่มจากการพิจารณา ภารกิจและเปาหมายขององคการแตละเปาหมาย และ
วิเคราะหวาเปาหมายแตละขอนั้นมีปจจัยสําคัญอะไรบางที่ชว ยใหเกิดความสําเร็จ เมื่อรวบรวม
ปจจัยแหงความสําเร็จทั้งหมดแลว จึงนําปจจัยแหงความสําเร็จมาวิเคราะหกับสภาพแวดลอมดาน
ศัก ยภาพและความพรอมขององคก าร หรือการวิเคราะหสวอต (SWOT analysis) ซึ่งเปนการ
วิเคราะหประเด็นสําคัญ 4 ดาน คือ สถานการณภายในขององคการดานจุดแข็ง (Strength) จุดออน
(Weakness) ขององคการ และสถานการณภายนอกขององคการดานโอกาส (Opportunity) และ
อุปสรรคหรือภาวะคุกคาม (Threat) ผลที่ไดทําใหมีขอมูลในการกําหนดความตองการสารสนเทศ
ขององคการไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับสภาวะแวดลอม และนําไปสูความสําเร็จขององคการ
ได โดยนํามาจัดลําดับความสําคัญ เพื่อการลงทุนในระบบสารสนเทศ เกณฑ ผลประโยชนที่ไดรับ
การลงทุนดานทรัพยากรและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
วิธีก ารของป จ จัยแหงความสํา เร็จ ใชวิธี ก ารสัม ภาษณ ผูบริห ารเกี่ ย วกับ วัต ถุป ระสงค
เปาหมาย และผลที่คาดหวังเกี่ย วกับปจ จัยสําคัญ ที่รวบรวมมา ขอดี คือ มีปริมาณขอมูลที่ตอง
วิเคราะหไมมาก และมุงเนนปจจัยที่เกี่ยวของจากสภาพแวดลอมตางๆ ขอจํากัด คือ การไดขอมูล
จากผูบริหารดานเดียว ขอมูลนั้นอาจมีความเอนเอียงไปตามความตองการของผูบริหารได จึงอาจ
ไมใชเปนขอมูลที่เปนตัวแทนขององคการอยางแทจริง วิธีการวิเคราะหปจจัยแหงความสําเร็จตาม
แนวคิดของ Laudon แสดงไดดังรูปที่ 3
นอกเหนือจากแนวคิดของ Laudon ที่ไดกลาวมาแลวนั้นก็ยังมีนักวิชาการอีกกลุมหนึ่ง คือ
Rockart, Mcnurlin และ Sprague แหง Sloan School of Management Massachusetts Institute
of Technology ก็ไดพัฒนาวิธีการปจจัยความสําเร็จ (Critical Success Factor, CSF) ขึ้นในป1989
(ศรีสมรัก อินทุจันทรยง, 2550 : 289-291) และไดนําวิธีการนี้มาใชเพื่อกําหนดความตองการของ
ผูบริหารระดับสูง วิธีการ CSF ที่ถูกพัฒนาขึ้นมานี้ จะมุงเนนไปที่ความตองการสารสนเทศของ
ผูบริหารแตละคนที่มีในขณะนั้นเปนหลัก องคกรสามารถนําความตองการสารสนเทศเหลานั้นไป
ใชในการกําหนดเปนระบบสารสนเทศที่องคกรพึงพัฒนา โดยกระบวนการจะใชการสัมภาษณ
ผูบริหารถึงปจจัยสําคัญที่ผลตอความสําเร็จในการบริหาร ของผูบริหารแตละราย การสัมภาษณ
ผูบริหารแตละรายจะกระทํากี่ครั้ง ขึ้นอยูกับความจําเปนในความชัดเจนของขอมูลสําคัญที่ไดจาก
การสัมภาษณ ผลการสัมภาษณจะเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จในมุมมองของผูบริหารแต
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ละรายที่จ ะมีจํานวนไมมากนัก จะถูกรวบรวมและวิเคราะหจัดเปน ภาพรวมและขอสรุปปจจัย
สําคัญที่มีผลตอความสําเร็จขององคกร

