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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) การพัฒนาเว็บไซตสมุนไพรบรรเทาโรคไมติดตอในรูปแบบอินโฟกราฟก 2) ประเมิน

ประสิทธิภาพของเว็บไซตสมุนไพรบรรเทาโรคไมติดตอ  โดยมีเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ เว็บไซต  โปรแกรมติดตามสถิติ

เว็บไซต  ประชากรกลุมตัวอยาง คือ ผูใชอินเทอรเน็ต โดยสุมตัวอยางแบบสอบถามออนไลน จํานวน 400 คน การวิเคราะห

ขอมูลโดยการใชสถิติ คือ คาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนั้น ผลวิจัยพบวา 1)การพัฒนาเว็บไซต

สมุนไพรบรรเทาโรคไมติดตอ คือ herbhuahin.com ซึ่งมีขอมูลเก่ียวกับลักษณะสมุนไพร สรรพคุณ วิธีรับประทาน โดยทํา

เปนรูปแบบอินโฟกราฟก จํานวน 384 อินโฟกราฟก 2) ผลการวัดประสิทธิภาพจากผูเขาชมเว็บไซต โดยมีผูเขาชมทั้งหมด 

804 คน จํานวนหนาที่มีการเปด 8,063 คร้ัง   ผลการ Google index เว็บไซตมีขอมูลในฐานขอมูลกูเกิลจํานวน 678 รายการ 

และผลการประเมินประสิทธิจากการทดสอบทําการสืบคนขอมูลเก่ียวเว็บไซตสมุนไพรบรรเทาโรคไมติดตอ ทําใหเว็บไซตติด

หนา 1 ของ เสริรซเอ็นจินกูเกิลแสดงผลการคนหา คิดเปนรอยละ 100 จากการทดสอบ 10 คียเวิรด  สรุปไดวาเว็บไซต

สามารถใชงานไดจริงและรูปภาพอินโฟกราฟกสามารถเขาถึงเนื้อหาและขอมูลสําคัญที่เขาใจงาย มีรูปภาพ สีสันนาสนใจ และ 

ทําใหเว็บไซตมีโอกาสเพิ่มจํานวนผูเขาชมมากข้ึน เนื่องจากติดอันดับของผลการคนหากูเก้ิล 

คําสําคัญ: การพัฒนาเว็บไซต  สมุนไพรโรคไมติดตอ  อินโฟกราฟก   

Abstract 

This research was objectives. 1) to the development of website herbs relieves non-communicable 

diseases using the infographic. 2) to evaluate the efficiency of website herbal relieves non-communicable 

conditions.  The instruments used in this study were:  website, questionnaire. Nevertheless, population 

and sample that internet users sampling online surveys were 400 people. The statistics used for analyzing 

the data were frequency, percentage, mean, standard deviation. Consequently, the result found that 1 )  

the website development website herbs relieve non-communicable diseases was herbhuahin.com. It was 

infographic about what is herbs relieves non-communicable from 384 Infographics 2) the effectiveness of 

the website visitors of 804 users. Moreover, the total number of page views 8,063 sessions.  Moreover, 

678 results for  Google index on a website and testing the website using keyword about herbs relieved 

non-communicable website then Google search engine ranking on Page 1 from 100%  for ten keywords. 
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Consequently, the website was usable and accessible to usability. Also, more opportunities to increase 

the number of visitors to the website because Google ranked on page search results.  

Keywords:  website development, Herb of non-communicable diseases., Infographics 

1. ที่มาและความสําคัญ  

สมุนไพรโรคไมติดตอมีสมุนไพรที่สามารถรักษาโรคไมติดตอไดหลากหลายชนิดจัดเปนยาแผนโบราณที่สามารถรักษา

โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคไต และโรคปอด เปนสาเหตุอันดับตนๆ ของการเสียชีวิตใน

ประเทศไทย แตการคนหาสมุนไพรที่สามารถรักษาโรคที่ตรงกับผูปวยโรคตางๆนั้นเปนไปไดยาก บางชนิดมีแตสรรพคุณแตไม

มีวิธีการรับประทานหรือวิธีการทํา และสมุนไพรบางชนิดบางสวนของลําตนมีพิษนําเอามาใชไมได สมุนไพรสวนใหญไมมี

เว็บไซตหรือการเผยแพรเก่ียวกับสมุนไพรโรคไมติดตอ สวนมากมักจะมีขอมูลอยูในหนังสือทําใหการคนควาอานทําไดลําบาก 

