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แนวทางการดําเนินงานประชาสมัพันธโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษา  
สํานกังานเขตพื้นที่การศกึษานครสวรรค  เขต 3 

The Approach for Public Relation Administration in The Extended Education Opportunity School 
Under The Office of Nakhon Sawan Educational Service Area Office 3 
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บทคัดยอ 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้  มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาปญหาและนําเสนอแนวทางการดําเนินงานประชาสัมพันธ

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ผลการวิจัยพบวาปญหาการดําเนินงานประชาสัมพันธโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษา  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  ดานที่มีปญหาสูงสุด  คือ  ดานการ

คัดเลือกบุคลากร อยูในระดับมาก รองลงมาคือ  ดานการประสานงาน  อยูในระดับมาก อันดับที่  3  คือ  ดานการ

วางแผนซึ่งอยูในระดับมาก   

1. ดานการวางแผน  สํารวจปญหาในงานประชาสัมพันธ  ประชุมคณะครู แตงงตั้งคณะทํางาน เปนระบบ

และตอเนื่องโดยศึกษาคูมือการประชาสัมพันธกํากับ ติดตาม  

2. ดานคัดเลือกบุคลากรวางแผนประชุมการคัดเลือกบุคลากร  แตงตั้งคณะทํางานและประชาสัมพันธให

ทั่วถึง 

3. ดานการประสานงานวางแผนการประสานงานอยางตอเนื่อง นิเทศ ติดตาม กํากับการดําเนินงานและ

สรุปรายงานผล 

4. ดานการประเมินผลมีแนวทางการพัฒนาวางแผนประเมินผลใหชัดเจนและกํากับติดตามงานอยาง

ตอเนื่องเปนระบบ  

คําสําคัญ : ประชาสัมพันธ 

 
ABSTRACT 

The research this time have the goal for studies a problem and present The approach for public 

relation administration in the extended education opportunity school. The results of the research were as 

follows:  
1. The approach for public relation administration in the extended education opportunity school  have 

work public relations administration in the school enlarges way education chance is are in the average, both of 

in the overall image and lay part problem administration work public relations side in the school 
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 2. The approach for public relation administration in the extended education opportunity school have 

as follows  2.1 Planning  2.2 Choosing personnel side  work public relations committee  2.3 Integration work 

side for example participate in give the suggestion  2.4 Evaluation side for example participate in meet train 

procure develop. 

Key Words : public relation, the extended education opportunity school 
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คํานํา 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  ไดกําหนดไวในหมวดของสิทธิและเสรีภาพของชน

ชาวไทย   ในเรื่องของการประชาสัมพันธและการสื่อสารมวลชนวาคลื่นความถี่ที่ใชในการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุ

โทรทัศน และวิทยุโทรคมนาคม เปนทรัพยากร ส่ือสารของชาติเพื่อประโยชนสาธารณะ การดําเนินการในเรื่องนี้

จะตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับทองถิ่น ทั้งในดานการศึกษา วัฒนธรรม ความ

มั่นคงของรัฐและประโยชนสาธารณะอื่น รวมท้ังการแขงขันโดยเสรีอยางธรรม (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ. 

2540 : 26) 
 ในขณะเดียวกันกฎหมายที่เกี่ยวกับนโยบายทางดานการศึกษา คือ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545. ไดกลาวถึงบทบาทของการประชาสัมพันธและการ

ส่ือสารมวลชนวา รัฐตองจัดสรรคลื่นความถี่ ส่ือตัวนําและโครงสรางพื้นฐานอื่นที่จําเปนตอการสงวิทยุกระจายเสียง 

วิทยุโทรทัศน วิทยุโทรคมนาคมและการสื่อสารในรูปแบบอื่น เพื่อใชประโยชนสําหรับการศึกษาในระบบ การศึกษา

นอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะระวัฒนธรรมตามความจําเปน และใหมีการระดมทุน   

เพื่อจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจากเงินอุดหนุนของรัฐ คาสัมปทานและผลกําไร ที่ไดจากการ 

ดําเนินการสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคมจากทุกฝาย ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

และองคกรประชาชน รวมทั้งใหมีการลดอัตราคาบริการเปนพิเศษในการใชเทคโนโลยีดังกลาวเพื่อการพัฒนาและ

