บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา
การคนควาแบบอิสระเรื่องการวิเคราะหความตองการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ ของ
บริษัทเครือทวีทรัพยกรุป เปนการคนควาแบบประยุกต (Applied Research) ผลการศึกษาสามารถ
นําไปใชเปนกรอบในการตรวจติดตาม ควบคุม และประเมินผล การจัดการเชิงกลยุทธ และใชความ
ตองการระบบสารสนเทศที่ได เปนกรอบในการสื่อสารสารสนเทศภายในองคกร ใหครอบคลุมการ
จัด การเชิงกลยุทธอยางครบถว นมากยิ่งขึ้น การคน ควาแบบอิสระนี้จ ะใชรูปแบบการวิจัยเชิ ง
พรรณนา (Descriptive Research) ซึ่งมีระเบียบวิธีการศึกษาดังนี้
ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตเนื้อหา
การบริหารเชิงกลยุทธใหประสบความสําเร็จไดนั้น ผูบริหารทุกคนในองคกรตองมองเห็น
ปจจัยแหงความสําเร็จขององคกรในภาพรวมใหเหมือนกันเสียกอน การศึกษาครั้งนี้จึงมีขอบเขต
การวิ เ คราะห ค วามต อ งการสารสนเทศในระดั บ องค ก ร (Organizational Information
Requirements) เพื่อกําหนดความตองการระบบสารสนเทศใหสอดคลองกับกลยุทธและปจจัย
ความสําเร็จนั้นๆ การคนควาในครั้งนี้ใชแนวคิดการวิเคราะหความตองการสารสนเทศ ดวยวิธีการ
วิเคราะหเชิงกลยุทธ (Strategic Analysis) หรือที่เรียกอีก อยางหนึ่งวา วิธีปจจัยความสําเร็จของ
องคกร (Critical Success Factors, CSF) เปนแนวทางในการวิเคราะหค วามตองการระบบ
สารสนเทศเชิงกลยุทธ และใชแผนภาพบริบท (Context Diagram) เพื่ออธิบายสวนประกอบของ
ระบบสารสนเทศที่ตองการ รวมไปถึงใชแผนภาพการไหลของขอมูลระดับสูงสุด (Top Level Data
Flow Diagram หรือ Diagram Level 0) เพื่ออธิบายภาพรวมของแตละระบบ
ประชากรและกลุมตัวอยาง
การศึก ษาครั้งนี้ จ ะใชวิธีก ารสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) แบบตัว ตอตัว กับ
ผูบริหารระดับสูงทั้งหมด 5 คน (รวมผูศึกษา) และผูบริหารระดับกลางทั้งหมด 9 คน ในเรื่องที่
เกี่ยวของกับหัวขอการคนควา ซึ่งจะสัมภาษณ เชิงลึกผูบริหารระดับสูง คือ ประธานกรรมการ 1
ทาน กรรมการผูจัดการ 1 ทาน ผูชวยกรรมการผูจัดการ 1 ทาน (ซึ่งคือผูศึกษาเอง จึงใชขอมูลโดยไม
สัมภาษณ) และผูจัดการสายงาน 2 ทาน ในสวนของผูบริหารระดับกลาง จะสัมภาษณผูจัดการฝาย
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ของแตละสวนงานทั้งหมด 6 ทาน และผูจัดการเหมือง 3 ทาน นอกจากนี้จะใชวิธีการสัมภาษณกลุม
แบบเจาะจง (Focus Group Interview) กับผูบริหารทั้ง 14 ทาน เพื่อสรุปผลการสัมภาษณเชิงลึก และ
เพื่อความเห็นพองรวมกันในดานความตองการสารสนเทศเชิงกลยุทธ
วิธีการศึกษา
การเก็บรวบรวมขอมูล
1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) ที่
เกี่ยวกับกิจการ ภารกิจ เปาหมายและปจจัยความสําเร็จขององคกร จากผูบริหารทุกทานของกิจการ
โดยใชวิธีการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-depth Interview) รวมกับวิธีการสัมภาษณกลุมแบบเจาะจง
(Focus Group Interview) แลวนําไปวิเคราะหและกําหนดความตองการสารสนเทศเชิงกลยุทธของ
องคกร กอนที่จะใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) เพื่อจัดกลุมชุดสารสนเทศที่ไดมา
เปนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธที่ตอ งการตอไป
2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการคนควาขอมูลจากหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ
เอกสาร ฐานขอมูลและเว็บไซตที่เกี่ยวของ รวมไปถึงเอกสารและสารสนเทศ ที่ใชอยูปจจุบันใน
องคกร
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลจะใชวิธีการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-depth Interview)
