
 

 

การวเิคราะห์การใช้จ่ายส่วนบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
เศรษฐกจิดจิิทลัในประเทศไทย 

 

 

 

 

ธนิกลู  บุญศรีตนั   

 

 

 

 

เศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ 

 

 

 

 

บัณฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

กรกฎาคม 2558 



 

ก 

 

การวเิคราะห์การใช้จ่ายส่วนบุคคลที่เกีย่วข้องกบั 
เศรษฐกจิดจิทิัลในประเทศไทย 

 

 
 

 

ธนิกูล  บุญศรีตัน   

 

 

 
 

การค้นคว้าแบบอสิระนี้เสนอต่อมหาวทิยาลัยเชียงใหม่เพือ่เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตาม 
หลกัสูตรปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 

 

 

 
บัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

กรกฎาคม 2558 



tt

NIUUR::IJRl:CTOU

J!c
flilf']1",J {.1l.['['r

fl::IJfl1:

(:g.er:. fifrn uiurru^n:)

^ 
d Gtyt r dA Y v

fl 
-r 

5 ? rFt : r v lt R I : [T O I tJ fl ? U U n n A m [nU ?',I, 0 { nu

rfl :u6 fi o 46fr'alu rJ : v rm nulmu

il:vrrun::runr:

AAq
5UflA UflJfl:gruqqu

nr:ri'uo{rrruda:vdldfunr:rfrnr:nrror4n6hi'riurfluri,turd.:'uolnr:finurflrilila''nflfl:

il? ar ar r rg: u f, fl r dsr : rJ r.r r rinr fi sruu

a14nilvn:tilRt:ilu:nul

(oror:ti e:. niusru:'ri'r{fr q) (:s.n:. srruri'u q?uv) r'
. . . . o',0',r,ifi rJ3 nu rirt

(:s.er:. ufrn n-urfin:)

7 n:na'lnlJ 2558

ooXau46ll
o a{dmrro{rJ14 1?TlulauITU{ tl't}J



 

ค 

 

กติตกิรรมประกาศ 
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ขอขอบพระคุณคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกท่านรวมถึงอาจารย ์
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ทุกท่านท่ีไดเ้สียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม รวมทั้งขอขอบคุณประธานรุ่นและเพื่อนนกัศึกษา
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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.  
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1  ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 
Digital Economy คือ เศรษฐกิจแบบดิจิทลัท่ีน ำเอำเทคโนโลยีดิจิทลัหรือเทคโนโลยีสำรสนเทศ

เขำ้มำใชใ้นระบบเศรษฐกิจรวมถึงกิจกรรมกำรคำ้ท่ีมีลกัษณะของกำรน ำเอำระบบอินเทอร์เน็ตเขำ้มำ
เป็นส่ือกลำงทำงกำรคำ้ ท่ีเรียกว่ำ พำณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์หรือ E-Commerce ตำมท่ีกรมส่งเสริมกำร
ส่งออกกระทรวงพำณิชย ์ได้ให้ค  ำจ  ำกดัควำมของค ำว่ำพำณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ หมำยถึง กำรด ำเนิน
ธุรกิจกำรค้ำทุกรูปแบบท่ีเก่ียวข้องกับกำรซ้ือขำยสินค้ำและบริกำรผ่ำนทำงคอมพิวเตอร์และ
ระบบส่ือสำรโทรคมนำคมหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (สุชำดำ กีระนันทน์, 2541) หมำยถึง ระบบของคอมพิวเตอร์ท่ี
ประกอบดว้ยส่วนต่ำงๆ ไดแ้ก่ ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฮำร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ ระบบเครือข่ำย ฐำนขอ้มูล 
ผูพ้ฒันำระบบ ผูใ้ช้ระบบ พนักงำนท่ีเก่ียวขอ้ง และผูเ้ช่ียวชำญในสำขำ ทุกองค์ประกอบน้ีท ำงำน
ร่วมกนัเพื่อก ำหนด รวบรวม จดัเก็บขอ้มูล ประมวลผลขอ้มูลเพื่อสร้ำงสำรสนเทศและส่งผลลพัธ์หรือ
สำรสนเทศท่ีได้ให้ผูใ้ช้เพื่อช่วยสนับสนุนกำรท ำงำน กำรตดัสินใจ กำรวำงแผน กำรบริหำร กำร
ควบคุม กำรวิเครำะห์และติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององคก์ร โดยเม่ือกล่ำวถึงระบบคอมพิวเตอร์จะ
ประกอบดว้ย 2 ส่วนประกอบหลกั ไดแ้ก่ ฮำร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ โดยฮำร์ดแวร์ คือ อุปกรณ์ต่ำงๆ ท่ี
ประกอบข้ึนเป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ มีลกัษณะเป็นโครงร่ำงสำมำรถมองเห็นเป็นรูปธรรมและสัมผสั
จบัตอ้งได ้ เช่น จอภำพ คียบ์อร์ด เคร่ืองพิมพ ์เมำส์ เป็นตน้ โดยอุปกรณ์แต่ละประเภทจะมีหนำ้ท่ีกำร
ท ำงำนแตกต่ำงกนัออกไป ส่วนประกอบท่ีส ำคญัของระบบคอมพิวเตอร์ส่วนต่อมำ คือ ซอฟต์แวร์ 
เป็นส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ท่ีเรำไม่สำมำรถสัมผสัจบัตอ้งได ้ซ่ึงเป็นชุดค ำสั่งหรือโปรแกรม 
(Program) ท่ีเขียนข้ึนเพื่อให้คอมพิวเตอร์ท ำงำนได ้ซอฟต์แวร์จึงเปรียบเสมือนตวักลำงซ่ึงคอยเช่ือม
ระหวำ่งค ำสั่งจำกผูใ้ชง้ำนกบัคอมพิวเตอร์ใหส้ำมำรถเขำ้ใจกนัได ้

จำกรำยงำนผลกำรส ำรวจพฤติกรรมผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2557 โดยส ำนักงำน
พฒันำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) หรือ ETDA พบว่ำ ผูใ้ช้งำนอินเทอร์เน็ตและ
โซเชียลมีเดียของคนไทยเพิ่มข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง ค่ำเฉล่ียกำรใช้อินเทอร์เน็ตต่อสัปดำห์เพิ่มสูงข้ึนเป็น 



 

2 

 

50.4 ชัว่โมงต่อสัปดำห์ หรือใชเ้วลำโดยประมำณ 7.2 ชัว่โมงต่อวนั หรืออำจกล่ำวไดว้ำ่คนไทยใชเ้วลำ 
1 ใน 3 ของวนัในกำรใช้อินเทอร์เน็ต โดยใชง้ำนผำ่นอุปกรณ์เคล่ือนท่ีมำกกว่ำคอมพิวเตอร์ และจำก
กำรส ำรวจของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ พบว่ำ ปี 2556  มียอดขำยสินค้ำและบริกำรผ่ำนพำณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์หรือกำรคำ้ขำยผ่ำนช่องทำงออนไลน์รวมทั้งส้ินประมำณ 768,014 ล้ำนบำท และมี
แนวโนม้เพิ่มข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง  

ส ำหรับกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศของกำรส่ือสำรในประเทศไทย ดำ้นกำรใช้คอมพิวเตอร์ 
อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์เคล่ือนท่ีในประชำกรไทยท่ีมีอำยุ 6 ปีข้ึนไป ประมำณ 62.3 ล้ำนคน 
ระหว่ำงปี 2553-2557 พบว่ำ คนไทยส่วนใหญ่ประมำณ 48.1 ล้ำนคน มีกำรใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ี
เพิ่มข้ึนจำก ร้อยละ 61.8 เป็นร้อยละ 77.2 อนัดบัรองลงมำมีกำรใชค้อมพิวเตอร์ประมำณ 23.8 ลำ้นคน
หรือ (ร้อยละ38.2) และมีผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตประมำณ 21.7 ลำ้นคนหรือ (ร้อยละ 34.9) ดงัท่ีไดแ้สดงไว้
ในตำรำงท่ี 1.1 

 

ตำรำงที่  1 .1  ร้อยละของประชำกรอำยุ  6 ปี ข้ึนไป  ท่ี ใช้ อิน เทอร์เน็ต  และโทรศัพท์ มือถือ  
พ.ศ.  2553 - 2557 

 
ท่ีมำ: ส ำนกังำนสถิติแห่งชำติ (2557) 

จำกจ ำนวนผูใ้ชเ้ทคโนโลยีสำรสนเทศขำ้งตน้ แสดงให้เห็นวำ่ ปัจจุบนักำรใชง้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรส่ือสำรไม่ไดจ้  ำกดัอยูใ่นวงกำรศึกษำและกำรวจิยัเท่ำนั้น แต่ยงัมีกำรขยำยตวัในรูป
ของกำรให้บริกำรผ่ำนธุรกิจกำรให้บริกำรอีกด้วย ท ำให้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ำมำมีบทบำทต่อกำร
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ด ำเนินชีวติของคนไทยมำกข้ึน ซ่ึงหำกพิจำรณำถึงผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจำกกำรน ำเทคโนโลยดิีจิทลัมำ
ใชใ้นระบบเศรษฐกิจอยำ่งมีประสิทธิภำพแลว้จะท ำให้ผูบ้ริโภคสำมำรถคน้หำขอ้มูลข่ำวสำรเก่ียวกบั
สินคำ้และบริกำรต่ำงๆ ไดท้ัว่โลก อยำ่งสะดวก รวดเร็วและทนัต่อเหตุกำรณ์ โดยไม่ตอ้งเสียค่ำใชจ่้ำย
เพิ่มเติมท่ีนอกเหนือไปจำกค่ำใช้บริกำรอินเทอร์เน็ต อีกทั้งยงัเป็นกำรประหยดัเวลำและค่ำใช้จ่ำยใน
กำรเดินทำงไปถึงร้ำนคำ้หรือพบปะกบัผูผ้ลิต ในขณะเดียวกนัผูผ้ลิตเองก็สำมำรถโฆษณำสินคำ้และ
บริกำรไปยงัตลำดต่ำงๆ ไดท้ัว่โลกสำมำรถเขำ้ถึงผูซ้ื้อไดจ้  ำนวนมำกเช่นกนั ซ่ึงเป็นกำรประหยดัเวลำ
และค่ำใชจ่้ำย ช่วยลดตน้ทุนจำกปัจจยักำรผลิต เพรำะไม่ตอ้งผำ่นพอ่คำ้คนกลำงและประหยดัค่ำใชจ่้ำย
ในกำรจดัหำสถำนท่ีตั้งร้ำนคำ้ ค่ำใชจ่้ำยในกำรตกแต่งสถำนท่ีรวมถึงค่ำใชจ่้ำยในกำรเก็บรักษำสินคำ้ 
เม่ือผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคต่ำงได้รับควำมพอใจท่ีมำกข้ึนย่อมแสดงถึงกำรจดัสรรทรัพยำกรไดอ้ย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ซ่ึงจะส่งผลท ำใหค้นในสังคมไทยมีคุณภำพชีวติท่ีดีข้ึนตำมไปดว้ย 

เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กบัผลผลิตมวลรวมของประเทศ เร่ิมตน้
จำกกำรวำงรำกฐำนของเศรษฐกิจ คือ Knowledge Economy หรือเศรษฐกิจบนพื้นฐำนของควำมรู้ ตำม
ด้วย Creative Economy หรือเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ ท่ีมีเป้ำหมำยเพื่อเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจให้กับ
สินคำ้และบริกำรผ่ำนทำงนวตักรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์ซ่ึงจะท ำให้ทุกภำคส่วนของเศรษฐกิจ
ไทยเกิดควำมกำ้วหน้ำไปพร้อมๆ กนั และสำมำรถแข่งขนักบัเศรษฐกิจสมยัใหม่ในเศรษฐกิจโลกได ้
ทั้งน้ี กำรใชดิ้จิทลัจะตอ้งสำมำรถรองรับกำรให้บริกำรแก่ภำคธุรกิจกำรเงินและภำคธุรกิจบริกำรอ่ืนๆ 
ภำคกำรส่ือสำร บนัเทิง รวมถึงเพื่อรองรับกำรผลิตสินคำ้อุตสำหกรรมอีกดว้ย 

ทั้งน้ีพบว่ำในจ ำนวนผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตประมำณ 21.7 ลำ้นคน ส่วนใหญ่ร้อยละ 93.6 เป็นผูท่ี้
ไม่เคยจองหรือซ้ือสินคำ้และบริกำรทำงอินเทอร์เน็ตสูง และมีเพียงร้อยละ 6.4 เป็นผูท่ี้เคยจองหรือซ้ือ
สินคำ้และบริกำรทำงอินเทอร์เน็ต บ่งบอกวำ่ผูบ้ริโภคยงัขำดควำมเช่ือมัน่ในกำรสั่งจองหรือซ้ือสินคำ้
และบริกำรผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ต นอกจำกน้ีแล้วส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ยงัไดมี้กำรส ำรวจประเภท
ของสินค้ำและบริกำรท่ีผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตเคยจองหรือซ้ือสินค้ำและบริกำรทำงอินเทอร์เน็ต โดย  
5 อนัดบัแรก พบวำ่ส่วนใหญ่ร้อยละ 52.2 เคยจองหรือซ้ือสินคำ้และบริกำรทำงอินเทอร์เน็ตประเภท
เคร่ืองแต่งกำย/เคร่ืองประดบั อนัดบัรองลงมำร้อยละ 16.6 สินคำ้ประเภท E-ticket มีร้อยละ 16.1 ใช้
เพื่อบริโภคสินค้ำประเภทอำหำรเคร่ืองด่ืม สินค้ำสุขภำพ ร้อยละ 8.6 ใช้เพื่อสั่งซ้ือสินค้ำประเภท
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และมีเพียงร้อยละ 6.6 ท่ีใชใ้นกำรเพิ่มพนูควำมรู้และขอ้มูล
ข่ำวสำรด้ำนหนังสือ นิตยสำร หนังสือพิมพ์ จะเห็นได้ว่ำผูใ้ช้บริกำรทำงอินเทอร์เน็ตในกำรสั่งซ้ือ
สินคำ้มีกำรสั่งซ้ือสินคำ้ฟุ่มเฟือยเป็นส่วนใหญ่ ส่งผลกระทบให้ครัวเรือนมีค่ำใชจ่้ำยในสินคำ้สินคำ้
ฟุ่มเฟือยท่ีสูงข้ึน ในขณะท่ียอดกำรสั่งซ้ือสินคำ้และบริกำรในดำ้นสินคำ้ประเภทเพิ่มพนูควำมรู้ ขอ้มูล 
ข่ำวสำรค่อนขำ้งต ่ำ ดงัท่ีไดแ้สดงไวใ้นตำรำงท่ี 1.2 
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ตำรำงที่ 1.2 ร้อยละของประชำกรอำยุ 6 ปีข้ึนไปท่ีเคยจองหรือซ้ือสินคำ้และบริกำรทำงอินเทอร์เน็ต 
จ ำแนกตำมสินคำ้และบริกำร 

 
ท่ีมำ: ส ำนกังำนสถิติแห่งชำติ (2557) 

ส ำหรับเหตุผลของผูท่ี้ไม่เคยจองหรือซ้ือสินค้ำและบริกำรทำงอินเทอร์เน็ต 5 อนัดับแรก
พบวำ่ส่วนใหญ่เกิดจำกกลวัถูกหลอกลวง ถึงร้อยละ 36.7 อนัดบัรองลงมำร้อยละ 36.2 เน่ืองจำกไม่
เห็นสินคำ้ท่ีเป็นของจริง มีร้อยละ 15.1 เกิดจำกกำรมีขั้นตอนกำรสั่งซ้ือท่ียุ่งยำก ร้อยละ 3.7 เกิดจำก
ขำดควำมปลอดภยัของขอ้มูลส่วนตวัและบตัรเครดิต และมีร้อยละ 2.6 พบว่ำสินคำ้มีรำคำแพงกว่ำ
รำคำหน้ำร้ำน บ่งบอกให้เห็นว่ำผูบ้ริโภคไม่มั่นใจในระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยและควำม
น่ำเช่ือถือของเวบ็ไซตว์ำ่มีอยูจ่ริงหรือไม่ ดงัท่ีไดแ้สดงไวใ้นตำรำงท่ี 1.3  
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ตำรำงที่ 1.3 ร้อยละของประชำกรอำยุ 6 ปีข้ึนไปท่ีเคยจองหรือซ้ือสินคำ้และบริกำรทำงอินเทอร์เน็ต 
จ ำแนกตำมเหตุผล 

 
ท่ีมำ: ส ำนกังำนสถิติแห่งชำติ (2557) 

 

เน่ืองด้วยผูบ้ริโภคขำดควำมเช่ือมัน่ในกำรใช้บริกำรสั่งซ้ือสินคำ้ผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ต ย่อม
ส่งผลท ำให้ค่ำใช้จ่ำยในกำรสั่งซ้ือสินคำ้น้อยตำมประกอบกบัประชำกรไทยส่วนใหญ่ยงัคงมีควำม
เล่ือมล ้ ำทำงด้ำนรำยได ้ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นผูมี้รำยไดน้้อย จึงท ำให้มีค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวกบักำรซ้ือ
สินคำ้และบริกำรทำงอินเทอร์เน็ตของผูท่ี้เคยจองหรือซ้ือทำงอินเทอร์เน็ตในรอบปีท่ีผำ่นมำมีค่ำใชจ่้ำย
ไม่สูงมำกนัก ซ่ึงส่วนใหญ่จะมีค่ำใช้จ่ำยอยู่เพียง 1,000 - 2,999 บำท เท่ำกบัร้อยละ 36.2 รองลงมำมี
ค่ำใช้จ่ำยอยูร่ะหวำ่ง 3,000-5,999 บำท เท่ำกบัร้อยละ 19.4 มีค่ำใช้จ่ำยระหว่ำง 500 - 999 บำท เท่ำกบั
ร้อยละ 15.3 และมีค่ำใชจ่้ำยระหวำ่ง 10,000-19,999 บำทข้ึนไป เท่ำกบัร้อยละ 8.1 ดงัท่ีไดแ้สดงไวใ้น
ตำรำงท่ี 1.4    
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ตำรำงที่ 1.4 ร้อยละของประชำกรอำยุ 6 ปีข้ึนไปท่ีเคยจองหรือซ้ือสินคำ้และบริกำรทำงอินเทอร์เน็ต 
จ ำแนกตำมสินคำ้และบริกำร 

 
ท่ีมำ: ส ำนกังำนสถิติแห่งชำติ (2557) 

 

ส ำหรับค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้อินเทอร์เน็ตของครัวเรือน (ไม่รวมค่ำโทรศพัท์) เฉล่ียต่อเดือน 5 
อนัดบัแรกพบวำ่มีจ ำนวนครัวเรือนท่ีเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้อินเทอร์เน็ตสูงท่ีสุด คือ 600 – 799 บำท 
คิด เป็น ร้อยละ 29 รองลงมำมีครัวเรือน ท่ี เสีย ค่ำใช้ จ่ำย  200-399  บำท เท่ ำกับ ร้อยละ  25.8  
มีครัวเรือนท่ีเสียค่ำใชจ่้ำยระหวำ่ง 400 – 599 บำท ร้อยละ 21.4 เสียค่ำใชจ่้ำยมำกกวำ่ 800 บำทข้ึนไป 
ร้อยละ 11.6 และมีครัวเรือนท่ีเสียค่ำใช้จ่ำยน้อยกวำ่ 200 บำท เท่ำกบัร้อยละ 10.6 ดงัท่ีไดแ้สดงไวใ้น
ตำรำงท่ี 1.5 
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ตำรำงที่ 1.5 ร้อยละของครัวเรือนท่ีเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต จ ำแนกตำมค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้อินเทอร์เน็ต
เฉล่ียต่อเดือน 

 
ท่ีมำ: ส ำนกังำนสถิติแห่งชำติ (2557) 

 

ซ่ึงเป็นท่ีทรำบกนัดีวำ่ ประชำกรไทยส่วนใหญ่เป็นผูมี้รำยไดน้อ้ยแต่กลบัมีค่ำใชจ่้ำยในกำรใช้
อินเทอร์เน็ตท่ีค่อนขำ้งสูง แสดงให้เห็นถึงควำมจ ำเป็นของครัวเรือนท่ีจะตอ้งมีกำรใชอิ้นเทอร์เน็ต ใน
กำรด ำรงชีวิตประจ ำวนั ส่วนกิจกรรมท่ีใชพ้บวำ่ส่วนใหญ่ประชำกรไทยใชเ้ทคโนโลยีสำรสนเทศใน
กำรดำวน์โหลด ดูหนงั ฟังเพลง ฟังวทิยุ ถึงร้อยละ 79.1 รองลงมำคือ เล่นเกมหรือดำวน์โหลดเกม ร้อย
ละ 75.0 ใช้ Social Network (Facebook, Twitter, GooglePlus, Line, Instagram) ร้อยละ 73.9 และใช้
เพื่อติดตำมข่ำวสำร อ่ำนหรือดำวน์โหลดหนังสือพิมพ์ นิตยสำร (e-book) มีเพียงร้อยละ 51.1 ซ่ึง
กิจกรรมท่ีใชส่้วนใหญ่เป็นกิจกรรมท่ีใชเ้พื่อควำมบนัเทิงเท่ำนั้น   

เม่ือเปรียบเทียบกำรใช้อินเทอร์เน็ตระหว่ำงเพศชำยและเพศหญิง ระหว่ำงปี 2553-2557 โดย
พบว่ำสัดส่วนกำรใช้อินเทอร์เน็ตของเพศชำยและเพศหญิงไม่แตกต่ำงกันมำก  สัดส่วนกำรใช้
อินเทอร์เน็ตของเพศชำยเพิ่ม ข้ึนจำกร้อยละ 21.9 เป็นร้อยละ  34.9 ส่วนเพศหญิงเพิ่ม ข้ึนจำก 
ร้อยละ 22.8 เป็นร้อยละ 34.9 แสดงให้เห็นวำ่ผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตเพศชำยมีสัดส่วนอตัรำกำรเติบโตดำ้น
กำรใชอิ้นเทอร์เน็ตท่ีสูงกวำ่เพศหญิง ดงัท่ีไดแ้สดงไวใ้นตำรำงท่ี 1.6 
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ตำรำงที ่1.6 ร้อยละของประชำกรอำย ุ6 ปีข้ึนไป ท่ีใชอิ้นเทอร์เน็ต จ ำแนกตำมเพศ พ.ศ.  2553 - 2557 

