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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 
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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 
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 วิทยานิพนธเรื่อง “การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตรใน
โรงเรียนท่ีขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9” สําเร็จ
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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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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 ในสังคมยุคปจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งทางดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 
การศึกษา และวัฒนธรรม สังคมตองพยายามปรับตัวใหมีการพัฒนาที่สอดคลองกับโลกยุคปจจุบัน ซึ่ง
ปจจัยสําคัญที่ทําใหสังคมไทยสามารถเผชิญตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาวได ก็คือการพัฒนาคนให มี
ความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข การพัฒนาคนและ
สังคมใหมีคุณภาพ ตองสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงทางโครงสรางประชากร เศรษฐกิจ และสังคม 
โดยจะตองสรางคน ใหมีความรู มีความสุข มีสุขภาพรางกายแข็งแรง เพ่ือใหคนมีศักยภาพสามารถ
แขงขัน ปรับตัวรูเทาทันการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ซึ่งเครื่องมือที่จะใชในการพัฒนาคนใหมี
คุณภาพ คือ กระบวนการเรียนรูและการศึกษา1 ตรงกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ .ศ. 
2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ไดใหความหมายของการศึกษาไววา การศึกษา
เปนกระบวนการเรียนรูเพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถายทอดความรู การฝก 
การอบรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจาก
สภาพแวดลอม สังคม การเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 2 โดย
ความมุงหมายและหลักการจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้ง
รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถ
อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข3 ตรงตามวิสัยทัศนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ที่มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยที่มีความสมดุล ทั้งดาน
รางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในการเปนพลเมืองไทย และเปนพลโลก  ยึดมั่นระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จําเปน
ตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพ้ืนฐาน
ความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ4 ซึ่งกระบวนการเรียนรูและ
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพดังกลาว ตองไดรับการสนับสนุนสงเสริมดวยระบบบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยในอนาคตน้ันตองอาศัยการมีวิสัยทัศนและ

                                                           
1 สํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา , ระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษา (กรุงเทพฯ : พิมพดี, 2547), 4. 
2 กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแกไข

เพิ่มเติม (ฉบับ 2) พุทธศักราช 2545 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 
2546), 2. 

3 เรื่องเดียวกัน, 5. 
4 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, 2551), 4. 
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กระแสโลกาภิวัฒนรวมทั้งส่ิงแวดลอมตางๆ มากําหนดเปนมาตรฐานการศึกษาท้ังในสวนที่เปนผลิตผล 
ปจจัย และกระบวนการ โดยอาศัยความรวมมือจากทุกฝาย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ชุมชน 
และองคกรอ่ืน ๆ ที่มีสวนเกี่ยวของ เพ่ือใหเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ ซึ่ง
กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดจุดมุงหมายของการจัดการศึกษาไว โดยมุงการจัดการศึกษาท่ีเปนเลิศ 
ดวยการทําใหโรงเรียนมีประสิทธิภาพ การสอนมีประสิทธิภาพ หองเรียนมีคุณภาพ และผูเรียนมี
คุณภาพในระดับสากล แนวนโยบายดังกลาวจะบรรลุผลสําเร็จมากนอยเพียงใด ตองอาศัยความ
รวมมือจากทุกฝายในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับโรงเรียน เพราะ โรงเรียนเปน
หนวยงานระดับปฏิบัติที่สําคัญที่สุดในการนํานโยบายไปสูงการปฏิบัติใหประสบความสําเร็จ 5 ดังนั้น 
การบริหารและจัดการศึกษาที่ดี จึงตองมุงพัฒนาผูเรียนใหสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความรู       
คูคุณธรรม และสามารถเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ไดบัญญัติไวในมาตรา 10 ไววา การจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย  
และมาตรา 6 ที่กลาววา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้ง
รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถ
อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข6 โรงเรียนจึงมีความสําคัญอยางยิ่งในฐานะที่มีสวนรับผิดชอบอยาง
ใกลชิดตอการจัดการศึกษาเพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด จากพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดขอบขายการบริหารงานใน
โรงเรียนไว 4 ดาน คือ 1) การบริหารงานวิชาการ 2) การบริหารงานงบประมาณ 3) การบริหารงาน
บุคคล และ 4) การบริหารงานท่ัวไป7 ซึ่งในการบริหารงานดานตาง ๆ นั้น ถือวาเปนหนาที่ที่ผูบริหาร
ตองรับผิดชอบโดยตรง ผูบริหารตองใหความสําคัญกับการบริหารงานวิชาการ ซึ่งถือเปนหัวใจหรือ
ภารกิจหลัก สวนการบริหารงานอื่นๆ ถือเปนงานสนับสนุนวิชาการ การบริหารงานวิชาการนับวาเปน
หัวใจสําคัญทางการศึกษาที่ทุกโรงเรียนตองถือปฏิบัติ ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับผูเรียนจะขึ้นอยูกับ    
การบริหารจัดการที่ดี การวางแผน และการกําหนดกลยุทธ โดยมีเปาหมายหลักในการดําเนินงานที่จะ
พัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพ ประสบความสําเร็จและออกไปเปนทรัพยากรที่มีคุณภาพของสังคม ภารกิจ
ของโรงเรียนจะสัมฤทธิ์ผลไดดีมากนอยเพียงใดน้ัน ผูบริหารโรงเรียนเปนผูที่มีบทบาทยิ่งตอ         

                                                           
5
 กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนตามหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการคารับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 
2549), 1. 

6 กองเทพ  เคลือบพณิชกุลและคณะ, รวมกฎหมายและระเบียบที่ใชในการปฏิบัติราชการ 
(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพภูมิบัณฑิต, 2549), 52-53. 

7 กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคล (กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2546), 32. 
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การบริหารงานของโรงเรียนในฐานะที่เปนผูบังคับบัญชาและริเริ่มงานตางๆ ของโรงเรียนใหบรรลุตาม
นโยบาย8 ทั้งนี้การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนตองเปนไปตามขอบขายที่กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด ซึ่งไดจําแนกออกเปน 12 ดาน คือ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู 3) การวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนประสบการณ 4) การวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 6) การพัฒนาแหลง
เรียนรู 7) การนิเทศเพ่ือการศึกษา 8) การแนะแนวการศึกษา 9) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 10) การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน 11) การประสานความรวมมือ     
ในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคการอ่ืน และ 12) การสงเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก
บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอ่ืนๆ ที่จัดการศึกษา9 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดใหขยายการศึกษาภาคบังคับจาก
เดิมหกปเปนเกาป ไวในมาตรา 17 พรอมทั้งกําหนดแนวการจัดการศึกษาโดยเฉพาะการจัด
กระบวนการเรียนรูไวในมาตรา 24 ใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของตองดําเนินการ ดังนั้น  
นับแตนี้ไปนักเรียนทุกคนจะตองไดรับบริการทางการศึกษาโดย 1) ไดเรียนรูเนื้อหาสาระและกิจกรรม
ที่สอดคลองกับความสนใจและความถนัดตามความแตกตางของแตละคน  2) ไดฝกทักษะ 
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูไปใชเพ่ือปองกันและแกไข
ปญหา 3) ไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ ใหทําไดคิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิด
การใฝรูอยางตอเนื่อง 4) ไดเรียนรูโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน
รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา 5) ไดเรียนรูโดย
ผูสอนจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวกเพ่ือใหนักเรียนเกิด       
การเรียนรู และมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ 
ผูสอนและนักเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ 
6) ไดเรียนรูไดทุกเวลาทุกสถานท่ี โดยมีการประสานความรวมมือกับบิดามารดาผูปกครองและบุคคล
ในชุมชนทุกฝายเพ่ือรวมกันพัฒนานักเรียนตามศักยภาพ10 ซึ่งกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามี 
3 องคประกอบ คือ การจัดการเรียนการสอน การบริหาร และการนิเทศ โดยองคประกอบทั้งหมด  
ตองมีความสัมพันธกัน กระบวนการบริหารและการนิเทศจะเปนองคประกอบที่จะทําใหกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ กลาวคือ ชวยใหครูสามารถปรับปรุงการจัดกิจกรรมการสอน 
พัฒนากิจกรรมการสอน อันจะเปนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทําใหครูทําหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และสงผลใหกระบวนการจัดการสอนมีประสิทธิภาพ11 

                                                           
8 รัชพล  คชชารุงโรจน, โรงเรียนทันสมัย (กรุงเทพฯ : บริษัทดานสุทธาการพิมพ, 2548), 7. 
9 เรื่องเดียวกัน, 32. 
10 มัณฑนา  ศังขะกฤษณ , “จะจัดการศึกษาภาคบังคับใหมีคุณภาพจริงหรือ”, 

กระทรวงศึกษาธิการ (กรุงเทพ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2555), 1. 
11 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ , แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 10 

(กรุงเทพ : ไทยวัฒนาพานิช, 2550), 70. 
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พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดแนวทางการจัดการเรียนรูของ
ผูเรียนไววา 1) การจัดการเรียนการสอน ตองจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมในการเรียนรูใหเหมาะสม
กับความสนใจและความถนัดของผูเรียน หมายความวา ผูสอนตองถือวาผูเรียนเปนคนท่ีสําคัญที่สุด 
เนื่องจากผูเรียนแตละคนมีความแตกตางกัน 2) การฝกทักษะและวิธีคิด สถานศึกษามีหนาที่ฝกฝน
ผูเรียนใหรูจักคิด เพ่ิมพูนทักษะในการจัดการฝกฝนการเผชิญสถานการณและปญหาตางๆ  และ
สามารถประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกปญหา หมายความวา การเรียนการสอนที่ดีไมใชเนน
ที่การทองจําสาระในหนังสืออยางเดียว แตตองเตรียมตัวผูเรียนใหรูจักคิด รูจักแกปญหา 3) การจัด
เรียนรูจากประสบการณ การเรียนรูที่ดีตองมาจากการฝกฝนปฏิบัติจริงของผูเรียนโดยครู และ
สถานศึกษาควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดเยี่ยมชมสถานที่ และเรียนรูจากประสบการณในชีวิตจริง ฝกให
รูจักคิดเปน และสงเสริมบรรยากาศใหผูเรียนรักการอานเพ่ือจะไดสนใจใฝรูอยางตอเนื่อง เนื้อหาสาระ
ที่สถานศึกษาจัดใหนั้น ไมควรทุมเนนดานใดดานหน่ึงโดยเฉพาะ แตสถานศึกษาตองจัดใหมีสัดสวน
ผสมผสานอยางเหมาะสมทั้งในเร่ืองเนื้อหาสาระและวิธีการเรียนรู  ทั้งในเรื่องความรู ความเขาใจ   
การประพฤติปฏิบัติ การมีคุณธรรม คานิยมท่ีดี การมีสัมพันธที่ดีกับผูอ่ืน โดยอาจแทรกสาระ กิจกรรม
การฝกฝนปฏิบัติ การคิด การปลูกฝงคานิยมไวในทุกวิชา นอกจากน้ีสถานศึกษายังมีหนาที่สงเสริม
สนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และสงเสริมการเรียนรูใน
ลักษณะตางๆ12 จากแนวทางการจัดการศึกษา พบวา ครูมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในฐานะท่ีเปน
ผูจัดการศึกษาเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงคแกผูเรียน ผูที่ประกอบวิชาชีพครูจึงตองเปนบุคคลท่ี
ไดรับการศึกษาอบรมมาท้ังในดานเนื้อหาและวิธีการถายทอด เพ่ือใหสามารถถายทอดความรูและ
สาระวิชาที่เปนประโยชนตอผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ เงื่อนไขสําคัญประการหน่ึงสําหรับครู คือ 
ตองมีความตื่นตัวอยูเสมอในการติดตามเรียนรูเนื้อหาวิชาการวิชาชีพใหมๆ  และวิทยาการดาน     
การเรียนการสอนตลอดเวลา บางกรณีตองมีการศึกษาคนควาวิจัยเพ่ือใหเกิดองคความรูใหมๆ ดวย 
อนึ่งครูตองพัฒนาความสามารถในการประยุกตสาระเน้ือหาและองคความรูใหมใหเหมาะสมกับผูเรียน
แตละกลุม ซึ่งคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนจะขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ เชน  คุณภาพ
ของครู สภาพแวดลอม รูปแบบและระบบการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยี กระบวนการเรียนรู 
เปนตน ปจจัยเหลานี้ถือเปนสวนหนึ่งที่นํามากําหนดเปนดัชนีชี้วัดคุณภาพของการจัดการศึกษาได    
ครูตองถือวาการพัฒนาคุณภาพของการสอนน้ันเปนความทาทายของอาชีพครู  และตองไมหยุดยั้งใน
การปรับปรุงคุณภาพดังกลาว ทั้งโดยการคนคิดเองหรือการเขารับการอบรมเพ่ือใหเกิดประโยชนตอ
ศิษยของตน13 

คณิตศาสตรเปนวิชาที่มีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิด
สรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาหรือสถานการณไดอยาง   
ถี่ถวน รอบคอบ ชวยใหคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ แกปญหา และนําไปใชในชีวิตประจําวันได   
อยางถูกตอง เหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือในการศึกษาทางดานวิทยาศาสตร 

                                                           
12 สุดใจ  ทองออน, ชุดฝกอบรมพัฒนาครูและผูบริหารสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตนักเรียน (อุบลราชธานี : สํานักผูตรวจราชการประจําเขตตรวจราชการที่ 9, 2548), 27-28. 
13 เรื่องเดียวกัน, 8 – 9. 
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เทคโนโลยีและศาสตรอ่ืน ๆ คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดําเนินชีวิต ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต   
ใหดีขึ้น และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข14 แนวการจัดการเรียนรูในรายวิชาคณิตศาสตร
จะเนนใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู และสามารถนําคณิตศาสตรไปประยุกต เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ของชีวิตและพัฒนาคุณภาพของสังคม โดยผูสอนคณิตศาสตรเปนบุคคลที่มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งที่จะ
ทําใหการเรียนรูคณิตศาสตรของผูเรียนบรรลุมาตรฐานของกลุมคณิตศาสตร ผูสอนคณิตศาสตรควรมี
ความสามารถ ดังนี้ 1) มีความรูและประสบการณทางดานการจัดการเรียนรู มีความสามารถในการ
พัฒนาความรูและสรางประสบการณใหผูเรียนเขาใจและปฏิบัติไดจริง  รูความตอเนื่องของเนื้อหา 
สามารถเชื่อมโยงเนื้อหาในศาสตรเดียวกันและศาสตรอ่ืน ๆ รวมถึงการจัดเนื้อหาไดเหมาะสมกับ
ผูเรียน 2) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญ ธรรมชาติหรือลักษณะเฉพาะของคณิตศาสตร 
สามารถจัดสาระการเรียนรูทั้งดานความรู ดานทักษะกระบวนการ ดานคุณธรรม จริยธรรมและ
คานิยม ไดตรงตามหลักสูตร สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู พัฒนาสื่อการเรียนรู วัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู ใหไดตามมาตรฐานการเรียนรู 3) เปนผูที่ใฝแสวงหาความรู ปรับปรุงและ
พัฒนาตนเองใหกาวทันวิทยาการใหม ๆ อยูเสมอ มีความคิดสรางสรรค 4) รูจักธรรมชาติเขาใจ  
ความตองการของผูเรียน เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู ไดลงมือปฏิบัติจริง 5) มี
ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลาย  ใชสื่อและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม 
ตลอดจนสรางบรรยากาศใหเอ้ือตอการเรียนรู 6) เปนผูสอนที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพครู15 จากเหตุผลดังกลาวจะเห็นไดวาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตรมี
องคประกอบหลายประการท่ีเกี่ยวของกัน ทั้งผูเรียน การจัดการเรียนรู และครูผูสอน ซึ่งถาขาดปจจัย
นําเขาที่ดีอยางใดอยางหนึ่งก็จะสงผลกระทบโดยตรงคุณภาพของผูเรียน 
 

ปญหาของการวิจัย 
 

 บทบาทสําคัญโดยท่ัวไปของโรงเรียนในการจัดการศึกษา คือ การวางแผน จัดทําหลักสูตร 
และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการเรียนรูของนักเรียน จัดและ
บริหารชั้นเรียน จัดและดูแลรักษาอุปกรณ ตลอดจนอาคารสถานท่ี บริหารงานวิชาการ บริหารงาน
งบประมาณ บริหารงานบุคคล ดูแลสุขภาพอนามัยของผูเรียน สรางความสัมพันธกับชุมชน ซึ่งจาก
ที่มาและความสําคัญของปญหา สะทอนใหเห็นวาการบริหารงานวิชาการเปนหัวใจสําคัญในการ
ขับเคลื่อนการศึกษา ทําใหผูเรียนมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนหนาที่โดยตรงของโรงเรียนที่พึงปฏิบัติ      
แตจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เปนตัวบงชี้ความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียน พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนอยูในระดับต่ําในหลายรายวิชา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในรายวิชาคณิตศาสตร ซึ่งเม่ือมาวิเคราะหกันถึงสาเหตุของปญหา พบวา ปญหาการบริหารงาน

                                                           
14 ลําดวน  บํารุงศุภกุล, ธรรมชาติและโครงสรางคณิตศาสตร, เขาถึงเมื่อ 15 สิงหาคม 

2556,เขาถึงไดจาก http://www.gotoknow.org/posts/227450 
15 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, แนวทางจัดการเรียนรู, เขาถึงเม่ือ 15 สิงหาคม 

2556, เขาถึงไดจาก http://www.curriculum51.net/viewpage.php?t_id=108 
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วิชาการมาจากหลายปจจัย ดังนี้ 1) ดานการวางแผนไดแก กิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดไมมีความหลากหลาย 
เพ่ือใหนักเรียนไดเลือกตามความถนัด ความสนใจ 2) ดานการจัดการเรียนการสอน ไดแก การขาด
การสนับสนุนเรื่องการจัดหาการจัดทําสื่อการเรียนการสอน ครูไมมีความรูความสามารถในการนําสื่อ 
เทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 3) ดานการพัฒนาและสงเสริมดาน
วิชาการ ไดแก ครูไมนําผลจากการอบรม สัมมนามาขยายผล หรือปฏิบัติใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่ 
เอกสารทางวิชาการที่ใชเพ่ิมพูนความรูมีนอย ครูขาดความรู ความเขาใจในกิจกรรมที่รับผิดชอบ     
4) ดานการวัดผลและประเมินผล ไดแก ครูมีความรูและทักษะไมเพียงพอในการสรางแบบทดสอบ 
ขาดการวิเคราะหเครื่องมือที่ใชวัดผลและประเมินผล และครูไมใชการวัดผลและประเมินผลตามสภาพ
จริง 5) ดานการประเมินผลการจัดการงานวิชาการ ไดแก แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการ
จัดการงานวิชาการไมชัดเจน โรงเรียนไมนําผลการประเมินมาเปนขอมูลในการปรับปรุงและพัฒนา 16 
ประเด็นของปญหาการบริหารงานวิชาการที่กลาวมา เมื่อนํามาสังเคราะหจะพบวา การบริหารงาน
วิชาการ เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิอันพึงประสงคแกผูเรียนนั้น ปจจัยดานครูผูสอนนับวาเปนปจจัยที่มีสวน
เกี่ยวของกับทุกองคประกอบในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน จึงอาจกลาวไดวาการบริหารงาน
วิชาการกับบุคลากรที่ทําหนาที่สอนในแตละสาระวิชามีความสัมพันธกันในเชิงระบบอยางชัดเจน   
การเปล่ียนแปลงในองคประกอบใดองคประกอบหนึ่งยอมสงผลถึงกัน ดังนั้ น ถากระบวนการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนมีประสิทธิภาพยอมตองสงผลใหการจัดการเรียนการสอนของครูมี
ประสิทธิภาพ และสงผลตอคุณภาพของผูเรียน ซึ่งเปนเปาหมายสูงสุดของทุกโรงเรียน 

ปญหาการเรียนรูในรายวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนนับวาเปนปญหามาชานาน เมื่อ
วิ เคราะหถึงสาเหตุ พบวา ปญหาเ ร่ิมตั้ งแตวิธีการเรียนการสอนของครู และหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการที่ไมเนนการเรียนรูในการแกไขปญหา สวนครูเองก็ไมมีระบบพัฒนาวิชาชีพครู
อยางตอเน่ืองไปตลอดหลังจากท่ีจบวิชาชีพครูในระดับชั้นปริญญาตรีแลว ปญหาเรื่องครูอาจจะเป น
ปญหาหนึ่ง เมื่อกระบวนการเรียนการสอนไมไดพัฒนาตามความเปล่ียนแปลงของสังคมทําให       
การเรียนรูของผูเรียนสะดุดไมพัฒนาไปดวย นอกจากนั้นแลวยังรวมไปถึงหลักสูตร ที่เดิมการเรียน
คณิตศาสตรของไทย ไมมีแนวทางการเรียนที่เขาใกลชีวิตจริงและไมไดเนนการเผชิญปญหาใหกับ
ผูเรียนไดเรียนรูวิธีการแกปญหา แตจะเนนการสอบแบบครูบอก และตอบคําถาม แตผูเรียนไม
สามารถสรางวิธีคิดคนหาคําตอบไดเลย17 นอกจากนั้นปจจัยสําคัญอีกประการหน่ึงที่ทําใหการจัด  
การเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตรไมมีประสิทธิภาพ คือ การขาดแคลนครู ซึ่งสงผลกระทบตอ
คุณภาพผูเรียนและการดําเนินการจัดการศึกษา โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่ปจจุบันมีอยูกวา 
13,000 แหง ที่ยังขาดแคลนครูอยางหนัก สวนโรงเรียนขนาดใหญก็ใชวาจะไมมีปญหา ดวยจํานวน

                                                           
16 อัญชลี  พงษพันธ, “ปญหาและแนวทางแกไขการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9,” วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 5, 3 (กันยายน – ธันวาคม 2554): 36 – 41. 

17 สิรินาฏ  ศิริสุนทร, “บทสัมภาษณ ดร.ไมตรี อินทรประสิทธิ์ คณบดี คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน และเปนหัวหนาศูนยวิจัยเฉพาะทางดานคณิตศาสตรศึกษา ศูนยความเปนเลิศ
ดานคณิตศาสตร,” กรุงเทพธุรกิจ (27 สิงหาคม 2555): 3. 
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นักเรียนมีแตจะเพ่ิมขึ้นขณะที่จํานวนครูมีแตจะลดลง ทําใหครูมีไมเพียงพอกับการสอน โรงเรียน 
ขนาดใหญที่พอมีกําลังดานงบประมาณก็จะจัดหาครูอัตราจางเขามาแกปญหาดวยตนเอง แตสําหรับ
โรงเรียนขนาดเล็กคงไมมีศักยภาพเพียงพอที่จะแกไขดวยวิธีดังกลาวได นอกจากจะรอใหภาครัฐเขามา
ชวยเหลือไดสถานเดียว18 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เปนหนวยงานที่มีภารกิจในการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6) มีโรงเรียนในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ จํานวน 61 โรง ซึ่งประกอบดวย โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 
32 โรง และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม จํานวน 29 โรง ซึ่งตามเกณฑอัตรากําลัง
ขาราชการครูในโรงเรียน ประจําปการศึกษา 2556 ทําใหทราบวา โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน      
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ประสบปญหาการขาดแคลนครูในรายวิชาคณิตศาสตร        
โดยพบวา ขอมูลอัตรากําลังขาราชการครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 ประจําปการศึกษา 2556 ทําใหทราบวาความตองการครูของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 แยกตามจังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม มีจํานวน 293 และ 463 คน 
ตามลําดับ โดยเปนความตองการครูในรายวิชาคณิตศาสตร 37 และ 41 คน ตามลําดับ ซึ่งเมื่อ
พิจารณาในภาพรวม จะเห็นไดวามีความตองการครูในรายวิชาคณิตศาสตร 78 คน จากโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ทั้งหมด 61 โรงเรียน นั่นคือ สถานศึกษาใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ขาดครูสอนในรายวิชาคณิตศาสตรเปนจํานวน
มาก เนื่องจากมีการเกษียณอายุราชการของครูคณิตศาสตรในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 อยางตอเนื่องทุกป และการสอบบรรจุแตงตั้งเขารับราชการครูในสาขาวิชา
คณิตศาสตร ไมไดบุคคลกรเพียงพอตามความตองการ ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ขอมูลอัตรากําลังขาราชการครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

   มัธยมศึกษา เขต 9 ประจําปการศึกษา 2556 

ที ่ สถานศึกษาในจังหวัด 
จํานวนครู
ตาม จ.18 

จํานวนครูตาม
เกณฑ ก.ค.ศ. 

จํานวน
ครูขาด 

ความตองการ
ครูคณิตศาสตร 

1 สุพรรณบุรี 1,656 คน 1,949 คน 293 คน 37 คน 
2 นครปฐม 1,678 คน 2,141 คน 463 คน 41 คน 

รวม 3,334 คน 4,090 คน 756 คน 78 คน 
ที่มา : สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9, กลุมบริหารงานบุคคล, “แบบแสดงจํานวน
ขาราชการครูตาม จ.18/ความตองการครูเพ่ิมรายวิชาและครูเกษียณอายุราชการ ปการศึกษา 2556 
จําแนกรายวิชาท่ีสอน ปงบประมาณ 2556,” 10 มิถุนายน 2556. 
 

                                                           
18 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , สภาวะการขาดแคลนครูในระดับการศึกษา        

ขั้นพื้นฐานของของประเทศไทย (กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟก, 2554), 15 – 16. 
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 การขาดแคลนในรายวิชาคณิตศาสตร เปนปญหาที่ เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่ งพบวา        
ความตองการครูคณิตศาสตรของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   
ปการศึกษา 2555 มีปริมาณมากถึง 112 คน19 ซึ่งผลของการขาดแคลนครูคณิตศาสตรเปนจํานวน
มากในปการศึกษา 2555 เปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งที่สงผลกระทบโดยตรงตอคุณภาพของผูเรียนใน
รายวิชาการคณิตศาสตร โดยสะทอนใหเห็นไดจากผลการทดสอบระดับชาติ (O – NET) รายวิชา
คณิตศาสตร ประจําปการศึกษา 2555 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตร ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ต่ํากวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียรายวิชาคณิตศาสตร ระดับประเทศ โดยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัด
นครปฐม ต่ํากวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียรายวิชาคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
ระดับประเทศอยู 5.87 และ 5.56 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาในภาพรวมของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตร ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ต่ํากวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ระดับประเทศอยู 4.22 
ซึ่งผลสัมฤทธิ์ดังกลาวอาจเปนเครื่องชี้วัดไดวาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนที่ขาดแคลนครู
คณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ยังไมมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ ดังแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ขอมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของ 

   โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ปการศึกษา 2555 

จังหวัด ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเฉลี่ย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยระดับประเทศ 

สรุปผลตาง
เปรียบเทียบกับ
ระดับประเทศ 

สุพรรณบุรี 26.21 32.08 -5.87 
นครปฐม 26.52 32.08 -5.56 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 

27.86 32.08 -4.22 

ที่มา : สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9, กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา, “รายงานผลการจัดการศึกษาและสารสนเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ปการศึกษา 2555,” พฤษภาคม 2556. 
 
 

                                                           
19 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9, กลุมบริหารงานบุคคล, “แบบแสดง

จํานวนขาราชการครูตาม จ.18/ความตองการครูเพ่ิมรายวิชาและครูเกษียณอายุราชการ ปการศึกษา 
2555 จําแนกรายวิชาท่ีสอน ปงบประมาณ 2555,” 10 มิถุนายน 2555. 
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 จากความเปนมาและความสําคัญของปญหา และปญหาการวิจัย ดังกลาว แสดงใหเห็นวา  
การบริหารงานวิชาการกับการสอนของครูคณิตศาสตรในโรงเรียนที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีขอบงพรอง ตองปรับปรุงและหาแนวทางพัฒนา
เพ่ือใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ซึ่งจะสงใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร
สูงข้ึนนั่นเอง จากปญหาที่นําเสนอขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธของการบริหารงาน
วิชาการกับประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตรในโรงเรียนที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เพ่ือนําผลการวิจัยมาประยุกตใชใหเกิดประโยชน
ตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพ่ือสอดคลองกับปญหาของการวิจัย ผูวิจัยจึงกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย ดังตอไปน้ี 
 1. เพ่ือทราบการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 2. เพ่ือทราบประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตรในโรงเรียนที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร 
สังกัดสํานักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 3. เพ่ือทราบความสัมพันธของการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิภาพการสอนของครู
คณิตศาสตรในโรงเรียนท่ีขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา    
เขต 9 
 
ขอคําถามของการวิจัย 
 เพ่ือสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยจึงกําหนดขอคําถามของการวิจัย ดังตอไปน้ี 
 1. การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อยูในระดับใด 
 2. ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตรในโรงเรียนที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อยูในระดับใด 
 3. การบริหารวิชาการกับประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตรในโรงเรียนที่ขาดแคลนครู
คณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สัมพันธกันหรือไม 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 เพ่ือสอดคลองกับขอคําถามของวิจัย ผูวิจัยจึงกําหนดสมมติฐานเพื่อเปนพ้ืนฐานในการทําวิจัย 
ดังตอไปน้ี 
 1. การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อยูในระดับปานกลาง 
 2. ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตรในโรงเรียนที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อยูในระดับปานกลาง 
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 3. การบริหารวิชาการกับประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตรในโรงเรียนที่ขาดแคลนครู
คณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีความสัมพันธกัน 
 
ขอบขายเชิงมโนทัศนสรุปของการวิจัย 
 ในการทําการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําเสนอตามแนวคิดของ แดเนียล แคทซ และโรเบิรต แอล 
คาหน (Daniel Katz and Robert L. Kahn) ที่ไดกลาวไววา องคการเปนระบบ ที่ประกอบดวย
องคประกอบหรือสวนสําคัญ คือ ตัวปอน (input) กระบวนการ (process) และผลผลิต (output) ซึ่ง
องคประกอบทั้ง 3 สวนนี้ มีความสัมพันธซึ่งกันและกัน ขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดมิได และจะทํางานรวมกัน
เปนวัฏจักร เมื่อสวนหนึ่งมีปญหาสวนอ่ืนจะหยุดชะงักไปดวย ในขณะเดียวกันธรรมชาติของระบบ
จะตองมีการใหขอมูลยอนกลับ (feedback) ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหระบบยืนยาวอยูได นอกจากนี้
ระบบยังมีความสัมพันธกับสภาพแวดลอม (context) โดยระบบจะไดรับตัวปอนจากสภาพแวดลอม 
และระบบจะสรางผลผลิตใหกับสภาพแวดลอม20 ซึ่งในระบบของการบริหารการศึกษาน้ัน ปจจัย
นําเขา (input) ไดแก บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ การบริหารจัดการ ทางดานกระบวนการ  
(process) นั้นประกอบดวย การบริหาร  การจัดการเรียนการสอน และการนิเทศติดตาม และ
ประเมินผล จนเกิดเปนผลผลิต (output) ซึ่งเปนผลลัพธมาจากกระบวนการผลิต ไดแก ผลการ
ปฏิบัติงานดานตางๆ คุณภาพของผูเรียน ความพึงพอใจของครู ผูปกครอง21 ซึ่งปจจัยนําเขา (input) 
กระบวนการ (process) และผลผลิต (output) มีความสัมพันธกันดังแผนภูมิ ที่ 1 

 การบริหารวิชาการน้ัน มีนักวิชาการหลายทานไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับขอบขายของการ
บริหารวิชาการแตกตางกันออกไป แตมีจุดประสงคคลายคลึงกัน คือ ตองการเห็นการบริหารงาน
วิชาการที่มีประสิทธิภาพ อันจะสงผลทําใหสถานศึกษามีคุณภาพตามไปดวย เชน เฟเบอรและเชียร
รอน (Faber and Sherron) ไดแบงงานวิชาการออกเปน 6 ดาน คือ 1) การจัดวัตถุประสงคของ
หลักสูตร 2) การจัดเนื้อหาของหลักสูตร 3) การนําหลักสูตรไปใช 4) การจัดอุปกรณการสอน 5) การ
นิเทศการสอน และ 6) การสงเสริมครูประจําการ22 เซอรจิโอวานนีและคณะ (Sergiovanni and 
Others) แสดงแนวคิดเกี่ยวกับขอบขายของการบริหารงานวิชาการ มีดังนี้ 1) การตั้งปรัชญา
การศึกษาข้ึนมาและตั้งวัตถุประสงคในการบริหารงานเพ่ือใหบรรลุปรัชญาการศึกษา 2) การจัดทํา
โครงการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตองการ 3) การจัดใหมีการประเมินผลหลักสูตรและการเรียนการ
สอนอยางสม่ําเสมอ 4) สรางบรรยากาศในโรงเรียนใหพรอมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง และ 5) จัดหา

                                                           
20 Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organization, 

2nd ed. (New York : John Wiley & Sons, 1978), 20. 
21 กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือการบริหารสถานศึกษาท่ีเปนนิติบุคคล (กรุงเทพฯ : องคการ

รับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2546), 32. 
22 Charles F. Faber and Gilbert F. Sherron, Elementary School 

Administration Theory and Practice (New York : Rinchert and Winston, 1970), 212. 
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วัสดุเพ่ือการเรียนการสอนใหเพียงพอ23 มิลเลอร (Miller) ไดแบงรูปแบบของการบริหารงานวิชาการ
ออกเปน 4 ดาน ดังนี้ 1) การจัดโปรแกรมการสอน 2) การปฏิบัติตามโปรแกรม 3) การติดตามการ
เรียนการสอน และ 4) การจัดบริการการสอน24 บรูซ (Bruce) กลาววา การบริหารงานวิชาการจะมี
ประสิทธิภาพตองยึดหลักสําคัญ 2 ประการ คือ 1) หลักแหงประสิทธิภาพ และ 2) หลักแหง
ประสิทธิผล25 ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) ไดกลาวถึงปจจัยที่ทําใหโรงเรียนมีคุณภาพ
ประกอบดวย 1) การมุงเนนทางดานวิชาการ 2) การมุงสัมฤทธิผล 3) หลักสูตรมีคุณภาพและให
โอกาสในการเรียนรู 4) การจัดบรรยากาศของโรงเรียน 5) บรรยากาศในชั้นเรียน 6) การมีสวนรวมใน
การพัฒนาการศึกษาของผูปกครอง 7) ศักยภาพในการประเมิน 8) การใชเวลาในการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ 9) มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 10) มีการพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียน    
การสอน 11) มีการเรียนรูอยางอิสระ และ 12) การใหขอมูลยอนกลับ26 สําหรับนักการศึกษาไทย
หลายคน ไดกําหนดขอบขายงานวิชาการไวดังนี้ กิติมา  ปรีดีดิลก แบงขอบขายงานวิชาการออกเปน 
6 ประการ 1) แผนปฏิบัติงานดานวิชาการ 2) หลักสูตรและการสอน 3) การจัดการเรียนการสอน    
4) สื่อการสอน 5) การปรับปรุงการเรียนการสอน การนิเทศการสอน การฝกอบรม และ 6) การวัด
และการประเมินผล27 ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน ไดแบงการบริหารงานวิชาการที่เปนงานที่เกี่ยวของ
กันในดานวิชาการไว 14 ดาน ไดแก 1) งานควบคุมดูแลหลักสูตร 2) งานสอน 3) อุปกรณการสอน  
4) การจัดการเรียน 5) คูมือครู 6) การจัดชั้นเรียน 7) การจัดครูเขาสอน 8) การปรับปรุงการเรียน 
การสอน 9) การฝกอบรมครู 10) การนิเทศการศึกษา 11) การเผยแพรผลงานวิชาการ 12) การวัดผล
การศึกษา 13) การศึกษาวิจัย 14) การประเมินมาตรฐานสถานศึกษาเพ่ือปรับปรุงคุณภาพและและ
ประสิทธิภาพของสถานศึกษา28 กระทรวงศึกษาธิการ ที่ไดจําแนกขอบขายของการบริหารงานวิชาการ

                                                           
23 Thomas J. Sergiovanni and Others, Educational Governance and 

Administration (New Jersey : Prentice – Hall, Inc., 1981), 267-268. 
24 Van Miller, The Public Administration of American School Systems (New 

York : The Macmillan Company, 1965), 175-180. 
25 Francis J. Bruce, “Curriculum and Instruction” The International 

Encyclopedia of Higher Education , Vol.3 (San – Francisco : Jossey-Bass Plublishers, 
1978), 1192. 

26 Wayne K. Hoy and C.G. Miskel, Educational Administration : Theory 
Research and Practice, 6th ed. (New York : McGraw-Hill, 2001), 300. 

27 กิติมา  ปรีดีดิลก, การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบื้องตน (กรุงเทพฯ : อักษรา
พิพัฒน, 2532), 50-51. อางถึงใน กุลฑรี  พิกุลแกม, “การบริหารงานวิชาการท่ีสงผลตอคุณภาพ
ผูเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2” (วิทยานิพนธ
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2551), 12. 

28 ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ : ศูนยสื่อเสริม กรุงเทพฯ, 
2546), 3-4. 
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ไว 12 ดาน ดังนี้ คือ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 3) การวัดผล
ประเมินผลและการเทียบโอนประสบการณ 4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนา
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 6) การพัฒนาแหลงการเรียนรู 7) การนิเทศเพ่ือการศึกษา 
8) การแนะแนวการศึกษา 9) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 10) การสงเสริม
ความรูดานวิชาการแกชุมชน 11) การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ
องคการอ่ืน และ 12) การสงเสริมสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และ
สถาบันอ่ืนๆ ที่จัดการศึกษา29 และฮอลลิงเจอร และเมอรฟ (Hallinger and Murphy) ไดกําหนด
คุณลักษณะของการบริหารงานวิชาการออกเปน 3 ดาน ไดแก 1) การกําหนดภารกิจของโรงเรียน 
(the defining the school mission) 2) การจัดการดานการเรียนการสอน (the managing the 

instructional program) และ 3) การสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ (the promoting school 

climate)30 
 สวนประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตรนั้น ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและทฤษฎีของ
นักวิชาการหลายทาน ซึ่งไดใหมุมมองเก่ียวกับประสิทธิภาพการสอนของครู โดยตั้งอยูบนพ้ืนฐานของ
การสอนในชั้นเรียน ซึ่งผูวิจัยไดอนุมานองคประกอบดังกลาวมาเปนแนวทางที่จะทําใหทราบ
ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร ซึ่งแนวคิดและทฤษฎีของประสิทธิภาพการสอนของครู     
มีดังนี้ สวาทซ (Schwartz) กลาวถึงเกณฑในการคํานึงถึงประสิทธิภาพการสอนซึ่งประกอบดวย       
4 องคประกอบ คือ 1) ความสามารถท่ีจะสื่อสารอยางมีประสิทธิผล (ability to communicate 
effectively) 2) มีความรูดีในสาขาวิชาที่สอน (knowledge of the field) 3) มีความเขาใจในเทคนิค
การประเมินผล (instructor’s evaluation techniques) และ 4) ลักษณะนิสัยสวนตัว (personal 
attributes)31 บลูม (Bloom) ไดเสนอองคประกอบของการสอนท่ีมีประสิทธิภาพไว 4 ประการ คือ 
1) การชี้แนะ (clues) 2) การเสริมแรง (reinforcement) 3) การมีสวนรวม (participation) และ   
4) การใหขอมูลปอนกลับและการแกไขขอบกพรอง (feedback and correction)32 บีชและ        
รีนฮารทซ (Beach and Reinhartz) ไดกําหนดโครงสรางของประสิทธิภาพการสอนเพ่ือประเมิน  
การปฏิบัติงานของครู โดยจําแนกเปน 6 องคประกอบ คือ 1) ความชัดเจนในการจัดการเรียน      
การสอน (clarity of instruction) 2) ความกระตือรือรนระหวางการเรียนการสอน (enthusiasm 
during instruction) 3) การแสดงความใสใจในงาน (task orientation) 4) การใชกลวิธีการสอน 

                                                           
29 กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคล (กรุงเทพฯ 

: โรงพิมพองคการคารับสงสินคา และพัสดุภัณฑ, 2546), 32. 
30 Phillip Hallinger and Joseph Murphy, “Assessing the Instructional 

Management Behavior of Principals”, The Elementary of School Journal 86, 2 
(November 1985) : 218-245. 

