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บทคดัย่อ 
 
ช่ือเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมการจดัการความขดัแยง้  การพฒันาตนเอง  

ประสิทธิผลของทีมงาน  กรณีศึกษา :  มหาวิทยาลยัธนบุรี 
ผู้วจิัย   นางสาวสุริมาศ  นาครอดและนางสาวสมใจ  สีมาถาวรกุล 
ที่ปรึกษางานวจิัย อาจารยฐิ์ติพร  กรัยวิเชียร และ อาจารยอิ์นทิรา  มีอินทร์เกิด 
ปีการศึกษา  2551 
  

การวิจยัคร้ังน้ีมี เพื่อศึกษาพฤติกรรมการจดัการความขดัแยง้  ศึกษาการพฒันาตนเองของ
บุคคลมหาวิทยาลยัธนบุรีและศึกษาประสิทธิผลของทีมงาน  ในมหาวิทยาลยัเพื่อหาแนวทางแกไ้ข
ใหก้ารท างานบรรลุ เป้าหมายและน าผลการศึกษาไปปรับปรุงใชก้บัองคก์ร  ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี
ใชแ้บบสอบถามส ารวจกลุ่มตวัอยา่ง  จ  านวน  116  ชุด  แต่การเกบ็รวบรวมขอ้มูลจริง  ผูว้ิจยัไดรั้บ
แบบสอบถามกลบัคืนมาจ านวน  80  ชุด  ซ่ึงค านวณขนาด กลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ  Taro  
Yamane  ท่ีระดบัความคลาดเคล่ือน .05  ผลการวิจยัพบวา่บุคลากรมีพฤติกรรมการจดัการความ
ขดัแยง้  แบบแข่งขนัอยูใ่นระดบัต ่า  มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่  2.24  แบบร่วมมือ  แบบการประนีประนอม  
แบบหลีกเล่ียง  และแบบยอมให ้ อยูใ่นระดบัปานกลาง  มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่  6.81 , 7.26 , 6.47  และ 7.21  
ตามล าดบั 

พบวา่พนกังานส่วนใหญ่อายตุ  ่ากวา่ 26 ปี ถึง 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 57.5  รองลงมาคืออาย ุ45 
ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 25.0  อาย ุ 36-45  ปี  คิดเป็นร้อยละ 8.8  อายตุ  ่ากวา่ 26 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.8   
ตามล าดบั 

พบวา่พนกังานส่วนใหญ่มีอายกุารท างาน 1-5 ปี  คิดเป็นร้อยละ 48.8  รองลงมาคือ อายกุาร
ท างาน 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.8  มีอายกุารท างานมากกวา่ 10  ปี  คิดเป็นร้อยละ 20.0  และอายุ
การท างานไม่เกิน 1 ปี  คิดเป็นร้อยละ 7.5  ตามล าดบั 

พบวา่พนกังานส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 55.0 
รองลงมาคือ  ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 38.8  มีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
3.8  และระดบัสูงกวา่ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 2.5  ตามล าดบั 
5.1.2 พฤติกรรมการจดัการความขดัแยง้ การพฒันาตนเอง และประสิทธิผลของทีมงาน 
5.1.2.1 พฤติกรรมการจดัการความขดัแยง้ 
จากการศึกษาพฤติกรรมการจดัการความขดัแยง้ พบวา่ พบวา่พนกังานส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการ
จดัการความขดัแยง้แบบแข่งขนัอยูใ่นระดบัต ่า มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 2.24  แบบร่วมมือ  แบบการ



ประนีประนอม  แบบหลีกเล่ียง  และแบบยอมให ้ อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 6.81, 7.26, 
6.47 และ 7.21 ตามล าดบั   

พนกังานส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการจดัการความขดัแยง้แบบการแข่งขนัอยูใ่นระดบัต ่า คิด
เป็นร้อยละ 91.25  รองลงมาอยูใ่นระดบัปานกลางและระดบัสูง คิดเป็นร้อยละ 6.25  และ  2.50  
ตามล าดบั 

