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บทคัดยอ 

การพัฒนาซอฟตแวรเปนการพัฒนาโครงการซอฟตแวรในรูปแบบทีม ทักษะการทํางานเปนทีมจึงมีความสําคัญและ

จําเปนสําหรับนักพัฒนาซอฟตแวรในอนาคต ซึ่งการทํางานรวมกันเปนทีมจะประสบความสําเร็จในโครงการพัฒนาซอฟตแวร

ไดขึ้นอยูกับความสามารถทั้ง 2 ดานของนักพัฒนาซอฟตแวรคือ ทางดานเทคนิค (Hard skills) และดานบุคคล (Soft skills) 

โดยบุคลิกภาพเปนสวนหนึ่งของดานบุคคล ถาสมาชิกในทีมเขาใจถึงความเหมือนและแตกตางของบุคลิกภาพของสมาชิก

ภายในทีมก็จะชวยใหการทํางานรวมกันมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผูวิจัยทําการศึกษาความเหมือนทางบุคลิกภาพของสมาชิกทีมมี

ผลตอประสิทธิภาพการพัฒนาซอฟตแวรอยางไร โดยเก็บรวบรวมขอมูลบุคลิกภาพของนิสิตสาขาวิศวกรรมซอฟตแวรชั้นปที่ 3 

ที่ทํางานรวมกันเปนทีมสกัม (Scrum) เปนระยะเวลา 1 ปจํานวน 147 คน แบงเปนทีมๆ ละ 8 -10 คน จํานวน 16 ทีม  

วัดบุคลิกภาพดวยแบบประเมินบุคลิกภาพ MBTI และวัดประสิทธิภาพของทีมจากคะแนนเฉลี่ยการพัฒนาซอฟตแวรในแตละ

วงรอบทั้งหมด 4 วงรอบ ประกอบดวย คะแนนประเมินกระบวนการในการพัฒนาซอฟตแวร (Process) จํานวน 8 ประเด็น

คะแนนเต็ม 40 คะแนน และคะแนนประเมินผลลัพธของผลิตภัณฑ (Product) คะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยผูเช่ียวชาญในการ

พัฒนาซอฟตแวรจํานวน 10 คน ผลการวิจัยพบวา ความเหมือนทางบุคลิกภาพของบุคคลในทีมไมมีผลตอประสิทธิภาพการ

พัฒนาซอฟตแวรทั้งการทํางานรวมกันและคุณภาพของผลิตภัณฑซอฟตแวรถึงแมวาผลการวิเคราะหจะแสดงคาความสัมพันธ

กันในเชิงบวกแตก็ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 25 ระดับ 0.05 
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ABSTRACT 

Teamwork is a necessary skill for future software developers in software development projects. 

Successful teamwork for software development depends on the hard skills and soft skills of software 

developers. Soft skills are personality traits. Team members should understand similarities and respect the 

differences among team members in order to improve team efficiency. This research studied the effects of 

personality homogeneity on team performance by collecting data on 14 7  third-year software engineering 

students developing software applications using the scrum technique for one year. The students were 

divided into 16 teams with 8–10 students per team. Personality traits were measured using MBTI personality 

assessment and team performance was measured using average software development scores from four 

different cycles which included scores from the software development process containing eight issues and 

4 0  points, and scores from product evaluation which was ten points. Scores were given by ten software 

development experts. The results show that similarities in personality among team members have no 

impact on teamwork and quality of software. Although analyzed results were positively correlated, they 

were not statistically significant at 0.05. 
 

คําสําคัญ: ความเหมือนทางบุคลิกภาพทีม  การพัฒนาซอฟตแวรแบบเอไจล  ประสิทธภิาพทีมพัฒนาซอฟตแวร 

Keywords: Personality Homogeneity Team, Agile Software Development, Team Performance in Software 

