บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงาน
จากการศึ ก ษากระบวนการผลิ ต วารสารเพื่ อ การประชาสั ม พัน ธ์ ภ ายในองค์ก ร กรม
สวัส ดิ ก ารทหารเรื อ ผูศ้ ึ ก ษาได้เรี ยนรู้ ในการจัดท าวารสารเพื่ อเผยแพร่ ให้ค นในองค์กรรั บ ทราบ
ข่าวสารโดยผลปฏิบตั ิงานทาให้ทราบถึงกระบวนการทางานด้านการผลิตวารสาร
ขั้นตอนการผลิตวารสารเพือ่ การประชาสั มพันธ์
4.1 การรวบรวมข้อมูล R= (Research)
4.2 การวางแผนการดาเนินงาน A= (Action Planning)
4.3 การติดต่อสื่ อสาร C= (Communication)
4.4 การประเมินผล E= (Evaluation)
4.1 ขั้นตอนที่ 1 : การเก็บรวบรวมข้ อมูล (Research)
4.1.1. เก็บรวบรวมข้อมูลเนื้อหาที่ตอ้ งการนาเสนอ
- ประชุมเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะจัดขึ้น โดยมีการกระจายข่าวสารก่อนการประชุมเรื่ องเวลา
และสถานที่ที่จะจัดประชุม มีการวางแผน เตรี ยมเอกสารและรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวกับกิจกรรมที่
จะจัดขึ้น
- เตรี ยมการถ่ายภาพกิจกรรมขององค์กรมารวบรวมไว้เพื่อนามาผลิตวารสาร โดยจะมีการ
ถ่ายภาพบรรยากาศภายในกิจกรรมที่ได้จดั ขึ้น และนามารวบรวมเพื่อนาข้อมูลมาผลิตวารสาร
ประจาเดือน

รู ปที่ 4.1 ประชุมก่อนจัดกิจกรรม
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hgkhjkg
รู ปที่ 4.2 ประชุมก่อนจัดกิจกรรม

รู ปที่4.3 เก็บภาพกิจกรรมพิธีประดับยศ
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รู ปที่ 4.4 เก็บภาพกิจกรรมงานกอล์ฟการกุศล

รู ปที่4.5 เก็บภาพบรรยากาศการบริ จาคโลหิ ตประจาปี 2560
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4.2 ขั้นตอนที่ 2 : วางแผนการดาเนินงาน (Action Planning)
กระบวนการดาเนินงานผลิตวารสาร
วารสารมีการจัดพื้นหลังมาอยูแ่ ล้วแบบสาเร็ จรู ป การเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูก่ บั นักศึกษาว่าจะ
ดัดแปลงอย่างไรให้รูปภาพ เนื้อหา สอดคล้องกับหน้าวารสาร

