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บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 

การศึกษาเรื่องการพัฒนาตัวช้ีวัดผลงานหลักเชิงดุลยภาพในการปฏิบัติงานของ 
ศูนยระบบชุมสายที่ 2  บริษัท ทีโอที  จํากัด (มหาชน)  เปนการวิจัยเชิงพรรณนาวิเคราะห 
(Descriptive Research)  โดยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล  ซ่ึงมีการกําหนดขั้นตอนการ
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับ แนวคิดทฤษฎี เพื่อนํามาใชในการสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล  การทดสอบเครื่องมือและการวิเคราะห   ซ่ึงแบงขั้นตอนการศึกษาออกเปน  
3  ขั้นดังตอไปนี้ 

ขั้นตอนที่  1  ศึกษารวบรวมตัวช้ีวดัที่เกีย่วของจากเอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของ 
ขั้นตอนที่  2  จัดทํารางตัวช้ีวัดในแตละดาน 
ขั้นตอนที่  3  การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวช้ีวัดผลงานหลัก 

ขั้นตอนที่  1  ศึกษารวบรวมตัวช้ีวัดที่เกี่ยวของจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
ทําการศึกษาเอกสาร การอบรม และจัดทํารางตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานขององคกร 

และของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  และปรึกษาผูเชี่ยวชาญจากศูนยปฏิบัติการระบบชุมสายที่ 2 
จํานวน 4  ทาน เพื่อคัดเลือกตัวช้ีวัดที่เกี่ยวของกับองคกรโดยตรง 

ขั้นตอนที่  2  จัดทํารางตัวช้ีวัดในแตละดานตัวช้ีวัดในแตละดานที่ทําการศึกษา มีดังนี้ 
 1)  ตัวชี้วดัทางการเงิน 

 ดานการลดตนทุน 
(1)   การลดคาทํางานลวงเวลา 
(2)   การลดคาน้ํามันเชื้อเพลิง 
(3)   การลดคาน้ําประปา 
(4)   การลดคาไฟฟา 
(5)   การลดคาวัสดุส้ินเปลือง 
(6)   การลดคาจางยามรักษาการ 

(7)   การลดคาจางแมบานทําความสะอาด 
(8)   การลดคาใชจายในการดูงานตางประเทศ 
(9)   การลดคาใชจายในการสัมมนา และการฝกอบรม 
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(10)  คาเสื่อมราคาของเครื่องมือ 
(11)  คาเสื่อมราคาของอุปกรณชุมสาย 

  ดานการเพิ่มรายได 
(12)  รายไดจากการใชโทรศพัทพื้นฐาน ฝายปฏิบัติการเทคนิค 

นครหลวงที่ 2 
(13)  รายไดที่เพิ่มขึ้นของโทรศัพทพื้นฐาน ฝายปฏิบัติการเทคนิค 

นครหลวงที่ 2 
(14)  รายไดจากลูกคาใหมของโทรศัพทพื้นฐาน ฝายปฏบิัติการเทคนิค 

นครหลวงที่ 2 
(15)  ตนทนุตอรายไดของโทรศัพทพื้นฐาน ฝายปฏิบัติการเทคนิค 

นครหลวงที่ 2 
  ตัวชี้วัดทางลูกคา 

  ดานความพึงพอใจของลูกคา 
(1)   การขอเปดและขอระงับการใชทางไกลทั้งในประเทศและตางประเทศ 
(2)   การขอเปดใช และระงบัการใชโทรศัพทช่ัวคราว 
(3)   การขอเปดและขอระงับการใชบริการพิเศษ (SPC) 
(4)   การขอเปดและขอระงับการใชบริการพิเศษ พีซีที (PCT) 
(5)   การเปดใชเลขหมายติดตั้งใหมการขอยกเลิกการใชเลขหมายพื้นฐาน 

(6)   การเปดเลขหมายติดตั้งใหม ไอเอสดีเอ็น (ISDN) 
(7)   การตัดเลขหมายคางชําระ 

(8)   การเปดใชเลขหมายตอสายคืน 

(9)   การตรวจ แกเลขหมายที่เสียอุปกรณชุมสาย การดเลขหมาย 

(10)  การรายงานผลการตรวจคาใชสูงผิดปกต ิ

(11)  การขอบริการเปด และปดบริการจัดกรุปเรียงหมู 
(12)  การขอเปลี่ยนอัตราคาบริการ 
(13)  การปลดเลขหมายลอก (LOK) 
(14)  การเปด และระงับเลขหมายตดิตามหนี ้
(15)  การทดลองเลขหมายให 1177  กรณี 1177 ทดลองไมได 
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  ตัวชี้วัดทางกระบวนการภายใน 
  ดานการปฏิบตัิงานแผนกบํารุงรักษาใน 

