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บทคัดย่อ  

   การวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของการเปิดรับข่าวสารเว็บไซต์จีบันดอมคอมที่ส่งผลต่อ

พฤติกรรมผู้บริโภค” มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพ่ือ  

  1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเว็บไซต์จีบันดอทคอม  

  2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการเปิดรับข่าวสารเว็บไซต์จีบันดอทคอมที่ส่งผลต่อ

พฤติกรรมผู้บริโภค 

  3. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิต่อพฤติกรรมผู้บริโภค 

  ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการ

สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) วิธีการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลโดยการแนะน า (Snowball 

Sampling) เป็นการแนะน าของผู้ให้ข้อมูลที่ได้เก็บข้อมูลไปแล้ว กลุ่มตัวอย่างจ านวน 10 คน ซึ่งเป็นผู้

ที่สนใจในเรื่องความสวยความงาม การดูแลตัวเองและประสบการณ์การใช้เว็บไซต์จีบันดอทคอม  

  ผลการศึกษาพบว่า ผู้ให้ข้อมูลมีความถี่ในการเปิดรับข่าวสารจากเว็บไซต์จีบัน

ดอทคอม เฉลี่ย 2 – 3 ชั่วโมง ในช่วงเวลา 19:00 – 22:00 ในด้านเนื้อหา พบว่า เปิดรับทั้งในกระทู้

เว็บบอร์ด เช่น รีวิว ฮาวทู ขี้ เห่อ หมวดหมู่  Feature Content และหมวดหมู่  PR & News 

วัตถุประสงค์ในการเปิดรับเพ่ือการรับรู้ และเพ่ือความหลากหลาย ในส่วนของช่องทางการเปิดรับมีทั้ง 

Website Facebook และ YouTube 

  ในการศึกษาอิทธิพลของการเปิดรับข่าวสารเว็บไซต์จีบันดอทคอม พบว่า สามารถ

แบ่งพฤติกรรมได้ดังนี้ พฤติกรรมการเฝ้าดู ซึ่งท าให้เกิดการกระตุ้นความต้องการและพฤติกรรมการซื้อ 
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พฤติกรรมการแบ่งปันซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น การแบ่งปันบนหน้า Facebook ของตนเองและการ

แบ่งปันข้อมูลกับคนสนิท พฤติกรรมการแสคงความคิดเห็น โดยผู้ให้ข้อมูลมีการแสดงความคิดเห็นทั้ง

ในลักษณะที่เห็นด้วยและเห็นต่างจากข้อมูลข่าวสารที่เปิดรับ และพฤติกรรมสุดท้าย คือ พฤติกรรม

การผลิต ผู้ให้ข้อมูลมีการผลิตเนื้อหาของตนเองทั้งการแต่งหน้า และการตั้งกระทู้รีวิว 

  ในด้านปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคประกอบด้วย 2 ปัจจัย ทั้งปัจจัย

ภายในและปัจจัยภายนอก โดยปัจจัยภายใน คือ การรับรู้ บุคลิกภาพ ความเชื่อมั่น และปัจจัย

ภายนอก คือ ด้านราคา กลุ่มอ้างอิง และรูปแบบการน าเสนอ มีทั้งการจัดการข้อมูลและการตรวจสอบ

ข้อมูล โดยปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลที่ส่งต่อพฤติกรรมผู้บริโภค 

ค าส าคัญ : พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร, อิทธิพลที่ส่งผลต่อพฤติกรรม, ปัจจัยที่มีอิทธิพล 

Effects of exposure Websites Jaban.com affecting consumer behavior 

 The objectives of research title “Effects of exposure web sites Jaban.com 

affecting consumer behavior” The objective comprised of; 

 1. To understand the exposure Website Jaban.com 

 2. To understand the effects of exposure Website Jaban.com that affect 

consumer behaviours. 

 3. To understand the factors that influence consumer behaviours. 

 Researcher employed the qualitative method as the main tool in this study 

which is in-depth interview.  Chain snowball is selected to use as the method to find 

the main 10  sampling people who are interested in beauty especially experienced in 

browsing “Jeban website” 

 The results indicated that the frequency of exposure data from Website 

Jeban.com average 2-3 hours at a time 19:00 to 22:00 in the content found in open 

forums such as the Review, How- to, Keeher, Feature Content category and category 

PR & News aims to provide for the recognition. And for variety in most of the channels 

are open on both sites Facebook and YouTube. 
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 To understand the effects of exposure Website Jaban. com that affect 

consumer behaviour can be categorized as follows, Watching caused by the 

stimulation needs and buying behaviors. Sharing behavior can be classified into shared 

on their personal Facebook page and shared it with the other people.  In addition, 

another behavior found among the respondents is commenting.  The information is 

displayed on both the smell and appearance of dissent.  Finally, the behaviors and 

habits of production are producing their own content and make-up, and Review and 

Post. 

The factors that influenced consumer behaviours consisted of two factors 

which are internal and external factors.  Perception, personality and confidence were 

considered as the internal factors.  On another hand, price and presentation style 

became the important external factors.  Thus, it indicated that these factors have 

influenced to the consumer behaviours. 

Keywords: Behavior exposure, Influence consumer behaviour. Factors that influenced  

 

บทน า 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

ในยุคที่พฤติกรรมการบริโภคข้อมูลข่าวสารของคนในสังคมได้เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีความ

ต้องการในการรับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วและง่ายต่อการเข้าถึงสื่อ สิ่งที่ตอบโจทย์ส าหรับการเข้าถึง

ข้อมูลของคนในยุคปัจจุบัน คือ สื่อทางสังคมออนไลน์ ยกตัวอย่างเช่น บล็อก เว็บไซต์ และเครือข่าย

สังคมออนไลน์ประเภทอ่ืนๆ เป็นต้น โดยรูปแบบของสื่อดังกล่าวนี้จะหมายถึง สื่อที่ผู้ส่งสารแบ่งปัน

สาร ซึ่งอยู่ในรูปแบบต่างๆ ไปยังผู้รับสารผ่านเครือข่ายออนไลน์ โดยสามารถโต้ตอบกันระหว่างผู้ส่ง

