
 

บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุ บันนี้  เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีความสําคัญเกี่ยวของกับการใช
ชีวิตประจําวันมากข้ึน เทคโนโลยีเพิ่มความสะดวกสบายใหแกชีวิตมนุษย ชวยรนระยะเวลาในการ
ติดตอส่ือสาร ชวยผอนคลายและเพ่ิมเวลาบันเทิงไดมากข้ึน ท้ังยังจะชวยเสริมประสิทธิภาพในการ
ทํางานใหมีความสะดวก  รวดเร็ว  ดังจะเห็นไดจากการเปนเจาของโทรศัพทมือถือ การใช
คอมพิวเตอรตั้งโตะหรือคอมพิวเตอรแล็ปท็อปกันมากข้ึน รวมไปถึงการขยายตัวของตลาดสินคาไอ
ที และมูลคาตลาดคอมพิวเตอรฮารดแวรท่ีมีสัดสวนเพ่ิมสูงข้ึนทุกป ประเทศไทยเปนหนึ่งใน
ประเทศที่มีการเติบโตอยางตอเนื่องในดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จากภาพท่ี 1.1 
พบวามูลคาตลาดสินคาไอที ในประเทศไทยในป 2550 มีมูลคาตลาดสินคาไอทีโดยประมาณ 
65,000 ลานบาท ซ่ึงเติบโตข้ึนอยางตอเนื่องจนในป 2553 มีมูลคาตลาดสินคาไอทีอยูกวา 85,000 
ลานบาท และมีแนวโนมเติบโตข้ึนอยางตอเนื่อง 
 

 
ท่ีมา: NECTEC และคาดการณโดยศูนยวจิัยกสิกรไทย (2552) 
ภาพท่ี1.1 แสดงมูลคาตลาดสินคาไอที พ.ศ. 2550-2553 
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คอมพิวเตอร เปนหนึ่งในเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีความสําคัญตอชีวิตมากข้ึน ในทุกๆวัน
มนุษยใชคอมพิวเตอรเพ่ือกิจกรรมตางๆไมวาจะเปน การทํางาน การติดตอส่ือสาร การคนควา การ
เรียนการสอน ความบันเทิง ฯลฯ กิจกรรมตางๆนี้ อยูในทุกชวงเวลาของชีวิตประจําวันไมวาจะเปน
ตอนเชา ตอนกลางวัน หรือแมกระท่ังตอนกลางคืน 

ขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติตั้งแตปพ.ศ. 2546 พบวา จํานวนผูใชคอมพิวเตอรมีเพิ่มมาก
ข้ึนทุกป จากภาพท่ี 1.2 ในปพ.ศ.2546 มีจํานวนผูใชคอมพิวเตอร 11.3 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 
17.2 ของจํานวนประชากร เพิ่มข้ึนเปน 19.1 ลานคน ในปพ.ศ.2553 หรือคิดเปนรอยละ 30.9 ของ
จํานวนประชากร หรืออาจกลาวไดวาในทุกๆป จะมีประชากรที่ใชคอมพิวเตอรเพิ่มข้ึนโดยเฉล่ีย
เกือบ 1 ลานคน 

 

 

ท่ีมา: สํานักงานสถิติแหงชาติ (2554) 
ภาพท่ี1.2 แสดงจํานวนผูใชคอมพิวเตอร พ.ศ. 2546-2553 
 

ขณะท่ีในปพ.ศ.2553 จากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติพบวา ประเทศไทยมีจํานวน
ประชากรอายุ 6 ปข้ึนไป ท้ังส้ินประมาณ 61.9 ลานคน ในภาพที่ 1.3 แสดงจํานวนผูใชคอมพิวเตอร 
19.1 ลานคน หรือรอยละ 30.9 ผูใชอินเตอรเน็ต 13.8 ลานคน หรือรอยละ 22.4 และผูใช
โทรศัพทมือถือ 38.2 ลานคน หรือรอยละ 61.8  
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ท่ีมา: สํานักงานสถิติแหงชาติ (2554) 
ภาพท่ี1.3 แสดงรอยละของประชากรอายุ 6 ปข้ึนไปที่ใชคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต และ