การพัฒนาเว็บไซต คือ การสรางเว็บไซตหรือการออกแบบดานเนื้อหาของเว็บไซตสําหรับการใชงานบนอุปกรณตางๆ 

การใหความสําคัญกับรูปแบบเว็บไซตการนําเสนอทั้งทางดานเนื้อหา และองคประกอบตางๆ ในเว็บไซตที่ทันสมัย ใชงาย ยัง

ชวยใหเว็บไซตเปนสื่อประชาสัมพันธที่เสริมสรางภาพลักษณ ซึ่งเว็บไซตยังมีเนื้อหาจํานวนมากไมคอยมีจุดเดนเร่ืองรูปภาพ

หรือเนื้อหาที่สําคัญ สีสันที่ไมนาสนใจ 

อินโฟกราฟก เปนขอมูลเชิงภาพ ภาษาหรือกราฟก องคความรูตางๆ ขอมูลทางสถิติ ตัวเลข ฯลฯ เพื่อใหผูรับสาร

สามารถเขาใจขอมูลที่ตองการสื่อสารที่มีมากมายไดงาย (ชลิดา รัชตะพงศธร,2559) ดวยเหตุนี้ “อินโฟกราฟก” จึงเปน

แนวทางหนึ่งในการจัดการกับขอมูลตัวเลข ตัวอักษร ที่มีความซับซอนหลากหลายใหกลายมาเปนภาพกราฟกที่สวยงามเขาใจ

งายเปนขอมูลภาพ มีสีสันสวยงาม ที่มีความนาสนใจและงายตอการสื่อสารกับบุคคลทั่วไป  

 ดังนั้นทางคณะผูจัดทําวิจัยจึงเลง็เห็นวาสื่ออินโฟกราฟกสามารถนํามาแกปญหาดานเนือ้หาและขอมูลของสมุนไพรที่

มีเนื้อหาขอมูลจํานวนมากใหเปนรูปภาพที่เขาใจงายและเขาถึงทุกเพศทุกวัย โดยการนําเสนอดวยสื่ออินโฟกราฟก เพื่อทําให

เนื้อหามีความนาสนใจและเปนชองทางประชาสัมพนัธสมนุไพรบรรเทาโรคไมติดตอทาํใหเปนทีรู่จักมากข้ึน 

2. วัตถุประสงค  

1) การพัฒนาเว็บไซตสมุนไพรบรรเทาโรคไมติดตอในรูปแบบอินโฟกราฟก 

2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของเว็บไซตสมุนไพรบรรเทาโรคไมติดตอในรูปแบบอินโฟกราฟก 

3) เพื่อประเมินความพึงพอใจผูใชเว็บไซตสมุนไพรบรรเทาโรคไมติดตอในรูปแบบอินโฟกราฟก 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดงานวจิัย 

 

 

การพัฒนาเว็บไซตสมุนไพร 

บรรเทาโรคไมติดตอ 

- ประเมินประสิทธิภาพเว็บไซตจากการเขาชมเว็บ 

- ประเมินความพึงพอใจผูใชงานเว็บไซต 

 



 

 

ชอบเขตดานเน้ือหา 

ตัวแปรตนจะมีเวบ็ไซต ทําสื่ออินโฟกราฟก  เว็บไซตก็มีเนื้อหาสมุนไพรใชขอมูลทัง้หมด 3 Head คือ ลักษณะ

สมุนไพร สรรพคุณสมุนไพร และวิธีการรับทานสมนุไพร มีการเผยแพรทางโซเชียลทางเฟซบุก  

ตัวแปรตามก็จะมีการประเมินประสิทธิภาพเวบ็ไซต มีการวัดคาผูเขาชมจาก Google analytics ,index และคําคน

ใน Google และความพึงพอใจของแบบสอบถาม 

3. ทฤษฎีที่เกี่ยวของ  

3.1 อินโฟกราฟก เทคนิคการออกแบบกราฟก การเวอรชัวไลซ (Visualize) ขอมูลและความคิด ซึ่งเปนการอธิบาย

ขอมูลที่มีความซับซอนไปสูกลุมผูรับสารในรูปแบบที่สามารถบริโภคหรือเขาใจไดงายและรวดเร็ว การสื่อสารดวยภาพหรือ

กราฟกที่บงชี้ถึงขอมูล ไดแก ขอมูลเชิงสถิติ ความรู การสื่อสารการตลาด และการประชาสัมพันธ เปนตน อินโฟกราฟกเปน

การแสดงขอมูลหรือความรูที่ผานการสรุปยอแลวเปนแผนภาพ คือ การแปลงขอความ (Text) ใหเปนขอความภาพ (Visual 

Image) โดยการกําหนดการออกแบบและสงเสริมการสื่อสารดวยลักษณรวมกับขอมูลที่เปนตัวอักษร เพื่อใหผูรับสารสามารถ

เขาใจขอมูลไดรวดเร็ว โดยการใชรูปแบบที่เขาใจงายและมีเหตุผล (KAI, W. ,2013.) 

