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งานวิจยัเร่ืองขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การท่ีมีอิทธิพลต่อวิธีปฏิบัติเชิง

บริหารการพฒันาซอฟตแ์วร์น้ี เป็นการศึกษาเพื่อคน้หาวา่ขีดความสามารถทางการส่ือสารอะไรของ

ผูพ้ฒันาซอฟต์แวร์ในประเทศไทยท่ีมีผลต่อวิธีปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันาซอฟต์แวร์ท่ีใช้ใน

องคก์าร งานวิจยัน้ีใชว้ิธีการวิจยัเชิงส ารวจในการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากตวัอยา่ง 147 คน 

ท่ีท างานอยู่ในบริษทัให้ค  าปรึกษาและการจดัหาเก่ียวกบัซอฟต์แวร์ ท่ีข้ึนทะเบียนกบักรมพฒันา

ธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชยใ์นปี พ.ศ. 2554 ผลการศึกษาพบว่า 1) ขีดความสามารถทางการ

ส่ือสารเชิงองคก์ารมิติความรู้ในการส่ือสารมีอิทธิพลต่อมาตรฐานและขั้นตอนวิธี และตวัวดั 2) ขีด

ความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การมิติทกัษะในการส่ือสารมีอิทธิพลต่อโครงสร้างองค์การ

และวิธีปฏิบติัเชิงบริหาร และการควบคุมกระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ และ 3) ขีดความสามารถ

ทางการส่ือสารเชิงองคก์ารมิติพฤติกรรมในการส่ือสารมีอิทธิพลต่อมาตรฐานและขั้นตอนวิธี และ

การควบคุมกระบวนการพฒันาซอฟต์แวร์ นอกจากนั้น งานวิจยัน้ีได้วิเคราะห์ขีดความสามารถ

ทางการส่ือสารเชิงองคก์ารท่ีมีอิทธิพลต่อวธีิปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันาซอฟตแ์วร์โดยแบ่งเป็นราย

กลุ่ม พบว่ามีขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การ 5 กลุ่มส าคญัท่ีมีผลต่อวิธีปฏิบติัเชิง

บริหารการพฒันาซอฟต์แวร์ คือ 1) การรับรู้ท่ีซบัซ้อน 2) การให้ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบังาน

รวมถึง 3) ความเป็นปัจเจกนิยมต ่าและการควบคุมอารมณ์ 4) การพูดและการเขียนรายงาน 5) การ

รับและน าขอ้มูลไปใช้ประโยชน์ โดยมีกลุ่มการรับรู้ท่ีซับซ้อน และกลุ่มการให้ขอ้มูลสารสนเทศ



(4) 
 

เก่ียวกบังานเป็นขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารทัว่ไป จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นวา่

ทั้งอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ และสถาบนัศึกษาควรให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นการส่ือสารเป็นอยา่ง

มาก แต่อยา่งไรก็ตามการศึกษาน้ีจ ากดัอยูใ่นกลุ่มบุคลากรทางดา้นการพฒันาซอฟตแ์วร์ในประเทศ

ไทย เพศชาย ท่ีมีอายรุะหวา่ง 25-34 ปีเท่านั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

ABSTRACT 
 

Title of Thesis The Influence of Organizational Communication Competence on 
Software Development Management Practices 

Author Miss Natarin Dechasakul 
Degree Master of Science (Applied Statistics and Information Technology) 
Year 2013 
 

  
The study entitled “The Influence of Organizational Communication Competence on 

Software Development Management Practices” discover which communication competences of 

Thai IT software developers have affected on software development practices. The methodology 

used in this research is the survey method. The data are collected by questionnaires from 147 Thai 

IT software developers who are working in software companies which registered to the 

Department of Business Development, Ministry of Commerce in 2011. The research results show 

that 1) the Communication Knowledge affects on Standards and Procedures and Metrics 2) the 

Communication Skill affects on Organizational and Management Practices and Control of 

Development Process and 3) the Behavioral Traits of communication also affects on Standards 

and Procedures and Control of Development Process. In addition, the influence of communication 

competence groups had been analyzed. The results show that, there are five groups – 1) Cognitive 

Complexity 2) Giving Task Information 3) Low Individualism and Emotional Control 4) Oral and 

Written Reporting 5) Receiving and Utilizing Information – affected software development 

practices. The research also found that Cognitive Complexity and Giving Task Information are 

the common communication competences which influence on almost every practice. The other 

three groups, Low Individualism and Emotional Control, Oral and Written Reporting, and 
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Receiving Utilizing Information also influence on some practices. These finding suggest that both 

software industry and academics should concern about the organizational communication factors. 

However, these findings are limited to Thai IT Professionals who are male with 25-34 years old.  



 
กติตกิรรมประกาศ 
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วิธีปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันาซอฟต์แวร์” น้ี ส าเร็จลุล่วงไปไดด้้วยดีเพราะความช่วยเหลือจาก       
ผูมี้พระคุณหลายท่าน ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.วราภรณ์ จิรชีพพฒันา 
อาจารยท่ี์ปรึกษาและกรรมการวิทยานิพนธ์ ส าหรับความเมตตากรุณาในการประสิทธิประสาท
ความรู้ท่ีมีค่า ความช่วยเหลือดา้นต่างๆ รวมถึงค าแนะน าท่ีดี ผูซ่ึ้งเป็นทั้งตน้แบบและแรงบนัดาลใจ
ในชีวิตจริงของผูว้ิจ ัย ขอกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ ธรรมากรนนท ์     
ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.โอม ศรนิล และ รองศาสตราจารย์ วีระ บุญจริง เป็นอย่างสูงท่ีกรุณา       
สละเวลาอันมีค่า และภารกิจงานวิจัยมากมายมาเป็นประธานกรรมการ และ กรรมการสอบ
วทิยานิพนธ์ 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์คณะสถิติประยุกต์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์    
ทุกท่านท่ีให้ความเมตตาสั่งสอน และถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผูว้ิจยัจนท าให้เกิดเป็นวิทยานิพนธ์  
ฉบบัน้ีข้ึน ขอขอบพระคุณเจา้หนา้ท่ีคณะสถิติประยุกต ์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ทุกท่าน
อย่างสุดซ้ึง ท่ีได้กรุณาให้ความช่วยเหลือและให้ค  าปรึกษาในทุกเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับการท า
วทิยานิพนธ์ ขอขอบคุณเพื่อนๆ ท่ีให้ความช่วยเหลือในส่ิงท่ีขาดตกบกพร่องและเป็นก าลงัใจให้มา
โดยตลอด 
 ทา้ยท่ีสุดน้ี งานวิทยานิพนธ์เล่มน้ีจะส าเร็จลุล่วงมาจนถึงทุกวนัน้ีมิไดเ้ลย หากขาดก าลงัใจ
ท่ีส าคัญ จากสมาชิกในครอบครัวเดชะสกุล ทั้ งบิดา มารดา และน้องสาว ผูซ่ึ้งเข้าใจถึงความ
ยากล าบากในการท างาน และเป็นก าลงัใจใหใ้นยามทอ้แทใ้นการท าวทิยานิพนธ์เล่มน้ี 
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บทที ่1 

 

บทน า 
 

1.1 ความส าคญัของปัญหา 
 

ปัจจุบันซอฟต์แวร์เป็นส่ิงจ าเป็นต่อความอยู่รอดและความส าเร็จขององค์การต่างๆ        

เป็นอยา่งมาก ซอฟต์แวร์ท่ีถูกพฒันาภายในระยะเวลาอนัสั้นและมีคุณภาพสูงสามารถสนบัสนุน 

การด าเนินงานขององค์การได้ แต่การสนับสนุนการพฒันาซอฟต์แวร์ทางเทคนิคอย่างเดียวนั้น

ไม่ไดเ้พิ่มโอกาสท่ีท าให้โครงการพฒันาซอฟต์แวร์ประสบความส าเร็จไดม้ากพอ ส่ิงส าคญัอยู่ท่ี 

การบริหารคุณภาพของกระบวนการซอฟตแ์วร์ (Dutta, Lee and Wassenhove, 1999: 82)  

จากผลการส ารวจโดย The Standish Group ท่ีส ารวจไวล่้าสุดปี พ.ศ. 2555 พบว่า อตัรา

ความส าเร็จของโครงการพฒันาซอฟต์แวร์เท่ากบัร้อยละ 39 ในขณะท่ีโครงการท่ีประสบ ความ

ลม้เหลว และโครงการท่ีก าลงัประสบปัญหาเท่ากบัร้อยละ 18 และ 43 ตามล าดบั ถึงแมว้า่อตัราการ

ประสบความส าเร็จจะเพิ่มข้ึนจากผลส ารวจเม่ือปี พ.ศ. 2553 (ร้อยละ 37) แต่อตัราความส าเร็จของ

โครงการยงัถือว่าเป็นอตัราท่ีต ่า เม่ือเทียบกบัอตัราของโครงการท่ีก าลงัประสบปัญหา และอตัรา

ความล้มเหลว การน าวิธีการจดัการท่ีดีมาใช้มีผลโดยตรงต่ออตัราการเพิ่มข้ึน ของการประสบ

ความส าเร็จของซอฟต์แวร์ และปัจจุบนัองค์การพฒันาซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ ได้ตระหนักถึง

ความส าคญัของการใช้วิธีการปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันาซอฟต์แวร์  (Software development 

management practices)  เพื่อพฒันากระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ให้ดีข้ึนมากข้ึน ซ่ึงการปฏิบติัตาม

วธีิปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันาซอฟตแ์วร์น้ีจะน าไปสู่ความส าเร็จของซอฟตแ์วร์ไดอี้กดว้ย (Leung, 

2002: 26) 

นอกจากนั้นปัจจยัดา้นองค์การเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัท่ีมีส่วนท าให้การพฒันาซอฟตแ์วร์

ประสบความส าเร็จหรือประสบความลม้เหลวได ้ (Leung, 2002: 26) โดยเฉพาะอยา่งยิ่งปัจจยัเร่ือง

การส่ือสาร เพราะระหวา่งการพฒันาซอฟต์แวร์ตอ้งอาศยัการส่ือสารเพื่อให้เกิดการบูรณาการ ใน
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การด าเนินโครงการ การส่ือสารระหว่างผูพ้ฒันาซอฟต์แวร์ในกระบวนการพฒันาซอฟต์แวร์ เป็น

บทบาทท่ีจะส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการ (Guinan and Bostrom, 1986: 3; Curtis, Krasner and 

Iscoe, 1988: 1268; Atwood et al., 1995: 65; The Standish group, 2001: 1; Miller and Luse, 2004: 

117; วราภรณ์ จิรชีพพฒันา, 2554: 1-10) ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การ จึงเป็น

คุณลักษณะท่ีจ าเป็นของผูพ้ฒันาระบบสารสนเทศ แต่ทว่าขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิง

องคก์ารท่ีตอ้งการในการด าเนินงานนั้น ยงัตอ้งข้ึนอยูก่บัคุณลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างกนั ของแต่ละ

กลุ่มสังคม (Sriussadaporn -Chareongnam and Jablin, 1999: 382) โดยเฉพาะงานเก่ียวกบัการพฒันา

ซอฟต์แวร์ ท่ีมีลักษณะเฉพาะท่ีไม่เหมือนกับงานด้านอ่ืนๆ ผูพ้ฒันาซอฟต์แวร์จึงอาจจะมีขีด

ความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การท่ีไม่เหมือนกับกลุ่มงานอ่ืนๆ ดังนั้นทีมงานผูพ้ฒันา

ซอฟตแ์วร์จึงควรมีขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ส าหรับการศึกษาวิจยัน้ี เป็นการศึกษาเพื่อคน้หาว่าขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิง

องคก์ารใดของผูพ้ฒันาซอฟตแ์วร์ของไทยท่ีมีอิทธิพลต่อวิธีปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันาซอฟตแ์วร์ 

ผูว้ิจยั  จึงเลือกใชว้ิธีปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันาซอฟตแ์วร์ท่ีศึกษาโดย Leung (2002) เป็นตวัแปร

ตาม และ ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การท่ีศึกษาโดย Sriussadaporn-Chareongnam 

and Jablin (1999) เป็นตวัแปรอิสระ เพื่อตอบค าถามงานวจิยัน้ี 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 

เพื่อค้นหาคุณลักษณะขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การของผูพ้ฒันาระบบ

สารสนเทศท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหารจดัการการพฒันาซอฟตแ์วร์ 

 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
 

1.3.1 ท าการส ารวจคุณลกัษณะของขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์าร และ การ

ใชว้ธีิปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันาซอฟตแ์วร์จากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการพฒันาซอฟตแ์วร์ ในบริษทั
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ท่ีตั้งอยูใ่นกรุงเทพฯ และปริมณฑล และไดจ้ดทะเบียนการคา้ในหมู่ยอ่ย 72200 การ ให้ค  าปรึกษา

และการจดัหาเก่ียวกบัซอฟตแ์วร์ กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชย ์ในปี พ.ศ. 2554 

1.3.2 การเลือกตวัอยา่งใชท้ฤษฎีการส ารวจแบบไม่สุ่ม (Non-random Survey) ดว้ยวิธีการ

เลือกตวัอย่างแบบมีวตัถุประสงค์ ในการเลือกบริษทัผูผ้ลิตซอฟต์แวร์ท่ีมีท่ีตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล โดยเฉพาะพื้นท่ีท่ีมีบริษทัผูผ้ลิตซอฟตแ์วร์ตั้งอยูห่นาแน่น นอกจากนั้นยงัใชว้ิธีการเลือก

ตวัอยา่งแบบตามสะดวก ในการเลือกบุคลากรท่ีสามารถให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

(ประชุม สุวตัถี, 2552) 

1.3.3 งานวิจยัเร่ืองน้ีน าขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การมาจากงานวิจยัเร่ือง 

“An exploratory study of communication competence in Thai organizations” (Sriussadaporn-

Charoengnam and Jablin, 1999) โดยเป็นค าถามเพื่อถามความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม

เก่ียวกบัขีดความสามารถทางการส่ือสารของตนในขณะท่ีท างานในบริษทั 

1.3.4 ส าหรับวิธีปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันาซอฟต์แวร์นั้นผูว้ิจยัเลือกใช้วิธีปฏิบติัจาก

งานวิจยัเร่ือง “Organizational factors for successful management of software development” 

(Leung, 2002) โดยให้ผูต้อบแบบสอบถามระบุระดับการใช้วิธีปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันา

ซอฟตแ์วร์ท่ีตนใชใ้นโครงการพฒันาซอฟตแ์วร์ 

 
1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

1.4.1 ช่วยใหบ้ริษทัพฒันาซอฟตแ์วร์ไดท้ราบวา่ควรพฒันาและส่งเสริม ขีดความสามารถ

ทางการส่ือสารเชิงองคก์ารของบุคลากรผูพ้ฒันาซอฟตแ์วร์ในดา้นใด จึงจะส่งผลต่อการใชว้ิธีปฏิบติั

เชิงบริหารการพฒันาซอฟตแ์วร์ 

1.4.2 ช่วยให้สถาบนัการศึกษาต่างๆ ได้ตระหนักถึงความส าคญัของขีดความสามารถ

ทางการส่ือสารเชิงองค์การของผูรั้บการศึกษา และน าไปประยุกต์ใช้ในหลกัสูตรของการศึกษา   

เพื่อพฒันาทกัษะ รวมถึงส่งเสริมทกัษะดงักล่าวใหแ้ก่ผูรั้บการศึกษา 

 



 
บทที ่2 

 

การทบทวนวรรณกรรม 
 

 เน่ืองจากงานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาเพื่อหาว่า ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การใด    

ท่ีมีผลต่อการใช้วิธีปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันาซอฟต์แวร์ ดงันั้นเพื่อให้ผูว้ิจยัมีความรู้ความเขา้ใจ     

ในบริบทท่ีเก่ียวขอ้งและสามารถก าหนดกรอบแนวความคิดของงานวิจยัไดช้ดัเจน ผูว้ิจยัจึงทบทวน

วรรณกรรม และน าเน้ือหาส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของขีดความสามารถในการส่ือสาร ท่ีได้

เสนอโดยนกัวชิาการหลายท่านมารวบรวมไว ้นอกจากนั้นผูว้ิจยัยงัศึกษาเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัเชิงบริหาร

การพฒันาซอฟตแ์วร์ท่ีมีการน ามาใชท้ัว่ไปเพื่อให้กระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์มีประสิทธิภาพและ

ประสบความส าเร็จมากยิ่งข้ึน ดงันั้นเน้ือหาท่ีน าเสนอในบทน้ีจึงประกอบดว้ย 1) ขีดความสามารถ

ทางการส่ือสารเชิงองคก์าร 2) วิธีปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันาซอฟตแ์วร์ 3) กรอบแนวคิดและค าถาม

ของงานวจิยั  4) นิยามศพัทช่ื์อกลุ่มตวัแปรของขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์าร 

 

2.1  ขดีความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การ 
 

จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวกบัขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การ ผูว้ิจยัพบว่า   

งานส่วนใหญ่เร่ิมตน้จากการศึกษาเร่ืองภาษาศาสตร์ท่ีศึกษาโดย Chomsky (1965) ซ่ึงเป็นผูท่ี้กล่าววา่

ขีดความสามารถทางการส่ือสารและประสิทธิภาพในการส่ือสารนั้ นแตกต่างกัน กล่าวคือ                

ขีดความสามารถทางการส่ือสารคือความรู้ดา้นภาษาของผูพู้ดและผูฟั้ง ในขณะท่ีประสิทธิภาพในการ

ส่ือสารคือการน าความรู้ด้านภาษานั้นมาใช้จริงในสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง ต่อมาไม่นาน Hymes 

(1972) ไดศึ้กษาเจาะจงเฉพาะส่วนของขีดความสามารถทางการส่ือสารและระบุวา่ประสิทธิภาพใน

การส่ือสารเป็นส่วนหน่ึงของขีดความสามารถทางการส่ือสาร จากนั้ นได้มีผู ้ท่ีน า เ ร่ืองขีด

ความสามารถทางการส่ือสารไปศึกษา และขยายความในแง่มุมต่างๆ นอกจากนั้นบางงานวิจยัได้

น าไปเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาในเร่ืองต่างๆ เช่น ความสามารถทางการส่ือสารระหว่างบุคคล 
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(Rubin and Martin, 1994; Jiang, Klein, Slyke and Cheney, 2003) ความสามารถทางการส่ือสาร

ระหว่างวฒันธรรม (Chen, 1989; Spitzberg, 2000) หรือความสามารถทางการส่ือสารในองค์การ 

(Shockley-Zalabak, 2012: 7) เป็นตน้ 

อย่างไรก็ตามการทบทวนวรรณกรรมเร่ืองขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การ

ตอ้งการศึกษาส่วนประกอบของขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารของคนในองคก์ารพฒันา

ซอฟต์แวร์ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัความสามารถทางการส่ือสารระหว่างบุคคล ระหว่างวฒันธรรม และใน

องคก์าร ผูว้จิยัจึงไดร้วบรวมไว ้ดงัน้ี 

 

2.1.1  ส่วนประกอบของขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การ 
ในอดีตมีผูท่ี้ศึกษาวิจยัเก่ียวกบัขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การในแง่มุมต่างๆ 

มากมาย และไดก้ าหนดส่วนประกอบของขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารไวแ้ตกต่างกนั

ตามท่ีผูว้จิยัไดร้วบรวบมาตามตารางท่ี 2.1 

 

ตารางที ่2.1  ส่วนประกอบของขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารโดยนกัวชิาการ 

 

ส่วนประกอบ นักวชิาการ 
ความรู้เก่ียวกบัภาษา  ไดแ้ก่ ความรู้ในบริบทของ
ภาษา และรู้จกัสภาพแวดลอ้มของการส่ือสาร เป็นตน้ 

Hymes (1972);  
Canale and Swain (1980: 8);  
Wiemann and Backlund (1980);  
Little John and Jabusch (1982);  
Spitzburg (1983);  
Cooley and Roach (1984);  
Chen (1989);  
Bachman (1990);  
Bachman and Palmer (1996);  
Sriussadaporn-Charoengnam and Jablin (1999: 407);  
 Shockley-Zalabak (2012: 8) 
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ตารางที ่2.1 (ต่อ) 
 

ส่วนประกอบ นักวชิาการ 
ทกัษะในการส่ือสาร ท่ีเป็นความสามารถในการน า
ความรู้ไปใชใ้นสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนั 

Hymes (1972);  
Canale and Swain (1980: 8);  
Little John and Jabusch (1982);  
Spitzburg (1983);  
Cooley and Roach (1984);  
Chen (1989);  
Bachman (1990);  
Bachman and Palmer (1996);  
Sriussadaporn-Charoengnam and Jablin (1999: 407); 
Shockley-Zalabak (2012: 8) 

ความรู้ทางสงัคมและวฒันธรรม รวมถึงความ
รับผิดชอบต่อศีลธรรมจรรยา และค่านิยมของผู ้
ส่ือสาร 

Canale and Swain (1980: 8);  
Little John and Jabusch (1982);  
Cooley and Roach (1984);  
Chen (1989); 
 Shockley-Zalabak (2012: 8) 

ลกัษณะพฤติกรรมของผูส่ื้อสาร ไดแ้ก่  ไหวพริบและ
อารมณ์ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งบุคคล การปรับตวัทาง
กายภาพของบุคคล เป็นตน้ 

Little John and Jabusch (1982);  
Spitzburg (1983);  
Chen (1989);  
Sriussadaporn-Charoengnam and Jablin (1999: 407); 
Shockley-Zalabak (2012: 8) 

 

จากส่วนประกอบของขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารตามตารางท่ี 2.1 แสดงให้

เห็นว่างานวิจยัส่วนใหญ่ระบุว่าขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การตอ้งประกอบไปด้วย 

ความรู้ในการส่ือสาร และทกัษะในการส่ือสารของผูส่ื้อสาร (Hymes, 1972; Canale and Swain, 1980; 

Wiemann and Backlund, 1980; LittleJohn and Jabusch, 1982; Spitzberg 1983; Cooley and Roach, 

1984; Bachman, 1990; Bachman and Palmer, 1996;  Shockley-Zalabak, 2012: 8)นอกจากนั้นนกัวิจยั

บางท่านระบุว่าผูส่ื้อสารท่ีมีขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การตอ้งมีความรู้ทางสังคมและ

วฒันธรรม (Canale and Swain, 1980; Cooley and Roach, 1984; Chen, 1989) ความรับผิดชอบต่อ

ศีลธรรมจรรยา (LittleJohn and Jabusch, 1982) ค่านิยมของผูส่ื้อสาร (Shockley-Zalabak, 2012: 8) 
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ไหวพริบระหวา่งบุคคล (LittleJohn and Jabusch, 1982: 29) อารมณ์ของผูส่ื้อสาร (Spitzberg, 1983; 

Shockley-Zalabak, 2012: 8) การปรับตวัทางกายภาพ และคุณลกัษณะส่วนบุคคล (Chen, 1989) เป็น

ตน้ ผูว้จิยัพบวา่ส่วนประกอบเหล่าน้ีสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลกัๆ คือ กลุ่มท่ี 1 เป็นเร่ืองเก่ียวกบั

สังคม วฒันธรรม ค่านิยม และสภาพแวดล้อมในการส่ือสาร และกลุ่มท่ี 2 เป็นเร่ืองของไหวพริบ 

อารมณ์ และคุณลกัษณะส่วนบุคคล ซ่ึงเป็นลกัษณะทางพฤติกรรมของผูส่ื้อสาร แต่อย่างไรก็ตาม

ผูว้ิจยัได้พบว่าทั้งพฤติกรรมการส่ือสารและวฒันธรรมในการส่ือสารมีความเก่ียวขอ้งกนั กล่าวคือ

วฒันธรรมเป็นตัวก าหนดและท าให้เกิดพฤติกรรมของแต่ละบุคคลในสังคม (Lesenciuc and 

Codreanu, 2012: 128) ดงันั้น องคป์ระกอบของขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การในนิยาม

ของผูว้จิยัจึงประกอบไปดว้ย ความรู้ในการส่ือสาร ทกัษะในการส่ือสาร และพฤติกรรมของผูส่ื้อสาร 

โดยมีวฒันธรรมเป็นส่วนประกอบภายนอกท่ีก าหนด ความรู้ ทกัษะ และพฤติกรรมของผูส่ื้อสาร 

2.1.1.1  ความรู้ในการส่ือสาร 

ความรู้ในการส่ือสาร หมายถึง ความรู้เก่ียวกบัตวับุคคลและบริบทท่ีส่ือสาร (Hymes, 

1972; McCroskey, 1982: 4; Spitzberg, 1983; Limpornpugdee, Janz and Richardson, 2009: 3) และ

การรู้จกัรูปแบบและโครงสร้างของภาษาจากระดับท่ีต ่ากว่าไปจนถึงระดับการสนทนาท่ีสูงกว่า 

(Cooley and Roach, 1984) ส าหรับ Shockley-Zalabak (2012: 7) กล่าวถึงความรู้ในการส่ือสารน้ีวา่

เป็นความสามารถในการท าความเข้าใจสภาพแวดล้อมทางการส่ือสารในองค์การ ผู ้ ท่ี มีขีด

ความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การคือ ผูท่ี้มีความรู้เฉพาะเจาะจงในเร่ืองท่ีก าลังส่ือสารนั้น 

ความรู้เหล่านั้นเป็นพื้นฐานท่ีก่อให้เกิดการตอบสนองซ่ึงจะน าไปสู่ทกัษะในการส่ือสาร ในท านอง

เดียวกนั LittleJohn and Jabusch (1982) ก าหนดใหค้วามรู้ในการส่ือสารน้ีเป็น “กระบวนการท าความ

เขา้ใจ” กล่าวคือผูส่ื้อสารมีความสามารถเขา้ใจว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดข้ึนระหว่างท่ีก าลงัส่ือสาร 

ในขณะท่ี Spitzberg (1983) เรียกความรู้ดงักล่าวน้ีวา่เป็นกลยุทธ์ท่ีจะท าให้ไดม้าซ่ึงความรู้และการ

จดัการความรู้ 

ดงันั้นความรู้ในการส่ือสารประกอบดว้ย 4 คุณลกัษณะ ตามตารางท่ี 2.2 คุณลกัษณะ

แรกคือ ความรู้ดา้นภาษา ผูส่ื้อสารควรจะมีความรู้เป็นอยา่งดีในเร่ืองของรูปแบบและโครงสร้างของ

ภาษา รู้จกัเลือกใชค้  า เขา้ใจความหมายและสามารถน าออกมาใชไ้ดเ้ป็นอยา่งดี คุณลกัษณะท่ี 2 ไดแ้ก่ 

การรู้จกัตนเอง รู้ว่าตนเองเป็นใคร มีหน้าท่ีการงานอย่างไร รู้ว่าอะไรคือเป้าหมายของการส่ือสารน้ี 

คุณลกัษณะท่ี 3 คือการรู้ความสัมพนัธ์ระหว่างตนเองและผูท่ี้ก าลงัส่ือสารดว้ย รวมถึงรู้จกัผูท่ี้ก  าลงั
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ส่ือสารด้วย เช่น ระดับการศึกษา ต าแหน่ง และหน้าท่ี  เป็นต้น และคุณลักษณะสุดท้ายคือ 

สภาพแวดลอ้มของการส่ือสาร กล่าวคือผูส่ื้อสารควรมีความรู้และเขา้ใจสภาพแวดลอ้มและกฎเกณฑ์

ทางสังคมและวฒันธรรมของการส่ือสารนั้นๆ จนเกิดเป็นวฒันธรรมของผูส่ื้อสารดว้ย 

 

ตารางที ่2.2 ความรู้ในการส่ือสาร 

 

คุณลกัษณะความรู้ในการส่ือสาร นักวชิาการ 
ความรู้เก่ียวกบัรูปแบบและโครงสร้างภาษา ความหมายของภาษา 
และการเลือกใชค้  า  

Hymes (1972);  
Cooley and Roach (1984) 

การรู้จกัตวัเอง Spitzberg (1983);  
Spitzberg (2000) 

การรู้ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูท่ี้ส่ือสาร และรู้จกัผูท่ี้ก าลงัส่ือสาร McCrosky (1982);  
Spitzberg (1983);  
Limpornpugdee, Janz and Richardson 
(2009) 

การรู้ล าดบัเหตุการณ์ต่างๆ และรู้จกัสภาพแวดลอ้มทางการส่ือสาร  McCrosky (1982);  
LittleJohn and Jabusch (1982);  
Spitzberg (1983);  
Limpornpugdee, Janz and 
Richardson(2009); Shockley-Zalabak 
(2012) 

 

2.1.1.2  ทกัษะในการส่ือสาร 

ทกัษะในการส่ือสารเป็นขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารอีกดา้นหน่ึง ท่ีมี

ผูใ้ห้ค  านิยามไวว้่าเป็นความสามารถของผูส่ื้อสารในการน าความรู้ในการส่ือสารเหล่านั้นไปใช้ให้

ถูกตอ้งในแต่ละสถานการณ์ เพื่อให้ไดม้าซ่ึงเป้าหมายและรางวลั (Hymes, 1972; Spitzberg, 2000; 

Sriussadaporn-Charoengnam and Jablin, 1999: 339) Sriussadaporn-Charoengnam and Jablin (1999) 

กล่าวถึงทกัษะทางการส่ือสารน้ีวา่เป็น ยุทธศาสตร์ในการส่ือสารเพื่อให้ไดม้าซ่ึงเป้าหมายของบุคคล 

กลุ่มคน หรือองคก์าร  
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นอกจากนั้น Chen (1989) ไดก้ล่าวว่าทกัษะของบุคคลท่ีมีขีดความสามารถทางการ

ส่ือสารหมายถึงทกัษะทั้งดา้นวจนะภาษาและอวจนะภาษา โดยแบ่งออกเป็น ทกัษะการส่งขอ้ความ 

ความยืดหยุน่ในการส่ือสาร การจดัการการมีปฏิสัมพนัธ์ และทกัษะทางสังคม ต่อมาเม่ือไม่นานมาน้ี 

Payne (2005: 66) ระบุกลุ่มทกัษะในการส่ือสารไว ้8 กลุ่มไดแ้ก่ การฟัง ความสามารถในการเขา้ใจ

ความรู้สึกของผูอ่ื้น แนวความคิดละเอียดถ่ีถว้น ความสนใจในผูท่ี้ส่ือสารดว้ย การใช้ค  าหรือความ

ชัดเจนในการออกเสียง การไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง การจัดการกับปฏิกิริยาท่ีได้รับ และ 

ความสามารถในการปรับตวั ในขณะท่ี Shockley-Zalabak (2012: 8) ระบุวา่ทกัษะในการส่ือสารคือ

ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในองค์การไดอ้ย่างแม่นย  า ท าให้เกิดการบริโภค

ข่าวสารท่ีมีประสิทธิภาพในองคก์าร 

ดงันั้นทกัษะในการส่ือสารคือ ความสามารถของผูส่ื้อสารในการน าความรู้มาใช้ให้

ถูกตอ้งจนไดรั้บผลลพัธ์ตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้หรือเรียกวา่เป็นยุทธวิธีในการส่ือสารเพื่อให้ไดผ้ลลพัธ์

ตามเป้าหมายท่ีตอ้งการ คุณลกัษะของทกัษะในการส่ือสารไดน้ าเสนอตามตารางท่ี 2.3 ดงัน้ี 

 

ตารางที ่2.3 ทกัษะในการส่ือสาร 

 

คุณลกัษณะทกัษะในการส่ือสาร นักวชิาการ 
การพดูและเขียนรายงาน Chen (1985);  
 Payne (2005);  
 Sriussadaporn-Charoengnam and Jablin (1999);  
 Jiang et al. (2003) 
การพดูโนม้นา้ว Chen (1985);  
การน าเสนอขอ้มูลสารสนเทศ Sriussadaporn-Charoengnam and Jablin (1999) 
การแบ่งปันขอ้มูลสารสนเทศ  
การใหค้  าแนะน า  
การใหข้อ้มูลยอ้นกลบั  
การฟัง Chen (1985);  
 Payne (2005) 
การรับขอ้มูลและน าไปใช ้ Chen (1985);  
 Payne (2005);  
 Sriussadaporn-Charoengnam and Jablin (1999) 
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ตารางที ่2.3 (ต่อ) 

 

คุณลกัษณะทกัษะในการส่ือสาร นักวชิาการ 
การแสวงหาขอ้มูล Sriussadaporn-Charoengnam and Jablin (1999) 
ทกัษะทางสงัคมและการสร้างเครือข่าย Chen  (1989);  
 Sriussadaporn-Charoengnam and Jablin (1999);  
 Spitzberg (2000) 
การปรับตวั Chen (1989);  
 Payne (2005) 

  

2.1.1.3  พฤติกรรมในการส่ือสาร และส่วนประกอบทางวฒันธรรม 

นอกเหนือจากความรู้ในการส่ือสาร และทกัษะในการส่ือสารแลว้ พฤติกรรมในการ

ส่ือสารเป็นอีกส่วนประกอบหน่ึงของขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์าร ตามท่ี McCroskey 

(1982: 5) ไดก้ล่าววา่ในสภาพแวดลอ้มของการเรียนรู้ดา้นภาษาและทกัษะในการส่ือสารนั้น ผูเ้รียนจะ

เกิดการเรียนรู้ดา้นอารมณ์ตามมาดว้ย ในท านองเดียวกนักบั Spitzberg (1983) ไดร้ะบุวา่บุคคลมีขีด

ความสามารถหรือไม่นั้นจะถูกตดัสินจากการแสดงออกทางพฤติกรรมวา่เหมาะสมกบักฎเกณฑ์ทาง

สังคมหรือไม่ การแสดงออกทางพฤติกรรมเกิดจากความปรารถนาหรือความตอ้งการส่ือสารเป็น

ตัวกระตุ้นให้เกิดการส่ือสาร หากว่าผู ้ส่ือสารได้รับการกระตุ้นให้เกิดการส่ือสารมากข้ึน ขีด

ความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การของผูส่ื้อสารนั้นจะมากข้ึนตาม ดงันั้นผูส่ื้อสารท่ีมีขีด

ความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารตอ้งมีความสามารถในการปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้ม

ใหม่ๆ มีความสามารถในการจดัการกบัความรู้สึกบางอยา่ง เช่น สถานการณ์ความผดิหวงั ความเครียด 

ความบาดหมาง และความคลุมเครือ ท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มใหม่ๆ ดว้ย (Chen, 1989) นอกจากนั้น 

Sypher (1984) และ Shockley-Zalabak (2012: 7) ไดใ้ห้ความเห็นในมุมต่างโดยให้ความส าคญักบั

อารมณ์และความรู้สึกของผูส่ื้อสารอีกฝ่ายท่ีก าลงัส่ือสารดว้ยว่า การส่ือสารเกิดจากพฤติกรรมของ

มนุษยแ์ละกระบวนการทางสังคม การท่ีผูส่ื้อสารจะเขา้ใจความหมายและความรู้สึกในการส่ือสารได้

อยา่งถูกตอ้งแม่นย  าไดน้ั้น ผูส่ื้อสารควรท่ีจะเขา้ใจกรอบความคิดทางสังคมและอารมณ์ความรู้สึกของ

อีกฝ่ายท่ีก าลงัส่ือสารดว้ย  
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ดงันั้นผูว้จิยัจึงสรุปวา่ พฤติกรรมของการส่ือสารคือการท่ีผูส่ื้อสารรู้จกัความปรารถนา

และเขา้ใจในอารมณ์และความรู้สึกของตนเอง (McCroskey, 1982: 6; Spitzberg, 1983;  Chen, 1989)  

และอีกฝ่ายท่ีก าลงัส่ือสารดว้ย (Sypher, 1984; Shockley-Zalabak, 2012: 8) เพื่อน าไปปรับใช้ให้

ถูกตอ้งและเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์การส่ือสารนั้นๆ ตามตารางท่ี 2.4 

 

ตารางที ่2.4 พฤติกรรมในการส่ือสาร 

 

คุณลกัษณะพฤตกิรรมในการส่ือสาร นักวชิาการ 
รู้จกัและเขา้ใจอารมณ์และความรู้สึกของตนเอง McCroskey (1982); 

 Spitzberg (1983);   
Chen (1989) 

รู้จกัและเขา้ใจอารมณ์และความรู้สึกของผูอ่ื้น Shockley-Zalabak (2012);  
Sypher (1984) 

   

อย่างไรก็ตาม ตามท่ีได้กล่าวมาแล้วว่าวฒันธรรมเก่ียวขอ้งกับพฤติกรรม กล่าวคือ

วฒันธรรมเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีท าให้เกิดพฤติกรรมในการส่ือสารของผูส่ื้อสาร พฤติกรรมส่วนบุคคล

ของผูส่ื้อสารจะไดรั้บการระบุโดยสังคมของผูส่ื้อสารวา่เป็นผูท่ี้มีขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิง

องคก์ารหรือไม่  (Canale and Swain, 1980; Wiemann and Backlund, 1980; Sypher, 1984; Cooley 

and Roach, 1984) โดยมีวฒันธรรมเป็นตวัก าหนดขอบเขตของกฎการอยูร่่วมกนั รวมถึงบทบาทและ

ค่านิยมของบุคคลในสังคม (LittleJohn and Jabusch, 1982; Spitzberg, 1983; Spitzberg and Cupach, 

1984; Cooley and Roach, 1984; Sypher, 1984; Chen, 1989; Spitzberg, 2000) สังคมและวฒันธรรมท่ี

แตกต่างกันก่อให้เกิดพฤติกรรมในการส่ือสารท่ีแตกต่างกัน (Sriussadaporn-Charoengnam and 

Jablin, 1999: 390) ผูส่ื้อสารท่ีมีขีดความสามารถตอ้งเขา้ใจในความหลากหลายของสภาพแวดลอ้มท่ี

จะมีผลต่อความคิด และท าให้เกิดช่องวา่งระหวา่งบุคคล (Chen, 1989) วฒันธรรมเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบั

การรับรู้ อารมณ์ และกระบวนการการแสดงออกทางพฤติกรรมของการมีปฏิสัมพนัธ์ในการส่งและ

รับขอ้มูลทั้งท่ีเป็นวจนะภาษา และอวจนะภาษาระหวา่งบุคคลท่ีมีพื้นฐานทางวฒันธรรมแตกต่างกนั 

(Ishii, 2004) ดงันั้น วฒันธรรมเป็นเพียงส่ิงท่ีจะก าหนดวา่ ความรู้ การมีทกัษะ และพฤติกรรมแบบใด

ของผูส่ื้อสารเป็นขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การของวฒันธรรมนั้น เราจะสังเกตไดว้่า
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วฒันธรรมมีบทบาทท่ีส าคญัมากต่อการส่ือสารของคนไทยเป็นอย่างมาก คนไทยส่วนใหญ่นบัถือ

ศาสนาพุทธ ค าสอนของพระพุทธศาสดามีอิทธิพลต่อวิธีการส่ือสารของคนไทย และยงัมีผลต่อ

วฒันธรรมไทยดว้ย ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารของคนไทยจึงอาจจะแตกต่างกบัคน

ทางตะวนัตก ตามรูปแบบของวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัไป 

 

2.1.2  ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การของ Sriussadaporn-Charoengnam and 
Jablin 

งานวิจยัของ Sriussadaporn-Charoengnam and Jablin (1999: 382-418) เป็นการศึกษาเพื่อหา

วา่ความรู้และทกัษะในการส่ือสารใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารของ

สมาชิกในองค์การไทยมากท่ีสุด ด้วยวิธีการส ารวจจากบุคคลท่ีท างานในองค์การท่ีมีรูปแบบท่ี

แตกต่างกัน 14 องค์การ จากภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชน โดยมีจ านวนผูต้อบ

แบบสอบถามทั้งหมด 413 คน แบบสอบถามมีทั้งหมด 80 ค าถาม เป็นค าถามเพื่อความคิดเห็น

เก่ียวกบัพฤติกรรมและความรู้ดา้นการส่ือสารของผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือเพื่อนร่วมงาน 

ท่ีตนเองร่วมงานดว้ย  

ผลการส ารวจพบวา่ความรู้ในการส่ือสารของของสมาชิกในองคก์ารไทยนั้นประกอบไปดว้ย

คุณลกัษณะความรู้ในการส่ือสารท่ีเกิดจากความแปรปรวนของวฒันธรรม โดยรูปแบบของวฒันธรรม

ในสังคมไทย ไดแ้ก่ มีความเป็นปัจเจกนิยมต ่า มีความเหล่ือมล ้าทางอ านาจสูง มีการหลีกเล่ียงความไม่

แน่นอนสูง และมีความเป็นชายต ่า นอกจากนั้น Sriussadaporn-Charoengnam and Jablin ยงัพบว่า

สมาชิกในองค์การไทยส่วนใหญ่ใช้การส่ือสารเพื่อหลีกเล่ียงความขดัแยง้กบัผูอ่ื้น เพื่อแสดงความ

เคารพ เพื่อควบคุมอารมณ์ เพื่อแสดงความอ่อนนอ้มถ่อมตนและความสุภาพ เพื่อแสดงกาลเทศะ และ

รู้จกัใชส้รรพนามแทนผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเหมาะสม 

งานวิจยัน้ียงัได้ระบุคุณลกัษณะพฤติกรรมของคนไทยไวว้่ามีความเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้ท่ี

ซับซ้อนและความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกของผู ้อ่ืนในระดับสูง กล่าวคือ ผู ้ท่ี มี ขีด

ความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การตอ้งรู้จกัภูมิหลังส่วนบุคคลของผูอ่ื้นดีพอ เพื่อวิเคราะห์ 

คาดการณ์ และตอบสนองกลับได้อย่างถูกต้องในส่ิงท่ีผูอ่ื้นต้องการโดยไม่ต้องถาม คุณลักษณะ

พฤติกรรมน้ีมกัเกิดข้ึนระหวา่งความสัมพนัธ์ของ ผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
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ส าหรับทกัษะการส่ือสารท่ีเก่ียวขอ้งกับขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การของ

สมาชิกในองค์การไทย คือความสามารถท่ีส าคญัของผูส่ื้อสารส าหรับการท างานเช่นเดียวกับใน

องคก์ารทางตะวนัตก ไดแ้ก่ การใหค้  าช้ีแนะ การตอบกลบัและการแนะน า การจดัหา การเสาะหาและ

การรับขอ้มูลข่าวสาร การเขียน และการฟัง การสร้างเครือข่าย และการโน้มน้าว ซ่ึงส าหรับทกัษะ

พิเศษของคนไทย คือความสามารถในการพดูดว้ยความสุภาพ ใจเยน็ และไดรั้บการไตร่ตรองมาก่อน 

สรุปไดว้่าในมุมมองของ Sriussadaporn-Charoengnam and Jablin (1999) ความรู้ และ

พฤติกรรมในการส่ือสารของคนไทยท่ีมีความสัมพนัธ์กบัขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์าร

นั้น มีความเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมของไทยโดยตรง และทกัษะในการส่ือสารเป็นความสามารถดา้น

ต่างๆ ในการน าความรู้ในการส่ือสารมาใช้ และการจดัการกับพฤติกรรมของตนและผูท่ี้ตอ้งการ

ส่ือสารดว้ย เพื่อใหป้ระสบความส าเร็จในการส่ือสาร ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารทั้ง

สามองคป์ระกอบแบ่งเป็น 17 คุณลกัษณะส าคญัตามตารางท่ี 2.5 
 

ตารางที ่ 2.5 คุณลกัษณะของแต่ละองคป์ระกอบของขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์าร 17 

คุณลกัษณะ 
 

องค์ประกอบของขีดความสามารถ
ทางการส่ือสารเชิงองค์การ 

คุณลกัษณะ 

ความรู้ในการส่ือสาร ความเป็นปัจเจกบุคคลต ่าและการควบคุมอารมณ์ 
(กลยทุธ์ในการส่ือสาร) ความเหล่ือมล ้าทางอ านาจ 
 การหลีกเล่ียงความไม่แน่นอน 
 มีความเป็นชายต ่า 
ลกัษณะพฤติกรรมของผูส่ื้อสาร ความสามารถในการเขา้ใจความรู้สึกของผูอ่ื้น 

การรับรู้ท่ีซบัซอ้น 
ทกัษะในการส่ือสาร การใหข้อ้มูลยอ้นกลบั 
(ยทุธวธีิในการส่ือสาร) การรับขอ้มูลยอ้นกลบั 
 การพดูและเขียนรายงาน 
 การแบ่งปันขอ้มูลสารสนเทศ 
 การรับและการน าขอ้มูลสารสนเทศไปใชป้ระโยชน์ 
 การแสวงหาขอ้มูลสารสนเทศ 
 การใหข้อ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบังาน 
 การลดความไม่แน่นอนของงาน 
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ตารางที ่2.5 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบของขีดความสามารถ
ทางการส่ือสารเชิงองค์การ 

คุณลกัษณะ 

 การใหค้  าแนะน า 
 การโนม้นา้ว 
 การสร้างเครือข่าย 

 

2.1.3  สรุปขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การ 
 จากการศึกษางานวิจยัในอดีตเก่ียวกบัขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การ ผูว้ิจยั

พบวา่ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารประกอบดว้ย 1) ความรู้ในการส่ือสาร 2) ทกัษะใน

การส่ือสาร 3) พฤติกรรมในการส่ือสาร โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

2.1.3.1  ความรู้ในการส่ือสาร 

ความรู้ในการส่ือสารในมุมมองของขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การไม่

เพียงแต่จะหมายถึง ความรู้เก่ียวกบัรูปแบบและโครงสร้างภาษา ความหมายของภาษาและการเลือกใช้

ค  าเท่านั้น (Hymes, 1972; Cooley and Roach, 1984) แต่ยงัหมายถึง การรู้จกัตนเอง รู้จกัผูท่ี้ก าลงั

ส่ือสารดว้ย และรู้จกัความสัมพนัธ์ระหวา่งผูท่ี้ส่ือสาร (McCrosky, 1982; Spitzberg, 1983; Spitzberg, 

2000; Limpornpugdee, Janz and Richardson, 2009) นอกจากนั้นหมายรวมถึงการรู้จกัสภาพแวดลอ้ม

ในการส่ือสารอีกด้วย (McCrosky, 1982; LittleJohn and Jabusch, 1982; Spitzberg, 1983; 

Limpornpugdee, Janz and Richardson, 2009; Shockley-Zalabak, 2012) 

2.1.3.2  ทกัษะในการส่ือสาร 

ตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้วา่ทกัษะในการส่ือสารคือ ความสามารถของผูส่ื้อสารในการน า

ความรู้ในการส่ือสารมาใช้ในสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนั จนเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายตามท่ีผู ้

ส่ือสารได้ตั้ งใจไว ้ทกัษะในการส่ือสารเหล่าน้ีประกอบไปด้วย การพูดและเขียนรายงาน (Chen, 

1985; Payne, 2005; Sriussadaporn-Charoengnam and Jablin, 1999; Jiang et al., 2003) การพูดโนม้

น้าว การน าเสนอขอ้มูลสารสนเทศ การแบ่งปันขอ้มูลสารสนเทศ การให้ค  าแนะน า การให้ขอ้มูล

ยอ้นกลบั (Chen, 1985; Sriussadaporn-Charoengnam and Jablin, 1999) การฟัง การปรับตวั (Chen, 

1985; Payne, 2005) การรับและน าขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์ (Chen, 1985; Payne, 2005; Sriussadaporn-
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Charoengnam and Jablin, 1999) การแสวงหาขอ้มูล (Sriussadaporn-Charoengnam and Jablin, 1999) 

และทกัษะทางสังคมและการสร้างเครือข่าย (Chen, 1985; Sriussadaporn-Charoengnam and Jablin, 

1999; Spitzberg, 2000) 

2.1.3.3  พฤติกรรมในการส่ือสาร 

พฤติกรรมในการส่ือสาร เป็นส่วนประกอบของขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิง

องคก์ารท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการทางวฒันธรรม (Sriussadaporn-Charoengnam and Jablin, 1999) ไม่

เพียงแต่การท่ีผูส่ื้อสารมีความรู้ในการส่ือสาร และมีทกัษะในการน าความรู้นั้นๆ ไปใชใ้นการส่ือสาร

เท่านั้น ผูท่ี้ส่ือสารทั้งสองฝ่ายตอ้งรู้จกัและเขา้ใจความปรารถนาและอารมณ์ของตนเองและผูท่ี้ก  าลงั

ส่ือสารดว้ย (McCrosky, 1982; Spitzberg, 1983; Chen, 1989; Shockley-Zalabak, 2012; Sypher, 

1984) ซ่ึ ง ส่ิง น้ีจะท าให้ เ กิดการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ี เหมาะสมกับสถานการณ์ และ

สภาพแวดลอ้มท่ีประกอบไปดว้ยวฒันธรรมนั้นๆ ดว้ย 

 

2.2  วธิีปฏบิัติเชิงบริหารการพฒันาซอฟต์แวร์ 
 

 ในการบริหารโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศมีปัญหามากมาย ส่งผลใหอ้งคก์าร และสถาบนั

ต่างๆ หนัมาให้ความสนใจการน าตวัแบบและมาตรฐานมาใชเ้พื่อช่วยลดความลม้เหลวของโครงการ  

(Dutta, Lee, Wassenhove, 1999: 82) ตวัแบบและมาตรฐานต่างๆ จึงไดรั้บการพฒันาข้ึนมาใชเ้พื่อการ

พฒันาคุณภาพของกระบวนการโดยตรงในองคก์ารต่างๆ ไดแ้ก่ ISO 9000, The Capability Maturity 

Model Integration (CMMI),  Software Process Improvement and Capability dEtermination (SPICE) 

และBOOTSTRAP เป็นตน้ แต่อย่างไรก็ตามองค์การท่ีจะไดรั้บผลประโยชน์จากมาตรฐานต่างๆ 

จริงๆ นั้นจะไดรั้บต่อเม่ือมีการน ามาตรฐานมาใช้อย่างเต็มท่ีและตระหนกัในศกัยภาพและขีดจ ากดั

ของมาตรฐานนั้นๆ แต่การท่ีสนใจเพียงแต่การรับรองมาตรฐานเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีการพฒันา

อยา่งต่อเน่ืองและเหมาะสมของระบบการประเมินคุณภาพท่ีมีความแปรปรวนตลอดเวลา ไม่สามารถ

น าผลลพัธ์ท่ีดีสู่พื้นฐานการจดัการคุณภาพท่ีดีไดเ้ลย (Vouzas and Gotzamani, 2005) 
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2.2.1  ISO 9000 
ชุดมาตรฐาน ISO 9000 เป็นชุดมาตรฐานท่ีก าหนดข้ึนโดยองค์การระหวา่งประเทศส าหรับ

การก าหนดมาตรฐาน (The International Organization for Standardization: ISO)  เพื่อใชส้ าหรับการ

จดัการคุณภาพ มาตรฐาน ISO 9000 น้ีประกอบดว้ย แนวทาง และเคร่ืองมือส าหรับบริษทัทัว่ไปท่ี

ตอ้งการรับประกนัผลผลิตและบริการของตนว่าสอดคล้องกบัความต้องการของลูกคา้ และมีการ

พฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง บริษทัซอฟตแ์วร์ส่วนใหญ่ใชม้าตรฐานน้ีในการก าหนดความตอ้งการ

กระบวนการ การออกแบบขอ้ก าหนด การทดสอบและทวนสอบ การติดตั้งและการประเมินค่า และ

ติดตามและควบคุมกระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ (Hoyle, 2001: 80; Gill, 2005: 2) ประเภทของ

มาตรฐานชุด ISO 9000 ท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมการพฒันาซอฟตแ์วร์ มีดงัต่อไปน้ี 

2.1.1.1  ประเภทของมาตรฐานชุด ISO 9000 ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมการพฒันา

ซอฟตแ์วร์ 

1)   ISO 9001 อธิบายระบบคุณภาพท่ีเป็นการประกันคุณภาพในการ

ออกแบบพฒันาการผลิต การติดตั้ง และการบริการ 

2)  ISO 9002 อธิบายระบบคุณภาพท่ีเป็นแบบการประกนัคุณภาพในการ

ผลิต การติดตั้ง และการบริการ 

3)  ISO 9003 อธิบายระบบคุณภาพท่ีเป็นแบบการประกนัคุณภาพในการ

ตรวจสอบและการทดสอบขั้นสุดทา้ย 

4) ISO 9004 เป็นมาตรฐานฉบบัท่ีใช้ส าหรับแจกแจงรายละเอียดเก่ียวกบั

ขั้นตอนการด าเนินงานหัวข้อต่างๆ ในระบบคุณภาพ เพื่อให้องค์การศึกษาและน าไปใช้ได้อย่าง

เหมาะสม 

ถึงแมว้า่อุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์จะน ามาตรฐานชุดทั้ง 4 ประเภทขา้งตน้มาใชใ้นการ

พฒันากระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ แต่เน่ืองจากมาตรฐานชุด ISO 9000 น้ีเป็นมาตรฐานท่ีสร้างข้ึน

เพื่อใชง้านทัว่ไป ขอ้ก าหนดของมาตรฐานชุด จึงมีเน้ือหาครอบคลุมดงัน้ี 

2.1.1.2  ขอ้ก าหนดมาตรฐานชุด ISO 9000 (Hoyle, 2001: 99-102) 

1)  ความรับผิดชอบดา้นการบริหาร (Management responsibility) 

การก าหนดให้ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบในเร่ืองของคุณภาพเป็นอนัดบั

แรก ได้แก่ การจดัท าและก าหนดนโยบายคุณภาพ (Quality policies) การจดัท าแผนผงัองค์การ 
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(Organization chart) จดัหาบุคลากรและทรัพยากร (Resource) แต่งตั้งตวัแทนฝ่ายบริหาร (Quality 

management representative) จดัใหมี้การประชุมเพื่อทบทวน (Management review) 

2)  ระบบคุณภาพ (Quality system) 

การก าหนดให้องค์การจดัท าเอกสารเพื่อเป็นการรักษาคุณภาพขององค์การ 

ไดแ้ก่ คู่มือคุณภาพ (Quality manual) คู่มือระเบียบปฏิบติั (Procedure manual) แผนคุณภาพโครงการ 

(Project quality plan) วิธีการปฏิบติังาน (Work instruction) และการบนัทึกคุณภาพ (Quality record) 

ซ่ึงเอกสารเหล่าน้ีตอ้งไดรั้บการพฒันาโครงสร้างอยูเ่สมอ 

3)  การทบทวนขอ้ตกลง (Contract review) 

การก าหนดให้องคก์ารมีการทบทวนสัญญาซ้ือ – ขาย หรือใบสั่งซ้ืออยูเ่สมอ 

โดยการทบทวนขอ้ตกลง การแกไ้ขสัญญาหรือขอ้ตกลง เป็นตน้ 

4)  การควบคุมการออกแบบ (Product design control) 

การก าหนดให้องค์การมีการควบคุมการออกแบบ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ท่ีได้

สอดคล้องกบัความตอ้งการของลูกคา้ หรือตามขอ้ตกลง โดยจะตอ้งมีการวางแผนการออกแบบ มี

บุคลากรในการออกแบบท่ีมีคุณวุฒิ ประสบการณ์ หรือมีเคร่ืองมือท่ีเพียงพอและเหมาะสม มีการ

ทบทวนการออกแบบอยูเ่สมอ มีการทดลองถึงความเป็นไปไดห้รือการใชง้านไดส้ าหรับผลิตภณัฑ์ท่ี