 
ท่ีมำ: ส ำนกังำนสถิติแห่งชำติ (2557) 

 

ขอ้มูลขำ้งตน้แสดงให้เห็นวำ่คนไทยไม่วำ่จะเป็นเพศชำยหรือเพศหญิงต่ำงมีควำมตอ้งกำรใช้
อินเทอร์เน็ตท่ีใกล้เคียงกัน ซ่ึงนอกจำกคนไทยส่วนใหญ่จะมีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศผ่ำน
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีกันอย่ำงแพร่หลำยแล้วก็ย ังมีคนไทยอีกจ ำนวนมำกท่ีใช้อินเทอร์เน็ตและ
คอมพิวเตอร์อีกดว้ย ท ำให้มีค่ำใช้จ่ำยท่ีเสียไปกบักำรใช้อินเทอร์เน็ตสูงสุดเฉล่ียถึง 600-799 บำท ต่อ
เดือน ซ่ึงเป็นค่ำใช้จ่ำยท่ีสูงมำกเม่ือพิจำรณำจำกรำยได้ของคนไทยส่วนใหญ่ซ่ึงเป็นผูมี้รำยได้น้อย 
ส่วนกิจกรรมท่ีพบมำกท่ีสุดผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ คือ กำรใช้เพื่อควำมบันเทิง ยงัไม่ได้ถูก
น ำมำใชเ้พื่อพฒันำคุณภำพชีวติท่ีดีข้ึนของคนในสังคมไทยอยำ่งแทจ้ริง  

จึงเป็นเร่ืองท่ีส ำคญัท่ีคนในสังคมจะตอ้งมีกำรเร่งพฒันำควำมรู้ รวมถึงกำรสร้ำงควำมเขำ้ใจ
และสร้ำงควำมตระหนักดำ้นกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในระบบเศรษฐกิจดิจิทลัโดยสำมำรถใช้
ประโยชน์จำกเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงเต็มศกัยภำพเพื่อท่ีจะสำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กบัสินคำ้
และบริกำร ส่งผลให้ประเทศมีผลผลิตเพิ่มมำกข้ึนและเป็นกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั 
สำมำรถลดตน้ทุนค่ำใชจ่้ำย สร้ำงก ำไรให้กบัธุรกิจและองคก์รต่ำงๆ ไดเ้พิ่มข้ึน จนสำมำรถแข่งขนัใน
โลกของเศรษฐกิจยุคใหม่ได้ เพื่อเป็นกำรขบัเคล่ือนเศรษฐกิจดิจิทลั กำรให้ควำมส ำคญัต่อกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศจึงมีส่วนสนับสนุนในกำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำของระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ ย่อมท ำให้เศรษฐกิจมีกำรเจริญเติบโตอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกข้ึน โดยผ่ำนกระบวนกำรท่ี
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พลเมืองของประเทศไทยสำมำรถปรับเปล่ียนพฤติกรรมกำรบริโภคสินคำ้และบริกำรผำ่นระบบดิจิทลั
ให้เกิดควำมคุม้ค่ำและเกิดประสิทธิภำพสูงสุดต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย โดยพบว่ำ หำกมีกำรใช้
อินเทอร์เน็ตมำกข้ึน ซ่ึงวดัจำกกำรท่ีประเทศมีจ ำนวนเวป็ไซตม์ำกข้ึนจะส่งผลต่อกำรเจริญเติบโตทำง
กำรคำ้เพิ่มมำกข้ึน คือ ถำ้มีจ  ำนวนเวป็ไซตเ์พิ่มข้ึน ร้อยละ 10 จะท ำใหมี้กำรส่งออกเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.2 
(Freund และ Weinhold, 2004) ในขณะเดียวกนัจะตอ้งเป็นผูใ้ชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศท่ีฉลำด รู้เท่ำทนั
ขอ้มูลข่ำวสำรและมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม ดว้ยกระบวนกำรทำงควำมคิด วิเครำะห์ ไตร่ตรอง และ
ค ำนึงผลกระทบท่ีจะตำมมำ ผ่ำนกระบวนกำรวิเครำะห์ผลกระทบของกำรใช้จ่ำยส่วนบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจดิจิทลักบัควำมกินดีอยูดี่ของบุคคลตลอดจนเพื่อเป็นกำรผลกัดนัให้ประเทศไทย
กำ้วเขำ้สู่เศรษฐกิจดิจิทลัอยำ่งมีประสิทธิภำพ รวมถึงช่วยสนบัสนุนขอ้มูลให้แก่หน่วยงำนของภำครัฐ
เพื่อเป็นแนวทำงในกำรวำงแผนและก ำหนดนโยบำยให้แก่คณะกรรมกำรดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติในกำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรสร้ำงสังคมดิจิทลั เพื่อให้ประชำชนทุกคน
สำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลและบริกำรของรัฐไดทุ้กท่ี ทนัต่อเหตุกำรณ์ ไดอ้ยำ่งทัว่ถึงและเท่ำเทียมกนั แสดง
ให้เห็นถึงกำรจดัสรรทรัพยำกรอยำ่งมีประสิทธิภำพ โดยผ่ำนขอ้มูลจำกกำรวิเครำะห์ปัจจยัซ่ึงจะเป็น
ตวัก ำหนดกำรใชจ่้ำยส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจดิจิทลั รวมถึงกำรก ำหนดนโยบำยท่ีสนบัสนุน
ด้ำนกำรสร้ำงแรงจูงใจ (Incentive) และนวตักรรม (Innovation) ตลอดจนสร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้แก่
ผูบ้ริโภคในกำรท ำธุรกรรมผ่ำนระบบเศรษฐกิจดิจิทลั เพื่อให้สำมำรถขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคม
ภำยใตเ้ศรษฐกิจดิจิทลัของประเทศไทยให้เขม้แข็งและยกระดบัรำยไดข้องคนในประเทศตลอดจนท ำ
ใหคุ้ณภำพชีวติของคนในสังคมไทยดีข้ึน 

ดงันั้น เม่ือเห็นถึงควำมส ำคญัของเศรษฐกิจดิจิทลัแลว้นั้น จึงไดมี้ควำมสนใจท่ีจะศึกษำกำร
วิเครำะห์กำรใชจ่้ำยส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจดิจิทลัในประเทศไทย โดยเลือกวิเครำะห์จำก
กลุ่มผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตผ่ำนระบบออนไลน์ เพื่อช่วยให้สำมำรถตดัสินใจไดว้่ำหำกตอ้งกำรให้คนใน
สังคมมีควำมสุขในกำรด ำเนินชีวิตจะตอ้งใช้กิจกรรมทำงอินเทอร์เน็ตประเภทใด และกิจกรรมทำง
อินเทอร์เน็ตประเภทใดท่ีไม่ควรน ำมำใช้ ตลอดจนสำมำรถส่งเสริมกิจกรรมทำงอินเทอร์เน็ตท่ีเป็น
ป ระ โยช น์ ใน ท ำงส ร้ ำงส รรค์  แ ต่ ย ัง ไม่ ไ ด้ ถู ก น ำม ำใช้ ให้ เกิ ด ป ระ โยช น์ อ ย่ ำ ง เต็ ม ท่ี  
อีกทั้ง ยงัท ำให้ธุรกิจกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตได้ทรำบถึงพฤติกรรมกำรใช้บริกำร และสำมำรถ
ตอบสนองไดต้รงควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคผ่ำนกำรวิเครำะห์จำกควำมกินดีอยูดี่ของบุคคล รวมถึง
เศรษฐกิจดิจิทลัยงัเป็นตวัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจไทยใหมี้กำรเติบโตอยำ่งมีประสิทธิภำพอีกดว้ย 
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1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
1. เพื่อส ำรวจพฤติกรรมกำรใชจ่้ำยส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจดิจิทลั 
2. เพื่อศึกษำปัจจยัก ำหนดกำรใชจ่้ำยส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจดิจิทลั 
3. เพื่อวิเครำะห์ผลกระทบของกำรใชจ่้ำยส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจดิจิทลักบัควำมกิน

ดีอยูดี่ของบุคคล 
 

1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรศึกษำ 
เพื่อเป็นแนวทำงในกำรวำงแผนกำรผลิตท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจ และช่วยสนบัสนุน

ขอ้มูลให้แก่คณะกรรมกำรดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติเพื่อน ำไปใช้ในกำรวำงแผนและ
ก ำหนดนโยบำยในกำรส่งเสริมและพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนดำ้นกำรสร้ำงสังคมดิจิทลั 

 
1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ 

กำรคน้ควำ้อิสระในคร้ังน้ี เป็นกำรส ำรวจเฉพำะด้ำนค่ำใช้จ่ำยกิจกรรมส่วนบุคคลของคนใน
ประเทศไทยผ่ำนกำรตอบแบบสอบถำมออนไลน์  ท่ี เก่ียวข้องกับ เศรษฐกิจดิ จิทัล  จ ำนวน  
19 สำขำ หมำยรวมถึง ภำพยนตร์, ส่ือโฆษณำ, เพลง, เกมส์ออนไลน์, เครือข่ำยสังคมออนไลน์ (Social 
media), กำรคำ้ออนไลน์ (E-Commerce), กำรท ำธุรกรรมทำงธนำคำรออนไลน์ (E-Banking), วีดีโอ
ออนไลน์ , Applications, วำรสำรออนไลน์  / Magazine / E-Book, E-Learning, Software, Database 
online, กำรซ้ือขำยหุ้นออนไลน์ (Stock  Trading  Online), กำรซ้ือตั๋วเดินทำงออนไลน์ , กำรจอง
ห้องพกัออนไลน์, กำรลงโฆษณำ, วีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์, กำรใช้บริกำรทำงกำรแพทยแ์ละกำรปรึกษำ
แพทยอ์อนไลน์ เป็นตน้  
 
1.5 ข้อมูลทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 

ในกำรศึกษำในคร้ังน้ี ผูศึ้กษำได้ใช้วิธีกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิโดยวิธีกำรเก็บรวบรวม
แบบสอบถำมจำกกลุ่มผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตผำ่นระบบออนไลน์ทัว่ประเทศ โดยจ ำแนกตำมจ ำนวนกำรใช้
อินเทอร์เน็ตในประชำกรไทยท่ีมีอำยุ 6 ปีข้ึนไป ซ่ึงเม่ือปี 2557 ประเทศไทย มีผูใ้ช้อินเทอร์เน็ต 
ประมำณ 21.7 ลำ้นคน โดยผูศึ้กษำจะเก็บขอ้มูลในประชำกรกลุ่มน้ีจ ำนวนทั้งส้ิน 444 ชุด 
 
1.6 นิยำมศัพท์ 

1. เศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั หมำยถึง เศรษฐกิจและสังคมท่ีใชเ้ทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
ส่ือสำร (หรือท่ีเรียกว่ำเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อให้ทนัยุคสมยั) เป็นกลไกส ำคญัในกำรขบัเคล่ือนกำร
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ปฏิรูปกระบวนกำรผลิต กำรด ำเนินธุรกิจ กำรคำ้ กำรบริกำร กำรศึกษำ กำรสำธำรณสุข กำรบริหำร
รำชกำรแผน่ดิน รวมทั้งกิจกรรมทำงเศรษฐกิจและสังคมอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อกำรพฒันำทำงเศรษฐกิจ กำร
พฒันำคุณภำพชีวิตของคนในสังคม และกำรจำ้งงำนท่ีเพิ่มข้ึน (ศูนยเ์ทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
ส่ือสำร ส ำนกังำนปลดักระทรวงศึกษำธิกำร) 

2. พำณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ หมำยถึง กำรด ำเนินธุรกิจทุกรูปแบบท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือขำยสินคำ้
และบริกำรผำ่นคอมพิวเตอร์และระบบส่ือสำรโทรคมนำคมหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (กรมส่งเสริมกำร
ส่งออก กระทรวงพำณิชย)์ 

3. เทคโนโลยสีำรสนเทศ หมำยถึง เทคโนโลยท่ีีมี 2 ดำ้นหลกัๆ ท่ีประกอบดว้ยเทคโนโลยรีะบบ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีโทรคมนำคมท่ีผนวกเข้ำด้วยกนัเพื่อใช้ในกระบวนกำรจดัหำ จดัเก็บ 
สร้ำงและเผยแพร่สำรสนเทศในรูปแบบต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นเสียง ภำพ ภำพเคล่ือนไหว ขอ้ควำมหรือ
ตวัอกัษร เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ ควำมถูกตอ้ง ควำมแม่นย  ำ และควำมรวดเร็วให้ทนัต่อกำรน ำไปใช้
ประโยชน ์

4. อินเทอร์เน็ต หมำยถึง เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ขนำดใหญ่ท่ีเช่ือมโยงเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
จ ำนวนมำกเขำ้ดว้ยกนั ท ำใหส้ำมำรถแลกเปล่ียนขอ้มูลกนัไดอ้ยำ่งสะดวกและรวดเร็ว 
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บทที ่2 

กรอบแนวคดิทางทฤษฎแีละเอกสารงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

2.1  กรอบแนวคิดทางทฤษฏี 
 2.1.1 Trade-off theory: Kraus and Litzenberger (1973) ได้อธิบายทฤษฎีไดอ้ยา่งเสียอยา่งไว้
ว่าเม่ือคนเราเลือกใช้จ่ายไปในการซ้ือสินค้าอย่างหน่ึงย่อมสูญเสียโอกาสท่ีจะใช้จ่ายไปในการซ้ือ
สินคา้อีกอยา่งหน่ึงแต่คนเราจะเลือกท่ีจะท าเช่นนั้นก็ต่อเม่ือ อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มท่ีไดจ้ากสินคา้ท่ี
เลือกหารดว้ยราคาของสินคา้นั้นมากกว่า อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มท่ีไดจ้ากสินคา้ท่ีไม่เลือกหารดว้ย
ราคาของสินคา้ท่ีไม่ไดเ้ลือกนั้น  

ดงันั้น คนเราจะเลือกซ้ือสินคา้ i และไม่เลือกซ้ือสินคา้ j เพราะ 
 

MUi

Pi
 >  

MUj

Pj
  

 
2.1.2  Budget allocation theory คนเรามีการจดัสรรค่าใช้จ่ายดว้ยการตอ้งเลือกระหว่างการใช้

จ่ายใหก้บัสินคา้ท่ีใหป้ระโยชน์มากกวา่เม่ือวดัดว้ยอรรถประโยชน์ต่อเงิน 1 บาทเท่ากนั 

ดุลยภาพของการจดัสรรค่าใช้จ่ายจะเกิดข้ึนท่ีสัดส่วนของอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่ม (MU) 
ของการใชจ่้ายส าหรับสินคา้ต่างๆ หารราคาของสินคา้นั้นๆ เท่ากนัทั้งหมด 

 

MUi

Pi
 =  

MUj

Pj
 =

MU𝑧

Pz
  

 
เม่ือมีการจัดสรรค่าใช้จ่าย ณ ดุลยภาพน้ีแล้วผู ้บริโภคจะได้รับความพึงพอใจสูงสุด 

(Maximized Utility)  

การศึกษาน้ีมีขอ้สมมติวา่ การจดัสรรค่าใชจ่้ายในการบริโภคสินคา้และบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เศรษฐกิจดิจิทลัอยู ่ณ ดุลยภาพของการจดัสรรงบประมาณค่าใชจ่้ายดงักล่าวแลว้ 
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2.1.3 Random Utility Theory ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกบริโภคสินคา้ใดๆ ข้ึนอยูก่บัปัจจยัดงัน้ี 

1. คุณลกัษณะของผูบ้ริโภค (Characteristics) 

2. ปัจจยัภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได ้เช่น สภาพแวดลอ้ม ภาวะอากาศหรือผูค้นท่ีพบปะ
ในโอกาสต่างๆ เป็นตน้ 

ดงันั้น ในการสร้างแบบจ าลองเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีก าหนดการใชจ่้ายส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เศรษฐกิจดิจิทลั จึงจะสร้างข้ึนตามแนวคิดของทฤษฎีน้ี คือ ประกอบดว้ยตวัแปรท่ีบ่งช้ีคุณลกัษณะของ
สินคา้ พร้อมทั้งค่าคลาดเคล่ือนท่ีอาจเกิดข้ึนจากผลของปัจจยัภายนอกท่ีควบคุมไม่ได ้

2.1.4 Subjective Well being (SWB) การวดัความกินดีอยู่ดีตามความรู้สึกของตนเอง เป็นวิธี
หน่ึงส าหรับการวดัความกินดีอยูดี่ของมนุษยท่ี์ไม่ไดอิ้งกบัเร่ืองเงิน (Non-income measurement) วิธีน้ี
ได้ช่ือว่ามีความสมบูรณ์ (complete) มากกว่าวิธีท่ีใช้เงินเป็นตัววดั เพราะว่าถึงมีเงินก็อาจจะไม่มี
ความสุข แต่ถา้ใครสามารถบอกไดว้า่ตวัเองมีความสุขนัน่ก็จะแปลวา่มีความสุข แต่กระนั้นโลกน้ีก็ไม่
มีอะไรท่ีสมบูรณ์นักวิชาการจึงเปล่ียนเป็นเรียกว่า “มีความไม่สมบูรณ์น้อยกว่าดชันีแบบอ่ืน” หรือ 
(less incomplete) 

ส่วนในเร่ืองการทดสอบความน่าเช่ือถือของการวดัก็อาจจะท าได้ด้วยการค านวณค่า
สหสัมพนัธ์ (correlation) ระหว่างค่าท่ีไดจ้ากการวดัคร้ังแรกกบัคร้ังท่ีสองท่ีวดัห่างกนัประมาณสอง
สัปดาห์ เป็นต้น (ผลการวิจยับอกว่ามีความสัมพนัธ์ท่ีดี) นอกจากนั้นอาจจะลองพยายามหาปัจจยั
อธิบายค่าท่ีวดัได ้(regression โดยให้ SWB เป็นตวัแปรตาม หรือ dependent variable) หรือไม่ก็อาจจะ
ทดลองพยากรณ์ค่า SWB ของแต่ละคนออกมาว่าสามารถท าได้หรือไม่ หากท าได้อย่างมีเหตุผลก็
แสดงวา่การวดั SWB มีความน่าเช่ือถืออยูบ่า้ง  

การวดั SWB เปรียบเทียบระหวา่งสองช่วงเวลา (Wunder, 2009) ท่ีต่างกนัมีปัญหาเน่ืองจาก
ฐานในการเปรียบเทียบ (Standard of judgement) ไม่เท่ากนัเม่ือเวลาผา่นไปแลว้รายไดเ้พิ่มข้ึนแต่ความ
พอใจอาจจะไม่เพิ่มข้ึนตาม โดยสามารถอธิบายแบ่งออกไดเ้ป็น 2 แบบ ดงัต่อไปน้ี 

1. แบบท่ีสมการความพอใจก าหนดข้ึนโดยการเปล่ียนแปลงของรายได ้ดงัน้ี 

  Ut =  ƒ(∆y) 

 ผลท่ีออกมาคือระดบัรายไดแ้ละความพอใจไม่เป็นไปในทิศทางท่ีสัมพนัธ์กนั นัน่คือการวดั
ความกินดีอยูดี่แบบ SWB ไม่สามารถใช้ทดแทนดชันีท่ีวดัดว้ยรายไดไ้ดอ้ยา่งสมบูรณ์ หมายความว่า
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ส่ิงท่ีเราหวงัว่า SWB จะเป็นดัชนีท่ีมีคุณลักษณะ “สมบูรณ์” (complete) นั้น มนัไม่ได้เป็นอย่างนั้น
แลว้ ดงันั้น SWB จึงเรียกไดเ้พียงวา่มีความไม่สมบูรณ์นอ้ยกวา่ดชันีอ่ืนๆ เท่านั้น (less incomplete) 

 
2. แบบท่ีความพอใจส่วนเพิ่ม (MU) ลดลงเม่ือไดรั้บรายไดจ้  านวนเท่าเดิม 

 
 เร่ิมตน้จากการมีรายไดเ้ท่ากบั Y0  และมีความพอใจเท่ากบั U0 ต่อมามีรายไดเ้พิ่มเป็น Y1 ท า
ให้ความพอใจเพิ่มเป็น U1  แต่ปีต่อมารายไดค้งท่ี คือ Y2 = Y1 เป็นผลให้เกิดความไม่พอใจเท่าท่ีควร 
ความพอใจลดลงจาก U1 เหลือเพียง U2 หลงัจากนั้นเม่ือรายไดเ้พิ่มเป็น Y3 ความพอใจจะเพิ่มข้ึนเป็น 
U3 

 การเปล่ียนแปลงเส้นความพอใจจาก f1 เป็น f2 น้ีเกิดจากความพอใจส่วนเพิ่ม (Marginal 
Utility) ของเงินจ านวนเท่ากนัลดลง สาเหตุท่ีลดลงเพราะคนมีความคาดหวงัว่ารายไดใ้นปีต่อไปจะ
เพิ่มข้ึน ยิ่งหวงัมากก็ยิ่งผิดหวงัมากหากไม่เป็นดงัหวงั ในตวัอย่างก็คือรายได้ไม่ได้เพิ่มข้ึนดงัหวงั 
ดงันั้นเขาจึงไม่พอใจกบัรายไดท่ี้เท่าเดิม ทั้งๆ ท่ีเงินก็เท่าเดิมไม่ไดล้ดลงแต่ไม่พอใจเท่ากบัท่ีช่วงเวลา
ก่อนหนา้น้ี 
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 ความไม่สอดคล้องระหว่างระดับรายได้และความพอใจจากแนวคิดเร่ือง MU ของเงินลดลง 

 ส่ิงท่ีแตกต่างระหวา่งรูปน้ีกบัรูปอยา่งเดียวกนัก่อนหนา้น้ี คือ ณ เวลา t2 ความพอใจลดลงก็
จริงแต่ไม่ถึงกบัเป็นศูนย ์