รู ปที่ 4.6 รู ปแบบวารสาร 4 หน้า 1-4 ตามลาดับ
การทาวารสารในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ มีดว้ ยกันทั้งหมด 4 หน้า ออกแบบด้วย
โปรแกรมโฟโต้ช๊อป ซึ่งรู ปแบบวารสารจะมีการจัดเรี ยงไว้เรี ยบร้อยอยูแ่ ล้ว แต่นกั ศึกษาได้
สอบถามวิธีการออกแบบวารสารจากพนักงานที่ปรึ กษามาประกอบด้วย
4.2.1 วารสารจัดทาโดยการออกแบบหน้าวารสารทั้ง 4 หน้า โดยลักษณะของแต่ละหน้าจะ
เหมือนกัน
โดยขั้นตอนที่ 1คือการหาไฟล์ภาพเพื่อที่จะทาเป็ นพื้นหลัง
ขั้นตอนที่ 2ต้องออกแบบตัวอักษรหัวข้อวารสารโดยใช้โปรแกรมโฟโต้ช๊อป แต่ถา้
ตัวอักษรที่ตอ้ งการไม่มีในโปรแกรมนี้ ก็ตอ้ งไปโหลดเพื่อนามาจัดวาง
ขั้นตอนที่ 3 หารู ปแบบตัวอักษร เพื่อมาจัดวางหน้ากระดาษ
ขันตอนที่ 4 สร้างเลเยอร์ เพื่อวางภาพกิจกรรม
ขั้นตอนที่ 5 สร้างเลเยอร์ ข้ ึนมาเพื่อพิมพ์เนื้ อหาข้อความ
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4.2.2 ขั้นตอนการทาวารสาร
ขั้นตอนที่ 1 ดาเนินการถ่ายภาพกิจกรรมที่ได้จดั ขึ้น โดยก่อนการถ่ายภาพ หัวหน้าฝ่ าย
ประชาสัมพันธ์ จะให้คาแนะนาเรื่ องการถ่ายภาพ ว่ากิจกรรมนี้ควรเน้นถ่ายอะไร อะไรควรเป็ น
จุดเด่น เพื่อให้ตรงตามคอนเซปที่ได้วางไว้
ขั้นตอนที่ 2 เมื่อถ่ายภาพเสร็ จแล้วนามาลงในคอมพิวเตอร์ เพื่อผลิตวารสาร
ขั้นตอนที่ 3 นารู ปภาพที่ถ่ายไว้มาวางลงในฟอร์ มในโปรแกรมโฟโต้ช๊อปที่ได้เตรี ยมไว้
และพิมพ์เนื้อหาลงในช่องใส่ ขอ้ ความ โดยในขณะการทาวารสาร หัวหน้าฝ่ ายประชาสัมพันธ์จะ
คอยให้คาแนะนาเรื่ องการเรี ยงลาดับข่าว การวางข่าวในหน้าแรกควรจะเป็ นข่าวที่สาคัญและควรมี
ภาพของเจ้ากรมสวัสดิการทหารเรื อเด่นที่สุด
ขั้นตอนที่ 4 เมื่อนักศึกษาเรี ยงลาดับข่าวเสร็ จสมบูรณ์ จะต้องผ่านการตรวจสอบจาก
หัวหน้าฝ่ ายประชาสัมพันธ์เป็ นอันดับแรก
ขั้นตอนที่ 5 เมื่อผ่านการตรวจสอบจากหัวหน้าฝ่ ายประชาสัมพันธ์แล้ว จะต้องส่ งให้
เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรื อดูครั้งสุ ดท้าย เพื่อเป็ นการตรวจสอบความชัดเจนอีกครั้ง
ขั้นตอนที่ 6 เมื่อผ่านการตรวจสอบครบหมดแล้ว นักศึกษาก็จะเดินทางไปยังโรงพิมพ์ เพื่อ
ส่ งวารสารตีพิมพ์ให้ทนั ในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป
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ในการจัดทาวารสาร โดยจะนามาออกแบบวางลงในพื้นหลังที่ได้เตรี ยมไว้ โดยใช้เครื่ องมือ
ที่เป็ นลูกศร ในการเคลื่อนย้ายรู ปภาพ และเครื่ องมือที่เป็ นรู ปตัว T เรี ยบเรี ยงข้อความลงในช่ องสี
เขียวให้สอดคล้องกับภาพกิจกรรม

รู ปที่ 4.7 ใช้เครื่ องมือลูกศรเพื่อเลื่อนภาพวางตาแหน่งที่ตอ้ งการ

รู ปที่ 4.8 ใช้เครื่ องมือรู ปตัว T ในการเลือกแก้ไขข้อความ
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วารสารประจาเดือนพฤษภาคม 2560

รู ปที่ 4.6 วารสารทั้ง 4 หน้าของเดือนพฤษภาคม
รู ปที่ 4.9 วารสารเดือนพฤษภาคมหน้าที่ 1
คาบรรยายใต้ ภาพ : พลเรื อตรี สุ พจน์ สายวงศ์ปัญญา เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรื อ เป็ นประธานใน
พิธีบวงสรวงการก่อสร้างพระอนุสาวรี ย ์ พลเรื อเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติ
วงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยมีรอง จก.สก.ทร. และข้าราชการ จากกองต่างๆ ร่ วมพิธี ณ
สานักงานอาคารที่พกั อาศัยส่ วนกลาง ทร.พระสมุทรเจดีย ์ และพิธีบวงสรวงฯ ทาบุญเลี้ยงพระ ณ
สานักงานอาคารที่พกั ส่ วนกลาง ทร.สุ ขสวัสดิ์ 26 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
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เหตุผลที่เลือกภาพนี้มาประกอบการจัดทาวารสารเพราะเจ้ากรมสวัสดิการทหารเรื อเป็ น
ภาพที่เด่นที่สุดเพราะเจ้ากรมสวัสดิการทหารเรื อเป็ นประธานในพิธีเปิ ดการบวงสรวง ทาให้องค์กร
มีความน่าเชื่ อถือมากยิง่ ขึ้น และเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั องค์กร

