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การพัฒนาระบบทีมงานเสมือนเพื่อเสริ มสร้างความสามารถในการทํางานเป็ นทีม
ของนักศึกษาในการพัฒนาโครงการทางระบบสารสนเทศ
2

เสาวคนธ์ ชูบวั 1* กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ และ กานดา พูนลาภทวี2
บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบทีมงานเสมือนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการทํางานเป็ นทีม 2)
ประเมินคุณภาพโครงการทางระบบสารสนเทศของนักศึกษา 3) ศึกษาความสามารถในการทํางานเป็ นทีมของนักศึกษา
และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบ การพัฒนาระบบทีมงานเสมือนได้ประยุกต์ใช้กระบวนการ 5 ขัน้ ตอนของ
ได้แก่ ขัน้ การวางแผนขัน้ การวิเคราะห์ ขัน้ การออกแบบ ขัน้ เกิดระบบสูก่ ารนําไปใช้ และขัน้ การปฏิบตั กิ ารและสนับสนุ น
การหาคุณภาพของระบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ใช้วธิ กี ารประเมินแบบ White-box and Black-box Testing กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ใน
การวิจยั ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสงั คม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตจันทบุรี ทีล่ งทะเบียนเรียนวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2556 จํานวน
45 คน โดยวิธสี ุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการ
วิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจยั พบว่าระบบทีมงานเสมือนที่พฒ
ั นาขึน้ มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ บุคลากร กระบวนการ
ทํางาน กระบวนการทีม และพื้นทีท่ ํางานเสมือนซึง่ มีส่วนการทํางาน 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนทํางานร่วมกันแบบออนไลน์
ส่วนติดต่อสือ่ สาร ส่วนจัดการโครงการ ส่วนจัดการเอกสาร และส่วนควบคุมดําเนินการ ผูเ้ ชีย่ วชาญเห็นว่าระบบทีมงาน
เสมือนมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก โครงการทางระบบสารสนเทศของนักศึกษา 7 ใน 9 โครงการอยู่ในระดับดีขน้ึ ไป
คะแนนความสามารถในการทํางานเป็ นทีมของนักศึกษาหลังจากใช้ระบบสูงขึน้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
และผูใ้ ช้งานระบบทีมงานเสมือนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
คําสําคัญ: ทีมงานเสมือน, ระบบทีมงานเสมือน, ความสามารถในการทํางานเป็ นทีม
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Development of a Virtual Teamwork System for Enhancing
Students’ Teamwork Abilities to Develop Information System Projects
2

