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บทคัดยอ 

เนื่องจากกลุมปานศรนารายรในจังหวัดเพชรบุรี สวนมากเปนผูสูงอายุ ทําใหงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อผลิต

สื่อวิดีโอรีวิวสินคาของเว็บไซตกลุมปานศรนารายณ ในจังหวัดเพชรบุรี  2) เพื่อประเมินความพึงพอใจผูใชเว็บไซตรีวิวสินคา

ของกลุมปานศรนารายณ โดยมีเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  เว็บไซต และ แบบประเมินความพึงพอใจ  ประชากรกลุมตัวอยาง

คือ กลุมผูใชอินเทอรเน็ตทั่วไป  โดยการสุมแบบงาย จํานวน 400 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถ่ี รอยละ 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยพบวา 1) ผลิตสื่อวิดีโอรีวิวสินคาของกลุมปานศรนารายณ ของเว็บไซต 

otopchaam.com มีขอมูลเก่ียวกับสินคา สาระนารูเก่ียวกับสินคาปานศรนารายณ ซึ่งแบงหมวดหมูเปนประเภทสินคา 

จํานวน 3 ประเภท คือ กระเปา หมวก รองเทาและของเบ็ดเตล็ด โดยผลิตสื่อวิดิโอรีวิวสินคาเปนจํานวนทั้งหมด 135 วิดีโอ 

โดยแบงตามหมวดหมูสินคา กระเปา 50 วิดีโอ หมวก 45 วิดีโอ  รองเทาและเบ็ดเตล็ด 40 วิดีโอ  2) ผลประเมินความพึง

พอใจของเว็บไซตโดยมีการประเมิน 4 ดาน คือ ดานการใชงานเว็บไซต ดานการจัดรูปแบบเว็บไซต ดานเนื้อหา ดานการ

ออกแบบเว็บไซต ซึ่งมีความพึงพอใจระดับมากในภาพรวม สรุปไดวา การผลิตสื่อวิดีโอรีวิวสินคาของกลุมปานศรนารายณ ทํา

ใหเปนการสงเสริมการขายสินคาใหกับกลุมปานศรนารายณไดเปนอยางด ี

คําสําคัญ: วิดีโอรีวิวสินคา  ผลิตภัณฑปานศรนารายณ  กลุมปานศรนารายณ 

Abstract 

This research aims to 1) to produce the videos for reviews products of the sisal group website at 

Phetchaburi province. 2) to evaluate the satisfaction of users of the website. The instrument used in the 

research the website, satisfaction questionnaire. The sample population was 400 internet users, derived 

through simple random sampling technique.  The statistics used for analyzed data were frequency, 

percentage, mean, standard deviation. 

The results showed that:1) the production of the video reviews products of the sisal group website 

was  www.otopchaam.com.  The site was video information about sisal group products at Phetchaburi 

province. Also, video products review were total of 135 videos, moreover divided into three categories; 

50 videos from bags, 45 videos from hats, 40 videos from shoes, and sundry goods. In addition to, 2) the 

satisfaction of the website in four aspects: usability, format content, design all aspects were a high level. 
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Consequently that the production of the video reviews products of the sisal group website, it easier for 

users to understand detail resulted in a good response, and It has promoted for sisal group products.   

Keywords: video reviews product, Sisal products, Sisal group 

1. ที่มาและความสําคัญ 

การรีวิวสินคาในปจจุบันมีความเจริญกาวหนาในดานเทคโนโลยี ดานคอมพิวเตอรที่เก่ียวกับอินเทอรเน็ตโดยสื่อโซเชียล 

ที่สามารถเชื่อมโลกเขาหากันไดบนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสใหเปนหนึ่งเดียว และ สื่อโซเชียล ก็ไดเขามามีบทบาทสําคัญตอการ

ซื้อขายสินคาในปจจุบันที่สามารถทําไดอยางงาย เพียงแคคุณมีอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตได ดังนั้น 

การรีวิวสินคาผานเว็บไซตสื่อถึงสินคา เพื่อโปรโมทสินคา นับไดวาเปนระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อสรางโอกาสในการขาย 

