
 
บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 

การศึกษาปจจัยทีมีผลตอพฤติกรรมการใชโปรแกรมคนดูเว็บของผูบริโภคในจังหวัด
เชียงใหม โดยการเก็บขอมูลจากผูบริโภคท่ีใชโปรแกรมคนดูเว็บจากสถานท่ีตางๆเชน สถานศึกษา 
รานอินเตอรเน็ตคาเฟ หางสรรพสินคา และหนวยงานราชการ เปนตน โดยการตอบแบบสอบถาม
จํานวนท้ังส้ิน 400 ชุด สามารถสรุปผลการศึกษาได ดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

 1. ขอมูลท่ัวไปของผูบริโภคกลุมตัวอยาง ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดเชยีงใหม ท่ีใชโปรแกรมคนดู
เว็บ 

ผูบริโภคท่ีใชโปรแกรมคนดูเว็บเปนเพศหญิง รอยละ 53.75 เพศชาย รอยละ 46.25 สวนใหญ
อยูในชวงอายุ 21-30 ป รอยละ 42.5 รองลงมาคือชวงอายุนอยกวา 20 ป รอยละ33.75 และชวงอายุ 
31-40 ป รอยละ 12.5 ป ตามลําดับ โดยผูบริโภคท่ีสํารวจสวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับปริญญา
ตรี รอยละ 51.5 รองลงมาคือ มัธยมศึกษา รอยละ 28.75 และปริญญาโท รอยละ 14.75 ตามลําดับ 
นอกจากนี้ผูบริโภคที่ใชโปรแกรมคนดูเว็บเปนนักเรียน นักศึกษา รอยละ 52.75 รองลงมาคือ 
พนักงานบริษัทเอกชนรอยละ 16.5 รับราชการหรือพนักงานราชการ รอยละ 14.75 โดยประชากรท่ี
สํารวจสวนใหญมีรายไดนอยกวา 15,000 บาท รอยละ 65.25 มีรายไดตั้งแต 15,001-30,000 บาท 
รอยละ 22.25 และมีรายไดตั้งแต 30,001-50,000 รอยละ 10.75 ตามลําดับ ในสวนของทักษะดาน
คอมพิวเตอรนั้น ประชากรสวนใหญสามารถใชโปรแกรม Microsoft Office รอยละ 93 รองลงมา
คือโปรแกรม Windows Media Player, Gom Player, Power DVD รอยละ 76.25 และโปรแกรม 
Chat, MSN, Skype รอยละ 76 ตามลําดับ สวนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีมีในครอบครองนั้น 
ประชากรที่สํารวจสวนใหญครอบครองมือถือสมารทโฟน รอยละ 68.25 มีคอมพิวเตอร   แล็ปท็อป 
หรือคอมพิวเตอรเน็ตบุค รอยละ 66.5 และคอมพิวเตอรตั้งโตะ รอยละ 59 ตามลําดับ  
  

 2. พฤติกรรมในการใชโปรแกรมคนดูเว็บของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหม 
ประชากรท่ีสํารวจในเขตอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม สวนใหญใชโปรแกรมคนดูเว็บ 

Google Chrome รอยละ 39.5 รองลงมาคือ โปรแกรมคนดูเว็บ Internet Explorer รอยละ 36.25 และ
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โปรแกรมคนดูเว็บ Mozilla Firefox รอยละ 13.75 ตามลําดับ ขณะท่ีความถ่ีในการใชโปแกรมคนดู
เว็บสวนใหญผูบริโภคใชงานมากกวา 6 คร้ังตอสัปดาห รอยละ 59.25 รองลงมาคือ ใชงาน 3-6 คร้ัง
ตอสัปดาห รอยละ 27.75 และใชงาน 1-2 คร้ังตอสัปดาห รอยละ 13 ตามลําดับ สวนระยะเวลาใน
การใชในแตละคร้ังนั้น ผูบริโภคสวนใหญใชงาน 1-3 ช่ัวโมงตอคร้ังรอยละ 46 รองลงมาคือ ใชงาน
มากกวา 3 ช่ัวโมงตอคร้ัง รอยละ 35.75 และใชงานไมถึง 1 ช่ัวโมงตอคร้ัง รอยละ 18.25 โดยที่
ผูบริโภคใชโปรแกรมคนดูเว็บเปนประจําในชวงเวลากลางคืน รอยละ 42.5 รองลงมาคือ ใชงาน
ชวงเวลาเย็น รอยละ 32.5 และชวงเวลากลางวัน รอยละ 22 ซ่ึงผูบริโภคมีวัตถุประสงคในการใช
โปรแกรมคนดูเว็บเพื่อความบันเทิง รอยละ 86 ใชในการทํางาน รอยละ 84.75 และใชเพื่อ
ติดตอส่ือสาร รอยละ 83.5 โดยท่ีวัตถุประสงคในการใชท่ีบอยท่ีสุด สวนใหญคือ ใชเพื่อ
ติดตอส่ือสาร รอยละ 38.25 รองลงมาคือ ใชในการทํางาน รอยละ 28.5 และใชเพื่อความบันเทิง รอย
ละ 23.75 ในสวนของลักษณะการใชงานโปรแกรมคนดูเว็บผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสพบวา 
ประชากรสวนใหญใชผานคอมพิวเตอรแล็ปท็อปหรือเน็ตบุค รอยละ 68.5 รองลงมาคือ ใชผาน
คอมพิวเตอรตั้งโตะ รอยละ 60.25 และใชผานโทรศัพทมือถือสมารทโฟน รอยละ 44.5 โดยท่ี
สถานท่ีใชโปแกรมคนดูเว็บเปนประจําของกลุมตัวอยาง สวนใหญใชโปรแกรมคนดูเว็บท่ีบาน คิด
เปนรอยละ 58 รองลงมา คือ ใชโปรแกรมคนดูเว็บท่ีทํางานเปนประจํา รอยละ 18.75  และใช
โปรแกรมคนดูเว็บท่ีสถานศึกษาเปนประจํา รอยละ 12.25 ตามลําดับ 
 

