
 

 

ความพึงพอใจของผูใชงานตอเว็บไซตสมุนไพรเพ่ือสุขภาพสําหรับผูสูงอายุดวยสื่ออินโฟกราฟก 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค 1)  เพื่อพัฒนาเว็บไซตสมุนไพรเพื่อสุขภาพสําหรับผูสูงอายุดวยสื่ออินโฟกราฟก       

2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใชงานเว็บไซตสมุนไพรเพื่อสุขภาพ สําหรับผูสูงอายุ โดยมีเคร่ืองมือที่ใชในงานวิจัยคร้ังนี้คือ  

เว็บไซตสมุนไพรเพื่อสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ   แบบสอบถามความพึงพอใจ  สําหรับกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง คือ

ผูใชงานอินเทอรเน็ตทั่วไป โดยทําการสุมตัวอยางแบบเจาะจง จํานวน 400 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ  คา

รอยละ ความถ่ี คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัย 1) พัฒนาเว็บไซตสมุนไพรเพื่อสุขภาพสําหรับผูสูงอายุดวยสื่อ

อินโฟกราฟกคือเว็บไซต huahinherbaltea.net ซึ่งเว็บไซตมีขอมูลเก่ียวกับการใหความรูเก่ียวกับสมุนไพร สรรพคุณของ

สมุนไพร วิธีปลูกสมุนไพร และวิธีทําน้ําสมุนไพร เว็บไซตมีผูเขาชมทั้งหมด  425 คน มีจํานวนหนาที่มีการเปด 3,921 คร้ัง  

อัตราตีกลับ 3.59% ระยะเวลาเฉลี่ยเซสชั่น 1.15 นาที  จํานวนเซสชั่นตอผูใช 1.26  หนาตอเซสชั่น 6.12  2) ผลการประเมิน

ความพึงพอใจของผูใชงานที่มีตอเว็บไซตสมุนไพรเพื่อสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ โดยทําการประเมิน 3 ดาน ไดแก ดานอินโฟ

กราฟก ดานการใชงานเว็บไซต  ดานการออกแบบเว็บไซต  พบวาในภาพรวมมีความพึงพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณารายดาน

พบวา ดานการใชงานเว็บไซต  จึงทําใหเว็บไซตสมุนไพรเพื่อสุขภาพสําหรับผูสูงอายุดวยสื่ออินโฟกราฟกสามารถใชงานไดจริง 

คําสําคัญ:  เว็บไซต  สมุนไพร  อินโฟกราฟก 

Abstract 

 This research aims 1)  to website development healthy herbs for the elderly using infographic      

2)  to evaluate the satisfaction of website healthy herbs for the elderly.  Tools used in this research;  

website herbs for health for the elderly, and questionnaires.  Research samples were 400 of internet 

users, derived through simple random sampling technique. The instruments used for gathering the data 

were the rating-scale and open-ended questionnaire. The statistics used for analyzing the data were a 

percentage, frequency, mean, standard deviation, and content analysis.  The result showed that the 

following findings:   1) the result the website healthy herbs for the elderly using infographic was 

huahinherbaltea.net. which website has information about the knowledge herbs, medicinal properties of 

herbs,  how to planting method of herbs and how to make herbal water. Moreover, the website visitors 

all 425 users,  3,921 for page views, 3.59%  for bounce rate, 1.15 for average session duration, 1.26 
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number of sessions per user, and 6.12  pages per session.  2)  result evaluation of satisfaction of the 

website users on the website healthy herbs for the elderly using the infographic in 3 aspects; design of 

infographic, the usability of the website, and design of the website was the highest level — the website 

used as an excellent performance 

Keywords:  Website, the herb, Infographic 

1. ที่มาและความสําคัญ   

 การพัฒนาเว็บไซตโดยการใชสื่ออินโฟกราฟกเปนแนวทางหนึ่งที่ทําใหเว็บไซตเปนที่นาสนใจ ซึ่งในปจจุบัน สื่ออินโฟ

กราฟกที่ถูกนํามาใชในการนําเสนอในรูปแบบของรูปภาพ  เปนการนําเสนอที่มีความเขาใจงาย สามารถใหขอมูลที่นาสนใจ 

มากกวาเนื้อหา เหมาะสมอยางยิ่งที่ใชในการนําเสนอบนเว็บไซต และเรียกความนาสนใจใหกับผูเขาชมเว็บไซต  โดยปจจุบัน

