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การศึกษารายงานโครงการเฉพาะบุคคลเรื่อง “การประชาสัมพันธของกองทัพเรือในชวง 
วิกฤตการณฺอุทกภัย พ.ศ.2554” ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของ และ 
การสัมภาษณแบบเจาะลึก ผูบริหารการประชาสัมพันธ และผูปฏิบัติการจากศูนยประชาสัมพันธ 
ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ แบงเปนหนวยปฏิบัติงานหลักและหนวยสนับสนุนการปฏิบัต ิ
งาน ซ่ึงการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงรูปแบบกระบวนการดําเนินงานประชาสัมพันธ 
ของกองทัพเรือ ท้ังในภาวะปรกติและในภาวะวิกฤตการณอุทกภัย พ.ศ. 2554   
  ไดผลการวิจัยดังนี้ 
  1.การประชาสัมพันธของกองทัพเรือในชวงปรกติ 

1.1 การประชาสัมพันธของกองทัพเรือ มีสํานักงานเลขานุการกองทัพเรือเปน 
หนวยงานหลักในการดําเนินงานการประชาสัมพันธภาพรวมท้ังหมดของกองทัพเรือ รวมไปถึงสวน 
ประชาสัมพันธสวนยอยอยูในทุกหนวยข้ึนตรงท้ัง 36 หนวยของกองทัพเรือ โดยการประชาสัมพันธ 
สวนยอยท่ีมีบทบาทสําคัญในการชวยเสริมการประชาสัมพันธในภาพรวมคือ การประชาสัมพันธ 
ของกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เพราะวาทางกรมมีภารกิจการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับภาค 
ประชาชนและหนวยงานภายนอกอ่ืน ๆ โดยตรง ท้ังนี้ยังมีการดําเนินการในสวนของวิทยุ หรือ 
ท่ีเรียกกันวา กิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ ปฏิบัติงานโดยกองวิทยุกระจายเสียงกรมสื่อสาร 
และเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือภายใตการบริหารของคณะกรรมการบริหารกิจการวิทยุ 
กระจายเสียงทหารเรือ (กบว.ทร.) 
   1.2 การกําหนดแผนการประชาสัมพันธของกองทัพเรือนั้น สํานักงานเลขานุการ 
กองทัพเรือโดยกองประชาสัมพันธเปนผูรับผิดชอบ มีการดําเนินงานรวมกันตามความสัมพันธและ 
ลําดับข้ันของตําแหนง ดังนี้ เลขานุการกองทัพเรือ รองเลขานุการกองทัพเรือ ผูอํานวยการกอง 
ประชาสัมพันธ หัวหนาแผนกแผนและโครงการ ท้ังนี้ตองเปนไปตามนโยบายของผูบังคับบัญชา 
ระดับสูง คือ ผูชวยเสนาธิการทหารเรือฝายกิจการพลเรือน รองเสนาธิการทหารเรือ(3) เสนาธิการ 
ทหารเรือ และผูบัญชาการทหารเรือ 
  1.3 มีการประชาสัมพันธมีการใชสื่อทุกแขนงท้ังสื่อภายในและสื่อภายนอก โดย 
สื่อท่ีมีประสิทธภาพมากท่ีสุด คือสื่อสารทางโทรทัศน และสื่อท่ีมีประสิทธิภาพนอยท่ีสุด คือ เสียงตาม 
สาย ท่ีออกอากาศภายในกองทัพเรือ เนื่องจากออกอากาศแตในวงแคบและไมสามารถยอนกลับ 
ไปฟงใหมได 
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  1.4 การประเมินผลการทํางานของสื่อจะใชวิธีการดูการตอบของสื่อมวลชนท่ีทาง 
กองทัพเรือไดสงขาวแจก หรือจดหมายเชิญทําขาวใหวาไดรับความสนใจและมีการเผยแพรมาก 
นอยเพียงใด นอกจากนั้นยังใชวิธีการดูความนิยมจากปฏิกิริยาผูรับสื่อ เชน ในสื่อสิ่งพิมพวามีการ 
แจกไมพอ ขอเพ่ิมหรือไมอยางไร สําหรับดานกิจการวิทยุกระจายเสียง ทางผูประกอบการรวม 
จะใหบริษัท เอซีเนลสัน ประเมินความนิยมของคลื่นวิทยุ ไดแก FM 88.5 FM 93 และ FM 106 
สวนคลื่นอ่ืนๆ ท่ีออกอากาศท่ัวตามตางจังหวัดนั้น ไมคอยไดสํารวจ 
  1.5 ปญหาและอุปสรรคท่ีพบ จะเปนในเรื่องของงบประมาณไมเพียงพอ อุปกรณ 
ท่ีไมทันสมัย รวมไปถึงการขาดบุคลากรและกําลังพลท่ีมีความรูเฉพาะดาน  การขาดงานวิจัย และ 
ปญหาทางดานสายบังคับบัญชาท่ียาวทําใหเกิดความไมคลองตัว 
 
 2.การประชาสัมพันธของกองทัพเรือในชวงวิกฤตการณอุทกภัย พ.ศ.2554 

2.1 มีลักษณะคลายกับในชวงภาวะปรกติ ท้ังนี้ไดมีการสั่งอยางเปนทางการจาก 
ศูนยบรรเทาสาธารณภับกองทัพเรือ (ศบภ.ทร.) ใหจัดตั้งศูนยประชาสัมพันธ ศบภ.ทร. โดยใหมี 
สํานักงานเลขานุการกองทัพเรือเปนหนวยปฏิบัติหลักและใหกรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กองทัพเรือ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ คณะกรรมการบริหารกิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ 
(กบว.ทร.) เปนหนวยสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนยประชาสัมพันธ ศบภ.ทร. สําหรับในการ 
ปฏิบัติงานก็ทําคลายเดิมเพียงแตในตัวเนื้อหาจะเปนเรื่องของภาวะวิกฤตการณอุทกภัย สวนการ 
ปฏิบัติการท่ีเพ่ิมเติมคือ การประสานกับหนวยปฏิบัติเพ่ือจัดสื่อเขาไปทําขาวตองทําใหเร็วและทัน 
ตอเหตุการณ ในสวนของกิจการวิทยุกระจายเสียง ชวงเวลารายการของกองทัพเรือก็จะเปนการให 
ขอมูลขาวสารเกียวกับเหตุการณอุทกภัย โดยจะมีท่ีพิเศษคือ คลื่น FM 106 จะปรับรายการ 
ท้ังหมดใหเปนการดําเนินการรายการสถานการณขาวตามชอง 3 

