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55252308 : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

คําสําคัญ :  คุณลักษณะของผูบริหาร/การดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา 

  จีรภา  แสงแกว : คุณลักษณะของผูบ ริหารที่สงผลตอการดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา                    

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ : ผศ. วาที่พันตรี ดร.นพดล          

เจนอักษร และ อ.ดร.นุชนรา รัตนศิระประภา. 170 หนา. 
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อทราบ 1) คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 2) การดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 และ 3) คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ สถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จํานวน 48 แหง ผูใหขอมูลสถานศึกษาละ 6 คน ประกอบดวย ผูบริหาร

สถานศึกษา รองผูอํานวยการที่รับผิดชอบงานแนะแนว/หัวหนาวิชาการ หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน หัวหนา         

งานแนะแนว ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและครูประจําชั้น/ครูที่ป รึกษา รวม 288 คน   

เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารตามแนวคิดของดูบริน และการดําเนินงานแนะแนว            

ในสถานศึกษาตามแนวปฏิบัติของสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 

คาความถ่ี คารอยละ คามัชฉิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
 

 ผลการวิจัยพบวา: 

 1. คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8               

โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย คือ ดานแรงจูงใจ        

ดานบุคลิกภาพ และดานสติปญญา  

 2. การดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8             

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมาก 2 ดาน เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิต            

จากมากไปหานอย คือ ดานการจัดกิจกรรมแนะแนว ดานการใหบริการแนะแนว และอยูในระดับปานกลาง 1 ดาน 

คือ ดานการบริหารการจัดการแนะแนว  

 3. คุณลักษณะของผูบริหารดานบุคลิกภาพและดานสติปญญาสงผลตอการดําเนินงานแนะแนว             

ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05            

โดยคุณลักษณะดานสติปญญาสงผลตอการดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวม คุณลักษณะดานบุคลิกภาพและดานสติปญญาสงผลตอการดําเนินงานแนะแนว        

ในสถานศึกษาดานการจัดกิจกรรมแนะแนว คุณลักษณะดานสติปญญาสงผลตอการดําเนินงานแนะแนว             

ในสถานศึกษาดานการใหบริการแนะแนว คุณลักษณะดานบุคลิกภาพและดานสติปญญาสงผลตอการดําเนินงาน

แนะแนวในสถานศึกษาดานการบริหารการจัดการแนะแนว                     

 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา                                              บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ลายมือช่ือนักศึกษา........................................                                                   ปการศึกษา 2556 

ลายมือช่ืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ   1. ........................................  2. ............................................... 
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55252308 : MAJOR : EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
KEY WORD:  THE CHARACTERISTICS OF ADMINISTRATORS / THE GUIDANCE PERFORMANCE IN SCHOOL  
 JEERAPA SANGKAEW: THE CHARACTERISTICS OF ADMINISTRATORS AFFECTING THE GUIDANCE  
PERFORMANCE IN SCHOOLS UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 8. THESIS ADVISORS : 
ASST.PROF.MAJ.NOPADOL CHENAKSARA, RTAR. Ph.D. AND NUCHNARA RATTANASIRAPRAPHA, Ph.D. 170 pp. 

 
 The purposes of this research were to identify 1) the characteristics of administrators in schools 
under the Secondary Educational Service Area Office 8, 2) the guidance performance in schools under                      
the Secondary Educational Service Area Office 8 and 3) the characteristics of administrators affecting                
the guidance performance in school under the Secondary Educational Service Area Office 8. The samples                
of research were 48 schools under the Secondary Educational Service Area Office 8. The 6 respondents 
in each school were a school administrator, an academic assistant/a head of school academic department,                
a head of the student development activity, a head of guidance committee, a teacher who monitored                     
the student care system and an advisor with the total of 288. The instrument was a questionnaire concerning  
the characteristics of administrators based on Dubrin’concept and the guidance performance in school 
based on The Bureau of Academic Affairs and Educational Standards. The statistics used for data analysis                 
were frequency, percentage and arithmetic mean, standard deviation and stepwise multiple regression analysis. 