ขยายธุรกิจ สรางชองทางใหลูกคาเขาถึงสินคาไดงาย และการรีวิวสินคาสามารถเปลี่ยนแปลงระบบการคาไดอยางแทจริง ดัง

จะเห็นไดวา ในปจจุบันผูบริโภคทั่วโลก สามารถที่จะเลือกซื้อสินคา ไดที่บานของตนเอง โดยการติดตอซื้อขายผานทาง

อินเทอรเน็ต ซึ่งผูบริโภคมีโอกาสที่จะเลือกซื้อสินคาไดจากทั่วโลก (E-commerce Magazine. 15 มกราคม 2551)  

กลุมปานศรนารายณเปนศูนยที่จัดตั้งเพื่อสรางรายไดกับชาวบานในชุมชนหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี โดยการนําพืช

เศรษฐกิจมาใชใหเกิดประโยชนโดยมีการนําเสนใยปานศรนารายณมาผลิตเปนผลิตภัณฑจักสาน ผลิตเปนกระเปา รองเทา 

หมวก เข็มขัด ของเบ็ดเตล็ด กลุมปานศรนารายณ จังหวัดเพชรบุรี จึงเปนแหลงรวมสินคาของชาวหุบกะพงซึ่งมีทั้ง

นักทองเที่ยวไทยและชาวตางชาติเขามาเลือกซื้อสินคา กันอยางแพรหลาย 

ทางคณะผูจัดทําวิจัยจึงเล็งเห็นวาเทคโนโลยีที่พัฒนานั้นสามารถมาประยุกตใชกับปญหาในดานการเผยแพรผลิตภัณฑ

ปานศรนารายณ จึงทําเว็บไซตเพื่อการโฆษณารีวิวสินคาดวยสื่อวิดีโอ โดยใชเทคนิคความจริงเสมือนของกลุมปานศรนารายณ 

จังหวัดเพชรบุรี  

2. วัตถุประสงค 

2.1) เพื่อพัฒนาสื่อวิดีโอการรีวิวสินคากลุมปานศรนารายณ 

2.2) เพื่อประเมินความพึงพอใจผูใชเว็บไซตรีวิวสินคากลุมปานศรนารายณ 

3. ขอบเขตของงานวิจัย 

  

 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 เนื้อหาเว็บไซตวิดีโอรีวิวสินคาของเว็บไซตกลุมปานศรนารายณ ในรูปแบบภาพนิ่งและเทคโนโลยีความจริงเสมือนใน

การแนะนําสินคา เพื่อประเมินประสิทธิภาพสื่อวิดีโอ และประเมินความพึงพอใจผูใชเว็บไซตวิดีโอรีวิวสินคาของเว็บไซตกลุม

ปานศรนารายณ จังหวัดเพชรบุรี 

3.2 ขอบเขตดานขอมูล 

เนื้อหาในการวิจัยคร้ังนี้ไดนําการสรางเว็บไซตเพื่อนําเสนอผลิตภัณฑกลุมปานศรนารายณ จังหวัดเพชรบุรี ดวยสื่อ

วิดีโอรีวิวสินคา โดยใชเทคนิค Augmented Reality (AR)  แบงเนื้อหาเปนสวน ดังนี้ 

เว็บไซตรีวิวสนิคาดวยวิดีโอ 

กลุมปานศรนารายณ จังหวัดเพชรบุร ี  

- ประเมินความพึงพอใจผูใชเว็บไซตวิดีโอรีวิวสินคา

ของเว็บไซตกลุมปานศรนารายณ จังหวัดเพชรบุร ี



 

 

3.3 ขอบเขตดานเนื้อหา 

หมวดหมูเปนประเภทสินคา จํานวน 3 ประเภท คือ กระเปา หมวก รองเทาและของเบ็ดเตล็ด โดยผลิตสื่อวีดีโอรีวิวสินคา

เปนจํานวนทั้งหมด 135 วีดีโอ โดยแบงตามหมวดหมูสินคา กระเปา 50 วีดีโอ หมวก 45 วิดีโอ  รองเทาและเบ็ดเตล็ด 40 วิดีโอ 

