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บทคัดย่อ 
การวิจัยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ส่งเสริมการขายสินค้าของวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองมะค่า 2) ประเมิน

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตที่มีต่อเว็บไซต์วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองมะค่า โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยคือ             
1) เว็บไซต์  2) แบบประเมินความพึงพอใจ โดยกลุ่มประชากรคือกลุ่มผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ และ
กลุ่มตัวอย่างจ านวน  400 คน สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ  ผลการวิ จัยพบว่า 1) ผลการ
พัฒนาเว็บไซต์ คือ เว็บไซต์ ขนุนทอดหนองมะค่า.com  ซึ่งภายในเว็บจะมีผลิตภัณฑ์จากขนุน ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์จากขนุน จ านวน 60 โพส 2) ผลการวัดความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่  ด้าน
เนื้อหาสื่ออินโฟกราฟิก  ด้านการออกแบบอินโฟกราฟิก และด้านการใช้งานเว็บไซต์  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจระดับมาก
ที่สุด  สรุปได้ว่าการพัฒนาเว็บไซต์ส่งเสริมการขายสินค้าของวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองมะค่า จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นการเพิ่ม
ช่องทางการส่งเสริมการขายให้กับวิสาหกิจชุมชนได้เป็นอย่างดี 

ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ  เว็บไซต์ส่งเสริมการขายสินค้า 

Abstract 

This research aims 1) to the development of website promotion for Ban Nong Makha enterprises 
community products. 2) to evaluate the satisfaction of website visitors. The instruments used in the 
research were 1) website 2) satisfaction questionnaire. The population and samples were 400 internet 
users, derived through accidental random sampling technique. The statistics used for analyzing the data 
were mean standard deviation and percentage.  
The results revealed that 1) the development of the website KhaNunNongMakha.com was a total of 60 
posts. 2)  the satisfaction of website users in 3 aspects; content of infographics, Design of infographics, 
and usability of the website that all aspects were at the highest level. Conclusion, the development of 
website promotion for Ban Nong Makha enterprises community products was adding channels to 
promotional products of the enterprises a Community as well 
Keyword:  Satisfied users the Internet, Promotional Products Website 
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1. ที่มาและความส าคัญ 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการส่งเสริมการขาย ท าให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ

ของหน่วยงานต่าง ๆ ได้เนื่องจากข่าวสารข้อมูลที่ในอดีตเคยอยู่ในหนังสือพิมพ์หรือในทีวี  ได้ถูกน ามาใช้ในรูปแบบเว็บไซต์
มากขึ้น อาทิเช่น เว็บไซต์ข่าว ไทยรัฐ ที่น าเสนอข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ประเด็นที่ถูก
พูดถึงกันมากในแต่ละวัน จะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นความจริง ทั้งนี้การออกแบบการใช้งานต้องมีการใช้งานง่าย  นับได้ว่าเป็น
การพัฒนาที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างโอกาสในการขาย ขยายธุรกิจ และสร้างช่องทางให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าได้ง่าย 

ความพึงพอใจต่อผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตเป็นส่วนหนึ่งในการวัดผลความส าเร็จของเว็บไซต์  เป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้
การท างานใดๆประสบความส าเร็จได้ นักธุรกิจหรือผู้น าที่มีความสามารถจะศึกษาความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างความพึง
พอใจในสินค้าและและบริการให้กับลูกค้า เกิดความพึงพอใจในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายและพฤติกรรมการแสดงออกที่ไม่
สามารถเห็นด้วยการมอง ซึ่งเราจะทราบว่าบุคคลนั้นมีความพึงพอใจหรือไม่ ท าได้ด้วยการสังเกตการณ์แสดงออกกับสิ่งที่เรา
ต้องตรงกับความปรารถนา จึงจะท าให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต เพื่อท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จเราจึง
ต้องศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้มาใช้บริการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตและความพึง
พอใจในงานของผู้ปฏิบัติงานบริการ ซึ่งนับว่าความพึงพอใจมีลักษณะความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของการบริการให้
ประสบความส าเร็จ 

