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การเปิดรับสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ และความคิดเห็นของประชาชน 
ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการลดโลกร้อน  

กรณีศึกษาโครงการ “คิดถุ๊ง คิดถุง 7-Eleven ชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติก” 
Advertising and Public Relations Media Exposure and Opinion of Bangkok 

Metropolis towards Campaign of Reducing Global Warming. 
A Case Study of Kidtoong Kidtoong, The 7-Eleven Invites Thai People to Reduce 

Use of The Plastic Bags Project. 
นางสาวอรพินท์  ธัญญาพิทักษ์ และ รศ.ดร.พรจิต  สมบัติพานิช 

สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ม.ธรรมศาสตร์ 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาโครงการเฉพาะบุคคลเรื่อง การเปิดรับสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ และความคิดเห็น

ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการลดโลกร้อน กรณีศึกษาโครงการ “คิดถุ๊ง คิดถุง 7-
Eleven ชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติก” เป็นการศึกษาโดยใช้แนวทางการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ใช้รูปแบบการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ชนิดที่ให้ผู้ตอบกรอกข้อมูลด้วยตนเอง (Self-Administered 
Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ 
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน 
 ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 
 1. กลุ่มตัวอย่างประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เคยเปิดรับสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์การ
ลดโลกร้อนในโครงการ “คิดถุ๊ง คิดถุงฯ” ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 18-28 ปี มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ย
ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน 
 2. การเปิดรับสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์การลดโลกร้อน ในโครงการ “คิดถุ๊ง คิดถุงฯ” พบว่า 
โดยภาพรวมแล้ว กลุ่มตัวอย่างประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่ เคยเปิดรับสื่อโ ฆษณา
ประชาสัมพันธ์การลดโลกร้อนในโครงการ “คิดถุ๊ง คิดถุงฯ” เปิดรับสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์จากสื่อ
บุคคลมากท่ีสุด รองลงมาคือ สื่อ ณ จุดขาย ที่ร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven และสุดท้ายคือ สื่อเฉพาะกิจ  
 3. ความคิดเห็นที่มีต่อการลดโลกร้อนในโครงการ “คิดถุ๊ง คิดถุงฯ” พบว่า โดยภาพรวมแล้ว 
กลุ่มตัวอย่างประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยเปิดรับสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์การลดโลกร้อน
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ในโครงการ “คิดถุ๊ง คิดถุงฯ” เห็นด้วยมากที่สุดกับความคิดเห็นที่มีต่อการลดโลกร้อนในโครงการ 
“คิดถุ๊ง คิดถุงฯ” ในทุกๆ ด้าน โดยเห็นด้วยมากที่สุดกับโครงการ “คิดถุ๊ง คิดถุงฯ” ในด้านความรู้ ใน
ประเด็นถุงพลาสติก เป็นตัวการที่ท าให้โลกร้อนขึ้น มากที่สุด รองลงมาคือ เห็นด้วยมากที่สุดกับ
