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บทที่  1 
บทนํา 

 
 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 จากอดีตที่ผานมาองคกรทางดานธุรกิจตางๆ ไดประสบกับความผันผวนทางดาน
เศรษฐกิจทําใหองคกรตางประสบปญหาอยางรุนแรง  ดังนั้นเพื่อความอยูรอดขององคกรภายใต
สภาพของสถานการณที่ไมแนนอนนี้  องคกรแตละองคกรจึงจําเปนตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
กลยุทธในหลายๆ ดาน  เพื่อปรับตัวในการเพิ่มศักยภาพในดานการผลิตและการแขงขันกัน 
ขององคกร  ในการพัฒนาระบบและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการทํางานจึงเปนหัวใจหลัก
อยางหนึ่ง   ซ่ึงทําใหทุกธุรกิจสามารถยืนหยัดอยูไดอยางมั่นคงภายใตสภาวการณที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา และภายใตการแขงขันนับวันทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งขึ้น นอกจากการพัฒนา
และการปรับปรุงแลว ยังตองมีวิธีการควบคุมระบบเพื่อรักษามาตรฐานและความสามารถที่มีอยู 
รวมถึงการพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อรองรับสภาวะแวดลอมทางดานการแขงขันและสภาพ 
ปจจัยทางเศรษฐกิจ การนําเอาระบบคุณภาพ  ระบบการบริหารคุณภาพทั่วองคกรตางๆ มาใช 
ในระบบจึงเปนวิธีการบริหารอยางหน่ึงเพื่อใหไดมาซึ่งมาตรฐานในการทํางานและการปรับปรุง
อยางตอเนื่องภายในองคกรนั้นๆ  ก็จะตองมีแผนกลยุทธ  ซ่ึงมีความสําคัญอยางมากตอความอยูรอด
ขององคกรของหนวยงาน  ทั้งหนวยงานภาครัฐ  ภาควิสาหกิจและหนวยงานภาคเอกชน  กลยุทธคือ
เข็มทิศที่ช้ีใหเห็นถึงทิศทางที่ถูกตองในการดําเนินธุรกิจ  กิจการขององคกรเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมาย
ในระดับตางๆ  ขององคกร  การที่องคกรนั้นๆ  มีแผนกลยุทธที่ดีก็ยังมิใชหลักประกันวาองคกร
นั้นๆ จะสามารถนําองคกรไปสูความสําเร็จตามจุดมุงหมายที่วางไวได   หากปราศจากแผนการที่ดี
แลวนั้น ดังนั้นการทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการจึงตองมีการดําเนินการควบคูกันไป 
 การวางแผนเชิงกลยุทธ (Strategic Plan)  ถือเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญตอธุรกิจ เพราะเปน
การตัดสินใจวางแผนเกี่ยวกับการกําหนดทิศทางของธุรกิจ  โดยที่กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ
เปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคกร  แลวจัดทําเปนแผนกลยุทธ 
และดําเนินการตามแผนงานที่วางไว  โดยมีขั้นตอนสุดทายที่สําคัญคือ  การวัดผลการปฏบิัติงานวา
ไดเปนผลที่นาพอใจหรือไม และควรปรับปรุงแกไขอยางไร 
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 ภายใตสภาวะแวดลอมการแขงขันที่รุนแรงในปจจบุันทาํใหองคกรตางๆ ทั้งภาคราชการ  
รัฐวิสาหกิจ และเอกชนตองมีการปรับตัวแสวงหาเครื่องมือทางดานการจัดการใหมๆ  เขามาชวย 
ในการบริหารและพัฒนาความสามารถในการแขงขันขององคกรอยูเสมอ  ซ่ึงจะทําใหทุกกิจการ
สามารถยั่งยืนอยูไดอยางมั่นคงภายใตสภาวการณที่เปล่ียนแปลงตลอดเวลา  เครื่องมือทางดาน 
การจัดการอยางหนึ่งที่กําลังไดรับความสนใจอยางแพรหลายในองคกรตางๆ  คือตัวช้ีวัดผลงาน
หลักเชิงดุลยภาพ  (Balanced Scorecard : BSC)  และตัวช้ีวัดผลงานหลัก (Key Performance 
Indicators : KPIs)  ซ่ึงเปนแนวคิดที่เปนประโยชนอยางมากในการบริหารองคกรสมัยใหม  เพือ่ทีจ่ะ
สามารถชวยนํากลยุทธไปสูภาคปฏิบัติได  แลวทําใหเกิดความเขาใจกัน และความสามัคคกีันภายใน
องคกร  การวัดผลการดําเนินงานที่เกิดประโยชนสูงสุดกับองคกร 
 ตัวช้ีวัดผลงานหลักเชิงดุลยภาพ  เปนระบบที่นํามาใชวัดผลการปฏิบัติงานอันเปนผลมา
จากการวางแผนเชิงกลยุทธ  ซ่ึงผูบริหารนํามาใชควบคุมการปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จ  โดยมอง
ทั้งสวนของตัววัดผลการปฏิบัติงานที่เปนตวัเงินและไมเปนตัวเงินใน 4  มุมมอง คือ 
