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บทคัดยอ 

งานวิจัยมีวัตถุประสงคดังนี้ 1)เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสรูปแบบอินโฟกราฟกสําหรับเว็บไซตน้ําพริกไทย 2)เพื่อ

ประเมินประสิทธิภาพของเว็บไซตน้ําพริกไทยที่มีผลตอการจัดอันดับการคนหากูเกิลดวยเทคนิคการตลาดของเคร่ืองมือคนหา 

3)เพื่อวัดความพึงพอใจของเว็บไซต   โดยมีเคร่ืองมือที่ใชในงานวิจัย 1) หนังสืออิเล็กทรอนิกสรูปแบบอินโฟกราฟก 2) เว็บไซต

น้ําพริกไทย 3)แบบสอบถามความพึงพอใจ ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ ผูใชงานอินเทอรเน็ต โดยสุมตัวอยาง แบบเจาะจง 

จํานวน 385 ตัวอยาง เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามออนไลน การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ คาเฉลี่ย รอยละ และคาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 1)ผลการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสรูปแบบอินโฟกราฟก ของเว็บไซต น้ําพริกไทยคือ 

thaichilispaste.com มีขอมูลเก่ียวกับการทําน้ําพริก มีสวนผสม วิธีทํา สาระนารูเก่ียวกับน้ําพริก ซึ่งแบง หมวดหมู เปนภาค 

4 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต โดยมีการนําเสนอในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส  ในรูปแบบอินโฟ

กราฟก 2) ผลการวัดประสิทธิภาพของเว็บไซตน้ําพริกไทยที่มีผลตอตําแหนงในการคนหากูเกิล พบวา เว็บไซตน้ําพริกไทยติด

อันดับหนา 1 ของผลการคนหาในกูเกิลคิดเปนรอย 100 และ 3)ผลจากการประเมินความพึงพอใจ ของเว็บไซต โดยมีการ

ประเมิน 5 ดาน ไดแก 1)ดานการรับรูเนื้อหาของสื่ออินโฟกราฟก 2) ดานหนังสืออิเล็กทรอนิกส  3)ดานการออกแบบและ

จัดรูปแบบเว็บไซต 4)ดานคุณภาพเนื้อหาของเว็บไซต 5)ดานการนําไปใช  พบวามีระดับ ความพึงพอใจมากที่สุด  สรุปไดวา 

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสในรูปแบบอินโฟกราฟกของเว็บไซตน้ําพริกไทย เปนเว็บไซตที่มีผลตอตําแหนงในการคนหากู

เกิล ทําใหมีผูเขาชมมากข้ึนและเว็บไซตมีประสิทธิภาพ   

คําสําคัญ: หนังสืออิเล็กทรอนิกส  อินโฟกราฟก  เว็บไซต 

Abstract 

The objectives this research were: 1) to develop of infographic in the electronic book for Thai chilis 

paste website affects the ranking of Google search engine using search engine marketing technique. 2) to 

evaluate the performance of Thai chilis paste website affects the ranking of Google search engine using 

search engine marketing and 3) to evaluate the satisfaction of Thai chilis paste website. The tools of this 

study were:1) infographic in the electronic book. 2) Thai chilis paste website. 3) Satisfaction questionnaire. 
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Populations and samples  385  internet users, derived through simple random sampling technique. The 

data were collected using a questionnaire online. The Statistical used for analyzing the data was a mean 

percentage and standard deviation.  

The results of the study followed: 1 )  the development of electronic infographic book for 

thaichilispaste.com. There was information about How to cook the chili sauce were four regions; northern, 

Northeastern, Central, and southern. The website presentation uses the infographic in electronic books. 2) 

evaluate the performance of Thai chili paste website effects the ranking of Google search engine founded 

that the website ranked the top 1  of the Google search engine results from 100  % . Moreover, 3 ) the 

satisfaction of the website of five aspects; 1) recognition of infographics, 2) electronic book, 3) design on 

the website, 4 )  The quality content of the website, and  5 )  usability. The satisfaction found that all 

aspects were at the highest levels. In conclusion, to develop of infographic in the electronic book for Thai 

chilis paste website affects the ranking of Google search engine using search engine marketing technique. 

