
 
บทที่  5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 
 

การศึกษาเรื่องการวิเคราะหความตองการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ ของกิจการเหมือง

แร ของบริษัทเครือทวีทรัพยกรุป  มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหความตองการสารสนเทศเชิงกลยุทธ

ระดับองคกร (Organizational Requirements) โดยใชแนวคิดการวิเคราะหความตองการสารสนเทศ

ดวยวิธีการใชปจจัยความสําเร็จท่ีสําคัญ (Critical Success Factors, CSF) การเก็บรวบรวมขอมูลใช

วิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) รวมกับการสัมภาษณกลุมแบบเจาะจง (Focus Group 

Interview) ผูบริหารของบริษัทฯ ท้ังหมด 14 คน เพ่ือนําขอมูลมาวิเคราะหดวยวิธีการวิเคราะห

เนื้อหาแบบใชความสัมพันธ (Relational Content Analysis) ผลการศึกษาแสดงในรูปแบบการวิจัย

เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซ่ึงแสดงไวในบทท่ี 4    

 จากผลการวิเคราะหความตองการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ ของกิจการเหมืองแร ของ

บริษัทเครือทวีทรัพยกรุป สามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะได

ดังตอไปนี้ 

 

สรุปผลการศึกษา 
ภาพรวมกิจการ 
บริษัทเครือทวีทรัพยกรุป เปนกลุมบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับเหมืองแรถานหิน ใน

ประเทศไทย จดัตั้งขึ้นโดยคุณทวีชัย  ครุฑใจกลา ประกอบดวยกลุมบริษัทดังนี้ บริษัทสยามทรัพย

ทวี เทรดดิ้ง จํากัด ดําเนินการเปดเหมืองถานหิน อยูท่ีอําเภองาว จังหวัดลําปาง บริษัทเชียงใหมทวี

ทรัพย เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ดําเนินการเปดเหมืองถานหิน อยูท่ีอําเภอล้ี จังหวัดลําพูน บริษัททวีทรัพย

ลานนา จํากัด ดําเนินการเปดเหมืองถานหิน อยูท่ีอําเภอแมระมาด จังหวัดตาก และหางหุนสวน

จํากัดลานนาทวีทรัพย ดําเนินการเจาะสํารวจและงานเกี่ยวกับธรณีวิทยา ของบริษัทในเครือฯ 

 สถานการตลาดในปจจุบันนั้น ปริมาณความตองการใชถานหินในประเทศไทยมีขยายตัว

อยางตอเนื่องในชวงหลายปท่ีผานมา เนื่องจากถานหินเปนเช้ือเพลิงท่ีมีราคาตอคาความรอนต่ํากวา

เช้ือเพลิงชนิดอ่ืนประกอบกับเทคโนโลยีการใชงานก็เปนท่ียอมรับกันมากขึ้นในปจจุบัน ทําให

ภาคอุตสาหกรรมปรับเปล่ียนกระบวนการ มาใชเช้ือเพลิงถานหินมากขึ้นแทนการใชน้ํามัน สงผล

ใหบริษัทมีการขยายตัวมากขึ้น 
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ปจจุบันโครงสรางองคกรของบริษัทเครือทวีทรัพย กรุป แบงออกเปน 2 สายงาน คือ สาย

ปฏิบัติการและสายสํานักงาน สายปฏิบัติการนั้นเปนหนวยงานท่ีดูแลเกี่ยวกับการทําเหมืองแรใน

พ้ืนท่ีตางๆ ในนามของบริษัทในเครือฯ ท้ัง 4 บริษัท รวมถึงงานดานรังวัดและธรณีวิทยา สวนสาย

สํานักงานเปนหนวยงานสนับสนุน (Support Function) ซ่ึงทุกบริษัทในเครือฯใชหนวยงานเหลานี้

รวมกัน ประกอบไปดวย 5 ฝาย คือ ฝายบัญชีการเงิน ฝายจัดซ้ือ ฝายบุคคล ฝายการตลาด และ ฝาย

โครงการและชุมชนสัมพันธ ท้ังสองสายงานนี้จะมีผูจัดการสายงานดูแลการดําเนินงานของแตละ

สายงาน ซ่ึงจะรายงานตรงตอกรรมการผูจัดการ  

นอกจากนี้บริษัทไดเริ่มใชการจัดการเชิงกลยุทธ เม่ือป 2552 โดยไดประกาศพันธกิจของ

บริษัทในเครือฯไว 4 เรื่อง คือ การขยายกําลังการผลิต การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพ

สินคา การพัฒนาศักยภาพทีมงาน และการพัฒนาระบบการจัดการ    พนักงานของบริษัทฯ สวน

ใหญเขามาทํางานโดยระบบอุปถัมภ จึงมีความรูความสามารถไมตรงกับสายงานมากนัก แต

หลังจากเริ่มใชการจัดการเชิงกลยุทธ บริษัทฯไดเริ่มสรรหาพนักงานใหมดวยวิธีการรับสมัครและ

สัมภาษณโดยผูบริหารของบริษัทฯ กอนรับเขาทํางาน สไตลการทํางานของผูบริหารเปนแบบกึ่ง

ครอบครัว การตัดสินใจเรื่องสําคัญๆ ตองไดรับการเห็นชอบจากประธานหรือเจาของบริษัท แต

อยางไรก็ตามในระยะหลังใชการตัดสินใจรวมกันผานมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมากขึ้น   

เรื่องระบบการจัดการ ฝายจัดการกําลังผลักดันใหบริษัทมีโครงสรางพ้ืนฐาน 3 ดาน คือ 

โครงสรางพ้ืนฐานทางดานบัญชี (Accounting Platform) เพ่ือเช่ือมโยงงานในสวนของบัญชี การเงิน

และจัดซ้ือเขาดวยกัน และเปนประโยชนสําหรับการควบคุมคาใชจายในการดําเนินงานของกิจการ 

โครงสรางพ้ืนฐานดานปฏิบัติการ (Operational Platform) เพ่ือควบคุมประสิทธิภาพการผลิตรวมถึง

คุณภาพสินคาและคุณภาพงานบริการ  โครงสรางพ้ืนฐานดานทรัพยากรบุคคล ( Human Resources 

Platform ) เพ่ือพัฒนาศักยภาพทีมงานของบริษัทฯ   แตเนื่องจากแนวคิดเรื่องโครงสรางพ้ืนฐานท้ัง 

3 ระบบ เพิ่งเริ่มลงมือดําเนินการไดเพียงชวงระยะเวลาส้ันๆ   ระบบการจัดการของบริษัทฯ จึงยังมี

ความสับสนอยูในบางเรื่อง อยางไรก็ตามองคกรมีคานิยมรวมท่ีดีของ คือ ความประนีประนอมใน

