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บทคัดย่อ 
 
   ความก้าวหน้าพัฒนาการทางอินเทอร์เน็ต (Internet) และสื่อสังคมออนไลน์ (Online Social 
Media) ส่งผลต่อวิวัฒนาการอีกขั้นของการประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล ดังนั้นการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ 
ต้องปรับตัวอย่างมาก โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์องค์กรรัฐจากรูปแบบเดิมสู่รูปแบบใหม่ที่ก้าวทันเทคโนโลยี
มากยิ่งขึ้น ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ข่าวสาร ทัศนคติ พฤติกรรม และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร 
และกลุ่มเป้าหมาย โดยองค์กรควรปรับตัวให้เข้ากับพัฒนาการของสื่อสังคมออนไลน์ (Online Social Media)  
เพื่อใช้เป็นนวัตกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ผ่านการสื่อสารเครือข่ายสังคมออนไลน์ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด             
  สื่อสังคมออนไลน์ ที่ได้รับความนิยมอย่างมากส าหรับประเทศไทย ได้แก่ บล๊อก ทวิตเตอร์ 
เฟสบุ๊ก และเว็บยูทูบ เครื่องมือเหล่านี้สามารถให้ข้อมูลข่าวสาร สร้างการมีส่วนร่วม สร้างความผูกพันระหว่าง
องค์กรและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง อันน ามาซึ่งชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และการสนับสนุนองค์กร  
    Solis (2008) ได้ระบุว่าสื่อสังคมออนไลน์ถือเป็นวิวัฒนาการที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ 
ของการประชาสัมพันธ์ในแวดวงประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรต่างยอมรับว่าสื่อสังคมออนไลน์เป็นแนว
ป ฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น เ ลิ ศ (best practice) ใ น แ ง่ เ ป็ น เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ เ อื้ อ ต่ อ ก า ร สื่ อ ส า ร แ บ บ ส อ ง ท า ง 
(two way communication) ช่วยให้การปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับสาธารณะและผู้ที่ เกี่ยวข้อง 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (Grunig, & Dozier, 2003)เสมือนหนึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยอ านวยความสะดวก 
ในการสื่อสารเพื่อช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน(Hon, & Grunig, 1999 ; Kent, & Taylor, 2002; 
Ledingham, 2006) ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการประชาสัมพันธ์ขององค์กร  
   อย่างไรก็ตามสื่อสังคมออนไลน์จัดเป็นสื่อใหม่ (new media) (Lister, 2009) ได้ใช้กันอย่าง
แพร่หลายในปัจจุบัน รวมทั้งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ที่ขับเคลื่อน
งานประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ จนได้รับการยกย่องเชิดชู เกิดการยอมรับ เชื่อมั่น จากกลุ่มเป้าหมายมาอย่าง
ต่อเนื่อง ผลพวงมาจากการด าเนินงานประชาสัมพันธ์เชิกรุกที่มีการวางแผนและการจัดการการน าสื่อสังคม
ออนไลน์มาใช้กับงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรอย่างเป็นระบบ  
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บทน า 
   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นหน่วยงานภายใต้ 
การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ในการส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมทางการศึกษา และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
ซึ่งมีสถานศึกษาในสังกัดจ านวน 189 โรงเรียน 12 ศูนย์เครือข่ายการศึกษา ใน 8 อ าเภอของจังหวัด
นครศรีธรรมราช ได้แก่ อ าเภอทุ่งสง ทุ่งใหญ่ บางขัน ฉวาง ช้างกลาง นาบอน พิปูน และถ้ าพรรณรา  