สังคม เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ เปนหนวยงานระดับนโยบายที่มีหนาที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา จึง

จําเปนตองใชการประชาสัมพันธเขามาชวยในการเผยแพรขอมูลขาวสาร และความเคลื่อนไหว ตลอดจน

ความกาวหนาทางการศึกษาของสวนราชการทุกสวนในสังกัดกระทรวงไปยังกลุมเปาหมาย และผูที่เกี่ยวของทั้ง

ภายในและภายนอกหนวยงาน ซึ่งนอกจากจะตองมีความจําเปนในการสรางความเชื่อถือ ดึงดูดความสนใจแลวยัง

ตองสรางความเขาใจให สอดคลองกับนโยบายตาง ๆ ที่กระทรวงศึกษากําหนดขึ้น โดยเฉพาะการประชาสัมพันธใน

ระดับโรงเรียนนั้นมีความสําคัญตอการบริหารงานในสถานศึกษาเปนอยางมาก เพราะการประชาสัมพันธไมเพียงแต

จําทําใหชุมชนไดทราบถึงภารกิจของโรงเรียน ถาโรงเรียนไดมีการประชาสัมพันธอยางทั่วถึง (เอกสารโครงการฝกอบรม

หลักสูตรเทคนิคการประชาสัมพันธสําหรับผูบริหารสถานศึกษา. ม.ป.ป. : 33 ) 

ดังนั้นงานประชาสัมพันธโรงเรียนจึงมีความสําคัญและจําเปนเปนอยางยิ่งในการพัฒนาการศึกษา สังคม  

เศรษฐกิจ การเมือง  โดยเฉพาะการพัฒนาการศึกษานั้นงานประชาสัมพันธถือเปนงานที่จําเปนและสงเสริมการ

บริหารโรงเรียนในทุกๆดานใหสําเร็จลุลวงไปดวยดีทุกประการ จึงไดศึกษาปญหาการบริหารงานประชาสัมพันธของ

สถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค เขต 3 จํานวนสถานศึกษา
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ทั้งสิ้น 42 โรงเรียน  เพื่อใหไดขอมูลที่จะเปนแนวทางในการดําเนินงานประชาสัมพันธของสถานศึกษา ใหเกิด

ประสิทธิภาพ และเปนแนวทางการดําเนินงานประชาสัมพันธของสถานศึกษาอื่นตอไป 

 
อุปกรณและวิธีการกลุมประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ประกอบดวยผูบริหารโรงเรียน  จํานวน  42  คน  หัวหนางาน

ประชาสัมพันธโรงเรียน  จํานวน  42  คน  ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นครสวรรคเขต  3   ปการศึกษา  2553   รวมท้ังส้ิน  84  คน 

ข้ันตอนการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยแบงเปน  2  ตอน 
ตอนที่ 1 สอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ 

ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับระดับปญหาการดําเนินงานประชาสัมพันธในโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา การประถมศึกษานครสวรรค เขต 3 มี 4  ดาน  จํานวน  40 ขอ ดาน

การวางแผน  10  ขอ  ดานการคัดเลือกบุคคลกร  10  ขอ ดานการประสานงาน  10  ขอ  ดานการประเมินผล  10  

ขอ  ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบประเมินคา  5  ระดับ (Rating  scale)  มีคาความเที่ยงเทากับ  0.94 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูวิจัยจัดทําหนังสือถึงบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค  ขอใหออกหนังสือขอความ

อนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูล  จัดสงไปโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา การ

ประถมศึกษานครสวรรค เขต  ที่เปนกลุมประชากร  

2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมประชากร ระหวางวันที่  15 กุมภาพันธ -30  

มีนาคม พ.ศ. 2554  ดวยตนเองและทําการเก็บแบบสอบถามคืนโดยวิธีเดียวกัน   

3. นําแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ  จัดระเบียบขอมูล  ลงรหัสและวิเคราะหขอมูล  

4. ผูวิจัยนําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค  ขอความรวมมือผูเชี่ยวชาญ 

จํานวน 7 คน  รวมประชุมสนทนากลุมในวันที่  24  มีนาคม  พ.ศ. 2554  เวลา  09.00-12.00 น. ณ  ศูนยวิทย