Engineering Teams 
 

บทนํา 

การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาวิศวกรรม

ซอฟตแวรมุงเนนใหนิสิตพัฒนาโครงการซอฟตแวรโดยใช

หลักการทํางานในรูปแบบของทีมพัฒนาซอฟตแวรซึ่งทักษะ

การทํางานเปนทีมมีความสําคัญและจําเปนสําหรับการเปน

นักพัฒนาซอฟตแวรในอนาคต (Chen et al., 2011) โดย

โครงการพัฒนาซอฟตแวรจะประสบความสําเร็จและสงมอบ

ใหล ูกค าตรงตามเวลาที่ก ําหนดนอกจากจะขึ ้นอย ู  กับ

ความสามารถทางดานเทคนิค (Hard skills) ของสมาชิก

ภายในทีมแลวยังมีปจจัยสวนบุคคลท่ีเรียกวา บุคลิกภาพของ

สมาชิกภายในทีมดวย (Pieterse and Eekelen, 2016) ถา

ทีมรวมมือกันจะสงผลใหการพัฒนาซอฟตแวร ประสบ

ความสําเร็จ ซึ่งหมายถึงความสําเร็จของทีม (Bradley and 

Hebert, 1 9 9 7 ; Acuña et al., 2 0 0 9 ; Capretz and 

Ahmed, 2010; Serrador and Pinto, 2015) บุคลิกภาพ

ของนักพัฒนาซอฟตแวรมีผลตอประสิทธิภาพของทีม โดย

บุคลิกภาพหมายถึง ลักษณะนิสัย รูปแบบของความคิด 

ความรูสึก และการประพฤติปฏิบัติของบุคคลแตละคนท่ีทํา

ใหบุคคลแตกตางกัน ซึ่งเปนผลมาจากการหลอหลอมทาง

วัฒนธรรม ภาษา และลักษณะทางภูมิศาสตร (Bootzin, et 

al., 1991) และบุคลิกภาพที่แตกตางกันสามารถประเมินได

จากแบบประเมินบุคลิกภาพ ไดแก Myers-Briggs Type 

Indicator (MBTI) (Myers et al., 1 9 9 8 )  แ ล ะ  Big Five 

Inventory (BFI) (John and Srivastava, 1999) โดยแบบ

ประเมิน บุคลิกภาพทั้งสามมีลักษณะการวัดที่แตกตางกัน 

โดย MBTI และ KTS มีจุดมุงหมายเพื่อแบงกลุมคนตามกลุม

ของ บุคลิกภาพ (Personality types) แตสําหรับ BFI ศึกษา

คุณลักษณะของบุคลิกภาพ (Personality traits) โดยแบบ

ประเมิน MBTI เปนแบบประเมินที่ม ีนักวิจัยนําไปใชเพื่อ

ศึกษานักพัฒนาซอฟตแวรแตงานวิจ ัยท่ีพบทั้งหมดเปน

การศึกษาในตางประเทศ (Karn et al., 2007; Galpin et 

al., 2 0 0 7 ; Choi et al., 2 0 0 8 ; Capretz and Ahmed, 

2010; Gilal et al., 2017; Poonam and Yasser, 2018; 

Pieterse and Eekenlen, 2018) ซึ ่งตัวชี ้วัดนี ้จะชวยใหผู

ประเมินทราบถึงบุคลิกภาพของตนเอง สรางการตระหนักรู

ในตนเอง เขาใจความแตกตางกันของมนุษยและนําไปใชใน
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พัฒนาความสัมพันธกับคนรอบขาง (Lynch, 1985) ซึ่งจะ

ชวยสงเสริมใหการทํางานรวมกันเปนทีมมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น การจัดการเรียนการสอนของสาขาวิศวกรรมซอฟตแวรมี

จุดมุงหมายใหนิสิตเรียนรูการทํางานในรูปแบบทีมภายใตการ

พัฒนาซอฟตแวรแบบเอไจลโดยหลักสูตรมีการออกแบบการ

เรียนการสอนสําหรับนิสิตชั้นปที่ 3 ใหทํางานรวมกันเปนทีม 

ภายใตโจทยจริงจากสถานประกอบการ รวมถึงตองนํา

ความรูที่ไดรับจากการเรียนรายวิชาในชั้นปที่ 3 ไปประยุกต

ในการทํางานรวมกันเปนทีมตามเงื่อนไขการประเมินของ

คณาจารยรวมกับสถานประกอบการ โดยการจัดนิสิตเขารวม

ทีมเกิดจากนิสิตเสนอความตองการตามความถนัดตาม

ตําแหนงในทีมรวมกับการพิจารณาของคณาจารยโดยแตละ

ทีมจะตองมีความสามารถทางดานเทคนิค (Hard skill) ที่ไม

แตกตางกัน ซึ่งผลการประเมินที่ผานมาพบวา ประสิทธิภาพ

การทํางานของนิสิตที่มีความสามารถทางดานเทคนิคสูงใน

ทีมมักประสบปญหาการทํางานรวมกันกับเพื ่อนรวมทีม  

นั่นหมายถึงการรวมกันเปนทีมที ่ประสบความสําเร็จไมได

ขึ ้นอยูกับความสามารถทางดานเทคนิคของสมาชิกในทีมแต

เกิดจากปจจัยสวนบุคคล ซึ่งหมายถึง บุคลิกภาพ (Pieterse 

and Eekelen, 2016) ดังนั้น ผูวิจัยจึงศึกษาบุคลิกภาพของ

น ิส ิตสาขาว ิศวกรรมซอฟต แวร ม ี ความส ัมพ ันธ กับ

ประสิทธภิาพของทีมพัฒนาซอฟตแวรหรือไมอยางไร 
 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

1. วิวัฒนาการของทฤษฎีบุคลิกภาพ บุคลิกภาพ 

เปนรูปแบบพฤติกรรมที่มีลักษณะรวมระหวางความคิดและ

อารมณเพื ่อใหบุคคลมีการปรับตัวตอสภาพแวดลอมได

แตกตางกันโดยเปนแบบเฉพาะของแตละบุคคล จึงทําใหมี

การแสดงออกและการรับรู แตกตางกันจากบุคคลอื ่น โดย

นักจิตวิทยา (Jung, 1923) ไดแบงลักษณะของบุคลิกภาพ 

ออกเปน 2 แบบตามลักษณะของการแสดงออก ไดแก 

บ ุ คลิ กภาพแบบสนใจตนเองหรือ เก็ บต ั ว  ( Introvert 

personality) และบุคลิกภาพแบบสนใจภายนอกตนเองหรือ

แสดงตัว (Extravert personality) ตอมาไดกําหนดลักษณะ

ของบุคลิกภาพเพ่ิมอีก 2 คูที่มีลักษณะตรงขามกัน ไดแก การ

รับรู ทางประสาทสัมผัส (Sensation or Sensing) กับการ

รับรู ที ่เกิดขึ้นภายในจิตใจของตนเอง (Intuition) และการ

ตัดสินใจโดยการคิด (Thinking) กับการตัดสินใจโดยใช

อารมณความรูสึก (Feeling) ตอมา (Myer et al., 1998) ได

พัฒนาทฤษฎีบุคลิกภาพเพิ ่มอีกคู หนึ ่งประกอบดวย การ

ดําเนินชีว ิตที ่ม ีระเบียบแบบแผน ปฏิบัต ิตามกฎเกณฑ 

(Judging) ซึ่งตรงขามคือความยืดหยุนปรับตามสถานการณ 

เปดกวางรับขาวสาร (Perceiving) ซึ่งเปนตนแบบของการ

สรางเครื่องมือในการวัดบุคลิกภาพที่มีความนาเ ช่ือถือ 

และแพรหลายนั่นคือ Myers-Briggs Personality Type 

Indicator (MBTI) 

