บทที่ 4
ผลการศึกษา
การคนควาแบบอิสระเรื่อง “ การวิเคราะหความตองการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ ของ
กิจการเหมืองแร ของบริษทั เครือทวีทรัพยกรุป ” ฉบับนี้ใชขอมูลที่รวบรวมไดทั้งจากการสัมภาษณ
เชิงลึก (Indept Interview) และการสัมภาษณกลุมแบบเจาะจง (Focus Group Interview) ซึ่งเปน
ขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) มาทําการวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) และ
การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) โดยใชแนวคิดการวิเคราะหความตองการระบบสารสนเทศ
เพื่อกําหนดปจจัยความสําเร็จ (Critical Success Factors, CSF) และวิเคราะหความตองการระบบ
สารสนเทศเชิงกลยุทธที่จําเปนขององคกร (Organizational Requirments) ผลการวิเคราะหสามารถ
แบงการแสดงผลการศึกษาออกได เปน 4 สวน ดังนี้คือ
สวนที่ 1 ภาพรวมการจัดการองคกร อธิบายโดยใช McKinsey’s 7-S Model
สวนที่ 2 ผลการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview)
2.1 ปจจัยความสําเร็จขององคกร
2.2 ปจจัยความสําเร็จของแตละสวนงาน
2.3 ชุดขอมูลหรือสารสนเทศที่ตองการ
สวนที่ 3 ผลการสัมภาษณกลุมแบบเจาะจง (Focus Group Interview)
3.1 การสัมภาษณกลุมแบบเจาะจง
3.2 การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
3.3 ความสัมพันธระหวางสารสนเทศที่ตองการกับผูจัดทําและผูใชงาน
สวนที่ 4 แผนภาพการไหลของขอมูล (Data Flow Diagram)
4.1 แผนภาพบริบท (Context Diagram)
4.2 แผนภาพการไหลของขอมูลระดับสูงสุด (Diagram Level 0)
สวนที่ 1 ภาพรวมการจัดการองคกร
จากการสัมภาษณผูบริหารระดับสูง ซึ่งประกอบดวย ประธานกรรมการ กรรมการผูจัดการ
และผูชวยกรรมการผูจัดการ และผูจัดการสายงาน เกี่ยวกับภาพรวมการจัดการของบริษัทในเครือ
ทวีทรัพยกรุป สามารถสรุปรายละเอียดทั้งหมด โดยแสดงผลการศึกษาทั้งหมดไวดังนี้
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บริษัทเครือทวีทรัพยกรุป เปนธุรกิจสวนตัวของครอบครัว “ครุฑใจกลา” กอตั้งขึ้นโดย คุณ
ทวีชยั ครุฑใจกลา ซึ่งปจจุบันทานดํารงตําแหนงเปนประธานกรรมการของกลุมบริษัท กลุมบริษัท
ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการสํารวจแหลงแร ขอประทานบัตรเหมืองแร ทําเหมืองแร และขายสินแรที่
ไดจากการทําเหมืองแรถานหิน มีหนางานอยูในหลายพื้นที่ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทย เชน จังหวัดตาก จังหวัดลําพูน จังหวัดลําปาง เปนตน กลุมบริษัทเปดดําเนินการใน
ธุรกิจเหมืองแรมายาวนานกวา 15 ป ประกอบดวยบริษัทในเครือหลายบริษัท คือ บริษัทสยาม
ทรัพยทวี เทรดดิ้ง จํากัด บริษัทเชียงใหมทวีทรัพย เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด หางหุนสวนจํากัดลานนาทวี
ทรั พย บริษั ททวีท รัพ ยล านนา จํ ากั ด มี สํา นัก งานใหญตั้ งอยูที่ อํา เภอเมือ ง จัง หวั ด เชีย งใหม
ภาพรวมการจัดการของบริษัทเครือทวีทรัพยกรุป แสดงไดดังนี้
การจัดการกลยุทธ (Strategy )
การที่ธุร กิจเริ่มตนจากการเปนธุร กิจครอบครัว ในอดี ต กลุมบริษัทฯ จึงไมมีก ารจั ดการ
เชิงกลยุทธอยางชัดเจน แตหลังจากนั้นตั้งแต ป พุทธศักราช 2552 เปนตนมา ทีมงานผูบริหารชุด
ใหม นําโดยคุณวัชรี ครุฑใจกลา กรรมการผูจัดการและทายาทโดยตรงของผูกอตั้งกลุมบริษัทฯ ได
เริ่มนําการจัดการเชิงกลยุทธมาใชในองคกร โดยมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก ทั้งดาน
การเมือง สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ที่จะสงผลกระทบตอกิจการ ทั้งทางตรงและทางออมเพื่อ
ศึกษาถึงโอกาสและอุปสรรคของการดําเนินธุร กิจภายใตสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปอยาง
รวดเร็วและเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
จากการวิ เ คราะห ส ภาพแวดล อ มภายนอกพบว า กลุ ม บริ ษั ท มี โ อกาสเติ บ โตได จ าก
อุตสาหกรรมในประเทศที่กําลังขยายตัวมากขึ้น ประกอบกับถานหินเปนพลังงานที่มีราคาตอคา
ความรอนต่ําเมื่อเทียบกับ น้ํามัน กาซธรรมชาติ หรือแมแตน้ํามัน เตาซึ่งเปนเชื้อเพลิงหลัก ของ
อุตสาหกรรมในประเทศในปจจุบัน อีกทั้งเทคโนโลยีการใชงานถานหิน อยางเชน เทคโนโลยีถาน
หินสะอาดก็เริ่มเปนที่ยอมรับทั้งในประเทศและตางประเทศมากขึ้นตามลําดับ เปนผลใหปริมาณ
ความตองการใชถานหินของประเทศมีมากขึ้น ทําใหประเทศไทยจําเปนตองนําเขาถานหินเปน
มูลคาลายหมื่นลานบาทในแตละป อยางไรก็ตามปจจัยทางดานการเมือง และปจจัยทางดานสังคม
ยังเปน อุป สรรคในการขอประทานบัต รการทําเหมืองทุก ประเภท เนื่องจากชาวบานในชุ มชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น นักการเมืองทองถิ่น รวมถึงนักการเมืองระดับประเทศ ลวนเปนตัว
แปรสําคัญที่สวนเอกชนตองพยายามทําความเขาใจ และทําใหเกิดการยอมรับตั้งแตขั้นตอนการเขา
ไปทําประชาคมหมูบาน ที่จะเขาไปดําเนินการขอประทานบัตร ซึ่งเปนเรื่องที่ละเอียดออนมาก
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สําหรับการทําความเขาใจอยางทั่วถึง และนําเสนอผลประโยชนที่ลงตัวใหครอบคลุมความตองการ
ของผูที่เกี่ยวของทุกฝาย
สวนของการวิเคราะหภายในองคกรพบวาระบบการจัดการหลายอยางทั้งในเรื่องการแบง
หนาที่รับผิดชอบ การวางแผนงาน ระบบการจัดซื้อจัดจาง การอนุมัติเบิกจายเงิน และโดยเฉพาะ
การสื่อสารขอมูลภายในองคกร ยังเปนจุดออนเปนอยางมาก อยางไรก็ตามบุคคลากรในองคกรสวน
ใหญมีความผูกพันธกับองคกรและผูกอตั้งมาเปนเวลานานทําใหบรรยากาศในการทํางานเปนไป
ในทางที่ ดี ช ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล กั น อยู ร ว มกั น แบบพี่ น อ ง ช ว ยกั น ทํ า งานและแก ป ญ หาตาม
ความสามารถที่มีอยูของแตละคน ซึ่งเปนจุดแข็งขององคกร
จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมนํามาสูประเด็นสําคัญที่เปนจุดแข็ง จุดออน อุปสรรค และ
โอกาส ขององคกร ตามแนวทางของการวิเคราะหสวอต (SWOT Analysis) ไดดังนี้
จุดแข็ง (Strength)
• เปนผูผลิตถานหินในประเทศซึ่งมีคูแขงอยูนอยราย ทําใหสามารถทําตลาดไดไมยาก
• ใชบุคลากรนอยมีคาใชจายในดานการบริหารต่ํา และบุคคลากรมีความสัมพันธที่ดีตอกัน
• ไดรับความเชื่อถือจากลูกคาเดิมในการรักษาปริมาณสินคาไดตามกําหนดสัญญาในทุกๆป
จึงทําใหมีรายไดที่แนนอนจากลูกคาที่ทําทําสัญญารายป ประกอบกับกําลังการผลิตที่สูงขึ้น
ทําใหยอดขายของบริษัทโตอยางตอเนื่อง
• มีการตัดสินใจทีค่ วามรวดเร็วทําใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาหรือ
ตอบสนองตอปญหาที่เกิดขึ้นกับผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ไดอยางรวดเร็ว
จุดออน (Weakness)
• เปนธุรกิจครอบครัว ในบางครั้งการตัดสินใจมาจากทานประธานเพียงผูเดียว จึงอาจทําให
เกิดความผิดพลาดไดงาย เชน การรับคนที่ไมเหมาะสมเขามาในองคกรดวยระบบอุปถัมภ
บางครั้งทําใหเปนภาระขององคกรในระยะยาว
• ระบบการจัดการยังเปนจุดออน ทั้งเรื่องการกําหนดนโยบาย การสื่อสารนโยบายจาก
ผูบริหารไปยังพนักงาน รวมถึงการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ เปาหมายและตัวชี้วัด
ความสําเร็จในการทํางาน ยังขาดประสิทธิภาพ
• มีผูเชี่ยวชาญการทําเหมืองนอย งานทําเหมืองเปนงานเฉพาะทาง การมีทีมงานนอยจึงมี
ความเสี่ยในการหาบุคคลากรมาทดแทนในกรณีที่ลาออกหรือกรณีฉุกเฉินอื่นๆ
• มีลูกคารายใหญเพียงรายเดียว ทําใหมีอํานาจตอรองต่ําเมื่อเทียบกับอํานาจตอรองของลูกคา
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โอกาส (Opportunity)
• ตลาดถานหินมีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่อง จาการที่ภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัว และ
ถานหินเปนเชื้อเพลิงที่มีปริมาณสํารองจํานวนมากและราคาตอคาความรอนต่ําเมื่อเทียบกับ
เชื้อเพลิงชนิดอื่น
• เทคโนโลยีถานหินสะอาดมีการพัฒนาและไดรับการยอมรับเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหการ
ใชถานหินเปนเชื้อเพลิงไดรับการยอมรับมากขึ้นตามลําดับ
• ความยุงยากซับซอนในเรื่องการขอประทานบัตร อีกทั้งขั้นตอนการดําเนินการตองใชระยะ
เวลานาน และตองใชเงินและเครือขายธุรกิจเปนจํานวนมากอีกดวย ทําใหคูแขงเขามาใน
ธุรกิจไดยาก ทําใหมคี ูแขงนอย
อุปสรรค (Threat)
• ภาพลักษณของการใชถานหินที่ไมดีในอดีต ยังคงเปนปญหาสําหรับการขอประทานบัตร
การทําเหมืองแรและเปนอุปสรรคตอการใชถา นหินเปนเชื้อเพลิงในบางพื้นที่
ซึ่งคนใน
ชุมชนยังคงมีทัศนคติทางลบกับเหมืองถานหินและการใชถานหิน
• การขอประทานบัตรแหลงใหมใชเวลาในการดําเนินการนานซึ่งจะเปนอุปสรรคตอการ
วางแผนระยะยาวหากบริษัทไมไดประทานบัตรตามระยะเวลาที่วางไว
• การนําเขาถานหินจากประเทศเพื่อนบานที่อาจเกิดขึ้นไดในอนาคต ประเทศพมามีแหลง
ทรัพยากรถานหินอยูเปนจํานวนมาก แตปจจุบันนักลงทุนยังไมกลาเสี่ยงเขาไปลงทุนมากนัก
เนื่องจากปญหาทางการเมืองภายในประเทศพมา
หากอนาคตอันใกลหากมีการลงทุนทํา
เหมืองถานหินในประเทศพมาไดสําเร็จ
ถานหินจากพมาจะเปนคูแขงที่สําคัญของธุรกิจ
เหมืองถานหินในประเทศไทย มากกวาถานหินทีน่ ําเขามาจากประเทศอินโดนีเซียในปจจุบัน
• อุปสรรคทางดานฤดูกาล
ซึ่งโดยปกติแลวในฤดูฝนของทุกปจะเปนอุปสรรคในการรทํา
เหมืองแร ทุกชนิด
หลังจากที่ไดมีการวิเคราะหในดานตางๆแลว ฝายจัดการซึ่งประกอบไปดวยกรรมการ
ผูจัดการ ผูชว ยกรรมการผูจัด การ และกลุมผูบริหารของกลุมบริษัทฯ (Board of Director) ได
ประกาศวิสัยทัศน (Vission) และพันธกิจ (Mission) ของกลุมบริษัทฯ ดังนี้
วิสัยทัศน (Vision) เปนผูผลิตและจัดจําหนายถานหินลิกไนตในประเทศไทย ที่ไดรับการ
ยอมรับในดานคุณภาพสินคาและบริการ มีการขยายตัวทางดานกําลังการผลิตและยอดขายอยาง
ตอเนื่อง มีความมั่นคงทางดานการเงินอยางยั่งยืน ดวยบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีความ
รับผิดชอบตอสังคม
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พันธกิจ (Mission) ซึ่งมุงเนนใหครอบคลุมใน 4 เรื่อง คือ การขยายกําลังการผลิต การ
พัฒนาประสิทธิภาพเครื่องจักรและการพัฒนาคุณภาพสินคาและบริการ การพัฒนาศักยภาพทีมงาน
และการพัฒนาระบบการจัดการ โดยแนวทางทั้ง 4 นี้ถูกประกาศใชตั้งแตป 2552 และปจจุบัน
ในป 2553 กลุมบริษัทฯ ก็ยังคงยึดแนวทางดังกลาวในการจัดการเชิงกลยุทธอยู สวนของ
การพัฒนาระบบการจัด การในภาพรวม ฝายจัด การมีแผนที่จ ะสรางโครงสรางพื้น ฐาน (Basic
Platform) ขององคกร 3 ดาน คือ ดานการผลิต (Operational Platform) ดานการบัญชี (Accounting
Platform) และ ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (HR Platform) ซึ่งโครงสรางพื้นฐานทั้ง 3 ดานนี้ จะ
เปนแนวทางหลักที่ครอบคุมการจัดการทุกเรื่องขององคกรใหสําเร็จตามเปาหมายเชิงกลยุทธ
โครงสรางขององคกร (Structure)
โครงสรางองคกรของกลุมบริษัทแบงเปน 2 สายงาน คือสายสํานักงาน ซึ่งประกอบดวย 5
ฝาย คือ ฝายบัญชีการเงิน ฝายจัด ซื้อ ฝายการตลาด ฝายบุคคลและธุรการ และฝายโครงการและ
ชุมชนสัม พัน ธ ทั้ง 5 ฝายรายงานตรงกับผูจั ด การสายสํานัก งาน ในอีก สายงานหนึ่ง คือ สาย
ปฏิบัติการ ประกอบดวย 4 ฝาย คือ ฝายเหมืองแมตีบ ฝายเหมืองลี้ ฝายเหมืองแมระมาด และฝาย
รังวัดและสนับสนุนเทคนิค รายงานตรงกับผูจัดการสายปฏิบัติการ และทั้งสองสายงานจะรายงาน
ตอกรรมการผูจัดการ ซึ่งจะเปนผูรับผิดชอบในการบริหารทั้งหมดและรายงานผลการปฏิบัติงาน
ทั้งหมดตอบอรดบริหาร กรรมการผูจัดการจะมีผูชวยกรรมการผูจัดการ ซึ่งทําหนาที่ใหดูแลงาน
ทั่วไปของทั้งสองสายงาน และงานในสวนที่กรรมการผูจัดการมอบหมายเปนพิเศษ ซึ่งไดแสดง
แผนผังโครงสรางองคกรไวดังรูปที่ 7 งานและหนาที่ความรับผิดชอบที่ฝายจัดการมอบหมายใหกับ
ผูจัดการฝายในแตละสวนงาน ขององคกรมีดังนี้
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รูปที่ 7 แสดงผังองคกรของบริษัทเครือทวีทรัพย
สายสํานักงาน มีผูจัดการสายสํานักงานเปนผูกํากับดูแล ซึ่งจะรับ ผิดชอบในการวางแผน
จัดสรรทรัพยากร ชักจูงชี้นํา และควบคุมการปฏิบัติงาน ของหนวยงานสนับสนุน (Supporting
Function) ฝายตางๆ ทั้ง 5 ฝายใหบรรลุผลสําเร็จตามที่ไดตั้งเปาหมายไว ไดแก ฝายการตลาด ฝาย
บัญชีการเงิน ฝายจัดซื้อ ฝายบุคคล และฝายโครงการและชุมชนสัมพันธ
ฝา ยการตลาด ทําหนาที่ใ นการวางแผนการขาย ดูแลสัญญาขาย ทํางานดานการตลาด
ประสานงานกับลูกคาในการรับสงสินคาแตละวัน รวมถึงการวางแผนการจัดสงสินคา และตอบ
คําถามตางๆเกี่ย วกับสิน คากรณีที่สิน คามีปญหา มีผูจัด การฝายการตลาดเปนผูกํากับดูแลงาน
ทั้งหมดของฝาย
ฝายบัญชีการเงิน ทําหนาที่รวบรวมรายการบัญชีตางๆที่เกิดขึ้น แยกประเภท และจัดทําเปน
งบการเงิน และงบบริหาร ในแตละเดือน รวมถึงติดตอประสานงานกับคูคา ผูรับเหมาในเรื่องการ
เบิกจายเงิน และกรมสรรพากร เกี่ยวกับเรื่องภาษี มีผูจัดการฝายบัญชีการเงินเปนผูกํากับดูแลงาน
ทั้งหมดของฝาย
ฝายจัด ซื้ อ ทําหนาที่ ในการเปรียบเทีย บราคา ดําเนิน การซื้อ และจัด สงสิน ค า ใหกั บ
หนวยงานตางๆ ของกลุมบริษัทฯทั้งหมด ตามเอกสารสั่งซื้อ (Purchasing Requisition,PR) รวมถึง
ควบคุมเอกสารและประสานงานกับฝายอื่นๆ ในการจัดซื้อและจัดจางใหเปน ไปตามระบบ มีการ
อนุมัติถูกตองครบถวนตามลําดับขั้น มีผูจัดการฝายจัดซื้อเปนผูกํากับดูแลงานทั้งหมดของฝาย
ฝายบุคคล ดูแลเรื่องการสรรหาบุคคลมารวมงานกับบริษัท ใหตรงตามคุณสมบัติที่ตองการ
ของแตละสวนงาน การประเมินความรูความสามารถและการอบรมพนักงาน การออกกฎระเบียบ
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และคําสั่งตางๆ ของบริษัท ตรวจเช็คเวลาการเขาทํางาน วันขาด วันลาของพนักงาน เรื่องเงินเดือน
และการจายเงินเดือน คาลวงเวลาและสวัสดิการของบริษัท รวมไปถึงกิจกรรมสรางความสัมพันธ
ระหวางพนักงานภายในกลุม มีผูจัดการฝายบุคคลเปนผูกํากับดูแลงานทั้งหมดของฝาย
ฝา ยโครงการและชุมชนสัมพัน ธ ดูแลเรื่องโครงการในอนาคตของบริษัทใหสามารถ
ดําเนินการขอประทานบัตรตามขั้นตอน ประสานงานกับหนวยงานราชการ และหนวยงานกํากับ
ดู แ ลอื่ น ๆ ให ก ารดํ า เนิ น งานด า นต า งๆของบริ ษั ท ในป จ จุ บั น เป น ไปในแนวทางที่ กํ า หนด
ประสานงานกับชุมชนและผูนําทองถิน่ ในการทํากิจกรรมเพื่อสังคม และโครงการตางๆที่บริษัทเขา
ไปมีสวนรวมกับชุมชน มีผูจัดการฝายโครงการและชุมชนสัมพันธเปนผูกํากับดูแลงานทั้งหมดของ
ฝาย
สายปฏิบัติการ มีผูจัดการสายปฏิบัติการเปนผูกํากับดูแล ซึ่งจะรับผิดชอบในการวางแผน
จัดสรรทรัพยากร ชักจูงชี้นํา และควบคุมการปฏิบัติงาน ของหนวยงานดานปฏิบัติการ (Operational
Function) หรือเหมืองตางๆและหนวยงานสนับสนุนการทําเหมือง ทั้ง 4 ฝายใหบรรลุผลสําเร็จ
ตามที่ไดตั้งเปาหมายไว ไดแก ฝายเหมืองแมตีบ ฝายเหมืองลี้ ฝายเหมืองแมระมาด และฝายรังวัด
และสนับสนุนเทคนิค โดยโครงสรางและสายการบังคับบัญชาของแตละเหมืองจะเหมือนกัน คือ
แตละเหมืองจะมีผูจัดการฝายเหมือง 1 คน ผูชวยผูจัดการฝายเหมือง 1 คน วิศวกรเหมือง 1 คน และ
มีหัวหนาแผนก 3 คน คือ หัวหนาแผนกหนาเหมือง หัวหนาแผนกโรงโม และ หัวหนาแผนกธุรการ
เหมือง ในสวนที่เหลือจะเปนพนักงานของแตละแผนก บทบาทหนาที่ของฝายเหมืองที่สังกัดสาย
ปฏิบัติการมีดังนี้
ฝายเหมืองแมตีบ ดําเนินกิจการภายใตชื่อ บริษัทสยามทรัพยทวี เทรดดิ้ง จํากัด (STC) ทํา
หนาที่ในการวางแผนการผลิต ทําเหมืองและดําเนินการผลิตถานหิน ที่เหมืองแมตีบ อ.งาว จ.ลําปาง
ใหไดตามปริมาณ และคุณภาพที่กําหนด ภายใตตนทุนที่วางไว ดูแลเรื่องการบรรจุสินคา ใหร ถ
ขนสง ทําการควบคุมน้ําหนักชั่งของรถบรรทุกสินคาใหเปนไปตามกําหนดของราชการ รวมถึงดูแล
ควบคุมเรื่องการทําเหมืองไมใหสงผลกระทบตอชุมชนใกลเคียง มีผูจัดการฝายเหมืองแมตีบเปนผู
กํากับดูแลงานทั้งหมดของเหมือง ซึ่งจะรายงานตรงตอผูจัดการสายปฏิบัติการ
ฝายเหมืองลี้ ดําเนินกิจการภายใตชื่อ บริษัทเชียงใหมทวีทรัพย เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (CTE)
ทําหนาที่ในการวางแผนการผลิต ทําเหมืองและดําเนินการผลิตถานหิน ที่เหมืองลี้ อ.ลี้ จ.ลําพูน ให
ไดตามปริมาณ และคุณภาพที่กําหนด ภายใตตนทุนที่กําหนดไว ดูแลเรื่องการบรรจุสินคา ใหรถ
ขนสง ทําการควบคุมน้ําหนักชั่งของรถบรรทุกสินคาใหเปนไปตามกําหนดของราชการ รวมถึงดูแล
ควบคุมเรื่องการทําเหมืองไมใหสงผลกระทบตอชุมชนใกลเคียง มีผูจัดการฝายเหมืองลี้เปนผูกํากับ
ดูแลงานทั้งหมดของเหมือง ซึ่งจะรายงานตรงตอผูจัดการสายปฏิบัติการ
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ฝายเหมืองแมระมาด ดําเนินกิจการภายใตชื่อ บริษัททวีทรัพยลานนา จํากัด (TVL) ทํา
หนาที่ใ นการวางแผนการผลิต ทําเหมืองและดําเนิน การผลิต ถานหิน ที่เหมืองแมระมาด อ.แม
ระมาด จ.ตาก ใหไดตามปริมาณ และคุณภาพที่กําหนด ภายใตตนทุนที่กําหนดไว ดูแลเรื่องการ
บรรจุสินคา ใหรถขนสง ทําการควบคุมน้ําหนักชั่งของรถบรรทุกสินคาใหเปนไปตามกําหนดของ
ราชการ รวมถึงดูแลควบคุมเรื่องการทําเหมืองไมใหสงผลกระทบตอชุมชนใกลเคียง มีผูจัดการฝาย
เหมื องแมร ะมาดเป น ผูกํ า กับ ดู แ ลงานทั้ ง หมดของเหมื อง ซึ่ง จะรายงานตรงตอ ผู จัด การสาย
ปฏิบัติการ
ฝายรังวัดและสนับสนุนเทคนิค ดําเนินกิจการภายใตชื่อ หางหุนสวนจํากัดลานนาทวีทรัพย
(LVT) มีหนาที่ในการกําหนดแผนงานการทําเหมือง ใหสามารถผลิตถานหินในแตละเหมืองใหได
ปริมาณอยางนอยตามแผนที่ฝา ยจัดการกําหนด วัดบอเหมือง คํานวณและสรุปปริมาตรดินที่เกิดขึ้น
จากการทําเหมืองแตละที่ในแตละเดือน เพื่อเปนขอมูลในการจายเงินคางานใหกับผูรับเหมาเปด
