บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ
การศึกษาเรื่องการวิเคราะหความตองการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ ของกิจการเหมือง
แร ของบริษัทเครือทวีทรัพยกรุป มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหความตองการสารสนเทศเชิงกลยุทธ
ระดับองคกร (Organizational Requirements) โดยใชแนวคิดการวิเคราะหความตองการสารสนเทศ
ดวยวิธีการใชปจจัยความสําเร็จที่สําคัญ (Critical Success Factors, CSF) การเก็บรวบรวมขอมูลใช
วิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) รวมกับการสัมภาษณกลุมแบบเจาะจง (Focus Group
Interview) ผูบริหารของบริษัทฯ ทั้งหมด 14 คน เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหดวยวิธีการวิเคราะห
เนื้อหาแบบใชความสัมพันธ (Relational Content Analysis) ผลการศึกษาแสดงในรูปแบบการวิจัย
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งแสดงไวในบทที่ 4
จากผลการวิเคราะหความตองการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ ของกิจการเหมืองแร ของ
บริษัทเครือทวีทรัพยกรุป สามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะได
ดังตอไปนี้
สรุปผลการศึกษา
ภาพรวมกิจการ
บริษัทเครือทวีทรัพยก รุป เปน กลุมบริษัทที่ ดําเนินธุรกิจ เกี่ยวกับเหมืองแรถานหิน ใน
ประเทศไทย จัดตั้งขึ้นโดยคุณทวีชัย ครุฑใจกลา ประกอบดวยกลุมบริษัทดังนี้ บริษัทสยามทรัพย
ทวี เทรดดิ้ง จํากัด ดําเนินการเปดเหมืองถานหิน อยูที่อําเภองาว จังหวัดลําปาง บริษัทเชียงใหมทวี
ทรัพย เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ดําเนินการเปดเหมืองถานหิน อยูทอี่ ําเภอลี้ จังหวัดลําพูน บริษัททวีทรัพย
ลานนา จํากัด ดําเนินการเปดเหมืองถานหิน อยูที่อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก และหางหุนสว น
จํากัดลานนาทวีทรัพย ดําเนินการเจาะสํารวจและงานเกี่ยวกับธรณีวิทยา ของบริษัทในเครือฯ
สถานการตลาดในปจจุบันนั้น ปริมาณความตองการใชถานหินในประเทศไทยมีขยายตัว
อยางตอเนื่องในชวงหลายปที่ผานมา เนื่องจากถานหินเปนเชื้อเพลิงทีม่ ีราคาตอคาความรอนต่ํากวา
เชื้อเพลิงชนิดอื่นประกอบกับเทคโนโลยีการใชงานก็เปนที่ยอมรับกันมากขึ้นในปจจุบัน ทําให
ภาคอุตสาหกรรมปรับเปลี่ยนกระบวนการ มาใชเชื้อเพลิงถานหินมากขึ้นแทนการใชน้ํามัน สงผล
ใหบริษัทมีการขยายตัวมากขึ้น
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ปจจุบันโครงสรางองคกรของบริษัทเครือทวีทรัพย กรุป แบงออกเปน 2 สายงาน คือ สาย
ปฏิบัติการและสายสํานักงาน สายปฏิบัติการนั้นเปนหนวยงานที่ดูแลเกี่ยวกับการทําเหมือ งแรใน
พื้นที่ตางๆ ในนามของบริษัทในเครือฯ ทั้ง 4 บริษัท รวมถึงงานดานรังวัดและธรณีวิทยา สวนสาย
สํานักงานเปนหนวยงานสนับสนุน (Support Function) ซึ่งทุกบริษัทในเครือฯใชหนวยงานเหลานี้
รวมกัน ประกอบไปดวย 5 ฝาย คือ ฝายบัญชีการเงิน ฝายจัดซื้อ ฝายบุคคล ฝายการตลาด และ ฝาย
โครงการและชุมชนสัมพันธ ทั้งสองสายงานนี้จะมีผูจัดการสายงานดูแลการดําเนินงานของแตละ
สายงาน ซึ่งจะรายงานตรงตอกรรมการผูจัดการ
นอกจากนี้บริษัทไดเริ่มใชการจัดการเชิงกลยุทธ เมื่อป 2552 โดยไดประกาศพันธกิจของ
บริษัทในเครือฯไว 4 เรื่อง คือ การขยายกําลังการผลิต การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพ
สินคา การพัฒนาศักยภาพทีมงาน และการพัฒนาระบบการจัดการ พนักงานของบริษัทฯ สวน
ใหญ เขามาทํางานโดยระบบอุปถัมภ จึงมีค วามรูค วามสามารถไมตรงกับสายงานมากนัก แต
หลังจากเริ่มใชการจัดการเชิงกลยุทธ บริษัทฯไดเริ่มสรรหาพนักงานใหมดวยวิธีการรับสมัครและ
สัมภาษณโดยผูบริหารของบริษัทฯ กอนรับเขาทํางาน สไตลการทํางานของผูบริหารเปนแบบกึ่ง
ครอบครัว การตัดสินใจเรื่องสําคัญๆ ตองไดรับการเห็นชอบจากประธานหรือเจาของบริษัท แต
อยางไรก็ตามในระยะหลังใชการตัดสินใจรวมกันผานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมากขึ้น
เรื่องระบบการจัด การ ฝายจัดการกําลังผลักดันใหบริษัทมีโครงสรางพื้นฐาน 3 ดาน คือ
โครงสรางพื้นฐานทางดานบัญชี (Accounting Platform) เพื่อเชื่อมโยงงานในสวนของบัญชี การเงิน
และจัดซื้อเขาดวยกัน และเปนประโยชนสําหรับการควบคุมคาใชจายในการดําเนินงานของกิจการ
โครงสรางพื้นฐานดานปฏิบัติการ (Operational Platform) เพื่อควบคุมประสิทธิภาพการผลิตรวมถึง
คุณภาพสินคาและคุณภาพงานบริการ โครงสรางพื้นฐานดานทรัพยากรบุคคล ( Human Resources
Platform ) เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมงานของบริษัทฯ แตเนื่องจากแนวคิดเรื่องโครงสรางพื้นฐานทั้ง
3 ระบบ เพิ่งเริ่มลงมือดําเนินการไดเพียงชวงระยะเวลาสั้นๆ ระบบการจัดการของบริษัทฯ จึงยังมี
