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 นายปกรณ มวงเจริญ : การประเมินศูนยประสานการบริหารราชการโรงเรียนขั้นพื้นฐาน  
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รศ.ดร.ศิริชัย ชินะตังกูร และผศ.วาท่ีพ.ต. ดร.นพดล   เจนอักษร.    148      หนา. 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ  1) ผลการประเมินศูนยประสานการบริหารราชการ
โรงเรียนขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2     2) แนวทางในการพัฒนาศูนย
ประสานการบริหารราชการโรงเรียนขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2   
โดยใชศูนยประสานการบริหารราชการโรงเรียนขั้นพื้นฐาน    สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2   เปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis)  จํานวน 27 ศูนย    เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปน
แบบสอบถามที่สรางขึ้นตามแนวคิดของ สตัฟเฟลบีม (Stufflebeam)  และแบบสัมภาษณแบบไมมี
โครงสราง    ผูใหขอมูลในการตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย ผูอํานวยการศูนย  จํานวน  1 คน    
เลขานุการศูนย  จํานวน   1 คน   กรรมการบริหารศูนยท่ีเปนผูบริหารสถานศึกษา จํานวน  2  คน และ
กรรมการ บริหารศูนยท่ีเปนครูผูสอน  จํานวน  2 คน  รวมศูนยละ  6 คน    รวมผูใหขอมูลท้ังสิ้น  162  คน   
และผูใหสัมภาษณประกอบดวยศึกษานิเทศกท่ีรับผิดชอบศูนย    จํานวน   19  คน   ผูวิจัยดําเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูลดวยตนเอง      สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  คือ   คาความถี่ (ƒ)    คารอยละ (%)    
คาเฉลี่ย (Χ )   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   และการวิเคราะหเนื้อหา  (content analysis)  

 ผลการวจิัยพบวา 
 1. ผลการดําเนินงานของศูนยประสานการบริหารราชการโรงเรียนขั้นพื้นฐาน   สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2   ในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง    เมื่อแยกพิจารณารายดาน พบวา ดาน
บริบท และดานผลผลิต อยูในระดับมาก    สวนดานปจจัยนําเขา และดานกระบวนการ อยูในระดับปานกลาง 

 2.  แนวทางในการพัฒนาศูนยประสานการบริหารราชการโรงเรียนขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ไดแก   ควรแตงตั้งบุคลากรทําหนาท่ีประจําท่ีศูนยโดยเฉพาะ และควร
กําหนดบทบาทหนาท่ีใหชัดเจน ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนางานวิชาการ สื่อและกระบวนการเรียนรู    
สงเสริมใหมีการจัดทําขอมูลสารสนเทศ และนํามาใชในการวางแผนรวมกัน และสงเสริมใหมีการประเมินผล
การดําเนินงานของศูนยประสานการบริหารราชการโรงเรียนขั้นพื้นฐาน   
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0PERATION  SCHOOL (G-BACS) 
 PAKORN MOUNGCHAROEN : THE EVALUATION OF GROUP BUREAUCRACY  
ADMINISTRATION  CO-0PERATION  SCHOOL  IN  KANCHANABURI  EDUCATIONAL  
SERVICE  AREA  OFFICE  2. THESIS ADVISORS :  ASST.PROF.PRASERT INTARAK, Ed.D. , 
ASSOC.PROF. SIRICHAI CHINATANGKUL, Ph.D. AND ASST.PROF. MAJ.NOPADOL 
CHENAKSARA, RATR, Ph.D.  148   pp.   

 The purposes of this research were to identify 1) the evaluational result of group bureaucracy 
administration co-operation school  in  Kanchanaburi Educational  Service Area Office 2.      2) the 
improvement  of  group bureaucracy administration co-operation school  in  Kanchanaburi Educational  
Service Area Office 2. The  group bureaucracy administration co-operation school  was  the unit of 
analysis. The  instrument  for  collecting  the data  was  a  questionnaire based  on  Stufflebeam’s 
concept  and  non  structure  interview.  The  respondents  were  the  directors  of  G-BACS,  the  
secretary  of  G-BACS,  the  committee  members  totally 162  respondents.  The supervisors  totally 19  
persons  were  the  respondents for interviewing. The statistical treatment were  frequency(f), percentage 
(%), mean(Χ ), standard deviation(S.D.) and content analysis  

The  findings  revealed  that: 
             1. The evaluational result  of group bureaucracy administration co-operation school  in  
Kanchanaburi Educational  Service Area Office 2  was  rated  at  a moderate  level. When considered in  
each  aspect ;  the context  and  product  were  rated  at  a  high  level, mean while  the input and process  
were rated at  a moderate level. 

2. The guidelines  for the  improvement  of  group bureaucracy administration co-operation 
school  in  Kanchanaburi  Educational  Service Area Office 2  were ; its  should appoint  the  right  
person  and  clearly  in  its  duty. There should  budget  for  academic  development, instructional  
media, and  instructional  process.  There  should  also  encourage  the  information  system  for  
educational planning.  Finally  there  should  encourage  in  assess  the  implementation of  G-BACS. 
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บทท่ี 1 

 
บทนํา 

 
โลกในยุคโลกาภิวัฒนที่มีความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว    จําเปนที่แตละประเทศตองเรียนรูที่จะปรับตัวใหทัน
กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา   โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในดานเศรษฐกิจที่ใช       
องคความรูเปนฐานในการผลิต (knowledge-based production)   ทุกประเทศตองเตรียมบุคลากรเพื่อ
พัฒนาประเทศ เพื่อกาวสูเวทีการแขงขันในระดับสากล  ซ่ึงขอไดเปรียบในการแขงขันคือการมี
ประชากรที่มีความรูความสามารถ     มีศักยภาพเพียงพอตอการแขงขันและดํารงชีวิตอยู
อยาง เทาทัน     การใหการศึกษาแกประชาชนของประเทศจึงเปนการสรางพลังอํานาจใหแก
บานเมือง    เนื่องมาจากการศึกษาเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนา “คน” ใหมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ  เปนรากฐานที่สําคัญในการพัฒนาความพรอมของประชากร   สรางสรรคความเจริญ 
กาวหนาและแกปญหาตาง ๆ ในสังคม   โดยการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถดานตาง ๆ ที่จะ
ดํารงตนและประกอบอาชีพอยาง       มีความสุข   รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง   สงผลใหเกิดการพัฒนา
ประเทศที่ยั่งยืน1    ซ่ึงความจําเปนในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกลาว   
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540   กําหนดใหรัฐจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป  
ใหทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย (มาตรา 43)   และใหจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุน
ใหเอกชนจัดการศึกษาอบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรม  จัดใหมีกฎหมายเกี่ยวของกับการศึกษาของชาติ 
ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  (มาตรา 81)    และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542    มาตรา 9 และ39 ที่กําหนดใหมีการจัดโครงสรางและ
กระบวนการจัดการศึกษา  โดยยึดหลักการ  มีเอกภาพดานนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ   
กระจายอํานาจดานวิชาการ   งบประมาณ   บริหารบุคคล   และ  การบริหารทั่วไปใหแกเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษา กําหนดมาตรฐานการศึกษา สงเสริมพัฒนาวิชาชีพครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาอยางตอเนื่อง ตลอดจนมีการระดมทรัพยากรมาใชในการจัดการศึกษา โดยการมีสวนรวมของ
ชุมชนและผูมีสวนเกี่ยวของ 

                                                 
1 สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีโลก พ.ศ.

2542 (กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟค จํากัด,2543),1.  
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 กระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยงานที่มีหนาที่ในการจัดและพัฒนาการศึกษาของชาติ  ได
ประกาศกฎหมายปฏิรูปโครงสรางกระทรวงศึกษาธิการ   ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  เมื่อวันที่  7  กรกฎาคม  2546 และกฎกระทรวงวาดวยการ
แบงสวนราชการขององคกรตาง ๆ กอใหเกิดการปรับเปลี่ยนโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการ มี
การจัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ เปน 3 ระดับ ไดแก สวนกลาง  เขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา  โดยสวนกลางประกอบดวย 5 องคกร  ไดแก สํานักงานปลัดกระทรวง สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  ในระดับพื้นที่ ใหมีการหลอมรวมหนวยงานและ
หนวยงานในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด   สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัด   สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด    สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ/กิ่งอําเภอ   สํานักงานศึกษาธิการอําเภอ/กิ่งอําเภอ        
จัดตั้งเปนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวม 175 เขต  อยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สําหรับสถานศึกษา ทั้งสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่อยูในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาเอกชน  และ สถานศึกษาอุดมศึกษาลวนมีฐานะเปนนิติบุคคล2 
โดยจังหวัดกาญจนบุรี    ซ่ึงประกอบดวย 13  อําเภอ  ไดถูกจัดตั้งเปน   3  เขตพื้นที่การศึกษา  ไดแก      
เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี   เขต 1    ประกอบดวย  3  อําเภอ  ไดแก  อําเภอเมืองกาญจนบุรี  อําเภอ     
ทามวง  อําเภอดานมะขามเตี้ย     เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ประกอบดวย  6   อําเภอ  ไดแก 
อําเภอทามะกา    อําเภอพนมทวน    อําเภอหวยกระเจา    อําเภอบอพลอย   อําเภอเลาขวัญ    และอําเภอ
หนองปรือ   และเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี   เขต 3  ประกอบดวย  4  อําเภอ  ไดแก  อําเภอไทรโยค  
อําเภอศรีสวัสดิ์  อําเภทองผาภูมิ และอําเภอสังขละบุรี 
 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

การบริหารจัดการศึกษาตามโครงสรางกระทรวงศึกษาธิการกอนพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  มีผลบังคับใชนั้น  หนวยงานในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาค   ซ่ึงประกอบดวย 
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด  สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ/กิ่งอําเภอ  และโรงเรียน   
มีการบริหารงานในรูปแบบกลุมโรงเรียนประถมศึกษา ตามระเบียบคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติวาดวยกลุมโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ.2534  กําหนดใหโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด

                                                 
2 กระทรวงศกึษาธิการ,คูมือการปฏิบัติงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ม.ป.ท. ,  

ม.ป.ป.), 1.  
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สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ    ที่ตั้งอยูในแตละอําเภอ/กิ่งอําเภอ ตั้งแต 7-10 
โรงเรียน   ตามสภาพทางภูมิศาสตรและความสะดวกของการคมนาคม    รวมเปนกลุมโรงเรียน   
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหโรงเรียนภายในกลุมมีการรวมมือชวยเหลือสนับสนุนกันในดาน
ทรัพยากรตางๆ  เพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนภายในกลุม โดยมีคณะกรรมการกลุม 
ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียนในกลุม  ครูผูสอนโรงเรียนในกลุมที่ไดมาจากการเลือกตั้ง  และมี
ศูนยวิชาการกลุมโรงเรียน และครูวิชาการกลุมโรงเรียน ซ่ึงมีการกําหนดบทบาทภารกิจหนาที่ในแต
ละองคคณะไวชัดเจน โดยกลุมโรงเรียน      มีอํานาจหนาที่ที่สําคัญในการสงเสริม  สนับสนุน  
ดําเนินการพัฒนางานวิชาการ พัฒนากระบวนการ เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอน   พัฒนา
บุคลากร   ประสานการใชทรัพยากรรวมกัน และการประเมินและรายงานผลการดําเนินงานการ
พัฒนาคุณภาพ3     ซ่ึงในการดําเนินการตามภารกิจของสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ   มีหลาย
กิจกรรมที่ประธานกลุมโรงเรียน และ กลุมโรงเรียนมีสวนในการรวมพิจารณา กล่ันกรอง 
เสนอแนะแนวทางการดําเนินการ ตลอดจนการแกปญหาในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงาน
การประถมศึกษาอําเภอ 

ในสวนของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไดมี
นโยบายจัดการศึกษารูปแบบ “สหวิทยาเขต”  บนพื้นฐานความคิดที่จะประสานทุกฝายใหรวมแรง
รวมใจกันจัดการศึกษา  โดยจัดใหมี “วิทยาเขต” หรือ “เขตของการเรียนรู” แลวประสานรวมเปน 
“สหวิทยาเขต” โดยมีรูปแบบเครือขายเปน 3 รูปแบบ กลาวคือ รูปแบบที่ 1 เปนระบบพึ่งพาที่
เกิดขึ้นในระนาบเดียวกัน เชน ระหวางโรงเรียนประถมศึกษา กับโรงเรียนประถมศึกษา หรือ
โรงเรียนมัธยมศึกษากับโรงเรียนมัธยมศึกษา    รูปแบบดังกลาวคลายกับกลุมโรงเรียนประถมศึกษา   
รูปแบบที่ 2   เปนรูปแบบพึ่งพาระหวางสถานศึกษาที่อยูตางระนาบกัน เชน โรงเรียนประถมศึกษา
กับโรงเรียนมัธยมศึกษา หรืออาจมีระดับอุดมศึกษาดวย  สวนรูปแบบที่ 3 เปนระบบพึ่งพาระหวาง
สหศึกษาที่ผสมผสานระหวางระนาบ หรือระดับเดียวกัน ที่มิไดอยูในระนาบเดียวกันทั้งสถานศึกษา
ในระบบ  กึ่งระบบ  และนอกระบบ   รวมถึงการรวมกันจัดการศึกษาระหวางแหลงหรือสถานศึกษา
ที่แตกตางกันอยางหลากหลายดวย ภายใตความเชื่อที่วาทุกฝายจะตองรวมมือกันจัดการศึกษา 
เพื่อใหคนทั้งมวลไดรับการศึกษาที่ดีขึ้นและตองอาศัยความรวมมืออยางมีประสิทธิภาพในหลายๆ 
รูปแบบ   ความรวมมือประการหนึ่งคือ ความทั่วถึง และความสะดวกในการไดรับการศึกษาของ

                                                 
3 ศรี  แสงศรีจันทร, “การประเมินการดําเนนิงานของกลุมโรงเรียนประถมศึกษา สังกดั

สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเชียงคํา” (การคนควาอิสระ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ,2539), 19-22.   
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ผูเรียน    การรวมมือที่เหมาะสมควรเปนการรวมมือระหวางสถานศึกษาและแหลงเรียนรูที่อยูพื้นที่
เดียวกัน เปนศูนยบริการที่ทุกสถานศึกษาในพื้นที่เดียวกันจักตองรวมมือกันอยางใกลชิด4 

เมื่อพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  มีผลบังคับตาม
ความในมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2545   กระทรวงศึกษาธิการมีการกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาทั้งดานบริหารวิชาการ  
บริหารงบประมาณ  บริหารบุคคล และบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา   
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง   และกําหนดบทบาท
หนวยงานในสวนกลาง 5  องคกรหลัก ใหมีอํานาจหนาที่สงเสริมและกํากับดูแลการศึกษาทุกระดับ
และทุกประเภท    ในระดับพื้นที่ใหมีการหลอมรวมหนวยงานและหนวยงานในสังกัด สํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัด  สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัด สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สํานักงานการ
ประถมศึกษาอําเภอ/กิ่งอําเภอ สํานักงานศึกษาธิการอําเภอ/กิ่งอําเภอ จัดตั้งเปนสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา รวม 175 เขต และเพิ่มเติมอีก 3 เขต ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต5รวมเปนเขตพื้นที่
การศึกษาทั้งสิ้น 178 เขต    อยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ตาม
มาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และมาตรา  37  แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.25466     ในการบริหารและจัดการศึกษาและ
พัฒนาสาระหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนา
งานวิชาการและจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษารวมกับสถานศึกษา  รวมทั้ง
รับผิดชอบในการพิจารณาแบงสวนราชการในสถานศึกษาของสถานศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่

                                                 
4 พนม   พงษไพบูลย ,  แนวคิดและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ    (กรุงเทพฯ  : 

กระทรวงศึกษาธิการ,541),    47-49. 
5 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ปรับปรุงแกไขการกําหนดเขตพื้นที่การศึกษา และ

กําหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มเติม พ.ศ.2550 ราชกิจจานุเบกษา  เลมที่ 124 ตอนพิเศษ 29ง  14 
มีนาคม  2550, 22. 

6 กระทรวงศึกษาธิการ,คูมือการปฏิบัติงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ม.ป.ท. ,  
ม.ป.ป.), 5.  
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การศึกษา7    โดยยึดแนวทางตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการภายในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546   ขอ 2     เพื่อใหสอดคลองกับภารกิจหลักและรองรับการกระจายอํานาจการ
บริหารและจัดการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ    มีความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการ มี
ความยืดหยุนและพรอมตอการปรับเปลี่ยน    มุงสูสัมฤทธิผลตามภารกิจ    ความคุมคา    ลดขั้นตอน
การบริหาร  เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการศึกษา   คํานึงถึงระดับ ประเภท  
ปริมาณและคุณภาพของสถานศึกษา  ผูรับบริการและความเหมาะสม    ดานอื่น8   ในเบื้องตน
กําหนดใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีสวนราชการ 5 กลุม   ประกอบดวย  กลุมอํานวยการ   
กลุมบริหารงานบุคคล   กลุมนโยบายและแผน   กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา และกลุมนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ซ่ึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอาจแบงสวนราชการ
มากกวาที่กําหนดไดเรียกชื่อเปนศูนยหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากลุม โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา9    ผลจากการปฏิรูปกระทรวงศึกษาธิการดาน
โครงสรางดังกลาว  ในเบื้องตนจากปจจัยที่มีความหลากหลาย ทั้งในดานอาคารสถานที่  วัสดุ
อุปกรณ  บุคลากรที่มีวัฒนธรรมการทํางานที่ตางกัน  และ สภาพบริบทที่ตางกันของโรงเรียน
ประถมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษา  อีกทั้งสถานที่ตั้งของโรงเรียนในเขตพื้นที่กระจัดกระจาย
อยูตามอําเภอ  ตําบล และ หมูบาน  ในบางแหงตั้งอยูหางไกล  เมื่อหนวยบังคับบัญชาในระดับ
อําเภอถูกยุบเลิกไป  มีผลทําใหระบบการติดตอส่ือสาร การประสานงานระหวาง สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และ สถานศึกษาไมเปนไปในทิศทางที่พึงประสงค   จากขอมูลการติดตามการ
ดําเนินงานการบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ปงบประมาณ 2547   โดยผูตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และผลการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นจากเขตพื้นที่ตาง ๆ ทั้งใน
กรุงเทพมหานครและใน 4 ภูมิภาค พบสภาพปญหาที่สําคัญ  กลาวคือ โดยภาพรวมสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสวนใหญมีสภาพแวดลอมในการจัดสํานักงานดีขึ้น   ปญหาเรื่องอาคารสถานที่ วัสดุ
อุปกรณ เทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ไดรับการพัฒนาแกไขในระดับหนึ่ง   โดย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีเพียงแหงเดียวในจังหวัดและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1   
จะมีความพรอมมากกวาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตอื่น ๆ  บุคลากรสวนใหญเร่ิมปรับตัวให

                                                 
7 กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.

2542 และกฎกระทรวงแบงสวนราชการ (กรุงเทพฯ : องคการรับสงสินคาและพัสดภุณัฑ(ร.ส.พ.) , 
2546), 22. 

 

8 เร่ืองเดียวกัน,120-121. 
9 เร่ืองเดียวกัน. 
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เขากับบรรยากาศในการทํางานรวมกันได แตมีบางสวนที่ยังไมสามารถปรับตัวได เนื่องจากยังคงยึด
ติดกับวัฒนธรรมการทํางานแบบเดิมที่เคยปฏิบัติ  ประกอบกับความไมชัดเจนเรื่องกรอบอัตรากําลัง 
สงผลทําใหบุคลากรขาดขวัญกําลังใจ    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการจัดโครงสรางตามกรอบ
แนวทางที่กําหนด ซ่ึงกรอบภารกิจของงานยังคงมีความซ้ําซอนสงผลกระทบตอประสิทธิภาพการ
บริหารงาน   การสงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษาอยูในระดับคอนขางดี  แต
เนื่องจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง 175 แหง  มีบริบทที่แตกตางกัน บางแหงมีโรงเรียนที่ตอง
ดูแลมาก   มีขอจํากัดในเรื่องการติดตอส่ือสารในพื้นที่หางไกล รวมทั้งมีความยากลําบากในการ
เดินทางเพื่อติดตอประสานงานระหวางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา   ทําใหบาง
เขตพื้นที่การศึกษาไมสามารถใหบริการแกสถานศึกษาและครูอยางทั่วถึงโดยเฉพาะโรงเรียนที่อยู
หางไกล การประสานงานและการติดตอส่ือสารลาชาเสียเวลาและคาใชจายมาก10   ซ่ึงสภาพปญหา
ดังกลาวสอดคลองกับรายงานการวิจัยของ สํานักงานเลขาธิการสภาการศกึษาเพือ่ตดิตามความกาวหนา
ในการกระจายอํานาจ การบริหารและการจัดการศึกษาใหเขตพื้นที่การศึกษา   ประเมินผลการ
ดําเนินงาน รวมทั้งปญหาและอุปสรรคในการกระจายอํานาจการบริหารจัดการใหเขตพื้นที่
การศึกษา   ผลจากการวิจัยพบปญหาดานการกระจายอํานาจที่สําคัญ ไดแก  กฎกระทรวงที่เกีย่วของ
กับหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษายังไมมีการประกาศใช ทํา
ใหเขตพื้นที่การศึกษาไมมีกรอบและแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจน  ความไมเพียงพอของ
ทรัพยากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา  มีความพรอมทางดานทรัพยากรการศึกษาทั้ง 4 ดาน 
แตกตางกันและไมสอดคลองกับสภาพทางภูมิศาสตร  การคมนาคมไมสะดวก  การติดตอ
ประสานงานกับสถานศึกษาทําไดลําบาก   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาสวนใหญ  มีสวนใน
การกําหนดทิศทาง นโยบาย และยุทธศาสตรการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม
มากนัก    การปฏิรูปการเรียนรูยังขาดแนวทางและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน ไมสามารถนําไปปฏิบัติได   
การจัดตั้งศูนยเครือขายยังไมมีกฎหมายรองรับและไดรับการสนับสนุนงบประมาณนอย  ไม
สามารถดําเนินงานไดเต็มที่   ขาดการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่นอกเหนือจาก
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา  การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปของโรงเรียนขนาดเล็กยังไม
เพียงพอตอการบริหารจัดการ  โดยสรุปปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา ใน
แตละดาน     กลาวคือ ในดานวิชาการ พบวา ครูขาดความรูความเขาใจในการจัดทําหลักสูตร       

                                                 
10 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,รายงานการติดตามประเมินผลการปฏิรูปการศึกษา

ดานการบริหารและการจัดการศึกษาเมื่อสิ้นสุดปงบประมาณ 2548 (กรุงเทพฯ : บริษัท พริก
หวานกราฟฟค จํากัด, 2549),  41 – 46. 
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การจัดการเรียนรู การวิจัย การวัดและประเมินผล รวมทั้งโรงเรียนขนาดเล็กมีครูไมครบทุกกลุม
สาระ  ขาดสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรู  การนิเทศ    การสอนยังไม
ทั่วถึงเนื่องจากพื้นที่รับผิดชอบกวาง  ศึกษานิเทศกมีจํานวนนอย และไมครบกลุมสาระและชวงชั้น   
โดยเฉพาะชวงชั้นที่ 3  และ 4    รวมทั้งขาดงบประมาณ และยานพาหนะสนับสนุนการนิเทศ      
ดานงบประมาณ     พบวา การจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอในการดําเนินงานตามภารกิจ    การ
จัดสรรและอนุมัติงบประมาณลาชา     ไมตอเนื่อง   ระเบียบการเงิน   การคลังบางเรื่องยุงยาก
ลาสมัย  บุคลากรในโรงเรียนไมมีความรูเรื่องการจัดซ้ือจัดจาง  การติดตาม ตรวจสอบการเงิน/บัญชี
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษายังไมทั่วถึง     ดานบริหารงานบคุคล พบวา ครูและบคุลากร
ไมครบตามกรอบอัตรากําลัง  ครูยังขาดแคลนมาก   การคัดเลือกและบรรจุครูไมตรงกับความ
ตองการของโรงเรียน  บุคลากรขาดความรูความสามารถที่เหมาะสมกับงาน  ขาดการพัฒนาตนเอง  
การบรรจุโยกยายปรับเปลี่ยนตําแหนงลาชา  ดานบริหารทั่วไป พบวา การติดตอประสานงาน ระบบ
การติดตอส่ือสารระหวางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากับสถานศึกษาโดยภาพรวมไมคลองตัว     
ยังไมมีประสิทธิภาพ  งานธุรการมีจํานวนมาก บุคลากรขาดความรู ความเขาใจในเรื่องสํานักงาน
อิเลคทรอนิคส (e-office) การจัดเก็บหนังสือแบบแฟมอิเลคทรอนิคส  (e-filing)  และการสั่งงานมี
ขั้นตอนมากเกินไป  ขาดอาคารสํานักงานและวัสดุสํานักงาน  ไมมีการประสานงานกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและการบริหารการศึกษาเอกชนระดับตาง ๆ 11 ซ่ึงตอมาสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตาง ๆ ไดพัฒนาองคกรตามลําดับ ทั้งในดานอาคารสถานที่ วัฒนธรรมในองคกร รวมทั้ง
การประสานการรวมมือกันระหวางองคกร สถานศึกษา หนวยงานและชุมชนตาง ๆ 

จากสภาพปญหาและบริบทที่แตกตางกันของเขตพื้นที่การศึกษา   สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดใหขอเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาที่มี
บริบทตางกัน โดยตั้งเปาหมายใน   ดานการบริหารงานทั่วไป  เพื่อแกปญหาเรื่องงานธุรการและการ
ใหบริการที่ใชเวลาดําเนินงานนอย  ลดขั้นตอนในการสื่อสารและการคมนาคม โดยอาจจัดตั้งเปนศูนย
เครือขาย ศูนยประสานงานโดยใชเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือศูนย
ประสานงานอําเภอ เพื่อใหบริการงานเอกสาร สวัสดิการแกโรงเรียนในสังกัด       ดานบริหารงาน
วิชาการ เพื่อสนับสนุนสงเสริมการจัดทําและการใชหลักสูตรสถานศึกษา  การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู   การวัดผลประเมินผลตามหลักสูตร   และการจัดกิจกรรมผูเรียนเพื่อชวยสถานศึกษาได

                                                 
11 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,รายงานการวิจัยประเมินผลการกระจายอํานาจการ

บริหารและการจัดการศึกษาใหเขตพื้นที่การศึกษา ฉบับสรุป (หจก.วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคชั่น : 2549), 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร ค-ซ. 
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ทําการศึกษาวิจัยเพื่อใหสถานศึกษารูสภาพปญหา อุปสรรค ตัดสินใจเลือกแนวทางพัฒนาของตนเอง    
ดานบริหารงบประมาณ เพื่อใหสถานศึกษาตองมีและใชแผนปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการศึกษา มี
การจัดทําขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาใหเปนปจจุบันเพื่อใชในตัดสินใจในการบริหารจัดการ  และ
มีระบบการควบคุมทางการเงินที่เขมแข็ง       ดานบริหารงานบุคคล  เพื่อใหสถานศึกษามีครูครบหอง 
ครบสาขาวิชาหรือบริหารจัดการไดโดยไมใหคุณภาพการศึกษาต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดไว  12   

จากแนวทางการบริหารจัดการดังกลาวสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหลายแหงไดกําหนด
โครงสรางขององคกร พัฒนาระบบบริหารที่สามารถอํานวยความสะดวก และเกิดความคลองตัว
ในการบริหารจัดการ  เชน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ไดจัดตั้งศูนยประสาน
ราชการอําเภอ  และ ศูนยเครือขายสถานศึกษา (school network) จํานวน 26 ศูนย  เพื่อเปนศูนย
ประสานราชการระหวาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากับสถานศึกษาในสังกัดและระหวางศูนย
ประสานราชการอําเภอกับสถานศึกษา  ทําหนาที่ประสานความรวมมือระหวางสถานศกึษาภายในศนูย
เครือขายดานการจัดการเรียนรู   การใชทรัพยากร   การใชบุคลากร   การบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 
การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรรวมกัน ใชสถานศึกษาบริหารจัดการโดย
ตนเอง (school based management)13    และ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1  ไดศกึษาวจิยั
แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1    เพื่อ
ศึกษาขอมูลเชิงลึก ทั้งในดานคุณภาพ  การบริหาร ทรัพยากร สภาพชุมชนและการคมนาคม โดย
อาศัยเทคนิคของการจัดทําแผนที่การศึกษา (school mapping)  ของกระทรวงศึกษาธิการ  
ผลการวิจัยได จัดแบงโรงเรียนในสังกัด เปน  8 กลุมโรงเรียนคุณภาพ  หรือ  8 โซนคุณภาพ  
(Homogeneous Quality Zones) 14   ซ่ึงตอมาไดกําหนดแนวทางการบริหารจัดการและการนิเทศโดย
โซนคุณภาพ  โดยมีคณะกรรมการบริหารโซนคุณภาพ ประกอบดวย ประธานโซนคุณภาพ  ผูบริหาร
โรงเรียนในโซนคุณภาพ   และผูรับผิดชอบระดับเขตพื้นที่  ไดแก หัวหนาคณะนิเทศโซนคุณภาพ และ
ศึกษานิเทศก  โดยมีวัตถุประสงค เพื่อสงเสริม  สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

                                                 
12  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาที่มี

บริบทตางกัน หนังสือที่ ศธ 04006/2394 ลงวันที่ 9 กันยายน 2547 เร่ือง การประชุมสัมมนา
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเกี่ยวกับการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษา อัดสําเนา 

13 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2, การพัฒนาเครือขายสถานศึกษาของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 (ม.ป.ท. , ม.ป.ป.),2-3. 

14 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1, School Mapping บทสรุปสําหรับผูบริหาร       
(ม.ป.ท., ม.ป.ป.),1-11.  
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ในโซนคุณภาพ  สงเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและการพัฒนา
วิชาชีพ ประสานการใชทรัพยากรรวมกันระหวางโรงเรียนในโซนคุณภาพ 15 

สําหรับจังหวัดกาญจนบุรี  ซ่ึงประกอบดวย 13  อําเภอ  ไดถูกแบงออกเปน 3 เขตพื้นที่
การศึกษา  ไดแก  เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 1  ประกอบดวย  3 อําเภอ  ไดแก  อําเภอเมือง
กาญจนบุรี  อําเภอทามวง  อําเภอดานมะขามเตี้ย    เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ประกอบดวย       
6   อําเภอ  ไดแก อําเภอทามะกา   อําเภอพนมทวน   อําเภอหวยกระเจา  อําเภอบอพลอย  อําเภอเลาขวัญ  
และอําเภอหนองปรือ   เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3  ประกอบดวย   4  อําเภอ  ไดแก  อําเภอ
ไทรโยค  อําเภอศรีสวัสดิ์  อําเภอทองผาภูมิ   และอําเภอสังขละบุรี  โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2  มีที่ตั้งอยูที่บานหวยสะพาน  ตําบลหนองโรง  อําเภอ พนมทวน  จังหวัด
กาญจนบุรี  มีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งของรัฐและเอกชนในความดูแล รวมทั้งสิ้น  224  แหง โดยเปน
สถานศึกษาที่เคยสังกัด  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  จํานวน   200  แหง    
กรมสามัญศึกษา  จํานวน  14 แหง  และ สถานศึกษาเอกชน จํานวน  10 แหง   การบริหารงานของ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2   โดยคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาไดจัดโครงสราง
การบริหารงาน ตามแผนภูมิที่ 1    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1, รายงานผลการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้น

พื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 โดยการบริหารจัดการและการนิเทศโดยโซน
คุณภาพ  (ม.ป.ท., ม.ป.ป.),7. 
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ปญหา  
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2   มีพื้นที่ในความรับผิดชอบรวม    6  อําเภอ 
ไดแก อําเภอพนมทวน  อําเภอทามะกา  อําเภอบอพลอย  อําเภอหวยกระเจา  อําเภอหนองปรือและ
อําเภอเลาขวัญ  พื้นที่รวมทั้งสิ้น   4,696  ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 1 ใน 3 ของจังหวัดกาญจนบุรี)  
ตั้งอยูบริเวณดานตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดสุพรรณบุรี  นครปฐม  และ
ราชบุรี  ซ่ึงถือวาเปนที่ราบแหงแลง    อาคารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ตั้งอยูที่
บานหวยสะพาน  ตําบลหนองโรง  อําเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี  มีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง
ของรัฐและเอกชน ในความรับผิดชอบ เปนจํานวนถึง   224  แหง  โดยเฉพาะเปนสถานศึกษาขนาด
เล็ก (นักเรียนไมเกิน 120 คน) มีจํานวนมากถึง  69 แหง   เนื่องจากสภาพภูมิศาสตรสวนใหญเปน
ทองถ่ินทุรกันดาร  มีความเจริญเฉพาะบางพื้นที่  มีความหลากหลายทางภูมิศาสตร  สภาพชุมชน
แตกตางกันในการประกอบอาชีพ   ระบบสาธารณูปโภคยังไมทั่วถึง   โดยเฉพาะดานการสื่อสาร     
ซ่ึงสถานศึกษา     ที่กระจัดกระจายอยูในพื้นที่  จึงไดรับผลกระทบในดานการคมนาคม และการ
ติดตอส่ือสารตามไปดวย16   การติดตอราชการตองใชเวลาในการเดินทางและเสียคาใชจายมาก  จาก
สภาพขอจํากัดดังกลาว   ในระยะแรก เพื่อใหการติดตอราชการระหวางสถานศึกษากับสํานักงานเขต
พื้นการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จึง ไดจัดตั้งศูนย
ประสานงานระดับอําเภอ จํานวน  6 ศูนย  โดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบประจําศูนย  ประกอบดวย  
 1.  ศูนยอําเภอพนมทวน  ตั้งอยูที่อาคารสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอพนมทวน(เดิม) 
 2.  ศูนยอําเภอทามะกา  ตั้งอยูที่โรงเรียนบานทามะกา     
 3. ศูนยอําเภอบอพลอย ตั้งอยูที่อาคารสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบอพลอย (เดิม) 
 4.  ศูนยอําเภอเลาขวัญ ตั้งอยูที่อาคารสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเลาขวัญ (เดิม) 
 5.  ศูนยอําเภอหนองปรือ  ตัง้อยูโรงเรียนอนุบาลหนองปรือ  
 6.  ศูนยอําเภอหวยกระเจา   ตั้งอยูที่อาคารสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอหวยกระเจา (เดิม) 

 ในการดําเนินการดังกลาว บางศูนย  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไมสามารถจัด
เจาหนาที่ใหเปนการเฉพาะ  จึงใหครูในโรงเรียนที่เปนที่ตั้งศูนยดูแล โดยมีพนักงาน   ขับรถนํา
หนังสือราชการ เอกสาร  ส่ือ อุปกรณตางๆจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปสงยังศูนย
ประสานงานระดับอําเภอ ในวันจันทร วันพุธ และศุกร เปนประจําทุกสัปดาห เพื่อแกปญหาในการ
ติดตอส่ือสาร   
                                                 

16 สํานกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษากาญจนบุรี เขต 2 ,  แผนกลยุทธสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
กาญจนบุรี เขต 2  พ.ศ. 2547 – 2550 (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.), 5-7. 
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 ในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษากาญจนบรีุ เขต 2  โดยใชศูนย
ประสานราชการระดับอําเภอเปนสื่อกลางในการประสานงาน  พบปญหาและอุปสรรค ดังนี ้

 1.  ปญหาดานลักษณะของศนูยประสานราชการอําเภอ   
  1.1  ศูนยประสานราชการอําเภอแตละแหง ที่ตั้งอยู ณ สํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอ(เดิม) หรือโรงเรียน  อําเภอละ 1 ศูนย    รวม 6 ศูนย   ประกอบดวยสถานศึกษาทั้งหมดในเขต
อําเภอนั้น ๆ ซ่ึงมีจํานวนมากเกินไป  และการเดินทางคมนาคมจากสถานศึกษาถึงที่ตั้งศูนยประสาน
ราชการ ไมสะดวก อยูหางไกลตองใชเวลานานและเสียคาใชจายมาก 
  1.2  ขาดความพรอมดานอุปกรณ  ครุภัณฑการติดตอส่ือสาร  เชน คูสายโทรศัพท   
วิทยุส่ือสาร  เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ  
  1.3  มีบุคลากรเพียง  1 คน  จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  มาปฏิบัติราชการประจํา
ศูนยฯ  ซ่ึงไมเพียงพอในการใหบริการแกสถานศึกษาและผูรับบริการ 
  1.4  ไมมีงบประมาณในการพฒันาศูนยประสานราชการ 
 2.  ปญหาดานภารกิจหนาที ่
  2.1  โครงสราง และภารกิจหนาที่ ยังไมชัดเจน  จึงทําใหเจาหนาที่ประจําศูนยไมเขาใจ
บทบาทของตนในการใหบริการในดานตางๆ แกสถานศึกษา     และสถานศึกษาจึงมักประสานโดยตรง
กับเขตพื้นที่ฯ เพราะจะไดรับการบริการที่เร็วกวา 
  2.2  จากกรณีขางตน  ศูนยประสานราชการ  จึงกลายเปนเพียงศูนย รับ – สงเอกสาร
ราชการระหวางสถานศึกษากับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ไมสามารถใหบริการดานอื่นๆ ไดอยาง
เต็มที่  เชน การสงเสริมดานวิชาการแกสถานศึกษา เปนตน   
  2.3  และจากการที่ศูนยประสานราชการฯ ไมสามารถสงเสริม สนับสนุนในงานดาน
อ่ืนๆ ใหแกสถานศึกษาไดอยางเต็มที่  สถานศึกษาหลายๆ แหงจึงรวมตัวกันอยางไมเปนทางการ คลาย
กับกลุมโรงเรียนเดิมเมื่อคร้ังกอนหลอมรวมเปนเขตพื้นที่การศึกษา    ตั้งเปนกลุมเพื่อรวมมือกันในงาน
ดานตางๆ เชน การจัดสวัสดิการกลุม  การจัดกิจกรรมนักเรียน  กิจกรรมวิชาการ  การบริการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  เปนตน  ประกอบกับสํานักงานเขตพื้นที่กาญจนบุรี เขต 2         
มีนโยบายการนิเทศแบบฝงตัว โดยมอบหมายใหศึกษานิเทศกรับผิดชอบการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา   1  คน : 10 โรงเรียน    ซ่ึงกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ไดจัดตั้ง
ศูนยเครือขายการนิเทศอยางไมเปนทางการขึ้น  เพื่อเปนศูนยประสานในการใหบริการทางวิชาการ
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และการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 21 ศูนย  บางศูนยมีการจัดทําแผนพัฒนาของศูนย มีการ
จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ   ตามความสมัครใจของโรงเรียน 17 
 จากสภาพปญหาดังกลาว  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2   จึงไดปรับยุทธ
ศาสตรในการบริหารจัดการศึกษาใหมีความเหมาะสมกับบริบทที่เปนจริง  โดยลดขั้นตอนและเวลาการ
ดําเนินงาน ใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล และคุณภาพตอการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา โดย
กําหนดเปนยุทธศาสตรแมบท  “พัฒนาองคกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน”  แบงออกเปนยุทธ
ศาสตรยอย   6  ประเด็น  ไดแก  เรียนรูคูคุณธรรม  นําโรงเรียนเปนฐาน  ใหบริการเปนหลัก  ยึดรูรัก
สามัคคี    ใชเทคโนโลยีส่ือสาร-การสอน   ครูและบุคลากรมืออาชีพ 
 การขับเคลื่อนยุทธศาสตรดังกลาว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ได
ดําเนินการปรับโครงสรางการบริหารจัดการ โดยปรับเปลี่ยนศูนยประสานราชการอําเภอ  6  แหง  
เปนศูนยประสานการบริหารราชการโรงเรียนขั้นพื้นฐาน  “ศูนย G-BACS” ( Group  Bureaucracy 
Administration  Co-operation  School)  จํานวน  27  ศูนย  ประกอบดวย อําเภอพนมทวน  
จํานวน   5  ศูนย   อําเภอทามะกา จํานวน  7  ศูนย   อําเภอบอพลอย  จํานวน  5  ศูนย  อําเภอเลาขวญั  
จํานวน    6  ศูนย  อําเภอหนองปรือ จํานวน  2   ศูนย และอําเภอหวยกระเจา  จํานวน 2   ศูนย  โดย
กําหนดแนวทางการบริหารจัดการที่ชัดเจน  ตามระเบียบสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี 
เขต 2   วาดวย   ศูนย G – BACS   พ.ศ. 2548   ประกาศ ณ วันที่ 19  มกราคม  2548   ซ่ึงมี
วัตถุประสงคของการจัดตั้งศูนยดังกลาว ดังนี้ 
 1. เพื่อใหศนูย G-BACS  เปนศูนยกลางในการประสานงาน สงเสริม  สนับสนุนชวยเหลือการ
บริหารจัดการศกึษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐาน ภายใตหลักการที่วา     
“รูรักสามัคคี  ใชเทคโนโลยีรวมกัน”  
 2.  เพื่อการวางแผนและดําเนนิการพัฒนาการจัดการศึกษาภายในศนูย  G-BACS  รวมกัน
อยางมีระบบในภารกจิ  4  ดาน  ประกอบดวย  ดานบรหิารงานทั่วไป   ดานบริหารงานวิชาการ   ดาน
บริหารงบประมาณ และ ดานบริหารงานบุคคล 18 
 การดําเนินงานประสานเครือขายดวยการนําระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใน
การบริหารจัดการ  โดยไดพัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใชเปนเครื่องมือสําหรับ
การติดตอส่ือสาร  และการปฏิบัติงานในลักษณะสํานักงานอิเลคทรอนิกส   เชื่อมโยงสํานักงานเขต

                                                 
17  เร่ืองเดียวกัน. 
18 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2, G-BACS ศูนยประสานการบริหาร

ราชการโรงเรียนขั้นพื้นฐาน  (กาญจนบุรี: ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา,2548), 4-16. 
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พื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2   กับสถานศึกษา และศูนย G-BACS  โดยผานเครือขายทาง
อินเตอรเน็ต  (Internet  Server)  จัดทําเว็ปไซต (website)   ภายใตการดูแลของศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

      จากความเปนมาและความสําคัญของปญหา     สภาพปญหาการบริหารจัดการของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา    ซ่ึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2   ไดจัดตั้งศูนย            
G-BACS  เพื่อเปนศูนยกลางในการประสานงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยศูนย G-BACS 
ไดดําเนินตามภารกิจไดระยะหนึ่งแลว     ผูวิจัยจึงสนใจประเมินผลการดําเนินงานของศูนย  G-BACS  
ทั้งระบบ โดยใชรูปแบบการประเมินซิป (CIPP  Model) เปนกรอบในการประเมิน เพื่อนํา
ผลการวิจัยไปปรับปรุง และพัฒนาระบบบริหารจัดการ   ศูนย G-BACS   สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา
กาญจนบุรี เขต 2 เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพตอไป  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 การวิจัยประเมินผลการดําเนินงานของศูนยประสานการบริหารราชการโรงเรียนขั้น
พื้นฐาน   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2    ผูวิจัยกําหนดวัตถุประสงคของ   
การวิจัย ดังนี้ 
 1.  เพื่อทราบผลการประเมินศูนยประสานการบริหารราชการโรงเรียนขั้นพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี   เขต 2  
 2.  เพื่อทราบแนวทางในการพัฒนาศูนยประสานการบริหารราชการโรงเรียนขั้นพื้นฐาน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 
ขอคําถามของการวิจัย 
 เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจยัจึงไดตั้งขอคําถามของการวิจยั ดงันี้ 
 1.  ผลการประเมินศูนยประสานการบริหารราชการโรงเรียนขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2   อยูในระดับใด 
 2.  แนวทางในการพัฒนาศูนยประสานการบริหารราชการโรงเรียนขั้นพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี  เขต 2  เปนอยางไร 
 

สมมุติฐานการวิจัย 
 ผลการประเมินศูนยประสานการบริหารราชการโรงเรียนขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2   อยูในระดับปานกลาง 
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ขอตกลงเบื้องตน 
 การวิจัยคร้ังนี้ เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน  ในบางกรณีผูวิจัยขอใชคําวา “ศูนย G-BACS” 
แทนคําวา “ศูนยประสานการบริหารราชการโรงเรียนขั้นพื้นฐาน” เนื่องจากเปนคําที่นิยมใชกันอยาง
แพรหลายในเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 ศูนย G-BACS เปนหนวยงานที่เกิดขึ้นจากการรวมสถานศึกษาหลายๆ แหงในอําเภอหนึ่ง ๆ 
เขาดวยกัน เพื่อเปนศูนยกลางในการประสาน สงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือการบริหารจดัการศกึษาให
เปนไปตามมาตรฐานที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2  กําหนดภายใตหลักการที่วา        
“ยึดรูรักสามัคคี  ใชเทคโนโลยีรวมกัน”  มีลักษณะเปนองคการระบบเปดที่มีการเคลื่อนไหว
เปล่ียนแปลงอยางตอเนื่อง  ดังนั้น การดําเนินงานตาง ๆ ของศูนย สามารถจัดในรูปแบบเชิงระบบ      
ซ่ึงประกอบดวย ปจจัยนําเขา (input)  กระบวนการ (process)  และผลผลิต (output)  ที่สัมพันธกับ
สภาพแวดลอม (context) ทั้งภายในและภายนอกของศูนย G-BACS    ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีระบบ 
(system approach) ของ แคทซและคาหน  ( Katz and Kahn)    โดยปจจยันาํเขาในระบบ ศนูย  G-BACS 
ไดแก  ทรัพยากรบุคคล  งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ  และการบริหารจัดการ ซ่ึงผานกระบวนการบรหิาร
จัดการ  ทั้งในดานบริหารงานทั่วไป  ดานบริหารงานวิชาการ  ดานบริหารงบประมาณ และดาน
บริหารงานบุคคล    เพื่อใหไดมาซึ่งผลผลิตตามวัตถุประสงคของ ศูนย  G-BACS  ภายใตสภาวะ
แวดลอมและนโยบายการดําเนินงานของศูนย  G-BACS    ซ่ึงในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษารูปแบบ
และวิธีการประเมินของนักการศึกษาหลายทาน เพื่อนํามาเปนแนวทางในการกําหนดกรอบใน
การศึกษา ไดแก แบบจําลองที่ยึดความสําเร็จของจุดมุงหมายเปนหลัก (Goal Attainment Model)  ของ 
ไทเลอร (Tyler)  เปนรูปแบบการประเมิน ที่เนนการประเมินความสําเร็จตามจุดมุงหมายของโครงการ
เปนสําคัญ   และมีความเชื่อวาถาจุดมุงหมายที่ตั้งไวมีความชัดเจนรัดกุม   และจําเพาะเจาะจงแลว การ
ประเมินจะดําเนินการไปไดเปนอยางดี    ซ่ึงวิธีการประเมินประกอบดวย   1) ตั้งจุดมุงหมายเชิง
พฤติกรรม   2) กําหนดเนื้อหา   3) เลือกวิธีการที่เหมาะสม และ 4) ประเมินผลโครงการ19      อยางไรก็
ตามแบบจําลองของไทเลอรก็มีจุดออนที่มุงเนนวัตถุประสงคที่กําหนดไว      ทําใหการประเมินขาด

                                                 
 19 สมหวัง  พิธิยานุวัฒน, รวมบทความทางการประเมินโครงการ,พิมพครั้งที่ 3 
(กรุงเทพฯ: สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2535),156.  
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สารสนเทศที่เปนประโยชนดานอื่น ๆ 20      สวน ครอนบาค (Cronbach) ไดพัฒนาแบบจําลองที่ยึด
จุดมุงหมายและผลพลอยไดเปนหลัก(Goal and Side Effect Attainment Model)  เพื่อแกไข
ขอบกพรองในแบบจําลองของไทเลอร ที่มีจุดเนนประเมินเพื่อสรางสารสนเทศในการตัดสินใจ   
ซ่ึงครอนบาคไดเสนอรูปแบบและแนวทางการประเมินเปน  4 ขั้นตอน คือ 1) การติดตามผล 
(follow-up studies)   2) การวัดเจตคติ (attitude measurement)    3) การวัดความสามารถทั่วๆไป 
(proficiency measurement) และ 4) การศึกษากระบวนการ (process studies)21     สคริฟเวน 
(Scriven) ไดเสนอรูปแบบประเมินความกาวหนาและการประเมินผลสรุป(formative & summative 
Evaluation)  โดยจุดมุงหมายที่สําคัญของการประเมินผลคือ การตัดสินใจ  ไมใชเพื่อการปรับปรุง  
การประเมินโครงการนั้นไมมีลักษณะของรูปแบบจําลองที่แนนอนเปนแตเพียงแนวความคิดเห็น
หลาย ๆ ดาน  ที่มีประโยชนตอการประเมินโครงการเทานั้นจะเห็นวาในการประเมินผลจะมี
จุดมุงหมายหลักอยู    4 ประการ คือ     1) การประเมินผลความกาวหนา (formative evaluation)     
2) การประเมินผลสรุป (summative evaluation)     และแบงวิธีการประเมินผลเปน  2  ระดับ คือ    
1) การประเมินคุณคาภายใน (intrinsic evaluation)    และ 2) การประเมินผลสําเร็จ (pay-off 
evaluation)22      สเตค (Stake) ไดนําเสนอ รูปแบบการประเมินที่เนนการประเมินอยางมีแบบแผน   
เนนการประเมินทั้งดานสิ่งที่มากอนหรือตัวปอน   ประเมินกระบวนการและประเมินผลที่เกิดขึ้น
หรือผลผลิต   การประเมินจะประเมิน  4 สวนดวยกันคือ    1) ผลที่คาดหวัง (intents)      2) ผลที่
เกิดขึ้นจริง (observations)    3) มาตรฐานที่ใชตัดสินใจ (standard)  และ 4) ที่มาของการตัดสินใจ 
(judgment) 23     แนวคิดของ อัลคิน (Alkin) ไดพัฒนาวิธีการประเมินที่เรียกวา ศูนยกลางสําหรับ
การศึกษาการประเมินระบบ(center for the study of  evaluation approach) โดยแบงการประเมิน
ออกเปน 5 ดาน คือ         1) การประเมินสภาพของระบบที่เปนอยู  (system assessment)  เปนการ
ประเมินสภาพทั้งหมดของพื้นที่เปาหมาย  โดยนําขอมูลที่ไดมากําหนดขอบเขตของงานและ

                                                 
     20 สุวิมล ติรกานันท, การประเมินโครงการ : แนวทางสูการปฏิบัต ิ(กรุงเทพฯ : ศูนย 

สงเสริมวิชากร,2545), 43. 
 21 Lee J. Cronbach, “Course Improvement though Evaluation,” Teachers College 
Record  64, 672 (May 1963): 25. 
 

