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บทคดัย่อ 

ความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ในการท างานรว่มกนัระหวา่งผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคนิคและผูต้ดิต่อกบัผูใ้ชร้ะบบ ซึง่เป็นสองบทบาท
หลกัทีม่พีืน้ฐานต่างกนัทัง้ดา้นการศกึษา และประสบการณ์ท างาน เป็นอุปสรรคต่อการสรา้งทมีทีม่ปีระสทิธผิล และสง่ผลต่อ
ความส าเรจ็ของโครงการพฒันาระบบสารสนเทศ งานวจิยัน้ีจงึมุง่ศกึษาความแตกต่างในมติติ่างๆของวฒันธรรมอาชพีของ
บุคลากรทัง้สองบทบาท ทีม่อีทิธพิลต่อความขดัแยง้ภายในทมีพฒันาระบบ และศกึษาถงึอทิธพิลความขดัแยง้ดงักล่าวต่อ
การปฏบิตังิานของทมี 

งานวจิยัน้ีเก็บรวบรวมขอ้มูลจากทมีพฒันาระบบสารสนเทศที่ประกอบด้วยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค และกลุ่มผู้
ตดิต่อกบัผูใ้ชร้ะบบ จ านวน 155 ทมี เพื่อวเิคราะหก์ารถดถอยเพื่อหาความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัความแตกต่างวฒันธรรม
อาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศที่มตี่อความขดัแยง้ภายในทมี และหาความสมัพนัธ์ระหว่างความขดัแยง้ภายในทมีต่อผลการ
ปฏบิตังิานของทมี  

ผลการวจิยัพบว่าความแตกต่างในดา้นความความเฉพาะเจาะจงของความรู ้ความทา้ทายในการประกอบอาชพี ความ
เกีย่วขอ้งระหวา่งการท างานและการใชช้วีติสว่นตวั และรปูแบบภาษาเฉพาะอาชพี สง่ผลเชงิบวกต่อความขดัแยง้ภายในทมี 
ในขณะที่ความแตกต่างดา้นภาพลกัษณ์และความภูมใิจในอาชพีและความหมกมุ่นในเทคโนโลยสีารสนเทศส่งผลต่อความ
ขดัแยง้ภายในทมีอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถติ ินอกจากน้ี พบว่าความขดัแยง้ภายในทมีส่งผลเชงิลบต่อผลการปฏบิตังิาน
ของทมี ผลของงานวจิยัน้ีสามารถใชเ้ป็นแนวทางใหก้บัภาคธุรกจิและสถาบนัการศกึษาในการวางแผนจดัอบรมและพฒันา
หลกัสตูร รวมทัง้สง่เสรมิกจิกรรมต่างๆทีช่ว่ยลดความแตกต่างดา้นวฒันธรรมอาชพี 

 
ค าส าคญั: วฒันธรรมอาชพี วฒันธรรมอาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศ ทมีพฒันาระบบสารสนเทศ ความขดัแยง้ภายในทมี  

ผลการปฏบิตังิานของทมี  
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Abstract 

As high performance team is one of the key success factors for delivery IT project on time, cost and value. 
However, the obstacle for software development team performance is the conflict between technical personnel 
and user interaction personnel when working as two main roles in the same software development team because 
of the differences in educational background and working experience. The aims of this research are to study the 
effect of the differences in IT occupational culture (ITOC) between technical personnel and user interaction 
personnel on intra software development team’s conflict and to study the effect of intrateam conflict on team 
performance. 

This quantitative research collects data from 155 software development teams. Each team is comprised of 
participants from both technical personnel and user interaction personnel. A regression analysis is then carried 
out the effect of the differences in six dimensions of ITOC between these two groups on the intrateam conflict 
and the effect of intrateam conflict on the team performance. 

Findings indicate that the differences in four dimensions which are esoteric knowledge, extreme and unusual 
demand, IT pervasiveness and jargon have an effect on intrateam conflict, while favorable self-image and pride 
and geek have no effect on Intrateam conflict. Also, Intrateam conflict has an effect on team performance. This 
result highlighted the important of the improvement in the IT employee development program for the 
organizations and the improvement in IS/IT program for the universities in order to diminish the differences in 
ITOC 
 
Keywords: Occupational Culture, Information Technology Culture, ITOC, Software Development Team, Intrateam 

Conflict, Team Performance 
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1. บทน า 
โครงการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศขนาดใหญ่มกัประสบปัญหาการมตีน้ทุนมากกว่าทีว่างแผน ซึ่งสามารถสรา้งความ

เสยีหายใหก้บัองคก์รได ้ ปัจจยัหน่ึงทีส่ง่ผลต่อส าเรจ็ของโครงการคอืการสรา้งทมีทีม่ปีระสทิธผิล โดยทมีจะมปีระสทิธผิลได้
เมื่อสมาชกิมวีสิยัทศัน์ กระบวนการท างานในทมี และวฒันธรรมในการสรา้งผลการปฏบิตังิานทีส่งูรว่มกนั ในทมีพฒันา
โครงการเทคโนโลยสีารสนเทศประกอบด้วยบุคลากรในอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีบทบาทแตกต่างกนั จากการ
สมัภาษณ์เชงิลกึ พบว่าเกดิความขดัแยง้ขึน้ในการท างานร่วมกนัระหว่างผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเทคนิคและนักวเิคราะหธ์ุรกจิซึ่ง
เป็น 2 บทบาทหลกัทีม่พีืน้ฐานดา้นการศกึษา และประสบการณ์ท างานทีแ่ตกต่างกนั แต่เน่ืองจากยงัไมม่งีานวจิยัใดทีศ่กึษา
ถงึความแตกต่างของวฒันธรรมอาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศในบุคลากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศที่มบีทบาทแตกต่างกนั 
และการศกึษาถงึอทิธพิลของความแตกต่างของวฒันธรรมอาชพีที่มีผลต่อความขดัแยง้ที่ส่งผลต่อการปฏบิตังิานของทมี 
(Jacks and Palvia, 2014) ดงันัน้จงึเกดิค าถามวจิยัวา่บุคลากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศทีม่บีทบาทเป็นผูเ้ชีย่วชาญดา้น
เทคนิคและผูต้ดิต่อกบัผูใ้ชร้ะบบ มวีฒันธรรมอาชพีทีแ่ตกต่างกนัหรอืไม่ และความแตกต่างของวฒันธรรมอาชพีนัน้น าไป
ไปสูค่วามขดัแยง้ภายในทมีซึง่มผีลต่อผลการปฏบิตังิานของทมีหรอืไม่ 