3.2 โรคไมติดตอ เปนปญหาที่สําคัญตอสุขภาพของผูคนในปจจุบันมากข้ึนทุกๆป อันเนื่องมาจากพฤติกรรมสุขภาพที่

ไมเหมาะสม เรงรีบไดแก รับประทานอาหารหวาน มัน เค็มมากเกินไปรับประทานผักผลไมนอยเกินไป มีการเคลื่อนไหวราย

กายออกกําลังกายนอย การบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ภาวะเครียด การพักผอนที่ไมเพียงพอ (โครงการการปองกันและ

ควบคุมโรคไมติดตอ,2560) 

3.3 สมุนไพร เปนพืชชนิดหนึ่งที่มีลักษณะแบบสมุนไพรเดี่ยวและชนิดที่ปรุงเปนตํารับยา มาใชรักษาอาการเจ็บปวย

ข้ันพื้นฐานเพื่อทดแทนยาแผนปจจุบันอยางไดผลลัพธในทางที่ดี สมุนไพรบางชนิดหาไดงายและราคาถูก (รุจิจันทร วิชิวา

นิเวศน,2556) แตถาหากใชสมุนไพรซึ่งเปนทรัพยากรที่สามารถหาไดในประเทศ มีอยูในแตละทองถ่ินของตนเอง จะลดมูลคา

การนําเขาของยาได (สุมณฑา กอแกว,2560) และทําใหความนิยมในการใชสมุนไพรเพื่อสุขภาพมีแนวโนมสูงข้ึนอยางรวดเร็ว 

ทําใหกระแสความตองการสมุนไพรมีมากโดยองคการอนามัยโลกคาดวาปจจุบันมูลคาของผลิตภัณฑสมุนไพรในตลาดโลกมี

มูลคาสูงถึงปละ 4.4 ลานลานบาท และยังคงมีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่อง (สุภาภรณ สาชาติ,2558) 

4. วิธีดําเนินการวิจัย  

4.1 การวางแผนโครงงาน (Planning) 

การพัฒนาเว็บไซตประชาสัมพันธสมุนไพรบรรเทาโรคไมติดตอโดยใช Infographic คณะผูวิจัยไดใชหลักการพัฒนา

สารสนเทศ SDLC โดยมีข้ันตอนถึงปญหาสาเหตุของสมุนไพรบรรเทาโรคไมติดตอที่ไมมีแหลงประชาสัมพันธและขอมูลตางที่

นาสนใจ ซึ่งมาจากสาเหตุดังนี้ 

1) สมุนไพรบางชนิดยังไมเปนที่รูจักแกผูคนมากนัก 

2) สื่อประชาสัมพันธในปจจุบันที่ใชมีความหลากหลายจึงทําเว็บไซตข้ึนมาอีกชองทางหนึ่งเพื่อประชาสัมพันธในโลก

ออนไลนใหอยางกวางขวาง 

จากสาเหตุดังกลาว ทําใหคณะผูจัดทํางานวิจัยมีแนวคิดที่จะชวยสงเสริมการประชาสัมพันธสมุนไพรบรรเทาโรคไมติดตอ

ดวยการสรางเว็บไซตข้ึนมาเพื่อเปนสื่อกลางในการเผยแพรขอมูล โดยจัดทําเว็บไซตในรูปแบบอินโฟกราฟก โดยจะมีการ

ประชาสัมพันธผานทางสือ่ออนไลนตางๆ 



 

 

4.2 การวิเคราะห (Analysis) 

ในข้ันตอนการวิเคราะหระบบผูวิจัยไดทําการวิเคราะหตามหัวขอดังตอไปนี้ วิเคราะหรูปแบบของการพัฒนาเว็บไซต

การประชาสัมพันธ 

ตารางที่ 1 วิเคราะหเนื้อหาในเว็บไซต 

เว็บไซตสมนุไพรบรรเทาโรคไมติดตอ รูปแบบการนําเสนอ 

ขอมูลโรคไมติดตอและสมุนไพร 

-ลักษณะสมุนไพร 

-สรรพคุณสมุนไพร 

-วิธีการรับประทานสมุนไพร 

แตละwebมีcontentที่แตกตางกัน 

4.3 การออกแบบ (Design) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 แสดง context diagram 

