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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์จากการเผยแพร่กฎหมายผ่านทางอินโกราฟิก 

ของส านักงานกจิการยุตธิรรม  
 

 

Factors  related to Gratification on Office of Justice Affairs (OJA)  
Infographics Legal Dissemination 

 
 

รวิธร  ฐานัสสกุล1 และ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ลลิตา นิพิฐประศาสน์  สนุทรวิภาต2 
หลกัสตูรปริญญาศลิปศาสตรมหาบณัฑิต (รัฐศาสตร์) สาขารัฐศาสตร์  

ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 

บทคัดย่อ 
 

การศกึษาครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศกึษาความพึงพอใจจากการเผยแพร่กฎหมาย
ผา่นทางอินโฟกราฟิกของส านกังานกิจการยตุิธรรม 2) เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความ
พึงพอใจจากการเผยแพร่กฎหมายผ่านทางอินโฟกราฟิกของส านักงานกิจการยุติธรรม  กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีศกึษา คือ ผู้ใช้เฟสบุ๊คของเพจส านกังานกิจการยตุิธรรม   จ านวน 400  คน เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์  ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอย 
แบบพหคุณู โดยก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 

ผลการศึกษา พบว่าความพึงพอใจจากการเผยแพร่กฎหมายผ่านทางอินโฟกราฟิกของ
ส านักงานกิจการยุติธรรมอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าตัวแปรอิสระ  
ได้แก่ ความคาดหวงัจากอินโฟกราฟิกของส านกังานกิจการยตุิธรรม การเข้าถึงอินโฟกราฟิก และ
ระดบัการศกึษา มีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจจากการเผยแพร่กฎหมายผ่านทางอินโฟกราฟิก
ของส านักงานกิจการยุติธรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 โดยสามารถท านาย
ความสมัพนัธ์ได้ถึงร้อยละ 46.1 
 

ค าส าคัญ: อินโฟกราฟิก ความคาดหวงั ความพงึพอใจ 
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Abstract 

 

The objectives of this research were to study on gratification on Office of Justice Affairs 
infographic legal dissemination , and to study the factors related to gratification on 
Office of Justice affairs infographic legal dissemination. Samples comprised of 400 
users of OJA Facebook fanpage. Data collecting was employed by electronic 
questionnaire. Percentage,mean,standard deviation, Pearson’s product moment 
correlation coefficient and multiple regression were statistical techniques used for data 
analysis. Data processing was done by statistical computer ready made program. The 
level of statistical significance was set at .05 
 

 The research showed that level of gratification of Office of Justice Affairs 
infographic legal dissemination were high. Hypothesis test revealed that independent 
variables, expectation on the infographic, visiting and access on the infographic and 
level of education of the infographic fanpages, related to gratification on the infographic 
at the level of statistical significance. Moreover, the independent variables predicted 
46.1% gratification on the infographic. 
  
