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วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหมเปนวารสารทางวิชาการที่มีวัตถุประสงคเพ่ือ
เผยแพร แลกเปลี่ยนประสบการณ ความรู งานวิจัย งานวิชาการและงานวิทยานิพนธ
ของคณาจารย บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมและสถาบัน
การศึกษาอื่นๆ ตลอดจนนักวิจัยทั่วไป มีการพิมพเผยแพรปละ 2 ฉบับ (ประจําเดือน
ตุลาคม-เดือนมีนาคม และเดือนเมษายน-เดือนกันยายน) ดําเนินการเผยแพรโดย
จดัสงใหสถาบันอดุมศึกษาทุกสถาบัน สาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ สาํนกังาน
การอดุมศกึษาและหนวยงานวจิยัตางๆ การตพีมิพตนฉบบัทีเ่สนอขอลงตพีมิพจะตอง
ไมเคยลงตีพมิพในวารสารใดๆ มากอนหรอืไมอยูระหวางเสนอขอลงตีพมิพในวารสาร
อื่น และตองผานการประเมินกลั่นกรองใหความเห็นและตรวจแกไขโดยผูทรงคุณวุฒิ
ในสาขาที่เกี่ยวของ เมื่อไดรับการตีพิมพในวารสารนี้ถือเปนสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม การนําตนฉบับไปตีพิมพใหมตองไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหมและเจาของตนฉบับกอน ผลการวิจัยและความคิดเห็นท่ีปรากฏ
ในบทความตางๆ เปนความรบัผดิชอบของผูเขยีนบทความ ทัง้นีไ้มรวมความผดิพลาด
อันเกิดจากเทคนิคการพิมพ

ในฉบับนี้เปนปที่ 14 ฉบับที่ 1 เวลาการดําเนินการอยูในชวงเดือนตุลาคม 
2555 - มีนาคม 2556 วารสารฉบับนี้ไดนําเสนอบทความวิจัย 12 เรื่อง มีความเดน
ในดานวิชาการเพื่อรับใชสังคม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมขอขอบคุณนักวิจัย
ทุกทานท่ีสงบทความวิจัยมาลงในวารสาร และหวังวาบทความดังกลาวจะเปน
ประโยชนในแวดวงวิชาการท่ีเกี่ยวของตอไป
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รูปแบบการบริหารจัดการศึกษานอกระบบ
บนพ้ืนที่สูงเพื่อความมั่นคง
A Non-Formal Education Administration Model 
for Highland People and the Nation’s Security

อาจารยสนิท หาจัตุรัส
อาจารยประจําหลักสูตรการศึกษานอกระบบ คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม



รูปแบบการบริหารจัดการศึกษานอกระบบบนพ้ืนที่สูง
เพ่ือความม่ันคง
A Non-Formal Education Administration Model for Highland 
People and the Nation’s Security

อาจารยสนิท หาจัตุรัส
อาจารยประจําหลักสูตรการศึกษานอกระบบ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

º·¤Ñ´Â‹Í

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพ ปญหา และกําหนดรูปแบบการบริหารจัดการศึกษานอกระบบ
บนพ้ืนท่ีสูงเพ่ือความมั่นคง ผูใหขอมูลหลักคือเลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบฯ กลุมตัวอยางคือ 
ผูวาราชการจังหวัด ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยประจําจังหวัด หัวหนาฝายจัดผังรายการสถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยประจําจังหวัด บรรณาธิการหนังสือพิมพทองถ่ินประจําจังหวัด ผูอํานวยการ
สาํนกังานสงเสริมการศึกษานอกระบบฯ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ผูอาํนวยการศูนยการศึกษานอกระบบฯ 
ครูนิเทศบนพื้นที่สูง และครูประจําศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” เก็บรวบรวมขอมูลโดยการศึกษา
เอกสาร การสัมภาษณเชิงลึก การสังเกตประกอบการสอบถาม การอภิปรายกลุมเฉพาะ วิเคราะหขอมูลโดยการ
หาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหและสังเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1. การบริหารจัดการศึกษานอกระบบบนพื้นท่ีสูงเพ่ือความมั่นคงสวนใหญจัดเปน ศูนยการเรียนชุมชน
ชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” กลุมผูไมรูหนังสือ ใชหนังสือแบบเรียนภาษาไทย หนวยที่ 1 ประเทศของเรา และ
หนวยที ่2 ในหลวงของเรา และกลุมการศกึษาขัน้พืน้ฐาน อยูในหมวดวชิาประสบการณชวีติ สาระท่ี 2 หนาท่ีพลเมอืง 
วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม และสาระท่ี 4 ประวัติศาสตร สอนโดยการฝกฟง พูด อาน และเขียน รอง
เพลงชาติไทย เพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา เคารพธงชาติ สวดมนตไหวพระแผเมตตา และ
เขารวมกิจกรรมกับชุมชนในวันสําคัญของชาติ รัฐใหคาใชจายรายหัว คาใชจายตามนโยบายเรียนฟรี 15 ป มีครู
ประจําศูนยละ 1-2 คน ศูนยการเรียนเปนอาคารไม การศึกษานอกระบบที่จัดโดยหนวยงานอื่น ไดแก รายการวิทยุ 
รายการโทรทัศน และคอลัมนในหนังสือพิมพ

2. ปญหาในการบริหารจัดการศึกษานอกระบบบนพ้ืนที่สูงเพ่ือความม่ันคง คือ ขาดส่ือการเรียนการสอน 
บุคลากรขาดขวัญและกําลังใจและขาดความรูในการจัดการศึกษานอกระบบ หนวยงานท่ีจัดการศึกษานอกระบบ
ไมรวมมือกันในลักษณะของ “เครือขาย”

3. รูปแบบการบริหารจัดการศึกษานอกระบบบนพ้ืนที่สูงเพ่ือความมั่นคง คือ LIFELONG Model 



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 key informant was Secretary-General of the Offi  ce of Non-Formal and 
In- Formal Education. The samples were Chiang Mai, Chiang Rai and Mae Hong Son provincial governors, 
director of the Offi  ce of Radio of Thailand, director of the Offi  ce of Television of Thailand, editor of local 
newspaper in Chiang Mai, administrators of Provincial Offi  ce of the Non-Formal and Informal Education, 
chairman of school charter, administrators of district Non-Formal and Informal Education Centre, 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”. 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”. The teaching methods include of listening, speaking, reading and writing, national 
anthem singing, Long Life the King singing and Carol King singing, fl ag-raising ceremony, praying and 
participating in community activities on important days and festivals. The state subsidizes the per head budget 
for student and subsidizes the budget conforms the 15 years free learning project. There are 1-2 teachers 
for 1 learning center. The center buildings are made from the wood. The other non-formal education 
organizations were radio and television broadcasting and newspaper column.

2. The problems of the non-formal education administration for national security were educational 
innovation lacking, morale lacking of the persons, lacking of knowledge and teaching techniques of the 
persons, lacking of the non-formal education organization network.

