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บทท่ี 5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาเร่ืองผลกระทบทางเศรษฐกจิและสังคมของเครือขา่ยสังคมออนไลน์ผา่นทางอินเทอร์เ น็ต
ความเร็วสูงเคล่ือนท่ี โดยใชก้ารเกบ็รวบรวมข้อมูลเ ป็นแบบสอบถามออนไลน์จ านวน 848 ตัวอยา่ง 
ประ กอบด้วยข้อมูลในด้านปัจจัยส่วนบุคคล การใ ช ้บริการและ ความยินดีท่ีจะจ ่ายค ่าบริการ
อินเทอร์เน็ตความเ ร็วสูงในด้านเครือขา่ยสังคมออนไลน์  (Social Network) ผา่นทางอินเทอร์เ น็ต
ความเร็วสูงเคล่ือนท่ี ไดแ้ก ่คา่เฉล่ีย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และท าการวิเคราะห์โดยใช ้แบบจ าลอง 
Ordered probit with known thresholds โดยสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดงัน้ี 
 

5.1.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ ใช้งานด้านเครือข่ายสังคมออนไล น์ผ่านทาง
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคลื่อนที ่

ผูใ้ชง้านดา้นเครือขา่ยสังคมออนไลน์ผา่นทางอินเทอร์เน็ตความเ ร็วสูงเคล่ือนท่ี เ ป็นผู้ชาย
มากกวา่ผูห้ญิง จ านวน 431 คน คิดเป็นร้อยละ 50.9 มีอายุเฉล่ีย 30.39 ปี สถานภาพโสด จ านวน 531 
คน คิดเป็น   ร้อยละ 62.7 อาศยัอยูท่างภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 23.6 
ระดบัการศึกษา สว่นใหญอ่ยูใ่นระดบัปริญญาตรีจ านวน 454 คน คิดเป็นร้อยละ  53.6 ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษทัเอกชน จ านวน 358 คน คิดเป็นร้อยละ  42.3 มีรายได้เฉล่ียเ ดือนละ  25,978.05 บาท มี
รายไดค้รอบครัวเฉล่ียเดือนละ 73,868.65 บาท คา่ใชจ้า่ยในการใช ้งานโทรศัพท์มือถือเฉล่ียเ ดือนละ 
787.15 บาท ผูใ้ชง้านดา้นเครือขา่ยสังคมออนไลน์ผา่นทางอินเทอร์เน็ตความเ ร็วสูงเคล่ือนท่ีส่วนใหญ ่
สามารถเชื่อมตอ่เครือขา่ยเพื่อใชง้านอินเทอร์เน็ตผา่นโทรศัพท์มือถือได้  จ านวน 821 คน คิดเป็นร้อย
ละ 96.9 มกีารใช ้งานอินเทอร์เ น็ตผา่น  mobile devices อ่ืนๆ เชน่ แท็บเ ล็ต หรือ iPad โดยเชื่อมตอ่
อินเทอร์เน็ตผา่นโครงขา่ยโทรศพัท์เคล่ือนท่ี จ านวน 437 คน คิดเป็นร้อยละ  55.8 และมีการใช ้งาน
หรือ  เชื่ อมตอ่ เ ค รือข ่า ยอิน เ ทอร์ เ น็ตผ ่านทาง โทรศัพ ท์เ ค ล่ือน ท่ีมาก ท่ี สุดจ าน วน  641 คน                    
คิดเป็นร้อยละ 75.7 
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5.1.2 ผลการวิเคราะห์การใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านทางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
เคลื่อนที ่และความยินดีทีจ่ะจ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านทางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

เคลื่อนที ่
ผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคล่ือนท่ีสว่นใหญ ่มกีารใชง้านหรือการใช ้ประโยชน์ใน

ดา้นความบนัเทิง เชน่ การใช ้social network  การแชท ดูโทรทศัน์ วดีีโอ ฟังเพลง เลน่เกม อยูใ่นระดับ
มากท่ีจ านวน  469 คน คิดเป็นร้อยละ 55.90 มคีา่เฉล่ียเทา่กบั 3.41 ใช ้เวลาในการใช ้งานเฉล่ียวนัละ 
340.35 นาที สว่นใหญม่คีวามตอ้งการใชง้านท่ีระดับความเ ร็ว 4G (สูงสุด 100Mbps) จ านวน 415 คน 
คิดเป็นร้อยละ 49.52 มคีวามยินดีท่ีจะจา่ยคา่บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผา่นทางโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 
ท่ีความเร็วในระดบั 3G ในราคาเ ดือนละ 200-400 บาท จ านวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 31.9 และมี
ความยินดีท่ีจะจา่ยเพิ่มในการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผา่นทางโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ท่ีความเ ร็ว
ในระดบั 3G เป็นความเร็วในระดบั 4G  ในราคาเฉล่ียเดือนละ 299.94 บาท  
 