3.2.1 รูปแบบดานการออกแบบ 

- รูปแบบการนําเสนอผลิตภัณฑ แบบวิดีโอโดยใชเทคนิค Augmented Reality (AR) เก่ียวกับขอมูลผลิตภัณฑของ

กลุมปานศรนารายณ จังหวัดเพชรบุรี โดยแยกประเภทผลิตภัณฑ ไดแก ผลิตภัณฑประเภทหมวก ผลิตภัณฑประเภทกระเปา 

และผลิตภัณฑประเภทสินคาเบ็ตเตล็ด 

- ใชขอมูลทั้งหมด 3 Head โดยแตละเว็บไซตจะมีการโพสตเนื้อหาที่เก่ียวกับขอมูลผลิตภัณฑของกลุมปานศรนารายณ 

จังหวัดเพชรบุรี ไดแก แนะนําผลิตภัณฑ รายละเอียดผลิตภัณฑ และขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ 

4. ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

Augmented Reality เปนเทคโนโลยีสมัยป 2010 ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่ผสานเอาโลกแหงความเปนจริง (Real) เขากับ

โลกเสมือน (Augmented) โดยผาน ทางอุปกรณกลองมือถือ Computer รวมกับการใช Software ตาง ๆ ซึ่งจะทําใหภาพที่

เห็นใน จอภาพจะเปน Object (คน สัตวสิ่งของ สัตวประหลาด ยานอวกาศ) 3 มิติซึ่งมีมุมมองถึง 360 องศากันเลยทีเดียว 

(อดิศักดิ์ มหาวรรณ. 2556) 

การตัดตอวิดีโอดวยระบบนอนลิเนียร ไดอภิปรายผลการศึกษาถึงการเลือกมาตรฐานการบีบอัดไฟลในโปรแกรมตัดตอ

ใหเปน H.264 เนื่องจากไฟลที่ไดมีขนาดเล็กและความคมชัดของภาพและเสียงอยูในระดับที่ดี อีกทั้งมีการเลือกปรับคา Video 

Quality แบบ Lossless และตั้งคา Audio Quality อยูที่ระดับสูง เพื่อใหไดความคมชัดของภาพและเสียงที่ดีและเหมาะสม 

(มณีกาญจน ไชยนนท 2556) 

การรีวิวสินคาเปนการสื่อสารการตลาดผานสื่อสังคม เปนการผสมผสานมุมมองของทําการตลาดเขากับการสื่อสารผาน

สื่อสังคมที่หลากหลาย ผสมผสานในการกําหนดกลยุทธที่จะผลักดันใหผูบริโภคเขามามีปฏิสัมพันธ (Interaction) และ สราง

การตระหนักรู (Moriarty and Well. 2013) 

5. วิธีการดําเนินงานวิจัย 

การพัฒนาสื่อวิดีโอรีวิวสินคา สําหรับโฆษณาเว็บไซตกลุมปานศรนารายณ ซึ่งมีวิธีการดําเนินงานตามวงจรการพัฒนา

ระบบ System Development Life Cycle : SDLC โดยมี ข้ันตอนดังนี้ 

 

 

 

 

 

   

 

รูปที่ 2 System Development Life Cycle : SDLC 

System Development 

Life Cycle : SDLC 

การวางแผนโครงงาน 

(Planning) การวิเคราะห 

(Analysis) 

 

การออกแบบ 

(Design) 
การพัฒนาระบบ 

(System development) 

การบํารุงรักษา 

(Maintenance) 

 



 

 

5.1 การวางแผนโครงงาน (Planning) 

ทางคณะผูวิจัยไดทําการศึกษาปญหาจากปจจุบันผูใชงานสวนใหญไดใหความสนใจกับการเลือกซื้อสินคาผานสื่อ

โซเชียลเปนจํานวนมาก จึงไดจัดทําเปนสื่อวิดีโอข้ึนเพื่อที่จะทําใหผูชมสามารถเขาใจถึงรายละเอียดสินคาไดงายกวาการอาน

ขอความที่มีจํานวนมาก คณะผูวิจัยจึงรวบรวมขอมูลที่เก่ียวกับตัวผลิตภัณฑ ที่มีความนาสนใจ มีขอมูลที่ถูกตอง แลวนํามาสรุป 

