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บทคดัย่อ 

 

การศึกษาฉบับน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ 1) ศึกษารูปแบบกสรประชาสัมพันธ์การส่งเสริม

การใช้กา๊ซธรรมชาติในขตกรงุเทพมหานคร 2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสมัพันธ์

การใช้กา๊ซธรรมชาติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพ่ือศึกษาความรู้ความเข้าใจใน

กา๊ซธรรมชาติของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร เป็นการวิจัยแบบผสม โดยใช้ทาํการวิจัยแบบ

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร และการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) เกบ็ข้อมูลจากแบบสอบถาม ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ 

ประชาชนผู้ใช้รถยนต์น่ังส่วนบุคคลทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน 

ใช้วิธกีารสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ทาํการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิง

พรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอ้างอิง ที่ใช้ในการ

ทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจัยพบว่า 

1) รูปแบบการประชาสมัพันธข์อง ปตท.ที่นาํมาใช้ คือ สื่อมวลชน Above the line) 

ประกอบด้วยการประชาสมัพันธ ์ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ทวีี คล่ืนวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ โปสเตอร์ สื่อ

อเีลค็ทรอนิกส ์อนิเตอร์เนต็ สื่ออื่นๆ (Below the line) ประกอบด้วยออกบูธ การจัดนิทรรศการ 

อนิเตอร์เนต็ การจัดการฝึกอบรมให้ลูกค้า สนิค้าพรีเม่ียม 

2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ประชาชนในกรงุเทพมหานครมีพฤติกรรมการเปิดรับ

สื่อที่ควบคุมได้มากกว่าสื่อที่ควบคุมไม่ได้ โดยสื่อที่ควบคุมได้ที่พบเหน็มากที่สดุคือ สื่ออเีลค็ทรอ

นิคส์ รองลงมาคือ สื่อทัศนูปกรณ์ สาํหรับสื่อที่ควบคุมไม่ได้ที่พบเห็นมากที่สุดคือ โทรทัศน์ 

รองลงมาคือ หนังสอืพิมพ์ โดยส่วนมากพบเหน็ในช่วงเวลา 06.00 น. – 09.00 น. ส่วนมากไม่

ค่อยให้ความสนใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้ก๊าซธรรมชาติ ส่วนมากคิดว่าสื่อ

ประชาสัมพันธ์การใช้กา๊ซธรรมชาติที่สื่อสารได้เข้าใจง่ายที่สุดคือ สื่อโทรทศัน์ ส่วนมากคิดว่าสื่อ

ประชาสมัพันธป์ระเภทสื่อโทรทศัน์เป็นสื่อที่มีเน้ือหาสมบูรณท์ี่สดุ 

 

*นักศึกษาหลักสตูรนิเทศศาสตรมหาบัณฑติ  สาขานิเทศศาสตร์   มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

**ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก 

***ที่ปรึกษาวิทยานิพนธร่์วม 
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ผลการวิเคราะห์ความรู้ ความเข้าใจที่ได้จากสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้ก๊าซ

ธรรมชาติ มีความรู้ความเข้าใจ อยู่ในระดับความรู้ตํ่า โดยเร่ืองที่ตอบมากที่สดุคือ กา๊ซธรรมชาติ 

NGV ก่อให้เกิดมลพิษน้อยกว่านํา้มันเบนซินและดีเซล และเร่ืองที่ตอบผิดมากที่สุดคือ กา๊ซ

ธรรมชาติไม่ทาํลายหรือกดักร่อนอปุกรณแ์ละวัสดุในกระบวนการผลิต 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1. เพ่ือศึกษารูปแบบการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติในเขต

กรงุเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์การใช้ก๊าซธรรมชาติของ

ประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาความรู้ ความเข้าใจในก๊าซธรรมชาติของประชาชนที่ได้รับจากการ

ประชาสมัพันธก์ารส่งเสริมการใช้กา๊ซธรรมชาติในเขตกรงุเทพมหานคร 

 

ขอบเขตในการวิจยั 

ขอบเขตของการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ทําการศึกษาของพฤติกรรมการเปิดรับสื่ อ

ประชาสมัพันธเ์กี่ยวกบัการใช้กา๊ซธรรมชาติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครกบัความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกบักา๊ซธรรมชาติ 

