เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการจัดการความขัดแย้ ง การพัฒนาตนเอง ประสิ ทธิผลของทีมงาน
กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยธนบุรี

นางสาวสุ ริมาศ นาครอด
นางสาวสมใจ สี มาถาวรกุล

งานวิจัยนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของโครงการพีเ่ ลีย้ งนักวิจัย รุ่นที่ 2
สานักวิจัยและวางแผนพัฒนา
ปี การศึกษา 2551
ลิขสิ ทธิ์ของมหาวิทยาลัยธนบุรี

บทคัดย่ อ
ชื่อเรื่อง
ผู้วจิ ัย
ที่ปรึกษางานวิจัย
ปี การศึกษา

การศึกษาพฤติกรรมการจัดการความขัดแย้ง การพัฒนาตนเอง
ประสิ ทธิผลของทีมงาน กรณี ศึกษา : มหาวิทยาลัยธนบุรี
นางสาวสุ ริมาศ นาครอดและนางสาวสมใจ สี มาถาวรกุล
อาจารย์ฐิติพร กรัยวิเชียร และ อาจารย์อินทิรา มีอินทร์เกิด
2551

การวิจยั ครั้งนี้มี เพื่อศึกษาพฤติกรรมการจัดการความขัดแย้ง ศึกษาการพัฒนาตนเองของ
บุคคลมหาวิทยาลัยธนบุรีและศึกษาประสิ ทธิผลของทีมงาน ในมหาวิทยาลัยเพื่อหาแนวทางแก้ไข
ให้การทางานบรรลุ เป้ าหมายและนาผลการศึกษาไปปรับปรุ งใช้กบั องค์กร ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้
ใช้แบบสอบถามสารวจกลุ่มตัวอย่าง จานวน 116 ชุด แต่การเก็บรวบรวมข้อมูลจริ ง ผูว้ ิจยั ได้รับ
แบบสอบถามกลับคืนมาจานวน 80 ชุด ซึ่งคานวณขนาด กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro
Yamane ที่ระดับความคลาดเคลื่อน .05 ผลการวิจยั พบว่าบุคลากรมีพฤติกรรมการจัดการความ
ขัดแย้ง แบบแข่งขันอยูใ่ นระดับต่า มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 2.24 แบบร่ วมมือ แบบการประนีประนอม
แบบหลีกเลี่ยง และแบบยอมให้ อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 6.81 , 7.26 , 6.47 และ 7.21
ตามลาดับ
พบว่าพนักงานส่ วนใหญ่อายุต่ากว่า 26 ปี ถึง 35 ปี คิดเป็ นร้อยละ 57.5 รองลงมาคืออายุ 45
ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 25.0 อายุ 36-45 ปี คิดเป็ นร้อยละ 8.8 อายุต่ากว่า 26 ปี คิดเป็ นร้อยละ 8.8
ตามลาดับ
พบว่าพนักงานส่ วนใหญ่มีอายุการทางาน 1-5 ปี คิดเป็ นร้อยละ 48.8 รองลงมาคือ อายุการ
ทางาน 6-10 ปี คิดเป็ นร้อยละ 23.8 มีอายุการทางานมากกว่า 10 ปี คิดเป็ นร้อยละ 20.0 และอายุ
การทางานไม่เกิน 1 ปี คิดเป็ นร้อยละ 7.5 ตามลาดับ
พบว่าพนักงานส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 55.0
รองลงมาคือ ปริ ญญาโท คิดเป็ นร้อยละ 38.8 มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ
3.8 และระดับสูงกว่าปริ ญญาโท คิดเป็ นร้อยละ 2.5 ตามลาดับ
5.1.2 พฤติกรรมการจัดการความขัดแย้ง การพัฒนาตนเอง และประสิ ทธิผลของทีมงาน
5.1.2.1 พฤติกรรมการจัดการความขัดแย้ง
จากการศึกษาพฤติกรรมการจัดการความขัดแย้ง พบว่า พบว่าพนักงานส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมการ
จัดการความขัดแย้งแบบแข่งขันอยูใ่ นระดับต่า มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 2.24 แบบร่ วมมือ แบบการ

