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บทคัดย่อ 
 

                 การศึกษา เรื่อง “พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ 
www.ginraidee.comในเขตกรุงเทพมหานคร” ใช้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณที่มุ่งเน้นท าความเข้าใจถึง
ความสัมพันธ์ระหว่าง  พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความพึงพอใจ กับแนวโน้มพฤติกรรมการเปิดรับ
ข่าวสารของผู้ใช้เว็บไซต์ www.ginraidee.com ทีท่ีอายุระหว่าง 18-30ปี 
                 ในการศึกษาครั้งนี้ใช้การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ เก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 303 คน ใช้การวิเคราะห์โดยน าเสนอในรูปตารางเป็น จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
                 ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า 
                 1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 18-24 ปี มีอาชีพ พนักงาน
บริษัทเอกชน มีระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได้เฉลี่ย 20,001-30,000 บาท 
                 2. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ในการเปิดรับข่าวสารบนเว็บไซต์ www.ginraidee.com 
6-10 ครั้ง/เดือน มากที่สุด โดยมีจุดประสงค์ในการเปิดรับข่าวสารบนเว็บไซต์ www.ginraidee.com 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้อุปกรณ์โทรศัพท์ (สมาร์ทโฟน) ในการเข้าถึงเว็บไซต์ www.ginraidee.com มาก
ที่สุด รองลงมา เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ และน้อยที่สุด แท็ปเล็ต 
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                 3. กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการเข้าชมเว็บไซต์ www.ginraidee.comโดยภาพรวม 
ความพึงพอใจในการเข้าชมเว็บไซต์ www.ginraidee.comอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการเข้าชมเว็บไซต์ www.ginraidee.com ด้านการใช้เว็บไซต์มีค่า
สูงที่สุด รองลงมา ด้านรูปแบบการใช้งานและน้อยที่สุด ด้านข้อมูลข่าวสาร 
                4. ผลของความสัมพันธ์ระหว่าง พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร กับ ความพึงพอใจของผู้ใช้
เว็บไซต์ www.ginraidee.com ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่ามีความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 
ค าส าคัญ:  เว็บไซต์ www.ginraidee.com , พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร, ความพึงพอใจ 

 

Abstract 

 
               The subject study “BEHAVIOURS EXPOSURE, SATISFACTION OF USER 
WEBSITE WWW.GINRAIDEE.COM IN BANGKOK” used quantitative methods. This Research 
focused to study for understanding about the relationships between information exposure, 
Satisfaction and trend of information exposure of Website www.ginraidee.com users that 
are between 18-30 years old.  
              The study was carried by online questionnaires. The simple size consisted of 
303 passengers. The data were analysed by frequency, Percentage, mean and standard 
deviation. 

               Results of the research ass follows 

               1. Most of samples were female between 18-24 years old. They were students 
with bachelor’ degree education and average income of 20,001-30,000 baht per month. 
They were employees. 

               2. Most of samples have periods for information receiving from website 
www.ginraidee.com about 6-10 times per month. The reason they were go to website is 
information receiving on website. Most of the samples are using the website via hand held 
devices (smartphones) rather than desktop, tablet respectively.  
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                3. Overall most of samples satisfy about used the website www.ginraidee.com. 
On the Average most samples satisfy about used the website, form of website and 
information respectively. 

                4. The result of relationship between overall Media Exposure and Satisfaction 
of people use website www.ginraidee.com in Bangkok” were significantly correlated at 
0.05. 
 
Keywords: Website www.ginraidee.com, Behaviors Exposure, Satisfaction 

 

 

บทน า 

ที่มาและความส าคัญ 

                     อินเทอร์เน็ต (Internet) นั้นย่อมาจากค าว่า International network หรือ Inter 

Connection  network หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงเครือข่ายระบบ

คอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกัน โดยอาศัยเครือข่ายโทรคมนาคมเป็นตัวเชื่อมโยงด้วย 

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) เดียวกันเป็นข้อก าหนด เพ่ือให้เกิด

การสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน วิธีการติดต่อสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย

ด้วยโปรโตคอลนี้จะช่วยให้คอมพิวเตอร์ที่มีฮาร์ดแวร์ที่แตกต่างกันสามารถติดต่อถึงกันได้การที่มีระบบ

อินเทอร์เน็ตท าให้เราสามารถเคลื่อนย้ายข่าวสารข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้โดยไม่จ ากัดระยะทาง 

ส่งข้อมูลได้หลายรูปแบบ ทั้งข้อความตัวหนังสือ ภาพ และเสียง มีเครื่องคอมพิวเตอร์หลายล้านเครื่องทั่ว

โลกเชื่อมต่อกับระบบท าให้คนในโลกทุกชาติทุกภาษาสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อินเทอร์เน็ตอาจ

เปรียบเสมือนใยแมงมุมขนาดมหึมาท่ีครอบคลุมทั่วโลก ซึ่งใยแมงมุมแต่ละเส้นจะน าข้อมูลจาก

คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งมาสู่คอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง โดยในแต่ละจุดที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนั้นสามารถ

