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บทคััดย่่อ
บทความนี้้� มีีวัตั ถุุ ประสงค์์เ พื่่�อศึึกษาแนวทางส่่ง เสริิม ความรู้้�แ ละทััก ษะที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ของบุุ ค ลากรอาชีีวศึึก ษาร่่วมกัับ
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับพื้้�นที่่ช� ายแดนไทย - กััมพููชา และเพื่่อ� ศึึกษาแนวทางรููปแบบความร่่วมมืือที่่�ยั่่ �งยืืนเพื่่อ� พััฒนาการท่่องเที่่�ยว
ของพื้้�นที่่ช� ายแดนไทย - กััมพููชา เขตชายแดนติิดต่่อจัังหวััดสุุรินิ ทร์์และจัังหวััดบุุรีีรัมั ย์์ การวิิจัยั นี้้�เป็็ นงานวิิจัยั เชิิงคุุณภาพ
โดยศึึกษาค้้นคว้้าจากเอกสาร แนวคิิดทฤษฎีีและงานวิิจัยั ที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยการสััมภาษณ์์เชิิงลึึกและการสนทนากลุ่่�มกัับผู้้ใ� ห้้
ข้้อมููลที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั คืือ บุุคลากรอาชีีวศึึกษาที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยวิิธีีเลืือกแบบเจาะจง ใช้้การวิิเคราะห์์เนื้้�อหาและนำำ�ข้้อมููลจากการ
สััมภาษณ์์มาวิิเคราะห์์ด้้วยวิิธีีการวิิเคราะห์์เชิิงเนื้้�อหา จากการศึึกษาพบว่่า 1. แนวทางส่่งเสริิมความรู้้แ� ละทัักษะที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ของ
บุุคลากรอาชีีวศึึกษาร่่วมกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับไทย-กััมพููชา คืือ 1) ส่่งเสริิมการฝึึกฝนทักั ษะวิิชาชีีพและทัักษะจำำ�เป็็ น
แก่่นักั เรีียนอย่่างต่่อเนื่่�อง เช่่น ส่่งเสริิมให้้สามารถเป็็ นไกด์์นำ�ำ เที่่�ยวท้้องถิ่่�นที่่ไ� ด้้รัับการอนุุญาตอย่่างถููกกฎหมาย 2) เปิิดโอกาสให้้ครูู
และผู้้ป� กครองได้้มีีพื้้�นที่่ทำ� �กิ
ำ จก
ิ รรมร่่วมกัันในการเข้้ามาให้้ความรู้้แ� ละแลกเปลี่่ย� นความรู้้ด้้� านการท่่องเที่่�ยว และนโยบาย
“ท่่องเที่่�ยวเมืืองรอง” 2. แนวทางรููปแบบความร่่วมมืือที่่�ยั่่ �งยืืนเพื่่อ� พััฒนาการท่่องเที่่�ยวของพื้้�นที่่ช� ายแดนไทย-กััมพููชา คืือ
รััฐบาลและสถานศึึกษาต้้องสำำ�รวจความต้้องการของด้้านแรงงานด้้านการท่่องเที่่�ยวอย่่างต่่อเนื่่�อง และนำำ�ข้้อมููลมาปรึึกษา
และสร้้างความร่่วมมืือกัับสถานศึึกษาอาชีีวะเพื่่อ� ผลิิตแรงงานให้้เพีียงพอ
คำำ�สำ�คั
ำ ญ
ั : 1. การส่่งเสริิมและพััฒนาการท่่องเที่่�ยวชายแดน 2. สาขาวิิชาการท่่องเที่่�ยวและการโรงแรม
3. พื้้�นที่่ช� ายแดนไทย-กััมพููชา 4. อาชีีวศึึกษาด้้านการท่่องเที่่�ยวและบริิการ
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Abstract
In cooperating with Thai-Cambodian agencies, this study has two objectives that are 1. to determine guidelines for
promoting important knowledge and skills of vocational education personnel and 2. to develop a sustainable
model for tourism along the area of the Thai-Cambodian borderline in Surin and Buriram provinces. This research
is a qualitative research using research on relevant concepts, theories, and selected methods, along with in-depth
interview and focus group discussion. The key informants are relevant vocational education personnel. The study
showed that guidelines for improving knowledge and skills for vocational education personnel can be as follows:
1. educational institutions should continuously provide professional trainings regarding knowledge about tourism
for students, for example, a tour guide training course and 2. the government and educational institutes should
constantly investigate tourism labors’ needs, then make use of the information in promoting sustainable cooperation and
develop a model for sustainable tourism development.
Keywords: 1. Promotion and development of border tourism 2. Department of Tourism and Hospitality
3. Thai-Cambodian border area 4. Vocational in tourism and hospitality
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สุุรินิ ทร์์ 5 แห่่ง และจัังหวััดบุุรีีรัมั ย์์ 4 แห่่ง ซึ่่�งมีีการสอน
ทั้้�ง ในระดัับ ชั้้�น ประกาศนีียบััต รวิิช าชีีพ (ปวช.) และ
ประกาศนีียบััตรวิิชาชีพี ชั้้�นสููง (ปวส.) และหลัักสููตรปริิญญาตรีี
สาขาการโรงแรม ของสถาบัันการอาชีีวศึึกษา จำำ�นวน
5 แห่่ง
จากที่่�กล่่ า วในข้้างต้้นนี้้� จึึง เป็็ นที่่�ม าของปัั ญ หาว่่า
ทำำ�อย่่างไรถึึงจะร่่วมกัันสนัับสนุุ นให้้เกิิดทั้้�งคุุณภาพและ
ศัักยภาพของบุุคลากรด้้านการท่่องเที่่�ยวของอาชีีวศึึกษา
ควบคู่่�ไปกัับ การพััฒน าด้้านการท่่ อ งเที่่�ย วในเขตพื้้�นที่่�
ชายแดนจัังหวััดสุุรินิ ทร์์และจัังหวััดบุุรีีรัมั ย์์ ด้้วยการศึึกษา
วิิเคราะห์์ถึึงช่่องว่่างของการพััฒนา ปัั ญหาและอุุปสรรค
ตลอดจนจุุ ด แข็็ง จุุ ด อ่่ อ นทั้้�ง ในเชิิง พื้้�นที่่� เศรษฐกิิจก าร
ท่่องเที่่�ยว การดำำ�เนิินงานของอาชีีวศึึกษา และปัั จจัยั อื่่�น ๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ซึ่่ง� เป็็ นความท้้าทายในการศึึกษาค้้นหาปัั จจัยั
และแนวทางกระตุ้้�นการท่่องเที่่�ยวในเขตพื้้�นที่่ช� ายแดนไทย
- กััมพููชา โดยอาศััยความร่่วมมืือกัับสถานศึึกษาสัังกััด
อาชีีวศึึกษา ด้้วยการเร่่งพััฒนากระบวนการผลิิตแรงงานที่่�มีีฝีีมืือ
พร้้อมต่่อการเป็็ นกลไกในการพััฒนาการท่่องเที่่�ยวในพื้้�นที่่�
ชายแดนในอนาคต

บทนำำ�
การท่่องเที่่�ยวชายแดนในเขตพื้้�นที่่จั� งั หวััดสุุรินิ ทร์์และ
จัังหวััดบุุรีีรัมั ย์์ มีีช่่องทางสำำ�หรัับการบริิการนัักท่่องเที่่�ยว
ที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ได้้แก่่ ด่่านข้้ามแดนถาวรช่่องจอม จัังหวััดสุุรินิ ทร์์
และจุุดผ่่อนปรนเพื่่�อการท่่องเที่่�ยวช่่องสายตะกูู จัังหวััด
บุุรีีรัมั ย์์ โดยภาพรวมการท่่องเที่่�ยวและการเดิินทางเข้้า-ออก
ของนัักท่อ่ งเที่่�ยวจะใช้้บริิการด่่านช่่องจอมเป็็ นหลััก เพราะ
เป็็ นด่่านข้้ามแดนถาวรเพีียงแห่่งเดีียวที่่�สามารถเดิินทาง
ข้้ามไป-มาระหว่่างประเทศได้้ถููกต้้องตามกฎหมาย ส่่วน
ด่่ า นช่่ อ งสายตะกููเป็็ นช่่ อ งทางการเดิิน ทางข้้ามไป-มา
ของคนในพื้้�นที่่เ� ท่่านั้้�น อย่่างไรก็็ตาม จากรายงานข้้อมููลสถิิติิ
นัักท่อ่ งเที่่�ยว พบว่่า จัังหวััดบุุรีีรัมั ย์์เป็็ นเมืืองสำำ�คัญ
ั ของการ
ท่่องเที่่�ยวอีีสานใต้้ โดยในปีี พ.ศ. 2552 มีีจำำ�นวนนักท่
ั อ่ งเที่่�ยว
879,452 คน และเพิ่่�มขึ้้น� เป็็ น 2,014,791 คน ในปีี พ.ศ. 2561
(Buriramguru, 2019) จึึงส่่งผลให้้มีีการเดิินทางของนัักท่อ่ งเที่่�ยว
เพิ่่�มมากขึ้้�น โดยส่่วนใหญ่่มาจากระบบคมนาคมพื้้�นฐานของ
จัังหวััดบุุรีีรัมั ย์์ และจากด่่านช่่องจอมของจัังหวััดสุุรินิ ทร์์
ทำำ�ให้้ภาคการท่่องเที่่�ยวของทั้้�งสองจัังหวััดเป็็ นพื้้นที่่
� ที่่� ไ� ด้้รัับ
ความสนใจจากนัักท่อ่ งเที่่�ยวทั้้�งชาวไทยและชาวต่่างชาติิ อีีกทั้้�ง
ยััง มีีแหล่่ ง อำำ�นว ยความสะดวกเพื่่�อ บริิก ารนัักท่่ อ งเที่่�ย ว
จำำ�นวนมาก อาทิิเช่่น ที่่�พักั ร้้านอาหาร แหล่่งท่่องเที่่�ยวใหม่่
เป็็ นต้้น ตามบริิเวณหน้้าด่่านชายแดน และสถานที่่�ท่อ่ งเที่่�ยว
ภายในเขตตััว เมืืองและโดยรอบของจััง หวััด (Buriram
Provincial Staistical Office, 2017; Surin Provincial
Statistical Office, 2018)
จากสภาวะการท่่องเที่่�ยวและเศรษฐกิิจการท่่องเที่่�ยว
ชายแดนในเขตพื้้�นที่่�จั ัง หวััด สุุ ริิน ทร์์แ ละจััง หวััด บุุ รีีรั มั ย์์
ที่่�ขยายตััวมากขึ้้�น พบว่่ายัังขาดแคลนแรงงานที่่�มีีทักั ษะ
ความเป็็ นเลิิศในการบริิการนัักท่่องเที่่�ยวเป็็ นจำ�นวน
ำ
มาก
ทำำ� ให้้รัั ฐ บาลตระหนัั ก และมอบหมายให้้สำำ�นัั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีีวศึึกษา พิิจารณาและศึึกษาแนวทาง
ส่่งเสริิมและเร่่งผลิิตแรงงานในกลุ่่�มท่่องเที่่�ยวและบริิการ จึึง
ได้้มีีการพััฒน าหลัักสููตรการเรีียนการสอนประเภทวิิชา
อุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยว ประกอบด้้วย 2 สาขาวิิชาหลััก ได้้แก่่
สาขาวิิชาการท่่องเที่่�ยว และสาขาวิิชาการโรงแรมและบริิการ
(Technologychaoban, 2017) นอกจากนี้้ยั� งั มีีการแยกสาขางาน
ออกเป็็ นหลายประเภทตามศัักยภาพของสถานศึึกษา ซึ่ง�่ ใน
จัังหวััดสุุรินิ ทร์์และจัังหวััดบุุรีีรัมั ย์์ มีีสถานศึึกษาของรััฐและ
เอกชนในสายอาชีีวศึึ ก ษาที่่� เ ปิิ ดสอนในประเภทวิิช า
อุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยว จำำ�นวน 9 แห่่ง แบ่่งเป็็ นจังั หวััด

