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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสสําหรับประชาสัมพันธเว็บไซตสินคาโอทอปของกลุม

ปานศรนารายณในจังหวัดเพชรบุรี ดวยเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพ 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของเว็บไซต 3) เพื่อ

ประเมินความพึงพอใจของผูใชงานเว็บไซตประชาสัมพันธ โดยมีเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคือ 1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส 2) 

เว็บไซต 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ ประชากรกลุมตัวอยางคือ ผูใชงานอินเตอรเน็ต โดยการสุมตัวอยางแบบเจาะจง 

จํานวน 400 คน โดยการวิเคราะหขอมูลใชสถิติ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคารอยละ ผลการวจิัยพบวา 1) ผลการ

พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส 4 เร่ือง 1) หมวก 2) กระเปา 3) เข็มขัด 4) รองเทา เว็บไซต otoppasornnaraii.com มีขอมูล

เก่ียวกับสินคา รายละเอียดสินคา 2) ผลการประเมินประสิทธิภาพของเว็บไซต โดยการทดสอบการคนหาของกูเก้ิล ดวยคีย

เวิรดที่เก่ียวของกับสินคาโอทอปของกลุมปานศรนารายณ แลวทําใหเว็บไซตแสดงบนผลการคนหาของกูเก้ิลหนา 1 รอยละ 

100 จากจํานวน 10 คํา ทําใหสรางโอกาสใหมีผูเขาชมเว็บไซตมากข้ึน และจากสถิติผูเขาชมเว็บไซตมีผูเขาชมทั้งสิ้น 462 คน 

จํานวนหนาที่มีการเปด 9,064 คร้ัง ระยะเวลาการอาน 03:15 นาที  อีกทั้งประเมินในและ 3) ผลการประเมินความพึงพอใจ

จากแบบสอบถามออนไลนมีการประเมิน 3 ดานคือ ดานการออกแบบ ดานเนื้อหา ดานการใชงานเว็บไซต ซึ่งมีระดับความพึง

พอใจมาก  ดังนั้นสรุปไดวา การหนังสืออิเล็กทรอนิกสสําหรับประชาสัมพันธเว็บไซตสินคาโอทอปของกลุมปานศรนารายณ ใน

จังหวัดเพชรบุรี ดวยเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพทําใหเว็บไซตมี ทําใหผูใชงานเขาใจไดงาย 
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Abstract 

The study aimed at: 1) to develop the electronic books of the OTOP Products website for sisal 

crafts group in Phetchaburi province using search engine optimization technique, 2) to evaluate the 

performance of a website, 3) To evaluate of users satisfaction. The instruments used of this study were: 

1) electronic book, 2) website and 3) satisfaction questionnaires. Research samples of 400 internet users, 

derived through simple random sampling technique. The statistics used for analyzing the data were 

mean, standard deviation and percentage. Conversely, the results revealed that 1) 4 story of electronic 
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books were information about the OTOP products categories that: (1) hat, (2) bag (3) belt (4) Shoes, on 

the website:otoppasornnaraii.com, 2)  performance  evaluation from website visitors a total of 462 

visitors, in addition to 9,064 for Page views, 03.29 minutes for Session duration. and 3) the evaluation of 

users satisfaction in 3 aspects; design, content, and usability of the website found that all aspects were a 

high level. Consequently, The electronic books of OTOP products website for sisal crafts group in 

Phetchaburi province using search engine optimization technique. 