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

การศึกษา “พฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์การใช้ก๊าซธรรมชาติในเขต

กรุงเทพมหานคร” โดยการใช้วิธีแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในจังหวัด

กรงุเทพมหานคร จาํนวน 400 ตัวอย่าง จากน้ันนาํแบบสอบถามมาลงรหัสเพ่ือนาํไปวิเคราะห์และ

แปรผลข้อมูลทางสถิติ ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าส่วนมากไม่ค่อยให้ความสนใจต่อสื่ อ

ประชาสมัพันธ์เกี่ยวกับการใช้กา๊ซธรรมชาติ และส่วนมากคิดว่าสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกบัการใช้

กา๊ซธรรมชาติที่สื่อสารได้เข้าใจง่ายที่สดุคือ สื่อโทรทศัน์ 

 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถติิเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยจะใช้สถิติใน

การวิเคราะห์ดังน้ี คือ 

1. ค่าสถติิร้อยละ (Percentage) เพ่ือใช้แปลความหมายข้อมูลทั่วไปของแบบสอบถาม     

(กลัยา วานิชย์บัญชา. 2545: 40) 
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  เม่ือ  P แทน ค่าสถติิร้อยละหรือเปอร์เซน็ต์ 

  f แทน ความถี่ของคะแนน 

  n แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

2. ค่าเฉล่ีย (Mean) เพ่ือใช้แปลความหมายของส่วนประสมทางการตลาด (กลัยา วา

นิชย์บัญชา. 2545: 40) 

Mean =     

เม่ือ  Mean  แทน ค่าคะแนนเฉล่ีย 

   แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

   แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

 

3. ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เพ่ือใช้บอกถึงการกระจาย

ค่าเฉล่ียของส่วนประสมทางการตลาด (กลัยา วานิชย์บัญชา. 2545: 40) 

 

S  แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของกลุ่มตัวอย่าง 

  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกาํลังสอง 

  แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวอย่างยกกาํลังสอง 

แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

โดย 3 สถติินาํมาใช้ในแบบสอบถามดังต่อไปน้ี 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 

อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน อาชีพ โดยวิเคราะห์โดยการใช้ค่าร้อยละ 

(Percentage) (กลัยา วานิชย์บญัชา. 2545: 40) 

ส่วนที่ 2 เป็นคําถามเกี่ยวกับการศึกษาการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์การใช้ก๊าซ

ธรรมชาติในเขตกรงุเทพมหานคร ได้แก่ สื่อประชาสมัพันธท์ี่พบเหน็เกี่ยวกบัการใช้กา๊ซธรรมชาติ,

ช่วงเวลาพบเหน็เกี่ยวกบัการใช้กา๊ซธรรมชาติ, ความสนใจต่อสื่อประชาสมัพันธเ์กี่ยวกบัการใช้กา๊ซ

ธรรมชาติ, ความเข้าใจในสื่อประชาสมัพันธแ์ละเน้ือหาของสื่อประชาสมัพันธโ์ดยวิเคราะห์โดยการ

ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard deviation) (กลัยา วานิชย์บัญชา. 2545: 40) 

ส่วนที่ 3 เป็นคาํถามเกี่ยวกบัความรู้ความเข้าใจที่ได้จากสื่อประชาสมัพันธเ์กี่ยวกบัการ

ใช้กา๊ซธรรมชาติ โดยวิเคราะห์โดยการใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) 

ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) (กลัยา วานิชย์บัญชา. 

2545: 40) 
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สรุปผลการวิจยั 

1. รูปแบบการประชาสมัพนัธข์อง ปตท. 

รูปแบบการประชาสัมพันธ์ของ ปตท.จากการศึกษาเอกสารเผยแพร่ของ ปกค้า

ประจาํปี การร่วมประชุมกบัหน่วยงานภายในการสื่อความภายในระหว่างหน่วยงาน 

การประชาสัมพันธ์ภายนอกองค์กร ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ผ่านคล่ืนวิทยุ การ

โฆษณาแฝงในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของ ปตท. การออกบูธ นิทรรศวันสิ่งแวดล้อม ณ คลัง

นํา้มันที่อยู่ภายในเขตชุมชนคลังนํา้มันบ้านโรงโป๊ะ จังหวัดระยอง 

การจัดฝึกอบรมให้กบัลูกค้า ที่สถานีบริการนํา้มัน และที่คลังนํา้มันของ ปตท. และที่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบั ปตท.บริษัทฯ ในเครือของ ปตท. 

การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ ได้แก่เวบ็ไซด์ ปตท. เฟสบุค๊ PTT Web Oil 

การสื่อสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่เอกสารต่าง หนังสอืนิตยสาร ป้ายโฆษณา 

การใช้ของที่ระลึกแจกลูกค้า โดยการสกรีนโลโก้ ไปกับสินค้าพรีเม่ียม มอบให้กับ

ลูกค้า 

การสื่อสารผ่านตัวบุคคลได้แก่ พนักงาน ปตท. พนักงาน Agent ลูกค้าของ ปตท.โดย

การประชาสมัพันธผ่์านโลโก้ PTT Call Center 1365 “เรามีสื่อต่างๆ ที่เรานาํมาใช้ในการสื่อสาร

การตลาด อาท ิFacebook มี Website WWW.pttplc.com แล้วกส็ื่อ ทางโทรศัพทท์ี่ทางส่วน

โฆษณาดาํเนินการให้ หรือแม้กระทั่งทางผู้ถือหุ้น แบบฟอร์ม กจ็ะมีเบอร์ 1365 ว่าเรา มีสื่อความ

ว่า เรามีการให้บริการอะไรบ้าง ไปยังหน่วยงาน เช่น ออกที่งานสัมมนาลูกค้า ปตท. ประจาํปีที่มี 

ลูกค้าสถานีบริการนํา้มันทั่วประเทศเข้าร่วม ทั้ง NGV ด้วย หรือหน่วยงานที่เขาเชิญเรามา  เราก็

ไปเผยแพร่ว่า Call  Center เราทาํงานอะไรบ้างให้ NGV มีบริการอะไรบ้าง (ดวงกมล  เพชร

รุ่งเรืองชัย,2555 : 125) 

รูปแบบการประชาสมัพันธข์อง ปตท.ที่นาํมาใช้ คือ 1) สื่อมวลชน (Above the line) 

ประกอบด้วยการประชาสมัพันธ ์ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ทวีี คล่ืนวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ โปสเตอร์สื่อ

อเิลก็ทรอนิคส ์ดินเตอร์เนต็ 2) สื่ออื่นๆ (Below the line) ประกอบด้วยการออกบูธ การจัด

นิทรรศการ อนิเตอร์เนต็การจัดการฝึกอบรมให้ลูกค้า สนิค้าพรีเม่ียม สื่อบุคคล 

2. การวิจยัเชิงปริมาณ 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์การใช้กา๊ซ

ธรรมชาติในเขตกรงุเทพมหานคร สามารถสรปุได้ดังน้ี 

ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้เป็น

กลุ่มตัวอย่างคร้ังน้ี ซ่ึงสามารถจาํแนกตามตัวแปรได้ดังน้ี 
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ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย โดยส่วนมากมีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี มี

อาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยส่วนใหญ่มีรายได้ 30,001 

บาท ขึ้นไป  

ข้อมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสมัพันธเ์กี่ยวกบัการใช้กา๊ซธรรมชาติ  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสมัพันธ์เกี่ยวกบัการใช้

กา๊ซธรรมชาติ ซ่ึงสามารถจาํแนกตามตัวแปรได้ดังน้ี 

สื่อที่ควบคุมได้ พบว่า ในภาพรวม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการพบเหน็หรือ

เปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้ก๊าซธรรมชาติ อยู่ในระดับมาก โดยสื่อประเภทสื่อ

อิเลก็ทรอนิกส์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้กา๊ซธรรมชาติ

มากที่สดุ ซ่ึงอยู่ในระดับมาก 

สื่อที่ควบคุมไม่ได้ พบว่า ในภาพรวม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการพบเหน็หรือ

เปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้กา๊ซธรรมชาติ อยู่ในระดับมากโดยสื่อโทรทัศน์ ผู้ตอบ

แบบสอบถามมีการเปิดรับสื่อประชาสมัพันธเ์กี่ยวกบัการใช้กา๊ซธรรมชาติมากที่สดุ ซ่ึงอยู่ในระดับ

มาก 

ผลการวิเคราะห์ลักษณะการพบเหน็สื่อประชาสมัพันธเ์กี่ยวกบัการใช้กา๊ซธรรมชาติใน

แต่ละช่วงเวลา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากพบเหน็สื่อประชาสมัพันธ์เกี่ยวกับการใช้กา๊ซ

ธรรมชาติในระหว่างช่วงเวลา 06.00 – 09.00 น. 