ภารกิจขององคการ

วัตถุประสงค
แตละวัตถุประสงค
แตละปจจัยแหงความสําเร็จ
ปจจัย
แหงความสําเร็จ
จุดแข็ง

จุดออน

โอกาส

อุปสรรค

ระบบสารสนเทศ
ที่ตองการ

ระบบสารสนเทศตาม
ความสําคัญและจําเปน

รูปที่ 3 แสดงการวิเคราะหความตองการสารสนเทศขององคการ
โดยปจจัยแหงความสําเร็จตามแนวคิดของ Laudon
ปจจัยสําคัญที่มีผลตอสําเร็จขององคกรเหลานั้นจะเปนแนวทางหลักในการพัฒนาสารสนเทศ และ
นําเสนอสารสนเทศดานต างๆเพื่อใหองคกรใชในการดําเนินงานตอไป วิธีก ารวิเคราะหค วาม
ตองการสารสนเทศตามวิธีการปจจัยแหงความสําเร็จตามแนวคิดของ John Rockart มีขั้นตอนการ
จัดทํา ดังแสดงในรูปที่ 4
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ปจจัยสําคัญที่มีผล
ตอความสําเร็จของ
ผูบริหาร ก

ปจจัยสําคัญที่มีผล
ตอความสําเร็จของ
ผูบริหาร ข

ปจจัยสําคัญที่มีผล
ตอความสําเร็จของ
ผูบริหาร ค

ปจจัยสําคัญที่มีผล
ตอความสําเร็จของ
ผูบ ริหาร ง

รวบรวมและวิเคราะหปจจัยสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จของผูบริหารแตละราย

จัดทําขอตกลงถึงปจจัยสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จขององคกร

กําหนดปจจัยสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จขององคกร

ระบุลักษณะของระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจและฐานขอมูล

ใชปจจัยสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จของ
องคกรในการจัดลําดับความสําคัญของ
ระบบสารสนเทศ

รูปที่ 4 ขั้นตอนวิธีการ Critical Success Factor ตามแนวคิดของ John Rockart
ปจจัยสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จที่ผูบริหารแตละรายกําหนดมานั้นจะเปนปจจัยที่มีผลตอ
ความสําเร็จที่จําเปน และสําคัญในชวงเวลาขณะนั้น ๆ ดังนั้นมิติของเวลาจึงจะตองนํามาพิจารณา
เพราะหลังจากเวลาผานพนไปสักระยะหนึ่ง ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จบางประการอาจจะหมด
ความสําคัญหรือลดระดับความสําคัญลง ดังนั้นผูบริหารจึงควรใสอยางเต็มที่ กับปจจัยที่มีตอผล
ความสําเร็ จ ดังกลาวและทํา การทบทวนความสําคัญ ของป จ จัยที่ มีผลต อความสําเร็จ ตามชว ง
ระยะเวลา เพื่อใหปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จที่องคกรระบุไวดํารงสภาพเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอ
ความสําเร็จอยูเสมอ นอกจากนี้ Rockart และคณะพบวา เเหลงที่มาของปจจัยที่สําคัญที่มีผลตอ
ความสําเร็จที่ผูบริหารมองเห็นนั้นมาจาก 4 แหลงดังนี้
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1. อุตสาหกรรมที่องคกรนั้นประกอบการอยู ซึ่งแตละอุตสาหกรรมก็จะมีปจจัยที่มีผลตอ
ความสําเร็จที่แตกตางกันออกไป
2. สถานการณขององคก รเทียบกับสถานการณในอุต สาหกรรม ซึ่งจะมาจากองคก ร
ขนาดใหญในอุตสาหกรรมที่จะเปนแบบอยางใหกับองคกรขนาดเล็ก ทั้งนี้เนื่องจากวา
องคกรในอุตสาหกรรมกันมักจะมีปจจัยสําคัญแหงความสําเร็จ คลาย ๆ กัน อาจจะ
แตกตางกันบางในเรื่องของลําดับความสําคัญและรายละเอียดประกอบปจจัยนั้น ๆ
3. สิ่ง แวดล อ ม เช น ข อ กํา หนดของกฎหมาย นโยบายรั ฐ บาลที่ เ กี่ ยวข อ งกั บ การ
ดําเนินงานขององคกร นอกเหนือจากนั้นก็ไดแก คูแขง ลูกคา เปนตน การกําหนด
ปจจัยสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จจากสิ่งแวดลอมจะขึ้นอยูกับองคกรเปนหลัก เชน
องคก รที่ไดรับประโยชนจากการคุมครองของกฎหมายแตเมื่ อขอตกลงการคาเสรี
เกิดขึ้นสภาพการคุมครองหมดไป การปรับตัวสําหรับแขงขันจึงตองกระทํา
4. ปจจัยชั่วคราวขององคกร (Temporal Organization Lactase) ปจจัยเหลานี้ไดแก
ปจจัยหรือกิจกรรมบางประการในองคกรที่ควรจะเปนกิจกรรมที่ดําเนินงานไดปกติ
แตใจขณะนั้นกิจกรรเหลานั้น มีสภาพที่ตองการปรับปรุงใหดีขึ้น ตัวอยางเชน การ
บริหารลูกหนี้ เปนตน