Saowakon Chubour1* Krisamant Wattananarong and Kanda Phunlaptawee2
Abstract
The purposes of this study were to develop a Virtual Teamwork System for enhancing teamwork abilities,
to evaluate students’ projects, to determine students’ teamwork abilities, and to determine the users’
satisfactions toward the Virtual Teamwork System. The system was developed by using the five steps of the
System Development Life Cycle (SDLC) methodologies including planning, analyzing, designing, developing,
and implementing. It was validated by using the White-box and Black-box testing methods. The sample
group was consisted of 45 students who registered in the course of System Analysis and Design, Faculty of
Social Technology, Rajamangala University of Technology Tawan-Ok : Chantaburi Campus, in the second
semester of academic year 2012. They were selected by cluster sampling method. Data were analyzed by
using mean, standard deviation, a t-test statistic, and content analysis. Results of the study showed that the
developed system was composed of four components that comprised Workers, Work Process, Team Process,
and Virtual Office consisted of five functional modules including the module of Online Team Work Space,
Connection and Communication, Project Management, Document Management, and Workflow Control. The
system was evaluated by a panel of experts at a “very good” level of qualities. 7 of 9 students’ projects were
evaluated with a “good” level. The students’ teamwork abilities score after using the system was improved by
.01 level of significance. The user satisfaction of the developed system was rated at a “very good” level.
Keywords: Virtual Teamwork, Virtual Teamwork System, Teamwork Abilities
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1. บทนํา
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
รวดเร็วส่ งผลให้อ งค์ กรต้ องเผชิญ การเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็ว การบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ม ีการแข่งขัน
กันสูง การทํางานออนไลน์ เป็ นรูปแบบที่สามารถขยาย
สาขาได้รวดเร็ว และสามารถเฟ้นหาพนักงานที่มีความ
เชี่ ย วชาญเฉพาะได้ ท ั ว่ โลก ลดต้ น ทุ น การผลิ ต ย่ น
ระยะเวลาการเดินทาง และองค์กรสามารถเปิ ดทํางานได้
ตลอด 24 ชัวโมง
่ สุนนั ทา [1] กล่าวว่าปจั จัยสําคัญทีท่ ําให้
องค์กรสมัยใหม่ประสบความสําเร็จคือ “การทํางานเป็ น
ทีม” โดยการรวมสมาชิกที่มมี ากกว่าหนึ่งฝ่ายมาทํางาน
ร่วมกัน (Cross Functional Team) สามารถผนึกกําลัง
เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ร่วมกัน ประสานบทบาทหน้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบเข้าด้วยกัน อาศัยปฏิสมั พันธ์ผ่ านการ
สื่อ สาร และประสานงานผ่ า นเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต
ช่ วยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น เพื่ อพั ฒ นางานให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด
ทีมงานเสมือน (Virtual Teamwork) มีการจัดการทีม
แบบใหม่ท่สี ามารถรวมตัวกันได้อย่างรวดเร็วตามความ
ต้องการของงาน เมื่อเสร็จภารกิจร่วมกันแล้วก็สลายตัวไป
โดยสมาชิกติดต่ อสื่อสารกันผ่านสื่อกลางทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ทีม จึงมีความอิสระในการ
ทํางาน แต่สมาชิกทีมต้องมีความรับผิดชอบในการทํางาน
ร่วมกันสูงมาก [1]
ความต้องการบุคลากรเพื่อทํางานในองค์กรสมัยใหม่
เปลีย่ นแปลงไปตามการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่งผลให้สถาบันการศึกษาต้องปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนเพื่อให้สอดคล้องและตอบสนองตลาดแรงงานการ
นําทีมงานเสมือนมาจัดการเรียนการสอนเป็ นการจัดการ
เรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็ นศูนย์กลางเปิ ดโอกาสให้ผู้เรียน
ร่วมกันแสวงหาประสบการณ์ แลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นสิง่ ที่มี
ความหมายต่อชีวติ มากขึน้ สามารถแสดงศักยภาพทีม่ อี ยู่
ในตนอย่างเปิ ดกว้าง และกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วย
การปฏิบตั ิจริงทิศนา [2] ได้กล่าวว่ากระบวนการเรียนรู้
แบบทีม เป็ นการส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ดี ี ได้พฒ
ั นาทักษะทางสังคมและ
การทํางานกับผูอ้ ่นื ผูเ้ รียนมีพุทธิพสิ ยั จิตพิสยั และทักษะ
พิสยั
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ผู้ วิ จ ัย พัฒ นาระบบที ม งานเสมื อ นเพื่อ เสริ ม สร้ า ง
ความสามารถในการทํางานเป็ นทีมของนักศึกษา ในการ
พัฒนาโครงการทางระบบสารสนเทศนํ าไปประกอบการ
เรียนการสอนในวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ตาม
หลักสูตรของสาขาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสงั คม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต
จันทบุ รี โดยระบบที่พ ัฒนาขึ้นเป็ นระบบสารสนเทศที่
สนับสนุ นการรวมตัวและทํางานร่วมกันของนักศึกษาเน้น
การทํ า งานเป็ น ทีม บนพื้น ที่ทํ า งานเสมือ นผ่ า นระบบ
เครือข่ ายอินเทอร์เน็ ต เพื่อพัฒนาโครงการทางระบบ
สารสนเทศนักศึกษาทีเ่ รียนด้วยระบบทีมงานเสมือนจะมี
ความรูแ้ ละเข้าใจการพัฒนาโครงการทางระบบสารสนเทศ
โดยสามารถทํ า งานเป็ น ทีม ร่ ว มกัน ในบริบ ทของการ
จัดการทีมแบบใหม่และองค์กรสมัยใหม่ เป็ นการสร้าง
ประสบการณ์ ให้นักศึกษาก่อนออกไปทํางานในสถานที่
จริงได้อกี ทางหนึ่ง และผลการวิจยั สามารถนํ าไปบูรณา
การกั บ การเรี ย นการสอนในรายวิ ช าที่ มี ก ารพัฒ นา
โครงการทางระบบสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์ได้ทุก
สถาบันการศึกษาทีเ่ ปิ ดสอน
2. วัตถุประสงค์ในการวิ จยั
2.1 เพื่อพัฒนาระบบทีมงานเสมือนเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการทํางานเป็ นทีม
2.2 เพื่อประเมินคุณภาพของโครงการทางระบบ
สารสนเทศของนักศึกษา
2.3 เพื่อศึกษาความสามารถในการทํางานเป็ นทีม
ของนักศึกษา
2.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้ทม่ี ตี ่อการใช้
งานระบบทีมงานเสมือน
3. สมมติ ฐานการวิ จยั
ความสามารถในการทํางานเป็ นทีม ของนักศึกษา
สูงขึน้ หลังจากใช้ระบบทีมงานเสมือน
4. ขอบเขตการวิ จยั
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.1.1 กลุ่ ม ประชากร ได้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยี
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สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยา
เขตจันทบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการวิเคราะห์
และออกแบบระบบ ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2555
จํานวน 2 ห้อง รวม 77 คน
4.1.2 กลุ่ มตัวอย่ าง ได้แก่ นั กศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยี
สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยา
เขตจันทบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2555 โดยใช้
วิธสี ุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) [3] มา
1 ห้อง จากทัง้ หมด 2 ห้อง แต่ละห้องเรียนมีนักศึกษาที่
คละความสามารถโดยมีท ัง้ เก่ ง ปานกลาง และอ่อนอยู่
ด้วยกันจึงได้นกั ศึกษาจํานวน 45 คน
4.2 ตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจยั
4.2.1 ตัวแปรอิสระได้แก่ การเรียนผ่านระบบ
ทีมงานเสมือน
4.2.2 ตัวแปรตามได้แก่คุณภาพของโครงการ
ทางระบบสารสนเทศความสามารถในการทํางานเป็ นทีม
และความพึงพอใจในการใช้งานระบบ
4.3 เนื้อหาทีใ่ ช้ในการพัฒนาระบบทีมงานเสมือนใน
ครัง้ นี้ เป็ นเนื้อหาของรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และการจัดการ
โครงการทางระบบสารสนเทศ ตามหลักสูตรสาขาระบบ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตจันทบุรี
5. วิ ธีการวิ จยั
การวิจยั นี้แบ่งออกเป็ น 2ระยะได้แก่การพัฒนาระบบ
และศึกษาการใช้งานระบบโดยมีรายละเอียดดังนี้
5.1 พัฒนาระบบทีมงานเสมือนเพื่อเสริมสร้างความ
สามารถในการทํางานเป็ นทีมของนักศึกษาในการพัฒนา
โครงการทางระบบสารสนเทศตามขัน้ ตอนของวงจรการ
พัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC)
มี 5 ขัน้ ตอน [4] ดังนี้
5.1.1 การวางแผนระบบ ผู้ วิจ ัย ศึก ษาความ
ต้องการด้านหน้าทีง่ านและคุณสมบัตขิ องระบบย่อย ๆ ใน
ระบบทีมงานเสมือน โดยวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์
ประกอบของทีมงานเสมือนจากเอกสารจนได้องค์ประกอบ
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สําคัญ 4 องค์ประกอบได้แก่ บุคลากร กระบวนการทํางาน
กระบวนการทีม และพื้นที่ทํางานเสมือนแล้ววิเคราะห์
รายละเอียดของแต่ ละองค์ประกอบศึกษาความคิดเห็น
ด้านความเหมาะสมองค์ประกอบของทีมงานเสมือนโดย
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์ 4
ท่าน และเทคโนโลยีทางการศึกษา 3 ท่าน ปรับปรุงแก้ไข
จนได้องค์ประกอบของระบบทีมงานเสมือนทีเ่ หมาะสม
5.1.2 การวิเคราะห์ระบบผูว้ จิ ยั นําองค์ประกอบ
และรายละเอีย ดที่ไ ด้ มาวิเ คราะห์ ร ะบบโดยใช้ UML
Diagramนํ าเสนอเป็ นแผนภาพUse Case Diagram,
Sequential Diagram, Activity Diagram และ Class
Diagram
5.1.3 การออกแบบระบบผูว้ จิ ยั ออกแบบหน้าจอ
สําหรับประสานกับผูใ้ ช้ ฐานข้อมูลและแผนผังการทํางาน
ของโปรแกรม
5.1.4 การเกิดระบบสูก่ ารนําไปใช้ผวู้ จิ ยั พัฒนา
ระบบโดยเขียนโปรแกรมบนเว็บ (Web Application) โดย
ใช้โปรแกรมภาษาพีเอชพี (PHP) และฐานข้อมูลมายเอส
คิวแอล (MySQL) ทดสอบระบบ โดยเทคนิค White-box
and Black-box Testing ใช้ผเู้ ชี่ยวชาญด้านการเขียน
โปรแกรม 3 ท่านทดสอบโปรแกรมและผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์ 7 ท่านทดสอบ
ระบบ
5.1.5 การปฏิบตั ิงานและสนับสนุ นระบบผู้วจิ ยั
จัดทําเอกสารคู่มอื สําหรับผูใ้ ช้ระบบติดตัง้ ระบบบน เครื่อง
แม่ข่ายทีใ่ ห้บริการ (Server) และเตรียมแผนการทดลอง
กับนักศึกษา
5.2 การศึกษาการใช้งานระบบทีมงานเสมือน การ
สร้างเครื่องมือสําหรับเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการใช้งาน
