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บทคัดยอ 

ศูนยการเรียนรูจากแปลงสาธิตการเกษตร ไดมีการถายทอดความรูเก่ียวกับการพัฒนาอาชีพการเกษตรในชุมชน ทําให

พบปญหาในการเผยแพรความรูผานสื่อในรูปแบบเว็บไซต ดังนั้น งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาเว็บไซตศูนยเรียนรู

จากแปลงสาธิตการเกษตรของชุมชนหุบกะพงในจังหวัดเพชรบุรี 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของเว็บไซต และ 3) เพื่อ

ประเมินความพึงพอใจของผูเขาชมเว็บไซต เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ  1) เว็บไซต 2) โปรแกรมติดตามสถิติเว็บไซต 3) 

แบบประเมินความพึงพอใจ ประชากรกลุมตัวอยาง คือ ผูใชงานอินเทอรเน็ต โดยสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 385 

ตัวอยาง วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการพัฒนาเว็บไซต

ศูนยเรียนรูจากแปลงสาธิตการเกษตรของชุมชนหุบกะพงในจังหวัดเพชรบุรี คือ www.hubkapongcenter.com มีเนื้อหา

การใหความรูเก่ียวกับการพัฒนาอาชีพและการสรางรายไดใหตนเอง ดวยสื่ออินโฟกราฟกจํานวน 900 ภาพ และจํานวนโพสต

300 โพสต 2) ผลการวัดประสิทธิภาพจากโปรแกรมติดตามสถิติเว็บไซต โดยมีผูเขาชมเว็บไซตจํานวน 735 คน เหลือผูเขาชม

เว็บไซตคงที่ 713 คน หนาที่มีการเปด 6,606 หนา ระยะเวลาการอาน 2.56 นาที อัตราตีกลับ 0.22% และ 3) ผลการ

ประเมินความพึงพอใจจากแบบสอบถามออนไลน มีการประเมิน 4 ดาน คือ ดานเนื้อหา ดานการออกแบบ ดานการใชงาน

เว็บไซต และดานการนําไปใช พบวา มีระดับความพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด ที่คาเฉลี่ย 4.53 สรุปไดวา สื่อ

อินโฟกราฟกบนเว็บไซต hubkapongcenter.com สงผลใหผูเขาชมมีความเขาใจในเนื้อหาเก่ียวกับการพัฒนาอาชีพ และได

นําไปปฏิบตัิจริง อีกทั้งยังเพิ่มชองทางการเผยแพรความรูใหกับศูนยการเรียนรูจากแปลงสาธิตการเกษตรไดเปนอยางดี 

คําสําคัญ: ประสิทธิภาพของเว็บไซต  ศูนยเรียนรูจากแปลงสาธิตการเกษตร  ชุมชนหุบกะพง 

Abstract 

Learning Center demonstration agricultural has the knowledge about career development items 

in the community the problem was found in public through the media in the form of the website 

consequently the objectives of the study were to 1) to promote the development of the Learning Center 

demonstration agricultural website for Hubkapong Community in Phetchaburi Province, 2)  To measure 

the performance of the website, 3)  To evaluate the satisfaction of visitors ordinarily moreover the 

instruments used were 1) Website 2) Google analytic tracking program sites 3) Satisfaction Population and 

Samples are Internet users.  By purpose of sampling the 400 samples.  Data were analyzed using 
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percentage, average, standard deviation.The finding indicated that 1) the development Learning Center 

demonstration agricultural website for Hubkapong Community in Phetchaburi Province demonstration 

plot with infographic www. hubkapongcenter. com Content providing the knowledge about career 

development and to generate income for themselves with the media business graphics. The number of 

900 images and 300 posts nevertheless 2) the performance measurement of the trace program Statistics 

website. The visitors to the site were 735 people. Have site visitors 713 people continuous duty is open 

notwithstanding 6 606 face reading time 2.56 minutes accordingly 3) evaluation of satisfaction from online 

questionnaires by evaluating four aspects, the design of website usability and the application showed 

that the levels of satisfaction overall. At the highest level. At the mean 4.53 conversely, In conclusion, 

the media infographic on your site. hubkapongcenter.com, The visitors, have an understanding of career 

development.  And put into practice The channel for the dissemination of knowledge to the learning 

center from agricultural demonstration plots as well. 