The site was more efficient and more visitors to the website 

Keywords: electronic book, infographics, search engine marketing 

1.ที่มาและความสําคัญ 

 หนังสืออิเล็กทรอนิกส (Electronic Book) เปนหนังสือที่สรางข้ึนมาและสามารถอานไดดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร แท็บ

เล็ต รวมทั้งในมือถือ ไดทั้งในระบบออฟไลน ออนไลน ลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกสจะสามารถเชื่อมโยงไปในหนาตางๆ

ไดทั้ง ทั้งภายในและภายนอก เชนการเชื่อมโยงจากหนาสารบญัไปหนาขอมูลตามเลขหนาหรือการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตที่เปน

ขอมูลหลักเพื่อใหทําความเขาใจเพิ่มเติม ซึ่งหนังสืออิเล็กทรอนิกสนั้นเหมาะกับยุคปจจุบันเปนอยางมาก สามารถพกพาได

สะดวก อานไดทุกที่ทุกเวลา เก็บรักษาไดงาย และประหยัดคาใชจาย 

 อินโฟกราฟก (Infographic) เปนตัวชวยในการบอกเลาขอมูลที่มีจํานวนมากและเขาใจยากดวยการใชรูปภาพ และ

ขอความประกอบ โดยขอมูลที่นํามามีจํานวนมากแลวนํามาสรุปและบอกเลาเปนรูปภาพ ขอความ ที่มีความกระชับและชัดเจน 

ชวยใหผูที่เขามาศึกษามีความสนใจ สามารถจดจําและทําความเขาใจไดงายกวาการอานขอมูลที่มีจํานวนมาก อีกทั้งยังเพิ่ม

ลูกเลนทําใหไมรูสึกเบื่อที่จะศึกษาขอมูลที่สนใจ 

 น้ําพริก เปนเคร่ืองจิ้มชนิดหนึ่งที่ไดรับความนิยมตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เปนอาหารที่ตองมี พริก เปนสวนผสมเสมอ 

ไมวาจะเปนพริกสด พริกแหง น้ําพริกจัดเปนอาหารที่มีเคร่ืองเคียงที่มีประโยชนตอสุขภาพ และมีคุณคาทางอาหาร โดย

น้ําพริกนั้นมีหลากหลายสูตร ข้ึนอยูตามภูมิประเทศและวัตถุดิบตามทองถ่ินในแตละภาค  แตปญหาที่พบในปจจุบัน พบวา คน

ไทยในตอนนี้ไมมีความชํานาญในการทําน้ําพริกมากนักดวยปจจัยหลายๆอยาง ทั้งเร่ืองเวลาและพื้นที่ที่มีอยูอยางจํากัด จึง

นิยมทานน้ําพริกแบบสําเร็จรูปเสียสวนใหญ ดวยเหตุผลนี้ ทางคณะผูวิจัยตองการสรางชองทางเผยแพรสูตรน้ําพริกที่มีอยู

หลากหลายของประเทศไทยใหแกผูที่สนใจสามารถเขามาศึกษาไดอยางสะดวกและทําความเขาใจไดงาย 

ดังนั้นคณะผูวิจัยสนใจที่จะพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสในรูปแบบอินโฟกราฟกของเว็บไซตน้ําพริกไทย เพื่อสื่อถึง

น้ําพริกในแตละภาคของประเทศไทย ซึ่งมีรูปแบบใหมที่ชวยดึงดูดความสนใจตอผูเขาชมเว็บไซต เพื่อลดเวลาในการทําความ

เขาใจ ทําใหเขาใจสื่อของสวนผสม วิธีการทําน้ําพริกอยางงายดาย และไดเผยแพรเนื้อหาน้ําพริกแตละภาคในรูปแบบอินโฟ



 

 

กราฟกบนเว็บไซต และรวบรวมสูตรน้ําพริกใหเปนหนังสืออิเล็กทรอนิกสในรูปแบบอินโฟกราฟก เพื่อใหเขากับสังคมออนไลน

ในยุคปจจุบัน และตอบสนองความตองการของกลุมบุคคลตาง ๆ ไดอยางทั่วถึงและรวดเร็ว 

2. วัตถุประสงค 

 2.1 เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสรูปแบบอินโฟกราฟกของเว็บไซตน้ําพริกไทย 

 2.2 เพื่อวัดประสิทธิภาพของเว็บไซตน้ําพริกไทยที่มีผลตอตําแหนงในการคนหากูเกิล 

 2.3 เพื่อวัดความพึงพอใจของเว็บไซต 

 

 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดงานวจิัย 

ขอบเขตการวิจัย 

 หนังสืออิเล็กทรอนิกสในรูปแบบของอินโฟกราฟก ซึ่งเนื้อหาที่นําเสนอเก่ียวกับจุดเดน สวนผสม และวิธีการทําของ

น้ําพริกในแตละภาค ซึ่งมีการแบงออกเปนหมวดหมู ดังนี้ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต และในแตละภาคไดแบง

ออกตามสวนผสมหลัก เชน หมู ไก ปลา ผัก ฯลฯ ภายในโพสจะประกอบไปดวยสวนตางๆทั้งชื่อโพส หัวขอในแตละเฮด และ

