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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

การศึกษาเร่ืองผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของเครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงเคล่ือนที่ โดยประชากรและกลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี คือ ประชากรที่อาศยั
อยู่ในประเทศไทย ซ่ึงเป็นผูใ้ช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
เคล่ือนที่ทั้ งหมด 5 ภูมิภาค (ภาคเหนือ, ภาคกลาง, ภาคใต้, ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และ ภาค
ตะวนัออก) โดยเก็บตวัอยา่งภาคละ 200 ตวัอยา่ง รวมทั้งส้ิน 1,000 ตวัอยา่ง แต่มีปัญหาดา้นการเก็บ
แบบสอบถาม เน่ืองจากเก็บขอ้มูลได้ไม่มีคุณภาพเพียงพอ จึงจ าเป็นตอ้งตดัตวัอย่างออกไป 152 
ตวัอยา่ง เหลือ 848 ตวัอยา่ง ซ่ึงสามารถวเิคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

4.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้งานด้านเครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
เคลื่อนที่  

จากการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของเครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงเคล่ือนที่ ไดว้ิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของขนาดตวัอยา่งโดยจ าแนกตามเพศ อาย ุที่อยูใ่น
ปัจจุบนั ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ต่อเดือน เป็นตน้ โดยการหาค่าร้อยละ ซ่ึงผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูลสามารถจ าแนกดงัน้ี 

1 เพศ จากการศึกษาโดยท าการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ พบว่า ผูใ้ช้งานด้านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคล่ือนที่ เป็นเพศชาย จ านวน 431 คน คิดเป็นร้อยละ 50.9 
และเป็นเพศหญิง จ  านวน 416 คน คิดเป็นร้อยละ 49.1 จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า ผูใ้ช้งานด้าน
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ผา่นทางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคล่ือนที่เป็นผูช้ายมากกวา่ผูห้ญิง  
ดงัแสดงในตารางที่ 4.1 
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ตารางที่ 4.1 จ  านวนและร้อยละของขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 431 50.9 
หญิง 416 49.1 
รวม 847 100 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 

2 อายุ จากการศึกษาโดยท าการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ พบวา่ ผูใ้ชง้านดา้นเครือข่ายสงัคม 
ออนไลน์ผา่นทางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคล่ือนที่มีอายเุฉล่ีย 30.39 ปี 

3 สถานภาพ จากการศึกษาโดยท าการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ พบวา่ ผูใ้ชง้านดา้นเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคล่ือนที่ มีสถานภาพโสด จ านวน 531 คน คิดเป็นร้อยละ 
62.7 รองลงมาคือมีสถานภาพสมรส จ านวน 296 คน คิดเป็นร้อยละ 34.9 และ มีสถานภาพอยา่ร้าง/
หม้าย จ  านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า ผูใ้ช้งานด้านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคล่ือนที่ส่วนใหญ่เป็นโสดมากที่สุด ดงัแสดงในตาราง      
ที่ 4.2 

ตารางที่ 4.2 จ  านวนและร้อยละของขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

โสด 531 62.7 
สมรส 296 34.9 

อยา่ร้าง/หมา้ย 20 2.4 
รวม 847 100 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 

4  ที่อยู่ปัจจุบันในประเทศไทยหรือสถานที่ท างาน จากการศึกษาโดยท าการสุ่มตวัอยา่งแบบ
บงัเอิญ พบวา่ ผูใ้ชง้านดา้นเครือข่ายสงัคมออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคล่ือนที่อาศยัอยู่
ทางภาคเหนือจ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 23.4 อาศยัอยูท่างภาคกลางจ านวน 197 คน คิดเป็นร้อย
ละ 23.3 อาศยัอยู่ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 23.6 ภาคตะวนัออก
จ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 23.4 และอาศยัอยูท่างภาคใตจ้  านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 6.44 จากผล 
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การศึกษาสรุปไดว้่า ผูใ้ชง้านดา้นเครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงส่วนใหญ่
อาศยัอยูท่างภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมากที่สุด ดงัแสดงในตาราง ที่ 4.3  

ตารางที่ 4.3 จ  านวนและร้อยละของขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามที่อยูปั่จจุบนั
ในประเทศไทยหรือสถานที่ท  างาน      

ที่อยู่ปัจจุบันในประเทศไทย 
หรือสถานที่ท างาน 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

ภาคเหนือ 198 23.4 

ภาคกลาง 197 23.3 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 200 23.6 

ภาคตะวนัออก 198 23.4 

ภาคใต ้ 54 6.4 

รวม 847 100 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 

5  ระดับการศึกษา จากการศึกษาโดยท าการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ พบวา่ ผูใ้ชง้านดา้นเครือข่าย
สงัคมออนไลน์ผา่นทางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคล่ือนที่มีระดบัการศึกษาประถมศึกษาจ านวน 13 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.5 ระดบัการศึกษามธัยมศึกษา  ปวช. หรือ ปวส.จ านวน 239 คน   คิดเป็นร้อยละ 28.2 
ระดบัการศึกษาปริญญาตรีจ านวน 454 คน คิดเป็นร้อยละ 53.6 ระดบัการศึกษาปริญญาโทจ านวน 132 
คน คิดเป็นร้อยละ  15.6 ระดับการศึกษาปริญญาเอกจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 0.9  และระดับ
การศึกษาอ่ืนๆ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.1 จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า ผูใ้ช้งานด้านเครือข่าย
สังคมออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคล่ือนที่ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีมาก
ที่สุด ดงัแสดงในตารางที่ 4.4 
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ตารางที่ 4.4  จ  านวนและร้อยละของข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จ  าแนกตามระดับ
การศึกษา        

การศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ประถมศึกษา 13 1.5 

มธัยมศึกษา  ปวช. หรือ ปวส. 239 28.2 
ปริญญาตรี 454 53.6 
ปริญญาโท 132 15.6 
ปริญญาเอก 8 0.9 

อ่ืนๆ  1 0.1 
รวม 847 100 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 

6  อาชีพ  จากการศึกษาโดยท าการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ พบว่า ผูใ้ช้งานดา้นเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคล่ือนที่เป็นนกัเรียน/นักศึกษาจ านวน 240 คน คิดเป็นร้อย
ละ 28.3 รับราชการจ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 พนกังานรัฐวิสาหกิจจ านวน   57 คน คิดเป็นร้อย
ละ 6.7 พนักงานบริษทัเอกชนจ านวน 358 คน คิดเป็นร้อยละ 42.3 เจา้ของธุรกิจหรือผูป้ระกอบการ
จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3 และประกอบอาชีพอ่ืนๆจ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 4.4 1 จาก
ผลการศึกษาสรุปไดว้า่ ผูใ้ชง้านดา้นเครือข่ายสงัคมออนไลน์ผา่นทางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคล่ือนที่
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนมากที่สุด ดงัแสดงในตารางที่ 4.5 

ตารางที่ 4.5  จ  านวนและร้อยละของขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามอาชีพ       

ท่ีมา : จากการส ารวจ 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
นกัเรียน/นกัศึกษา 240 28.3 

รับราชการ 68 8.0 
พนกังานรัฐวสิาหกิจ 57 6.7 
พนกังานบริษทัเอกชน 358 42.3 

เจา้ของธุรกิจหรือผูป้ระกอบการ 87 10.3 
อ่ืนๆ  37 4.4 
รวม 847 100 
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 7  รายได้ต่อเดือน  จากการศึกษาโดยท าการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ พบวา่ ผูใ้ชง้านดา้นเครือข่าย
สังคมออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคล่ือนที่  กลุ่มตัวอย่างมีรายได้เฉล่ียเดือนละ 
25,978.05 บาท 

8  รายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน  จากการศึกษาโดยท าการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ พบว่า 
ผูใ้ชง้านดา้นเครือข่ายสงัคมออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคล่ือนที่ กลุ่มตวัอยา่งมีรายได้
ครอบครัวเฉล่ียเดือนละ 73,868.65 บาท 

 9  ค่าบริการหรือค่าใช้งานโทรศัพท์มือถือเฉลี่ยต่อเดือน จากการศึกษาโดยท าการสุ่มตวัอยา่งแบบ
บงัเอิญ พบว่า ผูใ้ชง้านดา้นเครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคล่ือนที่ กลุ่ม
ตวัอยา่งมีรายจ่ายค่าใชง้านโทรศพัทมื์อถือเฉล่ียเดือนละ 787.15 บาท 

10  ความสามารถในการเช่ือมต่อเครือข่ายเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ  จาก
การศึกษาโดยท าการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ พบว่า ผูใ้ช้งานดา้นเครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านทาง
อิน เทอร์เน็ตความเร็วสูงเคล่ือนที่  สามารถเช่ือมต่อเครือข่ ายเพื่ อใช้งาน อิน เทอร์เน็ตผ่าน
โทรศพัทมื์อถือไดจ้  านวน 821 คน คิดเป็นร้อยละ 96.9 และ เช่ือมต่อเครือข่ายเพื่อใชง้านอินเทอร์เน็ต
ผา่นโทรศพัทมื์อถือไม่ได ้จ  านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1 จากผลการศึกษาสรุปไดว้่า ผูใ้ชง้านดา้น
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ผา่นทางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคล่ือนที่ส่วนใหญส่ามารถเช่ือมต่อเครือข่าย
เพือ่ใชง้านอินเทอร์เน็ตผา่นโทรศพัทมื์อถือได ้ดงัแสดงในตารางที่ 4.6 

ตารางที่ 4.6 จ  านวนและร้อยละของขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามความสามารถ  
ในการเช่ือมต่อเครือข่ายเพือ่ใชง้านอินเทอร์เน็ตผา่นโทรศพัทมื์อถือ 

การเช่ือมต่อเครือข่ายเพือ่ใช้งาน
อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มอืถือ 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

ได ้ 821 96.9 
ไม่ได ้ 26 3.1 
รวม 847 100 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 

11 การใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่าน  mobile devices อื่นๆ เช่น แท็บเล็ต หรือ iPad โดยเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ จากการศึกษาโดยท าการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ พบว่า 
ผูใ้ช้งานด้านเครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคล่ือนที่  มีการใช้งาน
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อินเทอร์เน็ตผ่าน mobile devices อ่ืนๆ เช่น แทบ็เล็ต หรือ iPad โดยเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตผา่นโครงข่าย
โทรศพัทเ์คล่ือนที่จ  านวน 437 คน คิดเป็นร้อยละ 55.8 และไม่ไดใ้ชง้านจ านวน 374 คน คิดเป็นร้อยละ 
44.2 จากผลการศึกษาสรุปไดว้่า ผูใ้ชง้านดา้นเครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงเคล่ือนที่ส่วนใหญ่ มีการใชง้านอินเทอร์เน็ตผา่น mobile devices อ่ืนๆ เช่น แท็บเล็ต หรือ iPad โดย
เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตผา่นโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนที่ ดงัแสดงในตารางที่ 4.7 

ตารางที่ 4.7  จ  านวนและร้อยละของขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามการใชง้าน
อินเทอร์เน็ตผา่น mobile devices อ่ืนๆ เช่น แท็บเล็ต หรือ iPad โดยเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต
ผา่นโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนที่         

การใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่าน  
mobile devices อื่นๆ 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

มีการใชง้านในลกัษณะดงักล่าว 473 55.8 
ไม่ไดใ้ชง้าน 374 44.2 

รวม 847 100 
ท่ีมา : จากการส ารวจ 

12 ช่องทางในการใช้งานหรือเช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จากการศึกษาโดยท าการสุ่มตวัอยา่ง
แบบบงัเอิญ พบวา่ ผูใ้ชง้านดา้นเครือข่ายสังคมออนไลน์ผา่นทางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคล่ือนที่ มี
การใชง้านหรือเช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านทางโทรศพัทเ์คล่ือนที่จ  านวน 641 คน คิดเป็นร้อย
ละ 75.7 คอมพิวเตอร์ Destop หรือ Laptop  จ  านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 แทบเล็ตส์ (tablets) 
หรือ iPad จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 และอ่ืนๆ จ านวน 4 คน คิดเป็น   ร้อยละ 0.5 จากผล
การศึกษาสรุปไดว้่า ผูใ้ชง้านดา้นเครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคล่ือนที่
ส่วนใหญ่ มีการใชง้านหรือเช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผา่นทางโทรศพัทเ์คล่ือนที่มากที่สุด ดงัแสดง
ในตารางที่ 4.8 
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ตารางที่ 4.8  จ  านวนและร้อยละของขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามช่องทางใน
การใชง้านหรือเช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ช่องทางในการใช้งานหรือ
เช่ือมต่อเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

โทรศพัทเ์คล่ือนที่ 641 75.7 
คอมพวิเตอร์ Destop  

หรือ Laptop 
144 17.0 

แทบเล็ตส์ (tablets) หรือ iPad 58 6.8 
อ่ืนๆ  4 0.5 
รวม 847 100 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 

4.2   การใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านทางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคลื่อนที่ และความยินดีที่
จะจ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านทางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคลื่อนที่ 

จากการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของเครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงเคล่ือนที่ ไดว้เิคราะห์การใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผา่นทางอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงเคล่ือนที่ และความยนิดีที่จะจ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านทางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
เคล่ือนที่ ซ่ึงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลสามารถจ าแนกดงัน้ี 

1 การใช้งานหรือการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน
ด้านต่างๆ จากการศึกษาโดยท าการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ พบว่า ผูใ้ช้งานด้านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคล่ือนที่มีการใชง้านหรือใชป้ระโยชน์ในดา้นการลงทุน
และจดัการความเส่ียง เช่นการซ้ือขายหลกัทรัพย ์หุน้ การประกนัภยั และ การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อการ
ตดัสินใจในระดบัแทบไม่มีการใชง้าน ที่จ  านวน 476 คน คิดเป็นร้อยละ 56.73 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.72  
มีการใชง้านหรือใชป้ระโยชน์ในดา้นการส่ือสารทางธุรกิจ การโฆษณา การเพิ่มคุณภาพการให้บริการ 
ในระดับน้อย ที่จ  านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 25.63 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.08 มีการใช้งานหรือใช้
ประโยชน์ในดา้นการท าธุรกรรม ซ้ือขาย และประมูลสินคา้ออนไลน์ ในระดบันอ้ย ที่จ  านวน 217 คน 
คิดเป็นร้อยละ 25.86  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.28 มีการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ในดา้นความบนัเทิง เช่น 
การใช้ social network  การแชท ดูโทรทศัน์ วีดีโอ ฟังเพลง เล่นเกม ในระดับมากที่จ  านวน  469 คน 
คิดเป็นร้อยละ 55.90 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.41 มีการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษา เช่น     
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e -learning การใช้ Tablet ในชั้นเรียน และการหาขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ในระดับปานกลางที่จ  านวน  
346 คน คิดเป็นร้อยละ 41.24 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.73 มีการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ในด้านการดูแล
สวสัดิภาพเด็ก คนชรา ผูพ้ิการ ครอบครัว และบา้นเรือน ในระดบัน้อย ที่จ  านวน  321  คน คิดเป็นร้อย
ละ 38.26  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.90  และมีการใชง้านหรือใชป้ระโยชน์ในดา้นสุขภาพและสาธารณสุขใน
ระดบัน้อย ที่จ  านวน  351 คน คิดเป็นร้อยละ 41.84 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.37 จากผลการศึกษาสรุปไดว้่า 
ผูใ้ชง้านดา้นเครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคล่ือนที่ส่วนใหญ่มีการใชง้าน
หรือการใชป้ระโยชน์จากอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ผา่นทางโทรศพัทเ์คล่ือนที่ในดา้นความบนัเทิง เช่น 
การใช ้social network  การแชท ดูโทรทศัน์ วดีีโอ ฟังเพลง เล่นเกม มากที่สุด ดงัแสดงในตารางที่ 4.9 
 
