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บทคัดยอ 

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาเว็บไซตสมุนไพรเพื่อสุขภาพดวยกระบวนเสิรชเอนจินออฟติไมเซชั่น 2) เพื่อ

ประเมินผลการเพิ่มประสิทธิภาพของเว็บไซตสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 1) เว็บไซตสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 2) 

โปรแกรมติดตามเว็บไซตของกูเกิล  ประชากรกลุมตัวอยางคือผูใชงานอินเทอรเน็ต  สุมตัวอยางแบบบังเอิญ จํานวน 538 ตัวอยาง  

ผลการวิจัยพบวา 1) การพัฒนาเว็บไซตสมุนไพรเพื่ อสุขภาพดวยสื่ ออินโฟกราฟ กแสดงภาพสื่ออินโฟด วยเว็บไซต 

www.herbseat.com มีขอมูลเก่ียวกับคุณสมบัติของสมุนไพร คุณประโยชนจากสมุนไพรและข้ันตอนในการ    ทําเมนูดวยสมุนไพร 

จํานวน 100 โพสต ภาพสื่ออินโฟจํานวน 300 ภาพ ซึ่งมีการสื่อภาพใหสามารถเขาใจไดงาย และการออกแบบที่นาสนใจ 2) ผลการ

ประเมินประสิทธิภาพจากผูเขาชมเว็บไซต มี 538 คน และ มีจํานวนการเปดหนาเว็บเพจ 8,912 หนา โดยประเมินจากคําคนที่

เก่ียวกับเว็บไซตสมุนไพรเพื่อสุขภาพ จํานวน 10 คํา และทําใหเว็บไซตแสดงผลการคนหาของ Google ในหนาที่ 1 คิดเปนรอยละ  

100  และนอกจากนี้ประเมินสิทธิภาพจากการจัดเก็บดัชนีของกูเก้ิล (Google Index) ของเว็บไซต มีจํานวน 347 รายการ สรุปไดวา

การเพิ่มประสิทธิภาพของเว็บไซตสมุนไพรเพื่อสุขภาพทําใหผูเขาชมเว็บไซตเขาใจเนื้อหาไดงายและรวดเร็วยดวยสื่ออินโฟกราฟก 

และมีโอกาสเพิ่มจํานวนการเขาชมเว็บไซตมากข้ึน    

คําสําคัญ: สมุนไพร  เสิรชเอนจิน ออฟติไมเซชั่น  การเพิ่มประสิทธิภาพของเว็บไซต 

Abstract 

This research aims: 1) to develop herbal health websites using the search engine optimization process 

2) to evaluate the efficiency of the herbal health website. The instruments used: 1) the herbal website for 

health 2) Google Analytics program for tracking website visitors.  The samples population were internet users . 

The research results showed that: 1) The development of herbal health websites using the search engine 

optimization process provided website www.herbseat.com contains information about the benefits of herbal 

were 100 Post and 300 infographics. 2)  the evaluation of the efficiency of the herbal health website for 

visitors using Google analytics program from 538 visitors and 8,912 sessions of an open webpage. Also, 

efficiency using keyword tested from Google search engine ranking  On page 1 from 100 %. Moreover, 

evaluate performance with Google index was results about 347 items. In conclusion,  website optimization of 

herbal for health using Search engine optimization. enabled website visitors to understand the content easily 

and quickly with infographic and  the opportunity to increase the website visitors.  
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1. ที่มาและความสําคัญ 

สมุนไพร เปนสิ่งที่สําคัญสําหรับมนุษยหรือผูบริโภค และเปนสิ่งที่คูกับวิถีชีวิตคนไทยมาแตอดีตจนถึงปจจุบันดวย

ประโยชนนาๆ หลายประการของสมุนไพร และผูบริโภคบางกลุมใหความเชื่อมั่นตอสมุนไพรวาสามารถรักษาโรคได จึงเปน