Keyword:  The efficiency of the website, Learning Center demonstration agricultural, Hubkapong 

Community   

1. ที่มาและความสําคัญ 

ศูนยเรียนรูจากแปลงสาธิตการเกษตร ตั้งอยูในพื้นที่ชุมชนหุบกะพง ตําบลเขาใหญ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเปน

ศูนยการเรียนรูโครงการตามพระราชประสงคหุบกะพง จัดตั้งข้ึนเพื่อเปนแหลงเรียนรูสําหรับประชาชนที่สนใจศึกษาดูงาน

โครงการตามพระราชดําริ เพื่อนําไปปรับใชในการพัฒนาอาชีพ และสรางสินคาโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสงเสริมการ

ประกอบอาชีพดานการเกษตรและสรางรายไดใหกับชุมชน ซึ่งเปนสถานที่การเรียนรูที่นาสนใจเปนอยางมาก แตปญหาที่เกิดข้ึน

นั้น ยังไมมีการเผยแพรความรูในการพัฒนาอาชีพและสินคาผานสื่อในรูปแบบเว็บไซตบนอินเทอรเน็ต เนื่องจากเปนศูนยเรียนรู

ภายในชุมชน สมาชิกภายในกลุมสวนใหญเปนผูสูงอายุ อาจจะยังไมมีความรูในดานการเผยแพรขอมูลผานสื่อออนไลน ทําใหไม

ทันสมัย และเขาใจไดยาก จึงสงผลตอการใหความรูของศูนยการเรียนรูจากแปลงสาธิตการเกษตรไมทั่วถึง 

การใชงานอินเทอรเน็ตนั้น ผูใชงานสามารถเขาถึงขอมูลสารสนเทศของหนวยงานตาง ๆ โดยเขาไปยังเว็บไซตของ

หนวยงานนั้น ๆ จึงทําใหเว็บไซตไดกลายเปนสื่อที่มีความสําคัญเปนอยางมากในเร่ืองของการโฆษณาและประชาสัมพันธ 

เนื่องจาก อินเทอรเน็ตเปนระบบเครือขายเปดและสามารถติดตอเชื่อมโยงตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้นเราจึงสามารถเขาถึงขอมูลซึ่ง

ประกอบดวยขอความ ภาพ และเสียงที่มีผูนําเสนอไวไดโดยผานรูปแบบและเนื้อหาที่แตกตางกัน (ชลิตา ไวรักษ, 2551) 

ประสิทธิภาพของเว็บไซตที่ดี นั้นควรมีการพัฒนาเว็บไซต ซึ่งเกิดข้ึนอยางหลากหลายและมีจํานวนมากมายเนื่องจากปจจัยหลาย  

อยางที่ทําใหไมยุงยาก เชน มีโปรแกรมที่ใชสําหรับการออกแบบเว็บไซตที่ใชงานไดงายข้ึนเคร่ืองมือและอุปกรณที่ใชก็ราคาไมสูง

นัก โดยการพัฒนาเว็บไซตนั้นเปนสวนประกอบที่สําคัญที่จะทําใหผูใชสวนใหญตัดสินใจที่จะเขาไปเยี่ยมชมหรือออกไปจาก

เว็บไซต ทั้งนี้เพราะเปนหนาที่รวมเอาความนาสนใจหรือการเชื่อมโยงไปยังหนาตาง ๆ เอาไวทั้งหมด โดยหนาโฮมเพจนั้นควรจะ

แสดงถึงขอมูลเหลานั้นไดอยางสะดวก เพื่อดึงดูดใหผูใชทองไปในเว็บไซตตอไป (ธวัชชัย ศรีสุเทพ, 2544)  

ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงไดสรางสื่ออินโฟกราฟกในรูปแบบเว็บไซต เพื่อกระตุนใหผูที่สนใจเกิดความกระตือรือรน เกิดความ

อยากเรียนรู มีความเขาใจ และนําความรูที่ไดเผยแพรบนเว็บไซตศูนยเรียนรูจากแปลงสาธิตการเกษตรไปปรับใชในการพัฒนา