 ขอ้สรุปท่ีไดเ้หมือนกนัก็คือ ความพอใจไม่ไดมี้ทิศทางการเคล่ือนไหวท่ีสอดคลอ้งกบัรายได ้
ท าให้ความพอใจไม่สามารถใช้เป็นตวัแทนของรายได้ นั่นคือ การวดัความพอใจด้วยวิธี SWB ไม่
สามารถใชท้ดแทนการวดัดว้ยรายได ้ดงันั้นนกัวิจยัจึงอาจจะเห็นภาพท่ีวา่รายไดอ้าจจะเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ 
แต่ความพอใจแบบ SWB กลบัคงท่ีหรือเพิ่มข้ึนเพียงเล็กนอ้ย เหล่าน้ีก็ลว้นแลว้แต่มาจากเร่ืองการสร้าง
ความคาดหวงัและไม่ไดต้ามท่ีหวงัผลก็คือ  SWB ไม่สามารถสะทอ้นการเปล่ียนแปลงของรายได ้และ
ท าใหม้นัมีคุณสมบติัท่ีไม่สมบูรณ์ ดงันั้นการน า SWB ไปใชง้านจึงควรตอ้งระวงัเร่ืองการเปรียบเทียบ
ขา้มเวลาเช่นน้ีใหม้าก 

2.1 เอกสารงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
จากการศึกษาถึงผลงานการศึกษาในอดีตท่ีผา่นมา พบว่ามีผลงานท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นประโยชน์

ต่อการศึกษาในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 
บุษบา มาลาศรี (2544) ได้ท าการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคผ่านระบบพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย มีวตัถุประสงคเ์พื่อการศึกษาพฤติกรรมในการใชบ้ริการระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตและปัจจยัต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคสินคา้และบริการผ่านระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ใชว้ธีิการส ารวจขอ้มูลโดยการเก็บแบบสอบถามออนไลน์จากผูใ้ชบ้ริการอินเทอร์เน็ต
ในประเทศไทย จ านวน 200 คน 
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ผลการศึกษาพบว่าผูใ้ช้บริการอินเทอร์เน็ตมีอายุระหว่าง 20-30 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี
เป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีการใชอิ้นเทอร์เน็ตมาแลว้เป็นระยะเวลา
มากกวา่ 3 ปี ส าหรับวตัถุประสงคใ์นการใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อศึกษาขอ้มูลข่าวสาร และพบวา่ส่วนใหญ่
ยงัไม่เคยซ้ือสินค้าและบริการผ่านอินเทอร์เน็ต โดยพบว่ามีสาเหตุมาจากไม่เห็นสินค้าของจริง 
รองลงมาเป็นความไม่สะดวกในวิธีการช าระเงิน ตามล าดบั ส าหรับกลุ่มผูใ้ชบ้ริการอินเทอร์เน็ตท่ีซ้ือ
สินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีเหตุผลท่ีส าคญัในการซ้ือสินค้า เน่ืองมาจาก
ตอ้งการทดลองซ้ือสินคา้ โดยสามารถแบ่งประเภทของสินคา้และบริการท่ีซ้ือออกเป็น 3 ประเภท คือ 
สินคา้ท่ีจบัตอ้งได ้ไดแ้ก่ หนงัสือ แผน่ซีดี และเทปเพลง สินคา้ท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ไดแ้ก่ สินคา้ Download 
จากอินเทอร์เน็ต เช่น ซอฟต์แวร์และเพลง ประเภทสุดท้ายคือการบริการ ได้แก่ การบริการสินค้า
การเงินการธนาคาร จองโรงแรมและท่องเท่ียว วิธีการช าระเงินค่าซ้ือสินคา้และบริการ ส่วนมากช าระ
เงินดว้ยบตัรเครดิต ดา้นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคสินคา้และบริการผ่านระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ความปลอดภัยของวิธีการช าระเงิน รองลงมาเป็นความสะดวกในการ
เปรียบเทียบราคาสินคา้และบริการจากแหล่งต่างๆ และความสะดวกในการคน้หาสินคา้และบริการ
ตลอด 24 ชั่วโมง ตามล าดับ ทั้ งน้ี พบว่าปัญหาจากการซ้ือสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ คือ การท่ีมีผูแ้อบอ้างท าบัตรเครดิตไปใช้ รองลงมาเป็นการท่ีได้รับสินค้าล่าช้า 
ตามล าดบั  

ปริย วงศ์วานชาตรี (2544) ได้ท าการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตและปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ โดยมีวตัถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูใ้ช้
อินเทอร์เน็ต และศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือสินค้าและบริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
การศึกษาคร้ังน้ี ใชว้ธีิการส ารวจขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ โดยใชว้ิธีวเิคราะห์เชิงพรรณนาในรูป
ของสถิติน าเสนอในรูป ตาราง การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ และอาศยัขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ
เพื่อวธีิวเิคราะห์เชิงปริมาณผา่นแบบจ าลองโลจิต  

ผลการศึกษาพบว่า โดยส่วนใหญ่แล้วกลุ่มผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตไม่นิยมซ้ือสินคา้และบริการผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเน่ืองจากไม่มัน่ใจในระบบรักษาความปลอดภยัและระบบการส่ือสารของเวป็
ไซตย์งัไม่เสถียร และไม่สมบูรณ์เท่าท่ีควร ความน่าเช่ือถือของเวป็ไซต ์ความถูกตอ้งและเวลาของการ
ขนส่งสินคา้ ขาดข้อมูลทางด้านภาษีสินค้า รวมถึงไม่มีกฎหมายคุม้คร้องผูบ้ริโภคท่ีท าการซ้ือขาย
สินคา้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทั้งน้ี แมว้า่การซ้ือสินคา้และบริการผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะยงัไม่
เป็นท่ีนิยมแต่กลบัพบว่าการซ้ือสินคา้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีมูลค่าในการซ้ือค่อนขา้งมาก คือ
ตั้ งแต่ 500-5,000  บาท ส าหรับกลุ่มผู ้ใช้อินเทอร์เน็ตท่ี เคยซ้ือหรือจะซ้ือสินค้าผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต พบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือสินคา้และบริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คือ เพศ 
สถานท่ีพกัอาศยั เหตุผลของการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เน่ืองจาก 
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ความสะดวก ราคา ฤดูกาล และรายได ้ปัจจยัท่ีไม่มีอิทธิพล คือ อาย ุการศึกษาอาชีพ ส่วนประเภทของ
สินคา้ท่ีเคยซ้ือ พบวา่ โดยส่วนใหญ่จะเป็นสินคา้ท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งเห็นสินคา้จริงก่อนตดัสินใจซ้ือ ดา้น
รูปแบบการช าระเงิน ข้ึนอยูก่บัความสะดวกของกลุ่มตวัอยา่ง เพราะมีสัดส่วนรูปแบบการช าระเงินท่ี
กลุ่มตวัอย่างเลือกกระจายทุกแบบ คือ บตัรเครดิต พสัดุเก็บเงินปลายทาง/ธนาณัติ โอนเงินเขา้บญัชี
ธนาคาร/เช็ค และช าระโดยตรงกบัพนักงานจากบริษทัผูข้าย การจดัส่งจะแปรตามสถานท่ีพกัอาศยั 
โดยผูท่ี้อาศยัในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่วนใหญ่เลือกการจดัส่งจากบริษทัผูข้าย ผูท่ี้อยูต่่างจงัหวดั
ส่วนใหญ่เลือกการจดัส่งทางไปรษณีย ์ 

สุธีร์ ตนัเปาว ์(2544) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองปัจจยัก าหนดอุปสงคแ์ละพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ต
ส่วนบุคคลในประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงคข์องการศึกษาเพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคบริการ
อินเทอร์เน็ตส่วนบุคคลของกลุ่มผูใ้ช ้ในดา้นปริมาณการใชง้าน ช่วงเวลาการใช ้วตัถุประสงคใ์นการ
ใช ้และสาเหตุท่ีใชน้อกเหนือจากการใช้บริการอินเทอร์เน็ตจากแหล่งอ่ืน ศึกษาค่าความยืดหยุน่ของ
อุปสงค์อินเทอร์เน็ตส่วนบุคคลท่ีมีต่อราคาค่าบริการและคุณภาพด้านความเร็ว เพื่อศึกษาการ
ตอบสนองของผูบ้ริโภคต่อการแข่งขนัด้านราคาและการแข่งขนัด้านคุณภาพความเร็ว เพื่อศึกษา
ลกัษณะแจกแจง (Profile) ของกลุ่มผูใ้ชบ้ริการอินเทอร์เน็ตส่วนบุคคล ศึกษาทศันคติของผูใ้ช้บริการ
อินเทอร์เน็ตส่วนบุคคลท่ีตอบสนองต่อรูปแบบการบริการและกลยุทธ์การแข่งขนัท่ีผูใ้ห้บริการ
อินเทอร์เน็ตน ามาใชท้ั้งทางดา้นราคา และท่ีมิใช่ราคา รวมทั้งส่วนประสมทางการตลาดต่างๆ ดว้ย 

โดยใชว้ธีิการส ารวจขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม ซ่ึงผลการศึกษาท าใหท้ราบถึงลกัษณะของกลุ่มผูใ้ช้
อินเทอร์เน็ต และพบว่าปัจจัยก าหนดความต้องการซ้ือสินค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตท่ีส าคัญคือ 
คุณภาพดา้นความเร็ว คุณภาพการเช่ือมต่อ และราคาค่าบริการ โดยในส่วนพฤติกรรมการใชง้านนั้น
พบว่า ผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ จะใช้งานช่วง 21.00-24.00 น. คือร้อยละ 64.70  มีลกัษณะการใช้
งานแบบชัว่คราวมากกกว่าแบบประจ ารายเดือน โดยมีวตัถุประสงคข์องการใชง้านเพื่อติดต่อส่ือสาร
มากท่ีสุด คือ ร้อยละ 4.17 และรองลงมาคือเพื่อคน้หาขอ้มูล ร้อยละ 4.01 

ในส่วนของผลการศึกษาถึงการตอบสนองของผูบ้ริโภคต่อการแข่งขนัด้านราคา พบว่าความ
ยืดหยุน่ของอุปสงค์ต่อราคามีค่าต ่ากว่า 1 แสดงให้เห็นวา่การให้บริการอินเทอร์เน็ตอาจถือไดว้่าเป็น
สินคา้จ าเป็น (Necessary Goods) ซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคขาดไม่ได ้แต่อยา่งไรก็ตามผูใ้ห้บริการก็ไม่
สามารถเพิ่มราคาหรือลดราคาเพื่อให้ไดรั้บก าไรสูงสุดได ้เน่ืองจากมีอ านาจผกูขาดอยูเ่พียงจ ากดั ถา้
เพิ่มราคาค่าบริการให้สูงข้ึนผูใ้ชบ้ริการอาจเปล่ียนไปใชบ้ริการของรายอ่ืนถา้ราคาโดยเปรียบเทียบนั้น
สูงกว่ารายอ่ืน และการลดราคาก็จะท าให้รายได้จากผูใ้ช้เดิมลดลงด้วยเน่ืองจากปริมาณการใช้ไม่
เพิ่มข้ึนมากนกัเม่ือลดราคาลง ถึงแมว้า่จากการศึกษาน้ีจะพบวา่ในฐานะผูใ้ห้บริการรายหน่ึงๆ การลด
ราคาจะท าให้มีผูใ้ช้บริการเปล่ียนจากรายอ่ืนและหันมาใช้มากข้ึนและอาจท าให้รายไดเ้พิ่มข้ึนแต่ใน
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ความเป็นจริงผูใ้ห้บริการรายอ่ืนอาจลดราคาลงตาม ดงันั้นจึงอาจเกิดการแข่งขนักนัลดราคาท าให้
รายไดโ้ดยรวมของผูใ้หบ้ริการทุกรายลดลงได ้

ส าหรับผลการศึกษาดา้นการตอบสนองของผูบ้ริโภคต่อการแข่งขนัดา้นคุณภาพความเร็วพบว่า
ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อคุณภาพด้านความเร็วมีค่ามากกว่า 1 ผูใ้ช้งานอินเทอร์เน็ตจะใช้งาน
ปริมาณมากข้ึนเม่ือคุณภาพสูงข้ึน ซ่ึงการเพิ่มคุณภาพดา้นความเร็วจะท าให้มีผูใ้ช้บริการเปล่ียนจาก
รายอ่ืนและหันมาใช้บริการมากข้ึนส่งผลให้รายได้มากข้ึนด้วย อย่างไรก็ตามผูใ้ห้บริการจะต้อง
ค านึงถึงต้นทุนท่ีเกิดข้ึนจากการเพิ่มคุณภาพด้านความเร็วน้ีด้วย ซ่ึงจะต้องน าต้นทุนท่ีเพิ่มข้ึนไป
เปรียบเทียบกบัรายรับท่ีไดม้ากข้ึนเพื่อพิจารณาความคุม้ค่าของการลงทุนในรูปผลก าไรต่อไป  

จากผลการศึกษาท าให้สามารถสรุปข้อมูลและข้อเสนอแนะต่อผูใ้ห้บริการในการก าหนด 
กลยุทธ์การแข่งขนัได้ว่า ไม่ควรแข่งขนัในดา้นราคาเพียงอย่างเดียว แต่ควรท่ีจะแข่งขนัในการเพิ่ม
คุณภาพเพื่อสร้างความแตกต่างของบริการของตน รวมทั้งควรออกแบบบริการเพื่อเจาะกลุ่มลูกคา้
ใหม่ๆ หรือ Niche Market เช่น กลุ่มผูท่ี้มีรายไดสู้ง กลุ่มวยัรุ่น กลุ่มนกัเรียน นกัศึกษา หรือกลุ่มท่ีใช้
งานเพื่อการหาขอ้มูล ดาวน์โหลดขอ้มูล ซ่ึงตอ้งการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมาก เป็นตน้ 

กวิน ชิณะวงศ์ (2549 ) ได้ท าการศึกษาเร่ืองปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ: กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ. 2525-2534 และ พ.ศ. 2535-2544 
โดยมีวตัถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อศึกษาผลของปัจจยัทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีผลต่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลงัการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพฒันาเศรษฐกิจ คือ ระหว่างปี พ.ศ. 2525-2534 และ พ.ศ. 2535-
2544 และเพื่อศึกษาแหล่งท่ีมา และโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 
2525-2544 โดยน าขอ้มูลทุติยภูมิมาใชใ้นการศึกษา ซ่ึงลกัษณะของขอ้มูลแบบอนุกรมเวลาระหวา่งปี 
พ.ศ. 2525-2544 โดยขอ้มูลท่ีใช้วิเคราะห์เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ ทุน 
แรงงาน และปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ สัดส่วนของมูลค่าการ
ลงทุนทางดา้นวิทยาศาสตร์ต่อค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจยัและพฒันาของประเทศ จ านวนผูใ้ช้อินเทอร์เน็ต
และมูลค่าการน าเขา้เคร่ืองจกัรจากต่างประเทศ ใช้วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
SPSS เพื่อคาดประมาณแบบจ าลอง โดยใชฟั้งกช์นัการผลิตแบบ Cobb-Douglass 

ผลการศึกษาพบว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในโครงสร้างการผลิต จากการวิจยัพบวา่ การเปล่ียนแปลงของ
ปัจจยัทุน ปัจจยัแรงงาน ส่งผลต่อการขยายตวัของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ ส่วนปัจจยั
ทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเพิ่มข้ึนของจ านวนผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต รวมถึงมูลค่าการลงทุน
ด้านวิทยาศาสตร์ต่อค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจยัและพฒันาประเทศ มีผลในทางลบต่อการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจ เน่ืองจากการลงทุนและการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศดงักล่าวไม่ไดมี้บทบาทเก่ียวขอ้ง
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กบัการผลิตโดยตรง และยงัพบวา่เทคโนโลยสีารสนเทศนั้นมีบทบาทต่อการผลิตในภาคอุตสาหกรรม
ในรูปแบบท่ีคลา้ยคลึงกนั 

ศิริขวญั เจริญวิริยะกุล (2551) ท าการศึกษาเร่ือง ผลของการลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมี
ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยมี
วตัถุประสงคข์องการศึกษาเพื่อศึกษาผลการลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศและมูลค่าการใชพ้าณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน ซ่ึงการศึกษาดงักล่าวใช้
ขอ้มูลแบบภาคตดัขวางผสมเวลา (Panel Data) ครอบคลุมช่วงเวลาเป็นรายปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 – 2549 
ใชฟั้งกช์นัการผลิตแบบ Cobb-Douglass และท าการคาดประมาณดว้ยวธีิ Pooled Least Squares  

ผลการศึกษาพบว่าสต๊อกของทุนและแรงงานส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน
กลุ่มประเทศอาเซียนในทิศทางเดียวกนั คือ เม่ือสต๊อกของทุนและแรงงานเพิ่มมากข้ึน ท าให้มีระดบั
ผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึนตาม ส าหรับการลงทุนในเทคโนโลยสีารสนเทศนั้น พบวา่ถา้มีรายจ่ายทางเทคโนโลยี
สารสนเทศเพิ่มมากข้ึน ส่งผลท าใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีเพิ่มมากข้ึนดว้ย และภายหลงัจากท่ีไดมี้การใชพ้าณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนการผลิตแลว้ สามารถท าให้ตน้ทุนการผลิตลดลง เม่ือตน้ทุนการผลิตลดลง
ก็สามารถท่ีจะเพิ่มปัจจยัการผลิตส่วนอ่ืนไดม้ากข้ึน ดงันั้นผลผลิตท่ีไดจึ้งเพิ่มมากข้ึน ย่อมส่งผลให้
เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียนเจริญเติบโตเพิ่มมากข้ึนจากการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศนัน่เอง 

อนุรักษ ์ปรารมภ์ (2555) ท าการศึกษาเร่ือง ผลของการใชจ่้ายในเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โดยมี
วตัถุประสงคข์องการศึกษาเพื่อศึกษาถึงผลของการใชจ่้ายในเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ีมี
ต่อการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยขีองประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงการศึกษาดงักล่าวใช้
ฟังก์ชนัการผลิตแบบ Cobb-Douglass โดยใช้ขอ้มูลแบบพาแนล ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา ไดแ้ก่ 
มูลค่าการใช้จ่ายส าหรับคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ มูลค่าการใช้จ่ายด้านการส่ือสาร
ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ สต็อกของทุน และจ านวนแรงงาน โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิเป็นรายปี 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2554 จ านวนทั้งหมด 6 ประเทศ ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์
เวยีดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย และประเทศไทย 

ผลการทดสอบสมการพาแนล พบวา่ควรท าการประมาณค่าแบบจ าลองในรูปแบบ Fixed Effects 
ส่วนผลการทดสอบพาแนลยนิูทรูทพบวา่ขอ้มูลตวัแปรทุกตวัมีลกัษณะน่ิงและมีอนัดบัความสัมพนัธ์
ของข้อมูลเท่ากบั 0 หรือ I(0) ผลการประมาณค่าแบบจ าลองด้วยวิธีท่ีก าลงัสองน้อย (OLS) พบว่า
สต็อกของทุนและแรงงานส่งผลกระทบต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศในทิศทางเดียวกัน 
เน่ืองจากสตอ็กของทุนและแรงงานนั้นเป็นปัจจยัส าคญัท่ีใชใ้นกระบวนการผลิต จากนั้นผูศึ้กษาไดท้  า
การหาส่วนท่ีเหลือ (Residual) ซ่ึงจากการศึกษาน้ีส่วนท่ีเหลือแสดงถึงการเปล่ียนแปลงเทคโนโลย ี
โดยไดท้  าการศึกษาถึงผลของการใชจ่้ายในเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ีมีต่อเปล่ียนแปลง
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เทคโนโลยี ผลการศึกษาพบว่าการใช้จ่ายในเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีผลกระทบต่อ
เปล่ียนแปลงเทคโนโลยีในทิศทางเดียวกัน คือ การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีส่งผลให้เกิดการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนัน่เอง ดงันั้น หากรัฐบาลในกลุ่ม 6 ประเทศ ดงักล่าว ท่ีตอ้งการใหเ้ศรษฐกิจ
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งส่งเสริมให้มีการเพิ่มการใช้จ่ายในดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารมากยิง่ข้ึน 

วรเทพ จักรฤทธิพงศ์ (2556) ท าการศึกษาเร่ืองผลของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงท่ี มี ต่อ
ประสิทธิภาพการผลิตของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลของการ
ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงท่ีมีต่อประสิทธิภาพการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
ส่วนของการลดต้นทุนการผลิต การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มท่ี และการเพิ่มความ
รวดเร็วในการผลิตโดยใชว้ิธีการส ารวจขอ้มูลจากแบบสอบถามจ านวน 600 ตวัอยา่ง  และใชค้่าเฉล่ีย
เพื่อบรรยายผลการศึกษาการด าเนินงาน ประกอบกับใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธี  Seemingly 
Unrelated Regression เพื่ อหาผลกระทบของการใช้อินเทอร์เน็ตท่ี มีต่อประสิทธิภาพการผลิต  
ซ่ึงการศึกษาน้ีจะช่วยให้สามารถเขา้ใจไดว้า่มีปัจจยัในการใชอิ้นเทอร์เน็ตความเร็วสูงปัจจยัใดบา้งท่ี
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อช่วย
ผูป้ระกอบการสามารถตดัสินใจได้ว่าควรใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในกระบวนการใดในภาคการ
ผลิตของตน และส่วนใดท่ีไม่ควรน าไปใชใ้นภาคการผลิต เพื่อให้ผูป้ระกอบการไดรั้บผลประโยชน์ท่ี
มากยิ่งข้ึน ทั้งในดา้นของประสิทธิภาพการผลิต การลดตน้ทุนค่าใชจ่้าย รวมไปถึงผลก าไรท่ีเพิ่มมาก
ข้ึนจากการใชอิ้นเทอร์เน็ตความเร็วสูงในกระบวนการผลิต  

