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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาเว็บไซตสมุนไพรรักษาโรค 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพเว็บไซตสมุนไพร
รักษาโรคที่สงผลตอตําแหนงในการจัดอันของเครื่องมือคาหากูเกิล 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจผูใชเว็บไซต เครื่องมือ ที่ใชใน
การวิจัย คือ เว็บไซต แบบประเมินความพึงพอใจ กลุมประชากรตัวอยางคือ กลุมผูใชอินเทอรเน็ต โดยสุมตัวอยาง แบบ
บังเอิญ จํานวน 385 คน โดยการเก็บขอมูลใชแบบสอบถามออนไลน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถี่ รอยละ
ค า เฉลี่ ย และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ผลการวิ จั ย พบว า 1) ผลการพั ฒ นาเว็ บ ไซต ส มุ น ไพรรั ก ษาโรค ในเว็ บ ไซต
Huahinherbsbook.com ซึ่งนําเสนอในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสจํานวน 2 เรื่องไดแก หนังสืออิเล็กทรอนิกสสมุนไพร
รักษาโรคไขหวัดนก และหนังสืออิเล็กทรอนิกสสมุนไพรรักษาโรคปอด 2) ผลการประเมินประสิทธิเว็บไซตดวยโปรแกรม
ติดตามสถิติผูเขาชมเว็บไซต ของ Google Analytic มีจํานวนผูเยี่ยมชมเว็บไซตจํานวน 660 คน โดยระยะเวลาเฉลี่ยที่ผูใชอยู
ในเว็บไซต 2.20 นาที จํานวนเซสชั่นตอผูใชเว็บไซต 6.94 และจํานวนหนาเว็บเพจที่เปดทั้งหมด 6,041 ครั้ง ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพจากการประชาสัมพันธผานทาง fan page Facebook ของเว็บไซตสมุนไพรบรรเทาโรคติดตอ มีการเขาถึงเนื้อหา
1,388 ครั้งการมี สวนรวมกับเนื้อหา 359 ครั้ง และผลการประเมิ นประสิ ทธิภาพจากการทดสอบจากคํ าคีย เวิรดที่ เกี่ ยวกั บ
สมุนไพร ทําใหเว็บไซต ติดอันดับของเครื่องมือคนหากูเกิลในตําแหนงหนา 1 คิดเปนรอยละ 100 ดวยคียเวิรดที่เกี่ยวกับเว็บไซต
สมุนไพรรักษาโรคจํานวน 10 คํา ที่สงผลตอตําแหนงในการจัดอันดับของเครื่องมือคนหากูเกิล 3) ผลประเมินความพึงพอใจ
โดยประเมิน 3 ดานไดแก ดานการใชงาน ดานการออกแบบ และดานเนื้อหา ซึ่งมีความพึงพอใจรวมในระดับมากที่สุด สรุปได
วาการนําเสนอหนังสืออิเล็กทรอนิกสทําใหผูใช สามารถเขาใจเนื้อหาไดงาย และมีความนาสนใจมากขึ้น
คําสําคัญ: หนังสืออิเล็กทรอนิกส สมุนไพรรักษาโรค ศูนยสมุนไพร
Abstract
The objectives of the study were to 1.) to development of the herbal for treatment website, 2) to
evaluate the performance of the herbal for treatment website that affects positions in Google search
engine ranking, moreover 3) to assess user satisfaction of the herbal for treatment website. The Tools of
this study were: website and satisfaction questionnaire. The population sample The internet users. An
example of 385 cases was drawn from internet users using accidental Sampling method. The data were
collected using questionnaires online. Moreover, the statistical analyzing of data were frequency,
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percentage, mean, and standard deviation. The results of the study were as follows: 1) the development
of the herbal for treatment website was Huahinherbsbook.com provided using two electronic books; Ebook of herbal for treatment of Avian influenza and E-book of herbal for treatment of Pulmonary
