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บทท่ี 1 

บทน า 

1.1 ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 

ในปัจจุบนัเครือขา่ยสังคมออนไลน์ไดเ้ขา้มามบีทบาทส าคัญในชีวิตประจ าวนัของคนในหลากหลาย
ดา้น ไมว่า่จะเป็นการใชส้ าหรับติดตอ่ส่ือสารถึงกนั รวมทั้งการแบง่ปันหรือส่งผา่นข้อมูลให้กบัผู ้อ่ืน
ผา่นทางเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตและส่ือสังคมออนไลน์ตา่งๆ การเชื่อมตอ่โดยใช ้สัญญาณอินเทอร์เ น็ต 
และการสง่ขอ้ความ นอกจากน้ีไดม้กีารพฒันาโปรแกรมประเภทหน่ึงข้ึนมาเพื่อให้เหมาะสมส าหรับ
การใชง้านบนโทรศพัท์มอืถือ หรือ สมาร์ทโฟน ท่ีเ รียกวา่ แอพพลิเคช ั่น แอพพลิเคช ั่นท่ีใช ้ส าหรับ
ติดตอ่ส่ือสารกนัโดยการพิมพ์ขอ้ความโตต้อบกนัไปมาผา่นระบบอินเทอร์เ น็ตท่ี เ ป็นท่ีนิยมในปัจจุบัน 
คือ Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, Line และ BeeTalk และใน ปัจจุบัน ระบบเ ครือขา่ ย
อินเทอร์เน็ตไดถู้กพฒันาให้มคีวามเร็วมากข้ึนโดยเฉพาะการเชื่อมตอ่อินเทอร์เ น็ตผา่นระบบ 3G และ
ก  าลงัพฒันาสูร่ะบบ 4G อยา่งเต็มรูปแบบในอนาคตอันใกล้น้ี  ท าใ ห้มีการพัฒนาโปรแกรมในการ
ติดตอ่ส่ือสารให้สามารถคยุโทรศพัท์พร้อมทั้งเห็นหน้ากบัอีกฝ่ายท่ีคุยด้วย หรือเ รียกอีกอยา่งวา่ Video 
call  

ในยุคท่ีการส่ือสารยงัไมม่อิีนเทอร์เน็ตการส่ือสารเป็นแบบดั้ง เ ดิมกอ่นท่ีจะมีเครือขา่ยสังคมออนไลน์ 
กคื็อการสง่จดหมาย การสง่โทรเลข โทรสาร กอ่นท่ีจะพฒันาข้ึนมาอีกระดับก็คือการใช ้วิทยุในการรับ
ขอ้มลูขา่วสาร การใชโ้ทรศพัท์ในการส่ือสารระหวา่งกนัการสง่จดหมายแบบเดิมต้องใช ้ระยะเวลามาก
เน่ืองจากตอ้งอาศยัส่ือกลางในการส่ือสาร ถึงแมต้อ่มาจะมกีารพฒันา เป็นโทรเลขและโทรสารแตก่็ยัง
ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการรับสง่ขา่วสารมากพอสมควร แตอ่ยา่งไรกต็ามทุกอยา่งยอ่มมีการเปล่ียนแปลง
และพฒันาเพื่อตอบสนองความตอ้งการของมนุษย์ท่ีไมม่ีท่ีส้ินสุด จึงได้มีการพ ัฒนาสู่ยุคการส่ือสาร
แบบไร้สาย ดงัไดแ้สดงววิฒันาการการพฒันายุคการส่ือสารแบบไร้สายในภาพท่ี 1.1 โดยเร่ิมจาก 

ยุค 1G (First Generation) เป็นยุคเร่ิมต้นของการใช ้โทรศัพท์ไร้สาย โดยรับส่งสัญญาณในรูปแบบ 
อนาล็อกการรับสง่สัญญาณจะตอ้งสง่ไปยงัสถานีฐาน (Based-station)ในรูปแบบเสียงเพียงอยา่งเ ดียว
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โดยสัญญาณจะตอ้งแรงพอท่ีจะสง่ไปยงัเคร่ืองปลายทาง จึงเป็นสาเหตุให้รูปรา่งลักษณะของโทรศัพท์
ในยุคน้ีมขีนาดใหญ ่คลา้ยกบัวทิยุติดตามในประเทศไทยมกีารใชง้านน้อยมากเ น่ืองจากคา่บริการและ
ตวัเคร่ืองโทรศพัท์มรีาคาสูงมาก 