รู ปที่ 4.10 วารสารเดือนพฤษภาคมหน้าที่ 2
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หน้ าที่ 2
หัวข้ อที่ 1
คาบรรยายใต้ ภาพ : น.อ.ธวัชชัย สิ งห์สาย รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารเรื อ เป็ นผูแ้ ทนเจ้ากรม
สวัสดิการทหารเรื อ เป็ นประธานในการประกอบพิธี เนื่องในคล้ายวันสถาปนาศูนย์เกษตรกรรม
ทหารเรื อบางพระ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560
เหตุผลที่เลือกภาพนี้มาประกอบการจัดทาวารสารเพราะรองเจ้ากรมสวัสดิการทหารเรื อ
เป็ นประธานในพิธีเปิ ด ทาให้เป็ นการสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้มีความน่าเชื่ อถือ
หัวข้ อที่ 2
คาบรรยายใต้ ภาพ : น.อ.บัญชา บัวรอด รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารเรื อ เป็ นประธานในพิธีเปิ ดการ
สอนให้แก่บุตร-หลาน ของกาลังพลกองทัพเรื อ ตรวจเยีย่ มกองการกีฬา และทดสอบโดยการใช้
เครื่ องออกกาลังกาย (เสริ มสร้างกล้ามเนื้อ) ลู่วงิ่ ไฟฟ้ า ตูอ้ บซาวน่าระบบอินฟราเรด และสวน
สุ ขภาพภูติอนันต์บางนา เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560
เหตุผลที่เลือกภาพนี้มาประกอบการจัดทาวารสารเพราะท่านรองกรมสวัสดิการทหารเรื อ
เป็ นประธานในพิธีเปิ ด ทาให้เป็ นการสร้างความน่าเชื่ อถือและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กบั
พนักงานภายในองค์กร
หัวข้ อที่ 3
คาบรรยายใต้ ภาพ : กรมสวัสดิการทหารเรื อ ส่ งผูแ้ ทนเข้าร่ วมงาน แถลงข่าวล้านดวงใจ พม.เพื่อพ่อ
หลวง โดยมี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิ งห์แก้ว รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์ เป็ นประธานในพิธีและสาธิตการทาดอกไม้จนั ทน์ให้จิตอาสา ที่มาร่ วมงานในครั้งนี้ ดว้ ย
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560
เหตุผลที่เลือกภาพนี้มาประกอบการจัดทาวารสารเพราะตัวแทนกรมสวัสดิการทหารเรื อมี
รอยยิม้ ที่สดใส แสดงถึงความเต็มใจและมีความสุ ขทีได้เข้าร่ วมกิจกรรมในครั้งนี้ และยังสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างองค์กรและประชาชน
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รู ปที่ 4.11 วารสารเดือนพฤษภาคมหน้าที่ หน้าที่ 3
หัวข้ อที่ 1
คาบรรยายใต้ ภาพ : กรมสวัสดิการทหารเรื อ ร่ วมกับ เทศบาลด่านสาโรง องค์การบริ หารส่ วน
จังหวัดสมุทรปราการ และทางหลวงชยบท ร่ วมกันดาเนินการลอกท่อระบายน้ า บริ เวณซอยแบริ่ ง
และซอยวัดด่านสาโรง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและการสัญจร ในพื้นที่ของพี่นอ้ งประชาชน
ตั้งแต่วนั ที่ 24 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2560
เหตุผลที่เลือกภาพนี้มาประกอบการจัดทาวารสารเพราะเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั
องค์กร
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หัวข้ อที่ 2
คาบรรยายใต้ ภาพ : ตัวแทนจิตอาสา ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง กรมสวัสดิการ
ทหารเรื อ ร่ วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จนั ทน์ เพื่อใช้ในงานถวายเพลิงพระบรมศพรัชกาลที่ 9 ณ
สานักงานเขตบางกอกน้อย ถนนบางขุนนนท์ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560
เหตุผลที่เลือกภาพนี้มาประกอบการจัดทาวารสารเพราะเป็ นภาพที่พนักงานข้าราชการของ
กรมสวัสดิการทหารเรื อกาลังร่ วมทาดอกไม้จนั ทน์ ด้วยความตั้งอกตั้งใจ แสดงถึงความจงรักภักดี
ต่อพระมหากษัตริ ย ์ และจัดกิจกรรมนี้ข้ ึนเพื่อเป็ นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กบั พนักงานภายใน
องค์กร
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รู ปที่ 4.12 วารสารเดือนพฤษภาคมหน้าที่ 4
หน้ าที่ 4
หัวข้ อที่ 1
คาบรรยายใต้ ภาพ : เจ้าหน้าที่ศูนย์เกษตรกรรมทหารเรื อบางพระต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.
หนองหัววัว จว.กาแพงเพชร จานวน 49 คน ศึกษาดูงานศูนย์การเรี ยนรู้ตามแนวพระราชดาริ ณ ศูนย์
เกษตรกรรมทหารเรื อบางพระ กองอาชีวสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรื อ เมื่อวันที่ 24
พฤษภาคม 2560
เหตุผลที่เลือกภาพนี้มาประกอบการจัดทาวารสารเพราะป็ นภาพที่เจ้าหน้าที่ศูนย์กาลังให้
ความรู ้กบั คณะศึกษาดูงาน ทาให้เป็ นการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง 2 หน่วยงาน
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หัวข้ อที่ 2
คาบรรยายใต้ ภาพ : น.อ.มนตรี โสภา ผอ.กชส.สก.ทร. เป็ นผูแ้ ทนกรมสวัสดิการทหารเรื อรับมอบ
วัวจานวน 46 ตัว และควายจานวน 1 ตัว จาก น.อ.นฤมิตร ศุขสมิติ รองผูบ้ งั คับการกรมนักเรี ยนนาย
เรื อรักษาพระองค์โรงเรี ยนนายเรื อและคณะกรรมการจัดสร้างเหรี ยญ สมเด็จพระเจ้าตากสิ น
มหาราช รุ่ นปี 2554 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
เหตุผลที่เลือกภาพนี้มาประกอบการจัดทาวารสารเพราะเป็ นหลักฐานและการยืนยันว่า ทาง
กรมสวัสดิการหารเรื อได้รับมอบวัวและกระบือจริ งๆเป็ นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กบั องค์กร
หัวข้ อที่ 3
คาบรรยายใต้ ภาพ : ดอกดารารัตน์ ดอกไม้จนั ทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพในหลวง
รัชกาลที่ 9 ดอกไม้ที่มีความหมายสู งค่า "ดอกดารารัตน์" หรื อภาษาฝรั่ง ดอกแดฟโฟดิล (Daffodil)
หรื อที่ต้ งั เป็ นภาษาไทยเรี ยกว่า "ดอกดารารัตน์" ซึ่งเป็ นดอกไม้ของประเทศเมืองหนาวมีชื่อ
ภาษาไทยว่าดอกดารารัตน์ ที่มีความหมายลึกซึ้ งซ่อนอยู่ คาว่าดารา หมายถึงดวงดาว นัน่ คือสิ่ งที่อยู่
สู งสุ ด ส่ วนคาว่ารัตน์ แปลว่าแก้ว คือสิ่ งที่มีค่าครั้งหนึ่งสมเด็จพระราชินีเสด็จมาที่ดอยอ่างขาง
พระองค์ทอดพระเนตรเห็นดอกดังกล่าวที่ปลูกกันอยู่ จึงโปรดให้จดั ดอกไม้น้ นั ใส่ แจกันประดับบน
โต๊ะเสวย ข้าราชบริ พารก็จดั เตรี ยมให้ตามประราชประสงค์ ก่อนที่สมเด็จฯ ท่านจะเล่าถึงความ
ผูกพันของพระองค์กบั ดอกไม้ชนิดนี้ให้ผตู ้ ามเสด็จฟัง
เหตุผลที่เลือกภาพนี้มาประกอบการจัดทาวารสารเพราะในวารสารเล่มนี้มีกิจกรรมที่
พนักงานข้าราชการและผูม้ ีจิตอาสาร่ วมกันทาดอกไม้จนั ทน์ นักศึกษาจึงหาความหมายหรื อข้อมูล
เกี่ยวกับดอกไม้จนั ทน์ให้พนักงานภายในกรมสวัสดิการทหารเรื อได้รู้ถึงความหมายของดอกไม้
ชนิดนี้