วิเคราะห เรียบเรียงใหมีความเขาใจมากยิ่งข้ึน 

5.2 การวิเคราะห (Analysis) 

ในข้ันตอนของการวิเคราะห ระบบ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหตามหัวขอ ดังตอไปนี้ วิเคราะหรูปแบบของการพัฒนา

เว็บไซตการประชาสัมพันธ 

ตารางที่ 1 วิเคราะหรูปแบบของวิดีโอที่ใชในการโฆษณารีวิวสอนคากลุมปานศรนารายณ จังหวัดเพชรบุรี 

ประเภทสินคารีวิว จํานวนวีดิโอ  เนื้อหาในการนําเสนอในวีดิโอ 

ผลิตภัณฑประเภทหมวก 50 -ขอมูลของผลิตภัณฑแตละประเภท 

ผลิตภัณฑประเภทกระเปา 45 -แนะนําผลิตภัณฑของแตละประเภท 

ผลิตภัณฑประเภทรองเทา และ ของเบ็ดเตล็ด 40 -รายละเอียดสินคาแตละประเภท 

รวมเนื้อหาที่ทําวีดิโอ 135  

 

5.3 การออกแบบ (Design) 

ออกแผนผังภาพรวมของเว็บไซต ผูวิจัยไดออกแบบพัฒนาเว็บไซตข้ึนมาโดยใชชื่อเว็บไซต www.otopchaam.com 

เพื่อใชเปนสื่อกลางในการประชาสัมพันธผลิตภัณฑปานศรนารายณ 

ซึ่งในสวนของผูดูแลระบบเว็บไซตจะสามารถเพิ่ม ลบ แกไข ไดทุกสวนทุกการทํางานที่อยูภายในระบบเว็บไซต และใน

สวนของผูใชงานหรือลูกคาจะสามารถอานขอมูลที่ทางเว็บไซตไดเผยแพรใว แตไมสามารถเพิ่ม ลบ แกไข ระบบการทํางาน

ภายในเว็บไซตได 

5.4 การพัฒนาระบบ (System development) การพัฒนาเว็บไซตวิดีโอเพื่อรีรีวิวสินคา โดยการโพสตวิดีโอเนื้อหา

บนเว็บไซต ซึ่งเนื้อหาในวีดีโอของแตละโพสตประกอบดวยภาพแสดงผลิตภัณฑและเนื้อหาที่เก่ียวกับผลิตภัณฑ รายละเอียด 

และขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ ใชโปรแกรม WordPress เปนโปรแกรม Content Management system ในการสรางเว็บไซต  

เปนโปรแกรมที่งายในการจัดการเว็บไซ๖ฐานขอมูลใชโปรแกรม MySQL เนื่องจากทั้งสองโปรแกรมเปน Open Source  โดย

นําขอมูลของผลิตภัณฑมาทําการดัดแปลงและเผยแพร และไดเทคโนโลยีความจริงเสริม Augmented Reality เพื่อใหมีการ

โตตอบกับผูใชงานของเว็บไซต  

5.5 การบํารุงรักษา (Maintenance) ทําการอัพเดทขอมูลและผลิตภัณฑใหมและทําการประชาสัมพันธอยูสม่ําเสมอ 

6. ผลและวิจารณ 

6.1 ผลการพัฒนาสื่อวิดีโอและเทคนิคความจริงเสมือนสําหรับเว็บไซตผลิตภัณฑของกลุมปานศรนารายณ จังหวัด

เพชรบุรี  

ผลิตสื่อวิดีโอรีวิวสินคาของกลุมปานศรนารายณ ของเว็บไซต otopchaam.com มีขอมูลเก่ียวกับสินคา สาระนารู

เก่ียวกับสินคาปานศรนารายณ ซึ่งแบงหมวดหมูเปนประเภทสินคา จํานวน 3 ประเภท คือ กระเปา หมวก รองเทาและของ



 

 