ยุค 2G (Second Generation) การส่งข้อมูลจะ เปล่ียน จาก อน าล็อก มา เป็นแบบดิ จิทัล (Digital 
Encoding) คือการใช ้ระ บบ GSM สามารถโทรหากนัข้ามเครือขา่ยได้ซ่ึง ยุค 1G ท าไมไ่ด้และยัง
สามารถสง่ขอ้ความ SMS หรือ Short Message Service ไดอี้กดว้ย 

ยุค 2.5G (Second Point Five Generation) เป็นยุคท่ีมกีารพ ัฒนาการส่งข้อมูลให้ดีข้ึนและปริมาณมาก
ข้ึน รวมทั้งการสง่ขอ้ความไดพ้ฒันาจาก SMS มาเป็น MMS ด้วยบริการรับส่งข้อมูลท่ีเ รียกวา่ GPRS 
(General Packet Radio Service)โทรศพัท์มอืถือในยุคน้ีเปล่ียนจากจอขาวด ามาเป็นจอสี 

ยุค 2.75G (Second Point Seven Five Generation) มกีารพัฒนาการส่งสัญญาณให้ดีข้ึน ท าให้การส่ง
ขอ้มลูไดเ้ร็วข้ึน และในปริมาณท่ีมากข้ึนโดยเทคโนโลยีท่ีพ ัฒนาให้มีความเ ร็วเพิ่มข้ึนเ รียกวา่EDGE 
(Enhanced Data for GSM Evolution) และมคีวามเร็วมากกวา่ GPRS ประมาณ 3 เทา่ 

ยุค 3G (Third Generation)จดัวา่เป็นระบบการส่ือสารท่ีมีการผสมผสานระหวา่งการน าเสนอข้อมูล
และเทคโนโลยีในปัจจุบนัเขา้ดว้ยกนั เกดิการใชบ้ริการมลัติมีเ ดีย และส่งผา่นข้อมูลในระบบไร้สาย
ดว้ยอตัราความเร็วสูงข้ึนจึงไดรั้บความนิยมและแพร่หลายอยา่งรวดเ ร็วท าให้มีการหันมาใช ้บริการ
ขอ้มลูมากข้ึน ซ่ึงมากกวา่การใชบ้ริการเสียงจากผูใ้ห้บริการโทรศพัท์เสียอีก เ น่ืองจากสามารถเชื่อมตอ่
เขา้สูร่ะบบเครือขา่ยไดต้ลอดเวลา  สง่ขอ้มลูในรูปแบบมลัติมเีดีย  รวมทั้งมีบริการทั้งภาพและเสียงท่ีดี
ข้ึน สามารถประชมุทางไกลแบบเห็นหน้า (Video conference) รวมทั้งสามารถรับชมภาพยนตร์ หรือ 
Video clip ไดอี้กดว้ย ดังนั้ นความเ ร็วจึงเ ป็นส่ิงส าคัญ โดยความเ ร็วจะข้ึนอยูก่บัสมาร์ทโฟน หรือ
อุปกรณ์รับสัญญาณและความหนาแนน่ในการใชง้านของพื้นท่ีบริเวณนั้นดว้ย 