การแกปญหา แตก็ยังมีคานิยมรวมท่ีเปนผลเสีย คือ ความไมกระตือรือรนในการทํางานของท้ัง

พนักงานและผูบริหาร เนื่องจากไมมีการตรวจติดตามงานอยางใกลชิด 

ปจจัยความสําเร็จที่สําคัญขององคกร  (Organizational Critical Success Factors)  
จากการศึกษาสามารถสรุปปจจัยความสําเร็จท่ีสําคัญ (Critical Success Factors) ของธุรกจิ

เหมืองแร ของบริษัทเครือทวีทรัพย ไดท้ังหมด 10 ปจจัยดังนี ้

1. ปจจัยดานความพึงพอใจของชุมชนและเครือขายชุมชน 



  

95 

การดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับเหมืองแรถานหิน ของบริษัทเครือทวีทรัพยกรุปท่ีผานมา ส่ิง

สําคัญท่ีทําใหธุรกิจอยูไดหรือไมไดนั้น เริ่มตนจากการยอมรับของชาวบานในชุมชนใกลเคียงกับ

บริเวณท่ีจะเปดเหมือง เนื่องจากการเริ่มตนกระบวนขอประทานบัตรนั้น กอนอ่ืนตองไดรับความ

ยินยอมจากชาวบานในพ้ืนท่ี เพ่ือใหบริษัทฯเขาไปทําการสํารวจ หากบริษัทฯไมไดรับการยอมรับ

จากชาวบานในชุมชน ก็จะไมสามารถผานการเห็นชอบ จากการทํามติประชาคมหมูบาน ในการ

อนุญาตและยอมใหมีการเขาไปสํารวจในพ้ืนท่ีเพ่ือขอประทานบัตร เปนผลใหบริษัทฯไมสามารถ

ดําเนินการขอประทานบัตรในขั้นตอนตอไปได ดังนั้นการทําใหชาวบานในชุมชนยอมรับและมี

ความพึงพอใจกับการดําเนินงานของบริษัทฯ จึงเปนปจจัยสําคัญอันดับแรกท่ีทําใหธุรกิจเหมืองแร

ประสบความสําเร็จ บริษัทฯจึงตองสรางความสัมพันธท่ีดีกับเครือขายชุมชนอยางจริงจัง โดยการ

เขารวมเปนสวนหนึ่งของชุมชนเหลานั้น ใหการสนับสนุนกิจกรรมชุมชน ใหเกิดการยอมรับและ

ไมเกิดปญหาในขั้นตอนการดําเนินการขอประทาบัตร และขั้นตอนการทําเหมืองในระยะตอไป 

2. ปจจัยดานความพึงพอใจของหนวยงานราชการและเครือขายราชการ 
หนวยงานราชการเกี่ยวของกับการดําเนินการของธุรกิจเหมืองแร ของบริษัทเครือทวีทรัพย

ใน 2 ขั้นตอน  โดยในสวนแรกคือ ขั้นตอนการขอประทานบัตร  ซ่ึงบริษัทฯ ตองจัดทํารายงาน

ธรณีวิทยาแหลงแร  รายงานแผนผังโครงการทําเหมือง  และรายงานประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม  

พรอมแผนปองกันผลกระทบ ในสวนนี้หากมีสวนหนึ่งสวนใดไมถูกตองหรือไมเหมาะสม จะ

สงผลใหไมผานการพิจารณาจากหนวยงานราชการ  ใหดําเนินการขอประทานบัตรในขั้นตอน

ตอไป ในสวนท่ีสองหลังจากท่ีไดรับประทานบัตรแลว บริษัทฯจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว

ในแผนผังโครงการทําเหมืองและแผนปองกันผลกระทบส่ิงแวดลอม  มิฉะนั้นแลวหนวยราชการท่ี

เกี่ยวของสามารถส่ังการใหระงับการทําเหมืองหรือส่ังปดเหมืองได บริษัทจึงตองปฏิบัติตาม

เง่ือนไขท่ีเขียนไวในรายงานอยางเครงครัด ดังนั้นการมีเครือขายทางราชการคอยชวยตรวจสอบ

ดูแลการดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบและขอกําหนด กอนท่ีหนวยงานราชการท่ีรับผิดชอบจะ

เขาทําการตรวจสอบการดําเนินการวาเปนไปดวยความเหมาะสมหรือไม เปนส่ิงท่ีจําเปนและ

สามารถชวยใหบริษัทฯดําเนินการกิจกรรมทางธุรกิจไปไดอยางราบรื่น ดวยเหตุนี้เครือขาราชการ

จึงเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญตอความสําเร็จ  ของบริษัทฯอีกปจจัยหนึ่ง 

3.  ปจจัยดานการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาศักยภาพทีมงาน 
พนักงานของบริษัทเครือทวีทรัพยสวนใหญเขามาทํางานดวยระบบอุปถัมภ ผานทางคน

รูจักของทานประธานฯ จึงทําใหพนักงานท่ีมีอยูสวนใหญมีความรูความสามารถไมตรงกับสายงาน 
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และมีความรูท่ีจําเปนไมเพียงพอตอการปฏิบัติงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ การมีพนักงานท่ี

มีประสิทธิภาพ  เปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหกิจกรรมการดําเนินงาน ขององคกร ประสบความสําเร็จ 

ดังนั้นการมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีดี และมีพนักงานท่ีมีคุณภาพ จึงเปนปจจัยสําเร็จอยาง

หนึ่งของกิจการ ในทางกลับกันหากองคกรมีพนักงานท่ีไมมีประสิทธิภาพ  ทํางานผิดพลาดบอย  

อาจทําใหบริษัทฯ เกิดความเสียหายได เชน ลูกคาไมพึงพอใจกับสินคา และบริการ สงผลใหบริษัท

ฯ สูญเสียลูกคาไป หรือการไมมีความรู หรือทักษะในการดูแลเครื่องจักร ทําใหเครื่องจักทํางานไม

เต็มประสิทธิภาพ  เปนผลใหตนทุนการดําเนินงานสูง เปนตน ดังนั้นการบริหารทรัพยากรบุคคล  

ตั้งแตกระบวนการสรรหาพนักงานเขามารวมงาน  การประเมินความรูความสารมารถ  การจัด

โปรแกรมการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคคลากร  การจูงในพนักงานอยูกับองคกร  และระบบ

ประเมินงานเพื่อขึ้นเงินเดือน ทุกกระบวนการเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จ ของกิจการเหมืองแร 

ของบริษัทเครือทวีทรัพยกรุป 

4. ปจจัยดานการควบคุมคุณภาพสินคาและบริการ 
คุณภาพของถานหินและงานบริการหลังการขาย เปนกิจกรรมท่ีสงผลตอความพึงพอใจของ

