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ความพร้อมในการจัดการศึกษาเพื่อการให้บริการทางการศึกษาแก่

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชา 

ในสถานศึกษาตามแนวชายแดน

สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดอุบลราชธานี*
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความพร้อมในการจัดการศึกษาเพื่อการให้บริการทางการ

ศกึษาแก่ประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาวและราชอาณาจกัรกมัพชูา ในสถานศกึษาตามแนวชายแดน

สังกดัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานจงัหวดัอบุลราชธานตีามการรบัรูแ้ละประเมนิของผูบ้รหิารสถาน

ศึกษาและครูผู้สอน2) เปรียบเทียบความพร้อมในการจัดการศึกษาเพ่ือการให้บริการทางการศึกษาแก่ประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชา ตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 

3) น�าเสนอแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาตามแนวชายแดนให้เป็นแหล่งบริการทางการศึกษากลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีจัดการเรียน

การสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ที่ตั้งอยู่ตามแนวชายแดนประเทศเพ่ือนบ้านในพ้ืนท่ีจังหวัดอุบลราชธานี 

ประจ�าปีการศึกษา 2552จ�าแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 43 คน ครูผู้สอน 223 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 

แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าเฉลี่ย (x) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการ

ทดสอบค่าที t-(test)

ผลการวิจัยพบว่า 

1. ความพร้อมในการจัดการศึกษาเพื่อการให้บริการทางการศึกษาแก่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางโดยด้านบุคลากรและด้านอาคารสถานที่และ
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อุปกรณ์การศึกษาอยู่ในระดับมาก ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านกฎระเบียบและด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก 

อยู่ในระดับปานกลาง

2. ความพร้อมในการจัดการศึกษาเพื่อการให้บริการทางการศึกษาแก่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชาตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนแตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ.05

3. แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาตามแนวชายแดนให้เป็นแหล่งบริการทางการศกึษาของประเทศเพ่ือนบ้าน

ประกอบด้วย การด�าเนินการตามขั้นตอนแบบ DAPPA และการก�าหนดเป้าหมาย กิจกรรม ตัวชี้วัดความพร้อมทั้ง

ด้านวิชาการ ด้านบุคลากรด้านงบประมาณ ด้านกฎระเบียบ ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกและด้านอาคารสถานที่และ

อุปกรณ์การศึกษา 

ค�าส�าคัญ: ความพร้อมในการจัดการศึกษา/ การให้บริการทางการศึกษา/ สถานศึกษาตามแนวชายแดน 

ABSTRACT

This research was aiming for 3 proposed. 1) The first one was to study the preparation for 

an educational center of Ubonratchatani province schools under the office of the basic education 

commission. As this preparation is a crucial for being as an educational core for neighboring 

countries at the borderland of Thailand, thus, the test was preformed by evaluating the assessment 

from school principle, head-teacher, and teachers. 2) Next objective of this study was to compare 

the preparation for an educational center of each school by evaluating from school principle, 

head-teacher, and teachers. 3) After all evaluating, the final agenda was to introduce the road map 

for the good development into an educational core for neighboring countries at the borderland of 

Thailand. In this study, 43 school principles and 223 teachers from the secondary schools under 

the office of the basic education commission that located at the borderland in Ubonratchatani 

province were asked to answer the questionnaires and the evaluating form. Upon statistically 

analysis using t-test with the mean and standard deviation the results was summarized. 

1.The preparation of Ubonratchatani province schools under office of the basic education 

commission for an educational core at the borderland was moderate. Most of schools were well 

prepared for teachers, building and education maintenances facilities, but in average for academic 

and financial support, rule of law and miscellaneous facilities. 

2. However, there was statistically difference for the preparation for an educational center 

opinion from school principles and teachers at the 0.05 level

3. The ways to develop schools in the border area as an educational service center for 

neighboring countries consist of working on steps of DAPPA operating system, setting goal and 

activity also the indicators of readiness in academic matter, human resource, budget, regulation, 

facility, building and learning material.
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

จากกระแสโลกาภิวัตน์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 

ประกอบกับการขับเคลื่อนอย่างเสรีของข่าวสารความรู้

เทคโนโลยี แรงงานประชากรการค้าและการบริการ ส่ง

ผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงทัง้ทางสงัคมและเศรษฐกิจ

ของประเทศ ท�าให้ทัว่โลกต้องเร่งเตรยีมพร้อมในการสร้าง

ระบบกลไกและพฒันาคนให้มีศกัยภาพสงูขึน้เพือ่สามารถ

ปรับตัวอย่างรู้เท่าทัน รวมทั้งเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน

ของประเทศ ขณะเดียวกันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

สารสนเทศและความสะดวกรวดเร็วของการคมนาคม

ระหว่างประเทศ ท�าให้ธุรกิจบริการด้านการศึกษาขยาย

ตัวอย่างรวดเร็วและสร้างรายได้จ�านวนมากให้แก่ผู้ขาย

บริการ การเจรจา เปิดการค้าเสรตีามความตกลงทัว่ไปว่า

ด้วยการค้าบริการ(General Agreement on Trade in 

Services หรือ GATS) ได้ก�าหนดให้การค้าบริการด้าน

การศึกษาเป็นสาขาหนึ่งท่ีมีการเจรจาเปิดเสรีทางการค้า 

ซึ่งการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการศึกษา นอกจากจะ

ท�าให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของชาติแล้ว

ยังเอื้ออ�านวยต่อการสร้างความเจริญเติบโตทางการค้า

และเศรษฐกิจของประเทศด้วย (สุวรรณี ค�ามั่น, 2545) 

ในส่วนของประเทศไทยเองมีความก้าวหน้าใน

การเจรจาเปิดเสรกีารค้าด้านการศกึษามาอย่างต่อเน่ืองทัง้

การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษา 

การแลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาวิชาการ การเตรียมพร้อม