ยุค 4G (Forth Generation) อาจเ รียกยุคน้ีวา่ ยุคบรอดแบรนด์(Broadband) หรือยุคไฮบริด โดยให้
ความส าคญักบัความเร็วเป็นส าคญั เมือ่เ ทียบกบัเทคโนโลยี 3G แล้ว 4G จะมีความเ ร็วมากกวา่ 7 เทา่ 
การพฒันาเทคโนโลยี 4G ช ว่ยเพิ่มขีดความสามารถของ 3G เ น่ืองมาจากข้อจ ากดัของระบบ  3G           
ท่ีไมส่นองความตอ้งการของระบบท่ีมขีอ้มลูจ านวนมากและความต้องการความเ ร็ วสูง รวมทั้ง ยุค 4G
ชว่ยตอบสนองการใช ้งานผา่นอินเทอร์เ น็ตไร้สายให้ดีข้ึน ท าให้สามารถส่ง รับข้อมูลได้รวดเ ร็ว
กวา่เดิมและสามารถใชโ้ปรแกรมมลัติมเีดียไดอ้ยา่งเต็มท่ี รวมถึงคุณสมบัติการเชื่อมตอ่เสมือนจริงใน
รูปแบบสามมติิระหวา่งผูใ้ชโ้ทรศพัท์ดว้ยกนัเอง เชน่การสนทนาผ ่านโปรแกรม Video Conference ใน
ระดบัความคมชดัแบบ HD โหลดหนัง ฟังเพลง โดยไมส่ะดุดและยังสามารถอัพโหลด – ดาวน์โหลด
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ขอ้มลูท่ีมขีนาดไฟล์ใหญ ่ๆ  ซ่ึงใชเ้วลาเพียงไมน่านนอกจากน้ีได้มีการพัฒนาในเ ร่ืองการรักษาความ
ปลอดภยั โดยการน าเทคโนโลยีไบโอแมทริกซ์มาใชร้ว่มด้วย ท าให้สามารถซ้ือขายสินค้าและบริการ
ผา่นสมาร์ทโฟนไดอ้ยา่งรวดเร็ว รวมทั้งสามารถหักบัญชีเ งินธนาคารเพื่อส าหรับใช ้จา่ยสินค้าหรือ
บริการไดท้นัทีจึงเห็นไดช้ดัวา่ สมาร์ทโฟนในยุค 4G จะมบีทบาทอยา่งมากในเชิง ธุรกิจทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต (ปริญญา  น้อยดอนไพร, 2556) 

 
ทีม่า: HTTP://WWW.VCHARKARN.COM 

ภาพที ่1.1 แสดงววิฒันาการเทคโนโลยีการส่ือสารโทรคมนาคมไร้สายตั้งแตปี่ ค.ศ.1985- ค.ศ.2015 

จากการพฒันาเทคโนโลยีด้านการติดตอ่ส่ือสารท่ีมีการใช ้งานผา่นทางระบบอินเทอร์เ น็ตท าให้
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีไดม้กีารพฒันาอยา่งรวดเร็ว ราวกบัการรวมตวักนัระหวา่งโทรศัพท์กบัคอมพิวเตอร์
ขนาดเล็กเขา้ดว้ยกนั ซ่ึงท าไดม้ากกวา่การโทรออกและรับสาย แตย่งัชว่ยให้เพิ่มความสะดวกสบายใน
ดา้นตา่งๆ เชน่ การหาขอ้มลูทางอินเทอร์เน็ต การสง่ขอ้มลูขา่วสาร การติดตอ่เครือขา่ยสังคมออนไลน์ 
รวมทั้งโลกความบนัเทิงตา่งๆและจากการศึกษาวิจัยของ Nielsen Moblie (2013) ถึงการใช ้งานของ
ผูใ้ชส้มาร์ทโฟนใน 10 ประเทศ พบวา่ ประเทศบราซิล ตุรก ีและอินเดีย   มีผู ้ให้ความสนใจเครือขา่ย
สังคมออนไลน์มากท่ีสุดคิดเป็น 75%, 69%และ 26% ตามล าดบั ประเทศสหรัฐอเมริกา รัสเซีย และจีน 
มผูีใ้ห้ความสนใจการใชเ้วบ็ไซด์บนมอืถือมากท่ีสุดคิดเป็น 82%, 68%, และ  75% ตามล าดับ ประเทศ
เกาหลีใตแ้ละอิตาลี มผูีใ้ห้ความสนใจการใชแ้อพพลิเคช ัน่มากท่ีสุดคิดเป็น 81% และ 49% ตามล าดับ 
สว่นประเทศสหราชอาณาจกัรมีผูนิ้ยมสง่อีเมลล์มากท่ีสุดคิดเป็น 86%  ดงัไดแ้สดงในตารางท่ี 1.1 
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ตารางที ่1.1 การใชง้านของผูใ้ชส้มาร์ทโฟนของประเทศตา่งๆ 10 ประเทศ ค.ศ.2013 

