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บทคัดยอ 

 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค  1)  เพื่อศึกษารูปแบบการประชาสัมพันธการสงเสริมการ

ใชกาซธรรมชาติในเขตกรุงเทพมหานคร  2)  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับส่ือประชาสัมพันธการ
ใชกาซธรรมชาติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  3)  เพื่อศึกษาความรูความเขาใจในกาซ
ธรรมชาติของประชาชนท่ีไดรับจากการประชาสัมพันธการสงเสริมการใชกาซธรรมชาติ ในเขต
กรุงเทพมหานครโดยใชระเบียบวิธีวิจัยวิจัยเชิงปริมาณ ตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ประชาชน
ผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคลท้ังหมดท่ีอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยใชวิธีการ
สุมตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปน (Non-Probability Sampling) โดยเลือกใชวิธีการสุมตัวอยาง
แบบบังเอิญ (Accidental-Stage Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามไดเก็บขอมูล
ในสถานีน้ํามัน ตามลานจอดรถ หรือตามหมูบาน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตน คือ สถิติ
เ ชิ งพรรณนาได แก  ค าร อยละ  ค า เฉ ล่ี ย  ส วน เ บ่ี ยง เบนมาตรฐาน  ผลการวิ จั ย  พบว า 
1)  รูปแบบการประชาสัมพันธการสงเสริมการใชกาซธรรมชาติในเขตกรุงเทพมหานครลักษณะของ
ส่ือประชาสัมพันธท่ีส่ือสารไดงายท่ีสุด  พบวา  ส่ือประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใชกาซธรรมชาติท่ี
ส่ือสารไดเขาใจงายท่ีสุด คือ ส่ือโทรทัศน  2)  พฤติกรรมการเปดรับส่ือประชาสัมพันธการใชกาซ
ธรรมชาติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ในภาพรวม มีการพบเห็นหรือเปดรับส่ือ
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใชกาซธรรมชาติ อยูในระดับมากโดยส่ือโทรทัศน มีการเปดรับส่ือ
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใชกาซธรรมชาติมากท่ีสุด ซ่ึงอยูในระดับมาก  3)  ความรูความเขาใจใน
กาซธรรมชาติของประชาชนท่ีไดรับจากการประชาสัมพันธการสงเสริมการใชกาซธรรมชาติในเขต
กรุงเทพมหานคร  พบวา  ตัวอยางวัดความรูความเขาใจท่ีไดจากส่ือประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใช
กาซธรรมชาติ จากส่ือประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใชกาซธรรมชาติเฉล่ีย เทากับ 3.35 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 10 คะแนน อยูในระดับความรูท่ีต่ํา  
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ABSTRACT 
 

This research aims: 1)  to study the relations to promote the use of natural gas in 
Thailand, 2)  to study the media promote the use of natural gas among Bangkok 3)  to study 
cognition. natural gas received from public relations to promote the use of natural gas in Bangkok. 
Using quantitative research methods. Samples used in this study was that people who use a 
personal car, all residents of the total of 400 people, using a type of probability sampling.(Non-
Probability Sampling), using random sampling. (Accidental-Stage Sampling) tool used in this 
study was a questionnaire to collect information on the parking lot or gas station in the village. 
The statistics used in this study is a preliminary descriptive statistics such as percentage, mean and 
standard deviation.  The results showed that 1)  form of publicity to promote the use of natural gas 
in Bangkok characteristics of the media communication is most easily find the media release 
about the use of natural gas is most easily understood communication media. 2)  exposure to 
natural gas public media in Bangkok found that overall the experience or exposure to publicity 
about the use of natural gas. The high level of media coverage.Are exposed to the media about the 
use of natural gas as possible. Situated on a large scale  3)  cognition in individuals receiving gas 
from publicity to promote the use of natural gas in Thailand showed that the cognitive measure of 
publicity about the use of natural gas. From the media about the use of natural gas averaged 3.35 
points out of 10 points in a low level of knowledge.  
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กิตติกรรมประกาศ 
 

งานวิจั ยฉบับนี้ สํ า เ ร็ จลงไดด วยดี  เนื่ องจากได รับความกรุณาอย า ง สูงจาก  
รศ.ดร.อุษา  บ้ิกกิ้น  ผศ.ดร.จรัญญา  ปานเจริญ  ผศ.ดร.อัศวิน  เนตรโพธ์ิแกว และคณะคณาจารยท่ี
ปรึกษางานวิจัยท่ีกรุณาใหคําแนะนําปรึกษาตลอดจนปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอา
ใจใสอยางดียิ่ง ผูวิจัยตระหนักถึงความต้ังใจจริงและความทุมเทของคณะคณาจารย และขอกราบ
ขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีนี้ 

ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีใหขอมูลตางๆ ท่ีเอ้ือตอการทํางานวิจัย ตลอดจนทุกทานท่ีให
ความรวมมือในการตอบแบบสอบถามจนทําใหงานวิจัยนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี 

อนึ่งผูวิจัยหวังวางานวิจัยฉบับนี้จะมีประโยชนอยูไมนอยจึงขอมอบสวนดีท้ังหมดนี้
ใหแกเหลาคณะคณาจารยท่ีไดประสิทธิประสาทวิชาจนทําใหผลงานวิจัยเปนประโยชนตอผูท่ี
เกี่ยวของ และขอมอบความกตัญูกตเวทิตาคุณแดบิดามารดา และผูมีพระคุณทุกทาน สําหรับ
ขอบกพรองตางๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนนั้นผูวิจัยขอนอมรับผิดเพียงผูเดียวและยินดีท่ีจะรับฟงคําแนะนํา
จากทุกทานท่ีไดเขามาศึกษาเพื่อเปนประโยชนในการพัฒนางานวิจัยตอไป 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

ในปจจุบันการแขงขันทางธุรกิจในประเทศไทยคอนขางรุนแรง โดยเจาของสินคาแตละ
ตราสินคาหันมาทําการส่ือสารตลาดมากข้ึน จากท่ีเม่ือกอนเจาของสินคาทําเพียงการสงเสริมการขาย 
เชน ลด แลก แจก แถม  การส่ือสารการตลาดในปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงไปอยางมากจากท่ี
เม่ือกอน บูรณาการแคงานโฆษณา การทําประชาสัมพันธ และทํากิจกรรมการตลาด เทานั้น แตใน
ปจจุบันเจาของสินคาหันมาทําการส่ือสารตลาดแบบใหม โดยใช 2 รูปแบบ คือ 1. Above the line 
โดยการส่ือสารการตลาดแบบ 360 องศาของเจาของสินคาผานการใชส่ือทุกชนิด โดยบริหารการ
ส่ือสารเพ่ือเขาถึงกลุมเปาหมายใหมากท่ีสุด มีประสิทธภาพมากท่ีสุด แตเสียงบประมาณนอยท่ีสุด 
ซ่ึงใชบริษัทวางแผนส่ือ (Media plan) ทําการวางแผนการลงสื่อ และซ้ือพ้ืนท่ีส่ือเพื่อใหเขาถึงผูรับ
สารใหมากท่ีสุดในการสรางการรับรูตราสินคา ซ่ึงขอมูลท่ีไดในการวางแผนส่ือสวนใหญไดมาจาก
การทําวิจัยการรับรูส่ือของบริษัทวิจัย 2. Blow the line โดยการส่ือสารการตลาดแบบ 360 องศาของ
เจาของสินคาโดยใชกิจกรรมการตลาดและการประชาสัมพันธ โดยบริหารการส่ือสารเพ่ือเขาถึง
กลุมเปาหมายใหมากท่ีสุด มีประสิทธภาพมากท่ีสุด แตเสียงบประมาณนอยท่ีสุด ซ่ึงใชบริษัทอีเวน
ในการวางแผนทํากิจกรรมการตลาด  สวนการประชาสัมพันธใชบริษัทเอเจนซ่ีวางแผน
ประชาสัมพันธ เพื่อสรางภาพลักษณตราสินคาหรือองคกรระยะยาว  

อยางไรก็ตามการสรางภาพลักษณตราสินคาหรือองคกรระยะยาว เปนส่ิงสําคัญและ
เคร่ืองมือท่ีใชในการสรางภาพลักษณตราสินคาหรือองคกรระยะยาว คือ การทําประชาสัมพันธ  
การทําประชาสัมพันธในปจจุบันจึงมีบทบาทอยางมากในการดําเนินการทําธุรกิจขององคกรและ
สังคมอยางมากโดยองคกรอาจอยูในรูปของบริษัท หางราน สมาคมหรือหนวยงานตางๆ  อันเปน
สวนหนึ่งในระบบสังคมซ่ึงมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน องคกรจะไมสามารถอยูในสังคมไดหรือ
อยูไดยากหากปราศจากการยอมรับและความเขาใจจากสาธารณชนซ่ึงเปนสวนหนึ่งในสังคม ดังนั้น 
การทําประชาสัมพันธเปนเคร่ืองมือท่ีมีความสําคัญอยางมาก ในการสรางภาพลักษณท่ีดีขององคกร 
ซ่ึงสงผล  อันจะสงผลตอการดําเนินงานอยางราบร่ืนในระยะยาวขององคการ และสงผลตอยอดขาย
ของสินคาและบริการ 
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โดยกลุมท่ีมีความสัมพันธกับองคกรและสงผลตอภาพลักษณขององคกร คือ กลุมลูกคา 
(Customers) ผูซ้ือสินคาหรือบริการของบริษัท ดังนั้นลูกคาจึงมีความสนใจเก่ียวกับคุณภาพของ
สินคาหรือบริการของบริษัท  ดังนั้นลูกคาจึงตองการขอมูลขาวสารตางๆ  เกี่ยวกับสินคาหรือบริการ  
ซ่ึงลูกคาคาดหวังจะไดขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสินคาและบริการจากบริษัทอยางถูกตองและเพียงพอ
ในการตัดสินใจซ้ือสินคาหรือบริการเหลานั้น  ลูกคาจะมีความพึงพอใจตอบริษัทเม่ือเขารูสึกวา
สินคาหรือบริการท่ีซ้ือนั้นมีคุณภาพตามที่ตองการในราคาเหมาะสม  ดังนั้นกิจกรรมประชาสัมพันธ
ในกลุมลูกคา คือ การทําใหลูกคาเกิดความเช่ือถือ ศรัทธา และมีภาพลักษณท่ีดีตอสินคาและบริการ
ของบริษัทนั่นเอง และเม่ือลูกคาเกิดความเช่ือม่ันแลว บริษัทจะสามารถบรรลุเปาหมายของบริษัทได 
นอกจากนั้นลูกคาท่ีมีความพึงพอใจยังจะเปนกระบอกเสียงท่ีดีเยี่ยมใหกับบริษัท โดยการบอกตอ
แบบปากตอปากและชวยประชาสัมพันธสินคา หรือบริการของบริษัทใหแกคนรูจัก  ญาติหรือเพื่อน
ไดอยางเต็มใจ  โดยท่ีบริษัทไมจําเปนตองเสียคาใชจายในการประชาสัมพันธเลย ซ่ึงจะทําใหลูกคา
เกิดความจงรักภัคดีตอตราสินคา ตอมากลุมท่ีสอง คือ กลุมผูถือหุน (Shareholders) ซ่ึงเปนผูท่ีไดรับ
ผลไดหรือผลเสียของการลงทุน รวมเปนหุนสวนและเปนเสมือนแหลงเงินทุนสําหรับกิจการ  
เนื่องจากผูถือหุนไดลงทุนในกิจการ  จึงตองการผลตอบแทนไมวาจะเปนในรูปของกําไรหรือเงิน
ปนผล ดังนั้นผูถือหุนมักจะใหความสนใจในการดําเนินงานและการบริหารของบริษัทวามี
ประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม บริษัทจึงตองตอบสนองความตองการของผูถือหุนดังกลาว  โดย
กิจกรรมประชาสัมพันธของบริษัทจะเปนไปเพื่อสรางความสัมพันธอันดีกับกลุมผูถือหุน สราง
ความนาเช่ือถือและขจัดความเขาใจผิดหรือขาวลือในทางลบท่ีเกิดข้ึนกับบริษัท และกระตุนใหผูถือ
หุนเกิดความกระตือรือรนตอกิจกรรมการดําเนินงานของบริษัท โดยเฉพาะองคกรบริษัทท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย นั้นตองใชการประชาสัมพันธอยางมากเพ่ือสรางความเช่ือม่ันใหกับนัก
ลงทุน และกลุมสาม คือ กลุมผูจัดสง (Suppliers) เปนกลุมผูจัดจําหนายวัตถุดิบ อุปกรณและช้ินสวน
ตางๆ เพื่อปอนเปนปจจัยในการผลิตแกบริษัท ดังนั้นผูจัดสงจึงตองการผลกําไรที่เกิดจากการคาขาย
กับบริษัทความสัมพันธท่ีราบร่ืนและเปนประจํารวมถึงการซ้ือขายในราคายุติธรรม ดังนั้นองคกร
ตองสรางกิจกรรมประชาสัมพันธของบริษัทจึงเปนไปเพื่อสรางความสัมพันธกับผูจัดสง เพื่อ
ผลประโยชนรวมกันท้ังสองฝายท้ังบริษัทและผูจัดสง รวมไปถึงตองสรางความความเช่ือม่ันใหกับ
กลุมผูจัด สงในเร่ืองของยอดขายและผลกําไรจาการขายสินคาขององคกร สวนกลุมสุดทายกลุม
ชุมชนใกลเคียง (Communities) เปนกลุมประชาชนท่ีอยูรอบๆ บริเวณท่ีบริษัทตั้งอยู บริษัทจึง
เปรียบเสมือนเพ่ือนบานแปลกหนา ดังนั้นกิจกรรมประชาสัมพันธของบริษัทจะเปนไปเพื่อสราง
ความสัมพันธอันดี  ความเขาใจเพ่ือใหกลุมชุมชนใกลเคียงใหการสนับสนุนกิจกรรมการดําเนินการ
ตางๆ ของบริษัทอยางดีและเปนไปอยางราบร่ืน  เพื่อสรางความ เช่ือถือกับชุมชนใกลเคียงวาบริษัท
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ไมไดตักตวงเอาแตผลประโยชนของบริษัทโดยไมคํานึงถึงสังคมรอบขาง เชน การจัดต้ังหองสมุด
ประชาชนการสรางสวนสาธารณะในชุมชนการรวมกิจกรรมการกุศลตางๆเปนตน อยางไรก็ตาม
ความสําคัญของการประชาสัมพันธจะมากหรือนอยข้ึนอยูกับวาองคกรหรือธุรกิจนั้นๆมีความ
เกี่ยวของกับสังคมหรือมีบทบาทในสังคมมากนอยเพียงใดซ่ึงหนึ่งในธุรกิจท่ีมีความเกี่ยวของกับ
สังคม คือ ธุรกิจพลังงาน เนื่องจากธุรกิจพลังงานมีความเกี่ยวของกับระบบเศรษฐกิจ และการดําเนิน
ชีวิตของคนเปนปจจัยสําคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของ ประเทศและธุรกิจพลังงานมีความ
เกี่ยวของกับกลุมชุมชนทองถ่ินเนื่องโรงงานท่ีตั้งหรือกระบวนการผลิตพลังงานมีความเก่ียวของกับ
ชุมชนทองถ่ินโดยตรงดังนั้นกลุมองคกรธุรกิจพลังงานจึงหันมาทําประชาสัมพันธเพื่อสราง
ภาพลักษณท่ีดีขององคกร ปจจุบัน ประชากรโลกเพ่ิมเปนจํานวนมาก การใชพลังงานเช้ือเพลิงใน
รูปแบบตางๆ มีมากข้ึน สงผลใหเกิดปญหาสภาวะท่ีอุณหภูมิของโลกรอน  และเกิดปญหาขาด
แคลนพลังงาน โดยจากรายงานวิจัยของ บริษัท เชลลผูผลิตน้ํามันดิบและกาซพลังงานรายใหญของ
โลกไดเผยผลสํารวจพลังงานในเอเชียพบวา “ประเทศไทย ฟลิปปนสและอินเดีย เปน 3 ประเทศ
อันดับแรกของ 9 ประเทศในอาเซียน ท่ีนาเปนหวงตอปญหาความตองการใชพลังงานในอนาคต 
ทามกลางความตองการใชพลังงานน้ําและอาหารที่เพิ่มมากข้ึนใหเพียงพอตอจํานวนประชากรท่ี
สูงข้ึน” (เอเชียจะขาดแคลนพลังงาน, สยามรัฐออนไลน, 2557) โดยผลสํารวจนี้สอบถามมาจาก
ประชากรจํานวน 8,446 คน จาก 31 เมือง ใน 9 ภูมิภาค โดยหนวยงานดานพลังงานแหงอนาคตของ
เชลล ซ่ึงปรากฏวา รอยละ 80 ของผูตอบแบบสํารวจพบวา ทุกวันนี้ความตองการพลังงานระยะยาว
ในอนาคตมีความสําคัญไมนอยไปกวาเร่ือง ระบบการศึกษาของรัฐและคาครองชีพ  ดังนั้นจึงทําให
หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับพลังงาน เชน กระทรวงพลังงาน หันมาทําประชาสัมพันธ รณรงคในการ
ประหยัดพลังงานอยางจริงจัง รวมไปถึงองคกรหรือบริษัทท่ีเกี่ยวของกับพลังงานก็หันมาทํา
ประชาสัมพันธรณรงคใหประชาชนประหยัดพลังงานโดยเฉพาะผูผลิตพลังงานอยาง น้ํามันดิบ กาซ
ธรรมชาติ เนื่องจากกระทบกับอัตราการผลิตขององคกรนั้นโดยตรง 

จากปญหาแนวโนมขาดแคลนพลังงานทําใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับพลังงานหันมาให 
ความสนใจพลังงานทดแทน อยางกาซธรรมชาติ ซ่ึงเปนเช้ือเพลิงท่ีมีการเผาไหมท่ีสะอาดกวา
เช้ือเพลิงประเภทอ่ืนทุกชนิด มีขอดีกวาการใชน้ํามันตรงท่ีไมสรางมลพิษกับส่ิงแวดลอม และ
คุณภาพในการใชงานไมดอยกวาการใชน้ํามันซ่ึงในหลายๆ ประเทศท่ัวโลก จึงมีการสงเสริมและ
สนับสนุนใหมีการใชยานยนตท่ีใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงในขณะท่ีบริษัทรถยนตเร่ิมท่ีจะผลิต
รถยนตท่ีรองรับกาซธรรมชาติอยาง NGV โดยในปจจุบันประเทศไทยเปนผูผลิตกาซธรรมชาติ 
อับดับ 42 ของโลก จากรายงานของ BP Statistical Review of World Energy 2012 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1.1 แสดงการจัดอันดับประเทศท่ีมีการผลิตกาซธรรมชาติของประเทศ 2012 

ลําดับ ประเทศ ปริมาณสํารอง อัตราการผลิต 
จํานวนปท่ีผลิต

ได 

อัตราการบริโภค 
(ลานลาน 
ลูกบาศ 

กฟุตตอวัน) 

1 รัศเซีย 1,574.98 0.0587 73.47 0.0411 
5 สหรัฐอเมริกา 299.82 0.0630 13.04 0.0668 

6 ซาอุดีอาระเบีย 287.82 0.0096 82.13 0.0096 
13 จีน 107.75 0.0099 29.76 0.0127 
14 อินโดนีเซีย 104.71 0.0073 39.22 0.0037 

15 มาเลเซีย 86.01 0.0060 39.41 0.0028 
42 ไทย 9.94 0.0036 7.61 0.0045 

 
ท่ีมา: BP Statistical Review of World Energy 2012 (2012) 
 

จากรายงานการจัดอันดับประเทศท่ีผลิตกาซธรรมชาติ พบวาประเทศไทยสามารถผลิต
กาซธรรมชาติท้ังสงออกและผลิตไวใชในประเทศ แตยังไมไดรับความนิยมในประเทศไทยจาก
ผูบริโภค เนื่องจากหนวยงานที่เกี่ยวของท้ังภาครัฐและเอกชนยังขาดการทําประชาสัมพันธท่ีมี
ประสิทธิภาพ และงบประมาณในการทําประชาสัมพันธยังไมเพียงพอ รวมไปถึงการไมใชบริษัท
วางแผนส่ือโฆษณาท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงนอกจากนี้กาซธรรมชาติยังมีขอจํากัดในการใชสําหรับรถยนต
บางชนิด เชน หากตองการใชกาซ NGV ตองติดต้ังถังกาซไวหลังรถ ซ่ึงทําใหรถยนตเวลาขายตอ
สงผลตอราคาขายตอ เนื่องจากมีการตัดตอหรือดัดแปลงในรถยนต อีกท้ังความปลอดภัยของการใช
กาซ NGV ซ่ึงยังไมสามารถสรางความม่ันใจใหกับผูบริโภคได รวมไปถึงชองทางในการเติมกาซ 
NGV มีนอยและไมกระจายท่ัวประเทศ และประชาชนยังขาดความรูความเขาใจในความสําคัญการ
ใชกาซธรรมชาติอยางมาก ดังนั้น การใชประชาสัมพันธรณรงคในการใชพลังงานทดแทน จึงเปน
เคร่ืองท่ีสําคัญอยางมากในการจะกระตุนใหคนหันมาอนุรักษพลังงานและหันมาใชกาซธรรมชาติ
และใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับกาซธรรมชาติอยางถูกวิธี 
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จากปญหาดังกลาวท่ีไดกลาวมาขางตน ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงการทําประชาสัมพันธของ
หนวยงานรัฐบาลอยางกระทรวงพลังงานและหนวยงานเอกชน อยางบริษัทผูผลิตพลังงาน ท่ีไร 
ประสิทธภาพ ซ่ึงผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะตองการศึกษาในเร่ืองของการเปดรับขาวสารจากส่ือ
ประชาสัมพันธของหนวยงานรัฐบาลอยางกระทรวงพลังงานและหนวยงานเอกชนวามีการเปดรับ
มากนอยแคไหน ส่ิงท่ีทางกระทรวงพลังงานและหนวยงานเอกชนไดทําประชาสัมพันธสามารถ
เขาถึงกลุมเปาหมายไดมากนอยแคไหน และสามารถปลูกฝงประชาชนในการอนุรักษพลังงานและ
การใชพลังงานทดแทนอยางกาซธรรมชาติไดมากนอยแคไหน และนําไปปฏิบัติหรือไม  โดย
คําตอบท่ีไดจากการศึกษาคร้ังนี้จะนํามาปรับปรุงในการวางกลยุทธการทําประชาสัมพันธเพื่อให
เขาถึงกลุมเปาหมายท่ังในเร่ืองของการออกแบบขอความสารท่ีตองสงไปถึงกลุมเปาหมาย รวมไป
ถึงการวางแผนในการลงส่ือประชาสัมพันธ เพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายใหมากท่ีสุด รวมไปถึงศึกษา
ความสัมพันธระหวางชนิดของส่ือประชาสัมพันธท่ีใชกับความรูความเขาใจจากส่ือประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับการใชกาซธรรมชาติวาส่ือประชาสัมพันธประเภทไหนมีความสัมพันธ เพื่อนํามาปรับ 
กลุยทธในการวางแผนในการลงส่ือประชาสัมพันธ 
 
1.2  คําถามงานวิจัย 

 1.  การประชาสัมพันธการสงเสริมการใชกาซธรรมชาติในเขตกรุงเทพมหานครมีรูปแบบเปน
อยางไร 

 2.  พฤติกรรมการเปดรับส่ือประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใชกาซธรรมชาติของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครเปนอยางไร 

 3.  ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกาซธรรมชาติจากการ
ประชาสัมพันธการสงเสริมการใชกาซธรรมชาติมากนอยแคไหน 
 
1.3  วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1 .  เพื่ อ ศึกษา รูปแบบการประชาสัมพันธการสง เส ริมการใชก าซธรรมชาติในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 2.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับส่ือประชาสัมพันธการใชกาซธรรมชาติของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 3.  เพ่ือศึกษาความรูความเขาใจในกาซธรรมชาติของประชาชนท่ีไดรับจากการประชาสัมพันธ
การสงเสริมการใชกาซธรรมชาติในเขตกรุงเทพมหานคร 
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1.4  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.  สามารถนําขอมูลท่ีไดจากการวิจัยคร้ังนี้ไปกําหนดรูปแบบประชาสัมพันธการสงเสริมการ

ใชกาซธรรมชาติ ใหมีประสิทธิภาพและสามารถปรับใชกับหนวยงานอ่ืนได 
2.  สามารถใชผลการศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปนขอมูลพื้นฐานเพื่อเสนอแนะแกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

กับการรณรงคใชกาซธรรมชาติเปนพลังงานทดแทน 
3.  ไดทราบถึงพฤติกรรมการเปดรับส่ือประชาสัมพันธการใชกาซธรรมชาติของประชาชนใน

เขตกรุงเทพมหานคร 
4 .   ไดทราบถึงความรูความเขาใจในกาซธรรมชาติของประชาชนท่ีได รับจากการ 

ประชาสัมพันธการสงเสริมการใชกาซธรรมชาติในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
1.5  ขอบเขตในการวิจัย 

ขอบเขตของการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  ทําการศึกษาของพฤติกรรมการเปดรับส่ือ
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใชกาซธรรมชาติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครกับความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับกาซธรรมชาติ 

ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
ประชากรที่ใชในการวิจัย 
ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูขับข่ีรถยนตนั่งสวนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร  

ซ่ึงมีท้ังหมดประมาณ 400 คน โดยมีอายุไมต่ํากวา 18 ป และมีใบขับข่ีซ่ึงเปนไปตามหลักเกณฑของ
กรมการขนสงทางบกและกฎหมายกําหนด และพักอาศัยในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา 
ตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ผูขับข่ีรถยนตนั่งสวนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี

อายุไมต่ํากวา 18 ป และมีใบขับข่ี ซ่ึงผูวิจัยทราบจํานวนประชากร โดยคํานวณจากสูตร ทาโร ยามา
เน ท่ีใชในการหาจํานวนกลุมตัวอยาง ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% ไดขนาดตัวอยางเทากับ 400 คน 

ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 
ทําการศึกษาพฤติกรรมการเปดรับส่ือประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใชกาซธรรมชาติของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยแบงเปน 
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1. ส่ือท่ีควบคุมได 
ส่ือบุคคล 
ส่ือส่ิงพิมพ 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส 
ส่ือโสตทัศนูปกรณ 
ส่ือกิจกรรม 

2. ส่ือท่ีควบคุมไมได 
หนังสือพิมพ 
นิตยสาร 
วิทย ุ
โทรทัศน 
ภาพยนตร 

นอกจากนี้ยังศึกษาความรูความเขาใจในกาซธรรมชาติท่ีไดรับจากส่ือประชาสัมพันธ
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
1.6  นิยามศัพทเฉพาะ 

ส่ือท่ีควบคุมได หมายถึง เปนส่ือท่ีหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับพลังงานสามารถควบคุม
เนื้อหาที่จะนําเสนอเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานและการรณรงคการใชกาซธรรมชาติไดอยาง
สมบูรณท้ังในดานเนื้อหา รูปแบบ การผลิต และวิธีการเผยแพรไปสูสาธารณชนกลุมเปาหมาย เชน 
กระดานปาย (Billboard) ซ่ึงหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับพลังงาน (ผูจางลงโฆษณา) สามารถควบคุม
เนื้อหาและรูปรางลักษณะไดอยางเต็มท่ี 

ส่ือท่ีองคการไมสามารถควบคุมได หมายถึง ส่ือท่ีหนวยงานที่เกี่ยวของกับพลังงาน  
(ผูจางลงโฆษณา) ไมสามารถบังคับใหส่ือเหลานี้เสนอขาวสารท่ีองคการตองการได โดยลักษณะ
ของส่ือแบบนี้จะเปนส่ือท่ีสามารถเขาถึงสาธารณชนจํานวนมากไดหรือเรียกวาส่ือมวลชน (Mass 
Media) ตัวอยางเชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ เปนตน 

ความรูความเขาใจในกาซธรรมชาติท่ีไดรับจากส่ือประชาสัมพันธ หมายถึง ความรูและ
ความเขาใจที่ไดรับจากขอมูลขาวสารเกี่ยวกับกาซธรรมชาติของหนวยงานที่เกี่ยวของกับพลังงาน
ท้ังภาครัฐและเอกชนโดยผานส่ือประชาสัมพันธ 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
ในการศึกษาเร่ือง “การศึกษาการรับรูส่ือประชาสัมพันธการใชกาซธรรมชาติในเขต

กรุงเทพมหานคร” คร้ังนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาถึงแนวคิด และทฤษฎี เพื่อใชเปนแนวทางใน
การศึกษา อภิปรายและสรุปผลการวิจัย ดังตอไปนี้ 

2.1  แนวคิดการประชาสัมพันธ 
2.2  แนวคิดการส่ือสารการเปดรับส่ือและขาวสาร 
2.3  แนวคิดลักษณะประชากรศาสตร 
2.4  แนวคิดเกี่ยวกับความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม 
2.5  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
2.1  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

2.1.1  ความหมายของการประชาสัมพันธ 
ประชาสัมพันธ มาจากคําวา “ประชา” ซ่ึงหมายถึง ประชาชน ผสมกับคําวา “สัมพันธ” 

หมายถึง เกี่ยวของผูกพันซ่ึงกันและกัน ตรงกับคําภาษาอังกฤษวา Public Relations โดย Public นั้น 
หมายถึง สาธารณชนหรือประชาชนสวน Relations หมายถึง ความสัมพันธ ความเกี่ยวของกัน 
(ดํารงศักดิ์  ชัยสนทิ และ สุนีย  เลิศแสวงกิจ, 2542, น.2-3) ดังนั้นประชาสัมพันธจึงมีความหมาย
ตรงกันท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษวาเปนการสรางความผูกพันหรือความสัมพันธข้ึนระหวาง
สถาบันท่ีทําประชาสัมพันธกับกลุมชนหรือประชาชนท่ีเกี่ยวของ 