3. The Non-formal Education Administration Model for National Security is “LIFELONG Model”

º·¹íÒ

การบริหารจัดการศึกษาของประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ซึ่งบัญญัติไวในมาตรา 15 การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งการศึกษานอกระบบ เปนการศึกษาท่ีมีความยืดหยุนในการ
กําหนดจุดมุงหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา โดยเน้ือหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสม สอดคลองกับ
สภาพปญหาทีเ่กดิขึน้และกลุมเปาหมาย ปญหาความไมเขาใจกันของคนในสงัคมไทยท่ีผานมาทําใหเกดิวกิฤตกิารณ
ความไมสงบและทวีความรุนแรงข้ึนอยางรวดเร็ว สงผลกระทบตอความม่ันคงของชาติและความผาสุกของประชาชน
โดยรวม การสรางคณุคารวมกันของคนในชาติทีม่ตีอสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตรยิ เพ่ือใหเกิดความม่ันคง
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ของชาติ จึงเปนเร่ืองท่ีมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง (สภาความมั่นคงแหงชาติ, 2550:4-7) ปญหาความไมเขาใจ
กันของคนในสังคมไทยสวนหน่ึงเกิดจากการขาดการหลอหลอมจิตสํานึกในความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตรยิ และการรับรูขอมลูขาวสารของประชาชนในชาติ ทีไ่มตรงกันจากส่ือตางๆ เชน วทิยุ หนงัสอืพมิพ 
โทรทัศน และส่ือบุคคล เชน คนในครอบครัว เพื่อนรวมงาน และนักวิชาการในลักษณะของการศึกษานอกระบบ 
จึงทําใหเกิดความเชื่อ เจตคติ คานิยม และพฤติกรรมที่แตกตางกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมชนบนพื้นที่สูงทาง
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยซ่ึงมีความแตกตางจากคนสวนใหญในประเทศท้ังดานภาษา การส่ือสาร วฒันธรรม 
และวถิชีวีติความเปนอยู จากสภาพการณดงักลาว ผูวจิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาวา สภาพและปญหาในการบรหิารจัดการ
ศึกษานอกระบบบนพ้ืนที่สูงเพ่ือความม่ันคงเปนอยางไร และรูปแบบการบริหารจัดการศึกษานอกระบบบนพ้ืนที่สูง
เพื่อความมั่นคงควรเปนอยางไร ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการกําหนดนโยบาย มาตรการและแนวทางในการบริหาร 
จัดการศึกษานอกระบบเพื่อใหเกิดความม่ันคงตอไป

ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢Í§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปญหา และกําหนดรูปแบบการบริหาร จัดการศึกษานอกระบบ
บนพื้นที่สูงเพื่อความม่ันคง

ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
1.  ไดขอมูลสภาพและปญหาการบริหารจัดการศึกษานอกระบบบนพื้นที่สูงเพ่ือความมั่นคง
2.  ไดรูปแบบการบริหารจัดการศึกษานอกระบบบนพื้นที่สูงเพ่ือความมั่นคง 
3.  ไดองคความรูใหมเกีย่วกับรปูแบบการบริหารจัดการศึกษานอกระบบบนพ้ืนทีส่งู เพือ่ความม่ันคง นาํเสนอ

หนวยงานท่ีมีหนาที่ในการบริหารจัดการศึกษาของประเทศระดับกระทรวง ไปกําหนดเปนนโยบาย ระดับกรม
ไปกําหนดเปนมาตรการและระดับปฏิบัตกิารไดนํารูปแบบ วิธีดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษานอกระบบ
บนพื้นที่สูงไปปฏิบัติเพื่อกอใหเกิดความม่ันคงของชาติ 

¡ÃÍºá¹Ç¤Ô´¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ

1. แนวคิดและนโยบายดานความม่ันคง สภาความมั่นคงแหงชาติ (2550: 19-20) ไดวางแนวนโยบายความ
มั่นคงแหงชาติของไทยมีเปาหมายท่ีสําคัญ คือ มุงรักษาผลประโยชนและความม่ันคงของชาติใหเกิดความสมดุล
ทุกดานและมุงสนับสนุนนโยบายดานอื่นๆ ของรัฐบาลเพื่อสงเสริมแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไมใหมี
ปจจัยเสี่ยงตอความมั่นคงของชาติและใหความสําคัญตอคุณภาพชีวิตและศักยภาพของคนในชาติ 

2. แนวคิดการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง เกษม วัฒนชัย (2552: 1-3) ไดใหทัศนะท่ีเปนแนวคิดในการ
จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ วาในการจัดการศึกษาของประเทศใดๆ เปาหมายคือการสรางจิตใจของคน
ในชาตใิหมหีวัใจเพือ่สวนรวมและเพ่ือสรางพลเมอืงทีป่ระเทศน้ันๆ ตองการท่ีจะทาํใหเกดิความม่ันคงขึน้ในชาตขิอง
ตน เชนในประเทศไทยตองจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมใหคนมีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 
การจัดการศึกษาตองใชกระบวนการสั่งสอน อบรมท้ังในบาน วัด สถานศึกษา และชุมชนตามความตองการมุงหมาย
ใหเกดิการเปลีย่นแปลงคือ การเรยีนรูทีด่ขีึน้ เจรญิงอกงามขึน้ โดยส่ิงทีเ่รยีนรูจะตองประกอบดวย เปาหมาย เนือ้หา 
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กิจกรรม และการใหเห็นคุณคาของส่ิงที่ตองการพัฒนาผูเรียนใหเปนคนเต็ม (Integrity) และการยึดมั่นเพื่อประโยชน
สวนรวม กลาวคือ คนเต็มตองแยกแยะไดวาอะไรถูกหรืออะไรผิด แลวยึดมั่นในสิ่งท่ีถูก ปฏิเสธในสิ่งท่ีผิด

3. แนวคิดการบริหารจัดการศึกษานอกระบบ อิวาน อิลอิช (Ivan Illich) (อางใน วิไล ตั้งจิตสมคิด, 2539: 107) 
ซึ่งไดกลาววา การศึกษานอกระบบ (Non-formal Education) เปนรูปแบบของการจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุน 
รูปแบบการใหการศึกษามีหลายวิธีและเปนการศึกษาตลอดชีวิต

4.  แนวคดิเกีย่วกบัรปูแบบ บญุชม ศรสีะอาด (2533:3-5) ใหแนวคดิเกีย่วกบัคณุลกัษณะทีส่าํคญัประการหนึง่
ของรูปแบบ วา คือองคประกอบหรือตัวแปรตางๆ ภายในรูปแบบ จะตองมีความสัมพันธและมีทิศทางไปในแนว
เดยีวกัน

โดยมีรายละเอียดของกรอบแนวคิดในการวิจัยดังแผนภูมิที่ 1

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ประชุมกลุมเฉพาะ 

(Focus Group Discussion)