โทรศัพทมือถือ พ.ศ. 2547-2553 

นอกจากนี้ขอมูลดังกลาวสามารถจําแนกเปนรายภาค ในตารางท่ี 1.1 พบวาในปพ.ศ. 2553 ภาค
ท่ีมีจํานวนผูใชคอมพิวเตอรมากท่ีสุดอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือคิดเปนจํานวนผูใชรอยละ 
29.8 ของท้ังประเทศ โดยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีประชากรท้ังส้ิน 21 ลานคน มีจํานวนผูใช
คอมพิวเตอรจํานวน 5.7 ลานคน ขณะท่ีในภาคเหนือ มีประชากร 11.3 ลานคน มีจํานวนผูใช
คอมพิวเตอร 3.2 ลานคน (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2554) 

 
ตารางท่ี1.1 แสดงจํานวนประชากร และ จํานวนผูใชคอมพิวเตอร (หนวย: พันคน) 

ภาค/ปพ.ศ. 2549 2550 2551 2552 2553 

กรุงเทพฯ 
จํานวนประชากร 6,862.5 6,920.3 6,962 6,290.4 6,343.6 

จํานวนผูใช
คอมพิวเตอร 

2,516.8 2,573.8 2,823.7 2,877.8 3,004 

ภาคกลาง 
จํานวนประชากร 15,860.4 16,079.4 16,247.9 14,576.8 14,751.3 

จํานวนผูใช
คอมพิวเตอร 

3,827 4,070 4,267.5 4,344.1 4,682 

ภาคเหนือ 
จํานวนประชากร 11,708.7 11,688.9 11,673.7 11,287.5 11,355.7 

จํานวนผูใช
คอมพิวเตอร 

2,804.8 2,808 2,926.5 3,138.5 3,277 
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ตารางท่ี1.1 (ตอ) 
ภาค/ปพ.ศ. 2549 2550 2551 2552 2553 

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

จํานวนประชากร 22,015.7 22,110.6 22,174.5 20,835.4 21,000.6 
จํานวนผูใช
คอมพิวเตอร 

4,264.6 4,566.1 4,829.6 5,275 5,704.5 

ภาคใต 
จํานวนประชากร 8,894.5 9,000.9 9,079.7 8,311 8,445.7 

จํานวนผูใช
คอมพิวเตอร 

1,979.2 2,025.4 2,152 2,291.8 2,471.3 

ท่ีมา: สํานักงานสถิติแหงชาติ (2554) 
 

จากขอมูลจํานวนประชากรอายุ 6 ปข้ึนไปเม่ือจําแนกเปนรายภาค ในภาพท่ี 1.4 จะพบวา
กรุงเทพมหานครมีสัดสวนผูใชคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตมากท่ีสุดคือ มีผูใชคอมพิวเตอรคิดเปน
รอยละ 47.4 ของจํานวนประชากรในกรุงเทพมหานคร และผูใชอินเตอรเน็ต คิดเปนรอยละ 39.6 
ของจํานวนประชากรในกรุงเทพมหานคร รองลงมาคือภาคกลางมีสัดสวนผูใชคอมพิวเตอรรอยละ 
31.7 ของจํานวนประชากรในภาคกลาง และผูใชอินเตอรเน็ตรอยละ 22.3 ของจํานวนประชากรใน
ภาคกลาง สวนภาคเหนือมีสัดสวนผูใชคอมพิวเตอรคิดเปนรอยละ 28.9 ของจํานวนประชากรใน
ภาคเหนือ และผูใชอินเตอรเน็ตรอยละ 21.2 ของจํานวนประชากรในภาคเหนือ 
 

 
ท่ีมา: สํานักงานสถิติแหงชาติ (2554) 
ภาพท่ี1.4 แสดงรอยละของประชากรอายุ 6 ปข้ึนไปที่ใชคอมพิวเตอรและ อินเตอรเนต็  

จําแนกตามรายภาค ป 2553 
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ในภาคเหนือนั้นประกอบดวย 17 จังหวัด จากตารางท่ี 1.2 พบวาในภาคเหนือมีประชากร

