
การพัฒนาชุดส่ือประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลิกเล่นการพนันสำหรับนักเรียน
มัธยมปลายในกรุงเทพมหานคร 

 

สายฟ้า บริสุทธิ์กุล 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพมิพ์แขนงออกแบบสิง่พิมพ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาแนวทางการออกแบบพัฒนาชุดสื่อประชาสัมพันธ์

รณรงค์การเลิกเล่นการพนันสำหรับนักเรียนมัธยมปลายในกรุงเทพมหานคร และศึกษาความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลิกเล่นการพนัน โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งน้ี เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในเขตกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น 3 เขต คือ 1) นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายเขตบางรัก 2) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายเขตสาทร 3) นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายเขตบางกอกใหญ่ โดยผู้วิจัยได้รวบรวมเก็บข้อมูลประเด็นสำคัญต่างๆที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการพนันทุกชนิด เพื่อจะได้นำไปพัฒนาชุดสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลิกเล่นการพนัน
สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 1) เพื่อศึกษาหา
แนวทางการออกแบบชุดสื่อประชาสัมพันธ์การรณรงค์การเลิกเล่นการพนันสำหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาองค์ประกอบข้อมูลของการการรณรงค์การ
เลิกเล่นการพนัน ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบในการออกแบบชุดสื่อประชาสัมพันธ์การรณรงค์
การเลิกเล่นการพนันสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร 2) สื่อประชาสัมพันธ์
ที่เหมาะสมในการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ โปรเตอร์ BTS บนรถเมล์ สื่อประชาสัมพันธ์บน
อินเตอร์เน็ต 3) การจัดองค์ประกอบงานกราฟิก ใช้แบบเรียบง่าย สื่อความหมาย มีลูกเล่นที่แปลกตา 
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The development of a media set for 

public relations campaign for the abolition of gambling 

for High school students in Bangkok 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research was to study the design guidelines for 

developing a media set for public relations campaign for the abolition of gambling 

for high school students in Bangkok. Study the opinions of students on media 

publicity, campaign to stop gambling. Sampling the samples used in this research Is a 

grade 4-6 student in Bangkok, divided into 3 areas: 1) High school students in Bang 

Rak district 2) High school students in Sathorn district 3) High school students in 

Bangkok Yai district. The researcher has collected data on various important issues 

that are related to all types of gambling. In order to develop a media set for public 

relations campaign for the abolition of gambling for high school students in Bangkok.

Research objectives : 1) Study and find ways to design media set, the developing a 

media set for public relations campaign for the abolition of gambling for high school 

students in Bangkok 2) Study the information elements of the campaign to stop 

gambling. Research result: 1) Elements in designing a media set, the developing a 

media set for public relations campaign for the abolition of gambling for high school 

students in Bangkok 2) Appropriate public relations media for dissemination 

Information such as posters, public relations media on the internet, bts,  bus 3) 

Graphic element composition Use simple, meaningful communication with strange 

effects. 

 

Keyword: Public Relation Campaign,  Gambling, Students 
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บทนำ 
งานวิจัยฉบับน้ีมีจุดมุ่ งหมายหลักเพื่ อ

ศึกษ าห าแนวท างก ารออกแบบ ชุดสื่ อ
ประชาสัมพันธ์การรณรงค์การเลิกเล่นการ
พนัน ความเข้าใจให้กับนักเรียนช้ันมัธยมปลาย
และบุคคลทั่วไปในเรื่อง “การพนัน” การเล่น
พนันน้ันถือว่าเป็นพฤติกรรมเสพติด ที่ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวิต สุขภาพ และความ
มั่นคง เช่น ปัญหาหน้ีสิน ถูกทำร้าย ความ
รุนแรงในครอบครัว นำไปสู่การฆ่าตัวตาย และ
ก่ออาชญากรรม เป็นต้น ผู้วิจัยหวังว่าการวิจัย
ครั้ ง น้ี จะมีป ระ โยชน์ ต่อผู้ ที่ ม า ศึ กษาถึ ง
ผลกระทบของการพนันและสิ่งที่จะเกิดผล
ตามมาจากการเล่นการพนัน โดยผู้ วิจัยได้
รวบรวมเก็บข้อมูลประเด็นสำคัญต่างๆที่มี
ความเกี่ยวข้องกับการพนันทุกชนิด เพื่อจะได้
นำไปพัฒนาชุดสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การ
เลิกเล่นการพนันสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายในกรุงเทพมหานคร 
 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1 เพื่อศึกษาองค์ประกอบข้อมูลของการ
การรณรงค์การเลิกเล่นการพนัน 

2 เพื่อศึกษาหาแนวทางการออกแบบชุด
สื่อประชาสัมพันธ์การรณรงค์การเลิกเล่นการ
พนัน 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชากร ที่จะใช้ในการศึกษา

ครั้งน้ี ได้แก่ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา

ต อ น ป ล า ย เพ ศ ช า ย ที่ อ ยู่ ใ น พื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร 