   ส าหรับการการขับเคลื่อน “งานประชาสัมพันธ์” ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ซึ่งถือเป็นงานส าคัญ มีคุณค่าต่อองค์กร ไม่ว่าจะเป็นด้านการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องท าให้เกิดความร่วมมือ และการส่งเสริมภาพลักษณ์
และสร้างค่านิยมของหน่วยงานได้ดีขึ้น ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่า “สื่อสังคมออนไลน์” หรือ Online Social Media 
ได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและมีอิทธิพล  
ต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจ าวันเป็นอย่างมาก รวมถึงเป็นจุดเปลี่ยนของโลกแห่งการสื่อสารไปสู่รูปแบบใหม่
ที่รวดเร็ว ดังนั้นการใช้สื่อใหม่หรือ ที่เรียกกันว่า “New Media” ได้ด าเนินมาสู่ระบบยุคดิจิทัล ที่ถูกคิดค้นการ
ใช้งานบนเครือข่ายการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต มีอุปกรณ์สื่อ อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์การสื่อสารในรูปแบบ  
ต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน ไอเเพด คอยท าหน้าที่เป็นช่องทาง การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารไปยังผู้ใช้งานหรือกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน พ่อแม่ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นการ
สร้างความเชื่อมั่น เชื่อใจ ประทับใจ ในบริการและการขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน  
ต่อสาธารณชนพร้อมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีงามให้กับองค์กร เพื่อหวังผลให้เกิดความร่วมมือ ส่งเสริม 
สนับสนุนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  

   จากน านวัตกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ผ่านการสื่อสารเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
“พีอาร์ยุคโควิด ต้องพลิกวิกฤติเป็นโอกาส” โดยใช้ PR+NST2 Model คิดค้นโดยนักประชาสัมพันธ์ 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 นับเป็นจุดเปลี่ยนเพื่อ ปรับปรุง พัฒนา
และและบูรณาการการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ทั้งประโยชน์ 
ที่จะเกิดขึ้นกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับครู นักเรียน และประโยชน์ที่
จะเกิดขึ้นกับสังคม ชุมชน ภายใต้การด าเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก เผยแพร่ผ่านสื่อ เฟซบุ๊ก เพจ ไลน์ 
เว็บไซต์ ยูทูบ ข่าวออนไลน์ ด้วยรูปแบบการประชาสัมพันธ์โดยการจัดท าภาพข่าว บทความ อินโฟกราฟฟิก 
วิดิทัศน์ การถ่ายทอดสด ให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น แต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งถือเป็นการด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ในทุกมิติ ตอบโจทย์การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัดสู่กลุ่มเป้าหมายและสาธารณชนอย่างครอบคลุม ประกอบกับ
มีการขยายเครือข่ายประชาสัมพันธ์ไปทั่วทุกโรงเรียนในสังกัดท าให้ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว 
ซึ่งนักประชาสัมพันธ์เองจะต้องให้ความส าคัญกับ “เนื้อหา” ที่ส่งออกไป โดยมีการจัดการเนื้อหาอย่างดี ให้มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน โดยมีการตรวจเช็คอย่างรอบคอบ          



   และยิ่งในยุคสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19)   
ที่ทุกคนต่างต้องด าเนินชีวิตแบบ “New Normal” หรือ “ความปกติใหม่” โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติงาน 
ที่มีการเปลี่ยนรูปแบบและปรับวิถีในการท างานให้ตอบรับและสอดคล้องไปกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม  
อย่างเช่นในช่วงหนึ่งข้าราชการในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ก็มีการ
ปฏิบัติงานที่บ้าน “work from home” ซึ่งถึงแม้จะเปลี่ยนสถานที่ท างานเป็นที่บ้านแต่งานต้องเดินหน้า  
   และส าหรับการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ในสถานการณ์ COVID-19 นอกเหนือจากการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการตามนโยบายที่ก าหนดแล้ว ยังจ าเป็นต้องมีการสื่อสารเรื่องมาตรการ
ขององค์กรในการให้ความช่วยเหลือไปยังสถานศึกษาหรือกลุ่มเป้าหมาย และการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์  
เพื่อการรณรงค์ป้องกัน ตลอดจนการสร้างความเข้าใจกับสถานศึกษาพ่อแม่ผู้ปกครองตามนโยบายที่ก าหนด  
โดยมีการน าโมเดลขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์  PR+NST2 Model โดยใช้“วงจรเดมมิ่ ง “PDCA”  
เป็นเครื่องมือในการบริหารงานให้มีคุณภาพ ด าเนินการดังต่อไปน้ี 