เหตุที่ทําใหเกิดการบริโภคหรือใชสมุนไพรที่มีอยูเร่ือยมา นอกจากนี้ผูบริโภคที่สนใจสมุนไพร นอกจากจะชอบเปนการสวนตัว

หรือครอบครัวนั้น หลายคนยังนําสมุนไพรมาขายเพื่อการคาหรือประกอบอาชีพ ทําใหผูบริโภคสวนใหญหันมาดูแลสุขภาพ

มากข้ึนสงผลใหทางชุมชนมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อใหถูกยอมรับ และนํามาใชรักษากันมากข้ึนเพื่อสรางแรงกระตุนการ

ใชและบริโภคสมุนไพรใหมีอยูตอเนื่อง จึงถือไดวาเปนการชวยทางชุมชนไดอีกชองทางทําใหสมุนไพรของทางชุมชนเขาถึงลูก

กลุมคาตรงตามกลุมเปาหมายและตามความตองการผานทางเว็บไซต ที่สําคัญสงผลใหเว็บไซตเปนที่ตองการแกผูใชงานและ

การจัดอันดับเพื่อเพิ่มโอกาสในการเขาชมดวยกระบวนการเสิรชเอนจิน ออฟติไมเซชั่น  

เสิรชเอนจิน ออฟติไมเซชั่น (Search engine optimization) เปนการ ทําใหมีผลการคนหาใน Keyword  ติดอยูใน

อันดับตนๆ ของการคนหาใน เสิรชเอนจิน เพื่อหวังผลในการเขาชมเว็บไซต ซึ่งในปจจุบันมีผูใชงานเสิรชเอนจิน ในการคนหา

ขอมูลตาง ๆ อีกทั้งยังใชงานงาย เพียงแคพิมพคําคนหาคียเวิรดที่ตองการลงไป เสิรชเอนจิน ก็จะทําการแสดงผลลัพธเปน

เว็บไซตตาง ๆ ใหเราไดคลิกเขาไปหาขอมูล เพราะฉะนั้น เสิรชเอนจิน จึงเปนแหลงขอมูลขนาดใหญ และถูกนํามาใชงานกัน

อยางแพรหลาย ผูพัฒนาเว็บไซตสมุนไพรเพื่อสุขภาพจึงตองการทําใหอันดับการคนหาอยูตน ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสจากผูใชงานจะ

คลิกเขามายังเว็บไซต เพื่อใหอยูในหนาหลักๆ และเปนการเพิ่มประสิทธิภาพของเคร่ืองมือการคนหา ซึ่งถือไดวาเปนการชวย

ประชาสัมพันธเว็บไซตสมุนไพรเพื่อสุขภาพไดอีกชองทางหนึ่ง (สุธี  จันทรแตงผล ,2551) 

ดังนั้น การเพิ่มประสิทธิภาพของเว็บไซตผานเคร่ืองมือการคนหา จะสงผลใหเว็บไซตสมุนไพรเพื่อสุขภาพปรากฎใน

หนาอันดับตนๆ และทําใหผูใชงานคนหาดวยคียเวิรด และทําใหมีผูเขาชมเว็บไซตของเราเพิ่มมากข้ึน เมื่อมีการเพิ่ม

ประสิทธิภาพอยูเสมอก็จะทําใหเว็บไซตสมุนไพรเพื่อสุขภาพติดอันดับ และมีผูเขาชม ซึ่งเปนการประชาสัมพันธที่เขาถึง

กลุมเปาหมายไดดี  จากที่กลาวขางตนผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพของเว็บไซตสมุนไพรเพื่อ

สุขภาพ ดวยการจัดอันดับเพื่อเพิ่มโอกาสในการเขาชมเพิ่มมากข้ึน  

2. วัตถุประสงค   

2.1 เพื่อพัฒนาเว็บไซตสมุนไพรเพื่อสุขภาพดวยกระบวน เสิรชเอนจิน ออฟติไมเซชั่น  

2.2 เพื่อประเมินผลการเพิ่มประสิทธิภาพของเว็บไซตสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 