Keywords: Electronic book, OTOP Product, Sisal Crafts Group, website optimization technique 

1. ที่มาและความสําคัญ 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส E-Book ในปจจุบันนั่นไดมีการพัฒนาที่ทันสมัยเปนหนังสือที่จัดทําในระบบคอมพิวเตอรและ

ไดถูกพัฒนาตามยุคของสังคมแหงการเรียนรูหนังสืออิเล็กทรอนิกส มีลักษณะเหมือนกับเปดหนังสือโดยตรง แตหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสมีความสามารถหลากหลาย เชน ขอความในหนังสือสามารถเชื่อมโยงกับขอความไดภายในหนังสือเลมอ่ืนได 

สะดวกในการอานมากข้ึน เปนแหลงความรูที่ทันสมัยสามารถเขาไปอานไดตลอด 24 ชั่วโมง หนังสืออิเล็กทรอนิกสยังสามารถ

สรางเปนหนังสือภาพนิ่ง หรือ อัลบั้มภาพไดอีกดวย (สุทิน โรจนประเสริฐ. 2552)  ซึ่งสามารถนํามาพัฒนารูปแบบของการ

ประชาสัมพันธผลิตภัณฑโอทอปโดยนําเสนอแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

กลุมปานศรนารายณ เปนสหกรณชุมชนตัวอยางในพระบรมราชูปถัมภ ที่มีการปลูกตนปานศรนารายณในพื้นที่ของ

โครงการในชุมชนหุบกะพง ซึ่งประโยชนของตนปานศรนารายณสามารถนําใชในดานหัตถกรรมการจักสานออกมาเปน

ผลิตภัณฑหลายชนิด เชน หมวก กระเปา เข็มขัด รองเทา ซึ่งเปนสินคาโอทอปของกลุมปานศรนารายณ ในจังหวัดเพชรบุรี

สินคาโอทอป สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ซึ่งเปนผลิตภัณฑของชุมชนโดยเปนการนําผลิตภัณฑหัตกรรมที่สวยงามลวดลาย

เปนเอกลักษณของชุมชนหุบกะพงมีชองทางในการจัดจําหนายผานทางหนารานและเว็บไซตออนไลนซึ่งผูบริโภคที่เขามาก็จะ

เปนนักทองเที่ยวที่ผานมาจากกรุงเทพฯเพชรบุรี ในสวนของเว็บไซตของกลุมปานศรนารายณนั้นไมมีการประชาสัมพันธ

ขาวสาร รูปแบบการนําเสนอผลิตภัณฑไมเปนที่ดึงดูดใจ และประชาสัมพันธทําใหรายไดไมดี จึงทําใหเสียโอกาสในการ

จําหนายใหแกกลุมลูกคาหนาใหมที่ไมไดอยูในพื้นที่นั้นไมมีความเชื่อมั่นในเว็บไซตของกลุมปานศรนารายณ จึงใชหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสในการประชาสัมพันธผลิตภัณฑเพื่อใหเกิดความนาใจมากข้ึน 

ดังนั้น คณะผูวิจัยไดเล็งเห็นปญหาของกลุมปานศรนารายณในจังหวัดเพชรบุรี จึงมีแนวคิดในการพัฒนาหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสสําหรับประชาสัมพันธเว็บไซตผลิตภัณฑของกลุมปานศรนารายณโดยใช หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) ใน

รูปแบบของอินโฟกราฟก ในการแนะนําผลิตภัณฑจักสานของปานศรนารายณไดอยางดีเขาใจงาย และไดการแบงหมวดหมู

ของประเภทของสินคาไดอยางชัดเจน ทําใหกลุมลูกคาหนาใหมที่ไมไดอยูในพื้นที่นั้นไดเกิดความเชื่อมั่นกับเว็บไซตมากข้ึนทํา

ใหเกิดรายไดเพิ่มข้ึนอยางเห็นไดชัด 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อพัฒนาหนังสือหนังสืออิเล็กทรอนิกสสําหรับประชาสัมพันธเว็บไซตสินคาโอทอปของกลุมปานศรนารายณใน

จังหวัดเพชรบุรี  



 

 

2.2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพของเว็บไซตประชาสัมพันธสินคาโอทอปของกลุมปานศรนารายณ 

2.3 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใชงานเว็บไซตประชาสัมพันธสินคาโอทอปของกลุมปานศรนารายณ 

3. กรอบแนวคิดวิจัย 

 

