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บทคดัย่อ 
อไจล ์เป็นแนวคดิการด าเนินโครงการพฒันาระบบสารสนเทศทีเ่น้นการจดัการความต้องการผูใ้ชท้ี่มคีวามไม่แน่นอน 

โดยมผีูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลูกคา้ ที่มบีทบาทส าคญัในการขบัเคลื่อนความต้องการผูใ้ชร้่วมกบัทมีพฒันาและผูใ้ชร้ะบบให้
พฒันาในทศิทางทีเ่หมาะสม และเน่ืองจากแนวโน้มการน าอไจลม์าประยุกตใ์ชท้ีม่ากขึน้ งานวจิยัน้ีจงึมจีุดมุ่งหมายเพื่อตอบ
ค าถามว่า ผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลูกคา้ตอ้งมสีมรรถนะในดา้นใดบา้งเพื่อสนับสนุนความรบัผดิชอบของการปฏบิตังิานดา้น
การจดัการความตอ้งการผูใ้ช ้

การเกบ็ขอ้มลูเชงิปรมิาณจากกลุ่มตวัอย่างซึ่งมปีระสบการณ์ในการท างานร่วมกบัผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้จ านวน 
187 คน พบว่า การเขา้ใจตวัระบบทีก่ าลงัพฒันา การเจรจาต่อรอง การแกปั้ญหา การเขา้ใจภาพเชงิธุรกจิ และการก ากบั
ตนเอง เป็นสมรรถนะทีส่ าคญัต่อการปฏบิตังิานดา้นการจดัการความตอ้งการผูใ้ชข้องผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้ ในขณะที่
สมรรถนะในการจดัการดา้นการจดัการโครงการในภาพรวมนัน้ แมว้า่มสีว่นชว่ยในการปฏบิตังิาน แต่ไมโ่ดดเด่น เน่ืองจากมี
ผูจ้ดัการโครงการทีร่บัผดิชอบสว่นงานน้ีโดยตรง 

ผลการศกึษาน้ีช่วยยนืยนัถงึกรอบแนวคดิสมรรถนะทีส่ าคญัของผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้ในการปฏบิตังิานดา้นการ
จดัการความตอ้งการผูใ้ช ้โดยสามารถน าไปเป็นแนวทางการพฒันาบุคลากร และพฒันาหลกัสตูรส าหรบัสถาบนัการศกึษา 
เพือ่รองรบัความทา้ทายในการพฒันาระบบสารสนเทศตามหลกัการอไจลท์ีม่แีนวโน้มขยายตวัอยา่งต่อเนื่อง 
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Abstract 
Agile is the information system development concept introduced with an aim to create the process that 

capable for dealing with user requirements uncertainty. Customer representative comes up as an Agile role 
responsible for collaborating with both development team and users to manage the overall user requirements into 
the proper development direction. The role is getting more important, as Agile use is growing. Hence, this has 
risen up the research question – what are the customer representative’s competencies that influence user 
requirements management responsibilities?  

The research is quantitative research. The data from 187 people who have experienced in Agile 
development project was collected and analyzed by factor analysis and multiple regression. The result has 
revealed that customer representative should be competent in system domain, negotiation, problem solving, 
business domain, and self-regulation. The analysis has also demonstrated that management focusing on overall 
project is an optional competency for customer representative. 

The result of this study supports the theoretical competencies framework for customer representatives’ user 
requirements management responsibility. Both business organizations and educational institutes can also apply 
this research result as the guideline to educate the employees and students for the dramatically challenging 
information system development in Agile environment. 
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1. บทน ำ 
ความตอ้งการน าระบบสารสนเทศเขา้มาประยุกตใ์ชใ้นองคก์รนัน้ก าลงัเพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ือง อยา่งไรกต็ามการแขง่ขนัที่

สูงขึ้นในทุกๆด้านของโลกธุรกิจท าให้ความต้องการผู้ใช้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ ความต้องการของผู้ใช้ในช่วงต้น ไม่
สามารถประยุกต์ใช้ได้จรงิเมื่อถึงช่วงปลายของโครงการ ก่อให้เกิดการสูญเสยีต้นทุนโดยเปล่าประโยชน์ขององค์กร 
(Chakraborty, Sarker, and Sarker, 2010) และแสดงใหเ้หน็วา่การเน้นการจดัการกบัความตอ้งการลกูคา้เฉพาะช่วงตน้
ของโครงการนัน้ เริม่ไมเ่หมาะสมในสภาวะปัจจุบนั (Cao and Ramesh, 2008) 

รปูแบบวศิวกรรมความตอ้งการ (Requirement Engineering) แบบดัง้เดมิ ซึง่เป็นกระบวนการทีซ่บัซอ้น ก าลงัสวนทาง
กบัความตอ้งการในปัจจุบนัทีต่้องการกระบวนการที่ยดืหยุ่นและรวดเรว็ ซึ่งหน่ึงในแนวทางน้ีคอืการประยุกต์ ใชว้ศิวกรรม
ความตอ้งการแบบอไจล์ (Agile) โดยจะมวีธิกีารท างานเฉพาะเพื่อส่งมอบซอฟต์แวรท์ีม่คีุณค่าต่อธุรกจิอย่างสม ่าเสมอ 
รวมทัง้เน้นการสือ่สารทีท่ าความเขา้ใจระหว่างลกูคา้และทมีพัฒนาซึง่ด าเนินไปตลอดทัง้โครงการ โดยพบว่ามแีนวโน้มการ
เตบิโตทีต่่อเน่ืองของการน าอไจลม์าใชใ้นอุตสาหกรรมพฒันาซอฟตแ์วรต์่างๆอยา่งต่อเน่ือง  (“Version One - 8th Annual 
State of Agile Survey”, 2014)  

หน่ึงในบทบาทหน้าทีท่ีส่ าคญัของการจดัการความตอ้งการผูใ้ชใ้นโครงการพฒันาซอฟตแ์วรแ์บบ  อไจลน์ัน้คอืผูป้ฏบิตัิ
หน้าที่ตวัแทนลูกค้า (Customer Representative) ที่ท าหน้าที่ตวัแทนลูกค้าทัง้ในการระบุความต้องการจากผู้ใช ้
(Requirement Identification) การท าความเขา้ใจความตอ้งการเหล่านัน้ใหถ้่องแท ้(Requirement Clarification) การจดั
เรยีงล าดบัความส าคญัของความต้องการจากผูใ้ช ้(Requirement Prioritization) การตอบขอ้สงสยันักพฒันาระบบ การ
ด าเนินการตดัสนิใจในเรื่องส าคญัต่างๆ ทัง้หมดน้ีภายใต้จุดมุ่งหมายคอืการท าใหม้ัน่ใจว่าซอฟต์แวรท์ีก่ าลงัพฒันานัน้ตรง
ตามความตอ้งการผูใ้ช ้(Matook and Maruping, 2014) และเกดิมลูค่าในทางธุรกจิ (Tripathi and Goyal, 2014) ซึง่ใน
งานวจิยัโดย De-Ste-Croix and Easton (2008) ไดก้ลา่วถงึงานตวัแทนลกูคา้วา่ถอืเป็นสิง่ทีท่า้ทาย  

