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การพัฒนากรอบแนวทางการประเมิ นสมรรถนะรายบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบต่อเนื่ องในวงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์
เทวา คําปาเชือ้ 1* และ สมคิด แซ่หลี2
บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อพัฒนากรอบแนวทางการประเมินสมรรถนะรายบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน
วงจรชีวติ การพัฒนาซอฟต์แวร์ (2) เพื่อประเมินกรอบแนวทางการประเมินสมรรถนะรายบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน
วงจรชีวติ การพัฒนาซอฟต์แวร์ และวิธกี ารวางแผนพัฒนาบุคลากรแบบฐานสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรายบุคคล
และ (3) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของกรอบแนวทางการประเมินสมรรถนะรายบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในวงจรชีวติ
การพัฒนาซอฟต์แวร์ และวิธกี ารวางแผนพัฒนาบุคลากรแบบฐานสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรายบุคคล โดย
รูปแบบการพัฒนาซอฟต์แวร์ทน่ี ํามาใช้ในงานวิจยั นี้คอื การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile ทีแ่ บ่งวงรอบการพัฒนาทีเ่ รียกว่า
Sprint ออกเป็ นหลายวงรอบตามจํานวนโมดูลหลักและโมดูลย่อยของระบบ เพื่อให้ผู้พฒ
ั นาระบบมีโอกาสส่งมอบและ
ทดสอบโมดูลเหล่านัน้ กับผู้ใช้งานระบบได้บ่อยขึ้น วิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์เช่นนี้จะเอื้อต่ อการประเมินสมรรถนะของ
ผูใ้ ช้งานระบบระหว่างการพัฒนาแทนการประเมินสมรรถนะก่อนหรือหลังการพัฒนา ซึง่ ผลทีไ่ ด้รบั จากการประเมินนี้จะถูก
นํามาใช้เพื่อออกแบบหลักสูตรการอบรม ออกแบบคู่มอื การใช้งานระบบ และยังสามารถนํ าผลป้อนกลับที่ได้รบั จากแต่ละ
Sprint มาใช้เพื่อปรับปรุงระบบให้ใช้งานได้ง่ายขึน้ และสามารถสนับสนุนการปฏิบตั งิ านได้อย่างแท้จริง เนื่องจากผูว้ จิ ยั ได้รบั
มอบหมายให้ดาํ เนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสินทรัพย์ของกรมชลประทาน จึงได้ทดลอง
ใช้กรอบแนวทางนี้กบั กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็ นบุคลากรทีท่ ํางานด้านพัสดุจํานวนทัง้ สิน้ 613 คนจากสํานักงานชลประทานทัว่
ประเทศ โดยวงรอบการพัฒนาใช้ระยะเวลารอบละประมาณ 2-3 สัปดาห์ มีจาํ นวนทัง้ สิน้ 16 รอบ ผลการทดสอบโดยวัดจาก
โมดูลทีย่ ากและใช้ระยะเวลานานทีส่ ุดคือการขึน้ ทะเบียนครุภณ
ั ฑ์ ซึง่ ปกติใช้เวลาประมาณ 2-6 เดือน กรณีทไ่ี ม่ได้ทํางาน
ผ่านระบบฯ เมื่อเริม่ ต้นใช้งานระบบในวงรอบการพัฒนาครัง้ แรกพบว่าระยะเวลาเฉลีย่ ที่ใช้ในการขึน้ ทะเบียนครุภณ
ั ฑ์ใน
วงรอบการพัฒนาแรกอยู่ทป่ี ระมาณ 50 -75 นาที และลดลงในวงรอบเป็ นลําดับ จนเหลือเพียง 15-20 นาทีในวงรอบสุดท้าย
ทีเ่ กิดจากการปรับปรุงระบบให้ใช้งานได้ง่ายและหลักสูตรการอบรมถูกพัฒนามาจนกระทังเข้
่ าทีแ่ ล้ว
คําสําคัญ: กรอบแนวทางการประเมินสมรรถนะรายบุคคล วงจรชีวติ การพัฒนาซอฟต์แวร์ วิธกี ารวางแผนพัฒนา
บุคลากรแบบฐานสมรรถนะ
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Continuous Individual Information Technology Competency Evaluation Framework
in Software Development Life Cycle
Tawa Khampachua1* and Somkid Saelee2
Abstract
The purpose of this research study were to (1) develop a framework for evaluating individual information
technology literacy during the software development life cycle (2) to evaluate the developed framework for
individual information technology literacy planning by experts and (3) to evaluate the efficiency of the
developed framework for individual information technology literacy planning. Agile software development
method was chosen for this work as it was a method with several sub-cycles (sprints) according to the
number of modules/sub-modules in the system. With this method, developers would get to deliver and test the
software module with real users more frequently. This approach would allow for evaluating users’ IT literacy
during the development phase as oppose to before or after the software development. The individual IT
literacy results evaluated from each sprint were used as feedback to either improve the software training
material as well as curriculum or improve the software quality to better serve the current work flow. Being
given an opportunity to develop an Asset Management System (AMS) for the Royal Irrigation Department
(RID), we had applied our framework with a sample group of 613 people from procurement departments
coming from every RID office around the country. There were a total of 16 sprints where each sprint interval
was approximately 2-3 weeks. Based on the time taken to register the asset which normally takes 2-6 months
without supporting software, the users took about 50-75 minutes to register the asset during the first sprint.
