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บทคัดยอ
งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค 1) เพื่ อพั ฒ นาเว็ บ ไซต สํ าหรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ จ ากนมโคของสหกรณ โคนมไทย-เดนมาร ค
ประจวบคีรีขันธ จํากัด 2) เพื่อวัดประสิทธิภาพของเว็บไซตดวยเครื่องมือการคนหากูเกิล และ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจ
ของ ผูใชเว็บไซต โดยเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก 1) เว็บไซตผลิตภัณฑนมโค 2) เครื่องมือคนหากูเกิล 3) แบบประเมิน
ความพึงพอใจ และกลุมประชากรตัวอยางเปนผูใชงานอินเทอรเน็ตโดยสุมจากตัวอยางดวยวิธีแบบบังเอิญ จํานวน 385 คน สถิติ
ที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 1) การพัฒนาเว็บไซตสําหรับ
ผลิ ตภั ณ ฑ จากนมโคของสหกรณ โคนมไทย-เดนมารค ประจวบคีรีขันธ จํากั ด คื อ www.thaidenmarkprachaup.com มี
ขอมูลการประชาสัมพันธเกี่ยวกับสหกรณพรอมกับความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑนมโค มีการใหความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากนมโค
นําเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟก จํานวน 474 ภาพ และมีการประชาสัมพันธขอ มูลผานเฟซบุก 2) ผลการจัดอันดับของเครื่องมือ
คนหากูเกิล จากคําคนทั้งหมดดวยคําคนหาเกี่ยวกับเว็บไซต จํานวน 10 คํา ทําใหเว็บไซตสําหรับผลิตภัณฑนมโคของสหกรณโค
นมไทย-เดนมารค ประจวบคีรีขันธ จํากัด แสดงผลหนาแรก คิดเปนจํานวนรอยละ 90 3) ผลจากการวัดความพึงพอใจ ซึ่ง
ประเมิน 3 ดาน 1) ดานการออกแบบ 2) ดานประสบการณของผูใชงาน และ 3) ดานอินโฟกราฟก พบวาความพึงพอใจรวมอยู
ในระดั บ มาก สรุ ป ได ว าการออกแบบและพั ฒ นาเว็ บ ไซต สํ าหรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ จ ากนมโคของสหกรณ โคนมไทย-เดนมาร ค
ประจวบคีรีขันธ จํากัด ที่สงผลตอการจัดอันดับของเครื่องมือคนหา มีประสิทธิภาพ และสามารถใชงานไดจริง
คํา สํา คั ญ : การออกแบบและพั ฒ นาเว็บ ไซต สหกรณ โคนม-ไทยเดนมารค ประจวบคี รีขัน ธจํ ากัด การจั ดอั น ดั บ ของ
เครื่องมือคนหา
Abstract
The main objective of this research is: 1) to development of dairy products website for
the Thai-Danish cooperative dairy Prachuap Khiri Khan limited , 2) to measure the performance of the
website with the search engine, and 3) to evaluate the satisfaction for visitors website. The research tools
used for this study were: 1) the dairy products website, 2) Google search engine, and 3) satisfaction
questionnaire evaluation form completed by randomly selecting a group of users, from the population of
*
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internet users, from a pool of 385 people. The statistics used for the data analyses are percent values,
averages, and standard deviations. The results revealed that with the development of the Thai-Danish
Cooperative Dairy Prachuap Khiri Khan co., Ltd (www.thaidenmarkprachuap.com) present information
displayed through 474 infographic media pictures and a fully-functioning official public relations webpage
operated through Facebook, 2) the effects of the Google search engine rankings using 10 keywords
previously selected keywords search terms, showed that the Thai-Danish Cooperative Dairy Prachuap Khiri
Khan co., Ltd. website had resulted in the first page positioning and accounted for 90 percent of overall
search results, 3) the satisfaction in 3 aspects; user interface (UI), experience of users (UX) and
3) infographics that are available on site, proved that all aspects were at high level. In conclusion, the
development of the dairy products website for the Thai-Danish Cooperative Dairy Prachuap Khiri Khan
co., Ltd affected that Google search engine rankings and efficient actually works.
Keywords: Design and development website, Thai-Danish Cooperative Dairy Prachuap Khiri Khan Limited,
search engine rankings
1. ที่มาและความสําคัญ
การพัฒนาเว็บไซตในปจจุบันนั้นมีความสําคัญ ทําใหผูใชงานสามารถเขาถึงขอมูลสารสนเทศของหนวยงานตาง ๆ ได
โดยเว็บไซตนั้นมีบทบาทในเรื่องของโฆษณา การประชาสัมพันธ ซึ่งในการเขาขอมูลไมวาจะเปนขอความ ภาพ และเสียงของผู
นําเสนอ จะตองเปนขอมูลที่เปนความจริง ทั้งนี้การออกแบบการใชงานตองมีการใชงานงาย ซึ่งเปนสวนประกอบที่สําคัญที่จะ
ทําใหผูใชสวนใหญตัดสินใจที่จะเขาไปเยี่ยมชม หรือออกไปจากเว็บไซต
การเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือคนหา (Search Engine Optimization: SEO) เปนวิธีการที่ปรับแตงเว็บไซตที่
พัฒนาขึ้น ใหแสดงผลการคนหาในอันดับตนๆ ของหนาผลการคนหาของเครื่องมือคนหา โดยสวนที่สําคัญที่สุดของการทํา
SEO นั้นคือดานเนื้อหา เพราะการที่เว็บไซตจะเกี่ยวของกับ Keyword ใดใน Google จะดูจากความสําคัญของ Keyword ใน
เนื้อหาที่อยูบนเว็บ ทั้งปริมาณที่ Keyword นั้นปรากฏอยู วาจะอยูใน Title, Content, Tag สวนบนลางของเว็บไซต ดาน
โครงสราง และประสิทธิภาพเว็บไซต ตองมีความสะดวกในการใชงาน ความปลอดภัย มีความนาเชื่อถือ และประสิทธิภาพดาน
ความเร็ว ประสิทธิภาพของเว็บไซตนั้น ถือวามีความสําคัญอยางมาก เพราะเว็บไซตนั้นถือวาเปนแหลงรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
เรื่องราวตางๆ ที่ใหญมากตองมีการอัพเดทอยูตลอดเวลา เพื่อไมใหเว็บไซตนั้นลาสมัย และการอัพเดทขอมูลบนเว็บไซตจะตอง
เปนขอมูลจริงไมใชขอมูลเท็จ ตองเปนขอมูลที่เปนประโยชนตอผูอื่น ไมเปนโทษ และเปนขอมูลที่ไมใสรายปายสีผูอื่น เพื่อทํา
ใหผูเขาชมเว็บไซตเพิ่มมากขึ้น (วิริยา อุยเจริญ, 2560)
สหกรณโคนมไทย-เดนมารค ประจวบคีรีขันธจํากัด เปนสหกรณการเกษตร ซึ่งไดรับการสนับสนุนการภาครัฐ มีสวน
ชวยใหเกษตรมีอาชีพเพิ่ม เนื่องจากอาชีพเกษตรกรสวนใหญในพื้นที่ประจวบคีรีขันธเปนอาชีพปลูกสับปะรด สงผลใหราคา
สับปะรดตกต่ํา และมีมากเกินความตองการ ทําใหเกษตรเดือดรอน กระทรวงสหกรณ จึงไดมีการสงเสริมการเลี้ยงโคนม
ทดแทนการปลูกสับปะรด เพื่อชวยเกษตรกรที่มีรายไดนอย ไดมีรายไดเพิ่มขึ้น ทั้งนี้สหกรณโคนม ไดจัดทําผลิตภัณฑจากนมโค