วััตถุุประสงค์์ของการวิิ จัยั
1. เพื่่อ� ศึึกษาแนวทางส่่งเสริิมความรู้้แ� ละทัักษะที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั
ของบุุ ค ลากรอาชีีวศึึก ษาร่่ ว มกัับ หน่่ ว ยงานที่่�เ กี่่�ย วข้้อง
ในพื้้�นที่่ช� ายแดนไทย - กััมพููชา เขตชายแดนติิดต่่อจัังหวััด
สุุรินิ ทร์์และจัังหวััดบุุรีีรัมั ย์์
2. เพื่่อ� ศึึกษาแนวทางรููปแบบความร่่วมมืือที่่�ยั่่ �งยืืนเพื่่อ�
พััฒนาการท่่อ งเที่่�ย วของพื้้�นที่่�ช ายแดนไทย - กััม พููชา
เขตชายแดนติิดต่่อจัังหวััดสุุรินิ ทร์์และจัังหวััดบุุรีีรัมั ย์์
การศึึกษาเอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้อง
การพััฒนาส่่งเสริิมการเรีียนการสอนพื้้น� ที่่�ชายแดน
ไทย - กััมพููชา
โครงการสร้้างทััก ษะแรงงานและวิิช าชีีพ กััม พููชา
เป็็ นหนึ่่�งในโครงการภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ประเทศ หรืือ Country
strategy ที่่�กรมเอเชีียตะวัันออกได้้รัับมอบหมายให้้ดำำ�เนิินการ
เพื่่�อ ส่่ ง เสริิม ความมั่่�น คง และพััฒน าเศรษฐกิิจ ในพื้้�นที่่�
ชายแดนของไทยกัับประเทศเพื่่อ� นบ้้าน โดยได้้รัับความร่่วมมืือ
จากกรมพัั ฒน าฝีีมืือแรงงานซึ่่� ง เป็็ นหน่่ ว ยงานหลัั ก
ในการจััดหลัักสููตรฝึึกอบรมทัักษะแรงงานด้้านต่่าง ๆ ให้้แก่่
แรงงานชาวกััมพููชาที่่�อาศััยอยู่่�ในจัังหวััดชายแดน เพื่่อ� รองรัับ
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การลงทุุ น ในจััง หวััด ชายแดน ซึ่�่ง ผู้้�ป ระกอบการตาม
แนวชายแดนจะได้้แรงงานที่่�มีีคุณ
ุ ภาพ ส่่วนแรงงานจะได้้รัับ
ความรู้้แ� ละทัักษะที่่�สามารถนำำ�ไปประกอบอาชีพี ได้้ นอกจากนี้้�
ยัั ง สามารถช่่ ว ยพัั ฒน าทรัั พ ยากรมนุุ ษย์์ ไ ด้้อีีกด้้วย
ซึ่่ง� เป็็ นปััจจัยั ที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ต่่อการขยายเศรษฐกิิจของประเทศไทย
และประเทศเพื่่อ� นบ้้าน ส่่งเสริิมการใช้้ทรััพยากรอย่่างสมดุุล
และการกระจายรายได้้ที่่�เป็็ นธรรม ทำำ�ให้้พื้้�นที่่�ชายแดน
เป็็ นพื้้� นที่่�แ ห่่ ง สัันติิสุุ ข และลดระดัับ ความรุุ น แรงของ
ปัั ญหาข้้ามชาติิต่่าง ๆ ได้้ (Ministry of Foreign Affairs,
2014)
สำำ�นัักพัฒน
ั าฝีีมืือแรงงานศรีีษะเกษ และหน่่ วยงาน
ในสัังกััดกระทรวงแรงงานจัังหวััดศรีีสะเกษ ได้้ดำำ�เนิินการ
จััดฝึึกอบรมหลัักสููตรยกระดัับฝีีมืือแรงงานให้้แก่่หัวั หน้้างาน
อาจารย์์ ครููฝึึ ก และกำำ�ลังั แรงงาน จากจัังหวััดพระวิิหาร
เสีียมราฐ อุุ ดรมีีชััย ของประเทศกััมพููชา ในสาขาการ
ประกอบอาหารนานาชาติิและการบริิการ โดยใช้้กลไก
ความร่่ว มมืือระดัับ รััฐ บาลและระดัับ ท้้องถิ่่�น เพิ่่�ม ความ
สััมพัันธ์ร์ ะหว่่างประเทศให้้มีีความแน่่นแฟ้้นมากยิ่่�งขึ้้น� โดยร่่วม
มืือกัันพัฒน
ั าแบบทวิิภาคีีพื้้�นฐานความเป็็ นมหามิิตรภาพ
ของจััง หวััด ที่่�มีีช ายแดนติิด กััน ประกอบด้้วย จััง หวััด
ศรีีสะเกษ ประเทศไทย จัังหวััดพระวิิหาร เสีียมราฐ และจัังหวััด
อุุดรมีีชััย ประเทศกััมพููชา เพื่่อ� แลกเปลี่่ย� นเรีียนรู้้ร่� ว่ มกััน ให้้
ความช่่วยเหลืือ ส่่งเสริิมพััฒนาทัักษะฝีีมืือแรงงานและบริิการ
ด้้านต่่าง ๆ เพื่่อ� สอดรัับนโยบายและยุุทธศาสตร์์เร่่งด่่วนของ
รััฐบาล รวมทั้้�งการเพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขัันของ
ประเทศไทยและกลุ่่�มประเทศอาเซีียน เพื่่�อเชื่่�อมความ
สััมพัันธ์ร์ ะหว่่างไทย - กััมพููชา และลดปัั ญหาการค้้ามนุุษย์์
พร้้อมทั้้�งการส่่งเสริิมการค้้าชายแดน เป็็ นต้้น
ความร่่ ว มมืือเกี่่� ย วกัั บ การพัั ฒ นาหลัั ก สูู ต ร
อาชีีวศึึกษาไทย - กััมพููชา
ความร่่วมมืือระหว่่างไทย - กััมพููชา มีีมาเป็็ นเวลานาน
ก่่อนการลงนามในบัันทึกึ ความเข้้าใจ (Memorandum of
Understanding: MOU) ภายใต้้กรอบความร่่ ว มมืือ
ทางวิิชาการ การพััฒนาระหว่่างประเทศและประสานงานกัับ
กระทรวงศึึกษาธิิการ โดยมีีการดำำ�เนิินการความร่่วมมืือแบบ
การจััดหลัักสููตรฝึึ กอบรม ศึึกษาดููงาน การเชิิญเข้้าร่่วม
ประชุุม สััมมนา แลกเปลี่่ย� น การเยี่่ย� มเยืือนของผู้้บ� ริิหาร
ระดัับสููง การสนัับสนุุ นให้้นัักศึึกษาชาวกััมพููชามาเรีียน
ในประเทศไทย และสนัับสนุุ นผู้้เ� ชี่่�ยวชาญ/วิิทยากร ทั้้�งยััง
ให้้ทุุนการศึึกษาเพื่่อ� พััฒนาศัักยภาพ ความรู้้ข� องนัักศึึกษา

