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ความพร้อมในการจัดการศึกษาเพื่อการให้บริการทางการศึกษาแก่
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชา
ในสถานศึกษาตามแนวชายแดน
สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดอุบลราชธานี*
Educational Accomplishment as an Education Servic
For LaoPeople’s Democratic Republic and Kingdom of
Cambodia inBorderland School under the Office of Basic
Education Commission,Ubonratchathani Province.
ว่าที่เรือตรียุตติชน บุญเพศ**
ดร.สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์***

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความพร้อมในการจัดการศึกษาเพื่อการให้บริการทางการ
ศึกษาแก่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชา ในสถานศึกษาตามแนวชายแดน
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานจังหวัดอุบลราชธานีตามการรับรูแ้ ละประเมินของผูบ้ ริหารสถาน
ศึกษาและครูผู้สอน2) เปรียบเทียบความพร้อมในการจัดการศึกษาเพื่อการให้บริการทางการศึกษาแก่ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชา ตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
3) น�ำเสนอแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาตามแนวชายแดนให้เป็นแหล่งบริการทางการศึกษากลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดการเรียน
การสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ที่ตั้งอยู่ตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้านในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
ประจ�ำปีการศึกษา 2552จ�ำแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 43 คน ครูผู้สอน 223 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าเฉลี่ย (x) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการ
ทดสอบค่าที t-(test)

ผลการวิจัยพบว่า
1. ความพร้อมในการจัดการศึกษาเพื่อการให้บริการทางการศึกษาแก่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางโดยด้านบุคลากรและด้านอาคารสถานที่และ
*วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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หน้าที่ 74

วารสารการศึกษาและพัฒนาสังคม ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2555

อุปกรณ์การศึกษาอยู่ในระดับมาก ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านกฎระเบียบและด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
อยู่ในระดับปานกลาง
2. ความพร้อมในการจัดการศึกษาเพื่อการให้บริการทางการศึกษาแก่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชาตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนแตกต่างกันอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ.05
3. แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาตามแนวชายแดนให้เป็นแหล่งบริการทางการศึกษาของประเทศเพือ่ นบ้าน
ประกอบด้วย การด�ำเนินการตามขั้นตอนแบบ DAPPA และการก�ำหนดเป้าหมาย กิจกรรม ตัวชี้วัดความพร้อมทั้ง
ด้านวิชาการ ด้านบุคลากรด้านงบประมาณ ด้านกฎระเบียบ ด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและด้านอาคารสถานที่และ
อุปกรณ์การศึกษา
ค�ำส�ำคัญ: 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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ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
จากกระแสโลกาภิวัตน์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
ประกอบกับการขับเคลื่อนอย่างเสรีของข่าวสารความรู้
เทคโนโลยี แรงงานประชากรการค้าและการบริการ ส่ง
ผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงทัง้ ทางสังคมและเศรษฐกิจ
ของประเทศ ท�ำให้ทวั่ โลกต้องเร่งเตรียมพร้อมในการสร้าง
ระบบกลไกและพัฒนาคนให้มศี กั ยภาพสูงขึน้ เพือ่ สามารถ
ปรับตัวอย่างรู้เท่าทัน รวมทั้งเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
ของประเทศ ขณะเดียวกันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและความสะดวกรวดเร็วของการคมนาคม
ระหว่างประเทศ ท�ำให้ธุรกิจบริการด้านการศึกษาขยาย
ตัวอย่างรวดเร็วและสร้างรายได้จ�ำนวนมากให้แก่ผู้ขาย
บริการ การเจรจา เปิดการค้าเสรีตามความตกลงทัว่ ไปว่า
ด้วยการค้าบริการ(General Agreement on Trade in
Services หรือ GATS) ได้ก�ำหนดให้การค้าบริการด้าน
การศึกษาเป็นสาขาหนึ่งที่มีการเจรจาเปิดเสรีทางการค้า
ซึ่งการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการศึกษา นอกจากจะ
ท�ำให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของชาติแล้ว
ยังเอื้ออ�ำนวยต่อการสร้างความเจริญเติบโตทางการค้า
และเศรษฐกิจของประเทศด้วย (สุวรรณี ค�ำมั่น, 2545)
ในส่วนของประเทศไทยเองมีความก้าวหน้าใน
การเจรจาเปิดเสรีการค้าด้านการศึกษามาอย่างต่อเนือ่ งทัง้
การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษา
การแลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาวิชาการ การเตรียมพร้อม
ทั้งเชิงรับและเชิงรุกเพื่อรองรับการเปิดเสรีการค้าบริการ
ด้านการศึกษารวมถึงการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลาง
การศึกษาในภูมิภาคตามนโยบายของรัฐ
ในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ
ศึกษาของภูมภิ าคและในกลุม่ ประเทศเพือ่ นบ้าน แผนการ
ศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 - 2559) ได้
ก�ำหนดแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านการศึกษา พัฒนาความเป็นสากลของการศึกษา
เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนและเพิ่มศักยภาพ
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การแข่งขันของประเทศ โดยมีกรอบการด�ำเนินงาน 7
ด้านดังนี้
1. การส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็น
ศูนย์กลางการศึกษา การวิจัยและพัฒนา
การฝึกอบรมนานาชาติในภูมิภาค (Regional
Education Hub) ในสาขาที่มีศักยภาพในการแข่งขัน
โดยสนั บ สนุ น ให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเข้ า มามี
บทบาทส�ำคัญ
2. ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ด้ า นการศึ ก ษากั บ
ประเทศต่าง ๆ รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศในระดับ
ภูมิภาคและระดับสากล
3. ส่งเสริม สนับสนุนองค์ก รและสถาบันการ
ศึกษาของประเทศ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นศูนย์เครือข่ายการศึกษา
ระหว่างประเทศ ทั้งในประชาคมอาเซียน ระดับภูมิภาค
และระดับสากล
4. ส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาการศึกษาและการ
แลกเปลีย่ นองค์ความรู้ ผูเ้ รียน ครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาระหว่างประเทศ การเชื่อมโยงภูมิปัญญา
ไทยกับภูมิปัญญาสากล รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
ความรู้ ทักษะและมีบทบาทด้านการศึกษาในองค์กร
ระหว่างประเทศ
5. ก�ำหนดมาตรการทั้งเชิงรับและเชิงรุกเพื่อ
เป็นการเปิดเสรีทางการค้าและบริการด้านการศึกษา ทั้ง
ในระดับทวิภาคีและพหุภาคี รวมทั้งเตรียมความพร้อม
ด้านคน เงิน เทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสารและความรู้ เพือ่ เข้า
สูเ่ ศรษฐกิจฐานความรูใ้ นกระแสโลกาภิวตั น์อย่างรูเ้ ท่าทัน
6. ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาสากลเป็น
ภาษาทีส่ อง ตัง้ แต่ระดับขัน้ พืน้ ฐานและการเรียนรูภ้ าษาที่
สาม เช่น ภาษาเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศอาเซียน ภาษา
ที่สนใจ เป็นต้น
7. ส่ ง เสริ ม ให้ ส ถาบั น การศึ ก ษาจั ด หลั ก สู ต ร
นานาชาติหรือหลักสูตรสมทบ หลักสูตรร่วมกับสถาบัน
ต่างประเทศ สือ่ ความเป็นสากลของการศึกษาและรองรับ
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ตลาดแรงงานนานาชาติ (ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการ
ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2553,หน้า51 - 52)
การส่ ง เสริ ม ให้ ป ระเทศไทยมี บ ทบาทในเวที
โลกและเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาค กระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก ารได้ ก� ำ หนดยุท ธศาสตร์การขับเคลื่อ นการ
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพเยาวชน ของชาติ
บุคลากรทางการศึกษา ครูคณาจารย์และขับเคลื่อนการ
ศึกษาไทยสู่เวทีโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพอาทิเช่น 1)
ความร่วมมือกับสหประชาชาติในการสนับสนุนเป้าหมาย
พัฒนาสหัสวรรษทีก่ ำ� หนดให้เด็กทุกคนทัว่ โลกจะต้องได้
รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างน้อยระดับประถมศึกษา
2) ความร่วมมือกับองค์การยูเนสโกในการส่งเสริมการ
จัดการศึกษาตามปฏิญญาสากลว่าด้วยการศึกษาเพื่อ
ปวงชน ด้วยการให้การรับรองว่าภายในปีพ.ศ. 2558
เด็กทุกคนทั้งที่อยู่ในสภาวะยากล�ำบากและชนกลุ่มน้อย
ทางเชื้อชาติสามารถเข้าถึงและเข้าเรียนในระดับประถม
ศึกษาที่มีคุณภาพและเท่าเทียมกัน 3) ความร่วมมือ
กับองค์การซีอีโอ ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ภูมิภาคเพื่อส่งเสริมคุณภาพและความเสมอภาคทางการ
ศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งผู้ด้อย
โอกาสและผู้ยากไร้ 4) ความร่วมมือกับอาเซียนเพื่อ
ให้การศึกษาเป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลื่อนการสร้าง
ประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางมีอัตลักษณ์ร่วม
กันท�ำให้เกิดเป็นสังคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของภูมิภาคในการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (ส�ำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ, 2553)
จากรายงานการวิ จั ย ของ พิ ณ สุ ด า สิ ริ ธ รั ง
ศรี (2552) พบว่า การจัดการศึกษาส�ำหรับชายแดน
รอยต่อและผู้ที่หลบหนีเข้าเมืองอาจสร้างปัญหาให้กับ
ประเทศในอนาคตกล่าวคือ กลุ่มแรก แรงงานไทยที่ไป
ท�ำงานต่างประเทศที่มีปัญหาแรงงานขาดความรู้หรือ
