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การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาบทบาทและยุทธวิธีการดําเนินงานของภาคีหุนสวนในการสงเสริมปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงตามกรอบแนวคิด  5 มาตรการ  “เพียงพอเพื่อพอเพียง” 2) เพื่อศึกษาผลท่ีภาคีหุนสวนไดรับจากการดําเนินบทบาท      

3) เพื่อประเมินผลสําเร็จของการสงเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยประยุกตใชแผนที่ผลลัพธ  ดําเนินการวิจัยโดยใชการวิจัยเชิง

คุณภาพแบบพหุกรณีศึกษา จากสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน  2 วิทยาลัย เก็บรวบรวมขอมูลโดย

ใชการศึกษาเอกสาร การสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม การสัมภาษณและการประชุมกลุมโดยประยุกตใชแนวคิดของแผนที่

ผลลัพธ วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหาจําแนกชนิดของขอมูล เปรียบเทียบและสรางขอสรุปแบบอุปนัย 
 

ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 

              1) บทบาทและยุทธวิธีการดําเนินงานในการสงเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามกรอบแนวคิด  5 มาตรการ  “เพียงพอเพื่อ

พอเพียง พบวา ภาคีที่มีบทบาทสําคัญคือ ผูบริหาร เปนผูนําและใหการสนับสนุน ยุทธวิธีที่ใชคือ การอบรมบุคลากรและมีการตอยอด

องคความรูในรูปแบบโครงการเกษตรและโครงการออมเงิน ภาคีที่มีบทบาทรองลงมาคือ ครู เปนกําลังสําคัญในการสอนหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกตใช และสรางความตระหนักใหเกิดแกผูเรียน ยุทธวิธีที่ใช คือ การบูรณาการและสอดแทรกแนวคิดที่

สามารถนํามาใชในชีวิตประจําวัน และนักเรียนเปนผูที่ไดรับการสงเสริมจากครูดวยวิธีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบตางๆ และนํา

ความรูที่ไดมาประยุกตใชกับการดําเนินชีวิตประจําวัน ยุทธวิธีที่ใชคือ การใหความรวมมือในโครงการและกิจกรรมตางๆ ที่วิทยาลัยไดจัดข้ึน 

2) ผลที่ภาคีหุนสวนไดรับจากการดําเนินงานในดานการบริหารจัดการสถานศึกษาของผูบริหารพบวา ทั้ง 2 วิทยาลัยไดนํา

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการบริหาร ผลที่ไดคือ วิทยาลัยการอาชีพพอเพียงเนนการเพิ่มรายรับใหบุคลากร มีการพัฒนา

แหลงเรียนรู วิทยาลัยสารพัดชางพอเพียงเนนการกระจายงานเปนระบบ ลดความขัดแยงภายในองคกร เนนการออมเงิน การทําบัญชี

รายรับรายจาย เนนใหผูเรียนมีจรรณยาบรรณวิชาชีพ ทั้ง 2 วิทยาลัยไดปรับปรุงสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู มีการบริการชุมชน

ดวยความต้ังใจ ในดานการจัดการเรียนการสอนของครูพบวา ทั้ง 2 วิทยาลัย มีการสอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรม

จริยธรรม และการพัฒนาสิ่งประดิษฐโดยมีแนวคิดจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และในดานคุณภาพชีวิตของผูเรียน พบวา ผูเรียน

สามารถนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช เกิดความประหยัด รูจักการใชจายอยางมีเหตุผลและเกิดประโยชนสูงสุด      

เกิดทักษะจากกิจกรรมเสริมหลักสูตร ไดแก การทําเกษตรทฤษฎีใหมและการออมเงิน  

3) ผลการประเมินความสําเร็จของการสงเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยประยุกตใชแผนที่ผลลัพธพบวา ในระดับที่

คาดหวังวาจะเกิดของครูทั้งสองวิทยาลัยมีการดําเนินงานตามเกณฑบงช้ีความกาวหนาครบทุกขอ ในสวนของผูเรียนวิทยาลัยสารพัดชาง

พอเพียงมีการดําเนินงานตามเกณฑครบทุกขอ วิทยาลัยการอาชีพพอเพียงยังดําเนินการไมครบถวน ในระดับที่อยากจะใหเกิดข้ึนของครู

และผูเรียนยังมีการดําเนินงานไมครบตามเกณฑ และในระดับที่ถาเกิดข้ึนไดก็ดี ทั้งครูและผูเรียนไมพบการดําเนินงานเชนกันทั้ง 2 วิทยาลัย 
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The purposes of this research were 1) to study the roles and strategies of the boundary partners in supporting the 

sufficiency economy philosophy based on 5 thinking frame value “enough to sufficient” 2) to study the results obtaining from 

the operated roles, and 3) to evaluate the success of the sufficiency economy philosophy support applying the outcome 

mapping, This research was operated by a multiple case study method at 2 colleges. The research data were collected by 

reviewing related documents, participatory and non- participatory observations as well as interview and group meeting based 

on the concept of outcome mapping. Content analysis, comparison and inductive conclusion were employed to analyze the 

research data. 
        

The research findings were as follows:  

1. As for the roles and strategies found that the first important boundary partners was the leading of administrators and 

The supporting strategies used was a seminar for staff and fulfill the concept with agricultural project and money saving project. 

The second boundary partners was teachers who were influence in teaching the theory of sufficiency economy and applied to 

use and raise the students awareness, used the techniques of integrating and implementing the idea for the uses in daily life. And 

the students were supported from the teachers with the various types of teaching methods and applied the knowledge to use in 

daily life. The strategies which were used are co-operation in projects and activities that the colleges provided. 

2. The results gains from the operations of boundary partners found that the administration of the directors discovered 

that  both colleges  applied to use  the sufficiency economy philosophy to manage that effect the sufficient career college to 

increase the staff income and develop  the learning resources, the sufficient technical college emphasized on scattering work 

load systematically, reduced the conflict of organization, focus on money saving, daily accounting emphasized on generating 

ethical career in students. Both colleges improved the environment that facilitate learning, gave community services with 

willingness. In the teachers’ approach found that both colleges used implementing idea of sufficiency economy philosophy, ethic, 

also developed the invention with the sufficiency economy philosophy idea. And the quality of students’ lives found students 

applied to use the sufficiency economy philosophy, saving and making the most use and reason in spending, obtaining skills 

extra curriculums are the new agriculture theory and money saving, and the students applied in using money. 

3. The result of achievement of supporting the sufficiency economy philosophy by applying the outcome mapping 

found that in level expect to see of teachers in both colleges, there were operated according to the criteria of progress in all items. 

In the part of sufficient technical college, there were the operations in all items of the criteria. The operation of sufficient technical 

college has not finished in all items. In level like to see of teachers and students has not finished the operations in all criteria items, 

and level love to see there were no operations for teachers and students in both colleges. 
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