3. ขอบเขตของงานวิจัย 

 

 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดของงานวจิัย 

4. ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

การเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซตผานเสิรชเอนจิน เปนสิ่งที่สําคัญมากที่จะชวยขยายฐานลูกคาไดเปนอยางดี หากกรณี

เว็บไซตไมติดอยูในอันดับการแสดงผลในลําดับตนๆ  ซึ่งเสิรชเอนจิน เปนโปรแกรมในการคนหาขอมูลตางๆ ผานเว็บไซต เพื่อ

เขาถึงขอมูลที่ตองการคนหา สามารถสืบคนไดทั้งขอความ และรูปภาพ สื่อตางๆ และวิดีโอฯ ไดตามที่ผูใชงานตองการ เพียงใส

เว็บไซตสมนุไพรเพื่อสุขภาพ ประเมินผลการเพิ่มประสิทธิภาพของเว็บไซต

สมุนไพรเพื่อสุขภาพ 



 

 

คําคน หรือคียเวิรดที่ตองการสืบคน เสิรชเอนจิ้นก็จะแสดงผลใหผูใชงานไดเห็น ดวยความชาญฉลาดของเทคโนโลยีเสิรชเอน

จิ้น ที่ทําใหผูคนในสังคมอินเทอรเน็ตเกิดความสะดวกสบาย สามารถคนหาขอมูลไดสะดวก และรวดเร็ว  

(สุธี  จันทรแตงผล ,2551) 

อินโฟกราฟก อินโฟกราฟก เปนการสื่อสารดวยภาพเปนการนําขอมูล หรือความรูตางๆ ที่ผานกรประมวลผล และ

กราฟก (Graphic) จํานวนมากมาสรุปเปนสารสนเทศในรูปแบบที่สื่อสารไดเขาใจงาย และมีเหตุผล เหมาะสําหรับการสื่อสาร

ออนไลนที่ตองการเขาถึงขอมูลอันซับซอน ที่มีจํานวนมากในเวลาจํากัด ซึ่งหลักการออกแบบสามารถมองเห็นไดในรูปแบบ

ของเสน กลอง ลูกศร สัญลักษณตางๆ และมีการถายทอดเร่ืองราวที่แสดงถึงขอเท็จจริงใหเขาใจไดงาย (ธิดาใจ จันทนามศรี 

,2560) 

5. วิธีดําเนินงานวิจัย 

 5.1 การเพิ่มประสิทธิภาพของชมเว็บไซตสมุนไพรเพื่อสุขภาพดวยกระบวน เสิรชเอนจิน ออฟติไมเซชั่นมีวิธีการ

ดําเนินงานตามวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 

5.2 การวางแผน (Planning) 

 1)  สมุนไพรบางชนิดยังไมเปนที่รูจักแกผูคนสวนใหญ แตเปนที่รูจักแกคนในพื้นที่ 

 2)  สื่ออินโฟที่ใชในการประชาสัมพันธในปจจุบันยังไมมีความนาสนใจ 

 จากสาเหตุดังกลาว ทําใหผูจัดทําวิจัยมีแนวคิดที่จะชวยสงเสริมการประชาสัมพันธสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ดวยการสราง

เว็บไซตข้ึนมาเพื่อเปนสื่อในการเผยแพรขอมูลโดยจัดทําเว็บไซตในรูปแบบสื่ออินโฟกราฟก โดยจะมีการประชาสัมพันธผาน

ทางสื่อสังคมออนไลน 

5.3  การวิเคราะห (Analysis)  

 1)  กําหนดลักษณะรูปแบบการนําเสนอเว็บไซตที่ไดจากการศึกษาจากทฤษฎีที่เก่ียวของ โดยการออกแบบการ