ผลการศึกษาน้ี น ามาซ่ึงขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย คือ ช่วยให้ภาครัฐบาลได้รู้ว่าควรมีนโยบาย
สนบัสนุนใหมี้การใชร้ะบบอินเตอร์ความเร็วสูงของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในภาคส่วนใด
ของการผลิต นอกจากน้ี  ย ังเป็นการสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการสร้างระบบ
สาธารณูปโภคดา้นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งให้ดีมากยิ่งข้ึน เช่น ดา้นการขนส่ง และดา้นการวิจยัและพฒันา 
เพื่อสนบัสนุนใหภ้าคการผลิตของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมีประสิทธิภาพมากข้ึน ตลอดจน
สามารถแข่งขนักบัประเทศต่างๆในอาเซียนหลงัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคตอีกดว้ย 

Meijers (2007) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ICT Externalities: Evidence from cross country data โดยมี
วตัถุประสงคใ์นการศึกษาเพื่อศึกษาผลกระทบภายนอกของการลงทุนในเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีต่อ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและระดบัผลิตภาพการผลิต โดยใชข้อ้มูลแบบ Panel และคาดประมาณ
ดว้ยวธีิ Fixed Effect ท่ีประกอบดว้ย 15 ประเทศและครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1996-2004 

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการลงทุนในไอทีซอฟต์แวร์ (IT software) และอุปกรณ์การ
ติดต่อส่ือสาร (Telecommunication equipments) มีผลท าใหผ้ลิตภาพการผลิตเพิ่มข้ึน แต่ไอทีฮาร์ดแวร์ 
(IT Hardware) กลบัไม่ส่งผล ซ่ึงเม่ือพิจารณาถึงผลกระทบของช่วงเวลาพบวา่ ช่วงเวลาท่ีการลงทุนใน
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อุปกรณ์การติดต่อส่ือสาร จะส่งผลท าให้เศรษฐกิจเกิดการเจริญเติบโตโดยใช้เวลาประมาณ 3 ปี ส่วน
การลงทุนในไอทีซอฟต์แวร์จะใช้เวลามากกว่า 7 ปี ซ่ึงเป็นผลมาจากการเรียนรู้และการปฏิบัติ 
(learning-by-doing) โดยมีผลกระทบท าให้เศรษฐกิจเกิดการเจริญเติบโตไดภ้ายหลงัจากการลงทุนใน
เทคโนโลยสีารสนเทศไปแลว้ 

โดยสรุปแล้ววรรณกรรมท่ีทบทวนมาเป็นการศึกษาผลของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ส่ือสารในระบบเศรษฐกิจท่ีจะส่งผลให้ผลิตภณัฑ์มวลรวมของประเทศสูงข้ึนและท าให้เศรษฐกิจมี
การเจริญเติบโตท่ีดีข้ึน แต่ยงัไม่มีงานวิจยัเร่ืองใดท่ีมีการวิเคราะห์ถึงผลกระทบของการใช้จ่ายส่วน
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจดิจิทลักบัความกินดีอยู่ดีของบุคคล ดงันั้น จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา
เร่ืองน้ี 
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บทที ่3 

ระเบียบวธีิการวจิยั 

1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ในการส ารวจขอ้มูลคร้ังน้ีไดใ้ชว้ิธีการส่งแบบสอบถามไปยงักลุ่มจากกลุ่มผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตผ่าน
ระบบออนไลน์ทัว่ประเทศ โดยจ าแนกตามจ านวนการใชอิ้นเทอร์เน็ตในประชากรไทยท่ีมีอาย ุ6 ปีข้ึน
ไป ในประเทศไทย ในปี 2557 ประมาณ 21.7 ลา้นคน จากขอ้มูลของส านกังานสถิติแห่งชาติ 

ทั้งน้ี ในการศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดของกลุ่มประชากรไทยท่ีมีอายุ 6 ปีข้ึนไป ใน
ประเทศไทย ในปี 2557 ประมาณ 21.7 ลา้นคน โดยจะเก็บขอ้มูลในประชากรกลุ่มน้ีจ านวนทั้งส้ิน 444 
ชุด ซ่ึงค านวณไดจ้ากสูตรของ Taro Yamane ดงัน้ี  

n    N

1 +Ne2
 

 

แทนค่าไดด้งัน้ี  399.99 = 21,700,000

1 +(21,700,000)(0.05)2
 

 

โดยท่ี n  = ขนาดของกลุ่มผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต ตวัอยา่ง 

 N = จ านวนผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตทั้งหมดในประเทศ จ านวน 21.7 ลา้นคน 

e  = ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้5 %  

เม่ือท าการค านวณกลุ่มตวัอย่างออกมาจะไดจ้  านวนกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 399 กลุ่มตวัอย่าง 
ทั้งน้ีเพื่อความแม่นย  าท่ีเพิ่มมากข้ึน ดงันั้น จึงใชแ้บบสอบถามในส่วนน้ีทั้งหมด 444 แบบสอบถาม  
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1.2  วธีิการศึกษา/วธีิการวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการศึกษา 
1.1.1 ภาพรวมของวธีิการวจิยั 

 
ตารางที ่3.1 สรุปแบบจ าลองและวธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาแต่ละจุดประสงค ์

 

วตัถุประสงค์ 
 

แบบจ าลองทีใ่ช้ 
วธีิการวเิคราะห์

ข้อมูล 
5.1 เ พื่ อ ส า ร ว จ
พฤติกรรมการใชจ่้าย
ส่ ว น บุ ค ค ล ท่ี
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ
เศรษฐกิจดิจิทลั 

แบบสอบถามส ารวจพฤติกรรมการใชจ่้ายส่วนบุคคล
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจดิจิทลั 
 

แบบสอบถามและ
วเิคราะห์ดว้ยสถิติ
พรรณนา 
(Descriptive 
statistics)  
 

5.2 เพื่อศึกษาปัจจัย
ก าหนดการใช้ จ่าย
ส่ ว น บุ ค ค ล ท่ี
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ
เศรษฐกิจดิจิทลั 
 

แบบจ าลอง Random Utility Theory 

Ei = 𝛼1 + ∑βk,1Xk +

N

k=1

∑βm,1Zm + ε1

N

i=0

 

Ej = 𝛼2 + ∑βk,2Xk +

N

k=1

∑βm,2Zm + ε2

N

j=0

 

Seemingly 
Unrelated 
Regression 
Estimator (SURE) 

5.3 เพื่ อ วิ เค ร า ะ ห์
ผลกระทบของการ
ใช้จ่ายส่วนบุคคลท่ี
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ
เศรษฐกิจดิจิทัลกับ
ความกินดีอยู่ดีของ
บุคคล 
 

แบบจ าลอง Ordered Probit 
Subjective Well – being  = 
 

α + ∑βk Ek  +

K

k=1

 ε 

Ordered Probit  
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3.3  กรอบแนวคิดของการศึกษา/แบบจ าลอง 

3.3.1 กรอบแนวคิดของการศึกษา 
กรอบแนวคิดในการศึกษาการส ารวจพฤติกรรมการใชจ่้ายส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจ

ดิจิทลันั้น จะด าเนินการศึกษาโดยน าลักษณะส่วนบุคคลในด้าน เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา รายได ้
ภูมิล าเนาเดิม จงัหวดัท่ีก าลงัท างาน สถานภาพสมรส และจ านวนบุตร มาศึกษาถึงพฤติกรรมและ
ค่าใชจ่้าย คือ 

1. พฤติกรรม ในดา้นเวลาท่ีใช้อินเทอร์เน็ตต่อวนั กิจกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ช่วงเวลาของ
การใช้อินเทอร์เน็ต สถานท่ีใช้อินเทอร์เน็ต วตัถุประสงค์ของการใช้อินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ท่ีใช้ และ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีใช ้ 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล ในดา้นภาพยนตร์ ส่ือโฆษณา เพลง เกมส์ออนไลน์ เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ การค้าออนไลน์  E-Banking VDO ออนไลน์  Applications วารสารออนไลน์/Magazine  
E-Learning Software Database online การซ้ือขายหุ้นออนไลน์ การซ้ือตัว๋เดินทางออนไลน์ การจอง
หอ้งพกัออนไลน์ การลงโฆษณา VDO คอนเฟอร์เรนซ์ การใชบ้ริการทางการแพทยอ์อนไลน์ 

ส าหรับปัจจยัก าหนดการใชจ่้ายนั้น ก าหนดให้ข้ึนอยูก่บัปัจจยัภายนอก คือ ราคาขายแพก็เกจ
อินเทอร์เน็ตท่ีใช้ ระบบโทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ี ใช้ (2G, 3G, 4G) ท่ีบ้านติดตั้งอินเทอร์เน็ตแบบมีสาย
หรือไม่  (Fixed Broadband) ผู ้ใช้บ ริการอิน เทอร์เน็ตมีสายใช้ ท่ีบ้าน  (True, TOT, 3BB, Sinet) 
ระยะห่างของท่ีพกักบัศูนยก์ลางของจงัหวดั (กม.) จ านวนบุคคลท่ีอาศยัอยู่ดว้ยกนั มีญาติพี่น้องหรือ
คนรักอยู่ท่ีต่างประเทศหรือไม่ เดินทางขา้มจงัหวดัเป็นประจ าหรือไม่ เดินทางไปต่างประเทศเป็น
ประจ าหรือไม ่

ผลท่ีได้จากการศึกษาจะท าให้ทราบถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนท่ีเก่ียวข้องกับความอยู่ดีกินดี  
ซ่ึงประกอบไปดว้ย ดา้นอาหารการกิน การเดินทางขนส่ง การออกก าลงักาย การท างาน การท างาน
อดิเรก มีครอบครัวท่ีมีความสุข การสังสรรคก์บัเพื่อน การศึกษาหาความรู้ การสร้างรายได ้ความสงบ
สุขและสันติภาพ 

ดงันั้น ในการท าการศึกษาในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของการใชป้ระโยชน์จาก
กิจกรรมต่างๆ ผ่านระบบเศรษฐกิจดิจิทลั โดยมีแนวคิดเร่ิมจากการส ารวจพฤติกรรมการใช้จ่ายส่วน
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจดิจิทลัจนท าให้สามารถเกิดผลลพัธ์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บในเร่ืองความกินดี
อยูดี่ของบุคคล โดยสามารถแสดงเป็นกรอบแนวคิดไดด้งัน้ี 
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3.3.2 แบบจ าลอง 

3.3.3  

แสดงกรอบแนวคิดหลกัในการวเิคราะห์การใช้จ่ายส่วนบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบัเศรษฐกจิดิจิทลัในประเทศไทย 

คุณลกัษณะ (X) 
X1: เพศ 
X2: อาย ุ
X3: อาชีพ 
X4: การศึกษา 
X5: รายได ้
X6: ภูมิล าเนาเดิม 
X7: จงัหวดัท่ีก าลงัท างาน 
X8: สถานภาพสมรส 
X9: จ านวนบุตร 

 

ปัจจัยภายนอก (Z) 
Z1: ราคาขายแพก็เกจ  

อินเทอร์เน็ตท่ีใช ้
Z2: ระบบโทรศพัทเ์คล่ือนที่ท่ี 

ใช ้(2G, 3G, 4G) 
Z3: ท่ีบา้นติดตั้งอินเทอร์เน็ต

แบบมีสายหรือไม่ (Fixed 
Broadband) 

Z4: ผูใ้ชบ้ริการอินเทอร์เน็ตมี
สายใชท่ี้บา้น (True, 
TOT, 3BB, Sinet) 

Z5: ระยะห่างของท่ีพกักบั
ศูนยก์ลางของจงัหวดั 
(กม.) 

Z6: จ านวนบุคคลท่ีอาศยัอยู่
ดว้ยกนั 

Z7: มีญาติพ่ีนอ้งหรือคนรักอยู่
ท่ีต่างประเทศหรือไม่ 

Z8: เดินทางขา้มจงัหวดัเป็น
ประจ าหรือไม่ 

Z9: เดินทางไปต่างประเทศ
เป็นประจ าหรือไม่ 

พฤตกิรรม (B) 
B1: เวลาท่ีใชอิ้นเทอร์เน็ตต่อวนั 
B2: กิจกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ต 
B3: ใชอิ้นเทอร์เน็ตเวลาใด 
B4: ใชอิ้นเทอร์เน็ตท่ีใด 
B5: ใชอิ้นเทอร์เน็ตเพ่ืออะไร 
B6: ใชอิ้นเทอร์เน็ตผา่นอุปกรณ์     

ใด 
B7: ใชอิ้นเทอร์เน็ตของ    

ผูป้ระกอบการรายใด 

ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล (E) 
E1: ภาพยนตร์ 
E2: ส่ือโฆษณา 
E3: เพลง 
E4: เกมส์ออนไลน์ 
E5: เครือข่ายสงัคมออนไลน ์
E6: การคา้ออนไลน์ 
E7: E-Banking 
E8: VDO ออนไลน์ 
E9: Applications 
E10: วารสารออนไลน์/Magazine 
E11: E-Learning 
E12: Software 
E13: Database online 
E14: การซ้ือขายหุน้ออนไลน ์
E15: การซ้ือตัว๋เดินทางออนไลน ์
E16: การจองหอ้งพกัออนไลน ์
E17: การลงโฆษณา 
E18: VDO คอนเฟอร์เรนซ ์

E19: การใชบ้ริการทาง
การแพทย ์ออนไลน์ 

ความกนิดอียู่ด ี(SWB) 
SWB1: อาหารการกิน 
SWB2: การเดินทาง

ขนส่ง 
SWB3: การออกก าลงั

กาย 
SWB4: การท างาน 
SWB5: การท างาน

อดิเรก 
SWB6: มีครอบครัวท่ีมี  

ความสุข 
SWB7: การสงัสรรค์

กบัเพ่ือน 
SWB8: การศึกษาหา

ความรู้ 
SWB9: การสร้าง    

รายได ้

SWB10: ความสงบสุข
และสนัติภาพ 
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3.3.2.1 แบบจ าลอง SURE 
 

ค่าใชจ่้ายส าหรับสินคา้ i 

 (Ei) =  α1 + ∑βk,1 Xk +

N

k=1

∑ βm,1Zm + ε1

S

m=1

 

ค่าใชจ่้ายส าหรับสินคา้ j และสินคา้อ่ืนๆ (W) 

(Ej) =  α2 + ∑βk,2 Xk +

N

k=1

∑ βm,2Zm + ε2

S

m=1

 

 

(Ep) =  α3 + ∑βk,3 Xk +

N

k=1

∑ βm,3 Zm + ε3

S

m=1

 

                     ⋮                         ⋮                         ⋮ 

 

(Ew) =  αw + ∑βk,w Xk +

N

k=1

∑ βm,w Zm + εw

S

m=1

 

 

เม่ือ w คือ ค่าใชจ่้ายส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจดิจิทลั 
 X คือ คุณลกัษณะของบุคคล 
 Z คือ ปัจจยัภายนอก 
 , คือ ค่าพารามิเตอร์ท่ีตอ้งประมาณค่า 
  คือ ค่าคลาดเคล่ือน 
 

3.3.2.2 แบบจ าลอง Ordered Probit (ประมาณค่า 10 สมการโดยประมาณค่าทลีะสมการ) 
 

SWBi  = α + ∑βk Ek  +

K

k=1

 ε 
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โดยท่ี SWB คือ ความกินดีอยูดี่ท่ีประเมินดว้ยตนเอง (Subjective well being) 

Ek     คือ ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจดิจิทลั 

,   คือ ค่าพารามิเตอร์ท่ีตอ้งประมาณค่า 

   คือ ค่าคลาดเคล่ือน  

  เม่ือ i = 1, 2, …, 10   

ตารางที ่3.2 ตวัอยา่งการวดัความกินดีอยูดี่แบบ Subjective Well being (SWB) 

 
ตวัแปร 

Y 

 
กจิกรรม 

 

เห็นด้วย
น้อยทีสุ่ด 

(1) 

 

เห็นด้วย
น้อย 
(2) 

 

เห็นด้วย
ปาน
กลาง 
(3) 

 

เห็นด้วย
มาก 
(4) 

เห็นด้วย
มากทีสุ่ด 

(5) 

ไม่มี
ความเห็น 

SWB1 1. อ าห า รก า ร
กินของท่านอุดม
สมบูรณ์ 

      

SWB2 2. การเดินทาง
สะดวกรวดเร็ว 

      

SWB3 3. ท่ า น อ อ ก
ก า ลั ง ก า ย เ ป็ น
ประจ า 

      

SWB4 4. ท่ านท างาน
อยา่งมีความสุข 

 

      

SWB5 5. ท่ า น ไ ด้
ท า ง า น อ ดิ เร ก 
( Hobby) เ ป็ น
ประจ า 
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ตารางที ่3.2 (ต่อ) 
 

ตวัแปร 
Y 

 
กจิกรรม 

 

เห็นด้วย
น้อยทีสุ่ด 

(1) 

 

เห็นด้วย
น้อย 
(2) 

 

เห็นด้วย
ปาน
กลาง 
(3) 

 

เห็นด้วย
มาก 
(4) 

เห็นด้วย
มากทีสุ่ด 

(5) 

ไม่มี
ความเห็น 

SWB6 6. ท่ า น มี
ค ร อ บ ค รั ว ท่ี มี
ความสุข 

      

SWB7 7. ท่ า น ไ ด้
สังสรรค์กับเพื่อน
อยา่งมีความสุข 

      

SWB8 8. ท่ า น ไ ด้ ห า
ความรู้เป็นประจ า 

      

SWB9 9. ท่านสามารถ
ส ร้ าง ร าย ไ ด้ ไ ด้
อยา่งมากมาย 

      

SWB10 10. ท่ า น มี
ความสงบสุขและ
สันติภาพในชีวติ 

      

ท่ีมา: Wunder  (2009) 

 

3.3.3 สถิติทีใ่ช้ในการศึกษา 

3.3.3.1 สถิติบรรยาย (Descriptive  Statistics)  เช่น  ค่าเฉล่ีย  x̄  ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความถ่ี   
ร้อยละ สถิติวดัความสัมพนัธ์  เป็นสถิติพื้นฐานท่ีตอ้งใชก้บัการวจิยัเกือบทุกเร่ือง 

3.3.3.2 วธีิการประมาณค่า ดว้ยวธีิ Seemingly Unrelated Regression Estimated (SURE) 

การศึกษาน้ีจะวิเคราะห์ขอ้มูลด้วย Seemingly Unrelated Regression (SURE) ซ่ึงเป็นวิธีการ 
ประมาณค่าพารามิเตอร์ของระบบสมการเชิงเส้นท่ีอยูภ่ายใตข้อ้สงสัยวา่ค่าคลาดเคล่ือน (Error Term) 
ของสมการใดๆ ในระบบจะมีความสัมพนัธ์กบัค่าคลาดเคล่ือนของสมการอ่ืน ๆ ในระบบ  หากเกิด
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ความสัมพนัธ์ดงักล่าวจริง การประมาณค่าดว้ย OLS (Ordinary Least Squares) จะเกิด ขอ้ผดิพลาด แต่
หากปราศจากความสัมพนัธ์ของค่าคลาดเคล่ือนดงักล่าว ผลการวิเคราะห์จาก SURE จะเหมือนกบัของ 
OLS ดงันั้นในการหาค่าความมีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริการท่ี อาจจะมีค่าความคาดเคล่ือน
ของสมการท่ีมีความสัมพนัธ์กนัจึงเลือกใชแ้บบจ าลอง SURE  

Zellner (1962) แสดงใหเ้ห็นวา่ค่าพารามิเตอร์ท่ีประมาณไดจ้าก SURE แสดงไดด้งัน้ี  

�̂�SURE = (X′∑ X−1
. ).−1 X′∑Y   

 โดยท่ี  �̂�SURE คือ Seemingly Unrelated Regression Estimator (SURE) ซ่ึงเป็นตวัประมาณ
ค่าท่ีไม่เอนเอียงเชิงเส้นท่ีดีท่ีสุด (Best Linear Unbiased Estimator)  

โดยท่ี 
−1  =  ∑      I−1

c  

= [
𝜎11𝐼 ⋯ 𝜎1𝑚𝐼
⋮ . .

𝜎𝑚1𝐼 ⋯ 𝜎𝑚𝑚𝐼

] 

 

โดยท่ี  �̂�SURE = [
𝜎11 𝑋1

′𝑋1 𝜎12 𝑋1
′𝑋2   ⋯ 𝜎1𝑚 𝑋1

′𝑋𝑚
⋮ . .

𝜎𝑚1 𝑋𝑚
′ 𝑋1 𝜎𝑚2 𝑋𝑚

′ 𝑋2⋯ 𝜎𝑚𝑛 𝑋𝑚
′ 𝑋𝑚

]

−1

[

∑ 𝜎1𝑗𝑚
𝑗=1 𝑋1

′𝑌𝑗
⋮

∑ 𝜎𝑚𝑗𝑚
𝑗=1 𝑋𝑚

′ 𝑌𝑗

] 

ซ่ึงมีเมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมดงัน้ี 

var(�̂�SURE) = (𝑋′ 
−1
𝑋)

−1
= [

𝜎11 𝑋1
′𝑋1 ⋯ 𝜎1𝑚 𝑋1

′𝑋𝑚
⋮ . .