31 Lita Linzer Schwartz, “Criteria for Effective University Teaching”, Improving 
College and University Teaching 28, 3 (1980) : 120 - 121. 
          32 Benjamin S. Boom, Human characteristics and school learning(New York : 
McGraw – Hill, 1976), 115-127. 
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(instructional strategies) 5) มีปฏิสัมพันธกับนักเรียน (interaction with student) และ 6) การใช
คําถามที่นาสนใจ (use of interesting question)33 มารชและฮอชวาร (Marsh and Hocevar) ไดทํา
การวิจัยและสรุปองคประกอบของการสอนที่มีประสิทธิภาพเปน 9 ประการ คือ 1) คุณคาของ     
การเรียน 2) การจัดระบบของเนื้อหาวิชา 3) ความกระตือรือรน 4) ความสัมพันธระหวางครูกับ
นักเรียน 5) ความเห็นอกเห็นใจของครูที่มีตอนักเรียน 6) ความรอบรูทางวิชาการ 7) การสอบและ 
การใหคะแนน 8) การกําหนดงานใหนักเรียน และ 9) การใหงานที่ยากและมากเกินกําลัง34 และบอริช 
(Borich) ไดเสนอกรอบความคิดเพ่ือการศึกษาประสิทธิภาพการสอนของครูในชั้นเรียน โดยประเมิน
จากพฤติกรรมหลัก (key behaviors) 5 ดาน คือ 1) การสรางความชัดเจนในบทเรียน (lesson 
clarity) 2) การสรางกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย (instructional variety) 3) การแสดง
ความใสใจในงานสอน (teaching task orientation) 4) การทําใหกระบวนการเรียนรูของนักเรียนมี
ประสิทธิภาพ (engagement in the learning process) และ 5) การสงเสริมใหนักเรียนประสบ
ความสําเร็จ (student success rate)35 ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
33 D. M. Beach, and J. Reinhartz, “Using criteria of effective teaching to jude 

teacher performance,” NSSAP Bulletin : 1987, 32-33. 
34 ภิญโญ  สุทธิพิทยศักดิ์, “พฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารกับประสิทธิภาพการสอนของ

ครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักเขตพ้ืนที่การศึกษาอุทัยธานี” (วิทยานิพนธปริญญาการครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค , 2552),  
41-42. 

35 G. D. Borich,Effective teaching methods(R. R. Donnelley & Sons, 2004),  
11-21. 
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ผลผลิต (Output) 
- ผลการปฏิบัติงานดานตาง ๆ 

 
 
- คุณภาพผูเรียน 
- ชื่อเสียงของสถานศึกษา 
- ความพึงพอใจของครู 
  และผูปกครอง 

กระบวนการ (Process) 
- การบริหารจัดการ 
 
- การจัดการเรียนการสอน 
- การนิเทศติดตาม และ 
  ประเมินผล 
 
 
 

ปจจัยนําเขา (Input) 
- บุคลากร 
- งบประมาณ 
- วัสดุอุปกรณ 
- การบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 1 ขอบขายเชิงมโนทัศนสรุปของการวิจัย 
ที่มา : Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organization, 2nd 
ed. (New York : John Wiley & Son, 1978),20. 
 : กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือการบริหารสถานศึกษาท่ีเปนนิติบุคคล (กรุงเทพฯ : องคการ
รับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2546), 32. 
 : Phillip Hallinger and Joseph Murphy, “Assessing the Instructional 
Management Behavior of Principals”, The Elementary of School Journal 86, 2 
(November 1985) : 218-245. 
 : G. D. Borich,Effective teaching methods (R. R. Donnelley & Sons, 2004),   
11-21. 
 
 
 
 

สภาวะแวดลอม (context) 
- สภาพทางเศรษฐกิจ  การเมือง  
และสังคม 

ขอมูลยอนกลับ (Feedback) 

การบริหารงานวิชาการ ประสิทธิภาพการสอน
ของครูคณิตศาสตร 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดของฮอลลิง
เจอร และเมอรฟ (Hallinger and Murphy) ไดกําหนดคุณลักษณะของการบริหารงานวิชาการ
ออกเปน 3 ดาน คือ 1) การกําหนดภารกิจของโรงเรียน ประกอบดวย การกําหนดเปาหมายของ   
การสอน และการส่ือเปาหมายของการสอน 2) การจัดการดานการเรียนการสอน ประกอบดวย การ
นิเทศและการประเมินผลดานการสอน การประสานงานดานการใชหลักสูตร และการตรวจสอบ
ความกาวหนาของนักเรียน 3) การสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ ประกอบดวย การควบคุมการใช
เวลาในการสอน การเอาใจใสดูแลครูอยางใกลชิด การจัดใหมีสิ่งจูงใจใหกับครู การสงเสริมใหมีการ
พัฒนาวิชาชีพ การพัฒนาและสรางมาตรฐานดานวิชาการ และการจัดใหมีสิ่งสงเสริมสภาพ         
การเรียนรู ในสวนของประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร ผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาตามแนวคิด
ของบอริช (Borich) ซึ่งไดจําแนกขอบขายของประสิทธิภาพการสอนของครูไว 5 ดาน คือ 1) การ
สรางความชัดเจนในบทเรียน 2) การสรางกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย 3) การแสดงความ
ใสใจในงานสอน 4) การทําใหกระบวนการเรียนรูของนักเรียนมีประสิทธิภาพ และ 5) การสงเสริมให
นักเรียนประสบความสําเร็จ ดังแสดงในแผนภูมิที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 2 ของเขตของการวิจัย 
ที่มา : Phillip Hallinger and Joseph Murphy, “Assessing the Instructional 

Management Behavior of Principals”, The Elementary of School Journal 
86, 2 (November 1985) : 218-245. 

 : G. D. Borich, Effective teaching methods (R. R. Donnelley & Sons, 2004),  
11-21. 

 
 
 
 

การบริหารงานวิชาการ (Xtot) 
1. การกําหนดภารกิจของโรงเรียน (X1) 
2. การจัดการดานการเรียนการสอน (X2) 
3. การสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ (X3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประสิทธิภาพการสอนของ 
ครูคณิตศาสตร (Ytot) 

1. การสรางความชัดเจนในบทเรียน (Y1) 
2. การสรางกิจกรรมการเรียนการสอน 
   ที่หลากหลาย (Y2) 
3. การแสดงความใสใจในงานสอน (Y3) 
4. การทําใหกระบวนการเรียนรูของนักเรียน 
   มีประสิทธิภาพ (Y4) 
5. การสงเสริมใหนักเรียนประสบ 
   ความสําเร็จ (Y5) 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 เพ่ือใหเขาใจความหมายของคําศัพทที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ใหตรงกัน ผูวิจัยไดกําหนดนิยาม
ศัพทเฉพาะไวดังนี้ 
 การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การดําเนินกิจกรรมตางๆของสถานศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร 
การปรับปรุง การพัฒนาการเรียนการสอน ใหมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนแกผู เรียนสูงสุด การวัดผล 
ประเมินผล การนิเทศภายใน และการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนํา
ทางวิชาการ ใหคําแนะนําประสานงานและทํางานรวมกับครูในดานการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
จําแนกออกเปน 3 ดาน คือ การกําหนดภารกิจของโรงเรียน ประกอบดวย การกําหนดเปาหมายของ   
การสอน และการส่ือเปาหมายของการสอน การจัดการดานการเรียนการสอน ประกอบดวย        
การนิเทศและการประเมินผลดานการสอน การประสานงานดานการใชหลักสูตร และการตรวจสอบ
ความกาวหนาของนักเรียน และการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ ประกอบดวย การควบคุมการใช
เวลาในการสอน การเอาใจใสดูแลครูอยางใกลชิด การจัดใหมีสิ่งจูงใจใหกับครู การสงเสริมใหมี      
การพัฒนาวิชาชีพ การพัฒนาและสรางมาตรฐานดานวิชาการ และการจัดใหมีสิ่งสงเสริมสภาพ     
การเรียนรู 
 ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร หมายถึง ความสามารถของครูคณิตศาสตรในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสิ่งที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือใหผูเรียน
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดประสงคของการสอนท่ีกําหนดไว จําแนกออกเปน 5 ดาน คือ    
การสรางความชัดเจนในบทเรียน การสรางกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย การแสดง    
ความใสใจในงานสอน การทําใหกระบวนการเรียนรูของนักเรียนมีประสิทธิภาพ และ การสงเสริมให
นักเรียนประสบความสําเร็จ 
 โรงเรียนที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา    
เขต 9 หมายถึง โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐที่เปดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 
โดยดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางกลางการศึกษา พ .ศ. 2551 ซึ่งมีโรงเรียน
ในสังกัดทั้งหมด 61 โรง ครอบคลุมพ้ืนที่ 2 จังหวัด ประกอบดวยจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัด
นครปฐม โดยเปนโรงเรียนที่ขาดแคลนครูในรายวิชาคณิตศาสตรตามขอมูลอัตรากําลังขาราชการครูใน
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ประจําปการศึกษา 2556 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
ที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยไดทําการศึกษา
ขอมูลจากตํารา เอกสารแหลงความรูตางๆ พรอมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งมีสาระท่ีเกี่ยวของกับ     
1) การบริหารงานวิชาการ 2) ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร 3) ขอมูลพื้นฐานของโรงเรียน
ที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และ 4) งานวิจัยที่
เกี่ยวของ เพื่อใชเปนแนวทางในการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
การบริหารงานวิชาการ 

 
ความหมายของการบริหารงานวิชาการ 
 การบริหารงานวิชาการเปนงานที่สําคัญของผูบริหารในการจัดการศึกษา เนื่องจาก         
การบริหารงานวิชาการเปนงานที่เกี่ยวของกับกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยเฉพาะ
ความสําเร็จและประสิทธิภาพของงานวิชาการ ซึ่งมีนักวิชาการไดใหความหมายของการบริหารงาน
วิชาการ ไวดังนี้ ฟอเรสท และกินเซอร (Forest and Kinser) ไดใหความหมายของการบริหารงาน
วิชาการ หมายถึง งานท่ีจะตองรับผิดชอบเก่ียวกับการบริหาร การสงเสริมการจัดทําหลักสูตร      
การสอน และการจัดการเรียนรู36 สวน วิกค เจนนิเฟอร และไฮเบอรเกอร (Vick, Jennifer, and 
Heiberger) กลาววา การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การวางแผนงานที่ตองรับผิดชอบในการ
ติดตามงานท่ีเกี่ยวของกับวิชาการท้ังหมด ซึ่งเปนภาระงานที่ใหญกวางานบริหารท่ัวๆไป37 สวน ฟราย 
เคทเทอริดจ และมารแชล (Fry, Ketterridge, and Marshall) ใหความหมายของการบริหารงาน
วิชาการ หมายถึง การดําเนินกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาและปรับปรุง
แกไขการเรียนการสอนของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด ประกอบดวย การจัดทําหลักสูตร  
การจัดทําแผนการเรียนรู การจัดครูเขาสอน การพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาครู และเทคนิค
การสอน38 สวนประเทือง สังขนาค กลาววา การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การปฏิบัติงานของ 

                                                           
36 James Forest and Kevin Kinser, Higher Education in the United States : 

An Encyclopedia (Oxford : ABC-CLIO, 2002), 1. 
37 Julia Miller Vick, Mary S. Jennifer, and Morris Heiberger, The Academic Job 

Search Handbook, 4th ed. (Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 2008), 7. 
38

 Heather Fry Steve Ketteridge and Stephanie Marshall, A Handbook for 
Teaching and Learning in Higher Education : Enhancing Academic Practice, 3rd 
ed. (New York :Taylor & Francis, 2009), 68. 
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ผูบริหารที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอน  
พัฒนาบุคคลใหไดผลดีและมีประสิทธิภาพที่สุด นั่นคือการปรับปรุงการเรียนการสอนของนักเรียน
เพ่ือใหเปนคนดีมีคุณภาพตอไป39 สวนกมล ภูประเสริฐ ไดใหคํานิยามของการบริหารงานวิชาการ 
หมายถึง การบริหารเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อันเปนเปาหมายสูงสุดของภารกิจของ
สถานศึกษา40 สวนวินิจ เกตุขํา ไดใหความเหมายของการบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหาร
กิจกรรมทุกชนิดที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพ่ือใหการเรียนการสอน
เกิดผลดีมีประสิทธิภาพ41 สวนปรียาภร วงศอนุตรโรจน ที่ไดใหความหมายของคําวา การบริหารงาน
วิชาการ หมายถึง การบริหารสถานศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรมทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวกับการปรับปรุง 
การพัฒนาการเรียนการสอนใหไดผลดี และมีประสิทธิภาพใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน 42 และ
สอดคลองกับไพโรจน กลิ่นกุหลาบ กลาววา การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การจัดประสบการณทุก
ชนิดภายในโรงเรียน เพื่อปรับปรุงการสอนใหมีประสิทธิภาพ ใหนักเรียนมีพฤติกรรมท่ีดี มีคุณลักษณะ
ที่ดี อยูในสังคมไดอยางมีความสุข43 
 กลาวโดยสรุปไดวา การบริหารงานวิชาการหมายถึง การดําเนินกิจกรรมตางๆของ
สถานศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร การปรับปรุง การพัฒนาการเรียนการสอน ใหมีประสิทธิภาพเกิด
ประโยชนแกผูเรียนสูงสุด การวัดผล ประเมินผล การนิเทศภายใน และการประชุมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ โดยมีผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนําทางวิชาการ ใหคําแนะนําประสานงานและทํางาน
รวมกับครูในดานการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 
 
ความสําคัญของการบริหารงานวิชาการ 
 การบริหารงานวิชาการในยุคปฏิรูปการศึกษา สถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
จะมีโอกาสตัดสินใจมากขึ้น ทั้งนี้เปนไปตามหลักการกระจายอํานาจทางการศึกษาที่ใหสถานศึกษา
และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารับผิดชอบการบริหารงานวิชาการโดยตรง เปนเร่ืองที่สถานศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจําตองปรับตัวอยางมาก ผูบริหารสถานศึกษาตองรู เขาใจและมีทักษะ
เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการโดยเฉพาะในเร่ืองของการบริหารหลักสูตรและกระบวนการจัดการ
เรียนรูมากยิ่งขึ้น และสถานศึกษาท่ีประสบความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการ ผูบริหารตองเปน
ผูนําทางวิชาการท้ังดานหลักสูตร การสอน ซึ่งหมายความวาผูบริหารและผูเกี่ยวของทุกฝายตองรูและ

                                                           
39 ประเทือง  สังขนาค, การบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน (กรุงเทพฯ : ไทย

วัฒนาพานิช, 2546), 11. 
40 กมล  ภูประเสริฐ, การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา (กรุงเทพฯ : ทิปนพับบลิชั่น, 

2546), 6. 
41 วินิจ  เกตุขํา, การบริหารงานวิชาการ(กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2546), 1. 
42 ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ : ศูนยสื่อเสริมกรุงเทพ, 

2546), 2. 
43 ไพโรจน  กลิ่นกุหลาบ, การบริหารและการนิเทศเบ้ืองตน, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : 

ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2547), 3. 
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เขาใจกรอบแนวคิดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และกระบวนการการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาเปนอยางดี จนสามารถนําไปดําเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ที่เปนไปตามกรอบ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและในขณะเดียวกับก็ตอบสนองความตองการ ความสนใจ
และศักยภาพของผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน และทองถิ่น รวมทั้งสามารถนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติ
อยางมีคุณภาพ ดวยการจัดกระบวนการการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การพัฒนาสื่อและ
เทคโนโลยีการเรียนรูที่เหมาะสมและการพัฒนาแหลงการเรียนรูที่พอเพียงเหมาะสม เชน รัฐบาล
จัดสรรงบประมาณ สําหรับนักเรียนไดใชเปนสื่อ เทคโนโลยี และแหลงเรียนรูเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู
ของนักเรียนไดอยางกวางขวาง กาวทันความเจริญในยุคโลกาภิวัตน อีกทั้งความตื่นตัวในการเตรียม
ความพรอมทุกดานโดยเฉพาะดานการศึกษาของประเทศไทยสําหรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน
ในป 255844 
 งานวิชาการเปนงานสําคัญที่สุด เปนหัวใจของการบริหารโรงเรียน เปนงานหลักที่ผูบริหาร
ตองใหความสําคัญอยางยิ่งยวด เปนงานท่ีมีความสําคัญในการจัดระบบงานใหรัดกุม และมีการ
ดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ45 ฉะนั้นจึงมีนักการศึกษาไดใหความสําคัญของงานวิชาการไวดังนี้  
มิลเลอร (Miller) ไดกลาวถึงความสําคัญของงานวิชาการวา งานวิชาการเปนหัวใจของสถานศึกษา
และท่ีสําคัญมากท่ีสุด ไดแก การจัดโปรแกรมการสอนและการปฏิบัติตามโปรแกรม รวมทั้งการวัดผล
เพ่ือที่จะไดติดตามการเรียนการสอนของครูและนักเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดบริการ             
ในการสอน46 สอดคลองกับกอรตัน (Gorton) ไดกลาวไววา บทบาทหลักของผูบริหารโรงเรียน คือ 
เปนผูนําทางดานวิชาการ งานวิชาการเปนหัวใจของโรงเรียน เปนชีวิตจิตใจของสถาบันทีเดียว     
สวนงานดานอื่นๆ เปนองคประกอบท่ีจะทําใหสถาบันดําเนินไปดวยความราบร่ืนเทานั้น47 สวน เกษม 
วัฒนชัย ไดกลาวถึง คุณภาพการบริหารงานวิชาในยุคโลกาภิวัตนนั้น มี 4 ประการ ดังนี้ 1) ตองเปน
สถาบันวิชาการและสถาบันวิชาชีพ (academic and professional institution) 2) เปนสถาบันวิจัย 
(research institution) 3) เปนสถาบันที่ใหบริหารแกสังคม (service institution) และ 4) ตอง
อนุรักษคานิยมประเพณีและวัฒนธรรมไทย (cultural institution) ทั้งนี้จะตองดําเนินการบริหารงาน

                                                           
44 วิภา  ทองหงํา, “รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร” 

(ดุษฎีนิพนธ ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 16. 

45 ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ :  ศูนยสื่อเสริมกรุงเทพ, 
2546), 3. 

46 Van Miller, The Public Administration of American School Systems (New 
York : The Macmillan Company, 1965), 175. 

47 Richard A. Gorton, School Administration and Supervision Leadership 
Challenges and Opportunities, 2nd ed. (Dubuge : Wm. C. Brown, 1983), 71. 
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วิชาการโดยเนนจุดไหนก็ขึ้นอยูกับปรัชญาของแตละสถาบัน 48 สอดคลองกับสุดใจ เหลาสุนทร 
กลาวถึงความสําคัญของงานวิชาการวา “งานวิชาการเปนงานหลัก งานบริหารเปนการบริการ” 
เพ่ือใหงานหลักดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ เปนไปตามเปาหมายที่วางไวโดยเฉพาะอยางยิ่ง
หนวยงานทางการศึกษามีหนาที่ และความรับผิดชอบอยางสําคัญในเรื่ องวิชาการ  และ              
ความเจริญเติบโตหรือพัฒนาการในดานตางๆของเยาวชน จึงนับไดวาเปนเสมือนหัวใจของหนวยงาน
ทางการศึกษา ความจําเปนของงานวิชาการจึงเพ่ิมมากข้ึนเปนทวีคูณ งานวิชาการจึงมีความสําคัญ
เปนอันดับแรก49 สอดคลองกับนิพนธ กินาวงศ กลาววา งานวิชาการเปนหัวใจของสถานศึกษา ซึ่งเปน
การใหความรูทางวิชาการแกนักเรียนเปนสําคัญ50 สอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการที่ไดเนนถึง
ความสําคัญของงานวิชาการไววา “งานวิชาการเปนงานหลักของการบริหารการศึกษาในโรงเรียน    
ไมวาจะเปนโรงเรียนประเภทใด มาตรฐานหรือคุณภาพการศึกษามักจะไดรับการพิจารณาจากผลงาน
ดานวิชาการเปนสําคัญ ดังนั้น ผูบริหารโรงเรียนจึงจําเปนตองถือเอางานนี้เปนหน าที่ในการบริหาร
โรงเรียนของตน และตองใหความสนใจงานดานวิชาการเปนพิเศษ51 และสอดคลองกับ ปรียาพร   
วงศอนุตรโรจน กลาววา งานวิชาการเปนงานหลักของการบริหารสถานศึกษา ไมวาสถานศึกษาจะ
เปนประเภทใด มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาไดจากผลงานดานวิชาการ 
เนื่องจากงานวิชาการเก่ียวของกับหลักสูตร การจัดโปรแกรมการศึกษา และการจัดการเรียนการสอน 
ซึ่งเปนหัวใจของสถานศึกษาซ่ึงอาจจะเก่ียวของทางตรงหรือทางออม ก็อยูที่ลักษณะของงานน้ัน52 
 จากท่ีกลาวมา สรุปไดวา งานวิชาการถือวาเปนหัวใจของการบริหารการศึกษา เพราะ
จุดมุงหมายของสถานศึกษาก็คือ การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ เพ่ือสงเสริมใหผู เรียนบรรลุ
จุดมุงหมายของการศึกษาท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูง พัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพ มีความรู มี
จริยธรรม และคุณสมบัติตามที่ตองการ เพ่ือนําไปใชในการดํารงชีวิตในสังคมตอไปไดเปนอยา งดี 
โรงเรียนจะดีหรือไมข้ึนอยูกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเปนสําคัญ 

                                                           
48 เกษม วัฒนชัย, “บรรยายพิเศษ การประกันคุณภาพทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาใน

ยุคโลกาภิวัตน,” (11 สิงหาคม 2540) (ที่โรงแรมเซ็นทรัลลาดพราวพลาซา, ทบวงมหาวิทยาลัย, 
2540), 33.อางถึงใน วิภา  ทองหงํา, “รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร” (ดุษฎีนิพนธ ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 17. 

49 สุดใจ  เหลาสุนทร, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพพัฒนาการศึกษา, 
2542), 36-38.อางถึงใน วิภา  ทองหงํา, “รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร” (ดุษฎีนิพนธ ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2554), 18. 

50 นิพนธ  กินาวงศ, หลักบริหารการศึกษา (พิษณุโลก : โรงพิมพตระกูลไทย, 2548), 65. 
51 กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคล (กรุงเทพฯ 

: โรงพิมพองคการคารับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.), 2546), 3-10. 
52 ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ : ศูนยสื่อเสริมกรุงเทพ, 

2546), 15. 
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หลักการบริหารงานวิชาการ 
 การบริหารงานวิชาการเปนหัวใจสําคัญของสถานศึกษา สถานศึกษาจะดีมีคุณภาพหรือ     
ไรคุณภาพข้ึนอยูกับการบริหารงานวิชาการเปนสําคัญ ในการบริหารงานวิชาการจึงจะตองมีหลักการ
และวิธีการดําเนินงานดานนี้อยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นในหลักการเบื้องตนของการบริหารจึงตองมี
ความชัดเจนในเรื่องตางๆ ดังนี้ 
 1) บรูซ (Bruce) ไดใหหลักการในการบริหารงานวิชาการไว ไดแก 1) หลักแหงประสิทธิภาพ 
(efficiency) หมายถึง การไดผลผลิตเพ่ิมขึ้นโดยไมเพ่ิมการลงทุน นั่นคือ นักเรียนสามารถสําเร็จ
การศึกษาตามกําหนดของหลักสูตร โดยไมออกกลางคัน เรียนเกินเวลาและชากวากําหนด 2) หลัก
แหงประสิทธิผล (effectiveness) หมายถึง ผลผลิตไดตามจุดหมายท่ีวางไวนั่นคือ นักเรียนมีคุณภาพ
ตามจุดหมายของหลักสูตร มีความรูความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและการจัดการได53 สวนสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถดําเนินการบริหารงานวิชาการไดตามภาระงานที่กฎกระทรวงศึกษาธิการ 
และประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด ยกเวนภาระงานดังตอไปนี้มิใช
อํานาจหนาที่ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไดแก 1) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา     
2) การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 3) การคัดเลือกหนังสือ และ
แบบเรียนเพ่ือใชในสถานศึกษาสวนการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สถานศึกษาประเภทท่ี
หนึ่งและประเภทท่ีสอง สามารถดําเนินการบริหารงานวิชาการไดทุกรายการตามภาระงานท่ี
กฎกระทรวงศึกษาธิการ และตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด
เชนกัน54 สวนรุงชัชดาพร เวหะชาติ กลาววา การบริหารจัดการสถานศึกษาซึ่งมีหนาที่ใหบริการ
การศึกษาแกประชาชนและเปนสถานศึกษาของรัฐ จึงตองนําหลักการวาดวยการบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมที่ดี ในการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งซึ่งเรียกวา ธรรมาภิบาล     
มาบูรณาการใหเขากับการดําเนินงานดานตางๆ การบริหารงานวิชาการ ก็ตองมีหลักธรรมาภิบาล คือ 
หลักการคุมคา คือ การไดผลผลิตคุมคาแกการลงทุน นั่นคือ ผูเรียนสามารถสําเร็จการศึกษาตาม
กําหนดของหลักสูตร ไมลาออกกลางคัน เรียนเกินเวลา และชากวากําหนด หลักนิติธรรม หมายถึง 
ความถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ทุกคนตองปฏิบัติเปนไปในทางเดียวกัน55 สวน ปรียาพร 
วงศอนุตรโรจน ไดใหหลักการบริหารงานวิชาการวา ผูบริหารควรจะไดคํานึงถึงหลักการบริหาร56 ดังนี้ 

                                                           
53 Francis J. Bruces, “Curriculum and Instruction,” in The International 

Encyclopedia of Higher Education, Vol. 3, (Sanfrancisco : Josey-Bass Publishers, 
1978), 1192. 

54 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , แนวปฏิบัติงานการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษานิติบุคคลในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, 2551), 32-33. 

55 รุงชัชดาพร เวหะชาติ, การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, พิมพคร้ังที่ 3. 
(สงขลา : บริษัท นําศิลปโฆษณา จํากัด, 2552), 32. 

56 ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ : ศูนยสื่อเสริมกรุงเทพ, 
2546), 9. 



 
 

22 

 

1) มีเปาหมายและวัตถุประสงคของสถานศึกษาท่ีชัดเจน ผูบริหารตองเขาใจถึงเปาหมายของ
สถานศึกษาวาเปนไปในทิศทางใด จึงจะจัดงาน จัดคน จัดเงิน จัดวัสดุอุปกรณไดเหมาะสม 2) ตองมี
เทคนิควิธีในการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานทุกประเภทยอมตองมีเทคนิควิธีการ ขั้นตอน และ
กระบวนการที่ทําควรมีระบบ มีความรอบคอบ จึงจะทําใหงานดําเนินไปดวยดี 3) มีการประเมิน 
ผลงานทางวิชาการ เมื่อไดดําเนินกิจการใด ควรจะไดมีการประเมินผลและติดตามผลเพ่ือจะไดเปน
แนวทางในการปรับปรุงงานไดดีขึ้น 
 จากหลักการบริหารงานวิชาการที่กลาวมา สรุปไดวา หลักการบริหารวิชาการเปนหัวใจ
สําคัญของสถานศึกษา โรงเรียนจะมีคุณภาพขึ้นอยูกับการบริหารงานวิชาการเปนสวนสําคัญ ดังนั้น  
ในการบริหารงานวิชาการผูบริหารจําเปนจะตองมีหลักการในการบริหารงานดานนี้อยางมี
ประสิทธิภาพ มีเทคนิค กระบวนการ มีความเขาใจ รวมถึงการมีเปาหมายของการบริหารงานวิชาการ
ในโรงเรียน 
 
ขอบขายของการบริหารงานวิชาการ 
 งานวิชาการเปนงานที่สําคัญอยางยิ่งสําหรับสถานศึกษา มีขอบขายครอบคลุมหลายดาน   
อันจะกอใหเกิดประโยชนสงเสริมใหเกิดประสิทธิภาพแกผูเรียนทุกดาน ซึ่งมีนักการศึกษาหลายทานได
กําหนดขอบขายของการบริหารงานวิชาการ ดังนี้ มิลเลอร (Miller) กลาววา งานบริหารงานวิชาการ 
ประกอบดวย 1) การจัดโปรแกรมการสอน 2) การปฏิบัติตามโปรแกรมการสอน 3) การติดตามการ
เรียนการสอน 4) การจัดบริการ  การสอน57 สวน เฟเบอรและเชอรรอน (Faber and Sherron) ได
แบงงานวิชาการออกเปน 6 ดาน คือ 1) การกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตร 2) การจัดเนื้อหาของ
หลักสูตร 3) การจัดอุปกรณการสอน 4) การนิเทศการสอน และ 5) การสงเสริมครูประจําการในดาน
ความรู58 สอดคลองกับแคมปแบลล บริดเจส และไนแตรนด (Campbell, Bridges and Nytrand) 
กลาววา งานดานวิชาการนั้นเปนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการวางแผน การดําเนินงาน และการประเมินผล 
อันประกอบดวย 1) การกําหนดจุดมุงหมายเฉพาะของสถานศึกษา 2) การกําหนดโปรแกรมการเรียน
การสอนใหบรรลุตามจุดมุงหมาย 3) การพัฒนาและนําหลักสูตรของชาติไปใช 4) การเลือกใชและ
เตรียมอุปกรณและส่ือการเรียน และ 5) การประเมินผลการสอน59 สวนเซอรจิโอวานนี และคณะ 
(Sergiovanni and others) ไดใหความเห็นวา ขอบขายการบริหารงานวิชาการ ไดแก 1) การต้ัง
ปรัชญาการศึกษาขึ้นมาและตั้งวัตถุประสงคในการบริหารงานเพ่ือใหบรรลุปรัชญาการศึกษาน้ัน      
2) จัดทําโครงการเพ่ือใหการบริหารบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการ 3) จัดใหมีการประเมินผลหลักสูตร
และการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ 4) สรางบรรยากาศในโรงเรียนใหพรอมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง 

                                                           
57 Van Miller, The Public Administration of American School Systems (New 

York : The Macmillan Company, 1965), 175-180. 
58 Charles F. Faber and Gilbert F. Shearon, Elementary School 

Administration (New York : Holt Rhinehart and Winston, 1970) 122-128. 
59 F. Campbell, Edwin M. Bridges, and Raphael O. Nystrand, Introduction to 

Education Administration (Boston : Allyn and Bacon, 1977), 212. 
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5) จัดหาวัสดุเพ่ือการเรียนการสอนใหเพียงพอ60 สวนโซลิแมน (Soliman) ไดจัดแบงภาระงานทาง
วิชาการเปน 3 ดาน ไดแก งานสอน (teaching) งานวิจัย (research) และงานบริการวิชาการแก
สังคม (community services)61 สอดคลองกับคิมปรอฟ และนันเนรี (Kimbrough and Nunnery) 
กลาววา งานบริหารงานวิชาการ ประกอบดวย  1) การกําหนดนโยบายและหลักการใหชัดเจน        
2) การกําหนดจุดมุงหมายของการศึกษา 3) การจัดระบบการเรียนการสอนใหสอดคลองกับเปาหมาย 
4) การจัดองคการของการเรียนการสอน 5) การประเมินผล 6) การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียน    
การสอน62 สวนฮอลลิงเจอร และเมอรฟ (Hallinger and Murphy) ไดกําหนดคุณลักษณะของ    
การบริหารงานวิชาการออกเปน 3 ดาน ไดแก 1) การกําหนดภารกิจของโรงเรียน 2) การจัดการดาน
การเรียนการสอน และ 3) การสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ 63 สวนปรียาพร วงศอนุตรโรจน 
กลาวถึงขอบขายการบริหารงานวิชาการ ไดแก งานควบคุมดูแลหลักสูตร การสอน อุปกรณการสอน 
การฝกอบรมครู การนิเทศการศึกษา การเผยแพรงานวิชาการ การวัดผลการศึกษา การศึกษาวิจัย 
การประเมินมาตรฐานสถานศึกษาเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ และประสิทธิภาพสถานศึกษา64 นอกจากนี้ยัง
ไดกลาวถึงขอบขายการบริหารงานวิชาการอีกวา ความสําเร็จของสถานศึกษาอยูที่การบริหารงาน
วิชาการซึ่งงานวิชาการจะมีขอบขายกวางขวางในดานหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยทั่วไป
สถานศึกษาท่ีจัดการในแตละระดับนั้น มีหลักสูตรที่ใชรวมกัน และเปนหลักสูตรที่จัดโดยสวนกลาง 
ดังนั้น ขอบขายของงานวิชาการกลาวถึงการวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ การจัดดําเนินงานเกี่ยวกับ
การเรียนการสอน การจัดบริการการสอนและวัดประเมินผล รวมทั้งการติดตามผล และในปจจุบันยัง
กลาวอีกวา ขอบขายงานบริหารงานวิชาการเก่ียวของกับหลายส่ิง ไดแก หลักสูตรและการเรียน     
การสอน การจัดและการบริหารงานวิชาการ และงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ65    
สวนกระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดขอบขายและภารกิจงานวิชาการมี 12 ดาน ดังนี้ 1) การพัฒนา
หลักสูตรของสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 3) การวัดผล ประเมินผลและการเทียบ
โอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 5) การพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 6) การพัฒนาแหลงเรียนรู 7) การนิเทศการศึกษา 8) การแนะแนว

                                                           
60 Thomas J. Sergiovanni and others, Educational Governance and 
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(November 1985) : 218-245. 

64 ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ : ศูนยสื่อเสริมกรุงเทพ, 
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การศึกษา 9) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 10) การสงเสริมความรูดาน
วิชาการแกชุมชน 11) การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอ่ืน 
12) การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน สถานประกอบการ
และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา66 
 ดังนั้นจากที่กลาวมา สรุปไดวา ขอบขายงานวิชาการ หมายถึง กิจกรรมทุกอยางในโรงเรียนที่
กอใหเกิดการเรียนรูและสามารถจะบรรลุถึงจุดมุงหมายของการศึกษาท่ีวางไว 
 
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับขอบขายการบริหารงานวิชาการ 

จากขอบขายงานวิชาการที่กลาวมาทั้งหมดนี้ จะเห็นไดวางานวิชาการเปนภารกิจที่สําคัญ
ที่สุดในการบริหารสถานศึกษา และมีงานดานอ่ืนๆ ที่สนับสนุนงานดานนี้อยูมาก ซึ่งจากแนวคิด    
การบริหารงานวิชาการของฮอลลิงเจอร และเมอรฟ (Hallinger and Murphy) สามารถจําแนก
รายละเอียดงานบริหารวิชาการ ออกเปน 3 ดาน ดังนี้ 
 1. การกําหนดภารกิจของโรงเรียน (defining the school mission) หมายถึง การกําหนด
กรอบขอบเขตของตนเองที่โรงเรียนตองรับผิดชอบในสวนท่ีเกี่ยวของกับงานวิชาการ และสราง   
ความเขาใจในเปาหมายดังกลาวใหผูเกี่ยวของทราบ ซึ่งจําแนกไดเปน 2 องคประกอบ คือ 

   1.1 การกําหนดเปาหมายของโรงเรียน (framing school goals) การกําหนดเปาหมาย
ของโรงเรียนนั้นจะตองมีความชัดเจนโดยเนนที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใหทีมงานมี
สวนในการกําหนดเปาหมายทางวิชาการของโรงเรียน ซึ่งรวมถึงความรับผิดชอบของคณะครูเพ่ือให
บรรลุเปาหมายสูงสุด เปาหมายในดานการปฏิบัติงานจะตองแสดงออกมาเปนพฤติกรรมท่ีสามารถวัด
ได นอกจากน้ันเปาหมายของโรงเรียนจะตองมีลักษณะท่ีงายตอครูในการท่ีจะนําไปสอนไดตรงตาม
จุดประสงคในหองเรียน 

   1.2 การส่ือสารเปาหมายของโรงเรียน (communicating school goals) การส่ือสาร
เปาหมายของโรงเรียนนั้น ผูบริหารจะตองจัดใหมีขึ้นเพ่ือใหครู ผูปกครอง และนักเรียนไดทราบโดยทั่ว
กัน ทั้งในรูปที่ เปนทางการ เชน การประชุมครู การช้ีแจงในหนังสือคู มือของโรงเรียน ฯลฯ           
และรูปแบบที่ไมเปนทางการ เชน การพูดคุยกับครู เปนตน 67 แทนเนบอม (Tannenbaum)         
เสนอแนวคิดวาภาวะผูนําไมเพียงสะทอนใหเห็นถึงความเกี่ยวของกับของลูกนองในดานการตัดสินใจ
เทานั้น ยังสะทอนใหเห็นความเกี่ยวของในดานกระบวนการของการสื่อสารดวย เชน การตัดสินใจดวย
ตัวเองแลวแจงใหทราบจะเปนลักษณะของการส่ือสารแบบทางเดียว ในขณะที่การตัดสินใจโดยการให
กลุมทําการตัดสินใจ เปนการสื่อสารแบบสองทาง (two-way communication) ยิ่งไปกวานั้น     

                                                           
66 กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนตามหลักสูตร

การศึกษาข้ึนพื้นฐานพุทธศักราช 2544 (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพองคการรับสงสินคาพัสดุภัณฑ, 
2549), 28-29. 

67 Phillip Hallinger and Joseph Murphy, “Assessing the Instructional 
Management Behavior of Principals”, The Elementary of School Journal 86, 2 
(November 1985) : 222. 
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การส่ือสารภายในองคการเปนผลมาจากความเชื่อเกี่ยวกับทฤษฎี X และ ทฤษฎี Y ของผูบริหาร ซึ่ง
สมมติฐานในดานความเชื่อที่มีอยูนั้นจะมีอิทธิพลตอทิศทาง และวิธีการสื่อสารวาจะเปนแบบทางเดียว
หรือแบบสองทาง ซึ่งมีอิทธิพลตอคุณภาพของการส่ือสาร และความไวเนื้อเชื่อใจตอกันและกันดวย 68 
ในการสื่อสารนั้นผูบริการจะตองคํานึงถือสภาพหรือเงื่อนไขท่ีจําเปนในการส่ือสารตามอํานาจหนาที่
ของตนดวย69 ซึ่งบารนารด (Barnard) ไดกลาววา เงื่อนไขของการสื่อสารในอํานาจหนาที่ที่มีอยู      
4 ประการ ดวยกัน คือ 1) การส่ือสารนั้นจะตองสรางความเขาใจหรือทําใหผูที่รับสารเกิดความเขาใจ
ในขาวสารท่ีสงออกไป 2) การส่ือสารที่สงออกไปจะตองสอดคลองกับจุดประสงคขององคการ        
3) การสื่อสารน้ันควรจะสอดคลองกับความสนใจของผูรับขาวสารนั้นเปนสวนใหญ และ 4) บุคคลที่
รับขาวนั้นตองสามารถท่ีจะปฏิบัติ หรือยินยอมรับขาวสารนั้นไดทั้งทางดานจิตใจและรางกาย ถาหาก
วาขาวสารนั้นไมเปนที่ยอมรับขาวสารนั้นก็จะถูกละเลยหรือขัดขืนได70 
 การส่ือสารจึงนับไดวามีความสําคัญมากประการหนึ่ง ทั้งนี้เพราะการส่ือสาร ก็คือลักษณะ
หนึ่งของการบริหารในระบบตางๆ การส่ือสารชวยสรางความเขาใจท่ีถูกตองตรงกันอันจะนําไปสู    
การปฏิบัติที่สอดคลองตามจุดประสงคและทําใหองคการมีประสิทธิภาพ 
 2. การจัดการดานการเรียนการสอน (managing the instructional program) การจัดการ
ดานการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการท่ีเกี่ยวของกับการดูแล สงเสริม และสนับสนุนการสอน
ของครู การเรียนของนักเรียน และการประสานงานการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจํา แนกเปน           
3 องคประกอบ คือ 

   2.1 การนิเทศและการประเมินผลดานการสอน (supervising and evaluation 
instruction) การนิเทศและการประเมินผลดานการสอน ผูบริหารจะทํางานรวมกับครูในดาน
หลักสูตร และ การสอน ผลงานของผูบริหารตองม่ันใจไดวาเปาหมายของโรงเรียนไดถูกถายทอดไปสู
การปฏิบัติในหองเรียน ซึ่งรวมถึงการประสานเปาหมายของโรงเรียนกับจุดประสงคของการเรียนใน
หองเรียน ใหการสนับสนุนครูในดานการสอนใหตรงตามจุดประสงค ควบคุมการสอนในหองเรียนดวย
การเยี่ยมอยางไมเปนทางการ การใหผลยอนกลับกับครูทั้งในดานการนิเทศและการประเมินผล โดยมี
จุดประสงคที่จะทําใหเปนรูปธรรมและใหครูเปนผูนําวิธีสอนที่เฉพาะเจาะจงไปปฏิบัติ ซึ่งจะมีผลตอ

                                                           
68 Robert  Tannenbaum, Leadership and Organization (New York : McGraw – 

Hill Book Company, 1970), 118-119. 
69 เทพพนม  เมืองแมน และสวิง  สุวรรณ, พฤติกรรมองคการ (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช

, 2529), 23. อางถึงใน อุษณีย  โชติวิเชียร, “พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของหัวหนากลุม
วิชาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกันของโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี” (สารนิพนธปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546), 28. 