จากขอ้มลูทีก่ลา่วมาในขา้งตน้ ภายใตค้วามส าคญัของการจดัการความตอ้งการผูใ้ชซ้ึง่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ในหลกัอไจล ์
รวมทัง้ลกัษณะหน้าที ่และวธิกีารท างานในการจดัการความตอ้งการผูใ้ชท้ีเ่ปลีย่นไป รวมถงึความทา้ทายในการจดัการความ
ตอ้งการผูใ้ชท้ีย่งัคงพบไดใ้นโครงการอไจล ์จงึเกดิค าถามวา่สมรรถนะในดา้นใดของผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้ทีม่อีทิธพิล
ต่อความรบัผดิชอบของการปฏบิตังิานดา้นการจดัการความตอ้งการผูใ้ช ้ 

 
2. ทฤษฎีและงำนวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
2.1 กำรพฒันำซอฟตแ์วรแ์บบอไจล ์และผูป้ฏิบติัหน้ำท่ีตวัแทนลกูค้ำ   

Smith and Sidky (2009) กล่าวถงึ 3 องคป์ระกอบของการพฒันาซอฟตแ์วรแ์บบอไจล ์ ไดแ้ก่ (1) แนววธิปีฏบิตั ิ     
(2) หลกัการ และ (3) คุณค่าหลกั โดยแนววธิปีฏบิตัจิะถูกน าเสนอเพิม่เตมิขึน้เรื่อยๆ (“Guide to Agile Practice”, 2013) 
โดยถา้นับถงึช่วงเวลาด าเนินงานวจิยัน้ี (25 ตุลาคม 2557) จะแจกแจงไดท้ัง้สิน้ 60 หลกัปฏบิตั ิ เพื่อน ามาปฏบิตัใิห้
กระบวนการพฒันาด าเนินไปภายใตห้ลกัการ 12 ขอ้ทีป่ระกาศไว ้ซึง่หลกัการเหล่านัน้มุง่สู่การสรา้งคุณค่าหลกัของอไจลซ์ึง่
ถูกระบุไวใ้นรปูถอ้ยแถลงอุดมการณ์แห่งอไจล์ (Agile Manifesto) โดยมทีัง้สิน้ 4 ประการ (“Agile Manifesto”, 2014) 
ทัง้หมดนี้ดงัแสดงในตารางที ่1 และ 2 
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ตารางที ่1 แสดงถอ้ยแถลงอุดมการณ์แหง่อไจลท์ัง้ 4 ประการ 
ถ้อยแถลงอดุมกำรณ์แห่งอไจล ์

1) ใหค้วามส าคญักบัคนและการมปีฎสิมัพนัธก์นั มากกวา่การท าตามขัน้ตอนและเครือ่งมอื  
2) ใหค้วามส าคญักบัซอฟตแ์วรท์ีน่ าไปใชง้านไดจ้รงิ มากกวา่เอกสารทีค่รบถว้นสมบรูณ์ 
3) ใหค้วามส าคญักบัการรว่มมอืท างานกบัลกูคา้ มากกวา่การต่อรองใหเ้ป็นไปตามสญัญา  
4) ใหค้วามส าคญักบัการตอบรบักบัการเปลีย่นแปลง มากกวา่การท าตามแผนทีว่างไว ้

 
ตารางที ่2 แสดงหลกัการของอไจลท์ัง้ 12 ขอ้ 

หลกักำรของอไจล ์
1) ความส าคญัสงูสดุของพวกเราคอืความพงึพอใจของลกูคา้ทีม่ตี่อการสง่มอบซอฟตแ์วรท์ีม่คีุณค่าต่อลกูคา้ตัง้แต่ตน้

อยา่งต่อเนื่อง  
2) ยอมรบัการเปลื่ยนแปลงความตอ้งการของลกูคา้แมใ้นชว่งทา้ยของการพฒันา สามารถแปรเอาความเปลีย่นแปลงมา

เป็นความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัของลกูคา้  
3) สง่มอบซอฟตแ์วรท์ีใ่ชง้านไดจ้รงิอยา่งสม ่าเสมอ อาจเป็นทุกสองถงึสามสปัดาหห์รอืทุกสองถงึสามเดอืน โดยควรท า

ใหร้ะยะเวลาระหวา่งการสง่มอบนัน้สัน้ทีส่ดุเท่าทีเ่ป็นไปได ้ 
4) ตวัแทนจากฝ่ายธุรกจิและนกัพฒันาจะตอ้งท างานรว่มกนัเป็นประจ าทุกวนัตลอดโครงการ  
5) ท าใหแ้น่ใจวา่สมาชกิโครงการเขา้ใจและมจีุดมุง่หมายของโครงการรว่มกนั สรา้งสภาวะแวดลอ้มและใหก้ารสนบัสนุน

ในสิง่ทีพ่วกเขาตอ้งการและใหค้วามไวว้างใจแก่พวกเขาในการทีจ่ะท างานใหบ้รรลุเป้าหมายนัน้  
6) วธิทีีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสดุในการถ่ายทอดขอ้มลูต่างๆไปสูท่มีพฒันาและภายในทมีพฒันาเองคอืการ

พดูคุยแบบซึง่หน้า 
7) ซอฟตแ์วรท์ีใ่ชง้านไดจ้รงิเป็นตวัหลกัในการวดัความกา้วหน้าของโครงการ 
8) สนบัสนุนใหเ้กดิการพฒันาแบบยัง่ยนื กลา่วคอืผูส้นบัสนุน นกัพฒันา และตวัแทนผูใ้ช ้ควรจะสามารถรกัษาอตัรา

ความเรว็ในการท างานรว่มกนัใหค้งทีไ่ดต้ลอดไป  
9) การใสใ่จในความเป็นเลศิทางเทคนิคและงานออกแบบทีด่อียา่งต่อเน่ือง  
10) ใหค้วามส าคญักบัความเรยีบงา่ยหรอืศลิปะในการท างานอยา่งพอเพยีง 
11) สถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร ์ความตอ้งการของลกูคา้ และงานออกแบบทีด่ทีีส่ดุ เกดิจากทมีทีบ่รหิารจดัการตวัเองได้  
12) ทมีจะตอ้งมกีารก าหนดชว่งเวลาหนึ่งๆทีจ่ะท าการประเมนิเป็นประจ าเพือ่ยอ้นกลบัไปตรองดสูิง่ทีผ่า่นมาเพื่อหาทาง
ทีจ่ะพฒันาความม ี
     ประสทิธผิลของทมีแลว้น าสิง่เหล่านัน้มาปรบัปรงุและเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของทมี 

 
หลกัการอไจล์นัน้ถูกน าไปประยุกต์ใชไ้ด้ภายใต้โครงการพฒันาซอฟต์แวรใ์นหลายระเบยีบวธิ ี(Chemuturi, 2013; 

