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บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้ มี วตั ถุ ประสงค์เพื่อ ศึกษาและเปรี ยบเทียบการบริ หารความขัดแย้งของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาของโงเรี ยนใน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ ครู
โรงเรี ยนคาสร้อยพิทยาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จานวน 55คน วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรู ปสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างโดยการทดสอบที (t – test แบบ Independent samples)
และทดสอบความแปรปรวนทางเดียว ( F–test แบบ One-way ANOVA)
ผลการศึกษา พบว่า
1. ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41-50 ปี มีการศึกษาปริ ญญาตรี และ
มีประสบการณ์ทางาน5-10 ปี
2. การบริ หารความขัดแย้งของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาของโงเรี ยนใน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าสภาพการบริ หาร
ความขัดแย้งในโรงเรี ยนของผูบ้ ริ หาร สู งสุ ดวิธีการปรองดอง และวิธีการเอาชนะ อยูใ่ นระดับมาก วิธีการ
ร่ วมมืออยูใ่ นระดับมาก และ ต่าสุดในด้านวิธีการประนีประนอมอยูใ่ นระดับมาก
3 ผลการเปรี ยบเที ยบการบริ หารความขัด แย้งของผูบ้ ริ หารสถานศึก ษาของโงเรี ยนใน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จาแนกตามเพศพบว่า เพศชายและเพศหญิงให้คะแนน
การบริ ห ารความขัด แย้ง ของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาของโงเรี ย นใน สัง กัด ส านัก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 22 ที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. ผลการเปรี ย บเที ยบการบริ ห ารความขัด แย้ง ของผูบ้ ริ ห ารสถานศึก ษาของโงเรี ยนใน สัง กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จาแนกตามระดับอายุพบว่าผูท้ ี่มีอ ายุต่ ากว่า 41 ปี อายุ
ระหว่าง 41-50 ปี และ อายุระหว่าง 51-60 ปี การบริ หารความขัดแย้งของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาของโงเรี ยนใน

สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ไม่ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
5. ผลการเปรี ย บเที ยบการบริ ห ารความขัด แย้ง ของผูบ้ ริ ห ารสถานศึก ษาของโงเรี ยนใน สัง กัด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จาแนกตามระดับการศึกษาพบว่าการศึกษาที่ต่างกันจะมี
การบริ ห ารความขัด แย้ง ของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาของโงเรี ย นใน สัง กัด ส านัก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 22 ที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
6. ผลการเปรี ย บเที ยบการบริ ห ารความขัด แย้ง ของผูบ้ ริ ห ารสถานศึก ษาของโงเรี ยนใน สัง กัด
สานัก งานเขตพื้น ที่ การศึ กษามัธยมศึก ษา เขต 22 จาแนกตามประสบการณ์ การท างานพบว่า ผูท้ ี่ มี
ประสบการณ์การทางานที่แตกต่างกันจะมีการบริ หารความขัดแย้งของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาของโงเรี ยนใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

