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55252319 : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
คําสําคัญ : การบริหารงานวิชาการ/ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร 
 นายทินพันธ  บุญธรรม : การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิภาพการสอนของครู
คณิตศาสตรในโรงเรียนที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ : ผศ.วาที่ พ.ต.ดร.นพดล เจนอักษร และ อ.ดร.นุชนรา       
รัตนศิระประภา. 126 หนา. 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ (1) การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนที่ขาดแคลน  
ครูคณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (2) ประสิทธิภาพการสอนของ
ครูคณิตศาสตรในโรงเรียนท่ีขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 และ (3) ความสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิภาพการสอนของครู
คณิตศาสตรในโรงเรียนที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 โดยกลุมตัวอยางของการวิจัย คือ โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จํานวน 30 โรง ผูใหขอมูลโรงเรียนละ 4 คน 
ประกอบดวย รองผูอํานวยการฝายวิชาการ หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร และครู
คณิตศาสตร 2 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ ความถี่ รอยละ คามัชฌิม
เลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1) การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงคามัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปนอย ดังนี้ การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน การจัดการดานการเรียน 
การสอน และการกําหนดภารกิจของโรงเรียน 
  2) ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตรในโรงเรียนที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียง
คามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย ดังนี้ การสงเสริมใหนักเรียนประสบความสําเร็จ การทําให
กระบวนการเรียนรูของนักเรียนมีประสิทธิภาพ การสรางความชัดเจนในบทเรียน การแสดงความใสใจ
ในการสอน และการสรางกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
 3) การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตรในโรงเรียนที่      
ขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีความสัมพันธกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 
 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา                                 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ลายมือชื่อนักศึกษา..........................................      ปการศึกษา 2556 
ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  1).........................................2)…………………………………….. 
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55252319 : MAJOR : EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
KEY WORDS : THE ACADEMIC AFFAIRS ADMINISTRATION / THE INSTRUCTIONAL 
EFFICIENCY OF MATHEMETICS TEACHERS 
         TINNAPHAN  BOONTAM : THE ACADEMIC AFFAIRS ADMINISTRATION AND 
THE INSTRUCTIONAL EFFICIENCY OF MATHEMETICS TEACHERS IN SCHOOL SHORTAGE 
OF MATHEMATICS TEACHERS UNDER SECONDARY EDUCATION SERVICE AREA OFFICE 9. 
THESIS ADVISORS : ASST.PROF.MAJ. NOPADOL  CHENAKSARA , RTAR.,Ph.D. AND 
NUCHNARA  RATTANASIRAPRAPHA, Ph.D., 126 pp. 
 The purposes of the research were to determine 1) the academic affairs 
administration in school shortage of mathematics teachers under secondary education 
service area office 9 2) the instructional efficiency of mathematics teachers in school 
shortage of mathematics teachers under secondary education service area office 9 and 3) 
the relationship between academic affairs administration and the instructional efficiency of 
mathematics teachers in school shortage of mathematics teachers under secondary 
education service area office 9. The sample uses in this research were 30 government’s 
secondary schools in school shortage of mathematics teachers under secondary education 
service area office 9. The 4 respondents in each school were an associate director of the 
academic department, a head of mathematics division, and 2 mathematics teachers, with 
total of 120. The statistical used to analyze the data were frequency, percentage, 
arithmetic mean, standard deviation, and Pearson’s product - moment correlation 
coefficient. 

The findings of research revealed that: 
 1) The academic affairs administration in school shortage of mathematics teachers 
under secondary education service area office 9, as a whole and as an individual, were at a 
high level. In order arithmetic mean from maximum to minimum were as follows; the 
promoting school climate, the managing the instructional program and the defining the 
school mission. 
 2) The instructional efficiency of mathematics teachers in school shortage of 
mathematics teachers under secondary education service area office 9, as a whole and as 
an individual, were at a high level. In order arithmetic means from maximum to minimum 
were as follows; the student success rate, the engagement in the learning process, the 
lesson clarity, the teaching task orientation, and the instructional variety. 
 3) The academic affairs administration and the instructional efficiency of 
mathematics teachers in school shortage of mathematics teachers under secondary 
education service area office 9 were related at .01 level of significance. 
Department of Educational Administration        Graduate School, Silpakorn University 
Student’s signature..........................................         Academic Year 2013 
Thesis Advisor’s signature 1)............................................. 2)………………………………………………… 

 

จ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
ช 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธเรื่อง “การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตรใน
โรงเรียนท่ีขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9” สําเร็จ
ลุลวงไดดวยความเมตตาจากผูชวยศาสตราจารย วาที่พันตรี ดร.นพดล  เจนอักษร อาจารยที่ปรึกษาหลัก
และอาจารย ดร. นุชนรา  รัตนศิระประภา อาจารยที่ปรึกษารวม ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ  
อินทรรักษ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ และ ดร. จตุรงค  อินทรรุง ผูทรงคุณวุฒิ ที่
กรุณาใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะและตรวจแกไขขอบกพรองตางๆ จนสมบูรณ และคณาจารยภาควิชา      
การบริหารการศึกษาทุกทานที่กรุณาใหคําปรึกษา แนะนํา สนับสนุนและใหกําลังใจดวยดีตลอดมา 
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 ขอขอบพระคุณ ดร.เฉลียว ยาจันทร ผูอํานวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร ต.สวนใหญ อ.เมือง 
จ.นนทบุรี ดร.ณรินทร ชํานาญดู ผูอํานวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห ต .บานเหนือ อ.เมือง       
จ.กาญจนบุรี ดร.อาคม มากมีทรัพย ผูอํานวยการโรงเรียนกําแพงแสนวิทยา ต .ทุงกระพังโหม         
อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม ดร.ขนิษฐา พลายเพ็ชร รองผูอํานวยการโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา ต .ตลิ่งชัน 
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี และครูสุมาลี แผนสมบูรณ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนอูทอง  ต.อูทอง        
อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี ผูทรงคุณวุฒิที่กรุณาเสียสละเวลาใหความอนุเคราะหตรวจสอบ แกไขและ    
ใหคําแนะนําเพ่ือความถูกตองเหมาะสมของเครื่องมือการวิจัย และขอขอบคุณผูบริหารและครูใน
โรงเรียนที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ที่เปน 
กลุมตัวอยาง ซึ่งไดอํานวยความสะดวกและใหความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้
เปนอยางด ี

ขอกราบขอบพระคุณ คุณแมเฉลา  บุญธรรม ผูใหทุกสิ่งที่ดีงามและกําลังใจอยางดียิ่งแกลูก
เสมอมา ขอขอบคุณพ่ีนองครอบครัวบุญธรรม ที่คอยใหความชวยเหลือและสนับสนุน นอกจากนี้
ขอขอบคุณสําหรับกําลังใจ ความชวยเหลือและคําแนะนําอันมีคาจากพ่ี ๆ เพ่ือน ๆ นักศึกษาปริญญา
โทรุน 32 ภาควิชาการบริหารการศึกษาและเพ่ือนๆ กลุมสหายที่ทําใหงานวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงได
ดวยดี 

คุณคาของวิทยานิพนธเลมนี้ขอมอบเพ่ือทดแทนพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย ตลอดจน 
ผูมีพระคุณทุกทานที่ไดเลี้ยงดู อบรมส่ังสอน และใหความเมตตาชวยเหลือมาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน
ที่มีสวนสําคัญตอความสําเร็จของงานวิจัยในครั้งนี้ 
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