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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาเว็บไซตประชาสัมพันธผลิตภัณฑนมสดของฟารมโคนม จ.ประจวบคีรีขันธ ดวย

เมนูอาหารจากนมในรูปแบบอินโฟกราฟฟก  2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพเว็บไซตผลิตภัณฑนมสดของฟารมโคนม             

จ.ประจวบคีรีขันธ  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) เว็บไซตผลิตภัณฑนมสดของฟารมโคนม  2) อินโฟกราฟกเมนูอาจารย

จากนม  3) โปรแกรมติดตามสถิติเว็บไซต  ผลการวิจัยพบวา 1) เว็บไซตประชาสัมพันธผลิตภัณฑนมสดของฟารมโคนม       

จ.ประจวบคีรีขันธ ดวยเมนูอาหารจากนมในรูปแบบอินโฟกราฟฟก คือ Farmcowspran.com  นําเสนอดวยสื่ออินโฟกราฟก 

จํานวน 900 ภาพ  2) ผลการประเมินประสิทธิภาพเว็บไซตจากจํานวนสถิติผูเขาชม ดวยโปรแกรมกูเกิลอนาไลติก เก็บขอมูล

ระหวางวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ถึง 19 เมษายน 2562 มีผูเขาชมทั้งหมด 890 คน จํานวนหนาที่มีการเปด 13,278 คร้ัง 

ระยะเวลาในการอาน 03:23 นาที แสดงใหเห็นวา การพัฒนาเว็บไซตประชาสัมพันธผลิตภัณฑนมสดของฟารมโคนม           

จ.ประจวบคีรีขันธ ดวยเมนูอาหารจากนมในรูปแบบอินโฟกราฟฟกมีประสิทธิภาพดี  

คําสําคัญ: ประสิทธิภาพของเว็บไซต  ผลิตภัณฑแปรรูป  อินโฟกราฟก 

Abstract 

This research aims: 1) to develop the website to promote dairy products of dairy farms at Prachuap 

Khiri Khan province using milk food menu with Infographic.   2 )  to evaluate the performance of the 

website to promote dairy products of dairy farms.  The instrument used in the research were: 1 )  The 

website 2)  Infographics of milk food menu  3) Google analytics program for tracked visitors.   

The results showed that: 1) the website to promote dairy products of dairy farms at Prachuap Khiri 

Khan province using milk food menu with Infographic was Farmcowspran.com. Nine hundred infographics 

present them from the milk food menu.  2) to evaluate the performance of website performance using 

Track statistics users between 20 December  2018 to 19 April 2019 used  Google analytics program were 

the visitors total of 890 people, the number of pages viewed 13, 278 sessions and the time for reading 

content on the website of  3 :2 3  minutes. Moreover,  the bounce rate of 0 .8 4 % . Consequently, the 
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development of the website to promote dairy products of dairy farms at Prachuap Khiri Khan province 

using milk food menu with Infographic was an excellent performance.      

keywords: Website Performance, dairy products, Infographics    

1. ที่มาและความสําคัญ 

โชควลีฟารม เปนฟารมโคนมอินทรีย ที่อยูอําเภอปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ   เปนฟารมโคนมที่ไมใชสารเคมีในการ

เลี้ยงโคนม ทําใหน้ํานมที่ไดมีคุณภาพและสงผลใหแมโคสามารถผลิตน้ํานมไดมากกวาเดิม จึงมีแนวคิดที่จะเพิ่มมูลคาน้ํานม

โดยนํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ เชน นมสด UHT ไอศครีม ชีส โยเกิรต เนย เปนตน ทําใหสินคาของโชควลีฟารมมีความ

หลากหลายและเปนที่ดึงดูดของลูกคาใหเขามาเลือกซื้อสินคาเพิ่มข้ึน แตก็ยังไมเปนที่รูจักของผูคนมากนัก จึงตองการที่จะ

เผยแพรผลิตภัณฑนมสดแปรรูปผานชองทางออนไลนตางๆเพื่อใหลูกคาเกิดความสะดวกใน การเลือกซื้อสินคามากข้ึน  