 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 ตัวแปรตน หนังสืออิเล็กทรอนิกสและอินโฟกราฟก การนําเสนอเนื้อหาสินคา รายละเอียดเก่ียวกับสินคาใชขอมูล

ทั้งหมด 3 Head ในการอธิบายสินคา มีการเผยแพรหนังสืออิเล็กทรอนิกสผานทางโซเชียลเน็ตเวิรก (Fan page Facebook) 

ตัวแปรตาม ประเมินประสิทธิภาพจากผูเขาชมเว็บไซต จาก Google Analytics, index และคําคนในจาก Google 

ในการเก็บสถิติผูเขาชมเว็บไซต และ ประเมินความพึงพอใจของผูเขาใชงานเว็บไซต โดยจะใชแบบสอบถามออนไลนในการ

ประเมิน  

4. ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ    

หนังสืออิเล็กทรอนิกส หรือ E-Book เปนหนังสือที่สรางข้ึนดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรมีลักษณะคลายหนังสือจริง 

สามารถเปดอานไดในเคร่ืองคอมพิวเตอร และมีลักษณะพิเศษคือสามารถสื่อสารกับผูอานในลักษณะของมัลติมีเดียได ไดแก 

ขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง แตยังคงรักษารูปแบบความเปนหนังสือไวไมวาจะเปนรูปราง หรือลักษณะการ

เปดอาน (ไพฑูรย ศรีฟา. 2551)  

อินโฟกราฟกส (Infographics) เปนการนําขอมูลที่เขาใจยากหรือขอมูลที่เปนตัวหนังสือจํานวนมากมานําเสนอใน

รูปแบบตางๆ ไดแก รูปภาพ สัญลักษณกราฟ แผนภูมิไดอะแกรม แผนที่ ฯลฯ ที่ออกแบบเปนภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหว ดู

แลวเขาใจงายในเวลารวดเร็วและชัดเจน สามารถสื่อใหผูชมเขาใจความหมายของขอมูลทั้งหมดไดงาย (ปยพงษ ราศี. 2559)  

การเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต เอสอีโอ (Search Engine Optimization : SEO) เปนการปรับแตงเว็บไซตและ

ปรับปรุงเนื้อหาและเพิ่มลิงคที่มีประสิทธิภาพมายังเว็บไซตเพื่อใหเว็บไซตติดอยูในอันดับตน ๆ ของ Google เมื่อคนหาคีย

เวิรดที่ตองการผาน Google โดยในปจจุบันสวนใหญจะมีการคนหาขอมูลผาน Google มากเปนอันดันตนๆ ในหลายประเทศ 

ทั้งในประเทศไทย สหรัฐอเมริกา อังกฤษ อินเดีย ญี่ปุน เปนตน ดังนั้นจึงเนนการทํา SEO บนเว็บไซต Google เปนหลัก (รัตน

ชาติ แจมจํารัส. 2559)  

5. วิธีการดําเนินงานวิจัย 

การประเมินประสิทธิภาพเว็บไซตประชาสัมพันธสินคาของกลุมปานศรนารายณหุบกะพง  อําเภอชะอํา จังหวัด

เพชรบุรี ดวยสื่ออีบุคในรูปแบบอินโฟกราฟก ผูวิจัยไดแบงวิธีการดําเนินงานวิจัยตามวงจรการพัฒนาระบบ (System 

Development Life Cycle : SDLC) มีข้ันตอนดังนี้ 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส 
- ประเมินสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

- ประเมินความพึงพอใจของผูใชงานเว็บไซต 



 

 

5.1 การวางแผนโครงงาน (Project Planning) กําหนดปญหาและความตองการคณะผูวิจัยไดทําการศึกษาปญหา 

เพื่อหาสาเหตุ ทําใหคณะผูวิจัยมีแนวคิดในการสงเสริมชวยประชาสัมพันธสินคาของกลุมปานศรนารายณหุบกะพง ในอําเภอ

ชะอํา ดวยการสรางเว็บไซตข้ึนมาเพื่อเปนสื่อกลางในการเผยแพรขอมูล โดยการนําเสนอสินคาในรูปแบบของอินโฟกราฟก 