และการศึกษาผลการใช้งานกับนักศึกษามีรายละเอียด
ดังนี้
5.2.1 การสร้างเครื่องมือสําหรับเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพื่อศึกษาการใช้งานระบบมี 4 ฉบับ ดังนี้
5.2.1.1 แบบประเมินโครงการทางระบบ
สารสนเทศของนักศึกษาเป็ นเครื่องมือสําหรับกรรมการ 3
ท่านประเมินและให้คะแนนโครงการของนักศึกษา โดย
กํ า หนดการให้ ค ะแนนแบ่ ง ตามแผนงานโครงการ 5
ขัน้ ตอน ขัน้ ตอนละ 20 คะแนน รวม 100 คะแนน และ
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กําหนดเกณฑ์การประเมินโครงการอ้างอิงตามหลักสูตร
ของสาขาระบบสารสนเทศ มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี [5] ดังนี้
คะแนน 80 – 100 หมายถึงคุณภาพ ดีเลิศ
คะแนน 75 - 79 หมายถึงคุณภาพดีมาก
คะแนน 70 - 74 หมายถึงคุณภาพดี
คะแนน 65 - 69 หมายถึงคุณภาพค่อนข้างดี
คะแนน 60 - 64 หมายถึงคุณภาพพอใช้
คะแนน 55 - 59 หมายถึงคุณภาพเกือบพอใช้
คะแนน 50 - 54 หมายถึงคุณภาพอ่อน
คะแนน 0 - 49 หมายถึงคุณภาพตก
5.2.1.2 แบบประเมินความสามารถใน
การทํางานเป็ นทีมของนักศึกษามี 42 ข้อเป็ นแบบ
มาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) [3]
ได้แก่
คะแนน 5 หมายถึง ระดับมากทีส่ ดุ
คะแนน 4 หมายถึง ระดับมาก
คะแนน 3 หมายถึง ระดับปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง ระดับน้อย
คะแนน 1 หมายถึง ระดับน้อยทีส่ ดุ
ผูว้ จิ ยั นําแบบประเมินไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์ 3 ท่ าน และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 2 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) และปรับแก้ตามคําแนะนํ าของ
ผูเ้ ชีย่ วชาญหลังจากนัน้ ตรวจสอบความเทีย่ ง (Reliability)
ของแบบประเมินโดยให้นักศึกษาทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกับ
กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คนทําแบบประเมินแล้วคํานวณ
ค่าสัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาค ( α -Coefficient) ได้
ค่าความเทีย่ งเท่ากับ .97
5.2.1.3 แบบสอบถามความพึงพอใจ
ผู้ใช้งานระบบมีคําถาม 31 ข้อ เป็ นแบบมาตราส่วน
ประเมินค่ า 5 ระดับ ผู้วิจ ัยนํ าไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์ 3 ท่ าน และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 2 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้ อหาและปรับแก้ตามคํ าแนะนํ าจนได้แบบสอบถาม
ฉบับจริง
5.2.1.4 แบบสัมภาษณ์สาํ หรับหัวหน้า
ทีมและผู้จดั การทีม ในประเด็นสอบถามเกี่ยวกับการใช้
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งานระบบและการจัดการทีมงานเสมือนตลอดจนปญั หา
และอุปสรรคทีพ่ บหลังจากใช้ระบบทีมงานเสมือนแล้ว
5.2.2 การศึกษาผลการใช้งานระบบทีมงาน
เสมือน
5.2.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ วิ จ ั ย นํ า ระ บบ ที่ พ ั ฒ น าขึ้ น ไ ปใ ช้
ประกอบการเรี ย นการสอนในวิ ช าการวิเ คราะห์ แ ละ
ออกแบบระบบกับนักศึกษาจํานวน 45 คน ตามขัน้ ตอน
ดังนี้
(1) นักศึกษาทําแบบประเมินความ
สามารถในการทํางานเป็ นทีมก่ อนใช้งานระบบทีมงาน
เสมือน
(2) นักศึกษาแบ่งเป็ น 9 ทีมแต่ ละทีม
รับผิดชอบโครงการทางระบบสารสนเทศ 1 โครงการ
ผู้จ ัดการทีม ซึ่งเป็ นอาจารย์ผู้สอนกํ าหนดชื่อ ผู้ใช้และ
รหัสผ่านให้กบั หัวหน้าทีม กําหนดรายละเอียดปี การทํา
โครงการและสร้างโครงการในระบบทีมงานเสมือน และ
มอบหมายงานให้กบั หัวหน้าทีมครบทัง้ 9 ทีม
(3) หัวหน้ าทีมวางแผนงานโครงการ
กําหนดชื่อผูใ้ ช้รหัสผ่านให้กบั สมาชิกทุกคน
(4) หัวหน้าทีมมอบหมายภาระงานให้
กับสมาชิกตามแผนงานโครงการ 5 ขัน้ ได้แก่ การวางแผน
การวิเคราะห์ การออกแบบ การเกิดระบบสู่การนํ าไปใช้
และการสนับสนุนและบํารุงรักษา
(5) สมาชิกของทีมงานเสมือนทํางาน
ร่วมกันตามกระบวนการทีม เริม่ จากการก่อตัวโดยประชุม
ออนไลน์ สร้ า งข้ อ ตกลงให้ เ ป็ น บรรทัด ฐานเดี ย วกัน
ดําเนินงานที่ได้รบั มอบหมายและช่วยเหลือกัน และขจัด
ความขัดแย้งโดยการตัดสินใจและแก้ปญั หาร่วมกันส่งงาน
ให้กบั หัวหน้าทีมตามกําหนดเวลา และรอจนกว่าผลการ
ประเมินผ่านแล้วจึงทํางานขัน้ ต่อไป
(6) หัวหน้าทีมประเมินผลงาน รายงานผล
ให้สมาชิกทีมและรายงานความก้าวหน้าไปยังผูจ้ ดั การทีม
(7) หัว หน้ า ทีม มอบหมายภาระงาน
ให้กบั สมาชิกและควบคุมการทํางานจนครบทัง้ 5 ขัน้
(8) ผูจ้ ดั การทีมนําโครงการทีน่ กั ศึกษา
พัฒนาขึน้ ไปให้กรรมการ 3 ท่านทีม่ คี วามรูท้ างด้านการ
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วิเคราะห์และออกแบบระบบเป็ นผูใ้ ห้คะแนนโดยใช้แบบ
ประเมินโครงการทางระบบสารสนเทศ
(9) นักศึกษาทําแบบประเมินความ
สามารถในการทํางานเป็ นทีมหลังการใช้งานระบบ
(10) นักศึกษาตอบแบบสอบถามความ
พึงพอใจการใช้งานระบบ
(11) ผูว้ จิ ยั สัมภาษณ์หวั หน้าทีม 9 คน
และผูจ้ ดั การทีม 1 คน
5.2.2.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลดังต่อไปนี้
(1) ข้อมูลความเหมาะสมองค์ประกอบ
รูปแบบทีมงานเสมือน การประเมินคุ ณภาพของระบบ
ทีมงานเสมือน ประเมินระดับความพึงพอใจ และระดับ
ความสามารถในการทํ า งานเป็ น ทีม วิเ คราะห์ โ ดยใช้
ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน

ผูด้ แู ลระบบ

กระบวนการทํางาน

ผูจ้ ดั การทีม

(2) การเปรียบเทียบคะแนนความ
สามารถในการทํางานเป็ นทีมก่อนและหลังใช้ระบบของ
นักศึกษาวิเคราะห์โดยการทดสอบค่าที (t-test)
(3) ข้อมูลจากการสัมภาษณ์วเิ คราะห์
ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
6. ผลการวิ จยั มีดงั ต่อไปนี้
6.1 ผลการพัฒนาระบบทีมงานเสมือน
ระบบทีมงานเสมือนที่พฒ
ั นาขึ้นมี 4 องค์ประกอบ
สําคัญ ได้แก่ บุคลากร กระบวนการทํางาน กระบวน การ
ทีม และพื้นทีท่ ํางานเสมือน ที่มสี ่วนการทํางาน 5 ส่วน
ได้แก่ ส่วนทํางานร่ วมกันออนไลน์ ส่ วนติดต่ อสื่อสาร
ส่วนจัดการโครงการ ส่วนจัดการเอกสาร และส่วนควบคุม
ดําเนินการ ระบบทีมงานเสมือน แสดงในรูปที่ 1

สมาชิกทีม

หัวหน้าทีม

www.saowakon.com
เว็บเซิรฟ์ เวอร์

การวางแผน
ส่วนทํางาน
ร่วมกันออนไลน์

การวิเคราะห์
การออกแบบ
การเกิดระบบสู่
การนําไปใช้
การสนับสนุน
และบํารงรักษา

กระบวนการทีม

ส่วนควบคุม
ดําเนินการ
ส่วนจัดการ
เอกสาร

ส่วน
ติดต่อสือ่ สาร
ส่วนจัดการ
โครงการ

การก่อตัว
การทําให้เป็ น
บรรทัดฐาน
การดําเนินงาน
การขจัดความ
ขัดแย้ง

พืน้ ทีท่ าํ งานเสมือน

รูปที่ 1 ระบบทีมงานเสมือน
จากรูปที่ 1 บุคลากร เป็ นผู้ขบั เคลื่อนกระบวนการ
ทัง้ หมดของระบบทีมงานเสมือน ตามบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบทีแ่ ตกต่างกัน ได้แก่ ผูจ้ ดั การทีมมีหน้าที่
ควบคุ ม การทํ า งาน หัว หน้ า ที ม มี ห น้ า ที่ ค วบคุ ม และ
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ติ ด ตามการทํ า งานของสมาชิ ก ตลอดจนรายงาน
ความก้า วหน้ าให้ก ับ ผู้จ ัดการทีม สมาชิกทีมมีห น้ า ที่
ทํางานตามทีต่ นได้รบั มอบหมาย และผูด้ ูแลระบบมีหน้าที่
จัดการข้อมูลบุคลากร และระบบ กระบวนการทํางาน
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เป็ นกระบวนการพัฒนาโครงการทางระบบสารสนเทศ มี 5
ขัน้ ได้แก่ ขัน้ การวางแผน เป็ นการเขียนโครงการ ขัน้ การ
วิเคราะห์ เป็ นการศึกษาการทํางานของระบบเดิมกําหนด
คุ ณ สมบั ติ ใ ห้ ร ะบบใหม่ ขั น้ การออกแบบ เป็ นการ
ออกแบบส่วนประสานกับผู้ใช้และฐานข้อมูล ขัน้ การเกิด
ระบบสู่การนําไปใช้ เป็ นการพัฒนาโปรแกรม และขัน้ การ
สนับสนุ นและบํารุ งรักษา กระบวนการที ม เป็ น
กระบวนการก่อตัง้ และการจัดการทีมงาน มี 4 ขัน้ ได้แก่
การก่อตัว การกําหนดบรรทัดฐาน การดําเนินงาน และ
การขจัดความขัดแย้ง พื้นที่ ทาํ งานเสมือน เป็ นสถานที่
ทํางานของทีมงานเสมือน มี 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนทํางาน
ร่วมกันออนไลน์ ส่วนติดต่อสื่อสาร ส่วนจัดการโครงการ
ส่วนจัดการเอกสาร และส่วนควบคุ มดําเนิ นการ ระบบ
ที ม งานเสมื อ นที่ พ ั ฒ นาขึ้ น ได้ ผ่ า นการประเมิ น โดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์
จํานวน 7 ท่าน ผลการประเมินแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ ตี ่อระบบ
ทีมงานเสมือน
ด้าน