ธฤษณุุ เมธาวุุฒิสิ กุุล และคณะ

ชาวกััมพููชา ภายหลัังจากการลงนามใน MOU ด้้านการศึึกษา
เมื่่�อวัันที่่� 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 ประเทศไทยได้้เชิิญ
ดร.กล เพ็็ง รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงศึึกษา เยาวชนและกีีฬา
พร้้อมด้้วยคณะมาเยืือนประเทศไทยเมื่่อ� ปลายเดืือนธัันวาคม
พ.ศ. 2547 เพื่่อ� หารืือแนวทางความร่่วมมืือด้้านการศึึกษา
ภายใต้้กรอบของ MOU และมีีการเจรจาระดัับ ทวิิภาคีี
ระหว่่ า งกััน โดยฝ่่ ายประเทศไทยจะให้้การสนัั บ สนุุ น
การจััดการศึึกษาของกััมพููชาในสาขาที่่�ประเทศกััมพููชาสนใจ
ได้้แก่่ การศึึกษาพิิเศษ การอุุดมศึึกษา การศึึกษาก่่อนวััย
เรีียน การกีีฬาและวััฒน ธรรม เพื่่�อ เป็็ นการกระชัับ
ความสััมพัันธ์อั์ นดีี
ั และส่่งเสริิมความร่่วมมืือด้้านการศึึกษา
ให้้มีีความเข้้มแข็็งตามข้้อตกลงใน MOU กระทรวงศึึกษาธิิการ
ได้้อนุุมัติั โิ ครงการความร่่วมมืือด้้านการศึึกษาระหว่่างไทย กััมพููชา ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2548 โดยเมื่่อ� วัันที่่� 8 - 11 สิิงหาคม
พ.ศ. 2548 คณะผู้้บ� ริิหารระดัับสููงของกระทรวงศึึกษาธิิการ
ประเทศไทย ได้้เดิินทางไปประเทศกััมพููชา เพื่่อ� เจรจาความร่่วมมืือ
ด้้านการศึึกษาและหารืือรายละเอีียดการจััดกิิจกรรม ได้้แก่่
การจััดรายการฝึึกอบรม การศึึกษาดููงาน เป็็ นต้้น (Bureau of
International Cooperation, n.d.)
วิิ ธีีดำ�ำ เนิิ นการวิิ จัยั
1. ประชากรและกลุ่่�มตััวอย่่าง
ผู้้ใ� ห้้ข้้อมููลหลััก คืือ บุุคลากรอาชีีวศึึกษา จำำ�นวน 20
คน แบ่่งเป็็ น 4 กลุ่่�ม ๆ ละ 5 คน คืือ 1) กลุ่่�มผู้้อำ� �นว
ำ ยการ
วิิทยาลััย 2) กลุ่่�มรองผู้้อำ� �นว
ำ ยการ ฝ่่ ายวิิชาการ/ฝ่่ ายวางแผน
และความร่่วมมืือ 3) กลุ่่�มหััวหน้้าแผนกวิิชาการโรงแรม/
หััวหน้้าแผนกวิิชาอุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยว และ 4) กลุ่่�มครููอาจารย์์ปฏิิบัติั กิ ารสอน คณะวิิจัยั ได้้กำำ�หนดกลุ่่�มประชากร
เป็็ นกลุ่่�มบุุคลากรสายอาชีีวศึึกษาในหลัักสููตร/สาขาวิิชาการ
ท่่องเที่่�ยวและการโรงแรมหรืือสาขาวิิชาที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่อ� ให้้
สอดคล้้องกัับวััตถุุประสงค์์การวิิจัยั โดยก่่อนการเก็็บข้้อมููลจริิง
ได้้ดำำ� เนิิ นก ารทดลองเก็็ บ ข้้อมููลเบื้้� อ งต้้นของสถาบััน
อาชีีวศึึกษาในเขตพื้้�นที่่ช� ายแดนไทย-กััมพููชา เพื่่อ� เป็็นประโยชน์์
ในการพััฒนาและออกแบบเครื่่อ� งมืือในการเก็็บข้้อมููลวิิจัยั
2. เครื่่�องมืือการวิิ จัยั
คณะวิิจัยั ได้้ใช้้แบบสััมภาษณ์์เป็็ นเครื่่อ� งมืือในการวิิจัยั
โดยลััก ษณะของเครื่่�อ งมืือจะเป็็ นแบบสััม ภาษณ์์ แ บบ
กึ่่�งมีีโครงสร้้าง (semi-structured interview) เพื่่อ� ไม่่รบกวน
เวลาของผู้้ใ� ห้้สััมภาษณ์์มากเกิินไป รวมทั้้�งสามารถควบคุุม
หััวข้้อและขอบเขตการสนทนาได้้
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3. การเก็็บรวบรวมข้้อมููล
- การทบทวนวรรณกรรม (literature review)
จากหนัังสืือ/วารสารวิิ ชาการ/งานวิิ จัยั สารสนเทศและ
ข้้อมููลต่่ าง ๆ ที่่� เกี่่� ยวข้้องกัับการส่่ งเสริิ มและพััฒนา
บุุคลากรสายอาชีี วศึึกษาด้้านการท่่ องเที่่� ยวและภาค
บริิการของพื้้น� ที่่�ชายแดนไทย-กััมพููชา โดยการวิิเคราะห์์
ปััญหาและอุุปสรรคด้้านการท่่องเที่่�ยว ไปสู่่�การนำำ�เสนอ
แนวทางการสร้้างความร่่วมมืือทางด้้านการค้้า การลงทุุน
และการท่่องเที่่�ยวของพื้้�นที่่ช� ายแดนไทยกัับประเทศกััมพููชา
ซึ่่ง� จะเป็็ นประโยชน์์ในการนำำ�ไปกำำ�หนดนโยบายบนพื้้�นฐาน
ความร่่วมมืือของผู้้ที่่� เ� กี่่�ยวข้้องกัับหน่่วยงานภาครััฐ เอกชน
และประชาชนในพื้้�นที่่ช� ายแดนไทย-กััมพููชา
- การสััม ภาษณ์์ เ ชิิ ง ลึึ ก (in-depth interview)
งานวิิจัยั นี้้�ใช้้การสััมภาษณ์์ อย่่างเจาะลึึกทั้้ง� แบบตััวต่่อตััว
(face to face interview) และการสนทนากลุ่่�ม (focus group
discussion) เพื่่�อให้้ได้้ข้้อมููลสำำ�คัญ
ั ในการสนัับสนุุ นและ
ประกอบการวิิเคราะห์์ข้้อมููล และยัังเปิิ ดโอกาสให้้มีีการ
โต้้ตอบเชิิงสนทนาระหว่่างผู้้สั� มั ภาษณ์์และผู้้ถููกสั
� มั ภาษณ์์ ซึ่ง�่
อาจจะขยายไปสู่่�การค้้นพบข้้อปััญหาอื่่น� ๆ ที่่�ทำ�ำ ให้้การศึึกษา
วิิจัยั ลึึกซึ้้ง� ยิ่่�งขึ้้น�
4. การวิิ เคราะห์์ข้้อมููล
จััดทำำ�โดยการนำำ�ข้้อมููลจากแหล่่งข้้อมููล คืือ ข้้อมููลปฐมภููมิิ
ได้้แก่่ การสััมภาษณ์์เชิิงลึึก และการสนทนากลุ่่�ม และข้้อมููล
ทุุติยิ ภููมิิที่่สืื� บค้้นและรวบรวมจากหนัังสืือ/วารสาร/งานวิิจัยั /
สารสนเทศและข้้อมููลต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมทั้้�งข้้อมููลจาก
ผู้้ท� รงคุุณวุุฒิใิ นสาขาที่่�เกี่่�ยวข้้องและเอกสารหรืือสื่่อ� สิ่่�งพิิมพ์์
ที่่�เผยแพร่่ผ่า่ นสื่่อ� มวลชนในรููปแบบต่่างๆ รวมทั้้�งข้้อมููลที่่�ได้้
จากการสัังเกตแบบมีีส่่วนร่ว่ ม และการสัังเกตแบบไม่่มีีส่วนร่
่ ว่ ม
หลัังจากการลงพื้้�นที่่เ� พื่่�อเก็็บข้้อมููล คณะวิิจัยั จึึงนำำ�ข้้อมููล
เหล่่านั้้�นมาวิิเคราะห์์ ตีีความถ้้อยคำำ� สิ่่�งที่่�ผู้้ถููกสั
� มั ภาษณ์์
พยายามสื่่อ� และข้้อมููลที่่�ได้้จากการสัังเกต หลัังจากนั้้�นจึงึ นำำ�
ข้้อมููลที่่�ได้้มาทั้้�งข้้อมููลในเชิิงบวกและในเชิิงลบมาสัังเคราะห์์
เพื่่อ� นำำ�เสนอเป็็ นผลการศึึกษา

ของนัักเรีียน พบว่่า สถานศึึกษาได้้พยายามส่่งเสริิมการ
ฝึึกฝนทักั ษะวิิชาชีีพและทัักษะจำำ�เป็็ นอื่น�่ ๆ แก่่นักั เรีียนอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง เช่่น ส่่งเสริิมให้้นัักเรีียนสาขาการท่่องเที่่�ยวทุุกคน
เข้้ารัับ การทดสอบสมรรถนะการเป็็ นมั คั คุุเ ทศก์์ท้้องถิ่่�น
ที่่�ได้้รัับการอนุุ ญาตอย่่างถููกกฎหมาย การส่่งเสริิมกิิจกรรม
ทางด้้านภาษา (ภาษาอัังกฤษและภาษากััมพููชา) ผ่่าน
รููปแบบการเข้้าค่่ายภาษา การทำำ�กิจก
ิ รรมนอกสถานศึึกษา
กัับชาวต่่างชาติิที่่เ� ป็็ นเจ้้าของภาษาเพื่่อ� ให้้นัักเรีียนได้้พััฒนา
ทัักษะการฟัั งและการออกเสีียงอย่่างถููกต้้อง นอกจากนี้้�
สถานศึึก ษาควรเน้้นเรื่่�อ งการบููรณาการศาสตร์์วิ ิช าการ
ที่่�จำ�ำ เป็็ นแก่่ครููผู้้ส� อนหรืือนัักเรีียนอย่่างต่่อเนื่่�อง เช่่น ทัักษะ
ที่่�เกี่่�ยวกัับแผนก Food and Beverage Service (F&B)
แก่่นักั เรีียนและครููผู้ส้� อน เพราะเป็็ นทักั ษะที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับงาน
บริิก ารอาหารและเครื่่�อ งดื่่�ม ทั้้�ง นี้้� ห ากมีีบุุ ค คลเข้้ามา
เยี่่�ย มเยืือนวิิท ยาลััย ผู้้�บ ริิห ารมัักจ ะให้้นัั ก เรีียนสาขา
การโรงแรมเข้้าไปดููแล และบริิการเป็็ นประจำำ� รวมทั้้�งทัักษะ
การฝึึกงานในสถานประกอบการ ควรเปิิ ดโอกาสให้้นัักเรีียน
แสดงความสามารถอย่่างเต็็มที่่�ในตำำ�แหน่่งงานที่่�ถนััด โดย
ไม่่มีีการปิิ ดกั้้�นหรืือคิิดแทนนัักเรีียน
1.2 แนวทางการพััฒนาทัักษะการสอนวิิ ชาชีีพของ
ครููผู้้�สอน พบว่่ า สถานศึึก ษาได้้เปิิ ด โอกาสให้้ครููและ
ผู้้�ป กครองที่่�ป ระกอบธุุ ร กิิจด้้านการท่่ อ งเที่่�ย วได้้มีีพื้้�นที่่�
ทำำ�กิจก
ิ รรมร่่วมกััน โดยอนุุ ญาตให้้ผู้้ป� กครองและทีีมงาน
นัักท่่อ งเที่่�ย วชาวต่่ า งชาติิเข้้ามาให้้ความรู้้� แลกเปลี่่�ยน
องค์์ความรู้้ด้้� านการท่่องเที่่�ยวกัับครููผู้้ส� อน รวมทั้้�งนโยบาย
“ท่่องเที่่�ยวเมืืองรอง” ของรััฐบาล มีีส่่วนในการขยายตััวของ
ธุุรกิิจท่อ่ งเที่่�ยวและบริิการในจัังหวััดมากขึ้้�น ทำำ�ให้้ครููผู้้ส� อน
มีีโอกาสศึึกษาเรีียนรู้้ข้้� อมููลเชิิงเทคนิิคและวิิธีีการที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับการท่่องเที่่�ยวและบริิการ เพื่่อ� นำำ�มาถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�
แก่่นัักเรีียน นอกจากนี้้� ครููควรได้้รัับการอบรมและฝึึ กฝน
ภาษาต่่างประเทศ และการพััฒนาความรู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
สาขาที่่�ส อนอย่่า งต่่ อ เนื่่� อ ง รวมทั้้�ง สถานศึึก ษาต้้องเพิ่่�ม
งบประมาณการจััดซื้้�ออุุปกรณ์์เพื่่อ� การฝึึกทักั ษะในการสอน
ส่่วนภาครััฐบาล ควรมีีการสนัับสนุุ นความก้้าวหน้้าในด้้าน
วิิชาชีีพแก่่ครููผู้้ส� อน โดยเฉพาะครููที่่�จบตรงตามสาขา แต่่ยังั
ไม่่มีีใบประกอบวิิชาชีพี ครููที่่�ถููกกีีดกััดออกจากระบบ ทำำ�ให้้
สถานศึึกษาสููญเสีียบุุคลากรที่่�มีีคุุณภาพ เพราะครููกลุ่่�มนี้้�
ค่่อนข้้างขาดแคลนมากในปัั จจุุบันั รวมถึึงนโยบาย “คืืนครูู
สู่่�นัักเรีียน” ควรได้้รัับการใส่่ใจและปฏิิบัติั อิ ย่่างจริิงจััง ปััจจุุบันั
ครููยัังต้้องทำำ�งานอื่่น� ๆ มากกว่่างานสอนหนัังสืือ เช่่น ธุุรการ