และหนังสืออิเล็กทรอนิกส E-Book และประชาสัมพันธผานทาง Social Network (Fan Page Facebook) 

 5.2 การวิเคราะห (Analysis) ในข้ันตอนของการวิเคราะหระบบ คณะผูวิจัยไดทําการวิเคราะหตามหัวขอ ดังตอไปนี้ 

วิเคราะหรูปแบบของการพฒันาเว็บไซตการประชาสัมพันธ 

ตารางที่ 1 วิเคราะหรูปแบบของสื่ออินโฟกราฟก และหนังสืออิเล็กทรอนิกส E-Book  

ประเภทสื่อ รูปแบบการนําเสนอ 

1. เว็บไซตที่มีการนําเสนออินโฟกราฟกในรูปแบบ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส E-Book 

ไดนําเนื้อหาและผลิตภัณฑ มาทําการออกแบบใหอยูในรูปแบบ

ของอินโฟกราฟก และหนังสืออิเล็กทรอนิกส E-Book 

5.3 การออกแบบ (Design)  

  การออกแบบเนื้อหาในการทําการประชาสัมพันธสินคาของกลุมปานศรนารายณหุบกะพง ซึ่งมีเนื้อหา 4 เร่ือง 

ดังนี้ คือ  หมวก กระเปา เข็มขัด  และ รองเทา  ซึ่งแตละเร่ืองมีเนื้อหาเก่ียวกับกระบวนการผลิต การดูแลสินคา การใชงาน

ของสินคา  โดยนําเสนอในรูปแบบ รูปภาพประกอบกับขอมูลเปน อินโฟกราฟก ทําใหเขาใจเนื้อหาไดงายรวดเร็วกวาเปน

ขอความ    

การออกแบบเว็บไซต คณะผูวิจัยไดออกแบบพัฒนาเว็บไซตข้ึนมา เว็บหลัก เพื่อใชเปนสื่อกลางในการเผยแพร

ขอมูล ของกลุมปานศรนารายณหุบกะพง อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งในเว็บไซตจะนําเสนอเนื้อหาที่เปนขอความ และ

แสดงรูปภาพประกอบเปนสื่อ อินโฟกราฟก  สินคาทั้งหมด, สาระหนารูเก่ียวกับปานศรนารายณ, และ หนังสือ  E-Book   

5.4 การพัฒนาระบบ (Development) ไดทําการพัฒนาเว็บไซตโดยใชโปรแกรม Word Press เนื่องจากโปรแกรม

ดังกลาว เปนระบบจัดการเนื้อหาของเว็บไซต (Content Management system: CMS) อีกทั้งงายและสะดวกรวดเร็ว ใน

การจัดการเว็บไซต โดยเว็บไซตดังกลาวทําการออกแบบโครงสรางของเว็บไซตที่เหมาะสมกับการอานของเคร่ืองมือคนหากูเก้ิล 

เพื่อให เคร่ืองมือคนหากูเก้ิล เขาใจไดงายและรูจักเว็บไซตใหเร็วที่สุด ซึ่งเรียกวา เปนมิตรกับเคร่ืองมือคนหา (Search engine 

friendly) และ เปนมิตรกับอุปกรณเคลื่อนที่ ( Mobile friendly)   ใชโปรแกรม MySQL สําหรับจัดการฐานขอมูล ซึ่ง

โปรแกรมดังกลาวเปนฟรีแวร  อีกทั้งผูวิจัยไดทําการจดโดเมนชื่อ otoppansornnaraii.com ซึ่งชื่อโดเมนจะสื่อความหมาย

ตรงกับสินคาของกลุมปานศรนารายณ และสามารถสืบคนขอมูลผานทางเคร่ืองมือคนหาในกูเก้ิลไดเปนอยางดี  เนื่องจากมี