35

วารสารประจาเดือนมิถุนายน 2560

รู ปที่ 4.13 วารสารเดือนมิถุนายนหน้าที่ 1
หน้ าที่ 1
คาบรรยายใต้ ภาพหน้ า : ว่าที่เรื อตรี หญิง เปี่ ยมวิไล เล่าเปี่ ยม นักกีฬามวยสากลหญิงทีมชาติไทย
สังกัดกองทัพเรื อ เข้าพบ พลเรื อตรี สุ พจน์ สายวงศ์ปัญญา เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรื อและประธาน
คณะกรรมการมวยกองทัพเรื อ เพื่อแสดงความกตัญญู กตเวทิตา ขอบพระคุณท่าน ที่ให้ความเมตตา
และสนับสนุน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560
เหตุผลที่เลือกภาพนี้มาประกอบการจัดทาวารสารเพราะเป็ นภาพที่สร้างความน่าเชื่อถือ
ให้กบั องค์กรและแสดงถึงความสัมพันธ์และการดูแลที่ดี
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รู ปที่ 4.14 วารสารเดือนมิถุนายนหน้าที่ 2
หน้ าที่ 2
หัวข้ อที่ 1
คาบรรยายใต้ ภาพ : ผูแ้ ทนเจ้ากรมสวัสดิการทหารเรื อ และประธานคณะกรรมการมวย ทร. เข้าร่ วม
พิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร และร่ วมแสดงความยินดี กับ ว่าที่ เรื อตรี หญิง เปี่ ยมวิไล เล่า
เปี่ ยม นักกีฬามวยสากลทีมชาติไทย สังกัด มวย ทร. ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรื อ เมื่อ 30
พฤษภาคม 2560
เหตุผลที่เลือกภาพนี้มาประกอบการจัดทาวารสารเพราะเป็ นการแสดงถึงการมี
ความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน และแสดงถึงการดูแลนักกีฬาที่ดี

