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พลวัตรการสื่อสารในภาวะวิกฤตผ่านภาพอินโฟกราฟิกของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) กับการรับรู้ข่าวสารของคนในสังคมจากโรคระบาดโควิด-19
Crisis communication dynamics through the infographic of the Thai Health Promotion
Foundation (Thai Health Promotion Foundation) and social perception
of the COVID-19 epidemic
เกศินี บัวดิศ1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวการปฏิบัติ การใส่หน้ากาก การกักตัว และการป้องกันตัว การปฏิบัติ
ในการดำเนินชีวิตแต่ละวัน และ 2) เพื่อศึกษาองค์ประกอบของกราฟิกในการออกแบบ เช่น ภาพ สี ข้อความ ของสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และองค์ประกอบของกราฟิกที่ใช้ในการสื่อสาร การป้องกัน การกักตัว หรือ
การรับรู้ข่าวสาร เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม มีทั้งหมด 2 ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป และตอนที่ 2 ประกอบด้วย 3 ด้าน
คือ ด้านที่ 1 การรับรู้เนื้อหาและรูปแบบในการสื่อสารผ่านสื่ออินโฟกราฟิก ด้านที่ 2 ความรู้ความเข้าใจในการดูแลตัวเอง
ครอบครัว และด้านที่ 3 การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับ การกักตัวลดความเสี่ยง เรื่องสีและข้อความการรับรู้ข่าวสารของกราฟิก
เกี่ยวข้องกับการระบาดโรคโควิด-19 สถิตที่ใช้ ค่าร้อยละ, ˉx , S.D และ และแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง 399 คน
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ผู้สอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีจำนวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 68.2 อายุ
ระหว่าง 18 - 24 ปี จำนวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 68 ส่วนใหญ่ จบการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 46
อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียน/นักศึกษา จำนวน 332 คน คิดเป็นร้อยละ 83.2 ตอนที่ 2 ด้านการรับรู้เนื้อหาและรูปแบบในการ
สื่อสารผ่านสื่ออินโฟกราฟิก ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ = 3.35, S.D. = 1.03) ด้านความรู้ความเข้าใจในการดูแ ลตัวเอง
ครอบครัว ด้านออกกำลังกายสม่ำเสมอ นอนหลับให้เพียงพอ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ = 3.55, S.D. = 1.02) ด้านการรับรู้
ข่าวสารเกี่ยวกับการกักตัวลดความเสี่ยง ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ = 3.67, S.D. = 1.13) สีกับการรับรู้ข่าวสารของกราฟิก
เกี่ยวข้องกับการระบาดโรคโควิด -19 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ = 3. 91, S.D. = 0.90) และข้อความกับการรับรู้ข่าวสาร
ของกราฟิกเกี่ยวข้องกับการระบาดโรคโควิด-19 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ = 3. 99, S.D. = 0.88)
คำสำคัญ : พลวัตรการสื่อสารในภาวะวิกฤตผ่านภาพอินโฟกราฟิก

____________________________________________________________________________________________
1อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

2มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
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Abstract
This research aims to 1 ) study practices, masking, detention and self-defense. 2 ) To study
graphic elements in design, such as images, colors, texts of the Office of the Health Promotion Fund (NSA),
and graphic elements used in communication. prevention Detention or awareness of news There are 2
episodes, part 1, general information, and part 2: 3 areas, 1 content recognition and patterns of infographic
communication. Side 2 : Cognition to take care of yourself Family and 3 rd side, awareness of the news
about detention reduces the risk. The graphics' color and message of awareness relate to the COVID-19
outbreak, static using percentage, S.D. and questionnaires with a sample of 399 people.
The findings are summarized as follows: Part 1 General Data: Most of the questionnaire takers
were female, with 6 8 .2 % between the ages of 1 8 and 2 4 , 2 7 1 of them, 6 8 percent of them with
bachelor's degrees, 1 ) 8 4 of which accounted for 4 6 majority of occupations. 3 3 2 students/students
accounted for 83.2% of the second part of content awareness and patterns of communication through
infographics. The picture is very high (xˉ = 3.35, S.D. = 1.03) cognitive aspects of self-care. Family, regular
exercise, enough sleep. The picture is very high (xˉ = 3.55, S.D. = 1.0) 2) the perception of news about risk
reduction detention. (xˉ = 9 1 , S.D. = 0 .9 0 ) and text with graphical awareness related to the COVID-1 9
outbreak, the picture is very high (xˉ = 3.99, S.D. = 0.88).
Keywords: Crisis communication dynamics through the infographic
บทนำ
สถานการณ์ของการแพร่ระบาดเรื่องของโรคโค
โรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยการระบาดครั้งนี้ ส่งผล
กระทบต่อการดำเนินชีวิตของทุกคน ทำให้ผู้คนอยู่ในสังคม
เริ่มหวาดกลัวและวิตกกังวล และพยายามมองหาข้อมูล จาก
สื่อต่าง ๆ เพื่อเป็นทางแนวในการปฏิบัติ บางครั้งการสื่อสาร
ที่ มีข้ อ มูล ที่ ซั บ ซ้ อน และการสร้างความเข้าใจในการรับ รู้
ข่าวสารเป็นเรื่องที่ยาก และต้องอาศัยข้อมูลที่สื่อสารอย่างง่าย
และสามารถเข้าถึงได้ง่าย หรือค้นหาอ่านจากหน่วยงานต่าง ๆ
ที่มีข่าวสารประชาสัมพันธ์ของการเผยแพร่การระบาดของ
โรคโควิด–19 สำหรับสื่ออินโฟกราฟิกในการเผยแพร่ข้อมูล
เพื่อรับมือกับภาวะวิกฤติโควิด-19 ด้านเนื้อหาต้องนำเสนอ
อย่างครอบคลุม ทั้งการให้ข้อมูลทั่วไป การให้ความรู้ วิธีการ
ปฏิ บั ติ การส่ งเสริ มความรู้ความเข้ าใจเกี่ ยวกั บปั จจั ยเสี่ ยง
การสร้างความตระหนัก การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทำให้คน
ในสังคมได้ ปฏิ บัติตัวอย่างถูกต้อง และ สามารถสร้างการ
168