 22 สมหวัง  พิธิยานุวัฒน, รวมบทความทางการประเมินโครงการ,พิมพคร้ังที่ 3 
(กรุงเทพฯ: สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2535), 165-166. 
 23 R.E. Stake, “The Countenance of Education Evaluation,” Teachers College Record 
68  (1967) : 523-540. 
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วัตถุประสงคของโครงการ  2) การประเมินเพื่อวางแผนโครงการ(program olanning) กอนเริ่ม
โครงการ เพื่อตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสม     3) การประเมินเพื่อการดําเนินโครงการ 
(program implementation)    4) การประเมินเพื่อปรับปรุงโครงการ (program improvement) เปน
การประเมินในระหวางดําเนินโครงการเพื่อนําขอมูลท่ีไดมาแกไขปรับปรุง    5) การประเมินเพื่อ
การยอมรับผลของโครงการ (program Certification)     เปนการประเมินเพื่อศึกษาผลที่ไดจาก
โครงการและรวบรวมขอมูลไวเพื่อการปรับปรุง ยกเลิก หรือขยายโครงการ  24      สวน สตัฟเฟลบีม 
(Stufflebeam)ไดนําเสนอรูปแบบการประเมินซิป (CIPP Model)   โดยแบงการประเมินออกเปน 4 
ประเภท คือ  1)การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดลอม (context evaluation)   2) การประเมินปจจัย
เบื้องตน (input evaluation)     3) การประเมินกระบวนการ (process evaluation)    ที่จําเปนตอง
ไดรับการเตรียมการเพื่อใหไดขอมูลยอนกลับ  (feedback) และ 4) การประเมินผลผลิต (product 
evaluation) 25       โพรวัส  (Provus) ไดเสนอรูปแบบการประเมินผลโครงการที่เรียกวา แบบจําลอง
การประเมินความไมสอดคลองกัน (The Discrepancy Evaluation Model) เปนรูปแบบการประเมิน
ที่ประกอบดวยขั้นตอน 5 ขั้นตอน คือ   1) การตั้งเกณฑมาตรฐาน (standard - S) เปนขั้นแรกของการ
ดําเนินการประเมินกลาวคือ ผูประเมินจะตองตั้งเกณฑมาตรฐานของ   ส่ิงที่ตองการวัด    2) การรวบรวม
ผลการปฏิบัติ (performance – P)   หลังจากดําเนินการขั้นแรกเรียบรอยแลว  ผูประเมินจะตองรวบรวม
ขอมูลในสิ่งที่ตองการวัดมาใหเพียงพอ และควรเปนขอมูลที่ชัดเจน             3) การเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติกับเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว (compare – C)      4)  ผลของการเปรียบเทียบ (discrepancy – D) จาก
การเปรียบเทียบขอมูลกับมาตรฐานที่กําหนดไว  ผูประเมินจะพบวามีชองวางที่เกิดขึ้นกับผลที่คาดหวัง     
และ 5) การตัดสินใจ (decision making)     ผูประเมินจะสงผลประเมินไปให  ผูที่จะตัดสินใจ เพื่อ
ตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่ง 26 

 สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยใชรูปแบบการประเมินซิป (CIPP  Model) ของ แดเนียล  แอล   
สตัฟเฟลบีม  (Daniel L. Stufflebeam) เพื่อประเมินศูนย G - BACS สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 เนื่องจากรูปแบบการประเมินซิปเปนรูปแบบการประเมินเชิงระบบ   ครอบคลุมทั้งการ
วางแผน การดําเนินการ และผลผลิต ทําใหมองเห็นความสําคัญ ความสอดคลอง และจุดบกพรองที่ควร
                                                 

     24 สุวิมล ติรกานันท, การประเมินโครงการ : แนวทางสูการปฏิบัติ , 47. 
 

 25 PDK Nation Study Committee on Evaluation, Educational Evaluation and Decision 
Making, 8th ed. (Itasca, Illinois : F.E. Peacock Publishers, Inc., 1977) , 219-232. 
 

 26 วิชัย ดิสสระ,การพัฒนาหลกัสูตรและการสอน (กรุงเทพ : ภาควิชาหลักสูตรและการ
สอน  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ ประสานมิตร,2535),121. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

18

แกไข โดยผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดของการวิจัยตามแนวคิดตามยุทธศาสตรพัฒนาองคกรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของงาน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี   เขต 2   ซ่ึงนําเสนอไวดังตอไปนี้  
 การประเมินดานบริบท (context evaluation) เปนการประเมินสภาพแวดลอมประกอบดวย 
ที่ตั้ง การคมนาคม จํานวนโรงเรียนในศูนย G - BACS  นโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี  เขต 2  ในการดําเนินงาน  ระเบียบศูนย G - BACS  หลักการ เหตุผล วัตถุประสงค 
 การประเมินดานปจจัยนําเขา (input evaluation) เปนการประเมินความพรอมของปจจัยนําเขา
ประกอบดวย ดานบุคลากร  ดานงบประมาณ  ดานวัสดุ อุปกรณ  ดานการบริหารจัดการ 
 การประเมินดานกระบวนการ (process evaluation) เปนการประเมินภารกิจของศูนยฯ  ประกอบดวย 
ดานบริหารงานทั่วไป   ดานบริหารงานวิชาการ    ดานบริหารงบประมาณ    และดานบริหารงานบุคคล  
 การประเมินดานผลผลิต  (product evaluation)   เปนการประเมินผลการดําเนินงานของ
ศูนยฯ  ในการเปนศูนยกลางประสานงานกับโรงเรียนและหนวยงานอื่น   การชวยเหลือและใช
ทรัพยากรรวมกันอยางคุมคา  การรวมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษา   ระบบขอมูลสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ   และความพึงพอใจของผูรับบริการ    ดังแผนภูมิที่ 2 
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แผนภูมิที่ 2  กรอบแนวคิดของการวิจยั 
ที่มา   : PDK Nation Study Committee on Evaluation, Educational Evaluation and  
Decision -Making, 8th ed. (Itasca, Illinois : F.E. Peacock Publishers, Inc., 1977) , 219-232.  
           : สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษากาญจนบุรี เขต 2, ยทุธศาสตรพัฒนาองคกรเพื่อเพิ่ม     
 ประสิทธิภาพของงาน (กาญจนบุรี: สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษากาญจนบุรี เขต 2, 2547)  
 25-45,(อัดสําเนา). 
 

ปจจัยนําเขา 
  
ความพรอมของปจจัยนําเขา 
♦ ดานบุคคล 
♦ ดานงบประมาณ 
♦ ดานวัสดุ อุปกรณ 
♦ ดานการบริหารจัดการ 
 
 
 

กระบวนการ 
 

ภารกิจของศูนยฯ  
♦ ดานบริหารงานทั่วไป 
♦ ดานบริหารงานวิชาการ 
♦ ดานบริหารงบประมาณ 
♦ ดานบริหารงานบุคคล 

ผลผลิต/ผลลัพธ 
 

ผลการดําเนินงานของศูนยฯ 
บรรลุวัตถุประสงค 

       
♦ ศูนยกลางประสานงาน

โรงเรียนและหนวยงานอื่น 
♦ การชวยเหลือและใช

ทรัพยากรรวมกันอยางคุมคา
♦ การรวมมือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
♦ ระบบขอมูลสารสนเทศที่มี

ประสิทธิภาพ 
♦ ความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 
 

บริบท 
สภาพแวดลอม 
♦ สภาพแวดลอมของศูนยG-BAGS  ไดแก ที่ต้ัง การคมนาคม จํานวนโรงเรียนในศูนยฯ 
♦ นโยบาย สพท.กจ.2 ในการดําเนินงานศูนย G - BACS 
♦ ระเบียบศนย G-BACS หลักการ เหตผล วัตถประสงค 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 ผูวิจัยไดกําหนดนิยามขอบเขต หรือความหมายของคําศัพทเฉพาะที่ใชในการวจิัยไว ดงันี้ 
 การประเมิน หมายถึง การรวบรวมขอมูลสภาพการดําเนินงานที่เปนจริงโดยการรวบรวม 
วิเคราะห แปลผลขอมูลอยางเปนระบบ เกี่ยวกับการดําเนินงานของศูนย  G-BACS  เพื่อพิจารณา
ความสอดคลอง เหมาะสม นําสูการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงาน ตามรูปแบบการประเมินซิป  
(CIPP Model)  ทั้ง 4 ดาน   คือ   ดานบริบท (context ) เปนการประเมินสภาพแวดลอมของศูนย     
G-BACS     ดานปจจัยนําเขา (input) เปนการประเมินความพรอมของปจจัยนําเขา ดานบุคลากร  
ดานงบประมาณ  ดานวัสดุอุปกรณ  ดานการบริหารจัดการ       ดานกระบวนการ(process) เปนการ
ประเมินภารกิจของศูนย G-BACS ดานบริหารงานทั่วไป  ดานบริหารงานวิชาการ ดานบริหาร
งบประมาณ และดานบริหารงานบุคคล    ดานผลผลิต (product ) เปนการประเมินผลการดําเนินงาน
ของศูนย G-BACS ที่เปนไปตามวัตถุประสงค 
 ศูนยประสานการบริหารราชการโรงเรียนขั้นพื้นฐาน (Group Bureaucracy Administration 
Co-operation School) หมายถึง หนวยงานที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี  เขต 2   วาดวย ศูนย G-BACS  พ.ศ.2548    จํานวน  27  ศูนย   หรือเรียกยอวา “ศูนย     
G-BACS”   
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 หมายถึง หนวยงานบริหารราชการ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงรับผิดชอบดูแลการจัดการศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2     ซ่ึงประกอบดวย   6   อําเภอ  ไดแก อําเภอทามะกา  อําเภอ
พนมทวน    อําเภอบอพลอย   อําเภอเลาขวัญ   อําเภอหวยกระเจา   และอําเภอหนองปรือ      
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
บทท่ี 2 

 
วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการประเมินศูนย  G-BACS  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2    เพื่อสรางความเขาใจในเรื่องที่ศึกษา ผูวิจัยไดศึกษาประเด็นตางๆ ซ่ึงครอบคลุม
ถึง แนวคิดทฤษฎี  ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

การบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ซ่ึงประกอบดวย  คุณลักษณะของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาที่จะรองรับพันธกิจตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542    โครงสรางการ
บริหารของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา    อํานาจหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา    และการจัดศึกษาตามแนวทางการบริหารจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาที่มี
บริบทแตกตางกัน  รวมทั้งการกระจายอํานาจสูสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ตามภารกิจ  
4 ดาน  ตลอดจนการบริหารงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 2  และการบริหารศูนย       
G – BACS สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ซ่ึงเปนการปรับโครงสรางการบริหาร
ในเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เปนการเฉพาะ  เพื่อใหสามารถจัดการศึกษาภายในเขตพื้นที่
การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และยังไดรวบรวมรูปแบบการประเมินผลทางการศึกษาจากนัก
การศึกษาทั้งในและตางประเทศ   รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวของตางๆ มากมายดังนี้ 
 

การบริหารสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเกิดจากการที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
และฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  ไดกําหนดวา การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหยึด     
เขตพื้นที่การศึกษา โดยคํานึงถึงปริมาณสถานศึกษา จํานวนประชากร วัฒนธรรม และความ
เหมาะสมดานอื่นดวย   เวนแตการจัดการศึกษาขึ้นพื้นฐานตามกฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษา ให
รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของสภาการศึกษาแหงชาติ   มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนด
เขตพื้นที่การศึกษา   ซ่ึงในปจจุบันนี้รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดลงนามประกาศจัดตั้ง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแลวจํานวน 178 เขต 1 
                                                           

1กระทรวงศึกษาธิการ,คูมือการปฏิบัติงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ม.ป.ท. , ม.ป.ป.), 1-3.  
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 ในแตละเขตพื้นที่การศึกษา   ใหมีคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มี
อํานาจหนาที่การกํากับดูแล   จัดตั้ง  ยุบ  รวม  หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา  
ประสาน  สงเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา   ประสานและสงเสริม
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน   ใหสามารถจัดการศึกษาสอดคลองกับนโยบายและมาตรฐาน
การศึกษา สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  องคกรชุมชน  องคกร
เอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาใน
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา 
 คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประกอบดวย ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรเอกชน 
ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ผูแทนสมาคมผูประกอบวิชาชีพครู   ผูแทนสมาคมผูประกอบ
วิชาชีพบริหารการศึกษา   ผูแทนสมาคมผูปกครองและครู และผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม   ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการของ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา     ซ่ึงในปจจุบันไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาทุก
เขตแลว 
 การบริหารจัดการ ใหมีผูอํานวยการเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการของสํานักงาน  ใหเปนไปตามนโยบาย  แนวทาง   และแผนการปฏิบัติราชการของ
กระทรวง      ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นกําหนดอํานาจหนาที่ของผูอํานวยการไวเปนการเฉพาะ การใช
อํานาจ และการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายดังกลาว   ใหคํานึงถึงนโยบายที่คณะรัฐมนตรีกําหนดหรือ
อนุมัติแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงดวย   ในสํานักงานตามวรรคหนึ่งจะใหมีรอง
ผูอํานวยการ เปนผูบังคับบัญชาขาราชการรองจากผูอํานวยการเพื่อชวยปฏิบัติราชการก็ได    โดยรอง
ผูอํานวยการหรือผูดํารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นในสํานักงาน มีอํานาจหนาที่ตามที่ผูอํานวยการ
กําหนดหรือมอบหมาย 

คุณลักษณะของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่จะรองรับพันธกิจตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 

1.  เปนหนวยงานที่มีความเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับในดานการวิเคราะหแผนและนโยบาย
ของหนวยเหนือและของสถานศึกษา  มีศักยภาพเพียงพอที่จะกําหนดนโยบายและจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาในเขตพื้นที่   รวมทั้งเปนองคกรนําการพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา    ดังนั้น  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจึงควรที่เนนความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในลักษณะการพัฒนามากกวา
การปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่หนวยเหนือกําหนด 
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2.  มีศักยภาพ  และความคลองตัวเพียงพอที่จะกํากับดูแลการปฏิบัติงานในเชิงนโยบาย  
สนับสนุน  สงเสริมและประสานงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา    ดังนั้น  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจึงจําเปนตองมีบุคลากร  เครื่องมือและแผนปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ
และมีศักยภาพเพียงพอที่จะสนับสนุนสงเสริมและประสานงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาได 

3. บุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตั้งแตคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา    
ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาและบุคลากรในองคกร   ควรเปนที่ยอมรับของสถานศึกษาและผูมี
สวนรวมในแตละเขตพื้นที่การศึกษา   ทั้งในดานความชํานาญการ  ความเชี่ยวชาญ  และคุณธรรม    
ดังนั้น  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรเปนองคกรเปด  มีอิสระ  และมีวิธีการสรรหาผูชํานาญการ  
หรือผูเชี่ยวชาญ   และผูมีคุณสมบัติเหมาะสม  โดยมีการหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน   และใชวธีิการและ
หลักเกณฑที่เนนคุณภาพ  ไมใชเกิดจากการแตงตั้งจากหนวยเหนือในสวนกลางเพียงอยางเดียว 

4. เขตพื้นที่การศึกษาควรเปนแหลงบริการขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการศึกษาควบคูกับ
การกํากับดูแลสถานศึกษา  ดังนั้น  เครื่องมือ  อุปกรณ และเทคโนโลยี  ขาวสาร และศักยภาพของ
บุคลากรจะตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง  สอดคลองกับพัฒนาการทางการศึกษา  เศรษฐกิจ
และสังคมในระดับประเทศและในระดับสากล2 
 
1. โครงสรางสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา 
 โครงสรางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎกระทรวงวาดวยการแบงสวนราชการใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  พ.ศ. 2546  กําหนดใหมี  6  กลุม ประกอบดวย 
 1. กลุมอํานวยการ  
 2. กลุมบริหารงานบุคคล 
 3. กลุมนโยบายและแผน  
 4. กลุมสงเสริมการจัดการศกึษา 
 5. กลุมนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา  
 6. กลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 

                                                           
2 กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.

2542 และกฎกระทรวงแบงสวนราชการ (กรุงเทพฯ : องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ(ร.ส.พ.) , 
2546), 22. 
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 กําหนดใหกลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจดัการศึกษายุบเลิกภายใน 3 ป นับแตออก
กฎกระทรวงดงักลาว 

2. อํานาจหนาท่ีของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนหนวยงานที่อยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
 1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาใหสอดคลอง
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความตองการของ
ทองถ่ิน 
 2. วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณ  เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหนวยงานใน
เขตพื้นที่การศึกษา และแจงจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ และกํากับ
ตรวจสอบ ติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 
 3. ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 
 4. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และในเขตพื้นที่การศึกษา 
 5.  ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 
 6. ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริม
สนับสนุน การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
 7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
 8. ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  รวมทั้งบุคคล  องคกรชุมชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถาน
ประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา 
 9. ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 
 10. ประสาน สงเสริมการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานดานการศึกษา 
 11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกร หนวยงานภาครัฐ เอกชน และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา 
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 12. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษา ที่มิไดระบุใหเปนหนาที่
ของผูใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่มอบหมาย3 

3. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 
 ในมาตรา 37 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2546 กําหนดใหมีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อทําหนาที่ในการดําเนินการใหเปนไป ตาม
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตามที่กําหนดไวใน มาตรา 36 และใหมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับ
การศึกษา ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงนี้หรือกฎหมายอื่น และมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
 1. อํานาจหนาที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตร
การศึกษาใหสอดคลอง กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2. อํานาจหนาที่ในการพัฒนางานดานวิชาการ และจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษารวมกับสถานศึกษา 
 3. รับผิดชอบในการพิจารณาแบงสวนราชการ ภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 4. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนด4 
 
เครือขายของสถานศึกษา (School networks) 

การจัดการศึกษาไทยในปจจุบัน  เปนผลสืบเนื่องมาจากการมีพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 (มาตรา 24)  ซ่ึงทําใหทุกฝายที่เกี่ยวของกับการศึกษากระตือรือรนที่จะ
แสดงออกถึงการมีสวนรวม โดยเฉพาะสถานศึกษาของรัฐและเอกชน  ไดมุงสรางเครือขายเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของตน แตอยางไรก็ตามยังมีสถานศึกษาอีกหลายแหงที่ยังไมสามารถสราง
เครือขายหรือระดมสรรพกําลังในชุมชนมาพัฒนาการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้อาจเปน
เพราะยังไมเขาใจหลักการหรือยังไมเห็นความสําคัญของเรื่องนี้อยางเพียงพอ5  
                                                           

3 เร่ืองเดียวกัน . 
              4 สอบครูดอทคอม, การบริหารงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา [ออนไลน],เขาถึงเมื่อ     
25 มีนาคม 2548,เขาถึงไดจาก http:// www. sobkroo. com / ct _ 2. htm 

5 อมรวิชช  นาครทรรพ อางถึงใน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1, 
รายงานการวิจัยสภาพการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 (กรุงเทพฯ : ห.จ.ก.เอ็น.ที.,2548), 36. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
26

 คําวา “เครือขาย”  วูสเต็ทเตอร และคณะ( Wohistetter et al.) ไดใหคํานิยามวาหมายถึง   
กลุมขององคกรที่ทํางานรวมกันเพื่อแกปญหาที่เปนความสนใจรวมกันและปญหานั้นยุงยากเกนิกวา
จะแกไขไดดวยตนเอง6  สวน ทิศนา  แขมมณี  และคณะ กลาวถึง เครือขาย วาหมายถึง การ
ดําเนินงานโดยมีการสรางเพื่อนรวมทาง มีการแบงปนความรู ความคิด และประสบการณใหผูอ่ืน   
ไดเรียนรู และไดรับประโยชนรวมดวย เปนการสรางพันธมิตรที่จะชวยเหลือเกื้อกูลกันตอไป และ
ยังสงผลกระทบตอการพัฒนาการศึกษาในภาพรวมอีกดวย7 
 เมื่อนําแนวคิดดังกลาวมาใชกับสถานศึกษา ความหมายของ  “เครือขายของสถานศึกษา”          
จึงหมายถึง สถานศึกษาที่มีการทํางานรวมกันกับผูมีสวนไดสวนเสียของสถานศึกษานั้น เชน 
องคกร/หนวยงาน/กลุมบุคคลที่อยูภายนอกสถานศึกษา รวมถึงสถานศึกษาอื่น ๆ  ในลักษณะของ
ความรวมมือรวมใจเพื่อแบงปนความรู ความคิด ประสบการณและกลยุทธ ซ่ึงจะสงผลใหองคกรมี
ความเขมแข็งดานวิชาการในการปรับปรุงหรือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพดีกวา
สถานศึกษาดําเนินการโดยลําพัง 
 งานวิจัยทั้งในและตางประเทศแสดงใหเห็นวา เครือขายของสถานศึกษาเปนตัวขับเคลื่อน      
ที่สําคัญของการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา เพราะทําใหสถานศึกษาหรือองคกรอื่นที่มีความพรอม
ทั้งดานบุคลากร เทคนิควิธีและทุนทางสังคม (Social Capital)  ไดมีการกระจายหรือแบงปน
ทรัพยากรไปยังสถานศึกษาที่มีทรัพยากรจํากัด ดังจะเห็นไดจากขอสรุปของคณะนักวจิยัจากคณะครุ
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่ไดดําเนินงานชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรูทั้ง
โรงเรียน (ระหวางป พ.ศ. 2544  - 2547)  วา  ”การปฏิรูปการเรียนรูทั้งโรงเรียนดวยการวิจัยและ
พัฒนามีความเปนไปไดสูง เมื่อมีการรวมพลังกันจากทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก

                                                           
6 P. Wohistetter  & L.C Malloy  & D,Chau, Improving schools though network : A new 

approach to urban school reform (summary) Educational Policy ,399-430 , อางถึงใน สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1, รายงานการวิจัยสภาพการบริหารและการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 (กรุงเทพฯ:ห.จ.ก.
เอ็น.ที., 2548), 36. 

7 ทิศนา  แขมมณี และคณะ ,การวิจัยและพัฒนารูปแบบการปฏิรูปการเรียนรูทั้งโรงเรียน, 
การประชุมทางวิชาการ : การวิจัยทางการศึกษา คร้ังที่ 11 (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา : 
กรุงเทพฯ,2547) อางถึงใน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1, รายงานการวิจัย
สภาพการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 (กรุงเทพฯ : ห.จ.ก.เอ็น.ที.,2548), 36. 
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โรงเรียน”8    ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของตางประเทศที่เนนความสําคัญของเครือขายทางสังคม 
(Social Networks)  วาเปนแหลงของทรัพยากรที่เอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนโดย
สถานศึกษาที่มีเครือขายทางสังคมเขมแข็ง ก็มีแนวโนมที่จะไดรับความชวยเหลือดานทรัพยากรจาก
เครือขายของตนไดมากกวาสถานศึกษาที่ไมมีเครือขายหรือมีแตเครือขายทางสังคมยังไมเขมแข็ง 
 อยางไรก็ตาม วูสเต็ทเตอร และคณะ ( Wohistetter et al., 2003)  ไดเสนอแนะวา การทํางาน
แบบรวมพลังกับเครือขายนั้นจะประสบความสําเร็จไดตองยึดหลักของการทํางานที่มีความจริงใจ     
ตอกัน และรักษาพันธสัญญาที่ใหไวตอกัน (a Sense of Trust and Commitment)  นั่นคือ  การ
ปฏิบัติงานดวยความเคารพในความรู  ความสามารถ ประสบการณ ความคิดเห็น และยอมรับใน
บทบาทหนาที่ของกันและกัน ตลอดจนใหความชวยเหลือและแลกเปลี่ยนการเรียนรูซ่ึงกันและกัน9 
 ลอเลอร(Lawler) กลาววา โดยทั่วไปสถานศึกษาที่มีเครือขายที่เขมแข็งจะมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการกระจายอํานาจขององคกรในประเด็นตอไปนี้ 
 1) อํานาจ (power) หมายถึงการกระจายอํานาจทั้งในดานงบประมาณ บุคลากร และ
กระบวนการทํางานเพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 2) ขอมูลสารสนเทศ (information) หมายถึง การแบงปนขอมูลซ่ึงกันและกันเพื่อใหผูมี
สวนไดสวนเสียของสถานศึกษามีความรู ความเขาใจ และนําไปใชในการตัดสินใจที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพของนักเรียน 
 3) รางวัลและแรงจูงใจ (rewards and Incentives)  หมายถึง  ส่ิงที่ชวยใหเกิดกําลังใจในการ
ปฏิบัติหนาที่รวมกัน ในที่นี้เนนแรงจูงใจทั้งภายในและภายนอก โดยเฉพาะควรเปนแรงจูงใจที่ทํา
ให   ผูมีสวนรวมเกิดความตระหนักในคุณคาของตนที่มีสวนทําใหการเรียนการสอนมีการพัฒนา 

                                                           
8 ทิศนา  แขมมณี และคณะ ,การวิจัยและพัฒนารูปแบบการปฏิรูปการเรียนรูทั้งโรงเรียน, 

การประชุมทางวิชาการ : การวิจัยทางการศึกษา คร้ังที่ 11 (กรุงเทพฯ:สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2547) , ง. 

9 P. Wohistetter  & L.C Malloy  & D,Chau, Improving schools though network : A new 
approach to urban school reform (summary) Educational Policy ,399-430. อางถึงใน สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1, รายงานการวิจัยสภาพการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 (กรุงเทพฯ : ห.จ.ก.เอ็น.
ที.,2548), 37. 
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 4) ความรูและทักษะ (knowledge and skills)  เปนสิ่งที่ผูมีสวนไดและสวนเสียของ
สถานศึกษาตองการ  เพื่อนํามาใชในการตัดสินใจที่จะปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาเพื่อใหบรรลุ
สัมฤทธิผลที่คาดหวังไว10 
 
แนวทางการบริหารจัดการศึกษาของเขตพืน้ท่ีการศึกษาที่มีบริบทแตกตางกนั 
 จากบริบทความแตกตางกันของเขตพื้นที่การศึกษา อันไดแก การสื่อสาร การคมนาคม          
ความพอเพียงครูและบุคลากรทางการศึกษา และสภาพสังคมวัฒนธรรมและภูมิศาสตรทําใหเขต
พื้นที่การศึกษาตองหาแนวทางการจัดรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่แตกตางกันไปตามแนวทาง
ดังตอไปนี้ 

1. ดานการบริหารงานทั่วไป 
การกระจายอํานาจดานการบริหารงานทั่วไป ใหแกสถานศึกษาตามที่กําหนดไวใน

กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ ประกาศ คําสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรี  ไดกําหนดภารกิจ อํานาจหนาที่
และความรับผิดชอบ ไวดังนี้ 

1. การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ 
2. การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 
3. การวางแผนการบริหารการศึกษา 
4. งานวิจยัเพื่อพฒันานโยบายและแผน 
5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร 
6. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
7. งานเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 
8. การดําเนนิงานธุรการ 
9. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 
10. การจัดทําสํามะโนผูเรียน 
11. การรับนักเรียน 

                                                           
10 Lawler, อางถึงใน P. Wohistetter  & L.C Malloy  & D,Chau, Improving schools though 

network : A new approach to urban school reform (summary) Educational Policy ,399-430. อาง
ถึงใน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1, รายงานการวิจัยสภาพการบริหารและ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
(กรุงเทพฯ : ห.จ.ก.เอ็น.ที.,2548), 37-38. 
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12. การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 
13. การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
14. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
15. การทัศนศึกษา 
16. การสงเสริมงานกิจการนักเรียน 
17. การประชาสัมพันธงานการศึกษา 
18. การสงเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน 

องคกร หนวยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 
19. งานประสานราชการกับสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน 
20. การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
21. การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน 
22. แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 

      สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตั้งเปาหมายไปที่การแกปญหาเรื่องงานธุรการและการ
ใหบริการที่ใชเวลาดําเนินงานนอย  และลดขั้นตอน   ซ่ึงตองใชการติดตอส่ือสาร และการเดินทาง
คมนาคมเปนตัวกําหนด 
  1.1  สถานศึกษาที่มีอุปกรณ ครุภัณฑการสื่อสารพรอม เชน โทรศัพท โทรสาร 
อินเตอรเน็ต คอมพิวเตอร ใหประสานงานธุรการ การรับบริการตาง ๆ  กับ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา โดยใชเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหมากที่สุด แทนการเดินทาง
คมนาคมเพื่อเขาไปติดตอประสานงาน 
  1.2  สถานศึกษาที่มีอุปกรณครุภัณฑ การสื่อสารไมพรอมหรือขาดแคลน เชน 
โทรศัพท  โทรสาร อินเตอรเน็ต ใหจัดตั้งกลุมเครือขายมีสมาชิก ประมาณ  10 – 15  โรงเรียน  โดย
มีโรงเรียน ที่มีความพรอมอุปกรณครุภัณฑสื่อสารเปนศูนยเครือขาย  โรงเรียนที่เปนสมาชิกควรมี
เสนทางการเดินทางคมนาคมถึงศูนยเครือขาย  โดยใชเวลาประมาณ 30 นาทีหรือนอยกวา     การ
ประสานงานธุรการ การรับริการตาง ๆ  กับเขตพื้นที่การศึกษา  ใหศูนยเครือขายประสานงานโดยใช
เครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหมากที่สุด แทนการเดินทางคมนาคมเพื่อเขาไป
ติดตอประสานงาน และการที่ศูนยเครือขายจะประสานงานกับโรงเรียนสมาชิกไดอยางรวดเร็ว  ลด
ขั้นตอนและเหมาะสมที่สุด   อาจตองนําวิทยุส่ือสารมาเปนสื่อชวยอีกทางหนึ่ง 
 ในกรณีที่ศูนยเครือขายอยูไกลจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยประมาณเวลาที่ใชใน
การเดินทางมากกวา 30 นาที อาจใชศูนยประสานงานอําเภอมาใหบริการงานเอกสาร งานสวัสดิการ
แทนที่จะใหศูนยเครือขายเดินทางเขาไปที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง  เจาหนาที่ของศูนย
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ประสานงานอําเภอ  ใหหมุนเวียนจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามความเหมาะสม กรณี
บุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขาดใหเลือกวิธีการจางอัตราจางแทนได 
 
 2. ดานการบรหิารงานวชิาการ 

การกระจายอํานาจดานการบริหารงานวิชาการ ใหแกสถานศึกษาตามที่กําหนดไวใน
กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ ประกาศ คําสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรี  ไดกําหนดภารกิจ อํานาจหนาที่
และความรับผิดชอบ ไวดังนี้ 

1. การพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระ
หลักสูตรทองถ่ิน 

2. การวางแผนงานดานวิชาการ 
3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
6. การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
8. การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 
9. การนิเทศการศึกษา 
10. การแนะแนว 
11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
12. การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 
13. การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอ่ืน 
14. การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน 

สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
15. การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา 
16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา 
17. การพัฒนาและใชส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตั้งเปาหมายไปที่การสนับสนุน สงเสริมการจัดทําและการใช
หลักสูตรสถานศึกษา     การพัฒนาสื่อ  กระบวนการเรียนรู  การวัดผลประเมินผลตามหลักสูตร 
และการจัดกิจกรรมผูเรียน   ซ่ึงตองทําใหสถานศึกษาจําเปนตองรูสภาพอุปสรรค และปญหาของตน 
และชวยศึกษา วิจัย เพื่อใหสถานศึกษาตัดสินใจเลือกแนวทางพัฒนา เปนของตนเองได 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
31

ความตองการที่จะพัฒนาดานหลักสูตรและการวัดผล ประเมินผลตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และการพัฒนากระบวนการเรียนรู  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําหนดใหมีศึกษานิเทศกประจํา
กลุมเครือขายอยางนอย 2  คน   ซ่ึงแบงเปนผูเชี่ยวชาญชวงชั้นที่  1  และ 2  จํานวน 1 คน  กับ
ผูเชี่ยวชาญ    ชวงชั้นที่  3  และ  4  อีก 1 คน  ซ่ึงจะตองเขาไปฝงตัวเพื่อสํารวจ ตรวจสอบปญหาเพื่อ
นํามาศึกษา วิจัย เพื่อการนิเทศใหสถานศึกษามีแนวทางการจัดทําและใชหลักสูตรสถานศึกษา 
พัฒนาสื่อกระบวนการเรียนรูที่เหมาะสม และติดตามควบคุมการวัดผล ประเมินผลใหเปนไปตาม
หลักสูตร นอกจากนั้น  ยังผลักดันใหกลุมเครือขายรวมกันพัฒนางานดานวิชาการรวมกัน 

การจัดกิจกรรมนักเรียน กลุมเครือขายจะรวมกันสนับสนุน การดําเนินงานกิจกรรมของ
นักเรียนใหสอดคลองกับทองถ่ิน ความตองการและนโยบาย ตลอดจนแกไขปญหาที่เกิดขึ้น โดย
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษาตองเปนหนวยงานใหบริการตามความตองการหรือตามสภาพปญหาที่
เกิดขึ้นจริง ซ่ึงตองประสานงานโดยตรงกับศึกษานิเทศกอยางสม่ําเสมอ การจัดกิจกรรมนักเรียน
ควรจัดใหเปนระบบ ตั้งแตภายในกลุมเครือขาย ระหวางกลุมเครือขายและระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 
 3.  ดานการบรหิารงบประมาณ 

การกระจายอํานาจดานการบริหารงบประมาณ ใหแกสถานศึกษาตามที่กําหนดไวใน
กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ ประกาศ คําส่ังหรือมติคณะรัฐมนตรี  ไดกําหนดภารกิจ อํานาจหนาที่
และความรับผิดชอบ ไวดังนี้ 

1. การจัดทําแผนงบประมาณและคําขอตั้งงบประมาณ 
2. การจัดทําแผนปฏิบัติการใชจายเงินและการรับจัดสรรงบประมาณจาก

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง 
3. การอนุมัติการใชจายงบประมาณ 
4. การโอนและการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
5. การรายงานผลการเบิกจายงาบประมาณ 
6. การตรวจสอบติดตามการใชงบประมาณ 
7. การตรวจสอบติดตามการใชผลผลิตจากงบประมาณ 
8. การระดมทุนการศึกษา 
9. งานกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 
10. งานกองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา 
11. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
12. การเบิกเงินจากคลัง 
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13. การรับเงิน 
14. การเก็บรักษาเงิน 
15. การจายเงิน 
16. การนําเงินสงคลัง 
17. การจัดทําบัญชีการเงิน 
18. การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
19. การจัดทําและจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียน และรายงาน 
20. การวางแผนพัสดุ 
21. การกําหนดแบบรูปรายการ  หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ  หรือ

ส่ิงกอสราง 
22. การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทําและจัดหาพัสดุ 
23. การจัดหาพัสดุ 
24. การควบคุมดูแล บํารุงรักษาและจําหนายพัสดุ 
25. การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตั้งเปาหมาย  โดยหวังวาสถานศึกษาตองมีและใชแผนปฏิบัติ
การ เพื่อการบริหารจัดการศึกษา    มีการจัดทําขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่เปนปจจุบันเพื่อใช
ในการตัดสินใจในการบริหารจัดการ และมีระบบการควบคุมทางการเงินที่เขมแข็ง 
 นอกจากนี้  ควรใชกลุมเครือขายรวมกันวางแผนการรับนักเรียน ใหครอบคลุมประชากร
กลุมอายุ  สอดคลองกับพื้นที่บริการที่คาบเกี่ยวกัน  อันจะทําใหไดมาซึ่งแผนจัดชั้นเรียนที่เปนจริง  
นอกจากนั้นควรรวมกันพัฒนาและรวมกันจัดทําแผนปฏิบัติการที่เอ้ือตอกัน โดยเฉพาะสถานศึกษา
ที่มีครูไมครบหอง  และชวยเหลือในการจัดทําขอมูลสารสนเทศใหสถานศึกษาที่ไมพรอม  พรอม
กับใหศูนยเครือขายประสานงานการสงและรายงานขอมูลสารสนเทศที่เปนปจจุบันใหสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดไดทัน 
  
4. ดานการบรหิารงานบคุคล 

การกระจายอํานาจดานการบริหารงานบุคคล ใหแกสถานศึกษาตามที่กําหนดไวใน
กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ ประกาศ คําสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรี  ไดกําหนดภารกิจ อํานาจหนาที่
และความรับผิดชอบ ไวดังนี้ 

1. การวางแผนอัตรากําลัง 
2. การสงเสริมประเมินวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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3. การเกลี่ยอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
5. การเปลี่ยนตําแหนงใหสูงขึ้น การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6. การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
7. การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
8. การลาทุกประเภท 
9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
10. การสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ 
11. การสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
12. การสงเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
13. การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
14. การสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน 
15. การรายงานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
16. การอุทธรณและการรองทุกข 
17. การออกจากราชการ 
18. การสนับสนุนสงเสริมการขอรับใบอนุญาตและการขอตอใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพ 
19. งานทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
20. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตั้งเปาหมาย โดยตองการใหสถานศึกษามีครูครบทุกชั้นเรียน  
ครบทุกสาขาวิชาหรือบริหารจัดการไดโดยไมใหคุณภาพการศึกษาต่ํากวาเปาหมายที่ไดกําหนดไว
ในแผนการดําเนินงาน 
 ในดานการบริหารงานบุคคลของสํานักงานเขตพื้นที่นั้น   พระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  กําหนดใหมีคณะอนุกรรมการขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาประจําเขตพื้นที่การศึกษา เรียกโดยยอวา “อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา” มี
อํานาจหนาที่ในการพิจารณากําหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งการกําหนดจํานวนและอัตราตําแหนงและเกลี่ย
อัตรากําลังใหสอดคลองกับนโยบาย   พิจารณาใหความเห็นชอบการบรรจุและแตงตั้งขาราชการครู
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และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนการพิจารณาใหความเห็นชอบเรื่องการบริหารงานบุคคลอื่นๆ
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดวย 

ทั้งนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตองเกลี่ยครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสถานศึกษา
สามารถขับเคลื่อนและบริหารจัดการโดยตัวเองได ในกรณีที่ภาพรวมขาดครู ควรใหกลุมเครือขาย
รวมกันชวยเหลือ หมุนเวียนครูสาขาวิชาขาดแคลน และจางครูอัตราจางใชหมุนเวียนในโรงเรียน        
ที่ขาดแคลน   การหมุนเวียนครูควรสรางระบบแรงจูงใจและใหสวัสดิการตามสมควรใหแกครู 
   