ท้ังส้ิน 11,355,670 คน พิจารณาเปนผูใชคอมพิวเตอร 3,276,993 คนหรือรอยละ 28.9 ของจํานวน
ประชากร ผูใชอินเตอรเน็ต 2,406,755 คนหรือรอยละ 21.2 ของจํานวนประชากร และผูใช
โทรศัพทมือถือ 6,874,601 คนหรือรอยละ 60.6 ของจํานวนประชากร โดยจังหวัดเชียงใหมเปน
จังหวัดท่ีมีประชากรสูงท่ีสุดในภาคเหนือคือ 1,495,274 คน และยังเปนจังหวัดท่ีมีผูใชคอมพิวเตอร 
อินเตอรเน็ต และโทรศัพทมือถือมากท่ีสุดในภาคเหนือ คือ มีผูใชคอมพิวเตอร 529,946 คน หรือคิด
เปนรอยละ 35.4 ของจํานวนประชากร ผูใชอินเตอรเน็ต 418,350 คน คิดเปนรอยละ 43.3 ของ
จํานวนประชากร และมีผูใชโทรศัพทมือถือ 1,003,427 คน คิดเปนรอยละ67.1 ของจํานวน
ประชากร ขณะท่ีรองลงมาคือจังหวัดเชียงราย และจังหวัดเพชรบูรณตามลําดับ 
 
ตารางท่ี1.2 แสดงจํานวนผูใชคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต และโทรศัพทมือถือ ในภาคเหนือ จําแนก

ตามรายจังหวัด พ.ศ.2553 (หนวย: คน)  
ภาค/จังหวดั คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต โทรศัพทมือถือ 

เชียงใหม 

จํานวนประชากร 1,495,274 

จํานวนผูใช 
529,946 
(35.4) 

418,350 
(27.9) 

1,003,427 
(67.1) 

ลําพูน 
จํานวนประชากร 407,621 

จํานวนผูใช 
121,110 
(29.7) 

90,586 
(31.6) 

256,713 
(63) 

ลําปาง 
จํานวนประชากร 771,731 

จํานวนผูใช 
251,705 
(32.6) 

186,040 
(35.8) 

486,603 
(63) 

อุตรดิตถ 
จํานวนประชากร 456,346 

จํานวนผูใช 
127,624 

(28) 
98,448 
(29.9) 

277,362 
(60.8) 

แพร 
จํานวนประชากร 487,894 

จํานวนผูใช 
148,017 
(30.3) 

113,521 
(33.4) 

308,546 
(63.2) 
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ตารางท่ี1.2 (ตอ) 
ภาค/จังหวดั คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต โทรศัพทมือถือ 

นาน 
จํานวนประชากร 460,824 

จํานวนผูใช 
166,483 
(36.1) 

131,248 
(44.6) 

272,674 
(59.2) 

พะเยา 
จํานวนประชากร 502,367 

จํานวนผูใช 
139,960 
(27.9) 

98,086 
(27) 

312,467 
(62.2) 

เชียงราย 
จํานวนประชากร 1,133,715 

จํานวนผูใช 
341,517 
(30.1) 

256,499 
(32.4) 

656,495 
(57.9) 

แมฮองสอน 
จํานวนประชากร 218,014 

จํานวนผูใช 
49,679 
(22.8) 

36,549 
(21.7) 

89,885 
(41.2) 

กําแพงเพชร 
จํานวนประชากร 668,898 

จํานวนผูใช 
177,262 
(26.5) 

122,412 
(24.9) 

404,569 
(60.5) 

ตาก 
จํานวนประชากร 490,272 

จํานวนผูใช 
121,689 
(24.9) 

93,134 
(25.3) 

253,256 
(51.7) 

สุโขทัย 
จํานวนประชากร 786,901 

จํานวนผูใช 
139,071 
(23.7) 

100,856 
(22.6) 

343,197 
(58.6) 

พิษณุโลก 
จํานวนประชากร 786,901 

จํานวนผูใช 
209,615 
(26.6) 

145,152 
(25.1) 

505,333 
(64.2) 

พิจิตร 

จํานวนประชากร 559,481 

จํานวนผูใช 
143,425 
(25.6) 

95,453 
(22.9) 

336,208 
(60.1) 
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ตารางท่ี1.2 (ตอ) 
ภาค/จังหวดั คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต โทรศัพทมือถือ 

