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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาเว็บไซตสมุนไพรบําบัดโรคเร้ือรัง ดวยสื่อ อินโฟกราฟก 2) เพื่อประเมิน

ประสิทธิภาพการใชงานเว็บไซตสมุนไพรบําบัดโรคเร้ือรัง 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใชงานเว็บไซตสมุนไพรบําบัดโรค

เร้ือรัง โดยมี เคร่ืองมือที่ ใชในงานวิจัย คือ 1) เว็บไซตสมุนไพรบําบัดโรคเร้ือรัง 2) โปรแกรมติดตามสถิติ เว็บไซต                   

3) แบบสอบถามความพึงพอใจจากประชากรกลุมตัวอยางที่เปนผูใชงานอินเทอรเน็ต ซึ่งเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามออนไลน      

จํานวน 400 ตัวอยาง การวิเคราะหขอมูลใชสถิติ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผ ล ก า ร วิ จั ย พ บ ว า         

1) ผลพัฒนาเว็บไซตสมุนไพรบําบัด โรคเร้ือรัง ดวยสื่อ อินโฟกราฟก ซึ่งภายในเว็บไซตมีขอมูลตางๆเก่ียวกับสมุนไพร และมี

การใหความรูเก่ียวกับสมุนไพร สรรพคุณของสมุนไพร วิธีการทานสมุนไพรตาง ๆ จํานวนอินโฟกราฟก 600 ภาพ 2) ผลการ

ประเมินประสิทธิภาพการใชงานเว็บไซต โดยมีผูเขาชมเว็บไซตทั้งสิ้น 465 คน จํานวนหนาที่เปด 6,966 คร้ัง ระยะเวลาการ

อยูในเว็บไซต 4:53 นาที  ผลจากการประเมินสิทธิภาพของ Google Index  เปนการเก็บขอมูลเก่ียวกับเว็บไซตไวใน

ฐานขอมูลของกูเกิล ซึ่งมีจํานวน 743 รายการ  3) ผลการประเมินความพึงพอใจโดยประเมิน ดานรูปแบบการสื่อสารผานสื่อ

อินโฟกราฟก ดานสวนติดตอผูใชงานเว็บไซต และดานประสบการณการใชงานเว็บไซต  มีความพึงพอใจในภาพรวมในระดับ

มากที่สุด ดังนั้น เว็บไซตสมุนไพรบําบัดโรคเร้ือรัง ที่มีการนําเสนอเนื้อหาสมุนไพรมาสรุปในรูปแบบสื่ออินโฟกราฟก ทําให

เขาใจงายไดใจความรวดเร็วและมีขอความที่กะทัดรัด 

คําสําคัญ:  สมุนไพรบําบัดโรคเร้ือรัง  การใชงานเว็บไซต  อินโฟกราฟก  

Abstract 

  The purposes of this study were: 1) to develop of the website herbal treatment chronic disease 

with media infographic, 2) to evaluate performance using website herbal treatment chronic disease,              

3) to assess the satisfaction of the user website herbal treatment of chronic disease. The tools of this 

study were: 1) the website herbal remedy chronic disease with media infographic, 2) program to track site 

statistics. 3) Questionnaire of satisfaction from population samples the Internet users With the online 

survey, which collected data from 400 samples. Data analysis statistics percentage mean and standard 

deviation. The findings showed, revealed that 1) the development result is the chronic treatment herbal 

website disease with infographic will have information about herbs knowledge about herbs, the 
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properties of the herbs, how to eat various herbs, The number of infographic 600 images. 2) The results 

of the performance of efficient on the website the visitors of the website  465 people, The number of 

pages opens of 6,699 sessions, and average session duration of 4:53 minutes. Moreover,  743 results for 

Google index of collected data on the website  3) evaluation result satisfied by assessment the form of 

communication through the infographic, the user interfaces for the site. Moreover, the user experiences 

the site. Have the overall satisfaction at the highest level. Consequently, nevertheless, Chronic Herbal 

Therapies website With the presentation of herbs. Conclude in the form of media infographic, Makes it 

easy to understand.  

Keywords: website usability, Chronic Herbal Therapies, infographic. 