ทั้งเชิงรับและเชิงรุกเพื่อรองรับการเปิดเสรีการค้าบริการ

ด้านการศกึษารวมถงึการพฒันาประเทศให้เป็นศนูย์กลาง

การศึกษาในภูมิภาคตามนโยบายของรัฐ 

ในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ

ศกึษาของภมูภิาคและในกลุม่ประเทศเพือ่นบ้าน แผนการ

ศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 - 2559) ได้

ก�าหนดแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ

ด้านการศึกษา พัฒนาความเป็นสากลของการศึกษา

เพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนและเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขันของประเทศ โดยมีกรอบการด�าเนินงาน 7 

ด้านดังนี้

1. การส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็น

ศูนย์กลางการศึกษา การวิจัยและพัฒนา 

การฝึกอบรมนานาชาติในภูมิภาค (Regional 

Education Hub) ในสาขาที่มีศักยภาพในการแข่งขัน 

โดยสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาเข้ามามี

บทบาทส�าคัญ

2. ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษากับ

ประเทศต่าง ๆ รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศในระดับ

ภูมิภาคและระดับสากล

3. ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรและสถาบันการ

ศกึษาของประเทศ ท�าหน้าทีเ่ป็นศนูย์เครอืข่ายการศกึษา

ระหว่างประเทศ ทั้งในประชาคมอาเซียน ระดับภูมิภาค

และระดับสากล

4. ส่งเสรมิการวจิยัและพฒันาการศกึษาและการ

แลกเปลีย่นองค์ความรู้ ผูเ้รียน ครู คณาจารย์และบุคลากร

ทางการศึกษาระหว่างประเทศ การเชื่อมโยงภูมิปัญญา

ไทยกับภูมิปัญญาสากล รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการ

พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้มี

ความรู้ ทักษะและมีบทบาทด้านการศึกษาในองค์กร

ระหว่างประเทศ

5. ก�าหนดมาตรการท้ังเชิงรับและเชิงรุกเพื่อ

เป็นการเปิดเสรีทางการค้าและบริการด้านการศึกษา ทั้ง

ในระดับทวิภาคีและพหุภาคี รวมทั้งเตรียมความพร้อม

ด้านคน เงนิ เทคโนโลย ีข้อมลูข่าวสารและความรู ้เพือ่เข้า

สูเ่ศรษฐกจิฐานความรูใ้นกระแสโลกาภวิตัน์อย่างรูเ้ท่าทนั

6. ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาสากลเป็น

ภาษาทีส่อง ตัง้แต่ระดบัขัน้พืน้ฐานและการเรยีนรูภ้าษาที่

สาม เช่น ภาษาเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศอาเซียน ภาษา

ที่สนใจ เป็นต้น

7. ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาจัดหลักสูตร

นานาชาติหรือหลักสูตรสมทบ หลักสูตรร่วมกับสถาบัน

ต่างประเทศ สือ่ความเป็นสากลของการศกึษาและรองรบั
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ตลาดแรงงานนานาชาติ (ส�านักงานเลขาธิการสภาการ

ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2553,หน้า51 - 52)

การส่งเสริมให้ประเทศไทยมีบทบาทในเวที

โลกและเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาค กระทรวง

ศึกษาธิการได้ก�าหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการ

ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพเยาวชน ของชาติ 

บุคลากรทางการศึกษา ครูคณาจารย์และขับเคลื่อนการ

ศึกษาไทยสู่เวทีโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพอาทิเช่น 1) 

ความร่วมมือกับสหประชาชาตใินการสนบัสนนุเป้าหมาย

พัฒนาสหสัวรรษท่ีก�าหนดให้เดก็ทกุคนทัว่โลกจะต้องได้

รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างน้อยระดับประถมศึกษา 

2) ความร่วมมือกับองค์การยูเนสโกในการส่งเสริมการ

จัดการศึกษาตามปฏิญญาสากลว่าด้วยการศึกษาเพื่อ

ปวงชน ด้วยการให้การรับรองว่าภายในปีพ.ศ. 2558 

เด็กทุกคนท้ังที่อยู่ในสภาวะยากล�าบากและชนกลุ่มน้อย

ทางเชื้อชาติสามารถเข้าถึงและเข้าเรียนในระดับประถม

ศึกษาที่มีคุณภาพและเท่าเทียมกัน 3) ความร่วมมือ

กับองค์การซีอีโอ ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง

ภูมิภาคเพื่อส่งเสริมคุณภาพและความเสมอภาคทางการ

ศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งผู้ด้อย

โอกาสและผู้ยากไร้ 4) ความร่วมมือกับอาเซียนเพื่อ

ให้การศึกษาเป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนการสร้าง

ประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางมีอัตลักษณ์ร่วม

กันท�าให้เกิดเป็นสังคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน สามารถ

ตอบสนองต่อความต้องการของภูมิภาคในการยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน (ส�านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ, 2553) 

จากรายงานการวิจัยของ พิณสุดา สิริธรัง

ศรี (2552) พบว่า การจัดการศึกษาส�าหรับชายแดน 

รอยต่อและผู้ที่หลบหนีเข้าเมืองอาจสร้างปัญหาให้กับ

ประเทศในอนาคตกล่าวคือ กลุ่มแรก แรงงานไทยที่ไป

ท�างานต่างประเทศที่มีปัญหาแรงงานขาดความรู้หรือ

คณุภาพแรงงานต�า่และก่อให้เกดิการถกูเอารดัเอาเปรยีบ 

รวมทั้งไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้เท่าที่ควร จึงต้องเร่ง