Qasaimeh, Mehrfard, and Hamou-Lhadj, 2008) โดยกลุ่มระเบยีบวธิทีีพ่บเหน็อยา่งกวา้งขวาง ไดแ้ก่ สกรมั (Scrum) 
ครสิตลั (Crystal) เอ๊กซต์รมีโปรแกรมมิง่ (Extreme Programming: XP) การพฒันาแบบไดนามกิ (Dynamic Software 
Development) การพฒันาโดยใชฟี้เจอรข์บัเคลื่อน (Feature Driven Development) และการพฒันาแบบอแด๊ปทฟี 
(Adaptive Software Development) ซึง่ทัง้หมดลว้นมแีนวทางการพฒันาทีเ่ป็นไปแบบหลายวงรอบสัน้ๆ (Iteration) เพื่อต่อ
ยอดความตอ้งการผูใ้ช ้เสรมิคุณคา่ และคอ่ยๆเพิม่ความสมบรูณ์ของตวัซอฟตแ์วรเ์หล่านัน้ 
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การมีตัวแทนลูกค้าท างานเป็นส่วนหน่ึงของทีมพัฒนาเป็นคุณลักษณะร่วมของโครงการอไจล์ในทุกรูปแบบ 
(Chemuturi, 2013) โดยเป็นหนึ่งบทบาทส าคญัของผูท้ีด่แูลเรือ่งความตอ้งการผูใ้ช ้ซึง่มกีารก าหนดหรอืมชีื่อเรยีกทีแ่ตกต่าง
กนัไปในแต่ละระเบยีบวธิตี่างๆ ภายใตห้ลกัอไจล์ เช่น ออนไซดค์สัโตเมอรใ์นระเบยีบวธิเีอ๊กซต์รมีโปรแกรมมิง่ โปรดกัซ ์ 
โอวเ์นอรใ์นระเบยีบวธิสีกรมั (Matook and Maruping, 2014) แอมบาสเดอรย์สูเซอร์วชิ ัน่นารี ่ แอดไวเซอรย์สูเซอร ์        
ในระเบยีบวธิพีฒันาแบบไดนามกิ (Chemuturi, 2013) โดยไมว่า่จะมกีารก าหนดชื่อเรยีกทีช่ดัเจนหรอืไม่ ความคาดหวงัของ
ผู้ปฏิบตัิหน้าที่น้ีคือการช่วยเหลือทีมพฒันาเพื่อให้มัน่ใจได้ว่าก าลงัด าเนินไปในแนวทางที่ตรงกบัความคาดหวงัลูกค้า  
(Matook and Maruping, 2014) งานวจิยัโดย Paetsch et al. (2003)  ไดก้ล่าวถงึความส าคญัของการเขา้มามสีว่นรว่มของ
ลกูคา้ โดยเป็นเหตุผลหลกัทีก่ าหนดความส าเรจ็และลดความยากล าบากในการด าเนินโครงการพฒันาซอฟตแ์วร ์ 
2.2 กรอบแนวคิดสมรรถนะของตวัแทนลกูค้ำในอไจล ์  

จากงานวจิยัเชงิคุณภาพ Matook and Maruping (2014) ไดเ้สนอตวัแบบสมรรถนะของผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลูกคา้ 
โดยผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้จ าเป็นตอ้งมสีมรรถนะในสามสว่นหลกั อนัไดแ้ก่  กลุ่มสมรรถนะส่วนงำนธรุกิจ – เป็น
กลุ่มที่เกี่ยวขอ้งกบัมุมมองด้านธุรกจิโดยเน้นถงึสภาพแวดลอ้มกระบวนงานของลูกคา้และการจดัการโครงการซอฟต์แวร ์
กลุ่มสมรรถนะส่วนควำมสมัพนัธ์ทำงสงัคม  – เป็นกลุ่มของสมรรถนะในมุมมองทีต่วัแทนลูกคา้ตอ้งเขา้ไปมคีวาม
เกีย่วขอ้งกบัสงัคมและบุคคล โดยเน้นย า้ไปทีก่ารมปีฏสิมัพนัธแ์ละการสรา้งความสมัพนัธก์บัสว่นงานต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง กลุ่ม
สมรรถนะส่วนกำรด ำเนินกำรพฒันำระบบ – เป็นกลุ่มของสมรรถนะซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัตวัระบบที่ก าลงัพฒันา โดยเน้น
มุมมองของกระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ แต่ไมค่รอบคลุมมุมมองของเทคนิคการสรา้งซอฟตแ์วร ์รวมทัง้ไดร้ะบุถงึ ควำม
รบัผิดชอบของกำรปฏิบติังำนด้ำนกำรจดักำรควำมต้องกำรผู้ใช้ ว่าเป็นหน่ึงในความรบัผดิชอบชดัแจง้ของผูป้ฏบิตัิ
หน้าทีต่วัแทนลกูคา้ โดยประกอบไปดว้ย 3 สว่นหลกั ไดแ้ก่ (1) การระบุใหค้วามตอ้งการผูใ้ช ้(2) การท าใหค้วามตอ้งการ
ผูใ้ชม้คีวามกระจา่ง และ (3) การจดัเรยีงล าดบัความส าคญัของความตอ้งการผูใ้ช ้ 
2.3 วรรณกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกบัสมรรถนะในกำรจดักำรควำมต้องกำรผูใ้ช้ 

นอกเหนือจากกรอบแนวคดิสมรรถนะของ Matook and Maruping (2014) แลว้นัน้ งานวจิยัอื่นๆยงัไดก้ล่าวถงึ
สมรรถนะต่างๆที่จ าเป็นและมสีว่นช่วยในการปฏบิตังิานดา้นความต้องการผูใ้ช ้ดงัเช่น สมรรถนะในกำรเข้ำใจภำพเชิง
ธรุกิจ – ที่มคีวามจ าเป็นต่อการท างานภายใตส้ภาพแวดลอ้มที่อาจเกดิความเปลี่ยนแปลงทางดา้นความตอ้งการผูใ้ชไ้ด้
ตลอดเวลา (Tripathi and Goyal, 2014) สมรรถนะในกำรแก้ปัญหำ – ทีจ่ าเป็นส าหรบักระบวนการวศิวกรรมความ
ตอ้งการทีม่กัจะเตม็ไปดว้ยกจิกรรมการแกปั้ญหาทีซ่บัซอ้นและด าเนินไปตลอดเวลา (Cybulski et al., 2003) สมรรถนะใน
กำรเจรจำต่อรอง – ทีจ่ าเป็นส าหรบักระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร ์โดยถอืวา่เป็นธรรมชาตขิองวฒันธรรมแบบอไจลท์ีต่อ้ง
มกีารเจรจาต่อรอง (Lindvall et al., 2002) สมรรถนะในกำรก ำกบัตนเอง – ทีจ่ าเป็นส าหรบัการปฏบิตังิานภายใต้
สภาพแวดลอ้มโครงการแบบอไจลท์ีม่คีวามยดืหยุน่ (Maruping, Venkatesh and Agarwal, 2009)  สมรรถนะในกำร
จดักำร – ซึง่มคีวามจ าเป็นต่อบทบาทหน้าทีใ่หม่ๆ ทีก่ าลงัจะเกดิขึน้ของบุคคลากรดา้นระบบสารสนเทศ โดยโครงการอไจล์
ทีป่ระสบความส าเรจ็จะเกดิจากการจดัการทีด่ ี(Chow and Cao, 2008; Lee, Trauth and Farwell, 1995) และ สมรรถนะ
ในกำรเข้ำใจตวัระบบท่ีก ำลงัพฒันำ – โดยในกระบวนการวศิวกรรมความต้องการ การประสานงานเกี่ยวกบัความ
ตอ้งการผูใ้ช ้ทัง้ตวัแทนผูใ้ชแ้ละตวัแทนนักพฒันาตอ้งมองระบบทีพ่ฒันาใหเ้ป็นภาพเดยีวกนั ซึ่งการมองภาพเดยีวกนักบั
ทมีนัน้จะท าใหเ้กดิผลสมัฤทธิข์องงานทีด่ ี(Chakraborty, Sarker and Sarker, 2010; Jonker et al., 2011) 
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3. กรอบแนวคิดและสมมติฐำนกำรวิจยั 
การประมวลตวัแบบของ Matook and Maruping (2014) รว่มกบัการทบทวนวรรณกรรมเพิม่เตมิ สามารถสรุปจ าแนก