ที่เปนประโยชนตอสุขภาพ และนาสนใจ มีศูนยเรียนรูการสหกรณ ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ ยังไมมีชองทางการเผยแพร
ความรูของศูนยเรียนรูไปถึงผูที่สนใจ สงผลใหการจําหนายสินคาของสหกรณโคนมไทย-เดนมารค ประจวบคีรีขันธ ไมทั่วถึง
ดังนั้นคณะผูจัดทําจึงไดพัฒนาเว็บไซตสําหรับผลิตภัณฑจากนมโคของสหกรณ โคนมไทย-เดนมารค ประจวบคีรีขันธ
จํากัด ที่สงผลตอการจัดอันดับของเครื่องมือคนหา ใหมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบรับกับธุรกิจที่ตองการตอบสนองตอการใชงาน
ผานระบบออนไลนซึ่งสามารถใชงานไดผาน คอมพิวเตอร และอุปกรณเคลื่อนที่ ทําใหไดรับขอมูลอยางทั่วถึง
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อออกแบบและพัฒนาเว็บไซตผลิตภัณฑนมโคของเว็บไซต thaidenmarkprachuap.com
2.2 การจัดอันดับเครื่องมือการคนหา เพื่อวัดประสิทธิภาพของเว็บไซต thaidenmarkprachuap.com
2.3 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใชงานที่มีตอเว็บไซต thaidenmarkprachuap.com
3. ขอบเขตงานวิจัย
เว็บไซตสหกรณโคนม-ไทยเดนมารค
ประจวบคีรีขันธจํากัด