1. ที่มาและความสําคัญ   

 สมุนไพรบําบัดโรคเร้ือรังมีหลากหลายชนิด บางชนิดก็หาไดงาย ปลอดภัยตอสุขภาพ การนําสมุนไพร ที่มีสรรพคุณใน

การรักษาโรคหรืออาการเจ็บปวย มาทําเปนสมุนไพรแบบแหงและสมุนไพรแบบสดมารักษาอาการตางๆ ในรางกาย เชน 

โรคติดตอ โรคไมติดตอ โรคเร้ือรัง และโรคในผูสูงอายุ แตจะมีความเขาใจยากเก่ียวกับการนํามาใชประโยชนและไมคอยมีการ

เผยแพรเนื้อหาของสมุนไพรในเว็บไซต จึงไดมีการนําสมุนไพรตางๆ มาเผยแพรในเว็บไซตตางๆ เพื่อที่จะไดมีความเขาใจใน

สมุนไพรเพิ่มข้ึนและการนํามาใชประโยชนก็จะงายไมยุงยาก 

 การใชงานเว็บไซตนั้นมีความกาวหนาอยางรวดเร็วบนโลกออนไลน การใชงานเวบ็ไซตบนอินเตอรเน็ตไมไดยากอยางที่

ใครหลายคนเขาใจ สามารถเรียนรูดวยตนเองได  และมีภาษาเขาใจงายไมสับสนจนเกินไป การทําความเขาใจเก่ียวกับการใช

งานบนเว็บไซตคอนขางงาย มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา และสามารถใชงานไดตลอด 24 ชั่วโมง แตการเผยแพรเนื้อหา

บนเว็บไซตคอนขางเยอะซับซอนเพราะมีเนื้อหาที่เขาใจยาก จึงไดนําสื่ออินโฟกราฟกเขามาชวยลดเนื้อหาบนเว็บไซต 

 อินโฟกราฟก คือ การนําขอมูลที่เขาใจยากหรือซับซอนมาสรุป ใหมีลักษณะที่เขาใจไดงายข้ึน อานไดงายข้ึนจึงไดนําสื่อ

อินโฟกราฟกเขามาชวยในการทําความเขาใจของสมุนไพร ลดเนื้อหาที่ซับซอนใชรูปภาพในสื่อสารแทน ทําใหการใชประโยชน

ของสื่ออินโฟกราฟก มีขอความที่กะทัดรัด ดูงายนาสนใจมากกวาที่เปนตัวหนังสืออยางเดียว มีสีสันที่สดใส  และนาเชื่อถือ 

 (รุจิจันทร วิชิวานิเวศน , 2557) 

 ดังนั้นคณะผูวิจัย จึงไดทําการใชงานเว็บไซตสมุนไพรบําบัดโรคเร้ือรัง ดวยสื่ออินโฟกราฟก โดยทําการนําเสนอใน

รูปแบบของสื่ออินโฟกราฟก เพื่อทําใหเนื้อหาในการนําเสนอมีความนาเขาใจ เขาใจงาย ไดใจความรวดเร็ว และชัดเจน 

สามารถสื่อกับผูที่เห็นเขาใจความหมายของขอมูลทั้งหมดของสมุนไพรบําบัดโรคเร้ือรัง 

2. วัตถุประสงค  

 2.1 เพื่อพัฒนาการใชงานเว็บไซตสมุนไพรบําบัดโรคเร้ือรัง ดวยสื่อ อินโฟกราฟก 

 2.2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพการใชงานเว็บไซตสมุนไพรบําบัดโรคเร้ือรัง ดวยสื่อ อินโฟกราฟก 

 2.3 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใชงานที่มีตอการใชงานเว็บไซตสมุนไพรบําบัดโรคเร้ือรัง ดวยสื่อ อินโฟกราฟก 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบการวิจัย 

- ประเมินประสิทธิภาพการใชงานเว็บไซต 

- ประเมินความพงึพอใจของผูตอบแบบสอบถาม 

เว็บไซตสมนุไพรบําบัดโรคเร้ือรัง 

ดวยสื่อ อินโฟกราฟก 



 

 

