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 บทคดัย่อ 
 

การศึกษาวทิยานิพนธ์น้ี มีวตัถุประสงคท่ี์จะศึกษาผลของการใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงท่ีมี
ต่อประสิทธิภาพการผลิตของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในส่วนของการลดตน้ทุนการผลิต 
การเพิ่มความรวดเร็วในการผลิต และการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มท่ี จ านวน 600 
ตวัอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการจดัเก็บขอ้มูล และใช้ค่าเฉล่ียเพื่อบรรยายผล
การศึกษาการด าเนินงาน ประกอบกบัวิธี Seemingly Unrelated Regression เพื่อหาผลกระทบของ
การใชอิ้นเตอร์เน็ตท่ีมีต่อประสิทธิภาพการผลิต อีกทั้งการศึกษาน้ีจะช่วยให้สามารถเขา้ใจไดว้า่มี
ปัจจยัในการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงใดบา้งท่ีท าให้เกิดผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการผลิต
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อช่วยให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถ
ตดัสินใจไดว้า่ควรใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงส่วนใดในภาคการผลิตของตน และส่วนใดท่ีไม่ควร



จ 

น าไปใช้ในภาคการผลิตของตน เพื่อให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีผลประโยชน์ท่ีมาก
ยิ่งข้ึนทั้ งในด้านของประสิทธิภาพการผลิต การลดค่าใช้จ่าย รวมไปถึงผลก าไรท่ีมากข้ึนจาก
ผลกระทบท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูง  

ผลการศึกษาฉบบัน้ียงัน ามาซ่ึงข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย คือ ท าให้ภาครัฐได้รู้ว่าควรมี
นโยบายสนบัสนุนใหมี้การใชร้ะบบอินเตอร์ความเร็วสูงของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มใน
ภาคส่วนใดของการผลิต นอกจากน้ีไม่เพียงแต่การสนบัสนุนการใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงเท่านั้น 
แต่รวมไปถึงการสนบัสนุนและอ านวยความสะดวกในการสร้างระบบสาธารณูปโภคดา้นอ่ืนๆท่ี
เก่ียวขอ้งให้ดีมากยิ่งข้ึน เช่น ดา้นการขนส่ง และดา้นการวิจยัและพฒันา เพื่อสนบัสนุนให้ภาคการ
ผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพื่อให้สามารถแข่งขนักับ
ประเทศต่างๆในอาเซียนหลงัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคตนัน่เอง 
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ABSTRACT 
 

This study explores the effects of broadband internet on the efficiency of production of 
small and medium sized enterprises in terms of cost reduction, the speed of production and the 
benefits of more usage resources. The research contains 600 samples of small and medium sized 
enterprises and data was collected using a questionnaire. The results are presented using: the 
average and seeming unrelated regression equations approach with statistical significance of 0.1 
levels. This study helps us to understand which factors of production affect the production 
activities of small and medium sized enterprises. Moreover, it helps entrepreneurs make decisions 
on choosing which parts of the production activities should use broadband internet. The result of 
making right decisions about the use of broadband internet will help small and medium sized 
enterprises increase production efficiency, reduce costs and gain profit from transitioning to 
broadband internet use.  

http://ideas.repec.org/f/psu307.html
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The results present suitable policies that government can implement to support small and 
medium sized enterprises in using broadband internet. Not only should the government support 
more usage of broadband internet, but government should also fund public sectors such as 
transportation, research and development. The support of the government will help small and 
medium sized enterprises improve their efficiency and compete with the other Asian countries as 
part of the Asean Economic Community (AEC).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