This asset registration time continued to decrease on subsequent sprints and was 15-20 minutes by the time
we reached the last sprint.
Keywords: Competency Evaluation Framework, Software Development Life Cycle, Individual Competency
Development Planning

__________________________________________
1

Doctoral Degree Student, Department of Computer Education, Faculty of Technical Education, King Mongkut’s University of
Technology North Bangkok
2
Lecturer, Department of Computer Education, Faculty of Technical Education, King Mongkut’s University of Technology North
Bangkok
*
Corresponding Author Tel. 06-2668-6444 Email: tawa.k@fte.kmutnb.ac.th

_17-0051(231-240)24.indd 232

1/31/60 BE 3:51 PM

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 7 ฉบั บ ที่ 2 กรกฎาคม – ธั น วาคม 2559

1. บทนํา
ที่ผ่านมาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศส่วนใหญ่
เมื่อดําเนินมาถึงขัน้ ตอนการส่งมอบงานจะมีการอบรมและ
จัดทํ าคู่ มือให้ก ับผู้ ใช้งาน จากการติดตามและสังเกต
พฤติกรรมของคนในหน่ วยงานภาครัฐในขัน้ ตอนของการ
ส่งมอบงาน พบว่าวิธกี ารอบรมมักจะได้ผลกับกลุ่มคนทีม่ ี
ประสบการณ์ ในการใช้งานคอมพิวเตอร์มาแล้วเท่ านัน้
กลุ่มคนทีไ่ ม่มปี ระสบการณ์ ไม่มคี วามรูเ้ รื่องคอมพิวเตอร์
และสูงอายุ จ ะสามารถจดจําได้แต่ ในห้องเรียนเท่ านั น้
หลังจากที่เดินออกจากห้องเรียนแล้วก็จะลืมกันไปหมด
ยิง่ เป็ นระบบสารสนเทศที่มขี นั ้ ตอนการทํางานที่ซบั ซ้อน
ต้องใช้การรับรู้เยอะเกินไปสามารถก่อให้เกิดมุมมองและ
ทัศนคติว่าระบบดังกล่าวนัน้ เป็ นภาระที่เพิม่ ขึน้ ที่สําคัญ
คือกลุ่ มคนลักษณะนี้ เป็ นกลุ่ มคนส่ วนใหญ่ ในองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบ ัติ งานร่ ว มกับ ระบบสารสนเทศ
โดยตรง นอกจากนัน้ ในการอบรมพบว่ าบางฟ งั ก์ช ันมี
ขัน้ ตอนการใช้งานทีซ่ บั ซ้อน
ดังนัน้ งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนา
กรอบแนวทางการสร้างการยอมรับให้กบั คนในองค์กรทีม่ ี
ต่ อระบบสารสนเทศ โดยมีสมมติฐานว่ าคนในองค์กรมี
ความคาดหวัง ต่ อ ระบบสารสนเทศที่ พ ัฒ นาขึ้น มาที่
แตกต่างกัน ดังนัน้ ผูท้ ม่ี สี ่วนเกีย่ วข้องกับการใช้งานระบบ
สารสนเทศต้องเข้ามามีส่วนร่วมในวงจรชีวติ การพัฒนา
ระบบ การเข้ามามีส่วนร่วมมีผลต่อการยอมรับของคน [1]
เพื่อทํางานร่วมกับนักพัฒนาระบบในการปรับแต่งระบบ
ให้ตรงกับความต้องการและความคาดหวังของแต่ละคน
ในขณะเดียวกันจะทําการประเมินสมรรถนะของแต่ละคน
ว่าเพียงพอต่อการใช้งานระบบสารสนเทศที่พฒ
ั นาขึน้ มา
หรือไม่ เพื่อวางแผนการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศรายบุคคลเพื่อยกระดับสมรรถนะให้สอดคล้อง
กับการใช้งานระบบสารสนเทศในการปฏิบตั งิ านต่อไป
สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรายบุคคลนี้จะถูก
จัดเก็บในระบบฐานข้อมูลที่มกี ารปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
เพื่อที่องค์กรสามารถใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวประเมินระดับ
ความยากในการขับเคลื่อนระบบสารสนเทศทีจ่ ะพัฒนาขึน้
มาใหม่ในอนาคต ซึง่ สอดคล้องกับแนวโน้มกับศาสตร์ดา้ น
วิศวกรรมซอฟต์แวร์แบบใหม่ [2] ระบบฐานข้อมูลนี้สามารถ
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคนและระบบสารสนเทศ ระดับ
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ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของแต่ ละคน ระดับความ
พร้อมในการใช้งาน เพื่อใช้เป็ นข้อมู ลในการพิจารณา
ความต้องการในการสนับสนุนจากองค์กร ทีน่ ําไปสู่การใช้