Disease. 2) the evaluated performance of the website using Google analytics that: 660 users of website
visitors, 2.20 minutes for average session duration, number of session per user for 6.94 and 6,041 pages
views on a website. Evaluation results from public relations via Facebook's website fan page. Herbal
remedies for communicable diseases Has access to content 1,388 times, participation with content 359
times. Affects positions in Google search engine ranking was found that Google search engine result page
1 from 100 % using ten keywords on the herbal for treatment website, consequently. 3) the satisfaction
of four aspects: usability, Design, and content. The satisfaction found that all elements were at the
highest level that the present electronic books, make the user can understand the material quickly and
are more attractive.
Keywords: Electronic book, herbs contagious. , Herbal Center
1. ที่มาและความสําคัญ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส หรือ E-book เปนการนําหนังสือไปไวบนอินเทอรเน็ตเพื่อความสะดวก การแบงปน และการ
พกพา หนังสืออิเล็กทรอนิกสยังสําคัญตอการศึกษา เพราะเปนเทคโนโลยีที่สามารถใสลูกเลน เพิ่มเสียงหรือภาพประกอบ ทํา
ใหมีความนาสนใจมากกวาหนังสือทั่วไป และยังสามารถพกพาสะดวกไปไดทุกที่ที่มีอินเทอรเน็ต (จินตวีร คลายสังข,2555) ซึ่ง
สามารถนํามาใชในการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องสมุนไพรรักษาโรคในเว็บไซตศูนยสมุนไพรหัวหิน
ศูนยสมุนไพรหัวหิน มีผลิตภัณฑแปรรูปสมุนไพรที่หลากหลาย ไดแก สมุนไพรอบแหงเชน วานชักมดลูก, หญาหวาน ,
ชาใบโปรงฟา และน้ําสมุนไพรเชน น้ําฝาง, น้ําเกกฮวย, น้ํากระเจี๊ยบ สมุนไพรรักษาโรคมีหลายชนิด ซึ่งสมุนไพรแตละชนิดมี
สรรพคุณหลายอยาง ที่สามารถนํามารักษาโรคได และสมุนไพรเพียงไมกี่ชนิดที่สามารถนํามาใชกับโรคหรือกลุมอาการที่
เหมือนกันได ศูนยสมุนไพรหัวหินเปนสินคาโอทอปของจังหวัดประจวบคีรีขันธ มีชองทางการขายทางหนารานและเว็บไซต ซึ่ง
เว็บไซตยังขาดการประชาสัมพั นธ และไม เป นที่รูจักมากนักเพราะมีขอมู ลเนื้ อหาที่เขาใจยาก ไมมี การแบงหมวดหมูของ
สมุนไพร ทําใหยากตอการคนหา ไมเปนที่นาสนใจเวลาผูเขาชมเว็บไซต คณะผูวิจัยจึงใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสเปนสื่อในการ
ประชาสัมพันธผลิตภัณฑสมุนไพรใหรูจักแพรหลายและมีความนาสนใจมากยิ่งขึ้น
คณะผูวิจัยจึงเล็งเห็นวา การใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) เปนสื่อชวยในการพัฒนาเว็บไซตประชาสัมพันธเว็บ
สมุนไพรดวยสื่ออินโฟกราฟกในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส ทําใหมีความนาสนใจมากยิ่งขึ้น งายตอการอาน และเปนที่โดด
เดนมีลูกเลนที่หลากหลาย สามารถเพิ่มเสียง วีดิโอ หรือภาพประกอบและยังสามารถดูไดทุกที่ที่มีอินเทอรเน็ต
2. วัตถุประสงค
2.1) พัฒนาเว็บไซตประชาสัมพันธสมุนไพรบรรเทาโรคติดตอ โดยใช E-Book ในรูปแบบที่แตกตางกัน
2.2) เพือ่ ประเมินประสิทธิภาพการของเว็บไซตจากการจัดอันดับในเครื่องมือคนหากูเกิล
2.3) เพื่อประเมินความพึงพอใจผูใชเว็บไซตประชาสัมพันธสมุนไพรบรรเทาโรค