ให้การศึกษาแก่กลุ่มแรงงาน ให้ความรู้ ความสามารถ

และทักษะท้ังด้านสามัญควบคู่กับวิชาชีพของตน รวม

ท้ังภาษาสากล เพ่ือให้เป็นแรงงานท่ีมีคุณภาพ กลุ่มท่ี

สอง แรงงานอพยพเข้ามาในประเทศท้ังท่ีถูกกฎหมาย

และลักลอบเข้าเมืองที่ประเทศไทยจะต้องเผชิญ รวมทั้ง

เรื่องของสิทธิมนุษยชนที่เป็นกระแสปกป้องประชากร

โลกเพ่ิมขึ้นเร่ือย ๆ การศึกษาต้องครอบคลุมถึงคนท่ี

หลัง่ไหลเข้ามา ซึง่ปัจจบุนัและอนาคตยงัคงเป็นประโยชน์

ในด้านผ่อนแรงทีค่นไทยไม่ท�าหรอืเป็นโทษทีอ่าจท�าลาย

สังคมหรือความมั่นคงได้ หากไม่ถูกปลูกฝังให้ได้เรียน

รู ้วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความส�านึกในบุญคุณของ

ประเทศท่ีเป็นท่ีพักพิงอาศัยให้มาเป็นแรงงานคุณภาพ

หรือลูกหลานแรงงานคุณภาพสร้างประโยชน์แก่ประเทศ

ในที่สุด สมควรตระหนักและจัดหลักสูตร กระบวนการ

เรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษเพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่ม

คนและชาติพันธุ ์ การวางแผน การรับนักเรียน การ

ก�าหนดชั้นเรียน การจัดอัตราก�าลังครูและงบประมาณ

รูปแบบการจัดการศึกษาท่ีหลากหลายและมีคุณภาพจึง

ควรน�ามาใช้ในการจดัการศกึษาชายแดนและรอยต่อของ

ประเทศ นอกจากนี้รายงานวิจัยของเสริมศักดิ์ วิศาลา

ภรณ์ (2552) ได้เสนอไว้ว่า การจัดการศึกษาในพ้ืนท่ี

ชายแดนควรมุ่งเน้นการศึกษาเพื่ออาชีพ เพื่อลดปัญหา

ความยากจนของประชาชนในพื้นที่ อาจด�าเนินการโดย

ให้โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาประจ�าต�าบลเปิดสอนระดับ

อาชวีศกึษาในระดบัปวช. สาขาต่าง ๆ  เพือ่เป็นทางเลอืก

ให้กับนักเรียนในพ้ืนท่ีซึ่งส่วนใหญ่มาจากครอบครัวท่ีมี

ฐานะยากจน โอกาสเรยีนท่ีจะเรยีนต่อระดบัสงูในสถาบนั 

การศกึษาต่างพืน้ทีม่น้ีอยและอาจเป็นแรงจงูใจอย่างหนึง่

ให้นักเรียนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นเพื่อ

ศึกษาต่อ จากงานวิจัยดังกล่าวยังพบอีกว่า มีนักเรียน

จากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาเรียนเป็นจ�านวนมาก 

เด็กส่วนใหญ่เป็นเด็ก 2 สัญชาติและเด็กต่างด้าว ซึ่ง

เด็กนักเรียนเหล่านี้ไม่ได้มาเรียนหนังสืออย่างเดียว แต่

มาเพื่อประโยชน์อย่างอื่น เช่น การเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อ
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เป็นมคัคเุทศก์ มาเรยีนเพือ่ประโยชน์ในการตดิต่อค้าขาย

กับคนไทย มาเพื่อขอรับสิทธิมาใช้แรงงานในเมืองไทย

ในอนาคตจากเหตุผลดังกล่าว ท�าให้ผู้วิจัยมีความสนใจ

ศึกษาความพร้อมของโรงเรียนท่ีตั้งอยู่ตามแนวชายแดน 

โดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีพรมแดนติดต่อกับ

ประเทศเพื่อนบ้านถึง 2 ประเทศ ว่ามีความพร้อมที่จะ

รับนักเรียนจากประเทศเพื่อนบ้านได้เพียงใด อันจะเป็น

พ้ืนฐานในการพัฒนาโรงเรียนเพื่อรองรับการเข้ามาของ

นักเรียนต่างชาติในอนาคตได้ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.เพื่อศึกษาระดับความพร้อมในการจัดการ

ศึกษาเพื่อการให้บริการทางการศึกษาแก่ประเทศ

สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักร

กมัพชูา ในสถานศึกษาตามแนวชายแดนสงักดัส�านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดอุบลราชธานี 

ตามการรับรู้และประเมินของผู้บริหารสถานศึกษาและ

ครูผู้สอน

2. เปรียบเทียบความพร้อมในการจัดการ

ศึกษาเพื่อการให้บริการทางการศึกษาแก่ประเทศ

สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักร

กมัพูชา ในสถานศกึษาตามแนวชายแดน สงักัดส�านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดอุบลราชธานี 

ตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน

3. น�าเสนอแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา

ตามแนวชายแดนให้เป็นแหล่งบริการทางการศึกษาของ

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและ

ราชอาณาจักรกัมพูชา ในสถานศึกษาตามแนวชายแดน

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัดอุบลราชธานี

ขอบเขตของการวิจัย

ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ก�าหนดขอบเขตของ

การศึกษาไว้ดังนี้

1. ขอบเขตของเนื้อหาประกอบด้วย 2 ส่วน ซึ่ง

ผู้วิจัยได้ศึกษาตัวแปรดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1

 ตัวแปรที่ศึกษา คือตัวแปรต้น คือ ต�าแหน่ง

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน

 ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นเกี่ยวกับความ

พร้อมในการจัดการศึกษาเพื่อการให้บริการทางการ

ศึกษาของประเทศเพ่ือนบ้าน6ด้านซึ่งผู้วิจัยสังเคราะห์

จากแนวคิดของ กนิษฐา นาวารัตน์ (2549) ส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(2550) และส�านัก