-

วัดประสิทธิภาพการจัดอันดับเครือ่ งมือการ
คนหากูเกิล
ประเมินความพึงพอใจของเว็บไซต

รูปที่ 1 กรอบงานวิจัย
3.1 ขอบเขตดานเนื้อหา
เปนการออกแบบและพัฒ นาเว็บไซตผลิตภัณฑนมโคของเว็บไซตสหกรณ โคนม-ไทยเดนมารค ประจวบคีรีขันธ
จํากัด โดยภายในเว็บมีเนื้อหาเกี่ยวกับอินโฟกราฟก และองคความรูตางๆ และมีรานคา ใชระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (ecommerce) ซึ่งใหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑนมสด Power Milk ใหความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากนมโค โดยมีหมวดหมูให
เลือกเพื่องายตอการเขาถึงขอมูลที่เปนขอมูลประเภทเดียวกัน ทําใหผูอานมีความตอเนื่องในการเขาถึงขอมูล งายตอการคนหา
และการสั่งซื้อสินคา
3.2 ขอบเขตการวัดประสิทธิภาพการจัดอันดับเครื่องมือการคนหา
ประเมินการจัดอันดับของเว็บไซตจากเครื่องมือคนหากูเกิล โดยการทดสอบคียเวิรสที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑจากนมโค
ของสหกรณโคนมไทย-เดนมารค ประจวบคีรีขันธจํากัด
3.3 ขอบเขตดานการประชาสัมพันธ
ประชาสัมพันธโดยใชสื่อสังคมออนไลน โดยมีการโปรโมท และประชาสัมพันธเว็บไซตผานเฟสบุค เพื่อเพิ่มชองการ
เขาถึง ซึ่งจะทําใหเว็บไซตมีผูเขาชมเพิ่มมากขึ้น
3.4 การวัดความพึงพอใจของผูเขาชมเว็บไซต
การประเมินความพึงพอใจของเว็บไซต มีการสรางแบบสอบถาม โดยในแบบสอบถามมีขอคําถามเกี่ยวกับ ขอมูล
ประชากรศาสตร จํานวน 9 ขอ ดานสวนติดตอผูใชงาน จํานวน 7 ขอ ดานประสบการณของผูใชงานจํานวน 13 ขอ และดาน
อินโฟกราฟก จํานวน 7 ขอ

4. ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
User Interface Design : UI หมายถึง สวนติตอกับผูใช หรือ หนาจอผูใช เปนสิ่งแรกที่ผูใชงานมองเห็นผานอุปกรณ
ทํางาน เปนการออกแบที่เนนเรื่อง การออกแบบหนาจอ หรือ แพลทฟอรมตางๆ ที่องคกรธุรกิจ ทําไวเพื่อใหติดตอสื่อสารกับ
ผูใชงาน เชน หนาเว็บไซต แอพลิเคชั่น เกมส และอุปกรณที่ใชจับตองได เปนตน
User Experience : UX หมายถึง ประสบการณของผูใชงาน หรือประสบการณการสรางปฏิสัมพันธ ตอการใช
งานของผูใชงาน (Usability) และการเขาถึง (Accessibility) (ยุทธพงศ ญาณโยธิน และคณะ, 2558)
ความพึ งพอใจ (Satisfaction) หมายถึง เป น ความรูสึ ก ที่ ดี ต อการได รับ สิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ทั้ งสิ้น คา และบริการ เป น
ทัศนคติในทางบวกที่สรางความสุข สบายใจ ใหกับลูกคาความพึงพอใจ เปนการยากที่จะวัดไดโดยตรง แตเราสามารถที่จะวัด
ทัศนคติไดโดยออมโดยวัดความคิดเห็นของบุคคลเหลานั้นแทนฉะนั้นการวัดความพึงพอใจก็มีขอบเขตที่จํากัดดวย อาจมีความ
คลาดเคลื่อนเกิดขึ้นถาบุคคลเหลานั้นแสดงความคิดเห็นไมตรงกับความรูสึกที่แทจริง ซึ่งความคลาดเคลื่อนเหลานี้ยอมเกิดขึ้น
ไดเปนธรรมดาของการวัดโดยทั่วๆ ไป (ภรณพักตรา ศักดา, 2553)
การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของเครื่ อ งมื อค น หา (Search Engine Optimization: SEO) หมายถึ ง เป น การปรั บ แต ง
เว็บไซตทั้งในลักษณะของ "On Page" และ "Off Page" ใหมีคะแนนที่ดี ทําใหมีผลการคนหาในคียเวิรด ที่ทํา SEO ติดอยูใน
อันดับตน ๆ ของการคนหาในเครื่องมือคนหา เพื่อหวังผลในการเขาชมเว็บไซตของผูทํา SEO จากเครื่องมือการคนหา ดวยการ
คนหาของผูใชงาน เปนการทําตลาดโดยทําการเขาใจการทํางานของอัลกอริทึมของขอมูล เสิรชเอ็นจิ้นและคียเวิรส ที่ผูเยี่ยม
ชมมีความตองการ ที่จะคนหาเพื่อชวยเลือกเว็บที่ตอบสนองความตองการ และความสนใจของผูทําการคนหา (ปยะวงศ วงศ
ชุติภิญโญ, 2533)
5. วิธีดําเนินการวิจัย
วิธีการดําเนินวิจัยในการพัฒนาระบบการประเมินการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงมีวิธีดําเนินการตาม
หลักการของวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) โดยวิธีการดําเนินการศึกษา แบงขั้นตอน
ออกเปน 5 ขั้นตอนหลัก ดังนี้
5.1 การวางแผนโครงงาน (Planning) กําหนดปญหาและความตองการ ไดทําการศึกษาปญหา เพื่อหาสาเหตุ
สหกรณ โคนมไทย-เดนมารค ประจวบคีรีขันธ จํากัด ซึ่งสหกรณ โคนมมีผลิตภั ณ ฑ จากนมโคที่ นาสนใจ มีศูน ยเรียนรูการ
สหกรณ ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ ยังไมมีชองทางการเผยแพรความรูของศูนยเรียนรูไปถึงผูที่สนใจ สงผลใหการจําหนาย
สินคาของสหกรณโคนมไทย-เดนมารค ประจวบคีรีขันธ ไมทั่วถึง จึงไดมีการพัฒนาเว็บไซตเพื่อประชาสัมพันธสินคา และให
ความรูของศูนยเรียนรูการสหกรณ ใหเปนที่รูจักกันมากขึ้น โดยการประชาสัมพันธ และโดยการนําเสนอในรูปแบบอินโฟ
กราฟก
5.2 การวิเคราะห (Analysis) กําหนดรูปแบบเนื้อหาของสหกรณโคนมไทย-เดนมารค ประจวบคีรีขันธ จํากัด
โดยเว็บไซตจะมีการนําเสนอขอมูลผลิตภัณฑจากนมโคดวยสื่ออินโฟกราฟก เชน ผลิตภัณฑนมสด ผลิตภัณฑชีส ผลิตภัณฑเนย
ผลิตภัณฑโยเกิรต และยังใหขอมูลสหกรณ ขอมูลการติดตอ GIS เพื่อใหงายตอการระบุต่ําแหนงของฟารมในพื้นที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ
5.3 การออกแบบ (Design) โดยการนําเสนอในรูปแบบสื่ออินโฟกราฟก จากนั้นทําการสรางอินโฟกราฟกดวย
โปรแกรม adobe Illustrator CS6 ซึ่งนําเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากนมโคทั้งหมด