X
4.30

1. ความต้องการส่วนงาน
2. ความถูกต้องในการ
4.12
ทํางานของระบบ
3. ความสะดวกและง่าย
4.63
4. ความรวดเร็ว
4.40
5. รักษาความปลอดภัย
4.18
รวม
4.33

S.D.

ความหมาย

.64

มาก

.59

มาก

.49
.50
.55
.55

มากทีส่ ุด
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าระบบมีความ
สะดวกและง่ า ยในการใช้ ง านอยู่ ใ นระดับ มากที่ สุ ด
ผูเ้ ชีย่ วชาญยังมีความเห็นอีกว่าระบบมีสว่ นงานตรงตาม
ความต้องการใช้งานของผูใ้ ช้ ทํางานได้ถูกต้องรวดเร็ว
และมีการรักษาความปลอดภัยอยู่ในระดับมาก ภาพรวม
ความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ ตี ่อระบบทีมงานเสมือน
อยู่ในระดับมาก
6.2 ผลการประเมินคุณภาพโครงการทางระบบ
สารสนเทศของนักศึกษา
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ตารางที่ 2 คะแนนโครงการทางระบบสารสนเทศของ
นักศึกษา
ชื่อโครงการ
คะแนน
ระบบบริหารจัดการโรงแรม
91
ระบบจองห้องพักโรงแรมออนไลน์
85
ระบบลงทะเบียนนักศึกษา
85
ระบบจองห้องพักออนไลน์
83
๋
ร้านขายปุยและยา
81
ระบบลงทะเบียนสัมมนา
75
ระบบร้านห้องยา
71
ระบบขายเฟอร์นเิ จอร์ไม้เนื้อแข็ง
67
ออนไลน์
ระบบร้านขายยาออนไลน์
64

ความหมาย
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีมาก
ดี
ค่อนข้างดี
พอใช้

จากตารางที่ 2 พบว่าโครงการทางระบบสารสนเทศ
ของนักศึกษาทัง้ 9 โครงการ มีคะแนนสูงสุด คือระบบ
บริหารจัดการโรงแรมได้ 91 คะแนน และโครงการที่มี
คะแนนตํ่ า สุด คือ ระบบร้า นขายยาออนไลน์ ได้ 64
คะแนน ยังมีโครงการระดับดีเลิศ 5 โครงการ ระดับดี
มาก ดี ค่อนข้างดี และพอใช้อย่างละ 1 โครงการ
6.3 ผลการศึกษาความสามารถในการทํางานเป็ นทีม
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการ
ทํางานเป็ นทีมของนักศึกษาก่อนและหลัง
การใช้งานระบบทีมงานเสมือน
ความสามารถในการ
ทํางานเป็ นทีม
ก่อนใช้ระบบ
หลังใช้ระบบ

X

S.D.

t

3.71
4.12

.72
.71

5.387**

**นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01

จากตารางที่ 3 พบว่าคะแนนความสามารถในการ
ทํางานเป็ นทีมของนักศึกษาหลังใช้ระบบทีมงานเสมือน
สูงขึน้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
6.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้ทม่ี ตี ่อการ
ใช้งานระบบทีมงานเสมือน
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานความ
พึงพอใจของผูใ้ ช้ทม่ี ตี ่อการใช้งานระบบ
ทีมงานเสมือน
S.D.

ความหมาย

การใช้งานระบบ

X

ส่วนทํางานร่วมกันออนไลน์
ส่วนติดต่อสือ่ สาร
ส่วนจัดการโครงการ
ส่วนจัดการเอกสาร
ส่วนควบคุมดําเนินการ
การใช้งานระบบในภาพรวม
การนําระบบมาใช้ในการเรียน
การสอน
รวม