เป็นสมมุตฐิาน 1-6 (H1-H6) อนัเป็นปัจจยัสมรรถนะต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งและมอีทิธพิลเชงิบวกต่อการปฏบิตังิานดา้นการ
จดัการความตอ้งการผูใ้ชข้องตวัแทนลกูคา้ ดงัน้ี (H1) สมรรถนะในการเขา้ใจภาพเชงิธุรกิจ (H2) สมรรถนะในการแกปั้ญหา 
(H3) สมรรถนะในการเจรจาต่อรอง (H4) สมรรถนะในการก ากบัตนเอง  (H5) สมรรถนะในการจดัการ และ (H6) สมรรถนะ
ในการเขา้ใจตวัระบบทีก่ าลงัพฒันา ดงักรอบการวจิยัในภาพที ่1 
 

 
ภาพที1่ แสดงกรอบการวจิยัและสมมตุฐิานเบือ้งตน้ 

 

4. วิธีกำรวิจยั  
การด าเนินการวจิยั ใชก้ารประมวลขอ้มลูจากการทบทวนวรรณกรรม และจากการส ารวจโดยเก็บขอ้มลูเชงิปรมิาณผ่าน

แบบสอบถาม โดยมกีลุ่มเป้าหมายคอืผูม้ปีระสบการณ์การปฏบิตังิานรว่มกบัตวัแทนลกูคา้ในโครงการอไจล์เป็นระยะเวลา
ไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน ซึง่จากการทบทวนวรรณกรรมในอดตีนัน้ ได้ขอ้ค าถามส าหรบัแบบสอบถามทัง้สิน้ 37 ขอ้ (Bassellier 
and Benbasat, 2004; Matook and Maruping, 2014; Li et al., 2011; Brennan et al., 2011; Leach, Liu and Johnson, 
2005; Stratman and Roth, 2002; Chen et al., 2009) จงึไดด้ าเนินการทดสอบขอ้ค าถามในเบือ้งตน้กบักลุ่มตวัอยา่ง
จ านวน 40 คน โดยมกีารสุม่สมัภาษณ์กลุม่ตวัอยา่งเพื่อสอบถามความเขา้ใจรวมถงึตรวจสอบความเทีย่งในเบือ้งตน้ ซึง่จาก
การทดสอบน้ีไม่พบว่าขอ้ค าถามใดแสดงคุณสมบตัทิี่สมควรถูกตดัออกก่อนการเกบ็ขอ้มูลจรงิ จากนัน้แบบสอบถามไดถู้ก
น าไปกระจายยงักลุ่มตวัอย่างเป้าหมาย โดยไดร้บัแบบสอบถามตอบกลบัจ านวน 198 ตวัอย่าง ส าหรบัการน าไปวเิคราะห์
ขอ้มลูในสว่นถดัไป 
 

5. ผลกำรวิจยั 
จากแบบสอบถามตอบกลบัจ านวน 198  ตวัอย่าง ซึ่งภายหลงัจากการคดักรองแบบสอบถามซึ่งมขีอ้มูลไม่สมบูรณ์ มี

การตอบขอ้ค าถามที่โน้มเอยีงผดิปกติ และไม่ผ่านเกณฑ์ขอ้ค าถามคดักรอง ส าหรบัการน ามาวเิคราะห์ทัง้สิน้จ านวน 11  
ตวัอยา่งออกนัน้ เหลอืแบบสอบถามจ านวน 187 ตวัอยา่งทีน่ าไปวเิคราะหข์อ้มลู โดยมรีายละเอยีดการวเิคราะหด์งัต่อไปนี้ 
5.1 กำรทดสอบข้อตกลงเบือ้งต้นทำงสถิติ 

ก่อนการวเิคราะห์ขอ้มูลที่ได้จากแบบสอบถามนัน้ ได้ท าการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามโดยใช้ค่า
สมัประสทิธิค์อนแบคอลัฟ่าทีเ่กณฑ ์0.7 ขึน้ไป (Nunnally, 1978) ซึง่ในขัน้ตอนน้ีไดม้กีารตดัขอ้ค าถามบางสว่นออกเพื่อให้



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่2 ฉบบัที ่3 เดอืน กรกฎาคม-กนัยายน 2559 หน้า 71 

 

ได้ค่าสัมประสิทธิค์อนแบคอัลฟ่าที่สูงที่สุด จากนัน้จึงท าการตรวจสอบความตรงของข้อค าถามด้วยการวิเคราะห์
องค์ประกอบ (Factor Analysis) โดยขอ้ค าถามทีเ่กาะกลุ่มกนัในแต่ละปัจจยัตอ้งมคี่าน ้าหนักองคป์ระกอบ (Factor 
Loading) ตัง้แต่ 0.45 ซึ่งถอืเป็นค่าขัน้ต ่าทีย่อมรบัส าหรบัการวเิคราะหข์อ้มลูกบักลุ่มตวัอย่างจ านวนตัง้แต่ 150-199 
ตวัอย่าง (Hair et al., 2010) ซึง่ผลจากการวเิคราะหน์ัน้ไดม้กีารตดัขอ้ค าถามบางสว่นทีม่คี่าน ้าหนักองคป์ระกอบไม่ถงึ
เกณฑท์ีก่ าหนดออก ในสว่นการแตกตวัขององคป์ระกอบนัน้พบว่าไม่แตกต่างไปจากทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นกรอบการวจิยั คอื 6 
องคป์ระกอบส าหรบักลุ่มทีเ่ป็นปัจจยัสว่นตวัแปรอสิระ และ 1 องคป์ระกอบส าหรบักลุ่มทีเ่ป็นปัจจยัสว่นตวัแปรตาม ทัง้หมด
น้ีดงัแสดงในตารางที ่3 และ 4  
 

ตารางที ่3 แสดงปัจจยัหลงัการวเิคราะหค์า่คอนแบคอลัฟ่า และวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ ในสว่นตวัแปรอสิระ 