 
ลักษณะของกลุมเครือขายสถานศึกษา 
 1.  กลุมเครือขายมีสถานศึกษาประมาณ 10 – 15 โรงเรียน  โดยคํานึงถึงการเดินทาง
คมนาคมจากสถานศึกษา ถึงที่ตั้งศูนยเครือขายโดยใชเวลาประมาณ 30 นาทีหรือนอยกวา 
 2.  ที่ตั้งศูนยเครือขาย  ใหใชสถานศึกษาที่มีความพรอมดานอุปกรณ ครุภัณฑ  การติดตอ 
ส่ือสาร ไดแก โทรศัพท โทรสาร อินเตอรเน็ต คอมพิวเตอรบริหารงานและหรือวิทยุส่ือสาร 
 3.  มีเจาหนาที่จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาอยางนอย  1  อัตรา เปน
เจาหนาที่ประสานงาน ภารกิจของกลุมเครือขาย  กรณีครูหรือบุคลากรทางการศึกษาขาด สามารถ
จางอัตราจางแทนได  
  
แนวทางการดาํเนินงานศูนยเครือขายใหเหมาะสมกับบริบทท่ีสอดคลองกับความเปนจริง 
 1.  ประสานงานธุรการ และประสานการใหบริการ  โดยใหบริการสถานศึกษาในกลุม
เครือขายไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือศูนยประสานงานอําเภอ 
 2.  บริการงานสวัสดิการตาง ๆ  ที่ไดรับมอบอํานาจ หรือมอบหมาย 
 3.  รวมกันบริหารจัดการดานวิชาการ การจัดทําและการใชหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนา
ส่ือและกระบวนการเรียนรู การวัดผลประเมินผลตามหลักสูตร 
 4.  รวมกันจัดและสงเสริมกิจกรรมนักเรียน 
 5.  รวมกันวางแผนการรับนักเรียน แผนชั้นเรียน แผนพัฒนาการศึกษา 
 6.  รวมกันจัดทําขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา และใหความชวยเหลือสถานศึกษาที่ไม
พรอม 
 7.  สนับสนุนชวยเหลือหมุนเวียนครูสาขาวิชาขาดแคลนจัดหรือจางครูหมุนเวียนกรณีครู
ขาดไมครบหอง 
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ลักษณะของศูนยประสานงานอําเภอ 
 1.  ที่ตั้งศูนยประสานงานอําเภอ ตั้งอยูที่ทําการเดิมของสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ 
หรือสํานักงานศึกษาธิการอําเภอ  หรือที่ตั้งของโรงเรียนที่มีทําเลเปนศูนยกลางของอําเภอ 
 2.  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดเจาหนาที่เพื่อประสานงานดานธุรการ เอกสาร งาน
สวัสดิการตาง ๆ  และเจาหนาที่กลุมงานสงเสริมการศึกษาตามความเหมาะสมและจําเปน กรณี
บุคลากรทางการศึกษาขาด  สามารถจางอัตราจางตามความจําเปนได 
 
ภารกิจของศูนยประสานงานอําเภอ 
 การดําเนินงานของศูนยประสานงานอําเภอ  ใหเลือกภารกิจที่เหมาะสมกับบริบทตาม
สภาพความเปนจริง  โดยมีภารกิจ  ดังนี้ 
 1.  ประสานงานธุรการ และประสานการใหบริการกับศูนยเครือขายที่เปนตัวแทนของกลุม
เครือขายไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 2.  บริการงานสวัสดิการตาง ๆ  ที่ไดรับมอบอํานาจ หรือมอบหมายกับกลุมเครือขาย และ
ผูรับบริการอื่น ๆ   
 3.  ประสานการสนับสนุนกิจกรรมนักเรียนตามภารกิจของสถานศึกษา หรือตามนโยบาย 
ตลอดจนดําเนินงานกิจกรรมนักเรียนเพื่อแกปญหาเรงดวนเฉพาะกิจ 
 
 
รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาของเขตพืน้ท่ีการศึกษา 3 รูปแบบ 
 จากการแบงกลุมเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน  175  เขต ออกเปน 3  กลุม  ตามบริบทความ
แตกตางกันของเขตพื้นที่การศึกษา อันไดแก  การสื่อสาร การคมนาคม ความพอเพียงของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และสภาพสังคมวัฒนธรรมและสภาพภูมิศาสตร สามารถกําหนดแนวทาง     
การบริหารจัดการศึกษาในแตละกลุม ไดดังนี้ 
 
กลุมท่ี 1  มีความคลองตัวในการบริหารจัดการ 
 เปนเขตพื้นที่การศึกษาที่มีความทั่วถึงในการติดตอส่ือสารและการเดินทาง  สามารถ
ส่ือสารประสานงาน  ที่สะดวก รวดเร็ว สภาพสังคม วัฒนธรรมและภูมิศาสตรโดยรวมไมมีความ
แตกตางกันอยางหลากหลาย 
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แนวทางการบริหารจัดการศึกษา 
 1.  สถานศึกษาที่มีความพรอมดานอุปกรณ  ครุภัณฑดานการสื่อสาร ใหติดตอส่ือสารกับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง 
 2.  สถานศึกษาที่ไมมีอุปกรณในการติดตอส่ือสารหรือมี แตไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร  
ใหจัดทําเปนกลุมเครือขายโดยใชสถานศึกษาที่มีความพรอมเปนศูนยเครือขาย 
 3.  ใชกลุมเครือขายรวมกันบริหารจัดการดานวิชาการและดานงบประมาณ 
 4.  กรณีที่มีอําเภอหางไกลอาจจัดตั้งศูนยประสานงานอําเภอดวยก็ได 
  
กลุมท่ี 2  มีความยุงยากในการบริหารจัดการ 
 เปนเขตพื้นที่การศึกษาที่มีความไมทั่วถึงในการติดตอส่ือสารและการเดินทาง  ส่ือสาร
ประสานงานที่ไมสะดวก ใชเวลามาก สภาพสังคมวัฒนธรรมและสภาพภูมิศาสตรโดยรวม ไมมี
ความแตกตางกันอยางหลากหลาย 

แนวทางการบริหารจัดการศึกษา 
 1.  ใหใชกลุมเครือขายชวยเหลือและใหบริการแกสถานศึกษาที่ไมมีอุปกรณในการติดตอ 
ส่ือสาร หรือมี แตไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร โดยใชสถานศึกษาที่มีความพรอมเปนศูนยเครือขาย 
 2.  ใชกลุมเครือขายรวมกันบริหารจัดการดานบริหารทั่วไป ดานวิชาการ ดานงบประมาณ 
และดานบริหารงานบุคคล 
 3.  ใชศูนยประสานงานอําเภอ  ทําหนาที่ประสานและใหบริการงานธุรการ งานเอกสาร    
งานสวัสดิการตาง ๆ   จากกลุมเครือขายไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และออกใบรับรอง
ตามที่ไดรับมอบหมายและหรือ มอบอํานาจตลอดจนสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักเรียน 
 
กลุมท่ี 3  มีลักษณะพิเศษหลากหลายในการบริหารจัดการ 
 เปนเขตพื้นที่การศึกษาที่มีความไมทั่วถึง ในการติดตอส่ือสารและการเดินทาง  ส่ือสาร
ประสานงานที่ไมสะดวก ใชเวลามาก สภาพสังคมวัฒนธรรมและภูมิศาสตรโดยรวม มีความ
แตกตางกันอยางหลากหลาย และมีสภาพตางจากปกติทั่วไป 

แนวทางการบริหารจัดการศึกษา 
 1. ใหใชกลุมเครือขาย ชวยเหลือและใหบริการสถานศึกษาที่ไมมีอุปกรณในการติดตอส่ือสาร
หรือมีแตไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร โดยใชสถานศึกษาที่มีความพรอมเปนศูนยเครือขาย 
 2.  ใชกลุมเครือขายหลายกลุมภายในอําเภอเดียวกัน รวมกันบริหารจัดการ ดานบริหาร
ทั่วไป ดานวิชาการ งบประมาณ และดานบริหารงานบุคคล 
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 3.  ใชศูนยประสานงานอําเภอ ประสานและใหบริการงานธุรการ งานเอกสาร งาน
สวัสดิการตาง ๆ  จากกลุมเครือขายไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและออกใบรับรองตามที่รับ
มอบหมายและหรือมอบอํานาจ 
 4.  สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักเรียน และแกปญหาเรงดวนเฉพาะกิจเพื่อประสานและ
แกปญหาอยูที่ศูนยประสานงานอําเภอ 

ความคาดหวงัและผลสําเร็จ 
 การบริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีความคาดหวังจะให
เกิดในสิ่งตอไปนี้ 
 1.   การประสานงานสื่อสาร งานธุรการ ลดขั้นตอน ทราบเรื่องภายใน 3 วัน และปดเรื่องไม
เกิน 7 วัน 
 2.   งานบริการและสวัสดิการตาง ๆ รับเรื่องและจัดทําไดทันที ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ 
 3.   ขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา เปนปจจุบันและรายงานไดทันตามกําหนด 
 4.   มีแผนชั้นเรียนเทียบกับผลจริง คลาดเคลื่อนไมเกิน 3 % 
 5.   มีแผนปฏิบัติการประจําป เปนหลักฐานการดําเนินงานและสามารถตรวจสอบได 
 6.   สถานศึกษาไดรับการแกปญหาการใชหลักสูตรการวดัผล ประเมินผลตามหลักสูตร 
และมีแนวทางการพัฒนาสื่อและกระบวนการเรียนรู 
 7.   การจัดกจิกรรมผูเรียนมกีารวางแผนอยางเปนระบบ และปญหาของผูเรียนไดมกีาร
ปองกันและแกไข 
 8.   นักเรียนจบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตองอานหนังสือได บวก ลบ คณู หาร เลขได 
 9.    สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาเกลีย่ครูและแกปญหาการขาดแคลนครูได 
 10.  มีการกําหนดคาเปาหมายการบริหารจดัการศึกษาระยะ 3  ป และใชเปนขอตกลงการ
ทํางาน11 

การบริหารงานสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 ตามพระราชบญัญัติการศกึษาแหงชาติ พทุธศักราช 2542 ในหมวดที่ 5 การบรหิารและ
การจัดการศึกษา มาตร 37 กําหนดใหการจดัการศกึษาโดยเขตพืน้ทีก่ารศึกษาในระดับการศกึษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อเปนการสนองตอหลักการกระจายอํานาจทางการศึกษาอยางแทจริง และคาดหวังวาจะทํา
                                                           

11 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน, แนวทางการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาที่มี
บริบทแตกตางกัน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดภุัณฑ, 2547), 33-48. 
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ใหการจัดการศึกษามีมาตรฐานคณุภาพทีใ่กลเคยีงกนัในแตละพืน้ที่การศึกษา กระทรวงศกึษาธกิารได
ประกาศกาํหนดเขตพืน้ทีก่ารศึกษาทัว่ประเทศ จํานวน 175 เขต  เมื่อวนัที่ 30 ตุลาคม 2545 โดยจังหวดั
กาญจนบุรี ถูกแบงออกเปน 3 เขตพืน้ที่ ไดแก  เขตพืน้ที่การศกึษากาญจนบุรี เขต 1 ประกอบดวย 
อําเภอเมืองกาญจนบุรี อําเภอทามวง และอําเภอดานมะขามเตี้ย เขตพืน้ที่การศกึษากาญจนบุรี เขต 2 
ประกอบดวย อําเภอพนมทวน อําเภอทามะกา อําเภอบอพลอย อําเภอหนองปรือ  อําเภอหวยกระเจา 
และอําเภอเลาขวัญ เขตพื้นทีก่ารศกึษากาญจนบุรี เขต 3 ประกอบดวย อําเภอไทรโยค อําเภอศรีสวัสดิ์ 
อําเภอทองผาภมูิ  และอาํเภอสังขละบุรี  โดยสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ตั้งอยูที่
บานหวยสะพาน  ตําบลหนองโรง   อําเภอพนมทวน  จังหวดักาญจนบรีุ ปจจุบนั (กมุภาพันธ 2550) มี 
นายอดุลย  วราเอกศิริ  เปนผูอํานวยการสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษากาญจนบุรี เขต 2 
 การบริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 นั้น  สํานักงานฯมี
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งของรัฐและเอกชนในความรับผิดชอบ เปนจํานวนมากถึง   224  แหง   
กระจายอยูในพื้นที่   6  อําเภอ  การติดตอราชการจึงตองใชเวลาในการเดินทางและเสียคาใชจายมาก    
จากขอจํากัดดังกลาว   ในระยะแรก  เพื่อใหการติดตอราชการระหวางสถานศึกษากับสํานักงานเขต
พื้นที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จึงไดจัดตั้งศูนย
ประสานงานระดับอําเภอ จํานวน 6 ศูนย  ไดแก  

 1.  ศูนยอําเภอพนมทวน  ตั้งอยูที่อาคารสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอพนมทวน(เดิม)  
 2.  ศูนยอําเภอทามะกา  ตั้งอยูที่โรงเรียนบานทามะกา     
 3.  ศูนยอําเภอบอพลอย ตั้งอยูที่อาคารสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบอพลอย (เดิม) 
 4.  ศูนยอําเภอเลาขวัญ  ตั้งอยูที่อาคารสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเลาขวัญ (เดิม) 
 5.  ศูนยอําเภอหนองปรือ   ตั้งอยูโรงเรียนอนุบาลหนองปรือ  
 6.  ศูนยอําเภอหวยกระเจา   ตั้งอยูที่อาคารสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอหวยกระเจา (เดิม) 

 ตอมาเกิดปญหาการขาดแคลนเจาหนาที่ในการปฏิบัติงาน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จึงเรียกเจาหนาที่กลับ  แตศูนยประสานงานยังคงอยูที่เดิมโดยมีการปรับเปลี่ยน เชน ศูนยอําเภอ
หนองปรือ ยายมาอยูโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม  สวนการดําเนินการมอบใหพนักงานขับรถเปน
ผูนําหนังสือราชการ เอกสาร ส่ือ อุปกรณตางๆ ไปสง ณ ศูนยประสานงาน ในวันจันทร วันพุธ และ
ศุกร ของสัปดาห เพื่อแกปญหาการติดตอส่ือสาร  
 ประกอบกับนโยบายการนิเทศแบบฝงตัว ที่ตองการใหศึกษานิเทศกรับผิดชอบโรงเรียน
โดยตรง มีการมอบหมายใหศึกษานิเทศก รับผิดชอบจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยเฉลี่ย คนละ 
10 โรงเรียน   ซ่ึงกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ไดจัดตั้งศูนยเครือขายการนเิทศ 
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อยางไมเปนทางการ เพื่อเปนศูนยประสานในการใหบริหารทางวิชาการและการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน บางศูนยมีการจัดทําแผนพัฒนาของศูนย มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ   จํานวน 
21 ศูนย ตามความสมัครใจของโรงเรียน ดังนี้ คือ  
 1. อําเภอพนมทวน  จํานวน  3 ศูนย  
 2. อําเภอทามะกา  จํานวน  6 ศูนย  
 3. อําเภอบอพลอย  จํานวน  4 ศูนย  
 4. อําเภอเลาขวัญ  จํานวน  4 ศูนย  
 5. อําเภอหนองปรือ  จํานวน  2 ศูนย  
 6. อําเภอหวยกระเจา  จํานวน  2 ศูนย   

ปญหาอุปสรรคที่ผานมา 
 จากการดําเนินงานบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี   
เขต 2  ที่ผานมา  พอสรุปสภาพปญหาและอุปสรรคของศูนยประสานราชการอําเภอ ไดดังนี้ 
 1.  ปญหาดานลักษณะของศูนยประสานราชการอําเภอ   
  1.1  ศูนยประสานราชการอําเภอแตละแหง สวนใหญมีที่ตั้งอยู ณ อาคารสํานักงานการ
ประถมศึกษาอําเภอ(เดิม)  อําเภอละ 1 ศูนย    รวม 6 ศูนย   ประกอบดวยสมาชิกที่เปนสถานศึกษา
ทั้งหมดในเขตอําเภอของตน  ซ่ึงมีจํานวนมากเกินไป และโดยทั่วไปแลว  การเดินทางคมนาคมจาก
สถานศึกษาถึงที่ตั้งศูนยฯ  ไมสะดวก อยูหางไกลตอง  ใชเวลานานและเสียคาใชจายมาก 
  1.2  ขาดความพรอมดานอุปกรณครุภัณฑการติดตอส่ือสาร  
  1.3  มีบุคลากรเพียง  1 คน  จากสํานักงานเขตพื้นที่ฯ  มาปฏิบัติราชการประจําศูนยฯ  
ซ่ึงไมเพียงพอในการใหบริการแกสถานศึกษาและผูรับบริการ 
  1.4  ไมมีงบประมาณในการพัฒนาศูนยฯ 
 2.  ปญหาดานภารกิจหนาที ่
  2.1  โครงสราง และภารกิจหนาที่ ยังไมชัดเจน  จึงทําใหเจาหนาที่ประจําศูนยไมเขาใจ
บทบาทของตนในการใหบริการในดานตางๆ แกสถานศึกษา     และสถานศึกษาจึงมักประสานโดยตรง
กับเขตพื้นที่ฯ เพราะจะไดรับการบริการที่เร็วกวา 
  2.2  จากกรณีขางตน  ศูนยประสานราชการฯ  จึงกลายเปนเพียงศูนย รับ – สงเอกสาร
ราชการระหวางสถานศึกษากับสํานักงานเขตฯ  ไมสามารถใหบริการดานอื่นๆ ไดอยางเต็มที่  เชน ใน
การสงเสริมดานวิชาการแกสถานศึกษา เปนตน   
  2.3  จากการที่ศูนยประสานราชการฯ ไมสามารถสงเสริม สนับสนุนในงานดานอื่นๆ 
ใหแกสถานศึกษาไดอยางเต็มที่  สถานศึกษาหลายๆ แหงจึงรวมตัวกันอยางไมเปนทางการ คลายกับ
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กลุมโรงเรียนเดิมเมื่อคร้ังกอนจะยุบรวมเปนเขตพื้นที่ฯ    ตั้งเปนกลุมเพื่อรวมมือกันในงานดานตางๆ 
เชน การจัดสวัสดิการกลุม  การจัดกิจกรรมนักเรียน  กิจกรรมวิชาการ  การบริการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา  เปนตน  12 

การกําหนดยุทธศาสตรใหม 
 จากสภาพปญหาดังกลาวที่ผานมา   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2     จึงได
ปรับยุทธศาสตรในการบริหารจัดการศึกษา ใหมีความเหมาะสมกับบริบทที่เปนจริง  โดยลดขั้นตอนและ
เวลาการดําเนินงาน  เพื่อใหเกิดเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพตอการจัดการศึกษาของเขต
พื้นที่ โดยกําหนดเปนยุทธศาสตรแมบท “พัฒนาองคกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน”  แบง
ออกเปน 6 ประเด็น ดังนี้ 
 1. เรียนรูคูคุณธรรม 
 2. นําโรงเรียนเปนฐาน 
 3. ใหบริการเปนหลัก 
 4. ยึดรูรักสามัคคี 
 5. ใชเทคโนโลยีส่ือสาร-การสอน 
 6.  ครูและบุคลากรมืออาชีพ 

 การขับเคลื่อนยุทธศาสตรดังกลาวนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ได
ดําเนินการพัฒนาองคกรแบบคูขนาน โดยแบงองคกรออกเปน 2 สวน คือ  สวนท่ี 1  พัฒนาสํานักงาน
เขตพื้นที่ และสวนท่ี 2   พัฒนาสถานศึกษาไปพรอมกัน  การพัฒนาทั้งสององคกรใหเปนไปอยาง
สอดคลองกันทั้ง  6 ประเด็นยุทธศาสตร โดยไดกําหนดเปาหมายยุทธศาสตรของแตละสวน เพื่อให
ผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันพิจารณาหาแนวทางจัดทําแผนกลยุทธ กําหนดตัวช้ีวัด และจัดกิจกรรม/
โครงการ ที่มีทิศทางเดียวกัน เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว 
 
 
 
 

                                                           
 12 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2, G-BACS ศูนยประสานการบริหาร
ราชการโรงเรียนขั้นพื้นฐาน  (กาญจนบุรี: ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา,2548), 4-16. 
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การบริหารศูนย G – BACS สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

การตั้งศูนย G – BACS 
 จากยุทธศาสตรแมบทขางตน  ทําใหมีการปรับโครงสรางการบริหารจัดการ โดย
ปรับเปลี่ยนศูนยประสานราชการอําเภอ  6  แหง  เปน “ศูนย  G-BACS”   หรือศูนยประสานการบริหาร
ราชการโรงเรียนขั้นพื้นฐาน     ยอมาจาก  Group Bureaucracy Administration Co-operation School  
และมีการวางรูปแบบแนวทางการบริหารจัดการที่ชัดเจน   โดยไดออกระเบียบสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาญจนบุรี เขต 2  วาดวย   ศูนย G – BACS   พ.ศ. 2548   ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม 2548   
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2   ไดดําเนินการจัดตั้ง  ศูนย G – BACS    
มีจํานวน  27   ศูนย   ดังนี้           
 1. อําเภอพนมทวน  5   ศูนย  
 2. อําเภอทามะกา   7   ศูนย  
 3. อําเภอบอพลอย  5   ศูนย  
 4. อําเภอเลาขวัญ  6   ศูนย  
 5. อําเภอหนองปรือ  2   ศูนย  
 6. อําเภอหวยกระเจา  2   ศูนย    
 
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อใหศูนย G-BACS  เปนศูนยกลางในการประสานงาน สงเสริม  สนับสนุนชวยเหลือการ
บริหารจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐาน ภายใตหลักการที่วา  
“ รูรักสามัคคี  ใชเทคโนโลยีรวมกัน”  
 2.  เพื่อการวางแผนและดําเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาภายในศูนย   G-BACS  รวมกัน
อยางมีระบบ  ในภารกิจ  4  ดาน  ประกอบดวย  ดานบริหารงานทั่วไป   ดานบริหารงานวิชาการ         
ดานบริหารงบประมาณ และ ดานบริหารงานบุคคล 13 
 
 
 

                                                           
13 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2, G-BACS ศูนยประสานการบริหาร

ราชการโรงเรียนขั้นพืน้ฐาน  (กาญจนบุรี: ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา,2548), 4-16. 
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ลักษณะของศูนย G-BACS 
 1. การรวมกลุมเครือขายสถานศึกษาหลาย ๆ แหงเขาดวยกัน  โดยคํานึงถึงความ
คลองตัวในการเดินทางคมนาคมสื่อสารและประสานงานกัน ระหวางสถานศึกษากับศูนยฯ  และ
สถานศึกษากับสถานศึกษาในกลุม   
 2. ที่ตั้งศูนย G – BACS  ใชสถานศึกษาที่มีความพรอมดานอุปกรณ ครุภัณฑ   การติดตอ 
ส่ือสาร ไดแก  โทรศัพท  โทรสาร  อินเตอรเน็ต  คอมพิวเตอรบริหารงาน  และหรือวิทยุส่ือสาร 
 3. มีคณะกรรมการบริหารศูนย G – BACS  เปนไปตามระเบียบที่สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาญจนบุรี เขต 2  กําหนด 
 
ภารกิจของศูนย G – BACS 
 ศูนย G-BACS  เปนพลังสําคัญที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตรทั้ง  6 ประเด็น ไปสูการปฏิบัติ
ไดอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ  โดยยึดหลักการรวมกัน คือ   “ รูรักสามัคคี ใชเทคโนโลยี
รวมกัน ”  ในการบริหารจัดการในดานตาง ๆ  4  ดาน ดังนี้ 

 1. ดานบริหารงานทั่วไป 
  1.1 การประสานงานธุรการ  การประสานการใหบริการสถานศึกษาในกลุม
สมาชิก และการบริหารจัดการระบบการติดตอส่ือสารโดยใชเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร แทนการเดินทางคมนาคมเพื่อเขาไปติดตอประสาน 
  1.2  การบริการงานสวัสดิการตางๆ  ที่ไดรับมอบหมาย 

 2. ดานบริหารงานวิชาการ 
   2.1 รวมกันบริหารจัดการดานวิชาการ การจัดทําและการใชหลักสูตรสถานศึกษา  
การพัฒนาสื่อและกระบวนการเรียนรู  การวัดผลประเมินผลตามหลักสูตร 
  2.2  รวมกันจัดและสงเสริมกิจกรรมนักเรียน 

 3. ดานบริหารงบประมาณ 
  3.1  รวมกันวางแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคลองกับสภาพความตองการของกลุม 
  3.2  รวมกันวางแผนการรับนักเรียน ใหครอบคลุมประชากรกลุมอายุสอดคลองกับ
พื้นที่บริการที่คาบเกี่ยวกัน 
  3.3  รวมกันจัดทําขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา และใหความชวยเหลือ
สถานศึกษาที่ไมพรอม 
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 4. ดานบริหารงานบุคคล 
4.1 สนับสนุนชวยเหลือหมุนเวียนครูสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
4.2 สงเสริม พัฒนาบุคลากรสูความเปนมืออาชีพ14 

การนําระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการศึกษา 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ไดพัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อใชเปนเครื่องมือสําหรับการติดตอส่ือสาร  และการปฏิบัติงานในลักษณะสํานักงาน
อิเลคทรอนิกส   ในปจจุบันสามารถเชื่อมโยงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2   กับ
สถานศึกษา และศูนย G-BACS  โดยผานเครือขายอินเตอรเน็ต (Internet  Server) จัดทําเว็ปไซต 
(website)  ช่ือ  http://www.kan2.go.th ซ่ึงดูแลโดยศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2  

 
 

 
การประเมินผลทางการศึกษา 

 
 ในการดําเนินการประเมินผลนั้น  มีแนวคิดและทฤษฎีที่หลากหลายรูปแบบ  สวน             
ผูประเมินจะใชรูปแบบใดเพื่อใหมีคุณภาพและเหมาะสมสําหรับเนื้อหาของการประเมิน  ผูประเมิน 
จะตองพิจารณาถึงรูปแบบของเจาของทฤษฎีทางดานการประเมินแตละทานที่ไดนําเสนอไว  โดยเลอืก
รูปแบบของการประเมินใหเหมาะสมกับความมุงหมายของผูวิจัยวาตองการจะประเมินในเรื่องใด   
 
ความหมายของการประเมิน 
 นักวิชาการทางดานการประเมินไดใหความหมายของการประเมินที่แตกตางกัน ซ่ึง
สามารถจัดแบงออกเปน 2 กลุมใหญ ๆ คือ 

1. กลุมที่ใหความหมายของการประเมินในแงของการตดัสินคุณคา (value judgment) 
ของสิ่งที่ถูกประเมิน 
 ไทเลอร(Tyler) ไดใหคํานิยามการประเมินดังนี้ การประเมิน คือ กระบวนการตัดสินการ
บรรลุวัตถุประสงคของสิ่งที่ทําการประเมิน    ซัซแมน (Suchman) กลาวถึงการประเมิน หมายถึง  
                                                           

14 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 , ระเบียบสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 วาดวยศนูย G-BACS พ.ศ.2548 (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.),2-3. 
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การตัดสินผลลัพธอันเกิดจากกิจกรรมบางอยางที่มุงใหบรรลุเปาหมายที่มีคุณคาบางประการ สวน       
เวิรธเธ็น และ แซนเดอร (Worthen and Sanders) มีความเห็นวาการประเมิน เปนการกําหนดคุณคา 
ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  ซ่ึงประกอบดวยการแสวงหาสารสนเทศ เพื่อใชในการตัดสินคุณคาของโครงการ
เกี่ยวกับผลผลิต กระบวนการ และการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการหรือการพิจารณาศักยภาพ    
ของแนวทางปฏิบัติที่กําหนดขึ้นเพื่อบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว15 
 2. กลุมที่ใหความหมายของการประเมินในแงของการผลิตสารสนเทศ (information) 
เพื่อการตัดสินใจ 
  สเต็ก  (Stake)   กลาววาการประเมินโครงการเปนกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล และ
การแปลความหมายขอมูลที่เกี่ยวของกับโครงการทางการศึกษา16     ลี เจ ครอนบาค (Lee. J. 
Cronbach)      กลาวถึงการประเมิน   วาเปนการเก็บรวบรวมสารสนเทศ และใชสารสนเทศนั้นเพื่อ
การตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการซึ่งอาจจะเปนเรื่องของผลผลิตและกระบวนการหรือระบบการดําเนินงาน
โครงการ17 
 เยาวดี  รางชัยกุล วิบูลยศรี ไดกลาวถึงการประเมินวาเปนการประยุกตใชระเบียบวิธีวิจัย
ทางสังคม  เพื่อตัดสินและพัฒนาโครงการดานการวางแผนและการติดตามประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ของโครงการทางสังคม รวมทั้งการศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงจากการนํานโยบาย
แผนงาน โครงการไปปฏิบัติ 18 
 สรุป การประเมินเปนกระบวนการในการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการกําหนดคุณคาของ 
ส่ิงใด ๆ เพื่อนําไปสูการตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่ง ซ่ึงดําเนินการอยางเปนระบบ มีหลักเกณฑ            
ที่สมเหตุสมผลและเชื่อถือได 
 
 
 

                                                           
15 เร่ืองเดียวกัน. 
16 เร่ืองเดียวกัน. 
17 Lee. J. Cronbach , อางถึงใน UNESCO, Monitoring and Evaluation of Literacy and 

continuing Education Programmes : Practitioners’Manual(Bangkok : UNESCO Principal 
Regional Office for Asia and Pacific,1999),48. 

18 เยาวดี  รางชัยกุล วิบูลยศรี, การประเมินโครงการ : แนวคิดและแนวปฏิบัติ (กรุงเทพฯ : 
บริษัท คอมแพคทพร้ินท จํากัด,2542),10-11. 
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รูปแบบการประเมิน 
 รูปแบบการประเมิน คือ กรอบความคิด หรือแบบแผนในการประเมิน ที่แสดงใหเห็นถึง
รายการที่ควรประเมิน หรือกระบวนการของการประเมิน ในการประเมินโครงการใดโครงการหนึ่ง
นั้น เราควรพิจารณาเรื่องใดบาง (What) ในขณะเดียวกัน บางรูปแบบอาจจะมีการเสนอแนะดวยวา
ในการประเมินแตละรายการแตละเรื่อง ควรพิจารณาหรือตรวจสอบอยางไร ซ่ึงเปนลักษณะการ
เสนอแนะวิธีการ (How)  
  
ประโยชนของรูปแบบการประเมิน 
 รูปแบบการประเมินมีประโยชนสําคัญ 4 ประการคือ 
  1. ชวยใหเห็นแนวทางหรือกรอบความคิดเห็นในการประเมิน การเรียนรูเร่ือง
รูปแบบการประเมินไดอยางเหมาะสมกับสิ่งที่มุงประเมิน 
  2. ชวยใหการกําหนดวัตถุประสงคของการประเมินมีความคมชัด และ
ครอบคลุม   เนื่องจากรูปแบบการประเมินแตละรูปแบบ  มีกรอบความคิดเชิงเหตุผล  ดังนั้น  
การเลือกใชหรือประยุกตใชรูปใดรูปแบบหนึ่ง ก็มีแนวโนมที่จะกําหนดวัตถุประสงคของการประเมิน
ใหสอดคลองกับรูปแบบนั้นได 
  3.  ชวยใหกําหนดตวัแปรหรือประเด็นสําคัญในการประเมินไดอยางชัดเจน 
  4.  ทําใหผลงานการประเมินมีความเปนระบบครอบคลุม เปนที่ยอมรับ และสื่อ
ความหมายไดชัดเจน 19 

ประเภทของรปูแบบการประเมิน 
 สมหวัง  พิธิยานุวัฒน กลาววา ในการออกแบบประเมนิสิ่งใดสิ่งหนึง่ ผูประเมินจะตอง
พิจารณาวาจะประเมินไดอยางไร จึงจะทําใหผลประเมินถูกตองตามสภาพความเปนจริง ครอบคลุม
และตอบสนองความตองการของผูที่จะใชผลประเมิน ซ่ึงจะตองใหทันเวลาดวย 
 รูปแบบการประเมินเปนกรอบหรือแนวความคิดที่สําคัญที่แสดงใหเห็นถึงกระบวนการ
หรือรายการประเมิน ซ่ึงมีความแตกตางกับขอตกลงเบื้องตน ซ่ึงนักวิชาการทางดานการประเมินได
เสนอกรอบความคิดใหนักประเมินไดเลือกใชมีอยูหลายรูปแบบ รูปแบบการประเมินโดยทั่วไป
นิยมแบงออกเปน 3 กลุม คือ 
                                                           

19 สมคิด พรมจุย,เทคนิคการประเมินโครงการ (นนทบุรี : สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2544), 41-63. 
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  1. รูปแบบการประเมินที่เนนจุดมุงหมาย (Objective  Based  Model)  เปนรูปแบบ
ที่เนนการตรวจสอบผลที่คาดหวังไดเกิดขึ้นหรือไม หรือประเมินโดยตรวจสอบผลที่ระบุไวใน
จุดมุงหมายเปนหลัก โดยดูวาผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานบรรลุจุดมุงหมายกําหนดไวหรือไม ไดแก 
รูปแบบการประเมินของไทเลอร (Ralph W. Tyler)  ครอนบาค (Cronbach)  และเคริกแพตทริค  
(Kirkpatrick)  
  2.  รูปแบบการประเมินที่เนนการตัดสินคุณคา (Judgmental  Evaluation  Model) 
เปนรูปแบบการประเมินที่มีจุดมุงหมายเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลสารสนเทศสําหรับกําหนดและวินิจฉัย
คุณคาและโครงการนั้นไดแกรูปแบบการประเมินของสเตค (Stake) สคริฟเวน (Scriven)  และ
โพรวัส (Provus) 
  3.  รูปแบบการประเมินที่เนนการตัดสินใจ (Decision- Oriented   Evaluation) เปน
รูปแบบการประเมินที่มีจุดมุงหมายเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลและขาวสารตาง ๆ  เพื่อชวยผูบริหารใน
การตัดสินใจเลือกทางเลือกตาง ๆ ไดอยางถูกตอง ไดแก รูปแบบการประเมินของเวลซ (Welch)     
สตัฟเฟลบีม  (Stufflebeam)    และ อัลคิน  (Alkin)20  โดยแตละรูปแบบมีรายละเอียดดังนี้ 

 

รูปแบบการประเมินของไทเลอร (Tyler) 
 ไทเลอร  เปนนักประเมินรุนแรกๆ และเปนผูที่เร่ิมตนบุกเบิกแนวคิดเกี่ยวกับการ
ประเมินโครงการ  เขามีความเห็นวา การประเมิน คือ การเปรียบเทียบพฤติกรรมเฉพาะอยาง 
(performance)  กับจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมที่วางไว  เขามีความเชื่อวา จุดมุงหมายที่ตั้งไวอยาง
ชัดเจน รัดกุม และจําเพาะเจาะจงแลว จะเปนแนวทางชวยในการประเมินไดเปนอยางดีในภายหลัง 
 ไทเลอร  เห็นวา การประเมินโครงการเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอน  และ
ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรควรจะทําการประเมินโครงการเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาหลักสูตรหรือ
ประเมินหลักสูตรดวย เขาไดจัดลําดับขั้นในการเรียนการสอนและการประเมินผล  ดังนี้ 
 1. ตั้งจุดประสงคเชิงพฤติกรรมดวยขอความที่ชัดเจน เจาะจง โดยบงถึงพฤติกรรมที่
ตองการวัดในภายหลังดวย 
 2. กําหนดเนื้อหา หรือประสบการณทางการศึกษาที่ตองการใหบรรลุตามจุดประสงค
ที่ตั้งไว 

                                                           
20 Welch , Stufflebeam , Alkin อางถึงใน สมหวัง  พิธิยานวุัฒนและ คณะ, รวมบทความ

ทางการประเมนิโครงการ (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย, 2537) , 34-40. 
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 3. เลือกวิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสม ในอันที่จะทําใหเนื้อหาที่วางไวไดบรรลุผล 
 4. ประเมินโครงการ  โดยการตัดสินดวยการวัดผลทางการศึกษา หรือการทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 23  ดังแผนภูมิที่ 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
         
   
 
 
 
 
 
                                                           
   21Tyler, Basic Principles of Curriculum and Instruction (n.p.,n.d.), 50. 

เปาหมาย (goal) 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

กําหนดเนื้อหา/ประสบการณ 
ที่ตองการใหบรรลุ 

เลือกวิธีการเรียนสอน 
/การทํากิจกรรม 

ประเมินโครงการ 

ทดสอบกอนเรียน 
(X1) 

ทดสอบหลังเรียน 
(X2) 

    ผลของ X2 มากกวา x1 หรือไม 

หยุดดําเนินการ 

เลือกใชวิธีการ
อื่นๆอีก 

ยกเลิก หรือ 
ทบทวน 

ใช ไม 

แผนภูมิที่  3    แบบจําลองที่ยดึความสําเร็จของจุดหมายเปนหลัก  ของไทเลอร 
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รูปแบบการประเมินของสคริฟเวน  (Scriven) 
 ตามความคิดเห็นของสคริฟเวน (Scriven) นั้น การประเมินโครงการหมายถึง การเก็บ
รวบรวมขอมลูที่เกิดขึ้นดวยมาตรที่มีคาน้ําหนักเปนเกณฑที่เลือกจากจดุมุงหมายของโครงการ 
ดังนั้นกจิกรรมของการประเมินผลโครงการจึงไดแก เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล การให
น้ําหนกัความสําคัญของจุดมุงหมาย  และการเลือกจดุมุงหมายในการประเมินผล หนาที่ของการ
ประเมินโครงการ มี 2 ระดับ คือ 
  1. ระดับวิธีการ (methodological level) ไดแก ระดับที่เนนเรื่องจุดมุงหมายของการ
ประเมินผลเพื่อตัดสินคุณคาของโครงการ 
  2. ระดับการนําไปใช (sociological or pedagogical context) ไดแก ระดับที่เนนเรื่อง
บทบาทของโครงการประเมินผล เพื่อใชขอมูลอยางพินิจพิจารณา 

 จุดมุงหมายทีสํ่าคัญของการประเมินผลไดแก การตดัสิน ไมใชเพื่อการปรับปรุง 
กิจกรรมของนกัประเมินผลมมีากมาย แลวแตเร่ืองที่เกีย่วของ การประเมินโครงการนั้นไมมี
รูปลักษณะของรูปแบบจําลองที่แนนอน แตเปนเพียงแนวคิดหลายๆ ดาน ที่มีประโยชนตอการ
ประเมินโครงการเทานั้น แนวความคดิทีสํ่าคัญของๆ ของสคริฟเวน (Scriven) ไดแก 
 1. จุดมุงหมายของการประเมินผล  การประเมินผลมีจุดมุงหมายหลัก 2 ประการ คือ 
  1.1 การประเมินผลความกาวหนา (Formative Evaluation) เปนการประเมินผลใน
ระหวางที่โครงการกําลังดําเนินอยู 
  1.2 การประเมินผลสรุป (Summative Evaluation) เปนการประเมินผลเมื่อโครงการ
ส้ินสุดลงเรียบรอยแลว 
 2. วิธีการประเมินผล วิธีการประเมินผลนัน้แบงออกเปน 2 ระดับกวางๆ ดังนี้ คือ 
  2.1 การประเมินคุณคาภายใน (Intrinsic Evaluation) เปนการประเมินคุณคาของ
เครื่องมือในการเก็บขอมูล เนื้อหา จุดมุงหมาย การใหหรือการกําหนดคะแนน และทัศนคติของผูอ่ืน
ตอเครื่องมือในการเก็บขอมูลตางๆ ที่มีอยู 
  2.2 การประเมินคุณคาปฏิบัติการ (Pay-off Evaluation) เปนการตัดสินคุณคาผลที่
เกิดขึ้นจากการใชเครื่องมือนั้นๆ ตอนักเรียน 
 3. การประเมินผลจุดมุงหมาย (Mediated Evaluation) ในการประเมินผลจุดมุงหมายนั้น          
ผูประเมินจะตองสรางจุดมุงหมายหรือเกณฑขึ้น โดยเกณฑนี้ตองสามารถวัดได โดยอาศัยกิจกรรม 
3 อยาง คือ 
  3.1 ตรวจสอบและปรับปรุงจดุมุงหมายหรอืเกณฑทีต่ั้งไวเสมอ 
  3.2 สรางคลังขอทดสอบใหครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมายของโครงการ 
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  3.3 หาเกณฑภายนอกมาตัดสินจุดมุงหมาย เนื้อหาของโครงการ และเครื่องมือใน
การทดสอบ22 

 

รูปแบบการประเมินของครอนบาค  (Cronbach) 
 ตามแนวความคิดการประเมนิของ ครอนบาค(Cronbach) นั้น  การประเมนิผลมี
ความหมายกวางๆวา เปนการรวบรวมขอมูลและใชขอมลูนั้นเพื่อการตดัสินใจเกี่ยวกบัโครงการทาง
การศึกษา 
 จุดมุงหมายของการประเมินผลนั้น  มี 3 ประการ ไดแก 
 1. เพื่อปรับปรุงรายวิชา (Course Improvement) เพื่อตัดสินวาอุปกรณการเรียนการสอน  
และวิธีการสอนใดที่นาพอใจ  และมีสวนใดบางที่ควรปรับปรุง 
 2. เพื่อตัดสินเกี่ยวกับตัวบุคคล (Decision about Individual)  เชน ในการตัดสินใน
วางแผน การคัดเลือก  การกําหนดกลุม  หรือแจงใหผูอยูในโครงการไดทราบวาเขามีความโดดเดน
ในดานใด และสวนใดที่เขาตองมีการพัฒนาปรับปรุงใหดีขึ้นไปอีก 
 3. เพื่อการตัดสินเกี่ยวกับระเบียบวิธีในการบริหาร (Administrative regulation) เชน เพือ่
การตัดสินวาระบบการศึกษาของโรงเรียนดีหรือไมเพียงใด ครูแตละคนมีประสิทธิภาพในการ
ทํางานมากนอยเพียงใด 
 สวนวิธีการประเมินผลตามแนวคิดของ ครอนบาค ประกอบดวย 4 ขัน้ตอน  ไดแก 
 1. การติดตามผล (Follow up Studies)  เชน การติดตามผลนักเรียนที่จบไปแลวที่มี
พื้นฐานใกลเคียงกันวาแตกตางกันหรือไม โดยศึกษาเปนระยะเวลายาวๆ ผลของการศึกษาไมมีผล
ตอการปรับปรุงหลักสูตรที่ศึกษานั้น แตจะมีประโยชนในการวางหลักสูตรใหม 
 2. การวัดทัศนคติ (Attitude Studies) การวัดทัศคติทําไดหลายอยาง เชน  การสัมภาษณ,  
การใชแบบสอบถาม ฯลฯ  ส่ิงที่พึงระวังก็คือทัศนคติเปลี่ยนแปลงไดงาย และผูตอบอาจมีอคติ  ถามี
ผลประโยชนรวมดวย 
 3. การวัดความสามารถทั่วๆไป (Proficiency Measurement) ควรเลือกกลุมตัวอยาง        
ที่เปนตัวแทนของประชากร  ใชแบบสอบที่ไดมาตรฐาน  ขอสอบเปนตัวแทนที่ดีของเนื้อหาวิชา 

                                                           
 22สมหวัง  พิธิยานุวัฒน, รวมบทความทางการประเมินโครงการ , พิมพคร้ังที่ 3 
(กรุงเทพฯ: สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2535), 164-167. 
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เปาหมาย 

แสดงรายละเอียดการดําเนินงาน 

ทําการตรวจสอบบุคลากรโดยวิธีสุม 

ศึกษาเปรียบเทียบ ศึกษาแบบไมเปรียบเทียบ 

การศึกษากระบวนการ(X1) การวัดทัศนคติ(X2) การวัดความสามารถทั่วไป(X3) การติดตามผล(X4) 

ทบทวน เลือก 

หยุดดําเนินการ 

ถา Xi > เปาหมาย+ ผลพลอยได 
 

ครอนบาค ใหความสําคัญของขอสอบมากวาคะแนนรวม เพราะสามารถนําผลการสอบของแตละ
ขอมาพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนไดทันที 
 4. การศึกษากระบวนการ (Process Studies)  โดยมีจุดมุงหมายในการศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นใน
โครงการ เพื่อประโยชนในการปรับปรุงโครงการใหดีขึ้น  สวนนี้เปนการประเมินผลความกาวหนาของ
โครงการ   
 รูปแบบการประเมินของครอนบาค (Cronbach) ดังแผนภูมิที่ 4 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 4 รูปแบบการประเมินของครอนบาค 
 

 
                                                           
 23 เร่ืองเดียวกัน, 158-163. 

