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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแนวทาง ศึกษาความเหมาะสม และศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรและการประชาสัมพันธ์สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่ม
ตัวอย่างได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 17 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 106 คน และหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 145 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก ่ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า แนว
ทางการพัฒนาบุคลากรและการประชาสัมพันธ์สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี
ความตรงตามเนื้อหา โครงสร้าง และหลักวิชา มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ที่จะน าไปปฏิบัติในโรงเรียนเพื่อเตรียมเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน ตามกระบวนการบริหารจัดการ 4 ขั้นตอนรวม 2 ด้าน 41 รายการ ประกอบด้วย 1) ด้านการพัฒนา
บุคลากร จ านวน 19 รายการ เช่น ก าหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาบุคลากรโดยน าข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนมาเป็นส่วนหนึ่ง
ในการด าเนินการพัฒนา ก าหนดผู้รับผิดชอบและมอบหมายงานหน้าที่ต่างๆ ในการด าเนินงาน การพัฒนาบุคลากร จัดท า
เอกสารแนวทางการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 2) ด้านการประชาสัมพันธ์ จ านวน 22 รายการ เช่น ก าหนดสาระส าคัญของข่าวสารในการ
ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ก าหนดโครงสร้างของการประชาสัมพันธ์จัดท าเอกสารแนว
ทางการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนระดับสถานศึกษา สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน
การประชาสัมพันธ์สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบที่หลากหลาย  
ค าส าคัญ : ประชาคมอาเซียน, การพัฒนาบุคลากร, การประชาสัมพันธ์ 

 
Abstract 

The purposes of this research were to construct guidelines, study suitability and feasibility 
of the guidelines on personnel development, and public relation to become ASEAN  community of 
the secondary schools. The samples comprised: 5 educational scholars, 17 educational experts, 106 
school Administrators and 145 heads of learning matter groups. The instrument was a 
questionnaire. The data were analyzed via median, inter-quartile range, mean, standard deviation 
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and t-test. The findings revealed that the guidelines on personnel development and public relation 
to become ASEAN community of the secondary schools were punctual according to the content,  
structure and academic principles. There were appropriate and feasible to be employed in the 
secondary schools for preparing and becoming ASEAN community. The guidelines comprised 4 
steps of management with 2 aspects of 41 items:1) 19 items of personnel development, for 
example assigning the objectives of personnel development by using the information involving 
ASEAN in the development, appointing the personnel in charge and assigning the duties in 
operation, providing documents supervising, following up and assessing the results of personnel 
development continuously, and 2) 22 items of public relation: assigning the content of public 
relation involving the schools to become ASEAN community, setting the structure of public relation, 
summarizing and reporting the results of carrying on the work inside and outside the schools 
continuously with  variety of formats. 
Key words: Asean Community, the Personal development, the Public Relation 

 
1. บทน า 

ปัจจุบันสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ตื่นตัวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยกระทรวง       
ศึกษาธิการได้ด าเนินโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 
เพื่อรองรับปฏิญญาชะอ า-หัวหิน ว่าด้วยการเสริมสร้าง
ความร่วมมือด้านการศึกษาเพื ่อบรรลุเป้าหมายคือ 
จัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. 
จ านวน 68 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ 1) 
โรงเรียนซิสเทอะสคูล (Sister school) จ านวน 30 โรง 
เป็นโรงเรียนที่ไม่มีเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็น
โรงเรียนที่จะสานสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกต่างๆ 
จัดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเน้นการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ  เทคโนโลยี  และภาษาอาเซียน 1 
ภาษา 2) โรงเรียนบัฟเฟอะสคูล (Buffer school) 
จ านวน 24 โรงเรียน เป็นโรงเรียนที่อยู่ติดกับชายแดน
ประเทศสมาชิกและสอนภาษาอาเซียน 1 ภาษา (ประเทศ
ที่มีชายแดนติดต่อกับโรงเรียน 4 ประเทศ คือ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ ราชอาณาจักรกัมพูชา และมาเลเซีย) 3) 
โรงเรียนเอเซียนโฟคัสสคูล (ASEAN Focus school) 
จ านวน 14 โรง เป็นโรงเรียนที่เน้นการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนและการจัดท าหน่วยการเรียนรู้อาเซียนศึกษากลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ เป็นศูนย์อาเซียนศึกษา 
เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนในโรงเรียนและชุมชน 

ทั้งนี้มีโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่เป็นเครือข่ายมากกว่า 
500 โรง โรงเรียนที่ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้
ด าเนินการพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียนและจัด
กิจกรรมในโรงเรียน เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน [11]   

ประกอบกับผลงานวิจัยของ นายสมพงษ์ จิตระดับ 
อาจารย์คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตาม
โครงการพัฒนาบุคลากรและผลิตภาพบุคลากร เพื่อ
รองรับการเปิดเสรีอาเซียนที่ได้รับการสนับสนุนจาก
กระทรวงศึกษาธิการ พบว่าข้าราชการครู ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
อาจารย์มหาวิทยาลัย นักศึกษา ประมาณ 70 – 80 %         
มีความรู้เกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนน้อยมาก 
หรือแทบไม่มีความรู้เลยและที่ส าคัญไม่รู้ว่านโยบายที่
ออกมาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนนั้นมีอะไรบ้าง ตอนนี้
การเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกระทรวง          
ศึกษาธิการนั้น เมื่อไปสอบถามผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ผู้ อ านวยการส านั กงานเขตพื้ นที่  จะระบุ ว่ า ไม่ มี
ง บ ป ร ะ ม า ณ ส นั บ ส นุ น แ ล ะ น โ ย บ า ย ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการก็ไม่มีกรอบและข้อความที่ชัดดเจน
ว่าจะด าเนินการและเตรียมการอะไรในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ซึ่งสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ไปที่ไหนทุกคนก็คิดว่ามี
ความพร้อม แต่สิ่งที่พบคือจะเห็นห้องอาเซียนและตุ๊กตา
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สิบชาติ ธงชาติเหมือนกัน ทั้งหมดตั้งแสดงไว้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้
เป็นเพียงแค่เปลือกนอกเท่านั้น ผู้วิจัยยังกล่าวต่ออีกว่า 
ระบบการศึกษาไทยกับเรื่องอาเซียนยังเป็นไม้หลักปักขี้
เลน ประชาคมอาเซียนมีความส าคัญ แต่ไม่ได้ด าเนินการ
อะไรมากพอสมควรที่เห็นท าอยู่ก็จะมีโครงการส่งเสริม
ภาษาอังกฤษ ปิด-เปิดภาคเรียนของสถานศึกษาและ
สถาบันอุดมศึกษาเท่านั้น และหากเป็นเช่นนี ้เมื่อมีการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 ก็จะเริ่มเห็นผลกระทบ
มากยิ่งขึ้น ส านักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรม
ประชาสัมพันธ์ [9] 

ปัญหาดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ตระหนักถึงความส าคัญของ
การเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึง
ก าหนดเป้าประสงค์ของการด าเนินงานระดับเขตพื้นที่
การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนไว้ว่า“สถานศึกษามีการบริหารจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน”ซึ่งมีโครงการที่เกี่ยวข้องที่ส าคัญ  
คือ โครงการเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการ
โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล และโครงการพัฒนาผู้บริหาร
การศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม  และองค์คณะบุคคลสู่
อาเซียนเพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์และพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรให้ปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามเป้าหมายมุ่งสู่อาเซียน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ และ
ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพในการ
บริหารจัดการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 3 [10]   

ดังนั้นผู้วิจัยเห็นว่ายังมีโรงเรียนอีกไม่น้อยที่ยังไม่
เข้าใจในเรื่องการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตอันใกล้นี้ อีกทั้งปัญหาที่ส าคัญ คือ หน่วยงาน
ระดับนโยบาย หรือหน่วยงาน ต้นสังกัดมีการก าหนด
นโยบาย และโครงการในการบริหารจัดการสถานศึกษาที่
ช่วยส่งเสริม ให้เกิดการเตรียมความพร้อมของหน่วยงาน
ต่างๆ กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แต่พบปัญหาการ
ปฏิ บั ติ ของหน่ วยงานระดับปฏิบั ติ การซึ่ ง  ได้ แก่
สถานศึกษา หรือ โรงเรียน ไม่สามารถน าแนวทาง
ดังกล่าวมาปฏิบัติได้อาจท าให้การเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนไม่ประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้  เพราะหน่วยงานระดับปฏิบัติแต่ละแห่ง

มีบริบทที่แตกต่างกัน อันอาจจะท าให้ในแต่ละโรงเรียน
อาจมีการด าเนินการที่แตกต่างกันได้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ท าวิจัยเรื่ องแนวทางการพัฒนาบุคลากร และการ
ประชาสัมพันธ์สู่ ประชาคมอาเซียนของโรงเรี ยน
มัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
2. วัตถุประสงค์ 