พนกังานส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการจดัการความขดัแยง้แบบร่วมมืออยูใ่นระดบัปานกลาง
และระดบัสูง คิดเป็นร้อยละ 95.00  รองลงมาอยูใ่นระดบัต ่า คิดเป็นร้อยละ 5.00  ตามล าดบั 

พนกังานส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการจดัการความขดัแยง้แบบประนีประนอมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 72.50  รองลงมาอยูใ่นระดบัสูงและระดบัต ่า คิดเป็นร้อยละ 21.25  และ  
6.25  ตามล าดบั 

พบวา่  พนกังานส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการจดัการความขดัแยง้แบบหลีกเล่ียงอยูใ่นระดบั
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 82.50  รองลงมาอยูใ่นระดบัสูงและระดบัต ่า คิดเป็นร้อยละ 8.75  และ  
8.75  ตามล าดบั 

พนกังานส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการจดัการความขดัแยง้แบบยอมใหอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ 57.50  รองลงมาอยูใ่นระดบัสูงและระดบัต ่า คิดเป็นร้อยละ 30.00  และ  12.50  
ตามล าดบั 
การพฒันาตนเอง 

พบวา่พนกังานส่วนใหญ่มีการพฒันาตนเองอยูใ่นระดบัสูง  มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่  3.995.1.2.3 
ประสิทธิผลของทีมงานพบวา่พนกังานส่วนใหญ่มีการพฒันาตนเองอยูใ่นระดบัต ่า  คิดเป็นร้อยละ 
56.25  รองลงมาอยูใ่นระดบัปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ 43.75  ตามล าดบั 
จากการศึกษาประสิทธิผลของทีมงาน พบวา่ พนกังานมีประสิทธิผลของทีมงาน อยูใ่นระดบั 
ปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั .643 
ประสิทธิผลของทีมงาน 

พบวา่พนกังานส่วนใหญ่มีการพฒันาตนเองอยูใ่นระดบัสูง  มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่  3.952 
พบวา่พนกังานส่วนใหญ่มีประสิทธิผลของทีมงาน  อยูใ่นระดบัต ่า  คิดเป็นร้อยละ 66.25  รองลงมา
อยูใ่นระดบัปานกลางและระดบัสูง  คิดเป็นร้อยละ 32.50  และ ร้อยละ  1.25  ตามล าดบั  
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 งานวจิยัน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยคว ามเอาใจใส่ดูแลจากอาจารยอิ์นทิรา มีอินทร์เกิด ท่ีปรึกษางานวจิยั ผูว้จิยั
ขอขอบพระคุณท่านท่ีคอยดูแลเอาใจใส่ และคอยติดตามการท าวจิยัของผูว้จิยัดว้ยความปรารถนาดี นบัตั้งแต่การ
เร่ิมพฒันาโครงร่างวจิยั การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั จนสามารถพฒันามาเป็นหั วขอ้วิจยัและท า
วิจยัจนส าเร็จได ้

 ผูว้จิยัขอขอบคุณอาจารยฐิ์ติพร  กรัยวเิชียร  ผูอ้  านวยการส านกัวจิยัและวางแผนพฒันา ท่ีริเร่ิมโครงการพ่ี
เล้ียงนกัวจิยัข้ึน ท าใหผู้ว้จิยัมีโอกาสไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการท าวจิยั ขอขอบคุณอาจารยพ์นิดา  มารุ่งเรือง ท่ีคอยให้
ค  าปรึกษาและค าแนะน าเก่ียวกบัสถิติท่ีใชใ้นการวจิยั การวเิคราะห์และการแปลผลขอ้มูล 

สุดทา้ยน้ี คณะผู้ วิจยัขอขอบคุณ บุคคลากรของมหาวทิยาลยัธนบุรีท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถาม และขอขอบคุณเพ่ือน ๆ ท่ีคอยใหก้ าลงัใจในการท าวจิยัคร้ังน้ี 
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