พัฒนาเว็บไซตศูนยสมุนไพรหัวหิน
E-book สมุนไพรรักษาโรคหวัดนก
E-book สมุนไพรรักษาโรคปอด

- ประเมินประสิทธิภาพจากการจัดอันดับของกูเกิล
- ประเมินความพึงพอใจผูใชเว็บไซต

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย
กรอบแนวคิดงานวิจัย มีตัวแปรตน ดานเนื้อหา เว็บไซตเนื้อหาสมุนไพร ไดแก ลักษณะสมุนไพร สรรพคุณสมุนไพร
วิธีการทานสมุนไพร มีการเผยแพรทางโซชียลทาง Facebook ตัวแปรตาม เปรียบเทียบประสิทธิภาพเว็บไซต จากการจัด
อันดับ และ จากการประชาสัมพั นธสมุนไพรบรรเทาโรค ประเมินความพึงพอใจ ผูประเมินแบบสอบถามความพึ งพอใจ
เว็บไซตสมุ นไพรโรคติดตอประกอบดวย สวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับ ผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 2 การรับ รูรูปแบบของสื่ อ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส สวนที่ 3 ความพึงพอใจตอเว็บไซต
3. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส (electronic book) เปนรูปแบบการนําเสนอขอมูลผานอินเทอรเน็ต เปนสื่ออิเล็กทรอนิกสที่
สามารถนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับรูปภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหวดวย เรียกวาไฮเปอรมีเดีย e-book เปนหนังสือหรือเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสที่ผูอานสามารถอานผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน เครื่องคอมพิวเตอร หรือในโทรศัพทมือถือได (พัดชา อินท
รัศมี 2555)
สมุนไพรเปนพืชที่ใชทําเปนยารักษาโรค โดยใชสวนตางๆของพืชชนิดเดียวหรือหลายชนิด โดยนํามาใชประโยชนได
มากมาย เชน ยารักษาโรค อาหารเสริมสุขภาพ และชาสมุนไพร โดยสกัดสารที่เปนตัวยาสําคัญดวยความรอนในชวงเวลาสั้นๆ
เพื่อไมใหสารที่ตองการถูกทําลายดวยความรอนที่นานเกินไป รวมทั้งสามารถรักษากลิ่น รส ที่ตองการเอาไวดวย สมุนไพรที่ใช
รูปแบบเชนเดียวกับชา มักถูกเรียกวา ชาสมุนไพร ที่มักมีกลิ่นคงไวไมใหสูญเสียไปกับความรอนที่มากเกินไป (สุธารัตน ชํานาญ
เหนาะ 2555)
อินโฟกราฟก (Infographin) หรือ อินฟอรเมชั่นกราฟก (Information Graphic) เปนการนําเสนอขอมูลหรือความรูที่
มีความเขาใจงายดวยภาพ การนําขอมูลมาสรุปในลักษณะของกราฟกที่เปนลายเสน สัญลักษณ แผนภูมิ ที่ออกแบบเปน
ภาพนิ่ งหรือ ภาพเคลื่ อนไหว ดู แ ล ว เข าใจงา ย สามารถอธิ บ ายได อ ย างรวดเร็ว ชั ด เจน และยั งช ว ยให ผู อานเกิ ด ความคิ ด
สรางสรรคมีจิตนาการตอยอดจากสิ่งที่ไดรับ (ปยพงษ ราศรี 2560)
4. วิธีดําเนินการวิจัย
ในการทําวิจัยครั้งนี้ เปน การพั ฒ นาหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องสมุนไพรรักษาโรคในเว็บไซตศูนยสมุนไพรหัวหิ น
เพื่อใหการศึกษาคนควาดําเนินไปตามกระบวนการวิจัยและบรรลุวัตถุประสงค ผูศึกษาคนความีขั้นตอนและรายละเอียด ใน
การดําเนินการศึกษาคนควา ดังนี้
4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ ใชในการวิจัย คือ ผูที่ เขาชมหนั งสืออิเล็กทรอนิ กส (E-book) ผานเว็บ ไซต huahinherbsbook.com
งานวิจัยครั้งนี้ใชระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต 24 ธันวาคม – 19 เมษายน 2562

4.2 การดําเนินการศึกษาคนควา
วิ ธี ก ารสร า งเครื่ อ งมื อ เพื่ อ ใช ใ นการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ผู ศึ ก ษาค น คว า ได ดํ า เนิ น การตามขั้ น ตอนโดยใช
กระบวนการพัฒนาระบบครบวงจร ของ Deming Cycle หรือวงจร PDCA
Plan