5.4 การพัฒนา (Development) การพัฒนาเว็บไซตดวย WordPress ในการสรางเว็บไซต โดยการนําขอมูล
ของสหกรณ เกี่ ยวกั บ ผลิ ตภั ณ ฑ จากนมโค โดยใช ชื่อเว็บ ไซต thaidenmarkprachuap.com มาทํ าการเผยแพรผานทาง
โปรแกรม
5.5 การบํารุงรักษา (Maintenance Phase) การอัพเดทขอมูลใหม เพื่อใหผูติดตามไดอัพเดทขอมูลอยูตลอด
นั้น ทําใหเว็บไซตเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6. ผลและวิจารณ
6.1 ผลการพัฒนาเว็บไซต
การพัฒนาเว็บไซตสหกรณโคนมไทย-เดนมารค ประจวบคีรีขันธ จํากัด thaidenmarkprachuap.com ที่พัฒนาขึ้น
เปนการนําเสนอดวยสื่อ อินโฟกราฟก เปนเว็บไซตเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากนมโค เชน นมสด ชีส เนย โยเกิรต และยังมีในสวน
ของรานคา โดยนําระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเขามาชวยในการจัดการ ขอมูลสหกรณ ติดตอเรา เปนการนําเสนอภาพที่มี
ขอมูลใจความสําคัญของสหกรณโคนมไทย-เดนมารค ที่สามารถเขาใจงาย ผสมผสานกับการออกแบบที่นาสนใจ ซึ่งสอดคลอง
กับ งานวิจัย (วิวัฑฒน สมตน, 2557) การพัฒ นาเว็บไซตประชาสัมพัน ธ พิพิ ธภัณ ฑ ภูมิปญ ญาไทย ที่วาเว็บ ไซตที่ ผูวิจัยได
พัฒนาขึ้นไดดําเนินการตามหลักการวิจัยและพัฒนาซึ่งมีการวางแผน ดําเนินการสราง ปรับปรุงแกไข และพัฒนาอยางเปน
ระบบ ในการสรางเว็บไซตไดมีการตรวจสอบ ปรับปรุงแกไข
6.2 ผลการวัดประสิทธิภาพ

