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บทคัดย่อ 
 งานวิจยัเรื่อง.การออกแบบโปสเตอร์สื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมวิถีชีวิตปกติใหม่ หลังภัยโรค covid – 19 
 มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อออกแบบโปสเตอร์สื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมวิถีชีวิตปกติใหม่ หลังภัยโรค covid – 19 
2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อโซเชียลมีเดีย ที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมวิถีชีวิตปกติใหม่ หลังภัยโรค 
covid – 19 พบว่า อภิปรายผลการวิจัยเรื่องการออกแบบโปสเตอร์สื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมวิถีชีวิตปกติใหม่หลัง
ภัย covid-19 พบว่า วิเคราะห์แนวทางการน าเสนอเนื้อหาวิถีชีวิตปกติใหม่ 3 ด้าน พบว่ารูปแบบน าเสนอการใช้ชีวิต 
แบบวิถีชีวิตปกติใหม่ในด้าน วิถีชีวิตประจ าวันเพื่อให้ผู้คนเข้าใจการใช้ชีวิตแบบใหม่ และน าเสนอ รูปแบบการเรียน 
ของด้านวิถีชีวิตปกติใหม่ด้านการศึกษาเพื่อทราบถึงระบบการเรียนแบบใหม่ และน าเสนอด้านเศรษฐกิจ โดยบอกถึง
ธุรกิจที่จะมาแรงในยุคของ วิถีชีวิตปกติใหม่เพื่อให้ผู้คนได้คิดหาทางออก ซึ่งจากการวิเคราะห์โดยศึกษาจากอินโฟ
กราฟิกประเภทให้ความรู้ ก็มักใช้สีพาสเทล เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาที่ต้องการจะสื่อสารเพื่อให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย 
ดูแล้วสบายตา ไม่เครียดมากจนเกินไป เพ่ือใช้ในการออกแบบ และใช้อินโฟกราฟิกแบบผสมผสาน  
 จากการประเมินความพึงพอใจบุคคลทั่วไปจ านวน 100 คน สถานภาพบุคคล ผู้ตอบแบบประเมินความพึง
พอใจเป็นเพศหญิงมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 61 รองลงมาคือเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 39 ด้านอายุผู้ตอบแบบประเมิน
มีอายุ ต่ ากว่า 20 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41 รองลงมาผู้ตอบแบบประเมินมีอายุ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 39 
รองลงมาผู้ตอบแบบประเมินมีอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 13 รองลงมาผู้ตอบแบบประเมินมีอายุ 41-50 ปี คิด
เป็นร้อยละ 7 ซึ่งมีผลประเมินความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีความพึงพอใจในด้านด้านเนื้อหามีความ
ดงึดูดน่าสนใจมากที่สุดและพึงพอใจในด้านความสวยงามน้อยที่สุด ซึ่งงานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบสื่อ
ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตแบบปกติใหม่ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญยิ่งในสถานการณ์ไวรัส covid – 19 ในปัจจุบัน 
ค าส าคัญ: ออกแบบโปสเตอร์ / วิถีชีวิตปกติใหม่ / COVID-19/อินโฟกราฟิก 
 

Abstract 
 Research, product design a media poster, promoting a way of life new normal after covid 
– 19. Have a purpose 1) to design a media poster, promoting a way of life new normal after covid 
– 19. 2) to measure media user satisfaction with a life new normal after covid – 19.  Found that 
discussion research, product design a media poster, promoting a way of life new normal after covid 
– 19, found that  analyze new ways of presenting new normal lifestyle content 3 side found that  
Presentation format to live a new normal life, A new normal way of life in the Daily life in order to 
allow people to understand the new lifestyle and to present the style Of the of new normal life, 
side education, to know the new learning system And present the economy By telling about the 
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business that will be strong in the era of A new normal way of life for people to figure out a 
solution Which is based on an analysis based on an educational infographic Is often used in pastel 
colors In order to convey the content that you want to communicate in order to create a feeling 
of relaxation and comfort, not too stressful For use in design And use a blended infographic. 

From the 100 general public satisfaction assessment, the status of the respondents was 
female satisfaction. Accounted for 61 percent, followed by male In terms of age, the respondents 
were under 20 years old, the most accounting for 41%, followed by those who were 21-30 years 
old, accounting for 39%, followed by the respondents aged 31- 40 years, accounting for 13 percent, 
followed by the respondents aged 41-50 years or 7 percent, with overall satisfaction assessment 
at a high level. The content satisfaction is the most attractive and the least beautiful. This research 
will benefit the design of public relations media about new normal lifestyles. This is critical in 
today's covid-19 virus situation.. 
Keywords: Poster design / life stylenew normal / COVID-19/ lnfographic 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