 

2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
2.1 วฒันธรรมอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Occupational Culture) 

วฒันธรรมอาชพี (Professional/Occupational Culture) คอื ค่านิยม ความเชื่อ และพฤตกิรรมทีผู่ป้ระกอบอาชพี
เดยีวกนัมรี่วมกนั แมจ้ะประกอบอาชพีต่างองค์กร โดยเกดิขึน้จากการมพีื้นฐานทางการศกึษาร่วมกนั ลกัษณะนิสยัส่วน
บุคคล และประสบการณ์ท างานของบุคคลทีป่ระกอบอาชพีเดยีวกนั ส าหรบัวฒันธรรมอาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศ หมายถงึ 
ค่านิยม บรรทดัฐาน และสญัลกัษณ์ทีใ่ชร้่วมกนัระหวา่งผูป้ระกอบอาชพีดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  (Jacks and Palvia, 
2014) โดยแนวคดิเกี่ยวกบัวฒันธรรมอาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศที่ส าคญัไดแ้ก่ แนวคดิกลุ่ม-ตาราง (Group-Grid 
Framework) โดยเป็นแบบจ าลองส าหรบัการจบัคู่ความสมัพนัธ์ที่มีอยู่ระหว่างวฒันธรรมและพฤติกรรม โดยมุ่งเน้นที่
วฒันธรรมอาชพี จากการศกึษางานวจิยัทีศ่กึษาวฒันธรรมอาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศในแนวคดิกลุ่ม -ตาราง สามารถสรุป
มติวิฒันธรรมอาชพีไดเ้ป็น 6 มติยิอ่ย (Guzman and Stanton, 2009; Rao and Ramachandran, 2011) คอื 

ความเฉพาะเจาะจงของความรู ้(Esoteric Knowledge) หมายถงึ การทีบุ่คลากรเทคโนโลยสีารสนเทศมคีวามรูท้างดา้น
เทคนิค ซึ่งมคีวามเฉพาะเจาะจงและเขา้ใจกนัเฉพาะภายในกลุ่มผูป้ระกอบอาชพีเดยีวกนั เน่ืองจากการมปีระสบการณ์การ
เรยีนรูร้ว่มกนั  

ความทา้ทายในการประกอบอาชพี (Extreme and unusual demand) หมายถงึ คุณสมบตัทิีบุ่คลากรเทคโนโลยี
สารสนเทศต้องมใีนการประกอบอาชพีซึ่งได้แก่ความสามารถในการเรยีนรูเ้พิม่เตมิด้วยตวัเองอย่างสม ่าเสมอ เน่ืองจาก
เทคโนโลยสีารสนเทศมกีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ตลอดเวลา 

การตระหนกัรูใ้นขอบเขตของผูป้ระกอบอาชพี (Consciousness of kind) หมายถงึการตระหนกัรูใ้นขอบเขตทีแ่บ่งแยก
ระหวา่งผูป้ระกอบอาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศและผูท้ีไ่มไ่ดป้ระกอบอาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศ เน่ืองจากบทบาทอาชพีที่
แตกต่างของสองกลุม่ โดยผูท้ีป่ระกอบอาชพีดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศจะใหค้วามสนใจและตดิตามเทคโนโลยใีหม ่เรื่องราว
และประสบการณ์ใหม่ๆ เกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมทัง้พฤตกิรรมต่างๆของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศ 

ความเกี่ยวขอ้งระหว่างการท างานและการใชช้วีติส่วนตวั (IT pervasiveness) หมายถงึ การที่บุคลากรเทคโนโลยี
สารสนเทศมคีวามเชื่อมโยงระหว่างการท างานเทคโนโลยสีารสนเทศและการใชช้วีติหลงัการท างาน  โดยประกอบดว้ย
ลกัษณะส าคญั 2 ประการคอื การมกีจิกรรมยามว่างที่เกี่ยวขอ้งกบัเทคโนโลยแีละเทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น การซ่อม
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คอมพิวเตอร์ด้วยตนเองและการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น และการมีกิจกรรมทางสงัคมกับบุคลากรเทคโนโลยี
สารสนเทศอื่นทีม่คีวามสนใจเทคโนโลยรีว่มกนั 

ความภูมใิจในอาชพี (Favorable self-image) หมายถงึ การทีบุ่คลากรเทคโนโลยสีารสนเทศมคีวามสามารถและความ
เพลิดเพลินในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ให้กบัผู้อื่น ก่อให้เกิดภาพลกัษณ์ในการช่วยเหลือผู้ อื่นในปัญหาที่
เกี่ยวกบัคอมพวิเตอร์ และได้รบัการยกย่องจากกลุ่มอื่นจากความสามารถและการช่วยเหลอืดงักล่าว ซึ่งท าให้บุคลากร
เทคโนโลยสีารสนเทศเกดิความภมูใิจในอาชพี 

รปูแบบวฒันธรรม ไดแ้ก่ รปูแบบภาษาเฉพาะอาชพี (IT jargon) หมายถงึ ลกัษณะพเิศษของบุคลากรในการใช้
ศพัท์เทคนิคด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ในการสื่อสารระหว่างสมาชกิภายในกลุ่มอาชพี และความหมกมุ่นในเทคโนโลยี
สารสนเทศ (geeks and nerd)  หมายถงึ บุคลกิลกัษณะของบุคลากรเทคโนโลยสีารสนถูกจดัประเภทโดยคนทัว่ไปในสงัคม
วา่เป็นผูท้ีม่ลีกัษณะทีฉ่ลาดแต่เรือ่งเรยีนหรอืทางวชิาการ เชีย่วชาญในเรือ่งเทคโนโลย ีแต่มกัไมค่อ่ยเก่งในการเขา้สงัคม  
2.2 ความขดัแย้งภายในทีม และผลการปฏิบติังานของทีม 