2. Myers-Briggs Personality Type Indi-

cator (MBTI) เปนเครื่องมือที่ใชจัดประเภทบุคลิกภาพของ

บุคคลที ่มีจุดเดนคือ พฤติกรรมของมนุษยขึ ้นอยูกับการ

แสดงออก การรับรู การตัดสินใจ และวิถีการดําเนินชีวิตของ

แตละคน (Myers et al., 1998) การแสดงออกของบุคคลจะ

เปนสวนผสมของบุคลิกภาพในแตละมิติ 88 มากนอย

แตกตางกันไป ดังนั้น การแสดงออกของบุคคลจะประกอบ

ไปดวยสวนผสมของบุคลิกภาพตางๆ ทั้งหมด 4 มิติ แตละ

มิติประกอบดวยคุณลักษณะคูที่มีลักษณะตรงขามกัน ดังน้ี 

มิติที่ 1 การมีปฏิสัมพันธกับสังคม (Social interaction: 

SI) ไดแก 

บุคล ิกภาพเปดเผย (Extroversion) สนใจโลก

ภายนอก ปรับตัวใหเขากับบุคคลรอบตัวไดงาย ชอบพบปะ

ผูคน เนนผลสําเร็จตามเปาหมาย ชอบทําโครงการระยะสั้น 

ชอบพูดมากกวาเขียน 

เก็บตั ว  ( Introversion) สนใจตนเองทั้ ง เ รื่ อ ง

ความคิดและประสบการณ ชอบความสงบ ครุนคิด เนน

กระบวนการ ชอบโครงการระยะยาว ชอบเขียนมากกวาพูด 

มิติท่ี 2 การรับรูขอมูล (Information gathering: IG) 

การรับรูดวยการสัมผัส (Sensing) มีความเชื่อจาก

การรับรูประสาทสัมผัสทั้ง 5 หาขอมูลโดยความจริงที่เคย

ประสบจริง สนใจรายละเอียด และมีแนวโนมชี้แจงเหตุผล 

ไดดี 

การรับรูดวยสัญชาตญาณ (Intuition) มีความเชื่อ

จากการคาดการณ ไมเครงครัดในการหาขอมูล หาขอมูลโดย

การ คาดคะเน สนใจภาพรวม และมีแนวโนมในการชักจูง 

ไดดี 
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มิติท่ี 3 การตัดสินใจ (Decision-making: DM) 

การตัดสินใจโดยใชความคิด (Thinking) ตัดสินใจ

โดยใชเหตุผล การวิ เคราะหแยกแยะ ใชความคิดและ

สติปญญาในการตัดสินใจ ยึดหลักเหตุผลเปนหลัก ตัดสินใจ

เด็ดขาด ชัดเจน มีกําหนดระยะเวลาแนนอน 

การตัดสินใจโดยใชความรูสึก (Feeling) ตัดสินใจ

โดยใชความรูสึกทางจิตใจ ชอบใชการสังเคราะห ตัดสินใจ

จากค านิยม ค ํ านึ งถึ งความรู ส ึ ก  ชอบแกปญหาตาม

สถานการณ ตัดสินใจแบบมีทางเลือก ไมจํากัดเรื่องเวลา 

มิติท่ี 4 การดําเนินชีวิต (Dealing with external world: 

DE) 

การมีระเบียบ (Judgment) มีรูปแบบการดําเนิน

ชีวิต การทํางานอยางมีแบบแผน เปนขั ้นตอน ชอบการ

วางแผนและทําตามแผนอยางเครงครัด ชอบการทํางานที่มี

ความชัดเจน ชอบใหมีการทําตามกฎระเบียบ 

การมีความยืดหยุน (Perception) มีรูปแบบการ

ดําเนินชีวิตที่สบายๆ ปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณ ชอบ

การวางแผนท ี ่สามารถปร ับเปล ี ่ ยนได   ย ืดหย ุ นตาม

สถานการณ ชอบการทํางานที่กําหนดไวเพียงกวางๆ และ

ยืดหยุน 

3. การพัฒนาซอฟตแวรแบบเอไจล (Agile 

Software Development) เอไจล (Agile) คือแนวคิดใน

การทํางานที่ใหความสําคัญกับการสื่อสารระหวางผูที่มีสวน

ไดสวนเสียทั ้งหมดและการพัฒนา/ปรับปรุงผลิตภัณฑอยู

ตลอดเวลา ใหตรงตามความตองการของผูใชงาน ซึ่งในการ

พัฒนาซอฟตแวรสมัยใหม นิยมนําเอาหลักการของเอไจลไป

ประยุกตใชในการพัฒนาซอฟตแวร ตัวอยางเชน การพัฒนา

ซอฟตแวรแบบสกรัม (Scrum) ที่สงเสริมใหสมาชิกภายใน

ทีมพัฒนาซอฟตแวรสามารถปฏิบัติงานตางๆ ดวยตนเอง 

สามารถบริหารจัดการตนเองได (Self-organization) ให

ความสําคัญกับกรอบเวลา (Box of time) แบงชวงการ

พัฒนาออกเปนชวงสั้นๆ (Sprint/Cycle) นําสงซอฟตแวร

อยางตอเนื่อง (Continuous deployment) เน นที่ความ 

พึงพอใจของลูกคา (User satisfaction) และสามารถทํางาน

ในหลากหลายหนาที่ (Cross-functional) กิจกรรมตางๆ ใน

กระบวนการพัฒนาซอฟตแวรแบบสกรัม (Process scrum) 