ความสับสนอยูในบางเรื่อง อยางไรก็ตามองคกรมีคานิยมรวมที่ดีของ คือ ความประนีประนอมใน
การแกปญหา แตก็ยังมีคานิยมรวมที่เปนผลเสีย คือ ความไม กระตือรือรนในการทํางานของทั้ ง
พนักงานและผูบริหาร เนื่องจากไมมีการตรวจติดตามงานอยางใกลชิด
ปจจัยความสําเร็จที่สําคัญขององคกร (Organizational Critical Success Factors)
จากการศึกษาสามารถสรุปปจจัยความสําเร็จที่สําคัญ (Critical Success Factors) ของธุรกิจ
เหมืองแร ของบริษัทเครือทวีทรัพย ไดทั้งหมด 10 ปจจัยดังนี้
1. ปจจัยดานความพึงพอใจของชุมชนและเครือขายชุมชน
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การดําเนินธุร กิจเกี่ยวกับเหมืองแรถานหิน ของบริษัทเครือทวีทรัพยก รุปที่ผานมา สิ่ง
สําคัญที่ทําใหธุรกิจอยูไดหรือไมไดนั้น เริ่มตนจากการยอมรับของชาวบานในชุมชนใกลเ คียงกับ
บริเวณที่จะเปดเหมือง เนื่องจากการเริ่มตนกระบวนขอประทานบัตรนั้น กอนอื่นตองไดรับความ
ยินยอมจากชาวบานในพื้นที่ เพื่อใหบริษัทฯเขาไปทําการสํารวจ หากบริษัทฯไมไดรับการยอมรับ
จากชาวบานในชุมชน ก็จะไมสามารถผานการเห็นชอบ จากการทํามติประชาคมหมูบาน ในการ
อนุญาตและยอมใหมีการเขาไปสํารวจในพื้นที่เพื่อขอประทานบัตร เปนผลใหบริษัทฯไมสามารถ
ดําเนินการขอประทานบัตรในขั้นตอนตอไปได ดังนั้น การทําใหชาวบานในชุมชนยอมรับและมี
ความพึงพอใจกับการดําเนินงานของบริษัทฯ จึงเปนปจจัยสําคัญอันดับแรกที่ทําใหธุรกิจเหมืองแร
ประสบความสําเร็จ บริษัทฯจึงตองสรางความสัมพันธที่ดีกับเครือขายชุมชนอยางจริงจัง โดยการ
เขารวมเปนสวนหนึ่งของชุมชนเหลานั้น ใหการสนับสนุนกิจกรรมชุมชน ใหเกิดการยอมรับและ
ไมเกิดปญหาในขั้นตอนการดําเนินการขอประทาบัตร และขั้นตอนการทําเหมืองในระยะตอไป
2. ปจจัยดานความพึงพอใจของหนวยงานราชการและเครือขายราชการ
หนวยงานราชการเกี่ยวของกับการดําเนินการของธุรกิจเหมืองแร ของบริษัทเครือทวีทรัพย
ใน 2 ขั้นตอน โดยในสวนแรกคือ ขั้นตอนการขอประทานบัตร ซึ่งบริษัทฯ ตองจัดทํารายงาน
ธรณีวิทยาแหลงแร รายงานแผนผังโครงการทําเหมือง และรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
พรอมแผนปองกัน ผลกระทบ ในสว นนี้หากมีสว นหนึ่งสว นใดไมถูกตองหรือไมเหมาะสม จะ
สงผลให ไมผานการพิจารณาจากหนว ยงานราชการ ใหดําเนินการขอประทานบัตรในขั้น ตอน
ตอไป ในสวนที่สองหลังจากทีไ่ ดรับประทานบัตรแลว บริษัทฯจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว
ในแผนผังโครงการทําเหมืองและแผนปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอม มิฉะนั้นแลวหนวยราชการที่
เกี่ย วของสามารถสั่งการใหร ะงับการทําเหมืองหรือสั่งปด เหมืองได บริษัทจึงตองปฏิบัติต าม
เงื่อนไขที่เขียนไวในรายงานอยางเครงครัด ดังนั้นการมีเครือขายทางราชการคอยชวยตรวจสอบ
ดูแลการดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบและขอกําหนด กอนที่หนวยงานราชการที่รับผิดชอบจะ
เขาทํา การตรวจสอบการดําเนิน การวาเปนไปดวยความเหมาะสมหรือไม เปน สิ่งที่จําเปน และ
สามารถชวยใหบริษัทฯดําเนินการกิจกรรมทางธุรกิจไปไดอยางราบรื่น ดวยเหตุนี้เครือขาราชการ
จึงเปนปจจัยที่มีความสําคัญตอความสําเร็จ ของบริษัทฯอีกปจจัยหนึ่ง
3. ปจจัยดานการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาศักยภาพทีมงาน
พนักงานของบริษัทเครือทวีทรัพยสวนใหญเขามาทํางานดวยระบบอุปถัมภ ผานทางคน
รูจักของทานประธานฯ จึงทําใหพนักงานที่มีอยูสวนใหญมีความรูความสามารถไมตรงกับสายงาน
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และมีความรูที่จําเปนไมเพียงพอตอการปฏิบัติงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ การมีพนักงานที่
มีประสิทธิภาพ เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหกิจกรรมการดําเนินงาน ขององคกร ประสบความสําเร็จ
ดังนั้นการมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี และมีพนักงานที่มีคุณภาพ จึงเปนปจจัยสํา เร็จอยาง
หนึ่งของกิจการ ในทางกลับกันหากองคกรมีพนักงานที่ไมมีประสิทธิภาพ ทํางานผิดพลาดบอย
อาจทําใหบริษัทฯ เกิดความเสียหายได เชน ลูกคาไมพึงพอใจกับสินคา และบริการ สงผลใหบริษัท
ฯ สูญเสียลูกคาไป หรือการไมมีความรู หรือทักษะในการดูแลเครื่องจักร ทําใหเครื่องจักทํางานไม
เต็มประสิทธิภาพ เปนผลใหตนทุนการดําเนินงานสูง เปนตน ดังนั้นการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตั้งแตกระบวนการสรรหาพนัก งานเขามารว มงาน การประเมิน ความรูความสารมารถ การจัด
โปรแกรมการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลากร การจูงในพนักงานอยูกับองคกร และระบบ
ประเมินงานเพื่อขึ้นเงินเดือน ทุกกระบวนการเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จ ของกิจการเหมืองแร
ของบริษัทเครือทวีทรัพยกรุป
4. ปจจัยดานการควบคุมคุณภาพสินคาและบริการ