37

หัวข้ อที่ 2
คาบรรยายใต้ ภาพ : กองการจัดหาและบริ การ กรมสวัสดิการทหารเรื อ จัดเจ้าหน้าที่ในการ
ให้บริ การ จัดจาหน่ายสิ นค้าราคาถูก ตามนโยบาย ผูบ้ ญั ชาการทหารเรื อ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระและ
ลดค่าครองชีพ ให้แก่ ข้าราชการกองทัพเรื อและครอบครัว วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
เหตุผลที่เลือกภาพนี้มาประกอบการจัดทาวารสารเพราะเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ให้กบั
องค์กรกรมสวัสดิการทหารเรื อ
หัวข้ อที่ 3
คาบรรยายใต้ ภาพ : กรมสวัสดิการทหารเรื อ จัดจาหน่ายผลิตผลทางการเกษตรจากศูนย์เกษตรกรรม
ทหารเรื อ โครงการต่างๆ และสิ นค้าราคาถูกมาจาหน่ายให้กบั พี่นอ้ งประชาชนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ
และลดค่าครองชีพ โดยมีผสู ้ นใจมาซื้ อของเป็ นจานวนมาก บริ เวณ ซอยแบริ่ ง 37 ตั้งแต่วนั ที่ 29
พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2560
เหตุผลที่เลือกภาพนี้มาประกอบการจัดทาวารสารเพราะเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั
องค์กร และยังเป็ นการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างประชาชนกับองค์กรด้วย
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รู ปที่ 4.15 วารสารเดือนมิถุนายนหน้าที่ 3
หน้ าที่ 3
หัวข้ อที่ 1
คาบรรยายใต้ ภาพ : สานักงานอาคารที่พกั ข้าราชการ ดาเนินทาความสะอาดพื้นที่ และขุดลอกคู
ระบายน้ าและกาจัดสิ่ งปฏิกลู ลอยมาตามน้ า ฝนตกหนัก เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560
เหตุผลที่เลือกภาพนี้มาประกอบการจัดทาวารสารเพราะเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั
องค์กร

39

หัวข้ อที่ 2
คาบรรยายใต้ ภาพ : เจ้าหน้าที่ศูนย์เกษตรกรรมทหารเรื อบางพระให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก
อ.บ้านผือ และ อบต.สามัคคี จว.อุดรธานี รวมจานวน 130 คน เพื่อศึกษาดูงานศูนย์การเรี ยนรู้ตาม
แนวพระราชดาริ ณ ศูนย์เกษตรกรรมทหารเรื อบางพระ กองอาชีวสงเคราะห์ กรมสวัสดิการ
ทหารเรื อ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560
เหตุผลที่เลือกภาพนี้มาประกอบการจัดทาวารสารเพราะเป็ นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างองค์กร
หัวข้ อที่ 3
คาบรรยายใต้ ภาพ : เจ้าหน้าทีกองอาชีวสงเคราะห์ทาการเพาะเมล็ดผักไฮโดรโปนิกส์ รุ่นที่ 4/60
บริ เวณแปลงปลูกผักสาธิต
เหตุผลที่เลือกภาพนี้มาประกอบการจัดทาวารสารเพราะทาให้เห็นว่ากรมสวัสดิการ
ทหารเรื อได้ให้ความสาคัญกับการเกษตรและการปลูกผักกินเองเพื่อสุ ขภาพ และเป็ นการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีภายองค์กร
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รู ปที่ 4.16 วารสารเดือนมิถุนายนหน้าที่ 4
หน้ าที่ 4
หัวข้ อที่ 1
คาบรรยายใต้ ภาพ : ข้าราชการ พนักงานข้าราชการ และลูกจ้างสก.ทร. ร่ วมประดิษฐ์ดอกไม้จนั ทน์
ถวายแด่องค์พอ่ หลวงรัชกาลที่ 9 ณ ห้องสมุด สก.ทร.เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560
เหตุผลที่เลือกภาพนี้มาประกอบการจัดทาวารสารเพราะภาพนี้แสดงถึงการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีของพนักงานภายในองค์กร
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หัวข้ อที่ 2
คาบรรยายใต้ ภาพ : กองการกีฬากรมสวัสดิการทหารเรื อ จัดครู ผชู ้ ่วยสอนกีฬาว่ายน้ า มวย และบาส
เก็ตบอล เพื่อฝึ กทักษะด้านการกีฬาให้กบั นักเรี ยนโรงเรี ยนสรรพาวุธ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560
เหตุผลที่เลือกภาพนี้มาประกอบการจัดทาวารสารเพราะเป็ นการสร้างความสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่างองค์กรและโรงเรี ยน และเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ให้กบั องค์กรอีกด้วย
หัวข้ อที่ 3
คาบรรยายใต้ ภาพ : นอ.มนตรี โสภา ผอ.กอชส.สก.ทร. ให้การต้อนรับ คณะศูนย์ศึกษาการพัฒนาภู
พานฯ จีงหวัดสกลนคร จานวน 23 คน เข้าเยีย่ มชมศูนย์เกษตรกรรมทหารเรื อบางพระ เมื่อวันที่ 23
มิถุนายน 2560
เหตุผลที่เลือกภาพนี้มาประกอบการจัดทาวารสารเพราะเป็ นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างองค์กร
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วารสารประจาเดือนกรกฎาคม 2560