รูปที่ 3 การวัดประสิทธิภาพเว็บไซตดัวย Google analytics
จากภาพที่ 3 สรุปผลไดวามีผูใชงานทั้งหมด 560 คน และผูใชงานใหม จํานวน 560 คน จํานวนหนาที่มีการเปด
จํานวน 9,844 ครั้ง ระยะเวลาในการรับชมตอหนา 6.16 วินาที มีอัตราการตีกลับ ที่ 6.94% และจํานวนผูใชคงที่ 521 คน ซึ่ง
การพัฒนาเว็บไซตใหมีผูเขาชมเพิ่มมากขึ้น หรือรับรูมากขึ้นนั้นจําเปนตองมีการประชาสัมพันธผานชองทางสังคมออนไลน ใน
เฟซบุ ก โดยวิธีก ารแชรขอมู ล ของเว็บ ไซตผ านแฟนเพจ จากนั้น ลิ งค จากเฟซบุ ก ไปยังเว็บ ไซต จึงทํ าให ผูใช งานมากขึ้ น
สอดคลองกับ น้ําฝน แวหะหมัด และ คณะ.(2560) ทําวิจัยเรื่อง อิทธิพลการบอกตอแบบปากตอปากผาน เฟซบุก ของอินโฟ
กราฟกที่สงผลตอการจัดอันดับเว็บไซต
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รูปที่ 4 เว็บไซต thaidenmarkprachuap.com

6.3 การจัดเก็บขอมูลเว็บไซต โดยการ Google Index
Google Index หมายถึง การที่เครื่องมือคนหากูเกิลสง สไปเดอร (Spider) ไตไปตามหนาเว็บเพจเพื่อทําการเก็บ
ขอมูลของเว็บไซตนั้นๆที่เผยแพรในอินเทอรเน็ต เมื่อ spider เขามายังหนาเว็บเพจแตละหนา แลวทําการสําเนาขอมูลของ
เว็บไซตนั้น ไวในฐานขอมูลของกูเกิล เพื่อรองรับการคนหาขอมูลของผูใชงานของกูเกิลตอไป

รูปที่ 5 ผลการคนหาเว็บไซต thaidenmarkprachuap.com
จาก รู ป ที่ 5 แส ดงผ ลการวั ด ดั ช นี ก ารค น ห าของเว็ บ ไซ ต โดยข อ มู ลวั น ที่ 19 เมษ ายน 2562 โด ย
เว็บไซต thaidenmarkprachuap.com เปนอันดับสูงที่สุด มีดัชนีผลการคนหา ทั้งหมด 1,580 รายการ ทําใหมีโอกาสที่ผู
คนหาขอมูล ทางเครื่องมือคนหากูเกิล แลวมีโอกาสใหเว็บไซตแสดงผลในหนาผลการคนหากูเกิลมากขึ้น
ตารางที่ 1 คําคนที่เกี่ยวกับเว็บไซตในเครื่องมือคนหา (Google)
ลําดับ
คําคนหา
Web 1
1
รอบรูเรื่องนม UHT
1/6
2
เคกโยเกิรต สหกรณโคนม
1/1
3
คุณสมบัติของบลูชสี
1/9
4
ไวทซอส สหกรณโคนม
1/1
5
สวิสชีส สหกรณโคนม
1/1
6
รอบรูเรื่องบลูชีส
1/7
7
โยเกิรตบาร สหกรณโคนม
1/1
8
ความรูเรื่องพารเมซานชีส
2/11
9
แปงเคก สหกรณโคนม
1/1
10
ขนมปงนมสด สหกรณโคนม
1/5
รวมหนา 1
9
รวมหนา 2
1
จากตารางที่ 1 เปนการแสดงการจัดลําดับของ Google ดวยคียเวิรด ที่ทําใหเว็บไซตสหกรณ โคนม-ไทยเดนมารก
ประจวบคีรีขันธ จํากัด ติดอันดับในการ Search Engine Optimization ของ Google จํานวน 10 คําคน โดยที่เว็บไซตหลัก
thaidenmarkprachuap.com ติดอันดับทั้งหมด 9 คําคน โดยอยูหนา 1 ทั้งหมด ซึ่งปจจุบันผูใชงานอินเทอรเน็ตสวนมาก
นิยมสืบคนขอมูลผานชองทางกูเกิล หากตองการรูขอมูลเกี่ยวกับอะไรก็จะทําการสืบคนดวยคําที่ตองการ แลวกูเกิลก็แสดงผล
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การคนหาในแตละหนา ซึ่งมีขอมูลที่ตรงกับคําคนของผูใชงาน เพื่อใหผูใชทําการเลือกตามตองการ และสวนมากผูใชงาน
อินเทอรเน็ตนิยมเลือกคลิกเว็บไซตที่แสดงผลการคนหาหนา 1 ของกูเกิลมากที่สุด ดังนั้นผูพัฒนาเว็บไซตหากตองการสราง
โอกาสใหเว็บมีผูเขาชมมากหรือ สรางโอกาสทางธุรกิจในการเพิ่มยอดขายมากขึ้นจึงจําเปนตองพัฒนาเว็บไซตใหติดอันดับใน
ผลการคนหากูเกิล ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย อัชฌาพร กวางสวาสดิ์,และคณะ (2560) ทําการวิจัยการพัฒนาเว็บไซตพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสที่สงผลตอการจัดอันดับดวยเทคนิคการตลาดของเครื่องมือคนหา
41