𝜎𝑚1 𝑋𝑚
′ 𝑋1 ⋯ 𝜎𝑚𝑛 𝑋𝑚

′ 𝑋𝑚

]

−1

 

Seemingly Unrelated Regression Estimator น้ี จะมีประสิทธิภาพมากกวา่ตวัประมาณค่า OLS 

โดย Johnston (1972,p.241) กล่าวว่าประสิทธิภาพของ �̂�SURE ท่ีมีเหนือตัวประมาณ OLS นั้ น  จะ
เพิ่มข้ึนโดยตรงกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัรบกวนจากต่างสมการกนัและจะผกผนักบั ความสัมพนัธ์
ระหว่างเซตต่างๆ ของตัวแปรอธิบาย (Explanatory Variables) Johnston ยงักล่าว เพิ่มเติมว่าแม้ว่า
ความสัมพนัธ์ท่ีแทจ้ริงระหวา่งตวัรบกวน (Disturbances) ท่ีมาจากต่างสมการจะมี ค่าเท่ากบัศูนยส่์วน
ท่ี เหลือ (Residuals) จากก าลังสองน้อยท่ี สุดของตัวอย่าง (Sample) อาจจะท าให้  การค านวณ
ค่าประมาณแบบวธีิกาลงัสองนอ้ยท่ีสุดอาจผิดพลาดไปก็ได ้ซ่ึงผลลพัธ์ก็จะไดว้า่มีความ คลาดเคล่ือน
มาตรฐาน (Standard errors) สูงกวา่ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของค่าประมาณ (Estimates) ท่ีไดจ้าก
การวิธีก าลงัสองน้อยท่ีสุดแบบธรรมดา (Ordinary Least Squares) ประสิทธิภาพของตวัประมาณค่า 
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�̂�SURE  จะยงัคงเหนือกว่า �̂�OLS  แมว้่าความสัมพนัธ์ของตวั รบกวนจะมีค่าน้อยมากก็ตาม แต่ถา้หาก

ความสัมพนัธ์ดงักล่าวเพิ่มข้ึนประสิทธิภาพของ �̂�SURE ท่ีมี เหนือกวา่ �̂�OLS  ก็จะเพิ่มข้ึนอยา่งเห็นชดั

ทีเดียว ดงันั้น ถา้เป็นลกัษณะแบบจ าลองเป็นเซตของ สมการเด่ียวควรใช ้�̂�SURE  มากกวา่ �̂�OLS   

3.3.3.3 แบบจ าลองโพรบิตแบบเรียงล าดบั Ordered probit 

แบบจ าลอง Oredered Probit ไดพ้ฒันามาจากแบบจ าลอง Probit ซ่ึงแบบจ าลองแบบ Probit 
เป็นแบบจ าลองแบบสองทางเลือก (Binary Choice Models) ซ่ึ งแบบจ าลองน้ี ใช้ในการหา 
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้และตวัแปรตาม ในแบบจ าลองน้ีจะพิจารณาจากค่าจากทางเลือก  
สองทาง คือ 0 และ 1 แต่จะอธิบายตวัแปรเพียงตวัแปรเดียว 

รูปแบบของแบบจ าลอง Probit จะใชห้ลกัการของความน่าจะเป็นเขา้มาเก่ียวขอ้ง ซ่ึงสามารถ
อธิบายไดจ้ากเง่ือนไข ดงัน้ี  

P𝑟 = (𝑌 = 1X)  =  (x′β) ; X = x′β 

เม่ือ  Pr =   ความน่าจะเป็น  

. =   การแจกแจงสะสม (Cumulative Distribution Function: CDF) ของการแจก  
แจงปกติ  

β =  ค่าพารามิเตอร์ท่ีประมาณจาก Maximum Likelihood  

แบบจ าลอง Probit  

Y∗ = x′β + ε~N(0,1) 

โดย Y จะข้ึนอยูก่บัตวัแปรแฝงท่ีมีค่าเป็นบวก (Positive) คือค่า 0 และ 1  

 𝑌 = 1{Y∗>0} = {              1 𝑖𝑓 𝑌 ∗ > 0 นัน่คือ − 𝜀
0…………… .

  

ซ่ึงค่าตัวแปรแฝงทั้ งสองค่าจะใช้อธิบายทางเลือกในการตัดสินใจท่ีเกิดข้ึนในสมการ  
(Albert 1993; อารี วบิูลยพ์งศ ์2549) 
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             0 

การแจกแจงแบบ Probit  
ท่ีมา : (Albert 1993; อารี วบิูลยพ์งศ ์2549) 

ในส่วนของแบบจ าลอง Ordered Probit จะมีลกัษณะท่ีแตกต่างออกไปจากแบบจ าลอง Probit 
คือ ในแบบจ าลอง Ordered Probit นั้นจะมีทางเลือกท่ีมากกวา่ 2 ทางข้ึนไป โดยท่ี Y จะ ข้ึนอยู่กบัตวั
แปรแฝงท่ีมีคา่เป็นบวก (Positive) คือ ค่า 0,1,…….,n (Tobin 2009)  

 Y∗ = x′β + ε 

  Y =
{
 

 
0
1
2
⋮
𝑛

 

โดยท่ี    

 Y = 0 ถา้ y∗ ≤ 0 ; Pr(Y = 0X) = (−x′β) 

Y = 1 ถา้ 0 < y∗ ≤ μ1; Pr(Y = 1X) =  (μ1 − x′β) − (−x′β) 

Y = 2 ถา้ μ1 < y∗ ≤ μ2; Pr(Y = 2X) =  (μ2 − x′β) − (μ1 − x
′β) 

⋮  

Y = n ถา้ y∗ > μ𝑛−1; Pr(Y = nX) = 1 −  (μn−1 − x′β) 

เม่ือ y∗ คือ ตวัแปรแฝงท่ีเป็นตวัแปรของ Y ในแบบจ าลอง  

μ  คือ ตวัแปรสุ่มท่ีสังเกตไม่ได ้ 

1
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การแจกแจงแบบ Ordered Probit  
ท่ีมา: (Greene 2002) 

ในการตีความหมายของค่าท่ีไดจ้ากแบบจ าลอง Ordered Probit ไดอ้าศยัหลกัของความน่าจะ
เป็นเขา้มาช่วยในการตีความหมาย เน่ืองจากค่าทางเลือกท่ีได้จากแบบจ าลองเป็นค่าของความน่าจะ
เป็น ซ่ึงการตีความหมายของแบบจ าลองนั้นจะอาศยัหลักการของ ผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal 
Effect) มาใช้ในการตีความหมายของค่าทางเลือก กล่าวคือ ผลกระทบส่วนเพิ่มของ X ท่ีมีต่อความ
น่าจะเป็นท่ีทางเลือก Y = 1 ถา้มีค่าเป็นบวกจะหมายความวา่ค่าความน่าจะเป็นท่ี Y = 1 จะสูงข้ึนตาม
ค่าของ X ท่ีเปล่ียนไป โดยผลกระทบของ X จะเท่ากบั การค านวณผลกระทบส่วนเพิ่มดงัต่อไปน้ี (อารี 
วบิูลยพ์งศ ์2549)       

Marginal Effect(Y = 1) 
∂Pr (Y = 1)

∂x
 

ดงันั้น ในการตีความหมายจึงมีการน าค่าผลกระทบส่วนเพิ่มท่ีได้จากในทุกตวัแปร X มาดู 
ความสัมพันธ์กับค่าทางเลือกในแบบจ าลอง และพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและค่า 
ทางเลือกในแบบจ าลอง (Tobin 2009; Leeahtam 2011) 
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 

ตามท่ีไดมี้การเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตจ านวน 444 ราย 
เพื่อท าการศึกษาเร่ืองการวเิคราะห์การใชจ่้ายส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจดิจิทลัในประเทศไทย 

โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อส ารวจพฤติกรรมการใช้จ่ายส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจดิจิทลั ศึกษา
ปัจจยัก าหนดการใชจ่้ายส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจดิจิทลั และเพื่อวเิคราะห์ผลกระทบของการ
ใชจ่้ายส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจดิจิทลักบัความกินดีอยูดี่ของบุคคล  

ผลการศึกษาน้ีจะช่วยให้สามารถเข้าใจได้ว่ามีปัจจยัการใช้จ่ายส่วนบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับ
เศรษฐกิจดิจิทลัใดบ้างท่ีมีผลต่อความกินดีอยู่ดีของบุคคล เพื่อช่วยให้สามารถตดัสินใจได้ว่าหาก
ตอ้งการให้คนในสังคมมีความสุขในการด าเนินชีวิตจะตอ้งใช้กิจกรรมทางอินเทอร์เน็ตประเภทใด 
และกิจกรรมทางอินเทอร์เน็ตประเภทใดท่ีไม่ควรน ามาใช้ ตลอดจนสามารถส่งเสริมกิจกรรมทาง
อินเทอร์เน็ตท่ีเป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ แต่ยงัไม่ไดถู้กน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มท่ี  
อีกทั้ง ยงัท าให้ธุรกิจการให้บริการอินเทอร์เน็ตได้ทราบถึงพฤติกรรมการใช้บริการ และสามารถ
ตอบสนองไดต้รงความตอ้งการของผูบ้ริโภคผ่านการวิเคราะห์จากความกินดีอยูดี่ของบุคคล รวมถึง
เศรษฐกิจดิจิทลัยงัเป็นตวัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจไทยใหมี้การเติบโตอยา่งมีประสิทธิภาพอีกดว้ย 

จากการรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิจากกลุ่มตวัอย่างผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตจ านวน 444 ราย และน า
ขอ้มูลมาวเิคราะห์ โดยจ าแนกผลการศึกษาตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา ไดด้งัต่อไปน้ี 

4.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ จงัหวดัซ่ึงเป็นสถานท่ีท างานของผูใ้ช้อินเทอร์เน็ต 
ช่วงเวลาท่ีใช้อินเทอร์เน็ต สถานท่ีท่ีใช้อินเทอร์เน็ต แอพพลิเคชันในการใช้เว็บไซต์โซเชียลมีเดีย 
กิจกรรมในการใชอิ้นเทอร์เน็ต ค่าใชจ่้ายส าหรับกิจกรรมหรือผลิตภณัฑ์หรือบริการ (ซ่ึงไม่จ  าเป็นตอ้ง
เป็นค่าใช้จ่ายท่ีซ้ือผ่านอินเทอร์เน็ต) ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวถูกน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ดงัน้ี 
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ตารางที่ 4.1 จงัหวดัซ่ึงเป็นสถานท่ีท างานของผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต จ านวน 444 คน 

ล าดบัท่ี จงัหวดั จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 เชียงใหม่ 270 60.81 
2 กรุงเทพฯ 49 11.04 
3 ล าพนู 47 10.59 
4 ล าปาง 9 2.03 
5 เชียงราย 8 1.80 
6 แม่ฮ่องสอน 7 1.58 
7 ชลบุรี 6 1.35 
8 พะเยา 5 1.13 
9 นนทบุรี 4 0.90 

10 ก าแพงเพชร 3 0.68 
11 ระยอง 3 0.68 
12 สมุทรปราการ 3 0.68 
13 อุทยัธานี 3 0.68 
14 ตาก 2 0.45 
15 นครปฐม 2 0.45 
16 เพชรบูรณ์ 2 0.45 
17 แพร่ 2 0.45 
18 ภูเก็ต 2 0.45 
19 สุโขทยั 2 0.45 
20 อุตรดิตถ์ 2 0.45 
21 กาญจนบุรี 1 0.23 
22 ขอนแก่น 1 0.23 
23 ชยันาท 1 0.23 
24 ชยัภูมิ 1 0.23 
25 น่าน 1 0.23 
26 ปทุมธานี 1 0.23 
27 ปราจีนบุรี 1 0.23 



 

35 

 

ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 

ล าดบัท่ี จงัหวดั จ านวน (คน) ร้อยละ 
28 พิจิตร 1 0.23 
29 มหาสารคาม 1 0.23 
30 ยโสธร 1 0.23 
31 ลพบุรี 1 0.23 
32 อ านาจเจริญ 1 0.23 
33 อุบลราชธานี 1 0.23 

รวมทั้งหมด 444 100.00 

ท่ีมา:  จากการส ารวจ 

 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู ้ใช้อินเทอร์เน็ต จ านวน 444 ราย พบว่า  
กลุ่มตวัอย่างมีสถานท่ีท างานอยู่ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่มากท่ีสุด รองลงมาคือจงัหวดักรุงเทพฯ จงัหวดั
ล าพูน จงัหวดัล าปาง จงัหวดัเชียงราย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน จงัหวดัชลบุรี จงัหวดัพะเยา จงัหวดันนทบุรี 
จงัหวดัก าแพงเพชร จังหวดัระยอง จังหวดัสมุทรปราการ จังหวดัอุทัยธานี จังหวดัตาก จังหวดั
นครปฐม จังหวดัเพชรบูรณ์ จงัหวดัแพร่ จังหวดัภูเก็ต จงัหวดัสุโขทัย จงัหวดัอุตรดิตถ์ จังหวดั
กาญจนบุรี จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดัชัยนาท จงัหวดัชัยภูมิ จงัหวดัน่าน จงัหวดัปทุมธานี จงัหวดั
ปราจีนบุรี จงัหวดัพิจิตร จงัหวดัมหาสารคาม จังหวดัยโสธร จงัหวดัลพบุรี จงัหวดัอ านาจเจริญ 
จงัหวดัอุบลราชธานี จ านวนร้อยละ 60.81 ร้อยละ 11.04 จ านวนร้อยละ 10.59 จ านวนร้อยละ 2.03 
จ านวนร้อยละ 1.80 จ านวนร้อยละ 5.58 ร้อยละ 1.35 จ านวนร้อยละ 1.13 จ านวนร้อยละ 0.90 จ านวน
ร้อยละ 0.68 จ านวนร้อยละ 0.45 และจ านวนร้อยละ 0.23 ตามล าดบั (ดงัตารางท่ี 4.1) 

 

ตารางที ่4.2 ขอ้มูลช่วงเวลาท่ีใชอิ้นเทอร์เน็ตของผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต จ านวน 444 ราย 

ช่วงเวลาท่ีใชอิ้นเทอร์เน็ต ใช ้(คน) ร้อยละ ไม่ใช ้(คน) ร้อยละ 
18.01 – 24.00 น. 357 80.41 87 19.59 
12.01 – 18.00 น. 217 48.87 227 51.13 
06.00 – 12.00 น. 169 38.06 275 61.94 
24.01 – 05.59 น. 38 8.56 406 91.44 

ท่ีมา:  จากการส ารวจ 
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ผลการส ารวจพบวา่ มีผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตช่วงเวลา 18.01 – 24.00 น. มากท่ีสุด รองลงมาคือ เวลา
12.01 – 18.00 น. รองลงมาคือ เวลา 06.00 – 12.00 น. และอนัดบัสุดท้ายคือ เวลา 24.01 – 05.59 น.
จ านวนร้อยละ 80.41 ร้อยละ 48.87 ร้อยละ 38.06 และร้อยละ 8.56 ตามล าดบั (ดงัตารางท่ี 4.2) 

 

ตารางที ่4.3 ขอ้มูลสถานท่ี ท่ีใชอิ้นเทอร์เน็ตของผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต จ านวน 444 ราย 

สถานท่ี ท่ีใชอิ้นเทอร์เน็ต ใช ้(คน) ร้อยละ ไม่ใช ้(คน) ร้อยละ 
1. บา้น 335 75.45 109 24.55 
2. สถานท่ีท างาน 283 63.74 161 36.26 
3. ร้านกาแฟ 126 28.38 318 71.62 
4. ศูนยก์ารคา้ 74 16.67 370 83.33 
5. อินเทอร์เน็ต คาเฟ่ 37 8.33 407 91.67 
6. ศูนยไ์อทีชุมชน 15 3.38 429 96.62 

ท่ีมา:  จากการส ารวจ 

ผลการส ารวจพบวา่ มีผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตท่ีบา้นมากท่ีสุด รองลงมาคือ สถานท่ีท างาน ร้านกาแฟ  
ศูนยก์ารคา้ อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ และอนัดบัสุดทา้ยศูนยไ์อทีชุมชน จ านวนร้อยละ 75.45 ร้อยละ 63.74 
ร้อยละ 28.38 ร้อยละ 16.67 ร้อยละ 8.33 และร้อยละ 3.38 ตามล าดบั (ดงัตารางท่ี 4.3) 

 

ตารางที่ 4.4 ขอ้มูลการใช้แอพพลิเคชนัในการใช้เวบ็ไซต์โซเชียลมีเดีย  ของผูใ้ช้อินเทอร์เน็ต จ านวน 
444 ราย 

แอพพลิเคชนัในการใชเ้วบ็ไซตโ์ซเชียลมีเดีย ใช ้(คน) ร้อยละ ไม่ใช ้(คน) ร้อยละ 
1. Line 396 89.19 48 10.81 
2. Facebook 384 86.49 60 13.51 
3. Google 327 73.65 117 26.35 
4. Youtube 314 70.72 130 29.28 
5. Instagram 183 41.22 261 58.78 
6. แอพพลิเคชนัส าหรับถ่ายรูปและตกแต่งรูป 166 37.39 278 62.61 
7. แอพพลิเคชนัเกมส์ 122 27.48 322 72.52 
8. TV online 69 15.54 375 84.46 
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ตารางที ่4.4 (ต่อ) 

แอพพลิเคชนัในการใชเ้วบ็ไซตโ์ซเชียลมีเดีย ใช ้(คน) ร้อยละ ไม่ใช ้(คน) ร้อยละ 
9. Skype 39 8.78 405 91.22 
10.What App 32 7.21 412 92.79 
11.MSN 26 5.86 418 94.14 

ท่ีมา:  จากการส ารวจ 
 

ผลการส ารวจพบว่า มีผูใ้ช้ใช้แอพพลิเคชัน Line ในการใช้เว็บไซต์โซเชียลมีเดียมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ Facebook, Google, Youtube, Instagram, แอพพลิเคชันส าหรับถ่ายรูปและตกแต่งรูป  
แอพพลิเคชันเกมส์ , TV online, Skype, What App และอันดับสุดท้าย MSN จ  านวนร้อยละ 89.19  
ร้อยละ 86.49 ร้อยละ 73.65 ร้อยละ 70.72  ร้อยละ 41.22 ร้อยละ 37.39 ร้อยละ 27.48 ร้อยละ 15.54 
ร้อยละ 8.78 ร้อยละ 7.21 และร้อยละ 5.86 ตามล าดบั (ดงัตารางท่ี 4.4) 

 

ตารางที ่4.5 ขอ้มูลกิจกรรมในการใชอิ้นเทอร์เน็ต ของผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต จ านวน 444 ราย 

ใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อกิจกรรมใด ใช ้(คน) ร้อยละ ไม่ใช ้(คน) ร้อยละ 
1. การพบปะพดูคุย, คุยโทรศพัท,์ เครือข่าย
สังคมออนไลน์ 

337 75.90 107 24.10 

2. ฟังเพลง 281 63.29 163 36.71 
3. อ่านข่าว/หนงัสือพิมพ/์วารสาร/Magazine 
ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

249 56.08 195 43.92 

4. ดูภาพยนตร์ 243 54.73 201 45.27 
5. ดาวน์โหลดขอ้มูล (Database online) 186 41.89 258 58.11 
6. ซ้ือขายสินคา้ผา่นระบบออนไลน์ 181 40.77 263 59.23 
7. การเรียนรู้ออนไลน์ (E-Learning) 175 39.41 269 60.59 
8. เล่นเกมส์ออนไลน์ 163 36.71 281 63.29 
9. ท าธุรกรรมทางการเงิน (E-Banking) 161 36.26 283 63.74 
10. อพัโหลด แชร์รูปภาพ/วดีิโอ (VDO 
ออนไลน์) 

158 35.59 286 64.41 
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ตารางที ่4.5 (ต่อ) 

ท่ีมา:  จากการส ารวจ 
 

ผลการส ารวจพบว่า มีผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการพบปะพูดคุย คุยโทรศพัท์ เครือข่ายสังคม
ออนไลน์มากท่ีสุด รองลงมาคือ การฟังเพลง การอ่านข่าว/หนังสือพิมพ/์วารสาร/Magazine ผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ การดูภาพยนตร์ การดาวน์โหลดข้อมูล การซ้ือขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ การ
เรียนรู้ออนไลน์ การเล่นเกมส์ออนไลน์ การท าธุรกรรมทางการเงิน การอพัโหลด แชร์รูปภาพ/วิดีโอ 
(VDO ออนไลน์) การซ้ือตัว๋เคร่ืองบินออนไลน์ การใช้ Applications การจองห้องพกัออนไลน์ การ
ติดตั้ง Software ส่ือโฆษณา การซ้ือขายหุ้นออนไลน์ การใช ้VDO คอนเฟอร์เรนซ์ การลงโฆษณา และ
อนัดบัสุดทา้ย การใชบ้ริการทางการแพทยอ์อนไลน์ จ  านวนร้อยละ 75.90 ร้อยละ 63.29 ร้อยละ 56.08 
ร้อยละ 54.73 ร้อยละ 41.89 ร้อยละ 40.77 ร้อยละ 39.41 ร้อยละ 36.71 ร้อยละ 36.26 ร้อยละ 35.59 
ร้อยละ 35.59 ร้อยละ 28.60 ร้อยละ 24.77 ร้อยละ 17.79 ร้อยละ 17.79 ร้อยละ 10.81 ร้อยละ 6.31  
ร้อยละ 4.05 และอนัดบัสุดทา้ย ร้อยละ 3.38 ตามล าดบั (ดงัตารางท่ี 4.5) 

 

 

 

 

ใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อกิจกรรมใด ใช ้(คน) ร้อยละ ไม่ใช ้(คน) ร้อยละ 
11. การซ้ือตัว๋เคร่ืองบินออนไลน์ 158 35.59 286 64.41 
12. Applications 127 28.60 317 71.40 
13. การจองหอ้งพกัออนไลน์ 110 24.77 334 75.23 
14. การติดตั้ง Software 79 17.79 365 82.21 
15. ส่ือโฆษณา 79 17.79 365 82.21 
16. การซ้ือขายหุน้ออนไลน์ 48 10.81 396 89.19 
17. VDO คอนเฟอร์เรนซ์ 28 6.31 416 93.69 
18. การลงโฆษณา 18 4.05 426 95.95 
19. การใชบ้ริการทางการแพทยอ์อนไลน์ 15 3.38 429 96.62 
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ตารางที ่4.6 ขอ้มูลค่าใชจ่้ายส าหรับกิจกรรมหรือผลิตภณัฑ์หรือบริการเหล่าน้ีบาทต่อเดือน (ค่าใชจ่้าย
ทั้ งหมดต่อเดือนซ่ึงไม่จ  าเป็นต้องเป็นค่าใช้จ่ายท่ี ซ้ือผ่านอินเทอร์เน็ต) ของผู ้ใช้อินเทอร์เน็ต  
จ านวน 444 ราย 

ค่าใชจ่้ายส าหรับกิจกรรมหรือผลิตภณัฑ์
หรือบริการเหล่าน้ีบาทต่อเดือน 
(ค่าใชจ่้ายทั้งหมดต่อเดือนซ่ึงไม่
จ  าเป็นตอ้งเป็นค่าใชจ่้ายท่ีซ้ือผา่น
อินเทอร์เน็ต) 

ค่าต ่าสุด 

(บาทต่อ
เดือน) 

ค่าเฉล่ีย 

(บาทต่อ
เดือน) 

ค่าสูงสุด 

(บาทต่อ
เดือน) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  
(บาทต่อ
เดือน) 

1. การซ้ือขายหุน้ออนไลน์  
(บาท/เดือน) 

