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จากการที่ปัจจุบันนี้คอมพิวเตอร์มีบทบาทอย่างกว้างขวางในทุกวงการ และกลายเป็นเครื่องมือส าคัญของการท างานทุกด้าน 
นับตั้งแต่ทางด้านการศึกษา พาณิชยกรรม เกษตรกรรม อุตสาหกรรม สาธารณสุข การวิจัยและพัฒนา ตลอดจนด้านการเมืองและ
ราชการ อันที่จริงแล้วจะเห็นว่างานด้านใดที่มีผู้คิดประยุกต์หรือน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปช่วย  จะท าให้การท างานนั้นๆ มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้จากวงการการศึกษา สนใจ ให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และส่งเสริมการน าเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ มากขึ้น จึงมีความจ าเป็น ที่จะต้องพัฒนาคนให้สามารถท างานในด้านนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความอดทนต่อปัญหา มีความรับผิดชอบในงานที่ท าอย่างมาก 

จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการเผชิญปัญหา
และอุปสรรค กับความรับผิดชอบในงานว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกันมากน้อยเพียงใด เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคคลากรด้าน
คอมพิวเตอร์ต่อไป 

 วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความสามารถในการเผชิญปัญหาและอุปสรรค กับความรับผิดชอบในงานของนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเผชิญปัญหาและอุปสรรค กับความรับผิดชอบในงานของนักเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
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3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการเผชิญปัญหาและอุปสรรค และความรับผิดชอบในงานของนักเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 ขอบเขตของการวจิัย 

ประชากร 
นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในกรุงเทพฯ และนนทบุรีซึ่งมีขนาดประชากรมากกว่า 10,000 คน 
กลุ่มตัวอย่าง 
จากประชากรที่เป็นนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ท างานในกรุงเทพฯ และนนทบุรี ได้ท าการก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดย

อ้างอิงจากตารางส าเร็จรูปของ Yamane (1970) ด้วยความเชื่อมั่น 95% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวณ 400 คน ส าหรับการสุ่ม
ตัวอย่างนั้นใช้วิธีการสุ่มแบบง่ายโดยท าการส ารวจรายชื่อบริษัทที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษา  และพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์จาก Computer Professional Information (CPI) : Thailand IT Directory ปี 2000-2001 และจากการค้นหา ข้อมูล
บริษัทที่ท าการจดทะเบียนและด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษาและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 วธิีการวิจัย 

1. ผู้วิจัยได้ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล ถึงผู้รับผิดชอบของบริษัทที่มีพนักงานในต าแหน่งนักเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งออกให้โดยคณะศิลปศาสตรประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2. เมื่อได้รับการอนุญาตแล้ว จากนั้นจึงจัดส่งแบบวัดฉบับสมบูรณ์ให้กับผู้รับผิดชอบของบริษัท จ านวนทั้งสิ้น 400 ชุด เพ่ือท า
การแจกแบบวัดให้กับพนักงานในต าแหน่งนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และจัดส่งคืน 

3. แบบวัดที่ได้กลับคืนมา ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบความเรียบร้อยในการตอบข้อค าถามครบถ้วนสมบูรณ์แล้วจ านวนทั้งสิ้น  
380 ชุด คิดเป็นร้อยละ 95 ของจ านวณแบบวัดทั้งหมด 

 ผลการวจิัย 

1. วุฒิการศึกษา และอายุที่ต่างกัน ท าให้นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีความสามารถในการเผชิญปัญหาและอุปสรรค 
แตกต่างกัน โดย ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี  จะมีความสามารถในการเผชิญปัญหาและอุปสรรคสูงกว่าผู้ที่มีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรี และ ผู้ที่มีอายุมากกว่า 25 ปี มีความสามารถในการเผชิญปัญหาและอุปสรรคสูงกว่าผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 25 
ปี แต ่เพศ สถานภาพสมรส อายุการท างาน ณ ที่ท างานปัจจุบัน และอายุการท างานรวมต่างกัน ความสามารถในการเผชิญปัญหาและ
อุปสรรค ไม่แตกต่างกัน 