จากสาเหตุข้างต้น ได้เล็งเห็นปัญหาและความส าคัญของวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองมะค่าจึงมีแนวคิดในการพัฒนา
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สินค้าให้กับกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองมะค่าเพื่อให้ทางชุมชนมีเว็บไซต์ในการให้ข้อมูลและ
ประชาสัมพันธ์สินค้า และยังสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ด้วย  โดยใช้สื่ออินโฟกราฟิกเพื่อให้ข้อมูลที่น าเสนอบนเว็บมีความ
น่าสนใจ ดึงดูดลูกค้าและท าให้ลูกค้าพึงพอใจในเว็บไซต์ได้ 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 พัฒนาเว็บไซต์ส่งเสริมการขายสินค้าของวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองมะค่า  
2.2 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตที่มีต่อเว็บไซต์วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองมะค่า 

กรอบแนวคิดวิจัย 
    
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดวิจัย 
ขอบเขตงานวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 
ขอบเขตด้านเนื้อหา 
เว็บไซต์ส่งเสริมการขายสินค้าของวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองมะค่า มีเนื ้อหาที่น าเสนอเกี่ยวกับขนุนแปรรูป มี

ส่วนผสมและวิธีการท าของขนุนทอด โดยมีการแบ่งหมวดหมู่ดังนี้ ผลิตภัณฑ์จากขนุน สรรพคุณของขนุน โดยใช้สื่ออินโฟ
กราฟิกประกอบการน าเสนอด้วย เพื่อให้ผู้ชมเว็บไซต์เข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น  

ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตที่มีต่อเว็บไซต์วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองมะค่า โดยจะใช้แบบสอบถาม
ในการประเมิน และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง แบบบังเอิญ จ านวน 400 คน ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลจะหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และร้อยละ 

ประเมินความพึงพอใจ 

ต่อเว็บไซต์ขนุนทอดหนองมะค่า.com 

 

เว็บไซตส์่งเสริมการขายสินค้าของ
วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองมะค่า 



 

 

3. ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้อง 
  ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นทัศนคติที่เป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ การที่เราจะทราบว่า
บุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ สังเกตโดยการแสดงออกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน จึงเป็นการยากที่จะวัดความพึงพอใจโดยตรง 
แต่สามารถวัดโดยทางอ้อม โดยการวัดความคิดเห็นของบุคคลเหล่านั้น และแสดงความคิดเห็นนั้น จะต้องตรงกับความรู้สึกที่
แท้จริงจึงจะสามารถวัดความพึงพอใจนั้นได้ (ดุสดี เกษมมงคล, 2556) 
 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นสิ่งจูงใจระยะสั้นที่ท าให้เกิดการซื้อขายหรือบริการ เป็นเครื่องมือกระตุ้น
ความต้องการที่ใช้สนับสนุนการโฆษณา และการขายสินค้าโดยใช้พนักงานขายซึ่งสามารถกระตุ้นความสนใจ ด้วยวิธีการ
ทดลองใช้ แจกฟรี เพื่อเป็นข้อมูลในการขายสินค้า (ฉันทวัฒน์ ใจอุดม,2557) 
 ด้านการออกแบบ (User Experience : UX) เป็นกระบวนการในการออกแบบผู้ใช้งาน มีเป้าหมายเพื่อนิยามปัญหา
ของการออกแบบ (defining problems) ด้วยการวิจัยเพื่อให้ข้อมูลส าหรับน าไปใช้ในการออกแบบต่อไปในอนาคต นอกจากนี้
ได้ส ารวจโดยสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญด้านการวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้พบว่า การวิจัยประเภทนี้ด าเนินเพื่อศึกษาและท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับประสบการณ์ด้านพฤติกรรม อารมณ์ ความรู้สึกของผู้ใช้มีมุมมองการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้ได้แนวทาง 
ตลอดจนได้การออกแบบแนวใหม่ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการผู้ใช้มากข้ึน (วัชรศักดิ์ สุดหล้า,2560) 