1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี
คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
จ ำน วน  50 คน  ที่ อ า ศั ย อ ยู่ ใน จั ง ห วั ด
กรุงเทพมหานคร โดยสุ่มเลือกเขตบางรัก เขต
สาทร เขตบางกอกใหญ่ 

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล  

2.1 แบบสอบถาม มีทั้งหมด 50 ชุด 

โดยเก็ บ ข้อมู ลทั่ วไปและข้อมู ล ด้ านการ
ออกแบบ โดยสอบถามกลุ่มตัวอย่างคือกลุ่ม 

นักเรียนช้ันมัธยมปลาย จำนวน 50 คน เพศ
ชายเท่าน้ัน อายุ 15-18 ปี 

2.2 ลักษณะการสุ่มกลุ่มตัวอย่างคือ 

วิ ธีก าร เลื อ กกลุ่ ม ตั วอ ย่ างแบ บ เจาะจ ง 
(Purposive Sampling) 
 
 3. ประเภทข้อมูล 

3 .1  ข้อมู ลภาคปฐม ภูมิ จากการ
ตอบสนองแบบสอบถามผู้วิจัยได้ดำเนินการ
สังเกตพฤติกรรม และสัมภาษณ์โดยตรงกับ
กลุ่มตัวอย่าง 

3 .2  ข้อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ เป็ น การ เก็ บ
รวบรวมข้อมูลจากทฤษฎีที่เรียบเรียงมาแล้ว
อย่างเป็นข้ันตอน อีกทั้งผู้วิจัยได้ศึกษาจาก
วรรณกรรมการออกแบบต่างๆเพื่อมาเป็นแนว
ทางการออกแบบชุดสื่อประชาสัมพันธ์ 

 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

4 .1  ข้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป ข อ ง ผู้ ต อ บ
แบบสอบถาม เช่น  อายุ ระดับการศึกษา 
รายได้ต่อเดือน 
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 5. สถิติที่ใช้ในงานวิจัย 

5.1 ค่าร้อยละ  

5.2 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 

  

ผลการวิจัย 

1. ได้รูปแบบลักษณะของอักษรแบบตัว
ประดิษฐ์ (Display Type)  

2. ได้หลักการใช้สีกับชุดสื่อประชาสัมพันธ์
รูปแบบสีข้างเคียง (Analogous Color) 

 

สรุปและอภิปรายผล 

จากการศึกษาการออกแบบชุดสื่อสื่อ
ประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลิกเล่นการพนัน
สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน
กรุงเทพมหานคร สรุปและอภิปรายผลได้ดังน้ี  

1. การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์
ก าร เลิ ก เล่ น ก ารพ นัน ส ำห รับ นั ก เรี ย น
มัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครใน
รูปแบบลักษณะของตัวอักษร พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความต้องการให้การออกแบบ
สื่อโฆษณารณรงค์โดยใช้ตัวอักษรแบบตัว
ประดิษฐ์ (Display Type) 

2. การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์
ก าร เลิ ก เล่ น ก ารพ นัน ส ำห รับ นั ก เรี ย น
มัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครใน
รู ป แ บ บ ข อ ง ก า ร ใ ช้ สี พ บ ว่ า ผู้ ต อ บ 

แบบสอบถามมีความต้องการให้การออกแบบ
สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์โดยใช้สีรูปแบบ
ลักษณะเป็นสีข้างเคียง (Analogous Color) 

 

 

 

ตัวอย่างชุดสื่อประชาสัมพันธ์ 

 

ภาพท่ี 1 สับ เปลี่ยนชีวิต 

 

ภาพท่ี 2 แจก ทรัพย์ 
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ภาพท่ี 3 ตัด อนาคต 

 

ภาพท่ี 4 จั่ว จบ 

 

 

ภาพท่ี 5 เดิมพันชีวิต 

 

ภาพท่ี 6 สื่อประชาสัมพันธ์บนรถเมล ์

 

ภาพท่ี 7 สื่อประชาสัมพันธ์ติดบริเวณป้าย
รถเมล ์
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ภาพท่ี 8 สื่อประชาสัมพันธ์ติดบริเวณถนน
ทางเดิน 

 

 

ภาพท่ี 9 สื่อโประชาสัมพันธ์บน Social 

Media 

 

 

ภาพท่ี 10 สื่อประชาสัมพันธ์บนสมุดนักเรียน 

 

 

 

 

ภาพท่ี 11 ที่ค้ันหนังสือ 

 

ข้อเสนอแนะ
 1.ภาพประกอบยังสื่อถึงกลุ่มเป้าหมายได้
ไม่ชัดเจน  

 2. การจัดองค์ประกอบของภาพและ
ข้อความยังขาดความเช่ือมโยงกัน 

 3 . ตั วอั กษรของ ข้ อความห ลั กแล ะ
ข้อความรองเป็ น รู ป แบบ เดี ยวกั นห รื อ
คล้ายคลึงมากจนเกินไป 
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