การใชเทคนิคในการเพิ่มประสิทธิภาพใหกับเว็บไซต  ซึ่งทําการเขียน Content เนื้อหาของแตละผลิตภัณฑ เพื่อเผยแพรผาน

โปรแกรม WordPress โดยมีการกําหนดไว 3 Heading แตละ Heading ไดอธิบายเก่ียวกับผลิตภัณฑ และมีการตั้งคาขอมูล

ของแตละโพสต  ตามหมวดหมูสินคา หมวก กระเปา เข็มขัด  และ รองเทา   โดยเนื้อหาจะอยูในรูปแบบอินโฟกราฟก และ 

นําอินโฟกราฟกมาสรางเปนหนังสืออิเล็กทรอนิกส เพื่อใหงายในการดู  โดยจัดทําเนื้อหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส 4 เร่ืองตาม

หมวดหมูสินคา และทําหนังสืออิเล็กทรอนิกสรวมทุกหมวดหมู การทําเปนหนังสืออิเล็กทรอนิกสนั้น เพื่อใหผูใชงานเว็บไซตมี

การโตตอบกับผูใชงานทําใหหยุดอาน ขอความที่อานก็เขาใจงายเพราะเปน สื่ออินโฟกราฟก ของแตละเร่ือง เชน เร่ือง รองเทา 

กระเปา เข็มขัด หมวก เปนตน  

http://www.otoppansornnaraii.com/


 

 

  5.5 การนําไปใช (Implementation) เปนการเผยแพรเว็บไซต otoppansornnaraii.com บนเครือขายอินเทอรเน็ต 

สามารถสืบคนขอมูลเก่ียวกับสินคาการประชาสัมพันธเว็บไซตสินคาโอทอป ของกลุมปานศรนารายณ  และนําขอมูลใน

รูปแบบของสื่อ อินโฟกราฟก ไปแชร หรือประชาสัมพันธ บอกตอผานทาง (Fan page Facebook) โดยแตละชองทางการ

ประชาสัมพันธ จะมีการลิงค ไปยังเว็บไซต otoppansornnaraii.com ทําใหมีผูเขาชมเว็บไซตเพิ่มข้ึนไดเปนอยางดี 

6. ผลและวิจารณ 

6.1 ผลจากพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสสําหรับประชาสัมพันธเว็บไซตผลิตภัณฑโอทอปของกลุมปานศรนารายณการ

ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาอยูในรูปแบบ หนังสืออิเล็กทรอนิกส  อีกทั้งในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส เปนแบบอินโฟกราฟก 

ที่มีขอมูลของสินคาชุมชนของกลุมปานศรนารายณหุบกะพง  แลวนําไปเผยแพรในรูปแบบเว็บไซต otoppansornnaraii.com  

ทําใหเว็บไซตมีประสิทธิภาพตอการใชงานเปนอยางดี เนื่องจากเนื้อหาในเว็บไซตมีทั้งรูปแบบขอความ และเปนรูปภาพอินโฟ

กราฟก  อีกทั้งผูวิจัยตองการใหผูใชสามารถโตตอบบนเว็บไซต โดยการนําหนังสืออิเล็กทรอนิกส จํานวน 4 เร่ือง เพื่อใหผูใช งาย

ในการใชงานและทําใหสรางความจดจําไดงายตอเนื้อหาดังกลาว สอดคลองกับผลการวิจัยของ กิติยารัตน ธีรภัคสิริ. (2560) การ

พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส   ผลของภาพอินโฟกราฟกจะนําเสนอเนื้อหาของสินคาไดเปนอยางดี สามารถเขาใจกับ

รายละเอียดของสินคาไดงาย สอดคลองกับ ผลการวิจัยของ ภคเมธา การสมใจ. (2559) การพัฒนาอินโฟกราฟกแบบเคลื่อนไหว

เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรค ในสวนของเว็บไซตมีการออกแบบที่สามารถใชงานได  สอดคลองกับผลการวิจัยของ วิวัฑฒน 