มนุษยจะใหความสนใจรูปภาพมากกวา การอานตัวหนังสือบนเว็บไซต ซึ่งผูวิจัยไดทําการสรางเว็บไซตโดยใชรูปแบบของสื่อ 

อินโฟกราฟก ในการนําเสนอขอมูล  เพื่อใหผูเขาชมเว็บไซตเขาใจงายมากยิ่งข้ึน และ เปนแหลงรวบรวมขอมูลของสมุนไพร  

ใหขอมูลมีความงายในการเขาถึง และยังสามารถกระจายไปยัง ผูคนทั่วโลกไดโดยงาย (รัตนทิพย รัตนชัย,2557) 

 การใชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพ และปจจุบันกระแสความตื่นตัวในเร่ืองของการใชสมุนไพรกับการดูแลสุขภาพมาก

ข้ึน สวนหนึ่งเนื่องจากยาแผนปจจุบันไมสามารถรักษาโรคภัยไขเจ็บบางชนิดใหหายขาดได ประชาชนสวนใหญจึงเร่ิมมีการ

เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยเนนการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค โดยการเลือกรับประทานอาหารจําพวกพืชผักสมุนไพร

เพิ่มมากข้ึน ทางผูวิจัย พบวาผูสูงอายุยังมีปญหาดาน สุขภาพ เชน รางกายออนเพลีย การเคลื่อนไหว รางกายชา และเจ็บปวย

เปนประจํา โดย ผูสูงอายุสวนใหญจะนิยมนําสมุนไพร มา รับประทานเพื่อใชในการบํารุงสุขภาพดวย ตนเองเพราะชวยให

ประหยัดคาใชจาย และ หาไดงายตามทองถ่ิน ที่อยูอาศัย แล ะ ประสบการณการใชสมุนไพรที่มีมาตั้งแต สมัยโบราณแต

เนื่องจากขอมูลสมุนไพรสวนใหญจะอยูในรูปแบบของการบรรยายแบบเนื้อหาหรือไมมีสื่อและชองทางประชาสัมพันธที่

นาสนใจเทาที่ควร  (ปุญญพัฒน ไชยเมล,2556) 

 ดังนั้นผูวิจัยจึงไดพัฒนาเว็บไซตสมุนไพรเพื่อสุขภาพ สําหรับผูสูงอายุ ดวยสื่ออินโฟกราฟก เพื่อใหผูเขาชมเว็บไซตมี

ความเขาใจงาย มากกวาการบรรยายดวยตัวอักษร และ ทําใหผูเขาชมเว็บไซต รูถึงสรรพคุณของสมุนไพรในการบรรเทาโรคที่

เกิดข้ึนกับผูสูงอายุ เชน โรคความดันโลหิต โรคไขมันในเสนเลือด โรคเบาหวาน โรคตา ซึ่งผลลัพธที่ได คือ ไดเว็บไซตที่ไดรับ

ความพึงพอใจในระดับมาก และพัฒนาไดอยางรวดเร็ว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาเว็บไซตโดยใช โดยใชเคร่ืองมือการพัฒนาเว็บ

สําเร็จรูป  

2. วัตถุประสงค  

 2.1  เพื่อพัฒนาเว็บไซตสมนุไพรเพื่อสุขภาพสําหรับผูสูงอายุดวยสื่ออินโฟกราฟก 

 2.2  เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใชงานเวบ็ไซตสมุนไพรเพื่อสุขภาพ สําหรับผูสูงอาย ุ

 

 

 

 

รูปที่ 1  กรอบแนวคิดของงานวจิัย               

 ประเมินความพึงพอใจของผูใชงานเว็บไซต 

   

เว็บไซตสมนุไพรเพื่อสุขภาพ สาํหรับ

ผูสูงอาย ุ



 

 

ขอบเขตดานเนื้อหา  

 ตัวแปรตนจะมีเว็บไซตทําสื่ออินโฟกราฟก เว็บไซตก็มีเนื้อหาสมุนไพรใชขอมูลทั้งหมด คือ ลักษณะของสมุนไพร วิธี

ปลูกสมุนไพร ประโยชนของสมุนไพร และวิธีทําน้ําสมุนไพร มีการเผยแพรทางสื่อสังคมออนไลนทางเฟสบุค  

 ตัวแปรตามก็จะมี พัฒนาเว็บไซตสมุนไพร  ความพึงพอใจตอเว็บไซต 

3. ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

 อินโฟกราฟก (Infographic) เปนการนําขอมูลหรือความรูมาสรุปเปนสารสนเทศในลักษณะของขอมูล ภายในภาพ