ด้านผู้ใช้งาน (User Interface :UI) เป็นงานดีไซน์ที่เน้นหนักเรื่องการออกแบบหน้าจอ หรือแพลทฟอร์มต่าง ๆ ที่ธุรกิจ
ท าไว้เพื่อติดต่อกับผู้ใช้ ยกตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ แอพลิเคชั่น เกมส์รวมไปถึงฮาร์ดแวร์ที่จับต้องได้ เช่น อุปกรณ์จอทัชสกรีน 
ฯลฯ ส าหรับเนื้องานของนักออกแบบ UI นั้นก็จะต้องปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรมได้เพื่อว่านักพัฒนาแอพฯ หรือโปรแกรมเมอร์ 
จะสามารถน าไปใช้ต่อยอดได้ทันที (ยุทธพงศ์ ญาณโยธิน และคณะ, 2558) 

4. วิธีการด าเนินการวิจัย 
กลุ่มประชากร 

กลุ่มประชากร คือ กลุ่มผู้ใช้งานทางอินเตอร์เน็ต 
กลุ่มตัวอย่าง คือ  กลุ่มตัวอย่างแบบบงัเอิญ จ านวน 400 ตัวอย่าง และใช้การสุ่มตัวอย่างโดยไมใ่ช้ความ 
 น่าจะเป็น 

เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินงานวิจัย 
2.1 เว็บไซต์ขนนุทอดหนองมะค่า.com 
2.2 แบบสอบถามความพงึพอใจ ที่มีต่อเว็บไซต์ขนนุทอดหนองมะค่า.com โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ 
จ านวน 400 ชุด โดยแบ่งออกเป็น  5  ส่วน  ได้แก ่

   ส่วนที่ 1 ด้านประชากรศาสตร ์
   ส่วนที่ 2 ด้านเนื้อหาในรูปแบบการสื่อสารผ่านสื่ออินโฟกราฟิก 
   ส่วนที่ 3 ด้านการออกแบบภาพประกอบผ่านสื่ออินโฟกราฟิก 

ส่วนที่ 4 ด้านการใชง้านเว็บไซต ์
   ส่วนที่ 5 แสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม   

โดยใช้เกณฑ์ที่ใช้แบบสอบถามออกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด  ในการแปลความหมาย
ของคะแนน โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อวัดความพึงพอใจของผู้เข้าชมเวบ็ไซต์ 
จากนั้นท าการวิเคราะห์ด้วยคา่เฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ และแปรผลโดยใช้เกณฑ์ดังนี้   



 

 

  ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ความพึงพอใจมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40  หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60  หมายถึง ความพึงพอใจน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80  หมายถึง ความพึงพอใจน้อยที่สุด 

5. ผลและวิจารณ ์
 5.1 ผลจากการพัฒนาเว็บไซต์ขนุนทอดหนองมะค่า.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 แสดงเว็บไซต์ ขนุนทอดหนองมะค่า.com 



 

 

เว็บไซต์ส่งเสริมการขายสินค้าของวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองมะค่า เป็นข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบอินโฟกราฟิกมาช่วยในส่วน
ของการพัฒนาเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์สินค้าวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองมะค่า ประกอบไปด้วยเนื้อหาของขนุน และวิธีการ
ท าขนุนแปรรูป สรรพคุณของขนุน และยังมีภาพอินโฟกราฟิกประกอบเนื้อหาแต่ละหัวข้อท าให้เข้าใจง่ายขึ้น   โดยสอดคล้อง
กับงานวิจัย(ธิดาใจ จันทนามศรี, 2560) เพื่ออธิบายประเภทเนื้อหาและรูปแบบในการสื่อสารผ่านสื่ออินโฟกราฟิก และเพื่อ
ศึกษาและรับรู้จดจ าของผู้ใช้สื่ออินโฟกราฟิก ในส่วนของเว็บไซต์มีการออกแบบที่สามารถใช้งานได้ มีการแยกหมวดหมู่ของ
เมนู สามารถเข้าใจง่ายมีผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์อยู่ในระดับดีมาก โดยมีการน าเสนอที่น่าสนใจ สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ (วิวัฑฒน์ สมตน. 2557)การพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ออกแบบใช้งานง่าย อยู่ในระดับดีมาก 

5.2 ผลด้านความพึงพอใจของผู้เข้าชมเว็บไซต์ 
ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยเป็นผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ จ านวน 400 ชุด ซึ่งสรุปผลการประเมิน

ได้ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ด้านประชากรศาสตร์ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ  อาชีพ ระดับ