นอกเหนือจากการวิเคราะหความตองการสารสนเทศดวย 2 วิธีที่ไดนําเสนอมาแลวขางตน
ก็ยังมีวิธีก ารวิเคราะหความตองการสารสนเทศแบบการวิ เคราะหผลลัพธ และวิธีก ารนําไปสู
ผลลัพธหรือ Ends-Means Analysis, EMA (ชัยยศ สัน ติวงษ และ นิตยา เจรียงประเสริฐ, 2546 :
116-117) ซึ่งเปนการการวิเคราะหผลลัพธที่องคกรหรือหนวยงานตองการ และวิธีการจะนําไปสู
ผลลัพธที่ตองการ รวมทั้งการคํานึงถึงประสิทธิผล (Effectiveness) คือ การบรรลุถึงผลลัพธที่
ตองการ และประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ วิธีการใชทรัพยากรอยางคุมคาในการไดมาซึ่งผลลัพธ
ที่ตองการ
การคนควาอิสระเรื่องการวิเคราะหความตองการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ ของบริษัท
ในเครื อ ทวีท รั พย ฉ บั บนี้ มุ งเน น การวิเ คราะห ค วามตอ งการระบบสารสนเทศระดั บ องค ก ร
(Organizational Requirements) จึงไดเลือกใชแนวคิดการวิเคราะหสารสนเทศดว ยวิธีวิเคราะห
ปจจัยความสําเร็จ (Critical Success Factors) โดยจะยึดหลักการวิเคราะหตามแนวทางของ John
Rockart และคณะ เปนหลัก
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แนวคิดเกี่ยวกับการทําเหมืองแร
การทําเหมืองแร (Mining) หมายถึง การกระทําแกพื้นที่ไมวาจะเปนที่บกหรือที่น้ํา เพื่อให
ไดมา ซึ่งแรดวยวิธีการอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายวิธีการ ตามหลักวิชาการ ซึ่งตามหลักวิชาการมี
การแบงการทําเหมืองออกเปน 2 วิธีใหญ ๆ (กระทรวงอุตสาหกรรม, ฝายอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร, 2553 : ออนไลน) คือ การทําเหมืองเปด (Surface Mining) และการทําเหมืองใตดิน
(Underground Mining)
การทําเหมืองเปด (Surface Mining) เปนการทําเหมืองที่มีการกระทําตอพื้นที่ โดยเริ่มจาก
ผิวดินลงไปจนถึงบริเวณสวนที่เปนแหลงแรหรือบริเวณแร ซึ่งหนาเหมืองจะอยูในพื้นทีโ่ ลงแจงใน
บริเวณกวาง โดยไมมีเปลือกดินอยูเหนือบริเวณหนาเหมืองที่กําลังมีการเจาะระเบิดหรือขุดตักแร
อยู วิธีก ารทําเหมืองสามารถแบงออกเปน วิธีตาง ๆ ดังนี้ เหมืองแลน เหมืองสูบ เหมืองฉี ด
เหมืองเรือขุด เหมืองเรือสูบ เหมืองหาบ เปนตน
การทําเหมืองใตดิน (Underground Mining) เปนการทําเหมืองที่มีการเจาะชองทางขนาด
ไมใหญโตนักเขาหาบริเวณที่เปนแหลงแร เพื่อขุดสินแรที่วางตัวอยูใตดิน จึงมีสวนเปลือกดินปด
ทับอยูเหนือบริเวณหนาเหมือง การทําเหมืองใตดินจะทําไดเมื่อคาใชจายในการทําเหมืองใตดินต่ํา