คุณภาพของถานหินและงานบริการหลังการขาย เปนกิจกรรมทีส่ งผลตอความพึงพอใจของ
ลูกคา ของบริษัทในเครือทวีทรัพยกรุป หากบริษัทฯ มีความสามารถในการผลิตถานหินออกมาได
ในปริมาณที่ลูกคาตองการ แตคุณภาพไมตรงตามขอกําหนดของลูกคา ไมนานบริษัทฯก็จะขายถาน
หิน นั้นไมได และลูก คาก็จ ะไปซื้อสิน คาของคูแขง ดังนั้น การควบคุม คุณ ภาพของสิน คาและ
บริการใหเปนไปตามความตองการของลูกคา จึงเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จขององคกร
บริษัทตอ งควบคุ ม คุณ ภาพของสิ น คาให เปนไปตามที่กํา หนด เชน คา ความร อน คา ความชื้ น
ปริมาณขี้เถาเปนตน และตองมีการตอบสนองตอขอรองเรียนของลูกคาอยางเหมาะสม
5. ปจจัยดานการควบคุมแผนการผลิตและแผนการขายถานหิน
การสงมอบสินคาในปริมาณตามสัญญา ภายในเวลาที่กําหนด เปนปจจัยสําเร็จอยางหนึ่ง
ของธุรกิจเหมืองแร ของบริษัทเครือทวีทรัพยกรุป การขายถานหินของบริษัทเครือทวีทรัพยกรุป
90 เปอรเซ็นต เปนสัญญาซื้อขายลวงหนา ระยะเวลาหนึ่งป ซึ่งลูกคามีการกําหนดใหตองสงมอบ
ในแตละเดือน ไมต่ํากวา 90 เปอรเซ็นตของแผนการสงมอบ (แผนการขาย) หากไมสามารถสง
มอบสิน คาไดตามปริมาณในสัญญา บริษัทฯจะตองจายคาปรับ ใหกับลูกคา ดังนั้น การควบคุม
แผนการผลิต และแผนการขาย ใหเปนไปตามสัญญานั้น เปนปจ จัยที่สําคัญตอความสําเร็จของ
กิจการ ซึ่งจะสงผลตอความพึงพอใจของลูกคา ดวยเชนกัน
6. ปจจัยทางการตลาด
ปจจัยการตลาดจะสงผลตอยอดขายในแตละป ของบริษัทเครือทวีทรัพยโดยตรง จากราคา
ถานหินในตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทําใหบริษัทฯ ตองติดตามสภาวะตลาดถานหินอยาง
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ใกลชิด สินคาสวนที่เหลือจากการขายเปนสัญญารายป จะขายใหกับลูกคารายยอย ซึ่งราคาถานหิน
จะขึ้นลงกับราคาถานหินในตลาดโลกในขณะนั้น ปจจัยที่ทําใหราคาถานหินเปลี่ยนแปลงไป เชน
ราคาน้ํามันในตลาดโลก ราคาถานหินนําเขาจากประเทศอินโดนีเชีย ซึ่งเปนผูผลิตและสงออกถาน
หินรายใหญในภูมิภาค เปนตน ราคาน้ํามันในตลาดโลกที่สูงขึ้นเปนผลใหปริมาณความตองการ
ถานหินเพื่อใชทดแทนน้ํามันมากขึ้น และราคาถานหินนําเขาจากอินโดนิเชียสูงขึ้นทําใหราคาซื้อ
ขายถานหินในประเทศเพิ่มสูงขั้นตาม ดังนั้นปจจัยทางการตลาดเรื่องของอุปสงคและอุปทานของ
ถานหิน จึงเปนปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของบริษัทเครือทวีทรัพยกรุปอีกปจจัยหนึ่ง
7. ปจจัยดานการควบคุมตนทุนการดําเนินงาน
คาใชจายเปนปจจัยสําคัญที่ทุกกิจการตองควบคุมใหมีความเหมาะสม หากไมสามารถ
ควบคุมคาใชจายได ก็จะทําใหกิจการนั้นประสบปญหาขาดทุน ในสวนของตนทุนของกิจการ
เหมืองแร บริษัทเครือทวีทรัพยกรุปก็เชนเดียวกัน ทีก่ ารควบคุมคาใชจายเปนเรื่องที่สําคัญ และเปน
ปจจัยความสําเร็จขององคกร ในสวนของบริษัทฯ คาใชจายที่สําคัญ คือคาใชจายที่ใชในการผลิต
คาใชจายที่ใชในการซอมเครื่องจักร คาใชจายในเริ่มปฏิบัติการตามเงื่อนไขของราชการ คาใชจาย
ในการขอประทานบัตรใหม และคาใชจายที่ใชในการสนับสนุนชุมชุน เปนตน หากบริษัทสามารถ
ควบคุมคาใชจายเหลานี้ใหเหมาะสมก็จะทําใหกิจการประสบผลสําเร็จไดไมยาก
8. ปจจัยดานการควบคุมการดําเนินการขอรับประทานบัตร
จากการที่บริษัทเครือทวีทรัพยกรุป มุงเนนการขอประทานบัตรในเขตพื้นที่ที่เคยมีการทํา
เหมืองมากอนแลวในอดีต เนื่องจากปญหาความยุงยากในการทําความเขาใจและเขาถึงชาวบานใน
ชุมชนใกลเคียงกับแหลงแรในพื้นที่ใหม ที่ไมเคยการทําเหมืองแรมากอน ทําไดยากมาก ทําให
ระยะเวลาในการดําเนินงานของโครงการแตละโครงการของบริษัทถูกจํากัดดวยปริมาณสํารองของ
แหลง แร ซึ่ งจะเป น เหมื อ งที่ เคยเป ด ดํ า เนิ น การมาแลว บางสว นในอดี ต โดยทั่ ว ไประยะเวลา
ดําเนินการในแตละโครงการจึงสั้นคืออยูใ นชว ง 4-5 ปตอโครงการ ดวยเหตุนี้ก ารควบคุมการ
ดําเนินการขอรับประทานบัตร ในโครงการใหม จึงเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จที่ยั่งยืน
ของธุรกิจ ของ ทวีทรัพยก รุป ซึ่งผลสําเร็จ ของการควบคุมการดําเนินการขอประทานบัต ร คือ
จํานวนประทานบัตรใหมที่สามารถขอเขาดําเนินการเปดเหมืองไดในแตละป
9. ปจจัยดานการควบคุมประสิทธิภาพเครื่องจักร
การดูแลเครื่องจัก รใหมีประสิทธิภาพการทํางานที่ดี เปน หัว ใจของการผลิตเนื่องจาก
คาใชจายที่ใช ในการผลิต สว นใหญเปนคาใชจายที่เกี่ยวกับเครื่องจักร เชน น้ํามันเชื้อเพลิง คา
อะไหลและชั้น สวนสึก หรอ คาซอมบํารุง เปนตน กิจ การของบริษัทเครือทวีทรัพย มีเครื่องจัก
หนั ก อยูจํ านวนมาก อาทิ รถขุด รถตั ก เครื่อ งกํา เนิ ดไฟฟ า หากกิ จการไม มีก ารควบคุ ม ดู แ ล
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เครื่องจักรใหมีประสิทธิภาพดีต ลอดเวลา ก็จะทําให เกิดคาใชจายในการดําเนินการสูง ดังนั้น