บริการสาขาหนองบัว จังหวัดนครสวรรค โดยนําประเด็นปญหาที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามมาหา

แนวทางการดําเนินงานประชาสัมพันธในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

การประถมศึกษานครสวรรค เขต 3   

5. นําผลจากการประชุมสนทนากลุมของผูเชี่ยวชาญมาจัดลําดับความคิดเห็นที่สอดคลองกัน  เพื่อ

สังเคราะหแนวทางการดําเนินงานประชาสัมพันธในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา การประถมศึกษานครสวรรค เขต 3    

 

ผลการวิจัยและวิจารณ 
ผลการวิจัย  พบวา  ปญหาการดําเนินงานประชาสัมพันธในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา การประถมศึกษานครสวรรค เขต 3  เขต 2  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
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ตารางที่ 4.2  แสดงคาเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับปญหาการบริหารงานวิชาการในภาพรวมทั้ง 4 ดาน 

ดานที่ 
ปญหาการดําเนินงานประชาสัมพนัธ

ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  

คาของปญหา ระดับ

ปญหา 

อันดับ 

ปญหา μ  σ 

1 การวางแผนงาน 3.79 0.80 มาก 3 
2 การคัดเลือกบุคลากร 3.90 0.77 มาก 1 

3 การประสานงาน 3.80 0.83 มาก 2 

4 การประเมินผล 3.71 0.84 มาก 4 

 รวมเฉลี่ย 3.80 0.81 มาก - 

จากตารางที่  4.2  พบวา  การดําเนินงานประชาสัมพันธโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษานครสวรรค  เขต 3   มีอยู  4  ดาน  มีปญหาโดยรวมอยูในระดับมาก ( μ = 3.80 )  และเมื่อพิจารณา

เปนรายดาน  พบวา  ดานที่มีปญหาอันดับที่ 1  คือ  ดานการคัดเลือกบุคลากร  มีปญหาอยูในระดับมาก ( μ = 3.90 )  

อันดับที่  2  คือ  ดานการประสานงาน  มีปญหาอยูในระดับมาก  ( μ = 3.80 )  อันดับที่  3  คือ  ดานการวางแผน  มี

ปญหาอยูในระดับมาก ( μ = 3.79 )   

1. ดานการวางแผน 
1.1  แผนงานประชาสัมพันธโรงเรียนสอดคลองกับนโยบายของสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

แนวทางการสงเสริม 

1. สํารวจและใหความสําคัญนโยบายของสํานักงานการศึกษาขั้นฐาน 

2. ประชุมคณะครูอาจารยบุคลากรที่เกี่ยวของใหทราบนโยบายของสํานักงานการศึกษาขั้นฐาน 

3. แตงตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดนโยบายของสํานักงานการศึกษาขั้นฐาน  

4. สรุปนโยบาย ของสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนําเสนอคณะครูอาจารย บุคลากรที่เกี่ยวของให

ทราบอยางทั่วถึง 

1.2 โรงเรียนกําหนดนโยบายในการประชาสัมพันธโรงเรียนไวอยางชัดเจน  

แนวทางการสงเสริม 

1. โรงเรียนควรกําหนดนโยบายใหมีความชัดเจน เหมาะสมกับงานประชาสัมพันธโรงเรียนอยางชัดเจนและ

ตอเนื่อง 

2. โรงเรียนแตงตั้งคณะหรือบุคลากรเพื่อกําหนดนโยบายเสนอคณะครูอาจารย ที่เกี่ยวของใหชัดเจน และ

เหมาะสม 

1.3 โรงเรียนจัดทําระบบขอมูลเพื่อใชในการวางแผนการประชาสัมพันธโรงเรียน 

แนวทางการสงเสริม 

1. โรงเรียนควรจัดทําระบบขอมูลเพื่อวางแผนงานใหถูกตองเปนระบบระเบียบ ใหชัดเจนจัดใหเปนรูปแบบ

ที่ชัดเจน และควรทําอยางตอเนื่อง 
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2. แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาปญหาและวางแผนงานในการประชาสัมพันธโรงเรียนอยางชัดเจน และ

ตอเนื่อง 

3. ประชุมชี้แจงการวางแผนงานประชาสัมพันธโรงเรียน ใหคณะครูอาจารย บุคลากรที่เกี่ยวของ 