รวมกับวิธีการสัมภาษณกลุมแบบเจาะจง (Focus Group Interview) กับกลุมผูบริหารทั้งหมด แลว
นําไปวิ เคราะหแ ละจัด กลุ มรายการสารสนเทศที่ ตอ งการ ออกเปน ชุ ด สารสนเทศและระบบ
สารสนเทศเชิงกลยุทธที่ตองการ ดวยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) จะทําการสัมภาษณครั้งเดียวกับผูบริหารแต
ละทานในรูปแบบตัวตอตัว โดยใชแบบสัมภาษณที่ออกแบบไว ซึ่งจะแจงใหผูถูกสัมภาษณทราบ
ถึงวัตถุประสงคของการสัมภาษณและขอมูลที่ตองการจะทราบลวงหนา เพื่อใหผูถูกสัมภาษณได
เตรียมหลักฐานและขอมูลบางสวนมาแสดง รูปแบบคําถามจะเปนคําถามปลายเปด (Open-ended
Questions) ซึ่งจะประกอบไปดวย 2 สวน (ภาคผนวก ก) ดังนี้
สวนที่ 1 เนนคําถามเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ และปจจัยความสําเร็จขององคกร
แบบสอบถามในสวนนี้ จัดทําขึ้น เพื่อวัต ถุประสงค 2 ประการคือ ประการแรกเพื่อใหทราบถึ ง
ภาพรวมกิจการ แนวทางการจัดการ เปาหมายและแผนงานดานการจัดการเชิงกลยุทธ ประการที่
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สองเพื่อใหทราบปจจัยแหงความสําเร็จทั้งขององคกร และปจจัยความสําเร็จของแตละสวนงาน
รวมถึงหนาที่ความรับผิดชอบและภารกิจของผูบริหารแตละทาน
สวนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลและสารสนเทศที่จําเปนตองใช เพื่อทําใหงานใน
หนาที่รับผิดชอบสําเร็จลุลวงตามปจจัยสําเร็จขององคกร ในสวนนี้จะทําใหทราบความตองการ
สารสนเทศที่สอดคลองกับปจจัยความสําเร็จ ผานทางบทบาทหนาที่ของผูบริหารแตละทาน
คําถามทั้ง 2 สวน จะอิงจากแนวคิดเรื่องกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management
Process) และแนวคิด การวิเคราะหความตองการสารสนเทศโดยใชวิธีการวิเคราะหเชิงกลยุทธ
(Strategic Analysis) หรือที่เรียกอีกอยางหนึ่งวา วิธีปจจัยความสําเร็จขององคกร (Critical Success
Factors, CSF) เพื่อใชในการออกแบบคําถามใหครอบคลุมเนื้อหา ตามวัตถุประสงคของการศึกษาที่
ไดกําหนดไว
วิธีการสัมภาษณกลุมแบบเจาะจง (Focus Group Interview) เนนการดําเนินการเพื่อ
ตรวจสอบความครบถวนของผลปจจัย ความสําเร็จขององคกรที่ผูศึก ษาไดวิเคราะหมาจากการ
สัมภาษณเชิงลึก โดยใชวิธีการนัดประชุมผูบริหารทุกทาน ทีผ่ านการสัมภาษณเชิงลึกมาแลว โดยผู
ศึกษาจะทําหนาที่เปนผูดําเนินการสัมภาษณเอง แนวคําถามที่ใชในการสัมภาษณกลุม จะใชคําถาม
ที่เกี่ยวของกับปจจัยความสําเร็จขององคกรที่วิเคราะหมาไดเปนหลัก หลังจากไดปจจัยความสําเร็จ
ที่สําคัญครบถวนและผานการเห็นพองรวมกันในที่ประชุมแลว จะใชปจ จัยความสําเร็จเหลานั้น
เปน แนวคําถามนําไปสูคําตอบที่เปน ชุดสารสนเทศที่ผูบริหารแตละทานตองการเพิ่มเติมจาก
รายการสารสนเทศที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึก
วิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) เปนเครื่องมือที่นิยมใชในการวิเคราะห
ขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) รูปแบบหนึ่ง เพื่อกําหนดความสัมพันธของกลุมคํา
หลักการ ขอความหรือกลุมขอความที่จะนํามาวิเคราะห ซึ่งโดยทั่วไปแลวสามารถแบงออกไดเปน
2 รูปแบบ(Colorado State University, 2010 : ออนไลน) คือ วิธีการวิเคราะหเนื้อหาแบบวิเคราะห
หลักการ (Conceptual Content Analysis) เปนรูปแบบที่เนนการวิเคราะหการมีอยู (Existence) ของ
หลักการ (Concept) และความถี่ (Frequency) ของเนื้อหาที่ปรากฏอยูในขอความหรือกลุมคํา และ
การวิเคราะหเนื้อหาแบบใชความสัมพันธ (Relational Content Analysis) ซึ่งจะเนนการวิเคราะหลึก
ลงไปในความสัมพันธของเนื้อหาอีกระดับหนึ่ง เพื่อจัดกลุมจากความสัมพันธของเนื้อหาที่ปรากฏ