สื่อสารกันได้หลายเส้นทางโดยไม่มีเส้นทางที่ก าหนดตายตัว และไม่จ าเป็นต้องไปตามเส้นทางโดยตรง 
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อาจจะผ่านจุดอ่ืนๆ หรือเลือกไปเส้นทางอ่ืนได้หลายเส้นทาง การติดต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตนั้น อาจเรียกว่าเป็นการติดต่อสื่อสารแบบไร้มิติ หรือ Cyberspace 

                     เมื่ออินเทอร์เน็ตท าหน้าที่เสมือนเป็นหนึ่งเป็นทางด่วนที่ย่นย่อระยะเวลาและระยะทาง

ของการเดินทางไปยังแหล่งข้อมูลต่างๆ หรือติดต่อกับกลุ่มเพ่ือน เพ่ือนร่วมงาน หรือเพ่ือนร่วมอาชีพจาก

ทั่วโลกได้โดยง่ายดายในเวลาเพียงไม่ก่ีวินาที ดังนั้น ในยุคแห่งสังคมข่าวสารเช่นปัจจุบันการสื่อสารผ่าน

เครือข่ายอินเตอร์เน็ตจึงมีบทบาทและความส าคัญต่อคนในสังคมเพ่ิมมากข้ึน นับตั้งแต่ปี 2530 ที่

อินเตอร์เน็ตได้ก้าวเข้ามาสร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆหลายอย่างในสังคมไทยจนเกิดความเคลื่อนไหวทั้ง

วงการธุรกิจ การศึกษา และการเมืองมากมาย ท าให้เกิดช่องทางการสื่อสารแบบใหม่ๆข้ึน เพราะลักษณะที่

เป็นเครือข่ายครอบคลุมทั่วโลก มีพ้ืนที่กว้างขวางที่สุด และมีอัตราการขยายตัวที่เร็วที่สุดอีกทั้งมีสมาชิก

มากที่สุด การกระจายข่าวสารหรือส่งข่าวสารที่เป็นสาธารณะในหนึ่งครั้ง ย่อมหมายความว่าทุกคนที่ติดต่อ

อยู่กับอินเตอร์เน็ตทั่วโลกจะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวสารข้อมูลสารสนเทศนั้นได้ เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ต่ าและ

สามารถติดต่อกับโลกภายนอกได้ตลอดเวลา แม้ขณะอยู่ที่บ้านของตนเอง (สมคิด เลิศพิริยประเสริฐ, 

2540, น. 29) และนอกจากนี้ยังสามารถน ามาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารได้

อย่างไม่จ ากัด ซึ่งในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นศูนย์รวมในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ใหญ่ที่สุด โดย

มีรูปแบบลักษณะการสื่อสารแบบสองทาง (Two-Way Communication Process) ที่มีความคล้ายคลึง

และใกล้เคียงกับสื่อบุคคล เพราะสามารถท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลระหว่างผู้ส่งสาร

กับผู้รับสารได้ 

                   การสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์โดยการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางนั้นประกอบไปด้วย

รูปแบบต่างๆเช่น จดหมายอิเลคทรอนิคส์ บริการข้อมูลข่าวสาร บริการสนทนาออนไลน์ การคัดลอกข้อมูล

ระหว่างคอมพิวเตอร์ บริการสืบค้นข้อมูล หรือเว็บไซต์ ซึ่งเป็นรูปแบบการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์เพ่ือให้

บุคคลได้รับข้อมูลข่าวสารที่ได้รับความนิยมเนื่องจากความง่ายในการเข้าถึง การเปิดรับสื่อชนิดนี้ ท าให้

ข้อมูล ข่าวสารและบริการต่างๆที่จัดท าขึ้นในรูปแบบของเว็บไซต์นั้นเปรียบเสมือนแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่

ที่รวบรวมเนื้อหาสาระต่างๆ ในรูปแบบของเว็บเพจ (Web Page) ที่สามารถแสดงผลในรูปของมัลติมีเดีย 

ซึ่งมีท้ังขอ้มูลตัวอักษรวิ่ง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพกราฟฟิกและเสียงในเวลาเดียวกัน ด้วยเหตุนี้
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เว็บไซต์จึงเกิดขึ้นเป็นจ านวนมากในยุคของสังคมข่าวสารที่บุคคลต่างก็ต้องการบริโภคข้อมูลให้เกิด

ประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต เว็บไซต์จึงเกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก อีกทั้งธุรกิจมีความจ าเป็นต้องใช้เว็บไซต์ใน

การประชาสัมพันธ์เพราะค่าใช้จ่ายไม่สูง แต่ประสิทธิภาพไม่ด้อยไปกว่าสื่อโฆษณาอ่ืนๆ เนื่องจากปัจจุบันนี้ 

และ ต่อไปในวันข้างหน้า เทคโนโลยี เริ่มมีบทบาท มากยิ่งข้ึน เว็บไซต์ได้เติบโตขึ้นอย่างเรื่อยๆ ธุรกิจ

หลายๆอย่างมีการพ่ึงพาเว็บไซต์มากขึ้น ดังนั้นคนส่วนใหญ่ บุคคลที่มรีายได้ ระดับกลาง ไปจนถึงระดับสูง 