รู ปที่ 4.17 วารสารเดือนกรกฎาคมหน้าที่ 1
หน้ าที่ 1
หน้าแรกของวารสารเล่มนี้ได้เลือกพระบรมรู ปของสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิ ราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร เป็ นภาพหน้าปก เนื่องจากวันที่ 28 กรกฎาคม เป็ นวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของพระองค์ท่าน นักศึกษาในฐานะที่เป็ นผูผ้ ลิตวารสารจึงอยากนาเสนอให้พนักงานภายในองค์กร
กรมสวัสดิการทหารเรื อได้รับทราบ
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รู ปที่ 4.18 วารสารเดือนกรกฎาคมหน้าที่ 2
หน้ าที่ 2
คาบรรยายใต้ ภาพ : เนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิ ราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร กองทัพเรื อ โดยกรมสวัสดิการทหารเรื อ นาโดย พลเรื อตรี สุ พจน์ สายวงศ์
ปั ญญา คณะข้าราชการทหารและลูกจ้าง ร่ วมจัดกิจกรรมสาธารณกุศล ทาบุญตักบาตรและสร้าง
ศาลากลางน้ า ณ วัดศรี รัตนธรรมาราม อ.บางพลี จว.สมุทรปราการและกิจกรรมสาธารณประโยชน์
มอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์การเรี ยนให้กบั โรงเรี ยนบ้านทางตรง ต.บางพระ อ.ศรี ราชา จว.
ชลบุรี เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
เหตุผลที่เลือกภาพนี้มาประกอบการจัดทาวารสารเพราะว่า ภาพนี้มีเจ้ากรมสวัสดิการ
ทหารเรื อร่ วมกิจกรรม ซึ่ งแสดงความน่าเชื่ อถือให้กบั องค์กรและเป็ นการสร้างความสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่างองค์กรและโรงเรี ยน
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รู ปที่ 4.19 วารสารเดือนกรกฎาคมหน้าที่ 3
หน้ าที่ 3
หัวข้ อที่ 1
คาบรรยายใต้ ภาพ : น.อ.ธวัชชัย สิ งห์สาย รอง จก.สก.ทร เป็ นประธานในพิธีพุทธมามกะ ประจาปี
2560 ตามคาสั่งกองทัพเรื อ โดยกาหนดให้ ข้าราชการทหาร ทหารกองประจาการ นักเรี ยนทหาร เข้า
เหตุผลที่เลือกภาพนี้มาประกอบการจัดทาวารสารเพราะรองเจ้ากรมสวัสดิการทหารเรื อ
เป็ นประธานในพิธีเปิ ดและมีขา้ ราชการทหาร และนักเรี ยนทหารเข้าร่ วมเป็ นจานวนมาก แสดงถึง
ความน่าเชื่ อถือให้กบั องค์กรกรมสวัสดิการทหารเรื อ และแสดงถึงความสัมพันธ์อนั ดีของคนภายใน
องค์กร
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หัวข้ อที่ 2
คาบรรยายใต้ ภาพ : น.อ. บัญชา บัวรอด รอง จก.สก.ทร. เป็ นประธานในพิธีเปิ ดการแข่งขันว่ายน้ า
"ภูติอนันต์ แชมป์ เปี้ ยนชิพ ครั้งที่ 18" ณ สระว่ายน้ าสนามกีฬาภูติอนันต์ บางนา เมื่อวันที่ 2
กรกฎาคม 2560
เหตุผลที่เลือกภาพนี้มาประกอบการจัดทาวารสารเพราะรองเจ้ากรมสวัสดิการทหารเรื อ
เป็ นผูเ้ ปิ ดพิธี ซึ่ งแสดงถึงความน่าเชื่อถือให้กบั องค์กร
หัวข้ อที่ 3
คาบรรยายใต้ ภาพ : น.อ.สาโรจน์ บุญทับ ผอ.กอพ.สก.ทร. นาคณะกาลังพล สก.ทร. และผูพ้ กั อาศัย
ดูงานการปลูกผักออร์แกนิกส์ ที่เปรมสุ ขฟาร์ม จว.นครนายก วันที่ 1 กรกฎาคม 2560
เหตุผลที่เลือกภาพนี้มาประกอบการจัดทาวารสารเพราะเป็ นภาพที่แสดงถึงการมี
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง 2 หน่วยงาน