  

 แสดงแผนผังภาพรวมของเว็บไซต ผูวิจัยไดออกแบบพัฒนาเว็บไซตข้ึนมาโดยใชชื่อเว็บไซตherbhuahin.com เพื่อใช

เปนสื่อกลางในการประชาสมัพันธสมุนไพรบรรเทาโรคไมติดตอ 

      เยี่ยมชมเน้ือหาเว็บไซต       จัดการขอมูลเน้ือหา

 

      จัดการรูปแบบสื่ออินโฟ

 

ผูดูแล

เว็บไซต 

      ผูรับชมสื่ออินโฟกราฟก 

      เน้ือหาในเว็บไซต 

      สื่ออินโฟกราฟก 

เว็บไซตสมุนไพร

บรรเทาโรคไม

ติดตอ 

      รายงานเน้ือหาใน

 

      เน้ือหาท่ีเผยแพร 

เพ่ิม ลบ แกไข 



 

 

 ซึ่งในสวนของผูดูแลเว็บไซต จะสามารถเพิ่ม ลบ แกไข ไดทุกสวนที่อยูภายในเว็บไซตและในสวนของผูใชงานจะ

สามารถอานขอมูล ที่เผยแพรในเว็บไซตได แตไมสามารถเพิ่ม ลบ แกไข อะไรในเว็บไซตได 

 1) ออกแบบและกําหนดลักษณะรูปแบบที่จะนําเสนอทั้ง 2 รูปแบบ ดังรูปที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 แผนผังเว็บไซต  

 จากรูปที่  2 แสดงแผนผังภาพรวมของเว็บไซต  ผู วิจัยไดออกแบบพัฒนาเว็บไซต ข้ึนมาโดยใชชื่อเว็บไซต 

www.herbhuahin.com เพื่อใชเปนสื่อกลางในการประชาสัมพันธสมุนไพรบรรเทาโรคไมติดตอ 

 ซึ่งในสวนของผูดูแลเว็บไซต จะสามารถเพิ่ม ลบ แกไข ไดทุกสวนที่อยูภายในเว็บไซตและในสวนของผูใชงานจะ

สามารถอานขอมูล ที่เผยแพรในเว็บไซตได แตไมสามารถเพิ่ม ลบ แกไข อะไรในเว็บไซตได 

4.4 การพัฒนาระบบ 

ทําการพัฒนาเว็บไซตโดยใชโปรแกรม Word Press ในการสรางเว็บไซต โดยนําขอมูลของสมุนไพรมาทํา

การเผยแพรผานโปรแกรม Word Press โดยมีการตั้งคาขอมูลของแตละโพสมีดังนี้ 

  1. กําหนดชื่อเร่ืองที่จะทําการเผยแพร 

  2. นําเนื้อหาของลักษณะสมุนไพรมาทําการกําหนด Heading ที่1 

  3. นําเนื้อหาของสรรพคุฯสมุนไพรมาทําการกําหนด Heading ที่2 

  4. นําเนื้อหาของวิธีรับประทานสมุนไพรมาทําการกําหนด Heading ที่3 

  5. ใสรูปภาพที่เก่ียวของกับเนื้อหา 

  6.ใสรูปภาพอินโฟกราฟก 

  7. กําหนดหมวดหมูที่เก่ียวของกับเนื้อหา 

8. กําหนดปายกํากับ หรือ Tag ของคียเวิรดสําหรับคําคนหา 

  9. กําหนด Title ของเนื้อหา 

  10. กําหนดคําอธิบายของเนื้อหา 

11. ใสรูปภาพประจําตัวของสมุนไพร 

4.5 การนําไปใช (Implementation) 

 1.สวนหัวเว็บไซต 

2. เมน ู

3. รูปภาพ 

4. เนื้อหา 

5. หมวดหมู 



 

 

  4.5.1 การติดตั้ง WordPress เปนเคร่ืองมือสรางเว็บไซต ที่อํานวยความสะดวกใหกับผูใชงานที่ไมมีความรู 

ความชํานาญเร่ืองภาษา HTML มากนัก และใชการทํางานผานเคร่ือง Server บนเว็บโฮสติง้ เมื่อติดตั้ง WordPerss เสร็จเรา