70 Chester I. Barnard, The Function of Excusive, 30th anniversary ed. 
(Cambridge Mass : Harvard Press, 1968), 165-166. 



 
 

26 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในที่สุด71 เซอรจิโอวานนี และสตาแรท (Sergiovanni and 
Starratt) ไดกลาวถึงความมุงหมายของการนิเทศการศึกษาโดยแบงเปน 3 กลุม ดังนี้ 1) การนิเทศ
การศึกษาเพ่ือการควบคุมคุณภาพ (supervision for quality control) โดยผูบริหารโรงเรียนและ     
ผูนิเทศคนอ่ืนๆ จะตองมีความรับผิดชอบในการควบคุมการสอนและการเรียนในโรงเรียนโดยการเยี่ยม
ชั้นเรียน การศึกษาดูงานที่โรงเรียนอ่ืนพูดคุยกับผูคน และพยายามท่ีจะรูจักนักเรียน 2) การนิเทศ
การศึกษาเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพ (supervision for professional development) ผูบริหารโรงเรียน
และผูนิเทศจะชวยครูใหสามารถพัฒนาการสอนในหองเรียนไดดวยตนเอง มีการปรับปรุงทักษะขั้ น
พ้ืนฐานดานการสอนและถายโอนความรูได 3) การนิเทศการศึกษาเพ่ือสรางแรงจูงใจใหกับครู 
(supervision for teacher motivation) เปนการสรางแรงจูงใจใหเกิดขึ้นกับครูและทําใหครูมี  
ความรับผิดชอบในการสอนอยางจริงใจ ตามความมุงประสงคทั้งมวลของโรงเรียนรวมทั้งนโยบาย
ทางการศึกษาดวย72 พนัส  หันนาคินทร กลาวถึงหนาที่ เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาของผูบริหาร
สถานศึกษาไว 3 ประการ คือ 1) ทําหนาที่ตรวจสอบความเปนไปเกี่ยวกับการเรียนการสอน         
ขั้นตรวจสอบถือวา เปนขั้นเริ่มตนการนิเทศ เรื่องที่ควรจะตรวจสอบไดแก ความเขา ใจในการใช
หลักสูตรของครู ความเขาใจอยางถองแทของครูเกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตร การใชกลวิธีการสอน
ตางๆ ตลอดจนการใชสื่อการสอนที่เหมาะสมกับลักษณะของนักเรียนในแตละหอง 2) ทําหนาที่
ประเมินผลการเรียนการสอน และ 3) ทําหนาที่ชวยสงเสริมและปรับปรุงการเรียนการสอน ไดแก
ความเขาใจของครูเก่ียวกับหลักการ จุดหมาย แนะแนวการทําโครงการสอนท้ังระยะสั้นและระยะยาว 
จัดหาเคร่ืองประกอบการสอนและแหลงวิชาการจัดบรรยากาศทางกายภาพในหองเรียนใหนาเรียน 
สงเสริมใหครูปรับปรุงตัวเองทั้งดานวิชาการและวิชาชีพตลอดจนใหครูประเมินผลการเรี ยน73      
ไวลส (Wiles) ไดกลาววา ในการประเมินผลควรมีทักษะในเร่ืองตอไปนี้ 1) การประเมินผลตาม
กระบวนการในการทํางาน 2) การเก็บรวบรวมหลักฐานตางๆอยางมีระบบ 3) การประเมินตาม
จุดประสงค 4) การชวยใหผูปฏิบัติงานประเมินผลการทํางานของกลุมได 5) การชวยใหผูปฏิบัติ
ตัดสินใจในการปรับปรุงกระบวนการในการทํางานของกลุมใหดีขึ้น 6) การชวยสนับสนุนใหกําลังใจแก
ผูปฏิบัติในการนําผลที่ประเมินไดมาปรับปรุงการทํางานของตน 7) สงเสริมการประเมินผลตนเอง และ 
8) การประเมินผลความสามารถของคนในกลุมเพ่ือปรับปรุงวิธีการทํางานใหดีขึ้น74 

                                                           
71 Phillip Hallinger and Joseph Murphy, “Assessing the Instructional 

Management Behavior of Principals”, The Elementary of School Journal 86, 2 
(November 1985) : 222. 

72 Thomas J. Sergiovanni and Robert J. Starratt, Supervision : Human 
Perspectives (New York : McGraw – Hill Book Company, 1988), 31-32. 

73 พนัส  หันนาคินทร, หลักการบริหาร, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2547), 
208-210. 

74 Kimball  Willes, Supervision for Better Scholl (New Jersey : Prentice – Hall, 
1983), 24-26. 
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 การนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน เปนกระบวนการในการทํางานรวมกันระหวางบุคคล
ภายในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใหดีขึ้น บุคลากรดังกลาวสามารถแบงไดเปน 3 กลุม คือ 
(1) ผูใหการนิเทศ หมายถึง ผูที่ทําหนาที่จัดใหมีการนิเทศเกิดขึ้น ไดแก ผูบริการหนวยงานหรื อ
สถานศึกษา ผูชวยผูบริหารฝายวิชาการ หัวหนาหมวด หรือผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบในการ
จัดการเก่ียวกับการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนโดยเฉพาะ (2) ผูรับการนิเทศ หมายถึง บุคคล
ผูเกี่ยวของกับการนิเทศ ในฐานะผูรับประโยชนจากการจัดการนิเทศที่หนวยงานหรือสถานศึกษาไดจัด
ขึ้น ผลที่ไดรับสวนใหญจะเปนไปในลักษณะท่ีทําใหเกิดความรูความสามารถในการปฏิบัติงานสูงขึ้น 
และกําลังใจในการปฏิบัติงานดีขึ้น (3) ผูสนับสนุนการนิเทศ หมายถึง ผูที่ชวยใหการดําเนินงานนิเทศ
การศึกษาภายในโรงเรียนบรรลุเปาหมายที่โรงเรียนวางไว ไดแก  ผูบริหารโรงเรียน ซึ่งมีหนาที่
สนับสนุนการนิเทศการศึกษาโดยตรง และอาจรวมท้ังศึกษานิเทศกหรือบุคคลที่เกี่ยวของกับการจัด
การศึกษาซ่ึงมาจากภายนอก75 บทบาทหนาที่ของผูนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน ผูนิเทศการศึกษา
ภายในโรงเรียน ไดแก ผูบริหารโรงเรียน และคณะครู ภายในโรงเรียนที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่
เปนผูนิเทศ สงัด อุทรานันท ไดกลาวถึงบทบาทหนาที่ของผูนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน ดังนี้    
(1) รวมวางแผนการปฏิบัติงาน โดยมีสวนรวมเกี่ยวกับการวิเคราะหสภาพปญหา และความตองการ 
รวมกําหนดจุดมุงหมายและกําหนดทางเลือกรวมท้ังวางแนวทางในการปฏิบัติงาน (2) เปนวิทยากร
ผูใหความรูในส่ิงที่จะปฏิบัติ หากผูนิเทศไมมีความถนัดในเร่ืองใด ก็เปนหนาที่ของผูนิเทศจะตอง
แสวงหาวิทยาการจากแหลงอ่ืนมาชวยใหความรูแกผูปฏิบัติงาน (3) ดําเนินการนิเทศปฏิบัติงานโดย
การมี  สวนรวมในการทํางานใหคําแนะนํา ปรึกษาใหการชวยเหลือ ชวยแกไขจุดบกพรองและชี้แนะ
ใหผูรับการนิเทศไดพัฒนาตนเอง (4) ทําการสรางขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงานเพ่ือเนนการกระตุน
และสนับสนุนใหผูปฏิบัติงานไดพัฒนาตนเองดวยความม่ันใจ (5) ดําเนินการประเมินผลการจัดการ
นิเทศการศึกษาเพ่ือหาทางปรับปรุงแกไขจุดบกพรองตางๆ หรือเพ่ือหาทางยกระดับคุณภาพของ     
ผลการปฏิบัติงานใหสูงขึ้น76 จะเห็นไดวาผูนิเทศมีหนาที่ในการใหความชวยเหลือ แนะนํา ตลอดจนให
ความรวมมือกับผูรับการนิเทศในการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนใหดีขึ้น อันจะนําไปสู   
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพขึ้นดวย บทบาทหนาที่ของผูรับการนิเทศ
การศึกษาภายในโรงเรียน ผูรับการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน ไดแกคณะครูภายในโรงเรียนซึ่ง
เปนผูมีบทบาทสําคัญที่สุดในการที่จะทําใหการดําเนินการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนบรรลุตาม
จุดประสงคที่ตองการ เพราะครูเปนผูปฏิบัติ ยอมจะตองทราบปญหาและความตองการตางๆไดดี 
ดังน้ัน ครูในฐานะผูรับการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน ควรมีบทบาทสําคัญดังนี้ (1) ยอมรับ
บทบาทของผูนิ เทศ โดยรับฟงความคิดเห็นขอเสนอแนะ และขอนิ เทศไปปฏิบัติให เกิดผล             
(2) มีความสนใจ และมีความกระตือรือรนตอการปรับปรุงการเรียนการสอน (3) ใหความรวมมือใน

                                                           
75 สงัด  อุทรานันท, การนิเทศการศึกษา (กรุงเทพฯ : มิตรสยาม, 2530), 14. อางถึงใน 

อุษณีย  โชติวิเชียร, “พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของหัวหนากลุมวิชาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตางกันของโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี” (สารนิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546), 30. 

76 เรื่องเดียวกัน, 31. 
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การนิเทศ เชน รวมอภิปรายแสดงความคิดเห็น และใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการนิเทศแกผูนิเทศ 
และ (4) รวมปรึกษากับผูบริหารและผูนิเทศในการหาแนวทางแกปญหาและพัฒนางานวิชาการภายใน
โรงเรียน บทบาทหนาที่ของผูบริหารโรงเรียนกับการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียน
ในฐานะหัวหนาสถานศึกษา ยอมเปนหัวใจสําคัญของการจัดการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน 
เพราะผูบริหารโรงเรียนมีบทบาทเปนทั้งผูใหการนิเทศและผูสนับสนุนการนิเทศ ดังนั้น จึงกลาวไดวา 
การนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนจะประสบผลสําเร็จหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับการใหความสนใจและเอา
ใจใสของผูบริหารโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียนจึงมีบทบาทตอการนิเทศภายในโรงเรียน ดังนี้ (1) ตองถือ
วาการนิเทศการศึกษานั้นเปนหนาที่ของตน แตการปฏิบัติอาจจะดําเนินการเองหรือมอบหมายให
บุคคลอ่ืนๆทําหนาที่แทนก็ได (2) สงเสริมใหครูมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา
ภายในโรงเรียน (3) การประชุมวางแผนการจัดการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนกับผูนิเทศและครู 
โดยอยูในฐานะประธานของคณะทํางาน (4) พิจารณาอนุมัติการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน       
ที่สอดคลองกับนโยบายและแผนงานของโรงเรียน (5) เปนผูใหการสนับสนุนทั้งทางดานวัสดุ อุปกรณ 
งบประมาณ ขวัญกําลังใจแกผูดําเนินโครงการ (6) ใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษาและเปนวิทยากรท่ีดีแก 
ผูนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนและครู (7) ใชเทคนิคการบริหารมาชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ
การศึกษาภายในโรงเรียน และ (8) นิเทศ ติดตาม และ ประเมินผลการจัดการนิเทศการศึกษาภายใน
โรงเรียน77 จะเห็นไดวาบุคลากรท่ีเกี่ยวของในการนิเทศการศึกษาภายในนั้น ประกอบดวยผูนิเทศ 
ผูรับการนิเทศ และผูสนับสนุนการนิเทศการศึกษา ซึ่งแตละฝายนั้นจะมีบทบาทหนาที่ในการ
ปฏิบัติงานนิเทศท่ีแตกตางกันไป แตมีจุดรวมกัน คือ การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนใหดี
ขึ้น 
 กระบวนการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน กระบวนการนิเทศการศึกษาเปนสวนสําคัญยิ่ง
สวนหนึ่งที่จะชวยใหการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนประสบความสําเร็จลุลวงไปดวยดีและมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งแฮรีส (Harris) ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการนิเทศการศึกษา ซึ่งประกอบดวย
กระบวนการหลัก 6 ขั้นตอน คือ (1) การประเมินเบื้องตน (assessing) เปนกระบวนการในการศึกษา
ขอมูลเบื้องตน เพ่ือนํามาใชในการกําหนดความตองการในการเปล่ียนแปลง (2) การจัดลําดับ
ความสําคัญ (prioritizing) เปนกระบวนการในการกําหนดเปาหมาย จุดประสงค และกิจกรรมท่ี
สําคัญในการนิเทศการศึกษา (3) การออกแบบ (designing) เปนกระบวนการในการวางแผนหรือ
โครงรางระบบเพ่ือกอใหเกิดผลในการเปลี่ยนแปลง (4) การจัดสรรทรัพยากร (allocating resource) 
เปนกระบวนในการจัดสรรทรัพยากรไปใช ให เกิดประโยชนสู งสุด  (5) การประสานงาน 
(coordinating) เปนกระบวนการในการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล เวลา วัสดุอุปกรณและสิ่ง
อํานวยความสะดวกตางๆใหมีความเหมาะสม เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ      
(6) การอํานวยการหรือการสั่งการ (directing) เปนกระบวนการในการสนับสนุนและเก้ือกูลใหการจัด

                                                           
77 สํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, แนวทางการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน 

(กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2552), 9-10. 
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กิจกรรมตางๆทางการนิเทศการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จตาม
เปาหมาย78 
 สําหรับ สงัด  อุทรานันท ไดเสนอกระบวนการนิเทศการศึกษาที่เห็นวาสอดคลองกับสภาพ
สังคมไทย 5 ขั้นตอน คือ (1) การวางแผนการนิเทศ (planning – P) เปนขั้นที่ผูบริหาร ผูนิเทศ และ
ผูรับการนิเทศ จะทําการประชุมปรึกษาหารือเพ่ือใหไดมาซึ่งปญหา และความตองการจําเปนที่จะตอง
มีการนิเทศ รวมทั้งวางแผนถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนิเทศที่จัดขึ้น (2) ใหความรูกอน 
การดําเนินการนิเทศ (informing – I) เปนขั้นตอนของการใหความรูความเขาใจถึงสิ่งที่จะดําเนินการ
วาจะตองอาศัยความรู ความสามารถอยางไรบาง จะมีขั้นตอนในการดําเนินการอยางไรและจะทํา
อยางไรถึงจะใหไดผลงานออกมาอยางมีคุณภาพ ขั้นนี้จําเปนทุกครั้งสําหรับการเร่ิมการนิเทศที่จัดขึ้น
ครั้งใหม ไมวาจะเปนเรื่องใดก็ตาม และมีความจําเปนสําหรับงานนิเทศที่ยังเปนไปอยางไมไดผล หรือ 
ไดผลไมถึงขั้นท่ีพอใจ ซึ่งจําเปนจะตองทําการทบทวนใหความรูในการปฏิบัติงานท่ีถูกตองอีกครั้งหนึ่ง 
(3) การดําเนินการปฏิบัติงานนิเทศ (doing – D) ประกอบดวยการปฏิบัติงานใน 3 ลักษณะ คือ    
การปฏิบัติงานของผูรับการนิเทศ การปฏิบัติงานของผูใหการนิเทศ การปฏิบัติงานของผูสนับสนุน 
การนิเทศ (4) การสรางเสริมกําลังใจแกผูปฏิบัติงานนิเทศ (reinforcing – R) เปนขั้นของการเสริมแรง
ของผูบริหาร เพ่ือใหผูรับการนิเทศมีความม่ันใจและบังเกิดความพึงพอในการปฏิบัติงาน ขั้นนี้อาจ
ดําเนินไปพรอมๆกันกับที่ผูรับการนิเทศกําลังปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติงานไดเสร็จสิ้นไปแลวก็ได    
(5) การประเมินผลการนิเทศ (evaluation – E) เปนขั้นที่ผูนิเทศทําการประเมินผลการดําเนินงาน   
ที่ไดดําเนินการผานไปแลววาเปนอยางไร หลังจากการประเมินผลการนิเทศ หากพบวามีปญหาหรือ
อุปสรรคอยางหนึ่งอยางใด ที่ทําใหการดําเนินงานไมไดผล ก็สมควรจะตองทําการปรับปรุงแกไข ซึ่ง
การปรับปรุงแกไขอาจจะทําใดโดยการใหความรูเพ่ิมเติมในสิ่งที่ทําใหมอีกครั้งหนึ่ง ในกรณีที่ผลงาน
ออกมายังไมถึงขั้นที่นาพอใจ หรือดําเนินการปรับปรุงการดําเนินงานทั้งหมดสําหรับกรณีที่          
การดําเนินงานเปนไปไมไดผล และถาประเมินแลวประสบผลสําเร็จตามที่ตั้งไว และตองการจะ
ดําเนินการนิเทศตอไป ก็สามารถทําไปไดเลยไมตองใหความรูในเร่ืองที่ปฏิบัติอีก การดําเนินการนิเทศ
ตามกระบวนการน้ี จะเปนไปอยางตอเนื่องไมหยุดนิ่งจนกวาจะบรรลุตามจุดประสงคที่วางไว หรือ
สามารถพัฒนาผูรับการนิเทศใหเปนไปตามตองการ หากบรรลุผลสําเร็จตามจุดหมายแลวตองการหยุด
กระบวนการทํางานก็ถือวาการนิเทศในเร่ืองนั้นๆไดสิ้นสุด และหากบรรลุสําเร็จตามจุดหมายแลว
ตองการหยุดกระบวนการทํางานก็ถือวาการนิเทศในเร่ืองนั้นๆไดสิ้นสุด และหากมีการเร่ิมปฏิบัติในสิ่ง
ใดที่แปลกใหมไปจากเดิม ก็ตองเร่ิมตามกระบวนการดําเนินงานอยางเปนขั้นตอนตอไปอีก79 

                                                           
78 Ben M. Harris, Supervisory Behavior in Education (Englewood Cliffs, N.J. : 

Prentice – Hall, 1993), 13-15. 
79 สงัด   อทรานันท, การนิเทศการศึกษา (กรุงเทพฯ : มิตรสยาม, 2530), 88-89. อางถึงใน 

อุษณีย  โชติวิเชียร, “พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของหัวหนากลุมวิชาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตางกันของโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี” (สารนิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546), 33-34. 
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2.2 การประสานงานดานการใชหลักสูตร (coordinating curriculum) การประสานงาน
ดานการใชหลักสูตร หมายถึง พฤติกรรมการประสานงานกับครูในการนําหลักสูตรไปปฏิบัติใหเกิดผล
ตามจุดประสงคในหลักสูตรของโรงเรียน ซึ่งจะตองสัมพันธกับเนื้อหาท่ีสอนในหองเรียน และคะแนน     
การสอบ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ผูบริหารโรงเรียนมีหนาที่จะตองสรางความเขาใจ
กับครูในโรงเรียนในดานการนําเอาหลักสูตรไปปฏิบัติใหเกิดผล โดยครูสามารถทําการสอนใหไดผล
ตามความมุงหมายและเน้ือหาสาระในหลักสูตรใหมากที่สุด80 การนําหลักสูตรไปใช วิชัย วงศใหญ    
มีความเห็นวาบทบาทของผูบริหารโรงเรียนที่มีตอหลักสูตรนั้นจะตองศึกษาหลักสูตรใหชัดเจน 
เพ่ือที่จะวางแผนการนําไปใช คือ 1) การเตรียมวางแผนเพ่ือใชหลักสูตร 2) การจัดอบรมเพ่ือใช
หลักสูตร 3) การจัดครูเขาสอน 4) การจัดตารางสอน 5) การจัดบริการวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อ
การสอน 6) การประชาสัมพันธการใชหลักสูตรและส่ือการสอนใหคณะกรรมการศึกษาของโรงเรียน
และชุมชนทราบเก่ียวกับจุดหมาย หลักการ โครงสราง และการจัดประสบการณการเรียนของ
หลักสูตร 7) การจัดสภาพแวดลอม อาคารสถานที่ และการเลือกโครงการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร    
8) การจัดโครงการประเมินการใชหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร หัวหนากลุมวิชาเปนผูมีบทบาท
สําคัญขั้นตอนหนึ่งในการบริหารหลักสูตรสู  การปฏิบัติ ดังนั้น จึงจําเปนตองศึกษาโครงสรางของ
หลักสูตรอยางลึกซึ้งเพ่ือสามารถใหคําแนะนํา หรือเปนที่ปรึกษาแกบุคลากรดานการสอนในโรงเรียน 
นอกจากน้ันยังตองจัดใหมีการประสานงานและกํากับดูแลใหครูสอนประเมินผลไดตรงตามจุดมุงหมาย
ของหลักสูตร งานดานการประสานงานดานการใชหลักสูตรจึงเปนภารกิจที่สําคัญยิ่งอีกประการหนึ่ง
สําหรับผูบริหาร81 

2.3 การตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน (monitoring student progress) ในการ
ตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน ผูบริหารจะใชผลจากคะแนนทดสอบในการกําหนดเปาหมาย
ของโรงเรียนการประเมินหลักสูตร การประเมินดานการสอนและการวัดผลความกาวหนาตาม
เปาหมายของโรงเรียน82 ตัวอยางของการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียนจะสังเกตไดจาก    
การปฏิบัติตัวตอไปนี้ 1) ใหนักเรียนมีความรับผิดชอบในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย 2) กํากับดูแล
การเรียนของนักเรียนผานการสังเกตอยางไมเปนทางการ และการสัมผัสโดยตรง 3) การพัฒนาและใช
วิธีการงายๆ จากการทํางานประจําในการรวบรวม การสรุป และรายงานขอมูลดานผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนในลักษณะท่ีมีความสัมพันธจากจุดประสงคของการเรียนรู 4) การสํารวจนักเรียนที่  
เรียนออน ทั้งรายบุคคลและเปนกลุม โดยดูจากขอมูลและคะแนนในหองเรียน รวมทั้งยกระดับ      

                                                           
80 Phillip Hallinger and Joseph Murphy, “Assessing the Instructional 

Management Behavior of Principals”, The Elementary of School Journal 86, 2 
(November 1985) : 222. 

81 วิชัย  วงศใหญ, กระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน (กรุงเทพฯ : สุวีริยา
สาสน, 2543), 184-185. 

82 Phillip Hallinger and Joseph Murphy, “Assessing the Instructional 
Management Behavior of Principals”, The Elementary of School Journal 86, 2 
(November 1985) : 222-223. 
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ผลการเรียนเพ่ือชวยใหเกิดการเปล่ียนแปลงดานการเรียน โดยใชเวลานอกเหนือไปจากเวลาเรียนใน
หองเรียน 5) ใชผลที่ไดจากการประเมินความตองการของคณะครู ในการประเมินวิธีการสอนที่มี
ประสิทธิภาพของครู 6) ใหผูปกครองชวยตรวจสอบความกาวหนาทางการเรียนของนักเรียน83      
การตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียนดานการเรียนของนักเรียน จะชวยใหผูบริหารไดทราบขอมูล
เพ่ือใชในการพัฒนาหรือชวยเหลือนักเรียนไดอยางตรงตามศักยภาพ และความตองการของนักเรียน 
อันจะนําไปสูสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียนในที่สุด 
 3. การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน (promoting school climate) 
หมายถึง การสรางบรรทัดฐาน และทัศนคติทางดานวิชาการแกบุคลากร และนักเรียน ผูบริหารจะมี
บทบาทสําคัญในการเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียนทั้งดานตัวครู นักเรียน และ     
การเรียนการสอน รวมทั้งมาตรฐานทางวิชาการของโรงเรียน ซึ่งจะจําแนกบทบาทในการสงเสริม
บรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน เปน 6 องคประกอบ คือ 
    3.1 การควบคุมการใชเวลาในการสอน (protecting instructional time) การควบคุม
การใชเวลาในการสอน เวลาท่ีใชในการสอนของครูในหองเรียนมักจะสูญเสียไปกับการแนะนํา
กฎเกณฑในการเรียนใหกับเด็ก เด็กที่เรียนชา รวมทั้งคําขอรองตางๆจากฝายสํานักงานของโรงเรียน 
ซึ่งผูบริหารจะตองหาทางควบคุมกิจกรรมเหลานี้ใหเกิดขึ้นนอยที่สุด โดยผลักดันใหเปนนโยบายของ
โรงเรียน ก็จะสามารถเพิ่มเวลาในการเรียนอยางมีประสิทธิภาพและนักเรียนจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น84 เวลาที่ใชในการทํางานดานการสอนของครูนับเปนปจจัยสําคัญที่สุดที่จะมีผลตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สวนเวลาที่สูญเสียไปในกิจกรรมอ่ืนๆ  ที่ไมเกี่ยวของกับวิชาการ
จะไมมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การใชเวลาในหองเรียนของครูที่ทําใหเกิดประโยชน
สูงสุด ครูควรใชเวลากับนักเรียนเปนกลุมจะดีกวาเปนรายบุคคล มีการสอนและการควบคุมอยาง
ใกลชิด รวมทั้งการใหขอมูลยอนกลับนับวาเปนสิ่งที่ดี ดานเวลาท่ีใชในชั้นเรียนของครูนั้น ควรใชเวลา
เพียง 15% สําหรับการจัดระเบียบในหองเรียน ใชเวลาดานการสอน 50% และการตรวจสอบ
ความกาวหนาอีก 35% สวนการอภิปรายและการรายงานในหองเรียนควรจัดใหมีถึง 80% และจาก
งานวิจัยครูที่มีประสิทธิภาพโดยศึกษาจากลักษณะและพฤติกรรมการสอนของครูในหองเรียนที่
สัมพันธกับสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียน โดย The far West Regional Laboratory และ
สํานักทดสอบทางการศึกษา (The Educational Testing Service) พบวาครูใชเวลาในการสอน ดังนี้ 
1) ใชเวลาสวนมากในการสอน โดยกําหนดเวลาที่เหมาะสมกับนักเรียน 2) สอนเน้ือหาวิชาตามเวลาท่ี
กําหนดในหลักสูตร 3) ใชเวลาท้ังหมดในหองเรียนในดานการสอน และการดูแลการทํางานของ
นักเรียน 4) ใชเวลาสวนนอยในการวากลาว และอบรมดานระเบียบวินัยของนักเรียน 5) ใหนักเรียนใช
เวลาอยางเหมาะสมในการเรียน หรือประยุกตใชทักษะดานตางๆ 6) ใหนักเรียนเอาใจใสบทเรียนและ
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ทําการบานตามเวลาท่ีกําหนด 7) ใหนักเรียนทุกคนไดฝกการอานออกเสียงและการอภิปรายใน
หองเรียน85 การควบคุมเวลาที่ใชในการสอนมิใหสูญเสียไปโดยเหตุอันไมจําเปน เปนปจจัยสําคัญ
ประการหนึ่งที่จะชวยสนับสนุนใหนักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนอยางตอเนื่อง 
 3.2 การดูแลเอาใจใสครูและนักเรียนอยางใกลชิด (maintaining high visibility) การดูแล
เอาใจใสครูและนักเรียนอยางใกลชิดของผูบริหารน้ัน เปนการเพ่ิมปฏิสัมพันธระหวางผูบริหารกับ
นักเรียนและกับครู ซึ่งเปนการปฏิสัมพันธอยางไมเปนทางการ ผูบริหารจะไดรับขอมูลมากมายในดาน
ความตองการของนักเรียนและครู ผูบริหารจะมีโอกาสสื่อสารเปาหมายตางๆ ใหนักเรียนและครูทราบ
ผูบริหารจึงเปนผูมีบทบาทสําคัญในการสรางปฏิสัมพันธทั้งกับครูและนักเรียน ทั้งนี้จะชวยใหไดขอมูล
ในการพัฒนาโรงเรียน และยังทําใหเกิดเจตคติที่ดี รวมท้ังพฤติกรรมที่พึงประสงคทั้งของครูและ
นักเรียนอีกดวย 
 3.3 การจัดใหมีสิ่งจูงใจใหกับครู (providing incentives for teachers) การจูงในใหมี
สิ่งจูงใจใหกับครู การสรางบรรยากาศเชิงบวกดานการเรียนรู รวมทั้งการใหรางวัล และการให       
การยอมรับการทํางานของครู นับเปนบทบาทที่สําคัญสวนหนึ่งของผูบริหารในการที่จะทําใหเกิด 
ความพึงพอใจ ไมใชเงินเพียงอยางเดียว แตอาจจะเปนคําชมเชยทั้งโดยสวนตัวหรือการใหสังคม
ยอมรับ โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณ และ การใหรางวัลอยางเปนทางการ เปนตน 86 การจูงใจ
คนในการทํางานก็เพ่ือตองการใหไดผลงานที่ดีและสูงขึ้น องคการจะไดรับประโยชนจากความมี
ประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร เปาหมายของการจูงใจ จึงตองเนนใหคนทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุดเทาที่จะทําได จากการศึกษาของ เมโย (Mayo) ที่ เรียกวา “Hawthorne 
Studies” ไดเนนใหเห็นวา ผลตอบแทนที่ไมเปนตัวเงิน สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของคนมาก
วาผลตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน ดังนั้น ผูบริหารที่ตองการใหองคการประสบความสําเร็จ จึงจําเปนตอง
ศึกษาพฤติกรรมของบุคคล และวิธีจูงใจเพ่ือที่จะสามารถชักจูงหรือผลักดันให เกิดพฤติกรรม        
การทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ ทฤษฎีการจูงใจ มีการพัฒนามาจากทฤษฎีสองวิธีดวยกัน คือ ทฤษฎีที่วา
ดวยเนื้อหา (content theory) และ ทฤษฎีวาดวยกระบวนการ (process theory) ซึ่งทฤษฎีวาดวย
เน้ือหาจะพัฒนามากจากมาสโลว (Maslow) เฮอรซเบอรก (Herzberg) และแมคเคลลแลนด 
(McClelland) ทฤษฎีเหลานี้พยายามชี้ ให เห็นวามีปจจัยอะไรบางที่อยูภายในตัวบุคล และ
สภาพแวดลอมของเขาที่จะกระตุนผลการปฏิบัติงานใหดีขึ้น สวนทฤษฎีที่วาดวยกระบวนการน้ันจะ
อธิบายถึงกระบวนการของการกระตุนพฤติกรรมและอะไรเปนสิ่งที่ใหทิศทางกับพฤติกรรมซ่ึงในท่ีนี้ได
นํามากลาวไวเฉพาะที่วาดวยเนื้อหาเทานั้น87 
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 มาสโลว (Maslow) ไดตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษยไว 3 ประการ คือ 1) มนุษย
ทุกคนมีความตองการและความตองการน้ีจะมีอยูในตัวมนุษยตลอดเวลาไมมีที่สิ้นสุด 2) ความตองการ
ที่ไดรับการตอบสนองแลว ก็มิใชแรงจูงใจอีกตอไป 3) ความตองการของคนจะมีลักษณะเปนลักษณะ
เปนลําดับขั้นจากต่ําไปหาสูงตามลําดับของความสําคัญ ซึ่งมาสโลว ไดลําดับขั้นของความตองการของ
มนุษย เปน 5 ขั้น ดังนี้ 1) ความตองการทางดานรางกาย (physiological needs) 2) ความตองการ
ทางดานความปลอดภัย หรือความมั่นคง (security or safety needs) 3) ความตองการทางดาน
สังคม (social or belongingness needs) 4) ความตองการมีฐานะเดน (esteem or status 
needs) และ 5) ความตองการตามความนึกคิด  (self-actualization)88 สวนเฮอรซเบอรก            
ไดทําการศึกษา เพ่ือตองการทราบวามีองคประกอบอะไรบางที่มีความสัมพันธกับความรูสึกที่ทําให
เกิดความพอใจในการทํางาน (job satisfaction) และความไมพอใจในงาน (job dissatisfaction) ซึ่ง
เขาเรียกองคประกอบที่ทําใหเกิดความพอใจในการทํางานวา ปจจัยจูงใจ (motivation factor) และ
เรียกองคประกอบท่ีไมทําใหเกิดความพอใจในงานวา ปจจัยเกื้อหนุน (hygiene factor) องคประกอบ
ที่มีความสัมพันธกับปจจัยทั้งสองประการดังกลาวสามารถแสดงใหเห็นไดดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบองคประกอบระหวางปจจัยจูงใจและปจจัยเกื้อหนุน 

ปจจัยจูงใจ ปจจัยเกื้อหนุน 
1. ความสําเร็จของงาน 
2. การไดรับการยอมรับนับถือ 
3. ลักษณะของงาน 
4. ความรับผิดชอบ 
5. ความกาวหนา 

1. เงินเดือน 
2. โอกาสไดรับความกาวหนา 
3. ความสัมพันธกับผูอยูใตบังคับบัญชา 
4. ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา 
5. ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน 
6. การนิเทศงาน 
7. นโยบายและการบริหาร 
8. สภาพการทํางาน 
9. ชีวิตสวนตัว 
10. ฐานะ 
11. ความมั่นคงในงาน 

ที่มา : Frederic Herzberg, quoted in Thomas T. Sergiovanni and Robert J. Starratt, 
Supervision : Human perspectives, 4th ed. (New York : McGraw-Hill Book company, 
1988) , 156. 
 องคประกอบของปจจัยที่ใชเปนแรงจูงใจในการทํางานและทําใหเกิดความสุขในการทํางาน
ของเฮอรซเบิรก (Herzberg) ประกอบดวย 1) องคประกอบที่ใชเปนแรงจูงใจในการทํางาน 
(motivator factors) มีอยู 5 ประการ คือ 1.1) ความสําเร็จของงาน (achievement) หมายถึง   

                                                           
88 Abraham H. Maslow, Motivation and Personality (New York : Harper and 

Row, 1970), 55-56. 
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การท่ีคนทํางานไดเสร็จสิ้นและประสบความสําเร็จอยางดี เมื่องานประสบผลสําเร็จ จึงเกิดความรูสึก
พึงพอใจและปลาบปล้ืมในผลสําเร็จของงานน้ัน 1.2) การไดรับการยอมรับนับถือ (recognition) 
หมายถึง การไดรับการยอมรับนับถือ ไมวาจากผูบังคับบัญชา จากเพ่ือน จากผูมาขอรับคําปรึกษาหรือ
จากบุคคลในหนวยงาน การยอมรับนี้จะอยูในรูปของการยกยอง ชมเชย หรือการยอมรับในความรู
ความสามารถ 1.3) ลักษณะของงาน (work itself) หมายถึง งานท่ีนาสนใจ งานท่ีตองอาศัยความคิด
ริเริ่มสรางสรรค ทาทาย หรือเปนงานที่สามารถทําตั้งแตตนจนจบไดโดยลําพัง 1.4) ความรับผิดชอบ 
(responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงาน และ    
มีอํานาจในงานท่ีรับผิดชอบอยางเต็มที่ 1.5) ความกาวหนาในตําแหนงงาน (advancement) 
หมายถึง ไดรับเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนงใหสูงขึ้น การมีโอกาสไดศึกษาเพ่ือหาความรูเพ่ิมเติม 2) 
องคประกอบท่ีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมในการทํางาน หรือปจจัยเกื้อหนุน (hygiene factors) มี          
11 ประการ คือ 2.1) เงินเดือน (salary) หมายถึง เงินเดือนและการเล่ือนขั้นเงินเดือนนั้นเปนที่พอใจ
ของบุคคลในหนวยงาน 2.2) โอกาสที่จะไดรับความกาวหนาในอนาคต (possibility of growth) 
หมายถึง โอกาสที่จะไดรับการแตงตั้ง เลื่อนตําแหนง และไดรับความกาวหนาในทักษะวิชาชีพ      
2.3) ความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา (interpersonal relation subordinate) หมายถึง การท่ี
บุคคลสามารถทํางานรวมกัน มีความเขาใจอันดีและความสัมพันธอันดีกับผู ใตบังคับบัญชา          
2.4) ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา (interpersonal relation superior) หมายถึง การติดตอ
ระหวางบุคคลกับผูบังคับบัญชาท่ีแสดงถึงความสัมพันธอันดีตอกัน ความสามารถทํางานรวมกันและ
เขาใจซ่ึงกันและกัน 2.5) ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน (interpersonal relation-peers) หมายถึง 
การติดตอระหวางบุคคลกับเพ่ือนรวมงานท่ีแสดงถึงความสัมพันธอันดีตอกัน ความสามารถทํางาน
รวมกัน และเขาใจซ่ึงกันและกัน 2.6) การนิเทศงาน (supervision technical) หมายถึง 
ความสามารถของผูบังคับบัญชาในการดําเนินงาน หรือความยุติธรรมในการบริหาร 2.7) นโยบายและ
การบริหารงานขององคการ (company policy and administration) หมายถึง การจัดการ 
(management) การบริหารงานขององคการและการติดตอสื่อสารในองคการ 2.8) สภาพของ     
การทํางาน (working conditions) ไดแก สถานภาพทางกายภาพของงาน เชน แสง เสียง อากาศ 
ชั่วโมงทํางาน และสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ 2.9) ชีวิตสวนตัว (personal life) หมายถึง ความรูสึกดีหรือไมดี
อันเปนผลท่ีไดรับจากงาน 2.10) ฐานะ (status) หมายถึง อาชีพอันเปนที่ยอมรับของสังคม มีเกียรติ
และศักดิ์ศรี 2.11) ความมั่นคงในงาน (job security) หมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่มีตอ       
ความมั่นคงในงาน ความยั่งยืนของอาชีพหรือความม่ันคงขององคการ89 องคประกอบท้ังสองดานนี้
เปนสิ่งที่คนทํางานตองการ เพราะ เปนแรงจูงใจในการทํางาน และยังเปนองคประกอบสําคัญที่ทําให
คนเกิดความสุขในการทํางาน ซึ่งเมื่อบุคคลไดรับการตอบสนองดวยปจจัยเหลานี้อยางเพียงพอจะเกิด
ความพึงพอใจในการทํางาน อยางไรก็ตามความพึงพอใจจะเกิดขึ้นก็ตอเม่ือปจจัยจูงใจไดรับการ
ตอบสนอง สวนปจจัยเกื้อหนุนเปนเพียงตัวปองกันไมใหความไมพึงพอใจเกิดข้ึนเทานั้นเอง 

                                                           
89 Frederic  Herzberg, The motivation to work (New York : Willey and Sons, 

Inc., 1959), 44-49. 
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 แมคเคลลแลนด (McClelland) ไดเสนอแนวคิดวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมี 3 ประการ 
คือ 1) ความตองการดานความสําเร็จ (achievement) เปนแรงขับเพ่ือที่จะใหทํางานไดประสบ
ผลสําเร็จมีประสิทธิภาพสูง 2) ความตองการมีสายสัมพันธ (affiliation) เปนความปรารถนาเพ่ือ 
ความเปนมิตรและความสัมพันธ เปนความตองการเพ่ือสรางและรักษาสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน      
3) ความตองการมีอํานาจบารมี (power) เปนความตองการที่จะมีอํานาจในการบังคับบัญชา และมี
อิทธิพลเหนือคนอ่ืน90 
 จากขอสรุปของทฤษฎีที่วาดวยเนื้อหาท้ัง 3 ทฤษฎีดังกลาว แตละทฤษฎีจะอธิบายถึง
พฤติกรรมของบุคคลจากทรรศนะท่ีแตกตางกันบางเล็กนอย ไมมีทฤษฎีใดที่ไดรับการยอมรับวาเปน
พ้ืนฐานแตเพียงทฤษฎีเดียวในการทําความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลในองคการ  ทั้งสาม
ทฤษฎีไดใหความสําคัญแกแนวคิดของความตองการและส่ิงจูงใจท่ีทําใหเกิดความพอใจ และ สิ่งที่ทํา
ใหเกิดความไมพอใจ การอธิบายถึงพฤติกรรมบนพ้ืนฐานของความตองการแตเพียงอยางเดียวจะ
สงเสริมความเขาใจนอยมาก ในเรื่องที่วา บุคคลหนึ่งจะเลือกกระทําอะไร เพ่ือตอบสนองความพอใจ
หรือความตองการของเขา คนมีความตองการตางๆกัน ปจจัยตางๆที่เกี่ยวกับงานยอมจะกอใหเกิด  
การตอบสนองความพอใจในขนาดท่ีแตกตางกัน ดังนั้น การสรางแรงจูงใจในการทํางานใหกับครู   
การยอมรับการทํางาน รวมทั้งการใหรางวัล จึงเปนบทบาทของผูบริหารในการที่จะทําใหโครงสราง
ของการทํางานดีขึ้น 
 3.4 การสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ (promoting professional development)     
การสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ ผูบริหารใหโอกาสแกครูในการพัฒนาวิชาชีพ โดยการจัดใหมีการ
ฝกอบรมขณะประจําการรวมทั้งการชวยใหครูไดเรียนรูถึงการผสมผสานทักษะตางๆตามโครงการ
พัฒนาบุคลากร และชวยใหครูสามารถนําไปใชในหองเรียนได91 คนที่มีความรูความสามารถเหมาะสม
กับตําแหนงหนาที่ในสมัยหนึ่ง อาจกลายเปนคนที่หยอนความสามารถในอีกสมัยหนึ่งได วิธีการท่ีจะ
แกปญหาดังกลาว คือ การพัฒนาบุคลากร เพื่อใหผูปฏิบัติงานเปนผูที่มีความรูความสามารถเหมาะสม
กับตําแหนงหนาที่อยูเสมอ อยางไรก็ตามไดมีผูใหความหมายเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรไวดังนี้      
โยเดอร (Yoder) ไดกลาววา ถาพนักงานไดพัฒนาและใชทักษะตางๆ ของเขาอยางสูงสุด และเต็ม
ความสามารถแลว เขาจะมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองมีโอกาสไดทํางานที่ใชทักษะสูงขึ้น และ            
มีความรับผิดชอบมากข้ึน92 สวนจูเลียส (Julius) ไดใหความหมายไววา การพัฒนาบุคลากร หมายถึง 
กระบวนการที่จะชวยเพ่ิมพูนความถนัด (aptitude) ทักษะ (skill) และความสามารถ (ability) ของ

                                                           
90 David C. McClelland, The Achievement Society (New Jersey : Van 

Norstrand, 1961), 67-68. 
91 Phillip Hallinger and Joseph Murphy, “Assessing the Instructional 

Management Behavior of Principals”, The Elementary of School Journal 86, 2 
(November 1985) : 223. 

