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ช่ืองานวิจัย การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการท่ีใชโรงเรียนเปนฐานเพื่อพัฒนาครูดานการ

จัดการเรียนรู โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางเขน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
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ปการศึกษา 2563 

บทคัดยอ 

 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคดังนี้ 1) เพื่อศึกษาองคประกอบรูปแบบการบริหารจัดการท่ีใช

โรงเรียนเปนฐานเพื่อพัฒนาครูดานการจัดการเรียนรูโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางเขน 2) เพื่อ

พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการท่ีใชโรงเรียนเปนฐานเพื่อพัฒนาครูดานการจัดการเรียนรูโรงเรียน

รัตนโกสินทรสมโภชบางเขน 3) เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบการ

บริหารจัดการท่ีใชโรงเรียนเปนฐานเพื่อพัฒนาครูดานการจัดการเรียนรูโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภช

บางเขน และ 4) เพื่อทดลองใชรูปแบบการบริหารจัดการท่ีใชโรงเรียนเปนฐานเพื่อพัฒนาครูดานการ

จัดการเรียนรูโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางเขน โดยกําหนดวิธีดําเนินการวิจัยเปน 4 ระยะ ไดแก 

ระยะท่ี 1 การศึกษาองคประกอบการบริหารจัดการท่ีใชโรงเรียนเปนฐานเพื่อพัฒนาครูดานการจัดการ

เรียนรูโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางเขน โดยการวิเคราะหเอกสารและการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ 

จํานวน 9 คน ระยะท่ี 2 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการท่ีใชโรงเรียนเปนฐานเพื่อพัฒนาครูดาน

การจัดการเรียนรูโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางเขน โดยใชเทคนิคเดลฟาย จํานวน 3 รอบ 

สอบถามผูเช่ียวชาญ จํานวน 17 คน ระยะท่ี 3 การตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของ

รูปแบบการบริหารจัดการท่ีใชโรงเรียนเปนฐานเพื่อพัฒนาครูดานการจัดการเรียนรู โรงเรียน

รัตนโกสินทรสมโภชบางเขน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในระยะนี้ คือ ผูเช่ียวชาญ จํานวน 15 คน    

โดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) และระยะท่ี 4 การทดลองใชรูปแบบ

การบริหารจัดการท่ีใชโรงเรียนเปนฐานเพื่อพัฒนาครูดานการจัดการเรียนรูโรงเรียนรัตนโกสินทร

สมโภชบางเขน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในระยะนี้ ประกอบดวย รองผูอํานวยการการสถานศึกษา 

จํานวน 1 คน ครูผูปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 3 คน ครูผูสอน (จากสวนท่ีเหลือ

จากครูผูปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการสถานศึกษา)  จํานวน 113 คน โดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบ

เจาะจง (Purposive sampling) นักเรียน จํานวน 327 คน โดยการสุมตัวอยางโดยกําหนดขนาดกลุม

ตัวอยางตามตาราง Krejcie & Morgan จากนั้นใชวิธีการเทียบสัดสวนของกลุมตัวอยางจากจํานวน



นักเรียนในแตละระดับช้ันและการสุมอยางงาย และผูปกครองนักเรียน จํานวน 327 คน โดยเทียบ

สัดสวน ผูปกครอง 1 คน ตอนักเรียน 1 คน ตามจํานวนนักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางและทําการสุม

อยางงาย สถิติท่ีใช คือ คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย คามัธยฐาน และคาพิสัยระหวางควอไทล 

  ผลการวิจัยพบวา  

 1. องคประกอบรูปแบบการบริหารจัดการท่ีใชโรงเรียนเปนฐานเพื่อพัฒนาครูดานการจัดการ

เรียนรูโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางเขน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 

เขต 2 ประกอบดวย 3 องคประกอบหลัก 13 องคประกอบยอย และ 83 ตัวบงช้ี ซึ่งมีความสอดคลอง

กันอยูในระดับมากทุกตัวบงช้ี   

 2. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการท่ีใชโรงเรียนเปนฐานเพื่อพัฒนาครูดานการจัดการ

เรียนรูโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางเขน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 

เขต 2 “DPRSC Model” ซึ่งมีลักษณะดังนี้ 1) กระบวนการบริหาร (PDCA) ประกอบดวย (1) ดาน

การวางแผน (Plan) (2) การดําเนินงาน (Do) (3) การตรวจสอบ (Check) และ (4) การแกไขปรับปรุง 

(Action) 2) หลักการบริหารท่ีใชโรงเรียนเปนฐาน ประกอบดวย (1) หลักการกระจายอํานาจ 

(Decentralization) (2) หลักการมีสวนรวม (Participation) (3) หลักการคืนอํานาจจัดการศึกษาให