2.2 ผูมีสวนในการกําหนดแผนการประชาสัมพันธคือคนกลุมเดิม เพียงแตมีการเพ่ิม 
ตําแหนงทางศูนยประชาสัมพันธ ศบภ.ทร.เขาไป ไดแก เลขานุการกองทัพเรือ รับผิดชอบเปน 
หัวหนาศูนยประชาสัมพันธ ศบภ.ทร. และมีผูชวยเสนาธิการทหารเรือฝายกิจการพลเรือน รอง 
เสนาธิการทหารเรือ เสนาธิการทหารเรือเปนผูบังคับบัญชาในฐานะสวนอํานวยการของ ศบภ.ทร. 
โดยมีผูบัญชาการทหารเรือ เปนผูบัญชาการศบภ.ทร. 

2.3 สื่อท่ีมีประสิทธิภาพ เปนอันดับแรกคือวิทยุ รองลงมาคือโทรทัศน และมีสื่อใหม 
เพ่ิมเติมคือ โซเชียลมีเดีย โดยใชเฟสบุคเปนสื่อแชรขาวไปถึงกลุมท่ีเปนพันธมิตรของกองทัพเรือ 

2.4 ปญหาและอุปสรรค คลายกับในตอนภาวะปรกติ คือ ขาดอุปกรณท่ีทันสมัย 
รวมไปถึงกําลังพล และปญหาทางดานสายบังคับบัญชาท่ียาวทําใหเกิดความไมคลองตัว ท้ังนี้มี 
ปญหาท่ีเพ่ิมเติมข้ึนมา คือ ปญหาดานการสื่อสารใหผูประสบอุทกภัยในการไมสามารถใหความ 
ชวยเหลือไดทันที และปญหาการใชเว็บไซตหลักของกองทัพเรือประชาสัมพันธขอมูลสําคัญในชวง 
อุทกภัยยังดําเนินการไมเต็มท่ีเทาท่ีควร 

2.5 แนวทางในการดําเนินงานประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตในอนาคตคือ ยึดหลัก 
ประชาสัมพันธอยางรวดเร็ว ขอมูลชัดเจน เขาถึงกลุมเปาหมาย การวิเคราะหวิจัยผลตอบรับเพ่ือ 
ปรับปรุงใหการทํางานมีประสิทธิภาพ การเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร เชน การอบรมใหเปนดีเจ 
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การจัดทําวิทยุ on mobile และการปฏิบัติตามแผนท่ี กสทช.ใหใชในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุ 
ฉุกเฉิน  
 
คําสําคัญ : การดําเนินงานประชาสัมพันธในภาวะวิกฤต, การดําเนินงานประชาสัมพันธ, 
การส่ือสารในภาวะวิกฤต, วิกฤตการณอุทกภัย พ.ศ.2554, ศูนยบรรเทาสาธารณภัย 
กองทัพเรือ (ศบภ.ทร) 

 
 

บทนํา 
 
ท่ีมาและความสําคัญ 

ในปพ.ศ.2554เปนปท่ีประเทศไทยไดประสบปญหาอุทภัยอยางหนักเปนประวัติการณ 
โดยเริ่มตั้งแตปลายเดือนกรกฎาคมและสิ้นสุดเม่ือวันท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2555 (แตการฟนฟู 
ยังคงมีมาอยางตอเนื่อง) ซ่ึงอุทกภัยในครั้งนี้ไดสรางความเดือดรอนใหแกประชาชนคนไทยในหลาย 
พ้ืนท่ีเปนจํานวนมาก ธนาคารโลกประเมินมูลคาความเสียหายสูงถึง 1.44 ลานลานบาท มีพ้ืนท่ี 
 ไดรับผลกระทบและประกาศเปนพ้ืนท่ีประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย) รวมท้ังสิ้น 65 จังหวัด 684 
อําเภอ 4,920 ตําบล 43,636 หมูบานราษฎรไดรับความเดือดรอน 4,086,138 ครัวเรือน 13,595,192 
คน มีผูเสียชีวิต 815 ราย (44 จังหวัด) สูญหาย 3 คน (จ.แมฮองสอน 2 ราย จ.อุตรดิตถ 1 ราย) 
บานเรือนเสียหายท้ังหลัง 2,329 หลัง บานเรือนเสียหายบางสวน 96,833 หลัง 
พ้ืนท่ีการเกษตรคาดวาจะไดรับความเสียหาย 11.20 ลานไร ถนน 13,961 สาย ทอระบายน้ํา 777 แหง 
ฝาย 982 แหง ทํานบ 142 แหง สะพาน/คอสะพาน 724 แหง บอปลา/บอกุง/หอย 231,919 ไร 
ปศุสัตว 13.41 ลานตัว น้ําทวมนิคมอุตสาหกรรม 7 แหงในจังหวัดอยุธยาและปทุมธานี 
ประเมินความเสียหายของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอยูท่ี 2.4 แสนลานบาท โรงงานนอกนิคม 
อุตสาหกรรมอยูท่ี 2.4 แสนลานบาทอุทกภัยครั้งนับวาเปน อุทกภัยครั้งรายแรงท่ีสุดท้ังในแงของ 
ปริมาณน้ํา จํานวนผูไดรับผลกระทบ และความเสียหายทางเศรษฐกิจ 