ย่อมมีคอมพิวเตอร์อยู่ที่บ้าน และทุกๆบ้านก็มีการติดตั้งอินเทอร์เน็ต เมื่อต้องการที่จะรู้ข่าวสาร หรือข้อมูล

ใดๆแล้ว มักจะเข้าอินเทอร์เน็ต เพ่ือท าการตรวจสอบข้อมูล หาข้อมูลของสิ่งที่ต้องการ ดังนั้นหากท าธุรกิจ

อย่างหนึ่ง และสร้างมีเว็บไซตข์ึ้นมาก็สามารถเป็นช่องทางในการตัดสินใจของบุคคลกลุ่มนี้ และด้วย

ประการนี้เอง ท าให้เว็บไซต์เป็นอีกหนึ่งช่องทางการเพ่ิม ฐานของลูกค้าของ และท าให้คนรู้จักอย่างกว้าง

ขว้าง มากยิ่งขึ้น 

                    เว็บไซต์ www.ginraidee.com เป็น เว็บไซต์ที่ช่วยในการค้นหาร้านอาหารที่น่าสนใจ 

ค้นหาร้านอาหารที่อยู่ในย่านต่างๆ ที่รวบรวมร้านอาหารมากกว่า 30,000 ร้านทั่วกรุงเทพมหานคร(ข้อมูล

จาก เว็บไซต์ www.ginraidee.com , 2559) พร้อมทั้งติดตามการรีวิวร้านต่างๆ ทั้ง รสชาติ การให้บริการ 

บรรยากาศภายในร้าน ความคุ้มค่า ราคาต่อคน เวลาเปิด-ปิด ของร้านอาหาร และยังแสดงรายละเอียด

เส้นทางเพ่ือให้สามารถเดินทางไปยังร้านอาหารได้ถูกต้อง นอกจากนี้ทางเว็บไซต์ยังเปิดให้มีการเขียนรีวิว 

โดยสามารถถ่ายรูปและแชร์ร้านอาหาร บรรยากาศร้าน เมนูโปรด พร้อมทั้งสามารถแชร์ไปยัง social 

network ต่างๆ และยังสามารถเข้าใช้ร่วมกับ Choco card เพ่ือดูยอดสะสมดาวและของรางวัลของแต่ละ

ร้านได้อีกด้วย นอกจากเว็บไซต์จะถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารให้ถึงกลุ่มเป้าหมายแล้ว สิ่งส าคัญท่ีผู้ผลิต

เว็บไซต์ต้องค านึงถึง คือ ท าอย่างไรที่จะรักษากลุ่มผู้เข้าชมเว็บไซต์ให้กลับมาเข้าชมเว็บไซต์ซ้ าอีกครั้ง  

                     เว็บไซต์ www.ginraidee.com ประกอบด้วย บริการรูปแบบต่างๆ ภายในเว็บไซต์อัน

ได้แก่ 

- Welcome : บริการให้ชมหน้าเพจของเว็บไซต์ 

- Restaurant : บริการให้ค้นหาร้านอาหารตามย่านๆ และเขตต่างๆ รวมถึงประเภทของอาหาร 

- All Top5 : พ้ืนที่ส าหรับ 5 ร้านอาหารที่ดีที่สุดในกรุงเทพมหานคร 
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- GRDblog : พ้ืนที่ส าหรับ เรื่องราว ข่าวสาร งานอีเว้นท์ ของเว็บไซต์ 

- VIP Privilege : บริการสมัครสมาชิก VIP ของเว็บไซต์ 

- Choco Card : บริการสะสมคะแนนกับทุกร้านที่เข้าร่วมรายการ 

                    กลุ่มเป้าหมายหลักของเว็บไซต์ www.ginraidee.com คือกลุ่มคนที่รักในการกินและ

ชอบที่จะค้นหาร้านอาหารยอดนิยม ที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นอายุไม่เกิน 30 ปี (ที่มา: www.ginraidee.com) สิ่งที่

น่าสนใจของเว็บไซต์นี้คือ เป็นเว็บไซต์ที่สามารถค้นหาร้านอาหารและสามารถใช้บริการต่างๆของทาง

เว็บไซต์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เข้าการใช้งานได้จริง และมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดเวลา 

อีกท้ังยังมีบัตรสะสมคะแนนของทางเว็บไซต์คือ choco card ที่เปน็อีกทางเลือกหนึ่งของทั้งผู้บริโภคและ

ผู้ประกอบการให้สามารถรักษาลูกค้าไว้ได้ยาวนาว ซึ่งแตกต่างจากเว็บอื่นๆท่ีจะน าเสนอทางเชิงพาณิชย์ 

และเพ่ือโปรโมทร้านค้าเพียงอย่างเดียว 

                  ปัจจุบันข่าวสารเกี่ยวกับร้านอาหารที่เปิดใหม่หรือเมนูเด็ดจากร้านอาหารต่างๆ ถือเป็น

ข้อมูลส าคัญต่อผู้บริโภคเป็นอย่างมากในการตัดสินใจ เว็บไซต์ www.ginraidee.com จึงเป็นช่องทางอีก