ปัจจยัและข้อค ำถำม ค่ำเฉล่ีย 
ค่ำ

เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

ค่ำน ้ำหนัก
องคป์ระกอบ 

1. สมรรถนะในกำรเข้ำใจภำพเชิงธรุกิจ (Cronbach's alpha = 0.847) 
1.1 ผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้มคีวามสามารถเขา้ใจเป้าหมายและ
วตัถุประสงคข์ององคก์รทีจ่ะน าระบบทีพ่ฒันาไปใช ้

3.71 0.71 0.647 

1.2 ผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้มคีวามสามารถเขา้ใจปัจจยัแวดลอ้มภายนอก
ต่างๆขององคก์รทีจ่ะน าระบบทีพ่ฒันาไปใช ้

3.50 0.76 0.709 

1.3 ผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้มคีวามสามารถเขา้ใจความสมัพนัธข์อง
หน่วยงานภายในต่างๆในองคก์รทีจ่ะน าระบบทีพ่ฒันาไปใช ้

3.56 0.72 0.687 

1.4 ผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้ตวัแทนลกูคา้มคีวามสามารถเขา้ใจ
กระบวนการท างานขององคก์รทีจ่ะน าระบบทีพ่ฒันาไปใช ้ 

3.64 0.73 0.613 

1.5 ผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้มคีวามสามารถเขา้ใจโอกาสใหม่ๆ อนัเป็น
ประโยชน์ต่อองคก์รทีจ่ะเกดิขึน้จากการน าระบบทีพ่ฒันาไปใช ้

3.66 0.71 0.714 

1.6 ผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้มคีวามสามารถเขา้ใจวธิกีารวดัผลการ
ด าเนินงานขององคก์รทีจ่ะน าระบบทีพ่ฒันาไปใช้ 

3.52 0.78 0.712 

2. สมรรถนะในกำรแก้ปัญหำ (Cronbach's alpha = 0.860) 
2.1 ในการแกปั้ญหานัน้ผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้ตอ้งสามารถระบุปัญหาที่
เกดิขึน้จรงิตามสถานการณ์ได ้

3.70 0.75 0.614 

2.2 ในการแกปั้ญหานัน้ผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้ตอ้งสามารถอธบิาย
รายละเอยีดลกัษณะของปัญหาทีเ่กดิขึน้ได ้

3.59 0.77 0.796 

2.3 ในการแกปั้ญหานัน้ผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้มคีวามสามารถ
ประเมนิผลไดผ้ลเสยีของทางเลอืกทีส่รา้งขึน้เพื่อใชใ้นการแกปั้ญหาได้ 

3.52 0.71 0.675 

2.4 ในการแกปั้ญหานัน้ผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้มคีวามสามารถ
ประเมนิผลทีเ่กดิจากการประยกุตใ์ชท้างเลอืกเพือ่แกปั้ญหา 

3.53 0.76 0.670 

2.5 ในการแกปั้ญหานัน้ผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้มคีวามสามารถเลอืกแนว
ทางการแกไ้ขทีต่รงตามวตัถุประสงคข์องการแกปั้ญหาทีเ่กดิขึน้ได ้

3.55 0.76 0.669 
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ตารางที ่3 แสดงปัจจยัหลงัการวเิคราะหค์า่คอนแบคอลัฟ่า และวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ ในสว่นตวัแปรอสิระ (ต่อ) 

ปัจจยัและข้อค ำถำม ค่ำเฉล่ีย 
ค่ำ

เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

ค่ำน ้ำหนัก
องคป์ระกอบ 

3. สมรรถนะในกำรเจรจำต่อรอง (Cronbach's alpha = 0.766) 
3.1 ผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้มคีวามสามารถเลอืกใชร้ปูแบบของการเจรจา
ต่อรองไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 

3.57 0.80 0.603 

3.2 ผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้มคีวามสามารถเขา้ใจความตอ้งการของทุก
ฝ่ายในการเจรจาต่อรอง 

3.64 0.74 0.688 

3.3 ผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้มคีวามสามารถระบุขอ้ตกลงรว่มกนัระหวา่ง
ทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งในการเจรจาต่อรอง 

3.56 0.80 0.456 

4. สมรรถนะในกำรก ำกบัตนเอง (Cronbach's alpha = 0.855) 
4.1 ผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้มคีวามสามารถวางแผนเพือ่กา้วขา้มอุปสรรค
ทีเ่กดิขึน้ดว้ยตนเองได ้

3.52 0.83 0.657 

4.2 ผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้มคีวามสามารถก ากบัดแูลความคบืหน้างานที่
ตนรบัผดิชอบได ้

3.52 0.74 0.664 

4.3 ผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้มคีวามสามารถสรา้งแรงจงูใจใหต้นเองในการ
ปฏบิตังิานได ้

3.66 0.82 0.745 

4.4 ผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้มคีวามสามารถบรหิารเวลาส าหรบังานทีต่น
รบัผดิชอบไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3.55 0.76 0.737 

4.5 ผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้มคีวามมุง่มัน่ในการปฏบิตังิานตามหน้าที่
ความรบัผดิชอบของตนเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมาย 

3.58 0.75 0.855 

5. สมรรถนะในกำรจดักำร (Cronbach's alpha = 0.832) 
5.1 ผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้มปีระสบการณ์ในการจดัการโครงการพฒันา
ระบบ 

3.31 0.80 -0.692 

5.2 ผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้มคีวามสามารถก าหนดมาตรวดัสถานะของ
งานต่างๆในโครงการพฒันาระบบได ้

3.26 0.73 -0.713 

5.3 ผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้มคีวามสามารถสอบทานงานของโครงการ
พฒันาระบบตามชว่งเวลาทีก่ าหนดได ้

3.26 0.76 -0.749 

5.4 ผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้มคีวามสามารถตดิตามความคบืหน้าของงาน
ในโครงการพฒันาระบบได ้

3.42 0.78 -0.703 

5.5 ผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้มคีวามสามารถเขา้ใจกระบวนการท างานตาม
รปูแบบอไจลไ์ดต้ัง้แต่เริม่ตน้จนกระทัง่สง่มอบระบบใหก้บัลกูคา้ 

3.33 0.77 -0.630 
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ตารางที ่3 แสดงปัจจยัหลงัการวเิคราะหค์า่คอนแบคอลัฟ่า และวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ ในสว่นตวัแปรอสิระ (ต่อ) 

ปัจจยัและข้อค ำถำม ค่ำเฉล่ีย 
ค่ำ

เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

ค่ำน ้ำหนัก
องคป์ระกอบ 

6. สมรรถนะในกำรเข้ำใจตวัระบบท่ีก ำลงัพฒันำ (Cronbach's alpha = 0.850) 
6.1 ผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้มคีวามสามารถเขา้ใจไดอ้ยา่งชดัเจนถงึความ
แตกต่างระหวา่งขอ้ก าหนดความตอ้งการระบบ ในมมุมองของผูใ้ชแ้ละมมุของ
ทมีพฒันา 