อลิศรา  เจริญวานิช (2544, น.1) ไดใหความหมายของการประชาสัมพันธไววา หมายถึง 
การดําเนินการของสถาบันท่ีมีการวางแผน มีการกระทําท่ีตอเนื่อง และประพฤติปฏิบัติอยูบน
พื้นฐานของความจริงโดยมีวัตถุประสงคท่ีจะสรางความสัมพันธอันดีกับกลุมประชาชน ทําใหเกิด
ความรู ความเขาใจและสนับสนุนซ่ึงกันและกันระหวางสถาบันและกลุมประชาชน 

รัตนวดี  ศิริทองถาวร (2546, น.17) ไดกลาวถึงการประชาสัมพันธ คือ การติดตอ
เผยแพรขาวสาร นโยบายของหนวยงานไปยังประชาชนท้ังหลาย ท่ีมีสวนสัมพันธ ขณะเดียวกันก็
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เปนแนวทางตรวจสอบความคิดเห็น ความรูและความตองการของประชาชนใหหนวยงานหรือ
องคการทราบ เพื่อสรางความสนับสนุนอยางแทจริงใหเกิดประโยชนแกทุกฝาย 

โดยท่ัวไปความหมายของ การประชาสัมพันธ คนท่ัวไปมักจะเขาใจผิดวาหมายถึง การ
ประกาศ หรือการโฆษณาสินคาหรือผลิตภัณฑตางๆ นอกจากนี้ยังอาจเขาใจวา เปนการสอบถาม 
หรืองานติดตอสอบถาม ทําใหเกิดการสับสนข้ึน 

การประชาสัมพันธ จะประสบผลสําเร็จไดตองอาศัย การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ ตอง
มีการวางแผน กําหนดวัตถุประสงค และดําเนินการจริงตามแผนท่ีไดวางไว อยางเหมาะสมสามารถ
ปรับแกไขไดบางกรณีซ่ึงจะทําใหไดผลงานท่ีดีกวา 

ความหมายคําวา การประชาสัมพันธตอธุรกิจวา การประชาสัมพันธเปนการดําเนิน
ความพยายามขององคการ สถาบัน หรือหนวยงานตางๆ ในการแสวงหาความรวมมือจากประชาชน 
ตลอดจนสรางภาพลักษณ (image) และรักษาทัศนคติท่ีดีของประชาชนเพื่อใหประชาชนยอมรับ 
สนับสนุนและใหความรวมมือ การประกอบธุรกิจนั้นตองเก่ียวของกับประชาชนหลายกลุม หาก
ไดรับความรวมมือ และมีความสัมพันธท่ีดีกับประชาชนทุกกลุมก็จะทําใหการประกอบธุรกิจ
ประสบผลสําเร็จ 

ณัฐนันท  ศิริเจริญ (2548, น.110) ใหความหมายของการประชาสัมพันธวา เปนการ
ติดตอส่ือสาร ระหวางองคกรกับสาธารณชน เพื่อบอกกลาวใหทราบ ช้ีแจงทําความเขาใจใหถูกตอง
เกี่ยวกับความคิดเห็น (opinion) ทัศนคติ (Attitude) และคานิยม (value) สรางช่ือเสียงและภาพพจน
ท่ีดี สรางเสริมและรักษา (to build and sustain) ความสัมพันธท่ีดี นําไปสูการสนับสนุน และความ
รวมมือจากกลุมเปาหมาย 

วิรัช  ลภิรัตนกุล (2546, น. 5-6) ไดกลาวถึงการประชาสัมพันธวา “การประชาสัมพันธ” 
นั้นแปลมาจากศัพทภาษาอังกฤษคือ “Public Relation” ซึ่งหากแยกเปนคําแลวจะประกอบดวยคําวา 

“Public หรือแปลเปนภาษาไทย คือ ประชา หรือ หมูคน” 
“Relation หรือแปลเปนภาษาไทย คือ สัมพันธ หรือ การผูกพัน” 
ดังนั้นการประชาสัมพันธ ถาแปลตามตัวอักษรก็จะไดความหมายวา การเกี่ยวของ

ผูกพันกับหมูคน อาจพิจารณาไดวาเปนท้ังศาสตร และศิลปะพรอมกันในตัวเอง กลาวคือ 
การประชาสัมพันธท่ีเปนศาสตร ศาสตรในท่ีนี้หมายถึงวิทยาการ ความรู ความเช่ือถือท่ี

กําหนดไวเปนระบบระเบียบท่ีพึงเช่ือถือได สามารถศึกษาคนควาหาความจริงไดอยางมีระเบียบ
แบบแผน และมีระบบ วิชาการประชาสัมพันธเปนวิชาท่ีมีระเบียบแบบแผน มีเหตุมีผลและอาจ
ศึกษาเรียนรูไดจากตําหรับตําราตางๆ เปนการศึกษาคนควาหาหลักและทฤษฎีท่ีนาเช่ือถือไดไวใช
เปนแนวทาง ในการดําเนินงานประชาสัมพันธ มีการศึกษาคนควาถึงกระบวนการในการส่ือสาร
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ประชาสัมพันธของมนุษย เพื่ออธิบายและวิเคราะหพฤติกรรมของมนุษยท่ีมีปฏิกิริยาสัมพันธตอกัน
ในสังคม รวมท้ังการศึกษาวิจัยถึงประชามติ และความสัมพันธกันระหวางกลุมบุคคลกับองคกร
สถาบันท่ีเกี่ยวของ เปนตน ส่ิงตางๆ เหลานี้สามารถศึกษา เรียนรูวิธีการ และถายทอดความรูใหแก
ผูอ่ืนได ฉะนั้น จึงกลาวไดวา วิชาการประชาสัมพันธอยูในขอบเขตของศาสตรทางดานสังคมวิทยา 

การประชาสัมพันธท่ีเปนศิลปะ การประชาสัมพันธมีลักษณะการดําเนินงานที่ตองอาศัย
ความรู ความสามารถ รวมท้ังประสบการณและทักษะของแตละบุคคล เปนความสามารถเฉพาะตัว 
เชน ความสามารถและทักษะในการส่ือสาร ซ่ึงถายทอดและลอกเลียนแบบกันไดยาก ท้ังนี้เนื่องจาก
ความสามารถเฉพาะตัวของแตละคนยอมไมเหมือนกัน เทคนิคอยางหนึ่งท่ีนักประชาสัมพันธคน
หนึ่งนําไปใชแลวประสบผลสําเร็จ หากนักประชาสัมพันธอีกผูหนึ่งนําไปใชอาจไมไดผลและ
ประสบความลมเหลวก็ได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความสามารถเฉพาะตัว ความเหมาะสมของสถานการณ 
สภาพแวดลอม เวลา และสถานท่ี เปนตน 

จากความหมายขางตนสรุปไดวา การประชาสัมพันธ หมายถึง การดําเนินการของ
องคกรในการเสริมสรางความสัมพันธและความเขาใจอันดี หรือการใชส่ือประชาสัมพันธไปยัง
กลุมเปาหมายเพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจและสนับสนุนซ่ึงกันและกันระหวางองคกรกับ
ประชาชน 

2.2.2  ความสําคัญของการประชาสัมพันธ 
พรทิพย  พิมลสินธุ (2540, น.18) ไดกลาวถึงความสําคัญของการประชาสัมพันธไววา

ในสังคมประชาธิปไตยท่ีมีการแขงขันอยางเสรีนั้น จะมีองคการธุรกิจจํานวนมากท่ีดําเนินธุรกิจ
ประเภทเดียวกันดังนั้น จึงมีการแขงขันกันอยางสูง ในการดึงดูดใจกลุมเปาหมายซ่ึงนอกจากการ
นําเสนอสินคาหรือบริการที่ดีมี คุณภาพราคายุติธรรม แลววิธีการอีกอยางหนึ่งท่ีจะผูกใจให
ประชาชนซ้ือสินคาหรือใชบริการของตนเปน  ระยะเวลายาวนานก็คือ ตองพยายามสราง
ความสัมพันธท่ีดีกับกลุมประชาชน  เพื่อใหประชาชนเกิดความนิยมชมชอบ  ประทับใจและใหการ
สนับสนุนองคการโดยองคการประพฤติตนใหเปนสมาชิกท่ีดีและรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
ในสังคม คํานึงถึงประโยชนรวมกันระหวางองคการและประชาชน มีความรับผิดชอบตอประชาชน 
ดําเนินงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต ฯลฯ ดังนั้นสถาบันตางๆ จึงจัดต้ังหนวยงานประชาสัมพันธ
ข้ึนมาเพื่อดูแลงานดานการสรางและรักความสัมพันธอันดีกับประชาชนใหคงอยูตอไป 

การประชาสัมพันธมีบทบาทและความจําเปนตอสังคมในปจจุบันเนื่องจากสาเหตุหลาย
ประการ พอสรุปไดดังนี้คือ 

1.  ความซับซอนในสังคม เม่ือสังคมมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เกิดการเปล่ียนแปลง
ทางดานเทคโนโลยีตางๆ เชน การส่ือสาร การคมนาคม การเกษตร การศึกษา ฯลฯ ซ่ึงมีเหตุผลทํา
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ใหเกิดสถาบัน องคการ ท่ีมีบาบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบ ตลอดจนลักษณะการทํางานท่ีมีความ
แตกตาง หลากหลาย และมีรูปแบบใหมๆ ท่ีไมเคยปรากฏมากอน อีกท้ังยังทําใหสถาบันองคการที่มี
แตเดิมตองปรับปรุงเพื่อสอดคลองเหมาะสมกับความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนดวย ดังนั้นจึงจําเปนตอง
อาศัยการประชาสัมพันธเพื่อช้ีแจงตอประชาชนท่ีเกี่ยวของใหเกิดความเขาใจ 

2.  ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคม จะเห็นไดวาในสังคม
ปจจุบันตลอดจนแนวโนมในอนาคตน้ันมนุษยไดใหความสําคัญกับการติดตอส่ือสารเปนอยางยิ่ง
เนื่องจากตระหนักดีวาการมีขอมูลท่ีถูกตองรวดเร็ว ทันสมัย และพอเพียง เปนปจจัยหลักท่ีจะทําให
สามารถวางแผน กําหนดนโยบาย ตลอดจนตัดสินใจดําเนินการดานตางๆ ไดเหมาะสมกับสถานท่ีท่ี
เปนอยูและท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ความตองการขอมูลของประชาชนท่ีเพิ่มมากข้ึนอยูตลอดเวลานี้จึง
มีสวนผลักดันใหหนวยงานประชาสัมพันธซ่ึงมีหนาท่ีหลักในการเผยแพรขอมูลขาวสารมี
ความสําคัญเพิ่มมากข้ึนตามไปดวย และเม่ือมีการพัฒนาเคร่ืองมือส่ือสาร ทําใหงานประชาสัมพันธ
สามารถเลือกใชขอมูลส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ มีคุณสมบัติท่ีแตกตางหลากหลายเปนชองทางใน
การเผยแพรขอมูลขาวสารจากสถาบัน หนวยงาน ไปสูประชาชนจํานวนมากไดอยางกวางขวาง
ท่ัวถึง รวดเร็ว 

นอกจากนั้นแลวนักประชาสัมพันธจะแจงใหประชาชนทราบวาสถาบันยินดีรับฟง
ความคิดเห็นจากประชาชนดวย ซ่ึงประชาชนสามารถสงขอมูลขาวสาร ความคิดเห็น ฯลฯ กลับมา
ยังสถาบันไดสะดวก และหนวยงานประชาสัมพันธจะไดนําขอมูลเหลานั้นเสนอผูบริหารของ
สถาบันหนวยงาน เพื่อใชประกอบการพิจารณาวางแผนและปรับปรุงการดําเนินงานขององคการให
สอดคลองกับความตองการของกลุมประชาชนตอไป ดังนั้นจะเห็นไดวายิ่งการติดตอส่ือสาร
ทันสมัยมากข้ึนเพียงใด ยอมสงผลใหการประชาสัมพันธมีความสําคัญตอประชาชนและสถาบัน
มากข้ึนเพียงนั้น 

วิรัช  ลภิรัตนกุล (2546, น. 2-22) ไดกลาวถึงความสําคัญของการประชาสัมพันธวาเพื่อ
ชักจูงประชามติ (public opinion)  ดวยวิธีการติดตอส่ือสาร (communication)  เพื่อใหกลุมเปาหมาย 
(target publics)  เกิดมีความรู ความเขาใจ และความรูสึกนึกคิดท่ีดีตอหนวยงาน องคการ สถาบัน 
การประชาสัมพันธจึงเปนการเผยแพร ท่ีเปนในเชิงการสรางสรรคท่ีกอใหเกิดความรู ความเขาใจแก
ประชาชน เปนงานสงเสริมสัมพันธภาพระหวางหนวยงาน หรือกลุมประชาชนท่ีเกี่ยวของจึงเปน
การสรางคานิยม (goodwill)  แกกลุมประชาชนตางๆ ดวยวิธีการบอกกลาว (inform)  ช้ีแจงให
ประชาชนไดทราบถึงนโยบาย วัตถุประสงค และส่ิงซ่ึงองคการ สถาบันไดทําลงไป 
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2.2.3  หลักการประชาสัมพันธ 
          อลิศรา  เจริญวานิช (2544, น. 6) แบงหลักการประชาสัมพันธออกเปน 3 ประการ คือ 
          1.  การบอกกลาวเผยแพรหรือช้ีแจงใหทราบ คือ การเผยแพรขอมูลขาวสารของสถาบัน

ไปสูประชาชนในเร่ืองเกี่ยวกับนโยบาย วตัถุประสงค การดําเนินงาน กิจกรรม ผลงาน ฯลฯ การให
ขอมูลขาวสารแกประชาชนถือเปนหลักการสําคัญประการแรกท่ีเปนพืน้ฐานใหประชาชนเขาใจใน
สถาบัน การบอกกลาวเผยแพร ตองประกอบดวย 

1.1  กําหนดจุดมุงหมายและเร่ืองท่ีตองการเผยแพร 
1.2  กําหนดตัวบุคคลผูเผยแพร ตองเปนบุคคลท่ีมีความรู ความเขาใจในเร่ืองท่ีจะ

เผยแพรเปนอยางดี เขาใจวัตถุประสงคในการเผยแพร ตลอดจนมีทักษะในการส่ือสาร 
1.3  กําหนดกลุมประชาชนเปาหมาย ในการบอกกลาวเผยแพรแตละคร้ังตองกําหนด

กลุมเปาหมายใหชัดเจนวาตองการส่ือสารกับใคร อันเปนส่ิงท่ีสําคัญอยางยิ่งเพราะความสําเร็จของ
การประชาสัมพันธนั้นเปนไปตามท่ีสถาบันต้ังวัตถุประสงคไวหรือไมเพียงไร ดังนั้นจึงตองกําหนด
กลุมเปาหมายเพื่อใหสามารถเลือกสาร วิธีการส่ือสารและส่ือท่ีสมกับกลุมเปาหมายน้ันๆ และ
หลังจากท่ีไดดําเนินการประชาสัมพันธไปแลวจะสามารถประเมินผลกับกลุมเปาหมายนั้นไดอยาง
สะดวก 

1.4  กําหนดวิธีการสื่อสารและเลือกใชส่ือท่ีเหมาะสม เพ่ือใหขอมูลขาวสารถึงกลุม
ประชาชนเปาหมาย 

1.5  กําหนดวิธีการสงสารท่ีจะสามารถโนมนาวใจผูรับสารใหเช่ือถือ เขาใจ เพ่ือให
เกิดความรวมมือสนับสนุน  ท้ังนี้ตองอาศัยหลักจิตวิทยาเขาชวยโดยคํานึงความออนไหวทางกาม
อารมณ เพศ วัย ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ฯลฯ 

          2.  การปองกันและแกไขความเขาใจผิด ความเขาใจผิด หมายถึง ความเขาใจผิดของ
ประชาชนท่ีมีตอสถาบันในดานตางๆ ไมวาจะเปนขอเท็จจริง วิธีปฏิบัติ ผลกระทบท่ีเกิดจากการ
ดําเนินงานของสถาบัน ฯลฯ ซ่ึงจะกอใหเกิดความเขาใจผิด ความไมนาเช่ือถือไววางใจ รวมท้ัง
ไมใหความรวมมือสนับสนุน ซ่ึงจะทําใหเกิดความเสียหายขึ้นได ดังนั้นหนาท่ีสําคัญประการหนึ่ง
ของนักประชาสัมพันธ คือ ตองคอยระมัดระวังและพิจารณาหาสาเหตุท่ีอาจจะทําใหประชาชนเกิด
ความเขาใจผิดตอสถาบันไดและหาทางปองกันไวกอน แตอยางไรก็ตาม ถึงแมวาจะไดมีการหาทาง
ปองกันความเขาใจผิดไวแลวก็ตาม แตในบางคร้ังความเขาใจผิดอาจเกิดข้ึนได ซ่ึงจะตองแกไขอยาง
รวดเร็วโดยอาจการทําได 2 กรณี คือ 

2.1  การแกไขปรับปรุงสถาบัน เม่ือความเขาใจผิดท่ีเกิดข้ึนนั้นเกิดข้ึนจากสถาบัน
โดยอาจจะเกิดจากความผิดพลาดในการดําเนินงาน การวางแผน ฯลฯ ฝายประชาสัมพันธจะตอง
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เสนอเหตุผลและแนวทางการแกไขตอผูบริหาร ซ่ึงอาจจะเกิดความขัดแยงกับฝายบริหารได ดังนั้น
จึงตองอาศัยเทคนิควิธีตางๆ หลักการทางจิตวิทยา และท่ีสําคัญ คือ ตองกระทําดวยความบริสุทธ์ิใจ 

2.2  การแกไขช้ีแจงไปยังกลุมประชาชน เม่ือประชาชนเกิดความเขาใจผิดตอสถาบัน
อาจแกไขไดโดย 

2.2.1  การแกไขทางตรง คือ การช้ีแจงแกไขความเขาใจผิดไปสูประชาชน
โดยตรงอาจกระทําไดโดยการออกประกาศ แถลงการณ ฯลฯ โดยจะตองหาขอมูลใหแนชัดกอนวา
ความเขาใจผิดท่ีเกิดข้ึนนั้นเกิดข้ึนไดอยางไร เกิดท่ีไหน เม่ือไร มีความรุนแรงมากนอยเพียงใด ซ่ึง
ความเขาใจผิดท่ีเกิดข้ึนนั้นจะตองปรากฏอยางชัดเจน เชน ปรากฏอยูในส่ือมวลชนตางๆ ในการ
แกไขความเขาใจผิดท่ีเกิดข้ึนนั้นจะตองกระทําดวยความบริสุทธ์ิใจ โดยแถลงความความเปนจริง มี
เหตุมีผล มีหลักฐานขอมูล แหลงท่ีมาเช่ือถือได และตองกะทัดรัด ชัดเจน และท่ีสําคัญอีกประการ
หนึ่งคือจะตองกระทําดวยความรวดเร็ว ทันเหตุการณ 

2.2.2  การแกไขทางออม หากความเขาใจผิดท่ีเกิดข้ึนนั้นยังไมปรากฏชัดเจน 
เชน ขาวลือ หรืออาจปรากฏชัดเจนแตไมสมควรท่ีจะแกไขทางตรงได เพราะอาจมีผลเสียมากกวา
ผลดีจึงควรใชการแกไขทางออม ซ่ึงอาจทําโดยการเผยแพรขอเท็จจริง ความรู ตลอดจนหลัก
วิชาการท่ีถูกตอง โดยไมตองกลาวถึงความเขาใจผิดท่ีเกิดข้ึนนั้น หรืออาจใชวิธีการพาส่ือมวลชน
หรือกลุมประชาชนท่ีเขาใจผิดเขาชมกิจการ เพ่ือใหไดพบเห็น สัมผัสกับส่ิงท่ีทําใหเกิดความเขาใจ
ผิดแลวเสนอขอเท็จจริงซ่ึงจะชวยใหเกิดความเขาใจท่ีถูกตอง 

วิรัช  ลภิรัตนกุล (2546, น.145-148) ไดสรุปหลักการประชาสัมพันธในปจจุบันวามี
หลักใหญๆ ท่ีสําคัญอยู 3 ประการคือ 

1.  การบอกกลาวหรือช้ีแจงเผยแพรใหทราบ คือการบอกกลาวช้ีแจงใหประชาชนทราบ
ถึงนโยบาย วตัถุประสงค การดําเนินงาน และผลงาน หรือกิจกรรมตางๆ ตลอดจนขาวคราวความ
เคล่ือนไหวขององคกร สถาบันใหประชาชนและกลุมประชาชนท่ีเกีย่วของไดทราบ และรูเหน็ถึงส่ิง
ดังกลาว ทําใหสถาบันเปนท่ีรูจัก เขาใจ และเล่ือมใส ตลอดจนทําใหประชาชนเกดิความรูสึกท่ีดีท่ี
เปนไปในทางท่ีดีตอองคการ สถาบัน ทําใหไดรับความสนับสนุนรวมมือจากประชาชน 

2.  การปองกันและแกไขความเขาใจผิด เปนการประชาสัมพันธเพื่อปองกัน (preventive 
public relations) ซ่ึงมีความสําคัญมาก เพราะการปองกันไวกอนยอมดีกวาทีตองมาแกไขใน
ภายหลัง โดยฝายท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบตองคนหาสาเหตุท่ีอาจกอใหประชาชนเกิดความเขาใจผิดใน
สถาบัน แลวหาแนวทางในการใหเกิดความเขาใจท่ีดีตอสถาบันกอนท่ีจะมีความเขาใจผิดนั้นๆ 
เกิดข้ึน 
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3.  การสํารวจประชามติ เปนการสํารวจวิจัยประชามติ  เพราะการดําเนินการ
ประชาสัมพันธอยางมีประสิทธิภาพตองรูถึงความรูสึกนึกคิดของประชาชน หรือ ประชามิติ (public 
opinion) โดยจะตองทราบวาประชาชนตองการอะไร ไมตองการอะไร เพื่อตอบสนองส่ิงตางๆ ให
สอดคลองกับความตองการและไมตองการของประชาชนท่ีเกี่ยวของ การทําการสํารวจวิจัยจึงเปน
ส่ิงท่ีสําคัญในการดําเนินการประชาสัมพันธ 

2.1.4  การสํารวจประชามติ 
ประชามติเปนส่ิงสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินงานประชาสัมพันธ เนื่องจากประชามติ

เปนส่ิงท่ีบอกถึงความรู สึกนึกคิด  ทาท่ี  ปฏิกิ ริยา  ความตองการของประชาชน  ดังนั้นนัก
ประชาสัมพันธจึงตองสํารวจประชามติอยูเสมอและนําเสนอตอผูบริหาร เพื่อใหสถาบันดําเนินการ
ไดสอดคลองกับความตองการของประชาชน การสํารวจอาจกระทําได 2 ทาง คือ 

1)  การสํารวจทางตรง คือการสํารวจกลุมประชาชนโดยตรงดวยการถามคําถามในกรณี
ท่ีเปนกลุมประชาชนขนาดเล็กก็สามารถสอบถามไดทุกคน แตถาหากกลุมประชาชนมีขนาดใหญก็
อาจใชวิธีสุมตัวอยาง เปนตน 

2)  การสํารวจทางออม คือการสํารวจประชามติดวยการสังเกตปฏิกิริยาท่ีกลุมประชาชน
แสดงออก ตลอดจนพิจารณาจากส่ิงแวดลอมตาง ๆ เชน การตรวจสอบขาว บทความจากส่ือมวลชน 
เอกสารการวิจัย การสํารวจสถิติ การออกไปพบปะเยี่ยมเยียน ฯลฯ การสํารวจทางออมนี้ใชในกรณี
ท่ีไมสามารถสํารวจโดยตรงได หรือไมตองการรายละเอียดมากนัก 

2.1.5  ลักษณะสําคัญของการประสัมพันธ 
อลิศรา  เจริญวานิช (2544, น. 1) ไดสรุปลักษณะสําคัญของการประชาสัมพันธไวดังนี้ 
1)  มีสถาบันเปนผูรับผิดชอบ สถาบัน หมายถึง องคการ หนวยงาน กระทรวง ทบวง 

กรม บริษัท หางราน สมาคม มูลนิธิ ฯลฯ ท่ีกอต้ังข้ึนโดยมีวัตถุประสงคท่ีจะดําเนินการใดๆ ให
สําเร็จตามท่ีไดตั้งจุดมุงหมายเอาไว 

2)  มีวัตถุประสงคท่ีจะสรางความสัมพันธและความเขาใจอันดีตอกันระหวางสถาบัน
และกลุมประชาชนท่ีเกี่ยวของ ท้ังบุคคลภายนอกและภายในสถาบันนั้น 

3)  เปนการกระทําท่ีมีความตอเนื่องกัน  การท่ีจะใหประชาชนมีความรูสึกท่ีดี เล่ือมใส
ศรัทธาเช่ือถือไดนั้น จะตองอาศัยระยะเวลาในการสรางสมคุณความดีตางๆ อยางคอยเปนคอยไป
ไมใชส่ิงท่ีจะสรางใหเกิดข้ึนไดในระยะเวลาอันส้ัน 

4)  เปนการสรางความสัมพันธกับมวลชน  มากกวาเปนเฉพาะรายบุคคล  
5)  มีการวางแผน การดําเนินงานประชาสัมพันธจะตองมีการกําหนดวัตถุประสงควาง

นโยบาย วางแผนการดําเนินงาน ตลอดจนวางจุดยุทธศาสตรในการทํางานดวย 
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6)  มีการดําเนินความสัมพันธแบบ 2 ทิศทาง (Two-way Communication) นั่นคือ ใน
การประชาสัมพันธนั้นนอกจากสถาบันจะเผยแพรขอมูลขาวสารไปสูประชาชนแลว ขณะเดียวกัน
นั้นทางสถาบันก็จะตองรับฟงความคิดเหนของประชาชน เพื่อนําขอมูลท่ีไดมาใชในการพิจารณา
วางแผนการประชาสัมพันธในคร้ังตอ ๆ ไปใหเหมาะสมสอดคลองกับความตองการของประชาชน
อันจะเปนการประสานประโยชนและความเขาใจรวมกันระหวางสถาบันและประชาชน 

7)  ใชประชามติเปนบรรทัดฐาน  ในการดําเนินงานประชาสัมพันธท่ีจะทําใหสําเร็จ
ลุลวงไปไดดวยดีนั้นจะตองตรวจสอบประชามติวา ความคิดเห็นของคนสวนใหญเปนอยางไร
สนับสนุน คัดคาน ไมเห็นดวย สนใจ ฯลฯ และการท่ีเขาเหลานั้นมีความคิดเห็นดังกลาวเปนเพราะ
เหตุใดเพื่อท่ีจะไดวางแผนไดถูกวาควรจะดําเนินการอยางไรท่ีจะทําใหประชาชนสนับสนุนตอไป
หรือเพ่ือท่ีจะทําใหความขัดแยง ความเขาใจผิด หมดส้ินไป 

8)  เปนการกระทําท่ียึดถือหลักแหงความจริงเปนพื้นฐาน 
อลิศรา  เจริญวานิช (2544, น. 9) ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการประชาสัมพันธวาการ

ประชาสัมพันธมีวัตถุประสงคดังนี้คือ 
1)  เพื่อสรางความนิยมใหเกิดข้ึนในหมูประชาชน สถาบันทุกสถาบันไมวาจะดําเนิน

กิจการดานใดก็ตาม เชน ดานการศึกษา ดานบริการ ดานการผลิต ฯลฯ ลวนแลวแตตองสัมพันธ
เกี่ยวของกับประชาชนอาจจะโดยตรงหรือโดยออม หากสถาบันนั้น ๆ สามารถสรางความสัมพันธท่ี
ดีกับประชน ทําใหประชาชนนิยมชมชอบ เล่ือมใส ศรัทธา จะมีผลทําใหการดําเนินงานของสถาบัน
เปนไปอยางราบร่ืน บรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

2)  เพื่อปองกันรักษาช่ือเสียงของสถาบัน การท่ีสถาบันจะปองกันรักษาชื่อเสียงของตน
ใหดีไดนั้น จะตองดําเนินงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต ปฏิบัติถูกตองตามระเบียบ กฎหมายตางๆ 
เปนสมาชิกท่ีดีของสังคม รับผิดชอบตอสังคม โดยการเขารวมในกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอ
สวนรวม เพื่อสรางช่ือเสียงใหแกสถาบัน อนึ่ง การท่ีจะรักษาช่ือเสียงใหคงอยูตอไปในระยะเวลา
ยาวนานไดนั้นสถาบันจะตองพัฒนาปรับปรุงตนเองใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน
สภาพแวดลอม ตลอดจนสถานการณตางๆ ท่ีเปล่ียนไปดวย 

3)  เพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชน การดําเนินงานประชาสัมพันธท่ีถูกตองนั้น
นอกจากจะมีการเผยแพรขอมูลขาวสารออกจากหนวยงานเพื่อทําใหประชาชนเกิดความนิยม
เล่ือมใส มีความรูความเขาใจที่ถูกตองตอหนวยงาน สถาบัน หนวยงานเองก็จะตองรับฟงขอมูล
ขาวสารจากประชาชน  เพื่อใหทราบถึงความรูสึกนึกคิดหรือปฏิกิริยาของประชาชนท่ีมีตอ
หนวยงานดวย เพื่อนําขอมูลตางๆ ท่ีไดมานั้นมาใชประกอบการวางแผนกละปรับปรุงการ
ดําเนินงานของหนวยงาน 
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4)  เพื่อสรางความเขาใจท่ีถูกตองและทําใหประชาชนรวมมือกับสถาบัน การสราง
ความเขาใจท่ีถูกตองนั้นตองกระทําโดยการนําเสนอขาวสารท่ีเปนจริง ใหเกิดความเขาใจอยางมี
เหตุผลมิใชการโฆษณาชวนเช่ือ เม่ือประชาชนมีความเขาใจท่ีถูกตองก็จะใหความรวมมือสนับสนุน
ตอสถาบัน 

5)  เพื่อสรางความนาเช่ือถือ การประชาสัมพันธจะยึดหลักการดําเนินงานท่ีวาตองอยู
บนพื้นฐานของความเปนจริง ซ่ือสัตย และประพฤติปฏิบัติอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ ก็เพื่อท่ีจะทําให
ประชาชนท่ัวๆ ไปเกิดความเช่ือถือในสถาบัน อันจะทําใหเกิดความไววางใจ ยอมรับ ซ่ึงจะเปนผลดี
ตอการดําเนินงานของสถาบัน 