หนาดิน รวมถึงงานทําแผนที่และระบุตําแหนงหรือคาระดับในพื้น ที่ที่บริษัทจะดําเนิน การขอ
ประทานบัตร และงานวางแผนการสํารวจทางธรณีวิทยาในพื้นที่ที่มีศักยภาพในการขอประทาน
บัตร มีผูจัดการฝายรังวัดและสนับสนุนเทคนิค เปนผูกํากับดูแลงานทั้งหมดของฝาย ซึ่งจะรายงาน
ตรงตอผูจัดการสายปฏิบัติการ
ระบบตางๆ ในองคกร (System )
จากการที่ฝายจัดการมีแผนในการสรางระบบโครงสรางพื้น ฐาน (Basic Platform) ของ
องคกร 3 ดาน ดังที่กลาวแลวขางตน ซึ่งปจจุบันกําลังดําเนินการอยูและยังไมเสร็จสิ้นทั้ง 3 ระบบ
แตจากการสัมภาษณฝายจัดการ สามารถสรุปเจตนารมณของฝายจัด การในเรื่องของโครงสราง
พื้นฐานทั้ง 3 ระบบไดดังนี้
โครงสรางพื้นฐานดานบัญชี (Accounting Platform) เปนการเชื่อมโยงระบบการจัดซื้อจัด
จาง ระบบบัญชี และระบบการเบิกจายเงิน เขาดวยกัน โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ที่ชื่อโปรแกรม
ฟอมูลาร ระบบนี้เริ่มตนจากการสรางระบบการจัด ซื้อใหมีก ารเขียนเอกสารขอซื้อ (Purchasing
Requisition) ที่มีการระบุแผนก ฝ าย และหมวดหมูของสินคาที่ตองการซื้อ เพื่องายตอการปอน
ขอมูลลงในโปรแกรม และงายสําหรับการแยกประเภทคาใชจายที่เกิดขึ้น ซึ่งแตเดิมหนาที่ในสวนนี้
เปนงานของฝายบัญชีทงั้ หมด ระบบจะเปลี่ยนเปนทุกคนมีสวนรวมตั้งแตการขอซื้อ ตองสามารถ
ระบุหมวดหมูของสินคาที่ตนขอสั่งซื้อไดในเอกสารขอซื้อ เจาหนาที่ฝายจัดซื้อจะทําหนาที่ปอน
ขอมูลเขาระบบเองแทนที่จะเปนพนักงานบัญชี ในสวนของพนักงานบัญชีจะทําหนาที่ในการดึง
ขอมูลออกมาวิเคราะหและจัดทําเปนงบการเงิน และงบบริหารสงรายงานใหผูบริหารในแตละเดือน
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หรือในแตละครั้ง ที่ผูบริหารตองการขอมูล ในสว นของงานดานการเงินก็จ ะมีขอมูลในระบบ
หลังจากที่มีการสงเอกสารแจงหนี้ หรือมีรายการเบิกเงินสดยอย รวมถึงมีฟงกชันในโปรแกรมที่
สามารถทําการกระทบยอดเงินสดที่จายออกไปจริง กับเงินสดที่คงเหลืออยูในแตละบัญชีของบริษัท
ในแตละวันไดอยางสะดวกและถูกตองมากยิ่งขึ้น จะเห็นไดวางานในสวนนี้จะมีหลายหนวยงานเขา
มาเกี่ยวของซึ่งแตละหนวยงานสามารถทํางานใหสอดคลอง และเชื่อมโยงกันผานระบบพื้นฐาน
ระบบนี้ แตละสวนงานก็มีงานในรายละเอียดที่ตองทําแตกตางกันไป เชน ฝายจัดซื้อตองควบคุม
การสั่งซื้อสัง่ จางทุกอยางของบริษัทใหผานระบบการจัดซื้อจัดจาง ตองมีการบันทึกเอกสารตางๆ
และมีการอนุมัติเอกสารตามขั้นตอนใหครบถวนกอนปอนขอมูลเขาระบบ ฝายบัญชีก็มีหนาที่ใน
การออกแบบ จัด หมวดหมูคาใชจาย ออกแบบหนาตาของงบบริหารที่มีก ารวิเคราะหทั้งแบบ
แนวนอน (Trend Analysis) และการวิเคราะหตามแนวตั้ง (Common Size Analysis) รวมถึงการ
ควบคุ มค า ใช จา ยของหน ว ยงานตา งๆ ให เ ป น ไปตามค า ใชจ า ยที่ กํา หนดไว ซึ่ งก็ คื อ การทํ า
งบประมาณ (Budgeting) และการควบคุมงบประมาณ และการวางแผนกําไร (Profit Planing)
นั่นเอง
โครงสรางพื้น ฐานดา นการปฏิบัติการ (Operational Platform) เปน สว นของงานดาน
ปฏิบัติการทั้งหมด ตั้งแตการเจาะสํารวจ การวางแผนการผลิต การผลิตและการดําเนินการการทํา
เหมืองซึ่งเปนสวนสําคัญของการทําธุรกิจเหมืองแร สิ่งที่ตองคํานึงถึงในการดําเนิน งานใหบรรลุ
ตามเปาหมายขององคกรมีหลายประการ แตเรื่องที่ทางฝายจัดการเห็นวาเปนเรื่องหลักที่ตองจัดการ
ใหเปนระบบมีอยู 3 เรื่อง คือ เรื่องการควบคุมคุณภาพใหเปนไปตามความตองการของลูกคา เรื่อง
ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องจักร และเรื่องการควบคุมตนทุนในการดําเนินงานของแตละ
เหมือง ซึ่งทั้งสามเรือ่ งเปนพื้นฐานของสายงานดานผลิตในทุกธุรกิจ นอกจากนี้ในสวนของธุรกิจ
การทําเหมืองถานหิน นั้น มีรายละเอียดเฉพาะ ที่ตองคํานึงถึงเปน พิเศษบางเรื่อง เชน เรื่องการ
ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ ฝายเหมืองตองมีการเก็บตัวอยาง มาวิเคราะหเพื่อรู และควบคุมคุณภาพ
ของสินคาใหเปนไปตามที่กําหนดกอนสงใหกับลูกคา ดวยความตองการถานหินในประเทศมีมาก
และแหลงถานในประเทศมีนอย ทําใหกอนหนานี้บริษัทไมคอยมีปญหากับการสงสินคาที่ไมตรง
ตามขอกําหนดของลูกคา เพราะอํานาจการตอรองของผูขายยังมีสูงกวาลูกคา อยางไรก็ต ามฝาย
จัดการเห็น วาควรเตรียมพรอมสําหรับการแขงขันในอนาคต ที่อาจทําใหอํานาจการตอรองของ
ผูขายลดลง ในสวนของการควบคุมประสิทธิภาพของเครื่องจักร ฝายผลิตควรรูประสิทธิภาพของ
เครื่องจักรแตละตัว เชนอัตราการใชน้ํามันของรถขุด อัตราการใชน้ํามันของรถบรรทุกดิน กําลังการ
ผลิตในแตละวัน ของโรงโม เปน ตน โดยในอดีตบริษัท ฯ ไม จําเปน ตองมีเครื่องจักรเหลานี้เอง
เพราะจะเปนความเสี่ยงอีกดานหนึ่งในการจัดการเกี่ยวกับเครื่องจักรหนัก บริษัทฯจึงใชวิธีการจาง
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ผูรับเหมา (Outsourcing) แทน แตเมื่อบริษัทไดขอการสนับสนุนการลงทุนจากคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน (Board of Investment, BOI) เพื่อขอรับการยกเวนดานภาษีเงินได บริษัท ฯ จึง
จําเปนตองมีการลงทุนดานเครื่องจักรเอง ทําใหการควบคุมเรื่องประสิทธิภาพของเครื่องจักร เขามา
อยูใ นแนวทางการจัด การของฝายจัดการขณะนี้ ในสว นของการควบคุมตนทุน จะเกี่ยวโยงกับ
โครงสรา งพื้นฐานดานบัญชี ที่กําลัง ทําการวางแผนงบประมาณ (Budgeting) โดยผูจัดการฝาย
เหมืองตองมีสวนในการวางแผนและควบคุมคาใชจายของบริษัทฯ และในสวนนี้เอง ผลงานสวน
หนึ่งจะเปนผลโดยตรงจากการดูแลประสิทธิภาพของเครื่องจักรที่รับผิดชอบใหมีผลงานตามเณฑที่
กําหนดไว ซึ่งในอดีตที่เปนการบริหารแบบครอบครัว ผูจัดการฝายเหมืองแตละคนจะไมไดรับรู
คาใชจายของบริษัทฯ และคาใชจายที่เกิดขึ้นในงานที่ตนดูแลอยู เนื่องจากความกังวลบางประการ
ของเจาของ ทั้งหมดนี้เปนสวนประกอบสําคัญทีฝ่ ายจัดการ ตองการใหเปนโครงสรางพื้นฐานดาน
ปฏิบัติการ
โครงสรางพื้นฐานดานทรัพยากรมนุษย (HR Platform) จากการเริ่มตนเปนธุรกิจครอบครัว
ทีมงานสวนใหญจึงเปนคนรูจัก เขามาทํางานโดยระบบอุปถัมป จึงมีความรูความสามารถแตละ
เรื่องแตกตางกันไป และสวนใหญจะไมมีประสบการณและทักษะในสวนงานที่ตนรับผิดชอบ การ
ทํางานในแตละวันจึงเปนการเรียนรูใหมจากประสบการณจริง อยางไรก็ตามฝายจัดการเล็งเห็น
ความสําคัญของการพัฒนาทีมงานที่จ ะมีผลตอการเติบโตของบริษัทในอนาคต จึงไดเริ่มจัดทํา
โครงสรางพื้นฐานดานทรัพยากรมนุษย โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการคัดสรรบุคลากรใหมๆ ที่จะเขา
มารวมงานจะตองผานกระบวนการสัมภาษณโดยหัวหนางานและผูบังคับบัญชาตามลําดับขั้น การ
กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ (Role and Responsibility) และมีคําอธิบายของงานแตละตําแหนง
(Job Profile) การประเมินความสามารถของพนักงานแตละตําแหนง (Competency Assesment) เพื่อ
หาความตองการการอบรม (Training Needs) ของพนักงานแตละคน และจัดทําเปนแผนการพัฒนา
ตนเอง (Self Development Plan) ของแตละคน การจัดใหมีก ารอบรมและบันทึกการฝกอบรม
(Training Record) รวมถึงมีการประเมินผลและตรวจติดตามหลังการอบรม การกําหนดกฎระเบียบ
ขอบังคับในการปฏิบัติงานรวมถึงบทลงโทษเมื่อกระทําผิด การดูแลเรื่องสวัสดิการพนักงาน และ
การประเมินผลพนักงานประจําป ทั้งหมดนี้เปนความคาดหวังของฝายจัดการ หลังจากงานระบบที่
เปนโครงสรางพื้นฐานดานทรัพยากรมนุษย สําเร็จลุลวง
พนักงาน (Staff)
แตเดิมพนักงานสวนใหญมาจากคนในเครือญาติ และคนรูจักที่ไดรับการฝากฝงมาทํางาน
ทําใหความสามรถของพนักงานบางคนอาจไมเหมาะสมกับลักษณะงานที่ทําอยู จํานวนพนักงานมี
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คอนขางนอย โดยจะใชวิธีก ารใหคนหนึ่งคนทําหนาที่หลายๆอยาง วัฒนธรรมการทํางานเปน
ลักษณะที่พนักงานไมคอยมีความตื่นตัวในการทํางานและไมคอยมีความตระหนักถึงความสําคัญ
ของการเรีย นรูพัฒนาตัว เองหรือพัฒนางานที่รับผิด ชอบเทาที่ค วร แตปจ จุบัน หลังจากที่ไดเริ่ม
เปลี่ยนแปลงระบบการจัดการในหลายสวน โดยเฉพาะการที่ไดดําเนินการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ดานทรัพยากรมนุษย (HR Platform) ไปแลวบางสวน การรับพนักงานใหมที่ใชวิธีการสัมภาษณเพื่อ
คัดสรรบุคคลที่มีความรูและแนวคิดใหมๆเขามารวมงาน ทําใหทีมงานที่มีอยูเดิมมีการกระตือรือรน
ในการทํางานมากยิ่งขึ้น เริ่มมีการเรียนรูและพัฒนางานในสว นงานที่ตนตองรับผิด ชอบมากขึ้น
พนักงานแตละสวนงานเขาใจภาพรวมและเปาหมายองคกรมากขึ้น พนักงานเริ่มมีความเขาใจถึง
บทบาทหนาที่ของตนเองชัดเจนมากขึ้น เริ่มมีการรายงานตามสายงาน และเริ่มมีการปรับตัวใหเขา
กับระบบการจัดการที่ฝายจัดการพยายามปรับเปลี่ยนใหเปนระบบมากยิ่งขึ้น
สไตสการบริหารงานของผูบริหาร (Style)
ลักษณะการบริหารงานแบบเดิม เปนแบบรวมอํานาจการตัดสินใจอยูที่ทานประธานเพียง
คนเดียว แตหลังจากเริ่มมีการพัฒนาระบบการจัดการและเริ่มนําการจัดการเชิงกลยุทธเขามาใช ใน
ป 2552 การบริหารงานเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไป การตัดสินใจในเรื่องหลักๆเริ่มตองผานการเห็น
พองจากมติที่ประชุมผูบริหาร ซึ่งจัดใหมีการประชุมกลุมผูบริหารทุกสัปดาหเพื่อตัดสินใจในเรื่อง
สําคัญๆ สวนการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับงานประจํา สวนใหญจะผานที่ประชุมของฝายจัดการ
ซึ่งมีกรรมการผูจัดการเปนประธานการประชุม ในสวนของงานในเหมืองจะใหอํานาจผูจัดการ
เหมือง และผูจัด การสายปฏิบัติก ารเป น คนตัด สิน ใจ ฝายจั ด การและกลุ มผู บริ หารจะใหสิท ธิ
พนักงานในการคิดและปรับปรุงงานของแตละสวนงานอยางเต็มที่ แตอยางไรก็ตามจะตองผานการ
เห็นชอบจากฝายจัดการกอนหากเปนเรื่องที่ตองมีคาใชจายเกิน 20,000 บาทในแตละครั้ง ในสวน
ของทานประธานบริษัทยังคงมีบทบาทสําคัญในเรื่องของการติดตอกับขาราชการชั้นผูใหญ และ
ผูน ําชุมชนซึ่งยังตองอาศัยความนาเชื่อถือในการติดตอประสานงานในเรื่องตางๆ
ทักษะขององคกรและคนในองคกร (Skill)
ความรูและทักษะของคนในองคกรเปนเรื่องที่ฝายจัดการใหความสําคัญเปนอันดับตนๆ ซึ่ง
จะเห็นวาเรื่องการพัฒนาศักภาพทีมงาน เปนหนึ่งในสี่พันธกิจของบริษัทฯ จากการที่ทีมงานเดิม
สวนใหญมาจากเครือญาติและระบบอุปถัมป ทําใหมีปญหาเรื่องการจัดสรรคนเขาทํางานในแตละ
ตําแหนงยังไมเหมาะสมเทาที่ควร งานสวนใหญที่พนักงานทําอยูปจจุบันสวนมากจะเปนงานที่เคย
ทําอยูเปนประจํา พนักงานไมมีแนวความคิดที่จะปรับปรุงหรือพัฒนาระบบงานใหดีกวาเดิม เพราะ
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ยึดถือวาระบบเดิมยังใชงานไดอยู นอกจากนี้พนักงานบางคนยังไมมีทักษะเพียงพอที่จะทําหนาที่ใน
สวนที่ตนรับผิด ชอบไดดีเทาที่ควร หรือไมสามารถเปรียบเทียบไดกับการทํางานที่ดีที่ สุด (Best
Practice) ของการทํางานในองคกรที่ถูกพัฒนาดานบุคลากรมาอยางตอเนื่อง ที่สําคัญคือบริษัทยัง
ขาดหัวหนางานที่มีทักษะในระดับที่สามารถสอนงานลูกนองได (Coaching) ดังนั้นบริษัทฯ ยังมีขีด
ความสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของงานจากบุคลากรไดอีกมาก
คานิยมรวมกันของคนในองคกร (Share Value)
คานิยมรวมในองคกรแบบเดิมที่สังเกตไดงายและเปนสิ่งที่ดีก็คือ คานิยมความเห็นอกเห็น
ใจกัน (Empathy) ความประนีประนอม (Compromise) ในการแกปญหา และความนับถือและ
ยอมรับในประสบการณซึ่งกันและกัน แตคานิยมที่ตองปรับปรุงคือความไมกระตือรือรนของทั้ง
พนัก งานและฝายจัดการ ที่ไมคอยมีการติดตามงานอยางใกลชิด ปญหาบางอยางถูก ปลอยปละ
ไมไดถูกแกไขหรือติดตามแมวาปญหาเหลานั้นเกิดขึ้นเปนประจํา และเกิดขึ้นเปนเวลานานแลว
ดังนั้นฝายจัดการคาดหวังใหองคกรในอนาคตมีคานิยมในการเรียนรู และพัฒนามากขึ้น โดยการ
สนับสนุนใหพนักงานมีการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง และฝายจัดการกําลังสรางคานิยม
ในการแข ง ขั น เพื่ อ เพิ่ ม ความกระตื อ รื อ ร น ให กั บ ที ม งาน โดยการเปรี ย บเที ย บผลงานหรื อ
ประสิทธิภาพการทํางาน ของแตละสวนงาน ในสวนของการสั่งงานและรายงานผลงาน คานิยม
แบบเดิม ทานประธานจะสั่งงานโดยตรงผานพนักงานแตละคน และทุกสวนงานจะรายงานกับทาน
ประธานโดยตรงเชนกัน ปจจุบันฝายจัดการเริ่มมีการใหอํานาจกับผูจัดการสายงานมากยิ่งขึ้น และ
สงเสริมใหมีการรายงานผลการทํางาน ตามสายงาน (Line of Command)
สวนที่ 2 ผลการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)
ผลการศึกษาที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึก จะแยกอธิบายออกเปน 3 สวน คือ ในสวนแรก
ปจจัยความสําเร็จขององคกร (Organizational Critical Success Factors) ซึ่งไดจากการสัมภาษณเชิง
ลึกผูบริหารระดับสูงทั้ง 5 ทาน ในสวนที่สอง ปจจัยความสําเร็จของแตละสวนงาน (Functional
Critical Success Factors) ซึ่งไดจากการสัมภาษณเชิงลึก ผูจัดการสวนงาน ทั้ง 9 ฝาย และสว น
สุดทายคือ ชุดสารสนเทศที่ตองการเพื่อใชในการทํางานใหบรรลุปจจัยความสําเร็จ ขององคกร ซึ่ง
ไดจากผูบริหารทุกทาน แสดงรายละเอียดดังตอไปนี้
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2.1 ปจจัยความสําเร็จขององคกร
จากการสัมภาษณผูบริหารระดับสูงของบริษัทในเครือทวีทรัพย 5 ทาน พบวาความคิดเห็น
ของแตละทานมีสวนที่คลายคลึงกันเปนสวนใหญ จะมีเพียงบางสวนเทานั้นที่มีความเห็นที่แตกตาง
ออกไป โดยผลที่ไดจากการสัมภาษณเกี่ยวกับปจจัยสําคัญที่ทําใหธุรกิจเหมืองแรของเครือทวีทรัพย
กรุปประสบความสําเร็จนั้น แสดงไดดังนี้
ประธานกรรมการ ใหความเห็นวาหัวใจของการทําธุรกิจ เหมืองแรคือ การตอบแทนผูมี
สวนไดสวนเสียอยางทั่วถึงและเปนธรรม โดยเฉพาะชุมชนที่บริษัทฯ เขาไปดําเนินกิจกรรมทาง
ธุรกิจอยู ทั้งนี้เพราะชุมชนมีผลตอการคงอยูหรือลมเลิกโครงการทุกโครงการที่บริษัทไดลงทุนไป
แลว นอกจากนี้ หนว ยงานราชการที่บริษัทฯ ตองติด ตอประสานงานอยูเปนประจํา ในการขอ
อนุญาต หรือการตรวจสอบแผนการทําเหมืองใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับ และแผนที่ทาง
บริษัทฯไดนําเสนอไวในแผนผังโครงการ แผนปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอม บริษัทฯจะตองดูแล
เปนพิเศษเชนกัน ในสวนของการดําเนินกิจกรรมภายในของบริษัทเปนเรื่องของฝายจัดการของ
บริษัทฯ ที่ตองควบคุมดูแลใหกิจกรรมตางๆของบริษัทฯ เปนไปอยางเรียบรอย
ปจจัยสําเร็จที่ได : ความพึงพอใจของชุมชน , ความพึงพอใจของหนวยงานราชการ และ
ปจจัยในการดําเนินงานอื่นๆ ที่เปนหนาที่ของฝายจัดการ
กรรมการผูจัดการ ใหสัมภาษณเรื่องปจจัยสําเร็จขององคกร วา สิ่งสําคัญอยูที่คน ซึ่งก็คือ
พนัก งานของบริษัทฯ นั่น เอง หากบริษัท ฯ มีทีมงานที่มีค วามรูค วามสามารถและทัก ษะที่ดี รู
บทบาทหนาที่ของตนและทํางานตามหนาที่อยางเต็มความสามารถ ก็จะทําใหงานทุกอยางสําเร็จ
ลุลว งไดตามเปาหมาย สว นอีก เรื่องหนึ่งที่สํา คัญเชน กัน ก็คือคุณภาพผลงานของบริษัท หรื อ
คุณภาพของสินคาและบริการที่บริษัทฯสงมอบ เพราะเปน เรื่องที่เกี่ยวของกั บลูกคา ซึ่งหมายถึง
แหลงรายไดของกิจการ ดังนั้นการจัดการองคกรตองใหความสําคัญของคุณภาพสินคาและบริการ
เปนอันดับตนๆ นอกจากเรื่องคุณภาพสินคาแลวคํามั่นสัญญา (Commitment) ที่ใหไวกับลูกคาใน
เรื่องของปริมาณสินคาที่บริษัทตองจัดสงใหลูกคาภายในเวลาที่กําหนดก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีผล
ตอความสําเร็จ ขององคก ร หากบริษัทฯทําตามคํามั่น สัญญาไมได ก็จ ะขาดความนาเชื่อถือใน
มุมมองของลูกคา สงผลใหบริษัทฯมีโอกาสที่จะเสียลูกคารายนั้นไป หากลูกคามีทางเลือกในการ
ซื้อสินคาจากแหลงอื่น ฝายจัดการจึงมีหนาที่ในการพัฒนาระบบการจัดการภายในขึ้นมารองรับ
ปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จขององคกรเหลานี้
ปจ จัยสําเร็จที่ได : ศักยภาพทีมงาน การควบคุม คุณ ภาพสิน คาและบริการ การควบคุม
แผนการผลิตถานหินและระบบการจัดการภายใน
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ผูชวยกรรมการผูจัดการ จากความเห็นของผูศึกษาในฐานะที่เปนผูชวยกรรมการผูจัดการ
เห็นวาปจจัยความสําเร็จของกิจการเหมืองแร ของบริษัทเครือทวีทรัพย แบงออกไดเปนสองสวน
สวนแรก คือ ปจ จัยภายนอก ซึ่งเปนปจจัยที่บริษัทควบคุมไดยาก คือ ทัศนคติของชุมชนบริเวณ
ใกลเคียงเหมือง ที่มีตอการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจของกิจการ การพิจารณาใหประทานบัตรของ
หนว ยงานราชการ และสภาพเศรษฐกิจ ที่สงผลตอปริมาณความตองการ (Demand) ถานหินใน
ประเทศและราคาถานหินนําเขา (Import Coal) ซึ่งถือเปนสินคาของคูแขง ในสวนนี้องคกรตองใช
การจัด การดานความเสี่ยง (Risk Management) เขามาชว ยในการหลีก เลี่ ยง ปองกัน หรือลด
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับกิจการ และอีกสวนหนึ่งคือ ปจจัยภายใน ที่บริษัทฯสามารถควบคุมได
ดวยการจัดการและการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ คือ คุณภาพของสินคาและบริการ ปริมาณการ
ผลิตตามสัญญา ตนทุนการผลิต รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อรองรับการเติบโตของกิจการ
ในอนาคต
ปจจัยสําเร็จที่ได : ทรรศนคติที่ดีของชุมชนตอการดําเนินกิจการของบริษัทฯ เครือขายจาก
หนวยงานราชการ ความตองการใชถานหินของประเทศ ราคาถานหินนําเขา การควบคุมคุณภาพ
ถานหินที่ผลิตได การควบคุมแผนการผลิตถานหิน และการพัฒนาบุคลากร
ผูจัดการสายสํานักงาน แสดงความคิดเห็นเรื่องปจจัยสําเร็จขององคกร วา บริษัทตองมี
กําไรอยางยั่งยืน ซึ่งกําไรนั้นก็มาจากยอดขายหักออกจากคาใชจายทั้งหมด และคาใชจายสวนใหญ