 

   ส าหรับแนวคิดในการน านวัตกรรมมาใช้ คือการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ขององค์กร 
เชิงบวกและเชิงรุกภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการ
ใช้ชีวิตแบบความปกติใหม่ไร้การรวมตัวของคนเป็นจ านวนมาก โดยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์แบบเดิมโดยใช้จดหมายข่าวองค์กร การส่งข่าว 
ผ่านสื่อมวลชน เช่น สื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์  วิทยุกระจายเสียง ควบคู่ไปกับการเผยแพร่ข้อมูลการสาร
การศึกษาผ่านสื่อสารเครือข่ายสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก เพจ ไลน์ เว็บไซต์  ยูทูบ ไลน์ ข่าวออนไลน์  
การถ่ายทอดสดบน Steam ไปพร้อม ๆ กันอย่างลงตัว ทั้งนี้ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของแต่ละกิจกรรม/
โครงการว่าสมควรที่จะใช้สื่อรูปแบบใดให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด 



 

    โดยใจความส าคัญของการน า PR+NST2 Model โดยใช้“วงจรเดมมิ่ง “PDCA” มาเป็น
เครื่องมือในการบริหารงานประชาสัมพันธ์ให้มีคุณภาพ คือการได้ ติดต่อสื่อสารสองทาง (Two way 
communication) กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างสะดวกสบาย รวดเร็ว ใครก็เป็นผู้ส่งสารได้ทั้งส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ลงสู่สถานศึกษาในสังกัด กลุ่มเป้าหมาย และประชาชน
ทั่วไป และขณะเดียวกันสถานศึกษา กลุ่มเป้าหมาย และประชาชนทั่วไปก็สามารถเป็นผู้ส่งข้อมูลข่าวสารมายัง
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้อย่างรวดเร็ว เพื่อจะได้ร่วมกันพัฒนาการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยมีนักประชาสัมพันธ์เป็นผู้ดูแลระบบ และควบคุมการใช้งานและขยายเครือข่ายให้กว้างขึ้น 
เข้มแข็งขึ้น ก้าวสู่การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 

 

 



วัตถุประสงค์การการพัฒนานวัตกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ผ่านการสื่อสารเครือข่ายสังคม
ออนไลน์  

  1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เผยแพร่และชี้แจง สร้างความนิยมให้สาธารณชนได้รับรู้ถึงบทบาท 
นโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่ งสาธารณชนนั้น ประกอบด้วยสมาชิกขององค์กรและ
ประชาชนนอกองค์กร            
 2. เพื่อสร้างชื่อเสียง และป้องกันชื่อเสียงขององค์กร และสร้างความสัมพันธ์ อันดีให้องค์กรเป็นที่รู้จัก 
ได้รับความไว้วางใจ ยกย่อง ศรัทธา โดยการแสดงเจตนารมณ์ที่ถูกต้อง ตามบรรทัดฐานของสังคม   

  3. เพื่อสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ แสวงหาความร่วมมือและการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในการจัดการศึกษา  

กลยุทธ์การประชาสัมพนัธผ์่านสื่อสังคมออนไลน์  

   เมื่อผู้คนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรในองค์กรและภายนอก  
สามารถเข้าถึงสื่อออนไลน์มากขึ้น และมีส่วนร่วมกับการบริโภคข่าวสารมากขึ้นซึ่งต่างจากเดิม การบริหาร
จัดการเนื้อหาให้สอดคล้องกับกลุ่มผู้รับจึงมีความส าคัญเหมือนเดิม เพียงแต่รูปแบบจะต้องน่าสนใจมากขึ้น 
ดึงดูดคนมากขึ้น เข้าใจง่ายมากขึ้น และเป็นทางการน้อยลง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ ความเข้าใจ 
ที่ถูกต้อง เป็นการปลูกจิตส านึก โน้มน้าวให้เห็นด้วยหรือคล้อยตามกับนโยบาย การด าเนินกิจกรรม/โครงการ
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เพื่อเกิดการยอมรับ สร้างศรัทธา 
และการให้ความร่วมมือกับองค์กร อย่างยั่งยืน โดยมีการวางแผนการด าเนินงานดังนี้ 