ความสัมพันธ์ต่างประเทศ (2551) ประกอบด้วยด้าน

วิชาการ ด้านบุคลากรด้านงบประมาณ ด้านกฎระเบียบ

ต่าง ๆ ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกด้านอาคารสถานที่

และอุปกรณ์การศึกษา

ส่วนท่ี2 ผู้วิจัยได้ศึกษาความคิดเห็นของผู้ทรง

คุณวุฒิเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาตาม

แนวชายแดนให้เป็นแหล่งบริการทางการศึกษาของ

ประเทศเพื่อนบ้าน

2. ขอบเขตของพื้นที่ที่ศึกษา เป็นการศึกษา

ความพร้อมในการจัดการศึกษาเพ่ือการให้บริการ

ทางการศึกษาของประเทศเพื่อนบ้าน ในสถานศึกษาที่

จัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ที่

ตั้งอยู่ตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้านของอ�าเภอ

ต่าง ๆ ในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งประกอบไปด้วยโรงเรียน

ทั้งหมดจ�านวน15 แห่ง 

3. ขอบเขตของประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ี

ศึกษา

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถาน

ศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดส�านักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดการเรียนการสอน

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 - 6 ทีต่ัง้อยูต่ามแนวชายแดน

ประเทศเพ่ือนบ้านในพ้ืนท่ีจังหวัดอุบลราชธานีประจ�าปี
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การศึกษา 2552 จ�าแนกเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา 48 

คน และครูผู้สอน 529 คน รวมทั้งหมด 577 คน 

กลุ่มตัวอย่างผู้วิจัย สุ่มแบบเจาะจงตามสัดส่วน

ของที่ตั้งโรงเรียนในแต่ละอ�าเภอ ได้ผู้บริหารสถานศึกษา 

37คน และครูผู้สอน 213 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

250คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย

1.แบบสอบถาม จ�าแนกเป็น 2ตอน ดังนี้

 ตอนที่  1 เป ็นแบบสอบถามเ ก่ียวกับ

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจ�านวน 1 ข้อ

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น

เกีย่วกับความพร้อมในการจัดการศกึษาเพือ่การให้บรกิาร

ทางการศึกษาของประเทศเพื่อนบ้าน แบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) 5ระดับตามแนวคิดของลิ

เคอร์ท(Likert)จ�านวน 59 ข้อ

2.แบบสัมภาษณ์ที่ผู ้ วิจัยสร้างขึ้น เก่ียวกับ

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาตามแนวชายแดนให้เป็น

แหล่งบริการทางการศึกษาของประเทศเพื่อนบ้าน

3. การหาคุณภาพของเครื่องมือ 

 3.1 ความตรงเชงิเนือ้หา (Content Validity) 

โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน3 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญ

และเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเป็นผู้พิจารณาความ

สอดคล้องของข้อค�าถาม (IOC)

 3.2 ความเชื่อมั่น(Reliability)โดยน�า

แบบสอบถามไปทดลองใช้(Try out) กับกลุ่มที่ไม่ได้

เป็นกลุ่มตัวอย่างแต่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน จ�านวน 30 

คน แล้วน�าผลจากการวัดมาตรวจสอบความเที่ยง

ของเครื่องมือด้วยวิธีสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Alpha - 

Coefficient) ของ ครอนบัค ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.95

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข ้อมูลเกี่ยวกับ

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู ้ตอบแบบสอบถามต�าแหน่งผู ้บริหารสถาน

ศึกษาจ�านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 86.04 ครูผู้สอน 

จ�านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 95.51 รวมผู้ตอบ

แบบสอบถามทั้งสิ้น จ�านวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 

93.98

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับ

ความพร้อมในการจดัการศึกษาเพ่ือการให้บริการทางการ

ศกึษาแก่ประเทศเพือ่นบ้านโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( = 3.21) แยกเป็นรายด้านพบว่า ด้าน

บุคลากรอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( = 3.69)ด้าน

อาคารสถานท่ีและอุปกรณ์การศกึษา อยูใ่นระดบัมากมค่ีา

เฉลีย่เท่ากบั ( = 3.57) ด้านวิชาการ อยูใ่นระดบัปานกลาง 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( = 3.20)ด้านงบประมาณอยู่ในระดับ

ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( = 2.97) ด้านกฎระเบียบ

อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( = 2.55) และ

ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก อยู่ในระดับปานกลาง มีค่า

เฉลี่ยเท่ากับ ( = 3.29)

ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบระดับความพร้อม

ในการจัดการศึกษาเพื่อการให้บริการการศึกษาแก่

ประเทศเพื่อนบ้านตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษา

และครูผู้สอนพบว่า ทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและ

ครูผู้สอนแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05

ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 

Analysis)จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกับการ

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ซึ่งผู้วิจัย

ได้น�ามาสงัเคราะห์เป็นแนวทางในการเตรยีมความพร้อม

เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาตามแนวชายแดนให้เป็นแหล่ง

บรกิารทางการศกึษาของประเทศเพือ่นบ้าน ประกอบด้วย 

ขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้คอืการด�าเนนิการ(DAPPA) ประกอบ

ด้วย การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานตามบริบทของโรงเรียน

(Data Analysis)สร้างความตระหนัก(Awareness) 

วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(Planning)เตรียม

ความพร้อมทัง้ 6 ด้าน(Preparing)ลงมอืปฏบิตั(ิActing) 
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และการก�าหนดเป้าหมาย กิจกรรม ตัวชี้วัดความพร้อม

ทั้งด้านวิชาการ ด้านบุคลากรด้านงบประมาณด้าน

กฎระเบียบ ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกและด้านอาคาร

สถานที่และอุปกรณ์การศึกษา 

สรุปผลการวิจัยและการอภิปรายผล

การวิจัยความพร้อมในการจัดการศึกษาเพื่อ

การให้บริการทางการศึกษาแก่ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชา 