สมตน. (2557) การพัฒนาเว็บไซตประชาสัมพันธ เว็บไซตออกแบบใชงานงาย.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2  ขอมูลในเว็บไซต otoppansornnaraii.com 
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 6.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพการใชงานเว็บไซต 

     1) ผลการประเมินประสิทธิภาพจากสถิติผูใชงานเว็บดวยโปรแกรมติดตามเว็บไซต  Google Analytics เปน

ระยะเวลา 3 เดือน โดยมีผลสถิติการเขาชมเว็บไซต 

 

รูปที่ 3 สถิติเว็บไซต  otoppansornnaraii.com 

จากรูปที่ 3  สถิติเว็บไซต otoppansornnaraii.com จาก Google Analytic มีสถิติมีจํานวนผูใช 462 คน มีอัตราตี

กลับ หมายถึง ผูใชที่เปดเว็บไซตหนาแรกแลวออกจากเว็บไซตทันที แสดงถึงประสิทธิภาพของเว็บไซต เชน เนื้อหาเว็บไซตไม

ตรงความตองการของผูใช หรือ เนื้อหาของเว็บไซตตรงความตองการแตเนื้อหาไมนาสนใจ เปนตน  ดังนั้นเว็บไซต 

otoppansornnaraii.com มีอัตราตีกลับ 0.00%  หมายถึง ผูใช  462 ทุกคนที่ เปดเว็บไซต otoppansornnaraii.com   

หนาแรกแลวไมมีผูออกจากเว็บไซตเลย หมายถึงมีการคลิกเปดหนาตอไป โดยรวมมีการเปด 9,064 คร้ัง  และมีผูใชอยูใน

เว็บไซต หรือใชเวลาในการอานขอมูลในเว็บไซตเปนระยะเวลาเฉลี่ยตอคน คือ 3 นาที 15 วินาที  ซึ่งแสดงใหเห็นวาเว็บไซตมี

ประสิทธิภาพ และเปนเว็บไซตนาสนใจ  

 2) ผลการประเมินสิทธิภาพจากการประชาสัมพันธผานทางโซเชียลเน็ตเวิรค (Fan page Facebook) 

 

รูปที่ 4 สถิติการเขาถึงโพสตผานทางโซเชียลเน็ตเวิรค (Fan page Facebook) 
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  ผูวิจัยไดดําเนินข้ันตอนและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลระหวางวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึง 18 เมษายน 2562จากรูปที่ 

4 สถิติจํานวนการดูเพจ ทางโซเชียลเน็ตเวิรค (Fan page Facebook) ระหวางวันที่ 26 กุมพาพันธ – 25 มีนาคม 2562 มีผู

เขามาดูเพจจํานวน 42 คน และการเขาถึงโพสต 8,889 คน การมีสวนรวมกับโพส 935 คน จึงทําใหหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

และภาพอินโฟกราฟกมีประสิทธิภาพดี  สอดคลองกับผลการวิจัยของ น้ําฝน  แวหะหมัด และคณะ,(2560) ทําการวิจัยเร่ือง

อิทธิพลการบอกตอแบบปากตอปากผานเฟสบุคของอินโฟกราฟกที่สงผลตอการจัดอันดับเว็บไซต. และ งานวิจัยของสาลินี จีน

จรรยา.(2558) ไดทําวิจัย เร่ือง ประสิทธิภาพของการเผยแพรขาวสารประชาสัมพันธเชิงบูรณาการบนสื่อใหม    

 3) ผลการประเมินสิทธิภาพเว็บไซตจากการจัดอันดับของกูเก้ิล   

 ผูวิจัยไดดําเนินการ ทดสอบคําคนหาที่เก่ียวกับขอมูลสินคาของเว็บไซตสินคาโอทอปของกลุมปานศรนารายณ โดย

ดําเนินการทดสอบขอมูลในวันที่ 27 กุมภาพันธ 2562 มีคียเวิรคจํานวน 10 คํา ดังตารางที่ 2 โดยทําการสืบคนขอมูลผาน 