 
 The findings of this research were as follow: 
 1) The characteristics of administrators in schools under the Secondary Educational Service Area 
Office 8, as a whole and as an individual, were at a high level. In priority with arithmetic mean from 
maximum to minimum were motivation, personality traits, and cognitive factors. 
 2) The guidance performance in schools under the Secondary Educational Service Area Office 8, 
were found at a high level. When concern in each aspect, 2 aspect were at a high level. In priority with arithmetic 
mean from maximum to minimum were guidance activities, guidance service and 1 aspect was at medium level, 
guidance management. 
 3) The characteristics of administrators: personality traits and cognitive factors were affecting                    
the guidance performance in school under the Secondary Educational Service Area office 8 at a .05 level of 
statistical significance. By the findings found that cognitive factors affecting the guidance performance in overall,      
personality traits and cognitive factors affecting the guidance performance in the aspect of guidance activities,   
and personality traits and cognitive factors affecting the guidance performance in the guidance management.  
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กิตติกรรมประกาศ 

 

วิทยานิพนธ ฉบับน้ีสําเร็จลุลวงดวยดีโดยผูวิจัยไดรับความกรุณาอยางยิ่งจาก ผูชวยศาสตราจารย                   

วาที่ พันตรี ดร. นพดล เจนอักษร อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก อาจารย ดร . นุชนรา รัตนศิระประภา                    

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม อาจารย ดร.มัทนา วังถนอมศักดิ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ                    

รองศาสตราจารย ดร. ชุมศักดิ์  อินทรรักษ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ และตรวจแกไข

ขอบกพรองตาง ๆ จนสมบูรณ และคณาจารยภาควิชาการบริหารการศึกษาทุกทานที่กรุณาใหคําปรึกษา แนะนํา 

สนับสนุนและใหกําลังใจดวยดีตลอดมา ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณ ดร. นรินทร ชํานาญดู ผูอํานวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห นายรัชชัยย  ศรสุวรรณ 

ผูอํานวยการโรงเรียนรัตนราษฎรบํารุง นางสาวลินดา วิชาดากุล ครูภาษาไทย โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห               

จังหวัดราชบุรี นายสุรัตน อังกุรวิโรจน ครูคณิตศาสตร โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห จังหวัดราชบุรี และ                   

นางนิชาภา อธิชลินธร ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห จังหวัดราชบุรี ผูเชี่ยวชาญ ที่กรุณาเสียสละเวลาใหความ                    

อนุเคราะหตรวจสอบ แกไข และใหคําแนะนําเพ่ือความถูกตองเหมาะสมของเครื่องมือการวิจัย ขอขอบพระคุณ         

ผูบริหารโรงเรียนและคณะครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ที่กรุณาใหความอนุเคราะห                 

ในการทดลองเคร่ืองมือ และเปนกลุมตัวอยางในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังน้ีเปนอยางดี 

ขอกราบขอบพระคุณพ่ี ๆ เพ่ือน ๆ นองๆ ครูแนะแนวในจังหวัดราชบุรีและกาญจนบุรีทุกทาน                    

ที่ใหคําแนะนําและกําลังใจในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ขอขอบคุณเจาหนาที่และบุคลากรภาควิชาการบริหารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร นอกจากน้ีขอขอบคุณสําหรับกําลังใจ ความชวยเหลือและคําแนะนําอันมีคาจากเพ่ือนๆ นักศึกษา

ปริญญาโท รุน 32/1 ภาควิชาการบริหารการศึกษา รวมท้ังเจาหนาที่และบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยทุกทาน                 

ที่อํานวยความสะดวกในการติดตอประสานงาน ทําใหงานวิจัยคร้ังน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

คุณคาของวิทยานิพนธเลมน้ีขอมอบเพ่ือทดแทนพระคุณบิดา  มารดา ครู อาจารย ตลอดจนผูมีพระคุณ          

ทุกทานที่ไดเล้ียงดู  อบรมสั่งสอน และใหความเมตตาชวยเหลือมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันที่มีสวนสําคัญตอความสําเร็จ

ของงานวิจัยในคร้ังน้ี 
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