 
 



 

 

ตารางที่ 4.9  จ  านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของการใชง้านจากอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผา่นทางโทรศพัทเ์คล่ือนที่ในดา้นต่าง 

หมายเหตุ : ความหมายระดบัความส าคญัมีดงัต่อไปน้ี 
ค่าเฉล่ีย 3.26-4.00  แปลว่า การใชง้านหรือใชป้ระโยชน์ในดา้นต่างๆในระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.51-3.25  แปลว่า การใชง้านหรือใชป้ระโยชน์ในดา้นต่างๆในระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.76-2.50  แปลว่า การใชง้านหรือใชป้ระโยชน์ในดา้นต่างๆในระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00-1.75  แปลว่า การใชง้านหรือใชป้ระโยชน์ในดา้นต่างๆในระดบัแทบไม่มีการใชง้าน 
ท่ีมา : จากการส ารวจ 

รูปแบบการใช้งาน 
ระดับการใช้งาน 

รวม ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

ความส าคญั 
แทบไม่ได้ใช้
งานด้านนี ้

น้อย ปานกลาง มาก 

1 การลงทุนและจดัการความเส่ียง เช่นการซ้ือขาย
หลกัทรัพย ์หุน้ การประกนัภยั และการวเิคราะห์ขอ้มูล
เพือ่การตดัสินใจ 

476 
(56.73) 

171 
(20.38) 

139 
(16.57) 

53 
(6.32) 

839 
(100) 

1.72 แทบไม่มี 

2 การส่ือสารทางธุรกิจ การโฆษณา การเพิม่คุณภาพการ
ใหบ้ริการ 

331 
(39.45) 

215 
(25.63) 

191 
(22.77) 

102 
(12.16) 

839 
(100) 

2.08 นอ้ย 

3 การท าธุรกรรม ซ้ือขาย และประมูลสินคา้ออนไลน ์ 262 
(31.23) 

217 
(25.86) 

226 
(36.94) 

134 
(15.97) 

839 
(100) 

2.28 นอ้ย 

4 ความบนัเทิง เช่น การใช ้social network  การแชท ดู
โทรทศัน์ วดีีโอ ฟังเพลง เล่นเกม 

21 
(2.50) 

83 
(9.89) 

266 
(31.70) 

469 
(55.90) 

839 
(100) 

3.41 มาก 
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ตารางที่ 4.9  จ  านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของการใชง้านจากอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผา่นทางโทรศพัทเ์คล่ือนที่ในดา้นต่าง(ต่อ) 

หมายเหตุ : ความหมายระดบัความส าคญัมีดงัต่อไปน้ี 
ค่าเฉล่ีย 3.26-4.00  แปลว่า การใชง้านหรือใชป้ระโยชน์ในดา้นต่างๆในระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.51-3.25  แปลว่า การใชง้านหรือใชป้ระโยชน์ในดา้นต่างๆในระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.76-2.50  แปลว่า การใชง้านหรือใชป้ระโยชน์ในดา้นต่างๆในระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00-1.75  แปลว่า การใชง้านหรือใชป้ระโยชน์ในดา้นต่างๆในระดบัแทบไม่มีการใชง้าน 
ท่ีมา : จากการส ารวจ 

รูปแบบการใช้งาน 
ระดับการใช้งาน 

รวม ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

ความส าคญั 
แทบไม่ได้ใช้
งานด้านนี ้

น้อย ปานกลาง มาก 

5 การศึกษา เช่น e-learning การใช ้Tablet ในชั้นเรียน 
และการหาขอ้มูลข่าวสารต่างๆ 

99 
(11.80) 

213 
(25.39) 

346 
(41.24) 

181 
(21.57) 

839 
(100) 

2.73 ปานกลาง 

6 การดูแลสวสัดิภาพเด็ก คนชรา ผูพ้กิาร ครอบครัว และ
บา้นเรือน 

321 
(38.26) 

321 
(38.26) 

157 
(18.71) 

40 
(4.77) 

839 
(100) 

1.90 นอ้ย 

7 ดา้นสุขภาพและสาธารณสุข 133 
(15.85) 

351 
(41.84) 

268 
(32.94) 

87 
(10.37) 

839 
(100) 

2.37 นอ้ย 
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2  ระยะเวลาการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่  จากการศึกษาโดย 
ท าการสุ่มตวัอย่างแบบบังเอิญ พบว่า ผูใ้ช้งานด้านเครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงเคล่ือนที่ ใชเ้วลาในการใชง้านเฉล่ียวนัละ 340.35 นาที 

3 ระดับความเร็วสูงสุดที่ ผู้ ใช้มีความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ จากการศึกษาโดยท าการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ พบว่า ผูใ้ชง้านดา้นเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคล่ือนที่มีความตอ้งการใช้งานที่ระดบัความเร็ว EDGE 
(120Kbps-384Kbps) จ  านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 0.84 มีความตอ้งการใช้งานที่ระดับความเร็ว 3G 
(384Kbps-2Mbps) จ  านวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 30.43 มีความตอ้งการใชง้านที่ระดบัความเร็ว 3G+ 
หรือ 3.5G (สูงสุด 42Mbps) จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 19.21 และ มีความตอ้งการใชง้านที่ระดบั
ความเร็ว 4G (สูงสุด 100Mbps) จ านวน 415 คน คิดเป็นร้อยละ 49.52 จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า 
ผูใ้ช้งานด้านเครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคล่ือนที่ส่วนใหญ่มีความ
ตอ้งการใชง้านที่ระดบัความเร็ว 4G (สูงสุด 100Mbps) มากที่สุด ดงัแสดงในตารางที่ 4.10 

ตารางที่ 4.10  จ  านวน และร้อยละ ของระดบัความเร็วสูงสุดที่ผูใ้ชมี้ความตอ้งการใชง้านอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงผา่นทางโทรศพัทเ์คล่ือนที่ 

ระดับความเร็ว จ านวน (คน) ร้อยละ 
GPRS (35Kbps-171Kbps) 0 0 

EDGE (120Kbps-384Kbps) 7 0.9 
3G (384Kbps-2Mbps) 255 30.4 

3G+ หรือ 3.5G (สูงสุด 42Mbps) 161 19.2 
4G (สูงสุด 100Mbps) 415 49.5 

อ่ืนๆ  0 0 
รวม 838 100 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 

 4   ความยินดีที่จะจ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ความเร็วใน
ระดับ 3G  และสามารถใช้บริการได้อย่างไม่จ ากัด จากการศึกษาโดยท าการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ 
พบวา่ ผูใ้ชง้านดา้นเครือข่ายสังคมออนไลน์ผา่นทางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคล่ือนที่มีความยนิดีที่จะ
จ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผา่นทางโทรศพัทเ์คล่ือนที่ ที่ความเร็วในระดบั 3G ในราคาเดือน
ละ 0-200  บาทจ านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 23.9 มีความยินดีที่จะจ่ายในราคา เดือนละ 200-400  
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บาท จ านวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 31.9 มีความยนิดีที่จะจ่ายในราคาเดือนละ 400-600  บาท จ านวน 
188 คนคิดเป็นร้อยละ 22.8 มีความยนิดีที่จะจ่ายในราคาเดือนละ 600-800  บาท จ านวน 95 คน คิดเป็น
ร้อยละ 11.2 มีความยนิดีที่จะจ่ายในราคาเดือนละ 800-1000  บาท จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 4.4  มี
ความยนิดีที่จะจ่ายในราคาเดือนละ 1000-1200  บาท จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 3.9 มีความยนิดีที่
จะจ่ายในราคาเดือนละ 1200-1400 บาท จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 และมีความยนิดีที่จะจ่ายใน
ราคาอ่ืนๆ จ านวน 10  คน คิดเป็นร้อยละ 1.2  จากผลการศึกษาสรุปไดว้า่ ผูใ้ชง้านดา้นเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคล่ือนที่ ส่วนใหญ่ มีความยินดีที่จะจ่ายค่าบริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผา่นทางโทรศพัทเ์คล่ือนที่ ที่ความเร็วในระดบั 3G ในราคาเดือนละ 200-400 
บาท มากที่สุด ดงัแสดงในตารางที่ 4.11 

ตารางที่ 4.11  จ านวน และร้อยละ ของความยนิดีที่จะจ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านทาง
โทรศพัทเ์คล่ือนที่ที่ความเร็วในระดบั 3G  และสามารถใชบ้ริการไดอ้ยา่งไม่จ ากดั (บาทต่อเดือน) 

ความยินดีที่จะจ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่าน
ทางโทรศัพท์เคลือ่นที่ที่ความเร็วในระดับ 3G (บาทต่อ

เดือน) 
จ านวน (คน) ร้อยละ 

0-200 203 23.9 
200-400 271 31.9 
400-600 188 22.8 
600-800 95 11.2 
800-1000 37 4.4 
1000-1200 33 3.9 
1200-1400 11 1.3 

อ่ืนๆ 10 1.2 
รวม 848 100 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 

5  ความยินดีที่จะจ่ายเพิ่มในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่
ความเร็วในระดับ 4G  จากการศึกษาโดยท าการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ พบว่า ผูใ้ชง้านดา้นเครือข่าย
สังคมออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคล่ือนที่มีความยนิดีที่จะจ่ายเพิ่มในการใช้บริการ
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อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผา่นทางโทรศพัทเ์คล่ือนที่ ที่ความเร็วในระดบั 3G เป็นความเร็วในระดบั 4G  
ในราคาเฉล่ียเดือนละ 299.94 บาท     

4.3   การใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ผ่านทาง
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคลื่อนที่และความยินดีที่จะจ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ผ่านทางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคลื่อนที่  

จากการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของเครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงเคล่ือนที่ ไดว้ิเคราะห์การใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงดา้นเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(Social Network) ผ่านทางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคล่ือนที่และความยินดีที่จะจ่ายค่าบริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงดา้นเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ผา่นทางอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงเคล่ือนที่ ซ่ึงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลสามารถจ าแนกดงัน้ี 

          1  เวลาเฉลี่ยต่อวันในการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ผ่านโครงข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ จากการศึกษาโดยท าการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ พบว่า ผูใ้ชง้านดา้นเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ผา่นทางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคล่ือนที่ใชเ้วลาเฉล่ียต่อวนัในการใชบ้ริการเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ประเภทต่างๆ ดงัน้ี 
ใชเ้วลาเฉล่ียในการใชบ้ริการ Facebook วนัละ  195  นาที  
ใชเ้วลาเฉล่ียในการใชบ้ริการ Instagram วนัละ    51   นาที 
ใชเ้วลาเฉล่ียในการใชบ้ริการ Line  วนัละ 185  นาที 
ใชเ้วลาเฉล่ียในการใชบ้ริการ Whatsapp วนัละ      9 นาที 
ใชเ้วลาเฉล่ียในการใชบ้ริการ Twitter  วนัละ  20 นาที 
ใชเ้วลาเฉล่ียในการใชบ้ริการ SocialCam วนัละ    7 นาที 
ใชเ้วลาเฉล่ียในการใชบ้ริการ MySpace วนัละ     1 นาที 
ใชเ้วลาเฉล่ียในการใชบ้ริการ BMM  วนัละ 0.5 นาที 
ใชเ้วลาเฉล่ียในการใชบ้ริการ WeChat วนัละ    4 นาที 
ใชเ้วลาเฉล่ียในการใชบ้ริการ BeeTalk วนัละ    8 นาที 
ใชเ้วลาเฉล่ียในการใชบ้ริการ Linkedin วนัละ  0.5 นาที 
ใชเ้วลาเฉล่ียในการใชบ้ริการ Skype  วนัละ   6 นาที 
ใชเ้วลาเฉล่ียในการใชบ้ริการ Tango  วนัละ   3 นาที 
ใชเ้วลาเฉล่ียในการใชบ้ริการ Telegram วนัละ    0 นาที 
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จากผลการศึกษาสรุปไดว้่า ผูใ้ช้งานด้านเครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
เคล่ือนที่ส่วนใหญ่ใชเ้วลาเฉล่ียต่อวนัในการใชบ้ริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ประเภท Facebook มาก
ที่สุด  ดงัแสดงในตารางที่ 4.12 

ตารางที่ 4.12 เวลานาทีเฉล่ียต่อวนัในการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ผ่าน  
   โครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนที่ 

ประเภทเครือข่ายสังคมออนไลน์ เวลา (นาทีต่อวัน) 
Facebook 195 
Instagram 51 

Line 185 
Whatsapp 9 

Twitter 20 
SocialCam 7 
MySpace 1 

BMM 0.5 
WeChat 4 
BeeTalk 8 
Linkedin 0.5 

Skype 6 
Tango 3 

Telegram 0 
ท่ีมา : จากการส ารวจ 

2 เวลาเฉลี่ ย ต่อวัน ในการใช้งาน เครือ ข่ าย สั งคมออนไล น์  (Social network) ผ่ านทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อการแชท (chat) จากการศึกษาโดยท าการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ พบว่า ผูใ้ชง้าน 
ดา้นเครือข่ายสงัคมออนไลน์ผา่นทางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคล่ือนที่ ใชเ้วลาเฉล่ียต่อวนัเพือ่การแชท 
(chat) โดยเฉล่ียวนัละ  244.33 นาที  

3  จ านวน “เพื่อน” หรือ Contact ที่มีอยู่ในแอพพลิเคช่ัน Social network จากการศึกษาโดยท า
การสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ พบวา่ ผูใ้ชง้านดา้นเครือข่ายสงัคมออนไลน์ผา่นทางอินเทอร์เน็ตความเร็ว



 

47 

สูงเคล่ือนที่ มีจ  านวน “เพื่อน” หรือ Contact อยู่ ในแอพพลิเคชั่น Social network ที่ใช้งานมากที่สุด
เฉล่ียประมาณ 848.63 คน  