ในสถานศึกษาตามแนวชายแดนสังกัดส�านักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดอุบลราชธานี ผล

การวิจัย พบว่าความพร้อมในการจัดการศึกษาเพื่อการ

ให้บริการทางการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านบุคลากรด้าน

อาคารสถานที่และอุปกรณ์การศึกษา ด้านสิ่งอ�านวย

ความสะดวกการเปรียบเทียบความพร้อมในการจัดการ

ศึกษาเพื่อการให้บริการทางการศึกษาตามทัศนะของ

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน พบว่า แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนแนวทางการ

พัฒนาสถานศึกษาตามแนวชายแดนให้เป็นแหล่งบริการ

ทางการศึกษาของประเทศเพื่อนบ้านประกอบด้วย การ

ด�าเนินการตามข้ันตอนแบบ DAPPA และการก�าหนด

เป้าหมาย กิจกรรม ตัวชี้วัดความพร้อมด้านวิชาการ 

ด้านบุคลากรด้านงบประมาณ ด้านกฎระเบียบ ด้านสิ่ง

อ�านวยความสะดวกและด้านอาคารสถานที่และอุปกรณ์

การศึกษา จากผลการวิจัยมีประเด็นที่น่าสนใจควรน�ามา

อภิปรายผล ดังต่อไปนี้

1. ความพร้อมในการจัดการศึกษาเพื่อการให้

บรกิารทางการศึกษาพบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ทั้งนี้เนื่องจากสถานศึกษาตามแนวชายแดนส่วนใหญ่มี

ปัจจัยท่ีไม่เอ้ือต่อความพร้อมในการจัดการศึกษาให้กับ

นกัเรยีนของไทยและนกัเรยีนจากประเทศเพือ่นบ้านตาม

แนวชายแดนไทยที่ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาวและประเทศกัมพชูาหลายประการ เช่น การ

สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษา

ของประเทศเพ่ือนบ้าน นโยบายหรือแผนงานในการ

ขยายการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับนักเรียนจากประเทศ

เพือ่นบ้านนโยบายหรอืแผนงานในการจดัการศกึษาให้กบั

นักเรียนที่มีความแตกต่างทางเชื้อชาติ สัญชาติและชนก

ลุม่น้อย ปรมิาณและคุณภาพของบคุลากร เจ้าหน้าทีด่แูล

รับผิดชอบนักเรียนจากประเทศเพื่อนบ้านยังไม่เพียงพอ 

คุณวุฒิความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางการ

สอนของบคุลากร การขาดงบประมาณท่ีใช้ส�าหรบัจดัการ

เรียนการสอนบุคลากรขาดความมุ่งมั่นและขวัญก�าลังใจ

ในการปฏิบัติงานสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสริมศักด์ิ 

วิศาลาภรณ์ (2552) ที่ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัยที่ไม่เอื้อต่อ

ความส�าเร็จในการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนชายขอบ

ในจังหวัดชายแดนของไทยท่ีติดกับประเทศกัมพูชา ก็

คอื สภาพการขาดแคลนครูท่ีสามารถจดัการเรียนการสอน

ได้อย่างต่อเนือ่ง เพราะครขูอย้ายออกนอกพืน้ท่ีบ่อยการ

ขาดความพร้อมด้านสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียน

การสอนโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนทางภาคตะวันออก

เฉียงเหนือสภาพทางเศรษฐกิจที่ยากจนของครอบครัว 

สภาพครอบครัวที่แตกแยกเนื่องจากผู ้ปกครองต้อง

อพยพไปท�างานต่างพ้ืนท่ีไม่เอ้ืออ�านวยต่อการส่งเสริม

ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ เนื่องจาก

ผู้เรียนไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนด้านการเรียนจาก

ที่บ้านอย่างเต็มที่กระบวนการขัดเกลาทางสังคมจาก

ครอบครัวท�าได้ยากล�าบาก อีกทั้งเป็นการสร้างโอกาส

ให้เด็กบางส่วนถูกละเมิดทางเพศสภาพสิ่งแวดล้อม

ทางสังคมที่สร้างโอกาสหรือชักจูงให้เด็กใช้วิถีชีวิตที่ไม่

ถกูต้องตามครรลองของวฒันธรรม สงัคมไทย โดยเฉพาะ

บ่อนการพนันตามแนวชายแดน ปัญหายาเสพติดใน

ชุมชนบางพ้ืนท่ีตามแนวชายแดนความหลากหลายด้าน

ชาติพันธุ์ของผู้เรียนซึ่งหมายรวมถึง ภาษา วัฒนธรรม 

วิถีชีวิต ค่านิยมบางประการมีอิทธิพลต่อการเรียนรู ้

ของนักเรียนและความเหลื่อมล�้าในเชิงนโยบายส�าหรับ

พื้นท่ีชายแดน การขาดนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีเป็น
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รูปธรรม ชัดเจน เฉพาะส�าหรับโรงเรียนในพื้นที่ชายแดน

ประเทศไทย - กัมพูชา ทั้งด้านวิธีการงบประมาณและ

ระบบการประเมินท�าให้ครูและบุคลากรในพื้นที่รู ้สึกว่า

ตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมและจากรายงานวิจัยของ

พิณสุดา สิริธรังศรี (2552)ยังได้กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

การจัดการศึกษาส�าหรับชายแดน สมควรตระหนักและ

จัดหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ

เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มคนและชาติพันธุ์ การวางแผน 

การรับนักเรียน การก�าหนดชั้นเรียน การจัดอัตราก�าลัง

ครูและงบประมาณรูปแบบการจัดการศึกษาที่หลาก

หลายและมีคุณภาพจึงควรน�ามาใช้ในการจัดการศึกษา

ชายแดนและรอยต่อของประเทศ นอกจากนี้รายงานการ

วิจัยของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ (2548) ได้กล่าวถึง อุปสรรคใน