Keywords: Infographic, Expectation, Gratification 
 

บทน า 
 

ในยุคท่ีเทคโนโลยีการส่ือสารก้าวล า้  มีการพฒันาในด้านเทคโนโลยีการส่ือสาร
ท าให้ข้อมูลต่างๆสามารถเข้าถึงได้ง่าย ส่งผลให้พฤติกรรมในการบริโภคข้อมูลข่าวสารได้ไม่  
จ ากัดสามารถค้นคว้าหาข้อมูลข่าวสารได้ทั่วโลก วิวัฒนาการด้านการส่ือสารส่งผลให้ 
เกิดการเปล่ียนแปลงครัง้ยิ่งใหญ่ในสังคม คือ การเกิดขึน้ของส่ือสังคมอย่างเฟสบุ๊ค ท่ีได้เข้ามา  
มีบทบาทเป็นส่ือกลางในการส่ือสารระหว่างกัน ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารและการบอกต่อข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อวงกว้าง  โดยนอกเหนือจากเพ่ือ 
การส่ือสารระหว่างบุคคลแล้ว เฟสบุ๊คยังท าหน้าท่ีเสมือนส่ือตวัแทนองค์กร หน่วยงานต่างๆ ท่ี  
ท าหน้าท่ีเผยแพร่ข้อมลูขา่วสาร เชิงสถิต ิ การตลาด ข้อมลูเชิงวิชาการอีกด้วย    
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เม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558 คณะรัฐมนตรีในรัฐบาลปัจจุบันได้มีมติ เห็นชอบกับ
นโยบายเร่งดว่น ตามแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 ได้แก่ นโยบายเร่งดว่น
ท่ี 1 การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชน โดยให้มี  
การพฒันารูปแบบ วิธีการประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายและกระบวนการยตุิธรรมให้
มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย กฎหมายถือเป็นกติกาของสังคม เป็น
กฎเกณฑ์ เป็นข้อตกลงท่ีสงัคมร่วมกันก าหนดขึน้ เป็นหลกัปฏิบตัิเพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อย
และเป็นธรรมในสงัคม ดงันัน้กฎหมายจงึเป็นหลกัเกณฑ์ท่ีทกุคนถกูบงัคบัให้ปฏิบตัติาม  

 
อย่างไรก็ตาม ส านกังานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ได้จดัประชุมเชิงปฏิบตัิการ

วิเคราะห์ปัญหาและส ารวจความคิดเห็นภาคประชาชน โดยพบสภาพปัญหาเร่ืองการขาดความรู้ 
ความเข้าใจด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประชาชน จึงได้มีการน าข้อมูล ความรู้
กฎหมายมาสรุป พร้อมกบัย่อยข้อมลูให้เป็นภาพท่ีอ่านง่าย แล้วน ามาผสมเข้ากบัรูปภาพ ออกมา
ในรูปแบบส่ือสารสนเทศ หรืออินโฟกราฟิก (Infographic) เพ่ือเข้าใจง่ายในเวลารวดเร็วและชดัเจน 
(ส านกังานกิจการยตุธิรรม, 2559)  

 

จึงเห็นได้ว่าการสร้างการรับรู้กฎหมายมีความจ าเป็นแก่ประชาชนเป็นอย่างมาก เพราะ
เป็นการให้ประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง การศกึษาความพึงพอใจจากการเผยแพร่กฎหมายผ่าน
ทางอินโฟกราฟิกของส านักงานกิจการยุติธรรม ในครัง้นี ้จะน าไปสู่การพัฒนาการออกแบบ  
อินโฟกราฟิกท่ีก่อให้เกิดผลประโยชน์ในการเผยแพร่กฎหมายสูป่ระชาชนตอ่ไป  
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1. เพ่ือศกึษาความพงึพอใจจากการเผยแพร่กฎหมายผา่นทางอินโฟกราฟิกของส านกังาน
กิจการยตุธิรรม 

 
2. เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กับความพึงพอใจจากการเผยแพร่กฎหมายผ่านทาง

อินโฟกราฟิกของส านกังานกิจการยตุธิรรม 
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ขอบเขตของการศึกษา 
 

 การศกึษาครัง้นี ้ผู้ศกึษาได้ก าหนดขอบเขตการศกึษาออกเป็น 4 ด้าน คือ 
 

1. ขอบเขตด้านเนือ้หา ศกึษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจจากการเผยแพร่
กฎหมายผ่านทางอินโฟกราฟิกของส านักงานกิจการยุติธรรม  ประกอบด้วย 1) ลักษณะ
ประชากรศาสตร์ 2) ความคาดหวงัอินโฟกราฟิกของส านกังานกิจการยตุิธรรม  3) ความพึงพอใจ
จากการเผยแพร่กฎหมายผา่นทางอินโฟกราฟิกของส านกังานกิจการยตุธิรรม 

 
 2. ขอบเขตด้านประชากร  คือ ผู้ ใช้เฟสบุ๊ค จ านวน  60,155 คน ท่ีเป็นสมาชิกของเพจ
ของส านกังานกิจการยตุธิรรม 
 

