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บทคัดย่อ 
 การท าวิจยัเร่ืองการสร้างสื่ออินโฟกราฟิก เร่ืองจริยธรรมในการใช้โซเชียลมีเดีย โดยมีวตัถุประสงค์ (1)เพ่ือ
สร้างสื่ออินโฟกราฟิก เร่ืองจริยธรรมในการใช้โซเชียลมีเดีย   (2)        ความพึงพอใจของผู้ชมท่ีมีต่อสื่ออินโฟกราฟิก 
เร่ืองจริยธรรมในการใช้โซเชียลมีเดีย กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้เป็นนักเรียนในโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวดัพระนครศรีอยุธยา ระดบัมธัยมศึกษาชัน้ปีท่ี 1  ได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง จ านวน  100 คน  
 ผลการวิจยัพบวา่  (1) ได้สื่ออินโฟกราฟิก เร่ืองจริยธรรมในการใช้โซเชียลมีเดีย ท่ีมีความยาว 3.00 นาที โดย
มีเนือ้หาเก่ียวกบัจริยธรรมในการใช้โซเชียลมีเดีย เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาต่อตนเองหรือสงัคม  (2) ผลความพึงพอใจของ
ผู้ชมท่ีมีตอ่สื่ออินโฟกราฟิก เร่ืองจริยธรรมในการใช้โซเชียลมีเดีย พบวา่ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ท่ีคา่เฉลี่ย 4.22  ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.60 
ค าส าคัญ: อินโฟกราฟิก, จริยธรรม, โซเชียลมีเดีย 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research are (1) to study the Media Infographic creation on the topic of 

ethical uses of social media;  (2) to find the satisfaction of the audiences with the Media Infographic on 
the topic of ethical uses of social media. The sample group used in this research was 100 
mattayomsuksa 1 students from Ayutthaya witthayalai School, Pranakhonsriayutthaya district, 
PranakhonsriAyutthaya provirce. The sample group was chosen purposively. 
 The results of this research were as follows; (1) There was a 3-minute media infographic lesson 
on  ethical uses of social media to avoid problems of oneself or society;  (2) The audiences’ satisfaction 
toward the media infographic on the topic of ethical uses of social media was rated a very good level with  
4.22 average score and SD. 0.60.   
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ค าน า 
เน่ืองด้วยการติดตอ่สื่อสารทางอินเทอร์เน็ต ท าให้เกิดโลกไร้พรมแดน เมื่อสงัคมเกิดขึน้ในโลกออนไลน์ ท่ีทุก

คนรู้จกักนัในช่ือโซเชียลมีเดีย (social media) ซึง่เป็นสื่อสงัคมออนไลน์ท่ีมีการตอบสนองทางสงัคมได้หลายทิศทาง 
โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตบนเวบ็ไซต์ท่ีบคุคลบนโลกสามารถมีปฏิสมัพนัธ์โต้ตอบกนัได้ ผู้ รับข้อมลูสามารถแสดง
ความคิดเห็นหรือตอบผู้ให้ข้อมลูได้ การให้ข้อคิดเห็นในบนัทึกในบล็อกหรือในวิดีโอ  การพูดคยุผ่านโปรแกรมสนทนา
ออนไลน์หรือเวบ็บอร์ด การให้ข้อคิดเห็นและบนัทกึวา่ชอบโซเชียลมีเดียจงึได้กลายเป็นสื่อทางเทคโนโลยีท่ีได้รับความ
นิยมและใช้งานกนัอย่างแพร่หลาย 
  สื่อโซเชียลมีเดีย เป็นช่องทางท่ีคนไทยนิยมใช้กันมาก อัตราการเติบโตของการติดต่อสื่อสารกับสังคม
ออนไลน์ท่ีเพ่ิมมากขึน้เร่ือยๆและโดยธรรมชาติของมนุษย์เป็นสตัว์สงัคม ชอบอยู่ร่วมกนั  เป็นกลุ่ม ชอบสื่อสารและ
แบ่งปันข้อมลูให้แก่กัน อยากแสดงออกความมีตวัตนของตนเป็นอย่างนีม้าตัง้แต่อดีต เมื่อก่อนคนเขียนบนผนังถ า้ 
ผนังก าแพง ผนังวดั ใบลาน และหนังสือ การรับรู้ของสิ่ งท่ีคนเขียนอยู่ในวงจ ากัดและขยายไปให้ผู้อื่นใช้เวลานาน 
(กานดา รุณนะพงศา สายแก้ว, ออนไลน์) แต่ตอนนีค้นเขียนบนโซเชียลเน็ตเวิร์คผ่านโมบายแอปหรือเว็บไซต์ต่าง ๆ 
ซึง่ออนไลน์อยู่บนอินเทอร์เน็ตท่ีเช่ือมโยงคนทัง้โลก ท าให้การส่งข้อมลูแพร่กระจายไปได้อย่างรวดเร็วและมีพลงัมาก 
ผลกระทบจากการใช้โซเชียลมีเดียจึงเติบโตขึน้เร่ือย ๆ ในการใช้โซเชียลมีเดียต้องไม่ท าให้ผู้อื่นได้รับผลกระทบหรือ
เดือดร้อน ในลกัษณะเสื่อมเสียช่ือเสียง ดหูมิ่น หรือปลกุระดมให้เกิดการทะเลาะวิวาทหรือท าการท่ีผิดกฎหมาย ผู้ ใช้
โซเชียลมีเดียจึงต้องระวงัการส่งต่อข้อมลู สื่อสารท่ีต้องไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นและผู้ รับสารก็ต้องเสพสารอย่างมีสติ 
เพ่ือไมใ่ห้เกิดความเข้าใจผิดได้ ความน่าสนใจของโซเชียลมีเดียนัน้อยู่ท่ีการมีอิสระในการแสดงออกทางความคิดเห็น 
และอาจจะท าให้ผู้อื่นเกิดความเสียหายได้ง่าย ซึง่การจะเอาผิดผู้ ท่ีท าความเสียหายแก่ผู้อื่นได้นัน้ ต้องมีผู้ เสียหายเข้า
แจ้งความร้องเรียน และด าเนินการเอาผิดโดยกองบงัคบัการปราบปรามการกระท าความผิดเก่ียวกบัอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี  