อินโฟกราฟก เปนการนําขอมูลที่มีเนื้อหายาว มีความหมายคอนขางซับซอน โดยนํามาสรุปอยูในรูปแบบของสื่ออินโฟ

กราฟกเพื่อใหเขาใจความหมายของขอมูลนั้นมากข้ึน ทําใหมีขอมูลที่ไมมากจนเกินไป และยังเพิ่มความนาสนใจใหกับขอมูลนั้น

มากข้ึนอีกดวย เพราะอินโฟกราฟกจะมีการออกแบบดีไซตสื่อนั้นออกมาไดสวยงามมากกวาการทําเปนขอความธรรมดา 

เนื่องจากปจจุบันมีเนื้อหาขอมูลในอินเทอรเน็ตเปนจํานวนมาก หากนําสื่ออินโฟกราฟก เพื่อเปนสื่อกลางในการใหขอมูล

ขาวสารเก่ียวเมนูอาหารจากนม ซึ่งเปนผลิตภัณฑจากนมสดจากฟารมโชควลี ซึ่งเปนฟารมในชุมชน อ.ปราณบุ รี                

จ.ประจวบคีรีขันธ เพื่อเปนชองทางในสื่อสาร ประชาสัมพันธฟารมโคนม อีกชองทางหนึ่ง ในรูปแบบดังกลาว 

ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงไดพฒันาเว็บไซตประชาสัมพันธผลิตภัณฑนมสดของฟารมโคนม จ.ประจวบคีรีขันธ ดวยเมนูอาหาร

จากนมในรูปแบบอินโฟกราฟฟก เพื่อเปนแรงจูงใจใหผูที่สนใจเกิดความกระตือรือรน และนําความรูที่ไดเผยแพรบนเว็บไซต 

สามารถนําความรูที่ไดประยุกตใชในการทําเมนูอาหารได  

2.  วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อพัฒนาเว็บไซตประชาสัมพันธผลิตภัณฑนมสดของฟารมโคนม จ.ประจวบคีรีขันธ ดวยเมนูอาหารจากนมใน

รูปแบบอินโฟกราฟฟก 

2.2 เพื่อวัดประสิทธิภาพเว็บไซตพัฒนาเว็บไซตประชาสัมพันธผลิตภัณฑนมสดของฟารมโคนม จ.ประจวบคีรีขันธ ดวย

เมนูอาหารจากนมในรูปแบบอินโฟกราฟฟก 

3.   ขอบเขตงานวิจัย 

 

 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดงานวจิัย 

      ตัวแปรตนจะมีเว็บไซตทําในสื่ออินโฟกราฟกภายในเว็บไซตจะมีเนื้อหาเมนูอาหาร คือ ลักษณะของอาหาร สวนผสม

ของเมนูอาหารและข้ันตอนการทําเมนูอาหาร มีการเผยแพรทาง fan page Facebook 

      ตัวแปรตามจะประกอบดวยการประเมินประสิทธิภาพเว็บไซต มีการวัดคาผูเขาชมจาก Google analytics     

พัฒนาเว็บไซตประชาสัมพันธ

ผลิตภัณฑนมของฟารมโคนม 
ประเมินประสิทธิภาพของเว็บไซต 

 



 

 

ผูใชงานเว็บไซต (Users),  ผูใชงานใหม (New Users),  เซสชั่น (Sessions), จํานวนเซสชั่นตอผูใช (Number of Sessions 

per User),  การดูหนาเว็บ (Page views), หนาเว็บตอเซสชั่น (Pages/Session), ระยะเวลาเฉลี่ย (Average Session 

Duration),  อัตราตีกลับ (Bounce Rate) 

4. ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ   

4.1 ประสิทธิภาพเว็บไซต การใชงานเคร่ืองมือวิเคราะหเว็บไซต มีสวนสําคัญทําใหทราบพฤติกรรมของผูใชงาน