เพชรบูรณ 
จํานวนประชากร 960,559 

จํานวนผูใช 
278,901 

(29) 
189,829 
(27.8) 

564,027 
(58.7) 

ภาคเหนือ 
จํานวนประชากร 11,355,670 

จํานวนผูใช 
3,276,993 

(28.9) 
2,406,755 

(29.8) 
6,874,601 

(60.5) 
ท่ีมา: สํานักงานสถิติแหงชาติ (2554) 
หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บแสดงรอยละของผูใชในแตละจังหวัด 
 

จากจํานวนผูใชคอมพิวเตอร 19.1 ลานคน ผูใชอินเตอรเน็ต 13.8 ลานคนและผูใช
โทรศัพทมือถือ 38.2 ลานคน ในปพ.ศ. 2553 โดยการใชอินเตอรเน็ตสามารถใชงานไดในการรับสง
ขอมูล คนหาขอมูล ดูหนังฟงเพลง แตในการเขาถึงขอมูลตางๆ เหลานั้นลวนแลวแตจําเปนตองผาน
โปรแกรมคนดูเว็บ ซ่ึงโปรแกรมคนดูเว็บ คือ โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีผูใชสามารถดูขอมูลและ
โตตอบกับขอมูลสารสนเทศท่ีจัดเก็บในหนาเว็บท่ีสรางดวยภาษาเฉพาะ เชน ภาษาเอชทีเอ็มแอล 
(HTML) ท่ีจัดเก็บไวท่ีระบบบริการเว็บ หรือเว็บเซิรฟเวอร หรือระบบคลังขอมูลอ่ืนๆ โดย
โปรแกรมคนดูเว็บเปรียบเสมือนเคร่ืองมือในการติดตอกับเครือขายคอมพิวเตอร ขนาดใหญท่ี
เรียกวาเวิลดไวดเว็บ โปรแกรมคนดูเว็บนอกจากไวใชทองเว็บไซตผานทางคอมพิวเตอรแลว ในยุค
ปจจุบันก็เริ่มมีบทบาทสําคัญบนอุปกรณท้ัง โทรศัพทมือถือ แท็ปเล็ต และโทรทัศนแบบ Smart TV 
ดวย (netmarketshare.com, 2554) 

เนื่องดวยโปรแกรมคนดูเว็บ คือโปรแกรมท่ีเช่ือมตอหนาเว็บไซทท่ัวโลกเขากับคอมพิวเตอร
สวนตัวของผูบริโภค จากขอมูลขางตนพบวา แนวโนมผูใชอินเตอรเน็ตภายในประเทศไทย มีเพิ่ม
มากข้ึนดังจะเห็นไดจากจํานวนผูใชบริการอินเตอรเน็ตมีมากข้ึน การแขงขันการใหบริการ
อินเตอรเน็ตจากหลายบริษัท รวมไปถึงการปรับปรุงบริการโดยการเพ่ิมความเร็วอินเตอรเน็ต ปรับ
ราคาลงใหเหมาะสมแกผูบริโภครากหญา รวมไปถึงเพิ่มเครือขาย ขยายฐานลูกคามากข้ึน ซ่ึง
แนวโนมท้ังหมดนี้นั้น ยอมสงผลตอการใชโปรแกรมคนดูเว็บ ซ่ึงจะทําใหเกิดการใชบริการเพิ่มมาก
ข้ึน เพราะการจะเขาไปชมเว็บไซทตางๆนั้น จําเปนตองมีโปรแกรมคนดูเว็บ เพ่ือใหเขาถึงเว็บไซท
ตางๆเหลานั้น 
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ในปจจุบันโปรแกรมคนดูเว็บหรือ Web Browser มีมากมายหลายยี่หอจากผูผลิตหลายราย มี
การปรับปรุงตัวโปรแกรมเพื่อใหสอดคลองกับวิธีการใชงานของผูใชคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต
ยุคใหม การแขงขันของผูผลิตโปรแกรมคนดูเว็บนั้น มีท้ังการปรับความเร็วในการเขาถึงเว็บไซท
ตางๆ การปรับปรุงขนาดเนื้อท่ีท่ีตองใชในการติดต้ังตัวโปรแกรมกับคอมพิวเตอร การเสริมฟงกช่ัน
การใชงานตางๆเพื่อเพิ่มลูกเลนในการเขาเว็บไซทรวมไปถึงการรองรับภาษาตางๆ หรือการเปดให
ดาวนโหลดฟรี เปนตน โปรแกรมคนดูเว็บมีมากมายหลายยี่หอ และแตละโปรแกรมมีที่มาท่ี
แตกตางกัน ดังตอไปนี้ 