โครงการ “คิดถุ๊ง คิดถุงฯ” ในด้านการกระท า ในประเด็นเมื่อท่านซื้อสินค้าชิ้นเล็ก ท่านจะไม่รับ
ถุงพลาสติกอีกต่อไป และเห็นด้วยมากที่สุดกับโครงการ “คิดถุ๊ง คิดถุงฯ” ในด้านความรู้สึก ใน
ประเด็นข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์โครงการคิดถุ๊ง คิดถุงฯ ชวนคนไทยให้มีจิตส านึกเรื่องการลดใช้
ถุงพลาสติก และท่านชอบโครงการ “คิดถุ๊ง คิดถุงฯ” เพราะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศ 
เป็นอันดับสุดท้าย 
 4. ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นอ่ืนๆ ที่มีต่อการลดโลกร้อน ในโครงการ “คิดถุ๊ง คิดถุง 7-
Eleven ชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติก” พบว่า โดยภาพรวมแล้ว ส่วนใหญ่ให้ข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นว่า เป็นโครงการที่ดีมาก ช่วยให้คนไทยมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น ใส่ใจโลกมากขึ้น
อยากให้ท าอย่างจริงจังและต่อเนื่อง มากที่สุด รองลงมา คือ เป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคม 
เพราะช่วยลดถุงพลาสติกได้มาก และท าให้คนได้มีส่วนร่วมในการลดโลกร้อน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแต่
ควรรณรงค์อย่างจริงจัง แพร่หลาย และควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ในหลาย ๆ ด้าน 
 5. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มลีักษณะทางประชากรแตกต่างกัน จะมีการเปิดรับสื่อ
โฆษณาประชาสัมพันธ์การลดโลกร้อน ในโครงการ “คิดถุ๊ง คิดถุงฯ” แตกต่างกัน ซึ่งด้านความ
แตกต่าง พบว่า ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากร ได้แก่ อายุ และอาชีพ 
แตกต่างกัน จะมีการเปิดรับสื่ออินเทอร์เน็ต/สื่อใหม่/โซเซียลมีเดียเกี่ยวกับการลดโลกร้อนในโครงการ 
“คิดถุ๊ง คิดถุงฯ” แตกต่างกัน และประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากร ได้แก่ 
อายุ และอาชีพ แตกต่างกัน จะมีการเปิดรับสื่อเฉพาะกิจเกี่ยวกับการลดโลกร้อนในโครงการ “คิดถุ๊ง 
คิดถุงฯ” แตกต่างกันด้วย 
 6. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน จะมีความคิดเห็น
ต่อการลดโลกร้อนในโครงการ “คิดถุ๊ง คิดถุงฯ” แตกต่างกัน ซึ่งด้านความแตกต่าง พบว่า ประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้ 
แตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นในด้านความรู้ต่อการลดโลกร้อนในโครงการ “คิดถุ๊ง คิดถุงฯ” แตกต่าง
กัน และประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากร ได้แก่ อายุ อาชีพ และรายได้ 
แตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นในด้านความรู้สึกต่อการลดโลกร้อนในโครงการ “คิดถุ๊ง คิดถุงฯ” 
แตกต่างกัน และประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากร ได้แก่ สถานภาพสมรส 
แตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นในด้านการกระท าต่อการลดโลกร้อนในโครงการ “คิดถุ๊ง คิดถุงฯ” 
แตกต่างกัน 
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ค าส าคัญ การเปิดรับสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
การลดโลกร้อน โครงการ “คิดถุ๊ง คิดถุง 7-Eleven ชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติก” 