ออกแบบมาแลว้อยูเ่สมอ 

5)  การควบคุมเอกสารและขอ้มูล (Document and data control) 

ก าหนดให้องคก์ารจะตอ้งมีวิธีการควบคุมเอกสาร ดงัน้ี (1) เอกสารท่ีใช้ใน

ระบบคุณภาพขององคก์ารจะตอ้งมีอยูท่ี่จุดท่ีมีการปฏิบติังานทุกจุด (2) ก่อนท่ีจะท าการเวียนหรือแจก

เอกสารต่างๆ จะตอ้งผา่นการรับรองความถูกตอ้งจากผูมี้อ  านาจ (3) จะตอ้งมีบญัชีแม่บทแสดงรายการ

เอกสารและจุดท่ีน าไปใช้ (4) เอกสารท่ีไม่ไดใ้ช้ในการปฏิบติังานแลว้ จะตอ้งมีวิธีการจดัเก็บหรือ

วิธีการควบคุมอยา่งเหมาะสม (5) มีระบบควบคุมการเปล่ียนแปลงและการแจกจ่ายเอกสารไปยงัจุด

ปฏิบติังาน 

6)  การจดัซ้ือ (Purchasing) 

การก าหนดเพื่อให้ลูกคา้มีความมัน่ใจว่าเคร่ืองมือส าหรับการผลิตท่ีซ้ือหรือ

รับมาจากผูจ้ดัจ  าหน่ายไดม้าตรฐานตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ โดยใช้วิธีการดงัน้ี (1) มีการก าหนดวิธีการ

ประเมินและคดัเลือกผูจ้ดัจ  าหน่ายหรือผูรั้บจา้งช่วง (2) ทุกคร้ังท่ีมีการสั่งซ้ือวตัถุดิบหรือวสัดุส าหรับ
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การผลิต จะตอ้งจดัท าขอ้มูลการจดัซ้ือในใบสั่งซ้ือไวอ้ยา่งละเอียด (3) ผลิตภณัฑ์ท่ีจะจดัซ้ือตอ้งมีการ

ทวนสอบเพื่อยืนยนัวา่เคร่ืองมือมีรายละเอียดตรงตามใบสั่งซ้ือทุกประการ (4) มีการเก็บเอกสารการ

จดัซ้ือ ประวติัผูจ้ดัจ  าหน่าย หรือผูรั้บจา้งช่วงไวเ้ป็นหลกัฐาน 

7)  การควบคุมผลิตภณัฑ์ท่ีส่งมอบโดยลูกคา้ (Control of customer supplied 

product) 

การก าหนดให้องค์การมีการจดัท าการตรวจรับผลิตภณัฑ์ตามสัญญาหรือ

ขอ้ตกลงดว้ยเอกสารและบนัทึกการรับจากลูกคา้ 

8)  การช้ีบ่งและการสอบกลบัไดข้องผลิตภณัฑ์ (Product identification and 

traceability) 

การก าหนดให้องค์การมีเอกสารระบุรายละเอียดของผลิตภณัฑ์ (การช้ีบ่ง) 

เช่น แบบ รุ่น วนัเดือนปีท่ีผลิตเป็นตน้ ซ่ึงจะตอ้งสอบกลบัรายละเอียดของผลิตภณัฑ์นั้นๆ ได ้เช่น 

จากรายการช้ีบ่งท าให้สามารถระบุวนัท่ีผลิตของผลิตภณัฑ์ ระบุรุ่นของวตัถุดิบ เคร่ืองจกัรท่ีผลิต 

วธีิการผลิต หรือระบุช่ือผูผ้ลิตได ้

9)  การควบคุมกระบวนการ (Process control) 

การก าหนดให้กระบวนการท างานต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ

ผูรั้บผดิชอบโครงการ 

10)  การตรวจและการทดสอบ (Inspection and testing) 

การก าหนดให้องคก์ารมีการตรวจสอบและการทวนสอบ 3 ขั้นตอน คือ ก่อน

การผลิต ระหวา่งการผลิต และหลงัการผลิต 

11)  การควบคุมเคร่ืองมือส าหรับการตรวจสอบ เคร่ืองมือวดั และเคร่ืองมือ

ส าหรับการทดสอบ 

การก าหนดให้องค์การจะต้องควบคุม ทดสอบ และบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ

ส าหรับการตรวจสอบ ส าหรับการวดั และส าหรับการทดสอบท่ีใช้แสดงว่าผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตไดน้ั้น

เป็นไปตามขอ้ก าหนด 

12)  สถานการณ์ตรวจและการทดสอบ (Inspection and test status) 

การก าหนดใหอ้งคก์ารจะตอ้งจดัท าและแสดงเคร่ืองหมายบนผลิตภณัฑ์ท่ีผา่น

การตรวจสอบและทดสอบแลว้ 
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13)  การควบคุมผลิตภณัฑท่ี์ไม่เป็นไปตามก าหนด (Control of non-

conforming product) 

การก าหนดให้องค์การจะต้องจัดท าวิธีในการควบคุมผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ได้

มาตรฐาน โดยจดัท าเป็นเอกสารแสดงขั้นตอนในการควบคุมผลิตภณัฑ์ท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด 

จดัระบบในการช้ีบ่งและการแยกเก็บผลิตภณัฑ์ท่ีไม่เป็นไปตามข้อก าหนด จดัท าบนัทึกเก่ียวกับ

ขอ้บกพร่องของผลิตภณัฑ์นั้นๆ และมอบหมายให้ผูรั้บผิดชอบโดยตรงหรือมีคณะกรรมการส าหรับ

การพิจารณาขอ้บกพร่องของผลิตภณัฑ ์

14)  การปฏิบติัการแกไ้ขและป้องกนั (Corrective and preventive action) 

การก าหนดให้องคก์ารตอ้งหาสาเหตุของขอ้บกพร่องและท าการแกไ้ขวิธีการ

ท างานทนัทีเพื่อป้องกนัไม่ใหข้อ้บกพร่องเหล่านั้นเกิดข้ึนซ ้ าอีกคร้ัง 

15) การเคล่ือนยา้ย การเก็บ การบรรจุ การเก็บรักษาและการส่งมอบ 

(Handling, Storage, Packaging, Preservation and delivery) 

การก าหนดให้องค์การจะตอ้งปฏิบติัการเคล่ือนยา้ย การเก็บ การบรรจุ การ

เก็บรักษา และการส่งมอบดว้ยความระมดัระวงั ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย ดว้ยการจดัพนกังานท่ีมี

ความช านาญในการปฏิบติัการดงักล่าวอยา่งเหมาะสม รวมถึงการรักษาสภาพแวดลอ้มและอุณหภูมิ

ในการเก็บรักษาผลิตภณัฑอ์ยา่งเหมาะสมดว้ย 

16)  การควบคุมบนัทึกคุณภาพ (Control of quality records) 

การก าหนดให้องค์การจดัท าเอกสารเพื่อเป็นหลกัฐานในการควบคุมคุณภาพ

ของสินคา้ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของลูกคา้ 

17)  การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal quality audits) 

การก าหนดให้องค์การตอ้งจดัท าและคงไวซ่ึ้งเอกสาร วิธีการวางแผน และ

การปฏิบติัการ การตรวจและติดตามคุณภาพภายในองค์การ เพื่อทวนสอบว่ากิจกรรมด้านคุณภาพ

สอดคลอ้งกบัแผนท่ีก าหนดไวห้รือไม่ เพื่อวดัประสิทธิผลของระบบมาตรฐาน โดยตอ้งมีการแกไ้ข

อยา่งจริงจงัหากวา่พบขอ้บกพร่อง  

18)  การฝึกอบรม (Training) 

การก าหนดใหอ้งคก์ารตอ้งจดัท าและคงไวซ่ึ้งเอกสาร ระบุความจ าเป็นในการ

ฝึกอบรม และจดัใหมี้การฝึกอบรมบุคลากรในองคก์ารทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบคุณภาพ 
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19)  การบริการ (Servicing) 

การก าหนดให้องค์การปฏิบติัตามขอ้ตกลงในเร่ืองการบริการท่ีไดท้  าไวก้บั

ลูกค้าอย่างเคร่งครัด ได้แก่ การจดัท าเอกสารแสดงขั้นตอนการให้บริการหลงัการขาย การจดัหา

บุคลากรและทรัพยากรท่ีจะให้บริการลูกค้าตามข้อตกลงอย่างเพียงพอ การประกันสินค้า การ

ประเมินผลการใหบ้ริการและปรับปรุงขอ้บกพร่องอยูเ่สมอ 

20)  กลวธีิทางสถิติ (Statistical techniques) 

การก าหนดให้องค์การมีการน าเอาวิธีการทางสถิติต่างๆ เข้ามาใช้ในการ
ควบคุมการผลิตตามความเหมาะสม 

 
2.2.2  The Capability Maturity Model Integration (CMMI) 

 ในปี 1991 CMM ได้รับการพฒันาข้ึนโดย สถาบันวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software 

Engineering Institute: SEI) เพื่อปรับปรุงกระบวนการพฒันาซอฟต์แวร์ให้ดียิ่งข้ึนในหลายดา้น

ดว้ยกนั ท าใหบ้างคร้ังองคก์ารหน่ึงๆ จ าเป็นตอ้งใชต้วัแบบ CMM หลายตวัแบบเพื่อให้ครอบคลุมใน

ทุกภาคส่วนขององคก์าร แต่การใชต้วัแบบท่ีหลากหลายบางคร้ัง ท าให้เกิดปัญหาความไม่เขา้กนัของ

ตวัแบบท่ีน ามาใช้ในส่วนท่ีคาบเก่ียวกนั และยงัเพิ่มค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ เช่น การฝึกอบรม การ

ประเมิน และกิจกรรมอ่ืนๆ มากข้ึนอีกดว้ย เม่ือเป็นเช่นน้ี SEI  จึงสร้างตวัแบบข้ึนมาใหม่คือ CMMI 

โดยผสมผสานตวัแบบทั้ง 3 ตวัเขา้ดว้ยกนั (Chrissis, Konrad and Shrum, 2003) ไดแ้ก่ 1) The 

Capability Maturity Model for software (SW-CMM) v.2.0 draft C 2) The Systems Engineering 

Capability Model (SECM) และ 3) The Integrated Product Development Capability Maturity Model 

(IPD-CMM) v.0.98 สาเหตุท่ี SEI เลือกตวัแบบทั้งสามน้ีเน่ืองจากตวัแบบทั้งสามไดรั้บการน าไปใช้

ในกลุ่มวิศวกรรมซอฟตแ์วร์และซอฟตแ์วร์ระบบอยา่งแพร่หลายแลว้ และเน่ืองจากตวัแบบทั้งสามมี

วธีิการปรับปรุงกระบวนการท่ีแตกต่างกนั ท าให้ CMMI สามารถปรับใชไ้ดก้บัหลากหลายระบบงาน 

และยงัยดืหยุน่พอท่ีจะสนบัสนุนวิธีการท่ีแตกต่างกนัของแต่ละแหล่งท่ีมาของตวัแบบดว้ย ในการท า 

CMMI องค์การสามารถเลือกการน าเสนอ (Representation) ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ

องคก์ารได ้การน าเสนอมีสองประเภท ไดแ้ก่ 1) การน าเสนอแบบขั้น (Staged representation) ใชก้าร

ก าหนดระดบัวุฒิภาวะ (Maturity level) ให้กับองค์การโดยรวม 2) การน าเสนอแบบต่อเน่ือง 

(Continuous representation) เป็นการเลือกพฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพความครอบคลุม
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กระบวนการ (Process area) แบบเฉพาะเจาะจง โดยใชก้ารวดัระดบัความสามารถ (Capability level) 

ความครอบคลุมกระบวนการ (Process area) รายละเอียดของระดบัวุฒิภาวะ (Maturity level) และ

ระดบัความสามารถ (Capability level) ของ CMMI (CMMI Product Team, 2010) มีดงัน้ี 

2.2.2.1 ความครอบคลุมกระบวนการ (Process area) 

ความครอบคลุมกระบวนการของ CMMI มี 22 วธีิปฏิบติั (เรียงตามตวัอกัษร) ดงัน้ี 

1) Agreement Management (AM) 

2) Acquisition Requirements Development (ARD) 

3) Acquisition Technical Management (ATM) 

4) Acquisition Validation (AVAL) 

5) Acquisition Verification (AVER) 

6) Causal Analysis and Resolution (CAR) 

7) Configuration Management (CM) 

8) Decision Analysis and Resolution (DAR) 

9) Integrated Project Management (IPM) 

10)  Measurement and Analysis (MA) 

11)  Organizational Process Definition (OPD) 

12)  Organizational Process Focus (OPF) 

13)  Organizational Performance Management (OPM) 

14)  Organizational Process Performance (OPP) 

15)  Organizational Training (OT) 

16)  Project Monitoring and Control (PMC) 

17)  Project Planning (PP) 

18)  Process and Product Quality Assurance (PPQA) 

19)  Quantitative Project Management (QPM) 

20)  Requirements Management (REQM) 

21)  Risk Management (RSKM) 

22)  Solicitation and Supplier Agreement Development (SSAD) 
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2.2.2.2 ระดบัวฒิุภาวะ (Maturity level) 

ระดบัวฒิุภาวะประกอบไปดว้ย 5 ระดบั ตั้งแต่ 1 – 5 ดงัน้ี 

1) ระดบั 1 เร่ิมตน้ (Initial) เป็นระดบัท่ีมีกระบวนการท่ีคาดคะเนไม่ได ้ไม่มี

ขั้นตอนวิธีท่ีชัดเจน การท างานตอ้งพึ่งผูท่ี้มีประสบการณ์เป็นหลัก  การคาดเดาต่อผลส าเร็จของ

โครงการจึงเป็นไปไดย้าก ลกัษณะการท างานของระดบัเร่ิมตน้น้ีมีลกัษณะการท างานแบบเฉพาะกิจ 

(ad hoc) หรือท าตามโอกาสของเหตุการณ์ท่ีวุน่วาย 

2) ระดบั 2 การจดัการ (Managed) เป็นระดบัการท างานท่ีมีความเป็นระบบ

มากข้ึน มีการน าหลกัการจดัการโครงการมาใชใ้นการบริหารงานของโครงการ โครงการต่างๆ ไดรั้บ

การระบุกลยุทธ์ การวางแผนโครงการ การติดตามและควบคุมโครงการ เพื่อให้แน่ใจไดว้่าผลผลิต

หรือบริการเป็นไปตามท่ีวางแผนไว ้

3) ระดบั 3 การระบุ (Defined) เป็นระดบัท่ีองคก์ารหรือหน่วยงานมีการท า

มาตรฐานของตนเองข้ึน โดยพิจารณาปรับปรุงจากการด าเนินงานในระดบัท่ี 2 ในระดบัน้ีการท างาน

จะมีมาตรฐาน สามารถวดัและจดัเก็บสถิติผลการด าเนินงานไวไ้ด ้ 

4) ระดบั 4 การจดัการเชิงปริมาณ (Quantitative managed) เป็นระดบัท่ี

ก าหนดใหน้ าเอาสถิติการด าเนินงานท่ีจดัเก็บไวม้าวเิคราะห์เพื่อหาจุดบกพร่อง และแกไ้ขขอ้บกพร่อง

ได ้ ในระดบัน้ีมีการตั้งวตัถุประสงค์เชิงปริมาณไวใ้ช้เป็นบรรทดัฐานของการจดัการกระบวนการ 

เพื่อใหเ้กิดคุณภาพและประสิทธิภาพของกระบวนการโดย วตัถุประสงคเ์ชิงปริมาณน้ีไดม้าจากความ

ตอ้งการของลูกคา้ ผูใ้ช้ องค์การ และผูติ้ดตั้งกระบวนการ ส าหรับคุณภาพและประสิทธิภาพของ

กระบวนการคือขอ้มูลทางสถิติท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการด าเนินการโดยตลอดของกระบวนการ 

5) ระดบั 5 วุฒิภาวะสูงสุด (Optimizing) เป็นระดบัท่ีหน่วยงานด าเนินการ

ปรับปรุงกระบวนการท างานของตนเองอยา่งต่อเน่ือง มีการจดักระบวนการท างานใหม่ให้สอดคลอ้ง

กบัเทคโนโลยใีหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึน และมีการป้องกนัไม่ใหข้อ้บกพร่องเกิดข้ึน  

2.2.2.3 ระดบัความสามารถ (Capability level) 

ระดบัความสามารถประกอบดว้ย 4 ระดบั ตั้งแต่ 0 – 1 ดงัน้ี 

1)  ระดบั 0 ไม่สมบูรณ์ (Incomplete) เป็นระดบัของกระบวนการท่ีไม่มี

วธีิการปฏิบติัหรือมีวธีิการปฏิบติัท่ีไม่แน่นอนจึงเป็นระดบัท่ีไม่สามารถตั้งเป้าหมายใดๆ 
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2)  ระดบั 1 การปฏิบติัการ (Performed) เป็นระดบัของกระบวนการท่ีมีการ

ระบุวิธีการปฏิบติั กระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์จะไดรั้บความส าเร็จหากผูพ้ฒันาซอฟตแ์วร์ปฏิบติั

ตามขั้นตอนวธีิไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3)  ระดบั 2 การจดัการ (Managed) เป็นระดบัของกระบวนการท่ีวิธีการปฏิบติั

มีการวางแผน และด าเนินการตามแผนท่ีวางไว ้

4)  ระดบั 3 การระบุ (Defined) เป็นระดบัของกระบวนการท่ีวิธีการปฏิบติั

ได้รับการก าหนดข้ึนโดยองค์การเป็นมาตรฐานขององค์การ มาตรฐานเหล่าน้ีมีการปรับปรุงและ

เพิ่มเติมรายละเอียดของกระบวนการอยา่งต่อเน่ืองโดยข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ท่ีองคก์ารไดรั้บ 

 

ตารางที ่2.6  เปรียบเทียบระดบัความสามารถและระดบัวุฒิภาวะ 

 

ระดับ ระดับความสามารถ ระดับวุฒิภาวะ 
0 ไม่สมบูรณ์ - 
1 การปฏิบติัการ เร่ิมตน้ 
2 การจดัการ การจดัการ 
3 การระบุ การระบุ 
4 - การจดัการเชิงปริมาณ 
5 - วฒิุภาวะสูงสุด 

 

แหล่งทีม่า:  Technical report of Software Engineer Institute, 2010 

 

ตารางที ่2.7  ความครอบคลุมกระบวนการของระดบัวฒิุภาวะ 

 

ระดบั กระบวนการ ความครอบคลุมกระบวนการ 
1.Initial   
2.Managed Basic project management Requirement management 
  Project planning 
  Project monitoring and control 
  Supplier agreement management 
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ตารางที ่2.7  (ต่อ) 

 

ระดบั กระบวนการ ความครอบคลุมกระบวนการ 
  Measurement and analysis 
  Process and product quality assurance 
3.Defined Process standardization Requirements development 
  Technical solution 
  Product integration 
  Verification 
  Validation 
  Organizational process focus 
  Organizational process definition 
  Organizational training 
  Integrated project management for IPPD 
  Risk management 
  Integrated teaming 
  Integrated supplier management 
  Decision analysis and resolution 
  Organizational environment for 

integration 
4.Quantitatively managed Quantitative management Organizational process performance 
  Quantitative project management 
5.Optimizing Continuous process  Organizational innovation and deployment 
 improvement Causal analysis and resolution 

 

แหล่งทีม่า:  Dayan and Evans, 2006 

 

2.2.3 Software Process Improvement and Capability dEtermination (SPICE) 
ในขณะท่ีตวัแบบ CMMI เป็นท่ีนิยมในการวดัการเจริญเติบโตของกระบวนการพฒันา

ซอฟตแ์วร์ในองคก์าร องคก์ารระหวา่งประเทศเพื่อการก าหนดมาตรฐาน (International Organization 

for Standardization: ISO) ไดส้ร้างชุดมาตรฐานสากล SPICE ข้ึนมาเพื่อจดัการให้กระบวนการพฒันา

ซอฟตแ์วร์หลายๆ กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีการท างานท่ีสอดคลอ้งกนั หน่ึงในวตัถุประสงคข์อง 
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SPICE คือการสร้างวิธีวดัประสิทธิภาพของกระบวนการพฒันาซอฟต์แวร์ ซ่ึงไม่ได้ใช้วิธีเฉพาะ

เหมือน CMMI (Paulk, Konrad and Garcia, 1995) องคก์ารต่างๆ สามารถน ามาตรฐาน SPICE ไปใช้

ในรูปแบบต่างๆ ดงัน้ี 1) ใชใ้นการตดัสินใจ 2) ใชใ้นพฒันากระบวนการ 3) ใชใ้นการประเมินตนเอง 

โดยมาตรฐาน SPICE มีโครงสร้างของมาตรฐานแบ่งเป็นระดบัความสามารถ (Capability level) ดงัน้ี 

2.2.3.1  ระดบัความสามารถ (Capability level) ของ SPICE 

1)  ระดบั 0 ไม่ระบุวธีิปฏิบติั (ไม่ระบุรายละเอียด) 

2)  ระดบั 1 วิธีปฏิบติัแบบไม่เป็นทางการ เป็นระดบัท่ีไม่มีกระบวนการท่ี

แน่นอนจึงไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่ามีการเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงกระบวนการท่ีไหนหรือ

อยา่งไร ไม่สามารถระบุความกา้วหนา้ของกระบวนการได ้ประสิทธิผลท่ีไดข้ึ้นอยูก่บัความสามารถ

ของบุคคล 

3)  ระดบั 2 วางแผนและติดตาม เป็นระดบัท่ีโครงการสามารถคาดการณ์ได ้

และมีการก าหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบติัข้ึนภายในองค์การส าหรับการจดัการกระบวนการ

หลกัของโครงการ วตัถุประสงค์หลกัของระดบัท่ี 2 น้ีคือการมุ่งเน้นการจดัการกระบวนการภายใน

โครงสร้างของโครงการใหมี้ประสิทธิภาพ ดงันั้นองคก์ารจึงมีการทบทวนกระบวนการของโครงการ

ท่ีประสบความส าเร็จแลว้ซ ้ าๆ รวมถึงการทบทวนเอกสาร ขอ้บงัคบั การอบรม การประเมินค่า และ

ความสามารถในการพฒันา 

4)  ระดบั 3 การก าหนดวิธีการท่ีดี เป็นระดบัท่ีกิจกรรมดา้นการจดัการและ

วิศวกรรมมีการบนัทึกเป็น มีการก าหนดเป็นมาตรฐาน และถูกน ามาใช้โดยตลอดทั้งองค์การ ไม่ใช่

เพียงจากโครงการใดโครงการหน่ึง ทุกโครงการจะใช้กระบวนการท่ีเป็นมาตรฐานท่ีไดรั้บการปรับ

ให้เหมาะสมกับองค์การและได้รับการอนุมติัแล้ว กระบวนการเหล่าน้ีจึงเป็นคุณลักษณะเฉพาะ

ส าหรับแต่ละโครงการท่ีน าไปใช ้

5)  ระดบั 4 การควบคุมปริมาณ เป็นระดบัท่ีมีการระบุคุณภาพท่ีเป็นเป้าหมาย

ส าหรับผลิตภณัฑ์ กระบวนการ และความสัมพนัธ์แบบห่วงโซ่อุปทาน การวดัความสามารถในการ

ผลิตและคุณภาพของผลผลิตจึงเป็นส่ิงส าคญัของโครงสร้างโครงการทุกๆ โครงการส าหรับระดบัน้ี 

6)  ระดบั 5 การพฒันากระบวนการอยา่งต่อเน่ือง เป็นระดบัท่ีให้ความสนใจ

เฉพาะการพฒันากระบวนการอย่างต่อเน่ือง ในระดับน้ีองค์การสามารถระบุจุดแข็งจุดอ่อนของ
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กระบวนการได้ก่อนท่ีจะพบกบัปัญหา ขอ้มูลท่ีได้จากกระบวนการจะถูกน ามาใช้เพื่อวิเคราะห์หา

ตน้ทุนและก าไรของทุกๆ เทคโนโลยใีหม่ท่ีเกิดข้ึน หรือความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบักระบวนการ 

นอกจากนั้น มาตรฐาน SPICE มีกระบวนการท างาน 8 ขั้นตอน ท่ีใช้ใน

กระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ ดงัน้ี  

2.2.3.2  ขั้นตอนการท างานของมาตรฐาน SPICE (Pyhäjärvi, 2004) 

1) พิจารณาความตอ้งการขององคก์าร (Examine organization’s needs) 

ขั้นตอนน้ีเป็นกระบวนการเร่ิมต้นวงจรการปรับปรุงกระบวนการ โดยมี

จุดมุ่งหมาย คือ การสร้าง และก าหนดวตัถุประสงค์ส าหรับการปรับปรุงกระบวนการ เพื่อให้การ

ปรับปรุงกระบวนการมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน การพิจารณามี 4 ขั้นตอนดงัน้ี (1) วิเคราะห์ส่ิงท่ี

จ าเป็นส าหรับองค์การด้วยความกระตือรือร้น (2) ระบุและก าหนดวตัถุประสงค์ (3) จดัล าดับ

ความส าคญัของจุดประสงค ์(4) ทีมบริหารมีความตระหนกัในการปรับปรุงกระบวนการ 

2) เร่ิมการปรับปรุงกระบวนการ (Initiate process improvement) 

ขั้นตอนน้ี คือ ขั้นตอนการวางแผนการปรับปรุงกระบวนการ เพื่อวางแผนการ

ใชเ้คร่ืองมือส าหรับการติดตามความกา้วหนา้ 

3) การเตรียมการและควบคุมการประเมินค่ากระบวนการ (Prepare and 

conduct process assessment) 

ขั้นตอนน้ีแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนยอ่ย คือ (1) การเปรียบเทียบขอ้มูลการประเมิน

ค่า (2) การจดัการการประเมินค่าของค่าท่ีไดจ้ากการเปรียบเทียบ ซ่ึงทั้ง 2 ขั้นตอนยอ่ยเป็นการระบุ

ขอ้มูลน าเขา้ท่ีจ  าเป็นต่อการประเมินค่าซอฟต์แวร์ ส าหรับขั้นตอนน้ี ส่ิงท่ีควรน ามาพิจารณา ไดแ้ก่ 

ผูใ้ห้การสนบัสนุน ความสามารถของผูท้  าการประเมินค่า จุดมุ่งหมายของการประเมินค่า ขอบเขต

ของการประเมินค่า ขอ้จ ากดัของการประเมินค่า 

4) การวเิคราะห์ผลและแผนท่ีไดรั้บ(Analyze results and derive action plan) 

ในการวเิคราะห์ขอ้มูลระหวา่งการประเมินค่านั้น ควรไดรั้บการวิเคราะห์และ

จดัล าดบัความส าคญัถึงความจ าเป็นต่อองคก์าร วตัถุประสงคข์องการวิเคราะห์ คือ เพื่อก าหนดพื้นท่ี

ของการปรับปรุง การจดัเตรียมเป้าหมายเก่ียวกบัคุณภาพส าหรับกระบวนการท างาน การจดัเตรียม

เป้าหมายส าหรับการปรับปรุงท่ีเก่ียวกบัปริมาณและแผนปฏิบติัท่ีไดรั้บมา เป็นตน้ 
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5) การพฒันาการด าเนินการ (Implement improvements) 

ขั้นตอนน้ีกล่าวถึงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันาการปรับปรุงกระบวนการหรือ

การเร่ิมการด าเนินการ ซ่ึงการด าเนินการโครงการนั้นข้ึนอยูก่บัการตดัสินใจท่ีไดจ้ากขั้นตอนตน้ๆ 

6) การส่งเสริมการพฒันา (Confirm the improvement) 

วตัถุประสงคข์องขั้นตอนน้ี คือการอนุมติัและพิจารณาผล ท่ีมีลกัษณะต่อไปน้ี 

(1) เป้าหมายส าหรับโครงการ (2) การเปล่ียนแปลงวฒันธรรมในองคก์าร (3) ความเส่ียงในการใชก้าร

ปรับปรุงกระบวนการในอนาคต (4) ตน้ทุนท่ีใชใ้นการปรับปรุงกระบวนการ 

7) การรักษาผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการพฒันา (Sustain improvement gains) 

ขั้นตอนน้ีกล่าวถึงการรักษาประสิทธิภาพของการพฒันากระบวนการ รวมถึง

การพฒันากระบวนการตอ้งสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นส่วนอ่ืนๆ ขององคก์ารได ้การตรวจสอบเป็น

ปัจจยัส าคญัหน่ึงของการปรับปรุงกระบวนการ 

8) การติดตามประสิทธิภาพ (Monitor performance) 

ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนสุดท้ายของวงจร การติดตามประสิทธิภาพของการ

ประมวลผลซอฟต์แวร์ขององค์การอย่างต่อเน่ือง โดยขั้นตอนน้ีจะน าขอ้มูลท่ีได้ทางสถิติมาจดัหา

สถานะเร่ิมตน้อีกคร้ัง เพื่อท าขั้นตอนแรกของกระบวนการต่อไป  

 

2.2.4 BOOTSTRAP 
จากการศึกษาของ  Haase et al. (1994) พบวา่ BOOTSTRAP ไม่ไดถู้กใชอ้ยา่งแพร่หลายนกั 

และมีผูศึ้กษาเก่ียวกบั BOOTSTRAP อยูใ่นระดบัท่ีต ่า จุดประสงคข์อง BOOTSTRAP คือการพฒันา

วิธีส าหรับการประเมิน การวดัคุณภาพ และการพฒันาขั้นตอนการพฒันาซอฟต์แวร์ โดยไดรั้บการ

ปรับปรุงและกลัน่กรองจากวิธีการประเมินกระบวนการของ SEI และน ามาปรับใชก้บัอุตสาหกรรม

ต่างๆ ในยุโรปไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิตซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ 

Kuvaja et al. (1994) กล่าววา่การพฒันากระบวนการเป็นส่ิงส าคญัล าดบัตน้ๆ ท่ีจะน าไปสู่ต าแหน่ง

ทางการแข่งขนัของบริษทัผูผ้ลิตซอฟตแ์วร์ BOOTSTRAP สนใจท่ีการปรับปรุงและประเมินวิธีการ

เพื่อสร้างมาตรฐานวิธีปฏิบติัข้ึนโดยไม่จ  ากดัพื้นท่ีตามภูมิศาสตร์ หน่วยอุตสาหกรรม หรือการจ ากดั

ระยะเวลา Kuvaja et al. (1994: 36) กล่าวถึงส่วนประกอบส าคญัในการพฒันากระบวนการของ 

BOOTSTRAP ตอ้งอาศยัปัจจยัดงัน้ี 
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2.2.4.1 กลยทุธ์เพื่อการปรับปรุง (Improvement strategy) เป็นการก าหนดเป้าหมาย

โดยรวมของการปรับปรุงกระบวนการคร้ังน้ี และสร้างความเขา้ใจร่วมกนั 

2.2.4.2 ตวัแบบเพื่อการปรับปรุง (Improvement model) เป็นการเลือกตวัแบบของ

กระบวนการท่ีจะน ามาปรับปรุง โดยข้ึนอยูก่บัรายละเอียดของโครงการ 

2.2.4.3 การสนบัสนุนเชิงองคก์าร (Organizational sponsorship) เป็นการสนบัสนุน

การพฒันากระบวนการโดยองคก์าร เน่ืองจากปรับปรุงกระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์เป็นการลงทุน

ระยะยาว องคก์ารท่ีท าการปรับปรุงจึงตอ้งมีผูส้นบัสนุนท่ีแขง็แรง การสนบัสนุนดงักล่าวไดแ้ก่ การ

สนบัสนุนทางดา้นจิตใจ การสนบัสนุนทางดา้นการจดัการ การสนบัสนุนทางดา้นทรัพยากร เป็นตน้ 

2.2.4.4 กระบวนการเพื่อการปรับปรุง (Improvement process) เป็นการสานต่อ

กระบวนการท่ีมีอยูเ่ดิมโดยมีส่ิงกระตุน้คือความตอ้งการทางธุรกิจ สถานการณ์ทางการตลาด หรือ

อะไรก็ตามท่ีเป็นส่ิงส าคญัท่ีท าใหเ้กิดความตอ้งการปรับปรุงกระบวนการ การปรับปรุงกระบวนการ

น้ีใชว้ฏัจกัรของการปรับปรุงทัว่ไปคือ วางแผน ลงมือท า ตรวจสอบ และปฏิบติั โดยเร่ิมจากการ

ประเมินและน าผลการประเมินนั้นมาวางแผนเพื่อปฏิบติัตามวฎัจกัรต่อไป  

 

2.2.5  วธีิปฏิบัติเชิงบริหารการพฒันาซอฟต์แวร์ของยุโรป 
ในปี 1994 คณะกรรมการยุโรป (The European Commission) โดยความร่วมมือกบัสถาบนั

ซอฟตแ์วร์ยุโรป (The European Software Institute: ESI) ไดก้ าหนดวิธีปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันา

ซอฟตแ์วร์ของยุโรปข้ึน (European Software Management Practices: SMPs) ต่อมา SMPs ไดถู้ก

น ามาใช้ในการส ารวจสภาพการปฏิบติังานในยุโรปโดย Dutta, Lee and Wassenhove (1999) 

การศึกษาใช้วิธีการส ารวจจากหน่วยตวัอยา่งในองคก์ารในสหภาพยุโรป ทั้งหมด 463 หน่วยตวัอยา่ง 

จาก 33 ภาคธุรกิจ ใน 17 ประเทศในยุโรป แบบสอบถามในการส ารวจประกอบดว้ยค าถาม 42 ขอ้ 

แบ่งเป็น 5 ส่วน ไดแ้ก่ โครงสร้างองค์การและวิธีปฏิบติัเชิงบริหาร (8 ขอ้ค าถาม) มาตรฐานและ

ขั้นตอนวิธีการ (13 ขอ้ค าถาม) ตวัวดั (8 ขอ้ค าถาม) การควบคุมกระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ (6 ขอ้

ค าถาม) และ เคร่ืองมือและเทคโนโลยี (7 ขอ้ค าถาม) ดงัท่ีได้น าเสนอตามตารางท่ี 2.8 ซ่ึงค าถาม

เหล่าน้ีไดรั้บอิทธิพลจากงานวิจยัก่อนๆ เช่น CMMI, BOOTSTRAP และ SPICE เป็นตน้ ผลของ

การศึกษาน้ีพบวา่มี 20 วธีิปฏิบติัท่ีมีค่าเฉล่ียการใชง้านในสหภาพยโุรปสูงกวา่ร้อยละ 50 
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ตารางที ่2.8  วธีิปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันาซอฟตแ์วร์ของยโุรป 

 

กลุ่มของวิธีปฏิบัติเชิง
บริหารการพฒันา

ซอฟต์แวร์ 

วิธีปฏิบัติเชิงบริหารการพฒันาซอฟต์แวร์ 
(European software management practices) 

โครงสร้างองคก์ารและ
วธีิปฏิบติัเชิงบริหาร 

1. มีผูจ้ดัการโครงการทางดา้นซอฟตแ์วร์ทุกๆ โครงการ* 
2. มีการรายงานในทุกๆเร่ืองเก่ียวกบัผลประโยชน์ทางธุรกิจโดยผูจ้ดัการโครงการต่อ

ผูจ้ดัการในหน่วยธุรกิจตามหนา้ท่ี* 
3. มีการประกนัคุณภาพซอฟตแ์วร์ท่ีมีสายการรายงานท่ีเป็นอิสระจากการบริหารจดัการ

โครงการพฒันาซอฟตแ์วร์ 
 4. ก าหนดให้มีงานควบคุมการเปล่ียนแปลงในแต่ละโครงการ* 

5. มีแผนการอบรมส าหรับผูจ้ดัการโครงการใหม่เพ่ือใหคุ้น้เคย 
 6. มีความตระหนกัในการดูแลรักษาทุกๆขั้นตอนของเทคโนโลยวีศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 

 7. มีวธีิการท่ีท าใหแ้น่ใจไดว้า่ผูใ้ชห้รือลูกคา้ เขา้มามีส่วนร่วมในทุกระยะของโครงการ* 
 8. ท าใหแ้น่ใจไดว้า่มีทรัพยากรท่ีส าคญั (ท่ีไม่ใช่ซอฟตแ์วร์)สอดคลอ้งกบัแผน 

มาตรฐานและขั้นตอน
วธีิ 

9. มีการประเมินอยา่งเป็นทางการในดา้นความเส่ียง, ผลประโยชน์ และการใชง้านไดข้อง
โครงการก่อนท่ีจะมีการผกูมดัตามสัญญา* 

10. มีการทบทวนสถานะของแต่ละโครงการเป็นระยะๆ* 
11. มีขั้นตอนท่ีท าใหแ้น่ใจไดว้า่องคก์ารภายนอกท่ีรับจา้งช่วงไดท้  าตามกระบวนการท่ี

ก าหนดไว ้
12. มีการตรวจสอบอิสระในแต่ละช่วงส าคญัของการพฒันาซอฟตแ์วร์ 

 13. มีการประยกุตใ์ชม้าตรฐานร่วมกนัในการเขียนโปรแกรมของแต่ละโครงการ* 
14. มีขั้นตอนการท าเอกสารส าหรับประเมินขนาดและส าหรับวดัความสามารถในการใชง้าน

ผลิตภณัฑ ์
 15. มีรูปแบบวธีิการอยา่งเป็นทางการส าหรับการประมาณแรงงาน, ตารางเวลา และราคา 
 16. มีรูปแบบวธีิการท่ีเป็นทางการส าหรับการส่งมอบผลงานจากกลุ่มหน่ึงไปยงัอีกกลุ่มหน่ึง 

17. มีวธีิการท่ีท าใหแ้น่ใจไดว้า่โครงการระบบท่ีเลือกมาส าหรับการพฒันานั้นสนบัสนุน
วตัถุประสงคท์างธุรกิจขององคก์าร 

 18. มีขั้นตอนท่ีท าใหแ้น่ใจไดว้า่มีการทบวนฟังกช์นั จุดแขง็และจุดอ่อนของระบบท่ี
ซอฟตแ์วร์ไดเ้ขา้มาแทนที่ 

19. มีการวางแผนการทดสอบขั้นตอนวธีิก่อนท่ีจะเร่ิมเขียนโปรแกรม* 
 20. มีการทดสอบอยา่งอิสระโดยผูใ้ชง้านหรือโดยทีมประกนัคุณภาพซอฟตแ์วร์* 
 21. มีขั้นตอนตรวจสอบวา่การก าหนดค่าระบบท่ีผา่นการยอมรับของผูใ้ชแ้ลว้เหมือนกบัท่ี

ติดตั้ง* 
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ตารางที ่2.8  (ต่อ) 

 

กลุ่มของวิธีปฏิบัติเชิง
บริหารการพฒันา

ซอฟต์แวร์ 
วิธีปฏิบัติเชิงบริหารการพฒันาซอฟต์แวร์ 

ตวัวดั 22. มีการบนัทึกค่าแรงงานท่ีประมาณไวแ้ละส่งกลบัค่าแรงงานท่ีใชจ้ริงเขา้สู่กระบวนการ
ประมาณการ* 

23. มีการบ ารุงรักษาบนัทึกและขอ้เสนอแนะของขนาดในกระบวนการประเมิน 
24. เก็บขอ้มลูทางสถิติของความผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนและวเิคราะห์หาสาเหตุและวธีิการ

หลีกเล่ียง 
25. รวบรวมสถิติของประสิทธิภาพการทดสอบและการวเิคราะห์ 
26. ใชก้ารเพ่ิมมลูค่าการติดตามโครงการเพ่ือติดตามความคืบหนา้ของโครงการ 
27. เปรียบเทียบระดบัความสามารถท่ีประเมินไวก้บัความเป็นจริง 

 28. จดบนัทึกปัญหาหลงัการติดตั้งและติดตามประสิทธิผลของการแกปั้ญหา* 
การควบคุม
กระบวนการพฒันา
ซอฟตแ์วร์ 

29. การจดัท าการประมาณการทรัพยากร, ตารางเวลา และการเปล่ียนแปลง สามารถท าได้
เฉพาะผูจ้ดัการโครงการท่ีควบคุมทรัพยากรโดยตรงเท่านั้น* 

30. ไดรั้บการยอมรับจากทุกฝ่ายก่อนการเปล่ียนแผนโดยผูจ้ดัการโครงการทางธุรกิจ* 
 31. มีขั้นตอนการควบคุมการเปล่ียนแปลงความตอ้งการ การออกแบบและเอกสาร การ

โปรแกรมและขอ้ก าหนดคุณลกัษณะของซอฟตแ์วร์* 
 32. มีขั้นตอนควบคุมการเปล่ียนแปลงโคด้และรายละเอียดงาน* 

33. มีขั้นตอนส าหรับการท างานของการทดสอบการถดถอยก่อนและหลงัการติดตั้งเร่ิมแรก 
 34. แน่ใจวา่มีการทดสอบ/ทวนสอบทุกฟังกช์นั* 

เคร่ืองมือและ
เทคโนโลย ี

35. มีการใชเ้คร่ืองมือเพ่ือติดตามเบ้ืองหนา้และเบ้ืองหลงัตั้งแต่ความตอ้งการ การออกแบบ 
และการเขียนโคด้ 

 36. ใชก้ารออกแบบเคร่ืองหมายเช่นเดียวกบั SADT 
 37. ใชเ้คร่ืองมือทดสอบอตัโนมติั 
 38. ใชเ้คร่ืองมือท่ีเป็นซอฟตแ์วร์ในการติดตามและรายงานสถานะของซอฟตแ์วร์/งานยอ่ย 

ในคลงัพฒันา 
 39. ใชว้ธีิสร้างตวัแบบในการท าใหแ้น่ใจวา่ความตอ้งการเป็นองคป์ระกอบของซอฟตแ์วร์* 

 40. มีพจนานุกรมขอ้มลูพร้อมใชง้านส าหรับควบคุมและเก็บรายละเอียดไฟลข์อ้มลูและเขต
ขอ้มลูทั้งหมด 

 41. ใชเ้คร่ืองมือท่ีเป็นซอฟตแ์วร์ส าหรับวางแผน ประเมิน และจดัตารางเวลาของโครงการ* 

 

หมายเหตุ:  *  วธีิปฏิบติั 20 ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียการใชง้านในสหภาพยโุรปสูงกวา่ร้อยละ 50 

 



31 
 

2.2.6  วธีิปฏิบัติเชิงบริหารการพฒันาซอฟต์แวร์โดยการศึกษาของ Verner and Cerpa 
ในปี 2005 Verner and Cerpa ท าการศึกษาเพื่อหาว่าวิธีปฏิบติัในการบริหารโครงการ

อะไรบ้างท่ีมีการน ามาใช้ทั่วไปในโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ประเทศออสเตรเลีย โดยใช้

แบบสอบถามเก็บขอ้มูลจากผูพ้ฒันาซอฟตแ์วร์ชาวออสเตรเลีย ค าถามประกอบดว้ยวิธีปฏิบติั 37 วิธี 

จาก 5 ปัจจยัท่ีส าคญัต่อการบริหารโครงการคือ ผูจ้ดัการโครงการ การวิเคราะห์ความตอ้งการ การ

ประมาณการค่าใช้จ่ายและตารางเวลา การประเมินความเส่ียง และการดูแลหลงัติดตั้งระบบ ผล

การศึกษาพบวา่ใน 37 วิธีปฏิบติั มี 9 ขอ้ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความส าเร็จของโครงการ ซ่ึงเป็นค าถาม

ท่ีมาจากปัจจยัดา้นผูจ้ดัการโครงการ 5 ขอ้ การวิเคราะห์ความตอ้งการ 3 ขอ้ และการประมาณการ

ค่าใชจ่้ายและตารางเวลา 1 ขอ้ ตามตารางท่ี 2.9 

 

ตารางที ่2.9 วธีิปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันาซอฟตแ์วร์โดยการศึกษาของ Verner and Cerpa (2005) 

 

กลุ่มของวธีิปฏิบตัเิชิงบริหาร
การพฒันาซอฟต์แวร์ 

วธีิปฏบิัตเิชิงบริหารการพฒันาซอฟต์แวร์ 

ผูจ้ดัการโครงการ 1. มีผูจ้ดัการโครงการ 
2. มีผูจ้ดัการโครงการมากกวา่ค่าเฉล่ียของจ านวนโครงการ* 

 3. ผูจ้ดัการโครงการมีประสบการณ์ดา้นระบบงาน 
 4. ผูจ้ดัการโครงการเขา้ใจปัญหาของลูกคา้* 
 5. ผูจ้ดัการโครงการมีวสิยัทศันท่ี์ชดัเจนเก่ียวกบัโครงการ 
 6. ผูจ้ดัการโครงการมีวธีิการส่ือสารกบัทีมงานท่ีดี* 
 7. ผูจ้ดัการโครงการมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัทีมงาน* 
 8. ผูจ้ดัการโครงการมีอ านาจตดัสินใจแทน 
 9. ผูจ้ดัการโครงการใหค้วามร่วมมือและช่วยเหลือเม่ือจ าเป็น 
 10. ผูจ้ดัการโครงการควบคุมโครงการ 
 11. ผูจ้ดัการโครงการปฏิบติัต่อทีมงานโดยเท่าเทียมกนั 

12. ผูจ้ดัการโครงการแสดงความช่ืนชมทีมงานส าหรับการท างานชัว่โมงยาวๆ* 
 13. ทีมงานไดรั้บผลตอบแทนส าหรับการท างานชัว่โมงยาวๆ 
 14. มีการเปล่ียนผูจ้ดัการโครงการระหวา่งการด าเนินโครงการ 
 15. ผูจ้ดัการโครงการมีพ้ืนฐานการพฒันาซอฟตแ์วร์ 
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ตารางที ่2.9 (ต่อ) 

 

กลุ่มของวธีิปฏิบตัเิชิงบริหาร
การพฒันาซอฟต์แวร์ 

วธีิปฏบิัตเิชิงบริหารการพฒันาซอฟต์แวร์ 

การวเิคราะห์ความ 16. ความตอ้งการไดรั้บการรวบรวมโดยวธีิการเฉพาะ 
ตอ้งการ 17. ในการเร่ิมตน้โครงการ ไดจ้ดัท าความตอ้งการจากลูกคา้เสร็จส้ินและถูกตอ้ง

แลว้ 
 18. การจดัท าความตอ้งการจากลูกคา้ไม่ไดเ้สร็จส้ินเม่ือเร่ิมตน้โครงการ แต่เสร็จส้ิน

หลงัการเร่ิมตน้โครงการ* 
 19. โดยรวมแลว้ความตอ้งการนั้นดี* 
 20. โครงการมีการระบุขอบเขตท่ีดี 
 21. มีการขยายขอบเขตระหวา่งการด าเนินโครงการ 
 22. ผูใ้ชใ้ชเ้วลาท่ีมีอยูอ่ยา่งพอเพียงส าหรับการรวบรวมความตอ้งการ 
 23. มีท่ีบนัทึกความตอ้งการท่ีเป็นส่วนกลาง 
 24. ความตอ้งการไดรั้บการระบุไวอ้ยา่งดีส าหรับการส่งมอบ* 
 25. ขนาดของโครงการมีผลต่อความตอ้งการ 

การประมาณการค่าใชจ่้าย 26. ผูจ้ดัการโครงการมีส่วนในการประเมินค่าใชจ่้ายและตารางเวลาตั้งแต่เร่ิมตน้ 
และตารางเวลา 27. มีการสร้างการตดัสินใจดว้ยขอ้มลูความตอ้งการท่ีเหมาะสม 

 28. โครงการมีตารางเวลา 
 29. การประเมินการท างานและตารางเวลาไดดี้เพียงพอ 
 30. ผูพ้ฒันามีส่วนร่วมในการท าการประเมิน 
 31. โครงการมีทีมงานท่ีเพียงพอท่ีจะด าเนินการตามตารางเวลา 
 32. มีการเพ่ิมเติมทีมงานภายหลงัท าใหต้ารางเวลาล่วงเลย* 

การประเมินความเส่ียง 33. มีการก าหนดความเส่ียงท่ีมีศกัยภาพตั้งแต่เร่ิมตน้โครงการ 
 34. มีการรวมความเส่ียงเขา้ไวใ้นแผนโครงการ 
 35. มีการจดัการความเส่ียงโดยตลอดทั้งโครงการ 

การดูแลหลงัติดตั้งระบบ 36. มีการดูแลหลงัติดตั้งระบบ 
 37. การดูแลหลงัติดตั้งระบบและผลของการดูแลหลงัติดตั้งระบบกระท าโดยกลุ่ม

อ่ืน 

 

หมายเหตุ:  *  วธีิปฏิบติั 9 ขอ้ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความส าเร็จของโครงการ 
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2.2.7  วธีิปฏิบัติเชิงบริหารการพฒันาซอฟต์แวร์โดยการศึกษาของ Leung (2002) 
Leung (2002) ศึกษาปัจจยัด้านองค์การท่ีมีผลต่อการใช้วิธีปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันา

ซอฟตแ์วร์ในประเทศจีนและฮ่องกง โดยใชแ้บบส ารวจของ Dutta, Lee and Wassenhove (1999) และ

ไดเ้ลือกเฉพาะวิธีปฏิบติัท่ีมีค่าเฉล่ียการใชง้านสูงกวา่ร้อยละ 50 มี 20 วิธีปฏิบติั ตามตารางท่ี 2.10 ท่ี

เป็นวธีิปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบัวธีิปฏิบติัของ CMMI ดว้ย 

 

ตารางที ่2.10 วธีิปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันาซอฟตแ์วร์ท่ีไดรั้บการปรับปรุงโดย Leung (2002) 

 

กลุ่มของวธีิปฏิบตัเิชิงบริหาร
การพฒันาซอฟต์แวร์ 

วธีิปฏบิัตเิชิงบริหารการพฒันาซอฟต์แวร์ 

โครงสร้างองคก์ารและวธีิ
ปฏิบติัเชิงบริหาร 

1. มีผูจ้ดัการโครงการทางดา้นซอฟตแ์วร์ทุกๆ โครงการ 
2. มีแผนการประกนัคุณภาพซอฟตแ์วร์ 

 3. ก าหนดใหมี้งานควบคุมการเปล่ียนแปลงในแต่ละโครงการ 
 4. มีวธีิการท่ีท าใหแ้น่ใจไดว้า่ผูใ้ชห้รือลูกคา้ เขา้มามีส่วนร่วมในทุกระยะ

ของโครงการ 
 5. ท าใหแ้น่ใจไดว้า่มีทรัพยากรท่ีส าคญั (ท่ีไม่ใช่ซอฟตแ์วร์)สอดคลอ้งกบั

แผน 
 6. ใชว้ธีิการสร้างตน้แบบในการตรวจสอบความตอ้งการของซอฟตแ์วร์ 

มาตรฐานและขั้นตอนวธีิ 7. มีการประเมินอยา่งเป็นทางการในดา้นความเส่ียง, ผลประโยชน์ และ
การใชง้านไดข้องโครงการก่อนท่ีจะมีการผกูมดัตามสญัญา 

 8. มีการประยกุตใ์ชม้าตรฐานร่วมกนัในการเขียนโปรแกรมของแต่ละ
โครงการ 

 9. มีรูปแบบวธีิการอยา่งเป็นทางการส าหรับการประมาณแรงงาน, 
ตารางเวลา และราคา 

 10. มีการวางแผนการทดสอบขั้นตอนวธีิก่อนท่ีจะเร่ิมเขียนโปรแกรม 
 11. มีการทบทวนสถานะของโครงการเป็นระยะๆ โดยผูบ้ริหาร 
 12. มีรูปแบบวธีิการท่ีเป็นทางการส าหรับการส่งมอบผลงานจากกลุ่มหน่ึง

ไปยงัอีกกลุ่มหน่ึง 
 13. มีการทดสอบอยา่งอิสระโดยผูใ้ชง้านหรือโดยทีมประกนัคุณภาพ

ซอฟตแ์วร์ 
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ตารางที ่2.10 (ต่อ) 

 

วธีิปฏบิัตเิชิงบริหารการพฒันา
ซอฟต์แวร์ 

คุณลกัษณะ 

ตวัวดั 14. มีการบนัทึกค่าแรงงานท่ีประมาณไวแ้ละส่งกลบัค่าแรงงานท่ีใชจ้ริงเขา้
สู่กระบวนการประมาณการ 

 15. จดบนัทึกปัญหาหลงัการติดตั้งและติดตามประสิทธิผลของการ
แกปั้ญหา 

 16. มีการบนัทึกขอ้มูลระบบทุกเวอร์ชนั และระบบท่ีหลากหลายสามารถ
สร้างใหม่ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 

การควบคุมกระบวนการพฒันา
ซอฟตแ์วร์ 

17. การจดัท าการประมาณการทรัพยากร, ตารางเวลา และการเปล่ียนแปลง 
สามารถท าไดเ้ฉพาะผูจ้ดัการโครงการท่ีควบคุมทรัพยากรโดยตรง
เท่านั้น 

 18. มีขั้นตอนการควบคุมการเปล่ียนแปลงความตอ้งการ การออกแบบและ
เอกสาร การโปรแกรมและขอ้ก าหนดคุณลกัษณะของซอฟตแ์วร์ 

 19. ไดรั้บการยอมรับจากทุกฝ่ายก่อนเปล่ียนแปลงแผนโครงการ 
 20. แน่ใจวา่มีการทดสอบ/ทวนสอบทุกฟังกช์นั 

 

2.2.8  การจัดการมาตรฐานคุณภาพซอฟต์แวร์ในประเทศไทย 
ในปี พ.ศ. 2551 Malaivongs ไดศึ้กษาเก่ียวกบักระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ท่ีใชใ้นประเทศ

ไทย เขาได้พบว่าประเทศไทยได้มีการน าตวัแบบ CMM เขา้มาใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 โดยเขต

อุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) แต่ในขณะนั้นยงัไม่มีการน ามาใชใ้น

บริษทัซอฟต์แวร์อย่างแพร่หลายเท่าท่ีควร ถึงแมต้วัแบบ CMM ถูกปรับเปล่ียนโดยการรวบรวมตวั

แบบ CMM ต่างๆ เขา้ดว้ยกนัเป็น CMMI แต่บริษทัพฒันาซอฟตแ์วร์ในประเทศไทยยงัไม่เขา้ใจถึง

ประโยชน์ในการปรับใช้ตวัแบบน้ีในโครงการต่างๆ ของบริษทั เน่ืองจากตวัแบบน้ีมีขนาดใหญ่

เกินไป ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (Software Industry 

Promotion Agency: SIPA) ไดส้ร้างตวัแบบส าหรับอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ไทยข้ึนมาเรียกวา่ เกณฑ์

คุณภาพการผลิตซอฟตแ์วร์ไทย (Thai Quality Software: TQS) โดยใชม้าตรฐาน ISO/IEC12207 เป็น

มาตรฐานอ้างอิงส าหรับปรับใช้กับบริษัทซอฟต์แวร์ในไทยท่ีมีขนาดกลางและขนาดเล็ก ซ่ึง 

ISO/IEC12207 ถูกพฒันาโดย ISO (The International Organization for Standardization, 2013) เพื่อ
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สนับสนุนองค์การขนาดกลางและขนาดเล็กภายในประเทศไทยในการปรับปรุงกระบวนการและ

รับรองคุณภาพในระดบัสากล มาตรฐาน TQS แบ่งกระบวนการออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