ช่องทางหนึ่งในการค้นหาร้านอาหารใหม่และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นส าหรับคนรักการกินและเพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในการค้นหาร้านอาหารเพื่อเตรียมความพร้อมและเตรียมตัวก่อนไป

ร้านอาหาร อีกท้ังยังเป็นช่องทางของผู้ประกอบการที่จะสามารถเรียกกลุ่มลูกค้าได้ผ่านทางเว็บไซต์อีกด้วย 

เว็บไซต์ www.ginraidee.com จึงได้ก้าวเข้ามามีบทบาทส าคัญ เป็นช่องทางสมัยใหม่ที่สามารถถ่ายทอด

ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการค้นหาร้านอาหาร และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ ให้เข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายได้สะดวกในเวลาอันรวดเร็ว ทั้งนี้ นอกจากเว็บไซต์จะถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารให้ถึง

กลุ่มเป้าหมายแล้ว สิ่งส าคัญที่ผู้ผลิตเว็บไซต์ต้องค านึงถึงคือ ท าอย่างไรที่จะรักษากลุ่มผู้เข้าชมเว็บไซต์ให้

กลับมาเข้าชมเว็บไซต์ซ้ าอีกครั้ง  

วัตถุประสงค์การวิจัย 

             1. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรของผู้ใช้เว็บไซต์www.ginraidee.com 

             2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเว็บไซต์ www.ginraidee.com ของผู้ใช้เว็บไซต์ 

             3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์www.ginraidee.com 
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             4. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรของผู้ใช้เว็บไซต์ www.ginraidee.com ที่แตกต่างกันมี

พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเว็บไซต์www.ginraidee.comแตกต่างกัน 

             5. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรของผู้ใช้เว็บไซต์ www.ginraidee.com ที่แตกต่างกัน มี

ความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ www.ginraidee.comแตกต่างกัน 

             6. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของผู้ใช้เว็บไซต์ www.ginraidee.comมี

ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ www.ginraidee.com 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

                ระเบียบวิธีในการศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและความพึงพอใจของผู้ใช้

เว็บไซต์ www.ginraidee.comในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 

แบบตัดขวาง (Crross-Sectional Study)โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ให้กลุ่ม

ตัวอย่างเป็นผู้ตอบแบบสอบถามด้วยตัวเอง (Self-Administered Questionnaire) ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการ

สุ่มแบบสะดวก(Convenient Sampling) โดยจะเก็บข้อมูลจากประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ

ตั้งแต่ 18-30 ปี ใช้ค าถามคัดเลือก(Screening Question) ผู้ที่เคยเข้าชมเว็บไซต์ www.ginraidee.com 

ให้ได้กลุ่มตัวอย่างครบตามจ านวน 303คน ในบริเวณที่เป็นแหล่งรวมของคนจ านวนมาก เช่น สถานี

รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีรถไฟฟ้าเอมอาร์ที ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ห้างสรรพสินค้า ที่ตั้งกระจายอยู่ในเขต

พ้ืนที่ต่างๆในกรุงเทพมหานคร ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ.2559 

 

แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
          การศึกษาวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและความพึงพอใจ ของผู้ใช้เว็บไซต์ 
www.ginraidee.com  ในเขตกรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยจึงได้น าแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือมาเป็นกรอบในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 

             2.1 แนวคิดด้านประชากร 
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             2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสาร 
             2.3 ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ 
             2.4 แนวคิดเรื่องการสื่อสารโดยมีคอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลาง 
             2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

           จากผลการศึกษาพบว่าผู้ที่เปิดรับชมเว็บไซต์ จ านวน 303 คนเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 

เป็นเพศหญิง จ านวน186 คนคิดเป็นร้อยละ 61.4 ตามด้วยเพศชาย 117 คน คิดเป็นร้อยละ 38.6  ผู้

ที่เปิดรับชมเว็บไซต์ ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 24-30 ปีจ านวน 194 คนคิดเป็นร้อยละ 64.0 ผู้ที่เปิด

รับชมเว็บไซต์มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด จ านวน 192 คนคิดเป็นร้อยละ 63.4 ประกอบ

อาชีพพนักงานบริษัทมากที่สุด จ านวน 114 คนคิดเป็นร้อยละ 37.6 และพบว่า ผู้ที่เปิดรับชมเว็บไซต์ 

มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือนอยู่ระหว่าง 20,001-30,000 บาท มากที่สุด จ านวน 143 คนคิดเป็นร้อยละ 