นั้นอาจประกอบดวย สญัลักษณ เปนตน ที่ออกแบบเปนภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว เขาใจงาย รวดเร็ว และชัดเจน 

เปรียบเสมือนการสรุปขอมูลลงในภาพ สื่อใหเขาใจความหมายทัง้หมดได (จงกลนี จงพรชัย,2559) 

 สมุนไพร (Herb) เปนพืชที่คนไทยรูจักใชประโยชนตัง้แตอดีตจนถึงปจจุบนั ทั้งในดานการนํามาบํารุงเปนยารักษาโรค 

นํามาปรุงเปนอาหารบํารุงรางกาย สมุนไพรจึงเปนเหมือนฐานสําคัญของชีวิต เปรียบเสมือนโรงงานผลิตสารเคมีอันยิ่งใหญ 

ความรูจักจากพืชไมใชเปนความรูเชิงประจักษที่จะเรียนรูไดจบสิ้น การสูญเสียพันธุพืชที่มีอยูในธรรมชาติจึง เทากับเปนการ

สูญเสียความสามารถในการ พัฒนาอาหาร และยาในอนาคตของคนไทย ยิ่งยุคสมัยปจจุบันเร่ิมหันมารักษาสุขภาพ แบบ

ตะวันออก นั้นคือ ยาสมุนไพร และวิธี ธรรมชาติบําบัด ตลอดจนผลิตภัณฑชีวภาพ อ่ืน ๆ ทางธรรมชาติ ที่ไมทําลายสภาพ 

แวดลอม สมุนไพรไทยและภูมิปญญาไทยในการดูแล สุขภาพจึงกลับกลายเปนทรัพยากรที่ยิ่งใหญ 

 ผูสูงอายุ (Elder)  ถือไดวาเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณคา เนื่องจากทํา คุณประโยชนใหกับประเทศชาติมา เปน

ระยะเวลานานและไดสั่งสมประสบการณตาง ๆ ทั้งในการทํา งานและดํา เนินชีวิต ซึ่งจะสามารถถายทอด ประสบการณที่มี

คุณคาใหกับบุคคลรุนหลังได ประเทศไทยซึ่งเปนสวนหนึ่งของสมัชชาองคการสหประชาชาติ ไดใหความสําคัญของผูสูงอายุ 

และปฏิบัติตามสมัชชาองคการสหประชาชาติที่ใหสิทธิผูสูงอายุในดาน ความเปนอิสระ การมีสวนรวม การดูแลเอาใจใส ความ

พึงพอใจในตนเองและศักดิ์ศรี 

4. วิธีดําเนินการวิจัย  

 การใชงานเวบ็ไซตประชาสัมพนัธสมุนไพรเพื่อสุขภาพสําหรับผูสงูอายุดวยสื่ออินโฟกราฟก มีวิธกีารดําเนินงานดังนี ้

4.1 การวางแผน (Planning) 

มีการกําหนดปญหาเก่ียวกับเนื้อหา เนื่องจากมีการบรรยายขอมูลเก่ียวกับสมุนไพรแบบขอความธรรมดา และ ไมมี

แหลงประชาสัมพันธและขอมูลตาง ๆ ที่นาสนใจ จากสาเหตุดังกลาว ทําใหคณะผูวิจัยมีแนวคิดที่จะชวยสงเสริมการ

ประชาสัมพันธสมุนไพรเพื่อสุขภาพ สําหรับผูสูงอายุ ดวยการสรางเว็บไซตข้ึนมาเพื่อเปนสื่อกลางในการเผยแพรขอมูล โดย

จัดทําเว็บไซตในรูปแบบของสื่ออินโฟกราฟก ทั้งนี้จะประชาสัมพันธผานทางเครือขายสังคมออนไลน แฟนเพจ เฟชบุค 

(Fanpage Facebook) เพื่อใหการประชาสัมพันธในดานเนื้อหาของสมุนไพรในรูปแบบอินโฟกราฟก ที่นาสนใจมากยิ่งข้ึน 

 4.2 การวิเคราะหระบบ (System analysis) 

 วิเคราะหกลุมเปาหมายเปนอีกหนึ่งข้ันที่สําคัญ เนื่องจากมีกลุมเปาหมายที่แตกตางกัน สงผลใหการรับรูเนื้อหา

แตกตางกันดวย ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงตองออกแบบหนาตา Infographic ใหเหมาะสมกับการรับรูของกลุมเปาหมาย เชน 