นําเสนอในรูปแบบสื่ออินโฟกราฟก จากนั้นใชโปรแกรม Adobe Photoshop เพื่อสรางสื่ออินโฟ และประชาสัมพันธผานทาง

สื่อออนไลน 

 2)  นํารูปแบบการนําเสนอเว็บไซตเสนอแกผูเชี่ยวชาญเพื่อวิเคราะหรูปแบบการนําเสนอเว็บไซต 

 3)  เมื่อสรุปผลการนําเสนอเว็บไซตวาสามารถใชงานไดจริง คณะผูวิจัยจึงเร่ิมข้ันตอนในการออกแบบและสราง

รูปแบบการนําเสนอสินคาบนเว็บไซต  

5.4 ออกแบบหนาเว็บไซต (web Authoring) 

   ผูวิจัยทําการออกแบบโดยเร่ิมจากลักษณะ รูปแบบที่จะนําเสนอ ไดแก สื่ออินโฟกราฟก ผูวิจัยไดออกแบบเว็บไซต 

herbseat.com เพื่อใชเปนสื่อในการเผยแพรขอมูลการออกแบบมีลักษณะรูปแบบดังนี้ 

 5.5 การนําไปใช (Implementation) 

 ในข้ันตอนการนําไปใชจะแบงออกเปน 3 สวน ไดแก สวนการพัฒนาระบบ การสราง และ การติดตั้งโปรแกรม 

5.6 การพัฒนาระบบ เปนข้ันตอนการเขียนบทความ/โพสต ใหเขาไปจัดการในโปรแกรมระบบจัดการเนื้อหาในเว็บไซต

แบบออนไลน (WordPress) โดยเขาไปหนาการเพิ่มขอมูลบทความ แลวทําการเพิ่มขอมูลและใสคําคนหาในสวนตางๆ ดังนี้  

      1)  ชื่อเร่ือง (Title) ใสชื่อเมนูสมุนไพร 

      2)  รูปภาพ (Image) ที่นําเสนอ 

      3)  หัวเร่ืองเนื้อหา (Heading) จะใสคําคนหาเก่ียวกับตัวนําเสนอสมุนไพรที่ใชประกอบอาหาร หรือคําที่นิยมคนหา 



 

 

      4)  เนื้อหา (Content) เนื้อหาของการประชาสัมพันธ 

      5)  ปายคําที่เก่ียวของ (Meta Tag) ใสคําคนหาแบบเฉพาะเจาะจงโดยใสคําคนหาจํานวน 5 คํา 

              6)  ชื่อเร่ือง (Title) ใสชื่อเมนูสมุนไพร  

      7)  รายละเอียด (Description) ใสรายละเอียดเนื้อหาพอสังเขป 

5.6 การบํารุงรักษา (Maintenance) 

 เมื่อสรางรูปแบบการนําเสนอเว็บไซตดวยสื่ออินโฟกราฟก และจัดทําเว็บไซตเสร็จสิ้น มีการทดสอบการใชงานของสื่อ

การนําเสนอและเว็บไซตใหใชงานไดตรงตามขอกําหนดที่ไดออกแบบไว รวมถึงการประเมินโครงงาน การปรับเปลี่ยนและการ

บํารุงรักษาจะเกิดข้ึนตลอดเวลาในการดําเนินงานจนกวาจะเปนที่พึงพอใจ และนําไปสูการบํารุงรักษาเว็บไซตและสื่อการ

นําเสนออยางตอเนื่อง เชน การ  Back Up ขอมูล ตรวจสอบและลางขอมูลความพึงพอใจที่เปนสแปม (Spam) ตรวจสอบการ

ปรับปรุงเวอรชั่น Plugin ตาง ๆ อัพเดตขอมูล เนื้อหาตางๆ ใหเปนปจจุบันตลอดเวลา ปรับรูปภาพอินโฟใหมีความ