ผลการวิิ จัยั
1. แนวทางส่่งเสริิ มความรู้้�และทัักษะที่่� สำ�คั
ำ ญ
ั ของ
บุุคลากรอาชีี วศึึกษาร่่วมกัับหน่่ วยงานที่่� เกี่่�ยวข้้องกัับ
พื้้น� ที่่�ชายแดนไทย-กััมพููชา เขตชายแดนติิ ดต่่อจัังหวััด
สุุริินทร์์และจัังหวััดบุุรีีรัมั ย์์
1.1 แนวทางการส่่งเสริิ มความรู้้�และทัักษะวิิ ชาชีีพ
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การพััฒนาบุุคลากรอาชีีวศึึกษาด้้านการท่่องเที่่�ยว: พื้้น� ที่่�ชายแดนจัังหวััดสุริุ นิ ทร์์และบุุรีรัี มั ย์์

บััญชีี พััสดุุ อบรม ประชุุม เป็็ นต้้น และผู้้บ� ริิหารจำำ�เป็็ นจะต้้อง
ทำำ�ความเข้้าใจในบริิบทการทำำ�งานของครููผู้้ส� อนด้้วย
1.3 แนวทางการพััฒนาการเรีียนการสอนในระดัับ
สถานศึึ ก ษาและความร่่ ว มมืือระหว่่ า งหน่่ วยงาน
พบว่่ า ผู้้�บ ริิห ารไม่่ ค วรมุ่่�งส่่ ง เสริิม การเรีียนการสอน
ในหลัักสููตรการท่่องเที่่�ยวและการโรงแรมโดยให้้ผู้้�เรีียน
ออกไปเป็็ นแรงงานในตลาดแรงงานมากเกิินไป แต่่ควรเน้้น
เรื่่�องการเป็็ นผู้้ป� ระกอบการควบคู่่�กัันไป และควรเล็็งเห็็น
ประโยชน์์ของการผลิิตแรงงานด้้านอาชีีวศึึกษาเพื่่อ� ทำำ�งาน
ในพื้้�นที่่�ข องตนเองให้้มากขึ้้�น ควรพััฒน าหลัักสููตรให้้มีี
มาตรฐานและเป็็ นที่่ย� อมรัับของหน่่วยงานภายนอกด้้วยการ
เชื่่อ� มประสานกัับหน่่วยงานต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น การท่่องเที่่�ยว
แห่่ง ประเทศไทย สำำ�นััก งานท่่ อ งเที่่�ย วและกีีฬาจััง หวััด
หอการค้้า สภาอุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยว เป็็ นต้้น ให้้เข้้ามา
มีีส่่วนร่ว่ มในการพััฒนาหลัักสููตรการศึึกษาร่่วมกััน
ในส่่วนของผู้้�บริิหารระดัับจัังหวััด พบว่่า ควรเร่่ง
ดำำ�เนิินการจััดสร้้างระบบสาธารณููปโภคและระบบโครงสร้้าง
พื้้�นฐานบริิเวณด่่านชายแดนทั้้�งช่่องจอมและช่่องสายตะกูู และ
แหล่่งท่่องเที่่�ยวอื่่น� ๆ ภายในจัังหวััด เพื่่อ� รองรัับการขยายตััว
ของธุุรกิิจท่อ่ งเที่่�ยวในอนาคต ควรสร้้างความเชื่่อ� มโยงของ
แผนการท่่องเที่่�ยวทั้้�งภายในและระหว่่างจัังหวััด เพื่่อ� ให้้เกิิด
ความน่่ าสนใจในเส้้นทางการท่่องเที่่�ยวใหม่่ เช่่น นโยบาย
ของรััฐบาล “ท่่องเที่่�ยวเมืืองรอง” และนโยบายของจัังหวััด
ที่่�มุ่่�งเน้้นพััฒนาธุุรกิิจท่อ่ งเที่่�ยวเป็็ นสำ�คั
ำ ญ
ั ผ่่านกิิจกรรมต่่าง ๆ
เช่่น การจััดการแข่่งขััน MotoGP การแข่่งขัันฟุตุ บอลที่่�สนาม
ช้้างอารีีนา งานเทศกาลกััญชาโลก โครงการโลกของช้้าง
(Elephant World) งานภููเขาไฟกระโดง เป็็ นต้้น ซึ่่ง� จะกลายเป็็ น
จุุดดึึงดููดนัักท่อ่ งเที่่�ยวจำำ�นวนมากให้้เข้้ามาในพื้้�นที่่� ทำำ�ให้้เกิิด
พื้้�นที่่�กิจก
ิ รรมให้้สถานศึึกษาได้้สร้้างโอกาสในการศึึกษา
เรีียนรู้้�ง าน เพื่่�อ วางแผนพััฒน าสถานศึึก ษาในอนาคต
ให้้สอดรัับกัับนโยบายการพััฒนาของจัังหวััดได้้เป็็ นอย่่างดีี
รวมทั้้�งการเปิิ ดหลัักสููตรการเรีียนการสอนที่่�ขาดแคลนและมีี
ความจำำ� เป็็ น เพื่่�อ ป้้อนนััก ศึึก ษาจบใหม่่เ ข้้าสู่่�ระบบตลาด
แรงงาน และการขยายโอกาสทางการศึึกษาแก่่นักั เรีียนในทุุก
ระดัับชั้้�น ตลอดจนเป็็ นศููนย์ก์ ลางการเผยแพร่่ความรู้้ใ� ห้้แก่่
ประชาชนในพื้้�นที่่�
สำำ�นักั งานคณะกรรมการการอาชีีวศึึกษา พบว่่า ควร
กำำ�หนดมาตรฐานของหลัักสููตรการสอนในสาขาวิิชาการ
ท่่องเที่่�ยวและโรงแรมให้้เหมืือนกัันทั้้ง� ประเทศ (วิิชาที่่�เรีียน
ในแต่่ละภาคเรีียน) เพื่่อ� เป็็ นการเอื้้อ� ประโยชน์์ให้้กัับนัักเรีียน