ความขดัแยง้ภายในทมี หมายถงึ ความไม่ลงรอยหรอืความแตกต่างระหว่างสมาชกิภายในทมี ในดา้นเป้าหมาย การ
ท างาน หรอืกจิกรรมของกลุ่ม (Cox, 2003) ความขดัแยง้ภายในกลุ่มสามารถจ าแนกไดเ้ป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ความขดัแยง้
ทีเ่กดิจากลกัษณะของงาน (task conflict) ความขดัแยง้ทีเ่กดิจากความสมัพนัธ ์(relationship conflict) และความขดัแยง้ที่
เกดิจากกระบวนการท างาน (process conflict) (de Wit et al., 2012; Jehn et al., 1999) ขณะทีผ่ลการปฏบิตังิานของทมี 
หมายถงึ ผลการด าเนินงานของกลุ่มหรอืทมีบรรลุตามเป้าหมาย เกนิมาตรฐานหรอืเกนิผลลพัธท์ีใ่หค้ ามัน่ไว้ และสมาชกิใน
กลุม่มคีวามพงึพอใจในการท างาน ผลการปฏบิตังิานของโครงการพฒันาระบบสารสนเทศสามารถอธบิายไดจ้ากมุมมองของ 
3 ตวัแปร ไดแ้ก่ ประสทิธภิาพในการท างาน (Task effectiveness) การอยู่รอดของระบบ (System viability) และ การ
เตบิโตของสมาชกิในทมี (Professional growth) (Bahli and Buyukkurt, 2005)  
 

3. กรอบการวิจยัและสมมติฐานการวิจยั 
บุคลากรกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคนิคใหค้วามส าคญักบัความรูท้างเทคนิคมากกวา่องคค์วามรูอ้ื่นเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้

ตดิต่อกบัผูใ้ชง้าน (Rao and Ramachandran, 2011) การทีฝ่่ายอื่นไมไ่ดใ้หค้วามส าคญักบัองคค์วามรูด้า้นเทคนิคมากเท่าที่
กลุ่มผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคนิคคาดหวงัอาจน าไปสูค่วามขดัแยง้ภายในทมี ทีป่ระกอบดว้ยสมาชกิจากหลายฝ่าย จงึน าไปสูข่อ้
สมมตฐิานที ่H1a (ดงัภาพที ่1) 

การทีล่กัษณะการประกอบอาชพีระหวา่งกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคนิค และผูต้ดิต่อกบัผู้ ใชร้ะบบมคีวามทา้ทายแตกต่าง
กัน มีผลกระทบทางลบในการลดโอกาสในการเข้าใจวัฒนธรรมของผู้ประกอบอาชีพอีกกลุ่มหน่ึง  (Rao and 
Ramachandran, 2011) จงึน าไปสูข่อ้สมมตฐิานที ่H1b (ดงัภาพที ่1) 

ความแตกต่างในการท ากจิกรรมและใชช้วีตินอกเวลางานระหว่างผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคนิค และผูต้ดิต่อกบัผูใ้ชร้ะบบ มี
ผลต่อการท าใหข้าดโอกาสในการสรา้งความผูกพนั ระหว่าง 2 กลุ่ม  และการทีบุ่คลากรเทคโนโลยสีารสนเทศมกีจิกรรมที่
เกี่ยวขอ้งกบัอนิเทอรเ์น็ตและอุปกรณ์เทคโนโลยอีย่างมาก และอาจมพีฤตกิรรมเสพตดิอนิเทอรเ์น็ต น าไปสู่พฤตกิรรมเกบ็
ตวั ไม่เขา้สงัคม ไม่กลา้แสดงออก วพิากษ์วจิารณ์ และไม่เชื่อในบุคคลอื่น ในขณะทีผู่ต้ดิต่อกบัผูใ้ชร้ะบบมกัใชเ้วลาว่างใน
การท ากจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งความสมัพนัธก์บักลุ่มคนอื่น จงึเป็นปัจจยัทีม่ผีลต่อความขดัแยง้ภายในทมี  (Seo et 
al., 2009) จงึน าไปสูข่อ้สมมตฐิานที ่H1c (ดงัภาพที ่1) 

ความแตกต่างระหวา่งภาพลกัษณ์ทีอ่าชพีหน่ึงมตี่อตวัเองและภาพลกัษณ์ของอาชพีนัน้ๆต่อสมาชกิในอกีอาชพีหน่ึงจะ
น าไปสูค่วามขดัแยง้ เช่น การทีบุ่คลากรกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคนิคมองความส าคญัของอาชพีตนแตกต่างจากสิง่ทีส่มาชกิ
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ในกลุ่มผูต้ดิต่อกบัผูใ้ชร้ะบบมองและคาดหวงั และ การที่บุคลากรกลุ่มผูต้ดิต่อกบัผูใ้ชร้ะบบมองความส าคญัของอาชพีตน
แตกต่างจากสิง่ที่สมาชกิในกลุ่มกลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญด้านเทคนิคมองและคาดหวงั จะน าไปสู่ความขดัแยง้ (Rao and 
Ramachandran, 2011) นอกจากน้ี ในกรณีทีส่มาชกิในทมีมคีวามภาคภมูใิจในอาชพีของตนเองมากจนเกนิไปจนขาดความ
เคารพซึง่กนัและกนัต่อบุคลากรในอาชพีอื่นเป็นปัจจยัทีส่ง่ผลใหเ้กดิความขดัแยง้ในการท างาน  (Leever et al., 2010) จงึ
น าไปสูข่อ้สมมตฐิานที ่H1d (ดงัภาพที ่1) 

ความแตกต่างในรปูแบบของภาษาของเฉพาะทีใ่ชใ้นอาชพีของบุคลากรกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคนิคเกดิขึน้จากการที่
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค และกลุ่มผู้ติดต่อกับผู้ใช้ระบบ มีมุมมองต่อศพัท์เทคนิคที่แตกต่างกนั โดยฝ่ายหน่ึงเห็น
ความส าคญัของการใชศ้พัทเ์ทคนิคในการสือ่สารระหวา่งสมาชกิภายในกลุ่มและภายนอกกลุ่ม ในขณะทีอ่กีฝ่ายมคีวามเหน็
วา่การใชศ้พัทเ์ทคนิคมากเกนิไปไมม่ปีระโยชน์ในการอธบิายสิง่ทีต่นเองสนใจคน้หาค าตอบ และท าใหเ้กดิความรูส้กึลงัเลถงึ
เจตนาในการใชศ้พัทเ์ทคนิค เพราะการใชศ้พัทเ์ทคนิคท าใหส้มาชกิภายในกลุ่มทีใ่ชเ้กดิความเหนียวแน่น และเป็นการสรา้ง
ขอบเขตเพื่อแบ่งแยกออกจากบุคลากรภายนอกกลุ่ม ซึ่งน าไปสู่ความขดัแยง้ที่เกดิจากความสมัพนัธ์ และมแีนวโน้มต่อ
ความไมล่งรอยในการปฏบิตังิาน (Keaveney, 2008) น าไปสูข่อ้สมมตฐิานที ่H1e (ดงัภาพที ่1) 