6.4 วัดประสิทธิภาพความพึงพอใจ
ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ยของแบบสอบถามความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ
1. ดานการออกแบบ
2. ดานประสบการณของผูใชงาน
3. ดานอินโฟกราฟก
รวม

xˉ
4.64
4.62
4.62
4.62

Thaidenmarkprachuap.com
ระดับความพึงพอใจ
S.D.
0.47
พอใจมาก
0.44
พอใจมาก
0.48
พอใจมาก
พอใจมาก
0.46

จากตารางที่ 2 ผลการแสดงค าเฉลี่ ยของเว็บ ไซต thaidenmarkprachuap.com ในแต ละด านโดยใช วิธี การสุ ม
ตัวอยาง จํานวน 400 คน พบวาดานการออกแบบมีความพึงพอใจมาก คาเฉลี่ยอยูที่ 4.64 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย (ยุทธพงศ
ญาณโยธินและคณะ, 2559) การออกแบบอินเตอรเฟสเว็บไซต ที่วาเว็บไซตมีอินเตอรเฟสตรงตามความตองการของผูใชงาน
สวนในดานประสบการณใชงานมีความพึงพอใจมาก
7. สรุปผลการวิจัย
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซตผลิตภัณฑนมโคของสหกรณโคนมไทย-เดนมารค ประจวบคีรีขันธจํากัด ที่สงผลตอ
การจัดอันดับของเครื่องมือคนหา ผลที่ไดคือ เว็บไซตผลิตภัณฑนมโคของสหกรณโคนมไทย-เดนมารค ประจวบคีรีขันธจํากัด
ที่นําเสนอขอมูลดวยสื่ออินโฟกราฟก สามารถใชงานไดจริง และใหขอมูลเกี่ยวกับสหกรณโคนม แกผูเขามาใชงานเว็บไซตได
เปนอยางดี มีเนื้อหา และสื่ออินโฟกราฟก ที่สามารถเขาใจไดงาย นาสนใจ และผลการจัดอันของกูเกิ้ลดวยคียเวิรดทําให
เว็ บ ไซต ติ ดอั น ดั บ ในเครื่องมื อค น หา จากจํานวนคํ าค น ทั้ งหมด 10 คํ า พบการแสดงผลในหน า 1 คิ ด เป น รอยละ 90 ซึ่ ง
ภาพรวมแลว สงผลใหเว็บไซตติดอันดับผลการคนหา ทําใหมีโอกาสที่จะมีผูเขาชมเว็บไซตมากขึ้น และผลประเมินความพึง
พอใจโดยรวมจากผูใชงานอินเทอรเน็ตมีความพอใจมาก
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