 2.2.8.1  กระบวนการ 5 ระดบัของมาตรฐาน TQS 

1)  วิศวกรรมซอฟตแ์วร์พื้นฐาน (Basic software engineering) เป็นระดบัของการ

ก าหนดกระบวนการต่างๆ ท่ีตอ้งท า 

2)  การระบุ (Define) เป็นระดบัของการวางแผนส่ิงท่ีตอ้งท า 

3)  การปฏิบติั (Perform) เป็นระดบัของการปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้

4)  การวดั (Measure) เป็นระดบัของการวดัและประเมินผลการด าเนินการ 

5)  การพฒันาต่อเน่ือง (Continuous improvement) เป็นระดบัของการรักษาคุณภาพ

ในการด าเนินการ 

นอกจากนั้นองค์การพฒันาซอฟตแ์วร์ในประเทศไทยยงัมีการน าระบบการจดัการมาตรฐาน

คุณภาพสากลอ่ืนๆ มาปรับใช้ ไดแ้ก่ ISO 9000:2000 (Malaivongs, 2008)  แต่อยา่งไรก็ตามผลการ

ส ารวจในปี พ.ศ. 2551 พบว่าบริษทัท่ีน ากระบวนการพฒันาซอฟต์แวร์ ได้แก่ CMM, CMMI, 

ISO9000:2000 และ TQS มาใช้มีเพียงร้อยละ 11.8 ของทั้งประเทศ และบริษทัในอุตสาหกรรม

ซอฟตแ์วร์ท่ีไดรั้บประกาศนียบตัรจากมาตรฐานหรือตวัแบบต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นบริษทัขนาดใหญ่ท่ีมี

ทุนจดทะเบียนมากกวา่ 10 ลา้นบาท แต่บริษทัซอฟตแ์วร์ส่วนใหญ่ในประเทศเป็นบริษทัขนาดเล็กท่ีมี

ทุนจดทะเบียนนอ้ยกวา่ 5 ลา้นบาท (Suwanya and Kurutach, 2008: 727) Phongpaibul and Boehm 

(2005) กล่าวว่าปัญหาหลกัของการน าตวัแบบหรือมาตรฐานการพฒันาซอฟต์แวร์มาใชใ้นประเทศ

ไทย คือวฒันธรรม ท่ีแตกต่างจากยุโรปหรืออเมริกา โดยสังเกตได้จากในช่วงเร่ิมการปรับปรุง

กระบวนการผูพ้ฒันาซอฟตแ์วร์หลายคนไม่ตอ้งการใชว้ธีิปฏิบติัใหม่เน่ืองจากตอ้งใชเ้วลานานในการ

ท าเอกสาร  

 

2.2.9  สรุปวธีิปฏิบัติเชิงบริหารการพฒันาซอฟต์แวร์ 
ตามท่ีผูว้ิจยัได้กล่าวมาแล้วในตอนตน้ว่า ส่วนส าคญัของการบริหารโครงการเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จของโครงการคือ ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบติัส าหรับการบริหารการ

พฒันาซอฟต์แวร์ โดยในปัจจุบนัพบว่ามีองค์การหรือหน่วยงานต่างๆ รวมถึงงานวิจยัหลายงาน ให้

ความส าคญัต่อวธีิปฏิบติัเหล่าน้ีมากข้ึน ซ่ึงจากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีปฏิบติัเชิงบริหาร



36 
 

การพฒันาซอฟต์แวร์ ผูว้ิจยัพบว่ามีงานวิจยัจ านวนหน่ึง ท่ีศึกษาวิธีปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันา

ซอฟตแ์วร์เฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวกบั การดูแลรักษาซอฟตแ์วร์ การประมาณการตารางเวลา เทคนิค และ

เคร่ืองมือ (Banker, Davis and Slaughter, 1998; White and Fortune, 2002; Cusumano, et al., 2003; 

Verner, Evanco and Cerpa, 2007) แต่มีเพียงไม่ก่ีงานวิจยัท่ีจะศึกษาครอบคลุมดา้นต่างๆ ของวิธี

ปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันาซอฟตแ์วร์ แมว้า่งานวิจยัของ Verner and Cerpa (2005) จะพบ 5 ปัจจยั

ส าคญัของการบริหารโครงการ แต่ปัจจยัเหล่าน้ีก็ยงัแตกต่างจากการศึกษาของ Dutta, Lee and 

Wassenhove (1999)  ท่ีมีการน าไปใชใ้นวงกวา้งในประเทศแถบยุโรป นอกจากน้ีงานวิจยัของ Leung 

(2002) ไดด้ าเนินการส ารวจในประเทศจีนและฮ่องกงท่ีมีลกัษณะวฒันธรรมแบบทางดา้นตะวนัออก

มากกว่าตะวนัตก จึงมีความใกลเ้คียงกบัวฒันธรรมประเทศไทย ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเลือกใช้วิธีปฏิบติัท่ี

ไดรั้บการส ารวจโดย Leung (2002) มาเป็นตวัแปรตามของงานวจิยัน้ี 

 

2.3 กรอบแนวคดิและค าถามการวจิัย 
 

2.3.1  กรอบแนวคิดของงานวจัิย 
ผูว้จิยัก าหนดกรอบแนวคิดของงานวิจยัน้ีข้ึน เพื่อให้งานวิจยัน้ีสมบูรณ์ตามวตัถุประสงคข์อง

งานวิจยัคือ “เพื่อคน้หาคุณลกัษณะขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การท่ีมีอิทธิพลต่อการ

บริหารจดัการการพฒันาซอฟตแ์วร์” กรอบแนวคิดของงานวิจยัเร่ืองน้ี ประยุกตม์าจากกรอบแนวคิด

ของงานวิจยัเร่ือง “Organizational Factors for Successful Management of Software Development” 

(Leung, 2002) ท่ีพบวา่ปัจจยัทางดา้นองคก์ารมีผลต่อวิธีปฏิบติัท่ีเชิงบริหารของการบริหารการพฒันา

ซอฟต์แวร์ โดยปัจจยัทางด้านองค์การท่ีส าคญัปัจจยัหน่ึงคือขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิง

องค์การ โดยน าขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การมาจากงานวิจยัเร่ือง “An Exploratory 

Study of Communication Competence in Thai Organizations” (Sriussadaporn-Charoenngam and 

Jablin, 1999) ประกอบด้วยคุณลกัษณะต่างๆ ท่ีสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของงานวิจยั เพราะมี

คุณลักษณะของขีดความสามารถทางการส่ือสารตามบริบทขององค์การในประเทศไทยและ

สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะท่ีนกัวจิยัต่างๆ ไดน้ าเสนอ กรอบแนวคิดงานวจิยัปรากฏตามภาพท่ี 2.1 
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ภาพที ่ 2.1 กรอบแนวคิดเร่ือง “ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหาร

จดัการการพฒันาซอฟตแ์วร์” 

 

2.3.2  ค าถามของงานวจัิย 
 ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารอะไรท่ีมีอิทธิพลต่อวธีิปฏิบติัเชิงบริหารการ

พฒันาซอฟตแ์วร์ 

 

2.4 นิยามศัพท์ ช่ือกลุ่มตัวแปรของขดีความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การ 
 

ส าหรับกลุ่มตวัแปรในมิติความรู้ในการส่ือสารนั้น Sriussadaporn-Charoenngam and Jablin 

(1999) กล่าวว่าเป็นคุณลกัษณะท่ีถูกก าหนดโดยวฒันธรรมโดยเฉพาะ ดงันั้นคุณลกัษณะเหล่าน้ีจึง

สามารถอธิบายโดยค านิยามของ Hofstede, Hofstede and Minkov (2010: 90-274) ดงัน้ี 

 

วิธีปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันาซอฟตแ์วร์ 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์าร 

ความรู้ในการส่ือสาร 

1.ความเป็นปัจเจกนิยมต ่าและการควบคุมอารมณ์ 

2.ความเหล่ือมล ้าทางอ านาจ 

3.การหลีกเล่ียงความไม่แน่นอน 

4.มีความเป็นชายต ่า พฤติกรรมในการส่ือสาร 

1.ความสามารถในการเขา้ใจความรู้สึกของผูอ่ื้น 

2.การรับรู้ท่ีซบัซอ้น 

ทกัษะในการส่ือสาร 

1.การใหข้อ้มูลยอ้นกลบั 

2.การรับขอ้มูลยอ้นกลบั 

3.การพดูและเขียนรายงาน 

4.การแบ่งปันขอ้มูลสารสนเทศ 

5.การรับและน าขอ้มูลสารสนเทศไปใชป้ระโยชน์ 

6.การแสวงหาขอ้มูลสารสนเทศ 

7.การใหข้อ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบังาน 

8.การลดความไมแ่น่นอนของงาน 

9.การใหค้  าแนะน า 

10.การโนม้นา้ว 

11.การสร้างเครือข่าย 

โครงสร้างองคก์ารและวิธีปฏิบติัเชิงบริหาร 

มาตรฐานและขั้นตอนวิธี 

ตวัวดั 

การควบคุมการพฒันาซอฟตแ์วร์ 
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1) ความเป็นปัจเจกบุคคลต ่า (Low individualism) หมายถึงคุณลักษณะของผู ้

ส่ือสารท่ี มีความเป็นสังคมการอยูโ่ดดเด่ียว การเปล่ียนแปลงต่างๆ ข้ึนอยูก่บับริบททางสังคม มกัจะ

รับฟังความคิดเห็นจากผูอ่ื้น แต่อ่อนไหวง่ายต่อค าพดูในแง่ลบ  

2) ความเหล่ือมล ้าทางอ านาจ (High power distance) หมายถึงคุณลกัษณะของผู ้

ส่ือสารท่ีให้ความส าคญักบัต าแหน่งหรือล าดบัชั้นในการท างาน หรือในสังคม ให้อ านาจอยู่เหนือ

สิทธิ  ผูท่ี้มีอ านาจต ่ากวา่ตอ้งเคารพผูท่ี้มีอ านาจเหนือกวา่เสมอ 

3) การหลีกเล่ียงความไม่แน่นอน (Avoidance uncertainty) หมายถึงคุณลกัษณะ

ของผูส่ื้อสารท่ีมกัจะรู้สึกถูกคุกคาม วิตกกงัวลในสถานการณ์ท่ีไม่เคยพบเจอหรือคลุมเครืออยูเ่สมอ 

และแสดงพฤติกรรมการหลีกเล่ียงความรู้สึกหรือความกงัวลเหล่านั้นในรูปแบบของการตดัสินใจ 

4) มีความเป็นชายต ่า (Low masculinity) หมายถึงคุณลกัษณะของผูส่ื้อสารท่ีให้

ความส าคญักบัความสัมพนัธ์และคุณภาพของชีวติเป็นหลกั มีความถ่อมตวั อ่อนโยน และไม่ชอบการ

แข่งขนั หรือความทา้ทาย แต่มีความรับผดิชอบ มีความทะเยอทะยานและมีความเด็ดขาด 

นอกจากนั้น Sriussadaporn-Charoenngam and Jablin (1999) ไดใ้ห้ค  านิยามคุณลกัษณะ 13 

ขอ้ของลกัษณะพฤติกรรมของผูส่ื้อสารและทกัษะในการส่ือสารดงัน้ี 

1) ความสามารถในการเขา้ใจความรู้สึกของผูอ่ื้น (Empathy) หมายถึงคุณลกัษณะ

ของผูส่ื้อสารท่ีมีความรู้สึกร่วมกบัผูอ่ื้น เขา้ใจมุมมองและความคิดของผูอ่ื้น 

2) การรับรู้ท่ีซบัซ้อน (Cognitive complexity) หมายถึงคุณลกัษณะของผูส่ื้อสารท่ี

สามารถคิดวิเคราะห์สถานการณ์และคาดการณ์ผลของสถานการณ์นั้นๆ ปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้นไดง่้าย 

และสามารถแลกเปล่ียนความคิดของตนกบัผูอ่ื้นไดใ้นทุกสถานการณ์ 

3) การให้ขอ้มูลยอ้นกลบั (Giving feedback) หมายถึงลกัษณะการให้ขอ้มูล

ยอ้นกลบักบัเพื่อนร่วมงานเก่ียวกบังานด้วยวิธีการของผูส่ื้อสาร เช่น ให้ขอ้มูลยอ้นกลบัเชิงบวก

เท่านั้นท าให้อาจจะตอ้งบิดเบือนขอ้มูลยอ้นกลบัท่ีเป็นเชิงลบเพื่อให้เพื่อนร่วมงานพอใจ หรือให้

ขอ้มูลยอ้นกลบัเชิงลบเพราะตอ้งการใหปั้ญหาไดรั้บการแกไ้ข เป็นตน้ 

4) การรับขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback reception) หมายถึงลกัษณะการรับขอ้มูล

ยอ้นกลบัจากเพื่อนร่วมงานเก่ียวกบังานของผูส่ื้อสาร เช่น มีความใส่ใจในการรับขอ้มูลยอ้นกลบัจาก

ผูอ่ื้น หรือไม่สนใจและบางคร้ังไม่ตอ้งการการรับขอ้มูลยอ้นกลบัจากผูอ่ื้นแมว้า่ตนเองจะยงัไม่เขา้ใจ 
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5) การพูดและเขียนรายงาน (Oral and written reporting) หมายถึงวิธีการน าเสนอ

งานดว้ยการพูดหรือเขียนรายงานของผูส่ื้อสาร เช่น ใช้วิธีการพูดน าเสนอความคืบหนา้ของงานกบั

เพื่อนร่วมงานเท่านั้น หรือใชว้ิธีการท าบนัทึกน าเสนอเท่านั้น หรือทั้งพูดและท าเอกสารประกอบการ

น าเสนอขอ้มูลดว้ย 

6)   การแบ่งปันขอ้มูลสารสนเทศ (Information sharing) หมายถึงลกัษณะการ

แบ่งปันขอ้มูลเก่ียวกบังานของผูส่ื้อสารกบัเพื่อนร่วมงานหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ การเปิดเผยขอ้มูล

ของหน่วยงาน หรือการจดัหาขอ้มูลในหน่วยงานให้ผูอ่ื้นเม่ือมีความตอ้งการผา่นจดหมายหรือบนัทึก

ท่ีเป็นทางการ 

7)   การรับและการน าขอ้มูลสารสนเทศไปใชป้ระโยชน์ (Receive and utilizing 

information) หมายถึงลกัษณะการรับขอ้มูลสารสนเทศและเลือกน าประโยชน์ของสารสนเทศไปใช้

หรือเผยแพร่ใหก้บัเพื่อนร่วมงาน 

8)   การแสวงหาขอ้มูลสารสนเทศ (Seek information) หมายถึงวิธีการแสวงหา

ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบังานของผูส่ื้อสาร 

9)   การให้ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบังาน (Giving task information) หมายถึง

ลกัษณะการส่งต่อขอ้มูลสารสนเทศหรือขั้นตอนการท างานท่ีตนรู้ให้กบัเพื่อนร่วมงานทราบอย่าง

ชดัเจน และเปิดกวา้ง  

10)   การลดความไม่แน่นอนของงาน (Reducing task uncertainty) หมายถึงลกัษณะ

ของผูส่ื้อสารท่ีตอ้งการขอ้มูลท่ีชดัเจนของงานเพื่อลดความไม่แน่นอนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

11)   การให้ค  าแนะน า (Advising) เป็นความตอ้งการให้ค  าแนะน าเก่ียวกบังานต่อ

เพื่อนร่วมงาน ของผูส่ื้อสาร 

12)   การโน้มน้าว (Persuading) เป็นความสามารถของผูส่ื้อสารในการโน้มน้าว

เพื่อนร่วมงานใหเ้ช่ือหรือเปล่ียนใจ 

13)   การสร้างเครือข่าย (Networking) เป็นลกัษณะการสร้างเครือข่ายของผูส่ื้อสาร 

เช่นสามารถคบหาสมาคมกบัคนทุกระดบัหรือเพียงในแผนกเท่านั้น 



 
บทที ่3 

 

ระเบียบวธีิการวจิยั 
 

การด าเนินการวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อคน้หาคุณลกัษณะของขีดความสามารถ
ทางการส่ือสารเชิงองค์การท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้วิธีปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันาซอฟต์แวร์ของ
ผูพ้ฒันาระบบในประเทศไทย ซ่ึงตอ้งการความคิดเห็นจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาซอฟตแ์วร์ อีก
ทั้งผูใ้ห้ขอ้มูลมีจ านวนมาก ดงันั้น ระเบียบวิธีวิจยัท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของงานวิจยัน้ีมาก
ท่ีสุดคือการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) การด าเนินการวิจยัน้ีประกอบด้วย การก าหนด
ประชากรและหน่วยตวัอย่าง การสร้างแบบสอบถาม การตรวจความตรงและการทดสอบความ
น่าเช่ือถือของแบบสอบถามท่ีใช้ในการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล การจดัการขอ้มูล และการ
วเิคราะห์ขอ้มูล 
 

3.1  การก าหนดประชากรและหน่วยตัวอย่าง 
 

ดงัวตัถุประสงค์ท่ีได้กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ประชากรของงานวิจยัน้ี คือ บุคคลในประเทศ
ไทยท่ีท างานเก่ียวข้องกับการบริหาร การจดัการ การออกแบบ การวิเคราะห์ การพฒันา การ
ตรวจสอบ การติดตั้ง และการบ ารุงรักษาโครงการระบบสารสนเทศ ซ่ึงประชากรท่ีมีอาชีพดงักล่าว
นั้นกระจายอยูท่ ัว่ประเทศและไม่สามารถหาแหล่งขอ้มูลท่ีระบุจ านวนประชากรท่ีแทจ้ริงได ้ดงันั้น
ขนาดตวัอยา่งจึงถูกก าหนดข้ึน โดยใชสู้ตรการก าหนดขนาดตวัอยา่งกรณีไม่ทราบจ านวนประชากร
หรือไม่สามารถนบัจ านวนได ้(Infinite Population) ของ Cochran (1977) ดงัน้ี   

2

2)1(
e

zppn 
  

เม่ือ   n   แทน ขนาดตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 
p    แทน สัดส่วนของประชากรท่ีผูว้จิยัตอ้งการ ในกรณีท่ีไม่ทราบสัดส่วนของ

ประชากร ก าหนดให ้ )1( pp   มีค่าสูงสุดซ่ึงเท่ากบั 0.25 (
4
1 ) (ประชุม สุวตัถี และคณะ,        

2555: 179) 
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z แทน ค่าความเช่ือมัน่ท่ีผูว้จิยัก าหนดไวท่ี้ระดบันยัส าคญัทางสถิติ เช่น 0.05 (มีค่า
เท่ากบั 1.96) 

e แทน สัดส่วนของความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้เกิดข้ึนได ้
เม่ือก าหนดสัดส่วนของประชากรท่ีตอ้งการสุ่มในกรณีไม่ทราบจ านวนประชากร และไม่

ทราบสัดส่วนของประชากร เท่ากบั 0.25 ของประชากรทั้งหมด ระดบัความเช่ือมัน่เท่ากบั 95% และ
ยอมรับความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่งได ้5% (0.05) จะค านวณไดข้นาดตวัอยา่ง ดงัน้ี  

    384
05.0

)96.1(25.0
2

2

n หน่วยตวัอยา่ง 

 
ตารางที ่3.1   การกระจายตวัของบริษทัจดทะเบียนในหมู่ยอ่ย 72200 การใหค้  าปรึกษาและการ 

จดัหาเก่ียวกบัซอฟตแ์วร์ กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์แบ่งตามภูมิภาค  
ปี พ.ศ. 2554 

 

ภาค 
จ านวนบริษัทจดทะเบียน 

(ราย) 
ร้อยละ 

กลาง 2,838 82.84 
          (กรุงเทพฯและปริมณฑล) (2,806) (81.90) 
เหนือ 180 5.25 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 76 2.22 
ตะวนัออก 146 4.26 
ตะวนัตก 16 0.47 
ใต ้ 170 4.96 

รวม 3,426 100 
 
เน่ืองจากหน่วยตวัอยา่งท่ีเป็นผูใ้ห้ขอ้มูล คือบุคคลท่ีท างานในบริษทัท่ีรับพฒันาซอฟตแ์วร์

ซ่ึงมีเพียงกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ท่ีรวบรวมและเปิดเผยขอ้มูลบริษทั ไดแ้ก่ ช่ือ 
และท่ีอยูข่องบริษทัท่ีใหค้  าปรึกษาและการจดัหาเก่ียวกบัซอฟตแ์วร์ ผูว้ิจยัจึงน าขอ้มูลจ านวนบริษทั
ท่ีข้ึนทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ มาสรุปตามตารางท่ี 3.1 โดยแบ่งตามภูมิภาคในประเทศ
ไทย จากขอ้มูลท่ีไดท้  าใหผู้ว้จิยัพบกวา่มีบริษทัมากกวา่ร้อยละ 80 ตั้งอยูใ่นกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
ดังนั้ นเพื่อให้ได้ข้อมูลมากท่ีสุด ผูว้ิจยัจึงขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจากผูต้อบ
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แบบสอบถาม งานวิจยัน้ีจึงใชท้ฤษฎีการส ารวจแบบไม่สุ่ม (Nonrandom survey) ดว้ยวิธีการเลือก
ตวัอย่างแบบมีวตัถุประสงค์ (ประชุม สุวตัถี, 2552) ในการเลือกบุคลากรท่ีท างานในบริษทัท่ีจด
ทะเบียนในหมู่ย่อย 72200 ท่ีมีท่ีตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยพิจารณาจากเส้นทางการ
เดินทางตามถนนสายหลกัในกรุงเทพฯ ท่ีมีจ  านวนบริษทัผูผ้ลิตซอฟตแ์วร์ตั้งอยูเ่ป็นจ านวนมากเช่น 
ถนนลาดพร้าว ถนนรัชดาภิเษก ถนนพระราม9 ถนนแจง้วฒันะ ถนนสุขุมวิท ถนนสีลม และถนน
สาทร เป็นตน้ จากนั้นผูว้ิจยัจึงใช้วิธีการเลือกตวัอย่างแบบตามสะดวกส าหรับการเลือกบุคคลท่ี
ท างานในบริษทัท่ีพร้อมใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม (ประชุม สุวตัถี, 2552) 

 

3.2  การสร้างแบบสอบถามทีใ่ช้ในการวจิัย 
 

3.2.1  การก าหนดและการจัดการค าถามของแบบสอบถาม 
 การก าหนดและการจดัการค าถามของแบบสอบถามท่ีใชใ้นการวจิยัมีรายละเอียดขั้นตอน 
ดงัน้ี 

3.2.1.1  การศึกษางานวจิยัในอดีต  
การศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันาซอฟต์แวร์ และขีด

ความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การ ท าให้ผูว้ิจยัพบงานวิจยัเร่ือง Organizational factors for 
successful management of software development โดย Leung (2002) และ An exploratory study of 
communication competence in Thai organization โดย Sriussadaporn-Charoengnam และ Jablin 
(1999) ซ่ึงทั้งสองงานวิจยัดงักล่าวไดน้ าเสนอผลการวิจยัท่ีครอบคลุมวตัถุประสงค์ของงานวิจยัน้ี
มากท่ีสุด 

3.2.1.2  การแปลแบบสอบถาม  
เน่ืองจากหน่วยตวัอยา่งท่ีตอ้งการเก็บขอ้มูลเป็นคนไทย ผูว้จิยัจึงจ าเป็นตอ้งน าค าถาม

จากงานวจิยัทั้ง 2 เร่ืองดงักล่าวมาแปลเป็นภาษาไทย ซ่ึงมีการค านึงถึงประเด็นการปรับใชภ้าษาขา้ม
วฒันธรรมส าหรับการใช้แบบสอบถามท่ีเป็นบริบทภาษาไทย เพื่อให้ได้ความหมาย ส านวน 
ประสบการณ์ และกรอบความคิดท่ีเท่าเทียมกนัระหวา่งค าถามตน้ทางกบัปลายทาง ขั้นตอนของการ
ปรับใช้ภาษาขา้มวฒันธรรม ประกอบด้วย การแปลจากภาษาตน้ฉบบัไปยงัภาษาเป้าหมาย  การ
สังเคราะห์การแปล การแปลกลับหลัง การเปรียบเทียบความเหมือนกันหรือเทียบเท่ากัน 
(Equivalence) และการทดสอบแบบสอบถาม (Beaton, Bombardier, Guillemin and Ferraz, 2000)  
ดงันั้นในการแปลจากภาษาตน้ฉบบัไปยงัภาษาเป้าหมาย (จากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย) ผูว้ิจยัได้
ขอความช่วยเหลือจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 2 ท่าน ผูเ้ช่ียวชาญท่านแรกก าลงั
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ศึกษาระดบัปริญญาโท คณะภาษาและการส่ือสารในสถาบนัแห่งหน่ึงในประเทศไทย ท่านท่ี 2  เป็น
ชาวต่างชาติท่ีใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาพูดหลกั จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีคณะภาษาและการ
ส่ือสาร จากมหาวิทยาลยัในประเทศไทยและศึกษาภาษาไทยต่อเน่ืองมาเป็นเวลาหลายปี จากนั้น
ผูว้ิจยัจึงท าการสังเคราะห์การแปลร่วมกบัอาจารย์ท่ีปรึกษาจนเกิดความเห็นตรงกัน แล้วจึงให้
ผูเ้ช่ียวชาญท่านท่ี 3 แปลจากภาษาไทยกลบัไปเป็นภาษาองักฤษ  และน ามาเปรียบเทียบความ
เหมือนกนัหรือเทียบเท่ากนัของความหมาย ก่อนน าไปทดสอบก่อนน าไปใชส้ ารวจจริง ผูเ้ช่ียวชาญ
ท่านท่ี 3 เป็นผูท่ี้มีเช้ือชาติผสมต่างชาติและไทยท่ีเกิดและโตในประเทศไทย ผูก้  าลงัศึกษาอยู่ใน
สถาบนันานาชาติจึงใชภ้าษาองักฤษมากพอๆ กบัการใชภ้าษาไทยในชีวติประจ าวนั 

 
3.2.2  ส่วนประกอบของแบบสอบถาม 
แบบสอบถามท่ีใชใ้นการวจิยัน้ีแบ่งเป็น 2 ฉบบัส าหรับเก็บขอ้มูล ดงัน้ี 

3.2.2.1  แบบสอบถามฉบบัท่ี 1 ประกอบดว้ยค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั 
ผูต้อบแบบสอบถามฉบบัท่ี 1 น้ีคือตวัแทนของบริษทั 1 คนท่ีเป็นผูท่ี้มีความรู้เก่ียวกบับริษทัเป็น
อย่างดี ค  าถามในส่วนน้ีมี 3 ข้อดังน้ี จ  านวนพนักงาน, ระยะเวลาการด าเนินกิจการของบริษทั, 
ประเภทระบบงานท่ีบริษทัพฒันาโดยส่วนใหญ่ 

3.2.2.2  แบบสอบถามฉบบัท่ี 2 ประกอบดว้ยค าถามท่ีถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของ
หน่วยตวัอยา่ง โดยค าถามแบ่งเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

1) ค าถามส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกับคุณลักษณะทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ, อายุ, ประวติัการศึกษา, ต าแหน่งงานปัจจุบนั, ระยะเวลาท่ีท างานใน
ต าแหน่งปัจจุบัน, ระยะเวลาท่ีท างานในบริษัทปัจจุบัน, ประสบการณ์ท างาน (ตั้ งแต่อดีตถึง
ปัจจุบนั), ระยะเวลาท่ีท างานในต าแหน่งท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันาซอฟต์แวร์ ลักษณะการตอบ
ค าถามในส่วนน้ีโดยส่วนใหญ่เป็นการเลือกค าตอบ 1 ขอ้ท่ีตรงกบัคุณลกัษณะท่ีแทจ้ริงของผูต้อบ
แบบสอบถามมากท่ีสุด แต่ส าหรับข้อประวติัการศึกษานั้น ผูต้อบแบบสอบถามจะเลือกระดับ
การศึกษาและสาขาท่ีตนเองไดรั้บการศึกษาทั้งหมดตั้งแต่ระดบัต ่าท่ีสุดจนถึงสูงท่ีสุด แต่หากเป็น
สาขาอ่ืนๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ ผูต้อบแบบสอบถามระบุสาขาลงในช่องอ่ืนๆ 

2)  ค  าถามส่วนท่ี 2 ประกอบดว้ยค าถามเก่ียวกบัขีดความสามารถทางการ
ส่ือสารเชิงองคก์ารของผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงมีจ านวนทั้งหมด 80 ขอ้ แบ่งออกเป็น 17 กลุ่มตวัแปร 
3 มิติดงัน้ี (1) มิติความรู้ในการส่ือสาร ไดแ้ก่ ความเป็นปัจเจกนิยมต ่าและการควบคุมอารมณ์ ความ
เหล่ือมล ้ าทางอ านาจ การหลีกเล่ียงความไม่แน่นอน ความเป็นชายต ่า (2) มิติพฤติกรรมในการ
ส่ือสาร ไดแ้ก่ ความสามารถในการเขา้ใจความรู้สึกของผูอ่ื้น การรับรู้ท่ีซบัซ้อน และ (3) มิติทกัษะ
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ในการส่ือสาร ไดแ้ก่ การให้ขอ้มูลยอ้นกลบั การรับขอ้มูลยอ้นกลบั การพูดและเขียนรายงาน การ
แบ่งปันขอ้มูลสารสนเทศ การรับและการน าขอ้มูลสารสนเทศไปใชป้ระโยชน์ การแสวงหาขอ้มูล
สารสนเทศ การใหข้อ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบังาน การลดความไม่แน่นอนของงาน การให้ค  าแนะน า 
การโนม้นา้ว และการสร้างเครือข่าย 

3) ค าถามส่วนท่ี 3 เป็นค าถามเก่ียวกบัการใชว้ิธีปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันา
ซอฟตแ์วร์ของผูต้อบแบบสอบถามเม่ือปฏิบติังานในบริษทัพฒันาซอฟตแ์วร์ปัจจุบนั ค าถามในเร่ือง
น้ีมีทั้งหมด 20 ขอ้ แบ่งเป็น 4 มิติคือ (1) โครงสร้างองคก์ารและวิธีปฏิบติัเชิงบริหาร (2) มาตรฐาน
และขั้นตอนวธีิ (3) ตวัวดั และ (4) การควบคุมกระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ 

ลกัษณะการตอบค าถามในส่วนท่ี 2 และ 3 นั้นเป็นการตอบค าถามแบบ 
Likert-type scale (1-5) โดยก าหนดให้ 1 หมายถึงไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง และ 5 หมายถึงเห็นดว้ยอยา่ง
ยิง่ ตามทกัษะ พฤติกรรม ความรู้ในการส่ือสาร และการใชว้ธีิปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันาซอฟตแ์วร์
ของผูต้อบแบบสอบถามขณะท่ีปฏิบติังานในบริษทัปัจจุบนั 
  

3.3 การตรวจความตรงและการทดสอบความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม 
 

3.3.1 การตรวจความตรงตามเนือ้หา  
เน่ืองจากค าถามเก่ียวกบัขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การ และวิธีปฏิบติัเชิง

บริหารการพฒันาซอฟต์แวร์ของงานวิจยัน้ีได้น ามาจากงานวิจยัท่ีไดผ้่านการตีพิมพ์และเผยแพร่
มาแลว้ เน้ือหา จึงมีความชดัเจน ครอบคลุม และถูกตอ้งตามประเด็นท่ีศึกษาแลว้ 

 
3.3.2 การทดสอบความน่าเช่ือถือ 
แบบสอบถามท่ีไดแ้ปลและเรียบเรียงแลว้ไดถู้กน าไปทดสอบ (Pre-test) ก่อนเก็บขอ้มูลจริง 

กบับุคลากรท่ีท างานเก่ียวกบัการพฒันาซอฟตแ์วร์หลากหลายต าแหน่ง ท่ีท างานในบริษทัท่ีท าการ
พฒันาซอฟตแ์วร์ โดยจดัท าการทดสอบทั้งหมด 2 คร้ัง กบับุคลากรเป็นจ านวน 32 คน และ 30 คน
ตามล าดบั จากนั้นผูว้ิจยัจึงน าขอ้มูลท่ีได้มาวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือ (Reliability Analysis) โดย
ค านวณค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ดว้ยสูตรครอนบคั (Cronbach) ของกลุ่มตวัแปร
ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การและวิธีปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันาซอฟต์แวร์ ได้
ผลลพัธ์ตามตารางท่ี 3.2 และ 3.3 ซ่ึงจากงานวิจยัของ Nunnally (1978) ระบุไวว้า่ค่า Cronbach’s 
alpha ควรจะมีค่าตั้งแต่ .6 ข้ึนไปจึงจะยอมรับได ้
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ตารางที ่3.2  ค่าความน่าเช่ือถือของขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารของการทดสอบ 
แบบสอบถามคร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2 

 

มิติ/กลุ่มตัวแปร 
ค่า Cronbach’s 
alpha คร้ังที่1 

ค่า Cronbach’s 
alpha คร้ังที่2 

ความรู้ในการส่ือสาร .811 .890 
1. ความเป็นปัจเจกนิยมต ่า และการควบคุมอารมณ์ .540 .765 
2. ความเหล่ือมล ้าทางอ านาจ .814 .727 
3. การหลีกเล่ียงความไม่แน่นอน .707 .823 
4. ความเป็นชายต ่า .228 .575 
พฤติกรรมในการส่ือสาร .867 .865 
5. ความสามารถในการเขา้ใจความรู้สึกของผูอ่ื้น .678 .786 
6. การรับรู้ท่ีซบัซอ้น .892 .817 
ทกัษะในการส่ือสาร .821 .831 
7. การใหข้อ้มูลยอ้นกลบั .469 .746 
8. การรับขอ้มูลยอ้นกลบั .365 .711 
9. การพดูและเขียนรายงาน .705 .654 
10. การแบ่งปันขอ้มูลสารสนเทศ .700 .694 
11. การรับและน าขอ้มูลสารสนเทศไปใชป้ระโยชน์ .390 .552 
12. การแสวงหาขอ้มูลสารสนเทศ .172 .932 
13. การใหข้อ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบังาน .142 .439 
14. การลดความไม่แน่นอนของงาน .350 .454 
15. การใหค้  าแนะน า -.643 -4.027 
16. การโนม้นา้ว .854 .618 
17. การสร้างเครือข่าย -.643 .002 
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ตารางที ่3.3  ค่าความน่าเช่ือถือของวธีิปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันาซอฟตแ์วร์ของการทดสอบ 
แบบสอบถามคร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2 

 

มิติ 
ค่า Cronbach’s 
alpha คร้ังที่1 

ค่า Cronbach’s 
alpha คร้ังที่2 

โครงสร้างองคก์ารและวธีิปฏิบติัเชิงบริหาร .891 .764 
มาตรฐานและขั้นตอนการด าเนินงาน .892 .858 
ตวัช้ีวดั .739 .810 
การควบคุมกระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ .811 .809 

 
3.3.2.1  การทดสอบแบบสอบถามคร้ังท่ี 1 
การทดสอบแบบสอบถามคร้ังท่ี 1 น้ีมีค  าถามเร่ืองขีดความสามารถทางการส่ือสาร

เชิงองค์การทั้งหมด 80 ขอ้ ตามภาคผนวก ก ค าถามดา้นขีดความสามารถทางการส่ือสารส าหรับ
ทดสอบความน่าเช่ือถือคร้ังท่ี 1 และมีค าถามเร่ืองวิธีปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันาซอฟตแ์วร์ทั้งหมด 
20 ขอ้ ตามภาคผนวก ก วิธีปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันาซอฟตแ์วร์ในแต่ละกลุ่มตวัแปรท่ีใชใ้นการ
ทดสอบความน่าเช่ือถือคร้ังท่ี 1 และการส ารวจ เม่ือพิจารณาผลการทดสอบคร้ังท่ี 1 ตามตารางท่ี 3.2 
ท าให้พบวา่ กลุ่มตวัแปรเร่ืองขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์าร 10 ตวัแปร จาก 17 กลุ่ม
ตวัแปร มีค่า Cronbach’s alpha ต ่ากวา่ .6 ซ่ึงต ่ากวา่ค่าท่ียอมรับได ้กลุ่มตวัแปรดงักล่าวไดแ้ก่ ความ
เป็นปัจเจกนิยมต ่า ความเป็นชายต ่า การให้ขอ้มูลยอ้นกลบั การรับขอ้มูลยอ้นกลบั การรับและน า
ขอ้มูลสารสนเทศไปใชป้ระโยชน์ การแสวงหาขอ้มูลสารสนเทศ การให้ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบั
งาน การลดความไม่แน่นอนของงาน การให้ค  าแนะน า และ การสร้างเครือข่าย เม่ือพิจารณาจาก
ขอ้ความทุกขอ้ในทุกกลุ่มตวัแปรแลว้ก็พบว่าขอ้ความในแต่ละค าถามมีความชดัเจนมากเพียงพอ 
ผูว้ิจยัจึงน าแบบสอบถามไปทดสอบกบับุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาซอฟตแ์วร์ ท่ีไม่ใช่ผูต้อบ
แบบสอบถามในกลุ่มแรกอีกคร้ัง  

แต่อยา่งไรก็ตามในการทดสอบแบบสอบถามคร้ังท่ี 1 น้ี ผูว้จิยัพบวา่ในจ านวนผูต้อบ
แบบสอบถามทั้งหมด 32 คน มีผูต้อบแบบสอบถามท่ีแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถามกล่าวถึง
กลุ่มตวัแปรการแสวงหาขอ้มูลสารสนเทศ โดยระบุวา่ค าถามขอ้ 66 มีความหมาย เป็น “นิเสธ” กนั
กบัขอ้ 65 กล่าวคือค าถามทั้งสองขอ้มีความหมายเหมือนกนัแต่เป็นไปในทิศทางตรงขา้มกนั หรือ
กล่าวอีกนัยหน่ึงได้ว่าหากผูต้อบแบบสอบถามให้คะแนนขอ้ใดขอ้หน่ึง เท่ากบั 5 ขอ้ถัดไปควร
จะต้องมีคะแนนเท่ากับ 1 จึงจะไม่ท าให้ค  าตอบเกิดข้อผิดพลาดข้ึนได้ และเม่ือพิจารณาค่า 
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Cronbach’s alpha ปรากฏวา่มีค่าต ่ากวา่ค่าท่ียอมรับได ้ดงันั้นผูว้ิจยัจึงน าค่าความสัมพนัธ์ของกลุ่ม
ตวัแปรน้ีมาวิเคราะห์ดว้ยตามตารางท่ี 3.4 และพบวา่ ค าถามขอ้ 65 และ 66 มีความสัมพนัธ์กนัใน
ระดบัท่ีต ่ามาก ผูว้ิจยัจึงพิจารณาเลือกเก็บขอ้ท่ีส่ือความหมายในทางบวกไว ้ไดแ้ก่ขอ้ 65 จากนั้นจึง
ท าการทดสอบใหม่อีกคร้ัง 

 
ตารางที ่3.4  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ในกลุ่มการแสวงหาขอ้มูลสารสนเทศ 
 

ตวัแปร ข้อ 65 ข้อ 66 
ขอ้ 65 “รู้วา่ควรไปท่ีไหนตอ้งถามใครและรู้วา่ท าอยา่งไรจึงจะไดข้อ้มูลท่ี
ตอ้งการ” 

1.000  

ขอ้ 66 “ตอ้งใหผู้อ่ื้นบอกวา่จะไปเอาขอ้มูลท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งไร” .097 1.000 

 
3.3.2.2  การทดสอบแบบสอบถามคร้ังท่ี 2 
การทดสอบคร้ังท่ี 2 น้ีมีค  าถามทั้งหมด 79 ขอ้ และจากการทดสอบคร้ังท่ี 2 พบวา่มี 6 

กลุ่มตวัแปรท่ีมีค่า Cronbach’s alpha ต ่ากวา่ค่าท่ียอมรับไดท้ั้งสองคร้ังไดแ้ก่ ความเป็นชายต ่า, การ
รับและน าขอ้มูลสารสนเทศไปใชป้ระโยชน์, การให้ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบังาน, การลดความไม่
แน่นอนของงาน, การให้ค  าแนะน า และการสร้างเครือข่าย แต่เน่ืองจากกลุ่มตวัแปร ความเป็นชาย
ต ่า และ การรับและน าขอ้มูลสารสนเทศไปใชป้ระโยชน์ นั้นมีค่าเขา้ใกล ้.6 มากจึงถือวา่อยูใ่นเกณฑ์
ท่ียอมรับได ้ผูว้จิยัจึงน า 4 กลุ่มตวัแปรท่ีเหลือมาพิจารณาค่าความสัมพนัธ์ ดงัน้ี 

1) กลุ่มตวัแปรการให้ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบังาน 
เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรของกลุ่มตวัแปรน้ีตามตารางท่ี 

3.5 ผูว้ิจยัพบวา่ค าถามขอ้ 66 มีความสัมพนัธ์กบัขอ้ 68 และ 69 ในระดบัท่ีต ่ามากและเป็นไปใน
ทิศทางตรงกนัขา้มกบัขอ้ 68 ในขณะท่ีมีเพียงขอ้ 66 ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัขอ้ 67 ในระดบัท่ีพอใช ้
ผูว้ิจยัจึงพิจารณาเก็บขอ้ 66 และ 67 ไวท้  าให้ค่า Cronbach’s alpha ของกลุ่มตวัแปรการให้ขอ้มูล
สารสนเทศเก่ียวกบังานมีค่าสูงข้ึนเท่ากบั .665 ซ่ึงอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

 

ตารางที ่3.5 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของตวัแปรกลุ่มการใหข้อ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบังาน 
 

ข้อค าถาม ข้อ 66 ข้อ 67 ข้อ 68 ข้อ 69 
ขอ้ 66 “สามารถอธิบายขั้นตอนการท างานของตนไดอ้ยา่งชดัเจน” 1.000    
ขอ้ 67 “เปิดกวา้งใหเ้พ่ือนร่วมงานสอบถามไดเ้ม่ือไม่แน่ใจเก่ียวกบังาน” .501 1.000   
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ตารางที ่3.5 (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม ข้อ 66 ข้อ 67 ข้อ 68 ข้อ 69 
ขอ้ 68 “อธิบายขั้นตอนวธีิของงานแบบสั้นๆ เพราะคิดวา่เพ่ือนร่วมงาน
สามารถเขา้ใจไดด้ว้ยตนเอง” 

-.131 .046 1.000  

ขอ้ 69 “อธิบายงานแบบสั้นๆ เพราะรู้วา่เพ่ือนร่วมงานไม่ตอ้งการ
เสียเวลาฟังรายละเอียด” 

.205 .231 .249 1.000 

 
2) กลุ่มตวัแปรการลดความไม่แน่นอนของงาน 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรของกลุ่มตวัแปรการลดความไม่แน่นอนของ

งาน ตามตารางท่ี 3.6 แสดงให้เห็นวา่ขอ้ 70 มีความสัมพนัธ์กบัขอ้ 71 และขอ้ 72 ในระดบัท่ีต ่ามาก
และมีทิศทางตรงกนัขา้มกบัขอ้ 71 ในขณะท่ีขอ้ 71 มีความสัมพนัธ์ระดบัปานกลางกบัขอ้ 72 ผูว้ิจยั
จึงเลือกเก็บขอ้ 71 และ 72 ไวท้  าให้ค่า Cronbach’s alpha ของกลุ่มตวัแปรการลดความไม่แน่นอน
ของงานมีค่าสูงข้ึนเท่ากบั .934 ซ่ึงอยูใ่นระดบัท่ีดีมาก 

 
ตารางที ่3.6 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของตวัแปรในกลุ่มการลดความไม่แน่นอนของงาน 
 

ตวัแปร ข้อ 70 ข้อ 71 ข้อ 72  
ขอ้ 70 “ถามค าถามเพ่ือนร่วมงานใหไ้ดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้เพ่ือใหรู้้
วา่อะไรคือส่ิงท่ีผูอ่ื้นตอ้งการ” 

1.000   

ขอ้ 71 “ไม่ถามค าถามเพ่ือนร่วมงานเก่ียวกบัภารกิจท่ีตอ้งท าแมว้า่จะยงั
ไม่เขา้ใจทั้งหมด” 

-.055 1.000  

ขอ้ 72 “ไม่ตอ้งการปรึกษากบัเพ่ือนร่วมงานวา่อะไรคือความตอ้งการของ
ภารกิจถึงแมจ้ะยงัก ากวม” 

.237 .411 1.000 

 
3) กลุ่มตวัแปรการให้ค  าแนะน า 
ผลการทดสอบแบบสอบถามคร้ังท่ี 2 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตวัแปรน้ีเป็น

เพียงกลุ่มเดียวท่ีมีค่าความเช่ือถือเป็นลบ เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรของกลุ่มตวัแปร
น้ี ตามตารางท่ี 3.7 พบวา่ ค าถามทั้งสองขอ้มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัท่ีสูงแต่อยูใ่นทิศทางตรงกนั
ขา้ม แต่กลุ่มตวัแปรน้ีมีเพียง 2 ค าถามเท่านั้น ผูว้จิยัจึงพิจารณาเลือกเก็บค าถามขอ้ 73 ท่ีมีความหมาย
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เชิงบวกไวท้  าให้ค่า Cronbach’s alpha ของกลุ่มตวัแปรการให้ค  าแนะน ามีค่าสูงข้ึนเท่ากบั .935 ซ่ึง
อยูใ่นระดบัท่ีดีมาก 

 
ตารางที ่3.7 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของตวัแปรในกลุ่มการใหค้  าแนะน า 
 

ตวัแปร ข้อ 73 ข้อ 74 
ขอ้ 73 “บางคร้ังใหค้  าแนะน าต่อเพ่ือนร่วมงานและเสนอความช่วยเหลือเม่ือมีความจ าเป็น” 1.000  
ขอ้ 74 “ไม่เคยพยายามท่ีจะใหค้  าแนะน า เพ่ือนร่วมงาน” -.668 1.000 

 
4) กลุ่มตวัแปรการสร้างเครือข่าย 
ค่าสัมประสิทธ์ิความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรของกลุ่มตวัแปรการสร้าง

เครือข่ายตามตารางท่ี 3.8 แสดงให้เห็นว่ามีความสัมพนัธ์กนัในระดบัท่ีต ่ามาก และขอ้ 77 ยงัมี
ความสัมพนัธ์กนัในทิศทางตรงกนัขา้มกบัขอ้ 79 แต่หากพิจารณาค าถามแล้ว พบว่าถึงแมข้อ้ 77 
และขอ้ 78 มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัต ่าแต่ผูต้อบแบบสอบถามไม่จ  าเป็นจะตอ้งใหค้ะแนนทั้งสอง
ขอ้ในทิศทางตรงกนัขา้ม เพราะไม่ไดท้  าให้ค  าตอบเกิดความผิดพลาด ผูว้ิจยัจึงเลือกเก็บขอ้ค าถาม
ขอ้ 77, 78 ไวแ้ละพิจารณาใชค้่าเฉล่ียของทั้งสองขอ้ในการหาค่าความน่าเช่ือถือของกลุ่มตวัแปรน้ี 
ท าใหค้่าความน่าเช่ือถือของกลุ่มตวัแปรการสร้างเครือข่ายมีค่าสูงข้ึนเท่ากบั .932  

 
ตารางที ่3.8 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของตวัแปรในการสร้างเครือข่าย 
 

ตวัแปร ข้อ 77 ข้อ 78 ข้อ 79  
ขอ้ 77 “มีความสามารถในการคบหาสมาคมกบัผูค้นในทุกระดบัใน
องคก์าร” 

1.000   

ขอ้ 78 “เป็นท่ีรู้จกัดีเพียงแคใ่นแผนกของท่าน” .155 1.000  
ขอ้ 79 “คบหาสมาคมเฉพาะแคบุ่คคลท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกนัหรือสูง
กวา่ในองคก์ารเท่านั้น” 

-.266 .109 1.000 

 
เม่ือตดัค าถามขอ้ 68, 69, 70, 74 และ 79  ของกลุ่มตวัแปรเร่ืองขีดความสามารถ

ทางการส่ือสารเชิงองคก์ารในการทดสอบคร้ังท่ี 2 แลว้ ท าให้ไดค้  าถามทั้งหมดเพียง 74 ขอ้ ตาม
ภาคผนวก ก ค าถามดา้นขีดความสามารถทางการส่ือสารส าหรับการส ารวจ ส่วนค่าความน่าเช่ือถือ
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ของกลุ่มตวัแปรมีค่าสูงข้ึนหลงัจากท่ีผูว้จิยัไดต้ดัค าถามเหล่าน้ีแลว้ ค่าความเช่ือถือน้ีไดต้ามตารางท่ี 
3.9 

 
ตารางที ่3.9 ค่าความน่าเช่ือถือของกลุ่มตวัแปรขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารหลงัจาก

ท่ีตดัค าถามบางขอ้แลว้ 
 

มติ/ิกลุ่มตวัแปร ค่าความน่าเช่ือถือ 

ความรู้ในการส่ือสาร .890 
1. ความเป็นปัจเจกนิยมต ่า และการควบคุมอารมณ์ .765 
2. ความเหล่ือมล ้าทางอ านาจ .727 
3. การหลีกเล่ียงความไม่แน่นอน .823 
4. ความเป็นชายต ่า .575 
พฤตกิรรมในการส่ือสาร .865 
5. ความสามารถในการเขา้ใจความรู้สึกของผูอ่ื้น .786 
6. การรับรู้ท่ีซบัซอ้น .817 
ทกัษะในการส่ือสาร .843 
7. การใหข้อ้มูลยอ้นกลบั .746 
8. การรับขอ้มูลยอ้นกลบั .711 
9. การพดูและเขียนรายงาน .654 
10. การแบ่งปันขอ้มูลสารสนเทศ .694 
11. การรับและน าขอ้มูลสารสนเทศไปใชป้ระโยชน์ .552 
12. การแสวงหาขอ้มูลสารสนเทศ .932 
13. การใหข้อ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบังาน .665 
14. การลดความไม่แน่นอนของงาน .934 
15. การใหค้  าแนะน า .935 
16. การโนม้นา้ว .618 
17. การสร้างเครือข่าย .932 

 

3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลของงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัใช้วิธีการส่งแบบสอบถามและเก็บคืนจาก

ผู ้ตอบแบบสอบถามโดยตรง ด้วยวิธีการน้ีท าให้ผู ้วิจ ัยสามารถขอความร่วมมือในการตอบ
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แบบสอบถามจากผูต้อบแบบสอบถามไดโ้ดยตรง และท าให้ผูต้อบแบบสอบถามเกิดความไวว้างใจ

และพร้อมให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามไดม้ากกว่าการส่งแบบสอบถามไปให้ผูต้อบ

แบบสอบถามทางไปรษณีย ์นอกจากนั้นการส่งแบบสอบถามโดยตรงท าให้ผูว้ิจยัสามารถอธิบาย

รายละเอียดเก่ียวกบัแบบสอบถาม ท าใหผู้ต้อบแบบสอบถามมีความเขา้ใจในแบบสอบถามมากข้ึน 

 

3.4.1 การแจกและรับคืนแบบสอบถาม 
เม่ือผูว้จิยัไปถึงบริษทัเป้าหมายแลว้ไดแ้นะน าตวักบัเจา้หนา้ท่ีท่ีเป็นตวัแทนของบริษทัและ

ช้ีแจงเหตุผลพร้อมกับขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม พร้อมทั้ งช้ีแจงวิธีการตอบ
แบบสอบถามทั้งสองส่วนกบัตวัแทนของบริษทั จากนั้นผูว้ิจยัจึงฝากเอกสารไวก้บัตวัแทนของ
บริษทัโดยให้ตวัแทนของบริษทัก าหนดจ านวนแบบสอบถามท่ีสามารถหาผูต้อบได ้แลว้นดัวนัรับ
เอกสารโดยใหต้วัแทนของบริษทัเป็นผูก้  าหนดวนัและเวลารับเอกสารคืนดว้ยตนเอง เม่ือถึงก าหนด
ผูว้จิยัจึงเดินทางไปรับเอกสารอีกคร้ัง โดยใชเ้วลาในการส่งแบบสอบถามและเก็บคืนคือ 45 วนั 

 
3.4.2 การจัดการแบบสอบถาม 
จากจ านวนหน่วยตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 384 คน ผูว้ิจยัไดส่้งแบบสอบถามทั้งหมด 400 ฉบบั 

เพราะแบบสอบถามท่ีไดรั้บมาอาจมีความผิดพลาดและไม่สามารถน ามาใชว้ิเคราะห์ได ้ปรากฏว่า
ผูว้จิยัสามารถเก็บแบบสอบถามคืนมาได ้185 ฉบบั คิดเป็น ร้อยละ 46.25 ของแบบสอบถามท่ีส่งไป
ทั้ งหมด สาเหตุท่ีท าให้ได้แบบสอบถามกลับมาไม่ครบเน่ืองจากผู ้ตอบแบบสอบถามท า
แบบสอบถามหาย ตวัแทนของบริษทัขอเล่ือนคืนเอกสารเกินกว่า 2 คร้ังจึงไม่ไดก้ลบัไปรับคืน  
ตวัแทนของบริษทัเก็บกลบัมาไดไ้ม่ครบเพราะผูต้อบแบบสอบถามไม่ตอบแบบสอบถามให ้ 

 

3.5 การจัดการข้อมูล 
 

เม่ือได้แบบสอบถามคืนกลบัมาแลว้ ผูว้ิจยัได้ตรวจสอบความถูกตอ้ง ความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามจึงพบวา่มีแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ 38 ชุด ดงันั้นแบบสอบถามท่ีสามารถน าขอ้มูล
มาวิเคราะห์ไดเ้พียง 147 ชุดจาก 39 บริษทั (ร้อยละ 38.28 ของการแจกแบบสอบถาม 400 ฉบบั) 
จากนั้นผูว้ิจยัจึงน าแบบสอบถามทั้ง 147 ชุดมาให้คะแนนและบนัทึกลงใน โปรแกรม SPSS 
(ส าหรับวธีิการใหค้ะแนน สามารถดูไดจ้าก ภาคผนวก ค) ค่าของกลุ่มตวัแปรไดจ้ากค่าเฉล่ียของตวั
แปรในกลุ่มนั้นๆ และน าไปใชใ้นการวเิคราะห์ต่อไป 



52 

 

3.6 วเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลของงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัใช้สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด และ ค่าต ่าสุด ในการอธิบายคุณลกัษณะทัว่ไปของตวัอยา่ง โดย
แบ่งเป็น 1) คุณลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ประวติัการศึกษา ต าแหน่ง
งานปัจจุบัน ระยะเวลาท่ีท างานในต าแหน่งงานปัจจุบนั ระยะเวลาท่ีท างานในบริษทัปัจจุบัน 
ประสบการณ์ท างาน (ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั) และ ระยะเวลาท่ีท างานในต าแหน่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
พฒันาซอฟต์แวร์ และ 2) คุณลกัษณะทัว่ไปของบริษทัของผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่ ระยะเวลา
ด าเนินกิจการ จ านวนพนกังานในบริษทั และประเภทซอฟตแ์วร์ท่ีบริษทัท าการพฒันา  

ส าหรับการวเิคราะห์อิทธิพลของขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารท่ีมีต่อการใช้
วิธีปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันาซอฟต์แวร์ ผูว้ิจยัใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุเชิงเส้นแบบขั้นตอน 
(Stepwise - multiple linear regression)  โดยก าหนดให้ตวัแปรอิสระคือขีดความสามารถทางการ
ส่ือสารเชิงองคก์ารประกอบดว้ย 3 มิติ และรายกลุ่ม 17 กลุ่มตวัแปร ส่วนตวัแปรตามคือวิธีปฏิบติั
เชิงบริหารการพฒันาซอฟตแ์วร์ท่ีประกอบดว้ย 4 มิติ และก าหนดค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   