กลุมเปาหมายของผูสูงอายุ กลุมผูสนใจเก่ียวกับสมุนไพร หรือผูที่รักสุขภาพ อาจจะตองออกแบบใหมีสีสันที่ดึงดูดใจ เนื้อหาที่

ชัดเจน และตองการเขาใจขอมูลอยางรวดเร็ว ตองออกแบบเนื้อหาเขาใจงาย กระซับ เปนตน 

 

 



 

 

 4.3 การออกแบบระบบ (System design) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3  แผนภาพบริบท (Context Diagram) ของเว็บไซตสมนุไพรเพื่อสุขภาพสาํหรับผูสงูอายุ  

 

การวิเคราะหระบบ  เว็บไซตสมุนไพรเพื่อสุขภาพ สําหรับผูสูงอายุ มีการออกแบบระบบ โดยมี 2 สวน คือ 1. สวน

ผูดูแล 2.ผูเขาใชงาน ในสวนของผูดูแลระบบนั้นจะมี usename และ password เปนตัวกําหนดสิทธิ์การเขาใชงานซึ่งเมื่อ

ผูดูแลระบบเขาใชงานจะสามารถเพิ่ม แกไข ลบขอมูล สมุนไพรตาง ๆ และมีการติดตามประสิทธิภาพของเว็บไซต ในสวนของ

ผูใชงาน จะสามารถคนหาแลแสดงขอมูลสมุนไพรได 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4 ออกแบบหนาเว็บไซต 

-  ดานสื่ออินโฟกราฟก เนื้อหาที่จะนํามาพัฒนาสื่ออินโฟกราฟก โดยมีหัวขอการออกแบบสื่ออินโฟกราฟก สมุนไพร

เพื่อสุขภาพ สําหรับผูสูงอายุ โดยแบงหัวขอ เปนลักษณะของสมุนไพร วิธีการปลูก สรรพคุณ และวิธีการทําสมุนไพร 

 -  ดานพฒันาเว็บไซต ทําการพัฒนาเวบ็ไซต เพื่อใชเปนสื่อกลางในการเผยแพรขอมูลสมุนไพรเพื่อสุขภาพ สําหรับ

ผูสูงอายุ  

 

……………….……………….……………….…… 

1. สวนหัวเว็บไซต 

2. สวนเมนู 

3. รูปภาพ 4. เน้ือหา 

5. หมวดหมู 

6. สวนทาย 



 

 

 4.4 การพัฒนาระบบ  

  ทําการพัฒนาเวบ็ไซตโดยใชโปรแกรม WordPress ในการสรางเว็บไซต โดยนําขอมูลของสมนุไพรทํามา

เผยแพรผานโปรแกรม WordPress โดยมีการตั้งคาขอมูลของแตละโพสมีดังนี ้

  1.  กําหนดชื่อเร่ืองที่จะทําการเผยแพร 

  2.  นําเนื้อหาของลักษณะสมนุไพร 

  3.  นําเนื้อหาวิธีการปลูกสมุนไพร 

  4.  นําเนื้อหาของสรรพคุณสมุนไพร 

  5.  ใสรูปภาพอินโฟกราฟก 

  6.  กําหนวดหมูหมวดที่เก่ียวของกับเนื้อหา 

  7.  กําหนดปายกํากับ หรือ Tag ของคียเวิรดสําหรับคําคนหา 

  8.  กําหนด Title ของเนื้อหา 

  9.  กําหนดคําอธิบายของเนื้อหา 

  10. กําหนดคําปายกํากับหรือ Tag ของคียเวิรดสําหรับคนหา 

  11. ใสรูปภาพประจําตวัของสมุนไพร 

 4.5 การนําไปใช  

  4.5.1  การพัฒนา ทําการพฒันาเวบ็ไซตโดยในโปรแกรม WordPerss ในการสรางเวบ็ไซต โดยนําขอมูล

สมุนไพรเพื่อสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ มาทําการเผยแพรผานโปรแกรม WordPress  

  4.5.2 การประชาสัมพันธ ในข้ันตอนการประขาสัมพันธเว็บไซต huahinherbaltea.net ดวยสือ่อินโฟ

กราฟก ผานทางโซเซียลเน็ตเวิรด Facebook Fanpage โดยเปนชองทางการประชาสัมพันธ จะมีการลิงคไปยังเว็บไซตหลักที่

ใชในการเผยแพรขอมูล 

 4.6 การบํารุงรักษา (Maintenance)  