ดงันัน้การใช้โซเชียลมีเดียบวกกบัเทคโนโลยีท่ีท าให้เกิดการดดัแปลงและตดัตอ่ข้อความ ภาพ เสียงเป็นไปได้
ง่าย ผสมเข้ากบักิเลส รัก โลภ โกรธ หลงท่ีมีอยู่ในตวัผู้ ใช้เอง ย่อมท าให้มีโอกาสสงูท่ีผู้ ใช้จะละเมิดจริยธรรมของการใช้
โซเชียลมีเดีย ผู้จดัท าได้เห็นความส าคญัของจริยธรรมในการใช้โซเชียลมีเดีย จึงจดัท าสื่ออินโฟกราฟิก เร่ืองจริยธรรม
ในการใช้โซเชียลมีเดีย เพ่ือให้ผู้ รับชมสื่ออินโฟกราฟิก เร่ืองจริยธรรมในการใช้โซเชียลมีเดีย ปลกูฝังจริยธรรมเบือ้งต้น
ในการใช้โซเชียลมีเดีย 
 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือสร้างสื่ออินโฟกราฟิก เร่ืองจริยธรรมในการใช้โซเชียลมเีดีย 
2.         ความพงึพอใจของผู้ชมท่ีมีตอ่สื่ออินโฟกราฟิก เร่ืองจริยธรรมในการใช้โซเชียลมีเดีย 
 
 
 

 



แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
1.  อินโฟกราฟิกส์   

   อินโฟกราฟิกส์(Infographics) หมายถงึ การน าข้อมลูหรือความรู้มาสรุปเป็นสารสนเทศ ในลกัษณะ
ของข้อมลูและกราฟิกส์ท่ีอาจเป็นลายเส้น สญัลกัษณ์ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม แผนท่ี ฯลฯ  ท่ีออกแบบเป็นภาพน่ิง
หรือภาพเคลื่อนไหว ดแูล้วเข้าใจง่ายในเวลารวดเร็วและชดัเจน สามารถสื่อให้ ผู้ชมเข้าใจความหมายของข้อมูล
ทัง้หมดได้ โดยไมจ่ าเป็นต้องมีผู้น าเสนอมาช่วยขยายความเข้าใจอีก (จงรัก เทศนา, 2556) 
   หลกัการออกแบบอินโฟกราฟิกส์ (Infographics) แบ่งเป็น 2 สว่น คือ 
    1. ด้านข้อมลู โดยข้อมลูที่จะน าเสนอ ต้องมีความหมาย มีความน่าสนใจ เร่ืองราวเปิดเผย
เป็นจริง มีความถกูต้อง  