2. ดานการคัดเลือกบุคลากร 
2.1  บุคลากรดานประชาสัมพันธมีการประชาสัมพันธอยางรวดเร็วทันตอเวลานัดหมาย 

แนวทางการสงเสริม 

 1. จัดทําแผนงานปฏิทิน สรุปผลการประชาสัมพันธงานโรงเรียนอยางตอเนื่อง 

 2. วิเคราะหปรับปรุงบุคลากรในงานทํางานประชาสัมพันธโรงเรียน แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม อยาง

ตอเนื่อง 

 3. หัวหนางานประชาสัมพันธโรงเรียน ติดตาม การดําเนินงานประชาสัมพันธโรงเรียนในทุกขั้นตอนและ

คณะดําเนินงานประชาสัมพันธ 

2.2  โรงเรียนจัดบุคคลเขาทํางานดานการประชาสัมพันธเปนผูที่มีความรับผิดชอบสูง  

แนวทางการสงเสริม 

 1. แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกบุคลากรที่มีประสิทธิ มีความรับผิดชอบในงานประชาสัมพันธสูง 

 2. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ ผูคัดเลือกบุคลากร 

2.3  บุคลากรมีคุณสมบัติในการทํางานประชาสัมพันธโรงเรียนอยางที่ตองการ 

แนวทางการสงเสริม 

 1. แตงตั้งคณะกรรมการในการคัดเลือกบุคลากรเขามาทํางานดานการประชาสัมพันธโรงเรียนใหตรงกับ

วุฒิการศึกษา 

 2. ประชุมคณะกรรมเพื่อคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมในการทํางานประชาสัมพันธ และสรุปผลในการ

คัดเลือก 

3. ดานประสานงาน 
3. 1 ในองคกรของโรงเรียนมีการรวมมือในการประสานงานประชาสัมพันธเปนอยางดี  

แนวทางการสงเสริม 

 1. ประชุมชี้แจงในการประสานงานประชาสัมพันธโรงเรียน อยางชัดเจนและตอเนื่อง 

 2. คณะกรรมการครูอาจารย บุคลากรที่เกี่ยวของกําหนดการประสานงานไวใหชัดเจน และรวมมือในการ

ประสานงานอยางตอเนื่อง 

3.2  โรงเรียนมีการประสานงานประชาสัมพันธโรงเรียนกําหนดขั้นตอนการประสานงานอยางชัดเจน  

แนวทางการสงเสริม 

 1. ศึกษาวิเคราะหปญหา กําหนดขั้นตอนในการทํางานประชาสัมพันธโรงเรียนไวอยางตอเนื่อง และมี

ระบบ 

 2. แตงตั้งคณะกรรมการ คณะทํางานเพื่อรวมกันกําหนดขั้นตอนในการประสานงานประชาสัมพันธ

โรงเรียน 
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3. ดําเนินการกําหนดขั้นตอนในการประสานงานประชาสัมพันธโรงเรียนที่วางไว เชน การนําเสนอ

ปฏิบัติงานประชาสัมพันธโรงเรียนที่หองประชาสัมพันธ 

3.3 ฝายงานประชาสัมพันธโรงเรียน ในโรงเรียนกําหนดเปาหมายการประสานงานประชาสัมพันธโรงเรียน 

แนวทางการสงเสริม 

1. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดตั้งเปาหมายงานประสานงานประชาสัมพันธโรงเรียน และวางแผน

กําหนดจุดมุงหมายในการประสานงานประชาสัมพันธโรงเรียนรวมกัน 

2. ดําเนินการจัดเปาหมายประสานงานประชาสัมพันธโรงเรียน มีการใหความเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวของ 

3. นิเทศ ติดตาม กํากับการดําเนินงาน 

4. สรุปผลรายงานผล จัดทําเปนเอกสารรวบรวมขอมูลการกําหนดเปาหมาย เพื่อนําเสนอตอผูมีสวนเกี่ยวของ

ตอไป 

4. ดานการประเมินผล 
4. 1 โรงเรียนไดนําผลการประเมินผลงานประชาสัมพันธโรงเรียนนําไปปฏิบัติและปรับปรุงแกไขพัฒนางาน