ส่งเสริม ให้เกิดการมีส่วนร่วม ส่วนด้านการออกแบบ ควรใช้
หลั ก การเน้ น ที่หั วข้ อหลั กหั วข้ อเดี ยว เข้ าใจง่าย ใช้ อิน โฟ
กราฟิกเป็นตัวเล่าเรื่อง ใช้สีเพื่อดึงดูดความสนใจ ใช้คำพูดที่
กระชับ และการทำไฟล์อินโฟกราฟิกให้ขนาดเล็กลง เพื่อให้
ผู้ชมเข้าถึงและดาวน์โหลดข้อมูลได้ง่าย
สุพริศร์ สุวรรณิก (2563) ได้แสดงทรรศนะไว้ว่า
เมื่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 สิ้นสุดลง สังคมโลก
จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในแง่มุมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. การทวนกระแสโลกาภิวัตน์ (deglobalization)
จะมี ค วามเข้ ม ข้ น มากขึ้ น และทำให้ ห่ ว งโซ่ อุ ป ทานโลก
เปลี่ ย นแปลงอย่ างรวดเร็ ว ในช่ ว ง 2 ปี ที่ ผ่ า นมาก่ อ นเกิ ด
วิกฤตครั้งนี้ เราได้เห็นหลาย ประเทศใช้นโยบายแบบเน้น
ตนเอง (inward-looking policy) หรือ ปกป้ อ งทางการค้ า
(protectionism) อย่ างชั ด เจนกั น อยู่แ ล้ ว โดยเฉพาะจาก
สงครามการค้าที่ปะทุขึ้นโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์
แห่งสหรัฐฯ ที่ส่งเสริมให้บริษัทสัญชาติอเมริกันกลับมาผลิต
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ในประเทศมากขึ้ น และกี ด กั น การค้ า จากต่ า งประเทศ
ประเด็ น นี้ ก ลั บ มาชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น อี ก ด้ ว ยเมื่ อ วิ ก ฤตไวรั ส
โควิด-19 ที่กำลังตอกย้ำ ความเชื่อของฝ่ายขวาจัดและผู้ไม่
สนับสนุนโลกาภิวัตน์ว่า การพึ่ งพิงระบบการผลิตระหว่าง
ประเทศ มากเกินไปเป็นเรื่องอันตราย ซึ่งจะเร่งกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทานโลกที่มีอยู่แล้ว ให้ยิ่งรวดเร็ว
มากขึ้ น กล่ า วคื อ ประเทศต่ า ง ๆ จะหั น มาพึ่ งพาห่ ว งโซ่
อุปทานในประเทศตนเองเพิ่มขึ้นอีก และกระจายความเสี่ยง
ด้ า นการผลิ ต และขายสิ น ค้ า โดยไม่ พึ่ งพาแต่ ป ระเทศใด
ประเทศหนึ่ งเท่ า นั้ น เพราะเห็ น ผลกระทบชั ด เจนจาก
ขั้นตอนการผลิตหรือตลาดขายสินค้าเมื่อยามที่ต้องปิดตัวลง
ซึ่ ง เป็ น ผลจากมาตรการต่ า ง ๆ อาทิ การปิ ด เมื อ งหรื อ
ประเทศเพื่ อ ป้ อ งกั น การแพร่ร ะบาด นอกจากนี้ รั ฐ บาล
ประเทศต่าง ๆ อาจเปลี่ยนวิกฤตครั้งนี้ให้เป็นโอกาส ในการ
คิดทบทวนอย่างรอบคอบว่า นโยบายเศรษฐกิจของประเทศ
จะเดินไปในทิศทางใด โดยจะพยายามกระจายความเสี่ยง
ทางเศรษฐกิจ โดยไม่พึ่งพารายได้ทางใดทางหนึ่งจนเกินไป
อาทิ ไม่พึ่งพาแต่การส่งออกหรือการท่องเที่ยวเท่านั้น แต่
อาศัยการบริโภคและการลงทุนในประเทศเป็นเครื่องจักร
สำคัญ
2. ปั ญ หาเชิ ง โครงสร้ า งโดยเฉพาะด้ า น
สาธารณสุข จะได้รับการแก้ไขให้ทั่วถึงและเสมอภาค มาก
ขึ้ น วิ ก ฤตไวรัส โควิ ด -19 สร้า งแรงกดดั น ให้ รัฐ บาลหลาย
ประเทศหันมาใส่ใจพื้นฐาน ด้านสาธารณสุขของประชาชน
และไม่ป ล่ อยให้ก ลไกตลาดเป็ น ตัวจัด การอย่างที่ เคยเป็ น
โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในสหรัฐฯ ที่ระบบสาธารณสุขไม่มีระบบ
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า วิกฤตครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าการที่บุคคล
จะเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้หรือไม่นั้นไม่ควรเป็นเรื่องของ
ปัจเจกชนอีกต่อไป เพราะคนคน หนึ่งที่เป็นพาหะของโรค
อยู่ แต่ไม่สามารถไปใช้บริการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้
เพราะจ่าย ค่าตรวจไม่ไหวทั้ง ๆ ที่อยากตรวจ จึงต้องใช้ชีวิต
แบบเดิมตามปกติ ทำให้การแพร่ระบาดไปสู่ผู้อื่น โดยไม่รู้ตัว
จนในที่สุดการควบคุมโรคในภาพรวมจะทำได้ยากลำบาก
และเป็ นเหตุส่วนหนึ่งที่ ทำให้ ประเทศสหรัฐอเมริกา ต้อง
เผชิญกับวิกฤตการแพร่ระบาดหนัก กว่าประเทศพัฒนาแล้ว
อื่น ๆ ดังที่ปรากฏในปัจจุบันตามยอดผู้ติดเชื้อในประเทศ

