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บทคัดย่อ
การศึกษาฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษารูปแบบกสรประชาสัมพันธ์การส่งเสริม
การใช้ กา๊ ซธรรมชาติในขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อประชาสัมพันธ์
การใช้ กา๊ ซธรรมชาติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษาความรู้ความเข้ าใจใน
ก๊าซธรรมชาติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เป็ นการวิจัยแบบผสม โดยใช้ ทาํ การวิจัยแบบ
เชิงคุ ณภาพ (Qualitative Research) ศึกษาข้ อมูลจากเอกสาร และการวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) เก็บข้ อมูลจากแบบสอบถาม ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ คือ
ประชาชนผู้ใช้ รถยนต์น่ังส่วนบุคคลทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน
ใช้ วิธกี ารสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติเชิง
พรรณนา ได้ แก่ ค่ าร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิ งอ้ างอิง ที่ใช้ ในการ
ทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจัยพบว่า
1) รูปแบบการประชาสัมพันธ์ของ ปตท.ที่นาํ มาใช้ คือ สื่อมวลชน Above the line)
ประกอบด้ วยการประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ แก่ ทีวี คลื่นวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ โปสเตอร์ สื่อ
อีเล็คทรอนิกส์ อินเตอร์เน็ต สื่ออื่นๆ (Below the line) ประกอบด้ วยออกบูธ การจัดนิทรรศการ
อินเตอร์เน็ต การจัดการฝึ กอบรมให้ ลูกค้ า สินค้ าพรีเมี่ยม
2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการเปิ ดรับ
สื่อที่ควบคุมได้ มากกว่าสื่อที่ควบคุมไม่ได้ โดยสื่อที่ควบคุมได้ ท่พี บเห็นมากที่สดุ คือ สื่ออีเล็คทรอ
นิ ค ส์ รองลงมาคื อ สื่อ ทัศ นู ปกรณ์ สํา หรั บ สื่อ ที่ค วบคุ ม ไม่ ไ ด้ ท่ีพบเห็น มากที่สุด คือ โทรทัศ น์
รองลงมาคือ หนังสือพิมพ์ โดยส่วนมากพบเห็นในช่วงเวลา 06.00 น. – 09.00 น. ส่วนมากไม่
ค่ อ ยให้ ความสนใจต่ อ สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วกั บ การใช้ ก๊ า ซธรรมชาติ ส่ ว นมากคิ ด ว่ า สื่ อ
ประชาสัมพันธ์การใช้ กา๊ ซธรรมชาติท่สี ่อื สารได้ เข้ าใจง่ายที่สุดคือ สื่อโทรทัศน์ ส่วนมากคิดว่าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ประเภทสื่อโทรทัศน์เป็ นสื่อที่มีเนื้อหาสมบูรณ์ท่สี ดุ
*นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
***ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
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ผลการวิเคราะห์ ค วามรู้ความเข้ า ใจที่ไ ด้ จากสื่อประชาสัมพั น ธ์เกี่ยวกับ การใช้ ก๊า ซ
ธรรมชาติ มีความรู้ความเข้ าใจ อยู่ในระดับความรู้ต่าํ โดยเรื่องที่ตอบมากที่สดุ คือ ก๊าซธรรมชาติ
NGV ก่อให้ เกิดมลพิษน้ อยกว่ านํา้ มันเบนซินและดีเซล และเรื่องที่ตอบผิดมากที่สุดคือ ก๊าซ
ธรรมชาติไม่ทาํ ลายหรือกัดกร่อนอุปกรณ์และวัสดุในกระบวนการผลิต

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่ อ ศึก ษารู ป แบบการประชาสัมพั น ธ์ก ารส่ ง เสริ ม การใช้ ก๊า ซธรรมชาติ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการเปิ ดรั บ สื่อ ประชาสัม พั น ธ์ ก ารใช้ ก๊า ซธรรมชาติ ข อง
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความรู้ ค วามเข้ า ใจในก๊า ซธรรมชาติ ข องประชาชนที่ไ ด้ รั บ จากการ
ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการใช้ กา๊ ซธรรมชาติในเขตกรุงเทพมหานคร

ขอบเขตในการวิจยั
ขอบเขตของการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ ทํา การศึ ก ษาของพฤติ ก รรมการเปิ ดรั บ สื่ อ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้ กา๊ ซธรรมชาติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครกับความรู้ความ
เข้ าใจเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึ ก ษา “พฤติ ก รรมการเปิ ดรั บ สื่อ ประชาสัม พั น ธ์ก ารใช้ ก๊า ซธรรมชาติ ใ นเขต