ลูกคา ของบริษัทในเครือทวีทรัพยกรุป หากบริษัทฯ มีความสามารถในการผลิตถานหินออกมาได

ในปริมาณท่ีลูกคาตองการ แตคุณภาพไมตรงตามขอกําหนดของลูกคา  ไมนานบริษัทฯก็จะขายถาน

หินนั้นไมได  และลูกคาก็จะไปซ้ือสินคาของคูแขง  ดังนั้นการควบคุมคุณภาพของสินคาและ

บริการใหเปนไปตามความตองการของลูกคา จึงเปนปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอความสําเร็จขององคกร  

บริษัทตองควบคุมคุณภาพของสินคาใหเปนไปตามท่ีกําหนด เชน คาความรอน คาความช้ืน  

ปริมาณขี้เถาเปนตน และตองมีการตอบสนองตอขอรองเรียนของลูกคาอยางเหมาะสม      
5. ปจจัยดานการควบคุมแผนการผลิตและแผนการขายถานหิน 
การสงมอบสินคาในปริมาณตามสัญญา  ภายในเวลาท่ีกําหนด เปนปจจัยสําเร็จอยางหนึ่ง

ของธุรกิจเหมืองแร ของบริษัทเครือทวีทรัพยกรุป  การขายถานหินของบริษัทเครือทวีทรัพยกรุป  

90  เปอรเซ็นต เปนสัญญาซ้ือขายลวงหนา  ระยะเวลาหน่ึงป  ซ่ึงลูกคามีการกําหนดใหตองสงมอบ

ในแตละเดือน ไมต่ํากวา  90  เปอรเซ็นตของแผนการสงมอบ (แผนการขาย) หากไมสามารถสง

มอบสินคาไดตามปริมาณในสัญญา บริษัทฯจะตองจายคาปรับใหกับลูกคา ดังนั้นการควบคุม

แผนการผลิตและแผนการขาย ใหเปนไปตามสัญญานั้น เปนปจจัยท่ีสําคัญตอความสําเร็จของ

กิจการ ซ่ึงจะสงผลตอความพึงพอใจของลูกคา ดวยเชนกัน 

6. ปจจัยทางการตลาด 
ปจจัยการตลาดจะสงผลตอยอดขายในแตละป ของบริษัทเครือทวีทรัพยโดยตรง จากราคา

ถานหินในตลาดโลกท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ทําใหบรษิัทฯ ตองติดตามสภาวะตลาดถานหินอยาง
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ใกลชิด สินคาสวนท่ีเหลือจากการขายเปนสัญญารายป จะขายใหกับลูกคารายยอย ซ่ึงราคาถานหิน

จะขึ้นลงกับราคาถานหินในตลาดโลกในขณะนั้น ปจจัยท่ีทําใหราคาถานหินเปล่ียนแปลงไป  เชน  

ราคาน้ํามันในตลาดโลก  ราคาถานหินนําเขาจากประเทศอินโดนีเชีย  ซ่ึงเปนผูผลิตและสงออกถาน

หินรายใหญในภูมิภาค เปนตน  ราคาน้ํามันในตลาดโลกท่ีสูงขึ้นเปนผลใหปริมาณความตองการ

ถานหินเพ่ือใชทดแทนน้ํามันมากขึ้น และราคาถานหินนําเขาจากอินโดนิเชียสูงขึ้นทําใหราคาซ้ือ

ขายถานหินในประเทศเพ่ิมสูงขั้นตาม  ดังนั้นปจจัยทางการตลาดเรื่องของอุปสงคและอุปทานของ

ถานหิน จึงเปนปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของบริษัทเครือทวีทรัพยกรุปอีกปจจัยหนึ่ง 

7. ปจจัยดานการควบคุมตนทุนการดําเนินงาน 
คาใชจายเปนปจจัยสําคัญท่ีทุกกิจการตองควบคุมใหมีความเหมาะสม  หากไมสามารถ

ควบคุมคาใชจายได ก็จะทําใหกิจการนั้นประสบปญหาขาดทุน  ในสวนของตนทุนของกิจการ

เหมืองแร บริษัทเครือทวีทรัพยกรุปก็เชนเดียวกัน ท่ีการควบคุมคาใชจายเปนเรื่องท่ีสําคัญ และเปน

ปจจัยความสําเร็จขององคกร ในสวนของบริษัทฯ คาใชจายท่ีสําคัญ  คือคาใชจายท่ีใชในการผลิต  

คาใชจายท่ีใชในการซอมเครื่องจักร  คาใชจายในเริ่มปฏิบัติการตามเง่ือนไขของราชการ คาใชจาย

ในการขอประทานบัตรใหม  และคาใชจายท่ีใชในการสนับสนุนชุมชุน เปนตน หากบริษัทสามารถ

ควบคุมคาใชจายเหลานี้ใหเหมาะสมก็จะทําใหกิจการประสบผลสําเร็จไดไมยาก 

8. ปจจัยดานการควบคุมการดําเนินการขอรับประทานบัตร 
จากการท่ีบริษัทเครือทวีทรัพยกรุป  มุงเนนการขอประทานบัตรในเขตพ้ืนท่ีท่ีเคยมีการทํา

เหมืองมากอนแลวในอดีต เนื่องจากปญหาความยุงยากในการทําความเขาใจและเขาถึงชาวบานใน

ชุมชนใกลเคียงกับแหลงแรในพ้ืนท่ีใหม ท่ีไมเคยการทําเหมืองแรมากอน ทําไดยากมาก ทําให

ระยะเวลาในการดําเนินงานของโครงการแตละโครงการของบริษัทถูกจํากัดดวยปริมาณสํารองของ

แหลงแรซ่ึงจะเปนเหมืองท่ีเคยเปดดําเนินการมาแลวบางสวนในอดีต โดยท่ัวไประยะเวลา

ดําเนินการในแตละโครงการจึงส้ันคืออยูในชวง 4-5 ปตอโครงการ ดวยเหตุนี้การควบคุมการ

ดําเนินการขอรับประทานบัตร ในโครงการใหม  จึงเปนปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอความสําเร็จท่ียั่งยืน

ของธุรกิจของ ทวีทรัพยกรุป ซ่ึงผลสําเร็จของการควบคุมการดําเนินการขอประทานบัตร คือ 

จํานวนประทานบัตรใหมท่ีสามารถขอเขาดําเนินการเปดเหมืองไดในแตละป     

9.  ปจจัยดานการควบคุมประสิทธิภาพเครื่องจักร 
การดูแลเครื่องจักรใหมีประสิทธิภาพการทํางานท่ีดี  เปนหัวใจของการผลิตเนื่องจาก

คาใชจายท่ีใชในการผลิตสวนใหญเปนคาใชจายท่ีเกี่ยวกับเครื่องจักร  เชน น้ํามันเช้ือเพลิง  คา

อะไหลและช้ันสวนสึกหรอ  คาซอมบํารุง เปนตน  กิจการของบริษัทเครือทวีทรัพย มีเครื่องจัก