3. ขอบเขตด้านตัวแปร  
 

3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน   
การเข้าถึงอินโฟกราฟิก  และความคาดหวงัจากอินโฟกราฟิกของส านกังานกิจการยตุธิรรม 

 
3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจจากการเผยแพร่กฎหมายผ่านทาง  

อินโฟกราฟิกของส านกังานกิจการยตุธิรรม ประกอบด้วย  
 
3.2.1 ด้านเนือ้หาอินโฟกราฟิกของส านกังานกิจการยตุธิรรม 
 
3.2.2 ด้านการออกแบบอินโฟกราฟิกของส านกังานกิจการยตุธิรรม  
 
3.2.3 ด้านประโยชน์ของอินโฟกราฟิกของส านกังานกิจการยตุธิรรม 

 
 4. ขอบเขตด้านเวลา ผู้ศกึษาจะด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยการแจกแบบสอบถาม
ออนไลน์ ระหวา่งวนัท่ี 10-30 มิถนุายน พ.ศ. 2560 
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สมมุตฐิานการศึกษา 

 
เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน การเข้าถึงอินโฟกราฟิก และ 

ความคาดหวงัประโยชน์จากอินโฟกราฟิกของส านกังานกิจการยตุิธรรมมีความสมัพนัธ์หรือร่วมกนั
ท านายความพึงพอใจจากการเผยแพร่กฎหมายผ่านทางอินโฟกราฟิกของส านักงานกิจการ
ยตุธิรรม 
 

วิธีการศึกษา 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 
ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้คือ ผู้ใช้เฟสบุ๊คของเพจส านกังานกิจการยตุธิรรม  

จ านวน 60,155 ราย (ข้อมลูเม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2560)  
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้ได้แก่แบบสอบถาม ท่ีสร้างขึน้จากการศกึษา แนวคิด ทฤษฎี 
และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง โดยได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางใน
การสร้างข้อค าถามของแบบสอบถาม มีทัง้หมด 3 สว่นประกอบด้วย  สว่น ดงันี ้

ส่วนท่ี 1     แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ 
การศกึษาอาชีพ และรายได้ตอ่เดือน  การเข้าถึงอินโฟกราฟิก   

สว่นที 2     แบบสอบถามความคาดหวงั จากอินโฟกราฟิกของส านกังานกิจการยตุธิรรม 
สว่นท่ี 3    แบบสอบถามความพงึพอใจจากการเผยแพร่กฎหมายผา่นทางรูปแบบอินโฟ

กราฟิกของส านกังานกิจการยตุธิรรม 
โดยส่วนท่ี 2 และ 3 ผู้ศกึษาได้สร้างแบบสอบถามโดยใช้มาตราส่วนประมาณคา่ของ 

Likert’s Scale เป็นมาตรวดัแบง่ออกเป็น 5 ระดบั คือ มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ 
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สถติท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 ในการศึกษาครัง้นี  ้ เม่ือผู้ ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามแล้วนัน้ ผู้ศกึษาได้ท าการวิเคราะห์โดยน าแบบสอบถามท่ีได้กลบัคืนมาทัง้หมดนัน้
มาวิเคราะห์และประมวลผล โดยใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์และค านวณด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิต ิ และสถิตท่ีิใช้ในการศกึษาครัง้นีป้ระกอบด้วย 

1.สถิตเิชิงพรรณนา ได้แก่ คา่ร้อยละ (Percentage) คา่เฉล่ีย (Mean)   
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจจาก  

การเผยแพร่กฎหมายผ่านทางรูปแบบอินโฟกราฟิกของส านกังานกิจการยตุิธรรมโดยใช้สถิติ  คือ  
การวิเคราะห์คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (Correlation Coefficient) ของเพียร์สนั 

3. สถิตเชิงอนมุาน ได้แก่  การวิเคราะห์ถดถอยแบบพหคุณู ( Multiple Regression 
Analysis)  