2. ด้านการออกแบบ ซึง่การออกแบบต้องมีรูปแบบ แบบแผน โครงสร้าง หน้าท่ีการท างาน 
และความสวยงาม โดยออกแบบให้เข้าใจง่าย ใช้งานง่าย และใช้ได้จริง 

 
2.  จริยธรรม 
 ได้รวบรวมความหมายจริยธรรม จากผู้ทรงคณุวฒิุหลายท่าน ดงันี ้(วริยา ชินวรรโณ, 2546) 
   1. ท่านพทุธทาสภิกข ุกลา่ววา่ จริยธรรม แปลว่า เป็นสิ่งท่ีพึงประพฤติจะต้องประพฤติ ซึง่

อยู่ในรูปของปรัชญาคือเป็นสิ่งท่ีต้องคิดต้องนึกและใช้ค าภาษาองักฤษว่า Ethics  ส่วนศีลธรรม หมายถึง สิ่งท่ีก าลงั
ประพฤติอยู่หรือประพฤติแล้ว ต้องท าอยู่จริง เพราะเป็นปัญหาเฉพาะหน้า โดยใช้ค าภาษาองักฤษวา่ Morality 

    2. วิทย์ วิศทเวทย์ อธิบายว่า จริยธรรม คือ ความประพฤติตามค่านิยมท่ีพึงประสงค์  โดย
ใช้วิชาจริยศาสตร์ ศกึษาพฤติกรรมด้านคณุค่า สามารถวิเคราะห์ค่านิยมท่ีเป็นคู่กนั (dichotomy)  สามารถแยกแยะ
ได้วา่สิ่งดีควรกระท าและสิ่งใดชัว่ควรละเว้น 

   3. ระวี ภาวิไล ได้อธิบาย ชีวิต คือการมีคนและมีโลกสัมพันธ์กัน จริยธรรมเป็นหลัก  
ก าหนดว่าตนมุ่งอะไรในโลกและพึงปฏิบตัิอย่างไร ดงันัน้จึงแบ่งจริยธรรมออกเป็น 3 ข้อ คือ (1) รู้จกัโลกรู้จกัตน  (2) 
รู้จกัทกุข์รู้จกัชีวิต และ (3) รู้จกัทกุข์ในชีวิต 

   จากความหมายท่ีกล่าวมา สรุปได้ว่า จริยธรรม หมายถึงแนวทางซึง่เป็นกฎเกณฑ์ในการ
ประพฤติปฏิบัติในสิ่งท่ีถูกต้องดีงาม และเป็นลกัษณะท่ีสงัคมต้องการเป็นสิ่งท่ีเกิดประโยชน์ต่อตนเองและสงัคม
ส่วนรวม บุคคลท่ีมีจริยธรรมอยู่ในตนเอง ย่อมเป็นท่ียอมรับนบัถือของคนในสงัคมและสามารถด าเนินชีวิตได้อย่าง
เป็นปกติสขุ เป็นคนท่ีมีคณุภาพและเป็นท่ียอมรับของสงัคมสว่นรวม 
 
  3.  โซเชียลมีเดีย 
    “Social” หมายถึง สังคม ซึ่งในท่ีนีจ้ะหมายถึงสงัคมออนไลน์ ซึ่งมีขนาดใหม่มากในปัจจุบัน ค า
ว่า “Media” หมายถึง สื่อ ซึ่งก็คือ เนือ้หา เร่ืองราว บทความ วีดีโอ เพลง รูปภาพ เป็นต้น ดังนัน้ค าว่า  Social 



