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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเปิดรับและทัศนคติท่ีมีต่อประเด็นทางการส่ือสารในป้าย

ประชาสัมพนัธ์โครงการมหาวทิยาลยัรังสิตปลอดบุหร่ี เป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 394 คน วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือหาค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ียเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นปีท่ี 3 และเป็นนกั
ศึกษานิเทศศาสตร์ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่สูบบุหร่ี กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เคยเห็นป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการฯ โดย
เห็นป้ายประชาสัมพนัธ์เร่ือง “บุหร่ีท าร้ายเพื่อน” มากท่ีสุด โดยส่วนใหญ่ดูเฉพาะรูปภาพ เม่ืออ่านแลว้มีความเขา้ใจว่า
มหาวิทยาลยัรังสิตเป็นมหาวิทยาลยัสร้างเสริมสุขภาพและเป็นเขตปลอดบุหร่ี กลุ่มตวัอย่างมีความกลวัต่อปัญหา
สุขภาพ โดยภายหลังการรับข้อมูล คือ แนะน าเพื่อนให้ลด ละ เลิกบุหร่ี  กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติท่ี มีต่อป้าย
ประชาสมัพนัธ์โครงการฯ โดยรวมเห็นดว้ยมาก เม่ือพิจารณาพบวา่ 

ด้านเน้ือหาเห็นด้วยมากท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านการออกแบบ และด้านการเผยแพร่ ตามล าดับ ซ่ึงมี
รายละเอียด ดงัน้ี ดา้นเน้ือหา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติในเน้ือหาท่ีวา่ “ไฟท่ีจุดจะดบัคุณเอง” สะทอ้นถึงโทษของ
บุหร่ีทางดา้นสุขภาพไดต้รงความเป็นจริงมากท่ีสุด รองลงมาคือเน้ือหาในป้ายประชาสมัพนัธ์ มีแนวคิดท่ีชดัเจนในการ
น าเสนอ และเน้ือหาท่ีไดน้ าเสนอไดใ้จความ กระชบั อ่านแลว้เขา้ใจไดง่้าย ตามล าดบั  

ดา้นการออกแบบ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติต่อป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการมหาวิทยาลยัปลอดบุหร่ีมี
ขนาดใหญ่เพียงพอต่อการดึงดูดความสนใจไดดี้ มากท่ีสุด รองลงมาคือ การใชภ้าพบรรยากาศของผูสู้บบุหร่ีท่ีเพ่ือน
รังเกียจท าให้เขา้ถึงการไม่ยอมรับจากสงัคมไดช้ดัเจน และป้ายประชาสัมพนัธ์มีความคมชดั และมีสีสนัสวยงามในการ
อ่าน ตามล าดบั  
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ดา้นการเผยแพร่ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติต่อป้ายประชาสมัพนัธ์เร่ืองจุดติดตั้งป้ายประชาสมัพนัธ์ บริเวณ
อาคาร 4 มีความเหมาะสมต่อการมองเห็นมากท่ีสุด รองลงมาคือ ป้ายประชาสมัพนัธ์บริเวณอาคาร 10 มีความเหมาะสม
ต่อการมองเห็น และป้ายประชาสัมพนัธ์บริเวณจุดจอดรถระหว่างอาคาร 12 และอาคาร 15 มีความเหมาะสมต่อการ
มองเห็น ตามล าดบั 

 
ค ำส ำคญั: การเปิดรับ ทัศนคติ ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการมหาวิทยาลัยรังสิตปลอดบหุร่ี 

 
Abstract 

The purpose of this study was to investigate the exposure and attitude of students towards public relation 
billboards of a non-smoking project of Rangsit University. The quantitative research used a questionnaire as an 
instrument. The samples used in the study were 394 students of Rangsit University. The data were analysed using the 
computer to find out the number of percentage and standard deviation. The results showed that  
 The majority of the samplings was male. They were third year communication arts students who did not 
smoke. Most of the samplings used to notice the public relation billboards of a non-smoking project “Smoking 
damages Friends”. As the students read the information, they understood the project’s messages that Rangsit 
University was a health promotion university as well as had a smoke - free campus. The students were afraid of 
health problems caused by smoking and then suggested their friends to reduce and quit smoking respectively. 
 The samplings had a highly positive attitude towards the public relation boards of a non-smoking project. 
They mainly agreed with the content, followed by the design and the means of publication respectively. The details 
were as follows: 
 Content aspect: It was found that the samplings’ attitude towards the content “one lights, one damaged” 
could directly reflect the smoking’s damage on health. As for the content in the public relations board, it had a 
precise concept of presentation. Moreover, the content was concise as well as easy to understand and to read.   
 Designing aspect: The samplings had a positive attitude towards the public relations board of the non - 
smoking project of Rangsit University in terms of the appropriate size of the board that could greatly draw attention. 
The picture showing about the smoker who was being disgusted by his friends, could clearly convey the 
unacceptable person from the society. In addition, the board was clear and colourful to read.   
 Publication aspect: The samplings had a positive attitude towards the location of the public relations board. 
The area of the building 4 was the most suitable for noticing. The area of the building 10 was secondly suitable for 
noticing and followed by the areas of the building 12 and 15 respectively. 
 