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รู ปที่ 4.20 วารสารเดือนกรกฎาคมหน้าที่ 4
หน้ าที่ 4
หัวข้ อที่ 1
คาบรรยายใต้ ภาพ : น.อ.สาโรจน์ บุญทับ ผอ.กอพ.สก.ทร. ตรวจเยีย่ ม สานักงานอาคารที่พกั บุคคโล
และสุ ขสวัสดิ์ 26 โครงการผักสวนครัวรั้วอาคาร และให้คาแนะนาในผลผลิต ที่สามารถนามาใช้
เป็ นองค์ความรู ้และจาหน่าย เพื่อสร้างรายได้ในครัวเรื อนแก่ ผูพ้ กั อาศัย เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม
2560
เหตุผลที่เลือกภาพนี้มาประกอบการจัดทาวารสารเพราะเป็ นการสร้างความสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่าง 2 หน่วยงาน และเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ให้กบั องค์กร
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หัวข้ อที่ 2
คาบรรยายใต้ ภาพ : หัวหน้าศูนย์เกษตรกรรมทหารเรื อ โยทะกา เป็ นผูแ้ ทน เจ้ากรมสวัสดิการ
ทหารเรื อ เข้าพบ นายเฉลิมพล ต.สุ วรรณ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อแสดงความ
ขอบคุณที่ช่วยผลักดันงบประมาณโครงการสร้างเขื่อนป้ องกันตลิ่ง ของศูนย์เกษตรกรรมทหารเรื อ
โยทะกา บริ ษทั จานงค์ชยั วิศวกรรมโยธา เริ่ มเข้ามาดาเนินการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิ่งในพื้นที่
ศูนย์เกษตรกรรมโยทะกา เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560
เหตุผลที่เลือกภาพนี้มาประกอบการจัดทาวารสารเพราะเป็ นการสร้างความสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่างองค์กรและเป็ นการสร้างสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั องค์กรอีกด้วย
หัวข้ อที่ 3
คาบรรยายใต้ ภาพ : เชิญชวนมาศึกษาแหล่งการเรี ยนรู ้ ศูนย์เกษตรกรรมทหารเรื อบางพระ
-โครงการเลี้ยงไก่ไข่
-โครงการศูนย์เรี ยนรู ้ดอกดาวเรื อง การปลูกเมล่อน
-โครงการ 3 ดา (หมูดา ไก่ดา วัวดา)
-โครงการเกษตรผสมผสานแปลงมันสาปะหลัง
-โครงการเลี้ยงสุ กร
-โครงการปลูกผักออร์แกนิกส์ปุ๋ยอินทรี ย ์
พวกเรายินดีตอ้ นรับทุกท่านค่ะ เรายังมีอีกหลากหลายโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามรอยพ่อหลวง
ให้ศึกษาอีกมากมาย
เหตุผลที่เลือกภาพนี้มาประกอบการจัดทาวารสารเพราะเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั
องค์กรและเป็ นการส่ งเสริ มการเกษตรอีกด้วย
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4.3 ขั้นตอนที่ 3 : การติดต่ อสื่ อสาร (Communication)
ไปรับวารสารทีได้สั่งตีพิมพ์ไว้มาจากกองโรงพิมพ์ ไปแจกจ่ายให้กบั ทุกแผนกภายใน
องค์กรกรมสวัสดิการทหารเรื อโดยมีท้ งั หมด 6 แผนกคือ
1. กองการกีฬา
2. กองการจัดหาและบริ การ
3. กองการสงเคราะห์
4. กองสนับสนุน
5. กองการอาคารที่พกั
6. กองอาชีวสงเคราะห์
เพื่อนาไปเป็ นเอกสารประกอบการประชุมประเดือน โดยการประชุมเป็ นการพูดถึง
กิจกรรมที่มีภายในเล่มวารสารที่ทางกรมสวัสดิการทหารเรื อได้จดั ขึ้น โดยการแจกวารสารจะแจก
ทุกวันที่ 1 ของเดือน ส่ วนการประชุม ก็จะเป็ นข้อตกลงของทุกแผนกภายในกรมสวัสดิการ
ทหารเรื อว่าจะจัดขึ้นเมื่อไหร่