สหรัฐอเมริกาที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแซงหน้า ประเทศอิตาลี
ไปแล้ว ดังนั้น หลังผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ อาจได้เห็นบทบาทที่
เพิ่มขึ้นของระบบรัฐ สวัสดิการในแต่ละประเทศก็เป็นได้
3. สังคมจะก้าวเข้าสู่ระบบดิจิทัลอย่างเต็ม
รูปแบบ เพื่อให้ทันพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่เปลี่ยนแปลงไป
ย้อนกลับไปในสมัยการแพร่ระบาดของโรคซาร์สในปี 2545
ก็สร้างจุดเปลี่ ยนสำคัญ สำหรับการใช้เทคโนโลยีออนไลน์
อย่างอีคอมเมิร์ซในจีนให้มาเป็นที่นิยมในหมู่ประชาชนอย่าง
สู ง โดยเฉพาะอาลี บ าบาและเจดี ด อทคอม เพราะผู้ ค น
หลีกเลี่ยงการติดเชื้อจากพื้นที่สาธารณะและหันมา สั่งซื้อ
สินค้าออนไลน์มากขึ้น มาถึงวิกฤตครั้งนี้ก็จะทิ้งร่องรอยไว้
เช่นกัน โดยเป็นการตอกย้ำให้ร้านค้า และห้างสรรพสินค้า
แบบดั้ งเดิ ม ต้ อ งเร่ งพั ฒ นาอย่ า งก้ า วกระโดด เพื่ อ ช่ ว งชิ ง
ตลาดจากการค้ า ขาย แบบออนไลน์ ม ากขึ้ น อี ก รวมทั้ ง
เทคโนโลยีดิจิทัลหลายประเภทที่มีมานานแล้วแต่ยังไม่มีคน
ใช้ กั น มากนั ก วิ ก ฤตครั้งนี้ ก ลั บ บั งคั บ ให้ ค นต้ อ งหั น มาใช้
เทคโนโลยีเหล่านี้อย่างจริงจัง และสร้างโอกาสต่อยอด ให้มี
ผู้เล่ น ในตลาดมากยิ่ งขึ้น อาทิ แพลตฟอร์ม ที่ ช่วยสื่ อ สาร
ทางไกล จั ด ประชุ ม หรื อ อี เ วนท์ ซึ่ ง ผู้ บ ริ โ ภคจะเกิ ด
ความคุ้นเคยและเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาใช้เทคโนโลยีอย่าง
ถาวร นอกจากนี้ แม้กระทั่งสถาบันการศึกษาก็ต้องพัฒนาไป
ใช้วิธีการสอนแบบออนไลน์ทดแทนทั้งหมดในช่วงวิกฤต ซึ่ง
อาจพลิกโฉมระบบการศึกษาโลกไปโดยสิ้นเชิงหลังผ่านพ้น
วิกฤตแล้ว และสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด ผู้คนอาจจะกลัวการใช้
เงินสดหรือธนบัตร เพราะกระดาษอาจเป็นพาหะของเชื้อ
โรคได้แม้ผ่านพ้น วิกฤตไวรัสโควิด -19 ไปแล้ว และจะเริ่ม
คุ้นชินกับการรักษาสุขอนามัยอย่างเข้มงวดไปจนถึงการใช้
ชีวิตประจำวันที่คำนึงถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพ ด้วยปัจจัย
เหล่านี้จะทำให้ระบบการชำระเงิน แบบอิเล็กทรอนิกส์ได้รับ
ความนิยมเพิ่มขึ้นได้
สำนั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร้ า งเสริ ม
สุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกองทุน จัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
พ.ศ. 2544 โดยมี ห น้ า ที่ ริ เริ่ม ผลั ก ดั น กระตุ้ น สนั บ สนุ น
และร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานต่ าง ๆ ในสั งคม ในการขั บ เคลื่ อ น
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กระบวนการสร้างเสริม สุขภาพ เพื่อให้ คนไทยมี สุขภาพดี
ครบ 4 ด้าน กาย จิต ปัญญา สังคม และร่วมสร้างประเทศ
ไทยให้น่าอยู่ และสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือ การสร้างสื่อแบบง่าย
ๆ ด้ ว ยภาพอิ น โฟกราฟิ ก ภาพ เนื้ อ หามี ค วามน่ า สนใจ
มากกว่ าข้ อความซึ่ งอาจดู ง่ายมากกว่าข้ อ ความที่ เยอะ ๆ
เพราคงไม่มีใครอ่าน หากเปลี่ยนจากข้อความเยอะมาก มา
เป็นภาพ เพิ่มความน่าสนใจของภาพ สี และเนื้อหาที่สำคัญ
สั้น ๆ เท่านั้นในการออกแบบ อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยจึงสนใจ
ทาการศึกษาเรื่อง ว่า ภาพ สามารถสื่อความหมายในการ
ป้องกัน การดูแล การปฏิบัติตัวและมิวิธีการอย่าไร ในเรื่อง
ของสื่ อสร้างสุ ข ของสำนั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร้า ง
เสริมสุขภาพ (สสส.) มีความน่าสนใจในเรื่องของ หน้ากาก
การกั ก ตั ว และการป้ อ งกั น ตั ว การปฏิ บั ติ ใ นภาวะที่
สอดคล้ อ งกั บ การดำเนิ น ชี วิ ต ในแต่ ล ะวั น เพื่ อ ศึ ก ษา
หน้ากาก การกัดตัว และการป้องกันตัว การปฏิบัติในภาวะ
ที่สอดคล้องกับดารดำเนินชีวิต ในแต่ละวัน และเพื่อศึกษา
องค์ ป ระกอบของกราฟิ ก ในการออกแบบ เช่ น ภาพ สี