เบ็ดเตล็ด โดยผลิตสื่อวิดิโอรีวิวสินคาเปนจํานวนทั้งหมด 135 วิดิโอ โดยแบงตามหมวดหมูสินคา กระเปา 50 วีดิโอ หมวก 45 

วีดีโอ  รองเทาและเบ็ดเตล็ด 40 วิดีโอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 แสดงหนาเว็บไซต http://otopchaam.com 

 

เทคนิคความจริงเสมือนสําหรับการนําเสนอเว็บไซต จะเปนขอมูลที่อยูในรูปแบบการใชรูปภาพ โดยการนําเสนอวิดีโอ

รีวิวสินคา นั้นจะใชเทคนิคความจริงเสมือนเขามาชวยในสวนของ เว็บไซตที่มีการแยกประเภทของผลิตภัณฑอยางชัดเจน 

สอดคลองกับงานวิจัย (ชาตรี ชัยลอม และคณะ 2559) กลาวไววา เทคโนโลยีออรัสมาเปนแอพพลิเคชั่นสําหรับพัฒนาสื่อ

มัลติมีเดียทั่วไป รวมทั้งสื่อดิจิตอลในโลกแหงความจริงเสมือน (Augmented Reality: AR) เหมาะสําหรับการพัฒนาสื่อที่ใช

กับอุปกรณประเภทอุปกรณคอมพิวเตอรพกพาตาง ๆ ที่ใชระบบปฏิบัติการ IOS และ Android และงานวิจัย (นายอนุช า 

พวงผกา และคณะ. 2561) การแพทยเพิ่มความสมจริงในการรักษา และใหนักศึกษาแพทยไดใชเคร่ืองมือแพทยในการรักษา

หรือผาตัดผูปวยแบบไมตองสัมผัสกับผูปวยจริง ทําใหการผาตัดของนักศึกษาแพทยมีความกลา และไดศึกษาข้ันตอนการผา

เหมือนไดทําการผาตัดจริง มีการนําเทคโนโลยีเสมือนจริงจําลองการผาตัด เปนระบบจําลองการผาตัดตับเสมือนจริงผา ตัด

ระบบสารทศัลยแพทย 

6.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานเว็บไซตรูปแบบวิดีโอรีวิวสินคาของกลุมปานศรนารายณ จังหวัดเพชรบุรี 

โดยเก็บจากผูตอบแบบสอบถามออนไลน จํานวน 400 คน ซึ่งสามารถสรุปการประเมินความพึงพอใจได ดังนี้ 

 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบถามปลายปดเลือกตอบ  โดยผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบ

แบบเพียงขอเดียว ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือนและนําเสนอ ดังนี้   

ขอมูลพื้นฐาน เก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม พบวาผูตอบแบบสอบถามคร้ังนี้มีจํานวน 400 คน คิดเปนรอยละ 100 

สวนมากเปนเปนเพศหญิง จํานวน 277 คน คิดเปนรอยละ 69.3 สวนใหญมีอายุ 21-30 ป จํานวน 186 คน คิดเปนรอยละ 



 

 

46.5 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพสมรส จํานวน 196 คน คิดเปนรอยละ 49.0 ระดับการศึกษา

ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. จํานวน 190 คน คิดเปนรอยละ 47.5 อาชีพของผูตอบ

แบบสอบถาม สวนใหญมีอาชีพลูกจางทั่วไป จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 20.5 รายไดของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี

รายไดตอเดือน 15,001 – 25,000 บาท จํานวน 185 คน คิดเปนรอยละ 46.3  

 6.4 ผลดานความพึงพอใจของผูใชเว็บไซตรีวิวสินคาโอท็อปชะอําศูนยศิลปาชีพปานศรนารายณแบงเปน 4 ดาน ดังนี้  

ตารางที่ 4 ความพึงพอใจของผูใชงานเวบ็ไซตโอท็อปชะอํากลุมปานศรนารายณ ดานการใชงานเว็บไซต 

รายการประเมิน 
(N=400) 

ระดับความพึงพอใจ 
�̅�𝑥 S.D. 