สารและผู้รับสาร หรือผู้รับสารด้วยกันเอง ซึ่งรูปแบบดังกล่าวนี้ เป็นรูปแบบของพฤติกรรมที่ก่อให้เกิด

การเชื่อมโยงให้ผู้คนเข้าหากัน ดังนั้นระบบการสื่อสารที่เรียกว่า อินเทอร์เน็ต (Internet) จึงถือได้ว่า

เป็นเทคโนโลยีที่มีความส าคัญและตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี ส าหรับการ



 
 

บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 4 
 

ประยุกต์ใช้งานของอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันนั้น สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ที่มีความหลากหลาย 

ยกตัวอย่างเช่น ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีเมล์(E-mail), การสนทนาออนไลน์ (Online 

chatting), การอ่านหรือแสดงความคิดเห็นในเว็บบอร์ด, การติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ, การสืบค้น

ข้อมูล, การเลือกซื้อสินค้าออนไลน์, การดาวน์โหลดและอัพโหลดไฟล์ข้อมูล, การเล่นเกมคอมพิวเตอร์

ออนไลน์ , การเรียนรู้ออนไลน์ (E- learning) , การประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์ เน็ต (Video 

conference), โทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต (VoIP) และอ่ืน ๆ เป็นต้น 

 

 ส าหรับภาพรวมการใช้อินเทอร์เน็ตของประเทศไทยในปี พ .ศ . 2559 มีจ านวนประชากร

ทั้งสิ้น 68 ล้านคน โดยมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกว่า 38  นคนคิดเป็นล้า ร้อยละ  56 ของจ านวนประชากร 

และมีผู้ ใช้ Social Media ทั้งสิ้น 38 ล้านคนจากสถิติพบว่า อัตราการเติบโตของจ านวนผู้ ใช้

อินเทอร์เน็ตเติบโตขึ้น ร้อยละ  21 Social Media ร้อยละ 19 และยังมีแนวโน้มของอัตราการเติบโตที่

เพ่ิมสูงขึ้นเรื่อย ๆ 

 เมื่อกล่าวถึงสื่อทางสังคมที่เข้าถึงคนในสังคมยุคก่อนได้มากที่สุด คงเลี่ยงไม่ได้ที่จะกล่าวถึง 

วิทยุโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์ โดยรูปแบบของสื่อดังกล่าวนี้ เป็นรูปแบบของสื่อที่มีการสื่อสารทางเดียว

จากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค เช่นเดียวกันกับสื่อออนไลน์ในยุคก่อนๆ ที่มีการใช้สื่อในการแพร่กระจายข้อมูล

ข่าวสารไปยังผู้บริโภคเพียงช่องทางเดียว  การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีที่เพ่ิมสูงขึ้น  การเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารที่สะดวกมากขึ้นส่งผลให้มีการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารเป็นจ านวนมาก ท าให้พฤติกรรม

ของผู้บริโภคในปัจจุบันสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว และสามารถใช้ประโยชน์ในด้าน

อ่ืน ๆได้ด้วย เช่น  การท่องโลกออนไลน์ ในการค้นหาข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการติดต่อสื่อสาร และ 

การค้นหาความบันเทิงที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของแต่ละบุคคล เป็นต้น ส่งผลให้ในภาคธุรกิจต้องมีการ

ปรับตัวตามพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นจึงให้เกิดเว็บไซต์ที่เฉพาะกลุ่มขึ้นๆ อย่าง

มากมายเพ่ือให้ตอบสนองความต้องการใช้งานของผู้ใช้แต่ละคน เช่น  ด้านกีฬา ด้านท่องเที่ยว ด้าน

แฟชั่น ด้านอาหาร ด้านสุขภาพ ด้านความสวยความงาม ด้านไลฟ์สไตล์ที่มีการจ าแนกส าหรับเพศโดย

เว็บไซต์ส าหรับผู้หญิงที่ก าลังได้รับความนิยม  จึงท าให้เกิดเว็บไซต์ที่มุ่งผลิตเนื้อหาสาระเพ่ือตอบสนอง

ด้านไลฟ์สไตล์ขึ้นเป็นจ านวนมาก  
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 เว็บไซต์จีบันดอทคอม  (อ่าน “จีบัน”) ก่อตั้งโดยคุณจีน – จีราภัสร์ อริยบุรุษ  เป็นเว็บไซต์

แห่งแรกในประเทศไทยที่มุ่งเจาะตลาดผู้รักความสวยงามและการแต่งหน้าโดยเฉพาะ ภายในเว็บไซต์

จะประกอบด้วยเรื่องราวและภาพจริงของการแต่งหน้าพร้อมทั้งสารพัดเครื่องส าอางและอุปกรณ์ต่างๆ

ที่มีรายละเอียดแบบหาที่ไหนไม่ได้ ซึ่งคอนเซปต์หลักของเว็บไซต์เพ่ือต้องการที่จะเป็นเพ่ือนหรือเป็นที่

ปรึกษาให้กับคนที่อยากสวย และยังต้องการให้สมาชิกของเว็บไซต์สามารถฝึกแต่งหน้าด้วยตัวเอง โดย

มีจุดเริ่มต้นมาจากการที่คุณจีน มีความชื่นชอบในการแต่งหน้าจึงเริ่มเข้าไปสาธิตการแต่งหน้าลงบน

เว็บบอร์ดห้องโต๊ะเครื่องแป้งของเว็บไซต์ Pantip.com จนได้รับความนิยมจากสมาชิกในเว็บไซต์ 

Pantip.com เป็นอย่างมาก จนเริ่มมีเจ้าของแบรนด์เครื่องส าอางต่าง ๆ ส่งของมาให้ทดลอง พร้อมทั้ง

มีสื่อมวลชนน าเรื่องของคุณจีนไปบอกเผยแพร่  จึงท าให้เริ่มเห็นโอกาสทางธุรกิจและเปลี่ยนจากการ

เขียนบล็อกมาเป็นการสร้างชุมชนออนไลน์ของตัวเอง  

 ปัจจุบันเว็บไซต์จีบันดอทคอมก่อตั้งมาเป็นระยะเวลา 8 ปี มีสมาชิกลงทะเบียนแล้ว 300,000 