1

Do

2. สรางเครื่องมือกําหนดขอบขายที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

Check

การศึกษาขอมลจากหนังสือ เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวของ

3. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นมาเสนอตออาจารยและมาปรับปรุง
แกไข ตามคําแนะนําของอาจารย
4. นําแบบสอบถามทั้ง 30 ขอ ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ไดตรวจสอบ
5.นําแบบสอบถามทั้ง 30 ขอ ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ไดตรวจสอบ
6 .นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเรียบรอยแลวเสนออาจารยเพือ่ ขอความ

Action

7 .นําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลจากกลุม ตัวอยางจํานวน 385 คน
8 .นําแบบสอบถามมาจัดกระทําและวิเคราะหขอมูลโดยวิธีทางสถิติ

รูปที่ 2 แสดงขั้นตอนกระบวนการพัฒนาระบบครบวงจร ของ Deming Cycle หรือ วงจร PDCA
จากภาพ สามารถอธิบายขั้นตอนกระบวนการพัฒนาระบบครบวงจรของ Deming Cycle หรือวงจร PDCA ไดดังนี้
1) Plan คือ การวางแผนในการดําเนินงาน
2) Do คือ การลงมือทําตามแผนที่วางไว
3) Check คือ การตรวจสอบผลการดําเนินงานกับแผน
4) Action คือ การยึดถือปฏิบัติหากการดําเนินงานบรรลุตามแผน ถาการดําเนินงานยังไมบรรลุตามแผนใหหา
สาเหตุและวางแผนแกไขใหม โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้
4.3 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา
เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามจํานวน 1 ชุด มี 3 สวน โดยออกแบบสอบถามใหสอดคลอง
ครอบคลุม กับวัตถุประสงคของงานวิจัย ตามแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ ซึ่งผูวิจัยไดแบงโครงสรางของแบบสอบถามดังตอไปนี้
สวนที่ 1 เป น แบบสอบถามขอมู ลส วนบุ ค คลของผู ตอบแบบสอบถามที่ ผู ศึ กษาสรางขึ้น ไดแ ก เพศ,อายุ ,ระดั บ
การศึกษา,อาชีพและรายได โดยผูตอบแบบสอบถามสามารถเลือกคําตอบไดเพียงขอเดียว (Checklist)
สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรูรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส เชน การสื่อสารเปนรูปแบบที่เขาใจงาย
ชวยสรางการรับรูไดในระดับใด
สวนที่ 3 ความพึงพอใจตอเว็บไซต ไดแก ดานการใชงาน ดานการออกแบบ ดานการตอบสนอง และดานเนื้อหา
4.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูศึกษาคนควาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
1. ในการเก็บขอมูลจากผูเขาชมหนังสืออิเล็กทรอนิกส เว็บไซตสมุนไพรบรรเทาโรคติดตอ เปนกลุมตัวอยาง ผูศึกษา
คนควาไดเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองโดยดําเนินการตั้งแต 24 ธันวาคม – 19 เมษายน 2562

2. ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง 385 คน
3. ผูวจิ ัยคนควานําแบบสอบถามมาจัดกระทําและวิเคราะหขอมูลโดยวิธีทางสถิติ
5. การวิเคราะหขอมูล
เมื่อไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาจากกลุมตัวอยางแลว ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบความสมบรูณของแบบสอบถาม
และดําเนินการดังนี้
1. ทําการคัดเลือกแบบสอบถามฉบับที่สมบรูณของแบบสอบถามที่ไดรับคืน แลวตรวจคะแนนเพื่อนําไปใชในการ
วิเคราะหขอมูล
2. วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัย เพื่อคํานวณหาคาทางสถิติ
3. กรอกคะแนนจากแบบสอบถามตอนที่ 1 ลงในเครื่องคอมพิวเตอร แลววิเคราะหขอมูลโดยการหารอยละ
4. กรอกคะแนนจากแบบสอบถามตอนที่ 2,3 ลงในเครื่องคอมพิวเตอร แลววิเคราะหหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปโดยกําหนดระดับคะแนนเปน 5 ระดับ ดังนี้ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย
นอยที่สุด ตามลําดับ
5. นําคาเฉลี่ยที่ไดจากการวิเคราะหไปเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดไว เพื่อใชแปลความหมายจากการตอบคําถาม
โดยใชเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ย
User Name /Password
ผูดูแลระบบ