กูเก้ิล แลวทําใหเว็บไซต otoppansornnaraii.com แสดงผลการคนหาในหนา 1 ของกูเก้ิล คิดเปนรอยละ 100 จึงทําใหมี

โอกาสในการสรางจํานวนผูใชงานหรือผูเขาชมเว็บไซตมากข้ึน เนื่องจากพฤติกรรมของผูใชงานอินเทอรเน็ต นิยมคลิกผลการ

คนหาเว็บไซตในหนา ของกูเก้ิลมากที่สุด  ซึ่งวิธีการดังกลาวเปนการเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต เพื่อเคร่ืองมือคนหากูเก้ิลจัด

อันดับเว็บไซตอยูในอันดับตนๆ  สอดคลองกับผลการวิจัยของ อัชฌาพร กวางสวาสดิ์ และ คณะ, (2560)  ทําวิจัยเร่ือง การ

พัฒนาเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่สงผลตอการจัดอันดับดวยเทคนคิการตลาดของเคร่ืองมือคนหา ทําใหเว็บไซตเปนที่รูจัก

ไดมากข้ึนและอีกทั้งสรางโอกาสทางการตลาดมากข้ึนไดอีกชองทางหนึ่งดวยเชนกัน 

ตารางที่ 2 แสดงผลการจัดอันดับของ กูเก้ิล (Google) ดวยคียเวิรค ที่ทําใหเว็บไซตติดอันดับ ในเสิรชเอนจิน ของ กูเก้ิล  

 

 6.3 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูใชงานเว็บไซตประชาสัมพันธสินคาโอทอปของกลุมปานศรนารายณ  จาก

แบบสอบถามออนไลน ซึ่งประชากรกลุมตัวอยางคือ ผูใชงานอินเทอรเน็ต โดยสุมแบบบังเอิญ จํานวน 400 ตัวอยาง   

สรุปไดวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 63.3 อายุ 31 - 40 ป คิดเปนรอยละ 37.4 

สถานะโสด คิดเปนรอยละ 52.1 มีระดับการศึกษาระดับปริญญา คิดเปนรอยละ 46.9 มีอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน คิดเปน

รอยละ 24.4 และอาชีพธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ คิดเปนรอยละ 24.2 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท 

คิดเปนรอยละ 36.7  

คียเวิรค ผลการคนหาประมาณ Web 1 

1. ผลิตภัณฑ otop ปานศรนารายณ 33,800 1/7 

2. การผลิตหมวกจากเสนใยปาน 1,510,000 1/1 

3. หมวกปกกวางเสนใยปาน 90,000 1/1 

4. หมวกทรงฟลอปป 3,240,000 1/6 

5. รองเทาสนเตารีดเสนใยปาน 163,000 1/1 

6. กระเปาสะพายขางเสนใยปาน 6,990,000 1/1 

7. กระเปาถือทรงหกเลี่ยมเสนใยปาน 195,000 1/1 

8. เข็มขัดจักสานเสนใยปานสีสม 37,200 1/1 

9. เข็มขัดเสนใยปาน 20,900 1/1 

10. กระเปาถือแฟชั่นเสนใยปาน 1,770,000 1/1 

รวมจํานวนที่ติดหนา 1 ของผลการคนในกูเก้ิล 10 



 

 

ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของผูเขาใชงานเว็บไซตประชาสัมพันธสินคาโอทอปของกลุมปานศรนารายณ 

ดานการประเมิน 
(N=400) 

ระดับความพึงพอใจ 
x� S.D. 