47.2 

พฤติกรรมการเปิดรับชมเว็บไซต์ www.ginraidee.com 

  จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ที่เปิดรับชมเว็บไซต์ จ านวน 303 คน มีความถี่ในการเปิดรับข่าวสาร
บนเว็บไซต์ www.ginraidee.com6-10 ครั้ง/เดือนมากที่สุด จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 37.6  
รองลงมา ไม่เกิน 5 ครั้ง/เดือน จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 27.1  และน้อยที่สุด 11 - 20 ครั้ง/เดือน 
จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับของจุดประสงค์ใน
การเปิดรับข่าวสารบนเว็บไซต์ www.ginraidee.com โดยรวมและรายด้าน พบว่า  แสดงค่าเฉลี่ยและ
ส่ วน เบี่ ย ง เบนมาตรฐานเกี่ ยวกับ ระดับของจุดประสงค์ ในการ เปิดรับข่ าวสารบนเว็บ ไซต์  
www.ginraidee.com โดยรวมและรายด้าน พบว่า  โดยรวมระดับการเปิดรับข่าวสารบนเว็บไซต์ 
www.ginraidee.com อยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย 4.06โดยเมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า ผู้ที่เปิดรับชม
เว็บไซต์เปิดรับข่าวสารบนเว็บไซต์ www.ginraidee.com เพ่ือค้นหาร้านอาหารสูงที่สุดค่าเฉลี่ย 4.57 
รองลงมา เพ่ือเขียนรีวิวค่าเฉลี่ย 4.42 และน้อยที่สุด เพ่ือเช็คกิจกรรมแจกของรางวัลค่าเฉลี่ย 3.65 และ
จ านวนและร้อยละของผู้ ที่ เปิดรับชมเว็บไซต์จ าแนกตามการใช้ อุปกรณ์ในการเข้าถึงเว็บไซต์
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www.ginraidee.comพบว่า ผู้ที่เปิดเข้าชมเว็บไซต์ ใช้อุปกรณ์โทรศัพท์ (สมาร์ทโฟน) ในการเข้าถึง
เว็บไซต์ www.ginraidee.com มากที่สุด ร้อยละ 55.4  รองลงมา เป็นร้อยละ 20.5  และน้อยที่สุด แท็ป
เล็ตร้อยละ 10.2 
 

ความพึงพอใจในการเปิดรับชมเว็บไซต์ www.ginraidee.com 

            จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ที่เปิดรับชมเว็บไซต์ จ านวน 303 คน แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเกี่ยวกับระดับของความพึงพอใจในการเข้าชมเว็บไซต์ www.ginraidee.comโดยรวมและราย

ด้าน พบว่า  โดยรวมระดับความพึงพอใจในการเข้าชมเว็บไซต์ www.ginraidee.com อยู่ในระดับมาก

ที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.28 เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่าผู้ที่เปิดรับชมเว็บไซต์ มีความพึงพอใจในการเข้าชม

เว็บไซต์ www.ginraidee.com ด้านการใช้เว็บไซต์มีค่าสูงที่สุดค่าเฉลี่ย 4.33 รองลงมา ด้านรูปแบบการ

ใช้งานค่าเฉลี่ย 4.29 และน้อยที่สุด ด้านข้อมูลข่าวสารค่าเฉลี่ย 4.24 

 

การทดสอบสมมติฐาน 

        การศึกษา เรื่อง “พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์  
www.ginraidee.com ในเขตกรุงเทพมหานคร”  ได้ตั้งสมมติฐานไว้ 3 ประเด็นคือ 
             สมมติฐานข้อที่ 1ลักษณะทางประชากรของผู้ใช้เว็บไซต์www.ginraidee.comที่แตกต่างกัน 
มีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเว็บไซต์ www.ginraidee.comแตกต่างกัน 

              ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ที่เปิดรับชมเว็บไซต์ ที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายได้ส่วนตัวต่อเดือน แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเว็บไซต์ www.ginraidee.com
แตกต่างกัน 

              สมมติฐานข้อที่ 2ลักษณะทางประชากรของผู้ใช้เว็บไซต์www.ginraidee.comที่แตกต่างกัน
มีความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์www.ginraidee.com แตกต่างกัน 

               ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ที่เปิดรับชมเว็บไซต์ ที่มี เพศ และ อายุ ที่แตกต่างกัน มี
ความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์www.ginraidee.com ไมแ่ตกต่างกัน ส่วน ผู้ที่เปิดรับชมเว็บไซต์ที่มี ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ แตกต่างกัน 
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               สมมติฐานข้อที่ 3พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของผู้ใช้เว็บไซต์www.ginraidee.com มี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์www.ginraidee.com 

               ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความถี่ ในการเปิดรับข่าวสารของผู้ ใช้ เว็บ ไซต์  
www.ginraidee.com มีความสัมพันธ์ กับความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ www.ginraidee.com 

 

การอภิปรายผล 

ลักษณะทางประชากรของผู้เข้าชมเว็บไซต์ www.ginraidee.com 

             จากผลการศึกษาลักษณะทางประชากรของผู้เข้าชมเว็บไซต์ www.ginraidee.com พบว่าผู้ที่

เปิดรับชมเว็บไซต์ ที่มี เพศ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา ที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมในการเปิดรับ

เว็บไซต์ www.ginraidee.com แตกต่างกัน ซึ่งจะสอดคล้องกับแนวคิดด้านประชากรศาสตร์ ของ ปรมะ 

สตะเวทิน(2546,น. 106) กล่าวว่า ความแตกต่าง เพศ (Sex) แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงกับผู้ชายมีความ

แตกต่างกันอย่างมากในเรื่องความคิด ค่านิยม และทัศนคติ ทั้งนี้เพราะสังคมและวัฒนธรรมได้คาดหวัง

และก าหนดบทบาทและกิจกรรมของแต่ละเพศนั้นไว้ต่างกันดังนั้นจึงส่งผลท าให้พฤติกรรมการสื่อสารของ

เพศชายและเพศหญิงแตกต่างกัน ในการวิจัยทางสื่อสารมวลชน เพศหญิงมีแนวโน้มและความต้องการที่

จะส่งและรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะที่เพศชายไม่ได้มีความต้องการที่จะส่งและรับสารเพียงอย่าง

เดียวเท่านั้น แต่มีความต้องการที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นจากการรับส่งข่าวสารนั้นด้วย 

             รายได้เฉลี่ยที่แตกต่างกันก็จะส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคตามที่ ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2533, น. 