Media จึงหมายถึง  สื่อสงัคมออนไลน์ท่ีมีการตอบสนองทางสงัคมได้หลายทิศทาง โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
(นทัฐากรณ์ ข าละออง, ออนไลน์) 
    ประเภทของ Social Media 
          1. บล็อก (Blog) คือเว็บไซต์รูปแบบหนึ่ง ท่ีมีลักษณะคล้าย ๆ กับการเขียนไดอาร่ี หรือ บันทึก
สว่นตวั ซึง่เป็นท่ีนิยมกนัมากในปัจจบุนั  
          2. Twitter และ Microblog อื่น ๆ เป็นรูปแบบหนึ่งของ Blog ท่ีจ ากดัขนาดของการ Post แต่ละครัง้
ไว้ท่ี 140 ตัวอักษร โดยแรกเร่ิมเดิมที ผู้ ออกแบบ  Twitter ต้องการให้ผู้ ใช้เขียนเร่ืองราวว่าคุณก าลังท าอะไรอยู่ใน
ขณะนี ้(What are you doing?) แต่กิจการต่าง ๆ กลบัน า Twitter ไปใช้ในทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง การบอก
ตอ่ การเพ่ิมยอดขาย การสร้าง Brand  หรือเป็นเคร่ืองมือส าหรับการบริหารความสมัพนัธ์ลกูค้า  
    3. Social Networking  เป็นเครือข่ายท่ีเช่ือมโยงเรากับเพ่ือน ๆ จนกลายเป็นสงัคม ทัง้นีผู้้ ใช้จะ
เร่ิมต้นสร้างตวัตนของตนเองขึน้ในส่วนของ Profile ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลส่วนตวั (Info) รูป (Photo) การจดบันทึก 
(Note) หรือ วิดีโอ (Video) และอื่น ๆ นอกจากนี ้Social Networking ยงัมีเคร่ืองมือส าคญัในการสร้างจ านวนเพ่ือนให้
มากขึน้ คือ ในส่วนของ Invite, “Friend” และ “Find Friend” รวมถึงการสร้างเพ่ือนจากเพ่ือนของเพ่ือนอีกด้วย เช่น 
Facebook เป็นต้น 

4. Media Sharing เป็นเว็บไซต์ท่ีเปิดโอกาสให้เราสามารถ upload รูปหรือวิดีโอเพ่ือแบ่งปันให้กบั
ครอบครัว เพ่ือน ๆ หรือแม้กระทัง่เพ่ือเผยแพร่ตอ่สาธารณชน  เราอาจจะใช้กล้องดิจิทลัราคาถูก ๆ ถ่ายทอดความคิด
เป็นรูปแบบวิดีโอ จากนัน้น าขึน้ไปสู่เว็บไซต์ Media Sharing อย่าง YouTube หากสิ่งท่ีแชร์เป็นท่ีช่ืนชอบของผู้อื่น ก็
ท าให้เกิดการบอกตอ่ ๆ ไปอย่างแพร่หลาย 
          5. Social News and Bookmarking เป็นเว็บไซต์ท่ีเช่ือมโยงไปยังบทความหรือเนือ้หาใน
อินเทอร์เน็ต โดยผู้ ใช้เป็นผู้ ส่งและเปิดโอกาสให้คะแนนและท าการโหวตได้ เป็นเสมือนมหาชนช่วยกลั่นกรองว่า
บทความหรือเนือ้หาใดนัน้เป็นท่ีน่าสนใจท่ีสดุ 
         6. Online Forums ถือเป็นรูปแบบของ Social Media ท่ีเก่าแก่ท่ีสดุ เป็นเสมือนสถานท่ีท่ีให้ผู้คนเข้า
มาพูดคุยในหัวข้อท่ีพวกเขาสนใจ ซึ่งอาจจะเป็นเร่ือง เพลง ภาพยนตร์ การเมือง กีฬา สุขภาพ หนังสือ ข้อมูล การ
ลงทุน และอื่น ๆ ประโยชน์คือสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แสดงข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนถึงการแนะน าสินค้า
หรือบริการตา่งๆ นกัการตลาด 
 
 4. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
   พชัรี เมืองมสุิก, ธนัว์รัชต์สินธนะกลุ, จิรพนัธุ์ ศรีสมพนัธ (2557) ศกึษาเร่ือง การพฒันาสื่อการสอนด้วยภาพ
อินโฟกราฟิกส์ ผ่านระบบเครือข่าย วิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ หลกัสตูรครุศาสตร์อตุสาหกรรมมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผลการศึกษาพบว่า สื่อการสอนด้วยภาพอินโฟกราฟิกส์มี
ประสิทธิภาพได้ตามเกณฑ์ของเมกุยแกนส์ มีค่าเท่ากบั 1.09 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศกึษาหลงัเรียน สงูกว่า



ก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และผลการส ารวจความพงึพอใจของนกัศกึษาพบว่านกัศกึษามีความ
พงึพอใจในสื่อการสอนท่ีพฒันาขึน้ อยู่ในระดบัมาก (X =4.35, SD=0.56) 
 ปาลิดา ศรีทาบตุร และ นฤมล อินทิรักษ์ (2559) ศกึษาเร่ือง การพฒันาสื่ออินโฟกราฟิกส์ เร่ือง “เพราะอะไร 
ท าไมถึงอ้วน” ผลการศกึษาพบว่า  (1) ได้สื่ออินโฟกราฟิก เร่ือง “เพราะอะไร ท าไมถึงอ้วน” ท่ีมีความยาว 3.00 นาที 
โดยมี เนือ้หาเก่ียวกบัสาเหตท่ีุท าให้อ้วน  (2) ผลจากการประเมินความพึงพอใจการออกแบบอินโฟกราฟิกส์ เร่ือง 
“เพราะอะไร ท าไมถงึอ้วน” พบวา่ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X = 4.49 , SD = 0.74)  

อิริยา ผ่องพิทยา, ศภุรดา คณารักสมบตัิ, กณัฑิมา อิ่มใจ (2558) ศกึษาเร่ือง การออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก
แอนิเมชนั เร่ือง ภาวะโลกร้อน  ผลการศกึษาพบว่า การประเมินคณุภาพสื่อจากผู้ เช่ียวชาญทัง้ด้านเนือ้หาและด้าน
เทคนิค มีคา่เฉลี่ย 3.99 คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.42  โดยรวมอยู่ในระดบัดี  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง  
  การวิจัยครัง้นีไ้ด้ศึกษาการสร้างสื่ออินโฟกราฟิกส์ เร่ืองจริยธรรมในการใช้โซเชียลมีเดีย โดยมี

ขอบเขตของประชากรและกลุม่ตวัอย่างของการวิจยัดงันี ้
  ประชากร  คือ นักเรียนในโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย อ าเภอพระนครศรีอยุ ธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ระดบัมธัยมศึกษาชัน้ปีท่ี 1  จ านวน 791 คน ข้อมูลสารสนเทศจากโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2559  

  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นี  ้ คือ นักเรียนในโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระดับมธัยมศึกษาชัน้ปีท่ี 1  ได้มาโดยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง 
จ านวน  100 คน  

2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
   2.1 การสร้างสื่ออินโฟกราฟิกส์ เร่ืองจริยธรรมในการใช้โซเชียลมีเดีย 
    ผู้ วิจยัได้ด าเนินการ การออกแบบสื่ออินโฟกราฟิกส์ เร่ืองจริยธรรมในการใช้โซเชียลมีเดีย 
ตามหลกั 3P ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน ดงันี ้(ปาลิดา ศรีทาบตุร และ นฤมล อินทิรักษ์, 2559) 

1. ขัน้ตอนก่อนการผลิต (Pre-Production)  
   1.1 ก าหนดหัวเร่ืองและศึกษาข้อมูล โดยก าหนดรูปแบบการน าเสนอสื่อเป็น

อินโฟกราฟิก เนือ้เร่ืองเก่ียวกบัจริยธรรมในการใช้โซเชียลมีเดีย  
1.2 น าข้อมลูที่ได้มาตรวจสอบวา่ข้อมลูมีความน่าเช่ือถือมากน้อยแคไ่หน 
1.3 เรียบเรียงข้อมลูและวางโครงเร่ืองให้กระชบัและเข้าใจง่าย 
1.4 ออกแบบ Story Board  

2. ขัน้ตอนการผลิต (Production)  
   2.1 สร้างภาพท่ีจะใช้ในสื่อ โดยใช้โปรแกรม Adobe Illustrator 



2.2 บันทึกและทดสอบเสียงบรรยายท่ีใช้ในสื่อ  โดยใช้โปรแกรม Sound 
Recorder 

   2.3 จดัวางองค์ประกอบของรูปภาพและก าหนดการเคลื่อนไหว โดยใช้โปรแกรม 
Adobe After Effect  

3. ขัน้ตอนหลงัการผลิต (Post-Production)  
3.1 ทดลองแล้วปรับปรุงแก้ไขสื่อ 
3.2 ขอค าแนะน าจากผู้ เช่ียวชาญด้านสื่อ จ านวน 3 ท่าน และปรับปรุงแก้ไขจาก

ค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ 
3.3 เก็บรายละเอียดของงานทัง้หมด 