งานในทีส่ ดุ
2. วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
2.1 เพื่อพัฒนากรอบแนวทางการประเมินสมรรถนะ
รายบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในวงจรชีวติ การพัฒนา
ซอฟต์แวร์
2.2 เพื่อประเมินกรอบแนวทางการประเมินสมรรถนะ
รายบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในวงจรชีวติ การพัฒนา
ซอฟต์แวร์ และวิธีการวางแผนพัฒนาบุคลากรแบบฐาน
สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรายบุคคล
2.3 เพื่อประเมินประสิทธิภาพของกรอบแนวทางการ
ประเมินสมรรถนะรายบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน
วงจรชีวติ การพัฒนาซอฟต์แวร์ และวิธกี ารวางแผนพัฒนา
บุคลากรแบบฐานสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายบุคคล
3. สมมติ ฐานของการวิ จยั
กรอบแนวทางที่ พ ัฒ นาขึ้น มาสามารถนํ า มาเป็ น
เครื่องมือช่วยลดเวลาเฉลีย่ การเรียนรูก้ ารใช้งานระบบของ
ผูใ้ ช้งานอย่างน้อยร้อยละ 50
4. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.1 ประชากรในการวิจยั ได้แก่บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การใช้งานระบบสารสนเทศในหน่วยงาน
4.2 กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั เป็ นบุคลากรที่ทํางาน
ด้านพัสดุจาํ นวนทัง้ สิน้ 613 คนจากสํานักงานชลประทาน
ทัวประเทศ
่
5. ขัน้ ตอนและวิ ธีการดําเนิ นการวิ จยั
ขัน้ ตอนการวิจยั แบ่งออกเป็ น 3 ระยะตามวัตถุประสงค์
ของการวิจยั ประกอบด้วย ระยะที่ 1 การวิจยั และพัฒนา
กรอบแนวทาง ระยะที่ 2 การประเมินกรอบแนวทางโดย
ผู้เชี่ยวชาญ และ ระยะที่ 3 การทดลองใช้งานกรอบ
แนวทางเพื่อประเมินประสิทธิภาพโดยมีรายละเอียดการ
ดําเนินงานดังนี้
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ระยะที่ 1 การวิจยั และพัฒนากรอบแนวทาง
5.1 ศึกษาทฤษฎี แนวคิด กรอบแนวทาง นวัตกรรม
และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการงานวิจ ัยเพื่อสังเคราะห์
กรอบแนวทางการประเมิน สมรรถนะรายบุ ค คลด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศในวงจรชีวติ การพัฒนาซอฟต์แวร์
การทํ า ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ง านวิ จ ั ย เชิ ง ระบบ
(Systematic Literature Review) เพื่อวิเคราะห์
องค์ประกอบและสาระที่สําคัญจากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
โดยการค้นหาวารสารและบทความวิชาการจากฐานข้อมูลที่
ได้รบั การยอมรับ เพื่อให้ได้มาซึง่ ผลการเปรียบเทียบของ
แต่ละทฤษฎี แนวคิด และกรอบแนวทาง ประกอบด้วย
- กรอบแนวทางการประเมินสมรรถนะทีเ่ หมาะสม
- วงจรชีวติ การพัฒนาซอฟต์แวร์ทเ่ี หมาะสม
- วิธีการวางแผนการพัฒนาแบบฐานสมรรถนะที่
เหมาะสม
5.2 พัฒ นากรอบแนวทางการประเมิน สมรรถนะ
รายบุ คคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในวงจรชีวิตการ
พัฒนาซอฟต์แวร์
สังเคราะห์กรอบแนวทางการประเมินสมรรถนะราย
บุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในวงจรชีวติ การพัฒนา
ซอฟต์แวร์ เพื่อให้ได้ (ร่าง) กรอบแนวทางการประเมิน
สมรรถนะรายบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในวงจร
ชีวติ การพัฒนาซอฟต์แวร์
5.3 พัฒนาวิธีการวางแผนพัฒนาบุคลากรแบบฐาน
สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรายบุคคล
สังเคราะห์วิธีการวางแผนพัฒนาบุ คลากรแบบฐาน
สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรายบุคคลเพื่อให้ได้
(ร่าง) วิธกี ารวางแผนพัฒนาบุคลากรแบบฐานสมรรถนะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรายบุคคล
5.4 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศรายบุคคล (ต้นแบบ)
การพั ฒ นาระบบใช้ ส ถาป ตั ยกรรม Web-based