 4  สัดส่วนของเพื่อน ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่รู้จักและพบเจอตัวจริงหรือมีปฏิสัมพันธ์แบบ 
face-to-face จากการศึกษาโดยท าการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ พบว่า ผูใ้ช้งานด้านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคล่ือนที่มีเพื่อนที่รู้จกัในเครือข่ายสังคมออนไลน์และพบ
เจอตวัจริงหรือมีปฏิสัมพนัธ์แบบ face-to-face ในสัดส่วนเกือบทั้งหมด หรือทั้งหมด จ านวน 168 คน 
คิดเป็นร้อยละ 20.2  มีเพื่อนที่รู้จกัในเครือข่ายสังคมออนไลน์และพบเจอตวัจริงหรือมีปฏิสัมพนัธ์
แบบ face-to-face ในสัดส่วนเกือบคร่ึงหน่ึง จ  านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 23.4 มีเพื่อนที่ รู้จกัใน
เครือข่ายสังคมออนไลน์และพบเจอตวัจริงหรือมีปฏิสัมพนัธ์แบบ face-to-face ในสัดส่วนที่น้อยกว่า
คร่ึงหน่ึง จ านวน 311 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 และมีเพือ่นที่รู้จกัในเครือข่ายสงัคมออนไลน์และพบเจอ
ตวัจริงหรือมีปฏิสัมพนัธ์แบบ face-to-face ในสัดส่วนน้อยมากหรือไม่มีเลยจ านวน 157 คน คิดเป็น
ร้อยละ 18.9 จากผลการศึกษาสรุปไดว้่า ผูใ้ชง้านดา้นเครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงเคล่ือนที่ ส่วนใหญ่มีเพื่อนที่รู้จกัในเครือข่ายสังคมออนไลน์และพบเจอตัวจริงหรือมี
ปฏิสมัพนัธแ์บบ face-to-face ในสดัส่วนที่นอ้ยกวา่คร่ึงหน่ึง ดงัแสดงในตารางที่ 4.13 

ตารางที่ 4.13  จ  านวน และร้อยละของสัดส่วนของเพื่อนที่รู้จกัในเครือข่ายสงัคมออนไลน์และพบเจอ
ตวัจริงหรือมีปฏิสมัพนัธแ์บบ face-to-face 

สัดส่วนของเพื่อนที่รู้จักในเครือข่ายสังคมออนไลน์และ
พบเจอตัวจริงหรือมีปฏิสัมพันธ์แบบ face-to-face 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

เกือบทั้งหมด หรือทั้งหมด 168 20.2 
เกือบคร่ึงหน่ึง 194 23.4 

นอ้ยกวา่คร่ึงหน่ึง 311 37.5 
นอ้ยมากหรือไม่มีเลย 157 18.9 

รวม 830 100 
ท่ีมา : จากการส ารวจ 

5 จ านวนคร้ังเฉลี่ยในการโพสต์รูปภาพในเครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงเคลื่อนที่ จากการศึกษาโดยท าการสุ่มตวัอย่างแบบบังเอิญ พบว่า ผูใ้ช้งานด้านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคล่ือนที่มีการโพสตรู์ปภาพบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ผา่นทางโทรศพัทเ์คล่ือนที่ สปัดาห์ละประมาณ 10.58 คร้ัง     
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6  จ านวนคร้ังเฉลี่ยในการโพสต์สถานะในเครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงเคลื่อนที่ จากการศึกษาโดยท าการสุ่มตวัอย่างแบบบังเอิญ พบว่า ผูใ้ช้งานด้านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคล่ือนที่มีการโพสตส์ถานะบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ผา่นทางโทรศพัทเ์คล่ือนที่ สปัดาห์ละประมาณ 12.98 คร้ัง              

 7  สัดส่วนเวลาในการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้เวลาส าหรับดู
ส่ิงต่างๆ ที่เพื่อนหรือคนอื่นๆโพสต์ จากการศึกษาโดยท าการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ พบว่า ผูใ้ชง้าน
ดา้นเครือข่ายสังคมออนไลน์ผา่นทางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคล่ือนที่ใชเ้วลาดูส่ิงต่างๆ ที่เพื่อน หรือ
คนอ่ืนๆโพสต ์ในเครือข่ายสงัคมออนไลน์ผา่นทางโทรศพัทเ์คล่ือนที่สดัส่วนมาก จ านวน 310 คน คิด
เป็นร้อยละ 37.3 ใช้เวลาดูส่ิงต่างๆ ที่เพื่อนหรือคนอ่ืนๆโพสต ์ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านทาง
โทรศพัท์เคล่ือนที่สัดส่วนปานกลาง จ านวน 430 คน คิดเป็นร้อยละ 51.8 และใช้เวลาดูส่ิงต่างๆ ที่
เพื่อนหรือคนอ่ืนๆโพสต ์ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านทางโทรศพัทเ์คล่ือนที่สัดส่วนนอ้ย จ านวน 
90 คน คิดเป็นร้อยละ 10.8 จากผลการศึกษาสรุปไดว้า่ ผูใ้ชง้านดา้นเครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านทาง
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคล่ือนที่ส่วนใหญ่ ใชเ้วลาดูส่ิงต่างๆ ที่เพื่อนหรือคนอ่ืนๆโพสต ์ในเครือข่าย
สงัคมออนไลน์ผา่นทางโทรศพัทเ์คล่ือนที่สดัส่วนปานกลาง ดงัแสดงในตารางที่ 4.14 

ตารางที่  4.14  จ  านวน และร้อยละของสัดส่วนเวลาที่ผูใ้ช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านทาง
โทรศพัทเ์คล่ือนที่ใชเ้วลาดูส่ิงต่างๆ ที่เพือ่นหรือคนอ่ืนๆโพสต ์

สัดส่วนเวลาที่ผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านทาง
โทรศัพท์เคลื่อนทีใ่ช้เวลาดูส่ิงต่างๆ ที่เพื่อนหรือคนอื่นๆโพสต์ 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

มาก 310 37.3 
ปานกลาง 430 51.8 
นอ้ย 90 10.8 
รวม 830 100 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 

8   การใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ในด้านอื่น จากการศึกษาโดยท า
การสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ พบวา่ ผูใ้ชง้านดา้นเครือข่ายสงัคมออนไลน์ผา่นทางอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงเคล่ือนที่ มีการใชง้านในดา้นการโฆษณาผลิตภณัฑ ์จ านวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 36.9 มีการใช้
งานในด้านติดต่อการคา้หรือประกอบธุรกิจ จ านวน 395 คน คิดเป็นร้อยละ 53.5 และใช้งานด้าน
การศึกษา จ านวน 432 คน คิดเป็นร้อยละ 58.6  จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า ผูใ้ช้งานด้านเครือข่าย
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สงัคมออนไลน์ผา่นทางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคล่ือนที่ส่วนใหญ่ใชง้านดา้นอ่ืน เช่น ดา้นการศึกษา
มากที่สุด ดงัแสดงในตารางที่ 4.15 
 
ตารางที่ 4.15  จ  านวน และร้อยละของการใชง้านเครือข่ายสงัคมออนไลน์ผา่นทางโทรศพัทเ์คล่ือนที่ 
ในดา้นอ่ืนๆ 

การใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านทาง
โทรศัพท์เคลื่อนทีใ่นด้านอื่นๆ 

จ านวน(คน) ร้อยละ 

การโฆษณาผลิตภณัฑ ์ 272 36.9 
ติดต่อการคา้หรือประกอบธุรกิจ 394 53.5 

การศึกษา 432 58.6 
รวม 830 100 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 

9  ความยินดีที่จะจ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงส าหรับใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์
หรือ Social network โดยเฉพาะ ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ความเร็วในระดับ 3G  และสามารถใช้
บริการได้อย่างไม่จ ากัด จากการศึกษาโดยท าการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ พบวา่ ผูใ้ชง้านดา้นเครือข่าย
สังคมค่าบริการส าหรับใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์หรือ Social network โดยเฉพาะ ผ่านทาง
โทรศพัทเ์คล่ือนที่ ที่ความเร็วในระดบั 3G ในราคาเดือนละ 0-200  บาทจ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.4 มีความยนิดีที่จะจ่ายในราคาเดือนละ 200-400  บาท จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 มีความ
ยินดีที่จะจ่ายในราคาเดือนละ  400-600  บาท จ านวน 163 คนคิดเป็นร้อยละ 19.7 มีความยินดีที่
ออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคล่ือนที่มีความยินดีที่จะจ่ายในราคา เดือนละ 600-800  
บาท จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 17.7 มีความยนิดีที่จะจ่ายในราคาเดือนละ 800-1000  บาท จ านวน 
103 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 มีความยนิดีที่จะจ่ายในราคาเดือนละ 1000-1200  บาท จ านวน 59 คน คิด
เป็นร้อยละ 7.1 มีความยนิดีที่จะจ่ายในราคาเดือนละ 1200-1400 บาทจ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 
จากผลการศึกษาสรุปไดว้่า ผูใ้ช้งานด้านเครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
เคล่ือนที่ส่วนใหญ่มีความยนิดีที่จะจ่ายค่าบริการส าหรับใชง้านเครือข่ายสังคมออนไลน์หรือ Social 
network โดยเฉพาะ ผา่นทางโทรศพัทเ์คล่ือนที่ ที่ความเร็วในระดบั 3G ในราคาเดือนละ 400-600 บาท 
มากที่สุด ดงัแสดงในตารางที่ 4.16 
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ตารางที่ 4.16 จ านวน และร้อยละ ความยนิดีที่จะจ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงส าหรับใชง้าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์หรือ Social network โดยเฉพาะ ผ่านทางโทรศพัท์เคล่ือนที่ที่
ความเร็วในระดบั 3G  และสามารถใชบ้ริการไดอ้ยา่งไม่จ ากดั (บาทต่อเดือน) 

ความยินดีที่จะจ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
ส าหรับใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยเฉพาะ 

(บาทต่อเดือน) 
จ านวน(คน) ร้อยละ 

0-200 152 18.4 
200-400 141 17.0 
400-600 163 19.7 
600-800 146 17.7 
800-1000 103 12.5 
1000-1200 59 7.1 
1200-1400 62 7.5 

อ่ืนๆ 1 0.1 
รวม 827 100 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 

10  ความยินดีที่จะจ่ายเพิ่มในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงส าหรับใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์หรือ Social network โดยเฉพาะ ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ความเร็วในระดับ 4G  จาก
การศึกษาโดยท าการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ พบว่า ผูใ้ช้งานดา้นเครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านทาง
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคล่ือนที่มีความยนิดีที่จะจ่ายเพิ่มในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ส าหรับใชง้านเครือข่ายสังคมออนไลน์หรือ Social network โดยเฉพาะ ผ่านทางโทรศพัทเ์คล่ือนที่ ที่
ความเร็วในระดบั 3G เป็นความเร็วในระดบั 4G  ในราคาเฉล่ียเดือนละ 253.32 บาท 
 

การหาค่าความยินดีที่จะจ่าย เพื่อใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(Social Network) ผ่านทางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคลื่อนที่ โดยวิธีการใช้แบบจ าลองทางเศรษฐมิติ 

การหาค่าความยนิดีที่จะจ่าย หรือ Willingness-to-pay (WTP) เพื่อใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ผ่านโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ในการศึกษาน้ีใช้วิธี Contingent valuation method (CVM) ด้วย
แบบจ าลอง Ordered probit with known thresholds ในการหาค่าความยนิดีที่จะจ่าย หรือ Willingness-
to-pay (WTP)  เพื่อการใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social 
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Network) ผ่านทางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคล่ือนที่ โดยได้ท  าการศึกษาการใช้งานอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงผา่นโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนที่ที่ระดบัความเร็ว 3G และ 4G 

แบบจ าลองที่ใช ้  ln (WTPi)  = β0 + ∑ β𝐾
𝑘=1 kXk,i + ui  ดว้ยวธีิ Ordered probit with known thresholds

โดยที่ตวัแปรตาม คือ lnWTPi หรือ natural logarithm ของความยนิดีที่จะจ่ายเพื่อใชง้าน MBB เฉพาะ
ดา้นเครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Social network) ส่วนตวัแปร Xi ซ่ึงใชใ้นแบบจ าลอง ตามที่ไดแ้สดงไว้
ในบทที่ 3  

จากผลการศึกษาไดแ้สดงไว ้7 แบบจ าลอง ดงัน้ี 
แบบจ าลองที่ 1 ไดแ้สดงค่าความยนิดีที่จะจ่าย (WTP)  ของตวัแปรทุกตวัแปร ค่าเฉล่ียของความยนิดีที่ 
จะจ่าย (Mean fitted WTP) เท่ากบั 223.5887 บาท และค่ามธัยฐานของความยนิดีที่จะจ่าย (Med.  
fitted WTP) เท่ากบั 202.2063 บาท  

แบบจ าลองที่ 2 ได้แสดงค่าความยินดีที่จะจ่าย (WTP) ที่ขึ้นอยูก่ ับลกัษณะจ าเพาะของกลุ่มตวัอยา่ง 
เช่น เพศ สถานภาพการสมรส อาย ุที่อยู ่และการศึกษา ค่าเฉล่ียของความยนิดีที่จะจ่าย (Mean fitted 
WTP) เท่ากับ 212.5715 บาท และค่ามัธยฐานของความยินดีที่จะจ่าย (Med. fitted WTP) เท่ากับ 
200.9391 บาท  

แบบจ าลองที่ 3 ไดเ้พิ่มตวัแปร viaothermobdev และ dailymbbmins แสดงว่า ผูใ้ช้งาน mobile device 
อ่ืน เช่น tablet  จะมีความยนิดีที่จะจ่ายมากกว่าผูท้ี่ไม่ไดใ้ชง้าน mobile device อ่ืน เช่น tablet เพิ่มขึ้น 
22.4 %  ที่ความเช่ือมัน่ในระดบั 99% และ ถา้หากมีการใชง้านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโครงข่าย
โทรศพัท์เคล่ือนที่เพิ่มขึ้น 1 นาทีจะท าให้มีความยินดีที่จะจ่ายเพิ่มขึ้น 0.0943%  ที่ความเช่ือมั่นใน
ระดบั 99%  ค่าเฉล่ียของความยนิดีที่จะจ่าย (Mean fitted WTP) เท่ากบั 219.9673 บาทและค่ามธัยฐาน
ของความยนิดีที่จะจ่าย (Med. fitted WTP) เท่ากบั 199.5089 บาท  