การทีบุ่คลากรกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคนิคมคีวามหมกมุ่นในเทคโนโลย ีและมลีกัษณะเกบ็ตวั ไม่ชอบเขา้สงัคม ชอบ
การท างานคนเดยีว และมุง่เน้นผลลพัธข์องงานจากสว่นทีต่นเองรบัผดิชอบ โดยไมไ่ดค้ านึงถงึเป้าหมายของทมี ซึง่แตกต่าง
จากกลุ่มผูต้ดิต่อกบัผูใ้ชร้ะบบ จะก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ภายในทมีพฒันาระบบสารสนเทศ (Glen, 2003) นอกจากน้ี บุคลกิ
ของบุคลากรกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคนิคดงักล่าวมลีกัษณะตรงขา้มกบัสมาชกิทีม่บีุคลกิภาพแบบเปิดรบัประสบการณ์ เช่น 
ผูบ้รหิาร นกัการตลาด และผูต้ดิต่อผูใ้ชร้ะบบ ซึง่มแีนวโน้มทีล่กัษณะดงักล่าวสง่ผลต่อความขดัแยง้ภายในทมี จงึน าไปสูข่อ้
สมมตฐิานที ่H1f (ดงัภาพที ่1) 

ความขดัแยง้ภายทีเ่กดิจากลกัษณะของงานท าใหค้นในทมีจะใหค้วามสนใจกบัเรื่องความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้แทนทีจ่ะมุ่ง
ใหค้วามสนใจกบัการปฏบิตังิานอย่างเตม็ที่ เป็นอุปสรรคต่อผลลพัธข์องการท างานกลุ่มทัง้ในเรื่องของความคดิสรา้งสรรค ์
ประสทิธภิาพ และการตดัสนิใจ ส าหรบัความขดัแยง้ทีเ่กดิจากความสมัพนัธจ์ะท าใหค้วามรว่มมอืในการแกปั้ญหาลดลง และ
ท าใหส้มาชกิในกลุ่มใชเ้วลาไปกบัเรื่องทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบังาน แทนทีจ่ะใชเ้วลาในการด าเนินงานใหส้ าเรจ็ลุล่วง ความขดัแยง้
ทีเ่กดิจากกระบวนการท างานสะทอ้นใหเ้หน็ถงึความเคารพในความสามารถของสมาชกิในกลุม่ โดยสมาชกิทีเ่หน็วา่การแบ่ง
งานนัน้ไมเ่หมาะสมกบัตนจะเกดิความรูส้กึถกูดถูกู จนความรูส้กึดงักล่าวถกูสะสมจนกลายเป็นเรื่องสว่นตวัและสง่ผลทางลบ
ในระยะยาวต่อการท างานภายในกลุม่ (Robey et al., 1993) จงึน าไปสูข่อ้สมมตฐิานที ่H2 (ดงัภาพที ่1) 
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ภาพที1่ กรอบการวจิยั 

 
4. วิธีการวิจยั 

งานวจิยัน้ีจดัเกบ็ขอ้มูลจากทมีพฒันาระบบสารสนเทศที่ประกอบดว้ยสมาชกิที่เป็นกลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเทคนิค และ
กลุม่ผูต้ดิต่อกบัผูใ้ชร้ะบบ จ านวน 155 ทมี ผา่นทางแบบสอบถามกระดาษและแบบสอบถามออนไลน์ ก่อนการจดัเกบ็ขอ้มลู
จากกลุ่มตวัอยา่ง งานวจิยัน้ีไดน้ าแบบสอบถามไปทดสอบกบัผูต้อบแบบสอบถามภาษาไทยจ านวนทัง้สิน้ 40 คน ผูว้จิยัได้
ท าการตดัตวัแปรในแต่ละกลุ่มปัจจยัทีท่ าใหค้่าสมัประสทิธิ ์Cronbach's Alpha เพิม่ขึน้สงูสดุ ต่อจากนัน้จงึน าแบบสอบถาม
ไปจดัเกบ็ขอ้มลูจากกลุม่ตวัอยา่งจรงิ 

 
5. ผลการวิจยั 
5.1 การทดสอบข้อตกลงเบือ้งต้นทางสถิติ 

งานวิจยัน้ีได้ทดสอบความเที่ยงของข้อค าถามที่ใช้วดัปัจจยัในแต่ละกลุ่ม โดยพิจารณาจากค่าสมัประสิทธิค์อน
แบคอลัฟ่า (Croncbach’s Alpha) ของแต่ละปัจจยั โดยจะท าการตดัตวัแปรบางตวัในแต่ละปัจจยัออกเพื่อใหไ้ดค้่า
สมัประสทิธิท์ีส่งูสดุและเกนิเกณฑก์ าหนดคอื 0.7 ในแต่ละปัจจยั ซึง่ผลจากการทดสอบ ท าใหข้อ้ค าถามบางขอ้ถูกคดัออก 
เพื่อให้ได้ค่าสมัประสทิธิค์อนแบคอลัฟ่าที่สูงที่สุดในแต่ละปัจจยั อย่างไรก็ตาม การตดัตวัแปรเพิม่ท าให้ค่าสมัประสทิธิ ์
Cronbach's Alpha เพิม่ขึน้สงูสดุดงักล่าว ตอ้งไมต่ดัตวัแปรออกจนกระทัง่มตีวัแปรต ่ากวา่ 3 ตวัแปร ต่อ 1 กลุม่ปัจจยั  