วิกฤตโรคระบาดไวรัส covid-19 ส่งผลต่อวิถีชีวิตหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจและงาน
บริการต่างๆ หลายๆประเทศได้มีมาตรการต่างๆ เพื่อชะลอการระบาด อย่างไรก็ดีมาตรการที่หลาย ๆ ประเทศใช้
ร่วมกับมาตรการอื่น ๆ ในปัจจุบัน คือ การล็อกดาว์น  หรือ ปิดเมือง ซึ่งเป็นการระงับกิจกรรมหลายประเภทที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสทันที เพื่อจ ากัดการเคลื่อนที่ของกลุ่มคนและลดการสัมผัส
ใกล้ชิด เมื่อการปิดเมืองกระทบกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลาย ๆ ประเภท การปิดเมืองจึงส่ง “ผลกระทบ” โดยตรงต่อ
บุคคลที่อยู่ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างกะทันหัน และยังอาจส่งผลกระทบทางอ้อมต่อกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่ได้โดนล็อก
ดาว์นด้วย เช่น เมื่อไม่มีคนมาท างาน การบริโภคจับจ่ายสินค้าในบริเวณใกล้เคียงที่ท างานลดลง ความต้องการใช้รถ
สาธารณะน้อยลง และ/หรือ ส่งผลต่อเนื่องไปยังภาคธุรกิจอื่น ๆ ที่มีความเช่ือมโยงกัน ความอันตรายของไวรัส
องค์การอนามัยโลก ระบุว่า ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ จะมีอาการเริ่มแรกคือ มีไข้ ตามมาด้วยอาการไอแห้ง 
หลังจากนั้นราว 1 สัปดาห์จะมีปัญหาหายใจติดขัด ผู้ป่วยอาการหนักจะมีอาการปอดบวมอักเสบร่วมด้วย หาก
อาการรุนแรงมากอาจท าให้อวัยวะภายในล้มเหลว ขณะที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนะน าว่า หากผู้ที่
เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงการระบาดของโรคมีอาการไข้ ร่วมกับอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ    
เจ็บคอ มีน้ ามูก หายใจเหนื่อยหอบ ควรรีบพบแพทย์ทันที (ผู้จัดการออนไลน์, 2563) 

ความปกติใหม่ (New normal) หรือ ความปกติในรูปแบบใหม่ เป็นค าศัพท์ที่ถูกใช้เป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 
2008 โดย Bill Gross นักลงทุนในตราสารหนี้ช่ือดัง และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Pacific Investment Management 
(PIMCO) โดยให้นิยาม New Normal ในบริบทเศรษฐกิจโลกเอาไว้ว่า เป็นสภาวะที่เศรษฐกิจโลกมีอัตราการเติบโต
ชะลอตัวลงจากในอดีต และเข้าสู่อัตราการเติบโตเฉลี่ยระดับใหม่ที่ต่ ากว่าเดิม ควบคู่ไปกับอัตราการว่างงานที่สูงขึ้น
อย่างต่อเนื่องหลังเกิดวิกฤติทางการเงินในสหรัฐ ฯ และถูกน ามาใช้กันอย่างแพร่หลายในช่วงวิกฤตไวรัส โควิด 19 นี้ 
เนื่องจากผลกระทบการระบาดของไวรัส ส่งผลต่อวิถีชีวิตในหลายมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การเดินทาง 
การจับจ่ายใช้สอย ล้วนต้องมีการปรับตัวให้เท่าทันสถานการณ์ไวรัสระบาดในปัจจุบัน ยกตัวอย่างเช่น การนั่ง
รับประทานอาหารนอกสถานที่โดยเว้นระยะ ห่าง 2 เมตร หรือ การใช้ชีวิตประจ าวันในการออกนอกสถานที่ โดย
การใส่ผ้าปิดปากในการออกนอกสถานที่ และพกเจลล้างมือติดตัวตลอดเวลา เพื่อเป็นวิถีชีวิตปกติใหม่ในการ
ด ารงชีวิตปัจจุบัน หรือจะเป็นการเดินทางโดยรถโดยสารที่ต้องเว้นระยะห่าง 2 เมตรในการนั่ง หรือจะเป็นการเรียน
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ออนไลน์ การท างานออนไลน์ การน าสื่อโซเชียลมีเดียมามีบทบาทในชีวิตประจ าวันมากขึ้น เป็นต้น ซึ่งการน าข้อมูล
วิถีชีวิตปกติใหม่เหล่านี้ น ามาเผยแพร่ทางสื่อโซเชียลมีเดียซึ่งเป็นสื่อหลักในการน าเสนอข้อมูลในภาวะวิกฤตโรค
ระบาดที่เป็นอยู่นี้ ก็จะสามารถท าให้ผู้รับข้อมูลสามารถเท่าทันและเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตปกติใหม่ ที่จ าเป็นต้อง
ปรับตัวและปฏิบัติในปัจจุบันและอนาคต (ผู้จัดการออนไลน์, 2563) 

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะ ออกแบบโปสเตอร์สื่อ
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมวิถีชีวิตปกติใหม่ (new normal) หลังภัยโรค covid–19 เพื่อให้บุคลทั่วไปเข้าใจเกี่ยวกับวิถี
ชีวิตปกติใหม่ (New normal) และเข้าใจการปรับตัวให้เข้ากับการใช้ชีวิตวิถีปกติใหม่ได้มากขึ้น ท าให้บุคคลทั่วไป
เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตหลังภัยโควิด-19 เพื่อเกิดประโยชน์ต่อสังคมและการใช้ชีวิตประจ าวันให้รู้เท่าทันโลก
มากขึ้น 
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1. เพื่อออกแบบโปสเตอร์สื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมวิถีชีวิตปกติใหม่ หลังภัยโรค covid – 19 
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจขอผู้ใช้สื่อโซเชียลมีเดีย ที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมวิถีชีวิตปกติใหม่ 

หลังภัยโรค covid – 19 
 
กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

ออกแบบโปสเตอร์สื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมวิถีชีวิตปกติใหม่ (new normal) หลังภัยโรค covid – 19 
ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดในการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภทอินโฟกราฟิก โดยใช้กรอบแนวคิดของ          
(ธัญธัช นันท์ชนก,2559 : 29) ได้ก าหนดแนวทางการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภทอินโฟกราฟิกไว้ดังนี้ 

1.องค์ประกอบด้านความสวยงาม 
2.ง่ายต่อการท าความเข้าใจ 
3.เนื้อหามีความดึงดูดน่าสนใจ 
4.ความน่าสนใจในการเผยแพร่ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อออกแบบโปสเตอร์สื่อประชาสมัพันธ์ส่งเสริมวิถีชีวิตปกติใหม่หลงัภัยโรคcovid-19 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างด้านการศึกษาข้อมูล แนวทางในการออกแบบโปสเตอร์สื่อประชาสัมพันธ์

ส่งเสริมวิถีชีวิตปกติใหม่ หลังภัยโรค covid – 19ซึ่งมีข้ันตอนในการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ 
ประชากร ได้แก่ ข้อมูลทุติยภูมิ หนังสือ ต ารา ข้อมูลในอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับชีวิตปกติใหม่ 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้อมูลทุติยภูมิ หนังสือ ต ารา ข้อมูลในอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับชีวิตปกติใหม่  โดย

ก าหนดเนื้อหาในการศึกษา  คือ ด้านการใช้ชีวิตประจ าวัน  ด้านเศรษฐกิจ และ ด้านการศึกษา 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างด้านการประเมินรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ
กราฟิก 

ประชากร ได้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบกราฟิก 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบกราฟิก จ านวน 3 ท่าน  

 วัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับชมสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมวิถีชีวิตปกติใหม่ 
(new normal) หลังภัยโรค covid – 19 
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 ประชากร ได้แก่ บุคคลทั่วไป 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคคลทั่วไปท่ีใช้โซเชียลมีเดีย จ านวน 100 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้
ท าการทบทวนเอกสารงานวิจัยเหล่านี้มาสร้างเป็นเครื่องมือในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ ซึ่งแบ่งได้ตาม
ขั้นตอนดังน้ี 
 1. แบบสังเคราะห์ขอมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับวิถีชีวิตปกติใหม่(New normal) เป็นเครื่องมือการ
สังเคราะห์โดยการพิจารณาข้อมูลที่เป็นเนื้อหาส าคัญในหัวข้อที่ท าการศึกษา และสรุปข้อมูลโดยย่อ ให้เป็นข้อมูลที่
ง่ายต่อการจัดองค์ประกอบการท าอินโฟกราฟิก 
 2. แบบประเมินรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมวิถีชีวิตปกติใหม่ (new normal) หลังภัยโรค 
covid – 19 ซึ่งเป็นเครื่องมือแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงพรรณนา 
 3. แบบประเมินความพึงพอใจบุคคลทั่วไปที่มีสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมวิถีชีวิตปกติใหม่ (new 
normal) หลังภัยโรค covid – 19 เป็นเครื่องมือแบบประเมิน ตามแบบมาตรฐานค่าระดับ (Rating Scale) ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประกอบไปด้วย 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ 
 ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล  

ขั้นตอนที่  1  ศึกษาข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ เพื่อเป็นแนวทางของการ  การออกแบบสื่อ
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมวิถีชีวิตปกติใหม่ (new normal) หลังภัยโรค covid – 19 

ขั้นตอนท่ี 2  ออกแบบเครื่องมือการวิจัย ได้แก่ แบบสังเคราะห์ข้อมูล ทุติยภูมิ วิถีชีวิตปกติใหม่ แบบ
ประเมินโดยผู้เชียวชาญด้านกราฟิก แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อโซเชียลมีเดียที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์
อิเล็กทรอนิกส์ 

ขั้นตอนท่ี 3 หาความเที่ยงตรงของเครื่องมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยเพื่อให้ได้
เครื่องมือการวิจัยที่มีความเที่ยงตรง มีประสิทธิภาพในการใช้ในงานวิจัยในข้ันตอนการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล 

ขั้นตอนท่ี 4 ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ เพื่อการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมวิถีชีวิตปกติใหม่ หลังภัย
โรค covid–19 เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ 

ขั้นตอนที่ 5 สรุปข้อมูลจากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาข้อมูล
ทุติยภูมิ โดยน าข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เพื่อน ามาศึกษาข้อมูลทุติยภูมิเพื่อ การออกแบบ
สื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมวิถีชีวิตปกติใหม่ (new normal) หลังภัยโรค covid–19  

ขั้นตอนที่ 6 ปฏิบัติการพัฒนาเพื่อ การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมวิถีชีวิตปกติใหม่ หลังภัย
โรค covid–19 จ านวน 5 เนื้อหาเพื่อเสนอแบบร่างต่อผู้ทรงคุณวุฒิ 

ขั้นตอนที่ 7 เสนอแบบร่างต่อผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้วิจัยรับฟังความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็น
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข 