แบบจ าลองที่ 4 ไดเ้พิ่มตวัแปร socnetmins แสดงว่า ถา้มีการใชง้านเครือข่ายสงัคมออนไลน์เพิ่มขึ้น 1 
นาที จะท าให้มีความยนิดีที่จะจ่ายเพิ่มขึ้น 0.0825% ที่ความเช่ือมัน่ในระดับ 99% ค่าเฉล่ียของความ
ยนิดีที่จะจ่าย (Mean fitted WTP) เท่ากบั 216.5784 บาทและค่ามธัยฐานของความยนิดีที่จะจ่าย (Med. 
fitted WTP) เท่ากบั 200.717 บาท  

แบบจ าลองที่  5 ได้เพิ่มตัวแปรในชุดการใช้งานด้านสังคมออนไลน์ เข้าไป คือ line, facebook, 
instagram, whatsapp, twitter, bbm และ skype  แสดงวา่ ถา้มีการใชง้าน line เพิม่ขึ้น 1 นาที จะท าให้มี
ความยนิดีที่จะจ่ายเพิ่มขึ้น 0.0355% ที่ความเช่ือมัน่ในระดบั 90% ถา้มีการใชง้าน facebook เพิ่มขึ้น 1 
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นาที จะท าให้มีความยินดีที่จะจ่ายเพิ่มขึ้น 0.0690% ที่ความเช่ือมั่นในระดับ 99% ถ้ามีการใช้งาน 
instagram เพิ่มขึ้น 1 นาที จะท าให้มีความยนิดีที่จะจ่ายเพิ่มขึ้น 0.0669% ที่ความเช่ือมัน่ในระดบั 90%
ในดา้นการใชง้านของ whatsapp bbm และskype ไม่มีนยัส าคญั ค่าเฉล่ียของความยนิดีที่จะจ่าย (Mean 
fitted WTP) เท่ากบั 218.1805 บาทและค่ามัธยฐานของความยนิดีที่จะจ่าย (Med. fitted WTP) เท่ากับ 
198.2055 บาท  

แบบจ าลองที่ 6 ได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้สังคมออนไลน์โดยเพิ่ม ตวัแปร chatmins, friends, stalk, 
snad, snbus และ snedu แสดงว่า ถ้ามีการแชทเพิ่มขึ้น 1 นาที จะท าให้มีความยินดีที่จะจ่ายเพิ่มขึ้ น 
0.0400% ที่ความเช่ือมัน่ในระดบั 99% ถา้มีจ  านวนเพื่อน เพิ่มขึ้น 1 คน จะท าให้มีความยนิดีที่จะจ่าย
เพิ่มขึ้น 0.0056% ที่ความเช่ือมั่นในระดับ 95% ถ้ามีสัดส่วนในการดูส่ิงต่างๆที่เพื่อนหรือคนอ่ืนๆ 
โพสต์ เพิ่มขึ้ น 1 คร้ัง จะท าให้มีความยินดีที่จะจ่ายเพิ่มขึ้ น  25.6% ที่ความเช่ือมั่นในระดับ 99% 
ส าหรับการใชง้านในดา้นการโฆษณา และการศึกษา ไม่มีนยัส าคญั ถา้มีคนใชส้งัคมออนไลน์เพือ่การ
ติดต่อธุรกิจ จะท าให้มีความยินดีที่จะจ่ายมากกว่าคนที่ไม่ใช้สังคมออนไลน์เพื่อการติดต่อธุรกิจ 
23.2% ที่ความเช่ือมั่นในระดับ  99%  ค่าเฉล่ียของความยินดีที่จะจ่าย (Mean fitted WTP) เท่ากับ 
221.3324 บาทและค่ามธัยฐานของความยนิดีที่จะจ่าย (Med. fitted WTP) เท่ากบั 202.0318 บาท  

แบบจ าลองที่ 7 ยงัคงศึกษาพฤติกรรมการใชส้ังคมออนไลน์โดยเพิม่ตวัแปร socnetmins เขา้มา แสดง
ว่า ถ้ามีการใช้สังคมออนไลน์เพิ่มขึ้น 1 นาที จะท าให้มีความยินดีที่จะจ่ายเพิ่มขึ้น 0.0602% ที่ความ
เช่ือมัน่ในระดบั 99% ถา้มีจ  านวนเพือ่น เพิม่ขึ้น 1 คน จะท าใหมี้ความยนิดีที่จะจ่ายเพิ่มขึ้น 0.0050% ที่
ความเช่ือมัน่ในระดบั 90% ถา้มีสัดส่วนในการดูส่ิงต่างๆที่เพือ่นหรือคนอ่ืนๆ โพสต ์เพิม่ขึ้น 1 คร้ัง จะ
ท าให้มีความยนิดีที่จะจ่ายเพิ่มขึ้น 24.4% ที่ความเช่ือมัน่ในระดบั 99% ส าหรับการใชง้านในดา้นการ
โฆษณา และการศึกษา ไม่มีนยัส าคญั ถา้มีคนใชส้ังคมออนไลน์เพื่อการติดต่อธุรกิจ จะท าให้มีความ
ยนิดีที่จะจ่ายมากกว่าคนที่ไม่ใชส้ังคมออนไลน์เพื่อการติดต่อธุรกิจ 23.7% ที่ความเช่ือมัน่ในระดับ
99% ค่าเฉล่ียของความยนิดีที่จะจ่าย (Mean fitted WTP) เท่ากบั 221.4111 บาท และค่ามธัยฐานของ
ความยนิดีที่จะจ่าย (Med. fitted WTP) เท่ากบั 204.4365 บาท  

จากผลการศึกษา สรุปไดว้า่  

แบบจ าลองที่ 1 แสดงผลของตวัแปรครบทุกตวัแปรอาจท าใหเ้กิดการซ ้ ากนัของขอ้มูล 

แบบจ าลองที่ 2 แสดงผลขอ้มูลเฉพาะลกัษณะจ าเพาะของกลุ่มตวัอยา่ง เช่น เพศ สถานภาพการสมรส 
อาย ุที่อยู่ การศึกษา และรายได้ ซ่ึงยงัไม่ครอบคลุมผลการส ารวจที่ตอ้งการในด้านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ 
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แบบจ าลองที่ 3 แสดงผลขอ้มูลลักษณะจ าเพาะ และเพิ่มตวัแปรด้านพฤติกรรมการใช้งาน mobile 
device อ่ืน เช่น tablet และการใชง้านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนที่ ซ่ึงยงั
ไม่ครอบคลุมผลการส ารวจที่ตอ้งการในดา้นเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

แบบจ าลองที่ 4 แสดงผลขอ้มูลลักษณะจ าเพาะ และการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ แต่ยงัขาด
ขอ้มูลการใชง้านเครือข่ายสงัคมออนไลน์ผา่นทางโทรศพัทเ์คล่ือนที่ในดา้นอ่ืนๆ 

แบบจ าลองที่ 5 แสดงผลขอ้มูลลกัษณะจ าเพาะ และประเภทของเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซ่ึงยงัไม่
ครอบคลุมถึงพฤติกรรมการใชง้านในดา้นเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

แบบจ าลองที่ 6 แสดงผลขอ้มูลลกัษณะจ าเพาะ ระยะเวลาในการแชท จ านวนเพือ่น รวมทั้งพฤติกรรม
การใชง้านในดา้นเครือข่ายสงัคมออนไลน์ในดา้นอ่ืนๆ เช่น ดูส่ิงต่างๆที่เพื่อนหรือคนอ่ืนๆ โพสต ์ใช้
งานในดา้นการโฆษณา ใชง้านในดา้นธุรกิจ และ ใชง้านในดา้นการศึกษา 

แบบจ าลองที่ 7 แสดงผลขอ้มูลลักษณะจ าเพาะ ระยะเวลาในการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
จ  านวนเพือ่น รวมทั้งพฤติกรรมการใชง้านในดา้นเครือข่ายสงัคมออนไลน์ในดา้นอ่ืนๆ เช่น ดูส่ิงต่างๆ
ที่เพื่อนหรือคนอ่ืนๆ โพสต์ ใช้งานในด้านการโฆษณา ใช้งานในด้านธุรกิจ และ ใช้งานในด้าน
การศึกษา ดงันั้นแบบจ าลองที่ 7 จึงครอบคลุมผลการส ารวจที่ตอ้งการในดา้นเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
ดงัแสดงในตารางที่ 4.17  
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ตารางที่ 4.17 แสดงค่าของแบบจ าลอง 7 แบบจ าลอง รวมทั้งค่าเฉล่ียของความยนิดีที่จะจ่าย (Mean fitted WTP) ค่ามธัยฐานของความยนิดีที่จะจ่าย  
(Med. fitted WTP) 

ตัวแปร 
แบบจ าลอง 

ที 1 
แบบจ าลอง 

ที 2 
แบบจ าลอง 

ที 3 
แบบจ าลอง 

ที 4 
แบบจ าลอง 

ที 5 
แบบจ าลอง 

ที 6 
แบบจ าลอง 

ที 7 

female 
-0.0859 
(-1.23) 

-0.0689 
(-0.97) 

-0.0885 
(-1.30) 

-0.0805 
(-1.16) 

-0.115* 
(-1.66) 

-0.0819 
(-1.16) 

-0.0708 
(-1.01) 

married 
0.159* 
(1.77) 

0.198** 
(2.14) 

0.152* 
(1.71) 

0.174* 
(1.93) 

0.181** 
(2.00) 

0.191** 
(2.12) 

0.175* 
(1.94) 

age 
-0.00670 
(-1.21) 

-0.0158*** 
(-2.89) 

-0.00767 
(-1.43) 

-0.0113** 
(-2.07) 

-0.0102* 
(-1.88) 

-0.0112** 
(-2.00) 

-0.0103* 
(-1.85) 

region_n 
-0.578*** 

(-5.60) 
-0.439*** 

(-4.24) 
-0.534*** 

(-5.33) 
-0.539*** 

(-5.25) 
-0.515*** 

(-4.98) 
-0.556*** 

(-5.47) 
-0.597*** 

(-5.85) 

region_ne 
0.0124 
(0.11) 

0.0475 
(0.45) 

0.0971 
(0.97) 

0.0646 
(0.63) 

-0.0187 
(-0.18) 

-0.0365 
(-0.32) 

0.000201 
(0.00) 

หมายเหตุ : ความหมายระดบัความเช่ือมัน่ มีดงัต่อไปน้ี 
*** แปลว่า   p<0.01    มีความเช่ือมัน่ในระดบั 99% 
**  แปลว่า    p<0.05    มีความเช่ือมัน่ในระดบั 95% 
* แปลว่า   p<0.1    มีความเช่ือมัน่ในระดบั 90% 
ท่ีมา: ค านวณโดยผูว้ิจยั 
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ตารางที่ 4.17 แสดงค่าของแบบจ าลอง 7 แบบจ าลอง รวมทั้งค่าเฉล่ียของความยนิดีที่จะจ่าย (Mean fitted WTP) ค่ามธัยฐานของความยนิดีที่จะจ่าย  
(Med. fitted WTP)(ต่อ) 

ตัวแปร 
แบบจ าลอง 

ที 1 
แบบจ าลอง 

ที 2 
แบบจ าลอง 

ที 3 
แบบจ าลอง 

ที 4 
แบบจ าลอง 

ที 5 
แบบจ าลอง 

ที 6 
แบบจ าลอง 

ที 7 

region_e 
-0.142 
(-1.28) 

-0.368*** 
(-3.32) 

-0.174 
(-1.59) 

-0.313*** 
(-2.88) 

-0.322*** 
(-2.99) 

-0.222** 
(-2.01) 

-0.235** 
(-2.15) 

region_s 
0.0939 
(0.56) 

0.172 
(1.12) 

0.157 
(1.06) 

0.160 
(1.06) 

0.0370 
(0.24) 

0.166 
(1.01) 

0.153 
(0.93) 

edu_highschool 
0.773** 
(2.43) 

0.666** 
(2.08) 

0.612** 
(2.00) 

0.571* 
(1.82) 

0.609** 
(1.96) 

0.776** 
(2.39) 

0.733** 
(2.26) 

edu_bachelor 
0.733** 
(2.31) 

0.747** 
(2.35) 

0.667** 
(2.19) 

0.643** 
(2.06) 

0.653** 
(2.11) 

0.755** 
(2.33) 

0.706** 
(2.18) 

edu_master 
0.907*** 

(2.80) 
0.931*** 

(2.85) 
0.818*** 

(2.62) 
0.812** 
(2.53) 

0.806** 
(2.55) 

0.949*** 
(2.87) 

0.906*** 
(2.74) 

หมายเหตุ : ความหมายระดบัความเช่ือมัน่ มีดงัต่อไปน้ี 
*** แปลว่า   p<0.01    มีความเช่ือมัน่ในระดบั 99% 
**  แปลว่า    p<0.05    มีความเช่ือมัน่ในระดบั 95% 
* แปลว่า   p<0.1    มีความเช่ือมัน่ในระดบั 90% 
ท่ีมา: ค านวณโดยผูว้ิจยั 
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ตารางที่ 4.17 แสดงค่าของแบบจ าลอง 7 แบบจ าลอง รวมทั้งค่าเฉล่ียของความยนิดีที่จะจ่าย (Mean fitted WTP) ค่ามธัยฐานของความยนิดีที่จะจ่าย  
(Med. fitted WTP) (ต่อ) 

ตัวแปร 
แบบจ าลอง 

ที 1 
แบบจ าลอง 

ที 2 
แบบจ าลอง 

ที 3 
แบบจ าลอง 

ที 4 
แบบจ าลอง 

ที 5 
แบบจ าลอง 

ที 6 
แบบจ าลอง 

ที 7 

edu_phd 
0.760 
(1.64) 

0.843* 
(1.81) 

0.626 
(1.41) 

0.654 
(1.44) 

0.765* 
(1.70) 

0.787* 
(1.67) 

0.714 
(1.52) 

lnincome 
0.206*** 

(3.30) 
0.245*** 

(4.03) 
0.204*** 

(3.47) 
0.246*** 

(4.13) 
0.241*** 

(4.05) 
0.220*** 

(3.50) 
0.237*** 

(3.80) 

line 
5.82e-05 

(0.26) 
   

0.000355* 
(1.73) 

  

facebook 
0.000291 

(1.36) 
   

0.000690*** 
(3.49) 

  

edu_phd 
0.760 
(1.64) 

0.843* 
(1.81) 

0.626 
(1.41) 

0.654 
(1.44) 

0.765* 
(1.70) 

0.787* 
(1.67) 

0.714 
(1.52) 

หมายเหตุ : ความหมายระดบัความเช่ือมัน่ มีดงัต่อไปน้ี 
*** แปลว่า   p<0.01    มีความเช่ือมัน่ในระดบั 99% 
**  แปลว่า    p<0.05    มีความเช่ือมัน่ในระดบั 95% 
* แปลว่า   p<0.1    มีความเช่ือมัน่ในระดบั 90% 
ท่ีมา: ค านวณโดยผูว้ิจยั 
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ตารางที่ 4.17 แสดงค่าของแบบจ าลอง 7 แบบจ าลอง รวมทั้งค่าเฉล่ียของความยนิดีที่จะจ่าย (Mean fitted WTP) ค่ามธัยฐานของความยนิดีที่จะจ่าย  
(Med. fitted WTP) (ต่อ) 