 
2.1 เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาบุคลากรและการ
ประชาสัมพันธ์สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
2.2 เพื่อศึกษาความเหมาะสมของแนวทางการพัฒนา
บุคลากรและการประชาสัมพันธ์สู่ประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
2.3 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการพัฒนา
บุคลากรและการประชาสัมพันธ์สู่ประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 

 
3.1 หน่วยการวิเคราะห์ข้อมูล 

โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
จ านวน 29 โรงเรียน 
 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
3.2.1 ประชากร ประกอบด้วย 
3.2.1.1 ขั้นการสร้างแนว ทางการพัฒนาบุคลากรและ
การประชาสัมพันธ์สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน
มั ธยมศึ กษาในจั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยา ได้ แก่ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีคุณสมบัติดังนี้ มีคุณวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิชาการบริหารการศึกษามี
ประสบการณ์ในด้านการบริหารสถานศึกษา หรือเป็น
ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า 10 ปี 
3.2.1.2 ขั้นการศึกษา ความเหมาะสมของแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรและการประชาสัมพันธ์สู่ประชาคมอาเซียน
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ได้แก่ ผู้ เช่ียวชาญ ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท 
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สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หรือผู้ที่มีประสบการณ์ใน
ด้านการบริหารสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 10 ปี 
3.2.1.3 ขั้นการศึกษา ความเป็นไปได้ของแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรและการประชาสัมพันธ์สู่ประชาคมอาเซียน
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 145 คน และหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ จ านวน 232 คน สังกัด
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 
3.2.2.1 ขั้นการสร้างแนวทาง การพัฒนาบุคลากรและ
การประชาสัมพันธ์สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน
มั ธยมศึ กษาในจั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยา ได้ แก่ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่
อ า ศั ย ท ฤษ ฎี ค ว า ม น่ า จ ะ เ ป็ น  ( Non-probability 
sampling) ด้วยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) พวงรัตน์ ทวีรัตน์ [6]  
3.2.2.2 ขั้นการศึกษาความเหมาะสม ของแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรและการประชาสัมพันธ์สู่ประชาคมอาเซียน
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 17 คน ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
โดยไม่อาศัยทฤษฎีความน่าจะเป็น (Non-probability 
sampling) ด้วยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) พวงรัตน์ ทวีรัตน์ [6] 
3.2.2.3 ขั้นการศึกษาความเป็นไปได้ ของแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรและการประชาสัมพันธ์สู่ประชาคม
อ า เ ซี ย น ข อ ง โ ร ง เ รี ย น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ใ น จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 
106 คน และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
จ านวน 145 คน สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจาก
ตารางเคร์จซี และมอร์แกน ธานินทร์ ศิลป์จารุ [4] แล้ว
ท าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่เจาะจง 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 
4.1 การสร้ างแนวทางการพัฒนาบุคลากรและการ
ประชาสัมพันธ์ สู่ ประชาคมอาเซี ยนของโรงเรี ยน
มัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษา ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความ
คิด เห็นต่ อแนวทางการพัฒนาบุคลากรและการ
ประชาสัมพันธ์  สู่ ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด าเนินการเก็บ
ข้อมูลด้วยตนเอง จากนั้นน าแบบสอบถาม มาวิเคราะห์
ข้อมูลหาค่าความสอดคล้อง ( IOC) ของแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรและการประชาสัมพันธ์สู่ประชาคม
อาเซียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ส รุ ป เป็ นแนวทา งการพัฒนาบุ คล ากรและกา ร
ประชาสัมพันธ์  สู่ ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีความตรง
ตามเนื้อหา โครงสร้างและหลักวิชา   

 
4.2 การศึกษาความเหมาะสมของแนวทางการพัฒนา
บุคลากรและการประชาสัมพันธ์สู่ประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้ เ ช่ียวชาญจ านวน     
17 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความ
เหมาะสมของแนวทางการพัฒนาบุคลากรและการ
ประชาสัมพันธ์ สู่ ประชาคมอาเซี ยนของโรงเรี ยน
มัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด าเนินการเก็บ
ข้อมูลด้วยตนเอง จากนั้นน าแบบสอบถาม มาวิเคราะห์
ข้อมูล หาค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ของ
แนวทางการพัฒนาบุคลากรและการประชาสัมพันธ์  สู่
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สรุปเป็นแนวทางการพัฒนาบุคลากร
และการประชาสัมพันธ์สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีความ
เหมาะสม 