ศึกษาเอกสาร 

(Documentary Studies)

สังเกต (Observe)

SWOT Analysis

ตรวจสอบรูปแบบ

โดยการทํา Public Hearing

แนวคิดและนโยบาย

เกี่ยวกับความมั่นคง

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับ

รูปแบบ

แนวคิด ทฤษฎี

ทางสังคม

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับ

การบริหารจัดการศึกษา

นอกระบบ

สอบถาม (Question)

วิเคราะห สังเคราะห จัดกลุม จัดหมวดหมู

สภาพและปญหาในการจัดการศึกษานอกระบบ

บนพื้นที่สูงเพื่อความม่ันคง

รูปแบบการบริหารจัดการศึกษานอกระบบ

บนพื้นที่สูงเพื่อความม่ันคง

ปรับแก

รูปแบบการบริหารจัดการศึกษานอกระบบบนพื้นที่สูงเพื่อความม่ันคง 

นําเสนอ

รูปแบบการบริหารจัดการศึกษานอกระบบบนพื้นที่สูงเพื่อความม่ันคง

สัมภาษณเชิงลึก 

(In-depth Interview)
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รูปแบบการวิจัย
เปนรูปแบบวิจัยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตดานเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาเกี่ยวกับสภาพ ปญหา และรูปแบบการบริหารจัดการ

ศึกษานอกระบบบนพื้นที่สูงเพื่อความมั่นคงในดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหาร
งบประมาณ และดานการบริหารทั่วไป

2.  ขอบเขตดานพื้นที่ พื้นที่ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พื้นที่บนพื้นท่ีสูงใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ของประเทศไทย 

ประชากร และกลุมตัวอยาง
ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก เลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

จํานวน 1 คน ผูวาราชการจังหวัด จํานวน 8 คน หัวหนาฝายจัดผังรายการและฝายขาวสถานีวิทยุกระจายเสียงแหง
ประเทศไทยประจาํจงัหวดั จาํนวน 8 คน ผูอาํนวยการสถานวีทิยโุทรทศันแหงประเทศไทยกรมประชาสมัพนัธ ประจาํ
เขต จํานวน 1 คน บรรณาธิการหนังสือพิมพ จํานวน 8 คน ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด จํานวน 8 คน ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอจํานวน 40 คน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 40 คน ครูนิเทศ จํานวน 60 คน ครู
ผูสอนบนพื้นที่สูง จํานวน 649 คน นักศึกษา 16,830 คน ผูนําชุมชนบนพื้นที่สูง 584 คน 

กลุมเปาหมาย คือ เลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จํานวน 
1 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

กลุมตัวอยางคือ ผูวาราชการจังหวัด จํานวน 3 คนหัวหนาฝายจัดผังรายการและฝายขาวสถานีวิทยุกระจาย
เสยีงแหงประเทศไทยประจาํจงัหวดั จาํนวน 3 คน ผูอาํนวยการสถานวีทิยโุทรทศันแหงประเทศไทยกรมประชาสมัพนัธ 
ประจําเขต จํานวน 1 คน บรรณาธิการหนังสือพิมพ จํานวน 3 คน ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด จํานวน 3 คน ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอ จํานวน 6 คน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศยัอาํเภอ จาํนวน 6 คน ครนูเิทศบนพืน้ทีส่งู จาํนวน 12 คน ครผููสอนบนพืน้ทีส่งู จาํนวน 30 คน นกัศกึษา
บนพ้ืนท่ีสูง 30 คน ผูนําชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง 12 คน รวมท้ังหมดจํานวน 110 คน ซึ่งไดมาโดยการสุม
อยางงาย (Sample Random Sampling) แบบจับฉลาก

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบสอบถามปลายเปด (Open-ended Form) เกีย่วกับสภาพและปญหาการบริหารจัดการศึกษานอกระบบ

บนพื้นที่สูงเพื่อความม่ันคงในดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และ
ดานการบริหารทั่วไป

2. แบบบันทึกการสัมภาษณเชิงลึก เกี่ยวกับสภาพและปญหาการบริหารจัดการศึกษานอกระบบบนพ้ืนที่สูง
เพือ่ความม่ันคงในดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหาร
ทั่วไป
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3.  แบบบันทึกการอภิปรายกลุมเฉพาะ เกี่ยวกับสภาพและปญหาการบริหารจัดการศึกษานอกระบบ
บนพื้นที่สูงเพื่อความม่ันคงในดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และ
ดานการบริหารท่ัวไป เพื่อรวมกันวิเคราะหสภาพและปญหาการบริหารจัดการศึกษานอกระบบบนพ้ืนที่สูงเพ่ือ
ความมั่นคง

4.  แบบบันทึกการทํา SWOT Analysis เพื่อวิเคราะห สังเคราะห จัดกลุม และจัดหมวดหมูขอมูลที่ไดจาก
ขั้นที่ 1-4 เพื่อใหไดมาซึ่งรูปแบบการบริหารจัดการศึกษานอกระบบบนพื้นที่สูงเพ่ือความมั่นคง 

5.  แบบสอบถามประกอบการทําประชาพิจารณ เพื่อตรวจสอบรูปแบบการบริหารจัดการศึกษานอกระบบ
บนพื้นที่สูงเพื่อความม่ันคง

¢Ñé¹μÍ¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ

การวิจัยคร้ังนี้มีวิธีดําเนินการ ดังนี้ ศึกษาเอกสาร สัมภาษณเชิงลึก ศึกษาสภาพท่ีเปนจริงโดยการสังเกต
และสอบถาม อภิปรายกลุมเฉพาะเก่ียวกับสภาพและปญหาในการบริหาร จัดการศึกษานอกระบบบนพ้ืนที่สูง
เพื่อความม่ันคง แลวนําผลท่ีไดมาวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค แลวสรุปเปนรูปแบบการบริหาร
จดัการศกึษานอกระบบบนพืน้ทีส่งูเพือ่ความมัน่คง นาํรปูแบบทีไ่ดไปตรวจสอบโดยการทาํประชาพจิารณ และนาํมา
ปรับปรุงแกไขใหเปนรูปแบบที่สมบูรณ

การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ใชการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณเชิงลึก การสังเกตประกอบการ

สอบถาม และการอภิปรายกลุมเฉพาะ 

การวิเคราะหขอมูล
การวเิคราะหขอมลูในการวจิยัครัง้นี ้ใชการหาความถี ่คารอยละ คาเฉลีย่ คาเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะห

และสังเคราะหเนื้อหา

¼Å¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐ¡ÒÃÍÀÔ»ÃÒÂ¼Å

ผลการวิจัย
1) สภาพการบริหารจัดการศึกษานอกระบบบนพ้ืนท่ีสงูเพ่ือความม่ันคง พบวา สวนใหญสถานศึกษาในสังกดั

สาํนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตภาคเหนือตอนบนมีการบริหารจัดการศึกษา
ในลักษณะของศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” โดยการบริหารจัดการดานวิชาการ สําหรับผูไมรู
หนังสือจัดตามโครงการสงเสริมการรูหนังสือบนพ้ืนที่สูงจะใชหลักสูตรและหนังสือแบบเรียนภาษาไทยท่ีสํานักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจัดทําขึ้น เนื้อหาที่สงเสริมใหเกิดความจงรักภักดี
ตอสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยอยูในหนวยการเรียนรูที่ 1 ประเทศของเรา และหนวยท่ี 2 ในหลวง
ของเรา สวนการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 (ฉบับปรุง พ.ศ.2549) 
และเนื้อหาที่สงเสริมใหเกิดความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยจะอยูในกลุมหมวดวิชา
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ประสบการณ สาระที ่2 หนาทีพ่ลเมอืง วฒันธรรม และการดาํเนนิชวีติในสงัคม และสาระที ่4 ประวตัศิาสตร สาํหรับ
วธิกีารจัดการศกึษา การสอน สือ่ และกจิกรรมทีใ่ชในการใหการศกึษา สวนใหญมคีวามแตกตางกนัไมมากนกั วธิกีาร
จัดการศึกษาใชการเรียนแบบชั้นเรียน และแบบนัดพบกลุม วิธีการสอนใชวิธีการอานใหฟง ฝกใหพูด ฝกใหอาน 
ฝกใหเขียน ฝกใหคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน สื่อการสอน คือ แบบเรียน หนังสือพิมพ วิทยุ แผน CD โทรทัศน 
กิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบดวย การฟง การพูด การอาน การเขียน การรองเพลงชาติไทย เพลงสรรเสริญ
พระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา กิจกรรมนอกชั้นเรียน ไดแก กิจกรรมเคารพธงชาติ รองเพลงชาติ สวดมนตไหวพระ 
แผเมตตา และการเขารวมกิจกรรมท่ีสถานศึกษารวมกับชุมชนจัดขึ้นในวันสําคัญของชาติและวันนักขัตฤกษ 
ดานงบประมาณ รัฐมีเงินอุดหนุนในการจัดการศึกษาเปนคาใชจายตอหัว คาใชจายตามนโยบายเรียนฟรี 15 ป
อยางมคีณุภาพ และคากจิกรรมพฒันาคณุภาพผูเรยีน ดานบรหิารงานบุคคล แตละศนูยการเรยีนชมุชนชาวไทยภูเขา 
“แมฟาหลวง” สวนใหญ มีครูประจํา 1 คน เปนครูอัตราจางรายป มีประกันสังคม ดานบริหารท่ัวไป อาคาร
ศนูยการเรยีน สวนใหญจะตัง้อยูในชมุชน เปนอาคารไมกึง่ถาวร คาวสัดุกอสรางไดรบังบประมาณจากรฐั สวนแรงงาน
ไดรับการอุทิศจากชาวบาน สําหรับการใหการศึกษาท่ีเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยโดย
สื่อสาธารณะที่มีอยูในพื้นที่ คือ รายการวิทยุโทรทัศน ตารางเวลาออกอากาศจะถูกกําหนดโดยหนวยงานจาก
สวนกลาง มีบางที่สื่อในพื้นที่เปนผูกําหนด เชน สถานีวิทยุกระจายเสียงดานความม่ันคงของทหารจะกําหนดตาราง
และรายการออกอากาศเอง สวนหนังสือพิมพทองถ่ินจะใหความสําคัญกับการนําเสนอขอมูลขาวสาร เพ่ือสงเสริม
ใหประชาชนและบุคคลบนพื้นที่สูงเกิดความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย

2) ปญหาการบริหารจัดการศึกษานอกระบบบนพ้ืนท่ีสงูเพ่ือความม่ันคง พบวา ดานวิชาการ หลกัสูตรยังขาด
การความเปนทองถ่ินและการใหความสําคญักบักลุมเปาหมายท่ีสามารถนําไปใชในชีวติประจําวนัได ดานบริหารงาน
บคุคล ครผููสอนบนพืน้ทีส่งูประจาํอยูทีศ่นูยการเรยีนชมุชน ชาวไทยภเูขา “แมฟาหลวง” สวนใหญมฐีานะเปนครอูตัรา
จางรายป มีอัตราครูอยูประจําศูนยละ 1 คน ไมมีความคลองตัวในการปฏิบัติงานที่ตอเนื่อง ไมมีวุฒิครูและไมมี
วุฒิครูดานการศึกษานอกระบบ ทําใหไมมีความรูพื้นฐานและประสบการณในการจัดการศึกษานอกระบบ ไมมี
ความมั่นคงในอาชีพ ปฏิบัติงานเพื่อรอการสอบบรรจุเปนขาราชการครูในระบบหรือสอบเปนขาราชการสายอ่ืน 
ดานบริหารท่ัวไป ปญหาท่ีพบคือ มีนักศึกษายายถ่ินตามผูปกครองทําใหการเขารับการศึกษา ไมตอเน่ือง สถานี
โทรทัศน สถานีวิทยุ และหนังสือพิมพสวนใหญปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีรับผิดชอบของหนวยงาน ไมมีการวางแผน
การดําเนินงานรวมกัน บนพ้ืนที่สูงบางพ้ืนที่ไมมีไฟฟาใช บางพ้ืนที่มีปญหาในการรับคล่ืนสัญญาณวิทยุ โทรทัศน 
หนังสือพิมพสงไปถึงลาชา และขาดนักขาวที่มีความรูความเขาใจในภาษาและวัฒนธรรมของบุคคลบนพ้ืนที่สูง

3) รูปแบบการบริหารจัดการศึกษานอกระบบบนพื้นที่สูงเพ่ือความมั่นคง คือ LIFELONG Model คือ
 L: Local การบริหารจัดการศึกษานอกระบบบนพ้ืนท่ีสูงเพ่ือความม่ันคง ตองใหความสําคัญกับทองถ่ิน

ในความเปนภูมิสังคม กลาวคือ การบริหารจัดการศึกษานอกระบบบนพื้นที่สูงท่ีมุงจะใหเกิดความมั่นคงของชาตขิึ้น 
รูปแบบการบริหารจัดการทางดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบุคลากร และดานบริหารทั่วไป จะตองคํานึงถึง
ลกัษณะท่ีตัง้ของชุมชนบนพ้ืนฐานบริบทของลักษณะทางกายภาพภูมศิาสตรและลักษณะทางสังคมท่ีแตกตางไปจาก
พื้นที่ปกติ 