กวาคาใชจายในการเปดเปลือกดิน เชน ในแหลงแรที่อยูลึกลงไปจากผิวดินมาก ๆ หรือในแหลงแร
ที่เปนสายแรขนาดเล็กวางตัวคอนขางในแนวดิ่ง และไมคุมคาตอการเปดเปลือกดินที่อยูรอบ ๆ
สายแร เปนตน ซึ่งสามารถแบงวิธีทําเหมืองออกเปนวิธีตาง ๆ ดังนี้ เหมืองอุโมงค เหมืองปลอง
เหมืองเจาะงัน เหมืองละลายแร
การทําเหมืองถานหินในประเทศไทยสวนใหญใชวิธีการทําเหมืองแบบเปด โดยวิธีการทํา
เหมืองหาบ ซึ่งก็คือ วิธีการทําเหมืองโดยใชเครื่องขุดหรือการระเบิดขุด หรือเปดหนาเหมืองใหเปน
บอหรือขั้นบัน ได แลวนําเอาหิน ดินทรายปนแรไปเขาเครื่อง อุปกรณแตงแร หรือใชค นงาน
คัดเลือกแร นําไปใชประโยชนโดยตรง เชน การทําเหมืองลิกไนตข องการไฟฟาฝายผลิต แหง
ประเทศไทย เหมืองสังกะสี ที่จังหวัดตาก เหมืองยิปซัมทั่วไป และเหมืองหินในหลายจังหวัด
ปจ จัยที่ตองคํานึงถึงในการทําเหมืองหาบมี ดังนี้ (มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร, คณะ
วิศวกรรมศาสตร, ภาควิชาการเหมืองแร, 2553 : ออนไลน)
1.สามารถผลิ ต แร ไ ด ต ามเป า หมายที่ ว างไว คื อ สามารถควบคุ ม ได ทั้ ง ปริ ม าณและ
คุณภาพ
2.ควบคุมตนทุนการผลิตและคาใชจายตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นได
3.การเลือกเครื่องจักรอุปกรณตาง ๆในการทําเหมืองมีความเหมาะสมตั้งแต เครื่องจักรที่ใช
ในการเจาะ การตัก การขน และการยอยขนาด
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4.สามารถปองกันและแกไขปญหาทางดานสิ่งแวดลอมไดตั้งแตเรื่องทัศนียภาพ
แรงสั่นสะเทือนจากการระเบิด ฝุน เสียง ฯลฯ
5. มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการทําเหมืองประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนการพัฒนาหนาเหมือง (Development) มีจุดมุงหมายเพื่อเตรียมการผลิต ไดแก ตัด
เสนทางขนเครื่องจัก รอุปกรณก ารทําเหมืองขึ้นสูหนางาน เปด เปลือกดิน และพัฒนาใหเปนหนา
เหมืองที่พรอม เพื่อการผลิตแร ตัดเสนทางเพือ่ ใชเปนเสนทางหลักในการขนแร ตลอดจนการปรับ
พื้นที่และสรางอาคารตาง ๆ ซึ่งขอมูลทั้งหมดจะมาจากวิศวกรเหมืองแรเปนผูออกแบบและวาง
แผนการทําเหมือง
ขั้นตอนการผลิตแร (Production) จากการออกแบบการทําเหมืองที่ทราบอัตราการผลิต ที่
แนนอน เลือกใชเครื่องจักร อุปกรณตาง ๆ ไดแลว มีผลการสํารวจที่ชัดเจน และไดกําหนดวิธีการ
ปองกันและแกไขทางดานสิ่งแวดลอมนั้น ทําใหทราบวา แผนการทําเหมืองและหนาเหมืองจะเปนรูป