ประเทศ 

การใช้งานของผู้ใช้สมาร์ทโฟน 

Web 

browsing 
Email 

Social 

networking 
Apps 

Streaming 

music 

Instant 

messaging 

Video/ 

Mobile 
TV 

ออสเตรเลีย 60% 55% 58% 59% 21% 33% 19% 

บราซิล 69% 66% 75% 74% 39% 57% 43% 

จีน 75% 58% 62% 71% 59% 67% 39% 

อินเดีย 15% 17% 26% 13% 11% 15% 8% 
อิตาลี 37% 51% 47% 49% 26% 35% 17% 

รัสเซีย 68% 55% 59% 64% 41% 34% 36% 

เกาหลีใต้ 80% 52% 55% 81% 40% 70% 44% 

ตุรก ี 37% 33% 69% 38% 22% 50% 9% 

สหราช

อาณาจักร 
66% 68% 63% 56% 20% 37% 19% 

สหรัฐ 

อเมริกา 
82% 75% 63% 62% 38% 28% 28% 

ทีม่า: Nielsen (2013) 

ส าหรับประเทศไทยในปัจจุบนัไดม้กีารพฒันาเทคโนโลยีสูยุ่คบรอดแบนด์ หรือ อินเทอร์เ น็ตความเ ร็ว
สูง จึงเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าให้มผูีต้อ้งการใชง้านอินเทอร์เน็ตในประเทศเพิ่มสูง ข้ึน แตอ่ยา่งไรก็ตาม 
เมือ่เทียบกบัจ านวนประชากรทั้งประเทศแลว้กลบัพบวา่ ประเทศไทยมอีตัราการเข้าถึงอินเทอร์เ น็ตตอ่
ประชากรอยูใ่นระดบัท่ีต ่าเมือ่เทียบกบัประเทศ อ่ืนๆในทวีปเอเชียสาเหตุหลักท่ีท าให้สัดส่วนผู้ใช ้
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยยังคอ่นข้างน้อย เพราะโครงขา่ยอินเทอร์เ น็ตยังครอบคลุมไมท่ั่วถึง 
โดยเฉพาะโครงขา่ยอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง การใชง้านยงัคงกระจุกตัวอยูใ่นเขตเมือง แตถึ่งอยา่งไร 
อตัราการเติบโตของผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ทั้งแบบใช ้สายและไร้สายก็ยังคงมีการขยายตัว
เพิ่มข้ึนอยา่งตอ่เน่ือง 
 
จากการส ารวจในประเทศไทยท่ีจัดท าโดย ComScore พบวา่ผู ้ใช ้อินเทอร์เ น็ตความเ ร็วสูงนิยมเข้า
เวบ็ไซต์และใชง้านดา้นความบนัเทิงสูงถึง 98% และเขา้สูสั่งคมออนไลน์ 96% แตถ่้าหากมองในด้าน
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ของการใชเ้วลา พบวา่ มกีารใชเ้วลาในการเข้าสู ่สังคมออนไลน์มากท่ีสุด ตามด้วยด้านความบันเทิง 
การเขา้เวบ็ไซต์คิดเป็น 29.8% ,13.9% และ11.1% ของเวลาท่ีใชอิ้นเทอร์เน็ตความเ ร็วสูงในแตล่ะเ ดือน 
ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 1.2 

ตารางที ่1.2 การจดัล าดบัการใชง้านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโดยเปรียบเทียบกนัระหวา่งจ านวนผู้เข้า
ใชง้านและระยะเวลาในการใชง้าน ของคนไทยตั้งแตอ่ายุ 6 ปี  

ลักษณะการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

% ของ

จ านวน 
ผู้ เข้าใช้งาน 

ลักษณะการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

% เป็นนาทเีฉลี่ย

ของระยะเวลา 
การใช้งาน 

เวบ็ไซต์ 98.0% เครือขา่ยสังคมออนไลน์  29.8% 
ความบนัเทิง  98.0% ความบนัเทิง  13.9% 
เครือขา่ยสังคมออนไลน์  96.0% เวบ็ไซต์ 11.1% 
คน้หาขอ้มลู  91.8% การติดตอ่ส่ือสารผา่น