 ขอบเขตดานเนื้อหา ตัวแปรตน คือ เว็บไซตสมุนไพรบําบัดโรคเร้ือรัง ดวยสื่อ อินโฟกราฟก โดยในเว็บไซตจะมีเนื้อหา

สมุนไพร คือ ลักษณะของสมุนไพร วิธีการรับประทาน และสรรพคุณของสมุนไพร สวนตัวแปรตาม คือ การประเมิน

ประสิทธิภาพเว็บไซต มีการวัดคาผูเขาชมจาก google analytics, index และคําคนใน google และแบบประเมินความพึง

พอใจเว็บไซตสมุนไพรบําบัดโรคเร้ือรัง 

3. ทฤษฎีที่เกี่ยวของ  

 โรคเร้ือรังเปนกลุมโรคที่ไมติดตอเร้ือรัง ไมมีการติดเชื้อหรือแพรกระจายของโรค และเปนโรคที่รักษาไมหาย การรักษา

เปนเพียงการพยุงไมใหสูญเสียการทํางานของรางกายมากข้ึน เชน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต โรคหัวใจ โรคไตเร้ืองรัง      

โรคอวน เปนตน  การเกิดโรคเร้ือรังเกิดจากความเสื่อมตามวัยที่เพิ่มข้ึน ถาผูปวยโรคเร้ือรังมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ภายหลังการเจ็บปวยที่เหมาะสมจะสามารถชวยลดความรุนแรงของโรคและทําใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตทีดีข้ึนได (สุปรียา เสียง

ดัง, 2560) 

 อินโฟกราฟก การนําขอมูลหรือความรูมาสรุป ที่เขาใจยากหรือซับซอนใหมีลักษณะที่เขาใจไดงายข้ึน อานไดงายข้ึน ให

อยูในรูปแบบเปนตัวหนังสือหรือสื่อรูปภาพที่เขาใจงาย สามารถสื่อใหผูมาชมเขาใจความหมายโดยไมจําเปนตองใหผูนําเสนอ

มาชวยขยายความ และใสขอความที่กะทัดรัด เขาใจงายความหมายและตัวหนังสือไมเยอะจนเกินไป ถาใสตัวหนังสือเยอะ

จนเกินไปจะทําใหเกิดอาการเบื่อหนายหรือไมนาอาน และควรใสสีสันที่สวยงามไมแสบตาจนเกินไป ใชสีที่ดูแลวสบายตา

นาสนใจ  (จงรัก เทศนา, 2556) 

 สมุนไพร เปนพืชที่นํามารักษาโรค หรือเสริมสุขภาพ สมุนไพรกําเนิดมาจากธรรมชาติมีความสําคัญตอมนุษย 

โดยเฉพาะทางสุขภาพ มีการปลูกสมุนไพรที่หลากหลาย สมุนไพรบางชนิดก็หาไดงาย และราคาถูก สมุนไพรที่หลายคนรูจัก

อยางเชนดอกเกกฮวย ขิง กระเจี๊ยบแดง ใบเตย ใบบัวบก หาไดงายและสามารถทําดื่มเองไดที่บาน การนํามารักษาอาการปวย

และนํามาใชงายและปลอดภัยตอสุขภาพ สมุนไพรมีสรรพคุณมากมาย  ในการรักษาโรคหรืออาการเจ็บปวยของรางกาย  

(ยุพาวดี ฐานขันแกว, 2559) 

4. วิธีดําเนินการวิจัย  

 การพัฒนาเว็บไซตสมุนไพรบําบัดโรคเร้ือรัง ดวยสื่อ อินโฟกราฟก มีวิธีดําเนินงานของวัฎจักรการพัฒนาระบบงาน 

(Systems Development Life Cycle: SDLC)  โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

4.1 การวางแผน (Planning) 

 ผูจัดทําโครงการไดทําการพัฒนาเว็บไซตสมุนไพรบําบัดโรคเร้ือรัง ดวยสื่ออินโฟกราฟกโดยการนําเสนอเนื้อหาเร่ือง

สมุนไพรบําบัดโรคเร้ือรัง ทําใหเว็บไซตนาสนใจมากยิ่งข้ึน ทั้งนี้จะเผยแพรผานทางเครือขายสังคมออนไลน เพื่อใหการเผยแพร