เนื้อหาภายใน ซึ่งทั้งหมดจะเปนการกลาวถึงน้ําพริกที่เปนหัวขอหลัก ทั้งเคล็ดลับ วิธีการทํา หรือสวนผสมตางๆที่นํามาใช ปรุง

แตงน้ําพริก 

 หลังจากผลิตสื่ออินโฟกราฟกแลว ก็ทําการรวบรวมอินโฟกราฟกมารวมเปนหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่แบงตามภาคของ

น้ําพริกเชนภาคกลาง ภาคเหนือ และเมื่อโพสเว็บเสร็จแลว ใหนําลิงค URL ในเว็บไซตไปเผยแพรผานชองทาง Fan Page 

Facebook เพื่อเปนการประชาสัมพันธเนื้อหาการทําน้ําพริก 4 ภาค เพื่อวัดประสิทธิภาพการคนหาจากยอด index และยอด

ผูเขาชมเว็บไซต เพื่อใหผูเขาชมไดประเมินความพึงพอใจที่มีตอเว็บไซต 

3. ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

 อินโฟกราฟก เปนการนําขอมูลจากเนื้อหาที่สําคัญมาสรุปเปนภาพที่มีเนื้อหานอย ภายในภาพมีสีสันที่ดึงดูดหรือเปน

การยนยอขอมูลขนาดใหญที่ซับซอนใหเปนภาพ 1 ภาพ เพื่อใหผูอานไดเขาใจงายเพียงแคกวาดตามองในภาพนั้น ซึ่งการทํา

ขอมูลเปนอินโฟกราฟกนี้เหมาะสําหรับผูคนในยุคปจจุบนัอยางมาก ดวยเหตุผลที่วา คนยุคปจจุบันชอบและจดจําภาพสวยงาม 

ไดมากกวาการอานหนังสือทั่วไป เพราะ อินโฟกราฟกมีเนื้อหาที่อานเขาใจงาย กะทัดรัด ทันตอเหตุการณในยุคปจจุบัน 

รูปภาพและสีก็ชวยในเร่ืองของความจําและทําใหสามารถปฏิบัติไดงาย การทําอินโฟกราฟกไมเนนความสวยงาม แตเนนเขาใจ

งาย สบายตา และดึงดูดความสนใจ ทําใหอินโฟกราฟกไดรับความนิยมเปนอยางมากในปจจุบัน (ปาลิดา ศรีทาบุตร, 2559)  

 www. เปนขอมูลที่มีขนาดใหญ และเปนบริการขอมูลขาวสารแบบสื่อประสมที่ประกอบไปดวย เสียง ขอความ ภาพ 

ภาพเคลื่อนไหว คนสวนใหญเขามาใชคนหาขอมูลรายละเอียดในเร่ืองตาง ๆ ไดอยางสมบูรณแบบสามารถเชื่อมโยงไปยังแหลง

ตางๆไดอยางไรขีดจํากัด เว็บไซต เปนสื่อในการนําเสนอขอมูลบนเคร่ืองคอมพิวเตอร หรือการรวบรวม หนาเว็บเพจหลายหนา 

ซ่ึงในการสรางเว็บไซตมีเคร่ืองมือในการออกแบบเว็บไซตใหเลือกมากมาย ไมวาจะเปนโปรแกรมสําเร็จรูปหรือแมกระทั่ง CMS 

(Content Management System) เชน Word Press เปนตน โดยเว็บไซตนั้นจะแสดงขอมูลที่แตกตางกัน ข้ึนอยู กับ

วัตถุประสงคของผูทําเว็บไซตนั้นๆ เชน แสดงขอมูลขาวสารตางๆ, ขายสินคา เปนตน (วชิราพร พุมบานเย็น, 2545) 

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสในรูปแบบ

อินโฟกราฟกของเว็บไซต 

 

- ประเมินประสิทธิภาพของเว็บไซต 

- เพ่ือวัดความพึงพอใจของเว็บไซต 
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 หนังสืออิเล็กทรอนิกส เปนรูปแบบของการจัดเก็บสามารถนําเสนอขอมูลไดหลากหลายรูปแบบทั้งขอความ ภาพนิ่ง 

ภาพเคลื่อนไหว และเสียงตาง ๆ ผานทางคอมพิวเตอรโดยจะมีการเชื่อมโยงขอมูลเหลานี้รวมในแฟมเดียวกัน ผูอานสามารถ

เลือกดูขอมูลอ่ืน ๆ ไดโดยขอมูลเหลานั้นจะอยูในแฟมเดียวกันหรือแยกกันก็ได สะดวกในการอาน และเขาใจไดงายข้ึน (อัคร