คน  โดยพัฒนาการของจีบันและพฤติกรรมผู้บริโภค ในแง่การเติบโตของสมาชิกจากปี 2007-2015 

เพ่ิมขึ้นตลอด  และมีการสนทนากันระหว่างสมาชิกในเว็บไซต์ด้วยกันที่เพ่ิมสูงขึ้นมาก ซึ่งถือได้ว่าเป็น

เว็บคอมมิวนิตี้ผู้หญิงอันดับหนึ่ง ซึ่งมียอดผู้เข้าชมจ านวน 4 ล้านคนต่อเดือน มีจ านวนเพจวิว 12 ล้าน

เพจต่อเดือน และมีจ านวนผู้เข้าชมเว็บ 95% ซึ่งเป็นผู้หญิงในช่วงอายุระหว่าง 18-25 ปี 60% และ 

อายุ 26-30 ปี 30% โดยทางเว็บไซต์ได้มีการพัฒนาในด้านศึกษาพฤติกรรมของสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับ

ความสวยความงามและเครื่องส าอาง ซึ่งพบว่า ผู้เข้าใช้เป็นผู้หญิงที่เพ่ิงเริ่มแต่งหน้าและมีความ

ต้องการค้นหาข้อมูลทั้งการรีวิวผลิตภัณฑ์และการท าฮาวทู โดยกลุ่มนี้เมื่อแต่งหน้าได้และเริ่มมีทักษะก็

จะเริ่มสนุกและอยากโชว์ผลงานของตนเอง  ทั้งตัวผลิตภัณฑ์ที่ใช้ หรือเทคนิคการแต่งหน้าของตนเอง 

เมื่อคนกลุ่มนี้มีความสามารถในการสร้างคอนเทนต์ดี ๆ ก็จะมีแฟนในคอมมิวนิตี้ติดตามและจะ

กลายเป็นมือโปร หรือที่เรียกว่า “Influencers”   

 โดยพฤติกรรมการใช้จ่ายของสมาชิกสามารถแบ่งเป็น 3 แบบ ซึ่งจากการส ารวจพบว่าสมาชิก 

5,000 ตัวอย่าง ในช่วงอายุระหว่าง  18 - 25 ปี พบว่า มีงบประมาณขั้นต่ าในการใช้จ่ายซื้อ

เครื่องส าอาง  52  %มีอัตราการใช้จ่ายอยู่ที่ 3,000 บาท 15%  อัตราการใช้จ่ายอยู่ที่ 5,000 บาท  

13% อัตราการการใช้จ่ายน้อยกว่า 10,000 บาท และอีก 10% น้อยกว่า1,000 บาท และจากการ

สอบถามยังพบว่า ส่วนใหญ่มีการใช้จ่ายเกินจากการส ารวจซึ่งต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์จริง  โดย

เครื่องส าอางที่ผู้หญิงให้ความสนใจและนิยมมากที่สุด คือ ลิปสติก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่เพ่ิงเริ่มหัด

แต่งหน้าซึ่งคิดเป็น 21% มีจ านวนไม่เกิน 5 แท่ง ในกลุ่มมือใหม่หัดสะสม คิดเป็น 30% มีจ านวน 6-
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10 แท่ง และในกลุ่มมีพอดีใช้ คิดเป็น 27% มีจ านวนประมาณ 11-20 แท่ง เป็นต้น โดยเฉลี่ยราคา 

500 – 1,100 บาทต่อแท่ง ข้อมูลจาก (www.thumbsup.in.th เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559) เว็บไซต์

จีบันดอทคอมมองว่า  " Community is the king and Content is the Queen" ซึ่งถือเป็นการ

สื่อสารวิธีการสร้างการรับรู้ และฐานสมาชิกให้เพ่ิมมากขึ้น จากคอมมิวนิตี้มาสู่การสร้างคอนเทนต์ 

โดยเฉพาะวิดีโอ ซึ่งได้รับความนิยมในทุกกลุ่มอายุ 

 การแข่งขันที่เพ่ิมสูงขึ้นของภาคธุรกิจในปัจจุบันนั้นส่งผลให้การเจริญเติบโตของธุรกิจภาค 

การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกิดการแพร่ขยายที่เพ่ิมมากขึ้น (www.kasikornbank.com เมื่อวันที่ 

25 พฤษภาคม 2559) การเติบโตของธุรกิจโฆษณาออนไลน์ มีมูลค่าราว 9,869 ล้านบาท หรือเติบโต

ขึ้นไม่ต่ ากว่า 50% ทุกปี โดยพบว่ามีสัดส่วนผู้ซื้อโฆษณาเป็นผู้ประกอบการ SME หรือเจ้าของกิจการ

ขนาดย่อมอยู่ที่ประมาณ 60% และมีการซื้อสื่อโฆษณาเพ่ิมขึ้นประมาณ 30% ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่

สามารถบ่งชี้ว่า SME ของคนไทยนั้นให้การตอบรับที่ดีต่อเทรนด์การตลาดบนโลกออนไลน์ที่เพ่ิมมาก

ขึ้น และเป็นการลบความเชื่อเดิมที่ว่าคนมักคิดว่าการซื้อสื่อโฆษณาออนไลน์เป็นสิ่งที่บริษัทหรือห้าง

ร้านขนาดใหญ่ท าได้เท่านั้น  ปัจจุบันประเทศไทยมีธุรกิจ SME อยู่ประมาณ 3 ล้านราย หากประเมิน

โดยภาพรวมสามารถระบุได้ว่า ควรจะมีเว็บไซต์ของ SME ราว 1 ล้านรายแต่ในความเป็นจริง กลับมี

เว็บไซต์ SME ทั้งประเทศเพียงแค่ 3-4 แสนรายเท่านั้น หรือคิดเป็นสัดส่วนธุรกิจ SMEเข้าสู่ออนไลน์

เพียง 30-40% เท่านั้น จึงท าให้เห็นได้ว่ายังมีโอกาสการขยายตัวในด้านการตลาดออนไลน์ในประเทศ

ไทยอีกมาก โดย 3 อันดับธุรกิจที่มีการใช้จ่ายเงินค่าโฆษณาต่อลูกค้า 1 รายสูงสุด ได้แก่ การเงิน, 