3.41 0.74 -0.665 

6.2 ผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้มคีวามสามารถเขา้ใจไดอ้ยา่งชดัเจนถงึความ
แตกต่างเกีย่วกบัเกณฑท์ีใ่ชว้ดัความส าเรจ็ของโครงการพฒันาระบบ ใน
มมุมองของผูใ้ชแ้ละมมุมองของทมีพฒันา 

3.47 0.78 -0.624 

6.3 ผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้มคีวามสามารถเขา้ใจไดอ้ยา่งชดัเจนถงึความ
แตกต่างเกีย่วกบัความสามารถและขอ้จ ากดัของระบบ ในมมุมองของผูใ้ชแ้ละ
มมุมองของทมีพฒันา 

3.51 0.83 -0.705 

6.4 ผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้มคีวามสามารถเขา้ใจไดอ้ยา่งชดัเจนถงึความ
แตกต่างระหวา่งขอ้มลูทีน่ าเขา้ระบบและผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากระบบ ในมมุมองของ
ผูใ้ชก้บัในมมุมองของทมีพฒันา 

3.55 0.85 -0.763 

 
ตารางที ่4 แสดงปัจจยัหลงัการวเิคราะหค์า่คอนแบคอลัฟ่า และวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ ในสว่นตวัแปรตาม 

ปัจจยัและข้อค ำถำม ค่ำเฉล่ีย 
ค่ำ

เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

ค่ำน ้ำหนัก
องคป์ระกอบ 

1. ควำมรบัผิดชอบของกำรปฏิบติังำนด้ำนกำรจดักำรควำมต้องกำรผูใ้ช้ (Cronbach's alpha = 0.780) 
1.1 ผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้สามารถรบัผดิชอบในการรว่มระบุขอบเขต
ของระบบงานทีพ่ฒันา 

3.49 0.72 0.668 

1.2 ผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้สามารถรบัผดิชอบในการรว่มระบุความ
ตอ้งการในภาพรวมของระบบทีพ่ฒันา 

3.51 0.71 0.725 

1.3 ผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้สามารถรบัผดิชอบในการรว่มก าหนด
รายละเอยีดของยสูเซอรส์ตอรี ่(User Story) 

3.49 0.76 0.714 

1.4 ผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้สามารถรบัผดิชอบในการท าใหท้มีพฒันา
เกดิความกระจา่งเกีย่วกบัขอ้ก าหนดความตอ้งการระบบทีพ่ฒันา 

3.41 0.69 0.538 

1.5 ผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้สามารถรบัผดิชอบในการจดัล าดบั
ความส าคญัของรายการความตอ้งการของระบบทีพ่ฒันา 

3.50 0.71 0.576 
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5.2 กำรวิเครำะหผ์ลกำรวิจยั 
การวเิคราะห์ขอ้มูลประชากรของกลุ่มตวัอย่างพบว่า เป็นเพศหญงิรอ้ยละ 41.71 ซึ่งน้อยกว่าเพศชาย ซึ่งมถีงึรอ้ยละ 

58.29 โดยช่วงอายุทีม่ากทีส่ดุคอืช่วงอายุมากกวา่ 25 ปี - 30 ปี ซึง่มถีงึรอ้ยละ 34.76 สว่นช่วงอายุมากกวา่ 30 ปี - 35 ปี 
และอายุมากกวา่ 20 ปี – 25 ปี มสีดัสว่นทีใ่กลเ้คยีงกนัคอืรอ้ยละ 24.60 และรอ้ยละ 20.86 ตามล าดบั สว่นการศกึษา
สว่นมากถงึรอ้ยละ 66.31 จบการศกึษาในระดบัปรญิญาตรี ส าหรบัขอ้มูลที่เกี่ยวกบัการปฏบิตัหิน้าที่ในโครงการพฒันา
ระบบนัน้พบวา่กลุ่มตวัอยา่งสว่นมากรอ้ยละ 34.76 มปีระสบการณ์ในโครงการพฒันาระบบอยูใ่นช่วงมากกวา่ 5 ปี – 10 ปี 
รองลงมากวา่รอ้ยละ 27.27 อยูใ่นช่วงมากกวา่ 10 ปี – 15 ปี และมปีระสบการณ์อยูใ่นช่วงมากกวา่ 1 ปี – 5 ปี รอ้ยละ 
22.46 โดยกวา่ครึง่หน่ึงคอืรอ้ยละ 62.57 มปีระสบการณ์ในโครงการอไจลท์ีม่รีะยะเวลายาวนานทีส่ดุคอื มากกวา่ 1 ปี – 5 ปี 
โดยบทบาทหลกัในโครงการอไจลท์ี่กลุ่มตัวอย่างมปีระสบการณ์ยาวนานทีสุ่ด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ นักพฒันาระบบ 
(Developer) คดิเป็นรอ้ยละ 25.67 รองลงมานัน้เป็นผูว้เิคราะหเ์ชงิธุรกจิ (Business Analyst) และผูว้เิคราะหเ์ชงิระบบ 
(System Analyst/ System Architect) คดิเป็นรอ้ยละ 14.97 และ 13.37 ตามล าดบั สว่นรปูแบบระเบยีบวธิโีครงการอไจลท์ี่
กลุ่มตวัอยา่งเคยมปีระสบการณ์มากทีส่ดุไดแ้ก่ Scrum คดิเป็นรอ้ยละ 98.93 รองลงมาไดแ้ก่ Extreme Programming คดิ
เป็นรอ้ยละ 15.51 สว่นระเบยีบวธิอีื่นๆ ไดแ้ก่ Dynamic Software Development มเีพยีงรอ้ยละ 3.74 และ Feature Driven 
Development มเีพยีงรอ้ยละ 0.53 

ในสว่นการด าเนินการทดสอบสมมตฐิานนัน้ ใชว้ธิวีเิคราะหก์ารถดถอยแบบพหุคณู (Multiple Regression) โดยใชค้่า 
p-value ทีไ่มเ่กนิ 0.05 เป็นตวัก าหนดนยัส าคญัทางสถติ ิและใชค้่าดชันี (Index) ของค าตอบในแต่ละปัจจยัเพื่อเป็นตวัแทน
ส าหรบัเขา้สมการถดถอย โดยมดีชันีของปัจจยัที่เป็นตวัแปรอสิระ ได้แก่ ดชันีของปัจจยัสมรรถนะในการเขา้ใจภาพเชงิ
ธุรกจิ (IN_BIZ) ดชันีของปัจจยัสมรรถนะในการแกปั้ญหา (IN_PROB) ดชันีของปัจจยัสมรรถนะในการเจรจาต่อรอง 
(IN_NEGO) ดชันีของปัจจยัสมรรถนะในการก ากบัตนเอง (IN_SELF) ดชันีของปัจจยัสมรรถนะในการจดัการ (IN_MGMT) 
และดชันีของปัจจยัสมรรถนะในการเขา้ใจตวัระบบที่ก าลงัพฒันา (IN_SYS) และมดีชันีของตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ดชันีของ
ปัจจยัความรบัผดิชอบของการปฏบิตังิานดา้นการจดัการความตอ้งการผูใ้ช้ (IN_REQ) โดยคา่ดชันีดงักล่าวถูกน าเขา้สมการ
ถดถอยดว้ยวธิ ีEnter ซึง่เป็นวธิทีีเ่ลอืกน าทุกตวัแทนเขา้สมการถดถอยพรอ้มๆกนั 