0 55,974.75 5,000,000.00 502,520.78 

2. ท าธุรกรรมทางการเงิน 0 11,423.03 500,000.00 45,378.51 
3. การซ้ือตัว๋เคร่ืองบินออนไลน์  
(บาท/เดือน) 

0 1,578.37 30,000.00 3,828.92 

4. ซ้ือขายสินคา้ผา่นระบบ
ออนไลน์ (บาท/เดือน) 

0 998.88 20,000.00 1,938.20 

5. การจองหอ้งพกัออนไลน์  
(บาท/เดือน) 

0 998.02 20,000.00 2,759.06 

6. การพบปะพดูคุย, คุยโทรศพัท,์ 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (บาท/เดือน) 

0 402.66 2,000.00 356.35 

7. ดูภาพยนตร์  (บาท/เดือน) 0 252.61 2,000.00 306.17 
8. เล่นเกมส์ออนไลน์ (บาท/เดือน) 0 184.47 10,000.00 1,000.93 
9. ฟังเพลง (บาท/เดือน) 0 122.57 10,000.00 903.52 
10. ส่ือโฆษณา (บาท/เดือน) 0 91.55 3,000.00 414.76 
11. การลงโฆษณา (บาท/เดือน) 0 49.44 3,000.00 334.77 
12. อพัโหลด แชร์รูปภาพ/วดีิโอ  
(VDO ออนไลน์) (บาท/เดือน) 

0 21.89 631 94.14 

13. Applications (บาท/เดือน) 0 21.57 500 77.74 
14. อ่านข่าว/หนงัสือพิมพ/์วารสาร/
Magazine ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (บาท/
เดือน) 

0 18.32 350 58.83 
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ตารางที ่4.6 (ต่อ) 

ค่าใชจ่้ายส าหรับกิจกรรมหรือผลิตภณัฑ์
หรือบริการเหล่าน้ีบาทต่อเดือน 
(ค่าใชจ่้ายทั้งหมดต่อเดือนซ่ึงไม่
จ  าเป็นตอ้งเป็นค่าใชจ่้ายท่ีซ้ือผา่น
อินเทอร์เน็ต) 

ค่าต ่าสุด 

(บาทต่อ
เดือน) 

ค่าเฉล่ีย 

(บาทต่อ
เดือน) 

ค่าสูงสุด 

(บาทต่อ
เดือน) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  
(บาทต่อ
เดือน) 

15. การเรียนรู้ออนไลน์  
(E-Learning) (บาท/เดือน) 

0 11.58 500 61.22 

16. ดาวน์โหลดขอ้มูล  
(Database online) (บาท/เดือน) 

0 8.51 500 53.7 

17. การติดตั้ง Software (บาท/เดือน) 0 5.38 500 51.85 
18. VDO คอนเฟอร์เรนซ์ (บาท/เดือน) 0 0.23 20 2.14 
19. การใชบ้ริการทางการแพทย์
ออนไลน์ (บาท/เดือน) 

0 0 0 0 

ท่ีมา:  จากการส ารวจ 

ผลการส ารวจพบว่า ผู ้ใช้อินเทอร์เน็ตมีค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหุ้นออนไลน์มากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ท าธุรกรรมทางการเงิน  การซ้ือตั๋วเคร่ืองบินออนไลน์ การซ้ือขายสินค้าผ่านระบบ
ออนไลน์ การจองห้องพกัออนไลน์ การพบปะพูดคุย คุยโทรศพัท์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ การดู
ภาพยนตร์ การเล่นเกมส์ออนไลน์ การฟังเพลง ส่ือโฆษณา การลงโฆษณา การอพัโหลด แชร์รูปภาพ/
วิดีโอ (VDO ออนไลน์) การใช้ Applications การอ่านข่าว/หนังสือพิมพ์/วารสาร/Magazine ผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ การเรียนรู้ออนไลน์ การดาวน์โหลดขอ้มูล การติดตั้ง Software VDO คอนเฟอร์เรนซ์ 
และอันดับสุดท้ายคือการใช้บริการทางการแพทย์ออนไลน์  โดยมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อเดือนเท่ากับ 
55,974.75 บาท 11,423.03 บาท  1,578.37 บาท 998.88 บาท 998.02 บาท 402.66 บาท 252.61 บาท 
184.47 บาท 122.57 บาท 91.55 บาท 49.44 บาท 21.89 บาท 21.57 บาท 18.32 บาท 11.58 บาท 8.51 
บาท 5.38 บาท 0.23 บาท และ 0.00 บาท ตามล าดบั (ดงัตารางท่ี 4.6)  
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4.2 วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยก าหนดการใช้จ่ายส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัล 

เม่ือพิจารณาปัจจยัหลกัแต่ละตวัซ่ึงเป็นค่าเฉล่ียจากปัจจยัยอ่ยของแต่ละตวั โดยมีผลต่อค่าใชจ่้ายส่วน
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจ ขอ้มูลดงักล่าวถูกน ามาวิเคราะห์โดยใช้ แบบจ าลอง Random Utility 
Theory ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ  Seemingly Unrelated Regression Estimator (SURE) พบว่า 
ปัจจยัท่ีมีผล มีดงัต่อไปน้ี 

4.2.1 ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อค่าใช้จ่ายในการดูภาพยนตร์ซ่ึงวิเคราะห์ด้วยแบบจ าลอง 
Seemingly Unrelated Regression Estimator (SURE) พบว่าตวัแปรท่ีมีนัยส าคญัทางสถิติ ได้แก่ เพศ 
(X1) (มีความสัมพนัธ์เชิงลบ โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95) อายุ (X2) (มีความสัมพนัธ์เชิงลบ 
โดยมีระดับความเช่ือมั่นท่ีร้อยละ 95) การใช้อินเทอร์เน็ตประจ าท่ี  ซ่ึงติดตั้ งใช้งานท่ีบ้าน (Z6)  
(มีความสัมพนัธ์เชิงบวก โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 ) ระยะเวลาในการใชอิ้นเทอร์เน็ต (Z8) 
(มีความสัมพนัธ์เชิงบวก โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95) หมายความวา่ ผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตท่ีเป็น
ผูห้ญิงซ่ึงมีอายุน้อย และมีการใช้อินเทอร์เน็ตประจ าท่ี ซ่ึงติดตั้งใช้งานท่ีบา้น ประกอบกบัมีการใช้
ระยะเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ตท่ีสูง จะท าให้เสียค่าใช้จ่ายในการดูภาพยนต์ท่ีมากกว่า (ดงัตารางท่ี 
4.7) 

4.2.2 ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อค่าใช้จ่ายด้านส่ือโฆษณาซ่ึงวิเคราะห์ด้วยแบบจ าลอง 
Seemingly Unrelated Regression Estimator (SURE) พบว่าตวัแปรท่ีมีนัยส าคญัทางสถิติ ได้แก่ อาย ุ
(X2) (มีความสัมพนัธ์เชิงลบ โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95) อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน (X5) 
(มีความสัมพนัธ์เชิงลบ โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95) เดินทางไปต่างประเทศเป็นประจ า (Z4) 
(มีความสัมพนัธ์เชิงบวก โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95) หมายความวา่ ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตท่ีมีอายุ
นอ้ย ไม่ใช่พนกังานบริษทัเอกชนและมกัจะเดินทางไปต่างประเทศเป็นประจ า จะมีค่าใช้จ่ายในดา้น
ส่ือโฆษณาท่ีสูงกวา่ (ดงัตารางท่ี 4.8) 

4.2.3 ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อค่าใช้จ่ายในการฟังเพลง ซ่ึงวิเคราะห์ด้วยแบบจ าลอง 
Seemingly Unrelated Regression Estimator (SURE) พบว่าตวัแปรท่ีมีนัยส าคญัทางสถิติ ได้แก่ อาย ุ
(X2) (มีความสัมพนัธ์เชิงลบ โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95) หมายความวา่ ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตท่ีมี
อายนุอ้ย จะมีค่าใชจ่้ายในการฟังเพลงท่ีสูงกวา่ (ดงัตารางท่ี 4.9) 

4.2.4 ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อค่าใช้จ่ายในการเล่นเกมส์ออนไลน์ ซ่ึงวิเคราะห์ด้วย
แบบจ าลอง Seemingly Unrelated Regression Estimator (SURE) พบวา่ตวัแปรท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ได้แก่ อายุ (X2) (มีความสัมพนัธ์เชิงลบ โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95) หมายความว่า ผูใ้ช้
อินเทอร์เน็ตท่ีมีอายนุอ้ย จะมีค่าใชจ่้ายในการเล่นเกมส์ออนไลน์ท่ีสูงกวา่ (ดงัตารางท่ี 4.10) 
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4.2.5 ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อค่าใช้จ่ายในการพบปะพูดคุย คุยโทรศพัท์ เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ซ่ึงวิเคราะห์ดว้ยแบบจ าลอง Seemingly Unrelated Regression Estimator (SURE) พบวา่ตวั
แปรท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ เพศ (X1) (มีความสัมพนัธ์เชิงลบ โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 
95) สถานภาพสมรส (X3) (มีความสัมพนัธ์เชิงลบ โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95) หมายความ
ว่า ผู ้ใช้ อิน เทอร์เน็ต ท่ี เป็นผู ้ห ญิ งและมีสถานภาพโสดจะมีค่ าใช้ จ่ายในการพบปะพูดคุย  
คุยโทรศพัท ์เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีสูงกวา่ (ดงัตารางท่ี 4.11) 

4.2.6 ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ซ่ึง
วิเคราะห์ด้วยแบบจ าลอง Seemingly Unrelated Regression Estimator (SURE) พบว่าตัวแปรท่ี มี
นยัส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ เดินทางไปต่างประเทศเป็นประจ า (Z4) (มีความสัมพนัธ์เชิงบวก โดยมีระดบั
ความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95) ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี หรือ แท็บเล็ต (Z5) (มีความสัมพนัธ์
เชิงลบ โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95) หมายความวา่ ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตท่ีเดินทางไปต่างประเทศ
เป็นประจ า มีค่าใชจ่้ายในการซ้ือขายสินคา้ผา่นระบบออนไลน์ท่ีสูงกวา่และผูท่ี้ไม่ใชอิ้นเทอร์เน็ตผา่น
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี  มีค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ท่ีสูงกว่า เน่ืองจากผู ้ใช้
อินเทอร์เน็ต ขาดความมัน่ใจในระบบ กลวัความผิดพลาด และรูปแบบของการโฆษณาขายสินคา้ผา่น
โทรศพัท์เคล่ือนท่ียงัไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผูบ้ริโภคเพียงพอ (ดงัตารางท่ี 
4.12) 

4.2.7 ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อค่าใช้จ่ายในการท าธุรกรรมทางการเงิน ซ่ึงวิเคราะห์ดว้ย
แบบจ าลอง Seemingly Unrelated Regression Estimator (SURE) พบว่าไม่ มี ตัวแปรใด เลย ท่ี มี
นยัส าคญัทางสถิติ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าใชจ่้ายในการท าธุรกรรมทางการเงิน เน่ืองจากผูบ้ริโภคไม่มัน่ใจ
ในความปลอดภยัของระบบ (ดงัตารางท่ี 4.13) 

4.2.8 ผลการศึกษาปัจจัย ท่ี มีผลต่อค่าใช้ จ่ายในการใช้  Applications ซ่ึ งวิ เคราะห์ด้วย
แบบจ าลอง Seemingly Unrelated Regression Estimator (SURE) พบวา่ตวัแปรท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ได้แก่ อายุ (X2) (มีความสัมพนัธ์เชิงลบ โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95) หมายความว่า ผูใ้ช้
อินเทอร์เน็ตท่ีมีอายนุอ้ย จะมีค่าใชจ่้ายในการใช ้Applications ท่ีสูงกวา่ (ดงัตารางท่ี 4.14) 

4.2.9 ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อค่าใช้จ่ายในการอ่านข่าว/หนงัสือพิมพ/์วารสาร/Magazine 
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  ซ่ึงวิเคราะห์ด้วยแบบจ าลอง Seemingly Unrelated Regression Estimator 
(SURE) พบวา่ตวัแปรท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน (X5) (มีความสัมพนัธ์
เชิงลบ โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95) ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ี หรือ แท็บเล็ต 
(Z5) (มีความสัมพนัธ์เชิงลบ โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95) หมายความว่า ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตท่ี
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ไม่ได้เป็นพนักงานบริษัทเอกชน และผูท่ี้ไม่ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีหรือแท็บเล็ต  
มีค่าใชจ่้ายในการอ่านข่าว/หนงัสือพิมพ/์วารสาร/Magazine ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีสูงกวา่ (ดงัตาราง
ท่ี 4.15) 

4.2.10 ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ออนไลน์ ซ่ึงวิเคราะห์ด้วย
แบบจ าลอง Seemingly Unrelated Regression Estimator (SURE) พบว่าไม่ มี ตัวแปรใด เลย ท่ี มี
นยัส าคญัทางสถิติ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าใชจ่้ายในการเรียนรู้ออนไลน์ เน่ืองจากผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตส่วนใหญ่
มีการใช้เพื่อความบนัเทิงเท่านั้น ยงัไม่ได้มีการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมมากเท่าท่ีควร  
(ดงัตารางท่ี 4.16) 

4.2.11 ผลการศึกษาปัจจัย ท่ี มีผลต่อค่าใช้จ่ายในการติดตั้ ง Software ซ่ึ งวิเคราะห์ด้วย
แบบจ าลอง Seemingly Unrelated Regression Estimator (SURE) พบวา่ตวัแปรท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ไดแ้ก่ อายุ (X2) (มีความสัมพนัธ์เชิงบวก โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95) หมายความว่า ผูใ้ช้
อินเทอร์เน็ตท่ีมีอายมุาก จะมีค่าใชจ่้ายค่าใชจ่้ายในการติดตั้ง Software ท่ีสูงกวา่ (ดงัตารางท่ี 4.17) 

4.2.12 ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อค่าใช้จ่ายในการดาวน์โหลดข้อมูล ซ่ึงวิเคราะห์ด้วย
แบบจ าลอง Seemingly Unrelated Regression Estimator (SURE) พบวา่ตวัแปรท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ไดแ้ก่ รายได ้(X8) (มีความสัมพนัธ์เชิงบวก โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95) หมายความวา่ ผูใ้ช้
อินเทอร์เน็ตท่ีมีรายไดสู้ง จะมีค่าใชจ่้ายในการดาวน์โหลดขอ้มูล ท่ีสูงกวา่ (ดงัตารางท่ี 4.18) 

4.2.13 ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหุ้นออนไลน์ ซ่ึงวิเคราะห์ด้วย
แบบจ าลอง Seemingly Unrelated Regression Estimator (SURE) พบวา่ตวัแปรท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ได้แก่   จ านวนสมาชิกในครัวเรือน  (X7) (มีความสัมพันธ์เชิงลบ  โดยมีระดับความเช่ือมั่น ท่ี 
ร้อยละ 95) หมายความวา่ ผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตท่ีมีจ  านวนสมาชิกในครัวเรือนน้อย จะมีค่าใช้จ่ายในการ
ซ้ือขายหุน้ออนไลน์ท่ีสูงกวา่ (ดงัตารางท่ี 4.19) 

4.2.14 ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อค่าใชจ่้ายในการซ้ือตัว๋เคร่ืองบินออนไลน์ ซ่ึงวิเคราะห์ดว้ย
แบบจ าลอง Seemingly Unrelated Regression Estimator (SURE) พบวา่ตวัแปรท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ได้แก่ พนักงานบริษทัเอกชน (X5) (มีความสัมพนัธ์เชิงลบ โดยมีระดับความเช่ือมั่นท่ีร้อยละ 95) 
หมายความว่า ผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตท่ีไม่ได้เป็นพนักงานบริษัทเอกชน จะมีค่าใช้จ่ายในการซ้ือตั๋ว
เคร่ืองบินออนไลน์ท่ีสูงกวา่ (ดงัตารางท่ี 4.20) 

4.2.15 ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อค่าใช้จ่ายในการจองห้องพกัออนไลน์ ซ่ึงวิเคราะห์ด้วย
แบบจ าลอง Seemingly Unrelated Regression Estimator (SURE) พบวา่ตวัแปรท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ไดแ้ก่ สถานภาพสมรส (X3) (มีความสัมพนัธ์เชิงลบ โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95) จ านวน
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สมาชิกในครัวเรือน (X7) (มีความสัมพนัธ์เชิงบวก โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95) หมายความ
วา่ ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตท่ีมีสถานภาพโสด และผูท่ี้มีสมาชิกในครัวเรือนจ านวนมาก จะมีค่าใชจ่้ายในการ
จองหอ้งพกัออนไลน์ท่ีสูงกวา่ (ดงัตารางท่ี 4.21) 

4.3 วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของการใช้จ่ายส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ
ดิจิทลักบัความกนิดีอยู่ดีของบุคคล 

เม่ือพิจารณาปัจจยัหลักแต่ละตัวซ่ึงเป็นค่าเฉล่ียจากปัจจยัย่อยของแต่ละตวั โดยมีผลต่อ
ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัเศรษฐกิจ ข้อมูลดังกล่าวถูกน ามาวิเคราะห์โดยใช้ แบบจ าลอง 
Ordered Probit พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผล มีดงัต่อไปน้ี 

4.3.1 ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความกินดีอยู่ดีของบุคคลด้านอาหารการกินมีความอุดม
สมบูรณ์ ซ่ึงวิเคราะห์ด้วยแบบจ าลอง Ordered Probit พบว่าตัวแปรท่ีมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ 
ค่าใชจ่้ายดา้นส่ือโฆษณา (E2) (มีความสัมพนัธ์เชิงลบ โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95) ค่าใชจ่้าย
ในการซ้ือขายหุ้นออนไลน์ (E14) (มีความสัมพนัธ์เชิงบวก โดยมีระดับความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95) 
ค่าใชจ่้ายในการซ้ือตัว๋เคร่ืองบินออนไลน์ (E15) (มีความสัมพนัธ์เชิงบวก โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี
ร้อยละ 95) หมายความวา่ ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตท่ีมีค่าใชจ่้ายดา้นส่ือโฆษณานอ้ย มีค่าใชจ่้ายในการซ้ือขาย
หุน้ออนไลน์และซ้ือตัว๋เคร่ืองบินออนไลน์มาก จะมีความสุขดา้นความอุดมสมบูรณ์ของอาหารการกิน
มากกวา่ (ดงัตารางท่ี 4.22) 

4.3.2 ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความกินดีอยู่ดีของบุคคลด้านการเดินทางสะดวกรวดเร็ว 
ซ่ึงวเิคราะห์ดว้ยแบบจ าลอง Ordered Probit พบวา่ไม่มีตวัแปรใดเลยท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการมีความสุขดา้นการเดินทางสะดวกรวดเร็ว เน่ืองจากความสุขดา้นการเดินทางสะดวกรวดเร็ว 
อาจจะข้ึนอยู่กบัปัจจยัอ่ืนท่ีนอกเหนือจากท่ีได้ก าหนด และไม่ว่าจะมีแอพพลิเคชั่นท่ีอ านวยความ
สะดวกดา้นการเดินทางให้ผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตแลว้ แต่ก็เล่ียงไม่ไดท่ี้จะเผชิญกบัภาวะการจราจรติดขดั 
(ดงัตารางท่ี 4.23) 

4.3.3 ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความกินดีอยูดี่ของบุคคลดา้นการออกก าลงักายเป็นประจ า 
ซ่ึงวเิคราะห์ดว้ยแบบจ าลอง Ordered Probit พบวา่ไม่มีตวัแปรใดเลยท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการมีความสุขดา้นการออกก าลงักาย เน่ืองจากความสุขจากการออกก าลงักายอาจจะข้ึนอยูก่บัปัจจยั
อ่ืนท่ีนอกเหนือจากท่ีไดก้ าหนด ทั้งยงัข้ึนอยูก่บัความชอบส่วนบุคคลซ่ึงหากไม่ตอ้งการออกก าลงักาย
แลว้ยอ่มหาความสุขจากส่ิงน้ีไดย้าก (ดงัตารางท่ี 4.24) 

4.3.4 ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความกินดีอยู่ดีของบุคคลด้านท างานอย่างมีความสุข ซ่ึง
วิเคราะห์ดว้ยแบบจ าลอง Ordered Probit พบว่าตวัแปรท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ ค่าใช้จ่ายในการ
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เรียนรู้ออนไลน์ (E11) (มีความสัมพนัธ์เชิงลบ โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95) ค่าใช้จ่ายใน
ดาวน์โหลดขอ้มูล (E13) (มีความสัมพนัธ์เชิงบวก โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95) หมายความวา่ 
ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตท่ีมีค่าใชจ่้ายในการเรียนรู้ออนไลน์นอ้ย และมีค่าใชจ่้ายในดาวน์โหลดขอ้มูลมาก จะ
มีความสุขในการท างานมากกวา่ (ดงัตารางท่ี 4.25) 

4.3.5 ผลการศึกษาปัจจัย ท่ี มีผลต่อความกินดีอยู่ ดีของบุคคลด้านการท างานอดิเรก 
ซ่ึงวิเคราะห์ดว้ยแบบจ าลอง Ordered Probit พบว่าตวัแปรท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ ค่าใช้จ่ายการ
ซ้ือตั๋วเคร่ืองบินออนไลน์ (E15) (มีความสัมพนัธ์เชิงบวก  โดยมีระดับความเช่ือมั่นท่ีร้อยละ 95) 
หมายความวา่ ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตท่ีมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือตัว๋เคร่ืองบินออนไลน์มาก จะมีความสุขในการ
ท างานอดิเรกมากกวา่ (ดงัตารางท่ี 4.26) 

4.3.6 ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความกินดีอยูดี่ของบุคคลดา้นมีครอบครัวท่ีมีความสุข ซ่ึง
วเิคราะห์ดว้ยแบบจ าลอง Ordered Probit พบวา่ตวัแปรท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายในการดู
ภาพยนตร์ (E1) (มีความสัมพนัธ์เชิงลบ โดยมีระดับความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95) หมายความว่า ผูใ้ช้
อินเทอร์เน็ตท่ีมีค่าใชจ่้ายในการดูภาพยนตร์นอ้ย จะมีครอบครัวท่ีมีความสุขมากกวา่ (ดงัตารางท่ี 4.27) 