ขอ้ความ  
5.2% 

คน้หาความหมาย 76.2% จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 3.9% 
เทคโนโลยี  74.3% เกม  2.5% 
ขา่วสาร  71.3% คน้หาขอ้มลู  2.0% 
บล็อก  68.6% การพนันออนไลน์ 1.5% 

ทีม่า: Comscore (2012) 

เครือขา่ยสังคมออนไลน์ หรือ Social Network เป็นส่ิง ท่ีมีบทบาทเป็นอยา่งมากส าหรับทุกเพศทุกวยั 
ไมว่า่จะอยูใ่นวยัเด็ก นักเรียน นักศึกษา วยัท างานหรือแมแ้ตผู่ท่ี้อยูใ่นวยัเกษียณแล้ว โดยส่วนใหญจ่ะ
ใชส้ าหรับติดตอ่ส่ือสารกนัระหวา่งเพื่อน หรือคนรู้จกั รวมทั้งใช ้เ ป็นพื้นท่ีสาธารณะในการแบง่ปัน
ขอ้มลูให้แกผู่ท่ี้สนใจและสามารถท ากจิกรรมตา่งๆ เพื่อการศึกษา ธุรกิจ หรือ ความบันเทิงร่วมกนัได้
จากลกัษณะความสัมพนัธ์เชิงสังคมท่ีเกิดข้ึน จึง เ ป็นชอ่งทางในการท าธุรกิจตา่งๆโดยใช ้เครือขา่ย
สังคมออนไลน์เป็นส่ือกลางในการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งลูกคา้ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์สินค้า
และบริการเพื่อให้รับรู้ทัว่กนัในวงกวา้ง นอกจากน้ียงัสามารถใช ้เ ป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีเข้าถึง
กลุม่ลูกค้าเ ป้าหมายได้ตามต้องการ โดยมีต้นทุนคา่ใช ้จา่ยท่ีไมสู่งเมื่อเ ทียบกบัต้นทุนในการท า
การตลาดผา่นทางส่ือแบบดั้ง เ ดิม ด้วยคุณลักษณะเดน่ของเครือขา่ยสังคมออนไลน์ในกา รเปิดเผย
ขอ้มลูสว่นตวัของสมาชิกในสังคมออนไลน์สูส่าธารณะท าให้เกิดการสร้างเพื่อนในเครือขา่ยสังคม
ออนไลน์และขยายวงกวา้งไดอ้ยา่งรวดเร็วท าให้การควบคุมการเผยแพร่ของข้อมูลท าได้ยากซ่ึงอาจ
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สง่ผลให้เกดิการละเมดิสิทธิสว่นบุคคล การละเมิดลิขสิทธ์ิของผู้ใช ้อินเทอร์เ น็ต กอ่ ให้เกิดปัญหา
อาชญากรรม การลอ่ลวง มกีารเผยแพรส่ื่อลามกและส่ิงผิดกฎหมาย รวมทั้งอาจท าให้เกิดการเผยแพร่
วฒันธรรมและกระจายขา่วสารท่ีไมเ่หมาะสมอยา่งรวดเร็ว จึงเป็นส่ิงส าคัญท่ีต้องมีการให้ความรู้หรือ
แนะน าผูใ้ชง้านให้รู้จกัการใชง้านในดา้นท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ 

ดงันั้นการศึกษาน้ีจึงจะศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกจิและสังคมของเครือขา่ยสังคมออนไลน์ผา่นทาง
โครงขา่ยอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ในด้านพฤติกรรมการใช ้บริการ อินเทอร์เ น็ต
ความเร็วสูง และความยินดีท่ีจะจา่ยคา่บริการอินเทอร์เ น็ตความเ ร็วสูงด้าน เครือขา่ยสังคมออนไลน์ 
(Social Network) ผา่นทางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคล่ือนท่ี 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1) เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการใชบ้ริการดา้นเครือขา่ยสังคมออนไลน์  (Social Network) ผา่น 
ทางโครงขา่ยอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคล่ือนท่ี 

2) เพื่อศึกษาความยินดีท่ีจะจา่ยคา่บริการดา้นเครือขา่ยสังคมออนไลน์ (Social Network) ผา่น 
ทางโครงขา่ยอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคล่ือนท่ี 