ที่อาศัยแนวคิดการทํางานจากเอไจล โดยเริ่มตั้งแตการเก็บ

รวบรวมความต องการจากล ูกคา ในร ูปของ Product 

backlog จากนั้นจะดําเนินการวางแผนการทํางานในแตละ

วงรอบ (Sprint) โดยคัดเลือกงานที่ตองทําในวงรอบนั้นๆ 

จาก Product backlog ซึ่งแตละวงรอบจะมีระยะเวลาใน

การพัฒนาซอฟตแวรประมาณ 2 – 4 สัปดาห เมื่อเสร็จสิ้น

การพัฒนาในแตละวงรอบจะตองจัดเตรียมผลิตภัณฑหรือ

ซอฟตแวรใหพรอมสําหรับการตรวจพิจารณาเพื่อสงมอบแก

ลูกคา ซึ ่งลูกคาจะดําเนินการตรวจสอบการทํางานของ

ซอฟตแวรรวมกับทีมพัฒนาในขั้นตอน Sprint review และ

ขั้นตอนสุดทายคือการพิจารณาสิ่งที่ผานมาในการรอบการ

ทํางาน (Sprint retrospective) (Permana, 2015) แสดง

ดังรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวรแบบสกรมั (Process scrum) 
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4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ การพัฒนาซอฟตแวรให 

ประสบความสําเร็จนอกจากจะเกิดจากความเชี ่ยวชาญ

ทางดานเทคนิคของนักพัฒนาซอฟตแวร แลวยังเก่ียวของกับ

ปจจัยเชิงบุคคลของนักพัฒนาซอฟตแวร เชน บุคลิกภาพ 

ความเครียด ทัศนคติของนักพัฒนาซอฟตแวรดวย งานวิจัย

จํานวนมากมุ งเนนไปที ่การศึกษาทักษะเชิงเทคนิคของ

นักพัฒนาซอฟตแวร   แต มีการกลาวถ ึงพฤติกรรมและ

บุคล ิกภาพของนักพัฒนาซอฟตแวรนอย (Acuña and 

Juristo, 2009) อีกทั้งความสําเร็จของโครงการข้ึนอยูกับวิธีท่ี

นักพัฒนาซอฟตแวรแตละคนทํางานรวมกันเปนทีมเพ่ือ

พัฒนาผลิตภัณฑซอฟตแวร (Serrador and Pinto, 2015) 

เมื ่อการทํางานรวมกันลมเหลวโครงการซอฟตแวร อาจ

ลมเหลวเชนกัน โดย Capretz (2003) ไดทําการสํารวจ

บุคลิกภาพของวิศวกรซอฟตแวรเพื ่อจะไดเขาใจเกี ่ยวกับ

นักพัฒนาซอฟตแวร ไดในอนาคต โดยใชแบบประเมิน

บุคลิกภาพ MBTI ผลการศึกษาพบวา บุคลิกภาพที่พบสวน

ใหญของวิศวกรซอฟตแวรเปนชนิด ISTJ 134 นอกจากนี้ 

Peslak (2006) ไดศึกษาผลกระทบของบุคลิกภาพตามแบบ

ประเมิน MBTI ตอความสําเร็จของโครงการซอฟตแวรและ

กระบวนการทํางานของทีม ผลการศึกษาพบวา บุคลิกภาพ

ไมมีผลกระทบกับกระบวนการของทีมแตมีผลความสัมพันธ

เชิงบวกกับความสําเร็จของโครงการ นอกจากนี ้ยังพบวา

ความแตกตางของบุคลิกภาพที่เกิดขึ้นในทีมพัฒนาซอฟตแวร

ไมมีความสัมพันธกับผลความสําเร็จของโครงการ ตอมา 

Karn และคณะ (2007) ทําการศึกษาความเหนี่ยวแนนของ

ทีมที ่เกิดจากบุคลิกภาพตามแบบประเมิน MBTI ของทีม

พัฒนาซอฟตแวรแบบ Extreme programing ที่มีผลตอการ

ทํางานรวมกันตลอดระยะเวลาโครงการ พบวา ความเหมือน

ของบุคลิกภาพมีผลทําใหทีมสามารถทํางานรวมกันไดตลอด

ระยะเวลาโครงการและมีผลลัพธของผลิตภัณฑที่ดี Acuna 

และคณะ (2015) ทําการศึกษาทัศนคต ิของนักพ ัฒนา

ซอฟตแวร แตละคนมีการเช ื ่อมโยงก ับบุคลิกภาพของ

นักพัฒนาซอฟตแวรหรือไม ซึ่งพบวา ทีมพัฒนาซอฟตแวรที่

มีคาคะแนนสูงที่สุดและมีระดับความพึงพอใจตองานมาก

ที ่สุดม ีผลการวิเคราะหความสัมพันธเช ิงบวกระหวาง

บุคลิกภาพแบบ Extraversion กับคุณภาพของผลิตภัณฑ

ซอฟตแวร นอกจากนี้ยังพบปจจัยที่มีความสัมพันธเชิงบวก

กับความพึงพอใจในการพัฒนาซอฟตแวรแบบทีมคือความ

ปลอดภัยในการมีสวนรวม (Participative safety) วิสัยทัศน

ของทีม (Team vision) การสนับสนุนนวัตกรรม (Support 

for innovation) และการวางแนวทางของงาน (Task 

orientation) Shameem และคณะ (2017) ได เสนอการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพของทีม โดยศึกษาจากบุคลิกภาพของ