กรุ ง เทพมหานคร”
โดยการใช้ วิ ธี แ จกแบบสอบถามแก่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่อ ยู่ ใ นจั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 ตัวอย่าง จากนั้นนําแบบสอบถามมาลงรหัสเพื่อนําไปวิเคราะห์และ
แปรผลข้ อมู ล ทางสถิ ติ ผู้ ตอบแบบสอบถามคิ ด ว่ า ส่ ว นมากไม่ ค่ อ ยให้ ความสนใจต่ อ สื่ อ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้ กา๊ ซธรรมชาติ และส่วนมากคิดว่าสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้
ก๊าซธรรมชาติท่สี ่อื สารได้ เข้ าใจง่ายที่สดุ คือ สื่อโทรทัศน์

การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยจะใช้ สถิติใน
การวิเคราะห์ดังนี้ คือ
1. ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) เพื่อใช้ แปลความหมายข้ อมูลทั่วไปของแบบสอบถาม
(กัลยา วานิชย์บัญชา. 2545: 40)
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เมื่อ P แทน ค่าสถิติร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์
f
แทน ความถี่ของคะแนน
n
แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
2. ค่าเฉลี่ย (Mean) เพื่อใช้ แปลความหมายของส่วนประสมทางการตลาด (กัลยา วา
นิชย์บัญชา. 2545: 40)
Mean =
เมื่อ Mean แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย
แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
3. ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เพื่อใช้ บอกถึงการกระจาย
ค่าเฉลี่ยของส่วนประสมทางการตลาด (กัลยา วานิชย์บัญชา. 2545: 40)
S แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของกลุ่มตัวอย่าง
แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง
แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวอย่างยกกําลังสอง
แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
โดย 3 สถิตินาํ มาใช้ ในแบบสอบถามดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้ อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ โดยวิเคราะห์โดยการใช้ ค่าร้ อยละ
(Percentage) (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. 2545: 40)
ส่ ว นที่ 2 เป็ นคํา ถามเกี่ย วกับ การศึ ก ษาการเปิ ดรั บ สื่อ ประชาสัม พั น ธ์ก ารใช้ ก๊า ซ
ธรรมชาติในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ แก่ สื่อประชาสัมพันธ์ท่พี บเห็นเกี่ยวกับการใช้ กา๊ ซธรรมชาติ,
ช่วงเวลาพบเห็นเกี่ยวกับการใช้ กา๊ ซธรรมชาติ, ความสนใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้ กา๊ ซ
ธรรมชาติ, ความเข้ าใจในสื่อประชาสัมพันธ์และเนื้อหาของสื่อประชาสัมพันธ์โดยวิเคราะห์โดยการ
ใช้ ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) (กัลยา วานิชย์บัญชา. 2545: 40)
ส่วนที่ 3 เป็ นคําถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
ใช้ กา๊ ซธรรมชาติ โดยวิเคราะห์โดยการใช้ ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่ าความถี่ (Frequency)
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) (กัลยา วานิชย์บัญชา.
2545: 40)
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สรุปผลการวิจยั
1. รูปแบบการประชาสัมพันธ์ของ ปตท.
รู ป แบบการประชาสัม พั น ธ์ข อง ปตท.จากการศึ ก ษาเอกสารเผยแพร่ ข อง ปกค้ า
ประจําปี การร่วมประชุมกับหน่วยงานภายในการสื่อความภายในระหว่างหน่วยงาน
การประชาสัมพั น ธ์ภ ายนอกองค์ กร ได้ แ ก่ การประชาสัม พั น ธ์ผ่ า นคลื่ น วิ ท ยุ การ
โฆษณาแฝงในการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของ ปตท. การออกบูธ นิทรรศวันสิ่งแวดล้ อม ณ คลัง
นํา้ มันที่อยู่ภายในเขตชุมชนคลังนํา้ มันบ้ านโรงโป๊ ะ จังหวัดระยอง
การจัดฝึ กอบรมให้ กบั ลูกค้ า ที่สถานีบริการนํา้ มัน และที่คลังนํา้ มันของ ปตท. และที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับ ปตท.บริษัทฯ ในเครือของ ปตท.
การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ ได้ แก่เว็บไซด์ ปตท. เฟสบุค๊ PTT Web Oil
การสื่อสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ได้ แก่เอกสารต่าง หนังสือนิตยสาร ป้ ายโฆษณา
การใช้ ของที่ระลึกแจกลูกค้ า โดยการสกรีนโลโก้ ไปกับสินค้ าพรีเมี่ยม มอบให้ กับ
ลูกค้ า
การสื่อสารผ่านตัวบุคคลได้ แก่ พนักงาน ปตท. พนักงาน Agent ลูกค้ าของ ปตท.โดย
การประชาสัมพันธ์ผ่านโลโก้ PTT Call Center 1365 “เรามีส่อื ต่างๆ ที่เรานํามาใช้ ในการสื่อสาร
การตลาด อาทิ Facebook มี Website WWW.pttplc.com แล้ วก็ส่อื ทางโทรศัพท์ท่ที างส่วน
โฆษณาดําเนินการให้ หรือแม้ กระทั่งทางผู้ถือหุ้น แบบฟอร์ม ก็จะมีเบอร์ 1365 ว่าเรา มีส่อื ความ
ว่า เรามีการให้ บริการอะไรบ้ าง ไปยังหน่วยงาน เช่น ออกที่งานสัมมนาลูกค้ า ปตท. ประจําปี ที่มี
ลูกค้ าสถานีบริการนํา้ มันทั่วประเทศเข้ าร่วม ทั้ง NGV ด้ วย หรือหน่วยงานที่เขาเชิญเรามา เราก็
ไปเผยแพร่ว่า Call Center เราทํางานอะไรบ้ างให้ NGV มีบริการอะไรบ้ าง (ดวงกมล เพชร
รุ่งเรืองชัย,2555 : 125)
รูปแบบการประชาสัมพันธ์ของ ปตท.ที่นาํ มาใช้ คือ 1) สื่อมวลชน (Above the line)
ประกอบด้ วยการประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ แก่ ทีวี คลื่นวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ โปสเตอร์ส่อื
อิเล็กทรอนิคส์ ดินเตอร์เน็ต 2) สื่ออื่นๆ (Below the line) ประกอบด้ วยการออกบูธ การจัด
นิทรรศการ อินเตอร์เน็ตการจัดการฝึ กอบรมให้ ลูกค้ า สินค้ าพรีเมี่ยม สื่อบุคคล
2. การวิจยั เชิงปริมาณ
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อประชาสัมพันธ์การใช้ กา๊ ซ
ธรรมชาติในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปได้ ดังนี้
ข้ อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับด้ านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้ เป็ น
กลุ่มตัวอย่างครั้งนี้ ซึ่งสามารถจําแนกตามตัวแปรได้ ดังนี้
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ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย โดยส่วนมากมีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี มี
อาชีพเป็ นพนักงานบริษัทเอกชน มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยส่วนใหญ่มีรายได้ 30,001
บาท ขึ้นไป
ข้ อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้ กา๊ ซธรรมชาติ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้
ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งสามารถจําแนกตามตัวแปรได้ ดังนี้
สื่อที่ควบคุมได้ พบว่า ในภาพรวม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการพบเห็นหรือ
เปิ ดรั บ สื่อ ประชาสัม พั น ธ์เ กี่ย วกับ การใช้ ก๊า ซธรรมชาติ อยู่ ใ นระดั บ มาก โดยสื่อ ประเภทสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีการเปิ ดรับสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้ กา๊ ซธรรมชาติ
มากที่สดุ ซึ่งอยู่ในระดับมาก
สื่อที่ควบคุมไม่ได้ พบว่า ในภาพรวม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการพบเห็นหรือ
เปิ ดรับสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้ กา๊ ซธรรมชาติ อยู่ในระดับมากโดยสื่อโทรทัศน์ ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีการเปิ ดรับสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้ กา๊ ซธรรมชาติมากที่สดุ ซึ่งอยู่ในระดับ
มาก
ผลการวิเคราะห์ลักษณะการพบเห็นสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้ กา๊ ซธรรมชาติใน
แต่ละช่วงเวลา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากพบเห็นสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้ กา๊ ซ
ธรรมชาติในระหว่างช่วงเวลา 06.00 – 09.00 น.