4.3.7 ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความกินดีอยูดี่ของบุคคลดา้นการไดส้ังสรรคก์บัเพื่อนอยา่ง
มีความสุข ซ่ึงวิเคราะห์ดว้ยแบบจ าลอง Ordered Probit พบวา่ไม่มีตวัแปรใดเลยท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีความสุขดา้นการไดส้ังสรรคก์บัเพื่อน เน่ืองจากการไดส้ังสรรคก์บัเพื่อนซ่ึงอาจจะ
อยูก่บัปัจจยัอ่ืนท่ีนอกเหนือจากท่ีไดก้ าหนด อีกทั้งความสุขจากการไดส้ังสรรคก์บัเพื่อนๆ จากการพบ
เจอกนัจริงๆ ยอ่มมีความสุขมากกวา่การพูดคุยผา่นแอพพลิเคชัน่ต่างๆ ทางอินเทอร์เน็ต (ดงัตารางท่ี 
4.28) 

4.3.8 ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความกินดีอยูดี่ของบุคคลดา้นการหาความรู้เป็นประจ า ซ่ึง
วเิคราะห์ดว้ยแบบจ าลอง Ordered Probit พบวา่ไม่มีตวัแปรใดเลยท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การมีความสุขดา้นการหาความรู้เป็นประจ า ซ่ึงอาจจะข้ึนอยูก่บัปัจจยัอ่ืนท่ีนอกเหนือจากท่ีไดก้ าหนด 
อีกทั้งส่ือการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ยงัไม่สามารถเข้าถึงผูเ้รียนได้มากเท่าท่ีควร เพราะผูเ้รียน
จะตอ้งมีความรับผดิชอบสูง และเกิดจากการใฝ่รู้ ใฝ่เรียนส่วนบุคคลอีกดว้ย (ดงัตารางท่ี 4.29) 

4.3.9 ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความกินดีอยูดี่ของบุคคลดา้นสามารถสร้างรายได้ไดอ้ยา่ง
มากมาย ซ่ึงวิเคราะห์ด้วยแบบจ าลอง Ordered Probit พบว่าตัวแปรท่ีมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ 
ค่าใชจ่้ายในการใช้ Applications (E9) (มีความสัมพนัธ์เชิงบวก โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95) 
หมายความว่า ผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตท่ีมีค่าใช้จ่ายในการใช้ Applications มาก จะมีความสุขจากการสร้าง
รายไดม้ากกวา่ (ดงัตารางท่ี 4.30) 
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4.3.10 ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความกินดีอยู่ดีของบุคคลด้านการมีความสงบสุข และ
สันติภาพในชีวิต ซ่ึงวิเคราะห์ดว้ยแบบจ าลอง Ordered Probit พบว่าไม่มีตวัแปรใดเลยท่ีมีนัยส าคญั
ทางสถิติ ท่ีเก่ียวข้องกับการมีความสงบสุข และสันติภาพในชีวิต  ซ่ึงอาจจะข้ึนอยู่กับปัจจยัอ่ืนท่ี
นอกเหนือจากท่ีได้ก าหนด และเน่ืองจากไม่ว่าคนเราจะเสียเงินเพื่อใช้จ่ายผ่านกิจกรรมต่างๆ บน
อินเทอร์เน็ต แต่ก็ไม่ไดท้  าใหต้นเองรู้สึกมีความสงบสุขและสันติภาพในชีวติเลย (ดงัตารางท่ี 4.31) 

 
 
 
 
 

 

 



 

47 

 

บทที ่5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 ข้อสรุป 

การศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์การใช้จ่ายส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจดิจิทลัในประเทศ
ไทย โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อส ารวจพฤติกรรมการใช้จ่ายส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจดิจิทลั 
ศึกษาปัจจยัก าหนดการใช้จ่ายส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจดิจิทลั และวิเคราะห์ผลกระทบของ
การใชจ่้ายส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจดิจิทลักบัความกินดีอยูดี่ของบุคคล โดยใชแ้บบสอบถาม
ออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการจดัเก็บขอ้มูลจ านวน 444 ตวัอยา่ง  และวิเคราะห์ดว้ยสถิติพรรณนา เพื่อ
บรรยายผลการส ารวจพฤติกรรมการใช้จ่ายส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจดิจิทลั ประกอบกบัวิธี 
Seemingly Unrelated Regression เพื่อ ศึกษาปัจจัยก าหนดการใช้จ่ายส่วนบุคคลท่ี เก่ียวข้องกับ
เศรษฐกิจดิจิทลัใชว้ิธีการวิเคราะห์ดว้ยวิธี Ordered Probit เพื่อหาผลกระทบของการใชจ่้ายส่วนบุคคล
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจดิจิทลักบัความกินดีอยู่ดีของบุคคล ไดข้อ้สรุปโดยจ าแนกตามวตัถุประสงค ์ 
ดงัต่อไปน้ี 

 

5.1.1 วตัถุประสงค์เพือ่ส ำรวจพฤติกรรมกำรใช้จ่ำยส่วนบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบัเศรษฐกจิดิจิทลั 
ตามท่ีได้ท าการส ารวจ พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีสถานท่ีท างานอยู่ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่มากท่ีสุด 

จ านวนร้อยละ 60.81 ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตส่วนมากจะใชอิ้นเทอร์เน็ตช่วงเวลา 18.01 – 24.00 น. มากกว่า
ร้อยละ 80 โดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้อินเทอร์เน็ตท่ีบ้าน มากกว่าร้อยละ 75  และมีการใช้แอพพลิเค
ชนัไลน์ (Line) มากท่ีสุดในการใช้เวบ็ไซต์โซเชียลมีเดีย มากกวา่ร้อยละ 89 เพื่อกิจกรรมในการการ
พบปะพูดคุย คุยโทรศพัท์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ มากกวา่ร้อยละ 75 และพบว่ามีค่าใช้จ่ายส าหรับ
กิจกรรมการซ้ือขายหุ้นออนไลน์โดยเฉล่ียเท่ากับ 55,974.75 บาท /เดือน  ซ่ึ งจะเห็นได้ว่าผู ้ใช้
อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ใช้เพื่อความบันเทิงเท่านั้ น ยงัไม่ได้มีการน าประโยชน์และคุณค่าของ
อินเทอร์เน็ตมาใชเ้พื่อแสวงหาความรู้เพิ่มเติม หรือสร้างรายไดใ้หเ้พิ่มข้ึนเท่าท่ีควร  
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5.1.2 วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำปัจจัยก ำหนดกำรใช้จ่ำยส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ
ดิจิทลั 

ตามท่ีไดใ้ชต้วัแปรยอ่ยในการวเิคราะห์ ผลการศึกษาพบวา่ 
1. ปัจจัยท่ี มีผลต่อค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลในการดูภาพยนต์  จากการศึกษาพบว่า ผู ้ใช้

อินเทอร์เน็ตท่ีเป็นผูห้ญิง ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีอายนุอ้ย และมีการใชอิ้นเทอร์เน็ตประจ าท่ี ซ่ึงติดตั้งใชง้านท่ี
บา้น ประกอบกบัมีการใชร้ะยะเวลาในการใชอิ้นเทอร์เน็ตท่ีสูง จะท าใหเ้สียค่าใชจ่้ายในการดูภาพยนต์
ท่ีมากกวา่  

2. ปัจจยัท่ีมีผลต่อค่าใชจ่้ายส่วนบุคคลดา้นส่ือโฆษณา จากการศึกษาพบวา่ ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต
ท่ีมีอายุน้อย ท่ีไม่ได้เป็นพนักงานบริษทัเอกชน และมกัจะเดินทางไปต่างประเทศเป็นประจ า จะมี
ค่าใชจ่้ายในดา้นส่ือโฆษณาท่ีสูงกวา่ 

3. ปัจจยัท่ีมีผลต่อค่าใชจ่้ายในการฟังเพลง จากการศึกษาพบวา่ ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตท่ีมีอายุนอ้ย 
จะมีค่าใชจ่้ายในการฟังเพลงท่ีสูงกวา่ 

4. ปัจจยัท่ีมีผลต่อค่าใชจ่้ายในการเล่นเกมส์ออนไลน์ จากการศึกษาพบวา่ ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตท่ี
มีอายนุอ้ย จะมีค่าใชจ่้ายในการเล่นเกมส์ออนไลน์ท่ีสูงกวา่ 

5. ปัจจยัท่ีมีผลต่อค่าใช้จ่ายในการพบปะพูดคุย คุยโทรศพัท์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ จาก
การศึกษาพบวา่ ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตท่ีเป็นผูห้ญิงและมีสถานภาพโสดจะมีค่าใชจ่้ายในการพบปะพูดคุย, 
คุยโทรศพัท,์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีสูงกวา่ 

6. ปัจจยัท่ีมีผลต่อค่าใชจ่้ายในการซ้ือขายสินคา้ผา่นระบบออนไลน์ จากการศึกษาพบวา่ ผูใ้ช้
อินเทอร์เน็ตท่ีเดินทางไปต่างประเทศเป็นประจ า ผูท่ี้ไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ี มี
ค่าใชจ่้ายในการซ้ือขายสินคา้ผา่นระบบออนไลน์ท่ีสูงกวา่ เน่ืองจากผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต ขาดความมัน่ใจ
ในระบบ กลวัความผดิพลาด และรูปแบบของการโฆษณาขายสินคา้ผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ียงัไม่ไดถู้ก
สร้างมาเพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเพียงพอ 

7. ปัจจยัท่ีมีผลต่อค่าใชจ่้ายในการท าธุรกรรมทางการเงิน จากการศึกษาพบวา่ไม่มีตวัแปรใด
เล ย ท่ี มี นั ย ส าคั ญ ท างส ถิ ติ  ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ งกับ ค่ า ใช้ จ่ าย ใน ก ารท า ธุ ร ก รรม ท างก าร เงิน  
 เน่ืองจากผูบ้ริโภคไม่มัน่ใจในความปลอดภยัของระบบ 

8. ปัจจยัท่ีมีผลต่อค่าใช้จ่ายในการใช้ Applications จากการศึกษาพบว่า ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตท่ีมี
อายนุอ้ย จะมีค่าใชจ่้ายในการใช ้Applications ท่ีสูงกวา่ 

9. ปัจจัยท่ีมีผลต่อค่าใช้จ่ายในการอ่านข่าว/หนังสือพิมพ์/วารสาร/Magazine ผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ จากการศึกษาพบวา่ ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตท่ีไม่ไดเ้ป็นพนกังานบริษทัเอกชน และผูท่ี้ไม่ใช้
อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีหรือแท็บเล็ต มีค่าใช้จ่ายในการอ่านข่าว/หนังสือพิมพ์/วารสาร/
Magazine ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีสูงกวา่  



 

49 

 

10.   ปัจจยัท่ีมีผลต่อค่าใชจ่้ายในการเรียนรู้ออนไลน์  จากการศึกษาพบวา่ไม่มีตวัแปรใดเลยท่ี
มีนัยส าคญัทางสถิติ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ออนไลน์ เน่ืองจากผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตส่วน
ใหญ่มีการใชเ้พื่อความบนัเทิงเท่านั้น ยงัไม่ไดมี้การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมมากเท่าท่ีควร 

11. ปัจจยัท่ีมีผลต่อค่าใชจ่้ายในการติดตั้ง Software จากการศึกษาพบวา่ ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตท่ีมี
อายมุาก จะมีค่าใชจ่้ายค่าใชจ่้ายในการติดตั้ง Software ท่ีสูงกวา่ 

12. ปัจจยัท่ีมีผลต่อค่าใชจ่้ายในการดาวน์โหลดขอ้มูล จากการศึกษาพบวา่ ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต
ท่ีมีรายไดสู้ง จะมีค่าใชจ่้ายในการดาวน์โหลดขอ้มูลท่ีสูงกวา่ 

13. ปัจจัย ท่ี มีผลต่อค่าใช้ จ่ายในการซ้ือขายหุ้นออนไลน์  จากการศึกษาพบว่า ผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตท่ีมีจ  านวนสมาชิกในครัวเรือนนอ้ย จะมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือขายหุน้ออนไลน์ท่ีสูงกวา่ 

14. ปัจจยัท่ีมีผลต่อค่าใช้จ่ายในการซ้ือตั๋วเคร่ืองบินออนไลน์ จากการศึกษาพบว่า ผูใ้ช้
อินเทอร์เน็ตท่ีไม่ไดเ้ป็นพนกังานบริษทัเอกชนจะมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือตัว๋เคร่ืองบินออนไลน์ท่ีสูงกวา่ 

15. ปัจจัยท่ี มีผลต่อค่าใช้จ่ายในการจองห้องพักออนไลน์  จากการศึกษาพบว่า ผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตท่ีมีสถานภาพโสด และผูท่ี้มีสมาชิกในครัวเรือนจ านวนมาก จะมีค่าใช้จ่ายในการจอง
หอ้งพกัออนไลน์ท่ีสูงกวา่ 

ดงัท่ีไดแ้สดงในตาราง ดงัต่อไปน้ี 
ตำรำงที ่4.7 ตารางแสดงปัจจยัท่ีมีผลต่อค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล จ าแนกออกเป็น 15 ดา้น ไดแ้ก่ 

ค่ำใช้จ่ำยส่วนบุคคล ปัจจัยทีม่ีผลต่อค่ำใช้จ่ำยส่วนบุคคล 
1. ดา้นการดูภาพยนต ์ 1. เพศหญิง 

2. อายนุอ้ย 
3. การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตแบบประจ าท่ี 
4. จ านวนชัว่โมงเวลาของการใชง้านยาวนาน 

2. ดา้นส่ือโฆษณา 1. อายนุอ้ย 
2. ไม่ไดเ้ป็นพนกังานบริษทัเอกชน 
3. เดินทางไปต่างประเทศเป็นประจ า 

3. ดา้นการฟังเพลง 1. อายนุอ้ย 
4. การเล่นเกมส์ออนไลน์ 1. อายนุอ้ย 
5. การพบปะพดูคุย คุยโทรศพัท ์เครือข่าย

สังคมออนไลน์ 
1. เพศหญิง 
2. สถานภาพโสด 

6. การซ้ือขายสินคา้ผา่นระบบออนไลน์ 1. เดินทางไปต่างประเทศเป็นประจ า 
2. ไม่ไดใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 



 

50 

 

ตำรำงที ่4.7 (ต่อ) 

ค่ำใช้จ่ำยส่วนบุคคล ปัจจัยทีม่ีผลต่อค่ำใช้จ่ำยส่วนบุคคล 
7. การท าธุรกรรมทางการเงิน ไม่มีตวัแปรใดเลย ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าใชจ่้ายในการท า

ธุรกรรมทางการเงิน  
8. การใช ้Applications 1. อายนุอ้ย 
9. การอ่านข่าว/หนงัสือพิมพ/์วารสาร/

Magazine ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
1. ไม่ไดเ้ป็นพนกังานบริษทัเอกชน 
2. ไม่ใชอิ้นเทอร์เน็ตผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีหรือ

แทบ็เล็ต 
10. การเรียนรู้ออนไลน์   ไม่มีตวัแปรใดเลย ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าใชจ่้ายในการท า

ธุรกรรมทางการเงิน  
11. การติดตั้ง Software 1. อายมุาก 
12. การดาวน์โหลดขอ้มูล  1. มีรายไดสู้ง 
13. การซ้ือขายหุน้ออนไลน์ 1. มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนนอ้ย 
14. การซ้ือตัว๋เคร่ืองบินออนไลน์ 1. ไม่ไดเ้ป็นพนกังานบริษทัเอกชน 
15. การจองหอ้งพกัออนไลน์ 1. มีสถานภาพโสด 

2. ผูท่ี้มีสมาชิกในครัวเรือนจ านวนมาก 

ท่ีมา:  จากการส ารวจ 
 

5.1.3 วัตถุประสงค์ในกำรวิเครำะห์ผลกระทบของกำรใช้จ่ำยส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกจิดิจิทลักบัควำมกนิดีอยู่ดีของบุคคล  

ผูศึ้กษาไดใ้ชต้วัแปรยอ่ยในการวเิคราะห์ ผลการศึกษาพบวา่ 
1. ปัจจยัท่ีมีผลต่อความกินดีอยู่ดีของบุคคลด้านอาหารการกินมีความอุดมสมบูรณ์ จาก

การศึกษาพบว่า ผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตท่ีมีค่าใช้จ่ายด้านส่ือโฆษณาน้อย มีค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหุ้น
ออนไลน์และซ้ือตัว๋เคร่ืองบินออนไลน์มาก จะมีความสุขดา้นความอุดมสมบูรณ์ของอาหารการกิน
มากกวา่ 

2. ปัจจยัท่ีมีผลต่อความกินดีอยูดี่ของบุคคลดา้นการเดินทางสะดวกรวดเร็ว จากการศึกษา
พบว่า ไม่มีตวัแปรใดเลยท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีความสุขดา้นการเดินทางสะดวก
รวดเร็ว เน่ืองจากความสุขดา้นการเดินทางสะดวกรวดเร็ว อาจจะข้ึนอยูก่บัปัจจยัอ่ืนท่ีนอกเหนือจากท่ี
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ไดก้ าหนด และไม่วา่จะมีแอพพลิเคชัน่ท่ีอ านวยความสะดวกดา้นการเดินทางให้ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตแลว้ 
แต่ก็เล่ียงไม่ไดท่ี้จะเผชิญกบัภาวะการจราจรติดขดั 

3. ปั จจัย ท่ี มี ผล ต่อความ กิน ดีอยู่ ดี ของบุคคลด้านการออกก าลังกาย เป็นประจ า  
จากการศึกษาพบวา่ ไม่มีตวัแปรใดเลยท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีความสุขดา้นการออก
ก าลังกาย เน่ืองจากความสุขจากการออกก าลังกายอาจจะข้ึนอยู่กับปัจจยัอ่ืนท่ีนอกเหนือจากท่ีได้
ก าหนด ทั้งยงัข้ึนอยูก่บัความชอบส่วนบุคคลซ่ึงหากไม่ตอ้งการออกก าลงักายแลว้ยอ่มหาความสุขจาก
ส่ิงน้ีไดย้าก 

4. ปัจจยัท่ีมีผลต่อความกินดีอยู่ดีของบุคคลดา้นการท างานอยา่งมีความสุข จากการศึกษา
พบวา่ ผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตท่ีมีค่าใชจ่้ายในการเรียนรู้ออนไลน์นอ้ย และมีค่าใช้จ่ายในดาวน์โหลดขอ้มูล
มาก จะมีความสุขในการท างานมากกวา่ 

5. ปัจจยัท่ีมีผลต่อความกินดีอยูดี่ของบุคคลดา้นการท างานอดิเรก จากการศึกษาพบวา่ ผูใ้ช้
อินเทอร์เน็ตท่ีมีค่าใช้จ่ายในการซ้ือตัว๋เคร่ืองบินออนไลน์มาก จะมีความสุขในการท างานอดิเรก
มากกวา่ 

6. ปั จจัย ท่ี มี ผล ต่อความ กิน ดีอยู่ ดี ของบุคคลด้านการมีครอบค รัว ท่ี มี ความ สุ ข  
จากการศึกษาพบวา่ ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตท่ีมีค่าใชจ่้ายในการดูภาพยนตร์นอ้ย จะมีครอบครัวท่ีมีความสุข
มากกวา่ 

7. ปัจจยัท่ีมีผลต่อความกินดีอยูดี่ของบุคคลดา้นไดส้ังสรรคก์บัเพื่อนอย่างมีความสุข จาก
การศึกษาพบวา่ พบว่าไม่มีตวัแปรใดเลยท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีความสุขดา้นการ
ไดส้ังสรรคก์บัเพื่อน เน่ืองจากการไดส้ังสรรคก์บัเพื่อนซ่ึงอาจจะอยูก่บัปัจจยัอ่ืนท่ีนอกเหนือจากท่ีได้
ก าหนด อีกทั้งความสุขจากการไดส้ังสรรคก์บัเพื่อนๆ จากการพบเจอกนัจริงๆ ยอ่มมีความสุขมากกวา่
การพดูคุยผา่นแอพพลิเคชัน่ต่างๆ ทางอินเทอร์เน็ต 

8. ปัจจยัท่ีมีผลต่อความกินดีอยู่ดีของบุคคลด้านการหาความรู้เป็นประจ า จากการศึกษา
พบว่า ไม่มีตวัแปรใดเลยท่ีมีนัยส าคญัทางสถิติ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีความสุขด้านการหาความรู้เป็น
ประจ า ซ่ึงอาจจะข้ึนอยู่กับปัจจยัอ่ืนท่ีนอกเหนือจากท่ีได้ก าหนด อีกทั้ งส่ือการเรียนรู้ผ่านระบบ
ออนไลน์ยงัไม่สามารถเขา้ถึงผูเ้รียนไดม้ากเท่าท่ีควร เพราะผูเ้รียนจะตอ้งมีความรับผิดชอบสูง และ
เกิดจากการใฝ่รู้ ใฝ่เรียนส่วนบุคคลอีกดว้ย 

9. ปัจจยัท่ีมีผลต่อความกินดีอยู่ดีของบุคคลดา้นสามารถสร้างรายไดไ้ดอ้ยา่งมากมาย จาก
การศึกษาพบวา่ ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตท่ีมีค่าใชจ่้ายในการใช ้Applications มาก จะมีความสุขจากการสร้าง
รายไดม้ากกวา่ 

10. ปัจจยัท่ีมีผลต่อความกินดีอยู่ดีของบุคคลดา้นการมีความสงบสุข และสันติภาพในชีวิต 
จากการศึกษาพบว่า ไม่มีตวัแปรใดเลยท่ีมีนัยส าคญัทางสถิติ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีความสงบสุข และ
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สันติภาพในชีวิต ซ่ึงอาจจะข้ึนอยูก่บัปัจจยัอ่ืนท่ีนอกเหนือจากท่ีไดก้ าหนด และเน่ืองจากไม่วา่คนเรา
จะเสียเงินเพื่อใช้จ่ายผ่านกิจกรรมต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต แต่ก็ไม่ได้ท  าให้ตนเองรู้สึกมีความสงบสุข
และสันติภาพในชีวติเลย 