อยูในขอความหรือกลุมคําที่นํามาวิเคราะห ในการศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการวิเคราะหความสัมพัน ธ
(Relational Content Analysis) ของรายการสารสนเทศที่ไดจ ากการสัมภาษณเชิงลึก และการ
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สัมภาษณกลุมแบบเจาะจงทั้งหมด เพื่อจัดหมวดหมูรายการสารสนเทศที่มีความเกี่ยวโยงกัน ใหอยู
ในชุดเดียวกันและจัดกลุมเปนชุดสารสนเทศยอย ของระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธที่ตองการตอไป
การวิเคราะหขอมูล
การศึกษาครั้งนี้จะนําขอมูลที่รวบรวมไดทั้งจากการสัมภาษณเชิงลึก และการสัมภาษณ
กลุมแบบเจาะจง ซึ่งเปนขอมูลเชิง คุณภาพ (Qualitative Data) มาทําการวิเคราะหเชิงพรรณนา
(Descriptive Analysis) โดยใชแนวคิดการวิเคราะหความตองการระบบสารสนเทศ ดวยวิธีการใช
ปจจัยความสําเร็จขององคกร (Critical Success Factors, CSF) เพื่อกําหนดปจจัยความสําเร็จและ
นําไปสูการวิเคราะหความตองการสารสนเทศเชิงกลยุทธที่จําเปนขององคกร การวิเคราะหขอมูล
เชิงคุณภาพในขั้นตอนการสัมภาษณเชิงลึกนั้น จะทําสรุปผลการสัมภาษณจากเทปบันทึกเสียงและ
สงรายงานการสัมภาษณใหกับผูถูกสัมภาษณแตละทานเพื่อตรวจสอบความถูกตอง (Validation)
ของขอมูลที่ไดมาในเบื้องตนครั้งหนึ่ง กอนที่จะนําขอมูลหลังจากที่ไดรับการยืนยันความถูกตองไป
ทําการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยความสําเร็จขององคกรที่ไดจากการสัมภาษณผูบริหาร
ระดับสูง กับปจจัยความสําเร็จของแตละสวนงานวามีความสอดคลองกันหรือไมเพียงใด หากมี
ความสอดคลองกันก็จะจัดกลุมความสัมพันธของปจจัยเหลานั้น และสรุปเปนปจจัยความสําเร็จ
ขององคกร อยางไรก็ตามผลการวิเคราะหดังกลาวจะนําเปนขอมูลเขา (Input Data) ในการทําการ
สัมภาษณก ลุม แบบเจาะจงอีก ครั้ งหนึ่ งเพื่อ เป นการตรวจสอบความถูก ต องของข อมู ล (Data
Validation) จากกลุมผูบริหารทั้งหมด หลังจากนั้นจะใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
เพื่อชวยในการกําจัดรายการสารสนเทศที่ซ้ําซอนและจัดกลุมรายการสารสนเทศ ที่ไดจากทั้งการ
สัมภาษณเชิงลึกและการสัมภาษณกลุมแบบเจาะจง ใหไดเปนชุดสารสนเทศออกมา กอนที่จะนําชุด
สารสนเทศเหลานั้นไปวิเคราะหความสัมพันธเพื่อใหไดเปนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธที่องคกร
ตองการตอไป ขั้นตอนและกระบวนการในการวิเคราะหขอมูล แสดงไดเปนแผนภาพการไหลของ
ขอมูล ดังรูปที่ 5 และ รูปที่ 6
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รูปที่ 5 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูล ในการสัมภาษณเชิงลึก และการสัมภาษณกลุมแบบ
เจาะจง ผูบริหารทั้งหมด ของบริษัทเครือทวีทรัพยกรุป

รูปที่ 6 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูล ของการวิเคราะหเนื้อหา เพื่อใหไดระบบสารสนเทศ
เชิงกลยุทธ ของบริษัทเครือทวีทรัพยกรุป

25
ขั้นตอนการศึกษา
การคนควาอิสระฉบับนี้ มีขั้นตอนการศึกษาตามลําดับดังตอไปนี้
1. ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของกับงานวิจัย เชน การบริหารสารสนเทศเชิงกลยุทธ ทฤษฎี
ที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหระบบสารสนเทศ รวมกับวิธีการทําการสัมภาษณเชิงลึก การสัมภาษณ
กลุมแบบเจาะจง การวิเคราะหเนื้อหา เปนตน
2. ออกแบบแบบสัมภาษณที่จะใชในการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหาร ซึ่งเปนคําถามที่
เกี่ยวของกับการจัดการเชิงกลยุทธขององคกร ปจจัยความสําเร็จ และชุดขอมูลหรือสารสนเทศที่
ตองใชเพื่อทํางานใหสําเร็จสอดคลองกับปจจัยสําเร็จ ตามแนวทางการจัดการเชิงกลยุทธ
3. สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ผูบริหารระดับสูงและผูบริหารระดับกลาง
ในแตละสวนงาน เพื่อใหไดขอมูลที่จะนํามาวิเคราะหปจจัยความสําเร็จขององคกร และชุดขอมูล
หรือสารสนเทศที่องคกรตองการ
4. ทําการยืนยันความถูกตองของขอมูลที่ได (Data Validation) โดยการสรุปผลการ
สัมภาษณ จากการบันทึกของผูสัมภาษณ (Interviewer) ระหวางการสัมภาษณและการถอดเทป
บันทึกเสียงการสัมภาษณ พรอมทั้งสงรายงานผลสรุปที่ไดจากการสัมภาษณและเทปบันทึกเสียง
ทั้งหมดใหกับผูถูกสัมภาษณ (Interviewee) แตละทานเพื่อยืนยันความถูกตอง
5. วิเคราะหขอมูล กําหนดปจจัยความสําเร็จ (Critical Success Factors) ที่ได จากการ
สัมภาษณเชิงลึก พรอมทั้งกําหนดรายการสารสนเทศที่ตองการทั้งหมดขององคกร ทั้งที่ไดจากการ
สัมภาษณเชิงลึกผูบริหารระดับสูงและผูจัดการฝายในแตละสวนงาน
6. จัดทําการสัมภาษณกลุมแบบเจาะจง (Focus Group Interview) เพื่อสรุปปจจัย
ความสําเร็จ และนําเสนอชุดสารสนเทศที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึก เพื่อยืนยันความถูกตอง พรอม
ขอความเห็นพองรวมกัน (Consensus Agreement) และขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอสรุปจาก
การสัมภาษณเชิงลึก ทั้งในเรื่องปจจัยความสําเร็จ และชุดขอมูลสารสนเทศที่ได
7. วิเ คราะห แ ละกํ า หนดความต อ งระบบการสารสนเทศเชิ ง กลยุ ท ธ (Strategic
Information Systems) โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) จากขอมูลที่ไดทั้งจากผลการ
สัมภาษณผูบริหารแตละทานรวมกับผลจากการสัมภาษณก ลุมแบบเจาะจง โดยแสดงเปน ชุด
สารสนเทศ และรายการสารสนเทศที่ตองการในแตละระบบ
8. วิเคราะหค วามสัมพันธของรายการสารสนเทศที่ตองการทั้งหมด (Information
Requirements) เพื่อแสดงใหเห็นความเกี่ยวโยงของผูจัดทําสารสนเทศ (Creator of Information)
และผูใชงานสารสนเทศ (User of Information)
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9. เขียนแผนภาพบริบท (Context Diagram) และเขียนแผนภาพการไหลของขอมูล
ระดับศูนย (Data Flow Diagram Level0) เพื่อแสดงรายละเอียดของระบบและการไหลของขอมูล
ในระบบ
สถานที่ในการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ใชสถานที่ในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูลดังนี้
1. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
2. การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชการสัมภาษณเชิงลึก ซึ่งจะดําเนินการในเขตพื้นที่เหมือง
แมตีบ อําเภองาว จังหวัด ลําปาง เหมืองบานปู อําเภอลี้ จังหวัด ลําพูนเหมืองแมตื่น
อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก และสํานักงานวัวลาย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
3. ขอมูลเพิ่มเติมจากอินเทอรเน็ต และหองสมุดของสถานศึกษาในประเทศไทย
ระยะเวลาในการศึกษา
การศึกษาเรื่องการวิเคราะหความตองการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ ของบริษัทเครือทวี
ทรัพย ในครั้งนี้ ใชเวลาทั้งสิ้น 4 เดือน โดยเริ่มตนตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2553 และสิ้นสุดในเดือน
สิงหาคม 2553 ดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการ
พ.ค. 53
มิ.ย. 53
ก.ค. 53
ส.ค. 53
ขั้นตอนการดําเนินการ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของ
เตรียมแบบสัมภาษณเชิงลึก
สัมภาษณเชิงลึกผูบริหาร
ยืนยันความถูกตองของขอมูล
วิเคราะหกําหนดปจจัยความสําเร็จ
สัมภาษณกลุมแบบเจาะจง
วิเคราะหขอมูล
จัดทําและนําเสนอรายงาน