ดานอินโฟกราฟก 4.37 0.28 พอใจมาก 

ดานหนังสืออิเล็กทรอนิกส 4.37 0.29 พอใจมาก 

ดานการออกแบบ 4.44 0.27 พอใจมาก 

ดานเนื้อหา 4.42 0.27 พอใจมาก 

ดานการใชงานเว็บไซต   4.44 0.25 พอใจมาก 

ผลการประเมินความพึงพอใจตอ พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสสําหรับประชาสัมพันธเว็บไซตสินคาโอทอปของกลุม

ปานศรนารายณในจังหวัดเพชรบุรี ดวยเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพ จากตารางที่ 3  ความพึงพอใจผูเขาใชงานเว็บไซต ใน

ภาพรวมทั้ง 5 ดาน มีความพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา   ดานการออกแบบ ในสวนของ เว็บไซต  ซึ่งผูวิจัยไดทํา

การออกแบบเว็บไซตใหเปนมิตรกับอุปกรณเคลื่อนที่ (Mobile friendly)  อีกทั้ง ดานการใชงานเว็บไซต  ทําใหงายในใชงาน

ผานทางอุปกรณเคลื่อนที่ เชน มือถือ ทําใหเว็บไซตปรับเหมาะเขากับอุปกรณเคลื่อนที่ดังกลาว  ในสวนดานเนื้อหาในเว็บไซต

มีประโยชน และเขาใจงาย เนื่องจากผูวิจัยไดพัฒนาอยูในดานอินโฟกราฟก และดานหนังสืออิเล็กทรอนิกส ทําใหเว็บไซต

ดังกลาวตอบโจทยกับผูใชงานในกลุมดังกลาวไดเปนอยางดี  สอดคลองกับผลการวิจัย (สุภาวดี พุทธศรี. 2559) ความพึงพอใจ

ตอหนังสืออิเล็กทรอนิกสเร่ืองการอานจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  

7. สรุปผล 

 ผลการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสสําหรับประชาสัมพันธเว็บไซตผลิตภัณฑโอทอปของกลุมปานศรนารายณเว็บไซต

ผลิตภัณฑโอทอปของกลุมปานศรนารายณ เว็บไซตสามารถใชงานไดจริง และสามารถใหขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑโอทอปของ

กลุมปานศรานรายณ แกผูใชงานที่เขาชมเว็บไซตไดเปนอยางดี มีเนื้อหาและรูปภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส E-Book ในรูปแบบ

ของอินโฟกราฟกที่นําเสนอเชิญชวนใหผูอานสนใจเปนอยางดี  

 ผลการประเมินประสิทธิภาพของเว็บ ไซตสินค า โอทอปของกลุ มป านศรนารายณ นั้ น  ทํ าให เว็บ ไซต 

otoppansornnaraii.com มีประสิทธิภาพในการเขาชม สงผลตอเว็บไซตผูใชที่เขามามีความสนใจในเนื้อหาของเว็บไซต หรือ

เขามาแลวเจอขอมูลที่ตองการคนหา จึงทําใหตองการอานเนื้อหาในหนาตอไป ในสวนของผลการวัดดัชนีผลการคนหา และผล

การจัดอันดับของ Google ดวยคียเวิรด ที่ทําใหเว็บไซตติดอันดับใน Search Engine ของ Google สงผลตอการจํานวนผูใช 

(Traffic) ใหกับเว็บไซตไดมากที่สุด และในสวนของแชรผานทางโซเชียลเน็ตเวิรค (Fan page Facebook) สงผลทําใหเว็บไซต

มีประสิทธิภาพ 

ผลการวัดความพึงพอใจผูใชงานเว็บไซตสินคาโอทอปของกลุมปานศรานรายณ มีความพึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด 

โดยสวนของรูปแบบการนําเสนอที่มีตอการเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซตของกลุมปานศรานรายณ ที่สงผลตอการเพิ่ม

ประสิทธิภาพใหกับเว็บไซต ประกอบดวย ดานรูปแบบสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส E-Book ดานอินโฟกราฟก นั่นมีความพึง

พอใจมากที่สุด และสวนความพึงใจตอการเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซตผลิตภัณฑโอทอปของกลุมปานศรานรายณประกอบไป

ดวย ดานการออกแบบเว็บไซต ดานเนื้อหา ดานการใชงานเว็บไซต มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 

http://otoppansornnaraii.com/
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