 3. ปจจัยสวนบุคคลท่ีสงผลตอพฤติกรรมการใชโปรแกรมคนดูเว็บ 
จากการวิเคราะหทางสถิติในการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใชโปรแกรมคนดู

เว็บของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหม ไดใชการคํานวณแบบการสรางตารางแจกแจงความถ่ีแบบสอง
ทาง (Crosstabs) และไคสแควร (Chi-square) ไดศึกษาถึงความสัมพันธของตัวแปรตางๆ ดังนี้ 

ปจจัยท่ีมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ไดแก อายุกับโปรแกรมคนดูเว็บท่ีใช
งานบอยท่ีสุด รายไดกับโปรแกรมคนดูเว็บท่ีใชงานบอยท่ีสุด อายุกับระยะเวลาในการใชโปรแกรม
คนดูเว็บในแตละคร้ัง รายไดกับระยะเวลาในการใชโปรแกรมคนดูเว็บในแตละคร้ัง เพศกับ
วัตถุประสงคในการใชท่ีบอยท่ีสุด อายุกับวัตถุประสงคในการใชท่ีบอยท่ีสุด ระดับการศึกษากับ
วัตถุประสงคในการใชท่ีบอยที่สุด รายไดกับวัตถุประสงคในการใชท่ีบอยที่สุด 

ปจจัยท่ีไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ไดแก เพศกับโปรแกรมคนดูเว็บท่ี
ใชบอยท่ีสุด ระดับการศึกษากับโปรแกรมคนดูเว็บท่ีใชงานบอยท่ีสุด เพศกับระยะเวลาในการใช
โปรแกรมคนดูเว็บในแตละคร้ัง ระดับการศึกษากับระยะเวลาในการใชโปรแกรมคนดูเว็บในแตละ
คร้ัง  
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ปจจัยท่ีไมสามารถหาความสัมพันธอยางมีนัยสถิติท่ี 0.05 ไดแก อาชีพกับโปรแกรมคนดูเว็บ
ท่ีใชงานบอยท่ีสุด อาชีพกับระยะเวลาในการใชโปรแกรมคนดูเว็บในแตละคร้ัง อาชีพกับ
วัตถุประสงคในการใชท่ีบอยที่สุด รายไดกับวัตถุประสงคในการใชท่ีบอยที่สุด 

 
 4. ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชโปรแกรมคนดูเว็บของ

ผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหม 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ มีผลตอการใชโปรแกรมคนดูเว็บในระดับปานกลาง ดวยคะแนนเฉล่ีย 

3.18 โดยปจจัยท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ รูปรางลักษณะของโปรแกรม ดวยคะแนน 3.31 มีผลตอ
การใชโปรแกรมคนดูเว็บในระดับปานกลาง รองลงมาคือ มีการเช่ือมตอเขากับโปรแกรมคนหา 
และขนาดเนื้อท่ีของโปรแกรม 

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย มีผลตอการใชโปรแกรมคนดูเว็บในระดับปานกลาง โดย
การมีเว็บไซทใหดาวนโหลดงายหรือติดต้ังมาพรอมกับระบบปฏิบัติการ มีคะแนนเฉล่ีย 3.40  

ปจจัยดานกระบวนการ มีผลตอการใชโปรแกรมคนดูเว็บในระดับปานกลาง ดวยคะแนน
เฉล่ีย 3.35 โดยปจจัยท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ ความเร็วในการเขาสูเว็บไซท มีคะแนนเฉล่ีย 3.55 
มีผลตอการใชโปรแกรมคนดูเว็บในระดับสูง รวมไปถึงความปลอดภัยดวยเชนกัน ในขณะท่ีความถ่ี
ในการปรับปรุงโปรแกรม และความยากงายในการติดต้ังโปรแกรม มีผลตอการใชโปรแกรมคนดู
เว็บในระดับปานกลาง 