เว็บไซต โดยการรวบรวมขอมูลและสถิติของผูที่เขามายังเว็บไซตพรอมทั้งวิเคราะหและแสดงผลในรูปแบบที่งายตอการทํา

ความเขาใจอีกดวย เคร่ืองมือที่ไดรับความนิยมเปนอยางมากคือ Google Analytics ซึ่งรวบรวมขอมูล เชน 1) ดานผูเขามาชม

เว็บไซต 2) ดานชองทางการเขามาถึงเว็บไซต 3) ดานการชมเนื้อหาภายในหนาเว็บไซตและ 4) การวิเคราะหการถึงเปาหมาย

ในเว็บไซตของผูใชงาน เปนตน (พงศกร จันทราช, 2552) ซ่ึงเคร่ืองมือนี้มีจุดเดนคือ ไมเสียคาใชจาย ใชงานงาย สามารถ

ติดตามการเขาชมเว็บไซตไดแบบทันทีอีกดวย 

4.2 อินโฟกราฟก เทคนิคการออกแบบกราฟก ซึ่งเปนการอธิบายขอมูลที่มีความซับซอนไปสูกลุมที่รับสารในรูปแบบ

ที่สามารถบริโภคหรือเขาใจไดงายและรวดเร็ว การสื่อสารดวยภาพหรือกราฟกที่บงชี้ถึงขอมูล ไดแก ขอมูลเชิงสถิติ ความรู 

การสื่อสารการตลาด และการประชาสัมพันธ เปนตน อินโฟกราฟกเปนการแสดงขอมูลหรือความรูที่ผานการสรุปยอแลวเปน

แผนภาพ คือ การแปลงขอความ (Text) ใหเปนขอความภาพ โดยการกําหนดการออกแบบและสงเสริมการสื่อสารดวยลักษณ

รวมกับขอมูลที่เปนตัวอักษร เพื่อใหผูรับสามารถเขาใจขอมูลไดอยางรวดเร็ว โดยการใชรูปแบบที่เขาใจงายและมีเหตุผล (KAI, 

W. ,2013.) 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 

ข้ันตอนการดําเนินงานวจิัย ผูวิจัยดําเนินงานตามวงจรพัฒนาระบบ (System development life cycle:SDLC) โดย

มีข้ันตอน ดังนี้ 

 5.1 การวางแผนโครงงาน (Panning) กําหนดปญหาและความตองการ ผูวิจัยไดทําการศึกษาปญหาเพื่อหาสาเหตุซึ่ง 

โชควลีฟารม มีสินคาที่นาสนใจแตยังไมเปนที่รูจักสําหรับบุคคลภายนอกมากนักและยังไมมีชองทางการเผยแพรไปถึงผูที่สนใจ 

เนื่องจากยังไมมีการประชาสัมพันธที่กวางขวาง จึงตองการที่จะเผยแพรผลิตภัณฑนมสดแปรรูปผานชองทางออนไลนตางๆ

เพื่อใหลูกคาเกิดความสะดวกในการเลือกซื้อสินคามากข้ึน 

 5.2 การวิเคราะห (Analysis) วิเคราะหเนื้อหาที่ใชสําหรับเว็บไซตประสิทธิภาพของเว็บไซตอินโฟกราฟกสําหรับ

ผลิตภัณฑแปรรูปจากนมโคของโชควลีฟารม จ.ประจวบคีรีขันธ ซึ่งเนื้อหาภายในเว็บไซตจะมีเนื้อหาเก่ียวกับผลิตภัณฑแปรรูป

จากนมโค โดยมีการแบงเนื้อหาที่ใชภายในเว็บไซตเปน 7 หมวดหมู คือ 1. ผลิตภัณฑแปรรูปจากนมสด 2. เมนูอาหารจากคัท

ตารด  3. เมนูอาหารจากชีส 4. เมนูอาหารจากนมสดUHT 5. เมนูอาหารจากเนย 6.เมนูอาหารจากโยเกิรต 7.เมนูอาหารจาก