เดช ศรีมณีพันธ, 2547) 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 

วิธีการดําเนินงานวิจัยตามหลักการของวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) เพื่อใช

ในการศึกษา แบงข้ันตอนออกเปน 5 ข้ันตอนหลัก คณะผูวิจัยไดจัดวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

 

 

 

 

  

 

รูปที่ 2 แผนผังแสดงการพฒันาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) 

 4.1 ศึกษาและรวบรวมขอมูล ศึกษาเร่ืองการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่สามารถนํามาใชในการนําเสนอขอมูลอยาง

มีประสิทธิภาพ และศึกษาการทําอินโฟกราฟกในการนําเสนอขอมูล ทางผูวิจัยไดจัดทําข้ึนเพื่อตองการจะสื่อถึงขอมูลอยางมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งภายในหนังสืออิเล็กทรอนิกส จะเปนการรวมรูปอินโฟกราฟกที่แสดงจุดเดน สวนผสม วิธีการทํา เปนข้ันตอน 

และสื่อใหเขาใจไดงายผานรูปภาพ ตัวอักษรที่เหมาะสม โดยเนื้อหาที่นํามาทําหนังสืออิเล็กทรอนิกสจะเก่ียวกับสูตรน้ําพริก

ของแตละภาคภายในประเทศไทย รวมทั้งเคล็ดลับ คุณประโยชน และอ่ืนๆ 

 4.2 การวิเคราะห ในการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสในรูปแบบอินโฟกราฟกของเว็บไซต thaichilispaste.com 

ข้ันตอนนี้ไดเร่ิมเรียนรูและทําความเขาใจกับการสรางเว็บไซตเก่ียวกับขอมูลการทําน้ําพริกในสูตรตางๆ และไดนําเนื้อหามา

สรางเปนอินโฟกราฟกเพื่อใหมีสีสันและมีรูปแบบที่ดึงดดูความสนใจใหผูเขาชมเว็บไซต แลวนําความตองการที่ไดมาทั้งหมดนั้น

มาจัดอันดับความสําคัญ  

 4.3 การพัฒนาเว็บไซตนํ้าพริก 4 ภาค  

 1) การออกแบบระบบ (Design Phase)  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 แผนผังการออกแบบเว็บไซต 

ศึกษาและรวบรวม

การวิเคราะห 

การพัฒนาเว็บไซต การทดลองใชงานและการ

ประเมินความพึงพอใจ 

การบํารุงรักษา

1.สวนหัวของเว็บไซต 

3.รูปภาพ 

2.เมนู

4.เนื้อหา

6.หมวดหมู 

5.คนหาน้ําพริก

7.แฟนเพจ 



 

 

เว็บไซตคือ thaichilispaste.com เพื่อใชเปนสื่อกลางในการเผยแพรขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสในรูปแบบอินโฟ

กราฟก โดยการออกแบบเว็บไซตจะมีแถบเมนูทั้งหมด 6 หัวขอคือ หนาแรก ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต และ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ถัดจากแถบเมนู จะเปนแถบแสดงหนังสืออิเล็กทรอนิกส และถัดไปเปนการแสดงโพสลาสุดของเว็บไซต 

ดานลางสุดของเว็บไซตเปนการแสดงโพส ที่ไดรับความนิยมจากผูเขาชมเว็บไซต ดานขวาของเว็บไซตเปนชองการคนหาดวย

ขอความ ชองหมวดหมู และแฟนเพจ Facebook 

ในสวนของผูดูแลเว็บไซตจะสามารถเพิ่มเนื้อหา ลบเนื้อหาในสวนที่ไมจําเปนออก แกไขเนื้อหา และดูแลจัดการ

เก่ียวกับเว็บไซตในทุกๆดานไดและทุกสวนที่อยูภายในเว็บไซต 

 2) การพัฒนาเว็บไซต โดยการโพส เนื้อหาบนเว็บไซตจํานวน 200 โพส ซึ่งในเนื้อหาของแตละโพสประกอบดวยสื่อ

อินโฟกราฟก มีการรวบรวมเนื้อหาในแตละโพสเพื่อจัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกสโดยแยกออกเปนของแตละภาค และเนื้อหาที่

นํามาทําจะเก่ียวกับน้ําพริก สวนผสม วิธีทําและอ่ืนๆ โดยใชโปรแกรม Word Press ในการสรางเว็บไซต การนําขอมูลจาก

เว็บไซตบนอินเตอรเน็ตและหนังสือเก่ียวกับน้ําพริกประจําภาคตางๆ มาทําการดัดแปลงและเผยแพร 

