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บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

การศึกษาถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของเครือขา่ยสังคมออนไลน์ผา่นทางอินเทอร์เ น็ต
ความเร็วสูงเคล่ือนท่ีมุง่เน้นศึกษาผลกระทบท่ีเกดิกบัสวสัดิการสังคมผา่นทางส่วนเกินของผู้บริโภค
ดว้ยการศึกษาความยินดีท่ีจะจา่ย ดงันั้นจึงมทีฤษฎีท่ีเกีย่วขอ้งดงัตอ่ไปน้ี 

 2.1 แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กี่ยวข้อง 
2.1.1 เศรษฐศาสตร์สวสัดิการ (Welfare economic) 

               2.1.2 ทฤษฎีสว่นเกนิของผูบ้ริโภค (Consumer’s Surplus) 
 2.1.3 ทฤษฎีเกีย่วกบัความเต็มใจจา่ย (Willingness to pay) 
 2.2 เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

2.1 แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กี่ยวข้อง 

ในการศึกษาคร้ังน้ีไดน้ าแนวคิดและทฤษฎีมาใชใ้นการศึกษาดงัน้ี 

 2.1.1 เศรษฐศาสตร์สวัสดิการ (Welfare economic) 

สวสัดิการของสังคม  (social welfare) คือคา่ ท่ีวดัจากความพอใ จของบุคคลในสังคม
รวมกนัแมว้า่การรวมสวสัดิการของสังคมจะมีปัญหาหลายประการแตม่ีความจ าเ ป็นในการวดัการ
เปล่ียนแปลงของระดบัความพอใจของบุคคลในสังคม  (Boadway and Brice, 1993 อ้างถึงในเอกพล 
องัผาดผล, 2553) ซ่ึงการวดัคา่สวสัดิการของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอนัเ น่ืองมาจากสินค้าและบริการมี 4 
วธีิดงัน้ี 

1) คา่ Compensation Variation (CV) คือการวดัคา่ของจ านวนเ งินเ ต็มใจจา่ยสูงสุดเพื่อการ
บริโภคในสถานการณ์ท่ีดีข้ึน  (ในกรณีท่ี Welfare Gain) หรือคา่ของจ านวนเ งินต ่าสุดท่ีเ ต็มใจจะ
ยอมรับกบัสถานการณ์ท่ีเลวลง (ในกรณีท่ี Welfare Loss) โดยท่ี CV เป็นการวดัสวสัดิการผูบ้ริโภค 
ณ ระดบั Utility เดิม (In status quo) 
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2) คา่ Equivalent Variation (EV) คือคา่ของจ านวนเ งินต ่าสุดท่ีผู ้บริโภคจะเต็มใจยอมรับ
เพื่อละท้ิงโอกาสในการบริโภค ณ สถานการณ์ใหม ่(ในกรณี welfare gain) หรือจ านวนเ งินสูงสุดท่ีจะ
เ ต็มใจจา่ยเพื่อหลีกเ ล่ียงสถานการณ์ท่ีจะเกิดข้ึน  (ในกรณี welfare Loss) ส าหรับ EV เ ป็นการวดั
สวสัดิการผูบ้ริโภค ณ ระดบั Utility ใหม ่(In the change) 

 

3) คา่ Compensating Surplus (CS) เป็นการวดัมูลคา่จ านวนเ งินเ ต็มใจจา่ยสูงสุดเพื่อการ
บริโภคในสถานการณ์ท่ีดีข้ึน (ในกรณีท่ี Welfare gain) หรือคา่ของจ านวนเงินต ่าสุดท่ีเ ต็มใจจะยอมรับ
กบัสถานการณ์ท่ีเลวลง  (ในกรณีท่ี welfare Loss) อาจกลา่วได้วา่  CS เ ป็นการวดัมูลคา่ส่วนตา่ง
ระหวา่งระดบัราคาท่ีผู ้บริโภคเต็มใจจา่ยสูงสุดกบัระดับราคาท่ีผู ้บริโภคจา่ยจริงหรือพื้นท่ีใต้เ ส้น
MarshallianDemand เหนือระดบัราคาท่ีจา่ยจริง 