   1. การวิเคราะห์บริบท (Context)  
  2. การวิเคราะห์สถานการณ์ (Situation Analysis)  
  3. จัดท าแผนกลยุทธ์ขององค์กร (Corporate Business Plan) และแผนการประชาสัมพันธ์เชิงกล
ยุทธ์ (Public Relations Plan Strategy)  
  4. ก าหนดรูปแบบการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (Communication Strategy)  
  5. ด าเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก (Public Relations Practices)   
  6. ใช้สื่อสังคมออนไลนก์ับการศึกษา (Online Social Media Use Strategy)    
  8. ก าหนดน าเสนอเนื้อหา/ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ (Content Format Strategy)  
  9. ก าหนดกลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ (Engagement Strategy) โดยใช้สื่อแบบผสมผสาน ได้แก่
อินโฟกราฟฟิก แบนเนอร์ ภาพข่าว บทความ วิดิทัศน์ การถ่ายทอดสด โดยมีการการโค้ชค าพูด เป็นสื่อที่สรุป
เนื้อหาหรือประเด็นที่เข้าใจง่าย ผ่านการออกแบบ อาร์ตเวิร์กที่มีสีสันสวยงาม อ่านแล้วสะดุดตา น่าสนใจ 
(ท างานวิชาการให้น่าอ่านน่าสนใจยิ่งขึน้) 
 

 



การด าเนินงานประชาสัมพนัธ์องค์กรภาครัฐในปัจจบุันและอนาคต 

   1.นักประชาสัมพันธ์สามารถน าเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับองค์กรไปยังกลุ่มเป้าหมาย 
ได้โดยตรง โดยสามารถ เลือกช่องทางที่ เหมาะสม กับแต่ละบุคคล ผ่านเครื่องมือสื่อสังคออนไลน์ 
ไม่เฉพาะต้องพึ่งสื่อหลักเพียงอย่างเดียว ไม่ว่าจะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ บทสัมภาษณ์ กิจกรรมต่าง ๆ 
หรือเรื่องราวที่องค์กรได้เผยแพร ่