คุณภาพแรงงานต�ำ่ และก่อให้เกิดการถูกเอารัดเอาเปรียบ
รวมทั้งไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้เท่าที่ควร จึงต้องเร่ง

ให้การศึกษาแก่กลุ่มแรงงาน ให้ความรู้ ความสามารถ
และทักษะทั้งด้านสามัญควบคู่กับวิชาชีพของตน รวม
ทั้งภาษาสากล เพื่อให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพ กลุ่มที่
สอง แรงงานอพยพเข้ามาในประเทศทั้งที่ถูกกฎหมาย
และลักลอบเข้าเมืองที่ประเทศไทยจะต้องเผชิญ รวมทั้ง
เรื่องของสิทธิมนุษยชนที่เป็นกระแสปกป้องประชากร
โลกเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ การศึกษาต้องครอบคลุมถึงคนที่
หลัง่ ไหลเข้ามา ซึง่ ปัจจุบนั และอนาคตยังคงเป็นประโยชน์
ในด้านผ่อนแรงทีค่ นไทยไม่ทำ� หรือเป็นโทษทีอ่ าจท�ำลาย
สังคมหรือความมั่นคงได้ หากไม่ถูกปลูกฝังให้ได้เรียน
รู ้ วิ ถี ชี วิ ต วั ฒ นธรรมและความส� ำ นึ ก ในบุ ญ คุ ณ ของ
ประเทศที่เป็นที่พักพิงอาศัยให้มาเป็นแรงงานคุณภาพ
หรือลูกหลานแรงงานคุณภาพสร้างประโยชน์แก่ประเทศ
ในที่สุด สมควรตระหนักและจัดหลักสูตร กระบวนการ
เรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษเพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่ม
คนและชาติพันธุ์ การวางแผน การรับนักเรียน การ
ก�ำหนดชั้นเรียน การจัดอัตราก�ำลังครูและงบประมาณ
รูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลายและมีคุณภาพจึง
ควรน�ำมาใช้ในการจัดการศึกษาชายแดนและรอยต่อของ
ประเทศ นอกจากนี้รายงานวิจัยของเสริมศักดิ์ วิศาลา
ภรณ์ (2552) ได้เสนอไว้ว่า การจัดการศึกษาในพื้นที่
ชายแดนควรมุ่งเน้นการศึกษาเพื่ออาชีพ เพื่อลดปัญหา
ความยากจนของประชาชนในพื้นที่ อาจด�ำเนินการโดย
ให้โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาประจ�ำต�ำบลเปิดสอนระดับ
อาชีวศึกษาในระดับปวช. สาขาต่าง ๆ เพือ่ เป็นทางเลือก
ให้กับนักเรียนในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่มี
ฐานะยากจน โอกาสเรียนทีจ่ ะเรียนต่อระดับสูงในสถาบัน
การศึกษาต่างพืน้ ทีม่ นี อ้ ยและอาจเป็นแรงจูงใจอย่างหนึง่
ให้นักเรียนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นเพื่อ
ศึกษาต่อ จากงานวิจัยดังกล่าวยังพบอีกว่า มีนักเรียน
จากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาเรียนเป็นจ�ำนวนมาก
เด็กส่วนใหญ่เป็นเด็ก 2 สัญชาติและเด็กต่างด้าว ซึ่ง
เด็กนักเรียนเหล่านี้ไม่ได้มาเรียนหนังสืออย่างเดียว แต่
มาเพื่อประโยชน์อย่างอื่น เช่น การเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อ
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เป็นมัคคุเทศก์ มาเรียนเพือ่ ประโยชน์ในการติดต่อค้าขาย
กับคนไทย มาเพื่อขอรับสิทธิมาใช้แรงงานในเมืองไทย
ในอนาคตจากเหตุผลดังกล่าว ท�ำให้ผู้วิจัยมีความสนใจ
ศึกษาความพร้อมของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ตามแนวชายแดน
โดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีพรมแดนติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านถึง 2 ประเทศ ว่ามีความพร้อมที่จะ
รับนักเรียนจากประเทศเพื่อนบ้านได้เพียงใด อันจะเป็น
พื้นฐานในการพัฒนาโรงเรียนเพื่อรองรับการเข้ามาของ
นักเรียนต่างชาติในอนาคตได้ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความพร้ อ มในการจั ด การ
ศึ ก ษาเพื่ อ การให้ บ ริ ก ารทางการศึ ก ษาแก่ ป ระเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักร
กัมพูชา ในสถานศึกษาตามแนวชายแดนสังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดอุบลราชธานี
ตามการรับรู้และประเมินของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอน
2. เปรี ย บเที ย บความพร้ อ มในการจั ด การ
ศึ ก ษาเพื่ อ การให้ บ ริ ก ารทางการศึ ก ษาแก่ ป ระเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักร
กัมพูชา ในสถานศึกษาตามแนวชายแดน สังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดอุบลราชธานี
ตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
3. น� ำ เสนอแนวทางการพั ฒ นาสถานศึ ก ษา
ตามแนวชายแดนให้เป็นแหล่งบริการทางการศึกษาของ
ประเทศสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาวและ
ราชอาณาจักรกัมพูชา ในสถานศึกษาตามแนวชายแดน
สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
จังหวัดอุบลราชธานี

ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก�ำหนดขอบเขตของ
การศึกษาไว้ดังนี้
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1. ขอบเขตของเนื้อหาประกอบด้วย 2 ส่วน ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ศึกษาตัวแปรดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1
ตัวแปรที่ศึกษา คือตัวแปรต้น คือ ต�ำแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
พร้ อ มในการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ การให้ บ ริ ก ารทางการ
ศึกษาของประเทศเพื่อนบ้าน6ด้านซึ่งผู้วิจัยสังเคราะห์