Application ด้วย YII Framework เป็ นระบบฐานข้อมูล
สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรายบุคคล โดยผูว้ จิ ยั
ได้มอบหมายให้เป็ นโครงงานปริญญานิพนธ์ของนักศึกษา
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศกึ ษา [3] ระบบออกแบบมาเพื่อบันทึก
ระดับสมรรถนะทีพ่ งึ มีรายฟงั ก์ชนั ของระบบสารสนเทศแต่
ละระบบ และบันทึกผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากร
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ทีถ่ ูกมอบหมายให้เป็ นผูใ้ ช้งานระบบสารสนเทศ
ระยะที่ 2 การประเมินกรอบแนวทางโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
5.5 ประเมินกรอบแนวทางการประเมินสมรรถนะ
รายบุ คคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในวงจรชีวิตการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ และวิธกี ารวางแผนพัฒนาบุคลากรแบบ
ฐานสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรายบุคคล
การประเมินผลการออกแบบกรอบแนวทางจะใช้เทคนิค
การวิจยั แบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures
Research) ที่ให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากร
แบบฐานสมรรถนะมาประเมิน (ร่าง) กรอบแนวทางการ
ประเมินสมรรถนะรายบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน
วงจรชีวติ การพัฒนาซอฟต์แวร์ และ (ร่าง) วิธกี ารวางแผน
พัฒนาบุคลากรแบบฐานสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายบุคคล เป็ นการใช้แบบสอบถามร่วมกับการสัมภาษณ์
เพื่อให้ผเู้ ชีย่ วชาญแต่ละท่านได้แสดงความคิดเห็นแนวทาง
ของ Delphi จํานวน 3 รอบ โดยใช้ผเู้ ชีย่ วชาญจํานวน 7
ท่ านจนได้ฉั นทมติยอมรับกรอบแนวทางการประเมิน
สมรรถนะรายบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในวงจร
ชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์ และวิธีการวางแผนพัฒนา
บุคลากรแบบฐานสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายบุคคลทีผ่ ่านการประเมินแล้ว
5.6 ทดสอบความถูกต้องการทํางานของระบบฐาน
ข้อมูลสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรายบุคคล
การทดสอบระบบมี 2 แบบ คือ Functional Test เป็ น
การทดสอบโดยนักพัฒนาระบบ และ User Acceptance
Test เป็ นการทดสอบโดยผูว้ จิ ยั เพื่อพิจารณาความถูกต้อง
ของการทํางานและมีการทํางานตรงกับความต้องการตาม
ทีไ่ ด้ออกแบบเอาไว้
ระยะที่ 3 การทดลองใช้งานกรอบแนวทางเพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพ
5.7 ทดลองใช้กรอบแนวทางการประเมินสมรรถนะ
รายบุ คคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในวงจรชีวิตการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ และวิธกี ารวางแผนพัฒนาบุคลากรแบบ
ฐานสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรายบุคคล
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รูปที่ 1 วงรอบการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile [15]
นํากรอบแนวทางการประเมินสมรรถนะรายบุคคลด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในวงจรชีวติ การพัฒนาซอฟต์แวร์
และวิธีการวางแผนพัฒนาบุ คลากรแบบฐานสมรรถนะ
ด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศรายบุ คคลไปทดลองใช้ ใ น
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สินทรัพย์กรมชลประทาน เพื่อประสิทธิภาพของกรอบ
แนวทางการประเมินสมรรถนะโดยพิจารณาสมรรถนะที่
จําเป็ นต้องพัฒนาของแต่ละฟงั ก์ชนั การทํางานเพื่อนํามา
วางแผนและเลือกรูปแบบการสอนทีเ่ หมาะสมเพื่อลดเวลา
ในการเรียนรูข้ องผูใ้ ช้งาน
เริม่ ต้นจากทําการประเมินสมรรถนะและบันทึกข้อมูล