  ทําการอัพเดทขอมูลใหมหรืออัพเดทสมุนไพรใหมและทําการประชาสัมพันธอยูสม่าํเสมอ 

5. ผลและวิจารณ  

5.1 หนาเว็บไซตสมุนไพรเพื่อสุขภาพสําหรับผูสูงอายุดวยสื่ออินโฟกราฟก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4 ขอมูลในเว็บไซต www.huahinherbaltea.net  

 เว็บไซตสมุนไพรเพื่อสุขภาพ สําหรับผูสูงอายุ สรางอินโฟกราฟกจํานวน 800 ภาพ จํานวน 200 โพส สามารถใชงาน

ไดจริงและสามารถใหขอมูลของสมุนไพรแตละชนิดไดครบ เชน ลักษณะของสมุนไพร  วิธีการปลูก สรรพคุณและวิธีการทําน้ํา

สมุนไพร ใหแกผูที่สนใจสมุนไพร และยังมีภาพอินโฟกราฟกประกอบเนื้อหาแตละหัวขอทําใหเขาใจงายข้ึน ทําใหผูอานมีความ

ตองการอานสมุนไพรของแตละโรคมากข้ึน สอดคลองกับผลการวิจัย (ธิดาใจ จินทนามศรี,2560)  ไดทําวิจัยเร่ืองเนื้อหาและ

รูปในการสื่อสารผานสื่ออินโฟกราฟก เพื่อสรางการรับรูและจดจําบนเฟซบุกแฟนเพจ ของอินโฟกราฟก ไทยแลนด อธิบาย

ประเภทเนื้อหาและรูปแบบในการสื่อสารผานสื่ออินโฟกราฟก และ เพื่อศึกษาและรับรูจดจําของผูใชสื่อออินโฟกราฟก 

5.2 ผลการเป รียบเที ยบสถิติการเข าชมเว็บ ไซตสมุน ไพรเพื่ อสุขภาพสําห รับผู สู งอายุ  เว็บ ไซตหลัก : 

http://huahinherbaltea.net/ 
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รูปที่ 5 การวัดประสิทธิภาพดวย Google Analytics ของเว็บไซต http://huahinherbaltea.net/ 

  เปนการแสดงผลคาสถิติของเว็บไซตสมุนไพรเพื่อสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ โดยใชโปรแกรม Google Analytic เพื่อ

ติดตาม พฤติกรรมผูใชงานในเว็บไซตหลัก และเว็บไซตซับโดเมน ซ่ึงเก็บขอมูล ตั้งแตวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึง 20  

เมษายน 2562 โดยเว็บไซตเปนอันดับสูงที่สุด มีผูเขาใช ทั้งหมด 509  คน มีจํานวนการเปดหนาทั้งหมด 3,921  คร้ัง มี

ระยะเวลาในการอาน 1:15 นาที  ตอหนา มีอัตราตีกลับ 3.59%  เนื่องจากสวนมากผูใชงานอินเทอรเน็ต นิยมใชงานสื่อสังคม

ออนไลน  โดยเฉพาะอยางยิ่ง เฟสบุค โดยการแชรขอมูล หรือ ไลฟสดเพื่อขายสินคา จึงเปนแหลงรวมการขายสินคา 

หลากหลายชนิด ดังนั้นหากตองการใหกลุมที่นิยมเหมือนกันรับรูขอมูลขาวสาร เฟสบุคจึงเปนแหลงหนึ่งที่สามารถสรางจํานวน

ผูรับรูไดอยางรวดเร็วและเปนจํานวนมาก สอดคลองกับผลการวิจัย น้ําฝน  แวหะหมัด และคณะ (2560) อิทธิพลการบอกตอ

แบบปากตอปากผานเฟสบุคของอินโฟกราฟกที่สงผลตอการจัดอันดับเว็บไซต  

 5.3  ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใชงานเว็บไซตประชาสัมพันธสมุนไพรเพื่อสุขภาพสําหรับผูสูงอายุดวยสื่อ

อินโฟกราฟก 

 ประชากรกลุมตัวอยาง คือ ผูใชงานอินเทอรเน็ต  โดยสุมตัวอยางแบบเจาะจง 400 ตัวอยาง ใชแบบสอบถาม

ออนไลน  ใหกับผูใชงานเว็บไซตตอบแบบสอบถาม ประกอบดวยขอมูล ดังตอไปนี้  ของผูตอบแบบสอบถาม  สวนแบบ

ประเมินดานการออกแบบอินโฟกราฟก ดานการใชงานเว็บไซต  ดานการออกแบบเว็บไซต  และ ขอเสนอแนะ  ในการ