6)  เพื่อชวยงานดานการตลาด การประชาสัมพันธชวยทําใหประชาชนมีทัศนคติท่ีดีตอ
สถาบัน เม่ือมีทัศนคติท่ีดีแลวก็พรอมท่ีจะรับฟงขอมูลขาวสารการโฆษณาสินคาและบริการตางๆ 
ของสถาบัน อันจะเปนการกระตุนใหเกิดความตองการและตัดสินใจซ้ือหรือใชบริการของสถาบัน
ในท่ีสุด 

2.1.6  กระบวนการดําเนินงานประชาสัมพันธ 
กระบวนการดําเนินงานประชาสัมพันธ ประกอบดวย 4 ข้ันตอนใหญๆ (The Four-step 

Process) ซ่ึงจะตองหมุนเวียนตอเนื่องกันอยูตลอดเวลา (อางถึงใน รุงรัตน  ชัยสําเร็จ, 2549, น.3) 
ดังนี้ 

1.  การสํารวจและกําหนดปญหา (Defning the Problem Fact Finding) 
เปนการประมวลขอมูลเกี่ยวกับสถาบัน หนวยงาน ท้ังในแงความรู ความคิดเห็น 

ทัศนคติ และพฤติกรรม ท่ีเปนผลมาจากนโยบายและการดําเนินงานองสถาบัน ซ่ึงอาจพบไดโดย
การศึกษาขอเท็จจริงจากการติดตามขาวสารทางส่ือมวลชนและการวิจัยเกี่ยวกับความรูสึกนึกคิด
ของกลุมประชาชนเปาหมาย เพื่อดูวา “อะไรกําลังเกิดข้ึนในขณะน้ี” 

2.  การวางแผนและกําหนดแผนงานการปฏิบัติ (Planning & Programming) 
เม่ือทราบปญหาท่ีเกิดข้ึนในสถาบันแลว จึงนํามาตัดสินใจวางแผน โดยกําหนดกลุม

ประชาชนเปาหมาย วัตถุประสงค การปฏิบัติการและกลยุทธการส่ือสารตาง ๆ โดยพิจารณาวา “เรา
ควรจะทําอะไร และทําเพื่ออะไร” 

3.  การปฏิบัติการและการส่ือสาร (Taking Acting & Communicating)  
ข้ันตอนนี้เปนการลงมือปฏิบัติและทําการส่ือสารตามที่วางแผนและกําหนดไวแลว ใน

ข้ันตอนท่ีสอง เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีวางไว เชน จัดกิจกรรมพิเศษ (Special Events) 
เผยแพรขาวสาร (Publicity) ฯลฯ เปนข้ันตอนท่ีจะตองพิจารณาวา “เราจะทําอยางไรและจะพูด
อยางไร” เพื่อใหเหมาะสม 

DPU



17 

4.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Evaluating the Program)  
เปนการตัดสินผลการปฏิบัติงานตามแผนท่ีวางไว รวมท้ังประเมินประสิทธิผลของ การ

เตรียมแผนงานและการสนับสนุน แผนงานโดยการสํารวจผลและความคิดเห็น จากกลุมประชาชน 
เปาหมายโดยตรง 

ในข้ันตอนนี้ เราสามารถปรับบางส่ิงบางอยางในแผนและดําเนินการตอเนื่องกันไป 
หรืออาจจะระงับแผนการดําเนินงานท้ังหมดก็ได เม่ือทราบวา “เราไดทําอะไรไปแลวบาง” 

จากวัฏจักร 4 ข้ันตอนดังกลาว จะเห็นไดอยางชัดแจงถึงลักษณะสําคัญของการ
ประชาสัมพันธ คือ การสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication) ซ่ึงจะพบไดจากการให
ความสําคัญแกข้ันตอนการแสวงหาขอมูลเพื่อระบุปญหาและดําเนินการแกไข 

อยางไรก็ตาม แตละข้ันตอนตางก็มีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากัน หากพิจารณาการ
ทํางานประชาสัมพันธตาม 4 ข้ันตอนดังกลาวแลว จะพบวาในข้ันตอนที่ 3 นี้เองคืองานท่ีเกี่ยวของ
กับการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ ซ่ึงนักประชาสัมพันธจะตองตระหนักชัดถึงวัตถุประสงคของ
การส่ือสารวา การสรางสรรคงานเขียนเพื่อการประชาสัมพันธใดๆ จะตองเปนไปเพ่ือบรรลุ
เปาหมายทางการประชาสัมพันธเปนสําคัญ ดังนั้น เม่ือนักประชาสัมพันธจะลงมือเขียน จึงควรตอง
มีการวางแผนและกําหนดไวลวงหนาแลวเสมอวา เราตองการใหใครไดรับขาวสารนั้น ๆ เพื่อ
วัตถุประสงคอันใด และจะใชกลยุทธใดในการส่ือสารใหประสบความสําเร็จการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธ หรือการปฏิบัติงานประชาสัมพันธขององคการเปนกิจกรรมท่ีมีลําดับข้ันตอนการ
ทํางานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามท่ีองคการตองการ โดยตองดําเนินอยางตอเนื่องเรียกวา PR wheel 
หรือกงลอประชาสัมพันธท่ีหมุนตอเนื่องกันไปไมมีวันหยุดนิ่ง วิมลพรรณ อากาเวท (2546, น. 24-
25), วิรัช  ลภิรัตนกุล (2546, น. 217), และ รัตนาวดี  ศิริทองถาวร (2546, น. 91-92) ไดกลาวถึงการ
ดําเนินงานประชาสัมพันธวามีข้ันตอนการดําเนินงาน 4 ข้ันตอน คือ 
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ภาพท่ี 2.1  กระบวนการดําเนินงานประชาสัมพันธ 
 

1.  ข้ันแสวงหาขอมูลและวิเคราะหปญหา (fact finding and analysis problem) เปน
ข้ันตอนแรกของการดําเนินงานประชาสัมพันธ ซ่ึงจะเปนการคนหาขอเท็จจริงและขอมูลตางๆ ท่ี
เกี่ยวกับ สถานการณหรือปญหาท่ีองคกรประสบอยู โดยอาศัยวิธีการวิจัย การรับฟงความคิดเห็น 
(research-listening) การวิจัยทางการประชาสัมพันธเปนการส่ือสารแบบสองทางระหวางสถาบัน 
องคการกับกลุมประชาชนท่ีเกี่ยวของ และครอบคลุมถึงการวิจัยในดานอ่ืนๆ ดวยเชน นโยบาย การ
ดําเนินงาน ส่ิงแวดลอมเปนตน โดยนําผลการวิจัยมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการกําหนด
แผนการประชาสัมพันธตอไป 

2. ข้ันการวางแผน การตัดสินใจ (planning-decision making) เปนการนําขอมูล
ขอเท็จจริงตางๆ ท่ีไดจากการทําวิจัย การรับฟงความคิดเห็นมากําหนดเปนแผนการ กิจกรรม 
ตลอดจนกําหนดนโยบายตางๆ การดําเนินงานเปนการกําหนดแนวทางการตัดสินใจ และการ
ดําเนินงานอยางมีระบบเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีตั้งไว 

การวางแผน (planning) คือ ขบวนการหน่ึงในการบริหารงานเพื่อใหงานบรรลุตาม
วัตถุประสงคและนโยบายที่กําหนดไว การวางแผนจึงเปนเร่ืองของขอเท็จจริง มีการกําหนดวิธี
ปฏิบัติท่ีชัดเจน ถูกตองและมีเหตุผลเพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงาน การวางแผนประชาสัมพันธ
เปนข้ันตอนหน่ึงในการดําเนินงานการประชาสัมพันธ ซ่ึง รัตนาวดี ศิริทองถาวร (2546, น. 100) ได
ใหนิยามของการวางแผนงานประชาสัมพันธธุรกิจวา เปนการกําหนดแนวทางหรือกําหนดกรอบใน
การปฏิบัติงานประชาสัมพันธ เพื่อเผยแพรช่ือเสียงเกียรติคุณขององคการธุรกิจใหประชาชน
กลุมเปาหมายที่เกี่ยวของไดเกิดความเขาใจ เล่ือมใสศรัทธา และใหการสนับสนุนการดําเนินงาน
ขององคการธุรกิจ รวมท้ังกําหนดแนวทางในการรับฟงกระแสประชามติเพ่ือเปนองคประกอบใน
การกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายขององคการธุรกิจดวย 
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การจัดทําแผนการประชาสัมพันธจะเกี่ยวของกับการกําหนดวัตถุประสงค และ
เปาหมายขององคการโดยเริ่มจากการนําเอานโยบาย วัตถุประสงค และเปาหมายทางธุรกิจ มา
พิจารณาวิเคราะหเพื่อเปนหลักในการพิจารณา วิรัช  ลภิรัตนกุล (2546, น. 245-246) ไดกําหนดหลัก
ในการประชาสัมพันธ 6 ข้ันตอนดังนี้ 

1)  การกําหนดวัตถุประสงค (objective) จะตองกําหนดหรือระบุไวอยางชัดเจนวา เพื่อ
อะไรบางหรือตองการแกปญหา 

2)  การกําหนดกลุมประชาชนเปาหมาย (target public) จะตองระบุใหแนชัดวากลุม
ประชาชนเปาหมายคือใคร มีพื้นฐานการศึกษาหรือภูมิหลังอยางไร รวมทั้งรายละเอียดตางๆ เชน 
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนดานจิตวิทยา เชน ในมีอิทธิพลตอการแพรกระจายขาวสาร 
เปนตน 

3)  การกําหนดแนวหัวขอเร่ือง (themes) จะตองกําหนดใหแนนอนวา แนวหัวขอเร่ือง
นั้นจะเนนไปทางใด ตลอดจนการกําหนดสัญลักษณหรือขอความส้ันๆ เปนคําขวัญตางๆ ท่ีจดจําได
งาย หรือดึงดูดความสนใจไดดี 

4)  การกําหนดชวงระยะเวลา (timing) จะตองมีการกําหนดชวงระยะหรือจังหวะเวลาท่ี
เหมาะสมในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพเพื่อเปนการปูพื้นกอน 

5)  การกําหนดส่ือและเทคนิคตางๆ (media and techniques) จะตองกําหนดการใชส่ือ 
หรือเคร่ืองมือ เทคนิคใดในการประชาสัมพันธ 

6)  การกําหนดงบประมาณ (budget) จะตองกําหนดงบประมาณท่ีจะใชในการดําเนนิการ
ใหชัดเจน รวมถึงบุคลากรท่ีใชในการดําเนินการดวย 

3. ข้ันการดําเนินการตามแผนงาน (implementation) หรือ ข้ันตอนการส่ือสาร เปน
ข้ันตอนลงมือปฏิบัติงานตามแผนท่ีวางไว โดยการอาศัยวิธีการส่ือสารในรูปแบบตางๆ รวมท้ัง
เทคนิคการส่ือสารในการเผยแพรแนวคิด หรือกิจกรรมตางๆ ท่ีไดกําหนดไวในการวางแผนไปยัง
กลุมเปาหมายท่ีเกี่ยวของตามสถานการณท่ีกําหนดไว ท้ังนี้ในการปฏิบัติการจะตองใหเหมาะสมกับ
สถานการณ และทันเวลาจึงจะไดผลเปนท่ีนาพอใจ 

4. ข้ันการประเมินผล (evaluation) เปนข้ันตอนท่ีวัดผลการดําเนินงานวาไดผลตามท่ี
กําหนดไวในแผนหรือโครงการหรือไม อยางไร ขอมูลท่ีไดจากการประเมินผลจะเปนผลดีตอการ
ดําเนินงานในคร้ังตอไป โดยแบงออกเปน 2 ประเภทคือ การประเมินผลกอนลงมือปฏิบัติการ 
(pretesting) ทําใหเราไดทราบขอบกพรองตั้งแตกอนลงมือปฏิบัติจริงเพ่ือแกไขปรับปรุง และการ
ประเมินผลเม่ือปฏิบัติงานตามโครงการเสร็จส้ินแลว (post testing) ทําใหเราทราบผลการดําเนินงาน
และขอบกผิดพลาดตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน และใชในการปรับปรุงโครงการในคร้ังตอไป 
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การประเมินผลมี 4 ลักษณะไดแก 
1) การประเมินผลเชิงขอมูลขาวสาร ความรู มีการประเมินใน 5 ลักษณะ 

1. การประเมินการเปดรับขาวสาร ทําโดยศึกษาจํานวนชิ้นขาวท่ีไดรับการตีพิมพ
เผยแพรผานส่ือตางๆ แลวคํานวณผูมีโอกาสเปดรับขาวช้ินนั้นท่ีลงตีพิมพใน หนังสือพิมพแตละ
ฉบับ โดยดูจากยอดจําหนายของหนังสือพิมพแตละฉบับ Counter ในอินเตอรเน็ต 

2.  การประเมินความรูความเขาใจขอมูลขาวสาร ประเมินโดยแบบวัดความรูความ
เขาใจในเนื้อหาสารท่ีเผยแพรออกไป เชน คูมือความรู นอกจากนี้ ยังสามารถประเมินความรูความ
เขาใจ จากการสํารวจความรูความเขาใจ โดยใชแบบสอบถาม สัมภาษณ อันเปนการวิจัยเชิงปริมาณ 

3.  การประเมินผลทัศนคติ การประเมินทัศนคติ วัดไดจากการวิจัยเชิงสํารวจ โดย
อาจวัดวา มีการสรางทัศนคติใหมหรือไมเพียงใด ทัศนคติท่ีมีอยูแลว ถูกเสริมแรงใหเขมแข็งข้ึน 
หรือยังคงหนักแนนไมเปล่ียนแปลงไปจากเดิมหรือไมเพียงใด มีการเปล่ียนแปลงทัศนคติตามท่ีพึง
ประสงคหรือไม 

4.  การประเมินผลพฤติกรรม เปนการประเมินพฤติกรรมภายหลังท่ีไดเปดรับส่ือ
หรือขอมูลขาวสารแลวโดยสอบถามกลุมเปาหมายวา ภายหลังท่ีเปดรับขอมูลขาวสารหรือเขารวม
กิจกรรมแลว พฤติกรรมไดเปล่ียนแปลงไปหรือไม และอะไรท่ีเปล่ียนแปลงไป หรือพฤติกรรมใหม
ท่ีเกิดขึ้นมีหรือไม คืออะไรการเลิกสูบบุหร่ี 

5.  การประเมินผลผลิต การประเมินผลผลิต (output) ซ่ึงเกี่ยวของกับการใชส่ือท่ี
ควบคุมได และควบคุมไมได และเปนการประเมินประสิทธิผลของการกระจายส่ือ การจําหนายจาย
แจกส่ือไปยังกลุมเปาหมายกลุมตางๆ วิธีการประเมิน เชน การนับจํานวนชิ้นขาวท่ีสงไปเผยแพรยัง
ส่ือมวลชนเปนการวัดประสิทธิภาพของการทํางานดานส่ือ 
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ภาพท่ี 2.2  การวัดประสิทธิภาพของการทาํงานดานส่ือ 
 ท่ีมา: วิรัช  ลภิรัตนกุล (2546, น. 217) 
 

2.1.7  ขอบเขตของงานประชาสัมพันธ 
รัตนาวดี  ศิริทองถาวร (2546, น. 10) กลาวถึงขอบเขตของงานประชาสัมพันธวา 

การประชาสัมพันธมีวัตถุประสงคใหเกิดความสัมพันธ ความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและกลุม
ประชาชนท่ีเกี่ยวของ งานประชาสัมพันธจึงมีขอบเขตของกิจกรรมดังนี้ คือ 

1)  Publicity คือ การเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับหนวยงานในดานตางๆ เชน การ
ดําเนินงาน การบริการ ผลิตภัณฑ ความคิด กิจกรรม ฯลฯ โดยผานส่ือตางๆ เชน การสงขอมูลให
ส่ือมวลชน การบริการขอมูลขาวสาร การบริการติดตอสอบถาม การสารสนเทศ การจัดทําปาย 
ประกาศ การจัดทําใบปลิว การจัดทําสมุดเลมเล็ก การแสดงผลงานของหนวยงานในท่ีตางๆ เปนตน 

2)  Public opinion คือ การสํารวจและการสรางประชามติ การสํารวจประชามติทําให
สถาบันไดทราบถึงทาท่ี ความรูสึกนึกคิดของประชาชนท่ีมีตอนโยบาย การดําเนินงาน ตลอดจน
ผลงานของสถาบัน นอกจากการสํารวจประชามติแลวส่ิงท่ีสําคัญคือ การสรางประชามติใหเกิดข้ึน
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ในทางท่ีเปนผลดีตอหนวยงาน ซ่ึงตองเขาใจถึงกระบวนการกอตัวของประชามติและส่ิงท่ีมีอิทธิพล
ตอการสรางประชามติ 

3)  Public attitude คือ การเสริมสรางใหประชาชนมีทัศนคติ ความรูสึกนึกคิดท่ีดีตอ
สถาบัน เพื่อใหประชาชนใหความรวมมือสนับสนุนการดําเนินงานของสถาบัน แนวทางประการ
หนึ่ง คือ การทําใหหนวยงานมีภาพลักษณท่ีดี 

4)  Public affairs คือ การทํากิจกรรมสาธารณะเปนการทํากิจกรรมเพ่ือใหประโยชนตอ
สังคม ซ่ึงเปนการแสดงวาหนวยงานนั้นๆ เปนสมาชิกท่ีดีของสังคมมัความรับผิดชอบตอสังคม เชน 
การจัดโครงการพิทักษส่ิงแวดลอม การบริจาคเงินเพื่อสาธารณกุศล การจัดทําโครงการสวัสดิภาพ
เด็ก เปนตน 

5)  Public development คือ การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสังคม สามารถดําเนินการไดใน
หลายลักษณะ เชน การใหทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัย การสงเสริมการวิจัย การฝกอาชีพ การ
สนับสนุนดานกีฬา เปนตน 

6)  Public advertising คือ การโฆษณาสถาบัน เปนการโฆษณาท่ีมิไดมุงขายสินคาหรือ
บริการแตอยางใด แตมุงผลแพรช่ือเสียงเกียรติคุณใหแกสถาบัน โดยอาจทําไดในแนวทางตางๆ กัน
เชน การเนนใหเห็นวาสถาบันมีความเจริญกาวหนาเปนลําดับ สถาบันเห็นคุณคาของบุคคล 
(บุคลากรภายในตลอดจนประชาชนท่ัวๆ ไป) สถาบันหวงใยและมีความรับผิดชอบตอสังคม
สถาบันตระหนักถึงความสําคัญในการอนุรักษส่ิงแวดลอม ฯลฯ 

2.1.8  แผนการประชาสัมพันธ 
พรทิพย  พิมลสินธุ (2542, น.17) กลาวถึงแผนการประชาสัมพันธวา หมายถึงการ

กําหนดกลยุทธหรือวิธีการปฏิบัติเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการประชาสัมพันธ และเพื่อใหการ
ดําเนินการนั้น ๆ มีความสอดคลองตอเนื่องกันเพื่อบรรลุเปาหมายท่ีวางไว ท้ังนี้เพื่อใหแผนงาน
หนึ่งๆ อาจประกอบดวยโครงการยอยๆ หลายๆ โครงการและในแตละโครงการก็จะประกอบไป
ดวยกิจกรรมประชาสัมพันธตางๆ 

แผนการประชาสัมพันธ แบงตามระยะเวลาของการดําเนนิการไดเปน 3 ระยะ คือ 
1.  แผนระยะยาว ไดแก แผนนโยบายท่ีกําหนดระยะเวลาส้ินสุดของแผนงานเปนเวลา

คอนขางยาว เชน แผนนโยบายท่ีกําหนดข้ึนเพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ระยะเวลา 5 ป เปนตน 

2.  แผนระยะส้ัน หรือแผนประจําป ไดแก แผนการประชาสัมพันธท่ีกําหนดขึ้นเพื่อให
สอดคลองกับแผนระยะยาว โดยอาจแบงระยะเวลาการทํางานเพ่ือกิจกรรมบางกิจกรรมตัดตอน
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บางสวนมาจากแผนระยะยาว โดยกําหนดระยะเวลาปฏิบัติ 1 ป ซ่ึงจะเปนแผนแมบท (Master Plan) 
และนําไปสูแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 

3.  แผนเฉพาะกิจ เปนแผนการประชาสัมพันธท่ีใชคร้ังเดยีวและมีจดุยืน ซ่ึงไดแก 
3.1  แผนการประชาสัมพันธเฉพาะโครงการ หรือกิจกรรมในโอกาสพิเศษตางๆ 
3.2  แผนการประชาสัมพันธเพื่อการรณรงคในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งซ่ึงเรงดวน 
3.3  แผนการประชาสัมพันธเพื่อแกไขภาพลักษณหรือ ตองเรงสรางความเขาใจท่ี

ถูกตองใหเกิดข้ึนอันเนื่องมาจากความเขาใจผิดจากขาวลือตางๆเปนตน แผนลักษณะนี้ตองใช
ระยะเวลาในการดําเนินงานใหแลวเสร็จอยางรวดเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดเพื่อ ระงับผลกระทบและ
ความเสียหายท่ีองคการกําลังเผชิญอยู 

พรทิพย  พิมลสินธุ (2542, น. 18) ไดแบงขั้นตอนการวางแผนประชาสัมพันธไวดังนี้ 
1.  วิเคราะหสถานการณ (คนหาขอมูล) 
เพ่ือใหทราบจุดยืนขององคการ ผูวางแผนตองมีความรู ความเขาใจในภาพลักษณหรือ

สถานะขององคกรต้ังแตภูมิหลังจนถึงปจจุบันอยางถองแท ไมวาจะเปนจุดออน (Weakness) จุดแข็ง 
(Strength) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) อีกท้ังตองเขาใจในสภาวการณปจจุบันซ่ึง
อาจหาคําตอบไดจากเอกสารหรือการทําวิจัย  

2.  กําหนดวัตถุประสงค 
การกําหนดวัตถุประสงคเปนส่ิงสําคัญมากในการวางแผนการประชาสัมพันธ เพราะ

เปนแนวทางในการกําหนดนโยบายและกิจกรรมประชาสัมพันธ ตลอดท้ังการเลือกกลุมเปาหมาย 
เลือกส่ือและการตั้งงบประมาณตอไป ฉะนั้นการดําเนินการประชาสัมพันธ จะดีหรือไมดี มีแกน
สารหรือไม อยางไรข้ึนอยูกับการกําหนดวัตถุประสงคในแผนงานประชาสัมพันธ วัตถุประสงค 
อาจมีหลายวัตถุประสงค แตตองรูจักจัดลําดับความสําคัญ (Priorities) ใหได หลักการจัดลําดับ
ความสําคัญของวัตถุประสงคมี 5 ประการคือ 

2.1  ความสําคัญของวัตถุประสงค (Importance) ในแงของความสัมพันธเกี่ยวเนื่อง
กับโปรแกรมการประชาสัมพันธตางๆ  

2.2  ระยะเวลา (Timing) สามารถจัดใหเขาระยะเวลาพอดีกับโครงการหรือกําหนด
หลักการไดหรือไม 

2.3  ความเปนไปได (Feasibility) สามารถปฏิบัติการใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด
หรือไม หรือเปนแคความคิดท่ีเล็งผลเลศเทานั้น 
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2.4  ความพรอมของเคร่ืองมือส่ือสาร (Availability of Means of Communication) 
กลุมเปาหมายสามารถใชส่ือเผยแพรขาวสารใหไปถึงหรือไม ถาสามารถใชส่ือเขาถึงจะใชส่ือ
ประเภทใด ใชไดโดยประหยัดหรือไม 

2.5  งบประมาณ (Budgeting) ปญหาเร่ืองเวลาและเงินเปนปญหาสําคัญเสมอในการ
วางแผนงบประมาณจึงข้ึนอยูกับขนาดและทรัพยากรของหนวยงานประชาสัมพันธ 

3.  กําหนดกลุมเปาหมาย 
การกําหนดกลุมเปาหมายในการประชาสัมพันธจะแบงเปน 2 กลุมใหญ คือ 

3.1  กลุมเปาหมายภายในหนวยงาน (Internal publics) 
3.2  กลุมเปาหมายภายนอกหนวยงาน (External publics) 

3.2.1  กลุมท่ีเกี่ยวของกับหนวยงานโดยตรง 
3.2.1.1  ลูกคา 
3.2.1.2  ผูถือหุน 
3.2.1.3  นักลงทุน 

3.2.2  ชุมชน 
3.2.3  กลุมพลังอํานาจ 

3.2.3.1  เจาหนาท่ีของรัฐท่ีเกี่ยวของ 
3.2.3.2  นักการเมืองทองถ่ิน 
3.2.3.3  นักการเมืองท่ีเกี่ยวของ 
3.2.3.4  ส่ือมวลชน 
3.2.3.5  อ่ืนๆ (กลุมอนุรักษ และนักวิชาการ) 

3.2.4 ประชาชนท่ัวไป 
4.  กําหนดโครงการ กิจกรรม วิธีการ 
ในแตละแผนกการประชาสัมพันธจะตองมีการกําหนดยุทธวิธีการประชาสัมพันธไววา

มีโครงการอะไร เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไวและในแตละโครงการจะมีกิจกรรมประชาสัมพันธ
พรอมวิธีการ  รายละเอียดในการดําเนิน ซ่ึงการเขียนโครงการจะประกอบไปดวยประชาสัมพันธ
พรอมวิธี รายละเอียดในการดําเนินงาน ซ่ึงการเขียนโครงการจะประกอบไปดวย 

4.1  ช่ือแผน หรือโครงการ 
4.2  วัตถุประสงคและเปาหมาย 
4.3  ผูรับผิดชอบโครงการ 
4.4  กลุมเปาหมาย 
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4.5  กิจกรรมพรอมรายละเอียดของกิจกรรม 
4.6  ส่ือท่ีจะผลิตหรือใชเผยแพร 
4.7  ตารางกําหนดเวลาปฏิบัติงาน 
4.8  งบประมาณ 
4.9  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
4.10  หนวยงานหรือเกณฑการวัดผลงาน 
4.11  หนวยงานผูรวมกิจกรรมหรือโครงการ 

5.  เลือกเคร่ืองมือ หรือส่ือ 
เม่ือกําหนดกลุมเปาหมายไดแลว  ในการท่ีจะเขาถึงกลุมเปาหมายแตละกลุมใหไดผล

นั้นจะตองอาศัยเคร่ืองมือหรือส่ือท่ีจะนําขาวสารในการดําเนินงานประชาสัมพันธซ่ึงจําแนก
ออกเปน 2 ประเภทคือ 

5.1  ส่ือท่ีนักประชาสัมพันธควบคุมได (Controller Media) คือ ส่ือท่ีนักประชาสัมพันธ 
สามารถควบคุมไดท้ังการผลิตเนื้อหาสาระ วิธีและความถ่ีการนําเสนอ รวมท้ัง

ส่ือมวลชนท่ีนักประชาสัมพันธซ้ือเนื้อท่ี และเวลาในการเผยแพรขาวสารขององคการดวย 
5.1.1  ส่ือบุคคล เชน บุคลากรในองคกร 
5.1.2  ส่ือส่ิงพิมพ เชน หนังสือพิมพ แผนพับ ใบปลิว 
5.1.3  ส่ืออิเล็กทรอนิกส เชน การประชาสัมพันธผานเว็ปไซด 
5.1.4  ส่ือโสตทัศนูปกรณ เชน วีดิทัศน 
5.1.5  ส่ือกิจกรรม เชน การจัดกิจกรรม 
5.1.6  ส่ือมวลชน เชน วทิยุ โทรทัศน หนงัสือพิมพ 
5.1.7  ส่ืออ่ืนๆ 

5.2  ส่ือท่ีนักประชาสัมพันธไมสามารถควบคุมได (Uncontrolled Media) ไดแก 
ส่ือมวลชนแขนงตางๆ ซ่ึงมีอิสระในการเผยแพรขาวสารโดยปราศจากการควบคุมของนัก
ประชาสัมพันธในการดําเนินงาน นักประชาสัมพันธตองขอความรวมมือและพยายามใหส่ือมวลชน
สามารถนําเสนอขาวสารขององคกรการไดอยางนาสนใจตอสาธารณชน  

5.2.1  หนังสือพิมพ 
5.2.2 นิตยสาร 
5.2.3  วิทย ุ
5.2.4  โทรทัศน 
5.2.5  ภาพยนตร 
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นักประชาสัมพันธท่ีดีตองรูจักเลือกการใชส่ือและบริหารการใชส่ือใหเหมาะสม  เพราะ
ถาเลือกผิดก็จะมีผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการส่ือสาร โดยจะตองยึดหลัก 2 ประการ
คือ (1) ส่ือแตละส่ือจะเขาถึงผูรับสารท่ีแตกตางกัน และส่ือแตละประเภทก็มีคุณสมบัติ (ขอดี/
ขอดอย) และมีความเหมาะสมตอขาวสารที่แตกตางกัน (2) พยายามเลือกใชส่ือท่ีสามารถควบคุมได
และควบคุมไมได โดยใหมีการประสมประสานกันอยางเหมาะสม แตตองพิจารณาถึงงบประมาณ
วัตถุประสงคและเนื้อหาของการประชาสัมพันธกลุมเปาหมาย ความพรอมของบุคลากรและวัสดุ
อุปกรณและเวลา 

6.  กําหนดงบประมาณ 
โดยท่ัวไปในการกําหนดงบประมาณประชาสัมพันธ จะแบงออกเปน 4 กลุม คือ 

6.1  คาตอบแทน (Labor) ไดแก เงินเดือนของพนักงานทุกระดับ ตั้งแตผูบริหาร ท่ี
ปรึกษา ผูเช่ียวชาญ เจาหนาท่ีธุรกิจ การเงิน หรือนักเขียน Freelance เปนตน 

6.2  คาใชจายสํานักงาน (Office Overheads) ไดแก คาเชาสถานท่ี คประกันภัย คาน้ํา 
คาไฟฟา คาโทรศัพท คาเบ้ียเล้ียงเด็กประจําสํานักงาน ฯลฯ 