ประชาสัมพันธโรงเรียน 

แนวทางการสงเสริม 

1. ศึกษาวิเคราะหปญหา 

2. ประชุมสรางความรู ประเมินผลงานประชาสัมพันธโรงเรียน ใหเขาใจและใหความสําคัญกับการติดตาม

ผลประเมิน สรุป 

3. แตงตั้งคณะทํางานชวย กํากับ ติดตามประเมินผลงานประชาสัมพันธโรงเรียน 

4. ดําเนินการตามกิจกรรม แผนงานที่กําหนดไว 

5. สรุปรายงานผลการประเมินผลการประชาสัมพันธโรงเรียน 

4. 2 โรงเรียนมีการประเมินความพรอมในดานปจจัยที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานประชาสัมพันธโรงเรียน 

แนวทางการสงเสริม 

1. สํารวจ และศึกษาปญหาแตละดานในการจัดเตรียมความพรอมในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ

ดําเนินงานประชาสัมพันธโรงเรียน 

2. ประชุมคณะ ชี้แจงทําความเขาใจในการสงเสริมความพรอมในดานปจจัยที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน

ประชาสัมพันธโรงเรียน 

3. สรุปผล รายงานใหคณะไดทราบ 

4.3 โรงเรียนจัดใหมกีารประเมินผลความกาวหนาระหวางการดําเนินการประชาสัมพันธโรงเรียน 

แนวทางการสงเสริม 

1. สํารวจปญหาการประสานงานประชาสัมพันธโรงเรียนกับบุคคลภายนอกและผูที่มีสวนเกี่ยวของ 

2. แตงตั้งคณะทํางานการประสานงานความกาวหนาทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน 

3. ประชุมคณะทํางาน คณะครูและผูที่เกี่ยวของรวมกันประเมินผลความกาวหนางานประชาสัมพันธ

โรงเรียน 
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4. ดําเนินการเสริมสรางการประเมินผลการประชาสัมพันธโรงเรียน ติดตอประสาน สงขาวระหวางภายใน

และภายนอกอยางตอเนื่อง 

5. นิเทศ  กํากับ ติดตามการดําเนินงาน 

6. สรุปผลการดําเนินงานจัดทําเอกสารและประชาสัมพันธใหทุกฝายไดทราบ 

 
สรุป 

จากการวิเคราะหขอมูลสามารถสรุปผลการวิจัยได  2  ประการดังนี้ 

1. ปญหาการดําเนินงานประชาสัมพันธโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นครสวรรค  เขต 3   มีอยู  4  ดาน  มีปญหาโดยรวมอยูในระดับมาก ( μ = 3.80 )  และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน  

พบวา  ดานที่มีปญหาสูงสุด  คือ  ดานการคัดเลือกบุคลากร มีปญหาอยูในระดับมาก ( μ = 3.90 ) อันดับที่  2  คือ  

ดานการประสานงาน  มีปญหาอยูในระดับมาก ( μ = 3.80 )  อันดับที่  3  คือ  ดานการวางแผน  มีปญหาอยูใน

ระดับมาก ( μ = 3.79 )   

1.1 ดานการวางแผน  ปญหาอันดับที่  1  คือ  แผนงานประชาสัมพันธโรงเรียนสอดคลองกับนโยบาย

ของสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปญหาอันดับที่  2  คือ  โรงเรียนกําหนดนโยบายในการประชาสัมพันธโรงเรียน

ไวอยางชัดเจน  ปญหาอันดับที่  3  คือ  โรงเรียนจัดทําระบบขอมูลเพื่อใชในการวางแผนการประชาสัมพันธโรงเรียน   

1.2 ดานคัดเลือกบุคลากร  ปญหาอันดับที่  1  คือ  บุคลากรดานประชาสัมพันธมีการประชาสัมพันธ

อยางรวดเร็วทันตอเวลานัดหมาย   ปญหาอันดับที่  2  คือ  โรงเรียนจัดบุคคลเขาทํางานดานการประชาสัมพันธเปน

ผูที่มีความรับผิดชอบสูง  ปญหาอันดับที่  3  คือ  บุคลากรมีคุณสมบัติในการทํางานประชาสัมพันธโรงเรียนอยางที่