Internet Explorer ผลิตโดยบริษัทไมโครซอฟท เปนโปรแกรมคนดูเว็บท่ีมีผูใชงานมากท่ีสุดใน
โลก สาเหตุหนึ่งเนื่องมาจาก Internet Explorer นั้นถูกติดต้ังมาพรอมกับระบบปฏิบัติการ Windows 
ทําใหผูบริโภคสวนใหญหลีกเล่ียงไมได Internet Explorer เปดตัวคร้ังแรกในป พ.ศ. 2538 โดยมา
พรอมกับ ไมโครซอฟทพลัสของวินโดวส 95 โดยในคร้ังหนึ่ง Internet Explorer เคยมีสวนแบงใน
ตลาดเว็บเบราวเซอรถึง 95% ปจจุบัน Internet Explorer ไดรับการพัฒนาเปนเวอรช่ันท่ี 10 โดย
เปดตัวในเดือนเมษายน พ.ศ. 2554 

Mozilla Firefox จากทีมผูผลิต มูลนิธิ Mozilla เปดตัวคร้ังแรกในปพ.ศ. 2547 โดยปจจุบันถือวา
เปนโปรแกรมคนดูเว็บท่ีมีผูใชงานเปนอันดับสองของโลก รองจาก Internet Explorer เวอรช่ันลาสุด
ของ Firefox อยูท่ีเวอรช่ัน 4 เปดตัวในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 จุดเดนของไฟรฟอกซ คือมีขนาด
ไฟลท่ีเล็ก การเปดใหใชงานไดฟรี มีระบบรักษาความปลอดภัยท่ีดี รวมไปถึงผูใชแตละคนสามารถ
พัฒนามาเปนของตัวเองได 

Google Chrome ของบริษัท Google บริษัทยักษใหญในดานเสิรจเอ็นจิ้นของโลก โดยโครม
เปนโปรแกรมคนดูเว็บแบบโอเพ็นซอรช หรือใชงานไดฟรี ซ่ึงโครมเปดตัวคร้ังแรกในป 2008 
ขณะท่ีปจจุบันออกเวอรช่ัน 10 ในเดือนมีนาคม 2011 จุดเดนของโครมคือ มีขนาดท่ีเล็ก ใชงานได
ฟรี และท่ีสําคัญมีการเช่ือมตอกับเสิรชเอ็นจิ้นอยางกูเกิล เจาของโครมนั่นเอง และเขาสูเว็บไซทได
อยางรวดเร็ว 

Opera ถูกพัฒนาโดยบริษัทโอเปรา ประเทศนอรเวย ปจจุบันโอเปราเปนผูนําตลาดในของ
โปรแกรมคนดูเว็บท่ีถูกติดต้ังในโทรศัพทมือถือ และพีดีเอ โอเปราเปดตัวคร้ังแรกในป 1996 เวอร
ช่ันปจจุบันคือเวอรช่ัน 11.10 เปดตัวในเดือนเมษายน 2554 จุดเดนของโอเปราคือ ใหเปดใชงานได
ฟรี  

Safari คือโปรแกรมคนดูเว็บท่ีพัฒนาโดยบริษัท Apple Computer ถูกติดต้ังมาพรอมกับเคร่ือง
คอมพิวเตอรระบบปฏิบัติการ Mac OS X เปดตัวคร้ังแรกในปพ.ศ. 2546 ปจจุบันออกเวอรช่ัน 5.0.3 
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ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 จุดเดนของ Safari คือ เขาหนาเว็บไซตไดเร็ว รองรับ JavaScript เร็ว
กวาโปรแกรมคนดูเว็บอ่ืนๆ กําจัดไวรัสและสปายแวรตางๆ ไดดี 