ในดานเนื้อหาของสมุนไพรมีนาสนใจมากยิ่งข้ึน 

4.2 วิเคราะหระบบ (Analysis) 

 4.2.1 การนําเสนอรูปแบบของเว็บไซต  โดยการออกแบบสื่ออินโฟกราฟกโดยการใช Microsoft PowerPoint 

จากนั้นใชอัลบั้ม ผานโปรแกรมเสริมสําหรับเวิรดเพรส  Elvira Gallery เพื่อนําเสนอภาพบนเว็บไซต สวนของเนื้อหา มี

รายละเอียดเหมือนกัน ไดแก สมุนไพรบําบัดโรคเร้ือรัง  

 

 

 



 

 

 4.2.2 กระบวนการและวธิีการเปรียบเทียบประสทิธิภาพของเวบ็ไซต 

 เก็บบันทึกผลการเขาชมเว็บไซต โดยใช (Google Analytics) คือ เคร่ืองมือวิเคราะหและเก็บขอมูลเชิงสถิติ

ของผูเขาเว็บไซต เปนเคร่ืองมือใหใชฟรีของ Google ที่ชวยในการเก็บขอมูลผูเขาเยี่ยมชมเว็บไซต เพื่อที่จะนําขอมูลที่ไดไป

วิเคราะหปรับปรุงในสวนงานตางๆ 

  4.2.3 เคร่ือมือที่ใชในการประเมินและเกณฑการประเมินความพึงพอใจ 

  - การใชงานเว็บไซตสมุนไพรบําบัด โรคเร้ือรัง ดวยสื่อ อินโฟกราฟก 

4.3 การออกแบบ (Design) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 แผนภาพคอนแท็กซ (Context Diagram) 

 - ผูดูแลเว็บไซต ทําการเขาสูระบบเพื่อทําการเพิ่มขอมูล ลบและแกไขขอมูลตางๆ จัดการทําตามที่ตองการ 

 - ผูใชทั่วไป สามารถที่จะเขาชมหนาเว็บไซต สามารถที่จะคนหาขอมูลสมุนไพรและรายละเอียดตางๆ ของสมุนไพร 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3  การออกแบบหนาเว็บไซต 

 การออกแบบโครงสรางของเว็บไซตสมุนไพรบําบัดโรคเร้ือรัง ดานอินโฟกราฟก จะมีเนื้อหาทีเก่ียวกับโรคเร้ือรัง จะจัดทํา

เนื้อหาตามตอไปนี้  จะมีเนื้อหาเก่ียวกับโรค ก็จะแบงออกเปน 3 สวน ไดแก สาเหตุของการเกิดโรค วิธีการปองกัน            

……………….……………….……………….…… 
……………….……………….……………….…… 

 

1. สวนหัวเว็บไซต 

3. รูปภาพ 
4. เน้ือหา 

5. หมวดหมู 

6. สวนทาย 

2. สวนเมนู 

รายละเอียดขอมูลเก่ียวกับโรคตางๆ 

User Name / Password 

สถิติผูเขาใชงาน 

รายละเอียดขอมูลวิธีการรับประทาน 

รายละเอียดขอมูลลักษณะของสมุนไพร 

รายละเอียดขอมูลสรรพคุณของสมุนไพร 

รายละเอียดขอมูลวิธีการรับประทาน 

รายละเอียดขอมูลลักษณะของสมุนไพร 

  

เว็บไซตสมนุไพรบําบัด

โรคเร้ือรัง ดวยสื่อ 

อินโฟกราฟก 

ผูดูแลเว็บไซต 
ขอมูลลักษณะของสมุนไพร 

ขอมูลวิธีการรับประทาน 
ขอมูลสรรพคุณของสมุนไพร 

ขอมูลความรูเก่ียวกับโรคตางๆ ผูใชงาน 

เว็บไซต 

คนหาชื่อสมุนไพร 

คนหาสรรพคุณสมุนไพร 

รายละเอียดขอมูลเก่ียวกับโรคตางๆ 

รายละเอียดขอมูลสรรพคุณของสมุนไพร 



 