92 Dale  Yoder, Personnel Principles and Policies (New Jersey : Prentice-Hall, 
Inc., 1963), 344. 
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บุคคลในองคการใหปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้น93 สําหรับการศึกษาไทยไดมีผูใหความหมายไวเชนกัน ไดแก 
ธงชัย  สันติวงษ กลาววา การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซึ่งรวมถึงกิจกรรม
ตาง ๆ ดังตอไปน้ี 1) การเพ่ิมพูนความรู ทักษะและประสบการณ เพื่อเปนประโยชนและสอดคลองกับ
ความตองการของตลาด 2) การคนหาวิธีการและเคร่ืองมือตาง ๆ ที่สรางบรรยากาศในการทํางาน 
เพ่ือกระตุนใหทรัพยากร มีความคิดสรางสรรคไดมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได 3) การสรางบรรยากาศ
ขององคการใหเปนบรรยากาศแหงการเรียนรู 4) การเพ่ิมอัตราการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด 
การเปล่ียนคานิยมใหถูกตองในเร่ืองของความรับผิดชอบ สรางจริยธรรมในอาชีพ สรางความซ่ือสัตย 
สรางวินัยโดยเฉพาะวินัยแหงตน94 สวนกรมวิชาการ กลาววา การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การจัด
กิจกรรมที่จําเปนและซับซอนอยางหนึ่ ง ที่จะสรางความม่ันใจตอคุณภาพของครูในโรงเรียน           
ถาการพัฒนาบุคลากรประสบผลสําเร็จ ก็จะสงเสริมความกาวหนาของนักเรียน และทําใหเกิด    
ความรวมมือของครูในรูปแบบตางๆ เปนลักษณะของครูที่มีคุณภาพ95 จากคําจํากัดความขางตน    
พอสรุปไดวา การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการหรือกรรมวิธีตางๆ ที่มุงจะเพ่ิมพูนความรู 
ความชํานาญ ประสบการณใหกับบุคลากรในองคการ ตลอดจนพัฒนาทัศนคติของการปฏิบัติงานให
เปนไปในทางท่ีด ีมีความรับผิดชอบตองานอันจะทําใหงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การพัฒนาบุคลากรไม
เพียงแตจะทําใหคนมีความรูความสามารถเทานั้น ยังสงใหไดผลงานสูงและเปนประโยชนตอบุคลลากร
ในการเลื่อนตําแหนงการงานอีกดวย 
 เดสเลอร (Dessler) กลาววา ทุกหนวยงานจะมีการพัฒนาบุคลากรอยูเสมอ ซึ่งมักเรียกกันวา
เปนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือความกาวหนา ทําใหสามารถปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ไมวา
จะมีบทบาทและตําแหนงในระดับใดก็ตาม96 การพัฒนาบุคลากรไมเพียงแตจะทําใหคนมีความรู
ความสามารถและทักษะในการทํางานดีขึ้นเทานั้น ยังจะสงผลใหไดผลงานสูงขึ้น อันจะเปนผลโดยตรง
ตอการพัฒนาประเทศ สวนสมาน  รังสิโยกฤษณ กลาววา การพัฒนาบุคลากร เปนสิ่งจําเปนตอ
ประสิทธิภาพของงานเปนอยางมาก กลาวคือ มีการบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขาทํางานแลวก็มิได
หมายความวา จะสามารถใหเขาทํางานไดทันทีเสมอไป จําเปนจะตองมีการอบรมแนะนําเบื้องตนแก 
ผูเขาทํางานใหม (orientation) บางกรณีอาจตองมีการอบรมถึงวิธีการทํางาน (in service training) 
ใหดวย ทั้งนี้เพราะการศึกษาท่ีไดมาจากโรงเรียน วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยนั้น สวนใหญเปนเพียง
ความรูขั้นพ้ืนฐาน และมีหลายอยางที่ไมมีสอนในโรงเรียน วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย ทําใหผูสําเร็จ
การศึกษาจากโรงเรียนวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยไมสามารถจะทํางานไดทันที ตองมีการอบรมกอนจึง

                                                           
93 Michael J. Julius, Personnel Management (Homewood : Richard D. Irwin, 

Inc., 1971), 243. 
94 ธงชัย  สันติวงษ, การบริหารทรัพยากรมนุษย, พิมพครั้งที่ 11 (กรุงเทพฯ : ประชุมชาง, 

2546), 192. 
95 กรมวิชาการ, คูมือการพัฒนาโรงเรียนเขาสูมาตรฐานการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

ศูนยกลาง, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2547), 146. 
96 Grey  Dessler, Management Fundamentals : Modern Principle and 

Practice (Virginia : Hall Company, Inc., 1982), 133. 
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จะทํางานได นอกจากนั้น เมื่อผูปฏิบัติงานไดทํางานไปนาน ๆ ประกอบกับระเบียบ หลักเกณฑ และ
เทคนิคตาง ๆ ในการทํางานไดเปล่ียนแปลงไปก็จําเปนตองมีการอบรม เพ่ือใหสามารถทํางานไดดี
เชนเดิม โดยหนวยงานเจาหนาที่หรือหนวยงานฝกอบรมของสวนราชการจะเปนผูดําเนินการเอง หรือ
อาจสงไปรับการอบรมในสวนราชการอ่ืนหรือสถาบันอ่ืนก็ได เชน สถาบันการศึกษาท้ังในและ
ตางประเทศ ทรัพยากรมนุษย ถือไดวาเปนปจจัยหนึ่งในการพัฒนาประเทศ ทั้งในปจจุบันและอนาคต
ในระบบเศรษฐกิจของโลกยุคใหมที่เปนโลกาภิวัตน ที่มีการเชื่อมโยงกันอยางใกลชิดเปนปจจัยสําคัญ
ในการพัฒนาองคการ ผูบริหารนั้น จําเปนตองมีความเขาใจทรัพยากรมนุษยที่มีอยูในองคการ เพ่ือ
สรางบรรยากาศในการทํางานที่เอ้ือตอการแสดงออกของศักยภาพบุคคล ทําใหเกิดคุณภาพชีวิต ใน
การทํางาน ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษยนี้ จะเปนกระบวนการการเรียนรูที่มีลักษณะตอเนื่องกันไป
ตลอดชีวิต97 
 การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน ผูบริหารสถานศึกษานอกจากจะรับหนาที่ในการบริหาร
โรงเรียนแลว ยังมีงานพัฒนาบุคลากรอีกงานหนึ่ง ซึ่งถือเปนหนาที่โดยตรง การพัฒนาบุคลากรใน
โรงเรียนแนวใหมนั้น มีหลักการ คือ 1) การพัฒนาตองกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงที่ตัวผู เรียน          
2) การพัฒนาตองเกิดจากความตองการของครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) การพัฒนาตองมุงเนน
ลักษณะการพัฒนาโดยยึดโรงเรียนเปนฐาน 4) การพัฒนาตองมีหลากหลายรูปแบบใหเลือกตาม  
ความเหมาะสมของแตละบุคคล 5) การพัฒนาตองสอดคลองกับภารกิจและหนาที่ที่ปฏิบัติของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 6) การพัฒนาตองดําเนินการในรูปของเครือขาย 7) การพัฒนาตองสอดคลอง
กับนโยบายและขอกําหนดของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และ 8) การพัฒนาตองกระทําอยางทั่วถึงและ
ครอบคลุมกลุมเปาหมายภายใตขอจํากัดดานงบประมาณ98 การพัฒนาบุคลากรน้ัน ไมวาจะใชวิธีการ
ใด เมื่อไดดําเนินการไปแลว ผูบริหารสถานศึกษาจะตองติดตามผล ทั้งนี้เพ่ือความเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดขึ้น หากวิธีการใดดําเนินการไปแลวไมเกิดผลตามคาดหวัง หรือไดผลตอบแทนไมคุมเวลาและคา
ลงทุนที่เสียไป จะตองนํามาคิดทบทวนเพื่อปรับปรุงวิธีการหรือเลือกใชวิธีใหมที่เหมาะสมกวาตอไป 
 3.5 การพัฒนาและเสริมสรางมาตรฐานดานวิชาการ (developing and enforcing academic 
standards) มาตรฐานทางวิชาการท่ีสูง และมีความชัดเจนจะเปนสิ่งจูงใจใหเกิดความคาดหวัง ซึ่งเปน
สิ่งจําเปนในการปรับปรุงการเรียนของนักเรียน และมาตรฐานท่ีสูงขึ้นนี้ จะแสดงใหเห็นไดจากจํานวน
นักเรียนที่เพ่ิมขึ้นของโรงเรียนในโอกาสตอไป ผูบริหารโรงเรียนมีหนาที่จะพัฒนาและดํารงไวซึ่งบรรยากาศ
ในทางบวก การปรับปรุงและพัฒนาบรรยากาศทางการเรียนการสอนจําเปนตองอาศัยทักษะท่ีจําเปนของ
ผูบริหารท่ีจะทําใหเกดิสภาพใหมๆ ซึ่งจุดประสงคสุดทายก็คือ การปรับปรุงการเรียนการสอนน่ันเอง99 

                                                           
97 สมาน  รังสิโยกฤษณ, ความรูทั่วไปเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล (กรุงเทพฯ : สํานักงาน

คณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 2549), 83-84. 
98 วีระชัย  จิวะชาติ, แนวทางการพัฒนาครูแนวใหม, เขาถึงเม่ือ 29 ธันวาคม 2556, เขาถึง

ไดจาก http://www.gotoknow.org/posts/17754 
99 Phillip Hallinger and Joseph Murphy, “Assessing the Instructional 

Management Behavior of Principals”, The Elementary of School Journal 86, 2 
(November 1985) : 224. 
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 การพัฒนาดานวิชาการของโรงเรียน จะเปนการพัฒนาที่ครบวงจร คือ 1) การพัฒนา
บุคลากรใหมีความเช่ียวชาญ ทั้งทางดานหลักสูตร ดานเทคนิคการสอน และดานการวัดผลประเมินผล
การเรียนการสอน 2) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัดควรเปนเจาภาพใน  
การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา และควรมีการประเมินการใชหลักสูตรทุกป 3) การพัฒนาการเรียนรู 
โดยกิจกรรมการสอนควรเปนแบบบูรณาการ บุคลากรทุกฝายควรมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาความรู ทักษะ 
และเจตคติในทุกสาระ 4) พัฒนาดานการวัดผลและประเมินผล เพ่ือกําหนดตัวบงชี้คุณภาพผูเรียนให
ชัดเจน หนวยงานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ควรมีการประเมินคุณภาพของผูเรียนทุกป และควรเปน
การประเมินตามสภาพจริง 5) การพัฒนาแหลงเรียนรู มีหองสมุด สื่อ อุปกรณที่สอดคลองกับ    
ความตองการของครูและนักเรียน มีการวางแผนการใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น             
6) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ควรใหมีคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจากทุกฝาย สรางความตระหนัก ความรู และความเขาใจเกี่ยวกับ
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 7) การวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ ควรมีความยึดหยุน 
ทั้งดานการจัดการเรียนการสอน และสัมพันธกับความตองการของชุมชน100 
 3.6 การจัดใหมีสิ่งสงเสริมสภาพการเรียนรู (providing incentives for learning) การจัดให
มีสิ่งสงเสริมสภาพการเรียนรู การสงเสริมบรรยากาศดานการเรียนรูของนักเรียนโดยการใหรางวัลและ
การใหการยอมรับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิดานวิชาการสูง และเมื่อนักเรียนมีการปรับปรุงผลการเรียนดี
ขึ้นอยางสม่ําเสมอ ผูบริหารตองใหโอกาสนักเรียนในการท่ีจะเปนที่ยอมรับของหองเรียนและใน
โรงเรียน โดยผูบริหารจะตองเปนผูทําหนาที่ประสานระหวางหองเรียนและโรงเรียนในดานการให
รางวัลเพื่อเปนการยืนยันวาผูบริหารใหการสนับสนุนอยางจริงจัง101 
 โรงเรียนที่มีประสิทธิภาพจะจัดใหมีสิ่งสงเสริมสภาพการเรียนรู จําเปนตองมีองคประกอบ
หลายประการ ไดแก 1) ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียนที่มีความเปนผูนําจะตองให
การสนับสนุน ใหกําลังใจแกผูใตบังคับบัญชา ตลอดจนอํานวยความสะดวกในการทํางานเพ่ือให    
การจัดการเรียนการสอนดําเนินไปอยางถูกตองเหมาะสม รับฟงปญหา และใหคําปรึกษาท่ี
สมเหตุสมผล แสดงภาวะผูนํา ใหเปนที่ประจักษทั้งครูและนักเรียน โดยแสดงใหเห็นวาเปนผู สงเสริม 
สนับสนุน เอาใจใสนักเรียนและตองตั้งใจจริงที่จะทําทุกสิ่งทุกอยางเพ่ือใหนักเรียนสามารถเรียนรูได
อยางมีประสิทธิภาพ 2) สรางบรรยากาศในโรงเรียนในทางบวก โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการปรับปรุง
การเรียน ผูบริหารโรงเรียนมีหนาที่ปรับปรุงบรรยากาศของโรงเรียนมากกวาคนอ่ืนๆ สวนครูมีหนาที่
สรางบรรยากาศที่ดีเหมือนกับผูบริหารโรงเรียน แตเปนในหองเรียน 3) ตั้งความหวังในตัวนักเรียน 
ผูบริหารและครูในโรงเรียน จะตองตั้งความหวังทางดานวิชาการและพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียน

                                                           
100 ศิริกุล  นามศิริ, “การพัฒนางานวิชาการดวยหลักการบูรณาการในโรงเรียน : การวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม” (ดุษฎีนิพนธปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2552), 78. 

101 Phillip Hallinger and Joseph Murphy, “Assessing the Instructional 
Management Behavior of Principals”, The Elementary of School Journal 86, 2 
(November 1985) : 224. 
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ไวสูงเสมอ ซึ่งอาจออกในรูปของคําพูด ภาษาทาทางหรือการใชสัญลักษณเพ่ือใหนักเรียนทราบและ
ตระหนักวา โรงเรียนต้ังความหวังในตัวนักเรียน นอกจากน้ันการแสดงออกใหนักเรียนไดรูวาครูสนใจ 
หวงใย และเชื่อถือในตัวนักเรียนยังเปนสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหนักเรียนประสบความสําเร็จอีกทาง
หนึ่ง 4) มีวิธีการพัฒนาและประเมินผลความเจริญงอกงามของนักเรียนอยางเปนลําดับ มีนักเรียน
จํานวนมากในโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีสมัครเขาเรียนโดยไมมีจุดหมาย ไมมีแนวความคิดเกี่ยวกับโอกาส
ในการประกอบอาชีพ ไมสนใจที่จะใชความสามารถ และไมมีความสนใจในการเรียน ดังนั้น ผูปกครอง
และครูจะตองริเริ่ม สนับสนุนใหนักเรียนประสบความสําเร็จ ครูจะตองยอมรับวานักเรียนแตละคน
เรียนอยูในระดับท่ีแตกตางกัน ดังนั้น การใชยุทธวิธีในการจัดการเรียนการสอนหลายๆวิธี จะสามารถ
สนองความแตกตางและความตองการระหวางบุคคลของนักเรียนได 5) การใชรางวัลและผลตอบแทน
เพ่ือสรางแรงจูงใจ โรงเรียนจะตองมีระบบของการใหแรงเสริมเปนรางวัลอยางเดนชัด และเปน
ทางการแกนักเรียนที่ประสบความสําเร็จ เปนคนดี และนําชื่อเสียงมาสูโรงเรียน เชน การประกาศเปน
ทางการ หรือ การจัดแสดงผลงานของนักเรียนที่ไดรับรางวัล หรือไดรับคํายกยองชมเชย สรรเสริญ 
และโรงเรียนจะตองใสใจนักเรียนที่นักเรียนไดเปนเลิศ เพ่ือเปนแรงกระตุนใหนักเรียนมีความพยายาม
และดํารงไวซึ่งความสําเร็จตลอดไป 6) มีการจัดกิจกรรมท่ีดีใหกับนักเรียน เชน ชุมนุมตางๆ เวที   
การแสดงออกของนักเรียน กีฬา เปนตน ซึ่งมีความสําคัญตอการสรางบรรยากาศของโรงเรียน 
กิจกรรมเหลานี้ถือเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรของโรงเรียนเหมือนกับวิชาอ่ืนๆ 7) มีบริการดาน      
การแนะแนวการศึกษาและอาชีพในโรงเรียน บริการดังกลาว สามารถชวยเหลือนักเรียนที่ประสบ
ปญหาอุปสรรคท้ังทางดานการปรับตัวใหเขากับสังคมในโรงเรียน ดานการเรียน การศึกษาตอ รวมถึง
การออกไปประกอบอาชีพตามความสนใจของนักเรียน ทั้งนี้ บุคลากรที่ทําหนาที่ในการแนะแนว 
จําเปนตองมีความผูเชี่ยวชาญทางการใหคําปรึกษา และใหความชวยเหลือนักเรียน102 การจัดใหมีสิ่งที่
สงเสริมสภาพการเรียนรูสําหรับนักเรียน นับวามีความสําคัญสูงสุดประการหน่ึงของผูบริหารโรงเรียน 
เนื่องจากเปนภารกิจหลักท่ีจะนําไปสูการจัดการศึกษาภายในโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ประสิทธิภาพการสอน 
 
ความหมายของประสิทธิภาพการสอน 

กูด (Good) ไดใหความหมายของประสิทธิภาพการสอนไววา ประสิทธิภาพการสอน หมายถึง 
การใชแผนการสอนหรือวธิีการสอนซึ่งทําใหผูเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ตองการ103 สวน
เกรย (Gray) เสนอวาประสิทธิภาพการสอน หมายถึง ระบบการสอน (efficiency of system) โดย
พิจารณาที่ประสิทธิภาพและความคุมทุนประกอบกัน (cost effectiveness) ดังนั้น ประสิทธิภาพการ
                                                           

102 วันทนา  เมืองจันทร, ปจจัยเสริมสรางประสิทธิภาพในกับโรงเรียน (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนา
พานิช, 2531), 9-12. อางถึงใน อุษณีย  โชติวิเชียร, “พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของหัวหนากลุม
วิชาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตางกันของโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี” (สารนิพนธปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546), 45-47. 

103 Carter V. Good, Dictionary of Education, 2nd ed. (New York : McGraw - Hill 
Book Company,1973), 589. 
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สอนตามความหมายนี้จึงประกอบดวยองคประกอบ 3 สวน คือ ความสามารถดานการสอนของครู 
ความสามารถในการเรียนรูของนักเรียน และความสามารถดานการจัดการและจัดการระบบของ
ผูบริหาร104 สวนโบรฟ (Brophy) กลาววา ประสิทธิภาพ หมายถึง ครูที่สามารถสอนใหนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูและสามารถนําความรูที่เรียนไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 105 สวน      
ไปเปอร (Piper) เสนอวาประสิทธิภาพการสอน หมายถึง ความสามารถของครูที่จะทําใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูโดยพิจารณาจากจํานวนนักเรียนที่เรียนรูวามีจํานวนมากนอยเพียงใด106 สําหรับนักวิชาการ
ของไทยไดกลาวเกี่ยวกับความหมายของประสิทธิภาพการสอน ดังนี้ เฉลิมพล  โพธิ์ศรี ไดให
ความหมายของประสิทธิภาพการสอนวา หมายถึง ความสามารถของครูในการปฏิบัติการสอน เพ่ือให
นักเรียนบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไว ตามความสามารถและความถนัดของนักเรียนแตละคน107 สวน
กอบศักดิ์  มูลมัย กลาววา ประสิทธิภาพการสอน หมายถึง กระบวนการสอนและสิ่งที่เกี่ยวของกับ
การสอนซึ่งมีผลทําใหผูเรียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดมุงหมายของการสอนที่วางไว108 และ
วิโรจน  สารัตนะ กลาววา ประสิทธิภาพการสอน หมายถึง ความสามารถของครูในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียน เพื่อสงเสริมนักเรียนใหมีพัฒนาการทุกดานทั้งรางกาย สมอง 
อารมณ และสังคมตลอดจนทําใหนักเรียนไดรับผลสําเร็จตามเปาหมายของหลักสูตร109 
 สรุป ความหมายของประสิทธิภาพการสอนดังที่ยกมาดังกลาวขางตน อาจสรุปความหมาย
ของประสิทธิภาพการสอนไดเปน 2 ลักษณะ คือ ความหมายในวงกวาง และความหมายในทางแคบ 
ประสิทธิภาพการสอนในวงกวางหมายถึง ความสามารถของครู ผูบริหารโรงเรียน และตัวนักเรียนที่จะ
รวมกันจัดกิจกรรมหรือดําเนินการทางการศึกษาเพ่ือสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนใหบรรลุจุดประสงค

                                                           
104 W. S. Gray, “The efficiency and effectiveness of knowledge,” The 

efficiency and effectiveness of teaching in higher education (London : Institute of 
Education, 1987), 224. 

105 James H. Stronge, Qualities of Effective Teachers, 2nd ed. (New York : 
associate for Supervision and Curriculum Development, 2007), 57. 

106 D. W. Piper, The efficiency and effectiveness of teaching in higher 
education (London : Institute of Education,1978), 236. 

107 เฉลิมพล  โพธิ์ศรี, “การวิเคราะหองคประกอบปจจัยที่สงเสริมประสิทธิภาพการสอนของ
ครูคณิตศาสตรในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดศรีสะ
เกษ” (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2546), 11. 

108 กอบศักดิ์  มูลมัย, “ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับ
ประสิทธิภาพการสอนของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประทุมธานี เขต 1” 
(วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2554), 25. 

109 วิโรจน  สารัตนะ, โรงเรียน : องคกรแหงการเรียนรู กรอบแนวคิดเขาทฤษฎีทางการ
บริหารการศึกษา, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : ทิพยวิสุทธิ์, 2547) 12. 
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ตามท่ีหลักสูตรกําหนดไวโดยมีการสูญเปลานอยที่สุด สวนความหมายในทางแคบประสิทธิภาพ     
การสอน หมายถึง ความสามารถของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสิ่งที่เกี่ยวของกับ
กิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือใหผู เรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดประสงคของการสอนท่ี
กําหนดไว 
 
หลักการ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอน 

ประสิทธิภาพการสอน จะเกิดผลดีและมีความชัดเจนน้ันตองมีโครงสรางหรือองคประกอบที่
ครอบคลุมประเด็นตาง ๆ ของลักษณะพฤติกรรมการสอน ดังนั้น การสอนที่ทําให เกิดประสิทธิภาพ 
เพ่ือบรรลุผลตามความมุงหมายนั้น ขึ้นอยูกับปจจัยหลายๆอยาง ดังนี้ สวาทซ (Schwartz) กลาวถึง
เกณฑในการคํานึงถึงประสิทธิภาพการสอนซึ่งประกอบดวย 4 องคประกอบ คือ 1) ความสามารถท่ี
จะสื่อสารอยางมีประสิทธิผล (ability to communicate effectively) ซึ่งประกอบดวยการพูดที่
ชัดเจน การจัดเนื้อหาวิชารูปแบบการสอน การกระตุนใหนักศึกษาไดคิด 2) มีความรูดีในสาขาวิชาที่
สอน (knowledge of the field) กลาวคือมีความรูพ้ืนฐานที่ดีในเนื้อหาวิชาเชนเดียวกับมีความรอบรู
ในเนื้อหาใหม ในสาขาวิชาน้ันๆ 3) มีความเขาใจในเทคนิคการประเมินผล (instructor’s evaluation 
techniques) เชน ความยุติธรรมในการใหคะแนน ความยุติธรรมของแบบสอบ การใหขอมูล
ปอนกลับแกผูเรียนทันทีทันใดหลังจากสอน 4) ลักษณะนิสัยสวนตัว (personal attributes) เชน 
ความกระตือรือรน การแสดงออกซึ่งความเช่ือมั่น การแสดงออกดวนสมองและดานรางกายที่มีพลัง 
การแตงตัวเหมาะสมกับบทบาทความเปนครู เปนคนใจคอกวางขวาง เมตตากรุณา110 บลูม (Bloom) 
ไดเสนอองคประกอบของการสอนท่ีมีประสิทธิภาพไว 4 ประการ คือ 1) การชี้แนะ (clues) หมายถึง 
การบอกจุดมุงหมายของการเรียนการสอน คือ อธิบายใหนักเรียนเห็นชัดเจนต้ังแตตนวา เมื่อนักเรียน
เรียนแลวจะมีความสามารถอยางไรบาง การเรียนที่จะทําใหมีความสามารถดังกลาวนั้นจะตองเรียนรู
อยางไร ครูจะตองบอกถึงกิจกรรม ขั้นตอน และวิธีการท่ีเหมาะสมสําหรับนักเรียนแตละคนอยาง
ชัดเจน 2) การเสริมแรง (reinforcement) เปนการดําเนินการสอนของครูที่ตองอาศัยหลักจิตวิทยา 
การเสริมแรงที่ดีนั้น ควรประกอบดวยการเสริมแรงท้ังทางบวกและทางลบ เชน การชมเชย การตําหนิ 
การใหรางวัลและการลงโทษ ซึ่งถือเปนพฤติกรรมของครูที่ควรดําเนินการในระหวางการเรียนการสอน 
3) การมีสวนรวม (participation) หมายถึง การใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน เชน      
การโตตอบระหวางครูกับนักเรียน การสงเสริมใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติดวยตนเอง และการสนับสนุนให
นักเรียนไดทํางานกลุม 4) การใหขอมูลปอนกลับและการแกไขขอบกพรอง (feedback and 
correction) เปนพฤติกรรมการสอนของครูที่เกี่ยวของกับการวินิจฉัยผลการเรียน และแกไขปรับปรุง
ในสวนที่ผูเรียน ยังบกพรองอยู การสอนที่ดีจะตองมีการวัดผลการประเมินผลและใหขอมูลปอนกลับ
แกนักเรียน เชน การทดสอบหลังเรียน การแจงผลการสอบหรือขอบกพรองใหนักเรียนทราบทันที 

                                                           
110 Lita Linzer Schwartz, “Criteria for Effective University Teaching”, Improving 

College and University Teaching 28, 3 (1980) : 120 - 121. 
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และชวยปรับปรุงแกไขคุณภาพการเรียนรูของนักเรียนควบคูไปดวย111 บีช และรีนฮารทซ (Beach 
and Reinhartz) ไดกําหนดโครงสรางของประสิทธิภาพการสอนเพ่ือประเมินการปฏิบัติงานของครู 
โดยจําแนกเปน 6 องคประกอบ ดังนี้ 1) ความชัดเจนในการจัดการเรียนการสอน (clarity of 
instruction) เปนการพิจารณาพฤติกรรมการสอนของครูในดานการวางแผนการสอนวามีหรือไม ครูที่
มีประสิทธิภาพการสอน ควรมีหลักฐานเกี่ยวกับการจัดระบบการสอน การใชตัวอยางและภาพแสดง
มโนทัศนที่เปนนามธรรมใหงายตอการเขาใจ มีความรูในวิชาที่สอน และทบทวนกระบวนการสอนอยู
เสมอ 2) ความกระตือรือรนระหวางการเรียนการสอน (enthusiasm during instruction) ครูที่มี
ประสิทธิภาพการสอนควรมีพฤติกรรมสนุกสนานกับงานสอนของตนเอง สรางบรรยากาศของความ
กระตือรือรน การทําบรรยากาศการเรียนใหสนุก และมีเจตคติที่ดีตอนักเรียน 3) การแสดงความใสใจ
ในงาน (task orientation) ครูที่มีประสิทธิภาพควรมีพฤติกรรมที่แสดงความใสใจในงานสอน ซึ่ง
ประกอบดวยงานที่ตองปฏิบัติกอนสอน ปฏิบัติระหวางสอนและปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดการสอน  4) การใช
กลวิธีการสอน (instructional strategies) ครูที่มีประสิทธิภาพควรใชเทคนิคการสอนท่ีแตกตางกันไป
ตามเน้ือหาวิชา ระดับพัฒนาการของผูเรียนและแบบการเรียนรูของแตละบุคคล  5) มีปฏิสัมพันธกับ
นักเรียน (interaction with student) ครูที่มีประสิทธิภาพควรมีบรรยากาศในทางบวกสําหรับ    
การเรียน การคิดของนักเรียน มีสัมพันธภาพระหวางครูกับนักเรียน มีความยุติธรรมเปดเผย และ
ตรงไปตรงมา เชน การส่ือความหมายไปยังนักเรียนใหตระหนักวาตัวนักเรียนมีคุณคาและศักดิ์ศรี    
6) การใชคําถามที่นาสนใจ (use of interesting question) เปนพฤติกรรมของครูที่เกี่ยวของกับ  
การต้ังคําถามของครู คําถามท่ีดีควรเปนคําถามท่ีนาสนใจ และกระตุนการเรียนรู เชน คําถามแบบ
ปลายเปด คําถามแบบปลายปด เปนตน112 มารช และ ฮอชวาร (Marsh and Hocevar) ไดทํา    
การวิจัยและสรุปองคประกอบของการสอนที่มีประสิทธิภาพเปน 9 ประการ คือ 1) คุณคาของ     
การเรียน ไดแก เนื้อหาวิชานาสนใจไดเรียนรูสิ่งที่มีคุณคา เพ่ิมความสนใจในเน้ือหาวิชาเรียน และ
เขาใจเน้ือหาวิชา 2) การจัดระบบของเนื้อหาวิชา ไดแก การอธิบายที่ชัดเจน อุปกรณการสอน
นาสนใจ  บอกวัตถุประสงคการสอน และจัดทําเอกสารประกอบการสอน 3) ความกระตือรือรน ไดแก 
ครูมีความกระตือรือรนในการสอน เปนคนคลองแคลว มีอารมณขัน และมีรูปแบบการสอนท่ีนาสนใจ 
4) ความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน ไดแก กระตุนใหมีการอภิปรายในชั้นเรียนใหนักเรียนมีสวน
รวมในการเรียนการสอน กระตุนใหนักเรียนตั้งคําถามและหาคําตอบ และกระตุนใหนักเรียนมี
ความคิดริเริ่ม 5) ความเห็นอกเห็นใจของครูที่มีตอนักเรียน ไดแก แสดงความเปนเพ่ือนกับนักเรียน 
ยินดีชวยเหลือนักเรียน และใหความสนใจนักเรียนแตละคน  6) ความรอบรูทางวิชาการ ไดแก      
การเปรียบเทียบความแตกตางและการประยุกตใชความรูพ้ืนฐานและมโนทัศน การชี้ ใหเห็นถึง
ประเด็นตางๆ และการอภิปรายถึงความกาวหนาของเน้ือหาวิชา 7) การสอบและการใหคะแนน ไดแก 
การใชผลการสอนเปนขอมูลปอนกลับที่มีคุณคา  การทดสอบที่เหมาะสมและยุติธรรม และ          

                                                           
111 Benjamin S. Boom, Human characteristics and school learning (New York 

: McGraw – Hill, 1976), 115-127. 
112 D. M. Beach, and J. Reinhartz, “Using criteria of effective teaching to jude 

teacher performance,” NSSAP Bulletin (1987) : 32-33. 
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การทดสอบท่ีเนนเนื้อหาวิชา 8) การกําหนดงานใหนักเรียน ไดแก การใหการบาน การใหอานหนังสือ
อานประกอบ เพ่ือชวยเสริมความเขาใจในบทเรียน 9) การใหงาน ไดแก การพิจารณาความยากงาย
ของเนื้อหาวิชา ภาระงานของนักเรียน (นอย-มาก) การเสนอเน้ือหาวิชา (ชา-เร็ว) และเวลาสําหรับ
นักเรียนทํางานที่ไดรับมอบหมาย113 คีเรียคูย (Kyriacou) ไดเสนอการสรางกรอบความคิดในการวิจัย
เรื่องการสอนที่มีประสิทธิภาพโดยไดแสดงขอบขายในการนําไปศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอน
ซึ่งเนนกระบวนการในหองเรียน ขอบขายนี้ ไดจัดแบงการวิเคราะหออกเปน 3 ระดับที่เปน
องคประกอบรวมกันดังนี้ 1) การวิเคราะหระดับพ้ืนผิว (a surface level it analysis) เนนความคิด
เรื่องการเรียนการสอน (quality of instruction : QI) ซึ่งหมายถึง ขอบเขตปฏิสัมพันธของผูสอน 
และภาระงาน (tasks) ที่สงผลสนับสนุนพัฒนาการของผลผลิตที่ตองการยกระดับ ในระดับนี้กลาวไว
วาการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งในท่ีนี้คือ อิทธิพลของตัวแปรตอกระบวนการผลิต จะขึ้นอยูกับการให
เวลานักเรียนท่ีใชในการเรียนครั้งหนึ่งๆ (ALT) และคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน (QI)        
2) การวิเคราะหระดับจิตวิทยา (a psychological level of analysis) การวิเคราะหระดับนี้ จะเนน
มโนคติ หลักการ และกระบวนการเชิงจิตวิทยา ที่จะชวยอธิบายวา กระบวนการเรียนการสอนมี
อิทธิพลตอผลผลิตอยางไร ตัวอยางของมโนมติหลักการเชิงจิตวิทยา  เชน ความต้ังใจ ความจํา      
การถายโยง การเสริมแรง การจําแนก และกระบวนการรับรูสารสนเทศ  ระดับนี้ตองการทําใหเห็น
ภาพชัดวาความสัมพันธระหวางตัวแปร กระบวนการ และเงื่อนไขทางจิตวิทยาเปนสิ่งจําเปนสําหรับ
การทําใหการเรียนรูเกิดข้ึน และเง่ือนไขทางจิตวิทยาไดรับการอธิบายขยายไปในระดับของแตละคน
ในเทอมของสภาวะเชิงจิตวิทยาของนักเรียนคนน้ันๆ ควบคูกับธรรมชาติของการเรียนรู ซึ่งในเร่ืองนี้มี
คนนําไปสรางเปนรูปแบบของจิตวิทยาการเรียนการสอนเปนจํานวนมาก  3) การวิเคราะหระดับ
การศึกษา (a pedagogical level of analysis) การวิเคราะหการสอนระดับนี้โดยภาพรวมแลวจะ
เนน 2 เรื่อง คือ (1) ทักษะการสอน เกิดมาจากการศึกษาท่ีพยายามจะสํารวจลักษณะของการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพโดยมองวาการสอนเปนกิจกรรมเชิงการจัดการ (managerial activity) (2) ปฏิสัมพันธ
ระหวางการรับรูของผูสอนและลักษณะของประสบการณการเรียนรู 114 ประสิทธิภาพการสอนของ
ครูผูสอน (teaching efficiency) ของครูในโรงเรียนประถมศึกษา ในความสามารถของครูจากการ
สังเคราะหของนาวา สุขรมย ตามแนวคิดของอารมสตรอง (Armstrong) และเบอรลิเนอร และทิคู
นอฟ (Berliner & Tikunoff) มี 9 ดาน ดังนี้ 1) ความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน หมายถึง 
ปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียนที่แสดงออกถึงความผูกพัน มีความเขาใจตอกันเปนอยางดี เชน การ
สรางความเปนกันเองกับนักเรียน การใหความชวยเหลือนักเรียนดานตางๆ การไตถามทุกขสุข
นักเรียนเสมอ 2) การจัดการเรียนการสอน หมายถึง กิจกรรมทุกอยางที่ครูและนักเรียนรวมกันกระทํา

                                                           
113 ภิญโญ  สุทธิพิทยศักดิ์, “พฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารกับประสิทธิภาพการสอนของ

ครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักเขตพ้ืนที่การศึกษาอุทัยธานี” (วิทยานิพนธปริญญาการครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค , 2552),  
41-42. 

114 Chris Kyriacou, “'Conceptualizing Research on Effective Teaching”, British 
Journal of Educational Psychology 55, 2 (June 1985) : 148-155. 
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ขึ้น เพ่ือใหการเรียนการสอนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ นักเรียนเกิดการเรียนรูและบรรลุตาม
วัตถุประสงคการสอนที่กําหนดไว เชน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางมีขั้นตอน การมี
ความสามารถปรับบทเรียนใหเขากับลักษณะนักเรียนที่สอน  การเตรียมการสอน การสรุปบทเรียน   
3) การใชจิตวิทยาการเรียนรู หมายถึง การนําทฤษฎีการเรียนรู กระบวนการเรียนรู ธรรมชาติ       
การเรียนรู การคิด การแกปญหา การจํา การลืม รวมถึงปญหาตางๆเก่ียวกับการเรียนรูมาใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู เชน การใหคําชมเชย การแจงจุดมุงหมายการเรียนการสอน การสอนจากรูปธรรม
ไปหานามธรรม 4) กลวิธีการสอน หมายถึง วิธีการท่ีครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใชเทคนิค      
การสอน เนื้อหา วิธี และสื่อการสอน เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม บรรลุจุดประสงค
ของการสอน เชน การมีทักษะการสอน การปรับปรุงวิธีการสอนใหเหมาะกับผูเรียน การสอดแทรก
ขาว เหตุการณ ใหสอดคลองกับสิ่งที่สอน 5) การควบคุมชั้นเรียน หมายถึง วิธีการท่ีครูใชควบคุมชั้น
เรียน เพ่ือใหนักเรียนอยูในหองเรียนอยางมีความสุข มีระเบียบวินัย เชน การชวยเหลือนักเรียนที่มี
ปญหา การตอบสนองความตองการของนักเรียนตามควรแกเหตุการณ 6) บรรยากาศชั้นเรียน 
หมายถึง สภาพแวดลอมในชั้นเรียนที่เอ้ือตอการเรียนการสอน นาอยู สบายตา สบายใจ และสะอาด
สวยงาม เชน หองเรียนมีความสะอาด หองเรียนมีแสงสวางเพียงพอ  7) การใหความเปนธรรม 
หมายถึง การที่ครูปฏิบัติตอนักเรียนดวยความยุติธรรม ถูกตอง ชอบดวยเหตุผลโดยเทาเทียมกัน เชน 
การใหความเปนกันเองกับนักเรียนเทาเทียมกัน การยกยองชมเชยผลงานนักเรียนทุกคนตามควรแก
โอกาส 8) การวัดผลและประเมินผล หมายถึง การใชเครื่องมืออยางใดอยางหน่ึง ในการคนหาหรือ
ตรวจสอบ เพ่ือใหไดขอมูลซึ่งเปนปริมาณหรือคุณภาพ ที่มีความหมายแทนพฤติกรรมหรือผลงานที่
นักเรียนแสดงออกมา แลวนําเอาขอมูลที่ไดจาการวัดมาพิจารณาเพ่ือหาขอสรุปหรือขอตัดสินเกี่ยวกับ
ความรูความสามารถของผูเรียน เชน การวัดผล และการประเมินผลการเรียนการสอน การตรวจสอบ
ความรูพ้ืนฐานกอนสอน 9) บุคลิกลักษณะครู หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางที่รวมกันขึ้นเปนตัวบุคคลของ
ครู เชน รูปราง หนาตา กิริยาทาทาง การพูด การแตงกาย การแสดงออกทางอารมณ 115 และ       
บอริช (Borich) ไดเสนอกรอบความคิดเพ่ือการศึกษาประสิทธิภาพการสอนของครูในชั้นเรียน โดย
ประเมินจากพฤติกรรมหลัก (key behaviors) 5 ดาน ไดแก 1) การสรางความชัดเจนในบทเรียน 
(lesson clarity) ประกอบดวยตัวบงชี้ (indicators) ที่สําคัญคือ การแจงจุดประสงคการเรียนรู การ
นํานักเรียนเขาสูมโนทัศนใหม การตรวจสอบงานและความรูเดิมของนักเรียน การใหคําแนะนําในการ
เรียนแกนักเรียนอยางชัดเจน การรูความสามารถของนักเรียน และสอนนักเรียนตามความสามารถที่มี
อยู การยกตัวอยางแสดงภาพประกอบและการสาธิต การทบทวนและสรุปบทเรียน  2) การสราง
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย (instructional variety) ประกอบดวยตัวบงชี้ที่สําคัญคือ 
การใชเครื่องมือหรืออุปกรณสรางความสนใจในการเรียน การแสดงความกระตือรือรนและความมี
ชีวิตชีวาในการสอน การใชกิจกรรมการสอนที่หลากหลาย การใหรางวัลและสงเสริมแรงตางๆ การใช

                                                           
115 นาวา  สุขรมย, “ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการกับประสิทธิภาพการสอน

ของครูโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคาย เขต 2” (วิทยานิพนธ
ปริญญาการครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏอุดรธานี, 2550), 8. 