ใด ก็จะถึงขั้นตอนการปฏิบัติ ซึ่งมีขั้นตอนการเจาะ การระเบิด การเปดหนาดิน การขนเปลือกดิน
และการสตอกดินและแร เปนตน
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
วัชรี อุทธโยธา (2551) ศึกษาเรื่องการวิเคราะหความตองการระบบสารสนเทศดานการ
จัดการ บริการรับฝากสิน คาเกษตร ของธุร กิจ หองเย็นในจังหวัด เชียงใหม มีวัต ถุประสงคเพื่อ
วิเคราะหค วามต องการระบบสารสนเทศดา นการจัด การ โดยใชวิธี ก ารวางแผนระบบธุ ร กิ จ
(Business System Planning) และแผนภาพการไหลของขอมูล (Data Flow Diagram) ซึ่งได
ทําการศึกษาธุรกิจหองเย็นขนาดใหญจํานวน 2 แหง ไดแก บริษัทเชียงใหมบูรพาหองเย็น กรุป
จํากัด และ บริษัท เชียงใหมธนาธรฟารม จํากัด โดยใชการรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณผูบริหาร
และพนักงานที่เกี่ยวของในบริษัท จํานวน 9 ทาน ผลการศึกษาพบวาปญหาดานการจัดการ รับฝาก
สินคาของบริษัททั้ง 2 แหง ไดแก การจัดเก็บสินคาและการคนหาสินคาลาชา สินคาเกิดความ
เสียหายในระหวางการจัดเก็บ ไมสามารถรองรับความตองการฝากสินคาลวงหนา ได ไมทราบ
ปริมาณสินคาคงเหลือภายในหองเย็น พนักงานคิดอัตราคาฝากสินคาไมถูกตอง และผูบริหารไม
ทราบสถานะของกิจการ จากปญหาดังกลาวสามารถนํามาสูการวิเคราะหความตองการสารสนเทศ
ของธุรกิจ โดยวิธีการวางแผนระบบธุรกิจ (Business System Planning) เพื่อศึกษาถึงกระบวนการ
และขอมูลที่ตองการ โดยทําใหทราบวากระบวนการใดที่จะทําการสรางขอมูล (Creators of Data)
และกระบวนการใดเปนผูใชขอมูล (Uses of Data) ซึ่งจากขอมูลที่วิเคราะหไดทั้งหมด พบวามีกลุม
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ขอมูลประกอบดวย 6 กลุม ไดแก ขอมูลการจอง ขอมูลลูกคา ขอมูลการรับฝากสินคา ขอมูลแผนผัง
การจัดเก็บสินคา และขอมูลอุณหภูมิหองเย็น
กุลฉัตร ณ อยุธยา (2547) ศึกษาเรื่อง การวางแผนกลยุทธระบบสารสนเทศของบริษัทไทยนิจิ อินดัสทรี จํากัด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อวางแผนกลยุทธระบบสารสนเทศของธุรกิจขนาดกลาง
หรือขนาดยอม เกี่ยวกับผูผลิตและจัดจําหนายขนมขบเคี้ยวจากแปงขาวเหนียว (Glutinous Rice
Snake Cracker) การรวบรวมขอมูลใชวิธีการสัมภาษณผูบริหาร พนักงาน และผูมีสวนเกี่ยวของ ใน
กิจกรรมการผลิต บัญชี การตลาด งานบริหารบุค คล งานเกี่ยวกับวิจัยพัฒนา ตลอดถึงรวบรวม
ขอมูลจากเอกสารที่มีอยูและตําราการบริหารสารสนเทศ แลวนํามาเปรียบเทียบกับทฤษฏีก าร