ผลการวิเคราะห์ลักษณะความสนใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้ กา๊ ซธรรมชาติ
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากไม่ค่อยให้ ความสนใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้ กา๊ ซ
ธรรมชาติ
ผลการวิเคราะห์ลักษณะของสื่อประชาสัมพันธ์ท่สี ่ือสารได้ เข้ าง่ ายที่สุดพบว่ า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนมากคิดว่าสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้ กา๊ ซธรรมชาติท่สี ่อื สารได้ เข้ าใจง่าย
ที่สดุ คือ สื่อโทรทัศน์
ผลการวิเคราะห์ลักษณะของสื่อประชาสัมพันธ์ท่มี ีเนื้อหาที่สมบูรณ์ท่สี ดุ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนมากคิดว่าสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทสื่อโทรทัศน์เป็ นสื่อที่มีเนื้อหาสมบูรณ์ท่สี ดุ
ข้ อ มู ล เกี่ย วกับ ความรู้ ค วามเข้ า ใจที่ไ ด้ จ ากสื่อ ประชาสัม พั น ธ์ เ กี่ย วกับ การใช้ ก๊า ซ
ธรรมชาติ
ผลการวิ เคราะห์ ค วามรู้ความเข้ า ใจที่ไ ด้ จากสื่อประชาสัมพั น ธ์เกี่ยวกับ การใช้ ก๊า ซ
ธรรมชาติ โดยผู้ตอบแบบสอบถาม ตอบถูกมากที่สดุ คือ ก๊าซธรรมชาติ NGV ก่อให้ เกิดมลพิษ
น้ อยกว่านํา้ มัน รองลงมาคือ ก๊าซธรรมชาติ NGV ไม่แตกต่างจากก๊าซ LPG ส่วนประเด็นที่ผ้ ูตอบ
แบบสอบถามมีความรู้ความเข้ าใจที่ได้ จากสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้ กา๊ ซธรรมชาติน้อย
ที่สุด คือ ก๊าซธรรมชาติไม่ทาํ ลายหรือกัดกร่ อนอุปกรณ์ และวัสดุในกระบวนการผลิต รองลงมา
ประเทศไทยสามารถผลิตก๊าซธรรมชาติ NGV เองได้
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ผลการวิ เ คราะห์ ค ะแนนของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งวั ด ความรู้ ความเข้ าใจที่ ไ ด้ จากสื่ อ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้ กา๊ ซธรรมชาติ โดยผู้ตอบแบบสอบถามคะแนนความรู้ความเข้ าใจที่
ได้ จากสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้ กา๊ ซธรรมชาติเฉลี่ย เท่ากับ 3.35 คะแนน จากคะแนนเต็ม
10 คะแนน อยู่ ในระดับความรู้ทีต่าํ โดยเมื่อจําแนกคะแนนความรู้พบว่ า กลุ่มตัวอย่ างตอบได้
คะแนน3คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน มากที่สดุ รองลงมา กลุ่มตัวอย่างตอบได้ คะแนน 5
คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน
การอภิปรายผล
จากผลวิ จั ย พฤติ ก รรมการเปิ ดรั บ สื่อ ประชาสัม พั น ธ์ก ารใช้ ก๊า ซธรรมชาติ ใ นเขต
กรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์ความรู้ความเข้ าใจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อ
สื่อประชาสัมพั นธ์ ซึ่งพบว่ าการเปิ ดรั บรู้ส่ือประชาสัมพั นธ์ประเภทสื่อที่ควบคุ มไม่ ได้ เพื่ อการ
ส่ ง เสริ ม การใช้ ก๊า ซธรรมชาติ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความรู้ ความเข้ าใจของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครมากกว่าการเปิ ดรับรู้ส่อื ประชาสัมพันธ์ประเภทสื่อที่ควบคุมได้ ซึ่งผู้วิจัยมองว่า
น่ าจะมาจากสื่อประเภทควบคุ มไม่ ได้ ถึงแม้ ว่าไม่ สามารถควบคุ มเนื้อหาได้ แต่ สามารถเข้ าถึง
กลุ่มเป้ าหมายได้ มาก ซึ่งเรียกว่าสื่อมวลชน (Mass Media) ซึ่งน่าจะสื่อสารเข้ าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้
ดีกว่าประเภทสื่อที่ควบคุมได้ ซึ่งถึงแม้ จะควบคุมเนื้อหาได้ แต่การเข้ าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้ น้อย ซึ่ง