 
บทที ่4 

 

ผลการศึกษา 
 

การวิจยัเร่ืองอิทธิพลของขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การท่ีมีต่อวิธีปฏิบติัเชิง

บริหารการพฒันาซอฟตแ์วร์ในคร้ังน้ี ผูว้จิยัน าเสนอผลการวจิยัในประเด็นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. ขอ้มูลทัว่ไป ไดแ้ก่ ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม และ ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั 

2. ขีดความสามารถในการส่ือสารของผูต้อบแบบสอบถาม 

3. การใชว้ธีิปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันาซอฟตแ์วร์ 

4. ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารท่ีมีอิทธิพลต่อการใชว้ธีิปฏิบติัเชิงบริหาร

การพฒันาซอฟตแ์วร์ 

 

4.1  ข้อมูลทัว่ไป 
 

4.1.1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผูว้ิจยัไดส่้งแบบสอบถามให้กบัหน่วยตวัอยา่งจ านวน 400 คน จากบริษทัทั้งหมด 48 แห่ง 

ซ่ึงมีแบบสอบถามเพียง 147 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 38.28 ท่ีสามารถน าขอ้มูลมาใช้ไดจ้ริง จากการ

วิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม ผูว้ิจยัพบว่าผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย 106 

คน คิดเป็นร้อยละ 72.1 เป็นเพศหญิง 41 คน คิดเป็นร้อยละ 27.9  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี

อายุอยูร่ะหวา่ง 25-29 ปี (ร้อยละ 40.1) จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 142 คน (ร้อยละ 96.6) ระดบั

ปริญญาตรีและโท 43 คน (ร้อยละ 29.3) และมีเพียง 1 คนจากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดท่ีจบ

การศึกษาระดบัปริญญาเอก ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท างานอยู่ในต าแหน่งโปรแกรมเมอร์

หรือนกัพฒันาระบบจ านวน 57 คน (ร้อยละ 38.8) ต าแหน่งนกัวิเคราะห์และออกแบบระบบจ านวน 

20 คน (ร้อยละ 13.6) ต าแหน่งผูจ้ดัการโครงการจ านวน 17 คน (ร้อยละ 11.6) และท างานอยู่ใน

ต าแหน่งปัจจุบนัประมาณ 1-5 ปี โดยส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามท างานในบริษทัปัจจุบนั และมี
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ประสบการณ์เก่ียวกบัโครงการพฒันาซอฟตแ์วร์มามากกวา่ 1 ปีและนอ้ยกวา่ 5 ปี รายละเอียดของ

ขอ้มูลทัว่ไปน้ีตามตารางท่ี 4.1 

 

ตารางที ่4.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ตวัแปร 
ทั้งหมด (N = 147) 

ความถี ่ ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 
หญิง 

  

106 72.1 

41 27.9 
อายุ 
20-24 ปี 
25-29 ปี 
30-34 ปี 
35-39 ปี 
40-45 ปี 

  

26 17.7 

59 40.1 
42 28.6 
14 9.5 
6 4.1 

ระดบัการศึกษา 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

  

9 6.1 

142 96.6 
43 29.3 
1 .7 

ต าแหน่งงาน   

ผูจ้ดัการโครงการ 17 11.6 

นกัวเิคราะห์และออกแบบระบบ 20 13.6 
ผูช่้วยนกัวเิคราะห์ระบบ 2 1.4 
นกัออกแบบและพฒันากราฟิก 11 7.5 
โปรแกรมเมอร์/นกัพฒันาโปรแกรม 57 38.8 
ผูดู้แลระบบฐานขอ้มูล 1 .7 
ผูดู้แลระบบเครือข่าย 4 2.7 

ผูท้ดสอบระบบ 7 4.8 

ผูส้นบัสนุนเทคโนโลยสีารสนเทศ 14 9.5 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) 
 

ตวัแปร 
ทั้งหมด (N = 147) 

ความถี ่ ร้อยละ 
อ่ืนๆ  เช่นนกัวจิยัและพฒันาสินคา้ประเภทซอฟตแ์วร์ พนกังานจดัการ

ขอ้มูล ผูป้ระสานงานโครงการ 
14 9.5 

ระยะเวลาทีท่ างานในต าแหน่งปัจจุบัน 
นอ้ยกวา่ 1 ปี 
1-5 ปี 
6-10 ปี 
11-15 ปี 
16-20 ปี 
มากกวา่ 21 ปี 

  

30 20.4 

82 55.8 
28 19.0 
4 2.7 
2 1.4 
1 7 

ระยะเวลาในการท างานในองค์การ 
นอ้ยกวา่ 1 ปี 
1-5 ปี 
6-10 ปี 
11-15 ปี 
16-20 ปี 

  
43 29.3 
75 51.1 
23 15.6 
4 2.7 
2 1.4 

ระยะเวลาทีท่ างานในต าแหน่งทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาซอฟต์แวร์ 
นอ้ยกวา่ 1 ปี 
1-5 ปี 
6-10 ปี 
11-15 ปี 
16-20 ปี 
มากกวา่ 21 ปี 

  
27 18.4 
64 43.5 
35 23.8 
17 11.6 
3 2.0 
1 .7 

 

4.1.2  ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ขนาดของบริษทั ตามนิยามธุรกิจ SMEs กฎกระทรวงภายใตพ้ระราชบญัญติัส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 ทั้งในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 

และบริษทัเอกชน ได้นิยามว่า ส าหรับประเภทธุรกิจบริการขนาดย่อม หมายถึงบริษทัท่ีมีการจา้ง
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งานไม่เกิน 50คน และประเภทธุรกิจบริการขนาดกลาง หมายถึงบริษทัท่ีมีการจา้งงาน 51-200 คน 

ดงันั้นบริษทัท่ีมีการจา้งงานตั้งแต่ 200 คนข้ึนไป จึงจดัเป็นธุรกิจบริการท่ีมีขนาดใหญ่ 

 จากจ านวนแบบสอบถามทั้งหมด 147 ฉบบั ตามตารางท่ี 4.2 มีการแบ่งขนาดของบริษทั

ตามนิยามธุรกิจ SMEs พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท างานอยูใ่นบริษทัรวมทั้งหมด 39 แห่ง บริษทั

ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นบริษทัขนาดเล็ก มีจ  านวน 29 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 74.4 

นอกจากนั้นเป็นบริษทัท่ีมีขนาดกลางข้ึนไป มีจ านวน 10 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 25.6 โดยบริษทั

ส่วนใหญ่ประกอบกิจการระหวา่ง 1-5 ปี จ  านวน 12 บริษทั และ 11-15 ปี จ  านวน 12 บริษทั รวม

ทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 61.6 รองลงมาคือ 6-10 ปี จ  านวน 11 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 28.2 บริษทัส่วน

ใหญ่พฒันาระบบส าหรับธุรกิจการผลิตสินคา้อุตสาหกรรมคิดเป็นร้อยละ 17.9 (จ  านวน 7 บริษทั) 

การเงินการธนาคารและการประกนัภยัคิดเป็นร้อยละ 15.4 (จ านวน 6 บริษทั) และ ส่ือและส่ิงพิมพ์

คิดเป็นร้อยละ 12.8 (จ านวน 5 บริษทั) 

 

ตารางที ่4.2 ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทัของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ตวัแปร 
ทั้งหมด (N = 39) 

ความถี ่ ร้อยละ 

ขนาดของบริษัท 
ขนาดเลก็ 
ขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ 

 
29 

 
74.4 

10 25.6 
ระยะเวลาการประกอบกจิการ 
1-5 ปี 
6-10 ปี 
11-15 ปี 
16-20 ปี 
มากกวา่ 21 ปี 

 
12 

 
30.8 

11 28.2 
12 30.8 
3 7.7 
1 2.6 

ประเภทระบบงานทีพ่ฒันา   
การผลิตสินคา้อุตสาหกรรม 7 17.9 
การคมนาคมการขนส่ง 1 2.6 
การโรงแรม บา้นพกั อพาร์ทเมนต ์และภตัตาคาร 4 10.3 
การศึกษา 3 7.7 
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ตารางที ่4.2 (ต่อ) 

 

ตวัแปร 
ทั้งหมด (N = 39) 

ความถี ่ ร้อยละ 
การแพทย ์การพยาบาล สงัคมสงเคราะห์ 1 2.6 
การเงิน การธนาคาร การประกนัภยั 6 15.4 
การก่อสร้าง อสงัหาริมทรัพย ์ 1 2.6 
การใหบ้ริการส่ือและส่ิงพิมพ ์ 5 12.8 
การจดัซ้ือจดัจา้ง 1 2.6 
การขายและการตลาด 3 7.7 
การบริหารสินคา้คงคลงั 1 2.6 
บญัชีและการเงิน 3 7.7 
ทรัพยากรมนุษย ์ 2 5.1 
อ่ืนๆ 1 2.6 

 
4.2  สถานภาพปัจจุบันของขดีความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การ 
 

 การศึกษาขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์าร ประกอบดว้ยค าถามทั้งหมด 74 ขอ้ 

จาก 17 กลุ่ม ใน 3 มิติ มิติแรกคือ มิติความรู้ในการส่ือสารซ่ึงประกอบดว้ย ความเป็นปัจเจกนิยมต ่า

และการควบคุมอารมณ์ ความเหล่ือมล ้ าทางอ านาจ การหลีกเล่ียงความไม่แน่นอน และความเป็น

ชายต ่า มิติท่ีสองคือมิติพฤติกรรมในการส่ือสารซ่ึงประกอบด้วย ความสามารถในการเข้าใจ

ความรู้สึกของผู ้อ่ืน และการรับรู้ท่ีซับซ้อน และมิติสุดท้ายคือ มิติทักษะในการส่ือสารซ่ึง

ประกอบดว้ย การให้ขอ้มูลยอ้นกลบั การรับขอ้มูลยอ้นกลบั การพูดและเขียนรายงาน การแบ่งปัน

ขอ้มูลสารสนเทศ การรับและน าขอ้มูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ การแสวงหาขอ้มูลสารสนเทศ 

การให้ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบังาน การลดความไม่แน่นอนของงาน การให้ค  าแนะน า การโน้ม

นา้ว และการสร้างเครือข่าย 

  เม่ือหาค่าเฉล่ียของขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารท่ีแบ่งตามกลุ่มตวัแปรต่างๆ 

ตามตารางท่ี 4.3 โดยก าหนดให ้ระดบัคะแนนเฉล่ียของขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์าร
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แบ่งออกเป็น 5 ระดบั มีค่าต ่าสุดเท่ากบั 1 และสูงสุดเท่ากบั 5 เม่ือก าหนดให้แต่ละช่วงกวา้งเท่าๆ 

กนั เท่ากบั 1.8 ดงันั้น ระดบัคะแนนเฉล่ียทั้ง 5 ระดบั จึงเป็นดงัน้ี  

 1.00-1.80 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยท่ีสุด  

 1.81-2.60 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย  

 2.61-3.40 หมายถึง ค่อนขา้งเห็นดว้ย  

 3.41-4.20 หมายถึง เห็นดว้ย 

 4.21-5.00 หมายถึง เห็นดว้ยท่ีสุด  

 ผูว้จิยัพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารใน

ระดบัค่อนขา้งเห็นดว้ย 10 กลุ่ม ของจ านวนกลุ่มตวัแปรทั้งหมด 17 กลุ่ม และไม่เห็นดว้ย 1 กลุ่ม ซ่ึง

จากกลุ่มตวัแปรทั้งหมด 17 กลุ่ม พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขีดความสามารถทางการ

ส่ือสารเชิงองคก์ารในกลุ่มตวัแปรการให้ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบังานในมิติทกัษะในการส่ือสาร

มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.08) และไม่เห็นดว้ยกบัขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารในกลุ่มตวั

แปรการลดความไม่แน่นอนของงานในมิติทกัษะในการส่ือสารมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 2.30)  

 จากขอ้มูลขา้งตน้แสดงให้เห็นวา่ ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การกลุ่มการให้

ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบังานเป็นส่ิงท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญั และผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญันอ้ยต่อ ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารกลุ่มการ

ลดความไม่แน่นอนของงาน นอกจากนั้น ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าบุคลากร

ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศควรมีขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารกลุ่มการเหล่ือมล ้า

ทางอ านาจ (ค่าเฉล่ีย 3.98) การรับรู้ท่ีซบัซอ้น (ค่าเฉล่ีย 3.77) การแบ่งปันขอ้มูลสารสนเทศ (ค่าเฉล่ีย 

3.42) การรับและน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ (ค่าเฉล่ีย 3.57) การแสวงหาข้อมูล

สารสนเทศ (ค่าเฉล่ีย 3.72) และ การใหค้  าแนะน า (ค่าเฉล่ีย 3.80) 
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ตารางที ่4.3  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัขีดความสามารถ
ทางการส่ือสารเชิงองคก์ารในแต่ละกลุ่มตวัแปร 

 
ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การ ค่าเฉลีย่ S.D. ระดบั 

มติคิวามรู้ในการส่ือสาร 3.34 .368 ค่อนข้างเห็นด้วย 
1. ความเป็นปัจเจกนิยมต ่าและความเหล่ือมล ้าทางอ านาจ 3.20 .440 ค่อนขา้งเห็นดว้ย 
2. ความเหล่ือมล ้าทางอ านาจ 3.98 .532 เห็นดว้ย 
3. การหลีกเล่ียงความไม่แน่นอน 3.25 .433 ค่อนขา้งเห็นดว้ย 
4. มีความเป็นชายต ่า 2.93 .614 ค่อนขา้งเห็นดว้ย 
มติพิฤตกิรรมในการส่ือสาร 3.59 .468 เห็นด้วย 
5. มีความสามารถในการเขา้ใจความรู้สึกของผูอ่ื้น 3.40 .519 ค่อนขา้งเห็นดว้ย 
6. การรับรู้ท่ีซบัซอ้น 3.77 .550 เห็นดว้ย 
มติทิกัษะในการส่ือสาร 3.36 .417 ค่อนข้างเห็นด้วย 
7. การใหข้อ้มูลยอ้นกลบั 3.14 .574 ค่อนขา้งเห็นดว้ย 
8. การรับขอ้มูลยอ้นกลบั 3.03 .579 ค่อนขา้งเห็นดว้ย 
9. การพดูและเขียนรายงาน 3.17 .650 ค่อนขา้งเห็นดว้ย 
10. การแบ่งปันขอ้มูลสารสนเทศ 3.42 .552 เห็นดว้ย 
11. การรับและน าขอ้มูลสารสนเทศไปใชป้ระโยชน์ 3.57 .617 เห็นดว้ย 
12. การแสวงหาขอ้มูลสารสนเทศ 3.72 .826 เห็นดว้ย 
13. การใหข้อ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบังาน 4.08 .632 เห็นดว้ย 
14. การลดความไม่แน่นอนของงาน 2.30 .943 ไม่เห็นดว้ย 
15. การใหค้  าแนะน า 3.80 .730 เห็นดว้ย 
16. การโนม้นา้ว 3.32 .770 ค่อนขา้งเห็นดว้ย 
17. การสร้างเครือข่าย 3.40 .657 ค่อนขา้งเห็นดว้ย 

ค่าเฉลีย่ 3.38 .381 ค่อนข้างเห็นด้วย 

  

 ส่วนขอ้มูลคุณลกัษณะขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารของผูต้อบแบบสอบถาม

ทั้งหมด ผูว้จิยัไดน้ าเสนอไวใ้นภาคผนวก ค จากขอ้มูลดงักล่าวผูว้ิจยัพบวา่ จากคุณลกัษณะทั้งหมด 

74 คุณลกัษณะ ผูต้อบแบบสอบถามมีขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การในระดบัท่ีเห็น

ด้วยมากท่ีสุด 40 คุณลักษณะ ระดับค่อนข้างเห็นด้วย 23 คุณลักษณะระดับไม่เห็นด้วย 10 

คุณลกัษณะ และระดบัท่ีไม่เห็นดว้ยท่ีสุด 1 คุณลกัษณะ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบั

การไม่เปิดเผยขอ้มูลของหน่วยงานของตนเองต่อบุคคล/หน่วยงานใดๆ เพราะเช่ือว่านั่นจะเป็น
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สาเหตุของความเสียหาย (ค่าเฉล่ีย 4.20) ขอ้มูลขา้งตน้แสดงให้เห็นว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ให้ความส าคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลของหน่วยงาน โดยตอ้งมีการพิจารณาถึงผลดีผลเสียก่อน

การเปิดเผยขอ้มูลซ่ึงเป็นทกัษะท่ีส าคญัในการส่ือสาร ขอ้มูลต่อมาผูว้ิจยัพบวา่ผูต้อบแบบสอบส่วน

ใหญ่เห็นด้วยกับการเปิดกวา้งให้เพื่อนร่วมงานสามารถสอบถามได้เม่ือไม่แน่ใจเก่ียวกับงาน 

(ค่าเฉล่ีย 4.16) นอกจากนั้นผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เห็นดว้ยท่ีสุดกบัค ากล่าวท่ีวา่ “ไม่เคย

เรียกช่ือเล่นของเพื่อนร่วมงานในท่ีสาธารณะ” ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงวฒันธรรมในบริษทัอยา่งหน่ึงของ

ไทยท่ีมีความสร้างความสนิทสนมกนัในหมู่เพื่อนร่วมงาน  

 แต่เน่ืองจากคุณลักษณะของขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การ  มีถึง 74 

คุณลกัษณะ ดงันั้นเพื่อศึกษาสถานภาพปัจจุบนัของขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารให้

ละเอียดข้ึน การบรรยายสถานภาพปัจจุบนัของขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การน้ีจึง

สามารถแบ่งออกเป็น 3 มิติต่อไปน้ี 

 

4.2.1  มิติความรู้ในการส่ือสาร 

 ในมิติน้ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ การพูดอยา่งมีสติและใจเยน็แมอ้ยู่

ในสถานการณ์วิกฤติมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 3.91) และไม่เห็นดว้ยมากท่ีสุดต่อการอธิบายหรือรายงาน

เหตุการณ์ในลกัษณะกระวนกระวายเสมอ (ค่าเฉล่ีย 2.46) นอกจากนั้นผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่แสดงความเห็นดว้ยต่อการพูดหรือฟังผูอ่ื้นดว้ยใบหนา้ท่ียิ้มแยม้ สบตา และให้ความสนใจใน

ส่ิงท่ีผูอ่ื้นพูด (ค่าเฉล่ีย 4.03) พูดจาสุภาพเต็มไปดว้ยความเคารพและถ่อมตวักบัผูท่ี้อาวุโสกวา่หรือ

อยูใ่นต าแหน่งงานท่ีสูงกวา่มากกวา่การพดูกบัผูท่ี้อ่อนกวา่หรืออยูใ่นต าแหน่งงานท่ีต ่ากวา่ (ค่าเฉล่ีย 

3.85) รู้วธีิท่ีจะกล่าวถึง (อา้งถึง) ตนเองและผูอ่ื้นกบัผูท่ี้ส่ือสารดว้ยในสถานการณ์ท่ีต่างกนั (ค่าเฉล่ีย 

3.71) และ มีความช านาญในการสรรหาถอ้ยค าและวิธีการพูดกบับุคคลท่ีอยู่ในต าแหน่งท่ีแตกต่าง

กนัในองค์การ และในแต่ละสถานการณ์ (ค่าเฉล่ีย 3.69) ดงันั้นจากขอ้มูลขา้งตน้แสดงให้เห็นว่า

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สามารถควบคุมอารมณ์ไดดี้ในสถานการณ์ต่างๆ ในการท างาน และ

สังคมวฒันธรรมของไทยให้ความส าคญัมากต่อต าแหน่งหรือล าดบัชั้นในการท างาน ซ่ึงคนไทยใช้

วิธีการพูดจาสุภาพ อ่อนน้อม และรู้จกัเลือกใช้สรรพนามแทนผูท่ี้กล่าวถึง เพื่อหลีกเล่ียงความไม่

แน่นอนต่างๆ (Hofstede, 1993) ไม่เพียงเท่านั้นผลของการศึกษายงัแสดงถึงลกัษณะทางวฒันธรรม
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ของคนไทยท่ีมีความเป็นชายต ่า คือมีความถ่อมตวัเม่ือถูกผูอ่ื้นยกยอ่งสรรเสริญ (ค่าเฉล่ีย 3.44) และ

จะรู้สึกเขินอายเม่ือได้รับค าชม (ค่าเฉล่ีย 3.05) แต่จะไม่ชอบพูดถึงแต่ความส าเร็จของตนเอง 

(ค่าเฉล่ีย 1.99)  

 

4.2.2  มิติพฤติกรรมในการส่ือสาร 

 จากขอ้มูลท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามเห็นต่อพฤติกรรมในการส่ือสาร 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ การ

เขา้ใจความรู้สึกของผูอ่ื้น และการรับรู้ท่ีซบัซอ้น ผูว้ิจยัพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สามารถ

แลกเปล่ียนความเห็นความคิดเห็นหรือโตแ้ยง้เก่ียวกบัความรู้ของตน (ค่าเฉล่ีย 3.97) สามารถเสนอ

แนวความคิดใหม่ท่ีเก่ียวข้องกับงานต่อเพื่อนร่วมงานของตน (ค่าเฉล่ีย 3.88) รับฟังส่ิงท่ีเพื่อน

ร่วมงานก าลงัพูด พร้อมกบัพยายามท าความเขา้ใจและถา้เป็นไปไดจ้ะให้ค  าแนะน า (ค่าเฉล่ีย 3.85) 

สามารถบรรยายส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากมุมมองของตน (ค่าเฉล่ีย 3.84) สามารถวิเคราะห์และเข้าใจ

สถานการณ์ต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 3.76) สามารถพดูกบัใครก็ไดเ้ก่ียวกบัอะไรก็ตามท่ีเกิดข้ึนในสถานการณ์

ใดก็ได ้(ค่าเฉล่ีย 3.59) และนอกจากนั้นยงัรู้ความตอ้งการของผูอ่ื้นโดยไม่ตอ้งบอก (ค่าเฉล่ีย 3.15)  

 

4.2.3  มิติทกัษะในการส่ือสาร 

 เน่ืองจากค าถามในมิติทกัษะในการส่ือสารน้ีมีจ านวนมาก ผูว้ิจยัจึงบรรยายผลการศึกษาขีด

ความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารมิติทกัษะในการส่ือสารเป็นกลุ่ม 13 กลุ่ม ดงัน้ี 

4.2.3.1  การใหข้อ้มูลยอ้นกลบั 

ผูว้ิจยัพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นดว้ยว่าจะมีการให้ขอ้มูลยอ้นกลบัก็

ต่อเม่ือเพื่อนร่วมงานร้องขอ (ค่าเฉล่ีย 3.45) พร้อมกบัแสดงความเห็นดว้ยว่าจะให้ขอ้มูลยอ้นกลบั

ต่อเพื่อนร่วมงานเป็นประจ าเพื่อใหพ้วกเขาทราบถึงสถานะของงาน (ค่าเฉล่ีย 3.41) ดว้ยเช่นเดียวกนั 

แต่จะไม่ค่อยเห็นดว้ยกบัการบิดเบือนขอ้มูลยอ้นกลบัไม่วา่จะกรณีใดก็ตาม (ค่าเฉล่ีย 2.79)  

4.2.3.2  การรับขอ้มูลยอ้นกลบั  

ส าหรับการรับขอ้มูลยอ้นกลบัน้ีผูว้ิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นดว้ย

วา่ตนเองนั้น มีความพยายามท่ีจะแปลความขอ้มูลยอ้นกลบัท่ีไดรั้บจากเพื่อนร่วมงาน และคิดออก

วา่ขอ้มูลนั้นหมายถึงอะไร (ค่าเฉล่ีย 3.65) ผูต้อบแบบสอบถามใส่ใจต่อขอ้มูลยอ้นกลบัท่ีไดรั้บจาก
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เพื่อนร่วมงานและน าไปใชท้นัที (ค่าเฉล่ีย 3.56) และหากผูต้อบแบบสอบถามพบวา่ขอ้มูลยอ้นกลบั

ไม่ชัดเจนผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอ้งการท่ีจะรับขอ้มูลยอ้นกลบัอีกคร้ังจนกว่าจะชดัเจน 

(ค่าเฉล่ีย 2.44)  

4.2.3.3  การพดูและเขียนรายงาน  

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยท่ีจะพูดบอกเพื่อนร่วมงาน เก่ียวกับความ

คืบหนา้ของการด าเนินงาน (ค่าเฉล่ีย 3.75)  และน าเสนอขอ้มูลดว้ยการพูดพร้อมกบัการท าเอกสาร

ประกอบอยูเ่สมอ (ค่าเฉล่ีย 3.27) 

4.2.3.4  การแบ่งปันขอ้มูลสารสนเทศ 

ผลการศึกษาในขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การกลุ่มน้ีแสดงว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นดว้ยวา่ตนพอใจท่ีจะจดัหาขอ้มูลในหน่วยงานท่ีตนดูแลให้กบัผูท่ี้มีส่วน

เก่ียวขอ้งทุกคน (ค่าเฉล่ีย 3.42) แต่จะไม่เป็นเผยขอ้มูลของหน่วยงานหากคิดว่านั่นจะท าให้เกิด

ความเสียหาย (ค่าเฉล่ีย 4.20) แต่อยา่งไรก็ตามผูต้อบแบบสอบถามบางส่วนมีความเห็นว่าในการ

จดัหาขอ้มูลในหน่วยงานให้กบับุคคล ควรท่ีจะมีการแสดงความตอ้งการผา่นจดหมายหรือบนัทึกท่ี

เป็นทางการดว้ย (ค่าเฉล่ีย 3.34) 

4.2.3.5  การรับและน าขอ้มูลสารสนเทศไปใชป้ระโยชน์ 

ส าหรับขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การกลุ่มน้ีผู ้วิจ ัยพบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นดว้ยท่ีจะรับขอ้มูลและน าไปเผยแพร่หรือพยายามน าไปใช้ประโยชน์

หากพบวา่ขอ้มูลนั้นมีประโยชน์ (ค่าเฉล่ีย 3.81 และ 3.99 ตามล าดบั) และมีเพียงบางส่วนท่ีเห็นดว้ย

ต่อการอ่านขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบังานเท่านั้น (ค่าเฉล่ีย 2.90) 

4.2.3.6  การแสวงหาขอ้มูลสารสนเทศ  

ในกลุ่มการแสวงหาขอ้มูลสารสนเทศน้ี ผูว้ิจยัพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เห็นดว้ยวา่ตนเองรู้วา่จะไดข้อ้มูลท่ีตอ้งการไดจ้ากท่ีไหน อยา่งไร หรือจากใคร (ค่าเฉล่ีย 3.72)  

4.2.3.7  การใหข้อ้มูลสารสนเทศ 

จากขอ้มูลท่ีได ้ท าให้ผูว้ิจยัพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยว่าตนเองนั้นสามารถ

อธิบายขั้นตอนการท างานไดอ้ยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.00) และเปิดกวา้งให้เพื่อนร่วมงานสอบถามได้

หากไม่แน่ใจเก่ียวกบังาน (ค่าเฉล่ีย 4.16)  
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4.2.3.8  การลดความไม่แน่นอนของงาน  

ในกลุ่มการลดความไม่แน่นอนของงานน้ี ผลของการศึกษาแสดงว่าผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เห็นดว้ยกบัการลดความไม่แน่นอนของงาน ดว้ยการไม่ถามค าถามเพื่อน

ร่วมงานเก่ียวกับภารกิจท่ีต้องท าแม้ว่าจะยงัไม่เข้าใจทั้งหมด (ค่าเฉล่ีย 2.45) หรือการท่ีผูต้อบ

แบบสอบถามไม่ตอ้งการปรึกษาเพื่อนร่วมงานเพื่อให้พบว่าอะไรคือความตอ้งการของภารกิจใน

ขณะท่ีภารกิจนั้นยงัก ากวม (ค่าเฉล่ีย 2.15) จึงกล่าวไดว้า่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอ้งการลด

ความไม่แน่นอนของงานดว้ยการถามค าถามหรือปรึกษาเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้ทราบและเขา้ใจถึง

ภารกิจท่ีตอ้งท าทั้งหมด 

4.2.3.9  การใหค้  าแนะน า 

ผลการศึกษาท าให้ผูว้ิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยต่อการให้

ค  าแนะน าต่อเพื่อนร่วมงานและเสนอความช่วยเหลือหากมีความจ าเป็นในบางคร้ัง (ค่าเฉล่ีย 3.80)  

4.2.3.10  การโนม้นา้ว 

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ค่อนขา้งเห็นด้วยท่ีจะ

บอกว่าตนมีความสามารถในการโน้มน้าวให้เพื่อนร่วมงานเช่ือในส่ิงท่ีตนพูด หรือท าให้เพื่อน

ร่วมงานเปล่ียนใจ (ค่าเฉล่ีย 3.36 และ 3.28 ตามล าดบั)  

4.2.3.11  การสร้างเครือข่าย 

ส าหรับผลการศึกษาของขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การกลุ่มการสร้าง

เครือข่ายน้ีท าใหผู้ว้จิยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นดว้ยวา่ตนเองมีความสามารถในการ

คบหาสมาคมกบัคนในทุกระดบัในองคก์าร (ค่าเฉล่ีย 3.82) และมีบางส่วนท่ีเห็นดว้ยวา่ตนเองนั้น

เป็นท่ีรู้จกัดีเพียงแค่ในแผนกท่ีตนท างานอยู ่(ค่าเฉล่ีย 2.99) 

  

4.3 สถานภาพปัจจุบันของการใช้วธิีปฏบิัติเชิงบริหารการพฒันาซอฟต์แวร์ 
 

 การศึกษาการใช้วิธีปฏิบัติเชิงบริหารการพฒันาซอฟต์แวร์ของผู ้ตอบแบบสอบถาม 

ประกอบดว้ยค าถามทั้งหมด 20 ขอ้ จาก 4 มิติ ไดแ้ก่ โครงสร้างองคก์ารและวิธีปฏิบติัเชิงบริหาร 

มาตรฐานและขั้นตอนวิธี ตวัวดั และการควบคุมกระบวนการพฒันาซอฟต์แวร์ โดยก าหนดระดบั
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คะแนนเฉล่ียของการใช้วิธีปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันาซอฟต์แวร์แบ่งออกเป็น 5 ระดบั ดว้ยช่วง

ความกวา้งท่ีเท่าๆ กนัของทั้ง 5 ระดบั เท่ากบั 1.8 ดงัน้ี  

 1.00-1.80 หมายถึง ใชน้อ้ยท่ีสุด  

 1.81-2.60 หมายถึง ใชน้อ้ย  

 2.61-3.40 หมายถึง ใชป้านกลาง  

 3.41-4.20 หมายถึง ใชม้าก  

 4.21-5.00 หมายถึง ใชม้ากท่ีสุด 

 จากขอ้มูลค่าเฉล่ียของการใช้วิธีปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันาซอฟต์แวร์ ตามตารางท่ี 4.4 

ผูว้จิยัพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการใชว้ิธีปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันาซอฟตแ์วร์กนัมาก

ในทุกๆ ขอ้ โดยบริษทัส่วนใหญ่มีผูจ้ดัการโครงการทางด้านซอฟต์แวร์ทุกๆ โครงการ (ค่าเฉล่ีย 

3.96) และในแต่ละโครงการจะมีการทบทวนสถานะของโครงการเป็นระยะๆ โดยผูบ้ริหาร 

(ค่าเฉล่ีย 3.88) รวมถึงการประยุกต์ใช้มาตรฐานร่วมกนัในการเขียนโปรแกรมในแต่ละโครงการ 

(ค่าเฉล่ีย 3.86) แต่อย่างไรก็ตามผูว้ิจยัไดพ้บว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้คะแนน โครงการท่ีมีการ

บนัทึกค่าแรงงานท่ีประมาณไวแ้ละส่งกลบัค่าแรงงานท่ีใชจ้ริงเขา้สู่กระบวนการประมาณการ ดว้ย

ค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 3.46) 

 

ตารางที ่4.4  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม
เก่ียวกบัการใชว้ธีิปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันาซอฟตแ์วร์ในแต่ละมิติ 

 
วธีิปฏบิัตเิชิงบริหารการพฒันาซอฟต์แวร์ ค่าเฉลีย่ S.D. ระดบั 

โครงสร้างองค์การและวธีิปฏบิัตเิชิงบริหาร 3.72 .664 มาก 
1. มีผูจ้ดัการโครงการทางดา้นซอฟตแ์วร์ทุกๆ โครงการ 3.96 .950 มาก 
2. มีแผนการประกนัคุณภาพซอฟตแ์วร์ 3.74 .861 มาก 
3. ก าหนดใหมี้งานควบคุมการเปล่ียนแปลงในแต่ละโครงการ 3.66 .880 มาก 
4. มีวธีิการท่ีท าใหแ้น่ใจไดว้า่ ผูใ้ชห้รือลูกคา้ เขา้มามีส่วนร่วมในทุกระยะของ

โครงการ 
3.70 .932 มาก 

5. ท าใหแ้น่ใจวา่มีทรัพยากรส าคญั(ท่ีไม่ใช่ซอฟตแ์วร์)สอดคลอ้งกบัแผน 3.63 .878 มาก 
6. ใชว้ธีิการสร้างตน้แบบในการตรวจสอบความตอ้งการของซอฟตแ์วร์ 3.65 .949 มาก 
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ตารางที ่4.4 (ต่อ) 

 

วธีิปฏบิัตเิชิงบริหารการพฒันาซอฟต์แวร์ ค่าเฉลีย่ S.D. ระดบั 

มาตรฐานและขั้นตอนวธีิ 3.80 .689 มาก 
7. มีการประเมินอยา่งเป็นทางการในดา้นความเส่ียง, ผลประโยชน์ และการใช้

งานไดข้องโครงการก่อนท่ีจะมีการผกูมดัตามสญัญา 
3.77 .900 มาก 

8. มีการประยกุตใ์ชม้าตรฐานร่วมกนัในการเขียนโปรแกรมของแต่ละโครงการ 3.86 .873 มาก 
9. มีรูปแบบวธีิการอยา่งเป็นทางการส าหรับการประมาณแรงงาน, ตารางเวลา 

และราคา 
3.79 .916 มาก 

10. มีการวางแผนการทดสอบขั้นตอนวธีิก่อนท่ีจะเร่ิมเขียนโปรแกรม 3.76 .886 มาก 
11. มีการทบทวนสถานะของโครงการเป็นระยะๆ โดยผูบ้ริหาร 3.88 .947 มาก 
12. มีรูปแบบวธีิการท่ีเป็นทางการส าหรับการส่งมอบผลงานจากกลุ่มหน่ึงไปยงั

อีกกลุ่มหน่ึง 
3.74 .966 มาก 

ตวัวดั 3.62 .811 มาก 
13. มีการทดสอบอยา่งอิสระโดยผูใ้ชง้านหรือโดยทีมประกนัคุณภาพซอฟตแ์วร์ 3.82 .866 มาก 
14. มีการบนัทึกค่าแรงงานท่ีประมาณไวแ้ละส่งกลบัค่าแรงงานท่ีใชจ้ริงเขา้สู่

กระบวนการประมาณการ 
3.46 1.002 มาก 

15. จดบนัทึกปัญหาหลงัการติดตั้งและติดตามประสิทธิผลของการแกปั้ญหา 3.71 .921 มาก 
16. มีการบนัทึกขอ้มูลระบบทุกเวอร์ชนั และระบบท่ีหลากหลายสามารถ

สร้างใหม่ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 
3.68 .929 มาก 

การควบคุมกระบวนการพฒันาซอฟต์แวร์ 3.76 .714 มาก 
17. การจดัท าการประมาณการทรัพยากร, ตารางเวลา และการเปล่ียนแปลง 

สามารถท าไดเ้ฉพาะผูจ้ดัการโครงการท่ีควบคุมทรัพยากรโดยตรงเท่านั้น 
3.68 .876 มาก 

18. มีขั้นตอนการควบคุมการเปล่ียนแปลงความตอ้งการ การออกแบบและ
เอกสาร การโปรแกรมและขอ้ก าหนดคุณลกัษณะของซอฟตแ์วร์ 

3.80 .860 มาก 

19. ไดรั้บการยอมรับจากทุกฝ่ายก่อนเปล่ียนแปลงแผนโครงการ 3.78 .913 มาก 

20. แน่ใจวา่มีการทดสอบ/ทวนสอบทุกฟังกช์นั 3.82 .876 มาก 

ค่าเฉลีย่ 3.73 .637 มาก 
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4.4 ขดีความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การทีม่ีอทิธิพลต่อวธิีปฏบิัติเชิงบริหารการ
พฒันาซอฟต์แวร์ 
 

 การวิเคราะห์เพื่อหาขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การ ท่ีมีอิทธิพลต่อวิธีปฏิบติั

เชิงบริหารการพฒันาซอฟต์แวร์ใช้วิธีวิเคราะห์การถดถอยพหุเชิงเส้นแบบขั้นตอน และเพื่อให้

เป็นไปตามขอ้ก าหนดของการวเิคราะห์การถดถอยพหุเชิงเส้น ผูว้ิจยัจึงท าการทดสอบความผิดปกติ

ของความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ หรือปัญหาความสัมพนัธ์พหุเชิงเส้น (Multicollinearity) 

ก่อนการน าเสนอผลการวิเคราะห์การถดถอยด้วยการวดัค่าปัจจยัความแปรปรวนท่ีสูงเกินจริง 

(Variance inflation factor: VIF) และค่าดชันีท่ีเป็นเง่ือนไข (Condition Index: CI) (Hair et al., 

2010) 

ค่า VIF เป็นค่าดชันีค่าหน่ึงท่ีมีผลต่อการท านายค่าตวัแปรสัมประสิทธ์ิการถดถอย ซ่ึงหาก

ในตารางการวิเคราะห์การถดถอยมีค่า VIF สูงหมายความว่ามีความผิดปกติของความสัมพนัธ์

ระหวา่งตวัแปรอิสระดงักล่าว ค่า VIF ท่ียอมรับไดไ้ม่ควรสูงกวา่ 10.0 (Hair et al., 2010) ส าหรับ

งานวจิยัน้ีค่า VIF มีค่าระหวา่ง 1.000 – 1.995 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได ้

อีกค่าหน่ึงท่ีใชว้ดัความผดิปกติของความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระคือค่า CI โดยค่า CI 

ท่ียอมรับไดมี้ค่าไม่เกิน .30 และพิจารณาสัดส่วนของความแปรปรวนของจุดตดั และสัมประสิทธ์ิ

การถดถอย (Proportion of variance) มีค่าไม่เกิน .90 จึงจะถือวา่ไม่มีความผดิปกติของความสัมพนัธ์

ระหว่างตวัแปรอิสระ (Hair et al., 2010) ส าหรับงานวิจยัน้ีพบวา่ค่า CI ทั้งหมดมีค่าต ่ากว่าค่าท่ี

ก าหนดไว ้

 

4.4.1 การวเิคราะห์ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การทีม่ีอิทธิพลต่อวธีิปฏิบัติเชิง

บริหารการพฒันาซอฟต์แวร์ 

การวิเคราะห์อิทธิพลของตวัแปรดว้ยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุเชิงเส้นแบบขั้นตอน

นั้น ผูว้จิยัก าหนดใหต้วัแปรอิสระ 3 ตวัแปรคือ ความรู้ในการส่ือสาร พฤติกรรมในการส่ือสาร และ

ทกัษะในการส่ือสาร และตวัแปรตาม 4 ตวัแปรคือ โครงสร้างองค์การและวิธีปฏิบติัเชิงบริหาร 

มาตรฐานและขั้นตอนวธีิ ตวัวดั และการควบคุมกระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ 
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4.4.1.1 การวเิคราะห์อิทธิพลของขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารท่ีมี

ต่อโครงสร้างองคก์ารและวธีิปฏิบติัเชิงบริหาร 

ผลการวเิคราะห์อิทธิพลของขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารท่ีมีอิทธิพล

ต่อวธีิปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันาซอฟตแ์วร์โดยวิธีถดถอยเชิงพหุเชิงเส้นแบบขั้นตอน (Stepwise – 

Multiple linear regression) ของตวัแปรตาม โครงสร้างองคก์ารและวิธีปฏิบติัเชิงบริหาร ตามตาราง

ท่ี 4.5 ผูว้จิยัพบวา่มีเพียงทกัษะในการส่ือสารท่ีมีผลต่อวิธีปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันาซอฟตแ์วร์มิติ

โครงสร้างองคก์ารและวธีิปฏิบติัเชิงบริหาร ซ่ึงสามารถอธิบายไดร้้อยละ 19.8 และมีค่าสัมประสิทธ์ิ

การถดถอยเท่ากบั .451 ดว้ยค่าความคลาดเคล่ือนพยากรณ์เท่ากบั .595 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของ

ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารท่ีมีต่อโครงสร้างองคก์ารและวิธีปฏิบติัเชิงบริหาร เป็น

สมการดงัน้ี  

โครงสร้างองคก์ารและวธีิปฏิบติัเชิงบริหาร = 1.308 + .451 (ทกัษะในการส่ือสาร) 

 

ตารางที ่4.5  ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุเชิงเส้นแบบขั้นตอนของขีดความสามารถทางการ 
ส่ือสารเชิงองคก์ารท่ีมีต่อโครงสร้างองคก์ารและวธีิปฏิบติัเชิงบริหาร 

 
ตวัแปรอสิระ b Std.Error Beta t Sig Tolerance VIF CI 
ค่าคงท่ี 1.308 .399  3.276 .001    
ทกัษะในการส่ือสาร .719 .118 .451 6.091 .000 1.000 1.000 16.213 

R = .451        R2 = .204             R2
adj. = .198          F = 37.099            Std.Error = .595 

 

4.4.1.2 การวิเคราะห์อิทธิพลของขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การท่ีมี

ต่อมาตรฐานและขั้นตอนวธีิ 

จากผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุเชิงเส้นของมาตรฐานและขั้นตอนวิธีตามตารางท่ี 

4.6 พบว่าสามารถอธิบายไดโ้ดยพฤติกรรมในการส่ือสารและความรู้ในการส่ือสาร เท่ากบัร้อยละ 

23.3 ดว้ยค่าความคลาดเคล่ือน .603 และมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของทั้งหมดเท่ากบั .494 โดย

พบวา่พฤติกรรมในการส่ือสารสามารถอธิบายการปฏิบติัตามมาตรฐานและขั้นตอนวิธีไดดี้ท่ีสุด ซ่ึง

ให้สัมประสิทธ์ิการถดถอยเท่ากบั .320 และรองลงมาคือความรู้ในการส่ือสารดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิ
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การถดถอยเท่ากบั .213 ผลการวเิคราะห์อิทธิพลของขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารท่ีมี

ต่อมาตรฐานและขั้นตอนวธีิ เป็นสมการดงัน้ี  

มาตรฐานและขั้นตอนวิธี = .782 + .320 (พฤติกรรมในการส่ือสาร) + .213 (ความรู้

ในการส่ือสาร) 

 

ตารางที ่4.6  ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุเชิงเส้นแบบขั้นตอนของขีดความสามารถทางการ 
ส่ือสารเชิงองคก์ารท่ีมีต่อมาตรฐานและขั้นตอนวธีิ 

 
ตวัแปรอสิระ b Std.Error Beta t Sig Tolerance VIF CI 
ค่าคงท่ี .782 .464  1.684 .094    
พฤติกรรมในการส่ือสาร .471 .150 .320 3.132 .002 .504 1.986 18.729 
ความรู้ในการส่ือสาร .398 .191 .213 2.085 .039 .504 1.986 27.640 

R = .494        R2 = .244             R2
adj = .233          F = 4.349            Std.Error = .603 

 

4.4.1.3 การวเิคราะห์อิทธิพลของขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารท่ีมีต่อ
ตวัวดั 

ตามตารางท่ี 4.7 ผูว้ิจยัพบว่าวิธีปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันาซอฟต์แวร์มิติตวัวดั

สามารถพยากรณ์โดยความรู้ในการส่ือสารไดเ้พียงมิติเดียวเท่ากบัร้อยละ 14.8 ค่าสัมประสิทธ์ิการ

ถดถอยเท่ากบั .393 ดว้ยค่าความคลาดเคล่ือน .749 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของขีดความสามารถ

ทางการส่ือสารเชิงองคก์ารท่ีมีต่อตวัวดั เป็นสมการดงัน้ี 

ตวัวดั = .727 + .393 (ความรู้ในการส่ือสาร) 

 

ตารางที ่4.7  ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุเชิงเส้นแบบขั้นตอนของขีดความสามารถทางการ
ส่ือสารเชิงองคก์ารท่ีมีต่อตวัวดั 

 
ตวัแปรอสิระ b Std.Error Beta t Sig Tolerance VIF CI 
ค่าคงท่ี .727 .565  1.287 .200    
ความรู้ในการส่ือสาร .865 .168 .393 5.144 .000 1.000 1.000 18.253 

R = .393        R2 = .154             R2
adj = .148          F = 26.456            Std.Error = .749 
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4.4.1.4 การวเิคราะห์อิทธิพลของขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารท่ีมีต่อ
การควบคุมกระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ 

จากผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 4.8 แสดงวา่มีขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิง

องค์การ 2 มิติท่ีสามารถอธิบายการควบคุมกระบวนการซอฟต์แวร์ได ้ขีดความสามารถทางการ

ส่ือสารเชิงองคก์ารทั้ง 2 มิติคือ พฤติกรรมในการส่ือสาร และทกัษะในการส่ือสาร พฤติกรรมในการ

ส่ือสารสามารถอธิบายไดดี้กวา่ดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเท่ากบั .277 ในขณะท่ีทกัษะในการ

ส่ือสารมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเท่ากบั .262 โดยทั้งพฤติกรรมในการส่ือสารและทกัษะในการ

ส่ือสารสามารถอธิบายการควบคุมกระบวนการพฒันาซอฟต์แวร์ได้ร้อยละ  23.8 ด้วยค่าความ

คลาดเคล่ือน .622 และมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยโดยภาพรวมเท่ากบั .498 ผลการวิเคราะห์

อิทธิพลของขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การท่ีมีต่อการควบคุมกระบวนการพฒันา

ซอฟตแ์วร์เป็น สมการดงัน้ี  

การควบคุมกระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์= .741 + .277 (พฤติกรรมในการส่ือสาร) 

+ .262 (ทกัษะในการส่ือสาร) 

 

ตารางที ่4.8  ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุเชิงเส้นของขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิง
องคก์ารท่ีมีต่อการควบคุมกระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ 

 
ตวัแปรอสิระ b Std.Error Beta t Sig Tolerance VIF CI 
ค่าคงท่ี .741 .443  1.675 .096    
พฤติกรรมในการส่ือสาร .423 .156 .277 2.717 .007 .501 1.995 18.134 
ทกัษะในการส่ือสาร .448 .174 .262 2.570 .011 .501 1.995 25.421 

R = .498        R2 = .248             R2
adj = .238          F = 6.603            Std.Error = .622 

 

4.4.2  การวเิคราะห์รายกลุ่มของขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การทีม่ีอิทธิพลต่อ

วธีิปฏิบัติเชิงบริหารการพฒันาซอฟต์แวร์ 

เพื่อให้ทราบว่าขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การกลุ่มใดบา้ง ท่ีมีอิทธิพลต่อวิธี

ปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันาซอฟต์แวร์ ผูว้ิจยัจึงท าการวิเคราะห์ดว้ยวิธีถดถอยเชิงพหุเชิงเส้นแบบ

ขั้นตอน (Stepwise – multiple linear regression) อีกคร้ังโดยจดัแบ่งขีดความสามารถทางการส่ือสาร
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เชิงองคก์ารท่ีเป็นตวัแปรอิสระออกเป็น 17 กลุ่ม และวิธีปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันาซอฟต์แวร์ท่ี

เป็นตวัแปรตาม 4 มิติ 

4.4.2.1  การวเิคราะห์อิทธิพลของขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารทั้ง 17 

กลุ่มท่ีมีต่อโครงสร้างองคก์ารและวธีิปฏิบติัเชิงบริหาร 

ผลการวเิคราะห์ตามตารางท่ี 4.9 แสดงใหเ้ห็นวา่ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิง

องคก์ารกลุ่มการให้ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบังาน การรับและน าขอ้มูลสารสนเทศไปใชป้ระโยชน์ 

และการพูดและเขียนรายงาน มีอิทธิพลต่อโครงสร้างองค์การและวิธีปฏิบติัเชิงบริหารอย่างมี

นยัส าคญั ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารทั้ง 3 กลุ่มสามารถอธิบายโครงสร้างองคก์าร

และวิธีปฏิบติัเชิงบริหารไดร้้อยละ 28.0 ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเท่ากบั .543 และจะสังเกตไดว้า่

ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของการให้ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบังานสามารถพยากรณ์วิธีปฏิบติัเชิง

บริหารการพฒันาซอฟตแ์วร์มิติน้ีไดม้ากท่ีสุด ดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเท่ากบั .288 รองลงมา

คือกลุ่มการรับและน าขอ้มูลสารสนเทศไปใช้ ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเท่ากับ .230 และ

สุดทา้ยกลุ่มการรับและน าขอ้มูลสารสนเทศไปใช้มีค่าเท่ากบั .197 โดยมีค่าความคลาดเคล่ือน

พยากรณ์เท่ากบั .564  

 

ตารางที ่4.9  ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุเชิงเส้นแบบขั้นตอนของขีดความสามารถทางการ 
ส่ือสารเชิงองคก์าร 17 กลุ่มท่ีมีต่อโครงสร้างองคก์ารและวธีิปฏิบติัเชิงบริหาร 

 

ตวัแปรอสิระ B 
Std. 
Error 

Beta t Sig. 
Tolera
nce 

VIF CI 

ค่าคงท่ี .969 .361  2.684 .008    
การใหข้อ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบังาน .302 .081 .288 3.715 .000 .824 1.214 12.754 
การรับและน าขอ้มูลสารสนเทศไป
ใชป้ระโยชน ์

.247 .085 .230 2.918 .004 .795 1.257 15.109 

การพดูและเขียนรายงาน .201 .080 .197 2.509 .013 .804 1.243 18.605 
R = .543            R2 = .295            R2

adj = .280     F = 19.900       Std.Error = .564 

  

ผลการวเิคราะห์อิทธิพลของขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารทั้ง 17 กลุ่ม

ท่ีมีต่อโครงสร้างองคก์ารและวธีิปฏิบติัเชิงบริหาร เป็นสมการดงัน้ี  
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โครงสร้างองคก์ารและวิธีปฏิบติัเชิงบริหาร = .969 + .288 (การให้ขอ้มูลสารสนเทศ

เก่ียวกบังาน) + .230 (การรับและน าขอ้มูลสารสนเทศไปใชป้ระโยชน์) + .197 (การพูดและเขียน

รายงาน) 

4.4.2.2  การวเิคราะห์อิทธิพลของขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารทั้ง 17 

กลุ่มท่ีมีต่อมาตรฐานและขั้นตอนวธีิ 

ผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 4.10 แสดงให้เห็นว่าวิธีปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันา
ซอฟต์แวร์มิติมาตรฐานและขั้นตอนวิธี สามารถพยากรณ์โดยขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิง
องค์การกลุ่มการให้ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบังาน การรับรู้ท่ีซับซ้อน และความเป็นปัจเจกนิยมต ่า
และการควบคุมอารมณ์ โดยมีอตัราการพยากรณ์เท่ากบั ร้อยละ 29.3 มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย
เท่ากบั .555 ดว้ยค่าความคลาดเคล่ือนการพยากรณ์เท่ากบั .579 ท่ามกลางขีดความสามารถทางการ
ส่ือสารเชิงองค์การเหล่าน้ีปรากฏว่า การให้ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับงานสามารถพยากรณ์
มาตรฐานและขั้นตอนวิธีไดม้ากท่ีสุดดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเท่ากบั .289 ตามมาดว้ยกลุ่ม
การรับรู้ท่ีซบัซ้อนท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเท่ากบั .257 และกลุ่มความเป็นปัจเจกนิยมต ่าและ
การควบคุมอารมณ์สามารถพยากรณ์ได้น้อยท่ีสุดด้วยค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย .175 ผลการ
วิเคราะห์อิทธิพลของขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารทั้ง 17 กลุ่มท่ีมีต่อมาตรฐานและ
ขั้นตอนวธีิ เป็นสมการดงัน้ี 

มาตรฐานและขั้นตอนวิธี = .427 + .289 (การให้ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบังาน) + 
.257 (การรับรู้ท่ีซบัซอ้น) + .175 (ความเป็นปัจเจกนิยมต ่าและการควบคุมอารมณ์) 

 
ตารางที ่4.10  ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุเชิงเส้นแบบขั้นตอนของขีดความสามารถทางการ 

ส่ือสารเชิงองคก์าร 17 กลุ่มท่ีมีต่อมาตรฐานและขั้นตอนวธีิ 
 
ตวัแปรอสิระ B Std. 

Error 
Beta t Sig. Toler

ance 
VIF CI 

ค่าคงท่ี .427 .452  .945 .346    
การใหข้อ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบังาน .315 .094 .289 3.363 .001 .656 1.524 14.383 
การรับรู้ท่ีซบัซอ้น .321 .109 .257 2.950 .004 .639 1.566 21.034 
ความเป็นปัจเจกนิยมต ่าและการ
ควบคุมอารมณ์ 

.275 .113 .175 2.442 .016 .938 1.066 22.225 

R = .555        R2 = .308          R2
adj = .293  F = 21.173            Std.Error = .579 
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  4.4.2.3 การวเิคราะห์อิทธิพลของขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารทั้ง 

17 กลุ่มท่ีมีต่อตวัวดั 

จากผลการวิเคราะห์การถดถอยตามตารางท่ี 4.11 ผูว้ิจยัพบว่าขีดความสามารถ

ทางการส่ือสารเชิงองค์การ 2 กลุ่ม คือการรับรู้ท่ีซับซ้อน และความเป็นปัจเจกนิยมต ่าและการ

ควบคุมอารมณ์ สามารถอธิบายวิธีปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันาซอฟตแ์วร์มิติตวัวดัไดเ้ท่ากบัร้อยละ 

19.8 ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย .457 ค่าความคลาดเคล่ือนทั้ งหมดเท่ากับ .727 โดยค่า

สัมประสิทธ์ิการถดถอยของการรับรู้ท่ีซบัซ้อนมีค่าเท่ากบั .354 และค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของ

ความเป็นปัจเจกนิยมต ่าและการควบคุมอารมณ์มีค่าเท่ากบั .215  

 

ตารางที ่4.11  ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุเชิงเส้นแบบขั้นตอนของขีดความสามารถทางการ 
ส่ือสารเชิงองคก์าร 17 กลุ่มท่ีมีต่อตวัวดั 

 
ตวัแปรอสิระ B Std. 