 

4) คา่  Equivalent Surplus (ES) เ ป็นการวดัความแตกตา่งแนวตั้งระหวา่ง  indifference 
Curve เชน่เดียวกบั CS โดยการวดั ES เป็นการวดัมลูคา่ความเต็มใจจะรับต ่าสุดหากไมม่ีการปรับปรุง
คณุภาพส่ิงแวดลอ้มให้ดีข้ึน (ในกรณีท่ี welfare gain) หรือจ านวนเงินสูงสุดท่ีเ ต็มใจจา่ยเพื่อหลีกเ ล่ียง
สถานการณ์ท่ีจะเกดิข้ึน (ในกรณีท่ี welfare Loss) 

 

 ดงันั้นจะเห็นวา่การประมาณคา่ความเต็มใจจา่ย  (Willingness to Pay: WTP) และความ
เต็มใจยอมรับ (Willingness to Accept: WTA) มคีวามเกีย่วขอ้งกบัเศรษฐศาสตร์สวสัดิการตามแนวคิด
ของฮิกซ์ (Hicksian Welfare) ทั้งน้ีอาจกลา่วได้วา่  EV และ  CV มีความสัมพันธ์กบัคา่  WTP และ  WTA 
ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้คา่ CV และ EV ไมจ่ าเป็นตอ้งเทา่กนัแต  ่CV และ  EV อาจเทา่กนัได้ในกรณีท่ี Utility 
อยูใ่นรูปแบบ Quasi – linear เน่ืองจากไมม่ผีลของรายได ้ (Income Effect) 

 2.1.2 ทฤษฎส่ีวนเกินของผู้บริโภค (Consumer’s Surplus) 

 ทรงศกัด์ิ ศรีบุญจิตต์ (2547) กลา่ววา่ การวเิคราะห์พฤติกรรมการซ้ือสินค้าและบริการของ
ผูบ้ริโภค โดยใชท้ฤษฎีอรรถประโยชน์หน่วยสุดท้ายจะท าให้ผู ้บริโภคได้รับประโยชน์ส่วนเกิน
เกดิข้ึนจ านวนหน่ึงเรียกวา่ “สว่นเกนิของผูบ้ริโภค” 
 สว่นเกนิของผูบ้ริโภค หมายถึง ผลตา่งระหวา่งรายจา่ยท่ีผู ้บริโภคยินดีท่ีจะจา่ยกบัรายจา่ย
ท่ีจา่ยออกไปจริงๆ ส าหรับการซ้ือสินค้าและบริการชนิดใดชนิดหน่ึง ในจ านวนหน่ึงซ่ึงวดัได้จาก
พื้นท่ีใตเ้ส้นอุปสงค์ท่ีอยูเ่หนือระดบัราคา 
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ภาพที ่2.1 แสดงสว่นเกนิของผูบ้ริโภค 
 

 ตามภาพท่ี 2.1 สมมติผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้เป็นจ านวน OQ หน ่วย ในราคาหน่วยละ OP บาท 
ดงันั้นผูบ้ริโภคจะต้องจา่ยเ งินไปทั้งหมด เทา่กบัพื้นท่ีส่ีเหล่ียม PBQO แตอ่รรถประโยชน์รวมท่ี
ผูบ้ริโภคไดรั้บทั้งหมด คือ พื้นท่ีส่ีเหล่ียม ABQO ดังนั้ น ส่วนเกินของผู้บริโภคก็คือ พื้นท่ีส่ีเหล่ียม 
ABQO ลบพื้นท่ีส่ีเหล่ียม PBQO = พื้นท่ีสามเหล่ียม ABP หรือเทา่กบัพื้นท่ีสว่นท่ีแรเงา 
 Alfred Marshall มคีวามเห็นวา่ ราคาของสินคา้สะทอ้นถึงความพอใจท่ีผู ้บริโภคได้รับจาก
การซ้ือสินคา้และบริการนั้นๆ ในการอธิบาย consumer’s surplus นั้ น เข้าใช ้ตัวเ งินเป็นหน่วยวดัโดย
ก  าหนดให้ความพอใจท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บจากเงินหน่วยสุดท้าย (marginal utility of money) อยูค่งท่ีท าให้
ราคาท่ีแทจ้ริงจะต ่ากวา่ราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจท่ีจะซ้ือ ซ่ึงความแตกตา่งระหวา่งจ านวนเ งินท่ีพร้อมจะ
จา่ยกบัจ านวนเงินท่ีจา่ยจริงกคื็อ สว่นเกนิของผูบ้ริโภคท่ีไดจ้ากการซ้ือสินคา้ ณ ประมาณนั้น 
 