4.05
3.93
3.99
4.01
3.98
4.10

.83
.94
.77
.91
.82
.78

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.10

.77

มาก

4.03

.83

มาก

จากตารางที่ 4 พบว่าผูใ้ ช้มคี วามพึงพอใจหลังจากใช้
งานภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนความพึงพอใจ
ส่ วนการติด ต่ อ สื่อ สารสูง สุ ด รองลงมาคือ ส่ วนจัด การ
เอกสาร ส่ ว นทํ า งานร่ ว มกั น ออนไลน์ ส่ ว นควบคุ ม
ดําเนินการ
7. อภิ ปรายผลการวิ จยั
การวิ จ ั ย นี้ ม ี ผ ลการศึ ก ษาที่ น่ า สนใจจึ ง ได้ นํ า มา
อภิปรายดังนี้
7.1 ระบบทีมงานเสมือนที่พฒ
ั นาขึ้นมีประสิทธิภาพ
มากเนื่องจากผู้วจิ ยั พัฒนาระบบตามกระบวนการพัฒนา
สารสนเทศ (SDLC) ใช้วธิ กี ารประเมินแบบ White-box
and Black-box Testing สอดคล้องกับการศึกษาของ
Nidhra and Dondeti [6] ว่าเป็ นเทคนิคทีน่ ิยมใช้และได้รบั
การยืนยันจากนักวิจยั และนักพัฒนาระบบว่าถูกต้องทีส่ ุด
นอกจากนี้ผวู้ จิ ยั ยังได้ศกึ ษาความต้องการใช้งานของผูใ้ ช้
ครอบคลุมกระบวนการทํางาน กระบวนการทีม และพืน้ ที่
ทํางานเสมือนเพื่อสนับสนุ นให้ทมี ทํางานร่วมกันได้อย่าง
สะดวก รวดเร็วและทุกที่ทุกเวลาจึงส่งผลให้ผู้ใช้มคี วาม
พึงพอใจในการใช้งานระบบอยู่ในระดับมากเช่นกัน
7.2 จากการเปรียบเทียบความสามารถในการทํางาน
เป็ นทีมของนักศึกษาพบว่าคะแนนความสามารถในการ
ทํางานเป็ นทีมของนักศึกษาสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่รี ะดับ .01 เนื่องจากผู้วิจยั ออกแบบให้ระบบแบ่ ง
ภาระและหน้าทีใ่ ห้กบั ผูใ้ ช้อย่างชัดเจน ควบคุมการทํางาน
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ตามกระบวนการทีมกําหนดเป้าหมายการทํางานชัดเจน
มีแ ผนงานแน่ น อน และมีการควบคุ ม การทํ า งานโดย
หัวหน้ าทีมและผู้จ ัดการทีม นักศึกษาที่เรียนโดยระบบ
ทีมงานเสมือนจึงมีการรับรู้และเข้าใจเป้าหมายของทีม
ตลอดจนเข้าใจบทบาทหน้ าที่ของตนและเพื่อนร่วมทีม
ยอมรับและให้เกียรติกนั มีการช่ วยกันทํางานจนบรรลุ
ั หาและพัฒนาตนเองอยู่
ตามเป้ าหมายร่ ว มกันแก้ ป ญ
ตลอดเวลาสอดคล้องกับการศึกษาของธนวัฒน์ [7] ที่ว่า
การทํ า งานเป็ น ที ม ประกอบด้ ว ยการวางแผน การ
ดําเนินงานตามแผน การประสานกิจกรรม ความพึงพอใจ
ของที ม งาน และการประเมิ ล ผล และสอดคล้ อ งกั บ
การศึกษาของรัฐพล [8] ทีอ่ ธิบายว่าการทํางานเป็ นทีม
ประกอบด้วย การกําหนดเป้าหมายของการทํางาน การ
กําหนดบทบาทในการทํางาน การมีปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
สมาชิก ความไว้วางใจและสนับสนุ นช่วยเหลือซึง่ กันและ
กัน การตัดสินใจร่วมกันในการทํางาน และการประเมิน
และทบทวนการทํางานผลการวิจยั นี้สอดคล้องกับวรวรรณ
[9] ที่พฒ
ั นาระบบการสร้างความรู้ด้วยวิธกี ารเรียนรู้เป็ น
ทีมพบว่ าคุ ณลักษณะด้ านการเรียนรู้ เป็ นทีมหลังการ
ทดลองของกลุ่มตัวอย่ างสูงกว่าก่ อนการทดลองอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และวราภรณ์ [10] ทีพ่ ฒ
ั นา
รู ปแบบการเรียนการสอนบนเว็บด้ วยการเรียนรู้แบบ
โครงงานเพื่อการเรียนรู้เป็ นทีมของนักศึกษาพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ และทํางานเป็ นทีม
หลังเรียนสูงกว่าก่ อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05
7.3 ผลการพัฒนาโครงการทางระบบสารสนเทศของ
นักศึกษา 7 ใน 9 โครงการอยู่ในระดับดีขน้ึ ไป เนื่องจาก
การเรียนรู้แ บบการใช้ทีมงานเสมือ นเป็ นฐาน (Virtual
Teamwork Based Learning : VTBL) โดยการทํา
โครงการ (Project Based) สนับสนุ นนักศึกษาให้ใช้
ความรู้ความสามารถของตนร่ วมกัน เกิดการบูรณการ
ความรูค้ วามสามารถทักษะ เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ มี
ความรับผิดชอบในงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย เคารพในกติกา
ของทีมและบริหารจัดการเวลาได้ตามแผนที่ทําร่วมกัน
สอดคล้องกับ Vygotsky (อ้างถึงใน Stahl [11] ) ทีอ่ ธิบาย
ว่า “ปฏิสมั พันธ์ทางสังคมเป็ นปจั จัยที่กระตุ้นให้มนุ ษย์
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 6 ฉบั บ ที่ 2 กรกฎาคม - ธั น วาคม 2558

