
 

บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

3.1   กรอบแนวคิด แบบจําลอง 
การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมในการใชโปรแกรมคนดูเว็บของผูบริโภคในอําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม มีระเบียบวิธีการศึกษาดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอมูลสวนบุคคล 
- เพศ  - รายได 
- อายุ  - อาชีพ 
- ระดับการศึกษา  
- ทักษะดานคอมพิวเตอร 
- อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ครอบครอง 

ปจจัยท่ีมีผลตอการใชโปรแกรม 

คนดูเว็บ 
1. ปจจัยสวนบุคคล 
- เพศ   
- อายุ   
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายได 
2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

2.1 ดานผลิตภัณฑ 
- รูปรางลักษณะของโปรแกรม 
- ขนาดเน้ือที่ของโปรแกรม 
- มีการเช่ือมตอเขากับโปรแกรมคนหา 
(Search Engine) 
2.2 ดานชองทางการจัดจําหนาย 
- มีเว็บไซทใหดาวนโหลดงาย หรือ
ติดต้ังมาพรอมกับระบบปฏิบัติการ 
2.3 ดานกระบวนการ 
- ความเร็วในการเขาสูเว็บไซท 
- ความยากงายในการติดต้ังโปรแกรม 
- ความถ่ีในปรับปรุงโปรแกรม 
- ความปลอดภัย 
2.4 ดานหลักฐานทางกายภาพ 
- บริษัทผูผลิต 

พฤติกรรมการเลือกใชโปรแกรมคนดู
เว็บ 
- โปรแกรมคนดูเว็บที่ใชงาน 
- ระยะเวลาในการใชในแตละครั้ง 
- ความถ่ีในการใชงาน 
- วัตถุประสงคในการใช 
- ชวงเวลาในการใช 
- ลักษณะการใชงาน เชน ใชผาน
คอมพิวเตอร, โทรศัพทมือถือ 
- สถานท่ีใชงาน 

ความพึงพอใจตอโปรแกรมคนดูเว็บ 
1. ดานผลิตภัณฑ 
2. ดานชองทางการจัดจําหนาย 
3. ดานกระบวนการ 
4. ดานหลักฐานทางกายภาพ 
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3.2  ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา 
ในการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใชโปรแกรมคนดูเว็บของผูบริโภคในจังหวัด

เชียงใหม มีจํานวนประชากรที่มีอายุมากกวา 6 ปข้ึนไป ท้ังส้ิน 1,495,274 คน 
สําหรับขนาดของกลุมตัวอยางการวิจัยสามารถหาไดจากสูตรของ Taro Yamane 

 
โดยท่ี n คือขนาดของกลุมตัวอยาง 

  N คือขนาดของประชากร 
  e คือความคลาดเคล่ือน ในท่ีนี้ใชคาความคลาดเคล่ือนท่ี 5% 

เพราะฉะน้ันจะตองเลือกใชกลุมตัวอยางเปนจํานวนอยางนอย 

 
    = 399.893 คน 

ดังนั้น ในการศึกษาคร้ังนี้จึงใชกลุมตัวอยางท่ีเปนผูมีอายุมากกวา 6 ปข้ึนไป ท่ีอาศัยอยูใน
จังหวัดเชียงใหมจํานวนทั้งส้ิน 400 คน โดยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลดวยวิธีการสุมแบบ
เจาะจง (Purposive Random Sampling) ซ่ึงผูวิจัยเก็บขอมูลในบริเวณ หางสรรพสินคา ราน
อินเตอรเน็ตคาเฟ และแหลงสถานศึกษา ในชวงเดือนมกราคม 2555 
 
3.3  ขอมูลและการรวบรวม 

3.3.1 ขอมูลท่ีใชในการศึกษา ในการวิจัยคร้ังนี้สามารถจําแนกตามประเภทและแหลงการเก็บ
รวบรวมขอมูล (Source data) ไดเปน 2 แหลง ดังน้ี 