 การหาสว่นเกนิของผูบ้ริโภค แบง่ออกเป็น 2 วธีิ คือ 

1. ความยินดีท่ีผูบ้ริโภคจะจา่ย (Willingness to pay: WTP) 
2. ความเต็มใจท่ีผูบ้ริโภคจะยอมรับการชดเชย จากการท่ีเขาต้องเ สียสละสิทธิในสินค้า 

(Willingness to accept compensation: WTA) 

  ในทางทฤษฎี ประโยชน์สุทธิท่ีได้จากทั้งสองวิธีน้ีไมจ่ าเ ป็นต้องมีคา่เทา่กนั โดยปกติ 
WTP จะมคีา่น้อยกวา่ WTA เพราะถูกจ ากดัโดยผลทางรายได ้กลา่วคือเมื่อผู ้บริโภคจา่ยเ งินเป็น มูลคา่
สูงสุดจะมผีลเสมอืนท าให้รายไดข้องเขาลดลง ซ่ึงท าให้เส้นอุปสงค์เ ล่ือนมาทางด้านซ้ายมือ  ส่วนเมื่อ
ผูบ้ริโภคไดรั้บคา่ชดเชยอยา่งเต็มท่ีจะมผีลเสมอืนท าให้รายได้ของผู้บริโภคเพิ่มข้ึน ซ่ึงท าให้เ ส้นอุป
สงค์เล่ือนมาทางดา้นขวามอื จึงท าให้สรุปไดว้า่สว่นเกนิของผูบ้ริโภคจากความยินดีท่ีผู ้บริโภคจะ  
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จา่ย (WTP) จะมคีา่น้อยกวา่หรือเทา่กบัความยินดีท่ีผู ้บริโภคจะยอมรับการชดเชย (WTA) ซ่ึงความ
แตกตา่งดงักลา่วจะมากน้อยเพียงใดข้ึนอยูก่บัความยืดหยุน่ของอุปสงค์ตอ่รายได้และในทางปฏิบัติคา่ 
WTA ยากท่ีจะวดัไดเ้พราะไมม่ีขอบเขตของคา่สูงสุด 

 2.1.3 ทฤษฎเีกี่ยวกับความเต็มใจจ่าย (Willingness to pay) 

 วธีิประเมนิมลูคา่โดยวิธีการส ารวจความเต็มใจท่ีจะจา่ย  (willingness to pay survey) เ ป็น
วธีิหน่ึงทางเศรษฐศาสตร์ท่ีชว่ยจ าลองสถานการณ์เพื่อการหาความตอ้งการสินค้าหรือบริการโดยท่ีไม ่
มกีารเปล่ียนแปลงราคาจริงในตลาด (นุศราพร เกษสมบูรณ์ , 2541) กลา่วคือเป็นวิธีท่ีจะชว่ยให้ทราบ
ไดว้า่ประชาชนมคีวามสามารถในการจา่ยรว่มในสินคา้หรือบริการได้เทา่ไรผลท่ีได้นอกจากสามารถ
ประเมนิอุปสงค์ของบริการแลว้การท่ีประชาชนมีส่วนร่วมจา่ยยังส่งผลให้ประชาชนใช ้สินค้าหรือ
บริการอยา่งเหมาะสมไมฟุ่่ มเฟือยเกนิไปดว้ย 
 ส าหรับวธีิการส ารวจความเต็มใจจา่ยสามารถท าไดโ้ดยวธีิการสมมติเหตุการณ์ให้ประเมิน
คา่สินค้าท่ีไมผ่า่นตลาด  (Contingent Valuation Method: CVM) ซ่ึงวิธีการดังกลา่วถือวา่มีบทบาท
ส าคญัในการประเมนิคา่สินคา้ท่ีไมผ่า่นตลาด (เรณ ูสุขารมณ์, 2541) ไดแ้ก ่