6.3  วัสดุ (Materials) ไดแก เคร่ืองเขียน อุปกรณถายภาพ แสตมป ส่ิงพิมพ อุปกรณ
ดานโสตทัศนศึกษา กระดานบอรด สไลด ฟลม เปนตน 

6.4  คาใชจาย (Expenses) ไดแก คาใชจายของพนักงานในขณะท่ีปฏิบัติหนาท่ี เชน 
คารถ คารถไฟ คาเคร่ืองบิน คาเชาโรงแรม คาเล้ียงรับรอง คาอาหาร กรณีงานเล้ียงหรืองานแสดง
อ่ืนๆ 

7.  กําหนดการประเมินผล 
ในการจัดทําแผนการประชาสัมพันธจําเปนตองกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล

ดวยสาเหตุ 2 ประการ คือ 
7.1  เพื่อใหสามารถวัดผลสําเร็จของแผนงานนั้นๆ วาการประชาสัมพันธท่ีไดทําไป

แลวสัมฤทธ์ิผลท่ีตั้งไวหรือไม อยางไร ซ่ึงจะเปนประโยชนในการปรับแผนหรือเก็บขอมูลในการ
จัดทําแผนคร้ังตอไป 

7.2  เพื่อตรวจสอบวาเวลาและงบประมาณท่ีไดใชไปนั้นไดผลคุมคาหรือไม 
จากรายละเอียดของแผนการประชาสัมพันธขางตน สรุปไดวา แผนการประชาสัมพันธ

เปนแนวทางในการดําเนินการประชาสัมพันธใหมีความตอเนื่องเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว
แผนการประชาสัมพันธโดยท่ัวไปมี 3 ระยะ คือ แผนระยะยาว แผนระยะส้ันและแผนเฉพาะกิจ
ข้ันตอนการวางแผนประชาสัมพันธประกอบดวย  การวิ เคราะหสถานการณ  การกําหนด
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วัตถุประสงค การกําหนดกลุมเปาหมาย การกําหนดโครงการหรือกิจกรรม การเลือกส่ือ การกําหนด
งบประมาณ และการกําหนดการประเมินผล 

2.1.9  องคประกอบของการประชาสัมพันธ 
ปฤฐฎาง จันทรบุญเรือง (2547, น.31-33) กลาววา องคประกอบของการประชาสัมพันธ 

หากพิจารณาถึงกระบวนการติดตอส่ือสารแลว มีองคประกอบใหญ ๆ 4 ประการดวยกัน คือ 
1.  องคกรและสถาบัน หมายถึง กิจการท่ีบุคคลหรือคณะบุคคลไดจัดทําข้ึนโดยประสงค

ท่ีจะดําเนินการใดๆ ในสังคมใหลุลวงไปตามความปรารถนาของบุคคลหรือคณะบุคคลนั้น 
2.  ขาวสารประชาสัมพันธ (message) หมายถึง เนื้อหาสาระ เร่ืองราวหรือสัญลักษณ 

ภาษา สัญญาณตาง ๆ รูปภาพ เคร่ืองหมาย ฯลฯ ท่ีสามารถส่ือความหมายหรือนําไปตีความหมาย
เปนท่ีรูและเขาใจกันได ขาวสารประชาสัมพันธจะมีเนื้อหาสาระท่ีมีความหมายแกผูรับเสมอ และ
ตองสอดคลองไมขัดแยงกับระบบคานิยม (value system) ความเช่ือหรือปทัสถานของกลุม (group 
norm) นอกจากนี้ตองมีความกระชับ ชัดเจนเขาใจงาย ตลอดจนไมเกิดความยุงยากในการรับสาร 

3.  เคร่ืองมือในการส่ือสารเพ่ือการประชาสัมพันธ หมายถึง ส่ือท่ีองคกร สถาบัน เลือก
มาใชในการนําขาวสารประชาสัมพันธขององคกรไปสูประชาชน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของ
ส่ือ  ความสําคัญของส่ือ  วัตถุประสงค  ประชาชนกลุมเปาหมาย  และปจจัยท่ีเกี่ยวของกับ
องคประกอบตางๆ ของกระบวนการส่ือสาร 

4.  ประชาชนกลุมเปาหมายในการประชาสัมพันธ การประชาสัมพันธเปนการสราง
ความสัมพันธระหวางองคกรกับประชาชน ซ่ึงคําวา ประชาชน มีความหมายกวางไกลครอบคลุมถึง
สมาชิกทุกคนของสังคม และมีความหลากหลายแตกตางกันท้ังอายุ เพศ การศึกษา ฐานะทาง
เศรษฐกิจ สังคม ภูมิลําเนา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีกลุมเปาหมายในการประชาสัมพันธของ
องคกร จะแบงออกเปน 2 กลุม ไดแก 

4.1  กลุมประชาชนภายใน เปนกลุมบุคลากรในองคกรต้ังแตระดับผูบริหาร
เจาหนาท่ี ซ่ึงมีความสัมพันธและผูกพันกับองคกร มีผลประโยชนรวมกันกับองคกรดังนั้น งาน
ประชาสัมพันธจึงเขามามีบทบาทในการสรางความสัมพันธระหวางกลุมตางๆ ในองคกร 

4.2  กลุมประชาชนภายนอก เปนกลุมประชาชนท่ีประกอบไปดวยกลุมคนท่ีมี
ความสัมพันธกับองคกร เชน กลุมลูกคา กลุมผลประโยชน  หรือกลุมคนท่ัวไปท่ีมีความสัมพันธ
โดยตรงกับการดําเนินกิจการขององคกร เปนตนวา กลุมคนในละแวกใกลเคียง กลุมส่ือมวลชน 
กลุมผูนําความคิดเห็น ท้ังนี้เพ่ือช้ีแจงชักชวนใหกลุมดังกลาวมีความรูความเขาใจในการดําเนินงาน
ขององคกร ทําใหองคกรดําเนินกิจการไดอยางราบร่ืน 
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การประชาสัมพันธ มีบทบาทสําคัญ และมีความจําเปนอยางยิ่ง สําหรับ บุคคลองคกร
สถาบัน หนวยงาน ตลอดจนงานทางดานการศึกษา งานราชการ ฯลฯ ท้ังนี้เพราะการประชาสัมพันธ
เปนวิธีการหนึ่งท่ีเช่ือมโยงความเขาใจระหวางองคกร สถาบันหนวยงานกับประชาชนดวยการ
เผยแพรขาวสาร นโยบาย วัตถุประสงค กิจกรรมของสถาบันใหประชาชนทราบ ขณะเดียวกันก็รับ
ฟงความคิดเห็น ตลอดจน ความตองการของประชาชน และเม่ือประชาชนเกิดความเขาใจมี
ความรูสึกและมีสัมพันธภาพท่ีดีตอองคกร สถาบัน หรือหนวยงานแลวก็จะใหความรวมมือ
สนับสนุนองคกร สถาบัน หรือหนวยงานนั้นๆ 

2.1.10  หลักในการเลือกส่ือเพ่ือการประชาสัมพันธ 
การประชาสัมพันธท่ีจะประสบผลสําเร็จไดผลดีประการใดยอมข้ึนอยูกับการใชส่ือเปน

ปจจัยสําคัญ ปญหาจึงอยูท่ีจะเลือกใชส่ืออยางไรจึงจะไปถึงกลุมเปาหมายท่ีดีท่ีสุด เหมาะสมท่ีสุด 
ชัยนันท  นันทพันธ (2549, น 64-65) และวิมลพรรณ อากาเวท (2546, น.28-41) ไดจําแนกประเภท
ส่ือเพ่ือการประชาสัมพันธแบงออกเปน 4 ประเภท คือ 

ส่ือการพูด เปนส่ือแรกท่ีมนุษยสามารถส่ือสารระหวางกันไดในชีวิตประจําวัน เชน การ
พูดทั่วๆไป การติดตอ การสนทนา การปราศรัย การใหโอวาท การอบรม การสอน การพูดโทรทัศน 
ขาวลือ เปนตน การใชการพูดเพื่อสรางความเขาใจ ความรู ตลอดจนชักจูงใหเกิดความเช่ือถือคลอย
ตาม อาจใชในการประชาสัมพันธภายในสถาบัน องคการ หรือ การติดตอส่ือสารภายนอกสถาบัน 
องคการไดเปนอยางดี รูปแบบการใชคําพูดเพ่ือการประชาสัมพันธเชน การพูดในท่ีชุมชน การพูด
สนทนาอยางไมเปนทางการ การประชุมรูปแบบตางๆ การอภิปรายกลุม การกลาวสุนทรพจน การ
กลาวปราศรัย การใหโอวาท การอบรมสัมมนา 

ขอดี ทําไดสะดวก ประหยัดคาใชจาย การส่ือสารไดรับความสนใจมากเน่ืองจากมีการ
แสดงท่ีใบหนา กิริยาทาทาง และแววตา สามารถติดตอไดอยางรวดเร็ว ยึดหยุนได เหมาะสําหรับ
การเผยแพรขาวท่ีไมสลับซับซอน 

ขอเสีย ตองคิดใหรอบคอบ มีการตรวจสอบลําบาก ไมคงทนถาวร ถาผูพูดขาดทักษะใน
การพูดแลว คนฟงอาจจะฟงไมรูเร่ือง นาเบ่ือ 

ส่ือส่ิงพิมพ เปนการส่ือการพิมพลงในกระดาษหรือวัสดุอ่ืนๆ เพื่อการอาน เชน แผน
ปลิว แผนพับ หนังสือเผยแพรเลมเล็ก หนังสือพิมพ เอกสารแนะนําประกอบหรือคูมือ จดหมายขาว 
แผนโฆษณา นิตยสาร วารสาร จุลสาร รายงานประจําป เปนตน 

ขอดี เปนหลักฐานสามารถตรวจสอบได เก็บไวไดนานและทนทาน ใหรายละเอียดได
มากกวาการพูด เก็บเปนหลักฐานได ใหความสะดวกในการศึกษาหาความรู จะอานเม่ือใดก็ได ราคา
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ถูก สามารถเขาถึงกลุมตางๆ ได สามารถนําเสนอเนื้อหาไดคร้ังละมากๆ มีความถ่ีในการนําเสนอ
ขาวสาร 

ขอเสีย ตองใชกับผูท่ีอานหนังสือได และการพิมพตองใชเวลานานกวาส่ือการพูด มีอายุ
ส้ัน บางคร้ังตนทุนการผลิตสูง ขาดความรวดเร็วในการนําเสนอ 

ส่ือแสง และเสียง เปนส่ือท่ีตองอาศัยแสงและเสียงในการส่ือสาร เชน วิทยุกระจายเสียง 
โทรทัศน ภาพถาย ภาพยนตร วิดีทัศน เปนตน 

ขอดี สามารถส่ือไปไดอยางอยางกวางขวาง รวดเร็ว ครอบคลุมหลายพ้ืนท่ี มีผลทาง
จิตวิทยาสูง และมีความนาเช่ือถือในความรูสึกของประชาชน มีความใกลชิดกับผูฟง และผูชม 

ขอเสีย ตองเปดรับชมตามเวลา ไมสามารถใหรายละเอียดไดมาก จําเปนตองใชเทคนิค
ความสามารถและความชํานาญเปนพิเศษ ขาดความคงทนถาวร มีราคาแพง ผูชมตองใชสมาธิ ไม
สามารถโตตอบไดทันที 

ส่ือประเภทกิจกรรม เปนกิจกรรมรวมกับชุมชน หรือประชาชนท่ีอาศัยรวมกัน เชน 
กิจกรรมทางศาสนา ประเพณีตางๆ กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา เปนตน 

อยางไรก็ตามการใชส่ือใหมในงานประชาสัมพันธไดนําเอาระบบคอมพิวเตอรมา ใช
มากข้ึน เพื่อจัดทําเปนส่ือในลักษณะของ ส่ือผสม (multimedia) หรือการนําเอาอินเตอรเน็ตมาใชใน
การประชาสัมพันธ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว แตก็มีขอเสียคือ ตองใชการลงทุนจํานวนมาก และตอง
ใชผูท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ 

การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
ความนาเช่ือถือของแหลงสาร รวมถึงความนาไววางใจ ความนานับถือ ความเชี่ยวชาญ

เฉพาะ เสนห ความดึงดูดใจ ความคลายคลึงกันระหวางแหลงสารและผูรับสาร ผูนําความคิดเห็น 
ความเดน การกระตุน ความดึงดูดใจความสนใจ 
การใชอวัจนภาษา ไดแก ภาษาสัญลักษณ อารมณ บรรยากาศ บริบทของสถานท่ี 

บุคคลากรที่ใชในงานท่ีจัดข้ึน แขกท่ีเชิญมาในงาน ลักษณะของปฎิสัมพันธ 
การใชวัจนภาษาไดแก ภาษาพูดและภาษาเขียน ซ่ึงตองมีความชัดเจนและเหมาะสมกับ

กลุมเปาหมาย มีความ ถูกตอง ใชภาษาท่ีเขาใจงาย ภาษางาย 
การส่ือสารสองทาง สามารถมีปฏิสัมพันธ มีการโตตอบกันไดหรือสามารถรับ 

Feedback ได เชน การตั้งตูรับรองเร่ืองราวรองทุกขหรือกลองรับความคิดเห็น 
การส่ือสารผานผูนําความคิดเห็น แลวผูนําความคิดเห็นนําขอมูลขาวสารนั้นไปถายทอด

ตออิทธิพลกลุมใชอิทธิพลของกลุมทําใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
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2.1.11  การรับรูส่ือประชาสัมพันธกับกระบวนการในการตัดสินใจการรับรูส่ือ 
แบคเกอร (อางถึงในสมควร  เจริญสุข, 2539, น.9) ไดใหความหมายของการรับส่ือไว 

ดังนี้ 
1.  การแสวงหาขอมูล (Information Seeking) คือ บุคคลจะแสวงหาความรูเพื่อตองการ

ใหมีความคลายคลึงกับบุคคลอ่ืนในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง หรือเร่ืองท่ัวๆ ไป 
2.  การเปดรับขอมูล (Information Receptivity) คือ บุคคลจะเปดรับส่ือเพื่อตองการ

ทราบขอมูลท่ีตนสนใจอยากรู เชน เปดดูโทรทัศนเฉพาะเร่ืองหรือรายการที่สนใจหรือมีผูแนะนํามา 
3.  การเปดรับประสบการณ (Experience Receptivity) คือ บุคคลจะเปดรับขาวสาร

เพราะตองการทําส่ิงใดส่ิงหนึ่งเพื่อนผอนคลายกามารมณ 
2.2.2  แนวคิดการส่ือสารการเปดรับส่ือและขาวสาร 

การเปดรับส่ือขาวสารเปนการรับรูในชีวิตประจําวันอยางหนึ่งท่ีตองอาศัยการ
แลกเปล่ียนขาวสาร ความรู และประสบการณ ซ่ึง ชารลส  แอทกิน (Atkin, 1973 p.208) ไดกลาววา
บุคคลท่ีเปดรับขาวสารมากยอมมีหูตากวางไกล มีความรูความเขาใจในสภาพแวดลอม และเปนคน
ท่ีมีความทันสมัยกวาบุคคลท่ีเปดรับขาวสารนอย 

โดยปรกติพฤติกรรมในการเปดรับขาวสารนั้นมีสาเหตุมาจากปจจัยตางๆ ดังนี้ 
1.  ความเหงา เปนเหตุผลทางจิตวิทยา ท่ีวาปกติมนุษยไมชอบอยูตามลําพัง ดังนั้น จึง

พยายามท่ีจะรวมกลุมเพื่อรังสรรคกับผูอ่ืน แตเม่ือไมสามารถทําไดก็ใชวิธีอ่ืนๆ นั่น คือ การหันมา
หาส่ือตางๆ แทน 

2.  ความอยากรูอยากเห็นซ่ึงเปนคุณสมบัติพื้นฐานของมนุษย การเปดรับขาวสารตางๆ 
จึงเกิดข้ึนเพื่อตอบสนองความอยากรูอยากเห็นนี้ โดยเร่ิงต้ังแตส่ิงท่ีอยูใกลตัวไปจนถึงไกลตัว 

3.  ประโยชนใชสอยโดยอาศัยหลักพื้นฐาน วามนุษยเปนผูเห็นแกตัว ดารรับขาวสารจึง
เพื่อประโยชนแกตนเองท้ังในดานความสะดวกสบาย ความสนุกสนานเพลิดเพลิน และความสุขกาย
สบายใจ 

4.  ลักษณะเฉพาะของส่ือ ส่ือแตละประเภทมีลักษณะเฉพาะตัวท่ีไมเหมือนจึงสามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจของผูรับสารไปคนละอยาง เชน หนังสือพิมพ สามารถทําใหผูรับสาร
สัมผัสกับสังคมภายนอกไดอยางกวางขวาง และมีความละเอียดมากกวาส่ืออ่ืนๆ ในขณะท่ีโทรทัศน
เปนส่ือท่ีสามารถชดเชยความรูสึก หรือส่ิงท่ีตนเองไมมี เปนตน 

จากสาเหตุดังกลาวยอมแสดงใหเห็นวา โดยธรรมชาตินั้นบุคคลมีแนวโนมท่ีจะเปดรับ
ขาวสารอยูตลอดเวลา เพียงแตจะเปดรับส่ือจากส่ือใดและอยางไรเทานั้น 
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ชารลส  แอทกิน (Atkin) กลาววา บุคคลจะเลือกรับขาวสารใดจากส่ือมวลชนข้ึนกับการ
คาดคะเนเปรียบเทียบระหวางผลตอบแทนกับการลงทุนลงแรงและพันธะท่ีจะตามมา ถา
ผลประโยชนท่ีจะไดรับสูงกวาการลงทุนลงแรง หรือการท่ีจะตองใชความพยายามในการท่ีจะรับรู
หรือเขาใจแลวบุคคลยอมแสวงหาขาวสารนั้น แตถาผลประโยชนท่ีจะไดรับนอยกวาการลงทุนลง
แรงบุคคลอาจเฉยเมยตอขาวสารนั้น ในกรณีท่ีบุคคลเห็นวา การรับขาวสารนั้นจะกอใหเกิดพันธะ
ผูกพัน เชน ทําใหเกิดความไมสบายใจ หรือความไมแนใจก็จะใชวิธีหลีกเล่ียงขาวสารนั้น 

จากขอความขางตนจะเห็นวาในกระบวนการส่ือสารท่ีไดสงไป ผูรับสารมีสวนสําคัญ
อยางยิ่งในการตัดสินใจจะรับหรือไมรับสารท่ีสงไป เนื่องจากนักทฤษฎีและนักวิจัยการส่ือสารเชื่อ
วา ผูรับสารมีกระบวนการเลือกรับรูขาวสารแตกตางกันไปตามประสบการณ ความตองการ ความ
เช่ือ ทัศนคติ หรือความรูสึกนึกคิด แมวาจะมีการเตรียมการอยางดีในการสื่อสาร ใชผูสงสารท่ีมี
ความสามารถ และมีความนาเช่ือถือ หรือใชส่ือท่ีมีสมรรถนะสูง แตการส่ือสารก็อาจจะลมเหลวได
ถาขาวสารท่ีสงไปนั้นไมสอดคลองกับทัศนคติ หรือความตองการของผูรับสาร (สมควร  กวียะ, 
2540, น. 114) 

ดังนั้นเพื่อใหเกิดความเขาใจในเร่ืองของการเปดรับส่ือ และขาวสารของผูรับสารจึง
จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองทราบถึงทฤษฎีสําคัญท่ีเกี่ยวของกับการเปดรับขาวสารของผูรับสาร ซ่ึง
ไดแก ทฤษฎีกระบวนการเลือสรร (Selective Process) ซ่ึงมีแนวคิดหลัก ดังนี้ 

1.  การเลือกแสวงหาขาวสาร (Selective Information Seeking) บุคคลมักจะแสวงหา
ขาวสารที่ใหความรู และความบันเทิง แตจะตัดสินใจเลือกท่ีใหผลตอบแทนสูงเพ่ือเปรียบเทียบกับ
การลงทุนลงแรง หรือพันธะผูกพันท่ีจะตามมา เชน การชมละครโทรทัศนชอง 7 สี กับการดูหนัง
ไทยทางเคเบ้ิลทีวีใหไดรสชาติสนุกสนานพอ ๆ กัน แตผูชมสวนใหญจะเลือกชมละครชอง 7 สี
มากกวา เนื่องจากไมตองเสียเงินคาสมาชิกรายเดือนเหมือนดูเคเบ้ิลทีวี 

2.  การเลือกเปดรับหรือเลือกสนใจ (Selective Exposure or Selective Attention) คือ 
แนวโนมท่ีผูรับสารจะเลือกเปดรับหรือเลือกสนใจขาวสารที่สอดคลองกับความรู ทัศนคติ ความเช่ือ
หรือสถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม นั่นคือ เหตุผลวาทําไมคนหนึ่งชอบอานขาวจาก
หนังสือพิมพไทยรัฐ ในขณะท่ีอีกคนหนึ่งชอบอานขาวจากหนังสือพิมพเดลินิวส 

3.  การเลือกรับรูหรือตีความ (Selective Perception or Selective Interpretation) คือ การ
ท่ีผูรับสารเกิดการรับรูความหมาย หรือตีความของขาวสารแตกตางกันไปตามความรูความเขาใจ 
ความเช่ือ ความคิดเห็นของตนเอง เชน คนสองฟงอภิปรายไมไววางใจภาครัฐดวยกัน คนหนึ่งอาจ
ชมวา ผูอภิปรายฝายคานพูดดี มีเหตุผลนาเช่ือถือ แตอีกคนหนึ่งอาจตําหนิวา ผูอภิปรายพูดการาว 
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เสียดสี ไมมีน้ําหนักก็เปนได การรับรู และตีความเปนลักษณะจําเพาะทางจิตวิทยาของมนุษยแตละ
คน 

4.  การเลือกจดจํา (Selective Retention) เปนแนวโนมในการเลือกจดจําขาวสารตาม
ความตองการ ความสนใจ หรือทัสนคติความเช่ือของแตละคน การไดดุภาพยนตรเร่ือง Titanic คุณ
พออาจจะจําไดเฉพาะฉากบรรยายกาสบนเรือ แตคุณแมอาจจะจําฉากเร่ืองถูกชนและพระเอกกําลัง
จะสเยชีวิต 

ถึงแม แอทกิน (Atkin, 1973 p. 208) ไดกลาววา บุคคลท่ีเปดรับขาวสารมากยอมมีหูตา
กวางไกล มีความรู ความเขาใจในสภาพแวดลอม และเปนคนที่มีความทันสมัยมากกวาบุคคลท่ี
เปดรับขาวสารนอย แตอยางไรก็ตาม การเปดรับขาวสารมากอาจไมทําใหคนท่ีมีความรูมากเสมอไป
ท้ังนี้ข้ึนอยูกับประสิทธิภาพของการส่ือสารระหวางผูรับสารและผูสงสารเปนสําคัญ 

David  K Berlo (1960) ไดกลาววา ประสิทธิภาพของการส่ือสารข้ึนอยูกับองคประกอบ
หลัก และองคประกอบยอยตางๆ เชน ผูสงสารจะตองมีทักษะท่ีสามารถจะส่ือสารไปยังผูรับสารได
ดี กลาวคือ ทัศนคติของผูสงสาร และตอผูรับสารของตน ความรูท่ีมีตอส่ิงท่ีออกไป และตอผูรับสาร 
จะสงผลใหสารท่ีสรางข้ึนมาดีตามไปดวย ความรูของผูสงสารตอเร่ืองท่ีส่ือสารมีสวนชวยใหสาร
ชัดเจนข้ึน ในสวนของผูรับสารก็เชนกัน นั่นคือ ผูรับสารจะตองมีทักษะในการส่ือสารสูงเพียง
พอท่ีจะเขาใจสารท่ีสงมา และตีความหมายไดถูกตอง ระดับความรูของผูรับสารจะเปนส่ิงท่ีกําหนด
วา ผูรับสารสามารถเขาใจถึงความหมายท่ีไดสงมามากนอยเพียงใด ผูมความรูนอยหรือแคบอาจทํา
ความเขาใจกับสารท่ียากหรือซับซอนไมไดยาก 
2.2.3  แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร 

สําหรับความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรศาสตร กับพฤติกรรมการเปดรับ
ส่ือนั้น ยุบล เบ็ญจรงคกิจ (2534) ไดกลาวสรุปผลการศึกษา และงานวิจัยของนักวิชาการหลายทาน
ไววา แนวคิดดานประชากรศาสตรนี้ เปนแนวคิดทฤษฎีท่ีมีหลักการของความเปนเหตุผลกลาวคือ 
พฤติกรรมตาง ๆ ของมนุษยเกิดข้ึนตามแรงบังคับจากภายนอกมากกระตุน เปนความเช่ือวามนุษย
ดําเนินชีวิตตามแบบฉบับท่ีสังคมไดวางเปนแมบทไวให พฤติกรรมของคนท่ีมีอายุในวัยเดียวกันจะ
เปนเชนเดียวกัน เนื่องจากสภาพสังคมไดวางแบบอยางไวใหแลวสําหรับคนรุนนั้นๆ สังคมทําให
ผูหญิงมีลักษณะนิสัย และพฤติกรรมแตกตางจากผูชาย คนท่ีการสึกามีพฤติกรรมแตกตางไปจากคน
ท่ีดอยการศึกษา กลาวโดยสรุปคือ แนวคิดดานประชากรศาสตรเช่ือในความคิดท่ีวา คนท่ีมี
คุณสมบัติทางประชากรศาสตรท่ีแตกตางกันจะมีพฤติกรรมท่ีแตกตางกันไปดวย 

การส่ือสารก็จัดเปนพฤติกรรมสําคัญอยางหนึ่งของมนุษย เม่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติทาง
ประชากรศาสตรแตกตางกันมีพฤติกรรมท่ัว ๆ ไปแตกตางกัน ดังนั้น นักวิชาการส่ือสารบางกลุมจึง
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เช่ือวา พฤติกรรมเกี่ยวกับการส่ือสารของบุคคลนั้นๆ นาจะแตกตางกันดวย ซ่ึงพฤติกรรม การ
ส่ือสารดังกลาวนอกจากจะหมายถึง การเลือกใชถอยคําภาษา หรือการใชอวัจนภาษา ตลอดจนกล
ยุทธตางๆ ในการส่ือสารใหสําเร็จตามประสงคแลว ยังรวมไปถึงการเลือกใชส่ือ หรือการเปดรับ
ขาวสารขอมูลจากส่ือตางๆ อีกดวย ซ่ึงผลจากการศึกษาวิจัยท่ีผานมาในอดีตไดแสดงใหเห็นแบบ
แผนบางอยางของการเปดรับส่ือมวลชนของผูรับสารท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตรตาง ๆ กัน
ดังนี้ 

1.  อายุกับการเปดรับส่ือมวลชน 
จากการศึกษาเกี่ยวกับการเปดรับส่ือของเด็กชาวอเมริกันพบวา เด็กต้ังแตวัยสองขวบถึง

แปดขวบดุโทรทัศนเพิ่มข้ึนเม่ือวัยมากข้ึน และเปดรับส่ือทุกชนิดเม่ือวัยมากข้ึน โดยสวนใหญเด็ก
จะใชส่ือเพื่อความบันเทิง ซ่ึงเด็กจะดุโทรทัศน และรับฟงส่ือวิทยุมากกวาส่ืออ่ืน ๆ และเร่ิมอาน
หนังสือเมื่ออายุมากข้ึน  สวนเด็กวัยรุนนิยมฟงเพลงตามสมัยนิยมมากกวาโทรทัศน เนื่องจาก
สามารถทําไปพรอมๆ กับทํางานอ่ืนๆ เชน การบานไดดวย 

สําหรับผูใหญนั้นมีการเปดรับส่ือโทรทัศน วิทยุ และหนังสือพิมพมาในปริมาณ
ใกลเคียงกัน แตเม่ือชวงอายุ 40 ปข้ึนไป ปริมาณการอานหนังสือพิมพจะลดลงเล็กนอย ท้ังนี้อาจ
เนื่องมาจากสายตาเส่ือมลง และเม่ือถึงวัยเกษียณอายุ 55-60 ป ปริมาณการดูโทรทัศนจะเพิ่มข้ึนอีก
คร้ัง ซ่ึงคงเนื่องมาจากมีเวลาวางมากข้ึน ซ่ึงสวนใหญการใชส่ือมวลชนของผูสูงอายุจะเกิดข้ึนเพื่อ
คลายความเหงา 

ในสวนของส่ือหนังสือพิมพนั้น ผูใหญท่ีมีวัย 50 ป จะอานหนังสือพิมพถึงรอยละ 77 
แตเม่ืออายุถึง 65 ป พบวา ปริมาณการอานลดลงอยางมากขณะท่ีวัยรุนหนุมสาวใหเวลากับการดู
โทรทัศนมากกวาการอานหนังสือพิมพ แตอยางไรก็ดี ส่ือนิตยสาร และภาพยนตร ก็ยังเปนส่ือท่ี
วัยรุน และวัยหนุมสาวสนใจเปดรับมากกวาวัยอ่ืน ๆ เนื่องจากเปนส่ือท่ีชวยใหผูรับสารในวัยรุน
สรางความคิด และแสวงหาแบบแผนการดําเนินชีวิตไดมากกวาส่ืออยางอ่ืน 

2.  การศึกษากับการเปดรับส่ือมวลชน 
นักวิชาการส่ือสารพบวา การศึกษามีความสัมพันธคอนขางสูงกับตัวแปรซ่ึงเกี่ยวกับ

การรับสาร และหากพิจารณาอายุควบคูกับการศึกษาก็จะสามารถอธิบายความแตกตางกันของ
พฤติกรรมการส่ือสาร การเลือกเปดรับส่ือมวลชน และระดับของการศึกษามีความสัมพันธกันใน
ทางบวกกับการปดรับขาว และเร่ืองท่ีเกี่ยวของ กับ สาธารณชน และยังมีความสัมพันธในทางลบกับ
การเปดรับเนื้อหาดานบันเทิงจากส่ือ งานวิจัยของ Link  and  Hopf (1946) ซ่ึงศึกษาเกี่ยวกับผูรับสาร 
ซ่ึงขณะน้ันสังคมอเมริกันเพิ่งเร่ิมมีการใชวิทยุและโทรทัศนอยางแพรหลาย โดยเขียนในหนังสือท่ี
ช่ือวา People and Books ตีพิมพเม่ือ ค.ศ.1946 พบวา ผูรับสารท่ีมีการศึกาใชเวลากับส่ือพิมพ
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มากกวาผูท่ีมีการศึกษานอย ในทางกลับกันจะใชเวลาในการฟงวิทยุ และดูภาพยนตรนอยกวาผูท่ีมี
การศึกษานอย 