การศึกษา และ สุขภาพ    

 โดยการท าการตลาดผ่านสื่อออนไลน์นั้น ถือได้ว่าเป็นการใช้ประโยชน์ในรูปแบบของสื่อได้

อย่างคุ้มค่ามากที่สุด กล่าวคือเป็นการเพ่ิมช่องทางการสร้างโอกาสการขยายตัวทางธุรกิจของ

ผู้ประกอบการ รวมถึงการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ง่ายและตรงจุด ดังนั้นเว็บไซต์ต่างๆ หรือ บล็อก ต่างๆ 

จึงเกิดขึ้นมาอย่างมากมาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก  

เว็บไซต์ หรือบล็อกต่างๆ ในฐานะผู้บริโภค  ส าหรับการใช้สื่อสังคมในปัจจุบัน ถือได้ว่าเป็นสื่อสังคม

ออนไลน์ที่คนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงได้ง่ายมากที่สุด การกระท าในเอกลักษณ์เฉพาะที่มีอยู่ในแต่ละ

บุคคลและสามารถแสดงออกมาในรูปแบบของสื่อออนไลน์ คือแนวความคิดของเว็บไซต์ที่ประสบ

ความส าเร็จในปัจจุบัน  ส าหรับเว็บไซต์จีบันดอทคอมการแข่งขันและจุดยืนของเว็บไซต์จะเน้นไปทาง

คอมมิวนิตี้เป็นหลัก ไม่ได้เน้นการรีวิวตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือสนับสนุนแบรนด์ใดแบรนด์  และ

ยังคงให้ความส าคัญและตอกย้ าในเรื่องของโฆษณา ซึ่งจะไม่มีผลอะไรกับการรีวิวสินค้า เพราะทาง

http://(www.kasikornbank.com/
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เว็บไซต์จะรีวิวตามจริงและไม่มีแผนที่จะเป็นมาร์เก็ตเพลซหรือเป็นที่ขายของ โดยเน้นเรื่องการให้

ข้อมูลเป็นหลัก ส าหรับเว็บไซต์นั้นการอยู่บนโลกออนไลน์ถือเป็นสิ่งส าคัญนั้นคือ  การสร้างความ

น่าเชื่อถือ และความซื่อสัตย์ ในการสื่อสารกับลูกค้า ด้วยจุดแข็งที่ของทางเว็บไซต์ยังคงมีมาอย่าง

ต่อเนื่อง และยังสามารถสร้างให้เกิดจ านวนคนเข้าใช้และจ านวนคนติดตามที่เพ่ิมขึ้นทุก ๆ ปี ดังนั้นจึง

ถือได้ว่าเว็บไซต์จีบันดอทคอมถือได้ว่าเป็นเว็บไซต์ที่ส่งพลต่ออิทธิพลของผู้บริโภคเป็นอยากมาก  ทั้ง

ในด้านของเนื้อหาที่มีความแต่งต้องจากคู่แข่ง ความเป็นชุมชนออนไลน์ที่มีความโดดเด่น และจุดแข็ง

ในการรีวิวจริงทุกครั้ง  

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

  1.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเว็บไซต์จีบันดอทคอม  

  2.  เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการเปิดรับข่าวสารเว็บไซต์จีบันดอทคอมที่ส่งผลพฤติกรรมของ

ผู้บริโภค 

  3.  เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิต่อพฤติกรรมผู้บริโภค 

 

 

ขอบเขตการศึกษา 

 มุ่งศึกษาพฤติ บกรรมการเปิดรั ข่าวสารจากเว็บไซต์จีบันที่ส่งผลท าให้เกิดอิทธิพลในด้าน

พฤติกรรมและศึกษาปัจจัยในด้านใดบ้างที่มีท าให้เกิดพฤติกรรมของผู้รับสาร   เพ่ือน าผลที่ได้มา

วิเคราะห์หาหลักการในการบริการเว็บไซต์ให้ประสบความส าเร็จ ระยะเวลาที่ศึกษาเมษายน – 

มิถุนายน 2558 

 

ระเบียบวิจัย 

  การศึกษาวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของการเปิดรับข่าวสารเว็บไซต์จีบันดอทคอมที่ส่งผลพฤติกรรม

ของผู้บริโภค” ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษากาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) วิธีการคัดเลือกผู้ให้

ข้อมูลโดยการแนะน า (Snowball Sampling) ซึ่งอาศัยการแนะน าของผู้ให้ข้อมูลที่ได้เก็บข้อมูลไป
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แล้วจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview)  เพ่ือทราบข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับ

การเปิดรับข่าวเว็บไซต์จีบันดอทคอม  อิทธิพลของการเปิดรับข่าวสารที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและปัจจัย

ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค 

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา เป็นแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ คือ แหล่งข้อมูลประเภทบุคคล เป็น

แหล่งข้อมูลที่มาจากการสังเกตการณ์ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลที่ใช้บริการของเว็บไซต์จีบันดอทคอม และการ

คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลโดยการแนะน า (Snowball Sampling) ซึ่งโดยเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างใน

ลักษณะการสร้างเครือข่าย แบบอาศัยจากการแนะน าของผู้ให้ข้อมูลที่ได้ เก็บข้อมูลไปแล้ว ฉะนั้น 

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจะเพ่ิมขึ้นทุกครั้งที่ได้ไปสัมภาษณ์เก็บข้อมูล  ซึ่งมีผู้ให้ข้อมูลจ านวนทั้งสิ้น 10 

คน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยการสัมภาษณ์ บุคคลแบบเจาะลึก (I n-

Depth Interview) ด้วยค าถามปลายเปิด (Open-Ended Question) และเครื่องบันทึกเสียงและสมุด

จดบันทึกใช้ในการเก็บบันทึกข้อมูลระหว่างการสัมภาษณ์  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน และใช้ในการวิธี

สังเกตการณ์พฤติกรรมของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลและท าการจดบันทึก 

 การวิจัยครั้งนี้เลือกใช้กลุ่มตัวอย่างที่อาศัยตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานครเป็นเพศหญิง ผู้ที่