 
4.3 การศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการพัฒนา
บุคลากรและการประชาสัมพันธ์สู่ประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 
และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความ
เป็นไปได้ของแนวทางการพัฒนาบุคลากรและการ
ประชาสัมพันธ์ สู่ ประชาคมอาเซี ยนของ โรงเรี ยน
มัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด าเนินการเก็บ
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ข้อมูลด้วยตนเองจากน าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูล
หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ ค่าที 
ของแนวทางการพัฒนาบุคลากรและการประชาสัมพันธ์
สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สรุปเป็นแนวทางการพัฒนาบุคลากร
และการประชาสัมพันธ์ สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีความ
เป็นไปได้ 
 
5. สรุปผลการวิจัย 
 
5.1 การสร้างแนวทางการพัฒนาบุคลากรและการ
ประชาสัมพันธ์สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรและการประชาสัมพันธ์สู่ประชาคมอาเซียน
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตาม
กระบวนการบริหารจัดการ 4 ขั้นตอนคือ 1) การวางแผน 
2) การจัดองค์การ 3) การช้ีน าหรือการสั่งการ 4) การ
ควบคุม รวม 2 ด้าน 41 รายการ ประกอบด้วย 1) ด้าน
การพัฒนาบุคลากร จ านวน 19 รายการ เช่น ก าหนด
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาบุคลากรโดยน าข้อมูล
เกี่ยวกับอาเซียนมาเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินการพัฒนา 
ก าหนดผู้รับผิดชอบและมอบหมายงานหน้าที่ต่าง ๆ ใน
การด าเนินงาน การพัฒนาบุคลากร จัดท าเอกสารแนว
ทางการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากรสู่ประชาคม
อาเซียน นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานการ
พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง มีความตรงตามเนื้อหา 
โครงสร้างและหลักวิชา มีค่าความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 
0.80-1.00 2)ด้านการประชาสัมพันธ์ จ านวน 22 รายการ 
เ ช่ น  ก า ห น ด ส า ร ะ ส า คั ญ ขอ ง ข่ า ว ส า ร ใ น ก า ร
ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาสู่ประชาคม
อาเซียน ก าหนดโครงสร้างของการประชาสัมพันธ์จัดท า
เอกสารแนวทางการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์
สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนระดับสถานศึกษา สรุป
และรายงานผลการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์
สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบที่หลากหลาย มี
ความตรงตามเนื้อหา โครงสร้างและหลักวิชามีค่าความ
สอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60 - 1.00 

5.2 การศึกษาความเหมาะสมของแนวทางการบริหาร
จัดการสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 ผู้เ ช่ียวชาญ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรและการประชาสัมพันธ์สู่ประชาคม
อ า เ ซี ย น ข อ ง โ ร ง เ รี ย น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ใ น จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา ตามกระบวนการบริหารจัดการ 4 
ขั้นตอนคือ 1) การวางแผน 2) การจัดองค์การ 3) การ
ช้ีน าหรือการสั่งการ 4) การควบคุม รวม 2 ด้าน 41 
รายการ ประกอบด้วย 1) ด้านการพัฒนาบุคลากร 
จ านวน 19 รายการ มีความเหมาะสม 2) ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ จ านวน 22 รายการ มีความเหมาะสม มี
ค่า มัธยฐาน อยู่ระหว่าง 3.93 - 5.00 
   
5.3 การศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการพัฒนา
บุคลากรและการประชาสัมพันธ์สู่ประชาคมอาเซียน
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 ผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าแนวทางทางการ
พัฒนาบุคลากรและการประชาสัมพันธ์สู่ประชาคม
อ า เ ซี ย น ข อ ง โ ร ง เ รี ย น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ใ น จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา ตามกระบวนการบริหารจัดการ 4 
ขั้นตอนคือ 1) การวางแผน 2) การจัดองค์การ 3) การ
ช้ีน าหรือการสั่งการ 4) การควบคุม รวม 2 ด้าน 41 
รายการ ประกอบด้วย 1) ด้านการพัฒนาบุคลากร 
จ านวน 19 รายการ มีความเป็นไปได้  2) ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ จ านวน 22 รายการ มีความเป็นไปได้ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
   