 
ผลการศึกษา 

 
 1. ในภาพรวม กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจจากการเผยแพร่กฎหมายผ่านทาง
รูปแบบอินโฟกราฟิกของส านกังานกิจการยุติธรรม ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยด้าน เนือ้หา
อินโฟกราฟิกของส านกังานกิจการยตุิธรรม และ ด้านประโยชน์ของอินโฟกราฟิกของส านกังานกิจการยตุิธรรม 
อยู่ในระดบัมาก และ ด้านการออกแบบอินโฟกราฟิกของส านักงานกิจการยุติธรรม อยู่ในระดับมาก 
เช่นเดียวกันท่ีเป็นเช่นนีเ้พราะในปัจจุบนัเป็นยุคท่ีเทคโนโลยีการส่ือสารก้าวล า้ มีการพฒันาใน  
ด้านเทคโนโลยีการส่ือสารท าให้ข้อมลูตา่งๆสามารถเข้าถึงได้ง่าย ส่งผลให้พฤติกรรมในการบริโภค
ข้อมลูข่าวสารได้ไม่จ ากัดสามารถค้นคว้าหาข้อมูลข่าวสารได้ทัว่โลก วิวฒันาการด้านการส่ือสาร
ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงครัง้ใหญ่ในสังคม คือ การเกิดขึน้ของส่ือสังคม (Social Media)  
อย่างเฟสบุ๊ค ท่ีได้เข้ามามีบทบาทเป็นส่ือกลางในการส่ือสารระหว่างกัน ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์
อย่างมากต่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการบอกต่อข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อวงกว้าง 
ตลอดจนการเผยแพร่กฎหมายผ่านทางอินโฟกราฟิกของส านกังานกิจการยุติธรรมการน าข้อมูล 
ความรู้กฎหมายมาสรุป พร้อมกับย่อยข้อมูลให้เป็นภาพท่ีอ่านง่าย แล้วน ามาผสมเข้ากบัรูปภาพ 
ออกมาในรูปแบบส่ือสารสนเทศ หรืออินโฟกราฟิก ในลกัษณะของกราฟิกท่ีออกแบบให้ดเูข้าใจง่าย
ในเวลารวดเร็วและชดัเจน เป็นศาสตร์และศิลป์ในการส่ือสาร  เป็นการน าข้อมูลท่ีมีความซบัซ้อน
มาจดักระท าให้เข้าใจได้ง่ายขึน้โดยใช้ภาพกราฟิกท่ีสวยงามเป็นตวัช่วย  และสามารถส่ือให้ผู้อ่าน
เข้าใจความหมายของข้อมลูทัง้หมดได้ โดยไม่จ าเป็นต้องขยายความอีก ส่งผลให้กลุ่มตวัอย่างนัน้
มีความพงึพอใจในการเผยแพร่กฎหมายของส านกังานกิจการยตุธิรรมในรูปแบบดงักล่าว 
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2. ผลการทดสอบสมมติฐาน เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้คือ เพศ อาย ุ ระดบัการศกึษา 

อาชีพ รายได้ตอ่เดือน การเข้าถึงอินโฟกราฟิก และความคาดหวงัประโยชน์จากอินโฟกราฟิกของ
ส านักงานกิจการยุติธรรมมีความสัมพันธ์หรือท านายความพึงพอใจจากการเผยแพร่กฎหมาย 
ผ่านทางอินโฟกราฟิกของส านกังานกิจการยตุิธรรม ซึ่งตวัแปรอิสระท่ีเป็นไปตามสมติฐาน ได้แก่ 
ความคาดหวงัจากอินโฟกราฟิกของส านกังานกิจการยตุิธรรม การเข้าถึงอินโฟกราฟิก และระดบั
การศกึษา มีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจจากการเผยแพร่กฎหมายผ่านทางอินโฟกราฟิกของ
ส านกังานกิจการยตุิธรรม ซึ่งสอดคล้องกบัผลงานวิจยัของ ธิติมา  อุ่นเมตตาจิต  (2541) ได้ศกึษา
เร่ืองความคาดหวงัและความพึงพอใจของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีตอ่รายการ ฟุด ฟิด ฟอ 
ไฟ กับแสงชัย สุนทรวัฒน์ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 อ.ส.ม.ท. ผลการศึกษาพบว่า 
ลักษณะประชากรศาสตร์อันได้แก่ เพศ อายุ รายได้ และการศึกษา นัน้มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ และความพึงพอใจต่อรายการ รวมทัง้ความคาดหวงัต่อการเปิด
รับชมรายการฟดุ ฟิด ฟอ ไฟ มีความสมัพนัธ์ในทางบวกกบัความพงึพอใจรายการ  