ขั้นตอนที่ 8 ปรับปรุงรูปแบบตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการปรับแก้แบบที่ผู้ทรงคุณวุฒิ  
และผู้ทรงคุณวุฒิ คิดว่าจะเป็นไปได้มากท่ีสุดเพื่อน าไปสร้าง 

ขั้นตอนท่ี 9 เผยแพร่ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมวิถีชีวิตปกติใหม่ หลังภัยโรค covid – 19 ลง
สื่อโซเชียลมีเดียเพื่อความพึงพอใจจากผู้ใช้สื่อโซเชียลมีเดีย โดยใช้ข้อมูล ทุติยภูมิ 
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ขั้นตอนที่ 10 ประเมินความพึงพอใจ กลุ่มผู้ใช้โซเชียลมีเดีย ที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมวิถีชีวิต      
ปกติใหม่ (new normal) หลังภัยโรค covid–19 

ขั้นตอนที่ 11 วิเคราะห์ผล และสรุปผลการวิจัย โดยผู้ศึกษาได้ด าเนินการสอบถาม และวิเคราะห์

สรุปผลโดยใช้การหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน X  และ S.D. และบรรยายในลักษณะความเรียง 
ขั้นตอนท่ี 12 อภิปรายผล และข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย โดยน าข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
ได้แก่ แบบสังเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ แบบประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  และแบบประเมินความพึงพอใจ มาท าการ
วิเคราะห์ซึ่งมีการวิเคราะห์ ดังนี้ 

1. การสรุปผลข้อมูลทุติยภูมิ พิจารณาข้อมูลที่เป็นเนื้อหาส าคัญในหัวข้อที่ท าการศึกษาตาม
หลักเกณฑ์และกรอบแนวคิดในการออกแบบอินโฟกราฟิก และสรุปข้อมูลโดยย่อ ให้เป็นข้อมูลที่ง่ายต่อการจัด
องค์ประกอบการท าอินโฟกราฟิก  

2. การสรุปผลที่ได้จากแบบประเมินรูปแบบผลิตภัณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ได้รูปแบบสื่อ
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมวิถีชีวิตปกติใหม่ (new normal) หลังภัยโรค covid – 19 จากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
ตามกรอบแนวคิดในการออกแบบ วิเคราะห์โดยการบรรยายและสรุปผลข้อมูลในเชิงพรรณนา 

3. การสรุปผลการสอบถามเรื่องความพึงพอใจของบุคคลทั่วไป ที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริม
วิถีชีวิตปกติใหม่ (new normal) หลังภัยโรค covid – 19 ดังนี้ การสรุปผลการสอบถามความพึงพอใจ ผู้ศึกษาได้

ด าเนินการสอบถามและวิเคราะห์สรุปผลโดยใช้ตารางเปรียบเทียบโดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

X  และ S.D. และบรรยายในลักษณะความเรียง 
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินความพึงพอใจ เป็นการวิเคราะห์โดยใช้หลักทางสถิติ

แบบคิดค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผลโดยการบรรยาย การเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
ประเมินนั้นอาจจะใช้คะแนนเฉลี่ยความคิดแต่ละช่วง เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับข้อมูลโครงการ จากการใช้
แบบประเมินค่าชนิด 5 ระดับ ดังน้ี 

ระดับคะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง ผลการประเมินอยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
ระดับคะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง ผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก 
ระดับคะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง ผลการประเมินอยู่ในระดับ ปานกลาง 
ระดับคะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง ผลการประเมินอยู่ในระดับ น้อย 
ระดับคะแนน 1.00 – 1.50 หมายถึง ผลการประเมินอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

 
สรุปผลการวิจัย  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการศึกษาข้อมลู เนื้อหาวิถีชีวิตปกติใหม่ 
 วิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาเนื้อหาวถิีชีวิตปกติใหม่ โดยใช้กรณีศึกษาแบบ ทุติยภูมิ เนื้อหาที่น าเสนอ
เกี่ยวกับ วิถีชีวิตปกติใหม่ โดยน าเสนอเกี่ยวกับการด าเนินชิวิตแบบวิถีชีวิตปกติใหม่และการปรบัตัว เปน็ต้น โดย
ศึกษาข้อมูลจากสื่อโซเชียลมีเดีย ได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษารูปแบบเนื้อหา ประเภทเนื้อหาวิถีชีวิตปกติใหม่พบว่า วิถีชีวิต
ปกติใหม่ หรือ Newnormal คือการใช้ชีวิตปกติแต่เปลี่ยนรูปแบบการด ารงชีวิตที่เปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นด้านการ
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เดินทาง ด้านการศึกษา และด้านการท างาน เพื่อมาวิเคราะห์รูปแบบการน าเสนอ ตามกรอบแนวคิดจากการศึกษา
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ เกี่ยวกับ covid-19 ที่เป็นอินโฟกราฟิก ทั้งหมด 10 แหล่งที่มาดังนี ้
ตาราง 1  แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลอินโฟกราฟิกด้านเนื้อหา และการน าเสนอเกี่ยวกับวิถีชีวิตปกติใหม่ หลัง 
covid-19 
 