วางแผนกลยุทธระบบสารสนเทศ ตามหลักการ 4 ขั้น ตอน ไดแก 1) การวางแผนกลยุทธระบบ
สารสนเทศ 2) การวิเคราะหความตองการสารสนเทศ 3) การจัดสรรทรัพยากร 4) การวางแผน
โครงการ ผลการศึก ษาพบวา จากสถานการณเศรษฐกิจที่ข ยายตัว บริษัทฯจําเปนอยางยิ่งที่ตอง
นําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหกับกระบวนการทางธุรกิจ และการ
วางแผนกลยุทธระบบสารสนเทศนั้น ตองสอดคลองกับกลยุทธข องธุร กิจ เองดว ย เชน ใชชว ย
สนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร ชว ยสรางวัฒ นธรรมองคกร ชวยพั ฒนาการสื่อสารภายใน
องคกร ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและควบคุมคุณภาพ ชวยเพิ่มโอกาสทางดานการตลาด เปน
ตน
จันทรราตรี ลิ้มลือชา (2547) ศึกษาเรื่อง การวางแผนกลยุทธระบบสารสนเทศของบริษัท
มหาบูรพาผลิตภัณฑอาหาร จํากัด การรวบรวมขอมูลใชวิธีการสัมภาษณผูบริหาร และพนักงานที่
เกี่ยวของจํานวน 7 หนวยงาน พบวาปญหาของบริษัทคือ ระบบบริหารจัดการภายในองคกรขาด
ประสิทธิภาพ ไมมีความคลองตัว ตนทุนการดําเนินงานสูง ไมมีการเก็บขอมูลอยางเปนระบบ ทํา
ใหเกิดการสูญหายของขอมูล คนหาขอมูลไดยาก ขาดการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนว ยงานตางๆ
และผูบริหารขาดขอมูลที่ชวยในการตัดสินใจ ผลการศึกษาสรุปไดวาการวิเคราะหความตองการ
สารสนเทศทั้งในปจ จุบัน และในอนาคต ตามแนวความคิดการวางแผนระบบธุร กิจ (Business
System Planning) ไดชุดขอมูลประกอบดวย ขอมูลสินคา ขอมูลวัตถุดิบ ขอมูลการขาย ขอมูลการ
สั่งซื้อ ขอมูลพนักงาน ขอมูลลูกคา ขอมูลผูจําหนาย ขอมูลการซอมบํารุง ขอมูลทางการเงินและ
บัญชี ขอมูลสินคาคงคลัง ขอมูลคลังวัตถุดิบขอมูลดานคุณภาพ ขอมูลการขนสง ขอมูลที่ไดจาก
ลูกคา โดยมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการจัดเก็บขอมูล วิเคราะห สนับสนุนการ
ทํางาน และสนับสนุนการตัดสินใจ รวมทั้งการพัฒนาระบบเครือขายองคกรใหมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น
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ชวลิต สุวิทยศักดานันท (2547) ศึกษาเรื่อง การวางแผนกลยุทธระบบสารสนเทศ บริษัท
นิ่มซี่เส็งขนสง 1988 จํากัด เพื่อวางแผนกลยุทธระบบสารสนเทศใหกับบริษัท โดยวิธีการสัมภาษณ
ผูบริหารจํานวน 13 คนและพนักงานที่เกี่ยวของจํานวน 23 คน แลวนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบกับ
ทฤษฎีการพัฒนาระบบสารสนเทศ และ การวางแผนกลยุทธระบบสารสนเทศ ตามหลักการ 4
ขั้นตอน ไดแก 1) การวางแผนกลยุทธระบบสารสนเทศ 2) การวิเคราะหความตองการสารสนเทศ
3) การจัดสรรทรัพยากร 4) การวางแผนโครงการ ผลการศึกษาพบวาจากการวิเคราะหความตองการ
สนเทศทั้งในอนาคตและปจจุบันดวยวิธีวางแผนระบบธุรกิจ (Business System Planning, BSP) ได
ชุดขอมูล ประกอบดวย ขอมูลสินคา ขอมูลลูกคา ขอมูลคูแขง ขอมูลการใชบริการของลูกคา ขอมูล
พนักงาน ขอมูลการรับสงบิล ขอมูลการขนสงสินคาและขอมูลเสนทางการเดินรถ
กรอบแนวคิดในการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ จะอิงกรอบแนวคิดเรื่องการวิเคราะหความตองการสารสนเทศดวยวิธี
วิเคราะหปจจัยแหงความสําเร็จ (Critical Success Factors) ซึ่งเคยมีการนําเสนอแนวทางการวิเคราะห
ความตองการสารสนเทศไว 2 รูปแบบ คือ การวิเคราะหตามแนวทางของ Laudon และ การวิเคราะห
ตามแนวทางของ Rockart ซึ่งทั้งสองแนวทางนี้ มีรายละเอียดตางกันเล็กนอย กลาวคือ แนวทางของ
Laudon จะรวบรวมปจจัยแหงความสําเร็จทั้งหมดแลว นํามาวิเคราะหกับสภาพแวดลอมและความ
พรอมขององคการ หรือการวิเคราะหสวอต (SWOT Analysis) ซึ่งเปนการวิเคราะหประเด็นสําคัญ 4
ดาน คือ สถานการณภายในขององคการดานจุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) ขององคการ
และสถานการณภ ายนอกขององคการดานโอกาส (Opportunity) และอุปสรรคหรือภาวะคุก คาม
(Threat) ผลที่ไดจึงนํามากําหนดความตองการสารสนเทศขององคการ (Information Requirements)
ดังนั้นวิธีการนี้จึงเหมาะที่จะนําไปใชกับองคกรที่ไมไดมีการบริหารเชิงกลยุทธมากอน แตแนวทาง
ของ Rockart จะใชวิธีสัมภาษณผูบริหารโดยตรง เพื่อใหไดมาซึ่งปจจัยแหงความสําเร็จและรายการ
สารสนเทศที่ตองการ กอนที่จะทําการรวบรวม วิเคราะห และจัดทําเปนขอตกลงรวมกัน ในบรรดา
ผูบริหารเกี่ยวกับปจจัยความสําเร็จและรายการสารสนเทศทีไ่ ดมาทั้งหมด วีธีการนี้จึงเหมาะสําหรับ
องคกรที่เคยผานการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก และมีการบริหารเชิงกลยุทธอยู
เดิมแลว ในกรณีการวิเคราะหความตองการสารสนเทศของบริษัทเครือทวีทรัพย ซึ่งไดเริ่มใชการ
บริหารเชิงกลยุทธมาแลวระยะหนึ่ง จึงไมจําเปนตองนําการวิเคราะหสภาพแวดลอมมาพิจารณารวม
ดวย ดังนั้นจึงเลือกเอาแนวทางการวิเคราะหความตองการสารสนเทศตามแนวทางของ Rockart มาใช
ในการศึกษาครั้งนี้

