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บทคดัย่อ 
 

  การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์(1) เพ่ือประเมินผลการดาํเนินการพฒันาโรงเรียนตาม
โครงการพฒันาประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการศึกษาในภูมิภาค (2) เพ่ือวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการดาํเนินการพฒันาโรงเรียนตามโครงการพฒันาประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการศึกษาใน
ภูมิภาค (3) เพื่อระบุปัญหาอุปสรรค และขอ้จาํกดัของการดาํเนินการพฒันาโรงเรียนตามโครงการ
พฒันาประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการศึกษาในภูมิภาค (4) เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการ
ดาํเนินการพฒันาโรงเรียนตามโครงการพฒันาประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการศึกษาในภูมิภาค ต่อ
การพฒันาคุณภาพการศึกษาของประเทศโดยรวม 

โดยใชต้วัแบบ CIPP  ตามแนวคิดของ Stufflebeam (1967) เป็นเคร่ืองมือในการ
ประเมินผลโครงการ ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคือ ผูบ้ริหาร ครูท่ีรับผดิชอบโครงการ และครูท่ีอยู่
ในโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการ จาํนวน 400 ราย  

ผลการศึกษาพบวา่ 
1. ปัจจยัดา้นสภาวะแวดลอ้ม ปัจจยันาํเขา้ และกระบวนการดาํเนินการ มีอิทธิพลอย่าง

มากต่อผลผลิตของการดาํเนินการพฒันาโรงเรียนตามโครงการพฒันาประเทศไทยเป็นศูนยก์ลาง
การศึกษาในภูมิภาคของ 14 โรงเรียนนาํร่องโดยทั้ง 3 ปัจจยัมีผลไม่แตกต่างกนั 

2. ผลผลิตของการดาํเนินการพฒันาโรงเรียนตามโครงการพฒันาประเทศไทยเป็น
ศูนยก์ลางการศึกษาในภูมิภาคของ 14 โรงเรียนนาํร่องอยูใ่นระดบัไม่สูงมาก 

3. การดาํเนินการพฒันาโรงเรียนตามโครงการพฒันาประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการศึกษา
ในภูมิภาคของ 14 โรงเรียนนาํร่องไดรั้บผลกระทบดา้นบวกมากกวา่ดา้นลบ 

4. ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงานโครงการ ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองเก่ียวขอ้งกบัความ
พร้อมของโรงเรียนในดา้นอาคารสถานท่ี บุคลากร  ส่ือการเรียน งบประมาณสนับสนุน  ความ
ชดัเจนของหลกัสูตร  การส่ือสารและประสานงาน  
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ABSTRACT 

 
The objectives of this study entitled “Evaluation of Thailand Developing as Regional 

Education Hub”, are (1) to evaluate the operations of 14 pilot schools which participate 
in  Thailand Developing as Regional Education Hub Project, (2) to study the factors affecting the 
operations of the implementation of the project, (3) to identify the problems, the obstacles and the 
limitations of the project and  (4) to examine the impact of the project on the quality improvement 
of education in Thailand.The tool used in the present study is the CIPP model proposed by 
Stufflebeam (1967). The study included 400 participants including the directors, the teachers who 
participate in the project and teachers in the participating schools.  

The study results reveal as follows:  

1. The context, the input factor and the process has highly affect to the outcome of 
Thailand Developing as Regional Education Hub in 14 Pilot schools are not difference. 

2. The outcome of the implementation of Thailand Developing as Regional Education 
Hub in 14 Pilot schools has become a success at being not very high level. 

3. The impact of the implementation of Thailand Developing as Regional Education 
Hub has become positive more than negative impacts 

4. The most problems and obstacles regarding the implementation of Thailand 
Developing as Regional Education Hub are the readiness of the building location, personnel, the 
innovation in learning, the budget, the proper curriculum , the communication and the interaction. 


