
 

 

บทที่  3 
วธีิด ำเนินกำรวจิัย 

 
 การวจิยัเร่ือง สภาพและแนวทางการพฒันาครูดา้นการบริหารหลกัสูตรและการจดั                 
การเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน  สังกดัส านกังานศึกษาธิการจงัหวดับุรีรัมย ์  ผูว้จิยัด าเนินการวจิยั
ตามล าดบัดงัน้ี 

 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 3.  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 4.  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 5.  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล  
 

ระยะที ่1 กำรศึกษำและเปรียบเทยีบสภำพกำรพฒันำครูด้ำนกำรบริหำรหลกัสูตร                   
และกำรจัดกำรเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน  สังกดัส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวดับุรีรัมย์    
 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 1. ประชำกร ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ครู โรงเรียนเอกชนสังกดั
ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดับุรีรัมย ์จ  านวน 714 คน (ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดับุรีรัมย.์  2561 : 
28) 
 2. กลุ่มตัวอย่ำง ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่  
  กลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากการสุ่มจากประชากรโดยก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง                    
ตามตารางส าเร็จรูปของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan.  1970 : 608-610 ; อา้งถึง                  
ใน  ประสิทธ์ิ  สุวรรณรักษ.์  2555 : 148-149) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ครู จ  านวน 254 คน                         
แลว้ท าการสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) ตามระดบัชั้นท่ีสอน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
   2.1  ค านวณกลุ่มตวัอยา่งจากประชากรทั้งหมด 
   2.2  จ าแนกประชากรออกตามระดบัชั้นท่ีสอน ซ่ึงเป็นกลุ่มยอ่ยในลกัษณะชั้นภูมิ 
(Stratified) 
   2.3  ค  านวณกลุ่มตวัอยา่งตามสัดส่วนของประชากรในแต่ละระดบัชั้นท่ีสอน 
   2.4  สุ่มตวัอยา่งในแต่ระดบัชั้นท่ีสอนดว้ยวธีิการสุ่มอยา่งง่าย                          
โดยการจบัฉลาก (Simple Random Sampling) 
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รายละเอียดของประชากรและกลุ่มตวัอยา่งแสดงในตาราง 3.1 
ตาราง 3.1  จ ำนวนประชำกรและกลุ่มตวัอยำ่งของครู จ ำแนกตำมระดบัชั้นท่ีสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอ 
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

เมืองบุรีรัมย ์
คูเมือง 
ล ำปลำยมำศ 
ประโคนชยั 
บำ้นกรวด 
นำงรอง 
หนองก่ี 
หนองหงส์ 
เฉลิมพระเกียรติ 
ปะค ำ 
ละหำนทรำย 
สตึก 
พุทไธสง 