ของกิจการก็คือคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการทําเหมือง ซึ่งเปนหนาที่ของสายปฏิบัติการตองรับผิดชอบ
ในการวางแผนการผลิต การจัดสรรทรัพยากรอยางเหมาะสม ชักจูงชี้นําใหพนักงานทํางาน และ
ควบคุมการผลิตใหไดปริมาณและคุณภาพตามแผน ทุกอยางที่กลาวมาเปนสิ่งสําคัญที่ควรคํานึงถึง
เพราะจะเกี่ยวโยงกับคาใชจายที่เกิดขึ้น ใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ การทํางานจะ
มีประสิทธิภาพไดยากถาหากพนักงานขาดความรูความเขาใจในงานของตนเอง ดังนั้นการพัฒนา
พนักงานก็เปนเรื่องที่สําคัญเชนกัน ในสวนสายสํานักงานมีหนาที่สนับสนุนสายการผลิตใหทํางาน
ไดบรรลุเปาหมายในทุกๆเรื่อง และรับผิดชอบในการดําเนินการขอประทานบัตร สําหรับโครงการ
ใหมของบริษัทฯ ซึ่งก็ถือเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหบริษัทฯประสบความสําเร็จในอนาคตดวยเชนกัน
ปจ จั ยสํ า เร็จ ที่ ไ ด : การควบคุ ม แผนการผลิต ถ า นหิ น และการควบคุ ม คุณ ภาพสิ น ค า
ประสิทธิภาพการควบคุมตนทุน ศักยภาพบุคลากร การควบคุมการดําเนินการขอประทานบัตร
ผูจัดการสายปฏิบัติการ ใหความเห็นในเรื่องปจจัยความสําเร็จของกิจการวา กิจการเหมือง
แรแตกตางจากธุรกิจอื่นๆ คือมีหลายปจจัยความสําเร็จที่ไมไดขึ้นอยูกับบริษัทฯเองเทานั้น แตจะ
ขึ้นกับปจจัยภายนอกดวย จึงไมใชเรื่องงายที่จะทําใหประสบความสําเร็จในธุรกิจนี้ไดอยางยั่ง ยืน
หัว ใจสําคัญ ของธุร กิจ เหมืองแรมีหลายอยาง ตั้งแตก ารไดมาซึ่งประทานบัต ร การยอมรับจาก
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ชาวบานในเขตพื้นที่ ที่จะทําการเปดเหมือง การสํารวจทางธรณีวิทยาเพื่อไดขอมูลมาวางแผนการ
ผลิต การควบคุมตนทุน การควบคุมประสิทธิภาพเครื่องจักร การควบคุมคุณภาพสินคา รวมไปถึง
การปฏิบัติตามกฏระเบียบขอบังคับของหนวยงานราชการ ทุกอยางตองมารวมกัน หากขาดสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งก็จะทําใหเกิดปญหาขึ้นกับกิจการได
ปจจัยสําเร็จที่ได : การควบคุมการดําเนินการขอประทานบัตรใหม การยอมรับจากชุมชน
ใกลเคียงเหมืองแร การวางแผนการผลิต การควบคุมคุณภาพสินคา การปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
ทางราชการ
ตารางที่ 3 แสดงปจจัยความสําเร็จที่สําคัญขององคกร (Organizational Critical Success Factors)
ที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหาร บริษัทเครือทวีทรัพย
หนวยงาน
ปจจัยความสําเร็จที่สําคัญขององคกร
( Function )
(Organizational Critical Success Factors )
1. ความพึงพอใจของชุมชนและเครือขายชุมชน
2. ความพึงพอใจของหนวยงานราชการและเครือขายราชการ
3. การบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาศักยภาพทีมงาน
4. การควบคุมคุณภาพสินคาและบริการ
ฝายจัดการ
5. การควบคุมแผนการผลิตและแผนการขายถานหิน
6. ปจจัยทางการตลาด
7. การควบคุมตนทุนการดําเนินงาน
8. การควบคุมการดําเนินการขอรับประทานบัตร
9. การควบคุมประสิทธิภาพเครื่องจักร
กลาวโดยสรุปจากการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารระดับสูงของกิจการเหมืองแร ของบริษัท
เครือทวีทรัพยกรุ ป มีปจ จัยที่สงผลตอความสําเร็จ ที่สําคัญ ขององคก ร (Organizational Critical
Success Factors) ทั้งหมด 9 ปจจัย ดังแสดงในตารางที่ 3 ไดแก ความพึงพอใจของชุมชนตอการ
ดําเนิน ธุรกิจ และเครือขายชุมชน ความพึงพอใจผลการดําเนิน งานของบริษัทฯของหนวยงาน
ราชการและเครือขายหนวยงานราชการ การบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร การควบคุมคุณภาพสินคาและบริการ การควบคุมแผนการผลิตและแผนการขายถานหิน
ปจจัยดานการตลาด การควบคุมตนทุนในการดําเนินงาน การควบคุมประสิทธิภาพการทํางานของ
เครื่องจักร และการควบคุมการดําเนินการขอประทานบัตร
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2.2 ปจจัยความสําเร็จของแตละสวนงาน
จากผลการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารระดับกลาง หรือผูจัดการฝายของบริษัทในเครือทวี
ทรัพย 9 ทาน พบวาความคิดเห็นของแตละทานในเรื่องปจจัยความสําเร็จที่สําคัญของแตละสวน
งาน มีความคลายคลึงและแตกตางกันบางสวน ทัง้ นี้เปนเหตุมาจากหนาที่ความรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมายที่อาจจะมีสวนเกี่ยวโยงกันหรือแตกตางกันไปในแตละสวนงาน ซึ่งปจจัยความสําเร็จที่
ไดจากการสัมภาษณผูจัดการแตละทาน แสดงไดดังนี้
ผูจัด การฝายบัญ ชี/การเงิน ใหค วามเห็นในเรื่องปจจัย ความสําเร็จที่สําคัญ ของฝาย คือ
ความถูกตองในการทํางบดุล งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ความถูกตองในการเบิกจาย
คาใชจา ยทั้งคาสินคาและคาจาง การวางแผนภาษีและความถูกตองในการจายภาษี และความถูก
ตองในการแยกประเภทคาใชจาย เพื่อใชในการควบคุมการทํางานของแตละเหมือง ความถูกต อง
ของการทํางบกระทบยอดกระแสเงินสด การทํารายงานแตละฉบับใหเสร็จ ทันตามที่ฝายจัดการ
กําหนด โดยเฉพาะบัญชีบริหารในแตละเดือน ที่ตองทําใหเสร็จกอนการประชุมเหมืองในแตละที่
ปจจัยสําเร็จที่ได : ความถูกตอง ครบถวนและทันเวลาของงบการเงิน และงบบริหาร
รวมไปถึงการวางแผนภาษีและความถูกตองในการจายภาษีแตละประเภท
ผูจัด การฝายจัด ซื้อ มีค วามเห็ น ในเรื่องป จ จัยสํา เร็จ ที่ สําคัญ ของฝา ยในเรื่องการวาง
แผนการผลิต และการวางแผนการสั่งซื้อเครื่องมือและอุปกรณตางๆ เพราะหากวาตองการใหซื้อ
ดวน ก็จ ะไดสิน คาที่มีร าคาสูง และอาจจะไมต รงตามความตองการจริงของผูข อซื้อ นอกจากนี้
เครื่องจักรเหมืองทุกชนิดควรทําการซอมบํารุงตามแผน เพื่อปองกันการเสียหายระหวางทํางานและ
ตองสั่งซื้ ออะไหล แบบเรง ดว น และการสั่ง ซื้อสิ น คา ทุก ชนิด ต องผ านระบบการจัด ซื้ อ มี ก าร
เปรียบเทียบราคากอนซื้อ และซื้อจากคูคาที่มีอยูใ นรายการคูคาของบริษัทฯ ในสวนของการสั่งซื้อที่
ไมผานระบบ คือไมมีเอกสารขอซื้อ หรือไมไดผานการอนุมัติจากทางหัวหนางาน ทําใหสวนงาน
เหมืองไมสามารถควบคุมคาใชจายของหนวยงานใหเปนไปตามแผนได และกระทบตอตนทุนการ
ผลิต สําหรับ สิน คาบางอยางควรมีก ารตั้งปริ มาณต่ําสุด ที่ตองสั่งซื้อไว เพื่อปองกัน มิใ หสิน คา
รายการนั้นขาด เชน น้ํามันดีเซล เปนตน
ปจจัยสําเร็จที่ได : การสั่งซื้อสั่งจางผานระบบจัดซื้อ ระยะเวลาในกระบวนการจัดซื้อ
จํานวนคูคาของบริษัท การควบคุมตนทุนใหบริษัทฯและแตละสวนงาน
ผูจัดการฝายการตลาด มีความเห็นวาปจจัยสําเร็จที่สําคัญของฝาย คือการตอบสนองความ
ตองการของลูกคาไดใ นเวลาที่เหมาะสม ทั้งในเรื่องการติดตอประสานงานประจําวัน ในเรื่อง
ปริมาณการจัดสงสินคา คุณภาพสินคาที่จะสงออกไปตองควบคุมอยูในเกณฑที่ลูกคากําหนด และ
เมื่อลูกคามีขอรองเรียนเรื่องคุณภาพ ตองตอบกลับเพื่อชี้แจงและนําเสนอแนวทางแกไขและปองกัน
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โดยเร็วที่สุด ในสวนของภาพรวมการกระจายความเสี่ยง ควรมีการขายใหลูกคาหลายๆราย เพื่อเพิ่ม
อํานาจในการตอรองดานราคา จากเดิมซึ่งบริษัทฯขายสินคาใหกับลูกคารายใหญทั้งหมดเพียงราย
เดียว นอกจากนี้ความหลากหลายของสินคาจะสามารถชวยใหบริษัทฯ ขยายกลุมลูกคาเพิ่มขึ้นได
โดยไมก ระทบกับความสัมพัน ธข องลูก คารายเดิม สําหรับปจ จัยตางๆทางดานการตลาด เช น
แนวโนมปริมาณความตองการถานหินของอุตสาหกรรม และแนวโนมราคาของถานหินนําเขา ซึ่ง
ถือเปนสินคาคูแขงก็มีผลตอความสําเร็จของกิจการ มีความสําคัญตอความสําเร็จเชนกัน
ปจจัยสําเร็จที่ได : การควบคุมคุณภาพสินคาและบริการ การควบคุมปริมาณการผลิต
สิน คา ใหได ตามที่ลูก คาตองการในแตละชว งเวลา การเพิ่มจํานวนลูก คา การตอบสนองตอขอ
รองเรียน
ผูจัดการฝายบุคคล มีความเห็นวาปจจัยความสําเร็จที่สําคัญของทั้งองคกรและของฝายอยู
ที่พนักงาน ดังนั้นการมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดีเปนปจจัยความสําเร็จของฝาย โดยเริ่ม
ตั้งแตการสรรหาบุคลากร (Recruitment) ที่มีความรูความสามารถตรงกับลักษณะงาน เขามาทํางาน
รวมงานกับบริษัท พนักงานในแตละตําแหนงรูบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของตนเอง (Role
and Responsibility) การประเมินความรูความสามารถของพนักงานแตละตําแหนง (Competency
Assesment) การฝกอบรมพนักงาน (Training) การวางกฎระเบียบของบริษัทฯใหชัดเจน (Company
Policy) ระบบการประเมินผลงานประจําป (Job Evaluation) เงื่อนไขการปรับขึ้นเงินเดือนและปรับ
ขึ้นตําแหนง (Job Promotion) แนวทางการใหโบนัสหรือเงินรางวัลประจําปสําหรับจูงใจพนักงาน
รวมถึงการวางแผนการเติบ โตในหนา ที่ข องพนัก งานแตละตําแหนง (Career Path Planing)
นอกจากที่กลาวมานี้แลว เรื่องการสื่อสารภายในองคก รยังมีสวนสําคัญทําใหเกิดการเรียนรูและ
พัฒนาอยางตอเนื่อง ดังนั้นทางฝายบุคคลจะชวยในการพัฒนารูปแบบการสื่อสารในรูปแบบตางๆ
เชน นโยบายสําคัญๆจากฝายจัดการ บันทึกการประชุม บอรดประชาสัมพันธ และการสื่อสารผาน
ทางอีเมลล หรือเว็บไซตที่จัดทําขึ้นใชภายในบริษัทฯ เปนตน
ปจจัยสําเร็จที่ได : คุณ ภาพของบุค ลากรภายในองคก ร ระบบการจัดการทรัพยากร
บุคคลที่ดี การสื่อสารภายในที่มีประสิทธิภาพ
ผูจัด การฝายโครงการและชุมชนสัมพันธ มีค วามเห็น วา ผลสําเร็จที่สําคัญของฝายอยูที่
จํานวนโครงการที่ไดรับประทานบัตรใหมในแตละป เพราะเปนเจตนารมณของการมีฝายโครงการ
ขึ้นมาเพื่อ รับผิ ด ชอบในการดําเนินการขอประทานบัต รตามขั้นตอนของทางราชการ ดังนั้ น
เครือขายกับทางหนวยงานราชการจึงเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหงานสําเร็จลุลวง สวนงานดานติดตอกับ
หนวยงานราชการเพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขของประทานบัตรก็เชนเดียวกันกับการ
ขอประทานบัตร กลาวคือบริษัทตองสรางความพึงพอใจใหกับตัวแทนหนวยงานที่มาทําการตรวจ
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ติดตาม โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขอยางเครงครัด ในสวนของงานชุมชนสัมพันธปจจัยสําเร็จที่สําคัญ
คือ ตองไมมีปญหากับชาวบานในชุมชนที่บริษัทเขาไปทําเหมือง ดังนั้นทางฝายจึงมีงานดานการ
สรางความสัมพันธกับชุมชนอยางตอเนื่อง เชน การจัดตั้งกองทุนหมูบาน การจัดกิจกรรมในวาระ
สําคัญๆ อยางเชน กิจกรรมปลูกตนไมในวันแม งานวันพอแหงชาติ งานลอยกระทง เปนตน การที่
จะไมมีปญหากับชุมชน บริษัทตองมีเครือขายกับผูน ําชุมชน เชนเดียวกับเครือขายทางราชการ เพื่อ
ดูแลสมาชิกในชุมชนในสิ่งที่พวกเขาตองการ กอนที่จะเกิดปญหารุนแรงตามมา
ปจจัยสําเร็จที่ได :การควบคุมการดําเนินการขอประทานบัตรใหม ความพึงพอใจของ
หนวยงานราชการ เครือขายกับหนวยงานราชการ ความพึงพอใจของคนในชุมชน เครือขายกับ
ผูนําชุมชน และการทํากิจกรรมเพื่อสังคม
ผูจัด การฝา ยเหมือ งแมตีบ ใหค วามเห็น เรื่องปจ จัย ความสําเร็จ ที่สําคัญของเหมืองวา
บุคลากรเหมืองตองรูหนาทีแ่ ละรูค วามรับผิดชอบของตนเอง มีวินัยในการทํางาน เพราะงานเหมือง
เปนงานที่ตองใชความอดทนสูง เหมืองแมตีบเปนเหมืองที่ตองเปดหนาดินในปริมาณมาก แผนการ
ทําเหมืองจึงเปนปจจัยสําคัญอีกอยางหนึ่ง เพราะจะทําใหฝายจัดการทราบวาตองมีคาใชจายในการ
เปดหนาดินจํานวนเทาใด และจะไดถานหินในปริมาณเทาใด สวนในเรื่องคุณภาพถานหินที่ทาง
ฝายจัดการเริ่มจัด ใหมีก ารวิเคราะหคุณ ภาพถานหิน กอนที่จ ะจัดสงใหลูกคานั้น ก็มีความสําคัญ
เชนกัน ประสิทธิภาพของเครื่องจักรที่ดีทําใหตนทุนของการผลิต ต่ํา ทางเหมืองจึงตองดูแลเรื่อง
ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องจักร ใหสามารถใชงานไดดีอยางตอเนื่อง ในสวนของงานชุมชน
ทางเหมืองก็มีสวนชว ยในการประสานงานกับผูนําชุมชน ในเรื่องตางๆ รว มกับทางฝายชุมชน
สัมพันธ และตองมีสวนในการใหขอมูลกับทางหนวยงานราชการเมื่อมีการเขามาตรวจสอบเงื่อนไข
ของประทานบัตร
ปจจัยสําเร็จที่ได : แผนการผลิตที่แมนยํา ประสิทธิภาพของเครื่องจักร คุณภาพของ
ถานหินที่ผลิต การควบคุมตนทุนการผลิต
ผูจัดการฝายเหมืองลี้ ใหความเห็นเรื่องปจจัยความสําเร็จที่สําคัญของเหมืองวา ทุกอยางที่
ทําในเหมืองสําคัญทั้งหมด ไมวาการผลิตดินและถานหินใหไดปริมาณตามแผนที่วางไว การดูแล
เครื่องจักรใหอยูในสภาพที่ทํางานไดดี การควบคุมคาใชจายในการผลิต การดูแลพนักงานใหทํางาน
อย างปลอดภัย มีค วามสุ ข กั บงานและมี ทัศ นคติที่ ดีต อการทํา งานโดยการจู ง ใจใหทํ างาน ให
ค า ตอบแทนและสวั ส ดิ ก ารที่ เ หมาะสมกั บ งานที่ ทํ า การผลิ ต ถ า นให ไ ด คุ ณ ภาพตามสั ญ ญา
นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีงานที่เกี่ยวของกับชาวบาน ซึ่งมักจะมีขอเรียกรองใหเหมืองชวยเหลือในดาน
ตางๆ เปนระยะ และงานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบสภาพหนางานจากหนวยงานราชการที่รับผิดชอบ
ทุกอยางไมสามารถละเวนหรือปลอยปละละเลยเพราะจะทําใหเกิดขอผิดพลาดได
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ปจจัยสําเร็จที่ได : การควบคุม ปริมาณการผลิตถานหิน ใหไดตามแผน การควบคุม
คุณภาพของสินคา การควบคุมคาใชจาย ประสิทธิภาพของเครื่องจักร ทรรศนคติที่ดีของพนักงาน
ผูจัดการฝายเหมืองแมระมาด ใหความเห็น เรื่องปจจัยความสําเร็จที่สําคัญของเหมืองวา
เหมืองแมระมาดเปนเหมืองที่ตั้งอยูหางไกลจากถนนสายหลัก ดังนั้นเสนทางการขนสงซึ่ง เชื่อม
ระหวางเหมืองกับถนนสายหลักมักจะมีปญหาในฤดูฝน เนื่องจากฝนตกชุก รถบรรทุกไมสามารถ
วิ่งเขาออกไดตามปกติ เรื่องเสนทางเขา-ออกนี้ จึงเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งที่มีผลตอความสําเร็จ
ของเหมือง อยางไรก็ตามเหมืองแมระมาดเปนเหมืองที่มีถานหินที่มีคาความรอนสูง มีโอกาสใน
การขายไดราคาสูงกวาถานหินแหลงอื่น ดังนั้นเรื่องคุณภาพถานที่ผลิตไดก็เปนปจจัยสําเร็จอยาง
หนึ่งของเหมืองเชนกัน ในสวนที่บริษัทฯมีโครงการที่จะติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติม เพื่อแยกถานหินที่
มีคุณภาพดีมากๆไวขายลูกคาในราคาที่สูง การจัดการโครงการติดตั้งเครื่องจั กรยังไมดีเทาที่ควร
และเห็นวาวิธีการจัดการโครงการ (Project Management) ก็เปนสวนหนึ่งในปจจัยความสําเร็จของ
เหมือง จึงควรที่จะทําการติดตามโครงการใหเปนระบบมากกวานี้ การผลิตถานหินใหไดปริมาณ
ตามแผนที่กําหนดก็เปนปจจัยที่ทําใหบริษัทสามารถจัดสงถานใหลูก คาไดตามสัญญาเชนกัน ใน
ส ว นของการวางแผนและควบคุ ม ค า ใช จ า ย เพื่ อ ทํ า ให บ ริ ษั ท มี กํ า ไรตามแผนที่ ว างไว นั้ น
ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องจักรที่ดี มีผลทําใหตนทุนการผลิตต่ําซึ่งก็เปนปจจัยสําเร็จ อีก
อยางหนึ่ง และนอกเหนือจากนี้เนื่องจากเหมืองแมร ะมาดอยูใ กลกับเขตปาอนุรักษจึงตองติดตอ
ประสานงานกับเจาหนาที่ปาไมเปนระยะ เหมืองจึงตองมีเครือขายทั้งชาวบานและเจาหนาที่ เพื่อ
ประสานงานและชวยเหลือซึ่งกันและกันในหลายเรื่อง
ปจจัยสําเร็จที่ได : การจัดการเสนทางขนสงในฤดูฝน การจัดการโครงการตางๆของ
เหมือง การควบคุมคาใชจาย ประสิทธิภาพเครื่องจักร การควบคุมแผนการผลิตและการควบคุม
คุณภาพของถานหินที่ผลิตได เครือขายชุมชนและหนวยงานราชการ
ผูจัดการฝายรังวัดและสนับสนุนเทคนิค ใหความเห็นในเรื่องปจจัยความสําเร็จที่สําคัญของ
ฝายคือ ความถูกตองของขอมูลรังวัด ซึ่งเปนขอมูลที่ใชในการจายคางานเปดหนาดินและถานหิน
ใหแกผูรับเหมา ตนทุนการเปดหนาดินเปนคาใชจายสวนที่มีสัดสวนมากที่สุดของตนทุนการผลิต
ดังนั้นขอมูลในสวนนี้จะเกิดความผิดพลาดไมได การจัดสงรายงานใหฝายเหมืองนําไปคิดคาใชจาย
ใหตรงตามระยะเวลาที่กําหนดก็เปนปจจัยสําเร็จอยางหนึ่ง เพราะมีผลตอระยะเวลาการเบิกจายเงิน
ของผูรั บเหมา หากผูรั บเหมาได รับเงิน คา งานชา อาจทํ าให ไม มีเ งิน หมุน และการทํ างานก็จ ะ
หยุดชะงักได ในสวนของงานสนับสนุนเทคนิค สาระสําคัญอยูที่การวางแผนการทําเหมืองใหกับ
แตละเหมืองเพื่อนําเอาไปดําเนินการเปด หนาเหมือง และการวางแผนการเจาะสํารวจในพื้น ที่
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ศักยภาพ เพื่อนําขอมูลที่ไดไปทํารายงานเปนขอมูลประกอบการขอประทานบัตร เพราะหากการทํา
แผนไมแมนยํานั่นหมายถึงคาใชจายที่ตองเกิดขึ้นจากการวางแผนที่ผิดพลาด
ปจจัยสําเร็จที่ได : ความแมนยําของแผนการทําเหมือง ความถูกตองแมนยําของแผน
เจาะสํารวจ ความถูกตองของผลรังวัด
ตารางที่ 4 แสดงปจจัยความสําเร็จที่สําคัญ (Critical Success Factors) ที่ไดจากการสัมภาษณเชิง
ลึกผูบริหารระดับกลาง บริษัทเครือทวีทรัพย ในแตละสายงาน
หนวยงาน
ปจจัยความสําเร็จที่สําคัญ
(Function)
(Critical Success Factors)
1. ความครบถวน ถูกตองและตรงเวลาของงบการเงิน
ฝายบัญชีการเงิน
2. ความครบถวน ถูกตองและตรงเวลาของงบบริหาร
3. การวางแผนภาษีและความถูกตองของการจายภาษี
4. การทํางานผานระบบจัดซื้อ
ฝายจัดซื้อ
5. การวางแผนการสั่งซื้อ
6. การควบคุมตนทุน
7. การควบคุมคุณภาพสินคา / บริการ
ฝายการตลาด
8. การควบคุมแผนการผลิตและแผนการขาย
9. การเพิ่มจํานวนลูกคา
10. ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี
ฝายบุคคล
11. การพัฒนาคุณภาพบุคลากร
12. การสื่อสารภายในองคกรที่มีประสิทธิภาพ
13. การควบคุมการดําเนินการขอประทานบัตรใหม
14. เครือขายหนวยราชการ
15. เครือขายชุมชน
ฝายโครงการและชุมชนสัมพันธ
16. ความพึงพอใจหนวยงานราชการ
17. ความพึงพอใจของชุมชน
18. การทํากิจกรรมเพื่อสังคม
19. แผนการผลิตที่แมนยํา
ฝายเหมืองแมตีบ
20. การดูแลประสิทธิภาพเครื่องจักร
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ฝายเหมืองลี้