Error 
Beta t Sig. Tolera

nce 
VIF CI 

ค่าคงท่ี .374 .543  .689 .492    
การรับรู้ท่ีซบัซอ้น .521 .113 .354 4.628 .000 .940 1.063 14.171 
ความเป็นปัจเจกนิยมต ่าและการ
ควบคุมอารมณ์ 

.397 .141 .215 2.819 .006 .940 1.063 19.184 

R = .457        R2 = .209           R2
adj = .198  F = 18.998  Std.Error = .727 

  

ผลการวเิคราะห์อิทธิพลของขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารทั้ง 17 กลุ่ม

ท่ีมีต่อตวัวดั เป็นสมการดงัน้ี 

ตวัวดั = .374 + .354 (การรับรู้ท่ีซบัซ้อน) + .215 (ความเป็นปัจเจกนิยมต ่าและการ

ควบคุมอารมณ์) 

4.4.2.4  การวเิคราะห์อิทธิพลของขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารทั้ง 17 

กลุ่มท่ีมีต่อการควบคุมกระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ 

ตามตารางท่ี 4.12 ผูว้ิจยัพบว่าขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์าร 3 กลุ่ม 
ได้แก่ การรับรู้ท่ีซับซ้อน การพูดและเขียนรายงาน และการให้ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับงาน 
สามารถอธิบายการควบคุมกระบวนการพฒันาซอฟต์แวร์ได้มากท่ีสุดเท่ากับร้อยละ 29.8 ซ่ึงมี
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สัมประสิทธ์ิการถดถอยของทั้งหมดเท่ากบั .546 มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของแต่ละตวัแปร
อิสระเท่ากบั .230, .217 และ .240 ตามล าดบั และมีค่าความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์วิธีปฏิบติั
เชิงบริหารน้ีเท่ากบั .604 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์าร
ทั้ง 17 กลุ่มท่ีมีต่อการควบคุมกระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ เป็นสมการดงัน้ี 

การควบคุมกระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ = .779 + .230 (การรับรู้ท่ีซบัซ้อน) + .217 
(การพดูและเขียนรายงาน)  + .240 (การใหข้อ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบังาน) 

 
ตารางที ่4.12  ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุเชิงเส้นแบบขั้นตอนของขีดความสามารถทางการ 

ส่ือสารเชิงองคก์าร 17 กลุ่มท่ีมีต่อการควบคุมกระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ 
 

ตวัแปรอสิระ B 
Std. 

Error 
Beta t Sig. 

Tolera
nce 

VIF CI 

ค่าคงท่ี .779 .390  1.997 .048    
การรับรู้ท่ีซบัซอ้น .298 .116 .230 2.571 .011 .613 1.632 12.568 
การพดูและเขียนรายงาน .239 .085 .217 2.811 .006 .822 1.216 18.252 
การใหข้อ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบังาน .271 .099 .240 2.747 .007 .644 1.553 21.127 

R = .546        R2 = .298           R2
adj = .283  F = 20.222   Std.Error = .604 

 

4.4.3  การวเิคราะห์การปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มตัวแปรของขีดความสามารถทางการ

ส่ือสารเชิงองค์การ 

หลงัจากการวิเคราะห์อิทธิพลของขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การท่ีมีต่อวิธี

ปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันาซอฟตแ์วร์แลว้ ผูว้จิยัพบวา่แต่ละมิติของวิธีปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันา

ซอฟตแ์วร์ไดรั้บอิทธิพลจากขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารหลายกลุ่มตวัแปรดว้ยกนั 

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงหาปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) ระหวา่งกลุ่มตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อวิธีปฏิบติัเชิงบริหาร

การพฒันาซอฟตแ์วร์ทุกมิติ ผลการวเิคราะห์การหาปฏิสัมพนัธ์ เป็นดงัน้ี 

4.4.3.1  การวิเคราะห์การปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มตวัแปรของขีดความสามารถ

ทางการส่ือสารเชิงองคก์ารท่ีมีผลต่อโครงสร้างองคก์ารและวธีิปฏิบติั 

จากผลการวิเคราะห์ปฏิสัมพนัธ์ตามตารางท่ี 4.13 แสดงให้เห็นว่า ส าหรับวิธีปฏิบติั

เชิงบริหารการพฒันาซอฟตแ์วร์ดา้นโครงสร้างองค์การและวิธีปฏิบติันั้นไดรั้บอิทธิพลจากผลคูณ
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ของขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การกลุ่มการให้ขอ้มูล การับและน าขอ้มูลสารสนเทศ

ไปใช้ประโยชน์ และการพูดและเขียนรายงาน โดยคิดเป็นร้อยละ 26.0 ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิการ

ถดถอยเท่ากบั .515 และมีค่าความคลาดเคล่ือนการพยากรณ์เท่ากบั .572  

 

ตารางที ่4.13  ผลการวเิคราะห์ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มตวัแปรของขีดความสามารถทางการส่ือสาร

เชิงองคก์ารท่ีมีผลต่อโครงสร้างองคก์ารและวธีิปฏิบติั 

 

ตวัแปรอสิระ B 
Std. 

Error 
Beta t Sig. Tolerance VIF CI 

ค่าคงท่ี 2.89 .124  23.299 .000    
การใหข้อ้มูล*การรับและน าไปใช*้
การพดูและเขียนรายงาน 

.017 .002 .515 7.229 .000 1.000 1.000 5.068 

R = .515        R2 = .265           R2
adj = .260  F = 52.266       Std.Error = .572 

 

ผลการวิเคราะห์การปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มตวัแปรของขีดความสามารถทางการ

ส่ือสารเชิงองคก์ารท่ีมีผลต่อโครงสร้างองคก์ารและวธีิปฏิบติั เป็นสมการดงัน้ี  

โครงสร้างองคก์ารและวธีิปฏิบติั = 2.89 + .515 (การให้ขอ้มูล*การรับและน าไปใช้*

การพดูและเขียนรายงาน) 

4.4.3.2  การวิเคราะห์การปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มตวัแปรของขีดความสามารถ

ทางการส่ือสารเชิงองคก์ารท่ีมีผลต่อมาตรฐานและขั้นตอนวธีิ 

จากผลการวิเคราะห์การปฏิสัมพนัธ์ท่ีผูว้ิจยัไดน้ าเสนอไวต้ามตารางท่ี 4.14 ท าให้

ผูว้จิยัพบวา่มีเพียงผลคูณของขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารกลุ่มการให้ขอ้มูล การรับรู้

ท่ีซบัซ้อน และความเป็นปัจเจกนิยมต ่าและการควบคุมอารมณ์ ท่ีมีผลต่อมาตรฐานและขั้นตอนวิธี 

โดยผลคูณของขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารทั้งสามกลุ่มนั้นสามารถอธิบายมาตรฐาน

และขั้นตอนวิธีได้ร้อยละ 28.0 ด้วยสัมประสิทธ์ิความถดถอยเท่ากับ .534 และมีค่าความ

คลาดเคล่ือนการพยากรณ์เท่ากบั .584 ผลการวิเคราะห์การปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มตวัแปรของขีด

ความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารท่ีมีผลต่อมาตรฐานและขั้นตอนวธีิ เป็นสมการดงัน้ี  
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มาตรฐานและขั้นตอนวิธี = 2.89 + .515 (การให้ขอ้มูล*การรับรู้ท่ีซับซ้อน*ความ

เป็นปัจเจกนิยมต ่า) 

 

ตารางที ่4.14 ผลการวิเคราะห์ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มตวัแปรของขีดความสามารถทางการส่ือสาร

เชิงองคก์ารท่ีมีผลต่อมาตรฐานและขั้นตอนวธีิ 

 

ตวัแปรอสิระ B 
Std. 

Error 
Beta t Sig. Tolerance VIF CI 

ค่าคงท่ี 2.67 .157  17.045 .000    
การใหข้อ้มูล*การรับรู้ท่ีซบัซอ้น*
ความเป็นปัจเจกนิยมต ่า 

.022 .003 .534 7.606 .000 1.000 1.000 6.344 

R = .534        R2 = .285           R2
adj = .280  F = 57.845    Std.Error = .584 

   

4.4.3.3  การวิเคราะห์การปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มตวัแปรของขีดความสามารถ

ทางการส่ือสารเชิงองคก์ารท่ีมีผลต่อตวัวดั 

จากผลการวิเคราะห์ปฏิสัมพนัธ์ท่ีผูว้ิจยัไดน้ าเสนอไว้ตามตารางท่ี 4.15  ท าให้ผูว้ิจยั

พบว่ามีเพียงผลคูณของขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การกลุ่มการรับรู้ท่ีซับซ้อน และ

ความเป็นปัจเจกนิยมต ่ าและการควบคุมอารมณ์ ท่ี มี อิทธิพลต่อตัวว ัด โดยผลคูณของขีด

ความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การทั้งสองกลุ่มน้ีสามารถพยากรณ์วิธีปฏิบติัเชิงบริหารการ

พฒันาซอฟต์แวร์ได้ร้อยละ 19.1 ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเท่ากบั .443 และมีค่าความ

คลาดเคล่ือนการพยากรณ์เท่ากบั .730 ผลการวิเคราะห์การปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มตวัแปรของขีด

ความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารท่ีมีผลต่อตวัวดั เป็นสมการดงัน้ี  

ตวัวดั = 2.03 + .443 (การรับรู้ท่ีซบัซอ้น*ความเป็นปัจเจกนิยมต ่า) 
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ตารางที ่4.15 ผลการวเิคราะห์ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มตวัแปรของขีดความสามารถทางการส่ือสาร 

เชิงองคก์ารท่ีมีผลต่อตวัวดั 

 

ตวัแปรอสิระ B Std.Error Beta t Sig. Tolerance VIF CI 

ค่าคงท่ี 2.03 .274  7.413 .000    
การรับรู้ท่ีซบัซอ้น*ความเป็น
ปัจเจกนิยมต ่า 

.131 .022 .443 5.947 .000 1.000 1.000 8.982 

R = .443        R2 = .196           R2
adj = .191  F = 35.370       Std.Error = .730 

  

4.4.3.4  การวิเคราะห์การปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มตวัแปรของขีดความสามารถ

ทางการส่ือสารเชิงองคก์ารท่ีมีผลต่อการควบคุมกระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ 

ตารางท่ี 4.16 แสดงผลการวิเคราะห์ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างขีดความสามารถทางการ

ส่ือสารเชิงองคก์ารกลุ่มการรับรู้ท่ีซบัซอ้น การพดูและเขียนรายงาน และการให้ขอ้มูลสารสนเทศ ท่ี

มีอิทธิพลต่อการควบคุมกระบวนการพฒันาซอฟต์แวร์ ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่ามีเพียงผล

คูณของขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การทั้ ง 3 กลุ่มท่ีมีอิทธิพลต่อการควบคุม

กระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ โดยสามารถอธิบายการควบคุมกระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ไดร้้อย

ละ 28.8 มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเท่ากบั .541 และมีค่าความคลาดเคล่ือนการพยากรณ์เท่ากบั 

.602 

 

ตารางที ่4.16 ผลการวิเคราะห์ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มตวัแปรของขีดความสามารถทางการส่ือสาร

เชิงองคก์ารท่ีมีผลต่อการควบคุมกระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ 

 

ตวัแปรอสิระ B Std. 
Error 

Beta t Sig. Tolera
nce 

VIF CI 

ค่าคงท่ี 2.78 .136  20.433 .000    
การรับรู้ท่ีซบัซอ้น*การพดูและเขียน
รายงาน*การใหข้อ้มูล 

.019 .003 .541 7.748 .000 1.000 1.000 5.298 

R = .541        R2 = .293           R2
adj = .288  F = 60.038       Std.Error = .602 
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ผลการวิเคราะห์การปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มตวัแปรของขีดความสามารถทางการ

ส่ือสารเชิงองคก์ารท่ีมีผลต่อการควบคุมกระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ เป็นสมการดงัน้ี  

การควบคุมกระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ = 2.78 + .541 (การรับรู้ท่ีซบัซ้อน*การ

พดูและเขียนรายงาน*การใหข้อ้มูล) 

 

4.5 สรุป 
 

ผลการวเิคราะห์อิทธิพลของขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารท่ีมีผลต่อวิธีปฏิบติั

เชิงบริหารการพฒันาซอฟต์แวร์ พบว่าขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การทั้ง 3 มิติ มี

อิทธิพลต่อวิธีปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันาซอฟต์แวร์ โดย ทกัษะในการส่ือสารมีผลต่อโครงสร้าง

องค์การและวิธีปฏิบติัเชิงบริหารและการควบคุมกระบวนการพฒันาซอฟต์แวร์ ความรู้ในการ

ส่ือสารมีผลต่อมาตรฐานและขั้นตอนวิธี และตวัวดั ในขณะท่ีพฤติกรรมในการส่ือสารสามารถ

อธิบายมาตรฐานและขั้นตอนวิธีร่วมกับความรู้ในการส่ือสาร และสามารถอธิบายการควบคุม

กระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ร่วมกบัทกัษะในการส่ือสารได ้

ต่อมาผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารท่ีมีอิทธิพลต่อวิธีปฏิบติั

เชิงบริหารการพฒันาซอฟตแ์วร์โดยแบ่งเป็นรายกลุ่ม และจากผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มของขีด

ความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การ 5 กลุ่มมีอิทธิพลต่อวิธีปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันา

ซอฟตแ์วร์ ไดแ้ก่ 1) การรับรู้ท่ีซบัซ้อน 2) การให้ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบังาน 3) การรับและน า

ขอ้มูลสารสนเทศไปใชป้ระโยชน์ 4) การพูดและเขียนรายงาน และ 5) ความเป็นปัจเจกนิยมต ่าและ

การควบคุมอารมณ์ ในขณะท่ีการรับรู้ท่ีซับซ้อนไม่มีผลกระทบต่อมิติโครงสร้างองค์การและวิธี

ปฏิบติัเชิงบริหาร และการให้ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบังานก็ไม่มีผลกระทบต่อวิธีปฏิบติัมิติตวัวดั 

แต่ส าหรับความเป็นปัจเจกนิยมต ่าและการควบคุมอารมณ์มีอิทธิพลต่อมิติมาตรฐานและขั้นตอนวิธี 

และตวัวดัเท่านั้น ในขณะท่ีการพดูและเขียนรายงานมีผลต่อมิติโครงสร้างองคก์ารและวิธีปฏิบติัเชิง

บริหาร และการควบคุมกระบวนการซอฟตแ์วร์ แต่อยา่งไรก็ตามการวิเคราะห์ปฏิสัมพนัธ์ของกลุ่ม

ตวัแปรทั้งหมดของแต่ละมิติวธีิปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันาซอฟตแ์วร์พบวา่ หากในทุกๆ วิธีปฏิบติั
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เชิงบริหารการพฒันาซอฟต์แวร์นั้น ไดรั้บอิทธิพลจากกลุ่มตวัแปรอิสระทุกตวัเท่าๆ กนั จะท าให้

เกิดประสิทธิภาพในการใชว้ธีิปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันาซอฟตแ์วร์สูงท่ีสุด  



 
 

 
บทที ่5 

 

สรุปผลการวจิยั 
 

 การศึกษาวิจยัเร่ือง “ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การท่ีมีอิทธิพลต่อวิธีปฏิบติั

เชิงบริหารการพฒันาซอฟต์แวร์” ผูว้ิจยัสามารถน ามาสรุปผลการศึกษา ข้อเสนอแนะท่ีได้จาก

งานวจิยั และขอ้จ ากดัของงานวจิยัไดด้งัน้ี 

 

5.1  สรุปผลการศึกษา 
 

 ผูว้ิจยัพบว่า ในปัจจุบนับริษทัพฒันาซอฟต์แวร์มีการน าวิธีปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันา

ซอฟตแ์วร์เขา้มาใชใ้นประเทศไทยกนัอยา่งกวา้งขวางมากข้ึน ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิง

องคก์ารของผูพ้ฒันาซอฟตแ์วร์เป็นส่ิงส าคญัต่อการท างานเป็นอยา่งมาก ความส าเร็จของโครงการ

พฒันาซอฟต์แวร์ไม่ไดเ้กิดจากทกัษะทางเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยงัสามารถเกิดจากความสามารถ

ทางการส่ือสารเชิงองคก์ารของผูพ้ฒันาซอฟตแ์วร์ดว้ย 

การศึกษาน้ีพยายามท่ีจะตอบค าถามวา่ “ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การของ

ผู ้พ ัฒนาซอฟต์แวร์อะไรบ้างท่ีมีอิทธิพลต่อวิธีปฏิบัติเชิงบริหารการพัฒนาซอฟต์แวร์” ซ่ึง

ผลการวิจยัพบวา่ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารทั้ง 3 มิติ มีผลต่อวิธีปฏิบติัเชิงบริหาร

การพฒันาซอฟตแ์วร์ ผูว้ิจยัจึงน ามาวิเคราะห์เป็นกลุ่มยอ่ยพบวา่มี 5 กลุ่มส าคญัท่ีมีผลต่อวิธีปฏิบติั

เชิงบริหารการพฒันาซอฟตแ์วร์ ไดแ้ก่การให้ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบังาน และการรับรู้ท่ีซบัซ้อน

ท่ีเป็นขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารทัว่ไป นอกจากนั้นยงัรวมถึงการรับและน าขอ้มูล

สารสนเทศไปใชป้ระโยชน์ การพูดและเขียนรายงาน และความเป็นปัจเจกนิยมต ่าและการควบคุม

อารมณ์ดว้ย ซ่ึงผูว้จิยัน ามาอภิปรายเป็นหวัขอ้ๆ รวมถึงการวเิคราะห์ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มของขีด

ความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การท่ีมีอิทธิพลต่อวิธีปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันาซอฟต์แวร์

ดว้ย ดงัน้ี  
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5.1.1  การให้ข้อมูลสารสนเทศเกีย่วกบังาน 
การให้ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับงาน เป็นขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การ

ทัว่ไปท่ีมีอิทธิพลต่อเกือบทุกวิธีปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันาซอฟต์แวร์ยกเวน้ด้านตวัวดั ตามท่ี 

Sriussadaporn-Charoengnam and Jablin (1999) กล่าววา่ การให้ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบังานให้

ความส าคญักับการอธิบายงานได้อย่างชัดเจน และอนุญาตให้เพื่อนร่วมงานถามหากไม่เข้าใจ

เก่ียวกบังาน แต่เน่ืองจากวธีิปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันาซอฟตแ์วร์ตอ้งอาศยัการแลกเปล่ียนขอ้มูลท่ี

ตอ้งการ หรือการมีปฏิสัมพนัธ์กันระหว่างคนในทีมอยู่ตลอดเวลา ผูพ้ฒันาซอฟต์แวร์จึงจ าเป็น

จะตอ้งมีทกัษะในการส่ือสารเก่ียวกบัการใหข้อ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบังาน แต่ตามท่ีไดก้ล่าวไปแลว้

วา่การให้ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบังานไม่มีอิทธิพลต่อวิธีปฏิบติัดา้นตวัวดั หากพิจารณาวิธีปฏิบติั

ดา้นน้ีจะพบวา่ เป็นวธีิปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการบนัทึกและติดตามผลท่ีเกิดข้ึนจริงหลงัจากการประมาณ

การแรงงาน การติดตั้งระบบ และการเปล่ียนเวอร์ชันระบบเพื่อน าไปปรับแก้ปัญหาในอนาคต 

ทกัษะการใหข้อ้มูลสารสนเทศน้ีจึงอาจไม่จ  าเป็นส าหรับวธีิปฏิบติัดา้นตวัวดัน้ี 

 

5.1.2  การรับรู้ทีซั่บซ้อน 
การรับรู้ท่ีซบัซอ้น เป็นขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารท่ีมีอิทธิพลต่อวิธีปฏิบติั

เชิงบริหารการพฒันาซอฟต์แวร์เกือบทุกด้าน ได้แก่ มาตรฐานและขั้นตอนวิธี ตวัวดั และการ

ควบคุมกระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ แต่การรับรู้ท่ีซบัซ้อนไม่มีอิทธิพลต่อโครงสร้างองคก์ารและ

วิธีปฏิบติัเชิงบริหาร ตามท่ี Dobosh (2005) กล่าวถึงการรับรู้ท่ีซบัซ้อนในการส่ือสารว่า ผูท่ี้มีการ

รับรู้ท่ีซบัซอ้นสูงนั้นจะมีความเขา้ใจในสถานการณ์ในสังคมท่ีชดัเจนกวา่ผูท่ี้มีการรับรู้ท่ีซบัซ้อนท่ี

ต ่ากวา่  ท าใหส้ามารถบรรยายเหตุการณ์ต่างๆ ไดด้ว้ยความเขา้ใจ นอกจากนั้นยงัเป็นผูมี้ภาวะความ

เป็นผูน้ าสูง สามารถจดัการปฏิสัมพนัธ์ภายในกลุ่มหรือในองคก์ารได ้โดยเฉพาะขีดความสามารถ

ทางการส่ือสารเชิงองค์การของคนไทยเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้ท่ีซับซ้อนในระดบัท่ีสูง และเป็นขีด

ความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การท่ีส าคญัต่อความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคับบญัชาและ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ท่ีซ่ึงผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจ าเป็นท่ีจะตอ้งทราบข่าวสารขอ้มูลต่างๆ เพื่อน าเสนอต่อ

ผูบ้งัคบับญัชา เพื่อน าไปสู่ผลตอบแทนส าหรับการท างานท่ีดี (Sriussadaporn-Charoengnam and 

Jablin, 1999) ซ่ึงวิธีปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันาซอฟต์แวร์ดา้นโครงสร้างองค์การมีกิจกรรมท่ี
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เก่ียวขอ้งกบัการจดัตั้งโครงการ และการวางแผนต่างๆ เก่ียวกบัโครงการจึงยงัไม่ตอ้งการท าความ

เขา้ใจสถานการณ์ และการบรรยายเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในองค์การ รวมถึงการจดัการ

ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลภายในองคก์าร  

 

5.1.3  การรับและน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ 
การรับและน าขอ้มูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ เป็นขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิง

องค์การท่ีมีอิทธิพลต่อโครงสร้างองค์การและวิธีปฏิบติัเชิงบริหารเพียงด้านเดียว ทั้งน้ีเน่ืองจาก

โครงสร้างองค์การและวิธีปฏิบติัเชิงบริหารเป็นวิธีปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการก่อตั้งโครงการ และการ

วางแผนโครงการด้านทรัพยากร การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ และการสร้างต้นแบบ ซ่ึง

จ าเป็นต้องศึกษาจากข้อมูลสารสนเทศของโครงการในอดีต เพื่อน าไปประกอบการวางแผน

โครงการ แต่เป็นท่ีน่าแปลกใจวา่การรับและน าขอ้มูลสารระสนเทศไปใชป้ระโยชน์ไม่ไดมี้อิทธิพล

ต่อวิธีปฏิบติัเชิงพฒันาซอฟตแ์วร์ดา้นตวัวดั ถึงแมว้า่ตวัวดักล่าวถึงการบนัทึกขอ้มูลและจดัการกบั

ขอ้มูลท่ีไดรั้บมาเพื่อใชใ้นการประเมินงานในอนาคตก็ตาม 

 

5.1.4  การพูดและเขียนรายงาน 
การพูดและเขียนรายงาน เป็นขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การท่ีมีอิทธิพลต่อ

โครงสร้างองค์การและวิธีปฏิบัติเชิงบริหาร และการควบคุมกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
เน่ืองจากโครงสร้างองคก์ารและวธีิปฏิบติัเชิงบริหารเป็นขั้นตอนของการวางแผนโครงการ ตอ้งการ
การน าเสนอและจดัเตรียมเอกสารให้กบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกคนในโครงการ เช่นเดียวกบัการ
ควบคุมกระบวนการพฒันาซอฟต์แวร์ ท่ีผูพ้ฒันาซอฟต์แวร์จะตอ้งให้ความส าคญักบัการควบคุม
ทรัพยากร การเปล่ียนแปลงความตอ้งการและเอกสาร การยอมรับการเปล่ียนแปลงแผนการของ
โครงการจากทุกฝ่าย และการทดสอบ/ทวนสอบฟังกช์นัการท างาน ซ่ึงทุกขั้นตอนตอ้งมีการรายงาน
ดว้ยการน าเสนอหรือการบนัทึกเป็นเอกสาร เพราะการพูดและเขียนรายงาน ไม่ใช่เพียงการพูดคุย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นต่อเพื่อนร่วมงานเท่านั้น ยงัหมายถึงน าเสนองานและการรายงานความ
คืบหน้าของการด า เนินงานโดยมีการบันทึกหรือมี เอกสารประกอบด้วย  (Sriussadaporn-
Charoengnam and Jablin, 1999) ทกัษะกลุ่มการพูดและเขียนรายงานจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีผูพ้ฒันา
ซอฟตแ์วร์ส่วนใหญ่ควรใหค้วามส าคญั 
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5.1.5  ความเป็นปัจเจกนิยมต ่าและการควบคุมอารมณ์ 
ความเป็นปัจเจกนิยมต ่าและการควบคุมอารมณ์ เป็นขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิง

องค์การจากมิติความรู้ในการส่ือสารเพียงกลุ่มเดียว ท่ีมีอิทธิพลต่อวิธีปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันา

ซอฟต์แวร์ ได้แก่มาตรฐานและขั้นตอนวิธี และตัววดั ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วในบทท่ี 2 ว่าขีด

ความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การมิติความรู้ในการส่ือสารน้ีเก่ียวข้องกับรูปแบบของ

วฒันธรรมไทย Hofstede (2010) กล่าวถึงความเป็นปัจเจกนิยมต ่าและการควบคุมอารมณ์ไวว้า่ ผูท่ี้มี

ความเป็นปัจเจกนิยมต ่าและการควบคุมอารมณ์หมายถึง ผูท่ี้ให้ความส าคญักบัความเป็นกลุ่มเป็น

องค์การเดียวกนั และเลือกท่ีจะไม่ท าให้ใครก็ตามในองค์การไม่พอใจ สามารถควบคุมการแสดง

ความคิดเห็นต่างๆ ไดห้ากเห็นว่าไม่สมควร และสามารถควบคุมอารมณ์ได้ในสถานการณ์วิกฤติ

หรือในการน าเสนองานหรือการรายงานเหตุการณ์ต่างๆ ซ่ึงคนไทยเรียกพฤติกรรมดงักล่าวน้ีวา่เป็น

การแสดงความเกรงใจ (Sriussadaporn-Charoengnam and Jablin, 1999) ในขณะท่ีวิธีปฏิบติัเชิง

บริหารการพฒันาซอฟตแ์วร์มาตรฐานและขั้นตอนวิธี กล่าวถึงการประเมินงาน การตรวจสอบตาม

ขั้นตอน และการใชม้าตรฐาน ส่วนตวัวดั กล่าวถึงการบนัทึกขอ้มูลทุกดา้นไวเ้พื่อใชใ้นการประเมิน 

แสดงว่าในปัจจุบนัผูพ้ฒันาซอฟต์แวร์ในประเทศไทยมีความเกรงใจในการประเมินงานหรือใช้

มาตรฐานต่างๆ มากกวา่การประเมินงานหรือใชม้าตรฐานต่างๆ ตามเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง ซ่ึงตาม

ความเป็นจริงแลว้ผูพ้ฒันาซอฟตแ์วร์ไม่ควรมีความเกรงใจในการประเมินงานหรือการใชม้าตรฐาน

ต่างๆ อยา่งไรก็ตามคนแสดงความเกรงใจนั้นเป็นส่ิงท่ีดี แต่ควรจดัอยูใ่นกรอบของความถูกตอ้งดว้ย 

ผลของการศึกษาท่ีไดส้ามารถน ามาสรุปตามภาพท่ี 5.1 และ 5.2 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่5.1  อิทธิพลของขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารต่อวธีิปฏิบติัเชิงบริหารการ 

พฒันาซอฟตแ์วร์ 

𝛽 = .320

 

𝛽 = .320

 

𝛽 = .451

 

 

 

 

 

ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การ 

ความรู้ในการส่ือสาร 

พฤติกรรมในการส่ือสาร 

ทกัษะในการส่ือสาร 
 

 

 

 

วธีิปฏบิัตเิชิงบริหารการพฒันาซอฟต์แวร์ 

โครงสร้างองคก์ารและวธีิปฏิบติัเชิงบริหาร 

มาตรฐานและขั้นตอนวธีิ 

ตวัวดั 

การควบคุมกระบวนการซอฟตแ์วร์ 
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ภาพที ่5.2  อิทธิพลของกลุ่มของขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารต่อวธีิปฏิบติัเชิงบริหาร 

การพฒันาซอฟตแ์วร์ 

  

5.1.6 การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มของขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิง
องค์การทีม่ีอทิธิพลต่อวธีิปฏิบัติเชิงบริหารการพฒันาซอฟต์แวร์ 

ส าหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของการพฒันากระบวนการซอฟตแ์วร์ดว้ยการใช้วิธีปฏิบติั

เชิงบริหารการพฒันาซอฟต์แวร์ทั้ง 4 มิติไดแ้ก่ โครงสร้างองค์การและวิธีปฏิบติัเชิงบริหารการ

พฒันาซอฟตแ์วร์ มาตรฐานและขั้นตอนวธีิ ตวัวดั และการควบคุมกระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ไป

พร้อมๆ กนัใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน ผูพ้ฒันาซอฟตแ์วร์ควรไดรั้บการสนบัสนุนขีดความสามารถ

ทางการส่ือสารทั้ง 5 กลุ่มไดแ้ก่ การให้ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบังาน การรับรู้ท่ีซับซ้อน การพูด

และเขียนรายงาน การรับและน าขอ้มูลสารสนเทศไปใชป้ระโยชน์ และความเป็นปัจเจกนิยมต ่าและ

การควบคุมอารมณ์ ผูว้จิยัสรุปปฏิสัมพนัธ์ตามการใชว้ิธีปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันาซอฟตแ์วร์ทั้ง 4 

มิติ ดงัต่อไปน้ี 

 

 

𝛽 = .257

 

𝛽 = .197

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การ 

ความรู้ในการส่ือสาร 

ความเป็นปัจเจกนิยมต ่าและ

การควบคุมอารมณ์ 

พฤติกรรมในการส่ือสาร 

การรับรู้ท่ีซบัซอ้น 

ทกัษะในการส่ือสาร 

การรับและน าขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์

การพดูและเขียนรายงาน 

การใหข้อ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบังาน 

 

 

 

 

 
 

วธีิปฏบิัตเิชิงบริหารการพฒันาซอฟต์แวร์ 

โครงสร้างองคก์ารและวธีิปฏิบติัเชิงบริหาร 

มาตรฐานและขั้นตอนวธีิ 

ตวัวดั 

การควบคุมกระบวนการซอฟตแ์วร์ 

𝛽 = .215
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5.1.6.1  วธีิปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันาซอฟตแ์วร์เก่ียวกบัโครงสร้างองคก์ารและวธีิ

ปฏิบติั 

วิธีปฏิบติัเชิงบริหารมิติน้ีได้รับอิทธิพลจากขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิง

องคก์ารกลุ่มการให้ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบังาน การรับและน าขอ้มูลสารสนเทศไปใชป้ระโยชน์ 

และการพูดและเขียนรายงาน ผูพ้ฒันาซอฟตแ์วร์ควรไดรั้บการสนบัสนุนขีดความสามารถทางการ

ส่ือสารเชิงองค์การทั้ง 3 กลุ่มน้ีไปพร้อมๆ กนัจะท าให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้วิธีปฏิบติัเชิง

บริหารการพฒันาซอฟตแ์วร์น้ีมากท่ีสุด 

5.1.6.2  วธีิปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันาซอฟตแ์วร์เก่ียวกบัมาตรฐานและขั้นตอนวธีิ  

ส าหรับวิธีปฏิบัติเชิงบริหารการพัฒนาซอฟต์แวร์ มิติน้ีได้รับอิทธิพลจากขีด

ความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การกลุ่มการให้สารสนเทศเก่ียวกบังาน การรับรู้ท่ีซับซ้อน 

และความเป็นปัจเจกนิยมต ่าและการควบคุมตวัเอง ผลของการวิเคราะห์หาปฏิสัมพนัธ์ของขีด

ความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารทั้ง 3 กลุ่มน้ี ผูว้ิจยัพบวา่ผูพ้ฒันาซอฟตแ์วร์ควรไดรั้บการ

สนับสนุนขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การทั้ ง 3 กลุ่มไปพร้อมๆ กัน จึงจะเกิด

ประสิทธิภาพในการใชว้ธีิปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันาซอฟตแ์วร์มากท่ีสุด 

5.1.6.3  วธีิปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันาซอฟตแ์วร์เก่ียวกบัตวัวดั  

วิธีปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันามิติตวัวดัไดรั้บอิทธิพลจากขีดความสามารถทางการ

ส่ือสารเชิงองคก์ารกลุ่มการรับรู้ท่ีซับซ้อน และความเป็นปัจเจกนิยมต ่าและการควบคุมตวัเอง  ผล

ของการวิเคราะห์หาปฏิสัมพนัธ์ของขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารทั้ง 2 กลุ่มน้ี ผูว้ิจยั

พบว่าผูพ้ฒันาซอฟต์แวร์ควรไดรั้บการสนบัสนุนขีดความสามารถทางการส่ือสารทั้ง 2 กลุ่มไป

พร้อมๆ กนัจะท าใหเ้กิดประสิทธิภาพในการใชว้ธีิปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันาซอฟตแ์วร์น้ีมากท่ีสุด 

5.1.6.4  วธีิปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันาซอฟตแ์วร์เก่ียวกบัการควบคุม

กระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ 

วิธีปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันามิติตวัวดัไดรั้บอิทธิพลจากขีดความสามารถทางการ

ส่ือสารเชิงองคก์ารกลุ่มการรับรู้ท่ีซับซ้อน การพูดและเขียนรายงาน และการให้ขอ้มูลสารสนเทศ 

เช่นเดียวกบัวิธีปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันาซอฟตแ์วร์ทั้ง 3 มิติท่ีกล่าวไปแลว้ ส าหรับวิธีปฏิบติัเชิง

บริหารการพัฒนาซอฟต์แวร์มิติ น้ี  ผู ้พ ัฒนาซอฟต์แวร์ทุกคนควรได้รับการสนับสนุนขีด
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ความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การทั้ง 3 กลุ่มไปพร้อมๆ กนัเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ

ใชว้ธีิปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันาซอฟตแ์วร์มากท่ีสุด 

 

5.2 ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากงานวจิัย 

5.2.1  บริษทัพฒันาซอฟตแ์วร์ในประเทศไทยท่ีตอ้งการประสบความส าเร็จในการพฒันา

ซอฟต์แวร์ ควรท่ีจะเห็นความส าคญัของการส่ือสารและหันมาสนบัสนุนการส่ือสารทั้ง 3 กลุ่ม 

ไดแ้ก่ความรู้ในการส่ือสาร พฤติกรรมในการส่ือสาร และทกัษะในการส่ือสาร โดยเฉพาะการให้

ขอ้มูลสารสนเทศระหวา่งงาน การรับรู้ท่ีซบัซ้อน การรับและน าขอ้มูลสารสนเทศไปใชป้ระโยชน์ 

การพดูและเขียนรายงาน และความเป็นปัจเจกนิยมต ่าและการควบคุมตวัเอง ระหวา่งสมาชิกในทีม

ให้มากข้ึนเพื่อให้พนกังานพฒันาความสามารถ ในน าเสนอวิธีการแกปั้ญหาใหม่ๆ วิเคราะห์และ

พยากรณ์เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในองคก์ารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และสามารถอธิบายขอ้มูลสารสนเทศ

ต่างๆ เก่ียวกบังานงาน รวมไปถึงการพูดและเขียนรายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากผลลพัธ์ท่ี

ปรากฏอาจกล่าวไดว้า่บริษทัพฒันาซอฟตแ์วร์ไทยควรจะปูพื้นฐานขีดความสามารถทางการส่ือสาร

เชิงองคก์ารใหก้บัผูพ้ฒันาซอฟตแ์วร์ไม่มากก็นอ้ย  

5.2.2  ส าหรับในสถานศึกษา เช่นมหาวิทยาลยัในประเทศไทยไม่เพียงแต่มีการสอน

หลกัสูตรเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น แต่ควรมีการปรับปรุงหลกัสูตรโดยเพิ่มเติมเร่ืองขีด

ความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารเขา้ไปในหลกัสูตรดว้ย โดยเฉพาะขีดความสามารถทั้ง 5 

กลุ่มท่ีไดน้ าเสนอไปแลว้ขา้งตน้ มิเช่นนั้นผูส้ าเร็จการศึกษาอาจจะไดพ้บกบัความยากล าบากในการ

ท างานในอนาคต มากไปกวา่นั้นการไดรั้บพื้นฐานเร่ืองขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์าร

ยงัเป็นการอ านวยความสะดวกในการเดินทางไปสู่ความส าเร็จอีกดว้ย 
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5.3 ข้อจ ากดัของงานวจิัย 
 

ในการด าเนินงานวิจยัน้ีมีขอ้จ ากดัดงัน้ี 

5.3.1 การวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัแบบส ารวจ ผลการวิจยัจะอยู่ในรูปแบบเชิงสถิติเท่านั้น จึง

ขาดขอ้มูลเชิงคุณภาพ ท่ีอธิบายเหตุผลของอิทธิพลของขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์าร

ต่อการใชว้ธีิปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันาซอฟตแ์วร์อยา่งละเอียดลึกซ้ึง 

5.3.2 หน่วยตวัอยา่งของงานวจิยัน้ีเป็นผูพ้ฒันาระบบท่ีท างานในบริษทัท่ีรับให้ค  าปรึกษา

หรือพฒันาซอฟตแ์วร์โดยตรงเท่านั้น ดงันั้นในการน าผลลพัธ์ไปใชใ้นองคก์ารอ่ืนท่ีมีความแตกต่าง

ทางธุรกิจ จึงควรใหค้วามระมดัระวงัเป็นอยา่งยิง่ 

5.3.3 วิธีปฏิบัติเชิงบริหารการพฒันาซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในงานวิจัยน้ีได้ประยุกต์มาจาก

งานวิจยัของ Leung (2002) เท่านั้น จึงอาจจะมีความแตกต่างจากวิธีปฏิบติัของบริษทัพฒันา

ซอฟตแ์วร์บางบริษทั 

5.3.4 ถึงแมว้า่การศึกษาน้ีจะใชก้ารศึกษาขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารใน

บริบทของคนไทย แต่ยงัไม่ไดรั้บการทดสอบเคร่ืองมือก่อนการวิจยัโดยการวิเคราะห์องคป์ระกอบ 

(Factor analysis) 

5.3.5 งานวิจยัน้ีใชว้ิธีการเลือกตวัอย่างตามสะดวกท าให้ขอ้สรุปของการศึกษาจึงไดรั้บ

การอา้งอิงตามหน่วยตวัอยา่งท่ีมีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย และมีอายุอยูใ่นช่วง 25-

34 ปีเท่านั้น ท าใหอ้าจจะมีความคลาดเคล่ือนหรือความล าเอียงเกิดข้ึนกบัผลของการศึกษาน้ี 

 

5.4 ส าหรับงานวจิัยในอนาคต 

5.4.1 ส าหรับงานวิจยัท่ีตอ้งการศึกษาวิจยัในลกัษณะเดียวกนัควรศึกษาเพื่อหาขอ้มูลเชิง

คุณภาพได้โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากหน่วยตัวอย่าง ซ่ึงจะท าให้สามารถอธิบายได้ว่าขีด

ความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารมีอิทธิพลต่อวิธีปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันาซอฟตแ์วร์ได้

อย่างไรและท าไม และยงัสามารถศึกษาจากหน่วยตวัอย่างในองค์การท่ีมีลักษณะทางธุรกิจท่ี

แตกต่างได ้ 



87 
 

5.4.2 ในอนาคตควรท่ีจะมีการส ารวจสถานะของวิธีปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันาซอฟตแ์วร์

ในประเทศไทยในปัจจุบนัเพิ่มเติมดว้ยอีกคร้ัง 

5.4.3 ในการน า ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การ  โดย Sriussadaporn-

Charoengnam and Jablin (1999) มาใชใ้นการศึกษา ผูว้ิจยัควรวิเคราะห์ปัจจยัเพื่อหาความสัมพนัธ์

ของขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การอีกคร้ังเพื่อดูว่าตวัแปรแต่ละตวัแปรในปัจจุบนัมี

ความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร แตกต่างจากการศึกษาเดิมอยา่งไรบา้ง 
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ค าถามเร่ืองขดีความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การ และวธีิปฏิบัตเิชิง

บริหารการพฒันาซอฟต์แวร์ ที่ใช้ในการทดสอบความน่าเช่ือถอื 
และใช้ในการส ารวจ 

 

1. ค าถามด้านขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การที่ใช้ในการทดสอบความ
น่าเช่ือถือคร้ังที ่1 (80 ข้อ) 

 

1.1 กลุ่มความเป็นปัจเจกนิยมต ่าและการควบคุมอารมณ์ จ านวน 11 ข้อ 

1) ไม่โตแ้ยง้กบัเพื่อนร่วมงานแมว้า่ท่านจะยงัไม่แน่ใจวา่อีกฝ่ายถูกหรือไม่ 

2) เป็นคนตรงไปตรงมาท่ีจะบอกวา่เพื่อนร่วมงานผดิ 

3) ไม่ท าใหใ้ครก็ตามในองคก์ารโกรธ/ไม่พอใจโดยเฉพาะอยา่งยิ่งผูท่ี้อยูใ่นต าแหน่ง

ท่ีสูงกวา่ 

4) แสดงความคิดเห็นออกมาอย่างอิสระโดยปราศจากการค านึงถึงบุคคลท่ีเพื่อน

ร่วมงานก าลงัอา้งถึง 

5) ไม่เคยแสดงอารมณ์ท่ีบ่งบอกถึงความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจในการท างานกบั

เพื่อนร่วมงาน 

6) บอกเพื่อนร่วมงานชดัเจนวา่รู้สึกอยา่งไรไม่วา่จะรู้สึกพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจใน

การท างานกบัพวกเขา 

7) แสดงความรู้สึกอยา่งตรงไปตรงมาวา่ชอบหรือไม่ชอบงานท่ีท าอยูปั่จจุบนั 

8) พดูอยา่งมีสติ และใจเยน็แมอ้ยูใ่นสถานการณ์วกิฤติ 

9) อธิบายหรือรายงานเหตุการณ์ในลกัษณะกระวนกระวายเสมอ 

10) อ่อนไหวมากต่ออะไรก็ตามท่ีคนอ่ืนพดูโดยเฉพาะอยา่งยิง่การวิจารณ์ดา้นลบ 

11) ไม่เคยถูกกวนใจจากค าวจิารณ์ของผูอ่ื้น 
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1.2 กลุ่มความเหลือ่มล า้ทางอ านาจ จ านวน 4 ข้อ 

12) รู้วา่ควรแสดงความเคารพใคร ท่ีไหน เม่ือไหร่ในขณะท่ีอยูใ่นองคก์าร 

13) พดูจาสุภาพแมก้บับุคคลท่ีท่านไม่ไดเ้คารพ 

14) ในการส่ือสารของท่านเป็นไปตามสายงานค าสั่ง 

15) ในการใหค้  าปรึกษาผูอ่ื้น ไม่ไดเ้ป็นการบ่อนท าลายอ านาจอนัชอบธรรมของใคร 

 

1.3 กลุ่มการหลกีเลีย่งความไม่แน่นอน  จ านวน 15 ข้อ 

16) มีความช านาญในการสรรหาถอ้ยค าและวิธีการพูดกบับุคคลท่ีอยู่ในต าแหน่งท่ี
แตกต่างกนัในองคก์าร   และในแต่ละสถานการณ์ 

17) พดูในส่ิงท่ีท่านคิดวา่เพื่อนร่วมงานตอ้งการฟัง 

18) แสดงออกวา่ท่านรู้สึกอยา่งไรแมว้า่จะเป็นส่ิงท่ีเพื่อนร่วมงานไม่พึงประสงค ์
19) พดูเก่ียวกบัหวัขอ้ใดๆ ในเวลาใดก็ตามท่ีตอ้งการ 
20) มีความสามารถพดูตลกขดัจงัหวะการสนทนาท่ีเคร่งเครียดเพื่อลดความตึงเครียด 
21) พดูจาสุภาพมากข้ึน เตม็ไปดว้ยความเคารพ และ ถ่อมตวักบัผูท่ี้อาวุโสกวา่หรืออยู่

ในต าแหน่งงานท่ีสูงกวา่มากกวา่การพดูกบัผูท่ี้อ่อนกวา่หรือยูใ่นต าแหน่งงานท่ีต ่ากวา่ 
22) พดูดว้ยน ้าเสียงสุภาพและนุ่มนวลเหมือนกนักบัทุกคนทุกระดบัในองคก์าร 
23) พดูหรือฟังดว้ยใบหนา้ท่ียิม้แยม้ สบตา และใหค้วามสนใจในส่ิงท่ีผูพ้ดูพดู 
24) พดู ฟัง และ ท างานทุกอยา่งในเวลาเดียวกนัโดยไม่สนใจผูท่ี้ก าลงัสนทนาดว้ย 
25) ชอบท่ีจะเดินหนีหรืออยูค่นเดียวมากกวา่ท่ีจะยิม้และสนทนากบัคนท่ีไม่คุน้เคย 
26) พดูดว้ยความเป็นมิตรแมก้บับุคคลท่ีไม่ชอบ 
27) รู้วิธีท่ีจะกล่าวถึง(อา้งอิงถึง)ตนเองและผูอ่ื้นกบัผูท่ี้ส่ือสารดว้ยในสถานการณ์ท่ี

ต่างกนั 

28) มักจะสนทนากับเพื่อนร่วมงานด้วยวิธีท่ีเป็นทางการทั้ งในเวลาท างานและ
นอกเหนือเวลาท างาน 

29) ใช้วิธีการพูดท่ีแตกต่างกนักบัเพื่อนร่วมงานในเวลาท างาน มากกว่า นอกเวลา
ท างาน โดยข้ึนอยูก่บัระดบัความสัมพนัธ์ 
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30) ไม่เคยเรียกช่ือเล่นเพื่อนร่วมงานในท่ีสาธารณะ 

 

1.4 กลุ่มมีความเป็นชายต ่า จ านวน 3 ข้อ 

31) มกัจะพดูถึงแต่ความส าเร็จของตนเอง 

32) มีความถ่อมตวัเม่ือถูกผูอ่ื้นยกยอ่งสรรเสริญ 

33) ยอมรับค าชมโดยไม่รู้สึกเขินอาย 

 

1.5 กลุ่มความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกของผู้อืน่ จ านวน 5 ข้อ 

34) ท าเหมือนกบัวา่ก าลงัตั้งใจฟังในขณะท่ีความจริงแลว้ไม่ไดส้นใจส่ิงท่ีก าลงัไดย้นิ 

35) รู้วา่อะไรท่ีเพื่อนร่วมงานตอ้งการโดยท่ีไม่ตอ้งบอก 

36) ฟังทุกส่ิงท่ีเพื่อนร่วมงานพดูโดยไม่ขดัจงัหวะหรือกล่าววจิารณ์ 

37) ตั้งใจฟัง เพื่อนร่วมงาน อยา่งระมดัระวงั ถา้เป็นไปไดใ้หค้  าแนะน าแก่พวกเขา 
38) รับฟังส่ิงท่ีเพื่อนร่วมงาน ตอ้งการพดู และพยายามเขา้ใจสถานการณ์ของเขา 
 

1.6 กลุ่มการรับรู้ทีซั่บซ้อน จ านวน 6 ข้อ 

39) สามารถเสนอแนวความคิดใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานต่อเพื่อนร่วมงาน 

40) เขา้ใจและอธิบายสถานการณ์ท่ีเป็นอยูใ่นองคก์ารไดดี้ 

41) สามารถบรรยายส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากมุมมองของตน 

42) มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ และสามารถคาดการณ์ผลท่ีตามมา
ในแต่ละสถานการณ์ได ้

43) สามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นหรือโตแ้ยง้เก่ียวกบัความรู้ท่ีตนมี 

44) สามารถพดูกบัใครก็ไดเ้ก่ียวกบัอะไรก็ตามท่ีเกิดข้ึนในสถานการณ์ใดก็ได ้

 

1.7 กลุ่มการให้ข้อมูลย้อนกลบั จ านวน 6 ข้อ 

45) ให้ขอ้มูลยอ้นกลบัต่อเพื่อนร่วมงานเป็นประจ า เพื่อให้พวกเขาทราบถึงสถานะ
ของงานตนเอง 
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46) ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัต่อเพื่อนร่วมงานก็ต่อเม่ือพวกเขาร้องขอ 

47) ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัต่อเพื่อนร่วมงานแมว้า่พวกเขาจะไม่เรียกร้อง 

48) ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเชิงบวกเท่านั้น และอาจจะบิดเบือนขอ้มูลยอ้นกลบัเชิงลบเม่ือ
รู้วา่มนัอาจจะท าใหเ้พื่อนร่วมงานไม่พอใจ 

49) ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเชิงลบเพื่อท าใหแ้น่ใจวา่ปัญหาจะไดรั้บการดูแล 

50) ให้ทั้ งข่าวดีและข่าวร้ายต่อเพื่อนร่วมงานอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่สนใจว่า
ผลลพัธ์จะเป็นอยา่งไร 

 

1.8 กลุ่มการรับข้อมูลย้อนกลบั จ านวน 4 ข้อ 

51) มีความใส่ใจต่อขอ้มูลยอ้นกลบัท่ีไดรั้บจากเพื่อนร่วมงานและน าไปใชท้นัที 

52) ไม่ถามเพื่อนร่วมงานแมว้า่ขอ้มูลยอ้นกลบัจะไม่ชดัเจน 

53) พยายามท่ีจะแปลความขอ้มูลยอ้นกลบัท่ีไดรั้บจากเพื่อนร่วมงานและคิดออกว่า
ขอ้มูลนั้นหมายถึงอะไร 

54) ไม่รู้สึกตอ้งการท่ีจะรับขอ้มูลยอ้นกลบัจากเพื่อนร่วมงานเก่ียวกบังาน 

 

1.9 กลุ่มการพูดและเขียนรายงาน จ านวน 3 ข้อ 

55) มกัจะพดูบอกเพื่อนร่วมงานเก่ียวกบัความคืบหนา้ของการด าเนินงาน 

56) ไม่เพียงแต่พดูน าเสนอขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบังานใหเ้พื่อนร่วมงานฟังเท่านั้นแต่ยงัมี
เอกสารประกอบ 

57) มกัจะเขียนบนัทึกถึงเพื่อนร่วมงานเสมอโดยไม่ไดพู้ดแลกเปล่ียนความคิดเห็น
เวน้แต่จะเป็นความตอ้งการจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

 

1.10 กลุ่มการแบ่งปันข้อมูลสารสนเทศ จ านวน 4 ข้อ 

58) พอใจท่ีจะจัดหาข้อมูลในหน่วยงานท่ีดูแลให้กับผู ้มีส่วนเก่ียวข้องทุกคน /

หน่วยงาน 

59) ตกแต่งขอ้มูลในหน่วยงานใหเ้ฉพาะคน/หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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60) ไม่เปิดเผยขอ้มูลของหน่วยงานตนเองต่อบุคคล/หน่วยงานใดๆ ถ้าเช่ือว่านัน่จะ

เป็นสาเหตุของความเสียหาย 

61) จดัหาขอ้มูลในหน่วยงานให้กบับุคคลอ่ืนหรือองค์การต่อเม่ือมีการแสดงความ
ตอ้งการผา่นจดหมายหรือบนัทึกท่ีเป็นทางการ 

 

1.11 กลุ่มการรับและการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ จ านวน 3 ข้อ 

62) รับขอ้มูลข่าวสารและตั้งใจท่ีจะเผยแพร่ใหผู้อ่ื้นหากขอ้มูลนั้นมีประโยชน์ 

63) รับขอ้มูลและพยายามน าไปใชป้ระโยชน์ 
64) อ่านแค่ขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบังานเท่านั้น 

 

1.12 กลุ่มการแสวงหาข้อมูลสารสนเทศ จ านวน 2 ข้อ 

65) รู้วา่ควรไปท่ีไหน ตอ้งถามใคร และรู้วา่ท าอยา่งไรจึงจะไดข้อ้มูลท่ีตอ้งการ 

66) ตอ้งใหผู้อ่ื้นบอกวา่จะไปเอาขอ้มูลท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งไร 

 

1.13 กลุ่มการให้ข้อมูลสารสนเทศเกีย่วกบังาน จ านวน 4 ข้อ 

67) สามารถอธิบายขั้นตอนการท างานของท่านไดอ้ยา่งชดัเจน 

68) เปิดกวา้งให ้เพื่อนร่วมงานสามารถสอบถามไดเ้ม่ือไม่แน่ใจเก่ียวกบังาน 

69) อธิบายขั้นตอนวิธีของงานแบบสั้นๆ เพราะคิดวา่เพื่อนร่วมงานสามารถเขา้ใจใน
รายละเอียดไดด้ว้ยตนเอง 

70) อธิบายงานแบบสั้นๆ เพราะรู้วา่เพื่อนร่วมงานไม่ตอ้งการเสียเวลาฟังรายละเอียด 

 

1.14 กลุ่มการลดความไม่แน่นอนของงาน จ านวน 3 ข้อ 

71) ถามค าถามเพื่อนร่วมงานให้ไดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้เพื่อให้รู้ว่าอะไรคือส่ิงท่ี
ผูอ่ื้นตอ้งการ 

72) ไม่ถามค าถามเพื่อนร่วมงานเก่ียวกบัภารกิจท่ีตอ้งท าแมว้า่จะยงัไม่เขา้ใจทั้งหมด 
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73) ไม่ต้องการปรึกษากับเพื่อนร่วมงานเพื่อให้พบว่าอะไรคือความต้องการของ
ภารกิจถึงแมว้า่ภารกิจนั้นจะยงัก ากวม 

 

1.15 กลุ่มการให้ค าแนะน า จ านวน 2 ข้อ 

74) บางคร้ังใหค้  าแนะน าต่อเพื่อนร่วมงานและเสนอความช่วยเหลือเม่ือมีความจ าเป็น 

75) ไม่เคยพยายามท่ีจะใหค้  าแนะน า เพื่อนร่วมงาน 

 

1.16 กลุ่มการโน้มน้าว จ านวน 2 ข้อ 

76) มีความสามารถในการโนม้นา้วเพื่อนร่วมงานใหเ้ช่ือในส่ิงท่ีท่านพูด 

77) มีความสามารถท่ีจะโนม้นา้ว เพื่อนร่วมงาน เพื่อใหเ้ขา/เธอเปล่ียนใจ 

 

1.17 กลุ่มการสร้างเครือข่าย จ านวน 3 ข้อ 

78) มีความสามารถในการคบหาสมาคมกบัผูค้นในทุกระดบัในองคก์าร 

79) เป็นท่ีรู้จกัดีเพียงแค่ในแผนกของท่าน 

80) คบหาสมาคมเฉพาะแค่บุคคลท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกนัหรือสูงกวา่ในองคก์ารเท่านั้น 

 

2. วิธีปฏิบัติเชิงบริหารการพัฒนาซอฟต์แวร์ในแต่ละกลุ่มตัวแปรที่ใช้ในการทดสอบ

ความน่าเช่ือถือคร้ังที ่1 คร้ังที ่2 และการส ารวจ  (20 ข้อ) 

 