อาชีพตอไป 
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3. กรอบการวิจัย 

 

 

 

 

รูปที่ 1. กรอบแนวคิดงานวิจัย 

จากรูปที่ 1 สามารถอธิบายการทํางาน โดยแบงออกเปนขอบเขตไดดังนี้ คือ ดานขอมูลของศูนยเรียนรูจากแปลงสาธิต

การเกษตร ที่นํามาพัฒนาเปนสื่ออินโฟกราฟกบนเว็บไซต  hubkapongcenter.com ผูวิจัยไดนํามาทําการแบงเปนหมวดหมู 

คือ ศูนยเรียนรูการปลูกหนอไมฝร่ัง ศูนยเรียนรูการเลี้ยงแพะ และ ศูนยเรียนรูโคขุน โดยรวมของเว็บไซตมีจํานวนโพสต

ทั้งหมด 300 โพสต และสื่ออินโฟกราฟกจํานวน 900 ภาพ ซึ่งจะมีกําหนดเนื้อหาในแตละวัน จํานวนวันละ 5 โพสต โดยแตละ

โพสต ของทุกหมวดหมูจะประกอบไปดวย 3 ยอหนา(Head) แตละยอหนาจะประกอบไปดวยสื่ออินโฟกราฟกจํานวน 1 ภาพ 

ดานการวัดประสิทธิภาพผูเขาชมเว็บไซตดวยโปรแกรมติดตามเว็บไซต โดยมีการวัดจาก ผูใชใหม เซสชัน จํานวนผูใชตอเซส

ชัน จํานวนหนาที่มีการเปด หนา/เซสชัน ระยะเวลาเซสชันเฉลี่ย อัตราตีกลับ จํานวนผูใชคงที่ การเก็บอินเด็ก หรือคําคนจากกู

เกิล ดานการวัดความพึงพอใจจากผูเขาใชงานเว็บไซต  มีการสรางแบบสอบถามออนไลนเพื่อใหผูใชงานอินเทอรเน็ตทั่วไป

ตอบแบบสอบถามและนําผลลัพธนํามาคํานวณหาคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทั้งนี้ยังมีการเผยแพรสื่ออินโฟ

กราฟกบนเว็บไซต โดยทําการใชสื่อสังคมออนไลน คือ Facebook 

4. ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 4.1 การพัฒนาเว็บไซต 

 เนื่องจากในปจจุบันมีเว็บไซตอยูมากมาย และยังมีเว็บไซตที่เกิดข้ึนใหม ๆ ทุกวัน ผูใชจึงมีทางเลือกมากข้ึน และ

สามารถเปรียบเทียบคุณภาพของเว็บไซตตางๆไดเอง เว็บไซตที่ไดรับการออกแบบอยางสวยงาม มีการใชงานที่สะดวก ยอม

ไดรับความสนใจจากผูใช มากกวาเว็บไซตที่ดูสับสนวุนวาย มีขอมูลมากมายแตหาอะไรไมเจอ นอกจากนี้ยังใชเวลาในการ

แสดงผลแตละหนานานเกินไป ซึ่งปญหาเหลานี้ลวนเปนผลมาจากการออกแบบเว็บไซดไมดีทั้งสิ้น (ดวงพร  เก๋ียงคํา, 2553) 

      ดังนั้น การออกแบบเว็บไซตที่ดี จึงเปนกระบวนการสําคัญในการสรางเว็บไซด ใหเกิดความประทับใจกับผูใช ทําใหเขา

อยากกลับเขามาเว็บไซตเดิมอีกในอนาคต ซึ่งนอกจากตองพัฒนาเว็บไซตที่ดีมีประโยชนแลว ยังตองคํานึงถึงการแขงขันกับ

เว็บไซตอ่ืน ๆ อีกดวย 

 

 

เว็บไซตศูนยเรียนรูจากแปลงสาธิตการเกษตร 

ของชุมชนหุบกะพงในจังหวัดเพชรบุรี  
 

-ประเมินประสิทธิภาพจากผูเขาชมเว็บไซต 

-ประเมินความพึงพอใจจากผูเขาใชงานเว็บไซต 
 



 

 