อุทกภัยครั้งนี้เริ่มข้ึนตั้งแตวันท่ี 25 กรกฎาคม 2554 เม่ือพายุหมุนนกเตน (NOCK-
TEN) ข้ึนฝงทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม สงผลใหเกิดฝนตกหนักทางภาคเหนือและภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและเกิดอุทกภัยในหลายจังหวัด ภายในระยะเวลาไมนาน 
อุทกภัยก็ลุกลามมาสูจังหวัดในภาคกลางตามเสนทางการไหลของน้ํา โดยเฉพาะพ้ืนท่ี จังหวัด 
นครสวรรค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี และกรุงเทพมหานคร 
โดยมวลน้ํา ท้ังหมดท่ีทวมอยูตามพ้ืนท่ีตางๆ ประเมินวามีจํานวนถึง 10,000 ลานลูกบาศกเมตร 
การระบายน้ําท้ังหมดลงสูทะเล จะตองใชแมน้ําเจาพระยา แมน้ําบางปะกง แมน้ําทาจีนรวมท้ัง 
คลองตางๆ ทางฝงตะวันออกและฝงตะวันตกของกรุงเทพฯ เปนเสนทางหลัก 

 ในอุทกภัยครั้งนี้ตองอาศัยความรวมมือจากหลายฝายท้ังจากภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชนในการท่ีจะฝาวิกฤตอันใหญหลวงครั้งนี้ไปได กองทัพเรือ ถือเปนหนวยงานหนึ่ง 
จากภาครัฐท่ีมีบทบาทสําคัญในการเขารวมมือแกไขวิกฤตการณครั้งนี้ อันถือเปนภารกิจท่ีสําคัญ 
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ยิ่งอีกภารกิจของกองทัพเรือ ในการท่ีจะสนับสนุนการรักษาความม่ันคง ความสงบเรียบรอยภาย 
ในประเทศและชวยเหลือประชาชน ท้ังนี้ รัฐบาลไดจัดตั้งศูนยปฏิบัติการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย 
(ศปภ.) ข้ึนเพ่ือรับผิดชอบการดําเนินการชวยเหลือประชาชนประชาชนผูประสบอุทกภัยในภาพ 
รวมและมอบหมายใหกระทรวงกลาโหม โดยศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพไทย (ศบภ.ทท.) เปน 
หนวยสนับสนุนกําลังพลและยุทโธปกรณในการแกไขปญหาตามท่ีศูนยปฏิบัติการชวยเหลือผู 
ประสบอุทกภัย (ศปภ.) รองขอโดนมีศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก (ศบภ.ทบ.) ศูนยบรรเทา 
สาธารณภัยกองทัพเรือ (ศบภ.ทร.) และศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ (ศบภ.ทอ.) ซ่ึงเปน 
หนวยรองของศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพไทยเปนผูดําเนินการ 

ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ (ศบภ.ทร.) มีภารกิจในการปฏิบัติ ภารกิจ ปองกัน 
แกไข บรรเทาและชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ และสาธารณภัย ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ 
กองทัพเรือ หรือพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีกองทัพเรือมอบหมาย เพ่ือใหชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
และของรัฐมีความปลอดภัยจากภัยพิบัติและสาธารณภัย  รวมท้ังสนับสนุนการ  ฟนฟูบูรณะ ตาม 
ท่ีไดรับการรองขอตาม โดยกองทัพเรือในสวนของศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ไดปฏิบัติใน 
พ้ืนท่ีตอไปนี้ 

- พ้ืนท่ีจังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงหบุรี จังหวัดลพบุรี และจังหวัดปทุมธานี 
- พ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล  

- พ้ืนท่ีในกรุงเทพ จํานวน 16 เขต ไดแก เขตบางนา ตลิ่งชัน ภาษีเจริญ 
  หนองแขม บางพลัด บางกอกใหญ บางกอกนอย คลองสาน ธนบุรี    
  จอมทอง ราษฎรบูนณะ บางขุนเทียน บางแค ทวีวัฒนา ทุงคร ุ   
  และบางบอน 
-  พ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรี ไดแกพ้ืนท่ี เกาะเกร็ด บางกรวย 
-  พ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐม ไดแกพ้ืนท่ีอําเภอพุทธมณฑล 

 - พ้ืนท่ีบริเวณสองฝงแมน้ําเจาพระยาและลําคลองท่ีเรือเขาถึง ระหวางสะพาน 
พระราม 4   ถึงปากแมน้ําเจาพระยา จังหวัดสมุทรปรการ 

-  พ้ืนท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับการรองขอและการสั่งการจากศูนยปฏิบัติการกองทัพเรือ 
(ศปก.ทร.) 
   การปฏิบัติการครั้งนี้ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือไดจัดกําลังพลของหนวย 
เฉพาะกิจ ไดแก หนวยเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางบก (ฉก.บภ.ทางบก) หนวยเฉพาะกิจ 
บรรเทาสาธารณภัยทางน้ํา (ฉก.บภ.ทางน้ํา) หนวยเฉพาะกิจซอมบํารุงกองทัพเรือ (ฉก.ซบ.ทร.) 
และหนวยตางๆในการแกไขปญหาอุทกภัยและชวยเหลือประชาชนรวมท้ังสิ้น 4,323 นาย 

การสรางความสัมพันธ และความเขาใจอันดีกับกลุมประชาชน ผูปฏิบัติงานและ 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ องคกรตองมีจุดมุงหมายท่ีแนชัด สื่อสารใหเหมาะสม มิฉะนั้นสังคมก็จะ 
ไมทราบวา องคกรไดทําอะไรไปบาง มีการดําเนินงานอยางไร ถาองคกรทําใหกลุมประชาชน 
ผูปฏิบัติงานและหนวยงานท่ีเก่ียวของมีความรูสึกท่ีดี นิยมศรัทธา ใหความรูความเขาใจท่ีดีเกิดข้ึน 
ตอองคกรได ผลท่ีตามมาก็คือ ภาพลักษณท่ีดีขององคกรซ่ึงจะสามารถทําให เกิดความไววางใจ 
ศรัทธา ยอมรับ และใหความรวมมือ สนับสนุนในท่ีสุด 
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กองทัพเรือจึงไดใชการประชาสัมพันธเพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจ เพ่ือกอใหเกิด 
ความสัมพันธอันดี และสรางภาพลักษณท่ีดี แกกําลังพลของกองทัพเรือ ประชาชนทุกสาขาอาชีพ 
องคกรและสถาบันตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือตางๆ ของกองทัพเรือ 