1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) เปนขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม จากกลุม
ตัวอยางท่ีเปนผูใชโปรแกรมคนดูเว็บ ภายในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 400 ตัวอยาง ทํา
การสํารวจบริเวณหางสรรพสินคา รานอินเตอรเน็ตคาเฟ และแหลงสถานศึกษา โดยแบบสอบถาม
แบงเปน 4 สวนคือ ขอมูลทั่วไปของผูบริโภค พฤติกรรมการใชโปรแกรมคนดูเว็บ ปจจัยสวน
ประสมทางการตลาด และความพึงพอใจตอโปรแกรมคนดูเว็บ นํามาวิเคราะห ดวยโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ แสดงผลในรูปแบบพรรณนาและตารางสถิติ 

2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เปนขอมูลท่ีเก็บรวบรวมจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ขอมูล
จากวารสาร นิตยสาร ขาว เว็บไซทเพื่อใชประกอบขอมูลในการเรียบเรียงขอมูลโปรแกรมคนดูเว็บ 
ขอมูลทางสถิติจากแหลงอางอิงท่ีเช่ือถือไดท้ังของภาครัฐและเอกชน คือ สํานักงานสถิติแหงชาติ 
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ และศูนยวิจัยกสิกรไทย ซ่ึงผูวิจัยรวบรวม
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ขอมูลไดจากตํารา เอกสาร รวมถึงการสืบคนจากอินเตอรเน็ตโดยเก็บรวบรวมขอมูลจาก
สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม และหองสมุดคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

3.3.2   เคร่ืองมือในการรวบรวมขอมูล 
เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือแบบสอบถาม ซ่ึง

ประกอบดวย 4 สวน คือ 
สวนท่ี 1 เปนคําถามท่ีเกี่ยวของกับขอมูลท่ัวไปของผูบริโภค ซ่ึงประกอบไปดวย

แบบสอบถามเชิงเลือกตอบ (Check list) และแบบกรอกตอบจํานวน 7 ขอ ประกอบดวย เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ทักษะดานคอมพิวเตอร และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีครอบครอง 

สวนท่ี 2 เปนคําถามท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการใชโปรแกรมคนดูเว็บ ซ่ึงเปน
แบบสอบถามเชิงเลือกตอบ (Check list) จํานวน 7 ขอ ประกอบดวย โปรแกรมคนดูเว็บท่ีใชงาน 
ระยะเวลาในการใชในแตละคร้ัง ความถ่ีในการใชงาน วัตถุประสงคในการใช ชวงเวลาในการใช 
ลักษณะการใชงาน และสถานท่ีใช 

สวนท่ี 3 เปนคําถามเก่ียวของกับสวนประสมทางการตลาด จํานวน 9 ขอ ประกอบดวย 
รูปรางลักษณะของโปรแกรม ขนาดเน้ือท่ีของโปรแกรม มีเว็บไซทใหดาวนโหลดงาย หรือติดต้ังมา
พรอมกับระบบปฏิบัติการ ดานกระบวนการ ความเร็วในการเขาสูเว็บไซท การเช่ือมตอเขากับ
โปรแกรมคนหา (Search Engine) ความยากงายในการติดต้ังโปรแกรม ความถ่ีในปรับปรุง
โปรแกรม ความปลอดภัย และบริษัทผูผลิต 

สวนท่ี 4 เปนคําถามเก่ียวกับความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอโปรแกรมคนดูเว็บ 
จํานวน 5 ขอ ประกอบดวย ความพึงพอใจดานผลิตภัณฑ ความพึงพอใจดานชองทางการจัดจําหนาย 
ความพึงพอใจดานกระบวนการ ความพึงพอใจดานหลักฐานทางกายภาพและความพึงพอใจตอ
โปรแกรมคนดูเว็บท่ีใชบอยที่สุด โดยการเรียงลําดับตอความพึงพอใจมากท่ีสุด 3 อันดับ 
 