   2. ข้อมูลข่าวสารที่น าเสนอไปยังกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ จะต้องเชื่อถือได้ เนื่องจากผู้รับสาร 
ในปัจจุบันมีช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารหลากหลายช่องทาง การประชาสัมพันธ์จะต้องไม่เป็นการโฆษณา
ชวนเชื่อเนื่องจากผู้รับสารต้องการมีส่วนร่วมกั บองค์กรมากขึ้น ดังนั้นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร 
ของนักประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันควรเป็นการสื่อสารแบบ 2 ทางเพื่อจะได้รับฟังความคิดเห็นของกลุ่มบุคคล
ต่าง ๆ ที่สะท้อนถึงองค์กร ซึ่งสื่อสังคมออนไลน์ท าให้ข้อมูลข่าวสารทางการประชาสัมพันธ์สามารถน ากลับมา
เผยแพร่ได้อีกครั้งแม้ว่าจะผา่นมาหลายปี 
   3.ให้ความส าคัญในการวางกรอบกลยุทธ์ทางการสื่อสารที่แข็งแกร่ง โดยองค์กรที่ประสบ
ความส าเร็จส่วนใหญ่ มีความชัดเจนในการสื่อสาร และมีความสามารถในการขับเคลื่อนเนื้อหา ประเด็นที่บ่ง
บอกความเป็นตัวตนขององค์กรออกมาได้ และจากการเติบโตของสื่อสังคมออนไลน์ที่พัฒนาเป็นช่องทาง  
และเครือข่ายที่มีอัตราของจ านวนผู้บริโภคเมื่อเทียบกับสื่ออื่น ๆ ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ได้ผล
มากกว่าในเชิงการรับรู้ อีกทั้งยังสามารถกระตุ้นเชิงพฤติกรรม ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมต่อการแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นเรื่องราวต่าง ๆ ได้ ส่งผลให้องค์กรสามารถรับรู้ถึงการพัฒนาแนวทางการสื่อสารให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์องค์กร
จ าเป็นต้องใช้การสื่อสารทั้งกระบวนการสื่อสารเป็นหลักในการด าเนินการ อันประกอบด้วย 
   1. องค์กรผู้ส่งสาร (sender) องค์กรแต่ละแห่งต่างมีความพยายามในการส่งสารไปยัง
กลุ่มเป้าหมายและสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นองค์กรต้องมีความชัดเจนในเรื่องของคุณลักษณะเฉพาะ 
ขององค์กรภาพลักษณ์ จุดแข็ง/จุดอ่อน โอกาส/อุปสรรค สิ่งใดที่จะส่งเสริมภาพลักษณ์ให้มั่ นคงแข็งแรง  
การมีแนวทางแก้ไข รับมือกบัสิง่ที่ไม่คาดคิด กลยุทธ์การวางแผนองค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
   2. เนื้อหาที่ใช้ในการสื่อสาร (message) ข่าวสารและเนื้อหาที่น าเสนอมีผลต่อภาพลักษณ์
ขององค์กร และการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้นการก าหนดประเด็นต่าง ๆ (content) ในสื่อสังคมออนไลน์
จะต้องมีความกระชับ เข้าใจง่าย ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร  
   3. สื่อและช่องทางการสื่อสาร (media/channel) ในกระบวนการสื่อสารนั้น ขั้นตอน 
และรูปแบบการถ่ายทอดเนื้อหาหรือข่าวสารจากผู้ส่งไปยังผู้รับทั้งที่เป็นการสื่อสารทางตรงและทางอ้อม 
ผ่านการประชาสัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์ มักมุ่งเน้นเพื่อสร้างฐานลูกค้าใหม่การรักษาฐานลูกค้าเดิม  
การเพิ่มความถี่ การสร้างการยอมรับในการมีส่วนร่วมของสังคม การส่งเสริมภาพลักษณ์ การยอมรับฟังความ
คิดเห็นของสาธารณชนในรูปแบบการสื่อสารแบบสองทาง (two-way communication) 
   4. ผู้รับสาร (receiver) ซึ่งถือได้ว่าผู้รับสารมีอิทธิพลต่อกระบวนการสื่อสาร เพราะจะ
น าไปสู่กระบวนการตัดสินใจ ซึ่งผู้รับสารสามารถจ าแนกได้หลากหลายกลุ่ม ทั้งผู้รับสารภายในและภายนอก
องค์กร ซึ่งการท าประชาสัมพันธ์ต้องยึดหลัก ความน่าเชื่อถือ ความจริงใจ และจะน ามาสู่ความเชื่อมั่น 
ตลอดจนการสนับสนับสนุน ส่งเสริมองค์กร ในที่สุด 



 

การผลิตและเผยแพรส่ื่อเพือ่การประชาสัมพันธ ์

1.ขั้นตอนวิเคราะห์ข้อมูล สภาพ ปัญหา ด้านการประชาสัมพันธ์เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
2.สร้างความตระหนักถึงความจ าเป็นในการสร้างเครือข่ายประชาสมพันธ์ โดยพิจารณาบุคคล/

กลุ่มเป้าหมาย ที่จะเข้ามาเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์ร่วมกัน   
3. วางแผน ก าหนดแนวทางการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ โดยมีการจัดท าคู่มือเพื่อให้มีการปฏิบัติงาน

ไปในทิศทางเดียวกัน 
 4.ท างานเชิง Matrix เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงทุกหน่วยงาน ทุกมิติ โดยไม่ต้องน าบุคลากรมารวมกัน 
แต่เน้นการประสานงานร่วมกัน มีการแชร์ข้อมูลข่่าวสารร่วมกันเพื่อให้เกิดพลัง เชื่อมโยง และกระจายข่าวสาร
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ก้าวสู่ระบบราชการแบบ 4.0 
การด าเนินงานตามขั้นตอน 