สมาชิกในทีมและบรรยากาศการทํางานของทีม ผลการศึกษา

พบว า สมาชิกทีมที่มีล ักษณะเป น Extraversion และ 

Conscientiousness เป นบุคลิกภาพที่ควรมีรวมก ันใน

บ ุคลิกภาพแตละบุคคลเพ่ือสรางทีมที่มีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ Poonam และ Yasser (2018) ทําการศึกษาเพื่อ

ประเมินผลกระทบของลักษณะบุคลิกภาพตอการเขียน

โปรแกรมแบบคู (Pair programing) ในสองสถานการณท่ี

แตกตางกันเมื่อทั้งคูทํางานรวมกันในสถานที่เดียวกัน และทั้ง

คูทํางานในสถานที่ที่แตกตางกัน พบวา ลักษณะบุคลิกภาพมี

ผลตอประสิทธิภาพของการทํางานของทั ้งคู ในสถานที่ที่

ต างกัน ประกอบกับ Qamar และ Malik (2019) ศึกษา

ผลกระทบของความเหมือนของทีมที ่ม ีต อคุณภาพของ

ซอฟตแวรและผลผลิตของซอฟตแวร ผลการวิจัย พบวาใน

เฟสการสงมอบผลิตภัณฑ (Implementation) ทีมที ่มีคา

ความเหมือนทางบุคลิกภาพในทีมสูงกวาจะมีผลผลิต ของ

ซอฟตแวร (Productivity) ดีกวา เชนเดียวกันกับเฟสการ

ทดสอบ (Testing) พบว า ท ีมที ่ม ีค าความเหม ือนทาง

บุคลิกภาพสูงจะมีการเพิ ่มเติมกรณีทดสอบและการเขียน

กรณีทดสอบไดดีมากขึ้น ซึ่งหมายถึง คาความเหมือนทาง

บุคลิกภาพมีผลตอคุณภาพของซอฟตแวรและผลผลิตของทีม

พัฒนาซอฟตแวร 
 

วิธีการดําเนินงานวิจัย 

1. วัตถุประสงคของงานวิจัย 

1.1 เพื่อศึกษาบุคลิกภาพของนักพัฒนาซอฟตแวร

ที่เก่ียวของกับการพัฒนาซอฟตแวรในรูปแบบทีม 

1.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความเหมือน

ทางบุคลิกภาพกับประสิทธิภาพการพัฒนาซอฟตแวรใน

รูปแบบทีม 

2. กลุ มทดลอง นิสิตสาขาวิศวกรรมซอฟตแวรชั ้นปที่ 3 

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา จํานวน 147 
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คน โดยการจัดนิส ิตเขาร วมทีมเกิดจากการเสนอความ

ตองการตามความถนัดตามตําแหนงรวมกับการพิจารณาของ

คณาจารย โดยแตละทีมจะตองมีความสามารถทางดาน

เทคนิค (Hard skill) ท ี ่ ไม แตกตางก ัน ทีมละ 8-10 คน 

จํานวน 16 ทีม ซึ่งไดรับมอบหมายใหพัฒนาซอฟตแวรใน

ร ูปแบบทีมสกร ัม (Scrum) โดยม ีการส งมอบงานและ

ประเมินผลการทํางานเปนวงรอบทั้งหมด 4 วงรอบ แตละ

วงรอบมีระยะเวลาหางกัน 3 สัปดาห แตละทีมจะไดรับโจทย

ในการพัฒนาซอฟตแวรจากเจาของ ผลิตภัณฑ (Product 

owner) ซึ่งเปนตัวแทนสถานประกอบการจริงเปนผูใหความ

ตองการ และมอบหมายขอกําหนดวา ทุกคนภายในทีมตอง

ไดรับงานที่ตนรับผิดชอบ ใหอิสระในการแบงงานแกนิสิต 

และกําชับใหแบงงานในลักษณะใกลเคียงกันทั้งในมิติของ

ปริมาณงาน และยาก/ง ายของงาน ซ ึ ่งแตละทีมจะใช

ระยะเวลาในการพัฒนาซอฟตแวร 1 ป 

3. การประเมินประสิทธิภาพของทีม การประเมินผลลัพธ

การทํางานทีมจะใชคะแนนเฉลี่ยของการพัฒนาซอฟตแวรใน

แตละวงรอบ ประกอบดวยคะแนนประเมินกระบวนการใน

การพัฒนาซอฟตแวร   (Process) และคะแนนประเมิน 

ผลลัพธของผลิตภัณฑ (Product) ทั้งหมด 4 ครั้ง (วงรอบ) 

แตละครั ้งหางกัน 2 สัปดาห สวนของกระบวนการพัฒนา

ซอฟตแวรมีการกําหนดประเด็นการประเมินรวมกับอาจารย

ผู สอนเพื่อใหสอดคลองเปาหมายของการผลิตซอฟตแวร 

จํานวน 8 ประเด็น คือ 1) เปาหมายของทีม 2) แผนและ

ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผน 3) การประชุม

วางแผนงาน 4) การจัดทําเอกสารความตองการ 5) การ

ออกแบบซอฟตแวรและการมีสวนรวม 6) การทดสอบ

ซอฟตแวร และ 7) การนํากลับมาใชใหม สวนของการ

ประเมินผลิตภัณฑ (Product) แบงเปนผลลัพธดานการ

ออกแบบที่ตรงตามมาตรฐานการผลิตซอฟตแวรของสาขา

วิศวกรรมซอฟตแวรเต็ม 5 คะแนน ตรงตามความตองการ

ของเจาของผลิตภัณฑ (Product owner) เต็ม 5 คะแนน 

รวม 10 คะแนน โดยมีเกณฑการใหคะแนน (Rubric score) 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน ดังตารางที่ 1 การประเมินผลคะแนน