ไม ใช 
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รูปแบบการประเมินของสเตค (Stake) 
 รูปแบบการประเมินของสเตค (Stake)  เนนการประเมินอยางมีแบบแผน  เนนการ
ประเมินทั้งดานสิ่งที่มากอนหรือตัวปอน  ประเมินกระบวนการ  และประเมินผลที่เกิดขึ้นหรือ
ผลผลิต  โดยใชฐานที่สําคัญ  2  ดาน  คือ  การบรรยายและการตัดสิน     และใชการเปรียบเทียบกับ
เกณฑมาตรฐานและกับโปรแกรม หรือหลักสูตรอื่น ๆ  
 ในภาคบรรยาย ผูประเมินตองหาขอมูลที่เกี่ยวของกับโครงการใหมากที่สุด ประกอบไป
ดวย 2 สวน ไดแก 1) เปาหมายหรือความคาดหวัง (Goals or Intents)   2) ส่ิงที่เปนจริงหรือสังเกตได 
(Observations) 
 เปาหมายหรือความคาดหวัง  เปนเปาหมายที่ครอบคลุมนโยบายทั้งหมด ซ่ึงประกอบดวย 
3 สวน คือ 
 1. ส่ิงนํา (Antecedence) เปนการประเมินสิ่งที่มีอยูกอนการเรียนการสอนหรือประเมิน
ปจจัยเบื้องตน ซ่ึงอาจจะมีผลสัมพันธกับผลผลิต ไดแก ดานตัวผูเรียน  ดานผูสอน  เนื้อหาสาระ  
วัสดุอุปกรณ  เปนตน 
 2. ปฏิบัติการ  (Transactions) เปนการประเมินปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอน  ผูเรียน
กับผูเรียน  ผูเขียนกับผูอาน  ผูปกครองกับผูแนะแนว  เปนตน  ซ่ึงตองอาศัยกระบวนการของการศึกษา  
เชน  กิจกรรมการเรียนการสอนไดแก  การทําการบาน  การอภิปราย  การรายงาน  การวิจารณ 
 3. ผลลัพธ  (Outcome)  คือ ประเมินผลอันเกิดจากการสอนหรือกระบวนการ  ไดแก  
ประเมินความสามารถ ผลสัมฤทธ์ิ เจตคติ ขอสนเทศ  ผลกระทบตอการเรียนการสอน  ตอผูบริหาร
ตอนักแนะแนว การเสื่อมคุณภาพของสื่อวัสดุอุปกรณ คาใชจายตาง ๆ  เปนตน 
 การจัดรูปขอมูลที่จะตองประเมินทั้ง 3 ดาน จะจัดอยูในรูปของตารางบรรยาย 
(Descriptive Matrix) และตารางการตัดสิน (Judgment Matrix) 
 1. ตารางบรรยาย (Descriptive Matrix)  จะบรรยายในรูปของความมุงหวังทั้งตัวปอน
กระบวนการ และผลผลิต   ผลที่สังเกตทั้งตัวปอน  กระบวนการและผลผลิต 
 2. ตารางการตัดสิน    (Judgment Matrix)   จะเปนขอมูลดานเกณฑมาตรฐานและการ
ตัดสินในตัวปอน กระบวนการและผลผลิต 
 สิ่งท่ีเปนจริงหรือสังเกตได (Observations) เปนสิ่งที่ เกิดขึ้นในสภาพความจริง มี
สวนประกอบ 3 สวน เชนเดียวกับ เปาหมายหรือความคาดหวัง 

 ขอจํากัด 
 1. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล    เพื่อใหไดขอมูลตามโครงสรางของสิ่งที่จะประเมินยังไมดีพอ 
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 2. ตารางการออกแบบ  บางชองความหมายครอมหรือซํ้าซอนกัน  สวนบางชองที่
ความหมายแตกตางกันนั้นก็แตกตางกันยังไมชัดเจน 
 3. ความขัดแยงระหวางบุคคลดําเนินการหลักสูตร เกี่ยวกับคุณคาของหลักสูตรอาจ
เกิดขึ้นได แนวความคิดของสเตค (Stake)  ดังไดแสดงในตารางที่ 1 24 
 
 

 
 ผลท่ีคาดหวงั 

(Intents) 
ผลท่ีเกิดขึ้นจริง 
(Observations) 

มาตรฐานที ่
ใชตดัสินใจ 
(Standard) 

ท่ีมาของการ 
ตัดสินใจ 

(Judgment) 

สิ่งนํา 
(Intents) 

ควรมีปจจยัใดบางที่จะ
เอื้ออํานวยในการเรียน

การสอน 

ภาระที่มีอยูจรงิกอนการ
เรียนการสอน 

  

ปฏิบตัิการ 
(Process) 

ควรดําเนนิการเรียนการ
สอนอยางไร 

การเรียนการสอนจริงตามที่
สังเกตในขณะที่มีการเรียน

การสอน 

  

ผลลัพธ
(Outcome) 

 
ตองการใหเกดิผล

อยางไรหลังจากการเรียน
การสอน 

 
ผลที่ไดรับหลังการเรียนการ

สอนจบลงแลว 

  

 
 
 
ตารางที่ 1   รูปแบบการประเมินทีย่ึดหลักเกณฑเปนหลักของสเตค (Stake) 

 
 
 

                                                           
 24Robert E. Stake, “The Countenance of Education Evaluation,” Teachers College  
Record 68 (April 1968 ) : 523-540. 

       ตารางเมตริกเชิงบรรยาย    ตารางเมตริกเชิงตัดสิน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
53

รูปแบบการประเมินของอัลคิน (Alkin) 
 อัลคิน (Alkin) ไดใหความหมายของการประเมินวา คือกระบวนการที่จะไดมาซึ่งส่ิงที่
เกี่ยวของกับการตัดสินใจ การคัดสรรสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อรวบรวม วิเคราะหสารสนเทศนั้น
มาเพื่อรายงานอันจะเปนประโยชน ตอผูมีอํานาจในการตัดสินใจในการเลือกหนทางที่เปนไปได
และเหมาะสมที่สุด 

 ขั้นตอนการประเมินของอัลคิน (Alkin) ไดแบงขอบขายการประเมินเปน 5 ดาน ดังนี้ 
 1. การประเมินสภาพระบบที่เปนอยู (system  assessment) เปนการประเมินสภาพ
ทั้งหมดของพื้นที่เปาหมายโดยนําขอมูล มากําหนดขอบเขตของงานและวัตถุประสงคของโครงการ 
 2. การจัดเตรียมโครงการ (program  planning)  นักประเมินผล ตองใหขอมูลเตรียมการ
ลวงหนาเพื่อใหไดเปาหมาย 
 3. การประเมินเพื่อการดําเนินการโครงการ (program   implementation) เปนการ
ประเมินในระหวางที่ดําเนินโครงการ เพื่อติดตามกํากับงานใหเปนไปตามแผน 
 4. การประเมินเพื่อปรับปรุงโครงการ (program   improvement) เปนการประเมินใน
ระหวางดําเนินโครงการ เพื่อนําขอมูลที่ไดมาแกไขปรับปรุงโครงการ 
 5. การประเมินเพื่อการยอมรับผลของโครงการ (program certification) เปนการประเมนิ
เพื่อศึกษาผลที่ไดจากโครงการ และรวบรวมขอมูลไวเพื่อปรับปรุง ยกเลิก หรือขยายโครงการ25 
 
รูปแบบการประเมินของโพรวัส  (Provus)  
 โพรวัส (Provus) ไดเสนอรูปแบบการประเมิน  เรียกวา รูปแบบความไมสอดคลองกัน  
(The Discrepancy Evaluation Model) ซ่ึงเปนผลจากความพยายามที่จะประยุกตทฤษฎีการ
ประเมินผลและการจัดการมาใชกับการประเมินโครงการในระบบโรงเรียน  แบบจําลองนี้เปนแบบ
ที่ประเมินโครงการที่กําลังดําเนินการอยู มีจุดหมายสําคัญเพื่อพัฒนาและประเมินโครงการใน
ขณะเดียวกัน  โดย เสนอขั้นตอนในการประเมิน 5 ขั้นตอน คือ 
 1. การบรรยายโครงการ (Program Definition)  เปนการพิจารณาคุณภาพของสิ่งตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับโครงการ  เชน  วัตถุประสงค  คุณลักษณะของครู  นักเรียน  วัสดุอุปกรณ  กิจกรรมของ
นักเรียนและครู  ที่อาจทําใหบรรลุวัตถุประสงคโดยการเปรียบเทียบกับโครงการเกณฑที่กําหนด

                                                           
 25สุวิมล  ติรกานนท, การประเมินโครงการ : แนวทางสูการปฏิบัติ, พิมพคร้ังที่ 3 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2544),44. 
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เปนมาตรฐานของหลักสูตร (Program Standard)  หรืออาจมีใชมาตรฐานจากการวัดกลุมของ
จุดมุงหมายการศึกษา (Taxonomy of Educational Objectives)  ก็ได 
 2. การประเมินการดําเนินโครงการ (Program  Operation) ประเมินกิจกรรมตางๆ  ที่ใช
ในการดําเนินโครงการวามีความเหมาะสมกับมาตรฐานที่ตั้งไวเพียงใด 
 3. การประเมินผลผลิตระหวางดําเนินโครงการ (Program Interim Product) เปนการ
ประเมินผล ที่เกิดขึ้นบางสวนจากการดําเนินโครงการ  เปนการมุงหาคําตอบวาโครงการไดบรรลุ
วัตถุประสงคยอยที่จะนําไปสูวัตถุประสงคสุดทายเพียงใด  เพื่อนําไปปรับปรุงการดําเนินการ 
 4. การประเมินผลผลิตสุดทายของโครงการ (Program Terminal Products) เปนการ
ประเมินผลผลิตขั้นสุดทายที่เกิดจากโครงการมุงหาคําตอบวาโครงการไดบรรลุวัตถุประสงคขั้น
สุดทายหรือไม 
 5. การวิเคราะหคาใชจายและผลตอบแทน (Cost – Benefit Analysis) เปนการวิเคราะห
วาโครงการดังกลาวไดผลตอบแทนคุมคาการลงทุนมากนอยเพียงใด 
 รูปแบบการประเมินของโพรวัส  (Provus)     มีการเปรียบเทียบขอมูลในสิ่งที่เกิดขึ้นจริง     หรือ
ส่ิงที่ดําเนินการอยูกับมาตรฐานที่กําหนดขึ้นมา   โดยกระทําในทุกขึ้นตอนของระบบหลักสูตร   ถาบกพรอง
ขั้นตอนใดก็จะปรับปรุงแกไขในขึ้นตอนนั้น ๆ   ดวยวิธีการแกปญหา (Problem Solving)26  ดังแผนภูมิที่ 5 
 
 S (มาตรฐานทีก่ําหนด) 
 
                         C                              D               
  (เปรียบเทยีบ S & C)         (ความแตกตางที่เกิดขึ้นระหวาง S&P) 
 P (ส่ิงที่เกิดขึ้นจริง) 

แผนภูมิที่ 5  รูปแบบการประเมินของโพรวัส (Provus) 

 S = Standard เปนขั้นแรกของการดําเนินการประเมินหลักสูตร  กลาวคือ  ผูประเมิน
จะตองตั้งเกณฑมาตรฐานของสิ่งที่ตองการวัดไดกอน 

                                                           
 26 วิชัย  ดิสสระ, การพัฒนาหลกัสูตรและการสอน (กรุงเทพ : ภาควิชาหลักสูตรและการ
สอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ ประสานมิตร,2535), 121. 
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 P = Performance หลักจากดําเนินการขั้นแรกเรียบรอยแลว   ผูประเมินจะตองรวบรวมขอมูล      
ในสิ่งที่ตองการวัดมาใหเพียงพอ  และขอมูลเหลานั้น  ควรเปนขอมูลที่แสดงใหเห็นพฤติกรรมที่ชัดเจน 
 C = Compare เมื่อตั้งมาตรฐานและรวบรวมขอมูลเสร็จแลว  ก็นําขอมูลมาเปรียบเทียบ    
กับเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว 
 D = Discrepancy จากการเทียบขอมูลกับมาตรฐานที่กําหนดไว  ผูประเมินจะพบวา           
มีชองวางอะไรที่เกิดขึ้นกับผลที่คาดหวัง 
 เมื่อพิจารณาในขั้น  D  แลว  พบวาใชไดก็ดําเนินการตอไป  แตถามีขอบกพรอง             
ผูประเมินตองหาคําตอบวาทําไมจึงบกพรอง 
 Decision Making ผูประเมินจะสงผลประเมินไป    ใหผูที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตร  
เพื่อตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่ง 

   ขอจํากัด   
แนวคิดการประเมินของโพรวัสนั้น ตองใชขอมูลเชิงประจักษอยูตลอดเวลา และมีการตรวจสอบ

ความสอดคลองกับมาตรฐาน  การประเมินของโพรวัสมีขอจํากัดบางประการโดยเฉพาะการประเมิน
หลักสูตรหนึ่ง ๆ  นั้น คงตองใชเวลาในการดําเนินการอยางมาก  จึงจะสําเร็จลงไดและอาจตองใชเงินทุน
มากดวย  ความสามารถอีกประการหนึ่งที่ตองมี  คือ  การสรางหลักสูตรที่เปนมาตรฐานมาใชการ
เปรียบเทียบ  ซ่ึงจะตองอาศัยผูเชี่ยวชาญเปนอยางมากจึงจะสรางไดและเสียเวลาอยางมากดวย  27 
 
รูปแบบการประเมินของสตปัเฟลบีม (Stufflebeam Model) 
 สตัฟเฟลบีม (Stufflebeam )  ไดเสนอรูปแบบ ซิป (CIPP Model)  เปนรูปแบบในการ
ประเมินหลักสูตร  โดยการอธิบายวา  การประเมินหลักสูตรคือกระบวนการในการหาขอมูล  เก็บ
ขอมูล และใชขอมูลเพื่อเปนประโยชนในการตัดสินใจหาทางเลือกและวิธีการที่ดีกวาเดิม  ขั้นตาง ๆ  
ของรูปแบบนี้ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ 
 1. การบรรยาย  คือ  การบอกสภาพตาง ๆ  ที่ตองการ  การใชคําจํากัดความสิ่งที่ตองการ 
และอธิบายความตองการตาง ๆ  ได 

                                                           
 27 ชูจิตร  รินทะวงศ, “การประเมินหลักสูตรประกาศนยีบตัรวิชาชีพช้ันสูง  สาขาวิชา
อาหารและโภชนาการ สายวชิาคหกรรมศาสตร (ฉบับแกไขเพิ่มเติม)  พทุธศักราช 2534 ของ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” (ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต วิชาเอกการอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวโิรฒ  ประสานมิตร,2540),18-34.  
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 2. การรวบรวมจัดระบบ และวิเคราะหสาระตาง ๆ ที่ไดจากขอ 1 บางครั้งใชเทคนิคทาง
สถิติชวย 
 3. การจัดหา  หมายถึง  การสังเคราะหสาระเหลานี้เพื่อนําผลมาใชหรือนําเสนอใหผูที่
จะตองตัดสินใจดําเนินการตาง ๆ ตอไป 
 ดังนั้นจากขั้นตอนขางตน  สรุปวา  จะตองการขอมูลอะไรบางที่จะชวยในการตัดสินใจ 
และจะนําขอมูลตาง ๆ   เหลานี้ไปใชในการตัดสินใจเพื่อหาทางเลือกและวิธีการที่ดีกวาเดิมไดอยางไร  
การนํารูปแบบ ซิป (CIPP Model)  ไปใชในการประเมินผลนั้น  สตัฟเฟลบีม (Daniel L. Stufflebeam)   
ไดเสนอรูปแบบการประเมินซิป  (CIPP - Context – Input - Process and Product Model) โดยแบงการ
ประเมินออกเปน 4  ประเภท  คือ 

 1. การประเมินบริบท หรือสภาวะแวดลอม (Context Evaluation) เปนรูปแบบ   พื้นฐานของ
การประเมินโดยทั่ว ๆ ไป เพื่อใหไดมาซึ่งเหตุผลในการกําหนดวัตถุประสงค  โดยจะเนนดาน
สภาพแวดลอม  ความตองการ  และเงื่อนไขที่เปนจริง  นอกจากนี้ยังชวยในการวินิจฉัยปญหาเพื่อใหได
ขอมูลพื้นฐานที่จะเปนประโยชนตอการตัดสินใจในการกําหนดวัตถุประสงควิธีการประเมินมี  2  วิธี  คือ  
  1.1 การประเมินสภาวะแวดลอม (Contingency Mode)  เพื่อหาโอกาสและ          
แรงผลักดันจากภายนอกระบบเพื่อใหไดขอมูลมาใชในการพัฒนา เชน การสํารวจงานวิจัยและ
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ   การประเมินคานิยมของชุมชน  ขอเสนอแนะตาง ๆ  เปนตน  ขอมูลเหลานี้ทํา
ใหสามารถคาดการณสถานการณตาง ๆ ในอนาคต  ซ่ึงจะเปนประโยชนในการวางแผนโครงการตอไป  
  1.2   การประเมินโดยเปรียบเทียบระหวางการปฏิบัติจริงกับวัตถุประสงคที่กําหนด
ไว(Congruence Mode)  ซ่ึงจะทําใหทราบวาวัตถุประสงคใดบางที่ไมสามารถบรรลุเปาหมายได  

 2. การประเมนิปจจยัเบื้องตน (Input Evaluation) เปนการประเมินเพื่อหาขอมูลในการ     
ตัดสินวาทรัพยากรที่มีอยู จะมีสวนชวยใหบรรลุเปาประสงคของโครงการหรือไม  ซ่ึงโดยทั่วไป
แลวจะประเมนิในดานตาง ๆ คือ 
  2.1  ความสามารถของหนวยงาน 
  2.2  ยุทธวิธีที่ใชในการบรรลุเปาประสงค 
  2.3  การไดรับความชวยเหลือในดานตาง ๆ ที่ชวยใหโครงการดําเนินการไปได  
เชน  หนวยงานที่ชวยเหลือ  เวลา  งบประมาณ  อาคารสถานที่  อุปกรณเครื่องมือ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
57

 3.  การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation)  การประเมินกระบวนการจําเปนตอง 
ไดรับการเตรียมการเพื่อใหไดขอมูลยอนกลับ (feedback) แกผูรับผิดชอบและผูดําเนินการโดยมี  
วัตถุประสงค 3 ประการคือ   

  3.1 เพื่อหาหรอืทํานายขอบกพรองของกระบวนการ   
  3.2 เพื่อรวบรวม  สารสนเทศสําหรับผูตัดสินใจในการวางแผนงาน   
  3.3 เพื่อเปนการรายงานการปฏิบัติตางๆ            
 ยุทธวิธีในการประเมินกระบวนการมี 3 วิธี ดังนี ้

  1. แสดงใหเห็นถึงศักยภาพของทรัพยากรที่ทําใหเกิดความลมเหลวในโครงการ 
  2. เปนเรื่องเกี่ยวกับวางโครงการและการตัดสินกอนวางแผนโดยหัวหนาโครงการ

ระหวางการดําเนินโครงการนั้น              
  3. เปนการแสดงลักษณะสําคัญของแบบแผนของโครงการ 

 4.  การประเมินผลผลิต (Product Evaluation)  มีจุดหมายเพื่อประเมินผลสําเร็จ  โดยนํา
ผลมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานสมบูรณ (Absolute Criteria) หรือมาตรฐานสัมพัทธ (Relative 
Criteria)  ที่กําหนดไวกอน  และทําการแปลความหมายของผลที่ได  โดยอาศัยขอมูลดานสภาวะ
แวดลอม  ปจจัย  และกระบวนการ28 

 รูปแบบการประเมินซิป  เปนการประเมินเพื่อใหไดมาซึ่งสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจ          
4   ประการ คือ การตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผน (Planning decisions)   การตัดสินใจเกี่ยวกับ  
โครงสราง (Structuring decisions) การตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงาน (Implementing decisions) 
และการตัดสินใจเมื่อส้ินสุดโครงการ (Recycling decisions)29  เพื่อใหเห็นความสัมพันธและ
ขั้นตอนของการประเมินแบบซิปกับประเภทของการตัดสินใจ  ดังแผนภูมิที่  6  

 
 
 
 
 

                                                           
 28 PDK National Study Committee on Evaluation, Educational Evaluation and 

Decision Making , 8th  ed.  (Indiana:F.E. Peacock Publishers, Inc., Itasca, Illnois,1977) , 219-232. 
 29สมหวัง พิธิยานุวัฒน, วิธีวิทยาการประเมนิ : ศาสตรแหงคุณคา , พิมพคร้ังที่ 2  

(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544) , 168. 
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  ประเภทของการประเมิน                            ประเภทของการตัดสินใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่  6 ความสัมพันธระหวางการประเมินกับการตัดสินใจตามรูปแบบการประเมินซิป 
  
 เพื่อเปนการอธิบายภาพรวมของการประเมินรูปแบบซิปทั้ง 4 ดาน คือดานบริบทหรือ
สภาวะแวดลอม (Context Evaluation)  ดานปจจัยเบื้องตน (Input Evaluation)  ดานกระบวนการ
(Process Evaluation) และดานผลผลิต (Product Evaluation) ซึ่งไดจําแนกตามวัตถุประสงค  
วิธีการและความสัมพันธของการตัดสินใจในกระบวนการเปลี่ยนแปลง  ดังแสดงในตารางที่  2  
ดังนี3้0 
 
 

                                                           
 30George F. Madaus, Michael S. Scriven, and Daniel L. Stufflebeam, Evaluation 
Models : Viewpoints on Educational and Human  Services Evaluation , 8th ed. (Boston : Kluwer- 
Nijhoff Publishing, 1989), 129. 

การประเมินสภาวะแวดลอมหรือบริบท 
(Context  Evaluation) 

 วิธีการและกลวิธีดําเนินโครงการ 
(Structuring  Decisions) 

การประเมินผลผลิตหรือผลลัพธ 
(Product  Evaluation) 

นําโครงการสูปฏิบัติความกาวหนาของโครงการจุดแข็ง
และจุดออนของโครงการปรับปรุงวิธีการดําเนิน

โครงการ การเรงรัดโครงการ 
(Implementing Decisions) 

การประเมินกระบวนการ 
(Process  Evaluation) 

การประเมินปจจัยหรือทรัพยากร 
(Input  Evaluation) 

วัตถุประสงคของโครงการ 
(Planning  Decisions) 

ปรับขยายโครงการ  ยุติลมเลิกโครงการ 
ยกฐานะเปนงานประจํา 

(Recycling  Decisions) 
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 การประเมินบริบท
หรือสภาวะแวดลอม 

การประเมิน 
ปจจัยเบื้องตน 

การประเมิน 
กระบวนการ 

การประเมิน 
ผลลัพธ 

วัตถุประสงค 

เพื่อนิยามบริบทของ
สถาบัน  
การระบุและประเมิน
ความตองการ(needs) 
และวินิจฉัยปญหาที่
อยูเบื้องหลังความ
ตองการ 

เพื่อระบุและประเมิน
ความสามารถของ
ระบบ   
ยุทธวิธีเชิงปจจัยที่มี
อยูและยุทธวิธีที่
เปนไปไดในเชิง
ปฏิบัติ 

เพื่อระบุหรือ
คาดการณในการ
ออกแบบเชิง
กระบวนการ   
เพื่อจัดหาสารสนเทศ
สําหรับการตัดสิน
กอนดําเนินโครงการ
และเพื่อบันทึก       
กิจกรรมตาง ๆ ที่ได
ดําเนินการ 

เพื่อรวบรวมขอมูล
และประเมินผลที่
เกิดขึ้น  ซึ่งตอง
สอดคลองกับ
วัตถุประสงค บริบท 
ปจจัยเบื้องตน 
กระบวนการ 

วิธีการ 
 

การวิเคราะหระบบ  
การสํารวจ  การศึกษา
เอกสาร  การ
สัมภาษณ  การพูดคุย 
แบบทดสอบในการ
วิเคราะห 

การวิเคราะห
ทรัพยากรมนุษยและ
วัสดุอุปกรณตาง ๆ    
ยุทธวิธีในการ
แกปญหา 
ยุทธวิธีที่มุง
เปาประสงคตลอดจน
กระบวนการที่มีความ
เปนไปไดและ
ประหยัด 

การควบคุมอุปสรรค
ที่เกิดขึ้นในการ
ดําเนินงานและตื่นตัว
ตออุปสรรคที่ไม
คาดคิดวาจะเกิดขึ้น
ใหไดการจัดหา
สารสนเทศสําหรับ
การตัดสินใจดําเนิน
โครงการ 

การนิยามและกําหนด
เกณฑการประเมิน
ของผลลัพธ  
เปรียบเทียบกับ
มาตรฐานที่ได
กําหนดไวลวงหนา
และแปลความหมาย
กับผูที่เกี่ยวของทั้ง
การวิเคราะหเชิง
ปริมาณและเชิง
คุณภาพ 

ความสัมพันธ    
ของการ

ตัดสินใจใน
กระบวนการ
เปล่ียนแปลง 

ตัดสินใจเกี่ยวกับ
บริบทที่กําหนดไว  
เปาประสงคที่
สัมพันธกับความ
จําเปน  วัตถุประสงค
ที่สัมพันธกับการ
แกปญหา 

เลือกแหลงสนับสนุน 
การเลือกยุทธวิธีที่
บรรลุเปาประสงค
และแบบการ
ดําเนินการ 

ดําเนินการและ
ปรับปรุงแบบของ
โปรแกรมและการ
ดําเนินการ 

การตัดสินวาจะ
ดําเนินการตอไป การ
ยุติการปรับขยายหรือ
การนํากระบวนการ
เดิมมาใชใหมใน
ระยะตอไป 

 
ตารางที่ 2    รูปแบบการประเมินซิป จําแนกตามวัตถุประสงค วิธีการ และความสัมพันธของ 
                    การตัดสินใจในกระบวนการเปลี่ยนแปลง 
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  ซ่ึงผูวิจัยไดศึกษารูปแบบการประเมินประเภทตาง ๆ แลวไดนํารูปแบบการประเมิน
ของสตัฟเฟลบิม (Stufflebeam)   คือรูปแบบการประเมินแบบ CIPP  Model  มาใชในการดําเนินการ
วิจัยคร้ังนี้ 
 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

งานวิจัยในประเทศ 
 ศรี  แสงศรีจันทร  ไดศึกษาการประเมินการดําเนินงานของกลุมโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเชียงคํา  โดยใชรูปแบบซิป ผลการวิจัย
พบวา  ดานบริบท กลุมโรงเรียนมีความจําเปน ความสําคัญ และมีความเหมาะสมตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอยูในระดับมาก กลุมโรงเรียนเปนองคกรสําคัญในการสรางความ
รวมมือชวยเหลือซึ่งกันและกันในดานกําลังคน วัสดุอุปกรณ เปนศูนยกลางในการประสานงาน 
การติดตอสื่อสาร แลกเปลี่ยนความเห็นในการแกปญหาของโรงเรียนที่จะพัฒนากิจกรรมการ
เรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  ดานปจจัยเบื้องตนที่เอ้ือตอการ
ดําเนินงานในดานการบริหาร ดานบุคลากร ดานงบประมาณ และดานวัสดุอุปกรณมีความพรอม
อยูในระดับปานกลาง  มีความพรอมในดานบุคลากรเปนอันดับแรก รองลงไปดานการบริหาร 
ดานวัสดุอุปกรณ และดานงบประมาณตามลําดับ   ดานกระบวนการดําเนินงาน พบวา กลุม
โรงเรียนมีการปฏิบัติกิจกรรมตามบทบาทหนาที่อยูในระดับปานกลาง  คณะกรรมการกลุม
โรงเรียนไดใหความเห็นชอบแผนงานและโครงการ มีการกําหนดแนวทาง หลักเกณฑการ
ปฏิบัติงาน การใชทรัพยากรรวมกัน และแนวทางในการประสานงานการจัดกิจกรรมทางวิชากร
และกิจกรรมอื่น ๆ ศูนยวิชาการกลุมมีการปฏิบัติงานธุรการและงานวิชาการในระดับปานกลาง 
การปฏิบัติกิจกรรมทางงานวิชาการคอนขางต่ํา  ดานผลการดําเนินงาน มีระดับความชวยเหลือซึ่ง
กันและกัน ความสามารถในการการระดมทรัพยากรทางการศึกษาที่จะพัฒนาบุคลากรและงาน
วิชาการ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอยูในระดับปานกลาง 31  
 

                                                           
31ศรี  แสงศรีจันทร, “การประเมินการดําเนินงานของกลุมโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด

สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเชียงคํา” (การคนควาอิสระ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ,2539), บทคัดยอ.   
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ปราโมทย  กองรักษา ไดศึกษาปญหาสาเหตุและแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานของ       
สหวิทยาเขต กรมสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ  เขตการศึกษา 11 ในการดําเนินงาน 6 ดาน  พบวา 
สภาพปญหาการดําเนินงานของสหวิทยาเขต โดยภาพรวม  พบปญหาในระดับปานกลาง 2 ดาน คือ
ดานการบริหารงานบุคคล กับดานการบริหารการเงินและพัสดุ และพบปญหาในสวนนอย ในดาน   
การวางแผนและจัดทําโครงการ ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการรับนักเรียน และดาน
ความสัมพันธกับชุมชน สาเหตุของปญหาการดําเนินงานเนื่องมาจากการจัดการศึกษาแบบ               
สหวิทยาเขตเปนนโยบายใหม  เกิดจากการไมพรอมที่จะดําเนินงาน และความขาดแคลนในทุกดาน  
แนวทางในการแกไขปญหาและพัฒนา ควรใหคณะกรรมการกํากับ ติดตาม ประเมิน รวมท้ังเปน        
พี่เล้ียงใหคําแนะนําในการดําเนินงานทุกดาน สนับสนุนสงเสริมใหมีขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานและจัดหา จัดสรรในสิ่งที่ขาดแคลนใหมีเพียงพอสามารถที่จะปฏิบัติงานไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ32 
 หรินทร  สุขสันตศิริกุล ไดศึกษาการประเมินการจัดโรงเรียนแบบสหวิทยาเขต สํานักงาน
สามัญศึกษาจังหวัดนาน โดยใชรูปแบบซิป (CIPP Model) 4 ดาน ผลการวิจัยพบวา ดานบริบท  
ขอมูลทั่วไปดานบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ ส่ือวัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยีทุกโรงเรียน     
มีความขาดแคลน ในการจัดทําแผนปฏิบัติการสอดคลองกับวัตถุประสงคการจัดการศึกษาแบบ        
สหวิทยาเขต เกือบทุกดาน ยกเวนดานการใชทรัพยากรรวมกัน  แนวคิดในการพัฒนาการจัด
การศึกษาแบบสหวิทยาเขต พบวา การจัดแบงพื้นที่บริการการศึกษา  มีขนาดและพื้นที่เหมาะสม   
สะดวกตอการเดินทางของนักเรียน  แตการหมุนเวียนนักเรียนและครูไปสอนระหวางโรงเรียนยัง
ปฏิบัติในระดับนอย   ดานปจจัยพบวา บุคลากรของโรงเรียนหลักมีความเชี่ยวชาญสามารถเปนแกน
นําได อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมเหมาะสมเพียงพอ แตงบประมาณไมเพียงพอ   ดาน
กระบวนการพบวา  ไดจัดทําแผนปฏิบัติการวางแผนการรับนักเรียนและแบงเขตพื้นที่บริการ
นักเรียนไวชัดเจน การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจมีความตระหนักในภาระหนาที่ และมี
วิริยะอุตสาหะในการทํางานในระดับมาก  แตการจัดกิจกรรมสังคมระหวางครูภายในสหวิทยาเขต  
และการใชทรัพยากรรวมกัน  ยังปฏิบัตินอย  ดานผลการดําเนินการพบวา  การจัดการศึกษาแบบ 

                                                           
32ปราโมทย  กองรักษา, “การศึกษาปญหาสาเหตุและแนวทางการพัฒนาการดําเนินงาน

ของสหวิทยาเขต กรมสามัญศึกษา จังหวดัศีระเกษ  เขตการศึกษา 11” วิทยานิพนธครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี,2546 ) [Online] ,accessed  7 
February 2007 . Avaliable  from   http://dcms.thailis.or.th/dcms/basic.php?institutecode= 
12&option= show&bib = 59&query =  สหวิทยาเขต&doc_type=0   
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สหวิทยาเขตยังไมสามารถแกปญหาและสนองความตองการในการจัดการเรียนการสอนของครู
เทาที่ควร แตชุมชนพึงพอใจตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่บริการอยูในระดับมาก โดย
เห็นวาครูจัดการเรียนการสอนและดูแลนักเรียนดี ทําใหนักเรียนมีพัฒนาการดีขึ้นและมีความมั่นใจ
ในคุณภาพของโรงเรียนในพื้นที่บริการ33 
 ทิศนา  แขมมณี และคณะ ไดศึกษาโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรูทั้ง
โรงเรียน พบวา โรงเรียนที่เนนการปฏิรูปทั้งโรงเรียนสวนใหญมีระดับการปฏิรูปการเรียนรูทั้ง
โรงเรียนอยูในระดับดีถึงดีมาก โดยผลการดําเนินโครงงานชี้ใหเห็นวา ปจจัยที่เอื้อใหเด็กเกิดการ
พัฒนาการเรียนรูทั้งโรงเรียนดวยการวิจัยและพัฒนา ไดแก การทํางานแบบมีสวนรวมของทุกฝาย
ทั้งที่เปนเครือขายภายในและภายนอกของโรงเรียน โดยมีจุดมุงหมายรวมกันคือ พัฒนาคุณภาพของ
นักเรียนใหมีผลการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 และตามเปาหมายที่
โรงเรียนกําหนด34 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ไดจัดตั้งศูนยเครือขายสถานศึกษา(school 
networks) จํานวน 26 ศูนย เพื่อเปนศูนยประสานราชการระหวาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากับ
สถานศึกษาในสังกัด และระหวางศูนยประสานราชการอําเภอกับสถานศึกษา ทําหนาที่ประสาน    
ความรวมมือระหวางสถานศึกษาภายในศูนยเครือขายดานการจัดการเรียนรู การใชทรัพยากร การใช           
บุคลากร การบริหารจัดการแบบมีสวนรวม การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา ตลอดจนการพัฒนา
บุคลากรรวมกัน ใชสถานศึกษาบริหารจัดการโดยตนเอง (school based management) ซ่ึงจากการ
ประเมินผลการดําเนินงานของศูนยเครือขายสถานศึกษา ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 โดยใชรูปแบบประเมินซิป (CIPP MODEL) ของสตัฟเฟลบีม (Daniel L. 
Stufflebeam) ในดาน สภาพแวดลอม  (Context)  ดานปจจัยนําเขา (Input) ดานกระบวนการ
(Process)  และดานผลผลิต(Product)  พบวา สภาพทั่วไปของศูนยฯในดานที่ตั้ง การคมนาคม สภาพ
ชุมชน และสภาพเศรษฐกิจภายในชุมชนของสถานศึกษาในศูนยฯ ไมสงผลกระทบตอการ

                                                           
33หรินทร  สุขสันตศิริกุล,”การประเมินการจัดโรงเรียนแบบสหวิทยาเขต สํานักงานสามัญ

ศึกษาจังหวัดนาน”(วิทยานิพนธครุศาสาตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา   มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏ อุตรดิตถ , 2546) [Online],accessed  7 February 2007.Avaliable from http://dcms.thailis.or.th/ 
dcms/ basic.php?institute_code=2&option=show&bib=40&query=สหวิทยาเขต&doc_type=0   
 

34 ทิศนา  แขมมณี และคณะ, การวิจัยและพัฒนารูปแบบการปฏิรูปการเรียนรูทั้งโรงเรียน, 
การประชุมทางวิชาการ : การวิจัยทางการศึกษา คร้ังที่ 11 (กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา , 2547), 1-10. 
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ดําเนินงานตามภารกิจของศูนยฯ     ดานระบบการติดตอส่ือสารของโรงเรียนในศูนยฯ สงผลตอการ
ดําเนินงานของศูนยเครือขายสถานศึกษา   การดําเนินงานกิจกรรมรวมกันของศูนย ในภารกิจการ
วางแผนการรับนักเรียน มีการวางแผนรวมกัน แบงหนาที่ความรับผิดชอบ ใชฐานขอมูลในการ
วางแผนและติดตามนักเรียนอยาง เปนระบบและมีประสิทธิภาพ  การใชทรัพยากรรวมกัน โดยครู
บางสาขาวิชาไปสอนในโรงเรียนที่  ขาดแคลน    การนํานักเรียนไปเรียนยังแหลงเรียนรู
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการสํารวจสภาพความพรอม
ดานวัสดุ อุปกรณ พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถดานคอมพิวเตอร  การเชื่อมโยงเครือขาย
ครูผูนําพัฒนาการจัดการเรียนรู(RTC) ศูนยเครือขายฯมีการสงเสริมใหครูพัฒนาตนเอง โดยรวม
กิจกรรมของครูผูนําพัฒนาการจัดการเรียนรู พัฒนาหลักสูตร     การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ ส่ือการเรียนรู และ การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง   การจัดกิจกรรมคายวิชาการโดยมี
ครูผูนําพัฒนาการจัดการเรียนรูรวมจัดกิจกรรมใหนักเรียน  สําหรับปญหาและอุปสรรคที่พบในการ
ดําเนินงานศูนยเครือขายฯ   ในดานการวางแผนรับนักเรียน  นักเรียนบางคนไมเขาเรียนในเขต
บริการที่จัดให  ในดานการใชทรัพยากรรวมกัน ขอจํากัดครูที่พบไดแก ครูไมเพียงพอ โดยเฉพาะใน
สาขาวิชาที่ขาดแคลน  ตองมีการจัดอบรมเพิ่มความรูแกครูเพื่อสอนทดแทนกัน  การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี  พบวา ยังขาดแคลนงบประมาณ  วัสดุ อุปกรณ และบุคลากรทางคอมพิวเตอร 
จําเปนตองมีการระดมทรัพยากรจากชุมชนในหลายรูปแบบมาพัฒนาบุคลากรที่มีอยูใหมีความรู และ
พรอมปฏิบัติงานในดานการเชื่อมโยงเครือขายครู      สวนในดานการเปนผูนําพัฒนาการจัดการเรียนรู   
ครูและโรงเรียนยังรวมกิจกรรมการพัฒนาไมเปนไปตามแผนที่วางไว 35 
    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 ไดศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนา เร่ือง แนวทางการ
พัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาขอมูลเชิงลึก ทั้งในดานคุณภาพ การบริหาร ทรัพยากร สภาพชุมชนและการคมนาคม โดย
อาศัยเทคนิคของการจัดทําแผนที่การศึกษา (school mapping)  ของกระทรวงศึกษาธิการ  
ผลการวิจัย พบวา ในดานผูรับผิดชอบโซน เกิดการรวมตัวของบุคลากรที่มีความรูความสามารถที่
หลากหลาย ความสามัคคี การชวยเหลือ   ซ่ึงกันและกัน เกิดเจตคติที่ดีตอกันในการทํางาน  ดาน
บริหารงบประมาณ พบวา โซนคุณภาพสามารถดําเนินงานพัฒนาไดตามทิศทางตามเปาหมายกล
ยุทธที่กําหนด บนพื้นฐานความตองการพัฒนาที่แตกตางกัน ภายใตงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและ

                                                           
35 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2, การพัฒนาเครือขายสถานศึกษาของ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 (ม.ป.ท. , ม.ป.ป.,2547),2-3. 
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จากการระดมทรัพยากรจากภายนอก       ดานบริหารจัดการ มีการบริหารงานในรูปคณะกรรมการ  
เกิดความรวมมือระหวางผูบริหารโรงเรียนในโซนคุณภาพ ทั้งในดานการใชทรัพยากรรวมกัน การ
พัฒนาบุคลากร  โดยเฉพาะการชวยเหลือพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก       สวนในดานปญหาและ
อุปสรรค  พบวา งบประมาณที่ไดรับจัดสรรมีจํานวนจํากัด  สภาพความพรอมของแตละโซน
คุณภาพตางกัน ทําใหประสิทธิผลของโซนตางกัน การดําเนินงาน   ในกิจกรรมที่คลาย ๆ กัน   หาก
มีการหลอมรวมจะทําใหสามารถประหยัดงบประมาณ และในดาน  การสื่อสาร โรงเรียนบางแหงยงั
ไมมีคูสายโทรศัพท ทําใหเปนอุปสรรคในการพัฒนาการเรียนรูของเด็กดวยเทคโนโลยี 36 

ตอมา ในปการศึกษา 2548   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 ไดศึกษาวิจัย
การศึกษาผลการบริหารจัดการและการนิเทศแบบโซนคุณภาพ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐม เขต 1  พบวา  ดานการบริหารจัดการแบบโซนคุณภาพ ของผูบริหารสถานศึกษาในโซน
คุณภาพ ทั้ง 8 โซนคุณภาพ ทุกขอ  อยูในเกณฑปฏิบัติมาก  นอกจากความเพียงพอในการจัดปจจัย
สนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของโซนคุณภาพมีการปฏิบัติปานกลาง   ดานการ
นิเทศแบบโซนคุณภาพของผูบริหารสถานศึกษาในโซนคุณภาพ 8 โซน ทุกขออยูในระดับปฏิบัติ
มาก  สวนดานการบริหารจัดการแบบโซนคุณภาพ ของศึกษานิเทศกที่นิเทศในโซนคุณภาพ ทุกขอ
อยูในเกณฑปฏิบัติมาก นอกจากความเพียงพอในการจัดปจจัยสนับสนุนการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการของโซนคุณภาพ มีการปฏิบัติปานกลาง   ในดานการนิเทศ แบบโซนคุณภาพของ
ศึกษานิเทศกที่นิเทศโซนคุณภาพ  ทุกขออยูในเกณฑปฏิบัติมากถึงมากที่สุด37   

นอกจากนี้ยังพบจุดเดนของการบริหารจัดการและการนิเทศแบบโซนคุณภาพ ไดแกการ
นิเทศแบบกัลยาณมิตร ใหเกียรติซ่ึงกันและกันของผูบริหาร ศึกษานิเทศกและครู   มีความเอื้ออาทร
เอื้อเฟอตอกันระหวางโรงเรียน  เกิดความรวมมือระหวางผูบริหาร ศึกษานิเทศกและครูอยางมี
ประสิทธิภาพ   แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางสรางสรรค มีการแนะนําใหครูปฏิบัติหนาที่ดีขึ้นโดย
เนนการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน   การมีสวนรวมในการปฏิบัติตามแผน การใชทรัพยากร อาคาร
สถานที่ มุงเนนประโยชนรวมกัน  คณะกรรมการบริหารโซนคุณภาพและศึกษานิเทศกใหความ

                                                           
36 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1, รายงานผลการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้น

พื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 โดยการบริหารจัดการและการนิเทศโดยโซน
คุณภาพ         (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 7. 