ธฤษณุุ เมธาวุุฒิสิ กุุล และคณะ

ในกรณีีที่่�อาจจะต้้องย้้ายสถานศึึกษา และพิิจารณาเลืือกสรร
เทคนิิควิิธีีการสอนที่่�มีีคุุณภาพมาเผยแพร่่แก่่ครููในสาขา
เดีียวกัันให้้มากยิ่่�งขึ้้น� ควรหาแนวทางการผลิิตครููสาขาการ
ท่่องเที่่�ยวและการโรงแรมของอาชีีวศึึกษาเอง เพื่่อ� ให้้ได้้ครูู
ที่่�มีีความรู้้ค� วามสามารถตรงตามความต้้องการในการเป็็ นครูู
ผู้้ส� อนในสายวิิชาชีีพ และควรหาแนวทางสำำ�คัญ
ั เพื่่อ� เชื่่อ� มโยง
ระบบการศึึกษากัับสายสามััญและสายอุุดมศึึกษา เพื่่อ� ให้้เกิิด
ความแข็็งแกร่่งของระบบการศึึกษาไทย และเกิิดการผลิิตแรงงาน
ที่่�มีีความสามารถ เพื่่อ� ป้้อนเข้้าสู่่�ตลาดแรงงานทั้้�งในประเทศ
และต่่างประเทศได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ในส่่วนของผู้้บ� ริิหารระดัับกระทรวงและรััฐบาล พบว่่า
ควรสร้้างมาตรฐานของวิิชาชีีพการท่่องเที่่�ยวและการโรงแรม
ให้้เป็็ นที่่ย� อมรัับของสัังคม เพื่่อ� สร้้างความมั่่�นใจให้้แก่่ผู้เ้� รีียน
มิิใช่่เพื่่อ� เป็็ นการส่่งเสริิมให้้ผลิิตนัักเรีียนในสาขาเหล่่านี้้อ� อกมา
เพื่่�อป้้อนตลาดแรงงาน เพราะมองว่่าเป็็ นช่่วงขาดแคลน
แรงงานประเภทนี้้�เท่่านั้้�น เพราะในความเป็็ นจริงิ รััฐบาล
ก็็ไม่่สามารถรัับรองได้้ว่่า เมื่่อ� จบการศึึกษาแล้้ว นัักศึึกษาจบใหม่่
จะสามารถทำำ�งานที่่�ไหนได้้บ้้าง และจะใช้้ประโยชน์์ จาก
มาตรฐานวิิชาชีพี ที่่�ได้้รัับการรัับรองแล้้วอย่่างไร อีีกทั้้�งควร
ตั้้�งศููนย์์ประสานงานด้้านการท่่องเที่่�ยวในภููมิิภาคเพื่่อ� เป็็ นแหล่่ง
บริิการข้้อมููลข่่าวสารด้้านการท่่องเที่่�ยวแก่่นักท่
ั ่องเที่่�ยว และ
เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกแก่่การศึึกษาด้้านการท่่องเที่่�ยว
ในพื้้�นที่่� โดยเฉพาะกลุ่่�มอีีสานใต้้ที่่�มีีรููปแบบการท่่องเที่่�ยว
ที่่�เป็็ นเอกลัักษณ์์ และควรสร้้างช่่องทางให้้ความรู้้เ� กี่่�ยวกัับ
นโยบายด้้านการพััฒนาอาชีีวศึึกษาและการพััฒนาผู้้เ� รีียน
ตลอดจนโอกาสของการเรีียนอาชีีวศึึก ษาแก่่ ผู้้�ป กครอง
ประชาชน และนัักเรีียนโดยตรง รวมไปถึึงควบคุุมสื่่อ� ต่่าง ๆ
ในการนำำ� เสนอข่่า วสารด้้านลบของอาชีีวศึึก ษาไม่่ ใ ห้้มีี
มากเกิินไป เพราะอาจทำำ�ให้้สัังคมมองอาชีีวศึึกษาในแง่่ลบ
2. แนวทางความร่่ ว มมืือที่่� ยั่่ง� ยืืนเพื่่� อ พััฒ นา
การท่่ อ งเที่่� ย วของพื้้�น ที่่� ช ายแดนไทย-กััม พููช า เขต
ชายแดนติิ ดต่่อจัังหวััดสุุริินทร์์และจัังหวััดบุุรีีรัมั ย์์
วิิทยาลััยเกษตรและเทคโนโลยีีบุุรีีรัมั ย์์ เป็็ นสถานศึึกษา
ที่่�มีีการเรีียนการสอนในวิิชาเกษตรกรรมเป็็ นหลััก และมีีสาขา
วิิชาอื่่น� ๆ อาทิิ การบััญชีี การโรงแรม ซึ่่ง� เป็็ นสถานศึึกษา
แห่่งเดีียวในด้้านการเกษตรที่่�มีีบ้้านพัักรับั รอง และโรงแรมขนาด
เล็็ก (รีีสอร์์ท) ในสถานศึึกษา ใช้้เป็็ นสถานที่่�ประกอบการ
รองรัับการเข้้าพัักแรมของประชาชนทั่่�วไป และเปิิ ดให้้เช่่า
เพื่่อ� จััดกิิจกรรมทั่่�วไป เช่่น งานสััมมนา งานประชุุมเครืือข่่าย
งานแต่่งงาน งานเกษีียณ เป็็ นต้้น ทำำ�ให้้นัักเรีียนได้้สััมผััสการ
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ทำำ�งานในสถานที่่�จริงิ ระหว่่างเรีียน เพราะยัังไม่่ถึงึ วิิชาฝึึ กงาน
ตามระบบทวิิภ าคีี ทำำ� ให้้นัั ก เรีียนมีีความได้้เปรีียบใน
ประสบการณ์์ การฝึึ กงานก่่อนไปสู่่�สถานฝึึ กงานจริิงที่่�ต่่าง
จัังหวััด (จัังหวััดสระบุุรีีและจัังหวััดชลบุุรีี)
วิิท ยาลััย ได้้เปิิ ด โอกาสทางการศึึก ษาให้้นัั ก ศึึก ษา
ต่่างชาติิในเขตพื้้�นที่่อ� นุุภููมิภิ าคลุ่่�มแม่่น้ำ�ำ�โขง โดยการให้้ทุุน
สนัับสนุุ นเพิ่่�มมากขึ้้�น ซึ่่�งบางส่่วนเป็็ นทุุนการศึึกษาของ
วิิทยาลััยเกษตรและเทคโนโลยีีบุุรีีรัมั ย์์ ที่่�มอบให้้เพื่่�อเปิิ ด
โอกาสทางการศึึกษาแก่่ประชาชนของประเทศเพื่่�อนบ้้าน
ควบคู่่�กัับการฝึึกทักั ษะภาษาไทย (การพููด อ่่าน เขีียน) ก่่อน
1 ปีี เพื่่อ� ปรัับพื้้�นฐาน ก่่อนลงเรีียนแบบนัักศึึกษาปกติิต่่อไป
ซึ่่ง� เหตุุผลสำำ�คัญ
ั ที่่�นักั เรีียนต่่างชาติิเลืือกมาเรีียนในวิิทยาลััยนี้้�
เพราะมีีการส่่งเสริิมและให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับสาขาวิิชาการ
โรงแรมมาเป็็ นอย่่างดีีโดยตลอด อีีกทั้้�งทีีมผู้้บ� ริิหารและครูู
อาจารย์์ยังั เป็็ นผู้้มีี� ประสบการณ์์ และเข้้าใจในสถานการณ์์
การเรีียนการสอน การฝึึกงาน ทำำ�ให้้สาขาวิิชานี้้ไ� ด้้รัับความนิิยม
มากพอสมควร สัังเกตจากข้้อมููลจำำ�นวนนักั ศึึกษา พบว่่ามีี
นัักศึึกษาระดัับปวช.1 ประมาณ 60 คน ปวช.2 จำำ�นวน 40
คน ซึ่ง�่ ฝึึกงาน ณ โรงแรมรอยััลคลีีฟ จัังหวััดชลบุุรีี ส่่วนใหญ่่
นัักเรีียนที่่�ฝึึกงานในโรงแรมต่่างจัังหวััดจะได้้รัับค่่าแรงวัันละ
250 - 300 บาทต่่อวััน ยัังไม่่นับั รวมค่่าปฏิิบัติั งิ านนอกเวลา
ราชการในวัันหยุุด และค่่าทิิปอื่่�น ๆ ที่่�ได้้จากการทำำ�งาน
โดยสถานประกอบการจะจ่่ายให้้เป็็ นเงิินเดืือน อีีกทั้้�งนัักเรีียนที่่�
ผ่่านการฝึึกงานจะได้้รัับใบรัับรองการผ่่านงาน ทำำ�ให้้บางคนได้้
โอกาสเข้้าทำำ�งานในสถานประกอบการนั้้�น ๆ หรืือสถาน
ประกอบการอื่่น� ๆ ได้้ทัันทีี
อย่่างไรก็็ตาม ความสััมพัันธ์์ทางเครืือข่่ายการเรีียน
การสอน ในสาขาวิิชาการท่่องเที่่�ยวและการโรงแรมระหว่่าง
วิิทยาลััยเกษตรและเทคโนโลยีีบุุรีีรัมั ย์์กับั ประเทศเพื่่อ� นบ้้าน
อย่่างกััมพููชา ยัังไม่่ปรากฏว่่ามีีความร่่วมมืือแต่่อย่่างใด ซึ่่ง�
ทำำ� ให้้โอกาสในการแลกเปลี่่�ย นเรีียนรู้้�ห รืือความร่่ว มมืือ
ทางการศึึกษาในสาขาวิิชาการโรงแรมและการท่่องเที่่�ยว
ยัังไม่่สามารถขัับเคลื่่�อนได้้ ซึ่่ง� ต่่างกัับมหาวิิทยาลััยราชภััฏ
บุุรีีรัมั ย์์ ที่่�มีีนักั ศึึกษาชาวกััมพููชาเข้้ามาเรีียนในสาขาวิิชาการ
ท่่องเที่่�ยวจำำ�นวนมาก และนัักศึึกษาชาวกััมพููชาส่่วนใหญ่่
มีีความสามารถด้้านภาษาอัังกฤษค่่อนข้้างดีี
รููปแบบความร่่วมมืือที่่�ยั่่ �งยืืน สามารถแบ่่งออกเป็็ น
2 ส่่วนใหญ่่ ๆ ดัังนี้้�
1. รููปแบบความร่่วมมืือที่่� เกิิ ดขึ้้�นภายในสถาบััน
อาชีี วศึึกษา คืือ การเกิิดแนวทางในการพััฒนาร่่วมกััน