 4.2 ทฤษฎีการประชาสัมพันธเว็บไซต 

 ปจจุบันมีองคกรจํานวนมากที่มีเว็บไซตเปนของตนเอง นักประชาสัมพันธจึงตองทําหนาที่ในการประชาสัมพันธที่อยูใน

เว็บไซตของหนวยงานใหเปนที่รูจักแพรหลายดวย เพื่อใหกลุมเปาหมายรูจักและเขาเยี่ยมชม เชนการใสที่อยูเว็บไซตไวใน

โฆษณาตามสื่อตาง ๆ นอกจากนี้ยังควรมีการประชาสัมพันธ เว็บไซตผานทาง search engine ที่มีชื่อเสียงในอินเทอรเน็ต เชน 

yahoo, google เปนตน โดยการลงทะเบียนใหกับผูใหบริการเหลานี้เพื่อสราง index หรือดัชนีใหผูใช search engine 

สามารถคนหาเว็บไซตได ตลอดจนการสรางลิงคหรือจุดเชื่อมโยงจากเว็บไซตอ่ืนมายังเว็บไซตองคกร (รพีภัทร มานะสุนทร, 

2558) 

 4.3 ทฤษฎีเสิรชเอนจิน (Search Engine) 

 เสิรชเอนจิน (Search Engine) เปนโปรแกรมในการคนหาขอมูลตาง ๆ ผานระบบเว็บไซตและเครือขายอินเตอรเน็ต 

เพื่อเขาถึงเว็บไซตขอมูลที่ตองการคนหา เรียกอยางเปนทางการวา "โปรแกรมชวยในการสืบคนขอมูล" ซึ่ง Search Engine 

สามารถสืบคนไดทั้งขอความ รูปภาพ สื่อมัลติมิเดีย ภาพเคลื่อนไหว วีดิโอ และขอมูลอ่ืน ๆ ไดตามตองการ โดยการกรอก คํา

คนหา (Keyword) ลงไปในชองคําคนหาและคลิกคนหา Search Engine ก็จะรายงานเว็บไซตที่เก่ียวของกับคําคนหานั้น ๆ 

ออกมาแสดงผลใหผูใชงานไดเห็น ผูใชงานก็จะเลือกอาน Title, Description ที่เก่ียวของกับคําคนหาหรือขอมูลที่ตองการและ

คลิกเขาสูเว็บไซตขอมูลเพื่อคนหาขอมูลตอไป (ชัยวัฒน สมศรี,2558) 

 4.4 ทฤษฎีอินโฟกราฟก 

 อินโฟกราฟก (Infographic) เปนเคร่ืองมือที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดอยางหนึ่งในการสื่อสารขอมูลกับผูรับสาร เนื่องจาก

ธรรมชาติของมนุษยรับรูขอมูลผานประสาทสัมผัสทางตาหรือการมองเห็นมากถึงรอยละ 70 มนุษยสามารถประมวลผลขอมูล

จากภาพไดเร็วกวาขอมูลที่เปนขอความ เพราะเมื่ออานขอความจะตองใชเวลาในการจินตนาการและประมวลผลขอมูลเพื่อทํา

ความเขาใจกับสิ่งที่อาน (Merieb & Hoehn, 2007 อางใน พัทน ภัทรนุธาพร, 2556) แตรูปภาพอินโฟกราฟกไดเขามายนยอ

หรือลดเวลาในการรับรูไดอยางมาก นอกจากนั้น มนุษยชอบการมองดูรูปภาพมากกวาการอานขอความหรือหนังสือ เพราะ

สามารถดึงดูดความสนใจและสรางการจดจําไดมากกวา ดังนั้น การออกแบบจึงไมไดเปนเร่ืองของการทําใหดูสวยงามเทานั้น 

แตยังตองสามารถสื่อใหใชงานไดดวย เพื่อเกิดประโยชนตอผูรับสาร (สฤณี อาชวานันทกุล, 2555) 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวัดประสิทธิภาพของเว็บไซตศูนยเรียนรูจากแปลงสาธิตการเกษตรของชุมชนหุบกะพงในจังหวัดเพชรบุรี 

คณะผูวิจัยไดแบงวิธีการดําเนินงานวิจัยตามวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) มีข้ันตอน