ดังนั้นกองทัพเรือภายใตวิสัยทัศนท่ีวา “กองทัพเรือจะเปนกองทัพเรือชั้นนําในภูมิภาค 
ดวยขนาดกําลังรบท่ีสมดุล ทันสมัย ภายใตการบริหารจัดการท่ีเนนคุณภาพเปนสําคัญ” จึงไมได 
ละเลยท่ีจะใหความสําคัญ ในการจะวางยุทธศาสตร เก่ียวกับการประชาสัมพันธและภาพลักษณ 
ลงไปในแผนยุทธศาสตรกองทัพเรือดวย จึงไดใสไวในแผนยุทธศาสตรดานการกิจการพลเรือนโดย 
ในสวนของการประชาสัมพันธภาพลักษณในแผนยุทศาสตรกองทัพเรือ พ.ศ.2551-2554 มีเนื้อ 
ความวา “เผยแพรภาพลักษณท่ีดี และบทบาทหนาท่ีของ กองทัพเรือ ใหปรากฏสูสายตา 
ประชาชน รวมท้ังแสวงหาแนวรวม พันธมิตร ท้ังภาครัฐ เอกชนและประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหเขามา 
มีสวนรวมในการสนับสนุนการดําเนินงานของ กองทัพเรือ” 

ผูบัญชาการทหารเรือจึงมีนโยบายในการ “เสริมสรางและเผยแพรภาพลักษณของ 
กองทัพเรือ ใหเปนท่ีเชื่อถือ ยอมรับ และเลื่อมใสศรัทธา” เปนหนึ่งในนโยบายดานกิจการพลเรือน 

แผนการดําเนินงานประชาสัมพันธของกองทัพเรือมีขอบเขตดังนี้ 
 1.การนาวิกสนเทศ ดําเนินการใหความรู ความเขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติงาน ภารกิจ 
กิจกรรมตาง ๆ และเสริมสรางความสัมพันธอันดีตอกําลังพลภายในกองทัพเรือ เพ่ือใหกําลังพลมี 
ขวัญและกําลังใจพรอมท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 2.การประชาสนเทศ  ดําเนินการเผยแพรขอมูล ขาวสาร ผลงาน ภารกิจของกองทัพ 
เรือโดยเฉพาะดานการเตรียมกําลังกองทัพเรือในการคุมครองและรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเ
ล และกา รสนับสนุนในการพัฒนาประเทศ รวมท้ังกิจกรรมตาง ๆ ของกองทัพเรือท่ีไดดําเนินการ 
เพ่ือประโยชนแกสาธารณะ เพ่ือใหประชาชนท่ัวไปมีความรู ความเขาใจ มีภาพลักษณท่ีดี 
และตระหนักถึงความสําคัญ รวมท้ังใหความรวมมือสนับสนุนในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือ 

3.การสื่อสารมวลชนสัมพันธ ดําเนินการสรางความสัมพันธ และความเขาใจอันดี 
กับสื่อมวลชนทุกแขนง ในอันท่ีจะเผยแพรขาวสาร ผลงาน ภารกิจตาง ๆ ของกองทัพเรือออกสู 
ประชาชนท่ัวไปไดรับทราบ เพ่ือผลการปฏิบัติงานและการประสานงานเพ่ือใหเกิดประโยชนอยาง 
สูงสุดแกกองทัพเรือ 
  

สําหรับภาวะวิกฤตการณอุทกภัย พ.ศ.2554 นั้น ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ 
(ศบภ.ทร.) ไดจัดศูนยประชาสัมพันธ ศบภ.ทร. ข้ึน โดยมีสํานักงานเลขานุการกองทัพเรือ เปน 
หนวยปฏิบัติหลัก และใหกรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองทัพเรือ กรมกิจการพลเรือน 
ทหารเรือ คณะกรรมการบริหารกิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ (กบว.ทร.) เปนหนวยสนับสนุน 
การปฏิบัติงานของไดจัดศูนยประชาสัมพันธ ศบภ.ทร.  โดยมีเลขานุการกองทัพเรือ ทําหนาท่ีเปน 
ผูอํานวยการไดจัดศูนยประชาสัมพันธ ศบภ.ทร.  มีหนาท่ีประชาสัมพันธการชวยเหลือประชาชนท่ี 
ประสบสาธารณภัยตาง ๆ ตามท่ีศูนยประสานและสนับสนุนขอมูลแจงเตือนภัย ศูนยบรรเทา 
สาธารณภัยกองทัพเรือ รวมท้ังหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของจะประสาน 
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ดวยเหตุผลดังท่ีไดกลาวมาขางตนจึงเปนแรงจูงใจใหผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาการประ 
ชาสัมพันธของกองทัพเรือ ในชวงวิกฤตการณอุทกภัย พ.ศ.2554 จากสื่อประชาสัมพันธตางๆ ของ 
กองทัพเรือ และเครื่อขายสื่อมวลชน วามีการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพอยางสูงสุดไดหรือไม 
อยางไร ในวิกฤตการณเชนนี้ เพ่ือเปนประโยชนและแนวทางใหแกกองทัพเรือไดใชในการวางแผน 
การประชาสัมพันธในสถานการณวิกฤตการณท่ีอาจเกิดข้ึนอีกในอนาคตไดอยางเกิดประสิทธิภาพ 
สูงสุด 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