ข้อความ
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทาง เรื่ อ ง การใส่ ห น้ า กาก
การกักตัว และการป้องกันตัว การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต
แต่ละวัน
2. เพื่ อ ศึ ก ษาองค์ ป ระกอบของกราฟิ ก ในการ
ออกแบบ เช่น ภาพ สี ข้อความ
การรวบรวบข้อมูลในการวิจัย
การวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการ ดังนี้
เก็บข้อมูล ในเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์
2564
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชน
นั ก ศึ ก ษา ในกรุ งเทพ และนครสวรรค์ จำนวน 400 คน
แล้วใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ เป็นแบบสอบถามแบบแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) แบบสอบถามแบ่งออกเป็น
4 ตอนดังนี้ คือ
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วข้ อ งกั บ
ข้อมูลทั่วไป เช่น เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ
ตอนที่ 2 ด้านการรับรู้เนื้อหาและรูปแบบ
ในการสื่อสารผ่านสื่ออินโฟกราฟิก จำนวน 7 ข้อ
ด้านความรู้ความเข้าใจในการดูแลตัวเอง
ครอบครัว จำนวน 3 ข้อ
ด้านการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการกักตัว
ลดความเสี่ยง จำนวน 7 ข้อ
สีกับการรับรู้ข่าวสารของกราฟิกเกี่ยวข้อง
กับการระบาดของโรคโควิด -19 จำนวน 5 ข้อ
ข้อความกับการรับรู้ข่าวสารของกราฟิก
เกี่ยวข้องกับการระบาดโรคโควิด-19 จำนวน 4 ข้อ
ในการศึ ก ษาความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
องค์ประกอบของภาพอินโฟกราฟิกกับการสื่อสารจากโรค
ระบาดโควิด-19
กำหนดค่าคะแนนเฉลี่ยในการแปลความ ดังนี้
เกณฑ์ ก ารแปลค่ าเฉลี่ ย ความคิ ด เห็ น ทั้ ง 5
ระดับ ดังนี้
ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 ระดับความ
คิดเห็นน้อยทีส่ ุด
ค่าคะแนนเฉลี่ ย 1.81 - 2.60 ระดับความ
คิดเห็นน้อย
ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 ระดับความ
คิดเห็นปานกลาง
ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 ระดับความ
คิดเห็นมาก
ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 ระดับความ
คิดเห็นมากที่สุด
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ ข้อ มูลจากโปแกรมสำเร็จรูป
ทางสังคมศาสตร์ SPSS for windows Vision 16.0 เพื่อให้
เหมาะสมสอดคล้องกั บข้อมูลที่ รวบรวมมา การวิเคราะห์
ข้ อ มู ล ใช้ ส ถิ ติ ดั งนี้ ร้ อ ยละ สำหรั บ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป ค่ า เฉลี่ ย
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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ผลการวิจัย
ในภาพรวมข้อมูลทั่วไป สรุปผลได้ดังนี้
1. ข้ อ มู ล ด้ า นเพศของกลุ่ ม ตั ว อย่ างผู้ ต อบ
แบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีจำนวน 272 คน
คิดเป็นร้อยละ 68.2 เป็นเพศชาย มีจำนวน 127 คน คิดเป็น
ร้อยละ 31.8
2. ข้ อ มู ล ด้ านอายุ ข องกลุ่ ม ตั ว อย่ า งผู้ ต อบ
แบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่ อายุ ระหว่าง 18-24 ปี จำนวน
271 คน คิดเป็นร้อยละ 68 รองมาเป็นช่วงอายุ 25 – 34 ปี
จำนวน 64 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 16 และ อายุ 35 – 44 ปี
จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6 ตามลำดับ
3. ข้ อ มู ล ด้ า นการศึ ก ษาของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
ผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่ จบปริญญาตรี จำนวน
184 คน คิดเป็นร้อยละ 46 รองมาเป็นช่วงมัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช จำนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 และระดับ
การศึกษาปริญญาโท จำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.25
ตามลำดับ