ดังนี้ 

5.1 การวางแผนโครงงาน (Planning) 

กําหนดปญหาและความตองการของศูนยการเรียนรูจากแปลงสาธิตการเกษตร พบวา ไดมีการถายทอดความรูเก่ียวกับ

การพัฒนาอาชีพการเกษตรในชุมชน ทําใหพบปญหาในการเผยแพรความรูผานสื่อในรูปแบบเว็บไซต 

5.2 การวิเคราะห (Analysis) 

ในข้ันตอนของการวิเคราะหระบบ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหรูปแบบของสื่ออินโฟกราฟกที่ใชในการเผยแพร โดย

วิเคราะหจากลักษณะขอดี คือ สื่ออินโฟกราฟกเปนภาพที่เกิดจากการนําขอมูล มาสรุปและนําเสนอในรูปแบบของภาพกราฟก

ใหมีความนาสนใจและมีความเขาใจงาย สามารถดึงดูดความสนใจจากผูเขาชมเว็บไซตไดเปนอยางดี จึงเหมาะที่จะนํามา

พัฒนาเปนสื่อที่ใหความรูบนเว็บไซต hubkapongcenter.com 



 

 

5.3 การออกแบบ (Design) 

 
รูปที่ 3 แผนผังเวบ็ไซต 

จากรูปที่ 3 แสดงแผนผังภาพรวมของเว็บไซต hubkapongcenter.com ผูวิจัยไดออกแบบพัฒนาเว็บไซตข้ึนมา ซึ่งมี

เมนูดังนี้เมื่อเขาสูเว็บไซต hubkapongcenter.com 

1. หนาแรก 

2. ศูนยเรียนรูการปลูกหนอไมฝร่ัง 

3. ศูนยเรียนรูการเลี้ยงแพะ 

4. ศูนยเรียนรูโคขุน 

5. ติดตอเรา 

ซ่ึงในสวนของผูดูแลระบบ สามารถเพิ่ม ลบ แกไข ไดทุกสวนที่อยูภายในเว็บไซต และในสวนของผูใชงาน จะสามารถ

อานขอมูลที่เผยแพรในเว็บไซตได แตไมสามารถเพิ่ม ลบ แกไข ได 

5.4 การนําไปใช (Implementation) 

ทําการพัฒนาระบบโดยการใชโปรแกรม WordPress ในการสรางเว็บไซต hubkapongcenter.com โดยนําขอมูลของ

ศูนยเรียนรูจากแปลงสาธิตการเกษตร มาทําการเผยแพร ผานโปรแกรม WordPress เพื่อเผยแพรความรู 

 

รูปที่ 4. การนําขอมูลศูนยเรียนรูจากแปลงสาธิตการเกษตร และสื่ออินโฟกราฟก ไปเผยแพรบนโปรแกรม WordPress 

 จากรูปที่ 4 คณะผูจัดทํา ไดกําหนดคาของการโพสต เพื่อใหทุกโพสตนั้นมีประสิทธิภาพ ทําให Google เขามาเก็บ

ขอมูลทุกคร้ังที่มีการโพสต และมีผลตอจํานวนอินเด็กซของเว็บไซต 



 

 

 
รูปที่ 5. การเผยแพรสื่ออินโฟกราฟก ผานแฟนเพจ Facebook ศูนยเรียนรูจากแปลงสาธิตการเกษตร 

 จากรูปที่ 5 ทําการประชาสัมพันธเว็บไซตผานสื่อสังคมออนไลน โดยการสรางแฟนเพจ Facebook ชื่อ ศูนยเรียนรู

จากแปลงสาธิตการเกษตร เพื่อเปนชองทางประชาสัมพันธการเขาถึงเว็บไซต โดยจะมี Backlinks ใหคลิกเพื่อกลับไปยังหนา

เว็บไซตหลัก 

 5.5 การบํารุงรักษา (Maintenance) 

ทําการอัพเดทขอมูลใหม เพื่อใหผูติดตามไดอัพเดทขอมูลอยูตลอด ทําใหเว็บไซตเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