70-71) ได้อธิบายเกี่ยวกับตัวแปรด้านรายได้เพ่ิมเติมอีกว่ารายได้เป็นตัวแปรที่สามารถอธิบายพฤติกรรม

การสื่อสารของบุคคลได้ดีเช่นเดียวกับกรณีตัวแปรการศึกษา เพราะเป็นตัวแปรที่มีบทบาทใกล้เ คียงกัน

และมีความสัมพันธ์ระหว่างกันสูงมาก กล่าวคือ ผู้ที่มีรายได้สูงนั้นมักมีการศึกษาสูง มีต าแหน่งหน้าที่การ

งานที่ดีจึงมักถูกผลักดันให้มีความจ าเป็นที่ต้องเรียนรู้หาข้อมูลข่าวสารต่างๆให้ทันต่อเหตุการณ์เสมอ การ

เปิดรับสื่อจึงจ าเป็นส าหรับผู้รับสารกลุ่มนี้มากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ  
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พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเว็บไซต์ www.ginraidee.com 

               จากผลการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเว็บไซต์ www.ginraidee.comผู้ที่เปิดรับชม

เว็บไซต์ ส่วนใหญ่มีความถี่ในการเปิดรับข่าวสารบนเว็บไซต์ www.ginraidee.com6-10 ครั้ง/เดือนมาก

ที่สุด จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 37.6  โดยเมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า ผู้ที่เปิดรับชมเว็บไซต์ 

เปิดรับข่าวสารบนเว็บไซต์ www.ginraidee.com เพ่ือค้นหาร้านอาหารสูงที่สุด รองลงมา เพ่ือเขียนรีวิว

และน้อยที่สุด เพ่ือเช็คกิจกรรมแจกของรางวัล ซึ่งจะสอดคล้องกับแนวคิดของ แม็คคอมบ์ และ เบคเกอร์

(McCombs & Becker, 1979, pp. 51-52) ได้ให้แนวคิดว่าโดยทั่วไปบุคคลแต่ละคนมีการเปิดรับข่าวสาร 

หรือการเปิดรับสื่อ เพ่ือช่วยในการตัดสินใจ (Decision) เป็นการเปิดรับข่าวสารท าให้บุคคลสามารถ

ก าหนดความเห็นของตนต่อสภาวะ หรือเหตุการณ์ต่างๆรอบตัวเพ่ือการตัดสินใจโดยเฉพาะในเรื่องที่

เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวันและเปิดรับข่าวสารหรือสื่อเพ่ือการพูดคุยสนทนา (Discussion) โดยบุคคล

สามารถน าข้อมูลข่าวสารที่ได้รับไปใช้ในการพูดคุยกับบุคคลอ่ืนได้ 

 ความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ www.ginraidee.com 

                จากผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ www.ginraidee.comพบว่า ผู้ที่เปิดรับชม

เว็บไซต์ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการเข้าชมเว็บไซต์ www.ginraidee.comอยู่ในระดับมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย4.28  เมื่อจ าแนกเป็นแต่ละด้าน พบว่า ผู้ที่เปิดรับชมเว็บไซต์ มีความพึงพอใจในการเข้าชม

เว็บไซต์ ด้านความพึงพอใจจากการใช้เว็บไซต์ มีค่าเฉลี่ย 4.33 ด้านรูปแบบการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 4.29 

และด้านข้อมูลข่าวสาร มีค่าเฉลี่ย 4.24โดยจ าแนกเป็นรายด้านดังต่อไปนี้ 

 ความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ www.ginraidee.comด้านข้อมูลข่าวสาร 

                 จากผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ www.ginraidee.comด้านข้อมูลข่าวสาร 

พบว่า  โดยรวมระดับความพึงพอใจในการเข้าชมเว็บไซต์ www.ginraidee.com ด้านข้อมูลข่าวสารอยู่ใน

ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.24 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่าข้อ “การทราบข้อมูลของร้านอาหารในย่าน
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ต่างๆผ่านทางเว็บไซต์” มีค่าสูงที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.64รองลงมา ข้อ “การทราบช่องทางการติดต่อร้านอาหาร

ผ่านทางเว็บไซต์” ค่าเฉลี่ย 4.44 และน้อยที่สุด ข้อ “การน าข้อมูลข่าวสาร จากทางเว็บไซต์ไปเป็นหัวข้อ

