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บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 

การศึกษาเรื่องการการพัฒนาตัวช้ีวัดการปฏิบัติงานเชิงดุลภาพกระบวนการภายใน 
สวนติดตั้งและโยกยายอุปกรณระบบสื่อสัญญาณ  บริษัท ทีโอที  จํากัด (มหาชน)  เปนการวิจัย 
เชิงพรรณนา (Descriptive Research)  โดยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล  ซ่ึงมีการกําหนด 
ขั้นตอนการดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับ แนวคิดทฤษฎี เพื่อนํามาใชในการสรางเครื่องมือท่ีใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูล  การทดสอบเครื่องมือและการวิเคราะห  ซ่ึงแบงขั้นตอนการศึกษา 
ออกเปน 3 ขั้นตอน ดังตอไปนี้ 

ขั้นตอนที่  1  ศึกษารวบรวมตัวช้ีวดัที่เกีย่วของจากเอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของ 
ขั้นตอนที่  2  จัดทํารางตัวช้ีวัดในแตละดาน 
ขั้นตอนที่  3  การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวช้ีวัดผลงานหลัก 
 

ขั้นตอนที่  1  ศึกษารวบรวมตัวชี้วัดที่เกี่ยวของจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
ทําการศึกษาเอกสาร การอบรม และจัดทํารางตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานขององคกร  

และของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  และปรึกษาผูเชี่ยวชาญจากสวนติดตั้งและโยกยายอุปกรณ
ระบบสื่อสัญญาณ  บริษัท ทีโอที  จํากัด (มหาชน) จํานวน 4  ทาน เพื่อคัดเลือกตัวชี้วัดที่เกี่ยวของ
กับองคกรโดยตรง 

1)   นาย ดุษฎี  ปวนศิริ   หัวหนาศูนยงานปฏิบัติการถายทอด 
ส่ือสัญญาณภาพและเสียง 

2)   นาย สทาน  เจียมจิตต        หัวหนาศูนยงานปฏิบัติการอุปกรณ 
วิทยุไมโครเวฟ 

3)  นาย ประเนตร  พานิช       หัวหนาศูนยงานวางแผน,วิเคราะหและติดตาม
ประเมินผล 

4)   นาย ราชญั  บุญเจือจันทร    หัวหนาศูนยงานปฏิบัติการอุปกรณมัลติเพล็กซ 
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ขั้นตอนที่  2  จัดทํารางตัวชี้วัดในแตละดานที่ทําการศึกษา  มีดังนี้ 
 
    ดานการพัฒนาความสามารถในการแขงขัน 
     ตัวช้ีวัดทางความพรอมดานอุปกรณและเครื่องมือส่ือสัญญาณ   
      1)  มีอุปกรณและเครื่องเพียงพอกับจํานวนพนักงานที่ปฏิบัติงาน 
  2)  มีอุปกรณส่ือสัญญาณ เพียงพอในการใหบริการกับลูกคา 
      3)  พนักงานมีความรู ความสามารถในการใชอุปกรณส่ือสัญญาณ  
  4)  มีอุปกรณส่ือสัญญาณ ทดแทนเมื่อเกิดเหตุขัดของ   
  5)  การพัฒนาอุปกรณดานเทคโนโลยีสารสนเทศ   
  6)  ระบบฐานขอมูลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีความถูกตองเที่ยงตรง 
  7)  มีการบํารุงรักษาอุปกรณและเครื่องสื่อสัญญาณ 
  8)  อุปกรณส่ือสัญญาณ ที่ใชมีประสิทธิภาพสูงกวาเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขง 
  9)  มีอุปกรณดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใชมีความไวในการสงขอมูล 
  10)  มีระบบความปลอดภัยในการสงขอมูล 
 ตัวชี้วัดทางความรวดเร็วในการใหบริการ 
  11)  คุณภาพในการใหบริการดีกวาคูแขงขันรายอื่นๆ 
  12)  พนักงานมีความพรอม รวดเร็วในการใหบริการ 
  13)  มีระบบการสงขอมลูที่มีคุณภาพดีกวาคูแขง 
  14)  ผูบริหารและหัวหนางานมีการวางแผนงานกอนปฏิบัติการ 
  15)  มีการซอมบํารุงที่มีประสิทธิภาพ 
  16)  อุปกรณและเครื่องมือมีการตรวจเช็คอยูเสมอ 
  17)  มีระบบการติดตอประสานที่ดี 
  18)  มีขั้นตอนในการการสั่งงานที่ดี 
  19)  มีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงอุปกรณใหดีอยูเสมอ 
  20)  ยานพาหนะที่พรอมใชงานมีความเพียงพอหรือไม 
 ดานความเขมเข็งของพนักงาน 
 ตัวช้ีวัดการทํางานเปนทีม 
  21)  พนักงานมีความรวมมือที่ดใีนการทํางาน 
  22)  มีการแลกเปลี่ยนความรูในกลุม 
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  23)  มีความรับผิดชอบรวมกัน 
  24)  มีการยอมรับควานเปนผูนํา 
  25)  มีการยอมรับความแตกตางของบุคคลในกลุม 
  26)  มีการแบงหนาที่แตละคนชัดเจนในการปฏิบัติงาน 
  27)  การแกไขปญหาเฉพาะหนาของผูนํา 
  28)  มีวิธีการทํางานเปนระบบ 
  29)  มีการกําหนดเปาหมายที่ชัดเจน 
  30)  ความเหมาะสมของระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตละครั้ง 