37 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1, “การศึกษาผลการบริหารจัดการและการ
นิเทศแบบโซนคุณภาพ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1,”  กลุมนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา นป.71/2548 (ม.ป.ท., 2548), 82 – 85. 
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รวมมือและประสานการทํางานงานกันเปนอยางดี  โดยใชหลักการบริหารงานแบบมีสวนรวม  
โรงเรียนขนาดใหญเอื้อตอโรงเรียนขนาดเล็ก    ขอบขายของงานเล็กลงทําใหสะดวกแกการบริหารและ 
การนิเทศ   มีการมอบหมายงานชัดเจน   ผูรับผิดชอบสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการ
นิเทศ  กํากับติดตามดูแลคุณภาพโรงเรียนไดทั่วถึง   มีการประสานงานและใหความรวมมือกัน
ระหวางโรงเรียนในการแกไขปญหา และพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน  มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกัน   เปนเอกภาพระหวางโรงเรียนประถม – มัธยม – เอกชน   ลดขั้นตอนเกิดความ
คลองตัวในการทํางาน38 
 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ไดศึกษาวิจัยประเมินผลการกระจายอํานาจการบริหาร
และการจัดการศึกษาใหเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อติดตามความกาวหนาในการกระจายอํานาจการ
บริหารและการจัดการศึกษาใหเขตพื้นที่การศึกษา ประเมินผลการดําเนินงานของเขตพื้นที่
การศึกษา รวมทั้งปญหาอุปสรรคในในการกระจายอํานาจ ผลการวิจัย พบวา รูปแบบการกระจาย
อํานาจทั้งการแบงอํานาจ และ การมอบอํานาจในภารกิจ 4 ดาน ไดแก ดานวิชาการ ดานงบประมาณ 
ดานการบริหารงานบุคคล และ ดานการบริหารทั่วไป โดยเขตพื้นที่กําหนดกิจกรรม หรือวิธีปฏิบัติ 
มีบทบาทในการสงเสริมสนับสนุนและประสานงานเปนหลัก สถานศึกษามีบทบาทหลักในการ
ปฏิบัติ  ปญหาและอุปสรรคของการกระจายอํานาจ ดานการดําเนินงานตามบทบาทอํานาจหนาที่
ตามกฎหมาย ไมมีกรอบและแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจน   เนื่องจากกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
หลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษายังไมมีการประกาศใช   ความ
ไมเพียงพอของทรัพยากรทางการศึกษา การปฏิรูปการเรียนรูขาดแนวทางและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน  
ไมสามารถนําไปปฏิบัติได   การจัดตั้งศูนยเครือขายไมมีกฎหมายรองรับและไดรับการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนนอย  ไมสามารถดําเนินการไดเต็มที่  ขาดการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่นอกเหนือ  จากการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  การจัดสรรเงินอุดหนุนใหโรงเรียน
ขนาดเล็กไมเพียงพอตอการบริหารจัดการ  ขาดแนวทางในการตรวจสอบ ติดตามและประเมิน
คาใชจาย เนื่องจากกฎกระทรวง    ยังไมประกาศใช  สวนปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน
ของเขตพื้นที่การศึกษา พบวา ในดานวิชาการ   ครูขาดความรูความเขาใจในการจัดทําหลักสูตร  การ
จัดการเรียนรู  การวิจัย การวัดและประเมินผล  รวมทั้งโรงเรียนขนาดเล็กมีครูไมครบทุกกลุมสาระ  
ขาดสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรู การนิเทศการสอนยังไมทั่วถึง 
เนื่องจากพื้นที่รับผิดชอบกวางมาก ศึกษานิเทศกมีจํานวนนอย และไมครบกลุมสาระและชวงชั้น 
โดยเฉพาะชวงชั้นที่ 3 และ 4     รวมทั้งขาดงบประมาณและยานพาหนะสนับสนุนการนิเทศ       

                                                           
38เร่ืองเดียวกัน, 94. 
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ดานงบประมาณ   พบปญหาที่สําคัญเรื่องการจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอในการดําเนินงาน    
ตามภารกิจ   ดานบริหารงานบุคคล พบปญหาครูและบุคลากรมีจํานวนไมครบตามกรอบอัตรากําลัง  
ขาดแคลนครูมาก     การคัดเลือกและการบรรจุครูไมตรงกับความตองการของโรงเรียน                
ดานบริหารงานทั่วไป พบปญหา การติดตอประสานงานและระบบการติดตอส่ือสารระหวาง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากับโรงเรียนไมคลองตัว  และยังไมมีประสิทธิภาพ  งานธุรการมี
จํานวนมาก บุคลากรขาดความรู ความเขาใจในเรื่องสํานักงานอิเลคทรอนิคส (e-office) การจัดเก็บ
หนังสือแบบอิเลคทรอนิคส (e-filing)   การสั่งงานมีขั้นตอนมากเกินไป39   
  
งานวิจัยในตางประเทศ 

 ลินดา ดารร่ิง-ฮัมมอนด (Linda Darling-Hammond) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการรวมมือใน
การปฏิรูปการเรียนการสอนของโรงเรียนขนาดเล็ก ใน Campus Schools Project ในเมืองนิวยอรค 
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยศึกษาวิจัยเปนเวลา  7 ป  พบวามีโรงเรียนที่เขามารวมกลุมกันจํานวน     
5 แหง ซ่ึงไดรับการพัฒนาขึ้นมาใหมเพื่อทดแทนโรงเรียนมัธยมที่ประสบความลมเหลว โดยผลการ
พัฒนาพบวาโรงเรียนเหลานี้มีความสามารถดานการประเมินการอานและการเขียน มีอัตราการจบ
การศึกษาที่สูงขึ้น และนักเรียนสามารถเขาศึกษาตอในวิทยาลัยไดมากขึ้นกวาโรงเรียนแบบเดิม    
ซ่ึงผลการวิจัยช้ีใหเห็นความพยายามของโรงเรียนที่รวมกลุมกันจนประสบความสําเร็จใน           
การปฏิรูป40 

ดอลโรที ชิพพ (Dorothy Shipps) ไดศึกษาวิจัยเร่ืองเกี่ยวกับประสิทธิผลของความรวมมือ
ของแตละโรงเรียนที่เขามารวมตัวกัน  เพื่อรวมพัฒนาโรงเรียนภายใตการสนับสนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงรูปแบบความรวมมือของกลุมโรงเรียนที่มารวมตัวกันดังกลาวมีความ
แตกตางกันตามบริบทของระบบการเมืองภายในทองถ่ิน  ซ่ึงผลการวิจัยพบวาการรวมตัวกันใน

                                                           
39 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานการวิจัยประเมินผลการกระจายอํานาจการ

บริหารและการจัดการศึกษาใหเขตพื้นที่การศึกษา ฉบับสรุป (กรุงเทพฯ : หจก.วี.ที.ซี คอมมิวนิ
เคชั่น ,2549), ก-ซ. 

40 Linda Darling-Hammond, “Reinventing Highschool : Outcomes of the coalition 
Campus School Project,” American Educational Research Journal (2002) : 639. 
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ลักษณะพื้นที่ในวงแคบสงผลดีมากกวาการรวมตัวในวงกวาง เนื่องจากมีสภาวะการแขงขันเรื่อง  
การแสวงหาปจจัยและทรัพยากรของแตละโรงเรียนเขามาเกี่ยวของ41  

มิเชล  คอนนอลลี่ (Michael  Connolly) ไดศึกษาการรวมมือเพื่อปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน
ระหวางโรงเรียน และระหวางหนวยงานอื่น ๆ กับโรงเรียน  เพื่อสรางเครือขายการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ซ่ึงพบวาแนวคิดเรื่องเครือขายความรวมมือเปนเรื่องสําคัญที่ไดรับ
การยอมรับในปจจุบัน จากการศึกษาพบวา  ยังมีปญหาสําคัญที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาเครือขาย
ความรวมมือนั่นคือนโยบายของรัฐบาลที่ผานมา ทําใหโรงเรียนขาดอิสระในการบริหารงาน โดย  
ผลการศึกษาพบวาสิ่งที่ควรจะเปน คือใหความสําคัญกับครูซ่ึงถือวาเปนบุคคลที่มีสถานะเปนผูนํา
สําหรับนักเรียนและชุมชน โดยเปดโอกาสใหครูใชวิธีการที่หลากหลายและไมยึดติดกับรูปแบบ 
เดิม ๆ เพื่อใชพัฒนาเครือขายการรวมมือเพื่อการพัฒนาโรงเรียน42 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
41 Dorothy Shipps , “Pulling Together: Civic Capacity and Urban School Reform,” 

American Educational Research Journal  (2003): 841. 
42 Michael Connolly, “Collaboration for School Improvement : A Resource Dependency 

and Institutional Framework of Analysis,”  Educational Management Administration & 
Leadership  (2006) : 69.  
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สรุป 

 
 จากการศึกษาทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ และผลงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน
ของสํานักงานเขตพื้นที่กาญจนบุรี เขต 2 โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของศูนย
ประสานการบริหารราชการโรงเรียนขั้นพื้นฐาน (Group Bureaucracy Administration Co-operation 
School)  ศูนย G-BACS  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ซ่ึงจัดตั้งขึ้นเพื่อใหการ
บริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่กาญจนบุรี เขต 2 มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  เพื่อทราบ
ผลการดําเนินงานของ ศูนย G-BACS   ผูวิจัยจึงประเมินศูนย G-BACS  โดยใชรูปแบบการประเมินซิป 
(CIPP  Model)  ของสตัฟเฟลบีม (Daniel L.Stufflebeam) ในดานบริบท (Context)  ดานปจจัยนําเขา 
(Input)  ดานกระบวนการ(Process)  และดานผลผลิต(Product)  ตามกรอบโครงสราง บทบาทภารกิจ 
และวัตถุประสงคของศูนย G-BACS เพื่อนําผลการประเมินไปใชในการตัดสินใจ ปรับปรุง และ
พัฒนาการดําเนินงานของ  ศูนย G-BACS ใหมีประสิทธิภาพตอไป 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี 3 

 
การดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ   1)  ผลการประเมินศูนยประสานการบริหารราชการ
โรงเรียนขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี   เขต 2      2)  แนวทางในการ
พัฒนาศูนยประสานการบริหารราชการโรงเรียนขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2    การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงประเมิน (evaluative research) โดยใชรูปแบบการ
ประเมินซิป (CIPP Model)  ซ่ึงมีศูนย G-BACS สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
เปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) การดําเนินการวิจัยประกอบดวย ขั้นตอนการดําเนินการวจิยั และ  
ระเบียบวิธีวิจัย  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 
ขั้นตอนการดาํเนินการวิจัย 

 เพื่อใหการวิจัยดําเนินไปดวยความเรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงค   ผูวิจัยไดกําหนด
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยไว  3  ขั้นตอน  ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย  เปนการศึกษาสภาพปญหาอุปสรรคการ
บริหารงาน โดยศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสาร ตํารา วารสาร บทความ ขอมูลสถิติตางๆ ตลอดจน
รวบรวมผลงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ และแหลงคนควาอ่ืน ๆ  จัดทําโครงรางวิจัย   
ตามคําแนะนําและความเห็นชอบของคณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ   เสนอโครงรางตอ
ภาควิชา และขออนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ขั้นตอนที่  2   การดําเนินการวิจัย  เปนขั้นตอนการดําเนินการตั้งแตการสรางเครื่องมือ 
สําหรับใชในการวิจัย  ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยการหาความตรงตามเนื้อหา (content 
validity) และความเชื่อมั่น  (reliability) เก็บขอมูลจากแหลงขอมูลที่เปนกลุมตัวอยางแลวนําขอมูลที่
ไดมาตรวจสอบความถูกตอง วิเคราะหและแปรผลการวิเคราะหขอมูล 
 ขั้นตอนที่  3 รายงานผลการวิจัย เปนขั้นตอนการจัดทํารางรายงานผลการวิจัย นําเสนอ
คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบปรับปรุงแกไขขอบกพรองตามคําแนะนํา แลว
จัดทํารายงานฉบับสมบูรณเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติ 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 

 เพื่อใหการศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเปนไปตามวัตถุประสงคของการ
วิจัย ผูวิจัยจึงไดกําหนดรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับวิธีวิจัยซ่ึงประกอบดวย แผนแบบการวิจัย  
ประชากร    ตัวแปรที่ศึกษา  เครื่องมือและการสรางเครื่องมือ วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  การ
วิเคราะหขอมูล  และสถิติที่ใชในการวิจัย  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

แผนแบบการวิจัย  
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงประเมิน (evaluative  research)   ตามรูปแบบการประเมิน  
ซิป  (CIPP Model)  ที่มีแผนแบบการวิจัยในลักษณะกลุมตัวอยางเดียว  ศึกษาสภาวการณ ไมมีการ
ทดลอง   (the one-shot, non-experimental case study)  ซ่ึงเขียนเปนแผนผัง (diagram)  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อ S     หมายถึง ประชากรที่ใชศึกษา 
  X    หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษา 
  O    หมายถึง ขอมูลที่ไดจากการศึกษา 
ประชากร   
 การวิจยัครั้งนี้เปนการศกึษาจากประชากร ไดแก ศนูย G-BACS สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จํานวน   27  ศูนย 1 
 ผูใหขอมูลของแตละศูนย G-BACS ประกอบดวย 2 กลุม ดังนี้  
 1. ผูใหขอมูลที่ตอบแบบสอบถาม จากศูนย G-BACS จํานวน 27 ศูนย ๆ ละ 6 คน 
ประกอบดวย ผูอํานวยการศูนยฯ จํานวน  1 คน เลขานุการศูนยฯ  จํานวน   1 คน  กรรมการบริหาร

                                                 
 1สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2, ยุทธศาสตรพัฒนาองคกรเพื่อเพิ่ม    
ประสิทธิภาพของงาน (กาญจนบุรี: สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2, 2547) ,  25-45. 
(อัดสําเนา). 
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ศูนยฯที่เปนผูบริหารสถานศึกษา จํานวน  2  คน และกรรมการบริหารศูนยฯที่เปนครูผูสอน  จํานวน   
2  คน  รวมผูใหขอมูลทั้งส้ิน  162  คน 
 2. ผูใหขอมูลจากการสัมภาษณ ไดแก  ศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบศูนย G-BACS จํานวน 
19 คน  เนื่องจากศึกษานิเทศกมีหนาทีก่ํากับ ติดตาม ดแูล ประสานงานระหวางสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และศูนย G-BACS ที่รับผิดชอบ 

ตัวแปรที่ศึกษา  
 ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวย ตัวแปรพื้นฐาน และตัวแปรทีศ่กึษา ซ่ึง
มีรายละเอียดดังนี้ 
 1.  ตัวแปรพื้นฐาน เปนตัวแปรเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
ไดแก  เพศ  อายุ อายุราชการ วุฒิทางการศึกษา  ตําแหนงปจจุบัน  และตําแหนงในศูนย G – BACS  
 2.  ตัวแปรที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของศูนย G – BACS ตามรูปแบบการประเมินซิป 
(CIPP Model)  ประกอบดวย  4  ดาน ไดแก  ดานบริบท (context) ดานปจจัยนําเขา (input)               
ดานกระบวนการ (process)  และดานผลผลิต (product) ดังนี้ 

2.1 ดานบริบท (Context) หมายถึง  การประเมินเกี่ยวกับสภาพแวดลอมและความ
เหมาะสมของศูนย  G – BACS ที่เอื้อหรือมีผลใหการดําเนินงานของศูนย G-BACS บรรลุ
วัตถุประสงค  ประกอบดวย  สภาพสถานที่ตั้ง  การคมนาคม  จํานวนโรงเรียนในศูนย  ความสําคัญ
จําเปน หลักการ เหตุผล  และวัตถุประสงคของ ศูนย G – BACS  ที่จะเปนศูนยกลางประสานงาน 
สงเสริม สนับสนุนชวยเหลือการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2.2  ดานปจจัยนําเขา (Input)  หมายถึง การประเมินความพรอมของปจจัยนําเขา
ตาง ๆ ที่เอื้อตอการดําเนินงานของศูนย G – BACS   ประกอบดวย 

2.2.1 ดานบุคลากร เกี่ยวกับ ความพรอมของบุคลากรทั้งในดานจํานวน  
ความรูความสามารถ ความเขาใจในบทบาทหนาที่ภารกิจและความรับผิดชอบ 

2.2.2 ดานงบประมาณ เกี่ยวกับ ความเพียงพอของงบประมาณที่ใชในการ
ดําเนินกิจกรรม ประกอบดวย งบประมาณที่ไดรับจัดสรรจาก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี  เขต 2   การสนับสนุนจากโรงเรียนภายในศูนย และการระดมทรัพยากรจากภายนอก 

2.2.3 ดานวัสดุอุปกรณ เกี่ยวกับ ความพรอมดานอาคารสถานที่ วัสดุ 
อุปกรณ  ทั้งในดานความเพียงพอ  ความเหมาะสมในการใชงาน  และความทันสมัย 

2.2.4 ดานการบริหารจัดการ เกี่ยวกับการจัดโครงสรางการบริหารงานตาม
ภารกิจ และการใชกระบวนการมีสวนรวมในการทํางาน  
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2.3 ดานกระบวนการ (Process)  หมายถึง การประเมินภารกิจของศูนยฯในดาน
บริหารงานทั่วไป ดานบริหารงานวิชาการ ดานบริหารงบประมาณ และดานบริหารงานบุคคล ดังนี้ 
   2.3.1 ดานบริหารงานทั่วไป หมายถึง ภารกิจในการประสานงานธุรการ 
ประสานการใหบริการสถานศึกษาในศูนยฯ และการบริหารจัดการระบบการติดตอส่ือสารโดยใช
เครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT)  การจัดบริการสวัสดิการตาง ๆ แกสมาชิกใน
โรงเรียนในศูนยฯ 
   2.3.2 ดานบริหารงานวิชาการ หมายถึง  การมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
ดานวิชาการ การจัดทําและใชหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู 
การวัดผลประเมินผลตามหลักสูตร  และ การรวมกันจัดและสงเสริมกิจกรรมนักเรียน 
   2.3.3 ดานบริหารงบประมาณ  หมายถึง  การมีสวนรวมในการวางแผน
พัฒนาการศึกษา   การวางแผนการรับนักเรียน  การจัดทําขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อใชใน
การบริหารจัดการทรัพยากรอยางคุมคา   

2.3.4 ดานบริหารงานบุคคล หมายถึง การมีสวนรวมในการสนับสนุน
ชวยเหลือหมุนเวียนครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน   การสงเสริมพัฒนาบุคลากรสูความเปนมืออาชีพ 

2.4 ดานผลผลิต  (Product)  หมายถึง  การประเมินผลการดําเนินงานของศูนย            
G – BACS   วาบรรลุวัตถุประสงคในดานการเปนศูนยกลางในการประสานงานธุรการ สงเสริม
สนับสนุนการบริหารการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพโดยใชกระบวนการมีสวนรวม   การบริหาร
ทรัพยากรอยางคุมคา  จัดสวัสดิการตามความตองการอยางทั่วถึง   มีระบบขอมูลสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ  ผูรับบริการมีความพึงพอใจ 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยสรางขึ้นตามกรอบในการดําเนินการของศูนย           
G-BACS   ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี  เขต 2   จํานวน   3  ชุด   ดังนี้  
  ชุดที่  1  แบบสํารวจ เกี่ยวกับสภาพแวดลอมของศูนย   G-BACS   ขอมูลบุคลากร   
ทรัพยากรวัตถุ   เทคโนโลยีและงบประมาณของศูนย G-BACS              
  ชุดที่ 2  แบบสอบถาม  จํานวน 1 ฉบับ แบงเปน 2 ตอน ดังนี้   
     ตอนท่ี  1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบ
แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ  (checklist)  เกี่ยวกับ เพศ  อายุ  อายุราชการ  
วุฒิทางการศึกษา ตําแหนงปจจุบัน  และตําแหนงในศูนย G-BACS   
   ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามการประเมินการดําเนินงานของศูนย  G-BACS  
โดยใชรูปแบบการประเมินซิป (CIPP Model) ประกอบดวย  4 ดาน ไดแก    ดานบริบท (context)     
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ดานปจจัยนําเขา (input)  ดานกระบวนการ (process )  และดานผลผลิต (product)  ซ่ึงผูวิจัยสรางขึ้น
ตามกรอบการดําเนินงานของศูนย G-BACS สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เปน
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  5 อันดับ   เพื่อสอบถามความคิดเห็น      
ของคณะกรรมการศูนย  G-BACS  โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
 1  หมายถึง    มีความคิดเห็นอยูในระดับ   นอยที่สุด     ใหมีน้ําหนักเทากับ  1 คะแนน 
 2  หมายถึง    มีความคิดเห็นอยูในระดับ   นอย ใหมีน้ําหนักเทากับ  2 คะแนน 
 3  หมายถึง    มีความคิดเห็นอยูในระดับ   ปานกลาง ใหมีน้ําหนักเทากับ  3 คะแนน 
 4  หมายถึง    มีความคิดเห็นอยูในระดับ   มาก ใหมีน้ําหนักเทากับ  4 คะแนน 
 5  หมายถึง    มีความคิดเห็นอยูในระดับ   มากที่สุด ใหมีน้ําหนักเทากับ  5 คะแนน 
  ชุดที่ 3  แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง  เพื่อแสวงหาขอมูลเกี่ยวกับปญหา
อุปสรรค   ขอเสนอแนะในการดําเนินงาน และแนวทางในการพัฒนาศูนย G-BACS   ในดาน
กระบวนการ (process )  และดานผลผลิต (product)  รายละเอียดดังตารางที่ 3 

ตารางที่  3   แสดงการประเมินศูนย G-BACS  โดยใชรูปแบบของซิป  (CIPP Model) 
 

เคร่ืองมือท่ีใช CIPP 
model ขอมูลท่ีตองการ แบบ 

สํารวจ 
แบบ 

สอบถาม 
แบบ

สัมภาษณ 
ผูใหขอมูล 

C 

ดานบริบท (context) 
สภาพแวดลอมและความเหมาะสมของ
ศูนย  G – BACS ที่เอื้อหรือมีผลใหการ
ดําเนินงานของศูนย G-BACS บรรลุ
วัตถุประสงค  ประกอบดวย  สภาพ
สถานที่ตั้ง การคมนาคม  จํานวน
โรงเรียนในศนูย  ความสําคัญจําเปน 
หลักการ เหตผุล และวัตถุประสงคของ 
ศูนย G – BACS  ที่จะเปนศูนยกลาง
ประสานงาน สงเสริม สนับสนุน
ชวยเหลือการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศกึษา 
 

 
 
 
 
 
 
/ / 

 

1. ผูอํานวยการ
ศูนยฯ 

2. เลขานุการ
ศูนยฯ 

3. กรรมการ 
บริหาร
ศูนยฯ 
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เคร่ืองมือท่ีใช CIPP 
model ขอมูลท่ีตองการ แบบ 

สํารวจ 
แบบ 

สอบถาม 
แบบ

สัมภาษณ 
ผูใหขอมูล 

I 

ดานปจจัยนําเขา (input) 
ประกอบดวย 
1. ดานบุคลากร เกี่ยวกับ ความพรอม
ของบุคลากรทั้ ง ในด านจํ านวน 
ความรูความสามารถ  ความเขาใจใน
บทบาทหนาที่ภารกิจ   และความ
รับผิดชอบ 

2. ดานงบประมาณ  เกี่ ยวกับ  ความ
เพียงพอของงบประมาณที่ใชในการ
ดํ า เนิ นกิ จก รรม  ประกอบด ว ย 
งบประมาณที่ ได รับจัดสรรจาก 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
กาญจนบุรี เขต 2   การสนับสนุน
จากโรงเรียนภายในศนูย และการ
ระดมทรัพยากรจากภายนอก 

3. ดานวัสดุอุปกรณ เกี่ยวกับ ความ
พรอมดานอาคารสถานที่ วัสดุ
อุปกรณ ทั้งในดานความเพียงพอ 
ความเหมาะสมในการใชงานและ
ความทันสมัย 

4. ดานการบริหารจัดการ เกี่ยวกับการ
จัดโครงสรางการบริหารงานตาม
ภารกิจและการใชกระบวนการมี
สวนรวมในการทํางาน  

 
 

 

/ / 

 

1. ผูอํานวยการ
ศูนยฯ 

2. เลขานุการ
ศูนยฯ 

3. กรรมการ  
บริหารศูนยฯ 

ตารางที่ 3 (ตอ) 
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เคร่ืองมือท่ีใช CIPP 

model ขอมูลท่ีตองการ แบบ 
สํารวจ 

แบบ 
สอบถาม 

แบบ
สัมภาษณ 

ผูใหขอมูล 

P 

ดานกระบวนการ (Process) 
ประกอบดวย 
1. ดานบริหารงานทั่วไป หมายถึง ภารกิจ

ในการประสานงานธุรการ ประสานการ
ใหบริการสถานศึกษาในศูนย ฯ และการ
บริหารจัดการระบบการติดตอสื่อสาร
โดยใชเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร(ICT)  การจัดบริการ
สวัสดิการตาง ๆ แกสมาชิกในโรงเรียน
ในศูนยฯ 

2. ดานบริหารงานวิชาการ หมายถึง  การมีสวน
รวมในการบริหารจัดการดานวิชาการ  การ
จัดทําและใชหลักสูตรสถานศึกษา   การ
พัฒนาสื่อนวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู  
การวัดผลประเมินผลตามหลักสูตร  และ การ
รวมกันจัดและสงเสริมกิจกรรมนักเรียน 

3. ดานบริหารงบประมาณ  หมายถึง  การ
มีส วนร วมในการวางแผนพัฒนา
การศึกษา   การวางแผน      การรับ
นักเรียน  การจัดทําขอมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษาเพื่อใชในการบริหาร
จัดการทรัพยากรอยางคุมคา   

4. ดานบริหารงานบุคคล หมายถึง การมี
สวนรวมในการสนับสนุนชวยเหลือ
หมุนเวียนครูในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน  
สงเสริมพัฒนาบุคลากรสูความเปนมือ
อาชีพ 

 

/ / 

1. ผูอํานวยการ
ศูนยฯ 

2. เลขานุการ
ศูนยฯ 

3. กรรมการ  
บริหารศูนยฯ 

4. ศึกษานิเทศก 

ตารางที่ 3 (ตอ) 
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เคร่ืองมือท่ีใช CIPP 

model ขอมูลท่ีตองการ แบบ 
สํารวจ 

แบบ 
สอบถาม 

แบบ
สัมภาษณ 

ผูใหขอมูล 

P 

ดานผลผลิต(Product) 
หมายถึง การประเมินผลการดําเนินงานของ
ศูนย G – BACS   วาบรรลุวัตถุประสงคใน
ดานการเปนศูนยกลาง  ในการประสานงาน
ธุรการ สงเสริมสนับสนุนการบริหาร การ
จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ใ ห มี คุ ณ ภ า พ โ ด ย ใ ช
กระบวนการมีสวนร วม   การบริหาร
ทรัพยากรอยางคุมคา  จัดสวัสดิการตาม
ความตองการอยางทั่วถึง  มีระบบขอมูล
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ผูรับบริการมี
ความพึงพอใจ 

 

/ / 

1. ผูอํานวยการ
ศูนยฯ 

2. เลขานุการ
ศูนยฯ 

3. กรรมการ  
บริหารศูนยฯ 

4. ศึกษานิเทศก 

 
 
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ  
 ผูวิจัยไดดําเนนิการสรางและปรับปรุงเครื่องมือเปนแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นที่  1  ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ  แลวนําผลการศึกษามาสราง และปรับปรุง
เครื่องมือภายใตคําปรึกษาของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 
 ขั้นที่ 2 นําแบบสํารวจ   แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ เสนอผูเชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ จํานวน 5 ทาน เพื่อตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (content validity)  แลวนํามา
ปรับปรุงแกไขอีกครั้งหนึ่ง โดยใชเทคนิค IOC (Index of Item Objective Congruence) 
 ขั้นที่ 3 นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใช (try out)   กับ
กรรมการบริหารศูนย G-BACS   ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 6 ศูนย ศูนยละ 6 ฉบับ  รวมทั้งสิ้น
จํานวน 36 ฉบับ  

ตารางที่ 3 (ตอ) 
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 ขั้นที่ 4  หาความเชื่อมั่น (reliability)    แบบสอบถาม   โดยใชวิธีของ ครอนบาค 
(Cronbach)2 โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-coefficient) ไดคาความเชื่อมั่นของ   แบบสอบถามได
เทากับ  .9856 

การเก็บรวบรวมขอมูล  
 ในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาวิจยัในครั้งนี้ ผูวจิัยดําเนินการตามขั้นตอน ดงันี้ 
 1. แบบสํารวจ ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลจากศูนย G-BACS ทุกศูนยดวยตนเอง  
 2. แบบสอบถาม ผูวิจัยทําหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อ     
ทําหนังสือขอความอนุเคราะหไปยังผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี  เขต 2   
เพื่อใหออกหนังสือแจงใหขอความรวมมือจาก ศูนย G-BACS ทุกศูนย ในการอนุเคราะหการเก็บ
ขอมูล  ตอบแบบสอบถาม และสัมภาษณในการวิจัยคร้ังนี้ 
 3.  ผูวิจัยดําเนนิการเก็บขอมลู โดยติดตามรวบรวมแบบสอบถามคืนดวยตนเอง 
 4.  แบบสัมภาษณ  ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณศึกษานิเทศกที่
รับผิดชอบ ศูนย G-BACS ดวยตนเอง  จํานวน 19 คน  เนื่องจากศึกษานิเทศกมีหนาที่กํากับ ติดตาม 
ดูแล ประสานงานระหวางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และศูนย G-BACS ที่
รับผิดชอบ 

การวิเคราะหขอมูล  
การวิเคราะหขอมูลในการวิจัย   เมื่อไดรับขอมูลทั้งหมดคืนมาแลว จึงพิจารณาตรวจสอบ

ความสมบูรณครบถวนของแบบสอบถามทั้งหมด จัดระเบียบขอมูลลงรหัส จากนั้นนําไปวิเคราะห
ขอมูลดวยโปรแกรมวิเคราะหดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS  (Statistical 
Package for the Social Science)   

สถิติท่ีใชในการวิจัย  
 การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสํารวจ ใชคาความถี่ (ƒ) และรอยละ (%) 
 การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม มีรายละเอียด ดังนี ้
 1.  การวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ใชคาความถี่ (ƒ) และรอยละ (%) 

                                                 
 2Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 3rded. (New York: Harper & 
Row Publisher, 1974), 161.  
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 2.  การวิเคราะหการประเมินผลศูนย G-BACS ใชคาเฉลี่ย (Χ )   และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)   ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการวิเคราะหตามแนวคิดของเบสท (Best)  ซ่ึงมีรายละเอียด
ดังนี้ 3 
 

คะแนนเฉลี่ย 1.00  -  1.49   หมายถึง ความคิดเหน็อยูในระดับนอยที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 1.50  -  2.49   หมายถึง ความคิดเหน็อยูในระดับนอย 
คะแนนเฉลี่ย 2.50  -  3.49   หมายถึง ความคิดเหน็อยูในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 3.50  -  4.49   หมายถึง ความคิดเหน็อยูในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย 4.50  -  5.00   หมายถึง ความคิดเหน็อยูในระดับมากที่สุด 

                                                         
 3. การวิเคราะหความคิดเห็น ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาศูนย        
G-BACS  จากการสัมภาษณ   วิเคราะหขอมูลที่ไดโดยใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา (content  
analysis) 

 
 

สรุป 
 

 การดําเนินการวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบผลการประเมินศูนย G-BACS 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ในเชิงระบบ ดานบริบท (context) ดานปจจัย
นําเขา (input)   ดานกระบวนการ (process)   และดานผลผลิต (product)  เพื่อเปนแนวทางในการ
พัฒนาการดําเนินงานของศูนย G-BACS  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ให
บรรลุผลสําเร็จ  ตามเปาหมาย    การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงประเมิน (evaluative  research) ตาม
รูปแบบประเมินซิป (CIPP Model) โดยใชศูนย G-BACS สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี 
เขต 2 เปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) จํานวน 27 ศูนย    เครื่องมือที่ใชในการวิจัยแบงออกเปน 
3 ชุด   ชุดที่ 1 เปนแบบสํารวจ ดานบริบท (context)  และดานปจจัยนําเขา  (input)    โดยผูวิจัยเปนผู
เก็บขอมูล        ดวยตนเอง   ชุดที่ 2  เปนแบบสอบถาม ดานบริบท (context)  ดานปจจัยนําเขา  
(input)    ดานกระบวนการ (process)    และดานผลผลิต (product)   ผูใหขอมูลในแตละศูนย ฯ 
ประกอบดวย ผูอํานวยการศูนย  จํานวน  1 คน  เลขานุการศูนย  จํานวน 1   คน กรรมการบริหารศูนยที่
                                                 
                   3 John W. Best, Research in Education, Englewood Cliffs, (New Jersey : Prentice Hall Inc., 

1970) , 89. 
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เปนผูบริหารสถานศึกษา จํานวน    2   คน   และกรรมการบริหารศูนยที่เปนครูผูสอน  จํานวน  2 คน  รวม
ศูนยละ  6  คน    รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น  162  คน  และชุดที่ 3  เปนแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง  
รวบรวมขอมูลดานกระบวนการ (process)    และดานผลผลิต (product)    ผูใหขอมูลเปนศึกษานิเทศกที่
ไดรับมอบหมายใหดูแลรับผิดชอบศูนย  G-BACS    ทั้ง   27 ศูนย  ซึงมีศึกษานิเทศกที่รวมกันดูแล
ศูนยฯในแตละอําเภอ จํานวน 19 คน ไดขอมูลของแตละศูนยฯ จํานวน 27 ฉบับ  ผูวิจัยนําเครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัยไปดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  แลวนําขอมูลท้ังหมดมาวิเคราะหหาคาความถี่ (ƒ)   
คารอยละ  (%)    คาเฉลี่ย (Χ )     สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   และการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจาก
การสัมภาษณโดยใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา  (content analysis) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี 4 

 
การวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยเร่ือง  “การประเมินศูนยประสานการบริหารราชการโรงเรียน
ขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ”  โดยใชรูปแบบการประเมินของ สตัฟเฟลบีม  
(Daniel L.Stufflebeam,1967)  เรียกวา รูปแบบการประเมินซิป  (CIPP Model)   เพื่อใหเปนไปตาม
วัตถุประสงค และตอบคําถามของการวิจัยในเรื่องนี้ ผูวิจัยไดนําขอมูลจากแบบสํารวจ แบบสอบถาม และ
ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ จากผูใหขอมูลในแตละศูนย G-BACS   ประกอบดวย ผูอํานวยการศูนย 
G-BACS จํานวน 1 คน  เลขานุการศูนย G-BACS จํานวน 1 คน   กรรมการบริหารศูนย  G-BACS  สาย
ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน  2  คน  และกรรมการบริหารศูนย G-BACS  สายครูผูสอน  จํานวน 2 คน    
จากศูนย  G-BACS ทั้งสิ้นจํานวน   27  ศูนย  รวมผูใหขอมูล จํานวน 162  คนนํามาวิเคราะหขอมูลและ
นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล โดยใชตารางประกอบคําบรรยาย ซ่ึงจําแนกออกเปน   3  ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  สถานภาพของผูใหขอมูล  
 ตอนที่ 2  การประเมินผลศูนย G-BACS    
 ตอนที่ 3  แนวทางในการพัฒนาศูนย G-BACS 
  
 
 

 
ตอนที่ 1  

สถานภาพของผูใหขอมูล 
 

การวิเคราะหสถานภาพของของผูใหขอมูล แบงเปน 6 สวน คือ  เพศ   อายุ   อายุราชการ      
วุฒิทางการศึกษา  ตําแหนงปจจุบัน  และตําแหนงในศูนย G-BACS ของผูใหขอมูล   ทําการ
วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่ (ƒ)  และคารอยละ (%) มีรายละเอียดตามตารางที่ 4 
 
 
 

80 
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ตารางที่ 4   จํานวนและรอยละของผูใหขอมูลจําแนกตามเพศ อายุ อายุราชการ วุฒิทางการศึกษา         
                   ตําแหนงปจจุบัน และตําแหนงในศูนย  G-BACS 

N = 162 
สถานภาพ จํานวน รอยละ 

1.  เพศ 
          ชาย 
          หญิง 

 
106 
56 

 
65.43 
34.57 

รวม 162 100 
2.  อายุ 
          20 – 30 ป  
          31 – 40 ป 
          41 – 50 ป 
          51 – 60 ป 

 
1 

27 
84 
50 

 
0.62 

16.67 
51.85 
30.86 

รวม 162 100 
3.  อายุราชการ 
           1 – 5  ป  
           6 – 10  ป 
          11 – 15  ป 
          16 – 20  ป 
          20 ปขึ้นไป 

 
2 
9 

15 
20 

116 

 
1.23 
5.56 
9.26 

12.35 
71.60 

รวม 162 100 
4.  วุฒิทางการศึกษา 
           ต่ํากวาปริญญาตรี 
           ปริญญาตรี 
           สูงกวาปริญญาตรี 

 
3 

127 
32 

 
1.85 

78.40 
19.75 

รวม 162 100 
5.  ตําแหนงปจจุบัน 
           ผูบริหารสถานศึกษา 
           ครูผูสอน 

 
81 
81 

 
50.00 
50.00 

รวม 162 100 
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ตารางที่ 4   (ตอ) 
สถานภาพ จํานวน รอยละ 

6.  ตําแหนงในศูนย G-BACS 
           ผูอํานวยการศูนย  G-BACS 
           เลขานุการศูนย  G-BACS 
           คณะกรรมการบริหารศูนย  G-BACS สายผูบริหารสถานศึกษา 
           คณะกรรมการบริหารศูนย  G-BACS สายครูผูสอน 

 
27 
27 
54 
54 

 
16.70 
16.70 
33.30 
33.30 

รวม 162 100 
 
 
จากตารางที่ 4  พบวา โดยภาพรวมผูใหขอมูลสวนใหญ คือ รอยละ 65.43 เปนเพศชาย    

สวนที่เหลือ รอยละ 34.57  เปนเพศหญิง และโดยมากมีอายุระหวาง 41 – 50  ป  จํานวน 84 คน คิด
เปน   รอยละ 51.85 รองลงมาตามลําดับ คือ อายุระหวาง 51 – 60 ป จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 
30.86   อายุระหวาง  31 – 40 ป จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 16.67  และนอยที่สุดอายุระหวาง      
20 – 30 ป จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.62    ดานอายุราชการ พบวา ผูใหขอมูลสวนใหญมีอายุ
ราชการ 20 ป  ขึ้นไป จํานวน  116  คน คิดเปนรอยละ 71.60   รองลงมาอายุราชการระหวาง 16 – 20 
ป  จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 12.35   อายุราชการระหวาง  11 – 15 ป จํานวน  15 คน  คิดเปน
รอยละ 9.26  อายุราชการระหวาง 6 – 10 ป  จํานวน 9  คน คิดเปนรอยละ 5.56 และนอยที่สุดมีอายุ
ราชการระหวาง 1 – 5 ป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.23  ตามลําดับ    ดานวุฒิทางการศึกษา 
พบวา สวนใหญมีวุฒิการศึกษา     ในระดับปริญญาตรี มากที่สุด จํานวน  127 คน คิดเปนรอยละ 
78.40  รองลงมา คือ ระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน  32 คน  คิดเปนรอยละ 19.75   และต่ํากวา
ปริญญาตรี มีจํานวน 3 คน   คิดเปนรอยละ 1.85  ตามลําดับ     ดานตําแหนงปจจุบัน  พบวา เปน
ผูบริหารสถานศึกษา และ ครูผูสอนมีจํานวนเทากันคือกลุมละ  81 คน   และในดานตําแหนงในศูนย    
G-BACS  พบวา เปนกรรมการสายผูบริหารสถานศึกษา และกรรมการสายครูผูสอนมีจํานวนเทากัน
คือกลุมละ  54  คน   สวนผูอํานวยการศูนยฯ และเลขาศูนยฯก็มีจํานวนเทากันคือ กลุมละ 27 คน 
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ตอนที่ 2  
การประเมินผลศูนย G-BACS  

 
การวิเคราะหการประเมินผลศูนย G-BACS   ดานบริบท(context)    ดานปจจัยนําเขา 

(input)   ดานกระบวนการ (process)   และดานผลผลิต (product)    ผูวิจัยวิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย 
(Χ )  และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑระดับคุณภาพตาม
แนวคิดของเบสท  (Best)   รายละเอียดดังตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5   คาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และคาระดบัการประเมินผลผลศูนย G-BACS   

N = 27 

รายการ Χ  S.D. ระดับ 
ดานบริบท 3.513 .404 มาก 
ดานปจจยันําเขา 3.302 .440 ปานกลาง 
ดานกระบวนการ 3.127 .483 ปานกลาง 
ดานผลผลิต 3.515 .504 มาก 

รวม 3.296 .441 ปานกลาง 
 
 จากตารางที่  5   พบวา   ภาพรวมของการประเมินผลศูนย G-BACS  อยูในระดับ ปานกลาง      
(Χ  = 3.296   S.D. = .441)   เมื่อแยกพิจารณารายดาน พบวา  ดานผลผลิต มีผลการประเมินอยูใน
ระดับ มาก (Χ  =  3.515   S.D. = .504)    ดานบริบท มีผลการประเมินอยูในระดับ มาก  (Χ  =  3.513  
S.D. = .404)      สวนดานปจจัยนําเขา มีผลการประเมินอยูในระดับ ปานกลาง (Χ  =  3.302   S.D. 
= .440)  และ ดานกระบวนการมีผลการประเมินอยูในระดับปานกลาง  (Χ  =  3.127  S.D. = .483)  
ตามลําดับ 

 
ดานบริบท  (context) 

การวิเคราะหบริบทของศูนย   G-BACS   ที่ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม  
ปรากฏผลดังตารางที่  6   ดังนี้ 
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ตารางที่  6   คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับการประเมินผลผลศูนย G-BACS ดานบริบท 
 
                                  N = 27 

ท่ี รายการ Χ  S.D. ระดับ 

1 ศูนย G-BACS  เปนศูนยกลางประสานงาน ติดตอส่ือสาร
ระหวาง สพท.กจ.2 และโรงเรียนในศนูยฯและองคกรภายนอก 3.740 .451 มาก 

2 ที่ตั้งของศูนยฯ มีความเหมาะสม สามารถติดตอส่ือสารทั้ง
ชองทางปกติ/ICT ไดสะดวกและรวดเร็ว 4.018 .456 มาก 

3 การคมนาคมระหวางศูนยฯ –โรงเรียน, ศูนยฯ - สพท.กจ.2  มี
ความคลองตัว สะดวก รวดเร็ว 3.938 .558 มาก 

4 จํานวนโรงเรียนภายในศนูยฯมีความเหมาะสม 4.024 .477 มาก 

5 
ระเบียบศูนยฯ เปดโอกาสใหโรงเรียนภายในศูนยฯมีการ
รวมมือชวยเหลือกันในดานบุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

3.555 .579 มาก 

6 

ระเบียบศูนยฯ เปดโอกาสใหโรงเรียนภายในศูนยฯมีการ
รวมมือชวยเหลือกันในดานสื่อ วัสดุ อุปกรณ เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
 

3.339 .587 ปานกลาง 

7 ระเบียบศูนย ฯ เปดโอกาสใหโรงเรียนภายในศูนยฯมีสวนรวม
ในการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3.228 .597 ปานกลาง 

8 ระเบียบศูนย ฯ กําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการไวชัดเจน เพียงพอ และเหมาะสม 

3.395 .467 ปานกลาง 

9 ชุมชน/ศูนยฯ G-BACS อ่ืน ใหการสนับสนุน/ชวยเหลือ ร.ร./
ศูนยฯ ในดานตาง ๆ 

2.969 .581 ปานกลาง 

10 สพท.กจ.2 ใหการสนับสนุนและกระจายอาํนาจใหศูนยฯอยาง
เพียงพอและเหมาะสม 2.919 .581 ปานกลาง 

รวม 3.513 .404 มาก 
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จากตารางที่  6  พบวา การประเมินศูนย G-BACS  ดานบริบทโดยภาพรวม อยูในระดับ มาก       
(Χ  =  3.513 ,  S.D. = .404)     

เมื่อแยกพิจารณารายขอ  พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมาก
ไปหานอย ไดแก  จํานวนโรงเรียนภายในศูนยมีความเหมาะสม    (Χ =  4.024,  S.D. = .477)    ทีต่ัง้
ของศูนยฯ มีความเหมาะสม   สามารถติดตอส่ือสารทั้งชองทางปกติ/ICT ไดสะดวกและรวดเร็ว 
( Χ =  4.018,  S.D. = .456)     การคมนาคมระหวางศูนยฯ –โรงเรียน, ศูนยฯ - สพท.กจ.2  มีความ
คลองตัว สะดวก รวดเร็ว (Χ  =  3.938,  S.D. = .558)     ศูนย G-BACS  เปนศูนยกลางประสานงาน 
ติดตอ ส่ือสารระหวาง สพท.กจ.2 และโรงเรียน   ในศูนยฯและองคกรภายนอก (Χ =  3. 740,  S.D. 
= .451)   และระเบียบศูนยฯ เปดโอกาสใหโรงเรียนภายในศูนยฯ มีการรวมมือชวยเหลือกันในดาน
บุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  (Χ  =  3.555,  S.D. = .579)   ตามลําดับ   

สวนขอที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก เร่ืองระเบียบ
ศูนย ฯ กําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการไวชัดเจน เพียงพอ และเหมาะสม   
(Χ =  3.395, S.D.= .467)  ระเบียบศูนยฯ เปดโอกาสใหโรงเรียนภายในศูนยฯมีการรวมมือ
ชวยเหลือกันในดานสื่อ วัสดุ อุปกรณ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  (Χ  = 3.339, S.D. = .587)  
ระเบียบศูนย ฯ เปดโอกาสใหโรงเรียนภายในศูนยฯ มีสวนรวมในการบริหารจัดการงบประมาณ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา   (Χ =  3.228,  S.D. = .597)    ชุมชน / ศูนยฯ G-BACS อ่ืน ให       
การสนับสนุน/ชวยเหลือ ร.ร. / ศูนยฯ ในดานตาง ๆ (Χ =  2.969    S.D. = .581) และ สพท.กจ.2 ให
การสนับสนุนและกระจายอํานาจใหศูนยฯอยางเพียงพอและเหมาะสม  (Χ  =  2.919  S.D. = .581)       

ไมมีขอใดที่มคีาเฉลี่ยอยูในระดับนอยและนอยที่สุด 
 
การวิเคราะหบริบทของศูนย   G-BACS   ที่ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลจากแบบสํารวจ    

ปรากฏผลดังตารางที่  7    ดังนี้ 
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ตารางที่  7   ขอมูลดานบริบทของ   ศนูย G-BACS    
                                                               N = 27 

รายการ จํานวน 
ศูนย G-BACS รอยละ 

 
จํานวนโรงเรียนในศูนย G-BACS 

5 โรง 
6 โรง 
7 โรง 
8 โรง 
9 โรง 
10 โรง 
11 โรง 
13 โรง 
15 โรง 

 
 
3 
5 
4 
5 
1 
5 
2 
1 
1 

 
 

11.11 
18.52 
14.81 
18.52 
3.70 
18.52 
7.41 
3.70 
3.70 

รวม 27 100 

 
ระยะทางจากศนูย G-BACS ถึง สาํนักงานเขตพื้นท่ีฯ 

4 –  10  กม. 
11 – 20  กม. 
21 – 30  กม. 
31 – 40  กม. 
41 – 50  กม. 
51 – 60  กม. 
61 – 70  กม. 
71 – 80  กม. 
81 – 90  กม. 
91 – 120  กม. 