2.1 โครงสร้างองค์การและวธีิปฏิบัติเชิงบริหาร จ านวน 6 ข้อ 

1) มีผูจ้ดัการโครงการทางดา้นซอฟตแ์วร์ทุกๆ โครงการ 

2) มีแผนการประกนัคุณภาพซอฟตแ์วร์ 

3) ก าหนดใหมี้งานควบคุมการเปล่ียนแปลงในแต่ละโครงการ 

4) มีวิธีการท่ีท าให้แน่ใจได้ว่า ผูใ้ช้หรือลูกค้า เข้ามามีส่วนร่วมในทุกระยะของ

โครงการ 

5) ท าใหแ้น่ใจวา่มีทรัพยากรส าคญั(ท่ีไม่ใช่ซอฟตแ์วร์)สอดคลอ้งกบัแผน 
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6) ใชว้ธีิการสร้างตน้แบบในการตรวจสอบความตอ้งการของซอฟตแ์วร์ 

 

  2.2 มาตรฐานและขั้นตอนวธีิ จ านวน 7 ข้อ 

7) มีการประเมินอยา่งเป็นทางการในดา้นความเส่ียง, ผลประโยชน์ และการใชง้าน

ไดข้องโครงการก่อนท่ีจะมีการผกูมดัตามสัญญา 

8) มีการประยกุตใ์ชม้าตรฐานร่วมกนัในการเขียนโปรแกรมของแต่ละโครงการ 

9) มีรูปแบบวิธีการอย่างเป็นทางการส าหรับการประมาณแรงงาน, ตารางเวลา และ

ราคา 

10) มีการวางแผนการทดสอบขั้นตอนวธีิก่อนท่ีจะเร่ิมเขียนโปรแกรม 

11) มีการทบทวนสถานะของโครงการเป็นระยะๆ โดยผูบ้ริหาร 

12) มีรูปแบบวิธีการท่ีเป็นทางการส าหรับการส่งมอบผลงานจากกลุ่มหน่ึงไปยงัอีก
กลุ่มหน่ึง 

13) มีการทดสอบอยา่งอิสระโดยผูใ้ชง้านหรือโดยทีมประกนัคุณภาพซอฟตแ์วร์ 

 

  2.3 ตัววดั จ านวน 3 ข้อ 

14) มีการบันทึกค่าแรงงานท่ีประมาณไว้และส่งกลับค่าแรงงานท่ีใช้จริงเข้าสู่

กระบวนการประมาณการ 

15) จดบนัทึกปัญหาหลงัการติดตั้งและติดตามประสิทธิผลของการแกปั้ญหา 
16) มีการบนัทึกขอ้มูลระบบทุกเวอร์ชนั และระบบท่ีหลากหลายสามารถสร้างใหม่

ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 

   

 2.4 การควบคุมกระบวนการพฒันาซอฟต์แวร์ จ านวน 4 ข้อ 

17) การจดัท าการประมาณการทรัพยากร, ตารางเวลา และการเปล่ียนแปลง สามารถ
ท าไดเ้ฉพาะผูจ้ดัการโครงการท่ีควบคุมทรัพยากรโดยตรงเท่านั้น 

18) มีขั้นตอนการควบคุมการเปล่ียนแปลงความตอ้งการ การออกแบบและเอกสาร 
การโปรแกรมและขอ้ก าหนดคุณลกัษณะของซอฟตแ์วร์ 
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19) ไดรั้บการยอมรับจากทุกฝ่ายก่อนเปล่ียนแปลงแผนโครงการ 

20) แน่ใจวา่มีการทดสอบ/ทวนสอบทุกฟังกช์นั 

 

3. ค าถามด้านขดีความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การทีใ่ช้ในการส ารวจ (74 ข้อ) 

 

3.1 กลุ่มความเป็นปัจเจกนิยมต ่าและการควบคุมอารมณ์ จ านวน 11 ข้อ 

1) ไม่โตแ้ยง้กบัเพื่อนร่วมงานแมว้า่ท่านจะยงัไม่แน่ใจวา่อีกฝ่ายถูกหรือไม่ 

2) เป็นคนตรงไปตรงมาท่ีจะบอกวา่เพื่อนร่วมงานผดิ 

3) ไม่ท าใหใ้ครก็ตามในองคก์ารโกรธ/ไม่พอใจโดยเฉพาะอยา่งยิ่งผูท่ี้อยูใ่นต าแหน่ง

ท่ีสูงกวา่ 

4) แสดงความคิดเห็นออกมาอย่างอิสระโดยปราศจากการค านึงถึงบุคคลท่ีเพื่อน

ร่วมงานก าลงัอา้งถึง 

5) ไม่เคยแสดงอารมณ์ท่ีบ่งบอกถึงความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจในการท างานกบั

เพื่อนร่วมงาน 

6) บอกเพื่อนร่วมงานชดัเจนวา่รู้สึกอยา่งไรไม่วา่จะรู้สึกพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจใน

การท างานกบัพวกเขา 

7) แสดงความรู้สึกอยา่งตรงไปตรงมาวา่ชอบหรือไม่ชอบงานท่ีท าอยูปั่จจุบนั 

8) พดูอยา่งมีสติ และใจเยน็แมอ้ยูใ่นสถานการณ์วกิฤติ 

9) อธิบายหรือรายงานเหตุการณ์ในลกัษณะกระวนกระวายเสมอ 

10) อ่อนไหวมากต่ออะไรก็ตามท่ีคนอ่ืนพดูโดยเฉพาะอยา่งยิง่การวิจารณ์ดา้นลบ 

11) ไม่เคยถูกกวนใจจากค าวจิารณ์ของผูอ่ื้น 

 

3.2 กลุ่มความเหลือ่มล า้ทางอ านาจ จ านวน 4 ข้อ 

12) รู้วา่ควรแสดงความเคารพใคร ท่ีไหน เม่ือไหร่ในขณะท่ีอยูใ่นองคก์าร 

13) พดูจาสุภาพแมก้บับุคคลท่ีท่านไม่ไดเ้คารพ 

14) ในการส่ือสารของท่านเป็นไปตามสายงานค าสั่ง 
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15) ในการใหค้  าปรึกษาผูอ่ื้น ไม่ไดเ้ป็นการบ่อนท าลายอ านาจอนัชอบธรรมของใคร 

 

3.3 กลุ่มการหลกีเลีย่งความไม่แน่นอน การมีไหวพริบ ความถ่อมตน การใช้สรรพนามตาม

ความสนิทสนม จ านวน 15 ข้อ 

16) มีความช านาญในการสรรหาถอ้ยค าและวิธีการพูดกบับุคคลท่ีอยู่ในต าแหน่งท่ี
แตกต่างกนัในองคก์าร   และในแต่ละสถานการณ์ 

17) พดูในส่ิงท่ีท่านคิดวา่เพื่อนร่วมงานตอ้งการฟัง 

18) แสดงออกวา่ท่านรู้สึกอยา่งไรแมว้า่จะเป็นส่ิงท่ีเพื่อนร่วมงานไม่พึงประสงค ์
19) พดูเก่ียวกบัหวัขอ้ใดๆ ในเวลาใดก็ตามท่ีตอ้งการ 
20) มีความสามารถพดูตลกขดัจงัหวะการสนทนาท่ีเคร่งเครียดเพื่อลดความตึงเครียด 
21) พดูจาสุภาพมากข้ึน เตม็ไปดว้ยความเคารพ และ ถ่อมตวักบัผูท่ี้อาวุโสกวา่หรืออยู่

ในต าแหน่งงานท่ีสูงกวา่มากกวา่การพดูกบัผูท่ี้อ่อนกวา่หรือยูใ่นต าแหน่งงานท่ีต ่ากวา่ 
22) พดูดว้ยน ้าเสียงสุภาพและนุ่มนวลเหมือนกนักบัทุกคนทุกระดบัในองคก์าร 
23) พดูหรือฟังดว้ยใบหนา้ท่ียิม้แยม้ สบตา และใหค้วามสนใจในส่ิงท่ีผูพ้ดูพดู 
24) พดู ฟัง และ ท างานทุกอยา่งในเวลาเดียวกนัโดยไม่สนใจผูท่ี้ก าลงัสนทนาดว้ย 
25) ชอบท่ีจะเดินหนีหรืออยูค่นเดียวมากกวา่ท่ีจะยิม้และสนทนากบัคนท่ีไม่คุน้เคย 
26) พดูดว้ยความเป็นมิตรแมก้บับุคคลท่ีไม่ชอบ 
27) รู้วิธีท่ีจะกล่าวถึง(อา้งอิงถึง)ตนเองและผูอ่ื้นกบัผูท่ี้ส่ือสารดว้ยในสถานการณ์ท่ี

ต่างกนั 

28) มักจะสนทนากับเพื่อนร่วมงานด้วยวิธีท่ีเป็นทางการทั้ งในเวลาท างานและ
นอกเหนือเวลาท างาน 

29) ใช้วิธีการพูดท่ีแตกต่างกนักบัเพื่อนร่วมงานในเวลาท างาน มากกว่า นอกเวลา
ท างาน โดยข้ึนอยูก่บัระดบัความสัมพนัธ์ 

30) ไม่เคยเรียกช่ือเล่นเพื่อนร่วมงานในท่ีสาธารณะ 
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3.4 กลุ่มมีความเป็นชายต ่า จ านวน 3 ข้อ 

31) มกัจะพดูถึงแต่ความส าเร็จของตนเอง 

32) มีความถ่อมตวัเม่ือถูกผูอ่ื้นยกยอ่งสรรเสริญ 

33) ยอมรับค าชมโดยไม่รู้สึกเขินอาย 

 

3.5 กลุ่มความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกของผู้อืน่ จ านวน 5 ข้อ 

34) ท าเหมือนกบัวา่ก าลงัตั้งใจฟังในขณะท่ีความจริงแลว้ไม่ไดส้นใจส่ิงท่ีก าลงัไดย้นิ 

35) รู้วา่อะไรท่ีเพื่อนร่วมงานตอ้งการโดยท่ีไม่ตอ้งบอก 

36) ฟังทุกส่ิงท่ีเพื่อนร่วมงานพดูโดยไม่ขดัจงัหวะหรือกล่าววจิารณ์ 

37) ตั้งใจฟัง เพื่อนร่วมงาน อยา่งระมดัระวงั ถา้เป็นไปไดใ้หค้  าแนะน าแก่พวกเขา 
38) รับฟังส่ิงท่ีเพื่อนร่วมงาน ตอ้งการพดู และพยายามเขา้ใจสถานการณ์ของเขา 
 

3.6 กลุ่มการรับรู้ทีซั่บซ้อน จ านวน 6 ข้อ 

39) สามารถเสนอแนวความคิดใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานต่อเพื่อนร่วมงาน 

40) เขา้ใจและอธิบายสถานการณ์ท่ีเป็นอยูใ่นองคก์ารไดดี้ 

41) สามารถบรรยายส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากมุมมองของตน 

42) มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ และสามารถคาดการณ์ผลท่ีตามมา
ในแต่ละสถานการณ์ได ้

43) สามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นหรือโตแ้ยง้เก่ียวกบัความรู้ท่ีตนมี 

44) สามารถพดูกบัใครก็ไดเ้ก่ียวกบัอะไรก็ตามท่ีเกิดข้ึนในสถานการณ์ใดก็ได ้

 

3.7 กลุ่มการให้ข้อมูลย้อนกลบั จ านวน 6 ข้อ 

45) ให้ขอ้มูลยอ้นกลบัต่อเพื่อนร่วมงานเป็นประจ า เพื่อให้พวกเขาทราบถึงสถานะ
ของงานตนเอง 

46) ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัต่อเพื่อนร่วมงานก็ต่อเม่ือพวกเขาร้องขอ 

47) ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัต่อเพื่อนร่วมงานแมว้า่พวกเขาจะไม่เรียกร้อง 
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48) ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเชิงบวกเท่านั้น และอาจจะบิดเบือนขอ้มูลยอ้นกลบัเชิงลบเม่ือ
รู้วา่มนัอาจจะท าใหเ้พื่อนร่วมงานไม่พอใจ 

49) ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเชิงลบเพื่อท าใหแ้น่ใจวา่ปัญหาจะไดรั้บการดูแล 

50) ให้ทั้ งข่าวดีและข่าวร้ายต่อเพื่อนร่วมงานอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่สนใจว่า
ผลลพัธ์จะเป็นอยา่งไร 

 

3.8 กลุ่มการรับข้อมูลย้อนกลบั จ านวน 4 ข้อ 

51) มีความใส่ใจต่อขอ้มูลยอ้นกลบัท่ีไดรั้บจากเพื่อนร่วมงานและน าไปใชท้นัที 

52) ไม่ถามเพื่อนร่วมงานแมว้า่ขอ้มูลยอ้นกลบัจะไม่ชดัเจน 

53) พยายามท่ีจะแปลความขอ้มูลยอ้นกลบัท่ีไดรั้บจากเพื่อนร่วมงานและคิดออกว่า
ขอ้มูลนั้นหมายถึงอะไร 

54) ไม่รู้สึกตอ้งการท่ีจะรับขอ้มูลยอ้นกลบัจากเพื่อนร่วมงานเก่ียวกบังาน 

 

3.9 กลุ่มการพูดและเขียนรายงาน จ านวน 3 ข้อ 

55) มกัจะพดูบอกเพื่อนร่วมงานเก่ียวกบัความคืบหนา้ของการด าเนินงาน 

56) ไม่เพียงแต่พดูน าเสนอขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบังานใหเ้พื่อนร่วมงานฟังเท่านั้นแต่ยงัมี
เอกสารประกอบ 

57) มกัจะเขียนบนัทึกถึงเพื่อนร่วมงานเสมอโดยไม่ไดพู้ดแลกเปล่ียนความคิดเห็น
เวน้แต่จะเป็นความตอ้งการจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

 

3.10 กลุ่มการแบ่งปันข้อมูลสารสนเทศ จ านวน 4 ข้อ 

58) พอใจท่ีจะจัดหาข้อมูลในหน่วยงานท่ีดูแลให้กับผู ้มีส่วนเก่ียวข้องทุกคน/

หน่วยงาน 

59) ตกแต่งขอ้มูลในหน่วยงานใหเ้ฉพาะคน/หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

60) ไม่เปิดเผยขอ้มูลของหน่วยงานตนเองต่อบุคคล/หน่วยงานใดๆ ถ้าเช่ือว่านัน่จะ

เป็นสาเหตุของความเสียหาย 
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61) จดัหาขอ้มูลในหน่วยงานให้กบับุคคลอ่ืนหรือองค์การต่อเม่ือมีการแสดงความ
ตอ้งการผา่นจดหมายหรือบนัทึกท่ีเป็นทางการ 

 

3.11 กลุ่มการรับและการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ จ านวน 3 ข้อ 

62) รับขอ้มูลข่าวสารและตั้งใจท่ีจะเผยแพร่ใหผู้อ่ื้นหากขอ้มูลนั้นมีประโยชน์ 

63) รับขอ้มูลและพยายามน าไปใชป้ระโยชน์ 
64) อ่านแค่ขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบังานเท่านั้น 

 

3.12 กลุ่มการแสวงหาข้อมูลสารสนเทศ จ านวน 1 ข้อ 

65) รู้วา่ควรไปท่ีไหน ตอ้งถามใคร และรู้วา่ท าอยา่งไรจึงจะไดข้อ้มูลท่ีตอ้งการ 

 

3.13 กลุ่มการให้ข้อมูลสารสนเทศเกีย่วกบังาน จ านวน 2 ข้อ 

66) สามารถอธิบายขั้นตอนการท างานของท่านไดอ้ยา่งชดัเจน 

67) เปิดกวา้งให ้เพื่อนร่วมงานสามารถสอบถามไดเ้ม่ือไม่แน่ใจเก่ียวกบังาน 

 

  3.14 กลุ่มการลดความไม่แน่นอนของงาน จ านวน 2 ข้อ 

68) ไม่ถามค าถามเพื่อนร่วมงานเก่ียวกบัภารกิจท่ีตอ้งท าแมว้า่จะยงัไม่เขา้ใจทั้งหมด 

69) ไม่ต้องการปรึกษากับเพื่อนร่วมงานเพื่อให้พบว่าอะไรคือความต้องการของ
ภารกิจถึงแมว้า่ภารกิจนั้นจะยงัก ากวม 

 

3.15 กลุ่มการให้ค าแนะน า จ านวน 1 ข้อ 

70) บางคร้ังใหค้  าแนะน าต่อเพื่อนร่วมงานและเสนอความช่วยเหลือเม่ือมีความจ าเป็น 

 

3.16 กลุ่มการโน้มน้าว จ านวน 2 ข้อ 

71) มีความสามารถในการโนม้นา้วเพื่อนร่วมงานใหเ้ช่ือในส่ิงท่ีท่านพูด 

72) มีความสามารถท่ีจะโนม้นา้ว เพื่อนร่วมงาน เพื่อใหเ้ขา/เธอเปล่ียนใจ 
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3.17 กลุ่มการสร้างเครือข่าย จ านวน 2 ข้อ 

73) มีความสามารถในการคบหาสมาคมกบัผูค้นในทุกระดบัในองคก์าร 

74) เป็นท่ีรู้จกัดีเพียงแค่ในแผนกของท่าน 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

แบบสอบถามทีใ่ช้ในการส ารวจ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

คณะสถิติประยกุต ์สาขาการจดัการระบบสารสนเทศ 

 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  

118 ถนนเสรีไทยแขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ  

กรุงเทพฯ 10240 

1 มิถุนายน 2555 

เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อส ารวจปัจจยัทางคุณลกัษณะขีดความสามารถทางการส่ือสาร

เชิงองคก์ารท่ีมีอิทธิพลต่อวธีิปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันาซอฟตแ์วร์ 

เรียน ท่านเจา้ของกิจการหรือผูจ้ดัการดา้นการพฒันาซอฟตแ์วร์ 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย แบบสอบถามส าหรับบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาซอฟตแ์วร์ 

 ดิฉันนางสาวณัฐรินท์ เดชะสกุล เป็นนักศึกปริญญาโทหลกัสูตรวิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาการ

จดัการระบบสารสนเทศ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ก าลงัท าวิทยานิพนธ์เก่ียวกับ

ปัจจยัทางดา้นขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารท่ีมีอิทธิพลต่อวธีิปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันาซอฟตแ์วร์

ของบุคลากรทางดา้นการพฒันาซอฟตแ์วร์ในประเทศไทย วิทยานิพนธ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการส าเร็จการศึกษา

ของหลักสูตร คณะผูว้ิจัยจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องได้ข้อมูลจากบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันา

ซอฟต์แวร์ในหน่วยงานของท่าน เพ่ือน ามาประกอบการวิจัยโดยขอรับรองว่าขอ้มูลท่ีได้รับมาจะถูกเก็บเป็น

ความลบั และจะเผยแพร่ในลกัษณะขอ้มูลโดยรวมเท่านั้น 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ขอ้มูลดงักล่าว จะเป็นพระคุณยิง่ 

  ขอแสดงความนบัถือ 

  นางสาวณฐัรินท ์เดชะสกลุ 

หากมีขอ้สงสยักรุณาติดต่อ  น.ส.ณฐัรินท ์เดชะสกลุ  โทร.0800887911 
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แบบสอบถาม 

ส่วนที ่1 คุณลกัษณะทัว่ไปขององค์การ  

ค าช้ีแจง ค าถามในแบบสอบถามน้ีเป็นคุณลกัษณะทัว่ไปขององคก์ารมี 1 หนา้ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นตวัแทน

จากองคก์าร 

คุณลกัษณะทัว่ไปขององค์การ 

1. ในองคก์ารของท่านมีพนกังานมีประมาณก่ีคน …………………………………. คน 

2. ระยะเวลาการด าเนินกิจการขององคก์ารของท่าน  นอ้ยกวา่ 1 ปี  – 5 ปี – 10 ปี 

     – 15 ปี – 20 ปี ปีข้ึนไป 

2. โดยส่วนใหญ่แลว้องคก์ารของท่านพฒันาซอฟตแ์วร์เพ่ือสนบัสนุนระบบงานประเภทใด (กรุณาเลอืก 1 ค าตอบ) 

  ระบบงานท่ีเก่ียวกบัการผลิตสินคา้อุตสาหกรรม 

  ระบบงานท่ีเก่ียวกบัการขนส่งและการคมนาคม 

  ระบบงานท่ีเก่ียวกบัโรงแรม บา้นพกั อพาร์ทเมนตแ์ละภตัตาคาร 

  ระบบงานท่ีเก่ียวกบัการศึกษา (การจดัตารางเรียนตารางสอน การจดัแบบส ารวจ การสืบคน้ส่ิงพิมพ ์เป็นตน้) 

  ระบบงานท่ีเก่ียวกบัการแพทย ์การพยาบาลและการสังคมสงเคราะห์ 

   ระบบงานท่ีเก่ียวกบัการเงิน การธนาคาร และการประกนัภยั 

  ระบบงานท่ีเก่ียวกบัการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย ์

  ระบบงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการส่ือและส่ิงพิมพ ์

  ระบบงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง 

 ระบบขายและการตลาด (sales and marketing systems) เช่น การประมวลผลค าส่ังซ้ือ การวเิคราะห์ตลาด 

การวเิคราะห์ราคา การคาดการณ์แนวโนม้การขาย เป็นตน้ 

  ระบบการบริหารสินคา้คงคลงั (inventory systems) 

ระบบบญัชีและการเงิน (finance and accounting systems) เช่น บญัชีลูกหน้ี วเิคราะห์กลุ่มธุรกิจ การจดัท า

งบประมาณ การวางแผนก าไร เป็นตน้ 

ระบบทรัพยากรมนุษย ์(human resources systems) เช่น การอบรมและการพฒันา การวางแผนทรัพยากร

มนุษย ์เงินเดือนพนกังาน เป็นตน้ 

อ่ืนๆ (กรุณาระบุ) …………………………………………………………………………… 
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ส่วนที ่2 คุณลกัษณะทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง 

 ค าถามในแบบสอบถามน้ี แบ่งออกเป็น 3 ส่วนยอ่ย ดงัน้ี 

 ส่วนยอ่ยท่ี 1 คุณลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนยอ่ยท่ี 2 พฤติกรรมหรือทกัษะทางการส่ือสาร 

 ส่วนยอ่ยท่ี 3 การใชว้ธีิปฏิบติัเชิงบริหารในการพฒันาซอฟตแ์วร์ 

ส่วนย่อยที ่1 คุณลกัษณะทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ค าช้ีแจง  ค  าถามต่อไปน้ีเป็นค าถามท่ีเก่ียวกบัคุณลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่อง    ท่ีตรงกบัความเป็นจริงและเหมาะสมกบัท่านมากท่ีสุด 

1.1. เพศ   ชาย  หญิง  

1.2. อาย ุ    20 - 24 ปี  - 29 ปี  - 34 ปี  - 39 ปี  

  - 44 ปี  - 49 ปี  - 54 ปี  - 60 ปี  60 ปีข้ึนไป  

1.2. ประวติัการศึกษา 

กรุณาระบุสาขา ในแต่ละระดบัการศึกษา 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 

 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer: BC) หรือระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (Business 

Information System: BIS) 

 เทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology: IT)  
เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ (Computer Technology: CT) 
คอมพิวเตอร์กราฟิก (Computer Graphic: CG) 
 อ่ืน ๆ (กรุณาระบุ) …………………………………………………….. 

ปริญญาตรี 

 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer: BC) หรือระบบสารสนเทศทางธุรกิจ    (Business 
Information System: BIS) 
 วทิยาการคอมพิวเตอร์ หรือ วทิยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computer Science: CS) 

 วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering: CE) หรือ วศิวกรรมคอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์   (Software Engineering: SE) 
 เทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology: IT) หรือ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
(Information Technology and Communication: ICT) 
คอมพิวเตอร์กราฟิก (Computer Graphic: CG) 
 อ่ืน ๆ (กรุณาระบุ) …………………………………………………….. 
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 ปริญญาโท 

 การบริหารระบบสารสนเทศ (Information Technology Management: ITM) หรือ ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร (Management Information System: MIS) หรือ การจดัการระบบสารสนเทศ 
(Information System Management: ISM) 
 วทิยาการคอมพิวเตอร์ หรือ วทิยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computer Science: CS) 

 วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering: CE) หรือ วศิวกรรมคอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์   (Software Engineering: SE)  
 เทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology: IT) หรือ เทคโนโลยกีารส่ือสาร (Communication 
Technology) 
คอมพิวเตอร์กราฟิก (Computer Graphic: CG) 
 อ่ืน ๆ (กรุณาระบุ) …………………………………………………….. 

ปริญญาเอก 

 การบริหารระบบสารสนเทศ (Information Technology Management: ITM) หรือ ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร (Management Information System: MIS) หรือ การจดัการระบบสารสนเทศ 
(Information System Management: ISM) 
 วทิยาการคอมพิวเตอร์ หรือ วทิยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computer Science: CS) 

 วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering: CE) หรือ วศิวกรรมคอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์   (Software Engineering: SE)  
 เทคโนโลยกีารส่ือสาร (Communication Technology) 
คอมพิวเตอร์กราฟิก (Computer Graphic: CG) 
 อ่ืน ๆ (กรุณาระบุ) …………………………………………………….. 

1.4. ต าแหน่งงานปัจจุบนั  ผูจ้ดัการโครงการ/หวัหนา้โครงการ  นกัวเิคราะห์และออกแบบระบบ 

   ผูช่้วยนกัวเิคราะห์และออกแบบระบบ นกัออกแบบและพฒันากราฟิก 

 โปรแกรมเมอร์/นกัพฒันาโปรแกรม ผูดู้แลระบบฐานขอ้มลู   

ผูดู้แลระบบเครือข่ายโครงการ ผูท้ดสอบระบบ   

 ผูส้นบัสนุนไอที   อ่ืนๆ (กรุณาระบุ).................................. 

1.5. ระยะเวลาท่ีท างานในต าแหน่งงานปัจจุบนั  นอ้ยกวา่ 1 ปี  – 5 ปี – 10 ปี 

             – 15 ปี – 20 ปี ปีข้ึนไป 

1.6. ระยะเวลาท่ีท างานในองคก์ารปัจจุบนั   นอ้ยกวา่ 1 ปี  – 5 ปี – 10 ปี 

– 15 ปี – 20 ปี ปีข้ึนไป 

1.7. ประสบการณ์ท างาน (ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั)  นอ้ยกวา่ 1 ปี  – 5 ปี – 10 ปี

      – 15 ปี – 20 ปี ปีข้ึนไป 

1.8. ระยะเวลาท่ีท างานในต าแหน่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาซอฟตแ์วร์ 

      นอ้ยกวา่ 1 ปี  – 5 ปี – 10 ปี 

– 15 ปี – 20 ปี ปีข้ึนไป 
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ส่วนย่อยที ่2 พฤตกิรรมหรือทกัษะทางการส่ือสาร 

โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ในช่องระดบัความคิดเห็น โดยขอใหท่้านพิจารณาถึงพฤติกรรมหรือขีดความสามารถในการส่ือสาร

ของตวัท่านเอง 

ระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมหรือขีดความสามารถในการส่ือสารแบ่งเป็น 5 ระดบั : 

5 = เห็นดว้ยอยา่งยิง่, 4 = เห็นดว้ย, 3 = ค่อนขา้งเห็นดว้ย, 2 = ไม่เห็นดว้ย, 1 = ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

รายการ 5 4 3 2 1 
2.1 ไม่โตแ้ยง้กบัเพ่ือนร่วมงานแมว้่าท่านจะยงัไม่แน่ใจวา่อีกฝ่ายถูกหรือไม่      
2.2 เป็นคนตรงไปตรงมาท่ีจะบอกวา่เพ่ือนร่วมงานผดิ      
2.3 ไม่ท าใหใ้ครก็ตามในองคก์ารโกรธ/ไม่พอใจโดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูท่ี้อยูใ่นต าแหน่งท่ีสูงกวา่      
2.4 แสดงความคิดเห็นออกมาอยา่งอิสระโดยปราศจากการค านึงถึงบุคคลท่ีเพ่ือนร่วมงานก าลงัอา้ง
ถึง 

     

2.5 ไม่เคยแสดงอารมณ์ท่ีบ่งบอกถึงความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจในการท างานกบัเพ่ือนร่วมงาน      
2.6 บอกเพ่ือนร่วมงานชดัเจนวา่รู้สึกอยา่งไรไม่วา่จะรู้สึกพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจในการท างานกบั
พวกเขา 

     

2.7 แสดงความรู้สึกอยา่งตรงไปตรงมาวา่ชอบหรือไม่ชอบงานท่ีท าอยูปั่จจุบนั      
2.8 พดูอยา่งมีสติ และใจเยน็แมอ้ยูใ่นสถานการณ์วกิฤติ      
2.9 อธิบายหรือรายงานเหตุการณ์ในลกัษณะกระวนกระวายเสมอ      
2.10 อ่อนไหวมากต่ออะไรก็ตามท่ีคนอ่ืนพดูโดยเฉพาะอยา่งยิง่การวิจารณ์ดา้นลบ      
2.11 ไม่เคยถูกกวนใจจากค าวิจารณ์ของผูอ่ื้น      
2.12 รู้วา่ควรแสดงความเคารพใคร ท่ีไหน เม่ือไหร่ในขณะท่ีอยูใ่นองคก์าร      
2.13 พดูจาสุภาพแมก้บับุคคลท่ีท่านไม่ไดเ้คารพ      
2.14 ในการส่ือสารของท่านเป็นไปตามสายงานค าส่ัง      
2.15 ในการใหค้  าปรึกษาผูอ่ื้น ไม่ไดเ้ป็นการบ่อนท าลายอ านาจอนัชอบธรรมของใคร      
2.16 มีความช านาญในการสรรหาถอ้ยค าและวธีิการพดูกบับุคคลท่ีอยูใ่นต าแหน่งท่ีแตกต่างกนัใน
องคก์าร   และในแต่ละสถานการณ์ 

     

2.17 พดูในส่ิงท่ีท่านคิดวา่เพ่ือนร่วมงานตอ้งการฟัง      
2.18 แสดงออกวา่ท่านรู้สึกอยา่งไรแมว้า่จะเป็นส่ิงท่ีเพ่ือนร่วมงานไม่พึงประสงค ์      
2.19 พดูเก่ียวกบัหวัขอ้ใดๆ ในเวลาใดก็ตามท่ีตอ้งการ      
2.20 มีความสามารถพดูตลกขดัจงัหวะการสนทนาท่ีเคร่งเครียดเพื่อลดความตึงเครียด      
2.21 พดูจาสุภาพมากข้ึน เตม็ไปดว้ยความเคารพ และ ถ่อมตวักบัผูท่ี้อาวุโสกวา่หรืออยูใ่นต าแหน่ง
งานท่ีสูงกวา่มากกวา่การพดูกบัผูท่ี้อ่อนกวา่หรือยูใ่นต าแหน่งงานท่ีต ่ากวา่ 

     

2.22 พดูดว้ยน ้าเสียงสุภาพและนุ่มนวลเหมือนกนักบัทุกคนทุกระดบัในองคก์าร      
2.23 พดูหรือฟังดว้ยใบหนา้ท่ียิม้แยม้ สบตา และใหค้วามสนใจในส่ิงท่ีผูพ้ดูพูด      
2.24 พดู ฟัง และ ท างานทุกอยา่งในเวลาเดียวกนัโดยไม่สนใจผูท่ี้ก าลงัสนทนาดว้ย      
2.25 ชอบท่ีจะเดินหนีหรืออยูค่นเดียวมากกวา่ท่ีจะยิม้และสนทนากบัคนท่ีไม่คุน้เคย      
2.26 พดูดว้ยความเป็นมิตรแมก้บับุคคลท่ีไม่ชอบ      
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รายการ 5 4 3 2 1 
2.27 รู้วธีิท่ีจะกล่าวถึง (อา้งอิงถึง) ตนเองและผูอ่ื้นกบัผูท่ี้ส่ือสารดว้ย ในสถานการณ์ท่ีต่างกนั      
2.28 มกัจะสนทนากบัเพ่ือนร่วมงานดว้ยวธีิท่ีเป็นทางการทั้งในเวลาท างานและนอกเหนือเวลา
ท างาน 

     

2.29 ใชว้ธีิการพดูท่ีแตกต่างกนักบัเพ่ือนร่วมงานในเวลาท างาน มากกว่า นอกเวลาท างาน โดย
ข้ึนอยูก่บัระดบัความสัมพนัธ์ 

     

2.30 ไม่เคยเรียกช่ือเล่นเพ่ือนร่วมงานในท่ีสาธารณะ      
2.31 มกัจะพดูถึงแต่ความส าเร็จของตนเอง      
2.32 มีความถ่อมตวัเม่ือถูกผูอ่ื้นยกยอ่งสรรเสริญ      
2.33 ยอมรับค าชมโดยไม่รู้สึกเขินอาย      
2.34 ท าเหมือนกบัวา่ก าลงัตั้งใจฟังในขณะท่ีความจริงแลว้ไม่ไดส้นใจในส่ิงท่ีก าลงัไดย้นิ      
2.35 รู้วา่อะไรท่ีเพ่ือนร่วมงานตอ้งการโดยท่ีไม่ตอ้งบอก      
2.36 ฟังทุกส่ิงท่ีเพ่ือนร่วมงานพดูโดยไม่ขดัจงัหวะหรือกล่าววิจารณ์      
2.37 ตั้งใจฟัง เพ่ือนร่วมงาน อยา่งระมดัระวงั ถา้เป็นไปไดใ้หค้  าแนะน าแก่พวกเขา      
2.38 รับฟังส่ิงท่ีเพ่ือนร่วมงาน ตอ้งการพดู และพยายามเขา้ใจสถานการณ์ของเขา      
2.39 สามารถเสนอแนวความคิดใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานต่อเพ่ือนร่วมงาน      
2.40 เขา้ใจและอธิบายสถานการณ์ท่ีเป็นอยูใ่นองคก์ารไดดี้      
2.41 สามารถบรรยายส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากมุมมองของตน      
2.42 มีความสามารถในการวเิคราะห์สถานการณ์ และสามารถคาดการณ์ผลท่ีตามมาในแต่ละ
สถานการณ์ได ้

     

2.43 สามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นหรือโตแ้ยง้เก่ียวกบัความรู้ท่ีตนมี      
2.44 สามารถพดูกบัใครก็ไดเ้ก่ียวกบัอะไรก็ตามท่ีเกิดข้ึนในสถานการณ์ใดก็ได ้      
2.45 ใหข้อ้มลูยอ้นกลบัต่อเพ่ือนร่วมงานเป็นประจ า เพื่อใหพ้วกเขาทราบถึงสถานะของงานตนเอง      
2.46 ใหข้อ้มลูยอ้นกลบัต่อเพ่ือนร่วมงานก็ต่อเม่ือพวกเขาร้องขอ      
2.47 ใหข้อ้มลูยอ้นกลบัต่อเพ่ือนร่วมงานแมว้า่พวกเขาจะไม่เรียกร้อง      
2.48 ใหข้อ้มลูยอ้นกลบัเชิงบวกเท่านั้น และอาจจะบิดเบือนขอ้มลูยอ้นกลบัเชิงลบเม่ือรู้วา่มนัอาจจะ
ท าใหเ้พ่ือนร่วมงานไม่พอใจ 

     

2.49 ใหข้อ้มลูยอ้นกลบัเชิงลบเพ่ือท าใหแ้น่ใจวา่ปัญหาจะไดรั้บการดูแล      
2.50 ใหท้ั้งข่าวดีและข่าวร้ายต่อเพ่ือนร่วมงานอยา่งตรงไปตรงมา โดยไม่สนใจวา่ผลลพัธ์จะเป็น
อยา่งไร 

     

2.51 มีความใส่ใจต่อขอ้มลูยอ้นกลบัท่ีไดรั้บจากเพ่ือนร่วมงานและน าไปใชท้นัที      
2.52 ไม่ถามเพ่ือนร่วมงานแมว้า่ขอ้มลูยอ้นกลบัจะไม่ชดัเจน      
2.53 พยายามท่ีจะแปลความขอ้มลูยอ้นกลบัท่ีไดรั้บจากเพ่ือนร่วมงานและคิดออกวา่ขอ้มลูนั้น
หมายถึงอะไร 

     

2.54 ไม่รู้สึกตอ้งการท่ีจะรับขอ้มลูยอ้นกลบัจากเพ่ือนร่วมงานเก่ียวกบังาน      
2.55 มกัจะพดูบอกเพ่ือนร่วมงานเก่ียวกบัความคืบหนา้ของการด าเนินงาน      
2.56 ไม่เพียงแต่พดูน าเสนอขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบังานใหเ้พ่ือนร่วมงานฟังเท่านั้นแต่ยงัมีเอกสาร
ประกอบ 
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รายการ 5 4 3 2 1 
2.57 มกัจะเขียนบนัทึกถึงเพ่ือนร่วมงานเสมอโดยไม่ไดพ้ดูแลกเปล่ียนความคิดเห็นเวน้แต่จะเป็น
ความตอ้งการจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

     

2.58 พอใจท่ีจะจดัหาขอ้มลูในหน่วยงานท่ีดูแลใหก้บัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกคน/หน่วยงาน      
2.59 ตกแต่งขอ้มลูในหน่วยงานให้เฉพาะคน/หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง      
2.60 ไม่เปิดเผยขอ้มลูของหน่วยงานตนเองต่อบุคคล/หน่วยงานใดๆ ถา้เช่ือวา่นัน่จะเป็นสาเหตุของ
ความเสียหาย 

     

2.61 จดัหาขอ้มลูในหน่วยงานใหก้บับุคคลอ่ืนหรือองคก์ารต่อเม่ือมีการแสดงความตอ้งการผา่น
จดหมายหรือบนัทึกท่ีเป็นทางการ 

     

2.62 รับขอ้มลูข่าวสารและตั้งใจท่ีจะเผยแพร่ให้ผูอ่ื้นหากขอ้มลูนั้นมีประโยชน์      
2.63 รับขอ้มลูและพยายามน าไปใชป้ระโยชน์      
2.64 อ่านแค่ขอ้มลูข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบังานเท่านั้น      
2.65 รู้วา่ควรไปท่ีไหน ตอ้งถามใคร และรู้วา่ท าอยา่งไรจึงจะไดข้อ้มลูท่ีตอ้งการ      
2.66 สามารถอธิบายขั้นตอนการท างานของท่านไดอ้ยา่งชดัเจน      
2.67 เปิดกวา้งให ้เพ่ือนร่วมงานสามารถสอบถามไดเ้ม่ือไม่แน่ใจเก่ียวกบังาน      
2.68 ไม่ถามค าถามเพ่ือนร่วมงานเก่ียวกบัภารกิจท่ีตอ้งท าแมว้า่จะยงัไม่เขา้ใจทั้งหมด      
2.69 ไม่ตอ้งการปรึกษากบัเพ่ือนร่วมงานเพ่ือให้พบวา่อะไรคือความตอ้งการของภารกิจถึงแมว้า่
ภารกิจนั้นจะยงัก ากวม 

     

2.70 บางคร้ังใหค้  าแนะน าต่อเพ่ือนร่วมงานและเสนอความช่วยเหลือเม่ือมีความจ าเป็น      
2.71 มีความสามารถในการโนม้นา้วเพ่ือนร่วมงานใหเ้ช่ือในส่ิงท่ีท่านพดู      
2.72 มีความสามารถท่ีจะโนม้นา้ว เพ่ือนร่วมงาน เพ่ือให้เขา/เธอเปล่ียนใจ      
2.73 มีความสามารถในการคบหาสมาคมกบัผูค้นในทุกระดบัในองคก์าร      
2.74 เป็นท่ีรู้จกัดีเพียงแค่ในแผนกของท่าน      
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ส่วนย่อยที ่3 การปฏบิัตเิชิงบริหารในการพฒันาซอฟต์แวร์ 
 

โปรดใส่เคร่ืองหมาย ในช่องท่ีสอดคลอ้งกบัการปฏิบติังานเชิงบริหารการพฒันาซอฟตแ์วร์ขององคก์ารของท่านมากท่ีสุด 

หมายเหตุ :          5 = มากท่ีสุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = นอ้ย, 1 = นอ้ยท่ีสุด 

รายการ 5 4 3 2 1 
โครงสร้างองคก์ารและวธีิปฏิบติัเชิงบริหาร 
3.1. มีผูจ้ดัการโครงการทางดา้นซอฟตแ์วร์ทุกๆ โครงการ      
3.2. มีแผนการประกนัคุณภาพซอฟตแ์วร์      
3.2. ก าหนดใหมี้งานควบคุมการเปล่ียนแปลงในแต่ละโครงการ      
3.4. มีวธีิการท่ีท าใหแ้น่ใจไดว้า่ ผูใ้ชห้รือลูกคา้ เขา้มามีส่วนร่วมในทุกระยะของโครงการ      
3.5. ท  าใหแ้น่ใจวา่มีทรัพยากรส าคญั(ท่ีไม่ใช่ซอฟตแ์วร์)สอดคลอ้งกบัแผน      
3.6. ใชว้ธีิการสร้างตน้แบบในการตรวจสอบความตอ้งการของซอฟตแ์วร์      
มาตรฐานและขั้นตอนวธีิ 
3.7. มีการประเมินอยา่งเป็นทางการในดา้นความเส่ียง, ผลประโยชน์ และการใชง้านไดข้อง
โครงการก่อนท่ีจะมีการผกูมดัตามสัญญา 

     

3.8. มีการประยกุตใ์ชม้าตรฐานร่วมกนัในการเขียนโปรแกรมของแต่ละโครงการ      
3.9. มีรูปแบบวธีิการอยา่งเป็นทางการส าหรับการประมาณแรงงาน, ตารางเวลา และราคา      
3.10. มีการวางแผนการทดสอบขั้นตอนวธีิก่อนท่ีจะเร่ิมเขียนโปรแกรม      
3.11. มีการทบทวนสถานะของโครงการเป็นระยะๆ โดยผูบ้ริหาร      
3.12. มีรูปแบบวธีิการท่ีเป็นทางการส าหรับการส่งมอบผลงานจากกลุ่มหน่ึงไปยงัอีกกลุ่มหน่ึง      
3.12. มีการทดสอบอยา่งอิสระโดยผูใ้ชง้านหรือโดยทีมประกนัคุณภาพซอฟตแ์วร์      
ตวัช้ีวดั 
3.14. มีการบนัทึกค่าแรงงานท่ีประมาณไวแ้ละส่งกลบัค่าแรงงานท่ีใชจ้ริงเขา้สู่กระบวนการ
ประมาณการ 

     

3.15. จดบนัทึกปัญหาหลงัการติดตั้งและติดตามประสิทธิผลของการแกปั้ญหา      
3.16. มีการบนัทึกขอ้มลูระบบทุกเวอร์ชนั และระบบท่ีหลากหลายสามารถสร้างใหม่ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและรวดเร็ว 

     

การควบคุมกระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ 
3.17. การจดัท าการประมาณการทรัพยากร, ตารางเวลา และการเปล่ียนแปลง สามารถท าได้
เฉพาะผูจ้ดัการโครงการท่ีควบคุมทรัพยากรโดยตรงเท่านั้น 

     

3.18. มีขั้นตอนการควบคุมการเปล่ียนแปลงความตอ้งการ การออกแบบและเอกสาร การ
โปรแกรมและขอ้ก าหนดคุณลกัษณะของซอฟตแ์วร์ 

     

3.19. ไดรั้บการยอมรับจากทุกฝ่ายก่อนเปล่ียนแปลงแผนโครงการ      
3.20. แน่ใจวา่มีการทดสอบ/ทวนสอบทุกฟังกช์นั      

 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

ตารางแสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบั
ขดีความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางแสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบั

ขดีความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การ  
 
ตารางที ่1 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัขีดความสามารถ 

ทางการส่ือสารเชิงองคก์าร 
 

ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การ ค่าเฉลีย่ S.D. ระดบั 

ความเป็นปัจเจกนิยมต า่และการควบคุมอารมณ์    
1. ไม่โตแ้ยง้กบัเพ่ือนร่วมงานแมว้า่ท่านจะยงัไม่แน่ใจวา่อีกฝ่ายถูกหรือไม่ 3.18 1.051 ค่อนขา้งเห็นดว้ย 
2. เป็นคนตรงไปตรงมาท่ีจะบอกวา่เพ่ือนร่วมงานผิด 3.65 .826 เห็นดว้ย 
3. ไม่ท าใหใ้ครก็ตามในองคก์ารโกรธ/ไม่พอใจโดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูท่ี้อยู่
ในต าแหน่งท่ีสูงกวา่ 

3.58 .843 เห็นดว้ย 

4. แสดงความคิดเห็นออกมาอยา่งอิสระโดยปราศจากการค านึงถึงบุคคลท่ี
เพ่ือนร่วมงานก าลงัอา้งถึง 

3.03 .986 ค่อนขา้งเห็นดว้ย 

5. ไม่เคยแสดงอารมณ์ท่ีบ่งบอกถึงความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจในการ
ท างานกบัเพ่ือนร่วมงาน 

3.14 1.020 ค่อนขา้งเห็นดว้ย 

6. บอกเพ่ือนร่วมงานชดัเจนวา่รู้สึกอยา่งไรไม่วา่จะรู้สึกพึงพอใจหรือไม่
พึงพอใจในการท างานกบัพวกเขา 

3.12 .925 ค่อนขา้งเห็นดว้ย 

7. แสดงความรู้สึกอยา่งตรงไปตรงมาวา่ชอบหรือไม่ชอบงานท่ีท าอยู่
ปัจจุบนั 

3.44 .929 เห็นดว้ย 

8. พดูอยา่งมีสติ และใจเยน็แมอ้ยูใ่นสถานการณ์วกิฤติ 3.91 .835 เห็นดว้ย 
9. อธิบายหรือรายงานเหตุการณ์ในลกัษณะกระวนกระวายเสมอ 2.46 1.002 ไม่เห็นดว้ย 
10. อ่อนไหวมากต่ออะไรก็ตามท่ีคนอ่ืนพดูโดยเฉพาะอยา่งยิง่การวจิารณ์

ดา้นลบ 
2.78 .969 ค่อนขา้งเห็นดว้ย 

11. ไม่เคยถูกกวนใจจากค าวจิารณ์ของผูอ่ื้น 2.95 .927 ค่อนขา้งเห็นดว้ย 
ความเหลือ่มล า้ทางอ านาจ    
12. รู้วา่ควรแสดงความเคารพใคร ท่ีไหน เม่ือไหร่ในขณะท่ีอยูใ่นองคก์าร 4.03 .767 เห็นดว้ย 
13. พดูจาสุภาพแมก้บับุคคลท่ีท่านไม่ไดเ้คารพ 4.05 .725 เห็นดว้ย 
14. ในการส่ือสารของท่านเป็นไปตามสายงานค าสัง่ 3.82 .747 เห็นดว้ย 
15. ในการใหค้  าปรึกษาผูอ่ื้น ไม่ไดเ้ป็นการบ่อนท าลายอ านาจอนัชอบ
ธรรมของใคร 

4.04 .691 เห็นดว้ย 



120 

 

ตารางที ่1 (ต่อ) 

ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การ ค่าเฉลีย่ S.D. ระดบั 

การหลกีเลีย่งความไม่แน่นอน    
16. มีความช านาญในการสรรหาถอ้ยค าและวธีิการพดูกบับุคคลท่ีอยูใ่น

ต าแหน่งท่ีแตกต่างกนัในองคก์าร   และในแต่ละสถานการณ์ 
3.69 .801 เห็นดว้ย 

17. พดูในส่ิงท่ีท่านคิดวา่เพ่ือนร่วมงานตอ้งการฟัง 3.41 .842 เห็นดว้ย 
18. แสดงออกวา่ท่านรู้สึกอยา่งไรแมว้า่จะเป็นส่ิงท่ีเพ่ือนร่วมงานไม่พึง

ประสงค ์
3.06 .878 ค่อนขา้งเห็นดว้ย 

19. พดูเก่ียวกบัหวัขอ้ใดๆ ในเวลาใดก็ตามท่ีตอ้งการ 2.88 .940 ค่อนขา้งเห็นดว้ย 
25. ชอบท่ีจะเดินหนีหรืออยูค่นเดียวมากกวา่ท่ีจะยิม้และสนทนากบัคนท่ี

ไม่คุน้เคย 
2.43 1.034 ไม่เห็นดว้ย 

26. พดูดว้ยความเป็นมิตรแมก้บับุคคลท่ีไม่ชอบ 3.54 .846 เห็นดว้ย 
27. รู้วธีิท่ีจะกล่าวถึง (อา้งอิงถึง) ตนเองและผูอ่ื้นกบัผูท่ี้ส่ือสารดว้ย ใน

สถานการณ์ท่ีต่างกนั 
3.71 .633 เห็นดว้ย 

28. มกัจะสนทนากบัเพ่ือนร่วมงานดว้ยวธีิท่ีเป็นทางการทั้งในเวลาท างาน
และนอกเหนือเวลาท างาน 

3.08 1.017 ค่อนขา้งเห็นดว้ย 

29. ใชว้ธีิการพดูท่ีแตกต่างกนักบัเพ่ือนร่วมงานในเวลาท างาน มากกวา่ 
นอกเวลาท างาน โดยข้ึนอยูก่บัระดบัความสมัพนัธ์ 

3.40 .963 ค่อนขา้งเห็นดว้ย 

30. ไม่เคยเรียกช่ือเล่นเพ่ือนร่วมงานในท่ีสาธารณะ 1.79 1.042 ไม่เห็นดว้ยท่ีสุด 
ความเป็นชายต า่    
31. มกัจะพดูถึงแต่ความส าเร็จของตนเอง 1.99 .891 ไม่เห็นดว้ย 
32. มีความถ่อมตวัเม่ือถูกผูอ่ื้นยกยอ่งสรรเสริญ 3.74 .837 เห็นดว้ย 
33. ยอมรับค าชมโดยไม่รู้สึกเขินอาย 3.05 .931 ค่อนขา้งเห็นดว้ย 
การเข้าใจความรู้สึกของผู้อืน่    
34. ท าเหมือนกบัวา่ก าลงัตั้งใจฟังในขณะท่ีความจริงแลว้ไม่ไดส้นใจใน

ส่ิงท่ีก าลงัไดย้นิ 
2.44 1.048 ไม่เห็นดว้ย 

35. รู้วา่อะไรท่ีเพ่ือนร่วมงานตอ้งการโดยท่ีไม่ตอ้งบอก 3.15 .805 ค่อนขา้งเห็นดว้ย 
36. ฟังทุกส่ิงท่ีเพ่ือนร่วมงานพดูโดยไม่ขดัจงัหวะหรือกล่าววจิารณ์ 3.63 .813 เห็นดว้ย 
37. ตั้งใจฟัง เพ่ือนร่วมงาน อยา่งระมดัระวงั ถา้เป็นไปไดใ้หค้  าแนะน าแก่

พวกเขา 
3.85 .771 เห็นดว้ย 

38. รับฟังส่ิงท่ีเพ่ือนร่วมงาน ตอ้งการพดู และพยายามเขา้ใจสถานการณ์
ของเขา 

3.95 .721 เห็นดว้ย 
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ตารางที ่1 (ต่อ) 
 

ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การ ค่าเฉลีย่ S.D. ระดบั 

การรับรู้ทีซั่บซ้อน    
39. สามารถเสนอแนวความคิดใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานต่อเพ่ือนร่วมงาน 3.88 .721 เห็นดว้ย 
40. เขา้ใจและอธิบายสถานการณ์ท่ีเป็นอยูใ่นองคก์ารไดดี้ 3.64 .785 เห็นดว้ย 
41. สามารถบรรยายส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากมุมมองของตน 3.84 .663 เห็นดว้ย 
42. มีความสามารถในการวเิคราะห์สถานการณ์ และสามารถคาดการณ์ผล

ท่ีตามมาในแต่ละสถานการณ์ได ้
3.76 .696 เห็นดว้ย 

43. สามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นหรือโตแ้ยง้เก่ียวกบัความรู้ท่ีตนมี 3.97 .697 เห็นดว้ย 
44. สามารถพดูกบัใครก็ไดเ้ก่ียวกบัอะไรก็ตามท่ีเกิดข้ึนในสถานการณ์ใด

ก็ได ้
3.59 .850 เห็นดว้ย 

การให้ข้อมูลย้อนกลบั    
45. ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัต่อเพ่ือนร่วมงานเป็นประจ า เพ่ือใหพ้วกเขาทราบ

ถึงสถานะของงานตนเอง 
3.41 .882 เห็นดว้ย 

46. ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัต่อเพ่ือนร่วมงานก็ต่อเม่ือพวกเขาร้องขอ 3.45 .845 เห็นดว้ย 
47. ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัต่อเพ่ือนร่วมงานแมว้า่พวกเขาจะไม่เรียกร้อง 2.92 1.003 ค่อนขา้งเห็นดว้ย 
48. ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเชิงบวกเท่านั้น และอาจจะบิดเบือนขอ้มูลยอ้นกลบั

เชิงลบเม่ือรู้วา่มนัอาจจะท าใหเ้พ่ือนร่วมงานไม่พอใจ 
2.79 1.008 ค่อนขา้งเห็นดว้ย 

49. ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเชิงลบเพ่ือท าใหแ้น่ใจวา่ปัญหาจะไดรั้บการดูแล 3.18 .874 ค่อนขา้งเห็นดว้ย 
50. ใหท้ั้งข่าวดีและข่าวร้ายต่อเพ่ือนร่วมงานอยา่งตรงไปตรงมา โดยไม่

สนใจวา่ผลลพัธ์จะเป็นอยา่งไร 
3.12 .906 ค่อนขา้งเห็นดว้ย 

การรับข้อมูลย้อนกลบั    
51. มีความใส่ใจต่อขอ้มูลยอ้นกลบัท่ีไดรั้บจากเพ่ือนร่วมงานและน าไปใช้

ทนัที 
3.56 .768 เห็นดว้ย 

52. ไม่ถามเพ่ือนร่วมงานแมว้า่ขอ้มูลยอ้นกลบัจะไม่ชดัเจน 2.44 1.000 ไม่เห็นดว้ย 
53. พยายามท่ีจะแปลความขอ้มูลยอ้นกลบัท่ีไดรั้บจากเพ่ือนร่วมงานและ

คิดออกวา่ขอ้มูลนั้นหมายถึงอะไร 
3.65 .733 เห็นดว้ย 

54. ไม่รู้สึกตอ้งการท่ีจะรับขอ้มูลยอ้นกลบัจากเพ่ือนร่วมงานเก่ียวกบังาน 2.46 1.061 ไม่เห็นดว้ย 
การพูดและเขียนรายงาน    
55. มกัจะพดูบอกเพ่ือนร่วมงานเก่ียวกบัความคืบหนา้ของการด าเนินงาน 3.75 .757 เห็นดว้ย 
56. ไม่เพียงแต่พดูน าเสนอขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบังานใหเ้พ่ือนร่วมงานฟัง

เท่านั้นแต่ยงัมีเอกสารประกอบ 
3.27 .871 ค่อนขา้งเห็นดว้ย 
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ตารางที ่1 (ต่อ) 
 

ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การ ค่าเฉลีย่ S.D. ระดบั 
57. มกัจะเขียนบนัทึกถึงเพ่ือนร่วมงานเสมอโดยไม่ไดพ้ดูแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นเวน้แต่จะเป็นความตอ้งการจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
2.50 1.016 ไม่เห็นดว้ย 

การแบ่งปันข้อมูลสารสนเทศ    
58. พอใจท่ีจะจดัหาขอ้มูลในหน่วยงานท่ีดูแลใหก้บัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุก

คน/หน่วยงาน 
3.42 .758 เห็นดว้ย 

59. ตกแต่งขอ้มูลในหน่วยงานใหเ้ฉพาะคน/หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 2.71 .958 เห็นดว้ย 
60. ไม่เปิดเผยขอ้มูลของหน่วยงานตนเองต่อบุคคล/หน่วยงานใดๆ ถา้เช่ือ