 

และสมุนไพรที่ใช และจะแบงสมุนไพรออกไปอีกเชนเดียวกัน วามีสมุนไรอะไรบาง มีหัวขอของสมุนไพรที่แบงออกไปก็มี 3 

สวนเชนกัน คือ ลักษณะของสมุนไพร วิธีการรับประทาน และสรรพคุณของสมุนไพร เปนตน  

4.4 การนําไปใช (Implementation) 

 การพัฒนาระบบ เปนขันตอนการเขียนบทความ/โพสใหเขาไปจัดการในโปรแกรม มีการจัดการเนื้อหาในเว็บไซต

แบบออนไลน (WordPress) คียเวิรดที่ใชในการทดสอบ 1. ชื่อเร่ือง ชื่อเร่ือง (Title) กําหนดชื่อเร่ืองที่จะทําการเผยแพร             

2. หัวขอเร่ืองเนื้อหา (Heading) จะใสคา คําคนหาเก่ียวกับตัวเสนอสมุนไพร ทั้ง 3 สวน  3. รูปภาพ (Image) ที่นําเสนอ 3 รูป 

4. เลือกหมวดหมู 5. ใสคียเวิรดที่คนหา 1)*ลักษณะของหญาหนวดแมว 2)*ลักษณะของมะเขือเทศที่นารู 3)* สรรพคุณของ

ชะมดตน 6. ชื่อเร่ือง (ใสชื่อสมุนไพร) 7. รายละเอียดของเนื้อหาพอสังเขป  

4.5 การบํารุงรักษา (Maintenance) 

   การรักษาจะเกิดข้ึนตลอดเวลาในการดําเนินงานใหอัพเดชขอมูลเนื้อหาอยูเสมอ ปรับรูปภาพใหเหมาะกับเว็บไซต

ของเรา  ใหมีความกระชับเขาใจงายและมีความคมชัดของรูปภาพ 

5. ผลและวิจารณ 

 งานวิจยันี้เปนการพัฒนาการใชงานเว็บไซตสมุนไพรบําบัดโรคเร้ือรัง ดวยสื่อ อินโฟกราฟก ซ่ึงสามารถนําเสนองานไดดังนี้ 

 5.1  ผลการพัฒนาเว็บไซต 

  

  

 

 

 

 

  

ภาพที่ 4  เว็บไซตสมุนไพรบําบดัโรคเร้ือรังดวยสื่ออินโฟกราฟก 

เว็บไซตสมุนไพรบําบัดโรคเร้ือรัง ดวยสื่อ อินโฟกราฟก ไดสรางอินโฟกราฟกจํานวน 600 ภาพ จํานวน 200 โพส          

ภายในเว็บไซตจะแบงออกเปน 3 สวน สาเหตุของการเกิดโรค วิธีการปองกัน และสมุนไพรที่ใช จะแบงสมุนไพรออกไป       

วามีสมุนไพรอะไรบาง จะมีหัวขอของสมุนไพร คือ ลักษณะของสมุนไพร วิธีการรับประทาน และสรรพคุณของสมุนไพร       

ซ่ึงสามารถใชงานไดจริงและใหขอมูลของสมุนไพรของแตละชนิดไดอยางครบใหแกผูที่สนใจสมุนไพร และยังมีภาพอินโฟ

กราฟกที่ใชในการอธิบายเนื้อหาของสมุนไพรใหมีขอความที่กระซับไดใจความทําใหผูอานมีความเขาใจมากยิ่งข้ึน สอดคลอง

กับงานวิจัยของ (สุกัญญา เล็กจินดา, 2559) พัฒนาสื่ออินโฟกราฟกในการ ประชาสัมพันธเว็บไซตสินคาชุมชนบานปาละอู 

และประเมินผลสื่อ อินโฟกราฟกผานสื่อสังคมออนไลน โดยมีการพัฒนาเว็บไซต ควบคูกับการทําสื่ออินโฟกราฟกและนําไป

ประชาสัมพันธผาน ชองทางสังคมออนไลน  

 



 

 