 
 
2 
4 
1 
3 
5 
4 
1 
4 
2 
1 

 
 

7.41 
14.81 
3.70 
11.11 
18.52 
14.81 
3.70 
14.81 
7.41 
3.70 

รวม 27 100 
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จากตารางที่ 7  พบวา  จํานวนโรงเรียนในศูนย G-BACS  อยูระหวาง  5 – 15 โรงเรียน  โดย
มีศูนย  G-BACS  จํานวน  3  ศูนยที่มีจํานวนโรงเรียนในศูนยฯ นอยที่สุด คือ 5 โรง  คิดเปนรอยละ 
11.11   และมีศูนย G-BACS  จํานวน 1 ศูนยที่มีจํานวนโรงเรียนในศูนยฯ มากที่สุด คือ 15 โรง  คิด
เปนรอยละ 3.70   ระยะทางจากศูนย G-BACS  ถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2   
อยูระหวาง 4 – 120 กิโลเมตร โดยมีระยะทางใกลที่สุด 4 – 10 กิโลเมตร  จํานวน   2  ศูนย คิดเปน
รอยละ 7.41     อยูระหวาง   40 – 50 กิโลเมตร   จํานวนมากที่สุด  5  ศูนย  คิดเปนรอยละ  18.52   
และระยะทางไกลที่สุดอยูระหวาง    91 – 120 กิโลเมตร  จํานวน  1  ศูนย  คิดเปนรอยละ  3.70  

 

ดานปจจัยนําเขา (input) 
การวิเคราะหดานปจจัยนําเขาของศูนย   G-BACS   ที่ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลจาก

แบบสอบถาม  ปรากฏผลดังตารางที่  8  ดังนี้ 

ตารางที่  8   คาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และคาระดบัการประเมินผลผลศูนย G-BACS   
      ดานปจจยันําเขา               

N = 27 
ท่ี รายการ Χ  S.D. ระดับ 

1 คณะกรรมการบริหารศูนยฯ  มีจํานวนตามที่กําหนด
เพียงพอและเหมาะสม 3.654 .516 มาก 

2 คณะกรรมการฯ มีความรูความสามารถที่เพียงพอใน
การดําเนินงานตามภารกจิใหบรรลุวัตถุประสงค 3.777 .413 มาก 

3 คณะกรรมการมีความเขาใจในบทบาทหนาที่   ภารกิจของศูนยฯ 3.765 .489 มาก 

4 คณะกรรมการฯ มีความตั้งใจและมีความรับผิดชอบใน
บทบาทหนาที ่ที่ไดรับมอบหมาย 3.771 .599 มาก 

5 ศูนยฯ ไดรับจดัสรรงบประมาณจาก สพท.กจ.2 เพียงพอ 2.370 .507 นอย 

6 ศูนยฯ สามารถนํางบประมาณบางสวนจากโรงเรียน
ภายในศูนยฯ เพื่อจัดโครงการพัฒนารวมกนั 2.753 .585 ปานกลาง 

7 ศูนยฯ สามารถระดมทรัพยากรจากภายนอกเพื่อดําเนิน
ภารกิจของศูนย 

2.802 .719 ปานกลาง 

8 ศูนยฯ มีความพรอมดานวัสดุ อุปกรณ เทคโนโลยีที่
พอเพียงและทนัสมัยเอ้ือตอการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

2.950 .711 ปานกลาง 
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ตารางที่ 8  (ตอ)  
ท่ี รายการ Χ  S.D. ระดับ 

9 ศูนยฯ มีความพรอมดานสื่อ วัสด ุอุปกรณ ที่เพียงพอ
และทันสมัยเพื่อใหบริการแก โรงเรียนภายในศนูยฯ 

2.864 .732 ปานกลาง 

10 การจัดสภาพแวดลอมภายในเหมาะสม  เอือ้ตอการ
ปฏิบัติงานและใหบริการ 3.253 .572 ปานกลาง 

11 ศูนยฯ มกีารจดัโครงสรางการบริหารศูนยฯอยางชัดเจน 
และเหมาะสม 3.382 .558 ปานกลาง 

12 ศูนยฯ มกีารจดัระบบการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 3.463 .511 ปานกลาง 

13 คณะกรรมการไดรับการแตงตั้งและมอบหมายหนาที่
ความรับผิดชอบอยางชัดเจน 

3.623 .486 มาก 

14 ใชกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวม รวมคิด รวมทํา 
และรวมตดัสินใจ 

3.808 .524 มาก 

รวม 3.302 .440 ปานกลาง 

  
จากตารางที่  8   พบวา  การประเมินผลศูนย G-BACS  ดานปจจัยนําเขาโดยภาพรวม อยูใน

ระดับปานกลาง   (Χ  =  3.302,  S.D. = . 440 ) 
เมื่อแยกพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหานอย 

ไดแก   ศูนย G-BACS  ใชกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวม รวมคิด รวมทํา และรวมตัดสินใจ  
(Χ =  3.808,   S.D. = .524 )   คณะกรรมการฯ มีความรูความสามารถที่เพียงพอจะดําเนินงานตาม
ภารกิจใหบรรลุวัตถุประสงค (Χ  =  3.777,   S.D. =  .413 )   คณะกรรมการฯ มีความตั้งใจ และมีความ
รับผิดชอบในบทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  (Χ =  3.771,   S.D. = .599 )     คณะกรรมการฯ มี
ความเขาใจในบทบาทหนาที่และภารกิจของศูนยฯ   (Χ  =  3.765,   S.D. = .489 )    คณะกรรมการฯ มี
จํานวนตามที่กําหนดเพียงพอและเหมาะสม (Χ =  3.654,   S.D. = .516 )    และคณะกรรมการฯ ไดรับ
การแตงตั้งและมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบอยางชัดเจน  (Χ  =  3.623,   S.D. = .486 )     
 สวนขอที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง  เรียงลําดับจากมากไปนอย ไดแก   ศูนยฯ มีการ
จัดระบบการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ (Χ  =  3.463,  S.D. = .511 )    ศูนยฯมีการจัดโครงสรางการ
บริหารศูนยฯ อยางชัดเจน และเหมาะสม  (Χ  =  3.382,  S.D. = .558 )   การจัดสภาพแวดลอมภายใน
เหมาะสม  เอื้อตอการปฏิบัติงานและใหบริการ (Χ  =  3.253,  S.D. = .572 )   ศูนย ฯ มีความพรอม
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ดานวัสดุ อุปกรณ เทคโนโลยีที่พอเพียงและทันสมัยเอื้อตอการปฏิบัติงานตามภารกิจ (Χ =  2.950,   
S.D. = . 711 )   ศูนย ฯ มีความพรอมดานสื่อ วัสดุ อุปกรณ ที่เพียงพอและทันสมัยเพื่อใหบริการแก
โรงเรียนภายในศูนยฯ (Χ =  2.864,  S.D. = . 732 )   ศูนย ฯ สามารถระดมทรัพยากรจากภายนอกเพื่อ
ดําเนินภารกิจของศูนยฯ  (Χ =  2.802,  S.D. = . 719 )    และ ศูนย ฯ สามารถนํางบประมาณบางสวน
จากโรงเรียนภายในศูนยฯ เพื่อจัดโครงการพัฒนารวมกัน  (Χ =  2.753,   S.D. = . 585 )     
 มีขอที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับนอยเพียงขอเดียว ไดแก   ศูนย ฯ ไดรับจัดสรรงบประมาณจาก 
สพท.กจ.2 เพียงพอ มีผลการประเมินอยูในระดับ นอย  (Χ =  2.370  S.D. = .507) 

การวิเคราะหดานปจจัยนําเขาของศูนย   G-BACS   ที่ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลจากแบบสํารวจ  
ดานวัสดุ ครุภัณฑ ปรากฏผลดังตารางที่  9   ดังนี้ 

 

ตารางที่  9   ขอมูลดานวัสดุ ครุภณัฑ ของ  ศูนย G-BACS    
N = 27 

รายการ จํานวน จํานวน 
ศูนย G-BACS รอยละ 

คอมพิวเตอร (เครื่อง) 1 
2 

25 
2 

92.59 
7.41 

เครื่องปริ้นทเตอร (เครื่อง) 1 
2 

25 
2 

92.59 
7.41 

โทรศัพท (เครื่อง) 1 
2 

26 
1 

96.30 
3.70 

เครื่องถายเอกสาร (เครื่อง) 0 
1 

17 
10 

62.96 
37.04 

เครื่องสแกนเนอร (เครื่อง) 0 
1 

19 
8 

70.37 
29.63 

เครื่องโทรสาร (เครื่อง) 0 
1 

18 
9 

66.67 
33.33 

เครื่องคอมฯที่สามารถเชื่อมตอ internet ได (เครื่อง) 1 
2 

25 
2 

92.59 
7.41 
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ตารางที่ 9 (ตอ) 

รายการ จํานวน จํานวน 
ศูนย G-BACS รอยละ 

โตะ-เกาอ้ีทํางาน (ชุด) 1 
2 
5 
 

23 
2 
2 

85.18 
  7.41 

7.41 

ตูเก็บเอกสาร (ตู) 0 
1 
2 
 

12 
12 
3 

44.44 
44.44 
11.12 

 
จากตารางที่ 9 พบวา วัสดุอุปกรณ เครื่องใชสํานักงานในศูนย G-BACS สวนใหญ มีเครื่อง

คอมพิวเตอร  เครื่องปริ้นทเตอร  โทรศัพท  เครื่องคอมพิวเตอรที่สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ต
(internet) ได และมีโตะ เกาอี้ทํางาน ศูนย G-BACS ละ 1 ชุด   มีศูนย G-BACS จํานวน 10 ศูนยที่มี
เครื่องถายเอกสาร ศูนย G-BACS  ละ 1 เครื่อง  คิดเปนรอยละ 37.00   มีศูนย G-BACS  จํานวน  8 
ศูนย ที่มีเครื่องสแกนเนอรศูนย G-BACS  ละ 1 เครื่อง   คิดเปนรอยละ 29.63     มีศูนยG-BACS 
จํานวน 9 ศูนยที่มีเครื่องโทรสารศูนย G-BACS  ละ 1 เครื่อง คิดเปนรอยละ 33.33   มีศูนยG-BACS 
จํานวน 15 ศูนยที่มีตูเก็บเอกสาร คิดเปนรอยละ 55.56   
 

การวิเคราะหดานปจจัยนําเขาของศูนย   G-BACS   ที่ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลจากแบบสํารวจ  
ดานคณะกรรมการบริหารศูนย G-BACS   ปรากฏผลดังตารางที่  10   ดังนี้ 
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ตารางที่  10  ขอมูลดานคณะกรรมการบริหารศูนย G-BACS    
N = 27 

รายการ จํานวน จํานวน 
ศูนย G-BACS รอยละ 

คณะกรรมการบริหารศูนย G-BACS (คน) 8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
20 
23 
 
 

2 
3 
2 
1 
8 
2 
1 
2 
4 
1 
1 

7.41 
11.11 
7.41 
3.70 

29.64 
7.41 
3.70 
7.41 

14.81 
3.70 
3.70 

 
จากตารางที่  10  พบวา สําหรับคณะกรรมการบริหารศูนย G-BACS   มีจํานวนอยูระหวาง   

8 – 23 คน โดยมี ศูนย G-BACS จํานวน 2  ศูนย ที่มีคณะกรรมการบริหารศูนยฯ นอยที่สุด จํานวน  
8 คน  คิดเปนรอยละ 7.41   และมีศูนย G-BACS จํานวน 1  ศูนย ที่มีคณะกรรมการบริหารศูนยฯ
มากที่สุด จํานวน  23 คน คิดเปนรอยละ 3.70 
 

การวิเคราะหดานปจจัยนําเขาของศูนย   G-BACS   ที่ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลจากแบบสํารวจ  
ดานงบประมาณสนับสนุน   ปรากฏผลดังตารางที่  11   ดังนี้ 
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ตารางที่  11  ขอมูลดานงบประมาณสนับสนุน ศูนย G-BACS 
N = 27 

รายการ จํานวน จํานวน 
ศูนย G-BACS รอยละ 

งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรรจาก สพท.กจ.2 (บาท) 20,000.00 27 100 
งบประมาณจากโรงเรียนภายในศูนย G-BACS 
(บาท) 

0 
4,000.00 

10,000.00 
100,000.00 

24 
1 
1 
1 

88.90 
3.70 
3.70 
3.70 

งบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานที่เกีย่วของ 
- อบต. (บาท) 

 
 
 

 

 
0 

10,000.00 
15,000.00 

110,000.00 
200,000.00 

 
23 
1 
1 
1 
1 

 
85.20 
3.70 
3.70 
3.70 
3.70 

- สวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(บาท) 

0 
5,000.00 

30,000.00 
40,000.00 

200,000.00 

22 
1 
2 
1 
1 

81.50 
3.70 
7.40 
3.70 
3.70 

 
จากตารางที่  11  พบวาดานงบประมาณสนับสนุน ทุกศูนย G-BACS ไดรับงบประมาณจาก

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2   ศูนย G-BACS  ละ 20,000 บาท   ศูนย G-BACS  
สวนใหญ ไมไดรับงบประมาณสนับสนุนจากภายนอก     มีเพียงศูนย G-BACS จํานวน  3 ศูนยที่
ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากโรงเรียนภายในศูนยฯ  เปนเงิน  4,000.00 บาท  10,000.00  บาท 
และ 100,000.00  บาท  ตามลําดับ  คิดเปนรอยละ 11.10   และมีศูนย G-BACS   จํานวน  4  ศูนย  ที่
ไดรับการสนับสนุนจาก องคการบริหารสวนตําบล  เปนเงิน 10,000.00  บาท   15,000.00  บาท   
110,000.00  บาท และ  200,000.00  บาท ตามลําดับ   คิดเปนรอยละ  14.80   และ มีศูนย G-BACS  
จํานวน 5 ศูนย ที่ไดรับงบประมาณการสนับสนุนจากสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เปน
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เงิน  5,000.00 บาท  30,000.00  บาท  40,000.00  บาท และ 200,000.00  บาท ตามลําดับ   คิดเปน
รอยละ 18.50     

 
การวิเคราะหดานปจจัยนําเขาของศูนย   G-BACS   ที่ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลจากแบบสํารวจ  

ดานสื่อการเรียนการสอน   ปรากฏผลดังตารางที่  12   ดังนี้ 
 
ตารางที่  12  ขอมูลดานสื่อการเรียนการสอน    

N = 27 

รายการ จํานวน จํานวน 
ศูนย G-BACS รอยละ 

ส่ือการเรียนการสอนที่ใหบริการแกโรงเรียน 
- ส่ือ CAI (ชุด) 

 
 

- เครื่องฉาย Projector (เครื่อง) 
 
- เครื่องคอมพิวเตอร (เครื่อง) 

 
 

- อุปกรณกฬีา (ชุด) 
 

- หนังสือ (ชุด) 

 
0 
1 
5 
0 
1 
0 
1 
5 
0 
1 
0 
5 

 
24 
2 
1 

26 
1 

25 
1 
1 

26 
1 

26 
1 

 
88.90 
7.40 
3.70 

96.30 
3.70 

92.60 
3.70 
3.70 

96.30 
3.70 

96.30 
3.70 

 
       จากตารางที่  12  พบวา ในดานสื่อการเรียนการสอนที่ใหบริการแกโรงเรียนภายในศูนยฯ    
มีศูนย   G-BACS   จํานวน 3 ศูนย  ที่มีส่ือ CAI สําหรับใหบริการ คิดเปนรอยละ 11.10   มีศูนย G-BACS 
จํานวน  1 ศูนย ไดใหบริการเครื่องฉายโปรเจ็คเตอร (Projector)   คิดเปนรอยละ  3.70    มีศูนย  G-BACS   
จํานวน 2 ศูนย ไดใหบริการเครื่องคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 7.40     มีศูนย G-BACS   จํานวน 1 ศูนย  
ไดใหบริการอุปกรณกีฬา และหนังสือ  คิดเปนรอยละ 3.70 เทากัน  
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ดานกระบวนการ (process) 
ผลการวิเคราะหการประเมนิดานกระบวนการ  (process)  เปนการประเมินภารกิจของศูนย        

G-BACS โดยแบงออกเปน  4 ดาน คือ  ดานบริหารงานทั่วไป   ดานบริหารงานวิชาการ  ดาน
บริหารงบประมาณ   และดานบริหารงานบุคคล  มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 13 – 17  
 
ตารางที่  13     คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับการประเมนิผลผลศูนย G-BACS   

          ดานกระบวนการ   
N = 27 

รายการ Χ  S.D. ระดับ 
ดานบริหารงานทั่วไป 3.351 .440 ปานกลาง 
ดานบริหารงานวิชาการ 3.059 .502 ปานกลาง 
ดานบริหารงบประมาณ 3.240 .572 ปานกลาง 
ดานบริหารงานบุคคล 2.965 .480 ปานกลาง 

รวม 3.127 .483 ปานกลาง 

 
จากตารางที่  13  พบวา การประเมินศูนย G-BACS   ดานกระบวนการโดยภาพรวม อยูในระดับ   

ปานกลาง (Χ  =  3.127,  S.D. = .483) 

เมื่อแยกพิจารณารายดาน  พบวา   ทุกดานมีผลการประเมินอยู ในระดับ  ปานกลาง เรียงลําดับ
จากมากไปหานอยไดแก     ดานบริหารงานทั่วไป (Χ  =  3.351,   S.D.= .440)   ดานบริหารงบประมาณ                  
(Χ =  3.240,  S.D. = .572 )  ดานบริหารงานวิชาการ (Χ  =  3.059,   S.D.= .502) และ ดานบริหารงาน
บุคคล  (Χ =  2.965,     S.D. = .480)   
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ตารางที่  14   คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับการประเมนิผลผลศูนย G-BACS   
        ดานกระบวนการ ในดานบริหารงานทั่วไป 

           N = 27 
ท่ี รายการ Χ  S.D. ระดับ 

1 ศูนยฯ มีการจัดระบบงานธุรการและการใหบริการแก
โรงเรียน ไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

3.358 .459 ปานกลาง 

2 ศูนยฯ  สามารถใชส่ือและเทคโนโลยีในการประสาน
เครือขายไดอยางมีประสิทธิภาพ 3.475 .466 ปานกลาง 

3 ศูนยฯ มีผูรับผิดชอบใหบริการงานธุรการและงาน
บริการอยางครบถวน 3.370 .489 ปานกลาง 

4 ศูนยฯ จัดสวัสดิการดานตาง ๆ  บริการแกสมาชิกตาม
ความตองการและทั่วถึง 3.203 .521 ปานกลาง 

รวม 3.3519 .440 ปานกลาง 

  

จากตารางที่  14  พบวา การประเมินศูนย G-BACS  ดานกระบวนการ ในดานบริหารงาน
ทั่วไปโดยภาพรวมอยูในระดับ ปานกลาง (Χ  =  3.351, S.D. = .440)    

เมื่อแยกพิจารณารายขอ  พบวา  ทุกดานมีผลการประเมินอยูในระดับปานกลางเชนกัน  
เรียงลําดับจากมากไปหานอยไดแก    ศูนย ฯ  สามารถใชส่ือและเทคโนโลยีในการประสานเครือขาย
ไดอยางมีประสิทธิภาพ (Χ  =  3.475,   S.D. = .466)    ศูนย ฯ มีผูรับผิดชอบใหบริการงานธุรการและ
งานบริการอยางครบถวน (Χ  =  3.370,   S.D. = .489)   ศูนย ฯ มีการจัดระบบงานธุรการและการ
ใหบริการแกโรงเรียนไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ (Χ  =  3.358,  S.D. = .459)  และศูนย ฯ จัด
สวัสดิการดานตาง ๆ  บริการแกสมาชิกตามความตองการและทั่วถึง(Χ  =  3.203,  S.D.= .521) 
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ตารางที่  15  คาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และคาระดบัการประเมินผลผลศูนย G-BACS   
        ดานกระบวนการ ในดานบริหารงานวิชาการ 

N = 27 

ท่ี รายการ Χ  S.D. ระดับ 

1 ศูนยฯ  กําหนดแนวทางการดําเนินงานเพือ่พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนในศนูยฯ 3.271 .460 ปานกลาง 

2 โรงเรยีนในศนูย ฯ รวมกนัดาํเนินงานตามแนวทางการ
พัฒนาคณุภาพการศกึษาของศูนยฯ 3.382 .591 ปานกลาง 

3 ศูนยฯ มกีารศึกษาวเิคราะห วิจัย และพฒันาดานการศึกษา
ที่เปนประโยชนตอการจัดการศึกษาของ โรงเรียนในศูนยฯ 3.092 .564 ปานกลาง 

4  ศูนยฯ มกีารจดัทํา/พัฒนาและใชหลักสูตรสถานศึกษา
รวมกันเพื่อลดภารงานของโรงเรียน 

2.969 .514 ปานกลาง 

5 ศูนยฯ  มกีารจดัทํา พัฒนา และใชส่ือและนวัตกรรมทาง
การศึกษาเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู 

2.975 .492 ปานกลาง 

6  ศูนยฯ  มกีารวัดผล และ ประเมินผลตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในศูนย ฯ อยางตอเนื่อง 2.851 .574 ปานกลาง 

7  ศูนยฯ  มกีารประเมินผลและจัดทํารายงานผลการจัด
การศึกษาของโรงเรียนภายในศูนยฯ 2.901 .592 ปานกลาง 

8 ศูนยฯ  นําผลการประเมินเพื่อใชในการพฒันาและ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษารวมกัน 2.969 .575 ปานกลาง 

9 ศูนยฯ  จัดและสงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยาง
หลากหลาย 3.123 .530 ปานกลาง 

รวม 3.059 .502 ปานกลาง 

  

จากตารางที่  15  พบวา  การประเมินศูนย G-BACS  ดานกระบวนการ ในดานบริหารงาน
วิชาการโดยภาพรวม อยูในระดับ ปานกลาง (Χ  =  3.059,  S.D. = .502)    

เมื่อแยกพิจารณารายขอ  พบวา  ทุกขอมีผลการประเมินอยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดแก  โรงเรียนในศูนย ฯ รวมกันดําเนินงานตามแนวทางการพัฒนา
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คุณภาพการศึกษาของศูนยฯ (Χ  =  3.382,  S.D. = .591)    ศูนยฯ  กําหนดแนวทางการดําเนินงานเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในศูนยฯ (Χ  =  3.271,  S.D. = .460)   ศูนยฯ  จัดและสงเสริม
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางหลากหลาย (Χ  =  3.123,  S.D. = .530)  ศูนยฯ มีการศึกษาวิเคราะห วิจัย 
และพัฒนาดานการศึกษาที่เปนประโยชนตอการจัดการศึกษาของ โรงเรียนในศูนยฯ (Χ  =  3.092,  
S.D. = .564)   ศูนยฯ  มีการจัดทํา พัฒนา และใชส่ือและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อจัดกระบวนการ
เรียนรู (Χ  =  2.975,  S.D.= .492)   ศูนยฯ มีการจัดทํา/พัฒนาและใชหลักสูตรสถานศึกษารวมกันเพื่อ
ลดภารงานของโรงเรียน (Χ =  2.969,  S.D. = .514)   ศูนยฯ  นําผลการประเมินเพื่อใชในการพัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพการศึกษารวมกัน  (Χ  =  2.969,  S.D. = .575)  ศูนยฯ มีการประเมินผลและ
จัดทํารายงานผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนภายในศูนยฯและ ศูนยฯ  มีการวัดผล และ ประเมินผล
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนภายในศูนยฯ อยางตอเนื่อง (Χ  =  2.851,   S.D. 
= .574) 
 
ตารางที่ 16   คาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และคาระดบัการประเมินผลผลศูนย G-BACS   

        ดานกระบวนการ ในดานบริหารงบประมาณ 
 N = 27 

ท่ี รายการ Χ  S.D. ระดับ 

1 
ศูนยฯ จัดทาํแผนพัฒนาการจัดการศกึษาสอดคลองกับ
นโยบาย สพท.กจ. 2 เปาหมาย และความตองการของ
โรงเรยีนโดยใชกระบวนการมีสวนรวม 

3.185 .594 ปานกลาง 

2 ศูนยฯ จัดทาํแผนปฏิบัติราชการ/แนวทางการปฏิบัติภารกจิ
ประจําปเพื่อเปนกรอบทศิทางการปฏิบัติงานของศูนยฯ 3.179 .669 ปานกลาง 

3 ศูนยฯ ใชงบประมาณตามแผนปฏิบัติการอยางครบถวน 3.197 .725 ปานกลาง 
4 ศูนยฯ ดําเนินการบริหารงบประมาณที่ไดรับอยางถูกตอง  3.432 .670 ปานกลาง 

5 ศูนยฯ วางแผนการรับนักเรยีนครอบคลุมประชากรวยั
เรียนสอดคลองกับพื้นที่บริการ 3.259 .561 ปานกลาง 

6 ศูนยฯ จัดทําขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาครบถวน 
ถูกตอง  เปนปจจุบัน 3.191 .522 ปานกลาง 

รวม 3.240 .572 ปานกลาง 
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 จากตารางที่ 16  พบวา   การประเมินศูนย G-BACS  ดานกระบวนการ ในดานบริหาร
งบประมาณ โดยภาพรวมอยูในระดับ ปานกลาง (Χ  =  3.240,  S.D. = .572)   

เมื่อแยกพิจารณารายขอ พบวา  ทุกขอมีผลการประเมินอยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก    ศูนยฯ ดําเนินการบริหารงบประมาณที่ไดรับอยางถูกตอง                 
(Χ   =  3.432,  S.D. = .670)    ศูนยฯ วางแผนการรับนักเรียนครอบคลุมประชากรวัยเรียนสอดคลอง
กับพื้นที่บริการ (Χ   =  3.259,   S.D. = .561)    ศูนยฯ ใชงบประมาณตามแผนปฏิบัติการอยาง
ครบถวน  (Χ  =  3.197 ,   S.D. = .725)     ศูนยฯ จัดทําขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาครบถวน 
ถูกตอง  เปนปจจุบัน (Χ  =  3.191,    S.D. = .522)    ศูนยฯ จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
สอดคลองกับนโยบาย สพท.กจ. 2     เปาหมาย  และความตองการของโรงเรียน โดยใชกระบวนการมี
สวนรวม  (Χ   =  3.185, S.D. = .594)  และ ศูนยฯ จัดทําแผนปฏิบัติราชการ/แนวทางการปฏิบัติ
ภารกิจประจําปเพื่อเปนกรอบทิศทางการปฏิบัติงานของศูนยฯ  (Χ  =  3.179,  S.D. = .669) 
 
ตารางที่  17   คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับการประเมนิผลผลศูนย G-BACS   

        ดานกระบวนการ ในดานบริหารงานบุคคล 
N = 27 

ท่ี รายการ Χ  S.D. ระดับ 

1 ศูนยฯ ใชกระบวนการมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนา
ดานบุคลากรในโรงเรียนในศูนยฯ 3.339 .540 ปานกลาง 

2 ศูนยฯ จัดการชวยเหลือหมนุเวยีนครูในสาขาวิชาที่ขาด
แคลนแกโรงเรียนภายในศูนยฯ 

2.506 .594 ปานกลาง 

3 ศูนยฯ นําภูมิปญญาทองถ่ินและวิทยากรบุคคลภายนอก
เพื่อชวยสอน 2.648 .570 ปานกลาง 

4 ศูนยฯ แกปญหาขาดแคลนครูโดยการนํานักเรยีนไปเรยีนใน
โรงเรียนที่พรอม 2.382 .556 นอย 

5 ศูนยฯ ดําเนินการสงเสริมและจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร
รวมกันดวยวิธีการที่หลากหลายเพื่อพัฒนาสูความเปนมืออาชีพ 3.216 .540 ปานกลาง 

6 ศูนยฯ จัดกจิกรรมเพื่อสรางความสัมพันธ สามัคคี 
ระหวางโรงเรยีนและระหวางศูนยฯ 3.697 .523 มาก 

รวม 2.965 .480 ปานกลาง 
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 จากตารางที่ 17  พบวา   การประเมินศูนย G-BACS  ดานกระบวนการ ในดานบริหารงาน
บุคคลโดยภาพรวม อยูในระดับ ปานกลาง (Χ =  2.965,   S.D. = .480)   

เมื่อแยกพิจารณารายขอ  พบวา  ศูนยฯ จัดกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธ สามัคคี ระหวาง
โรงเรียนและระหวางศูนยฯ  มีผลการประเมินอยูในระดับมาก (Χ  =  3.697, S.D. = .523) รองลงมา
คือ ศูนยฯ ใชกระบวนการมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาดานบุคลากรในโรงเรียนในศูนยฯ   ( Χ  
=  3.339,  S.D. = .540)     ศูนยฯ ดําเนินการสงเสริมและจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรรวมกนัดวยวธีิการ
ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาสูความเปนมืออาชีพ (Χ  =  3.216, S.D. = .540)     ศูนยฯ นําภูมิปญญา
ทองถ่ินและวิทยากรบุคคลภายนอกเพื่อชวยสอน (Χ =  2.648,  S.D. = .570)     และ ศูนยฯ จัดการ
ชวยเหลือหมุนเวียนครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลนแกโรงเรียนภายในศูนยฯ (Χ =  2.506,  S.D.= .594)    
มีผลการประเมินอยูในระดับปานกลาง    สวนศูนยฯ แกปญหาขาดแคลนครูโดยการนํานักเรียนไปเรียน
ในโรงเรียนที่พรอม    มีผลการประเมินอยูในระดับนอย (Χ  =  2.382,  S.D.= .556)  ตามลําดับ   
 

ดานผลผลิต (product) 
การวิเคราะหดานผลผลิตของศูนย   G-BACS   ที่ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม  

ปรากฏผลดังตารางที่  18  ดังนี้ 
 
ตารางที่  18   คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับการประเมนิผลผลศูนย G-BACS   

        ดานผลผลิต 
N = 27 

ท่ี รายการ Χ  S.D. ระดับ 

1 
การดําเนินงานของศูนยฯ สามารถเปนศูนยกลางในการ
ประสานงานธุรการระหวางสพท.กจ.2 และโรงเรียนใน
ศูนยฯ อยาง ทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ 

3.530 .523 มาก 

2 
 ศูนยฯ สามารถใชส่ือ เทคโนโลยีในการติดตอส่ือสาร
ไดอยางทั่งถึงสะดวก คลองตัวรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

3.592 .539 มาก 

3  การใหบริการของศูนยฯ สามารถลดระยะเวลาและ
งบประมาณของ สพท.กจ2 และโรงเรียน 3.475 .636 ปานกลาง 
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ตารางที่  18 (ตอ) 

ท่ี รายการ Χ  S.D. ระดับ 

4 การดําเนินงานของศูนยฯ กอใหเกดิการรวมมือดาน
วิชาการและทรัพยากรเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 

3.370 .541 ปานกลาง 

5 การพัฒนาบุคลากรของศูนยฯ มีสวนผลักดนัให
โรงเรียนมีระดบัคุณภาพ สูงขึ้น 3.444 .482 ปานกลาง 

6  การดําเนินงานของศูนยฯ กอใหเกดิความสามัคคี เอื้อ
อาทร และเสียสละเพื่อชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 3.802 .443 มาก 

7 การจัดสวัสดกิารตาง ๆ กอใหเกิดความพึงพอใจและ
ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครู 3.623 .532 มาก 

8 
 ศูนยฯมีขอมูลสารสนเทศที่ครบถวน เปนปจจุบันและ
เพียงพอตอการบริหารจัดการและบริการแกบุคคล
ทั่วไป 

3.296 .617 ปานกลาง 

9 ผูรับบริการมีความพึงพอใจในการดําเนนิงานและการ
ใหบริการของศูนยฯ 3.500 .663 มาก 

รวม 3.515 .504 มาก 
 
 จากตารางที่ 18  พบวา การประเมินศูนย G-BACS  ดานผลผลิตโดยภาพรวม อยูในระดับ 
มาก  (Χ =  3.515,  S.D. = .504)    

เมื่อแยกพิจารณารายขอ พบวา  ขอที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  เรียงลําดับจากมากไปหานอย 
ไดแก  การดําเนินงานของศูนยฯ กอใหเกิดความสามัคคี เอื้ออาทร และเสียสละเพื่อชวยเหลือซ่ึงกัน
และกัน (Χ =  3.802 , S.D. = .443)  การจัดสวัสดิการตาง ๆ กอใหเกิดความพึงพอใจและขวัญกําลังใจ
ในการปฏิบัติงานของครู (Χ =  3.623,  S.D. = .532)    ศูนยฯ สามารถใชส่ือ เทคโนโลยี ในการ
ติดตอส่ือสารไดอยางทั่งถึงสะดวก คลองตัวรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (Χ =  3.592,  S.D.= .539)   
การดําเนินงานของศูนยฯ สามารถเปนศูนยกลางในการประสานงานธุรการระหวางสพท.กจ.2 และ
โรงเรียนในศูนยฯ อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ (Χ =  3.530,  S.D. = .523)    และผูรับบริการมีความ
พึงพอใจในการดําเนินงานและ   การใหบริการของศูนยฯ (Χ =  3.500,   S.D. = .663)    
 สวนขอที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง เรียงจากมากไปหานอย ไดแก  การใหบริการของ
ศูนยฯ สามารถลดระยะเวลาและงบประมาณของ สพท.กจ2 และโรงเรียน (Χ   =  3.475 ,   S.D. = .636)   
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การพัฒนาบุคลากรของศูนยฯ มีสวนผลักดันใหโรงเรียนมีระดับคุณภาพสูงขึ้น (Χ  =  3.444   S.D.  
= .482)    การดําเนินงานของศูนยฯ กอใหเกิดการรวมมือดานวิชาการและทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (Χ   =  3.370   S.D. = .541)   และ ศูนยฯมีขอมูลสารสนเทศที่ครบถวน เปนปจจุบันและ
เพียงพอตอการบริหารจัดการและบริการแกบุคคลทั่วไป   (Χ  =  3.296   S.D. = .617)     

 
 
 
 

ตอนที่  3 
แนวทางในการพัฒนาศูนย G-BACS    

 
การวิเคราะหแนวทางในการพัฒนาศูนย G-BACS   ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดาน

กระบวนการ และดานผลผลิต   ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหโดยวิธีวิเคราะหเนื้อหา(content analysis) 
จากคําถามปลายเปด และจากการสัมภาษณ ศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบศูนย G-BACS  โดยใชแบบ
สัมภาษณแบบไมมีโครงสราง  สรุปเปนรายดานดังนี้ 

 
แนวทางในการพัฒนาศูนย G-BACS 

1. ดานบริบท 
1. ศูนยฯควรมีอาคารหรือหองทําการที่เหมาะสม และเปนเอกเทศ เหมาะสมกับ

การปฏิบัติงานตามภารกิจของศูนยฯ 
2. จํานวนโรงเรียนในศูนยฯ มากเกินนั้น  ควรปรับระบบการบริหารจัดการ

ภายในศูนยใหมีความสอดคลองกับภารกิจ โดยมีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ใหการสนับสนุน 

3. มีเพียงสวนนอยที่มีความเห็นวาควรแยกศูนยฯ ออกเปนศูนยใหมเพื่อลด
จํานวนโรงเรียนในแตละศูนยฯลง   

2.  ดานปจจัยนําเขา 
 2.1 ดานบุคลากร    

1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ควรแตงตั้งบุคลากรรับผิดชอบ
งานดานการบริหารจัดการศูนย G-BACS โดยตรง  
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2. หากไมมีบุคลากรมาปฏิบัติงานได  ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อจางเจาหนาที่
ประจําศูนยฯ เพื่อใหบริการ ประสานงานอํานวยความสะดวกแกสมาชิก 

3. เพิ่มครูใหครบตามเกณฑ 
4. ควรสงเสริมใหครูมีการพัฒนาตนเองใหมากขึ้น 
5. ควรมีการประสานงานกับองคการบริหารสวนตําบล เพื่อขอรับการสนับสนุน

ดานงบประมาณในการจางครูอัตราจางสอน 
6. ควรมีการประสานงานกับสถาบันราชภัฏ เพื่อขอนักศึกษามาฝกสอนใน

โรงเรียนที่ขาดแคลนครู 

2.2 ดานงบประมาณ 
1.    สํานักงานเขตพื้นที่   การศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ควรจัดสรรงบประมาณให

เพียงพอและสอดคลองกับภาระงาน ที่มอบหมายใหศูนย G-BACS ปฏิบัติ 

2.3 ดานวัสดุอุปกรณ 
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2   ควรสนับสนุนงบประมาณ

เพื่อจัดซ้ือ หรือจัดสรรครุภัณฑ วัสดุอุปกรณ เชน เครื่องฉาย LCD และอื่น ๆ 
ตามความจําเปนแกการใชงาน  รวมทั้งการใชระบบ ICT ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2   ควรมีนโยบายที่ชัดเจน
เกี่ยวกับ การนําเงินอุดหนุนของโรงเรียนมาใชตามสัดสวนเพื่อจัดหาดานวัสดุ
อุปกรณไวที่ศูนย G-BACS 

3. ควรมีการระดมทุนเพื่อจัดหาคอมพิวเตอร อุปกรณตอพวงในการใชงานเปน          
เอกเทศโดยไมตองพึ่งพาโรงเรียนที่เปนที่ตั้งของศูนย ฯ 

2.4 ดานการบริหารจัดการ 
1. ผลสําเร็จจะเกิดจากความรวมมือของคณะกรรมการศูนยฯเปนหลัก  ดังนั้น ควร

มีการกําหนดโครงสรางการบริหารใหชัดเจน  มีการแบงกลุมเชน งานวิชาการ                          
กิจกรรมนักเรียน พัฒนาบุคลากร และสวัสดิการกลุม 

2. ควรแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบที่ชัดเจนภายในศูนยฯ  
3. จัดกรอบแนวทางการบริหารจัดการ   การนิเทศ  ติดตามประเมินผล  
4. ควรกําหนดมาตรฐานของศูนยฯ  พรอมตัวช้ีวัดความสําเร็จที่ชัดเจน    
5. ควรมอบอํานาจใหศูนยฯ มีบทบาทมากกวานี้     
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6. การจัดตั้งศูนยฯ มีเจาหนาที่บริหารจัดการศูนยฯที่เปนเอกเทศ 
7. ผูอํานวยการศูนย G-BACS ควรไดรับการมอบอํานาจบางประการเพื่อประโยชน

ในการบริหารจัดการ มีอํานาจในการสั่งการ 
8. ใหผูอํานวยการศูนยฯ  แตงตั้งคณะอนุกรรมการฝายตางๆในการบริหารจัดการ     

ศูนย G-BACS  ได  ซ่ึงสวนมากจะใชเปนที่ประชุมของคณะกรรมการ หรือ
ผูบริหารโรงเรียนในศูนยฯ 

3. ดานกระบวนการ 
3.1  ดานการบริหารทั่วไป 

1. ควรมีการจัดทาํขอมูลสารสนเทศ เพื่อเปนศูนยขอมูลของศูนย G-BACS 
2. ควรมีเจาหนาที่ประสานงานใหบริการโรงเรียนตาง ๆโดยเฉพาะ  
3. พัฒนาระบบอนิเตอรเน็ต (Internet) ใหสามารถเชื่อมตอขอมูลขาวสาร 
4. ควรจัดใหมีเจาหนาที่ใหบริการดานธุรการ โดยข้ึนตรงกับผูอํานวยการศูนยฯ   
5. มีการจัดอบรมเจาหนาที่ประจําศูนย G-BACS ใหมีความรูและทักษะดานการ

ใชเครื่องมือส่ือสาร และระบบสํานักงานอิเลคทรอนิคส (E-Office)   ใหใช
งานไดอยางมคีุณภาพ  

6. จัดสรรคอมพิวเตอรแกศูนย G-BACS เพื่อใชกับศูนยฯโดยตรง 
7. ควรกําหนดมาตรฐานและตวัช้ีวัดของการบริหารงานทั่วไปใหชัดเจน   
8. ควรมีการสํารวจความตองการเพื่อจัดทํากรอบและแนวทางการดําเนนิงาน

ของศูนยฯ  รวมทั้งควรเรงรัดใหมกีารจัดสวัสดิการในระดับศูนย G-BACS   

 3.2 ดานบริหารงานวชิาการ 
1. ศูนย G-BACS ควรมีการจัดทําแผนในการพัฒนางานวิชาการโดยการมสีวน

รวมของสมาชิกใหชัดเจน 
2. ควรกําหนดหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรตามความจําเปน 
3. ควรมีการจัดทาํกรอบแนะแนวทางการดําเนินงานวิชาการของศูนยฯใหชัดเจน  
4. กําหนดมาตรฐานและตวัช้ีวดัความสําเร็จของ การบริหารงานวิชาการของศูนย  

G-BACS  
5. กําหนดกรอบ/แนวทางดําเนนิงานในการจดัทําหลักสูตร การใช และ

ประเมินผลและบทบาทของผูที่เกี่ยวของ 
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6. ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนางานวิชาการตามความตองการของครูอยาง
เพียงพอ  

7. ควรพัฒนาครูภายในศูนยฯดานการวัดและประเมินผล ดานการใชและผลิตสื่อฯ  
8. มีการนิเทศติดตามการดําเนนิงานอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ   
9. จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยเนนดานคุณธรรม จริยธรรมเปนสําคัญ โดยเขียน

โครงการพัฒนาครูในศูนยฯเพื่อเพิ่มความรูและทักษะในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนใหกับนักเรียน  

10. ควรระดมทรพัยากรจากภาคสวนอื่นๆ เพือ่พัฒนางานวชิาการในแตละศูนยฯ  
11. ควรจัดประชุมทางวิชาการบอย ๆ     
12. ควรมีการทบทวนปรับปรุงหลักสูตรกิจกรรมการเรียนรู การวัดผล ส่ือ

นวัตกรรมรวมกันทุก ๆ ป   
13. ควรมีการจัดทาํรายงานโครงการในระดับศนูย G-BACS เมื่อส้ินปการศึกษา     

3.3 ดานการบริหารงบประมาณ 
1. ควรมีการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานใหชัดเจน ทั้งเรื่องการวางแผน การ

รับนักเรียนรวมกัน   การดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. มีการกําหนดมาตรฐานและตัวช้ีวัดความสําเร็จหรือเปาหมายในการทํางาน  
3. ควรมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย G-BACS 

อยางเหมาะสม และสอดคลองกับภารกิจ   
4. โรงเรียนในศูนยฯ ควรมีการระดมทรัพยากรเพื่อใชในกิจกรรมของศูนยฯใน

ภาพรวม   
5. มีการประสานงานเพื่อรวมกันจัดทําขอมูลสารสนเทศ รวมทั้งขอมูลการรับ

นักเรียนในระดับ  G-BACS  เพื่อใหสามารถจัดบริการการศึกษาไดอยางทั่วถึง    
6. ควรจัดใหมีการประชุมสัมมนาวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมกัน

ใหเปนระบบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

3.4 ดานการบริหารงานบคุคล   
1. ทุกศูนย  G-BACS ตองการใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2  

ชวยเหลือสนับสนุนดานบุคลากรที่ขาดแคลน เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน  
2. จัดกิจกรรมสงเสริมใหครูมีการพัฒนาตนเอง  
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3. ควรมีการจัดทําโครงการหมุนเวียนครูสาขาที่ขาดแคลน  โดยเฉพาะจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนเปนคาตอบแทนหรือชวยเหลือคาพาหนะเดินทาง  หรือ
การจูงใจโดยการประกาศเกียรติคุณในการเสียสละ  หรือประสานงาน          
กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อชวยสนับสนุนงบจางครูในโรงเรียนที่  
ขาดแคลน 

4. ดานผลผลิต 
1. ศูนย  G-BACS สามารถเปนศูนยกลางในการประสานงานไดอยางเหมาะสม 

คลองตัว สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและงบประมาณที่ใชในการเดินทาง 
เพื่อติดตอราชการกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2   บางแหง
ใชการฝากใหรับ-สงเอกสารของโรงเรียนในเครือขาย  

2. ศูนย  G-BACS สามารถประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือ
หนวยงานอื่น เพื่อทํากิจกรรมของศูนยฯ   

3. มีเพียงสวนนอยที่เห็นวา การดําเนินการยังไมเปนที่พึงพอใจของผูมีสวน
เกี่ยวของ  ระบบ e-Office มีปญหาในบางชวง  ทําใหเครือขายไมสามารถสง
งานไดตามกําหนดเวลา   

4. ควรมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการเชื่อมตอเครือขายการสื่อสารใหทันสมัย
ยิ่งขึ้น  รวมทั้งการใชทรัพยากรรวมกันในดานวัสดุ อุปกรณ  อาคารสถานที่  
หองปฏิบัติการ  สนามกีฬา   

5. ควรเพิ่มการประสานการขอรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ใหมากขึ้น   

6. ในดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาควรพัฒนาความรวมมือในดานการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กีฬา และดานสวัสดิการ    