121 
13 
72 
32 
28 
86 
49 
22 
9 
42 
37 
42 
39 

37 
- 
14 
12 
8 
12 
9 
5 
- 
8 
8 
9 
- 

42 
5 
26 
11 
10 
31 
17 
8 
3 
15 
13 
15 
14 

13 
- 
5 
4 
3 
4 
4 
2 
- 
3 
3 
3 
- 

รวม 592 122 210 44 

รวมทั้งส้ิน 714 254 
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 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1.  ลกัษณะของเคร่ืองมือ 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับการวิจยั เป็นแบบสอบถาม ความคิดเห็น
ของครูเก่ียวกบัการพฒันาครูดา้นการบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน  
สังกดัส านกังานศึกษาธิการจงัหวดับุรีรัมย ์ซ่ึงแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1 สอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ประสบการณ์              
ในการท างาน และระดบัชั้นท่ีสอน โดยแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ                
(Check List)  
  ตอนท่ี 2  สอบถามเก่ียวกบั การพฒันาครูดา้นการบริหารหลกัสูตรและการจดั                 
การเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน  สังกดัส านกังานศึกษาธิการจงัหวดับุรีรัมย ์แบ่งออกเป็น 5 ดา้น คือ  
การสร้างและพฒันาหลกัสูตร  ความรู้ ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้  การจดัการเรียนรู้              
ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  การใชแ้ละพฒันาส่ือนวตักรรมเทคโนโลยเีพื่อการจดัการเรียนรู้                         
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้   ลกัษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  
ซ่ึงแบ่งเป็น  5  ระดบั  ดงัน้ี 
    5   หมายถึง   มีการปฏิบติัมากท่ีสุด 
    4   หมายถึง   มีการปฏิบติัมาก 
    3   หมายถึง   มีการปฏิบติัปานกลาง 
    2   หมายถึง   มีการปฏิบติันอ้ย 
    1   หมายถึง   มีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด 
 2.  ขั้นตอนในกำรสร้ำงเคร่ืองมือ  ด าเนินการดงัน้ี 
        2.1  ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการพฒันาครูดา้นการ
บริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบส ารวจ                   
และสอบถาม 
  2.2  ศึกษาเทคนิคและวธีิการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั เพื่อเป็นแนวทาง                  
ในการสร้างแบบสอบถาม 
  2.3  น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามาสร้างแบบสอบถามเพื่อเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้                    
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  2.4  น าแบบสอบถามเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกตอ้ง           
ดา้นเน้ือหา  โครงสร้าง  และภาษา  เพื่อใหไ้ดข้อ้ค าถามท่ีครอบคลุม  แลว้น าไปปรับปรุงแกไ้ข            
ตามค าแนะน า 
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  2.5 หาความเท่ียงตรง (Validity) น าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จ เสนออาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ เพื่อขอความเห็นชอบและเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่านตรวจสอบความเท่ียงตรง
เชิงเน้ือหา  (Content Validity) โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective 
Congruence) ปรากฏวา่ค่าผา่นเกณฑทุ์กขอ้ มีค่า IOC ระหวา่ง 0.67 ถึง 1.00  ส าหรับผูเ้ช่ียวชาญ
ประกอบดว้ย 
   2.5.1  ดร.ประหยดั สวสัด์ิพนู วฒิุการศึกษา ปร.ด.  (การบริหารการศึกษา)  
ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการ วทิยฐานะช านาญการพิเศษ   โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวทิยา)                     
สังกดักระทรวงมหาดไทย  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา 
   2.5.2  นางกิตติยา ผาด า วฒิุการศึกษา กศ.บ.  (ภาษาไทย)   ต าแหน่ง  ครู                          
วทิยฐานะช านาญการพิเศษ  โรงเรียนนางรอง   สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา              
เขต 32  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษา 
   2.5.3  นายก าพล  ธนะนิมิตร   วฒิุการศึกษา  ค.ม.  (การวดัผลและวจิยัการศึกษา)  
ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก ์ วทิยฐานะช านาญการ   สังกดัส านกังานศึกษาธิการจงัหวดับุรีรัมย ์  
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล 
  2.6  น าแบบสอบถามท่ีไดจ้ากการตรวจสอบแกไ้ขจากผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไ้ข
และเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบอีกคร้ัง 
  2.7  น าแบบสอบถามท่ีผา่นการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ไปทดลองใช ้(Try out)    
กบัครูท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน ท่ีโรงเรียนภูมิสิทธ์ิวทิยา สังกดัส านกังานศึกษาธิการ
จงัหวดันครราชสีมา   
  2.8   น าแบบสอบถามท่ีผา่นการทดลองใชม้าวเิคราะห์หาความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถามทั้งฉบบัโดยใชส้ัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวธีิการของครอนบาค 
(Cronbach)  ผลปรำกฏมีวำ่ไดค้่ำควำมเช่ือมัน่เท่ำกบั 0.975 ถือวำ่ใชไ้ด ้
  2.9  จดัพิมพแ์บบสอบถามเพื่อน าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 

 
 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการท าวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 
 1.  ผูว้จิยัยืน่หนงัสือต่อบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์เพื่อขอให้ออก
หนงัสือขอความอนุเคราะห์แจกแบบสอบถาม โดยส่งถึงศึกษาธิการจงัหวดับุรีรัมย ์
 2.  ผูว้จิยัน าแบบสอบถามส่งไปยงัโรงเรียนกลุ่มตวัอยา่งและก าหนดวนัรับแบบสอบถาม
คืน 
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 3.  กรณีไม่ไดรั้บแบบสอบถามคืนตามระยะเวลาท่ีก าหนด ผูว้จิยัไดด้ าเนินการติดตาม                 
ดว้ยตนเองเพื่อใหไ้ดแ้บบสอบถามคืนทั้งหมด ผลปรากฏวา่ เก็บได ้254 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 