 5.2  ผลการประเมินประสิทธิภาพการเขาชมเว็บไซตสมุนไพรบําบัดโรคเร้ือรัง จาก Google Analytics 

 

 

  

  

 

 

 

 

ภาพที่ 5 แสดงผงการวัดประสทิธิภาพการใชงานเวบ็ไซต จาก Google Analytics 

 คาสถิติของเว็บไซตสมุนไพรบําบัดโรคเร้ือรัง ดวยสื่อ อินโฟกราฟก โดยใชโปรแกรม Google Analytic เพื่อ

ติดตาม พฤติกรรมผูใชงานในเว็บไซตหลัก และเว็บไซตซับโดเมน ซึ่งเก็บขอมูล ตั้งแตวันที่ วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึง 19 

เมษายน 2562 โดยเว็บไซต thaiherbshuahin.com มีผูเขาใช ทั้งหมด 465 คน มีจํานวนการเปดหนาทั้งหมด 6,966 คร้ัง      

มีระยะเวลาในการอาน 00:04:53 นาที  ตอหนา อัตราตีกลับ 1.96 และผูเขาใชคงที่ทั้งหมด 465 คน สอดคลองกับงานวิจัย  ( 

อรปรียา คําแพง,2560 ) พฤติกรรมของผูใชงาน ประชากรที่ใชในการวิจัยไดแก ผูใชงานเว็บไซตมหาวิทยาลัย ราชภัฏ

กําแพงเพชร โดยใช Google Analytics ซึ่งใชเปนเคร่ืองมือในการวิเคราะห และ เก็บสถิติเก่ียวกับพฤติกรรมของคนที่เขา

เยี่ยมชมเว็บไซต 

 5.3  ผลการกูเกิลอินเด็ก ( Google Index) 

    

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 แสดงหนาอินเด็กเว็บไซต thaiherbshuahin.com  

 ผลการวัดประสิทธิภาพจาก Google Index  หมายถึง การที่สไปเดอร (Spider) ของเสริชเอ็นจิ้นกูเกิล เขามายังเว็บเพจ

เพื่อรวบรวมขอมูลเก่ียวกับเว็บไซต แลวทําการสําเนาไปเก็บไวในเซอรเวอรของเสริซเอ็นจิ้น Google โดยทําการจัดดัชนีแคช

เหลานี้ไว เพื่อทําการคัดกรองอีกคร้ัง กอนที่จะใชในการแสดงผลบนหนาการคนหาของ Google  ถาหากเว็บไซตใดที่ไมมี

ขอมูลอยูในฐานขอมูลของเสริชเอ็นจิน แลวก็จะไมมีโอกาสปรากฏในการคนหาของเสริชเอ็นจิน ทําใหเว็บไซตนั้นไมมีผูเขาชม



 

 

จากเสริซเอ็นจิน อีกทั้งผลการ Google index ข้ึนอยูกับเนื้อหาของเว็บไซตมีคุณภาพ โดยเนื้อหาตองสดใส มีการปรับปรุง

อยางตอเนื่อง  โดยเว็บไซตเว็บไซตสมุนไพรบําบัดโรคเร้ือรัง ดวยสื่อ อินโฟกราฟก คือ thaiherbshuahin.com มีดัชนีกูเกิล 

(Google Index) ทั้งหมด 743 รายการ  ซึ่งเก็บขอมูลของวันที่ 19 เมษายน 2562  สอดคลองกับงานวิจัยของ ( นารีรัตน โส

ติถิมานนท ,2556) การเลือกใชคําสําคัญ สวนที่ตองมีกระบวนการคนหาและเลือกคําสําคัญที่เหมาะกับเว็บไซต เพื่อคนหาคําที

ติดอันดับของ google  เพื่อดูผลลัพธวามีจํานวนของคําที่คนพบเทาใด 

 5.3  ผลการประเมินความพึงพอใจผูใชงานเว็บไซต สมุนไพรบําบัดโรคเร้ือรัง ดวยสื่อ อินโฟกราฟก   

 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงขอเดียว ไดแก เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน ดังนี้ 

 ผลการประเมินความพึงพอใจ พบวา ผูใชเว็บไซตสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 271 คน คิดเปนรอยละ 67.8  