 I: Innovations การบริหารจัดการศึกษานอกระบบบนพ้ืนที่สูงเพ่ือความม่ันคง ตองใหความสําคัญกับส่ือ
และนวัตกรรมท่ีเหมาะสมกับบคุคลและชุมชนบนพ้ืนทีส่งู กลาวคือ สือ่และนวัตกรรมท่ีใชเปนสือ่ในการจัดการศึกษา
กับบุคคลและชุมชนบนพื้นที่สูงนั้นตองทํางานไดตามลักษณะทางกายภาพทางภูมิศาสตรที่มีความแตกตางและ
ทําหนาที่ไดในฐานะส่ือเพื่อสื่อใหบุคคลและชุมชนบนพ้ืนที่สูงซึ่งมีหลายกลุมชาติพันธุไดรับการปลูกฝง เรียนรู 
และมีเจตคติที่ดีในการทําหนาที่เปนพลเมืองที่ดีของประเทศไทยและมีความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย
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 F: Functional การบริหารจัดการศึกษานอกระบบบนพื้นท่ีสูงเพื่อความมั่นคง ตองใหความสําคัญกับ
หลักสูตรที่ใชในการจัดการศึกษา หลักสูตรที่ใชในการจัดการศึกษาตองเปนหลักสูตรแบบเบ็ดเสร็จที่สอนท้ังเรื่อง
การพูด การอานออกเขียนได และความมั่นคงของชาติ ซึ่งบุคคลและชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงสามารถนําไปประยุกตใช
ในชีวิตประจําวันได

 E: Educate การจัดการศึกษานอกระบบบนพ้ืนที่สูงเพ่ือความม่ันคง ประการแรกตองสรางใหครูมีเจตคติ
ในการรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยกอน และประการที่สองตองคํานึงถึงและใหความสําคัญกับกระบวนการ
และวิธกีารในการจัดการศึกษาใหแกบคุคลและชุมชนบนพ้ืนทีส่งู ซึง่มหีลายกลุมชาติพนัธุเพือ่ใหรบัรู ทาํหนาท่ีพลเมือง
ที่ดีของประเทศไทย สรางเจตคติที่ดี และปลูกฝงนิสัยใหเกิดความผูกพันความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย

 L: Library การจัดการศึกษานอกระบบบนพื้นที่สูงเพื่อความมั่นคง ตองใหความสําคัญและใชแหลง
เรียนรูที่มีอยูในทองถิ่นและชุมชนใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน บานหนังสือ หองสมุด ปาชุมชน ลานวัฒนธรรม 
ศูนย Internet ตําบล วัด แหลงโบราณสถาน แหลงโบราณวัตถุ ฯลฯ ทั้งนี้นอกจากบุคคลและชุมชนบนพื้นที่สูงจะเกิด
ความรู ทักษะ และเจตคติที่ดีจากการไดเขาไปใชแหลงเรียนรูที่มีอยูในทองถิ่นและชุมชนเพิ่มขึ้นแลว ยังสรางความ
ตระหนัก ความรักความผูกพนัตอแหลงเรียนรู รวมไปถึงทองถ่ิน ชมุชนและประเทศชาติโดยรวมท่ีตนเองไดอยูอาศัย

 O: Organize การจัดการศึกษานอกระบบบนพ้ืนที่สูงเพ่ือความม่ันคง มีหลายหนวยงานท่ีรวมจัดทํา เชน 
องคกรทางการศึกษา สื่อสาธารณะ หนวยงานดานความมั่นคงฯ จําเปนตองจัดระบบองคการเพื่อการบริหารอยางมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

 N: Network การจัดการศึกษานอกระบบบนพ้ืนท่ีสูงเพ่ือความมั่นคง เปนภารกิจของหนวยงานตางๆ 
มากมาย เชน หนวยงานดานการศึกษา หนวยงานดานความม่ันคง หนวยงานดานสื่อสาธารณะ เพื่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการบริหารงาน ควรสรางเครือขายในการดําเนินงานและจัดทําแผนการปฏิบัติงานรวมกัน

 G: Government รัฐตองใหความสําคัญดานการจัดการศึกษานอกระบบบนพื้นที่สูงเพื่อความมั่นคง 
ตามบทบาทและภารกิจดานการจัดการศึกษานอกระบบบนพื้นที่สูงไดกระจัดกระจายอยูในหลายหนวยงาน ดังนั้น
รัฐควรกําหนดนโยบาย มาตรการ วิธีดําเนินงานแบบบูรณาการของหนวยงานรวมกัน และรัฐจะตองใหความสําคัญ 
สนับสนุนหนวยงาน บุคลากรและสื่อสาธารณะใหสามารถปฏิบัติหนาที่ที่กอใหเกิดความจงรักภักดีตอสถาบัน
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยไดอยางเต็มกําลัง

¡ÒÃÍÀÔ»ÃÒÂ¼Å

1) สภาพการบริหารจัดการศึกษานอกระบบบนพ้ืนที่สูงเพ่ือความม่ันคง จากผลการวิจัยพบวา การบริหาร
จัดการศึกษานอกระบบบนพื้นที่สูงเพื่อความมั่นคงของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศยัในเขตภาคเหนือตอนบนสวนใหญ มกีารบรหิารจดัการศึกษาในลักษณะของศูนยการเรยีน
ชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” โดยการบริหารจัดการดานวิชาการ สําหรับผูไมรูหนังสือจัดตามโครงการสงเสริม
การรูหนังสือบนพ้ืนท่ีสูงจะใชหลักสูตรและหนังสือแบบเรียนภาษาไทยที่สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจัดทําขึ้น เนื้อหาท่ีสงเสริมใหเกิดความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษตัรยิอยูในหนวยการเรยีนรูที ่1 ประเทศของเรา และหนวยที ่2 ในหลวงของเรา สวนการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
จะใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 (ฉบับปรุง พ.ศ.2549) และเนื้อหาท่ีสงเสริมใหเกิดความจงรัก
ภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยจะอยูในกลุมหมวดวิชาประสบการณ สาระที่ 2 หนาที่พลเมือง 