  1)  มุมมองทางการเงิน (Financial Perspective) 
  2)  มุมมองทางลูกคา (Customer Perspective) 
  3)  มุมมองทางกระบวนการภายใน (Internal Business Process Perspective) 
  4)  มุมมองทางการเรียนรูและพัฒนา (Innovation and Learning Perspective) 
 การออกแบบตัวช้ีวัดผลงานหลักเชิงดุลยภาพ จะตองมีการจัดทําอยางเปนขั้นตอน 
และเปนระบบ โดยเริ่มจากการกําหนดวิสัยทัศนของผูบริหารขององคกร แลวถายทอดใหเปน 
ภารกิจ  วัตถุประสงค  เปาหมาย และกลยุทธที่วางไวประสบผลสําเร็จหรือไม เพียงใด โดยพิจารณา
ใน  4  มุมมองหลัก  ดังที่กลาวมาแลว 
 เนื่องจากสวนระบบชุมสายที่ 2  ถือเปนหนวยงานระดับสวนงานยังขาดการควบคุม 
และติดตามการดําเนินงานที่ชัดเจน  ขาดการกําหนดตัวช้ีวัดผลงานหลักเชิงดุลยภาพ 
ของการดําเนินงาน  ซ่ึงจะใชเปนตัวช้ีวัดผลงานหลักเชิงดุลยภาพ ของกิจกรรมตางๆ อยางเปนระบบ 
ตัวช้ีวัดการทํางานนี้ถือวาเปนตัวชี้วัดความกาวหนาของการบรรลุเปาหมายของกิจกรรมตางๆ  
โดยใชการวัดผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง ดวยเหตุนี้จึงทําใหไมทราบถึงสถานะปจจุบันของสวน
ปฏิบัติการระบบชุมสายที่ 2 
 จากนโยบายของรัฐบาลที่ใหมีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  องคการโทรศัพทแหงประเทศ
ไทยก็เปนหนึ่งองคกรที่ไดถูกแปรรูปไปเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2545  มาเปนบริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน)  เพื่อใหสามารถแขงขันกับคูแขงบริษัทอื่นๆ ได  รวมทั้งการเขารวมเปนภาคีสมาชิก 
ของความตกลงทั่วไปวาดวยภาษีศุลกากรและการคา และความตกลงทั่วไปวาดวยการคาบริการ  
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(GATT)  ของประเทศไทย  ซ่ึงตอมาความตกลงทั่วไปทั้ง  2  ฉบับ  ไดแปรเปลี่ยนเปนกฎเกณฑ 
ขององคการการคาโลก เกิดการคาเสรีขึ้นทั่วโลก  ตั้งแตป  พ.ศ. 2549  (ค.ศ. 2006)  ตอมา 
มีการเปลี่ยนชื่อใหมเปน บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) การปรับเปลี่ยนองคกรดังกลาว บริษัท  
ทีโอที จํากัด (มหาชน) เปนองคกรขนาดใหญมีพื้นที่การบริการอยูทั่วประเทศไทย มีพนักงานอยู
สองหมื่นกวาคน  สงผลใหการบริหารงานในดานตางๆ  จําเปนจะตองดําเนินการเปลี่ยนแปลง 
เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในดานการปฏิบัติงานและนําเอาเครื่องมือการบริหารการจัดการมาใช  
เพื่อการพัฒนาระบบและปรับปรุงประสิทธิภาพมีหลักเกณฑการวัดผลอยางเปนระบบ  ทําให 
การดําเนินกิจกรรมตางๆ ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  จําเปนตองมีการปรับเปลี่ยน 
กระบวนงานและการจัดทํา ตัวช้ีวัด  ของสวนปฏิบัติการระบบชุมสายที่ 2  ขึ้น เพื่อพัฒนาการทาํงาน
ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 ในการที่จะแสดงใหทราบวาองคกรดําเนินกิจกรรมไดประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย 
หรือไมนั้น จําเปนตองมีการกําหนดตัวช้ีวัดผลสําเร็จของการดําเนินงานมาใชวัด  ทําใหสวน
ปฏิบัติการระบบชุมสายที่ 2  ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ตองมีการออกแบบงานพัฒนาระบบ 
การวัดผลการดําเนินกิจกรรมของสวนปฏิบัติการระบบชุมสายที่ 2  ขึ้น โดยกําหนดตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนินกิจกรรมตางๆ  และพัฒนาวิธีดําเนินงาน  การปฏิบัติงาน เพื่อที่จะสามารถควบคุม  
ติดตามและวัดผลการดําเนินงาน และทําการรายงานผลการวัดมาเพื่อใชเปนแนวทางในการวาง
แผนการบริหารงาน การดําเนินงานของสวนปฏิบัติการระบบชุมสายที่ 2  ตอไป  ผูวิจัยจึงมีความ
สนใจ ที่จะศึกษาถึงการดําเนินงานของระบบชุมสายที่ 2  ที่มีประสิทธิภาพนั้นจะใชเครื่องมือหรือ
ตัวชี้วัดอยางไรในการติดตามผลการดําเนินงานของบริษัท ที โอ ที จํากัด (มหาชน)  ของสวน
ปฏิบัติการระบบชุมสายที่ 2 
 