 ตัวชี้วัดกระบวนการระบบพฒันาบุคลากร 
  31)  ความถี่ในการฝกอบรมพนักงานมีความเหมาะสมตอการเปลี่ยนแปลง 

ทางเทคโนโลยี 
  32)  มีการสํารวจทัศนคติความคดิเห็นของพนักงานตอองคกร 
  33)  มีการรับรูขาวสารองคกรจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  34)  การใหบริการและความรวมมือระหวางพนักงาน 
  35)  มีการควบคุมพนักงานในการปฏิบัติงาน 
  36)  ความพรอมในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
  37)  อัตราการเกิดอุบัติเหตุของพนักงาน 
  38)  จํานวนขอรองเรียนของพนักงาน 
  39)  สวัสดิการที่พนักงานไดรับ 
  40)  มีระบบประเมินผลการทํางานของพนักงานที่มีมาตรฐาน  

 ดานความตองการของลูกคา 
  ตัวช้ีวดัการตอบสนองความตองการของลูกคา 
  41)  ความพึงพอใจในการใชบริการของลูกคา 
  42)  จํานวนขอรองเรียนจากลูกคาในแตละเดือน 
  43)  ปริมาณผูที่ใชบริการในแตละเดือน 
  44)  มีการสํารวจคุณภาพการใหบริการ 
  45)  ความหลากหลายของสนิคาและบริการ 
  46)  มีการนําเสนอบริการใหมๆ ตอลูกคา 
  47)  มีอุปกรณส่ือสัญญาณและการใหบริการที่ลูกคารูจัก 
  48)  ความถี่ในการเยี่ยมเยยีนลูกคา (รายตอเดือน) 
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  49)  มีคุณภาพการใหบริการดีกวาคูแขง 
  50)  จํานวนลูกคาที่ขอยกเลิกการใชบริการ 
 ตัวชี้วัดการตอบสนองความกาวหนาทางเทคโนโลยีทางดานโครงขาย 
  51)  มีโครงขายที่มีคุณภาพดีกวาคูแขง 
  52)  มีเครื่องสงขอมูลผานโครงขายที่มีคุณภาพดีกวาคูแขง 
  53)  มีการปรับปรุงอุปกรณโครงขายที่ทันสมัย 
  54)  ระบบฐานขอมูลของระบบโครงขายมีประสิทธิภาพ 
  55)  อุปกรณที่ใชในโครงขายมีการตรวจสอบคุณภาพสม่ําเสมอ 
  56)  พนักงานมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบโครงขาย 
  57)  คาเชาใชบริการมีความเหมาะสมในแตละผลิตภัณฑ 
  58)  มีระบบโครงขายที่ทันสมัย 
  59)  ระบบโครงขายที่มีความไวสูงตามความพอใจของลูกคา 
  60)  มีโครงขายใหบริการเพียงพอตอลูกคา 
 

ขั้นตอนที่  3  การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวชี้วัดผลงานหลักเชิงดุลยภาพ    
 

  การวิจยัคร้ังนีม้ีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้ 
 
3.1  ประชากร  
 
 ประชากร (population)  ที่ใชในการวิจัยสําหรับขั้นตอนนี้ คือ พนักงานบริษัท  ทีโอที  
จํากัด   (มหาชน)  ที่ สังกัดสวนติดตั้งและโยกยายอุปกรณระบบสื่อสัญญาณ   รวม  70 คน   
แบงออกเปนผูจัดการศูนยปฏิบัติการภายในสวนติดตั้งและโยกยายอุปกรณระบบสื่อสัญญาณ  
จํานวน  5 สวนงาน ซ่ึงประกอบดวย 
  1)  งานวางแผน, วิเคราะหและติดตามประเมินผล          จํานวนพนกังาน    6 คน 
   2)  งานปฏิบัตกิารอุปกรณวทิยุไมโครเวฟ                      จํานวนพนกังาน  17 คน 
  3)  งานปฏิบัตกิารอุปกรณมลัติเพล็กซ                           จํานวนพนกังาน  17 คน   
  4)  งานปฏิบัตกิารอุปกรณเคเบิลใยแกวนําแสง              จํานวนพนกังาน  11 คน 
  5)  งานปฏิบัตกิารถายทอดสื่อสัญญาณภาพและเสียง     จํานวนพนกังาน  21 คน   
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3.2 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลในครั้งนี้ คือ  แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น  โดยมี 