สนใจในเรื่องความสวยความงาม การดูแลตัวเองและประสบการณ์การใช้เว็บไซต์จีบันดอทคอม ซึ่งใช้

วิธีการโดยการแนะน า (Snowball Sampling)  

 การศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพ่ือ

เป็นการตอบค าถามจากปัญหาน าวิจัย และน ามาใช้วิเคราะห์นี้  ได้มาจากการรวบรวม และสังเคราะห์

บทความต่างๆ การสัมภาษณ์ข้อมูลจากผู้ใช้งาน ตลอดจนการสังเกตการณ์บันทึกข้อมูล โดยอาศัย

กรอบการศึกษาจากทฤษฎีในการอธิบายตามวัตถุประสงค์ 

 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล ในการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ศึกษาเป็นผู้เก็บข้อมูลด้วย

ตนเอง ในระหว่างสัมภาษณ์จะตรวจสอบความเข้าใจในค าถามและค าตอบของผู้ให้ข้อมูลหลักเป็น

ระยะๆเพ่ือป้องกันการเข้าใจคลาดเคลื่อน และตรวจสอบความน่าเชื่อถือโดยวิธีการย้ ายันข้อมูล (Data 

Triangulation) การถามค าถามเดิมกับบุคลเดิมโดยทิ้งระยะเวลา 2 – 3 อาทิตย์ และน าข้อมูลใหม่ที่

ได้มาเปรียบเทียบกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์ครั้งแรก เพ่ือเป็นการย้ ายันว่าข้อมูลที่ได้นั้นมีความ

เที่ยงตรง 
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สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผล 

  จากการศึกษาวิจัยเรื่อง  “อิทธิพลของการเปิดรับข่าวสารเว็บไซต์จีบันดอทคอมที่ส่งผล

พฤติกรรมของผู้บริโภค”  ซึ่งในการศึกษาวิจับครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative 

Research)โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth Interview) โดยผู้ ให้ข้อมูลเพศหญิง ที่ เคยมี

ประสบการณ์การ การใช้เว็บไซต์จีบันดอทคอม และยังมีการศึกษาค้นคว้าจากทฤษฎีและแนวคิด รวม

ไปถึงงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถท าการสรุปสาระส าคัญตามวัตถุประสงค์ของกรณีศึกษา

วิจัยออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

 

ส่วนที่ 1 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเว็บไซต์จีบันดอทคอมของผู้รับสาร 

 การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารนั้น พบว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่จะเปิดรับ

ข่าวสารเฉลี่ยวันละ 2 – 3 ชั่วโมง โดยจะเปิดรับในช่วงเวลา 19:00 – 22:00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เสร็จ

สิ้นจากภารกิจการท างาน ในด้านของเนื้อหาของการเปิดรับข่าวสารนั้น จะมีความแตกต่างกันออกไป 

โดยมีหมวดหมู่ของเว็บบอร์ด คือ กระทู้รีวิว กระทู้ฮาวทู กระทู้ขี้เห่อ หมวดหมู่ Feature content 

และ PR & News เป็นต้น ส าหรับข้อมูลข่าวสารที่ผู้ให้ข้อมูลเลือกเปิดรับนั้น จะมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับ

ความสวยความงามและการติดตามกระแสต่างๆ ที่ก าลังเป็นที่ความนิยม ไม่เว้นแม้แต่ไลฟ์สไตล์

ประเภทอ่ืน ๆ ซึ่งผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีพฤติกรรมที่ความสอดคล้องกับแนวคิดของ กิติมา สุรสนธิ 

(2547 : น. 46-47) ที่ให้ค านิยามว่า บุคคลจะไม่รับข่าวสารทุกอย่างที่ผ่านมาสู่ตนทั้งหมด แต่จะเลือก

รับรู้เพียงบางส่วนที่คิดว่ามีประโยชน์ต่อตน ดังนั้น ข่าวสารที่หลั่งไหลผ่านเข้ามาไปยังบุคคลจาก

ช่องทางต่าง ๆ นั้น มักจะถูกคัดเลือกตลอดเวลา ข่าวสารที่น่าสนใจ มีประโยชน์และเหมาะสมตาม

ความนึกคิดของผู้รับสาร จะเป็นข่าวสาร ที่ก่อให้เกิดความส าเร็จในการสื่อสาร 

  วัตถุประสงค์ในการเปิดรับของแต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างกันออกไป ยกตัวอย่างเช่น การ

เปิดรับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ ที่ก าลังเป็นที่นิยมทั้งในและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ

เครื่องส าอาง สไตล์การแต่งหน้า และการค้นหาข้อมูลเพ่ือน าข้อมูลที่รับมาใช้ในการตัดสินใจ ซึ่งจะ

สอดคล้องกับแนวคิดของสุรพงษ์  โสธนะเสถียร (2533: น. 40-44) ที่มีการจ าแนกวัตถุประสงค์ของ

การเลือกเปิดรับข่าวสาร ซึ่งวัตถุประสงค์ฤ โดยมองว่า เป็นการเปิดรับข่าวสารเพ่ือสามารตอบสนอง

และความอยากรู้ของตนเอง  และวัตถุประสงค์เพ่ือความหลากหลาย  โดยต้องการความสนุกสนาน

และเป็นการหลีกหนีจากความวุ่นวายและความเครียดจากการท างาน โดยงสุรพงษ์  โสธนะเสถียร 
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(2533: น. 40-44) ได้กล่าวว่า การเปิดรับสื่อเพ่ือแสวงหาความ เร้าใจ ตื่นเต้น ความสนุกสนาน รวมทั้ง

การพักผ่อน ในขณะที่วัตถุประสงค์เพ่ืออรรถประโยชน์ทางสังคมและเพ่ือการผละสังคม ไม่พบในกลุ่ม

ของผู้ให้ข้อมูล ส าหรับช่องทางการเปิดรับข่าวสารนั้น จะมาจาก เว็บไซต์ Facebook และ YouTube 

เป็นต้น ซึ่งทัง้สามช่องทางดังกล่าวนี้ มีลักษณะของเนื้อหาที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ

ในเนื้อหา ความสะดวกในการใช้งานของแต่ละช่องทางและความความเคยชินในการใช้งาน และ

ลักษณะเฉพาะของสื่อนั้น ๆ ซึ่งสอดคล้องเช่นเดียวกับแนวคิดของ พรทิพย์   วรกิจโภคาทร (2539) ที่

มองว่า ผู้รับสารจะเลือกเปิดรับสื่อตามลักษณะ การเลือกสื่อที่สามารถจัดมาหาได้  (Avilability) ผู้รับ

สารจะเลือกสื่อที่ไม่ต้องใช้ความพยายามมาก การเลือกสื่อสอดคล้อง (Consistence) กับความรู้ 

ค่านิยม ความเชื่อ และทัศนคติของการเลือกสื่อที่ตนสะดวก (Convenince) การเลือกสื่อตามความ

เคยชิน (Accustomedness) ลักษณะเฉพาะของสื่อ ลักษณะเด่นของสื่อต่าง ๆ ทั้งข้อดีและข้อเสีย

ใหม่  

  สรุปได้ว่า ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีข่าวสารอยู่เป็นจ านวนมากแต่ผู้รับสาร มักเลือกที่จะเปิดรับ

ข้อมูลข่าวสารในสิ่งที่ตนเองให้ความสนใจและมีความต้องการอยากรู้เท่านั้น ดังนั้นย่อมส่งผลให้ผู้ให้

ข้อมูลมีวัตถุประสงค์ในการเปิดรับและการเข้าถึงข้อมูลผ่านช่องทางการสื่อสารในการเปิดรับที่

แตกต่างกัน โดยจะข้ึนอยู่กับความพึงพอใจ ความรู้ และทัศคติของแต่ละบุคคล 

 
ส่วนที่ 2  เพื่อศึกษาอิทธิพลของการเปิดรับข่าวสารเว็บไซต์จีบันดอทคอมที่ส่งผลพฤติกรรมของ

ผู้บริโภค 

 จากการศึกษาพบว่า ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากเว็บไซต์ สามารถแบ่งพฤติกรรมที่เกิดขึ้นได้ 4 
รูปแบบ การเฝ้าดู (Watching) ซึ่งประกอบไปด้วย กระตุ้นความต้องการและเกิดพฤติกรรมการซื้อ ซึ่ง
เป็นผลมาจากการเปิดรับข่าวสารในส่วนของกระทู้ต่าง ๆ ที่มีการรีวิวผลิตภัณฑ์จากผู้บริโภค ทั้ง User 
Review Jeban’s Lab โดยบอกถึงลักษณะของสินค้าอย่างละเอียด รวมทั้งมีการให้คะแนนกับ
ผลิตภัณฑ์นั้นด้วย ท าให้ผู้บริโภคมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือน ามาใช้ในการตัดสินใจ โดยพฤติกรรม
ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ Charlene Li (2010) ที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ของพฤติกรรม
การใช้สื่อออนไลน์ในรูปแบบพีระมิด (The Engagement Pyramid) ซึ่งมองว่า กลุ่มเฝ้าดู คือ กลุ่มที่
ใหญ่ในสุด ซึ่งกลุ่มนี้จะมีพฤติกรรมในการดูเนื้อหาข่าวสารในทุกรูปแบบและยังมีการรวบรวมข้อมูล
ต่าง ๆ น ามาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจในเรื่องที่ตนเองให้ความสนใจ  ต่อมาเป็นพฤติกรรมการ
แบ่งปัน (Sharing) ในการศึกษาพบว่า โดยผู้บริโภคเลือกท่ีจะบอกเล่าประการณ์ในเชิงบวกและเชิงลบ
ให้กับคนที่ตนเองคิดว่าสามารถบอกได้และมีสถานะที่สนิทกันเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมการ
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แบ่งปันของ Charlene Li (2010) ที่อธิบายว่า กลุ่มนี้ตะมีเคลื่อนไหวสถานะของตนเองเสมอ พร้อม
ทั้งยังมีกี่แบ่งปันข้อมูลเพื่อให้ผู้อื่นเข้ามาสนับสนุนความคิดของตนเอง 
  ในพีระมิดขั้นที่ 3 พฤติกรรมของการแสดงความคิดเห็น (Commenting) โดยกลุ่มนี้จะมี

พฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นใน เนื้อหาข่าวสาร การอัพเดทสถานะ การวิจารณ์ รวมทั้งการให้

คะแนนผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับการผลการศึกษา พบว่า มีทั้งการแสดงความ

คิดเห็นในลักษณะเห็นด้วยและและเห็นต่าง  โดยมีการโต้ตอบกับเนื้อหาข่าวสารที่ตนเองได้รับ ซึ่งสิ่งนี้

ย่อมขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ละความคิดของผู้บริโภคแต่ละคน ในกลุ่มที่ 4 คือ พฤติกรรมการผลิต 

(Producing) พบว่า การที่ผู้บริโภคสร้างสรรค์เนื้อหาและผลงานของตนเอง ทั้งการแต่งหน้า ที่เมื่อการ

ฝึกฝนและมีการพัฒนาที่เพ่ิมมากขึ้น จึงยอมอยากจะแสดงผลงานของตนเองให้ผู้อ่ืนได้รับรู้ การตั้ง

กระทู้รีวิว กล่าวคือ ผู้บริโภคต้องการที่จะเป็นผู้แบ่งปันข้อมูลข่าวสารจากประสบการณ์ตรงของตนเอง

ให้กับคนอ่ืน ๆ ในสังคม โดยมีความหวังว่าผู้รับสารคนอื่นจะน าสิ่งที่ตนเองแชร์ประสบการณ์ มาใช้ให้

เกิดประโยชน์สูงสุด และอีกเหตุผลหนึ่งคือ ความภาคภูมิใจในตนเอง โดย Charlene Li (2010)  มอง

ว่าเป็นกลุ่มที่สร้างสรรค์ ผลิตเนื้อหาของตนเองลงบนสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ทั้งเว็บไซต์ Facebook 

YouTube เป็นต้น ซึ่งการกระท านี้เพ่ือเป็นการแสดงความเป็นตัวตน และเพ่ือต้องการทราบว่าเนื้อหา