ฝายเหมืองแมระมาด

ฝายรังวัดและสนับสนุนเทคนิค

21. การควบคุมคุณภาพถานหินที่ผลิต
22. การควบคุมตนทุนการผลิต
23. การควบคุมแผนการผลิตถานหิน
24. การควบคุมคุณภาพสินคาที่ผลิต
25. การควบคุมคาใชจาย
26. การดูแลประสิทธิภาพเครื่องจักร
27. ทัศนคติที่ดีของพนักงาน
28. การจัดการเสนทางขนสงในฤดูฝน
29. การบริหารโครงการภายในเหมือง
30. การควบคุมคาใชจาย
31. การดูแลประสิทธิภาพเครื่องจักร
32. การควบคุมแผนการผลิตและคุณภาพของถานหิน
33. เครือขายชาวบาน / ราชการ
34. ความแมนยําของแผนการทําเหมือง
35. ความแมนยําของแผนการเจาะสํารวจ
36. ความถูกตองและตรงเวลาของผลรังวัด

จากตารางที่ 4 สรุปไดวา ปจจัยความสําเร็จของแตละหนวยงานที่ไดจากการสัมภาษณเชิง
ลึกผูบริหารระดับกลางหรือผูจัดการฝายของบริษัทเครือทวีทรัพยกรุป มีทั้งหมด 36 ปจจัย สว น
ใหญจะมีความแตกตางกันไปตามหนาที่รับผิดชอบและเปาหมายของแตละสวนงาน อยางไรก็ตาม
มีหลายปจจัยที่เหมือนกันในบางหนวยงาน เนื่องจากงานบางประเภทมีความเกี่ยวโยงซึ่งกันและกัน
หรือมีบางหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบเหมือนกัน เชนฝายเหมืองของทั้ง 3 เหมือง เปนตน จากผล
ปจจัยความสําเร็จที่สําคัญขององคกรที่ไดจ ากผูบริหารระดับสูง ตามที่แสดงในตารางที่ 3 และ
ปจ จัย ความสําเร็จ ที่สําคัญของแตละสว นงาน ตามที่แ สดงในตารางที่ 4 สามารถแสดงความ
เชื่อมโยงของปจจัยความสําเร็จที่ไดทั้ง 2 สวน ไดดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 แสดงการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางปจจัยความสําเร็จขององคกร (Organizational
Critical Success Factors) กับปจจัยความสําเร็จของแตละสวนงาน (Functional Critical Success
Factors)
ปจจัยสําเร็จขององคกร
ปจจัยสําเร็จของหนวยงาน
ลําดับที่
(ผูบริหารระดับสูง)
ปจจัยสําเร็จ (ผูจัดการฝาย)
หนวยงาน
ฝายโครงการฯ
1
ความพึงพอใจของชุมชนและ
- เครือขายชุมชน
- ความพึงพอใจของชุมชน ฝายโครงการฯ
เครือขายชุมชน
- การทํากิจกรรมเพื่อสังคม ฝายโครงการฯ
- เครือขายชาวบาน
เหมืองแมระมาด
ฝายโครงการฯ
2
ความพึงพอใจของหนวยงาน
- เครือขายหนวยราชการ
- ความพึงพอใจหนวยงาน
ราชการและเครือขายราชการ
ฝายโครงการฯ
ราชการ
- เครือขายราชการ
เหมืองแมระมาด
3
การบริหารทรัพยากรบุคคลและการ - ระบบบริหารทรัพยากร ฝายบุคคล
พัฒนาศักยภาพทีมงาน
บุคคลที่ดี
ฝายบุคคล
- การพัฒนาคุณภาพ
บุคลากร
- การสื่อสารภายในองคกร ฝายบุคคล
ที่มีประสิทธิภาพ
เหมืองลี้
- ทัศนคติที่ดีของพนักงาน
4
การควบคุมคุณภาพสินคาและ
- การควบคุมคุณภาพ
ฝายการตลาด
บริการ
สินคา / บริการ
- การควบคุมคุณภาพถาน เหมืองแมตีบ
หินที่ผลิต
- การควบคุมคุณภาพ
เหมืองลี้
สินคาที่ผลิต
- การควบคุมคุณภาพถาน เหมืองแมระมาด
หินที่ผลิต
5
การควบคุมแผนการผลิตและ
- การควบคุมแผนการผลิต ฝายการตลาด
แผนการขายถานหิน
และแผนการขาย
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6

ปจจัยทางการตลาด

7

การควบคุมตนทุนการดําเนินงาน

- แผนการผลิตที่แมนยํา
- การควบคุมแผนการผลิต
ถานหิน
- การจัดการเสนทางขนสง
ในฤดูฝน
- การบริหารโครงการ
ภายในเหมือง
- การควบคุมแผนการผลิต
ถานหิน
- ความแมนยําของ
แผนการทําเหมือง
- ความถูกตองและตรง
เวลาของผลรังวัด
- การเพิ่มจํานวนลูกคา
- ปจจัยทางการตลาด
- ความครบถวน ถูกตอง
และตรงเวลาของงบ
การเงิน
- ความครบถวน ถูกตอง
และตรงเวลาของงบ
บริหาร
- การวางแผนภาษีและ
ความถูกตองของการจาย
ภาษี
- การทํางานผานระบบ
จัดซื้อ
- การวางแผนการสั่งซื้อ
- การควบคุมตนทุน
- การควบคุมตนทุนการ
ผลิต

เหมืองแมตีบ
เหมืองลี้
เหมืองแมระมาด
เหมืองแมระมาด
เหมืองแมระมาด
ฝายรังวัดฯ
ฝายรังวัดฯ
ฝายการตลาด
ฝายจัดการ
ฝายบัญชีฯ

ฝายบัญชีฯ

ฝายบัญชีฯ

ฝายจัดซื้อ
ฝายจัดซื้อ
ฝายจัดซื้อ
เหมืองแมตีบ
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8

9

- การควบคุมคาใชจาย
- การควบคุมคาใชจาย
การควบคุมการดําเนินการขอรับ
- การควบคุมการ
ประทานบัตร
ดําเนินการขอประทาน
บัตรใหม
- ความแมนยําของ
แผนการเจาะสํารวจ
การควบคุมประสิทธิภาพเครื่องจักร - การดูแลประสิทธิภาพ
เครื่องจักร
- การดูแลประสิทธิภาพ
เครื่องจักร
- การดูแลประสิทธิภาพ
เครื่องจักร

เหมืองลี้
เหมืองแมระมาด
ฝายโครงการฯ

ฝายรังวัดฯ
เหมืองแมตีบ
เหมืองลี้
เหมืองแมระมาด

จากการพิจารณาความสัมพันธของปจจัยความสําเร็จขององคกร(Organizational Critical
Success Factors) และปจจัยความสําเร็จของแตละสวนงาน (Functional Critical Success Factors)
ที่ไ ดจ ากการสั มภาษณเ ชิง ลึก ผูบ ริห ารทั้ง หมด ของบริ ษัท เครือ ทวี ทรั พย ก รุ ป พบว ามี ค วาม
สอดคลองกันในรายละเอียด ทําใหสามารถจัดกลุมปจจัยสําเร็จแตละปจจัยของแตละสวนงาน เขา
เปนกลุมเดียวกับปจจัยสําเร็จขององคกรไดทั้งหมด ดังที่แสดงในตารางที่ 5 และสามารถสรุปไดวา
ผลการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ผูบริหารทุกทานขององคกร นํามาสูผลลัพธที่เปน
ปจจัยความสําเร็จที่สําคัญขององคกร ทั้ง 9 ปจจัย
2.3 ชุดขอมูลหรือสารสนเทศที่ตองการ
ผลจากการสัมภาษณเชิงลึกเรื่อง ปจจัยความสําเร็จที่สําคัญ (Critical Success Factors) จาก
ผูบริหารทั้งหมดของบริษัทในเครือทวีทรัพย นําไปสูก ารเชื่อมโยงไปยังรายการสารสนเทศที่
ผูบริหารแตละทานตองการใช ในการตรวจติด ตาม และควบคุมการปฏิบัติงาน เพื่อใหปจ จัย
เหลานั้น บรรลุผลสําเร็จ ตามเปา หมายของการจัด การเชิงกลยุทธ รายการขอมูลสารสนเทศที่
ตองการ (Information Requirements) ตามปจจัยความสําเร็จของแตละสวนงานสามารถสรุปไดดัง
ตารางที่ 6 ถึง ตารางที่ 15
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ตารางที่ 6 ปจจัยความสําเร็จที่สําคัญขององคกร (Organizational Critical Success Factors) และ
สารสนเทศที่ตองการ (Information Requirements) จากการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารระดับสูง (ฝาย
จัดการ)
ลําดับที่
ปจจัยความสําเร็จขององคกร
สารสนเทศที่ตองการ
(Organizational Critical Success Factors)
(Information Requirements)
1 ความพึงพอใจของชุมชนและเครือขาย
- ชื่อ / ที่อยู และหมายเลขติดตอ ผูนํา
ชุมชน
ชุมชน หรือ ชาวบานในทองที่
- แผนการลงพื้นที่เพื่อพบชาวบาน
- แผนกิจกรรมเพื่อสังคม
- ความพึงพอใจของคนในชุมชน*
2 ความพึงพอใจของหนวยงานราชการและ - ชื่อ / ที่อยู และเบอรติดตอ หนวยงาน
เครือขายราชการ
ราชการและขาราชการที่เกี่ยวของกับ
งาน
- แผนงานตามเงื่อนไขในประทานบัตร
- แผนการเยี่ยมหนวยงานราชการ
- ตารางนัดหมายพบปะบุคคลที่เกี่ยวของ
- รายงานสํารวจความคิดเห็นและความ
พึงพอใจของขาราชการที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินงานของบริษัทฯ*
3 การบริหารทรัพยากรบุคคลและการ
- แผนอัตรากําลังของแตละหนวยงาน
พัฒนาศักยภาพทีมงาน
- หนาที่ความรับผิดชอบของแตละ
ตําแหนง
- แนวทางการประเมินชองวาง (Gap)
ของความรูและทักษะที่พนักงานมีกับ
ทักษะระดับที่องคกรตองการ
- แผนการฝกอบรมและขอมูลการ
ฝกอบรมของพนักงาน
- กฎระเบียบ ขอบังคับ และบทลงโทษ
และคูมือพนักงาน
- แนวทางการประเมินผล และขอมูลการ
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4