 
2.1 เพศ เป็นตวัแปรอิสระท่ีเป็นปัจจยัท่ีมีความสมัพันธ์กบัความพึงพอใจจากการเผยแพร่

กฎหมายผา่นทางอินโฟกราฟิกของส านกังานกิจการยตุธิรรม แสดงให้เห็นในการวิเคราะห์รายด้าน
ความพึงพอใจ ด้านเนือ้หาอินโฟกราฟิกของส านักงานกิจการยุติธรรม ทัง้ นี อ้าจเป็นเพราะ 
เพศชายและเพศหญิงมีความแตกตา่งกันอย่างมากในเร่ืองของความคิดค่านิยมและทศันคติทัง้นี ้
เพราะวัฒนธรรมและสังคมได้ก าหนดบทบาทและกิจกรรมของคนทัง้สองเพศไว้แตกต่างกัน  
เพศหญิงจึงมกัเป็นคนท่ีอ่อนไหวง่ายและถกูชกัจงูได้ง่ายกว่าเพศชาย   สอดคล้องกับแนวคิดของ  
ปรมะ สตเวทิน (2541) กล่าวว่า ผู้หญิงกบัผู้ชายมีความแตกต่างกันในเร่ืองของความคิด ค่านิยม 
ทศันคติ ทัง้นีเ้พราะว่าวฒันะธรรมและสงัคมจะก าหนดบทบาทกิจกรรมไว้ต่างกัน จึงส่งผลให้มี
ความแตกตา่งกนั 
 
 2.2 อาชีพ เป็นตัวแปรอิสระท่ีเป็นปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจจาก 
การเผยแพร่กฎหมายผ่านทางอินโฟกราฟิกของส านักงานกิจการยุติธรรม  แสดงให้เห็นใน 
การวิเคราะห์รายด้านความพึงพอใจ ด้านรูปแบบอินโฟกราฟิกของส านักงานกิจการยุติธรรม 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เนตรนภา กองงาม (2551) ได้ศึกษาเร่ือง การเปิดรับข่าวสาร  
ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์ จากเว็บไซต์ท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัประเทศไทยของนกัท่องเท่ียว
ชาวตา่งชาติในจงัหดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ในด้านอาชีพมี
ความสัมพันธ์กับการเปิดรับข่าวสารจากเว็ปไซต์ท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับประเทศไทย ส าหรับ
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ประชากรศาสตร์ในด้านอ่ืนๆ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ท่ีได้รับต่อเดือนนัน้  
ไมพ่บวา่มีความสมัพนัธ์กบัการเปิดรับขา่วสารจากเว็ปไซต์ท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัประเทศ  
 