การเตรียมความพร้อมในการเปิดหลักสูตรนานาชาติ

ของสถาบนัการศกึษาของรฐับาลและสถาบนัของเอกชน

ไว้ว่า การขาดแคลนอาคารสถานที่ที่เหมาะสมในส่วนท่ี

เกี่ยวกับหอพักนักศึกษาต่างชาติ ขาดแคลนเครื่องมือ 

วัสด ุอปุกรณ์ หลกัสตูรและเนือ้หาของหลกัสตูรทีม่อียูย่งั

ไม่เหมาะสม ยังไม่สามารถสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืกับ

สถาบนัการศกึษาในต่างประเทศ ปัญหาเรือ่งทนุการศกึษา

ขาดอาจารย์ที่สอนเป็นภาษาอังกฤษได้

2. การเปรียบเทียบความพร้อมในการจัดการ

ศึกษาเพื่อการให้บริการทางการศึกษาตามทัศนะของ

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน พบว่า ทัศนะของ

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความพร้อมในการ

จดัการศึกษาเพือ่การให้บรกิารทางการศกึษาของประเทศ

เพือ่นบ้าน โดยรวมแตกต่างกัน ซ่ึงผูบ้รหิารมคีวามพร้อม

มากกว่ากลุ่มของครูผู้สอนทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ความ

แตกต่างของต�าแหน่งหน้าที่การงานที่ผู้บริหารจะต้องมี

ภาวะผู้น�าในการส่งเสริมจัดการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษา

จัดการศึกษาได้ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

และภาครฐัได้มกีารจดัประชมุผูบ้รหิารเพือ่ชีแ้จงท�าความ

เข้าใจอย่างต่อเน่ืองจึงท�าให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติสูง 

นอกจากนีผู้บ้รหิารโรงเรยีนเคยปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นครผููส้อน 

ซึ่งได้รับผิดชอบงานทุกด้านจึงมีประสบการณ์ทางการ

บริหารเป็นพ้ืนฐานประกอบกับผู้บริหารโรงเรียนแต่ละ

คนผ่านกระบวนการสรรหาทีเ่หมาะสมในการบรหิารและ

มีวิสัยทัศน์ในการบริหาร ท�าให้ผู้บริหารมีภาวะผู้น�ามาก

ขึ้นและท่ีส�าคัญผู้บริหารโรงเรียนผ่านการอบรมพัฒนา

มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งเกิดจากการพัฒนาตนเองโดยการ

ศึกษาต่อหรือการเรียนรู ้ประสบการณ์จากการท�างาน

และการพัฒนาบุคลากรซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย

ของธเนศ จิตสุทธิภากร (2547) ที่ได้ศึกษาการพัฒนา

กลยุทธ์การจัดโปรแกรมนานาชาติ พบว่า วิสัยทัศน์ของ

ผู้บริหาร ภาวะความเป็นผู้น�าของผู้บริหารและความ

คล่องตัวในการบริหารเป็นหนึ่งในปัจจัยแห่งความส�าเร็จ

ของการจัดการโปรมแกรมนานาชาติ นอกจากนี้ ผลการ 

วิจัยของสินินธร จันทร์ผง (2546) ได้ศึกษาภาวะผู้น�า

ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส�านักงานการประถม

ศึกษา อ�าเภอเมืองล�าพูน พบว่าผู้บริหารสถานศึกษา

มีภาวะผู้น�ามากทุกด้าน โดยเรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ย

อันดับแรก ได้แก่ ภาวะผู้น�าทางการศึกษาและภาวะผู้น�า

ทางวัฒนธรรม ภาวะผู้น�าทางสัญลักษณ์ ภาวะผู้น�าด้าน

มนุษย์และภาวะผู้น�าด้านเทคนิคสอดคล้องกับผลการ

ศึกษาของวีณา เพชรจิระวรพงศ์ (2552) ได้ศึกษาภาวะ

ผูน้�าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารตามความคดิเหน็ของ

ครูโรงเรียนมัธยม สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

กรงุเทพมหานคร เขต 3 พบว่าภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง

ของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยม

ตามทฤษฏีท้ัง 4 ด้านในภาพรวมอยู่ในระดับมากได้แก่

ด้านผู้น�าแสดงออกอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ด้านน�า

สู่จุดมุ่งหมายด้านการแลกเปลี่ยนและการเปลี่ยนแปลง

และด้านมิตรสัมพันธ์ตามล�าดับนอกจากนี้อ�านวย 

พรพลจันทร์(2546) ได้ศึกษาปัญหาการจัดการเรียนการ

สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตชายแดนสังกัดกรม



วารสารการศึกษาและพัฒนาสังคม ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2555 หน้าที่ 81

สามัญศึกษาจังหวัดราชบุรี พบว่าครูท่ีมีอยู่มีภาระงาน

มาก ประกับภาระงานอื่นนอกเหนือจากการจัดการเรียน

การสอนท่ีต้องปฏบิติั เมือ่ภาระงานมาก จ�านวนคาบสอน

มากจึงเสมือนความรับผิดชอบในบางส่วนลดลงหรือไม่

สามารถด�าเนินการได้ เช่น การเขียนแผนการสอน การ

จัดท�าและการใช้สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนมีน้อย 

ท�าให้ครูส่วนใหญ่ไม่สมัครใจมาปฏิบัติงานในโรงเรียน

มัธยมศึกษาในเขตชายแดน

3. แนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาตามแนว

ชายแดนให้เป็นแหล่งบริการทางการศึกษาของประเทศ

เพื่อนบ้าน พบว่า มีการด�าเนินการตามขั้นตอนแบบ 

(DAPPA) ประกอบด้วย การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน

ตามบริบทของโรงเรียน (Data Analysis) เช่น เรื่อง

ของนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจที่ตั้ง ขนาดของโรงเรียน 