การควบคุมคุณภาพสินคาและบริการ

-

5

การควบคุมแผนการผลิตและแผนการ
ขายถานหิน

-

6

ปจจัยทางการตลาด

-

7

การควบคุมตนทุนการดําเนินงาน

-

ประเมินผลในอดีต
ขอมูลการจายคาจาง , การปรับขึ้น
คาจาง และเงื่อนไขการปรับตําแหนง
ขอมูลคุณภาพสินคาในแตละวัน
ขอมูลการรองเรียน และการตอบขอ
รองเรียน
ขอมูลผลวิเคราะหคุณภาพ
ขอมูลลูกคา ที่อยู หมายเลขติดตอ
ขอมูลการตรวจเยี่ยมเหมืองของลูกคา
ขอมูลกิจกรรมการสรางความสัมพันธ
กับลูกคา
ขอมูลความพึงพอใจของลูกคา
รายงานการผลิต และปริมาณในสตอก
ในแตละวัน
รายงานปริมานการจัดสงใหลูกคาในแต
ละวัน
รายงานรถบรรทุกรอรับสินคา
รายงานสรุปปริมานขายในแตละเดือน
รายงานเรื่องผลตางน้ําหนักตนทาง/
ปลายทาง
ตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย (GDP) ในแตละไตรมาส
แนวโนมราคาถานหินนําเขา (BJI)
รายชื่อลูกคาที่มีศักยภาพในการทําตลาด
(Prospective Customers)
รายชื่อคูแขง ราคาขายของคูแขง
ขอมูลนักธุรกิจหรือบริษัทที่เขาไปทํา
เหมืองในประเทศพมา*
แผนงบประมาณ (Budgeting)
ขอมูลเปรียบเทียบคาใชจายกับแผน
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8

การควบคุมการดําเนินการขอประทาน
บัตร

9

การควบคุมประสิทธิภาพเครื่องจักร

- งบบริหาร / งบการเงิน
- ขอมูลแนวโนมคาใชจายที่สําคัญ เชน
น้ํามันดีเซล คาใชจายซอมเครื่องจักร
- แผนงานแตละโครงการ
- คาใชจายในการขอประทานบัตร
- รายงานความคืบหนาแผนงานแตละ
โครงการ
- ชื่อ / ที่อยู เบอรโทรศัพท ของผูมีสวน
เกี่ยงของในแตละโครงการ ทั้งชาวบาน
และขาราชการ
- ขอมูลปญหา และอุปสรรคของแตละ
โครงการ
- รายงานการศึกษาความเปนไปไดของ
แตละโครงการ (Feasibility Study)*
- ขอมูลทางดานหยุด / เดินเครื่องจักร
- แผนงานซอมบํารุง
- ขอมูลทางดานงานซอม และการซอม
บํารุง
- อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามัน เปน ลิตรตอ
ชั่วโมง
- อัตรากําลังการผลิต เปน ตันตอชั่วโมง
ลูกบาศกเมตรตอเที่ยว ลูกบาศกเมตร
ตอลิตร
- ขอมูลทางดานเทคโนโลยีการทําเหมือง
ที่มีประสิทธิภาพมากกวากระบวนการ
เดิมทําใหสามารถลดตนทุนการผลิต*

หมายเหตุ * เปนรายการสารสนเทศที่ผูศึกษาในฐานะที่เปนผูบริหารคนหนึ่งของบริษัทฯ เห็นวา
ควรเพิ่มเติมเขาไป เพือ่ ใหรายการสารสนเทศที่ตองการครบถวนสมบูรณมากยิ่งขึ้น รายการเหลานี้
ไมไดเปนขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกหรือการสัมภาษณกลุมแบบเจาะจง
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ตารางที่ 7 ปจจัยความสําเร็จที่สําคัญ (Critical Success Factors) และสารสนเทศที่ตองการ
(Information Requirements) จากการสัมภาษณเชิงลึกผูจัดการฝายบัญชีการเงิน
หนวยงาน
ปจจัยสําเร็จที่สําคัญ
สารสนเทศที่ตองการ
(Function)
(Critical Success Factors)
(Information Requirements)
ฝายบัญชี
ความถูกตองครบถวน ทันเวลา - งบดุล งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด
การเงิน
ของงบการเงิน / งบบริหาร
- ขอมูลเคลียรเงินสํารองจาย
- ขอมูลสั่งซื้อสั่งจางผานระบบจัดซื้อ
- ขอมูลการคํานวณคางานดิน
- เอกสารรับสินคา เอกสารตรวจรับงาน
- เอกสารการวางบิล ใบเสร็จรับเงิน
การวางแผนภาษีและความ
- แผนภาษีเงินได
- รายงารการคํานวณภาษีเงินได
ถูกตองของการจายภาษี
- รายงานภาษีหัก ณ ที่จาย
- รายงานการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่ม
ตารางที่ 8 ปจ จัยความสําเร็จ ที่สําคัญ (Critical Success Factors) และสารสนเทศที่ตองการ
(Information Requirements) จากการสัมภาษณเชิงลึกผูจัดการฝายจัดซื้อ
หนวยงาน
ปจจัยสําเร็จที่สําคัญ
สารสนเทศที่ตองการ
(Function)
(Critical Success Factors)
(Information Requirements)
ฝายจัดซื้อ
การทํางานผานระบบจัดซื้อ - รายงานเปอรเซ็นตการสั่งซื้อ / สั่งจางผาน
ระบบ
- รายงานยอดสั่งซื้อ สั่งจางในแตละเดือน
- ระยะเวลาของกระบวนการจัดซื้อ
การวางแผนการสัง่ ซื้อ
- แผนการสั่งซื้อสินคา
-

รายงานระยะของกระบวนการจัดซื้อสินคา
- ขอมูลชื่อ/ที่อยู และหมายเลขติดตอคูคา
(Supplier Contact List)
การควบคุมตนทุน

-

เอกสารเปรียบเทียบราคาในการสั่งซื้อสั่งจาง
แตละครั้ง
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ตารางที่ 9 ปจ จัยความสําเร็จ ที่สําคัญ (Critical Success Factors) และสารสนเทศที่ตองการ
(Information Requirements) จากการสัมภาษณเชิงลึกผูจัดการฝายการตลาด
หนวยงาน
ปจจัยสําเร็จที่สําคัญ
สารสนเทศที่ตองการ
(Function)
(Critical Success Factors)
(Information Requirements)
ฝายการตลาด การควบคุมคุณภาพสินคา /
- ขอมูลผลวิเคราะหถานหินกอนจาย
บริการ
ใหกับลูกคา
- ขอมูลผลวิเคราะหคุณภาพจากลูกคา
- ขอมูลขอรองเรียนลูกคา
- รายงานการควบคุมการตอบขอรองเรียน
- ขอมูลการตอบขอรองเรียน
การควบคุมแผนการผลิตและ
- แผนการผลิต แผนการขาย
- ขอมูลสตอกถานดิบและถานพรอมจาย
แผนการขาย
- รายงานการจายถานในแตละวัน
- รายงานจํานวนรถรอรับถานในแตละวัน
- ขอมูลปริมาณความตองการของลูกคาใน
แตละเดือน
- รายงานสถานการณเหมืองใหลูกคา
การเพิ่มจํานวนลูกคา
- ขอมูลลูกคาที่มีศักยภาพ (Prospective
Customers)
- ขอมูลลูกคาเกา
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ตารางที่ 10 ปจจัยความสําเร็จ ที่สําคัญ (Critical Success Factors) และสารสนเทศที่ตองการ
(Information Requirements) จากการสัมภาษณเชิงลึกผูจัดการฝายบุคคล
หนวยงาน
ปจจัยสําเร็จที่สําคัญ
สารสนเทศที่ตอ งการ
(Function)
(Critical Success Factors)
(Information Requirements)
ฝายบุคคล
ระบบการบริหารทรัพยากร
- แผนโครงสรางองคกร
- หนาที่และความรับผิดชอบและคุณสมบัติ
บุคคลที่ดี
ที่ตองมีของแตละตําแหนง
- กฎระเบียบ ขอบังคับ , บทลงโทษ
- ระบบการประเมินผลพนักงาน , และการ
พิจารณาขึ้นเงินเดือนในอดีต
- ขอมูล วันขาด / ลา / มาสาย
- ขอมูลเกี่ยวกับ เงินเดือน สวัสดิการ
พนักงาน
การพัฒนาคุณภาพบุคลากร
- ขอมูลการประเมินความรู ความสามารถ
ในงาน
- ขอมูลการประเมินชองวาง (Gap) ระหวาง
ระดับความรูความสามารถที่องคกร
ตองการ ถึง ความรูความสามารถที่
พนักงานมีอยูจริง
- แผนการฝกอบรม
- แผนการพัฒนาตัวเอง แตละคน ( Standard
Development Program )
การสื่อสารภายในที่มี
- คําสั่ง , ประกาศตางของบริษัทและฝาย
ประสิทธิภาพ
ตางๆ
- แผนการประชุมของฝายจัดการ
- คูมือพนักงาน
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ตารางที่ 11 ปจจัย ความสําเร็จ ที่สําคัญ (Critical Success Factors) และสารสนเทศที่ตองการ
(Information Requirements) จากการสัมภาษณเชิงลึกผูจัดการฝายโครงการและชุมชนสัมพันธ
หนวยงาน
ปจจัยสําเร็จที่สําคัญ
สารสนเทศที่ตองการ
(Function)
(Critical Success Factors)
(Information Requirements)
ฝายโครงการ การควบคุมการดําเนินการขอ
- รายงานติดตามขั้นตอนการขอประทาน
และชุมชน
ประทานบัตรใหม
บัตร
- รายงานธรณีวิทยาแหลงแร
สัมพันธ
- รายงานแผนผังโครงการแตละแหลง
- รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
(EIA) ของแตละเหมือง
ความพึงพอใจของหนวยงาน
- รายงานการตรวจติดตามภายใน เรื่องการ
ราชการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขประทานบัตร
- รายชื่อหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
- แผนการเยี่ยมหนวยราชการ
ความพึงพอใจของชุมชน

- รายงานการลงพื้นที่สํารวจความคิดเห็น
-

เครือขายงานราชการ

-

เครือขายชุมชน

-

การทํากิจกรรมเพื่อสังคม

-

ของชาวบาน ทุก 3 เดือน
บันทึกขอรองเรียน และขอรองเรียนของ
ชุมชน
แผนการลงพืน้ ที่ เพื่อสอบถามความ
คิดเห็นผูนําชุมชน และพบปะสังสรรค
ชื่อ/ที่อยู หมายเลขติดตอ ขาราชการ
ของหนวยงานที่เกี่ยวของ
ชื่อ/ที่อยู หมายเลยติดตอ ผูนําหมูบาน ,
ผูใหญบาน กํานัน อบต. สท. สจ. ในแต
ละพื้นที่
แผนงานดานกิจกรรมเพื่อสังคม
แผนงบประมาณกิจกรรมเพื่อสังคมใน
แตละที่
ขอมูลการใชจายงบประมาณจริง
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ตารางที่ 12 ปจจัย ความสําเร็จ ที่สําคัญ (Critical Success Factors) และสารสนเทศที่ตองการ
(Information Requirements) จากการสัมภาษณเชิงลึกผูจัดการฝายเหมืองแมตีบ
หนวยงาน
ปจจัยสําเร็จที่สําคัญ
สารสนเทศที่ตองการ
(Function)
(Critical Success Factors)
(Information Requirements)
ฝายเหมืองแม แผนการผลิตที่แมนยํา
- รายงานการทบทวนแผนการผลิต และ
ตีบ
แผนการขายแตละไตรมาส
- รายงานการเปดหนาดิน ของผูรับเหมาแต
ละราย
- รายงานจํานวนเที่ยวรถบรรทุกดิน
- รายงานการจายถานประจําวัน
- รายงานการสุมชั่งรถบรรทุก ดิน / ถาน
- รายงานรถรอรับถานในแตละวัน
- รายงานสถานการณในแตละวัน
การดูแลประสิทธิภาพเครื่องจักร - รายงานประสิทธิภาพเครื่องจักร เปน
เที่ยวตอวัน คิดตอเที่ยว ตันตอชั่วโมง
ลูกบาศกเมตรตอลิตร ลิตรตอกิโลเมตร
เปนตน
- แผนงานซอมบํารุงเครื่องจักร
- รายงานชั่วโมงการทํางานเครื่องจักร
ชั่วโมงการหยุด
- รายงานสาเหตุเครื่องจักรหยุดทํางาน และ
ความถี่ในการหยุด
- รายงานซอมเครื่องจักร
การควบคุมคุณภาพถานหินที่
- รายงานผลวิเคราะหถานกอนจาย ถานดิบ
ผลิต
ถานโม และถานทีห่ นางานกอนนําขึ้น
- รายงานการปรับแกคุณภาพถานกอนจาย
- ขอมูลคุณภาพจากลูกคา
- ขอรองเรียนจากลูกคา
- จํานวนพนักงานรายวันของโรงโม
การควบคุมตนทุนการผลิต
- รายงานการใชน้ํามัน
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- รายงานการใชเงินสดยอย
- ขอมูลการสั่งซื้อ , สั่งจายในแตละเดือน
- รายงานคาลวงเวลาพนักงานแตละแผนก
- รายงานคาอาหารของพนักงานในเหมือง

ตารางที่ 13 ปจจัย ความสําเร็จ ที่สําคัญ (Critical Success Factors) และสารสนเทศที่ตองการ
(Information Requirements) จากการสัมภาษณเชิงลึกผูจัดการฝายเหมืองลี้
หนวยงาน
ปจจัยสําเร็จที่สําคัญ
สารสนเทศที่ตองการ
(Function)
(Critical Success Factors)
(Information Requirements)
ฝายเหมืองลี้
การควบคุมแผนการผลิตถานหิน - รายงานการทบทวนแผนการผลิต และ
แผนการขายแตละไตรมาส
- รายงานการเปดหนาดิน ของผูรับเหมา
แตละราย
- รายงานจํานวนเที่ยวรถบรรทุกดิน
- รายงานการจายถานประจําวัน
- รายงานการสุมชั่งรถบรรทุก ดิน / ถาน
- รายงานรถรอรับถานในแตละวัน
- รายงานสถานการณในแตละวัน
การดูแลประสิทธิภาพเครื่องจักร - รายงานประสิทธิภาพเครื่องจักร เปน
เที่ยวตอวัน คิดตอเที่ยว ตันตอชั่วโมง
ลูกบาศกเมตรตอลิตร ลิตรตอกิโลเมตร
เปนตน
- แผนงานซอมบํารุงเครื่องจักร
- รายงานชั่วโมงการทํางานเครื่องจักร
ชั่วโมงการหยุด
- รายงานสาเหตุเครื่องจักรหยุดทํางาน
และความถี่ในการหยุด
- รายงานซอมเครื่องจักร
การควบคุมคุณภาพสินคาที่ผลิต - รายงานผลวิเคราะหถานกอนจาย ถานดิบ
ถานโม และถานที่ หนางานกอนนําขึ้น
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- รายงานการปรับแกคุณภาพถานกอนจาย
- ขอมูลคุณภาพจากลูกคา
- ขอรองเรียนจากลูกคา
- จํานวนพนักงานรายวันของโรงโม

การควบคุมคาใชจาย

- รายงานการใชน้ํามัน
- รายงานการใชเงินสดยอย
- ขอมูลการสั่งซื้อ , สั่งจายในแตละเดือน
- รายงานคาลวงเวลาพนักงานแตละแผนก
- รายงานคาอาหารของพนักงานในเหมือง

ทัศนคติที่ดีของพนักงาน

- ขอมูลความพึงพอใจพนักงาน

ตารางที่ 14 ปจจัย ความสําเร็จ ที่สําคัญ (Critical Success Factors) และสารสนเทศที่ตองการ
(Information Requirements) จากการสัมภาษณเชิงลึกผูจัดการฝายเหมืองแมระมาด
หนวยงาน
ปจจัยสําเร็จที่สําคัญ
สารสนเทศที่ตองการ
(Function)
(Critical Success Factors)
(Information Requirements)
ฝายเหมืองแม การควบคุมแผนการผลิตถานหิน - รายงานทบทวนแผนการผลิต และ
ระมาด
แผนการขายแตละไตรมาส
- รายงานการเปดหนาดิน ของผูรับเหมา
แตละราย
- รายงานจํานวนเที่ยวรถบรรทุกดิน
- รายงานการจายถานประจําวัน
- รายงานการสุมชั่งรถบรรทุก ดิน / ถาน
- รายงานรถรอรับถานในแตละวัน
- รายงานสถานการณในแตละวัน
การดูแลประสิทธิภาพเครื่องจักร - รายงานประสิทธิภาพเครื่องจักร เปน
เที่ยวตอวัน คิดตอเที่ยว ตันตอชั่วโมง
ลูกบาศกเมตรตอลิตร ลิตรตอกิโลเมตร
เปนตน
- แผนงานซอมบํารุงเครื่องจักร
- รายงานชั่วโมงการทํางานเครื่องจักร
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การควบคุมคุณภาพของถานหิน

การควบคุมคาใชจาย

การจัดการเสนทางขนสงในฤดู
ฝน

การจัดบริหารโครงการภายใน
เหมือง (Project Management)