2. วุฒิการศึกษา อายุ อายุการท างาน ณ ที่ท างานปัจจุบัน และอายุการท างานรวม ต่างกันมีความรับผิดชอบในการท างาน
แตกต่างกัน โดย ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรีจะมีความรับผิดชอบสูงกว่าผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  และ
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี ผู้ที่มีอายุมากกว่า 25 ปีจะมีความรับผิดชอบสูงกว่าผู้ที่มีอายุต่ ากว่า 25 ปี ผู้ที่อายุงาน ณ ที่ท างานปัจจุบัน อยู่
ระหว่าง 0-10 เดือน มีความรับผิดชอบสูงกว่าผู้ที่มีอายุงาน ณ ที่ท างานปัจจุบัน 11-20 เดือน และ ผู้ที่มีอายุงานรวมมากกว่า 45 เดือน 
มีความรับผิดชอบสูงกว่า ผู้ที่มีอายุงานรวม 0-15 เดือน แต่ผู้ที่มีเพศและสถานภาพสมรสต่างกัน ไม่ท าให้ความรับผิดชอบในการท างาน
ต่างกัน 
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3. ความสามารถในการเผชิญปัญหาและอุปสรรค และความรับผิดชอบในงานของนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มี
ความสัมพันธ์กันทางบวก นั้นหมายความว่าหากเราสามารถพัฒนาความสามารถในการเผชิญปัญหาและอุปสรรคของนักเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ ก็จะส่งผลบวกให้กับความรับผิดชอบในงานอย่างมีนัยส าคัญ 

 ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ 

ก) จากผลการวิจัยพบว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี และผู้ที่มีอายุมากกว่า 25 ปี จะมีความสามารถในการเผชิญ
ปัญหาและอุปสรรคสูงกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาอ่ืน และผู้ที่มีอายุต่ ากว่า 25 ปี บุคคลเหล่านี้จึงเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมส าหรับเป็นผู้
ถ่ายทอดประสบการณ์ในการท างานและแนะน าแนวทางในการเผชิญปัญหาที่เป็นประสบการณ์ในการท างานกับทีมงานเพ่ือให้ทีมงาน
ได้เห็นตัวอย่างที่ดี ส่งผลให้เกิดความสามารถในการเผชิญปัญหาและอุปสรรคในการท างานให้ดีขึ้น 

ข) จากผลการวิจัยพบว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี อายุมากกว่า 25 ปี ประสบการณ์การท างาน ณ ที่ท างาน
ปัจจุบันต่ ากว่า 10 เดือน และผู้ที่มีประสบการณ์รวมมากกว่า 45 เดือน จะมีความรับผิดชอบในงานสูงกว่าผู้ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
อ่ืนๆ ผู้วิจัยเห็นว่าบุคคลเหล่านี้จึงเป็นผู้ที่ผ่านประสบการณ์การท างานมีความเหมาะสม ส าหรับเป็นตัวอย่างกับนักเขียนโปรแกรมเมอร์
ที่มีลักษณะแตกต่างไปจากนี้ได้เป็นอย่างดี 

ค) จากผลการวิจัยพบว่าความสามารถในการเผชิญปัญหาและอุปสรรค และความรับผิดชอบในงานนั้นมีความสัมพันธ์กัน
ทางบวก ผู้วิจัยจึงขอเสนอให้องค์กรท าการพัฒนาความสามารถในการเผชิญปัญหาและอุปสรรค ด้านการเข้าใจและยอมรับปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้น ให้มีระดับสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีความรับผิดชอบสูงขึ้นด้วย โดยสมองของคนเรา
ประกอบด้วยโครงสร้างที่สมบูรณ์สามารถสร้างความเคยชินขึ้นมาได้ หากเปลี่ยนจิตใต้ส านึกเสียใหม่ พัฒนาความสามารถในการเผชิญ
ปัญหาและอุปสรรค โดยเริ่มจากการฝึกวิธีคิดแบบมองโลกในแง่ดี คิดแบบผู้ชนะ คิดแบบผู้มีแรงจูงใจ และคิดแบบผู้ที่ใฝ่สัมฤทธิ์อยู่
เสมอ อีกทั้งควรท าการฝึกแนวทางในการเผชิญปัญหาและอุปสรรคในการท างานร่วมกันในทีมงาน โดยท าในลักษณะประชุมอย่างไม่
เป็นทางการ หรือการประชุมแบบระดมสมองประจ าทุกสัปดาห์ น าปัญหาที่พบในการท างานของแต่ละคนยกขึ้นมาเป็นกรณีศึกษาให้
ทุกคนช่วยกันวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ในทีมคิดว่าเป็นแนวทางที่ดีที่สุด  เพ่ือเป็นการเตรียมการ หากประสบกับปัญหาใน
ลักษณะเดียวกันจะสามารถหาแนวทางแก้ปัญหาได้ทันท่วงที 

 ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาเกณฑ์มาตรฐาน (Norms) ของแบบวัดความสามารถในการเผชิญปัญหาและอุปสรรคกับความรับผิดชอบใน
งานส าหรับนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไทย เพ่ือน าผลที่ได้มาเป็นเครื่องมือส าหรับงานสรรหาบุคลากรด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ต่อไป 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยถึงปัจจัยอ่ืนๆ เช่น การรับรู้ความสามารถของตนเอง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ จิตส านึกรักองค์กร เป็นต้น ที่
อาจส่งผลโดยตรงต่อความรับผิดชอบในงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการเผชิญปัญหาและอุปสรรค
และความรับผิดชอบในงาน 

 