7. ในดานประสิทธิภาพของระบบขอมูลสารสนเทศ  ควรมีการปรับขอมูลให
ถูกตองเปนปจจุบัน และนําขอมูลสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในศูนยฯ   

8. ดานคุณภาพผูเรียนของสถานศึกษาในศูนยฯ ควรเรงรัด พัฒนากระบวนการ
เรียนรูดานการอาน เขียน   คิดคํานวณ และการคิดวิเคราะห   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี 5 

 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเร่ือง “การประเมินศูนยประสานการบริหารราชการโรงเรียนขั้นพื้นฐาน 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี  เขต 2”    มีวัตถุประสงคเพื่อทราบผลการประเมินศูนย    
ประสานการบริหารราชการโรงเรียนขั้นพื้นฐาน  และแนวทางในการพัฒนาศูนยประสานการ
บริหารราชการโรงเรียนขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2    ดวย
วิธีการประเมินตามรูปแบบซิป (CIPP Model) โดยใชศูนย G-BACS สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาญจนบุรี เขต 2   เปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis)  จํานวน 27 ศูนย    เครื่องมือท่ีใช
ในการวิจัยแบงออกเปน    3 ชุด   ชุดที่ 1 เปนแบบสํารวจ    ดานบริบท (context)  และดานปจจัย
นําเขา  (input)    โดยผูวิจัยเปนผูเก็บขอมูลดวยตนเอง   ชุดที่ 2  เปนแบบสอบถาม ดานบริบท 
(context)  ดานปจจัยนําเขา  (input)    ดานกระบวนการ (process)    และดานผลผลิต (product)   
ผูใหขอมูลประกอบดวย ผูอํานวยการศูนย  จํานวน  1 คน    เลขานุการศูนย  จํานวน   1 คน   
กรรมการบริหารศูนยที่เปนผูบริหารสถานศึกษา จํานวน  2  คน และกรรมการบริหารศูนยที่เปน
ครูผูสอน  จํานวน  2 คน  รวมศูนยละ  6 คน    รวมผูใหขอมูลท้ังสิ้น  162  คน  และชุดที่ 3  เปน
แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง  ดานกระบวนการ (process)    และดานผลผลิต (product)    ผูให
ขอมูลประกอบดวยศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบศูนย G-BACS   จํานวน  19 คน  สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล คือ  คาความถี่ (ƒ)  คารอยละ (%) คาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
การวิเคราะหเนื้อหา  (content analysis)  
 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหผลการประเมินศูนย G-BACS สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบรีุ เขต 2    
ในดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต สรุปผลตามวัตถุประสงคของการ
วิจัย ดังนี้ 

ผลการประเมินศูนย G-BACS สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2  พบวา
ภาพรวมของการประเมินผลศูนย G-BACS   อยูในระดับ ปานกลาง   แตเมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา ดานผลผลิต และดานบริบท มีผลการประเมินอยูในระดับ มาก   สวนดานปจจัยนําเขา  และดาน
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กระบวนการ มีผลการประเมินอยูในระดับ ปานกลาง ตามลําดับ เมื่อพิจารณารายขอในแตละดาน สรุปได
ดังนี้ 

1. ดานบริบท 
 ผลการประเมินศูนย G-BACS สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ในดาน
บริบทในภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  จํานวนโรงเรียนภายในศูนย
มีความเหมาะสม  ที่ตั้งของศูนยมีความเหมาะสม สามารถติดตอส่ือสารทั้งชองทางปกติ และใช ICT 
ไดสะดวกและรวดเร็ว และการคมนาคมระหวางศูนยถึงโรงเรียน ระหวางศูนย ถึง สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีความคลองตัวสะดวก รวดเร็ว   ศูนย G-BACS  เปนศูนยกลาง
ประสานงานติดตอส่ือสารระหวาง สพท.กจ.2 และโรงเรียนในศูนยฯและองคกรภายนอก  และ
ระเบียบศูนยฯ เปดโอกาสใหโรงเรียนภายในศูนยฯ มีการรวมมือชวยเหลือกันในดานบุคลากรเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีผลการประเมินอยูในระดับมากตามลําดับ       สวนผลการประเมินใน
รายขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางไดแก ระเบียบศูนย ฯ กําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการไวชัดเจน เพียงพอและเหมาะสม  เปดโอกาสใหโรงเรียนภายในศูนยฯมีการ
รวมมือชวยเหลือกันในดานสื่อ วัสดุ อุปกรณ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เปดโอกาสใหโรงเรียน
ภายในศูนยฯ มีสวนรวมในการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา    ชุมชน  
ศูนยฯ G-BACS อ่ืนใหการสนับสนุน ชวยเหลือ ร.ร. / ศูนยฯ ในดานตาง ๆ ตามลําดับ โดย รายขอ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ใหการสนับสนุนและกระจายอํานาจใหศูนยอยาง
เพียงพอและเหมาะสมมีคาเฉลี่ยระดับปานกลางมีคานอยที่สุด   
 ผลการสํารวจขอมูลด านบริบท พบวา จํานวนโรงเรียนในศูนย G-BACS อยูระหวาง     
5 – 15 โรงเรียน โดยศูนยที่มีจํานวนโรงเรียนนอยที่สุด 5 โรง มี  3  ศูนย G-BACS และมากที่สุด    
15  โรง  มี  1 ศูนย G-BACS     ดานระยะทางจากศูนย G-BACS ถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2  อยูระหวาง 4 – 120 กิโลเมตร โดยศูนยที่อยูใกลที่สุดระหวาง 4 – 10 กิโลเมตร  
จํานวน   2  ศูนย   อยูระหวาง  41 - 50  กิโลเมตร  จํานวน  5 ศูนย  และที่อยูไกลที่สุดระหวาง       
91- 120 กิโลเมตร จํานวน  1 ศูนย  
 ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นจากคําถามปลายเปดปญหาและแนวทางในพัฒนา
ศูนย G-BACS  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ดานบริบท พบวา  ผูใหขอมูล
เสนอแนะแนวทางควรมีอาคารหรือสถานที่ทําการที่เปนที่ตั้งของ G-BACS เปนเอกเทศเพื่อสะดวก
ในการติดตอส่ือสารและการใหบริการตามภารกิจ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
ควรใหการสนับสนุนและการกระจายอํานาจใหศูนยอยางเหมาะสม  ควรมีกิจกรรมการชวยเหลือ
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สนับสนุนกันระหวางศูนย G-BACS ระหวางโรงเรียน และ ชุมชน  ควรมีการปรับปรุงระเบียบของ
ศูนยใหเอื้อตอการระดมทรัพยากรระหวางกันเพื่อใชในการรวมพัฒนาโรงเรียนในศูนย G-BACS 

2. ดานปจจัยนําเขา 
 ผลการประเมินศูนย G-BACS สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ในดาน
ปจจัยนําเขาผลการประเมินภาพรวมอยูในระดับปานกลาง แตเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามี
คาเฉลี่ยระดับมาก ไดแก   ศูนย G-BACS  ใชกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวม รวมคิด รวมทํา และ
รวมตัดสินใจ     คณะกรรมการฯ มีความรูความสามารถที่เพียงพอจะดําเนินงานตามภารกิจใหบรรลุ
วัตถุประสงค    คณะกรรมการฯ มีความตั้งใจ และมีความรับผิดชอบในบทบาทหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย     คณะกรรมการฯ มีความเขาใจในบทบาทหนาที่และภารกิจของศูนยฯ     คณะกรรมการมี
จํานวนตามที่กําหนดเพียงพอและเหมาะสม   และคณะกรรมการ ไดรับการแตงตั้งและมอบหมาย
หนาที่ความรับผิดชอบอยางชัดเจน ตามลําดับ     สวนดานที่มีคาเฉลี่ยระดับปานกลางไดแก      ศูนยฯ 
มีการจัดระบบการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ   มีการจัดโครงสรางการบริหารศูนยอยางชัดเจน และ
เหมาะสม    การจัดสภาพแวดลอมภายในเหมาะสมเอื้อตอการปฏิบัติงานและใหบริการ  ศูนยมี
ความพรอมดานวัสดุ อุปกรณ เทคโนโลยีที่พอเพียงและทันสมัยเอื้อตอการปฏิบัติงานตามภารกิจ   
ศูนยมีความพรอมดานสื่อ วัสดุ อุปกรณ ที่เพียงพอและทันสมัยเพื่อใหบริการแกโรงเรียนภายใน
ศูนย   สามารถระดมทรัพยากรจากภายนอกเพื่อดําเนินภารกิจของศูนย   และ ศูนยสามารถนํา
งบประมาณบางสวนจากโรงเรียนภายในศูนยเพื่อจัดโครงการพัฒนารวมกัน  ตามลําดับ   และ ศูนย
ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 2 เพียงพอ มีคาเฉลี่ย
อยูระดับนอย  
 ผลการสํารวจขอมูลด านปจจัยนําเขา เกี่ยวกับขอมูลบุคลากร ทรัพยากรวัตถุ เทคโนโลยี 
และงบประมาณของ ศูนย G-BACS    พบวาความพรอมดานเครื่องใชสํานักงานในศูนย G-BACS   
สวนใหญ มีเครื่องคอมพิวเตอร  โทรศัพท  เครื่องปริ้นท  เครื่องคอมพิวเตอรที่ตอ internet ได และ 
โตะ-เกาอี้ทํางาน  G-BACS  ละ 1 เครื่อง และมากกวารอยละ 50 ที่ขาดเครื่องถายเอกสาร เครื่อง
สแกนเนอร และตูเก็บเอกสาร       ดานบุคลากรพบวาศูนย G-BACS  มีจํานวนคณะกรรมการบริหาร
ศูนยอยูระหวาง 8 – 23 คน โดยศูนย G-BACS  มีคณะกรรมการ จํานวน 12  คน 8  ศูนย  และ
มากกวา 15 คน จํานวน 5 ศูนย     ดานงบประมาณพบวา ทุกศูนย G-BACS  ไดรับงบประมาณจาก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2   ศูนย ละ 20,000  บาท        มีเพียง  3  ศูนย G-BACS   
ที่ไดรับงบประมาณจากโรงเรียนภายในศูนย ตั้งแต 4,000 – 100,000 บาท  และมี 4 ศูนย ไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบล ตั้งแต 10,000 – 200,000 บาท  และไดรับ
งบประมาณการสนับสนุนจากสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน  5  ศูนย    ในดาน
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ส่ือการเรียนการสอนที่ใหบริการแกโรงเรียน พบวาสวนใหญไมไดรับบริการ มีเพียง3  ศูนย ไดรับ
บริการสื่อ CAI    เครื่องฉาย Projector   จํานวน 1 ศูนย   เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน  2  ศูนย  
อุปกรณกีฬา จํานวน 1 ศูนย    และ หนังสือ จํานวน 1  ศูนย G-BACS   
 ผลการวิเคราะหขอมูลคําถามปลายเปดปญหาและแนวทางในการพัฒนาศูนย G-BACS  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ดานปจจัยนําเขา  ดานบุคลากร พบวา ผูใหขอมูล
สวนใหญมีความคิดเห็นสอดคลองกันวาทุกศูนยไมมีบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรงใชครูใน
โรงเรียนที่ตั้งศูนยปฏิบัติหนาที่ใหบริการ มีการดําเนินการในรูปคณะกรรมการ  และมีความคิดเห็น
วาสํานักงานเขตพื้นที่กาญจนบุรี เขต 2  ควรแตงตั้งบุคลากรรับผิดชอบโดยตรง  หรือจัดสรร
งบประมาณเพื่อจางเจาหนาที่ประจําศูนยเพื่อใหบริการแกสมาชิก  ประสานงานอํานวยความสะดวก
ในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม  ในสวนของโรงเรียนควรหาแนวทางในการเพิ่มครูใหครบตามเกณฑ
โดยเฉพาะสาขาวิชาที่ขาดแคลน  สงเสริมใหครูมีการพัฒนาตนเองมากขึ้น ประสานงานกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเพื่อสนับสนุนงบประมาณเพื่อจางครูอัตราจางสอน ประสานงานสถาบัน    
ราชภัฎเพื่อใหนักศึกษาฝกสอนในโรงเรียนที่ ขาดแคลน      ดานงบประมาณ  พบวา สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ควรจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอกับภารงานที่มอบหมายใหศูนย     
G-BACS  โดยเฉพาะเพื่อใชในการแกปญหาดานคุณภาพนักเรียน และพัฒนางานวิชาการโรงเรียน
เครือขายของศูนย  โรงเรียนในศูนยควรจะนํางบประมาณจากของโรงเรียนเพื่อรวมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษารวมกัน ตลอดจน รวมกันระดมทรัพยากรจากภายนอกเพื่อดําเนินภารกิจของศูนยใหบรรลุ
วัตถุประสงค    ผลการสัมภาษณปจจัยนําเขา  ดานวัสดุอุปกรณ พบวา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 ควรสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดหา หรือจัดสรรครุภัณฑ วัสดุอุปกรณ ที่จําเปน
และทันสมัย เชน เครื่องฉาย LCD และอื่นๆ การใชระบบ ICT ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ควร
มีการรวมระดมทรัพยากรเพื่อจัดหาคอมพิวเตอร อุปกรณตอพวงในการใชงานเปนเอกเทศ ควรมี
การวางแผนการใชทรัพยากร ส่ือ วัสดุอุปกรณรวมกันระหวางโรงเรียนใน ศูนย G-BACS หรือ 
ระหวาง ศูนย G-BACS โดยโรงเรียนที่มีความพรอมมากกวาชวยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนหรือมี
ความพรอมนอยกวา  ดานการบริหารจัดการ ผูใหขอมูลแสดงความคิดเห็นวา ควรมีการกําหนด
โครงสรางการบริหารของศูนย G-BACS   จัดระบบงานหรือภารกิจที่มอบหมายใหศูนยรับผิดชอบ
ชัดเจนในดานงานบริหารทั่วไป งานวิชาการ งบประมาณ และดานบริหารงานบุคคล  ใหสอดคลอง
กับสภาพความพรอมของแตละศูนยฯ   พัฒนาศูนยฯใหมีศักยภาพใกลเคียงกัน กําหนดกรอบ
มาตรฐานของศูนยพรอมตัวช้ีวัดความสําเร็จในแตละดานที่ชัดเจน มีการติดตามประเมินผลเปน
ระยะอยางตอเนื่องโดยเฉพาะดานวิชาการ และมีการจัดทํารายงานผลการบริหารจัดการศูนย G-BACS 
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3. ดานกระบวนการ 
 ผลการประเมินศูนย G-BACS สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ในดาน
กระบวนการ พบวา ภาพรวม และ รายดาน อยูในระดับปานกลาง โดยกระบวนการดานบริหารงาน
ทั่วไป มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงไปไดแกดานบริหารงบประมาณ ดานบริหารงานวิชาการ โดย
กระบวนการดานบริหารงานบุคคลมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด    เมื่อแยกพิจารณารายขอในแตละดาน พบวา  

 3.1 ดานบริหารทั่วไป 
                        ผลการประเมินกระบวนการ ดานบริหารงานทั่วไปทั้งภาพรวมและรายขออยูใน
ระดับปานกลาง  โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดแก    ศูนยสามารถใชส่ือและเทคโนโลยี
ในการประสานเครือขายไดอยางมีประสิทธิภาพ   ศูนยมีผูรับผิดชอบใหบริการงานธุรการและงาน
บริการอยางครบถวน    ศูนยมีการจัดระบบงานธุรการและการใหบริการแกโรงเรียนไดอยางทั่วถึงและ
มีประสิทธิภาพ  และศูนย จัดสวัสดิการดานตาง ๆ  บริการแกสมาชิกตามความตองการและทั่วถึง 
ตามลําดับ 

         ผลการวิเคราะหขอคําถามปลายเปดและการสัมภาษณแนวทางพัฒนากระบวนการ
ศูนย G-BACS  ดานบริหารงานทั่วไป พบวา ศูนย G-BACS ควรมีการจัดสวัสดิการในระดับศูนย    
G-BACS ใหครบทุกศูนยฯ  เชน สวัสดิการเงินกูของศูนย G-BACS    ควรมีเจาหนาที่ประสานงาน
ใหบริการโรงเรียนตาง ๆโดยเฉพาะ หรือพัฒนาระบบInternet  ใหสามารถเชื่อมตอ พัฒนาเจาหนาที่
ประจําศูนย G-BACS  ใหมีความรูและทักษะดานระบบและการใชเครื่องมือส่ือสาร และระบบ      
E-Office  พัฒนา Program User ใหใชไดอยางมีคุณภาพ  ควรสํารวจความตองการเพื่อจัดทํากรอบ
และแนวทางการดําเนินงานของศูนยฯ  เรงรัดการจัดสวัสดิการ 

3.2 ดานบริหารงานวิชาการ 
ผลการประเมินกระบวนการดานบริหารงานวิชาการ พบวา ผลการประเมนิทัง้ใน

ภาพรวมและรายขออยูในระดับปานกลาง  เมื่อแยกพิจารณารายขอ  พบวา  ทุกขอมีผลการประเมินอยู
ในระดับปานกลาง เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดแก  โรงเรียนในศูนย ฯ รวมกันดําเนินงาน
ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย    ศูนยกําหนดแนวทางการดําเนินงานเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในศูนย     จัดและสงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางหลากหลาย   มี
การศึกษาวิเคราะห วิจัย และพัฒนาดานการศึกษาที่เปนประโยชนตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนใน
ศูนย    มีการจัดทําพัฒนาและใชส่ือและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู  มีการ
จัดทํา พัฒนาและใชหลักสูตรสถานศึกษารวมกันเพื่อลดภารงานของโรงเรียน   ศูนยนําผลการประเมิน
เพื่อใชในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษารวมกัน     มีการประเมินผลและจัดทํารายงานผล

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

111

การจัดการศึกษาของโรงเรียนภายในศูนย    และ ศูนยมีการวัดผล และ ประเมินผลตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนภายในศูนยอยางตอเนื่อง  ตามลําดับ 
        ผลการวิเคราะหขอคําถามปลายเปดและสัมภาษณแนวทางการพัฒนา
กระบวนการศูนย G-BACS  ดานบริหารงานวิชาการ พบวา ผูใหขอมูลแสดงความคิดเห็นวาควรมี
การดําเนินการทางดานวิชาการทุกดานในทุกศูนย G-BACS ใหเกิดการมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการงานวิชาการอยางแทจริง  ตั้งแตกําหนดกรอบตัวช้ีวัดและเปาหมายดานวิชาการใหชัดเจนใน
ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ ระดับ ศูนย G-BACS   การจัดทําแผนในการพัฒนางาน
วิชาการโดยการมีสวนรวมของสมาชิก จัดกรอบและแนวทางการดําเนินงานวิชาการใหศูนยให
ชัดเจน   การจัดทําและการใชหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรมเพื่อการจัดกระบวนการ
เรียนรู   การวัดผลประเมินผลตามหลักสูตร  การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน   ควรกําหนดหลักสูตรใน
การพัฒนาบุคลากรตามความจําเปน  ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนางานวิชาการตามความ
ตองการของครูอยางเพียงพอ ใชงบประมาณรายหัวของโรงเรียนภายในศูนยเพื่อชวยพัฒนาครู  
โดยเฉพาะดานการวัดผลประเมินผลและดานการใชและผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา นิเทศ
ติดตามการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยเนนดานคุณธรรม 
จริยธรรมเปนสําคัญ  โดยจัดทําโครงการพัฒนาครูในศูนยฯ  เพื่อเพิ่มความรูและทักษะในการจัด
กิจกรรมใหกับนักเรียน  ควรระดมทรัพยากรจากภาคสวนอ่ืน และเอกชนเพื่อพัฒนางานวิชาการใน
แตละศูนยฯ    ควรจัดประชุมทางวิชาการบอย ๆ   ควรมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานใน
ระดับ G-BACS    พัฒนาทีมวิชาการโรงเรียนและในระดับ G-BACS ใหเขมแข็ง   

3.3 ดานบริหารงบประมาณ  
ผลการประเมินกระบวนการศูนย G-BACS  ดานบริหารงบประมาณ  พบวาโดย

ภาพรวม และรายขออยูในระดับปานกลาง  โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก    ศูนย 
ดําเนินการบริหารงบประมาณที่ไดรับอยางถูกตอง   วางแผนการรับนักเรียนครอบคลุมประชากรวัย
เรียนสอดคลองกับพื้นที่บริการ    ใชงบประมาณตามแผนปฏิบัติการอยางครบถวน  จัดทําขอมูล
สารสนเทศทางการศึกษาครบถวนถูกตองเปนปจจุบัน   จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสอดคลอง
กับนโยบายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2  เปาหมายและความตองการของโรงเรียน 
โดยใชกระบวนการมีสวนรวม   และ ศูนยจัดทําแผนปฏิบัติราชการ แนวทางการปฏบิตัภิารกจิประจาํป
เพื่อเปนกรอบทิศทางการปฏิบัติงานของศูนย G-BACS   ตามลําดับ  

ผลการวิเคราะหขอคําถามปลายเปดและสัมภาษณแนวทางการพัฒนากระบวนการ 
ศูนย G-BACS   ดานการบริหารงบประมาณ พบวา ผูใหขอมูลแสดงความคิดเห็นวาสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ควรจัดสรรงบประมาณใหศูนยอยางเพียงพอเพื่อใชในการพัฒนา
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ภารกิจของศูนย G-BACS โรงเรียนเครือขายควรมีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใชในกิจกรรมใน
ภาพรวม  คณะกรรมการควรรวมจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนยใหสอดคลองกับ
นโยบายของหนวยเหนือทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  กําหนดตัวช้ีวัด เปาหมาย ดําเนินการตามแผน 
และควรมีการรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปในระดับ G-BACS  ควรดําเนินการดานการรับ
นักเรียนของศูนย G-BACS รวมกันเพื่อใหสามารถจัดบริการการศึกษาไดอยางทั่วถึง ควรมีการ
ประสานงานเพื่อรวมกันจัดทําขอมูลสารสนเทศในระดับศูนย G-BACS เพื่อใชในการบริหารจัดการ   

3.4 ดานบริหารงานบุคคล 
  ผลการประเมินกระบวนการศูนย G-BACS  ดานบริหารงานบุคคล พบวาโดย
ภาพรวม อยูในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณารายขอ  พบวา  ศูนยจัดกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธ 
สามัคคีระหวางโรงเรียนและระหวางศูนย G-BACS  มีผลการประเมินอยูในระดับมาก     และ ระดับ
ปานกลาง  ไดแก  ศูนยใชกระบวนการมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาดานบุคลากรในโรงเรียนใน
ศูนย     ดําเนินการสงเสริมและจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรรวมกันดวยวิธีการที่หลากหลายเพื่อพัฒนา
สูความเปนมืออาชีพ       ศูนยนําภูมิปญญาทองถ่ินและวิทยากรบุคคลภายนอกเพื่อชวยสอน     และ 
จัดการชวยเหลือหมุนเวียนครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลนแกโรงเรียนภายในศูนย ตามลําดับ   สวนศูนย
แกปญหาขาดแคลนครูโดยการนํานักเรียนไปเรียนในโรงเรียนที่พรอม   มีผลการประเมินอยูในระดับนอย  

ผลการวิเคราะหขอคําถามปลายเปดและสัมภาษณแนวทางการพัฒนากระบวนการ 
ศูนย G-BACS ดานการบริหารงานบุคคล พบวา ทุกศูนย G-BACSตองการใหสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ชวยเหลือสนับสนุนดานบุคลากรที่ขาดแคลนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน  จัดกิจกรรมสงเสริมใหครูมีการพัฒนาตนเอง   ควรมีการจัดทําโครงการหมุนเวียนครูสาขา
ที่ขาดแคลน โดยเฉพาะจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเปนคาตอบแทนหรือชวยเหลือคาพาหนะ
เดินทาง  หรือการจูงใจโดยการประกาศเกียรติคุณในการเสียสละ หรือประสานงานกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเพื่อชวยสนับสนุนงบจางครูในโรงเรียนที่ขาดแคลน 

4. ดานผลผลิต 
  ผลการประเมินศูนย G-BACS สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ใน
ดานผลผลิต พบวาผลการประเมินดานผลผลิตของศูนย G-BACS   ในภาพรวมอยูในระดับมาก แต
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา การดําเนินงานของศูนยกอใหเกิดความสามัคคีเอ้ืออาทรและเสียสละ
เพื่อชวยเหลือซ่ึงกันและกัน อยูในระดับมากมีคาสูงที่สุด รองลงไปไดแก การจัดสวัสดิการตางๆ 
กอใหเกิดความพึงพอใจและขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครู    ศูนยสามารถใชส่ือเทคโนโลยี
ในการติดตอส่ือสารไดอยางทั่วถึงสะดวกคลองตัวรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  การดําเนินงานของ
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ศูนยสามารถเปนศูนยกลางในการประสานงานธุรการระหวางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 และโรงเรียนในศูนยอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  และผูรับบริการมีความพึง
พอใจในการดําเนินงานและการใหบริการของศูนย   ตามลําดับ    ผลการประเมินอยูในระดับปาน
กลาง ไดแก การใหบริการของศูนยสามารถลดระยะเวลาและงบประมาณของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และโรงเรียน   การพัฒนาบุคลากรของศูนยมีสวนผลักดันใหโรงเรียนมี
ระดับคุณภาพสูงขึ้น  การดําเนินงานของศูนยกอใหเกิดการรวมมือดานวิชาการและทรัพยากรเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา   ศูนยมีขอมูลสารสนเทศที่ครบถวนเปนปจจุบันและเพียงพอตอการ
บริหารจัดการและบริการแกบุคคลทั่วไป  ตามลําดับ 

 ผลการวิเคราะหขอคําถามปลายเปดและสัมภาษณแนวทางพัฒนาศูนย G-BACS  
ดานผลผลิต พบวาผูใหขอมูลแสดงความคิดเห็นวาผูมีสวนเกี่ยวของควรมีการรวมมือกันพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะดานคุณภาพของผูเรียนในโรงเรียนเครือขาย  การพัฒนาบุคลากร และ
การใชทรัพยากรใหคุมคา 
 

 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยการประเมินผลศูนยประสานการบริหารราชการโรงเรียนขั้นพื้นฐาน 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ขางตนมีประเด็นที่สําคัญสามารถนํามาอภิปราย
ผลไดดังนี้ 

ผลการประเมินศูนย G-BACS สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2  พบวา
ภาพรวมของการประเมินผลศูนย G-BACS อยูในระดับ ปานกลาง แตเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 
ดานผลผลิต และดานบริบท มีผลการประเมินอยูในระดับมากซึ่งมีคาคอนขางต่ํา  สวนดานปจจัยนําเขา  
และดานกระบวนการ มีผลการประเมินอยูในระดับ ปานกลาง ตามลําดับ เมื่อพิจารณาผลการประเมิน
และแนวทางการพัฒนาศูนย G-BACS เปนรายดานดังนี้ 

1. ดานบริบท ผลการประเมินศูนย G-BACS  ในภาพรวมอยูในระดับมาก  แตเมื่อพิจารณา
รายขอ พบวา ประเด็นจํานวนโรงเรียนภายในศูนยมีความเหมาะสมอยูในระดับมากมีคาสูงสุด ที่ตั้ง
ของศูนยมีความเหมาะสม สามารถติดตอส่ือสารทั้งชองทางปกติ และใช ICT ไดสะดวกและรวดเร็ว 
และการคมนาคมระหวางศูนยถึงโรงเรียน ระหวางศูนย ถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี 
เขต 2 มีความคลองตัวสะดวก รวดเร็วศูนย G-BACS  เปนศูนยกลางประสานงานติดตอส่ือสาร
ระหวาง สพท.กจ.2 และโรงเรียนในศูนยฯและองคกรภายนอก  และระเบียบศูนยฯ เปดโอกาสให
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โรงเรียนภายในศูนยฯ มีการรวมมือชวยเหลือกันในดานบุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีผล
การประเมินอยูในระดับมากตามลําดับ   ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การรวมกลุมโรงเรียนเพื่อกอตั้งเปน
ศูนย G-BACS มีพื้นฐานมาจากความสมัครใจของโรงเรียนในเครือขายเพื่อจัดตั้งเปนศูนย
ประสานงานอันมีสาเหตุมาจากพื้นที่รับผิดชอบกวางขวาง และโรงเรียนตั้งอยูกระจัดกระจาย
หางไกลจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา การคมนาคม การติดตอส่ือสารไมสะดวก   ดังผลการ
สํารวจขอมูลพบวา แตละศูนยมีจํานวนโรงเรียนที่แตกตางกัน มีจํานวนอยูระหวาง 5 – 15 โรงเรียน   
ประกอบกับระยะทางระหวางศูนยกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในบางศูนยหางไกลมากกวา 
100 กิโลเมตร  การจัดตั้งศูนย G-BACS สอดคลองกับแนวทางการบริหารจัดการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษาที่มีบริบทแตกตางกันของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การเลือกกําหนด
สถานที่ตั้งศูนยที่เหมาะสมทั้งดานอาคารสถานที่ การคมนาคม ความพรอมดานอื่น ๆ ทั้งดานวัสดุ
อุปกรณ บุคลากร ที่สามารถชวยเหลือใหการปฏิบัติภารกิจของศูนยเปนไปตามวัตถุประสงค ซ่ึง
พื้นฐานการจัดตั้งศูนยเครือขายแตกตางจากโซนคุณภาพสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 
1 ที่ผานกระบวนการวิเคราะหจัดทําแผนที่การศึกษา(school mapping) เพื่อจัดโซนคุณภาพและกลุม
บริการโดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อบริการจัดการศึกษาใหนักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง 
และมีคุณภาพ   ซ่ึงผูใหขอมูลบางสวนเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาควรมีอาคารสถานที่ทําการ
เปนที่ตั้งของศูนยเปนเอกเทศเพื่อสะดวกในการติดตอส่ือสารและสามารถใหบริการตามภารกิจ
อยางทั่วถึง     สําหรับผลการประเมินประเด็น ระเบียบศูนย G-BACS   เปดโอกาสใหโรงเรียน
ภายในศูนยมีสวนรวมในการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ชุมชน/ศูนย 
G-BACS อ่ืนใหการสนับสนุนชวยเหลือโรงเรียนหรือศูนยในดานตาง ๆ มีผลการประเมินในระดับ
ปานกลางคอนขางนอย  เปนไปในทิศทางเดียวกับผลการสํารวจขอมูลพบวาศูนย G-BACS  เพียง 4 
ศูนยฯ ที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก 
ศักยภาพของแตละศูนยG-BACS แตกตางกัน ความสามารถในการระดมทรัพยากรตางกันดวย  จึง
เสนอแนะใหแตละศูนยควรมีกิจกรรมการชวยเหลือสนับสนุนกันระหวางศูนย G-BACS ระหวาง
โรงเรียน และ ชุมชน  ควรมีการปรับปรุงระเบียบของศูนยใหเอ้ือตอการระดมทรัพยากรระหวางกัน
เพื่อใชในการรวมพัฒนาโรงเรียนในศูนย G-BACS     สวนประเด็น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 ใหการสนับสนุนและกระจายอํานาจใหศูนยอยางเพียงพอและเหมาะสมมีผลการ
ประเมินในระดับปานกลางมีคานอยที่สุด และใหขอเสนอแนะควร 
ใหการสนับสนุนและกระจายอํานาจใหศูนยอยางเหมาะสม  ในดานการกระจายอํานาจการจัด
การศึกษาใหเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ตั้งแตจัดโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ
พระราชบัญญัติกระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มีผลบังคับใช ยังไมมีความชัดเจนในเรื่องการ
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กระจายอํานาจการบริหาร กอใหเกิดปญหาทั้งในสวนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล สอดคลองกับรายงานการวิจัยประเมินผลการกระจายอํานาจการบริหาร
และจัดการศึกษาใหเขตพื้นที่การศึกษา ของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาที่พบปญหาและ
อุปสรรคของการกระจายอํานาจ ดานการดําเนินงานตามบทบาทอํานาจหนาที่ตามกฎหมายไมมี
กรอบและแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจน เนื่องจากกฎหมายที่เกี่ยวของกับหลักเกณฑและวิธีการ
กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษายังไมมีการประกาศใช   ความไมเพียงพอของ
ทรัพยากรทางการศึกษา การปฏิรูปการเรียนรูขาดแนวทางและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนไมสามารถนําไป
ปฏิบัติได การจัดตั้งศูนยเครือขายไมมีกฎหมายรองรับและไดรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
นอยไมสามารถดําเนินการไดเต็มที่   ขาดการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
นอกเหนือจากการจัดการศึกษาของสถานศึกษา     อยางไรก็ดี การจัดตั้งเครือขายและการกระจาย
อํานาจการบริหารจัดการใหเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาปจจุบันมีความชัดเจนมากขึ้น  
เนื่องจาก รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัด
การศึกษา พ.ศ. ...... อยูระหวางดําเนินการอยางเปนรูปธรรม โดยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการกระจาย
อํานาจการบริหารและจัดการศึกษาในดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และ
ดานการบริหารทั่วไป  ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา     การคัดเลือกสถานศึกษานํารองการกระจายอํานาจในทุกเขตพื้นที่การศึกษา การ
พัฒนาบุคลากรผูมีสวนเกี่ยวของในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งผูบริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก 
ผูบริหารสถานศึกษา และครูประจํากลุมสาระการเรียนรูในสถานศึกษานํารอง ตองผานการพัฒนา
หลักสูตรผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ สนับสนุนการบริหารจัดการโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน  สงเสริมสนับสนุนการเรียนรูระหวางปฏิบัติงานในรูปแบบที่หลากหลาย เชน 
การฝกอบรมและพัฒนาเครือขาย การสรางเครือขายหนวยงาน เครือขาย ICT และเครือขายบุคคล 
ทั้งนี้เพื่อเสริมสรางสถานศึกษาใหมีความเขมแข็ง เปนอิสระและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

2. ดานปจจัยนําเขา  ผลการประเมินศูนย G-BACS  ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง แต
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ศูนยG-BACS  ใชกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวม รวมคิด รวม
ทําและรวมตัดสินใจ อยูในระดับมาก รองลงไปไดแก คณะกรรมการมีความรูความสามารถที่
เพียงพอจะดําเนินงานตามภารกิจใหบรรลุวัตถุประสงค คณะกรรมการมีความตั้งใจและมีความ
รับผิดชอบในบทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  และคณะกรรมการมีความเขาใจในบทบาทหนาที่
และภารกิจของศูนย ตามลําดับ  สวน ศูนยไดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีผลการประเมินระดับนอย  รองลงไปไดแก ศูนยสามารถนํา
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งบประมาณบางสวนจากโรงเรียนภายในศูนย และ ศูนยสามารถระดมทรัพยากรจากภายนอกเพื่อ
ดําเนินภารกิจของศูนย ระดับปานกลางตามลําดับ   ซ่ึงจะเห็นไดวา ผลการประเมินดานปจจัยนําเขา
ในดานความรู ความสามารถ ความตั้งใจและรับผิดชอบของคณะกรรมการในการบริหารจัดการอยู
ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 2  มีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารชัดเจน  ประกอบกับขอมูลจาการสัมภาษณพบวา ศูนย G--BACS สวนใหญมี
การบริหารแบบมีสวนรวมในรูปคณะกรรมการ มีการประชุมสม่ําเสมอ มีบางศูนยที่นาน ๆ คร้ังจึง
จัดประชุม   สวนประเด็นปจจัยนําเขาดานงบประมาณผลการประเมินมีคาคะแนนอยูลําดับทาย ๆ  
สอดคลองกับผลการสํารวจขอมูลพบวาศูนย G-BACS  ไดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2   จํานวน  20,000 บาท  และมีเพียง 3  ศูนย G-BACS  ที่สามารถ
ระดมงบประมาณจากโรงเรียนภายในศูนย สวนการระดมทรัพยากรจากองคกรภายนอก มีเพียง 4 
ศูนยที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ  สอดคลองกับขอมูลจากขอคําถามปลายเปดและจากการ
สัมภาษณพบวา ทุกศูนยมีปญหาดานความเพียงพอของงบประมาณและไมมีการวางแผนการใช
งบประมาณ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ศูนย G-BACS  เร่ิมกอตั้งและดําเนินการเพียง  2-3 ป ทามกลาง
สภาวะความไมชัดเจนเรื่องกฎหมายและแนวปฏิบัติตั้งแตระดับเขตพื้นที่การศึกษา ขอจํากัดในดาน
งบประมาณกับภารงานที่รับผิดชอบ  สอดคลองกับงานวิจัยการพัฒนาเครือขายสถานศึกษาของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2   ที่พบปญหาดานขาดแคลนงบประมาณ วัสดุ
อุปกรณและบุคลากรเชนกัน    ในขณะที่การบริหารจัดการแบบกลุมโรงเรียนประถมศึกษา หรือ 
สหวิทยาเขต  แมวาจะมีระเบียบและแนวดําเนินการชัดเจนปฏิบัติเหมือนกันทั้งประเทศ ยังพบ
ปญหาดานความเพียงพอของปจจัยนําเขา สอดคลองกับผลการวิจัยของ  ศรี  แสงศรีจันทร ไดศึกษา
ประเมินการดําเนินงานของกลุมโรงเรียนประถมศึกษา พบวา ปจจัยเบื้องตนที่เอ้ือตอการดําเนินงาน
ในดานการบริหาร ดานบุคลากร ดานงบประมาณ และดานวัสดุอุปกรณมีความพรอมอยูในระดับ
ปานกลาง โดยมีความพรอมดานงบประมาณในลําดับสุดทาย    เชนเดียวกับ หรินทร  สุขสันตศิริกุล 
ไดศึกษาประเมินการจัดการโรงเรียนแบบสหวิทยาเขต สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดนาน   พบ
ปญหาดานการขาดแคลนงบประมาณ อาคารสถานที่ ส่ือวัสดุอุปกรณ   และยังพบการจัดกิจกรรม
สังคมระหวางครูภายในสหวิทยาเขต และการใชทรัพยากรรวมกันยังปฏิบัตินอย   ซ่ึงเปนไปใน
ทิศทางเดียวกับงานวิจัยของ   ชูเกียรติ ถิรสุนทร  ที่ศึกษาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร
สหวิทยาเขต กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 4   พบวา ระดับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริหารสหวิทยาเขตในภาพรวม และรายดานการจัดทําขอมูลขาวสาร ดานการกําหนดนโยบาย และ 
ดานการใชทรัพยากรทางการศึกษารวมกัน อยูในระดับปานกลาง  ในดานปจจัยนําเขา ผูใหขอมูลขอ
คําถามปลายเปดและสัมภาษณไดเสนอแนะแนวทางการพัฒนาดานปจจัยนําเขา ดานบุคลากร 
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สํานักงานเขตพื้นที่กาญจนบุรี เขต 2  ควรแตงตั้งบุคลากรรับผิดชอบโดยตรง  หรือจัดสรร
งบประมาณเพื่อจางเจาหนาที่ประจําศูนยเพื่อใหบริการแกสมาชิก  ประสานงานอํานวยความสะดวก
ในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม  ในสวนของโรงเรียนควรหาแนวทางในการเพิ่มครูใหครบตามเกณฑ
โดยเฉพาะสาขาวิชาที่ขาดแคลน  สงเสริมใหครูมีการพัฒนาตนเองมากขึ้น ประสานงานกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเพื่อสนับสนุนงบประมาณเพื่อจางครูอัตราจางสอน ประสานงานสถาบัน    
ราชภัฎเพื่อใหนักศึกษาฝกสอนในโรงเรียนที่ ขาดแคลน      ดานงบประมาณ  สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ควรจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอกับภารงานที่มอบหมายใหศูนย     
G-BACS  โดยเฉพาะเพื่อใชในการแกปญหาดานคุณภาพนักเรียน และพัฒนางานวิชาการโรงเรียน
เครือขายของศูนย  โรงเรียนในศูนยควรจะนํางบประมาณจากของโรงเรียนเพื่อรวมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษารวมกัน ตลอดจน รวมกันระดมทรัพยากรจากภายนอกเพื่อดําเนินภารกิจของศูนยใหบรรลุ
วัตถุประสงค  ดานวัสดุอุปกรณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ควรสนับสนุน
งบประมาณเพื่อจัดหา หรือจัดสรรครุภัณฑ วัสดุอุปกรณ ที่จําเปนและทันสมัย เชน เครื่องฉาย LCD 
และอื่นๆ การใชระบบ ICT ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ควรมีการรวมระดมทรัพยากรเพื่อ
จัดหาคอมพิวเตอร อุปกรณตอพวงในการใชงานเปนเอกเทศ ควรมีการวางแผนการใชทรัพยากร ส่ือ 
วัสดุอุปกรณรวมกันระหวางโรงเรียนใน ศูนย G-BACS หรือ ระหวาง ศูนย G-BACS โดยโรงเรียน
ที่มีความพรอมมากกวาชวยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนหรือมีความพรอมนอยกวา  ดานการบริหาร
จัดการ ผูใหขอมูลแสดงความคิดเห็นวา ควรมีการกําหนดโครงสรางการบริหารของศูนย G-BACS   
จัดระบบงานหรือภารกิจที่มอบหมายใหศูนยรับผิดชอบชัดเจนในดานงานบริหารทั่วไป งาน
วิชาการ งบประมาณ และดานบริหารงานบุคคล  ใหสอดคลองกับสภาพความพรอมของแตละศูนย   
พัฒนาศูนยใหมีศักยภาพใกลเคียงกัน  กําหนดกรอบมาตรฐานของศูนยพรอมตัวช้ีวัดความสําเร็จใน
แตละดานที่ชัดเจน มีการติดตามประเมินผลเปนระยะอยางตอเนื่องโดยเฉพาะดานวิชาการ และมีการ
จัดทํารายงานผลการบริหารจัดการศูนย G-BACS 