หนักอยูจํานวนมาก อาทิ รถขุด รถตัก เครื่องกําเนิดไฟฟา หากกิจการไมมีการควบคุมดูแล
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เครื่องจักรใหมีประสิทธิภาพดีตลอดเวลา  ก็จะทําใหเกิดคาใชจายในการดําเนินการสูง  ดังนั้น

ประสิทธิภาพของเครื่องจักร จึงเปนปจจัยสําคัญ อีกปจจัยหนึ่งซ่ึงจะสงผลตอความสําเร็จของ

กิจการ 
10. ปจจัยดานนโยบายและการส่ือสารนโยบาย 
จากการท่ีบริษัทเครือทวีทรัพยกรุป มีคานิยมรวมในการทํางานท่ีท้ังพนักงานไมคอยมีความ

กระตือรือรนในการทํางานใหสําเร็จลุลวงตามเปาหมาย และฝายจัดการก็ขาดการตรวจติดตามการ

ทํางานอยางสมํ่าเสมอ จึงทําใหทิศทางการทํางานท่ีถูกตองเปนเรื่องท่ีสําคัญและจําเปนท่ีตองมีการ

ปรับปรุงโดยเรงดวน วิธีการในการแกไขปญหาเหลานั้น จะถูกผลักดันผานทางนโยบายและการ

ส่ือสารนโยบาย เปนหลัก เชน การมีวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายขององคกรท่ีชัดเจน การ

ส่ือสารภายในท่ีมีประสิทธิภาพ และ การมีระบบการตรวจติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติอยาง

ตอเนื่อง และสามารถทําใหการทํางานของทุกสวนงานภายในองคกร ประสานและเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน  ดังนั้นการมีนโยบายท่ีชัดเจน และ การส่ือสารภายในองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ จึง

เปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งท่ีทําใหองคกรประสบความสําเร็จ    

ความตองการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ  (Strategic Information System Requirements) 

 จากการวิเคราะหความตองการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ  (Strategic Information  

System  Requirements)  ของบริษัทเครือทวีทรัพยกรุปโดยใชวิธีปจจัยความสําเร็จท่ีสําคัญ (Critical 

Success Factors) ขององคกร พบวา บริษัทฯ มีความตองการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ  5  ระบบ  

ซ่ึงประกอบดวยชุดสารสนเทศ (Information  Set)  20  ชุด  ในแตละชุดสารสนเทศจะประกอบดวย

รายการสารสนเทศ  (Information)  ที่มีความเช่ือมโยงเกี่ยวพันกันในรายละเอียดหลายรายการ  ซ่ึง

สารมารถสรุปรายละเอียดของแตละระบบไดดังนี้   

ระบบท่ี  1  ระบบสารสนเทศดานการผลิตและการดําเนินการ (Operational Information 

System, OPIS)   คือ ระบบสารสนเทศท่ีประกอบดวยรายการสารสนเทศท่ีตองการ จากปจจัย

ความสําเร็จท่ีสําคัญ   3 ปจจัย คือ ปจจัยสําเร็จเรื่องการควบคุมคุณภาพสินคาและบริการ ปจจัย

สําเร็จเรื่องการควบคุมแผนการผลิตและแผนการขาย และปจจัยสําเร็จเรื่องการควบคุม

ประสิทธิภาพเครื่องจักร ซ่ึงสามารถเช่ือมโยงความสัมพันธของรายการสารสนเทศภายในระบบ

ออกเปนชุดสารสนเทศ (Information Set) ได 5 ชุด ดังนี ้

ชุดสารสนเทศดานการผลิต  (OP01)  ประกอบดวยสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับแผนการผลิต 

แผนการขายและกิจกรรมท่ีเกี่ยวของการผลิตและการขายท่ีสําคัญ เชน รายงานปริมาณการผลิตใน

แตละวัน รายงานจํานวนรถบรรทุกรอรับสินคา เปนตน 
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ชุดสารสนเทศดานคุณภาพ  (OP02)  ประกอบดวยสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมดาน

การควบคุมคุณภาพสินคาของบริษัทฯ   เชน ขอมูลคุณภาพถานหินท่ีจายออกในแตละวัน ขอมูลผล

วิเคราะหคุณภาพจากลูกคาเปนตน 

ชุดสารสนเทศดานประสิทธิภาพเคร่ืองจักร  (OP03)  ประกอบดวยสารสนเทศท่ีเกี่ยวของ

กับกิจกรรมการดูแลเครื่องจักร และประสิทธิการทํางานเครื่องจักร ตัวอยางสารสนเทศท่ีจัดอยูใน

กลุมนี้ เชน ขอมูลการหยุด / เดินเคร่ืองจักร อัตราการใชน้ํามันของเครื่องจักรแตละชนิด เปนตน 

 ชุดสารสนเทศดานการขายและบริการลูกคา  (OP04) ประกอบดวยสารสนเทศท่ีเกี่ยวของ

กับการติดตอประสานงานกับลูกคา เชน ขอมูลการจัดสงสินคาในแตละวัน ขอมูลเกี่ยวกับการตอบ

ขอรองเรียน เปนตน 

 ชุดสารสนเทศดานรังวัดและธรณีวิทยา (OP05)  ประกอบดวยสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับ

กิจกรรมการรังวัด และกิจกรรมดานธรณีวิทยา อ่ืน ๆ เชน แผนการรังวัด ขอมูลแผนท่ี ขอมูลหลุม

เจาะ เปนตน 

 

 ระบบที่  2   ระบบสารสนเทศดานการควบคุมตนทุน  (Cost Controlling Information 

System, CCIS) เปนระบบสารสนเทศท่ีประกอบดวยรายการสารสนเทศท่ีตองการ จากปจจัย

ความสําเร็จ เรื่องการควบคุมตนทุนการดําเนินงาน ซ่ึงสามารถเช่ือมโยงความสัมพันธของรายการ

สารสนเทศภายในระบบออกเปนชุดสารสนเทศ (Information Set) ได 5 ชุดดังนี ้

 ชุดสารสนเทศเกี่ยวกับงบบริหารและคาใชจายทั่วไป  (CC01)  ประกอบดวยสารสนเทศท่ี

เกี่ยวของกับกิจกรรมการควบคุมคาใชจายในการดําเนินท้ังหมดของกิจการ เชน แผนงบประมาณ 

รายงานงบบริหาร ขอมูลคาใชจายน้ํามันดีเซล คาซอมเครื่องจักรหนัก เปนตน    

 ชุดสารสนเทศเกี่ยวกับภาษี  (CC02)  ประกอบดวยสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมการ

คํานวณและการจายภาษีแตละประเภทของกิจการ เชน แผนภาษีเงินได รายงานภาษีหัก ณ ท่ีจาย

และรายงานภาษีมูลคาเพ่ิม (VAT) เปนตน 

 ชุดสารสนเทศเกี่ยวกับการเงิน  (CC03)  ประกอบดวยสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับรายงาน

ทางการเงินของบริษัทฯ เชน งบดุล งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสดเปนตน 

 ชุดสารสนเทศเกี่ยวกับคาใชจายพิเศษ  (CC04)  ประกอบดวยสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับ

กิจกรรมท่ีเปนคาใชจาย ท่ีตองการติดตามอยางใกลชิด เชน คาใชจายในการขอประทานบัตร 

คาใชจายการเจาะสํารวจ เปนตน 
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 ชุดสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจาง  (CC05)  ประกอบดวยสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับ

กิจกรรมการจัดซ้ือจัดจาง เชน   ขอมูลการส่ังซ้ือส่ังจางผานระบบ รายงานระยะเวลาเฉล่ียของ

กระบวนการจัดซ้ือ รายงานเปรียบเทียบราคาในการจัดซ้ือ เปนตน 

 

 ระบบท่ี  3    ระบบสารสนเทศดานการบริหารโครงการ  (Project Management System, 

PMIS) เปนระบบสารสนเทศท่ีประกอบดวยรายการสารสนเทศท่ีตองการ จากปจจัยความสําเร็จท่ี

สําคัญ   3 ปจจัย คือ ปจจัยสําเร็จเรื่องความพึงพอใจของชุมชนและเครือขายชุมชน ปจจัยสําเร็จเรื่อง

ความพึงพอใจของหนวยงานราชการและเครือขายราชการ และปจจัยสําเร็จเรื่องการควบคุมการ

ดําเนินการขอประทานบัตร ซ่ึงสามารถเช่ือมโยงความสัมพันธของรายการสารสนเทศภายในระบบ

ออกเปนชุดสารสนเทศ (Information Set) ได 3 ชุด ดังนี้ 

ชุดสารสนเทศเกี่ยวกับราชการ  (PM01)  ประกอบดวยสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับการติดตอ

หนวยราชการเพื่อดําเนินการขอประทานบัตรสําหรับประทานบัตรใหม และการดําเนินตามเง่ือนไข

ท่ีระบุไวในแผนผังโครงการและแผนปองกันผลกระทบส่ิงแวดลอม สําหรับประทานบัตรท่ีกําลัง

เปดดําเนินอยู เชน แผนงานการปฏิบัติตามเง่ือนไขประทานบัตร ช่ือท่ีอยูและหมายเลขติดตอ 

หนวยงานราชการและผูเกี่ยวของ เปนตน 

 ชุดสารสนเทศเกี่ยวชุมชน  (PM02)  ประกอบดวยสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมสราง

การยอมรับและพึงพอใจของชุมชนตอการดําเนินงานกิจการ เชน แผนงานกิจกรรมเพ่ือสังคม 

แผนการลงพ้ืนท่ีเพ่ือพบปะรับฟงความคิดเห็นของชาวบานในชุมชน เปนตน 

ชุดขอมูลเกี่ยวกับโครงการใหม  (PM03) ประกอบดวยสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกิจ

กรรมการบริหารโครงการใหมีสามารถขอประทานบัตรเสร็จส้ินไดอยางราบรื่น เชน แผนงานแตละ

โครงการ รายงานความคืบหนา รายงานปญหาอุปสรรคของแตละโครงการ เปนตน 

 

ระบบที่ 4  ระบบสารสนเทศดานบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resources Information 

System, HRIS) เปนระบบสารสนเทศที่ประกอบดวยรายการสารสนเทศท่ีตองการ จากปจจัย

ความสําเร็จท่ีสําคัญ   2 ปจจัย คือ ปจจัยสําเร็จเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนา

ศักยภาพทีมงาน และปจจัยสําเร็จเรื่องนโยบายและการส่ือสารนโยบาย ซ่ึงสามารถเช่ือมโยง

ความสัมพันธของรายการสารสนเทศภายในระบบออกเปนชุดสารสนเทศ (Information Set) ได 4 

ชุด ดังนี ้

ชุดสารสนเทศเกี่ยวกับนโยบายและแผนกลยุทธ (HR01) ประกอบดวยสารสนเทศท่ี

เกี่ยวของกับการจัดการเชิงกลยุทธของฝายจัดการ เชน วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายองคกรและ
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เปาหมายแตละสวนงาน แผนงานหลักของแตละสวนงานและตารางการประชุมของฝายจัดการเพ่ือ

ส่ือสารและรับฟงขอคิดเห็น เปนตน 

 

ชุดสารสนเทศเกี่ยวกับการประเ มินความรูและพัฒนาศักยภาพทีมงาน  (HR02) 

ประกอบดวยสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมการประเมินความรูและทักษะ การฝกอบรมและ

การพัฒนาตนเองของพนักงาน เชน แผนการฝกอบรมของบริษัท แผนการพัฒนาตนเองของ

พนักงานแตละคน เปนตน 

ชุดสารสนเทศเกี่ยวกับการประเมินผล (HR03) ประกอบดวยสารสนเทศเกี่ยวกับกิจกรรม 

การประเมินผลการทํางานเพื่อปรับเปล่ียนตําแหนง ขึ้นเงินเดือนหรือใหเงินรางวัล เชน ขอมูลการ

ประเมินผลงานในอดีต ขอมูลเงินเดือน เปนตน  

 ชุดสารสนเทศเกี่ยวกับส่ือสารภายในองคกร (HR04) ประกอบดวยสารสนเทศท่ีเกี่ยวของ

กับประกาศ กฎระเบียบขอบังคับ และ คําส่ังเรื่องตางๆ ของท้ังฝายจัดการ และสวนงานภายใน

บริษัทฯ เชน คูมือพนักงาน ประกาศแตงตั้งพนักงาน กฎระเบียบขอบังคับ และบทลงโทษในกรณีมี

การฝาฝน เปนตน 

 

ระบบที่ 5  ระบบสารสนเทศดานสนับสนุนการจัดการ (Management Support Information 

System, MSIS) เปนระบบสารสนเทศท่ีประกอบดวยรายการสารสนเทศท่ีตองการ จากปจจัย

ความสําเร็จท่ีสําคัญ ท่ีไมไดอยูในระบบหลักท้ัง 4 ระบบท่ีกลาวมา ซ่ึงในขณะนี้มี 1 ปจจัย คือ 

ปจจัยสําเร็จเรื่องปจจัยทางการตลาด สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธของรายการสารสนเทศภายใน

ระบบออกเปนชุดสารสนเทศ (Information Set) ได 3 ชุด ดังนี ้

ชุดสารสนเทศเกี่ยวกับสภาวะตลาด (MS01) ประกอบดวยสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับ

สถานการณสภาวะเศรษฐกิจปจจุบันและแนวโนมของตลาดถานหินตางประทศ เชน รายงานการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ แนวโนมราคาถานหินนําเขา เปนตน 