 
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ความคิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมได้กระตุ้นให้เกิดกระแสส านึก
ในการด าเนินธุรกิจขององค์กรต้องมีความรับผิดชอบต่อปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่า ความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility: CSR) หมายถึง การที่องค์กรจะ
ด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนและสังคมโดยรวม โดยเฉพาะการ
ตระหนักถึงผลกระทบที่ก าลังเกิดขึ้นจากปัญหาภาวะโลกร้อนของสังคมโลก ท าให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องออกมาเผยแพร่ความรู้ สร้างจิตส านึก และรณรงค์ให้ประชาชนลด ละ เลิก และเปลี่ยน
พฤติกรรมการด าเนินชีวิตประจ าวันที่ส่งผลให้โลกร้อนขึ้น  ซึ่งหนึ่งในพฤติกรรมดังกล่าวคือการใช้
ถุงพลาสติกในปริมาณมากเกินความจ าเป็น เพราะท าให้โลกร้อนขึ้น สร้างผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิ ตบน
โลกเป็นอย่างมาก 

 บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ด าเนินกิจกรรมรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก เพ่ือลดโลกร้อน 
ในรูปแบบของการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชื่อ
โครงการ “คิดถุ๊ ง  คิดถุง 7-Eleven ชวนคนไทยลดใช้ถุ งพลาสติก” ผ่านการใช้สื่ อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์หลากหลายประเภท เพ่ือให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มให้มากที่สุด เพ่ือสร้างการรับรู้ ให้
ความรู้ ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ เกิดความรู้สึกที่ดี และเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
ใช้ถุงพลาสติกของตนเองเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ท าให้ผู้ศึกษาสนใจที่จะศึกษาถึงการ
เปิดรับสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ และความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการลด
โลกร้อน กรณีศึกษาโครงการ “คิดถุ๊ง คิดถุง 7-Eleven ชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติก” ทั้งนี้ ผล
การศึกษาที่ได้รับนี้ จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ ปรับปรุง และเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการวางแผน ก าหนดกลยุทธ์ ของกิจกรรมรณรงค์การลดโลกร้อนขององค์กรธุรกิจให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสูงสุดต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาการเปิดรับสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มี

ต่อการลดโลกร้อนในโครงการ “คิดถุ๊ง คิดถุง 7-Eleven ชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติก” 
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2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการลดโลกร้อนใน
โครงการ “คิดถุ๊ง คิดถุง 7-Eleven ชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติก” 

3. เ พ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประช ากรของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร กับการเปิดรับสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์การลดโลกร้อนในโครงการ “คิดถุ๊ง คิดถุง 
7-Eleven ชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติก” 

4. เ พ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร กับความคิดเห็น (ความรู้ ความรู้สึก และการกระท า) ที่มีต่อการลดโลกร้อนใน
โครงการ “คิดถุ๊ง คิดถุง 7-Eleven ชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติก” 

 
วิธีการวิจัย 

 การศึกษาโครงการเฉพาะบุคคลเรื่อง การเปิดรับสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ และความคิดเห็น
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการลดโลกร้อน กรณีศึกษาโครงการ “คิดถุ๊ง คิดถุง 7-
Eleven ชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติก” เป็นการศึกษาโดยใช้แนวทางการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ใช้รูปแบบการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ชนิดที่ให้ผู้ตอบกรอกข้อมูลด้วยตนเอง (Self-Administered 
Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ 
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล คือ ในช่วงเดือน
กรกฎาคม 2556 
 

