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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค 1)เพื่อพัฒนาเว็บไซต น้ําพริกเพื่อสุขภาพ  2)เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการสื่อสารปาก

ตอปากแบบอิเล็กทรอนิกสสําหรับเว็บไซตน้ําพริกเพื่อสุขภาพ 3)เพื่อวัดความพึงพอใจของผูเขาชมเว็บไซต เคร่ืองมือที่ใชใน

การวิจัย 1)เว็บไซต น้ําพริกเพื่อสุขภาพ 2)แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ ประชากรและกลุมตัวอยาง คือผูใชงาน

อินเทอรเน็ต โดยสุมแบบบังเอิญ จํานวน 480 ตัวอยาง โดยใชแบบสอบถามออนไลน  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ 

คาเฉลี่ย รอยละ และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบวา 1)เว็บไซตน้ําพริกเพื่อสุขภาพ (chiliforyou.com) มีขอมูล

เก่ียวกับน้ําพริกและวัตถุดิบในการทําน้ําพริก  2)ผลการประเมินประสิทธิภาพของการสื่อสารปากตอปากแบบอิเล็กทรอนิกส

สําหรับเว็บไซต chiliforyou.com โดยการสื่อสารชองทาง เฟซบุก โปรโมทผาน  เฟซบุกแฟนเพจมีผูเขาชมทั้งหมด 7,703 คน 

และสงผลตอผูเขาชมเว็บไซตทั้งหมด 1,525 คน มีจํานวนหนาที่มีการเปด 4,430 คร้ัง และ 3) ผลการประเมินความพึงพอใจ

ของเว็บไซต 4 ดาน คือ ดานการออกแบบของสื่ออินโฟกราฟก ดานเนื้อหาของสื่ออินโฟกราฟก ดานคุณภาพเนื้อหาของ

เว็บไซตและดานการออกแบบของเว็บไซต พบวาภาพรวมของเว็บไซต มีความพึงพอใจมากที่สุด สรุปไดวา ประสิทธิภาพของ

การสื่อสารปากตอปากแบบอิเล็กทรอนิกสสําหรับเว็บไซตน้ําพริกเพื่อสุขภาพ  จากการโปรโมทผานเฟซบุกแฟนเพจ ทําให

เว็บไซตเปนที่รูจักของสื่อสังคมออนไลนมากข้ึน   

คําสําคัญ: ประสิทธิภาพเว็บไซต  การสื่อสารแบบปากตอปาก   น้ําพริกเพื่อสุขภาพ 

Abstract 

This research aims: 1) to develop the website of healthy chili paste 2) to evaluate the efficiency 

of electronic word of mouth. 3) to evaluate the satisfaction of website visitors, The instruments used 

were 1) website, chili paste for health (chiliforyou.com) 2) tracking program website. 3) questionnaire on 

satisfaction evaluation, population, and sample are the internet users by were the 480 samples. They 

were using the online questionnaire to measure satisfaction. The statistics based on the data analysis is 

an average value and standard deviation percent, The research found that 1) Site chili healthy 

(Chiliforyou.com) with information about the chili and chili ingredients in the making. 2) the performance 

of communications, the electronic buzz for the site. chiliforyou.com, The communication channels of 

Facebook, promote via the Facebook page result all visitors 7,703 people And connecting visitors to the 

site by all visitors 1,525 people There are several pageviews 4,430 sessions. 3) The satisfaction in  4  
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aspects; Website design,  the design of infographics, the content of the infographics and quality of 

website content total satisfaction was at the highest level. It concluded that the efficiency of electronic 

word-of-mouth communication for the site chiliforyou.com. The promoted through the facebook fan 

page. The site is known for its online social media. 