อย่่างยั่่�งยืืนในทุุกภาคส่่วน โดยจากการเก็็บข้้อมููล พบว่่า
1.1 ควรพิิจารณาเรื่่อ� งการโยกย้้ายหรืือเปลี่่ย� นผู้้บ� ริิหาร
ที่่�บ่่อยครั้้�งจนเกิินไป ซึ่ง�่ ส่่งผลให้้การส่่งเสริิมหรืือสนัับสนุุ น
ในด้้านหลัักสููตรขาดความต่่อเนื่่�องในระยะยาว และไม่่สามารถ
ดำำ�เนิินนโยบายให้้เป็็ นรููปธรรมได้้ อีีกทั้้�งนโยบายมัักจะ
เปลี่่ย� นไปตามแนวคิิดของผู้้บ� ริิหารใหม่่แต่่ละคน ซึ่่ง� ทััศนคติิ
ของผู้้�บริิหารบางคนมองว่่า สาขาวิิชาชีีพที่่�เป็็ นทวิิภาคีี
เป็็ นเรื่่อ� งที่่�ยุ่่�งยาก จึึงไม่่ให้้ความสำำ�คัญ
ั เท่่าที่่�ควร
1.2 การศึึกษาที่่�เน้้นการปฏิิบัติั เิ พื่่อ� พััฒนาทัักษะวิิชาชีีพ
ควรมีีความร่่วมมืือระหว่่างสถาบัันการศึึกษากัับผู้้ป� ระกอบการ
เพราะเป็็ นสิ่่ง� สำำ�คัญ
ั สำำ�หรัับการพััฒนาคุุณภาพของนัักเรีียน
และก่่ อ ให้้เกิิด การพััฒน าที่่�ยั่่ง� ยืืน ดััง นั้้�นก ารทำำ�สั ญ
ั ญา
ความร่่วมมืือหรืือการทำำ�สัญั ญาเป็็นภาคีีเครืือข่่ายด้้านการศึึกษา
จึึงถืือเป็็ นกุุญแจสำำ�คัญ
ั ของการสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่ยั่่� �งยืืน
ระหว่่างองค์์กรอีีกด้้วย
1.3 บทบาทผู้้บ� ริิหารถืือเป็็ นปััจจัยั สำำ�คัญ
ั ของการทำำ�งาน
รููปแบบทวิิภาคีีความร่่วมมืือ หากผู้้บ� ริิหารไม่่สนใจกัับการ
เจรจาเพื่่�อ ทำำ�สั ญ
ั ญาในการสร้้างเครืือข่่า ยความร่่ ว มมืือ
ระหว่่างสถานศึึกษาและสถานประกอบการ แต่่มอบหมายให้้
เป็็ นหน้้าที่่�ของครููในสาขาวิิชาเป็็ นผู้้ดำ� �ำ เนิินการ อาจทำำ�ให้้การ
เจรจาพููดคุุยไม่่มีีน้ำ�ำ�หนัักเพีียงพอที่่�จะตกลงทำำ�สัญ
ั ญาความ
ร่่วมมืือกัันได้้ เพราะครููไม่่มีีอำ�น
ำ าจในการตััดสิินใจ ทำำ�ให้้ขาด
ความต่่อเนื่่�องในความร่่วมมืือ
อย่่างไรก็็ตาม แนวทางในการเตรีียมความพร้้อมเพื่่อ� ให้้
เกิิดความร่่วมมืือ มีีดัังต่่อไปนี้้�
1) ส่่ง เสริิม การเรีียนรู้้�แ ละฝึึ ก ประสบการณ์์ ภ ายใน
จัังหวััด สถานศึึกษาควรจััดทำำ�บัตั รมััคคุุเทศก์์ท้้องถิ่่�นให้้แก่่
นัักเรีียนในสาขาการท่่องเที่่�ยว โดยระดัับปวช. ใช้้บััตรสีีชมพูู
และ ระดัับปวส.ใช้้บััตรสีีบรอนซ์์ เพื่่อ� แสดงถึึงความสามารถ
ในการสื่่�อสารภาษาต่่างประเทศ และสนัับสนุุ นให้้นัักเรีียน
มีีความรู้้ค� วามเข้้าใจเกี่่�ยวกัับข้้อมููลและบริิบทภายในจัังหวััด
ของตนเองเป็็ นสำ�คั
ำ ญ
ั
2) ส่่งเสริิมการเรีียนรู้้ภ� าษาเพื่่�อนบ้้าน สถานศึึกษา
ควรมีีนโยบายที่่�จ ะให้้นัั ก เรีียนสาขาการท่่ อ งเที่่�ย วและ
โรงแรมได้้เรีียนภาษากััมพููชาในระดัับที่่�สููงขึ้้�น ถึึงแม้้ว่่า
นัักเรีียนจะสามารถสื่่อ� สารภาษาเขมรได้้ดีี แต่่ไม่่อาจอนุุมาน
ได้้ว่่าจะรู้้ทุ� ุกคำ�ศั
ำ พั ท์์ หรืือวิิธีีการใช้้คำำ�ในภาษาเขมร ดัังนั้้�น
จึึงมีีความจำำ�เป็็ นที่่จ� ะต้้องเรีียนรู้้เ� พิ่่�มเติิม เพราะทางวิิทยาลััย
คาดหวัังว่่า หากนัักเรีียนใช้้ภาษาเขมรได้้อย่่างถููกต้้อง ก็็สามารถ
เป็็ นผู้้นำ� ำ�เที่่�ยวในฝั่่�งประเทศกััมพููชาได้้เช่่นเดีียวกััน
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3) จััดกิิจกรรมด้้านภาษาอัังกฤษเพื่่อ� สร้้างความคุ้้�นเคย
สถานศึึก ษาพยายามจััด กิิจก รรมเข้้าค่่ า ยภาษาอััง กฤษ
ให้้กัับนัักเรีียนมากขึ้้�น และได้้เชิิญเจ้้าของภาษามาช่่วยฝึึ ก
การเรีียนรู้้ร่� ว่ มกััน ทำำ�ให้้นัักเรีียนส่่วนใหญ่่เกิิดความกล้้าที่่�จะ
พููดกัับเจ้้าของภาษามากขึ้้�นด้้วย นอกจากนี้้� ยัังมีีการให้้
นัักเรีียนเข้้าร่่วมนำำ�เสนอศััพท์์ภาษาอัังกฤษที่่�เกี่่�ยวกัับการ
โรงแรมหน้้าเสาธงทุุก ๆ วััน เพื่่อ� ให้้นัักเรีียนเกิิดความคุ้้�นเคย
4) การจััดซื้้�ออุุปกรณ์์การเรีียนการสอนรููปแบบใหม่่
เพื่่อ� ช่่วยฝึึกทักั ษะแก่่นักั เรีียน ถืือเป็็ นเรื่่อ� งที่่�จำ�ำ เป็็ น และหาก
ครููเห็็ นว่่ า อุุ ป กรณ์์ ใ ดมีีมากเกิิ น ไปควรเสนอผู้้� บ ริิห าร
ให้้เปลี่่ย� นรายการการจััดซื้้�อเป็็ นอุปุ กรณ์์รููปแบบใหม่่ได้้ เพื่่อ�
ให้้นัักเรีียนได้้มีีอุุปกรณ์์ประเภทอื่่น� ๆ ที่่�หลากหลาย และเกิิด
การเรีียนรู้้อ� ย่่างครบถ้้วน หรืือการสร้้างห้้องปฏิิบัติั กิ ารในการ
เรีียนรู้้ก็� ถืื็ อว่่าเป็็ นสิ่่ง� ที่่�จำ�ำ เป็็ น
5) สถานประกอบการควรช่่วยสร้้างแรงจููงใจ โดยเปิิ ด
โอกาสให้้นััก เรีียนอาชีีวศึึก ษาได้้เข้้าไปฝึึ ก งานในสถาน
ประกอบการที่่�มีีระดัับ เพื่่อ� ช่่วยให้้นัักเรีียนได้้มีีประสบการณ์์ที่่ดีี�
สามารถทำำ�งานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เพราะโรงแรมหรืือ
สถานประกอบการก็็ต้้องการบุุคลากรที่่�มีีคุณ
ุ ภาพ ฉะนั้้�นการ
ฝึึกงานในสถานประกอบการที่่�มีีคุณ
ุ ภาพจะช่่วยสร้้างแรงงาน
ที่่�มีีคุณ
ุ สมบััติติ รงตามความต้้องการของสถานประกอบการ
เป็็ นอย่่างมาก แต่่การฝึึ กงานเพื่่อ� ให้้นัักเรีียนมีีคุุณภาพนั้้�น
สถานประกอบการควรให้้ความสำำ�คัญ
ั และส่่งเสริิมแรงจููงใจ
ต่่าง ๆ ให้้มากยิ่่�งขึ้้น� ขอยกตััวอย่่างเช่่น ด้้านบััญชีแี ละ
ค้้าปลีีก ที่่�บริิษัทั ซีีพีีออลล์์ ได้้เข้้ามาส่่งเสริิมการเรีียนการ
สอน รวมถึึงการฝึึกงานในเซเว่่นอีีเลฟเว่่น (7-Eleven) ทำำ�ให้้
นัักเรีียนเกิิดรายได้้ และมีีความพึึงพอใจต่่อการเรีียนในสาขา
วิิชาชีีพ อีีกทั้้�งยัังได้้รัับการยอมรัับจากผู้้ป� กครองอีีกด้้วย
6) จัังหวััดมีีการสร้้างบรรยากาศให้้เหมาะสมแก่่การ
ฝึึ กทักั ษะให้้กัับนัักเรีียนอาชีีวะ โดยเฉพาะจัังหวััดบุุรีีรัมั ย์์
ที่่�มีีการจััดกิิจกรรมระดัับชาติิเป็็ นประจำำ� มีีนัักท่่องเที่่�ยว
หลั่่�งไหลเข้้าสู่่�จัังหวััดบุุรีีรัมั ย์์มากมาย ทำำ�ให้้สถานศึึกษาที่่�มีี
นัักเรีียนสายบริิการ ทั้้�งสาขาการท่่องเที่่�ยวและการโรงแรม
ต่่างส่่งนัักเรีียนไปช่่วยงานเป็็ นประจำำ�อย่่างต่่อเนื่่�อง นัักเรีียน
จึึงได้้มีีโอกาสฝึึกทักั ษะในหลาย ๆ ด้้าน อาทิิเช่่น ทัักษะด้้าน
ภาษา การบริิการ นอกจากนี้้� นัักเรีียนยัังมีีรายได้้จากการ
เข้้าไปทำำ�งานอย่่างน้้อยวัันละ 300 - 1,000 บาท ซึ่่ง� น้้อยนัักที่่�
จัังหวััดอื่่น� ๆ จะได้้รัับโอกาสแบบนี้้�
2. รููปแบบความร่่วมมืือกัับประเทศกััมพููชา พบว่่า
มีี 3 ระดัับสำำ�คัญ
ั ได้้แก่่

ธฤษณุุ เมธาวุุฒิสิ กุุล และคณะ

2.1 ระดัับท้้องถิ่่�น ควรมีีการสานสััมพัันธ์ร์ ะหว่่างผู้้นำ� ำ�
ในเขตพื้้�นที่่ช� ายแดนทั้้�งสองฝั่่�ง การเปลี่่ย� นผู้้บ� ริิหารในท้้องถิ่่�น
บ่่อยครั้้�ง เช่่น นายอำำ�เภอ นายกเทศมนตรีี ทำำ�ให้้การดำำ�เนิิน
นโยบายเชิิงความสััมพัันธ์ไ์ ม่่ต่อ่ เนื่่�อง ซึ่่ง� อาจทำำ�ให้้การเจรจา/
ประสานงานหรืือสร้้างความสััมพัันธ์ใ์ นเชิิงลึึกเกี่่�ยวกัับเรื่่อ� ง
การศึึกษา การทำำ�งาน และด้้านอื่่น� ๆ ต้้องหยุุดชะงัักตามไปด้้วย
2.2 ระดัับรััฐบาล ควรจััดสรรงบประมาณเพื่่อ� สร้้างการ
แลกเปลี่่ย� นเรีียนรู้้ร� ะหว่่างประเทศเพื่่�อให้้สถานศึึกษาได้้มีี
โอกาสสััมผััสวิิถีีชีีวิิตที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการท่่องเที่่�ยวและบริิการ
รวมถึึงระบบการศึึกษาของกัันและกััน เพื่่อ� ให้้เกิิดการพััฒนา
ร่่วมกัันระหว่่างชายแดนอย่่างยั่่�งยืืน ควรมีีการแลกเปลี่่ย� น
ผู้้เ� รีียนระหว่่างไทย - กััมพููชา เพื่่�อปรัับทััศนคติิและสร้้าง
ความเข้้าใจในวิิถีีการดำำ�เนิินชีีวิิต และวััฒนธรรมที่่�ต่่างกััน
ระหว่่างนัักศึึกษาต่่างชาติิ
2.3 ระดัับ กระทรวง กรม และสำำ�นักั ควรพิิจารณาบทบาท
หน้้าที่่�ตนเอง เพราะเจ้้าหน้้าที่่�บางคนยัังไม่่มีีความเข้้าใจ
ในหน้้าที่่�ของตนเอง และอาจยัังไม่่มีีความรู้้ที่่� ค� รอบคลุุมใน
เนื้้�อหาของการพััฒนาด้้านการศึึกษา
นอกจากนี้้� ควรเพิ่่�มภาคบริิการที่่�ดีีและมีีมาตรฐาน
บริิเวณชายแดน เพราะปััจจุุบันช
ั าวกััมพููชาที่่�เข้้ามาท่่องเที่่�ยว
ฝั่่�งประเทศไทยบริิเวณด่่านช่่องจอม หรืือแหล่่งท่่องเที่่�ยวบน
เขาศาลา (วััดเขาศาลา อตุุลฐานะจาโร) และนัักท่่องเที่่�ยว
ชาวไทยที่่�ข้้ามไปฝั่่�งประเทศกััมพููชาก็็เพีียงไปเล่่นคาสิิโน
โอเสม็็ด และไปตลาดช่่องจอม แต่่ทว่่าร้้านค้้า ร้้านอาหาร
โรงแรมที่่�พักั รวมถึึงการบริิการที่่�มีีคุณ
ุ ภาพได้้มาตรฐานตาม
ด่่านชายแดนมีีน้้อย ทำำ�ให้้การไปมาระหว่่างชายแดนไทย กััมพููชา เป็็ นเพีียงการข้้ามแดนผ่่านไปมาเท่่านั้้�น
ดัังนั้้�น จากสภาพปัั ญหาภาพรวมในปัั จจุุบันั ของการ
จััดการเรีียนการสอนของหลัักสููตรการท่่องเที่่�ยวและการ
โรงแรมในพื้้�นที่่จั� งั หวััดสุุรินิ ทร์์ - บุุรีีรัมั ย์์ ทำำ�ให้้เกิิดการกระจุุกตัวั
ของภาคการท่่องเที่่�ยวและโรงแรมในจัังหวััดบุุรีีรัมั ย์์ จึึงทำำ�ให้้
ในจัังหวััดสุุรินิ ทร์์นักั เรีียนขาดโอกาสในหลาย ๆ ด้้าน
อภิิ ปรายผลการวิิ จัยั
1. แนวทางส่่งเสริิมความรู้้แ� ละทัักษะที่่�สำ�คั
ำ ญั ของบุุคลากร
อาชีีวศึึกษาร่่วมกัับหน่่ วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับพื้้�นที่่ช� ายแดน
ไทย-กััมพููชา เขตชายแดนติิดต่่อจัังหวััดสุุรินิ ทร์์และจัังหวััด
บุุ รีีรั มั ย์์ พบว่่า จากการที่่�ค ณะรััฐ มนตรีีมีีมติิสั่่ �งการให้้
หลายหน่่ ว ยงานเข้้าช่่ ว ยกััน แก้้ไขปัั ญ หาการขาดแคลน
มััค คุุ เ ทศก์์ พร้้อมพััฒน าหลัักสูู ตรการเรีียนการสอน
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ในรููปแบบของอุุตสาหกรรมท้้องถิ่่�นเพื่่อ� ตอบโจทย์์การท่่องเที่่�ยว
โดยเฉพาะการท่่องเที่่�ยวท้้องถิ่่�นที่่จำ� �ำ แนกตามประเภทการ
ท่่ อ งเที่่� ย ว โดยให้้สำำ�นัั ก งานคณะกรรมการส่่ ง เสริิ ม
วิิทยาศาสตร์์ วิิจัยั และนวััตกรรม (สกสว.) เข้้ามาสนัับสนุุน
สำำ�นักั งานคณะกรรมการการอาชีีวศึึกษา (สอศ.) เพื่่อ� พััฒนา
อาชีพี ที่่�สอดคล้้องกัับความต้้องการดัังกล่่าว รวมทั้้�งสนัับสนุุน
การบููรณาการงานวิิจัยั ร่่วมกัันระหว่่างบุุคลากรอาชีีวศึึกษา
และคณาจารย์์ของมหาวิิทยาลััยหรืือสถาบัันการศึึกษาอื่่น� ๆ
เพื่่อ� พััฒนากำำ�ลังั คนในสายอาชีีพให้้มีีขีีดความสามารถและ
สมรรถนะสููงเพิ่่�มขึ้้น� รวมถึึงการพััฒนาศัักยภาพของชุุมชน
ชนบทฐานทรััพ ยากรทางการท่่ อ งเที่่�ย ว (Ministry of
Education, 2017) อย่่างไรก็็ตาม แม้้ว่่าสถาบัันอาชีีวศึึกษา
ในเขตชายแดนติิดต่่อจัังหวััดสุุรินิ ทร์์และจัังหวััดบุุรีีรัมั ย์์ จะได้้
ดำำ� เนิิ นก ารพััฒน าหลัักสููตรเพื่่�อ สอดรัับ กัับ นโยบายของ
รััฐบาล แต่่ยังั มีีปัั จจัยั อื่่�น ๆ ที่่�ส่ง่ ผลต่่อการพััฒนาหลัักสููตร
การเรีียนการสอน คืือ 1) การขาดการจััดสรรงบประมาณเพื่่อ�
พััฒนาการศึึกษาด้้านการท่่องเที่่�ยวและการโรงแรม แม้้ว่่า
จะเป็็ นเขตพื้้�นที่่ท่� อ่ งเที่่�ยวชั้้�นนำำ�ของประเทศ ดัังนั้้�นจึงึ ควรมีี
การจััดสรรงบประมาณเพื่่อ� รองรัับในเรื่่อ� งนี้้ใ� ห้้มากขึ้้�น 2) สถาน
ศึึกษาในพื้้�นที่่ค� วรเน้้นเรื่่อ� งการแลกเปลี่่ย� นเรีียนรู้้ร� ะหว่่างกััน
ให้้มาก เพื่่อ� ปรัับทิิศทางการพััฒนาการศึึกษาให้้ไปในทิิศทาง
เดีียวกััน 3) การลดความเหลื่่�อมล้ำำ��ทางด้้านการศึึกษา
ในประเด็็นต่่างๆ เช่่น ด้้านงบประมาณของสถานศึึกษา
โดยวััดจากจำำ�นวนผู้้เ� รีียน จำำ�นวนคะแนนของการแข่่งขััน
ทัักษะในระดัับต่่าง ๆ ทั้้�งที่่�ครููในสถานศึึกษาทำำ�งานเท่่ากััน
แต่่เกณฑ์์การแจกจ่่ายงบประมาณกลัับไปลงที่่�สถานศึึกษา
ขนาดใหญ่่ที่่มีี� ความพร้้อมมากอยู่่�แล้้ว แต่่สถานศึึกษาขนาดเล็็ก
ที่่�ขาดแคลนวััสดุุ อุุปกรณ์์ เงิินจ้้างงาน กลัับไม่่ได้้รัับการ
สนัับสนุุ นในระดัับที่่�ดีี 4) การพััฒนาบุุคลากรอาชีีวศึึกษา
มีีความจำำ�เป็็ นที่่ต้้� องพััฒนาทั้้�งระบบ เช่่น การส่่งหรืือการ
คััดเลืือกบุุคลากรเข้้าร่่วมอบรม/สััมมนาเพื่่�อพััฒนาตนเอง
ควรกระจายผลััดเปลี่่ย� นหมุุนเวีียนให้้ทั่่�วถึึงทุุกคนในสาขา
เพื่่อ� ให้้บุุคลากรครููได้้มีีโอกาสพััฒนาทัักษะ เพราะส่่วนใหญ่่
เน้้นไปที่่�คนที่่�เป็็ นข้้าราชการก่่อน ทำำ�ให้้ครููที่่�เป็็ นพนัักงาน
ราชการ ครููอััตราจ้้าง/ครููจ้้างสอนไม่่มีีโอกาสในการพััฒนา
ตนเองเท่่ า ที่่�ค วร 5) ค่่ า ตอบแทนของการเป็็ น ครููสาย
อาชีีวศึึกษาถืือว่่าน้้อยมากเมื่่�อเทีียบกัับสายอื่่�น ๆ บางคน
อาจจะเพีียง 9,000 บาทต่่อเดืือน หากเทีียบกัับค่่าแรงขั้้�นต่ำ��ำ
ของประเทศ คืือ 15,000 บาทต่่อเดืือน ดัังนั้้�น การหาคน
ที่่�เข้้ามาเป็็ นครููทั้้�งครููจ้้างสอน ครููอััตราจ้้างจึึงหาได้้ยากมาก