1) สินค้าท่ีมีลักษณะกรรมสิทธ์ร่ วมท่ี ทุกคนใน สัง คมและช ุมชนมีสิทธิใ ช ้ร่วมก ัน  
(common goods) เชน่ทรัพยากรธรรมชาติสินคา้และบริการสาธารณะเป็นตน้สถานีขนส่งผู ้โดยสารถือ
วา่เป็นสินคา้และบริการสาธารณะจึงเขา้ขา่ยเป็นสินคา้ท่ีไมผ่า่นตลาดดว้ย 

2) ผลกระทบภายนอก (externalities) ท่ีไมม่ีตลาดรองรับเชน่คุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีเ ส่ือม
โทรมเพราะผลจากการพฒันาเศรษฐกจิการขยายตวัของเมอืงปัญหามลพิษทางน ้ าทางเ สียงทางอากาศ
เป็นตน้ 

           วิธีการสมมติเหตุการณ์ให้ประเมินค่าสินค้าที่ไม่ผ่านตลาด  (Contingent Valuation  
Method : CVM) นักเศรษฐศาสตร์ไดค้น้พบวา่กลไกราคาไมส่ามารถท างานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ
เน่ืองจากปัญหาผลกระทบภายนอกและปัญหาสินคา้สาธารณะซ่ึงไมม่ีราคาในตลาดนักเศรษฐศาสตร์
มคีวามพยายามพฒันาเคร่ืองมอืชว่ยวดัคา่ส่ิงแวดลอ้มและสินคา้สาธารณะให้อยูใ่นรูปของตัวเ งิน  (เรณ ู
สุขารมณ์, 2541) ซ่ึงกคื็อวธีิการสมมติเหตุการณ์ให้ประเมนิคา่สินคา้ท่ีไมผ่า่นตลาดหรือ CVM นั่นเอง 
 การประเ มินมูลคา่ โดยใช ้วิธี  CVM มุง่ เน้น ท่ีจะทราบความพอใจของผู้บริโภคใ น
สถานการณ์ท่ีสมมติเกีย่วกบัจ านวนเงินสูงสุดท่ีบุคคลยินดีท่ีจะจา่ยเพื่อให้ได้รับคุณภาพส่ิงแวดล้อม
หรือการจดัสรรทรัพยากรท่ีดีข้ึนหรือในทางกลับกนัคือต้องการท่ีจะได้รับการชดเชยเมื่อคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มหรือการจดัสรรทรัพยากรแยล่งดังนั้ นการส ารวจด้วยวิธี  CVM จึงสามารถแบง่ออกเป็น
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2 กลุม่ตามประเภทของค าถามเพื่อท่ีจะให้ผูต้อบเปิดเผยคา่ของสินค้าท่ีไมผ่า่นตลาดท่ีเราก  าลังสนใจ
คือ 

1) กลุม่ท่ีใชม้ลูคา่ความเต็มใจจา่ย (Willingness to pay: WTP) 
2) กลุม่ท่ีใชม้ลูคา่ความเต็มใจรับ (Willingness to accept: WTA) 