รู ปที่ 4.21 นาวารสารไปแจกตามแผนกต่างๆ
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4.4 ขั้นตอนที่ 4 : การประเมินผล
- การประเมินการผลิตวารสาร
สาหรับการวัดตัวแปรเกี่ ยวกับความพึ งพอใจที่ มีต่อวารสารกรมสวัสดิ การทหารเรื อ โดย
แบ่งคะแนนความพึงพอใจ 5 ระดับดังนี้
ความพึงพอใจมากที่สุด
5
คะแนน
ความพึงพอใจมาก
4
คะแนน
ความพึงพอใจปานกลาง
3
คะแนน
ความพึงพอใจน้อย
2
คะแนน
ความพึงพอใจน้อยที่สุด
1
คะแนน
ประเมินจากการใช้แบบสอบถามเพื่อสารวจความพึงพอใจที่มีต่อวารสารกรมสวัสดิการทหารเรื อ
โดยผลทีได้ มีดงั นี้
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
70
30
100

ร้อยละ
70
30
100

ตารางที่ 4.1 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามแยกตามเพศ
จากตารางที่ 4.1พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามเพศชายมีจานวน 70 คนคิดเป็ นร้อยละ 70 และ
เพศหญิงมีจานวน 30 คนคิดเป็ นร้อยละ 30
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อายุ
ต่ากว่า 25 ปี
25-30 ปี
31 -40 ปี
41 ปี ขึ้นไป
รวม

จานวน
25
11
27
37
100

ร้อยละ
25
11
27
37
100

ตารางที่ 4.2 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามแยกตามอายุ
จากตารางที่ 4.2พบว่าผูท้ ี่มีอายุต่ากว่า 25 ปี มีจานวน 11 คนคิดเป็ นร้อยละ 11 ผูท้ ี่มีอายุ 2530 ปี มีจานวน 25 คนคิดเป็ นร้อยละ 25 ผูท้ ี่มีอายุ 31-40 ปี มีจานวน 37 คนคิดเป็ นร้อยละ 37 ผูท้ ี่มีอายุ
41ปี ขึ้นไปมีจานวน 27 คนคิดเป็ นร้อยละ 27
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ประเด็นความพึงพอใจ
1. มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ
2. ปริ มาณเนื้อหามีเพียงพอกับความ
ต้องการ
3.ข่ า วสารการประชาสั ม พัน ธ์ มี ค วาม
เหมาะสม น่าสนใจ
4.เนื้อหาเป็ นประโยชน์ นาไปปรับใช้ได้
5.การจัดรู ปแบบในวารสารฯ ง่ ายต่อการ
อ่านและการใช้งาน

ระดับความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
33 52 13
2
0
4.16
52 33 13
2
0
4.35

แปล
ความ
มาก
มาก

42

25

22

11

0

4.18

มาก

41
37

39
27

20
34

0
2

0
0

4.21
3.99

มาก
มาก

4.18

มาก

ค่าเฉลี่ยรวม

ตารางที่ 4.3 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจที่มีต่อวารสารกรมสวัสดิการทหารเรื อ
โดยมีเกณฑ์ในการแปลความหมาย ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50หมายถึง เห็นด้วยมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50หมายถึง เห็นด้วยน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด
จากตารางที่ 4.3ความพึ งพอใจที่ มีต่อวารสารพบว่า 1).ปริ มาณเนื้ อหามีเพียงพอกับความ
ต้องการ 4.35 อยูใ่ นระดับมาก 2). เนื้ อหาเป็ นประโยชน์ นาไปปรับใช้ได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 อยู่
ในระดับมาก 3).ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ มีความเหมาะสม น่าสนใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 อยูใ่ น
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ระดับมาก 4).การจัดรู ปแบบในวารสารฯ ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 อยูใ่ น
ระดับมาก 5).มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 อยูใ่ นระดับมาก
โดยค่าเฉลี่ยมรวมเท่ากับ 4.18 ซึ่ งอยูใ่ นระดับมาก