4. ข้อมูลด้านอาชีพของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบ
แบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่ นักเรียน/นักศึกษา จำนวน
332 คน คิดเป็นร้อยละ 83.2 รองมาเป็นพนักงานบริษัทเอกชน
จำนวน 31 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 7.8 และประกอบธุ ร กิ จ
ส่วนตัว จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 ตามลำดับ
ตอนที่ 2 ด้านการรับรู้เนื้อหาและรูปแบบในการ
สื่อสารผ่านสื่ออินโฟกราฟิก
ด้ า นการรั บ รู้ เ นื้ อ หาและรู ป แบบในการ
สื่อสารผ่านสื่ออินโฟกราฟิก พบว่า ส่วนใหญ่รับรู้ วิธีป้องกัน
การแพร่ระบาดของโควิด-19 จำนวน คิดเป็นร้อยละ จำนวน
242 คน คิดเป็นร้อยละ 60.7 % รองลงมา ล้างมือบ่อย ๆ
โดยใช้ ส บู่ แ ละน้ ำ หรื อ เจลล้ า งมื อ ที่ มี ส่ ว นผสมหลั ก เป็ น
แอลกอฮอล์ คือ จำนวน 139 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.8 %
และรักษาระยะห่างที่ปลอดภั ยจากผู้ที่ไอหรือจาม จำนวน
151 คน คิดเป็นร้อยละ 37.8 % และ ภาพรวมระดับความ
คิดเห็นปานกลาง ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ˉx = 3.35 และ
S.D รวม 1.03 (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ด้านการรับรู้เนื้อหาและรูปแบบในการสื่อสารผ่านสื่ออินโฟกราฟิก
รายการ
เข้าใจยากมาก เข้าใจยาก เข้าใจง่าย เข้าใจง่ายมาก
วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19
242
20
133
4
60.7%
5.0%
33.3%
1.0%
ล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือเจ
139
256
4
ลล้างมือที่มสี ่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์
34.8 %
64.2%
1.0%
รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้ทไี่ อ
151
204
44
หรือจาม
37.8%
51.1%
11%
ไม่สมั ผัสตา จมูก หรือปาก
115
28
200
48
28.8 %
7.0 %
52.1 %
12.%
ปิดจมูกและปากด้วยข้อพับด้านในข้อศอก
167
184
48
หรือกระดาษชำระเมื่อไอหรือจาม
41.9 %
46.1 %
12. %
เก็บตัวอยู่บ้านเมื่อรู้สึกไม่สบาย
112
239
48
28.1%
59%
12.0%
หากมีไข้ ไอ และหายใจลำบากโปรดไป
112
239
48
พบแพทย์
28.1%
59%
12.%
รวม