นอกจากน้ียงัไดท้ดสอบความตรงของแบบสอบถาม ดว้ยการวเิคราะหปั์จจยั (Factor analysis) โดยใชเ้กณฑท์ีข่อ้
ค าถามทีจ่บักลุ่มกนัเป็นแต่ละตวัแปรตอ้งมคี่า Factor loading ไมน้่อยกวา่ 0.5 และตวัแปร แต่ละตวัตอ้งไมม่คี่า Factor 
Loading สงูในปัจจยัมากกวา่ 1 ปัจจยั การวเิคราะหปั์จจยัแบง่ออกเป็น 3 สว่น สว่นแรกเป็นการวเิคราะหต์วัแปรอสิระต่างๆ
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ที่ส่งผลต่อปัจจยัความขดัแยง้ภายในทมี ส่วนที่สอง เป็นการวเิคราะห์ตวัแปรของปัจจยัความขดัแยง้ภายในทมี และส่วน
สุดท้ายเป็นการวิเคราะห์ตัวแปรของปัจจัยผลการปฏิบัติงานของทีม ผลการวิเคราะห์ได้จ านวนตัวแปรทัง้หมด 8 
องคป์ระกอบ ตารางที ่1 แสดงปัจจยัทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของงานวจิยัน้ี 
 

ตารางที ่1 คา่สมัประสทิธิ ์Cronbach's Alpha ของกลุ่มปัจจยัและคา่น ้าหนกัองคป์ระกอบของแต่ละขอ้ค าถาม 
องคป์ระกอบ/ข้อค าถาม น ้าหนักองคป์ระกอบ 

ความเฉพาะเจาะจงของความรู้ (Cronbach’s Alpha = 0.869) 

ฉนัชอบเรยีนรูเ้กีย่วกบั IT ใหม่ๆ  0.790 

ฉนัสนุกกบัการตดิตามความรูด้า้น IT ใหม่ๆ  0.859 

ฉนัสนุกกบัการใชค้วามพยายามในการตดิตามพฒันาการขององคค์วามรูต้่างๆดา้น IT 0.773 

ฉนัสนุกกบัการใชเ้วลาเพิม่เตมิในการเพิม่ความรูเ้กีย่วกบั IT 0.744 

ความท้าทายในการประกอบอาชีพ (Cronbach’s Alpha = 0.740) 

ฉนัชอบท างานดา้น IT แมจ้ะรูว้า่การท างานดา้น IT ใหด้นีัน้ยาก 0.541 

ฉนัสนุกกบัการหาค าตอบของค าถามเกีย่วกบัปัญหาคอมพวิเตอรท์ีย่าก 0.565 

ฉนัรูส้กึตื่นเตน้กบัผลติภณัฑด์า้น IT ทีเ่ปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ 0.731 

ฉนัสามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัการเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็ในวงการ IT 0.724 

ความเก่ียวข้องระหว่างการท างานและการใช้ชีวิตส่วนตวั (Cronbach’s Alpha = 0.715) 

ฉนัใชเ้วลาวา่งหลงัการท างานกบัการซ่อมคอมพวิเตอร์ 0.542 

ฉนัใชเ้วลาวา่งหลงัการท างานกบัการอพัเดตซอฟตแ์วร์ 0.622 

ฉนัใชเ้วลาวา่งหลงัการท างานเล่นเกมจากเครือ่งเล่นวดิโีอเกมหรอืคอมพวิเตอร์ 0.638 
ฉนัสนุกในการใชเ้วลาวา่งไปกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 0.736 

ภาพลกัษณ์และความภมิูใจในอาชีพ (Cronbach’s Alpha = 0.833) 

ฉนัภมูใิจทีไ่ดร้บัการยกยอ่งจากผูท้ีฉ่นัใหค้วามชว่ยเหลอืดา้น IT 0.686 

ฉนัมคีวามรูส้กึภมูใิจในอาชพีดา้น IT 0.838 

ฉนัมคีวามรูส้กึภาคภมูใิจกบัภาพลกัษณ์การเป็นบุคลากร IT 0.860 

  



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่2 ฉบบัที ่3 เดอืน กรกฎาคม-กนัยายน 2559 หน้า 88 
 

ตารางที ่1 คา่สมัประสทิธิ ์Cronbach's Alpha ของกลุ่มปัจจยัและคา่น ้าหนกัองคป์ระกอบของแต่ละขอ้ค าถาม (ต่อ) 
องคป์ระกอบ/ข้อค าถาม น ้าหนักองคป์ระกอบ 

รปูแบบภาษาเฉพาะอาชีพ (Cronbach’s Alpha = 0.762) 

ฉนัชอบศพัทเ์ทคนิคดา้น IT 0.659 

ฉนัไมก่ลวัทีจ่ะเรยีนรูช้ื่อของโปรแกรมและค าศพัทเ์ฉพาะของแต่ละโปรแกรม เมือ่ฉนั
ท างานในโครงการหรอืทมีพฒันาระบบใหม่ 

0.504 

ฉนัรูส้กึสนุกในการใชค้ าศพัทท์างเทคนิคเพื่อสือ่สารกบัสมาชกิคนอื่นในอาชพีเดยีวกนั 0.703 

จากประสบการณ์การท างานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศทีผ่า่นมา ฉนัชอบใชต้วัยอ่ในการ
กลา่วถงึโครงการและ/หรอืเทคโนโลย ี

0.673 

ฉนัชอบใชค้ าศพัทท์างเทคนิคกบับุคลากรอื่นทีม่บีทบาทเดยีวกนั 0.571 

ความหมกมุ่นในเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cronbach’s Alpha = 0.838) 

ฉนัเคยถกูคนอื่นเรยีกวา่เป็นพวกบา้คอมพวิเตอร ์(geek หรอื nerd) 0.708 

ฉนัไมช่อบเขา้สงัคมกบัเพือ่นรว่มงาน 0.946 

ฉนัไมช่อบเขา้สงัคมกบัเพือ่น (ทีไ่มใ่ชเ่พือ่นรว่มงาน) 0.755 

ความขดัแย้งภายในทีม (Cronbach’s Alpha = 0.763) 

สมาชกิในทมีท าใหฉ้นัร าคาญ 0.776 

ฉนัรูส้กึหงดุหงดิหลงัจากทีต่อ้งตดิต่อกบัสมาชกิคนอื่นในทมี 0.732 

ฉนัรูส้กึตงึเครยีด เมือ่ตอ้งท างานรว่มกบัสมาชกิคนอื่นในทมี 0.657 

ผลการปฏิบติังานของทีม (Cronbach’s Alpha = 0.756) 

ความคบืหน้าของโครงการเป็นไปตามแผน 0.999 

ทมีสามารถท างานไดเ้สรจ็ตามก าหนดเวลา 0.670 

ทมีมคีวามสามารถในการท างานไดบ้รรลุเป้าหมาย และสามารถท าตามค าสญัญาทีใ่หไ้ว้
กบัลกูคา้ได ้