 
 

45 

 

คําถามและปญหาที่หลากหลายและการใหโอกาสนักเรียนแสดงความคิดเห็น 3) การแสดงความใสใจ
ในงานสอน (teaching task orientation) ประกอบดวยตัวบงชี้ที่สําคัญคือ การพัฒนาหนวยการ
เรียน หรือแผนการสอนที่สอดคลองกับหลักสูตร การจัดการในดานบริหารหรืองานธุรการอ่ืนๆไดอยาง
มีประสิทธิภาพ โดยไมมีผลตองานการสอนที่ปฏิบัติอยู การไมหยุดหามปรามพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม
ของนักเรียนในขณะสอน การเลือกวิธีสอนไดเหมาะสมกับจุดประสงคการเรียนรู การกําหนดวงจรการ
ทบทวน การแจงผลการเรียนและการทดสอบที่เปนระบบแนนอน  4) การทําใหกระบวนการเรียนรู
ของนักเรียนมีประสิทธิภาพ (engagement in the learning process) ประกอบดวยตัวบงชี้ที่สําคัญ
คือ การวัดผลและประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน การใหขอมูลปอนกลับในโอกาสท่ีเหมาะสม  
การใชกิจกรรมการเรียนเปนรายบุคคลและเปนกลุม การใหคําชมเชยที่มีความหมาย การควบคุม 
ติดตาม และตรวจสอบความกาวหนาในการเรียนของนักเรียน  5) การสงเสริมใหนักเรียนประสบ
ความสําเร็จ (student success rate) ประกอบดวย ตัวบงชี้ที่สําคัญคือ การกําหนดเน้ือหาหนวย 
การเรียน หรือแผนการสอนที่สอดคลองกับลําดับขั้นการเรียนรู การใหคําตอบที่ถูกตองแกนักเรียนที่
ตอบถูกบางสวน ตอบถูกแตไมแนใจ และตอบไมถูก ในทันทีทันใด การจัดแบงเนื้อหาการเรียนรูเปน
สวนยอยๆ ใหเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนเปนรายบุคคล การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใหมให
นอยลงและงายตอการเขาใจ116 
 ดวยแนวความคิดเกี่ยวกับองคประกอบของประสิทธิภาพการสอนดังที่กลาวมาแลวขางตน 
จะเห็นไดวานักวิชาการแตละทานไดกําหนดองคประกอบของประสิทธิภาพการสอนไวอยางสอดคลอง
กัน ดังจะเห็นไดจากพฤติกรรมการสอนยอยๆ ซึ่งถือเปนตัวบงชี้ประสิทธิภาพการสอนท่ีนักวิชาการ 
แตละทานไดนําเสนอไว ลวนแตมีลักษณะที่เหมือนกันเปนสวนใหญ สวนความแตกตางของ         
การกําหนดองคประกอบประสิทธิภาพการสอนที่พบมักจะเปนความแตกตางในดานการนําเสนอ
พฤติกรรมหลัก (key behaviors) ซึ่งขึ้นอยูกับนักวิชาการแตละทานวาจะจัดกลุมของพฤติกรรม   
การสอนยอยหรือตัวบงชี้ประสิทธิภาพการสอนในลักษณะใด ดังนั้น การนํากรอบความคิดเกี่ยวกับ
องคประกอบประสิทธิภาพการสอนของนักวิชาการทานใดทานหนึ่งมาเปนแนวทางในการศึกษา    
เพ่ือการประเมินประสิทธิภาพการสอน หรือจะสรางกรอบความคิดขององคประกอบประสิทธิภาพ  
การสอนขึ้น จึงจะไมนาจะใหผลท่ีแตกตางกัน อยางไรก็ตามสําหรับการวิจัยครั้งนี้ ไดเลือกศึกษา
ประสิทธิภาพการสอนตามกรอบความคิดโครงสรางประสิทธิภาพการสอนของบอริช (Borich) 
เนื่องจากแนวคิดดังกลาวมุงเนนการศึกษาประสิทธิภาพการสอนในชั้นเรียนอยางแทจริง 
 
การประเมินประสิทธิภาพการสอน 
 การศึกษาประสิทธิภาพการสอนใหไดผลที่แมนตรงและมีความนาเชื่อถือนั้น ผูที่ทําการศึกษา
จะตองเลือกแหลงผูใหขอมูลที่เชื่อถือได และเลือกวิธีการประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เหมาะสม 
ทั้งนี้เพ่ือประโยชนสูงสุดซึ่งจะไดรับจากการศึกษาประสิทธิภาพการสอนน่ันเอง 
 

                                                           
116 G. D. Borich, Effective teaching methods (R.R Donnelley & Sons, 2004), 

11-21. 
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    1) วิธีการประเมินประสิทธิภาพการสอน 
    วิธีการประเมินประสิทธิภาพการสอน เปนวิธีการเพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลสําหรับการประเมิน
ประสิทธิภาพการสอน ซึ่งมีวิธีการตางๆหลายวิธี เชน  การสัมภาษณพูดคุย การใชเครื่องมือ
โสตทัศนูปกรณ และการใชแบบสอบถาม นอกจากนี้ยังสามารถใชวิธีการสังเกต และการพิจารณาจาก
เอกสารตางๆที่เก่ียวของมาเปนวิธีการประเมินประสิทธิภาพการสอนไดอีกดวย117 สําหรับ บรัสแคมพ 
แบรนแดนเบิรก และ โอรี่ (Braskamp Brandenberg and ory) ไดเสนอวิธีการเพ่ิมเติมจากท่ีกลาว
มาแลว โดยใหใชวิธีการเขียนประเมิน (written appraisals) และการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(tests of achievements) เปนวิธีการประเมินประสิทธิภาพการสอนไดอีกทางหน่ึง อยางไรก็ตาม
วิธีการประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เหมาะสม และนิยมใชกันอยางกวางขวาง สรุปได 5 ประการ 
คือ การสัมภาษณ การใชเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ การใชแบบสอบถาม การสังเกต และการพิจารณา
ทบทวนจากเอกสารตางๆที่เก่ียวของดังมีรายละเอียดตอไปนี้ กลาวคือ 
    (1) การสัมภาษณ เปนวิธีการใหไดมาซึ่งขอมูลเพ่ือการประเมินประสิทธิภาพการสอนดวย
การสนทนาพูดคุยกับบุคคลท่ีเปนแหลงขอมูล ไดแก ตัวครูผูสอน เพ่ือนครูนักเรียนหรือผูบังคับบัญชา 
เปนตน วิธีนี้จัดเปนวิธีที่งายและสะดวกท่ีสุด แตก็มีขอจํากัดบางประการ กลาวคือ ผูใหขอมูลมักไมให
ขอคิดเห็นที่ตรงไปตรงมา นอกจากนี้การพูดคุยหรือการสัมภาษณ ยังไมเหมาะสมที่จะทําเปน
รายบุคคล เพราะจะทําใหรูสึกวาเปนการกลาวหรือวิจารณรายบุคคลเกินไป 
    (2) การใชเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ เปนวิธีการใชเครื่องมือหรืออุปกรณตางๆทางดาน
เทคโนโลยีการสื่อสารมาใชประกอบการเก็บขอมูลเพ่ือการประเมินประสิทธิภาพการสอน ไดแก 
วิดีโอเทป และเทปบันทึกเสียง เปนตน ในปจจุบันการใชเครื่องมือโสตทัศนูปกรณจัดเปนวิธีการท่ีให
ขอมูลไดถูกตองมากที่สุด แตก็มีปญหาสําคัญในดานระยะเวลาการเก็บขอมูลความยุงยากในการเก็บ
รวบรวมขอมูลและคาใชจายที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
    (3) การใชแบบสอบถาม เปนวิธีการไดมาซึ่งขอมูลเพื่อการประเมินประสิทธิภาพการสอนท่ี
นิยมใชกันมากที่สุด ทั้งนี้เพราะแบบสอบถามมีลักษณะเปนขอความและใหผูที่เกี่ยวของซ่ึงเปน
แหลงขอมูลเปนผูตอบ ดังนั้น จึงสรางไดงายใชไดสะดวกและสามารถเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางท่ีมี
จํานวนมากๆไดเปนอยางดี อยางไรก็ตาม การใชแบบสอบถามมีขอจํากัดที่การสรางแบบสอบถามให
คุณภาพดีนั้นมักจะทําไดยาก โดยเฉพาะความตรง (validity) เกี่ยวกับโครงสรางที่ใชชี้ประสิทธิภาพ
การสอนของครู และความคลุมเครือของคําถามที่ใชวัด สวนแบบสอบถามที่ใชกันเปนสวนใหญมักเปน
แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 
    (4) การสังเกต เปนวิธีการเพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลเพ่ือการประเมินประสิทธิภาพการสอนอีก
วิธีหนึ่งโดยผูประเมินเปนผูดูพฤติกรรมและกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งของครูและนักเรียนในชั้น

                                                           
117 บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์, การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย (กรุงเทพฯ 

: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ , 2535), 12. อางถึงใน ภิญโญ  สุทธิพิทยศักดิ์, 
“พฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารกับประสิทธิภาพการสอนของครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักเขตพ้ืนที่
การศึกษาอุทัยธานี” (วิทยานิพนธปริญญาการครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค, 2552), 43. 
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เรียนโดยตรง วิธีนี้ถึงแมวาจะเปนวิธีที่ไดขอมูลที่เที่ยงตรงและนาเชื่อถือ แตก็มีขอจํากัดที่ความชํานาญ
ของผูสังเกต ระยะเวลาการสังเกต และสัมพันธภาพหรือความเขาใจอันดีระหวางผูสังเกตและผูถูก
สังเกต 
    (5) การพิจารณาทบทวนจากเอกสารตางๆที่เกี่ยวของ เปนวิธีการนําเอาเอกสารหรือ
หลักฐานตางๆที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนของครูมาพิจารณาตีคา วิธีนี้ จัดเปนวิธีที่นาเชื่อถือได 
อีกวิธีหนึ่ง เพราะพิจารณาจากเอกสารหลักฐานที่ สามารถยืนยันได แตสําหรับการประเมิน
ประสิทธิภาพการสอนไมควรยึดวิธีนี้ เปนหลักในการประเมิน ทั้งนี้ เพราะในโครงสรางของ
ประสิทธิภาพการสอนมีตัวบงชี้บางตัวที่ไมสามารถแสดงเปนเอกสารหลักฐานได ดังนั้น การใชวิธีนี้
ประกอบกับวิธีอ่ืนๆ จึงนาจะเกิดผลดีที่สุด118 
    2) แหลงขอมูลสําหรับศึกษาประสิทธิภาพการสอน 
    แหลงขอมูลเพื่อการประเมินประสิทธิภาพการสอนมีอยูหลายแหลงดวยกัน แฮริส (Harris) 
ไดเสนอวาการสังเกตการสอนในชั้นเรียนก็เปนแหลงขอมูลสําหรับการประเมินประสิทธิภาพการสอนท่ี
สําคัญอีกประการหน่ึง อยางไรก็ตาม แหลงขอมูลที่นิยมใชกันมากสําหรับการประเมินประสิทธิภาพ
การสอนสรุปได 5 ประการ คือ 
    (1) ครูผูสอนประเมินตนเอง ผูสอนเองถือเปนบุคคลที่สําคัญที่สุดในการสอนและ        
การปรับปรุงการสอน ดังนั้น ผูสอนจึงเปนแหลงขอมูลที่สําคัญอันดับแรก และเปนแหลงขอมูลที่นิยม
ใชกันมานาน สําหรับเหตุผลท่ีตองใชผูสอนเปนแหลงขอมูลในการประเมินประสิทธิภาพการสอนมี
ดวยกัน 3 ประการคือ 1) ครูจะเปนผูรูถึงพ้ืนฐานศักยภาพของความรูของตนเองในการปฏิบัติการสอน
ไดชัดเจนกวาผูอื่น 2) มีความเกี่ยวของโดยตรง 3) ใชเวลาในการดําเนินการนอย อยางไรก็ตามการให
ผูสอนประเมินตนเองมักจะมีปญหาอยูเสมอ ในแงการลําเอียงหรือเขาขางตนเอง แตถึงกระน้ันก็
สามารถขจัดปญหานี้ไดโดยการทําความเขาใจกับครูผูสอนใหรับทราบถึงแนวคิดของการประเมิน
ประสิทธิภาพการสอนและประโยชนที่ครูผูสอนจะไดรับจากการประเมินประสิทธิภาพการสอน 
    (2) การประเมินโดยนักเรียน นักเรียนจัดเปนแหลงขอมูลที่นิยมใชกันอยางแพรหลายอีก
แหลงหน่ึง สําหรับการประเมินประสิทธภิาพการสอนเนื่องจากมีขอไดเปรียบในแนวคิดที่วา นักเรียนมี
โอกาสมากท่ีสุดที่ไดเห็นการสอนและรับผลโดยตรงจากการสอนของครู ดังนั้น  นักเรียนจึงนาจะเปน
แหลงขอมูลที่ดีที่สุด 
    (3) การสังเกตการสอนในชั้นเรียน เปนแหลงขอมูลที่ผูประเมินประสิทธิภาพการสอนตอง
เขาไปมีสวนรวมสังเกตการสอนของครูในชั้นเรียนโดยตรง ถึงแมวาการสังเกตการสอนในชั้นเรียน จะ
เปนแหลงขอมูลเพ่ือการประเมินที่คอนขางตรง แตก็มีขอจํากัดบางประการได และมิติของการสอน
บางอยางไมสามารถท่ีจะสังเกตได มีปญหาการสิ้นเปลือง และปญหาดานความตรงของการสังเกตของ
ผูสังเกตแตละคน 
    (4) การประเมินจากผูบังคับบัญชา โดยทั่วไปมักจะมุงเนนไปที่การประเมินผลเพ่ือพิจารณา
ความดีความชอบเปนหลักสําคัญ การประเมินผลโดยอาศัยผูบังคับบัญชาเปนแหลงไดมาซ่ึงขอมูล

                                                           
118 L. A. Braskamp, D. C. Brandenberg and J. C. Ory, Evaluating teaching 

effectiveness (Beverly Hills : Sage, 1984), 30. 
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มักจะมีปญหาในแงของผูบังคับบัญชาไมมีเวลาหรือไมใหความสนใจในการสอนของครูอยางเต็มที่ จึง
ประเมินผลหรือดูการสอนเปนครั้งคราว หรือดูผานๆ ทําใหการประเมินการสอนไมครบถวนเทาที่ควร 
ดังนั้น ผูบังคับบัญชาที่เปนแหลงขอมูลที่ดีจะตองมีความสนใจและติดตามผลการสอนของครู         
อยูตลอดเวลา 
    (5) การประเมินจากเพ่ือนรวมงาน  โดยหลักการแลวการไดยินขอมูลจากเพ่ือนรวมงาน
เปนสิ่งที่ดีและควรกระทํา เพราะเพ่ือนรวมงานเปนผูที่ เขาใจงานการสอนอยางดี ที่สุด และรู
จุดมุงหมายของการเรียนการสอน แตโดยท่ัวไปมักพบวาการประเมินผลการสอนสวนใหญจะไมนิยม
ใชเพ่ือนรวมงานเปนแหลงขอมูล เนื่องจากปญหาดานสัมพันธภาพระหวางครูดวยกัน อยางไรก็ตาม
การประเมินโดยใชเพื่อนรวมงานมักจะใชไดดีในกรณีการสอนเปนคณะ (team teaching)119 
 

ขอมูลพื้นฐานของโรงเรียนที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เปนหนวยงานทางการศึกษา สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นตามความเห็นชอบของ
มติที่ประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2552 ใหมีพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 (แกไขเพ่ิมเติม) และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 37 วรรค
สอง แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ (ฉบับที่ 3) มาตรา 8 และมาตรา 33 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 กําหนดจํานวนเขตพ้ืนที่การศึกษา (มัธยมศึกษา) ให
สอดคลองกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดินแบบกลุมจังหวัด  จํานวน 18 กลุม และ
กรุงเทพมหานคร 1 กลุม มีภารกิจในการกํากับ ดูแล ประสาน สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ระดับชวงชั้นที่ 3 – 4 (มัธยมศึกษาปที่ 1 – 6) ในเขตพ้ืนที่การศึกษาใหประชากรวัยเรียนไดรับ
การศึกษาอยางทั่วถึง เสมอภาค เทาเทียม มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล โดยมีทิศทางการจัด
การศึกษาท่ีตอบสนองตอทิศทางการพัฒนาคุณภาพมัธยมศึกษายุคใหม (พ.ศ.2553 – 2561) ตาม
ดัชนีตัวชี้วัดที่กําหนด 
 
สถานที่ตั้ง  

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีสํานักงานตั้งอยูบริเวณชั้น 2 และชั้น 3 
ศูนยราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี – ชัยนาท ตําบลสนาม
ชัย อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ประกอบดวยจังหวัด
สุพรรณบุรีและจังหวัดนครปฐม ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดนครปฐม  อยูหางจาก

                                                           
119 B. M. Harris, Supervisory behavior in education (New Jersey : Prentice – 

Hall, 1985), 102-105. 



 
 

49 

 

กรุงเทพมหานคร ประมาณ 107 กิโลเมตร (ตามทางหลวงแผนดิน 340) และ 56 กิโลเมตร (ตาม
เสนทางถนเพชรเกษม) มีพ้ืนที่ประมาณ 5,358.01 ตารางกิโลเมตร (3.3 ลานไร) และ 2,168.37 
ตารางกิโลเมตร (1,355,204 ไร) ตามลําดับ120 
 
โรงเรียนในสังกัดท่ีขาดแคลนครูคณิตศาสตร 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีโรงเรียนของรัฐในสังกัด ทั้งหมด 61 แหง 
ประกอบดวยโรงเรียนในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี 32 แหง และโรงเรียนในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม 
29 แหง121 ซึ่งจากขอมูลอัตรากําลังขาราชการครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ประจําปการศึกษา 2556 ซึ่งแสดงจํานวนครูที่มีอยูจริงในสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 เปรียบเทียบกับจํานวนครูที่ตองมีในโรงเรียนตามเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งกําหนดวาตําแหนงขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จะมีในหนวยงานทางการศึกษาใด จํานวนเทาใด และตองใชคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงใด ใหเปนไปตามที่ ก.ค.ศ.กําหนด และ ก.ค.ศ.ไดกําหนดใหใชเกณฑอัตรากําลัง
ขาราชการครูในสถานศึกษาที่ ก.ค.กําหนดไวเดิมสําหรับสถานศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา ตาม
หนังสือสํานักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1305/467 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2545 ซึ่งวิธีปฏิบัติในการจัดหองเรียน
ใหเปนไปตามเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด มีรายละเอียด คือ จํานวนหองเรียนแตละระดับชั้น คิดจาก
นักเรียนจํานวน 40 คน เทากับ 1 หองเรียน และถานักเรียนแตละชั้นมีเศษตั้งแต 10 คนขึ้นไป ใหจัด
เพ่ิมอีก 1 หองเรียน และจํานวนครูในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาคิดจาก จํานวนหองเรียนคูณสอง122 
 จากการเปรียบเทียบขอมูลดังกลาวทําใหทราบวาสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 มีจํานวนครูในสถานศึกษาไมเปนไปตามเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และเมื่อสํารวจความตองการครูของโรงเรียนในสังกัด พบวา โรงเรียนของรัฐ
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ขาดครูคณิตศาสตร 36 โรง ดังตอไปน้ี 
 จังหวัดสุพรรณบุรี มีโรงเรียนของรัฐที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร ทั้งหมด 18 แหง 

1. โรงเรียนอูทอง 
2. โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 6 
3. โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 3 
4. โรงเรียนหนองหญาไซวิทยา 
5. โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 

                                                           
120 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9, แผนปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณ 2556, (สุพรรณบุรี : สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9, 2556), 1. 
121 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9, โรงเรียนในสังกัด, เขาถึงเมื่อ 21  

สิงหาคม  2556, เขาถึงไดจาก http://www.mathayom9.go.th/webspm9/spm9detail 
.php?id=16 

122 สํานักงานคณะกรรมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, “หนังสือที่ ศธ 1305/467 
เรื่อง เกณฑอัตรากําลังขาราชการครูในสถานศึกษา” 11 มิถุนายน 2545. 
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6. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 
7. โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 1 
8. โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 
9. โรงเรียนอูทองศึกษาลัย 
10. โรงเรียนดานชางวิทยา 
11. โรงเรียนบางปลามาสูงสุมารผดุงวิทย 
12. โรงเรียนบางลี่วิทยา 
13. โรงเรียนสงวนหญิง 
14. โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 
15. โรงเรียนสองพ่ีนองวิทยา 
16. โรงเรียนทุงแฝกพิทยาคม 
17. โรงเรียนบอกรุวิทยา 
18. โรงเรียนดอนคาวิทยา 

จังหวัดนครปฐม มีโรงเรียนของรัฐที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร ทั้งหมด 18 แหง ดังตอไปนี้ 
1. โรเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครปฐม 
2. โรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน 
3. โรงเรียนวัดไรขิงวิทยา 
4. โรงเรียนคงทองวิทยา 
5. โรงเรียนราชินีบูรณะ 
6. โรงเรียนสามพรานวิทยา 
7. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพอเงินอนุสรณ 
8. โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา 
9. โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม 
10. โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 
11. โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย 
12. โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 
13. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
14. โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ 
15. โรงเรียนโพรงมะเด่ือวิทยาคม 
16. โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 
17. โรงเรียนงิ้วลายบุญมีรังสฤษดิ์ 
18. โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา123 

                                                           
123 กลุมบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9, แบบแสดง

จํานวนขาราชการครูตาม จ .18/ความตองการครูเพิ่มรายวิชาและครูเกษียณอายุราชการ ป
การศึกษา 2556 จําแนกรายวิชาที่สอน ปงบประมาณ 2556 (ม.ป.ท., ม.ป.ป.).(อัดสําเนา) 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
งานวิจัยในประเทศ 
 เกษม  บุตรดี ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร 
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสกลนคร ซึ่งผลการศึกษาพบวา รูปแบบปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอ
ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ จังหวัดสกลนคร    
มี 8 ตัวแปร โดยตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร ไดแก เจตคติ
ตอวิชาที่สอน ความสามารถทางวิชาการ การใชสื่อการเรียนการสอน และบรรยากาศในหองเรียน   
ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมตอประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร ไดแก 
บุคลิกภาพของครู และเจตคติตอวิชาชีพครู สวนตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางออมอยางเดียวตอ
ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร ไดแก ผลการเรียน และประสบการณในการสอน124 
 พิกลุ  ถิตยอําไพ ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร 
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ ซึ่งผลการศึกษาพบวา  รูปแบบปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอ
ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ มี 7 ตัวแปร ไดแก 
ปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน สุขภาพจิตของครู ขวัญและกําลังใจของครู สภาพเศรษฐกิจ
ของครู ภาระงานอื่นท่ีครูไดรับมอบหมาย ความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน และบุคลิกลักษณะของ
ครู ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร ไดแก ปจจัยที่สงผลตอ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และสภาพเศรษฐกิจของครู ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงและทางออมตอ
ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร ไดแก สุขภาพจิตของครู ขวัญและกําลังใจของครู ภาระงาน
อ่ืนที่ครูไดรับมอบหมาย ความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน และบุคลิกลักษณะ ของครู125 
 ทวีศักดิ์  สุทธิปญญาปกรณ ไดศึกษาเรื่อง การวิเคราะหองคประกอบของประสิทธิภาพ   
การสอนของครูคณิตศาสตรตามทัศนะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดปตตานี ซึ่งผลการศึกษา
พบวา จากการวิเคราะหองคประกอบของประสิทธิภาพการสอน 6 องคประกอบ ไดแก ดานคุณสมบัติ
ของครู ดานความรูความสามารถในการสอน ดานความสามารถในการใชสื่อการสอน ดานการเนน
นักเรียนเปนสําคัญ ดานการอบรมและชวยเหลือนักเรียน และดานการวัดการประเมินผล มีคา    
ความเชื่อมั่นขององคประกอบอยูในชวง .724 ถึง .904 ซึ่งครูผูสอน ผูบริหารสถานศึกษา ตลอดจน

                                                           
124 เกษม  บุตรดี, “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร โรงเรียน

มัธยมศึกษา จังหวัดสกลนคร” (วิทยานิพนธ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการ
สอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2548), ง. 

125 พิกุล  ถิตยอําไพ, “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร 
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ” (วิทยานิพนธ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตร
และการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2548), ง. 
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หนวยงานที่เกี่ยวของการศึกษาระดับมัธยมศึกษาควรใชองคประกอบเหลานี้ไปใชในการสงเสริมใหครู
มีประสิทธิภาพการสอนท่ีดียิ่งข้ึน126 
 ศิริวรรณ ศรีประมาณ ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางระบบสารสนเทศในสถานศึกษากับ
ประสิทธิภาพการสอนของครูประถมศึกษา จังหวัดปตตานี ซึ่งผลการศึกษาพบวา 1) ระบบสารสนเทศใน
สถานศึกษาของครูประถมศึกษา จังหวัดปตตานี โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก โดย
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังนี้ ดานการจัดเก็บขอมูล ดานการประมวลผลดานขอมูล และ
ดานสารสนเทศ 2) ประสิทธิภาพการสอนของครูประถมศึกษา จังหวัดปตตานี โดยภาพรวมและรายดาน 
อยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอยไดดังนี้  คือ ดานการมีมนุษยสัมพันธและ
ปฏิสัมพันธกับผูเรียน ดานความสามารถในการสอน ดานคุณลักษณะของความเปนครู ดานความสามารถ
ในการจูงใจผูเรียน ดานการใชสื่อและเทคโนโลยีประกอบการสอน ดานการเตรียมความพรอมในการสอน 
ดานการพัฒนาการสอน ดานการพัฒนาตนเอง ดานการวัดและการประเมินผล และดานความรูใน
เนื้อหาวิชา 3) ระบบสารสนเทศในสถานศึกษากับประสิทธิภาพ การสอนของครูประถมศึกษาจังหวัด
ปตตานี มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01127 
 สําเนียง  ประนัดศรี ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลตอประสิทธิภาพการสอนของ
ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย ซึ่ง
ผลการศึกษาพบวา ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงอยางเดียวตอประสิทธิภาพการสอนของครู ไดแก 
บรรยากาศในชั้นเรียน และสมรรถภาพในการใชสื่อการสอน ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางออมอยางเดียวตอ
ประสิทธิภาพการสอนของครู ไดแก ความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน เจตคติตอวิชาชีพครู 
บุคลิกภาพของครู และความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรง
และทางออมตอประสิทธิภาพการสอนของครู ไดแก แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน128 
 อนุชิต  แกวกา ไดศึกษาเร่ือง ความสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน
กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแกว เขต 2 ซึ่งผลการวิจัยพบวา       
1) พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแกว  
เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 2) ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

                                                           
126 ทวีศักดิ์  สุทธิปญญาปกรณ, “การวิเคราะหองคประกอบของประสิทธิภาพการสอนของ

ครูคณิตศาสตรตามทัศนะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดปตตานี” (วิทยานิพนธ ปริญญา
ศึ กษ าศาสตรมหา บัณฑิ ต  สาขาก า รวั ด ผลและก า ร วิ จั ย ก า รศึ กษา  บัณฑิ ต วิ ทย า ลั ย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2549), ง. 

127 ศิริวรรณ  ศรีประมาณ, “ความสัมพันธระหวางระบบสารสนเทศกับประสิทธิภาพการ
สอนของครูประถมศึกษา จังหวัดปตตานี” (วิทยานิพนธ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2549), ง. 

128 สําเนียง  ประนัดศรี, “ปจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลตอประสิทธิภาพการสอนของครูผูสอนวิชา
คณิตศาสตร ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย” (วิทยานิพนธ 
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 2549), ง. 
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สระแกว เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 3) พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนมี
ความสัมพันธกันในทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05129 

บังอร  สาคลาไคล ไดศึกษาเรื่อง พฤติกรรมผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสงคราม ซึ่งผลการศึกษา
พบวา  1) พฤติกรรมผูนําของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสงคราม อยูในระดับ
มาก ทั้งภาพรวมและรายดาน โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอยดังนี้ ผูรวมงาน ผูสอน        
ผูกระตุน และผูสื่อสาร 2) การบริหารงานวิชาการของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สมุทรสงคราม อยูในระดับมาก ทั้งภาพรวมและรายดาน โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย
ดังนี้ การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน การพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาแหลงการเรียนรู        
การนิเทศการศึกษา และการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  3) พฤติกรรมผูนําของผูบริหาร     
ดานการส่ือสาร และผูกระตุน สงผลตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสงคราม โดยภาพรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01130

 

บุษบา  ผองใส ไดศึกษาเร่ือง การประกันคุณภาพภายในที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษา เขตการอาชีวศึกษาภาคตะวันตก ซึ่งผลการศึกษาพบวา  1) การประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา เขตการอาชีวศึกษาภาคตะวันตก โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก 
โดยเรียงคาเฉล่ียจากมากไปหานอยดังนี้ บุคลากร ปรัชญาและเปาหมายของสถานศึกษา หลักสูตร
และกระบวนการเรียนการสอน กิจการนักเรียน ทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน และการบริหาร
จัดการ 2) การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา เขตการอาชีวศึกษาภาคตะวันตก โดยภาพรวม  
และรายดาน อยูในระดับมาก โดยเรียงคาเฉล่ียจากมากไปนอยดังนี้ การจัดการเรียนการสอนทวิภาคี 
การสอนเทียบโอนประสบการณ การวัดผลประเมินผลและงานทะเบียน การดําเนินงานเกี่ยวกับ    
การเรียนการสอน การวางแผนงานวิชาการ และการบริหารงานหองสมุด 3) การประกันคุณภาพ
ภายในที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา เขตการอาชีวศึกษาภาคตะวันตก โดย
ภาพรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01131 

                                                           
129

 อนุชิต  แกวกา, “ความสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแกว เขต 2” (สารนิพนธ ปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2549),ง. 

130 บังอร  สาคลาไคล, “พฤติกรรมผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสงคราม” (วิทยานิพนธ ปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2550),ง. 

131 บุษบา  ผองใส, “การประกันคุณภาพภายในที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา เขตการอาชีวศึกษาภาคตะวันตก” (วิทยานิพนธ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), ง. 
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สายทอง  โพธิ์น้ําเที่ยง ไดศึกษาเร่ือง ความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารกับงานบริหาร
วิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา กลุมธนบุรี สังกัดกรุ งเทพมหานคร ซึ่งผล
การศึกษาพบวา 1) ทักษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา กลุม
ธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดานพบวา ทักษะ     
การบริหารงานในระดับมากที่สุด คือ ทักษะความคิดรวบยอด และทักษะทางมนุษย สวนทักษะ    
การบริหารงานท่ีอยูในระดับมาก คือ ทักษะทางการศึกษาและการสอน ทักษะทางความรูความคิด 
และทักษะทางเทคนิค ตามลําดับ 2) การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
ประถมศึกษา กลุมธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณา 
รายดาน พบวา การบริหารงานวิชาการทุกดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับดังนี้ การบริหารงาน
วิชาการดานการวัดและการประเมินผล การบริหารงานวิชาการดานการจัดการเรียนการสอน       
การบริหารงานวิชาการดานการนิเทศการเรียนการสอน และการบริหารงานวิชาการดานการบริหาร
หลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช ตามลําดับ 3) ทักษะการบริหารงานมีความสัมพันธทางบวกกับ 
การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา กลุมธนบุรี สังกัด
กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01132 

กุลฑรี  พิกุลแกม ไดศึกษาเ ร่ือง การบริหารงานวิชาการที่ส งผลตอคุณภาพผู เรี ยน            
ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ซ่ึงผลการศึกษาพบวา             
1) การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2      
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 2) คุณภาพผูเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
นครปฐม เขต 2 โดยภาพรวม อยูในระดับมาก 3) การบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมและการนิเทศ
การศึกษาสงผลตอคุณภาพผูเรียนโดยภาพรวมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
นครปฐม เขต 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01133 

ศิวรัตน  พายุหะ ไดศึกษาเร่ือง ระบบสารสนเทศกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ซึ่งผลการศึกษาพบวา 1) ระบบ
สารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมและราย
ดาน อยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังนี้ ดานขอมูล ดานสารสนเทศ ดาน
การจัดเก็บขอมูล และดานการประมวลผล 2) การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวาอยูใน
ระดับมาก 11 ดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ การพัฒนากระบวนการเรียนรู 

                                                           
132 สายทอง  โพธิ์น้ําเที่ยง, “ความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารกับงานบริหารวิชาการ

ของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา กลุมธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ 
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ, 2550), ง. 

133 กุลฑรี  พิกุลแกม, “การบริหารงานวิชาการท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียนในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2” (วิทยานิพนธ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), ง. 
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การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวัด
ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียนรู การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การ
แนะแนวการศึกษา การนิเทศการศึกษา การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา การพัฒนาแหลง
เรียนรู การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล 
ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา สวนดานการประสานความรวมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอ่ืน อยูในระดับปานกลาง 3) ระบบสารสนเทศกับ         
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2
มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01134 

ธีระพร  อายุวัฒน ไดศึกษาเร่ือง แนวปฏิบัติที่ เปนเลิศในการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็ก ซึ่งผลการศึกษาพบวา 1) โรงเรียนมีแนวปฏิบัติที่ เปนเลิศ            
ในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้ง 17 ดาน ซึ่งประกอบดวย 3 สวน คือ        
(1) สวนนํา กลาวถึงความเปนมา ความสําคัญและยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็ก (2) แนวปฏิบัติที่เปนเลิศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็ก ประกอบดวย แนวคิดและหลักการ ยุทธศาสตร และคุณภาพของสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็ก แนวปฏิบัติที่เปนเลิศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ขนาดเล็ก และ (3) เงื่อนไขของการนําแนวปฏิบัติที่เปนเลิศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็กไปใช และ 3) ผลการตรวจสอบแนวปฏิบัติที่เปนเลิศในการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานขนาดเล็ก มีประโยชน และนําไปใชปฏิบัติไดจริง135 

ภิญโญ  สุทธิพิทยศักดิ์ ไดศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารกับประสิทธิภาพ   
การสอนของครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุทัยธานี ซึ่งผลการศึกษาพบวา     
1) พฤติกรรมการนิ เทศของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมและรายดาน อยู ในระดับมาก            
โดยพฤติกรรมการนิเทศดานการใหความชวยเหลือครูโดยตรง มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด 2) ประสิทธิภาพ
การสอนของครูในภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก โดยประสิทธิภาพการสอนของครูดานการ
สงเสริมใหนักเรียนประสบความสําเร็จ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด และ 3) พฤติกรรมการนิเทศของผูบริหาร
สถานศึกษามีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิภาพการสอนของครูในสถานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01136 

                                                           
134 ศิวรัตน  พายุหะ, “ระบบสารสนเทศกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2” (วิทยานิพนธ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), ง. 

135 ธีระพร  อายุวัฒน, “แนวปฏิบัติที่เปนเลิศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานขนาดเล็ก” (ดุษฎีนิพนธ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), ง. 

136 ภิญโญ  สุทธิพิทยศักดิ์, “พฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารกับประสิทธิภาพการสอนของ
ครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุทัยธานี” (วิทยานิพนธ ปริญญาครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค, 2552), ง. 
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พระเสฏฐนันท  สุตาติ ไดศึกษาเร่ือง การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญ กรณีศึกษา : โรงเรียนวชิรมกุฏ กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการศึกษาพบวา  
สภาพการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติมาก ดานการปฏิบัติการเรียนการสอนมี
ระดับปฏิบัติมากที่สุด รองลงมา คือ ดานหองสมุด ดานการวัดและประเมินผล ดานการนิเทศภายใน 
ดานส่ือการเรียนการสอน และดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช ตามลําดับ สวนผล           
การเปรียบเทียบโดยภาพรวม ไมมีความคิดเห็นตอการบริหารงานดานตางๆ แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งพบวามีเพียงแตบทบาทหนาที่ที่ตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการ 
ดานการนิเทศภายในแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05137 

อัศรายุทธ  ศรีใจอินทร ไดศึกษาเรื่อง การนําเสนอกลยุทธการบริหารงานวิชาการตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กแบบรวมเรียน ซึ่งผลการศึกษาพบวา  
สภาพแวดลอมภายนอกโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กแบบรวมเรียนคอนขางจะเปนปจจัยเอ้ือ   
และเปนโอกาส โดยเฉพาะดานสังคมวัฒนธรรม ดานเทคโนโลยี และดานการเมืองและกฎหมาย      
มีความสอดคลองเชื่อมโยงของการมีสวนรวมในชุมชน และการใชนวัตกรรมเทคโนโลยีแหลงเรียนรูใน
ทองถ่ิน โดยมีกฎหมายทางการศึกษาหลายฉบับท่ีเปนเครื่องมือสนับสนุน แตก็มีปจจัยที่เปน อุปสรรค 
ในดานเศรษฐกิจที่ทุกภาคสวนยังไมสามารถท่ีจะสนับสนุนงบประมาณดานการศึกษาแกนักเรียน     
ทุกดานอยางพอเพียงได สภาพแวดลอมภายในโรงเรียนสวนใหญเปนจุดแข็ง แตก็ยังมีจุดออนเก่ียวกับ
การขาดบุคลากรท่ีมีความรูความถนัดในวิชาเอก กลยุทธการบริหารงานวิชาการตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กแบบรวมเรียน มี 7 ดาน  1) ดานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา มี 1 กลยุทธ 2) ดานพัฒนากระบวนการเรียนการสอน มี 7 กลยุทธ 3) ดานพัฒนาสื่อ
และเทคโนโลยีทางการศึกษา มี 2 กลยุทธ 4) ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษามี 
10 กลยุทธ 5) ดานการสงเสริมองคกรเอกชนชุมชนมีความเขมแข็ง ทางวิชาการ มี 2 กลยุทธ         
6) ดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน มี 2 กลยุทธ และ 7) ดาน อ่ืนๆที่สนับสนุน
การบริหารงานวิชาการและการจัดการเรียนการสอนแบบรวมเรียนมี 8 กลยุทธ138 

ณปภัทร  รุงโรจน ไดศึกษาเร่ือง การบริหารงานวิชาการกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการศึกษาพบวา  1) การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดาน ทุกดานอยูในระดับมาก 2) ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียนสังกัดกรุง เทพมหานคร  โดยภาพรวม และรายดานอยู ในระดับมากทุกด าน                  

                                                           
137 พระเสฏฐนันท  สุตาติ, “การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรม แผนกสามัญ กรณีศึกษา : โรงเรียนวชิรมกุฏ” (วิทยานิพนธ ปริญญาการศึกษาศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552), ง. 

138 อัศรายุทธ  ศรีใจอินทร, “การนําเสนอกลยุทธการบริหารงานวิชาการตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กแบบรวมเรียน” (วิทยานิพนธ ปริญญา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2552), ง. 
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3) การบริหารงานวิชาการกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร        
มีความสัมพันธ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01139 

พระสุนทรา วรสาโร  จันทรโต ไดศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงาน
วิชาการตามทรรศนะของบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม ซึ่งผลการศึกษาพบวา  1) การมีสวนรวม
ของชุมชนในการบริหารงานวิชาการตามทรรศนะของบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 2) แนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนใน          
การบริหารงานวิชาการตามทรรศนะของบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา คือ  
ควรจัดใหมีหนวยงานที่ดูแลสนับสนุนอยางเปนระบบ มีการใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเขารวม
กิจกรรมของชุมชน มีความเสียสละ มีการประชาสัมพันธกิจกรรม140 

วสันต  ปรีดานันต ไดศึกษาเร่ือง การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งผลการศึกษาพบวา  1) การบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับมาก 7 ดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไป
หานอย คือ การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน    
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การพัฒนาแหลงเรียนรู และการแนะแนวการศึกษา และ   
อยูในระดับปานกลาง 5 ดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ การประสานความรวมมือ
การพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศการศึกษา 
การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอ่ืนที่จัด
การศึกษา และการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน 2) แนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ควรดําเนินการ
ดังนี้ ควรมีการวางแผนพัฒนาหลักสูตรโดยใหชุมชนและทองถิ่นเขามามีสวนรวม สงเสริมใหครูจัด
กระบวนการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน นําภูมิปญญาทองถิ่นเขามาชวยในการจัดการเรียนการสอน 
สงเสริมใหครูมีการวัดผล ประเมินผลตามสภาพจริง ทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนและ
นําเผยแพรใหกับองคกรอ่ืน จัดหาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยตรงตามความตองการของ
ครูผูสอน ควรสรางเครือขายแหงการเรียนรูระหวางโรงเรียนและชุมชน ปฏิบัติการนิเทศภายในโดย
การมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝายอยางตอเนื่อง วางแผนการแนะแนวการการรวมมือระหวางครูและ
ผูปกครอง ควรมีการพัฒนาปรับปรุงการประกันคุณภาพภายใน ควรมีศูนยบริหารทางวิชาการใหแก

                                                           
139 ณปภัทร  รุงโรจน, “การบริหารงานวิชาการกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), ง. 