 
1.เพ่ือศึกษาการดําเนินการประชาสัมพันธกองทัพเรือในภาวะปกติ 

  2.เพ่ือศึกษาการดําเนินการประชาสัมพันธกองทัพเรือในภาวะวิกฤตการณอุทกภัย 
พ.ศ.2554   
 

วิธีการศึกษา 
 

การวิจัยเรื่อง “การประชาสัมพันธของกองทัพเรือในชวงวิกฤตการณอุทกภัย พ.ศ. 
2554” ไดแบงการนําเสนอผลการศึกษาออกเปน 2 ตอน คือ สวนท่ี 1 เปนการศึกษาถึงรูปแบบ 
กระบวนการดําเนินงานประชาสัมพันธของกองทัพเรือ ในภาวะปกติและสวนท่ี 2 เปนการศึกษา 
ถึงรูปแบบกระบวนการดําเนินงานประชาสัมพันธของกองทัพเรือในภาวะวิกฤตการณอุทกภัย พ.ศ. 
2554  โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quanlitative Research) ดวยการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของ 
และการสัมภาษณแบบเจาะลึก โดยผูใหขอมูลหลักของการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูบริหารการ 
ประชาสัมพันธ จากศูนยประชาสัมพันธศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือแบงเปนหนวยปฏิบัต ิ
งานหลักและหนวยสนับสนุนการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน ไดแก หนวยปฏิบัติงานหลัก จาก 
ระดับผูบริหาร และผูปฏิบัติการ จากสํานักงานเลขานุการกองทัพเรือ (สลก.ทร)  จํานวน 5 ทาน 
และ หนวยสนับสนุนการปฏิบัติงาน ระดับผูบริหาร จาก กรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทหารเรือ (สสท.ทร.) จํานวน 1 ทาน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ (กพร.ทร.) จํานวน 1 ทาน และ 
คณะกรรมการบริหารกิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ (กบว.ทร.) จํานวน 1 ทาน รวมท้ังสิ้น 
เปนจํานวน 8 ทาน 

ผลการศึกษา อภิปรายผล 

 
ผลการศึกษา 
 
   การประชาสัมพันธของกองทัพเรือในภาวะภาวะปกติและการประชาสัมพันธ 
พบการปฏิบัติการท่ีเหมือนกันและแตกตางกัน ดังนี้ 
การดําเนินการประชาสัมพันธ 

การประชาสัมพันธของกองทัพเรือมีการใชสื่อทุกชองทางในการประชาสัมพันธ 
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ท้ังสื่อภายใน ไดแก สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ   (ส.ทร.)15 สถานี 21 ความถ่ี โดยมีสถานี 
ท่ีกระจายความถ่ีท่ัวประเทศ อยู 3 สถานี ไดแก FM 88.5 FM 93 และ FM 106  ระบบเสียง 
ตามสายในหนวยตาง ๆ  ของกองทัพเรือ สื่อสิ่งพิมพภายในกองทัพเรือ (นาวิกศาสตร ขาวสารนาว ี
และเอกสารประชาสัมพันธท่ีหนวยตาง ๆ จัดทําข้ึนอาทิ จดหมายขาว แผนพับ โปสเตอร) ระบบ 
อินเทอรเน็ตของกองทัพเรือ (http://www.navy.mi.th) สื่อจากเพลงตางๆ ของทหารเรือ 
และเพลงท่ีเก่ียวกับทหารเรือ สื่อบุคคล หรือ กําลังพลทหารเรือเอง  นอกจากนั้นยังมีสือมวลชน 
ภายนอก ไดแก โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ และนิตยสารวารสารตาง ๆ โดยกองทัพเรือไดอาศัย 
หลักสื่อมวลชนสัมพันธในการประสานงานดําเนินการ กับสื่อมวลชนท่ีจะเขาไปทําขาวประชาสัม 
พันธใหสอดคลองกับภารกิจหรือกิจกรรมนั้น   

สวนท่ีเพ่ิมเติมข้ึนมาในชวงวิกฤตการณอุทกภัยท่ีเห็นไดชัดคือ การใชสื่อโซเชียลเน็ต 
เวิรคในการติดตอประสานงาน รวมไปถึงการใชสื่อดังเดิมอยางรถกระจายเสียง โดย การประชา 
สัมพันธเนนเรื่องเก่ียวกับสถานการณอุกภัย แบงออกเปน 2 รูปแบบคือ การประชาสัมพันธตาม 
ภารกิจท่ีไดปฏิบัติในแตละวัน และการประชาสัมพันธในสวนท่ีไดนับการประสานมาจากหนวย 
งาน  หรือ กลุมบุคคลอ่ืนท่ีจะไปดําเนินการในการบรรเทาเหตุจากอุทกภัย 
        นอกจากนี้ยังมีติดตามขอมูลขาวสารจากศูนยปฏิบัติการกองทัพเรือ และกรมอุทก 
ศาสตรทหารเรือ ในสวนของกิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ จะปรับรายการในสวนท่ีกองทัพ 
เรือเปนผูดูแลใหเปนการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการปฏิบัติงาน การรายงานสถานการณ 
ระดับน้ํา แนวโนม ความรุนแรง คําแนะนํา และบางครั้งก็จะมีการทําสัมภาษณสด โดย คลื่น 
ครอบครัวขาว FM 106 ไดปรับรายการใหเปนการรายงานตามโทรทัศนไทยทีวีสีชอง และถามีเหตุ 
การณวิกฤตฉุกเฉิน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ จะมีขอตกลงกับผูจัดรายการรวมวาให 
ตัดและรายงานขาวไดทันที 
การกําหนดแผนการประชาสัมพันธ 
 กําหนดโดยกองประชาสัมพันธ สํานักงานเลขานุการกองทัพเรือ โดยผูมีสวนในการ 
ตัดสินใจในการกําหนดแผน มีตามลําดับชั้นจากระดับลางไปจนถึงระดับบน ดังนี้ หัวหนาแผนก 
ประชาสนเทศ ผูอํานวยการกองประชาสัมพันธ รองเลขานุการกองทัพเรือ เลขานุการกองทัพเรือ 
โดยตองเปนไปตามนโยบายของผูบังคับบัญชา ไดแก ผูชวยเสนาธิการทหารเรือ ฝายกิจการ 
พลเรือน รองเสนาธิการ(3) เสนาธิการทหารเรือ ผูบัญชาการทหารเรือ 

