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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์การใช้จ่ายส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจดิจิทลัในประเทศ
ไทย โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อส ารวจพฤติกรรมการใช้จ่ายส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจดิจิทลั 
ศึกษาปัจจยัก าหนดการใช้จ่ายส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจดิจิทลั และวิเคราะห์ผลกระทบของ
การใชจ่้ายส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจดิจิทลักบัความกินดีอยูดี่ของบุคคล โดยใชแ้บบสอบถาม
ออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการจดัเก็บขอ้มูลจ านวน 444 ตวัอยา่ง  และวิเคราะห์ดว้ยสถิติพรรณนา เพื่อ
บรรยายผลการส ารวจพฤติกรรมการใช้จ่ายส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจดิจิทลั ประกอบกบัวิธี 
Seemingly Unrelated Regression Estimator (SURE) เพื่อศึกษาปัจจยัก าหนดการใช้จ่ายส่วนบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจดิจิทลัใช้วิธีการวิเคราะห์ด้วยวิธี Ordered Probit เพื่อหาผลกระทบของการใช้
จ่ายส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจดิจิทลักบัความกินดีอยูดี่ของบุคคล 

จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีสถานท่ีท างานอยู่ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่มากท่ีสุด จ านวน 
ร้อยละ 60.81 โดยส่วนใหญ่แลว้จะใช้อินเทอร์เน็ตท่ีบา้น มากกว่าร้อยละ 75 และจะใช้อินเทอร์เน็ต
ช่วงเวลา 18.01 – 24.00 น. มากกวา่ร้อยละ 80 และมีการใช้แอพพลิเคชนัไลน์ (Line) มากท่ีสุด โดยมี
การใชอิ้นเทอร์เน็ตผา่นเวบ็ไซตโ์ซเชียลมีเดีย มากกวา่ร้อยละ 89 เพื่อกิจกรรมในการการพบปะพูดคุย 
คุยโทรศพัท ์เครือข่ายสังคมออนไลน์ มากกวา่ร้อยละ 75 และพบวา่มีค่าใชจ่้ายส าหรับกิจกรรมการซ้ือ
ขายหุ้นออนไลน์โดยเฉล่ียเท่ากบั 55,974.75 บาท/เดือน ซ่ึงจะเห็นไดว้่าผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ใช้
เพื่อความบนัเทิงเท่านั้น ยงัไม่ได้มีการน าประโยชน์และคุณค่าของอินเทอร์เน็ตมาใช้เพื่อแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติม หรือสร้างรายไดใ้ห้เพิ่มมากข้ึนอย่างแทจ้ริง ส่วนดา้นผลกระทบของการใช้จ่ายส่วน
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจดิจิทลักบัความกินดีอยูดี่ของบุคคล พบวา่ ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตท่ีมีค่าใชจ่้าย
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ดา้นส่ือโฆษณาน้อย มีค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหุ้นออนไลน์และซ้ือตัว๋เคร่ืองบินออนไลน์มาก จะมี
ความสุขดา้นความอุดมสมบูรณ์ของอาหารการกินท่ีมากกวา่ และพบวา่ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตท่ีมีค่าใช้จ่าย
ในการเรียนรู้ออนไลน์น้อย และมีค่าใช้จ่ายในดาวน์โหลดขอ้มูลมาก จะมีความสุขในการท างานท่ี
มากกวา่ ส่วนผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตท่ีมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือตัว๋เคร่ืองบินออนไลน์มาก จะมีความสุขในการ
ท างานอดิเรกท่ีมากกว่า และพบว่าผู ้ใช้อินเทอร์เน็ตท่ีมีค่าใช้จ่ายในการดูภาพยนตร์น้อย จะมี
ครอบครัวท่ีมีความสุขท่ีมากกวา่ ส่วนผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตท่ีมีค่าใช้จ่ายในการใช ้Applications มาก จะมี
ความสุขจากการสร้างรายได ้ไดอ้ยา่งมากมาย (รายไดเ้สริม) ท่ีมากกวา่ 
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ABSTRACT 
 

An Analysis of Digital Economy Related Personal Expenditure in Thailand has an aim to 
survey personal expenditure that is related to digital economy, to study factors that determine digital 
economy related personal expenditure, and to analyze the impact of such personal expenditure on an 
individual’s wellbeing. An online questionnaire is used as a data collection method for 444 samples. 
The data is analyzed through a descriptive statistics approach to describe the survey results. 
Seemingly Unrelated Regression Estimator (SURE) is also used to study the factors affecting 
personal expenditure related to digital economy, while ordered probit is the analysis method to 
identify the impact of digital economy related personal expenditure on an individual’s wellbeing.  

According to the study results, those having their workplace in Chiang Mai represent the 
majority of the samples (60.81 percent). Most of them use the Internet at home (more than 75 
percent) and more than 80 percent use the Internet during 18.01 – 24.00. LINE is the most popular 
application. More than 89 percent of the samples use the Internet through social media websites. 
The most common purposes are for chatting, making phone calls, and social networking (more than 
75 percent). The average spending through online trading is 55,974.75 baht per month. Most of the 
samples use the Internet for entertainment and have not benefited from the Internet by using it for 
learning or increasing income. On the impact of digital economy related personal expenditure on 
individuals’ wellbeing, the study found that Internet users who spend little on advertising media and 
much on online trading and air ticket purchase are happier in terms of dining. Meanwhile, those 
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who have small expenditure on online learning and large expenditure on downloads are happier 
working. Internet users whose large portion of spending is on online air ticket purchase are happier 
doing hobbies, while those who spend little on movies have a happier family. On the other hand, 
Internet users who spend much on applications are happier from generating higher extra incomes.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