เมือ่เปรียบเทียบผลการศึกษาพบวา่คา่ WTA มคีา่สูงกวา่  WTP เสมอเพราะ  WTP อยูภ่ายใต้
ขอ้จ ากดัของงบประมาณแต ่ WTA ไมไ่ดข้ึ้นอยูก่บัขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณ 
           ทั้งน้ีจะเลือกใชก้ลุม่ใดข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงค์ของการศึกษาแตส่ าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี
ไดเ้ลือกใชว้ธีิการส ารวจหามลูคา่ความเต็มใจจา่ย  (WTP) เพื่อค้นหาถึงมูลคา่ความยินดีจา่ยร่วมของ
ประชาชนผูใ้ชบ้ริการเครือขา่ยสังคมออนไลน์ผา่นทางอินเทอร์เน็ตความเ ร็วสูงเคล่ือนท่ีโดยการวดัคา่
ออกมาเป็นตวัเงินซ่ึงจะชว่ยสะทอ้นให้เห็นถึงอุปสงค์ของผู้ใช ้บริการและน าไปสู่การพัฒนาระบบ
ให้บริการอยา่งมปีระสิทธิภาพตอ่ไป 

วธีิ CVM จะใชข้อ้มลูท่ีไดจ้ากการส ารวจทศันคติของประชาชนในการวิเคราะห์ดังนั้ นจึง
ตอ้งมกีารออกแบบแบบสอบถาม ทดสอบแบบสอบถาม ท าการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน
ตามการสุม่ตวัอยา่งและทา้ยสุดคือการน าผลท่ีไดจ้ากการส ารวจความคิดเห็นมาวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือ
ทางสถิติดว้ยเหตุน้ีวธีิ CVM จึงใชเ้วลาในการศึกษามากและเป็นวธีิท่ีมีคา่ใชจ้า่ยสูงในการเก็บตวัอยา่ง  

การประเมนิมลูคา่โดยอาศยัวธีิ CVM เพื่อสอบถามมูลคา่ความเต็มใจจา่ยนั้ นมีรูปแบบการ
ตั้งค าถามหลายรูปแบบโดยรูปแบบค าถามท่ีนิยมกนัโดยทั่วไปม ี 2 แบบหลกัดงัน้ี 

1. ค าถามปลายเปิด  (Open – Ended Question) วิธีน้ี เ ป็นการสอบถามผู้ตอบด้วยค าถาม
ปลายเปิดวา่ผูถู้กสัมภาษณ์มคีวามเต็มใจจะจา่ยเ งินเทา่ใดเพื่อเ ปิดโอกาสให้ผู ้ถูกสัมภาษณ์ได้แสดง
ความเต็มใจจา่ยมากท่ีสุด (Maximum Willingness to Pay) เชน่การศึกษาในคร้ังน้ีได้เ ลือกใช ้ค าถาม
ปลายเปิดโดยไดส้อบถามวา่ทา่นมคีวามเต็มใจจะจา่ยเ ป็นจ านวนเ งินเทา่ไหร่เพื่อสนับสนุนให้มีการ
ปรับปรุงคณุภาพบริการสถานีขนสง่ผูโ้ดยสารให้ดีข้ึนเป็นตน้อยา่งไรกดี็การตั้งค าถามเชน่น้ีท าให้ผู ้ถูก
สัมภาษณ์ตอบคอ่นขา้งยากจึงมีโอกาสท่ีจะไมต่อบหรืออาจเกิดปัญหา  Strategic bias โดยผู้ตอบอาจ
ระบุคา่ความเต็มใจจา่ยท่ีสูงกวา่หรือต ่ากวา่ความเป็นจริงและอาจเกิดคา่ความแปรปรวนของคา่เฉล่ีย
ความเต็มใจจา่ยสูงมาก 
 

 2. ค าถามปลายปิด  (Close-Ended Question หรือ Dichotomous Choice Approach) 
เทคนิคน้ีเป็นการสอบถามมลูคา่ความเต็มใจจา่ยโดยการระบุจ านวนเ งินให้ผู ้ถูกสัมภาษณ์ตอบรับหรือ
ปฏิเสธคา่ท่ีเสนอข้ึนเน่ืองจากแนวคิดน้ีเชื่อวา่คนสว่นใหญจ่ะไมพ่ยายามระบุมูลคา่ท่ีแน ่นอนหรือการ



 