หัวข้อ เนื้อหา รูปแบบการน าเสนอ 
ด้านวิถี

ชีวิตประจ าวัน 
    เนื้อหาส่วนใหญ่มุ่งเน้นเกี่ยวกับ
รูปแบบการด าเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ 
ที่แตกต่างจากการด าเนินชีวิต
แบบเดิมในอดตี เนื่องจากว่ามีไวรสั 
covid-19 มาส่งผลกระทบต่อการใช้
ชีวิต เนื่องจากเนื้อหามีความ
หลากหลาย จึงมีการแจกแจงเนื้อหา
ทั้งหมด 3 เนื้อหา ได่แก ่
   (1) ด้านวิถชีีวิตประจ าวัน ส่วน
ใหญ่เนื้อหาจะมุ่งเน้นเกี่ยวกับการ
เตรียมการ การรับมือกับวิถีชีวิตปกติ
ใหม่ เช่น การท างานท่ีบ้าน การรบั
ข่าวสารจากสื่อต่างๆ การรู้เท่าทันสื่อ 
การดูแลตนเอง การสั่งอาหาร หรอื
บริการแบบส่งถึงบ้านรวมถึงการออม
เงินเพื่อรองรับภาวะวิกฤตต่าง ๆ   
   (2) ด้านการเดินทาง ส่วนใหญ่จะ
เน้นการน าเสนอเกี่ยวกับการใช้
บริการขนส่งสาธารณะต่าง ๆ การ
เว้นระยะห่างทางสังคม การป้องกนั
ตัวเองตลอดการใช้บริการขนส่ง
สาธารณะ ซึ่งจะแตกต่างกันไปตาม
รูปแบบของบริการ 
   (3) ด้านการใช้ชีวิตนอกสถานท่ี 
จะมุ่งเน้นการน าเสนอเนื้อหา
เกี่ยวกับ การใช้ชีวิตทั่วไป อุปกรณ์ที่
ต้องพกพาเสมอ เช่น หน้ากาก
อนามัย การใช้เจลล้างมือ และท า
ความสะอาดร่างกายและมือบ่อยครั้ง 
การรับประทานอาหารร้อน และการ
เว้นระยะห่างทางสังคม 

     ส่วนใหญ่อินโฟกราฟิกเกี่ยวกบัวิถีชีวิตปกติ
ใหม่ หลังภัย covid-19 จากการศกึษาพบว่า 
นิยมใช้สีโทนเย็น ในการน าเสนอเป็นส่วนหลัก 
เพราะให้ความรูส้ึกสบายตา และผอ่นคลาย ท้ัง
ยังไม่ท าให้เกิดความวิตกกังวลจากการเสพ
ข่าวสาร และสื่อ โดยมักจะมีการผสมผสานสีโทน
ร้อนเช่น สีแดง สีเหลือง อยู่บ้างตามการเน้นค า 
หรือสัญลักษณ์ที่ต้องการถ่ายทอดสู่ผูร้ับสาร  
     รูปแบบตัวอกัษรส่วนใหญ่ใช้แบบก่ึงทางการ 
เพื่อไม่ให้ผูเ้สพข้อมลูรูส้ึกตึงเครียด หรือจริงจัง
มากจนเกินไป 
     รูปแบบของกราฟิกประกอบอินโฟกราฟิก 
เป็นแบบผสมผสาน ระหว่างภาพลายเส้น 
(vector) กับภาพเชิงสัญลักษณ์ (icon) เพื่อ
สื่อสารกับผู้เสพข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา 
     จากการศึกษาการจัดการเนื้อหา มีความ
แตกต่างกันไปตามรูปแบบเนื้อหาที่ต้องการ
น าเสนอ ดังนี ้
     (1) ด้านวิถีชีวิตประจ าวัน พบว่า ส่วนใหญ่ 
ใช้อินโฟราฟิกประเภทแจกแจงข้อมูล เพื่อแจก
แจงแนวทางการเรียมตัวและรับมอืกับวิกฤตภัย 
     (2) ด้านการการเดินทางพบวา่ ส่วนใหญ่ใช้
อินโฟกราฟกิ การแจกแจงข้อมูล เพื่อให้บุคคล
ทั่วไป  
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ด้านเศรษฐกิจ     เนื้อหาเกี่ยวกับการน าเสนอ
เศรษฐกิจ และธุรกิจท่ีน่าสนใจจาก
วิถีชีวิตแบบปกติใหม่ในรูปแบบ    
ต่าง ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจในการ
ลงทุนท าธุรกิจต่าง ๆ ให้กับผูร้ับ
ข้อมูล 

น าเสนอเกี่ยวกับธุรกิจที่จะมาแรงในยุค ชีวิตปกติ
ใหม ่
ด้านเศรษฐกิจน าเสนอเกี่ยวกับแนวทาง และ
แนวโน้มของธุรกิจที่จะได้รับความนิยม จากวิถี
ชีวิตแบบปกติใหม่ในแง่บวก เพื่อเป็นการส่งเสริม
ให้การท าธุรกิจปรับตัวตามวิถีใหม่ท่ีเกิดขึ้น 
 

ด้านการศึกษา     เนื้อหาเกี่ยวการเรยีนการสอนใน
รูปแบบวิถีชีวิตปกติใหม่ ว่าจะต้องมี
การเปลีย่นแปลงไปในทิศทางไหน 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถ
น าไปใช้ในการเรียนการสอนปัจจบุัน
ได้อย่างเท่าทัน 