ไอศกรีมและวิเคราะหรูปแบบของเนื้อหาที่จะใชลงเว็บไซต คือ อินโฟกราฟก ทําใหสามารถวิเคราะหเนื้อหาที่ตรงตาม

วัตถุประสงคได 

 5.3 การออกแบบ (Design) คณะผูวิจัยทําการออกแบบโดยเร่ิมจากลักษณะ รูปแบบที่จะนําเสนอ ไดแก สื่ออินโฟ

กราฟก และคณะผูวิจัยไดออกแบบเว็บไซต Farmcowspran.com เพื่อใชเปนสื่อในการเผยแพรขอมูลการออกแบบมีลักษณะ

รูปแบบดังนี ้

 

 



 

 

 
 

รูปที่ 3 แผนผังเวบ็ไซต 

 จากรูปที่  3 แสดงแผนผังภาพรวมของเว็บไซต ผูวิจัยไดออกแบบพัฒนาเว็บไซต ข้ึนมาโดยใชชื่อเว็บไซต

(Farmcowspran.com) เพื่อใชเปนสื่อกลางในการวัดประสิทธิภาพของเว็บไซตอินโฟกราฟกสําหรับผลิตภัณฑแปรรูปจากนม

โคของโชควลีฟารม จ.ประจวบคีรีขันธ ซึ่งในสวนของผูดูแลเว็บไซต จะสามารถเพิ่ม ลบ แกไข ไดทุกสวนที่อยูภายในเว็บไซต

และในสวนของผูใชงานสามารถอานขอมูล ที่เผยแพรในเว็บไซตได แตไมสามารถเพิ่ม ลบ แกไข อะไรได 

 5.4 การนําไปใช (Implementation) ข้ันตอนการนําไปใชจะเปนการประชาสัมพันธเว็บไซตอินโฟกราฟกสําหรับ

ผลิตภัณฑแปรรูปจากนมโคของโชควลีฟารม ผานทางโซเชียลเน็ตเวิรค แฟนเพจเฟซบุค โดยแตละชองทางจะมีการลิงคไปยัง

เว็บไซตกลางที่ใชในการเผยแพรขอมูล 

 5.5 การบํารุงรักษา (Maintenance) มีวิธีการและรายละเอียดการดําเนินงานคือ ผลิตสื่ออินโฟกราฟก แกไข อัพเดท

ใหเปนขอมูลใหม และทําการประชาสัมพันธอยางสม่ําเสมอโดยนําขอมูลที่เปนความจริงมาโพสตใสในเว็บไซต 

6.   ผลและวิจารณ 

  6.1 ผลการพัฒนาเว็บไซตอินโฟกราฟกสําหรับผลิตภัณฑแปรรูปจากนมโคของโชควลฟีารม จ.ประจวบคีรีขันธ 

   

รูปที่ 4 แสดงสื่ออินโฟกราฟกของเมนูอาหารจากนมสดแปรรูป 



 

 

จากรูปที่ 4 แสดงถึงสื่ออินโฟกราฟก จํานวน 3 ภาพ โดยใชตอ 1 โพส โดยเว็บไซตwww.Farmcowspran.com จะ

มีขอมูลผลิตภัณฑจากเมนูอาหารจากนมสดแปรรูป 300 โพส โดยมีจํานวนอินโฟกราฟกทั้งหมด 900 ภาพ โดยมีหลักการ

ออกแบบสื่ออินโฟกราฟก การใชสี ตัวอักษร และรูปแบบการจัดวางที่เหมาะสม เพื่อดึงดูดความสนใจผูใชงานเว็บไซต ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยเร่ือง เนื้อหาและรูปแบบในการสื่อสารผานสื่ออินโฟกราฟกเพื่อสรางการรับรูและจดจําบนเฟซบุกแฟน

เพจของ อินโฟกราฟก ไทยแลนด (ธิดาใจ จันทนามศรี, 2560) 

 

 
 

รูปที่ 5 แสดงหนาแรกของเว็บไซต Farmcowspran.com 

จากรูปที่ 5 แสดงภาพรวมของเว็บไซต Farmcowspran.com หนาหลักของเว็บไซตอินโฟกราฟกสําหรับผลิตภัณฑ