การศึกษา และรายได้ต่อเดือน โดยแจงความถี่และร้อยละ ดังนี้ ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของแบบประเมินความพึงพอใจ
เว็บไซต์ขนุนทอดหนองมะค่า.com ด้วยเทคนิค อินโฟกราฟิก จ านวน 400 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จ านวน 256 คน (คิดเป็นร้อยละ 64) มีอายุอยู่ช่วง 26-33 ปี จ านวน 164 คน (คิดเป็นร้อยละ 41) มีสถานภาพโสด 
จ านวน 221 คน (คิดเป็นร้อยละ 55.3) มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี จ านวน 215 คน (คิดเป็นร้อยละ 53.8) มีอาชีพ 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 118 คน (คิดเป็นร้อยละ 29.5) รายได้อยู่ที่ 10,000 – 20,000 บาท จ านวน 197 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 49.3)  
ตารางที่ 2 ด้านเนื้อหาในรูปแบบการสื่อสารผ่านสื่ออินโฟกราฟิก 

ประเมินด้านเนื้อหาในรูปแบบการสื่อสาร 
ผ่านสื่ออินโฟกราฟิก 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย 

𝒙 ̅ 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D) 

ระดับความพึง
พอใจ 

1. สื่ออินโฟกราฟิกที่น าเสนอมีความสอดคล้องกับเนื้อหา 
ข้อมูลของขนุน 

4.49 0.543 มากที่สุด 

2. เนื้อหาความรู้ขนุนที่ใช้สื่ออินโฟกราฟิกมีความชัดเจน  
และน่าสนใจ 

4.51 0.552 มากที่สุด 

3. ปริมาณเนื้อหาของขนุนในสื่ออินโฟกราฟิกที่น าเสนอ 
บนเว็บไซต์มีความเหมาะสม 

4.32 0.586 มากที่สุด 

4. เนื้อหาที่น าเสนอในรูปแบบของสื่ออินโฟกราฟิกช่วยให้ 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์เข้าใจได้ง่ายและรวดเร็ว 

4.33 0.617 มากที่สุด 

5.  มีการจัดหมวดหมู่ของสื่ออินโฟกราฟิกให้ง่ายต่อการ  
ค้นหาและท าความเข้าใจ 

4.32 0.603 มากที่สุด 

6. ข้อความในสื่ออินโฟกราฟิกถูกต้องตามหลักภาษา  
และไวยากรณ์ 

4.30 0.561 มากที่สุด 



 

 

ประเมินด้านเนื้อหาในรูปแบบการสื่อสาร 
ผ่านสื่ออินโฟกราฟิก 

ระดับความคิดเห็น 
ค่าเฉลี่ย 

𝒙 ̅ 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D) 

ระดับความพึง
พอใจ 

รวม 4.38 0.383 มากที่สุด 

จากตารางที่ 2  ผลวิจัยพบว่าระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในด้านเนื้อหาใน
รูปแบบการสื่อสารผ่านสื่ออินโฟกราฟิก โดยภาพรวม พบว่า มีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นราย

ข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เนื้อหาความรู้ขนุนที่ใช้สื่ออินโฟกราฟิกมีความชัดเจน และน่าสนใจ ( �̅�= 4.51) รองลงมา

เนื้อหาที่น าเสนอในสื่ออินโฟกราฟิกที่น าเสนอมีความสอดคล้องกับเนื้อหาข้อมูลของขนุน (�̅�= 4.49) และเนื้อหาที่น าเสนอใน

รูปแบบของสื่ออินโฟกราฟิกช่วยให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์เข้าใจได้ง่าย และรวดเร็ว ( �̅�= 4.33) โดยมีความสอดคล้องกับงานวิจัย 
(พัชรา วาณิชวศิน, 2558) ที่ได้วิจัยเกี่ยวกับ ศักยภาพของอินโฟกราฟิก ( Infographic) ในการเพิ่มคุณภาพการเรียนรู้ พบว่า 
การใช้อินโฟกราฟิกเป็นเครื่องมือสื่อสาร ท ามีความเข้าใจในเนื้อหาของสื่ออินโฟกราฟิกมากยิ่งขึ้น และเนื้อหามีความชัดเจน
และน่าสนใจ 
ตารางที่ 3 ด้านการออกแบบภาพประกอบผ่านสื่ออินโฟกราฟิก 

