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55252349: สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
คําสําคัญ : การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา 
 สุระชัย  เอ่ียมสอาด : การใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคม. อาจารยที่ปรึกษา
การคนควาอิสระ  :  อ. ดร.สําเริง ออนสัมพันธุ  103 หนา. 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ 1) การใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคม 
2) ผลการเปรียบเทียบการใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคม เมื่อจําแนกตามตําแหนง
หนาที่ 3) แนวทางในการใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคม ประชากร ไดแก บุคลากร
โรงเรียนหัวหินวิทยาคม ประกอบดวย ผูบริหาร ครูผูสอน และกรรมการสถานศึกษา รวมท้ังสิ้น 45 

คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเก่ียวกับการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาตาม
แนวคิดของกิฟฟรินและมัวรเฮด สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ ความถี่ รอยละ คามัชฌิมเลขคณิต
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหา 
ผลการวิจัยพบวา 

1. การใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคม โดยภาพรวมมีคามัชฌิมเลขคณิต
เรียงลําดับจากมากไปนอยดังนี้  อํานาจตามกฎหมาย อํานาจอางอิง อํานาจสวนบุคคล อํานาจโดย
การบังคับ อํานาจโดยตําแหนง อํานาจความเชี่ยวชาญ และอํานาจการใหรางวัล  

2. ผลการเปรียบเทียบการใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคม เมื่อจําแนกตาม
ตําแหนงหนาที่พบวา แตกตางกันทุกดาน  

3. แนวทางในการใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนหัวหินวิทยาคม พบวา 1) ผูบริหารควรมี
การนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใชหลักการบริหารแบบมี
สวนรวม  2) ผูบริหารควรสงเสริมใหครูและบุคลากร ไดรับการพัฒนาเพ่ือความกาวหนาในการ
ปฏิบัติงาน 3) ผูบริหารตองพิจารณาถึงกฎหมาย  พระราชบัญญัติจรรยาบรรณวิชาชีพ ใชหลักเหตุ
และผล  4) ผูบริหารควรเรียนรูหลักการบริหาร  หาความรูเพ่ิมเติมจากงานวิจัย การอบรม  สัมมนา 
5) ผูบริหารตองปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางที่ดี โดยใชหลักธรรมาภิบาล  6) ผูบริหารตองมีคุณลักษณะ
ที่ทําใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความศรัทธา 7) ผูบริหารควรมีการพัฒนาวิสัยทัศนในการบริหารงาน ใช
ภาวะผูนําแบบกระจายอํานาจ  
 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา       บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ลายมือชื่อนักศึกษา……………………………………        ปการศึกษา 2557 

ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ………………………………………… 
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55252349 : EDUCATIONAL ADMINISTRATION    
KEY WORDS : THE POWER EXERCISING ADMINISTRATORS/HUAHINWITTAYAKHOM SCHOOL 
SURACHAI EIAMSA - ARD : THE POWER EXERCISING OF HUAHINWITTAYAKHOM SCHOOL 
ADMINISTATORS. AN INDIVIDUAL STUDY ADVISORS : SAMRERNG ONSAMPANT, Ph.D.,103 pp. 

The purposes of this research were to find 1) The power exercising of 

Huahinwittayakhom school administrators. 2) Compare the opinions of the personnel in 

power exercising of Huahinwittayakhom school administrators. and 3). Guidelines for the 

power exercising of Huahinwittayakhom school administrators. The populations 

consisted of 45 people who were administrators, teachers and school boards. The 

research instrument was questionnaire about  Administrator’s power implementation 

Ricky W.Griffin and Gregory Moorhead. The statistic used were frequency, percentage, 

arithmetic mean, standard deviation and content analysis. 
The findings revealed that :  
1. The power exercising of Huahinwittayakhom school in overall sorted by 

descending order ; Legitimate Power, Referent Power , Personal Power ,Coercive Power , 

Position Power ,Expert Power ,Reward Power. 

2. The power exercising of Huahinwittayakhom school grouped by position  
were  different.  

3. The guidelines on the process of power exercising of Huahinwittayakhom 

school were 7 aspeck . : 1) Administrators should have supervisory monitoring the 

performance of teachers and educational personnel. 2) Administrators should 

encourage teachers and educational personnel had the advancement in the profession.          

3) Administrators need to consider the law , ethics and reason.  4)  Administrators 

should learn management principles and search after more knowledge from research or 

training. 5) Administrators have got to be a good model by using the principles of good 

governance. 6) Administrators must have features that make teachers and educational 

personnel of faith.7) Administrators should developed the vision to management and 

use the leadership style in decentralization.  
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 การคนควาอิสระฉบับน้ีสําเร็จลุลวงดวยดีเพราะไดรับความอนุเคราะหอยางดียิ่ง  จากทาน
ผูชวยศาสตราจารย วาที่พันตรี ดร.นพดล เจนอักษร ประธานกรรมการสอบ อาจารย ดร.สําเริง  
ออนสัมพันธุ ประธานผูควบคุม และอาจารย ดร.สายสุดา เตียเจริญ ผูทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาใหคําแนะนํา 

ปรึกษา ชวยเหลือ และตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆ และใหกําลังใจแกผูวิจัยมาโดยตลอด รวมทั้ง
คณาจารยภาควิชาการบริหารการศึกษาทุกทาน ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบพระคุณ  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรศักดิ์  อุนอารมยเลิศ  อาจารยภาควิชาพ้ืนฐาน
ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย ดร.อธิกมาส  มากจุย  อาจารย
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร และ นายสวัสด์ิ  เสาหงษ 
ผูอํานวยการโรงเรียนหัวหิน ที่ใหความกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย  รวมถึง
คณะผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน ครูผูสอน และ คณะกรรมการสถานศึกษา 
โรงเรียนหนองพลับวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 ทุกทาน ซึ่งกรุณา
อนุเคราะหในการทดลองเคร่ืองมือวิจัย และขอขอบคุณคณะผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการ
โรงเรียน ครูผูสอน และ คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนหัวหินวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 ที่อํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการวิจัยครั้งนี้  
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอยืน และคุณแมเชื่อม เอ่ียมสอาด ผูใหทุกสิ่งที่ดีงามและกําลังใจ
อยางยิ่งแกลูกเสมอมา ขอขอบคุณพ่ีนองครอบครัวเอ่ียมสอาด ที่คอยใหความชวยเหลือและสนับสนุน
ในทุกๆ เรื่อง นอกจากน้ีขอขอบคุณสําหรับกําลังใจ ความชวยเหลือ และคําแนะนําอันมีคาจากพ่ีๆ 

นองๆ เพ่ือนๆ นักศึกษาปริญญาโทรุน 32 ภาควิชาการบริหารการศึกษา ทําใหงานวิจัยครั้งนี้สําเร็จ
ลุลวงไดดวยดี 
 คุณคาของการคนควาอิสระเลมนี้ขอมอบเพ่ือทดแทนพระคุณบิดา  มารดา ครู อาจารย 
ตลอดจนผูมีพระคุณทุกทานที่ไดเลี้ยงดู อบรมส่ังสอน และใหความเมตตาชวยเหลือมาต้ังแตอดีตจนถึง
ปจจุบันที่มีสวนสําคัญตอความสําเร็จของงานวิจัยในครั้งนี้ 
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