ประนีประนอม แบบหลีกเลี่ยง และแบบยอมให้ อยูใ่ นระดับปานกลาง มีคา่ เฉลี่ยอยูท่ ี่ 6.81, 7.26,
6.47 และ 7.21 ตามลาดับ
พนักงานส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งแบบการแข่งขันอยูใ่ นระดับต่า คิด
เป็ นร้อยละ 91.25 รองลงมาอยูใ่ นระดับปานกลางและระดับสูง คิดเป็ นร้อยละ 6.25 และ 2.50
ตามลาดับ
พนักงานส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งแบบร่ วมมืออยูใ่ นระดับปานกลาง
และระดับสูง คิดเป็ นร้อยละ 95.00 รองลงมาอยูใ่ นระดับต่า คิดเป็ นร้อยละ 5.00 ตามลาดับ
พนักงานส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งแบบประนีประนอมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 72.50 รองลงมาอยูใ่ นระดับสูงและระดับต่า คิดเป็ นร้อยละ 21.25 และ
6.25 ตามลาดับ
พบว่า พนักงานส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งแบบหลีกเลี่ยงอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 82.50 รองลงมาอยูใ่ นระดับสูงและระดับต่า คิดเป็ นร้อยละ 8.75 และ
8.75 ตามลาดับ
พนักงานส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งแบบยอมให้อยูใ่ นระดับปานกลาง
คิดเป็ นร้อยละ 57.50 รองลงมาอยูใ่ นระดับสูงและระดับต่า คิดเป็ นร้อยละ 30.00 และ 12.50
ตามลาดับ
การพัฒนาตนเอง
พบว่าพนักงานส่ วนใหญ่มีการพัฒนาตนเองอยูใ่ นระดับสูง มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.995.1.2.3
ประสิ ทธิผลของทีมงานพบว่าพนักงานส่ วนใหญ่มีการพัฒนาตนเองอยูใ่ นระดับต่า คิดเป็ นร้อยละ
56.25 รองลงมาอยูใ่ นระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 43.75 ตามลาดับ
จากการศึกษาประสิ ทธิผลของทีมงาน พบว่า พนักงานมีประสิ ทธิผลของทีมงาน อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ .643
ประสิ ทธิผลของทีมงาน
พบว่าพนักงานส่ วนใหญ่มีการพัฒนาตนเองอยูใ่ นระดับสูง มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.952
พบว่าพนักงานส่ วนใหญ่มีประสิ ทธิผลของทีมงาน อยูใ่ นระดับต่า คิดเป็ นร้อยละ 66.25 รองลงมา
อยูใ่ นระดับปานกลางและระดับสูง คิดเป็ นร้อยละ 32.50 และ ร้อยละ 1.25 ตามลาดับ

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี้สาเร็ จลงได้ดว้ ยคว ามเอาใจใส่ ดูแลจากอาจารย์อินทิรา มีอินทร์ เกิด ที่ปรึ กษางานวิจยั ผูว้ จิ ยั
ขอขอบพระคุณท่านที่คอยดูแลเอาใจใส่ และคอยติดตามการทาวิจยั ของผูว้ จิ ยั ด้วยความปรารถนาดี นับตั้งแต่การ
เริ่ มพัฒนาโครงร่ างวิจยั การสร้างและพัฒนาเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั จนสามารถพัฒนามาเป็ นหั วข้อวิจยั และทา
วิจยั จนสาเร็ จได้
ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณอาจารย์ฐิติพร กรัยวิเชียร ผูอ้ านวยการสานักวิจยั และวางแผนพัฒนา ที่ริเริ่ มโครงการพี่
เลี้ยงนักวิจยั ขึ้น ทาให้ผวู ้ จิ ยั มีโอกาสได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการทาวิจยั ขอขอบคุณอาจารย์พนิดา มารุ่ งเรื อง ที่คอยให้
คาปรึ กษาและคาแนะนาเกี่ยวกับสถิติที่ใช้ในการวิจยั การวิเคราะห์และการแปลผลข้อมูล
สุ ดท้ายนี้ คณะผู้ วิจยั ขอขอบคุณ บุคคลากรของมหาวิทยาลัยธนบุรีที่ให้ความร่ วมมือในการตอบ
แบบสอบถาม และขอขอบคุณเพื่อน ๆ ที่คอยให้กาลังใจในการทาวิจยั ครั้งนี้
นางสาวสุ ริมาศ นาครอด
นางสาวสมใจ สี มาถาวรกุล
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