ชุดสารสนเทศเกี่ยวกับลูกคา (MS02) ประกอบดวยสารสนเทศท่ีเปนประโยชนในการขยาย

ตลาดของบริษัทฯในอนาคต เชน ขอมูลลูกคาท่ีมีศักยภาพ ขอมูลลูกคาเกาท่ีเคยทําการซ้ือขายกับ

บริษัทฯ ขอมูลสัญญาซ้ือขายของลูกคาเกาแตละราย เปนตน 

ชุดสารสนเทศเกี่ยวกับคูแขง (MS03) ประกอบดวยสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับคูแขงของ

กิจการท้ังในอดีตและปจจุบัน เชน คุณภาพสินคาของคูแขง ราคาขายของสินคาคูแขง เปนตน 
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อภิปรายผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษาเรื่องการวิเคราะหความตองการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ ของกิจการ

เหมืองแร ของบริษัทเครือทวีทรัพยกรุป  โดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และ

การสัมภาษณกลุมแบบเจาะจง (Focus Group Interview) ผูบริหารของบริษัทฯ ถึงปจจัยความสําเร็จ

ท่ีสําคัญ (Critical Success Factors) ขององคกร เพ่ือเช่ือมโยงไปยังสารสนเทศท่ีตองการ และนําเอา

รายการสารสนเทศท่ีไดมาจัดกลุมโดยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) สามารถ

อภิปรายผลการศึกษาไดดังนี ้

1. จากแนวคิดการวิเคราะหความตองการสารสนเทศ (Information Requirement Analysis) 

ดวยวิธีการวิเคราะหปจจัยความสําเร็จ (Critical Success Factors) ท่ีใชในการศึกษานี้ใชวิธีการ

สัมภาษณเชิงลึกผูบริหารของบริษัทฯ เพื่อทราบถึงปจจัยความสําเร็จท่ีสําคัญท่ีทานผูบริหารแตละ

ทานคิดวามีผลตอความสําเร็จขององคกร ผลการศึกษาพบวาปจจัยความสําเร็จท่ีสําคัญขององคกรท่ี

ไดท้ังจากผูบริหารระดับสูง และปจจัยความสําเร็จท่ีสําคัญของแตละสวนงานท่ีไดจากผูบริหาร

ระดับกลางมีความสอดคลองกัน จึงสามารถนําไปวิเคราะหและจัดกลุมระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ

ท่ีตองการ (Strategic Information System) จากปจจัยความสําเร็จเหลานั้นไดไมยากนัก อีกท้ังยัง

สงผลใหการเช่ือมโยงปจจัยความสําเร็จท่ีสําคัญขององคกร (Critical Success Factors) ไปสูรายการ

ความตองการสารสนเทศ (Information Requirements) ของผูบริหารแตละทาน ทําไดงายขึ้น 

2. วิธีการวิเคราะหปจจัยความสําเร็จขององคกร (CSF) เปนวิธีการท่ีเหมาะสําหรับการ

วิเคราะหความตองการสารสนเทศท่ีผูบริหารสนใจในชวงขณะนั้น ผลการศึกษาท่ีไดสามารถนําไป

ออกแบบระบบสารสนเทศระดับองคกร สําหรับชวยในการตรวจติดตามและประเมินผลการทํางาน

ของแตละสวนงานในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. จากการศึกษางานวิจัยท่ีผานมา โดยสวนใหญผูวิจัยมักจะใชการวิเคราะหความตองการ

สารสนเทศดวยวิธีการวางแผนระบบธุรกิจ (Business System Planning, BSP) ดังท่ีเห็นไดจาก

งานวิจัยงานของ วัชรี อุทธโยธา (2551) ซ่ึงศึกษาเรื่องการวิเคราะหความตองการระบบสารสนเทศ

ดานการจัดการบริการรับฝากสินคาเกษตร ของธุรกิจหองเย็นในจังหวัดเชียงใหม และกุลฉัตร ณ 

อยุธยา (2547) ซ่ึงศึกษาเรื่องการวางแผนกลยุทธระบบสารสนเทศของบริษัทไทย-นิจิ อินดัสทรี 

จํากัด ท้ังสองทานจะใชวิธีการวางแผนระบบธุรกิจ (BSP)  ซ่ึงเหมาะสําหรับใชในการออกแบบ

ฐานขอมูลในระบบยอย เพ่ือใชงานในแตละหนวยงาน เนื่องจากรายการสารสนเทศท่ีตองการ 

(Information Requirements) จะไดมาจากการวิเคราะหกระบวนการทํางานในปจจุบัน   ดังนั้นผู

วิเคราะหตองม่ันใจในกระบวนการท่ีมีอยูวาเปนกระบวนการที่ถูกตอง และสอดคลองกับกลยุทธ

ของบริษัทฯ มิฉะนั้นแลว รายการสารสนเทศท่ีไดจากการวิเคราะหจะมีประโยชนนอย และอาจจะ
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ไมไดเปนสารสนเทศท่ีผูบริหารใหความสําคัญ เม่ือเปรียบเทียบกับรายการสารสนเทศที่ไดจากการ

วิเคราะหปจจัยความสําเร็จ (CSF) จากการศึกษาครั้งนี้พบวาการวิเคราะหความตองการสารสนเทศ

ดวยวิธีปจจัยความสําเร็จ (CSF) จะทําใหไดรายการสารสนเทศท่ีสอดคลองกับทิศทางการจัดการ

เชิงกลยุทธขององคกรอยางแนนอน จึงเหมาะสมกับการใชวเิคราะหความตองการในระดับองคกร 

(Organizational Requirement) มากกวาการวิเคราะหความตองการของกระบวนการยอย ซ่ึงควรจะ

ใชการวิเคราะหดวยวิธีการวางแผนระบบธุรกิจ (BSP) และหากมองอีกมุมหนึ่งการวิเคราะหโดยใช

ปจจัยความสําเร็จ (CSF) เปรียบเสมือนการกําหนดกลยุทธการจัดการแบบบนลงลาง (Top-down) 

คือเริ่มตนจากความสําเร็จขององคกร เช่ือมโยงไปสูหนาท่ีรับผิดชอบของผูบริหาร และนําไปสู

กระบวนการทํางาน เพ่ือใหไดมาซ่ึงสารสนเทศท่ีตองการ ซ่ึงจะแตกตางจากการวิเคราะห โดย

วิธีการวางแผนระบบธุรกิจ (BSP)  ซ่ึงเปรียบเสมือนการกําหนดกลยุทธการจัดการแบบลางขึ้นบน 

(Bottom-up) คือเริ่มตนจากกระบวนการทํางาน ไดสารสนเทศท่ีตองการ และนําไปสูระบบ

สารสนเทศท่ีองคกรตองการ ตามกระบวนการทํางานท่ีเปนอยูในปจจุบัน เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย

ขององคกรในภาพรวม 

4. จากผลการศึกษาปจจัยความสําเร็จท่ีสําคัญ (Critical Success Factors) ขององคกร โดย

เก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) จะไดผลของปจจัยความสําเร็จ

ท่ีครอบคลุมมากกวาวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการอ่ืน เนื่องจากผูสัมภาษณสามารถใชคําถาม

ท่ีจําเพาะเจาะจง เพื่อใหไดคําตอบในบางประเด็นท่ีผูใหสัมภาษณใหขอมูลไมชัดเจน ซ่ึงวิธีการเก็บ

รวบรวมขอมูลแบบอ่ืน ท่ีไมไดมีการส่ือสารโดยตรงกับผูใหขอมูลโดยตรง จะไมสามารถทําได ผล

การศึกษาท่ีไดจึงสามารถยืนยันความเหมาะสมของการใชการสัมภาษณเชิงลึก เปนเคร่ืองมือในการ

เก็บขอมูลปจจัยแหงความสําเร็จ และ รายการสารสนเทศท่ีตองการ ตามแนวคิดของ Rockart ท่ีได

ใหแนวทางไว 

  

ขอคนพบ        
จากการศึกษาเรื่องการวิเคราะหความตองการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ ของกิจการ

เหมืองแร ของบริษัทเครือทวทีรัพยกรุป  โดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และ

การสัมภาษณกลุมแบบเจาะจง (Focus Group Interview) ผูบริหารของบริษัทฯ เพ่ือใหไดปจจัย

ความสําเร็จท่ีสําคัญ (Critical Success Factors) ขององคกร และเช่ือมโยงยังรายการสารสนเทศท่ี

ตองการ กอนท่ีจะนํารายการสารสนเทศเหลานั้น มาทําการวิเคราะหเนื้อหา และวิเคราะหเปนระบบ

สารสนเทศท่ีองคกรตองการ ผูศึกษาไดคนพบประเด็นสําคัญจากการศึกษาครั้งนี้ดังตอไปนี ้
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1. วิธีการวิเคราะหความตองการดวยวิธีปจจัยความสําเร็จท่ีสําคัญ  (Critical  Success  

Factors)  นั้นผูบริหารแตละทานมักจะใหขอมูลหรือขอคิดเห็นถึงปจจัยสําคัญท่ีเปนประเด็นปญหา

ของการจัดการท่ีตนเผชิญอยูในชวงเวลานั้น  แตมักจะไมใหความสําคัญกับปจจัยความสําเร็จสําคัญ

อ่ืนๆท่ีไมเปนปญหา  เชน  ระบบสารสนเทศดานสนับสนุนการจัดการท่ีได  ผูบริหารจะมองเพียง

ปจจัยทางดานการตลาดเพียงดานเดียว  ดวยความวิตกกังวลในเรื่องสถานการณของราคาถานหินท่ี

มีการเปล่ียนแปลงสูงในอดีต  แตจะมองขามปจจัยดานเทคโนโลยีการผลิต  ท่ีอาจทําใหตนทุนการ

ผลิตลดลง  หากมีการเปล่ียนแปลงเทคโนโลย ีเชน เทคโนโลยีการผลิต เปนตน 

2. วิธีการวิเคราะหความตองการสารสนเทศดวยวิธีปจจัยความสําเร็จ (Critical  Success  

Factors)   มีความเหมาะสมกับองคกรท่ีซ่ึงกําลังเติบโตหรือธุรกิจครอบครัว  ซ่ึงมีกระบวนการ

ทํางานของแตละสวนงานยังไมมีความชัดเจน หรือการจัดการยังไมเปนระบบเทาท่ีควร  เพราะ

ความตองการสารสนเทศท่ีไดจากการวิเคราะหในแตละรายการ  ลวนมีความเช่ือมโยงกับปจจัย

ความสําเร็จขององคกรท้ังส้ิน  ดังนั้นรายการสารสนเทศท่ีไดแตละรายการภายในระบบจะ

สอดคลองกับปจจัยความสําเร็จและเปาหมายขององคกรอยางแนนอน แตหากทําการวิเคราะหดวย

วิธีอ่ืนท่ีใชกับองคกรขนาดใหญ เชนวิธีวางแผนระบบธุรกิจ (BSP) หากกระบวนการทํางานใน

ปจจุบันขององคกรยังไมดีพอ หรือยังไมเปนระบบ ผลรายการสารสนเทศท่ีไดในแตละระบบ ก็จะ

มีบางสวนท่ีไมมีประโยชน หรืออาจไมสอดคลองกับทิศทางการจัดการขององคกรก็เปนได    

3. ในเรื่องการเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางปจจัยความสําเร็จ (Critical Success Factors) 

ในแตละปจจัยไปสูระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธขององคกร (Strategic Information System) ซ่ึง

ประกอบดวยความตองการรายการสารสนเทศ (Information Requirements) ของผูบริหารแตละ

ทานท่ีมีความหลากหลาย  การจัดกลุมตองใชความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของรายการ

สารสนเทศ ลักษณะงานภายในองคกร รวมกับปจจัยความสําเร็จขององคกรในแตละปจจัย วามี

ความเกี่ยวของกันมากนอยเพียงใด  ในสวนนี้ ผูศึกษาควรเลือกใชการวิเคราะหเนื้อหาแบบใช

ความสัมพันธ            (Relational  Content  Analysis)  จะมีความเหมาะสมมากกวาการวิเคราะห

เนื้อหาแบบใชหลักการ  (Conceptual  Content  Analysis) 

4. การศึกษาดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก  (In-depth Interview)  ทําใหผูศึกษาไดขอมูลจากผู

ถูกสัมภาษณในทุกแงมุมเทาท่ีตองการ  แตจะมีขอเสียท่ีบางครั้งขอมูลท่ีไดมามีมากเกินไป  และไม

เกี่ยวของกับเรื่องท่ีจะศึกษา  ในสวนนี้ทักษะการตั้งคําถามของผู สัมภาษณและการแกไข

สถานการณเฉพาะหนาเปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีผูสัมภาษณตองมี 

5. การสัมภาษณกลุมแบบเจาะจง  (Focus  Group  Interview)  เปนวิธีท่ีสามารถแกไข

ขอบกพรองของการทําการสัมภาษณเชิงลึกไดเปนอยางดี  กลาวคือ  หากมีประเด็นหรือปจจัยบาง
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ปจจัยท่ีผูบริการไมไดกลาวถึงในการสัมภาษณเชิงลึก ก็จะสามารถนํามาเปนประเด็นในการ

สัมภาษณกลุมแบบเจาะจงได  นอกเหนือจากนั้นการสัมภาษณกลุมแบบเจาะจงยังนํามาซ่ึงการเห็น

พองรวมกันของขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึกอีกดวย 

6. ผลท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึกจากผูบริหารแตละทาน ในเรื่องความตองการรายการ