6. อภิปรายผล 
 จากการวิจัย สรุปได้ว่าการน าเสนอแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรและการประชาสัมพันธ์สู่ประชาคม
อ า เ ซี ย น ข อ ง โ ร ง เ รี ย น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ใ น จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา ตามกระบวนการบริหารจัดการ 4 
ขั้นตอน รวม 2 ด้าน 41 รายการ มีความตรงตามเนื้อหา 
โครงสร้างและหลักวิชา มีความเหมาะสม และมีความ
เปน็ไปได้ ซึ่งอภิปรายผลได้ดังนี้   
 ด้านการพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วยกระบวนการ
บริหารจัดการ 4 ขั้นตอน คือการวางแผนการพัฒนา
บุคลากร การจัดองค์การพัฒนาบุคลากร การช้ีน าหรือ
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การสั่งการพัฒนาบุคลากร และการควบคุมการพัฒนา
บุคลากร ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่
ประชาคมอาเซียน สอดคล้องกับแนวคิดของหน่วยงาน
และนักวิชาการดังนี้ สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล [8] พบว่า
ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป
ส่วนใหญ่ยังขาดการรับรู้ในเรื่อง การรวมเป็นประชาคม
อาเซียน ซึ่งต้องอาศัยการพัฒนาบุคลากรเป็นศูนย์กลาง
ในการพัฒนาทุกด้าน สอดคล้องกับ เอกราช อะมะวัลย์ 
[13] ทีก่ล่าวว่า สถานศึกษาในประเทศไทยก าลังเผชิญกับ
ความท้าทาย กับการก้าวเข้าไปสู่ความเป็นประชาคม
อาเซียนในปี พ.ศ. 2558 สถานศึกษาจึงจ าเป็นต้อง
ปรับตัวเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อม ความเข้าใจและ
การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรให้มีความสามารถ
จัดการกับความท้าทาย ดังนั้นการเตรียมความพร้อม
ด้านบุคลากรสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน จึงมี
ความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาบุคลากร สอดคล้องกับ 
ส านักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา [12] และ
กรมส่ ง เ ส ริ มก ารปกครองท้ อ งถิ่ น  [1] กล่ า วว่ า
กระบวนการในการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่
ประชาคมอาเซียนมีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของฝ่าย
ต่างๆ อย่างชัดเจน การพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะ
ครูผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน การ
สร้างความเข้าใจร่วมกัน ในเป้าหมาย นโยบาย และ
วัตถุประสงค์ ในการด าเนินงานของสถานศึกษา การ
ประชุม อบรม สัมมนา การส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากร
ในการด าเนินงาน เช่น งบประมาณ บุคลากร วัสดุ
ค รุ ภั ณ ฑ์  เ อ ก ส า ร  เ ป็ น ต้ น  ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ 
กรุงเทพมหานคร [2] ที่ว่าแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนระดับโรงเรียน มี
การก าหนดให้มีแผนการนิเทศก ากับ ติดตาม ประเมินผล
อย่ างเป็นระบบ มีการจั ดท าสรุปรายงานผลการ
ด า เนินงานและเผยแพร่ ในรูปแบบที่ หลากหลาย 
เช่นเดียวกับ อกาโด้ (Agado) [14] พบว่าการพัฒนา
บุคลากรที่มปีระสิทธิภาพนั้นเป็นไปอย่างมีระบบระเบียบ
ตามล าดับขั้นตอนมีการให้ความสะดวกแก่ครูในการน า
ผลที่ได้รับจากการพัฒนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ระบบ
สนับสนุนเอื้ออ านวยการน ากลวิธีไปใช้ โดยได้รับความ
ร่วมมือจาก ผู้ร่วมงานและผู้นิเทศ และให้ข้อคิดเห็นว่า
ควรมีการศึกษาถึงผลที่ได้รับจากการพัฒนาบุคลากรและ
สอดคล้องกับ ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์; สมเกียรติ พ่วงรอด; 