6. ผลและวิจารณ 

 คณะผูวิจัยไดทําการศึกษาประสิทธิภาพของเว็บไซตศูนยเรียนรูจากแปลงสาธิตการเกษตรของชุมชนหุบกะพงใน

จังหวัดเพชรบุรี โดยสามารถสรุปผลและวิจารณไดดังนี้ 

 6.1 ผลการพัฒนาเว็บไซตศูนยเรียนรูจากแปลงสาธิตการเกษตรของชุมชนหุบกะพงในจังหวัดเพชรบุรี 

 
รูปที่ 6. เว็บไซต hubkapongcenter.com 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 7. สื่ออินโฟกราฟกบนเว็บไซต hubkapongcenter.com 

จากรูปที่ 6 และ รูปที่ 7 เว็บไซต hubkapongcenter.com ที่พัฒนาข้ึน เปนการนําเสนอสื่ออินโฟกราฟก โดยมีหมวดหมู 

5 หมวดหมู คือ หนาแรก ศูนยเรียนรูการปลูกหนอไมฝร่ัง ศูนยเรียนรูการเลี้ยงแพะ ศูนยเรียนรูโคขุน และติดตอเรา ซึ่งเปน

การนําเสนอภาพที่มีขอมูลใจความสําคัญของศูนยเรียนรูจากแปลงสาธิตการเกษตร ที่สามารถเขาใจงาย ผสมผสานกับการ

ออกแบบที่นาสนใจ สอดคลองกับงานวิจัยของ พัชรา วาณิชวศิน (2558) ไดทําการวิจัยเร่ืองศักยภาพของอินโฟกราฟก 

(Infographic) ในการเพิ่มคุณภาพการเรียนรู โดยมีการใชศักยภาพของอินโฟกราฟกในการเพิ่มคุณภาพการเรียนรูใหมีความ

นาสนใจ 2 มิติคือ การใชเคร่ืองมือสื่อสารที่ดี  เพื่อใหเกิดความนาสนใจในการจดจํา 

 6.2 ผลการประเมินเพื่อวัดประสิทธิภาพของเว็บไซตศูนยเรียนรูจากแปลงสาธิตการเกษตรของชุมชนหุบกะพงใน

จังหวัดเพชรบุรี ระหวางวันที่ 20 ธันวาคม 2018 ถึง 18 เมษายน 2019 โดยมีการประเมินประสิทธิภาพของเว็บไซต มีดังนี้ 

 1) ผลการประเมินจากผูเขาชมเว็บไซต โดยใชเคร่ืองมือโปรแกรม Google Analytics 

 
รูปที่ 8. ผลสถิติการเขาชมเว็บไซต hubkapongcenter.com 

 จากรูปที่ 8 แสดงสถิติเว็บไซต (Google Analytic) ของการเขาชมเว็บไซต hubkapongcenter.com ซึ่งสามารถ

นํามาสรุปไดดังนี้ การเขาใชเว็บไซต hubkapongcenter.com โดยมีผูเขาชมเว็บไซตจํานวน 735 คน เหลือผูเขาชมเว็บไซต

คงที่ 713 คน ซึ่งผูชมอยูในเว็บไซตหากมีปริมาณมากแสดงวาเว็บไซตจะมีประสิทธิภาพสูง หนาที่มีการเปด 6,606 หนา 

ระยะเวลาการอาน 2.56 นาที และอัตราตีกลับ 0.22% สําหรับระยะเวลาในการใชงานเว็บไซตนั้น กลุมผูใชสวนใหญที่ใชเวลา

ในเว็บไซตนอยมาก คือนอยกวา 10 วินาที และใชเวลานอยกวา 30 นาที ไมสอดคลองกับการศึกษาของสุกัญญา พรหมาและ 



 

 

เพ็ญพันธ เพชรศร (2557) ที่ใชเวลาคอนขางมาก คือ 1 - 2 ชั่วโมง แตมีความใกลเคียงกับการศึกษาของสายสุดา ปนตระกูล 