ที่ตนเองสร้างสรรค์ออกมานั้นได้รับการยอมรับจากผู้อ่ืน ในกลุ่มสุดท้ายบนยอดพีระมิด คือ กลุ่มท่ีเป็น

ผู้คัดกรอง (Curating) จากการศึกษาไม่พบว่ามีผู้ให้ข้อมูลมีพฤติกรรมอยู่ในกลุ่มนี้  นอกจากนั้น

ในการวิจัยครั้งนี้ยังพบว่ามีความสอดคล้องพียง 4 ข้อเท่านั้น สิ่งขาดพฤติกรรสการเป็นผู้คัดกรอง และ

ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของธนกิต ดีพลภักดิ (2556) กล่าวว่า จากการเปิดรับสื่อนั้นยิ่งส่งผลกระทบ

ต่อพฤติกรรมไม่ว่าด้านใดก็ตามขึ้นอยู่กับข่าวสารหรือเนื้อหานั้น เป็นเรื่องอะไร และส่งผลต่อ

พฤติกรรมมากน้อยเพียงใด อีกทั้งพฤติกรรมดังกล่าวยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสุกัญญา บูรณเดชา

ชัย (2553) ที่ศึกษาการเปิดรับข่าวสารจากอินเทอร์เน็ตที่มีต่อวิถีการด าเนินชีวิตของนักศึกษา ระดับ

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยในภูมิภาคตะวันออก ” ที่พบว่าการเปิดรับข่าวสารจากอินเทอร์เน็ต มี

อิทธิพล ส่งผลในการน ามาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ และแต่บุคคลนั้นจะน ามาใช้ และยังส่งต่อการ

เปลี่ยนแปลงต่อพฤติกรรมการด าเนินชีวิต ทั้งในด้านการเรียน การท างาน การใช้ชีวิตในสังคมของ

ตนเอง และการส่งต่อข้อมูลที่เป็นปะโยชน์ 

 

ส่วนที่ 3 ปัจจัยท่ีมีอิทธิผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค 

  จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคนั้น จะประกอบด้วยปัจจัยภายใน 
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และปัจจัยภายนอก โดยปัจจัยภายในแรก คือ ปัจจัยการรับรู้ ซึ่งผู้ให้ข้อมูลมักเลือกรับรู้ในสิ่งที่ตนเอง

ต้องการจะรู้และให้ความสนใจเท่านั้น ในขณะเดียวกันก็จะเลือกหลีกเลี่ยงในสิ่งที่ตนเองไม่ต้องการ 

ปัจจัยภายในที่สอง คือ ความเชื่อมั่น ผู้ให้ข้อมูลเลือกที่จะเชื่อมั่นในข่าวสารที่ตนเองได้รับ เพราะ

ระยะเวลาในการให้บริการที่มีมาอย่างยาวนานจนกระทั้งประสบความส าเร็จจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นจึง

เป็นสิ่งที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค และด้านบุคลิกภาพท่ีมีอิทธิพลต่อการเปิดรับข่าวสารเช่นกัน 

โดยพฤติกรรมดังกล่าวจะสอดคล้องกับแนวคิดของ Schiffman & Kanuk (2007) ซึ่งได้อธิบายถึง

ปัจจัยที่มีอิทธิพลโดยในการรับรู้ เป็นกระบวนการของบุคคลที่จะเลือกคัดสรร โดยผ่าน 4 ขั้นตอน ทั้ง

การเลือกเปิดรับ เลือกสนใจ ในสิ่งที่ที่ตนเองสนใจ การเลือกปกป้องการรับรู้และการปิดกั้นการรับรู้ 

และสอดคล้องกับปัจจัยในด้านบุคลิกภาพ ความเชื่อและทัศนคติ ซึ่งเป็นเรื่องของด้านอารมณ์ 

ความรู้สึก นึกคิด ความศรัทธา  

  ปัจจัยภายนอก พบว่า ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจในเรื่องของราคา จะมีผลกระทบต่อพฤติกรรม

ของผู้บริโภคมากที่สุด ถ้าข่าวสารที่เปิดรับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้นมีราคาถูกย่อมส่งผลให้ เกิดพฤติกรรม

การซื้อที่รวดเร็ว และเมื่อกล่าวถึงกลุ่มอ้างอิง คือปัจจัยหนึ่งที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค โดย

ผู้บริโภคเชื่อว่า ข้อมูลข่าวสารที่ตนเองได้รับนั้น จะมาจากผู้ใช้ที่มีประสบการณ์จริง ที่มีความจริงใจใน

ด้านการให้ข้อมูล ส าหรับการพิจารณาทางด้านรูปแบบการน าเสนอนั้น ทางเว็บไซต์ได้มีกระบวนการ

ของการจัดข้อมูลที่แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ เพ่ือให้ง่ายต่อการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบหน้า

เว็บไซต์ ทั้งการใช้สีสัน ขนาดตัวอักษร และการจัดวางพ้ืนที่ที่ได้รับการออกแบบมาอย่างเหมาะสม 

ด้านการตรวจสอบ พบว่ามีการตรวจสอบจากเนื้อหาต่าง ๆ เพ่ือป้องกันการโฆษณาแอบแฝงและ

เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลข่าวสารที่ดีที่สุด ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ  Schiffman & Kanuk 

(2007) ในเรื่องของปัจจัยภายนอกที่อยู่รอบตัวและ  มีอิทธิพล เช่น สภาพแวดล้อม การเมือง 

เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม แบ่งเป็น กลุ่มอ้างอิงเป็นกลุ่มที่มีอยู่จริงหรือถูกสร้างขึ้นที่เข้าใจว่ามี

ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญต่อการประเมินผล ความปรารถนาหรือพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งมักจะ

อยู่บนพ้ืนฐานของกลไกความปรารถนาหรือความเกลียดชังก็ได้ กล่าวคือ กลุ่มอ้างอิงนี้เป็นกลุ่มที่ให้

กรอบการอ้างอิงแก่บุคคลในการตัดสินใจซื้อหรือบริโภค โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือ ดึงดูดใจ 

และมีอ านาจในการโน้มน้าวทัศนคติ ตลอดจนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคเป้าหมายได้ และ