แตละครั้งเกิดจากผูเชี่ยวชาญในการพัฒนาซอฟตแวรจํานวน 

10 คน (หัวหนาโครงการ 3 คน นักพัฒนาซอฟตแวร 3 คน 

อาจารยสาขาวิศวกรรมซอฟตแวร 3 คน และนักทดสอบ

ซอฟตแวร 1 คน)
 

ตารางที่ 1 ประเด็นการประเมินผลลัพธของกระบวนการพัฒนาซอฟตแวรของทีม 

เกณฑการประเมิน คะแนน 

ไมไดดําเนินการเพราะไมมีหลักฐานเอกสาร หรืออาจมีหลักฐานบางแตผลการดําเนินงานยังมีนอยมาก 1 

การดําเนินงาน มีหลักฐานที่เปนเอกสาร แตอาจไมชัดเจน หรือไมครอบคลุมในเรื่องน้ันๆ มีผลการดําเนินงานที่ไม

สมํ่าเสมอ 

2 

ผลการดําเนินงาน โดยมีหลักฐานปรากฏอยางเห็นไดชัด สอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการ

ดําเนินการ ผลการดําเนินงานสมํ่าเสมอ สอดคลองกับเปาหมาย และดําเนินงานครงตามวงรอบอยางสมํ่าเสมอ 

(PDCA) 

3 

มีหลักฐานการดําเนินงาน ที่สอดคลองกับแผนและผลมีผลการดําเนินงานที่ดี (Good results) และมีแนวโนมวา

จะมีผลที่ดีขึ้นเรื่อยๆ 

4 

การดําเนินงานที่แสดงใหเห็นถึงการใชความคิดสรางสรรคและแตกตางจากวิธีเดิมหรือแบบทั่วไป มีผลที่ยอด

เยี่ยมสมควรไดรับการยกยองใหผูอ่ืนนําไปเปนแบบอยาง 

5 

4. เครื ่องมือท่ีใชในการวิจ ัย แบบประเมิน MBTI แบบ

ประเมินบุคลิกภาพสรางบนพื้นฐานทางจิตวิทยา (Myers, 

1998) ประกอบไปดวยขอคําถามแบบมาตรประมาณคา 6 

ระดับ ตั้งแต เห็นดวย ไปจนถึง ไมเห็นดวย จํานวน 60 ขอ 

แบบประเมินนี้จะใหผลลัพธเปนบุคลิกภาพของบุคคล 4 ดาน

ที ่แตกตางกัน ในแตละดานจะมีความแตกตางของบุคคล 

แบบ 2 ขั ้ว ไดแก 1) การมีปฏิสัมพันธกับสังคม (Social 

Interaction: SI) แบงเป น เป ดเผย (Extroversion) และ 



งานวิจัย วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 50 เลมที่ 1 19 

 

เก็บตัว (Introversion) 2) การร ับร ู ข อม ูล (Information 

Gathering: IG) แบงเปน รับรูดวยการสัมผัส (Sensing) และ

ใชส ัญชาตญาณ (Intuition) 3) การตัดสินใจ (Decision- 

Making: DM) แบงเป น ใช ความรูส ึก (Feeling) และใช

ความคิด (Thinking) และ 4) การดําเนินชีวิต (Dealing with 

External world: DE) แบ งเป น ม ีระเบ ียบ (Judgment) 

และมีความยืดหยุน  (Perception) ประ เมินด วยแบบ

ประเม ินผานทางออนไลน ของเว ็บไซต   16personali 

ties.com 

5. การวัดความเหมือนดานบุคลิกภาพของสมาชิกทีม 

( Team Homogeneity: TH) มี ขั้ น ต อ น ก า ร ค ํ า น ว ณ

ดังตอไปนี้ 

1. นําผลการประเมินของสมาชิกแตละคนในทีมที่

ไดจากแบบประเมินบุคลิกภาพ MBTI ในแตละดานทั้งหมด  

4 ด าน ได แก   1) การมีปฏ ิส ัมพ ันธ ก ับส ั งคม (Social 

Interaction: SI) ไดแก Extroversion-Introversion 2) การ

รับรู ขอมูล (Information Gathering: IG) ไดแก Sensing-

Intuition 3) การตัดสินใจ (199 Decision Making: DM) 

ไดแก Thinking -Feeling และ 4) การดําเนินชีวิต (Dealing 

with External World: DE) ไดแก Judgment-Perception 

มาจําแนกตามดานแตละดาน เชน คนที่ 1 มีผลการประเมิน

เปน ESTP หมายถึง ดานที่ 1 เปน E ดานที่ 2 เปน S ดานที่ 

3 เปน T และดานที่ 4 เปน P เปนตน 

2. นําผลประเมินที่ไดจากขอ 1 หาคาอัตราสวน

ของความเหมือนทางบุคลิกภาพแตละดานของทีมแตละทีม

คํานวณจากสมการ 

 
โดย P(Di) หมายถึง Team Homogeneity 

Di หมายถึง บุคลิกภาพดานที่ i (i = SI, IG, DM, DE) 

Right หมายถึง บุคลิกภาพดานขวา ไดแก Introversion 

(I), Intuition (I), Feeling (F) และ Perception (P) 

Left หมายถึง บุคลิกภาพดานซาย ไดแก Extroversion 

(E), Sensing (S), Thinking (T) และ Judgment (J) 
 

 