เครือขายชาวบาน/ราชการ

ชั่วโมงการหยุด
- รายงานสาเหตุเครื่องจักรหยุดทํางาน
และความถี่ในการหยุด
- รายงานซอมเครื่องจักร
- รายงานผลวิเคราะหถานกอนจาย ถานดิบ
ถานโม และถานที่หนางานกอนขึ้น
- รายงานการปรับแกคุณภาพถานกอนจาย
- ขอมูลคุณภาพจากลูกคา
- ขอรองเรียนจากลูกคา
- จํานวนพนักงานรายวันของโรงโม
- รายงานการใชน้ํามัน
- รายงานการใชเงินสดยอย
- ขอมูลการสั่งซื้อ , สั่งจายในแตละเดือน
- รายงานคาลวงเวลาพนักงานแตละแผนก
- รายงานคาอาหารของพนักงานในเหมือง
- แผนสํารองเครื่องจักรทําถนนในฤดูฝน
- แผนคาใชจายในการซอมแซมถนน
- รายงานคาใชจายจริงในการซอมแซม
ถนน
- แผนงานโครงการพรอมผูร ับผิดชอบ
- แผนคาใชจายของโครงการ
- รายงานการติดตามผลโครงการอยาง
ตอเนื่อง
- รายงานปญหาและอุปสรรคของโครงการ
อยางตอเนื่อง
- ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอชาวบาน
และราชการ
- แผนการลงพื้นที่พบชาวบานและราชการ
ของฝายจัดการ
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ตารางที่ 15 ปจจัย ความสําเร็จ ที่สําคัญ (Critical Success Factors) และสารสนเทศที่ตองการ
(Information Requirements) จากการสัมภาษณเชิงลึกผูจัดการฝายรังวัดและสนับสนุนเทคนิค
หนวยงาน
ปจจัยสําเร็จที่สําคัญ
สารสนเทศที่ตองการ
(Function)
(Critical Success Factors)
(Information Requirements)
ฝายรังวัดและ ความแมนยําของแผนการทํา
- รายงานธรณีวิทยาแหลงแร
- ขอมูลหลุมเจาะเพิ่มเติม
สนับสนุน
เหมือง
- นโยบายและเปาหมายการผลิตแตละป
เทคนิค
- ขอมูลจํานวนและชนิดเครื่องจักรของ
ผูรับเหมา
- แผนที่และขอมูลพื้นที่
- แผนการเปดหนาเหมือง
ความแมนยําของแผนการเจาะ
- แผนการเจาะสํารวจ
- การประเมินคาใชจายในการเจาะสํารวจ
สํารวจ
- รายงานผลการเจาะสํารวจ
- คาใชจายจริงที่เกิดขึ้นจากการเจาะ
สํารวจ
ความถูกตองและตรงเวลาของ
- รายงานปริมาณดิน ปริมาณถานที่ผลิต
- รายงานจํานวนเที่ยวดิน เที่ยวถาน
ผลรังวัด
- ขอมูลการทวนสอบ (Calibration) กลอง
สํารวจ
- รายงานสุมชั่งน้ําหนักดิน และ ถาน
- รายงานผลรังวัด
- แผนงานรังวัดแตละเดือน
- แผนตารางการเดินทางของพนักงาน
รังวัดแตละคน
- แผนสํารองสําหรับงานที่ไมอยูในแผน
ปกติ
จากตารางที่ 6 แสดงใหเห็นถึงความตองการสารสนเทศ (Information Requirements) ที่
เชื่อมโยงมาจากปจจัยความสําเร็จที่สําคัญขององคกร (Organizational Critiacal Success Factors)
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ซึ่งไดจากการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารระดับสูง และ จากตารางที่ 7 ถึง ตารางที่ 15 แสดงใหเห็น
ความตองการสารสนเทศ จากปจจัยความสําเร็จที่สําคัญซึ่งไดจากผูจัดการฝายในแตละสวนงาน
(Fucnctional Critical Success Factors) โดยจะเห็นไดวาความตองการสารสนเทศของสวนงาน
ตางๆ ที่ไดจากการสัมภาษณทั้งหมด มีความสอดคลองกับความตองการสารสนเทศจากผูบริหาร
ระดับสูงหรือฝายจัดการ
สวนที่ 3 การสัมภาษณกลุมแบบเจาะจง (Focus Group Interview)
ผลจากการสัมภาษณเชิงลึกไดนําเสนอไปในหัวขอกอนหนานี้ เปนเพียงความคิดเห็นสวน
บุคคลของผูบริหารแตละทาน ดังนั้นเพื่อใหไดปจจัยความสําเร็จที่สําคัญขององคกรในการศึกษา
ครั้งนี้ครบถวนและไดรับการยอมรับจากทุกฝาย จึงจัดใหมีการสัมภาษณกลุมแบบเจาะจง (Focus
Group Interview) สําหรับผูบริหารทุกทาน ที่ผานการสัมภาษณเชิงลึกมาแลว เพื่อยืนยันวาปจจัย
ความสําเร็จขององคกรที่ไดมามีความครบถวน ครอบคลุมปจจัยที่สําคัญทั้งหมดของการดําเนิน
ธุรกิจ และเพื่อใหผูบริหารทุกทานยอมรับและเห็นพองรวมกัน (Concensus Agreement) กับปจจัย
ความสําเร็จทั้งหมด กอนที่จะนําไปสูการกําหนดความตองการระบบสารสนเทศขององคกรตอไป
3.1 ผลการสัมภาษณกลุมแบบเจาะจง (Focus Group Interview)
จากการสัมภาษณกลุมแบบเจาะจง พบวามีปจจัยความสําเร็จขององคกรเพิ่มขึ้น 1 ปจจัย คือ
“ปจจัยดานนโยบายและการสื่อสารนโยบาย” โดยเปนการแสดงความคิดเห็นของผูจัดการฝาย
เหมืองแมตีบ ซึ่งผูบริหารทุกทานก็เห็นดวยและยอมรับปจจัยที่เพิ่มนี้ รวมไปถึงผูบริหารระดับสูง
ซึ่งมีความเห็นวาไมใชแคเพียงการสื่อสารนโยบายระดับองคกรของฝายจัดการเทานั้น แตรวมไป
ถึงนโยบายของแตละฝาย ซึ่งผูจัดการฝายทุกฝายตองนํานโยบายหลักขององคกรไปวิเคราะหและ
สรางนโยบายของแตละฝายขึ้นมารองรับเปาหมายที่ฝายจัดการมอบหมายใหในแตละป พรอมทั้ง
สื่อสารใหพนักงานในสังกัดรับทราบ ไมวาจะเปน ในรูปแบบประกาศของฝาย การพูดคุยในที่
ประชุม หรือเอกสารบันทึกการประชุม ก็ถือเปนการสื่อสารนโยบายที่สําคัญ จากผูบริหารไปถึง
พนักงานทุกคนเพื่อใหทราบทิศทางของการบริหารองคกร
จากปจจัยแหงความสําเร็จที่ไดเพิ่มเติมมาจากการสัมภาษณเชิงลึก ผูดําเนินการสัมภาษณ
กลุม ไดตั้งคําถามตอไปในเรื่อง สารสนเทศที่ตองการเพื่อทําใหปจจัยความสําเร็จ ดานนโยบาย
และการสื่อสารนโยบายบรรลุผล ซึ่งพบวาขอมูลสารสนเทศที่ตองการที่ทําใหปจจัยสําเร็จบรรลุผล
มีขอมูลเกี่ยวกับวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายขององคกร เปาหมายระดับหนวยงาน แผนงานหลัก
ตารางการประชุมของฝายจัดการ ตารางการประชุมของแตละสวนงาน บันทึกการประชุม และ
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เอกสารติดตามความคืบหนาของหนวยงานที่มอบหมาย (Action log) นอกเหนือจากปจจัยสําเร็จที่
สําคัญที่ไดมาเพิ่มเติม ยังไดขอมูลหรือสารสนเทศที่ตองการบางสวนเพิ่มเติมจากการสัมภาษณกลุม
เชิงลึก ซึ่งสัมพันธกับปจจัยสําเร็จเดิมของแตละสว นงาน ปจจัยสําเร็จและขอมูลสารสนเทศที่
ตองการ ทีไ่ ดเพิ่มเติมจากการสัมภาษณกลุมแบบเจาะจง มีดังตอไปนี้
ตารางที่ 16 แสดงปจจัยความสําเร็จที่สําคัญ และสารสนเทศที่ไดเพิ่มเติมจากการสัมภาษณกลุม
แบบเจาะจง (Focus Group Interview)
หนวยงาน
ปจจัยสําเร็จที่สําคัญ
สารสนเทศที่ตองการเพิ่มเติม
(Function)
(Critical Success Factors)
(Additional Information Requirements)
ฝายจัดการ
นโยบายและการสื่อสาร
- วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายขององคกร
นโยบาย
- นโยบายและเปาระดับระดับหนวยงาน
- แผนงานหลักของแตละหนวยงาน
- ตารางและแผนการประชุมของฝายจัดการ
- ตารางและแผนการประชุมของแตละสวน
งาน
- บันทึกการประชุม
- รายงานการตรวจติดตามงานที่มอบหมาย
(Action log)
ฝายบุคคล
ระบบบริหารทรัพยากร
- ขอมูลความพึงพอใจของพนักงาน
บุคคลที่ดี
ฝายการตลาด
การควบคุมคุณภาพสินคา / - ขอมูลความพึงพอใจของลูกคา
บริการ
- รายงานการทวนสอบ (Calibration)
เครื่องชั่ง
การเพิ่มจํานวนลูกคา
- ประวัติการเสนอราคา
- ขอมูลสัญญาซื้อขาย
กลาวโดยสรุป ในการสัมภาษณกลุมแบบเจาะจง ผูบริหารทุกทานของบริษัทเครือทวีทรัพย
มีความเห็นพองรวมกัน (Concensus Agreement) ในปจจัยความสําเร็จที่สําคัญขององคกรทั้งหมด
10 ปจจัย และเห็นวาควรมีการเพิ่มเติมรายการความตองการสารสนเทศที่จําเปนบางสวนเขาไปใน
รายการสารสนเทศเดิมที่หนวยงานตองการ ที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกในสวนแรก ตามปจจัย
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ความสําเร็จ ของสว นงานเดิม คือ ปจ จัย ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี ข องฝายบุคคล ปจ จัย
ความสําเร็จดานการควบคุมคุณภาพสินคาและบริการ และปจจัยความสําเร็จดานการเพิ่มจํานวน
ลูกคาของฝายการตลาด ดังที่แสดงในตารางที่ 16
ตารางที่ 17 แสดงปจจัยความสําเร็จที่สําคัญขององคกร (Organizational Critical Success Factors)
ของบริษัทเครือทวีทรัพยกรุป ที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึก และการสัมภาษณกลุมแบบเจาะจง
ผูบริหาร
ลําดับที่
ปจจัยความสําเร็จที่สําคัญขององคกร
(Organizational Critical Success Factors)
1
นโยบายและการสื่อสารนโยบาย
2
ความพึงพอใจของชุมชนและเครือขายชุมชน
3
ความพึงพอใจของหนวยงานราชการและเครือขายราชการ
4
การบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาศักยภาพทีมงาน
5
การควบคุมคุณภาพสินคาและบริการ
6
การควบคุมแผนการผลิตและแผนการขายถานหิน
7
ปจจัยทางการตลาด
8
การควบคุมตนทุนการดําเนินงาน
9
การควบคุมการดําเนินการขอรับประทานบัตร
10
การควบคุมประสิทธิภาพเครื่องจักร
กลาวโดยสรุปจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และการสัมภาษณกลุมแบบ
เจาะจง (Focus Group Interview) ผูบริหารของบริษั ทเครือทวีทรัพย ก รุป ทั้งหมด ไดปจ จั ย
ความสําเร็จที่สําคัญ (Critical Success Factors) ขององคกร ทั้งหมด 10 ปจจัย ดังที่แสดงไวใ น
ตารางที่ 17
3.2 การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
จากรายการสารสทนเทศที่ตองการ (Information Requirements) ทั้งหมดที่ไดจากการ
สัมภาษณเชิงลึกและการสัมภาษณกลุมแบบเจาะจงผูบริหาร บริษัทเครือทวีทรัพยกรุป ที่แสดงใน
ตารางที่ 5 ถึงตารางที่ 15 นํามาวิเคราะหเนื้อหาแบบใชความสัมพันธ (Ralatioal Content Analysis)
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ผลการวิเคราะหสามารถจัดกลุมความสัมพันธ (Catagories) ของเนื้อหาของรายการสารสนเทศที่
ตองการตามคุณลักษณะของรายการสารสนเทศ ไดทั้งหมด 20 กลุม ดังตอไปนี้
1. กลุมสารสนเทศดานการผลิต
2. กลุมสารสนเทศดานคุณภาพ
3. กลุมสารสนเทศดานประสิทธิภาพเครื่องจักร
4. กลุมสารสนเทศดานการขายและบริการลูกคา
5. กลุมสารสนเทศดานรังวัดและธรณีวิทยา
6. กลุมสารสนเทศเกี่ยวกับงบบริหารและคาใชจายทั่วไป
7. กลุมสารสนเทศเกี่ยวกับภาษี
8. กลุมสารสนเทศเกี่ยวกับงบการเงิน
9. กลุมสารสนเทศเกี่ยวกับคาใชจายพิเศษ
10. กลุมสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
11. กลุมสารสนเทศเกี่ยวกับราชการ
12. กลุมสารสนเทศเกี่ยวกับชุมชน
13. กลุมสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการใหม
14. กลุมสารสนเทศเกี่ยวกับนโยบายและแผนกลยุทธ
15. กลุมสารสนเทศเกี่ยวกับการประเมินความรูและพัฒนาทีมงาน
16. กลุมสารสนเทศเกีย่ วกับการประเมินผล
17. กลุมสารสนเทศเกี่ยวกับการสื่อสารภายในองคกร
18. กลุมสารสนเทศเกี่ยวกับสภาวะตลาด
19. กลุมสารสนเทศเกี่ยวกับลูกคา
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20. กลุมสารสนเทศเกี่ยวกับคูแขง
หลังจากที่ไดจัดกลุมเนื้อหาของรายการสารสนเทศที่ตองการตามคุณลักษณะของรายการ
สารสนเทศ เปนกลุมเนื้อหา 20 กลุม แลวไดกําหนดเปนชื่อชุดสารสนเทศ (Information Set) ใหกับ
กลุมเนื้อหาทั้งหมด และนําชุดสารสนเทศมาทําการวิเคราะหความสัมพันธอีกครั้งหนึ่งตามลักษณะ
งานขององคกร เพื่อจัดกลุมของชุดการสารสนเทศที่มีอยู เปนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธที่บริษัท
เครือทวีทรัพยกรุปตองการ ผลการวิเคราะหสามารถแบงกลุมเนื้อหาของชุดสารสนเทศไดออกเปน
5 กลุม จึงนําไปสรุปไดเปนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธที่ตองการทั้งหมด 5 ระบบ ประกอบดวย
ระบบดานการผลิตและการดําเนินการ ระบบสารสนเทศดานการควบคุมตนทุน ระบบสารสนเทศ
ดานการบริหารโครงการ ระบบสารสนเทศดานการบริหารทรัพยากรมนุษย และระบบสารสนเทศ
ดานสนับสนุน การจัด การ ซึ่งระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธใ นแตละระบบ จะประกอบดว ยชุด
สารสนเทศที่ผานการวิเคราะหความสัมพันธของเนื้อหา ตามลักษณะงานที่มีอยูขององคกร ไดดังนี้
1. ระบบสารสนเทศดานการผลิตและการดําเนินการ (Operational Information System,
OPIS) เป น ระบบสารสนเทศที่ ป ระกอบด ว ยรายการสารสนเทศที่ ต อ งการ (Information
Requirements) ของชุดสารสนเทศ (Information Set) ที่มีความสัมพันธกันตามลักษณะงานของ
องคกรทั้งหมด 5 ชุด ประกอบดวย
1.1 ชุดสารสนเทศดานการผลิต
1.2 ชุดสารสนเทศดานคุณภาพ
1.3 ชุดสารสนเทศดานประสิทธิภาพเครื่องจักร
1.4 ชุดสารสนเทศดานการขายและบริการลูกคา
1.5 ชุดสารสนเทศดานรังวัดและธรณีวิทยา
2. ระบบสารสนเทศดานการควบคุมตนทุน (Cost Controlling Information System,
CCIS) เป น ระบบสารสนเทศที่ ป ระกอบด ว ยรายการสารสนเทศที่ ต อ งการ (Information
Requirements) ของชุดสารสนเทศ (Information Set) ที่มีความสัมพันธกันตามลักษณะงานของ
องคกรทั้งหมด 5 ชุด ประกอบดวย
2.1 ชุดสารสนเทศเกี่ยวกับงบบริหารและคาใชจายทั่วไป
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2.2 ชุดสารสนเทศเกี่ยวกับภาษี
2.3 ชุดสารสนเทศเกี่ยวกับงบการเงิน
2.4 ชุดสารสนเทศเกี่ยวกับคาใชจายพิเศษ
2.5 ชุดสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
3. ระบบสารสนเทศดานการบริหารโครงการ (Project Management Information
System, PMIS) เปนระบบสารสนเทศที่ประกอบดวยรายการสารสนเทศที่ตองการ (Information
Requirements) ของชุดสารสนเทศ (Information Set) ที่มีความสัมพันธกันตามลักษณะงานของ
องคกรทั้งหมด 3 ชุด ประกอบดวย
3.1 ชุดสารสนเทศเกี่ยวกับราชการ
3.2 ชุดสารสนเทศเกี่ยวกับชุมชน
3.3 ชุดสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการใหม
4. ระบบสารสนเทศดานการบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resources Information
System, HRIS) เปนระบบสารสนเทศที่ประกอบดวยรายการสารสนเทศที่ตองการ (Information
Requirements) ของชุดสารสนเทศ (Information Set) ที่มีความสัมพันธกันตามลักษณะงานของ
องคกรทั้งหมด 4 ชุด ประกอบดวย
4.1 ชุดสารสนเทศเกี่ยวกับนโยบายและแผนกลยุทธ
4.2 ชุดสารสนเทศเกี่ยวกับการประเมินความรูและพัฒนาทีมงาน
4.3 ชุดสารสนเทศเกี่ยวกับการประเมินผล
4.4 ชุดสารสนเทศเกี่ยวกับการสื่อสารภายในองคกร
5. ระบบสารสนเทศดานสนับสนุน การจัด การ (Management Support Information
System, MSIS) เปนระบบสารสนเทศที่ประกอบดวยรายการสารสนเทศที่ตองการ (Information
Requirements) ของชุดสารสนเทศ (Information Set) ที่มีความสัมพันธกันตามลักษณะงานของ
องคกรทั้งหมด 3 ชุด ประกอบดวย
5.1 ชุดสารสนเทศเกี่ยวกับสภาวะตลาด
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5.2 ชุดสารสนเทศเกี่ยวกับลูกคา
5.3 ชุดสารสนเทศเกี่ยวกับคูแขง
ความสัมพันธระหวางสารสนเทศที่ตองการทั้งหมด (Information Requirements) ที่ไดจาก
ปจจัยความสําเร็จที่สําคัญขององคกร (Organizational Critical Success Factors) กับชุดสารสนเทศ
(Information Set) และระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ (Strategic Information System) ที่ตองการของ
องคกร แสดงไดดังตารางที่ 18
ตารางที่ 18
แสดงความสั ม พั น ธ ร ะหว า งสารสนเทศที่ ต อ งการทั้ ง หมด (Information
Requirements) กับชุดสารสนเทศ (Information Set) และระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ (Strategic
Information System)
รายการสารสนเทศที่ตองการ
รหัส ชื่อชุดสารสนเทศ รหัส ชื่อระบบสารสนเทศ
(Information Requirements) รายการ (Information Set) ชุด (Information System)
แผนการผลิต
OP0101 ชุดขอมูลดานการ OP01 ระบบสารสนเทศดาน
ผลิต
การผลิตและการ
รายงานปริมาณการผลิตถานหิน OP0102
ดําเนินการ
รายงานสถานการณเหมือง
OP0103
(OPIS)
รายงานการใชน้ํามัน
OP0104
แผนสํารองเครื่องจักรสําหรับทํา OP0105
ถนนในฤดูฝน
แผนคาใชจายงานซอมแซมถนน OP0106
ขอมูลชนิดและจํานวน
OP0107
เครื่องจักรของผูร ับเหมา
ขอมูลคุณภาพถานหินที่จายออก OP0201 ชุดขอมูลดาน OP02
คุณภาพ
ผลวิเคราะหคุณภาพจากลูกคา
OP0202
รายงานผลวิเคราะห ถานดิบ
OP0203
ถานโม และถานหินที่หนางาน
กอนผลิต
ขอมูลจํานวนพนักงานรายวัน
OP0204
ของโรงโม
รายงานการปรับแกคุณภาพถาน OP0205
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หินกอนจายสินคา
รายงานผลตางน้ําหนักถานหิน
ตนทาง/ปลายทาง
ขอมูลการหยุด/เดินเครื่องจักร
ขอมูลอัตรากําลังการผลิต และ
ประสิทธิ-ภาพเครื่องจักร เชน
ตันตอชั่วโมง ลูกบาศกเมตรตอ
ลิตร ลิตรตอชั่วโมง เปนตน
แผนงานซอมบํารุง
รายงานจํานวนเที่ยวรถบรรทุก
ดิน/ถานหิน
รายงานการสุมชั่งรถบรรทุก
ดิน/ถานหิน
รายงานสาเหตุเครื่องจักรหยุด
และความถี่ในการหยุด
รายงานการซอมเครื่องจักร
รายงานการทวนสอบ
เครื่องชั่งและกลองสรวจ
ขอมูลทางดานเทคโนโลยีการ
ทําเหมืองแนวทางใหม*
ขอมูลการรองเรียนจากลูกคา
แผนการขาย
ขอมูลการตรวจเยี่ยมเหมืองของ
ลูกคา
ขอมูลกิจกรรมการสราง
ความสัมพันธกับลูกคา (CRM)
รายงานการควบคุมการตอบขอ
รองเรียน
ขอมูลการตอบขอรองเรียน
ขอมูลความพึงพอใจของลูกคา