แปรรูปจากนมโคของโชควลีฟารม จ.ประจวบคีรีขันธ จะประกอบดวยขอมูลเก่ียวกับเมนูอาหารจากผลิตภัณฑนมสดแปรรูป

ตางๆ ภายในมีการนําเสนอขอมูลเก่ียวกับสวนผสมวิธีการทําอาหารตางๆดวยสื่ออินโฟกราฟกและยังมีขอมูลการติดตอ เชน ที่

อยู เบอรโทรศัพท  



 

 

  6.2 ผลการวัดประสิทธิภาพการใชงานเว็บไซต   

คณะผูวิจัยไดดําเนนิงาน เก็บขอมูลการใชงานเว็บไซต Farmcowspran.com จริงดวยโปรแกรมติดตามสถิติการเขาใชงาน

เว็บไซต ดวยโปรแกรม Google Analytics  โดยกลุมประชากรและกลุมตัวอยางคือ ผูใชงานอินเทอรเน็ต โดยการสุมแบบ

บังเอิญ จํานวน 890 ตัวอยาง  ที่ทําการสบืคนขอมูลผานเคร่ืองมือคนหากูเก้ิล  แลวทําใหเว็บไซตแสดงผลในอันดับตนๆ ของ

ผลการคนหาของผูใชงาน แลวคลิกเขาชมเว็บไซตผานทางอินเทอรเน็ต ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวจะมีการบันทึกขอมูลการใชงาน

เก่ียวกับเว็บไซต โดยมีขอมูลดังตอไปนี้  ผูใชงานเว็บไซต (Users),  ผูใชงานใหม (New Users),  เซสชั่น (Sessions), จํานวน

เซสชั่นตอผูใช (Number of Sessions per User),  การดูหนาเว็บ (Page views), หนาเว็บตอเซสชั่น (Pages/Session), 

ระยะเวลาเฉลี่ย (Average Session Duration),  อัตราตีกลับ (Bounce Rate) 

โดยคณะผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลสถิติการใชงานเว็บไซต ในระหวางวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ถึง 19 เมษายน 

2562 เปนระยะเวลา 4 เดือน ซึ่งไดรับผลการดําเนินงานดังนี้ 

 
รูปที่ 4 แสดงผลการวัดประสิทธภิาพการใชงานเว็บไซต Farmcowspran.com 

 จากรูปที่ 4 เปนการแสดงผลคาสถิติของเว็บไซตอินโฟกราฟกสําหรับผลิตภัณฑแปรรูปจากนมโคของโชควลีฟารม 

 จ.ประจวบคีรีขันธ โดยใชโปรแกรม Google analytics เพื่อติดตามพฤติกรรมผูใชงานในเว็บไซต มีผูเขาใชทั้งหมด 890 คน 

มีจํานวนการเปดหนาทั้งหมด 13,278 หนา มีระยะเวลาในการอานโดยเฉลี่ย 3.23 นาที/หนา มีอัตราการตีกลับ 0.84% และมี

จํานวนเซสชัน 1,197 ตอผูใช สอดคลองกับงานวิจัยของ อัชฌาพร กวางสวาสดิ์ และ คณะ (2560) ไดทําวิจัยเร่ือง การพัฒนา

เว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่สงผลตอการจัดอันดับดวยเทคนิคการตลาดของเคร่ืองมือคนหา  โดยมีประเมินประสิทธิภาพ

ของเว็บไซตดวย Google Analytics  ดวยเชนกัน เนื่องจากเปนขอมูลที่ใชงานจริง และ แสดงถึงพฤติกรรมของผูเขาชม

เว็บไซต อีกทั้งสามารถวิเคราะหขอมูลของเว็บไซตดังกลาวไดเปนอยางดี 

 

 

 

 

 



 

 

6.3 แสดงผลการจัดอันดบัของ Google ดวยคา Index ของการเขาชมเว็บไซตผาน Social Network 