Keywords: Exposure, Attitude, Billboards, Rangsit University smoke-free project 
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1. บทน า 
 มหาวิทยาลยัรังสิตเป็นมหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย ก่อตั้งข้ึนเม่ือ ปี พ.ศ. 2528  เปิดสอนหลากหลาย
หลกัสูตร ทั้งในระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในปี พ.ศ. 2553 มหาวทิยาลยัรังสิตไดรั้บการสนบัสนุน
จากส านักงานส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการด าเนินโครงการพฒันามหาวิทยาลยัรังสิตสู่การเป็นมหาวิทยาลยัสร้าง
เสริมสุขภาพ (RSU HEALHTY CAMPUS) ซ่ึงนับเป็นมหาวิทยาลยัเอกชนแห่งแรกท่ีจัดท าโครงการดังกล่าว เพ่ือ
ส่งเสริมในด้านสุขภาพรวม ทั้งการส่งเสริมความรู้ ของชุมชน ทั้งในและโดยรอบมหาวิทยาลยัรังสิต เน้นปรับปรุง
มหาวิทยาลยัรังสิตให้เอ้ือต่อสุขภาพท่ีดี โดยปรับวิถีชีวติของนกัศึกษาและอาจารย ์พฒันาองคค์วามรู้ดา้นสุขภาพให้มี
หลกัสูตรการเรียนการสอนและกิจกรรมท่ีจะเป็นท่ีพ่ึงของสังคม ปรับปรุงบริการสุขภาพ โดยนักศึกษา อาจารย ์และ
บุคลากรทุกคน จะตอ้งไดรั้บบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพและเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่สังคม มหาวิทยาลยัรังสิตมีนโยบาย
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 7 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การลด ละ เลิก บุหร่ี สุรา และส่ิงเสพติด 2) อาหารและโภชนาการ
ปลอดภยั 3) การป้องกนัอุบติัเหตุจากจราจร  4) การออกก าลงักายและการเล่นกีฬาเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ 5) ความรัก
เพศสัมพันธ์ท่ีปลอดภัย 6) การพัฒนาจิต การแก้ไขปัญหาทางจิตใจ 7) การปรับตัวทางสังคม และการพัฒนา
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการสร้างเสริมสุขภาพ (รัชพร ยาวไิชย, 2559) 
 ในการด าเนินงานเก่ียวกับการเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพและการด าเนินงานโดยการผ่าน
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร การท ากิจกรรมการเรียนการสอน การศึกษาวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม                      
ซ่ึงกลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ อาจารย ์นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลยั เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีรวมทั้งมหาวทิยาลยัมีส่ิงแวดลอ้มท่ีดีตามนโยบายมหาวทิยาลยัรังสิต สู่การเป็นมหาวิทยาลยัสร้างเสริมสุขภาพ
ต่อไป ซ่ึงตามนโยบายของทางมหาวิทยาลยัท่ีมีการใหค้วามส าคญัในเร่ืองของสุขภาพของนกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยู ่ณ 
ปัจจุบนัจึงไดมี้การคิดริเร่ิมท่ีจะจดัตั้งเป็นมหาวิทยาลยัสร้างเสริมสุขภาพข้ึนเน่ืองจากมีนักศึกษาบางส่วนท่ีมีการพกั
อาศัยอยู่ภายในมหาวิทยาลยัเป็นจ านวนมาก และการปรับตวัให้อยู่ในสภาพสังคมปัจจุบันนั้นจ านวนผูสู้บบุหร่ีมี
มากกวา่จ านวนผูท่ี้ไม่สูบบุหร่ี ท าให้การอยูร่่วมกนันั้นเป็นไปไดอ้ยา่งล าบากและอีกปัจจยัหน่ึง คือ จ านวนผูเ้สียชีวิต
จากโรคมะเร็งนั้ นมีมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นเพราะจากการสูบบุหร่ีโดยตรงและการรับควนัจากบุหร่ีมือสอง ท าให้
มหาวิทยาลยัไดเ้ห็นความส าคญัในจุดน้ีจึงไดมี้การจดัตั้งเป็นมหาวิทยาลยัสร้างเสริมสุขภาพน้ีข้ึน (โครงการพฒันา
มหาวทิยาลยัรังสิตสู่การเป็นมหาวทิยาลยัสร้างเสริมสุขภาพ, 2553) 
 ดงันั้น มหาวิทยาลยัรังสิตไดมี้นโยบายสนับสนุนการรณรงค์เลิกบุหร่ีเพ่ือเขา้สู่การเป็นมหาวิทยาลยัสร้าง
เสริมสุขภาพ (Healthy Campus) หรือ มหาวิทยาลยัปลอดบุหร่ี โดยจดัตั้งคลินิกฟ้าใส มีหนา้ท่ีในการให้ค  าปรึกษาใน
การเลิกบุหร่ีและดูแลส าหรับผูท่ี้ตอ้งการท่ีจะเลิกบุหร่ีในระยะยาว เพ่ือเป็นให้เกิดความตระหนักในโทษ และพิษภยั
ของบุหร่ีท่ีมีผลต่อสุขภาพในระยะยาว เพ่ือเป็นการลดปริมาณจ านวนผูสู้บบุหร่ี โดยจะมีการก าหนดเชิงนโยบายให้
มหาวิทยาลยัรังสิตเป็นมหาวิทยาลยัปลอดบุหร่ี ซ่ึงมหาวิทยาลยัรังสิตเป็นมหาวิทยาลยัเอกชนแห่งแรกท่ีไดมี้การเขา้
ร่วมโครงการมหาวทิยาลยัสร้างเสริมสุขภาพ 
 จากการศึกษางานวิจยัของประภสัสรา สุวรรณทศัน์ (2555) ซ่ึงไดว้ิจยั “เร่ืองการเปิดรับและความพึงพอใจ
ของนกัศึกษาท่ีมีต่อป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการมหาวทิยาลยัรังสิตปลอดบุหร่ี” ท าใหเ้ขา้ใจในเบ้ืองตน้วา่ ส่ือป้ายประ
สัมพันธ์กลางแจ้งนั้ นสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยได้ และเกิดความเข้าใจต่อการท่ี