0.562 

 
อน่ึง ผลการวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัผูต้อบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ จากจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม

เป็นผู้ตอบแบบสอบถามภาษาไทยร้อยละ 84.23 และเป็นผู้ตอบแบบสอบถามภาษาองักฤษร้อยละ 15.77 โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นเพศชายคดิเป็นรอ้ยละ 60 โดยผูต้อบแบบสอบถามมอีายุเฉลี่ยโดยประมาณ 30 ปี ซึ่งอยู่ในช่วงอายุ
ระหวา่ง 26-30 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 51 รองลงมาคอืช่วงอายุ 31-35 ปี ช่วงอายุ 23-25 และอายุมากกวา่ 35 ปีขึน้ไป ผูต้อบ
แบบสอบถามมปีระสบการณ์การท างานในทมีหรอืโครงการพฒันาระบบสารสนเทศเฉลีย่โดยประมาณ 6 ปี และกวา่รอ้ยละ 
95 ของผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูท้ีม่รีะยะเวลาท างานในทมีหรอืโครงการปัจจุบนัทีม่ากกวา่ 3 เดอืน ถงึ 5 ปี 
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5.2 การวิเคราะหผ์ลการวิจยั 
การทดสอบสมมตฐิานการวจิยัในครัง้น้ี ผูว้จิยัใชว้ธิวีเิคราะหก์ารถดถอยเชงิเสน้เดยีว (Simple linear regression) และ

การวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณู (Multiple regression) โดยใชค้่า p-value ทีน้่อยกวา่หรอืเท่ากบั 0.05 เป็นตวัก าหนด
นยัส าคญัทางสถติ ิโดยแบง่การวเิคราะหอ์อกเป็น 2 สว่น ตามกรอบแนวคดิการวจิยัดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณู พบวา่ชุดตวัแปรอสิระทัง้หมดสามารถอธบิายความแปรปรวนของตวัแปร
ตามหรอืความขดัแยง้ภายในทมี (Index_IC) ไดร้อ้ยละ 33.2 (R2 = 0.332) โดยมคีา่ความผดิพลาดมาตรฐานของสมการเป็น 
0.43576 และเมื่อวเิคราะหค์วามแปรปรวน (Analysis of Varience: ANOVA) พบวา่การอธบิายความแปรปรวนนัน้เป็นไป
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั p < 0.05 (F(6,148) = 12.266) เมื่อพจิารณาในรายละเอยีดของแต่ละตวัแปรอสิระจากค่า
สมัประสทิธิก์ารถดถอย (Coefficients) พบวา่ทุกตวัแปรอสิระมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางบวก (b > 0) กบัตวัแปรตาม โดยตวั
แปรอสิระจ านวน 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ ความแตกต่างดา้นความเฉพาะเจาะจงของความรู ้( Index_ES) ความแตกต่างดา้นความ
ท้าทายในการประกอบอาชพี (Index_ED) ความแตกต่างด้านความเกี่ยวขอ้งระหว่างการท างานและการใช้ชวีติส่วนตวั 
(Index_IP) และความแตกต่างดา้นรปูแบบภาษาเฉพาะอาชพี (Index_JG) มคีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรตามอยา่งมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั p < 0.05 ขณะที ่ตวัแปรอสิระจ านวน 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ ความแตกต่างดา้นภาพลกัษณ์และความภูมใิจใน
อาชพี (Index_SI)  และความแตกต่างดา้นความหมกมุน่ในเทคโนโลยี (Index_GK) มอีทิธพิลต่อตวัแปรตามอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั p < 0.05 (ตารางที ่2 แสดงสรุปการวเิคราะห์การถดถอยของปัจจยัความแตกต่างวฒันธรรม
อาชพีทีส่ง่ผลต่อความขดัแยง้ภายในทมี) 
 

ตารางที ่2 สรุปการวเิคราะหก์ารถดถอยของปัจจยัความแตกต่างวฒันธรรมอาชพีทีส่ง่ผลต่อความขดัแยง้ภายในทมี 

Ov
er

all
 R = 0.576 

R2 = 0.332 
Adjusted R2 = 0.305 
Standard Error of the Estimate = 0.43576 

AN
OV

A 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 
Residual 

Total 

13.975 
28.104 
42.079 

6 
148 
154 

2.329 
0.190 

12.266 0.000 

Co
ef

fic
ien

ts
 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error Beta 

Index_ES  
Index_ED 
Index_IP 
Index_SI 
Index_JG 
Index_GK 

0.249 
0.173 
0.192 
0.083 
0.384 
0.027 

0.071 
0.084 
0.058 
0.054 
0.078 
0.059 

0.243 
0.14 
0.227 
0.104 
0.339 
0.031 

3.515 
2.056 
3.317 
1.542 
4.918 
0.457 

0.001 
0.042 
0.001 
0.125 
0.000 
0.649 
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ส่วนท่ี 2 ผลจากการวเิคราะห์การถดถอยเชงิเสน้เดยีว พบว่าตวัแปรอสิระหรอืความขดัแยง้ภายในทมี (Index_IC) 
สามารถอธบิายความแปรปรวนของตวัแปรตามหรอืผลการปฏบิตังิานของทมี (Index_TP) ไดร้อ้ยละ 21.2 (R2 = 0.212) 
โดยมคี่าความผดิพลาดมาตรฐานของสมการเป็น 0.31160 และเมื่อวเิคราะหค์วามแปรปรวน (Analysis of Varience: 
ANOVA) พบวา่การอธบิายความแปรปรวนนัน้เป็นไปอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั p < 0.05 (F (1,153) = 41.043) 
เมื่อพจิารณาตวัแปรอสิระจากค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอย (Coefficients) พบว่าตวัแปรอสิระมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางลบ    
(b < 0) กบัตวัแปรตาม โดยตวัแปรอสิระหรอืความขดัแยง้ภายในทมี (Index_IC) มคีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรตามหรอืผลการ
ปฏบิตังิานของทมี (Index_TP) ในทศิทางตรงขา้มกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั p < 0.05 (ตารางที ่3 แสดงสรุปการ
วเิคราะหก์ารถดถอยของความขดัแยง้ภายในทมีทีส่ง่ผลต่อผลการปฏบิตังิานของทมี) 
 