  2.2 การสร้างแบบสอบถามความพงึพอใจ การสร้างส่ืออนิโฟกราฟิกส์ เร่ืองจริยธรรมในการ
ใช้โซเชียลมีเดีย 
    1. ศกึษาวิธีการสร้างแบบสอบถามความพงึพอใจ จากงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางใน
การสร้างแบบสอบถาม 
    2. พิจารณาความพึงพอใจท่ีคาดว่าจะมีผลต่อการสร้างสื่ออินโฟกราฟิกส์ จากเอกสาร 
และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสรุปถงึความพงึพอใจตา่งๆ ท่ีจะใช้ในการศกึษา 
    3. สร้างแบบสอบถามฉบบัร่าง โดยก าหนดขอบเขตค าถาม 3 ด้าน คือ ด้านการออกแบบ 
ด้านภาพและเสียง และด้านเนือ้หา ซึง่แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด เพ่ือให้ทราบเก่ียวกบัความ
พงึพอใจของผู้ชมท่ีมีตอ่สื่ออินโฟกราฟิก เร่ืองจริยธรรมในการใช้โซเชียลมีเดีย และใช้มาตราส่วนประมาณค่าตามแบบ
ของลิเคิร์ท (Likert Scales) แบ่งออกเป็น 5 ระดบั โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี ้  
     5  หมายถงึ  ระดบัความพงึพอใจมากท่ีสดุ   
     4  หมายถงึ  ระดบัความพงึพอใจมาก   
     3  หมายถงึ  ระดบัความพงึพอใจปานกลาง   
     2  หมายถงึ  ระดบัความพงึพอใจน้อย   
     1  หมายถงึ  ระดบัความพงึพอใจน้อยท่ีสดุ  
   4. น าแบบสอบถามความพงึพอใจท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบ พิจารณา
เพ่ือความชดัเจนทางภาษาและความถกูต้องเหมาะสมตามเนือ้หา 
   5. ท าการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ แล้วน าไปใช้กับ
กลุม่ตวัอย่าง ส าหรับเกณฑ์ท่ีใช้การประเมินความพงึพอใจ ใช้เกณฑ์ตามท่ี บญุชม ศรีสะอาด (2553) ได้ก าหนดไว้ดงันี ้ 

4.51 – 5.00 หมายถงึ พงึพอใจมากท่ีสดุ 
3.51 – 4.50 หมายถงึ พงึพอใจมาก 
2.51 – 3.50 หมายถงึ พงึพอใจปานกลาง 
1.51 – 2.50 หมายถงึ พงึพอใจน้อย 



1.00 – 1.50 หมายถงึ พงึพอใจน้อยท่ีสดุ 
เกณฑ์การยอมรับ คือผู้ชมมีความพงึพอใจในระดบัมากขึน้ไป  ซึง่ก็คือได้คะแนน 3.51        

3.  การเก็บรวบรวมข้อมลู 
   การเก็บรวบรวมข้อมลูเพ่ือน ามาวิเคราะห์ ผู้ วิจยัได้ด าเนินการเก็บข้อมลูตามขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้

    ขัน้ตอนท่ี 1  ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง ( Purposive  sampling )  โดยเลือก
เจาะจงนกัเรียนจากโรงเรียนอยธุยาวิทยาลยั ระดบัมธัยมศกึษาชัน้ปีท่ี 1 จ านวน  100 คน  
     ขัน้ตอนท่ี 2 ด าเนินการติดต่อประสานงานกับทางโรงเรียนอยุธยาวิทยาลยั เพ่ือขอความ
อนเุคราะห์ในการเข้าเก็บข้อมลู  
         ขัน้ตอนท่ี 3 ด าเนินการเผยแพร่สื่อ โดยเร่ิมจากการชีแ้จงรายละเอียดของตวังานวิจัยให้
กลุ่มตวัอย่างได้ทราบถึงวตัถุประสงค์ของการเผยแพร่สื่อ จากนัน้เร่ิมการเผยแพร่สื่อผ่านทางคอมพิวเตอ ร์ และตาม
ด้วยแบบสอบถามความพงึพอใจ  จนแล้วเสร็จขบวนการการเผยแพร่สื่อต่อกลุ่มตวัอย่าง และท าการตรวจสอบความ
สมบรูณ์และความเรียบร้อยของแบบสอบถามแตล่ะฉบบัก่อนน ามาท าการวิเคราะห์ข้อมลู 
    ขัน้ตอนท่ี 4  จากนัน้จงึน าแบบสอบถามมาบนัทกึข้อมลูและประมวลผล 
  4.  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

ในการวิเคราะห์ข้อมลูครัง้นี ้ได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมลูได้แก่ คา่เฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
   