14 
 

แนน่อนออกมาท าไดย้ากดงันั้นการระบุจ านวนเงินให้ผูถู้กสัมภาษณ์พิจารณาเพื่อยอมรับหรือปฏิเสธ
จึงนับเป็นขอ้ดีของเทคนิคน้ีวธีิ CVM โดยการสอบถามผู้ตอบด้วยค าถามปลายปิดยังจ าแนกออกเป็น
หลายรูปแบบเชน่ค าถามปิดช ั้นเ ดียว (Close-Ended Single Bid) ค าถามปิดสองขั้น (Double Bounded 
Close- Ended) การตอ่รอง (Bidding Games) และPayment Card เป็นตน้ 
 
2.2 เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

กิตติพงศ์ แย้มผกา (2554) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองการศึกษาความเต็มใจท่ีจะจา่ยของการให้บริการ
ฐานขอ้มลูออนไลน์ มีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินมูลคา่ความเต็มใจท่ีจะจา่ยส าหรับการให้บริการ
ฐานขอ้มลูออนไลน์ และศึกษาปัจจยัท่ีมอิีทธิพลตอ่การก  าหนดมูลคา่ความเต็มใจท่ีจะจา่ย ด้วยวิธีการ
ประเมนิคา่ภายใตต้ลาดสมมติ (Contingent Valuation Method) เพื่อประมาณมูลคา่   ความเต็มใจท่ีจะ
จา่ยของผูใ้ชบ้ริการฐานขอ้มลูออนไลน์ โดยวธีิการตั้งค าถามปลายปิด แล้วน ามาวิเคราะห์หาลักษณะ
ของฟังกช์นัความนา่จะเป็นของความเต็มใจท่ีจะจา่ย จากผลการศึกษาพบวา่ปัจจัยท่ีมีผลตอ่การก  าหนด
มลูคา่ความเต็มใจท่ีจะจา่ยของกลุม่ตวัอยา่ง อยา่งมนีัยส าคญัทางสถิติ ได้แก ่ระดับราคาเ ร่ิมต้นท่ีเสนอ
ให้กลุม่ตวัอยา่งตอบ ระดบัรายไดข้องกลุม่ตวัอยา่ง และจ านวนคร้ังของการใช ้ฐานข้อมูลออนไลน์ตอ่
ปี 

ปรัชญา  หินศ รีสุวรรณ (2555) ได้ท าการศึกษาเ ร่ืองพฤติกรรมการใช ้งาน เครือขา่ยสังคม
ออนไลน์และผลกระทบตอ่รูปแบบการด าเนินชีวติของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมม่ีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษารูปแบบการด าเนินชีวติพฤติกรรมการใชง้านเครือขา่ยสังคมออนไลน์และความสัมพันธ์ของ
รูปแบบการด าเนินชีวติและพฤติกรรมโดยมแีบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุม่ตวัอยา่งคือนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเชียงใหมพ่บวา่การศึกษารูปแบบการ
ด าเนินชีวติมคีวามสัมพันธ์กบัพฤติกรรมการใช ้งานเครือขา่ยสังคมออนไลน์อยา่งมาก ข้ึนอยูก่บั
เครือขา่ยสังคมออนไลน์ท่ีนิยมใชง้านวตัถุประสงค์ของการใชง้านชอ่งทางการใช ้งานสถานท่ีท่ีเ ปิดใช ้
งานเวลาท่ีเขา้ใชง้านความถ่ีในการเขา้ใชง้านและระยะเวลาของการใชง้านเครือขา่ยสังคมออนไลน์  