ตารางที ่3 สรุปการวเิคราะหก์ารถดถอยของความขดัแยง้ภายในทมีทีส่ง่ผลต่อผลการปฏบิตังิานของทมี 

Ov
er

all
 R = 0.460 

R2 = 0.212 
Adjusted R2 = 0.206 
Standard Error of the Estimate = 0.31160 

AN
OV

A 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 
Residual 

Total 

3.985 
14.856 
18.841 

1 
153 
154 

3.985 
.097 

41.043 0.000 

Co
ef

fic
ien

ts
 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error Beta 

Index_ES -.308 .048 -.460 -6.407 0.000 

 
ผลการวเิคราะห ์(ดงัภาพที ่2 สรุปความสมัพนัธท์ีเ่กดิขึน้จากการวเิคราะหก์ารถดถอย) แสดงใหเ้หน็วา่ความแตกต่าง

ดา้นความเฉพาะเจาะจงของความรูม้อีทิธพิลต่อความขดัแยง้ภายในทมีอย่างมนีัยส าคญัซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัในอดตีที่
กล่าวถงึในสมมตฐิาน (Rao and Ramachandran, 2011) เช่นเดยีวกบัความแตกต่างด้านความทา้ทายในการประกอบ
อาชีพที่มอีิทธิพลต่อความขดัแย้งภายในทมีซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัในอดตีที่กล่าวถึงในสมมติฐาน (Rao and 
Ramachandran, 2011; Teh et al., 2009; Cox, 2003) ในท านองเดยีวกนั ความแตกต่างดา้นความเกีย่วขอ้งระหวา่งการ
ท างานและการใชช้วีติส่วนตวัมอีิทธพิลต่อความขดัแยง้ภายในทมีซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัในอดตีที่กล่าวถงึในสมมตฐิาน 
(Rao and Ramachandran, 2011; Hsu et al., 2014; Seo et al., 2009) และความแตกต่างดา้นรปูแบบภาษาเฉพาะอาชพี
มอีทิธพิลต่อความขดัแยง้ภายในทมีอย่างมนีัยส าคญัซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัในอดีตที่กล่าวถงึในสมมตฐิาน (Keaveney, 
2008; Guzman et al., 2008)   
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ภาพที ่2 สรุปความสมัพนัธท์ีเ่กดิขึน้จากการวเิคราะหก์ารถดถอย 

 
อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างดา้นภาพลกัษณ์และความภูมใิจในอาชพีไม่มอีทิธพิลต่อความขดัแยง้ภายในทมีอย่างมี

นัยส าคญั ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะแมว้่าทัง้สองกลุ่มมคีวามภาคภูมใิจในอาชพีในระดบัทีแ่ตกต่างกนั แต่ถ้าหากกลุ่มทีม่รีะดบั
ความภาคภูมใิจในอาชพีดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศต ่ากว่า คอื กลุ่มผูต้ดิต่อกบัผูใ้ช ้ยอมรบัความคดิเหน็ของกลุ่มทีม่รีะดบั
ความภาคภูมใิจในอาชพีสงูกว่า คอื กลุ่มผู้เชีย่วชาญดา้นเทคนิค  ความขดัแยง้กจ็ะไม่เกดิขึน้ ดงันัน้ ความแตกต่างดา้น
ภาพลกัษณ์และความภูมใิจในอาชพีจงึไม่สามารถอธบิายความขดัแยง้ภายในทมีได้ นอกจากน้ี ความแตกต่างดา้นความ
หมกมุ่นในเทคโนโลยสีารสนเทศไม่มอีิทธพิลต่อความขดัแยง้ภายในทมีอย่างมนีัยส าคญั เน่ืองจากในการท างานพฒันา
ระบบสารสนเทศ ถ้าบุคลากรเทคโนโลยสีารสนเทศนัน้ๆ ท างานในบทบาทของตนครบถ้วน การที่บุคลากรเทคโนโลยี
สารสนเทศกลุ่มหน่ึงมลีกัษณะเกบ็ตวั ไมช่อบเขา้สงัคม (introvert) ชอบการท างานคนเดยีว ซึง่จากผลการวเิคราะหค์อืกลุ่ม
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคนิค ถงึแมจ้ะสง่ผลลบต่อความสมัพนัธก์บับุคลากรเทคโนโลยสีารสนเทศกลุ่มผูต้ดิต่อกบัผูใ้ชร้ะบบ แต่ก็
ไม่น าไปสู่ความขดัแยง้ภายในทมี นอกจากน้ี การหมกมุ่นในเทคโนโลยที าใหเ้กดิความเชี่ยวชาญในเรื่องเทคโนโลยซีึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อการท างานระหวา่งบุคลากรทัง้สองกลุ่ม ดงันัน้ ความแตกต่างดา้นความหมกมุน่ในเทคโนโลยสีารสนเทศจงึ
ไม่สามารถอธบิายความขดัแย้งภายในทมีได้ อน่ึงความขดัแย้งภายในทมีมอีิทธพิลต่อผลการปฏิบตัิงานของทมีอย่างมี
นยัส าคญัซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัในอดตีทีก่ล่าวถงึในสมมตฐิาน (Cox, 2003; Ivancevich et al., 2014; Robey et al., 
1993) 
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6. สรปุผลการวิจยั 
จากการศกึษาระดบัความแตกต่างของวฒันธรรมอาชพีในมติติ่างๆทีม่อีทิธพิลต่อความขดัแยง้ภายในทมีพฒันาระบบ

สารสนเทศ ของบุคลากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 บทบาท ไดแ้ก่ กลุ่มผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคนิค และกลุ่มผูต้ดิต่อกบัผูใ้ช้
ระบบ และศกึษาถึงอทิธพิลความขดัแยง้ดงักล่าวที่มผีลต่อการปฏิบตังิานของทมี ในงานวจิยัน้ีพบว่าความแตกต่างด้าน
ความเฉพาะเจาะจงของความรู ้ความแตกต่างดา้นความทา้ทายในการประกอบอาชพี ความแตกต่างดา้นความเกี่ยวขอ้ง
ระหว่างการท างานและการใช้ชีวิตส่วนตวั ความแตกต่างด้านรูปแบบภาษาเฉพาะอาชีพ ระหว่างบุคลากรเทคโนโลยี
สารสนเทศทัง้สองกลุ่มส่งผลเชงิบวกต่อความขดัแยง้ภายในทมี โดยความแตกต่างที่ส่งผลต่อความขดัแยง้ภายในทมีมาก
ทีส่ดุไดแ้ก่ ความแตกต่างดา้นรปูแบบภาษาเฉพาะอาชพี รองลงมาไดแ้ก่ ความแตกต่างดา้นความเฉพาะเจาะจงของความรู ้
ความแตกต่างด้านความเกี่ยวขอ้งระหว่างการท างานและการใชช้วีติส่วนตวั และความแตกต่างดา้นความท้าทายในการ
ประกอบอาชพี ตามล าดบั นอกจากน้ีความขดัแยง้ภายในทมีสง่ผลกระทบในเชงิลบต่อผลการปฏบิตังิานของทมี 