น าเสนอรูปแบบการเรียนแบบวิถีชีวิตปกติใหม่ 
เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนในวิถีใหม่ และ
อธิบายแนวทางการเรียนการสอนรูปแบบใหม่
นั้น ๆ เพื่อให้ผู้รับข้อมูลเกิดความเข้าใจโดยง่าย
เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนที่ต้องมี
ปรับตัวตามภาวะวิกฤตโรคระบาด 

 
จากตาราง 1 วิเคราะห์แนวทางการน าเสนอเนื้อหาวิถีชีวิตปกติใหม่ 3 ด้าน พบว่ารูปแบบน าเสนอการ

ใช้ชีวิต แบบวิถีชีวิตปกติใหม่ในด้าน วิถีชีวิตประจ าวันเพื่อให้ผู้คนเข้าใจการใช้ชีวิตแบบใหม่ และน าเสนอรูปแบบการ
เรียนของด้านวิถีชีวิตปกติใหม่ ด้านการศึกษาเพื่อทราบถึงระบบการเรียนแบบใหม่ และน าเสนอด้านเศรษฐกิจ โดย
บอกถึงธุรกิจที่จะมาแรงในยุคของ วิถีชีวิตปกติใหม่เพื่อให้ผู้คนได้คิดหาทางออก ซึ่งจากการวิเคราะห์โดยศึกษาจาก
อินโฟกราฟิกประเภทให้ความรู้ ก็มักใช้สีพาสเทล เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาที่ต้องการจะสื่อสารเพื่อให้เกิดความรู้สึก     
ผ่อนคลาย ดูแล้วสบายตา ไม่เครียดมากจนเกินไป เพ่ือใช้ในการออกแบบ และใช้อินโฟกราฟิกแบบผสมผสาน 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการออกแบบ สื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมวิถีชีวิตปกติใหม่หลังภัยโรค covid-19 จาก
ข้อมูลและแนวทางการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาออกเป็นทั้งหมด 3 ชุดรูปแบบ ส าหรับ
น าไปใช้ในการประเมินรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 รูปแบบสื่อประชาสมัพันธ์ส่งเสรมิวิถีชีวิตปกติใหม่หลังภัยโรค covid-19 รูปแบบที่ 1 
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ภาพที่ 2 รูปแบบสื่อประชาสมัพันธ์ส่งเสรมิวิถีชีวิตปกติใหม่หลังภัยโรค covid-19 รูปแบบที่ 2 
 

 
 

ภาพที่ 3 รูปแบบสื่อประชาสมัพันธ์ส่งเสรมิวิถีชีวิตปกติใหม่หลังภัยโรค covid-19 รูปแบบที่ 3 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมวิถี
ชีวิตปกติใหม่หลังภัยโรค covid-19ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบกราฟิก ระดับอุดมศึกษา จ านวน 3 ท่าน  

จากการสมัภาษณ์แบบมโีครงสร้าง เพื่อประเมินรูปแบบ การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสรมิวิถี
ชีวิตปกติใหม่หลังภยัโรค covid-19โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ มีผลการวิเคราะห์ ดังนี ้

ด้านองค์ประกอบ ด้านความสวยงาม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ มีความเห็นสอดคล้องกัน
ว่า การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทอินโฟกราฟิกทั้ง 3 ชุดรูปแบบ มีความสวยงามเรียบง่ายตามหลักการ
ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทอินโฟกราฟิก แต่ชุดรูปแบบที่ 1 กับ 2 มีความเป็นทางการมากจนเกินไปเมื่อ
เทียบกับรูปแบบ ที่ 3 ที่ใช้สีสันมีความสบายตามากกว่า ซึ่งเลือกใช้สีโทนอ่อนมากกว่าการใช้สีโทนเข้ม ซึ่งท าให้ดูลด
ความตึงเครียดในการเสพข้อมูลของผู้รับข้อมูลได้ 

ด้านความง่ายต่อการท าความเข้าใจ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ มีความเห็นสอดคล้องกันว่า          
อินโฟกราฟิกท้ัง 3 ชุดรูปแบบ หากมีการปรับปรุง ควรปรับปรุงรูปแบบของการจัดองค์ประกอบการออกแบบภายใน
ชุดรูปแบบ ให้การน าเสนอแต่ละชุดรูปแบบเป็นไปตามแนวคิด และแนวทางเดียวกัน ทั้งในเรื่องของการใช้รูปแบบ
ตัวอักษร และการใช้ประเภทของภาพ เช่น ภาพการ์ตูน ภาพเสมือนจริง หรือภาพสัญลักษณ์ ควรใช้รูปแบบใด
รูปแบบหนึ่งให้มีความชัดเจน เพื่อให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ และไม่สับสนในการพิจารณาสื่อประชาสัมพันธ์ในชุด
รูปแบบเดียวกัน 