ผลการวิจัย 

1. ผลการสร้างสื่ออินโฟกราฟิกส์ เร่ืองจริยธรรมในการใช้โซเชียลมีเดีย 
    ผู้ วิจยัได้สร้างสื่ออินโฟกราฟิกส์ เร่ืองจริยธรรมในการใช้โซเชียลมีเดียท่ีมีความยาว 3.00 นาที โดยมี
เนือ้เ ร่ืองเก่ียวกับ การมีจริยธรรมในการใช้โซเชียลมีเดีย เช่น YouTube,  Facebook,  Hi5, Twitter,  Skype, 
Wikipedia, Yahoo, Answers, Line และ Instragram เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาต่อตนเองหรือสงัคม โดย ไม่แชร์เร่ืองเท็จ 
เร่ืองโกหก หรือเร่ืองหลอกลวงผู้อื่นในโลกโซเชียล  โดยใช้ความเช่ือใจและไม่ระแวงของเหย่ือ มาท าการหลอกลวง 
เพ่ือให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือตวัของเหย่ือเอง  ไม่โพสต์สิ่งท่ีผิดลิขสิทธ์ิ ผิดกฎหมาย ไม่ละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาของผู้อื่น ไม่แอบใช้โซเชียลมีเดียของคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ ไม่น าข้อมูลของผู้อื่นมาท า
การเผยแพร่ ก่อนได้รับอนญุาตจากเจ้าของข้อมลู 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 ตวัอย่างผลงานสื่ออินโฟกราฟิกส์ 
 

2. ผลความพึงพอใจของผู้ชมท่ีมีตอ่สื่ออินโฟกราฟิกส์ เร่ืองจริยธรรมในการใช้โซเชียลมีเดีย 
   จากการท าแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนในโรงเรียนอยุธยาวิทยาลยั 
อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ระดบัมธัยมศกึษาชัน้ปีท่ี 1 จ านวน 100 ค    โดยใช้แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ  การสร้างสื่ออินโฟกราฟิกส์ เร่ืองจริยธรรมในการใช้โซเชียลมีเดีย  ผู้ วิจยัได้ประเมินในด้านต่างๆ ดงั
เสนอในตารางตอ่ไปนี ้
 
 
 
 
 



ตารางที่ 1 แสดงผลความพงึพอใจของผู้ชมท่ีมีตอ่สื่ออินโฟกราฟิก เร่ืองจริยธรรมในการใช้โซเชียลมีเดีย    

รายการประเมิน X  SD 
ระดับความ
พงึพอใจ 

1.  ด้านการออกแบบ    
     1.1  การออกแบบสื่อมีความน่าสนใจ 4.46 0.61 มาก 
     1.2  สีของตวัอกัษรที่ใช้ในการน าเสนอมีความเหมาะสม 4.34 0.65 มาก 
     1.3 ขนาดของตวัอกัษรที่ใช้ในการน าเสนอมีความเหมาะสม 4.29 0.69 มาก 
     1.4  สีตวัอกัษรกบัสีพืน้หลงัมีความเหมาะสม 4.51 0.50 มากท่ีสดุ 
     1.5  การจดัวางตวัอกัษรเหมาะสมและง่ายตอ่ความเข้าใจ 4.28 0.75 มาก 
     1.6  ภาพท่ีใช้ประกอบสื่อความหมายได้ชดัเจน 4.38 0.63 มาก 

เฉลี่ย 4.38 0.64 มาก 
2.  ด้านภาพและเสียง    
     2.1  สีของภาพท่ีใช้ประกอบมีความเหมาะสม 4.08 0.63 มาก 
     2.2  ความน่าสนใจของภาพท่ีใช้ประกอบ 4.01 0.73 มาก 
     2.3  ความเหมาะสมของภาพท่ีใช้ประกอบ  3.80 0.64 มาก 
     2.4  ความเหมาะสมของเสียงดนตรีประกอบ 4.07 0.49 มาก 
     2.5  ความเหมาะสมของเสียงบรรยายท่ีใช้ประกอบ 3.77 0.53 มาก 
     2.6  ขนาดความสมดลุของภาพกบัหน้าจอ 4.33 0.59 มาก 
     2.7  ภาพเคลื่อนไหวท่ีใช้ประกอบลงตวักบัเสียงบรรยาย 4.33 0.51 มาก 
     2.8  ความชดัเจนของภาษาท่ีใช้สื่อความหมาย  4.40 0.51 มาก 
     2.9 ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้กบัวยัของผู้ชม 4.49 0.58 มาก 