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2528
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มหาวิทยาลยัมีแนวทางในการเป็นมหาวทิยาลยัรังสิตปลอดบุหร่ี โดยท่ีท่ีส่ือดงักล่าวน้ีสามารถโนม้นา้วใจต่อผูรั้บสาร
ในการน าเสนอข้อมูลไปแนะน าให้เพ่ือนเลิกสูบบุหร่ีได้ นอกจากน้ี งานวิจัยของสรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์ (2561)          
เร่ือง ประเด็นทางการส่ือสารในการออกแบบส่ือรณรงคเ์พื่อการประสมัพนัธ์โครงการมหาวทิยาลยัรังสิต ซ่ึงผลการวจิยั
พบวา่ 1) ปัจจยัของการเร่ิมตน้สูบบุหร่ี จะเร่ิมในช่วงวยัรุ่น ซ่ึงเป็นช่วงอายท่ีุตอ้งการการยอมรับจากสังคมเพ่ือน และ
การตอ้งการแสดงความเป็นผูใ้หญ่ มีความอยากรู้อยากลอง สร้างความท้าทาย ความเท่ ตอ้งการความมัน่ใจ การมี
พฤติกรรมในการสูบบุหร่ีจึงท าให้ดูเป็นผูใ้หญ่ข้ึน 2) ปัจจยั ของการเลิกบุหร่ีของผูสู้บบุหร่ี ไดแ้ก่ 2.1) ปัจจยัในดา้น
ของสุขภาพ การสูบบุหร่ีท่ีติดต่อกนัมา เป็นเวลานาน ท าให้ผูสู้บบุหร่ีมีปัญหาในดา้นของสุขภาพ 2.2) ปัจจยัในดา้น
ของสภาพแวดลอ้ม การท างาน ในสงัคมของการท างานท่ีมหาวิทยาลยัรังสิต มีการรณรงคเ์ก่ียวกบับุหร่ี และจ ากดัพ้ืนท่ี
ของการสูบบุหร่ีในสงัคมของการท างานสูบบุหร่ีไดย้ากข้ึน 2.3) ปัจจยัในดา้นสงัคมการท างานและครอบครัว ไม่อยาก
เป็นตวัอยา่งท่ีไม่ดี และไม่อยากเป็นท่ีน่ารังเกียจของสงัคม 2.4) ปัจจยัในดา้นของเศรษฐกิจ ดว้ยเหตุท่ีราคาบุหร่ีแพงข้ึน 
จากขอ้มูลวิจยัขา้งตน้ จึงได้มีการพฒันาสู่การผลิตส่ือประชาสัมพนัธ์โครงการมหาวิทยาลยัปลอดบุหร่ีเพื่อใช้ในปี
การศึกษา 2561 ข้ึน โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือเป็นการรณรงค์ให้บุคลากร และนักศึกษาได้เกิดความเขา้ใจว่า
สถาบนัอุดมศึกษาเป็นสถานท่ีปลอดบุหร่ี 2) เพ่ือให้เกิดความรู้ และความตระหนกัในพิษภยับุหร่ี 3) เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือ ในการท าให้มหาวิทยาลยัรังสิตเป็นมหาวิทยาลยัปลอดบุหร่ี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ 1) อาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี
มหาวทิยาลยัรังสิต 2) นกัศึกษามหาวทิยาลยัรังสิต โดยไดจ้ดัท าจ านวน 3 ป้าย ซ่ึงมีการด าเนินการเผยแพร่ตั้งแต่วนัท่ี 20 
สิงหาคม พ.ศ.2561 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 ภาพแนวคิดโทษของบุหร่ีดา้นสุขภาพ 
 