1.2  วัตถุประสงคของงานวิจัย 
  
 1.2.1   เพื่อสรางตัวช้ีวัดวัดผลงานหลักเชิงดุลยภาพ ในการวัดผลการปฏิบัติงานของ 
ศูนยปฏิบัติการระบบชุมสายที่ 2  ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
 1.2.2   เพื่อประเมินความเหมาะสมของตัวช้ีวัดผลงานหลักตามความคิดเห็นของพนักงาน
ของศูนยปฏิบัติการระบบชุมสายที่ 2  ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
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1.3  ความสําคัญของการวิจัย 
 

1.3.1   เปนแนวทางกําหนดคาวัดประสิทธิภาพใหแกสวนปฏิบัติการระบบชุมสายที่ 2 
เพื่อเปนหนวยงานตัวอยาง 

1.3.2   เปนแนวทางในการเลือกวิธีปรับปรุงที่สอดคลองกับความเปนจริงขององคกร 
1.3.3   เปนแนวทางในการกําหนดวิธีการวัดประสิทธิภาพสวนปฏิบัติการระบบชุมสาย 

ที่ 2  มีหลักการและสามารถอธิบายได 
1.3.4   ผูบริหารสามารถนําตัวช้ีวัดที่ไดไปใชเครื่องมือในการบริหารเพื่อการวางแผนและ

กําหนดทิศทางของสวนระบบชุมสายที่ 2 ในอนาคต 
 

1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
 
 1.4.1   ขอบเขตดานพื้นที ่
   การศึกษาครั้งนี้มีพื้นที่ศึกษาอยูในระดับศูนยปฏิบัติการระบบชุมสายที่  2  
ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
 1.4.2   ขอบเขตดานประชากร 
    ในศูนยระบบชุมสายที่ 2   ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  ประกอบดวย
พนักงานปฏิบัติการ  มีจํานวนทั้งสิ้น 66 คน 
 1.4.3   ขอบเขตดานเนื้อหา 
   การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาถึงลักษณะการสรางตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน (KPIs)  
ในลักษณะทั้ง 4  มุมมอง  ไดแก  มุมมองทางการเงิน  มุมมองทางลูกคา  มุมมองทางกระบวนการ 
ภายใน  และมุมมองทางการเรียนรูและพัฒนา  
 