สอดคล้ อ งกับ แนวคิ ด ของพรทิพ ย์ พิ ม ลสิน ธุ์ (2542 : 18) ซึ่ ง พู ด ถึง ขั้น ตอนการวางแผน
ประชาสัมพั นธ์ในเรื่ องการกําหนดโครงการ/กิจกรรม/วิธีการ ในเรื่องสื่อที่นักประชาสัมพั นธ์
ควบคุมได้ (Controller Media) คือ สื่อที่นักประชาสัมพันธ์สามารถควบคุมได้ ท้งั การผลิตเนื้อหา
สาระ วิธีและความถี่การนําเสนอ รวมทั้งสื่อมวลชนที่นักประชาสัมพันธ์ซ้ ือเนื้อที่ และเวลาในการ
เผยแพร่ ข่าวสารขององค์การด้ วย ซึ่งได้ แก่ สื่อบุคคล เช่น บุคลากรในองค์กร , สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น
หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ ใบปลิว, สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่ น การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็ปไซด์, สื่อ
โสตทัศนูปกรณ์ เช่น วีดิทศั น์, สื่อกิจกรรม เช่น การจัดกิจกรรม, สื่อมวลชน เช่น วิทยุ โทรทัศน์
หนังสือพิมพ์, สื่ออื่นๆ และสื่อที่นักประชาสัมพันธ์ไม่สามารถควบคุมได้ (Uncontrolled Media)
ได้ แก่ สื่อมวลชนแขนงต่างๆ ซึ่งมีอิสระในการเผยแพร่ ข่าวสารโดยปราศจากการควบคุมของนัก
ประชาสัมพันธ์ในการดําเนินงาน นักประชาสัมพันธ์ต้องขอความร่วมมือและพยายามให้ ส่อื มวลชน
สามารถนําเสนอข่ าวสารขององค์กรการได้ อย่ างน่ าสนใจต่ อสาธารณชน ได้ แก่ หนั งสือพิ มพ์ ,
นิตยสาร, วิทยุ, โทรทัศน์, ภาพยนตร์ จากแนวคิดดังกล่าวสะท้ อนให้ เห็นว่า การเลือกใช้ ประเภท
ของสื่อประชาสัมพันธ์มีผลต่อการสร้ างความรู้ความเข้ าใจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
อย่ า งมาก ซึ่ ง นั ก ประชาสั ม พั น ธ์ ต้ อ งรู้ จั ก เลื อ กใช้ ส่ ื อ ให้ เข้ า กั บ ลั ก ษณะการดํา เนิ น ชี วิ ต ของ
กลุ่มเป้ าหมาย
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ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อประชาสัมพันธ์การใช้ กา๊ ซธรรมชาติในเขต
กรุงเทพมหานครสามารถนํามากําหนดเป็ นข้ อเสนอแนะได้ ดังนี้
หน่ วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้ องกับพลังงานสามารถนําผลการศึกษาไปใช้ ได้
ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากผลการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อประชาสัมพันธ์การใช้ กา๊ สธรรมชาติใน
เขตกรุงเทพมหานคร ทั้งในด้ านการเปิ ดรับสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้ กา๊ ซธรรมชาติ และ
ด้ านความรู้ความเข้ าใจที่ได้ รับจากสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้ กา๊ ซธรรมชาติ สามารถนําผล
การศึกษามาเป็ นข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายได้ ดังนี้
1.1 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้ องกับพลังงานควรต้ องปรับปรุงในเรื่องของ
กลยุ ทธ์ในการทําประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทน เช่ น ก๊าซธรรมชาติ
เพื่อสร้ างแรงจูงใจให้ กลุ่มเป้ าหมายหันมาสนใจเกี่ยวกับพลังงานทดแทน เนื่องจากผลวิจัยในบทที่
4 พบว่ ากลุ่มตัวอย่ างส่วนใหญ่ ไม่ ค่อยให้ ความสนใจต่ อสื่อประชาสัมพั นธ์เกี่ยวกับการใช้ ก๊าซ
ธรรมชาติ และผลลัพทธ์คะแนนที่ได้ คือกลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้ าใจในระดับที่ต่าํ เนื่องจากไม่
ค่อยสนใจในสิ่งที่ทางหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนําเสนอข่อมูลข่าวสาร