เช น ทีม 1 มีจ ํ านวนสมาช ิกทั้ งหมด 9 คน มีสมาชิก

บุคลิกภาพดาน SI แบบ E มากที่สุดเทากับ 6 คน ดาน IG 

แบบ I มากที่สุด 5 คน ดาน DM มากที่สุดเทากับ 7 คน และ

ดาน DE มากที่สุดเทากับ 9 คน ดังนั้น P(Di) = (6/9+5/9+ 

7/9+9/9) นั่นคือ Team Homogeneity มีคาเทากับ 3.00 

6 คําถามงานวิจัย การวิเคราะหขอมูลใชคาความเหมือนทาง

บ ุคล ิกภาพ (TH) เป นต ัวแปรตน กระบวนการพัฒนา

ซอฟตแวร (Process) และผลลัพธผลิตภณัฑ (Product) เปน

ตัวแปรตาม โดยมีคําถามงานวิจัย 2 ขอคือ 

RQ1: ความเหมือนทางบุคลิกภาพของสมาชิกทีมมี

ความสัมพันธกับกระบวนการของการพัฒนาซอฟตแวร

หรือไม 

RQ2: ความเหมือนทางบุคลิกภาพของสมาชิกทีมมี

ความสัมพันธกับผลลัพธของผลิตภัณฑซอฟตแวรหรือไม 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

โดยคําถามการวิจัยทั้งสองจะใชวิธีการหาคําตอบ

ดวยวิธีทางสถิติที่เพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร

ดวยการวิเคราะหคาความสัมพันธ (Correlation analysis) 

กอนการวิเคราะหจะมีการทดสอบขอตกลงเบื้องตนกอนการ

วิเคราะห เพ่ือใหผลการทดสอบที่ไดถูกตอง ซึ่งมีผลลัพธดังนี ้
1. ผลการประเม ินบุคลิกภาพ การวิเคราะห

คาสถิติพื้นฐานในตารางที่ 2 ของนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรม

ซอฟตแวร พบวา ภาพรวมทั้งหมด 16 ทีม มีคาความเหมือน

ทางบุคลิกภาพสูงสุดที ่ 3.333 คาต ํ ่าสุด 2.306 คาเฉลี่ย

เทากับ 2.804 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.296 แสดงวา 

ทีมพัฒนาซอฟตแวรแตละทีมมีสมาชิกที ่ม ีบุคลิกภาพท่ี

เหมือนกันอยางนอยครึ ่งหนึ ่งของสมาชิกในทีม และเมื่อ

พิจารณาคาเฉลี่ยแตละดานยอยของบุคลิกภาพพบวา ทีม

พัฒนาซอฟตแวรมีบุคลิกภาพดาน Decision Making สูง

ที่สุด รองลงมาคือ Social Interaction และ Dealing with 

External Word แ ล ะ น อ ย ท่ี สุ ด คื อ  บุ ค ลิ กภ า พด า น 

Information Gathering นอกจากนี้ยังพบวา ทีมพัฒนา

ซอฟตแวรมีผลคะแนนประเมินกระบวนการสูงสุดเทากับ 31 

คะแนน และตํ่าสุดอยูที่ 21 คะแนน โดยแตละทีมมีคาความ

เบี่ยงเบนมาตรฐานของกระบวนการเทากับ 2.676 คะแนน 

สวนคะแนนผลลัพธของผลิตภัณฑเฉลี่ยอยูมีคา 7.365 และ

P(Di ) = ∑max (Righti, Lefti) 

                     n 
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คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนเทากับ 0.7967 

แสดงวาแตละทีมมีคาคะแนนแตกตางกันเล็กนอย 

2. การวิเคราะหความสัมพันธความเหมือนทาง

บุคลิกภาพกับประสิทธิภาพการพัฒนาซอฟตแวร การ

วิเคราะหผลการศึกษาเพื่อตอบคําถามวิจัย ผูวิจัยใชการ

วิเคราะหความสัมพันธแบบเพียรสันซึ่งมีขอตกลงเบื้องตน 

ส ําหร ับการวิเคราะห  ได แก 1) ต ัวแปรที่ศ ึกษาต องมี

ความสัมพันธกันในเชิงเสนตรง 2) ตัวแปรที่ศึกษาตองมีการ

แจกแจงแบบปกติ ถึงจะสามารถวิเคราะหความสัมพันธดวย

แบบเพียรสันได ผูวิจัยจึงทําการทดสอบขอตกลงดังกลาว 

ดังนี ้

2.1 การทดสอบความสัมพนัธเชิงเสนตรงของตัว

แปร ผลการวิเคราะหความสัมพันธเชิงเสนตรงของตัวแปร

ความเหมือนทางบุคลิกภาพตอผลลัพธของกระบวนการ 

พัฒนาซอฟตแวรและผลลัพธของผลิตภัณฑดวยแผนภาพ

กระจายพบวา ตัวแปรทั้ง 2 คู มีความสัมพันธเชิงเสนตรง 

(รูปที่ 2) 

ตารางที่ 2 คาสถิติพ้ืนฐานความเหมือนบุคลิกภาพรายดาน กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร และผลลัพธผลิตภณัฑ 

Dimension/Sub dimension N Maximum Minimum Mean S.D. 