- ขอมูลลักษณะสมุนไพร
- ขอมูลสรรพคุณสมุนไพร
- ขอมูลวิธกี ารทานสมุนไพร
- เผยแพรขอมูลสมุนไพร

- เนื้อหาสมุนไพรรูปแบบอินโฟกราฟก
- หนังสืออิเล็กทรอนิกส 2 เรื่อง

เว็บไซตสมุนไพร
บรรเทาโรคติดตอ

เขาชมเว็บไซตสมุนไพรบรรเทา

ผูใชงานเว็บไซต

รูปที่ 3 แผนผังภาพ (Context Diagram)
จากขอมูลที่ไดทําการรวบรวมตั้งแตขั้นตอนการทํางาน ขอมูลที่ใชในระบบขอบเขตของระบบงาน จึงทํา
ใหสามารถสรางแบบจําลองของระบบงานซึ่งจะทําใหสมารถมองเห็นภาพรวมของระบบทั้งหมดได โดยสามารถจําลอง
ไดดวยแผนภาพขอมูล Context Diagram การวิเคราะหระบบ เว็บไซตสมุนไพรบรรเทาโรคติดตอ มีการออกแบบ
ระบบ

โดยมี 2 สวน คือสวนผูดูแลระบบ - ผูดูแลระบบจะมี username และ password เพื่อที่สามารถเพิ่ม แกไข หรือลบ
ขอมูลตางๆ ภายในเว็บไซต และยังเปนผูเผยแพรขอมูลในเว็บไซต ผูเขาใชงาน สามารถดูขอมูลเกี่ยวกับสมุนไพรรักษา
โรคไดผานหนาเว็บไซต
5. ผลและวิจารณ
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่องสมุนไพรรักษาโรคในเว็บไซตศูนยสุมนไพรหัวหิน ในรูปแบบที่ขอมูลแตกตางกัน
5.1 ผลการพัฒนาหนัง สืออิเล็กทรอนิกส เรื่องสมุนไพรรักษาโรคในเว็บไซตศูนยสุมนไพรหัวหิน

รูปที่ 4 ขอมูลในเว็บไซต www. huahinherbsbook.com และหนังสืออิเล็กทรอนิกส(E-book)
จากรูปที่ 4 เปนการนําเสนอขอมูลสมุนไพรบรรเทาโรคติดตอ โดยใชสื่อ หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) รูปแบบ
อินโฟกราฟก เพื่อใหเขาใจเนื้อหาไดงาย มีลูกเลนที่หลากหลาย มีความนาสนใจมากกวาหนังสือทั่วไป และยังสามารถพกพา
สะดวกไปไดทุกที่ที่มีอินเทอรเน็ต สอดคลองกับงานวิจัยของ พัดชา อินทรัศมี (2555) ไดพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่อง
กราฟ กเบื้ องต น และหาประสิ ท ธิภ าพของหนั งสืออิ เล็กทรอนิ กส เรื่อง กราฟ กเบื้ องต น การพั ฒ นาสื่ออิน โฟกราฟ ก เพื่ อ
สนับสนุนกระบวนการออกแบบระบบการเรียนการสอน เปนแนวทางในการพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรูใหมีคุณภาพ สอดคลอง
กับงานวิจัยของ ธิดาใจ จันทนามศรี (2560) และเว็บไซตเปนสื่อที่สามารถรวบรวมและเชื่อมโยงขอมูลที่เกี่ยวของกันจากหลาย
แหลงมาไวในที่เดียวกัน อีกทั้งมีเครื่องมือชวยในการคนหาขอมูลที่ผูรับตองการไดดวย สอดคลองกับงานวิจัยของ รพีภัทร
มานะสุนทร (2558)
5.2 การประเมินจากผูเขาชมเว็บไซต โดยใชเครื่องมือโปรแกรม Google analytics
คณะผูวิจัยไดดําเนินงานตามขั้นตอนและทําการเก็บขอมูลระหวางวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ถึง 19 เมษายน 2562 เปน
ระยะเวลา 4 เดือน 5 วัน ซึ่งไดรับผลการดําเนินงานดังนี้