4.4 การทดลองใชงานและการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานบนเว็บไซต เปนการทดลองความถูกตองและ

เป รียบ เที ยบ เว็บ ไซตหลัก  และวัดผลประสิท ธิภ าพ เว็บ ไซต รวมทั้ ง  index และยอดจํ านวนผู เข าชม เว็บ ไซต 

thaichilispaste.com โดยใชแบบสอบถามออนไลน คือ ผูใชงานอินเทอรเน็ต โดยสุมตัวอยางแบบบังเอิญ จํานวน 385 คน 

 1) เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย จะใชวิธีในการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห เพื่อใหครอบคลุมกับ

วัตถุประสงคของการวิจัย จึงแบงเปน 4 สวน คือ 1) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 2) แบบสอบถามดานพฤติกรรมการ

เขาใชอินเทอรเนต็และสังคมออนไลน 3) ความพึงพอใจในการใชงานบนเว็บไซตน้ําพริก 4 ภาค 4) ขอเสนอแนะ 

4.5 การบํารุงรักษาเว็บไซต เปนการอัพเดตขอมูลน้ําพริกที่มีการเปลี่ยนแปลงสูตร และอัพเดตสูตรน้ําพริกใหมๆที่

เกิดข้ึนเพื่อใหเว็บไซตมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

5. ผลและวิจารณ 

5.1 ผลการวิจัยเว็บหลักมีขอมูลทั้งหมด 200 โพส ในเว็บประกอบไปดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสในรูปแบบอินโฟกราฟก

ที่เก่ียวกับน้ําพริก สวนผสม วิธีการทํา เคล็ดลับ และประโยชนของผักตาง ๆ ในรูปแบบอินโฟกราฟก เพื่อใหผูเขาชมเว็บไซตได

เขาใจงายข้ึน  

http://thaichilispaste.com/


 

 

  
รูปที่ 4 แสดงหนังสืออิเล็กทรอนิกส      

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5 ตัวอยางอินโฟกราฟกภายในเว็บไซต 



 

 

  
รูปที่ 6 แสดงเว็บไซต http://thaichilispaste.com 

 เปนเว็บไซตที่แสดงหนังสืออิเล็กทรอนิกสและโพส ตางๆที่เก่ียวกับน้ําพริกในแตละภาค และผานการทดสอบ 

Mobile friendly แลวแสดงผลวาเหมาะกับอุปกรณเคลื่อนที่ ผลการพัฒนาสื่ออินโฟกราฟก พบวา การนําจุดเดนเชนเคล็ดลับ 

คุณประโยชน สวนผสมหลัก และวิธีการทํา มาทําในรูปแบบอินโฟกราฟกที่มีสีสันและเขาใจงายไดผลตอบรับอยางดีเยี่ยม 

มากกวาการนําเสนอในรูปแบบของขอความ ทําใหผูเขาชมจดจําขอมูลที่นําเสนอไดแบบชัดเจนและแมนยํา และยังสงผลให

เว็บไซตไดรับความสนใจมากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พัชรี เมืองมุสิก (2557)  ไดศึกษาเก่ียวกับ การใชสื่ออินโฟ

กราฟกสรางบทเรียนเก่ียวกับวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เพื่อวัดความแตกตางระหวางการเรียนรูแบบปกติและใช

อินโฟในการเรียน พบวา การสื่อดวยสื่ออินโฟกราฟก สงผลใหการเรียนรูของผูเขาชมมีประสิทธิภาพมากข้ึน และยังดึงดูด

ความสนใจของผูที่เขาชมเว็บไซต ผูเขาชมมีความอยากรูอยากเห็นและสามารถจดจําไดอยางชดัเจน และสอดคลองกับงานวิจัย

ของ พัชรา วาณิชวศิน (2558) ไดศึกษาเก่ียวกับ ศักยภาพของสื่ออินโฟตอการศึกษา พบวา อินโฟกราฟกจัดเปนเคร่ืองมืออัน

ทรงพลังที่มีศักยภาพในการเพิ่มคุณภาพการเรียนรูไดดีเมื่อใชเปนเคร่ืองมือสื่อสารโดยเนนพื้นฐานสําคัญ 3 ประการของการ

สื่อสารที่มีประสิทธิภาพในดานความนาสนใจ ความเขาใจและการจดจํา ซึ่งเมื่อนําอินโฟกราฟกไปใชก็สามารถชวยสื่อสาร

อธิบายสรางความเขาใจ ความนาสนใจและการจดจําเนื้อหาสําคัญที่นําเสนอไดดีและนําไปสูการเรียนรูที่ดีกวาการสื่อสารดวย

