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 บทคัดย่อ 
 
 
 

การศึกษาคร้ังน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง พฤติกรรมการใชบ้ริการ และความยินดีท่ีจะจา่ยคา่บริการ
ดา้นเครือขา่ยสังคมออนไลน์  (Social Network) ผา่นทางโครงขา่ยอินเตอร์เ น็ตความเ ร็วสูงเคล่ือนท่ี 
รวมทั้งศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของเครือขา่ยสังคมออนไลน์ผา่นทางอินเทอร์เ น็ต
ความเร็วสูงเคล่ือนท่ี กลุม่ตัวอยา่ง ท่ีใช ้ในการศึกษา คือผู้ใช ้งานเครือขา่ยสังคมออนไลน์ผา่นทาง
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคล่ือนท่ีจากกลุม่ประชากรเป้าหมาย จ านวน 848 ตัวอยา่งทั้งหมด 5 ภูมิภาค
โดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์เป็นเคร่ืองมอืในการเกบ็ขอ้มลู โดยวิธีการสุ่มตัวอยา่งแบบบังเ อิญ การ
วเิคราะห์ขอ้มลูใชส้ถิติเชิงพรรณนา สถิติแบบ Contingent valuation method (CVM) ด้วยแบบจ าลอง 
Ordered probit with known thresholds ผลการศึกษาพบวา่ ผูใ้ชง้านอินเทอร์เ น็ตความเ ร็วสูงเคล่ือนท่ี
สว่นใหญ ่มกีารใชง้านในดา้นความบันเทิงมากท่ีสุด และการใช ้งานด้านเครือขา่ยสังคมออนไลน์ 
(social network)  ผา่นทาง อินเทอร์เ น็ตความเ ร็วสูงเคล่ือนท่ีส่วนใหญใ่ช ้บริการเครือขา่ยสังคม
ออนไลน์ประเภท Facebook จากแบบจ าลองทางเศรษฐมิติโดยใช ้วิธี Contingent valuation method 
(CVM) ดว้ยแบบจ าลอง Ordered probit with known thresholds พบวา่ ผลกระทบทางเศรษฐกิจของ
เครือขา่ยสังคมออนไลน์ (Social Network) ผา่นทางอินเทอร์เ น็ตความเ ร็วสูงเคล่ือนท่ีท่ีสามารถ
ประเมนิมลูคา่ได ้มมีลูคา่ตอ่ปีเทา่กบั 65,865,046,800   บาท และนอกจากน้ียังพบผลกระทบทางอ้อม
ของผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของเครือขา่ยสังคมออนไลน์ (Social Network) ผา่นทาง
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคล่ือนท่ีในอีกหลายด้านท่ีไมส่ามารถประเมินมูลคา่ออกมาได้  เชน่  เ ป็น
ส่ือกลางในการติดตอ่แลกเปล่ียนขอ้มูลขา่วสาร เกดิการพฒันาความสัมพนัธ์ เป็นตน้  
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 ABSTRACT 
 
 
 

This study aimed at analyzing service using behaviors and willingness to pay fees for social 
networking service via mobile broadband. Moreover, economic and social impact towards social 
network via mobile broadband was studied. The sample of the study was 848 people who used 
social network via mobile broadband from 5 regions. Data were collected by using online 
questionnaires with accidental sampling method. Data were analyzed by using descriptive statistics, 
contingent valuation method (CVM), and ordered probit model with known thresholds. The results 
from the study showed that the majority of mobile broadband users used it for entertainment 
purpose. Furthermore, Facebook was the social network that was used most via mobile broadband. 
From the econometric model, contingent valuation method (CVM) with ordered probit model with 
known thresholds, it was found that economic impact of social network via mobile broadband that 
can be estimated values 65,865,046,800 bath/ year. Furthermore, many indirect impacts of social 
network via mobile broadband that cannot be estimated were found, for example, being a center for 
exchanging information, relationship development, etc. 
 
 