นอกจากความแตกตางดานปริมาณการเปดรับส่ือแลว ยังพบความแตกตางเก่ียวกับ
เนื้อหาท่ีผูรับสารนิยมรับจากส่ือ Steiner (1963) พบวา คนท่ีมีการศึกษาสูง และอายุมากนิยมเปดรับ
ขาวสารเร่ืองท่ีเกี่ยวกับสาธารณะมากกวาท่ีมีการศึกษานอย และอายุนอย 

ผลของการศึกษาวิจัยท้ังหลายทําใหมองเห็นคอนขางชัดเจน ยิ่งคนมีการศึกษาสูงเทาไร
ความสนใจในขาวสาร บทบรรณาธิการ และคอลัมนท่ีมีเนื้อหาหนัก ก็ยิ่งมากข้ึนเทานั้น 

3.  เพศกับการเปดรับส่ือมวลชน 
แมวาความแตกตางในการเปดรับขาวสารระหวางเพศชาย และเพศหญิง จะไมแสดงผล

เดนชัดมาเทากับความแตกตางในดานอายุ และการศึกษา แตก็พบวามีความแตกตางบางระหวางเพศ
หญิง และเพศชาย ในพฤติกรรมเปดรับส่ือมวลชน นั่นคือ เพศหญิงใชเวลาในการดูโทรทัศนเพศ
ชายมักนิยมดูรายการขาว และกีฬา อยางไรก็ดี เม่ือศึกษาพฤติกรรมของผูรับสารท้ังเพศชายและเพส
หญิงในขณะท่ีชมโทรทัศนแลวพบวาการดูโทรทัศนไปพรอม ๆ กับทํางานอ่ืน ๆ ท่ีตองใชสมาธิ
พลังงานมากพอสมควร นั่นอาจเปนเพราะวา เพศหญิงมักมีเวลาอยูบานมากกวา และในขณะอยูบาน
ก็มักมีกิจกรรมที่ตองทําตลอดเวลา เชน ทํางานบาน หรือดูแลเด็ก ส่ือท่ีสามารถกระทําควบคูกันไป
กิจกรรมเหลานี้ได คือ ส่ืออิเล็กทรอนิกส ซ่ึงเม่ือเปดเคร่ืองรับแลวก็ไมจําเปนตองใสใจ หรือทําอะไร
อีก การอานหนังสือ หรือนิตยสารนั้น ไมสามารถทําไปพรอม ๆ กับการทํางานบานหรือเล้ียงเด็กได 
สวนผูชายนั้นเวลาท่ีอยูบานจะเปนเวลาพักผอนเปนสวนใหญ จึงสามารถอานหนังสือไปพรอม ๆ 
การเปดรับส่ืออิเล็คโทรนิกส เชน ฟงเพลง หรือดูโทรทัศนไปดวยกันได 

4.  รายไดกับเปดรับส่ือมวลชน 
รายไดเปนปจจัยท่ีมีบทบาทใกลเคียงกับการศึกษา คือมีความสัมพันธระหวางกันสูง

มาก โดยเฉล่ียแลวคนท่ีมีการศึกษาสูงไปดวย สวนคนท่ีมีการศึกษานอยนั้นมักมีรายไดนอยถึงปาน
กลาง ดังนั้นการศึกษากับไดจึงถูกมองเปนฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคมผูท่ีมีรายไดสูงมักนิยม
เปดรับส่ิงพิมพ และขาวสารท่ีมีเนื้อหาคอนขางหนัก ไมคอยสนใจเนื้อหาดานบันเทิง ผูท่ีมีฐานะดี
และการศึกษาสูงจะเปนกลุมคนท่ีไดรับขาวสารท่ีมีเนื้อหาสาระจากส่ือมวลชนมากท่ีสุด เนื่องจากผู
ท่ีมีรายไดสูงมักมีการศึกษาสูง จึงถูกผลักดันใหมีความจําเปนตองเรียนรูขาวสารตางๆ ใหทัน
เหตุการณอยูเสมอ การเปดรับขาวสารจึงจําเปนสําหรับกลุมนี้มากวาในขณะท่ีผูมีการศึกษานอยและ
รายไดต่ํามีทักษณะในการอานนอย จึงมักเปดรับส่ือโทรทัศนมากกวานอกจากนี้ ตําแหนงหนาท่ีการ
งานของผูมีรายไดสูงมักทําใหตองมีกิจธุระ และงานสังคมมากมาย การชมโทรทัศนจึงมักเปนไปได
นอย ในขณะที่การอานหนังสือพิมพทําไดงายมากกวา เพราะสามารถอานในขณะน่ังรถไปทํางาน 
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หรืออานในท่ีทํางานขณะพักก็ได และความบันเทิงของกลุมคนนี้อาจแสวงหาไดจากสถานบันเทิง
โดยไมตองพึ่งพาโทรทัศน 

นอกจากลักษณะทางประชากรศาสตร ซ่ึงพบวา มีความสัมพันธกับการเปดรับขาวสาร
ตามท่ีกลาวไวขางตนแลว ยังพบวามีลักษณะทางประชากรศาสตรอ่ืนๆ เชน อาชีพ สถานภาพ 
สมรส ภูมิลําเนา ศาสนา ซ่ึงสามารถมีความสัมพันธกับการเปดรับขาวสารไดดวยเชนกัน ถึงแมวาท่ี
ผานมาจะพบวาในงานวิจัยสวนใหญมักไมพบความสัมพันธกับการเปดรับขาวสารไดดวยเชนกัน
ถึงแมวาท่ีผานมาจะพบวาในงานวิจัยสวนใหญมักไมพบความสัมพันธระหวางตัวแปรเหลานั้น กับ
พฤติกรรมการเปดรับส่ือมวลชนของผูรับสารก็ตาม 

ถึงแมแนวคิดท่ีวาลักษณะทางประชากรศาสตรมีความสัมพันธกับการเปดรับขาวสาร
จากส่ือมวลชนจะไดรับการยอมรับจากนักวิชาการส่ือสารอยางกวางขวางดังท่ีกลาวไวขางตน
อยางไรก็ตาม ยังคงมีการศึกษาวิจัยท่ีแสดงใหเห็นวาแนวคิดดังกลาวไมเปนเชนนั้นเสมอไป 

Bower (1973) ไดศึกษากลุมผูรับสารท่ีเขาเรียกวา กลุมท่ีมีโอกาสเปดรับส่ือเทาเทียมกัน 
(Equal Opportunity Audience) โดยศึกษาการเปดรับส่ือโทรทัศน ในชวงเวลาท่ีทุกคนมีโอกาสใน
การดูเทาเทียมกันเชน หลัง 18.00 น. ของวันธรรมดา และตลอดวันเสาร- อาทิตย ผลการวิจัยของ 
Bower สรุปไดวา เพศ และการศึกษา ซ่ึงเคยเปนตัวช้ีท่ีสามารถบอกพฤติกรรมการโทรทัศนของ
ผูรับสารไดดี  กลับไมมีผลอยางใดเลยตอการชมโทรทัศน ในชวงท่ีมีโอกาสเทาเทียมกันนี้ ตัวแปร
ดานประชากรศาสตรอ่ืนๆ ก็ไมมีอิทธิพลสูงไปกวาตัวแปรท้ังสองตัวนี้ ไมวาจะเปน ภูมิลําเนา อายุ 
รายได อาชีพ ตางก็ไมไดแสดงใหเห็นวาสามารถอธิบายพฤติกรรมการเปดรับชมโทรทัศนของกลุม
ผูรับสาร 

Bower สรุปเกี่ยวกับแนวคิด  ทฤษฎีประชากรศาสตรท่ีใชใน การวิจัยคร้ังนี้วา  ความ
จริงแลว  คนทุกคนดูโทรทัศน ไมวาจะเปนผูชายผูหญิง  คนรวยหรือคนจน คนท่ีมีการศึกษาหรือ
ดอยการศึกษาแตปริมาณการชมโทรทัศนของแตละคนนั้นถูกควบคุมโดยเวลาท่ีแตละคนมีเหลือมา
จากภารกิจหนาท่ีประจําวัน และโดยสถานท่ีวาอยูใกลเคร่ืองรับโทรทัศนเพียงใด นั่นคือ กลาวไดวา
พฤติกรรมการเปดรับส่ือมวลชนนาจะ มาจากโอกาส  ในการเปดรับส่ือมวลชนของตัว ผูรับสารเอง 
(Opportunity of Audience) อยางไรก็ดีนอกจากประเด็นนี้แลว แนวคิดทฤษฎีประชากรศาสตรยังคง
ถูกมองวามีขอจํากัดในประเด็นอ่ืนๆ อีกเนื่องจากทฤษฎีประชากรศาสตรเปนแนวคิดทฤษฎี ท่ีมอง
พฤติกรรมของผูรับสารวา เกิดจากแรงผลักดันภายนอก (External Forces) แตเพียงพออยางเดียว
เทานั้นและขาดการนําองคประกอบทางดานอ่ืนๆ มาพิจารณาประกอบในการอภิปรายผลการวิจัย 
ซ่ึงองคประกอบดานอ่ืน ๆ ท่ีเปนองคประกอบหลักท่ีสําคัญอีกสวนหนึ่งของมนุษยท่ี แนวคิดทฤษฎี 
ประชากรศาสตร มองขามไป ไดแก ลักษณะทางจิตวิทยา และลักษณะทางกายภาพ เชน ทัศนคติ 
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แรงจูงใจ บุคลิกภาพ ตลอดจนรสนิยม (Taste) ของผูรับสาร ซ่ึงนาจะมีบทบาทอยางยิ่งตอการเลือก
เปดรับส่ือมวลชนท้ังในแงของประเภทของส่ือมวลชน และเนื้อหาท่ีเสนอในส่ือ เชน คนท่ีมีรสนิยม
ตางกันอาจเลือกเปดรับส่ือตางประเภท เนื่องจากส่ือบางประเภทจะเสนอเนื้อหาท่ีหนัก หรือเบาหรือ
ใหความรูสึกท่ีแตกตางกันไป ดังนั้น แนวทฤษฎีประชากรศาสตรจึงมักถูกวิพากษวิจารณวาเปน
แนวทฤษฎีท่ีไมเพียงพอสําหรับใชอธิบาย หรือนําศึกษาพฤติกรรมการส่ือสารของมนุษยได 
เนื่องจากพฤติกรรมทุกอยางของมนุษยนั้น มีความสัมพันธเกี่ยวของกับส่ิงท่ีอยูภายในจิตใจของ
มนุษย และมีความแตกตางกันไปในแตละบุคคล 
2.2.4  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม (KAP Theory) 

ทฤษฎี KAP เปนทฤษฎีใหความสําคัญกับตัวแปร 3 ตัว คือ ความรู (Knowledge) 
ทัศนคติ (Attitude) และการยอมรับปฏิบัติ (Practice) ของผูรับสารอันจะมีผลกระทบกับสังคมตอไป
มีการนํา KAP มาใชเปนเคร่ืองมือในการเปล่ียนสังคมใหทันสมัย  โดยพยายามแสดงใหเห็นถึงการ
ส่ือสาร หรือส่ือมวลชนในฐานะตัวแปรตน ท่ีสามารถเปนตัวนําการพัฒนาเขาสูชุมชนไดดวยการ
อาศัย KAP ในการวัดความสําเร็จของการส่ือสารเพ่ือการพัฒนาดวยการสังเกตจากการยอมรับความ
เปล่ียนแปลงไปในทางบวกหรือไม ส่ิงใดเปนอุปสรรค และเปนไดอยางไร นอกจากนี้ ยังอาจศึกษา
ความสัมพันธในลักษณะสายโซท่ีเร่ิมจากความรู ไปสูทัศนคติ และกลายเปนพฤติกรรมตอไป 

ทฤษฎีนี้ เปนทฤษฎีท่ีมีความใกลเคียงกับแพรนวัตกรรม  โดยมีสวนสนับสนุนซ่ึงกัน
และกัน การอธิบายปรากฎการณของการส่ือสารจะสมบูรณมาข้ึนหากใชทฤษฎีท้ังสองควบคูกันไป 
เพราะการแพรนวัตกรรมสามารถเปนตัวแปรตน (นวัตกรรม) ของผูรับสารวาเม่ือรับสารแลวจะเกิด
ผลกระทบอยางไรตอ KAP ดวยเหตุนี้ KAP จึงเปนผลที่สามารถวัดไดจากการแพรนวัตกรรม 

โดยสรุป ทฤษฎี KAP เปนผลกระทบที่เกิดข้ึนกับผูรับสารอันเนื่องมาจากผูรับสารนั้น
เปนสวนหนึ่งของระบบสังคมกับการส่ือสาร หากการสงสาร และการกระจายนวัตกรรม จําเปนตอง
ผานการส่ือสารสังคมแลว สัมฤทธ์ิผลของการสงสาร และการกระจายนวัตกรรม ก็สามารถวัดได
จากการสํารวจ KAP ซ่ึงนิยมทํากันเสมอ ดังเชน การประเมินนโยบายของภาครัฐ และการวิจัย
โฆษณา เปนตน 

1.  แนวคิดเก่ียวกับความรู (Knowledge)  
ตามท่ีไดกลาวไปแลววา การใชพลังงานทดแทนในรถยนตนั่งสวนบุคคลแทนน้ํามัน

เบนซินท่ัว ๆไป ท่ีประชาชนรูจักกันดีอยูแลวนั้น ถือเปนแนวคิดใหมสําหรับสังคมไทยการส่ือสาร
เกี่ยวกับเร่ืองนี้จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองเนนการนําเสนอเนื้อหาของสารที่สามารถกอใหเกิด
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับเช้ือเพลิงดังกลาวใหเกิดข้ึนในระบบความคิดของบุคคลผูรับสารการให
ความรูจึงถือเปนส่ิงสําคัญอันดับตนๆ ท่ีผูสงสารควรใหความสําคัญ อยางมาก 
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การส่ือสาร และการเรียนรูมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด เนื่องจากการส่ือสารเปนผล
มาจากกระบวนการเรียนรู และการเรียนรูก็คือผลอยางหนึ่งท่ีไดจากการส่ือสาร 

นักวิชาการหลายทาน ไดใหความหมายของคําวา “ความรู ความเขาใจ” โดยสรุป
ความหมายไดวา ความรูความเขาใจ หมายถึง ความสามารถในการจําและเขาใจรายละเอียดของ
ขอมูลตางๆ ท่ีบุคคลไดสะสมไวและถายทอดตอๆ กันมาตลอดจนสามารถท่ีจะส่ือความหมาย แปล
ความ ตีความ ขยายความ หรือแสดงความความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองตางๆ หลังจากท่ีไดรับขาวสาร
เกี่ยวกับเร่ืองนั้นๆ แลว (ศุภกนิตย พลไพรินทร, 2540 และ เกศินี จุฑาวิจิตร, 2540) 

ศุภกนิตย  พลไพรินทร (2540, น. 24) ไดกลาวถึงการวัดความรูวา การวัดความรูเปน
การวัดระดับความจํา ความสามารถในความคิดเขาใจกับขอเท็จจริงท่ีไดรับการศึกษาและ
ประสบการณเดิมโดยผานการทดสอบคุณภาพแลว จะแยกคนท่ีมีความรู กับไมมีความรูออกจากกัน
ไดระดับหนึ่ง 

เกษม  วัฒนชัย (2544, น. 39-40) ไดใหความหมายของความรูวา หมายถึง การรวบรวม
ความคิดของมนุษย จัดใหเปนหมวดหมูและประมวลสาระท่ีสอดคลองกัน โดยนํามาใชใหเกิด
ประโยชน ดังนั้นส่ิงท่ีเปนสาระท่ีสอดคลองกัน โดยนํามาใชใหเกิดประโยชน ดังนั้นส่ิงท่ีเปนสาระ
ในระบบขอมูลขาวสาร 

จากคําจํากัดความที่มีผูกลาวไวในเบื้องตน สามารถสรุปไดวา ความรู หมายถึง
ขอเท็จจริงกฎเกณฑ และรายละเอียดของเร่ืองราวและการกระทําตาง ๆ ท่ีบุคคลไดประสบมาและ
เก็บสะสมไวเปนความจําท่ีสามารถถายทอดตอๆ ไปไดและสามารถวัดความรูไดโดยการระลึกถึง
เร่ืองเหลานั้นแลวแสดงออกมา 

Bloom และ etal. ไดทําการศึกษาและจําแนกพฤติกรรมดานความรูออกเปน 6 ระดับ 
โดยเรียงตามลําดับช้ันความสามารถจากตํ่าไปสูง (อางถึงในสุภาภรณ จันทรพัฒนะ, 2546) ดังนี้ 

1.  ความรู หมายถึง ความสามารถในการจําหรือรูสึกได แตไมใชการใชความเขาใจไป
ตีความหมายในเร่ืองนั้นๆ แบงออกเปน ความรูเกี่ยวกับเนื้อเร่ืองซ่ึงเปนขอเท็จจริง วิธีดําเนินงาน
แนวคิด ทฤษฎี โครงสราง และหลักการ 

2.  ความเขาใจ หมายถึง ความสามารถจับใจความสําคัญของเร่ืองราวตางๆ ได ท้ังใน
ดานภาษา รหัส สัญลักษณ ท้ังรูปธรรมและนามธรรม แบงเปนการแปลความ การตีความ การขยาย
ความ 

3.  การนําไปใช หมายถึง ความสามารถนําเอาส่ิงท่ีไดประสบมา เชน แนวคิดทฤษฎีตาง 
ๆไปใชใหเปนประโยชน หรือนําไปใชแกปญหาตามสถานการณตางๆ ได 
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4.  การวิเคราะห หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะเร่ืองราวออกเปนสวนประกอบ
ยอยเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางองคประกอบสวนยอย และหลักการหรือทฤษฎี เพ่ือใหเขาใจ
เร่ืองราวตาง ๆ 

5.  การสังเคราะห หมายถึง ความสามารถในการนําเอาเร่ืองราว หรือสวนประกอบยอย
มาเปนเร่ืองราวเดียวกัน โดยมีการดัดแปลง ริเร่ิม สรางสรรค ปรับปรุงของเกาใหมีคุณคาข้ึน 

6.  การประเมินผล หมายถึง ความสามารถในการใชขอมูลเพื่อต้ังเกณฑการรวบรวม 
และวัดขอมูลตามมาตรฐานเพ่ือใหเกิดขอตัดสินใจถึงประสิทธิผลของกิจกรรมแตละอยาง 

อยางไรก็ตาม การเกิดความรูไมวาจะระดับใดก็ตามยอมมีความสัมพันธกับความรูสึก
นึกคิดซ่ึงเช่ือมโยงกับสภาพจิตใจในบุคคลตางกันอันมีปจจัยมากจากประสบการณท่ีส่ังสมมา และ
สภาพแวดลอมท่ีมีอิทธิพลทําใหบุคคลมีความคิด และแสดงออกตามความคิดความรูสึกของตน 
(อรวรรณ  ปลันธนโอวาท, 2542, น. 37) 

จากแนวคิดเร่ืองความรูนี้ เม่ือผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครเปดรับ
ขาวสาร ท่ีใหความรูเกี่ยวกับเร่ืองของการใชพลังงานทดแทนในรถยนตนั่งสวนบุคคลผานทางส่ือ
ตาง ๆ แลวจะสามารถทําใหบุคคลเหลานั้นเกิดความรูความเขาใจที่ถูกตอง และสามารถเชื่อมโยง
ความรูท่ีเกิดข้ึน กับการวิเคราะห และประเมินถึงผลท่ีดีข้ึนไมวาจะเปนผลดีตอเศรษฐกิจของ
ประเทศในเร่ืองของการใชพลังงาน ท่ีผลิตไดเองภายในประเทศ ผลดีตอส่ิงแวดลอม เนื่องจาก
พลังงานทดแทนท่ีบริสุทธ์ิท่ีลดการเกิดสารพิษตกคางหลังการเผาไหม ผลดีตอภาคเกษตรกรรมท่ีจะ
สามารถมีรายไดเพิ่มมากข้ึนจากการขายพืชผล  ทางการเกษตรที่สามารถนํามาเปนวัตถุดิบในการ
ผลิตพลังงานประเภทนี้ 

2.  แนวความคิดเก่ียวกับทัศนคติ (Attitude)  
ทัศนคติ เปนแนวคิดท่ีมีความสําคัญมากแนวหนึ่งทางจิตวิทยาสังคม และการส่ือสาร 

เนื่องจากมีความเช่ือ กันวา ทัศนคติเปนส่ิงเช่ือมโยงระหวางความรู และพฤติกรรม 
นัลแนลล่ี (1959 อางถึงใน สุทิน เตียนพลกรัง, 2546) กลาววา ทัศนคติ หมายถึง 

เคร่ืองมือกําหนดทิศทางพฤติกรรมของบุคคล ท่ีมีตอส่ิงหนึ่งส่ิงใดซ่ึงความรูสึกนั้นเปนไปในทางท่ี
พอใจหรือไมพอใจก็ได 

โรเสนเบิรก และฮอฟแลนด (1960, p. น.1 อางถึงใน เทพฤทธ์ิ, มานพ จอดนอก, 2549) 
ไดใหความหมายของ ทัศนคติ ไววา ทัศนคติ โดยปกติสามารถนิยามวา เปนการจูงใจตอแนวโนม
ในการตอบสนองอยางเฉพาะเจาะจงกับส่ิงท่ีเกิดข้ึน 
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เคลเลอร (1963, p. 572 อางถึงใน เทพฤทธ์ิ, มานพ จอดนอก, 2549) กลาววา ทัศนคติ 
หมายถึง สภาวะความพรอมของบุคคล ท่ีจะแสดงพฤติกรรมออกมาในทางสนับสนุนหรือตอตาน
บุคคล สถาบัน สถานการณ หรือแนวความคิด 

ออลพอรต (1967 อางถึงใน สุทิน เตียนพลกรัง, 2546) กลาววา ทัศนคติ หมายถึง 
สภาวะความพรอมทางจิตใจ หรือประสาท ซ่ึงเกิดจากการไดรับประสบการณ สภาวะความพรอมนี้
เปนแรงท่ีกําหนดทิศทางของปฏิกิริยาของบุคคลหรือสถานการณท่ีเกี่ยวของกับบุคคลนั้น 

เธอรสโตร (1967 อางถึงใน สุทิน เตียนพลกรัง, 2546) กลาววา ทัศนคติเปนเร่ืองของ
ความไมชอบ ความลําเอียง ความรูสึกและความเช่ือม่ันตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งแตสามารถวัดไดในรูปความ
คิดเห็น หรือจากการแสดงออกทางภาษา 

องคประกอบของทัศนคติ 
ซิมบารโด และลิปเป (Zimbardo & Leipe อางถึงใน อรวรรณ  ปลันธนโอวาท, 2542, 

น.34) กลาวถึงองคประกอบของทัศนคติวามี 3 ประการ ดังนี้ 
1.  องคประกอบดานความรู ความนึกคิด (Cognitive Component) เปนสวนหนึ่งท่ีเปน

ความเชื่อของบุคคลเก่ียวกับส่ิงตาง ๆ ท่ัวไป ท้ังส่ิงที่ชอบและไมชอบ หากบุคคลมีความรูหรือ
ความคิดวาส่ิงใดดีก็มักจะมีทัศนคติดีตอสังคม หากมีความรูมากอนวาส่ิงใดไมดีก็จะมีทัศนคติไมดี
ตอส่ิงนั้น 

2.  องคประกอบดานความรูสึก (Affective Component) เปนสวนท่ีเกี่ยวของกับ
กามารมณ ท่ีเกี่ยวเนื่องกับส่ิงตางๆ ซ่ึงมีผลแตกตางกันไปตามบุคลิกภาพของคนน้ันเปนลักษณะท่ี
เปนคานิยมของแตละคน 

3.  องคประกอบดานพฤติกรรม (Behavioral Component) คือ การแสดงออกของบุคคล
ตอส่ิงหนึ่ง หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซ่ึงเปนผลมาจากองคประกอบดานตวามรู ความคิด และ
ความรูสึก 

การเกิดของทัศนคติ (Attitude Formation) 
ประภาเพ็ญ  สุวรรณ (2550, น. 5) กลาววา ทัศนคติเปนส่ิงท่ีเกิดจากการเรียนรู ประกอบ

กับแหลงทัศนคติตาง ๆ ท่ีมีอยูมากมาย ไดแก 
1.  ประสบการณเฉพาะอยาง (Specific Experiences) เม่ือบุคคลมีประสบการณเฉพาะ

อยางตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งในทางดี หรือไมดี จะทําใหเกิดทัศนคติตอส่ิงนั้นไปตามทิศทางท่ีเคยมี
ประสบการณมากอน 
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2.  การติดตอส่ือสารกับบุคคลอ่ืน (Communication from Others) จะทําใหเกิดทัศนคติ
จากการรับรูขาวสารตางๆ จากผูอ่ืนได เชน เด็กท่ีไดรับการส่ังสอนจากผูใหญจะเกิดทัศนคติตอการ
กระทําตาง ๆ ตามท่ีเคยรับรูมา 

3.  ส่ิงท่ีเปนแบบอยาง (Models) การเลียนแบบผูอ่ืนทําใหเกิดทัศนคติข้ึนได อยางเชน 
เด็กท่ีเคารพเช่ือฟงพอแมจะเลียนแบบการแสดงถาชอบ หรือไมชอบตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งตามไปดวย 

4.  ความเกี่ยวของสถาบัน (Institutional Factors) ทัศนคติบางอยางเกิดข้ึนเนื่องจาก
ความเกี่ยวของกับสถาบัน เชน โรงเรียน วัด หนวยงาน 

เม่ือพิจารณาจากแหลงท่ีมาของทัศนคติดังกลาวแลว จะเห็นไดวาองคประกอบสําคัญท่ี
เปนตัวเช่ือมโยงใหเกิดทัศนคติตอส่ิงตาง ๆ ก็คือ การติดตอส่ือสาร ท้ังนี้เพราะไมวาทัศนคติจะเกิด
จากประสบการณเฉพาะอยางยิ่ง หรือความเกี่ยวของกับสถาบัน ก็จะมีการส่ือสารแทรกอยู จึงกลาว
ไดวาการส่ือสารเปนกิจกรรมสําคัญอยางมากท่ีมีอิทธิพลทําใหเกิดทัศนคติตอส่ิงตางๆ  

การเปล่ียนแปลงทัศนคติ (Attitude Change) 
เคลแมน (Kelman, p.469) อธิบายถึงการเปล่ียนแปลงทัศนคติในแงของกระบวนการท่ี

เกิดข้ึน เขาเช่ือวาทัศนคติอยางเดียวกันอาจเกิดข้ึนในตัวบุคคลดวยกระบวนการที่แตกตางกันไดเขา
แบงกระบวนการท่ีกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงทัศนคติของบุคคลไว 3 ประการ คือ  

1.  การยินยอม (Compliance) จะเกิดข้ึนเม่ือบุคคลยอมรับส่ิงท่ีมีอิทธิพลตอเขา และเพื่อ
มุงหวังใหเกิดความพึงพใจจากบุคคลที่มีอิทธิพล การท่ีเขายอมทําตามส่ิงท่ีอยากใหเขาทํานั้นเพราะ
เขาคาดหวังวาจะไดรับรางวัล หรือการยอมรับ ทัศนคติท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการการยินยอมนี้ 
อธิบายไดในแงของการปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอมของบุคคลในสังคม จํานวนทัศนคติท่ี
เปล่ียนแปลงไปจากกระบวนการการยินยอมนี้ข้ึนอยูกับความสําคัญของผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หลังจากการยอมทําตามน้ันๆ จึงอาจกลาวไดวา การยอมทําตามน้ีเปนกระบวนการเปล่ียนแปลง
ทัศนคติ  ซ่ึงพลังท่ีผลักดันใหบุคคลยอมทําตามนี้ จะมากหรือนอยข้ึนอยูกับความมากนอย หรือ
ความรุนแรงของรางวัล และการลงโทษ 

เคลแมน กลาววาบุคคลจะยอมทําตามในบางส่ิงบางอยางก็ตอเม่ือเขาอยูในภาวะท่ีมีผูมี
อิทธิพลจะบังคับเขาได ดังนั้น การคาดหวังวาบุคคลจะเกิดการเปล่ียนแปลงของทัศนคติท่ีถาวรจาก
การยินยอมนี้ยอมจะเปนไปไมได 

2.  การเลียนแบบ (Identification) เปนภาวะท่ีเกิดข้ึนเม่ือบุคคลยอมรับส่ิงเรา หรือส่ิง
กระตุน และเปนผลมาจากการที่เขาตองการสรางความสัมพันธท่ีดี หรือท่ีพึงพอใจระหวางตัวเขากับ
บุคคลหรือกลุมอ่ืน ความสัมพันธนี้อาจจะออกมาในรูปการรับเอาบทบาททั้งหมดของบุคคลหรือ
กลุมมาเปนของตน หรือเปล่ียนบทบาทซึ่งกันและกัน บุคคลจะเช่ือในส่ิงท่ีเขารับมาหรือปฏิบัตินั้น
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เกี่ยวกับความตองการที่อยากจะใหเกิดสัมพันธภาพตามท่ีตองการ  ทัศนคติของบุคคลจะเปล่ียนไป
มากหรือนอยข้ึนอยูกับส่ิงเราใหเกิดการเลียนแบบนั้น  กลาวอีกนัยหนึ่งการเลียนแบบเปน
กระบวนการเปล่ียนแปลงทัศนคติ  ซ่ึงผลักดันใหเกิดการเปล่ียนแปลงจะมากหรือนอยข้ึนอยุกับ
ความดึงดูดใจ (Attractiveness) ของส่ิงเราท่ีมีตอบุคคลนั้น การเลียนแบบจึงข้ึนอยูกับพลัง (Power) 
ของแหลงขาว และเม่ือบุคคลยอมรับหรือเปล่ียนแปลงสงตางๆ โดยใชกระบวนการเลียนแบบแลว
บุคคลนั้นมีแนวโนมจะกระทําส่ิงดังกลาวเม่ืออยูในสถานการณท่ีจะดํารงไวซ่ึงสัมพันธภาพ
บางอยางในสังคม กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ ทัศนคติท่ีเปล่ียนแปลงไปสวนใหญ ข้ึนอยูกับความตองการ
ท่ีจะคงไวซ่ึงสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนในสังคม 