Romina Cachia (2008) ได้ท าการศึกษาเ ร่ือง  Social Computing: Study on the Use and Impact 
of Online Social Networking มวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบตอ่เศรษฐกิจและสังคม ความยั่ง ยืน
ของการใชบ้ริการเครือขา่ยสังคมออนไลน์ในชีวติประจ าวนัและในเชิงธุรกจิ การยอมรับในการพัฒนา
ดา้นการใช ้งานเครือขา่ยสังคมออนไลน์  และทางเ ลือกส าหรับแผนพัฒนานโยบายการวิจัยและ
นวตักรรมสหภาพยุโรป ผลการศึกษาพบวา่เครือขา่ยสังคมออนไลน์มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาใน
ด้าน ไอซี ทีและส่ง ผลกระทบทาง สัง คมและ เ ศรษฐกิจจากการพัฒน าอย ่า งต ่อ เ น่ื อง ของ
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เครือขา่ยสังคมออนไลน์ท าให้เกดิทั้งเร่ืองของโอกาสใหม ่ๆ และความวิตกกงัวล ดังนั้ นจึงควรส่ง เสริม
ให้มกีารท าวจิยัให้ในดา้นแนวโน้มทางสังคม และผลกระทบจะเกิดข้ึนของเครือขา่ยสังคมออนไลน์ 
การวเิคราะห์เบ้ืองตน้น้ีมจุีดมุง่หมายส าหรับขอ้เสนอเชิงนโยบายและการวิจยัในอนาคต 

Anria S van Zyl (2009) ได้ท าการ ศึกษาเ ร่ืองThe impact of Social Networking 2.0 on 
organisations ซ่ึงมวีตัถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัเครือขา่ยสังคมออนไลน์ของโลก
อินเทอร์เน็ต รวมทั้งเป็นเคร่ืองมอืชว่ยในการตดัสินใจของผู้ท่ีต้องการท าธุรกรรมผา่นทางเครือขา่ย
สังคมออนไลน์และผูท่ี้ใชบ้ริการเครือขา่ยสังคมออนไลน์ไดท้ราบถึงประโยชน์การใช ้งานด้านตา่งๆ
และความเส่ียงท่ีเกีย่วขอ้งกบัเครือขา่ยสังคมออนไลน์ผลการศึกษาพบวา่ปัจจัยท่ีมีผลตอ่ความส าเ ร็จ
ของเครือขา่ยสังคมออนไลน์ข้ึนอยูก่บัรูปแบบความหน้าสนใจในการน าเสนอและขนาดของสมาชิก
หรือผูท่ี้สนใจติดตามในเครือขา่ยสังคมออนไลน์ รวมทั้ ง รูปแบบการเชื่อมตอ่กบักลุม่อ่ืนๆในสังคม 
นอกจากน้ีองค์กรใดท่ีไดน้ าเครือขา่ยสังคมออนไลน์ไปประยุกต์ใชใ้นการท างานก็จะชว่ยลดคา่ใช ้จา่ย
การท าธุรกรรมท าให้มีก  าไรเพิ่มมากข้ึน 

Meagan Genell Irish Butler (2010) ได้ท าการศึกษาเ ร่ือง Online Social Networking and the 
Impact on Well-Being: Implications for School Counselors ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบ
ของสังคมออนไลน์ท่ีสง่ผลตอ่พฤติกรรมและความเป็นอยูข่องนักเ รียน ผลจากการศึกษาท่ีได้ พบวา่มี
ทั้งผลเสียและผลดี โดยผลเสียตอ่นักเรียนท่ีมคีวามรุนแรงมากท่ีสุดคือ การถูกลอ่ลวง และ พฤติกรรม
ทางเพศท่ีไมเ่หมาะสม แตอ่ยา่งไรกต็ามสังคมออนไลน์ได้ให้ประโยชน์มากมายทางด้านการศึกษา 
มติรภาพทางสังคม การแลกเปล่ียนขอ้มลูขา่วสาร ดงันั้นผูท่ี้มสีว่นเกี่ยวข้องกบันักเ รียน ผู ้ปกครอง ครู 
ควรชว่ยกนัดูแลสอดสอ่ง และคอยแนะน าให้ค าปรึกษานักเรียน เพื่อป้องกนัผลเสียท่ีเกิดข้ึนจากการใช ้
เทคโนโลยี 