จากแนวคิดของ กนิษฐา นาวารัตน์ (2549) ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(2550) และส�ำนัก
ความสัมพันธ์ต่างประเทศ (2551) ประกอบด้วยด้าน
วิชาการ ด้านบุคลากรด้านงบประมาณ ด้านกฎระเบียบ
ต่าง ๆ ด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้านอาคารสถานที่
และอุปกรณ์การศึกษา
ส่วนที่2 ผู้วิจัยได้ศึกษาความคิดเห็นของผู้ทรง
คุณวุฒิเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาตาม
แนวชายแดนให้ เ ป็ น แหล่ ง บริ ก ารทางการศึ ก ษาของ
ประเทศเพื่อนบ้าน
2. ขอบเขตของพื้นที่ที่ศึกษา เป็นการศึกษา
ความพร้ อ มในการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ การให้ บ ริ ก าร
ทางการศึกษาของประเทศเพื่อนบ้าน ในสถานศึกษาที่
จัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ที่
ตั้งอยู่ตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้านของอ�ำเภอ
ต่าง ๆ ในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งประกอบไปด้วยโรงเรียน
ทั้งหมดจ�ำนวน15 แห่ง
3. ขอบเขตของประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่
ศึกษา
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถาน
ศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดการเรียนการสอน
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ทีต่ งั้ อยูต่ ามแนวชายแดน
ประเทศเพื่อนบ้านในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีประจ�ำปี
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การศึกษา 2552 จ�ำแนกเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา 48
คน และครูผู้สอน 529 คน รวมทั้งหมด 577 คน
กลุ่มตัวอย่างผู้วิจัย สุ่มแบบเจาะจงตามสัดส่วน
ของที่ตั้งโรงเรียนในแต่ละอ�ำเภอ ได้ผู้บริหารสถานศึกษา
37คน และครูผู้สอน 213 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
250คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
1.แบบสอบถาม จ�ำแนกเป็น 2ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจ�ำนวน 1 ข้อ
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น
เกีย่ วกับความพร้อมในการจัดการศึกษาเพือ่ การให้บริการ
ทางการศึกษาของประเทศเพื่อนบ้าน แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5ระดับตามแนวคิดของลิ
เคอร์ท(Likert)จ�ำนวน 59 ข้อ
2.แบบสั ม ภาษณ์ ที่ ผู ้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น เกี่ ย วกั บ
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาตามแนวชายแดนให้เป็น
แหล่งบริการทางการศึกษาของประเทศเพื่อนบ้าน
3. การหาคุณภาพของเครื่องมือ
3.1 ความตรงเชิงเนือ้ หา (Content Validity)
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน3 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญ
และเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเป็นผู้พิจารณาความ
สอดคล้องของข้อค�ำถาม (IOC)
3.2 ความเชื่ อ มั่ น (Reliability)โดยน� ำ
แบบสอบถามไปทดลองใช้(Try out) กับกลุ่มที่ไม่ได้
เป็นกลุ่มตัวอย่างแต่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน จ�ำนวน 30
คน แล้ ว น� ำ ผลจากการวั ด มาตรวจสอบความเที่ ย ง
ของเครื่ อ งมื อ ด้ ว ยวิ ธี สั ม ประสิ ท ธิ์ อั ล ฟ่ า (Alpha Coefficient) ของ ครอนบัค ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.95

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 ผลการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

ผู้ตอบแบบสอบถามต�ำแหน่งผู้บริหารสถาน
ศึกษาจ�ำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 86.04 ครูผู้สอน
จ�ำนวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 95.51 รวมผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งสิ้น จ�ำนวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ
93.98
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับ
ความพร้อมในการจัดการศึกษาเพือ่ การให้บริการทางการ
ศึกษาแก่ประเทศเพือ่ นบ้านโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( = 3.21) แยกเป็นรายด้านพบว่า ด้าน
บุคลากรอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( = 3.69)ด้าน
อาคารสถานทีแ่ ละอุปกรณ์การศึกษา อยูใ่ นระดับมากมีคา่
เฉลีย่ เท่ากับ ( = 3.57) ด้านวิชาการ อยูใ่ นระดับปานกลาง
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( = 3.20)ด้านงบประมาณอยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( = 2.97) ด้านกฎระเบียบ
อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( = 2.55) และ
ด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวก อยู่ในระดับปานกลาง มีค่า
เฉลี่ยเท่ากับ ( = 3.29)
ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบระดับความพร้อม
ในการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ การให้ บ ริ ก ารการศึ ก ษาแก่
ประเทศเพื่อนบ้านตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอนพบว่า ทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์เนื้อหา (Content