ประสิทธิภาพของเครื่ องจัก ร จึงเปน ปจจัยสําคัญ อีก ปจ จัยหนึ่งซึ่ง จะสงผลตอความสําเร็จ ของ
กิจการ
10. ปจจัยดานนโยบายและการสื่อสารนโยบาย
จากการที่บริษัทเครือทวีทรัพยกรุป มีคานิยมรวมในการทํางานที่ทั้งพนักงานไมคอยมีความ
กระตือรือรนในการทํางานใหสําเร็จลุลวงตามเปาหมาย และฝายจัดการก็ขาดการตรวจติดตามการ
ทํางานอยางสม่ําเสมอ จึงทําใหทิศทางการทํางานที่ถูกตองเปนเรื่องที่สําคัญและจําเปนที่ตองมีการ
ปรับปรุงโดยเรงดวน วิธีการในการแกไขปญหาเหลานั้น จะถูกผลักดันผานทางนโยบายและการ
สื่อสารนโยบาย เปนหลัก เชน การมีวิสัยทัศน พัน ธกิจ และเปาหมายขององคก รที่ชัด เจน การ
สื่อสารภายในที่มีประสิทธิภาพ และ การมีระบบการตรวจติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติอยาง
ตอเนื่อง และสามารถทําใหการทํางานของทุก สวนงานภายในองคกร ประสานและเปน ไปใน
ทิศทางเดียวกัน ดังนั้นการมีนโยบายที่ชัดเจน และ การสื่อสารภายในองคกรที่มีประสิทธิภาพ จึง
เปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งที่ทําใหองคกรประสบความสําเร็จ
ความตองการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ (Strategic Information System Requirements)
จากการวิ เคราะห ค วามตอ งการระบบสารสนเทศเชิง กลยุทธ (Strategic Information
System Requirements) ของบริษัทเครือทวีทรัพยกรุปโดยใชวิธปี จจัยความสําเร็จที่สําคัญ (Critical
Success Factors) ขององคกร พบวา บริษัทฯ มีความตองการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ 5 ระบบ
ซึ่งประกอบดวยชุดสารสนเทศ (Information Set) 20 ชุด ในแตละชุดสารสนเทศจะประกอบดวย
รายการสารสนเทศ (Information) ที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวพันกันในรายละเอียดหลายรายการ ซึ่ง
สารมารถสรุปรายละเอียดของแตละระบบไดดังนี้
ระบบที่ 1 ระบบสารสนเทศดานการผลิตและการดําเนินการ (Operational Information
System, OPIS) คือ ระบบสารสนเทศที่ประกอบดวยรายการสารสนเทศที่ ตองการ จากปจ จัย
ความสําเร็จที่สําคัญ 3 ปจจัย คือ ปจจัยสําเร็จเรื่องการควบคุมคุณภาพสิน คาและบริการ ปจจัย
สํ า เร็ จ เรื่ อ งการควบคุ ม แผนการผลิ ต และแผนการขาย และป จ จั ย สํ า เร็ จ เรื่ อ งการควบคุ ม
ประสิทธิภาพเครื่องจักร ซึ่งสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ ของรายการสารสนเทศภายในระบบ
ออกเปนชุดสารสนเทศ (Information Set) ได 5 ชุด ดังนี้
ชุดสารสนเทศดานการผลิต (OP01) ประกอบดวยสารสนเทศที่เกี่ยวของกับแผนการผลิต
แผนการขายและกิจกรรมที่เกี่ยวของการผลิตและการขายที่สําคัญ เชน รายงานปริมาณการผลิตใน
แตละวัน รายงานจํานวนรถบรรทุกรอรับสินคา เปนตน
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ชุดสารสนเทศดานคุณภาพ (OP02) ประกอบดวยสารสนเทศที่เกี่ยวของกับกิจกรรมดาน
การควบคุมคุณภาพสินคาของบริษัทฯ เชน ขอมูลคุณภาพถานหินที่จายออกในแตละวัน ขอมูลผล
วิเคราะหคุณภาพจากลูกคาเปนตน
ชุดสารสนเทศดานประสิทธิภาพเครื่องจักร (OP03) ประกอบดวยสารสนเทศที่เกี่ยวของ
กับกิจกรรมการดูแลเครื่องจักร และประสิทธิการทํางานเครื่องจักร ตัวอยางสารสนเทศที่จัดอยูใ น
กลุมนี้ เชน ขอมูลการหยุด / เดินเครื่องจักร อัตราการใชน้ํามันของเครื่องจักรแตละชนิด เปนตน
ชุดสารสนเทศดานการขายและบริการลูกคา (OP04) ประกอบดวยสารสนเทศที่เกี่ยวของ
กับการติดตอประสานงานกับลูกคา เชน ขอมูลการจัดสงสินคาในแตละวัน ขอมูลเกี่ยวกับการตอบ
ขอรองเรียน เปนตน
ชุดสารสนเทศดานรังวัดและธรณีวิทยา (OP05) ประกอบดวยสารสนเทศที่เกี่ยวของกับ
กิจกรรมการรังวัด และกิจกรรมดานธรณีวิทยา อื่น ๆ เชน แผนการรังวัด ขอมูลแผนที่ ขอมูลหลุม
เจาะ เปนตน
ระบบที่ 2 ระบบสารสนเทศดา นการควบคุมตนทุน (Cost Controlling Information
System, CCIS) เปน ระบบสารสนเทศที่ประกอบดว ยรายการสารสนเทศที่ตองการ จากปจ จัย
ความสําเร็จ เรื่องการควบคุมตนทุนการดําเนินงาน ซึ่งสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธของรายการ
สารสนเทศภายในระบบออกเปนชุดสารสนเทศ (Information Set) ได 5 ชุดดังนี้
ชุดสารสนเทศเกี่ยวกับงบบริหารและคาใชจายทั่วไป (CC01) ประกอบดวยสารสนเทศที่
เกี่ยวของกับกิจกรรมการควบคุมคาใชจายในการดําเนินทั้งหมดของกิจการ เชน แผนงบประมาณ
รายงานงบบริหาร ขอมูลคาใชจายน้ํามันดีเซล คาซอมเครื่องจักรหนัก เปนตน
ชุด สารสนเทศเกี่ยวกับภาษี (CC02) ประกอบดว ยสารสนเทศที่เกี่ย วกับกิจกรรมการ
คํานวณและการจายภาษีแตละประเภทของกิจการ เชน แผนภาษีเงินได รายงานภาษีหัก ณ ที่จาย
และรายงานภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) เปนตน
ชุดสารสนเทศเกี่ยวกับการเงิน (CC03) ประกอบดวยสารสนเทศที่เกี่ยวของกับรายงาน