ประชาชน (Return Power to People) (4) หลักการบริหารตนเอง (Self-management) และ (5) 

หลักการตรวจสอบและถวงดุล (Check and balance) 3) กระบวนการพัฒนาครูดานการจัดการ

เรียนรู ประกอบดวย (1) ดานการสํารวจความตองการพัฒนาครู (Diagnosing Development 

Needs) (2) ดานการวางแผนการพัฒนาครู (Design of Development Plans) (3) ดานการนํา

แผนพัฒนาครูไปปฏิบัติ (Implementing Development Program) และ (4) ดานการประเมินผล

การพัฒนาครู (Evaluation the Personnel Development Program)  

 3. ความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบ โดยรวมมีความเหมาะสมและมีความ

เปนไปไดอยูในระดับมาก 

 4. ผลการทดลองใชรูปแบบการบริหารจัดการท่ีใชโรงเรียนเปนฐานเพื่อพัฒนาครูดานการ

จัดการเรียนรูโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางเขน พบวา 1) การบริหารจัดการท่ีใชโรงเรียนเปนฐาน

หลังการใชรูปแบบ โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 2) การจัดการเรียนรูของครูหลังการใชรูปแบบ 

โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 3) ความพึงพอใจของครูตอรูปแบบ โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 4) 

ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการจัดการเรียนรูของครู โดยรวมอยูในระดับมาก และ 5) 

ความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูของครู โดยรวมอยูในระดับมาก 
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Abstract 

 

 The objectives of this research were as follows; 1 ) To study the composition, model, 

and school-based management to develop teachers in school learning management 2 ) To 

develop a school-based management model to develop teachers in school learning 

management 3 ) To examine the appropriateness and feasibility of the school-based 

management model to develop teachers in school learning management and 4 ) to 

experiment with a school-based management model to develop teachers in school learning 

management. The research methodology was divided into 4 phases: Phase 1, the study of 

elements of school-based management to develop teachers in school learning 

management. By analyzing documents and interviewing 9 experts. Phase 2, development of 

a school-based management model to develop teachers in school learning management. 

By using Delphi technique for 3 rounds, asking 17 experts Phase 3: Examination of the 

appropriateness and feasibility of a school-based management model to develop teachers 

in school learning management. The sample group used in this research phase was 15 

experts. By selecting a specific sample group (purposive sampling) and phase 4, an 

experimental school-based management model to develop teachers in school learning 

management. The sample group used in this research during this period consisted of one 

deputy director of an educational institution, three teachers performing duties, deputy 

director of the educational institution, teachers (from the rest from teachers who performed 

duties, deputy director educational institutions) of 113 people by choosing a specific sample 

group ( purposive sampling ). 327 students by random sampling by determining the sample 

size according to the table Krejcie & Morgan Then use the method to compare the 



proportion of the sample from the number. Students in each grade level and simple 

randomization and parents of students 327 people. By comparing the proportion of 1 parent 

per 1 student according to the number of students who were the sample group and did a 

simple random sampling. The statistics used were frequency, percentage, mean, median, 

and interquartile ranges. 

  The results of the research found that: 

 1. Elements of a school-based management model to develop teachers in school 

learning management Rattanakosinsompoch Bangkhen School, The Secondary Educational 

Service Area, Office Bangkok 2. It consists of 3 main components, 13 minor components, 

and 83. indicators, which were consistent at a high level for all indicators. 

 2. Results of the development of a school-based management model to develop 

teachers in school learning management Rattanakosinsompoch Bangkhen School, The 

Secondary Educational Service Area Office Bangkok 2 “DPRSC Model” which has the 

following characteristics: 1) PDCA It consists of (1) Plan (2) Do (3) Check and (4) Action 2) 

Principles of school-based management consisting of (1 Decentralization (2) Participation 

(3) Return Power to People (4) Self-management and (5) Check and balance 3) Teacher 

development process in relation to learning management consists of (1) Diagnosing 

Development Needs (2 )  Design of Development Plans) (3 )  Implementing Development 

Program and (4) Evaluation the Personnel Development Program 

 3. Appropriateness and feasibility of the model Overall, it is appropriate and 

feasible at a high level. 

 4. Results of the experiment on using a school-based management model to 

develop teachers in school learning management Rattanakosinsompoch Bangkhen School 

found that 1) school-based management after using the model The overall average was at 

a high level. 2) The teacher's learning management after using the model. The overall 

average was at a high level. 3) Teachers' satisfaction with the style. Overall, it was at the 

highest level. 4) Parents' satisfaction with teachers' learning management. and 5) the 

students' satisfaction with the teacher's learning management. Overall, it's at a high level. 
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