Analysis)จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกับการ
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ซึ่งผู้วิจัย
ได้นำ� มาสังเคราะห์เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อม
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาตามแนวชายแดนให้เป็นแหล่ง
บริการทางการศึกษาของประเทศเพือ่ นบ้าน ประกอบด้วย
ขัน้ ตอนดังต่อไปนี้ คือการด�ำเนินการ(DAPPA) ประกอบ
ด้วย การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานตามบริบทของโรงเรียน
(Data Analysis)สร้างความตระหนัก(Awareness)
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(Planning)เตรียม
ความพร้อมทัง้ 6 ด้าน(Preparing)ลงมือปฏิบตั (ิ Acting)
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และการก�ำหนดเป้าหมาย กิจกรรม ตัวชี้วัดความพร้อม
ทั้ ง ด้ า นวิ ช าการ ด้ า นบุ ค ลากรด้ า นงบประมาณด้ า น
กฎระเบียบ ด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและด้านอาคาร
สถานที่และอุปกรณ์การศึกษา

สรุปผลการวิจัยและการอภิปรายผล
การวิ จัย ความพร้อ มในการจัด การศึกษาเพื่อ
การให้ บ ริ ก ารทางการศึ ก ษาแก่ ป ระเทศสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชา
ในสถานศึกษาตามแนวชายแดนสังกัดส�ำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดอุบลราชธานี ผล
การวิจัย พบว่าความพร้อมในการจัดการศึกษาเพื่อการ
ให้บริการทางการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านบุคลากรด้าน
อาคารสถานที่และอุปกรณ์การศึกษา ด้านสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกการเปรียบเทียบความพร้อมในการจัดการ
ศึกษาเพื่อการให้บริการทางการศึกษาตามทัศนะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน พบว่า แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนแนวทางการ
พัฒนาสถานศึกษาตามแนวชายแดนให้เป็นแหล่งบริการ
ทางการศึกษาของประเทศเพื่อนบ้านประกอบด้วย การ
ด�ำเนินการตามขั้นตอนแบบ DAPPA และการก�ำหนด
เป้าหมาย กิจกรรม ตัวชี้วัดความพร้อมด้านวิชาการ
ด้านบุคลากรด้านงบประมาณ ด้านกฎระเบียบ ด้านสิ่ง
อ�ำนวยความสะดวกและด้านอาคารสถานที่และอุปกรณ์
การศึกษา จากผลการวิจัยมีประเด็นที่น่าสนใจควรน�ำมา
อภิปรายผล ดังต่อไปนี้
1. ความพร้อมในการจัดการศึกษาเพื่อการให้
บริการทางการศึกษาพบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
ทั้งนี้เนื่องจากสถานศึกษาตามแนวชายแดนส่วนใหญ่มี
ปัจจัยที่ไม่เอื้อต่อความพร้อมในการจัดการศึกษาให้กับ
นักเรียนของไทยและนักเรียนจากประเทศเพือ่ นบ้านตาม
แนวชายแดนไทยที่ ติ ด กั บ สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาวและประเทศกัมพูชาหลายประการ เช่น การ
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สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษา
ของประเทศเพื่อนบ้าน นโยบายหรือแผนงานในการ
ขยายการจัดการศึกษาเพื่อรองรับนักเรียนจากประเทศ
เพือ่ นบ้านนโยบายหรือแผนงานในการจัดการศึกษาให้กบั
นักเรียนที่มีความแตกต่างทางเชื้อชาติ สัญชาติและชนก
ลุม่ น้อย ปริมาณและคุณภาพของบุคลากร เจ้าหน้าทีด่ แู ล
รับผิดชอบนักเรียนจากประเทศเพื่อนบ้านยังไม่เพียงพอ
คุณวุฒิความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางการ
สอนของบุคลากร การขาดงบประมาณทีใ่ ช้สำ� หรับจัดการ
เรียนการสอนบุคลากรขาดความมุ่งมั่นและขวัญก�ำลังใจ
ในการปฏิบัติงานสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสริมศักดิ์
วิศาลาภรณ์ (2552) ที่ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัยที่ไม่เอื้อต่อ
ความส�ำเร็จในการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนชายขอบ
ในจังหวัดชายแดนของไทยที่ติดกับประเทศกัมพูชา ก็
คือ สภาพการขาดแคลนครูทสี่ ามารถจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างต่อเนือ่ ง เพราะครูขอย้ายออกนอกพืน้ ทีบ่ อ่ ยการ
ขาดความพร้อมด้านสื่อเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียน
การสอนโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนทางภาคตะวันออก
เฉียงเหนือสภาพทางเศรษฐกิจที่ยากจนของครอบครัว
สภาพครอบครั ว ที่ แ ตกแยกเนื่ อ งจากผู ้ ป กครองต้ อ ง
อพยพไปท�ำงานต่างพื้นที่ไม่เอื้ออ�ำนวยต่อการส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ เนื่องจาก
ผู้เรียนไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนด้านการเรียนจาก
ที่บ้านอย่างเต็มที่กระบวนการขัดเกลาทางสังคมจาก
ครอบครัวท�ำได้ยากล�ำบาก อีกทั้งเป็นการสร้างโอกาส
ให้ เ ด็ ก บางส่ ว นถู ก ละเมิ ด ทางเพศสภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
ทางสังคมที่สร้างโอกาสหรือชักจูงให้เด็กใช้วิถีชีวิตที่ไม่
ถูกต้องตามครรลองของวัฒนธรรม สังคมไทย โดยเฉพาะ
บ่อนการพนันตามแนวชายแดน ปัญหายาเสพติดใน
ชุมชนบางพื้นที่ตามแนวชายแดนความหลากหลายด้าน