วา่นัน่จะเป็นสาเหตุของความเสียหาย 
4.20 .921 เห็นดว้ย 

61. จดัหาขอ้มูลในหน่วยงานใหก้บับุคคลอ่ืนหรือองคก์ารต่อเม่ือมีการ
แสดงความตอ้งการผา่นจดหมายหรือบนัทึกท่ีเป็นทางการ 

3.34 .983 ค่อนขา้งเห็นดว้ย 

การรับและน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์    
62. รับขอ้มูลข่าวสารและตั้งใจท่ีจะเผยแพร่ใหผู้อ่ื้นหากขอ้มูลนั้นมี

ประโยชน ์
3.81 .814 เห็นดว้ย 

63. รับขอ้มูลและพยายามน าไปใชป้ระโยชน์ 3.99 .736 เห็นดว้ย 
64. อ่านแค่ขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบังานเท่านั้น 2.90 1.023 ค่อนขา้งเห็นดว้ย 
การแสวงหาข้อมูลสารสนเทศ    
65. รู้วา่ควรไปท่ีไหน ตอ้งถามใคร และรู้วา่ท าอยา่งไรจึงจะไดข้อ้มูลท่ี

ตอ้งการ 
3.72 .826 เห็นดว้ย 

การให้ข้อมูลสารสนเทศ    
66. สามารถอธิบายขั้นตอนการท างานของท่านไดอ้ยา่งชดัเจน 4.00 .749 เห็นดว้ย 
67. เปิดกวา้งใหเ้พ่ือนร่วมงานสามารถสอบถามไดเ้ม่ือไม่แน่ใจเก่ียวกบั

งาน 
4.16 .689 เห็นดว้ย 

การลดความไม่แน่นอนของงาน    
68. ไม่ถามค าถามเพ่ือนร่วมงานเก่ียวกบัภารกิจท่ีตอ้งท าแมว้า่จะยงัไม่

เขา้ใจทั้งหมด 
2.45 1.015 ไม่เห็นดว้ย 

69. ไม่ตอ้งการปรึกษากบัเพ่ือนร่วมงานเพ่ือใหพ้บวา่อะไรคือความ
ตอ้งการของภารกิจถึงแมว้า่ภารกิจนั้นจะยงัก ากวม 

2.15 1.023 ไม่เห็นดว้ย 

การให้ค าแนะน า    
70. บางคร้ังใหค้  าแนะน าต่อเพ่ือนร่วมงานและเสนอความช่วยเหลือเม่ือมี

ความจ าเป็น 
3.80 .730 เห็นดว้ย 
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ตารางที ่1 (ต่อ) 
 

ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การ ค่าเฉลีย่ S.D. ระดบั 

การโน้มน้าว    
71. มีความสามารถในการโนม้นา้วเพ่ือนร่วมงานใหเ้ช่ือในส่ิงท่ีท่านพดู 3.36 .819 ค่อนขา้งเห็นดว้ย 
72. มีความสามารถท่ีจะโนม้นา้ว เพ่ือนร่วมงาน เพ่ือใหเ้ขา/เธอเปล่ียนใจ 3.28 .801 ค่อนขา้งเห็นดว้ย 
การสร้างเครือข่าย    
73. มีความสามารถในการคบหาสมาคมกบัผูค้นในทุกระดบัในองคก์าร 3.82 .866 เห็นดว้ย 
74. เป็นท่ีรู้จกัดีเพียงแค่ในแผนกของท่าน 2.99 1.194 ค่อนขา้งเห็นดว้ย 
ค่าเฉลีย่ 3.38 .381 ค่อนข้างเห็นด้วย 
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การวเิคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
การวเิคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS 

1. การทดสอบความน่าเช่ือถือ 
 

1.1 การทดสอบความน่าเช่ือถือของขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารของการ
ทดสอบแบบสอบถามคร้ังท่ี 1 

 
1.1.1 ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์าร 80 ขอ้ 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 90.9 

Excludeda 3 9.1 

Total 33 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.911 80 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean 

if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

ไม่โตแ้ยง้กบัเพื่อนร่วมงานแมว้า่จะยงัไม่แน่ใจวา่อีกฝ่ายถูกหรือไม่ 249.53 564.326 .014 .912 
ตรงไปตรงมาท่ีจะบอกวา่เพื่อนร่วมงานผดิ 249.40 546.110 .442 .909 
ไม่ท าให้ใครก็ตามในองคก์ารโกรธ/ไม่พอใจโดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูท่ี้อยูใ่นต าแหน่งท่ีสูงกวา่ 249.40 561.007 .100 .911 
แสดงความคิดเห็นออกมาอยา่งอิสระโดยปราศจากการค านึงถึงบุคคลท่ีเพื่อนร่วมงานก าลงัอา้ง
ถึง 

250.13 555.706 .225 .911 

ไม่เคยแสดงอารมณ์ท่ีบ่งบอกถึงความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจในการท างานกบัเพื่อนร่วมงาน 249.67 558.920 .154 .911 
บอกเพื่อนร่วมงานชดัเจนวา่รู้สึกอยา่งไรในการท างานกบัพวกเขา 249.73 560.478 .168 .911 
แสดงความรู้สึกอยา่งตรงไปตรงมาวา่ชอบหรือไม่ชอบงานท่ีท าอยูปั่จจุบนั 249.77 547.220 .432 .909 
พูดอยา่งมีสติ และใจเยน็แมอ้ยูใ่นสถานการณ์วิกฤติ 248.47 555.844 .323 .910 
อธิบายหรือรายงานเหตุการณ์ในลกัษณะกระวนกระวายเสมอ 250.80 561.683 .076 .912 
อ่อนไหวมากต่ออะไรก็ตามท่ีคนอ่ืนพูดโดยเฉพาะอยา่งยิง่การวิจารณ์ดา้นลบ 250.50 561.914 .064 .912 
ไม่เคยถูกกวนใจจากค าวิจารณ์ของผูอ่ื้น 250.00 558.069 .175 .911 
รู้วา่ควรแสดงความเคารพใคร ท่ีไหน เม่ือไหร่ในขณะท่ีอยูใ่นองคก์าร 248.73 543.513 .679 .908 
พูดจาสุภาพแมก้บับุคคลท่ีคุณไม่ไดเ้คารพ 248.57 541.978 .601 .908 
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 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

ปฏิบติัตามสายงานค าสั่งในการส่ือสาร 248.57 546.944 .498 .909 
ในการให้ค  าปรึกษาผูอ่ื้น ไม่ไดเ้ป็นการบ่อนท าลายอ านาจอนัชอบธรรมของใคร 248.70 548.976 .459 .909 
มีถอ้ยค าและวธีิการพูดกบับุคคลท่ีต าแหน่งท่ีแตกต่างกนัและในแต่ละสถานการณ์ 249.17 548.006 .453 .909 
พูดในส่ิงท่ีตนคิดวา่เพื่อนร่วมงานตอ้งการฟัง 249.60 548.317 .443 .909 
แสดงออกวา่ตนรู้สึกอยา่งไรแมว้า่จะเป็นส่ิงท่ีเพื่อนร่วมงานไม่พึงประสงค ์ 250.20 556.028 .296 .910 
พูดเก่ียวกบัหัวขอ้ใดๆ ในเวลาใดก็ตามท่ีตอ้งการ 250.27 566.202 -.023 .912 
มีความสามารถพูดตลกขดัจงัหวะการสนทนาท่ีเคร่งเครียดเพื่อลดความตึงเครียด 249.33 541.954 .558 .908 
สุภาพมากขึ้น และ ถ่อมตวักบัผูท่ี้อาวโุสกวา่หรืออยูใ่นต าแหน่งงานท่ีสูงกวา่ 249.33 557.195 .152 .911 
พูดดว้ยน ้ าเสียงสุภาพและนุ่มนวลเหมือนกนักบัทุกคนทุกระดบัในองคก์าร 248.87 543.499 .495 .908 
พูดหรือฟังดว้ยใบหนา้ท่ียิม้แยม้ สบตา และให้ความสนใจในส่ิงท่ีผูพู้ดพูด 248.67 543.540 .564 .908 
พูด ฟัง และ ท างานทุกอยา่งในเวลาเดียวกนัโดยไม่สนใจผูท่ี้ก าลงัสนทนาดว้ย 250.47 553.154 .238 .911 
ชอบท่ีจะเดินหนีหรืออยูค่นเดียวมากกวา่ท่ีจะยิม้และสนทนากบัคนท่ีไม่คุน้เคย 250.47 571.085 -.146 .913 
พูดดว้ยความเป็นมิตรแมก้บับุคคลท่ีไม่ชอบ 249.40 546.317 .508 .908 
รู้วธีิท่ีจะกล่าวถึงตนเองและผูอ่ื้นกบัผูท่ี้ส่ือสารดว้ย ในสถานการณ์ท่ีต่างกนั 249.10 552.162 .426 .909 
มกัจะสนทนากบัเพื่อนร่วมงานดว้ยวธีิท่ีเป็นทางการทั้งในเวลาท างานและนอกเหนือ
เวลาท างาน 

249.93 555.720 .216 .911 

ใชว้ธีิการพูดท่ีแตกต่างกนักบัเพื่อนร่วมงานในเวลาท างาน มากกวา่ นอกเวลาท างาน  249.33 558.989 .176 .911 
ไม่เคยเรียกช่ือเล่นเพื่อนร่วมงานในท่ีสาธารณะ 250.93 566.133 -.019 .912 
มกัจะพูดถึงแต่ความส าเร็จของตนเอง 251.03 558.792 .175 .911 
มีความถ่อมตวัเม่ือถูกผูอ่ื้นยกยอ่งสรรเสริญ 249.00 550.276 .387 .909 
ยอมรับค าชมโดยไม่รู้สึกเขินอาย 249.63 541.826 .714 .907 
ท าเหมือนกบัวา่ก าลงัตั้งใจฟังในขณะท่ีความจริงแลว้ไม่ไดส้นใจในส่ิงท่ีก าลงัไดย้นิ 250.63 550.447 .339 .910 
รู้วา่อะไรท่ีเพื่อนร่วมงานตอ้งการโดยท่ีไม่ตอ้งบอก 249.63 539.757 .619 .907 
ฟังทุกส่ิงท่ีเพื่อนร่วมงานพูดโดยไม่ขดัจงัหวะหรือกล่าววิจารณ์ 249.40 549.145 .431 .909 
ตั้งใจฟัง เพื่อนร่วมงาน อยา่งระมดัระวงั ถา้เป็นไปไดใ้ห้ค  าแนะน าแก่พวกเขา 249.03 546.447 .542 .908 
รับฟังส่ิงท่ีเพื่อนร่วมงาน ตอ้งการพูด และพยายามเขา้ใจสถานการณ์ของเขา 248.80 550.648 .498 .909 
สามารถเสนอแนวความคิดใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานต่อเพื่อนร่วมงาน 248.97 552.999 .428 .909 
เขา้ใจและอธิบายสถานการณ์ท่ีเป็นอยูใ่นองคก์ารไดดี้ 249.13 548.051 .481 .909 
สามารถบรรยายส่ิงท่ีเกิดขึ้นจากมุมมองของตน 249.00 547.448 .438 .909 
มีความสามารถในการวเิคราะห์สถานการณ์ และสามารถคาดการณ์ผลท่ีตามมาในแต่
ละสถานการณ์ได ้

249.03 548.930 .504 .909 

สามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นหรือโตแ้ยง้เก่ียวกบัความรู้ท่ีตนมี 248.90 551.472 .428 .909 
สามารถพูดกบัใครก็ไดเ้ก่ียวกบัอะไรก็ตามท่ีเกิดขึ้นในสถานการณ์ใดก็ได ้ 249.53 544.809 .620 .908 
ให้ขอ้มูลยอ้นกลบัต่อเพื่อนร่วมงานเป็นประจ า เพื่อให้พวกเขาทราบถึงสถานะของ
งานตนเอง 

249.30 539.321 .620 .907 

ให้ขอ้มูลยอ้นกลบัต่อเพื่อนร่วมงานก็ต่อเม่ือพวกเขาร้องขอ 249.43 555.564 .212 .911 
ให้ขอ้มูลยอ้นกลบัต่อเพื่อนร่วมงานแมว้า่พวกเขาจะไม่เรียกร้อง 250.00 551.586 .292 .910 
ให้ขอ้มูลยอ้นกลบัเชิงบวกเท่านั้น 250.50 560.672 .139 .911 
ให้ขอ้มูลยอ้นกลบัเชิงลบเพื่อท าให้แน่ใจวา่ปัญหาจะไดรั้บการดูแล 249.63 552.378 .366 .909 
ให้ทั้งข่าวดีและข่าวร้ายต่อเพื่อนร่วมงานอยา่งตรงไปตรงมา 250.00 556.000 .253 .910 
มีความใส่ใจต่อขอ้มูลยอ้นกลบัท่ีไดรั้บจากเพื่อนร่วมงานและน าไปใชท้นัที 249.33 548.092 .480 .909 
ไม่ถามเพื่อนร่วมงานแมว้า่ขอ้มูลยอ้นกลบัจะไม่ชดัเจน 250.60 562.731 .062 .912 
พยายามท่ีจะแปลความขอ้มูลยอ้นกลบัท่ีไดรั้บจากเพื่อนร่วมงาน 249.20 558.234 .195 .911 
ไม่รู้สึกตอ้งการท่ีจะรับขอ้มูลยอ้นกลบัจากเพื่อนร่วมงานเก่ียวกบังาน 250.63 552.585 .277 .910 
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 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

มกัจะพูดบอกเพื่อนร่วมงานเก่ียวกบัความคืบหนา้ของการด าเนินงาน 249.37 548.378 .508 .909 
ไม่เพียงแต่พูดน าเสนอขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบังานเท่านั้นแต่ยงัใชว้ธีิการจดบนัทึกดว้ย 249.17 546.075 .534 .908 
มกัจะเขียนบนัทึกถึงเพื่อนร่วมงานเสมอโดยไม่ไดพู้ดแลกเปล่ียนความคิดเห็น 249.70 545.390 .420 .909 
พอใจท่ีจะจดัหาขอ้มูลในหน่วยงานท่ีดูแลให้กบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกคน/หน่วยงาน 249.40 543.903 .517 .908 
ตกแต่งขอ้มูลในหน่วยงานให้เฉพาะคน/หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 249.93 557.306 .242 .910 
ไม่เปิดเผยขอ้มูลชถา้เช่ือวา่นัน่จะเป็นสาเหตุของความเสียหาย 248.97 537.689 .388 .910 
จดัหาขอ้มูลต่อเม่ือมีการแสดงความตอ้งการผา่นจดหมายหรือบนัทึกท่ีเป็นทางการ 249.27 549.168 .399 .909 
รับขอ้มูลข่าวสารและตั้งใจท่ีจะเผยแพร่ให้ผูอ่ื้นหากขอ้มูลนั้นมีประโยชน์ 249.13 555.154 .227 .911 
รับขอ้มูลและพยายามน าไปใชป้ระโยชน์ 248.73 550.685 .423 .909 
อ่านแค่ขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบังานเท่านั้น 249.90 547.266 .401 .909 
รู้วา่ควรไปท่ีไหน ตอ้งถามใคร และรู้วา่ท าอยา่งไรจึงจะไดข้อ้มูลท่ีตอ้งการ 248.90 556.783 .264 .910 
ตอ้งให้ผูอ่ื้นบอกวา่จะไปเอาขอ้มูลท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งไร 249.87 562.257 .069 .912 
สามารถอธิบายขั้นตอนการท างานของตนไดอ้ยา่งชดัเจน 248.77 554.875 .292 .910 
เปิดกวา้งให้ เพื่อนร่วมงานสามารถสอบถามไดเ้ม่ือไม่แน่ใจเก่ียวกบังาน 248.73 553.513 .302 .910 
อธิบายขั้นตอนวธีิของงานแบบสั้นๆเพราะคิดว่าเพื่อนร่วมงานสามารถเขา้ใจใน
รายละเอียดได ้

249.60 563.145 .074 .911 

อธิบายงานแบบสั้นๆ เพราะรู้วา่เพื่อนร่วมงานไม่ตอ้งการเสียเวลาฟัง 249.93 552.685 .316 .910 
ถามค าถามเพื่อนร่วมงานให้ไดม้ากท่ีสุดเพื่อให้รู้วา่อะไรคือส่ิงท่ีผูอ่ื้นตอ้งการ 249.47 544.809 .531 .908 
ไม่ถามค าถามเพือ่นร่วมงานเก่ียวกบัภารกิจท่ีตอ้งท าแมว้า่จะยงัไม่เขา้ใจทั้งหมด 250.47 556.464 .227 .910 
ไม่ตอ้งการปรึกษากบัเพื่อนร่วมงานวา่อะไรคือความตอ้งการของภารกิจถึงแมจ้ะยงั
ก ากวม 

250.47 559.913 .138 .911 

บางคร้ังให้ค  าแนะน าต่อเพื่อนร่วมงานและเสนอความช่วยเหลือเม่ือมีความจ าเป็น 249.07 557.030 .300 .910 
ไม่เคยพยายามท่ีจะให้ค  าแนะน า เพื่อนร่วมงาน 250.67 559.471 .149 .911 
มีความสามารถในการโนม้นา้วเพื่อนร่วมงานให้เช่ือในส่ิงท่ีตนพูด 249.40 540.524 .666 .907 
มีความสามารถที่จะโนม้นา้ว เพื่อนร่วมงาน เพื่อให้เขา/เธอเปล่ียนใจ 249.57 541.220 .621 .908 
มีความสามารถในการคบหาสมาคมกบัผูค้นในทุกระดบัในองคก์าร 249.30 550.562 .318 .910 
เป็นท่ีรู้จกัดีเพียงแค่ในแผนกของตน 250.07 564.685 .004 .913 
คบหาสมาคมเฉพาะแค่บุคคลท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกนัหรือสูงกวา่ในองคก์ารเท่านั้น 250.70 566.424 -.029 .912 

 

1.1.2 ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารมิติความรู้ในการส่ือสาร 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 31 93.9 

Excludeda 2 6.1 

Total 33 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.811 33 
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Item-Total Statistics 

 
Scale Mean 

if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item Deleted 

ไม่โตแ้ยง้กบัเพื่อนร่วมงานแมว้า่จะยงัไม่แน่ใจวา่อีกฝ่ายถูกหรือไม่ 100.32 105.826 .169 .812 
ตรงไปตรงมาท่ีจะบอกวา่เพื่อนร่วมงานผดิ 100.19 104.961 .237 .809 
ไม่ท าให้ใครก็ตามในองคก์ารโกรธ/ไม่พอใจโดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูท่ี้อยูใ่นต าแหน่งท่ีสูงกวา่ 100.23 104.114 .286 .807 
แสดงความคิดเห็นออกมาอยา่งอิสระโดยปราศจากการค านึงถึงบุคคลท่ีเพื่อนร่วมงานก าลงัอา้ง
ถึง 

100.90 102.690 .376 .804 

ไม่เคยแสดงอารมณ์ท่ีบ่งบอกถึงความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจในการท างานกบัเพื่อนร่วมงาน 100.48 102.591 .386 .803 
บอกเพื่อนร่วมงานชดัเจนวา่รู้สึกอยา่งไรในการท างานกบัพวกเขา 100.52 107.725 .157 .811 
แสดงความรู้สึกอยา่งตรงไปตรงมาวา่ชอบหรือไม่ชอบงานท่ีท าอยูปั่จจุบนั 100.55 104.723 .263 .808 
พูดอยา่งมีสติ และใจเยน็แมอ้ยูใ่นสถานการณ์วิกฤติ 99.23 106.781 .226 .809 
อธิบายหรือรายงานเหตุการณ์ในลกัษณะกระวนกระวายเสมอ 101.61 104.312 .259 .808 
อ่อนไหวมากต่ออะไรก็ตามท่ีคนอ่ืนพูดโดยเฉพาะอยา่งยิง่การวิจารณ์ดา้นลบ 101.29 105.080 .203 .811 
ไม่เคยถูกกวนใจจากค าวิจารณ์ของผูอ่ื้น 100.77 107.581 .106 .814 
รู้วา่ควรแสดงความเคารพใคร ท่ีไหน เม่ือไหร่ในขณะท่ีอยูใ่นองคก์าร 99.52 102.125 .550 .799 
พูดจาสุภาพแมก้บับุคคลท่ีคุณไม่ไดเ้คารพ 99.32 101.159 .497 .799 
ปฏิบติัตามสายงานค าสั่งในการส่ือสาร 99.39 104.712 .293 .807 
ในการให้ค  าปรึกษาผูอ่ื้น ไม่ไดเ้ป็นการบ่อนท าลายอ านาจอนัชอบธรรมของใคร 99.45 104.856 .300 .807 
มีถอ้ยค าและวธีิการพูดกบับุคคลท่ีต าแหน่งท่ีแตกต่างกนัและในแต่ละสถานการณ์ 99.94 103.929 .341 .805 
พูดในส่ิงท่ีตนคิดวา่เพื่อนร่วมงานตอ้งการฟัง 100.39 102.512 .431 .802 
แสดงออกวา่ตนรู้สึกอยา่งไรแมว้า่จะเป็นส่ิงท่ีเพื่อนร่วมงานไม่พึงประสงค ์ 101.00 103.400 .460 .802 
พูดเก่ียวกบัหัวขอ้ใดๆ ในเวลาใดก็ตามท่ีตอ้งการ 101.03 107.566 .108 .814 
มีความสามารถพูดตลกขดัจงัหวะการสนทนาท่ีเคร่งเครียดเพื่อลดความตึงเครียด 100.10 102.890 .363 .804 
สุภาพมากขึ้น และ ถ่อมตวักบัผูท่ี้อาวโุสกวา่หรืออยูใ่นต าแหน่งงานท่ีสูงกวา่ 100.13 102.983 .285 .808 
พูดดว้ยน ้ าเสียงสุภาพและนุ่มนวลเหมือนกนักบัทุกคนทุกระดบัในองคก์าร 99.61 100.912 .443 .801 
พูดหรือฟังดว้ยใบหนา้ท่ียิม้แยม้ สบตา และให้ความสนใจในส่ิงท่ีผูพู้ดพูด 99.42 100.852 .518 .799 
พูด ฟัง และ ท างานทุกอยา่งในเวลาเดียวกนัโดยไม่สนใจผูท่ี้ก าลงัสนทนาดว้ย 101.26 102.131 .335 .805 
ชอบท่ีจะเดินหนีหรืออยูค่นเดียวมากกวา่ท่ีจะยิม้และสนทนากบัคนท่ีไม่คุน้เคย 101.26 108.265 .074 .814 
พูดดว้ยความเป็นมิตรแมก้บับุคคลท่ีไม่ชอบ 100.13 102.716 .395 .803 
รู้วธีิท่ีจะกล่าวถึงตนเองและผูอ่ื้นกบัผูท่ี้ส่ือสารดว้ย ในสถานการณ์ท่ีต่างกนั 99.87 104.249 .408 .804 
มกัจะสนทนากบัเพื่อนร่วมงานดว้ยวธีิท่ีเป็นทางการทั้งในเวลาท างานและนอกเหนือเวลา
ท างาน 

100.68 102.226 .375 .804 

ใชว้ธีิการพูดท่ีแตกต่างกนักบัเพื่อนร่วมงานในเวลาท างาน มากกวา่ นอกเวลาท างาน  100.13 108.383 .078 .814 
ไม่เคยเรียกช่ือเล่นเพื่อนร่วมงานในท่ีสาธารณะ 101.74 106.398 .222 .809 
มกัจะพูดถึงแต่ความส าเร็จของตนเอง 101.84 104.273 .328 .806 
มีความถ่อมตวัเม่ือถูกผูอ่ื้นยกยอ่งสรรเสริญ 99.74 103.931 .322 .806 
ยอมรับค าชมโดยไม่รู้สึกเขินอาย 100.48 102.591 .433 .802 
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1.1.3 ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารมิติพฤติกรรมในการส่ือสาร 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 32 97.0 

Excludeda 1 3.0 

Total 33 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.867 11 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean 

if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

ท าเหมือนกบัวา่ก าลงัตั้งใจฟังในขณะท่ีความจริงแลว้ไมไ่ดส้นใจในส่ิงท่ี
ก าลงัไดย้ิน 

35.72 28.015 .077 .895 

รู้วา่อะไรท่ีเพื่อนร่วมงานตอ้งการโดยท่ีไมต่อ้งบอก 34.69 23.835 .602 .852 
ฟังทุกส่ิงท่ีเพื่อนร่วมงานพดูโดยไมข่ดัจงัหวะหรือกล่าววิจารณ์ 34.44 25.802 .397 .867 
ตั้งใจฟัง เพื่อนร่วมงาน อยา่งระมดัระวงั ถา้เป็นไปไดใ้หค้  าแนะน าแก่พวก
เขา 

34.09 24.346 .646 .849 

รับฟังส่ิงท่ีเพื่อนร่วมงาน ตอ้งการพดู และพยายามเขา้ใจสถานการณ์ของ
เขา 

33.88 24.887 .673 .849 

สามารถเสนอแนวความคิดใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานต่อเพื่อนร่วมงาน 34.03 24.805 .710 .847 
เขา้ใจและอธิบายสถานการณ์ท่ีเป็นอยูใ่นองคก์ารไดดี้ 34.22 23.338 .774 .840 
สามารถบรรยายส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากมุมมองของตน 34.06 23.931 .593 .853 
มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ และสามารถคาดการณ์ผลท่ี
ตามมาในแต่ละสถานการณ์ได ้

34.13 24.177 .715 .845 

สามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นหรือโตแ้ยง้เก่ียวกบัความรู้ท่ีตนมี 33.97 24.483 .676 .848 
สามารถพดูกบัใครกไ็ดเ้ก่ียวกบัอะไรกต็ามท่ีเกิดข้ึนในสถานการณ์ใดกไ็ด ้ 34.59 25.023 .591 .854 

 

 
1.1.4 ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารมิติทกัษะในการส่ือสาร 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 31 93.9 

Excludeda 2 6.1 

Total 33 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.821 36 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean 

if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัต่อเพื่อนร่วมงานเป็นประจ า เพื่อใหพ้วกเขาทราบถึงสถานะ
ของงานตนเอง 

107.97 121.232 .582 .807 

ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัต่อเพื่อนร่วมงานกต็่อเม่ือพวกเขาร้องขอ 108.06 125.996 .306 .817 
ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัต่อเพื่อนร่วมงานแมว้า่พวกเขาจะไม่เรียกร้อง 108.68 123.759 .401 .813 
ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเชิงบวกเท่านั้น 109.16 131.540 .081 .823 
ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเชิงลบเพื่อท าใหแ้น่ใจวา่ปัญหาจะไดรั้บการดูแล 108.29 129.613 .189 .820 
ใหท้ั้งข่าวดีและข่าวร้ายต่อเพื่อนร่วมงานอยา่งตรงไปตรงมา 108.61 128.912 .209 .819 
มีความใส่ใจต่อขอ้มูลยอ้นกลบัท่ีไดรั้บจากเพื่อนร่วมงานและน าไปใชท้นัที 107.94 122.796 .553 .809 
ไม่ถามเพื่อนร่วมงานแมว้า่ขอ้มูลยอ้นกลบัจะไม่ชดัเจน 109.26 133.198 -.027 .827 
พยายามท่ีจะแปลความขอ้มูลยอ้นกลบัท่ีไดรั้บจากเพื่อนร่วมงาน 107.87 132.183 .034 .824 
ไม่รู้สึกตอ้งการท่ีจะรับขอ้มูลยอ้นกลบัจากเพื่อนร่วมงานเก่ียวกบังาน 109.29 128.146 .203 .820 
มกัจะพดูบอกเพื่อนร่วมงานเก่ียวกบัความคืบหนา้ของการด าเนินงาน 108.00 122.800 .635 .808 
ไม่เพยีงแตพ่ดูน าเสนอขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบังานเท่านั้นแต่ยงัใชว้ิธีการจดบนัทึก 107.81 123.561 .543 .810 
มกัจะเขียนบนัทึกถึงเพื่อนร่วมงานเสมอโดยไม่ไดพ้ดูแลกเปล่ียนความคิดเห็น 108.35 120.970 .529 .808 
พอใจท่ีจะจดัหาขอ้มูลในหน่วยงานท่ีดูแลใหก้บัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกคน/
หน่วยงาน 

108.06 121.462 .581 .807 

ตกแต่งขอ้มูลในหน่วยงานใหเ้ฉพาะคน/หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 108.52 128.791 .215 .819 
ไม่เปิดเผยขอ้มูลถา้เช่ือวา่นัน่จะเป็นสาเหตุของความเสียหาย 107.58 118.518 .405 .814 
จดัหาขอ้มูลต่อเม่ือมีการแสดงความตอ้งการผา่นจดหมายหรือบนัทึกท่ีเป็น
ทางการ 

107.84 122.806 .453 .811 

รับขอ้มูลข่าวสารและตั้งใจท่ีจะเผยแพร่ใหผู้อ่ื้นหากขอ้มูลนั้นมีประโยชน ์ 107.77 127.181 .258 .818 
รับขอ้มูลและพยายามน าไปใชป้ระโยชน ์ 107.39 125.112 .473 .812 
อ่านแค่ขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบังานเท่านั้น 108.58 125.385 .335 .816 
รู้วา่ควรไปท่ีไหน ตอ้งถามใคร และรู้วา่ท าอยา่งไรจึงจะไดข้อ้มูลท่ีตอ้งการ 107.58 126.318 .415 .814 
ตอ้งใหผู้อ่ื้นบอกวา่จะไปเอาขอ้มูลท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งไร 108.55 133.123 -.027 .827 
สามารถอธิบายขั้นตอนการท างานของตนไดอ้ยา่งชดัเจน 107.42 126.918 .348 .815 
เปิดกวา้งให ้เพื่อนร่วมงานสามารถสอบถามไดเ้ม่ือไมแ่น่ใจเก่ียวกบังาน 107.39 127.778 .267 .818 
อธิบายขั้นตอนวิธีของงานแบบสั้นๆเพราะคิดวา่เพื่อนร่วมงานสามารถเขา้ใจใน
รายละเอียดได ้

108.23 131.381 .097 .822 

อธิบายงานแบบสั้นๆ เพราะรู้วา่เพื่อนร่วมงานไม่ตอ้งการเสียเวลาฟัง 108.61 126.512 .324 .816 
ถามค าถามเพื่อนร่วมงานใหไ้ดม้ากท่ีสุดเพือ่ใหรู้้วา่อะไรคือส่ิงท่ีผูอ่ื้นตอ้งการ 108.13 121.983 .596 .808 
ไม่ถามค าถามเพื่อนร่วมงานเก่ียวกบัภารกิจท่ีตอ้งท าแมว้า่จะยงัไม่เขา้ใจทั้งหมด 109.06 127.596 .255 .818 
ไม่ตอ้งการปรึกษากบัเพื่อนร่วมงานวา่อะไรคือความตอ้งการของภารกิจถึงแมจ้ะ
ยงัก ากวม 

109.13 131.316 .075 .823 

บางคร้ังใหค้  าแนะน าต่อเพื่อนร่วมงานและเสนอความช่วยเหลือเม่ือมีความจ าเป็น 107.71 127.213 .430 .814 
ไม่เคยพยายามท่ีจะใหค้  าแนะน า เพื่อนร่วมงาน 109.35 131.303 .072 .824 
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Scale Mean 

if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

มีความสามารถในการโนม้นา้วเพื่อนร่วมงานใหเ้ช่ือในส่ิงท่ีตนพดู 108.06 121.796 .628 .807 
มีความสามารถท่ีจะโนม้นา้ว เพื่อนร่วมงาน เพื่อใหเ้ขา/เธอเปล่ียนใจ 108.23 122.314 .573 .808 
มีความสามารถในการคบหาสมาคมกบัผูค้นในทุกระดบัในองคก์าร 107.94 125.462 .325 .816 
เป็นท่ีรู้จกัดีเพียงแค่ในแผนกของตน 108.74 133.265 -.041 .830 
คบหาสมาคมเฉพาะแค่บุคคลท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกนัหรือสูงกวา่ในองคก์ารเท่านั้น 109.39 133.578 -.048 .828 

 
1.1.5 ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การกลุ่มความเป็นปัจเจกนิยมต ่าและการ

ควบคุมอารมณ์ มิติความรู้ในการส่ือสาร 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 32 97.0 

Excludeda 1 3.0 

Total 33 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.540 11 

 
1.1.6 ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การกลุ่มความเหล่ือมล ้ าทางอ านาจ มิติ

ความรู้ในการส่ือสาร 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 31 93.9 

Excludeda 2 6.1 

Total 33 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.814 4 
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1.1.7 ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารกลุ่มการหลีกเล่ียงความไม่แน่นอน มิติ
ความรู้ในการส่ือสาร 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 32 97.0 

Excludeda 1 3.0 

Total 33 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.707 15 

 

1.1.8 ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารกลุ่มความเป็นชายต ่า มิติความรู้ในการ
ส่ือสาร 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 32 97.0 

Excludeda 1 3.0 

Total 33 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.228 3 

 

1.1.9 ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การกลุ่มความสามารถในการเข้าใจ
ความรู้สึกของผูอ่ื้น มิติพฤติกรรมในการส่ือสาร 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 32 97.0 

Excludeda 1 3.0 

Total 33 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.678 5 
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1.1.10 ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารกลุ่มการรับรู้ท่ีซบัซ้อน มิติพฤติกรรม
ในการส่ือสาร 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 32 97.0 

Excludeda 1 3.0 

Total 33 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.892 6 

 

 
1.1.11 ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารกลุ่มการให้ขอ้มูลยอ้นกลบั มิติทกัษะ

ในการส่ือสาร 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 32 97.0 

Excludeda 1 3.0 

Total 33 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.469 6 

 
1.1.12 ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารกลุ่มการรับขอ้มูลยอ้นกลบั มิติทกัษะ

ในการส่ือสาร 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 32 97.0 

Excludeda 1 3.0 

Total 33 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.365 4 
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1.1.13 ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การกลุ่มการพูดและเขียนรายงาน มิติ
ทกัษะในการส่ือสาร 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 32 97.0 

Excludeda 1 3.0 

Total 33 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.705 3 

 
1.1.14 ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารกลุ่มการแบ่งปันขอ้มูลสารสนเทศ มิติ

ทกัษะในการส่ือสาร 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 31 93.9 

Excludeda 2 6.1 

Total 33 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.700 4 

 
1.1.15 ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารกลุ่มการรับและน าขอ้มูลสารสนเทศ

ไปใชป้ระโยชน์ มิติทกัษะในการส่ือสาร 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 32 97.0 

Excludeda 1 3.0 

Total 33 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.390 3 
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1.1.16 ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การกลุ่มการแสวงหาขอ้มูลสารสนเทศ 
มิติทกัษะในการส่ือสาร 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 32 97.0 

Excludeda 1 3.0 

Total 33 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.172 2 

 
1.1.17 ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารกลุ่มการให้ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบั

งาน มิติทกัษะในการส่ือสาร 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 32 97.0 

Excludeda 1 3.0 

Total 33 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.142 4 

 
1.1.18 ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารกลุ่มการลดความไม่แน่นอนของ

งาน มิติทกัษะในการส่ือสาร 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 32 97.0 

Excludeda 1 3.0 

Total 33 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.350 3 
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1.1.19 ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารกลุ่มการให้ค  าแนะน ามิติทกัษะในการ
ส่ือสาร 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 32 97.0 

Excludeda 1 3.0 

Total 33 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alphaa N of Items 

-.643 2 

a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This 
violates reliability model assumptions. You may want to check item codings. 

 

1.1.20 ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารกลุ่มการโน้มน้าว มิติทกัษะในการ
ส่ือสาร 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 32 97.0 

Excludeda 1 3.0 

Total 33 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.854 2 

 
1.1.21 ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารกลุ่มการสร้างเครือข่าย มิติทกัษะใน

การส่ือสาร 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 32 97.0 

Excludeda 1 3.0 

Total 33 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alphaa N of Items 

-.643 3 
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Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 32 97.0 

Excludeda 1 3.0 

Total 33 100.0 

a. The value is negative due to a negative average 
covariance among items. This violates reliability 
model assumptions. You may want to check item 
codings. 

 
 

1.2 การทดสอบความน่าเช่ือถือของวธีิปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันาซอฟตแ์วร์ของการทดสอบ
แบบสอบถามคร้ังท่ี 1 
 

1.2.1 วธีิปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันาซอฟตแ์วร์มิติโครงสร้างองคก์ารและวธีิปฏิบติั 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 31 93.9 

Excludeda 2 6.1 

Total 33 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.891 6 

 
1.2.2 วธีิปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันาซอฟตแ์วร์มิติมาตรฐานและขั้นตอนการด าเนินงาน 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 31 93.9 

Excludeda 2 6.1 

Total 33 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.892 7 
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1.2.3 วธีิปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันาซอฟตแ์วร์มิติตวัวดั 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 32 97.0 

Excludeda 1 3.0 

Total 33 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.739 3 

 
1.2.4 วิธีปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันาซอฟต์แวร์มิติการควบคุมกระบวนการพฒันา

ซอฟตแ์วร์ 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 32 97.0 

Excludeda 1 3.0 

Total 33 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.811 4 

 
1.3 การทดสอบความน่าเช่ือถือของขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การของการ

ทดสอบแบบสอบถามคร้ังท่ี 2 
 

1.3.1 ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์าร 79 ขอ้ 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.936 79 
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Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

ไม่โตแ้ยง้กบัเพื่อนร่วมงานแมว้า่จะยงัไม่แน่ใจวา่อีกฝ่ายถูกหรือไม่ 256.30 829.803 .070 .936 
ตรงไปตรงมาท่ีจะบอกวา่เพื่อนร่วมงานผดิ 256.00 823.862 .220 .936 
ไม่ท าให้ใครก็ตามในองคก์ารโกรธ/ไม่พอใจโดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูท่ี้อยูใ่นต าแหน่งท่ีสูงกวา่ 256.10 813.748 .393 .935 
แสดงความคิดเห็นออกมาอยา่งอิสระโดยปราศจากการค านึงถึงบุคคลท่ีเพื่อนร่วมงานก าลงัอา้งถึง 256.53 809.775 .509 .934 
ไม่เคยแสดงอารมณ์ท่ีบ่งบอกถึงความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจในการท างานกบัเพื่อนร่วมงาน 256.53 811.085 .416 .935 
บอกเพื่อนร่วมงานชดัเจนวา่รู้สึกอยา่งไรในการท างานกบัพวกเขา 256.10 814.162 .367 .935 
แสดงความรู้สึกอยา่งตรงไปตรงมาวา่ชอบหรือไม่ชอบงานท่ีท าอยูปั่จจุบนั 256.20 815.269 .376 .935 
พูดอยา่งมีสติ และใจเยน็แมอ้ยูใ่นสถานการณ์วิกฤติ 255.33 825.678 .164 .936 
อธิบายหรือรายงานเหตุการณ์ในลกัษณะกระวนกระวายเสมอ 256.93 791.375 .689 .933 
อ่อนไหวมากต่ออะไรก็ตามท่ีคนอ่ืนพูดโดยเฉพาะอยา่งยิง่การวิจารณ์ดา้นลบ 256.80 796.441 .649 .934 
ไม่เคยถูกกวนใจจากค าวิจารณ์ของผูอ่ื้น 256.37 811.344 .511 .934 
รู้วา่ควรแสดงความเคารพใคร ท่ีไหน เม่ือไหร่ในขณะท่ีอยูใ่นองคก์าร 255.60 816.179 .357 .935 
พูดจาสุภาพแมก้บับุคคลท่ีคุณไม่ไดเ้คารพ 255.53 827.016 .138 .936 
ปฏิบติัตามสายงานค าสั่งในการส่ือสาร 255.53 827.637 .133 .936 
ในการให้ค  าปรึกษาผูอ่ื้น ไม่ไดเ้ป็นการบ่อนท าลายอ านาจอนัชอบธรรมของใคร 255.50 825.983 .188 .936 
มีถอ้ยค าและวธีิการพูดกบับุคคลท่ีต าแหน่งท่ีแตกต่างกนัและในแต่ละสถานการณ์ 255.93 810.823 .515 .934 
พูดในส่ิงท่ีตนคิดวา่เพื่อนร่วมงานตอ้งการฟัง 256.07 796.478 .740 .933 
แสดงออกวา่ตนรู้สึกอยา่งไรแมว้า่จะเป็นส่ิงท่ีเพื่อนร่วมงานไม่พึงประสงค ์ 256.43 806.047 .518 .934 
พูดเก่ียวกบัหัวขอ้ใดๆ ในเวลาใดก็ตามท่ีตอ้งการ 256.63 809.206 .419 .935 
มีความสามารถพูดตลกขดัจงัหวะการสนทนาท่ีเคร่งเครียดเพื่อลดความตึงเครียด 255.97 814.309 .412 .935 
สุภาพมากขึ้น และ ถ่อมตวักบัผูท่ี้อาวโุสกวา่หรืออยูใ่นต าแหน่งงานท่ีสูงกวา่ 255.90 814.576 .301 .935 
พูดดว้ยน ้ าเสียงสุภาพและนุ่มนวลเหมือนกนักบัทุกคนทุกระดบัในองคก์าร 255.67 819.471 .296 .935 
พูดหรือฟังดว้ยใบหนา้ท่ียิม้แยม้ สบตา และให้ความสนใจในส่ิงท่ีผูพู้ดพูด 255.40 818.386 .337 .935 
พูด ฟัง และ ท างานทุกอยา่งในเวลาเดียวกนัโดยไม่สนใจผูท่ี้ก าลงัสนทนาดว้ย 256.90 804.093 .475 .934 
ชอบท่ีจะเดินหนีหรืออยูค่นเดียวมากกวา่ท่ีจะยิม้และสนทนากบัคนท่ีไม่คุน้เคย 256.77 805.633 .576 .934 
พูดดว้ยความเป็นมิตรแมก้บับุคคลท่ีไม่ชอบ 256.07 814.754 .436 .935 
รู้วธีิท่ีจะกล่าวถึงตนเองและผูอ่ื้นกบัผูท่ี้ส่ือสารดว้ย ในสถานการณ์ท่ีต่างกนั 255.70 815.045 .503 .935 
มกัจะสนทนากบัเพื่อนร่วมงานดว้ยวธีิท่ีเป็นทางการทั้งในเวลาท างานและนอกเหนือเวลาท างาน 256.17 813.109 .363 .935 
ใชว้ธีิการพูดท่ีแตกต่างกนักบัเพื่อนร่วมงานในเวลาท างาน มากกวา่ นอกเวลาท างาน  256.00 822.828 .187 .936 
ไม่เคยเรียกช่ือเล่นเพื่อนร่วมงานในท่ีสาธารณะ 257.27 789.582 .659 .933 
มกัจะพูดถึงแต่ความส าเร็จของตนเอง 257.33 795.402 .637 .934 
มีความถ่อมตวัเม่ือถูกผูอ่ื้นยกยอ่งสรรเสริญ 255.77 818.047 .288 .935 
ยอมรับค าชมโดยไม่รู้สึกเขินอาย 256.37 797.206 .662 .934 
ท าเหมือนกบัวา่ก าลงัตั้งใจฟังในขณะท่ีความจริงแลว้ไม่ไดส้นใจในส่ิงท่ีก าลงัไดย้นิ 257.00 784.138 .748 .933 
รู้วา่อะไรท่ีเพื่อนร่วมงานตอ้งการโดยท่ีไม่ตอ้งบอก 256.17 802.971 .698 .934 
ฟังทุกส่ิงท่ีเพื่อนร่วมงานพูดโดยไม่ขดัจงัหวะหรือกล่าววิจารณ์ 256.07 809.513 .558 .934 
ตั้งใจฟัง เพื่อนร่วมงาน อยา่งระมดัระวงั ถา้เป็นไปไดใ้ห้ค  าแนะน าแก่พวกเขา 255.50 806.948 .661 .934 
รับฟังส่ิงท่ีเพื่อนร่วมงาน ตอ้งการพูด และพยายามเขา้ใจสถานการณ์ของเขา 255.27 814.961 .524 .935 
สามารถเสนอแนวความคิดใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานต่อเพื่อนร่วมงาน 255.43 812.185 .617 .934 
เขา้ใจและอธิบายสถานการณ์ท่ีเป็นอยูใ่นองคก์ารไดดี้ 255.60 817.903 .417 .935 
สามารถบรรยายส่ิงท่ีเกิดขึ้นจากมุมมองของตน 255.53 818.051 .402 .935 
มีความสามารถในการวเิคราะห์สถานการณ์ และสามารถคาดการณ์ผลท่ีตามมาในแต่ละสถานการณ์ไ 255.63 822.447 .251 .936 
สามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นหรือโตแ้ยง้เก่ียวกบัความรู้ท่ีตนมี 255.47 823.844 .231 .936 
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 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

สามารถพูดกบัใครก็ไดเ้ก่ียวกบัอะไรก็ตามท่ีเกิดขึ้นในสถานการณ์ใดก็ได ้ 255.93 811.306 .577 .934 
ให้ขอ้มูลยอ้นกลบัต่อเพื่อนร่วมงานเป็นประจ า เพื่อให้พวกเขาทราบถึงสถานะของงานตนเอง 255.77 807.151 .519 .934 
ให้ขอ้มูลยอ้นกลบัต่อเพื่อนร่วมงานก็ต่อเม่ือพวกเขาร้องขอ 256.03 820.171 .247 .936 
ให้ขอ้มูลยอ้นกลบัต่อเพื่อนร่วมงานแมว้า่พวกเขาจะไม่เรียกร้อง 256.20 808.717 .432 .935 
ให้ขอ้มูลยอ้นกลบัเชิงบวกเท่านั้น 256.77 797.220 .637 .934 
ให้ขอ้มูลยอ้นกลบัเชิงลบเพื่อท าให้แน่ใจวา่ปัญหาจะไดรั้บการดูแล 256.10 799.472 .684 .934 
ให้ทั้งข่าวดีและข่าวร้ายต่อเพื่อนร่วมงานอยา่งตรงไปตรงมา 256.40 800.869 .605 .934 
มีความใส่ใจต่อขอ้มูลยอ้นกลบัท่ีไดรั้บจากเพื่อนร่วมงานและน าไปใชท้นัที 255.77 811.013 .518 .934 
ไม่ถามเพื่อนร่วมงานแมว้า่ขอ้มูลยอ้นกลบัจะไม่ชดัเจน 257.03 791.757 .630 .934 
พยายามท่ีจะแปลความขอ้มูลยอ้นกลบัท่ีไดรั้บจากเพื่อนร่วมงาน 255.93 820.478 .278 .935 
ไม่รู้สึกตอ้งการท่ีจะรับขอ้มูลยอ้นกลบัจากเพื่อนร่วมงานเก่ียวกบังาน 256.97 787.206 .647 .933 
มกัจะพูดบอกเพื่อนร่วมงานเก่ียวกบัความคืบหนา้ของการด าเนินงาน 255.87 813.085 .463 .935 
ไม่เพียงแต่พูดน าเสนอขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบังานเท่านั้นแต่ยงัใชว้ธีิการจดบนัทึกดว้ย 255.67 810.299 .411 .935 
มกัจะเขียนบนัทึกถึงเพื่อนร่วมงานเสมอโดยไม่ไดพู้ดแลกเปล่ียนความคิดเห็น 256.60 799.076 .478 .934 
พอใจท่ีจะจดัหาขอ้มูลในหน่วยงานท่ีดูแลให้กบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกคน/หน่วยงาน 256.03 823.344 .250 .936 
ตกแต่งขอ้มูลในหน่วยงานให้เฉพาะคน/หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 256.60 824.110 .233 .936 
ไม่เปิดเผยขอ้มูลชถา้เช่ือวา่นัน่จะเป็นสาเหตุของความเสียหาย 255.37 794.930 .705 .933 
จดัหาขอ้มูลต่อเม่ือมีการแสดงความตอ้งการผา่นจดหมายหรือบนัทึกท่ีเป็นทางการ 255.77 814.875 .383 .935 
รับขอ้มูลข่าวสารและตั้งใจท่ีจะเผยแพร่ให้ผูอ่ื้นหากขอ้มูลนั้นมีประโยชน์ 255.43 817.702 .388 .935 
รับขอ้มูลและพยายามน าไปใชป้ระโยชน์ 255.30 820.976 .290 .935 
อ่านแค่ขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบังานเท่านั้น 256.50 813.224 .317 .935 
รู้วา่ควรไปท่ีไหน ตอ้งถามใคร และรู้วา่ท าอยา่งไรจึงจะไดข้อ้มูลท่ีตอ้งการ 255.53 836.740 -.073 .937 
สามารถอธิบายขั้นตอนการท างานของตนไดอ้ยา่งชดัเจน 255.57 821.426 .252 .936 
เปิดกวา้งให้เพื่อนร่วมงานถามไดเ้ม่ือไม่แน่ใจเก่ียวกบังาน 255.40 828.317 .124 .936 
อธิบายขั้นตอนวธีิของงานแบบสั้นๆเพราะคิดว่าเพื่อนร่วมงานสามารถเขา้ใจไดเ้อง 256.03 813.689 .342 .935 
อธิบายงานแบบสั้นๆ เพราะรู้วา่เพื่อนร่วมงานไม่ตอ้งการเสียเวลาฟัง 256.20 828.855 .101 .936 
ถามค าถามเพื่อนร่วมงานให้ไดม้ากท่ีสุดเพื่อให้รู้วา่อะไรคือส่ิงท่ีผูอ่ื้นตอ้งการ 256.43 825.840 .189 .936 
ไม่ถามค าถามเพือ่นร่วมงานเก่ียวกบัภารกิจท่ีตอ้งท าแมว้า่จะยงัไม่เขา้ใจทั้งหมด 256.57 846.047 -.218 .938 
ไม่ตอ้งการปรึกษากบัเพื่อนร่วมงานวา่อะไรคือความตอ้งการของภารกิจถึงแมจ้ะยงัก ากวม 257.27 834.478 -.023 .937 
บางคร้ังให้ค  าแนะน าต่อเพื่อนร่วมงานและเสนอความช่วยเหลือเม่ือมีความจ าเป็น 256.57 821.082 .185 .936 
ไม่เคยพยายามท่ีจะให้ค  าแนะน า เพื่อนร่วมงาน 256.57 863.357 -.452 .940 
มีความสามารถในการโนม้นา้วเพื่อนร่วมงานให้เช่ือในส่ิงท่ีตนพูด 256.80 820.028 .238 .936 
มีความสามารถที่จะโนม้นา้ว เพื่อนร่วมงาน เพื่อให้เขา/เธอเปล่ียนใจ 256.20 824.441 .225 .936 
มีความสามารถในการคบหาสมาคมกบัผูค้นในทุกระดบัในองคก์าร 255.73 810.961 .446 .935 
เป็นท่ีรู้จกัดีเพียงแค่ในแผนกของตน 256.00 806.897 .461 .935 
คบหาสมาคมเฉพาะแค่บุคคลท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกนัหรือสูงกวา่ในองคก์ารเท่านั้น 256.93 808.823 .396 .935 
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1.3.2 ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารมิติความรู้ในการส่ือสาร 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.890 33 

 
1.3.3 ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารมิติพฤติกรรมในการส่ือสาร 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.865 11 

 
1.3.4 ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารมิติทกัษะในการส่ือสาร 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.831 35 
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1.3.5 ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การกลุ่มความเป็นปัจเจกนิยมต ่าและการ
ควบคุมอารมณ์ มิติความรู้ในการส่ือสาร 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.765 11 

 
1.3.6 ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การกลุ่มความเหล่ือมล ้ าทางอ านาจ มิติ

ความรู้ในการส่ือสาร 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.727 4 

 
1.3.7 ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารกลุ่มการหลีกเล่ียงความไม่แน่นอน มิติ

ความรู้ในการส่ือสาร 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.823 15 
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1.3.8 ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารกลุ่มความเป็นชายต ่า มิติความรู้ในการ
ส่ือสาร 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.575 3 

 
1.3.9 ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การกลุ่มความสามารถในการเข้าใจ

ความรู้สึกของผูอ่ื้น มิติพฤติกรรมในการส่ือสาร 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.786 5 

 
1.3.10 ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารกลุ่มการรับรู้ท่ีซบัซ้อน มิติพฤติกรรม

ในการส่ือสาร 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.817 6 
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1.3.11 ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารกลุ่มการให้ขอ้มูลยอ้นกลบั มิติทกัษะ
ในการส่ือสาร 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.746 6 

 
1.3.12 ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารกลุ่มการรับขอ้มูลยอ้นกลบั มิติทกัษะ

ในการส่ือสาร 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.711 4 

 
1.3.13 ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารกลุ่มการพดูและเขียนรายงาน มิติทกัษะ

ในการส่ือสาร 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.654 3 
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1.3.14 ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารกลุ่มการแบ่งปันขอ้มูลสารสนเทศ มิติ
ทกัษะในการส่ือสาร 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.694 4 

 
1.3.15 ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารกลุ่มการรับและน าขอ้มูลสารสนเทศไป

ใชป้ระโยชน์ มิติทกัษะในการส่ือสาร 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.552 3 

 
1.3.16 ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารกลุ่มการให้ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบั

งาน 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.439 4 
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Inter-Item Correlation Matrix 

 
สามารถอธิบาย
ขั้นตอนการ

ท างานของตนได้
อยา่งชดัเจน 

เปิดกวา้งให้
เพ่ือนร่วมงาน
ถามไดเ้ม่ือไม่
แน่ใจเก่ียวกบั

งาน 

อธิบายขั้นตอนวิธี
ของงานแบบสั้นๆ
เพราะคิดวา่เพ่ือน
ร่วมงานสามารถ
เขา้ใจไดเ้อง 

อธิบายงานแบบ
สั้นๆ เพราะรู้ว่า
เพ่ือนร่วมงาน
ไม่ตอ้งการ
เสียเวลาฟัง 

สามารถอธิบายขั้นตอนการท างานของตนได้
อยา่งชดัเจน 

1.000 .501 -.131 .205 

เปิดกวา้งให้เพ่ือนร่วมงานถามไดเ้ม่ือไม่แน่ใจ
เก่ียวกบังาน 

.501 1.000 .046 .231 

อธิบายขั้นตอนวิธีของงานแบบสั้นๆเพราะคิดวา่
เพ่ือนร่วมงานสามารถเขา้ใจไดเ้อง 

-.131 .046 1.000 .249 

อธิบายงานแบบสั้นๆ เพราะรู้ว่าเพ่ือนร่วมงานไม่
ตอ้งการเสียเวลาฟัง 

.205 .231 .249 1.000 

 
1.3.17 ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การกลุ่มการลดความไม่แน่นอนของงาน 

มิติทกัษะในการส่ือสาร 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.454 3 

 
Inter-Item Correlation Matrix 

 

ถามค าถามเพื่อน
ร่วมงานใหไ้ดม้ากท่ีสุด
เพื่อใหรู้้วา่อะไรคือส่ิงท่ี

ผูอ่ื้นตอ้งการ 

ไม่ถามค าถามเพื่อน
ร่วมงานเก่ียวกบัภารกิจท่ี
ตอ้งท าแมว้า่จะยงัไม่เขา้ใจ

ทั้งหมด 

ไม่ตอ้งการปรึกษากบั
เพื่อนร่วมงานวา่อะไรคือ
ความตอ้งการของภารกิจ

ถึงแมจ้ะยงัก ากวม 

ถามค าถามเพื่อนร่วมงานใหไ้ดม้ากท่ีสุดเพือ่ใหรู้้วา่
อะไรคือส่ิงท่ีผูอ่ื้นตอ้งการ 

1.000 -.055 .237 

ไม่ถามค าถามเพื่อนร่วมงานเก่ียวกบัภารกิจท่ีตอ้ง
ท าแมว้า่จะยงัไม่เขา้ใจทั้งหมด 

-.055 1.000 .411 

ไม่ตอ้งการปรึกษากบัเพื่อนร่วมงานวา่อะไรคือ
ความตอ้งการของภารกิจถึงแมจ้ะยงัก ากวม 

.237 .411 1.000 
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1.3.18 ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารกลุ่มการให้ค  าแนะน า มิติทกัษะในการ
ส่ือสาร 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alphaa N of Items 

-4.027 2 

a. The value is negative due to a negative average 
covariance among items. This violates reliability 
model assumptions. You may want to check item 
codings. 