หลากหลายมากยิ่งข้ึน รวมไปถึงปรับปรุงเนื้อหาใหมีความนาสนใจ และกระชับไดใจความมากยิ่งข้ึน 

6. ผลและวิจารณ 

งานวิจัยนี้เปนการเพิ่มประสิทธิภาพของเว็บไซตสมุนไพรเพื่อสุขภาพดวยกระบวน เสิรชเอนจิน ออฟติไมเซชั่น ซ่ึง

สามารถนําเสนอผลการดําเนินงานไดดังตอไปนี ้

6.1 ผลจากการพัฒนาสื่ออินโฟกราฟกสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เว็บไซต www.herbseat.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4 แสดงสื่ออินโฟกราฟกสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 

http://www.herbseat.com/


 

 

จากรูปที่ 4 แสดงสื่ออินโฟกราฟกสําหรับเว็บไซตสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เปนการนําเสนอขอมูล และรายละเอียดเก่ียวกับ

สมุนไพรที่ใชในการประกอบอาหารในรูปแบบของสื่ออินโฟกราฟกบนหนาเว็บไซต ในแตละโพสตจะมีสื่ออินโฟกราฟก จํานวน 

100 โพสต 300 ภาพ โดยมีการนําเสนอที่ใหความสําคัญในดานการสื่อภาพใหสามารถเขาใจไดงาย และการออกแบบที่

นาสนใจ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย (พิเชฐ สุวรรณพันธ ,2557) ศึกษาเก่ียวกับการพัฒนานิตยสารอิเล็กทรอนิกส ที่นําเสนอดวย

รูปแบบอินโฟกราฟก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ผลการวิจัยพบวา มีความพึงพอใจโดย

รวมอยูในระดับพอใจมากที่สุด  

6.2 ผลจากการประเมินประสิทธิภาพการใชงานเว็บไซต  

    
รูปที่ 5 ผลประสิทธิภาพการใชงานเว็บไซตดวยโปรแกรม Google Analytics 

 จากภาพที่ 5   โดยกลุมประชากรและกลุมตัวอยางคือ ผูใชงานอินเทอรเน็ต โดยการสุมแบบบังเอิญ  จํานวน 538 

ตัวอยาง  เปนการวัดประสิทธิจากผูใชงานเว็บไซต จริง จากพฤติกรรมเขาใชงานเว็บไซต โดยผูวิจัยไดติดตั้งโปรแกรมติดตาม

สถิติการใชงานเว็บไซตจริง ดวย โปรแกรม Google Analytics   โดยสถิตเว็บไซตจะมีเกณฑ ดังตอไปนี้  ผูใชงานเว็บไซต 

(Users),  ผูใชงานใหม (New Users),  เซสชั่น (Sessions), จํานวนเซสชั่นตอผูใช (Number of Sessions per User),  การดู

หนาเว็บ (Page views), หนาเว็บตอเซสชั่น (Pages/Session), ระยะเวลาเฉลี่ย (Average Session Duration),  อัตราตีกลับ 

(Bounce Rate) 

  สรุปผลไดวา สถิติการใชงานเว็บไซต  herbseat.com มีขอมูลดังตอไปนี้   ผูใชงานเว็บไซต (Users) 538,  ผูใชงาน

ใหม (New Users) 538 ,  เซสชั่น (Sessions) 716 เปนจํานวนที่ผูที่เคยเขาชมเว็บไซตแลวกลับมาใชเว็บไซตอีกคร้ัง , จํานวน

เซสชั่นตอผูใช (Number of Sessions per User) 1.33 เปนจํานวนบงบอกถึงผูใชงานเว็บทําการเปดหนาเว็บเพจตอคน,  

การดูหนาเว็บ (Page views) 8,922  หมายถึง จํานวนหนาเว็บเพจที่มีเปดทั้งหมดภายในเว็บไซต, หนาเว็บตอเซสชั่น 