จ�านวนบุคลากรทางการศึกษาและจ�านวนของผู้เรียน 

ตลอดจนสื่อการสอน แหล่งการเรียนรู้และทรัพยากร

อื่นๆที่ใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การ

สร้างความตระหนัก (Awareness) ให้กับผู้บริหาร 

ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อให้เห็น

ความส�าคัญของการจัดการศึกษา การวางแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา(Planning)ได้แก่การก�าหนดเป้า

หมาย กิจกรรมในการเรียนการสอนและตัวชี้วัดความ

พร้อมในด้านต่างๆ เช่นความร่วมมอืทางด้านการศกึษา

กบัประเทศเพือ่นบ้าน ความรูค้วามสามารถของบุคลากร

ทางการศกึษา งบประมาณในการจัดการศกึษา สิง่อ�านวย

ความสะดวกต่างๆ เป็นต้น การเตรียมความพร้อมทั้ง 

6 ด้าน (Preparing) และลงมือปฏิบัติ (Acting) ตาม

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งน้ีเน่ืองจากแนวทาง

ในการพฒันาสถานศกึษาตามแนวชายแดนให้เป็นแหล่ง

บริการทางการศึกษานั้น ควรมีการก�าหนดนโยบายที่

เกีย่วข้องกับการจดัการศึกษา มกีารก�าหนดวัตถุประสงค์ 

เป้าหมายทางการศกึษา รวมถึงมีแผนการหรือแนวทางใน

การด�าเนนิการท่ีชดัเจน เพือ่ให้ครอบคลมุไปถึงผูเ้รยีนทีม่ี

ความแตกต่างทางด้านเชือ้ชาต ิและชาตพัินธุส์อดคล้อง

กับรายงานวิจัยของเสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ์ (2552) ท่ี

ได้เสนอเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการศึกษาให้กับ

นักเรียนชายขอบในจังหวัดชายแดนไทยที่ติดกับประเทศ

กัมพูชา ไว้ว่า ควรจัดท�าแผนพัฒนาโรงเรียนชายแดน 

โดยก�าหนดให้มียุทธศาสตร์ส่งเสริมความมั่นคงและแก้

ปัญหาตามชายแดน เช่น ปัญหายาเสพติด การพนัน รวม

ทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ ซึ่ง

อาจจะพิจารณาพื้นที่บางส่วนที่ตั้งตามแนวชายแดน ซึ่ง

มีนักเรียนสัญชาติกัมพูชาเข้ามาเรียนในอัตราสูงจัดตั้ง

เป็นโรงเรียนมิตรภาพไทย-กัมพูชา โดยเน้นการเรียนสอน

สองภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาเขมร และเรียนภาษา

อังกฤษฐานะภาษากลางของอาเซียน ขณะท่ีผลการวิจัย

ของ ธเนศ จติสทุธภิากร (2547) พบว่าองค์ประกอบของ

โปรแกรมการจดัหลกัสตูรนานาชาตเิพือ่สูค่วามเป็นสากล

มีองค์ประกอบด้วยกัน 6 ด้านประกอบด้วยนักศึกษา 

อาจารย์ กจิกรรมนานาชาตทิรพัยากรสนับสนนุในการเรยีน

ค้นคว้าหาข้อมูล การบริหารจดัการและหลกัสตูรนานาชาติ 

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กนิษฐา นาวารัตน์ (2549) 

พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบและกลยุทธ์การส่งเสริม

ความเป็นศูนย์กลางการศึกษานานาชาติ (P.I.L.L.A.R. 

Model) ได้แก่ นโยบาย ระบบสารสนเทศ ผู้มีบทบาท

หลัก กฎหมายและระเบียบ การจัดสรรงบประมาณและ

ทรัพยากร โดยกลยุทธ์แบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับ

องค์กร แผนโครงการ และกลยุทธ์เพื่อน�าไปปฏิบัติ

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะทั่วไป

1. ด้านนโยบายหรือแผนงานในการขยายการ

จัดการศึกษาเพื่อรองรับนักเรียนจากประเทศเพื่อนบ้าน

นักเรียนท่ีมีความแตกต่างทางเช้ือชาติ สัญชาติและ

ชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดนเข้ามาศึกษายังขาดความ

ชัดเจน มีปัญหาการประสานความร่วมมือของหน่วยงาน

ที่รับผิดชอบในพื้นที่มีลักษณะแยกส่วนกัน ไม่เป็นไปใน

ทิศทางเดยีวกนั ดงันัน้ หน่วยงานหลกัท่ีรับผดิชอบในการ
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จัดการศึกษาไม่ว่าจะเป็น ในส่วนของภาครัฐ ส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาเอง ควรสร้างความ

ชัดเจนในเรื่องของนโยบาย รวมถึงการส่งเสริมให้เด็ก

ตามแนวชายแดน เด็กต่างด้าวหรือเด็กไร้สัญชาติได้รับ

การศึกษามากขึ้นควรมีการจัดหลักสูตรพิเศษที่มีเนื้อหา

สาระเหมาะสมสอดคล้องกับผู้เรียน จัดการศึกษาที่หลาก

หลาย มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูศ้ลิปะ วฒันธรรมซึง่กนัและ

กัน รวมท้ังควรมีหน่วยงานที่รับผิดชอบชัดเจนและใน

การจัดการศึกษาทุกหน่วยงานต้องท�างานร่วมกันจึงจะ

เกิดประสิทธิภาพ

2. สถานศึกษายังไม่มีการสร้างเครือข่าย ข้อ

ตกลงหรือความร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษาของ

ประเทศเพื่อนบ้านมากนักรวมถึงขาดการสนับสนุนทาง

ด้านงบประมาณในการจัดการศึกษาและทุนการศึกษา

ส�าหรับนักเรียนจากประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้นภาครัฐและ

