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บทคัดย่ อ

การวิจยั ครั้ งนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อศึก ษาสภาพ ปั ญหา และกาหนดรู ป แบบการบริ หาร
จัดการศึกษานอกระบบบนพื้นที่สูงเพื่อความมัน่ คง กลุ่มตัวอย่างคือ เลขาธิ การสานักงานส่ งเสริ ม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผูอ้ านวยการสถานี วิทยุโทรทัศน์แห่ งประเทศไทย
กรมประชาสัมพันธ์ เขต 3 ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชี ยงราย และแม่ฮ่องสอน รวม 3 คนหัวหน้า
ฝ่ ายจัดผัง รายการและฝ่ ายข่า วสถานี วิทยุก ระจายเสี ย งแห่ ง ประเทศไทยประจาจังหวัด เชี ยงใหม่
เชียงราย และแม่ฮ่องสอนรวม 3 คน บรรณาธิ การหนังสื อพิมพ์เชี ยงใหม่ เชี ยงราย และแม่ฮ่องสอน
รวม 3 คน ผูอ้ านวยการสานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
เชี ย งใหม่ เชี ย งราย และแม่ ฮ่อ งสอน รวม 3 คน ผูอ้ านวยการศูน ย์ก ารศึก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอฝาง แม่วาง เวียงป่ าเป้ า แม่สรวย แม่สะเรี ยง และแม่ลาน้อย รวม 6 คน
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอฝาง
แม่วาง เวียงป่ าเป้ า แม่สรวย แม่สะเรี ยง และแม่ลาน้อย รวม 6 คน ครู นิเทศบนพื้นที่สูงในเขตภาคเหนือ
ตอนบน รวม 12 คน ครู ผูส้ อนบนพื้นที่สูงในเขตภาคเหนื อตอนบน รวม 30 คน นักศึกษาบนพื้นที่ สูง
ในเขตภาคเหนือตอนบน รวม 30 คน และผูน้ าชุ มชนบนพื้นที่สูงในเขตภาคเหนือตอนบน รวม 12 คน
ซึ่ งได้มาโดยวิธีการสุ่ มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
การศึกษาเอกสาร สัมภาษณ์ เชิงลึก สอบถามประกอบการสังเกต ประชุมกลุ่มเฉพาะ การทา SWOT
Analysis และการทาวิทยาพิจารณ์ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจยั ปรากฏดังนี้
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1. การบริ หารจัดการศึ ก ษานอกระบบบนพื้ นที่ สู ง เพื่ อความมัน่ คงโดยหน่ วยงานให้
การศึกษานอกระบบแก่ประชาชน คือ การจัดรายการวิทยุ การจัดรายการโทรทัศน์ และการจัดให้
มีค อลัม น์ใ นหนัง สื อ พิม พ์เ กี่ ย วกับ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัต ริ ย ์ ส่ ว นสานัก งานส่ ง เสริ ม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การบริ หารจัดการศึกษานอกระบบบนพื้นที่สูงเพื่อ
ความมัน่ คงของสานัก งานส่ ง เสริ ม การศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธ ยาศัย ส่ วนใหญ่
จัดเป็ นศูนย์การเรี ยนชุ มชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" กลุ่มผูไ้ ม่รู้หนังสื อเรี ยนเนื้ อหาเกี่ยวกับชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์โดยใช้หนังสื อแบบเรี ยนภาษาไทย หน่ วยที่ 1 ประเทศของเรา และ
หน่ วยที่ 2 ในหลวงของเรา และกลุ่ มการศึ กษาขั้นพื้นฐานเรี ยนเนื้ อหาเกี่ ยวกับชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริ ย ์ในหมวดวิชาประสบการณ์ชีวิต สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการ
ดาเนิ นชี วิตในสังคม และสาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ ใช้วิธีสอน คือ การฝึ กฟั ง พูด อ่าน และเขียน
ร้ องเพลงชาติ ไ ทย เพลงสรรเสริ ญ พระบารมี และเพลงสดุ ดี มหาราชา เคารพธงชาติ สวดมนต์
ไหว้พ ระแผ่เมตตา และเข้า ร่ วมกิ จกรรมกับ ชุ ม ชนในวันส าคัญของชาติ รั ฐให้ ค่ า ใช้จ่า ยรายหัว
ค่าใช้จ่ายตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี มีครู ประจาศูนย์ละ 1-2 คน ศูนย์การเรี ยนเป็ นอาคารไม้
2. ปั ญ หาในการบริ ห ารจัด การศึ ก ษานอกระบบบนพื้ น ที่ สู ง เพื่ อ ความมัน่ คง คื อ
หน่ วยงานที่จดั การศึ กษานอกระบบไม่ร่วมมือกันในลักษณะของ “เครื อข่าย” ส่ วนศูนย์การเรี ยน
ชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" ขาดสื่ อการเรี ยนการสอน บุคลากรขาดขวัญและกาลังใจ และขาด
ความรู้ในการจัดการศึกษานอกระบบ
3. รู ปแบบการบริ หารจัดการศึกษานอกระบบบนพื้นที่สูงเพื่อความมัน่ คง ต้องคานึงถึง
องค์ป ระกอบ ได้แ ก่ ความเป็ นท้อ งถิ่ น (Local) สื่ อ และนวัต กรรมที่ มี อ ยู่แ ละมี ค วามเหมาะสม
(Innovations: I) หลักสู ตรที่ใช้ในการจัดการศึกษาต้องเป็ นหลักสู ตรแบบเบ็ดเสร็ จ (Functional: F)
ความมุ่งหมายในการจัดต้องจัดให้ครอบคลุมทุกเผ่าทั้งเด็กและผูใ้ หญ่ในชุ มชนบนพื้นที่สูง (Educate: E)