(Pages/Session) 12.46 หมายถึง จํานวนหนาเว็บเพจทั้งหมดที่เปดเฉลี่ยตอเซสชั่นทั้งหมด, ระยะเวลาเฉลี่ย (Average 

Session Duration) 2.42 นาที หมายถึง ระยะเวลาที่ผูใชอยูในหนาเว็บไซต เชน การอานขอมูลเนื้อหาในเว็บไซต ,  อัตราตี

กลับ (Bounce Rate) 0.56% หมายถึง  จํานวนรอยละของผูเขาชมเปดเขาเว็บไซตหนาแรก แลวออกจากเว็บไซตทันที  หาก

มีจํานวนอัตราตีกลับสูงหมายถึง เนื้อหาของเว็บไซตอาจจะไมตองกับผูใชงานเว็บไซต  หรือ เนื้อหาของเว็บไมนาสนใจ เปนตน 



 

 

 6.3 ผลการประเมินประสิทธิภาพจากการเก็บขอมูล Google Index  ของเว็บไซต  

 กูเก้ิลอินเด็ก (Google Index) คือ  การที่เคร่ืองมือคนหากูเกิลเขามายังเว็บไซตที่เผยแพรในอินเทอรเน็ตเพื่อทําการ

สําเนาขอมูลของเว็บไซตดังกลาวไวในฐานขอมูลของกูเกิล เพื่อใหปรากฏอยูในหนาผลการคนหากูเกิลตามคียเวิรด (keyword) 

ของผูใชงาน โดยหากเว็บไซตใดเคร่ืองมือคนหา ไมทําการ Index ก็จะทําใหไมมีขอมูลของเว็บไซตแสดงในหนาการคนหา  

ขาดโอกาสในการเขาถึงเว็บไซตดังกลาว  มีดังนี้  

 
รูปที่ 6 ผลการ Google index ของเว็บไซต herbseat.com 

6.4 แสดงผลการเก็บคาขอมูลของ Google Index ดัชนีการคนหาเว็บไซตดวยโดยใชเสิรชเอ็นจินกูเกิล เพื่อวัดผลการ

เก็บขอมูลในเว็บไซต ซึ่งเก็บขอมูลของวันที่ 24 เมษายน 2562 โดยเว็บไซตมี Google Index  ทั้งหมด 347 รายการ ทําใหมี

โอกาสที่ผูคนหาขอมูลจะกดเขาชมเว็บไซตไดมากยิ่งข้ึน การสรางเกณฑในการกําหนดคาน้ําหนักใหกับดัชนีของ Search 

Engine จะใหคาน้ําหนักความเก่ียวของกับการคนหามากที่สุดตามที่มนุษยตั้งคาโปรแกรมไว คํา หรือวลีที่ปรากฏใน meta 

tag เปนสวนหนึ่งของการเขียนเอกสาร html รวมถึงความถ่ีที่เว็บ เชื่อมโยงเขามา มีการตรวจสอบโดยโปรแกรม ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัย (จุมพล ตรีเพชรสมคุณ ,2550) 