หน่วยงานทางการศึกษา ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุน

ให้เกิดสถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือทางการศึกษา 

เช่น การเยี่ยมเยียน การแลกเปลี่ยนนักเรียน แลกเปลี่ยน

บุคลากรการศึกษาดูงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

ดนตรี กีฬา เป็นต้นนอกจากนี้ภาครัฐควรมีการจัดสรร

งบประมาณเพื่อสนับสนุนการด�าเนินการ ไม่ว่าจะเป็นใน

ส่วนของทนุการศกึษาส�าหรบันกัเรยีน งบประมาณในการ

อบรม พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และงบประมาณใน

การพัฒนา

3. สถาบันการศึกษาบางแห่งยังขาดการเตรียม

ความพร้อมของบุคลากรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณวุฒิ 

ความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ทางการสอนท่ี

เหมาะสมกับการจัดการศึกษารวมถึงไม่มีบุคลากร เจ้า

หน้าที่หรือหน่วยงานเฉพาะส�าหรับดูแลรับผิดชอบ

นกัเรยีนจากประเทศเพือ่นบ้านดงันัน้ ในการเตรยีมความ

ความพร้อมเพื่อการให้บริการนักเรียนจากประเทศเพื่อน

บ้านสถาบันการศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาท่ี

เกีย่วข้อง ควรมกีารเตรยีมความพร้อมเพือ่พัฒนาคุณภาพ

ของบุคลากรไม่ว่าจะเป็นการอบรมให้ความรู ้ ความ

สามารถที่ต่อเนื่อง การส่งเสริมการศึกษาต่อ เป็นต้น 

รวมท้ังจัดหาหน่วยงานและเจ้าหน้าท่ีในการให้การดูแล

นักเรียนจากประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้เพื่อเป็นการอ�านวย

ความสะดวกให้กับนักเรียนเหล่านี้ด้วย

4. ด้านการเดนิทางเข้ามาศกึษาของนกัเรียนจาก

ประเทศเพ่ือนบ้าน สถานศกึษายงัขาดการประสานงานกบั

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการติดต่อเร่ืองหนังสือเดินทาง

เข้า – ออกประเทศให้แก่นักเรียนจากประเทศเพื่อนบ้าน

และยังพบว่ามีอุปสรรคในเร่ืองของกฎระเบียบในการ

รับอาจารย์จากประเทศเพื่อนบ้านและข้อตกลงความ

ร่วมมือระหว่างสถานศึกษาดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ควรมีการด�าเนินการแก้ไขกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้เกิด

ความยืดหยุ่นหรือผ่อนปรน ในเรื่องการเดินทางเข้าออก

ประเทศส�าหรับนักเรียนจากประเทศเพ่ือนบ้านเป็นกรณี

พิเศษและการแก้ไขหรือปรับหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการท�า

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษาของ

ประเทศเพื่อนบ้าน 

5. ด้านความพร้อมของบคุลากรครแูละผูบ้รหิาร

ยังพบปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติ

หน้าท่ีตามแนวชายแดน การขาดแคลนครูเนื่องจากใน

พื้นที่ชายแดนมีการโยกย้ายบ่อยครั้ง ดังนั้น รัฐบาลโดย

กระทรวงศึกษาธิการควรมีการปรับหลักเกณฑ์ในการ

สรรหาหรือการบรรจุแต่งตั้งครูให้เร็วขึ้นมีการปรับระบบ

การจัดสิทธิและสวัสดิการให้แก่ครูในพื้นที่ชายแดนโดย

เฉพาะและมีหลักเกณฑ์ในการประเมินครูและผู้บริหาร

ก�าหนดเป็นแนวทางเฉพาะในพื้นท่ีชายแดน ทั้งนี้เพ่ือ

เป็นการสร้างขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในพื้นที่ตามแนวชายแดน

6. ด้านการวางแผนและปฏิบัติการ รัฐบาล 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนสถานศึกษาควรมีการ

สร้างความเข้าใจในเรือ่งเกีย่วกบัเพือ่นบ้านรวมถงึในกลุ่ม

ประเทศอาเซยีน ด้วยการส่งเสรมิการเรยีนการสอนภาษา

ต่างประเทศเพ่ือพัฒนาการติดต่อสื่อสารระหว่างกันใน

ประชาคมอาเซียน โดยการเพิ่มครูท่ีจบการศึกษาด้าน
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ภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศเพ่ือนบ้านเข้าไปใน

ทกุระดบัชัน้ เพือ่ให้นกัเรยีนสามารถสือ่สารภาษาองักฤษ

และภาษาของประเทศเพื่อนบ้านได้ และควรมีการร่วม

มือกับภาคเอกชนในการรับอาสาสมัครเข้ามาสอนภาษา

ต่างประเทศ รวมถึงวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน 

เพื่อการอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจกันด้วยดีต่อไป

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสภาพปัญหา

และอุปสรรคในการด�าเนินงานของสถานศึกษาเพื่อการ

ให้บริการทางการศึกษาแก่ประเทศเพื่อนบ้าน

2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผล

ต่อการให้บริการทางการศึกษาแก่ประเทศเพื่อนบ้าน 

ท้ังนี้เพ่ือเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมของ

สถานศึกษาสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในอนาคต

3. ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับแนวทางในการ

จัดการศึกษาส�าหรับนักเรียนต่างวัฒนธรรมหรือนักเรียน

จากประเทศเพ่ือนบ้านท่ีเหมาะสมในอนาคต เพ่ือให้หน่วย

งานทีเ่กีย่วข้องน�าไปเป็นแนวทางในการจดัการศกึษาทีม่ี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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