แนวคิด   ทฤษฎี   เอกสาร   งานวิจัยท่ีเกี่ยวของเกี่ยวของกับการพัฒนาตัวช้ีวัดผลงานหลัก  
ซ่ึงผูวิจัยไดทําการปรับปรุงคําถามที่ใชในการตั้งแบบสอบถาม กับ  อาจารยที่ปรึกษา  ผูทรงคุณวุฒิ  
ผูที่มีความรูทางดานการสรางตัวช้ีวัดผลงานหลัก ของการทํางานนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไป 
ใหผูทรงคุณวุฒิที่มีความชํานาญ และประสบการณ ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา  (Content 
Validity)  ซ่ึงประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ  4 ทาน คือ 

1)  ดร.ชัชชาลี  รักษตานนทชัย   ประธานกรรมการประสานงานบัณฑิตศกึษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร  

2)  ดร.ศิริวัฒน  จิระเดชประไพ   ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร  
3)  นายดุษฎี  ปวนศิริ ผูจัดการศูนยปฏิบัติการถายทอด 

ส่ือสัญญาณภาพและเสียง สวนติดตั้ง 
และโยกยายอุปกรณระบบสือ่สัญญาณ 

4)  นายยกนิ่ง  อาศรยับุญ  ผูจัดการศูนยระบบชุมสายที่ 2 (1)  
สวนปฏิบัติการระบบชุมสายที่ 2  

3.2.1  การทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity)  ผานการตรวจสอบ 
ของผูทรงคุณวุฒิทั้ง 4 ทานแลว ผูวิจัยไดนํากลับมาปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามขอช้ีแนะ 
ของผูทรงคุณวุฒิ ดัชนี (IOC)  ของขอคําถามแตละขอมีคาตั้งแต  .50 ขึ้นไป  และนําเสนอประธาน 
ที่ปรึกษาทราบ 

3.2.2  การหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือ ไดนําแบบสอบถามที่แกไขแลว 
ไปทดลองใช (Try Out )  กับพนักงานสวนติดตั้งและโยกยายอุปกรณระบบสื่อสัญญาณ   
ที่มีการปฏิบัติงานเหมือนกับประชากรที่ศึกษา  จํานวน 20 คน แลวนําแบบสอบถามมาหาคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแอลฟา โดยรวมเทากับ  0.95  จึงนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลกับ 
ประชากรที่ศึกษา  โดยแบงแบบสอบถามเปน 2  สวนดังนี้ 

สวนที่  1  ไดแก  คําถามที่เกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบ  ไดแก  เพศ  อายุ  
ตําแหนง  การศึกษา  อายุงาน  เปนตน 

สวนที่  2  เปนแบบสอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวช้ีวัด 
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3.3  การเก็บรวมรวมขอมูล   
 
  ในการศึกษาในครั้งนี้ผูศึกษาไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 

1)   ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลที่สวนติดตั้งและโยกยายอุปกรณระบบ 
ส่ือสัญญาณ บริษัท ที โอ ที  จํากัด (มหาชน) 

2)   เก็บขอมูลโดยการที่ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นนี้ไปสงใหแกประชากร
ดวยตนเอง  โดยผูวิจัยอยูรอรับแบบสอบถามโดยทันที  ทั้งนี้เพื่อทําการชี้แจงและอธิบายขอสงสัย 
ใหแกผูตอบแบบสอบถาม  

3)   เก็บรวบรวมและตรวจสอบแบบสอบถามที่ไดจากการตอบแลวทั้งหมด  
เพื่อนําเอาขอมูลที่ไดนั้นมาทําการวิเคราะหขอมูลตอไป 

 

3.4  การวิเคราะหขอมูล 
 
  นําเอาแบบสอบถามที่ไดนั้นมาดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

1)  ขอมูลสวนบุคคลของพนักงานนํามาคํานวณโดยใชคาเฉลี่ยรอยละ 
2)  ขอมูลความเหมาะสมของตัวช้ีวัดที่เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 

scale)  กําหนดเกณฑในการใหคะแนนไว ดังนี้ 
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, หนา 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 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

 

86 

คาเฉลี่ย  1.00 – 1.49    หมายถึง      ไมเหมาะสม 
ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนดคาเฉลี่ยที่ระดับ 3.50  ขึ้นไป  ซ่ึงจะถือวาเปนตัวช้ีวัด 

ที่ผานเกณฑในการประเมิน 
 