1. ขอความและขนาดของตัวอักษรในแบรนดเนอรมีความ

เหมาะสมสอดคลองกับเว็บไซต 
4.52 0.54 พอใจมากที่สุด 

2. เว็บไซตมีการแสดงภาพนิ่ง ที่เขาใจงายและตรงกับเนื้อ

ของผลิตภัณฑ 
4.43 0.52 พอใจมาก 

3. หนาเว็บไซตมีความเรียบงายดูสะอาดตา 4.34 0.66 พอใจมาก 

4. มีการแยกเมนูสินคาไวอยางชัดเจนทําใหผูเขาชมนั้น

สามารถเลือกดูขอมูลไดสะดวก 
4.37 0.55 พอใจมาก 

5. เว็บไซตมีชองทางการติดตอที่ชัดเจน 4.52 0.54 พอใจมากที่สุด 

6. มีการออกแบบการติดตอเพื่อสอบถามขอมูลผลิตภัณฑได

เปนอยางด ี
4.46 0.54 พอใจมาก 

7. การจัดรูปแบบในเว็บไซตงายตอการอานและการใชงาน 4.38 0.56 พอใจมาก 

8. ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและ

อานไดงาย 
4.38 0.60 พอใจมาก 

9. เว็บไซตมีความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และขอมูล 4.46 0.56 พอใจมาก 

10. ความถูกตองในการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต 4.43 0.53 พอใจมาก 

รวม 4.42 0.30 พอใจมาก 

 จากตารางที่ 4 พบวาภาพรวมในการตอบกลับแบบสอบถามนั้นมีความพึงพอใจที่มีตอดานการใชงานเว็บไซต อยูใน

ระดับความพึงพอใจมาก (เฉลี่ย 4.52) และโดยสวนใหญ ดานขอความและขนาดของตัวอักษรในแบรนดเนอรมีความเหมาะสม

สอดคลองกับเว็บไซตโอท็อปชะอํา และดานเว็บไซตโอท็อปชะอํามีชองทางการติดตอที่ชัดเจน อยูในระดับความพึงพอใจมาก 

(เฉลี่ย 4.52)  

 

 

 

 



 

 

ตารางที่ 5 ความพึงพอใจของผูใชงานเวบ็ไซตโอท็อปชะอํากลุมปานศรนารายณ ดานการจัดรูปแบบเว็บไซต 

รายการประเมิน ดานการจัดรูปแบบเว็บไซต 
(N=400) 

ระดับความพึงพอใจ 
𝒙𝒙� S.D. 

1. มีความสวยงาม ความทันสมัย นาสนใจของหนาเว็บไซต 4.43 0.55 พอใจมาก 

2. การจัดรูปแบบในเว็บไซตงายตอการอานและการใชงาน 4.49 0.54 พอใจมาก 

3. สีสันในการออกแบบเว็บไซตมีความเหมาะสม 4.25 0.65 พอใจมาก 

4. มีการออกแบบเมนูที่ใชงานงาย เปนมิตรตอผูใชงาน 4.38 0.58 พอใจมาก 

5. สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมตอการอาน 4.50 0.56 พอใจมากที่สุด 

รวม 4.41 0.33 พอใจมาก 

 จากตารางที่ 5 พบวาภาพรวมในการตอบกลับแบบสอบถามนั้นมีความพึงพอใจที่มีตอดานการจัดรูปแบบเว็บไซต อยู

ในระดับความพึงพอใจมาก และโดยสวนใหญ แลวมีความพึงพอใจมาก ในเร่ือง ดานสีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสม

ตอการอาน  การจัดรูปแบบในเว็บไซต งายตอการอาน และใชงานไดงาย 

ตารางที่ 6 ความพึงพอใจของผูใชงานเวบ็ไซตโอท็อปชะอํากลุมปานศรนารายณ ดานเนื้อหา 

รายการประเมิน ดานเน้ือหา 
(N=400) 

ระดับความพึงพอใจ 
𝒙𝒙� S.D. 