Keyword:  Website performance , Word-of-mouth communication , healthy chili sauce   

1. ที่มาและความสําคัญ 

ปจจุบันการสื่อสารแบบปากตอปากแบบอิเล็กทรอนิกสเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันเปนอยางมากและมี

หลากหลายชองทางเชน แฟนเพจเฟซบุก การสื่อสารแบบปากตอปากเปนการสื่อสารจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง 

ทําใหการสื่อสารสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน เพราะในปจจุบันนิยมหันมาใชสื่อโซเชียล ในการดําเนินชีวิตเปนจํานวนมาก 

จึงงายที่จะใชการสื่อสารแบบปากตอปากแบบอิเล็กทรอนิกสเขามาใชในการประชาสัมพันธ 

เว็บไซตเปนชองทางการประชาสัมพันธรูปแบบหนึ่ง เปนสื่อท่ีเปนสื่อท่ีมีความสําคัญซ่ึงมีบทบาทเปนอยาง

มากในการโฆษณาและประชาสัมพันธ และยังเปนสื่อท่ีรวบรวมความนาสนใจ ประกอบดวยภาพและเนื้อหาตางๆและ

มีหนาท่ีกระจายขาวสารตางๆและใหขอมูลกับผูท่ีสนใจ 

ผูวิจัยเล็งเห็นความสําคัญการสื่อสารแบบปากตอปากแบบอิเล็กทรอนิกสผานชองทางเฟซบุกแฟนเพจ เขามาเปนสื่อ

ในการประชาสัมพันธน้ําพริกเพื่อสุขภาพ เพื่อสรางความรูใหแกกลุมคนที่รักสุขภาพ ไดมีความรูและเขาใจเก่ียวกับน้ําพริกเพื่อ

สุขภาพ และไดมีการประชาสัมพันธผาน ชองทาง เฟซบุกแฟนเพจ เพื่อประชาสัมพันธและกระจายขาวสารใหสําหรับคนที่

สนใจดูแลสขุภาพ 

2.วัตถุประสงค 

1) เพื่อพัฒนาเว็บไซต น้าํพริกเพื่อสุขภาพ  (chiliforyou.com) 

2) เพื่อประสิทธิภาพการสื่อสารปากตอปากแบบอิเล็กทรอนิกสสําหรับเว็บไซต 

3) เพื่อวัดความพึงพอใจของผูเขาชมเว็บไซต  

กรอบแนวคิดวิจัย 

    

 

 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดวิจัย 

 

 

 

เว็บไซต น้าํพริกเพื่อสุขภาพ - ประเมินประสิทธิภาพการสื่อสารปากตอปากแบบ

อิเล็กทรอนิกสสําหรับเว็บไซต 

- ประเมินความพึงพอใจของผูเขาชมเว็บไซต 

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 



 

 

ขอบเขตงานวิจัยแบงออกเปน 2 สวนคือ 

ตัวแปรตน ประสิทธิภาพของการสื่อสารปากตอปากแบบอิเล็กทรอนิกสสําหรับเว็บไซต chiliforyou.com โดย

ภายในเว็บมีเนื้อหาเก่ียวกับอินโฟกราฟกและองคความรูตางๆ ใหขอมูลเก่ียวกับน้ําพริกเพื่อสุขภาพ โดยมีการจัดเปนหมวดหมู

ใหเลือกเพื่องายตอการเขาถึงขอมูล ทําใหผูอานมีความตอเนื่องในการเขาถึงขอมูล  

ตัวแปรตาม ดานประสิทธิภาพของเว็บไซต น้ําพริกเพื่อสุขภาพ  (chiliforyou.com) มีการเรียบเรียงเนื้อหาเร่ืองของ

น้ําพริกเพื่อสุขภาพใหมีความกระชับเหมาะสมและทันสมัยเพื่อใหเขาใจไดงายอานแลวทําใหเกิดประโยชนตอผูรับชม  ดาน

การสื่อสารปากตอปากแบบอิเล็กทรอนิกสสําหรับเว็บไซต chiliforyou.com ใชการสื่อสารผานชองทางเฟซบุกแฟนเพจ เพื่อ

เผยแพรขอมูลเก่ียวกับน้ําพริกเพื่อสุขภาพ  ดานการความพึงพอใจของผูเขาชมเว็บไซต น้ําพริกเพื่อสุขภาพ  chiliforyou.com 

มีการสรางแบบสอบถามเก่ียวกับ ขอมูลประชากรศาสตร ดานความพึงพอใจในการบริการเว็บไซตจํานวน ทั้งนี้เว็บไซตยังมี

การโปรโมทและประชาสัมพันธเว็บไซต เพื่อเพิ่มชองทางการเขาถึงซึ่งจะทําใหเว็บไซตมีผูเขาชมเพิ่มมากข้ึน 

3. ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของที่เกี่ยวของ 

  1) การสื่อสารแบบปากตอปากผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Electronic word of mouth) หรือเขียนยอได วา E-WOM 

หรือ EWOM เปนกลยุทธที่นักการตลาดใชมาเปนเวลานานแลว เพราะเปนกลยุทธทาง การตลาดที่มีประสิทธิภาพและ

ประหยัดคาใชจาย โดย Lake (2010) ไดใหความหมายของการสื่อสาร แบบปากตอปากหรือการบอกตอวา เปนรูปแบบการ

สื่อสารที่ไมเปนทางการ เกิดข้ึนจากการที่ ผูบริโภคไดใชสินคาหรือบริการแลวเกิดความพึงพอใจ จึงมีการบอกตอจากบุคคล

หนึ่งไปยังบุคคลอ่ืน ซึ่งทาใหขาวสารสามารถกระจายไปไดอยางรวดเร็ว ไมวาผูรับสารมีปฏิกิริยาตอบรับเชิงบวกหรือเชิง ลบ 

การสื่อสารแบบบอกตอก็จะนาขอมูลนั้นสงตอไปอยางรวดเร็วเชนกัน (ณัฐพร พละไชย. 2556.)  

  2) วิธีการนําเสนอเนื้อหาบนเครือขายสังคมออนไลนการสื่อสารขอมูลบนเครือขายออนไลน  เปนรูปแบบหนึ่งที่

เกิดข้ึนบนอินเทอรเน็ต ที่ใชในการ สื่อสารระหวางกันซึ่งเปนสังคมขนาดใหญในโลกอินเทอรเน็ต เพื่อใชในการแบงปนขอมูล 

ทําใหเกิดการขยายเครือขายออกไปเร่ือย ๆ เชน  Facebook, M YouTube, Twitter, ซึ่งการนําเสนอเนื้อหาจะมีหลากหลาย

รูปแบบที่แตกตางกันออกไป (ระวิ แกวสุกใส และชัยรัตน จุสปาโล, 2556)  

  3) เครือขายสังคมออนไลน เครือขายสังคมออนไลน (Social Network) เปนเครือขายสังคมที่เชื่อมโยงผูคนเขา

ดวยกัน ผานระบบอินเทอรเน็ตเพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกันในรูปแบบที่เรียกวา “บริการเครือขาย สังคม 

(Social Networking Service: SNS)” โดยเปนรูปแบบเว็บไซตสรางเครือขายใหกับผูใช ซ่ึงจะ มีขอมูลสวนตัว รูปภาพ 

บทความและคลิปวีดีโอ ของผูใชประกอบ เชน Facebook Twitter และ Youtube นอกจากนั้นเครือขายสังคมออนไลนยัง

เปนแหลงรวบรวมขอมูลตาง ๆ มากมายไวดวย (สุดาพร ศรีพรมมา. 2557.) 

4. วิธีการดําเนินการวิจัย 

  1) ขอบเขตเนื้อหา 

  เว็บไซตน้ําพริกเพื่อสุขภาพไดมีการจัดการเนื้อหาในรูปแบบบทความเก่ียวกับน้ําพริกแบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ 

น้ําพริกเพื่อสุขภาพและวัตถุดิบหลักของน้ําพริกโดยจัดทําบทความเก่ียวกับน้ําพริกแตละชนิดใหสามารถเขาใจไดงายดวย

วิธีการทําสื่ออินโฟกราฟกมีจํานวนทั้งหมด 100 โพส และไดมีการเผยแพรบทความไปยังแฟนเพจเฟซบุกพริกเพื่อสุขภาพ 

เพื่อใหผูใชเขาถึงเว็บไซตไดมากยิ่งข้ึน 



 

 

  2) ประชากรกลุมตัวอยาง ประชากรที่คณะผูวิจัยใชรวบรวมขอมูลคือผูใชงานอินเทอรเน็ตจากการเก็บรวบรวม

ขอมูลผาน google analytics คณะผูวิจัยจึงเลือกกลุมตัวอยางที่ใชประเมินผลเว็บไซตน้ําพริกเพื่อสุขภาพคือ ผูเขาชมเว็บไซต