xˉ
2.75

SD
0.95

3.31

0.96

3.35

1.10

3.47

1.03

3.28

1.13

3.56

1.02

3.56

1.02

3.35

1.03
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ด้า นความรู ้ค วามเข้า ใจในการดูแ ลตัว เอง
ครอบครัว ด้า นออกกำลั ง กายสม่ ำ เสมอ นอนหลั บ ให้
เพียงพอ มีค่าเท่าทัน จำนวน 239 คิดเป็นร้อยละ 59.9 %
รองลงมากิ น ร้อน ช้ อ นกลาง กิน อาหารที่ มี ป ระโยชน์ คื อ

จำนวน 320 คน คิดเป็นร้อยละ 80 % และภาพรวมระดับ
ความคิดเห็นมาก มีค่าเฉลี่ยในภาพ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ˉx = 3.55 และ S.D รวม 1.02 (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 ด้านความรู้ความเข้าใจในการดูแลตัวเอง ครอบครัว
เข้าใจ
รายการ
ยาก
ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
48
12 %
กินร้อน ช้อนกลาง กินอาหารที่มีประโยชน์
นอนหลับให้เพียงพอ

41
10.27 %

ด้า นการรับ รู ้ข ่า วสารเกี ่ย วกับ การกัก ตัว ลด
ความเสี่ยง มีค่าเท่าทัน ควรหยุดเรียน หยุดงาน และพักอยู่
บ้านจนกว่าจะครบ 14 วันหลังการสัมผัส ควรนอนแยกห้อง
ไม่ออกไปนอกบ้าน ไม่เดินทางไปที่ชุม ชนหรือที่สาธารณะ
จำนวน 239 คิดเป็นร้อยละ 59.9 % รองลงมา คือ ไม่ใช้ของ
ใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ
ร่วมกับผู้อื่น จำนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.1 % และ

เข้าใจ
ง่ายมาก
112
28 %
80
20%
120
30%
รวม

xˉ

sd

3.55

1.02

3.55

1.02

3.55

1.02

3.55

1.02

ควรสวมหน้ากากอนามัย ให้เปรียบเสมือนว่าเป็นผู้ติดเชื้อ
และอาจสามารถแพร่เชื้อได้ จำนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ
22.25 % และภาพรวมระดับความคิดเห็นมาก ภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ˉx = 3.67 รวม SD รวม 1.13 (ตารางที่ 3 )
ในเรื่ อ งของความสั ม พั น ธ์ ข องภาพ สี และ
ข้อความที่เป็นองค์ประกอบของกราฟิก มีความสัมพันธ์กัน
องค์ประกอบ

ตารางที่ 3 ด้านการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการกักตัวลดความเสี่ยง
เข้าใจ
รายการ
ยาก
ควรหยุดเรียน หยุดงาน และพักอยู่บ้านจนกว่าจะครบ 14
41
วันหลังการสัมผัส
12.8 %
ควรสวมหน้ากากอนามัย ให้เปรียบเสมือนว่าเป็นผู้ตดิ เชื้อ
39
และอาจสามารถแพร่เชื้อได้
9.70 %
ควรนอนแยกห้อง ไม่ออกไปนอกบ้าน ไม่เดินทางไปที่
41
ชุมชนหรือที่สาธารณะ
12.8%
ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ
103
หลอดดูดน้ำ ร่วมกับผู้อื่น
25.8 %
172

เข้าใจ
ง่าย
239
60 %
320
80 %
239
60%

เข้าใจ
ง่าย
239
59.9%
89
22.3 %
239
59.9%
112
28.1 %

เข้าใจ
ง่ายมาก
120
28.1%
272
68%
120
28.1%
184
46.1%

xˉ

sd

3.55

1.02

3.69

1.13

3.68

1.13

3.73

1.16
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รายการ
ควรเว้นระยะห่าง หรืออยู่ห่างจากคนในบ้าน หรือคนใน
ครอบครัวประมาณ 1 - 2 เมตร หรืออย่างน้อยประมาณ
หนึ่งช่วงแขน
สมาชิกทุกคนในบ้านควรล้างมือบ่อยครั้งที่สุดเพื่อลดการ
รับและแพร่เชื้อ
ควรทำความสะอาดห้องรับแขก ห้องน้ำ หรือห้องที่คนใน
บ้านมีการใช้บ่อยๆ โดยเฉพาะห้องน้ำ พื้น ลูกบิดประตู
ก๊อกน้ำ เป็นต้น