วิเคราะหขอมูลใชสถิติ คาความถ่ี  รอยละ  คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยสรุปไดดังตอไปนี้   

 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงขอเดียว ไดแก เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน ดงันี้  ผูใชเว็บไซต สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 247 คน คิดเปนรอย

ละ 65.00 ผูใชเว็บไซตสวนใหญอยูในชวง อายุ 21 – 30  ป   จํานวน 247 คน คิดเปนรอยละ 60.5 ผูใชเว็บไซตสวนใหญมี

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี จํานวน 284  คน คิดเปนรอยละ 69.6 ผูใชเว็บไซตสวนใหญมีอาชีพ  นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 

240   คน คิดเปนรอยละ 58.80 ผูใชเว็บไซตสวนใหญมีอาชีพ  ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000  จํานวน 252  คน คิดเปนรอยละ 

61.80 
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ตารางที่ 1 ผลแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจตอเว็บไซต  

หัวขอประเมิน 
คาเฉลี่ย 

 ( x ) 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 
ระดับความพึงพอใจ 

1. ดานอินโฟกราฟก 4.63 0.39 มากที่สดุ 

2. ดานการใชงานเว็บไซต 4.68 0.36 มากที่สดุ 

3. ดานการออกแบบเว็บไซต  4.67 0.41 มากที่สดุ 

รวม 4.68 0.36 มากที่สุด 

 

 จากตารางที่ 1 เปน ดานอินโฟกราฟก ดานการใชงานเวบ็ไซต และดานการออกแบบเว็บไซต ผลความพงึพอใจของ

ผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งในภาพรวมมีความพึงพอใจระดับมากที่สดุ  สรุปไดวา การใชงานเวบ็ไซตสมุนไพรเพื่อสุขภาพ สําหรับ

ผูสูงอายุ ดวยสื่ออินโฟกราฟก ทําใหผูใชสามารถเขาใจเนื้อหาไดงายและมีความนาสนใจมากข้ึน และการออกแบบเว็บไซต

สวยงามทําใหใชงานได สอดคลองกับผลการวิจัย วิมลวรรณ วงคศิริ (2560) การเพิ่มชองทางประชาสัมพันธดานการทองเที่ยว

ในรูปแบบอินโฟกราฟกและสื่อมัลติมีเดียผานเว็บไซต    

6. สรุปผล  

 งานวิจยันี้มีจุดประสงคเพื่อพัฒนาเว็บไซตสมนุไพรเพื่อสุขภาพ สําหรับผูสงูอายุ มีการประเมินประสิทธิภาพการเขา

ชม และประเมินความพงึพอใจของผูเขาชมเว็บไซตสมุนไพรเพื่อสุขภาพ  

ผลที่ไดคือ ไดทําการสรางเวบ็ไซต โดยชื่อวา www.huahinherbaltea.net  ในเว็บไซตมีภาพอินโฟกราฟกประกอบ

เนื้อหาแตละหัวขอ สามารถใชงานไดจริงและสามารถใหขอมูลของสมุนไพรแตละชนิดไดครบ เชน ลักษณะสมุนไพร วิธีการ

ปลูก สรรพคุณ วิธีการทาํน้าํสมนุไพร ทาํใหผูเขาชมเว็บไซตเขามาศึกษาสมนุไพรเพื่อสุขภาพสาํหรับผูสูงอายุในรูปแบบอินโฟ

กราฟก ดังนั้นทาํใหอานเนื้อหาและรูปภาพอินโฟกราฟกเขาใจงาย และจากประเมนิประสิทธภิาพจากสถิติของเว็บไซต

สมุนไพรเพื่อสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ นั้น โดยรวมแลวเว็บไซตมผีูเขาใชคงที่ 509 คน จึงทาํใหมีผูชมที่กลบัเขามาชมเว็บไซต

และจํานวนหนาที่มีการเปดมากที่สุด และมีอัตราตีกลับ  

 ประเมินความพึงพอใจผูเขาใชงานเว็บไซตสมุนไพรเพื่อสุขภาพ สําหรับผูสูงอายุ  ทั้ง 3 ดาน คือ ดานอินโฟกราฟก ดาน

การใชงานเว็บไซต และดานออกแบบเว็บไซต โดยมีการประเมิน โดยใชแบบสอบถามออนไลนในการประเมินเว็บไซต มีผลการ

ประเมินโดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ทําใหเว็บไซตเปนที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   
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