ตองการ    

1.3 ดานการประสานงาน  ปญหาอันดับที่  1  คือ  ในองคกรของโรงเรียนมี  การรวมมือในการ

ประสานงานประชาสัมพันธเปนอยางดี  ปญหาอันดับที่  2  คือ  โรงเรียนมีการประสานงานประชาสัมพันธโรงเรียน

กําหนดการขั้นตอนการประสานงานอยางชัดเจน  ปญหาอันดับที่  3  คือ   หัวหนาฝายงานประชาสัมพันธโรงเรียน 

ในโรงเรียนกําหนดเปาหมายการประสานงานประชาสัมพันธโรงเรียน 

1.4 ดานการประเมินผล  ปญหาอันดับที่  1  คือ  โรงเรียนไดนําผลการประเมินผลงานประชาสัมพันธ

โรงเรียนนําไปปฏิบัติและปรับปรุงแกไขพัฒนางานประชาสัมพันธโรงเรียน  ปญหาอันดับที่  2  คือ  โรงเรียนมีการ

ประเมินความพรอมในดานปจจัยที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานประชาสัมพันธโรงเรียนกอนการดําเนินงาน   ปญหา

อันดับที่  3  คือ  โรงเรียนจัดใหมีการประเมินผลความกาวหนาระหวางการดําเนินการประชาสัมพันธโรงเรียน    

2. แนวทางการดําเนินงานประชาสัมพันธ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นครสวรรค เขต  3  ผูวิจัยไดนําผลวิเคราะหแสดงความคิดเห็นและนําขอเสนอแนะที่สอดคลองกัน  ของผูเชี่ยวชาญ  

7  คน  ในการจัดประชุมสนทนากลุม  ในเนื้อหา  4  ดาน  มาสังเคราะหเปนแนวทางการดําเนินงานประชาสัมพันธ

โรงเรียนขยายโอกาส  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค  เขต  3  ดังนี้ 

2.1 ดานการวางแผนงาน ประกอบดวย สํารวจและใหความสําคัญนโยบายของสํานักงานการศึกษาขั้น

ฐาน  ประชุมคณะครูอาจารยบุคลากรที่เกี่ยวของใหทราบนโยบายของสํานักงานการศึกษาขั้นฐาน  แตงตั้ง

คณะทํางานเพื่อกําหนดนโยบายของสํานักงานการศึกษาขั้นฐานสรุปนโยบาย ของสํานักงานการศึกษาขั้นฐาน และ
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นําเสนอคณะครูอาจารย บุคลากรที่เกี่ยวของใหทราบอยางทั่วถึง โรงเรียนควรกําหนดนโยบายใหมีความชัดเจน 

และเหมาะสมกับงานประชาสัมพันธโรงเรียนอยางชัดเจนและตอเนื่องโรงเรียนแตงตั้งคณะหรือบุคลากรเพื่อกําหนด

นโยบายเสนอคณะครูอาจารยบุคลากรที่เกี่ยวของใหชัดเจน และเหมาะสม โรงเรียนควรจัดทําระบบขอมูลเพื่อ

วางแผนงานใหถูกตองเปนระบบระเบียบ ใหชัดเจนจัดใหเปนรูปแบบที่ชัดเจน และควรทําอยางตอเนื่อง แตงตั้ง

คณะกรรมการเพื่อศึกษาปญหาและวางแผนงานในการประชาสัมพันธโรงเรียนอยางชัดเจน และตอเนื่อง ประชุม

ชี้แจงการวางแผนงานประชาสัมพันธโรงเรียน ใหคณะครูอาจารย บุคลากรที่เกี่ยวของ 

2.2 ดานการคัดเลือกบุคลากร  ประกอบดวย  จัดทําแผนงานปฏิทิน สรุปผลการประชาสัมพันธงาน

โรงเรียนอยางตอเนื่อง วิเคราะหปรับปรุงบุคลากรในงานทํางานประชาสัมพันธโรงเรียน แผนงาน / โครงการ / 

กิจกรรม อยางตอเนื่อง หัวหนางานประชาสัมพันธโรงเรียน ติดตาม การดําเนินงานประชาสัมพันธโรงเรียนในทุก

ขั้นตอนและขณะดําเนินงานประชาสัมพันธ แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกบุคลากรที่มีประสิทธิ มีความ