ประเมินด้านการออกแบบภาพประกอบ 
ผ่านสื่ออินโฟกราฟิก 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย 

𝒙 ̅ 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D) 

ระดับความพึง
พอใจ 

 1. การออกแบบสื่ออินโฟกราฟิกมีความสอดคล้องกับ
เนื้อหาของขนุนที่จะสื่อบนเว็บไซต์ 

4.42 
 

0.565 มากที่สุด 

2. สีของตัวอักษรที่ใช้ในการออกแบบสื่ออินโฟกราฟิกมี
ความเหมาะสมในการน าเสนอเว็บไซต์ 

4.32 0.588 มากที่สุด 

3. รูปแบบการน าเสนอเว็บไซต์ด้วยสื่ออินโฟกราฟิกมีความ
น่าสนใจ 

4.33 0.590 มากที่สุด 

4. สีของภาพที่ใช้ประกอบกับสื่ออินโฟกราฟิกที่น าเสนอมี
ความเหมาะสม 

4.44 0.576 มากที่สุด 

5. ภาพที่ใช้ประกอบกับสื่ออินโฟกราฟิกมีความน่าสนใจ 
และดึงดูดความสนใจ 

4.43 0.579 มากที่สุด 

6. ภาพที่ใช้ประกอบด้วยสื่ออินโฟกราฟิกมีความสอดคล้อง
กับขนุนที่จะน าเสนอ 

4.35 0.590 มากที่สุด 

7. ความพึงพอใจโดยรวมของด้านเนื้อหาในรูปแบบการ
สื่อสารผ่านสื่ออินโฟกราฟิก 

4.36 0.564 มากที่สุด 

รวม 4.39 0.399 มากที่สุด 
จากตารางที่ 3  ผลวิจัยพบว่าระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในด้านการออกแบบ

ภาพประกอบผ่านสื่ออินโฟกราฟิก โดยภาพรวม พบว่า มีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สีของภาพที่ใช้ประกอบกับสื่ออินโฟกราฟิกที่น าเสนอมีความเหมาะสม (�̅�= 4.44) รองลงมา 



 

 

ภาพที่ใช้ประกอบกับสื่ออินโฟกราฟิกมีความน่าสนใจ และดึงดูดความสนใจ (�̅�= 4.43) และการออกแบบสื่ออินโฟกราฟิกมี

ความสอดคล้องกับเนื้อหาของขนุนที่จะสื่อบนเว็บไซต์ (�̅�= 4.42) (ปิยพงษ์ ราศี, 2559) ที่ได้วิจัยเกี่ยวกับ การพัฒนาสื่ออินโฟ
กราฟิก วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้นส าหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 3 พบว่า สีของภาพที่ใช้ประกอบกับสื่อ
อินโฟกราฟิกที่น าเสนอมีความเหมาะสม และภาพที่ใช้ประกอบกับสื่ออินโฟกราฟิกมีความน่าสนใจ และดึงดูดความสนใจกับ
เนื้อหาที่จะสื่อบนเว็บไซต์ 

ตารางที่ 4 ด้านการใช้งานเว็บไซต์ 

ประเมินด้านการใช้งานเว็บไซต์ 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย 

𝒙 ̅ 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D) 

ค่าเฉลี่ย 

𝒙 ̅ 
1. เว็บไซต์มีการจัดรูปแบบที่ให้ความรู้เกี่ยวกับขนุนที่เป็น
ประโยชน์ และน่าเชื่อถือ 

4. 43 0. 562 มากที่สุด 

2.เว็บไซต์ใช้สีสันในการออกแบบเว็บไซต์ที่เหมาะสมกับเนื้อหา 4.45 0.586 มากที่สุด 
3. เว็บไซต์มีการน าเสนอที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับเว็บไซต์ทั่วไป 4.2 0.617 มาก 

4.เว็บไซต์ใช้ตัวอักษรที่เหมาะสม และง่ายต่อการอ่าน 4.39 0.603 มากที่สุด 
5.เว็บไซต์มีการออกแบบเมนูต่างๆที่ง่ายต่อการใช้งาน 4.29 0.606 มากที่สุด 