140 พระสุนทรา วรสาโร  จันทรโต, “การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการตาม
ทรรศนะของบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม” (การคนควาอิสระ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), ง. 
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ชุมชน และควรสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการทั้งในประเทศและต างประเทศ เพ่ือ
แลกเปลี่ยนการบริการทางวิชาการซึ่งกันและกัน141 

โสภา  วงษนาคเพชร ไดศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 การศึกษาพบวา 1) การบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวม
และรายดาน อยูในระดับมาก โดยเรยีงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู การพัฒนาหลักสูตรและสถานศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
การวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาแหลงเรียนรู การวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชน การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก
บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอ่ืนๆ ที่จัดการศึกษา และประสานความรวมมือใน
การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอ่ืนๆ ตามลําดับ 2) ประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายดานอยูใน    
ระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ อัตราการลาออกกลางคันของนักเรียน 
คุณภาพโดยท่ัวไป การขาดงาน ความพึงพอใจในการทํางาน และประสิทธิผลทางการเรียน ตามลําดับ 
3) การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 มีความสัมพันธโดยรวมในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01142 

กอบศักดิ์  มูลมัย ไดศึกษาเร่ือง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของ
ผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิภาพการสอนของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต 1 ซึ่งผลการศึกษาพบวา  1) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน ตาม
ความคิดของครูผูสอนโดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาจําแนกตามรายดาน พบวา อยูใน
ระดับมากทุกดาน 2) ประสิทธิภาพการสอนของครู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาจําแนก
ตามรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน 3) ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของ
ผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิภาพการสอนของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

                                                           
141 วสันต  ปรีดานันต, “การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดเทศบาล

เมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม” (การคนควาอิสระ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), ง. 

142 โสภา  วงษนาคเพชร, “การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2” (วิทยานิพนธ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), ง. 
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ปทุมธานี เขต 1 พบวา ภาพรวมและรายดานมีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลาง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01143 

วัชรี  เทพพุทธางกูร ไดศึกษาเร่ือง การพัฒนายุทธศาสตรการบริหารงานวิชาการเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งผลการศึกษาพบวา 1) สภาพแวดลอม
ภายนอกและภายในของการบริหารงานวิชาการเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษา พบวา สภาพแวดลอมภายนอกที่เปนโอกาส คือ นโยบายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง  
การเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ทําใหบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบและ
ครูมีคุณภาพมากข้ึนสงผลตอการบริหารงานวิชาการเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา สวน
สภาพแวดลอมภายนอกท่ีเปนภาวะคุกคาม คือ นโยบายการลดอัตรากําลังคนในภาครัฐและมาตรการ
จูงใจใหครูออกกอนเกษียณอายุราชการทําใหภาพรวมของโรงเรียนขาดแคลนครูในทุกกลุมสาระ   
การเรียนรู สําหรับสภาพแวดลอมภายในท่ีเปนจุดแข็ง คือ ผูบริหารมีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศนและมี
ความสามารถในการบริหารจัดการงานวิชาการและสภาพแวดลอมภายในท่ีเปนจุดออน คือ ระบบ  
การดูแลชวยเหลือนักเรียนไมเขมแข็งจึงมีปญหาสารเสพติดในโรงเรียน เชน  การเสพสารเสพติด การ
สูบบุหรี่ การหนีเรียน ฯลฯ เปนตน 2) สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
ภาพรวม 17 ดานอยูในระดับปานกลางถึงมาก และมีปญหาคือ ขาดครู ขาดงบประมาณ ขาดวัสดุ
อุปกรณ ขาดการนิเทศ ฯลฯ 3) สภาพและปญหาการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษา พบวา การยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับ
มาก และมีปญหา คือ ขาดครูขาดงบประมาณ ขาดวัสดุอุปกรณ ขาดการบริหารจัดการ ฯลฯ ขณะที่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมตามตัวบงชี้ที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 ของนักเรียนที่จบชั้น ม.3, ม.6 ป
การศึกษา 2551 – 2553 พบวา ตัวบงชี้ที่ 1 อยูในระดับปานกลาง ตัวบงชี้ที่ 2 อยูในระดับปรับปรุง 
ตัวบงชี้ที่ 3 อยูในระดับดี  ตัวบงชี้ที่ 4 อยูในระดับผานและตัวบงชี้ที่ 5 อยูในระดับดี 4) ยุทธศาสตร
การบริหารงานวิชาการเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ประกอบดวย 4 
ยุทธศาสตรหลัก ไดแก (1) ยุทธศาสตรปรับกระบวนทัศนวางแผนงานวิชาการสูคุณภาพผูเรียน      
(2) ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน (3) ยุทธศาสตรเครือขายขับเคลื่อน
คุณภาพผูเรียนและคุณภาพการศึกษา (4) ยุทธศาสตรปรับปรุงระบบกํากับ ติดตามและประเมินผล144 

วิภา  ทองหงํา ไดศึกษาเ ร่ือง  รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการศึกษาพบวา  1) องคประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด

                                                           
143 กอบศักดิ์  มูลมัย, “ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

โรงเรียนกับประสิทธิภาพการสอนของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี 
เขต 1” (วิทยานิพนธ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2554), ง. 

144 วัชรี  เทพพุทธางกูร, “การพัฒนายุทธศาสตรการบริหารงานวิชาการเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา” (ดุษฎีนิพนธ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2554), ง. 
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กรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 6 องคประกอบ คือ (1) การประกันคุณภาพการศึกษา (2) การพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรูของนักเรียน (3) การนิเทศการศึกษา (4) การแนะแนวการศึกษา (5) การมี    
สวนรวมในการจัดการศึกษา และ (6) สื่อการเรียนการสอน 2) ความสัมพันธขององคประกอบ     
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา องคประกอบทุกตัวมีความสัมพันธ
กับองคประกอบดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยที่การพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของนักเรียน 
การนิเทศการศึกษา และสื่อการเรียนการสอน มีความสัมพันธโดยตรงตอการประกันคุณภาพ
การศึกษา และมีความสัมพันธโดยออมกับการประกันคุณภาพการศึกษาโดยสงผานการพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรูของนักเรียน 3) ผลการยืนยันรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 6 องคประกอบ มีความเหมาะสม ความเปนไปได ความถูกตอง และ
ใชประโยชนไดจริง สอดคลองกับทฤษฎีและกรอบแนวคิดการวิจัย145 

อัจฉรา  ยุทธมนตรี ไดศึกษาเร่ือง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนขนาดใหญใน
กรุงเทพมหานคร ที่ผานการประเมินระดับดีมาก ซึ่งผลการศึกษาพบวา  1) การวางแผนงานดาน
วิชาการ แตละโรงเรียนมีคณะกรรมการวิชาการของโรงเรียน คณะกรรมการวางแผนงานดานวิชาการ 
ประกอบดวย หัวหนากลุมสาระมากท่ีสุด ผูรับผิดชอบในการอนุมัติแผนงานวิชาการของโรงเรียน    
คือ ผูอํานวยการโรงเรียน โรงเรียนมีการดําเนินการวางแผนงานดานวิชาการ โดยจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปลวงหนา 2) การบริหารและพัฒนาหลักสูตร กรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียน ประกอบดวย หัวหนากลุมสาระการเรียนรูมากที่สุด โรงเรียนไดดําเนินการในการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา ศึกษาและวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีการประเมินเพ่ือ
นํามาประกอบการประเมินผลหลักสูตรในเร่ืองการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน  ปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรดวยวิธีการนําผลการทดสอบ O-NET มาพัฒนาเปนแนวทางปรับปรุงหลักสูตรมากท่ีสุด     
3) การจัดการเรียนการสอน แนวปฏิบัติในการจัดครูใหรับผิดชอบงานสอนใชวิธีการจัดตามความรู
ความสามารถและประสบการณของผูสอน มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการสอน
ของครูโดยการนิเทศการสอน โรงเรียนมีแนวทางการจัดสอนซอมเสริมการเรียนรูของผูเรียน         
คือ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการสอบกลางเทอมของผูเรียนแลวคัดนักเรียนที่ออนมาสอนซอมเสริม     
4) การนิเทศการศึกษาเพ่ือพัฒนาครู มีการนิเทศการศึกษาเพ่ือพัฒนาครู โดยดําเนินการให           
ครู - อาจารยมีสวนรวมในการจัดการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน โดยการสังเกตการสอนใน
หองเรียน การนิเทศการศึกษาเพ่ือพัฒนาครู จัดใหมีการประชุม อบรม สัมมนากอนเปดภาคเรียน    
5) การใชสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา มีการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีที่มีความหลากหลาย
เหมาะสมและเพียงพอ ใหครูอาจารยไดเลือกพัฒนาและใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางไดผล    
6) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรเปนประสบการณที่ดีเปนสวนสงเสริม      
การเรียนการสอนตามประมวลการเรียนในหลักสูตรใหสมบูรณยิ่งขึ้น 7) การแนะแนว การแนะแนว
การศึกษามุงหวังใหผูเรียนพัฒนาการเรียนไดเต็มศักยภาพ รูจักแสวงหาความรู และวางแผนการเรียน

                                                           
145 วิภา  ทองหงํา, “รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร” 

(ดุษฎีนิพนธ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร , 
2554), ง. 
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ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวดานการเรียนและมีนิสัยใฝรูใฝเรียน  8) การรวมมือใน      
การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอ่ืน สถานศึกษาแตละแหงจําเปนตองมีการประสาน
รวมมือกับสถาบันอ่ืนในการพัฒนาวิชาการ ไมวาจะจัดในรูปกลุมโรงเรียน หรือในรูปของสหวิทยาเขต 
ทั้งนี้ก็เพ่ือเปนการใหความรวมมือ ชวยเหลือในดานวิชาการแกสมาชิกดวยกัน สงเสริมความรู      
ดานวิชาการแกชุมชนโดยโรงเรียนใชวิธี จัดทําเอกสาร หรือสิ่งพิมพเพ่ือเผยแพรความรูแกชุมชุน  9) 
การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ โรงเรียนมีการสงเสริมการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดับดีมาก 10) การวัดและประเมินผลงานวิชาการ ใชเครื่องมือในการวัดผล ประเมินผล
การเรียนรูของผูเรียนจากการสังเกต มีการรายงานผลการวัดผล ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน โดย
ใชแบบรายงานแสดงผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนรายบุคคล โรงเรียนนําผลจากการวัดผลประเมินผล
ไปใชเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนของครู146 
 
งานวิจัยตางประเทศ 
 แมคแคธี (McCarthy) ไดศึกษาเรื่อง บทบาทการบริหารงานของผูบริหารของโรงเรียนมัธยม
ในรัฐนิเจอรซี่ จากกลุมตัวอยางไดแก ผูบริหารโรงเรียน ผูชวยผูบริหารโรงเรียน และครู ผลการวิจัย
พบวา ครูมีความคิดเห็นไมสอดคลองกับผูบริหารและผูชวยผูบริหารฝายวิชาการ เกี่ยวกับบทบาทการ
ปฏิบัติงานวิชาการ ดานการสังเกตการสอน การวัดผลและประเมินผล การจัดตั้งคณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการ และการตัดสินใจของโรงเรียน ผูบริหารและผูชวยผูบริหารควรมีบทบาทและมี
ความรับผิดชอบตองานวิชาการ เพื่อใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด147 
 ลู (Liu) ไดศึกษาเร่ือง พฤติกรรมผูนําในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนที่
ประสบความสําเร็จ โดยใชเครื่องมือที่เรียกวา Instruction Leadership Behavior Questionnaire 
(ILBQ) ซึ่งผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารมีความสัมพันธสูงกับ
ความสําเร็จของโรงเรียน ไดแก ขนาดโรงเรียน จํานวนปของการดํารงตําแหนงผูบริหาร และจํานวน
ของผูชวยผูบริหาร148 
 บุซซี (Buzzi) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพของโรงเรียนกับการเลือกมิติความ
เปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนในโรงเรียนประถมศึกษารัฐคอนเนคติคัส ผลการศึกษา

                                                           
146 อัจฉรา  ยุทธมนตรี, “การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนขนาดใหญใน

กรุงเทพมหานคร ที่ผานการประเมินระดับดีมาก” (วิทยานิพนธ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2554), บทคัดยอ. 

147 Water M. McCarthy, “The Role of Secondary School Principal in New 
Jersey”, Dissertation Abstracts International 32, 2 (May 1979) : 705 – A. 

148 C. Liu, An Identification of Principals Instruction Leadership Behavior in 
Effective High School (New York : Printice – Hall, 1985), abstract. 
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พบวา องคประกอบความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธกับ
ประสิทธิภาพของโรงเรียน และเปนตัวทํานายประสิทธิภาพของโรงเรียน149 

กูดฮารด (Goodhart) ไดศึกษาเร่ือง ลักษณะของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของรัฐที่มี
ประสิทธิภาพในดานวิชาการ โดยทําการวิเคราะหโดยศึกษาผลผลิตทางการศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในดานผลสัมฤทธิ์ทางดานวิชาการ ความสําเร็จของโรงเรียนและประสิทธิภาพของการ
วัดผล ซึ่งผลการวิจัยพบวา ความเปนผูนําในดานการจัดองคกรของผูบริหารควรมีคุณธรรม จริยธรรม
ของครูปฏิบัติการสอนและความเปนหนึ่งเดียวของสถานศึกษามีความสัมพันธตอความมีประสิทธิภาพ
ของโรงเรียน และสงผลตอความมีประสิทธิภาพซึ่งกันและกัน150 
 สปริโต (Spirito) ทําการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของครูใหญในฐานะผูบริหารทางวิชาการของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในรัฐแคลิฟอรเนีย ที่มีผลสําเร็จทางวิชาการของนักเรียน ไดผลที่นาสนใจอยาง
หนึ่งวา การพัฒนาบุคลากรของครูใหญมีความสําคัญตอความสําเร็จทางวิชาการของนักเรียน151 
 ซาเล็ม (Salem) ไดศึกษาเร่ือง อิทธิพลของครูผูสอนและเพื่อนนักเรียนที่มีตอทักษะทาง
คณิตศาสตรเบื้องตน และเจตคติที่มีตอวิชาคณิตศาสตร โดยใชการสุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับ 10 
ในเขตอัมมาน ประเทศจอรเดน ซึ่งผลการศึกษาพบวา การสอนของครูเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอการชอบ
หรือไมชอบวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน ซึ่งพอๆกับการไดรับอิทธิพลจากเพ่ือนนักเรียน152 
 เวบบ (Webb) ไดศึกษาเร่ือง ความสัมพันธระหวางทรัพยากรทางการเงินกับผลสัมฤทธิ์ทางดาน
วิชาการของโรงเรียนรัฐบาลในรัฐจอรเจีย จํานวน 180 โรงเรียน ซึ่งผลการวิจัยพบวา ระดับเงินเดือนของ
ครูมีความสัมพันธกันในทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางดานวิชาการ สวนตัวแปรคาใชจายตอจํานวนนักเรียน 
เงินภาษีของโรงเรียน และทรัพยสินของโรงเรียนตอจํานวนนักเรียน ไมมีความสัมพันธกัน153 
 เรยโนลด (Raynold) ไดศึกษาเร่ือง องคประกอบสําคัญในการจัดการเรียนการสอนในสหราช
อาณาจักร โดยศึกษาถึงคุณลักษณะของครูที่มีประสิทธิภาพ และองคประกอบสําคัญของโรงเรียนท่ีมี

                                                           
149Joseph M. Buzzi, “The Relationship School of Effectiveness to Selected 

Dimensions of Principal’s Instructional Leadership in Elementary School in State of 
Connecticut” Dissertation Abstract International 51, 12 (June, 1991) : 3167 – A. 

150 H. Goodhart, The Instrument and Expressive Characteristics of Public 
Secondary School and Effectiveness (New York : McGraw – Hill, 1991), abstract. 

151 R. P. Spirito, “Instructional Leadership Behavior of Principals in Middle in 
California and The Impact of Their Implementation Achievement” Dissertation 
Abstract International 51, 12 (June 1991) : 3161 – A. 

152 Ahmad  Abdel-Halim  Salem, “A study of elementary skills and attitudes 
toward mathematics processed by tenth grade and their teachers in Jordan”, 
Dissertation Abstracts International 46, 1 (July 1995) : 94 – A. 

153 C.R. Webb, “The relationship resources with academic achievement in 
Georgia public schools” Dissertation Abstracts International 62, 19 (May 2001) :    
10 – A. 
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ประสิทธิภาพ ผลการศึกษาพบวา ครูควรใชสื่อหลากหลายใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ สอน
โดยยึดหลักความแตกตางระหวางบุคคล ไมใชสอนตามหนังสือ และโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพนั้ น ครู
และบุคลากรของโรงเรียนควรมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน การจัดการเรียนการสอนท่ีทาทาย
ความสามารถ มีการจัดสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสม มีปฏิสัมพันธที่ดีระหวางครูกับนักเรียน มีการบันทึกผล
การเรียนเพื่อพัฒนา และใหผูปกครองมามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตางๆ154 
 เรซา (Raza) ไดศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาของ 
University of Peshawar ซึ่งผลการวิจัยพบวา การศึกษาวัตถุประสงคของการบริหารงานวิชาการ 
ในระยะเวลา 5 ป สรุปผลไดจาก จํานวนของบุคลากรผูสอนทั้งหมด จํานวนนักเรียนที่ลงทะเบียน
เรียน ผลงานประจําป และการศึกษาดูงานจากบุคคลภายนอก155 

มาเชียล (Maciel) ไดศึกษาเร่ือง พฤติกรรมผูบริหารในโรงเรียนประถมศึกษา โดยทําการ
สํารวจประสิทธิภาพของโรงเรียน ความสําเร็จของนักเรียน และพฤติกรรมของผูบริหารวามี
ความสัมพันธกันอยางไร ซึ่งผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมการบริหารในการบริหารงานวิชาการ ไดแก 
การสนับสนุนการเรียนการสอน การนิเทศ วิสัยทัศน และความทุมเทในการทํางาน มีความสัมพันธกับ
ความสําเร็จของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญ156 
 บารเน็ทท (Barnett) ไดศึกษาเรื่อง ความคิดของผูบริหารงานวิชาการ พบวา เทคโนโลยี
สารสนเทศสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการของการบริหารงานวิชาการ ขอมูลรายบุคคลใน
ระดับลึกจะถูกนําไปรวบรวมท่ีสํานักงานบริหารงานวิชาการ ทําใหผูปฏิบัติงานฝายวิชาการสามารถ
เรียกใชขอมูลตางๆ ทําใหมีความต้ังใจและรวมมือในการทํางาน157 
 
 
 
 

                                                           
154 David  Raynold, “Schooling for literacy : A review of research on teacher 

efficiency and school efficiency and implication for contemporary education policy”, 
Education review 24, 5 (November 2002) : 128. 

155 Khisro Kaleem Raza, Comparative Study of Academic Achievements of 
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156 Rosemarie  Gomez  Maciel, “Do principals make difference? An analysis of 
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Proquest.DAI-A66/02 [online], accessed : 2013 July 9. Available from 
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157 Ronald  Barnett, The Ideal of Academic Administration 2006, accessed 
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สรุป 
 
 การจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผูบริหารสถานศึกษานับวามีความสําคัญเปน 
อยางยิ่งในการควบคุมการจัดการศึกษาใหเปนไปตามนโยบายและเปาหมายที่กําหนด และจาก
การศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารวิชาการของสถานศึกษา พอสรุปไดวา การบริหารงาน
วิชาการถือเปนหัวใจสําคัญในการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งฮอลลิงเจอรและเมอรฟ 
(Hallinger and Murphy) ไดกําหนดคุณลักษณะของการบริหารงานวิชาการออกเปน 3 ดาน คือ   
1) การกําหนดภารกิจของโรงเรียน ประกอบดวย การกําหนดเปาหมายของการสอน และการสื่อ
เปาหมายของการสอน 2) การจัดการดานการเรียนการสอน ประกอบดวย การนิเทศและ           
การประเมินผลดานการสอน การประสานงานดานการใชหลักสูตร และการตรวจสอบความกาวหนา
ของนักเรียน 3) การสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ ประกอบดวย การควบคุมการใชเวลาในการสอน 
การเอาใจใสดูแลครูอยางใกลชิด การจัดใหมีสิ่งจูงใจใหกับครู การสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ    
การพัฒนาและสรางมาตรฐานดานวิชาการ และการจัดใหมีสิ่งสงเสริมสภาพการเรียนรู สวน
ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตรนั้น สามารถทําความเขาใจไดหลายมุมมอง ซึ่งถามองในมุม
ของการจัดการเรียนการสอนอยางแทจริง แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของบอริช (Borich) 
นับวามีความเหมาะสมในการวิเคราะหประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตรในชั้นเรียน ซึ่งได
จําแนกประสิทธิภาพการสอน ออกเปน 5 ดาน คือ 1) การสรางความชัดเจนในบทเรียน 2) การสราง
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 3) การแสดงความใสใจในงานสอน 4) การทําใหกระบวนการ
เรียนรูของนักเรียนมีประสิทธิภาพ และ 5) การสงเสริมใหนักเรียนประสบความสําเร็จ 
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บทที่ 3 
การดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค 3 ประการ คือ 1) เพ่ือทราบการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนที่
ขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 2) เพ่ือทราบ
ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตรในโรงเรียนที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัดสํานักงาน   
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 3) เพ่ือทราบความสัมพันธของการบริหารงานวิชาการกับ
ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตรในโรงเรียนที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยในงานวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive 
research) ซึ่งใชโรงเรียนเปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) มีประชากรเปนโรงเรียนมัธยมศึกษา
ของรัฐที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จํานวน 36 
โรง และใชกลุมตัวอยางจํานวน 32 โรง ซึ่งกําหนดโดยใชตารางประมาณการขนาดกลุมตัวอยางของ
เครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie and Morgan) มีผูใหขอมูลโรงเรียนละ 4 คน ไดแก รองผูอํานวยการ
ฝายวิชาการ หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร และครูคณิตศาสตร 2 คน รวมทั้งสิ้น 128 คน 
โดยเครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดของฮอลลิงเจอร และ
เมอรฟ (Hallinger and Murphy) และประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตรตามแนวคิดของ  
บอริช (Borich) ซึ่งการดําเนินการวิจัยคร้ังนี้มีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย         
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
 

 เพ่ือใหการวิจัยดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยจึงได
กําหนดรายละเอียดขั้นตอนของการดําเนินการวิจัยไว 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนและการจัดเตรียมโครงการ โดยการศึกษาการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียนที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตรในโรงเรียนที่ขาดแคลน
ครูคณิตศาสตร และสภาพปญหาตางๆ จากเอกสาร ตํารา ขอมูลสถิติตางๆ รายงานการวิจัยที่
เกี่ยวของ นํามาจัดทําโครงรางการวิจัยตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือเสนอ  
โครงรางการวิจัยตอภาควิชาเพ่ือขอความเห็นชอบและอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย 
 ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยทดสอบและปรับปรุงคุณภาพของ
เครื่องมือ จากนั้นนําเครื่องมือไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง  แลวนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมา
ตรวจสอบความถูกตอง วิเคราะหขอมูลทางสถิติ แปลผลการวิเคราะหขอมูล ประมวลผล และ
เสนอแนะ 
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 ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เปนขั้นตอนการนําเสนอรายงานผลการวิจัย โดยการนํา
รางผลการวิเคราะห แปลผล อภิปรายผล มาจัดทํารายงานการวิจัยเพ่ือนําเสนออาจารยที่ปรึกษา
ควบคุมวิทยานิพนธ ตรวจสอบความถูกตองและนํามาปรับปรุงแกไขตามที่คณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธเสนอแนะ จัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติจบ
การศึกษา 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 เพ่ือใหการดําเนินการวิจัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามวัตถุประสงคของ    
การวิจัย ผูวิจัยจึงไดนําระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบดวย แผนแบบการวิจัย ประชากรและกลุมตัวอยาง   
ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช     
ในการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
แผนแบบการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ที่มีแผนแบบงานวิจัยใน
ลักษณะกลุมตัวอยางเดียว ศึกษาสภาวการณไมมีการทดลอง (the one shot, non – experiment 
case – study) ซึ่งเขียนเปนแผนผัง (diagram) ไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         เมื่อ R หมายถึง  ตัวอยางที่ไดจากการสุม 
    X หมายถึง  ตัวแปรที่ศึกษา 
    O หมายถึง  ขอมูลที่ไดจากการศึกษา 
 
ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยเปนโรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน    
18 โรง และโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม จํานวน 18 โรง รวมทั้งสิ้น 36 โรง 
 
 

O 

 

        R     X 
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กลุมตัวอยาง 
 ในงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เปนหนวยวิเคราะห ผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุม
ตัวอยางโดยใชตารางประมาณการขนาดกลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan) 
ขนาดของกลุมตัวอยางเปนโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัดสํานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จํานวน 32 โรง158 แลวเลือกตัวอยางโดยวิธีการสุมตัวอยาง
โรงเรียนแบบแบงประเภท (stratified random sampling)159 ตามจังหวัด 
 
ผูใหขอมูล 
 มีผูใหขอมูลโรงเรียนละ 4 คน ไดแก รองผูอํานวยการฝายวิชาการ หัวหนากลุมสาระ      
การเรียนรูคณิตศาสตร และครูคณิตศาสตร 2 คน รวมทั้งส้ิน 128 คน ดังแสดงในตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 ประชากร กลุมตัวอยาง และผูใหขอมูล จําแนกตามจังหวัดของโรงเรียนที่ขาดแคลนครู
คณิตศาสตรสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

จังหวัด ประชากร กลุมตัวอยาง 

ผูใหขอมูล 

รองผูอํานวยการ 
ฝายวิชาการ 

หัวหนากลุมสาระ 
การเรียนรู 
คณิตศาสตร 

ครูคณิตศาสตร รวม 

สุพรรณบุรี 18 16 16 16 32 64 
นครปฐม 18 16 16 16 32 64 
รวม 36 32 32 32 64 128 

 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. ตัวแปรพ้ืนฐาน คือ สถานภาพสวนตัวของผูใหขอมูล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ตําแหนงหนาที่ และประสบการณในการทํางาน 
 2. ตัวแปรตน (Xtot) คือ การบริหารงานวิชาการตามแนวคิดของฮอลลิงเจอร และเมอรฟ 
(Hallinger and Murphy) ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

     2.1 การกําหนดภารกิจของโรงเรียน (X1) หมายถึง การกําหนดกรอบ ขอบเขตของตนเอง
ที่โรงเรียนตองรับผิดชอบในสวนที่เกี่ยวของกับงานวิชาการ ประกอบดวย การกําหนดเปาหมายของ   
การสอน และการสื่อเปาหมายของการสอน 

                                                           
158 Robert V. Krejcie and Daryle W. Morgan. “Determining Sample Size For 

Research Activities”, Educational and Psychological Measurement 30, 3 (November 
1970) : 608 – 610. 

159 มาเรียม  นิลพันธุ, วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร, พิมพคร้ังที่ 3 
(นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), 120. 
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     2.2 การจัดการดานการเรียนการสอน (X2) หมายถึง กระบวนการท่ีเกี่ยวของของกับ 
การดูแล สงเสริม และสนับสนุนการสอนของครู การเรียนของนักเรียน และการประสานงานการเรียน
การสอน ประกอบดวย การนิเทศและการประเมินผลดานการสอน การประสานงานดานการใช
หลักสูตร และการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน 

     2.3 การสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ (X3) หมายถึง การสรางบรรทัดฐาน และทัศนคติ
ทางดานวิชาการแกบุคลากร และนักเรียน ประกอบดวย การควบคุมการใชเวลาในการสอน        
การเอาใจใสดูแลครูอยางใกลชิด การจัดใหมีสิ่งจูงใจใหกับครู การสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ    
การพัฒนาและสรางมาตรฐานดานวิชาการ และการจัดใหมีสิ่งสงเสริมสภาพการเรียนรู 
 3.ตัวแปรตาม (Ytot) คือ ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตรตามแนวคิดของบอริช 
(Borich) ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
      3.1 การสรางความชัดเจนในบทเรียน (Y1) หมายถึง การแจงจุดประสงคการเรียนรู   
การนํานักเรียนเขาสูมโนทัศนใหม การตรวจสอบงานและความรูเดิมของนักเรียน การใหคําแนะนํา  
ในการเ รียนแกนักเรียนอยางชัดเจน  การรูความสามารถของนักเรียน และสอนนักเ รียน              
ตามความสามารถที่มีอยู การยกตัวอยางแสดงภาพประกอบและการสาธิต การทบทวนและ        
สรุปบทเรียน 
      3.2 การสรางกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย (Y2) หมายถึง การใชเครื่องมือหรือ
อุปกรณสรางความสนใจในการเรียน การแสดงความกระตือรือรนและความมีชีวิตชีวาในการสอน  
การใชกิจกรรมการสอนที่หลากหลาย การใหรางวัลและสงเสริมแรงงานตางๆ การใชคําถามและ
ปญหาที่หลากหลายรูปแบบและการใหโอกาสนักเรียนแสดงความคิดเห็น 
      3.3 การแสดงความใสใจในงานสอน (Y3) หมายถึง การพัฒนาหนวยการเรียน หรือ
แผนการสอนที่สอดคลองกับหลักสูตรการจัดการในดานบริหารหรืองานธุรการอ่ืนๆไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยไมมีผลตองานการสอนท่ีปฏิบัติอยู การไมหยุดหามปรามพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม
ของนักเรียนในขณะสอน การเลือกวิธีสอนไดเหมาะสมกับจุดประสงคการเรียนรู การกําหนดวงจร 
การทบทวน การแจงผลการเรียนและการทดสอบท่ีเปนระบบแนนอน 
      3.4 การทําใหกระบวนการเรียนรูของนักเรียนมีประสิทธิภาพ (Y4) หมายถึง การวัดผล
และประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน การใหขอมูลปอนกลับในโอกาสที่เหมาะสม การใชกิจกรรม
การเรียนเปนรายบุคคลและเปนกลุม การใหคําชมเชยที่มีความหมาย การควบคุม ติดตาม และ
ตรวจสอบความกาวหนาในการเรียนของนักเรียน 
      3.5 การสงเสริมใหนักเรียนประสบความสําเร็จ (Y5) หมายถึง การกําหนดเนื้อหา    
หนวยการเรียน หรือแผนการสอนท่ีสอดคลองกับลําดับขั้นการเรียนรู การใหคําตอบท่ีถู กตอง        
แกนักเรียนที่ตอบถูกบางสวน ตอบถูกแตไมแนใจ และตอบไมถูกในทันทีทันใด การจัดแบงเนื้อหา  
การเรียนรูเปนสวนยอยๆ ใหเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนเปนรายบุคคล การเปล่ียนแปลง
เนื้อหาใหมใหนอยลงและงายตอการเขาใจ 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามความความคิดเห็น แบงออกเปน 3 ตอน   
มีรายละเอียดดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ (check list) เพ่ือสอบถามขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก 1) เพศ   
2) อายุ 3) ระดับการศึกษา 4) ตําแหนงหนาที่ และ 5) ประสบการณในการทํางาน 
 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ ตามแนวคิดของฮอลลิงเจอร 
และเมอรฟ (Hallinger and Murphy) 
 ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร ตามแนวคิด
ของบอริช (Borich) ที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นเพื่อวัดระดับประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร 
 โดยแบบสอบถามตอนที่ 2 และ 3 เปนแบบสอบถามชนิดจัดลําดับคุณภาพ (rating scale) 
ซึ่งสามารถจัดลําดับคุณภาพได 5 ระดับ โดยมีความหมาย ดังนี้ 

ระดับ 5 หมายถึง การบริหารงานวิชาการหรือประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร   
อยูในระดับมากที่สุด มีคาน้ําหนักเทากับ 5 คะแนน 

ระดับ 4 หมายถึง การบริหารงานวิชาการหรือประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร   
อยูในระดับมาก มีคาน้ําหนักเทากับ 4 คะแนน 

ระดับ 3 หมายถึง การบริหารงานวิชาการหรือประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร   
อยูในระดับปานกลาง มีคาน้ําหนักเทากับ 3 คะแนน 

ระดับ 2 หมายถึง การบริหารงานวิชาการหรือประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร   
อยูในระดับนอย มีคาน้ําหนักคะแนนเทากับ 2 คะแนน 

ระดับ 1 หมายถึง การบริหารงานวิชาการหรือประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร   
อยูในระดับนอยท่ีสุด มีคาน้ําหนักเทากับ 1 คะแนน 

 
การสรางและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
 ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาและสรางเครื่องมือเปนแบบสอบถามขึ้นตามกรอบแนวคิดและ
วัตถุประสงคของการวิจัยที่กําหนด โดยมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของและนําผลการศึกษามาสราง ปรับปรุงและพัฒนา
เครื่องมือ ภายใตคําปรึกษาของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 
 ขั้นตอนท่ี 2 การตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (content validity) ของแบบสอบถาม 
โดยนําแบบสอบถามท่ีผูวิจัยไดสรางใหกับผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน พิจารณาความสอดคลองของ
เนื้อหากับวัตถุประสงคของการวิจัย ดวยการหาคาดัชนีความสอดคลองโดยใชเทคนิค IOC (Index of 
Item Objective Congruence) โดยคาความเที่ยงตรงของเน้ือหาอยูระหวาง 0.60 – 1.00 ปรับปรุง
และจัดทําเปนฉบับทดลองใช 
 ขั้นตอนท่ี 3 นําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (try out) กับโรงเรียนที่
ไมใชกลุมตัวอยาง 8 โรง โรงเรียนละ 4 คน จํานวน 32 ฉบับ 
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 ขั้นตอนที่ 4 หาความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมาโดยวิธีของ 
ครอนบาค (Cronbach)160 โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - coeffient) ไดคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม เทากับ 0.977 
 
การเก็บรวมรวมขอมูล 
 การวิจัยในคร้ังนี้ไดมีการเก็บรวบรวมขอมูลจากการทําแบบสอบถามของผูใหขอมูลใน
โรงเรียนกลุมตัวอยาง 32 โรง โรงเรียนละ 4 คน โดยผูใหขอมูล คือ รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร และครูคณิตศาสตร 2 คน ของโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐที่
ขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ในการศึกษาผูวิจัยได
ดําเนินการตามข้ันตอน คือ ทําหนังสือเรียนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือทํา
หนังสือขอความอนุเคราะหไปยังผูอํานวยการสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐที่ขาดแคลน
ครูคณิตศาสตร สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ที่เปนกลุมตัวอยาง เพ่ือขอความรวมมือ
จาก รองผูอํานวยการฝายวิชาการ หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร และครูคณิตศาสตร 2 คน    
ใหชวยอนุเคราะหตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 หลังจากที่ไดเก็บแบบสอบถามกลับคืนมาแลวพิจารณาตรวจสอบหาความสมบูรณของ
แบบสอบถาม แลวจึงมีการนําขอมูลดังกลาวมาจัดระบบขอมูลและวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป และนําเสนอในรูปของตารางและความเรียง โดยใชสถิติการวิจัย ดังนี้ 
 1. การวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ใชความถี่ (frequency) และ รอยละ 
(percentage) 
 2. การวิเคราะหการบริหารงานวิชาการและประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร 
วิเคราะหโดยใชคามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation) ทั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการวิเคราะหตามแนวคิดของเบส (Best)161 หากคามัชฉิม
เลขคณิตอยูในชวงใดก็แสดงวา การบริหารงานวิชาการหรือประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร
เปนแบบนั้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

คามัชฉิมเลขคณิต 4.50 ถึง 5.00 แสดงวา การบริหารงานวิชาการหรือประสิทธิภาพการสอน
ของครูคณิตศาสตร อยูในระดับมากที่สุด 

คามัชฉิมเลขคณิต 3.50 ถึง 4.49 แสดงวา การบริหารงานวิชาการหรือประสิทธิภาพการสอน
ของครูคณิตศาสตร อยูในระดับมาก 

                                                           
160 Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing (New York : Harper & 

Row Publisher, 1974), 161. 
161 John W. Best, Reserch in Education (New Jersey : Prentice – Hall Inc., 

1970), 190. 
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คามัชฉิมเลขคณิต 2.50 ถึง 3.49 แสดงวา การบริหารงานวิชาการหรือประสิทธิภาพการสอน
ของครูคณิตศาสตร อยูในระดับปานกลาง 

คามัชฉิมเลขคณิต 1.50 ถึง 2.49 แสดงวา การบริหารงานวิชาการหรือประสิทธิภาพการสอน
ของครูคณิตศาสตร อยูในระดับนอย 

คามัชฉิมเลขคณิต 1.00 ถึง 1.49 แสดงวา การบริหารงานวิชาการหรือประสิทธิภาพการสอน
ของครูคณิตศาสตร อยูในระดับนอยที่สุด 

 3. การวิเคราะหความสัมพันธของการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิภาพการสอนของครู
คณิตศาสตรในโรงเรียนที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 ใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product - moment correlation 
coefficient) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ถาคาสหสัมพันธเปนไปในทางบวก แสดงวา ตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธในลักษณะคลอย
ตามกัน โดยพิจารณาระดับความสัมพันธจากคาสหสัมพันธที่คํานวณได คือ 

คาสหสัมพันธ มีคาตั้งแต 0.03 ลงมา แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันต่ํา 
คาสหสัมพันธ มีคาตั้งแต 0.31 ถึง 0.70 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันปานกลาง 
คาสหสัมพันธ มีคาตั้งแต 0.71 ขึ้นไป แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันสูง 
ถาคาสหสัมพันธเปนไปในทางลบ แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทาง     

ตรงกันขาม โดยพิจารณาระดับความสัมพันธจากคาสหสัมพันธที่คํานวณได คือ 
คาสหสัมพันธ มีคาตั้งแต -0.30 ลงมา แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันต่ํา 
คาสหสัมพันธ มีคาตั้งแต -0.31 ถึง -0.70 แสดงวา ตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธกันปานกลาง 
คาสหสัมพันธ มีคาตั้งแต -0.71 ขึ้นไป แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันสูง 

 
สรุป 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ    
1) การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต  9 2)  ประสิทธิภาพการสอนของครู คณิตศาสตรในโรงเรียนที่ ขาดแคลน              
ครูคณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 3) ความสัมพันธของ         
การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตรในโรงเรียนที่ขาดแคลน               
ครูคณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 กลุมตัวอยาง คือ โรงเรียน
มัธยมศึกษาของรัฐที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
จํานวน 32 โรง ผูใหขอมูลโรงเรียนละ 4 คน ไดแก รองผูอํานวยการฝายวิชาการ หัวหนากลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร และครูคณิตศาสตร 2 คน รวมทั้งส้ิน 128 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดของฮอลลิงเจอรและเมอรฟ (Hallinger and Murphy) 
และประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตรตามแนวคิดของบอริช (Borich) สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูลไดแก ความถี่ (frequency) รอยละ (percentage) คามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic 
mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน 
(Pearson’s product - moment correlation coefficient) 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย และการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัย

เรื่อง “การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตรในโรงเรียนที่ขาดแคลนครู
คณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9” ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามให  
กลุมตัวอยาง ซึ่งไดแกโรงเรียนที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 จํานวน 32 โรง โดยกําหนดผูใหขอมูล โรงเรียนละ 4 คน ประกอบดวย รอง
ผูอํานวยการฝายวิชาการ 1 คน หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 1 คน และครูคณิตศาสตร 2 
คน รวมทั้งสิ้น 128 คน ไดรับแบบสอบถามฉบับสมบูรณกลับคืนมา 30 โรง เทากับ 120 ฉบับ คิดเปน
รอยละ 93.75 เมื่อไดขอมูลจากแบบสอบถาม ผูวิจัยนําขอมูลมาวิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะห 
โดยใชตารางประกอบคําบรรยาย จําแนกเปน 4 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  
ตอนท่ี 2 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัดสํานักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
ตอนท่ี 3 ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตรในโรงเรียนที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
ตอนท่ี 4 การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตรในโรงเรียนที่

ขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 
ตอนที ่1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามซึ่งไดจากการตอบแบบสอบถามของ     
รองผูอํานวยการฝายวิชาการ หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร และครูคณิตศาสตร 2 คน ของ
โรงเรียนที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีผูให
ขอมูลซ่ึงเปนโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ 30 โรง รวม 120 คน แยกพิจารณาตาม เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ตําแหนงหนาที่ และประสบการณในการทํางาน ดังรายละเอียดในตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5 รอยละของผูใหขอมูลจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่ และ
ประสบการณในการทํางาน 

ขอที่ สถานภาพ จํานวน (คน) รอยละ 

1 

เพศ 
     1. ชาย 
     2. หญิง 

 
58 
62 

 
48.33 
51.67 

รวม 120 100.00 

2 

อายุ 
     1. นอยกวา 26 ป 
     2. 26 – 35 ป 
     3. 36 – 45 ป 
     4. 46 ปขึ้นไป 