 แนวคิดของป้าย แสดงถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ี บ่งบอกถึงลักษณะของปอดของผู ้ท่ีสูบบุหร่ีป้าย
ประชาสัมพนัธ์มีลกัษณะสีด า มีตวัอกัษรสีขาวและแดง โดยมีขอ้ความว่า “ไฟท่ี คุณจุด จะดบัคุณเอง” ขนาด 5 x 2.5 
เมตร จุดติดตั้ง คือ ระหวา่งบริเวณอาคารรังสิตประยรูศกัด์ิและอาคารดิจิตอลมลัติมีเดียคอมเพลก็ซ์ 
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รูปที่ 2 ภาพแนวคิดโทษของบุหร่ีต่อค่าใชจ่้าย 
 

 แนวคิดของป้าย แสดงถึงผลกระทบเศรษฐกิจทางดา้นการเงินของผูท่ี้สูบบุหร่ี ป้ายประชาสมัพนัธ์มีลกัษณะสี
เทา มีตวัอกัษรสีด าและแดง โดยมีขอ้ความวา่ “ฆ่าตวัเอง ดว้ยค่าบุหร่ี” ขนาด 4.8 x 2.4 เมตร จุดติดตั้งคือ บริเวณขา้ง
อาคารคณะรังสีเทคนิคและอาคารจอดรถ 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 ภาพแนวคิดโทษของบุหร่ีต่อสงัคม 
 

 แนวคิดของป้าย แสดงถึงการอยูร่่วมกนัในสงัคมของวยัรุ่นท่ีสูบบุหร่ีในปัจจุบนัป้ายประชาสมัพนัธ์มีลกัษณะ
สีด าและเทา มีตวัอกัษรสีขาวและแดง โดยมีขอ้ความวา่ “บุหร่ีท าร้ายเพื่อน” ขนาด 4.8 x 2.4 เมตร จุดติดตั้งคือ บริเวณ
หน้าอาคารวิทยาศาสตร์การแพทยป์ระสิทธ์ิ อุไรรัตน์โดยป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการฯ ทั้ง 3 ป้ายนั้น มีการก าหนด
ตวัอกัษรในรูปแบบฟ้อนท ์RSU และใชสี้ขาว สีด า และสีแดง เพ่ือง่ายต่อการอ่านขอ้ความ 
 จากการท่ีส่ือดงักล่าวน้ีไดด้ าเนินการเผยแพร่ตามแนวนโยบายของการเป็นมหาวิทยาลยัปลอดบุหร่ี การวิจยั
คร้ังน้ีผูว้ิจยั ไดเ้ล็งเห็นปัญหาของการสูบบุหร่ีจึงเป็นประเด็นส าคญัในการด าเนินโครงการของการเป็นมหาวิทยาลยั
สร้างเสริมสุขภาพ ดว้ยเหตุผลน้ีผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาในเร่ืองการเปิดรับและทศันคติของนกัศึกษาท่ีมีต่อป้าย
ประชาสมัพนัธ์โครงการมหาวทิยาลยัรังสิตปลอดบุหร่ี ประจ าปีการศึกษา 2561 ซ่ึงการศึกษาในคร้ังน้ีจะท าใหไ้ดท้ราบ
ถึงการเปิดรับและทศันคติของนกัศึกษาท่ีมีต่อส่ือประชาสมัพนัธ์โครงการมหาวทิยาลยัปลอดบุหร่ีไดเ้ป็นอยา่งดี เพ่ือน า
ผลการศึกษาท่ีไดไ้ปเป็นฐานขอ้มูลในการสนับสนุนการผลิตส่ือประชาสัมพนัธ์ของโครงการให้เกิดประสิทธิภาพใน
การเผยแพร่ และน าผลของการด าเนินงานคร้ังน้ีไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาและปรับปรุงการท างานในคร้ังต่อไป 
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2. วตัถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือศึกษาการเปิดรับของนักศึกษามหาวิทยาลยัรังสิตท่ีมีต่อป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการมหาวิทยาลยั
รังสิตปลอดบุหร่ี 
 2.2 เพื่อศึกษาทศันคติของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรังสิตท่ีมีต่อป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการมหาวิทยาลยัรังสิต
ปลอดบุหร่ี 
 