6.เว็บไซต์มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานส าหรับผู้บริโภคที่ต้องการ
รักษาสุขภาพ 

4.43 0.571 มากที่สุด 

7.เว็บไซต์มีช่องทางในการติดต่อ สอบถามเก่ียวกับชุมชน 4.21 0.591 มากที่สุด 
8. มีการจัดหมวดหมู่ของขนุนเพื่อสะดวกแก่การค้นหา 4.31 0.630 มากที่สุด 

9.เว็บไซต์มีข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของขนุนที่ตรงความ
ต้องการแก่ผู้อ่าน 

4.34 0.591 มากที่สุด 

10.ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อเว็บไซต์ 4.32 0.566 มากที่สุด 
รวม 4.34 0.378 มากที่สุด 

จากตารางที่ 4  ผลวิจัยพบว่าระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในด้านการใช้งาน
เว็บไซต์    โดยภาพรวม พบว่า มีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

เว็บไซต์ใช้สีสันในการออกแบบเว็บไซต์ที่เหมาะสมกับเนื้อหา (�̅�= 4.45) รองลงมา เว็บไซต์มีการจัดรูปแบบที่ให้ความรู้

เกี่ยวกับขนุนที่เป็นประโยชน์ และน่าเชื่อถือ , เว็บไซต์มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานส าหรับผู้บริโภคที่ต้องการรักษาสุขภาพ ( �̅�= 

4.43) และเว็บไซต์ใช้ตัวอักษรที่เหมาะสม และง่ายต่อการอ่าน (�̅�= 4.39) โดยมีความสอดคล้องกับงานวิจัย (ประเวช ทองใบ, 
2558) ได้วิจัยเก่ียวกับ เว็บไซต์โรงเรียนสาทิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบว่า มีการออกแบบเว็บไซต์
ที่เหมาะสมกับเนื้อหา อ่านง่ายและมีสีสันสวยงาม 
ผลการประเมินความพึงพอใจเวบ็ไซต์สง่เสริมการขายสนิค้าของวิสาหกิจชุมชนบา้นหนองมะค่าจากตารางที่ 5 พบวา่ระดับ
ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน พบวา่ มีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 

(�̅�= 4.38)   
 



 

 

6.สรุปผล 
งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ ขนุนทอดหนองมะค่า .com เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

อินเตอร์เน็ตที่มีต่อเว็บไซต์วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองมะค่า สามารถน ามาสรุปผลได้ดังนี้ 
ผลที่ได้จากการวิจัย คือ เว็บไซต์ส่งเสริมการขายสินค้าของวิสาหกิจชุมชมบ้านหนองมะค่า สามารถใช้งานได้จริงและให้

ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าแปรรูปแก่ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต เช่น วิธีการท าขนุนทอด สรรพคุณของขนุน ประโยชน์ของขนุน มีเนื้อหา และ
สื่ออินโฟกราฟิกที่สามารถเข้าใจได้ง่าย น่าสนใจและช่วยกระตุ้นดึงดูดให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์สนใจในการเข้าชมเว็บไซต์ได้มากยิ่งขึ้น 

ผลการวัดความพึงพอใจของผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตที่มีต่อเว็บไซต์วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองมะค่า มีความพึงพอใจระดับมาก
ที่สุด ด้วยการแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบ  และด้านความพึงพอใจของผู้เข้าชมที่มีต่อเว็บไซต์ เก็บผลจาก
แบบสอบถามออนไลน์ สรุปได้ว่าด้านการออกแบบ มีความพึงพอใจจากการใช้งานเว็บไซต์มากที่สุดเนื่องจากรูปแบบของการ
ออกแบบเว็บไซต์ประเภทนี้ภาพกราฟิกมีความส าคัญมากที่จะท าให้เว็บไซต์มีความน่าสนใจ ความคมชัด อ่านง่าย และความ
สวยงามของภาพสามารถดึงดูดผู้เข้าชมได้เว็บไซต์ได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้สินค้าของชุมชนบ้านหนองมะค่าเป็นที่รู้จักมากขึ้น  
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