3) เพื่อศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของเครือขา่ยสังคมออนไลน์ผา่นทาง  
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคล่ือนท่ี 

1.3 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1) เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของเครือขา่ยสังคมออนไลน์ผา่นทาง
อินเทอร์เ น็ตความเ ร็วสูงเคล่ือนท่ีท่ีสามารถประเมินผลออกมาเป็นตัวเลข และผลทางอ้อมท่ีไม ่
สามารถประเมนิผลทางตวัเลขได้ผู ้ท่ีสนใจธุรกิจการตกแตง่ภายใน สามารถน าข้อมูลท่ีได้การการ
ศึกษาวจิยัน้ีน าไปใชใ้นการประกอบการตัดสินใจ 

2) เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็น แนวโน้มพฤติกรรมการใช ้งาน และความยินดีท่ีจะจา่ย เพิ่มจาก
การใชง้านเครือขา่ยสังคมออนไลน์ผา่นทางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคล่ือนท่ี 

3) สามารถน าผลงานของการศึกษาเป็นแนวทางให้ภาครัฐบาลและเอกชนน าไปใช ้วางแผนใน
การพฒันาการใชง้านของเครือขา่ยสังคมออนไลน์ผา่นทางอินเทอร์เ น็ตความเ ร็วสูงเคล่ือนท่ีเชน่
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ผูป้ระกอบการและผูใ้ห้บริการโครงขา่ยโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

4) การศึกษาน้ีจะเป็นประโยชน์เพื่อน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงนโยบายของรัฐบาล  
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ภาคธุรกจิเอกชน รวมทั้งภาคอุตสาหกรรม การบริการทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ซ่ึงน าไปสูก่ารสร้างงาน สร้างรายได ้ และสง่ผลให้เกดิการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกจิ 

1.4  ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาเร่ืองผลกระทบทางเศรษฐกจิและสังคมของเครือขา่ยสังคมออนไลน์ผา่นทาง อินเทอร์เ น็ต
ความเร็วสูงเคล่ือนท่ี ท าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุม่ประชากรเป้าหมาย คือผู้ใช ้งานเครือขา่ยสังคม
ออนไลน์ผา่นทางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคล่ือนท่ีโดยใช ้แบบสอบถามออนไลน์จ านวน 1,000 ช ุด
โดยวธีิการสุม่ตวัอยา่งแบบบงัเอิญ  

1.5  นิยามศัพท์ 

เค รือข่าย สังคมออนไล น์ (Social Network) หมายถึง พื้ นท่ีสาธารณะท่ีคนทั่วโลกสามารถใ ช ้
ติดตอ่ส่ือสารถึงกนัผา่นทางอินเทอร์เ น็ต หรือระบบเครือขา่ยออนไลน์ เพื่อใช ้ส าหรับแลกเปล่ียน 
แบง่ปันขอ้มลูขา่วสารให้กบัผูอ่ื้นท่ีในรูปแบบตา่งๆ รวมทั้งยัง เ ป็นเคร่ืองมือเพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสร้างเครือขา่ย เชน่ การพดูคยุแสดงความคิดเห็น การสง่ขอ้ความ การแบง่ปันรูปภาพ        การ
เลน่เกม การเขา้ถึงส่ือความบนัเทิงตา่งๆรวมทั้งการเขา้รว่มเป็นสมาชิกของกลุม่ท่ีมีความสนใจในเ ร่ือง
เดียวกนั โดยสังคมออนไลน์ท่ีได้รับความนิยมในตอนน้ีคือ เฟสบุค (Facebook) ไลน์ (Line)  
อินสตาแกรม (Instagram) และยูทูบ (Youtube) เป็นตน้ 