1. ผู้บริหารระดับสูงให้นโยบายและสั่งการ หรือผู้อ านวยการกลุ่มต่าง  ๆ ให้ข้อมูล และขอความ
อนุเคราะห์ในการผลิตและเผยแพร่สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

2. นักประชาสัมพันธ์ศึกษาและวิเคราะห์เพ่ือผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

                 2.1 ก าหนดประเด็น/หัวข้อ เพื่อผลิตสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  

                 2.2 เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอก เช่น ผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
ผลการด าเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ ผลการ
บรรยาย การประชุม การสัมมนาของผู้บริหาร  รวมถึงการเก็บข้อมูลภายนอกจากสถานศึกษาในสังกัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ผู้บริหารตลอดจนรวบรวมสาระที่เกี่ยวกับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จากสื่อต่าง ๆ เป็นต้น  
              2.3 วิเคราะห์ และสังเคราะหข์้อมูลเพื่อผลิตและเผยแพร่สือ่เพ่ือการประชาสัมพันธ์ เชิงรุก 
  3. นักประชาสัมพันธ์ก าหนดวิธีการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ว่าสามารถท าการผลติสื่อได้เอง
เพียงล าพัง หรือดึงเครือข่ายประชาสัมพันธ์เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ พร้อมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบ 

4. นักประชาสัมพันธ์ท าหนังสือขออนุมัติ และเสนอวิธีการผลิตต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ตามขั้นตอน  

5. นักประชาสัมพันธ์ด าเนินการผลิตต้นฉบับสื่อในรูปแบบต่างๆ โดยเริ่มจากการรวบรวมข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ คือ นโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 2 ภารกิจของผู้บริหาร ข้อมูลกิจกรรม/โครงการและภารกิจของกลุ่มต่าง ๆ มาวิเคราะห์ หรือน าข้อมูลที่
แสวงหามาเพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยก าหนดประเด็น รูปแบบและเทค โนโลยีในการน าเสนอ  
พร้อมทั้งก าหนดช่องทางและความถี่ในการเผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกไม่ว่าเฟซบุ๊ก เพจ ไลน์ ยูทูบ เว็บไซต์ 



ข่าวออนไลน์ การถ่ายทอดสด หรืออาจจะใช้การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสารมวลชน  
ไม่ว่าจะเป็น วิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายสียง หนังสือพิมพ์ เป็นต้น จากนั้นนักประชาสัมพันธ์ด าเนินการใน
กระบวนการผลิตสื่อ โดยการเขียนข่าว เขียนบทความ (คอลัมน์ข่าว) ท าจดหมายข่าว อินโฟกราฟิก แบนเนอร์
เขียนบทสคริปต์ ตัดต่อวิดิทัศน ์เป็นต้น ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทและคุณสมบัติของแต่ละสื่อ  

6. ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและกระบวนการผลิตก่อนการเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมาย 

6.1 ถ้าเนื้อหาและกระบวนการผลิตถูกต้อง ให้ปฏิบัติตามข้อ 7 

6.2 ถ้าต้องมีการปรับและแก้ไข ต้องกลับไปให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบและปรับ/แก้ไข
ใหม่อีกครั้งหนึ่ง  

  7.นักประชาสัมพันธ์น าสื่อประชาสัมพันธ์ที่ผลิตได้เผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมาย และสาธารณชนผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก เพจ ไลน์ เว็บไซต์ ยูทูบ ไลน์ ข่าวออนไลน์ การถ่ายทอดสดบน Steam และผ่าน
สื่อมวลชนทั้งสื่อวิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่น ๆ เช่น จดหมายข่าวองค์กร แผ่นพับ 
ไวนิล ตลอดจนสื่อบคุคลซึ่งนักประชาสัมพันธ์และบุคลากรในองค์กรท าหน้าที่เป็นสื่อกลาง 