6) ควรเร่่งเพิ่่�มอััตราจำำ�นวนครููผู้ส้� อนในสาขาวิิชาการโรงแรม
และท่่องเที่่�ยวให้้มากยิ่่�งขึ้้น� ด้้วยการเปิิ ดการเรีียนการสอน
หลัักสููตร และเปิิ ดรัับสมััครครููสายการโรงแรมโดยตรง เพื่่อ�
จะได้้บุุคลากรที่่�มีีจิติ วิิญญาณของความเป็็ นครููในสายการ
โรงแรมเข้้ามาปฏิิบัติั กิ ารสอนอย่่างเต็็มประสิิทธิิภาพ
2. แนวทางรููปแบบความร่่วมมืือที่่�ยั่่ �งยืืนเพื่่อ� พััฒนาการ
ท่่องเที่่�ยวของพื้้�นที่่�ชายแดนไทย-กััมพููชา เขตชายแดน
ติิดต่่อจัังหวััดสุุรินิ ทร์์และจัังหวััดบุุรีีรัมั ย์์ ได้้แก่่ รููปแบบความ
ร่่วมมืือที่่�เกิิดขึ้้น� ภายในสถาบัันอาชีีวศึึกษา คืือ การสร้้าง
แนวทางในการพััฒนาร่่วมกัันอย่่างยั่่�งยืืนที่่�ทุุกภาคส่่วนใน
องค์์กรและในประเทศต้้องเข้้ามามีีบทบาทและมีีส่่วนร่่วม
ได้้แก่่ บทบาทของผู้้�บ ริิห ารในการดำำ� เนิิ นน โยบายการ
พััฒนาการศึึกษาในสถานศึึกษาอย่่างต่่อเนื่่�องให้้เป็็ นรููปธรรม
การสร้้างความร่่วมมืือกัับหน่่ วยงานเครืือข่่ายภายนอกเพื่่อ�
พััฒนาหลัักสููตรการเรีียนการสอนอย่่างยั่่�งยืืน การส่่งเสริิม
ทััก ษะวิิช าชีีพ เพื่่�อ ให้้เป็็ นอาชีีพ ที่่�มั่่น� คงในอนาคตของ
นัักเรีียน การแสวงหาแนวทางที่่�เหมาะสมในการจััดสรรงบ
ประมาณรวมถึึงจััดหาวััสดุุอุปุ กรณ์์การเรีียนการสอนที่่�เพีียงพอ
ต่่อการฝึึกทักั ษะในการเรีียนการสอน และจัังหวััดควรมีีการ
สร้้างบรรยากาศให้้เหมาะสมแก่่การฝึึ กทักั ษะแก่่นัักเรีียน
อาชีีวะ เห็็นได้้อย่่างชััดเจนคืือจัังหวััดบุุรีีรัมั ย์์ ที่่�มีีการจััด
กิิจกรรมระดัับชาติิบ่อ่ ยครั้้�ง
รููปแบบความร่่วมมืือกัับประเทศกััมพููชา ควรมีีการ
สานสััมพัันธ์์ระหว่่างผู้้�นำำ�ในเขตพื้้�นที่่�ชายแดนทั้้�งสองฝั่่�ง
รััฐบาลควรจััดสรรงบประมาณเพื่่อ� สร้้างการแลกเปลี่่ย� นเรีียนรู้้�
ระหว่่างประเทศเพื่่อ� ให้้สถานศึึกษาได้้มีีโอกาสสััมผััสวิิถีีชีีวิิต
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการท่่องเที่่�ยวและบริิการและระบบการศึึกษา
ของกัันและกััน ผู้้บ� ริิหารประเทศในระดัับกระทรวง กรม และ
สำำ�นักั ควรพิิจารณาบทบาทหน้้าที่่�ตนเอง เพราะบางคนไม่่มีี
ความเข้้าใจในหน้้าที่่�และไม่่มีีความรู้้ที่่� ค� รอบคลุุมในเนื้้�อหา
ของการพััฒนาการศึึกษาอาชีีวะชายแดน และรััฐบาลควร
เพิ่่�มภาคบริิการที่่�ดีีและมีีมาตรฐานบริิเวณชายแดน เนื่่�องจาก
ปัั จจุุ บั ั น ประชาชนที่่� ม าจากประเทศกัั ม พููชาข้้ามมา
ประเทศไทย คืือ ประชาชนที่่�เข้้ามาเที่่�ยวด่่านช่่องจอมเท่่านั้้�น
ด้้วยจัังหวััดบุุรีีรัมั ย์์มีีผู้้นำ� ำ�ในการดููแลและพััฒนาจัังหวััด
ที่่�มีีทิศิ ทางชััดเจนเกี่่�ยวกัับด้้านการท่่องเที่่�ยว ซึ่่ง� เห็็นได้้จาก
การจััดงานต่่างๆ เพื่่อ� กระตุ้้�นการท่่องเที่่�ยวและการบริิการ
อาทิิ งานภููเขาไฟกระโดง การจััดการแข่่งขััน MotoGP
เป็็ นต้้น ซึ่�ง่ กิิจกรรมหลายๆ อย่่างมุ่่�งเป้้าเพื่่�อการพััฒนา
ให้้จัังหวััดบุุรีีรัมั ย์์เป็็ นเมืืองท่่องเที่่�ยวการกีีฬาเป็็ นสำ�คั
ำ ญ
ั
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ปัั จจุุบันจั
ั งั หวััดบุุรีีรัมั ย์์ถืือเป็็ นเมืืองท่่องเที่่�ยวชายแดน
และยัังมีีการโฆษณาส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยวมากมาย และจาก
นโยบายของส่่วนราชการที่่�เน้้นให้้จัังหวััดบุุรีีรัมั ย์์เป็็ นจังั หวััด
ท่่องเที่่�ยวของอีีสานตอนล่่าง ดัังนั้้�น โอกาสของอาชีีวศึึกษา
ที่่�จะมีีประโยชน์์ต่่อการท่่องเที่่�ยวชายแดน คืือ การฝึึกฝนให้้
นัักเรีียนอาชีีวศึึกษาในสาขาการโรงแรม เป็็ นผู้้เ� ชี่่�ยวชาญ
ในเรื่่อ� งการท่่องเที่่�ยวชายแดน เพื่่อ� เปิิ ดโอกาสการเป็็ นผู้้นำ� ำ�
เกี่่�ยวกัับการสร้้างรายได้้แก่่ประเทศในแถบพื้้�นที่่�นี้�้ อาจ
มีีความเป็็ นไปได้้หากจัังหวััดบุุรีีรัมั ย์์จะมีีการพััฒนาศููนย์์การ
ท่่องเที่่�ยวชายแดนเพื่่อ� สร้้างคนเก่่ง มีีความรู้้ค� วามสามารถ
เพื่่�อสนัับสนุุ นหน่่ วยงานต่่าง ๆ ทั้้�งสถานประกอบการและ
สถานที่่�ที่่เ� กี่่�ยวกัับการท่่องเที่่�ยวชายแดนในเขตพื้้�นที่่ไ� ทย กััมพููชา และจะต้้องมีีการพััฒนาสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก
โครงสร้้างพื้้�น ฐาน และสาธารณููปโภคอื่่�น ๆ ที่่�จำ�ำ เป็็ น
ตามแหล่่งท่่องเที่่�ยวสำำ�คัญ
ั ในแต่่ละจัังหวััด ควรได้้รัับการ
พััฒนาให้้พร้้อมใช้้ และทัันสมััย ไม่่ใช่่เพีียงจัังหวััดบุุรีีรัมั ย์์
เพีียงแห่่งเดีียว จัังหวััดอื่่�น ๆ ก็็ต้้องเร่่งพััฒนาด้้วย รวมทั้้�ง
เส้้นทางการท่่องเที่่�ยวเชื่่�อมโยง ควรพััฒนาเพื่่�อให้้เกิิด
เส้้นทางการท่่องเที่่�ยวที่่�ไม่่หยุุดแต่่เพีียงจุุดเดีียว
การกระตุ้้�นให้้ผู้้นำ� ำ�ระดัับจัังหวััด ควรพิิจารณาจุุดเด่่น
ด้้านการท่่องเที่่�ยวในจัังหวััดของตััวเองและยกระดัับการท่่อง
เที่่�ยวให้้เกิิดขึ้้น� เพื่่อ� ประโยชน์์ในด้้านเศรษฐกิิจจังั หวััด ซึ่่ง� จะ
มีีผลกระทบทั้้�งในด้้านการศึึกษา สัังคม เศรษฐกิิจ และการพััฒนา
โครงสร้้างพื้้�นฐาน เช่่น พื้้�นที่่อำ� �ำ เภอศีีขรภููมิิ ซึ่่ง� มีีปราสาท
ศีีขรภููมิิเป็็ นจุุดท่่องเที่่�ยว มีีนัักท่่องเที่่�ยวเข้้ามาเที่่�ยวชม
ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศเป็็นจำ�นวน
ำ มาก แต่่อย่่างไรก็็ตาม
ยัังปรากฏการมีีส่่วนร่ว่ มระหว่่างสถานศึึกษากัับแหล่่งท่่องเที่่�ยว
น้้อยมาก ซึ่ง�่ ปัั ญหานี้้�เกิิดจากหลัักสููตรการเรีียนการสอนที่่�
ไม่่เอื้้อ� อำำ�นวย เพราะตารางเรีียนในวิิชาหลัักต่า่ ง ๆ ไม่่มีีช่อ่ งว่่าง
ให้้แทรกเนื้้�อหาของการมีีส่่วนร่ว่ มในการปฏิิบัติั จริ
ิ งิ เข้้าไปได้้
อย่่างไรก็็ตาม เพื่่อ� ให้้เกิิดการพััฒนาที่่�ยั่่ �งยืืน ภาครััฐ
เอกชน และประชาชน ควรช่่วยกัันปรัับปรุุงและพััฒนา
ให้้ภาคบริิการท่่องเที่่�ยวของประเทศไทยมีีมููลค่่าเพิ่่�มสููงขึ้้น�
และเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน สร้้างสมดุุลระหว่่างประโยชน์์ ด้้าน
รายได้้กัับต้้นทุุนทางเศรษฐกิิจ โดยไม่่ก่่อให้้เกิิดผลกระทบ
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ทั้้�งต่่อการเสื่่อ� มโทรมของทรััพยากรธรรมชาติิ
ด้้านวััฒนธรรม และความมั่่�นคง ประเทศไทยควรเร่่งสร้้าง
พัันธมิิตรภายใต้้แผนยุุทธศาสตร์์ด้้านการท่่องเที่่�ยว เพื่่อ� ส่่งเสริิม
ให้้เกิิดความเชื่่�อมโยงด้้านการเดิินทางท่่องเที่่�ยวในกลุ่่�ม
สมาชิิกประชาคมเศรษฐกิิจอาเซีียน (AEC) โดยเฉพาะกัับ