วิธีอ่ืน ๆ  

5.2 วัดผลประสิทธิภาพเว็บไซต 

 1) วัดผลประสิทธิภาพเว็บไซตน้ําพริก 4 ภาค โดยใชเคร่ืองมือโปรแกรม Google Analytics  

http://thaichilispaste.com/


 

 

 
รูปที่ 7 สํารวจ ผูเขาชมใน Google Analytics 

การสํารวจผู เขาชมใน Google Analytics ในเว็บ http://thaichilispaste.com แลวสรุปไดวา ตั้ งแตวันที่  1 

ธันวาคม 2018 – 22 เมษายน 2019 มีผูเขาชมเว็บไซต จํานวน 1,187 คน มีอัตราการตีกลับ 67.47% คิดเปนคาผูเขาชมที่มี

ประสิทธิภาพ จํานวน 385 คน โดยเวลาเฉลี่ยอยูที่ 2 นาที 55 วินาที 

2) ประเมินจากการจัดเก็บขอมูลเว็บไซต (Index) ในเคร่ืองมือคนหา Google 

 
รูปที่ 8 คําคนหาคียเวิรดบนเว็บไซต 

การเก็บคา (index) ของเว็บไซตเปนการเก็บขอมูลที่มีการอัพเดตขอมูลใหม ๆ จาก Google เปนโปรแกรมที่ตามเก็บ

ขอมูลที่มีการอัพเดตแลวนําขอมูลเก็บไวในฐานขอมูล และนําไปผานกระบวนการตางมาจนถึง Search Engine ถาขอมูลหรือ

คําคนไมซ้ํากับภายใน Search Engine ก็จะมีการเก็บขอมูลใหม ทําใหจํานวน index เพิ่มข้ึน แสดงใหเห็นวาเว็บไซตนี้มี ซึ่ง 

สรุปไดวา เว็บไซต thaichilispaste.com มียอด Index จํานวน 1,290 รายการ  

3) ทดสอบประสิทธิภาพโดยกาจัดอันกับของการคนหาในกูเกิลดวย keyword ที่เก่ียวกับเว็บไซตดังตารางที่ 1 

 

 

 

 

 

 

http://thaichilispaste.com/


 

 

ตารางที่ 1 การทดสอบประสิทธิภาพของเวบ็ไซตการจัดอันดับของ Google  

ลําดับ คําคนหา (Keyword) ผลการคําคน เว็บไซตตดิ หนา/

อันดับ ใน Google 

1 น้ําพริกมันกุง 1,980,000 1/10 

2 น้ําพริกหมูหวานรสแซบ 1,470,000 1/10 

3 น้ําพริกมงภาคเหนือ 383,000 1/10 

4 น้ําพริกจิ๊นหม ู 3,250,000 1/10 

5 น้ําพริกหนําเลี๊ยบ 836,000 1/10 

6 น้ําพริกอีฮวก 447,000 1/10 

7 น้ําพริกปลากรอบรสเด็ดของอีสาน 703,000 1/10 

8 น้ําพริกเตาเจี้ยวขาวชั้นเอก 429,000 1/10 

9 น้ําพริกปลากรอบรสเด็ดของอีสาน 664,000 1/10 

10 น้ําพริกตอภาคเหนือ 560,000 1/10 

 

จากตาราง 1 เปนการแสดงผลการจัดอันดับของ Google ดวยคียเวิรดที่ทําใหเว็บไซตthaichilispaste.com  ติด

อันดับหนาแรกใน Search Engine ของ Google จํานวน 10 คํา คิดเปนรอยละ 100 จากการทดสอบคียเวิรดที่เก่ียวกับ

เว็บไซต thaichilispaste.com ผานทางเคร่ืองมือทําให Google แสดงผลในอันดับตนๆของหนาคนหา 

4) ประเมินจากผูเขาชมผาน Facebook เพื่อเปนการประชาสัมพันธผานแฟนเพจ ที่ชื่อวา น้ําพริก 4 ภาค เพื่อเปน

ชองทางในการประชาสัมพันธเพื่อเปนเสนทางในการเขาสูเว็บไซตไดงายข้ึน 

 
รูปที่ 9 ขอมูลเชิงลึกของแฟนเพจ Facebook น้ําพริก 4 ภาค 

จากการสํารวจขอมูล 28 วันทีผ่านมา พบวาจํานวนการดูเพจ 86 จํานวน ของการดูเพจ มีการกดถูกใจเพจ จํานวน 442 คน 

การเขาถึงโพส 15,626 คน มีสวนรวมกับโพส จํานวน 689 คน และผูติดตามเพจ จํานวน 442 คน ผลจากการประชาสัมพันธ