น้ําพริกเพื่อสุขภาพ จํานวน 480 คน ดวยวิธีการสุมแบบบังเอิญ 

  3) เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  ในการเก็บรวบรวมขอมูลที่ใชในการประเมินในคร้ังนี้คณะผูวิจัยจึงนําขอมูลที่รวบรวม

ไดมาวิเคราะหดานตาง ๆ โดยนําขอมูลความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อหาประสิทธิภาพและความพึง

พอใจตอเว็บไซตน้ําพริกเพื่อสุขภาพ 

5. ผลและวิจารณ 

 5.1 ผลการพัฒนาเว็บไซต chiliforyou.com  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 แสดงเว็บไซต chiliforyou.com 

จากรูปที่ 2 เว็บไซต chiliforyou.com เปนเว็บไซตเก่ียวกับน้ําพริกเพื่อสุขภาพ โดยเว็บไซตมีการแบงหมวดหมูอยาง

ชัดเจน ซึ่งภายในเว็บไซตนัน่ประกอบไปดวยเนื้อหาของน้ําพริกเพื่อสุขภาพ 50 โพส และวัตถุดบิสําหรับทาํน้าํพริก 51 โพส ซึ่ง

ในแตละโพสจะมีอินโฟกราฟก 3 อันตอ 1 โพส 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 ตัวอยางอินโฟกราฟกภายในเว็บไซต 

 



 

 

5.2 การเก็บ index ของเว็บไซต 

รูปที่ 4 แสดง index ของเว็บไซต www.chiliforyou.com 

จากรูปที่ 4 Google index คือการที่กูเก้ิลไดเขามายังเว็บไซตใด ๆ ก็ตามแลวนาํขอมูลที่ไดกลบัไปเก็บไวใน

ฐานขอมูลเพื่อเอาไวใหผูคนไดคนหากัน เพราะฉะนั้นหากเว็บใดที่ที่ไมมีอยูในฐานขอมูลของ Google ก็จะไมมีทางที่จะปรากฏ

เว็บในการคนหาของกูเกิล ซึ่งเว็บไซต chififoryou.com มีขอมูลของเว็บไซตจํานวน 721 รายการ 

5.2 สถิติการเขาชมสื่อออนไลน แฟนเพจเฟซบุก 

 

รูปที่ 5 ภาพรวมการเขาถึงแฟนเพจเฟซบุกของเว็บไซต 

 จากรูปที่ 5 ผลสถิติการเขาชมแฟนเพจของผูเขาใชงาน มีการเขาถึง 7,703 คร้ัง แสดงใหเห็นถึงผลตอบรับที่มีตอ

เว็บไซตและแฟนเพจมีความนาสนใจ มีเนื้อหาที่ใหความรูและตรงตามความตองการ สามารถสื่อใหผูชมเขาใจความหมายของ

ขอมูลรวดเร็วและชัดเจนยิ่งข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ของ (ศิวัต จันทนาธนาธร 2554.) พบวา พฤติกรรมการเปดรับ

สื่อออนไลนบนเครือขายออนไลน สรางความพึงพอใจ เนื่องจากมีเนื้อหาที่นาสนใจและดึงดูดผูเขาชม สงผลใหมีผูเขาชม  

เฟซบุกแฟนเพจเปนจํานวนมาก 

http://www.chiliforyou.com/


 

 

  5.3 การวัดประสิทธิภาพเว็บไซต โดยประเมินจากผูเขาชมเว็บไซตของโปรแกรมติดตามเว็บไซตคือ google 

analytics                             

 

รูปที่ 6 ภาพรวมการเขาถึง google analytics 

จากรูปที่ 6 การสํารวจผูเขาชมเว็บไซต google analytics ของเว็บ chiliforyou.com สรุปไดวา ตั้งแตวันที ่1 

ธันวาคม 2018 – 19 เมษายน 2019 มียอดผูเขาชมเว็บไซตจํานวน 1,523 คน มีอัตราการตีกลับ 0.71%  จากสถิติการเขาชม

เว็บไซตสามารถวิเคราะหไดวา จากสถิติอัตราตีกลับซึง่หมายถึง จํานวนรอยละของผูเขาชมที่เขาถึงเว็บไซตหนาแรก แลวออก