ด้านสีกับการรับรู้ข่าวสารของกราฟิกเกี่ยวข้อ ง
กับการระบาดโรคโควิด-19 พบว่าส่วนใหญ่ ความสวยงาม
จำนวน 160 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 41.1 % รองลงมาความ
เหมาะสม คือ จำนวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8 % และ

เข้าใจ
ยาก
25
6.25%

เข้าใจ
ง่าย
20
5%

เข้าใจ
ง่ายมาก
355
88.75%

36
9%
12
3%

76
19%
103
25.75%

sd

3.67

1.17

288
72%
285
71.25%

3.68

1.16

3.73

1.16

รวม

3.67

1.13

ความสบายตา จำนวน 177 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 44.9 %
และในภาพรวมระดับความคิดเห็นมาก ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ˉx = 3. 91 รวม S.D รวม 0.90 (ตารางที่ 4)

ตารางที่ 4 สีกับการรับรู้ข่าวสารของกราฟิกเกี่ยวข้องกับการระบาดโรคโควิด-19
รายการ
5
4
3
2
1
สวยงาม
138
160
85
13
4
34.1% 41.1% 21.4% 3.3%
1.0%
เหมาะสม
135
155
92
12
4
33.9 % 38.8% 23.1% 3.0 % 1.0 %
สบายตา
108
179
88
20
4
26.6% 44.9% 22.3% 5.0%
1.0%
โทนสีร้อน
105
140
116
33
4
26.3% 35.1% 29.1% 8.3%
1.0%
โทนสีเย็น
180
57
80
35
48
45% 14.25% 20%
8.75% 12%
รวม
ด้า นข้อ ความกับ การรับ รู้ข่า วสารของกราฟิก
เกี่ยวข้องกับการระบาดโรคโควิด-19 พบว่าส่วนใหญ่ สะดุดตา
จำนวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 49.9 % เรื่องของอ่านง่าย
จำนวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 % และ เข้าใจง่า ย

xˉ

xˉ
4.03

sd
0.88

แปลผล
มาก

4.01

0.88

มาก

3.91

0.88

มาก

3.77

0.96

มาก

3.83

0.93

มาก

3.91

0.90

มาก

จำนวน 156 คน คิด เป็น ร้อ ยละ31.1% ตามลำดับ และ
ภาพรวมอยู่ระดับมาก ˉx = 3.99 และ SD รวม 0.88 (ตาราง
ที่ 4 )
173
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ตารางที่ 5 ข้อความกับการรับรู้ข่าวสารของกราฟิกเกี่ยวข้องกับการระบาดโรคโควิด-19
รายการ
5
4
3
2
1
xˉ
เข้าใจง่าย
95
156
132
8
8
4.07
23.8% 33.1% 33.1% 2.0% 2.0%
สะดุดตา
68
199
104
20
8
3.96
17.0% 49.9% 26.1% 5.0% 2.0%
อ่านง่าย
101
173
104
13
8
3.95
25.3% 43.4% 26.1% 3.3% 2.0%
สามารถนำไปปฏิบัตไิ ด้
94
141
144
12
8
3.99
23.6% 35.3% 36.1% 3.0% 2.0%
รวม
3.99
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษา ข้อมูลทั่วไป สรุปผลได้ดังนี้
1. ข้ อ มู ล ด้ า นเพศของกลุ่ ม ตั ว อย่ างผู้ ต อบ
แบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีจำนวน 272 คน
คิดเป็นร้อยละ 68.2 เป็นเพศชาย มีจำนวน 127 คน คิดเป็น
ร้อยละ 31.8
2. ข้ อ มู ล ด้ านอายุ ข องกลุ่ ม ตั ว อย่ า งผู้ ต อบ
แบบสอบถามพบว่ า ส่ ว นใหญ่ อายุ ระหว่ า ง 18-24 ปี
จำนวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 68 รองมาเป็นช่วงอายุ 25
– 34 ปี จำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16 และ อายุ 35 –
44 ปี จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6 ตามลำดับ
3. ข้ อ มู ล ด้ า นการศึ ก ษาของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
ผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่ จบปริญญาตรี จำนวน
184 คน คิดเป็นร้อยละ 46 รองมาเป็นช่วงมัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช จำนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 และระดับ
การศึกษาปริญญาโท จำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.25
ตามลำดับ
4. ข้อมูลด้านอาชีพของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบ
แบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่ นักเรียน/นักศึกษา จำนวน
332 คน คิดเป็นร้อยละ 83.2 รองมาเป็นพนักงานบริษัทเอกชน
จำนวน 31 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 7.8 และประกอบธุ ร กิ จ
ส่วนตัว จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 ตามลำดับ