สมรรถนะรายบุ คคลของโมดู ลหลักและโมดู ลย่ อยของ
ระบบ เพื่อนํ าข้อมูลทีไ่ ด้มาเปรียบเทียบ และประมวลผล
หารูปแบบการอบรมทีเ่ หมาะสม
5.8 ประเมินประสิทธิภาพของกรอบแนวทางการ
ประเมินสมรรถนะรายบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน
วงจรชีวติ การพัฒนาซอฟต์แวร์ และวิธกี ารวางแผนพัฒนา
บุคลากรแบบฐานสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายบุคคล
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ผู้วิจยั ได้ทดลองใช้กรอบแนวทางที่พ ัฒนาขึน้ มากับ
กลุ่มตัวอย่ างซึ่งเป็ นบุคลากรที่ทํางานด้านพัสดุจํานวน
ทัง้ สิน้ 613 คนจากสํานักงานชลประทานทัวประเทศที
่
เ่ ป็ น
ผูใ้ ช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสินทรัพย์
ของกรมชลประทาน โดยแบ่งวงรอบการทดลอง 16 รอบ
ตามวงรอบของการพัฒนาระบบ
7. ผลการวิ จยั
หลังจากที่ดําเนินการวิจ ัยและพัฒนากรอบแนวทาง
การประเมินสมรรถนะรายบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในวงจรชีวติ การพัฒนาซอฟต์แวร์ ปรากฎผลการวิจยั ดังนี้
7.1 กรอบแนวทางการประเมินสมรรถนะรายบุคคล
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในวงจรชีวติ การพัฒนาซอฟต์แวร์
หลังจากที่ได้ศึกษาทฤษฎี แนวคิด กรอบแนวทาง
นวัตกรรมและวิธกี ารทีเ่ กีย่ วข้องสามารถสังเคราะห์กรอบ
แนวทางการประเมินสมรรถนะรายบุคคลด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในวงจรชีวติ การพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ดงั นี้
7.1.1 องค์ประกอบหลักของกรอบแนวทางที่
พัฒนาขึ้นมาประกอบด้วย ระบบสารสนเทศ รายการ
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สมรรถนะขัน้ ตํ่ าสําหรับการทํ างานรายโมดู ล ผู้ใช้งาน
ระบบที่มกี ารกําหนดบทบาทการใช้งานระบบ วงจรชีวิต
การพัฒนาระบบ และแบบประเมินสมรรถนะ
7.1.2 วงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์ท่ี
เหมาะสมกับกรอบแนวทาง คือ การพัฒนาซอฟต์แวร์
แบบ Agile ที่แบ่ งวงรอบการพัฒนาที่เรียกว่ า Sprint
ออกเป็ นหลายวงรอบตามจํานวนโมดูลหลักและโมดูลย่อย
ของระบบ เพื่อให้ผพู้ ฒ
ั นาระบบมีโอกาสส่งมอบและทดสอบ
โมดูลเหล่านัน้ กับผูใ้ ช้งานระบบได้บ่อยขึน้ วิธกี ารพัฒนา
ซอฟต์ แวร์เ ช่ นนี้ จ ะเอื้อ ต่ อ การประเมินสมรรถนะของ
ผูใ้ ช้งานระบบระหว่างการพัฒนาแทนการประเมินสมรรถนะ
ก่อนหรือหลังการพัฒนา รูปที่ 1 เป็ นการแสดงวงรอบการ
พัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile ที่มีการเพิม่ กระบวนการ
ประเมินสมรรถนะเข้าไปในขัน้ ตอน Sprint Review
7.1.3 วิธีการวางแผนพัฒนาบุคลากรแบบ
ฐานสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรายบุคคล
การวางแผนพั ฒ นาบุ คลากรแบบฐาน
สมรรถนะอยู่บนสมมติฐานเรื่องความแตกต่ างระหว่ าง
บุ ค คล คื อ บุ ค คลที่ มี อ ายุ พื้ น ฐานการศึ ก ษา และ
ประสบการณ์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีแ่ ตกต่างกัน จะมี
ความสามารถในการเรียนรู้การใช้งานระบบทีแ่ ตกต่างกัน
ดังนัน้ การประเมินสมรรถนะเพื่อการวางแผนการพัฒนา
บุ คลากรในแต่ ละรอบจะคํ านึ งถึงความแตกต่ างนี้ ด้วย
รู ปแบบการเรียนรู้มีตัง้ แต่ การอบรม การเรียนรู้ด้ว ย
ตั ว เองผ่ านคลิ ป วิ ดี โ อ และการเรี ย นรู้ ด้ ว ยคู่ มื อ
นอกจากนัน้ ยังมีการสร้างกลุ่ม Line เพื่อตอบข้อสงสัย
เป็ นรายบุคคลอีกด้วย
7.1.4 ระบบฐานข้อมูลสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศรายบุคคล
โมดูลการทํางานของระบบทัง้ หมดจะถูกบันทึก
ลงในระบบฐานข้อมูลสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายบุคคล พร้อมทัง้ ระบุรายการสมรรถนะขัน้ ตํ่าทีผ่ ใู้ ช้งาน