1.2 หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชนที่เ กี่ย วข้ อ งกับ พลั ง งานควรให้ ค วามสํา คั ญ กั บ
งบประมาณใน
การทําประชาสัมพันธ์และคัดเลือกบริษัทโฆษณาและบริษัทวางแผนสื่อที่มีมาตรฐาน
เพื่อในการกลยุทธ์ในการทําประชาสัมพันธ์ให้ เข้ าถึงกลุ่มเป้ าหมายและได้ ประสิทธ์ผลมากที่สดุ
1.3 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้ องกับพลังงานควรทําการทําประชาสัมพันธ์
รณรงค์ให้ ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทน เช่น ก๊าซธรรมชาติ ทุกเดือน ทําอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
เข้ าถึงกลุ่มเป้ าหมายและได้ ประสิทธิผลมากที่สดุ
2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบตั ิการ
จากผลการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อประชาสัมพันธ์การใช้ กา๊ ซธรรมชาติใน
เขตกรุงเทพมหานคร การรับรู้ส่อื ประชาสัมพันธ์การใช้ กา๊ ซธรรมชาติในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง
ในด้ านการเปิ ดรับสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้ กา๊ ซธรรมชาติ และด้ านความรู้ความเข้ าใจที่
ได้ รั บ จากสื่ อ ประชาสัม พั น ธ์ เ กี่ ย วกั บ การใช้ ก๊า ซธรรมชาติ สามารถนํา ผลการศึ ก ษามาเป็ น
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายได้ ดังนี้
2.1 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนควรเน้ นเลือกใช้ ส่อื นิตยสารซึ่งเป็ นสื่อที่ควบคุมไม่ได้
โดยจากผลวิจัยพบว่ ามีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้ าใจของประชาชนมากที่สุด ซึ่งมีจุดเด่ น
เข้ าถึงกลุ่มหมายได้ มากและสามารถใส่เนื้อหาการนําเสนอข่าวสารได้ เยอะและในปัจจุบันนิตยสาร
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ถู ก พั ฒ นาเป็ นรู ป แบบออนไลน์ ผู้ ใช้ สามารถเข้ า ไปอ่ า นได้ ในสมาทโฟน ยิ่ ง ทํา ให้ เข้ า ถึ ง
กลุ่มเป้ าหมายได้ มากขึ้น
2.2 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนควรเน้ นเลือกใช้ ส่อื บุคคล เช่น หาผู้นาํ ทางความคิด
ซึ่งเป็ นสื่อที่ควบคุมได้ เพื่อเผยแพร่การนําเสนอข่าวสารเกี่ยวกับพลังงานทดแทน หรือหาบุคคลที่
มีช่ือเสียงและมีอิทธิพลต่ อสังคมเป็ นผู้เผยแพร่ เนื่องจากผลวิจัยพบว่ามีความสัมพันธ์กับความรู้
ความเข้ าใจของประชาชนมากที่สดุ

ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยั
เพื่อให้ ผลการศึกษาในครั้ งนี้สามารถขยายต่ อไปในทัศนะที่กว้ างมากขึ้นอันจะเป็ น
ประโยชน์ในการอธิบายปรากฏการณ์และปั ญหาหรือปั ญหาอื่นที่มีความเกี่ยวข้ องกับการทําวิจัย
ครั้งนี้ ผู้ทาํ วิจัยจึงขอเสนอแนะประเด็นสําหรับการทําวิจัยครั้งต่อไปดังนี้
1. ผู้ วิ จั ย ควรทํ า การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ประเด็ น อื่ น ๆ นอกจากการเลื อ กใช้ สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ เช่น กลยุทธ์ในการทําประชาสัมพันธ์ การคิดข้ อความสื่อสารถึงกลุ่มเป้ าหมายเพื่อ
โน้ มน้ าวใจ รวมไปถึงชุดข้ อมูลข่าวสาร ว่ากลยุทธ์การสื่อสารแบบไหนมีผลต่อความรู้ความเข้ าใจ
ของประชาชนในเรื่องพลังงานมากที่สดุ
2. ผู้ วิ จั ย ควรทํา การศึ ก ษาทุ ก ๆ เดื อ นและทํา การวิ จั ย ทั้ง รูป แบบเชิ ง ปริ ม าณและ
คุณภาพ
3. ผู้วิจัยควรทําการศึกษาทิศทางการใช้ กา๊ ซธรรมชาติของประเทศไทยในอนาคตว่า
ควรมีแนวทางอย่างไร
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