 2.3 ระดบัการศกึษา เป็นตวัแปรอิสระท่ีเป็นปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจ จาก 
การเผยแพร่กฎหมายผ่านทางอินโฟกราฟิกของส านักงานกิจการยุติธรรม  แสดงให้เห็นใน 
การวิเคราะห์รายด้าน ด้านประโยชน์ของอินโฟกราฟิกของส านกังานกิจการยุติธรรม ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดด้านประชากรศาสตร์ของผู้ รับสารชอง Berelson & Steiner (1964) กล่าวว่า การศกึษา 
(Education) การศกึษาเป็นตวัแปรท่ีส าคญัมากท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพทางการส่ือสารของผู้ รับสาร
คนท่ีมีการศึกษาสูงจะได้เปรียบอย่างมากในการเป็นผู้ รับสารท่ีดีเน่ืองจากคนเหล่านีมี้ความรู้
กว้างขวางในหลายเร่ือง มีความเข้าใจศพัท์มากและสามารถเข้าใจสารได้ดีแตค่นเหล่านีม้กัจะไม่
เช่ืออะไรง่ายๆ ดงันัน้สารท่ีไม่มีเหตผุลสนบัสนุนอย่างเพียงพอมกัจะถูกโต้แย้งจากคนเหล่านีจ้ึง
พบวา่โดยทัว่ไปแล้วคนท่ีมีการศกึษาสงูมกัจะใช้ส่ือมวลชนมากกวา่ผู้ ท่ีมีการศกึษาต ่ากวา่  
  

2.4  การเข้าถึงอินโฟกราฟิกของส านกังานกิจการยตุิธรรม เป็นตวัแปรอิสระท่ีเป็นปัจจยัท่ี
มีความสมัพันธ์กับความพึงพอใจจากการเผยแพร่กฎหมายผ่านทางอินโฟกราฟิกของส านกังาน
กิจการยุติธรรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Rayburn & Palmgreen (1985:20) ท่ีกล่าวว่า 
ความพึงพอใจท่ีส่ือจะพึงเป็นแรงจูงใจผลกัดนัให้บุคคลรับส่ือต่อไป และหากเกิดความพึงพอใจ
มากกวา่ท่ีคาดหวงัไว้ก็จะมีแนวโน้มพฤตกิรรมในการเปิดรับมากขึน้ไปด้วย 
 

2.5 ความคาดหวงั เป็นตวัแปรอิสระท่ีเป็นปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจจาก
การเผยแพร่กฎหมายผา่นทางอินโฟกราฟิกของส านกังานกิจการยตุธิรรม  โดยเป็นตวัแปรท่ีท านาย
ความพงึพอใจได้มากท่ีสดุ ทัง้ในภาพรวมและรายด้านทัง้ 3 ด้าน คือ ด้านเนือ้หาของอินโฟกราฟิก
ส านักงานกิจการยุติธรรม ด้านการออกแบบของอินโฟกราฟิกส านักงานกิจการยุติธรรม ด้าน
ประโยชน์ของอินโฟกราฟิกส านกังานกิจการยตุิธรรม ดงัผลการศกึษาตามสมมติฐาน ซึ่งอธิบายได้
วา่พฤตกิรรมของมนษุย์ล้วนแตเ่ป็นพฤตกิรรมท่ีเกิดขึน้โดยตัง้ใจ เน่ืองจากก่อนท่ีมนษุย์จะลงมือท า
สิ่งใดต้องวาดภาพไว้ในใจก่อน เป็นสิ่งท่ีตนต้องการจะท า และเม่ือเกิดความคาดหวังก็จะเกิด 
ความพึงพอใจควบคู่กันไปด้วย และสอดคล้องกับทฤษฎีความคาดหวัง ตามความคิดเห็นของ 
สิทธิโชค วรานสุนัตกิลู (2546) ท่ีพบวา่ทฤษฎีความคาดหวงัของมนษุย์แตล่ะคนจะมีความต้องการ 
และเป้าหมายท่ีแตกต่างกัน จึงมีความคิดในการตดัสินใจว่าจะคาดหวงัอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือ
น าไปสูเ่ป้าหมายท่ีตอบสนองความต้องการของตนเองได้ 
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ข้อเสนอแนะ 

 
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

 
 ผลการศกึษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจจากการเผยแพร่กฎหมายผ่านทาง  
อินโฟกราฟิกของส านกังานกิจการยตุธิรรม ผู้ศกึษาขอเสนอข้อเสนอแนะท่ีอาจเป็นประโยชน์ ดงันี ้
 

1. จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีระดบัความพึงพอใจด้านเนือ้หาของอินโฟกราฟิก 
ประเด็นเนือ้หาทันต่อเหตุการณ์เป็นความพึงพอใจอันดับสุดท้าย หากมีการจัดท าอินโฟกราฟิก  
อาจต้องพฒันา ผลิตอินโฟกราฟิกให้ทนัตอ่เหตกุารณ์ สถานการณ์ในปัจจุบนัให้มากยิ่งขึน้ หากมี
กฎหมายปรับปรุง หรือ กฎหมายใหม่ออกมา กฎหมายท่ีประชาชนควรรู้ ต้องด าเนินการเผยแพร่
เพ่ือสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนอยา่งโดยเร็ว 

 
2. จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจด้านการออกแบบของ  

อินโฟกราฟิก ประเด็นขนาดตวัอกัษรอ่านง่ายและชดัเจนเป็นความพึงพอใจอนัดบัสุดท้าย อินโฟ
กราฟิกเป็นการสรุปข้อกฎหมาย สาระน่ารู้ในกระบวนการยุติธรรมไว้ในแผ่นเดียว ดังนัน้ควร
ค านึงถึงขนาดของตวัอักษรควรอ่านง่าย ไม่เล็กจนเกินไป เพ่ือความพึงพอใจของประชาชนใน
การศกึษาและเรียนรู้กฎหมายผา่นทางอินโฟกราฟิก 

 
3. จากการศกึษาพบวา่กลุม่ตวัอยา่งมีระดบัความพงึพอใจด้านประโยชน์ของอินโฟกราฟิก 

ประเดน็สมาชิกเพจและครอบครัวใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัและในสงัคมเป็นความพึงพอใจอนัดบั
สดุท้าย อินโฟกราฟิกต้องมีการพฒันาให้ตอบสนองให้เกิดการเข้าถึงของสมาชิกเพจและคนสงัคม 
ให้เกิดการมีสว่นร่วมในการรับรู้กฎหมายผา่นทางอินโฟกราฟิก  

 
4.  จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคาดหวงัให้อินโฟกราฟิกส านกังานกิจการ

ยุติธรรมเป็นแหล่งข้อมูลเพ่ือรับรู้และทันต่อเหตุการณ์เกิดขึน้อยู่ในระดบัมาก ชีใ้ห้เห็นว่า กลุ่ม
ตวัอย่างคาดหวังให้ผลิตส่ืออินโฟกราฟิกท่ีทันต่อเหตุการณ์ เพ่ือสร้างการรับรู้ของประชาชนใน
สงัคมให้เกิดการรับรู้กฎหมาย 

 
5. จากการศึกษาพบว่า ความคาดหวังเป็นตัวแปรอิสระ ท่ีส าคัญและท านาย  

ความพงึพอใจการเผยแพร่กฎหมายผ่านทางอินโฟกราฟิก ดงันัน้ ส านกังานกิจการยตุิธรรมควรให้
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ความส าคัญ ในความคาดหวังท่ีมีต่อการเผยแพร่กฎหมายผ่านอินโฟกราฟิกในเพจส านักงาน
กิจการยุติธรรม อีกทัง้ควรให้ความส าคัญกับการเข้าถึงอินโฟกราฟิก ตลอดจนต้องค านึง
กลุม่เป้าหมาย สมาชิกเพจ ตามระดบัการศกึษา  
 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป 
 

1. การศึกษาครัง้นี ้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ จึงควรใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน 
ด้วยการใช้เทคนิควิธีวิจยัเชิงคณุภาพ เพ่ือให้ได้ผลในเชิงลกึมากย่ิงขึน้ 

 
2. ในการศึกษาครัง้ต่อไปควรศึกษาวัดระดับการรับรู้กฎหมายของประชาชนจากการ

เผยแพร่กฎหมายผา่นทางอินโฟกราฟิก 
 
3.ควรเน้นการศกึษาเจาะประเด็นด้านความคาดหวงัอย่างลึกซึง้ในการศึกษาคราวตอ่ไป 

เพ่ือให้อินโฟกราฟิกนัน้สามารถสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชนได้อยา่งสงูสดุ 
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