ด้านเนื้อหามีความดึงดูดน่าสนใจ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ชุด
รูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์ทั้ง 3 ชุดรูปแบบ มีเนื้อหาที่น่าสนใจ และทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ของสังคมและบ้านเมือง ซึ่งวิถีชีวิตแบบปกติใหม่กับการรับมือภัยโรคระบาดอย่าง COVID-19 นั้น เป็นเนื้อหาที่มี
ผู้สนใจอยู่แล้วตามสถานการณ์ปัจจุบัน แต่ผู้ออกแบบควรออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ให้ดูน่าดึงดูดผู้อ่านมากขึ้น เช่น 
การปรับกราฟิก และสีสันให้ดูสบายตา หรือดูสะดุดตามากขึ้น  
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ด้านความน่าสนใจในการเผยแพร่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ มีความเห็นสอดคล้องกันว่า 
ควรออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ในแต่ละชุดรูปแบบ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นชุดเดียวกัน เพื่อความต่อเนื่อง
ของเนื้อหา และเพื่อความน่าสนใจในการติดตามข้อมูลในเนื้อหาถัด ๆ ไป ซึ่งผู้วิจัยจะต้องปรับปรุงชุดรูปแบบ             
สื่อประชาสัมพันธ์ให้มีความสอดคล้องกันในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง 

จากการวิเคราะห์การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมวิถีชีวิตปกติ
ใหม่หลังภัยโรค covid-19  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ควรใช้กรณีศึกษา                   
สื่อประชาสัมพันธ์ ชุดรูปแบบที่ 3 ในการปรับปรุงแก้ไข ให้เหมาะสมต่อการน าเสนอและเผยแพร่เป็นสื่อ            
อินโฟกราฟิกเกี่ยวกับการใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่ โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะตามกรอบแนวคิดที่ก าหนด 

 

 
 
ภาพที่ 4 รูปแบบสื่อประชาสมัพันธ์ส่งเสรมิวิถีชีวิตปกติใหม่หลังภัยโรค covid-19 รูปแบบที่ 3 ท่ีแก้ไขปรับปรุงตาม

ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวุฒิด้านการออกแบบ 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความพึงพอใจ ของผู้ที่ได้รับชมสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมวิถีชีวิต

ปกติใหม่หลังภัยโรค covid-19 
ในการวิจัยเรื่อง การออกแบบสื่อประชาสมัพันธ์ส่งเสริมวิถีชีวิตปกติใหม่หลังภยัโรค covid-19 ผู้วิจัย

ได้ประเมินความพึงพอใจบุคคลทั่วไปจ านวน 100 คน โดยการใช้แบบประเมินออนไลน์ ควบคูไ่ปกับการประเมิน
ความพึงพอใจจากการจัดนิทรรศการ ณ ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ก าแพงเพชร เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 

 พ.ศ.2563  ใช้การวิเคราะห์โดยการแจกแจงค่าความถี่ ค่าร้อยละ คา่เฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย  
ตารางที่ 2  วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพบุคคลทั่วไป ที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมวิถีชีวิตปกติใหม่หลังภัย
โรค covid-19 
    

รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพ จ านวน n=100 ร้อยละ 
1. เพศ 
    ชาย 
    หญิง 

 
39 
61 

 
39.00 
61.00 

รวม 100 100.00 
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ตารางที่ 2  วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพบุคคลทั่วไป ที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมวิถีชีวิตปกติใหม่หลังภัย
โรค covid-19 (ต่อ) 
    

รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพ จ านวน n=100 ร้อยละ 
2. อายุ  
    ต่ ากว่า 20 ปี          
    21 -30 ปี 
    31 - 40 ปี 
    41 - 50 ปี 
    51 ปี ขึ้นไป 

 
41 
39 
13 
7 
0 

 
41.00 
39.00 
13.00 
7.00 
0.00 

รวม 100 100.00 
3. ระดับการศึกษา 
    ต่ ากว่าปริญญาตรี 
    ปริญญาตรี 
    ปริญญาโท 
    สูงกว่าปริญญาโท 

 
43 
56 
1 
0 

 
43.00 
56.00 
1.00 
0.00 

รวม 100 100.00 
  1.รายได้/เดือน (บาท) 
     ต่ ากว่า 10,000     
    10,000 – 15,000 
    15,000 - 20,000    
    20,000 ขึ้นไป 

 
35 
28 
27 
10 

 
35.00 
28.00 
27.00 
10.00 

รวม 100 100 
 

 จากตารางที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพบุคคลทั่วไป ที่มีต่อการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมวิถีชีวิตปกติใหม่หลังภัยโรค covid-19 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจเป็นเพศหญิงมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 61 รองลงมาคือเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 39 ด้านอายุผู้ตอบแบบประเมินมีอายุ ต่ ากว่า 20 ปี มากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 41 รองลงมาผู้ตอบแบบประเมินมีอายุ 21 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 39รองลงมาผู้ตอบแบบประเมินมี
อายุ 31 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 13 รองลงมาผู้ตอบแบบประเมินมีอายุ 41 - 50 ป ีคิดเป็นร้อยละ 7 
ตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจการออกแบบ การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมวิถีชีวิตปกติใหม่
หลังภัยโรค covid-19 
 

ล าดับ เกณฑ์การประเมิน ผู้บริโภค (n=100) 