3. อุปกรณ์และวธีิการ / วธีิด าเนินการวจิยั 
 การวิจัยน้ี เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยผูว้จิยัไดก้ าหนดระเบียบวธีิการวจิยั 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 
 ประชากรในการศึกษาการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัศึกษา ไดแ้ก่ นักศึกษามหาวิทยาลยัรังสิตระดบัปริญญาตรี ทุก
คณะ ซ่ึงก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 1/2561 มีจ านวน 25,603 คน (ส านกังานทะเบียน, 2561) 
 การวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร ของ Taro Yamane (1973) (อ้างถึงในประคอง    
กรรณสูต, 2528) โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และความผิดพลาดจากการสุ่มตวัอย่างมีไม่เกินร้อยละ 5 ดงันั้น
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี จ านวน 394 คน 
 3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 การวิจยัคร้ังน้ี ใชเ้คร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถามท่ีผูว้ิจัยสร้างข้ึนเอง แบบสอบถาม
ปลายปิด (Close - ended Questionnaire) โดยจดัล าดบัเน้ือหาแบบสอบถามใหค้รอบคลุมขอ้มูลท่ีตอ้งการ โดยแบ่งเป็น 
3 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนตวัของนกัศึกษามหาวทิยาลยัรังสิต 
 ตอนท่ี 2 การเปิดรับข่าวสารของนกัศึกษามหาวทิยาลยัรังสิตท่ีมีต่อป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการมหาวทิยาลยั
รังสิตปลอดบุหร่ี 2561 
 ตอนท่ี 3 ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลยัรังสิตท่ีมีต่อป้ายประชาสัมพนัธ์ โครงการมหาวิทยาลยัรังสิต
ปลอดบุหร่ี 2561 
 3.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 ผูว้จิยัเก็บขอ้มูล โดยใชแ้บบสอบถามและผูว้จิยัน าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมดว้ยตนเอง แบบสอบถามไป
เก็บท่ีบริเวณภายในของมหาวทิยาลยัรังสิต และรอรับแบบสอบถามกลบัคืน โดยท าการเก็บรวมรวบแบบสอบถามกบั
กลุ่มนกัศึกษามหาวทิยาลยัรังสิตท่ีลงทะเบียนในปีการศึกษา 1/2561 โดยมีผูช่้วยวจิยัในคร้ังน้ี จ านวน 2 คน คือ นางสาว
สรวรรณ อุตสาห์การ และนางสาวศิริพร ยอดศิริ ซ่ึงการเก็บขอ้มูลคร้ังน้ีผูว้ิจัยใช้เวลาในการเก็บขอ้มูลประมาณ 2 
สปัดาห์ ตั้งแต่ วนัท่ี 21 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 รวมเป็นระยะเวลา 2 สปัดาห์ 
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4. ผลการวจิยั 
 การวจิยัคร้ังน้ี สามารถสรุปผลการวจิยั แบ่งเป็น 4 ตอน ไดแ้ก่ 
 ตอนท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์   
 กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง ก าลงัศึกษาชั้นปีท่ี 3 มากท่ีสุด รองลงมา คือ ชั้นปีท่ี 4 และชั้นปีท่ี 2 
กลุ่มตวัอย่างก าลงัศึกษาอยู่วิทยาลยันิเทศศาสตร์ มากท่ีสุด รองลงมา คือ คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิทยาศาสตร์ กลุ่ม
ตวัอยา่ง มีพฤติกรรมไม่สูบบุหร่ีมากกวา่สูบบุหร่ี ตามล าดบั 

ตอนท่ี 2 การเปิดรับข่าวสารของนักศึกษามหาวิทยาลยัรังสิตท่ีมีต่อป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการมหาวิทยาลยั
รังสิตปลอดบุหร่ี  
 จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างเคยพบเห็นป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการมหาวิทยาลยัรังสิตปลอดบุหร่ี 
2561 ป้ายท่ี 3 “บุหร่ีท าร้าย เพื่อน” มากท่ีสุด  ร้อยละ 64.12 รองลงมา คือ ป้ายท่ี 1 “ไฟท่ีคุณจุด จะดับคุณเอง”               
ร้อยละ 19.28 และป้ายท่ี 2 “ฆ่าตัวเอง ด้วยค่าบุหร่ี” ร้อยละ 16.60 กลุ่มตัวอย่างมีลักษณะการอ่านโดยดูเฉพาะรูป       
มากท่ีสุด ร้อยละ 38.83 รองลงมา คือ อ่านผ่าน ๆ ร้อยละ 36.80 และอ่านเน้ือหา และดูรูปภาพทั้งหมด ร้อยละ 24.37 
กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจข่าวสารของโครงการท่ีแสดงเน้ือหาเก่ียวกับการแจ้งให้ทราบว่ามหาวิทยาลัยรังสิต            
เป็นมหาวทิยาลยัสร้างเสริมสุขภาพ และเป็นเขตปลอดบุหร่ี มากท่ีสุด ร้อยละ 30.93 รองลงมา คือ การสูบบุหร่ีสามารถ
ท าร้ายและเป็นท่ีรังเกียจของเพ่ือนได ้ร้อยละ 27.26 และบุหร่ีมีผลร้ายต่อสุขภาพ และมีอนัตรายต่อชีวิต ร้อยละ 18.22 
กลุ่มตวัอยา่งไดรั้บขอ้มูลจากป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการแลว้ เกิดความกลวัต่อปัญหาสุขภาพท่ีมาจากการสูบบุหร่ี 
มากท่ีสุด ร้อยละ 45.43 รองลงมา คือ การสูบบุหร่ีไม่เป็นท่ียอมรับจากสังคมในมหาวิทยาลยัรังสิต ร้อยละ 41.37 และ
ท าให้ได้ทราบว่าการสูบ บุห ร่ีมีผลต่อค่าใช้จ่ ายในชีวิตประจ าว ัน  ร้อยละ 12.44  และเม่ือ รับ รู้ข้อมูลจาก                       
ป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการแลว้ แนะน าเพื่อนให้ลด ละ เลิก บุหร่ี มากท่ีสุด ร้อยละ 56.85 รองลงมา คือ ไม่คิดจะสูบ
บุหร่ีร้อยละ 31.47 และเลิกสูบบุหร่ี ร้อยละ 7.36 ตามล าดบั 
 ตอนท่ี 3 ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลยัรังสิตท่ีมีต่อป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการมหาวิทยาลยัรังสิต
ปลอดบุหร่ี  
 จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติท่ีมีต่อป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการมหาวิทยาลยัรังสิตปลอด
บุหร่ี โดยรวมเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมาก ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.21 ซ่ึงสามารถน าเสนอแต่ละดา้นไดด้งัน้ี 
 ดา้นเน้ือหา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.24 เม่ือพิจารณาโดยละเอียด 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยมากท่ีสุด ในเร่ือง เน้ือหาท่ีวา่ “ไฟท่ีคุณจุดจะดบัคุณเอง” สะทอ้นถึงโทษของบุหร่ีทางดา้น
สุขภาพไดต้รงกบัความเป็นจริง อยูใ่นระดบัมาก ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.27 รองลงมา คือ เน้ือหาในป้ายประชาสมัพนัธ์มีแนวคิด
ท่ีชดัเจนในการน าเสนอ และเน้ือหาท่ีไดน้ าเสนอไดใ้จ ความกระชบั อ่านแลว้เขา้ใจไดง่้าย อยูใ่นระดบัมาก ดว้ยค่าเฉล่ีย
เท่ากนั คือ 4.26 และเน้ือหาในป้ายประชาสมัพนัธ์มีความครอบคลุมในดา้นต่าง ๆ ของการเป็นมหาวทิยาลยัปลอดบุหร่ี 
อยูใ่นระดบัมาก ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.25 ตามล าดบั 
 ดา้นการออกแบบ พบว่า กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.23 เม่ือพิจารณาโดย
ละเอียด พบว่า กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยมากท่ีสุด ในเร่ือง ป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการฯ มีขนาดท่ีใหญ่เพียงพอต่อการ
ดึงดูดความสนใจไดดี้ อยู่ในระดบัมาก ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.43 รองลงมา คือ การใชภ้าพบรรยากาศของผูสู้บบุหร่ีท่ีเพื่อน
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รังเกียจท าให้เห็นถึงการไม่ยอมรับทางสังคมไดช้ัดเจน อยู่ในระดบัมาก ด้วยค่าเฉล่ีย 4.24 และป้ายประชาสัมพนัธ์
โครงการฯ มีความคมชดัและมีสีสนัสวยงามในการอ่าน อยูใ่นระดบัมาก ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.22 ตามล าดบั 