ต้องผ่านการประเมิน หลังจากที่ป้อนผลการประเมินของ
ผู้ใช้งานแต่ ละคนเข้าสู่ระบบแล้ว ระบบสามารถจัดกลุ่ม
ผู้ใ ช้ง านตามสมรรถนะเพื่อสนั บ สนุ นให้ผู้ ท่ีเ กี่ย วข้อ ง
สามารถตัดสินใจเลือกวิธกี ารพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม
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ได้ รูปที่ 2 เป็ นแสดงการวิเคราะห์สมรรถนะของบุคลากร
สํานักงานชลประทานว่ ามีความสามารถในการใช้งาน
คอมพิวเตอร์เบือ้ งต้นในแต่ละระดับมีสดั ส่วนเป็ นอย่างไร
7.2 ผลการประเมินกรอบแนวทางการประเมิน
สมรรถนะรายบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในวงจร
ชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์ และวิธีการวางแผนพัฒนา
บุคลากรแบบฐานสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายบุคคล
การประเมินกรอบแนวทางโดยผู้เชียวชาญมีด้วยกัน
2 มิติ คือ ความเหมาะสมของกรอบแนวทาง และความ
สอดคล้องของกรอบแนวทาง โดยความเหมาะสมพิจารณา
จาก
- การใช้ทฤษฎีท่ีเหมาะสมเป็ นพื้นฐานในการสร้าง
กรอบแนวทาง
- ลักษณะสําคัญของกรอบแนวทางสะท้อนให้เห็น
หลักการทีช่ ดั เจน
- หลักการของกรอบแนวทางแสดงจุ ดเน้ นของการ
ประเมินสมรรถนะรายบุคคลเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- องค์ประกอบของกรอบแนวทางเหมาะสมทีจ่ ะนํ าไป
ใช้งาน
- วัตถุประสงค์ของกรอบแนวทางชัดเจน
- เนื้ อ หาสาระของกรอบแนวทางครอบคลุ ม การ
ประเมินสมรรถนะรายบุคคลเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- แนวทางการประเมินผลกรอบแนวทางชัดเจน
- วัตถุประสงค์ของการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศตรงกับวัตถุประสงค์ของกรอบแนวทาง
- แนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สะท้ อนให้ เห็น หลัก การและลัก ษณะสํ า คัญ ของกรอบ
แนวทาง
ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าความคิดเห็นเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 และมีค่า
เบีย่ งเบนมาตรฐานเฉลีย่ ที่ 0.29
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รูปที่ 2 ระบบฐานข้อมูลสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรายบุคคล
ส่วนความสอดคล้องจะพิจารณาจาก
- ความสอดคล้ อ งระหว่ างความเป็ นมาของกรอบ
แนวทางกับแนวคิดทฤษฎีพน้ื ฐาน
- ความสอดคล้องระหว่างแนวคิดทฤษฎีพ้ืนฐานกับ
องค์ประกอบของกรอบแนวทาง
- ความสอดคล้อ งระหว่ า งองค์ ประกอบของกรอบ
แนวทางกับหลักการของกรอบแนวทาง
- ความสอดคล้องระหว่างหลักการของกรอบแนวทาง
กับวัตถุประสงค์ของกรอบแนวทาง
- ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของกรอบแนว
ทางกับวิธกี ารพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการประเมินความสอดคล้องของผูเชี่ยวชาญทุ ก
ท่านมีค่าความสอดคล้องเป็ น 1 ทุกรายการ
7.3 ผลการประเมินประสิทธิภาพของกรอบแนวทาง
การประเมินสมรรถนะรายบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในวงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์ และวิธีการวางแผน
พัฒนาบุคลากรแบบฐานสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายบุคคล
การประเมินประสิทธิภาพกรอบแนวทางได้ทดลองใช้
กับกลุ่มตัวอย่างซึง่ เป็ นบุคลากรทีท่ ํางานด้านพัสดุจํานวน
ทัง้ สิน้ 613 คนจากสํานักงานชลประทานทัวประเทศ
่
ที่
เป็ นผูใ้ ช้งานระบบบริหารจัดการ
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ด้ า นเทคโนโลยีส ารสนเทศในระดับ ที่ ต่ํ า มาก คื อ
สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้บางแอพลิเคชันเท่ านัน้
เมื่อพิจารณาด้านอายุราชการ ร้อยละ 38 ทํางานยังไม่ถงึ
6 ปี ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการสินทรัพย์ยงั ไม่ม ี