กลุ่มอ้างอิงที่แตกต่างก็ย่อมมีอิทธิพลต่อความเชื่อ และพฤติกรรมดังกล่าวยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ

สุปรานี ยิ่งมันคง (2557) ที่ศึกษาถึงความพอใจที่มีต่อห้องบลูแพลนเน็ตในเว็บไซต์พันทิป ในเรื่อง



 
 

บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 13 
 

รูปแบบการน าเสนอ การขนาด รูปแบบ สีสัน การจัดวางเว็บไซต์ การจัดวางองค์ประกอบ ที่สร้าง

ความพึงพอใจและเป็นปัจจัยอย่างหนึ่ง 

 

ข้อเสนอแนะ   

  การวิจัยเรื่อง “การเปิดรับข่าวสารเว็บไซต์จีบันดอมคอมและผลกระทบที่มีต่อพฤติกรรม

ผู้บริโภค” โดยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

  1. การผลิตเนื้อหาที่ใส่ใจต่อผู้บริโภคเป็นหลักนั้นถือเป็นสิ่งที่ส าหรับผู้บริโภค เพราะผู้บริโภค

สามารถเชื่อมั่นในเนื้อหาข่าวสารที่ตนเองได้รับ ดังนั้นทุกองค์การควรให้ความใส่ใจในการผลิตเนื้อ

ข่าวสารที่มีคุณภาพ 

  2. การมีระบบการจัดการข้อมูล และการตรวจสอบที่ดีนั้น ถือได้ว่าเป็นข้อเปรียบอย่างหนึ่ง 

เพราะแสดงให้เห็นว่าเว็บไซต์มีประสิทธิภาพในการบริหารงาน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค

ได้ส่วนหนึ่ง ดังนั้นทางเว็บไซ๖จีบันดอทคอมต้องมรการพัฒนาต่อไปเรื่อย ๆ เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความ

มั่นใจอยู่ตลอดแลส่งผลให้เกิดความจงรักภักดีต่อเว็บไซต์ 

  3. ในการศึกษาผู้วิจัยควรเพ่ิมกลุ่มตัวอย่างให้มีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งในเรื่องเพศ อายุ 

เพราะปัจจุบันผู้ชายก็เริ่มให้ความสนใจในเรื่องเครื่องส าอาง การดูแลตัวเอง และการแต่งหน้าที่เพ่ิมขึ้น 

ดังนั้น ในอนาคตเมื่อมีการศึกษาควรให้ความสนใจในเรื่องของความหลากหลายของเพศ และอายุ เพ่ือ

จะได้ค้นพบถึงความแตกต่างหรือได้รับมุมมองใหม่ๆ ที่เปิดกว้างมากขึ้น 

 

กิตติกรรมประกาศ 

  การค้นคว้าอิสระเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวารสารศาสตรมหา

บัณฑิ ต  ส าข าก า รบ ริ ห า ร สื่ อ ส า รม วลชน  คณะว า รส า ร ศ า สต ร์ แ ล ะสื่ อ ส า ร ม ว ล ช น 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นการศึกษาเรื่อง “อิทธิพลของการเปิดรับข่าวสารเว็บไซต์จีบันดอทคอม

ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค” ในการค้นคว้าอิสระเล่มนี้จะประสบความส าเร็จและลุลวงไม่ได้ ถ้า

ไม่ได้รับความเมตตากรุณาจากศาสตราจารย์      ดร.สุรพงษ์ โสธถนะเสถียร อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ซึ่ง

ค่อยให้ค าแนะน า ชี้ทางสว่าง ให้ข้อคิดในการท างานและมีเมตตาให้การดูแลและค่อยห่วงใย อีกทั้ง

ต้องขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.นันทพร วงษ์เชษฐา ที่ให้ความกรุณาสละเวลาในการเป็น

ประธานกรรมของการสอบค้นคว้าอิสระ และยังเป็นผู้ที่ให้ค าแนะน า ข้อคิดต่าง ๆและค่อยชี้แนะ
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แนวทาง เพ่ือให้การค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ออกมาสมบูรณ์มากท่ีสุด พร้อมทั้งต้องขอกราบขอบพระคุณ 

อาจารย์ ดร.พีรยุทธ โอรพันธ์  ที่ให้ความกรุณาสละเวลามาเป็นกรรมการ และยังค่อยให้ค าแนะน าที่

เป็นประโยชน์ในการค้นคว้าครั้งนี้ 

  ขอขอบคุณเพ่ือน ๆ ใน MCA ทุกคนที่ค่อยช่วยเหลือในด้านการเรียน ค่อยเป็น

ก าลังใจให้ค าปรึกษา โดยเฉพาะ จ๋า เนต น้องแนต พ่ีแป้ง พิมพ์ ที่ค่อยให้การช่วยเหลือในทุก ๆ ด้ าน 

และยังช่วยในการหาข้อมูล บอกข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการท าเล่มตั้งแต่เริ่มต้นจนออกมาเป็นเล่มที่

เสร็จสมบูรณ์ ขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างทุกทานที่ให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์จนออกมาเป็นผลงาน

ดังความตั้งใจนอกจากนั้นต้องขอขอบพระคุณพ่ีป็อบ เจ้านายที่น่ารักและใจดี ที่ให้ความเมตตากรุณา

และเข้าใจในการลางาน 

  สิ่งที่ส าคัญที่สุดต้องขอกราบขอบพระคุณครอบครัวหมวดทองอ่อน ทั้งบิดา มารดา 

และพ่ีชาย ที่ค่อยให้ก าลังและให้การช่วยเหลือในทุกๆ ด้านรวมถึง ด้านที่ทุนทรัพย์เสมอมา จน

สามารถลูกคนนี้ก้าวผ่านอุปสรรค์และสามารถประสบความส าเร็จ  

  สุดท้ายนี้ต้องผู้วิจัยมีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่า.การค้นคว้าอิสระเล่มนี้จะเป็นข้อมูลที่

สามารถน าใช้ประโยชน์และเป็นความรู้ให้กับผู้อ่านทุกคน 

นางสาวขนิษฐา หมวดทองอ่อน 
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