  8. นักประชาสัมพันธ์ ประเมินผลประสิทธิภาพการผลิตและประสิทธิผลในการเผยแพร่สื่อเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ตามข้อก าหนด โดยเทียบเคียงผลการประชาสัมพันธ์กับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายว่าเกิด
ประโยชน์และเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่ พร้อมรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร 
และกลุ่มเป้าหมาย เพื่อน าผลการติดตามประเมินผลมาใช้ในการพิจารณา ก าหนดวิธีการผลิต และเผยแพร่สื่อ
เพื่อการประชาสัมพันธ์ในครั้งต่อไป         
 9.ในกรณีการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจ ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษานครศรี ธรรมราช เขต 2 และคณะกรรมการประชาสัมพันธ์   
ให้ค าปรึกษา แนะน า วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เพื่อให้นักประชาสัมพันธ์ได้ด าเนินการต่อไปในขั้นตอนที่ 1-8 
ต่อไป  

ผลการด าเนนิการประชาสัมพันธ์จากการใช้นวัตกรรมการประชาสัมพนัธเ์ชิงกลยุทธ์ผ่านการสื่อสาร 
เครือข่ายสังคมออนไลน์   

    หลังจากที่มีการน านวัตกรรม โดยยึดหลักการด าเนินงานจาก PR+NST2 Model มาใช้ ส่งผล
ให้การด าเนินงานประชาสัมพันธ์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีการ
พัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ส าคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ให้มีประสิทธิภาพและประสบ
ความส าเร็จตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถพัฒนากระบวนการ
ประชาสัมพันธ์และน าไปต่อยอดในการจัดท าสื่อการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยเพื่อให้มี
ความแปลกใหม่ น่าสนใจ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน ต่อไป โดยสามารถจ าแนกประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับ
กลุ่มต่าง ๆ ได้ดังนี้    

 



 

 ประโยชน์ต่อส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   จากการน านวัตกรรมมาใช้ส่งผลให้การด าเนินงานประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีผลการประเมินมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประเด็นการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา อยู่ในระดับดีมาก 
(อ้างอิงจาก ) และมีผลตอบรับจากกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็น การได้รับค านิยมจากผู้บริหารระดับสูง สพฐ.ที่มาตรวจ
ราชการ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจน
ประชาชนทั่วไปอยู่ในระดับดีเยี่ยม (อ้างอิงจาก แบบส ารวจความพึงพอใจ) นอกจากนี้ในทุกกิจกรรม/โครงการที่
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้รับการ
เผยแพร่ผ่านสื่อสารมวลชนอย่างแพร่หลาย พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างน่าสนใจ เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพจากกลุ่มเป้าหมาย
เป็นอย่างดียิ่ง  
ประโยชน์ต่อสถานศึกษา 
   สถานศึกษาได้ใช้ประโยชน์จากการน านวัตกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ผ่านการสื่อสาร
เครือข่ ายสั งคมออนไลน์  มาใช้  โดยมีการเผยแพร่ ส่ งข้อมูลข่ าวสารเพื่ อสร้ างการรับรู้ รั บทราบแก่ 
ครู นักเรียน พ่อแม่ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง ครบถ้วน นอกจากนี้มีการจัดท าสื่อการ
เรียนการสอนสอดคล้องกับการศึกษายุค 4.0 ที่มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ ในการจัดการเรียนการสอน 
โดยการถอดบทเรียน และการอบรมพัฒนา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยนักประชาสัมพันธ์ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง 
ประโยชน์ต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปรับพฤติกรรมการสื่อสาร ทั้งในนามผู้ส่งสารและผู้รับสารให้
ก้าวทันโลกเทคโนโลยสีมัยใหม่มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการเผยแพร่ 
เพื่อสร้างการยกย่องเชิดชูได้อย่างแพร่หลายทั้งผ่านสื่อสารมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีการน าเสนอผลงานใน
รูปแบบใหม่ที่น่าสนใจ เป็นการสร้างจุดแข็งในการปฏิบัติงานโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยมาขับเคลื่อนการด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ 
ประโยชน์ต่อนักเรียน 
   นักเรียนได้เรียนรู้ประโยชน์จากการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันและสร้างสรรค์ โดยนัก
ประชาสัมพันธ์ได้ส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ถูกต้องแก่นักเรียนผ่านกระบวนการจัด
กิจกรรมร่วมกับองค์สื่อ ส่งผลให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ 
เป็นสื่อในการศึกษาหาความรู้ สามารถออกแบบ จัดท าสื่อการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและเข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศ 
ประโยชน์ต่อสาธารณชน  
   กลุ่มเป้าหมายและสาธารณชนทั่วไป รับทราบข้อมูลข่าวสาร และการด าเนินงานตามกิจกรรม/
โครงการ ผลงานเด่นของครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนนักเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้อย่างรดเร็ว ได้รับรู้รับทราบความเคลื่อนไหวทางการศึกษาของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 อย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง  