 
7 
33 
42 
38 

 
5.83 
27.50 
35.00 
31.67 

รวม 120 100.00 

3 

ระดับการศึกษา 
     1. ปริญญาตรี 
     2. สูงกวาปริญญาตรี 

 
48 
72 

 
40.00 
60.00 

รวม 120 100.00 

4 

ตําแหนงหนาที่ 
     1. รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
     2. หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
     3. ครูคณิตศาสตร 

 
30 
30 
60 

 
25.00 
25.00 
50.00 

รวม 120 100.00 

5 

ประสบการณในการทํางาน 
     1. นอยกวา 6 ป 
     2. 6 – 15 ป 
     3. 16 – 25 ป 
     4. 26 ปขึ้นไป 

 
27 
69 
16 
8 

 
22.50 
57.50 
13.33 
6.67 

รวม 120 100.00 
 
จากตารางที ่5 พบวาผูใหขอมูลเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย คือ มีเพศหญิง จํานวน 62 คน 

คิดเปนรอยละ 51.67 เปนเพศชาย จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 48.33 ในจํานวนนี้สวนใหญ มีอายุ
ระหวาง 36 – 45 ป จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 35.00 รองลงมาคือ อายุ 46 ปขึ้นไป จํานวน   
38 คน คิดเปนรอยละ 31.67 อายุระหวาง 26 – 35 ป จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 27.50 และ
นอยที่สุดคืออายุนอยกวา 26 ป จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 5.83 ทั้งนี้ระดับการศึกษาสูงกวา
ปริญญาตรีมีมากท่ีสุด จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 60.00 และปริญญาตรี จํานวน 48 คน คิดเปน
รอยละ 40.00 นอกจากนั้นยังพบวา ตําแหนงครูคณิตศาสตรมีมากที่สุด จํานวน 60 คน คิดเปน   



 
 

74 

 

รอยละ 50.00 รองลงมาคือ รองผูอํานวยการฝายวิชาการและครูคณิตศาสตรมีจํานวนเทากัน  คือ  
รองผูอํานวยการฝายวิชาการ จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 25.00 และครูคณิตศาสตรจํานวน      
30 คน คิดเปนรอยละ 25.00 ซึ่งบุคลากรมีประสบการณในการทํางานมากที่สุด คือ ประสบการณ
ระหวาง 6 – 15 ป จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 57.50 รองลงมาประสบการณนอยกวา 6 ป 
จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 22.50 ประสบการณระหวาง 16 – 25 ป จํานวน 16 คน คิดเปน  
รอยละ 13.33 และนอยท่ีสุด คือ ประสบการณ 26 ปขึ้นไป จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 6.67 
 
ตอนที่ 2 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 ในการวิเคราะหการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคามัชฌิมเลขคณิต (x̅) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากผูใหขอมูลซ่ึงเปนโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐท่ีขาดแคลนครู
คณิตศาสตร 30 โรง แลวนําไปเปรียบเทียบตามแนวคิดของเบสท (Best) ผลการวิเคราะหขอมูล     
ดังรายละเอียดตารางที่ 6 ถึงตารางท่ี 9 
 
ตารางที่ 6 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

ที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9        
โดยภาพรวมและรายดาน 

(n = 30) 
ขอที่ การบริหารงานวิชาการ (Xtot) x̅ S.D. ระดับ 

1 การกําหนดภารกิจของโรงเรียน (X1) 4.22 0.495 มาก 
2 การจัดการดานการเรียนการสอน (X2) 4.24 0.470 มาก 
3 การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน (X3) 4.37 0.414 มาก 

รวม 4.28 0.416 มาก 
 

จากตารางที่ 6 พบวา ระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (Xtot) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x̅ = 4.28) 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีการกระจายนอย (S.D. = 0.416) แสดงวาผูใหขอมูลมีความคิดเห็น
สอดคลองกัน เมื่อจําแนกตามรายดาน พบวา การบริหารงานวิชาการอยูในระดับมากทุกดาน        
คามัชฌิมเลขคณิตอยูระหวาง 4.22 – 4.37 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูระหวาง 0.414 – 0.495 โดย
เรียงลําดับจากคามัชฌิมเลขคณิตมากไปหานอย ดังนี้ การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการของ
โรงเรียน (x̅ = 4.37, S.D. = 0.414) การจัดการดานการเรียนการสอน (x̅ = 4.24, S.D. = 0.470) 
และการกําหนดภารกิจของโรงเรียน (x̅ = 4.22, S.D. = 0.495) 
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ตารางที่ 7 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ดาน 
การกําหนดภารกิจของโรงเรียน 

(n = 30) 
ขอที่ การบริหารงานวิชาการ 

การกําหนดภารกิจของโรงเรียน 
x̅ S.D. ระดับ 

1 มีการพัฒนาเปาหมายดานวิชาการของโรงเรียนเพ่ือการ
ปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในทุกระดับชั้น 

4.30 0.616 มาก 

2 มีการกําหนดเปาหมายดานวิชาการของโรงเรียนที่สอดคลอง
กับเวลาเรียนตามหลักสูตร 

4.34 0.601 มาก 

3 มีการกําหนดเปาหมายดานวิชาการของโรงเรียนใหอยูใน
ความรับผิดชอบของรองผู อํานวยการฝายวิชาการและ
คณะทํางานในโรงเรียน 

4.28 0.676 มาก 

4 มีการประเมินความตองการของครูโดยใชแบบสอบถามเพ่ือ
นําไปใชในการพัฒนาเปาหมายดานวิชาการของโรงเรียน 

4.09 0.820 มาก 

5 มีการใชขอมูลดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใน
การพัฒนาเปาหมายดานวิชาการของโรงเรียน 

4.31 0.632 มาก 

6 มีการพัฒนาเปาหมายดานวิชาการของโรงเรียนใหงายตอ 
การนําไปใชเปนจุดประสงคในการจัดการเรียนการสอน 

4.25 0.625 มาก 

7 มีการประชุมชี้แจงเปาหมายดานวิชาการของโรงเรียนใหครู
ทราบ 

4.24 0.661 มาก 

8 มีการพบปะพูดคุยอยางไมเปนทางการ เพ่ือใหครูทราบ
เปาหมายดานวิชาการของโรงเรียน 

4.18 0.733 มาก 

9 มีการส่ือสารเปาหมายดานวิชาการของโรงเรียนใหบุคลากร
ทุกฝายที่เก่ียวของ เชน ครู นักเรียน ผูปกครอง เปนตน 

4.18 0.686 มาก 

10 มีการใหจัดทําโปสเตอรหรือปายประกาศที่แสดงใหเห็นถึง
การใหความสําคัญแกเปาหมายดานวิชาการของโรงเรียน 

4.05 0.829 มาก 

รวม 4.22 0.495 มาก 
 
 จากตารางที่ 7 พบวาระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ดานการกําหนดภารกิจของโรงเรียน (X1) โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก (x̅ = 4.22) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีการกระจายนอย (S.D. = 0.495)  
แสดงวาผูใหขอมูลมีความคิดเห็นสอดคลองกัน เมื่อพิจารณารายขอ พบวา การบริหารงานวิชาการ
ดานการกําหนดภารกิจของโรงเรียนอยูในระดับมากทุกขอ คามัชฌิมเลขคณิตอยูระหวาง 4.05 – 4.34 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูระหวาง 0.601 – 0.829 ขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด คือ มีการกําหนด
เปาหมายดานวิชาการของโรงเรียนที่สอดคลองกับเวลาเรียนตามหลักสูตร (x̅ = 4.34, S.D. = 0.601) 
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รองลงมา คือ มีการใชขอมูลดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในการพัฒนาเปาหมายดาน
วิชาการของโรงเรียน (x̅ = 4.31, S.D. = 0.632) คามัชฌิมเลขคณิตต่ําสุด คือ มีการใหจัดทําโปสเตอร
หรือปายประกาศที่แสดงใหเห็นถึงการใหความสําคัญแกเปาหมายดานวิชาการของโรงเรียน (x̅ = 4.05, 
S.D. = 0.829) 
 
ตารางที่ 8 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

ที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ดาน 
การจัดการดานการเรียนการสอน 

(n = 30) 
ขอที่ การบริหารงานวิชาการ 

การจัดการดานการเรียนการสอน 
x̅ S.D. ระดับ 

1 มีการเขาสังเกตการสอนอยางไมเปนทางการอยูเสมอ เชน  
การเย่ียมชั้นเรียนโดยใชเวลาสั้นๆ และไมมีกําหนดการลวงหนา 
เปนตน 

4.02 0.756 มาก 

2 มีการควบคุมใหการจัดการเรียนการสอนของครูสอดคลองกับ
เปาหมายดานวิชาการของโรงเรียน 

4.18 0.673 มาก 

3 มีการใชผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในการประเมินผล
การสอนของครู 

4.19 0.677 มาก 

4 มีการประเมินผลการสอนของครูวาเปนไปตามเปาหมายดาน
วิชาการของโรงเรียน 

4.22 0.688 มาก 

5 มีการชี้ใหเห็นถึงจุดเดนในการสอนของครูหลังการสังเกต  
การสอน 

4.13 0.815 มาก 

6 มีการบันทึกสวนที่เปนจุดเดนในการสอนของครูหลัง การสังเกต
การสอน 

4.05 0.818 มาก 

7 มีการชี้ใหเห็นถึงจุดออนในการสอนของครูหลังการสังเกต  
การสอน 

4.03 0.840 มาก 

8 มีการบันทึกสวนที่เปนจุดออนในการสอนของครูหลังการสังเกต
การสอน 

4.09 0.789 มาก 

9 มีการบันทึกพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนเพ่ือเปนขอมูล
ยอนกลับแกครูหลังการสังเกตการสอน 

4.18 0.733 มาก 

10 มีการบันทึกเพ่ือประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูวา
สอดคลองกับเปาหมายดานวิชาการของโรงเรียนหรือไม 

4.21 0.766 มาก 
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ตารางที่ 8 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ดาน 
การจัดการดานการเรียนการสอน (ตอ) 

(n = 30) 
ขอที่ การบริหารงานวิชาการ 

การจัดการดานการเรียนการสอน 
x̅ S.D. ระดับ 

11 มีการกําหนดตัวบุคลากรในการประสานงานดานหลักสูตรไว
อยางชัดเจน เชน หัวหนางานวิชาการ หัวหนากลุมสาระ  
การเรียนรู เปนตน 

4.40 0.627 มาก 

12 มีการใชขอมูลดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการใชหลักสูตร 

4.30 0.729 มาก 

13 มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู เรียนท่ีสอดคลองและสงเสริม  
การเรียนการสอนตามหลักสูตร 

4.30 0.705 มาก 

14 มีการกํากับดูแลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลอง
กับจุดมุงหมายของหลักสูตร 

4.37 0.660 มาก 

15 มีการใหจัดทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนตรงตามจุดมุงหมายของหลักสูตร 

4.38 0.676 มาก 

16 มีการเปดโอกาสใหครูมีสวนรวมในการคัดเลือกสื่อการเรียน 
การสอน ตามหลักสูตร เชน หนังสือเรียน เปนตน 

4.47 0.607 มาก 

17 มีการพบปะครูเปนรายบุคคลเพ่ือปรึกษาเกี่ยวกับความกาวหนา
ดานผลการเรียนของนักเรียน 

4.27 0.775 มาก 

18 มีการใหครูสังเกตนักเรียนในทุกระดับชั้นเพ่ือตรวจสอบ จุดเดน 
จุดออน ทางดานการเรียนของนักเรียน 

4.18 0.608 มาก 

19 มีการใชผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เพ่ือประเมิน
ความกาวหนาตามเปาหมายดานวิชาการของโรงเรียน 

4.17 0.599 มาก 

20 มีการแจงผลการสอบแตละคร้ังใหนักเรียนทราบอยางรวดเร็ว 4.40 0.614 มาก 
21 มีการแจงผลความกาวหนาทางการเรียนของนักเรียนใหคณะครู

ทราบเปนลายลักษณอักษร 
4.34 0.655 มาก 

22 มีการรายงานขอมูลดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให
นักเรียนในทุกระดับชั้นทราบ 

4.39 0.652 มาก 

รวม 4.24 0.470 มาก 
 
 จากตารางที่ 8 พบวาระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ดานการจัดการดานการเรียนการสอน (X2) โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก (x̅ = 4.24) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีการกระจายนอย (S.D. = 0.470)  
แสดงวาผูใหขอมูลมีความคิดเห็นสอดคลองกัน เมื่อพิจารณารายขอ พบวา การบริหารงานวิชาการ
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ดานการจัดการดานการเรียนการสอนอยูในระดับมากทุกขอ คามัชฌิมเลขคณิตอยูระหวาง 4.02 – 4.47 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูระหวาง 0.599 – 0.840 ขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด คือ มีการเปด
โอกาสใหครูมีสวนรวมในการคัดเลือกสื่อการเรียนการสอนตามหลักสูตร เชน หนังสือเรียน เปนตน  
(x̅ = 4.47, S.D. = 0.607) รองลงมา คือ มีการกําหนดตัวบุคลากรในการประสานงานดานหลักสูตรไว
อยางชัดเจน เชน หัวหนางานวิชาการ หัวหนากลุมสาระการเรียนรู เปนตน (x̅ = 4.40, S.D. = 0.627) 
และมีการแจงผลการสอบแตละครั้งใหนักเรียนทราบอยางรวดเร็ว  (x̅ = 4.40, S.D. = 0.614)        
คามัชฌิมเลขคณิตต่ําสุด คือ มีการเขาสังเกตการสอนอยางไมเปนทางการอยูเสมอ เชน การเยี่ยม   
ชั้นเรียนโดยใชเวลาสั้นๆ และไมมีกําหนดการลวงหนา เปนตน (x̅ = 4.02, S.D. = 0.756) 
 
ตารางที่ 9 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

ที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ดาน 
การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน 

(n = 30) 
ขอที่ การบริหารงานวิชาการ 

การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน 
x̅ S.D. ระดับ 

1 มีการควบคุมไมใหมีการขัดจังหวะในขณะที่มีการจัดเรียน  
การสอน เชน ควบคุมไมใหมีการประชาสัมพันธเสียงตามสายใน
เวลาเรียน ควบคุมไมใหมีการเรียกนักเรียนไปพบขณะท่ีมี  
การจัดการเรียนการสอน เปนตน 

4.23 0.761 มาก 

2 มีการชี้แจงใหนักเรียนทราบถึงขอเสียของการมาเรียนสายหรือ
ขาดเรียน 

4.40 0.600 มาก 

3 มีการตรวจเยี่ยมชั้นเรียนเพ่ือดูวาครู ใชเวลาจัดการเรียน  
การสอนที่เปนประโยชนแกนักเรียนอยางเต็มที่ 

4.33 0.702 มาก 

4 มีการเย่ียมหองเรียนเพ่ือจะไดมีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็น
กับครูและนักเรียนเกี่ยวกับปญหาตางๆ 

4.28 0.700 มาก 

5 มีการจัดครูสอนแทนหรือใหชวยดูแลชั้นเรียนในกรณีที่ครูไมมา
ปฏิบัติหนาที่ 

4.48 0.608 มาก 

6 มีการจัดใหมีการสอนซอมเสริมหรือจัดกิจกรรมในลักษณะตางๆ
ที่เปนการสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถของนักเรียน 

4.49 0.580 มาก 

7 มีการยกยองชมเชยครูที่ปฏิบัติงานดีเดนดวยการแจงในที่
ประชุมหรือประชาสัมพันธในวารสารโรงเรียน 

4.43 0.695 มาก 

8 มีการสงเสริมใหครูแตละคนไดใชความสามารถและทักษะของ
ตนได อยางเต็มที ่

4.43 0.604 มาก 

9 มีการดําเนินการใหมีการบันทึกเกียรติคุณของครูที่มีผล  
การปฏิบัติงานดีเดนหรือมีความสามารถพิเศษทางการสอนใน
แฟมประวัติ 

4.29 0.738 มาก 
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ตารางที่ 9 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ดาน 
การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน (ตอ) 

(n = 30) 
ขอที่ การบริหารงานวิชาการ 

การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน 
x̅ S.D. ระดับ 

10 มีการสงเสริมครูที่มีความสามารถพิเศษใหมีความกาวหนาใน
วิชาชีพ เชน การเล่ือนวิทยฐานะ ใหโอกาสไปฝกอบรม  
เปนตน 

4.43 0.617 มาก 

11 มีการแจงขาวการจัดฝกอบรม การสัมมนา ที่เปนการพัฒนา
วิชาชีพใหครูไดทราบ 

4.18 0.622 มาก 

12 มีการเปดโอกาสและสนับสนุนใหครูเขารับการอบรมทาง
วิชาการท่ีสอดคลองกับเปาหมายดานวิชาการของโรงเรียน 

4.30 0.630 มาก 

13 มีการเผยแพรบทความที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอน
ใหแกครูอยางสม่ําเสมอ 

4.17 0.718 มาก 

14 มีการสงเสริมและสนับสนุนใหครูนําทักษะตางๆที่ไดรับจาก
การฝกอบรมมาใชในการจัดการเรียนการสอน 

4.39 0.569 มาก 

15 ทุกครั้งในการประชุม มีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให
ความรูเกี่ยวกับการสอน 

4.10 0.793 มาก 

16 มีการใหคําปรึกษาเก่ียวกับปญหาดานการจัดการเรียน  
การสอน 

4.26 0.628 มาก 

17 มีการกําหนดและแจงเกณฑตางๆ ทางดานวิชาการใหนักเรียน
ในแตละระดับชั้นไดทราบ 

4.32 0.622 มาก 

18 มีการกําหนดมาตรฐานดานการเรียนในแตละระดับชั้น 4.41 0.628 มาก 
19 มีการสนับสนุนครูใหปฏิบัติตามเปาหมายดานวิชาการของ

โรงเรียน 
4.47 0.608 มาก 

20 มีการยกยองนักเรียนที่มีผลงานทางวิชาการดีเดน เชนการ
ประชาสัมพันธในวารสารหรือเว็บไซตของโรงเรียน เปนตน 

4.48 0.661 มาก 

21 มีการประกาศเกียรติคุณนักเรียนที่มีผลงานทางวิชาการหรือมี
พฤติกรรมในชั้นเรียนดีเดนในที่ประชุมนักเรียน 

4.52 0.622 มาก
ที่สุด 

22 มีการมอบเกียรติบัตรหรือประกาศยกยองนักเรียนที่ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 

4.53 0.634 มาก
ที่สุด 

23 มีการติดตอกับผูปกครองเพ่ือใหทราบถึงพัฒนาการทางดาน
การเรียนของนักเรียนอยางสม่ําเสมอ 

4.48 0.635 มาก 

รวม 4.37 0.414 มาก 
 



 
 

80 

 

 จากตารางที่ 9 พบวาระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ดานการเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการของ
โรงเรียน (X3) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x̅ = 4.37) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีการกระจายนอย 
(S.D. = 0.414) แสดงวาผูใหขอมูลมีความคิดเห็นสอดคลองกัน เมื่อพิจารณารายขอ พบวา การบริหารงาน
วิชาการดานการเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียนอยูในระดับมากเกือบทุกขอ มีเพียง   
2 ขอ ที่อยูในระดับมากที่สุด คือ มีการประกาศเกียรติคุณนักเรียนที่มีผลงานทางวิชาการหรือมี
พฤติกรรมในชั้นเรียนดีเดนในที่ประชุมนักเรียน  และมีการมอบเกียรติบัตรหรือประกาศยกยอง
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง คามัชฌิมเลขคณิตอยูระหวาง 4.10 – 4.53 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานอยูระหวาง 0.569 – 0.793 ขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด คือ มีการมอบเกียรติบัตร
หรือประกาศยกยองนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง (x̅ = 4.53, S.D. = 0.634) รองลงมา คือ 
มีการประกาศเกียรติคุณนักเรียนที่มีผลงานทางวิชาการหรือมีพฤติกรรมในชั้นเรียนดีเดนในที่ประชุม
นักเรียน (x̅ = 4.52, S.D. = 0.622) คามัชฌิมเลขคณิตต่ําสุด คือ ทุกครั้งในการประชุม มีการเชิญ
วิทยากรจากภายนอกมาใหความรูเกี่ยวกับการสอน (x̅ = 4.10, S.D. = 0.793) 
 
ตอนท่ี 3 ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตรในโรงเรียนที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 ในการวิ เคราะหประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตรในโรงเรียนที่ขาดแคลน             
ครูคณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคา     
มัชฌิมเลขคณิต (x̅) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากผูใหขอมูลซึ่งเปนโรงเรียนมัธยมศึกษา
ของรัฐท่ีขาดแคลนครูคณิตศาสตร 30 โรง แลวนําไปเปรียบเทียบตามแนวคิดของเบสท (Best)      
ผลการวิเคราะหขอมูล ดังรายละเอียดตารางที่ 10 ถึง ตารางที่ 15 
 
ตารางที่ 10 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิภาพการสอนของครู

คณิตศาสตรของโรงเรียนที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมและรายดาน 

(n = 30) 
ขอที่ ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร (Ytot) x̅ S.D. ระดับ 

1 การสรางความชัดเจนในบทเรียน (Y1) 4.41 0.423 มาก 
2 การสรางกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย (Y2) 4.34 0.395 มาก 
3 การแสดงความใสใจในการสอน (Y3) 4.35 0.447 มาก 
4 การทําใหกระบวนการเรียนรูของนักเรียนมีประสิทธิภาพ (Y4) 4.43 0.460 มาก 
5 การสงเสริมใหนักเรียนประสบความสําเร็จ (Y5) 4.45 0.417 มาก 

รวม 4.39 0.357 มาก 
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 จากตารางที่ 10 พบวา ระดับประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตรของโรงเรียนที่      
ขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (Ytot) โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก (x̅ = 4.39) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีการกระจายนอย (S.D. = 0.357) แสดงวาผูให
ขอมูลมีความคิดเห็นสอดคลองกัน เมื่อจําแนกตามรายดาน พบวา ประสิทธิภาพการสอนของครู
คณิตศาสตรอยูในระดับมากทุกดาน คามัชฌิมเลขคณิตอยูระหวาง 4.34 – 4.45 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานอยูระหวาง 0.395 – 0.460 โดยเรียงลําดับจากคามัชฌิมเลขคณิตมากไปหานอย ดังนี้    
การสงเสริมใหนักเรียนประสบความสําเร็จ (x̅ = 4.45, S.D. = 0.417) การทําใหกระบวนการเรียนรู
ของนักเรียนมีประสิทธิภาพ (x̅ = 4.43, S.D. = 0.460) การสรางความชัดเจนในบทเรียน (x̅ = 4.41, 
S.D. = 0.423) การแสดงความใสใจในการสอน (x̅ = 4.35, S.D. = 0.447) และการสรางกิจกรรม
การเรียนการสอนที่หลากหลาย (x̅ = 4.34, S.D. = 0.395) 
 
ตารางท่ี 11 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิภาพการสอนของครู

คณิตศาสตรของโรงเรียนที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ดานการสรางความชัดเจนในบทเรียน 

(n = 30) 
ขอที่ ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร 

การสรางความชัดเจนในบทเรียน 
x̅ S.D. ระดับ 

1 ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูของแตละบทเรียนใหนักเรียน
ทราบกอนการสอน 

4.41 0.558 มาก 

2 ครแูจงผูเรียนใหทราบถึงขอบขายเน้ือหาท่ีตองเรียนซึ่งสัมพันธ
กับสิ่งที่เรียนมาแลวและสิ่งที่จะตองเรียนตอไป 

4.33 0.624 มาก 

3 ครูตรวจสอบความรูเดิมของนักเรียนกอนเริ่มสอนใหมและ  
มีการสอนซํ้าเมื่อจําเปน 

4.35 0.669 มาก 

4 ครใูหความรูแกนักเรียนเปนลําดับขั้นตอน จากงายไปหายาก 4.47 0.579 มาก 
5 ครูรูระดับความสามารถของนักเรียนและสอนนักเรียนตาม

ระดบัความสามารถท่ีมีอยู 
4.39 0.598 มาก 

6 ครูมีการยกตัวอยาง หรือใชรูปภาพ หรือการสาธิต เพ่ือทําให
บทเรียนชัดเจนขึ้น 

4.49 0.580 มาก 

7 ครมูีการทบทวนหรือสรุปเนื้อหาเมื่อจบบทเรียน 4.42 0.588 มาก 
รวม 4.41 0.423 มาก 

 
 จากตารางที่ 11 พบวาระดับประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตรของโรงเรียนที่ขาด
แคลนครูคณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ดานการสรางความชัดเจน
ในบทเรียน (Y1) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x̅ = 4.41) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีการกระจายนอย 
(S.D. = 0.423) แสดงวาผูใหขอมูลมีความคิดเห็นสอดคลองกัน เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 
ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตรดานการสรางความชัดเจนในบทเรียนอยูในระดับมากทุกขอ 
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คามัชฌิมเลขคณิตอยูระหวาง 4.33 – 4.49 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูระหวาง 0.558 – 0.669 ขอที่มี
คามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด คือ ครูมีการยกตัวอยาง หรือใชรูปภาพ หรือการสาธิต เพื่อทําใหบทเรียน
ชัดเจนข้ึน (x̅ = 4.49, S.D. = 0.580) รองลงมา คือ ครูใหความรูแกนักเรียนเปนลําดับขั้นตอน จากงาย
ไปหายาก (x̅ = 4.47, S.D. = 0.579) คามัชฌิมเลขคณิตต่ําสุด คือ ครูแจงผูเรียนใหทราบถึงขอบขาย
เนื้อหาที่ตองเรียนซึ่งสัมพันธกับสิ่งที่เรียนมาแลวและสิ่งที่จะตองเรียนตอไป (x̅ = 4.33, S.D. = 0.624) 
 
ตารางที่ 12 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิภาพการสอนของครู

คณิตศาสตรของโรงเรียนที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ดานการสรางกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 

(n = 30) 
ขอที่ ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร 

การสรางกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
x̅ S.D. ระดับ 

1 ครูใชคําถามที่ทาทาย หรือใชรูปภาพ หรือยกตัวอยางในการ
นําเขาสูบทเรียน 

4.33 0.653 มาก 

2 ครใูหความสนใจนักเรียนขณะที่สอนโดยการใชสายตา น้ําเสียง 
และทาทางประกอบ 

4.43 0.576 มาก 

3 ครูนําเสนอวิธีการเขาสูบทเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เชน  
การบรรยาย การถามคําถาม การอภิปรายแลวใหนักเรียน  
ฝกปฏิบัติอยางอิสระ เปนตน 

4.41 0.615 มาก 

4 ครูใหรางวัลควบคูกับการเสริมแรง เชน เ พ่ิมคะแนนให  
เปนพิเศษ ใหคําชมเชย หรือใหเรียนดวยตนเองเมื่อนักเรียน
ตอบคําถามไดถูกตอง หรือทํางานที่ไดรับมอบหมายเปน
ผลสําเร็จ เปนตน 

4.23 0.514 มาก 

5 ครูใหโอกาสนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมใน
กิจกรรมการเรียนการสอน 

4.31 0.577 มาก 

6 ครใูชชนิดของคําถามที่หลากหลายเพ่ือใหเกิดความชัดเจนและ
กระตุนใหนักเรียนเกิดความเขาใจ 

4.30 0.574 มาก 

รวม 4.34 0.395 มาก 
 
 จากตารางท่ี 12 พบวาระดับประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตรของโรงเรียนที่ขาดแคลน
ครูคณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ดานการสรางกิจกรรมการเรียน
การสอนที่หลากหลาย (Y2) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x̅ = 4.34) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมี     
การกระจายนอย (S.D. = 0.395) แสดงวาผูใหขอมูลมีความคิดเห็นสอดคลองกัน เมื่อพิจารณารายขอ 
พบวา ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตรดานการสรางกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย
อยูในระดับมากทุกขอ คามัชฌิมเลขคณิตอยูระหวาง 4.23 – 4.43 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูระหวาง 
0.514 – 0.653 ขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด คือ ครใูหความสนใจนักเรียนขณะที่สอนโดยการใช
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สายตา น้ําเสียง และทาทางประกอบ (x̅ = 4.43, S.D. = 0.576) รองลงมา คือ ครูนําเสนอวิธีการเขา
สูบทเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย เชน การบรรยาย การถามคําถาม การอภิปรายแลวใหนักเรียนฝก
ปฏิบัติอยางอิสระ เปนตน (x̅ = 4.41, S.D. = 0.615) คามัชฌิมเลขคณิตต่ําสุด คือ ครูใหรางวัลควบคู
กับการเสริมแรง เชน เพ่ิมคะแนนใหเปนพิเศษ ใหคําชมเชย หรือใหเรียนดวยตนเองเม่ือนักเรียนตอบ
คําถามไดถูกตอง หรือทํางานที่ไดรับมอบหมายเปนผลสําเร็จ เปนตน (x̅ = 4.23, S.D. = 0.514) 
 
ตารางที่ 13 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิภาพการสอนของครู

คณิตศาสตรของโรงเรียนที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ดานการแสดงความใสใจในการสอน 

(n = 30) 
ขอที่ ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร 

การแสดงความใสใจในการสอน 
x̅ S.D. ระดับ 

1 ครูเขียนแผนการจัดการเรียนรูและพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรูโดยยึดหลักสูตรและคูมือการใชหลักสูตรเปนแนวทาง 

4.50 0.594 มากท่ีสุด 

2 ครไูมนํางานอ่ืนๆ เชน งานธุรการ งานการเงินและงานพัสดุมา
ปฏิบัติในชั่วโมงการสอน 

4.29 0.666 มาก 

3 ครูหยุดหรือเบ่ียงเบนพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน
ในขณะดําเนินการสอน 

4.30 0.643 มาก 

4 ครูเลือกใชรูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับวัตถุประสงคแตละ
ขอ 

4.28 0.582 มาก 

5 ครูมีการทบทวนเนื้อหาหรือทําการทดสอบนักเรียนอยางเปน
ระบบชัดเจน และมีระยะเวลาท่ีแนนอน 

4.37 0.536 มาก 

รวม 4.35 0.447 มาก 
 
 จากตารางที่ 13 พบวาระดับประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตรของโรงเรียนที่ขาดแคลนครู
คณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ดานการแสดงความใสใจในการสอน (Y3) 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x̅ = 4.35) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีการกระจายนอย (S.D. = 0.447) แสดงวา
ผูใหขอมูลมีความคิดเห็นสอดคลองกัน เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร
ดานการแสดงความใสใจในการสอน อยูในระดับมากเกือบทุกขอ มีเพียง 1 ขอ ที่อยูในระดับมากที่สุด คือ ครู
เขียนแผนการจัดการเรียนรูและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูโดยยึดหลักสูตรและคูมือการใชหลักสูตรเปน
แนวทาง คามัชฌิมเลขคณิตอยูระหวาง 4.28 – 4.50 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูระหวาง 0.536 – 0.666 ขอที่
มีคามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด คือ ครูเขียนแผนการจัดการเรียนรูและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูโดยยึด
หลักสูตรและคูมือการใชหลักสูตรเปนแนวทาง (x̅ = 4.50, S.D. = 0.594) รองลงมา คือ ครูหยุดหรือเบี่ยงเบน
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียนในขณะดําเนินการสอน (x̅ = 4.30, S.D. = 0.643) คามัชฌิมเลขคณิต
ต่ําสุด คือ ครูเลือกใชรูปแบบการสอนท่ีเหมาะสมกับวัตถุประสงคแตละขอ (x̅ = 4.28, S.D. = 0.582) 
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ตารางที่ 14 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิภาพการสอนของครู
คณิตศาสตรของโรงเรียนที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ดานการทําใหกระบวนการเรียนรูของนักเรียนมีประสิทธิภาพ 

(n = 30) 
ขอที่ ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร 

การทําใหกระบวนการเรียนรูของนักเรียนมีประสิทธิภาพ 
x̅ S.D. ระดับ 

1 ครูใหนักเรียนทําแบบฝกหัด หรือมอบหมายงานอ่ืนๆ ปฏิบัติ
หลังจากสอนจบบทเรียน 

4.49 0.594 มาก 

2 ครจูัดโอกาสใหนักเรียนไดทราบความกาวหนาในการเรียนเปน
ระยะๆ 

4.37 0.593 มาก 

3 ครู เลือกใชกิจกรรมการสอนท่ีเหมาะสมกับนักเรียนทั้ ง
รายบุคคล หรือรายกลุม เชน การใชเกมส การใชสถานการณ
จําลอง การใชชุดการสอน เปนตน 

4.44 0.591 มาก 

4 ครูใชคําพูดที่เปนการยกยอง ชมเชย เมื่อตองการใหนักเรียนมี
สวนรวมในกระบวนการการเรียนรู 

4.41 0.601 มาก 

5 ครูดูแลนักเรียนในขณะที่นักเรียนปฏิบัติงานและตรวจสอบ
ความกาวหนาในการทํางานของนักเรียนอยางสม่ําเสมอ 

4.43 0.590 มาก 

รวม 4.43 0.460 มาก 
 
 จากตารางที่ 14 พบวาระดับประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตรของโรงเรียนที่      
ขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ดานการทําให
กระบวนการเรียนรูของนักเรียนมีประสิทธิภาพ (Y4) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x̅ = 4.43)      
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีการกระจายนอย (S.D. = 0.460) แสดงวาผูใหขอมูลมีความคิดเห็น 
สอดคลองกัน เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตรดานการทําให
กระบวนการเรียนรูของนักเรียนมีประสิทธิภาพ อยูในระดับมากทุกขอ คามัชฌิมเลขคณิตอยูระหวาง 
4.37 – 4.49 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูระหวาง 0.590 – 0.601 ขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด 
คือ ครใูหนักเรียนทําแบบฝกหัด หรือมอบหมายงานอ่ืนๆ ปฏิบัติหลังจากสอนจบบทเรียน (x̅ = 4.49, 
S.D. = 0.594) รองลงมา คือ ครูเลือกใชกิจกรรมการสอนท่ีเหมาะสมกับนักเรียนทั้งรายบุคคล หรือ
รายกลุม เชน การใชเกมส การใชสถานการณจําลอง การใชชุดการสอน เปนตน (x̅ = 4.44, S.D. = 
0.591) คามัชฌิมเลขคณิตต่ําสุด คือ ครูจัดโอกาสใหนักเรียนไดทราบความกาวหนาในการเรียนเปน
ระยะๆ (x̅ = 4.37, S.D.= 0.593) 
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ตารางที่ 15 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิภาพการสอนของครู
คณิตศาสตรของโรงเรียนที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ดานสงเสริมใหนักเรียนประสบความสําเร็จ 

(n = 30) 
ขอที่ ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร 

การสงเสริมใหนักเรียนประสบความสําเร็จ 
x̅ S.D. ระดับ 

1 ครูมีการกําหนดหนวยการเรียนและเนื้อหาในบทเรียน เชน 
วางแผนการจัดการเรียนรูตามลําดับเนื้อหา เปนตน 

4.47 0.565 มาก 

2 ครแูกไขคําตอบท่ีถูกตองแกนักเรียนทันทีเมื่อนักเรียนตอบผิด 4.45 0.578 มาก 
3 ครูมีการแบงเนื้อหาที่ตองการสอนออกเปนสวนยอยๆ เพ่ือให

งายตอการเรียนรูของนักเรียน 
4.42 0.528 มาก 

4 ครมูีการวางแผนปรับเปลี่ยนเนื้อหาใหมที่จะทําการสอนใหงาย
ตอความเขาใจของนักเรียนและสอดคลองกับเนื้อหาเดิม 

4.44 0.563 มาก 

5 ครสูงเสริมใหนักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
จนบรรลุจุดมุงหมายสูงสุดที่คาดหวังไว 

4.47 0.533 มาก 

รวม 4.45 0.417 มาก 
 
 จากตารางที่ 15 พบวาระดับประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตรของโรงเรียนที่      
ขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ดานการสงเสริมให
นักเรียนประสบความสําเร็จ (Y5) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x̅ = 4.45) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมี
การกระจายนอย (S.D. = 0.417) แสดงวาผูใหขอมูลมีความคิดเห็นสอดคลองกัน เมื่อพิจารณารายขอ 
พบวา ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตรดานการสงเสริมใหนักเรียนประสบความสําเร็จ อยูใน
ระดับมากทุกขอ คามัชฌิมเลขคณิตอยูระหวาง 4.42 – 4.47 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูระหวาง 
0.528 – 0.578 ขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด คือ ครูมีการกําหนดหนวยการเรียนและเนื้อหาใน
บทเรียน เชน วางแผนการจัดการเรียนรูตามลําดับเนื้อหา เปนตน (x̅ = 4.47, S.D. = 0.565) และครู
สงเสริมใหนักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรูอยางตอเนื่อง จนบรรลุจุดมุงหมายสูงสุดที่คาดหวังไว 
(x̅ = 4.47, S.D. = 0.533) รองลงมา คือ ครูแกไขคําตอบที่ถูกตองแกนักเรียนทันทีเมื่อนักเรียน   
ตอบผิด (x̅ = 4.45, S.D. = 0.578) คามัชฌิมเลขคณิตต่ําสุด คือ ครูมีการแบงเนื้อหาท่ีตองการสอน
ออกเปนสวนยอยๆ เพื่อใหงายตอการเรียนรูของนักเรียน (x̅ = 4.42, S.D. = 0.528) 
 
ตอนท่ี 4 การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตรในโรงเรียนที่     
ขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 ในการวิเคราะหการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตรใน
โรงเรียนที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผูวิจัย
วิเคราะหโดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product-moment correlation 
coefficient) ดังรายละเอียดตารางที่ 16 
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ตารางที่ 16 ความสัมพันธของการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร  
ในโรงเรียนที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 โดยภาพรวม และรายดาน 

          (n = 30) 

ตัวแปร 

การสรางความชัดเจนใน
บทเรียน  

การสรางกิจกรรมการเรียน
การสอนที่หลากหลาย 

การแสดงความใสใจใน 
งานสอน 

การทําใหกระบวนการ
เรียนรูของนักเรียนมี
ประสิทธิภาพ 

การสงเสริมใหนักเรียน
ประสบความสําเรจ็ 

ประสิทธิภาพการสอนของ
ครูคณิตศาสตร 

การกําหนดภารกิจ
ของโรงเรียน .204* .286** .197* .198* .224* .258** 

การจัดการดาน
การเรียนการสอน 

.320** .378** .251* .320** .205* .341** 

การสงเสริม
บรรยากาศทาง
วิชาการ 

.369** .367** .273** .371** .246** .378** 

การบริหารงาน
วิชาการ .323** .377** .263** .322** .248** .356** 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางท่ี 16 พบวา การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (Xtot) กับประสิทธิภาพการสอนของครู
คณิตศาสตรของโรงเรียนท่ีขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 (Ytot) โดยภาพรวมมีความสัมพันธกัน (r = 0.356**) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อ
พิจารณาความสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (Xtot) กับประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร
ของโรงเรียนที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9      
แตละดาน พบวา การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัดสํานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (Xtot) สัมพันธกับประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตรของ
โรงเรียนท่ีขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ดานการสราง
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย (Y2) มีความสัมพันธกันมากที่สุด (r = 0.377**) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (Xtot) สัมพันธกับประสิทธิภาพการสอนของ  
ครูคณิตศาสตรของโรงเรียนที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ดานการสงเสริมใหนักเรียนประสบความสําเร็จ (Y5) มีความสัมพันธกันนอยที่สุด  
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(r = 0.248**) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพการสอน
ของครูคณิตศาสตรของโรงเรียนที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัดสํานักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 (Ytot) กับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 แตละดาน พบวา ประสิทธิภาพการสอนของครู
คณิตศาสตรของโรงเรียนท่ีขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 (Ytot) กับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ดานการเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน (X3) มี
ความสัมพันธกันมากที่สุด (r = 0.378**) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และประสิทธิภาพ 
การสอนของครูคณิตศาสตรของโรงเรียนท่ีขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (Ytot) กับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่ขาดแคลนครู
คณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ดานการกําหนดภารกิจของ
โรงเรียน (X1) มีความสัมพันธกันนอยที่สุด (r = 0.258**) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 สรุปผลการวิเคราะหการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 กับประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตรของ
โรงเรียนที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 พบวา  
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 กับประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตรของโรงเรียนท่ีขาดแคลนครู
คณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีความสัมพันธกันในทางบวกหรือ
มีความสัมพันธกันในลักษณะที่คลอยตามกัน 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ 

1) การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 2) ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตรในโรงเรียนที่ขาดแคลนครู
คณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 3) ความสัมพันธของ            
การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตรในโรงเรียนที่ขาดแคลนครู
คณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ 
โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 จํานวน 32 โรง ผูใหขอมูลโรงเรียนละ 4 คน ประกอบดวย รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร และครูคณิตศาสตร 2 คน รวมทั้งสิ้น 128 คน ไดรับ
แบบสอบถามฉบับสมบูรณสามารถวิเคราะหขอมูลได 120 ฉบับ จาก 30 โรง คิดเปนรอยละ 93.75 
เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดของฮอลลิงเจอรและ  
เมอรฟ (Hallinger and Murphy) และประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตรตามแนวคิดของ  
บอริช (Borich) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ (frequency) รอยละ (percentage) 
คามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product-moment correlation coefficient) 
 