 
รูปที่ 5 แสดงคา Index ของการเขาชมเว็บไซต farmcowspran.com 

 จากรูปที่ 5 แสดงผลการวัดคาดัชนี (Index) ของเว็บไซต farmcowspran.com ใชเคร่ืองมือคนหาจากกูเก้ิล โดยคา

ดัชนีจะมีผลตอเมื่อเว็บไซตมีคุณภาพทั้งเนื้อหาและรูปภาพที่เผยแพรมีความถูกตอง ครบถวน ซึ่งเก็บขอมูลของวันที่ 19 

เมษายน 2562 มีผลการคนหาทั้งหมด 1,670 รายการ หมายถึงมีขอมูลเก่ียวกับเว็บไซต ในฐานขอมูลของกูเก้ิล ไวสําหรับ

แสดงผลการคนหาที่เก่ียวกับขอมูลผลิตภัณฑนม เมนูอาหารจากนม ดวยอินโฟกราฟก ถาหากเว็บไซตใดที่กูเกิลไมเก็บคาดัชนี 

จะไมมีโอกาสแสดงผลในหนาเสิรซเอ็นจินของกูเกิล จึงทําใหเว็บไซตไมเกิดประโยชนแตอยางใด เพราะสวนมากผูใชงาน

อินเทอรเนต็นิยมสืบคนขอมูลผานทางเสิรซเอ็นจินกูเกิล การที่ตองการให Google Index จะตองดําเนินการในเว็บไซตในเร่ือง

ของเนื้อหาของเว็บไซตตองมีความสดใหมอยูเสมอ  ทําการแบงหมวดหมูเนื้อหาของเว็บไซตอยางเปนระเบียบ จัดทําปายกํากับ

เนื้อหา (Tag) มีการอธิบายรายละเอียดของเนื้อหา ( meta description) จัดทําคียเวิรดของเนื้อหา (meta keywrods)  

กําหนดชื่อเร่ือง (Title) ใหมีคุณภาพสอดคลองกับเนื้อหาของแตละเร่ือง เปนตน 

7. สรุปผล 

งานวิจัยนี้เปนการพัฒนาเว็บไซตประชาสัมพันธผลิตภัณฑนมสดของฟารมโคนม จ.ประจวบคีรีขันธ ดวยเมนูอาหาร

จากนมในรูปแบบอินโฟกราฟฟก ผลที่ได คือ ไดสรางเว็บไซต โดยชื่อวา www.Farmcowspran.com ภายในเว็บไซตมีภาพอ

อินโฟกราฟกประกอบเนื้อหาในแตละหัวขอ แบงเปน 3 สวน คือ ลักษณะของอาหาร สวนผสมของอาหารและ ข้ันตอนการ

ทําอาหาร ผูเขาชมเว็บไซตสามารถเขามาศึกษาเมนูอาหารจากนมสดแปรรูปในรูปแบบอินโฟกราฟก ทําใหเขาใจเนื้อหาภายใน

เว็บไซตไดงายข้ึน ประเมินประสิทธิภาพของเว็บไซตอินโฟกราฟกสําหรับผลิตภัณฑแปรรูปจากนมโคของโชควลีฟารมมีผูชม

เพิ่มมากข้ึน จะตองดําเนินการในเว็บไซตในเร่ืองของเนื้อหาของเว็บไซตตองมีความสดใหมอยูเสมอ  ทําการแบงหมวดหมู

เนื้อหาของเว็บไซตอยางเปนระเบียบ จัดทําปายกํากับเนื้อหา (Tag) มีการอธิบายรายละเอียดของเนื้อหา ( meta 

description) จัดทําคียเวิรดของเนื้อหา (meta keywrods)  กําหนดชื่อเร่ือง (Title) ใหมีคุณภาพสอดคลองกับเนื้อหาของแต

ละเร่ือง เปนตน สงผลใหเว็บไซตสามารถแสดงผลการคนหาเปนอันดับตนๆของกูเก้ิล ตามคําคนหาของผูใชงานไดงาย  
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