ชาติพันธุ์ของผู้เรียนซึ่งหมายรวมถึง ภาษา วัฒนธรรม
วิ ถี ชี วิ ต ค่ า นิ ย มบางประการมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเรี ย นรู ้
ของนักเรียนและความเหลื่อมล�้ำในเชิงนโยบายส�ำหรับ
พื้นที่ชายแดน การขาดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เป็น
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รูปธรรม ชัดเจน เฉพาะส�ำหรับโรงเรียนในพื้นที่ชายแดน
ประเทศไทย - กัมพูชา ทั้งด้านวิธีการงบประมาณและ
ระบบการประเมินท�ำให้ครูและบุคลากรในพื้นที่รู้สึกว่า
ตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมและจากรายงานวิจัยของ
พิณสุดา สิริธรังศรี (2552)ยังได้กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาส�ำหรับชายแดน สมควรตระหนักและ
จัดหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ
เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มคนและชาติพันธุ์ การวางแผน
การรับนักเรียน การก�ำหนดชั้นเรียน การจัดอัตราก�ำลัง
ครู แ ละงบประมาณรู ป แบบการจั ด การศึ ก ษาที่ ห ลาก
หลายและมีคุณภาพจึงควรน�ำมาใช้ในการจัดการศึกษา
ชายแดนและรอยต่อของประเทศ นอกจากนี้รายงานการ
วิจัยของส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (2548) ได้กล่าวถึง อุปสรรคใน
การเตรียมความพร้อมในการเปิดหลักสูตรนานาชาติ
ของสถาบันการศึกษาของรัฐบาลและสถาบันของเอกชน
ไว้ว่า การขาดแคลนอาคารสถานที่ที่เหมาะสมในส่วนที่
เกี่ยวกับหอพักนักศึกษาต่างชาติ ขาดแคลนเครื่องมือ
วัสดุ อุปกรณ์ หลักสูตรและเนือ้ หาของหลักสูตรทีม่ อี ยูย่ งั
ไม่เหมาะสม ยังไม่สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ปัญหาเรือ่ งทุนการศึกษา
ขาดอาจารย์ที่สอนเป็นภาษาอังกฤษได้
2. การเปรียบเทียบความพร้อมในการจัดการ
ศึกษาเพื่อการให้บริการทางการศึกษาตามทัศนะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน พบว่า ทัศนะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความพร้อมในการ
จัดการศึกษาเพือ่ การให้บริการทางการศึกษาของประเทศ
เพือ่ นบ้าน โดยรวมแตกต่างกัน ซึง่ ผูบ้ ริหารมีความพร้อม
มากกว่ากลุ่มของครูผู้สอนทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ความ
แตกต่างของต�ำแหน่งหน้าที่การงานที่ผู้บริหารจะต้องมี
ภาวะผู้น�ำในการส่งเสริมจัดการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษา
จัดการศึกษาได้ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
และภาครัฐได้มกี ารจัดประชุมผูบ้ ริหารเพือ่ ชีแ้ จงท�ำความ

เข้าใจอย่างต่อเนื่องจึงท�ำให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติสูง
นอกจากนีผ้ บู้ ริหารโรงเรียนเคยปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นครูผสู้ อน
ซึ่งได้รับผิดชอบงานทุกด้านจึงมีประสบการณ์ทางการ
บริหารเป็นพื้นฐานประกอบกับผู้บริหารโรงเรียนแต่ละ
คนผ่านกระบวนการสรรหาทีเ่ หมาะสมในการบริหารและ
มีวิสัยทัศน์ในการบริหาร ท�ำให้ผู้บริหารมีภาวะผู้น�ำมาก
ขึ้นและที่ส�ำคัญผู้บริหารโรงเรียนผ่านการอบรมพัฒนา
มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งเกิดจากการพัฒนาตนเองโดยการ
ศึกษาต่อหรือการเรียนรู้ประสบการณ์จากการท�ำงาน
และการพั ฒ นาบุ ค ลากรซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จั ย
ของธเนศ จิตสุทธิภากร (2547) ที่ได้ศึกษาการพัฒนา
กลยุทธ์การจัดโปรแกรมนานาชาติ พบว่า วิสัยทัศน์ของ
ผู้บริหาร ภาวะความเป็นผู้น�ำของผู้บริหารและความ
คล่องตัวในการบริหารเป็นหนึ่งในปัจจัยแห่งความส�ำเร็จ
ของการจัดการโปรมแกรมนานาชาติ นอกจากนี้ ผลการ
วิจัยของสินินธร จันทร์ผง (2546) ได้ศึกษาภาวะผู้น�ำ
ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงานการประถม
ศึกษา อ�ำเภอเมืองล�ำพูน พบว่าผู้บริหารสถานศึกษา
มีภาวะผู้น�ำมากทุกด้าน โดยเรียงล�ำดับตามค่าเฉลี่ย
อันดับแรก ได้แก่ ภาวะผู้น�ำทางการศึกษาและภาวะผู้น�ำ
ทางวัฒนธรรม ภาวะผู้น�ำทางสัญลักษณ์ ภาวะผู้น�ำด้าน
มนุษย์และภาวะผู้น�ำด้านเทคนิคสอดคล้องกับผลการ
ศึกษาของวีณา เพชรจิระวรพงศ์ (2552) ได้ศึกษาภาวะ
ผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารตามความคิดเห็นของ
ครูโรงเรียนมัธยม สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 3 พบว่าภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง
ของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยม
ตามทฤษฏีทั้ง 4 ด้านในภาพรวมอยู่ในระดับมากได้แก่
ด้านผู้น�ำแสดงออกอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ด้านน�ำ
สู่จุดมุ่งหมายด้านการแลกเปลี่ยนและการเปลี่ยนแปลง
และด้ า นมิ ต รสั ม พั น ธ์ ต ามล� ำ ดั บ นอกจากนี้ อ� ำ นวย
พรพลจันทร์(2546) ได้ศึกษาปัญหาการจัดการเรียนการ
สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตชายแดนสังกัดกรม
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สามัญศึกษาจังหวัดราชบุรี พบว่าครูที่มีอยู่มีภาระงาน
มาก ประกับภาระงานอื่นนอกเหนือจากการจัดการเรียน
การสอนทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ เมือ่ ภาระงานมาก จ�ำนวนคาบสอน
มากจึงเสมือนความรับผิดชอบในบางส่วนลดลงหรือไม่
สามารถด�ำเนินการได้ เช่น การเขียนแผนการสอน การ
จัดท�ำและการใช้สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนมีน้อย
ท�ำให้ครูส่วนใหญ่ไม่สมัครใจมาปฏิบัติงานในโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตชายแดน
3. แนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาตามแนว
ชายแดนให้เป็นแหล่งบริการทางการศึกษาของประเทศ
เพื่อนบ้าน พบว่า มีการด�ำเนินการตามขั้นตอนแบบ
(DAPPA) ประกอบด้วย การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
ตามบริบทของโรงเรียน (Data Analysis) เช่น เรื่อง
ของนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจที่ตั้ง ขนาดของโรงเรียน
จ�ำนวนบุคลากรทางการศึกษาและจ�ำนวนของผู้เรียน
ตลอดจนสื่อการสอน แหล่งการเรียนรู้และทรัพยากร
อื่นๆที่ใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การ
สร้างความตระหนัก (Awareness) ให้กับผู้บริหาร
ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อให้เห็น
ความส�ำคัญของการจัดการศึกษา การวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา(Planning)ได้แก่การก�ำหนดเป้า
หมาย กิจกรรมในการเรียนการสอนและตัวชี้วัดความ
พร้อมในด้านต่างๆ เช่นความร่วมมือทางด้านการศึกษา
กับประเทศเพือ่ นบ้าน ความรูค้ วามสามารถของบุคลากร
ทางการศึกษา งบประมาณในการจัดการศึกษา สิง่ อ�ำนวย
ความสะดวกต่างๆ เป็นต้น การเตรียมความพร้อมทั้ง
6 ด้าน (Preparing) และลงมือปฏิบัติ (Acting) ตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากแนวทาง
ในการพัฒนาสถานศึกษาตามแนวชายแดนให้เป็นแหล่ง
บริการทางการศึกษานั้น ควรมีการก�ำหนดนโยบายที่
เกีย่ วข้องกับการจัดการศึกษา มีการก�ำหนดวัตถุประสงค์
เป้าหมายทางการศึกษา รวมถึงมีแผนการหรือแนวทางใน
การด�ำเนินการทีช่ ดั เจน เพือ่ ให้ครอบคลุมไปถึงผูเ้ รียนทีม่ ี
ความแตกต่างทางด้านเชือ้ ชาติ และชาติพนั ธุส์ อดคล้อง
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กับรายงานวิจัยของเสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2552) ที่
ได้ เ สนอเกี่ ย วกั บ แนวทางการพั ฒ นาการศึ ก ษาให้ กั บ
นักเรียนชายขอบในจังหวัดชายแดนไทยที่ติดกับประเทศ
กัมพูชา ไว้ว่า ควรจัดท�ำแผนพัฒนาโรงเรียนชายแดน
โดยก�ำหนดให้มียุทธศาสตร์ส่งเสริมความมั่นคงและแก้
ปัญหาตามชายแดน เช่น ปัญหายาเสพติด การพนัน รวม
ทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ ซึ่ง
อาจจะพิจารณาพื้นที่บางส่วนที่ตั้งตามแนวชายแดน ซึ่ง
มีนักเรียนสัญชาติกัมพูชาเข้ามาเรียนในอัตราสูงจัดตั้ง
เป็นโรงเรียนมิตรภาพไทย-กัมพูชา โดยเน้นการเรียนสอน
สองภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาเขมร และเรียนภาษา
อังกฤษฐานะภาษากลางของอาเซียน ขณะที่ผลการวิจัย
ของ ธเนศ จิตสุทธิภากร (2547) พบว่าองค์ประกอบของ
โปรแกรมการจัดหลักสูตรนานาชาติเพือ่ สูค่ วามเป็นสากล
มีองค์ประกอบด้วยกัน 6 ด้านประกอบด้วยนักศึกษา
อาจารย์ กิจกรรมนานาชาติทรัพยากรสนับสนุนในการเรียน
ค้นคว้าหาข้อมูล การบริหารจัดการและหลักสูตรนานาชาติ
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�ำไปปฏิบัติ

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. ด้านนโยบายหรือแผนงานในการขยายการ
จัดการศึกษาเพื่อรองรับนักเรียนจากประเทศเพื่อนบ้าน
นั ก เรี ย นที่ มี ค วามแตกต่ า งทางเชื้ อ ชาติ สั ญ ชาติ แ ละ
ชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดนเข้ามาศึกษายังขาดความ
ชัดเจน มีปัญหาการประสานความร่วมมือของหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบในพื้นที่มีลักษณะแยกส่วนกัน ไม่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ดังนัน้ หน่วยงานหลักทีร่ บั ผิดชอบในการ
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จัดการศึกษาไม่ว่าจะเป็น ในส่วนของภาครัฐ ส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาเอง ควรสร้างความ
ชัดเจนในเรื่องของนโยบาย รวมถึงการส่งเสริมให้เด็ก
ตามแนวชายแดน เด็กต่างด้าวหรือเด็กไร้สัญชาติได้รับ
การศึกษามากขึ้นควรมีการจัดหลักสูตรพิเศษที่มีเนื้อหา
สาระเหมาะสมสอดคล้องกับผู้เรียน จัดการศึกษาที่หลาก
หลาย มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูศ้ ลิ ปะ วัฒนธรรมซึง่ กันและ
กัน รวมทั้งควรมีหน่วยงานที่รับผิดชอบชัดเจนและใน
การจัดการศึกษาทุกหน่วยงานต้องท�ำงานร่วมกันจึงจะ
เกิดประสิทธิภาพ
2. สถานศึกษายังไม่มีการสร้างเครือข่าย ข้อ
ตกลงหรือความร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษาของ
ประเทศเพื่อนบ้านมากนักรวมถึงขาดการสนับสนุนทาง
ด้านงบประมาณในการจัดการศึกษาและทุนการศึกษา
ส�ำหรับนักเรียนจากประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้นภาครัฐและ
หน่วยงานทางการศึกษา ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เกิดสถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือทางการศึกษา
เช่น การเยี่ยมเยียน การแลกเปลี่ยนนักเรียน แลกเปลี่ยน
บุคลากรการศึกษาดูงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ดนตรี กีฬา เป็นต้นนอกจากนี้ภาครัฐควรมีการจัดสรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นใน
ส่วนของทุนการศึกษาส�ำหรับนักเรียน งบประมาณในการ
อบรม พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และงบประมาณใน
การพัฒนา
3. สถาบันการศึกษาบางแห่งยังขาดการเตรียม
ความพร้อมของบุคลากรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณวุฒิ
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางการสอนที่
เหมาะสมกับการจัดการศึกษารวมถึงไม่มีบุคลากร เจ้า
หน้ า ที่ ห รื อ หน่ ว ยงานเฉพาะส� ำ หรั บ ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบ
นักเรียนจากประเทศเพือ่ นบ้านดังนัน้ ในการเตรียมความ
ความพร้อมเพื่อการให้บริการนักเรียนจากประเทศเพื่อน
บ้ านสถาบั น การศึ ก ษาและหน่ว ยงานทางการศึกษาที่
เกีย่ วข้อง ควรมีการเตรียมความพร้อมเพือ่ พัฒนาคุณภาพ
ของบุ ค ลากรไม่ ว ่ า จะเป็น การอบรมให้ความรู้ ความ

สามารถที่ต่อเนื่อง การส่งเสริมการศึกษาต่อ เป็นต้น
รวมทั้งจัดหาหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในการให้การดูแล
นักเรียนจากประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้เพื่อเป็นการอ�ำนวย
ความสะดวกให้กับนักเรียนเหล่านี้ด้วย
4. ด้านการเดินทางเข้ามาศึกษาของนักเรียนจาก
ประเทศเพือ่ นบ้าน สถานศึกษายังขาดการประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดต่อเรื่องหนังสือเดินทาง
เข้า – ออกประเทศให้แก่นักเรียนจากประเทศเพื่อนบ้าน
และยังพบว่ามีอุปสรรคในเรื่องของกฎระเบียบในการ
รับอาจารย์จากประเทศเพื่อนบ้านและข้อตกลงความ
ร่วมมือระหว่างสถานศึกษาดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรมีการด�ำเนินการแก้ไขกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้เกิด
ความยืดหยุ่นหรือผ่อนปรน ในเรื่องการเดินทางเข้าออก
ประเทศส�ำหรับนักเรียนจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นกรณี
พิเศษและการแก้ไขหรือปรับหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการท�ำ
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษาของ
ประเทศเพื่อนบ้าน
5. ด้านความพร้อมของบุคลากรครูและผูบ้ ริหาร
ยังพบปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับขวัญก�ำลังใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามแนวชายแดน การขาดแคลนครูเนื่องจากใน
พื้นที่ชายแดนมีการโยกย้ายบ่อยครั้ง ดังนั้น รัฐบาลโดย
กระทรวงศึกษาธิการควรมีการปรับหลักเกณฑ์ในการ
สรรหาหรือการบรรจุแต่งตั้งครูให้เร็วขึ้นมีการปรับระบบ
การจัดสิทธิและสวัสดิการให้แก่ครูในพื้นที่ชายแดนโดย
เฉพาะและมีหลักเกณฑ์ในการประเมินครูและผู้บริหาร
ก�ำหนดเป็นแนวทางเฉพาะในพื้นที่ชายแดน ทั้งนี้เพื่อ
เป็ น การสร้ า งขวั ญ และก� ำ ลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของ
บุคลากรในพื้นที่ตามแนวชายแดน
6. ด้ า นการวางแผนและปฏิ บั ติ ก าร รั ฐ บาล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสถานศึกษาควรมีการ
สร้างความเข้าใจในเรือ่ งเกีย่ วกับเพือ่ นบ้านรวมถึงในกลุม่
ประเทศอาเซียน ด้วยการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษา
ต่างประเทศเพื่อพัฒนาการติดต่อสื่อสารระหว่างกันใน
ประชาคมอาเซียน โดยการเพิ่มครูที่จบการศึกษาด้าน
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ภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศเพื่อนบ้านเข้าไปใน
ทุกระดับชัน้ เพือ่ ให้นกั เรียนสามารถสือ่ สารภาษาอังกฤษ
และภาษาของประเทศเพื่อนบ้านได้ และควรมีการร่วม
มือกับภาคเอกชนในการรับอาสาสมัครเข้ามาสอนภาษา
ต่างประเทศ รวมถึงวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อการอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจกันด้วยดีต่อไป

2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการให้บริการทางการศึกษาแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เป็ น แนวทางในการเตรี ย มความพร้ อ มของ
สถานศึกษาสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในอนาคต
3. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวทางในการ
จัดการศึกษาส�ำหรับนักเรียนต่างวัฒนธรรมหรือนักเรียน
จากประเทศเพือ่ นบ้านทีเ่ หมาะสมในอนาคต เพือ่ ให้หน่วย
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
งานทีเ่ กีย่ วข้องน�ำไปเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาทีม่ ี
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสภาพปัญหา ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
และอุปสรรคในการด�ำเนินงานของสถานศึกษาเพื่อการ
ให้บริการทางการศึกษาแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
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