(1)   ตรวจสอบอุปกรณของชุมสาย (Hard Ware) 
(2)   ตรวจสอบหาเหตุเสยี และขอมูลที่ผิดพลาด  (Alarm Fault Message 

Output ) 
(3)   ตรวจสอบแกไขเหตุเสยี (Fault ) 
(4)   ตรวจสอบสัญญาณเชื่อมตอตางๆ (Link ) ของ (RSU, RLU, ELU, DLC, 

V5.2) 
(5)   ตรวจสอบวงจรเชื่อมโยงโครงขาย 
(6)   ตรวจสอบการเรียกเขาและเรียกออก 
(7)   ตรวจสอบการเรียกเขาโทรศัพทเคลื่อนที่ 
(8)   ตรวจสอบสัญญาณเชื่อมตอของ (PRI ) 
(9)   เก็บขอมลูมิเตอรสาธารณะและสงขอมูล 
(10)  เปล่ียนเทปเก็บขอมูลประจําวนั 
(11)  เก็บขอมลูชุมสาย (DMT) ประจํารอบบิลที่กําหนด 
(12)  เก็บขอมลูมิเตอร (CMD )  ประจํารอบบิลที่กําหนด 
(13)  เปล่ียนเทปเก็บขอมูลชุมสาย (RSU ) 
(14)  ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศหองชุมสายและหองสื่อสัญญา 
(15)  ตรวจสอบหองจายไฟฟาและแบตเตอรี่ 

  ตัวชี้วัดทางการเรียนรูและพัฒนา 
  ดานการเพิ่มทกัษะของพนักงาน 

(1)   จํานวนวนัในการอบรม 
(2)   จํานวนชัว่โมงเฉลี่ยในการฝกอบรม 
(3)   มีการฝกอบรมขามสายงานสําหรับงานอื่นๆ 
(4)   จํานวนหวัขอฝกอบรม 
(5)   คะแนนกอนและหลังการทดสอบจากโครงการฝกอบรม 
(6)   จํานวนของบุคลากรที่ผานการทดสอบภายหลังการอบรม 
(7)   คาใชจายในการอบรม 

  ดานการสรางขวัญและกําลังใจของบุคลากร 
(8)   อัตราการขาดงาน 
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(9)   จํานวนขอเสนอแนะของบุคลากรในการปรับปรุงการทํางาน 
(10)  ขอเสนอแนะที่สามารถนําไปปฏิบัติทํางาน 
(11)  การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และจริยธรรม 
(12)  พนกังานที่พอใจในหนาที่ทํางาน 
ดานระบบสารสนเทศ 
(13)  ความเร็วของระบบสารสนเทศ 
(14)  เวลาที่ระบบไมทํางาน 
(15)  การใชประโยชนจากขอมูลเทคโนโลย ี

  ขั้นตอนที่  3  การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวช้ีวัดผลงานหลักเชิงดุลยภาพ  ซ่ึงมี
แนวทางการศึกษาวิจัยตามรายละเอียดดังนี้ 
 

3.1 ประชากร 
 
ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ไดแกพนักงานปฏิบัติงาน ของศูนยระบบชุมสายที่ 2 

(1)- (4) บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ซ่ึงมีจํานวน 66  คน ซ่ึงมีรายละเอียดของแตละศูนย  ดังนี้ 
3.1.1   ศูนยปฏิบัติการระบบชุมสายที่  2  (1)  มีจํานวนพนักงาน  13 คน 
3.1.2   ศูนยปฏิบัติการระบบชุมสายที่  2  (2)  มีจํานวนพนักงาน  21 คน 
3.1.3   ศูนยปฏิบัติการระบบชุมสายที่  2  (3)  มีจํานวนพนักงาน  13 คน 
3.1.4   ศูนยปฏิบัติการระบบชุมสายที่  2  (4)  มีจํานวนพนักงาน  19 คน 

 

3.2  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลในครั้งนี้ คือ  แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น  โดยมี 

แนวคิด   ทฤษฎี   เอกสาร   งานวิจัยท่ีเกี่ยวของเกี่ยวของกับการพัฒนาตัวช้ีวัดผลงานหลัก  
ซ่ึงผูวิจัยไดทําการปรับปรุงคําถามที่ใชในการตั้งแบบสอบถาม กับ  อาจารยที่ปรึกษา  ผูทรงคุณวุฒิ  
ผูที่มีความรูทางดานการสรางตัวช้ีวัดผลงานหลัก ของการทํางานนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไป 
ใหผูทรงคุณวุฒิที่มีความชํานาญ และประสบการณ ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา  (Content 
Validity)  ซ่ึงประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ  3 ทาน คือ 
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1)   ดร.ชัชชาลี รักษตานนทชัย   ประธานกรรมการประสานงานบัณฑิตศกึษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร  
เปนผูทรงคุณวุฒิ ดานภาษา 