ผลการวิเคราะห์ลักษณะความสนใจต่อสื่อประชาสมัพันธเ์กี่ยวกบัการใช้กา๊ซธรรมชาติ 

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากไม่ค่อยให้ความสนใจต่อสื่อประชาสมัพันธเ์กี่ยวกบัการใช้กา๊ซ

ธรรมชาติ  

ผลการวิเคราะห์ลักษณะของสื่อประชาสัมพันธ์ที่สื่อสารได้เข้าง่ายที่สุดพบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนมากคิดว่าสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกบัการใช้กา๊ซธรรมชาติที่สื่อสารได้เข้าใจง่าย

ที่สดุคือ สื่อโทรทศัน์  

ผลการวิเคราะห์ลักษณะของสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีเน้ือหาที่สมบูรณ์ที่สดุพบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนมากคิดว่าสื่อประชาสมัพันธป์ระเภทสื่อโทรทศัน์เป็นสื่อที่มีเน้ือหาสมบูรณท์ี่สดุ  

ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจที่ได้จากสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้ก๊าซ

ธรรมชาติ 

ผลการวิเคราะห์ความรู้ ความเข้าใจที่ได้จากสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้ก๊าซ

ธรรมชาติ โดยผู้ตอบแบบสอบถาม ตอบถูกมากที่สดุ คือ กา๊ซธรรมชาติ NGV ก่อให้เกดิมลพิษ

น้อยกว่านํา้มัน รองลงมาคือ กา๊ซธรรมชาติ NGV ไม่แตกต่างจากกา๊ซ LPG ส่วนประเดน็ที่ผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจที่ได้จากสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้กา๊ซธรรมชาติน้อย

ที่สุด คือ กา๊ซธรรมชาติไม่ทาํลายหรือกัดกร่อนอุปกรณ์ และวัสดุในกระบวนการผลิต รองลงมา 

ประเทศไทยสามารถผลิตกา๊ซธรรมชาติ NGV เองได้ 
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ผลการวิ เคราะห์คะแนนของกลุ่มตัวอย่างวัดความรู้ ความเข้าใจที่ ไ ด้จากสื่ อ

ประชาสมัพันธเ์กี่ยวกบัการใช้กา๊ซธรรมชาติ โดยผู้ตอบแบบสอบถามคะแนนความรู้ความเข้าใจที่

ได้จากสื่อประชาสมัพันธเ์กี่ยวกบัการใช้กา๊ซธรรมชาติเฉล่ีย เท่ากบั 3.35 คะแนน จากคะแนนเตม็ 

10 คะแนน อยู่ในระดับความรู้ทีตํ่า โดยเม่ือจาํแนกคะแนนความรู้พบว่า กลุ่มตัวอย่างตอบได้

คะแนน3คะแนน จากคะแนนเตม็ 10 คะแนน มากที่สดุ รองลงมา กลุ่มตัวอย่างตอบได้คะแนน 5

คะแนน จากคะแนนเตม็ 10 คะแนน  

การอภิปรายผล 

จากผลวิจัย พฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์การใช้ก๊าซธรรมชาติในเขต

กรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อ

สื่อประชาสัมพันธ์ ซ่ึงพบว่าการเปิดรับรู้ สื่อประชาสัมพันธ์ประเภทสื่อที่ควบคุมไม่ได้เพ่ือการ

ส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติมีความสัมพันธ์กับความรู้ ความเข้าใจของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครมากกว่าการเปิดรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ประเภทสื่อที่ควบคุมได้ ซ่ึงผู้วิจัยมองว่า 