1.5  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
 ในเรื่องของการพัฒนาตัวช้ีวัดความสําเร็จของการปฏิบัติงาน  ผูวิจัยไดมีการรวบรวมนํา
ขอมูลจากเอกสาร แนวคิดตางๆ  แลวนํามาเปนกรอบแนวความคิดดังนี้ 
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ภาพ 1  กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 
 

1.6  นิยามคําศัพทเฉพาะ 
 
 เนื่องจากคําศัพทบางคําที่จะไดกลาวถึงในงานวิจัยนี้  เปนคําที่มีความหมายเฉพาะ  ดังนั้น
เพื่อใหมีความเขาใจในความหมายของคําศัพทเหลานี้ตรงกัน   จึงไดทําการนิยามความหมาย 
ของคําศัพทตางๆ  ไว ดังตอไปนี้ 
 ตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs)  หมายถึง  ตัวช้ีวัดที่มี
ความสําคัญที่สงผลกระทบตอองคกรหรือหนวยงาน 
 กลุมผลสัมฤทธิ์หลัก  (Key Results Area : KRA)  หมายถึง  การกําหนดกลุมงานหลัก 
ส่ิงที่มีความสําคัญตอความสําเร็จขององคกร  เชน รายจายลดลง  ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

กลุมผลสัมฤทธ์ิหลัก 

มุมมอง 
ทาง

มุมมองทางการ
เรียนรูและพัฒนา 

มุมมอง 
ทางลูกคา 

วัตถุประสงคของสายงาน 

แผนกลยุทธและวัตถุประสงคขององคกร 

มุมมอง 
ทางการเงิน 

ตัวช้ีวดั 
ตามความคิดเห็น 
ของพนักงาน 
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เพิ่มขึ้น บุคลากรมีการอบรมเพิ่มขึ้น  ประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มขึ้น เชนอัตราการเสียของ
ระบบชุมสายลดลง 
 ตัวชี้วัดเชิงดุลยภาพ (Balanced Scorecard : BSC)  คือ เครื่องมือที่ทําหนาที่เปล่ียน 
พันธกิจ  (Mission) และกลยุทธ (Strategy)  เปนชุดของการวัดผลการปฏิบัติงานที่ครอบคลุม 
ดานตางๆ  ที่เกี่ยวของไวดังนี้ 
  1)   มุมมองทางการเงิน  หมายถึง  การลดตนทุน  เชน การใชสินทรัพยใหเปน
ประโยชนมากขึ้น ตัวอยางเชน การประหยัดน้ํา และไฟฟา และการเพิ่มขึ้นของรายได  เชน รายได
จากลูกคารายใหม 
  2)  มุมมองทางลูกคา  หมายถึง  ลูกคามีความพึงพอใจที่ใชบริการโทรศัพทของ
บริษัท ที โอ ที จํากัด (มหาชน)  เพิ่มขึ้น  เชน  จํานวนการรองเรียนลดลง  
  3)   มุมมองทางกระบวนการภายใน   หมายถึง  การใหบริการเพื่อเพิ่มคุณคา  
ตัวอยางเชน  การซอมบํารุงไดตามเวลาที่กําหนดไว และมีการบริการหลังขาย ลูกคาก็จะเกิด 
ความพึงพอใจ  
  4)   มุมมองทางการเรียนรูและพัฒนา  หมายถึง ทักษะความสามารถของพนักงาน  
ตัวอยางเชน  จํานวนชั่วโมงที่พนักงานไดรับการอบรมเพียงพอหรือยัง และระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศมีขอมูลที่ทันสมัยมีความถูกตองเพียงใด 
  การประเมินความเหมาะสมตัวชี้วัด  หมายถึง  ตัวช้ีวัดที่มีคาเฉลี่ยอยูระดับเทากับ 
หรือมากกวาที่ผูวิจัยไดกําหนดเอาไว เปนตัวช้ีวัดที่สอดคลองกับความคิดเห็นของพนักงาน  
ที่สามารถนําไปใชงานไดจริง 
 

 
 