ดา้นการเผยแพร่ พบว่า กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยโดยรวม อยู่ในระดบัมาก ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.16 เม่ือพิจารณาโดย
ละเอียด พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยมากท่ีสุด ในเร่ือง จุดติดตั้งป้ายประชาสัมพนัธ์บริเวณ อาคาร 4 มีความเหมาะสม
ต่อการมองเห็นมากท่ีสุด อยูใ่นระดบัมาก ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.39 รองลงมา คือ จุดติดตั้งป้ายประชาสัมพนัธ์บริเวณ อาคาร 
10 อยูใ่นระดบัมาก ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.05 และป้ายประชาสมัพนัธ์บริเวณ จุดจอดรถระหวา่งอาคาร 12 และอาคาร 15 อยูใ่น
ระดบัมาก ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.04 ตามล าดบั 
 
5. การอภิปรายผล 
 ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการเปิดรับป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการมหาวิทยาลยัรังสิตปลอด
บุหร่ีผู ้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ป้ายประชาสัมพันธ์ท่ีมีการออกแบบท่ีมีความโดดเด่น และเป็นการออกแบบท่ี
เปรียบเสมือนจริงไดน้ั้น สามารถดึงดูดความสนใจแก่ผูท่ี้พบเห็นและผ่านไปมาและเป็นภาวะจ ายอมท่ีจะตอ้งมองส่ิง
เหล่านั้น ซ่ึงมาจากปัจจยัในการเปิดรับ ไดแ้ก่ ความโดดเด่นของป้ายท่ีอยูใ่นจุดท่ีพบเห็นไดง่้าย ท าให้ผูรั้บสารเกิดการ
สังเกตได้ง่ายข้ึน จุดติดตั้ งป้ายเป็นจุดท่ีมีนักศึกษาพบเห็นได้อย่างชัดเจน สอดคล้องแนวความคิดของนัดดา            
เนตรรัตนะ (2539) กล่าววา่ ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดในการออกแบบสารประชาสัมพนัธ์ผ่านป้ายประชาสัมพนัธ์กลางแจง้คือ
การมองเห็นได้ชัดเจนซ่ึงในท่ีน้ี หมายถึงการโฆษณาจะเป็นเป้าสายตาท่ีปรากฏออกมาจากส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ ท่ี
ประกอบอยู่บริเวณนั้นขนาดจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีจะเป็นเป้าสายตาแก่ผูท่ี้ผ่านไปผ่านมาไดข้นาดจึงเป็นคุณลกัษณะท่ี
ส าคญัในการสร้างสรรคอ์อกแบบประชาสมัพนัธ์ผา่นป้ายประชาสมัพนัธ์ผา่นป้ายประชาสมัพนัธ์กลางแจง้เพราะขนาด
ท่ีใหญ่จะเป็นส่ิงเร้าท่ีดีดึงดูดความสนใจช่วยใหจ้ดจ าไดง่้ายทนทานยิง่กวา่ส่ิงเร้าขนาดเลก็อีกทั้งสามารถมองเห็นไดใ้น
ระยะไกล นอกจากขนาดของป้ายแลว้ ตวัอกัษรท่ีใชป้ระกอบในช้ินงานควรมีขนาดใหญ่พอท่ีจะมองเห็นและอ่านได้
ชดัเจนดว้ย และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ยพุา สุภากุล (2540) ท่ีกล่าววา่ ผูท่ี้รับสารจะเลือกเปิดรับส่ือตามคุณลกัษณะ
เฉพาะของส่ือซ่ึงมีผลต่อการเลือกส่ือของผูรั้บสาร โดยสามารถเลือกส่ือท่ีตนสะดวก 
 กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติเห็นดว้ยมากท่ีสุดในประเด็นของเน้ือหา พบวา่ มีแนวคิดท่ีชดัเจนในการน าเสนอ และ
เน้ือหาท่ีไดน้ าเสนอไดใ้จความ กระชบั อ่านแลว้เขา้ใจง่าย และในเน้ือหาท่ีมีความครอบคลุมในดา้นต่าง ๆ ของการเป็น
มหาวิทยาลยัปลอดบุหร่ี เพราะป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการมหาวิทยาลยัรังสิตปลอดบุหร่ี เน้นประเด็นท่ีตอ้งการ
น าเสนอเท่านั้นจึงมีเน้ือหาการน าเสนอจึงมีเน้ือหาในการน าเสนอไม่มากและตอ้งการให้กลุ่มตวัอยา่งเกิดความเขา้ใจ
ทนัทีท่ีพบเห็น ดงันั้น การน าเสนอจึงเป็นเพียงขอ้ความสั้น ๆ เพ่ือเกิดการจดจ าซ่ึงสอดคลอ้งแนวความคิดของนัดดา 
เนตรรัตนะ (2539) กล่าววา่ ขอ้ความโฆษณาประชาสมัพนัธ์ในส่ือกลางแจง้จะเป็นส่วนท่ีนอ้ยท่ีสุดลกัษณะท่ีส าคญัของ