สารสนเทศในแตละปจจัยแหงความสําเร็จ ไดขอมูลรายการความตองการสารสนเทศ (Information 

Requirements) ท่ีหลากหลาย ซ่ึงบางรายการสารสนเทศอาจจะวิเคราะหไดวามีความเช่ือมโยงกับ

ชุดสารสนเทศ (Information Set) ไดมากกวา 1 ชุด เชน ขอมูลคุณภาพสินคาจากลูกคา หลังจากท่ี

ไดรับสินคาแลว อาจจัดอยูไดท้ังในกลุมชุดสารสนเทศดานการขายและการบริการลูกคา หรือกลุม

ชุดสารสนเทศดานคุณภาพ ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของระบบสารสนเทศดานการผลิตและการดําเนินการ 

(OPIS) ไดท้ังสองชุดสารสนเทศ ดังนั้นจึงตองระมัดระวังเรื่องการแยกแยะขอมูลและวิเคราะหการ

เช่ือมโยงรายการสารสนเทศในแตละชุดสารสนเทศอยางรอบคอบ นอกจากนี้การเขารหัสใหกับ

รายการสารสนเทศท่ีตองการท่ีไดจากการวิเคราะหปจจัยความสําเร็จแตละรายการ ยังเปนประโยชน

ในการเพ่ิมรายการสารสนเทศชุดใหมเขาไปในระบบสารสนเทศแตละระบบในภายหลัง หาก

ผูบริหารพบวาสภาพแวดลอมทางการจัดการเปล่ียนแปลงไป และเห็นวาควรเพ่ิมเติมราย

สารสนเทศใหมเขาไปในระบบ รหัสสารสนเทศจะชวยใหงายในการจัดหมวดหมู 

 

ขอเสนอแนะ 
 จากการคนควาอิสระในครั้งนี้ ผูศึกษามีขอเสนอแนะสําหรับ ผูท่ีสนใจจะนําเอาแนวทาง

จากการศึกษานี้ไปใชทําการวิเคราะหความตองการสารสนเทศ ขององคกร และขอเสนอแนะ

สําหรับ บริษัทเครือทวีทรัพย หากจะนําผลการศึกษาไปใชประโยชน ตอไปดังนี ้

1. การเลือกใชแนวคิดหรือทฤษฎีการวิเคราะหความตองการสารสนเทศ ระหวางวิธีการใช

ปจจัยความสําเร็จท่ีสําคัญ  (Critical  Success  Factors, CSF)  และวิธีการวางแผนระบบธุรกิจ        

(Business  System  Planning, BSP)  ควรพิจารณาวา ผูศึกษามีจุดประสงคจะวิเคราะหความตองการ

สารสนเทศในระดับใ ด หากตองการวิ เคราะห ความตองการสารสนเทศระดับองคกร           

(Organizational  Requirements)  ควรใชวิธีปจจัยความสําเร็จท่ีสําคัญ (CSF) แตหากตองการ

วิเคราะหความตองการสารสนเทศของกระบวนการยอยอยางละเอียดเพื่อนําไปใชการออกแบบ

ระบบฐานขอมูลของแตละสวนงาน ควรใชวิธีการวิเคราะหแบบการวางแผนระบบธุรกิจ  (BSP)   
2. เนื่องจากสภาพแวดลอมทางธุรกิจมีการเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลาทําใหองคกรตองมี

การปรับตัวตามสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนไป  ปจจัยความสําเร็จก็เชนเดียวกันอาจมีการเปล่ียนแปลง

ไปไดตามสภาพแวดลอม  ดังนั้นหากองคกรใดใชวิธีการวิเคราะหความตองการสารสนเทศดวยวิธี
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ปจจัยความสําเร็จ (CSF)  ควรจะมีการทบทวนรายละเอียดรายการความตองการสารสนเทศ 

(Information Requirements) ภายในระบบเปนระยะตามความเหมาะสม   

3. สําหรับบริษัทเครือทวีทรัพย หากมีความประสงคจะใชผลการศึกษาในครั้งนี้ในการ

สรางระบบสารสนเทศและฐานขอมูลใหม  ตามความตองการของระบบท่ีวิเคราะหมาไดนั้น ควร

จัดลําดับความสําคัญของระบบสารสนเทศตาม ความถ่ี ของความตองการสารสนเทศท่ีถูกกลาวถึง

ในการสัมภาษณเชิงลึก และสัมภาษณกลุมแบบเจาะจง ตามลําดับดังนี ้

3.1 ระบบสารสนเทศดานการผลิตและการดําเนินการ 

3.2 ระบบสารสนเทศดานการบริหารทรัพยากรมนุษย 

3.3 ระบบสารสนเทศดานการควบคุมตนทุน 

3.4 ระบบสารสนเทศดานการบริหารโครงการ 

3.5 ระบบสารสนเทศดานสนับสนุนการจัดการ 

4. วิธีการสัมภาษณเชิงลึก  (In-depth Interview)  ผูสัมภาษณจะเปนตองมีทักษะในการตั้ง

คําถามและการแกไขปญหาเฉพาะหนาในการเบ่ียงประเด็นคําตอบ  ใหไดขอมูลตามตองการ  

ดังนั้นผูท่ีจะนําแนวทางการศึกษาในครั้งนี้ไปใชงานนั้นควรพิจารณา ถึงการเลือกผูท่ีจะเปนผู

สัมภาษณ หากผูศึกษาตองเปนผูสัมภาษณเชิงลึกดวยตนเอง ควรมีการเตรียมตัวเปนอยางดี กอนทํา

การสัมภาษณเชิงลึก หรือหากเล่ียงไดควรใชผูสัมภาษณท่ีมีประสบการณและมีความชํานาญในการ

สัมภาษณโดยตรง และไมควรใชบุคคลภายในองคกรเปนผูสัมภาษณเชิงลึก   เพราะอาจไดขอมูลท่ี

ถูกบิดเบือนได  นอกจากนั้นแลวผูสัมภาษณยังตองมีทักษะในการสรุปผลการสัมภาษณดวยเชนกัน 

และผูท่ีมีความสนใจจะใชเครื่องมือการสัมภาษณเชิงลึกในการศึกษา ควรใชรวมกับวิธีการ

สัมภาษณกลุมแบบเจาะจง (Focus Group Interview) เพื่อใหไดขอมูลครบถวนและครอบคลุม

เนื้อหาท่ีตองการมากขึ้น และหลังจากการสัมภาษณท้ัง 2 รูปแบบเสร็จส้ินควรทําการยืนยันความ

ถูกตองของขอมูล (Data Validation) โดยการสรุปผลการถอดเทปบันทึกเสียงบทสัมภาษณเปน

รายงานการสัมภาษณแลวสงกลับใหผูถูกสัมภาษณตรวจสอบความถูกตองของขอมูล อีกครั้งหนึ่ง 

 

 

 

 

 


