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บทคัดยอ 
 
 การวิจัยเร่ืองการบริหารความขัดแยงในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ครั้งนี้มีวัตถุประสงคที่เพื่อศึกษา เรื่อง
การบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  ผูบริหาร
สถานศึกษา  จํานวน  210  คน จากสถานศึกษา  87  แหง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ 
เขต  1 ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา 2546   
                 ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
 1.  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูบริหารที่มีประสบการณในการบริหารตั้งแต  10  ป
ขึ้นไป  มีรอยละ  77.9  สวนผูบริหารที่มีประสบการณในตําแหนงบริหารต่ํากวา  10  ป  รอยละ  22.1 
และปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดกลาง  รอยละ 47.1 ผูบริหารสถานศึกษาขนาดใหญ  รอยละ 33.9 
และผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก รอยละ 19.0  
 2.  ผลจากการศึกษาวิธีบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา  ในภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง  เมื่อพิจารณารายดานพบวาผูบริหารสถานศึกษาใชวิธีบริหารความขัดแยงแบบประนีประนอม
มากที่สุด  รองลงมาใชวิธีไกลเกล่ีย  เผชิญหนา  หลีกเล่ียง  และใชวิธีบังคับเปนอันดับสุดทาย  และ
ปญหาความขัดแยงจากการปฏิบัติงานดานงบประมาณมากที่สุด  รองลงมาคือมีปญหาดานวิชาการ   
การบริหารงานบุคคลและบริหารทั่วไป   
 
 
คําสําคัญ  : การบริหารความขัดแยง,  การบริหารสถานศึกษา 
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ABSTRACT 
 
 The  purposes  of  this  research  were  to  study  the  conflict  administration  under  the  
execution  of  Basic  Educational  Institution Administrators, The  populations  in  this  research  
were 210 administrators of 87 basic education institutions of goverment under Samutprakan  
Educational  Service area  office 1 on  the  second  semester/2003. 
 The  results  of  this  research  were  as  followed : 
 1.  The  most  of  populations  had  been  the  administrators  for  10  years  up 77.9%, lower  
10 years for 22.1%, and executed in the medium education institution for 47.1%, large  education  
institution  33.9%  and  small  education  institution  19.0%. 
 2.  The results of this study found that the conflict Administration in overall were moderate 
level and administrators used compromise to manage the conflict and something, confrontation and 
avoidance respectively and problem of conflict administration in overall and each aspect were 
morerate level and conflict problem on budgeting. Academic administration, Personal administration 
and general Administration respectively. 
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