ทางการเงินของบริษัทฯ เชน งบดุล งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสดเปนตน
ชุด สารสนเทศเกี่ย วกับ คา ใชจ ายพิ เ ศษ (CC04) ประกอบดว ยสารสนเทศที่ เกี่ย วกั บ
กิจ กรรมที่เปน คาใชจาย ที่ตองการติดตามอยางใกลชิด เชน คาใชจายในการขอประทานบัต ร
คาใชจายการเจาะสํารวจ เปนตน
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ชุด สารสนเทศเกี่ย วกับ การจัด ซื้อ จัดจาง (CC05) ประกอบดว ยสารสนเทศที่เกี่ย วกับ
กิจ กรรมการจัด ซื้อจัด จาง เชน ขอมูลการสั่งซื้ อสั่งจางผานระบบ รายงานระยะเวลาเฉลี่ยของ
กระบวนการจัดซื้อ รายงานเปรียบเทียบราคาในการจัดซื้อ เปนตน
ระบบที่ 3 ระบบสารสนเทศดานการบริหารโครงการ (Project Management System,
PMIS) เปนระบบสารสนเทศที่ประกอบดวยรายการสารสนเทศที่ตองการ จากปจจัยความสําเร็ จที่
สําคัญ 3 ปจจัย คือ ปจจัยสําเร็จเรื่องความพึงพอใจของชุมชนและเครือขายชุมชน ปจจัยสําเร็จเรื่อง
ความพึงพอใจของหนวยงานราชการและเครือขายราชการ และปจจัยสําเร็จเรื่องการควบคุมการ
ดําเนินการขอประทานบัตร ซึ่งสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธของรายการสารสนเทศภายในระบบ
ออกเปนชุดสารสนเทศ (Information Set) ได 3 ชุด ดังนี้
ชุดสารสนเทศเกี่ยวกับราชการ (PM01) ประกอบดวยสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการติดตอ
หนวยราชการเพื่อดําเนินการขอประทานบัตรสําหรับประทานบัตรใหม และการดําเนินตามเงื่อนไข
ที่ระบุไวในแผนผังโครงการและแผนปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับประทานบัตรที่กําลัง
เปด ดําเนิน อยู เชน แผนงานการปฏิบัติตามเงื่อนไขประทานบัต ร ชื่อที่อยูและหมายเลขติด ตอ
หนวยงานราชการและผูเกี่ยวของ เปนตน
ชุดสารสนเทศเกี่ยวชุมชน (PM02) ประกอบดวยสารสนเทศที่เกี่ยวของกับกิจกรรมสราง
การยอมรับและพึงพอใจของชุมชนตอการดําเนินงานกิจการ เชน แผนงานกิจ กรรมเพื่อสังคม
แผนการลงพื้นที่เพื่อพบปะรับฟงความคิดเห็นของชาวบานในชุมชน เปนตน
ชุ ด ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ โครงการใหม (PM03) ประกอบด ว ยสารสนเทศที่ เ กี่ ย วข อ งกิ จ
กรรมการบริหารโครงการใหมีสามารถขอประทานบัตรเสร็จสิ้นไดอยางราบรื่น เชน แผนงานแตละ
โครงการ รายงานความคืบหนา รายงานปญหาอุปสรรคของแตละโครงการ เปนตน
ระบบที่ 4 ระบบสารสนเทศดานบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resources Information
System, HRIS) เปนระบบสารสนเทศที่ประกอบดว ยรายการสารสนเทศที่ตองการ จากปจ จัย
ความสําเร็จที่สําคัญ 2 ปจจัย คือ ปจจัยสําเร็จเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนา
ศัก ยภาพทีมงาน และปจ จัยสําเร็จ เรื่องนโยบายและการสื่อสารนโยบาย ซึ่งสามารถเชื่อมโยง
ความสัมพันธของรายการสารสนเทศภายในระบบออกเปนชุดสารสนเทศ (Information Set) ได 4
ชุด ดังนี้
ชุด สารสนเทศเกี่ย วกับ นโยบายและแผนกลยุทธ (HR01) ประกอบดว ยสารสนเทศที่
เกี่ยวของกับการจัด การเชิงกลยุทธของฝายจัด การ เชน วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายองคกรและ
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เปาหมายแตละสวนงาน แผนงานหลักของแตละสวนงานและตารางการประชุมของฝายจัดการเพื่อ
สื่อสารและรับฟงขอคิดเห็น เปนตน
ชุ ด สารสนเทศเกี่ ย วกั บ การประเมิ น ความรู แ ละพั ฒ นาศั ก ยภาพที ม งาน (HR02)
ประกอบดวยสารสนเทศที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการประเมินความรูและทักษะ การฝกอบรมและ
การพัฒนาตนเองของพนัก งาน เชน แผนการฝก อบรมของบริษัท แผนการพั ฒ นาตนเองของ
พนักงานแตละคน เปนตน
ชุดสารสนเทศเกี่ยวกับการประเมินผล (HR03) ประกอบดวยสารสนเทศเกี่ยวกับกิจกรรม
การประเมินผลการทํางานเพื่อปรับเปลี่ยนตําแหนง ขึ้นเงินเดือนหรือใหเงินรางวัล เชน ขอมูลการ
ประเมินผลงานในอดีต ขอมูลเงินเดือน เปนตน
ชุดสารสนเทศเกี่ยวกับสื่อสารภายในองคกร (HR04) ประกอบดวยสารสนเทศที่เกี่ยวของ
กับประกาศ กฎระเบียบขอบังคับ และ คําสั่งเรื่องตางๆ ของทั้งฝายจัดการ และสวนงานภายใน
บริษัทฯ เชน คูมือพนักงาน ประกาศแตงตั้งพนักงาน กฎระเบียบขอบังคับ และบทลงโทษในกรณีมี
การฝาฝน เปนตน
ระบบที่ 5 ระบบสารสนเทศดานสนับสนุนการจัดการ (Management Support Information
System, MSIS) เปนระบบสารสนเทศที่ประกอบดวยรายการสารสนเทศที่ตองการ จากปจ จัย
ความสําเร็จ ที่สําคัญ ที่ไมไดอยูใ นระบบหลัก ทั้ง 4 ระบบที่กลาวมา ซึ่งในขณะนี้มี 1 ปจ จัย คือ
ปจจัยสําเร็จเรื่องปจจัยทางการตลาด สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธของรายการสารสนเทศภายใน
ระบบออกเปนชุดสารสนเทศ (Information Set) ได 3 ชุด ดังนี้
ชุด สารสนเทศเกี่ย วกับ สภาวะตลาด (MS01) ประกอบดว ยสารสนเทศที่เกี่ยวของกับ