ตัวแปร 
แบบจ าลอง 

ที 1 
แบบจ าลอง 

ที 2 
แบบจ าลอง 

ที 3 
แบบจ าลอง 

ที 4 
แบบจ าลอง 

ที 5 
แบบจ าลอง 

ที 6 
แบบจ าลอง 

ที 7 

instagram 
0.000310 

(0.79) 
   0.000669* 

(1.70) 
  

twitter -0.000740 
(-1.62) 

   -0.00119*** 
(-2.58) 

  

bbm 0.00573 
(1.18) 

   0.00811 
(1.62) 

  

skype 0.00155 
(1.26) 

   0.00188 
(1.51) 

  

viaothermobdev 0.102 
(1.42) 

 0.224*** 
(3.19) 

    

หมายเหตุ : ความหมายระดบัความเช่ือมัน่ มีดงัต่อไปน้ี 
*** แปลว่า   p<0.01    มีความเช่ือมัน่ในระดบั 99% 
**  แปลว่า    p<0.05    มีความเช่ือมัน่ในระดบั 95% 
* แปลว่า   p<0.1    มีความเช่ือมัน่ในระดบั 90% 
ท่ีมา: ค านวณโดยผูว้ิจยั 
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ตารางที่ 4.17 แสดงค่าของแบบจ าลอง 7 แบบจ าลอง รวมทั้งค่าเฉล่ียของความยนิดีที่จะจ่าย (Mean fitted WTP) ค่ามธัยฐานของความยนิดีที่จะจ่าย  
(Med. fitted WTP) (ต่อ) 

ตัวแปร 
แบบจ าลอง 

ที 1 
แบบจ าลอง 

ที 2 
แบบจ าลอง 

ที 3 
แบบจ าลอง 

ที 4 
แบบจ าลอง 

ที 5 
แบบจ าลอง 

ที 6 
แบบจ าลอง 

ที 7 

dailymbbmins 0.000660*** 
(2.80) 

 0.000943*** 
(6.93) 

    

socnetmins -0.000126 
(-0.50) 

  0.000825*** 
(5.70) 

  0.000602*** 
(3.98) 

Chatmins 0.000103 
(0.67) 

    0.000400*** 
(3.05) 

 

friends 2.91e-05 
(0.94) 

    5.61e-05** 
(2.03) 

5.07e-05* 
(1.84) 

stalk 0.192*** 
(3.19) 

    0.256*** 
(4.36) 

0.244*** 
(4.19) 

หมายเหตุ : ความหมายระดบัความเช่ือมัน่ มีดงัต่อไปน้ี 
*** แปลว่า   p<0.01    มีความเช่ือมัน่ในระดบั 99% 
**  แปลว่า    p<0.05    มีความเช่ือมัน่ในระดบั 95% 
* แปลว่า   p<0.1    มีความเช่ือมัน่ในระดบั 90% 
ท่ีมา: ค านวณโดยผูว้ิจยั 
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ตารางที่ 4.17 แสดงค่าของแบบจ าลอง 7 แบบจ าลอง รวมทั้งค่าเฉล่ียของความยนิดีที่จะจ่าย (Mean fitted WTP) ค่ามธัยฐานของความยนิดีที่จะจ่าย  
(Med. fitted WTP) (ต่อ) 

ตัวแปร 
แบบจ าลอง 

ที 1 
แบบจ าลอง 

ที 2 
แบบจ าลอง 

ที 3 
แบบจ าลอง 

ที 4 
แบบจ าลอง 

ที 5 
แบบจ าลอง 

ที 6 
แบบจ าลอง 

ที 7 

snad -0.0611 
(-0.82) 

    -0.0236 
(-0.32) 

-0.0311 
(-0.42) 

snbus 0.232*** 
(3.19) 

    0.232*** 
(3.16) 

0.237*** 
(3.24) 

snedu 0.0377 
(0.53) 

    0.0430 
(0.60) 

0.0369 
(0.51) 

Constant 1.951*** 
(3.33) 

2.781*** 
(4.85) 

2.559*** 
(4.65) 

2.525*** 
(4.48) 

2.561*** 
(4.59) 

2.026*** 
(3.40) 

1.848*** 
(3.11) 

Mean fitted WTP 223.5887 212.5715 219.9673 216.5784 218.1805 221.3324 221.4111 

หมายเหตุ : ความหมายระดบัความเช่ือมัน่ มีดงัต่อไปน้ี 
*** แปลว่า   p<0.01    มีความเช่ือมัน่ในระดบั 99% 
**  แปลว่า    p<0.05    มีความเช่ือมัน่ในระดบั 95% 
* แปลว่า   p<0.1    มีความเช่ือมัน่ในระดบั 90% 
ท่ีมา: ค านวณโดยผูว้ิจยั 
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ตารางที่ 4.17 แสดงค่าของแบบจ าลอง 7 แบบจ าลอง รวมทั้งค่าเฉล่ียของความยนิดีที่จะจ่าย (Mean fitted WTP) ค่ามธัยฐานของความยนิดีที่จะจ่าย  
(Med. fitted WTP) (ต่อ) 

ตัวแปร 
แบบจ าลอง 

ที 1 
แบบจ าลอง 

ที 2 
แบบจ าลอง 

ที 3 
แบบจ าลอง 

ที 4 
แบบจ าลอง 

ที 5 
แบบจ าลอง 

ที 6 
แบบจ าลอง 

ที 7 

Std. Dev. 109.5902 109.5902 98.82674 88.64685 99.03346 105.7478 97.59539 

Med. fitted WTP 202.2063 200.9391 200.9391 200.9391 200.9391 200.9391 204.4365 

Observations 760 808 808 808 802 765 765 

หมายเหตุ : ความหมายระดบัความเช่ือมัน่ มีดงัต่อไปน้ี 
*** แปลว่า   p<0.01    มีความเช่ือมัน่ในระดบั 99% 
**  แปลว่า    p<0.05    มีความเช่ือมัน่ในระดบั 95% 
* แปลว่า   p<0.1    มีความเช่ือมัน่ในระดบั 90% 
ท่ีมา: ค านวณโดยผูว้ิจยั 
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แบบจ าลองที่เหมาะสมที่สุดที่จะน ามาหาค่า fitted value ของ WTPi หรือค่าประมาณของความยนิดีที่
จะจ่ายเพือ่ใชง้านเครือข่ายสงัคมออนไลน์ คือ แบบจ าลองที่ 6  ซ่ึงค่า fitted value lnWTPi หรือ SnHat6 
ไดแ้สดงค่าเฉล่ีย (mean) เท่ากบั 221.41 และค่ามธัยฐาน (median) เท่ากบั 204.44  ดงัแสดงตามตาราง
ที ่4.18 และแผนภาพฮิสโตแกรม (histogram) ที่ 4.1 ดงัน้ี 

ตารางที ่4.18   แสดงค่า fitted value  lnWTPi หรือ SnHat6  ของแบบจ าลองที่ 6 

SnHat6 
 Percentiles Smallest   

1% 56.35753 21.98326   
5% 98.84921 35.4575   
10% 116.1163 38.2326 Oba 766 
25% 157.5284 38.27104 Sum of Wgt. 766 
50% 204.4365  Mean 221.4111 

  Largest Std . Dev . 97.59539 
75% 262.7676 601.7515   
90% 344.5246 657.6022 Variance 9,524.859 
95% 404.1187 671.6578 Skewness 1.341681 
99% 528.3295 812.9474 Kurtosis 6.351628 

ท่ีมา : ค านวณโดยผูว้ิจยั 

 

ภาพที่ 4.1 แผนภาพฮิสโตแกรม (histogram) ของแบบจ าลองที่ 6  แสดงค่า fitted value  lnWTPi หรือ 
SnHat6 

0
50

10
0

15
0

F
re

qu
en

cy

0 200 400 600 800
SnHat6



 

62 

4.4 ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของเครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
เคลื่อนที ่

4.4.1  การค านวณค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ  

ในการค านวณค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ จะตอ้งทราบจ านวนผูใ้ช ้3G ทั้งหมด โดยการ
ค านวณจากผูว้จิยั ท าใหท้ราบจ านวนผูใ้ช ้3G ทั้งหมดเท่ากบั 24,790,000 คน  

การหาค่าความยินดีที่จะจ่ายของผูใ้ช้ 3G ในด้านเครือข่ายสังคมออนไลน์จะตอ้งทราบ
ค่าเฉล่ีย และค่ามธัยฐานของความยนิดีที่จะจ่ายของผูใ้ช ้3G  1 คนในแต่ละเดือน ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
221.41 บาทและค่ามัธยฐานเท่ากับ 204.44 บาท และสามารถค านวณหาค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
โดยน าค่าเฉล่ียและค่ามธัยฐานคูณกบัจ านวนผูใ้ช ้3G ทั้งหมด 24,790,000 คน จะไดค้่าผลกระทบทาง
เศรษฐกิจของผูใ้ช ้3G ทั้งหมดในแต่ละเดือน เป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 5,488,753,900 บาทและค่ามธัยฐาน
เท่ากบั 5,068,067,600 บาท และหากค านวณค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจของผูใ้ช ้3G  ทั้งหมดในแต่ละ
ปี จะไดค้่าเฉล่ียเท่ากบั 65,865,046,800 บาท และค่ามธัยฐานเท่ากบั 60,816,811,200 บาท ดงัแสดงใน
ตารางที่ 4.19 ดงัน้ี 

ตารางที่ 4.19 แสดงค่าเฉล่ียและค่ามธัยฐานของความยนิดีที่จะจ่ายของผูใ้ช ้3G ในดา้นเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ 

ผู้ใช้ 3G       
ในด้านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

ประเมินผลกระทบเศรษฐกิจ 

ค่าเฉลี่ย 
ของความยินดทีี่จะจ่าย

(บาท) 

ค่ามัธยฐาน 
ของความยินดทีี่จะจ่าย

(บาท) 
ผูใ้ช ้3G  1 คนในแต่ละเดือน 221.41 204.44 
ผูใ้ช ้3G  ทั้งหมดในแต่ละเดือน 5,488,753,900 5,068,067,600 
ผูใ้ช ้3G  ทั้งหมดในแต่ละปี 65,865,046,800 60,816,811,200 

หมายเหตุ: เหตุผลท่ีใชค่้าเฉล่ีย เพราะเม่ือน าไปคูณกบัจ านวนคนจะเป็นมลูค่ารวมของทั้งประเทศ 
ซ่ึงจะค านวณลกัษณะเดียวกนัน้ีกบัค่ามธัยฐานไม่ได ้
ท่ีมา: ค านวณโดยผูว้ิจยั 

ความยินดีที่จะจ่ายส่วนเพิ่ม (Marginal wiliness-to-pay) เพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่าน
โครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนที่ ที่ระดบัความเร็ว 4G ต่อเดือน เฉพาะดา้นเครือข่ายสงัคมออนไลน์ (social 
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network) ได้แสดงค่าเฉล่ีย (mean) เท่ากับ 253.32 บาท และมีค่ามัธยฐาน (median) เท่ากับ 200 บาท 
ดงัแสดงตามตารางที่ 4.20 และแผนภาพฮิสโตแกรม (histogram) ที่ 4.2 ดงัน้ี 

ตารางที่ 4.20 แสดงค่าเฉล่ียของความยนิดีที่จะจ่ายส่วนเพิ่ม (Marginal wiliness-to-pay) เพื่อใช้งาน
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโครงข่ายโทรศพัท์เคล่ือนที่ ที่ระดับความเร็ว 4G ต่อเดือน เฉพาะดา้น
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ (social network) 

marg4gsn 
 Percentiles Smallest   

1% 0 0   
5% 0 0   
10% 0 0 Oba 822 
25% 100 0 Sum of Wgt. 822 
50% 200  Mean 253.3248 

  Largest Std . Dev . 223.57 
75% 400 1500   
90% 500 1500 Variance 49,983.56 
95% 500 2000 Skewness 2.367024 
99% 1000 2000 Kurtosis 14.7358 

ท่ีมา : ค านวณโดยผูว้ิจยั 
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ภาพที่ 4.2 แผนภาพฮิสโตแกรม (histogram) แสดงค่าความยนิดีที่จะจ่ายส่วนเพิ่ม (Marginal wiliness-
to-pay) เพื่อใชง้านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนที่ ที่ระดบัความเร็ว 4G ต่อ
เดือน เฉพาะดา้นเครือข่ายสงัคมออนไลน์ (social network)  

นอกจากน้ียงัพบผลกระทบทางออ้มของผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ผา่นทางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคล่ือนที่ในอีกหลากหลายดา้นที่ไม่สามารถประเมินมูลค่า
ออกมาได ้แบ่งออกไดเ้ป็นดงัน้ี 

4.4.2  ผลกระทบทางเศรษฐกิจของเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ประเมนิมูลค่าไม่ได้ผลกระทบ
ทางบวก 

1 เป็นส่ือกลางในการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความคดิเห็น 

สังคมออนไลน์ในปัจจุบนัเป็นส่ือกลางที่ช่วยส่งเสริมให้ชีวิตประจ าวนัของมนุษย ์มี
ความสะดวกสบายในการติดต่อส่ือสาร หรือแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารของคนในสงัคมโดยใชเ้วลาที่
รวดเร็ว และทนัต่อเหตุการณ์โลกปัจจุบนั เป็นเหมือนกบัคลงัขอ้มูลความรู้ขนาดยอ่มเพราะสามารถ
น าเสนอ แสดงความคิดเห็น และแลกเปล่ียนความรู้ หรือตั้งค  าถามในเร่ืองต่างๆ เพื่อให้บุคคลอ่ืนที่
สนใจหรือมีค  าตอบไดช่้วยกนัตอบ มีการต่อยอดทางความคิด กนัอยา่งต่อเน่ือง เกิดการแลกเปล่ียนทั้ง
ทางดา้นทศันคติ ความรู้ และวฒันธรรมต่างๆ ท าให้เกิดความรู้ใหม่ๆ และนวตักรรมใหม่ๆ เกิดขึ้น ท า
ให้มนุษยรั์บรู้ขอ้มูลข่าวสารไดม้ากขึ้นกวา่เดิม สามารถติดต่อส่ือสารไดใ้นขณะเดินทางไปยงัที่ต่างๆ 
โดยใชโ้ทรศพัท์เคล่ือนที่ ส่งผลให้มนุษยมี์ชีวิตความเป็นอยูดี่ขึ้น นอกจากน้ียงัช่วยเพิ่มช่องทางให้

0
5

0
1

0
0

1
5

0
2

0
0

F
re

q
u

e
n

c
y

0 500 1000 1500 2000
marg4gsn



 