ความชํานาญ คือ มีประสบการณ์กบั การจัดการสินทรัพย์
บางประเภทเท่านัน้
จํานวนรอบในการทดลองเพื่อประเมินประสิทธิภาพ
กรอบแนวทางเท่ากับวงรอบการพัฒนาเป็ น 16 วงรอบ
โดยระยะเวลาของแต่ละรอบประมาณ 2-3 สัปดาห์ ผลการ
ประเมินประสิทธิภาพใช้การวัดระยะเวลาทีผ่ ใู้ ช้งานทํางาน
ในแต่ละกระบวนการประกอบด้วย การขึน้ ทะเบียนครุภณ
ั ฑ์
การยืมครุภณ
ั ฑ์ การโอนครุภณ
ั ฑ์ การจ่ายยืม การบันทึก
ประวัติ การซ่ อมการจํ าหน่ ายครุ ภัณฑ์ และการจัดทํ า
รายงานประจําปี โดยมีผลลัพธ์การวัดเวลาดังนี้
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เพศ
18%

ช…

82%

รูปที่ 3 ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูใ้ ช้งานระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ของกรมชลประทาน
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบเวลาของการทํางานรอบแรกและ
รอบสุดท้าย
โมดุลของระบบ
การขึน้ ทะเบียนครุภณ
ั ฑ์
การยืมครุภณ
ั ฑ์
การโอนครุภณ
ั ฑ์
การจ่ายยืม
บันทึกประวัตกิ ารซ่อม
การจําหน่ายครุภณ
ั ฑ์
การจัดทํารายงานประจําปี

เวลารอบแรก
(นาที)
50-70
30-40
30-40
10-20
5-10
10-20
10-20

เวลารอบสุดท้าย
(นาที)
15-20
10-15
10-15
5-10
2-3
5-10
5-10

8. สรุปและอภิ ปรายผลการวิ จยั
สิง่ ที่ท้ายทายสําหรับองค์กรเมื่อต้องการปรับเปลี่ยน
จากการทํางานจากเดิมทีเ่ คยใช้เอกสารมาเป็ นการทํางาน
ด้วยคอมพิวเตอร์คอื การสร้างการยอมรับให้กบั คนในองค์กร
ต่ อการเปลี่ย นแปลงที่เ กิด ขึ้น บางครัง้ นอกจากจะไม่
ยอมรับแล้วยังมีการต่ อต้านอีกด้วย ส่งผลให้องค์กรไม่
สามารถเก็บเกีย่ วประโยชน์จากเงินงบประมาณทีล่ งทุนไป
กับการพัฒนาระบบสารสนเทศตามวัตถุประสงค์ทต่ี งั ้ เอาไว้
นับว่าเป็ นความล้มเหลวของการบริหารงานด้านเทคโนโลยี
ั หาด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์ก ร ซึ่งเป็ นป ญ
สารสนเทศทีน่ กั วิจยั กําลังให้ความสนใจ [4]
มีนักวิจ ัยหลายท่านได้พยายามนํ าเสนอทฤษฎีและ
กรอบความคิดเพื่อแก้ปญั หาดังกล่าว [5-14] แต่ละท่านก็
มีมุมมองการพัฒนาที่แตกต่างกันออกไป Roger มองว่า
ระบบสารสนเทศที่พฒ
ั นาขึน้ มานัน้ เป็ นเหมือนนวัตกรรม
ใหม่ทเ่ี ข้ามาในองค์กร เป็ นสิง่ เร้าทีส่ ่งผลให้คนในองค์กร
แสดงพฤติกรรมทีต่ อบสนองแตกต่างกัน ทีส่ ามารถจําแนก
ออกเป็ น 5 กลุ่ม ตัง้ แต่คนทีม่ คี วามกระตือรือร้นทีต่ ้องการ
ใช้งานจนถึงคนทีต่ ่อต้าน การแพร่กระจายนวัตกรรมใหม่
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ให้สําเร็จได้นัน้ ต้องเอาชนะใจคนในองค์กรหรือสร้างการ
ยอมรับกับคนในองค์กรให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 17 เป็ น
อันดับแรก [5] Devis และคณะนําเสนอโมเดล Technology
Acceptance Model (TAM) ภายใต้หลักการที่ว่าการ
ยอมรับเทคโนโลยีของคนนัน้ ขึน้ อยู่กบั การรับรูป้ ระโยชน์
ของเทคโนโลยีและระดับความง่ายต่อการใช้งานเทคโนโลยี [6]
สองแนวทางข้างต้นนัน้ ไม่ได้นําเสนอวิธกี ารที่ชดั เจน
ว่าจะสร้างการยอมรับได้อย่างไรเพียงแต่บอกว่าอะไรทีจ่ ะ
ให้คนยอมรับ แนวทางลําดับต่ อๆ มามีการนํ าเสนอเป็ น
กระบวนการทีส่ ามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ มุ่งเน้นไปทีก่ าร
เก็บเกี่ยวและการจัดการประโยชน์ ประกอบด้วย Active
Benefits Realization [7] ทีม่ กี ารแบ่งมุมมองของโครงการ
เป็ น 3 มุมมอง คือ ด้านกระบวนการทางธุรกิจ การเงิน
และโครงการ โดยวัดประโยชน์เป็ นตัวเงิน OGC Benefit
Management [8] เป็ นแนวทางที่ เ ริ่ ม จากการสร้ า ง
Business case เพื่อการจัดการงบประมาณ ประโยชน์และ
ความเสีย่ งของโครงการ Life cycle of ICT investment
for added value [9] มองว่าตัวแปรสําคัญของการลงทุน