รูปที่ 5 สถิติผูเขาชมเว็บไซต huahinherbsbook.com จาก โปรแกรมติดตาม Google Analytics

จากรู ป ที่ 5 สถิ ติ เว็ บ ไซต huahinherbsbook.com ด ว ยโปรแกรม Google Analytic มี จํ า นวนอั ต ราตี ก ลั บ คื อ
8.39% ซึ่งหากมีผูเขาชมจํานวน 100% จํานวนผูออกจากเว็บไซต 8.39% และมีผูชมอยูในเว็บไซตจํานวน 91.61% ผูชมอยู
ในเว็ บ ไซต หากมี ป ริม าณมากแสดงว าเว็บ ไซต จ ะมี ป ระสิ ท ธิภ าพสู ง ซึ่ งมี จํา นวนผูเยี่ ย มชมเว็บ ไซต จํ านวน 660 คน โดย
ระยะเวลาผูเขาชมเฉลี่ยคือ 00:02:20 ซึ่งหากมีระยะเวลาในการเขาชมตั้งแต 2 นาทีขึ้นไป ถือวาเว็บไซตนาสนใจ สอดคลอง
กับงานวิจัยของอรปรียา คําแพง (2557) ศึกษาพฤติกรรมการใชงานเว็บไซต สรุปไดวากลุมผูใชสวนใหญที่ใชเวลาในการเขาชม
เว็บไซต 10 วินาที และจํานวนอีกกลุมมีผูเขาชม 7.16%
5.3 ผลจากการเขาชมสื่อ E-book จากสื่อโซเชียลเฟซบุกแฟนเพจ

รูปที่ 6 จํานวนสถิติการเขาถึง social network ใน fan page Facebook
จากรูปที่ 6 การประชาสัมพันธผานทาง Social network ใน fan page Facebook ของเว็บไซตสมุนไพรบรรเทา
โรคติดตอ มีการเขาถึงโพสต 1,388 ครั้งการมีสวนรวมกับโพสต 359 ครั้งจํานวนการดูเพจ 19 คน
ตารางที่ 1 จํานวนการเขาถึงถึง social network ใน fan page Facebook ที่ติด 5 อันดับสูงสุด
ลําดับ
เรื่อง
การเขาถึง
1
E-book โรคไขหวัดนก
597
2
มะละกอบํารุงสายตา
408
3
3 สมุนไพรชวยในการบํารุงสายตา
390
4
ใบชะพลูบาํ รุงสายตา
289
5
ใบพลูรักษาโรคกลาก
218
จากตารางที่ 1 มีจํานวนการเขาถึงโพสตที่ติดอันดับ 5 อันดับสูงสุด social network ใน fan page Facebook
แสงเนื้อหาที่ทําการแชรในเฟสบุค แลวทําใหมีผสู นใจในเนื้อหาดังกลาว
5.4 ผลการประเมินการจัดเก็บขอมูลเว็บไซต (Index) โดยใช Search Engine ของ Search google Search
Console
คณะผูวิจัยไดดําเนินงานตามขั้นตอนและทําการเก็บขอมูลของวันที่ 19 เมษายน 2562 ซึ่งไดรับผลการดําเนินงานดังนี้
Index คือ Bot หรือ Spider ที่เขามาเก็บขอมูลที่มีการอัพ เดต แลวนําขอมูลไปเก็บไวในฐานขอมูล เพื่ อรอการคนหาจาก
เสิรชเอนจิน (Search Engine) โดย Index จะขึ้นอยูกับปริมาณ Bot ของ Google ที่เขามาเก็บขอมูลไปยังฐานขอมูล ถาเว็บ
มีเนื้อหาที่มีคุณภาพอยางตอเนื่องจะทําให Index มากตามไปดวย สอดคลองกับงานวิจัยของ ณรงค ล่ําดี(2555) จากการ
คนหาผาน Search Engine คนพบวาสวนใหญ ขาดการเขาใจในการใชโปรแกรมคนหา Google ถึงแมวาจะเปนโปรแกรม