5.1.3 ผลการวิเคราะห์การใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้านเครือข่ายสังคมออนไล น์  
(Social Network) ผ่านทางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคลื่ อนที่และความยินดีที่จะจ่ายค่าบริการ

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้านเครือข่ายสังคมออนไล น์ (Social Network) ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงเคลื่อนที ่

ผูใ้ชง้านดา้นเครือขา่ยสังคมออนไลน์ผา่นทางอินเทอร์เน็ตความเ ร็วสูงเคล่ือนท่ีส่วนใหญ ่
ใชเ้วลาเฉล่ียตอ่วนัในการใชบ้ริการเครือขา่ยสังคมออนไลน์ประเภท Facebook มากท่ีสุด  โดยใช ้เวลา
เฉล่ียในการใช ้บริการ Facebook วนัละ 195 นาที ใช ้เวลาในการใช ้งานเครือขา่ยสังคมออนไลน์ 
(Social network) ผา่นทางโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเพื่อการแชท (chat) โดยเฉล่ียวนัละ  244.33 นาที มีจ านวน 
“เพื่อน” หรือ Contact อยู ่ในแอพพลิเคช ั่น Social network ท่ีใช ้งานมากท่ีสุดเฉล่ียประมาณ 848.63 
คน ผูใ้ชง้านดา้นเครือขา่ยสังคมออนไลน์ผา่นทางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคล่ือนท่ีส่วนใหญม่ีเพื่อนท่ี
รู้จกัในเครือขา่ยสังคมออนไลน์และพบเจอตัวจริงหรือมีปฏิสัมพันธ์แบบ face-to-face ในสัดส่วนท่ี
น้อยกวา่คร่ึงหน่ึง จ านวน 311 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 มกีารโพสต์รูปภาพบนเครือขา่ยสังคมออนไลน์ 
ผา่นทางโทรศพัท์เคล่ือนท่ี สัปดาห์ละประมาณ  10.58 คร้ัง  มีการโพสต์สถานะบนเครือขา่ยสังคม
ออนไลน์ ผา่นทางโทรศพัท์เคล่ือนท่ี สัปดาห์ละประมาณ 12.98 คร้ัง ใชเ้วลาดูส่ิงตา่งๆ ท่ีเพื่อนหรือคน
อ่ืนๆโพสต์ ในเครือขา่ยสังคมออนไลน์ผา่นทางโทรศพัท์เคล่ือนท่ีสัดส่วนปานกลาง จ านวน 430 คน 
คิดเป็นร้อยละ 51.8 มกีารใชง้านเครือขา่ยสังคมออนไลน์ผา่นทางโทรศัพท์เคล่ือนท่ีในด้านอ่ืน  เชน่ 
ดา้นการศึกษา  จ านวน 432 คน คิดเป็นร้อยละ 58.6 มีความยินดีท่ีจะจา่ยคา่บริการส าหรับใช ้งาน
เครือขา่ยสังคมออนไลน์หรือ Social network โดยเฉพาะผา่นทางโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ท่ีความเ ร็วใน
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ระดบั 3G ในราคาเดือนละ 400-600 บาท และมคีวามยินดีท่ีจะจา่ยเพิ่มในการใช ้บริการอินเทอร์เ น็ต
ความเ ร็วสูง ส าหรับใช ้ง านเค รือขา่ ยสังคมออนไลน์หรือ Social network โดยเฉพ าะ ผ ่านทาง
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีความเร็วในระดบั 3G เป็นความเ ร็วในระดับ 4G  ในราคาเฉล่ียเ ดือนละ 253.32 
บาท 
 
การหาค่าความยินดีทีจ่ะจ่าย เพือ่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้านเครือข่ายสังคมออนไล น์ 
(Social Network) ผ่านทางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคลื่อนที ่โดยวิธีการใช้แบบจ าลองทางเศรษฐมิติ 