ผลการวิจัยและอภิปราย 
 ผลการศึกษาลักษณะทางประชากร พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่
เคยเปิดรับสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์การลดโลกร้อนในโครงการ “คิดถุ๊ง คิดถุงฯ” ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีอายุระหว่าง 18-28 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยระหว่าง 10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน จัดเป็นกลุ่มคนที่โตมา
พร้อมกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เป็นวัยที่เพ่ิงเริ่มเข้าสู่วัยท างาน 
 ในด้านการเปิดรับสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์การลดโลกร้อนในโครงการ “คิดถุ๊ง คิดถุงฯ” ผล
การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับสื่อบุคคลมากเป็นอันดับที่ 1 เพราะเป็นสื่อที่ท าหน้าที่
เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสารไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยตรง ได้แก่ พนักงานขาย เพ่ือน ดารา 
บุคคลในครอบครัวหรือญาติพ่ีน้อง 
 รองลงมากลุ่มตัวอย่างเปิดรับสื่อ ณ จุดขาย เป็นอันดับที่ 2 เพราะเป็นสื่อที่ผู้ส่งสารตั้งใจ
ออกแบบมาเพ่ือเรียกร้องความสนใจจากกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งออกแบบเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ และ
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เกิดพฤติกรรมการมีส่วนร่วม ณ จุดซื้อ หรือจุดขายสินค้า โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพ่ือดึงดูดความสนใจ 
ให้ข้อมูลข่าวสาร ย้ าเตือนความทรงจ า พยายามโน้มน้าวใจกลุ่มเป้าหมาย โดยการสร้างทัศนคติที่ดี ชี้
ให้กลุ่มเป้าหมายเห็นถึงคุณประโยชน์ของการให้ความร่วมมือในโครงการฯ รวมถึงการใช้คลิปวิดีโอ 
เพ่ือช่วยโน้มน้าวใจ ให้เกิดพฤติกรรม ณ จุดขายให้ได้ และเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ให้กับบริษัท  
 และกลุ่มตัวอย่างเปิดรับสื่อเฉพาะกิจ เป็นอันดับที่ 3 สอดคล้องกับแนวคิดของลักษณา  สตะ
เวทิน (2542, น. 155) เพราะเป็นสื่อท่ีถูกผลิตขึ้นมาเพ่ือสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายหลักเฉพาะกลุ่ม โดย
มีเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจง และเป็นสื่อที่นับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งต่องานส่งเสริมและเผยแพร่ 
เนื่องจากได้เรียนรู้จากสิ่งเร้าหลายทาง ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของชแรมม์ (1973, PP. 12-23) ที่
กล่าวถึงสื่อเฉพาะกิจว่า เป็นการรวบรวมสื่อหลายๆ ประเภทในรูปแบบต่างๆ มาใช้เป็นเครื่องมือใน
การสื่อสารเพ่ืองานเฉพาะของแต่ละโครงการ โดยการใช้ส่วนดีของสื่อต่างๆ มาใช้สื่อสารในหลาย
รูปแบบร่วมกัน เพ่ือท าให้เกิดสัมฤทธิ์ผลในการสื่อสารอย่างสูงสุด ซึ่งสื่อเฉพาะกิจในโครงการนี้ 
ประกอบด้วย กิจกรรม Roadshow เอกสารแจก และธงขนาดเล็ก 
 ในด้านความคิดเห็นที่มีต่อการการลดโลกร้อนในโครงการ “คิดถุ๊ง คิดถุงฯ” จากการศึกษา
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในด้านความรู้มากที่สุดเป็นอันดับที่ 1  รองลงมามีความ
คิดเห็นด้านการกระท าเป็นอันดับที่ 2 และมีความคิดเห็นด้านความรู้สึกเป็นอันดับที่ 3 เพราะสื่อ
โฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการฯ มีเนื้อหาหลักมุ่งเน้นให้ความรู้ และปฏิบัติตามวิธีการลดโลกร้อน
มากกว่าการให้ความส าคัญกับความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมาย ถึงแม้ว่าระดับคะแนนด้านความรู้สึกที่มี
ต่อการลดโลกร้อนในโครงการดังกล่าวจะจัดอยู่อันดับสุดท้าย แต่ระดับความคิดเห็นของทั้งสามด้าน
จัดอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก สอดคล้องกับแนวคิดของ โรเจอร์ส  (1978) ที่อธิบายเกี่ยวกับช่องว่างของ
ความรู้ ทัศนคติ และการยอมรับปฏิบัติ หรือ KAP-GAP ว่า ทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลนั้นไม่
สัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องเสมอไป เมื่อมีการสื่อสารย่อมก่อให้เกิดความรู้ และทัศนคติในทางบวกต่อ
ข่าวสารที่เผยแพร่แล้ว แต่ในขั้นตอนการยอมรับปฏิบัติอาจมีผลในการตรงกันข้ามได้ แม้ว่าส่วนใหญ่
เมื่อบุคคลมีทัศนคติอย่างไรแล้ว ก็มักจะมีความโน้มเอียงที่จะปฏิบัติตามทัศนคติของตน 
 