สวนใชชวงมีวิกฤตการณอุทกภัยผูมีสวนในการตัดสินใจในการกําหนดแผนยังคงเปนกลุม 
เดียวกันกับในภาวะปกติ แตจะปฏิบัติงานในฐานะตําแหนงตามศูนยประชาสัมพันธ ศูนยบรรเทา 
สาธารณภัยกองทัพเรือ (ศบภ.ทร.) ดังนี้ เลขานุการกองทัพเรือ เปนหัวหนาศูนยประชาสัมพันธ 
ศบภ.ทร. ผูชวยเสนาธิการทหารเรือ ฝายกิจการพลเรือน เปนผูบังคับบัญชาในฐานะสวน 
อํานวยการของ ศูนยประชาสัมพันธ ศบภ.ทร. รองเสนาธิการ(3) เปนผูบังคับบัญชาในฐานะสวน 
อํานวยการของศูนยประชาสัมพันธ ศบภ.ทร. เสนาธิการทหารเรือ เปนผูบังคับบัญชาในฐานะ 
สวนอํานวยการของ ศูนยประชาสัมพันธ ศบภ.ทร. และผูบัญชาการทหารเรือ เปนผูบัญชาการ 
ศูนยประชาสัมพันธ ศบภ.ทร. 
ส่ือท่ีใชในการดําเนินการประชาสัมพันธ  

http://www.navy.mi.th/�
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สําหรับในภาวะปกติ ประสิทธิภาพของโทรทัศนจะเปนสื่อท่ีมีประสิทธิภาพอันดับหนึ่งแต 
สําหรับในภาวะวิกฤต สื่อวิทยุกลับมีความสําคัญเปนอันดับท่ีหนึ่ง โดยท่ีสื่อโทรทัศนจะอยูใน 
อันดับรอบลงไป เนื่องจากความสะดวกและปจจัยของผูรับสื่อในชวงอุทกภัยกับภาวะปกตินั้น 
ตางกัน กลาวคือ สื่อวิทยุไมจําเปนตองใชไฟฟาตางจากสื่อโทรทัศนท่ีมีความจําเปนตองใชไฟฟา 
ไมอยางนั้นผูรับสื่อก็จะไมสามารถรับขาวสารได 
 นอกจากนี้ยังมีการใชสื่อพิเศษ เพ่ิมเติมคือทางโซเชียลมีเดีย เฟสบุค (facebook) อันรวม 
ไปถึงเฟสบุคสวนตัวของกําลังพลทหาร และอีเมลล ในการติดตอประสานงาน และใหขอมูลขาว 
สารการประชาสัมพันธ 
 รวมไปถึงการติดแผนปายประชาสัมพันธท่ียานพาหนะ โดยมีขอความ “กองทัพเรือ 
ชวยเหลือผูประสบอุทกภัย โดยศูนยบรรเทาสาธารณภัย……………(ชื่อเต็มของหนวยงานท่ีเขา 
ไป)” และการใหเจาหนาท่ีทหารเรือท่ีออกปฏิบัติการแตงกายดวยการสวมเสื้อยืดประชาสัมพันธ 
กองทัพเรือเปนชุดปฏิบัติงานหลัก 
ปญหาและอุปสรรคในดําเนินการการประชาสัมพันธ 
 ปญหาและอุปสรรคท่ีพบโดยท่ัวไปไดแก เครื่องมือและอุปกรณท่ีไมทันสมัยเพียงพอ 
สายบังคับบัญชาท่ียาว ทําใหเกิดขอเสียตางๆ อาทิ การขาดการยืดหยุน กวาคําสั่งจะถึง 
ผูปฏิบัติการก็เปนระยะเวลากระชั้นชิด มีเวลาในการดําเนินการนอย ทําใหงานอาจผิดพลาด การ 
สื่อสารอาจคลาดเคลื่อนเพราะไดรับคําสั่งจากหลายทอด เกิดความลาชาในการตรวจสอบ ทําให 
การใหขาวเกิดความลาชา นอกจากนั้นยังพบปญหาในเรื่องของงบประมาณและบุคคลากรในการ 
ดูแลเรื่องการประชาสัมพันธมีไมเพียงพอ รวมไปถึงการขาดการวิจัยประเมินผลการประชาสัมพันธ 
  นอกจากนี้ยังพบปญหาเก่ียวกับท่ีบางภารกิจไมสามารถประชาสัมพันธไดเนื่องจากมีผล 
กระทบตอความม่ันคง และความปลอดภัยแกผูปฏิบัติงาน การไมมีการแตตั้งตําแหนงโฆษก 
กองทัพ แตใหเลขานุการกองทัพเรือทําหนาท่ีโฆษก ทําใหเกิดการทํางานทับซอนไมคลองตัว การ 
ขาดแผนการรับรองการประชาสัมพันธตางประเทศ ตามสถานการณท่ีเกิดข้ึนประจําวันไมมีการ 
จัดทําเปนภาษาอังกฤษ 
 สวนปญหาการประชาสัมพันธในชวงภาวะวิกฤตการณอุทกภัย พบวา การประชาสัมพันธ 
ทําความเขาใจกับผูท่ีไดรับความเดือดรอน วาไมสามารถไปชวยไดทุกท่ีในทันที การประสานงาน 
กับหนวยปฏิบัติภารกิจตองใชเวลา การสื่อสารกับผูท่ีลงพ้ืนท่ีทําดวยความลําบาก บางครั้งไม 
สามารถ ติดตอไดเนื่องจากอับสัญญาณ และปญหาเรื่องเว็บไซตหลักของกองทัพเรือ สวนใหญ 
จะนําเสนอภาพขาวภารกิจผูบังคับบัญชา สวนในรายละเอียดขอมูลสําหรับผูประสบภัยอยูใน 
เว็บไซตของศบภ.ทร. ซ่ึงอยูลึกเขาไปอีก 