 
 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 เม่ือด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ในการจดักระท าขอ้มูล ผูว้จิยัด าเนินการ
ดงัน้ี 
 1.  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบบั 
 2.  กรอกรหสัแบบสอบถาม และก าหนดตวัเลข แทนค่าขอ้มูลในแต่ละขอ้ 
 3.  ประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ การวเิคราะห์ขอ้มูล
ด าเนินการดงัน้ี        
      3.1 การศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี                 
หาค่าร้อยละ (Percentage) น าเสนอขอ้มูลเป็นตารางแสดงจ านวนและร้อยละ 
      3.2 การศึกษาการพฒันาครูดา้นการบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้                        
ในโรงเรียนเอกชน สังกดัส านกังานศึกษาธิการจงัหวดับุรีรัมย ์ วเิคราะห์ดว้ยค่าเฉล่ีย (Mean)                     
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) การแปลความหมาย และการจดัอนัดบั                
เสนอขอ้มูลเป็นตารางประกอบค าอธิบาย 
เกณฑใ์นการแปลความหมายขอ้มูล  การแปลความหมายขอ้มูลของค่าเฉล่ีย  โดยใชเ้กณฑด์งัน้ี  
   คะแนนเฉล่ีย              ความหมาย 
           4.51 - 5.00   มีการปฏิบติัมากท่ีสุด 
           3.51 - 4.50   มีการปฏิบติัมาก 
           2.51 - 3.50   มีการปฏิบติัปานกลาง 
           1.51 - 2.50   มีการปฏิบติันอ้ย 
           1.00 - 1.50   มีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด  
     3.3 การเปรียบเทียบการพฒันาครูดา้นการบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ใน
โรงเรียนเอกชน  สังกดัส านกังานศึกษาธิการจงัหวดับุรีรัมย ์จ าแนกตามระดบัชั้นท่ีสอน โดยใชก้าร
ทดสอบค่า t  (t-test แบบ Independent Samples Test) ก าหนดค่าสถิติท่ีระดบัท่ีระดบันยัส าคญั .05 
     3.4 การเปรียบเทียบการพฒันาครูดา้นการบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ใน
โรงเรียนเอกชน  สังกดัส านกังานศึกษาธิการจงัหวดับุรีรัมย ์จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 
โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One-way ANOVA)  เม่ือพบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย



93 
 

 

ในแต่ละดา้นอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติจะท าการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ตามวธีิการของ 
เชฟเฟ่ (Scheffe  Method) ก าหนดค่าสถิติท่ีระดบันยัส าคญั .05 
     3.5 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีเป็นค าถามปลายเปิด ใชก้ารวเิคราะห์เชิงเน้ือหา 
(Content  Analysis) โดยจดัค าตอบเขา้ประเด็นเดียวกนัแลว้แจกแจงความถ่ี น าเสนอขอ้มูลเป็น
ตารางประกอบค าอธิบาย 
 

 สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 การวจิยัในคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดแ้บ่งสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล  ดงัน้ี 
          1.  สถิติทีใ่ช้ในกำรตรวจสอบคุณภำพแบบสอบถำม 
   1.1  ดชันีควำมสอดคล้อง (IOC) โดยใช้สูตร ดงัน้ี  (บุญชม  ศรีสะอำด.  2554 : 
60 - 63)   

     IOC    =     N
R

 

 

   เม่ือ IOC  แทน  ดชันีควำมสอดคลอ้งระหวำ่งจุดประสงคก์บัเน้ือหำ 
     R     แทน  ผลรวมของคะแนนควำมคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชำญ 
      N             แทน    จ ำนวนผูเ้ช่ียวชำญทั้งหมด 
 
   1.2   ควำมเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถำมทั้งฉบบั โดยใชก้ำรวเิครำะห์ 
ค่ำสัมประสิทธิแอลฟำ (Alpha Coefficient) ตำมวธีิกำรของ ครอนบำค (Cronbach) โดยใชสู้ตร ดงัน้ี 
(ประสิทธ์ิ  สุวรรณรักษ.์   2555 : 261) 
 

            α   =   
1K

K


















2

2

1
t

s

S

i  

 
    เม่ือ  α แทน ค่ำสัมประสิทธ์ิของควำมเช่ือมัน่ 
            K แทน จ ำนวนขอ้ของแบบสอบถำม 
            ∑si

2 แทน ผลรวมของควำมแปรปรวนแต่ละขอ้ 
            S2t แทน ควำมแปรปรวนของขอ้สอบทั้งฉบบั 
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 2. ค่ำสถิติพืน้ฐำนทีใ่ช้  ได้แก่ 
   2.1  ร้อยละ (Percentage)  โดยใชสู้ตร ดงัน้ี (บุญชม  ศรีสะอำด.  2554 : 101) 
 
    P    =   

N

f  x 100 

 
  เม่ือ   P   แทน   ร้อยละ 
            f    แทน   ควำมถ่ีท่ีตอ้งกำรแปลงใหเ้ป็นร้อยละ 