คนหาก็ตาม ปญหาที่พบในการใชโปรแกรมคนหา Google ขาดความเขาใจทําใหคนหาผิดพลาด
5.5 ประเมินจากการทดสอบคําคนหา (keyword) ในเครื่องมือคนหา Google
คณะผูวิจัยไดดําเนินงานตามขั้นตอนและทําการเก็บขอมูลของวันที่ 11 มีนาคม 2562 โดยมีคียเ วิรดจํานวน 10 คํา ที่
ใชในการทดสอบ ซึง่ ไดรับผลการดําเนินงานดังนี้

รูปที่ 7 คียเวิรดคําที่ 3 แหลงหนังสือสมุนไพรหัวหิน
ตารางที่ 2 แสดงผลการจัดอันดับของ Google ดวยคียเวิรด ที่ทําใหเว็บไซตติดอันดับ ใน Search Engine ของ Google
คียเวิรด
1. บัวหลวงแกหวัด
2. ตานวัณโรคดวยขมิ้นชัน
3. แหลงหนังสือสมุนไพรหัวหิน
4. สมุนไพรตานไขหวัดนก 3 ชนิด
5. มะขามปอมรักษาโรคกลาก
6. หนังสือสมุนไพรหัวหิน
7. แตงโมบรรเทาอาการไขเลือดออก
8. ใบตําลึงชวยบรรเทาอาการโรคตาแดง
9. ถั่วเขียวฆาเชื้อโรคไขเลือดออก
10. สมุนไพรขิงรักษาโรคไขหวัด2009
รวม หนาที่ 1

ผลการคนหา
212,000
26,700
225,000
167,000
29,800
226,000
34,700
92,800
22,000
46,700

Web1
1/1
1/3
1/1
1/5
1/2
1/1
1/3
1/4
1/1
1/6
10

จากตาราง 2 เปนการแสดงการจัดอันดับของ Google คําคียเวิรด ที่ทําใหเว็บไซตสมุนไพรบรรเทาโรคติดตอสงผล
ตอการจัดอั นดั บของเครื่องมื อคน หา ติ ดอัน ดับ ของ Google จํานวน 10 คํ า วาเว็บไซต huahinherbsbook.com หากมี
คําคนหาทั้งหมด 10 คํา ผูใชมีโอกาสคนเจอเว็บไซตหลัก 100% สอดคลองกับงานวิจัยของนารีรัตน โสติถิมานนท (2556)
การใชคําสําคัญ Keyword เพื่อคนหาคําที่ติดอันดับของ Google หรืออีกวิธีหนึ่งคือการกรอกคําที่ตองการลงไปในชองคนหา
ของเว็บไซต Google เพื่อดูผลลัพธวามีจํานวนของคําที่คนพบเทาใด
5.6 การประเมินความพึงพอใจผูใชเว็บไซตสมุนไพรรักษาโรค
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

แสดงเพศและจํานวนของผูต อบแบบสอบถาม พบวา จํานวนของผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญเปนเพศหญิง คิด
เปนรอยละ 56 แสดงอายุและจํานวนของผูตอบแบบสอบถาม พบวา จํานวนของผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญ จะอยู
ในชวงอายุ 20-30 ป คิดเปนรอยละ 65 แสดงระดับการศึกษาและจํานวนของผูตอบแบบสอบถาม พบวา จํานวนของผูตอบ
แบบสอบถามโดยสวนใหญ จะอยูในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 65.5 แสดงอาชีพและจํานวนของผูตอบแบบสอบถาม
พบวา จํานวนของผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญ จะเปนนักเรียน/นักศึกษา คิดเปนรอยละ 41 และแสดงรายไดและจํานวน
ของผูตอบแบบสอบถาม พบวา จํานวนของผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญ จะมีรายไดต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 – 20,000
บาท คิดเปนรอยละ 57
สวนที่ 2 ตารางแสดงผลประเมินความพึงพอใจโดยประเมิน ดานการรับรู ดานการใชงาน ดานการออกแบบ ดาน
การตอบสนอง และดานเนื้อหา
รายการประเมิน
1. ดานรูปแบบของสื่อE-book
2. ดานการใชงาน
3. ดานการออกแบบ
4. ดานการตอบสนอง
5. ดานเนื้อหา
รวม