สรุปผลการวิจัย 
 

จากการวิเคราะหขอมูล สรุปผลการวิจัยได ดังนี้  
1. การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร 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. การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตรในโรงเรียนที่ขาดแคลน
ครูคณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีความสัมพันธกันโดยภาพรวม
ในระดับปานกลาง (r = 0.356) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เปนความสัมพันธแบบ
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คลอยตามกัน เมื่อพิจารณาการบริหารงานวิชาการ พบวา มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการสอน
ของครูคณิตศาสตรในทุกดาน โดยเรียงลําดับไดดังนี้ ดานที่มีความสัมพันธกันในระดับปานกลางมี     
3 ดาน คือ การสรางกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย การสรางความชัดเจนในบทเรียน และ
การทําใหกระบวนการเรียนรูของนักเรียนมีประสิทธิภาพ สวนดานที่มีความสัมพันธกันในระดับต่ํามี  
2 ดาน คือ การแสดงความใสใจในการสอน และการสงเสริมใหนักเรียนประสบความสําเร็จ 
 

การอภิปรายผล 
 

 จากผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัย เรื่องการบริหารวิชาการกับประสิทธิภาพการสอนของ  
ครูคณิตศาสตรในโรงเรียนท่ีขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 มีประเด็นสําคัญที่ควรนํามาพิจารณา เพ่ือใหทราบสภาพท่ีแทจริงที่เปนไปได และสามารถ
นําไปใชใหเกิดประโยชน จึงอภิปรายผลการวิจัย ไดดังนี้ 
 1. จากผลการวิจัย พบวา การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับ
จากคามัชฌิมเลขคณิตมากไปหานอย ดังนี้ การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน การ
จัดการดานการเรียนการสอน และการกําหนดภารกิจของโรงเรียน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่
ผูวิจัยตั้งไวในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากการปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 และที่แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 ซึ่งครอบคลุมถึงการปฏิรูประบบบริหาร การปฏิรูปหลักสูตร 
การปฏิรูปกระบวนการจัดการเรียนการสอน ประกอบกับงานวิชาการเปนงานท่ีสําคัญที่สุดของ
โรงเรียน เปนหัวใจของการบริหารโรงเรียน โดยโรงเรียนมีหนาที่จัดการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ     
ใหผู เรียนมีความรูความสามารถตามจุดมุงหมายของหลักสูตร ผูบริหารจึงตองมีความเขาใจ          
การบริหารงานวิชาการเปนอยางดี ยึดหลักการจัดการเรียนการสอนตามแนวของหลักสูตร มุงให
นักเรียนไดปฏิบัติจริง จัดครูเขาสอน จัดหาสถานท่ี วัสดุอุปกรณ และสิ่งของอํานวยความสะดวกตาม
ความจําเปน กระตุนและสงเสรมิใหครูจัดทําและใชแผนการสอน ติดตามการจัดการเรียนการสอนของ
ครูและสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้น จึงสงผลใหการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนที่
ขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมและราย
ดานอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวสันต  ปรีดานันต ไดศึกษาเร่ือง การบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่ง
ผลการวิจัยพบวา 1) การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดเทศบาลเมือง
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา อยูใน
ระดับมาก 7 ดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ การพัฒนากระบวนการเรียนรู    
การวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การพัฒนา
แหลงเรียนรู และการแนะแนวการศึกษา และอยูในระดับปานกลาง 5 ดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอย คือ การประสานความรวมมือการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน การวิจัย
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เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศการศึกษา การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล 
ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา และการสงเสริมความรูดานวิชาการแก
ชุมชน นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของกุลฑรี  พิกุลแกม ไดศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการ
ที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2 
ผลการวิจัยพบวา 1) การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดเขตพ้ืน ท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา ระดับการบริหารงาน
วิชาการอยูในระดับมาก 11 ดาน คือ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
การวัดประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนรู การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การพัฒนาแหลงเรียนรู การนิเทศการศึกษา การแนะแนว
การศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การสงเสริมความรูดานวิชาการแก
ชุมชน และการสงเสริมสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอ่ืนที่
จัดการศึกษา และระดับการบริหารงานวิชาการอยูในระดับปานกลาง 1 ดาน คือ การประสาน   
ความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน และสอดคลองกับงานวิจัยของณปภัทร  รุงโรจน 
ไดศึกษาเ ร่ือง การบริหารงานวิชาการกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการวิจัยพบวา 1) การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
โดยภาพรวมและรายดาน ทุกดาน อยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ดังนี้ 
การพัฒนาหลักสูตรและสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู การพัฒนาแหลงเรียนรู การวัดผล
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนรู การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
การแนะแนวการศึกษา การนิเทศการศึกษา การสงเสริมสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว 
องคกร หนวยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา การสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชน และ    
การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 
 2. จากผลการวิจัย พบวา ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตรในโรงเรียนที่ขาดแคลน
ครูคณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
โดยเรียงลําดับจากคามัชฌิมเลขคณิตมากไปหานอย ดังนี้ การสงเสริมใหนักเรียนประสบความสําเร็จ 
การทําใหกระบวนการเรียนรูของนักเรียนมีประสิทธิภาพ การสรางความชัดเจนในบทเรียน การแสดง
ความใสใจในการสอน และการใชกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ซึ่งไมสอดคลองกับ
สมมติฐานท่ีผูวิจัยตั้งไวในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 มีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง มีการจัดการอบรม
แนะแนวทางเพ่ือถายทอดและเผยแผความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ทั้งยัง
มีกระบวนการควบคุม กํากับ ติดตาม ปจจัยดังกลาวนับวาเปนสิ่งที่ชวยใหบุคลากรผูสอนไดเพ่ิมพูน
ความรู และนําแนวคิดใหมๆ มาใชในกระบวนการจัดการเรียนการสอน จึงสงผลใหประสิทธิภาพ    
การสอนของครูคณิตศาสตรในโรงเรียนท่ีขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกอบศักดิ์  
มูลมัย ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารโรงเรียนกับ
ประสิทธิภาพการสอนของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1 ซึ่ง
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ผลการวิจัยพบวา 1) ประสิทธิภาพการสอนของครู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาจําแนก
ตามรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ การทําให
กระบวนการเรียนรูของนักเรียนมีประสิทธิภาพ การใชกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย     
การสงเสริมใหนักเรียนประสบความสําเร็จ การสรางความชัดเจนในบทเรียน และการแสดงความใสใจ
ในการสอน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริวรรณ  ศรีประมาณ ไดศึกษาเ ร่ือง 
ความสัมพันธระหวางระบบสารสนเทศในสถานศึกษากับประสิทธิภาพการสอนของครูประถมศึกษา 
จังหวัดปตตานี ซึ่งผลการวิจัยพบวา 1) ประสิทธิภาพการสอนของครูประถมศึกษา จังหวัดปตตานี 
โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดดังนี้ คือ      
ดานการมีมนุษยสัมพันธและปฏิสัมพันธกับผูเรียน ดานความสามารถในการสอน ดานคุณลักษณะของ
ความเปนครู ดานความสามารถในการจูงใจผูเรียน ดานการใชสื่อและเทคโนโลยีประกอบการสอน 
ดานการเตรียมความพรอมในการสอน ดานการพัฒนาการสอน ดานการพัฒนาตนเอง ดานการวัด
และการประเมินผล และดานความรูในเนื้อหาวิชา และสอดคลองกับงานวิจัยของสําเนียง  ประนัดศรี 
ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลตอประสิทธิภาพการสอนของครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย ซึ่งผลการวิจัยพบวา ตัวแปรท่ีมีอิทธิพล
ทางตรงอยางเดียวตอประสิทธิภาพการสอนของครู ไดแก บรรยากาศในชั้นเรียน และสมรรถภาพใน
การใชสื่อการสอน ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางออมอยางเดียวตอประสิทธิภาพการสอนของครู ไดแก 
ความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน เจตคติตอวิชาชีพครู บุคลิกภาพของครู และความเปนผูนําทาง
วิชาการของผูบริหารโรงเรียน ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงและทางออมตอประสิทธิภาพการสอนของครู 
ไดแก แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 3. จากผลการวิจัย พบวา การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิภาพการสอนของครู
คณิตศาสตรในโรงเรียนที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 มีความสัมพันธกันโดยภาพรวมในระดับปานกลาง (r = 0.356) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ซึ่งเปนความสัมพันธแบบคลอยตามกัน เมื่อพิจารณาการบริหารงานวิชาการ พบวา        
มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตรในโรงเรียนที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ทุกดาน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีผูวิจัยตั้งไว 
ผลดังกลาวอาจเนื่องมาจากกระบวนการจัดการศึกษาประกอบดวย การบริหาร การจัดการเรียนการสอน 
และการนิเทศ ติดตามผล ทั้ง 3 องคประกอบ มีความสัมพันธกันในเชิงระบบ การบริหารงานวิชาการเปน
องคประกอบหนึ่งของการบริหาร ประสิทธิภาพการสอนเปนผลลัพธที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอน  
จึงอาจกลาวไดวา ถาโรงเรียนที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตรมีการบริหารงานวิชาการท่ีดี คือ การกําหนด
ภารกิจของโรงเรียน การจัดการดานการเรียนการสอน และการเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการของ
โรงเรียน จะทําใหเกิดประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร ที่ประกอบไปดวย การสรางความ
ชัดเจนในบทเรียน การใชกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย การแสดงความใสใจในการสอน 
การทําใหกระบวนการเรียนรูของนักเรียนมีประสิทธิภาพ  และการสงเสริมใหนักเรียนประสบ
ความสําเร็จตามไปดวยเชนกัน ดังนั้น ถาโรงเรียนที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตรมีการบริหารงานวิชาการ
อยูในระดับมากประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตรก็จะอยูในระดับมาก ถาโรงเรียนที่ขาดแคลน
ครูคณิตศาสตรมีการบริหารงานวิชาการในระดับนอยประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตรก็จะอยู
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ในระดับนอยเชนกัน การบริหารงานวิชาการจึงมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการสอนของครู
คณิตศาสตร ซึ่งสปริโต (Spirito) ทําการวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมของครูใหญในฐานะผูบริหารทาง
วิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในรัฐแคลิฟอรเนีย ไดผลที่นาสนใจอยางหน่ึงวา การพัฒนาบุคลากร
ของครูใหญมีความสําคัญตอความสําเร็จทางวิชาการของนักเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของกูดฮารด 
(Goodhart) ไดทําการศึกษาเรื่อง ลักษณะของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของรัฐที่มีประสิทธิภาพใน
ดานวิชาการ พบวา ความเปนผูนําในดานการจัดองคกรของผูบริหารควรมีคุณธรรม จริยธรรมของครู
ปฏิบัติการสอนและความเปนหนึ่งเดียวของสถานศึกษามีความสัมพันธตอความมีประสิทธิภาพของ
โรงเรียน และสงผลตอความมีประสิทธิภาพซึ่งกันและกัน สอดคลองกับงานวิจัยของโสภา  วงษนาคเพชร 
ไดศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงาน   
เขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา 1) การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายดาน อยูใน   
ระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ การพัฒนากระบวนการเรียนรู การพัฒนา
หลักสูตรและสถานศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การวัดผลประเมินผล
และการเทียบโอนผลการเรียน การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การนิเทศ
การศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาแหลงเรียนรู การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
การสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชน การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว 
องคกร หนวยงาน และสถาบันอ่ืนๆ ที่จัดการศึกษา และประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการ
กับสถานศึกษาและองคกรอ่ืนๆ ตามลําดับ 2) ประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ อัตราการลาออกกลางคันของนักเรียน คุณภาพโดยท่ัวไป การขาดงาน 
ความพึงพอใจในการทํางาน และประสิทธิผลทางการเรียน 3) การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผล
ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 มีความสัมพันธ
โดยรวมในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคลองกับงานวิจัยของอนุชิต  
แกวกา ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแกว เขต 2 ซึ่งผลการวิจัยพบวา     
1) พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแกว 
เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 2) ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สระแกว เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 3) พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน
มีความสัมพันธกันในทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ขอเสนอแนะ 
 
 จากการศึกษาเร่ือง การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตรใน
โรงเรียนที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางในการสงเสริมการบริหารงานวิชาการและประสิทธิภาพการสอนของครู
คณิตศาสตรในโรงเรียนที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเปนแนวทางในการ
ศึกษาวิจัยครั้งตอไป ดังนี้ 
 
ขอเสนอแนะของการวิจัย 

เพ่ือเปนแนวทางในการสงเสริมการบริหารงานวิชาการและประสิทธิภาพการสอนของครู
คณิตศาสตรในโรงเรียนท่ีขาดแคลนครูคณิตศาสตร ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ผูบริหารโรงเรียนควรใหความสําคัญในการแสดงบทบาทการบริหารงานวิชาการดานตางๆ 
เปนอันดับแรก มุงเนนงานวิชาการ ซึ่งถือเปนหัวใจของการจัดการศึกษา จึงจะทําใหกระบวนการเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ตามวัตถุประสงคของการบริหารงานวิชาการ 

2. ผูบริหารและครูควรมีการประชุมปรึกษาหารือ เพ่ือกําหนดแนวทางในการพัฒนารวมกัน 
และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ติดตามดูแลการใชเทคนิคการสอน
และติดตามผลการดําเนินการ ซึ่งจะสงผลใหการจัดการเรียนการสอนของครูคณิตศาสตรมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3. ผูบริหารควรใหผูมีสวนเกี่ยวของตางๆ เขามามีบทบาทในการกําหนดภารกิจของโรงเรียน 
สรางความตระหนักใหเห็นถึงความสําคัญในการนําภารกิจไปสูการปฏิบัติ และมีสวนรวมในการพัฒนา
ภารกิจของโรงเรียน ซึ่งจะทําใหการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ สงผลใหการสอน
ของครูคณิตศาสตรมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิภาพการสอนของครู
คณิตศาสตรในโรงเรียนที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 ตามขนาดของสถานศึกษา 
 2. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ หรือประสิทธิภาพการสอน
ของครูคณิตศาสตรในโรงเรียนที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 เพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึกมากกวาเดิม 
 3. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการ หรือประสิทธิภาพการสอนของครู
คณิตศาสตรในโรงเรียนที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 
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ภาคผนวก  ก 

หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัยและรายช่ือผูเชี่ยวชาญ 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 

 
1. ดร.เฉลียว  ยาจันทร 

วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียน 

สถานที่ทํางาน  โรงเรียนรัตนาธิเบศร ต.สวนใหญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 
2. ดร.ณรินทร  ชํานาญดู 
 วุฒิการศึกษา   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 

  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียน 

สถานที่ทํางาน โรงเรียนกาญจนานุเคราะห ต.บานเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
3. ดร.อาคม  มากมีทรัพย 
 วุฒิการศึกษา   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียน 
 สถานที่ทํางาน โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา ต.ทุงกระพังโหม อ.กําแพงแสน 

จ.นครปฐม 

4. ดร.ขนิษฐา  พลายเพ็ชร 
 วุฒิการศึกษา   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ตําแหนง  รองผูอํานวยการโรงเรียน 
 สถานที่ทํางาน โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สุพรรณบรุี 
5. ครูสุมาลี  แผนสมบูรณ 
 วุฒิการศึกษา   การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวัดผลและการวิจัยการศึกษา 
   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 ตําแหนง  ครูชํานาญการพิเศษ 
 สถานที่ทํางาน โรงเรียนอูทอง ต.อูทอง อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี 
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ภาคผนวก  ข 

หนังสือขอทดลองเคร่ืองมอืวิจัยและรายช่ือโรงเรียน 
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รายช่ือโรงเรียนที่ใชในการทดลองเคร่ืองมือวิจัย 

 
ที ่ โรงเรียน สังกัด 
1 โรงเรียนอูทอง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
2 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
3 โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 1 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
4 โรงเรียนวัดไรขิงวิทยา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
5 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมป สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
6 โรงเรียนทามะกาวิทยาคม สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
7 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจนวิทยา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
8 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
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ภาคผนวก  ค 

คาความเชื่อม่ันของเคร่ืองมือวิจัย 
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คาความเชื่อม่ันของเคร่ืองมือวิจัย 
 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases 
Valid 32 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 32 100.0 

 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha 
N of Items 

.977 83 
 

Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 

Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
X01 344.69 1191.964 .524 .977 
X02 344.63 1191.016 .441 .977 
X03 344.69 1185.060 .549 .977 
X04 345.19 1177.770 .553 .977 
X05 344.75 1180.452 .630 .977 
X06 344.81 1182.738 .661 .977 
X07 344.69 1178.609 .642 .977 
X08 344.91 1180.152 .519 .977 
X09 344.91 1177.636 .651 .976 
X10 345.25 1176.903 .559 .977 
X11 345.25 1173.419 .643 .977 
X12 344.97 1182.289 .696 .976 
X13 345.03 1179.064 .633 .977 
X14 345.00 1176.129 .667 .976 
X15 345.16 1174.007 .622 .977 
X16 345.28 1169.305 .630 .977 
X17 345.34 1175.007 .540 .977 
X18 345.28 1173.822 .561 .977 
X19 345.19 1183.060 .539 .977 
X20 345.09 1172.281 .639 .977 
X21 344.63 1182.500 .624 .977 
X22 344.78 1167.144 .821 .976 
X23 344.75 1164.194 .784 .976 
X24 344.75 1172.516 .746 .976 
X25 344.72 1178.015 .666 .976 
X26 344.44 1183.609 .611 .977 
X27 345.06 1165.286 .766 .976 
X28 344.88 1173.661 .673 .976 
X29 344.91 1182.668 .589 .977 
X30 344.59 1183.539 .555 .977 
X31 344.75 1179.419 .581 .977 
X32 344.66 1175.265 .697 .976 
X33 345.03 1182.934 .477 .977 
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Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 

Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
X34 344.59 1184.443 .674 .977 
X35 344.88 1170.048 .778 .976 
X36 345.03 1177.451 .665 .976 
X37 344.41 1168.894 .778 .976 
X38 344.47 1180.128 .644 .977 
X39 344.53 1176.902 .719 .976 
X40 344.53 1183.289 .629 .977 
X41 344.78 1164.370 .761 .976 
X42 344.59 1183.604 .637 .977 
X43 344.59 1180.959 .698 .976 
X44 344.50 1186.581 .551 .977 
X45 344.84 1180.717 .594 .977 
X46 344.63 1192.435 .444 .977 
X47 345.22 1182.434 .471 .977 
X48 344.78 1182.434 .603 .977 
X49 344.78 1176.241 .733 .976 
X50 344.66 1185.072 .626 .977 
X51 344.53 1182.709 .642 .977 
X52 344.50 1171.742 .772 .976 
X53 344.44 1177.544 .744 .976 
X54 344.34 1175.846 .784 .976 
X55 344.66 1174.878 .705 .976 
Y01 344.38 1199.661 .313 .977 
Y02 344.47 1187.934 .562 .977 
Y03 344.56 1194.512 .464 .977 
Y04 344.53 1192.709 .456 .977 
Y05 344.53 1195.225 .396 .977 
Y06 344.50 1196.710 .394 .977 
Y07 344.53 1180.967 .739 .976 
Y08 344.69 1188.286 .518 .977 
Y09 344.47 1204.838 .182 .977 
Y10 344.53 1192.515 .424 .977 
Y11 344.63 1182.952 .725 .976 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
Y12 344.56 1191.351 .455 .977 
Y13 344.56 1186.706 .559 .977 
Y14 344.41 1194.959 .394 .977 
Y15 344.41 1193.604 .425 .977 
Y16 344.50 1194.645 .504 .977 
Y17 344.59 1199.539 .336 .977 
Y18 344.47 1198.193 .396 .977 
Y19 344.38 1201.532 .265 .977 
Y20 344.59 1189.281 .554 .977 
Y21 344.53 1196.193 .466 .977 
Y22 344.53 1190.967 .426 .977 
Y23 344.50 1198.000 .327 .977 
Y24 344.38 1196.371 .446 .977 
Y25 344.38 1198.048 .322 .977 
Y26 344.41 1192.184 .504 .977 
Y27 344.53 1192.257 .430 .977 
Y28 344.47 1196.773 .389 .977 

 
 



 
 

112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ง 
หนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลและรายชื่อโรงเรียน 
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รายช่ือโรงเรียนกลุมตัวอยาง 
การเก็บขอมูลการทําวิจัย เรื่องการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิภาพการสอนของครู
คณิตศาสตรในโรงเรียนที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 

ของนายทินพันธ  บุญธรรม 

นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต  
ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

1 โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 6 17 โรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน 

2 โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 3 18 โรงเรียนคงทองวิทยา 
3 โรงเรียนหนองหญาไซวิทยา 19 โรงเรียนราชินีบูรณะ 
4 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 20 โรงเรียนสามพรานวิทยา 
5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 21 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพอเงินอนุสรณ 
6 โรงเรียนอูทองศึกษาลัย 22 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา 
7 โรงเรียนดานชางวิทยา 23 โรงเรียนวัดหวยจระเขวิทยาคม 

8 โรงเรียนบางปลามาสูงสุมารผดุงวิทย 24 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 

9 โรงเรียนบางลี่วิทยา 25 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย 

10 โรงเรียนสงวนหญิง 26 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 
11 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 27 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

12 โรงเรียนสองพ่ีนองวิทยา 28 โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ 

13 โรงเรียนทุงแฝกพิทยาคม 29 โรงเรียนโพรงมะเด่ือวิทยาคม 

14 โรงเรียนบอกรุวิทยา 30 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 
15 โรงเรียนดอนคาวิทยา 31 โรงเรียนงิ้วลายบุญมีรังสฤษฏ 
16 โรเรียนอุบลรัตนราชกัญญาฯ 32 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 
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ภาคผนวก  จ 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
   เรื่อง “การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิภาพการสอน 

    ของครูคณิตศาสตรในโรงเรียนท่ีขาดแคลนครูคณิตศาสตร 
      สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9” 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

คําชี้แจง 
 1. แบบสอบถามฉบับนี้ สําหรับรองผูอํานวยการฝายวิชาการ หัวหนากลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร และครูคณิตศาสตร จํานวน 2 คน 
 2. แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความคิดเห็นที่มีตอการ
บริหารงานวิชาการกับประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตรในโรงเรียนที่ ขาดแคลนครู
คณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ขอมูลที่ไดจากความคิดเห็นของ
ทานมีคาอยางยิ่งตอการวิจัยนี้ ขอมูลที่ทานตอบถือเปนความลับและขอรับรองวาจะไมมีผลกระทบตอ
การปฏิบัติงานหรือสถานศึกษาของทานแตประการใด จึงขอความกรุณาโปรดตอบใหครบทุกขอตาม
ความเปนจริง 
 3. แบบสอบถามน้ี ประกอบดวย 3 ตอน คือ 
                       ตอนท่ี 1  ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
                       ตอนท่ี 2  การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  
                                   สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
                       ตอนท่ี 3  ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร  
                                   สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 เมื่อทานใหขอมูลครบถวนทุกขอแลว โปรดจัดสงแบบสอบถามนี้คืนทางไปรษณีย ซึ่งผูวิจัยได
แนบซองมาพรอมกันนี้แลว  
 

ขอขอบพระคุณไว ณ โอกาสนี้ สําหรับความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
 

(นายทินพันธ  บุญธรรม) 
นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง  การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตรในโรงเรียนที่ขาดแคลน

ครูคณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 
ตอนที่ 1  :  ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง  :  โปรดเขียนเครื่องหมาย  ใน     หนาขอความท่ีตรงกับสถานภาพของทาน 

 

สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม 

 
1. เพศ              ชาย                                         หญิง 
2. อายุ (เศษปที่เกิน 6 เดือน นับเพิ่มอีกหนึ่งป) 
                      นอยกวา 26 ป                             26 – 35 ป 
                      36 – 45 ป                                 46 ปขึ้นไป 
3. ระดับการศึกษา 
                      ปริญญาตร ี                                สงูกวาปริญญาตรี 
4. ตําแหนงหนาที่ 
                      รองผูอํานวยการฝายวิชาการ            หวัหนากลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร 
                      ครูคณิตศาสตร 
5. ประสบการณในการทํางาน 
                      นอยกวา 6 ป                               6 – 15 ป 
                      16 – 25 ป                                 26 ปขึ้นไป 
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ตอนท่ี 2  :  การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร สังกัดสํานักงาน  
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

คําชี้แจง  :  แบบสอบถามขอมูลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 55 ขอ แตละขอเปนแบบมาตรา
ประมาณคา 5 ระดับ โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับสภาพที่เปนจริง โดย
พิจารณาดังนี้ 

 

1  หมายถึง  การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน อยูในระดับนอยที่สุด 
2  หมายถึง  การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน อยูในระดับนอย 
3  หมายถึง  การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน อยูในระดับปานกลาง 
4  หมายถึง  การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน อยูในระดับมาก 
5  หมายถึง  การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน อยูในระดับมากที่สุด 

 

ขอที่ การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ที่สุด 
1 

 
 
1 

การกําหนดภารกิจของโรงเรียน (X1) 
การกําหนดเปาหมายของโรงเรียน (X1.1) 
มีการพัฒนาเปาหมายดานวิชาการของโรงเรียนเพ่ือ  
การปรับปรุงผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนในทุกระดับชั้น 

     

2 มีการกําหนดเปาหมายดานวิชาการของโรงเรียนที่
สอดคลองกับเวลาเรียนตามหลักสูตร 

     

3 มีการกําหนดเปาหมายดานวิชาการของโรงเรียนใหอยูใน
ความรับผิดชอบของรองผูอํานวยการฝายวิชาการและ
คณะทํางานในโรงเรียน 

     

4 มีการประเมินความตองการของครูโดยใชแบบสอบถามเพ่ือ
นําไปใชในการพัฒนาเปาหมายดานวิชาการของโรงเรียน 

     

5 มีการใชขอมูลดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใน
การพัฒนาเปาหมายดานวิชาการของโรงเรียน 

     

6 มีการพัฒนาเปาหมายดานวิชาการของโรงเรียนใหงายตอ
การนําไปใชเปนจุดประสงคในการจัดการเรียนการสอน 

     

 
7 

การสื่อสารเปาหมายของโรงเรียน (X1.2) 
มีการประชุมชี้แจงเปาหมายดานวิชาการของโรงเรียนใหครู
ทราบ 

     

8 มีการพบปะพูดคุยอยางไมเปนทางการ เพ่ือใหครูทราบ
เปาหมายดานวิชาการของโรงเรียน 
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ขอที่ การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ที่สุด 
1 

9 มีการสื่อสารเปาหมายดานวิชาการของโรงเรียนใหบุคลากร
ทุกฝายที่เก่ียวของ เชน ครู นักเรียน ผูปกครอง เปนตน      

10 มีการใหจัดทําโปสเตอรหรือปายประกาศที่แสดงใหเห็นถึง  
การใหความสําคัญแกเปาหมายดานวิชาการของโรงเรียน      

 
 

11 

การจัดการดานการเรียนการสอน (X2) 
การนิเทศและประเมินผลดานการสอน (X2.1) 
มีการเขาสังเกตการสอนอยางไมเปนทางการอยูเสมอ เชน 
การเย่ียมชั้นเรียนโดยใชเวลาสั้นๆ และไมมีกําหนดการ
ลวงหนา เปนตน 

     

12 มีการควบคุมใหการจัดการเรียนการสอนของครูสอดคลอง
กับเปาหมายดานวิชาการของโรงเรียน 

     

13 มีการใชผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในการ
ประเมินผลการสอนของครู 

     

14 มีการประเมินผลการสอนของครูวาเปนไปตามเปาหมาย
ดานวิชาการของโรงเรียน 

     

15 มีการชี้ใหเห็นถึงจุดเดนในการสอนของครูหลังการสังเกต
การสอน 

     

16 มีการบันทึกสวนที่ เปนจุดเดนในการสอนของครูหลัง  
การสังเกตการสอน 

     

17 มีการชี้ใหเห็นถึงจุดออนในการสอนของครูหลังการสังเกต
การสอน 

     

18 มีการบันทึกสวนที่ เปนจุดออนในการสอนของครูหลัง  
การสังเกตการสอน 

     

19 มีการบันทึกพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนเพ่ือเปนขอมูล
ยอนกลับแกครูหลังการสังเกตการสอน 

     

20 มีการบันทึกเพ่ือประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูวา
สอดคลองกับเปาหมายดานวิชาการของโรงเรียนหรือไม 

     

 
21 

การประสานงานดานการใชหลักสูตร (X2.2) 
มีการกําหนดตัวบุคลากรในการประสานงานดานหลักสูตร
ไวอยางชัดเจน เชน หัวหนางานวิชาการ หัวหนากลุมสาระ
การเรียนรู เปนตน 
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ขอที่ การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ที่สุด 
1 

22 มีการใชขอมูลดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการใชหลักสูตร      

23 มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สอดคลองและสงเสริม 
การเรียนการสอนตามหลักสูตร      

24 มีการกํากับดูแลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให
สอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตร      

25 มีการใหจัดทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนตรงตามจุดมุงหมายของหลักสูตร      

26 มีการเปดโอกาสใหครูมีสวนรวมในการคัดเลือกสื่อการเรียน
การสอน ตามหลักสูตร เชน หนังสือเรียน เปนตน      

 
27 

การตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน (X2.3) 
มีการพบปะครู เปนรายบุคคลเ พ่ือปรึกษาเกี่ ยวกับ
ความกาวหนาดานผลการเรียนของนักเรียน 

     

28 มีการใหครูสังเกตนักเรียนในทุกระดับชั้นเพ่ือตรวจสอบ 
จุดเดน จุดออน ทางดานการเรียนของนักเรียน 

     

29 มีการใชผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เพ่ือประเมิน
ความกาวหนาตามเปาหมายดานวิชาการของโรงเรียน 

     

30 มีการแจงผลการสอบแตละครั้งใหนักเรียนทราบอยาง
รวดเร็ว 

     

31 มีการแจงผลความกาวหนาทางการเรียนของนักเรียนให
คณะครูทราบเปนลายลักษณอักษร 

     

32 มีการรายงานขอมูลดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนใหนักเรียนในทุกระดับชั้นทราบ 

     

 
 

33 

การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน (X3) 
การควบคุมการใชเวลาในการสอน (X3.1) 
มีการควบคุมไมใหมีการขัดจังหวะในขณะที่มีการจัดเรียน
การสอน เชน ควบคุมไมใหมีการประชาสัมพันธเสียงตาม
สายในเวลาเรียน ควบคุมไมใหมีการเรียกนักเรียนไปพบ
ขณะที่มีการจัดการเรียนการสอน เปนตน 

     

34 มีการชี้แจงใหนักเรียนทราบถึงขอเสียของการมาเรียนสาย
หรือขาดเรียน 
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ขอที่ การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ที่สุด 
1 

35 มีการตรวจเยี่ยมชั้นเรียนเพ่ือดูวาครูใชเวลาจัดการเรียน 
การสอนที่เปนประโยชนแกนักเรียนอยางเต็มที่      

 
36 

การดูแลเอาใจใสครูและนักเรียน (X3.2) 
มีการเยี่ยมหองเรียนเ พ่ือจะไดมี โอกาสแลกเปลี่ยน  
ความคิดเห็นกับครูและนักเรียนเกี่ยวกับปญหาตางๆ 

     

37 มีการจัดครูสอนแทนหรือใหชวยดูแลชั้นเรียนในกรณีที่ครู
ไมมาปฏิบัติหนาที่      

38 มีการจัดใหมีการสอนซอมเสริมหรือจัดกิจกรรมในลักษณะ
ตางๆที่เปนการสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถของ
นักเรียน 

     

 
39 

การจัดใหมีสิ่งจูงใจใหกับครู (X3.3) 
มีการยกยองชมเชยครูที่ปฏิบัติงานดีเดนดวยการแจงในที่
ประชุมหรือประชาสัมพันธในวารสารโรงเรียน 

     

40 มีการสงเสริมใหครูแตละคนไดใชความสามารถและทักษะ
ของตนได อยางเต็มที่      

41 มีการดําเนินการใหมีการบันทึกเกียรติคุณของครูที่มี  
ผลการปฏิบัติงานดีเดนหรือมีความสามารถพิเศษทาง  
การสอนในแฟมประวัติ 

     

42 มีการสงเสริมครูที่มีความสามารถพิเศษใหมีความกาวหนา
ในวิชาชีพ เชน การเล่ือนวิทยฐานะ ใหโอกาสไปฝกอบรม 
เปนตน 

     

 
43 

การสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ (X3.4) 
มีการแจงขาวการจัดฝกอบรม การสัมมนาที่เปนการพัฒนา
วิชาชีพใหครูไดทราบ 

     

44 มีการเปดโอกาสและสนับสนุนใหครูเขารับการอบรมทาง
วิชาการท่ีสอดคลองกับเปาหมายดานวิชาการของโรงเรียน 

     

45 มีการเผยแพรบทความที่ เปนประโยชนตอการเรียน  
การสอนใหแกครูอยางสม่ําเสมอ 

     

46 มีการสงเสริมและสนับสนุนใหครูนําทักษะตางๆที่ไดรับจาก
การฝกอบรมมาใชในการจัดการเรียนการสอน 
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ขอที่ การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ที่สุด 
1 

 
47 

การพัฒนาและเสริมสรางมาตรฐานดานวิชาการ (X3.5) 
ทุกครั้งในการประชุม มีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให
ความรูเกี่ยวกับการสอน 

     

48 มีการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับปญหาดานการจัดการเรียน  
การสอน      

49 มีการกําหนดและแจงเกณฑตางๆ ทางดานวิชาการให
นักเรียนในแตละระดับชั้นไดทราบ      

50 มีการกําหนดมาตรฐานดานการเรียนในแตละระดับชั้น      
51 มีการสนับสนุนครูใหปฏิบัติตามเปาหมายดานวิชาการของ

โรงเรียน 
     

 
52 

การจัดใหมีสิ่งสงเสริมสภาพการเรียนรู (X3.6) 
มีการยกยองนักเรียนที่มีผลงานทางวิชาการดีเดน เชน  
การประชาสัมพันธในวารสารหรือเว็บไซตของโรงเรียน  
เปนตน 

     

53 มีการประกาศเกียรติคุณนักเรียนที่มีผลงานทางวิชาการ
หรือมีพฤติกรรมในชั้นเรียนดีเดนในที่ประชุมนักเรียน 

     

54 มีการมอบเกียรติบัตรหรือประกาศยกยองนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 

     

55 มีการติดตอกับผูปกครองเพ่ือใหทราบถึงพัฒนาการ
ทางดานการเรียนของนักเรียนอยางสม่ําเสมอ 
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ตอนท่ี 3  :  ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตรในโรงเรียนที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

คําชี้แจง  :  แบบสอบถามขอมูลประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตรในโรงเรียนที่ขาดแคลนครู
คณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 28 ขอ แตละขอ
เปนแบบมาตราประมาณคา 5 ระดับ โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับสภาพ
ที่เปนจริง โดยพิจารณาดังนี้ 

 

1  หมายถึง  ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร อยูในระดับนอยที่สุด 
2  หมายถึง  ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร อยูในระดับนอย 
3  หมายถึง  ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร อยูในระดับปานกลาง 
4  หมายถึง  ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร อยูในระดับมาก 
5  หมายถึง  ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร อยูในระดับมากที่สุด 

 

ขอที่ ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ที่สุด 
1 

 
1 

การสรางความชัดเจนในบทเรียน (Y1) 
ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูของแตละบทเรียนใหนักเรียน
ทราบกอนการสอน 

     

2 ครูแจงผูเรียนใหทราบถึงขอบขายเนื้อหาที่ตองเรียนซึ่ง
สัมพันธกับสิ่งที่เรียนมาแลวและสิ่งที่จะตองเรียนตอไป 

     

3 ครูตรวจสอบความรูเดิมของนักเรียนกอนเริ่มสอนใหมและ
มีการสอนซํ้าเมื่อจําเปน 

     

4 ครูใหความรูแกนักเรียนเปนลําดับขั้นตอน จากงายไปหา
ยาก 

     

5 ครูรูระดับความสามารถของนักเรียนและสอนนักเรียนตาม
ระดับความสามารถท่ีมีอยู 

     

6 ครูมีการยกตัวอยาง หรือใชรูปภาพ หรือการสาธิต เพ่ือทํา
ใหบทเรียนชัดเจนขึ้น 

     

7 ครูมีการทบทวนหรือสรุปเนื้อหาเมื่อจบบทเรียน      
 
8 

การสรางกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย (Y2) 
ครูใชคําถามท่ีทาทาย หรือใชรูปภาพ หรือยกตัวอยางใน
การนําเขาสูบทเรียน 

     

9 ครูใหความสนใจนักเรียนขณะที่สอนโดยการใชสายตา 
น้ําเสียง และทาทางประกอบ 
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ขอที่ ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ที่สุด 
1 

10 ครูนําเสนอวิธีการเขาสูบทเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 
เชน การบรรยาย การถามคําถาม การอภิปรายแลวให
นักเรียนฝกปฏิบัติอยางอิสระ เปนตน 

     

11 ครูใหรางวัลควบคูกับการเสริมแรง เชน เพ่ิมคะแนนใหเปน
พิเศษ ใหคําชมเชย หรือใหเรียนดวยตนเองเมื่อนักเรียน
ตอบคําถามไดถูกตอง หรือทํางานที่ไดรับมอบหมายเปน
ผลสําเร็จ เปนตน 

     

12 ครูใหโอกาสนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมใน
กิจกรรมการเรียนการสอน 

     

13 ครูใชชนิดของคําถามที่หลากหลายเพ่ือใหเกิดความชัดเจน
และกระตุนใหนักเรียนเกิดความเขาใจ 

     

 
14 

การแสดงความใสใจในการสอน (Y3) 
ครูเขียนแผนการจัดการเรียนรูและพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู โดยยึดหลักสูตรและคูมือการใชหลักสูตรเปน
แนวทาง 

     

15 ครูไมนํางานอ่ืนๆ เชน งานธุรการ งานการเงินและงานพัสดุ 
เปนตน มาปฏิบัติในชั่วโมงการสอน 

     

16 ครูหยุดหรือเบี่ยงเบนพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมของนักเรียน
ในขณะดําเนินการสอน 

     

17 ครูเลือกใชรูปแบบการสอนท่ีเหมาะสมกับวัตถุประสงคแต
ละขอ 

     

18 ครูมีการทบทวนเนื้อหาหรือทําการทดสอบนักเรียนอยาง
เปนระบบ ชัดเจน และมีระยะเวลาท่ีแนนอน 

     

 
 

19 

การทําใหกระบวนการเรียนรูของนักเรียนมีประสิทธิภาพ 
(Y4) 

ครูใหนักเรียนทําแบบฝกหัด หรือมอบหมายงานอ่ืนๆ 
ปฏิบัติหลังจากสอนจบบทเรียน 

     

20 ครูจัดโอกาสใหนักเรียนไดทราบความกาวหนาในการเรียน
เปนระยะๆ 
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ขอที่ ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ที่สุด 
1 

21 ครูเลือกใชกิจกรรมการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียนท้ัง
รายบุคคล  หรื อรายกลุ ม  เ ช น  การ ใช เกม  การ ใช
สถานการณจําลอง การใชชุดการสอน เปนตน 

     

22 ครูใชคําพูดที่ เปนการยกยอง ชมเชย เมื่อตองการให
นักเรียนมีสวนรวมในกระบวนการการเรียนรู      

23 ครูดูแลนักเรียนในขณะที่นักเรียนปฏิบัติงานและตรวจสอบ
ความกาวหนาในการทํางานของนักเรียนอยางสม่ําเสมอ 

     

 
24 

การสงเสริมใหนักเรียนประสบความสําเร็จ (Y5) 
ครูมีการกําหนดหนวยการเรียนและเนื้อหาในบทเรียน เชน 
วางแผน  การจัดการเรียนรูตามลําดับเนื้อหา เปนตน 

     

25 ครูแกไขคําตอบที่ถูกตองแกนักเรียนทันทีเมื่อนักเรียนตอบ
ผิด 

     

26 ครูมีการแบงเนื้อหาที่ตองการสอนออกเปนสวนยอยๆ 
เพ่ือใหงายตอการเรียนรูของนักเรียน 

     

27 ครูมีการวางแผนปรับเปลี่ยนเนื้อหาใหมที่จะทําการสอนให
งายตอความเขาใจของนักเรียนและสอดคลองกับเนื้อหา
เดิม 

     

28 ครูสงเสริมใหนักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรูอยาง
ตอเนื่องจนบรรลุจุดมุงหมายสูงสุดที่คาดหวังไว 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  :  ขอบพระคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
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ประวัติผูวิจัย 
 
ชื่อ – นามสกุล   นายทินพันธ  บุญธรรม 
วัน/เดือน/ปเกิด   28 กุมภาพันธ 2525 
ที่อยู    26/1 หมู 2 ตําบลบางงาม อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 
สถานที่ทํางาน   โรงเรียนอูทอง ตําบลอูทอง อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2541  สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
    จากโรงเรียนวังหวาราษฎรสามัคคี จังหวัดสุพรรณบุรี 
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