ขอ้ความคือตอ้งสั้นรวบรัดค าและวลีตอ้งสั้นและไม่ใชค้  าฟุ่ มเฟือยซ่ึงเป็นจ านวนค าท่ีผูผ้า่นไปผา่นมาสามารถอ่านไดใ้น
ระยะอนัสั้นใชค้  าง่าย ๆ กระชบัไดใ้จความไม่ใชค้  าเทคนิคท่ียากแก่การเขา้ใจ และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Mcguire 
(1975) (อา้งถึงในดารณี มากฤทธ์ิ, 2553) ท่ีอธิบายวา่ การส่ือสารเพื่อเปล่ียนแปลงทศันคติ ประกอบไปดว้ยขั้นตอนของ
กระบวนการให้ขอ้มูลท่ีกลุ่มเป้าหมายจะไดรั้บและมีผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมาย เป็นส่วนประกอบท่ีใชใ้นการสร้าง
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แบบการส่ือสาร ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านทัศนคติและการกระท า คือ ปัจจัยทางด้านสาร ประกอบไปด้วย
ลกัษณะการเร้าอารมณ์ของสาร รูปแบบ ปริมาณของสาร 
 กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติเห็นดว้ยมากท่ีสุดดา้นรูปแบบ พบว่า ภาพท่ีใชส้ามารถส่ือความหมายของโครงการ
มหาวิทยาลยัรังสิตปลอดบุหร่ีและโทษท่ีเกิดจากบุหร่ีไดอ้ย่างชดัเจน โดยเฉพาะป้ายบริเวณอาคาร 4 ท่ีมีการใชภ้าพ
บรรยากาศของผูสู้บบุหร่ีท่ีเพ่ือนรังเกียจท าใหเ้ห็นถึงการไม่ยอมรับทางสังคมไดช้ดัเจน และในส่วนของการออกแบบ
ขนาดป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการมหาวิทยาลยัรังสิตปลอดบุหร่ี มีขนาดท่ีใหญ่เพียงพอต่อการดึงดูดความสนใจไดดี้
โดยกลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยมากท่ีสุด กบัป้ายประชาสมัพนัธ์ท่ีมีขนาดใหญ่ นอกจากจะดึงดูดความสนใจแลว้นั้น 
ป้ายประชาสัมพันธ์ยงัสามารถสอดแทรกการรณรงค์ได้อย่างลงตัวแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจท่ีมีต่อโครงการ
มหาวิทยาลยัรังสิตปลอดบุหร่ีนักศึกษาสามารถเขา้ใจความหมายของภาพท่ีเก่ียวกบัผลกระทบของการสูบบุหร่ีซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของศศิธร เหรียญเสาวภาคย ์(2541) ท่ีวา่การสร้างสรรคผ์า่นการออกแบบป้ายประชาสัมพนัธ์ให้
ไดผ้ลดีตอ้งมีความชดัเจนไม่วา่ดว้ยภาพหรือค าพูดสารโฆษณาท่ีมีรายละเอียดมากไม่เหมาะกบัส่ือป้ายประชาสมัพนัธ์
และตอ้งให้กลุ่มเป้าหมายสะดุดตามากยิ่งข้ึนโดยการมีขนาดป้ายท่ีใหญ่เหมาะสมกบัสถานท่ี หรืออาจจะใชเ้ทคนิค
พิเศษช่วยสร้างสีสนัใหก้บับิลบอร์ดหรือถา้ตอ้งการใชป้้ายโฆษณาเป็นป้ายบอกทางไปสถานท่ีก็ท าไดเ้ช่นกนั 
 กลุ่มตวัอย่างมีทัศนคติความเห็นด้วยมากท่ีสุดในประเด็นเก่ียวกับจุดติดตั้งป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ
มหาวทิยาลยัรังสิตปลอดบุหร่ีจุดติดตั้งป้ายอาคารวทิยาศาสตร์การแพทยป์ระสิทธ์ิอุไรรัตน์ (อาคาร 4) และจุดติดตั้งป้าย
ประชาสัมพนัธ์บริเวณอาคารคณะรังสีเทคนิคและอาคารจอดรถ (อาคาร 10) และจุดติดตั้งป้ายประชาสัมพนัธ์ระหวา่ง
อาคารรังสิตประยรูศกัด์ิและอาคารดิจิตอลมลัติมีเดียคอมเพลก็ซ์ (ระหวา่งอาคาร 12 และ 15) เน่ืองจากเลือกใชส่ื้อและ
ใชส้ถานท่ีเผยแพร่ได้อย่างเหมาะสม เพราะป้ายติดตั้งบริเวณจุดท่ีสามารถพบเห็นได้ชดัของมหาวิทยาลยัและเป็น
บริเวณท่ีมีรถผ่านและง่ายต่อการพบเห็นรวมถึงการอ่านขอ้มูลท่ีอยูใ่นป้ายประชาสมัพนัธ์ เป็นท าเลท่ีเหมาะกบัสมท่ีจะ
ติดป้ายประชาสมัพนัธ์สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ อรชา ส่ือสุวรรณ (2543) กล่าววา่ คือ ป้ายประชาสมัพนัธ์มีขนาดใหญ่
กวา่ส่ืออ่ืน ๆ อีกทั้งท าเลท่ีมีคนมีโอกาสเห็นไดเ้ยอะและถูกบงัคบัใหเ้ห็นดว้ยสายตา ดว้ยภาพท่ีปรากฏ 
 