ดานอายุ อยูในชวง อายุ 21-30 ป จํานวน 353 คน คิดเปนรอยละ 88.3 ดานสถานภาพ โสด จํานวน 365 คน คิดเปนรอยละ 

91.3 ดานระดับการศึกษา ปริญญาตรี จํานวน 330 คน คิดเปนรอยละ 82.5 ดานอาชีพ มีอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 

305 คน คิดเปนรอยละ 76.3 ดานเงินเดือน สวนใหญ 10,001-20,000 บาท จํานวน 176 คน คิดเปนรอยละ 44.8 เงินเดือน      

ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท จํานวน 172 คน คิดเปนรอยละ 43.0  

ตารางที่ 1 ผลแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลความพึงพอใจในการใชงานของเว็บไซต 

หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย( x ) (S.D.) ระดับความพึงพอใจ 

1.  ดานรูปแบบในการสื่อสารผานสื่ออินโฟกราฟก  4.79 0.21 มากที่สดุ 

2.  ดานสวนติดตอผูใชงานของเวบ็ไซต   4.46 0.23 มาก 

3.  ดานประสบการณการใชงานของเว็บไซต        4.78 0.24 มากที่สุด 

รวม 4..58 0.23 มากที่สุด 

 จากตารางที่ 2 ผลความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม ดานรูปแบบในการสื่อสารผานสื่ออินโฟกราฟก ดานสวนติดตอ

ผูใชงานของเว็บไซต และดานประสบการณการใชงานของเว็บไซต ซึ่งมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดในภาพรวม  สรุปไดวา 

การใชงานเว็บไซตสมุนไพรบําบัดโรคเร้ือรัง ดวยสื่อ อินโฟกราฟก ทําใหผูใชสามารถเขาใจเนื้อหาไดงายและมีความนาสนใจ

มากข้ึน   

6. สรุปผล  

 ผลที่ไดจากการพัฒนาเว็บไซตสมุนไพรบําบัดโรคเร้ือรัง ดวยสื่อ อินโฟกราฟก คณะผูวิจัยไดใชโปรแกรม เวิรดเพรส         

ในการพัฒนาเว็บไซต thaiherbshuahin.com ซึ่งสามารถใชงานไดจริงและสามารถใหขอมูลของสมุนไพรที่มีทั้งเนื้อหา      

และรูปภาพเก่ียวกับสมุนไพร ซึ่งไดแบงหัวขอเปน ลักษณะของสมุนไพร วิธีการรับประทานสมุนไพร สรรพคุณของสมุนไพร 

ทําใหผูใชงานเว็บไซตสามารถเขามาศึกษาสมุนไพรบําบัดโรคเร้ือรัง ในรูปแบบอินโฟกราฟก 

 ประสิทธิภาพการเขาใชงานเว็บไซตประชาสัมพันธสมุนไพรบําบัดโรคเร้ือรัง มีประสิทธิภาพในการเขาชมเว็บไซต     

เปนจํานวนมาก จึงทําใหมีผูที่เขามาใชเว็บไซต จํานวนหนาที่มีการเปดเปนจํานวนมาก มีอัตราการตีกลับที่นอย สงผลวา

เว็บไซตนี้มีผูเขาใชงานมีความสนใจในเนื้อหาของเว็บไซต จึงทําใหอยากกลับเขามาอานเนื้อหาในเว็บไซตอีกและออยากกลับ



 

 

เขามาใชงานเว็บไซตอีกคร้ัง ผลการประเมินจากการจัดเก็บขอมูล (Index) มีดัชนีผลการคนหาที่สงผลใหเว็บไซตมีคุณภาพ   

ชวยใหผูอานไดอาน คนหาขอมูล แหลงขอมูลไดตามตองการและรวดเร็วข้ึน 

 ความพึงพอใจของผูใชงานที่มีตอการใชงานเว็บไซตสมุนไพรบําบัดโรคเร้ือรัง ดวยสื่อ อินโฟกราฟก  โดยรวมไดรับความ

พอใจอยูในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานรูปแบบในการสื่อสารผานสื่ออินโฟกราฟกและดานประสบการณ
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