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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการปฏิบัติและพึงประสงค์และเพือ่ พัฒนา
ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสังกัด
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 25 กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้
ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัดขอนแก่น ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 60 คน ครูผู้สอน
จานวน 342 คน รวมทั้งสิ้น 402 คน เครื่อ งมือที่ ใช้ในการวิจัยเป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1.สภาพการปฏิบัติและพึง ประสงค์ในการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงสังกัดส านัก งานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึก ษาเขต 25 พบว่า
สภาพการปฏิบัติในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยจาก
มากที่ สุด ได้แก่ ด้านจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลตามหลัก ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาและการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพี ยง ด้านการบริห ารจัดการระบบคุณภาพตามหลัก ปรัชญาของ


Received August 29, 2018; Revised September 12, 2018; Accepted April 15, 2019

128 วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2562)
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Abstract
The purposes of this research were : to study the practical and desirable
condition and to develop the strategies for world class standard schools
administration according to the philosophy of sufficient economy under the
secondary educational service area office 25. The sample group used in this
research totaled 402 persons including 60 administrators and 342 teachers in
world class standard schools under the secondary educational service area office
25, Khon Kaen province. The research instrument was a 5-level rating scale
questionnaire with reliability at 0.96 and Index of Item–Objective Congruence
(IOC) between 0.80-1.00. The statistics were analyzed by using computer program.
The research results were as follows:
1. The practice and desirable conditions in world class standard schools
administration according to the philosophy of sufficient economy under the
secondary educational service area office 25 were found that in overall were
rated at a high level when considering in each aspects, it was found that the
highest average was : world class standard teaching and learning according to the
philosophy of sufficient economy, the networking of co-development and the
promotion of students' potential according to philosophy of sufficient economy,
quality system management according to philosophy of sufficient economy and
the students' potential to be global citizenship according to the philosophy of
sufficient economy respectively.
Keywords: Strategies; World Class Standard Schools; The Philosophy of Sufficient
Economy
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บทนา
ปัจจุบันโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้มีโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลเพือ่
ยกระดับความสามารถ พัฒ นาโรงเรียนในสังกัดให้มีม าตรฐานเที ยบเท่าสากลในด้านการจัด
การศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เล็งเห็นความจาเป็นอย่างรีบด่วนที่
จะต้องเร่งหาวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะและความสามารถต่างๆดังกล่าวให้เกิด
ขึ้นกับผู้เรียน เพื่อให้เป็นพื้นฐานที่จะเติบโตเป็นคนไทยที่มีความคิดเป็นสากล มีความสามารถใน
การร่วมมือทางานและแข่งขันกับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเริ่มดาเนินการกับโรงเรียน
นาร่องจานวน 500 โรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในปีการศึกษา 2553 ด้วย
การให้โรงเรียนในโครงการพัฒ นาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 และเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้สู่ความเป็นสากล ได้แก่ ทฤษฎีความรู้ ความเรียงขั้นสูง โลก
ศึกษา และจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในการพัฒนาทักษะให้มีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยได้มีการกากับติดตามการดาเนินงานของโรงเรียนในโครงการในปีการศึกษา
2553-2555 ส านัก บริห ารการมั ธ ยมศึก ษาตอนปลาย (The Office of Higher Education ,
2010)
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้แนวการดารงอยู่และปฏิบัติตนความ
พอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมี เ หตุผ ล รวมถึง ความจ าเป็นที่ จ ะต้องมี ร ะบบ
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก
และภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการ
นาวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดาเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้อง
เสริม สร้างพื้นฐานจิตใจของคนให้มีส านึก ในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจ ริตและให้มี ความรู้ที่
เหมาะสม ดาเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบเพื่อให้
สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เ ป็นอย่างดี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ง ชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550-2554 มุ่ง สู่ "สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน" รวมทั้ง นาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักปฏิบัติ (Pibulsaravut ,2007)
ดังนั้นการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลให้มีคุณภาพทั้งทางด้านวิชาการ ด้านการ
เป็นพลโลก ควบคู่ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการบริหารสถานศึกษา ด้านการจัดเรียนการสอน เพื่อให้คุณภาพด้านการศึกษาของไทย
พัฒนาเทียบเท่าสากลควบคู่กับการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ทั้งใน
ด้านการดารงชีวิตประจ าวัน การวางแผนงานการบริห ารสถานศึก ษา รวมทั้ ง การพัฒ นา
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คุณภาพเยาวชนไทยให้มีความรู้ในระดับสากล โดยอยู่บนพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อให้เป็นพลเมืองที่ดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขควบคู่กับการวิวัฒนาการของ
โลกในยุคปัจจุบัน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและพึงประสงค์ในการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
2. เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ครั้ง
นี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) การวิจัยครั้งนี้ดาเนินการ
เป็น 5 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาทบทวนวรรณกรรม เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การวิจัย ศึกษา
ทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎีเอกสารและงานวิจัย ในการพัฒนาฐานคิดตลอดจนสารสนเทศต่างๆ
เพื่อกาหนด กรอบแนวคิดการวิจัย
ขั้น ตอนที่ 2 ศึก ษาสภาพการปัจ จุบั น และสภาพพึ ง ประสงค์ ก ารบริ ห ารโรงเรี ย น
มาตรฐานสากลตามหลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จพอเพียง สัง กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 ส่วน
ขั้นตอนที่ 3 ร่างยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ขั้นตอนที่ 4 จัดประชุมการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ของผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้เชี่ยวชาญเพื่อยืนยันยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สัง กั ดส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษามั ธยมศึก ษา เขต 25 พร้อมทั้ ง ข้อ เสนอแนะเพื่อแก้ ไ ข
ปรับปรุงให้ได้เป็นยุทธศาสตร์ที่สมบูรณ์
ขั้น ตอนที่ 5 เขี ยนสรุ ป และรายงานผลการวิจั ย ยุท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารโรงเรี ย น
มาตรฐานสากลตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง สัง กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25
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ประชากร กลุ่มตัวอย่างและกลุ่มเป้าหมาย
1. ประชากร ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครั้ง นี้ ประกอบด้วยผู้บ ริห ารสถานศึก ษา
ครูผู้ส อน และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากล สัง กัดส านัก งานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต จานวน 17 โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาจานวน 71 คน ครูผู้สอน
และบุคลากรทางการศึกษา จานวน 2,228 คน รวมทั้งสิ้น 2,299 คน
2. กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ป ระกอบด้ ว ย ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่ก ารศึก ษามัธยมศึกษา เขต 25 ผู้บ ริหารสถานศึกษา จานวน 60 คน ครูผู้ส อนและ
บุคลากรทางการศึกษา จานวน 342 คน รวมทั้งสิ้น 402 คน โดยใช้ตารางกาหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างของ เครจซี่และมอร์แกน, (Ekkul. 2006 )
3. กลุ่มเป้าหมาย ได้มีการคัดเลือกแบบเจาะจงมี 2 กลุ่มได้แก่
3.1 โรงเรี ย นที่ มี ก ารปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น เลิ ศ (Best Practice) จ านวน 3โรงเรี ย นได้ แ ก่
โรงเรียนขอนแก่นวิทยา โรงเรียนกัลยาณวัตร และโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สาหรับเก็บข้อมูล
เชิงคุณภาพ โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้ 1) เป็นโรงเรียนแกนนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง 2)
เป็ น โรงเรี ย นที่ ป ระเมิ น เกณฑ์ ร างวั ล คุ ณ ภาพระดั บ เกณฑ์ ร างวั ล คุ ณ ภาพแห่ ง ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(OBECQA)
3.2 ผู้ท รงคุณวุฒิ 10 คน ที่ได้รับ เชิญ ให้เ ข้าร่วมในการตรวจสอบ ยืนยัน กลั่นกรอง
ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ที่ผู้วิจัยร่างขึ้นพร้อมทั้งขอคาเสนอแนะในการ