ด้าน ICT คือ ประโยชน์ อุปสรรค์ และความไม่แน่ นอน
Benefits Management process [10] มีการกําหนดแผน
การจัดการประโยชน์อย่างเป็ นขัน้ เป็ นตอน และพิจารณา
การขึน้ ต่อกันของแต่ละขัน้ ตอน Participation Framework
for ICT Benefits Realization [11] เป็ นแนวทางทีเ่ น้นการ
มีสว่ นร่วมของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับระบบสารสนเทศ ความสําเร็จ
ของการเก็ บ เกี่ ย วประโยชน์ สามารถคาดเดาได้ จ าก
Participation pattern และกรอบแนวทาง Operation of
Realizing Benefit in Information Technology (ORBIT)
[12] ทีเ่ ชื่อว่าการนําเอา ICT มาใช้งานในองค์กรนัน้ ต้อง
เริ่มจากการวางแผน การพัฒนา และการขับเคลื่อนที่
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เหมาะสม นอกจากนัน้ ต้องมีการติดตามประเมินผลการใช้
งานอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตามแนวทางที่กล่าวมามุ่งเน้ นไปที่ขนั ้ ตอน
และวิธกี ารพัฒนาระบบสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการ
และมีประโยชน์เพื่อให้คนเกิดการยอมรับเป็ นหลัก (ปรับ
ระบบเข้าหาคน) ซึ่งเป็ นวิธีการตามแนวความคิด TAM
เป็ นส่วนใหญ่ โดยไม่ได้มีการนํ าเสนอแนวทางการปรับ
เปลีย่ นคนให้มคี วามสามารถในการใช้งานระบบ (ปรับคน
เข้าหาระบบ) ซึง่ แนวโน้มของการนํ าเอาระบบสารสนเทศ
เข้ามาในองค์กรจะเป็ นแบบหลังมากกว่า ถ้าพิจารณาคน
Agawal ได้นําเสนอปจั จัยทีท่ ําให้แต่ละคนเกิดการยอมรับ
เทคโนโลยีไว้ 5 อย่างด้วยกันประกอบด้วยการแทรกแซง
เชิงนโยบาย ทัศนคติ ความแตกต่ างด้านบุคคล สภาวะ
แวดล้อม และอิทธิพลของสังคม [13] ซึง่ ผูว้ จิ ยั เห็นว่าปจั จัย
เหล่ านี้ มีค วามสํ าคัญ ต่ อการสร้ า งการยอมรับ เช่ น กัน
โดยเฉพาะปจั จัยด้านความแตกต่างด้านบุคคล เนื่องจาก
คนในองค์กรมีความคาดหวังต่อระบบสารสนเทศทีพ่ ฒ
ั นา
ขึน้ มาทีแ่ ตกต่างกัน ดังนัน้ ควรมีการพัฒนากรอบแนวทาง
หรือวิธกี ารทีเ่ น้นทัง้ การปรับระบบเข้าหาคนควบคู่ไปกับ
การปรับคนเข้าหาระบบเพื่อนํ ามาใช้ในการสร้างการ
ยอมรับ [14]
การพัฒนากรอบแนวทางการประเมินสมรรถนะรายบุคคล
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในวงจรชีวติ การพัฒนาซอฟต์แวร์
เพื่อเป็ นเครื่องมือสําหรับสนับสนุ นการวางแผนพัฒนา
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร ในวงรอบ
ของการพัฒนาระบบผู้พฒ
ั นาระบบในขณะที่ส่งมอบและ
ทดสอบโมดูลกับผูใ้ ช้งานระบบ จะมีการประเมินสมรรถนะ
ทีจ่ ําเป็ นสําหรับการใช้งานโมดูลนัน้ ๆ ของผู้ใช้งาน ผลที่
ได้จากการประเมินนี้จะถูกนํามาใช้เพื่อออกแบบหลักสูตร
การอบรม ออกแบบคู่มอื การใช้งานระบบ และนํ าผลป้อน
กลับมาใช้เพื่อปรับปรุงระบบให้ใช้งานได้ง่ายขึน้ และสามารถ
สนับสนุ นการปฏิบตั ิงานได้อย่างแท้จริงจาก ทดลองใช้
กรอบแนวคิดนี้กบั กลุ่มตัวอย่างซึง่ เป็ นบุคลากรทีท่ ํางาน
ด้านพัสดุ จากสํานักงานชลประทานทัวประเทศจํ
่
านวน
ทัง้ สิ้น 613 คน ที่ม ีวงรอบการพัฒนาจํานวนทัง้ สิ้น 16
รอบ ผลการทดสอบโมดูลการขึน้ ทะเบียนครุภณ
ั ฑ์ซง่ึ เป็ น
โมดูลที่ยากและใช้ระยะเวลานานที่สุด ปกติตอนที่ไม่ ม ี
ระบบจะใช้เวลาประมาณ 2-6 เดือน เมื่อใช้ระบบพบว่ า
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เวลาเฉลีย่ ที่ใช้ในการขึน้ ทะเบียนครุภณ
ั ฑ์ของวงรอบการ
พัฒนาแรกอยู่ท่ปี ระมาณ 50 -75 นาที และลดลงเหลือ
เพียง 15-20 นาทีในวงรอบสุดท้าย โดยมีการปรับหลักสูตร
การอบรม สามารถนําช่วยปรับปรุงระบบให้ง่ายต่อการใช้
งานจนกระทัง้ เป็ นทีย่ อมรับของผูใ้ ช้งานส่วนใหญ่ และลด
เวลาการเรียนรูก้ ารใช้งานระบบได้มากกว่าร้อยละ 50 ดัง
สมมติฐานทีต่ งั ้ เอาไว้
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