(2552) ที่ระบุวา ผูใชงานสวนมากใชเวลานอยกวา 30 นาที 

2) ผลการประเมินการจัดเก็บขอมูลเว็บไซต (Index) ในเคร่ืองมือคนหา Google.co.th 

 
รูปที่ 9. แสดงผลการประเมินการจัดเก็บบัญชีการคนคํา เว็บไซต hubkapongcenter.com 

* คนหาขอมูลดวย Google ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562 

จากรูปที่ 9 แสดงแสดงภาพรวมดัชนี (Index) ของเว็บไซต www. hubkapongcenter.com พบวามีจํานวนดัชนี 

(Index) ของ google.co.th คือ 1,210 รายการ สงผลทําใหเว็บไซตมีประสิทธิภาพในการคนหาบน www.Google.com 

สอดคลองกับงานวิจัยของ ปยะวงศ วงศชุติภิญโญ  (2553) ไดทําวิจัยเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาเว็บไซตที่ใหบริการขอมูล

สินคา พบวา สวนของการรูจักเว็บไซตสวนใหญใช เสิรชเอ็นจิน ในการคนหาเว็บไซตตางๆ ซึ่งแสดงใหเห็นวา SEO มีสวน

สําคัญในการทําเว็บไซตเพราะการทํา SEO จะสงผลใหเว็บไซตนั้นคนหาไดงายข้ึนจากการคนหาขอมูล และทําใหเว็บไซตอยูใน

อันดับของการแสดงผลที่สูงไดอีกดวย 

 6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานที่มีตอสื่ออินโฟกราฟก ที่ใชในการพัฒนาเว็บไซตศูนยเรียนรูจากแปลง

สาธิตการเกษตรของชุมชนหุบกะพงในจังหวัดเพชรบุรี โดยเก็บจากผูตอบแบบสอบถามออนไลน จํานวน 400 คน ซึ่งสามารถ

สรุปผลการเมินความพึงพอใจ ไดดังนี้ 

 ขอมูลพื้นฐาน เก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม พบวา จํานวนผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 

61 และอายุผูตอบแบบสอบถาม 3 อันดับแรก อยูที่ 21-30 ป คิดเปนรอยละ 55.8 รองลงมา 31-40 ป คิดเปนรอยละ 31.8 

และ อายุ 41-50 ป คิดเปนรอยละ 7.8 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามสวนมาก โสด  คิดเปนรอยละ 54.3 ระดับ

การศึกษาของผูตอบแบบสอบถามสวนมาก อยูในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 75.5 อาชีพของผูตอบแบบสอบถาม

สวนมาก เปนนักเรียน/นักศึกษา คิดเปนรอยละ 53 และรายไดตอเดือนของผูตอบแบบสอบถามสวนมาก อยูที่ 10,001-

20,000 บาท คิดเปนรอยละ 49 

 พฤติกรรมของผูใชงานอินเตอรเน็ต พบวา เว็บไซตที่ผูตอบแบบสอบถามสนใจ อันดับแรกไดแก เว็บไซตเพื่อขาย

สินคา เว็บไซตเพื่อการศึกษา เว็บไซตประชาสัมพันธ เว็บไซตบันเทิง และเว็บไซตการทองเที่ยว ตามลําดับ สวนความนิยมเขา

ชมเว็บไซตประชาสัมพันธสวนมาก ไดแก เฟซบุก (Facebook) รองลงมาคือ คนหาผานโปรแกรมคนหา (Search Engine) ยู

ทูป (Youtube) และ อินสตาแกรม (Instagram) ตามลําดับ สวนการสืบคนขอมูลของชุมชน บอยมาก คิดเปนรอยละ 60.8 

บอยคร้ัง คิดเปนรอยละ 39 และอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 0.3 และการสืบคนขอมูลของชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี ผูตอบ

แบบสอบถามเคยสืบคนขอมูลสวนมาก ไดแก อําเภอชะอํา คิดเปนรอยละ 36.8 รองลงมา คือ อําเภอเมือง คิดเปนรอยละ 25 

อําเภอบานลาด คิดเปนรอยละ 18.8 อําเภอบานแหลม คิดเปนรอยละ 11 และอําเภอเขายอย คิดเปนรอยละ 37.1 



 

 

ตารางที่ 1 ความพึงพอใจที่มีตอสื่ออินโฟกราฟก ที่ใชในการพัฒนาเว็บไซต ภาพโดยรวมในแตละดาน 

