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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีความมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาสภาพการพฒันาครูดา้นการบริหารหลกัสูตร
และการจดัการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน สังกดัส านกังานศึกษาธิการจงัหวดับุรีรัมย ์                                  
2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการพฒันาครูดา้นการบริหารหลกัสูตร                            
และการจดัการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน สังกดัส านกัศึกษาธิการจงัหวดับุรีรัมย ์จ  าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างาน และระดบัชั้นท่ีสอน 3) เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาครูดา้นการบริหาร
หลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน สังกดัส านกังานศึกษาธิการจงัหวดับุรีรัมย ์               
การวจิยัแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 ศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการพฒันาครู                             
ดา้นการบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ กลุ่มตวัอยา่งเป็นครูจ านวน 254 คน ไดม้าโดย                
การสุ่มแบบชั้นภูมิตามระดบัชั้นท่ีสอน เคร่ืองมือท่ีใชไ้ดแ้ก่ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใชก้ารทดสอบค่าที และการวเิคราะห์                 
ความแปรปรวนทางเดียว ระยะท่ี 2 ศึกษาแนวทางการพฒันาดา้นการบริหารหลกัสูตร                               
และการจดัการเรียนรู้ โดยการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุจ านวน 5 คน ใชว้ธีิเลือกแบบเจาะจง                    
เคร่ืองมือท่ีใช ้ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์ วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการวเิคราะห์เน้ือหา 
 ผลการวจิยัพบวา่ 
 1. สภาพการพฒันาครูดา้นการบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน 
สังกดัส านกังานศึกษาธิการจงัหวดับุรีรัมย ์พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด                     
คือ ดา้นการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ดา้นการใช ้                       
และพฒันาส่ือนวตักรรมเทคโนโลยเีพื่อการจดัการเรียนรู้ 



 2.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อสภาพการพฒันาครูดา้นการบริหาร
หลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน สังกดัส านกังานศึกษาธิการจงัหวดับุรีรัมย ์
จ  าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน โดยรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น                     
พบวา่  ดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ี .05 ส่วนดา้นอ่ืน ๆ            
ไม่แตกต่างกนั  และจ าแนกตามระดบัชั้นท่ีสอน โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั  
 3.  ความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาครู                          
ดา้นการบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน สังกดัส านกังานศึกษาธิการ                  
จงัหวดับุรีรัมย ์พบวา่ 1) ปรับหลกัสูตรรายวชิาใหเ้ขา้กบับริบทของสถานศึกษา 2) ศึกษาผูเ้รียน
รายบุคคลเพื่อน ามาวางแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีทา้ทายความสามารถของผูเ้รียน 3) มีการจดัแหล่ง
ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งภายในและนอกหอ้งเรียน 4) วางแผนผลิตส่ือ จดัท าตามความเหมาะสม             
ไดส่ื้อท่ีหลากหลาย 5) สร้างเคร่ืองมือวดัและประเมินผลท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ 
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ABSTRACT 
 

This study aimed 1) to study state of teachers development in curriculum and learning 
management in private schools under Buriram Provincial Education Office, 2) to compare 
teachers’ opinion toward teachers development in curriculum and learning management in private 
school under Buriram Provincial Education Office, classified by experience and teaching level; 
and 3) to study guidelines for developing teachers in curriculum and learning management in 
private schools under Buriram Provincial Education Office. Two phases were implemented                 
in this study. Phase 1 was to study and compare state of teachers development  in curriculum and 
learning management in which the sample consisted of 254 teachers, selected by stratified 
sampling. Questionnaire was used to collect the data and the data were analyzed by using 
percentage, mean and standard deviation. The hypothesis was tested by using t-test and the 
analysis of variance in term of one-way ANOVA. Phase 2 was to study guidelines for developing 
teachers in curriculum and learning management. Five experts selected by purposive sampling 
were interviewed by using interview form. The data were analyzed by using content analysis. 
 The findings were as follows : 
 1. State of teacher development in curriculum and learning management in private 
schools under Buriram Provincial Education Office was, in overall and each aspect, at a high 
level. The aspect with the hightest average was learning assessment and evaluation while the 
application and development of technological innovation media for learning mangement was              
at the lowest level. 



 2. Comparison of teachers’ opinion toward teachers development in curriculum                 
and learning management classified by experience, in overall aspect, was not differences.                
When considering in each aspect, it was found that learning assessment and evaluation                       
was significantly different at .05, while other aspect were not different. In addition, no difference 
was found when comparing teachers’ opinion according to teaching level, in each and overall 
aspect.   
 3. The guidelines for developing teachers in curriculum and learning management 
according to experts’ opinion revealed that 1) curriculum should be adjusted to the context                   
of the school, 2) data of individual student should be studied in order to plan challenging learning 
management, 3) learning resources should be provided inside and outside the classroom,                      
4) instructional media should be vary and appropriately created and 5) assessment and evaluation 
should be constructed based on the learning standards. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


