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บทคัดยอ 

 

ปจจัยหนึ่งที่สงผลตอความสําเร็จของโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศคือการสรางทีมที่

มีประสิทธิผล อยางไรก็ตาม ยังพบความขัดแยงที่เกิดขึ้นในการทํางานรวมกันระหวางผูเชี่ยวชาญดาน

เทคนิคและนักวิเคราะหธุรกิจซึ่งเปนสองบทบาทหลักที่มีพ้ืนฐานตางกันทั้งดานการศึกษา และ

ประสบการณทํางาน ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุงศึกษาระดับความแตกตางในมิติตางๆของวัฒนธรรมอาชีพ

ของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 บทบาท ไดแก กลุมผูเชี่ยวชาญดานเทคนิค และกลุมผู

ติดตอกับผูใชระบบ ท่ีมีอิทธิพลตอความขัดแยงภายในทีมพัฒนาระบบ อีกทั้งมุงศึกษาถึงอิทธิพลความ

ขัดแยงดังกลาวที่มีผลตอการปฏิบัติงานของทีม 

งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล

จากทีมพัฒนาระบบสารสนเทศที่ประกอบดวยสมาชิกท่ีเปนกลุมผูเชี่ยวชาญดานเทคนิค และกลุมผู

ติดตอกับผูใชระบบ จํานวน 155 ทีม จากนั้นจึงนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหสมการถดถอยโดยใช

โปรแกรมทางสถิติเพ่ือหาความสัมพันธระหวางปจจัยความแตกตางวัฒนธรรมอาชีพเทคโนโลยี

สารสนเทศที่มีตอความขัดแยงภายในทีม และหาความสัมพันธระหวางความขัดแยงภายในทีมตอผล

การปฏิบัติงานของทีม 

ผลการวิจัยพบวาความแตกตางในวัฒนธรรมอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศในดานความ

ความเฉพาะเจาะจงของความรู ดานความทาทายในการประกอบอาชีพ ดานความเก่ียวของระหวาง

การทํางานและการใชชีวิตสวนตัว และดานรูปแบบภาษาเฉพาะอาชีพ ระหวางบุคลากรเทคโนโลยี

สารสนเทศทั้งสองกลุมสงผลเชิงบวกตอความขัดแยงภายในทีม ในขณะที่ความแตกตางในวัฒนธรรม
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อาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศดานภาพลักษณและความภูมิใจในอาชีพและดานความหมกมุนใน

เทคโนโลยีสารสนเทศสงผลตอความขัดแยงภายในทีมอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  นอกจากนี้ พบวา

ความขัดแยงภายในทีมสงผลกระทบในเชิงลบตอผลการปฏิบัติงานของทีม 

ผลของงานวิจัยนี้สามารถใชเปนแนวทางใหกับภาคธุรกิจที่มีหนวยงานพัฒนาระบบ

สารสนเทศภายในองคกรและสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรดานการพัฒนาระบบสารสนเทศในการ

วางแผนจัดอบรมและพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งสงเสริมกิจกรรมตางๆที่ชวยลดความแตกตางดาน

รูปแบบภาษาเฉพาะอาชีพ ความเฉพาะเจาะจงของความรู ความเก่ียวของระหวางการทํางานและการ

ใชชีวิตสวนตัว และความทาทายในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะการสนับสนุนใหกลุมผูเชี่ยวชาญมี

ทักษะในการส่ือสาร และการสนับสนุนใหกลุมผูติดตอกับผูใชระบบมีความรูทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ิมมากขึ้น 
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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 different 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 intra software 

development conflict and the effect of intrateam conflict on the team performance. 
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Findings indicate that the difference in four dimensions of ITOC which are 

esoteric knowledge, extreme and unusual demand, IT pervasiveness and jargon have 

an effect on intrateam conflict, while the difference in two dimensions of ITOC which 

are 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 that have software 

development unit and the improvement in IS/IT program for the universities that 

provide IT related education in order to diminish the differences in IT occupational 

culture in those four dimension by enhancing communication skill to the technical 

personnel and enhancing technical skill to the user interaction personnel. 
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