(N=400)
S.D.
x̄
4.75 0.35
4.75 0.35
4.76 0.35
4.76 0.35
4.75 0.38
4.75 0.35

ระดับความคิดเห็น
พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด

จากตาราง พบวาผลประเมินความพึงพอใจโดยประเมิน ดานการรับรู ดานการใชงาน ดานการออกแบบ ดานการตอบสนอง
และดานเนื้อหา ซึ่งมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดในภาพรวม คาเฉลี่ย(4.75) สรุปไดวาการนําเสนอหนังสืออิเล็กทรอนิกส
รูปแบบของสื่อ E-book ทําใหผูใชสามารถเขาใจเนื้อหาไดงายและมีคามนาสนใจมากขึ้น
6. สรุปผล
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่องสมุนไพรรักษาโรคในเว็บไซตศูนยสมุนไพรหัวหิน เพื่อวัดประสิทธิภาพการเขาใช
งาน และความพึงพอใจของผูใชงานเว็บไซตสมุนไพรบรรเทาโรคติดตอ สําหรับประชาสัมพันธเว็บไซตศูนยที่สงผลตอการจัด
อันดับของเครื่องมือคนหา
ผลที่ ได คื อ เว็บ ไซต ส มุ น ไพรบรรเทาโรคติ ด ต อ ที่ ส ามารถใช งานได จ ริง และสามารถให ขอมู ล สมุ น ไพรบรรเทา
โรคติดตอ แกผูใชที่มาเขาชมไดเปนอยางดี ทั้งขอมูลเรื่องสมุนไพร และการใชสมุนไพรไดจริง มีเนื้อหาและรูปภาพประกอบที่
เชิญชวนใหผูอานมีความตองการที่จะมาเยี่ยมชมเว็บสมุนไพรบรรเทาโรคติดตอ
ประสิทธิภาพของเว็บไซตสมุนไพรบรรเทาโรคติดตอนั้น เว็บไซต http:// huahinherbsbook.com มีประสิทธิภาพใน
การเขาชมเว็บไซตเปนจํานวนมาก จึงทําใหมีผูใชที่กลับเขามาในเว็บไซตและจํานวนหนาที่มีการเปดมีจํานวนมาก และมีอัตรา
การตีกลับที่นอย สงผลวาเว็บไซตนี้มีผูใชที่เขามามีความสนใจในเนื้อหาของเว็บไซต จึงทําใหอยากกลับเขามาอานอีก หรือเขา
มาแลวเจอขอมูลที่ตองการคนหา จึงทําใหตองการอานเนื้อหาในหนาตอไป ในสวนของผลการวัดดัชนีผลการคนหา และผล
การจัดอันดับของ Google ดวยคียเวิรดที่ทําใหเว็บไซตติดอันดับ ใน Search Engine ของ Google นั้น เว็บไซตหลักมีผลการ
วัดดัชนีผลการคนหาที่คอนขางมาก ผูใชจะมีโอกาสคนเจอหนาเว็บไซตหลักแรกมากกวาหนาสองและหนาสาม ซึ่งในภาพรวม
แลว จะสงผลตอเว็บไซตหลักใหติดอันดับผลการคนหาในหนาแรกของ Google ไดมากขึ้น

ผูใชงานเว็บไซต สมุนไพรบรรเทาโรคติดตอ มีความพึงพอใจใน อยูในระดับมากที่สุด และในสวนของรูปแบบการ
นํ า เสนอที่ มี ต อ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพเว็ บ ไซต ส มุ น ไพรบรรเทาโรคติ ด ต อ ที่ ส งผลต อ การจั ด อั น ดั บ ของเครื่ องมื อค น หา
ประกอบดวย ดานแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรูรูปแบบของสื่อE-book นั้นมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด และสวนความ
พึงพอใจที่มีตอการเพิ่ม ประสิท ธิภ าพเว็บไซตสมุน ไพรบรรเทาโรคติดตอ ที่สงผลตอการจัดอันดับ ของเครื่องมื อคนหา ซึ่ ง
ประกอบดวย ดานการรับรู ดานการใชงาน ดานการออกแบบ ดานการตอบสนอง และดานเนื้อหา มีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด
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