ผลจากงานวจิยัน้ีเป็นการสนับสนุนผลสรุปเชงิทฤษฏแีละช่วยขยายขอบความสามารถในการประยุกต์ใชก้รอบแนวคดิ
วฒันธรรมอาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศใหม้ขีอบเขตทีก่วา้งมากยิง่ขึน้ นอกจากนี้ งานวจิยัน้ียงัต่อยอดการพฒันาเครื่องมอืใน
การประเมนิวฒันธรรมอาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศจากงานวจิยัในอดีต เพื่อท าให้เครื่องมอืในการวดัวฒันธรรมอาชีพ
เทคโนโลยสีารสนเทศมคีวามน่าเชื่อถอืมากยิง่ขึน้ นอกจากน้ี ผลสรุปจากงานวจิยัน้ีสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผน
ของภาคสว่นต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งได ้โดยภาคธุรกจิทีม่หีน่วยงานพฒันาระบบสารสนเทศภายในองคก์ร สามารถพฒันาบุคลากร 
โดยวางแผนจดัอบรมและสง่เสรมิกจิกรรมต่างๆทีล่ดความแตกต่างดา้นรปูแบบภาษาเฉพาะอาชพี ความเฉพาะเจาะจงของ
ความรู ้ความเกีย่วขอ้งระหวา่งการท างานและการใชช้วีติสว่นตวั และความทา้ทายในการประกอบอาชพี โดยการสนบัสนุน
ใหก้ลุม่ผูต้ดิต่อกบัผูใ้ชร้ะบบมคีวามรูท้างดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเพิม่ขึน้ และสนบัสนุนใหก้ลุ่มผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยี
มทีกัษะในการสือ่สารทีล่ดการใชภ้าษาเฉพาะอาชพีลง เพิม่ความรูแ้ละทกัษะในองคค์วามรูอ้ื่นนอกเหนือจากดา้นเทคโนโลย ี
รวมทัง้เสรมิกิจกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวกบัเทคโนโลยีให้พนักงานกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเข้าร่วมในช่วงนอกเวลางาน 
นอกจากน้ี สถาบนัการศึกษาที่ผลิตบุคลากรด้านการพฒันาระบบสารสนเทศ สามารถประยุกต์ใช้ผลการวจิยัเพื่อเป็น
แนวทางในการพฒันาหลกัสตูรส าหรบัเตรยีมความพรอ้มใหก้บันักศกึษาโดยเพิม่เน้ือหาด้านการสื่อสารส าหรบันักศกึษา
หลกัสูตรที่เน้นด้านเทคนิค และเพิม่เน้ือหาด้านเทคนิคส าหรบันักศกึษาหลกัสูตรบรหิารธุรกิจที่เกี่ยวขอ้งกบัเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

อยา่งไรกต็าม ผูต้อบแบบสอบถามในกลุม่อยา่งของทมีพฒันาระบบสารสนเทศมปีระสบการณ์ท างานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ
พฒันาระบบสารสนเทศในช่วงไมเ่กนิ 10 ปี ทัง้น้ี บุคลากรเทคโนโลยสีารสนเทศทีม่ปีระสบการณ์ท างานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
พฒันาระบบสารสนเทศแตกต่างกนัอาจไดร้บัอทิธพิลของวฒันธรรมอาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศในการท างานแตกต่างกนั 
ดงันัน้ ผลของการวจิยัน้ียงัอาจไมส่ามารถครอบคลุมไดใ้นวงกวา้ง จากขอ้จ ากดัดงักล่าว อาจท างานวจิยัต่อเน่ืองโดยขยาย
ขอบเขตการศึกษาด้วยการเพิม่ปัจจยัความแตกต่างของระยะเวลาประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวขอ้งกบัการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเป็นตวัแปรก ากบั (moderator) เพื่อทดสอบว่าอทิธพิลของความแตกต่างในวฒันธรรมอาชพีด้านต่างๆ 
โดยเฉพาะดา้นรปูแบบภาษาเฉพาะอาชพี ดา้นความเฉพาะเจาะจงของความรู ้ดา้นความเกีย่วขอ้งระหว่างการท างานและ
การใชช้วีติส่วนตวั และดา้นความทา้ทายในการประกอบอาชพี ที่มตี่อความขดัแยง้จะมากหรอืน้อยขึน้อยู่กบัระยะเวลา
ประสบการณ์ท างาน หรอืไม่ และปรบัปรุงกรอบการวจิยัน้ีโดยเพิม่ตวัแปรความแตกต่างในวฒันธรรมอาชพีด้านอื่นอีก
นอกจากดา้นรปูแบบภาษาเฉพาะอาชพี ดา้นความเฉพาะเจาะจงของความรู ้ดา้นความเกีย่วขอ้งระหวา่งการท างานและการ
ใช้ชีวิตส่วนตัว และด้านความท้าทายในการประกอบอาชีพ นอกจากน้ีงานวิจยัต่อเน่ืองสามารถใช้ความแตกต่างใน
วฒันธรรมอาชพีเป็นตวัแปรตาม และท าการศกึษาเพื่อหาวธิกีารหรอืปัจจยัทีช่่วยลดระดบัความแตกต่างในวฒันธรรมอาชพี



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่2 ฉบบัที ่3 เดอืน กรกฎาคม-กนัยายน 2559 หน้า 93 
 

โดยเฉพาะวธิกีารหรอืปัจจยัทีช่ว่ยลดความแตกต่างดา้นรปูแบบภาษาเฉพาะอาชพี ดา้นความเฉพาะเจาะจงของความรู ้ดา้น
ความเกีย่วขอ้งระหวา่งการท างานและการใชช้วีติสว่นตวั และดา้นความทา้ทายในการประกอบอาชพี 
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