การหาคา่ความยินดีท่ีจะจา่ย เพื่อใช ้บริการอินเทอร์เ น็ตความเ ร็วสูงด้านเครือขา่ยสังคมออนไลน์ 
(Social Network) ผา่นทางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคล่ือนท่ี  โดยวิธีการใช ้แบบจ าลองทางเศรษฐมิติ
โดยใ ช ้วิธี  Contingent valuation method (CVM) ด้วยแบบจ าลอง  Ordered probit with known 
thresholds  พบวา่ผูใ้ชง้านดา้นเครือขา่ยสังคมออนไลน์ผา่นทางอินเทอร์เน็ตความเ ร็วสูงเคล่ือนท่ี  1 คน
มคีวามยินดีท่ีจะจา่ยในการใชง้าน  3G  ในแตล่ะเดือนมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 221.41 บาทและมีคา่มธัยฐาน
เทา่กบั 204.44 บาท  เมื่อมีจ านวนผู้ใช ้ 3G ทั้งหมด 24,790,000 คน จะท าให้สามารถค านวณค ่า
ผลกระทบทางเศรษฐกจิของผูใ้ช ้3G ทั้งหมดในแตล่ะเ ดือน เ ป็นคา่เฉล่ียเทา่กบั 5,488,753,900 บาท
และคา่มธัยฐานเทา่กบั 5,068,067,600 บาท และหากค านวณคา่ผลกระทบทางเศรษฐกิจของผู้ใช ้ 3G  
ทั้งหมดในแตล่ะปี จะไดค้า่เฉล่ียเทา่กบั 65,865,046,800บาท และคา่มธัยฐานเทา่กบั 60,816,811,200 
บาท นอกจากน้ีผูใ้ชง้านดา้นเครือขา่ยสังคมออนไลน์ผา่นทางอินเทอร์เน็ตความเ ร็วสูงเคล่ือนท่ี 1 คนมี
ความยินดีท่ีจะจา่ยส่วนเพิ่ม (Marginal wiliness-to-pay) ท่ีระดับความเ ร็ว 4G ตอ่เ ดือน เฉพาะด้าน
เครือขา่ยสังคมออนไลน์ (social network) มคีา่เฉล่ียเทา่กบั 253.32 บาท และมีคา่มธัยฐานเทา่กบั 200 
บาท 
 

5.1.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านทางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคลื่อนที่ 
ผูใ้ชง้านดา้นเครือขา่ยสังคมออนไลน์ผา่นทางอินเทอร์เน็ตความเ ร็วสูงเคล่ือนมีข้อคิดเห็น

และข้อเสนอแนะเพื่ อการปรับปรุงและพัฒน าการใช ้งานอินเทอร์เ น็ตความเ ร็วสูงผา่นทาง             
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคล่ือนท่ีแบง่ออกเป็น 3 ดา้นคือ ดา้นราคา  ดา้นความเร็ว ดา้นการให้บริการ  
โดยผูใ้ชง้านดา้นเครือขา่ยสังคมออนไลน์ผา่นทางอินเทอร์เ น็ตความเ ร็วสูงเคล่ือนท่ีส่วนใหญใ่ห้
ความส าคญัในเร่ืองของราคาโดยไมต่อ้งการให้มกีารเพิ่มคา่บริการ รวมทั้งต้องการปรับลดคา่บริการ
ให้ถูกลง 
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5.2  ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกจิและสังคมของเครือขา่ยสังคมออนไลน์ (Social Network) ผา่น
ทางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคล่ือนท่ี จากการประเมินจากแบบสอบถามออนไลน์ และประเมินจาก
การใช ้วิธี Contingent valuation method (CVM) ด้วยแบบจ าลอง  Ordered probit with known 
thresholds ในการหาคา่ความยินดีท่ีจะจา่ย  หรือ Willingness-to-pay (WTP)  พบวา่การใช ้บริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงดา้นเครือขา่ยสังคมออนไลน์ (Social Network) ผา่นทางอินเทอร์เ น็ตความเ ร็ว
สูงเคล่ือนท่ี ท าให้เกดิผลกระทบทางเศรษฐกจิท่ีสามารถประเมินมูลคา่ออกมาได้ และเกิดผลกระทบ
ทางออ้มท่ีไมส่ามารถประเมินมูลคา่ออกมาได้ นอกจากน้ีผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของ
เครือขา่ยสังคมออนไลน์ ผา่นทางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคล่ือนท่ีท่ีเกิดข้ึนมีทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย 
ดงันั้นผูใ้ชง้านดา้นเครือขา่ยสังคมออนไลน์ผา่นทางอินเทอร์เ น็ตความเ ร็วสูงเคล่ือนท่ีจึงต้องมีความ
ระมดัระวงัในการใชง้าน ควรตระหนักอยูเ่สมอวา่ขอ้มลูท่ีได้โพสต์ลงในเครือขา่ยสังคมออนไลน์จะ
ถูกน าไปเผยแพร่สู ่สาธารณะ จึงต้องค านึงถึงความถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้ง รู้จักใช ้งานให้
เหมาะสมกบัเวลาและกาลเทศะ มจีริยธรรมในการใชง้านเพื่อเกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ตอ่สังคม
และผูอ่ื้น 

 