ÇÒÃÊÒÃÇÔ¨ÑÂÃÒªÀÑ¯àªÕÂ§ãËÁ‹
Rajabhat Chiang Mai Research Journal 21



วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม และสาระท่ี 4 ประวัติศาสตร สําหรับวิธีการจัดการศึกษา การสอน สื่อ และ
กจิกรรมท่ีใชในการใหการศึกษา สวนใหญมคีวามแตกตางกันไมมากนัก วธิกีารจัดการศึกษาใชการเรียนแบบช้ันเรยีน 
และแบบนัดพบกลุม วิธีการสอนใชวิธีการอานใหฟง ฝกใหพูด ฝกใหอาน ฝกใหเขียน ฝกใหคิดเปน ทําเปน แกปญหา
เปน สื่อการสอน คือ แบบเรียน หนังสือพิมพ วิทยุ แผน CD โทรทัศน กิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบดวย 
การฟง การพูด การอาน การเขียน การรองเพลงชาติไทย เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา กิจกรรม
นอกชั้นเรียน ไดแก กิจกรรมเคารพธงชาติ รองเพลงชาติ สวดมนตไหวพระ แผเมตตา และการเขารวมกิจกรรม
ที่สถานศึกษารวมกับชุมชน จัดขึ้นในวันสําคัญของชาติและวันนักขัตฤกษ รัฐมีเงินอุดหนุนในการจัดการศึกษาเปน
คาใชจายตอหัว คาใชจายตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปอยางมีคุณภาพ และคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน แตละ
ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” สวนใหญมีครูประจํา 1 คน เปนครูอัตราจางรายป มีประกันสังคม 
อาคารศูนยการเรียน สวนใหญจะตั้งอยูในชุมชน เปนอาคารไมกึ่งถาวร คาวัสดุกอสรางไดรับงบประมาณจากรัฐ 
สวนแรงงานไดรับการอุทิศจากชาวบาน สําหรับการใหการศึกษาที่เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
โดยส่ือสาธารณะท่ีมีอยูในพื้นที่ คือ รายการวิทยุโทรทัศน ตารางเวลาออกอากาศจะถูกกําหนดโดยหนวยงาน
จากสวนกลาง มีบางท่ีสื่อในพ้ืนที่เปนผูกําหนด เชน สถานีวิทยุกระจายเสียงดานความม่ันคงของทหารจะกําหนด
ตารางและรายการออกอากาศเอง สวนหนังสือพิมพทองถิ่นจะใหความสําคัญกับการนําเสนอขอมูลขาวสาร 

เพือ่สงเสรมิใหประชาชนและบคุคลบนพืน้ทีส่งูเกดิความจงรกั ภกัดตีอชาต ิศาสนา และพระมหากษตัรยิ ซึง่สอดคลอง
กับรายงานสภาพและขอมูลการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูงของ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยภาคเหนือ (2555) ที่ระบุถึง การจัดการศึกษาบนพื้นท่ีสูงของหนวยงานในสังกัดสํานักงานสงเสริม
การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัจะจดัในลกัษณะของศนูยการเรยีนชมุชนชาวไทยภเูขา “แมฟาหลวง” 
และมีรายละเอียดของขอมูลเปนไปในแนวทางเดียวกันกับสภาพการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูงท่ีพบในการวิจัยครั้งนี้