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ หมายถึง เมื่อมีการเปล่ียนแปลงด้านผลผลิตและการจ้างงานส่งผลท าให้
ประชากรไดรั้บประโยชน์หรืออาจเกดิความสูญเสียจึงจ าเ ป็นต้องอาศัยข้อมูลและรายงานเศรษฐกิจ
ตา่งๆท่ีมีการวิเคราะห์และจัดพิมพ์เผยแพร่เชน่ข้อมูลเกี่ยวก ับตัวแปรส่วนรวมซ่ึงได้แกม่วลรวม
ผลผลิต (GDP) ระดบัการจา้งงานราย ไดเ้ฉล่ีย  มูลคา่การส่งออกและน าเข้าโดยจะเป็นข้อมูลท่ีมีอยู ่
และพร้อมจะน ามาใชไ้ดห้รือปัจจยัท่ีมคีวามส าคัญท่ีท าให้เศรษฐกิจมีความเจริญเติบโตหรือถดถอย
อาจรวมถึงกลไกการด าเ นินงานความได้เปรียบเสียเปรียบในการผลิตหรือให้บริการแตถ่้าเ ป็น
โครงการขนาดใหญผ่ลกระทบตอ่อุตสาหกรรมและตอ่ตวัแปรเศรษฐกิจส่วนรวมจะมีมากฉะนั้ นต้อง
ค านึงถึงความสัมพนัธ์กบัความเป็นไปไดข้องโครงการในระยะยาวและผลกระทบทางบวกและทางลบ
ของโครงการตอ่ตวัแปรเศรษฐกจิสว่นรวมท่ีส าคญัเชน่การเพิ่ม GDP การสร้างงานและแรงกดดันตอ่
เงินเฟ้อเป็นตน้ แตใ่นการศึกษาน้ีจะมุง่เน้นไปท่ีผลกระทบดา้นสวสัดิการสังคมผา่นทางส่วนเกินของ
ผูบ้ริโภคเทา่นั้น 
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ผลกระทบทางสังคม  หมายถึง  ผลตอ่ความสัมพันธ์ ซ่ึงกนัและ กนัในสังคมหลายรูปแบบ เช ่น 
พฤติกรรมทางสังคม ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ความสงบเ รียบร้อยของสังคม ฯลฯโดยผลท่ีเกิดข้ึน
อาจเป็นไปได้ทั้งทางบวกและทางลบ นอกจากน้ีอ าจเกิด ข้ึนกบักลุม่เ ป้าหมาย หรืออาจไมใ่ ช ่
กลุม่เป้าหมายทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคลื่ อนที่ (Mobile Broadband) หมายถึง  การตอ่เชื่อมอินเทอร์เ น็ตเข้ากบั
โครงขา่ยส่ือสารขอ้มลูเซลลูลาร์โดยตรง โดยไมจ่ าเ ป็นต้องตอ่เชื่อมเข้ากบัโครงขา่ยท้อง ถ่ิน ( local 
network) หรือ WiFi hotspot ในทางปฏิบัติโครงขา่ยข้อมูลมีหลายรูปแบบ ซ่ึงจะมีระดับสมรรถนะ 
(performance) ท่ีแตกตา่งกนัไป ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัวา่ผู ้ให้บริการโครงขา่ยไร้สาย (หรือ เซลลูลาร์)  จะ
เลือกใชง้าน โดยทัว่ไปประเภทของโครงขา่ยขอ้มลูจะก  าหนดด้วยมาตรฐานของการส่ือสารไร้สายท่ี
ใชเ้ป็นส าคญั และมอียูด่ว้ยกนัหลายมาตรฐาน เทคโนโลยี บรอดแบนด์ไร้สายอาจแบง่ออกได้เ ป็น 4 
ยุค (generation) มกีารพฒันาตอ่เน่ืองมาเป็นล าดบั และแตล่ะยุคมรีะยะเวลา    โดยเฉล่ียไมเ่กิน 10 ปีจะ
ถูกพฒันาและปรับเปล่ียนไปสูยุ่คใหม ่เชน่ การพฒันาจากโทรศพัท์เคล่ือนท่ีระบบอนาล็อก ( 1G) เ ป็น
ระบบดิจิตอล (2G) การพฒันาจากระบบ 2G ไปเป็น 3G เพื่อรองรับการใช ้งานด้านการส่ือสารข้อมูลท่ี
มคีวามเร็วสูง ปัจจุบนัการพัฒนาเทคโนโลยีได้พ ัฒนาสู่ยุค beyond 3G หรือ 4G ท่ีคอ่นข้างสมบูรณ์
และพร้อมเปิดใชง้านเชิงพาณิชย์แลว้ 