อภิปรายสมมติฐาน 
 สมมติฐานการศึกษาข้อที่ 1 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากร
แตกต่างกัน จะมีการเปิดรับสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์การลดโลกร้อน ในโครงการ “คิดถุ๊ง คิดถุง 7-
Eleven ชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติก” แตกต่างกัน พบว่า อายุ และอาชีพแตกต่างกัน มีการเปิดรับ
สื่ออินเทอร์เน็ต/สื่อใหม่/โซเซียลมีเดีย และสื่อเฉพาะกิจ แตกต่างกัน โดยอภิปรายได้ดังนี้ 
 อายุมีความสัมพันธ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต/สื่อใหม่/โซเซียลมีเดีย พบว่า ผู้ที่มีอายุ 18 – 28 ปี มี
การเปิดรับสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์การลดโลกร้อน ในโครงการ “คิดถุ๊ง คิดถุงฯ” จากสื่อ
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อินเทอร์เน็ต/ สื่อใหม่/ โซเซียลมีเดีย มากกว่าผู้ที่มีอายุ 29-60 ปี และอายุยังมีความสัมพันธ์กับการ
เปิดรับสื่อเฉพาะกิจ โดยพบว่า ผู้ที่มีอายุ 40-50 ปี มีการเปิดรับสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์การลดโลก
ร้อนในโครงการ “คิดถุ๊ง คิดถุงฯ” จากสื่อเฉพาะกิจ มากกว่าผู้ที่มีอายุ 29-39 ปี และผู้ที่มีอายุ 51-60 
ปี มีการเปิดรับสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์การลดโลกร้อนในโครงการ “คิดถุ๊ง คิดถุงฯ” จากสื่อเฉพาะ
กิจ มากกว่าผู้ที่มีอายุ 18-39 ปี  

 อาชีพมีความสัมพันธ์กับอินเทอร์เน็ต/สื่อใหม่/โซเซียลมีเดีย พบว่า ผู้ที่ประกอบอาชีพ
นักศึกษามีการเปิดรับสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์การลดโลกร้อน ในโครงการ “คิดถุ๊ง คิดถุงฯ” จากสื่อ
อินเทอร์เน็ต/ สื่อใหม/่ โซเซียลมีเดีย) มากกว่าผู้ที่ประกอบอาชีพข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
และอาชีพยังมีความสัมพันธ์กับการเปิดรับสื่อเฉพาะกิจ  โดยพบว่า ผู้ที่ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชนมีการเปิดรับสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์การลดโลกร้อน ในโครงการ “คิดถุ๊ง คิดถุงฯ” 
มากกว่าผู้ที่ประกอบอาชีพนักศึกษา และข้าราชการ และผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของธุรกิจ มี
การเปิดรับสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์การลดโลกร้อน ในโครงการ “คิดถุ๊ง คิดถุงฯ” มากกว่าผู้ที่
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน เนื่องจากสื่อเฉพาะกิจมีข้อจ ากัดตรงที่เจาะกลุ่มเป้าหมายได้แค่
เพียงบางพ้ืนที่เท่านั้น และมีข้อจ ากัดเรื่องเวลาในการสื่อสารผ่านสื่ อเฉพาะกิจกับกลุ่มเป้าหมายที่
แตกต่างกันไป ส่วนสมมติฐานข้ออ่ืนไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรกับการเปิดรับ
สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์การลดโลกร้อนในโครงการ “คิดถุ๊ง คิดถุงฯ” ระหว่างด้านต่างๆ  