Faraz Farooq (2012) ได้ท า การศึกษา เ ร่ืองThe Impact of Social Networking to Influence 
Marketing through Product Reviews ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ เข้าใจถึงวิธีการน าเครือขา่ยสังคม
ออนไลน์ไปใชพ้ฒันาองค์กรให้มปีระสิทธิภาพและเขา้ใจถึงสาเหตุความไมป่ระสบความส าเ ร็จจาก
การท าการตลาดผา่นเครือขา่ยสังคมออนไลน์ในประเทศปากสีถานโดยใช ้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ
ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุม่ตวัอยา่งคือผูใ้ชบ้ริการเครือขา่ยสังคมออนไลน์ ผลการศึกษาพบวา่ 
เครือขา่ยสังคมออนไลน์เป็นท่ีนิยมมากและเวบ็ไซต์เหลา่น้ีไดม้ีผลกระทบตอ่ชีวิตของแตล่ะบุคคลใน
เร่ืองความเป็นสว่นตวัและการท าธุรกิจการค้า ส่ือเครือขา่ยสังคมออนไลน์มีศักยภาพมากในด้าน
การตลาดเน่ืองจากมสีมาชิกหรือผูใ้ชบ้ริการจ านวนมากโดยเฉพาะเฟซบุค (facebook) หลายองค์กรจึง
ไดใ้ชเ้ครือขา่ยสังคมออนไลน์เป็นเคร่ืองมอืในการน าเสนอสินคา้ ผลิตภ ัณฑ์ หรือน าเสนอภาพลักษณ์
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ขององค์กร เพื่อสร้างความไวว้างใจจากลูกคา้และบุคคลทั่วไป แตป่ระชาชนและองค์กรในประเทศ
ปากสีถานไมไ่ดใ้ห้ความส าคัญเครือขา่ยสังคมออนไลน์เ น่ืองจากประเทศปากีสถานไมไ่ด้มุง้ เน้น
ด าเนินการอยา่งจริงจงั  

Waqas Tariq (2012) ได้ท าการศึกษาเ ร่ือง  The Impact of Social Media and Social Networks on 
Education and Students of Pakistan ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลกระทบของเครือขา่ยสังคม
ออนไลน์ท่ีมผีลตอ่การศึกษาของนักเรียนและผลกระทบตอ่ชีวติของวยัรุ ่นผลการศึกษาพบวา่เครือขา่ย
สังคมออนไลน์เป็นเพียงการติดตอ่ส่ือสารระหวา่งผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต แตส่ามารถท าให้ผู ้ใช ้เกิดการเสพ
ติด ซ่ึงในปัจจุบนัเครือขา่ยสังคมออนไลน์ไดรั้บความนิยมในการใชง้านเพิ่มข้ึนอยา่งตอ่เ น่ือง ส่งผลดี
อยา่งมากในดา้นการศึกษาถา้หากถูกน าไปใช ้อยา่งถูกต้องเหมาะสม แตถ่้าหากนักเ รียน นักศึกษา
หมกมุน่กบัการใชง้านเครือขา่ยสังคมออนไลน์มากเกินไปไมรู้่จักการแบง่เวลาก็จะส่งผลให้สูญเสีย
เวลาโดยเปลา่ประโยชน์ 

Timo Leimbach (2014) ได้ท า การศึกษา เ ร่ือง  Potential and Impacts of Cloud Computing 
Services and Social Network Websites มีวตั ถุประสงค์ เ พื่อ ศึกษาผลกระทบท่ี เกิดจาก  Cloud 
Computing และบริการเครือขา่ยสังคมออนไลน์ ท่ีส่งผลกระทบตอ่ประชาชน ธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
การบริหารงานของภาครัฐ นอกจากน้ีไดศึ้กษาการใชป้ระโยชน์จากการพัฒนา Cloud Computing และ
บริการเครือขา่ยสังคมออนไลน์ในทางเศรษฐกิจและสังคมขนาดใหญข่องยุโรป ผลการศึกษาพบวา่
การพฒันา Cloud Computing และบริการเครือขา่ยสังคมออนไลน์เป็นพื้นฐานในการก  าหนดนโยบาย 
แบง่ออกเป็น 4 ประเภทคือ ดา้นการรักษาความปลอดภัยของสินค้า ด้านการสร้างความเป็นส่วนตัว 
ดา้นการสร้างความน่าเชื่อถือในวงการธุรกิจดิจิตอล และด้านการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนา
อุตสาหกรรมดา้นไอซีที 
 