65 

สมาชิกในองคก์รสามารถติดต่อส่ือสารและเผยแพร่ขอ้มูลไดส้ะดวกยิง่ขึ้นเกิดการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น   ความรู้  และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน   ซ่ึงท าให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างานได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้ นสังคมออนไลน์จึงถูกน ามาใช้ในการเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ข้อมูล
ข่าวสารทั้งภาคประชาชน ภาครัฐบาล และภาคเอกชน  โดยประชาชนไม่ตอ้งรอรับขอ้มูลข่าวสารจาก
ส่ือหลกัอยา่งเช่นโทรทศัน์และวทิย ุซ่ึงอาจจะใหข้อ้มูลข่าวสารที่ล่าชา้ไม่เร็วทนัใจ  

2 พัฒนาความสัมพันธ์ 

ช่วยท าให้เกิดการพฒันาความสัมพนัธร์ะหวา่งบุคคลผ่านช่องทางใหม่ ซ่ึงส่วนใหญ่จะ
เร่ิมพฒันามาจากความสัมพนัธ์ที่ยงัไม่รู้จกักนัมาก่อน จนพฒันากลายมาเป็นเพื่อนกนัในเวลาต่อมา 
หรืออาจเป็นช่องทางที่ช่วยท าให้ได้เจอเพื่อนเก่าที่ไม่ไดเ้จอกนัมานาน เป็นเสมือนเครือข่ายกระชับ
มิตร สร้างความสัมพนัธ์ที่ดีจากเพื่อนสู่เพื่อนโดยยอ่โลกให้เล็กลง โดยมีการแบ่งปันเร่ืองราว ความรู้ 
แง่คิด ประสบการณ์ ท าให้เราเรียนรู้เร่ืองราวชีวิตของผูอ่ื้น สามารถน าส่ิงที่ไดรั้บมาปรับใช้ได ้การ
เรียนรู้รวมกันท าไดโ้ดยสร้างกลุ่ม  เพื่อการเรียนรู้เร่ืองที่สนใจร่วมกัน ท าให้สังคมโลกมีสภาพไร้
พรมแดน มีการเรียนรู้วฒันธรรมซ่ึงกนัและกนั เกิดความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัไดดี้ ท าให้ลดปัญหาใน
เร่ืองความขดัแยง้ เกิดความอิสระในการมีเพือ่นที่มาจากต่างประเทศมากขึ้น โดยที่ไม่ตอ้งเดินทางไป
ต่างประเทศเพือ่มาพบกนั ก็สามารถเจอกนัไดผ้า่นทางสงัคมออนไลน์  อีกทั้งท  าให้เกิดความอิสระใน
การมีเพือ่นทั้งในประเทศและต่างประเทศไดม้ากขึ้น  

3 ส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านการศึกษา 

สังคมออนไลน์สามารถน าไปใช้เป็นส่ือประกอบการเรียนการสอน  โดยผูส้อนอาจ
สร้างกลุ่มในการเผยแพร่ผลงานของผูเ้รียน จากนั้นแบ่งปันใหเ้พือ่นสามารถเขา้ไปดูผลงานของผูเ้รียน
แต่ละกลุ่ม โดยการน าเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ เช่นเน้ือหา บทความ ส่ือมลัติมีเดีย ฯลฯ ท าใหเ้กิด
ความน่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ เรียนรู้ไดต้ลอดเวลา ในขณะเดียวกนัผูส้อนสามารถน าเสนอเน้ือหาใหม่ๆ ได้
อยา่งต่อเน่ืองและผูเ้รียนสามารถติดตามไดอ้ยา่งต่อเน่ืองเช่นกนั ท าให้เกิดการกระตุน้ให้เกิดการศึกษา
คน้ควา้ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน ผ่านการพูดคุย แสดงความคิดเห็น  การสอบถาม การให้
ค  าแนะน าและค าปรึกษา การตั้งประเด็นแลกเปล่ียน ขอ้สงสัยต่างๆ ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
สามารถท าไดอ้ยา่งทนัท่วงที ผูส้อนและผูเ้รียนเกิดการสร้างความสมัพนัธ์ภายในระบบเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ มีการพฒันาความสมัพนัธใ์นสงัคมทิศทางที่ใกลชิ้ดกนัยิง่ขึ้น นอกจากน้ีผูเ้รียนสามารถเรียก
คน้ขอ้มูลข่าวสารผ่านทางเครือข่าย หรือเรียนจากที่ห่างไกลได ้โดยไม่ตอ้งเสียเวลาและค่าใชจ่้ายใน
การเดินทาง ปัจจุบนัมีแอพพลิเคชัน่ (Applications) เพื่อการศึกษาจ านวนมากที่จะช่วยอ านวยความ
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สะดวกใหแ้ก่ผูส้อนในการเตรียมเน้ือหาการสอนและแลกเปล่ียนประสบการณ์ใหม่ๆ รวมทั้งสามารถ
แบ่งปันเร่ืองราวที่เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียนโดยลักษณะการน าเสนอขอ้มูล เป็น
เคร่ืองมือส าหรับผูส้อนในการกระตุน้ผูเ้รียนไดเ้ป็นอย่างดี การแลกเปล่ียนเรียนรู้ที่กวา้งขวาง และ
ผูเ้รียนสามารถใชเ้ป็นแหล่งสืบคน้ ข่าวสาร ขอ้มูลที่มีจ  านวนมากและแพร่กระจายอยูท่ ัว่โลก รวมทั้ง
ใชใ้นการคน้หารายงานวจิยัที่มีผูเ้คยท าไวแ้ลว้และที่เก็บไวใ้นหอ้งสมุดต่างๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

4   ช่วยส่งเสริมสุขภาพการรักษาทางการแพทย์ 

ในปัจจุบนัโรงพยาบาลหลายแห่งไดเ้ห็นความส าคญัของสงัคมออนไลน์มากขึ้นมีการ
น าอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกลเขา้มาช่วยในการวินิจฉัยโรค การผ่าตดั และการเรียนการสอนทาง
การแพทย ์ช่วยให้เพิ่มการขยายขีดความสามารถทางการแพทยไ์ด้อยา่งมาก พร้อมทั้งอ านวยความ
สะดวกในการใหค้  าปรึกษาทางการแพทย ์เช่น กรณีคนไขท้ี่อยูใ่นถ่ินทุรกนัดารและขาดแคลนแพทย์
เฉพาะทาง โดยแพทยผ์ูท้  าการรักษาสามารถส่งค าถามมาปรึกษากับแพทยผ์ูช้  านาญในโรงพยาบาล
ใหญ่ ๆ ที่อยูห่่างไกลออกไปเก่ียวกบัการรักษาและการวินิจฉัยโรค หรือค าแนะน าเก่ียวกบัการผ่าตดั
เพือ่การรักษาที่ถูกตอ้งรวมทั้งสามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลทางการแพทยไ์ดเ้ช่น แฟ้มประวติัคนไข ้ฟิล์ม
ภาพเอ็กซเรย์ ถ่ายทอดภาพการผ่าตัด  (Live Surgery) ซ่ึงสามารถลดระยะเวลาและเพิ่มความ
สะดวกสบายใหก้บัคนไขใ้น การติดต่อกบัแพทยโ์ดยไม่จ าเป็นตอ้งเคล่ือนยา้ยผูป่้วย ช่วยลดความเส่ียง
จากอุบตัิเหตุที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางได้ซ่ึงช่วยให้การรักษาพยาบาลมีประสิทธิภาพและ
รวดเร็วมากขึ้น  

5  ใช้เป็นเคร่ืองมือในการแสดงตัวตน 

สงัคมออนไลน์ถูกใชเ้ป็นส่ือในการน าเสนอผลงานของตวัเอง ซ่ึงมาจากความสมคัรใจ
ที่ตอ้งการเปิดเผยขอ้มูลต่างๆให้บุคคลอ่ืนรับรู้รวมทั้งเป็นการแสดงฐานะตวัตนที่แทจ้ริงเพื่อเป็นการ
สร้างความสัมพนัธ์และเป็นการพฒันาให้ยิง่ขึ้นไป นอกจากน้ียงัใชเ้ป็นส่ือในการแสดงออกไดอ้ยา่ง
เสรีไร้ขีดจ ากดัสามารถระบายความตอ้งการของตนเอง ชดเชยหรือทดแทนพฤติกรรมการแสดงออก
ของบุคคลในกรณีที่บุคคลนั้นไม่กลา้แสดงออก  ซ่ึงกล่าวไดว้า่การที่บุคคลใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน์
สามารถแสดงความรู้สึกและขอ้มูลส่วนตวัรวมทั้งใชเ้ป็นเวทีแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆออก
สู่สาธารณะไดม้ากขึ้น 
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6 ช่วยท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนในด้านทัศนคติ 

เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อผูใ้ชบ้ริการในดา้นการปรับเปล่ียน
ทศันคติ เน่ืองจากผูท้ี่ใชบ้ริการเครือข่ายสังคมออนไลน์จะมีการรับรู้ แลกเปล่ียนขอ้มูลความรู้ มีการ
ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดเห็นที่แตกต่าง ก่อให้เกิดทศันคติในด้านต่างๆ ที่เปล่ียนแปลงไปและมี
มุมมองที่หลากหลายมากขึ้น เน่ืองจากการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารที่ทนัสมยัทนัเหตุการณ์อยา่งรวดเร็วอยู่
เสมอ ถึงแมจ้ะไม่ไดส่้งผลโดยตรงกบัผูใ้ชใ้นทนัที แต่จะเป็นเคร่ืองมือที่จะช่วยปรับเปล่ียนพฤติกรรม
และทศันคติในดา้นต่างๆของผูใ้ชใ้นอนาคต ซ่ึงจะตรงกนัขา้มกบัผูท้ี่ไม่ไดใ้ชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
มกัจะปฏิเสธขอ้มูลใหม่ๆ หรือปฏิเสธมุมมองที่มีความแตกต่างไปจากเดิม 

7 ท าให้ประเทศเกิดการพัฒนา และส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย 

สงัคมออนไลน์ไดถู้กน ามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือช่วยในการพฒันาชุมชนรวมไปถึงการสร้าง
พลงัทางสังคมที่มากขึ้น โดยจะเห็นไดจ้ากเม่ือใดที่เกิดปัญหาทางสงัคมขึ้น ก็จะมีกลุ่มคนจ านวนมาก
เขา้มาวพิากษว์จิารณ์ แสดงความคิดเห็น หาทางออกใหก้บัปัญหาต่างๆ ซ่ึงการรวมกลุ่มทางสังคมน้ีท า
ให้เกิดพลังในการขบัเคล่ือนและปรับปรุงประเทศต่อไป และนอกจากน้ียงัเป็นช่องทางให้พวก
นกัการเมืองไดน้ าส่ือสงัคมออนไลน์มาใชเ้พือ่การหาเสียง รวมทั้งสร้างกระแสความนิยมทางการเมือง
ให้กับบุคคลหรือสังคมออนไลน์มาวิพากษ์วิจารณ์คู่แข่งทางการเมืองฝ่ายตรงขา้ม รวมไปถึงการ
แลกเปล่ียนความเห็นทางการเมือง อภิปรายประเด็นทางการเมือง มีการถ่ายทอดข่าวสารกิจกรรม
การเมืองต่างๆ ระหว่างสมาชิกในเครือข่ายสังคมออนไลน์และอาจมุ่งส่ือข้อมูลข่าวสารไปยงั
ส่ือมวลชนกลุ่มต่างๆ บนสงัคมออนไลน์เพือ่จูงใจใหส่ื้อมวลชนน าเสนอขอ้มูลข่าวสารใหก้บักลุ่มทาง
การเมืองหรือพรรคการเมืองของตน ซ่ึงปัจจุบนัในแต่ละการเลือกตั้งไดมี้การน าคอมพวิเตอร์มาใชร้วม
ผลคะแนน ท าให้ทราบผลการนบัคะแนนไดอ้ยา่งรวดเร็วแม่นย  า โดยสังคมออนไลน์ไดน้ ามาใชเ้พื่อ
กระจายข่าวสารในการแจง้ผลท าให้ผูท้ี่ติดตามผลการการเลือกตั้งได้รับทราบกันอย่างรวดเร็วและ
ทัว่ถึง ท าใหป้ระชาชนไดเ้ห็นความส าคญัของระบบประชาธิปไตยมากขึ้น 

 ผลกระทบทางลบ 

 1  ความเป็นส่วนตัวลดลง  

 เน่ืองจากเครือข่ายสังคมออนไลน์ในปัจจุบนัมีความสะดวกรวดเร็วต่อการใชง้าน ผูใ้ช้
สามารถใช้บริการผ่านโทรศพัท์เคล่ือนที่เพื่อส่งขอ้ความ รูปภาพ หรือสนทนาแลกเปล่ียนความรู้
ระหว่างกนัไดทุ้กที่ทุกเวลา โดยขอ้มูลที่ส่งนั้นจะเป็นขอ้มูลสาธารณะที่ทุกคนสามารถเขา้ไปดู หรือ
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แลกเปล่ียนความคิดเห็นได้และไม่มีระยะเวลาที่ก  าหนด นอกจากน้ีเว็บไซด์บางเวบ็ไซด์อาจมีการ
เปิดเผยขอ้มูลส่วนตวัมากเกินไป หากผูใ้ชบ้ริการไม่ระมดัระวงัในการกรอกขอ้มูลอาจถูกผูไ้ม่หวงัดี
น ามาใชใ้นทางเสียหาย หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลได ้ส่งผลใหค้วามเป็นส่วนตวัอาจลดลงและจะถูก
คุกคามได ้ดงันั้นตวัผูใ้ชง้านเครือข่ายสังคมออนไลน์จึงควรตระหนักว่าขอ้มูลที่น าไปโพสตไ์ว ้หรือ
ขอ้ความต่างๆในเครือข่ายสงัคมออนไลน์จะตอ้งเป็นขอ้มูลที่สามารถเปิดเผยได ้ไม่สร้างความเสียหาย
ใหก้บัผูอ่ื้น หรือสร้างความแตกแยกในสงัคม 