ปรับปรุงให้สมบูรณ์
เครื่องมือการวิจัย
เครื่อ งมื อ ที่ ใ ช้ ในการวิจั ยครั้ ง นี้ แบ่ ง ออกเป็น 3 ประเภทคื อ แบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์แบบประเมินยุทธศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. แบบสอบถาม
1.1 การสร้างเครื่องมือได้ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย และประมวลผล
เอกสารสร้างแบบสอบถามยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) โดยกาหนดน้าหนักคะแนนตามแนวของ ลิเคิร์ท (Likert
Scale)
1.2 ตรวจสอบความตรงบนเนื้อหา (Content validity) โดยใช้เทคนิค IOC : Index
of Item Objective Congruence หรื อ ดั ช นี ค วาม สอด คล้ องร ะห ว่ า ง ค า ถาม แล ะ
วัตถุประสงค์ โดยนาแบบประเมินที่สร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน
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1.3 นาคะแนนที่ได้จากความคิดเห็นของผู้เ ชี่ยวชาญ มาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างรายการประเมินแต่ละข้อกับยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 25 คัดเลือกเฉพาะรายการประเมินข้อที่มีค่า IOC ระหว่าง 0.60-1.00
1.4 นาแบบสอบถามมาหาอานาจจาแนกรายข้อ โดยใช้ค่าสหสัมพันธ์คะแนนของแต่ละ
ข้อกับคะแนนรวม (Item Total Correlation) คัดเลือกข้อที่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ (.50) มี
ค่าอานาจการจาแนกเท่ากับ 0.20 - 0.80
1.5 ตรวจสอบหาค่ า ความเที่ ย งตรง (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้ สู ต ร
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้นาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามขั้นตอนดังนี้
1. ผู้ วิ จั ย น าแบบสอบถามไปเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ยตนเองจากสถานศึ ก ษา
กลุ่มเป้าหมาย
2. นาแบบสอบถามที่รวบรวมมาได้ ทาการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ แล้วนาไป
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์สถิติพื้นฐาน (Srisaat ,1992 ) ค่าร้อยละ (Percentage) , ค่าเฉลี่ย (Mean)
,ค่าส่ วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่ าความต้อ งการจ าเป็นโดยวิธี
Priority Need Index (PNI) (Vongvanich, 2007)
ผลการวิจัย
จากการศึกษาสภาพการปฏิบัติและพึงประสงค์ในการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25
พบว่าสภาพการปฏิบัติในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.06, S.D. =0.75 ) เมื่อพิจารณา
รายด้า นพบว่ า ด้านที่ มี ค่า เฉลี่ยจากมากที่ สุด ได้แก่ ด้านจัดการเรียนการสอนเที ย บเคีย ง
มาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาและ
การส่งเสริมศัก ยภาพผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการบริหารจัดการ
ระบบคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และด้านผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามลาดับ สอดคล้องกับงานวิจัย ของ สราวุฒิ พัฒรากุล
(Pattanakul, 2012 ) ศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการดาเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล
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ที่มีต่อการดาเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับมัธยมศึก ษาในสังกัด สพม. 1 พบว่าการ
ดาเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับมัธยมศึกษาในสังกัดสพม. 1 ในด้านการขับเคลื่อน
กลยุทธ์ ด้านการพั ฒ นาหลัก สูตรและการสอน การบริห ารจัดการระบบคุณภาพ การสร้าง
เครือข่ายร่วมพัฒนาและการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน และการนิเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา อยู่ในระดับมากในทุกด้าน
ในขณะที่สภาพพึงประสงค์ในการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (X̅ =4.69, S.D. =0.58) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยจากมาก
ที่สุด ได้แก่ ด้านจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง รองลงมาคือ ด้านการบริหารจัดการระบบคุณภาพตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงด้านผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและด้านการ
สร้างเครือข่ายร่วมพั ฒ นาและการส่ง เสริม ศั ก ยภาพผู้เ รียนตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงตามลาดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของอัญชลีประกายเกียรติ (Prakarkit ,2010) ได้ศึกษา
การพั ฒ นาระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพเพื่ อ ความเป็ น เลิ ศ ของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พบว่ า
องค์ประกอบคุณภาพการนาองค์กรมีความสาคัญที่สุดในการบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ ที่
พัฒนาเพื่อความเป็นเลิศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(Charoenjos , 2005) ได้ศึกษาเรื่องกลยุทธ์
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสกลนครเขต 2 พบว่าข้อเสนอแนะที่สาคัญได้แก่ ควรมีการประชุมชี้แจงให้
ชุม ชนเข้ าใจถึง ประโยชน์ที่ นัก เรียนและชุม ชนได้รับ ผู้บ ริห ารสถานศึก ษาและครู ควรเป็ น