                    N  แทน   จ ำนวนควำมถ่ีทั้งหมด 
 

 2.2   ค่ำเฉล่ีย (Mean) ใชสู้ตร ดงัน้ี (ประสิทธ์ิ  สุวรรณรักษ.์   2555 : 304) 
 

    X  = 
N

X  

 

  เม่ือ   X  แทน   ค่ำเฉล่ีย 
           X       แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

    N     แทน   จ ำนวนนกัเรียน 
 

 2.3   ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) โดยใชสู้ตร ดงัน้ี (บุญชม   
ศรีสะอำด.   2554 : 124)  

 

    S.D.   =    
 1

22



 
NN

XXN  

 
       เม่ือ S.D. แทน   ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน 
   X แทน   คะแนนแต่ละตวั 
   N แทน   จ ำนวนคะแนนในกลุ่ม 

        ∑ แทน   ผลรวม 
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  3.  สถิติทีใ่ช้ทดสอบสมมติฐำน 
    3.1  การทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม ท่ีเป็นอิสระ               
แก่กนัในการเปรียบเทียบการพฒันาครูดา้นการบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ในโรงเรียน
เอกชน  สังกดัส านกังานศึกษาธิการจงัหวดับุรีรัมย ์จ  าแนกตามระดบัชั้นท่ีสอน โดยวเิคราะห์                   
ดว้ยค่า  t – test (Independent) ก าหนดค่าสถิติท่ีระดบันยัส าคญั .05  มีสูตรดงัน้ี (ประสิทธ์ิ                 
สุวรรณรักษ.์ 2555 : 322)   
 

          t       =          

n

s

n

s

XX

2

2

2

1

2

1

21



  

 
   เม่ือ      t           แทน   ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน  t-distribution 
       X 1     แทน   ค่าเฉล่ียกลุ่มท่ี 1 
          X 2         แทน   ค่าเฉล่ียกลุ่มท่ี 2  
                     แทน   ความแปรปรวนกลุ่มท่ี 1                  
               แทน   ความแปรปรวนกลุ่มท่ี 2 
                   แทน   จ  านวนประชากรกลุ่มท่ี 1      
                         แทน   จ  านวนประชากรกลุ่มท่ี 2    
   
   3.2  การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของกลุ่มมากกวา่  2  กลุ่ม    
ในการเปรียบเทียบการพฒันาครูดา้นการบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน  
สังกดัส านกังานศึกษาธิการจงัหวดับุรีรัมย ์ จ  าแนกตามประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน โดยวเิคราะห์
การแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) มีสูตรดงัน้ี (ประสิทธ์ิ  สุวรรณรักษ.์ 2555 : 328) 
 

           F    =   
w

b

MS

MS  

 
         เม่ือ    F      แทน     ค่าค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน  F-distribution 
      bMS       แทน     ค่าความแปรปรวนระหวา่งกลุ่ม 
      wMS       แทน     ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม 
 

2

1s

2

2s

n 1

n 2
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    เม่ือพบความแตกต่างของค่าเฉล่ียในแต่ละดา้นอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ               
ท่ีระดบั .05  แลว้ใชว้ธีิการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ตามวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe  
Method) มีสูตร ดงัน้ี (ชูศรี  วงศรั์ตนะ.  2560 : 65)   
  

        dCv       =       )
11

)()()(1(
21 nn

MSFK within    

 
   เม่ือ     K      แทน   จ านวนกลุ่มในกลุ่มตวัอยา่ง 
        F        แทน      ค่า F ท่ีเปิดจากตาราง ( Critical Value) 
        MSwithin  แทน      ค่า Mean Square within Group  
             21,nn     แทน      จ านวนตวัอยา่งในแต่ละกลุ่ม 
 

 
ระยะที ่2 กำรหำแนวทำงกำรพฒันำครูด้ำนกำรบริหำรหลกัสูตรและกำรจัดกำรเรียนรู้            

ในโรงเรียนเอกชน  สังกดัส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวดับุรีรัมย์   
 กลุ่มเป้ำหมำย 