และ อ้อมใจ วงษ์มณฑา [13] พบว่าแรงงานได้รับการ
พัฒนาที่มีอยู่ในภาวะปัจจุบันในภาคใต้ตอนล่าง ได้มี
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและทักษะในการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง และระดับการพัฒนา
ฝีมือแรงงานสอดคล้องกับการพัฒนาเขตการค้าเสรี
อาเซียนอยู่ระดับปานกลาง ค่อนข้างต่ า  
 ทั้งนี้ก็เพราะการพัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนการที่
เพิ่ มคุณภาพให้ แก่ ผู้ ปฏิบั ติ งานทั้ ง ในด้ านความรู้ 
ความสามารถ ด้านทักษะ ทัศนคติ และวิธีการปฏิบัติงาน
ดีขึ้นกว่าเดิม ส่งผลประโยชน์ต่อตนเองและภายใน
สถานศึกษาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
 ด้านการประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วยกระบวนการ
บริหารจัดการ 4 ขั้นตอนคือ การวางแผนการประชาสัมพันธ์ 
การจัดองค์การประชาสัมพันธ์ การช้ีน าหรือการสั่งการ
ประชาสัมพันธ์ และการควบคุมการประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็น
กระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
สอดคล้องกับแนวคิดของหน่วยงานและนักวิชาการ ดังนี้ 
สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล [8] พบว่าทังหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนและประชาชนท่ัวไปส่วนใหญ่ยังขาดการ
รับรู้ในเรื่องการรวมเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งต้องอาศัย
การประชาสัมพันธ์ในเชิงบวก ให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้ 
สอดคล้องกับ ธิดารัตน์ โชคสุชาติ [5] ที่ว่าเพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมของไทยไปสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน เรียกได้ว่าใครเตรียมความพร้อมกว่าได้
ประโยชน์เร็วกว่าจากการเป็นประชาคมอาเซียน ควรมี
การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่าง
ต่อเนื่องเช่นเดียวกับ พวงเพ็ชร ชุนละเอียด [7] ที่กล่าวว่า 
การส่งเสริมกิจกรรม ความร่วมมือเพื่อสร้างเครือข่ายทาง
การศึกษาในอาเซียนซึ่งต้องร่วมมือกับหน่วยงานๆ 
เพื่อให้มีการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน พร้อมทั้ง
เน้นให้มีการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกและต่อเนื่องมากขึ้น 
จากนั้นให้น ามารายงานความคืบหน้ากันต่อที่ประชุม
คณะกรรมการในครั้งต่อไป สอดคล้องกับส านักงาน
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา [12] และกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น [1] ที่ว่าการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่
ประชาคมอาเซียนให้บรรลุเป้าหมาย สถานศึกษาควรมี
การสรุ ปและรายงานผลการด า เนิ นงาน พร้ อม
ประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน อย่างต่อเนื่องในรูปแบบที่
หลากหลายทั้ งภายนอกและภายในสถานศึกษา 
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สอดคล้องกับ ออนสัน (Olson) [15] พบว่าการ
ประชาสัมพันธ์ที่ มีประสิทธิภาพคือ การประชุม
ผู้ปกครอง การแจกคู่มือ และการจัดโครงการเยี่ยม
โรงเรียนโดยเชิญให้ผู้ปกครองเข้ามาชมกิจการของ
โรงเรียนในรอบปี  
 ทั้งนี้ก็เพราะการประชาสัมพันธ์เป็นกระบวนการสร้าง
ความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่างสถานศึกษา
กับบุคคลต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องทั้ งภายในและภายนอก
สถานศึกษาด าเนินการอย่างมีแบบแผนและต่อเนื่องในการ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 
7.1 โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ควร
น าแนวทางการพัฒนาบุคลากรและการประชาสัมพันธ์สู่
ประชาคมอาเซียน ไปเผยแพร่ โดยการจัดอบรม หรือ
จั ดท าคู่ มื อแนวทางการพัฒนาบุ คลากรและการ
ประชาสัมพันธ์สู่ประชาคมอาเซียน  
 
7.2 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถศึกษาและน าผลการวิจัย
นี้เผยแพร่และจัดการอบรมเผยแพร่ความรู้ เรื่องแนวทาง
การพัฒนาบุคลากรและการประชาสัมพันธ์สู่ประชาคม
อ า เ ซี ย น ขอ ง โ ร ง เ รี ย น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ใ น จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา ไปใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา
สู่ประชาคมอาเซียนต่อไป 
 
7.3 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถน าแนวทางการพัฒนา
บุคลากรและการประชาสัมพันธ์สู่ประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไป
ปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของหน่วยงานและสถานศึกษา
ของตนเอง 
 
7.4 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
ค ว ร น า แ น วท า ง ก า ร พัฒ น า บุ ค ล า ก ร แ ล ะ ก า ร
ประชาสัมพันธ์สู่ประชาคมอาเซียน ไปเผยแพร่โดยการ
จัดอบรม หรือจัดท าคู่มือแนวทางการพัฒนาบุคลากร
และการประชาสัมพันธ์สู่ประชาคมอาเซียน  
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