OP0301
OP0302
OP0303

ชุดขอมูลดาน
ประสิทธิภาพ
เครื่องจักร

OP03

OP0304
OP0305
OP0306
OP0307
OP0308
OP0309
OP0310
OP0401 ชุดขอมูลดานการ OP04
ขายและการ
OP0402
OP0403 บริการลูกคา
OP0404
OP0405
OP0406
OP0407
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รายงานปริมาณการจัดสงสินคา
ใหลูกในแตชวงเวลา
รายงานรถบรรทุกรอรับสินคา
ขอมูลหลุมเจาะ
แผนที่และขอมูลพื้นที่
แผนงานรังวัดแตละเดือน
แผนตารางการเดินทางของ
พนักงานรังวัดแตละคน
รายงานผลรังวัด
แผนการเจาะสํารวจ
การประเมินคาใชจายในการ
เจาะสํารวจ
รายงานผลการเจาะสํารวจ
แผนสํารองงานรังวัดสําหรับงาน
รังวัดที่ไมอยูในแผนปกติ
แผนงบประมาณ (Budgeting)
ขอมูลเปรียบเทียบคาใชจายจริง
เทียบกับแผน
รายงานงบบริหารรวม
ขอมูลแนวโนมคาใชจายที่สําคัญ
เชน น้ํามันดีเซล คาใชจายซอม
เครื่องจักรหนัก เปนตน
รายงานเคลียรเงินสํารองจาย
รายงานการใชเงินสดยอย
รายงานคาลวงเวลา พนักงาน
รายงานคาอาหารของพนักงาน
ในเหมือง
รายงานการวางแผนดานภาษี
รายงานภาษีเงินไดรวม
รายงานภาษีหัก ณ ที่จาย

OP0408
OP0409
OP0501
OP0502
OP0503
OP0504

ชุดขอมูลดาน
รังวัดและ
ธรณีวิทยา

OP05

ชุดสารสนเทศ
เกี่ยวกับงบ
บริหารและ
คาใชจายทั่วไป

CC01 ระบบสารสนเทศดาน
การควบคุมตนทุน
(CCIS)

ชุดสารสนเทศ
เกี่ยวกับภาษี

CC02

OP0505
OP0506
OP0507
OP0508
OP0509
CC0101
CC0102
CC0103
CC0104

CC0105
CC0106
CC0107
CC0108
CC0201
CC0202
CC0203
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รายงานการคํานวณ
ภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT)
รายงานงบดุล
รายงานงบกําไรขาดทุน
รายงานงบกระแสเงินสด
รายงานคาใชจายที่เกิดขึ้นในการ
ขอประทานบัตรแตละแหลง
รายงานการคํานวณคางานดิน
รายงานคาใชจายในการ
ซอมแซมถนน
รายงานคาใชจายงานเจาะสํารวจ
เอกสารรับสินคา ตรวจรับงาน
และเอกสารการวางบิล
ใบเสร็จรับเงิน
รายงานระยะของกระบวนการ
จัดซื้อสินคา
ขอมูลชื่อ/ที่อยู ของคูคา
(Supplier Contact List)
เอกสารเปรียบเทียบราคาในการ
สั่งซื้อสั่งจางแตละครั้ง
รายงานการสั่งซื้อสั่งจางผาน
ระบบจัดซื้อ
รายงานเปอรเซ็นตการสั่งซื้อ/สั่ง
จางผานระบบ
รายงานยอดสั่งซื้อ / สั่งจางใน
แตละเดือน
ชื่อ/ที่อยู และหมายเลขติดตอ
หนวยงานราชการและ
ขาราชการที่เกี่ยวของในแตละ
โครงการ

CC0204
CC0301
CC0302
CC0303
CC0401

ชุดสารสนเทศ CC03
เกี่ยวกับงบ
การเงิน
ชุดสารสนเทศ CC04
เกี่ยวกับคาใชจาย
พิเศษ
CC0402
CC0403

CC0404
CC0501

ชุดสารสนเทศ
เกี่ยวกับการ
จัดซื้อ จัดจาง

CC05

ชุดสารสนเทศ
เกี่ยวกับราชการ

PM01 ระบบสารสนเทศดาน
บริหารโครงการ
(PMIS)

CC0502
CC0503
CC0504
CC0505
CC0506
CC0507
PM0101
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แผนงานตามเงื่อนไขใน
ประทานบัตร
แผนการเยี่ยมหนวยงานราชการ
รายงานความคิดเห็นและความ
พึงพอใจของหนวยงานราชการ*
ชื่อ/ที่อยู และหมายเลขติดตอ
ผูนําชุมชน หรือ ชาวบานที่
เกี่ยวของในแตละโครงการ
แผนการลงพื้นที่เพื่อพบชาวบาน
แผนกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)
รายงานการลงพื้นที่สํารวจความ
คิดเห็นของชุมชน
บันทึกขอรองเรียนของชุมชน
รายงานความพึงพอใจของ
ชุมชน*
แผนงานแตละโครงการ
ตารางนัดหมายพบปะบุคคลที่
เกี่ยวของกับโครงการใหม
รายงานความคืบหนาแผนงาน
แตละโครงการ
ขอมูลปญหาและ อุปสรรคของ
แตละโครงการ
รายงานธรณีวิทยาแหลงแรของ
แตละโครงการ
รายงานแผนผังโครงการของแต
ละแหลง
รายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (EIA) แตละแหลง
รายงานการศึกษาความเปนไป
ไดของโครงการใหม*

PM0102
PM0103
PM0104
PM0201

ชุดสารสนเทศ
เกี่ยวกับชุมชน

PM02

PM0202
PM0203
PM0204
PM0205
PM0206
PM0301 ชุดสารสนเทศ PM03
PM0302 เกี่ยวกับโครงการ
ใหม
PM0303
PM0304
PM0305
PM0306
PM0307
PM0308
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วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย
องคกรและเปาหมายของแตละ
หนวยงาน
โครงสรางองคกร
แผนอัตรากําลังของแตละ
หนวยงาน และขอมูลการสรรหา
แผนการประชุมของฝายจัดการ
แผนงานหลักของแตละสวนงาน
ตารางและแผนการประชุมของ
สวนงาน
รายงานการประเมินชองวาง
(Gap) ของความรูและทักษะที่
พนักงานมีกับทักษะระดับที่
องคกรตองการ
ขอมูลหนาที่ความรับผิดชอบ
ของแตละตําแหนง
แผนการฝกอบรม
ขอมูลการฝกอบรมของพนักงาน
แผนการพัฒนาตัวเองของ
พนักงานแตละคน (Individual
Development Program)
รายงานการประเมินผลงาน และ
ขอมูลการประเมินผลในอดีต
ขอมูล วันขาด / ลา / มาสาย
ขอมูลเกี่ยวกับ เงินเดือน
สวัสดิการพนักงาน
ขอมูลการจายคาจาง การปรับ
ขึ้นคาจาง และเงื่อนไขการปรับ
ตําแหนง
ขอมูลความพึงพอใจของ

HR0101

ชุดสารสนเทศ HR01 ระบบสารสนเทศดาน
เกี่ยวกับนโยบาย
การบริหารทรัพยากร
และแผนกลยุทธ
มนุษย
(HRIS)
HR0102
HR0103
HR0104
HR0105
HR0106
HR0201

HR0202

ชุดสารสนเทศ
เกี่ยวกับการ
ประเมินความรู
และการพัฒนา
ทีมงาน

HR02

ชุดสารสนเทศ
เกี่ยวกับการ
ประเมินผล

HR03

HR0203
HR0204
HR0205

HR0301
HR0302
HR0303
HR0304

HR0305
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พนักงาน
คําสั่ง ประกาศตางๆของบริษัท HR0401 ชุดสารสนเทศ HR04
และหนวยงานตางๆ
เกี่ยวกับการ
กฎระเบียบ ขอบังคับ และ
HR0402 สื่อสารภายใน
องคกร
บทลงโทษ และคูมือพนักงาน
บันทึกการประชุม
HR0403
รายงานการตรวจติดตามงานที่ HR0404
มอบหมาย (Action log)
ขอมูลการขยายตัวทางเศรษฐกิจ MS0101 ชุดสารสนเทศ MS01 ระบบสารสนเทศดาน
ของประเทศไทย (GDP) ในแต
เกี่ยวกับสภาวะ
สนับสนุนการจัดการ
ละไตรมาส
ตลาด
(MSIS)
ขอมูลแนวโนมราคาถานหิน
MS0102
นําเขา (BJI)
รายชื่อลูกคาที่มีศักยภาพ
MS0201 ชุดสารสนเทศ MS02
(Prospective Customers)
เกี่ยวกับลูกคา
ขอมูลลูกคาปจจุบัน ที่อยู
MS0202
หมายเลขติดตอ
ขอมูลลูกคาเกา
MS0203
ประวัติการเสนอราคา
MS0204
ขอมูลสัญญาซื้อขาย
MS0205
รายชื่อคูแขง ที่อยู และหมายเลข MS0301 ชุดสารสนเทศ MS03
ติดตอ
เกี่ยวกับคูแขง
สินคาและราคาขายของคูแขง
MS0302
ขอมูลนักลงทุนหรือบริษัทที่เขา MS0303
ไปทําเหมืองถานหินในพมา*
หมายเหตุ * เปนรายการสารสนเทศที่ผูศึกษาเพิ่มเติมเขาไปเพื่อใหรายการสมบูรณมากยิ่งขึ้น
ตารางที่ 18 แสดงผลการจัดกลุมรายการสารสนเทศที่ตองการ (Information Requirements)
เปนชุดสารสนเทศ (Information Set) ที่มีความสัมพันธกัน กับระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธของ
องคก ร (Strategic Information System) ทั้ง 5 ระบบ โดยการแสดงผลจะแสดงเปน ชื่อรายการ
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สารสนเทศ และชื่อชุดสารสนเทศ ที่ไดกําหนดรหัสรายการไวในแตละรายการ และในแตละรหัส
ชุ ด สารสนเทศ เพื่ อ ง า ยสะดวกสํ า หรั บ การนํ า ไปออกแบบฐานข อ มู ล ในรายละเอี ย ดต อ ไป
(ภาคผนวก ข) ตัวอยางเชน OP 0101 หมายถึง รายการสารสนเทศลําดับที่ 1 ของชุดสารสนเทศใน
ระบบสารสนเทศดานการผลิตและการดําเนินการ (OPIS) ชุดที่ 1 ซึ่งก็คือชุดสารสนเทศดานการ
ผลิต โดยทีช่ ื่อของสารสนเทศรายการนี้คือ แผนการผลิต CC 0101 เปนรายการสารสนเทศลําดับที่
1 ของชุดสารสนเทศในระบบสารสนเทศดานการควบคุมตนทุน (CCIS) ชุด ที่ 1 ซึ่งก็คือชุด
สารสนเทศเกี่ยวกับงบบริหารและคาใชจายทั่วไป ชื่อของรายการสารสนเทศนี้คือ แผนงบประมาณ
เปนตนและจากตารางที่ 17 สามารถนํามาสรุปผลเปน ภาพรวมความตองการระบบสารสนเทศ
เชิงกลยุทธ ของบริษัทเครือทวีทรัพย ตามความตองการทั้ง 5 ระบบ และ 20 ชุดสารสนเทศ ดัง
แสดงในรูปที่ 8

รูปที่ 8 แสดงความสัมพันธของ ความตองการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ (Strategic Information
System Requirements) ชุดสารสนเทศ (Information Set) และจํานวนครั้งของการกลาวถึงรายการ
สารสนเทศที่ตองการ (Information Requirements) ในแตละชุดสารสนเทศ
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จากรูปที่ 7 แสดงขอมูลความถี่ข องความตองการสารสนเทศในแตละชุด ที่ไดจากการ
สัมภาษณเชิงลึก และจากการสัมภาษณกลุมแบบเจาะจงไวในวงเล็บ (จํานวนครั้งที่ถูกกลาวถึง) ซึ่ง
พบวาระบบสารสนเทศที่มีรายการสารสนเทศที่ถูกกลาวถึงเรียงลําดับจากมากไปหานอย เปนดังนี้
ระบบสารสนเทศดานการผลิตและการดําเนินการ(141 ครั้ง ) ระบบสารสนเทศดานการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย (85 ครั้ง) ระบบสารสนเทศดานการควบคุมตนทุน (83 ครั้ง) ระบบสารสนเทศดาน
การบริหารโครงการ (54 ครั้ง) และระบบสารสนเทศดานสนับสนุนการจัดการ (18 ครั้ง) ตาราง
แสดงความถีข่ องรายการสารสนเทศที่ตองการ ไดแสดงไวในภาคผนวก ค
3.3 ผลการวิเคราะหความสัมพันธ ระหวางสารสนเทศที่ตองการ (Information Requirements)
กับผูจัดทําสารสนเทศ (Creator of Information) และผูใชงานสารสนเทศ (User of Information)
ในสวนที่ผานมา ไดแสดงผลการวิเคระหความตองการระบบสารสนเทศ ของบริษัทเครือทวี
ทรัพย โดยวิธีการวิเคราะหเนื้อหาแบบใชความสัมพัน ธ (Relationsl Content Analysis) และได
ผลลัพธเปนความตองการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธทั้งหมด 5 ระบบสารสนเทศ ซึ่งสามารถแบง
ออกไดเ ปน 20 ชุด สารสนเทศ ในสว นนี้จ ะเปน การแสดงผลการวิเ คราะห ค วามสัม พัน ธข อง
สารสนเทศที่ตองการทั้งหมด (Information Requirements) ในแตละระบบ วาหนวยงานใดเปน
ผูจัด ทํ า (Creator of Information) และหน ว ยงานใดเป น ผูนํ าขอ มูลไปใชป ระโยชน (User of
Information) โดยผลการวิเคราะหแสดงไดดังตารางที่ 19 ถึงตารางที่ 23

U
U
U U
U

U
U

U
C
C
C

U
C
C
C

ฝายรังวัดฯ

C C C

ฝายเหมืองแมระมาด

U

ฝายเหมืองลี้

U

ฝายเหมืองแมตีบ

รายงานปริมาณการผลิตถานใน
แตละวัน
แผนการผลิต
รายงานสถานการณเหมือง
รายงานการใชน้ํามัน
แผนสํารองเครื่องจักรทําถนนใน

ฝายโครงการฯ

OP01 ชุดสารสนเทศ
ดานการผลิต

ฝายบุคคล

(Information Requirements)

ฝายการตลาด

(Information Set)

ฝายจัดซื้อ

สารสนเทศที่ตองการ
ฝายบัญชี/การเงิน

ชุดสารสนเทศ

ฝายจัดการ

ตารางที่ 19 แสดงความสัมพัน ธระหวางสารสนเทศที่ตองการ (Information Requirements) กับ
ผูจัดทํา (Creator of Information) และผูใชงาน (User of Information) ของระบบสารสนเทศดานการ
ผลิตและการดําเนินการ (OPIS)

U C
C
C
C
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OP02 ชุดสารสนเทศ
ดานคุณภาพ

OP03 ชุดสารสนเทศ
ดานประสิทธิภาพ
เครื่องจักร

OP04 ชุดสารสนเทศ

ฤดูฝน
แผนคาใชจายในการซอมแซม
ถนน
ขอมูลจํานวนและชนิดเครื่องจักร
ของผูรับเหมา
ขอมูลคุณภาพสินคาที่จายออก
ขอมูลผลวิเคราะหคุณภาพจาก
ลูกคา
รายงานผลวิเคราะห ถานดิบ ถาน
โม และถานที่หนางานกอนผลิต
ขอมูลจํานวนพนักงานรายวันของ
โรงโม
รายงานการปรับแกคุณภาพถาน
กอนจาย
รายงานเรื่องผลตางน้ําหนักตน
ทาง/ปลายทาง
ขอมูลการหยุด/เดินเครื่องจักร
ขอมูลอัตรากําลังการผลิต และ
ประสิทธิภาพเครื่องจักร เชน ตัน
ตอชั่วโมง ลูกบาศกเมตรตอลิตร
ลิตรตอชั่วโมง เปนตน
แผนงานซอมบํารุง
รายงานจํานวนเที่ยวรถบรรทุก
ดิน/ถาน
รายงานการสุมชั่งรถบรรทุก ดิน /
ถาน
รายงานสาเหตุเครื่องจักรหยุด
ทํางาน และความถี่ในการหยุด
รายงานซอมเครื่องจักร
รายงานการทวนสอบ
( Calibration) เครื่องชั่ง
ขอมูลเทคโนโลยีการทําเหมือง
แนวทางใหม*
ขอมูลการรองเรียนจากลูกคา

U U

C C C
U U U C

U

U

C C C U

U

C

U U U U

U

U

C C C U

U

U

C C C

U

U

C C C U

U

C

U U U
C C C U

U

U

C C C U

U

C C C U
C C C U

U

C C C U

U

C C C U

U U

C C C U
U

C C C U

U
U

U U
C

U C

U U U U

79

ดานการขายและ
บริการลูกคา

ขอมูลการตรวจเยี่ยมเหมืองของ
ลูกคา
ขอมูลกิจกรรมการสราง
ความสัมพันธกับลูกคา
รายงานการควบคุมการตอบขอ
รองเรียน
ขอมูลการตอบขอรองเรียน
รายงานปริมาณการจัดสงสินคา
ใหลูกคาในแตละวัน
รายงานรถบรรทุกรอรับสินคา
แผนการขาย
ขอมูลความพึงพอใจของลูกคา
OP05 ชุดสารสนเทศ ขอมูลหลุมเจาะ
ดานรังวัดและ
แผนที่และขอมูลพื้นที่
ธรณีวิทยา
แผนงานรังวัดแตละเดือน
แผนการเจาะสํารวจ
การประเมินคาใชจายในการเจาะ
สํารวจ
รายงานผลการเจาะสํารวจ
รายงานผลรังวัด
แผนตารางการเดินทางของ
พนักงานรังวัดแตละคน
แผนสํารองสําหรับงานรังวัดที่ไม
อยูในแผนปกติ
C = ผูจัดทํา (Creator of Information)
U = ผูใชงาน (User of Information)

U

C

U U U U

U

C

U U U U

U

C

U U U U

U
U

C
U

C C C
C C C

U
U
U U
U U
U
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U
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U
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C
U
U
U
U
U
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U
U
U
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U
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C
C
C
C

U U U C
U
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CC02 ชุดสารสนเทศ
เกี่ยวกับภาษี

CC03 ชุดสารสนเทศ
เกี่ยวกับงบการเงิน
CC04 ชุดสารสนเทศ
เกี่ยวกับคาใชจาย
พิเศษ

ฝายรังวัดฯ

ฝายเหมืองแมระมาด

ฝายเหมืองลี้

ฝายเหมืองแมตีบ

แผนงบประมาณ ( Budgeting )
ขอมูลคาใชจายจริง
เปรียบเทียบกับแผน
รายงานงบบริหารรวม
ขอมูลแนวโนมคาใชจายที่
สําคัญ เชน น้ํามันดีเซล
คาใชจายซอมเครื่องจักรหนัก
เปนตน
รายงานเคลียรเงินสํารองจาย
ในแตละรอบ
รายงานการใชเงินสดยอย
รายงานคาลวงเวลา พนักงาน
รายงานคาอาหารของพนักงาน
ในเหมือง
รายงานการวางแผนดานภาษี
รายงานภาษีเงินไดรวม
รายงานภาษีหัก ณ ที่จาย
รายงานการคํานวณ
ภาษีมูลคาเพิ่ม
รายงานงบดุล
รายงานงบกําไรขาดทุน
รายงานงบกระแสเงินสด
รายงานคาใชจายที่เกิดขึ้นใน
การขอประทานบัตรแตละ
แหลง

ฝายโครงการฯ

CC01 ชุดสารสนเทศ
เกี่ยวกับงบบริหาร
และคาใชจายทั่วไป

ฝายบุคคล

(Information Requirements)

ฝายการตลาด

(Information Set)

ฝายจัดซื้อ

สารสนเทศที่ตองการ
ฝายบัญชี/การเงิน

ชุดสารสนเทศ

ฝายจัดการ

ตารางที่ 20 แสดงความสัมพันธระหวางสารสนเทศที่ตองการ (Information Requirements) กับ
ผูจัดทํา (Creator of Information) และผูใชงาน (User of Information) ของระบบสารสนเทศดานการ
ควบคุมตนทุน (CCIS)

U U C C C C C C C C
U C U U U U U U U U
U C

U C U U U U U U U U

U C

C C C

U U C
U U

C C C
C C C C

U U

C C C

U C
U C
U C
U C
U C
U C
U C
U U

C
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CC05 ชุดสารสนเทศ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จาง

รายงานการคํานวณคางานดิน
รายงานคาใชจายจริงในการ
ซอมแซมถนน
รายงานคาใชจายจริงที่เกิดขึ้น
จากการเจาะสํารวจ
เอกสารรับสินคา ตรวจรับงาน
และเอกสารการวางบิล
ใบเสร็จรับเงิน
รายงานระยะของกระบวนการ
จัดซื้อสินคา
ขอมูลชื่อ/ที่อยู และหมายเลข
ติดตอคูคา (Supplier Contact
List)
เอกสารเปรียบเทียบราคาใน
การสั่งซื้อสั่งจางแตละครั้ง
รายงานการสั่งซื้อสั่งจางผาน
ระบบการจัดซื้อ
รายงานเปอรเซ็นตการสั่งซื้อ/
สั่งจางผานระบบการจัดซื้อ
รายงานยอดสั่งซื้อ / สั่งจางใน
แตละเดือน

C = ผูจัดทํา (Creator of Information)
U = ผูใชงาน (User of Information)