ผานแฟนเฟจ Facebook ของเว็บไซต thaichilispaste.com ซึ่งสงผลใหเว็บไซตมียอดผูเขาชมเพิ่มข้ึนเปนจํานวนมาก ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ เอมิกา เหมมินทร (2557) ไดศึกษาเก่ียวกับ พฤติกรรมและความคิดเห็นเก่ียวกับการใชสังคม

ออนไลน พบวา ประชาชนใชบริการเครือขายสังคมออนไลน Facebook บอยที่สุด บริการเครือขายสังคมออนไลนไวตลอดทั้ง



 

 

วัน ชวงเวลาทีป่ระชาชนใชเครือขายสังคมออนไลนมาก เครือขายสังคมออนไลนไดรับความนิยมอยางแพรหลายและมผีูใช

จํานวนมากการที่ Facebook ไดรับความนิยมมากที่สุดนั้น และสอดคลองกับงานวิจัยของ ธัญพร เหลืองสุรงค (2553) ได

ศึกษาเก่ียวกับ ความพึงพอใจของผูใชงานแฟนเพจและเว็บออฟฟเชียล พบวา  แฟนเพจ และเว็บไซตสามารถตอบสนองได

แบบแตกตางกัน โดยที่ แฟนเพจ จะสามารถสรางความพึงพอใจในดานลูกคาสัมพนัธ ดานการสรางภาพลักษณ การสราง

สังคมผูใชงาน ไดดีกวาเวบ็ไซตอยางเปนทางการ และยังเพิ่มยอดการเขาชมในเว็บไซตหลักไดเปนอยางมาก และ งานวิจัยของ

น้ําฝน  แวหะหมัด และคณะ (2560) ไดศึกษา อิทธิพลการบอกตอแบบปากตอปากผานเฟซบุก ของอินโฟกราฟกที่สงผลตอ

การจัดอันดับเว็บไซต. 

 5.3 เพื่อวัดความพึงพอใจของเว็บไซต thaichilispaste.com 

 1) ผลดานความพึงพอใจ การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสในรูปแบบอินโฟกราฟกของเว็บไซต thaichilispaste.com 

แบงเปน 5 ดาน ดังนี้  

ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินในแตละดานของเว็บไซต 

หัวขอการประเมิน 𝒙𝒙� S.D. ระดับความ

พึงพอใจ 

ดานการรับรูเนื้อหาของสื่ออินโฟกราฟก 4.82 .301 มากที่สุด 

ดานหนังสืออิเล็กทรอนิกส 4.74 .358 มากที่สุด 

ดานการออกแบบและจัดรูปแบบเว็บไซต 4.77 .325 มากที่สุด 

ดานคุณภาพเนื้อหาของเว็บไซต 4.76 .357 มากที่สุด 

ดานการนําไปใช 4.76 .344 มากที่สุด 

รวม 4.77 .337 มากที่สุด 

จากตาราง ผลการวิเคราะหแบบสอบถามความพงึพอใจ การพัฒนาหนงัสืออิเล็กทรอนิกสในรูปแบบอินโฟกราฟก

ของเว็บไซต thaichilispaste.com ของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 385 คน พบวา เว็บไซตไดรับความพึงพอใจในระดบั มาก

ที่สุดผลจากการประเมนิความพงึพอใจการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสในรูปแบบอินโฟกราฟกของเว็บไซต 

thaichilispaste.com พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพงึพอใจอยูในระดับมากที่สดุแสดงใหเห็นวาการประเมินภาพรวมของ

เว็บไซตเปนที่ยอมรับในหมูผูใชงานบนอินเทอรเน็ต สอดคลองกับงานวิจัยของ รพีภัทร มานะสนุทร (2558) ไดศึกษาเก่ียวกับ 

การพัฒนาและการประชาสัมพนัธเว็บไซต พบวา  ผูเขาใชมีความพึงพอใจตอความสวยงาม ความทันสมัย ความนาสนใจของ

หนาเว็บไซต จากจัดรูปแบบของเว็บไซตใหงายตอการอานและการใชงาน เมนตูางใชงานไดงาย ขนาดตัวอักษรและรูปแบบ

ตัวอักษร อานไดงายและสวยงาม ภาพรวมความพึงพอใจในเนื้อหาอยูในระดับดีมาก  

6.สรุปผล 

ผลจากการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสในรูปแบบอินโฟกราฟกของเว็บไซต thaichilispaste.com ชวยกระตุน

ดึงดูดใหกับผูที่เกิดความสนใจและมีความตองการศึกษาเร่ืองราวเก่ียวกับสูตรน้ําพริกในภาคตาง ๆ ในหนังสืออิเล็กทรอนิกส