รับผิดชอบในงานประชาสัมพันธสูงประชุมชี้แจงคณะกรรมการ ผูคัดเลือกบุคลากร แตงตั้งคณะกรรมการในการ

คัดเลือกบุคลากรเขามาทํางานดานการประชาสัมพันธโรงเรียนใหตรงกับวุฒิการศึกษา  ประชุมคณะกรรมเพื่อ

คัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมในการทํางานประชาสัมพันธ และสรุปผลในการคัดเลือกบุคลากร 

2.3 ดานการประสานงาน  ประกอบดวย  ประชุมชี้แจงในการประสานงานประชาสัมพันธโรงเรียน 

อยางชัดเจนและตอเนื่อง คณะกรรมการครูอาจารย บุคลากรที่เกี่ยวของกําหนดการประสานงานไวใหชัดเจน และ

รวมมือในการประสานงานอยางตอเนื่อง ศึกษาวิเคราะหปญหา กําหนดขั้นตอนในการทํางานประชาสัมพันธ

โรงเรียนไวอยางตอเนื่อง และมีระบบขั้นตอนที่เหมาะสม แตงตั้งคณะกรรมการ คณะทํางานเพื่อรวมกันกําหนด

ขั้นตอนในการประสานงานประชาสัมพันธโรงเรียน ดําเนินการกําหนดขั้นตอนในการประสานงานประชาสัมพันธ

โรงเรียนที่วางไว เชน การนําเสนอปฏิบัติงานประชาสัมพันธโรงเรียนที่หองประชาสัมพันธ นิเทศ กํากับ ติดตามการ

ดําเนินงานประสานงานประชาสัมพันธโรงเรียนอยางตอเนื่อง สรุปผลการดําเนินงานและประชาสัมพันธ ผลการ

ดําเนินงานใหผูเกี่ยวของไดทราบ ดําเนินการจัดเปาหมายประสานงานประชาสัมพันธโรงเรียน มีการใหความเห็น

จากบุคคลที่เกี่ยวของ 

2.4 ดานการประเมินผล  ประกอบดวย ศึกษาวิเคราะหปญหาประชุมสรางความรู ประเมินผลงาน

ประชาสัมพันธโรงเรียน ใหเขาใจและใหความสําคัญกับการติดตามผลประเมิน สรุป แตงตั้งคณะทํางานชวย กํากับ 

ติดตามประเมินผลงานประชาสัมพันธโรงเรียน ดําเนินการตามกิจกรรม แผนงานที่กําหนดไว สํารวจ และศึกษา

ปญหาแตละดานในการจัดเตรียมความพรอมในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารงานประชาสัมพันธโรงเรียน

ประชุมคณะ ชี้แจงทําความเขาใจในการสงเสริมความพรอมในดานปจจัยที่ เกี่ยวของกับการดําเนินงาน

ประชาสัมพันธโรงเรียน ประชุมคณะทํางาน คณะครูและผูที่เกี่ยวของรวมกันประเมินผลความกาวหนางาน

ประชาสัมพันธโรงเรียน ดําเนินการเสริมสรางการประเมินผลการประชาสัมพันธโรงเรียน ติดตอประสาน สงขาว

ระหวางภายในและภายนอกอยางตอเนื่อง 

 
ขอเสนอแนะ 

 การวิจัยครั้งนี้ ยังมีปญหาอยูหลายประการดังที่ไดกลาวมาแลว เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน

ประชาสัมพันธ ผูวิจัยมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้  
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 แนวทางการดําเนินงานประชาสัมพันธในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา การประถมศึกษานครสวรรค เขต 3 ควรจัดอบรมใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงาน

ประชาสัมพันธทั้ง 4  ดาน  คือ  ดานการวางแผน  ดานการคัดเลือกบุคคลกร  ดานการประสานงาน  ดานการ

ประเมินผลแกคณะครูและผูที่เกี่ยวของไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ  ควรมีการสงเสริมใหความรู

เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ  มีการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ ควรดําเนินการสงเสริม

และจัดอบรมใหความรูในการทําวิจัยในงานประชาสัมพันธ และสถานศึกษา ควรวางแผน และแตงตั้ง

คณะกรรมการที่ไดรับผิดชอบในงานประชาสัมพันธ และควรปฏิบัติตามตารางใหคําแนะนําในการ

ดําเนินงานประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง 
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