แบบอย่างที่ดีเพื่อความศรัทธาที่ดีของชุมชน
จากการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์มาหาความจาเป็นต้องพัฒนา (PNI
modified) การบริ ห ารโรงเรีย นมาตรฐานสากลตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งสั ง กั ด
สานักงานเขตพื้ นที่ก ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 พบว่ามี ค่าเฉลี่ยคือ 0.16 ด้านที่มี ค่าความ
จาเป็นต้องพัฒนา (PNI modified) มากกว่าค่าเฉลี่ยคือด้านผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามลาดับ สอดคล้อง บุญชนะ ทาโยธี (Takayotee, 2010)
ได้ศึกษาการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนที่ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามหาสารคามเขต 1 โดยพบว่าพัฒนาแนวทางการบริหาร
จัดการโรงเรียนที่ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีองค์ประกอบสาคัญ 4 ด้านคือ 1) ด้าน
การบริหารจัดการและการวางแผนขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) ด้านหลักสูตร
สถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน 3) ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและ 4) ด้านการพัฒนา
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บุคลากร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งผลการประเมินทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมาก นาข้อมูลที่ได้ร่าง
การพัฒ นายุท ธศาสตร์การบริห ารโรงเรียนมาตรฐานสากลตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพีย งสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษามั ธยมศึ ก ษา เขต 25 และนาร่ างการพั ฒ นา
ยุทธศาสตร์ฯ ที่ได้เข้าสู่การสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คาแนะนาปรับปรุงยุทธศาสตร์การ
บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
อภิปรายผลการวิจัย
นาร่างการพั ฒ นายุท ธศาสตร์ฯ ที่ได้เ ข้าสู่การสนทนากลุ่ม ผู้เชี่ยวชาญให้คาแนะนา
ปรับ ปรุง ได้ยุท ธศาสตร์การบริห ารโรงเรียนมาตรฐานสากลตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ดังต่อไปนี้ วิสัยทัศน์( Vision)
คือการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากลโดยน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการบริหาร ภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพในระดับสากล โดยมีพันธกิจ (Mission)
ดังนี้ 1) ยกระดับการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 2)ส่งเสริม
ผู้เรียนด้านความรู้และคุณธรรม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก พัฒนาเครือข่ายด้าน
การศึกษา พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน 3) พัฒนากระบวนการการจัดการเรียน
การสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล ด้วยระบบคุณภาพ (TQA) ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์คือ
1) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการระบบคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง2)การ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นพลโลก สร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้เ รียนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 3) การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และตัวชี้วัด 53 ข้อ สอดคล้องกับงานของ บุญตา ชาญชานิ( Chanchamni ,
2014 )ได้ศึกษายุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดสังกัด สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์คือ 1)การบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพในระดับสากล 2) หลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล 3) การพัฒนาครูและผู้บริหาร
เป็นมืออาชีพ 4) ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก 5) การสื่อสาร 2 ภาษา อีกทั้งมีพันธกิจ 5 ข้อ
เป้าประสงค์ 5ข้อ กลยุทธ์ 5 ข้อ และตัวชี้วัด 58 ข้อ
ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1) การน ายุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารโรงเรี ย นมาตรฐานสากลตามหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสังกัดสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 มาใช้ในการบริหาร
สถานศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพบริบทของสถานศึกษา
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2) โรงเรียนมาตรฐานสากลควร จัดทาโครงการ กิจกรรมที่สอดคล้องเหมาะสมและ
เป็นไปได้ เพื่อบรรลุตัวชี้วัดยุทธศาสตร์แต่ละด้าน
3) ควรศึกษาวิจัยเชิงนโยบายว่าโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลได้ผลคุ้มค่ากับการ
ลงทุนในทุกด้านหรือไม่ มากน้อยเพียงใด
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ สาขาการบริหารการศึกษา ที่ให้ความรู้ คาแนะนาคาปรึกษา
ให้งานนิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ในการอนุเคราะห์ข้อมูลและขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความ
ช่วยเหลือด้วยดีเสมอมา
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