สถานการณสภาวะเศรษฐกิจปจจุบันและแนวโนมของตลาดถานหินตางประทศ เชน รายงานการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ แนวโนมราคาถานหินนําเขา เปนตน
ชุดสารสนเทศเกี่ยวกับลูกคา (MS02) ประกอบดวยสารสนเทศที่เปนประโยชนในการขยาย
ตลาดของบริษัทฯในอนาคต เชน ขอมูลลูกคาที่มีศักยภาพ ขอมูลลูกคาเกาที่เคยทําการซื้อขายกับ
บริษัทฯ ขอมูลสัญญาซื้อขายของลูกคาเกาแตละราย เปนตน
ชุดสารสนเทศเกี่ยวกับคูแขง (MS03) ประกอบดวยสารสนเทศที่เกี่ยวของกับคูแขงของ
กิจการทั้งในอดีตและปจจุบัน เชน คุณภาพสินคาของคูแขง ราคาขายของสินคาคูแขง เปนตน
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อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษาเรื่องการวิเคราะหความตองการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ ของกิจการ
เหมืองแร ของบริษัทเครือทวีทรัพยกรุป โดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และ
การสัมภาษณกลุมแบบเจาะจง (Focus Group Interview) ผูบริหารของบริษัทฯ ถึงปจจัยความสําเร็จ
ที่สําคัญ (Critical Success Factors) ขององคกร เพื่อเชื่อมโยงไปยังสารสนเทศที่ตองการ และนําเอา
รายการสารสนเทศที่ไดมาจัดกลุมโดยใชวิธีก ารวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) สามารถ
อภิปรายผลการศึกษาไดดังนี้
1. จากแนวคิดการวิเคราะหความตองการสารสนเทศ (Information Requirement Analysis)
ดวยวิธีการวิเคราะหปจจัย ความสําเร็จ (Critical Success Factors) ที่ใชในการศึก ษานี้ใชวิธีการ
สัมภาษณเชิงลึกผูบริหารของบริษัทฯ เพื่อทราบถึงปจจัยความสําเร็จที่สําคัญที่ทานผูบริหารแตละ
ทานคิดวามีผลตอความสําเร็จขององคกร ผลการศึกษาพบวาปจจัยความสําเร็จที่สําคัญขององคกรที่
ไดทั้ง จากผู บริหารระดับสูง และปจจัยความสําเร็จที่สําคัญของแตละสวนงานที่ไดจ ากผูบริหาร
ระดับกลางมีความสอดคลองกัน จึงสามารถนําไปวิเคราะหและจัดกลุมระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ
ที่ตองการ (Strategic Information System) จากปจจัยความสําเร็จเหลานั้นไดไมยากนัก อีกทั้งยัง
สงผลใหการเชื่อมโยงปจจัยความสําเร็จที่สําคัญขององคกร (Critical Success Factors) ไปสูร ายการ
ความตองการสารสนเทศ (Information Requirements) ของผูบริหารแตละทาน ทําไดงายขึ้น
2. วิธีการวิเคราะหปจจัยความสําเร็จขององคกร (CSF) เปนวิธีการที่เหมาะสําหรับการ
วิเคราะหความตองการสารสนเทศที่ผูบริหารสนใจในชวงขณะนั้น ผลการศึกษาที่ไดสามารถนําไป
ออกแบบระบบสารสนเทศระดับองคกร สําหรับชวยในการตรวจติดตามและประเมินผลการทํางาน
ของแตละสวนงานในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. จากการศึกษางานวิจัยที่ผานมา โดยสวนใหญผูวิจัยมักจะใชการวิเคราะหความตองการ
สารสนเทศดว ยวิธีการวางแผนระบบธุรกิจ (Business System Planning, BSP) ดังที่เห็น ไดจาก
งานวิจัยงานของ วัชรี อุทธโยธา (2551) ซึ่งศึกษาเรื่องการวิเคราะหความตองการระบบสารสนเทศ
ดานการจัดการบริการรับฝากสินคาเกษตร ของธุรกิจหองเย็นในจังหวัดเชี ยงใหม และกุลฉัตร ณ
อยุธยา (2547) ซึ่งศึกษาเรื่องการวางแผนกลยุทธระบบสารสนเทศของบริษัทไทย-นิจิ อินดัสทรี
จํากัด ทั้งสองทานจะใชวิธีการวางแผนระบบธุรกิจ (BSP) ซึ่งเหมาะสําหรับใชในการออกแบบ
ฐานขอมูลในระบบยอย เพื่อใชง านในแตละหนวยงาน เนื่องจากรายการสารสนเทศที่ตองการ
(Information Requirements) จะไดมาจากการวิเคราะหกระบวนการทํางานในปจจุบัน ดังนั้นผู
วิเคราะหตองมั่นใจในกระบวนการที่มีอยูวาเปนกระบวนการที่ถูกตอง และสอดคลองกับกลยุทธ
ของบริษัทฯ มิฉะนั้นแลว รายการสารสนเทศที่ไดจากการวิเคราะหจะมีประโยชนนอย และอาจจะ
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ไมไดเปนสารสนเทศที่ผูบริหารใหความสําคัญ เมือ่ เปรียบเทียบกับรายการสารสนเทศที่ไดจากการ
วิเคราะหปจจัยความสําเร็จ (CSF) จากการศึกษาครั้งนี้พบวาการวิเคราะหความตองการสารสนเทศ
ดวยวิธีปจจัยความสําเร็จ (CSF) จะทําใหไดรายการสารสนเทศที่สอดคลองกับทิศทางการจัดการ
เชิงกลยุทธขององคกรอยางแนนอน จึงเหมาะสมกับการใชวเิ คราะหความตองการในระดับองคกร
(Organizational Requirement) มากกวาการวิเคราะหความตองการของกระบวนการยอย ซึ่งควรจะ
ใชการวิเคราะหดวยวิธีการวางแผนระบบธุรกิจ (BSP) และหากมองอีกมุมหนึ่งการวิเคราะหโดยใช
ปจจัยความสําเร็จ (CSF) เปรียบเสมือนการกําหนดกลยุทธการจัดการแบบบนลงลาง (Top-down)
คือเริ่มตนจากความสําเร็จขององคกร เชื่อมโยงไปสูหนาที่รับผิดชอบของผูบริหาร และนําไปสู
กระบวนการทํางาน เพื่อใหได มาซึ่งสารสนเทศที่ตองการ ซึ่งจะแตกตางจากการวิเคราะห โดย
วิธีการวางแผนระบบธุรกิจ (BSP) ซึ่งเปรียบเสมือนการกําหนดกลยุทธการจัดการแบบลางขึ้นบน