ก็จะนําขอมูลที่เราเตรียมมา มาพัฒนาตอเปนเว็บไซต 

  4.5.2. การประชาสัมพันธ ในข้ันตอนการประชาสัมพันธเว็บไซต  herbhuahin.com ดวยอินโฟกราฟก 

ผานทางโซเชียลเน็ตเวิรค Facebook Fan page โดยเปนชองทางการประชาสัมพันธ จะมีการลิงค ไปยังเว็บไซตกลางทีใ่ชใน

การเผยแพรขอมูล 

4.6 การบํารุงรักษา (Maintenance) ทําการอัพเดทขอมูลใหมหรืออัพเดทสมุนไพรใหมและทําการประชาสัมพันธอยู

สม่ําเสมอ 

5. ผลและวิจารณ 

 5.1 การพัฒนาเว็บไซตสมุนไพรบรรเทาโรคไมติดตอโดยใช Info graphic 

 

 
 

รูปที่ 4 ขอมูลในเว็บไซต www.herbhuahin.com และการแชรและโปรโมท 

เว็บไซตสมุนไพรบรรเทาโรคไมติดตอ สรางอินโฟกราฟกจํานวน 384 อินโฟกราฟก และมีจํานวนโพสต128 โพสต 

สามารถใชงานไดจริงและสามารถใหขอมูลของสมุนไพรแตละชนิดไดครบ เชน ลักษณะ สรรพคุณ และวิธีการทําหรือ

http://www.herbhuahin.com/


 

 

รับประทาน ใหแกผูที่สนใจตัวสมุนไพร และยังมีภาพอินโฟกราฟกประกอบเนื้อหาแตละหัวขอมีประสิทธิภาพทําใหเขาใจงาย

ยิ่งข้ึน สอดคลองกับผลการวิจัย (ฐานิดา ทองมาแกว,2560)การประชาสัมพันธเว็บไซตแบกเปเที่ยวปาละลูดวยอินโพกราฟก มี

การแบงหมวดหมูอยางชัดเจนเก่ียวกับการทองเที่ยวโดยใชภาพอินโฟกราฟกเปนภาพประกอบเพื่อใหเขาใจในการสื่อ

ความหมายมากยิ่งข้ึน  

5.2 การประเมินประสิทธิภาพการเขาชมเว็บไซตสมุนไพรบรรเทาโรคไมติดตอโดยใช Info graphic ทําการศึกษาการ

ประเมินผลจาก Google analytics  

รูปที่ 5 แสดงผลการวัดประสิทธิภาพการใชงานเว็บไซต herbhuahin.com จาก Google Analytics 

คาสถิติของเว็บไซตสมนุไพรโรคไมติดตอ โดยใชโปรแกรม Google Analytic เพื่อติดตาม พฤตกิรรมผูใชงานในเวบ็ไซต ซึ่งเก็บ

ขอมูล ตั้งแตวันที่ 4 มกราคม 2562 ถึง 18 เมษายน 2562 โดยเว็บไซต herbhuahin.com มีผูเขาใช ทั้งหมด 805 คน มี

จํานวนเปดหนาทั้งหมด 8,063  คร้ัง มีระยะเวลาในการอาน 8.26 นาที ตอหนา มีอัตราตีกลบั 0.92% และมีผูเขาใชคงที่

ทั้งหมด 804 คน สอดคลองการผลการวิจัย (นวพล ศรีวฒันทรัพย :2560) การศึกษาพฤติกรรมของผูใชงานเวบ็ไซต ผานทาง

เคร่ืองมือวิจัย Google Analytics เปรียบเทียบกอนละหลังการพัฒนาเว็บไซต  

 5.3  ผลการประเมินประสิทธิภาพจาก Google Index  ซึ่งเปนการจัดเก็บขอมูลเว็บไซต จากเสิรซเอ็นจิ้นกูเกิล  โดย

คณะผูวิจัยทาํการเก็บขอมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม  2562  มีขอมูลของเว็บไซต herbhuahin.com ในฐานขอมูลของ Google 

จํานวน 678 รายการ สอดคลองกับผลการวิจยั (น้าํฝน แวหะหมัด,2560) การจัดดับขอมูลดัชน ี(Index)  พบวาเว็บไซต  ของ

เสิรชเอ็นจิ้น นัน่หมายวามวาถามีการคนหาขอมูลโดยใชเคร่ืองมือ Googleจะมีโอกาสในการถูกคนหาเจอมากที่สุด 