จากเว็บไซตทนัที ซึ่งเวบ็ไซต chiliforyou.com  คิดเปนรอยละ 0.71% จะเห็นไดวาอัตราของผูเขาชมเว็บหนาแรกแลวออก

จากเว็บไซต chiliforyou.com  ใน 100 คน ออกจากเว็บไซต 1 คน  แสดงใหเห็นวาเว็บไซตมคุีณภาพ เพราะผูเขาชมเว็บไซต

ทั้งหมด 1,523 คน ออกจากเว็บไซต เพียง 11 คนเทานั้น และมีจํานวนการเปดหนาเว็บเพจ 4,430 คร้ัง แสดงใหเห็นวา

เนื้อหาในเว็บมีประโยชนนาสนใจ  

สรุปผลการประเมินดานประชากรศาสตร แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามคร้ังนี้มีจํานวนรวม 480 คน สวนใหญ

เปนเพศชายจํานวน 313 คน มีอาย ุ21 - 30 ป จํานวน 188 คน คิดเปนรอยละ 39.2 สถานะโสดจํานวน 279 คน มีระดับ 

การศึกษาปริญญาตรี จํานวน 221 คน มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 143 คน มีรายไดตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาท 

จํานวน 149 คน   

ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินในแตละดานของเว็บไซต chiliforyou.com 

หัวขอการประเมิน 𝒙𝒙� S.D. แปรผล 

ดานการออกแบบของสื่ออินโฟกราฟก 4.56 .592 มากที่สุด 

ดานเนื้อหาของสื่ออินโฟกราฟก 4.54 .593 มากที่สุด 

ดานคุณภาพของเนื้อหาของเว็บไซต 4.54 .601 มากที่สุด 

ดานการออกแบบและการจัดรูปแบบของเว็บไซต 4.53 .587 มากที่สุด 

รวม 4.53 0.587 มากที่สุด 



 

 

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหแบบสอบถาม ประสิทธิภาพของการสื่อสารปากตอปากแบบอิเล็กทรอนิกสสําหรับ

เว็บไซต chiliforyou.com ของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 480 คน พบวาไดรับความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด ในดานการ

ออกแบบของสื่ออินโฟกราฟก  เนื้อหาของอินโฟกราฟฟก นาสนใจ ทําใหมีคุณภาพ  ดานคุณภาพของเนื้อหาของเว็บไซต 

6.สรุปผล 

 จากงานวิจัยเร่ือง ประสิทธิภาพของการสื่อสารปากตอปากแบบอิเล็กทรอนิกสสําหรับเว็บไซต chiliforyou.com 

 สามารถอภิปรายผลไดดังนี้  

1) ผลพัฒนาเว็บไซต น้ําพริกเพื่อสุขภาพ  (chiliforyou.com) มีการเรียบเรียงเนื้อหาเร่ืองของน้ําพริกเพื่อสุขภาพให

มีความกระชับเหมาะสมและทันสมัยเพื่อใหเขาใจไดงายอานแลวทําใหเกิดประโยชนตอผูรับชม สงผลตอบรับที่ดีข้ึนสามารถ

ดึงดูดบุคคลใหเขามาชมเว็บไซต 

2) ผลประสิทธิภาพการสื่อสารแบบปากตอปากแบบอิเล็กทรอนิกสสําหรับเว็บไซต ใชการสื่อสารผานชองทางเฟซบุก

แฟนเพจ เพื่อประชาสัมพันธเก่ียวกับน้ําพริกเพื่อสุขภาพ 

 3) ผลการวัดประสิทธิภาพความพึงพอใจของผูเขาชมเว็บไซต ผลการประเมินความพึงพอใจ ดวยการแบงเปน 4 ดาน 

คือ ดานการออกแบบสื่ออินโฟกราฟก ดานเนื้อหาสื่ออินโฟกราฟก ดานคุณภาพของเนื้อหาของเว็บไซต และดานการออกแบบ

และการจัดรูปแบบของเว็บไซต เก็บผลจากผูตอบแบบสอบถามออนไลน สรุปไดวา มีความพึงพอใจจากการใชงานเว็บไซดมาก

ที่สุด  
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