 
อภิปรายผล 

กองทัพเรือมีความไดเปรียบทางดานกําลังพลและยุทโธปกรณ ในการท่ีจะปฏิบัติภารกิจ 
เขาพ้ืนท่ีในการชวยเหลือประชาชนผูประสบอุทกภัย รวมไปถึงการปองกันอุทกภัย และการฟนฟู 
หลังเกิดอุทกภัย สงผลใหเกิดความรูสึกและภาพลักษณท่ีดีตอกองทัพเรือไดรวมไปถึงนอกจากการ 
อาศัยสื่อมวลชนสัมพันธแลว การท่ีกองทัพเรือมีสื่อท่ีควบคุมไดในมืออยางกิจการวิทยุกระจาย 
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เสียงทหารเรือ ท่ีเปนตัวชวยในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจและประชาสัมพันธการปฏิบัติ 
ภารกิจอันสงผลใหเกิดภาพลักษณท่ีดีของกองทัพเรือ ท้ังสองปจจัยนี้ ลวนเปนขอไดเปรียบ 
ของกองทัพเรือในชวงภาวะวิกฤตการณอุทกภัย พ.ศ.2554 
 ในภาวะวิกฤตกองทัพเรือไดมีแผนแมบทบรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือในการรองรับการ 
จัดองคกรดานการบรรเทาสาธารณภัย การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานดานการบรรเทา 
สาธารณภัยในภาพรวมของกองทัพเรือ เพ่ือใหหนวยตาง ๆ ของกองทัพเรือ ไดใชเปนแผนหลัก 
และเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติ โดยมีการระบุถึงการมีศูนยประชาสัมพันธ ศบภ.ทร. ไว 
เพ่ือทําหนาท่ีประชาสัมพันธการชวยเหลือประชาชนท่ีประสบสาธารณภัยของกองทัพเรือใหกับสื่อ 
มวลชนแขนงตาง ๆ  โดยมีแผนการปฏิบัติการใหดําเนินการประชาสัมพันธเชิงบวกในทุกรูปแบบ 
เพ่ือใหสาธารณชนไดรับทราบผานสื่อทุกประเภทอยางตอเนื่อง ทันตอเหตุการณ  
 ท้ังนี้การปฏิบัติงานจริงไดพบอุปสรรคในการเผยแพรขาวใหทันตอเหตุการณอันเนื่องจาก 
การติดตอกับผูลงพ้ืนท่ีบางครั้งมีอุปสรรค ขอขัดของในการประสานงานสงขาวจากหนวยผูปฏิบัต ิ
งานมาสูหนวยประชาสัมพันธหลัก อุปกรณไมมีประสิทธิภาพดีพอ รวมไปถึงการตรวจสอบขาวสาร 
และการรับคําสั่งจากสายผูบังคับบัญชาบางครั้งเกิดขอผิดพลาด หรือ ทําใหเกิดความลาชา 
เนื่องจากมีสายบังคับบัญชาท่ียาว 
 

ขอเสนอแนะ 
 
 1.การท่ีฝายบริหารตั้งเปาไววาจะทํางานใหรวดเร็วฉับไวนั้น ยังมีความขัดแยงกันอยูกับ 
ฝายปฏิบัติการท่ีกลาววา ดวยสายงานผูบังคับบัญชาท่ียาว ทําใหชาวเกิดความลาชาไมทัน 
เหตุการณได ดังนั้นจึงควรจัดการข้ันตอนนี้ใหมีกระบวนการท่ีรวบรัดไดมากข้ึน โดยเฉพาะอยางยิง่ 
ในภาวะวิกฤต  
  2. ในภาวะวิกฤต ควรใชสื่อใหม อยางอินเทอรเน็ต และโซเชียลเน็ตเวิรคใหเกิด 
ประโยชนสูงสุด ในครั้งท่ีผานมาขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวกับอุทภัยสวนใหญจะไปอยูในเว็บ ศบภ.ทร. 
แตอยางเดียวซ่ึงอยูลึกเขาไป ไมใชเว็บไซตหลักของกองทัพเรือ โดยในสวนของเว็บไซตหลักของ 
กองทัพเรือ ไดลงชาวแตในแงวามีผูบังคับบัญชาไปทํางานท่ีไหนเม่ือไรอยางไร สําหรับโซเชียล 
เน็ตเวิรคอยางเฟซบุค ยังไมมีการใชสื่อนี้เปนหลักอยางเปนทางการจริงจัง มีเพียงแตการใชงานใน 
ระดับสวนบุคคล ดังนั้นควรสงเสริมใหใชสื่อนี้อยางเปนทางการกวาครั้งกอน 
 3.ในการประเมินผลการทํางานนอกจากจะประเมินผลการตอบรับจากปฏิกิริยาแลว 
ควรจะมีการทําการวิจัยเพ่ือประเมินผลการประชาสัมพันธผลการตอบรับจากประชาชน และหนวย 
งานตางๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามาปรับปรุงและทําแผนการประชาสัมพันธใหมีประสิทธิภาพท่ีสุด 
 4.การศึกษาเรื่องการประชาสัมพันธในชวงวิกฤตการณอุทกภัย พ.ศ.2554 เนื้อหาท่ีนํา 
เสนอ จะเนนใหความสําคัญเก่ียวกับการดําเนินงานวิธีการประชาสัมพันธเปนหลัก ดังนั้นในการ 
ศึกษาครั้งตอไป ผูศึกษาจึงขอเสนอแนะใหทําการวิจัยในเชิงปริมาณ เพ่ือศึกษาดานการรับรูขาว 
สาร และการรับรูภาพลักษณกองทัพเรือของประชาชน เพ่ือจะไดรับทราบขอมูลครบถวนอยางแท 
จริงวา สื่อประชาสัมพันธท่ีทําออกไปท้ังในชวงปกติ และวิกฤต นั้นไปถึงประชาชน มากนอย เพียง 
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ใด มีผลตอภาพลักษณหรือไมอยางไร เพ่ือจะไดทราบถึงความคิดเห็น และความตองการไดอยาง 
สมบูรณยิ่งข้ึน 

 
 

รายการอางอิง 
 
หนังสือและบทความในหนังสือ 
 
จิตราภรณ สุทธิวรเศรษฐ, ยุทธวิธีการประชาสัมพันธ, กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแหงจุฬา 
   ลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544 
 
จิรัชญา โยธาอภิรักษ,ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของ บริษัท  
  ปตท.จํากัด(มหาชน)และผลของภาพลักษณตอทัศนคติท่ีมีตอตราสินคา ปตท,  
  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย หอการคาไทย ,2551 
 