2) ปญหาการบริหารจัดการศึกษานอกระบบบนพ้ืนที่สูงเพ่ือความม่ันคง จากผลการวิจัยพบวา ดานบริหาร
งานบุคคล ครูผูสอนบนพ้ืนท่ีสูงประจําอยูที่ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” สวนใหญมีฐานะเปน
ครูอัตราจางรายป มีอัตราครูอยูประจําศูนยละ 1 คน ไมมีความคลองตัวในการปฏิบัติงานที่ตอเนื่อง ไมมีวุฒิครูและ
ไมมีวุฒิครูดานการศึกษานอกระบบ ทําใหไมมีความรูพื้นฐานและประสบการณในการจัดการศึกษานอกระบบ 
ไมมีความมั่นคงในอาชีพ ปฏิบัติงานเพื่อรอการสอบบรรจุเปนขาราชการครูในระบบหรือสอบเปนขาราชการสายอื่น 
ดานบริหารงานทั่วไป ปญหาที่พบคือ มีนักศึกษายายถิ่นตามผูปกครองทําใหการเขารับการศึกษาไมตอเนื่อง 
สถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน และหนังสือพิมพซึ่งเปนส่ือสาธารณะที่ใหการศึกษาและขอมูลขาวสาร สวนใหญปฏิบัติ
งานตามภารกิจทีร่บัผดิชอบของหนวยงาน ไมมกีารวางแผนการดําเนนิงานรวมกนั บนพืน้ทีส่งูบางพ้ืนทีไ่มมไีฟฟาใช 
บางพื้นที่มีปญหาในการรับคลื่นสัญญาณวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพสงไปถึงลาชา และขาดนักขาวที่มีความรู
ความเขาใจในภาษาและวัฒนธรรมของบุคคลบนพื้นท่ีสูง ซึ่งสอดคลองกับรายงานการวิจัยของ รุงโรจน ตรงสกุล 
(2530:บทคัดยอ) ซึ่งทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “เงื่อนไขทางสังคมและคุณสมบัติสวนตัวกับการปฏิบัติงานของครูอาสา
สมัครโครงการศูนยการศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา” ซึ่งมีขอคนพบวา ครูอาสาสมัครไมสามารถจัดกิจกรรมทางการ
ศึกษาใหแกผูใหญไดเทาที่ควร ไมเปนไปตามหลักการของการปฏิบัติตามหลักสูตร ครูไมมีความเขาใจและการจัด
กิจกรรมรูปแบบวิธีการตางๆ ที่หลากหลาย โดยเฉพาะการใหชุมชนมีสวนรวมและการตอบสนองความตองการ
ของชุมชน การไมสามารถปฏิบัติสิ่งตางๆ ดังกลาวได จะทําใหการจัดการศึกษาหักเห หรือผิดเปาหมายไป และ
สอดคลองกับรายงานวิจัยของ จิรา จันทรกระจาง (1976:บทคัดยอ) ซึ่งไดทําการศึกษาเพ่ือหารูปแบบและวิธีการ
ใหการศึกษาแกบุคคลบนพื้นที่สูง พบวา ควรมีการอบรมครูเฉพาะทางและใหเงินเดือน สวัสดิการแกครูมากพอที่จะ
ทําใหเกิดแรงจูงใจที่อยากจะทํางานกับบุคคลบนพ้ืนที่สูง
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3) รปูแบบการบรหิารจดัการศกึษานอกระบบบนพืน้ทีส่งูเพือ่ความมัน่คง คอื LIFELONG Model เปนรปูแบบ
การบรหิารจดัการศกึษานอกระบบบนพ้ืนทีส่งูเพือ่ความมัน่คงทีใ่หความสาํคญักบัความเปนทองถิน่และกลุมเปาหมาย 
สือ่และนวตักรรมทีเ่หมาะสมกบับนพืน้ทีส่งู หลกัสตูรแบบเบด็เสรจ็ทีส่อนทัง้เรือ่งการอานออกเขยีนไดและความมัน่คง
ของชาติที่สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได ตองใหความรู สรางเจตคติ และปลูกฝงนิสัยใหเกิดความรัก
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย แหลงเรียนรูและการใชแหลงเรียนรูตองใหความสําคัญกับแหลงเรียนรูที่มีอยูใน
ชุมชน เชน บานหนังสือ เปนตน การจัดการศึกษานอกระบบบนพ้ืนท่ีสูงเพื่อความม่ันคง เปนภารกิจของหลาย
หนวยงานที่ตองรวมกันดําเนินงาน เชน องคกรทางการศึกษา สื่อสาธารณะ หนวยงานดานความม่ันคง หนวยงาน
ดานการปกครอง เปนตน จําเปนตองมีการประสานงาน จัดระบบองคการ สรางเครือขาย จัดทําแผนงานโครงการ 
และการปฏิบตังิานรวมกัน ทัง้นีเ้พือ่ใหการบริหารจัดการเปนไปอยางมีประสิทธภิาพและเกิดประสิทธผิล และรัฐตอง
ใหความสําคัญดานการจัดการศึกษานอกระบบบนพ้ืนท่ีสูงเพ่ือความม่ันคง โดยการกําหนดเปนนโยบาย มาตรการ 
วิธีดําเนินงานของหนวยงานที่มีบทบาทและภารกิจรวมกัน สนับสนุนนโยบาย และสรางขวัญกําลังใจแกบุคลากร
ผูปฏบิตัหินาท่ีใหมกีารกําหนดอัตราและตําแหนงครูอตัราจางประจําศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง”
ใหเปนขาราชการครู มีสิทธ์ิรับสวัสดิการเบี้ยกันดารหรือเบี้ยเสี่ยงภัย และใหการสนับสนุนสื่อวิทยุ โทรทัศน และ
หนงัสอืพมิพในการเสนอขาวเกีย่วกบัสถาบนัชาต ิศาสนา และพระมหากษตัรยิ ซึง่สอดคลองกบัแนวคดิในการกาํหนด
รูปแบบของ บุญชม ศรีสะอาด (2533:3-5) ที่ใหแนวคิดวา คุณลักษณะท่ีสําคัญประการหน่ึงของรูปแบบคือ
องคประกอบหรือตวัแปรตางๆ ภายในรูปแบบ จะตองมีความสัมพนัธและมีทศิทางไปในแนวเดียวกัน และสอดคลอง
กบัแนวคดิและนโยบายดานความมัน่คงของสภาความมัน่คงแหงชาต ิ(2550:17-20) ทีไ่ดวางแนวนโยบายความมัน่คง
แหงชาติของไทยมีเปาหมายที่สําคัญ คือ มุงรักษาผลประโยชนและความมั่นคงของชาติใหเกิดความสมดุลทุกดาน
และมุงสนับสนุนนโยบายดานอ่ืนๆ ของรัฐบาลเพ่ือสงเสริมแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไมใหมี
ปจจยัเส่ียงตอความม่ันคงของชาติและใหความสําคญัตอคณุภาพชีวติและศักยภาพของคนในชาติ และสอดคลองกับ
แนวคิดการบริหารจัดการศึกษานอกระบบของ อิวาน อิลอิช (Ivan Illich) (อางใน วิไล ตั้งจิตสมคิด, 2539 : 170) 
ซึ่งได กลาววา การศึกษานอกระบบ (Non-formal Education) เปนรูปแบบของการจัดการศึกษาท่ีมีความยืดหยุน 
รูปแบบการใหการศึกษามีหลายวิธีและเปนการศึกษาตลอดชีวิตและสอดคลองกับรายงานการวิจัยเรื่อง “การจัดการ
ประถมศึกษาเพ่ือปวงชนสําหรับกลุมดอยโอกาสในชนบทหางไกลในประเทศไทย” ของสํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติ (2532) ที่ไดเสนอแนะรูปแบบการจัดการศึกษาใหแกชาวเขาบนพื้นที่สูงไววา การจัดการ
ศึกษาใหแกชาวไทยภูเขาบนพื้นที่สูงจะเกิดประสิทธิภาพได จะตองใหความสําคัญกับทองถิ่นและกลุมเปาหมาย
เพื่อใหประชาชนในทองถ่ิน เขามามีสวนรวมและรูสึกวาทองถิ่นเปนของตน การจัดการศึกษาบนพื้นที่สูงเปนภารกิจ
ของหลายหนวยงาน ควรจะจัดใหมีหนวยงานท่ีจะประสานงานระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการ จัดการศึกษา 
เพ่ือการวางแผนการทํางานรวมกันและรวมมือกนัปฏิบตังิาน รวมไปถึงการใชสือ่มวลชนคือวิทยุ โทรทัศน หนงัสอืพิมพ 
และชุมชนเปนแหลงในการเรียนรู และสอดคลองกับรายงานการวิจัยเรื่อง “นโยบายและการจัดการศึกษาสําหรับ
ชาวเขาในประเทศไทย” ของสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (ม.ป.ป., บทคัดยอ) ทีไ่ดนาํเสนอไววา นโยบาย
การจัดการศึกษานอกระบบใหแกบคุคลบนพ้ืนทีส่งู ควรจัดทําหลักสูตรใหมใหสอดคลองกับสภาพสังคมและส่ิงแวดลอม
สําหรับบุคคลบนพื้นที่สูง เพื่อใหการศึกษาไดมีสวนชวยใหบุคคลบนพ้ืนที่สูงสามารถฟง พูด อาน เขียนภาษาไทยได 
รูจักคิดเปน คิดชอบ เปนพลเมืองท่ีดี มีความผูกพันทางจิตใจนิยมในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย และมีความ
สํานึกวาเปนคนไทยหรือเปนสวนหนึ่งของสังคมไทย ซึ่งจะชวยแกปญหาความมั่นคงของชาตไิดประการหนึ่ง
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ขอเสนอแนะทั่วไป
1) ระดับกระทรวง ควรนํา LIFELONG Model ไปกําหนดเปนนโยบาย มาตรการ วิธีดําเนินงานเก่ียวกับ

การบริหารจัดการศึกษานอกระบบบนพื้นที่สูงเพ่ือกอใหเกิดความมั่นคงของชาติ 
2) ระดับกรม ควรนํา LIFELONG Model ไปกําหนดมาตรการและวิธีดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

ศึกษานอกระบบบนพื้นที่สูงเพื่อกอใหเกิดความมั่นคงของชาติ 
3) ระดับปฏิบัติการ ควรนํา LIFELONG Model มาสูการปฏิบัติ

ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยตอไป 
ควรศึกษาประสิทธิผลของการบริหารจัดการศึกษานอกระบบบนพ้ืนท่ีสูงเพ่ือความม่ันคง โดยใช LIFELONG 

Model
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โดย รองศาสตราจารย ดร.วรรณวดี มาลําพอง

วตัถปุระสงคทีส่าํคญัของการวิจยัเรือ่งนี ้คอื การกาํหนดรูปแบบการบริหารจัดการศึกษา 
นอกระบบบนพื้นที่สูงเพื่อความม่ันคง ผลการวิจัยที่ผูปริทัศนคาดหวังวาจะไดเห็นจากการวิจัย
ครั้งนี้คือ รูปแบบการบริหาร ซึ่งจะเปนประโยชนตอการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
นอกระบบบนพื้นท่ีสูง ที่จะมีผลตอการพัฒนาความม่ันคง คําสําคัญคือ รูปแบบการบริหาร 
พื้นที่สูง และความม่ันคง การจัดการศึกษานอกระบบบนพ้ืนท่ีสูงที่มีลักษณะเฉพาะเก่ียวกับ
บริบททางสภาพแวดลอม บริบททางสังคมและวัฒนธรรม นาจะมีรูปแบบการบริหารจัดการ
ศึกษานอกระบบท่ีสอดคลองกับบริบททางสภาพแวดลอม บริบททางสังคมและวัฒนธรรม 
นาจะมรีปูแบบการบรหิารจดัการศกึษานอกระบบทีส่อดคลองกบับรบิทบนพืน้ทีส่งู และทีส่าํคญั
ตองมีผลตอการสรางความม่ันคง ถาพิจารณาจากแนวคิดของเกษม วัฒนชัย ที่ผูวิจัยไดใชเปน
กรอบความคิดการวิจัยคือ ผลของการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหคนมีความจงรักภักดีตอชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย นําไปสูเปาหมายของการสรางจิตใจของคนในชาติใหมีหัวใจ
เพื่อสวนรวม ซึ่งไมไดนําเสนอไวในบทความน้ีวา รูปแบบการบริหารมีผลตอความม่ันคง
ลักษณะใด

ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
การบริหาร จดัการศึกษานอกระบบและลักษณะสําคัญของการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
ศึกษา ถาผูวิจัยนํากรอบแนวคิดดานตางๆ นี้มาสังเคราะหเพื่อสรางกรอบแนวคิดการวิจัย
คร้ังนี้ จะทําใหเห็นภาพชัดเจนเก่ียวกับ ตัวแปรตางๆ ที่สัมพันธกัน และนําไปสูเปาหมาย
การพัฒนาความม่ันคง จึงทําใหการออกแบบการวิจัยรอบคอบขึ้น

ผูวิจัยไดเลือกวิธีการวิจัยท่ีเหมาะสมแลวที่ใชทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัย
เชิงปริมาณ ซึ่งวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพจะใหขอมูลเชิงลึก จะทําใหเขาใจตัวแปรตางๆ ในพ้ืนท่ี
เพ่ือใชในการตอบคําถาม การวิจัยโดยที่ไมสามารถกําหนดไวลวงหนา ซึ่งในประเด็นน้ียังไม
ชัดเจนวาผูวิจัยเขาไปทําการศึกษาภาคสนามไดลึกเพียงใด แตผูวิจัยไดพยายามเลือกวิธีการ
เก็บขอมลูหลากหลายวธิจีนสามารถกาํหนดรปูแบบการจดัการศกึษานอกระบบบนพืน้ทีส่งูเพือ่
ความม่ันคง คือ LIFELONG Model ซึ่งเปนการเสนอในลักษณะปจจัยสําคัญหรือองคประกอบ
สําคัญ 8 ประการ ถานําปจจัย 8 ประการท่ีไดนี้มาสรางเปนรูปแบบ (Model) การบริหารจัดการ
ศึกษานอกระบบบนพื้นที่สูง แลวนํารูปแบบนี้ไปทดลองใชกับกรณีศึกษา (Case Study) ในการ
พัฒนาความม่ันคงงานวิจัยนี้จะมีคุณคาตอการนําผลการวิจัยไปใชเพื่อการพัฒนายิ่งขึ้น
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ขอเสนอแนะตอการพัฒนางานวิจัย
ปญหาการวจิยัเรือ่งนีเ้ปนการศกึษาเกีย่วกบัปรากฏการณสงัคม ซึง่มคีวามหมายจากการ

ตคีวามของผูทีอ่ยูในปรากฏการณสงัคมน้ัน มคีวามสลับซบัซอนและมีความเปนพลวัต จงึมคีวาม
จาํเปนทีค่วรมุงศกึษาพฤติกรรมสังคม เพือ่ทําความเขาใจเก่ียวกับรปูแบบการบริหารจัดการศึกษา
นอกระบบบนพ้ืนที่สูงเพ่ือความม่ันคง คือตองแสวงหาความรูโดยพิจารณาจากปรากฏการณ
สังคมจากสภาพแวดลอมตามความเปนจริงในทุกมิติ เพ่ือหาความสัมพันธของปรากฏการณ
กับสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการบริหาร จัดการศึกษานอกระบบ โดยใชการสังเกตแบบมี
สวนรวมและการสัมภาษณอยางไมเปนทางการเปนวิธีการหลักในการเก็บรวบรวมขอมูลและ
เนนการวิเคราะหขอมูล โดยการตีความสรางขอสรุปแบบอุปนยั นัน่คือใชวธิกีารวิจยัเชิงคณุภาพ
ที่ผูวิจัยตองลงไปศึกษาในพื้นที่ดวยตนเอง ทําการวิจัยในสนาม (Field Study) โดยมีประเด็น
เสนอแนะ ดังนี้

1. ความศึกษาติดตามระยะยาวและเจาะลึก เพื่อใหเขาใจปรากฏการณสังคมเกี่ยวกับ
ประเด็นที่ตองการศึกษาตามจุดประสงคการวิจัย ซึ่งมีความเปนพลวัต

2.  ควรศึกษาปรากฏการณใหเหน็ภาพรวม โดยการมองจากหลายแงมมุ ใชแนวคิดทฤษฎี
ทีม่คีวามหลากหลายมาอธบิายปรากฏการณ เพือ่ใหเหน็ภาพเตม็รปูของปรากฏการณทีเ่กดิจาก
การเกี่ยวโยงของหนวยงานยอยๆ หรือบุคคลหลายกลุม ซึ่งควรจะพบตัวแปรที่ศึกษาจํานวน
มากที่เปนสหวิทยาการ ทําใหเกิดความเขาใจลึกซึ้งและมองเห็นภาพหลายแงมุม

3.  ควรเขาศกึษาภาคสนาม ทาํใหมโีอกาสไดศกึษาปรากฏการณในสภาพแวดลอมความ
เปนจริง ทั้งในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม

4.  ควรใชวธิกีารวิเคราะหขอมูล โดยการตีความสรางขอสรุปแบบอุปนยั (Induction) คอื
นําขอมูลเชิงรูปธรรมยอยๆ หลายๆ กรณี มาสรุปเปนขอมูลเชิงนามธรรมโดยพิจารณาจาก
ลักษณะรวมที่พบ

5.  ควรมีการศึกษาปจจัยหรือตัวแปรเกี่ยวกับองคประกอบดานจิตใจ ไดแก ความรูสึก
นึกคิด เจตคติ เพราะองคประกอบดานจิตใจ คือสิ่งที่อยูเบื้องหลังพฤติกรรมมนุษย และเปน
ตวักาํหนดพฤตกิรรมทีม่นษุยแสดงออกมาจึงจาํเปนตองทําความเขาใจใหชดัเจน จงึจะสามารถ
อธิบายปรากฏการณได

การวิจยัภาคสนามตามขอเสนอแนะน้ีสามารถใชในการตอบวัตถปุระสงคการวิจยัไดทัง้
การศึกษาสภาพปญหาและอุปสรรค และการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษานอกระบบ
เพื่อความม่ันคง

เอกสารอางอิง

สุรางค จันทวานิช. วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ. พิมพครั้งท่ี 5 กรุงเทพฯ : สํานักพิมพจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2537. 
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