ต้องให้ความสาคัญและใช้แหล่งเรี ยนรู ้ที่มีอยูใ่ นท้องถิ่นและชุ มชนให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด (Library: L)
ต้องใช้ภาคี เครื อข่ ายที่ มี อ ยู่บ นชุ ม ชนพื้ น ที่ สู ง ให้มี ส่ วนร่ วมดาเนิ นการ (Organize: O) ต้อ งให้
ความส าคัญ กับ ภาคี เครื อข่ ายในการปฏิ บ ตั ิ ง านเพื่ อให้ เกิ ดการปฏิ บ ตั ิ แบบการมี ส่ ว นร่ ว มในทุ ก
ขั้นตอน (Network: N) และรัฐต้องให้ความสาคัญด้านการจัดการศึกษานอกระบบบนพื้นที่สูงเพื่อ
ความมั่นคง ตามบทบาทและภารกิ จ ที่ ก ระจายอยู่ ใ นหลายหน่ ว ยงาน(Government: G) คื อ
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ABSTRACT

The objectives of this research were to study the state and problems in non-formal
education administration for national security and to formulate the non-formal education
administration for national security model. The sample was the Secretary-General of the Office of
Non-Formal and In- Formal Education, Chiang Mai, Chiang Rai and Mae Hong Son provincial
governors, the director of the Office of Radio of Thailand, director of the Office of Television of
Thailand, editors of local newspapers in Chiang Mai, administrators of the Provincial Office of
the Non-Formal and Informal Education, chairman of school charter, administrators of district
Non-Formal and Informal Education Centre, and supervisors and teachers of the Mae Fah Luang
Education Center for Highlanders. The data was gathered by documentary studies, in-depth
interviews, observation, and asking, focus group discussion. The data was analyzed by using
frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, content analysis and synthesis. The
results of this research are as follows.
1. The state of the non-formal education administration for national security is mostly in
the form of Mae Fah Luang Education Center for Highlanders. For the literacy education uses the
Thai subject textbook unit one in the topic of “Our Nation” and “Our King” is used. For the basic
education uses the Thai subject textbook in the life experience unit and the second topic of “Duty
of the Citizens, Culture and Social living and the fourth topic of “History” is used. The teaching
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methods include listening, speaking, reading and writing, national anthem singing, Long Live the
King singing and Carol King singing, flag-raising ceremony, praying and participating in
community activities on important days and festivals. The state subsidizes the per head budget for
students and subsidizes the budget to conform the 15 years free learning project. There are 1-2
teachers for 1 learning center. The center buildings are made of wood. The other non-formal
education organizations were radio and television broadcasting and newspaper columns.
2. The problems of the non-formal education administration for national security were a
lack of educational innovation a lack of, a lack of morale of the persons, a lack of knowledge and
teaching techniques of the persons, lacking of the non-formal education organization network.
3. A non-formal education administration model for highland people and the nation’s
security was aware of the compositions which were local, suitable visual aids and innovations,
functional curriculum for learning, purposes of education covered all tribes of children and adults
on highland community, focusing and using library and local and community learning resources
to be very useful, participation of organization of group members on highland community,
co-operation network of group members, and the government focused on a non-formal education
administration model for highland people and the nation’s security following roles and missions
of offices. That was called LIFELONG model.