 X  S.D. ระดับความ
เหมาะสม 

1 ด้านองค์ประกอบด้านความสวยงาม 3.60 0.49 มาก 
2 ด้านความง่ายต่อการท าความเข้าใจ 4.61 0.49 มากที่สุด 
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ตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจการออกแบบ การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมวิถีชีวิตปกติใหม่
หลังภัยโรค covid-19 (ต่อ) 
 

ล าดับ เกณฑ์การประเมิน ผู้บริโภค (n=100) 

 X  S.D. ระดับความ
เหมาะสม 

3 ด้านเนื้อหามีความดึงดดูน่าสนใจ 3.69 0.58 มาก 
4 ด้านความน่าสนใจในการเผยแพร ่ 4.54 0.63 มากที่สุด 
 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 4.02 0.70 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.3 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจการออกแบบ การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์

ส่งเสริมวิถีชีวิตปกติใหม่หลังภัยโรค covid-19  มีผลประเมินความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.02)    
ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=0.70) ด้านด้านองค์ประกอบด้านความสวยงาม มีผลประเมินความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก ( X =3.60) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=0.49)  ด้านความง่ายต่อการท าความเข้าใจ มีผลประเมิน

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  ( X =4.61) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=0.49)  ด้านเนื้อหามีความดึงดูด

น่าสนใจ มีผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X =3.69) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=0.58) ด้านความ

น่าสนใจในการเผยแพร่ มีผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.54) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.=0.63) 
 
อภิปรายผลการวิจัย  
 อภิปรายผลการวิจัยเรื่องการออกแบบโปสเตอร์สื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมวิถีชีวิตปกติใหม่ หลังภัยโรค 
covid – 19 พบว่า วิเคราะห์แนวทางการน าเสนอเนื้อหาวิถีชีวิตปกติใหม่ 3 ด้าน พบว่ารูปแบบน าเสนอการใช้ชีวิต 
แบบวิถีชีวิตปกติใหม่ในด้าน วิถีชีวิตประจ าวันเพื่อให้ผู้คนเข้าใจการใช้ชีวิตแบบใหม่ และน าเสนอรูปแบบการเรียน 
ของด้านวิถีชีวิตปกติใหม่ด้านการศึกษาเพื่อทราบถึงระบบการเรียนแบบใหม่ และน าเสนอด้านเศรษฐกิจ โดยบอกถึง
ธุรกิจที่จะมาแรงในยุคของวิถีชีวิตปกติใหม่เพื่อให้ผู้คนได้คิดหาทางออก ซึ่งจากการวิเคราะห์โดยศึกษาจาก        
อินโฟกราฟิกประเภทให้ความรู้ ก็มักใช้สีพาสเทล เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาที่ต้องการจะสื่อสารเพื่อให้เกิดความรู้สึกผ่อน
คลาย ดูแล้วสบายตา ไม่เครียดมากจนเกินไป เพื่อใช้ในการออกแบบ และใช้อินโฟกราฟิกแบบผสมผสาน สอดคล้อง
กับแนวคิดของ (สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ, 2557, หน้า 6) ได้อธิบายเกี่ยวกับการใช้สื่อ ว่าสื่อที่ดีจะต้องสามารถทุ่น
แรงในการน าเสนอข่าวสารได้ มีความน่าสนใจ และกระตุ้นความสนใจของผู้รับข้อมูล ท าให้เกิดการรับรู้ได้รวดเร็วข้ึน 
 การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมวิถีชีวิตปกติใหม่หลังภัยโรค covid-19  มีผลประเมินความพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ด้านด้านองค์ประกอบ ด้านความสวยงาม มีผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
ด้านความง่ายต่อการท าความเข้าใจ มีผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่ สุด ด้านเนื้อหามีความดึงดูด
น่าสนใจ มีผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านความน่าสนใจในการเผยแพร่ มีผลประเมินความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับแนวคิดของ (ธัญธัช นันท์ชนก ,2559 หน้า 29) ได้มีแนวคิดในการออกแบบสื่อ
ประชาสัมพันธ์ที่ดี ต้องมีความเหมาะสมทั้งในด้านความสวยงาม ความเข้าใจ ความดึงดูดน่าสนใจ และความน่าสนใจ
ในการเผยแพร่ 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการศึกษาและออกแบบโปสเตอร์สื่อประชาสัมพันธ์ covid-19 ให้กับกลุ่มคนที่ใช้
ชีวิตประจ าวันในช่วงวิกฤต covid-19 ซึ่งรูปแบบกราฟิก และเนื้อหาอาจเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ทุก ๆ วัน 

2. รูปแบบลวดลายกราฟิกบนโปสเตอร์สื่อประชาสัมพันธ์ covid-19 สะท้อนให้เห็นเกี่ยวกับการใช้
ชีวิต และที่มาของการป้องกันโรค covid-19  ดังนั้นรูปแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ประเภทอื่น ๆ จะใช้ลวดลาย
กราฟิกท่ีแตกต่างกันไป 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับที่มาของโรค covid-19 การใช้ชีวิตในแต่ละวัน และ
วิธีการป้องกันโรค covid-19 ให้เป็นท่ีรู้จักในวงกว้างมากขึ้น 

2. ควรมีการส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานโปสเตอร์สื่อประชาสมัพันธ์ covit-19 ให้ได้รับมาตรฐานเป็น
ที่ยอมรับมากขึ้น 
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