3.  ความตองการท่ีอยากจะเปล่ียน (Internalization) เกิดข้ึนเม่ือบุคคลยอมรับส่ิงท่ีมี
อิทธิพลเหนือกวา เนื่องจากส่ิงนั้นตรงกับความตองการภายใน และคานิยมของเขา พฤติกรรมท่ี
เปล่ียนแปลงไปโดยกระบวนการน่ีจะสอดคลองกับคานิยมท่ีเขามีอยูเดิม ความพึงพอใจจะข้ึนอยูกับ
เนื้อหารายละเอียดของพฤติกรรมนั้นๆ 

กระบวนการเปล่ียนแปลงของทัศนคติ 
มีกระบวนการเปล่ียนแปลงอยู 3 ระดับ (จุมพล  รอดคําดี อางถึงใน  อรวรรณ  ปลันธน

โอวาท, 2542, น. 37) ดังนี้ 
1.  การเปล่ียนแปลงความคิด  ส่ิงท่ีจะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงดังกลาวนี่จะมาจาก

ขอมูลขาวสารใหมซ่ึงอาจมาจากส่ือมวลชนหรือบุคคลอ่ืน 
2.  การเปล่ียนแปลงความรูสึก การเปล่ียนในระดับนี้จะมาจากประสบการณหรือความ

ประทับใจหรือส่ิงท่ีทําใหเกิดความสะเทือนใจ 
3.  การเปล่ียนพฤติกรรม เปนการเปล่ียนแปลงวิธีการดําเนินชีวิตในสังคมซ่ึงไปมีผลตอ

บุคคล ทําใหตองปรับพฤติกรรมเดิมเสียใหม 
การเปลี่ยนแปลงดังกลาว  มีสวนเกี่ยวของโดยตรง ถาความคิด ความรูสึก และ

พฤติกรรม  ถูกกระทบในระดับใดก็ตามจะมีผลตอการเปล่ียนทัศนคติท้ังส้ิน   นอกจากนี้
องคประกอบตางๆ ในกระบวนการสื่อสาร อาทิเชน คุณสมบัติผูสงสาร ลักษณะของขาวสาร 
คุณสมบัติของชองทางการส่ือสาร และคุณสมบัติของผูรับสาร ลวนแลวแตมีผลกระทบตอการ
เปล่ียนแปลงทัสนคติได 

ทิศทางการเปล่ียนแปลงทัศนคติของบุคคล (อรวรรณ  ปลันธโอวาท, 2542, น. 38) มี 2 
ทิศทาง คือ 

1.  การเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน หมายถึง ทัศนคติเดิมของบุคคลท่ีเปนไปใน
ทางบวก  ก็จะเพิ่มข้ึนในทางบวกดวย  แตถาทัศนคติเปนไปในทางลบก็จะเพิ่มข้ึนในทางลบดวย 
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2.  การเปล่ียนแปลงไปคนละทาง คือ การเปล่ียนแปลงทัศนคติของบุคคลไปในทิศทาง
ตรงกันขาม การเปล่ียนแปลงทัศนคติไปในทางเดียวกันจะเปลี่ยนแปลงไดงายกวา ม่ันคงและคงท่ี
กวาทัศนคติท่ีเปล่ียนแปลงไป  คนละทาง  ซ่ึงทัศนคติของบุคคลสามารถทําใหเปล่ียนแปลงไดหลาย
วิธี วิธีหนึ่ง คือ การที่บุคคลไดรับขาวสารตางๆ ซ่ึงขาวสารนั้นอาจจะมากจากส่ือบุคคล ส่ือกลุม 
และส่ือมวลชนตางๆ ขาวสารตางๆ ท่ีไดรับนี้ จะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงตอทัศนคติดานความรู
หรือการรับรู (Cognitive Component) และการเปล่ียนทัศนคติก็มีแนวโนมทําใหสวนประกอบดาน
กามารมณ (Affective Component) และสวนประกอบทางพฤติกรรม (Behavioral Component) 
เปล่ียนแปลงไดดวย ดังนั้นจึงอาจสรุปไดวา  หากไดรับขาวสาร ในลักษณะท่ีแตกตางกันก็ยอมทํา
ใหมีทัศนคติ หรือแนวโนมของพฤติกรรมมีความแตกตางกันออกไปดวย ซ่ึงการเปล่ียนแปลง
สวนมากไมไดมาจากการเปล่ียนคานิยม (Value) ของบุคคล ตามมาจากการเปล่ียนแปลงการยอมรับ 
ขาวสารซ่ึงสัมพันธกับบุคคลนั้น  ปจจัยสําคัญอยางหน่ึงท่ีมีสวนทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทัศนคติ 
คือ ส่ือ (Media) ซ่ึงอาจจะเปนส่ือบุคคลหรือส่ือมวลชน ซ่ึงเปนชองทางในการสงขาวสาร 
(Message) ใหแกผู รับขาวสาร แตอิทธิพลของขาวสารและส่ือ จะมีมากหรือนอยเพียงใดนั้น 
ยอมข้ึนอยูกับขาวสารและผูรับขาวสาร และผูรับขาวสารวามีความสอดคลองกันหรือไมระหวาง
ขาวสารกับความรู และทัสนคติของผูรับสาร ซ่ึงอาจจะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง หรือไม
เปล่ียนแปลงก็ได 

3.  แนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม (Behavioral)  
พฤติกรรม บางคร้ังอาจเรียกวา การยอมรับปฏิบัติ หรือ การมีสวนรวมของบุคคลใน

กิจกรรมตาง ๆ ซ่ึงตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา Behavioral or Practice มีผูใหความหมายของคํา
ดังกลาวไวมากมาย ดังนี้ 

พฤติกรรมเปนการแสดงออกของบุคคล โดยมีพื้นฐานมาจากความรู และทัศนคติของ
บุคคล  การท่ีบุคคลมีพฤติกรรมท่ีแตกตางกัน  เนื่องมาจากการมีความรูและทัศนคติท่ีแตกตางกัน 
ความแตกตางกันในการแปลความสารท่ีตนเองไดรับ จึงกอใหเกิดประสบการณส่ังสมท่ีแตกตางกัน  
อันมีผลกระทบตอพฤติกรรมของบุคคล (สุรพงษ  โสธนะเสถียร, 2553, น. 123) 

อรวรรณ  ปลันธนโอวาท (2542, น. 39) กลาววา พฤติกรรมใดๆ ของคนเราสวนใหญ
ตามปกติ มักเกิดจากทัศนคติของบุคคลน้ัน ทัศนคติจึงเปรียบเสมือนกับเคร่ืองควบคุมการกระทํา
ของบุคคล ดังนั้นเพื่อใหเขาใจถึงพฤติกรรมสวนใหญของคน เราจําเปนตองศึกษาเร่ืองทัศนคติอยาง
ลึกซ้ึง 

พฤติกรรมท่ีถูกโนมนาวโดยการส่ือสารน้ัน  อาจเกิดจากกระบวนการเรียนรู หรือการ
ตอบสนองตอส่ือ ซ่ึงในบางคร้ังส่ือและความพยายามของการส่ือสารสังคมในปจจุบัน พยายามทํา
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ใหบุคคลมีพฤติกรรมเพ่ือสวนรวม หรือเพ่ือผูอ่ืน ซ่ึงเปนผลที่เกิดข้ึนจากการปลูกสํานึกของผูรับสาร 
มิใชเกิดจากการครอบงําของผูสงสารแตเพียงฝายเดียว โดยท่ัวไปการโนมนาวพฤติกรรมการส่ือสาร
สามารถเกิดข้ึนไดในทุกระดับตั้งแตระดับปจเจกบุคคล กลุม สังคม ซ่ึงการโนมนาวพฤติกรรมของ
การส่ือสารสังคมอาจผานส่ือ โดยวิธีการดังนี้ 

1.  การปลุกเรากามารมณ (Emotional Arousal) เพื่อใหเกิดความต่ืนเตนเราใจในการ
ติดตาม 

2.  ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) การแสดงความออนโยน เสียสละ และความกรุณา
ปราณี ยอมแพเพื่อความเปนพระชนะเปนมารก็อาจโนมนาวใจผูอ่ืนใหยอมรับได 

3.  การสรางแบบอยางข้ึนในใจ (Internalized Norms) การสรางมาตรฐานอยางหน่ึงข้ึน
เพื่อใหมาตรฐานน้ันปลูกศรัทธา และเปนตัวอยางแกผูรับสารท่ีตองปฏิบัติตาม 

4.  การใหรางวัล (Reward) เชน การลดแลกแจกแถมในการโฆษณาเพื่อเปนการจูงใจให
ซ้ือสินคา ซ่ึงผลของการโนมนาวใจดวยวิธีการดังกลาวนั้น สามารถกอใหเกิดพฤติกรรมพื้นฐานได 
2 แบบ คือ กระตุนใหเกิดพฤติกรรมใหม  หรือมีพฤติกรรมท่ีตอเนื่อง (Activation) และหยุดยั้ง
พฤติกรรมเกาๆ (Deactivation) ท้ังการกระตุน และการหยุดยั้งเปนพฤติกรรมพื้นฐานท่ีกอใหเกิด
พฤติกรรมอ่ืน ๆ ตามมา เชน การตัดสินใจวินิจฉัยตอประเด็นปญหา การจัดยุทธวิธีดําเนินงาน และ
การสรางพฤติกรรมเพ่ือสวนรวมอยางไรก็ตาม จากการศึกษาพบวา ทัศนคติอาจไมนําไปสู
พฤติกรรมเสมอ ซ่ึงในแนวคิดนี้ โรเจอรส (Rogers อางถึงใน  อรวรรณ  ปลันธโอวาท, 2542, น. 41) 
เรียกวา ชองวางของความรู ทัศนคติ และการยอมรับปฏิบัติ หรือ (KAP-GAP) และไดอธิบายวา 
ทัศนคติ กับพฤติกรรมของบุคคลนั้นไมสัมพันธกันอยางตอเนื่องเสมอไป  กลาวคือ เม่ือการส่ือสาร
กอใหเกิดความรูและทัศนคติในทางบวกตอส่ิงเรา หรือนวัตกรรมน้ันแลว ในข้ันตอนการยอมรับ
ปฏิบัติอาจมีผลในทางตรงกันขามก็ได ถึงแมวาโดยสวนใหญเม่ือบุคคลมีทัศนคติอยางไรแลวจะมี
ความโนมเอียงท่ีจะปฏิบัติตามทัศนคติของตนก็ตาม แตพฤติกรรมเชนนี้จะไมเกิดข้ึนเสมอไป ท้ังนี้
เพราะในบางกรณีอาจเกิด KAP-GAP ข้ึนได กลาวโดยสรุปก็คือ  ในกรณีท่ัวไปเม่ือบุคคลมีความรู 
และทัศนคติเชนไร จะแสดงพฤติกรรมไปตามความรู และทัศนคติท่ีมีอยู นั่นคือ K (Knowledge) A 
(Attitude) P (Practice) จะเกิดข้ึนอยางสอดคลองกัน หรือสัมพันธกัน  แตจะไมเกิดข้ึนเสมอไปใน
ทุกกรณี 

ซิมบารโด และลิปเป (Zimbardo & Leippe, 1991, อางถึงใน อรวรรณ ปลันธโอวาท, 
2542, น. 45) ไดอธิบายถึงสาเหตุท่ีทําใหทัศนคติไมนําไปสูพฤติกรรม ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 

1.  การเห็นความสําคัญในตัวคนอ่ืน (Significant Others) เนื่องจากมนุษยเปนสัตวสังคม 
ในสถานการณท่ีมีผูอ่ืนอยูดวยเสมอ คนเหลานั้นจะเปนแรงกดดันใหเรากระทําตามคนหมูมาก คน
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หมูมากในท่ีนี้อาจจะเปนไดตั้งแตคนแปลกหนาซ่ึงไมสลักสําคัญอะไรเลยสําหรับเราไปจนกระท่ัง
ถึงสมาชิกในครอบครัว เราอาจจําเปนจะตองซ้ือบัตรราคาแพงแสนแพงไปดูลูกสาวเตนบัลเลต เรา
อาจจะตองมีสีหนาสดช่ือยิ้มแยมท่ีสุด เม่ือชมการแสดงทั้งๆ ท่ีเราอาจจะไมชอบบัลเลตเราอาจจะ
ตองฝนใจไปรับประทานแฮมเบอรเกอร ถาเพื่อนฝูงหมูมากตองการเชนนั้นท้ังๆ ท่ีเราไมชอบ 

2.  ความไมคงเสนคงวาของบุคคลในบางคร้ัง บางคร้ังเราอาจจะยุงมาก หรือมีหลายส่ิง
หลายอยาง ท่ีตองทําในเวลาเดียวกัน หรืออาจจะมีเปาหมายอยางอ่ืนท่ีตองการบรรลุผล ซ่ึงทําให
พฤติกรรมของเราไมสอดคลองกับทัศนคติของเราตัวอยางเชน เราอาจจะเปนนักอนุรักษส่ิงแวดลอม
ปกติเราชอบแยกขยะเปยก ขยะแหง ขยะรีไซเคิลไดนี่คือทัศนคติของเรา แตอาจจะมีบางคร้ังบาง
คราวท่ีพฤติกรรมของเราคือรวมขยะไวในถุงเดียวกันอาจจะเปนเพราะเรามีงานยุงปะดังเขามา เชน
ตองเตรียมตัวสอบ  ตองเตรียมรายงานการประชุม  ตองทํางานบานอ่ืนๆ ฯลฯ  เชนนี้ทัศนคติของเรา
ตอการอนุรักษส่ิงแวดลอมก็ไมนําไปสูพฤติกรรมได 

ในการปดชองวางของความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม KAP-GAP นี้ โรเจอรส ไดเสนอ
วิธีแกไขไว 4 วิธีคือ 

1.  การใหความรูเกี่ยวกับการใชใหมากข้ึน กลาวคือ ตองใหความรูเกี่ยวกับวิธีการให
กลุมเปาหมายเขาใจอยางแทจริง ถึงวิธีการใช หรือปฏิบัติ ตอส่ิงท่ีเผยแพรใหนั้น 

2.  ใหคําแนะนําในการปฏิบัติ ซ่ึงสามารถทําไดโดยใชผูนําทางความคิดเขาไปติดตอกับ
สมาชิกโดยใหคําแนะนําอยางใกลชิด 

3.  ใหรางวัลแกผูท่ียอมรับปฏิบัติ  เพื่อเปนการจูงใจแกสมาชิกอ่ืนๆ ท่ียังไมยอมรับ 
4.  ใชกลยุทธในการโนมนาวใจ โดยวิธีการใชส่ือบุคคลท่ีเปนผูนําทางความคิดเขาไป

ติดตอกับสมาชิก  หรือกลุมเพื่อนฝูง เพื่อโนมนาวใจสมาชิกเกิดการยอมรับปฏิบัติตอหนึ่งใน
บางคร้ัง เม่ือความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซิม
บารโด และลิปเป กลาววา  อาจจะนําไปสูพฤติกรรมได โดยเขากลาววาการท่ีสารนั้นๆ มีการเสนอ
เนื้อหาผานส่ือตางๆ ซํ้ากันบอยๆ จะทําใหเกิดความคุนเคย (Repetition of Create Familiarity) กับ
การส่ือสารนั้นอันจะกอใหเกิดความสนใจ การเขาใจ และการยอมรับ แตการเสนอสารซํ้าๆ ตอง
กระทําดวยความระมัดระวัง มีการศึกษาพบวา การส่ือสารซํ้าๆ ประมาณ 3 คร้ังอาจทําใหเกิด
ทัศนคติทางบวกได แตถาสารนั้นเสนอประมาณ 5 คร้ัง ผูรับสารจะเกิดอาการอ่ิมตัวตอสาร เกิด
ความเบ่ือหนาย และเกิดปฏิกิริยาตอตานในทีสุด 

กลาวโดยสรุป  ในกระบวนการส่ือสารเพ่ือการโนมนาวใจเช่ือวา  ความสัมพันธ
ระหวางความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม จะมีลักษณะเปนไปในเชิงเสนตรง นั่นคือการใหความรูแก
ผูรับสารจะนําปสูการเปล่ียนแปลงทัศนคติตามท่ีผูสงสารตองการ  และสงผลไปยังการเปล่ียนแปลง
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พฤติกรรมในท่ีสุดผลการวิจัยหลายช้ินแสดงใหเห็นวาบางคร้ังความสัมพันธก็เปนไปในทาง
เสนตรงตามท่ีทํานายไว แตบางคร้ัง มีชองวางระหวาง ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมนั่นคือ  
ความรูเปล่ียนแปลง แตทัศนคติไมเปล่ียน หรือผูรับสารมีการเปล่ียนทัศนคติ แตไมเปล่ียน
พฤติกรรม  ซ่ึงสามารถเกิดข้ึนไดเชนกัน (อรวรรณ  ปลันธนโอวาท, 2542, น. 52) 

ทฤษฎี KAP และแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร สามารถนําไปใช
เปนกรอบแนวคิดในการวิจัยวา ความแตกตางของลักษณะทางประชากรศาสตร มีผลตอ ความรู
ทัศนคติ และพฤติกรรมของกลุมเปาหมายหรือไมอยางไร 

 
2.2  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับประเด็นปญหา 

ชาญศักดิ์ บุญชวย (2550) วิจัยเร่ือง “ความพึงพอใจที่มีตอโฆษณาสินคาขายตรงแบบ
ตอบสนองทันทีผานส่ือโทรทัศนและพฤติกรรมการซ้ือของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร” 
พบวา เพศ มีความสัมพันธกับทัศนคติตอการส่ือสารการตลาดของการขายตรงทางส่ือโทรทัศนดาน
ตัวสินคาและดานการสงเสริมการตลาด  สวนเร่ืองของการตัดสินใจซ้ือสินคามีความสัมพันธา
ตอลักาณะประชากรศาสตรดานเพศและอาชีพ นอกจากนี้ยังพบวาทัศนคติของผูบริโภคท่ีมีตอการ
ส่ือสารการตลาด ดานการสงเสริมการตลาดมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือสินคาจากการขาย
ตรงทางส่ือโทรทัศนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

วนิดา พุมพา (2551) วิจัยเร่ือง “แนวดนมการเลียนแบบตัวแบบโฆษณาทางส่ือโทรทัศน 
ของนักเรียนวัยรุน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยนาลัยเชียงใหม” พบวา กลุมตัวอยางมีความใสใจตอ
โฆษณาท่ีชอบ มีความใสใจตอโฆษณากระทิงแดง โดยสนใจแนงคิดลูกผูชายตัวจริงมากท่ีสุด และ
สนใจตัวตี๋หมี่ เกี๊ยว  ในกระบวนการจดจําสามารถจําแนวคิดลูกผูชายตัวจริงไดมากท่ีสุด 
กระบวนการกระทํา พบวา แนวคิดจากโฆษณาสามารถเปนตัวอยางในการทําความดีชวยเหลือ
สังคมได แลวเลียนแบบดวยการเอาแนวความคิดลุกผูชายตัวจจริงไปใชในการยกยองคนดี ใน
กระบวนการจูงใจเห็นวาหากไดกระทําพฤติกรรมตามในการเขาไปชวยเหลือจะไดรับคําชมและ
สามารถกระตุนใหอยากทําความดีถามีโอกาส 

เพ็ญจันทร  ชาญชัย  และพิจิตร วัยปรีชา (2551) ไดศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมการเปดรับ
ส่ือโฆษณาสินคาโทรศัพทมือถือ” ท่ีศึกษาถึงความสัมพันธระหวางความถ่ีในการเปดรับส่ือโฆษณา
จากส่ือตางๆ กับความตองการใขบริการโทรศัพทมือถือ โดยทําการสํารวจประชากรในวัยทํางาน
จํานวน 218 ราย สรุปไดวา ความถ่ีในการเปดรับโฆษณามีความสัมพันธกับความตองการใชบริการ
โทรศัพทมือถือ แตไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการโทรศัพท ท้ังนี้เพราะรายไดของ
ประชากรเปนองคประกอบเดียวท่ีมีผลตอความมตองการท่ีจะใชบริการโทรศัพทมือถือ แตในการ
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เปดรับงานโฆษณามีผลอยางมากตอแนวโนมของพฤติกรรม กจะชวยกระตุนใหความตองการซ่ึง
เปนจุดเร่ิมตนของพฤติกรรม การใชบริการโทรศัพทมือถือได 

กิติศักดิ์  นภาพรรณวรัตน (2552) ศึกษาเร่ือง “การเปดรับขาวสารเพื่อรณรงคให
ประหยัดน้ําประปากับพฤติกรรมการใชน้ําประปาของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวา 
ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุมเปาหมาย  มีผลตอการรับขาวสารจากส่ือมวลชน ระดับ
การศึกาของกลุมตัวอยางมีผลตอพฤติกรรมการเปดรับส่ือโทรทัศน นอกจากนี้ยังพบวาโทรทัศน
เปนส่ือท่ีมีบทบาทและอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตประจําวัน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
การเผยแพรขาวสารใดๆ ทางส่ือโทรทัศนสามารถสงผลกระทบเปนวงกวางมากกวาส่ือมวลชน
ประเภทอ่ืนๆ อยางไรกตามการรณรงคในโครงการหนึ่งๆ ควรจะมีการประสมประสานส่ือประเภท
ตางๆ เพื่อนําเสนอตอกลุมเปาหมายอยางจริงจังและตอเนื่อง 

อารยา  ศุพุทธมงคล (2552) ศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมการเปดรับชาวสารโฆษณาเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดลอมทางส่ือโทรทัศนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานนคร” พบวาสวนใหญประชาชนจะ
นิยมเปดรับโทรทัศน โดยมีความถ่ีในการเปดรับบอยคร้ัง รองลงมาคือ วิทยุและหนังสือพิมพ ซ่ึงมี
ความถ่ีในการเปดรับคอนขางบอย สวนนิตยสารพบวาสวนใหญมักจะเปดรับนานๆ คร้ัง ประชาชน
สวนใหญท่ีเปดรับขาวสารท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมจากโทรทัศนดวยความถ่ีบอยคร้ังเชนเดียวกัน
กับการเปดรับขาวสารท่ัวๆ ไป แตลักษณะการชมรายการเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมพบวา โดยทั่วไปชาว
กรุงเทพมหานครสวนใหญจะต้ังใจดู 

จากผลการศึกษาท่ีกลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวาในการรณรงคโครงการตางๆ ผาน
ชองทางการศึกษาที่มีประสิทิภาพ และความถ่ีในการใหขาวสารกับประชาชนกลุมเปาหมายอยาง
เหมาะสม สามารถใหความรู และโนมนาวใหประชาชนใหหันมาสนใจ เขาใจ มีทัศนคติท่ีดีตอ
โครงการรณรงค และมีแนวโนมในการใหความรวมมือในส่ิงท่ีไดรับรูจากแหลงขาวสาร ซ่ึงทําให
โครงการรณรงคนั้นประสบความสําเร็จในระดับท่ีนาพอใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



47 

2.3  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.3  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 

    ขอมูลเก่ียวกับประชากรศาสตร 
- เพศ 
- อาย ุ
- อาชีพ 
- ระดับการศึกษา 
- รายไดเฉล่ียตอเดือน 

 
สื่อประชาสัมพันธ 

- สื่อบุคคล 
- สื่อสิ่งพิมพ 
- สื่ออีเลคโทรนิกส 
- สื่อโสดทัศนูปกรณ 
- สื่อกิจกรรม 
- หนังสือพิมพ 
- นิตยสาร 
- โทรทัศน 
- ภาพยนตร    

 
     1.รูปแบบการประชาสัมพันธการ
สงเสริมการใชกาซธรรมชาติในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 

 
     2. พฤติกรรมการเปดรับสื่อ
ประชาสัมพันธการใชกาซธรรมชาติของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
       3. ความรูความเขาใจในกาซธรรมชาติ
ของประชาชนที่ไดรับจากการ
ประชาสัมพันธการสงเสริมการใชกาซ
ธรรมชาติในเขตกรุงเทพมหานคร 
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2.4  สรุป 
ในกระบวนการส่ือสารเพ่ือการโนมนาวใจเช่ือวา ความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติ  

และพฤติกรรม จะมีลักษณะเปนไปในเชิงเสนตรง นั่นคือการใหความรูแกผูรับสารจะนําปสูการ
เปล่ียนแปลงทัศนคติตามท่ีผูสงสารตองการ  และสงผลไปยังการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในท่ีสุด
ผลการวิจัยหลายช้ินแสดงใหเห็นวาบางครั้งความสัมพันธก็เปนไปในทางเสนตรงตามที่ทํานายไว 
แตบางคร้ัง  มีชองวางระหวาง ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมนั่นคือ ความรูเปล่ียนแปลง แต
ทัศนคติไมเปล่ียน หรือผูรับสารมีการเปล่ียนทัศนคติ แตไมเปล่ียนพฤติกรรม ซ่ึงสามารถเกิดข้ึนได
เชนกัน (อรวรรณ  ปลันธนโอวาท, 2542, น. 52) 

บุคคลในเขตกรุงเทพมหานครเปดรับขาวสาร  ท่ีใหความรูเกี่ยวกับเร่ืองของการใช
พลังงานทดแทนในรถยนตรนั่งสวนบุคคลผานทางส่ือตาง ๆ แลวจะสามารถทําใหบุคคลเหลานั้น
เกิดความรูความเขาใจท่ีถูกตอง  และสามารถเช่ือมโยงความรูท่ีเกิดข้ึน  กับการวิเคราะห และ
ประเมินถึงผลท่ีดีข้ึนไมวาจะเปนผลดีตอเศรษฐกิจของประเทศในเร่ืองของการใชพลังงาน  ท่ีผลิต
ไดเองภายในประเทศ  ผลดีตอส่ิงแวดลอม เนื่องจากพลังงานทดแทนท่ีบริสุทธ์ิท่ีลดการเกิดสารพิษ
ตกคางหลังการเผาไหม ผลดีตอภาคเกษตรกรรมท่ีจะสามารถมีรายไดเพิ่มมากข้ึนจากการขายพืชผล  
ทางการเกษตรที่สามารถนํามาเปนวัตถุดิบในการผลิตพลังงานประเภทน้ีดวย 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey  Research) แบบ One-Shot Case Study 

โดยใชแบบสอบถาม เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
3.1  บทนํา 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษานี้เปนการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) เปนการวิจัย
เอกสาร (Documentary  Research) และการวิจัยเชิงสํารวจ (Surway  Research) 
 
3.2  ประชากรตัวอยาง และวิธีการสุมตัวอยาง 

3.2.1  ขนาดของประชากร 
สําหรับประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ประชาชนผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคล

ท้ังหมดท่ีอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร มีจํานวนท้ังส้ิน 6,969,992 คน ตามขอมูลจํานวนรถจด
ทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร (www.dlt.go.th) ขอมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 

3.2.2  ขนาดของตัวอยาง 
สําหรับการกําหนดขนาดตัวอยางนั้น กระทําโดยพิจารณาจากขนาดของประชากรท่ี

กลาวไวขางตน แลวนํามากําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยอางอิงจากตารางสําเร็จรูปของ Taro 
Yamane ท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 โดยมีคาความคลาดเคล่ือนไมเกิน รอยละ 5 (E=0.05) 
พบวา ตองใชจํานวนตัวอยางไมต่ํากวา 400 คน เนื่องจากมีขนาดของประชากรมากกวา 50,000 คน 
(Taro Yamane, อางถึงใน เพ็ญแข 2541, น. 58) 

3.2.3  วิธีการสุมตัวอยาง 
เพื่อใหไดตัวอยาง และขอมูลท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีผูวิจัยตองการ ผูวิจัยไดใชเลือกใช

การสุมตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปน (Non-Probability Sampling) เปนหลัก โดยเลือกใช
วิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental-Stage Sampling) โดยผูวิจัยไดทําเก็บขอมูลในสถานี
น้ํามัน ตามลานจอดรถ หรือตามหมูบาน ในการเก็บขอมูลจากตัวอยางแตละรายโดยกอนท่ีจะทําการ
เก็บขอมูล ผูวิจัยไดใชคําถามนําเพ่ือคัดเลือกตัวอยางในข้ันตนวาผูตอบแบบสอบถามเปนผูใช
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รถยนตนั่งสวนบุคคลท่ีจดทะเบียนอยูในเขตกรุงเทพมหานคร และเคยไดรับขาวสารเกี่ยวกับ
พลังงานทดแทน (กาซธรรมชาติ) หรือไม จากนั้นจะทําการเก็บขอมูลจากตัวอยางนั้น โดย
แบบสอบถามท่ีเตรียมไว ตอไป 

 
3.3  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ใชแบบสอบถามซ่ึงประกอบดวยแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทาง

ประชากรศาสตร การศึกษาการรับรูส่ือประชาสัมพันธการใชกาซธรรมชาติในเขตกรุงเทพมหานคร 
เพื่อใหไดขอคําถามครอบคลุมวัตถุประสงคท่ีตองการศึกษา โดยสรางขอคําถามภายใต

กรอบแนวคิด เอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของสามารถแบงเปน 3 สวน ดังนี้ 
สวนท่ี 1 เปนคําถามเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร มีจํานวน 5 ตัวแปร ดังนี้ เพศ 

อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาสูงสุด รายได ใชมาตรวัดการจัดกลุม (Nominal scale) จํานวน 5 ขอโดย
ใชขอคําถามแบบปลายปด คือ เปนคําถามท่ีมีคําตอบไวลวงหนา และใหผูตอบสามารถเลือกตอบ
จากคําถามท่ีกําหนดใหเทานั้น 