ผลจากการวเิคราะหส์มการถดถอย (ดงัแสดงในตารางที ่ 5) พบว่าชุดตวัแปรอสิระทัง้หมดสามารถอธบิายความ
แปรปรวนของตวัแปรตามไดร้อ้ยละ 78.5 (R2 = 0.785) โดยมคี่าความผดิพลาดมาตรฐานของสมการเป็น 0.24786 และเมื่อ
วเิคราะหค์วามแปรปรวน (Analysis of Varience) ในรายละเอยีดพบว่าการอธบิายความแปรปรวนนัน้เป็นไปอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั P < 0.01 (F(6,180) = 109.674)  
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ตารางที ่5 แสดงการวเิคราะหส์มการถดถอย โดยน าทุกตวัแปรอสิระเขา้สูส่มการพรอ้มกนั 
Su

m
m

ar
y R = 0.886 

R2 = 0.785 
Adjusted R2 = 0.778 
Standard Error of the Estimate = 0.24786 

AN
OV

A 

Model 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 
Residual 

Total 

40.426 
11.058 
51.484 

6 
180 
186 

6.738 
0.061 

109.674 0.000 

Co
ef

fic
ien

ts
 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
(Constant) 
IN_BIZ 
IN_PROB 
IN_NEGO 
IN_SELF 
IN_MGMT 
IN_SYS 

-0.58 
0.088 
0.238 
0.255 
0.086 
0.037 
0.293 

0.172 
0.037 
0.039 
0.036 
0.031 
0.034 
0.035 

 
0.092 
0.278 
0.311 
0.102 
0.042 
0.370 

-0.340 
2.363 
6.183 
7.008 
2.774 
1.097 
8.348 

0.734 
0.019 
0.000 
0.000 
0.006 
0.274 
0.000 

 
เมือ่พจิารณาในรายละเอยีดของแต่ละตวัแปรอสิระจากค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอย (Coefficients) พบวา่ทุกตวัแปรอสิระ

มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางบวก (B > 0) กบัตวัแปรตาม และความสมัพนัธเ์กอืบทัง้หมดนัน้เป็นไปอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ
โดยตวัแปรอิสระอนัได้แก่ ปัจจยัด้านสมรรถนะในการแก้ปัญหา ปัจจยัด้านสมรรถนะในการเจรจาต่องรอง ปัจจยัด้าน
สมรรถนะในการก ากบัตนเอง และปัจจยัดา้นสมรรถนะในการเข้าใจตวัระบบที่ก าลงัพฒันา ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัตวัแปร
ตามอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั p < 0.01 ในสว่นตวัแปรอสิระ คอื ปัจจยัดา้นสมรรถนะในการเขา้ใจภาพเชงิธุรกจิ มี
ความสมัพนัธก์บัตวัแปรตามอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั p < 0.05 ยกเวน้ตวัแปรอสิระ คอื ปัจจยัดา้นสมรรถนะในการ
จดัการ ทีเ่ป็นไปโดยไมม่นียัส าคญัทางสถติโิดย p > 0.05 ทัง้หมดนี้ดงัแสดงโดยสรุปในภาพที ่2 

อย่างไรกต็ามเมื่อแยกการวเิคราะหส์มการถดถอย โดยมเีพยีงดชันีของปัจจยัดา้นสมรรถนะในการจดัการ เป็นตวัแปร
อสิระ และมดีชันีของปัจจยัความรบัผดิชอบของการปฏบิตังิานดา้นการจดัการความตอ้งการผูใ้ช ้เป็นตวัแปรตาม (ดงัแสดง
ในตารางที่ 6) พบว่าปัจจยัด้านสมรรถนะในการจดัการสามารถอธิบายความแปรปรวนของความรบัผิดชอบของการ
ปฏบิตังิานดา้นการจดัการความตอ้งการผู้ใชซ้ึ่งเป็นตวัแปรตามไดร้อ้ยละ 13.7 (R2 = 0.137) โดยมคี่าความผดิพลาด
มาตรฐานเท่ากบั 0.49016 และการวเิคราะหค์วามแปรปรวน แสดงใหเ้หน็วา่ความสมัพนัธ์นัน้มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั   
p < 0.01 (F(1,185) = 29.287) และเมื่อพจิารณาค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยของตวัแปรอสิระพบวา่ปัจจยัดา้นสมรรถนะในการ
จดัการส่งผลเชงิบวกต่อความรบัผดิชอบของการปฏบิตังิานดา้นการจดัการความต้องการผูใ้ช้อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั p < 0.01 
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ตารางที ่6 แสดงการวเิคราะหส์มการถดถอย โดยมเีพยีงปัจจยัดา้นสมรรถนะในการจดัการเป็นตวัแปรอสิระ 
Su

m
m

ar
y R = 0.370 

R2 = 0.137 
Adjusted R2 = 0.132 
Standard Error of the Estimate = 0.49016 

AN
OV

A 

Model 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 
Residual 

Total 

7.036 
44.448 
51.484 

1 
185 
186 

6.738 
0.061 

29.287 0.000 

Co
ef

fic
ien

ts
 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
(Constant) 
IN_MGMT 

2.394 
0.328 

0.204 
0.061 

 
0.370 

11.734 
5.412 

0.000 
0.000 

 
จากผลการทดสอบสมการถดถอย จงึสนันิษฐานไดว้า่ตวัแปรปัจจยัดา้นสมรรถนะในการจดัการมคีวามสมัพนัธส์งูกบัตวั

แปรอสิระตวัอื่นๆ ซึง่เมื่อด าเนินการทดสอบค่าสหสมัพนัธ ์(ดงัแสดงในตารางที ่7) พบวา่ตวัแปรปัจจยัดา้นสมรรถนะในการ
จดัการนัน้มคีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรปัจจยัสมรรถนะดา้นอื่นๆ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั p < 0.01 เกอืบทัง้หมด 
ยกเวน้เพยีงกบัตวัแปรปัจจยัดา้นสมรรถนะในการเขา้ใจภาพเชงิธุรกจิเท่านัน้ทีไ่มม่นียัส าคญัทางสถติโิดย p > 0.05 ฉะนัน้
ดว้ยผลของความสมัพนัธ์ดงักล่าวจงึส่งผลใหเ้มื่อถูกน าเขา้สมการถดถอยพรอ้มกันกบัตวัแปรอสิระอื่นๆ จงึถูกลดทอน
อทิธพิลลงจนไมส่ามารถอธบิายตวัแปรตามรว่มกบัตวัแปรอสิระอื่นๆ ไดอ้ยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ  
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ตารางที ่7 แสดงคา่สหสมัพนัธ ์(Correlation) ระหวา่งปัจจยัต่างๆทีเ่ป็นตวัแปรอสิระ 
 IN_BIZ IN_PROB IN_NEGO IN_SELF IN_MGMT IN_SYS 