2)   นายยกนิ่ง อาศรัยบุญ  ผูจัดการศูนยระบบชุมสายที่ 2 (1)  
สวนปฏิบัติการระบบชุมสายที่ 2  
เปนผูทรงคุณวุฒิ ดานเนื้อหา  
และขอมูลภายในองศกร 

3)   อาจารยมนตชัย พงศกรนฤวงษ  หัวหนางานวิจยั วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม  
เปนผูทรงคุณวุฒิดานสถิต ิ

3.2.1   การทดสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity)  ผานการตรวจสอบของ 
ผูทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ทานแลว ผูวิจัยไดนํากลับมาปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามขอช้ีแนะของ 
ผูทรงคุณวุฒิ ดัชนี (IOC)  ของขอคําถามแตละขอมีคาตั้งแต  .50 ขึ้นไป  และนําเสนอประธาน 
ที่ปรึกษาทราบ 

3.2.2   การหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือ ไดนําแบบสอบถามที่แกไขแลว
ไปทดลองใช (Try Out)  กับพนักงานสวนระบบชุมสายที่ 1  ที่มีการปฏิบัติงานเหมือนกับประชากร
ที่ศึกษาจํานวน 20 คน แลวนําแบบสอบถามมาหาคา สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแอลฟาโดยรวม 
เทากับ  0.95  จึงนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลกับประชากรที่ศึกษา  โดยแบงแบบสอบถาม   
เปน 2  สวนดังนี้ 

สวนที่  1  ไดแก  คําถามที่เกี่ยวกับขอมูลของประชากรไดแก  เพศ  อายุ  ตําแหนง  
การศึกษา  อายุงาน  เปนตน 

สวนที่  2  เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวช้ีวัด 
3.2.3   การเก็บรวมรวมขอมูล  ในการศึกษาในครั้งนี้ผูศึกษาไดทําการเก็บรวบรวมขอมลู

ดังนี้ 
1)   ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลที่ สวนระบบชุมสายที่ 2 บริษัท ทีโอที จํากัด 

(มหาชน) 
2)   เก็บขอมูลโดยการที่ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นนี้ไปทําการสอบถาม 

กับประชากรดวยตนเอง  โดยผูวิจัยอยูรอรับแบบสอบถามโดยทันที  ทั้งนี้ เพื่อทําการชี้แจง 
และอธิบายขอสงสัยใหแกผูตอบแบบสอบถาม  

3)   เก็บรวบรวมและตรวจสอบแบบสอบถามที่ไดจากการตอบแลวทั้งหมด  
เพื่อนําเอาขอมูลที่ไดนั้นมาทําการวิเคราะหขอมูลตอไป 
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3.3   การวิเคราะหขอมูล 
 
  นําเอาแบบสอบถามที่ไดนั้นมาดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

1)   ขอมูลสวนบุคคลของพนักงานนํามาคํานวณโดยใชคาเฉลี่ยรอยละ 
2)   ขอมูลความเหมาะสมของตัวช้ีวัดที่เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 

scale)  กําหนดเกณฑในการใหคะแนนไวดังนี้ 
มากที่สุด กําหนดให 5 คะแนน 
มาก  กําหนดให 4 คะแนน 
ปานกลาง กําหนดให 3 คะแนน 
นอย กําหนดให 2 คะแนน 
นอยที่สุด กําหนดให 1 คะแนน 

3)   คะแนนที่ไดจะนําไปคํานวณคาเฉลี่ย โดยมีเกณฑในการแปลความหมาย 
ของคาเฉลี่ย  ดังนี้  ลักษณะ เปนมาตราประเมินคาเปน 5  ระดับ เหมาะสมมากที่สุด  เหมาะสม 
มากเหมาะสมปานกลาง  เหมาะสมนอย และไมเหมาะสม ตามแนวของ Likert  scale  คือ ขอคําถาม 
กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้  (สุวิมล  ติรกานันท.  2546 : 177-178)  

คาเฉลี่ย  4.50 – 5.00   หมายถึง      เหมาะสมมากที่สุด 
คาเฉลี่ย  3.50 – 4.49   หมายถึง      เหมาะสมมาก 
คาเฉลี่ย  2.50 – 3.49   หมายถึง      เหมาะสมปานกลาง 
คาเฉลี่ย  1.50 – 2.49   หมายถึง      เหมาะสมนอย 
คาเฉลี่ย  1.00 – 1.49   หมายถึง      ไมเหมาะสม 
ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนดคาเฉลี่ยที่ระดับ 3.50  ขึ้นไป  ซ่ึงจะถือวาเปนตัวช้ีวัด 

ที่ผานเกณฑในการประเมิน 
4)   นําผลที่ไดไปทําการประมวลผลเพื่อสรุปผลในแตละดาน 

 
 
 
 

 
 