ธงชัย สันติวงษ และชนาธิป สนัติวงษ, องคการกับการสื่อสาร กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2542  
 
พงษเทพ วรกิจโภคาทร, ภาพพจนนั้นสําคัญยิ่ง : การประชาสัมพันธกับภาพพจน,กรุงเทพมหานคร 
  : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2536)  

พรทิพย พิมลสินธุ, การวิจัยเพ่ือการประชาสัมพันธ, พิมพครั้งท่ี 6 กรุงเทพมหานคร : ศูนยหนังสือ 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2551  

พรทิพย พิมลสินธุ, ภาพพจนนั้นสําคัญยิ่ง : การประชาสัมพันธกับภาพจน, พิมพครั้งท่ี  
  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพประกายพรึก, 2540), น.33 

พรทิพย พิมลสินธุ, “การบริหารงานประชาสัมพันธในภาวะวิกฤต.” ในเอกสาร การสอนชุดวิชาการ 
  วางแผนการประชาสัมพันธ. หนวยท่ี 15. นนทบุรี : สํานักพิมพมหาวิทยาลัย  
  สุโขทัยธรรมาธิราช,2546 

พัชนี เชยจรรยาและคณะ, แนวคิดหลักนิเทศศาสตร, กรุงเทพมหานคร : เยลโลการพิมพ, 2541 
 
เสรี วงษมณฑา, การประชาสัมพันธ : ทฤษฎีและปฏิบัติ, กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพธีระ 
  ฟลมและแท็กซ จํากัด, 2542 
 
วิมลพรรณ อาภาเวท,การวางแผนการประชาสัมพันธ, พิมพครั้งท่ี 1 กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ 
   บุคพอยท, 2546 
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วิรัช ลภริัตนกุล, หลักการประชาสัมพันธ, พิมพครั้งท่ี 11 กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2549 

วิรัช ลภริัตนกุลม กลยุทธการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤต และการบริหารภาวะวิกฤต กรุงเทพ 
   มหานคร : สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2549 
 
อภิชัจ พุกสวัสดิ์, การประชาสัมพันธเพ่ือสงเสริมภาพลักษณ, สมุทรปราการ : โครงการสํานักพิมพ 
  มหาวทิยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2554 
 
 
อรุณรัตน ชินวรณ, สื่อประชาสัมพันธ, กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ 
  มหาวิทยาลัย, 2553 
 
บทความในวารสาร 
 
รุงนภา พิตรปรีชา, แนวคิดการจัดการชื่อเสียงของ องคกรเพ่ือการยอมรับท่ียังมี,วารสารการ 
  ประชาสัมพันธและการโฆษณา,ปท่ี 1 ฉบับท่ี 1, มกราคม-ธนัวาคม 2551 น.32 
 
เอกสารอ่ืน ๆ  

 
กองทัพเรือ. แผนแมบทบรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ 

 
กองทัพเรือ. เอกสารการประชุมสัมมนา “ทบทวนการปฏิบัติในการบรรเทาสาธารณภัย” ระหวาง 
   28-30 พฤษภาคม 2555  
 
 

กระทรวงมหาดไทย. รายงานสถานการณสาธารณภัย กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  
 

วันท่ี 19 มกราคม 2555 

กระทรวงอุตสาหกรรม. 
 

รายงานของกระทรวงอุตสาหกรรมตอคณะรัฐมนตรี วันท่ี 25 ตุลาคม 2554 

สํานักงานเลขานุการกองทัพเรือ. แผนการประชาสัมพันธกองทัพเรือของกองทัพเรือประจําปงบ 
  ประมาณ 2553 
 

วิทยานิพนธ 
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ดวงพร กิจกองขจร, “การวิเคราะหแผนการประชาสัมพันธเพ่ือสงเสริมภาพลักษณท่ีดีของกองทัพ 
  อากาศ,” รายงานโครงการเฉพาะบุคคล คณะวารสารศาสตรและสื่อมวลชน มหา 
วิทยาลัยธรรมศาสตร, 2550 

ประวิทย พิพิธโกศลวงศ, “การใชส่ือมวลชนเพ่ือการประชาสัมพันธของกองทัพเรือ”, วิทยานิพนธ 
  มหาบัณฑิต คณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2540 

นุชนารถ ชูบัว, “การประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตของกรมชลประทาน ป 2549,” รายงานโครงการ 
  เฉพาะบุคคล คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2550 

สัมภาษณ 

กิติกรณ กาญจนวณิชย, หัวหนาแผนกแผนและโครงการ กองประชาสัมพันธ สํานักงานเลขานุการ 
  กองทัพเรือ, 26 ตุลาคม 2555. 

แจมใส พันทวี, หัวหนาแผนกผลิตสื่อ กองประชาสัมพันธ สํานักงานเลขานุการกองทัพเรือ, 
  22  ตุลาคม 2555. 

มัทนี ตุมระยา, หัวหนาแผนกแผนรายการและขาว สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ, 25 ตุลาคม       
   2555. 
ยุทธเศรฐ วังกานนท, นายทหารประสานการประชาสัมพันธ อดีต ประจําแผนกประชาสนเทศ  
  กองประชาสัมพันธ สํานักงานเลขานุการกองทัพเรือ, 5 พฤศจิกายน 2555.  

บรรพต เกิดภู คณะกรรมการบริหารกิจการวิทยุกระจายเสียง  ทหารเรือ (กบว.ทร.) , 5 พฤศจิกายน   

  2555. 
ประพฤติพร อักษรมัต,เจากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ, 17 ตุลาคม 2555. 
 
ภัทรียา สงเคราะห, ประจําแผนกนาวิกสนเทศ กองประชาสัมพันธ สํานักงานเลขานุการ 
  กองทัพเรือ, 5 พฤศจิกายน 2555. 
 

วิพันธุ ชมะโชติ,  รองเลขานุการกองทัพเรือ สํานักงานเลขานุการกองทัพเรือ, 26 ตุลาคม 2555. 