ปจจัยดานหลักฐานทางกายภาพ มีผลตอการใชโปรแกรมคนดูเว็บในระดับปานกลาง โดย
ช่ือเสียงของบริษัทผูผลิต มีคะแนนเฉล่ีย 3.21 มีผลตอการใชโปรแกรมคนดูเว็บในระดับปานกลาง 
 

 5. ความพึงพอใจตอโปรแกรมคนดูเว็บ ของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหม 
ความพึงพอใจดานผลิตภัณฑ มีความพึงพอใจสูงท่ีสุด ในการมีแถบบารสําหรับคนหา ทําให

งายตอการคนหาเว็บไซท รองลงมาคือ หนาตางโปรแกรมมีรูปรางสวยงาม 
ความพึงพอใจดานการจัดจําหนาย มีความพึงพอใจสูงท่ีสุด ในเร่ืองสามารถหาดาวนโหลดได

งาย  รองลงมาคือเปดใหใชบริการฟรี 
ความพึงพอใจดานกระบวนการ มีความพึงพอใจสูงสุด ในเร่ืองโปรแกรมคนดูเว็บสามารถ

เขาสูเว็บไซทไดเร็ว รองลงมาคือ สามารถติดต้ังตัวโปรแกรมไดงาย 
ความพึงพอใจดานหลักฐานทางกายภาพ มีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในเร่ือง บริษัทผูผลิตมี

ช่ือเสียง รองลงมาคือ สัญลักษณยี่หอจดจําไดงาย 
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และลําดับความพึงพอใจในภาพรวมของผูบริโภคท่ีใชโปรแกรมคนดูเว็บในดานตางๆนั้น 
ผูบริโภคพึงพอใจดานผลิตภัณฑมากท่ีสุด รองลงมาคือ พึงพอใจดานกระบวนการ พึงพอใจดาน
ชองทางการจัดจําหนาย และพึงพอใจดานหลักฐานทางกายภาพ ตามลําดับ 
 
5.2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1. จากการศึกษาถึงปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใชโปรแกรมคนดูเว็บ พบวา ปจจัย
สวนบุคคลท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใชโปรแกรมคนดูเว็บ ไดแก อายุกับโปรแกรมคนดูเว็บท่ีใชงาน
บอยท่ีสุด รายไดกับโปรแกรมคนดูเว็บท่ีใชงานบอยท่ีสุด ดังนั้นผูผลิตโปรแกรมคนดูเว็บควรให
ความสําคัญตอกลุมผูบริโภคในเร่ืองชวงอายุ และรายได โดยผูผลิตโปรแกรมคนดูเว็บสามารถ
ปรับปรุงโปรแกรมเพ่ือใหสอดคลองกับกลุมผูใชงานของตนใหดียิ่งข้ึน หรือปรับปรุงเพ่ือเพิ่มกลุม
ผูใชงานกลุมใหมๆ ใหดียิ่งข้ึน  

 2. จากผลการศึกษา พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในดานตางๆ มีผลตอผูบริโภคในการ
ตัดสินใจเลือกใชระดับปานกลาง โดยท่ีความเร็วในการเขาสูเว็บไซท และความปลอดภัย มีผลตอ
ผูบริโภคในระดับสูง กลาวคือ ผูผลิตโปรแกรมคนดูเว็บ ควรปรับปรุงและพัฒนาในดานความเร็วใน
การเขาสูเว็บไซท และเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยของโปรแกรมคนดูเว็บ  

 3. หนวยงานตางๆ สามารถเลือกใชโปรแกรมคนดูเว็บท่ีเหมาะกับบุคคลในหนวยงานของตน 
เชน บริษัทเอกชนอาจเลือกใชโปรแกรมคนดูเว็บบางยี่หอ เพื่อใหสอดคลองกับพนักงาน หรือ
โรงเรียนอาจเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับโปรแกรมคนดูเว็บบางยี่หอในวิชาคอมพิวเตอร เพื่อใหนักเรียน
สามารถใชงานไดถูกตองและปลอดภัย เปนตน 
 
5.3 ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 

ในการศึกษาคร้ังตอไป ควรมีการระบุกลุมเปาหมายใหเจาะลึกยิ่งข้ึน หรือเจาะลึกเนื้อหาตางๆให
มากข้ึน เชน มีการเจาะลึกถึงหัวหนาหนวยงาน หรือหัวหนางานไอที วาในระบบการทํางานมีการ
สงเสริมใหใชโปรแกรมคนดูเว็บใด และโปรแกรมคนดูเว็บท่ีใชนั้น มีขอดีขอเสียดานใด และเหมาะ
กับงานประเภทไหน รวมไปถึงควรมีการสัมภาษณผูรูในเร่ืองคอมพิวเตอร เพื่อใชเปรียบเทียบ
โปรแกรมคนดูเว็บ หรือมีการเปรียบเทียบภาวะตนทุน ผลกําไรของผูผลิตโปรแกรมคนดูเว็บ เปน
ตน 