ตารางที่ 1 ประเมินผลการเพิ่มประสิทธิภาพดวยคียเวิรดเก่ียวกับเว็บไซตสมนุไพร   

ลําดับที ่ คียเวิรด 
เว็บไซตแสดงผลการคนหาในกูเกิล 

หนา / ลําดับ 

1 เปราะ สมนุไพรพืน้บาน เหมาะสําหรับประกอบอาหาร 1/2 

2 ผักเสี้ยน สมนุไพรพืน้บาน เหมาะสําหรับประกอบอาหาร 1/3 

3 มะระ สมุนไพรพื้นบาน เหมาะสําหรับประกอบอาหาร 1/4 

4 คะนา สมุนไพรพื้นบาน เหมาะสําหรับประกอบอาหาร 1/5 

5 กระเฉด สมุนไพรพื้นบาน เหมาะสําหรับประกอบอาหาร 1/6 

6 หนอไมฝร่ัง สมุนไพรพื้นบาน เหมาะสาํหรับประกอบอาหาร 1/7 

7 มะละกอ สมุนไพรพื้นบาน เหมาะสาํหรับประกอบอาหาร 1/8 

8 สะเดา สมนุไพรพืน้บาน เหมาะสําหรับประกอบอาหาร 1/9 

9 ขมิ้น สมุนไพรพื้นบาน เหมาะสาํหรับประกอบอาหาร 1/10 

10 กระเทียม  สมุนไพรพืน้บาน เหมาะสาํหรับประกอบอาหาร 1/10 



 

 

จากตารางที่ 1  เปนประเมินผลจากการเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซตดวย การทําการคนหาขอมูลดวยคียเวิรดที่เก่ียวกับ

เว็บไซตสมุนไพร  แลวทําให เว็บไซต แสดงในหนาผลการคนหาของกูเกิล  โดยผูวิจัยไดดําเนินการทดสอบคนหาขอมูลดวยคีย

เวิรดจํานวน 10 คน ดังตารางที่ 1 ทําใหเว็บไซตแสดงผลการคนหาของ Google ในหนาที่ 1 จํานวน 10 คํา  คิดเปนรอยละ 

100 โดยผูวจิัยไดนํากระบวนการ Search engine optimization ในการพัฒนาเว็บไซต โดยการปรับแตงเว็บไซตใหเหมาะสม

กับ Search Engine ใหสงผลตอ Google ก็จะทําใหเว็บไซตติดอันดับที่ดีเมื่อมีการคนหา ซ่ึง แสดงใหเห็นวาเว็บไซตมี

คุณภาพสูง  เนื่องจากผูใชงานอินเทอรเน็ตนิยม สืบคนขอมูลผานทางเสิรซเอ็นจินของกูเกิล เปนสวนมาก ดังนั้นหากผูใชงาน

อินเทอรเน็ตสืบคนขอมูลแลวทําใหเว็บไซตสมุนไพร แสดงผลในซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย (สุกัญญา เล็กจินดา และคณะ 

,2560)   

7. สรุป 

การเพิ่มประสิทธิภาพของเว็บไซตสมุนไพรเพื่อสุขภาพดวยกระบวนเสิรชเอนจินออฟติไมเซชั่น  โดยการปรับแตง

เว็บไซตสมุนไพรเพื่อสุขภาพเว็บไซต www.herbseat.com ตามกระบวนการ search engine optimization ซึ่งในเว็บไซตมี

เนื้อหาเก่ียวกับคุณสมบัติของสมุนไพร คุณประโยชนจากสมุนไพรและข้ันตอนในการทําเมนูดวยสมุนไพร จํานวน 100 โพสต 

ภาพสื่ออินโฟจํานวน 300 ภาพ ซึ่งมีการสื่อภาพใหสามารถเขาใจไดงาย และการออกแบบที่นาสนใจ 2) ผลการประเมิน

ประสิทธิภาพจากผูเขาชมเว็บไซต มี 538 คน และ มีจํานวนการเปดหนาเว็บเพจ 8,912 หนา โดยประเมินจากคําคนที่

เก่ียวกับเว็บไซตสมุนไพรเพื่อสุขภาพ จํานวน 10 คํา และทําใหเว็บไซตแสดงผลการคนหาของ Google ในหนาที่ 1 คิดเปน

รอยละ 100    สรุปไดวาการเพิ่มประสิทธิภาพของเว็บไซตสมุนไพรเพื่อสุขภาพดวยกระบวนเสิรชเอนจินออฟติไมเซชั่น ทําให

ผูเขาชมเว็บไซตเขาใจเก่ียวกับเนื้อหาสมุนไพรเพื่อสุขภาพดวยสื่ออินโฟไดรวดเร็ว และสงผลตอการเขาชมเว็บไซตที่ดี    
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