3. ดานกระบวนการ  ผลการประเมินศูนย G-BACS พบวาผลการประเมินในภาพรวม และ 
รายดาน อยูในระดับปานกลาง โดยกระบวนการดานบริหารงานทั่วไป มีคามากที่สุด รองลงไป
ไดแกดานบริหารงบประมาณ ดานบริหารงานวิชาการ โดยกระบวนการดานบริหารงานบุคคลมีคา
นอยที่สุด  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากภารกิจดานบริหารงานทั่วไป เปนวัตถุประสงคแรกของ ศูนย          
G-BACS ในการเปนศูนยกลางการประสานงานระหวางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี 
เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด ถึงแมจะมีความพรอมตางกัน แตสามารถใหบริการโรงเรียนไดทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ จากการสัมภาษณพบปญหาบางเกี่ยวกับขอขัดของในระบบ Internet และ      
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การสื่อสารกับโรงเรียนดวยระบบ e-Office  หากมีอุปกรณที่เพียงพอและทันสมัย  บุคลากรไดรับ
การพัฒนา ประสิทธิภาพการบริการนาจะสูงขึ้น   และไดเสนอแนะแนวทางการพัฒนาภารกิจดาน
บริหารงานทั่วไปศูนย G-BACS ควรมีการจัดสวัสดิการในระดับศูนย G-BACS ใหครบทุกศูนย  
เชน สวัสดิการเงินกูของศูนย G-BACS    ควรมีเจาหนาที่ประสานงานใหบริการโรงเรียนตาง ๆ
โดยเฉพาะ หรือพัฒนาระบบInternet  ใหสามารถเชื่อมตอ พัฒนาเจาหนาที่ประจําศูนย G-BACS  
ใหมีความรูและทักษะดานระบบและการใชเครื่องมือส่ือสาร และระบบ E-Office  พัฒนา Program 
User ใหใชไดอยางมีคุณภาพ  ควรสํารวจความตองการเพื่อจัดทํากรอบและแนวทางการดําเนินงาน
ของศูนย  เรงรัดการจัดสวัสดิการใหทั่วถึง  สําหรับผลการประเมินดานวิชาการ อยูในระดับ        
ปานกลางคอนขางนอย โดยประเด็นโรงเรียนในศูนยรวมกันดําเนินงานตามแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของศูนย  การกําหนดแนวทางการดําเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนใน
ศูนย อยูในระดับปานกลางคอนขางสูง  ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก ศูนย G-BACS มีคณะกรรมการ
บริหารที่เปนศึกษานิเทศกรวมรับผิดชอบรับบทบาทเปนผูประสานเชื่อมโยงการนํานโยบายของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสูการปฏิบัติในระดับ ศูนย G-BACS และสถานศึกษา  แตเนื่องจาก
จํานวนศึกษานิเทศกของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีจํานวนนอย ไมเพียงพอ
กับภารงานที่ตองรับผิดชอบ จึงอาจมีผลตอภารกิจดานการบริหารงานวิชาการของศูนย G-BACS 
ซ่ึงขอมูลจากการสัมภาษณพบปญหาดานการมีสวนรวมในงานวิชาการของศูนย G-BACS และ
โรงเรียนเครือขายมีนอยกวาดานอื่น ๆ  สวนใหญยังไมเกิดการมีสวนรวมในการบริหารจัดการงาน
วิชาการ โรงเรียนในศูนยยังไมมีการจัดทําและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู 
เนื่องจากขาดงบประมาณในการสนับสนุน  บุคลากรไมเปนผูนําในการผลิตส่ือนวัตกรรม  ควรมี
การดําเนินการทางดานวิชาการทุกดานในทุกศูนย G-BACS ใหเกิดการมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการงานวิชาการอยางแทจริง  ตั้งแตกําหนดกรอบตัวช้ีวัดและเปาหมายดานวิชาการใหชัดเจนใน
ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ ระดับ ศูนย G-BACS   การจัดทําแผนในการพัฒนางาน
วิชาการโดยการมีสวนรวมของสมาชิก จัดกรอบและแนวทางการดําเนินงานวิชาการใหศูนยให
ชัดเจน   การจัดทําและการใชหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรมเพื่อการจัดกระบวนการ
เรียนรู   การวัดผลประเมินผลตามหลักสูตร  การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน   ควรกําหนดหลักสูตรใน
การพัฒนาบุคลากรตามความจําเปน  ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนางานวิชาการตามความ
ตองการของครูอยางเพียงพอ ใชงบประมาณรายหัวของโรงเรียนภายในศูนยเพื่อชวยพัฒนาครู  
โดยเฉพาะดานการวัดผลประเมินผลและดานการใชและผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา นิเทศ
ติดตามการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยเนนดานคุณธรรม 
จริยธรรมเปนสําคัญ  โดยจัดทําโครงการพัฒนาครูในศูนยฯ  เพื่อเพิ่มความรูและทักษะในการจัด
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กิจกรรมใหกับนักเรียน  ควรระดมทรัพยากรจากภาคสวนอ่ืน และเอกชนเพื่อพัฒนางานวิชาการใน
แตละศูนยฯ    ควรจัดประชุมทางวิชาการบอย ๆ   ควรมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานใน
ระดับ G-BACS    พัฒนาทีมวิชาการโรงเรียนและในระดับ G-BACS ใหเขมแข็ง   ดานบริหาร
งบประมาณผลการประเมินอยูในระดับปานกลางทุกประเด็น  โดยภารกิจดานการบริหาร
งบประมาณที่ไดรับอยางถูกตอง มีคามากที่สุด รองลงไปไดแกภารกิจดานการวางแผนการรับ
นักเรียนครอบคลุมประชากรวัยเรียน และการจัดทําขอมูลสารสนเทศครบถวนถูกตองและเปน
ปจจุบัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ศูนยไดรับการจัดสรรงบประมาณจํานวนจํากัด และเบิกจายโดย
โรงเรียนที่เปนที่ตั้งของศูนย  กิจกรรมที่ระดมทรัพยากรภาระการเบิกจายอยูที่โรงเรียนเจาของ
งบประมาณ  สวนการจัดทําขอมูลสารสนเทศในระดับ G-BACS จากการสัมภาษณพบวา มีเพียง
สวนนอยที่ไดจัดทํา สวนใหญมีการจัดทําในแตละโรงเรียน    ภารกิจดานการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการหรือแนวทางการปฏิบัติภารกิจประจําปเพื่อเปนกรอบทิศทางการปฏิบัติของศูนยมีระดับการ
ปฏิบัติปานกลางคาต่ําสุด รองลงไปไดแกดานการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสอดคลองกับ
นโยบายหนวยเหนือโดยใชกระบวนการมีสวนรวม ซ่ึงสอดคลองกับขอมูลการสัมภาษณ พบวา 
สวนใหญยังไมมีการจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจําป  และตอเนื่องถึงการจัดทํา
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจําปของศูนย G-BACS ดวย จึงเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
กระบวนการดานบริหารงบประมาณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ควรจัดสรร
งบประมาณใหศูนยอยางเพียงพอเพื่อใชในการพัฒนาภารกิจของศูนย G-BACS โรงเรียนเครือขาย
ควรมีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใชในกิจกรรมในภาพรวม  คณะกรรมการควรรวมจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนยใหสอดคลองกับนโยบายของหนวยเหนือทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว  กําหนดตัวช้ีวัด เปาหมาย ดําเนินการตามแผน และควรมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจําปในระดับ G-BACS  ควรดําเนินการดานการรับนักเรียนของศูนย G-BACS รวมกันเพื่อให
สามารถจัดบริการการศึกษาไดอยางทั่วถึง ควรมีการประสานงานเพื่อรวมกันจัดทําขอมูล
สารสนเทศในระดับศูนย G-BACS เพื่อใชในการบริหารจัดการ      ดานการบริหารงานบุคคล ผล
การประเมินระดับปานกลางคอนขางต่ํา  โดยมีประเด็นศูนยจัดกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธ 
สามัคคีระหวางโรงเรียนและระหวางศูนย ผลการประเมินอยูในระดับมาก   และ  ศูนยใช
กระบวนการมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาดานบุคลากรในโรงเรียนในศูนย  ผลการประเมินอยู
ในระดับปานกลางคอนขางมาก  สวนประเด็นการแกปญหาขาดแคลนครูโดยการนํานักเรียนไป
เรียนในโรงเรียนที่พรอม การชวยเหลือหมุนเวียนครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน และการใชวิทยากร
บุคคลภายนอกเพื่อชวยสอน มีผลการประเมินในระดับปานกลางคอนขางนอย ทั้งนี้สอดคลองกับ
ขอมูลจากการสัมภาษณที่พบวา ศูนย  G-BACS สวนใหญดําเนินการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรสู
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ความเปนมืออาชีพโดยมีการประชุม สัมมนาแนวทางการทําผลงานเพื่อเล่ือนวิทยฐานะเทานั้น  สวน
ในดานการชวยเหลือหมุนเวียนครูในสาขาที่ขาดแคลนยังไมมีการดําเนินการ มีเพียงชวยเหลือโดย
การจัดประชุม สัมมนา อบรมครูเพื่อพัฒนาสูความเปนมืออาชีพและพัฒนากลุมสาระที่ขาดแคลน 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โรงเรียน
ประสบภาวะขาดแคลนอัตรากําลังครูโดยเฉพาะสาขาวิชาที่ขาดแคลน  เปนโรงเรียนขนาดเล็ก
จํานวนมาก ถึง 69 โรงเรียน ประสบปญหาครูไมครบชั้นเรียน ความสามารถในการชวยเหลือ
โรงเรียนอื่นจึงยังอยูในวงจํากัด   ครูขาดความรู ทักษะเฉพาะดาน และมีบางศูนยพบปญหาการ
หมุนเวียนครูตองใชคาพาหะนะในการเดินทางไปโรงเรียนเพราะอยูหางไกลกัน  แนวทางการพัฒนา
กระบวนการ  ศูนย G-BACS ดานการบริหารงานบุคคล พบวา ทุกศูนย G-BACS ตองการให
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ชวยเหลือสนับสนุนดานบุคลากรที่ขาดแคลนเพื่อ
พัฒนาคุณภาพนักเรียน  จัดกิจกรรมสงเสริมใหครูมีการพัฒนาตนเอง   ควรมีการจัดทําโครงการ
หมุนเวียนครูสาขาที่ขาดแคลน โดยเฉพาะจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเปนคาตอบแทนหรือ
ชวยเหลือคาพาหนะเดินทาง  หรือการจูงใจโดยการประกาศเกียรติคุณในการเสียสละ หรือ
ประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อชวยสนับสนุนงบจางครูในโรงเรียนที่ขาดแคลน 

4. ดานผลผลิต  ผลการประเมินศูนย G-BACS  พบวา ผลการประเมินในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก แตเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาการดําเนินงานของศูนยกอใหเกิดความสามัคคีเอื้ออาทร
และเสียสละ  เพื่อชวยเหลือซ่ึงกันและกัน อยูในระดับมากมีคาสูงที่สุด รองลงไปไดแก การจัด
สวัสดิการตางๆ กอใหเกิดความพึงพอใจและขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครู  ศูนยสามารถใช
ส่ือเทคโนโลยีในการติดตอส่ือสารไดอยางทั่วถึงสะดวกคลองตัวรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  การ
ดําเนินงานของศูนยสามารถเปนศูนยกลางในการประสานงานธุรการระหวางสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และโรงเรียนในศูนยอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ตามลําดับ  สวน
ศูนยมีขอมูลสารสนเทศที่ครบถวนเปนปจจุบันและเพียงพอตอการบริหารจัดการและบริการแก
บุคคลทั่วไป มีผลการประเมินในระดับปานกลางมีคานอยที่สุด  รองลงไปไดแก การดําเนินงานของ
ศูนยกอใหเกิดการรวมมือดานวิชาการและทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา   การพัฒนา
บุคลากรของศูนยมีสวนผลักดันใหโรงเรียนมีระดับคุณภาพสูงขึ้น  และ การใหบริการของศูนย
สามารถลดระยะเวลาและงบประมาณของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และ
โรงเรียน  ตามลําดับ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผลผลิตดานการดําเนินงานของศูนยกอใหเกิดความสามัคคี
เอ้ืออาทรและเสียสละ เพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกัน  ซ่ึงเกิดจากการมีสวนรวมของคณะกรรมการใน
การจัดกิจกรรมตามภารกิจของศูนย โดยเฉพาะกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และกิจกรรมกีฬา สอดคลอง
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กับแนวคิดดานเครือขายของ วูสเต็ทเตอรและคณะ(Wohistetter & others) ที่กลาวถึงเครือขายเปน
กลุมองคกรที่ทํางานรวมกันเพื่อแกปญหาที่เปนความสนใจรวมกันและปญหานั้นยุงยากเกินกวาจะ
แกไขดวยตนเอง  สอดคลองกับแนวคิดเครือขายของ   ทิศนา แขมมณี และ คณะ ที่กลาวถึงเครือขาย
เปนการดําเนินงานโดยมีการสรางเพื่อนรวมทาง มีการแบงปนความรู ความคิดและประสบการณให
ผูอ่ืนไดเรียนรู และไดรับประโยชนรวมกันเปนการสรางพันธมิตรที่จะชวยเหลือเกื้อกูลกันตอไป 
และยังสงผลกระทบตอการพัฒนาการศึกษาในภาพรวม  ซ่ึงผลของการดําเนินการในลักษณะ
เครือขายความรวมมือสอดคลองกับงานวิจัยการศึกษาผลการบริหารจัดการและการนิเทศแบบโซน
คุณภาพสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 ที่ศึกษาระดับความคิดเห็นของผูบริหาร 
ศึกษานิเทศกตอการบริหารจัดการนิเทศแบบโซนคุณภาพ พบจุดเดน ไดแกการนิเทศแบบ
กัลยาณมิตร ใหเกียรติซ่ึงกันและกันของผูบริหาร ศึกษานิเทศกและครู   มีความเอื้ออาทรเอื้อเฟอตอกนั
ระหวางโรงเรียนเกิดความรวมมือระหวางผูบริหาร ศึกษานิเทศก และ ครูอยางมีประสิทธิภาพ   
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางสรางสรรคมีการแนะนําใหครูปฏิบัติหนาที่ดีขึ้นโดยเนนการชวยเหลือ
ซ่ึงกันและกัน  สอดคลองกับแนวคิดของ เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ เร่ืองการจัดระบบการเรียนรู
รวมกัน(learning system) ในเครือขายจะพัฒนาใหกาวหนามากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับระดับความรู 
ความสามารถของสมาชิกเครือขาย การทําใหเครือขายเขมแข็งจึงตองอาศัยระบบการพัฒนาสมาชิก
เครือขายอยางตอเนื่อง ผานระบบการเรียนรูรวมกัน ทั้งในรูปแบบการฝกอบรม การศึกษาดูงาน การ
สัมมนา และที่สําคัญคือ การเรียนรูจากการปฏิบัติรวมกัน (interactive action learning) การสราง
องคความรูเฉพาะกลุมเปนสิ่งจําเปน เนื่องจากแตละกลุมตางอยูในบริบทที่แตกตางกัน  กุญแจหลัก
ของระบบการเรียนรูรวมกันอยูที่การสรางวัฒนธรรมการเรียนรูระหวางกัน   สวน ดอลโรที ชิพพ
(Dorothy Shipps) ไดศึกษาวิจัยเร่ืองเกี่ยวกับประสิทธิผลของความรวมมือของแตละโรงเรียนที่เขา
มารวมตัวกัน  เพื่อรวมพัฒนาโรงเรียนภายใตการสนับสนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึง
รูปแบบความรวมมือของกลุมโรงเรียนที่มารวมตัวกันดังกลาวมีความแตกตางกันตามบริบทของ
ระบบการเมืองภายในทองถ่ิน  ซ่ึงผลการวิจัยพบวาการรวมตัวกันในลักษณะพื้นที่ในวงแคบสงผลดี
มากกวาการรวมตัวในวงกวางเนื่องจากมีสภาวะการแขงขันเรื่องการแสวงหาปจจัยและทรัพยากร
ของแตละโรงเรียนเขามาเกี่ยวของ  

    ผลการประเมินผลผลิตในประเด็นการจัดสวัสดิการตางๆ กอใหเกิดความพึงพอใจและ
ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครู  ขอมูลจากการสัมภาษณพบวา การใหบริการของ ศูนย G-
BACS ในภาพรวมกอใหเกิดความพึงพอใจ มีบางสวนผูรับบริการยังเห็นวามีการบริการที่ไม
ครอบคลุมตามบทบาทและภารกิจ  เชน การจัดสวัสดิการเงินกูยืมในระดับ ศูนย G-BACS ที่มี
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บริการบางศูนยเทานั้น   ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การจัดสวัสดิการเงินกูดอกเบี้ยต่ําที่บริการแกครู ชวย
ผอนคลายภาวะตึงเครียดดานการเงินและหนี้สิน เมื่อครูไดรับการดูแลชวยเหลือในระดับหนึ่ง นาจะ
มีผลใหครูมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลในการดูแลเรื่อง
หนี้สินครูในภาพรวมของทั้งประเทศ    สวนผลผลิตดานศูนยมีขอมูลสารสนเทศที่ครบถวนเปน
ปจจุบันและเพียงพอตอการบริหารจัดการและบริการแกบุคคลทั่วไป มีผลการประเมินในระดับปาน
กลางมีคานอยที่สุด  รองลงไปไดแก การดําเนินงานของศูนยกอใหเกิดการรวมมือดานวิชาการและ
ทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา   การพัฒนาบุคลากรของศูนยมีสวนผลักดันใหโรงเรียนมี
ระดับคุณภาพสูงขึ้น พบวา จากผลการประเมินในดานกระบวนการ ภารกิจดานการจัดทําขอมูล
สารสนเทศในระดับ ศูนย G-BACS สวนใหญยังไมมีการดําเนินการ และสวนใหญยังไมไดจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติราชการประจําปของศูนย จึงอาจจะยังไมพบความจําเปนใน
การนําขอมูลในภาพรวมของศูนย G-BACS เพื่อใชในการวางแผนบริหารจัดการ  เมื่อพิจารณาความ
พรอมดานปจจัยพบวา  ศูนย G-BACS ขาดแคลนบุคลากรประจําศูนย สวนใหญใชบุคลากรของ
โรงเรียนที่ตั้งของศูนยทําหนาที่บริการ จึงอาจมีสวนทําใหภารกิจดานนี้ถูกละเลย สงผลตอ
วัตถุประสงคของศูนย G-BACS  สวนผลผลิตดานการรวมมือดานวิชาการและทรัพยากรเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา   การพัฒนาบุคลากรของศูนยเพื่อผลักดันใหโรงเรียนมีระดับคุณภาพสูงขึ้น 
พบวามีคานอยท้ังนี้อาจเนื่องมาจากกระบวนการพัฒนางานดานวิชาการ มีระดับการปฏิบัติปาน
กลางคอนขางนอย อาจมีสาเหตุมาจากความพรอมดานปจจัยดานบุคลากร งบประมาณที่ใชในการ
พัฒนาบุคลากรและงานวิชาการ และบริบทที่เกี่ยวของกับการระดมทรัพยากรเพื่อใชในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ของ ศูนย G-BACS  คอนขางจํากัด ซ่ึงอาจสงผลตอคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนและนักเรียน ซ่ึงผลการสํารวจขอมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) รอบแรก 
พบวา โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2   มีผลการประเมินดาน
ผูเรียนอยูในระดับตองปรับปรุงและพอใช หลายมาตรฐาน และ หลายโรงเรียน  สอดคลองกับ
งานวิจัยสภาพการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดของกรุงเทพมหานคร เขต 1  
พบวา ระดับเครือขายที่แตกตางกันสงผลตอสภาพการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
โดย เฉพาะสถานศึกษาที่มีเครือขายภายนอกระดับสูงมีแนวโนมที่จะมีการปฏิรูปการเรียนรู การ
กระจายอํานาจในสถานศึกษาและการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาสูงกวา
สถานศึกษาที่มีเครือขายต่ํา และยังสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนโดย
สถานศึกษาที่มีเครือขายภายนอกระดับ สูงมีแนวโนมที่นักเรียนจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงกวา
สถานศึกษาที่มีเครือขาย ภายนอกระดับต่ํา   ซ่ึงสอดคลองกับ  มิเชล  คอนนอลลี่ (Michael  Connolly) ที่
ศึกษาการรวมมือเพื่อปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนระหวางโรงเรียน และระหวางหนวยงานอื่น ๆ กับ
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โรงเรียน  เพื่อสรางเครือขายการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา   พบวาแนวคิดเรื่องเครือขาย
ความรวมมือเปนเรื่องสําคัญที่ไดรับการยอมรับในปจจุบัน จากการศึกษาพบวายังมีปญหาสําคัญที่
เปนอุปสรรคตอการพัฒนาเครือขายความรวมมือนั่นคือนโยบายของรัฐบาลที่ผานมา ทําใหโรงเรียน
ขาดอิสระในการบริหารงาน  และพบวาสิ่งที่ควรจะเปน คือใหความสําคัญกับครูซ่ึงถือวาเปนบุคคล
ที่มีสถานะเปนผูนําสําหรับนักเรียนและชุมชน โดยเปดโอกาสใหครูใชวิธีการที่หลากหลายและไม
ยึดติดกับรูปแบเดิม ๆ เพื่อใชพัฒนาเครือขายการรวมมือเพื่อการพัฒนาโรงเรียน   และเปนไปใน
ทิศทางเดียวกับ  ลินดา ดารร่ิง-ฮัมมอนด (Linda Darling-Hammond  ) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการ
รวมมือในการปฏิรูปการเรียนการสอนของโรงเรียนขนาดเล็ก ใน Campus Schools Project ในเมือง
นิวยอรค ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยศึกษาวิจัยเปนเวลา  7 ป  พบวามีโรงเรียนที่เขามารวมกลุมกัน
จํานวน 5 แหง ซ่ึงไดรับการพัฒนาขึ้นมาใหมเพื่อทดแทนโรงเรียนมัธยมที่ประสบความลมเหลว 
โดยผลการพัฒนาพบวาโรงเรียนเหลานี้มีความสามารถดานการประเมินการอานและการเขียน มี
อัตราการจบการศึกษาที่สูงขึ้น และนักเรียนสามารถเขาศึกษาตอในวิทยาลัยไดมากขึ้นกวาโรงเรียน
แบบเดิม ซ่ึงผลการวิจัยช้ีใหเห็นความพยายามของโรงเรียนที่รวมกลุมกันจนประสบความสําเร็จใน
การปฏิรูป 

สวนผลผลิตดานการดําเนินงานของศูนยสามารถเปนศูนยกลางในการประสานงานธุรการ
ระหวางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2  และโรงเรียนในศูนยฯ  อยางทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ  พบวา กระบวนการดานบริการมีผลการประเมินระดับปานกลางคอนขางสูง พบปญหาใน
บางสวนเทานั้น  ปจจัยดานความพรอมของวัสดุ อุปกรณและเครื่องมือส่ือสารมีความพรอมมากกวาดาน
อ่ืน  ประกอบกับ สภาพบริบทที่มีความเหมาะสมดานที่ตั้งของศูนยฯ   การคมนาคม และการเปนศูนยกลาง
ในการใหบริการ เหลานี้นาจะสงผลตอระดับคุณภาพของผลผลิตดานการใหบริการ   ซ่ึงผูใหขอมูลได
เสนอแนะแนวทางการพัฒนาดานผลผลิตของศูนย G-BACS โดยผูมีสวนเกี่ยวของควรมีการรวมมือกัน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะดานคุณภาพของผูเรียนในโรงเรียนเครือขาย  การพัฒนาบคุลากร 
และการใชทรัพยากรใหคุมคา 

 

ขอเสนอแนะ 

 จากการผลประเมินศูนย G-BACS สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาศูนย G-BACS ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเปน
แนวทางในการศึกษาวิจัยคร้ังตอไป 
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ขอเสนอแนะของการวิจัย 

 เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาระบบบริหารงานของศูนย G-BACS ใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ผูวิจยัมขีอเสนอแนะดังนี ้

1. ควรปรับระบบการบริหารจัดการภายในศูนย G-BACS ใหมีความสอดคลองกับ
ภารกิจ โดยมีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหการสนับสนุน 

2. ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนางานวิชาการตามความตองการของครูอยาง
เพียงพอ  ควรพัฒนาครูภายในศูนยฯดานการวัดและประเมินผล ดานการใชและผลิตสื่อฯ นิเทศ
ติดตามการดําเนินงานอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ   

3. ควรเรงแกไขปญหาดานบุคลากรที่ขาดแคลน   จัดกิจกรรมสงเสริมใหครูมีการ
พัฒนาตนเอง  ควรมีการจัดทําโครงการหมุนเวียนครูสาขาที่ขาดแคลน 

4. ควรมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการเชื่อมตอเครือขายการสื่อสารใหทันสมัยยิ่งขึ้น    
รวมทั้งการใชทรัพยากรรวมกันในดานวัสดุ อุปกรณ  อาคารสถานที่  หองปฏิบัติการ  สนามกีฬา 
และการประสานการขอรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมากขึ้น 
 
ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรมีการศึกษาปจจัยที่เอื้อตอการบริหารจัดการ ศูนย G-BACS และการมีสวนรวม
ของโรงเรียนภายในศูนย ในการพัฒนาการจัดการศึกษา 

2. ควรศึกษาเชิงคุณภาพในเรื่องแนวทางการดําเนินงานและพัฒนาการบริหารของศูนย            
G-BACS 

3. ควรมีการศึกษาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารศูนย G-BACS สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
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Reliability 
 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
               Scale           Scale            Corrected 
               Mean           Variance          Item-            Alpha 
              if Item          if Item             Total               if Item 
              Deleted        Deleted        Correlation        Deleted 
ขอ1         179.8889      1793.4730        .5429           .9856 
ขอ2         179.6667      1776.0000        .6351           .9855 
ขอ3         179.3333      1796.6857        .4303           .9858 
ขอ4         179.4167      1798.1929        .5939           .9856 
ขอ5         179.8889      1772.5016        .7323           .9854 
ขอ6         180.1944      1771.2468        .6697           .9855 
ขอ7         180.1389      1771.0944        .7181           .9854 
ขอ8         179.9444      1789.6540        .6676           .9855 
ขอ9         180.1667      1781.1143        .6010           .9856 
ขอ10        180.1944      1785.0754        .6468           .9855 
ขอ11        179.7778      1786.0635        .5785           .9856 
ขอ12        179.6667      1795.4286        .6183           .9855 
ขอ13        179.8056      1793.6468        .5953           .9856 
ขอ14        179.6389      1796.1802        .6122           .9855 
ขอ15        180.8056      1765.4183        .7726           .9853 
ขอ16        180.6389      1772.9802        .5930           .9856 
ขอ17        180.3889      1781.6159        .6489           .9855 
ขอ18        180.3056      1765.5897        .6926           .9854 
ขอ19        180.3056      1763.4183        .7535           .9853 
ขอ20        180.0556      1774.7968        .6990           .9854 
ขอ21        179.9444      1781.1397        .6251           .9855 
ขอ22        180.1111      1772.0444        .8364           .9852 
ขอ23        180.0278      1762.8278        .8465           .9852 
ขอ24        179.8056      1772.6183        .7553           .9853 
ขอ25        180.1667      1766.7714        .8326           .9852 
ขอ26        179.8611      1759.6659        .7967           .9853 
ขอ27        180.0278      1755.8563        .8334           .9852 
ขอ28        180.2500      1761.1643        .8034           .9853 
ขอ29        180.2222      1765.9492        .7008           .9854 
ขอ30        180.1389      1763.2087        .8416           .9852 
ขอ31        180.6111      1755.3873        .8220           .9852 
ขอ32        180.6111      1768.5302        .7116           .9854 
ขอ33        180.6389      1760.4087        .7617           .9853 
ขอ34        180.5833      1768.9357        .7324           .9854 
ขอ35        180.5833      1767.2214        .7318           .9854 
ขอ36        180.5833      1776.4786        .6829           .9854 
ขอ37        180.4444      1775.7397        .7067           .9854 
ขอ38        180.2778      1764.7778        .8183           .9852 
ขอ39        180.3611      1753.6087        .8446           .9852 
ขอ40        180.0000      1767.8286        .7323           .9854 
ขอ41        179.9444      1772.2825        .6555           .9855 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
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Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
ขอ42        180.1111      1757.1302        .8343           .9852 
ขอ43        180.3611      1762.2373        .8361           .9852 
ขอ44        180.1111      1758.4444        .8420           .9852 
ขอ45        180.8611      1786.2373        .5217           .9857 
ขอ46        180.6389      1768.7516        .6863           .9854 
ขอ47        181.0833      1768.7071        .6770           .9855 
ขอ48        180.4167      1758.7071        .8326           .9852 
ขอ49        179.8611      1750.7516        .7997           .9853 
ขอ50        180.0278      1762.3706        .8259           .9852 
ขอ51        180.0278      1744.9992        .8716           .9851 
ขอ52        180.0833      1751.3357        .7637           .9853 
ขอ53        180.0833      1764.8214        .7824           .9853 
ขอ54        180.3611      1748.6944        .8579           .9852 
ขอ55        180.0000      1750.4000        .8117           .9852 
ขอ56        180.0833      1750.7643        .8377           .9852 
ขอ57        180.3889      1751.6159        .9027           .9851 
ขอ58        180.0833      1752.4786        .8388           .9852 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     36.0                    N of Items = 58 
 
Alpha =    .9856 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
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เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัย  
ชุดท่ี 1 แบบสํารวจ เร่ือง การประเมินศูนยG-BACS  

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต2 

คําชี้แจง   แบบสํารวจนีเ้ปนแบบสํารวจเกี่ยวกบัสภาพแวดลอมของศูนย G-BACS  ขอมูลบุคลากร 
ทรัพยากรวตัถุ เทคโนโลยีและงบประมาณของศูนย G-BACS โดยใหผูสํารวจกรอก
ขอมูลลงในชองวาง 

 
รายการ จํานวน หมายเหตุ 

ดานบริบท 
1.  โรงเรียนในศูนย G-BACS 

  

2.  ระยะทางจากศูนย G-BACS ถึง สพท.   
ดานปจจัย 
3.  คอมพิวเตอร 

  

4.  เครื่องปริ้นทเตอร   
5.  โทรศัพท   
6.  เครื่องถายเอกสาร   
7.  เครื่องสแกนเนอร   
8.  เครื่องโทรสาร   
9.  เครื่องคอมที่สามารถเชื่อมตอ internet ได   
10. โตะ-เกาอ้ีทํางาน   
11. ตูเก็บเอกสาร   
12. คณะกรรมการบริหารศูนย G-BACS   
13. งบประมาณที่ไดรับจดัสรรจาก สพท.กจ.2   
14. งบประมาณจากโรงเรยีนภายในศนูย G-BACS   
15. งบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานทีเ่กี่ยวของ (ระบุ) 
     15.1……………………………………………… 
      15.2……………………………………………… 

  

16. ส่ือการเรียนการสอนที่ใหบริการแกโรงเรียน (ระบุ) 
     16.1……………………………………………… 
      16.2……………………………………………… 
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เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัย  

ชุดท่ี 2  แบบสอบถาม เร่ือง การประเมินศูนยG-BACS  
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต2 

คําชี้แจง เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค เพื่อตองการหาคําตอบเกี่ยวกับการดําเนินงานของศูนย G-BACS สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2   โดยแบงขอคําถามออกเปน 4 ดาน ประกอบดวย 1. ดานบริบท 
(Context)  2.  ดานปจจัยนําเขา (Input)   3. ดานกระบวนการ ( Process)  และ 4. ดานผลผลิต (Product) 

ขอคําถามเปนแบบสอบถาม ซึ่งผูวิจัยกําหนดคาน้ําหนักของคะแนนตามระดับความคิดเห็น ดังนี้ 
  1        หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ  นอยท่ีสุด  
  2        หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ  นอย   
  3        หมายถึง มีระดับความคิดเห็น อยูในระดับ ปานกลาง 
  4        หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ  มาก 
  5        หมายถึง มีระดับความคิดเห็น อยูในระดับ  มากท่ีสุด        
 ผูตอบแบบสอบถาม ไดแก   

ผูอํานวยการศูนย G-BACS  จํานวน 1 คน 
 เลขานุการศูนย G-BACS  จํานวน 1 คน 
 กรรมการบรหิารศูนย G-BACS ท่ีเปนผูบริหารสถานศึกษา  จํานวน 2 คน 

กรรมการบรหิารศูนย G-BACS ท่ีเปนครูผูสอน  จํานวน 2 คน 

แบบสอบถามฉบับนี้ มี 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1    เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2     เปนแบบสอบถามการประเมินดานบริบท ปจจัยนําเขา กระบวนการและผลผลิต   
 ตอนที่ 3    เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

คําตอบที่ไดจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการนําไปพัฒนาปรับปรุงการบริหารจดัการศูนย  G-BACS ใหมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึนจึงขอความกรุณาจากทานชวยตอบคําถามตามสภาพความเปนจริง เนื่องจากไมมีผลกระทบตอ
ทานประการใด โดยผูวิจัยจะนําคําตอบที่ไดมาวิเคราะหผลในภาพรวมตอไป 

ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรบัความอนุเคราะหจากทานดวยดีจึงขอขอบพระคุณมา ณโอกาสนี้ 
 
 
          (นายปกรณ มวงเจริญ) 
             นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
     ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
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ตอนที่ 1  สถานภาพสวนตวัของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน (  ) หนาขอความที่ตรงกับสภาพความเปนจริงในปจจบุัน 

1. เพศ 
(  ) ชาย    
(  ) หญิง 

2. อายุ 
(  ) 20 – 30 ป  
(  ) 31 – 40 ป 
(  ) 41 – 50 ป 
(  ) 51 – 60 ป 

3. อายุราชการ 
(  ) 1 – 5 ป  
(  ) 6 – 10 ป 
(  ) 11 – 15  ป 
(  ) 16 – 20  ป 
(  ) 20 ปขึ้นไป 

4. วุฒิทางการศึกษา 
(  ) ต่ํากวาปรญิญาตรี 
(  ) ปริญญาตรี 
(  ) สูงกวาปริญญาตรี 

5. ตําแหนงปจจบุัน 
(  ) ผูบริหารสถานศึกษา 
(  )  ครูผูสอน 

6. ตําแหนงในศนูย G-BACS 
(  ) ผูอํานวยการศูนย  G-BACS 
(  ) เลขานุการศูนย  G-BACS 
(  ) คณะกรรมการบริหารศูนย  G-BACS สายผูบริหารสถานศึกษา 
(  ) คณะกรรมการบริหารศูนย  G-BACS สายครูผูสอน 
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ตอนที่ 2   ดานบริบท ปจจัยนําเขา  กระบวนการดําเนินงาน และผลผลิต ของศูนย  G-BACS 
คําชี้แจง  ใหทานพิจารณาเกี่ยวกับสภาพแวดลอม ขอมลูบุคลากร ทรัพยากรวัตถุ  เทคโนโลยีและงบประมาณ  

การบริหารงานทั่วไป  การบรหิารงานวิชาการ  การบริหารงบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และผล
การดําเนนิงานของ ศูนย  G-BACS แลวทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับระดบัความคิดเหน็
ของทาน โดยใชเกณฑ ดังนี ้

  1        หมายถงึ มีระดับความคดิเห็นอยูในระดับ  นอยที่สุด  
  2        หมายถงึ มีระดับความคดิเห็นอยูในระดับ  นอย   
  3        หมายถงึ มีระดับความคดิเห็น อยูในระดับ ปานกลาง 
  4        หมายถงึ มีระดับความคดิเห็นอยูในระดับ  มาก 
  5        หมายถงึ มีระดับความคดิเห็น อยูในระดับ  มากที่สุด        

ระดับความคดิเห็น ขอ รายการ 
1 2 3 4 5 

 
1 

ดานบริบท 
ศูนย G-BACS  เปนศูนยกลางประสานงาน ติดตอส่ือสาร
ระหวาง  สพท.กจ .2 และโรงเรียนในศูนยฯและองคกร
ภายนอก 

     

2 ที่ตั้งของศูนย G-BACS มีความเหมาะสม  สามารถ
ติดตอส่ือสารทั้งชองทางปกติและICT ไดสะดวกและรวดเร็ว 

     

3 การคมนาคมระหวางศูนยฯ –โรงเรียน, ศูนยฯ - สพท.กจ.2  
มีความคลองตัว สะดวก รวดเร็ว 

     

4 จํานวนโรงเรียนภายในศนูยฯ มีความเหมาะสม      

5 
ระเบียบศูนยฯ เปดโอกาสใหโรงเรียนภายในศูนยฯ มีการ
รวมมือชวยเหลือกันในดานบุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

     

6 
ระเบียบศูนยฯ เปดโอกาสใหโรงเรียนภายในศูนยฯมีการ
รวมมือชวยเหลือกันในดานสื่อ วัสดุ อุปกรณ เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

     

7 
ระเบียบศูนย ฯ เปดโอกาสใหโรงเรียนภายในศูนยฯมีสวน
รวมในการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
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ระดับความคิดเห็น ขอ รายการ 
1 2 3 4 5 

8 ระเบียบศูนย ฯ กําหนดบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการไวชัดเจน เพียงพอ และเหมาะสม 

     

9 ชุมชน/ศูนยฯ G-BACS อื่น ใหการสนับสนุน/ชวยเหลอื ร.ร./
ศูนยฯ ในดานตาง ๆ 

     

10 สพท.กจ.2 ใหการสนับสนุนและกระจายอํานาจใหศูนยฯอยาง
เพียงพอและเหมาะสม 

     

 
11 

ดานปจจัยนําเขา 
คณะกรรมการบริหารศูนยฯ  ตามที่กําหนดไวในระเบียบ  มี
จํานวนเพียงพอและเหมาะสม 

     

12 
คณะกรรมการฯ มีความรูความสามารถที่เพียงพอในการ
ดําเนินงานตามภารกิจใหบรรลวุัตถุประสงค 

     

13 
คณะกรรมการฯ มีความเขาใจในบทบาทหนาท่ีและภารกิจของ
ศูนยฯ 

     

14 
 คณะกรรมการฯ มีความตั้งใจและมีความรับผิดชอบในบทบาท
หนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมาย 

     

15  ศูนย ฯ ไดรับจดัสรรงบประมาณจาก สพท.กจ.2 เพียงพอ      

16 
 ศูนย ฯสามารถนํางบประมาณบางสวนจากโรงเรียนภายใน
ศูนยฯเพื่อจัดโครงการพัฒนารวมกัน 

     

17 
ศูนย ฯสามารถระดมทรัพยากรจากภายนอกเพื่อดําเนินภารกจิ
ของศูนยฯ 

     

18 
 ศูนยฯ มีความพรอมดานวัสด ุอุปกรณ เทคโนโลยีท่ีพอเพียงและ
ทันสมัยเอื้อตอการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

     

19 
 ศูนยฯ มีความพรอมดานสื่อ วัสดุ อุปกรณ ท่ีเพียงพอและ
ทันสมัยเพื่อใหบริการแก โรงเรียนภายในศูนยฯ 

     

20 
 การจัดสภาพแวดลอมภายในศูนยฯ เหมาะสม  เอื้อตอการ
ปฏิบัติงานและใหบริการ 

     

21  ศูนยฯ มีการจัดโครงสรางการบริหาร อยางชัดเจน และเหมาะสม      
22  ศูนยฯ มีการจัดระบบงานอยางมีประสิทธิภาพ      
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ระดับความคิดเห็น ขอ รายการ 
1 2 3 4 5 

23 
คณะกรรมการไดรับการแตงตั้งและมอบหมายหนาท่ีความ
รับผิดชอบอยางชัดเจน 

     

24 
การดําเนินการของศูนยฯ ใชกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวม 
รวมคิด รวมทํา และรวมตัดสินใจ 

     

 
 

25 

ดานกระบวนการ 
 - ดานบริหารงานทั่วไป 
ศูนยฯ มีการจัดระบบงานธุรการและการใหบริการแกโรงเรียน ได
อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

     

26 
ศูนยฯ สามารถใชสื่อและเทคโนโลยีในการประสานเครือขายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

     

27 
ศูนยฯ มีผูรับผิดชอบใหบริการงานธุรการและงานบริการอยาง
ครบถวน 

     

28 
ศูนยฯ จัดสวัสดิการดานตาง ๆ  บริการแกสมาชิกตามความ
ตองการและทั่วถึง 

     

 
29 

- ดานบริหารงานวิชาการ 
ศูนยฯ  กําหนดแนวทางการดําเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรยีนในศูนยฯ 

     

30 
โรงเรยีนในศูนยฯ  รวมกนัดําเนินงานตามแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของศูนยฯ 

     

31 
ศูนยฯ มีการศึกษาวิเคราะห วิจัย และพัฒนาดานการศึกษาที่เปน
ประโยชนตอการจัดการศึกษาของ โรงเรียนในศูนยฯ 

     

32 
ศูนยฯ มีการจัดทํา/พัฒนาและใชหลักสูตรสถานศึกษารวมกัน
เพื่อลดภารงานของโรงเรียน 

     

33 
ศูนยฯ มีการจัดทํา พัฒนา และใชสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา
รวมกัน เพื่อจัดการกระบวนการเรียนรู 

     

34 
 ศูนยฯ มีการวัดผล และ ประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ของโรงเรียนในศูนยฯ อยางตอเนื่อง 

     

35 
 ศูนยฯ มีการประเมินผลและจัดทํารายงานผลการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนภายในศูนยฯ 
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ระดับความคิดเห็น ขอ รายการ 
1 2 3 4 5 

36 
ศูนยฯ นําผลการประเมินมาใชในการพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพการศึกษารวมกัน 

     

37 ศูนยฯ จัดและสงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางหลากหลาย      

 
38 

- ดานบริหารงบประมาณ 
ศูนยฯ จัดทําแผนพัฒนาการจดัการศึกษาสอดคลองกับนโยบาย 
สพท.กจ. 2 เปาหมาย และความตองการของโรงเรยีนโดยใช
กระบวนการมสีวนรวม 

     

39 
ศูนยฯ จัดทําแผนปฏิบัติราชการ/แนวทางการปฏิบัติภารกิจ
ประจําปเพื่อเปนกรอบทิศทางการปฏิบัติงานของศูนยฯ 

     

40 ศูนยฯ ใชงบประมาณตามแผนปฏิบัติการอยางครบถวน      
41 ศูนยฯ ดําเนินการบริหารงบประมาณที่ไดรับอยางถูกตอง      

42 
ศูนยฯ วางแผนการรับนักเรียนครอบคลุมประชากรวัยเรยีน
สอดคลองกับพืน้ที่บริการ 

     

43 
ศูนยฯ จัดทําขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาครบถวน ถูกตอง  
เปนปจจุบัน 

     

 
44 

- ดานบริหารงานบุคคล 
ศูนยฯ ใชกระบวนการมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาดาน
บุคลากรของโรงเรียนภายในศูนยฯ 

     

45 
ศูนยฯ จัดการชวยเหลอืหมุนเวยีนครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลนแก
โรงเรียนภายในศูนยฯ 

     

46 
ศูนยฯ นําภูมิปญญาทองถิ่นและวิทยากรบุคคลภายนอกเพือ่ชวย
สอน 

     

47 
ศูนยฯ แกปญหาขาดแคลนครูโดยการนํานักเรียนไปเรียนในโรงเรยีนที่
มีความพรอม 

     

48 
ศูนยฯ ดําเนินการสงเสริมและจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรรวมกัน
ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย  เพื่อพัฒนาสูความเปน     มืออาชีพ 

     

49 
จัดกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธ สามัคคี ระหวางโรงเรียนและ
ระหวางศูนยฯ 
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ระดับความคิดเห็น ขอ รายการ 
1 2 3 4 5 

50 

ดานผลผลิต 
 การดําเนินงานของศูนยฯ สามารถเปนศูนยกลางในการ
ประสานงานธุรการระหวางสพท.กจ.2 และโรงเรยีนในศูนยฯ 
อยาง ท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 

     

51 
 ศูนยฯ สามารถใชสื่อ เทคโนโลยีในการติดตอสื่อสารไดอยางทั่ง
ถึงสะดวก คลองตัวรวดเรว็และมีประสิทธิภาพ 

     

52 
 การใหบริการของศูนยฯ สามารถลดระยะเวลาและงบประมาณ
ของ สพท.กจ2 และโรงเรยีน 

     

53 
การดําเนินงานของศูนยฯ กอใหเกิดการรวมมอืดานวิชาการและ
ทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

     

54 
การพัฒนาบุคลากรของศูนยฯ มีสวนผลักดันใหโรงเรียนมรีะดับ
คุณภาพ สูงข้ึน 

     

55 
 การดําเนินงานของศูนยฯ กอใหเกิดความสามัคคี เอื้ออาทร และ
เสียสละเพื่อชวยเหลือซึง่กันและกัน 

     

56 
การจัดสวัสดิการตาง ๆ กอใหเกิดความพึงพอใจและขวัญกําลังใจ
ในการปฏิบัติงานของครู 

     

57 
 ศูนยฯ มีขอมูลสารสนเทศที่ครบถวน เปนปจจุบันและเพียงพอ
ตอการบริหารจดัการและบริการแกบุคคลทั่วไป 

     

58 
 ผูรับบริการมีความพึงพอใจในการดําเนินงานและการใหบริการ
ของศูนยฯ 
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ตอนที่ 3    ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาศูนย G-BACS ในทุกๆ ดาน 
คําชี้แจง   ใหทานพิจารณาปญหา อุปสรรค เกี่ยวกับ ศนูย G-BACS รวมทั้งขอเสนอแนะและ 
                 แนวทางในการพฒันาศูนย G-BACS 
 
ปญหา อุปสรรค 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.................................................................................................... 
 
 
ขอเสนอแนะ แนวทางในการพัฒนาศูนย G-BACS 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

145
 
 

 
เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัย  

ชุดท่ี 3 แบบสัมภาษณชนิดไมมีโครงสราง เร่ือง การประเมินศูนยG-BACS  
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต2 

ชื่อผูใหสัมภาษณ.................................................................................................................................... 
วัน/เดือน/ป ท่ีสัมภาษณ...................................... เวลาสัมภาษณ   เร่ิม....................... ถึง...................... 
สถานที่ใหสัมภาษณ............................................................................................................................... 
ดานกระบวนการ        
ศูนย G-BACS ดําเนินการอยางไรในเรื่องตอไปนี้ บังเกดิผลเชนไร มีปญหาอุปสรรค และแนวทางการ
พัฒนาอยางไรบาง  
 การบริหารทั่วไป 

1. การประสานงานธุรการ การบริการสถานศึกษาในศูนย ทางชองทางปกติ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
2.   การประสานงานธุรการ การบริการสถานศึกษาในศนูย ผานเครื่องขายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………… 
3. การจัดสวัสดกิารตางๆ ใหแกสมาชิกของโรงเรียนในศูนย  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

การบริหารงานวิชาการ 
1. การมีสวนรวมในการบริหารจัดการดานวิชาการ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
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2. การจัดทําและการใชหลักสูตรสถานศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
3.  การพัฒนาสื่อนวัตกรรมเพื่อการจัดกระบวนการเรยีนรู 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
4. การวัดผลประเมินผลตามหลักสูตร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
5. การจัดกจิกรรมพัฒนาผูเรียน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

การบริหารงบประมาณ 
1. การวางแผนพฒันาการศึกษา  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
2. การระดมทรัพยากร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
3.  การวางแผนการรับนักเรยีนใหครอบคลุมประชากรวยัเรียน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
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4. การจัดทําขอมลูสารสนเทศทางการศึกษา   
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………  

การบริหารงานบุคคล 
1. การสนับสนุนชวยเหลือหมนุเวยีนครูสาขาวิชาขาดแคลน 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
2. การสงเสริม พัฒนาบุคลากรสูความเปนมืออาชีพ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

ดานผลผลิต 
 ผลการดําเนินงานของศูนย G-BACS ในดานตาง ๆ ดงันี ้

1. การเปนศูนยกลางในการประสานงาน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
2. การใหบริการ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
3. การใชทรัพยากรรวมกัน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
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