 สมมติฐานการศึกษาข้อที่ 2 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากร
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการลดโลกร้อนในโครงการ “คิดถุ๊ง คิดถุงฯ” แตกต่างกัน พบว่า เพศ 
สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความรู้แตกต่างกัน  อายุ อาชีพ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความรู้สึกแตกต่างกัน และสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีการ
กระท าแตกต่างกัน โดยอภิปรายได้ดังนี้ 
 เพศมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นด้านความรู้ พบว่า เพศชายมีความคิดเห็นในด้านความรู้
น้อยกว่าเพศหญิง  
 อายุมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นด้านความรู้สึก พบว่า ผู้ที่มีอายุ 40-50 ปี มีความคิดเห็น
ในด้านความรู้สึกดีกว่าผู้ที่มีอายุ 18-28 ปี  
 สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นด้านความรู้ และการกระท า พบว่า ผู้ที่โสด มี
ความคิดเห็นในด้านความรู้ ดีกว่าผู้ที่อยู่ด้วยกัน ยังไม่ได้แต่งงาน และแต่งงาน/มีบุตรแล้ว  และผู้ที่
แต่งงาน/มีบุตรแล้ว มีความคิดเห็นในด้านความรู้ดีกว่าผู้ที่อยู่ด้วยกัน ยังไม่ได้แต่งงาน และยังพบว่า ผู้
ที่อยู่ด้วยกัน ยังไม่ได้แต่งงาน และผู้ที่แต่งงาน/มีบุตรแล้ว มีความคิดเห็นในด้านการกระท าดีกว่าผู้ที่
โสด และผู้ที่เป็นหม้าย/หย่า มีความคิดเห็นในด้านการกระท าดีกว่าผู้ที่อยู่ด้วยกัน ยังไม่ได้แต่งงาน 
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อาชีพมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นด้านความรู้ และความรู้สึก พบว่า ผู้ที่เป็นนักศึกษามี
ความคิดเห็นด้านความรู้ดีกว่าแม่บ้าน/พ่อบ้าน และข้าราชการ และผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของ
ธุรกิจ มีความคิดเห็นด้านความรู้ดีกว่าแม่บ้าน/พ่อบ้าน และข้าราชการ และยังพบว่า ผู้ที่เป็นพนักงาน
บริษัทเอกชน มีความคิดเห็นด้านความรู้สึกดีกว่าแม่บ้าน /พ่อบ้าน ข้าราชการ และพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ  
 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นด้านความรู้ ด้านความรู้สึก พบว่า ผู้ที่มี
รายได้ระหว่าง 20,0001-30,000 บาทต่อเดือน มีความคิดเห็นในด้านความรู้น้อยกว่าผู้ที่มีรายได้ต่ า
กว่า 20,001 บาทต่อเดือน และผู้ที่มีรายได้ 30,001 – 50,000 บาทต่อเดือน และยังพบว่า ผู้ที่มี
รายได้ระหว่าง 20,0001-30,000 บาทต่อเดือน มีความคิดเห็นในด้านความรู้สึกดีกว่าผู้ที่มีรายได้
ระหว่าง 10,001-20,000 บาทต่อเดือน และผู้ที่มีรายได้ระหว่าง 40,001-50,001 บาทต่อเดือน มี
ความคิดเห็นในด้านความรู้สึกดีกว่าผู้ที่มีรายได้ระหว่าง 10,001-20,000 บาทต่อเดือน และผู้ที่มี
รายได้ระหว่าง 30,001-40,000 บาทต่อเดือน ส่วนสมมติฐานข้ออ่ืนไม่พบความสัมพันธ์ระหว่าง
ลักษณะทางประชากรกับการกับความคิดเห็นที่มีต่อการลดโลกร้อนในโครงการ “คิดถุ๊ง คิดถุงฯ” 
ระหว่างด้านต่างๆ 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
1. จากผลการศึกษาที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์การลด

โลกร้อนในโครงการ “คิดถุ๊ง คิดถุงฯ” ประเภทสื่อ ณ จุดขาย ได้แก่ ถุงพลาสติก ขนาดเล็กสุด เป็น
จ านวนน้อย เนื่องจากการโฆษณาท าเฉพาะเพียงแค่ถุงพลาสติกขนาดเล็กสุด 5”×12” เท่านั้น จึงควร
เพ่ิมการโฆษณาลงบนถุงพลาสติกทุกขนาดที่ใช้ส าหรับใส่สินค้าที่ร้าน 7-Eleven เนื่องจากถุงพลาสติก
ขนาดอ่ืนจะท าให้กลุ่มเป้าหมายมีโอกาสได้เห็นและได้รับรู้เพิ่มมากขึ้น 

2. จากผลการศึกษาที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์การลด
โลกร้อนในโครงการ “คิดถุ๊ง คิดถุงฯ” ประเภทสื่อบุคคล ได้แก่ ดารา เคยพูดถึงโครงการ “คิดถุ๊ง คิด
ถุงฯ” เป็นจ านวนน้อย เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาส่วนใหญ่มีอายุระหว่างระหว่าง 18-39 ปี 
ซึ่งอยู่ในวัยรุ่น และวัยท างาน ดังนั้น ควรเลือกใช้ศิลปินดาราที่อยู่ในช่วงอายุใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง 
เพ่ือที่จะสามารถสร้างอิทธิพลรวมถึงโน้มน้าวอารมณ์และความรู้สึกของกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวได้ ซึ่ง
อาจจะเป็นศิลปินหรือดาราที่ก าลังเป็นกระแสในช่วงเวลานั้นๆ 