 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ให้ประสบความส าเร็จ ภายใต้การ
ขับเคลื่อน PR+ NST2 Model 

  จากที่ Deirdre Breakenridge (2008, p. 257) กล่าวถึงการวางแผนการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ 
ให้ประสบความส าเร็จในยุค PR 2.0 ซึ่งผู้เขียนได้น าแนวทางดังกล่าวมาปรับให้เข้ากบัยุคสมัยในปัจจุบัน ในการ
ด าเนินงานผา่นสื่อสังคมออนไลน์ ดังนี ้ 

  1. นักประชาสัมพันธ์ในองค์กรภาครัฐต้องให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์แบบเดิมและการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์อยา่งสมดุล เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเปา้หมายขององค์กรได้อยา่งครอบคลุม  

  2.นักประชาสัมพันธ์ควรอัพเดตข้อมูลใหม่ ๆ หรือปรับปรุงข่าวสารจากสื่ อเดิมให้มีความทันสมัย 
และเหมาะสมกับสื่อสังคมออนไลน์อย่างสม ่าเสมอ รวมถึงมีการปรับปรุง ระบบสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต 
ให้พร้อมใช้อยูเ่สมอ  

  3. นักประชาสัมพันธ์ต้องค านึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายที่องค์กรต้องการสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน ์และด าเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์ที่ก าหนด   
 4. การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์จะต้องให้กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มี
โอกาสแสดงความคิดเห็นและสื่อสารแบบมีปฏิสัมพันธ์กับองค์กร  

  6. นักการประชาสัมพันธ์ควรให้ความส าคัญกับข้อมูลในการประชาสัมพันธ์เกี่ ยวกับองค์กร 
โดยพิจารณาถึงความต้องการข้อมูลที่น าเสนอผา่นสื่อสังคมออนไลนว์่าตอบโจทย์ต่อกลุ่มเป้าหมายหรือไม ่

  7. การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์จะช่วยให้องค์กรสามารถเก็บข้อมูลต่าง ๆ ได้ และเป็น
โอกาสที่จะช่วยเพิ่มการเข้าถึงเนื้อหาสารขององค์กรให้กับกลุ่มเป้าหมายไดซ้้ า และตลอดเวลา 

  8. รูปแบบการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของแต่ละองค์กรอาจมีความแตกต่างกัน 
ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนั้นควรมีการจัดรูปแบบการประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการข้อมูล 
ให้สอดคล้องกับองค์กรมากที่สุด 

   ซึ่งจะเห็นได้ว่าหากองค์กรภาครัฐเร่งพัฒนาการประชาสัมพันธ์ในทุกด้าน ให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยความรวดเร็ว ภายใต้การประชาสัมพันธ์
เชิงกลยุทธ์ผ่านการสื่อสารเครือข่ายสังคมออนไลน์ จะส่งผลให้การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร 
เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง ต่อเนื่อง ทันเวลา ทันสถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต อันจะเกิดภาพลักษณ์
ที่ดีแก่องค์กรอย่างเป็นรูปธรรม กลุ่มเป้าหมายก็มีความเชื่อถือ ศรัทธา ให้การสนับสนุนส่งเสริมอย่างยั่งยืน 
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