สวนท่ี 2 เปนคําถามเกี่ยวกับการศึกษาการเปดรับส่ือประชาสัมพันธการใชกาซ
ธรรมชาติในเขตกรุงเทพมหานคร โดยขอคําถามเปนรูปของ Likert Scale (ศิริวรรณ เสรีรัตน และ
คณะ 2541, น. 168) เปนการวัดขอมูลประเภทสเกลอันตราภาคช้ัน (Interval scale) และเปนคําถาม
ชนิดปลายปดมีคําถามใหเลือก 5 ระดับในการวัดความถ่ี คือ นานๆ ครั้ง 1-2 คร้ัง/ สัปดาห 2-4 คร้ัง/ 
สัปดาห 5-6 คร้ัง/ สัปดาห ทุกวัน โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 
 
ตารางท่ี 3.1  การกําหนดระดับคะแนนตอระดับการเปดรับส่ือประชาสัมพันธของแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 
 

ระดับความถ่ีในการเปดรับส่ือประชาสัมพันธ คะแนน 
ทุกวัน 5 

5-6 คร้ัง/ สัปดาห 4 
2-4 คร้ัง/ สัปดาห 3 
1-2 คร้ัง/ สัปดาห 2 

นานๆ คร้ัง 1 
ไมเคยเลย 0 
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สําหรับเกณฑในการแปลความหมายของแบบสอบถามในสวนท่ี 2 ไดกําหนดไวโดยใช
มาตรวัดตัวแปรท่ีตองการวิเคราะห มาแบงเปนชวงเทาๆ กัน ตั้งแต 1-5 คะแนน (ศิริวรรณ เสรีรัตน 
และคณะ 2541, น. 58) ใหคะแนน หรือน้ําหนักจากเห็นดวยอยางยิ่งไปหาไมเห็นดวยอยางยิ่ง 5 ถึง 1 
ตามลําดับ 

การอภิปรายผลการวิจัยของลักษณะแบบสอบถามท่ีใชระดับการวัดขอมูลประเภท
อันตรภาคช้ัน (Interval scale) ผูวิจัยใชเกณฑคะแนนเฉล่ียในแตละระดับช้ัน โดยใชสูตรคํานวณหา
ชวงกวางของช้ัน ดังนี้ (กัลยา วานิชยบัญชา, 2544, น.29) 

ความกวางของอันตรภาคช้ัน =   คาสูงสุด – คาตํ่าสุด 
              จํานวนชั้น 
     =            5 – 1             =   0.80 
                     5 

แสดงเกณฑการแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียในแบบสอบถามดังตาราง1 
 
ตารางท่ี 3.2  การกําหนดระดับคาเฉล่ีย ตอการแปลความหมายจัดอันดับของแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 
 

คาคะแนนเฉล่ีย การแปลความหมายจัดอยูในอันดับ 
4.21-5.00 มีการเปดรับส่ือประชาสัมพันธมากท่ีสุด 
3.41-4.20 มีการเปดรับส่ือประชาสัมพันธมาก 
2.61-3.40 มีการเปดรับส่ือประชาสัมพันธปานกลาง 
1.81-2.60 มีการเปดรับส่ือประชาสัมพันธนอย 
1.00-1.80 มีการเปดรับส่ือประชาสัมพันธนอยท่ีสุด 

 
สวนท่ี 3 เปนคําถามเกี่ยวกับความรูเกี่ยวกับการใชกาซธรรมชาติ ท้ังนี้การวัดไดใช

คําถามท่ีเกี่ยวกับความรูความเขาใจในประเด็นดังกลาวจํานวน 10 ขอ กําหนดการใหคะแนนสําหรับ
ขอท่ีตอบถูก ขอละ 1 คะแนน และคะแนนสําหรับขอท่ีตอบผิด ไมทราบ หรือไมตอบ ขอละ 0 
คะแนน จากน้ันนําคะแนนรวมมากําหนดระดับความรูเกี่ยวกับการใชกาซธรรมชาติของกลุม
ตัวอยางออกเปน 3 ระดับ โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

คะแนน 0-3 คะแนน หมายถึง กลุมตัวอยางมีความรูเกี่ยวกับการใชกาซธรรมชาติใน
ระดับตํ่า 
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คะแนน 4-6 คะแนน หมายถึง กลุมตัวอยางมีความรูเกี่ยวกับการใชกาซธรรมชาติใน
ระดับปานกลาง 

คะแนน 7-10 คะแนน หมายถึง กลุมตัวอยางมีความรูเกี่ยวกับการใชกาซธรรมชาติใน
ระดับสูง 

 
3.4  ขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ี
ผูวิจัยสรางข้ึน โดยมีข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือ ดังตอไปนี้ 

1.  ศึกษาคนควาจากตํารา เอกสาร และงานวิจัย รวมท้ังแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของกับตัวแปรท่ีจะศึกษาเพ่ือเปนแนวทางในการสรางกรอบแนวคิดของการวิจัยและการสราง
แบบสอบถาม 

2.  นําแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาทําการตรวจสอบและ
เสนอแนะเพิ่มเติม 

3.  นําแบบสอบถามท่ีปรับนําเสนอแบบสอบถามที่แกไขแลวเสนอผูเช่ียวชาญเพ่ือ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content validity) และขอบกพรองของขอคําถามเพ่ือให
สอดคลองกับวัตถุประสงค นิยามศัพทและกลุมตัวอยางจากนั้นนํามาปรึกษากับคณะกรรมการ
ควบคุมสารนิพนธเพื่อปรับปรุงอีกคร้ังกอนนําไปทดลองใช 

4.  นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขไปทดสอบความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยนํา
แบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจํานวน 
30 ชุด จากนั้นนํามาวิเคราะหความเช่ือม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ โดยหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
( α – Coefficient) ตามวิธีของ ครอนบัค (Cronbach) และแกไขขอบกพรองใหเหมาะสมแลวจึงสง
แบบสอบถามท่ีแกไขแลวใหกลุมตัวอยางจริงเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล การหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(α – Coefficient) โดยใชสูตรดังนี้ (กัลยา  วานิชยบัญชา, 2548 p.35) 

 Cronbach Alpha  =       k covariance   variance  
              1+(k+1)covariance  variance 

                                             α   แทน  คาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ 
                                              k   แทน  จํานวนคําถาม 
                                covariance แทน คาเฉลี่ยแปรปรวนรวมระหวางคําถามตางๆ 
                                    variance แทน คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนของคําถาม 
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โดยใชสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α – Coefficient) โดยคา α ท่ีไดแสดงถึงระดับความคงท่ี
ของแบบสอบถามโดยมีคาระหวาง 0 ถึง1 ซ่ึงคาท่ีไดใกลเคียงกับ 1 แสดงวามีความเช่ือม่ันสูง (กัลยา  
วานิชยบัญชา, 2553, น. 343) นําแบบสอบถามไปใชกับกลุมตัวอยาง โดยควรมีคาความเชื่อม่ัน
ตั้งแต 0.7 ข้ึนไปและปรับปรุงแบบสอบถามเพ่ือใชในงานวิจัย ซ่ึงผลการทดสอบความเช่ือม่ัน 
(Reliability) พบวาไดคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α – Coefficient) 0.781 
 
3.5  การเก็บรวบรวมขอมูล 

การศึกษา “พฤติกรรมการเปดรับส่ือประชาสัมพันธการใชกาซธรรมชาติในเขต
กรุงเทพมหานคร” ผูวิจัยใชวิธีการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลท่ีสําคัญ 2 แหลงดังนี้  

1.  แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลขาว บทความ 
หนังสือ เอกสารทางวิชาการ งานวิจัยในอดีตท่ีเกี่ยวของ และขอมูลจากอินเตอรเน็ต 

2. แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนการเก็บรวบรวม โดยการใชวิธีแจก
แบบสอบถามแกกลุมตัวอยางท่ีอยูในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 ตัวอยาง จากน้ันนํา
แบบสอบถามมาลงรหัสเพื่อนําไปวิเคราะหและแปรผลขอมูลทางสถิติ 
 
3.6  การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

เม่ือไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาแลว  ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีรวบรวมไดมา
ดําเนินการดังนี้ 

การจัดทําขอมูล 
1.  การตรวจสอบขอมูล  (Editing) ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของการตอบ

แบบสอบถามโดยแยกแบบสอบถามท่ีไมสมบูรณออก 
2.  การลงรหัส (Coding) นําแบบสอบถามท่ีถูกตองเรียบรอยแลวมาลงรหัสตามท่ีได

กําหนดรหัสไวลวงหนา 
3.  การประมวลผลขอมูล โดยนําขอมูลท่ีลงรหัสแลวมาบันทึกและประมวลผลโดยใช

โปรแกรมสถิติสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร เพื่อวิเคราะหเชิงพรรณนาและทดสอบสมมติฐาน 
 
3.7  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล 
3.7.1  การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยจะใชสถิติใน

การวิเคราะหดังนี้ คือ 

DPU



54 

1.  คาสถิติรอยละ (Percentage) เพื่อใชแปลความหมายขอมูลท่ัวไปของแบบสอบถาม 
(กัลยา  วานิชยบัญชา, 2545, น.40) 

                                                             
      เมื่อ  P แทน คาสถิติรอยละหรือเปอรเซ็นต 
                f แทน ความถ่ีของคะแนน 
             n แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 

2. คาเฉล่ีย (Mean) เพื่อใชแปลความหมายของสวนประสมทางการตลาด (กัลยา วานิชย
บัญชา, 2545, น.40) 

                  Mean =    
                           เม่ือ  Mean  แทน คาคะแนนเฉล่ีย 
                  แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
                   แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 

3. คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เพื่อใชบอกถึงการกระจาย
คาเฉล่ียของสวนประสมทางการตลาด (กัลยา  วานิชยบัญชา, 2545, น. 40) 

                    
                                       S แทน คาเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนของกลุมตัวอยาง 

                    แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมดยกกําลังสอง 
                              แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวอยางยกกําลังสอง 
                               แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 

โดย 3 สถิตินํามาใชในแบบสอบถามดังตอไปนี้ 
สวนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ 

อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดเฉล่ียตอเดือน อาชีพ โดยวิเคราะหโดยการใชคารอยละ
(Percentage) (กัลยา วานิชยบัญชา, 2545, น. 40) 

สวนท่ี 2 เปนคําถามเกี่ยวกับการศึกษาการเปดรับส่ือประชาสัมพันธการใชกาซ
ธรรมชาติในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแก ส่ือประชาสัมพันธท่ีพบเห็นเกี่ยวกับการใชกาซธรรมชาติ 
ชวงเวลาพบเห็นเกี่ยวกับการใชกาซธรรมชาติ, ความสนใจตอส่ือประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใชกาซ
ธรรมชาติ ความเขาใจในส่ือประชาสัมพันธและเนื้อหาของส่ือประชาสัมพันธโดยวิเคราะหโดยการ
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ใชคารอยละ (Percentage) คาความถ่ี (Frequency) คาเฉล่ีย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) (กัลยา  วานิชยบัญชา, 2545, น. 40) 

สวนท่ี 3 เปนคําถามเกี่ยวกับความรูความเขาใจท่ีไดจากส่ือประชาสัมพันธเกี่ยวกับการ
ใชกาซธรรมชาติ โดยวิเคราะหโดยการใชคารอยละ (Percentage) คาความถ่ี (Frequency) คาเฉล่ีย 
(Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) (กัลยา วานิชยบัญชา, 2545, น. 40) 

4. สถิติวิเคราะหหาความเช่ือถือไดของเครื่องมือ (Reliability of the test) โดยวิธี
คาครอนบัคแอลฟา (กัลยา  วานิชยบัญชา, 2545) 

        
              เม่ือ     แทน  คาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 
       แทน  จํานวนคําถาม 

   แทน  คาเฉล่ียของคาแปรปรวนรวมระหวางคําถามตาง ๆ 

         แทน  คาเฉล่ียของคาความแปรปรวนของคําถาม 
2.  การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ประกอบดวย 

2.1  การวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson correlation) 
อยางงาย เพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 กลุม (กัลยา วานิชยบัญชา, 2545, น. 91) 

                                                      
         r         แทน   คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 
         แทน   ผลรวมคะแนน X 
           แทน   ผลรวมคะแนน Y 
          แทน   ผลรวมคะแนนชุด X แตละตัวยกกําลังสอง 
            แทน   ผลรวมคะแนนชุด Y แตละตัวยกกําลังสอง 
          แทน   ผลรวมการคูณระหวางคะแนนชุด X และ ชุด Y 
           n        แทน   ขนาดของกลุมตัวอยาง 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
4.1  บทนํา 

การวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการรับรู ส่ือประชาสัมพันธการใชกาซธรรมชาติในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษารูปแบบการประชาสัมพันธการสงเสริมการใชกาซ
ธรรมชาติในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาการเปดรับส่ือประชาสัมพันธการใชกาซธรรมชาติของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและเพ่ือศึกษาความรูความเขาใจของประชาชนที่มีตอการ
ประชาสัมพันธการสงเสริมการใชกาซธรรมชาติในเขตกรุงเทพมหานคร ผูตอบแบบสอบถามเปน
กลุมผูขับข่ีรถยนตนั่งสวนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยจําแนกตาม เพศ อายุ 
อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได โดยในการศึกษาคร้ังนี้ทําการเก็บขอมูลจากประชากรท่ี โดยผล
การศึกษาจะนําเสนอโดยลําดับดังนี้ 

 
4.2  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

4.2.1  เปนขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถามเปนกลุมผูขับข่ีรถยนต
นั่งสวนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยจําแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ ระดับ
การศึกษา และรายได ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม
ปรากฎดังตารางท่ี 4.1 
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ตารางท่ี 4.1  จาํนวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตร 
 

ลักษณะทางประชากรศาสตร จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ   
ชาย 202 50.5 
หญิง 198 49.5 

รวม 400 100.00 

อายุ   
18-30 ป 3 0.8 
31 – 40 ป 182 45.5 
41 – 50 ป 112 28.0 
51 – 60 ป 88 22.0 
มากกวา 60 ปข้ึนไป 15 3.8 

รวม 400 100.00 

อาชีพ   
รับราชการ 4 1.0 
พนักงานรัฐวสิาหกิจ 71 17.8 
พนักงานบริษทัเอกชน 212 53.0 
ประกอบธุรกจิสวนตัว 113 28.3 
นักศึกษา 0 0.0 

รวม 400 100.00 

ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษาหรือตํ่ากวา 7 1.8 
มัธยมศึกษา/ปวช. 116 29.0 
อนุปริญญา/ปวส. 69 17.3 
ปริญญาตรี 187 46.8 
สูงกวาปริญญาตรีข้ึนไป 21 5.3 

รวม 400 100.00 
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ) 
 

ลักษณะทางประชากรศาสตร จํานวน (คน)  รอยละ 
รายได   
ต่ํากวา 10,000 บาท 4 1.0 
10,001 - 20,000 บาท 92 23.0 
20,001 – 30,000 บาท 143 35.8 
30,001 บาท ข้ึนไป 161 40.3 

รวม 400 100.00 
 
จากตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะหลักษณะทางประชากรศาสตร พบวา  
เพศ  ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนเพศชาย จํานวน 202 คน คิดเปนรอยละ 50.5 

และเปนเพศหญิง จํานวน 198 คน คิดเปนรอยละ 49.5 ตามลําดับ 
อายุ  ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีอายุระหวาง 31 - 40 ป จํานวน 182 คน คิดเปนรอย

ละ 45.5 รองลงมามีอายุระหวาง 41 - 50 ป จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 28.0 และมีอายุระหวาง 
18– 30 ป ซ่ึงกลุมตัวอยางมีชวงอายุนอยท่ีสุด จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.8 ตามลําดับ 

อาชีพ  ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 212 คน 
คิดเปนรอยละ 53.0 รองลงมามีประกอบธุรกิจสวนตัว จํานวน 113 คน คิดเปนรอยละ 28.3 และมี
อาชีพเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 17.80 เทากัน ตามลําดับ 

ระดับการศึกษา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 
187 คน คิดเปน รอยละ 46.80 รองลงมา คือ มีมัธยมศึกษา, ปวช. จํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 
29.00 และมีการศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวา ซ่ึงกลุมตัวอยางมีระดับการศึกษานอยท่ีสุด 
คือ ประถมศึกษาหรือตํ่ากวาจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 1.80 ตามลําดับ 

รายได ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี 30,001 บาท ข้ึนไป จํานวน 161 คน คิดเปนรอย
ละ 40.3 รองลงมาคือ มีรายได 20,001 – 30,000 บาท จํานวน 143 คนคิดเปนรอยละ 35.8 และมีต่ํา
กวา 10,000 บาท ซ่ึงกลุมตัวอยางมีชวงอายุนอยท่ีสุด จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.0 ตามลําดับ 
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4.3  รูปแบบการประชาสัมพันธของ ปตท. 
รูปแบบการประชาสัมพันธของ ปตท.จากการศึกษาเอกสารเผยแพรของ ปกคาประจําป 

การรวมประชุมกับหนวยงานภายในการส่ือความภายในระหวางหนวยงาน 
การประชาสัมพันธภายนอกองคกร ไดแก การประชาสัมพันธผานคล่ืนวิทยุ การ

โฆษณาแฝงในการเปดตัวผลิตภัณฑใหมของ ปตท. การออกบูธ นิทรรศวันส่ิงแวดลอม ณ คลัง
น้ํามันท่ีอยูภายในเขตชุมชนคลังน้ํามันบานโรงโปะ จังหวัดระยอง 

การจัดฝกอบรมใหกับลูกคา ท่ีสถานีบริการน้ํามัน และท่ีคลังน้ํามันของ ปตท. และท่ี
หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับ ปตท.บริษัทฯ ในเครือของ ปตท. 

การส่ือสารผานส่ือออนไลน ไดแกเว็บไซด ปตท. เฟสบุค ptt web oil 
การส่ือสารผานส่ือส่ิงพิมพ ไดแกเอกสารตาง ๆ หนังสือนิตยสาร ปายโฆษนา 
การใชของท่ีระลึกแจกลูกคา โดยการสกรีนโลโก ไปกับสินคาพรีเม่ียม มอบใหกับ

ลูกคา 
การส่ือสารผานตัวบุคคลไดแก พนักงาน ปตท. พนักงาน agent ลูกคาของ ปตท.โดย

การประชาสัมพันธผานโลโก ptt call center 1365 เรามีส่ือตางๆ ท่ีเรานํามาใชในการส่ือสาร
การตลาด อาทิ facebook มี website www.pttplc.com แลวก็ส่ือ ทางโทรศัพทท่ีทางสวนโฆษณา
ดําเนินการให หรือแมกระท่ังทางผูถือหุน แบบฟอรม ก็จะมีเบอร 1365 วาเรา มีส่ือความวา เรามีการ
ใหบริการอะไรบาง ไปยังหนวยงาน เชน ออกท่ีงานสัมมนาลูกคา ปตท. ประจําปท่ีมี ลูกคาสถานี
บริการน้ํามันท่ัวประเทศเขารวม ท้ัง NGV ดวย หรือหนวยงานท่ีเขาเชิญเรามา เราก็ไปเผยแพรวา 
call center เราทํางานอะไรบางให NGV มีบริการอะไรบาง (ดวงกมล  เพชรรุงเรืองชัย, 2555, น. 
125) 

รูปแบบการประชาสัมพันธของ ปตท.ท่ีนํามาใช คือ 1) ส่ือมวลชน (Above the line) 
ประกอบดวยการประชาสัมพันธ ผานชองทางตางๆ ไดแกทีวี คล่ืนวิทยุ ส่ือส่ิงพิมพ โปสเตอรส่ือ
อิเล็กทรอนิคส ดินเตอรเน็ต 2) ส่ืออ่ืนๆ (Below the line) ประกอบดวยการออกบูธ การจัด
นิทรรศการ อินเตอรเน็ตการจัดการฝกอบรมใหลูกคา สินคาพรีเม่ียม ส่ือบุคคล ดังรายละเอียดใน
ตารางท่ี 4.2 
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ตารางท่ี 4.2  แสดงเคร่ืองมือการประชาสัมพันธของ ปตท. ผาน PTT Call Center 1369 
 

ประเภทสื่อประชาสัมพันธ รูปแบบในการนําเสนอ 
ส่ือมวลชน(Above the line) 
การประชาสัมพันธ 
- ส่ือโทรทัศน 

- มีการประชาสัมพันธหมายเลข 1365 แฝงผานการ
โฆษณา ผลิตภัณฑใหมของ ปตท. เชน น้ํามันหลอ 
ล่ืน และโครงการตางๆ ของ ปตท. 

- ส่ือวิทยุ - มีการประชาสัมพันธหมายเลข 1365 ผาน จส.100
เกี่ยวกับธุรกิจของ ปตท.จะใชชองทางเบอร 1365 ใน
การประสานงาน 

- ส่ือส่ิงพิมพ 
            1. วารสารพลังไทย 

- หนังสือวารสารพลังไทย แนะนําหนวยงาน PTT  Call 
Center เกี่ยวกับการแจกใหลูกคา ปตท.ในนามสถานี
บริการน้ํามัน 

            2. แผนพับ - แผนพับ เปนเอกสารแนะนําใหกับลูกคารับรูถึงบริการ
ของ  PTT  Call Center  

            3. โปสเตอร - โปสเตอรขนาด A3 ติดประกาศเพื่อประชาสัมพันธ
เบอร 1365 โดยใชชองทาง คือ หนวยงานภายในของ 
ปตท.และสถานีบริการน้ํามัน รวมถึงคลังน้ํามันท่ัว
ประเทศ 

           4. ปายโฆษณา - ปายโฆษณา ติดอยูท่ีบริเวณตูจายน้ํามันภายในสถานี
บริการของ ปตท.เพ่ือใชเปนชองทางใหลูกคา, ไดรับ
ทราบถึงบริการ 1365 

ส่ืออ่ืนๆ (Below the line) 
           1. การจัดแสดงนิทรรศการ 

- การจัดแสดงนิทรรศการ งานออกบูธในงานสัมมนา
ประจําปลูกคา ปตท. 

           2. การจัดอบรม (Training) - ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับ การใหบริการ PTT Call Center 
การติดตอประสานงาน การใชระบบเทคโนโลยี 
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ตารางท่ี 4.2 (ตอ) 
 

ประเภทสื่อประชาสัมพันธ รูปแบบในการนําเสนอ 
          3. อินเตอรเน็ต 
             - เวปไซต 

- ปตท.www.pttplc.com สําหรับลูกคาตางประเทศท่ีไม
สะดวกใชบริการ PTT  Call Center 1365 สามารถ
ติดตอผานเวปไซตของ ปตท.ได โดยสามารถลิงค
ขอมูลในการสอบถามผานระบบออนไลนมาท่ี PTT 
Call Center ทุกชองทาง 

               - เฟสบุค - เฟสบุค PTT Call Center ใชเปนชองทางใหลูกคา
สอบถามไดโดยตรง   และอับเดทขอมูลท่ี เปน
ประโยชนใหกับลูกคา เชน การปรับราคาน้ํามัน 
ขอมูลความรูตาง ๆ 

               - อีเมล - อีเมล ใชในการแจงขอมูลขาวสารตางๆ  ใหกับลูกคา 
ปตท. เชนขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ  และบริการ 
ขอมูลเชิงเทคนิค 

               - PTT Web Oil -  PTT  Web  Oil เปนเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดท่ีใช
ในการสงมอบระบบคําส่ังซ้ือผลิตภัณฑ ผานระบบ
ออนไลนของ ปตท. ใชในการสื่อสารกับลูกคาเม่ือ
ตองการส่ังซ้ือผานชองทางอินเตอรเน็ต 

              - สินคาพรีเม่ียม - สินคาพรีเม่ียม เปนของขวัญพรีเมียมท่ีแจกลูกคา เชน  
เกาอ้ี  มานบังแดด สมุดโนต Flash Drive เส้ือ PTT 
Call Center กระเปามานบังแดด 

4. ส่ือบุคคล - ส่ือบุคคล ไดแก พนักงาน ปตท. พนักงาน Agent 
ลูกคาของ ปตท. ยูนิฟอรม ท่ีพนักงานใส 
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ภาพท่ี 4.1  รูปแบบการประชาสัมพันธของ ปตท. 
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ภาพท่ี 4.2  ภาพนิทรรศการ ปตท. 
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ภาพท่ี 4.3  ปายโฆษณา 
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ภาพท่ี 4.4  แผนพับโฆษณา 
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ภาพท่ี 4.5  ปายโฆษณา 
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ภาพท่ี 4.6  สมุดโนต 
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ภาพท่ี 4.7  ของพรีเมี่ยม 
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ภาพท่ี 4.8  PTT  Web  Oil 
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ภาพท่ี 4.9  ปายโฆษณา ptt 
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ภาพท่ี 4.10  เทคโนโลยีระดบัพรีเม่ียม 
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ภาพท่ี 4.11  facebook ptt call center 
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ภาพท่ี 4.12  ปายสติกเกอร โลโก โปสเตอร  
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ภาพท่ี 4.13  ptt  call center ตอบทุกคําถาม 

 
 

 
 
ภาพท่ี 4.14  นิตยสาร 
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ภาพท่ี  4.15  โปสเตอรกาซ ngv 

4.4  ผลการวิเคราะหขอมูลจากการทําวิจัยเชิงสํารวจ  
4.4.1 เปนการนําเสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบ

แบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาสูงสุด รายได โดยสถิติท่ีใช คือ คารอยละ 
4.4.2  เปนการนําเสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับระดับการเปดรับส่ือประชาสัมพันธการใชกาซ

ธรรมชาติในเขตกรุงเทพมหานครโดยสถิติท่ีใช คือ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
4.4.3  เปนการนําเสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับความรูการใชกาซธรรมชาติ โดยสถิติท่ีใช คือ การ

แจกแจงความถ่ีและคารอยละ 
 
 
 
 
 

DPU



76 

4.5  การเปดรับส่ือประชาสมัพันธเก่ียวกับการใชกาซธรรมชาต ิ
ผลการวิเคราะหการเปดรับส่ือประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใชกาซธรรมชาติ ปรากฏดัง

ตารางท่ี 4.3 - 4.6 
 

ตารางท่ี 4.3  จํานวนและรอยละการพบเห็นหรือการเปดรับส่ือประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใชกาซ
ธรรมชาติ 

 
การเปดรับส่ือประชาสัมพนัธ X  S.D. ระดับการเปดรับส่ือ 

ส่ือท่ีควบคุมได 
ส่ือบุคคล 

 
3.87 

 
.891 

 
มาก 

ส่ือส่ิงพิมพ 3.75 .738 มาก 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส 4.16 .861 มาก 
ส่ือโสตทัศนูปกรณ 4.04 .739 มาก 
ส่ือกิจกรรม 3.51 1.042 มาก 

รวม 3.86 .854 มาก 

ส่ือท่ีควบคุมไมได 
หนังสือพิมพ 

 
3.70 

 
1.035 

 
มาก 

นิตยสาร 3.65 .963 มาก 
วิทย ุ 3.52 .755 มาก 
โทรทัศน 3.75 .829 มาก 
ภาพยนตร 3.66 .678 มาก 

รวม 3.65 .852 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.3 ผลการวิเคราะหลักษณะการพบเห็นหรือการเปดรับส่ือประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับการใชกาซธรรมชาติ พบวา  

ส่ือท่ีควบคุมได พบวา ในภาพรวม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการพบเห็นหรือ
เปดรับส่ือประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใชกาซธรรมชาติ อยูในระดับมาก ( X  = 3.86 S.D. = 0.854) 
โดยส่ือประเภทส่ืออิเล็กทรอนิกส ผูตอบแบบสอบถามมีการเปดรับส่ือประชาสัมพันธเกี่ยวกับการ
ใชกาซธรรมชาติมากท่ีสุด ซ่ึงอยูในระดับมาก ( X  = 4.16 S.D. = 0.861) ในขณะท่ีไดรับจากส่ือส่ือ
กิจกรรมนอยท่ีสุด ซ่ึงอยูในระดับมาก ( X  = 3.51 S.D. = 1.042) 
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ส่ือท่ีควบคุมไมได พบวา ในภาพรวม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการพบเห็นหรือ
เปดรับส่ือประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใชกาซธรรมชาติ อยูในระดับมาก ( X  = 3.65 S.D. = 0.852) 
โดยส่ือโทรทัศน ผูตอบแบบสอบถามมีการเปดรับส่ือประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใชกาซธรรมชาติ
มากท่ีสุด ซ่ึงอยูในระดับมาก ( X  = 3.75 S.D. = 0.829) ในขณะท่ีไดรับจากวิทยุนอยท่ีสุด ซ่ึงอยูใน
ระดับมาก ( X  = 3.52 S.D. = 0.755) 

 
ตารางท่ี 4.4  จํานวนและรอยละการพบเห็นส่ือประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใชกาซธรรมชาติใน

ชวงเวลาตางๆ  
 

ชวงเวลา จํานวน (คน)  รอยละ 
06.00 – 09.00 น. 247 61.8 
15.01 – 18.00 น. 1 0.30 
18.01 – 21.00 น. 121 30.30 
 21.00 น.ข้ึนไป 31 7.80 

รวม 400 100.00 
 
จากตารางท่ี 4.4 ผลการวิเคราะหลักษณะการพบเห็นส่ือประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใช

กาซธรรมชาติในแตละชวงเวลา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากพบเห็นส่ือประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับการใชกาซธรรมชาติในระหวางชวงเวลา 06.00 – 09.00 น.จํานวน 247 คน คิดเปนรอยละ 
61.8 รองลงมาพบเห็นส่ือประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใชกาซธรรมชาติระหวางชวงเวลา 18.01 – 
21.00 น. จํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 30.3 ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 4.5  จํานวนและรอยละความสนใจตอส่ือประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใชกาซธรรมชาติ  
 

ความสนใจส่ือ จํานวน (คน)  รอยละ 
สนใจและจดจาํรายละเอียดได 12 3.0 
สนใจแตไมไดจดจํารายละเอียด 122 30.5 
ไมคอยสนใจ 
ไมสนใจเลย 