Team Homogeneity 16 3.333 2.306 2.804 0.296 

    - Social Interaction 16 0.889 0.500 0.649 0.126 

    - Information Gathering 16 0.900 0.500 0.628 0.126 

    - Decision Making 16 1.000 0.667 0.884 0.116 

    - Dealing with External World 16 0.800 0.556 0.644 0.092 

Process 16 31.000 21.000 26.631 2.676 

Product 16 8.875 6.250 7.365 0.7967 
 

          
รูปที่ 2 การทดสอบความสัมพันธของตัวแปรตนและตัวแปรตามเชิงเสนตรงดวย scatter plot 
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2.2 ตัวแปรตนและตัวแปรตามมีการแจกแจงแบบ

ปกติ การทดสอบการแจกแจงแบบปกติใช   Shapiro-wilk 

เนื่องจากขนาดตัวอยางที่ทําการศึกษามีคานอยกวา 50 พบวา 

ตัวแปร THI มีคา W = 0.973, df = 16, Sig. = 0.881 ตัวแปร 

Process ม ี ค า  W = 0.962, df = 16, Sig. = 0.699 และตั ว

แปร Product มีคา W = 0.942, df=16, Sig. = 0.372 แสดง

วาตัวแปรทั้งสามมีการแจกแจงแบบปกติ จึงใชการทดสอบ

ความสัมพันธของตัวแปรดวยสหสัมพันธแบบเพียรสันเน่ืองจาก

เปนไปตามขอตกลงเบ้ืองตน 

2.3 วิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและ

ตัวแปรตาม การวิเคราะหความสัมพันธระหวางความเหมือน

ท า ง บุ ค ลิ ก ภ า พ ข อ ง ส ม า ชิ ก ใ น ที ม กั บ ผ ล ลั พ ธ ข อ ง

กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร (RQ1) และความเหมือนทาง

บุคลิกภาพของสมาชิกในทีมกับผลลัพธผลิตภัณฑ (RQ2) แสดง

ดังตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร

ความเหมือนทางบุคลิกภาพของสมาชิกในทีมมีความสัมพันธ

เชิงบวกกับผลลัพธของกระบวนการพัฒนาซอฟตแวรเทากับ 

0.443 อย างไมมีนัยสําคัญที่ 0.05 เชนเดียวกันกับผลการ

วิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรความเหมือนทาง

บุคลิกภาพของสมาชิกในทีมมีความสัมพันธเชิงบวกกับผลลัพธ

ของผลิตภัณฑเทากับ 0.443 อยางไมมีนัยสําคัญที่ 0.05 

 

ตารางท่ี 3 ประเด็นการประเมินผลลัพธของกระบวนการการพัฒนาซอฟตแวรของทีม 

  Team Homogeneity Process Product 

Team Homogeneity  1 0.334 0.443 

 Sig. (2-tailed)  0.206 0.085 

Process  0.334 1 .661** 

 Sig. (2-tailed) 0.206  0.005 

Product  0.443 .661** 1 

 Sig. (2-tailed) 0.085 0.005  
 

ผลสรุปและอภิปรายผล 

งานวิจัยนี้เปนการศึกษาความเหมือนของบุคลิกภาพ

ตอการท ํ า งานร วมกันของ ทีมโดยวัดจากผลลัพธ ของ

กระบวนการและคุณภาพของผลิตภัณฑว ัดจากผลล ัพธ

ผลิตภัณฑซอฟตแวร ทําการประเมินผลการศึกษาจากทีม

พัฒนาซอฟตแวรจํานวน 16 ทีม โดยมีระยะเวลาในการพัฒนา

ซอฟตแวร 1 ป ผลการศึกษาพบวาความเหมือนของบุคลิกภาพ

ของบุคคลในทีมไมมีผลตอการทํางานรวมกันและคุณภาพของ

ผล ิตภ ัณฑซอฟต แวร   ถ ึงแมวาผลการว ิ เคราะหจะมีคา

ความสัมพันธกันในเชิงบวกแตไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

ส อด คล อ ง กับ  Peslak (2006) ท่ีพบว า บุ ค ลิ กภ าพไม มี

ผลกระทบกับกระบวนการของทีมแตมีความสัมพันธเชิงบวกกับ

ความสําเร็จของโครงการ แตขัดแยงกับ Qamar และ Malik 

(2019) ทีพ่บวาคาความเหมือนทางบุคลิกภาพมีผลตอคุณภาพ

ของซอฟตแวรและผลผลติของทีมพัฒนาซอฟตแวร ซึ่งอาจเปน

เพราะการศึกษาครั้งนี้มีจํานวนของทีมที่ใชในการศึกษาไมมาก

พอ หรือการประเมินผลของการทํางานรวมกันอาจจะมีปจจัย

อื ่นๆ ที่มีผลตอการทํางานรวมกันนอกจากบุคลิกภาพ เชน 

ระยะเวลาในการพัฒนาซอฟตแวร ถ ึงแม จะมีการพัฒนา

ซอฟตแวรรวมกัน 1 ป แตเนื่องจากนิสิตตองเรียนในรายวิชา

อื่นๆ จึงทําการทํางานจริงในการพัฒนาซอฟตแวรรวมกันไมถึง

หนึ่งป ซึ่งอาจจะเปนการวิจัยเพิ่มเติมในอนาคตโดยอาจจะวัด

จากการประชุมรวมกันหรือเวลาในการทํางานรวมกันนับเปน

จํานวนชั่วโมงซึ่งเปนปจจัยรวมเพื่อวัดการทํางานรวมกันของ

ทีมหรือผลลัพธของการวัดผลที ่สงผลเชิงบวกอาจจะเปลี่ยน

วิธ ีการวัดผลดวยตัวชี ้ว ัดอื ่นๆ เชน ต ัวชี้ว ัดด านคุณภาพ

ซอฟตแวร   ได แก  ข อบกพรอง (Defects/Bugs) ผลล ัพธ
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ผลิตภัณฑ (Productivity) เปนตน เน่ืองจากถาสามารถเขาใจ

ความสัมพันธของปจจัยเหลานี้ก็จะสามารถปรับปรุงการเรียน

การสอนในการกําหนดทีมพัฒนาซอฟตแวรที่มีประสิทธิภาพ

เพ่ือเพ่ิมการเร ียนรูของผู เร ียนและชวยเพ่ิมผลเชิงบวกใน

ผลลัพธกับการพัฒนาซอฟตแวรท่ีมีประสิทธิภาพ 
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