2 การโจรกรรมเอกลักษณ์บุคคล และละเมิดลิขสิทธ์ิ 

 การโจรกรรมเอกลักษณ์บุคคลไดก้ลายเป็นปัญหาในสังคมไทยและประเทศอ่ืนๆทัว่
โลก เน่ืองจากเครือข่ายสังคมออนไลน์แสดงออกของตวัตนรวมถึงขอ้มูลในเร่ืองส่วนตวัมีการแสดง
ทั้งช่ือ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ความสนใจส่วนตวั อีเมลล์ รายช่ือเพื่อนสนิท รวมทั้งแสดง
สถานะความสมัพนัธก์บัคนรัก ที่เอ้ือใหเ้กิดการโจรกรรมเอกลกัษณ์หรือขอ้มูลส่วนบุคคลไดอ้ยา่งง่าย
ดว้ยการแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวั ซ่ึงยิง่มีขอ้มูลส่วนตวัเหล่าน้ีแสดงอยูบ่นเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสงัคมออนไลน์
มากเท่าไหร่ก็จะยิง่ช่วยให้ผูร้้ายสามารถลอกเลียนเอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์ของเราเพื่อไปแอบอา้งใน
การก่ออาชญากรรมไดง่้ายขึ้น นอกจากน้ีอาจส่งผลใหมี้การถูกละเมิดความเป็นส่วนตวั การโจรกรรม
ขอ้มูลหรือรูปภาพซ่ึงเป็นช่องทางในการถูกละเมิดลิขสิทธ์ิ เกิดการขโมยผลงาน หรือถูกแอบอ้าง 
เพราะบริการของเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นส่ือในการเผยแพร่ผลงาน รูปภาพต่างๆ ของผูใ้ช้ให้
บุคคลอ่ืนไดดู้และแสดงความคิดเห็น นอกจากน้ียงัเป็นอีกสาเหตุหน่ึงที่ท  าใหมี้การเติบโตอยา่งรวดเร็ว
ของจ านวนสมาชิกบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ซ่ึงมีทั้งในกรณีของการแอบอา้งในทางที่ไม่ดีเพือ่ขดูรีด
ทรัพยสิ์น ไปจนถึงการล่อลวงไปมีสมัพนัธเ์ชิงชูส้าว ดงันั้นผูท้ี่ใชง้านเครือข่ายสงัคมออนไลน์ที่ไม่ได้
ระมดัระวงัการตั้งค่าความเป็นส่วนตวัอาจเผลอส่งขอ้ความส่วนตวัหรือขอ้ความลบัไปให้สาธารณชน
ทั่วทุกมุมโลกก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์นและช่ือเสียงของผูใ้ช้งานบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ 

3 ความสัมพันธ์เส่ือมถอย 

ในปัจจุบนัเรามีเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นเคร่ืองมือที่ใชเ้ช่ือมความสัมพนัธ์ของเรา
กับคนสนิทไวไ้ม่ให้หลุดหายจากกัน สามารถติดต่อส่ือสารกันได้โดยไม่ตอ้งเห็นตัว ไม่ได้มีการ
ติดต่อส่ือสารแบบเผชิญหน้ากันอยา่งแทจ้ริง เป็นความสัมพนัธ์แบบฉาบฉวย ท าให้ความสัมพนัธ์
ห่างไกลกนัมากขึ้น เพราะวิธีการส่ือสารกบัคนรู้จกัและคนแปลกหน้าผ่านสังคมออนไลน์ ถึงแม้จะ
ช่วยท าให้เรากับคนที่ไม่สนิทรู้จกักนัไดง่้ายขึ้น แต่ก็ท  าให้เราห่างไกลจากคนที่เราสนิทมากขึ้นดว้ย 
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นอกจากน้ีขอ้มูลส่วนตวัที่อยูใ่นสงัคมออนไลน์ ก็รับรองไม่ไดว้า่เป็นขอ้มูลที่ถูกตอ้งหรือไม่ ท าใหถู้ก
มองว่าเป็นสังคมแห่งความหลอกลวงและไม่จริงใจยิ่งท  าให้มีปฏิสัมพันธ์กันแค่เพียงผิว มนุษย
สมัพนัธ์ของบุคคลจะน้อยลง เน่ืองดว้ยความเป็นเครือข่ายสงัคม จึงท าใหส้มาชิกส่วนใหญ่คิดว่าเพียง
แค่เป็นสมาชิกในเครือข่ายก็เหมือนกบัเป็นการเขา้สังคมแลว้ และนอกจากน้ีลกัษณะการส่ือสารผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของวยัรุ่นในปัจจุบนัไดใ้ห้ความสนใจกับบุคคลอ่ืนที่อยูใ่นสังคมออนไลน์
มากกว่าคนในครอบครัว ส่งผลให้มีแนวโน้มการหลีกเล่ียงความสัมพนัธก์บัคนในครอบครัว  ซ่ึงเป็น
ปัญหาใหเ้กิดช่องวา่งระหวา่งคนในครอบครัว ความรักและความผกูพนัลดนอ้ยลง 

4 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง 

เน่ืองจากผูใ้ช้งานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์สามารถกระจายข่าวสารได้ง่ายและ
รวดเร็วท าให้ผูใ้ช้บางคนเม่ือได้รับขอ้มูลข่าวสารท าการส่งต่อทนัทีโดยไม่ไดพ้ิจารณาถึงแหล่งข่าว
หรือความน่าเช่ือถือของข่าวสารนั้นๆ ท าใหเ้กิดการแพร่วฒันธรรมและกระจายข่าวสารที่ไม่เหมาะสม
อยา่งรวดเร็ว นอกจากน้ียงัมีบางคนพยายามกุข่าวลือและสร้างกระแสต่างๆ โดยการแสดงรูปที่มีการ
ตดัต่อและขอ้ความที่เกินจริงหรือไม่ชัดเจนในรายละเอียด ซ่ึงก่อให้เกิดความสับสนและความต่ืน
ตระหนกต่อผูไ้ดรั้บขอ้มูลข่าวสาร อาจเน่ืองมาจากความสนุกคึกคะนองหรือการหวงัผลประโยชน์ทาง
ธุรกิจ ซ่ึงเม่ือมีการตรวจสอบหาขอ้เท็จจริงและจากแหล่งข่าวที่เช่ือถือได ้ก็พบวา่ไม่มีเหตุการณ์ตามที่
กล่าวอ้าง แสดงให้เห็นว่าผูใ้ช้งานส่ือสังคมออนไลน์บางคนยงัขาดความรับผิดชอบต่อสังคม อาจ
ส่งผลต่อความเส่ือมเสียใหก้บับุคคลอ่ืนหรือสร้างความแตกแยกในสงัคม 

5 การแสดงออกพฤติกรรมด้านลบ 

 ส่ือสังคมออนไลน์เป็นเคร่ืองมือที่ช่วยให้ผูใ้ช้งานสามารถแสดงตวัตน ขอ้มูล หรือ
ผลงานของตนเองอยา่งอิสระ จึงส่งผลให้ผูใ้ชบ้างคนเปิดเผยพฤติกรรมทางดา้นลบที่ตวัเองอยากท า 
แต่ไม่สามารถท าไดใ้นโลกของความเป็นจริงโดยมกัใชข้อ้ความในการดูหม่ิน ถากถาง รวมทั้งเป็นที่
ระบายความแคน้หรือกลั่นแกล้งผูอ่ื้นโดยการโพสต์ขอ้ความว่าร้ายผูอ่ื้นหรือขอ้มูลในดา้นที่ไม่พึง
ประสงคข์องคนที่ถูกกล่าวถึง ไม่ว่าจะดว้ยความนึกสนุกหรือเพื่อตอ้งการให้ผูท้ี่ถูกกลว่าวอา้งไดรั้บ
ความเลวร้าย ถึงแมว้่าจะท าให้ผูโ้พสตข์อ้ความไดรั้บความสนุกสะใจในช่วงเวลาหน่ึง แต่ก็อาจท าให้
เกิดผลเสียตามมา ท าใหใ้นหลายๆ คร้ังสงัคมเครือข่ายออนไลน์ กลายเป็นแหล่งรวมของกลุ่มคนที่เป็น
ปัญหาทางสงัคม 
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 6 ก่อให้เกิดอาชญากรรม 

ในปัจจุบนัมีพวกมิจฉาชีพ หรือผูไ้ม่หวงัดีไดใ้ชส่ื้อสังคมออนไลน์เป็นตวัช่วยในการ
คุกคามหรือรังแกเหยือ่ผูเ้คราะห์ร้าย แมว้า่การคุกคามกนับนโลกออนไลน์จะไม่ใช่การท าร้ายร่างกาย
หรือท าไดรั้บบาดเจ็บโดยตรง แต่เป็นการท าร้ายทางดา้นจิตใจและความรู้สึก เช่นการส่งขอ้ความว่า
ร้ายหรือข่มขู่  การน าเอาภาพไม่ดี แอบถ่าย หรือน าวดีิโอคลิปไปเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต ก็สามารถ
สร้างผลกระทบทางดา้นจิตใจและสังคมต่อผูท้ี่ถูกคุกคาม เกิดอาการหวาดระแวง ซึมเศร้า หดหู่ อาจ
รุนแรงถึงขึ้นฆ่าตวัตายในที่สุดการคุกคามผา่นส่ือออนไลน์ไดมี้การเพิม่จ  านวนไดอ้ยา่งรวดเร็วเพราะ
ท าไดง่้ายทุกที่ ทุกเวลา โดยส่วนใหญ่พบว่าปัญหาน้ีมกัเกิดขึ้นกบัเด็ก และผูห้ญิงที่ไม่มีทางสู้ อาจถูก
ล่อลวงจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ โดยไปหลงเช่ือขอ้ความที่อยูใ่นเครือข่ายนั้น และโดนหลอกลวงออก
นอกบา้นหรือการนัดเจอกันเพื่อจุดประสงคร้์าย เช่น ถูกหลอกไปข่มขืน ท าร้ายร่างกาย หรือท าให้
เสียชีวิตดงันั้นผูใ้ชง้านควรใชว้ิจารณญาณในการไตร่ตรองให้ดี เพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อและโดน
หลอกลวงผา่นสงัคมเครือข่ายออนไลน์  

 

7 เป็นช่องทางเผยแพร่ส่ือลามก อนาจาร 

ส่ือลามกบนสังคมออนไลน์เป็นส่ือที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยอยา่งไม่
รู้ตวั ส าหรับพฤติกรรมการเปิดรับส่ือลามกบนสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่มาจากความอยากรู้อยากเห็น
ของเด็กเอง และอาจมาจากเพื่อนที่มีส่วนกระตุ้นในการเปิดรับส่ือลามกบนอินเทอร์เน็ต รวมถึง
เวบ็ไซต์ลามก การติดต่อส่ือสารในสังคมออนไลน์ การสนทนาแลกเปล่ียนประสบการณ์ออนไลน์ 
การดาวน์โหลดคลิป การ์ตูนและภาพลามกต่างๆ ซ่ึงเด็กและเยาวชนเป็นวยัที่มีความตอ้งการและมี
ความสนใจในเร่ืองเพศตามพฒันาการในการเรียนรู้แต่เน่ืองจากเป็นวยัที่มีอายนุ้อยจึงเส่ียงต่อการถูก
ล่อลวงและใชอิ้นเทอร์เน็ตที่ไม่เหมาะสม ท าให้พบกบัประสบการณ์หรือเกิดทศันคติและพฤติกรรม
ทางเพศในทางที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้ งส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบตามส่ือที่ได้พบเห็น 
นอกจากน้ีส่ิงที่มองขา้มไม่ไดก้็คือพฤติกรรมการมีเพศสมัพนัธ์ของวยัรุ่น ส่วนใหญ่วยัรุ่นหรือเยาวชน
ไทยก าลงัตกอยูใ่นภาวะปัญหาของการมีเพศสัมพนัธก่์อนวยัอนัควร การท าแทง้ การอยูด่ว้ยกนัก่อน
แต่งงาน หรือการเปล่ียนคู่นอน เน่ืองจากความเจริญกา้วหนา้ทางการส่ือสาร จึงไดมี้การติดต่อส่ือสาร
และรวมกลุ่มกนัผ่านสงัคมออนไลน์ ท  าใหมี้จ านวนเด็กวยัรุ่นขายบริการทางเพศผา่นอินเทอร์เน็ตมาก
ขึ้น นอกจากน้ีมีการโชวโ์ป๊เปลือยหรือมีเพศสัมพนัธ์ผ่านส่ืออินเทอร์เน็ต ซ่ึงเป็นปัจจยั ที่ท  าให้เด็ก
และเยาวชนเขา้ไปลองมีส่วนร่วมในรูปแบบพฤติกรรมดงักล่าวมากยิง่ขึ้นจนกลายเป็นปัญหาต่อสงัคม
ได ้
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8 ส่งผลกระทบต่อการเรียนและการท างาน 

ส่ือสังคมออนไลน์ถือว่าเป็นเคร่ืองมือที่มีประโยชน์ต่อการศึกษาเป็นอยา่งมากแต่ใน
ขณะเดียวกันหากผูใ้ช้น ามาใช้ในทางที่ไม่ถูกตอ้งก็อาจส่งผลเสียต่อผูใ้ช้ได้เช่นกัน เช่น การน าส่ือ
สงัคมออนไลน์มาใชง้านเพื่อความบนัเทิงมากกว่าการศึกษาคน้ควา้ ถา้ผูใ้ชง้านไม่มีการวางแผนหรือ
ใช้เวลาอยูก่บัเครือข่ายสังคมออนไลน์มากเกินไปอาจท าให้เสียเวลา เสียการเรียน หรืออาจท าให้ผล
การเรียนตกต ่าลงได ้ และหากผูใ้ชห้มกมุ่นกบัการเขา้ร่วมเครือข่ายสังคมออนไลน์มากเกินไปก็อาจ
ส่งผลเสียต่อสุขภาพ มีผลท าให้สายตาเสียได ้นอกจากน้ีส่ือสังคมออนไลน์ยงัไดมี้ผลกระทบต่อการ
ท างานของทั้งนายจา้ง และพนกังาน เช่นถา้หากพนกังานไม่รู้จกัควบคุมพฤติกรรมหรือแบ่งเวลาใน 
การใชง้านเครือข่ายสงัคมออนไลน์ไดก้็จะกลายเป็นส่ิงที่คอยรบกวนสมาธิของพนกังานในการท างาน 
ท าให้ประสิทธิภาพในการท างานลดลง รวมถึงการแสดงขอ้ความที่ไม่เหมาะสมลงในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์โดยจุดประสงคใ์ดๆก็ตามซ่ึงอาจส่งผลเสียต่อองคก์ร นายจา้ง และตวัพนักงานเอง สุดทา้ย
อาจตอ้งลงเอยดว้ยการถูกไล่ออก 

4.4.3  ผลกระทบทางเศรษฐกิจของเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ควรประเมินมูลค่า 

การสร้างรายได้ทางตรง 

1) ช่วยสร้างผลงานและรายไดใ้หแ้ก่ผูใ้ชง้าน เกิดการจา้งงานแบบใหม่ๆ ขึ้น 
2) การซ้ือขายสินคา้  

การสร้างรายได้ทางอ้อม 

1) ด้านการด าเนินธุรกิจหรือกิจกรรมขององค์กร เช่น การโฆษณาสินคา้ การสร้าง
ช่องทางการตลาด และ รวมทั้งการด าเนินงานด้านลูกคา้สัมพนัธ์ขององค์กร ผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์  

2) ใช้เป็นส่ือในการประชาสัมพนัธ์ หรือบริการลูกคา้ส าหรับบริษทัและองค์กรต่างๆ 
ช่วยสร้างความเช่ือมัน่ใหลู้กคา้ 