210 
56 

52.5 
14.0 

รวม 400 100.00 
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จากตารางท่ี 4.5 ผลการวิเคราะหลักษณะความสนใจตอส่ือประชาสัมพันธเกี่ยวกับการ
ใชกาซธรรมชาติ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากไมคอยใหความสนใจตอส่ือประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับการใชกาซธรรมชาติ จํานวน 210 คน คิดเปนรอยละ 52.5 รองลงมา คือใหความสนใจแต
ไมไดจดจํารายละเอียดตอส่ือประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใชกาซธรรมชาติ จํานวน 122 คน คิดเปน
รอยละ 30.5 และไมใหความสนใจตอส่ือประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใชกาซธรรมชาติเลยจํานวน 56 
คน คิดเปนรอยละ 14.00 ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 4.6  จํานวนและรอยละของส่ือประชาสัมพันธท่ีส่ือสารไดเขาใจงายท่ีสุด  
 

ประเภทสื่อ จํานวน (คน)  รอยละ 
ส่ือบุคคล 64 16.0 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส 41 10.3 
ส่ือหนังสือพิมพ 107 26.8 
ส่ือโทรทัศน 188 47.0 

รวม 400 100.00 
 
จากตารางท่ี 4.6 ผลการวิเคราะหลักษณะของส่ือประชาสัมพันธท่ีส่ือสารไดเขางายท่ีสุด 

พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากคิดวาส่ือประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใชกาซธรรมชาติท่ีส่ือสาร
ไดเขาใจงายท่ีสุดคือ ส่ือโทรทัศน จํานวน 188 คน คิดเปนรอยละ 47.0 รองลงมาคือ ส่ือ
หนังสือพิมพ จํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 26.8  
 
ตารางท่ี 4.7  จํานวนและรอยละของส่ือประชาสัมพันธท่ีมีเนื้อหาท่ีสมบูรณท่ีสุด  
 

ประเภทสื่อ จํานวน (คน)  รอยละ 
ส่ือส่ิงพิมพ 100 25.0 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส 
ส่ือโสตทัศนูปกรณ 
หนังสือพิมพ 
โทรทัศน 

53 
35 
95 

117 

13.3 
8.8 

23.8 
29.3 

รวม 400 100.00 
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จากตารางท่ี 4.7 ผลการวิเคราะหลักษณะของส่ือประชาสัมพันธท่ีมีเนื้อหาท่ีสมบูรณ
ท่ีสุด พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากคิดวาส่ือประชาสัมพันธประเภทส่ือโทรทัศนเปนส่ือท่ีมี
เนื้อหาสมบูรณท่ีสุด คิดเปนรอยละ 29.20 รองลงมาเปนส่ือส่ิงพิมพ จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 
25.00 และส่ือประเภทหนังสือพิมพ คิดเปนรอยละ 23.80 ตามลําดับ 
 
4.6  ความรูความเขาใจท่ีไดจากส่ือประชาสมัพันธเก่ียวกับการใชกาซธรรมชาต ิ

ผลการวิเคราะหความรูความเขาใจท่ีไดจากส่ือประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใชกาซ
ธรรมชาติปรากฏดังตารางท่ี 4.8 - 4.9 
 
ตารางท่ี 4.8  จาํนวนและรอยละของความรูความเขาใจท่ีไดจากส่ือประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใช

กาซธรรมชาติ 
 

ประเด็นความรู 
ตอบถูก ตอบผดิ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1. กาซธรรมชาติมีกาซมีเทนเปนสวนประกอบหลักสามารถใชเปน
เช้ือเพลิงในรถยนตไดเชนเดียวกับน้ํามันเบนซินและดีเซล 

146 36.5 254 63.5 

2. กาซธรรมชาติ NGV ไมแตกตางจากกาซ LPG 193 48.3 207 51.8 
3. สามารถเติมกาซ LPG  แทนกาซธรรมชาติ NGV ได 171 42.8 229 57.3 
4. กาซธรรมชาติ NGV กอใหเกิดมลพิษนอยกวาน้ํามันเบนซิน และ
ดีเซล 

207 51.8 193 48.3 

5. กาซธรรมชาติ NGV ประหยัดคาใชจายไดมากกวา 177 44.3 223 55.8 
6. รัฐบาลมีการอุดหนุนราคากาซธรรมชาติ NGV 125 31.3 275 68.8 
7. รถท่ีใชกาซธรรมชาติ NGV มีอัตราการส้ินเปลืองน้ํามันเช้ือเพลิง
มากกวารถที่ใชน้ํามันดีเซลเล็กนอย 

112 28.0 288 72.0 

8. กาซ NGV เบากวาอากาศแตกาซหุงตมและไอน้ํามันเบนซินหรือ
ดีเซลหนักกวาอากาศ ดังนั้น เม่ือเกิดร่ัวไหล กาซ NGV จะไม
สะสมอยูบนพื้นดินจนเกิดการลุกไหมเหมือนเช้ือเพลิงอ่ืน 

80 20.0 320 80.0 

9. ประเทศไทยสามารถผลิตกาซธรรมชาติ NGV เองได 43 10.8 357 89.3 
10.กาซธรรมชาติไมทําลายหรือกัดกรอนอุปกรณ  และวัสดุใน
กระบวนการผลิต 

12 3.0 388 97.0 
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จากตารางท่ี 4.8 เร่ืองท่ี ผูตอบแบบสอบถาม ตอบถูกมากที่สุด คือ กาซธรรมชาติ 
NGV กอใหเกิดมลพิษนอยกวาน้ํามัน คิดเปนรอยละ 51.80 รองลงมาคือ กาซธรรมชาติ NGV ไม
แตกตางจากกาซ LPG คิดเปนรอยละ 48.3 สวนประเด็นท่ีผูตอบแบบสอบถามมีความรูความเขาใจท่ี
ไดจากส่ือประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใชกาซธรรมชาตินอยท่ีสุด คือ กาซธรรมชาติไมทําลายหรือ
กัดกรอนอุปกรณ และวัสดุในกระบวนการผลิต คิดเปนรอยละ 97.00 รองลงมา ประเทศไทย
สามารถผลิตกาซธรรมชาติ NGV เองได คิดเปนรอยละ 89.3  

 
ตารางท่ี  4.9  จํานวนและรอยละของคะแนนความรูความเขาใจท่ีไดจากส่ือประชาสัมพันธเกี่ยวกับ

การใชกาซธรรมชาติของกลุมตัวอยาง 
 

คะแนนความรูความเขาใจ จํานวน (คน)  รอยละ 
1 คะแนน 17 4.3 
2 คะแนน 94 23.5 
3 คะแนน 121 30.3 
4 คะแนน 68 17.0 
5 คะแนน 100 25.0 
รวม 400 100.00 

 
หมายเหตุ.  คะแนนเฉล่ีย เทากับ 3.35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
 

จากตารางท่ี  4.9 ผู ตอบแบบสอบถามคะแนนความรูความเขาใจท่ีไดจากส่ือ
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใชกาซธรรมชาติเฉล่ีย เทากับ 3.35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
อยูในระดับความรูทีต่ํา โดยเม่ือจําแนกคะแนนความรูพบวา กลุมตัวอยางตอบไดคะแนน 3 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน มากท่ีสุด จํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 30.3 รองลงมา กลุมตัวอยาง
ตอบไดคะแนน 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 25.0  
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเปดรับส่ือประชาสัมพันธการใชกาสธรรมชาติในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบการประชาสัมพันธการสงเสริมการใชกาซ
ธรรมชาติในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาการเปดรับส่ือประชาสัมพันธการใชกาซธรรมชาติของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและเพ่ือศึกษาความรูความเขาใจของประชาชนที่มีตอการ
ประชาสัมพันธการสงเสริมการใชกาซธรรมชาติในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตาม เพศ อายุ 
อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก ประชาชนผูใช
รถยนตนั่งสวนบุคคลท้ังหมดในเขตกรุงเทพ มหานคร ตามขอมูลจํานวนรถจดทะเบียนในเขต
กรุงเทพมหานคร (www.dlt.go.th) ขอมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 จํานวน 400 คน คาสถิติท่ีใชใน
การวิเคราะหขอมูลประกอบดวยคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย (Main) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard  Deviation) และการวิเคราะหทดสอบสมมติฐาน โดยใชคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) 
 
5.1  สรุปผลการวิจัย 

รูปแบบการประชาสัมพันธของ ปตท.จากการศึกษาเอกสารเผยแพรของ ปกคาประจําป 
การรวมประชุมกับหนวยงานภายในการส่ือความภายในระหวางหนวยงาน 

การประชาสัมพันธภายนอกองคกร ไดแก การประชาสัมพันธผานคล่ืนวิทยุ การ
โฆษณาแฝงในการเปดตัวผลิตภัณฑใหมของ ปตท. การออกบูธ นิทรรศวันส่ิงแวดลอม ณ คลัง
น้ํามันท่ีอยูภายในเขตชุมชนคลังน้ํามันบานโรงโปะ จังหวัดระยอง 

การจัดฝกอบรมใหกับลูกคา ท่ีสถานีบริการน้ํามัน และท่ีคลังน้ํามันของ ปตท. และท่ี
หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับ ปตท.บริษัทฯ ในเครือของ ปตท. 

การส่ือสารผานส่ือออนไลน ไดแก เวปไซด ปตท. เฟสบุค PTT  Web  Oil 
การส่ือสารผานส่ือส่ิงพิมพ ไดแก เอกสารตางๆ หนังสือนิตยสาร ปายโฆษนา 
การใชของท่ีระลึกแจกลูกคา โดยการสกรีนโลโก ไปกับสินคาพรีเม่ียม มอบใหกับ

ลูกคา 
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การส่ือสารผานตัวบุคคลไดแก พนักงาน ปตท. พนักงาน Agent ลูกคาของ ปตท.โดย
การประชาสัมพันธผานโลโก PTT Call Center 1365 เรามีส่ือตางๆ ท่ีเรานํามาใชในการส่ือสาร
การตลาด อาทิ Facebook มี Website www.pttplc.com แลวก็ส่ือ ทางโทรทัศนท่ีทางสวนโฆษณา
ดําเนินการให หรือแมกระท่ังทางผูถือหุน แบบฟอรม ก็จะมีเบอร 1365 วาเรา มีส่ือความวา เรามีการ
ใหบริการอะไรบาง ไปยังหนวยงาน เชน ออกท่ีงานสัมมนาลูกคา ปตท. ประจําปท่ีมี ลูกคาสถานี
บริการน้ํามันท่ัวประเทศเขารวม ท้ัง NGV ดวย หรือหนวยงานที่เขาเชิญเรามา เราก็ไปเผยแพรวา 
Call Center เราทํางานอะไรบางให NGV มีบริการอะไรบาง (ดวงกมล  เพชรรุงเรืองชัย, 2555 , น. 
125) 

รูปแบบการประชาสัมพันธของ ปตท.ท่ีนํามาใช คือ 1) ส่ือมวลชน (Above the line) 
ประกอบดวยการประชาสัมพันธ ผานชองทางตางๆ ไดแก ทีวี คล่ืนวิทยุ ส่ือส่ิงพิมพ โปสเตอรสืออี
เล็กทรอนิคส ดินเตอรเน็ต 2) ส่ืออ่ืนๆ (Below the line) ประกอบดวยการออกบูธ การจัดนิทรรศการ 
อินเตอรเน็ตการจัดการฝกอบรมใหลูกคา สินคาพรีเม่ียม ส่ือบุคคล 

จากการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปดรับส่ือประชาสัมพันธการใชกาซ
ธรรมชาติในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปไดดังนี้ 

ขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตร 
ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถามท่ีใชเปน

กลุมตัวอยางคร้ังนี้ ซ่ึงสามารถจําแนกตามตัวแปรไดดังนี้ 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย โดยสวนมากมีอายุระหวาง 31 - 40 ป มี

อาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยสวนใหญมีรายได 30,001 
บาท ข้ึนไป  

ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะการพบเห็นหรือการเปดรับส่ือประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใชกาซ
ธรรมชาติ  

ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะการพบเห็นหรือการเปดรับส่ือประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับการใชกาซธรรมชาติ ซ่ึงสามารถจําแนกตามตัวแปรไดดังนี้ 

ส่ือท่ีควบคุมได พบวา ในภาพรวม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการพบเห็นหรือ
เปดรับส่ือประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใชกาซธรรมชาติ อยูในระดับมาก โดยส่ือประเภทส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ผูตอบแบบสอบถามมีการเปดรับส่ือประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใชกาซธรรมชาติ
มากท่ีสุด ซ่ึงอยูในระดับมาก 

ส่ือท่ีควบคุมไมได พบวา ในภาพรวม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการพบเห็นหรือ
เปดรับส่ือประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใชกาซธรรมชาติ อยูในระดับมากโดยส่ือโทรทัศน ผูตอบ
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แบบสอบถามมีการเปดรับส่ือประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใชกาซธรรมชาติมากท่ีสุด ซ่ึงอยูในระดับ
มาก 

ผลการวิเคราะหลักษณะการพบเห็นส่ือประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใชกาซธรรมชาติใน
แตละชวงเวลา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากพบเห็นส่ือประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใชกาซ
ธรรมชาติในระหวางชวงเวลา 06.00 – 09.00 น. 

ผลการวิเคราะหลักษณะความสนใจตอส่ือประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใชกาซธรรมชาติ 
พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากไมคอยใหความสนใจตอส่ือประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใชกาซ
ธรรมชาติ  

ผลการวิเคราะหลักษณะของสื่อประชาสัมพันธท่ีส่ือสารไดเขางายท่ีสุดพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนมากคิดวาส่ือประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใชกาซธรรมชาติท่ีส่ือสารไดเขาใจงาย
ท่ีสุดคือ ส่ือโทรทัศน  

ขอมูลเกี่ยวกับความรูความเขาใจท่ีไดจากส่ือประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใชกาซ
ธรรมชาติ 

ผลการวิเคราะหความรูความเขาใจท่ีไดจากส่ือประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใชกาซ
ธรรมชาติ โดยผูตอบแบบสอบถาม ตอบถูกมากท่ีสุด คือ กาซธรรมชาติ NGV กอใหเกิดมลพิษนอย
กวาน้ํามัน รองลงมาคือ กาซธรรมชาติ NGV ไมแตกตางจากกาซ LPG สวนประเด็นท่ีผูตอบ
แบบสอบถามมีความรูความเขาใจท่ีไดจากส่ือประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใชกาซธรรมชาตินอยท่ีสุด 
คือ กาซธรรมชาติไมทําลายหรือกัดกรอนอุปกรณ และวัสดุในกระบวนการผลิต รองลงมา ประเทศ
ไทยสามารถผลิตกาซธรรมชาติ NGV เองได  

ผลการวิ เคราะหคะแนนของกลุมตัวอยางวัดความรูความเขาใจท่ีไดจากส่ือ
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใชกาซธรรมชาติ โดยผูตอบแบบสอบถามคะแนนความรูความเขาใจท่ี
ไดจากส่ือประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใชกาซธรรมชาติเฉล่ีย เทากับ 3.35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 
10 คะแนน อยูในระดับความรูท่ีต่ํา โดยเม่ือจําแนกคะแนนความรูพบวา กลุมตัวอยางตอบได
คะแนน 3 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน มากท่ีสุด รองลงมา กลุมตัวอยางตอบไดคะแนน 5
คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน  
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5.2  อภิปรายผล 
จากผลวิจัย พฤติกรรมการเปดรับส่ือประชาสัมพันธการใชกาซธรรมชาติในเขต

กรุงเทพมหานครมีความสัมพันธความรูความเขาใจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีตอส่ือ
ประชาสัมพันธ ซ่ึงพบวาการเปดรับรูส่ือประชาสัมพันธประเภทส่ือท่ีควบคุมไมไดเพื่อการสงเสริม
การใชกาซธรรมชาติมีความสัมพันธกับความรูความเขาใจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
มากกวาการเปดรับรูส่ือประชาสัมพันธประเภทส่ือท่ีควบคุมได ซ่ึงผูวิจัยมองวา นาจะมาจากส่ือ
ประเภทควบคุมไมไดถึงแมวาไมสามารถควบคุมเนื้อหาได แตสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดมาก 
ซ่ึงเรียกวาส่ือมวลชน (Mass Media) ซ่ึงนาจะส่ือสารเขาถึงกลุมเปาหมายไดดีกวาประเภทส่ือท่ี
ควบคุมได ซ่ึงถึงแมจะควบคุมเนื้อหาไดแตการเขาถึงกลุมเปาหมายไดนอย ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด
ของพรทิพย  พิมลสินธุ (2542, p. 18) ซ่ึงพูดถึงข้ันตอนการวางแผนประชาสัมพันธในเรื่องการ
กําหนดโครงการ กิจกรรม วิธีการ ในเร่ืองส่ือท่ีนักประชาสัมพันธควบคุมได (Controller Media) คือ 
ส่ือท่ีนักประชาสัมพันธสามารถควบคุมไดท้ังการผลิตเนื้อหาสาระ วิธีและความถ่ีการนําเสนอ 
รวมท้ังส่ือมวลชนท่ีนักประชาสัมพันธซ้ือเนื้อท่ี และเวลาในการเผยแพรขาวสารขององคการดวย 
ซ่ึงไดแก ส่ือบุคคล เชน บุคลากรในองคกร ส่ือส่ิงพิมพ เชน หนังสือพิมพ แผนพับ ใบปลิว ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส เชน การประชาสัมพันธผานเว็บไซด ส่ือโสตทัศนูปกรณ เชน วีดิทัศน ส่ือกิจกรรม 
เชน การจัดกิจกรรม ส่ือมวลชน เชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ ส่ืออ่ืนๆ และส่ือท่ีนัก
ประชาสัมพันธไมสามารถควบคุมได (Uncontrolled Media) ไดแก ส่ือมวลชนแขนงตางๆ ซ่ึงมี
อิสระในการเผยแพรขาวสารโดยปราศจากการควบคุมของนักประชาสัมพันธในการดําเนินงาน นัก
ประชาสัมพันธตองขอความรวมมือและพยายามใหส่ือมวลชนสามารถนําเสนอขาวสารขององคกร
การไดอยางนาสนใจตอสาธารณชน ไดแก หนังสือพิมพ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน ภาพยนตร จาก
แนวคิดดังกลาวสะทอนใหเห็นวา การเลือกใชประเภทของส่ือประชาสัมพันธมีผลตอการสราง
ความรูความเขาใจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครอยางมาก ซ่ึงนักประชาสัมพันธตองรูจัก
เลือกใชส่ือใหเขากับลักษณะการดําเนินชีวิตของกลุมเปาหมาย 
 
5.3  ขอเสนอแนะ  

5.3.1  ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 
จากผลการศึกษาพฤติกรรมการเปดรับส่ือประชาสัมพันธการใชกาซธรรมชาติในเขต

กรุงเทพมหานครสามารถนํามากําหนดเปนขอเสนอแนะไดดังนี้ 
หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของกับพลังงานสามารถนําผลการศึกษาไปใชไดดงันี้ 
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5.3.1.1  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากผลการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการเปดรับส่ือประชาสัมพันธการใชกาสธรรมชาติใน

เขตกรุงเทพมหานคร ท้ังในดานการเปดรับส่ือประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใชกาซธรรมชาติ และ
ดานความรูความเขาใจท่ีไดรับจากส่ือประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใชกาซธรรมชาติ สามารถนําผล
การศึกษามาเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายไดดังนี้ 

5.3.1.2  หนวยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวของกับพลังงานควรตองปรับปรุงในเร่ือง
ของกลุยทธในการทําประชาสัมพันธรณรงคใหความรูเกี่ยวกับพลังงานทดแทน เชน กาซธรรมชาติ 
เพื่อสรางแรงจูงใจใหกลุมเปาหมายหันมาสนใจเก่ียวกับพลังงานทดแทน เนื่องจากผลวิจัยในบทท่ี4 
พบวากลุมตัวอยางสวนใหญไมคอยใหความสนใจตอส่ือประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใชกาซ
ธรรมชาติ และผลลัพทธคะแนนท่ีไดคือกลุมตัวอยางมีความรูความเขาใจในระดับท่ีต่ําเนื่องจากไม
คอยสนใจในส่ิงท่ีทางหนวยงานภาครัฐและเอกชนนําเสนอขอมูลขาวสาร 

5.3.1.3  หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของกับพลังงานควรใหความสําคัญกับ
งบประมาณในการทําประชาสัมพันธและคัดเลือกบริษัทโฆษณาและบริษัทวางแผนส่ือท่ีมี
มาตรฐานเพ่ือในการกลยุทธในการทําประชาสัมพันธใหเขาถึงกลุมเปาหมายและไดประสิทธผล
มากท่ีสุด 

5 .3 .1 .4   หนวยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ ยวของกับพลังงานควรทําการทํา
ประชาสัมพันธรณรงคใหความรูเกี่ยวกับพลังงานทดแทน เชน กาซธรรมชาติ ทุกเดือน ทําอยาง
ตอเนื่องเพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายและไดประสิทธผลมากท่ีสุด 

5.3.2  ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
จากผลการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการเปดรับส่ือประชาสัมพันธการใชกาสธรรมชาติใน

เขตกรุงเทพมหานคร การรับรูส่ือประชาสัมพันธการใชกาซธรรมชาติในเขตกรุงเทพมหานคร ท้ัง
ในดานการเปดรับส่ือประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใชกาซธรรมชาติ และดานความรูความเขาใจท่ี
ไดรับจากส่ือประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใชกาซธรรมชาติ สามารถนําผลการศึกษามาเปน
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายไดดังนี้ 

1. หนวยงานภาครัฐและเอกชนควรเนนเลือกใชส่ือนิตยสารซ่ึงเปนส่ือท่ีควบคุมไมได 
โดยจากผลวิจัยพบวามีความสัมพันธกับความรูความเขาใจของประชาชนมากท่ีสุด ซ่ึงมีจุดเดน
เขาถึงกลุมหมายไดมากและสามารถใสเนื้อหาการนําเสนอขาวสารไดเยอะและในปจจุบันนิตยสาร
ถูกพัฒนาเปนรูปแบบออนไลน  ผูใชสามารถเขาไปอานไดในสมาทโฟน  ยิ่งทําให เขาถึง
กลุมเปาหมายไดมากข้ึน 
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2.  หนวยงานภาครัฐและเอกชนควรเนนเลือกใชส่ือบุคคล เชน หาผูนําทางความคิด ซ่ึง
เปนส่ือท่ีควบคุมได เพื่อเผยแพรการนําเสนอขาวสารเกี่ยวกับพลังงานทดแทน หรือหาบุคคลที่มี
ช่ือเสียงและมีอิทธิพลตอสังคมเปนผูเผยแพรเนื่องจากผลวิจัยพบวามีความสัมพันธกับความรูความ
เขาใจของประชาชนมากท่ีสุด 

5.3.3  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจยัคร้ังตอไป 
เพื่อให ผลการศึกษาในคร้ังนี้สามารถขยายตอไปในทัศนะ ท่ีกวางมากข้ึนอันจะเปน

ประโยชนในการอธิบายปรากฏการณและปญหาหรือปญหาอ่ืนท่ีมีความเกี่ยวของกับการทําวิจัยคร้ัง
นี้ ผูทําวิจัยจึงขอเสนอแนะประเด็นสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไปดังนี้ 

1.  ผูวิจัยควรทําการศึกษาเกี่ยวกับประเด็นอ่ืนๆนอกจากกรเลือกใชส่ือประชาสัมพันธ 
เชน กลุยุทธในการทําประชาสัมพันธ การคิดขอความส่ือสารถึงกลุมเปาหมายเพื่อโนมนาวใจ รวม
ไปถึงชุดขอมูลขาวสาร วากลุยุทธการส่ือสารแบบไหนมีผลตอความรูความเขาใจของประชาชนใน
เร่ืองพลังงานมากท่ีสุด 

2.  ผูวิจัยควรทําการศึกษาทุกๆเดือนและทําการวิจัยทั้งรูปแบบเชิงปริมาณและคุณภาพ 
3.  ผูวิจัยควรทําการศึกษาทิศทางการใชกาซธรรมชาติของประเทศไทยในอนาคตวา

ควรมีแนวทางอยางไร 
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แบบสอบถาม 
 

การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการเปดรับส่ือประชาสัมพันธการใชกาสธรรมชาติในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
คําช้ีแจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย  /  ลงในชอง          หนาขอความท่ีตรงกบัความจริงและ/หรือ เติม
ขอความลงในชองวาง 
 
ตอนท่ี 1  คําถามเก่ียวกับประชากรศาสตร 
1. เพศ    ชาย   หญิง   
 
2. อายุ    18-30 ป   31-40 ป 
    41-50 ป   51-60 ป 
    มากกวา 60 ป 
 
3. อาชีพ    รับราชการ   รัฐวิสาหกจิ  
    พนักงานบริษทัเอกชน  ประกอบกิจการสวนตัว 
    นักศึกษา   อ่ืนๆ ระบุ............... 
 
4. ระดับการศึกษา  ประถมศึกษาหรือตํ่ากวา  มัธยมศึกษา/ปวช. 
    อนุปริญญา/ปวส.  ปริญญาตรี 
    สูงกวาปริญญาตรี 
 
5. รายไดเฉล่ียตอเดือน  ต่ํากวา 10,000 บาท  10,000-20,000 บาท 
    20,001-30,000 บาท  ตั้งแต 30,001 บาท ข้ึนไป 
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ตอนท่ี 2  คําถามเก่ียวกับการเปดรับส่ือประชาสัมพันธเก่ียวกับการใชกาซธรรมชาติในเขต
กรุงเทพมหานคร 

  
6.  ทานเคยพบเห็นหรือไดรับส่ือประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใชกาซธรรมชาติ จากส่ือใดบาง 

(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 

ประเภทสื่อ ไมเคย 
นานๆ
คร้ัง 

1-2คร้ัง/
สัปดาห 

2-4 ครั้ง/
สัปดาห 

5-6 ครั้ง/
สัปดาห 

ทุกวัน 

ส่ือบุคคล       
ส่ือส่ิงพิมพ       
ส่ืออิเล็กทรอนิกส       
ส่ือโสตทัศนูปกรณ       
ส่ือกิจกรรม        
หนังสือพิมพ       
นิตยสาร       
วิทย ุ       
โทรทัศน       
ภาพยนตร       
 
7. สวนใหญแลว ทานพบเหน็ส่ือประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใชกาซธรรมชาติในชวงเวลาใด 
 06.00 – 09.00 น.   09.01 – 12.00 น. 
 12.01 – 15.00 น.   15.01 – 18.00 น. 
 18.01 – 21.00 น.   21.01 น. เปนตนไป 
 
8. ทานมีความสนใจตอส่ือประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใชกาซธรรมชาติเพียงใด 
 สนใจและจดจาํรายละเอียดได  สนใจแตไมไดจดจํารายละเอียด 
 ไมคอยสนใจ    ไมสนใจเลย 
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9. ส่ือประชาสัมพันธท่ีส่ือสารใหทานเขาใจงายท่ีสุด 
ส่ือบุคคล   ส่ือส่ิงพิมพ   ส่ืออิเล็กทรอนิกส 
ส่ือโสตทัศนูปกรณ    ส่ือกิจกรรม      หนังสือพิมพ 
นิตยสาร              วิทยุ              โทรทัศน 
ภาพยนตร 

 
10. ส่ือประชาสัมพันธท่ีมีเนือ้หาสมบูรณท่ีสุด 

ส่ือบุคคล   ส่ือส่ิงพิมพ   ส่ืออิเล็กทรอนิกส 
ส่ือโสตทัศนูปกรณ    ส่ือกิจกรรม      หนังสือพิมพ 
นิตยสาร              วิทยุ              โทรทัศน 
ภาพยนตร 

 
ตอนท่ี 3  คําถามเก่ียวกับความรูความเขาใจท่ีไดจากส่ือประชาสัมพันธเก่ียวกับการใชกาซธรรมชาต ิ

คําช้ีแจง :  โปรดทําเคร่ืองหมาย / ลงในชอท่ีเปนคําตอบของทาน 
 

ขอความ ใช ไมใช 
1.  กาซธรรมชาติมีกาซมีเทนเปนสวนประกอบหลักสามารถใชเปนเช้ือเพลิงใน

รถยนตไดเชนเดียวกับน้าํมันเบนซินและดีเซล 
  

2.  กาซธรรมชาติ NGV ไมแตกตางจากกาซ LPG   
3.  สามารถเติมกาซ LPG  แทนกาซธรรมชาติ NGVได   
4.  กาซธรรมชาติ NGV กอใหเกิดมลพษินอยกวาน้ํามันเบนซิน และดีเซล   
5.  กาซธรรมชาติ NGV ประหยัดคาใชจายไดมากกวา   
6.  รัฐบาลมีการอุดหนุนราคากาซธรรมชาติ NGV   
7.  รถท่ีใชกาซธรรมชาติ NGV มีอัตราการส้ินเปลืองน้ํามันเช้ือเพลิงมากกวารถ

ท่ีใชน้ํามันดีเซลเล็กนอย 
  

8.  กาซ NGV เบากวาอากาศแตกาซหุงตมและไอน้ํามันเบนซินหรือดีเซลหนัก
กวาอากาศดังนั้นเม่ือเกดิร่ัวไหล กาซ NGV จะไมสะสมอยูบนพื้นดินจนเกิด
การลุกไหมเหมือนเช้ือเพลิงอ่ืน 

  

9.  ประเทศไทยสามารถผลิตกาซธรรมชาติ NGV เองได   
10. กาซธรรมชาติไมทําลายหรือกัดกรอนอุปกรณ และวสัดุในกระบวนการผลิต   
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ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

ขอบคุณท่ีใหขอมูล DPU
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ประวัติผูเขียน 

 
ช่ือ – สกุล    ฉัตรประภา  สุวรรณนภาศรี 

ประวัติการศึกษา    พ.ศ. 2547 ศิลปะศาสตรบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยเซนตจอหน 

ตําแหนงและสถานที่ทํางานปจจุบัน บริษัทยูเนยีน ปโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) DPU
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