Plawan Browser เปนโปรแกรมคนดูเว็บท่ีผลิตดวยคนไทย เพื่อคนไทยไดใชงานอินเตอรเน็ต
ไดอยางสะดวกและปลอดภัย จุดเดนของ Plawan Browser คือ รองรับภาษาไทยไดดี มีความ
ปลอดภัยตอเด็กและเยาวชน มีโปรแกรมพจนานุกรมติดตั้งพรอมกับโปรแกรมคนดูเว็บในตัว 
Plawan เปดใหใชบริการไดฟรี โดยเวอรช่ันลาสุดคือเวอรช่ัน 1.1  

จากขอมูลของเว็บไซต Marketshare ท่ีทําการสํารวจในเดือนตุลาคม 2554 พบวา สวนแบง
ตลาดของโปรแกรมคนดูเว็บเม่ือนับรวมท้ังเดสกท็อป และอุปกรณพกพา ผูนําสวนแบงตลาดคือ 
Internet Explorer จากบริษัทไมโครซอฟท มีสวนแบงตลาดที่ 49.6% รองลงมาคือ Firefox 21.2% 
Chrome 16.6% Safari 2.55% ตามลําดับ ในขณะเดียวกับ เว็บเบราวเซอรท่ีมีการเติบโตมากท่ีสุดเม่ือ
เทียบกับชวงเดือนกันยายนคือ Chrome เพิ่มข้ึน 1.42% (ผูจัดการออนไลน, 2554) 

 

 
ท่ีมา: ผูจัดการออนไลน (2554) 
ภาพท่ี1.5 แสดงสวนแบงการตลาดโปรแกรมคนดูเว็บ พ.ศ. 2554 
 

จากท่ีกลาวมาขางตน พอสรุปไดวา ในปจจุบันเทคโนโลยีมีการกาวลํ้ามากกวายุคสมัยกอนมาก 
การใชอินเตอรเน็ตไดเขามาเปนสวนหน่ึงในชีวิตประจําวัน และในการท่ีจะเขาชมเว็บไซตตางๆนั้น 
ยอมตองผานโปรแกรมคนดูเว็บ สงผลใหเกิดผูผลิตโปรแกรมคนดูเว็บ เพื่อเพิ่มความหลากหลาย 
รองรับการใชงานอ่ืนๆ เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ในการใชงาน โดยผูบริโภคในประเทศตางๆ 
รวมถึงประเทศไทย  มีแนวโนมการใชงานคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตมากข้ึน  ซ่ึงทําใหเกิดการ
แขงขันในการแยงชิงสวนแบงการตลาดของโปรแกรมคนดูเว็บจากผูผลิต ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความ
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ประสงคท่ีจะศึกษาเพื่อทราบถึงปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกใชโปรแกรมคนดูเว็บของ
ผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหม และเพ่ือใหทราบถึงพฤติกรรมและความพึงพอใจตอโปรแกรมคนดู
เว็บ โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม นํามาวิเคราะหหาขอสรุป  
ขอเสนอแนะ และประกอบการพิจารณาเลือกใชโปรแกรมคนดูเว็บของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหม 
เพื่อผู ท่ีสนใจหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของสามารถนําขอมูลท่ีไดนี้ไปใช เปนประโยชนในการ
ประกอบการพิจารณาใชโปรแกรมคนดูเว็บ หรือโปรแกรมเมอรชาวไทยท่ีตองการสรางสรรค และ
ปรับปรุงโปรแกรมคนดูเว็บใหเขาถึงความพึงพอใจของผูบริโภคใหมากท่ีสุด 

 
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.2.1 เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการใชโปรแกรมคนดูเว็บของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหม 
1.2.2 เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชโปรแกรมคนดูเว็บของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหม 
1.2.3 เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจในการใชโปรแกรมคนดูเว็บของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหม 
 

1.3   ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากศึกษา 
1.3.1 ทําใหทราบถึงพฤติกรรมและปจจัยในดานตางๆ ท้ังปจจัยสวนประสมทางการตลาด

รวมถึงปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชโปรแกรมคนดูเว็บ รวมถึง
ทราบความพึงพอใจของผูบริโภคในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม ในการใชโปรแกรมคนดูเว็บ  