น่าจะมาจากสื่อประเภทควบคุมไม่ได้ถึงแม้ว่าไม่สามารถควบคุมเน้ือหาได้ แต่สามารถเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายได้มาก ซ่ึงเรียกว่าสื่อมวลชน (Mass Media) ซ่ึงน่าจะสื่อสารเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้

ดีกว่าประเภทสื่อที่ควบคุมได้ ซ่ึงถึงแม้จะควบคุมเน้ือหาได้แต่การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้น้อย ซ่ึง

สอดคล้องกับแนวคิดของพรทิพย์  พิมลสินธุ์ (2542 : 18) ซ่ึงพูดถึงขั้นตอนการวางแผน

ประชาสัมพันธ์ในเร่ืองการกาํหนดโครงการ/กิจกรรม/วิธีการ ในเร่ืองสื่อที่นักประชาสัมพันธ์

ควบคุมได้ (Controller Media) คือ สื่อที่นักประชาสมัพันธส์ามารถควบคุมได้ทั้งการผลิตเน้ือหา

สาระ วิธีและความถี่การนาํเสนอ รวมทั้งสื่อมวลชนที่นักประชาสัมพันธ์ซ้ือเน้ือที่ และเวลาในการ

เผยแพร่ข่าวสารขององค์การด้วย ซ่ึงได้แก่ สื่อบุคคล เช่น บุคลากรในองค์กร , สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น 

หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ ใบปลิว, สื่ออิเลก็ทรอนิกส์ เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านเวป็ไซด์, สื่อ

โสตทศันูปกรณ์ เช่น วีดิทศัน์, สื่อกจิกรรม เช่น การจัดกจิกรรม, สื่อมวลชน เช่น วิทยุ โทรทศัน์ 

หนังสอืพิมพ์, สื่ออื่นๆ และสื่อที่นักประชาสมัพันธไ์ม่สามารถควบคุมได้ (Uncontrolled Media) 

ได้แก่ สื่อมวลชนแขนงต่างๆ ซ่ึงมีอิสระในการเผยแพร่ข่าวสารโดยปราศจากการควบคุมของนัก

ประชาสมัพันธใ์นการดาํเนินงาน นักประชาสมัพันธต้์องขอความร่วมมือและพยายามให้สื่อมวลชน

สามารถนําเสนอข่าวสารขององค์กรการได้อย่างน่าสนใจต่อสาธารณชน ได้แก่ หนังสือพิมพ์, 

นิตยสาร, วิทยุ, โทรทศัน์, ภาพยนตร์ จากแนวคิดดังกล่าวสะท้อนให้เหน็ว่า การเลือกใช้ประเภท

ของสื่อประชาสัมพันธ์มีผลต่อการสร้างความรู้ความเข้าใจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

อย่างมาก ซ่ึงนักประชาสัมพันธ์ต้องรู้ จักเลือกใช้สื่อให้เข้ากับลักษณะการดําเนินชีวิตของ

กลุ่มเป้าหมาย 
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ขอ้เสนอแนะ 

จากผลการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์การใช้กา๊ซธรรมชาติในเขต

กรงุเทพมหานครสามารถนาํมากาํหนดเป็นข้อเสนอแนะได้ดังน้ี 

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสามารถนาํผลการศึกษาไปใช้ได้

ดังน้ี 

1. ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 

จากผลการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสมัพันธก์ารใช้กา๊สธรรมชาติใน

เขตกรุงเทพมหานคร ทั้งในด้านการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้กา๊ซธรรมชาติ และ

ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้กา๊ซธรรมชาติ สามารถนาํผล

การศึกษามาเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายได้ดังน้ี 

1.1 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกบัพลังงานควรต้องปรับปรุงในเร่ืองของ

กลยุทธ์ในการทาํประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้ เกี่ยวกับพลังงานทดแทน เช่น กา๊ซธรรมชาติ 

เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กลุ่มเป้าหมายหันมาสนใจเกี่ยวกบัพลังงานทดแทน เน่ืองจากผลวิจัยในบทที่

4 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสนใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้ก๊าซ

ธรรมชาติ และผลลัพทธค์ะแนนที่ได้คือกลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจในระดับที่ตํ่าเน่ืองจากไม่