174

sd
0.87

แปลผล
มาก

0.91

มาก

0.90

มาก

0.87

มาก

0.88

มาก

ด้านการรับรู้เนื้อหาและรูป แบบในการสื่อสาร
ผ่านสื่ออินโฟกราฟิก พบว่า ส่วนใหญ่ วิธีป้ องกันการแพร่
ระบาดของโควิด-19 จำนวน คิดเป็นร้อยละ จำนวน 242 คน
คิดเป็นร้อยละ 60.7% รองลงมา ล้างมือบ่อย ๆ โดยใช้สบู่
และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์ คือ
จำนวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.8 % และรักษาระยะห่าง
ที่ ป ลอดภั ย จากผู้ ที่ ไอหรื อ จาม จำนวน 151 คน คิ ด เป็ น
ร้อยละ 37.8 % และ ภาพรวมระดับความคิดเห็นปานกลาง
มีค่าเฉลี่ย ˉx = 3.35 และ SD รวม 1.03
ด้า นการรับ รู ้ข ่า วสารเกี ่ย วกับ การกัก ตัว ลด
ความเสี่ยง มีค่าเท่าทัน ควรหยุดเรียน หยุดงาน และพักอยู่
บ้านจนกว่าจะครบ 14 วันหลังการสัมผัส ควรนอนแยกห้อง
ไม่ออกไปนอกบ้าน ไม่เดินทางไปที่ชุมชนหรือที่สาธารณะ
จำนวน 239 คิ ด เป็ น ร้ อยละ 59.9 % รองลงมา คื อ ไม่ ใช้
ของใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ
ร่วมกับผู้อื่น จำนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.1 % และ
ควรสวมหน้ากากอนามัย ให้เปรียบเสมือนว่าเป็นผู้ติดเชื้อ
และอาจสามารถแพร่เชื้อได้ จำนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ
22.25 % และภาพรวมเห็นมาก ˉx = 3.67 SD รวม 1.13
ด้า นการรับ รู ้ข ่า วสารเกี ่ย วกับ การกัก ตัว ลด
ความเสี่ยง มีค่าเฉลี่ย เท่ากัน ควรหยุดเรียน หยุดงาน และ
พักอยู่บ้านจนกว่าจะครบ 14 วันหลังการสัมผัส ควรนอน
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แยกห้อง ไม่ออกไปนอกบ้ าน ไม่เดินทางไปที่ชุมชนหรือที่
สาธารณะจำนวน 239 คิ ดเป็ น ร้อยละ 59.9 % รองลงมา
คือ ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ
หลอดดูดน้ำ ร่วมกับผู้อื่น จำนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ
28.1 % และ ควรสวมหน้ากากอนามัย ให้เปรียบเสมือนว่า
เป็นผู้ติดเชื้อและอาจสามารถแพร่เชื้อได้ จำนวน 89 คน คิด
เป็ น ร้ อ ยละ 22.25 % และภาพรวมระดั บ มาก ˉx = 3.67
รวม SD รวม 1.13
สีกับการรับ รู้ข่าวสารของกราฟิก เกี่ย วข้องกับ
การระบาดโรคโควิด-19 พบว่าส่วนใหญ่ รับรู้ความสวยงาม
จำนวน 160 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 41.1 % รองลงมาความ
เหมาะสม คือ จำนวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8 % และ
ความสบายตา จำนวน 177 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 44.9 %
และในภาพรวมระดับมาก ˉx = 3. 91 รวม S.D รวม 0.90
ข้อเสนอแนะ
สามารถนำงานวิจัยชิ้นนี้ไปต่อยอด ในเรื่องของ
การออกแบบภาพอินโฟกราฟิกกับงานประชาสัมพันธ์ของ
หน่ วยงาน ต่ าง ๆ เพราะหั วข้อ มี ค วามทั น สมั ยกั บสภาวะ
ปัจจุบัน
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
ในการศึกษาวิจัยครั้งต่ อไป ควรศึ กษางาน
หน่ ว ยงานใหญ่ เช่ น กระทรวงสาธารณสุ ข เช่ น งาน
ประชาสัมพันธ์ ทำให้เกิดหลากหลายในงานวิจัย ได้แก่ ควร
ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ การดำเนิ น งานประชาสั ม พั น ธ์ ใน
ภาวะวิกฤต
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