1.3.2 ผูท่ีสนใจหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของสามารถนําขอมูลท่ีไดนี้ไปใช เพ่ือเปนประโยชนใน
การประกอบการพิจารณาใชโปรแกรมคนดูเว็บ หรือโปรแกรมเมอรชาวไทยท่ีตองการสรางสรรค 
และปรับปรุงโปรแกรมคนดูเว็บใหเขาถึงความพึงพอใจของผูบริโภคใหมากท่ีสุด 

 
1.4   ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม ปจจัยสวนบุคคลและปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชโปรแกรมคนดูเว็บ และความพึงพอใจของผูบริโภคที่ใชโปรแกรม
คนดูเว็บ ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม คัดเลือก
เฉพาะผูท่ีใชงานโปรแกรมคนดูเว็บ ในชวงเดือน มกราคม 2555 จํานวน 400 ราย 
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1.5   นิยามศัพท 
อินเทอรเน็ต (Internet) หมายถึง เครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญท่ีเช่ือมตอกันท่ัวโลก โดยมี

มาตรฐานการรับสงขอมูลระหวางกันเปนหนึ่งเดียว ซ่ึงคอมพิวเตอรแตละเคร่ืองสามารถรับสง
ขอมูลในรูปแบบตางๆ ไดหลายรูปแบบ เชน ตัวอักษร ภาพ กราฟฟก และเสียงได รวมท้ังสามารถ
คนหาขอมูลจากท่ีตางๆ ไดอยางรวดเร็วในยุคสังคมขาวสารขอมูลดังทุกวันนี้การส่ือสารรูปแบบ
ตางๆ ถูกพัฒนาข้ึนใหมนุษยส่ือสารถึงกันงายและสะดวกท่ีสุด การสื่อสารถึงกันดวยคําพูดผานทาง
โทรศัพทยอมไมเพียงพออีกตอไป เราตองการมากกวานั้น เชน ภาพ เสียง และขอความ ตัวอักษร
รวมท้ังขอมูลคอมพิวเตอร ซ่ึงอินเตอรสามารถเขาถึงไดในจุดนี้ เม่ือเช่ือมตอเครือขายอินเตอรเน็ต 

การเชื่อมตออินเตอรเน็ต หมายถึง การเช่ือมตออินเตอรเน็ตกับเครื่องคอมพิวเตอร (แบบต้ัง
โตะและแบบกระเปาหิ้ว) ท่ีมีไวครอบครองในครัวเรือนนั้นๆ โดยไมคํานึงวาสิทธิการใช
อินเตอรเน็ตไดมาดวยวิธีใด เชน เสียเงินสมัครเปนสมาชิกกับผูใหบริการอินเตอรเน็ต หรือไดรับ
สิทธิตอเขาใชอินเตอรเน็ตผานระบบของสถาบันการศึกษา หรือท่ีทํางาน เปนตน แบงเปน 2 
ประเภทไดแก อินเตอรเน็ตความเร็วสูง และอินเตอรเน็ตความเร็วต่ํา 

โปรแกรมคนดูเว็บ หรือ เว็บเบราวเซอร (web browser) หมายถึง ซอฟทแวรหรือโปรแกรม
คอมพิวเตอร ท่ีผูใชสามารถดูขอมูลและโตตอบกับขอมูลสารสนเทศท่ีจัดเก็บในหนาเว็บท่ีสรางดวย
ภาษาเฉพาะ เชน ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) ท่ีจัดเก็บไวท่ีระบบบริการเว็บหรือเว็บเซิรฟเวอรหรือ
ระบบคลังขอมูลอ่ืนๆ โดยโปรแกรมคนดูเว็บเปรียบเสมือนเคร่ืองมือในการติดตอกับเครือขาย
คอมพิวเตอรขนาดใหญท่ีเรียกวาเวิลดไวดเว็บ โดยในปจจุบันโปรแกรมคนดูเว็บหรือ Web Browser 
มีมากมายหลายยี่หอจากผูผลิตหลายราย ไมวาจะเปน Internet Explorer ของบริษัท Microsoft, 
Mozilla Firefox ผลิตโดยมูลนิธิ Mozilla, Google Chrome ของบริษัท Google, Opera, Safari ของ
บริษัท Apple และ Plawan จากผูผลิตสัญชาติไทย 
 

 

 

 

 
 