(Bottom-up) คือเริ่มตน จากกระบวนการทํางาน ได สารสนเทศที่ ตองการ และนําไปสูร ะบบ
สารสนเทศที่องคกรตองการ ตามกระบวนการทํางานที่เปนอยู ในปจจุบัน เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ขององคกรในภาพรวม
4. จากผลการศึกษาปจจัยความสําเร็จที่สําคัญ (Critical Success Factors) ขององคกร โดย
เก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) จะไดผลของปจจัยความสําเร็จ
ที่ครอบคลุมมากกวาวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการอื่น เนื่องจากผูสัมภาษณสามารถใชคําถาม
ที่จําเพาะเจาะจง เพื่อใหไดคําตอบในบางประเด็นที่ผูใหสัมภาษณใหขอมูลไมชัดเจน ซึ่งวิธีการเก็บ
รวบรวมขอมูลแบบอื่น ที่ไมไดมีการสื่อสารโดยตรงกับผูใหขอมูลโดยตรง จะไมสามารถทําได ผล
การศึกษาที่ไดจึงสามารถยืนยันความเหมาะสมของการใชการสัมภาษณเชิงลึก เปนเครื่องมือในการ
เก็บขอมูลปจจัยแหงความสําเร็จ และ รายการสารสนเทศที่ตองการ ตามแนวคิดของ Rockart ที่ได
ใหแนวทางไว
ขอคนพบ
จากการศึกษาเรื่องการวิเคราะหค วามตองการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ ของกิจ การ
เหมืองแร ของบริษัทเครือทวีทรัพยกรุป โดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และ
การสัมภาษณกลุมแบบเจาะจง (Focus Group Interview) ผูบริหารของบริษัทฯ เพื่อใหไดปจจัย
ความสําเร็จที่สําคัญ (Critical Success Factors) ขององคกร และเชื่อมโยงยังรายการสารสนเทศที่
ตองการ กอนทีจ่ ะนํารายการสารสนเทศเหลานั้น มาทําการวิเคราะหเนื้อหา และวิเคราะหเปนระบบ
สารสนเทศที่องคกรตองการ ผูศึกษาไดคนพบประเด็นสําคัญจากการศึกษาครั้งนี้ดังตอไปนี้

104

1. วิธีการวิเคราะหความตองการดว ยวิธีปจจัยความสําเร็จที่สําคัญ (Critical Success
Factors) นั้นผูบริหารแตละทานมักจะใหขอมูลหรือขอคิดเห็นถึงปจจัยสําคัญที่เปนประเด็นปญหา
ของการจัดการทีต่ นเผชิญอยูในชวงเวลานั้น แตมักจะไมใหความสําคัญกับปจจัยความสําเร็จสําคัญ
อื่นๆที่ไมเปนปญหา เชน ระบบสารสนเทศดานสนับสนุนการจัดการที่ได ผูบริหารจะมองเพียง
ปจจัยทางดานการตลาดเพียงดานเดียว ดวยความวิตกกังวลในเรื่องสถานการณของราคาถานหินที่
มีการเปลี่ยนแปลงสูงในอดีต แตจะมองขามปจจัยดานเทคโนโลยีการผลิต ที่อาจทําใหตนทุนการ
ผลิตลดลง หากมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี เชน เทคโนโลยีการผลิต เปนตน
2. วิธีการวิเคราะหความตองการสารสนเทศดวยวิธีปจจัยความสําเร็จ (Critical Success
Factors) มีความเหมาะสมกับองคกรที่ซึ่ งกําลังเติบโตหรือธุร กิจครอบครัว ซึ่งมีกระบวนการ
ทํางานของแตละสวนงานยังไมมีความชัดเจน หรือการจัดการยังไมเปนระบบเทาที่ควร เพราะ
ความตองการสารสนเทศที่ไดจากการวิเคราะหในแตละรายการ ลวนมีความเชื่อมโยงกับปจจัย
ความสํ าเร็ จ ขององค ก รทั้ งสิ้ น ดัง นั้น รายการสารสนเทศที่ ไดแ ตล ะรายการภายในระบบจะ
สอดคลองกับปจจัยความสําเร็จและเปาหมายขององคกรอยางแนนอน แตหากทําการวิเคราะหดวย
วิธีอื่นที่ใชกับองคกรขนาดใหญ เชน วิธีวางแผนระบบธุรกิจ (BSP) หากกระบวนการทํางานใน
ปจจุบันขององคกรยังไมดีพอ หรือยังไมเปนระบบ ผลรายการสารสนเทศที่ไดในแตละระบบ ก็จะ
มีบางสวนที่ไมมีประโยชน หรืออาจไมสอดคลองกับทิศทางการจัดการขององคกรก็เปนได
3. ในเรื่องการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางปจจัยความสําเร็จ (Critical Success Factors)
ในแตละปจจัยไปสูร ะบบสารสนเทศเชิงกลยุทธขององคก ร (Strategic Information System) ซึ่ง
ประกอบดวยความตองการรายการสารสนเทศ (Information Requirements) ของผูบริหารแตละ
ทานที่ มีค วามหลากหลาย การจั ด กลุม ตองใชค วามสัม พัน ธร ะหวา งคุณ ลัก ษณะของรายการ
สารสนเทศ ลักษณะงานภายในองคกร รวมกับปจจัยความสําเร็จขององคกรในแตละปจจัย วามี
ความเกี่ยวของกัน มากนอยเพียงใด ในสว นนี้ ผูศึก ษาควรเลือกใช ก ารวิเคราะหเนื้อหาแบบใช
ความสัมพันธ
(Relational Content Analysis) จะมีความเหมาะสมมากกวาการวิ เคราะห
เนื้อหาแบบใชหลักการ (Conceptual Content Analysis)
4. การศึกษาดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ทําใหผูศึกษาไดขอมูลจากผู
ถูกสัมภาษณในทุกแงมุมเทาที่ตองการ แตจะมีขอเสียทีบ่ างครั้งขอมูลที่ไดมามีมากเกินไป และไม
เกี่ ย วข อ งกั บ เรื่ อ งที่ จ ะศึ ก ษา ในส ว นนี้ ทั ก ษะการตั้ ง คํ า ถามของผู สั ม ภาษณ แ ละการแก ไ ข
สถานการณเฉพาะหนาเปนสิ่งที่สําคัญที่ผูสัมภาษณตองมี
5. การสัมภาษณกลุมแบบเจาะจง (Focus Group Interview) เปนวิธีที่สามารถแกไข
ขอบกพรองของการทําการสัมภาษณเชิงลึกไดเปนอยางดี กลาวคือ หากมีประเด็นหรือปจจัยบาง
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ปจ จัยที่ผูบริก ารไมไดก ลาวถึงในการสัมภาษณ เชิงลึก ก็จ ะสามารถนํ ามาเปนประเด็น ในการ