IN_BIZ 

Pearson 
Correlation 

1 0.425** 0.344** 0.062 0.129 0.325** 

Sig. (2-tailed) 

 

0.000 0.000 0.396 0.078 0.000 
N 187 187 187 187 187 

IN_PROB 

Pearson 
Correlation 

1 0.491** 0.277** 0.370** 0.474** 

Sig. (2-tailed) 

 

0.000 0.000 0.000 0.000 
N 187 187 187 187 

IN_NEGO 

Pearson 
Correlation 

1 0.215** 0.270** 0.565** 

Sig. (2-tailed) 

 

0.003 0.000 0.000 
N 187 187 187 

IN_SELF 

Pearson 
Correlation 

1 0.215** 0.262** 

Sig. (2-tailed) 

 

0.003 0.000 
N 187 187 

IN_MGMT 

Pearson 
Correlation 

1 0.291** 

Sig. (2-tailed) 

 

0.000 
N 187 

IN_SYS 

Pearson 
Correlation 

1 

Sig. (2-tailed) 
 

N 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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ภาพที ่2 แสดงกรอบการวจิยัและผลสรุปความสมัพนัธต์ามสมมตฐิานการวจิยั 

 
ผลการวจิยัขา้งตน้นัน้เป็นไปอยา่งสอดคลอ้งกบัการทบทวนวรรณกรรมในอดตี โดยในสว่นของสมรรถนะในการจดัการ

นัน้ การที่อทิธพิลของสมรรถนะในการจดัการถูกลดทอนโดยสมรรถนะดา้นอื่นๆ อาจแปลความได้ว่าในสถานการณ์การ
ปฏบิตังิานจรงิผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้ไมจ่ าเป็นตอ้งมสีมรรถนะในการจดัการทีโ่ดดเด่น แต่ตอ้งมสีมรรถนะในดา้นอื่นๆ
ทีเ่หลอืกถ็อืวา่เพยีงพอส าหรบัการสนบัสนุนการรบัผดิชอบจดัการความตอ้งการผูใ้ชใ้นโครงการอไจลใ์หเ้ป็นไปอยา่งราบรื่น 
โดยงานวจิยัน้ีศกึษาสมรรถนะในการจดัการในมุมมองทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการโครงการในภาพรวม (Stratman and Roth, 
2002; Matook and Maruping, 2014) ฉะนัน้จงึเป็นไปอยา่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Coram and Bohner (2005) ทีร่ะบุ
ถงึหน้าทีท่างดา้นการจดัการโครงการทีโ่ดยปกตแิลว้ไม่ไดเ้ป็นความรบัผดิโดยตรงของผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้ แต่จะมี
ผูจ้ดัการโครงการ (Project Manager) เป็นผูดู้แลในสว่นน้ีโดยเฉพาะ โดยดูแลความเป็นไปของโครงการทัง้ในเรื่อง
ความกา้วหน้าว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรอืไม่ รวมถงึสถานะปัจจุบนัของโครงการทัง้หมด ในขณะทีผู่ป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทน
ลกูคา้จะเน้นไปทีแ่งม่มุของการรว่มท างานกบัทมีพฒันาอยา่งใกลช้ดิเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ความตอ้งการทีถ่กูตอ้งของผูใ้ชร้ะบบ   
 

6. อภิปรำยและสรปุผลกำรวิจยั   
งานวจิยัน าไปสู่ผลสรุปที่ว่าสมรรถนะต่างๆที่ช่วยสนับสนุนความรบัผดิชอบของการปฏบิตังิานดา้นการจดัการความ

ตอ้งการผูใ้ชข้องผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้ในโครงการอไจล ์ทีม่คีวามส าคญัมากในสามอนัดบัแรกไดแ้ก่ สมรรถนะในการ
เขา้ใจตวัระบบทีก่ าลงัพฒันา สมรรถนะในการเจรจาต่อรอง และสมรรถนะในการแกปั้ญหา รองลงมาไดแ้ก่สมรรถนะในการ
เขา้ใจภาพเชงิธุรกจิ และสมรรถนะในการก ากบัตนเอง ตามล าดบั ในขณะทีส่มรรถนะในการจดัการอนัเป็นมุมมองทีเ่กีย่วกบั
การจดัการโครงการในภาพรวมนัน้มสีว่นชว่ยในการปฏบิตังิานแต่ไมจ่ าเป็นตอ้งมอียา่งโดดเด่น ทัง้น้ีเน่ืองจากโครงการอไจล์
จะมีผู้จ ัดการโครงการที่เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่รบัผิดชอบโครงการทัง้การจัดการดูแลความก้าวหน้าของโครงการ และ
สถานะปัจจุบนัของโครงการ 

ผลสรุปจากงานวิจยัน้ีได้ช่วยยืนยนัในเชิงทฤษฎีถึงกรอบแนวคิดสมรรถนะของผู้ปฏิบตัิหน้าที่ตวัแทนลูกค้ าโดย 
Matook and Maruping (2014) ซึง่สามารถน าไปประยุกตใ์ชเ้ป็นเครื่องมอืเพื่อจดัหาและพฒันาบุคคลากรส าหรบัการปฏบิตัิ
หน้าทีเ่กี่ยวกบัการจดัการความตอ้งการผูใ้ชใ้นองคก์รต่างๆ หรอืเป็นแนวทางในการจดัวางหลกัสตูรของสถาบนัการศกึษา
เพือ่เป็นแนวทางส าหรบันิสตินกัศกึษาทีจ่ะพฒันาแนวทางอาชพีดา้นน้ีต่อไป 
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ในส่วนงานวจิยัต่อเน่ืองนัน้ สามารถขยายขอบเขตการศกึษาไปยงัสมรรถนะอนัน าไปสู่ผลของการปฎิบตังิานในดา้น
อื่นๆ หรอืสามารถท าซ ้ากรอบงานวจิยัน้ี โดยเน้นกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้โดยตรง เพื่อตรวจสอบว่า
จะมผีลต่อขอ้สรุปของสมรรถนะในดา้นต่างๆทีเ่ปลีย่นไปหรอืไม ่รวมถงึยงัอาจปรบัสดัสว่นของกลุ่มตวัอยา่งใหค้รอบคลุมใน
แต่ละระเบยีบวธิทีีเ่ป็นไปไดม้ากยิง่ขึน้ และนอกจากน้ี การที่กรอบแนวคดิสมรรถนะอนัเป็นผลสรุปจากงานวจิยัน้ีสามารถ
อธบิายความรบัผดิชอบของการปฏบิตังิานดา้นจดัการความต้องการผูใ้ชไ้ด้รอ้ยละ 78.5 นัน้ แสดงใหเ้หน็ว่ายงัมปัีจจยั
สมรรถนะดา้นอื่นๆที่สามารถอธบิายกรอบแนวคดิน้ีไดเ้พิม่เตมิ ฉะนัน้การคน้หาปัจจยัทางดา้นสมรรถนะอื่นๆเหล่านัน้ จงึ
สามารถเป็นอกีแนวทางหนึ่งในการต่อยอดงานวจิยัน้ี 
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