ในการสนทนากับผู้อ่ืน” ค่าเฉลี่ย 3.85 ซึ่งจะสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของ เวนเนอร์ (Wenner, 

1982, pp. 171-193, อ้างถึงใน ธีติมา ปิยะศิลป์, 2544, น. 35-36) เป็นเรื่องเกี่ยวกับความพึงพอใจใน

การบริโภคข่าวสาร (New gratifications) โดยเฉพาะเวนเนอร์ได้รวบรวมผลงานวิจัยที่มีผู้ท าไว้มากมาย 

และสร้างออกมาเป็นแผนที่แสดงความพึงพอใจในการบริโภคข่าวสาร (Media News Gratifications 

Map) คือ การใช้ข่าวสารเพ่ือประโยชน์ทางด้านข้อมูล (Orientation Gratification) เพ่ือเป็นแรงเสริมย้ า

ในความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลกับสังคม โดยรูปแบบของความต้องการที่แสดงออก ได้แก่ การ

ติดตามข่าว (Surveillance) การได้มาซึ่งข้อมูล เพ่ือช่วยในการตัดสินใจ (Decisional) หรือเพ่ือช่วยในการ

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง (Vote Guidance) และกระบวนการใช้ประโยชน์จากข่าวสารเพ่ือด ารงเอกลักษณ์

ของบุคคล (Para-Social Gratification) เ พ่ือเป็นการอ้างอิงผ่านตัวบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับสื่อ หรือ

ปรากฏการณ์ในเนื้อหาของสื่อ เช่น การยึดถือ หรือความชื่นชมผู้อ่านข่าวเป็นแบบอย่างในทางพฤติกรรม 

ความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ www.ginraidee.comด้านรูปแบบและการใช้งาน 

  จากผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ www.ginraidee.comด้านรูปแบบและการใช้
งาน พบว่า ระดับความพึงพอใจในการเข้าชมเว็บไซต์ โดยรวมระดับความพึงพอใจในการเข้าชมเว็บไซต์ 
www.ginraidee.com ด้านรูปแบบและการใช้งานอยู่ในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ย 4.29 เมื่อจ าแนกเป็นราย
ข้อ พบว่า ข้อ “การจัดข้อมูลข่าวสารเป็นหมวดหมู่” มีค่าสูงที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.61 รองลงมา ข้อ “ความ
รวดเร็วในการสืบค้นข้อมูลข่าวสาร” ค่าเฉลี่ย 4.47 และน้อยที่สุด ข้อ “การเปิดช่องทางในการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นหรือข้อมูลกับบุคคลอื่น”ค่าเฉลี่ย 3.88 
 

ความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ www.ginraidee.comด้านความพึงพอใจจากการใช้เว็บไซต์ 

              จากผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ www.ginraidee.com ด้านความพึงพอใจ

จากการใช้เว็บไซต์พบว่า  โดยรวมระดับความพึงพอใจในการเข้าชมเว็บไซต์ www.ginraidee.com ด้าน

ความพึงพอใจจากการใช้เว็บไซต์อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.33 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ความ
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สะดวกสบายในการค้นหาร้านอาหารต่างๆ” มีค่าสูงที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.57 รองลงมา ข้อ “การประหยัดเวลา

จากการค้นหาข้อมูลร้านอาหารก่อนเดินทางไปร้านอาหาร” ค่าเฉลี่ย 4.51 และน้อยที่สุด ข้อ “การ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พูดคุย จากการเขียนรีวิวร้านอาหาร”ค่าเฉลี่ย 3.99 ซึ่งจะสอดคล้องกับแนวคิด

และทฤษฎี ของEllsworth and Ellsworth (1995,  pp. 270-271) ได้กล่าวถึงการรักษาความนิยมให้กับ

เว็บไซต์และท าให้ผู้ชมเว็บไซต์ที่เคยเข้าชมกลับมาเปิดชมอย่างสม่ าเสมอ โดยสรุปได้ดังนี้ต้องท าให้เห็นว่า

เว็บไซต์นั้นเป็นสิ่งจ าเป็นสูงสุดส าหรับผู้ชม (Indispensable Tool of Resource) เช่น สามารถเชื่อมโยง

กับฐานข้อมูลได้ มีค าแนะน าเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ต่างๆ  เป็นเครื่องมือในการค้นคว้า มีค าตอบ

เกี่ยวกับภาพและไฟด์ที่ผู้ชมใคร่รู้ ในขณะที่ลิงค์ผู้ชมจะมีความรู้สึกว่าเป็นการกระท าในสิ่งที่เป็นประโยชน์ 

ซึ่งหากว่าเว็บไซต์มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับแหล่งที่น่าสนใจก็จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ชมกลับมาเยี่ยมชม

อีกครั้งหนึ่งและควรมีการเปลี่ยนแปลง (Item Turnover) เนื้อหาอย่างสม่ าเสมอ (Update) อย่างน้อย

เดือนละ 1 ครั้ง รูปแบบเว็บไซต์ที่เปลี่ยนไปท าให้การเยี่ยมชมครั้งใหม่ของผู้ชมได้รับข้อมูลและไม่รู้สึก