3.4  วิธีการศึกษา วิธีวิเคราะหขอมูล และสถิติท่ีใชในการศึกษา 

ในการวิจัยคร้ังนี้ ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ ไดแก SPSS version 19 มาใชในการวิเคราะหขอมูลท่ีเก็บรวบรวมมา โดยการ
วิเคราะหแบงเปน 

1. การวิเคราะหขอมูลท่ัวไป และพฤติกรรมในการใชโปรแกรมคนดูเว็บของผูบริโภคใน
จังหวัดเชียงใหมในการบรรยายลักษณะขอมูลท่ัวไปและพฤติกรรมใชสถิติ เ ชิงพรรณนา 



21 
 

(Descriptive statistics) นําเสนอในรูปคาสถิติ โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) คารอยละ 
(Percentage) และในรูปแบบตาราง 

2. การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกใชโปรแกรมคนดูเว็บของผูบริโภคในจังหวัด
เชียงใหม โดยแบงเปน 

2.1 การศึกษาปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได และพฤติกรรม
การใชโปรแกรมคนดูเว็บ ไดแก โปรแกรมคนดูเว็บท่ีใชงานบอยท่ีสุด ระยะเวลาในการใชในแตละ
คร้ัง และวัตถุประสงคในการใช ท่ีบอยที่สุด โดยการทดสอบไคสแควร (Chi-square : ) 

2.2 การศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใหกลุมตัวอยางเรียง
ระดับความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชโปรแกรมคนดูเว็บ โดยการใชมาตรวัดแบบมาตรา
สวนประเมินคา ตามแนวคิดของลิเคิรท (Likert’s Scale) แบงระดับความสําคัญเปน 4 ระดับ ซ่ึงมี
เกณฑในการใหคะแนนในแตระดับดังตอไปนี้ 

ระดับความสําคัญของปจจัย  คาคะแนน 
   มาก    4 
   ปานกลาง   3 
   นอย    2 
   ไมสําคัญ   1 
ทําการรวบรวมคะแนนของแตละปจจัยท่ีได และนําคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหหาคาเฉล่ีย และทํา

การแปลความหมายของคาเฉล่ีย โดยมีเกณฑในการแปลความหมายดังนี้ 
ชวงคะแนนเฉล่ีย    ระดับความสําคัญ 

   3.51 – 4.00   สําคัญมาก 
   2.51 – 3.50   สําคัญปานกลาง 
   1.51 – 2.50   สําคัญนอย 
   1.00 – 1.50   ไมสําคัญ 

3. การศึกษาระดับความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีใชโปรแกรมคนดูเว็บ ในจังหวัดเชียงใหม ใช
การวิเคราะหโดยการจัดลําดับ (Ranking) เพ่ือเรียงลําดับความพึงพอใจท่ีมีตอการใชโปรแกรมคนดู
เว็บ โดยเลือกลําดับ 1 ถึง 3 โดยท่ีลําดับท่ี 1 มีคะแนนเทากับ 3 ลําดับท่ี 2 มีคะแนนเทากับ 2 ลําดับท่ี 
3 คะแนนเทากับ 1 และลําดับท่ีไมไดเลือกมีคะแนนเทากับ 0 แสดงไดดังน้ี 
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ลําดับของความพึงพอใจ   คาคะแนน 
  1    3 
  2    2 
  3    1 
 ลําดับท่ีไมไดเลือก   0 

ทําการวิเคราะหคะแนนรวมของแตละลําดับ จัดเรียงลําดับความพึงพอใจ (Ranking) จากมาก
ท่ีสุดไปหานอยท่ีสุด โดยความพึงพอใจที่ไดคะแนนรวมมากที่สุด เปนความพึงพอใจที่ผูบริโภค
พอใจตอโปรแกรมคนดูเว็บมากท่ีสุด 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