6. บทสรุป 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง การเปิดรับและทัศนคติของนักศึกษาท่ีมีต่อป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการมหาวิทยาลยั
รังสิตปลอดบุหร่ีโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปิดรับของนักศึกษามหาวิทยาลยัรังสิตท่ีมีต่อป้ายประชาสัมพนัธ์
โครงการมหาวิทยาลัยรังสิตปลอดบุห ร่ีและเพ่ื อ ศึกษาทัศนคติของนัก ศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ท่ี มีต่ อ                         
ป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการมหาวิทยาลยัรังสิตปลอดบุหร่ี  ทั้ ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเน้ือหา ด้านการออกแบบ และ             
ดา้นเผยแพร่ ของโครงการซ่ึงสามารถสรุปขอ้เสนอแนะทัว่ไป และขอ้เสนอแนะส าหรับงานวจิยัในอนาคตได ้ดงัน้ี 
 6.1 ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 
 1. จากผลการวิจยั ในดา้นเน้ือหา พบว่า ป้ายประชาสัมพนัธ์ท่ีน าเสนอเน้ือหาท่ีวา่ “ฆ่าตวัเองดว้ยค่าบุหร่ี” เป็น
เน้ือหากลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยน้อยท่ีสุด อาจจะมีการน าเสนอเน้ือหาเก่ียวกับเร่ืองเศรษฐกิจของผูท่ี้สูบบุหร่ีในประเด็น
ค่าใชจ่้ายในการซ้ือบุหร่ี ซ่ึงอาจจะตอ้งน าเสนอเน้ือหาเพ่ิมเติมให้ชดัเจนยิ่งข้ึน เช่น ราคาบุหร่ีท่ีมีราคาสูง ค่าใชจ่้ายบุหร่ีเม่ือ
เปรียบเทียบกบัส่ิงของท่ีจ าเป็นในชีวติประจ าวนั ค่าใชจ่้ายในการซ้ือบุหร่ีกบัค่ารักษาพยาบาลของผูป่้วยโรคบุหร่ี เป็นตน้ 
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7. กติตกิรรมประกาศ 
 ผูว้ิจัยขอขอบพระคุณ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์ อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์           
ดร.พงศ์ภทัร อนุมติัราชกิจ ประธานกรรมการประเมินผลปริญญานิพนธ์ ผูช่้วยศาสตราจารยธิ์ราภรณ์ กล่ินสุคนธ์ 
กรรมการประเมินผลปริญญานิพนธ์ ส าหรับค าช้ีแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวจิยัคร้ังน้ี 
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