สัมภาษณกลุมแบบเจาะจงได นอกเหนือจากนั้นการสัมภาษณกลุมแบบเจาะจงยังนํามาซึ่งการเห็น
พองรวมกันของขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกอีกดวย
6. ผลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกจากผูบริหารแตละทาน ในเรื่องความตองการรายการ
สารสนเทศในแตละปจจัยแหงความสําเร็จ ไดขอมูลรายการความตองการสารสนเทศ (Information
Requirements) ที่หลากหลาย ซึ่งบางรายการสารสนเทศอาจจะวิเคราะหไดวามีความเชื่อมโยงกับ
ชุดสารสนเทศ (Information Set) ไดมากกวา 1 ชุด เชน ขอมูลคุณภาพสินคาจากลูกคา หลังจากที่
ไดรับสินคาแลว อาจจัดอยูไ ดทั้งในกลุมชุดสารสนเทศดานการขายและการบริการลูกคา หรือกลุม
ชุดสารสนเทศดานคุณภาพ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของระบบสารสนเทศดานการผลิตและการดําเนินการ
(OPIS) ไดทั้งสองชุดสารสนเทศ ดังนั้นจึงตองระมัดระวังเรื่องการแยกแยะขอมูลและวิเคราะหการ
เชื่อมโยงรายการสารสนเทศในแตละชุดสารสนเทศอยางรอบคอบ นอกจากนี้การเขารหัสใหกับ
รายการสารสนเทศที่ตองการที่ไดจากการวิเคราะหปจจัยความสําเร็จแตละรายการ ยังเปนประโยชน
ในการเพิ่มรายการสารสนเทศชุด ใหมเขาไปในระบบสารสนเทศแตละระบบในภายหลัง หาก
ผู บ ริ ห ารพบว า สภาพแวดล อ มทางการจั ด การเปลี่ ย นแปลงไป และเห็ น ว า ควรเพิ่ ม เติ ม ราย
สารสนเทศใหมเขาไปในระบบ รหัสสารสนเทศจะชวยใหงายในการจัดหมวดหมู
ขอเสนอแนะ
จากการคนควาอิสระในครั้งนี้ ผูศึกษามีขอเสนอแนะสําหรับ ผูที่สนใจจะนําเอาแนวทาง
จากการศึก ษานี้ไปใชทํา การวิเคราะหความตองการสารสนเทศ ขององคก ร และขอเสนอแนะ
สําหรับ บริษัทเครือทวีทรัพย หากจะนําผลการศึกษาไปใชประโยชน ตอไปดังนี้
1. การเลือกใชแนวคิดหรือทฤษฎีการวิเคราะหความตองการสารสนเทศ ระหวางวิธีการใช
ปจจัยความสําเร็จที่สําคัญ (Critical Success Factors, CSF) และวิธีการวางแผนระบบธุรกิจ
(Business System Planning, BSP) ควรพิจารณาวา ผูศึกษามีจุดประสงคจะวิเคราะหความตองการ
สารสนเทศในระดั บ ใด หากต อ งการวิ เ คราะห ค วามต อ งการสารสนเทศระดั บ องค ก ร
(Organizational Requirements) ควรใชวิธีปจ จัย ความสําเร็จ ที่สําคัญ (CSF) แต หากตองการ
วิเคราะหความตองการสารสนเทศของกระบวนการยอยอยางละเอียดเพื่อนําไปใช การออกแบบ
ระบบฐานขอมูลของแตละสวนงาน ควรใชวิธีการวิเคราะหแบบการวางแผนระบบธุรกิจ (BSP)
2. เนื่องจากสภาพแวดลอมทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาทําใหองคกรตองมี
การปรับตัวตามสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป ปจจัยความสําเร็จก็เชนเดียวกันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ไปไดตามสภาพแวดลอม ดังนั้นหากองคกรใดใชวิธีการวิเคราะหความตองการสารสนเทศดวยวิธี
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ปจ จัยความสํา เร็จ (CSF) ควรจะมีก ารทบทวนรายละเอีย ดรายการความตองการสารสนเทศ
(Information Requirements) ภายในระบบเปนระยะตามความเหมาะสม
3. สําหรับ บริษัท เครือทวีทรัพย หากมีความประสงคจะใชผลการศึกษาในครั้งนี้ในการ
สรางระบบสารสนเทศและฐานขอมูลใหม ตามความตองการของระบบที่วิเคราะหมาไดนั้น ควร
จัดลําดับความสําคัญของระบบสารสนเทศตาม ความถี่ ของความตองการสารสนเทศที่ถูกกลาวถึง
ในการสัมภาษณเชิงลึก และสัมภาษณกลุมแบบเจาะจง ตามลําดับดังนี้
3.1 ระบบสารสนเทศดานการผลิตและการดําเนินการ
3.2 ระบบสารสนเทศดานการบริหารทรัพยากรมนุษย
3.3 ระบบสารสนเทศดานการควบคุมตนทุน
3.4 ระบบสารสนเทศดานการบริหารโครงการ
3.5 ระบบสารสนเทศดานสนับสนุนการจัดการ
4. วิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ผูสัมภาษณจะเปนตองมีทักษะในการตั้ง
คําถามและการแกไขปญหาเฉพาะหนาในการเบี่ยงประเด็น คําตอบ ใหไดขอมูลตามตองการ
ดังนั้น ผูที่จ ะนําแนวทางการศึกษาในครั้งนี้ไปใชงานนั้นควรพิจ ารณา ถึงการเลือกผูที่จ ะเปน ผู
สัมภาษณ หากผูศึกษาตองเปนผูสัมภาษณเชิงลึกดวยตนเอง ควรมีการเตรียมตัวเปนอยางดี กอนทํา
การสัมภาษณเชิงลึก หรือหากเลี่ยงไดควรใชผูสัมภาษณที่มีประสบการณและมีความชํานาญในการ
สัมภาษณโดยตรง และไมควรใชบุคคลภายในองคกรเปนผูสัมภาษณเชิงลึก เพราะอาจไดขอมูลที่
ถูกบิดเบือนได นอกจากนั้นแลวผูสัมภาษณยังตองมีทักษะในการสรุปผลการสัมภาษณดวยเชนกัน
และผูที่มีค วามสนใจจะใชเครื่องมือการสัมภาษณเชิงลึก ในการศึก ษา ควรใชรว มกับวิธีก าร
สัมภาษณกลุมแบบเจาะจง (Focus Group Interview) เพื่อใหไดขอมูลครบถว นและครอบคลุม
เนื้อหาที่ตองการมากขึ้น และหลังจากการสัมภาษณทั้ง 2 รูปแบบเสร็จสิ้นควรทําการยืนยันความ
ถูกตองของขอมูล (Data Validation) โดยการสรุปผลการถอดเทปบันทึกเสียงบทสัมภาษณเปน
รายงานการสัมภาษณแลวสงกลับใหผูถูกสัมภาษณตรวจสอบความถูกตองของขอมูล อีกครั้งหนึ่ง