ซ้ าซาก นอกจากนั้นอาจจะใช้ตัว Cookies (เป็นการเก็บข้อมูลการมาเยี่ยมชมเว็บไซต์เอาไว้ในเครื่อง

เซิร์ฟเวอร์ของเรา) และถ้าจะกลับมาชมอีก เว็บไซต์นั้นก็สามารถรู้ได้ และอาจมีการทักทายกันเป็นพิเศษ 

ทั้งนี้ถือว่าเป็นการท าให้เว็บไซต์ทันสมัยอยู่เสมอ 

ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อเว็บไซต์ www.ginraidee.com 

            1.  จากผลการศึกษา พบว่า ผู้ที่เปิดรับชมเว็บไซต์ มีความถี่ในการเปิดรับข่าวสารเว็บไซต์ 

www.ginraidee.com 6-10 ครั้ง/เดอืน ผู้ดูแลเว็บไซต์ควรปรับปรุง ข้อมูล ข่าวสาร ร้านอาหารที่เปิดใหม่

ให้รวดเร็ว ทั้ง ข้อมูลร้านค้า ข้อมูลเมนูอาหาร และควรมีการประสานงานกับร้านอาหาร หรือมีการแบ่งปัน

ข้อมูลการท างานร่วมกัน เพ่ือให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์เกิดความสนใจและเข้าชมเว็บไซต์เป็นประจ า โดยควรมี

การปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ตลอดเวลา มองในระยะยาว และมีการอัปเดท (update) ข่าวสารอย่าง

สม่ าเสมอ 

             2.  จากผลการศึกษา ผู้ที่เปิดรับชมเว็บไซต์ จ าแนกตามการใช้อุปกรณ์ในการเข้าถึงเว็บไซต์ 

www.ginraidee.com พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดเว็บไซต์ www.ginraidee.comผ่านทางอุปกรณ์

โทรศัพท์ (สมาร์ทโฟน) ในการเข้าถึงเว็บไซต์มากถึง ร้อยละ 55.4 ดังนั้นทางเว็บไซต์จึงควรพัฒนาระบบที่

http://www.ginraidee.com/
http://www.ginraidee.com/
http://www.ginraidee.com/
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สามารถให้ผู้ใช้เว็บไซต์เข้าถึงเว็บไซต์ผ่านทางสมาร์ทโฟนได้ง่าย สามารถอ่านง่าย ได้ทุกที่ทุกเวลา และมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพ่ือให้มีคุณภาพและประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ใช้เว็บไซต์มากยิ่งขึ้น 

               3.  จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ที่เปิดรับชมเว็บไซต์ มีความพึงพอใจในการเข้าชมเว็บไซต์ 

www.ginraidee.comในด้านภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านข้อย่อย ด้านข้อมูล

ข่าวสาร อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.24 และ พบว่า การน าข้อมูลข่าวสารจากทางเว็บไซต์ไปเป็น

หัวข้อในการสนทนากับผู้อื่น อยู่ในระดับน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.85และการทราบข้อมูลข่าวสารการร่วมสนุก

กับทางเว็บไซต์ผ่านทางเว็บไซต์ ค่าเฉลี่ย 3.58ทั้งนี้ควรมีการจัดกิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์โดยมีความถี่มาก

ยิ่งขึ้นเพ่ือท าให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมและกระตุ้นให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์กลับเข้ามาใช้

เว็บไซต์ซ้ าอีกครั้ง 

               4. จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ที่เปิดรับชมเว็บไซต์ มีความพึงพอใจในการเข้าชมเว็บไซต์ 

www.ginraidee.com ด้านรูปแบบและการใช้งาน อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.29 เมื่อจ าแนกเป็น

รายข้อย่อย พบว่า การเปิดช่องทางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือข้อมูลกับบุคคลอ่ืน อยู่ใ นระดับ

น้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.88 ทั้งนี้เว็บไซต์จะต้องมีการปรับเปลี่ยนการน าเสนอให้มีความสนใจ เพ่ือดึงดูด

กลุ่มเป้าหมายให้เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือข้อมูลกับบุคคลอ่ืนผ่าน การรีวีว โดยอาจจะต้องมี

ร้านอาหารที่ให้ค้นหามากยิ่งขึ้น 

              5. จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ที่เปิดรับชมเว็บไซต์ มีความพึงพอใจในการเข้าชมเว็บไซต์ 

www.ginraidee.com ด้านความพึงพอใจจากการใช้งาน อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.33 เมื่อจ าแนก

เป็นรายข้อ พบว่า การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พูดคุย จากการเขียนรีวิวร้านอาหาร อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 3.99 ทางเว็บไซต์อาจจะต้องมีปรับช่องทางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พูดคุย จากการเขียน

รีวิวที่เพ่ิมขึ้น เช่น มีการปรับ รูปแบบการเขียนรีวิว ให้มีความง่ายและสามารถเข้าถึงได้ทุกคน อีกทั้ง

เพ่ิมเติมจ านวนร้านอาหารให้มากยิ่งข้ึน และจัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ร่วมสนุกจากการรีวิว 

 

 

http://www.ginraidee.com/
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