Inter-Item Correlation Matrix 

 
บางคร้ังใหค้  าแนะน าต่อเพื่อนร่วมงาน
และเสนอความช่วยเหลือเม่ือมีความ

จ าเป็น 
ไม่เคยพยายามท่ีจะให้
ค  าแนะน า เพื่อนร่วมงาน 

บางคร้ังใหค้  าแนะน าต่อเพื่อนร่วมงานและเสนอความช่วยเหลือ
เม่ือมีความจ าเป็น 

1.000 -.668 

ไม่เคยพยายามท่ีจะใหค้  าแนะน า เพื่อนร่วมงาน -.668 1.000 

 
1.3.19 ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การกลุ่มการโน้มน้าวมิติทกัษะในการ

ส่ือสาร 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.618 2 
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1.3.20 ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารกลุ่มการสร้างเครือข่าย มิติทกัษะใน
การส่ือสาร 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.002 3 

Inter-Item Correlation Matrix 

 

มีความสามารถในการ
คบหาสมาคมกบัผูค้น

ในทุกระดบัใน
องคก์าร 

เป็นท่ีรู้จกัดี
เพียงแค่ใน
แผนกของ

ตน 

คบหาสมาคมเฉพาะ
แค่บุคคลท่ีอยูใ่น

ระดบัเดียวกนัหรือสูง
กวา่ในองคก์ารเท่านั้น 

มีความสามารถในการคบหาสมาคมกบัผูค้นในทุกระดบัใน
องคก์าร 

1.000 .155 -.266 

เป็นท่ีรู้จกัดีเพียงแค่ในแผนกของตน .155 1.000 .109 
คบหาสมาคมเฉพาะแค่บุคคลท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกนัหรือสูงกวา่
ในองคก์ารเท่านั้น 

-.266 .109 1.000 

 
1.4 ทดสอบความน่าเช่ือถือของขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การหลงัจากท่ีตดั

ค าถามบางขอ้แลว้ 

1.4.1 ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์าร 74 ขอ้ 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items N of Items 

.939 .940 74 
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Item-Total Statistics 

 
Scale Mean 

if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item Deleted 

ไม่โตแ้ยง้กบัเพื่อนร่วมงานแมว้า่จะยงัไม่แน่ใจวา่อีกฝ่ายถูกหรือไม่ 241.47 799.568 .052 .940 
ตรงไปตรงมาท่ีจะบอกวา่เพื่อนร่วมงานผดิ 241.17 792.902 .218 .939 
ไม่ท าให้ใครก็ตามในองคก์ารโกรธ/ไม่พอใจโดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูท่ี้อยูใ่นต าแหน่งท่ีสูงกวา่ 241.27 782.961 .392 .939 
แสดงความคิดเห็นออกมาอยา่งอิสระโดยปราศจากการค านึงถึงบุคคลท่ีเพื่อนร่วมงานก าลงั
อา้งถึง 

241.70 778.838 .512 .938 

ไม่เคยแสดงอารมณ์ท่ีบ่งบอกถึงความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจในการท างานกบัเพื่อน
ร่วมงาน 

241.70 780.079 .420 .939 

บอกเพื่อนร่วมงานชดัเจนวา่รู้สึกอยา่งไรในการท างานกบัพวกเขา 241.27 782.202 .389 .939 
แสดงความรู้สึกอยา่งตรงไปตรงมาวา่ชอบหรือไม่ชอบงานท่ีท าอยูปั่จจุบนั 241.37 784.378 .376 .939 
พูดอยา่งมีสติ และใจเยน็แมอ้ยูใ่นสถานการณ์วิกฤติ 240.50 793.638 .185 .940 
อธิบายหรือรายงานเหตุการณ์ในลกัษณะกระวนกระวายเสมอ 242.10 761.472 .680 .937 
อ่อนไหวมากต่ออะไรก็ตามท่ีคนอ่ืนพูดโดยเฉพาะอยา่งยิง่การวิจารณ์ดา้นลบ 241.97 766.999 .629 .937 
ไม่เคยถูกกวนใจจากค าวิจารณ์ของผูอ่ื้น 241.53 780.257 .517 .938 
รู้วา่ควรแสดงความเคารพใคร ท่ีไหน เม่ือไหร่ในขณะท่ีอยูใ่นองคก์าร 240.77 784.599 .372 .939 
พูดจาสุภาพแมก้บับุคคลท่ีคุณไม่ไดเ้คารพ 240.70 796.010 .135 .940 
ปฏิบติัตามสายงานค าสั่งในการส่ือสาร 240.70 796.217 .140 .940 
ในการให้ค  าปรึกษาผูอ่ื้น ไม่ไดเ้ป็นการบ่อนท าลายอ านาจอนัชอบธรรมของใคร 240.67 794.575 .196 .939 
มีถอ้ยค าและวธีิการพูดกบับุคคลท่ีต าแหน่งท่ีแตกต่างกนัและในแต่ละสถานการณ์ 241.10 779.679 .523 .938 
พูดในส่ิงท่ีตนคิดวา่เพื่อนร่วมงานตอ้งการฟัง 241.23 766.185 .735 .937 
แสดงออกวา่ตนรู้สึกอยา่งไรแมว้า่จะเป็นส่ิงท่ีเพื่อนร่วมงานไม่พึงประสงค ์ 241.60 774.800 .528 .938 
พูดเก่ียวกบัหัวขอ้ใดๆ ในเวลาใดก็ตามท่ีตอ้งการ 241.80 778.579 .416 .939 
มีความสามารถพูดตลกขดัจงัหวะการสนทนาท่ีเคร่งเครียดเพื่อลดความตึงเครียด 241.13 783.913 .401 .939 
สุภาพมากขึ้น และ ถ่อมตวักบัผูท่ี้อาวโุสกวา่หรืออยูใ่นต าแหน่งงานท่ีสูงกวา่ 241.07 783.651 .301 .939 
พูดดว้ยน ้ าเสียงสุภาพและนุ่มนวลเหมือนกนักบัทุกคนทุกระดบัในองคก์าร 240.83 787.799 .311 .939 
พูดหรือฟังดว้ยใบหนา้ท่ียิม้แยม้ สบตา และให้ความสนใจในส่ิงท่ีผูพู้ดพูด 240.57 786.254 .364 .939 
พูด ฟัง และ ท างานทุกอยา่งในเวลาเดียวกนัโดยไม่สนใจผูท่ี้ก าลงัสนทนาดว้ย 242.07 774.202 .461 .938 
ชอบท่ีจะเดินหนีหรืออยูค่นเดียวมากกวา่ท่ีจะยิม้และสนทนากบัคนท่ีไม่คุน้เคย 241.93 774.961 .576 .938 
พูดดว้ยความเป็นมิตรแมก้บับุคคลท่ีไม่ชอบ 241.23 783.151 .453 .938 
รู้วธีิท่ีจะกล่าวถึงตนเองและผูอ่ื้นกบัผูท่ี้ส่ือสารดว้ย ในสถานการณ์ท่ีต่างกนั 240.87 783.637 .518 .938 
มกัจะสนทนากบัเพื่อนร่วมงานดว้ยวธีิท่ีเป็นทางการทั้งในเวลาท างานและนอกเหนือเวลา
ท างาน 

241.33 782.644 .356 .939 

ใชว้ธีิการพูดท่ีแตกต่างกนักบัเพื่อนร่วมงานในเวลาท างาน มากกวา่ นอกเวลาท างาน  241.17 792.695 .171 .940 
ไม่เคยเรียกช่ือเล่นเพื่อนร่วมงานในท่ีสาธารณะ 242.43 760.185 .644 .937 
มกัจะพูดถึงแต่ความส าเร็จของตนเอง 242.50 765.845 .620 .937 
มีความถ่อมตวัเม่ือถูกผูอ่ื้นยกยอ่งสรรเสริญ 240.93 785.789 .313 .939 
ยอมรับค าชมโดยไม่รู้สึกเขินอาย 241.53 766.740 .661 .937 
ท าเหมือนกบัวา่ก าลงัตั้งใจฟังในขณะท่ีความจริงแลว้ไม่ไดส้นใจในส่ิงท่ีก าลงัไดย้นิ 242.17 754.420 .739 .937 
รู้วา่อะไรท่ีเพื่อนร่วมงานตอ้งการโดยท่ีไม่ตอ้งบอก 241.33 772.023 .705 .937 
ฟังทุกส่ิงท่ีเพื่อนร่วมงานพูดโดยไม่ขดัจงัหวะหรือกล่าววิจารณ์ 241.23 778.737 .559 .938 
ตั้งใจฟัง เพื่อนร่วมงาน อยา่งระมดัระวงั ถา้เป็นไปไดใ้ห้ค  าแนะน าแก่พวกเขา 240.67 776.368 .657 .938 
รับฟังส่ิงท่ีเพื่อนร่วมงาน ตอ้งการพูด และพยายามเขา้ใจสถานการณ์ของเขา 240.43 783.289 .547 .938 
สามารถเสนอแนวความคิดใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานต่อเพื่อนร่วมงาน 240.60 780.938 .629 .938 
เขา้ใจและอธิบายสถานการณ์ท่ีเป็นอยูใ่นองคก์ารไดดี้ 240.77 786.668 .425 .939 
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Scale Mean 
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Deleted 
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Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item Deleted 

สามารถบรรยายส่ิงท่ีเกิดขึ้นจากมุมมองของตน 240.70 786.424 .420 .939 
มีความสามารถในการวเิคราะห์สถานการณ์ และสามารถคาดการณ์ผลท่ีตามมาในแต่ละ
สถานการณ์ได ้

240.80 790.166 .280 .939 

สามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นหรือโตแ้ยง้เก่ียวกบัความรู้ท่ีตนมี 240.63 791.620 .259 .939 
สามารถพูดกบัใครก็ไดเ้ก่ียวกบัอะไรก็ตามท่ีเกิดขึ้นในสถานการณ์ใดก็ได ้ 241.10 780.576 .575 .938 
ให้ขอ้มูลยอ้นกลบัต่อเพื่อนร่วมงานเป็นประจ า เพื่อให้พวกเขาทราบถึงสถานะของงาน
ตนเอง 

240.93 775.582 .536 .938 

ให้ขอ้มูลยอ้นกลบัต่อเพื่อนร่วมงานก็ต่อเม่ือพวกเขาร้องขอ 241.20 790.441 .223 .940 
ให้ขอ้มูลยอ้นกลบัต่อเพื่อนร่วมงานแมว้า่พวกเขาจะไม่เรียกร้อง 241.37 778.240 .426 .939 
ให้ขอ้มูลยอ้นกลบัเชิงบวกเท่านั้น 241.93 767.168 .628 .937 
ให้ขอ้มูลยอ้นกลบัเชิงลบเพื่อท าให้แน่ใจวา่ปัญหาจะไดรั้บการดูแล 241.27 768.271 .697 .937 
ให้ทั้งข่าวดีและข่าวร้ายต่อเพื่อนร่วมงานอยา่งตรงไปตรงมา 241.57 770.530 .600 .938 
มีความใส่ใจต่อขอ้มูลยอ้นกลบัท่ีไดรั้บจากเพื่อนร่วมงานและน าไปใชท้นัที 240.93 779.789 .528 .938 
ไม่ถามเพื่อนร่วมงานแมว้า่ขอ้มูลยอ้นกลบัจะไม่ชดัเจน 242.20 761.890 .621 .937 
พยายามท่ีจะแปลความขอ้มูลยอ้นกลบัท่ีไดรั้บจากเพื่อนร่วมงาน 241.10 789.955 .267 .939 
ไม่รู้สึกตอ้งการท่ีจะรับขอ้มูลยอ้นกลบัจากเพื่อนร่วมงานเก่ียวกบังาน 242.13 758.533 .622 .937 
มกัจะพูดบอกเพื่อนร่วมงานเก่ียวกบัความคืบหนา้ของการด าเนินงาน 241.03 781.620 .478 .938 
ไม่เพียงแต่พูดน าเสนอขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบังานเท่านั้นแต่ยงัใชว้ธีิการจดบนัทึกดว้ย 240.83 778.833 .423 .939 
มกัจะเขียนบนัทึกถึงเพื่อนร่วมงานเสมอโดยไม่ไดพู้ดแลกเปล่ียนความคิดเห็น 241.77 770.047 .454 .938 
พอใจท่ีจะจดัหาขอ้มูลในหน่วยงานท่ีดูแลให้กบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกคน/หน่วยงาน 241.20 792.441 .247 .939 
ตกแต่งขอ้มูลในหน่วยงานให้เฉพาะคน/หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 241.77 792.599 .244 .939 
ไม่เปิดเผยขอ้มูลชถา้เช่ือวา่นัน่จะเป็นสาเหตุของความเสียหาย 240.53 764.533 .703 .937 
จดัหาขอ้มูลต่อเม่ือมีการแสดงความตอ้งการผา่นจดหมายหรือบนัทึกท่ีเป็นทางการ 240.93 784.478 .373 .939 
รับขอ้มูลข่าวสารและตั้งใจท่ีจะเผยแพร่ให้ผูอ่ื้นหากขอ้มูลนั้นมีประโยชน์ 240.60 786.800 .388 .939 
รับขอ้มูลและพยายามน าไปใชป้ระโยชน์ 240.47 790.257 .284 .939 
อ่านแค่ขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบังานเท่านั้น 241.67 782.092 .321 .939 
รู้วา่ควรไปท่ีไหน ตอ้งถามใคร และรู้วา่ท าอยา่งไรจึงจะไดข้อ้มูลท่ีตอ้งการ 240.70 805.803 -.082 .941 
สามารถอธิบายขั้นตอนการท างานของตนไดอ้ยา่งชดัเจน 240.73 790.064 .260 .939 
เปิดกวา้งให้เพื่อนร่วมงานถามไดเ้ม่ือไม่แน่ใจเก่ียวกบังาน 240.57 797.357 .120 .940 
ไม่ถามค าถามเพือ่นร่วมงานเก่ียวกบัภารกิจท่ีตอ้งท าแมว้า่จะยงัไม่เขา้ใจทั้งหมด 241.73 815.375 -.231 .942 
ไม่ตอ้งการปรึกษากบัเพื่อนร่วมงานวา่อะไรคือความตอ้งการของภารกิจถึงแมจ้ะยงัก ากวม 242.43 804.875 -.051 .941 
บางคร้ังให้ค  าแนะน าต่อเพื่อนร่วมงานและเสนอความช่วยเหลือเม่ือมีความจ าเป็น 241.73 790.616 .176 .940 
มีความสามารถในการโนม้นา้วเพื่อนร่วมงานให้เช่ือในส่ิงท่ีตนพูด 241.97 788.516 .248 .939 
มีความสามารถที่จะโนม้นา้ว เพื่อนร่วมงาน เพื่อให้เขา/เธอเปล่ียนใจ 241.37 792.723 .241 .939 
มีความสามารถในการคบหาสมาคมกบัผูค้นในทุกระดบัในองคก์าร 240.90 778.852 .472 .938 
เป็นท่ีรู้จกัดีเพียงแค่ในแผนกของตน 241.17 775.868 .466 .938 
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1.4.2 ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารมิติความรู้ในการส่ือสาร 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.890 33 

 
1.4.3 ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารมิติพฤติกรรมในการส่ือสาร 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.865 11 

 
1.4.4 ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารมิติทกัษะในการส่ือสาร 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.831 35 
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1.4.5 ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การกลุ่มความเป็นปัจเจกนิยมต ่าและการ
ควบคุมอารมณ์ มิติความรู้ในการส่ือสาร 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.765 11 

 
1.4.6 ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การกลุ่มความเหล่ือมล ้ าทางอ านาจ มิติ

ความรู้ในการส่ือสาร 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.727 4 

 
1.4.7 ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารกลุ่มการหลีกเล่ียงความไม่แน่นอน มิติ

ความรู้ในการส่ือสาร 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.823 15 
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1.4.8 ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารกลุ่มความเป็นชายต ่า มิติความรู้ในการ
ส่ือสาร 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.575 3 

 
1.4.9 ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การกลุ่มความสามารถในการเข้าใจ

ความรู้สึกของผูอ่ื้น มิติพฤติกรรมในการส่ือสาร 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.786 5 

 
1.4.10 ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารกลุ่มการรับรู้ท่ีซบัซ้อน มิติพฤติกรรม

ในการส่ือสาร 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.817 6 
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1.4.11 ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารกลุ่มการให้ขอ้มูลยอ้นกลบั มิติทกัษะ
ในการส่ือสาร 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.746 6 

 

1.4.12 ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารกลุ่มการรับขอ้มูลยอ้นกลบั มิติทกัษะ
ในการส่ือสาร 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.711 4 

 
1.4.13 ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารกลุ่มการพดูและเขียนรายงาน มิติทกัษะ

ในการส่ือสาร 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.654 3 
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1.4.14 ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารกลุ่มการแบ่งปันขอ้มูลสารสนเทศ มิติ
ทกัษะในการส่ือสาร 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.694 4 

 
1.4.15 ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารกลุ่มการรับและน าขอ้มูลสารสนเทศไป

ใชป้ระโยชน์ มิติทกัษะในการส่ือสาร 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.552 3 

 
1.4.17 ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์ารกลุ่มการให้ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบั

งาน มิติทกัษะในการส่ือสาร 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.665 2 
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1.4.18 ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การกลุ่มการลดความไม่แน่นอนของงาน 
มิติทกัษะในการส่ือสาร 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.583 2 

 
1.4.20 ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การกลุ่มการโน้มนา้ว มิติทกัษะในการ

ส่ือสาร 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.618 2 

 
2. ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
Frequency Table 

เพศ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ชาย 106 72.1 72.1 72.1 

หญิง 41 27.9 27.9 100.0 

Total 147 100.0 100.0  
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อาย ุ

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 20-24 26 17.7 17.7 17.7 

25-29 59 40.1 40.1 57.8 

30-34 42 28.6 28.6 86.4 

35-39 14 9.5 9.5 95.9 

40-49 6 4.1 4.1 100.0 

Total 147 100.0 100.0  

ต ่ากว่าป.ตรี 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ไม่มี 138 93.9 93.9 93.9 

มี 9 6.1 6.1 100.0 

Total 147 100.0 100.0  

ป.ตรี 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ไม่มี 5 3.4 3.4 3.4 

มี 142 96.6 96.6 99.3 

Total 147 100.0 100.0  

ป.โท 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ไม่มี 104 70.7 70.7 70.7 

มี 43 29.3 29.3 100.0 

Total 147 100.0 100.0  

ป.เอก 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ไม่มี 146 99.3 99.3 99.3 

มี 1 .7 .7 100.0 

Total 147 100.0 100.0  

ต าแหน่ง 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid PM 17 11.6 11.6 11.6 

SA 20 13.6 13.6 25.2 

SAA 2 1.4 1.4 26.5 

GD 11 7.5 7.5 34.0 

PG, Developer 57 38.8 38.8 72.8 

DBA 1 .7 .7 73.5 

NWA 4 2.7 2.7 76.2 

tester 7 4.8 4.8 81.0 

it support 14 9.5 9.5 90.5 

other 14 9.5 9.5 100.0 

Total 147 100.0 100.0  
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ระยะเวลาที่ท างานในตน. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid นอ้ยกวา่1ปี 30 20.4 20.4 20.4 

1-5ปี 82 55.8 55.8 76.2 

6-10ปี 28 19.0 19.0 95.2 

11-15ปี 4 2.7 2.7 98.0 

16-20ปี 2 1.4 1.4 99.3 

21ปีขึ้นไป 1 .7 .7 100.0 

Total 147 100.0 100.0  

 
ระยะเวลาท างานในองค์การ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid นอ้ยกวา่1ปี 43 29.3 29.3 29.3 

1-5ปี 75 51.0 51.0 80.3 

6-10ปี 23 15.6 15.6 95.9 

11-15ปี 4 2.7 2.7 98.6 

16-20ปี 2 1.4 1.4 100.0 

Total 147 100.0 100.0  

 
ประสบการณ์ท างาน 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid นอ้ยกวา่1ปี 12 8.2 8.2 8.2 

1-5ปี 57 38.8 38.8 46.9 

6-10ปี 49 33.3 33.3 80.3 

11-15ปี 24 16.3 16.3 96.6 

16-20ปี 4 2.7 2.7 99.3 

21ปีขึ้นไป 1 .7 .7 100.0 

Total 147 100.0 100.0  

 
ระยะเวลาท างานพฒันาซอฟท์แวร์ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid นอ้ยกวา่1ปี 27 18.4 18.4 18.4 

1-5ปี 64 43.5 43.5 61.9 

6-10ปี 35 23.8 23.8 85.7 

11-15ปี 17 11.6 11.6 97.3 

16-20ปี 3 2.0 2.0 99.3 

21ปีขึ้นไป 1 .7 .7 100.0 

Total 147 100.0 100.0  
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3. ข้อมูลทัว่ไปของบริษทัของผู้ตอบแบบสอบถาม 
Frequency Table 

ระยะเวลาด าเนินกจิการ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1-5ปี 38 25.9 25.9 25.9 

6-10ปี 41 27.9 27.9 53.7 

11-15ปี 55 37.4 37.4 91.2 

16-20ปี 9 6.1 6.1 97.3 

21ปีข้ึนไป 4 2.7 2.7 100.0 

Total 147 100.0 100.0  

 
ประเภทซอฟต์แวร์ 

 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ระบบเก่ียวกบัผลิตสินคา้อุตสาหกรรม 15 10.2 10.7 10.7 

ระบบเก่ียวกบัขนส่งและคมนาคม 3 2.0 2.1 12.9 

ระบบเก่ียวกบัโรงแรม บา้นพกั อพาร์ทเมนตแ์ละ
ภตัตาคาร 

10 6.8 7.1 20.0 

ระบบเก่ียวกบัการศึกษา 7 4.8 5.0 25.0 

ระบบเก่ียวกบัการแพทยก์ารพยาบาลและการสงัคม
สงเคราะห์ 

3 2.0 2.1 27.1 

ระบบเก่ียวกบัการเงิน การธนาคาร การประกนัภยั 29 19.7 20.7 47.9 

ระบบเก่ียวกบัการก่อสร้างและอสงัหาริมทรัพย ์ 2 1.4 1.4 49.3 

ระบบเก่ียวกบัการบริการส่ือและส่ิงพิมพ ์ 17 11.6 12.1 61.4 

ระบบเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง 4 2.7 2.9 64.3 

ระบบขายและการตลาด 12 8.2 8.6 72.9 

ระบบการบริหารสินคา้คงคลงั 1 .7 .7 73.6 

ระบบบญัชีและการเงิน 7 4.8 5.0 78.6 

ระบบทรัพยากรมนุษย ์ 10 6.8 7.1 85.7 

อ่ืนๆ 20 13.6 14.3 100.0 

Total 140 95.2 100.0  
Missing System 7 4.8   
Total 147 100.0   
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4. ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับขีดความสามารถ
ทางการส่ือสารเชิงองค์การ 
  

4.1 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัขีดความสามารถ
ทางการส่ือสารเชิงองคก์าร 74 ขอ้ 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

ไม่โตแ้ยง้กบัเพื่อนร่วมงานแมว้า่จะยงัไม่แน่ใจวา่เพื่อนถูกไหม 147 3.18 1.051 
ตรงไปตรงมาท่ีจะบอกวา่เพื่อนร่วมงานผดิ 147 3.65 .826 
ไม่ท าให้ใครก็ตามในองคก์ารโกรธโดยเฉพาะตน.สูงกวา่ 147 3.58 .843 
แสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระโดยไม่ค านึงถึงคนท่ีพูดถึง 147 3.03 .986 
ไม่เคยแสดงอารมณ์ท่ีบ่งบอกถึงความพึงพอใจหรือไม่ 147 3.14 1.020 
บอกเพื่อนร่วมงานชดัเจนวา่รู้สึกอยา่งไร 147 3.12 .925 
แสดงความรู้สึกอยา่งตรงไปตรงมาวา่ชอบหรือไม่ชอบงานท่ีท า 147 3.44 .929 
พูดอยา่งมีสติและใจเยน็แมอ้ยูใ่นสถานการณ์วิกฤติ 147 3.91 .835 
อธิบายหรือรายงานเหตุการณ์ในลกัษณะกระวนกระวาย 147 2.46 1.002 
อ่อนไหวมากต่ออะไรก็ตามท่ีคนอ่ืนพูดโดยเฉพาะดา้นลบ 147 2.78 .969 
ไม่เคยถูกกวนใจจากค าวิจารณ์ของผูอ่ื้น 147 2.95 .927 
รู้วา่ควรแสดงความเคารพใครท่ีไหนเม่ือไหร่ 147 4.03 .767 
พูดจาสุภาพแมก้บับุคคลท่ีท่านไม่ไดเ้คารพ 147 4.05 .725 
ในการส่ือสารของท่านเป็นไปตามสายงานค าสั่ง 147 3.82 .747 
ในการให้ค  าปรึกษาผูอ่ื้นไม่ไดเ้ป็นการบ่อนท าลายอ านาจอนัชอบธรรมของใคร 147 4.04 .691 
มีความช านาญในการหาค าพูดกบับุคคลท่ีตน.ต่างกนั 147 3.69 .801 
พูดในส่ิงท่ีท่านคิดวา่เพื่อนร่วมงานตอ้งการฟัง 147 3.41 .842 
แสดงออกวา่ท่านรู้สึกอยา่งไรแมเ้พื่อนจะไม่ชอบ 147 3.06 .878 
พูดเก่ียวกบัหัวขอ้ใดๆในเวลาใดก็ตามท่ีตอ้งการ 147 2.88 .940 
มีความสามารถพูดตลกขดัจงัหวะการสนทนาท่ีเครียด 147 3.50 .917 
พูดจาสุภาพกบัผูอ้าวุโสกวา่ตน.สูงกวา่มากกวา่อ่อนกวา่ 147 3.85 .847 
พูดดว้ยน ้ าเสียงสุภาพและนุ่มนวลเหมือนกนักบัทุกคน 147 3.84 .803 
พูดหรือฟังดว้ยใบหนา้ท่ียิม้แยม้สบตาให้ความสนใจ 147 4.03 .702 
พูดฟังและท างานทุกอยา่งในเวลาเดียวกนัโดยไม่สนใจคนท่ีคุยดว้ย 147 2.54 .995 
ชอบท่ีจะเดินหนีหรืออยูค่นเดียวมากกวา่ท่ีจะยิม้ให้คนไม่คุน้ 147 2.43 1.034 
พูดดว้ยความเป็นมิตรแมก้บับุคคลท่ีไม่ชอบ 147 3.54 .846 
รู้วธีิท่ีจะกล่าวถึงตนเองและผูอ่ื้นในสถานการณ์ท่ีต่างกนั 147 3.71 .633 
มกัจะคุยกบัเพื่อนร่วมงานดว้ยวธีิท่ีเป็นทางการ 147 3.08 1.017 
ใชว้ธีิการพูดท่ีแตกต่างกนักบัเพื่อนร่วมงานในเวลาท างาน 147 3.40 .963 
ไม่เคยเรียกช่ือเล่นเพื่อนร่วมงานในท่ีสาธารณะ 147 1.79 1.042 
มกัจะพูดถึงแต่ความส าเร็จของตนเอง 147 1.99 .891 
มีความถ่อมตวัเม่ือถูกยกยอ่งสรรเสริญ 147 3.74 .837 
ยอมรับค าชมโดยไม่รู้สึกเขินอาย 147 3.05 .931 
ท าเหมือนกบัวา่ก าลงัตั้งใจฟังทั้งๆท่ีจริงๆไม่ไดต้ั้งใจฟัง 147 2.44 1.048 
รู้วา่อะไรท่ีเพื่อนร่วมงานตอ้งการโดยท่ีไม่ตอ้งบอก 147 3.15 .805 
ฟังทุกส่ิงท่ีเพื่อนร่วมงานพูดโดยไม่ขดัจงัหวะหรือกล่าววิจารณ์ 147 3.63 .813 
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 N Mean Std. Deviation 

ตั้งใจฟังเพื่อนร่วมงานอยา่งระมดัระวงัและอาจให้ค  าแนะน า 147 3.85 .771 
รับฟังส่ิงท่ีเพื่อนร่วมงานตอ้งการพูดและพยายามเขา้ใจ 147 3.95 .696 
สามารถเสนอแนวคิดใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานต่อเพื่อนร่วมงาน 147 3.88 .721 
เขา้ใจและอธิบายสถานการณ์ท่ีเป็นอยูใ่นองคก์ารไดดี้ 147 3.64 .785 
สามารถบรรยายส่ิงท่ีเกิดขึ้นจากมุมมองของตน 147 3.84 .663 
มีความสามารถในการวเิคราะห์สถานการณ์และเดาผลได ้ 147 3.76 .696 
สามารถแลกเปล่ียนความคิดหรือโตแ้ยง้เก่ียวกบัความรู้ท่ีตนมี 147 3.97 .697 
พูดกบัใครก็ไดเ้ก่ียวกบัอะไรก็ตามท่ีเกิดในสถานการณ์ใดก็ได ้ 147 3.59 .850 
ให้ขอ้มูลยอ้นกลบัต่อเพื่อนร่วมงานเพื่อให้พวกเขารู้สถานะงาน 147 3.41 .882 
ให้ขอ้มูลยอ้นกลบัต่อเพื่อนร่วมงานก็ต่อเม่ือพวกเขาร้องขอ 147 3.45 .845 
ให้ขอ้มูลยอ้นกลบัต่อเพื่อนร่วมงานแมว้า่พวกเขาจะไม่เรียกร้อง 147 2.92 1.003 
ให้ขอ้มูลยอ้นกลบัเชิงบวกเท่านั้นและอาจจะบิดเบือนเป็นลบ 147 2.79 1.008 
ให้ขอ้มูลยอ้นกลบัเชิงลบเพื่อให้แน่ใจวา่ปัญหาจะไดรั้บการดูแล 147 3.18 .874 
ให้ทั้งข่าวดีและข่าวร้ายต่อเพื่อนร่วมงานอยา่งตรงไปตรงมา 147 3.12 .906 
มีความใส่ใจต่อขอ้มูลยอ้นกลบัท่ีไดรั้บจากเพื่อนร่วมงาน 147 3.56 .768 
ไม่ถามเพื่อนร่วมงานแมว้า่ขอ้มูลยอ้นกลบัไม่ชัดเจน 147 2.44 1.000 
พยายามท่ีจะแปลความขอ้มูลยอ้นกลบัท่ีไดรั้บจากเพื่อนร่วมงาน 147 3.65 .773 
ไม่ตอ้งการท่ีจะรับขอ้มูลยอ้นกลบัจากเพื่อนร่วมงานเก่ียวกบังาน 147 2.46 1.061 
มกัจะพูดบอกเพื่อนร่วมงานเก่ียวกบัความคืบหนา้ของการด าเนินงาน 147 3.75 .757 
มีเอกสารประกอบการน าเสนอผลงาน 147 3.27 .871 
ใชว้ธีิเขียนบนัทึกถึงเพื่อนร่วมงานแทนการพูดปรึกษา 147 2.50 1.016 
เตม็ใจท่ีจะจดัหาขอ้มูลในหน่วยงานให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 147 3.42 .758 
ตกแต่งขอ้มูลให้เฉพาะผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบังาน 147 2.71 .958 
ไม่เปิดเผยขอ้มูลของหน่วยงานให้ผูอ่ื้นถา้รู้วา่จะท าให้เสียหาย 147 4.20 .921 
จดัหาขอ้มูลให้บุคคลอ่ืนก็ต่อเม่ือมีจดหมายน า 147 3.34 .983 
รับขอ้มูลข่าวสารและตั้งใจท่ีจะเผยแพร่ถา้ขอ้มูลนั้นมีประโยชน์ 147 3.81 .814 
รับขอ้มูลและพยายามน าไปใชป้ระโยชน์ 147 3.99 .736 
อ่านแค่ขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบังานเท่านั้น 147 2.90 1.023 
รู้วา่ควรถามใครหรือท าอยา่งไรจึงจะไดข้อ้มูลท่ีตอ้งการ 147 3.72 .826 
สามารถอธิบายขั้นตอนการท างานของท่านไดอ้ยา่งชดัเจน 147 4.00 .749 
เปิดกวา้งให้เพื่อนร่วมงานสามารถสอบถามได ้ 147 4.16 .689 
ไม่ถามแมจ้ะยงัไม่เขา้ใจในงานของตน 147 2.45 1.015 
ไม่ตอ้งการปรึกษาใครถึงความตอ้งการแมว้า่จะยงัเขา้ใจก ากวม 147 2.15 1.023 
บางคร้ังให้ค  าแนะน าเพื่อนร่วมงานและช่วยเหลือเม่ือจ าเป็น 147 3.80 .730 
มีความสามารถในการโนม้นา้วเพื่อนร่วมงานให้เช่ือ 147 3.36 .819 
มีความสามารถที่จะโนม้นา้วให้เพื่อนเปล่ียนใจ 147 3.28 .801 
มีความสามารถในการคบหาสมาคมกบัผูค้นในทุกระดบั 147 3.82 .866 
เป็นท่ีรู้จกัดีเพียงแค่ในแผนกของตน 147 2.99 1.194 
Valid N (listwise) 147   
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4.2 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกบัขีดความสามารถ
ทางการส่ือสารเชิงองคก์ารในแต่ละกลุ่มตวัแปร 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

lowIndividualism 147 3.2016 .43980 
HighPowerDistance 147 3.9847 .53172 
HighUncertaintyAvoidance 147 3.2503 .43301 
LowMasculinity 147 2.9252 .61414 
Empathy 147 3.4041 .51947 
CognitiveComplexity 147 3.7789 .55041 
GivingFeedback 147 3.1440 .57393 
FeedbackReception 147 3.0272 .57868 
OralWrittenReporting 147 3.1723 .64973 
InformationSharing 147 3.4201 .55207 
ReceivingUtilizingInformation 147 3.5692 .61712 
SeekingInformation 147 3.7211 .82580 
GivingTaskInformation 147 4.0782 .63219 
ReducingTaskUncertainly 147 2.2993 .94300 
Advising 147 3.7959 .73035 
Persuading 147 3.3197 .76960 
Networking 147 3.4048 .76376 
Valid N (listwise) 147   

 
4.3 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกบัขีดความสามารถ

ทางการส่ือสารเชิงองคก์ารในแต่ละมิติ 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

knowledge 147 3.3405 .36837 
behavioral 147 3.5915 .46760 
skill 147 3.3593 .41739 
Valid N (listwise) 147   
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5. ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคดิเห็นเกีย่วกบัวิธีปฏิบัติเชิงบริหาร
การพฒันาซอฟต์แวร์ 
 

5.1 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัเชิงบริหาร
การพฒันาซอฟตแ์วร์ 20 ขอ้ 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

มีผูจ้ดัการโครงการทางดา้นซอฟตแ์วร์ทุกๆโครงการ 147 3.96 .950 
มีแผนการประกนัคุณภาพซอฟตแ์วร์ 147 3.74 .861 
ก าหนดให้มีงานควบคุมการเปล่ียนแปลงในแต่ละโครงการ 147 3.66 .880 
มีวิธีการท่ีท าให้แน่ใจวา่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมทุกระยะ 147 3.70 .932 
ท าให้แน่ใจวา่มีทรัพยากรส าคญัสอดคลอ้งกบัแผน 147 3.63 .878 
ใชวิ้ธีการสร้างตน้แบบในการตรวจสอบความตอ้งการ 147 3.65 .949 
มีการประเมินอยา่งเป็นทางการในดา้นความเส่ียงผลประโยชน์ 147 3.77 .900 
มีการประยกุตใ์ชม้าตรฐานร่วมกนัในการเขียนโปรแกรม 147 3.86 .873 
มีรูปแบบวิธีการอยา่งเป็นทางการส าหรับการประมาณแรงงาน 147 3.79 .916 
มีการวางแผนการทดสอบขั้นตอนวิธีก่อนท่ีจะเร่ิมเขียนโปรแกรม 147 3.76 .886 
มีการทบทวนสถานะของโครงการเป็นระยะๆโดยผูบ้ริหาร 147 3.88 .947 
มีรูปแบบวิธีการท่ีเป็นทางการส าหรับการส่งมอบผลงาน 147 3.74 .966 
มีการทดสอบอยา่งอิสระโดยผูใ้ชง้านหรือโดยทีมประกนัคุณภาพ 147 3.82 .866 
บนัทึกค่าแรงงานท่ีประมาณไวแ้ละส่งกลบัค่าแรงงานท่ีใชจ้ริง 147 3.46 1.002 
จดบนัทึกปัญหาหลงัการติดตั้งและติดตามประสิทธิผลของการแก ้ 147 3.71 .929 
มีการบนัทึกขอ้มูลระบบทุกเวอร์ชนัเพ่ือรวดเร็วในการสร้างใหม่ 147 3.68 .929 
การประมาณทรัพยากรแรงานค่าใชจ่้ายโดยผจก.โครงการ 147 3.68 .876 
มีการควบคุมการเปล่ียนแปลงความตอ้งการเอกสารขอ้ก าหนด 147 3.80 .860 
ไดรั้บการยอมรับจากทุกฝ่ายก่อนเปล่ียนแปลงแผนโครงการ 147 3.78 .913 
แน่ใจวา่มีการทดสอบทวนสอบทุกฟังกช์นั 147 3.82 .876 
Valid N (listwise) 147   

 
 

 

 

 



164 

 

5.2 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัเชิงบริหาร
การพฒันาซอฟตแ์วร์ในแต่ละมิติ 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

organization 147 3.7222 .66448 
procedure 147 3.8047 .68880 
metric 147 3.6168 .81122 
control 147 3.7670 .71353 
Valid N (listwise) 147   

 
6. การวิเคราะห์ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองค์การที่มีอิทธิพลต่อวิธีปฏิบัติเชิง
บริหารการพฒันาซอฟต์แวร์ 
 

6.1 การวเิคราะห์ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์าร 3 มิติท่ีมีอิทธิพลต่อวิธีปฏิบติัเชิง
บริหารการพฒันาซอฟตแ์วร์ 

6.1.1 วิธีปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันาซอฟต์แวร์มิติโครงสร้างองค์การและวิธีปฏิบติัเชิง
บริหาร 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

 
1 skill . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-

F-to-remove >= .100). 

a. Dependent Variable: organization 
Model Summary 

Model 

R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Change Statistics 

R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change 

 1 .451a .204 .198 .59498 .204 37.099 1 145 .000 

a. Predictors: (Constant), skill 
Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 1.308 .399  3.276 .001   

skill .719 .118 .451 6.091 .000 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: organization 
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Collinearity Diagnosticsa 

Model Dimension 

Eigenvalue 
Condition 

Index 

Variance Proportions 

(Constant) skill 

1 
1 

 
1 1.992 1.000 .00 .00 

2 .008 16.213 1.00 1.00 

 
6.1.2 วธีิปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันาซอฟตแ์วร์มิติมาตรฐานและขั้นตอนวธีิ 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 

1 behavioral . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 
Probability-of-F-to-remove >= .100). 

2 knowledge . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 
Probability-of-F-to-remove >= .100). 

a. Dependent Variable: procedure 
Model Summary 

Model 

R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Change Statistics 

R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change 

 
1 .470a .221 .215 .61009 .221 41.099 1 145 .000 

2 .494b .244 .233 .60317 .023 4.349 1 144 .039 

a. Predictors: (Constant), behavioral 
b. Predictors: (Constant), behavioral, knowledge 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 1.318 .391  3.372 .001   

behavioral .692 .108 .470 6.411 .000 1.000 1.000 

2 (Constant) .782 .464  1.684 .094   

behavioral .471 .150 .320 3.132 .002 .504 1.986 

knowledge .398 .191 .213 2.085 .039 .504 1.986 

a. Dependent Variable: procedure 
 

Collinearity Diagnosticsa 

Model Dimension 

Eigenvalue 
Condition 

Index 

Variance Proportions 

(Constant) behavioral knowledge 

 

1 
dimension1 

1 1.992 1.000 .00 .00  

2 .008 15.478 1.00 1.00  

2 

dimension1 

1 2.988 1.000 .00 .00 .00 

2 .009 18.729 .81 .36 .02 

3 .004 27.640 .18 .64 .98 

a. Dependent Variable: procedure 
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6.1.3 วธีิปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันาซอฟตแ์วร์มิติตวัวดั 
Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 
1 knowledge . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-

to-remove >= .100). 

a. Dependent Variable: metrix 
Model Summary 

Model 

R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Change Statistics 

R Square 
Change F Change df1 df2 

Sig. F 
Change 

 1 .393a .154 .148 .74858 .154 26.456 1 145 .000 

a. Predictors: (Constant), knowledge 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .727 .565  1.287 .200   

knowledge .865 .168 .393 5.144 .000 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: metrix 
 

Collinearity Diagnosticsa 

Model Dimension 

Eigenvalue Condition Index 

Variance Proportions 

(Constant) knowledge 

 
1 dimensi

on1 

1 1.994 1.000 .00 .00 

2 .006 18.253 1.00 1.00 

a. Dependent Variable: metrix 

 

6.1.4 วิธีปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันาซอฟต์แวร์มิติการควบคุมกระบวนการพฒันา
ซอฟตแ์วร์ 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

 
1 behavioral . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100). 

2 skill . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100). 

a. Dependent Variable: control 
Model Summary 

Model 

R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Change Statistics 

R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change 

 
1 .462a .214 .208 .63481 .214 39.456 1 145 .000 

2 .498b .248 .238 .62289 .034 6.603 1 144 .011 

a. Predictors: (Constant), behavioral 
b. Predictors: (Constant), behavioral, skill 
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Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 1.232 .407  3.029 .003   

behavioral .706 .112 .462 6.281 .000 1.000 1.000 

2 (Constant) .741 .443  1.675 .096   

behavioral .423 .156 .277 2.717 .007 .501 1.995 

skill .448 .174 .262 2.570 .011 .501 1.995 

a. Dependent Variable: control 
Collinearity Diagnosticsa 

Model Dimension 

Eigenvalue Condition Index 

Variance Proportions 

(Constant) behavioral skill 

 

1 dimension
1 

1 1.992 1.000 .00 .00  

2 .008 15.478 1.00 1.00  

2 
dimension

1 

1 2.986 1.000 .00 .00 .00 

2 .009 18.134 .98 .20 .10 

3 .005 25.421 .02 .79 .90 

a. Dependent Variable: control 

 

6.2 การวเิคราะห์ขีดความสามารถทางการส่ือสารเชิงองคก์าร 17 กลุ่มท่ีมีอิทธิพลต่อวิธีปฏิบติั
เชิงบริหารการพฒันาซอฟตแ์วร์ 

6.2.1 วิธีปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันาซอฟต์แวร์มิติโครงสร้างองคก์ารและวิธีปฏิบติัเชิง
บริหาร 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

 

1 GivingTaskInformation . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100). 

2 ReceivingUtilizingInformation . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100). 

3 OralWrittenReporting . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100). 

a. Dependent Variable: organization 
Model Summary 

Model 

R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Change Statistics 

R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change 

 

1 .437a .191 .185 .59985 .191 34.152 1 145 .000 

2 .513b .263 .253 .57421 .073 14.238 1 144 .000 

3 .543c .295 .280 .56394 .031 6.296 1 143 .013 

a. Predictors: (Constant), GivingTaskInformation 
b. Predictors: (Constant), GivingTaskInformation, ReceivingUtilizingInformation 
c. Predictors: (Constant), GivingTaskInformation, ReceivingUtilizingInformation, OralWrittenReporting 
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Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 1.851 .324  5.711 .000   

GivingTaskInformation .459 .079 .437 5.844 .000 1.000 1.000 

2 (Constant) 1.182 .357  3.307 .001   

GivingTaskInformation .351 .080 .334 4.361 .000 .873 1.145 
ReceivingUtilizingInformation .311 .082 .289 3.773 .000 .873 1.145 

3 (Constant) .969 .361  2.684 .008   

GivingTaskInformation .302 .081 .288 3.715 .000 .824 1.214 

ReceivingUtilizingInformation .247 .085 .230 2.918 .004 .795 1.257 

OralWrittenReporting .201 .080 .197 2.509 .013 .804 1.243 

a. Dependent Variable: organization 
Collinearity Diagnosticsa 

Model Dimension 

Eigenvalue Condition Index 

Variance Proportions 

(Constant) 
GivingTask 
Information 

Receiving 
Utilizing 

Information 
OralWrittenReporti

ng 

d
i
m
e
n
s
i
o
n
0 

1 
dimension1 

1 1.988 1.000 .01 .01   

2 .012 13.023 .99 .99   

2 

dimension1 

1 2.971 1.000 .00 .00 .00  

2 .017 13.097 .05 .37 .92  

3 .011 16.142 .94 .63 .08  

3 

dimension1 

1 3.947 1.000 .00 .00 .00 .00 

2 .024 12.754 .06 .09 .05 .99 

3 .017 15.109 .04 .32 .88 .01 

4 .011 18.605 .89 .59 .07 .00 

a. Dependent Variable: organization 
 

6.2.2 วธีิปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันาซอฟตแ์วร์มิติมาตรฐานและขั้นตอนวธีิ 
Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

 

1 GivingTaskInformation . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-remove 
>= .100). 

2 CognitiveComplexity . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-remove 
>= .100). 

3 lowIndividualism . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-remove 
>= .100). 

a. Dependent Variable: procedure 
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Model Summary 

Model 

R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Change Statistics 

R Square 
Change F Change df1 df2 Sig. F Change 

 

1 .471a .222 .217 .60961 .222 41.396 1 145 .000 

2 .528b .279 .269 .58904 .057 11.301 1 144 .001 

3 .555c .308 .293 .57915 .029 5.964 1 143 .016 

a. Predictors: (Constant), GivingTaskInformation 
b. Predictors: (Constant), GivingTaskInformation, CognitiveComplexity 
c. Predictors: (Constant), GivingTaskInformation, CognitiveComplexity, lowIndividualism 

 

Coefficients 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 1.711 .329  5.194 .000   

GivingTaskInformation .513 .080 .471 6.434 .000 1.000 1.000 

2 (Constant) 1.086 .369  2.946 .004   

GivingTaskInformation .327 .095 .300 3.435 .001 .658 1.520 

CognitiveComplexity .367 .109 .293 3.362 .001 .658 1.520 

3 (Constant) .427 .452  .945 .346   

GivingTaskInformation .315 .094 .289 3.363 .001 .656 1.524 

CognitiveComplexity .321 .109 .257 2.950 .004 .639 1.566 

lowIndividualism .275 .113 .175 2.442 .016 .938 1.066 

a. Dependent Variable: procedure 
Collinearity Diagnosticsa 

Model Dimension 

Eigenvalue 
Condition 

Index 

Variance Proportions 

(Constant) 
GivingTask 
Information 

Cognitive 
Complexity 

Low 
Individualism 

d
i
m
e
n
s
i
o
n
0 

1 dimension
1 

1 1.988 1.000 .01 .01   

2 .012 13.023 .99 .99   

2 
dimension

1 

1 2.979 1.000 .00 .00 .00  

2 .012 15.821 .90 .44 .05  

3 .009 18.269 .10 .56 .95  

3 

dimension
1 

1 3.964 1.000 .00 .00 .00 .00 

2 .019 14.383 .03 .25 .09 .44 

3 .009 21.034 .00 .69 .87 .01 

4 .008 22.225 .96 .06 .04 .54 

a. Dependent Variable: procedure 
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6.2.3 วธีิปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันาซอฟตแ์วร์มิติตวัวดั 
 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

 
1 CognitiveComplexity . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100). 

2 lowIndividualism . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100). 

a. Dependent Variable: metrix 
Model Summary 

Model 

R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Change Statistics 

R Square 
Change F Change df1 df2 

Sig. F 
Change 

 
1 .406a .165 .159 .74377 .165 28.678 1 145 .000 

2 .457b .209 .198 .72658 .044 7.944 1 144 .006 

a. Predictors: (Constant), CognitiveComplexity 
b. Predictors: (Constant), CognitiveComplexity, lowIndividualism 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 1.354 .427  3.170 .002   

CognitiveComplexity .599 .112 .406 5.355 .000 1.000 1.000 

2 (Constant) .374 .543  .689 .492   

CognitiveComplexity .521 .113 .354 4.628 .000 .940 1.063 

lowIndividualism .397 .141 .215 2.819 .006 .940 1.063 

a. Dependent Variable: metrix 
Collinearity Diagnosticsa 

Model Dimension 

Eigenvalue 
Condition 

Index 

Variance Proportions 

(Constant) 
Cognitive 

Complexity 
Low 

Individualism 

 

1 
dimension1 

1 1.990 1.000 .01 .01  

2 .010 13.850 .99 .99  

2 

dimension1 

1 2.977 1.000 .00 .00 .00 

2 .015 14.171 .01 .72 .51 

3 .008 19.184 .99 .27 .48 

a. Dependent Variable: metrix 
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6.2.4 วิธีปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันาซอฟต์แวร์มิติการควบคุมกระบวนการพฒันา
ซอฟตแ์วร์ 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

 

1 CognitiveComplexity . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100). 

2 OralWrittenReporting . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100). 

3 GivingTaskInformation . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100). 

a. Dependent Variable: control 
 

Model Summary 

Model 

R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Change Statistics 

R Square 
Change F Change df1 df2 

Sig. F 
Change 

 

1 .457a .209 .204 .63675 .209 38.334 1 145 .000 

2 .511b .261 .251 .61771 .052 10.076 1 144 .002 

3 .546c .298 .283 .60413 .037 7.546 1 143 .007 

a. Predictors: (Constant), CognitiveComplexity 
b. Predictors: (Constant), CognitiveComplexity, OralWrittenReporting 
c. Predictors: (Constant), CognitiveComplexity, OralWrittenReporting, GivingTaskInformation 
 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 1.527 .366  4.177 .000   

CognitiveComplexity .593 .096 .457 6.191 .000 1.000 1.000 

2 (Constant) 1.149 .374  3.070 .003   

CognitiveComplexity .464 .101 .358 4.580 .000 .840 1.190 

OralWrittenReporting .272 .086 .248 3.174 .002 .840 1.190 
3 (Constant) .779 .390  1.997 .048   

CognitiveComplexity .298 .116 .230 2.571 .011 .613 1.632 

OralWrittenReporting .239 .085 .217 2.811 .006 .822 1.216 

GivingTaskInformation .271 .099 .240 2.747 .007 .644 1.553 

a. Dependent Variable: control 
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Collinearity Diagnosticsa 

Model Dimension 

Eigenvalue 
Condition 

Index 

Variance Proportions 

(Constant) 
Cognitive 

Complexity 
OralWritten 
Reporting 

GivingTask 
Information 

 

1 
dimension1 

1 1.990 1.000 .01 .01   

2 .010 13.850 .99 .99   

2 

dimension1 

1 2.967 1.000 .00 .00 .00  

2 .023 11.449 .17 .10 .99  

3 .010 16.953 .83 .90 .01  

3 

dimension1 

1 3.954 1.000 .00 .00 .00 .00 

2 .025 12.568 .04 .03 .98 .07 

3 .012 18.252 .89 .04 .00 .40 

4 .009 21.127 .07 .93 .01 .53 

a. Dependent Variable: control 

 

6.3 การวิเคราะห์ปฏิสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลต่อวิธีปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันา
ซอฟตแ์วร์ 

6.3.1 วิธีปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันาซอฟต์แวร์มิติโครงสร้างองค์การและวิธีปฏิบติัเชิง
บริหาร 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

 1 g_r_o . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100). 

a. Dependent Variable: organization 
Model Summary 

Model 

R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Change Statistics 

R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change 

 1 .515a .265 .260 .57165 .265 52.266 1 145 .000 

a. Predictors: (Constant), g_r_o 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 2.892 .124  23.299 .000   

g_r_o .017 .002 .515 7.229 .000 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: organization 
Collinearity Diagnosticsa 

Model Dimension 

Eigenvalue Condition Index 

Variance Proportions 

(Constant) g_r_o 

 
1 dimensi

on1 

1 1.925 1.000 .04 .04 

2 .075 5.068 .96 .96 
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Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

 1 g_r_o . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100). 

a. Dependent Variable: organization 

 

6.3.2 วธีิปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันาซอฟตแ์วร์มิติมาตรฐานและขั้นตอนวธีิ 
Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

 1 g_c_l . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100). 

a. Dependent Variable: procedure 
Model Summary 

Model 

R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Change Statistics 

R Square 
Change F Change df1 df2 

Sig. F 
Change 

 1 .534a .285 .280 .58437 .285 57.845 1 145 .000 

a. Predictors: (Constant), g_c_l 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 2.671 .157  17.045 .000   

g_c_l .022 .003 .534 7.606 .000 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: procedure 
Collinearity Diagnosticsa 

Model Dimension 

Eigenvalue 
Condition 

Index 

Variance Proportions 

(Constant) g_c_l 

 
1 dimension

1 

1 1.952 1.000 .02 .02 

2 .048 6.344 .98 .98 

a. Dependent Variable: procedure 

 
6.3.3 วธีิปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันาซอฟตแ์วร์มิติตวัวดั 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

 
1 c_l . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-

F-to-remove >= .100). 

a. Dependent Variable: metrix 
Model Summary 

Model 

R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Change Statistics 

R Square 
Change F Change df1 df2 

Sig. F 
Change 

 1 .443a .196 .191 .72985 .196 35.370 1 145 .000 



174 

 
Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

 
1 c_l . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-

F-to-remove >= .100). 

a. Predictors: (Constant), c_l 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 2.029 .274  7.413 .000   

c_l .131 .022 .443 5.947 .000 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: metrix 
Collinearity Diagnosticsa 

Model Dimension 

Eigenvalue Condition Index 

Variance Proportions 

(Constant) c_l 

 
1 dimensi

on1 

1 1.976 1.000 .01 .01 

2 .024 8.982 .99 .99 

a. Dependent Variable: metrix 

 
6.3.4 วิธีปฏิบติัเชิงบริหารการพฒันาซอฟต์แวร์มิติการควบคุมกระบวนการพฒันา

ซอฟตแ์วร์ 
Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

 
 c_o_g . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-

F-to-remove >= .100). 

a. Dependent Variable: control 
Model Summary 

Model 

R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Change Statistics 

R Square 
Change F Change df1 df2 

Sig. F 
Change 

 1 .541a .293 .288 .60210 .293 60.038 1 145 .000 

a. Predictors: (Constant), c_o_g 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 2.784 .136  20.433 .000   

c_o_g .019 .003 .541 7.748 .000 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: control 
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Collinearity Diagnosticsa 

Model Dimension 

Eigenvalue Condition Index 

Variance Proportions 

(Constant) c_o_g 

 
1 

 
1 1.931 1.000 .03 .03 

2 .069 5.298 .97 .97 

a. Dependent Variable: control 
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