5.3 ผลการจัดอันดบัของ Google ดวยคียเวิรด  

  คณะผูวิจัยไดดําเนินงานตามข้ันตอนและทําการเก็บขอมูลของวันที่ 11 มีนาคม 2562 โดยมีคียเวิรดจํานวน 10 

คํา ที่ใชในการทดสอบ ซึ่งไดรับผลการดําเนินงานดังนี้ 



 

 

 
รูปที่ 6 คียเวิรดคําที่ 1 สมุนไพรสามสหายชวยลดโรคอวน 

 ตารางที่ 2  แสดงผลการจัดอันดับของ Google ดวยคียเวิรด ที่ทําใหเว็บไซตติดอันดับ ใน Search Engine ของ Google 

คียเวิรด ผลการคนหา ติดหนาผลการคนหาของ 

Google  /อันดับ 

1.  รากสามสิบชวยลดโรคอวน 49,990 1/5 

2.  ใบชะพลชูวยลดความอวน 50,200 1/6 

3.  3 สมุนไพรตานโรคทองรวง 192,000 1/4 

4.  สมุนไพรสามสหายชวยลดโรคอวน 48,200 1/1 

5.  สามสมุนไพรชวยลดน้าํหนัก 13,800,000 1/10 

6.  ตนยานางชวยการเผาผลาญไขมัน 35,900 1/2 

7.  ดอกกระเจียวชวยการเผาผลาญน้าํหนัก 47,300 1/2 

8.  มะขามปอมชวยเร่ืองโรคมะเร็งอยางไร 113,000 1/5 

9.  กระเทียมชวยเร่ืองโรคมะเร็งอยางไร 395,000 1/4 

10. มะระข้ีนกกับการรักษาโรคเบาหวาน 50,400 1/7 

รวมหนา 1 จํานวน 10 คํา 100 %    

จากตารางที่1 เปนการแสดงผลการจัดอันดับของ Google ดวยคียเวิรด ที่ทําใหเว็บไซตสมุนไพรบรรเทาโรคไมติดตอ 

สงผลตอการจัดอันดับของเคร่ืองมือคนหา ติดอันดับ ของGoogle จํานวน 10 คํา จะเห็นวาเว็บไซต herbhuahin.com หากมี

การคนหาทั้งหมด 10 คํา ผูใชมีโอกาสคนเจอหนาเว็บไซตหลัก 100% สอดคลองกับผลการวิจัย (สุกัญญา เล็กจินดา,2560) 



 

 

การตรวจสอบ กระบวนการทําการตลาดดวยวิธีการทําอันดับ(Search Engine Optimization : SEO)ของเว็บไซตการ

ประชาสัมพันธน้ํามันมะพราวสกัดเย็นปาละอู  

6.สรุปผล 

 งานวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อพัฒนาเว็บไซตสมุนไพรบรรเทาโรคไมติดตอ มีการประเมินประสิทธิภาพการเขาชม และ

ประเมินความพึงพอใจของผูเขาชมเว็บไซตสมุนไพรบรรเทาโรคไมติดตอ  

ผลที่ไดคือ เว็บไซตwww.herbhuahin.com  มีภาพอินโฟกราฟกที่มีการแบงหัวขอ ลักษณะ สรรพคุณ และวิธีการ

ทําหรือรับประทาน เว็บไซตสามารถใชงานไดจริง ผูเขาชมเว็บไซตสามารถเขามาศึกษาสมุนไพรในรูปแบบอินโฟกราฟกและ

ขอมูลของสมุนไพรแตละชนิด ทําใหอานเนื้อหาและรูปภาพอินโฟกราฟกเขาใจงาย  

ประเมินประสิทธิภาพของเว็บไซตสมุนไพรบรรเทาโรคไมติดตอเมื่อใชโปรแกรมติดตามสถิติเว็บไซต Google 

Analytics ในการวดัประสิทธิภาพพบวามีผูเขาชมเพิ่มมากข้ึน และสนใจที่จะกลับเขามาใชงานเว็บไซตอีกคร้ัง ในสวนของการ

วัดดัชนีการคนหา (Index) และผลการจัดอันดับของกูเกิลดวยคียเวิรด ทําใหเว็บไซตสามารถคนหาเจอในหนา 1 คิดเปนรอย

ละ 100%  จะสงผลตอเว็บไซตใหติดอันดับผลการคนหาในหนาแรกของกูเกิล  
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ละอู.  การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีดานคอมพิวเตอรภูมิภาคอาเซียนคร้ังที่  5  คณะวิทยาศาสตร  

มหาวิทยาลัยนเรศวร.   
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