เฉลี่ย 4.14 0.58 มาก 
3. ด้านเนือ้หา    
     3.1  เนือ้หามีความน่าสนใจ 3.72 0.64 มาก 
     3.2  เนือ้หาน่าติดตาม 3.72 0.55 มาก 
     3.3  เนือ้หาทนัสมยัตอ่เหตกุารณ์ 4.20 0.62 มาก 
     3.4  ปริมาณของเนือ้หามีความเหมาะสม 3.65 0.58 มาก 
     3.5  ความชดัเจนในการอธิบายเนือ้หา 4.41 0.57 มาก 
     3.6  ความเหมาะสมของเนือ้หากบัระดบัของผู้ชม 4.53 0.50 มากท่ีสดุ 
     3.7  เกิดจริยธรรมเบือ้งต้นในการใช้โซเชียลมีเดีย 4.28 0.65 มาก 
     3.8  การน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ 4.60 0.49 มากท่ีสดุ 

 



รายการประเมิน X  SD 
ระดับความ
พงึพอใจ 

เฉลี่ย 4.14 0.58 มาก 
เฉลี่ยทุกด้าน 4.22 0.60 มาก 

 
จากตารางท่ี 1 เมื่อน าผลความพึงพอใจของผู้ชมท่ีมีต่อสื่ออินโฟกราฟิกส์ เร่ืองจริยธรรมในการใช้โซเชียลมีเดียมาหา
ค่าเฉลี่ย ได้ระดบัความพึงพอใจทุกด้านเท่ากบั 4.22  โดยมีค่าอยู่ในช่วง  3.51 - 4.50  ซึง่อยู่ในระดบัพึงพอใจมาก สรุปได้
วา่ สื่ออินโฟกราฟิกส์ เร่ืองจริยธรรมในการใช้โซเชียล ท าให้ผู้ชมมีระดบัความพึงพอใจมาก 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การสร้างสื่ออินโฟกราฟิกส์ เร่ืองจริยธรรมในการใช้โซเชียลมีเดีย ใช้กระบวนการผลิตสื่อ 3 ขัน้ตอน คือ 
ขัน้ตอนก่อนการผลิต (Pre-Production) ขัน้ตอนการผลิต (Production) และขัน้ตอนหลงัการผลิต(Post-Production) 
ท่ีมีการเรียบเรียงเนือ้เร่ืองของจริยธรรมในการใช้โซเชียลมีเดีย กระชับ ได้ใจความและทนัต่อยุคสมยั รวมถึงการใช้
รูปภาพประกอบเสียงบรรยายท่ีชัดเจน จึงส่งผลให้สื่ออินโฟกราฟิกท่ีมีการด าเนินเร่ืองเหมาะสมกับระดบัของผู้ชม 
ดงึดดูความสนใจของผู้ชม ดงัผลการประเมินความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก 
 การประเมินความพงึพอใจของผู้ชมท่ีมีต่อสื่ออินโฟกราฟิกส์ เร่ืองจริยธรรมในการใช้โซเชียลมีเดีย โดยนกัเรียน
ในโรงเรียนอยุธยาวิทยาลยั อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวดัพระนครศรีอยุธยา ระดบัมธัยมศกึษาชัน้ปีท่ี 1 จ านวน 
100 ค  ผลพบวา่ด้านการออกแบบ มีคา่เฉลี่ย 4.38 และคา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.64 หมายถงึการประเมินในด้าน
การออกแบบอยู่ในระดบัมาก ด้านภาพและเสียง  มีค่าเฉลี่ย 4.14 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.58 หมายถึงการ
ประเมินในด้านภาพและเสียง อยู่ในระดบัมาก และด้านเนือ้หา มีค่าเฉลี่ย 4.14 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.58 
หมายถงึการประเมินในด้านเนือ้หา อยู่ในระดบัมาก  สรุปได้ว่า การประเมินภาพรวมทุกด้านท่ีมีต่อสื่ออินโฟกราฟิกส์ 
เร่ืองจริยธรรมในการใช้โซเชียลมีเดีย มีคา่เฉลี่ย 4.22 และคา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.60 อยู่ในระดบัมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ในการพฒันาสื่อครัง้ตอ่ไป ควรศกึษาเพ่ิมเติมในเร่ืองการใช้โซเชียลมีเดียของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษา เพ่ือ
เพ่ิมข้อจริยธรรมในการใช้โซเชียลมีเดียให้เหมาะสมกบัยคุสมยั เพราะการใช้โซเชียลมีเดียมีการเปลี่ยนตลอดเวลา 
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