3. จากผลการศึกษาที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์การลด
โลกร้อนในโครงการ “คิดถุ๊ง คิดถุงฯ” ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ ลงข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ “คิดถุ๊ง คิดถุงฯ” เป็นจ านวนน้อย เนื่องจากข่าวประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารใน
หนังสือพิมพ์เป็นข่าวหนักที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการลดโลกร้อน ท าให้ดูไม่น่าสนใจเท่าที่ควร  จึงควรเพ่ิม
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การลงโฆษณาที่มีสีสันและการออกแบบดูดีและทันสมัย เพ่ือดึงดูดให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความสนใจ เกิด
การรับรู้ และมีทัศนคติที่ดีต่อบริษัทในระยะยาว 

4. จากผลการศึกษาที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์การลด
โลกร้อนในโครงการ “คิดถุ๊ง คิดถุงฯ” ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ วิทยุ โฆษณาโครงการ “คิดถุ๊ง 
คิดถุงฯ” เป็นจ านวนน้อย เนื่องจากเป็นสปอตโฆษณาที่มีความยาวไม่ก่ีวินาที อาจท าให้กลุ่มเป้าหมาย
ฟังไม่ทัน จึงควรมีการเพ่ิมความถี่ในเปิด สปอตโฆษณาดังกล่าว และควรเพ่ิมบทพูดให้กับดีเจ รวมไป
ถึงการเลือกสถานีวิทยุที่ตรงกลุ่มเป้าหมายนิยมเปิดรับ เพ่ือสร้างการรับรู้ที่เพ่ิมมากข้ึน  

5. จากผลการศึกษาที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์การลด
โลกร้อนในโครงการ “คิดถุ๊ง คิดถุงฯ” ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ โทรทัศน์ ประกาศข่าว
ประชาสัมพันธ์โครงการ “คิดถุ๊ง คิดถุงฯ” เนื่องการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของข่าว อาจท าให้ดูไม่
น่าสนใจ และดูเพียงชั่วครู่ก็หายไป อาจท าให้กลุ่มเป้าหมายดูไม่ทัน จึงควรเพ่ิมการลงโฆษณาที่มีแสง 
สี เสียง ที่ดูดีและทันสมัย นอกจากจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัทแล้วยังช่วยดึงดูดให้
กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจ เกิดการรับรู้ และมีทัศนคติที่ดีต่อบริษัทในระยะยาวต่อไปอีกด้วย 

6. จากผลการศึกษาที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์การลด
โลกร้อนในโครงการ “คิดถุ๊ง คิดถุงฯ” ประเภทสื่ออินเทอร์เน็ต/ สื่อใหม/่ โซเซียลมีเดีย ได้แก่ เว็บไซต์ 
เฟซบุ้ค อินสตราแกรม ลงข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ “คิดถุ๊ง คิดถุงฯ” เป็นจ านวนน้อย เนื่องจากยัง
มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์อินเทอร์เน็ต/ สื่อใหม่/ โซเซียลมีเดีย ยังไม่เพียงพอ รวมถึงระยะเวลาใน
การโฆษณาสื่อดังกล่าวเพียงแค่ 1-3 เดือน จึงควรเพ่ิมการโฆษณาประชาสัมพันธ์อินเทอร์เน็ต/ สื่อ
ใหม่/ โซเซียลมีเดีย ผ่านโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร เพ่ิมขึ้น เพ่ือสร้างความสนใจ และ
สร้างการรับรู้ ให้กลุ่มเป้าหมายหันมาเปิดรับอินเทอร์เน็ต/ สื่อใหม่/ โซเซียลมีเดีย กันมากขึ้น ซึ่งจะ
ส่งผลต่อความคิดเห็นการลดโลกร้อนในโครงการฯ ตามมา 
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