1. เนื้อหาในวิดีโอมีความกะทัดรัด สามารถเขาใจงาย 4.52 0.54 พอใจมากที่สุด 

2. เนื้อหาสินคามีการอธิบายรายละเอียด คุณลักษณะที่

ชัดเจนครบถวน 
4.45 0.54 พอใจมาก 

3. รายละเอียดขอมูล มีความถูกตอง สมบูรณ 4.31 0.63 พอใจมาก 

4. การประชาสัมพันธขาวสาร ภาพในเว็บไซตมีความ

เหมาะสม นาสนใจ 
4.43 0.53 พอใจมาก 

5. ภาพกับเนื้อหามีความสอดคลองกันและสามารถสื่อ

ความหมายได 
4.51 0.56 พอใจมากที่สุด 

6. ความถูกตองครบถวนของขอมูล 4.41 0.55 พอใจมาก 

7. ความเหมาะสมของขอมูลภายในเว็บไซต 4.43 0.58 พอใจมาก 

รวม 4.43 0.32 พอใจมาก 

 จากตารางที่ 6 พบวาภาพรวมในการตอบกลับแบบสอบถามนั้นมีความพึงพอใจที่มีตอดานเนื้อหา อยูในระดับความ

พึงพอใจมาก (เฉลี่ย 4.52) และโดยสวนใหญ ดานเนื้อหาในวิดีโอมีความกะทัดรัด สามารถเขาใจงาย และดานภาพกับเนื้อหามี

ความสอดคลองกันและสามารถสื่อความหมายได  เนื้อหามีความถูกตองครบถวน 

 

 

 



 

 

ตารางที่ 7 ความพึงพอใจของผูใชงานเวบ็ไซตโอท็อปชะอํากลุมปานศรนารายณ ดานการออกแบบเว็บไซต 

รายการประเมิน ดานการออกแบบเว็บไซต 
(N=400) 

ระดับความพึงพอใจ 
𝒙𝒙� S.D. 

1. มีการแสดงหมวดหมูของเนื้อหาที่ชัดเจน 4.46 0.56 พอใจมาก 

2. มีการแบงสวนหนาเว็บไซตที่เหมาะสม 4.46 0.53 พอใจมาก 

3. มีการเชื่อมโยงหนาเว็บไซตที่เขาใจและใชงานงาย 4.32 0.65 พอใจมาก 

4. มีความเร็วในการโหลดแสดงรูปภาพและวิดีโอ 4.42 0.53 พอใจมาก 

5. เว็บไซตชะอํามีการจัดเรียงลําดับขอมูลที่ดี 4.48 0.57 พอใจมาก 

6. การจัดวางเนือ้หาในเว็บไซตดูสวยงามสบายตา 4.40 0.55 พอใจมาก 

7. เว็บไซตมีสีสันและรูปแบบที่ดึงดูดใจ 4.40 0.58 พอใจมาก 

รวม 4.42 0.31 พอใจมาก 

 จากตารางที่ 7 พบวาภาพรวมในการตอบกลับแบบสอบถามนั้นมีความพึงพอใจที่มีตอดานการออกแบบเว็บไซต ใน

ภาพรวมอยูในระดับความพึงพอใจมาก และโดยสวนใหญ ดานเว็บไซตโอท็อปชะอํามีการจัดเรียงลําดับขอมูลที่ดี  

7. สรุปผล 

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค เพื่อพัฒนาสื่อวิดีโอการรีวิวสินคากลุมปานศรนารายณ เพื่อประเมินประสิทธิภาพสื่อวิดีโอรีวิว

สินคาของเว็บไซตกลุมปานศรนารายณและเพื่อประเมินความพึงพอใจผูใชเว็บไซตรีวิวสินคากลุมปานศรนารายณ 

ผลที่ได คือ เว็บไซตกลุมปานศรนารายณ จังหวัดเพชรบุรี ที่มีการนําเสนอสื่อวิดีโอรีวิวสินคาของกลุมปานศรนารายณ 

และวิดีโอมีเนื้อหาประกอบรูปภาพของสินคา ซึ่งทําใหผูอานมีความตองการที่จะมาเยี่ยมชมประสิทธิภาพของเว็บไซตกลุมปาน

ศรนารายณ เมื่อใชโปรแกรมติดตามสถิติเว็บไซต Google Analytics ในการวัดประสิทธิภาพพบวามีผูใชที่กลับเขามาใน
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