การลดต้นทุนทางตรง 

1) ดา้นการเผยแพร่ขอ้มูลส่วนบุคคล เคร่ืองมือส าหรับเครือข่ายสงัคมออนไลน์ประเภท
ต่างๆ  สามารถท าให้อินเทอร์เน็ตเผยแพร่ข้อมูลเร่ืองราว สารสนเทศต่างๆ  ของส่วนบุคคลได้
สะดวก โดยไม่มีค่าใชจ่้ายเช่น Google เป็นตน้ 
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2) เป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารใหมี้ประสิทธิภาพ 
3) ประหยดัค่าใชจ่้ายในการติดต่อส่ือสารกบัคนอ่ืนๆ สะดวกและ รวดเร็ว 
4) เป็นส่ือในการน าเสนอผลงานของตวัเอง เช่น งานเขียน รูปภาพ วดีีโอต่างๆ เพื่อให้

ผูอ่ื้นไดเ้ขา้มารับชมและแสดงความคิดเห็น โดยไม่มีค่าใชจ่้ายในการน าเสนอ 

การลดต้นทุนทางอ้อม 

1) ดา้นการเรียนการสอน สามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือหรือเป็นแหล่งเรียนรู้ ประกอบการ
จดัการเรียนการสอนได ้

2) ด้านการศึกษาค้นควา้วิจัย  การจัดการความรู้ใช้เพื่อรวบรวมและเผยแพร่องค์
ความรู้ ผลงานวจิยัในองคก์ร 

3) ดา้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน เพิ่มช่องทางสมาชิกในองคก์รให้สามารถ
ติดต่อส่ือสารและเผยแพร่ข้อมูลได้สะดวก ยิ่งขึ้นเกิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็น  ความรู้ และ
ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน ท าใหส้ามารถเพิม่ประสิทธิภาพในการท างานได ้

4) เป็นส่ือที่ใชใ้นการแบ่งปันขอ้มูล รูปภาพ ความรู้ใหก้บัผูอ่ื้น 
5) ระบบคมนาคมขนส่งมีความรวดเร็ว สามารถติดต่อส่ือสารไดใ้นขณะเดินทางไปยงั

ที่ต่างๆ 

4.4.4 ผลกระทบทางสังคมของเครือข่ายสังคมออนไลน์อาจจะประเมินมูลค่าออกมาได้ 

ผลกระทบทางบวก 

1) เป็นส่ือกลางในการติดต่อส่ือสารหรือแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่างๆ 
2) การแลกเปล่ียนขอ้มูล การส่ือสารกบักลุ่มคนรู้จกั 
3) ช่วยส่งเสริมเพิม่ความรู้ทางการศึกษาดว้ยการหาขอ้มูล 
4) เกิดเป็นการพฒันาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลช่องทางใหม่ซ่ึงส่วนใหญ่จะเร่ิม

พฒันามาตั้งแต่ยงัไม่รู้จกักนัมาก่อน จนพฒันากลายมาเป็นเพือ่นกนัในเวลาต่อมา 
5) สามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลความรู้ในส่ิงที่สนใจร่วมกนัได ้
6) ช่วยตอบสนองความต้องการความเพลิดเพลินด้านความบันเทิง  และความ

สนุกสนานเช่น วดีิโอ เพลง เกมออนไลน์ 
7) คลายเครียดไดส้ าหรับผูใ้ชท้ี่ตอ้งการหาเพือ่นคุยเล่นสนุกๆ 
8) เป็นส่ือในการน าเสนอผลงานของตวัเอง 
9) การแสดงออกไดอ้ยา่งเสรีไร้ขีดจ ากดั 
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10) การแสดงฐานะตวัตนที่แทจ้ริง 
11) เป็นเวทีแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ 
12) เป็นเครือข่ายกระชบัมิตร สร้างความสมัพนัธท์ี่ดี สร้างความสัมพนัธท์ี่ดีจากเพือ่นสู่

เพือ่นได ้
13) เป็นเคร่ืองมือช่วยในการพฒันาชุมชน   
14) เป็นคลังข้อมูลความรู้ขนาดย่อมเพราะสามารถเสนอและแสดงความคิดเห็น

แลกเปล่ียนความรู้ หรือตั้งค  าถามในเร่ืองต่างๆ เพือ่ใหบุ้คคลอ่ืนที่สนใจหรือมีค  าตอบไดช่้วยกนัตอบ 
15) การใช้เค รือข่ ายสังคมออนไลน์ เป็นประโยชน์ ต่อผู ้ใช้บ ริการในด้านการ

ปรับเปล่ียนทัศนคติ ถึงแม้จะไม่ได้ส่งผลโดยตรงกับผูใ้ช้ในทันที แต่จะเป็นเคร่ืองมือที่จะช่วย
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมและทศันคติในดา้นต่างๆของผูใ้ชใ้นอนาคตได ้

16) ช่วยยอ่โลกให้เล็กลง สังคมโลกมีสภาพไร้พรมแดน มีการเรียนรู้วฒันธรรมซ่ึงกนั
และกนัมากขึ้น เกิดความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัไดดี้ ท าใหล้ดปัญหาในเร่ืองความขดัแยง้ 

17) ท  าใหเ้กิดความอิสระในการมีเพือ่นที่มาจากต่างประเทศมากขึ้น  
18) ท  าให้เกิดการแลกเปล่ียนทั้งทางด้านทศันคติ ความรู้ และวฒันธรรมต่าง ๆ ท าให้

เกิดความรู้ใหม่ ๆ ขึ้นมา มีนวตักรรมใหม่ ๆ เกิดขึ้นมาจากการคุยกนัใน Web board  
19) มีการสร้างพลังทางสังคมที่มากขึ้ น โดยจะเห็นได้จากเม่ือใดก็ตามที่สังคมเกิด

ปัญหาขึ้น ก็จะมีการวิพากษว์จิารณ์ แสดงความคิดเห็น หาทางออกให้กบัปัญหาต่างๆ โดยมีคนเขา้มา
มีส่วนร่วมเป็นจ านวนมาก ซ่ึงการรวมกลุ่มทางสังคมน้ีขึ้นมาก็ทาให้เกิดพลังในการขบัเคล่ือนและ
ปรับปรุงประเทศต่อไป 

ผลกระทบทางลบ 

1) มีแนวโน้มหลีกเล่ียงความสัมพนัธ์กับคนในครอบครัว และจะให้ความสนใจกับ
บุคคลอ่ืนที่อยูใ่นสังคมออนไลน์มากกวา่ ซ่ึงมีผลท าให้เกิดช่องว่างระหวา่งคนในครอบครัว ความรัก
และความผกูพนัลดนอ้ยลง 

2) มีการแสดงออกซ่ึงตวัตนรวมถึงขอ้มูลในเร่ืองส่วนตวัอาจมีการถูกละเมิดความเป็น
ส่วนตวั การโจรกรรมขอ้มูลหรือรูปภาพ 

3) ปัญหาด้านการละเมิดลิขสิทธ์ิผลงาน และการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผูใ้ช้
อินเทอร์เน็ต /สมาชิกเครือข่าย  

4) ปัญหาดา้นการเผยแพร่ส่ือลามก อนาจาร และส่ิงผดิกฎหมาย 
5) ปัญหาขอ้มูลขยะลน้โลก Cyber Space 
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6) เป็นช่องทางที่สามารถวพิากษว์จิารณ์กระแสสงัคมในเร่ืองเชิงลบ  
7) ปัญหาเก่ียวกบัความปลอดภยัในการใชข้อ้มูลส่วนตวั เน่ืองจากเว็บไซด์ให้บริการ

บางแห่งอาจจะเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวัมาเกินไป หากผูใ้ชบ้ริการไม่ระมดัระวงัในการกรอกขอ้มูลอาจ
ถูกผูไ้ม่หวงัดีน ามาใชใ้นทางเสียหาย หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลได ้

8) เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นสังคมออนไลน์ที่กวา้ง หากผูใ้ชรู้้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือ
ขาดวิจารณญาณ อาจโดนหลอกลวงผ่านสังคมเครือข่ายออนไลน์ หรือการนัดเจอกนัเพือ่จุดประสงค์
ร้ายตามที่มกัจะเป็นข่าว 

9) เป็นช่องทางในการถูกละเมิดลิขสิทธ์ิ ขโมยผลงาน หรือถูกแอบอ้าง เพราะบริการ
ของเครือข่ายสงัคมออนไลน์เป็นส่ือในการเผยแพร่ผลงาน รูปภาพต่างๆ ของผูใ้ชใ้หบุ้คคลอ่ืนไดดู้และ
แสดงความคิดเห็น 

10) ขอ้มูลที่ตอ้งกรอกเพื่อสมคัรสมาชิกและแสดงบนเวบ็ไซตรู์ปแบบเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ยากแก่การตรวจสอบวา่จริงหรือไม่ ดงันั้นอาจเกิดปัญหาเก่ียวกบัเวบ็ไซตก์ าหนดอายสุมคัร
สมาชิก หรือการถูกหลอกโดยบุคคลที่ไม่มีตวัตนได ้

11) หากผูใ้ชห้มกมุ่นกบัการเขา้ร่วมเครือข่ายสังคมออนไลน์มากเกินไปอาจส่งผลเสีย
ต่อสุขภาพ อาจสายตาเสียได ้หรือบางคนอาจถึงกบัตาบอดได ้

12) ถา้ผูใ้ชเ้ล่นหรือใชเ้วลาอยูก่บัเครือข่ายสงัคมออนไลน์มากเกินไปอาจท าใหเ้สียการ
เรียนหรือผลการเรียนตกต ่าลงได ้

13) ท  าให้เสียเวลาถา้ผูใ้ชใ้ช้อย่างไร้ประโยชน์หากไม่มีการวางแผนหรือการควบคุม
โดยเฉพาะเด็กๆ ที่อาจใชใ้นการพดูคุยกบัคนที่ไม่รู้จกั ท  าใหเ้กิดการล่อลวงได ้

14) สร้างความเส่ือมเสียใหก้บับุคคลอ่ืนหรือสร้างความแตกแยกในสงัคม 
15) ท  าใหเ้กิดการแพร่วฒันธรรมและกระจายข่าวสารที่ไม่เหมาะสมอยา่งรวดเร็ว 
16) ความสมัพนัธข์องคนในสังคมเครือข่ายน้ี เป็นความสัมพนัธ์แบบฉาบฉวย ไม่ไดมี้

การติดต่อส่ือสารแบบเผชิญหน้ากนัอยา่งแทจ้ริง บางคนตอ้งการเพียงแค่เก็บจ านวนเพื่อนให้เยอะๆ   
เพือ่นที่อยูใ่นสงัคมน้ีจึงไม่ค่อยมีความส าคญัเท่าไรนกั  

17) ขอ้มูลส่วนตวัที่อยูใ่นสงัคมเครือข่าย ก็บอกไม่ไดว้่าเป็นขอ้มูลที่ถูกตอ้งหรือไม่ ท า
ใหถู้กมองวา่เป็นสงัคมแห่งความหลอกลวง และไม่จริงใจ การที่ไม่ตอ้งเห็นหนา้ในการส่ือสารกนั ท า
ใหใ้นหลาย ๆ คร้ังผูใ้ชเ้องก็ขาดสติ และศีลธรรม  

18) เปิดเผยพฤติกรรมทางดา้นลบที่ตวัเองอยากท า แต่ไม่ไดท้  าในโลกของความเป็น
จริงมาใชใ้นโลกของไซเบอร์ โดยมกัใชข้อ้ความในการดูหม่ิน ถากถาง หรือการโพสตรู์ปที่ค่อนขา้ง
อนาจารท าใหใ้นหลาย ๆ คร้ังสงัคมเครือข่าย กลายเป็นแหล่งรวมของกลุ่มคนที่เป็นปัญหาทางสงัคม  
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4.5  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านทาง
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคลื่อนที่ จากการศึกษาโดยท าการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ พบวา่ ผูใ้ชง้านดา้น
เครือข่ายสังคมออนไลน์ผา่นทางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคล่ือนมีขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพือ่การ
ปรับปรุงและพฒันาการใชง้านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านทางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคล่ือนที่แบ่ง
ออกเป็น 3 ดา้นคือ 1) ดา้นราคา โดยตอ้งการปรับลดค่าบริการให้ถูกลง จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.71 ไม่ต้องการเพิ่มค่าบริการ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 1.29  2) ด้านความเร็ว อินเทอร์เน็ตมี
ความเร็วสูงเป็นที่พอใจจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.17  ตอ้งการให้อินเทอร์เน็ตมีความเร็วมากขึ้น
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 1.06  ตอ้งการใหค้วามเร็วมีประสิทธิภาพ สม ่าเสมอ จ านวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.94  3) ด้านการให้บริการ ตอ้งการให้มีการใชง้านไดท้ัว่ถึง ทุกพื้นที่ จ  านวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.47 ตอ้งการใชง้านไดอ้ยา่งไม่จ ากดัความเร็วจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ  0.70  อ่ืนๆจ านวน 
9 คน คิดเป็นร้อยละ 1.06 จากผลการศึกษาสรุปไดว้่า ผูใ้ชง้านดา้นเครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านทาง
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคล่ือนที่ส่วนใหญ่ให้ความส าคญัในเร่ืองของราคาการให้บริการโดยไม่
ตอ้งการใหมี้การเพิม่ค่าบริการ รวมทั้งตอ้งการปรับลดค่าบริการใหถู้กลง ดงัแสดงในตารางที่ 4.21 

ตารางที่ 4.21 จ านวน และร้อยละของขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากผูต้อบแบบสอบถามปลายเปิด
ออนไลน์เก่ียวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านทางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคล่ือนที่ 
ตอ้งการใชง้านไดอ้ยา่งไม่จ ากดัความเร็ว  
 

ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ด้านราคา   

ตอ้งการปรับลดค่าบริการใหถู้กลง 10 1.17 

ไม่ตอ้งการเพิม่ค่าบริการ 11 1.29 

ความเร็ว   

อินเทอร์เน็ตมีความเร็วสูง 2 0.23 

ตอ้งการใหอิ้นเทอร์เน็ตมีความเร็วมากขึ้น 9 1.06 

ตอ้งการใหค้วามเร็วมีประสิทธิภาพ สม ่าเสมอ 8 0.94 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 
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ตารางที่ 4.21 จ านวน และร้อยละของขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากผูต้อบแบบสอบถามปลายเปิด
ออนไลน์เก่ียวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านทางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคล่ือนที่ 
ตอ้งการใชง้านไดอ้ยา่งไม่จ ากดัความเร็ว (ต่อ) 
 

ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะ จ านวน (คน) ร้อยละ 

การให้บริการ   

ตอ้งการใหมี้การใชง้านไดท้ัว่ถึง ทุกพื้นที่ 4 0.47 

ตอ้งการใชง้านไดอ้ยา่งไม่จ ากดัความเร็ว 6 0.70 

อ่ืนๆ 9 1.06 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 
 