ขอคําถาม 
 

x ̅ S.D. ระดับความพงึพอใจ 

1.ดานเนื้อหาอินโฟกราฟก 4.54 0.37 มากที่สุด 

2.ดานการออกแบบ 4.47 0.43 มากที่สุด 

3. ดานการใชงานเว็บไซต 4.57 0.43 มากที่สุด 

4. ดานการนําไปใช 4.58 0.47 มากที่สุด 

รวม 4.53 0.38 มากที่สุด 

จากตารางที่ 1 พบวา ความพึงพอใจที่มีตอสื่ออินโฟกราฟก ที่ใชในการพัฒนาเว็บไซต ศูนยเรียนรูจากแปลงสาธิต

การเกษตร ชุมชนหุบกะพง  ภาพโดยรวม พบวาดานการนําไปใช มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.58 ดานการใช

งานเว็บไซต มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.57 ดานเนื้อหาอินโฟกราฟก มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด มี

คาเฉลี่ย 4.54 และดานการออกแบบ มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.47 สอดคลองกับงานวิจัยกนก เลิศพานิช

(2556) ไดทําวิจัยเร่ืองความคิดเห็นที่มีตออินโฟกราฟกของเกษตรตําบลหวยเขยง อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดย

พบวา เกษตรกรคอนขางมีความสนใจและคิดเห็นวาสามารถใชประโยชนในการสื่อสารกับตัวเกษตรกรได ดังนั้นการใชอินโฟ

กราฟกในทางการเกษตรจึงเปนเร่ืองที่สามารถทําได  และดวยอินโฟกราฟกเปนสื่อสิ่งพิมพทําใหกลุมศูนยเรียนรูจากแปลง

สาธิตการเกษตรมีโอกาสยอมรับสื่อไดงายข้ึน  

7. สรุปผล 

 ผลของการวิจัย ประสิทธภิาพของเว็บไซตศูนยเรียนรูจากแปลงสาธิตการเกษตรของชุมชนหุบกะพงในจังหวัดเพชรบุรี 

สามารถนํามาสรุปผลการวิจัย ไดดังนี้ 

 จากการที่ผูวิจัยไดทําการศึกษาและเก็บขอมูลจากศูนยเรียนรูจากแปลงสาธิตการเกษตร ชุมชนหุบกะพง จังหวัด

เพชรบุรี คือ www.hubkapongcenter.com ทําใหไดเว็บไซตการเผยแพรความรูที่มีประสิทธิภาพ มีเนื้อหาการใหความรูที่

เขาใจงาย มีรูปภาพแสดงใหเขาใจมากกวาการอานขอความ  

 ผลการวัดประสิทธิภาพของการพัฒนาเว็บไซตศูนยเรียนรูจากแปลงสาธิตการเกษตรของชุมชนหุบกะพงในจังหวัด

เพชรบุรีพบวา เว็บไซต hubkapongcenter.com มีประสิทธิภาพดีที่สุด สงผลใหผูเขาชมเว็บไซตมีความเขาใจในเนื้อหา

เก่ียวกับการพัฒนาอาชีพ และไดนําไปปฏิบัติจริง และยังเพิ่มชองทางการเผยแพรความรูใหกับศูนยการเรียนรูจากแปลงสาธิต

การเกษตรไดเปนอยางด ี

 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานที่มีตอสื่ออินโฟกราฟกในการพัฒนาเว็บไซต มีรูปภาพแสดงใหเขาใจมากกวา

การอานขอความ โดยแบงหัวขอการประเมิน 4 ดาน คือ ดานเนื้อหา ดานการออกแบบ ดานการใชงานเว็บไซต และดานการ

นําไปใช เก็บผลจากผูตอบแบบสอบถามออนไลนทั้งหมด 400 ชุด โดยทําการวัดคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปไดวา 

เว็บไซต hubkapongcenter.com มีคาระดับความพึงพอใจ เฉลี่ยเทากับ 4.53 ซ่ึงอยูในระดับมากที่สุด ทําใหผูที่สนใจ

สามารถนําความรูที่ไดจากสื่ออินโฟกราฟก นําไปใชประโยชนไดจริง 
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