เกิดพุทธิปญั ญาระดับสูงสุด” ทําให้มนุ ษย์สามารถสร้าง
ความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง
7.4 ความพึงพอใจของผูใ้ ช้ทม่ี ตี ่อการใช้ระบบทีมงาน
เสมือนพบว่ าผู้ใช้งานระบบมีความพอใจทุ กด้านอยู่ใน
ระดับมาก และจากการศึกษาความคิดเห็นของหัวหน้าทีม
และผู้ จ ัด การทีม ด้ า นการนํ า ระบบทีม งานเสมือ นมา
ประกอบการเรี ย นการสอนในวิ ช าการวิเ คราะห์ แ ละ
ออกแบบระบบ และด้านการพัฒนาโครงการทางระบบ
สารสนเทศโดยระบบที ม งานเสมื อ น พบว่ า มี ค วาม
เหมาะสมมาก เนื่องจากระบบทีมงานเสมือนที่พฒ
ั นาขึน้
เป็ นระบบใหม่ สอดคล้องกับการวิจยั ของวราภรณ์ [12] ที่
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียน
การสอนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ อยู่ในระดับมาก อย่างไรก็ตามระบบ
ที่พ ัฒ นาขึ้นใหม่ และนํ า ไปไปทดลองใช้จ ริงนี้ ยัง คงมี
ปญั หาและอุปสรรคอยู่บ้าง ตามที่หวั หน้ าทีมได้เสนอให้
ปรับปรุ ง การกํ า หนดเงื่อ นไขของแผนงานโครงการที่
เคร่ ง ครั ด และรั ด กุ ม ให้ ม ี ค วามยื ด หยุ่ น มากขึ้น และ
ผูจ้ ดั การทีมได้เสนอให้ปรับปรุงส่วนการตรวจ ติดตามงาน
ของสมาชิกแต่ละคน
8. ข้อเสนอแนะ
ผลการวิจ ัย นี้ เ ป็ น แนวทางในการนํ าระบบทีมงาน
เสมือนไปใช้ประกอบและบูรณาการกับการเรียนการสอน
โดยมีคาํ แนะนําดังนี้
8.1 ผูเ้ รียนต้องมีความรู้เรื่องการพัฒนาโครงการทาง
ระบบสารสนเทศมาก่อนและสามารถใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ
ผ่ านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ ตได้เป็ นอย่ างดี ผู้สอน
จําเป็ นต้องพิจารณาเนื้อหาและลักษณะรายวิชา ตลอดจน
ระยะเวลาในการจัดทําโครงการทางระบบสารสนเทศที่
เหมาะสม และก่อนใช้งานระบบต้องมีการอบรมการใช้งาน
เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและคุ้นเคยกับระบบทีมงาน
เสมือน
8.2 ผู้สอนควรมีรางวัลเพื่อจูงใจให้ผู้เรียนทํางานที่
ได้รบั มอบหมายตามบทบาทหน้าที่จนครบตามกิจกรรม
และส่งงานตรงเวลา เช่น การให้คะแนนพิเศษ เป็ นต้น
8.3 ผู้สอนไม่ ควรกํ าหนดระยะเวลาสําหรับการทํ า
โครงการทางระบบสารสนเทศของนักศึกษานานเกินไป
เพราะทีมงานเสมือนต้องการความต่อเนื่องในการทํางาน
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ร่วมกันเกิดการก่ อตัวในกระบวนการทีมเพียงระยะสัน้
และดําเนิ นงานจนเสร็จแล้วจึงสลายตัวเพื่อทํางานอื่น
ต่ อไป การวิเคราะห์เวลาและวางแผนงานที่เหมาะสม
ส่งผลให้การจัดการทีมงานมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
สําหรับการวิจยั ครัง้ ต่ อไปควรศึกษาด้านพฤติกรรม
ของสมาชิกในทีม ได้แก่ ภาวะผูน้ ําและผู้ตาม หรือทักษะ
อื่นๆ ที่น่ าสนใจ เช่ น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิด
วิเคราะห์และวางแผน เป็ นต้น และควรศึกษาด้านความ
คุ้มทุนของการบริหารความเสี่ยงในการพัฒนาโครงการ
ทางระบบสารสนเทศโดยใช้ระบบทีมงานเสมือน
9. กิ ตติ กรรมประกาศ
ผู้ วิ จ ั ย ขอขอบคุ ณ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ในการสนับสนุ นทุ นจากโครงการ
เครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาอาจารย์ในอุดมศึกษาปี
2550 และบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือในการสนับสนุ นทุนวิจยั ระดับ
บัณฑิตศึกษาปี 2554
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