 กลุ่มเป้าหมาย มีจ านวน 5 คน ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)          
มีเกณฑค์ดัเลือก ดงัน้ี  
  1.  การศึกษาระดบัปริญญาโทข้ึนไป 
  2.  มีประสบการณ์ดา้นการบริหารงาน 10 ปีข้ึนไป 
  3.  เป็นโรงเรียนเอกชนในสังกดัส านกังานศึกษาธิการจงัหวดับุรีรัมยท่ี์มีผลการ
ทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ของโรงเรียนสูงกวา่ระดบัประเทศทุกรายวชิา 
   ประกอบดว้ย 
    1.  นายสิรภพ   ปราบริปูตลุง  วฒิุทางการศึกษา ศษ.ม.(การบริหาร
การศึกษา) ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการโรงเรียนฮัว่เค้ียว  ประสบการณ์ดา้นการบริหาร 24 ปี 
    2.  นายประเสริฐ  กลัยาประสิทธ์ิ  วฒิุทางการศึกษา กศ.ม. (บรรณารักษ)์  
ผูอ้  านวยการโรงเรียนอนุบาลกลัยาประสิทธ์ิ  ประสบการณ์ดา้นการบริหาร 22 ปี  
    3.  นางทศันีย ์ ตราวณิชกุล  วุฒิทางการศึกษา ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)   
ผูจ้ดัการ/ผูรั้บใบอนุญาต/ผูอ้  านวยการโรงเรียนนิภาศิริ  ประสบการณ์ดา้นการบริหาร 25 ปี 
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    4.  นางสาววารี ฉตัรชยัรัตนเวช  วฒิุทางการศึกษา M.Sc. (Human 
Development) ผูอ้  านวยการโรงเรียนกมลลกัษณ์  ประสบการณ์ดา้นการบริหาร 10 ปี 
    5.  นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวมิล วฒิุทางการศึกษา กศ.ม.  
(หลกัสูตร  และการสอน)  ต าแหน่ง รองผูอ้  านวยการโรงเรียนมารียอ์นุสรณ์  ประสบการณ์ 
ดา้นการบริหาร 16 ปี 
 

 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล  
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสัมภาษณ์ มีรายละเอียด ดงัน้ี 
  1.  ลกัษณะของแบบสัมภาษณ์ มีลกัษณะเป็นลกัษณะเป็นแบบก่ึงมีโครงสร้าง               
โดยก าหนดประเด็นเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาครูดา้นการบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้
ในโรงเรียนเอกชน สังกดัส านกังานศึกษาธิการจงัหวดับุรีรัมย ์ไดม้าจากแบบสอบถาม ประกอบดว้ย
ค าสัมภาษณ์ 5 ดา้น ส าหรับประเด็นและขอ้ค าถาม ผูว้จิยัน าสภาพการพฒันาครูดา้นการบริหาร
หลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน สังกดัส านกังานศึกษาธิการจงัหวดับุรีรัมย ์จาก
ผลการวเิคราะห์แบบสอบถามในแต่ละดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด 2 อนัดบั มาเป็นประเด็นในการตั้ง
ค าถาม 
  2.  ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ  ด าเนินการดงัน้ี 
   2.1  ก าหนดกรอบค าสัมภาษณ์เป็น 5 ดา้น คือ  
    2.1.1  การสร้างและพฒันาหลกัสูตร  
    2.1.2  ความรู้ ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้   
    2.1.3  การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
    2.1.4  การใชแ้ละพฒันาส่ือนวตักรรมเทคโนโลยเีพื่อการจดัการเรียนรู้ 
    2.1.5  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้   
   2.2  น าประเด็นหรือขอ้ค าถามท่ีไดจ้ากการศึกษาสภาพการพฒันาครู                         
ดา้นการบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน  สังกดัส านกังานศึกษาธิการ
จงัหวดับุรีรัมย ์โดยเรียงล ำดบัประเด็นท่ีมีค่ำเฉล่ียต ่ำสุด 2 อนัดบัแรกมำเป็นประเด็นในกำรสร้ำง
ค ำถำมเพื่อหำแนวทำงกำรพฒันำครูดา้นการบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ในโรงเรียน
เอกชน สังกดัส านกังานศึกษาธิการจงัหวดับุรีรัมย ์
   2.3  น าเสนอแบบสัมภาษณ์ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ตรวจสอบความ
เหมาะสมแลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ข 
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 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการท าวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
  1.  ผูว้จิยัยืน่หนงัสือต่อบณัฑิตวทิยาลยัมหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์                                    
เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มูลในการวจิยัโดยการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูล 
  2.  ผูว้จิยัด าเนินการติดต่อและขอสัมภาษณ์ ก าหนด นดัหมายวนั เวลา 
  3.  ในการสัมภาษณ์แต่ละคร้ัง ผูว้จิยัท าการบนัทึกภาพและเสียงไวทุ้กคร้ัง                    
โดยขออนุญาตในการบนัทึกก่อนท าการบนัทึก 
 

 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 ความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาครูดา้นการบริหารหลกัสูตร                                          
และการจดัการเรียนรู้ ใชก้ารวเิคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis)   