U U
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U C U
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ชื่อ/ที่อยู และหมายเลขติดตอ
หนวยงานราชการและ
ขาราชการที่เกี่ยวของในแตละ
โครงการ
แผนงานตามเงื่อนไขใน
ประทานบัตร
แผนการเยี่ยมหนวยงานราชการ
รายงานความคิดเห็นและความ
พึงพอใจของหนวยงานราชการ*
PM02 ชุดสารสนเทศ ชื่อ/ที่อยู และหมายเลขติดตอ
เกี่ยวกับชุมชน
ผูนําชุมชนหรือผูที่เกี่ยวของแต
ละโครงการ
แผนการลงพื้นที่เพื่อพบ
ชาวบาน
แผนกิจกรรมเพื่อสังคม
รายงานการลงพื้นที่สํารวจความ
คิดเห็นของชุมชน
บันทึกขอรองเรียนของชุมชน
รายงานความพึงพอใจของ
ชุมชน*
PM03 ชุดสารสนเทศ แผนงานแตละโครงการ
เกี่ยวกับโครงการใหม ตารางนัดหมายที่เกี่ยวกับ
โครงการใหม
รายงานความคืบหนาของแตละ
โครงการ
ขอมูลปญหาและอุปสรรคของ

ฝายรังวัดฯ

ฝายเหมืองแมระมาด

ฝายเหมืองลี้

ฝายเหมืองแมตีบ

ฝายโครงการฯ

ฝายบุคคล

(Information Requirements)

ฝายการตลาด

(Information Set)

ฝายจัดซื้อ

สารสนเทศที่ตองการ

ฝายบัญชี/การเงิน

ชุดสารสนเทศ

ฝายจัดการ

ตารางที่ 21 แสดงความสัมพัน ธร ะหวางสารสนเทศที่ตองการ (Information Requirements) กับ
ผูจัดทํา (Creator of Information) และผูใชงาน (User of Information) ของระบบสารสนเทศดานการ
บริหารโครงการ (PMIS)

PM01 ชุดสารสนเทศ
เกี่ยวกับราชการ
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โครงการ
รายงานธรณีวิทยาแหลงแรของ
โครงการ
รายงานแผนผังโครงการแตละ
แหลง
รายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (EIA) ของแตละ
เหมือง
รายงานการศึกษาความเปนไป
ไดของโครงการ*

U

C

U

U

C

U

U

C U U U U

U

C

U

C = ผูจัดทํา (Creator of Information)
U = ผูใชงาน (User of Information)

HR02 ชุดสารสนเทศ

ฝายรังวัดฯ

ฝายเหมืองแมระมาด

ฝายเหมืองลี้

ฝายเหมืองแมตีบ

วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย
องคกรและเปาหมายของแตละ
หนวยงาน
โครงสรางองคกร
แผนอัตรากําลังของแตละ
หนวยงาน
แผนการประชุมของฝายจัดการ
แผนงานหลักของแตละ
หนวยงาน
ตารางและแผนการประชุมของ
แตละสวนงาน
ขอมูลหนาที่ความรับผิดชอบ

ฝายโครงการฯ

HR01 ชุดสารสนเทศ
เกี่ยวกับนโยบายและ
แผนกลยุทธ

ฝายบุคคล

(Information Requirements)

ฝายการตลาด

(Information Set)

ฝายจัดซื้อ

สารสนเทศที่ตองการ
ฝายบัญชี/การเงิน

ชุดสารสนเทศ

ฝายจัดการ

ตารางที่ 22 แสดงความสัมพัน ธร ะหวางสารสนเทศที่ตองการ (Information Requirements) กับ
ผูจัดทํา (Creator of Information) และผูใชงาน (User of Information) ของระบบสารสนเทศดานการ
บริหารทรัพยากรมนุษย (HRIS)

C U U U U U U U U U
C U U U C U U U U U
C U U U C U U U U U
C U U U C U U U U U
C U U U U U U U U U
U U U U C U C C C U
U U U U C U U U U U
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เกี่ยวกับการประเมิน
ความรูและพัฒนา
ทีมงาน

HR03 ชุดสารสนเทศ
เกี่ยวกับการ
ประเมินผล

HR04 ชุดสารสนเทศ
เกี่ยวกับการสื่อสาร
ภายในองคกร

ของแตละตําแหนง
รายงานการประเมินชองวาง
(Gap) ของความรูและทักษะที่
พนักงานมีกับทักษะระดับที่
องคกรตองการ
แผนการฝกอบรม
ขอมูลการฝกอบรมของ
พนักงาน
แผนการพัฒนาตัวเอง แตละคน
( Individual Development
Program )
รายงานการประเมินผลงาน และ
ขอมูลการประเมินผลในอดีต
ขอมูลการจายคาจาง การปรับ
ขึ้นคาจาง และเงื่อนไขการปรับ
ตําแหนง
ขอมูล วันขาด / ลา / มาสาย
ขอมูล เงินเดือน สวัสดิการ
พนักงาน
ขอมูลความพึงพอใจของ
พนักงาน
กฎระเบียบ ขอบังคับ และ
บทลงโทษ และคูมือพนักงาน
คําสั่ง ประกาศตาง ๆ
บันทึกการประชุม
รายงานการตรวจติดตามงานที่
มอบหมาย ( Action log )

C = ผูจัดทํา (Creator of Information)
U = ผูใชงาน (User of Information)

U U U U C U U U U U

U U U U C U U U U U
U U U U C U U U U U

U U U U C U U U U U

U C C C C C C C C C

U

C

U

C

U

C

U U U U C U U U U U
C U U U C U U U U U
C U U U C U U U U U
U U U U C U U U U U
U U U U C U U U U U
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MS02 ชุดสารสนเทศ
เกี่ยวกับลูกคา

MS03 ชุดสารสนเทศ
เกี่ยวกับคูแขง

U

C

U

C

U

C

U U
U

C
C

ประวัติการเสนอราคา

U

C

ขอมูลสัญญาซื้อขาย

U

C

รายชื่อคูแขง ที่อยู และหมายเลข
U
ติดตอ
สินคาและราคาขายของคูแขง
U
ขอมูลนักลงทุนหรือบริษัทที่เขา
ไปทําเหมืองถานหินในพมา*

C = ผูจัดทํา (Creator of Information)
U = ผูใชงาน (User of Information)

U

C
C
C

ฝายรังวัดฯ

ฝายเหมืองแมระมาด

ฝายเหมืองลี้

ฝายเหมืองแมตีบ

ตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย ( GDP ) ในแต
ละไตรมาส
แนวโนมราคาถานหินนําเขา
(BJI)
รายชื่อลูกคาที่มีศักยภาพในการ
ทําตลาด (Prospective
Customers)
ขอมูลลูกคาปจจุบัน
ขอมูลลูกคาเกา

ฝายโครงการฯ

MS01 ชุดสารสนเทศ
เกี่ยวกับสภาวะ
เศรษฐกิจทั่วไป

ฝายบุคคล

(Information Requirements)

ฝายการตลาด

(Information Set)

ฝายจัดซื้อ

สารสนเทศที่ตองการ

ฝายบัญชี/การเงิน

ชุดสารสนเทศ

ฝายจัดการ

ตารางที่ 23 แสดงความสัมพัน ธระหวางสารสนเทศที่ตองการ (Information Requirements) กับ
ผูจัดทํา (Creator of Information) และผูใชงาน (User of Information) ของระบบสารสนเทศดาน
สนับสนุนการจัดการ (MSIS)
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สวนที่ 4 แผนภาพการไหลของขอมูล (Data Flow Diagram)
จากการวิเคราะหความตองการระบบสารสนเทศของบริษัทเครือทวีทรัพย สามารถนํามา
แสดงเปนแผนภาพการไหลของขอมูลไดดังนี้
4.1 แผนภาพบริบท(Context Diagram)
ในสวนนี้จะแสดงแผนภาพบริบท ของระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธทั้งหมด ของบริษัท
เครือทวีทรัพย ซึ่งจะแสดงความเกี่ยวโยงของระบบสารสนเทศที่ตองการกับหนวยงานตางๆ ภายใน
บริษัทและความเกี่ยวโยงกับผูมีสวนเกี่ยวของภายนอกองคกรเชน ลูกคาและหนวยงานราชการ ดัง
แสดงในรูปที่ 9


รูปที่ 9 แสดงแผนภาพบริบท (Context Diagram) ของระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ
ของบริษัทเครือทวีทรัพย
จากแผนภาพบริบท ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ ของบริษัทเครือทวีทรัพยกรุป มีทั้งหมด
5 ระบบ คือ ระบบดานการผลิตและการดําเนินการซึ่งมีความสัมพันธโดยตรงกับ ฝายเหมือง ฝาย
การตลาด และฝายรังวัด และสนับสนุน เทคนิค ระบบสารสนเทศดานการควบคุมตน ทุน ซึ่งมี
ความสัมพันธโดยตรงกับ ฝายบัญชีการเงิน ฝายจัดซื้อ ระบบสารสนเทศดานการบริหารโครงการ
ซึ่งมีความสัมพันธโดยตรงกับ ฝายโครงการและชุมชนสัมพันธ ระบบสารสนเทศดานการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยซึ่งมีความสัมพันธโดยตรงกับ ฝายบุคคล และฝายจัดการ และระบบสารสนเทศ
ดานสนับสนุนการจัดการ ซึ่งมีความสัมพันธโดยตรงกับ ฝายการตลาด
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4.2 แผนภาพการไหลของขอมูลระดับสูงสุด (Top Level Diagram)
ในสวนนี้จะแสดงแผนภาพการไหลของขอมูลระดับสูงสุด (Top Level Diagram หรือ
Diagram Level 0) ไดแก แผนภาพแสดงการไหลของชุดสารสนเทศในกระบวนการหลัก ของ
องคกร ในสวนนี้จะแสดงรายละเอียดกระบวนการทํางานหลักขององคกร เพื่อเชื่อมโยงใหเห็นถึง
ไหลของชุดสารสนเทศหลัก ของระบบที่แสดงไวในแผนผังบริบททั้งหมด วามีความสัมพันธเกี่ยว
โยงระหวางกระบวนการ และหนวยงานตางๆอยางไร

รูปที่ 10 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูลระดับสูงสุด ของระบบสารสนเทศ
ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย (HRIS)
จากแผนภาพแสดงการไหลของขอมูลระดับสูงสุดของระบบสารสนเทศดานการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย (HRIS) ในรูปที่ 10 เริ่มตนที่ฝายจัดการนํามูลจากระบบสารสนเทศระบบอื่นๆ
ทุกระบบ ขององคกร มาเปนขอมูลในกระบวนการวางแผนกลยุทธ ซึ่งผลที่ไดจากกระบวนการนี้
เปนชุดสารสนเทศเกี่ยวกับนโยบายและแผนกลยุทธ (HR01)ขององคกร หลังจากนั้นเปนหนาที่
ของฝายบุคคลที่จะนํานโยบายไปใชประเมินความรู ความสามารถของพนักงาน และวางแผนการ
ฝก อบรม จึงไดชุดสารสนเทศเกี่ย วกับการประเมิน ความรูและการพัฒนาศัก ยภาพบุค คลากร
(HR02) ออกมา นอกจากนี้ฝายบุคคลยังมีสวนเกี่ยวของกับกิจกรรมการประเมินผลงานประจําป
และการประเมินความพึงพอใจของพนัก งาน ซึ่งผลที่ไดจ ะเปน สารสนเทศในชุด สารสนเทศ
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เกี่ยวกับการประเมินผล (HR03) สารสนเทศชุดนี้จะรวมถึงขอมูลเกี่ยวกับเงิน เดือน การใหเงิน
รางวัล และสวัสดิการในระดับตางๆ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการจูงใจพนักงานใหทํางานอยูกับบริษัท
จากนั้นชุดขอมูลดานนโยบาย จะตองมีก ารสื่อสารภายในองคกรในรูปแบบของประกาศ คําสั่ง
หรือเอกสารอื่นๆ รวมถึงบันทึกการประชุม และการตรวจติดตามงานที่มอบหมายในที่ประชุม ซึ่ง
รายการสารสนเทศเหลานี้ จะถู ก จัด เก็บเปน ชุดสารสนเทศเกี่ย วกับการสื่อสารภายในองคก ร
(HR04)

รูปที่ 11 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูลระดับสูงสุด ของระบบสารสนเทศ
ดานสนับสนุนการจัดการ (MSIS)
จากแผนภาพแสดงการไหลของขอมูลของระบบสารสนเทศดานสนับสนุนการจัดการ
(MSIS) ในรูปที่ 11 ฝายการตลาดจะเปนหนวยงานหลักในการสรางชุดสารสนเทศตางๆขึ้นมา คือ
ชุดสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพแวดลอมทางการตลาด (MS01) ซึ่งไดจากการติดตามสภาวะตลาดถาน
หินทั้งภายใน และภายนอกประเทศ รวมถึงตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจซึ่งจะสงผลตอความ
ตองการถานหินในตลาด ชุดสารสนเทศเกี่ยวกับลูกคา (MS02) และชุดสารสนเทศเกี่ยวกับคูแขง
(MS03) เพื่อ ใหฝ ายจั ด การได ใ ช ชุด สารสนเทศเหลา นั้น รว มกับระบบสารสนเทศดานอื่น ๆ
ประกอบการพิจารณาในขั้นตอนการจัดทําแผนกลยุทธของบริษทั ตอไป
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รูปที่ 12 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูลระดับสูงสุด ของระบบสารสนเทศ
ดานการบริหารโครงการ (PMIS)
จากแผนภาพแสดงการไหลของชุดสารสนเทศ ของระบบสารสนเทศดานบริหารโครงการ
(PMIS) ในรูปที่ 12 จะเห็นวาฝายจัดการจะเปนผูกําหนดพื้นที่ ที่มีศักยภาพเพื่อเปนโครงการใหม
ของบริษัทฯ ใหฝา ยโครงการไดลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลทางดานชุมชนมาเก็บไวในชุด
สารสนเทศเกี่ยวกับชุมชน (PM02) ขณะเดียวกันฝายโครงการก็ใชสารสนเทศเกี่ยวกับชุมชนที่ได
ไปทําความเขาใจกับผูนําหมูบานและนักการเมืองทองถิ่น เพื่อใหชวยสนับสนุนการทําประชาคม
หมูบานซึ่งถือเปนขั้นตอนเริ่มตน ในการขอประทานบัตรโครงการใหม ขอมูลเกี่ยวกับโครงการ
ใหมตั้งแตขั้นตอนนี้เปนตนไป จะถูกจัดเก็บไวในชุดสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการใหม (PM03)
นอกเหนือจากการเขาไปคลุกคลีกับชุมชน ฝายโครงการตองเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับหนวยงาน
ราชการที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการอนุมัติเอกสาร ตามขั้นตอนของการขอประทานบัตรซึ่งขอมูล
เกี่ยวกับการติดตอหนวยงานราชการเหลานั้น จะถูกรวบรวมไวในชุดสารสนเทศเกี่ยวกับราชการ
(PM01) ในสว นของขั้น ตอนการควบคุมการดําเนิน การเรื่องขอประทานบัต รในแตละขั้นตอน
รายการสารสนเทศที่เกิดขึ้นจะถูกจัดเก็บในชุดสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการใหม (PM03) เชนกัน
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ฝายบัญชี

รูปที่ 13 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูลระดับสูงสุด ของระบบสารสนเทศ
ดานการควบคุมตนทุน (CCIS)
จากแผนภาพการไหลของชุด สารสนเทศ ของระบบสารสนเทศดานการควบคุมตนทุน
(CCIS) ในรูปที่ 13 จะเห็นวาสวนงานทั้งหมดของบริษัทฯ ตองมีสวนรวมในการทํางบประมาณ
และเก็บขอมูลเกี่ยวกับงบประมาณฉบับสมบูรณ ไวในชุดสารสนเทศเกี่ยวกับงบบริหาร (CC01)
เพื่ อนํ าไปเปรี ยบเที ยบกับ คา ใช จา ยจริง ที่เ กิด ขึ้น ในการดํ าเนิน การด านตา งๆหลั งจากที่ผ า น
กระบวนการบันทึกคาใชจาย นอกจากนี้รายการบัญชีที่เกิดขึ้นจากกระบวนการจัดซื้อจัดจาง และ
ขอมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางทั้งหมดจะถูกจัดเก็บในชุดขอมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง (CC05)
เมื่อสามารถเก็บรวบรวมหลักฐานทางบัญชีไดทั้งหมด ฝายบัญชีการเงินจะทําการบันทึกและแยก
ประเภทคาใชจาย กอนนําไปเปรียบเทียบกับงบประมาณที่กําหนดไวในตอนตน ขอมูลในสวนนี้ก็
จะจัดเก็บอยูในชุดสารสนเทศเกี่ยวกับงบบริหารและคาใชจายทั่วไป (CC01) เชนกัน หลังจากนั้น
ฝายบัญชีการเงินจะแยกคาใชจายพิเศษออกจากคาใชจายทั้งหมด เพื่อรายงานเปนชุดสารสนเทศ
เกี่ยวกับคาใชจายพิเศษ (CC04) สวนการคํานวณเกี่ยวกับภาษีตางๆ จะทําในขั้นตอนหลังจากได
บันทึกคาใชจายทั้งหมดเสร็จสิ้น พรอมกับตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานทางบัญชี จึงจัดทํา
และเก็บขอมูลเกี่ยวกับการจายภาษีไวในชุดสารสนเทศเกี่ยวกับภาษี (CC02) สําหรับการจัดทํางบ
การเงินจะทําหลังจากจัดทําชุดขอมูลทุกชุดเสร็จสิ้นและไดถกู ตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยแลว
จึงจะจัดทําและจัดเก็บขอมูลงบดุล งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด ไวในชุดสารสนเทศดานงบ
การเงิน (CC03)
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รูปที่ 14 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูลระดับสูงสุด ของระบบสารสนเทศ
ดานการผลิตและการดําเนินการ (OPIS)
จากแผนการไหลของชุ ด สารสนเทศ ของระบบสารสนเทศด า นการผลิ ต และการ
ดําเนินการ (OPIS) ในรูปที่ 14 เริ่มตนจากฝายรังวัดและสนับสนุนเทคนิค ซึ่งรับนโยบายจากฝาย
จัดการ เขาไปสํารวจ ทําแผนที่พื้นที่ศักยภาพและเก็บสารสนเทศเหลานั้นไวในชุดสารสนเทศดาน
รังวัดและธรณีวิทยา (OP05) หลังจากนั้นก็จะนําขอมูลที่ไดมาผานกระบวนการวางแผนการผลิต
และเก็บขอมูลเกี่ยวกับแผนการผลิต ไวใ นชุด สารสนเทศดานการผลิต (OP01) ฝายเหมืองจะใช
แผนการผลิตที่ไดเปนแนวทางในการเปดหนาดินและถานหิน ซึ่งขอมูล ที่ไดจะถูกเก็บไวในชุด
สารสนเทศดานการผลิต (OP01) เชนกัน ในกระบวนการเปดหนาดินขอมูลเกี่ยวกับเครื่องจักรทุก
รายการของผูรับเหมาและของบริษัท จะตองเก็บขอมูลดานประสิทธิภาพไวดวย เชน อัตรากําลัง
การผลิ ต อั ต ราการใช น้ํ า มั น เป น ต น ซึ่ ง ข อ มู ล ส ว นนี้ จ ะจั ด เก็ บ ไว ใ นชุ ด สารสนเทศด า น
ประสิทธิภาพ (OP03) หลังจากที่ไดทําการเปด หนาดิน เสร็ จ สิ้น ในแตละเดือ น ฝายรังวัด และ
สนับสนุนเทคนิคจะเขาทําการรังวัดบอ เพื่อไดขอมูลปริมาณดินและถานหินที่ผลิตได ซึ่งขอมูลชุด
ที่ไดนี้จะเก็บในชุดสารสนเทศดานการผลิต (OP01) เชนเดียวกัน จะเห็นวาชุดสารสนเทศดานการ
ผลิตจะประกอบดวยสารสนเทศหลายกระบวนการ ขั้นตอนตอจากการเปดหนาดิน ฝายเหมืองจะ
ทําหนาที่ในการผลิตและควบคุมคุณภาพถานหิน โดยขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพทั้งหมดจะถูกจัดเก็บ
ไวในชุดสารสนเทศดานคุณภาพ (OP02) หลังจากที่ลูกคารับสินคาและมีการวิเคราะหคุณภาพ
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ลูกคาจะแจงผลคุณภาพสงกลับมายังฝายการตลาด ขอมูลดังกลาวจะถูกจัดเก็บไวในชุดสารสนเทศ
ดานคุณภาพ (OP02) เชนกันและในกรณีที่คุณภาพไมเปนไปตามขอกําหนด ลูกคาจะสงจดหมาย
รองเรียนมายังฝายการตลาด จดหมายรองเรียน และการตอบขอรองเรียนเหลานั้นจะถูกเก็บไวใน
ชุดสารสนเทศดานลูกคา (OP04)