ธฤษณุุ เมธาวุุฒิสิ กุุล และคณะ

ประเทศเพื่่อ� นบ้้าน เพื่่อ� ขยายตลาดการท่่องเที่่�ยวให้้กว้้างขึ้้น�
ลดปัั ญหาและอุุปสรรคในการข้้ามแดน รวมถึึงการเตรีียม
ความพร้้อมในเรื่่อ� งสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกต่่าง ๆ เพื่่อ� รองรัับ
นัักท่่องเที่่�ยว และการสร้้างอาเซีียนให้้เป็็ นแหล่่งท่่องเที่่�ยว
ระดัับโลกให้้เกิิดขึ้้นจริ
� งิ เพื่่อ� ผลประโยชน์์ร่ว่ มกััน ท้้ายที่่�สุดุ
คืือ การพััฒนาและการให้้ความรู้้แ� ก่่ประชาชนในการส่่งเสริิม
การท่่ อ งเที่่� ย วที่่� ก่่ อ ให้้เกิิ ด ความยั่่�ง ยืืนในเชิิ ง ของ
ทรััพยากรธรรมชาติิและทรััพยากรมนุุษย์์
ข้้อเสนอแนะ
ข้้อเสนอแนะเชิิ งนโยบาย
รััฐบาลควรมุ่่�งส่่งเสริิมมาตรฐานวิิชาชีีพในประเภทวิิชา
อุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวให้้เป็็ นมาตรฐานสากล เพื่่อ� ให้้เกิิด
การยอมรัับในมาตรฐานวิิชาชีพี ซึ่ง�่ จะส่่งผลต่่อการพััฒนา
บุุคลากรที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งผู้้บ� ริิหารสถานศึึกษา ครููผู้้ส� อน และ
ผู้้เ� รีียนอย่่างเป็็นระบบมากยิ่่�งขึ้้น� อีีกทั้้�งในปััจจุุบันอั
ั ตั ราครููผู้ส้� อน
ในสายอาชีีวศึึก ษามีีจำำ�นวนน้้ อยลงมาก โดยเฉพาะครูู
ที่่�เชี่่�ยวชาญการสอนในสาขาวิิชาชีีพการท่่องเที่่�ยวและการ
โรงแรม และในสาขาวิิชาชีีพอื่่น� ๆ เนื่่�องจากส่่วนกลางไม่่ได้้
เปิิ ดให้้มีีการสอบบรรจุุครููใหม่่มาแทนที่่�คนเก่่าที่่�เกษีียณอายุุ
ดัังนั้้�น ภาครััฐควรเร่่งหาแนวทางเพิ่่�มจำำ�นวนครููผู้้ส� อนที่่�มีี
ศัักยภาพด้้านวิิชาชีีพเข้้ามาสอนในสายอาชีีวศึึกษา โดยการ
สร้้างแหล่่งผลิิตครููที่่�เชี่่�ยวชาญเฉพาะสาขาที่่�เหมาะสมกัับ
การเรีียนการสอนในสายอาชีีวศึึกษาโดยเฉพาะ เนื่่�องจาก
ปัั จจุุบันั ครููที่่�เข้้ามาทำำ�หน้้าที่่�สอนส่่วนใหญ่่มีีความเชี่่�ยวชาญ
ในสาขาเฉพาะ (จบตรงตามสาขาที่่�สอน) แต่่ไม่่ได้้จบสาขา
ศึึกษาศาสตร์์หรืือครุุศาสตร์์ ดัังนั้้�นจึงึ ไม่่มีีใบประกอบวิิชาชีีพ
ครููตามที่่�รัฐั บาลกำำ�หนดมาตรฐานไว้้ ทำำ� ให้้อาชีีวศึึก ษา
ไม่่สามารถจ้้างและบรรจุุครููเหล่่านี้้�เข้้าเป็็ นบุุคลากรประจำำ�
ของสถานศึึกษาได้้ จึึงกลายเป็็ นปััญหาของการที่่�ไม่่มีีครูู
ที่่�เชี่่�ยวชาญหรืือจบสายตรงมาสอนในสาขางานด้้านการ
ท่่องเที่่�ยวและการโรงแรม และสาขางานอื่่น� ๆ ในปัั จจุุบันั
ข้้อเสนอแนะเชิิ งวิิ ชาการ
การพััฒนาหลัักสููตรการเรีียนการสอนสาขาวิิชาชีีพ
การท่่องเที่่�ยวและการโรงแรม นอกจากจะมุ่่�งเน้้นการผลิิต
แรงงานที่่�มีีศักั ยภาพเพื่่อ� ตอบสนองความต้้องการของตลาด
แรงงานแล้้ว ควรมุ่่�งเน้้นการสร้้างผู้้�ประกอบการมืือใหม่่
ที่่�สนใจประกอบธุุรกิิจด้้านการท่่องเที่่�ยวและบริิการ เพื่่อ� ให้้
เกิิดความสมดุุลในการขยายตััวของธุุรกิิจการท่่องเที่่�ยวและ
บริิการในพื้้�นที่่ต� ามนโยบายรััฐบาล ซึ่�ง่ ตามแนวชายแดน
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ยัังมีีพื้้�นที่่ที่่� อ� ยู่่�ระหว่่างดำำ�เนิินการพััฒนาให้้เป็็ นแหล่่งท่่องเที่่�ยว
อีีกจำำ�นวนมาก อีีกทั้้�งสถานศึึกษาควรเร่่งทำำ�ความเข้้าใจ
ต่่อผู้้�ปกครองและสัังคมส่่วนใหญ่่ เกี่่�ยวกัับทััศนคติิที่่�มีีต่่อ
การเรีียนในสายอาชีีวศึึกษาที่่�หลายคนยัังมองว่่าอาชีีวศึึกษา
คืือ ระบบการศึึกษาชั้้�นรองของสัังคมเมื่่อ� เทีียบกัับสายสามััญ
ซึ่่ง� ต้้องปรัับความคิิดใหม่่ว่า่ การเรีียนอาชีีวศึึกษาเมื่่อ� เรีียน
จบแล้้วมีีงานทำำ�ไม่่ตกงานแน่่นอน ในระหว่่างเรีียนมีีรายได้้
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