ค่อยสนใจในสิ่งที่ทางหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนาํเสนอข่อมูลข่าวสาร 

1.2 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ เกี่ยวข้องกับพลังงานควรให้ความสําคัญกับ

งบประมาณใน 

การทาํประชาสัมพันธ์และคัดเลือกบริษัทโฆษณาและบริษัทวางแผนสื่อที่มีมาตรฐาน

เพ่ือในการกลยุทธใ์นการทาํประชาสมัพันธใ์ห้เข้าถงึกลุ่มเป้าหมายและได้ประสทิธผ์ลมากที่สดุ 

1.3 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกบัพลังงานควรทาํการทาํประชาสมัพันธ์

รณรงค์ให้ความรู้ เกี่ยวกบัพลังงานทดแทน เช่น กา๊ซธรรมชาติ ทุกเดือน ทาํอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้

เข้าถงึกลุ่มเป้าหมายและได้ประสทิธผิลมากที่สดุ 

2. ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติัการ 

จากผลการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสมัพันธก์ารใช้กา๊ซธรรมชาติใน

เขตกรุงเทพมหานคร การรับรู้สื่อประชาสมัพันธ์การใช้กา๊ซธรรมชาติในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง

ในด้านการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้กา๊ซธรรมชาติ และด้านความรู้ความเข้าใจที่

ได้รับจากสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้ก๊าซธรรมชาติ สามารถนําผลการศึกษามาเป็น

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายได้ดังน้ี 

2.1 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนควรเน้นเลือกใช้สื่อนิตยสารซ่ึงเป็นสื่อที่ควบคุมไม่ได้ 

โดยจากผลวิจัยพบว่ามีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจของประชาชนมากที่สุด ซ่ึงมีจุดเด่น

เข้าถึงกลุ่มหมายได้มากและสามารถใส่เน้ือหาการนาํเสนอข่าวสารได้เยอะและในปัจจุบันนิตยสาร
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ถูกพัฒนาเป็นรูปแบบออนไลน์ ผู้ใช้สามารถเข้าไปอ่านได้ในสมาทโฟน ย่ิงทําให้เข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น 

2.2 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนควรเน้นเลือกใช้สื่อบุคคล เช่น หาผู้นาํทางความคิด 

ซ่ึงเป็นสื่อที่ควบคุมได้ เพ่ือเผยแพร่การนาํเสนอข่าวสารเกี่ยวกบัพลังงานทดแทน หรือหาบุคคลที่

มีช่ือเสียงและมีอิทธิพลต่อสังคมเป็นผู้เผยแพร่เน่ืองจากผลวิจัยพบว่ามีความสัมพันธ์กับความรู้

ความเข้าใจของประชาชนมากที่สดุ 

 

ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการวิจยั 

เพ่ือให้ผลการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถขยายต่อไปในทัศนะที่กว้างมากขึ้ นอันจะเป็น

ประโยชน์ในการอธิบายปรากฏการณ์และปัญหาหรือปัญหาอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับการทาํวิจัย

คร้ังน้ี ผู้ทาํวิจัยจึงขอเสนอแนะประเดน็สาํหรับการทาํวิจัยคร้ังต่อไปดังน้ี 

1. ผู้ วิจัยควรทําการศึกษาเกี่ ยวกับประเด็นอื่ นๆ  นอกจากการเ ลือกใช้สื่ อ

ประชาสมัพันธ ์เช่น กลยุทธใ์นการทาํประชาสมัพันธ ์การคิดข้อความสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายเพ่ือ

โน้มน้าวใจ รวมไปถึงชุดข้อมูลข่าวสาร ว่ากลยุทธ์การสื่อสารแบบไหนมีผลต่อความรู้ความเข้าใจ

ของประชาชนในเร่ืองพลังงานมากที่สดุ 

2. ผู้วิจัยควรทาํการศึกษาทุกๆ เดือนและทาํการวิจัยทั้งรูปแบบเชิงปริมาณและ

คุณภาพ 

3. ผู้วิจัยควรทาํการศึกษาทิศทางการใช้กา๊ซธรรมชาติของประเทศไทยในอนาคตว่า

ควรมีแนวทางอย่างไร 
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