และไดรับการยอมรับจากผูเขาชมเว็บไซตเปนจํานวนมาก ผลวัดประสิทธิภาพของเว็บไซต thaichilispaste.com ไดรับการ

ยอมรับวาเหมาะสมกับการเขาชมผานอุปกรณเคลื่อนที่ มีการเก็บขอมูลจากเสร์ิชเอ็นจิ้น และมีผูเขาชมเพิ่มข้ึน สงผลให

เว็บ ไซต ส ามารถคนหาได ง ายและติ ดหน าค นหาอันดับ1ของ  Google ผลการวัดความพึ งพอใจของเว็บ ไซต

thaichilispaste.com มีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.77  



 

 

7. เอกสารอางอิง 

ธัญพร เหลืองสุรงค. 2553. ความพึงพอใจของผูใชบริการตอชองทางแฟนเพจ Facebook official Website ของตราสินคา 

และบ ริการ. ป ริญ ญ าวิทยาสตรบัณ ฑิ ต (การบ ริห ารการตลาด ) คณ ะพาณิ ชยศาสตรและการบัญ ชี . 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

ปาลิดา ศรีทาบุตร และ นฤมล อินทิรักษ. 2559. การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟก เร่ือง “เพราะอะไร ทําไมถึงอวน”. The 2 

National Conferenceon Technology and Innovation Management NCTIM. ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ

มหาสารคาม.  

พัชรา วาณิชวศิน. 2558. ศักยภาพของอินโฟกราฟค (Info graphic) ในการเพิ่มคุณภาพการเรียนรู. คณะศึกษาศาสตร.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

พัชรี เมืองมุสิก. 2557. การพัฒนาสื่อการสอนดวยภาพอินโฟกราฟกสผานระบบเครือขายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต. วิทยานิพนธปริญญาโท. มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 

รพีภัทร มานะสุนทร. 2558. การพัฒนาเว็บไซต และการสรางสังคมออนไลนเพื่อประชาสัมพันธธุรกิจชมุชนในเขตอําเภอพุทธ

มณฑล จังหวัดนครปฐม. สาขาธุรกิจระหวางประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทรวิทยาเขตศาลายา. 

น้ําฝน  แวหะหมัด, กุสสุมาศ แซงั้ง, มัชฌิมา  บุญสนอง, อัชฌาพร กวางสวาสดิ์และอังคณา จัตตามาศ.(2560). 

         อิทธิพลการบอกตอแบบปากตอปากผานเฟสบุคของอินโฟกราฟกที่สงผลตอการจัดอันดบัเว็บไซต. การประชุมวชิาการ 

         ระดับปริญญาตรีดานคอมพิวเตอรภูมิภาคอาเซียนคร้ังที่ 5  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

สุกัญญา เล็กจินดา,รัชณีกร สุขสามแกว, อัชฌาพร กวางสวาสดิ์ และ นพดล สายคติกรณ.(2560). การพัฒนาสื่ออินโฟ 

        กราฟกผานเครือขายสังคมออนไลนที่สงผลตอประสิทธิภาพของการคนหาสําหรับประชาสัมพันธสินคาชุมชน 

        ปาละอู.  การประชุมวชิาการระดับปริญญาตรีดานคอมพิวเตอรภูมิภาคอาเซียนคร้ังที่ 5  คณะวทิยาศาสตร  มหาวิทยาลัย 

        นเรศวร.   

วชิราพร  พุมบานเย็น.  2545.  เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร.  กรุงเทพฯ : ซอฟทเพรส. 

อัครเดช ศรีมณีพันธ. 2547. การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสรูปแบบสื่อประสม เร่ือง “การใชสื่อการสอน” สําหรับบุคลากร

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. วิทยานิพนธปริญญาโท. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

เอมิกา เหมมินทร. 2557. พฤติกรรมการใชและความคิดเห็นเก่ียวกับผลที่ไดจากการใชเครือขายสังคมออนไลน (Social 

Media) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร. สาขาการวิจัยเพื่อการบริหารและการจัดการ. คณะสถิติประยุกต.

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

อัชฌาพร กวางสวาสดิ,์วีระชัย คอนจอหอ, ปรัชญนนัท นลิสุข และ ปานจิตต หลงประดษิฐ.(2560). 

         การพัฒนาเว็บไซตพาณชิยอิเล็กทรอนิกสที่สงผลตอการจัดอันดับดวยเทคนิคการตลาดของเคร่ืองมือคนหา  

        วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปที่ 36 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม –มิถุนายน 2560  

 หนาที่ 291-301. 