ดงัท่ีไดแ้สดงในตาราง ดงัต่อไปน้ี 
ตำรำงที ่4.8 ตารางแสดงปัจจยัท่ีมีผลต่อความกินดีอยูดี่ของบุคคล จ าแนกออกเป็น 10 ดา้น ไดแ้ก่ 

ควำมกนิดีอยู่ดีของบุคคล ปัจจัยทีม่ีผลต่อควำมกนิดีอยู่ดีของบุคคล 
1. ดา้นอาหารการกินมีความอุดมสมบูรณ์ 1. ค่าใชจ่้ายดา้นส่ือโฆษณานอ้ย 

2. ค่าใชจ่้ายในการซ้ือขายหุน้ออนไลน์มาก 
3. ค่าใชจ่้ายในการซ้ือตัว๋เคร่ืองบินออนไลน์

มาก 
2. ดา้นการเดินทางสะดวกรวดเร็ว ไม่มีตวัแปรใดเลย ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าใชจ่้ายใน

ดา้นการเดินทางสะดวกรวดเร็ว 
3. ดา้นการออกก าลงักายเป็นประจ า ไม่มีตวัแปรใดเลย ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าใชจ่้ายใน

ดา้นการออกก าลงักายเป็นประจ า 
4.  ดา้นการท างานอยา่งมีความสุข 1.  ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตท่ีมีค่าใชจ่้ายในการเรียนรู้

ออนไลน์นอ้ย 
2.  มีค่าใชจ่้ายในดาวน์โหลดขอ้มูลมาก 

5.  ดา้นการท างานอดิเรก 1. ค่าใชจ่้ายในการซ้ือตัว๋เคร่ืองบินออนไลน์มาก 
6.  ดา้นการมีครอบครัวท่ีมีความสุข 2. ค่าใชจ่้ายในการดูภาพยนตร์นอ้ย 

  7.  ดา้นการไดส้ังสรรคก์บัเพื่อนอยา่งมีความสุข ไม่มีตวัแปรใดเลย ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าใชจ่้ายใน
ดา้นการออกก าลงักายเป็นประจ า 

8. ดา้นการหาความรู้เป็นประจ า ไม่มีตวัแปรใดเลย ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าใชจ่้ายใน
ดา้นการออกก าลงักายเป็นประจ า 

9. ดา้นสามารถสร้างรายไดไ้ดอ้ยา่งมากมาย 1. ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตท่ีมีค่าใชจ่้ายในการใช ้
Applications มาก 

10. ดา้นการมีความสงบสุข และสันติภาพใน
ชีวติ 

ไม่มีตวัแปรใดเลย ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าใชจ่้ายใน
ดา้นการออกก าลงักายเป็นประจ า 

ท่ีมา:  จากการส ารวจ 
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5.2    ข้อเสนอแนะ 

5.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีสถานท่ีท 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
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  

ผลการศึกษาน้ีจะช่วยใหส้ามารถเขา้ใจไดว้า่มีปัจจยัการใชจ่้ายส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจ
ดิจิทลัใดบา้งท่ีมีผลต่อความกินดีอยูดี่ของบุคคล เพื่อช่วยใหรั้ฐบาลสามารถสามารถตดัสินใจไดว้า่หาก
ตอ้งการให้คนในสังคมมีความสุขในการด าเนินชีวิตจะตอ้งใช้กิจกรรมทางอินเทอร์เน็ตประเภทใด 
และกิจกรรมทางอินเทอร์เน็ตประเภทใดท่ีไม่ควรน ามาใช้ ตลอดจนสามารถส่งเสริมกิจกรรมทาง
อินเทอร์เน็ตท่ีเป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค ์แต่ยงัไม่ไดถู้กน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์อยา่งเต็มท่ี อีก
ทั้งยงั ท าให้ธุรกิจการให้บริการอินเทอร์เน็ตไดท้ราบถึงพฤติกรรมการใชบ้ริการ สามารถตอบสนอง
ไดต้รงความตอ้งการผา่นการวิเคราะห์จากความกินดีอยูดี่ของผูบ้ริโภค รวมถึงเศรษฐกิจดิจิทลัจะเป็น
ตวัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจไทยใหมี้การเติบโตอยา่งมีประสิทธิภาพอีกดว้ย 
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5.2.3 ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรศึกษำคร้ังต่อไป 

1. ควรใชว้ิธีการตั้งค  าถามในส่วนค่าใชจ่้ายส่วนบุคคลผา่นกิจกรรมออนไลน์ ในลกัษณะท่ีให้
ผูต้อบแบบสอบถามตอบเป็นเปอร์เซ็นต์การใช้งานโดยเช่ือมโยงจากขอ้ค่าใชจ่้ายรวม จะท าให้ไดรั้บ
ความร่วมมือจากผูต้อบเป็นอยา่งมากและไดข้อ้มูลท่ีครบถว้น 
 2. ควรมีวิธีการกระจายวิธีการส ารวจข้อมูลให้มีความหลากหลายมากข้ึน นอกจากการ
กระจายแบบสอบถามผ่านทางออนไลน์แล้วควรมีการสังเกตพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน
ศูนยบ์ริการอินเทอร์เน็ต รวมถึงการสุ่มสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งดว้ย 
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ภาคผนวก ก 
 

แบบจ าลอง Random Utility Theory ใช้วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบ  Seemingly Unrelated Regression 
Estimator (SURE)  

Equation Obs Parms RMSE R-sq chi2 P 

X1: เพศ (Male) 75 15 247.6686 0.266 27.17 0.0273 

X2: อาย ุ(Age) 75 15 246.0165 0.537 87 0 

X3: สถานภาพสมรส (Married) 75 15 24.03101 0.5123 78.77 0 

X4: วฒิุการศึกษาปริญาตรีข้ึนไป 
(Bachelor up) 

75 15 821.1688 0.5044 76.32 0 

X5: อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 
(Private) 

75 15 301.4069 0.4152 53.24 0 

X6: นกัเรียน/นกัศึกษา (Student) 75 15 676.4126 0.2748 28.41 0.0191 

X7: จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
(Family member) 

75 15 5705.351 0.2015 18.92 0.2173 

X8: รายไดต่้อเดือน (Income) 75 15 65.01086 0.3582 41.85 0.0002 

Z1: ระยะห่างของท่ีพกักบั
ศูนยก์ลางของเมือง (Km.) 

75 15 36.32419 0.2297 22.36 0.0986 

Z2: มีญาติพี่นอ้งหรือคนรักอยูท่ี่
ต่างประเทศ (Foreign) 

75 15 62.7987 0.128 11.01 0.7518 

Z3: เดินทางขา้มจงัหวดัเป็นประจ า 
(Travel) 

75 15 52.53127 0.161 14.39 0.4964 

Z4: เดินทางไปต่างประเทศเป็น
ประจ า (Abroad) 

 

75 15 56.27924 0.0984 8.18 0.9163 
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ท่ีมา:  การค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Stata 
 

ตารางที่ 4.7 ปัจจยัท่ีมีผลต่อค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลในการดูภาพยนต์ ซ่ึงวิเคราะห์ด้วยแบบ Seemingly 
Unrelated Regression Estimator (SURE) 

ตัวแปรตาม: Y1:  
ค่าใช้จ่ายในการดู
ภาพยนตร์ 

Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

C: ค่าคงท่ี 473.6178 365.204 1.3 0.195 -242.1689 1189.404 

X1: เพศ (Male) -142.8593 65.59876 -2.18 0.029 -271.4305 -14.28809 

X2: อาย ุ(Age) -12.445 5.330422 -2.33 0.02 -22.89244 -1.997569 

X3: สถานภาพสมรส 
(Married) 

2.542504 77.23419 0.03 0.974 -148.8337 153.9187 

X4: วฒิุการศึกษา
ปริญาตรีข้ึนไป 
(Bachelor up) 

-75.56281 188.3569 -0.4 0.688 -444.7355 293.6099 

X5: อาชีพพนกังาน
บริษทัเอกชน (Private) 

78.61479 74.23327 1.06 0.29 -66.87974 224.1093 

X6: นกัเรียน/นกัศึกษา 
(Student) 

-20.1396 131.9391 -0.15 0.879 -278.7354 238.4562 

Equation Obs Parms RMSE R-sq chi2 P 

Z5: ใชอิ้นเทอร์เน็ตผา่น
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี หรือ แทบ็เล็ต 
(MBB) 

75 15 4026.561 0.21 19.94 0.1744 

Z6: ใชอิ้นเทอร์เน็ตประจ าท่ี ซ่ึง
ติดตั้งใชง้านท่ีบา้นของท่าน (FBB) 

75 15 3104.958 0.4845 70.48 0 

Z8: ระยะเวลาในการใช้
อินเทอร์เน็ต (Time net) 

75 15 2132.793 0.376 45.19 0.0001 
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ตัวแปรตาม: Y1:  
ค่าใช้จ่ายในการดู
ภาพยนตร์ 

Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

X7: จ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือน (Family 
member) 

-21.19108 20.98184 -1.01 0.313 -62.31473 19.93257 

X8: รายไดต่้อเดือน 
(Income) 

0.0014683 0.0011418 1.29 0.198 -0.0007697 0.0037062 

Z1: ระยะห่างของท่ีพกั
กบัศูนยก์ลางของเมือง 
(Km.) 

-0.9286518 1.388996 -0.67 0.504 -3.651034 1.79373 

Z2: มีญาติพี่นอ้งหรือ
คนรักอยูท่ี่ต่างประเทศ 
(Foreign) 

-56.17165 66.76418 -0.84 0.4 -187.027 74.68373 

Z3: เดินทางขา้ม
จงัหวดัเป็นประจ า 
(Travel) 

19.25954 63.1524 0.3 0.76 -104.5169 143.036 

Z4: เดินทางไป
ต่างประเทศเป็น
ประจ า (Abroad) 

29.20597 130.5641 0.22 0.823 -226.695 285.107 

Z5: ใชอิ้นเทอร์เน็ต
ผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
หรือ แทบ็เล็ต (MBB) 

-1.292257 195.3816 -0.01 0.995 -384.2331 381.6486 

Z6: ใชอิ้นเทอร์เน็ต
ประจ าท่ี ซ่ึงติดตั้งใช้
งานท่ีบา้นของท่าน 
(FBB) 

143.3427 83.44658 1.72 0.086 -20.20965 306.8949 
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ตัวแปรตาม: Y1:  
ค่าใช้จ่ายในการดู
ภาพยนตร์ 

Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

Z8: ระยะเวลาในการ
ใชอิ้นเทอร์เน็ต (Time 
net) 

17.06158 6.410595 2.66 0.008 4.497047 29.62612 

ท่ีมา:  การค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Stata 
  

ตารางที่ 4.8 ปัจจยัท่ีมีผลต่อค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลด้านส่ือโฆษณา ซ่ึงวิเคราะห์ด้วยแบบ Seemingly 
Unrelated Regression Estimator (SURE) 

ตัวแปรตาม: Y2:  ค่าใช้จ่าย
ด้านส่ือโฆษณา 

Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

C: ค่าคงท่ี 720.6976 362.7679 1.99 0.047 9.685612 1431.71 

X1: เพศ (Male) 3.885112 65.16118 0.06 0.952 -123.8284 131.5987 

X2: อาย ุ(Age) -14.283 5.294865 -2.7 0.007 -24.66075 -3.905256 

X3: สถานภาพสมรส 
(Married) 

-31.81957 76.71899 -0.41 0.678 -182.186 118.5469 

X4: วฒิุการศึกษาปริญาตรี
ข้ึนไป (Bachelor up) 

-101.6398 187.1004 -0.54 0.587 -468.3499 265.0703 

X5: อาชีพพนกังาน
บริษทัเอกชน (Private) 

-142.1619 73.73809 -1.93 0.054 -286.6859 2.36208 

X6: นกัเรียน/นกัศึกษา 
(Student) 

-59.18192 131.0589 -0.45 0.652 -316.0527 197.6889 

X7: จ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือน (Family member) 

 

-25.40186 20.84188 -1.22 0.223 -66.25119 15.44746 
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ตัวแปรตาม: Y2:  ค่าใช้จ่าย
ด้านส่ือโฆษณา 

Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

X8: รายไดต่้อเดือน 
(Income) 

0.0067959 0.0011342 5.99 0 0.0045729 0.009019 

Z1: ระยะห่างของท่ีพกักบั
ศูนยก์ลางของเมือง (Km.) 

-1.234805 1.37973 -0.89 0.371 -3.939027 1.469418 

Z2: มีญาติพี่นอ้งหรือคนรัก
อยูท่ี่ต่างประเทศ (Foreign) 

64.30192 66.31882 0.97 0.332 -65.68058 194.2844 

Z3: เดินทางขา้มจงัหวดัเป็น
ประจ า (Travel) 

5.696838 62.73114 0.09 0.928 -117.2539 128.6476 

Z4: เดินทางไปต่างประเทศ
เป็นประจ า (Abroad) 

297.0771 129.6932 2.29 0.022 42.88311 551.2711 

Z5: ใชอิ้นเทอร์เน็ตผา่น
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี หรือ 
แทบ็เล็ต (MBB) 

-193.6779 194.0783 -1 0.318 -574.0643 186.7085 

Z6: ใชอิ้นเทอร์เน็ตประจ าท่ี 
ซ่ึงติดตั้งใชง้านท่ีบา้นของ
ท่าน (FBB) 

-35.29819 82.88995 -0.43 0.67 -197.7595 127.1631 

Z8: ระยะเวลาในการใช้
อินเทอร์เน็ต (Time net) 

-0.5718315 6.367833 -0.09 0.928 -13.05255 11.90889 

ท่ีมา:  การค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Stata 
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ตารางที่ 4.9 ปัจจยัท่ีมีผลต่อค่าใช้จ่ายในการฟังเพลง ซ่ึงวิเคราะห์ด้วยแบบ Seemingly Unrelated 
Regression Estimator (SURE) 

ตัวแปรตาม: Y3:  ค่าใช้จ่ายใน
การฟังเพลง 

Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

C: ค่าคงท่ี 60.68192 35.43534 1.71 0.087 -8.770079 130.1339 

X1: เพศ (Male) 2.291273 6.364975 0.36 0.719 -10.18385 14.76639 

X2: อาย ุ(Age) -1.46284 0.517205 -2.83 0.005 -2.476546 -0.44914 

X3: สถานภาพสมรส 
(Married) 

-2.17156 7.493948 -0.29 0.772 -16.85943 12.51631 

X4: วฒิุการศึกษาปริญาตรี 
ข้ึนไป (Bachelor up) 

-10.0902 18.27606 -0.55 0.581 -45.91057 25.73028 

X5: อาชีพพนกังาน
บริษทัเอกชน (Private) 

-10.6426 7.202772 -1.48 0.14 -24.75974 3.474607 

X6: นกัเรียน/นกัศึกษา 
(Student) 

-3.66996 12.8019 -0.29 0.774 -28.76123 21.4213 

X7: จ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือน (Family member) 

-1.05822 2.035845 -0.52 0.603 -5.048401 2.931964 

X8: รายไดต่้อเดือน (Income) 0.000737 0.000111 6.65 0 0.0005195 0.000954 

Z1: ระยะห่างของท่ีพกักบั
ศูนยก์ลางของเมือง (Km.) 

-0.1286 0.134773 -0.95 0.34 -0.3927542 0.135545 

Z2: มีญาติพี่นอ้งหรือคนรักอยู่
ท่ีต่างประเทศ (Foreign) 

9.390545 6.478055 1.45 0.147 -3.306209 22.0873 

Z3: เดินทางขา้มจงัหวดัเป็น
ประจ า (Travel) 

1.711474 6.127608 0.28 0.78 -10.29842 13.72136 

Z4: เดินทางไปต่างประเทศเป็น
ประจ า (Abroad) 

9.650303 12.66849 0.76 0.446 -15.17949 34.48009 
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ตัวแปรตาม: Y3:  ค่าใช้จ่ายใน
การฟังเพลง 

Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

Z5: ใชอิ้นเทอร์เน็ตผา่น
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี หรือ แทบ็
เล็ต (MBB) 

-18.4407 18.95766 -0.97 0.331 -55.59702 18.71563 

Z6: ใชอิ้นเทอร์เน็ตประจ าท่ี ซ่ึง
ติดตั้งใชง้านท่ีบา้นของท่าน 
(FBB) 

-4.52851 8.09673 -0.56 0.576 -20.39781 11.34079 

Z8: ระยะเวลาในการใช้
อินเทอร์เน็ต (Time net) 

0.099352 0.622013 0.16 0.873 -1.119771 1.318475 

ท่ีมา:  การค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Stata 

 

ตารางที่ 4.10 ปัจจยัท่ีมีผลต่อค่าใช้จ่ายในการเล่นเกมส์ออนไลน์ ซ่ึงวิเคราะห์ด้วยแบบ Seemingly 
Unrelated Regression Estimator (SURE) 

ตัวแปรตาม: Y4: ค่าใช้จ่าย
ในการเล่นเกมส์ออนไลน์ 

Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

C: ค่าคงท่ี 2080.178 1210.869 1.72 0.086 -293.081 4453.437 

X1: เพศ (Male) 28.93009 217.4989 0.13 0.894 -397.3599 455.2201 

X2: อาย ุ(Age) -52.37802 17.67352 -2.96 0.003 -87.01749 -17.73856 

X3: สถานภาพสมรส 
(Married) 

-100.9554 256.0773 -0.39 0.693 -602.8577 400.9468 

X4: วฒิุการศึกษาปริญาตรี
ข้ึนไป (Bachelor up) 

-305.0901 624.5151 -0.49 0.625 -1529.117 918.9371 

X5: อาชีพพนกังาน
บริษทัเอกชน (Private) 

 

-399.3454 246.1275 -1.62 0.105 -881.7463 83.05555 
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ตัวแปรตาม: Y4: ค่าใช้จ่าย
ในการเล่นเกมส์ออนไลน์ 

Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

X6: นกัเรียน/นกัศึกษา 
(Student) 

-163.9814 437.4565 -0.37 0.708 -1021.38 693.4175 

X7: จ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือน (Family member) 

-24.42274 69.56728 -0.35 0.726 -160.7721 111.9266 

X8: รายไดต่้อเดือน (Income) 0.0253875 0.0037859 6.71 0 0.0179673 0.0328076 

Z1: ระยะห่างของท่ีพกักบั
ศูนยก์ลางของเมือง (Km.) 

-5.074791 4.605348 -1.1 0.27 -14.10111 3.951525 

Z2: มีญาติพ่ีนอ้งหรือคนรัก
อยูท่ี่ต่างประเทศ (Foreign) 

269.6282 221.363 1.22 0.223 -164.2352 703.4917 

Z3: เดินทางขา้มจงัหวดัเป็น
ประจ า (Travel) 

108.3155 209.3878 0.52 0.605 -302.077 518.7081 

Z4: เดินทางไปต่างประเทศ
เป็นประจ า (Abroad) 

214.6374 432.8978 0.5 0.62 -633.8266 1063.101 

Z5: ใชอิ้นเทอร์เน็ตผา่น
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี หรือ แทบ็
เลต็ (MBB) 

-603.8128 647.8062 -0.93 0.351 -1873.49 665.8639 

Z6: ใชอิ้นเทอร์เน็ตประจ าท่ี 
ซ่ึงติดตั้งใชง้านท่ีบา้นของ
ท่าน (FBB) 

-141.0258 276.6751 -0.51 0.61 -683.299 401.2474 

Z8: ระยะเวลาในการใช้
อินเทอร์เน็ต (Time net) 

4.9992 21.25494 0.24 0.814 -36.65971 46.65811 

ท่ีมา:  การค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Stata 
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ตารางที่ 4.11 ปัจจยัท่ีมีผลต่อค่าใชจ่้ายในการพบปะพูดคุย, คุยโทรศพัท์, เครือข่ายสังคมออนไลน์ ซ่ึง
วเิคราะห์ดว้ยแบบ Seemingly Unrelated Regression Estimator (SURE) 

ตัวแปรตาม: Y5:  
การพบปะพดูคุย, คุย
โทรศพัท,์ เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ 

Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

C: ค่าคงท่ี -331.7467 444.4448 -0.75 0.455 -1202.843 539.3491 

X1: เพศ (Male) -156.2922 79.83216 -1.96 0.05 -312.7604 0.1759287 

X2: อาย ุ(Age) 8.525724 6.487 1.31 0.189 -4.188562 21.24001 

X3: สถานภาพสมรส 
(Married) 

-237.7954 93.99221 -2.53 0.011 -422.0168 -53.57409 

X4: วฒิุการศึกษาปริญาตรี
ข้ึนไป (Bachelor up) 

90.17138 229.2259 0.39 0.694 -359.1032 539.446 

X5: อาชีพพนกังาน
บริษทัเอกชน (Private) 

-75.96017 90.34016 -0.84 0.4 -253.0236 101.1033 

X6: นกัเรียน/นกัศึกษา 
(Student) 

-39.11832 160.5668 -0.24 0.808 -353.8234 275.5868 

X7: จ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือน (Family member) 

22.50948 25.53441 0.88 0.378 -27.53704 72.55601 

X8: รายไดต่้อเดือน 
(Income) 

-0.000528 0.0013896 -0.38 0.704 -0.0032516 0.0021955 

Z1: ระยะห่างของท่ีพกักบั
ศูนยก์ลางของเมือง (Km.) 

1.279189 1.690376 0.76 0.449 -2.033887 4.592264 

Z2: มีญาติพี่นอ้งหรือคนรัก
อยูท่ี่ต่างประเทศ (Foreign) 

10.33999 81.25045 0.13 0.899 -148.908 169.5879 

Z3: เดินทางขา้มจงัหวดัเป็น
ประจ า (Travel) 

22.60109 76.855 0.29 0.769 -128.0319 173.2341 
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ตัวแปรตาม: Y5:  
การพบปะพดูคุย, คุย
โทรศพัท,์ เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ 

Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

Z4: เดินทางไปต่างประเทศ
เป็นประจ า (Abroad) 

776.5059 158.8935 4.89 0 465.0803 1087.931 

Z5: ใชอิ้นเทอร์เน็ตผา่น
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี หรือ 
แทบ็เล็ต (MBB) 

379.5757 237.7748 1.6 0.11 -86.45435 845.6058 

Z6: ใชอิ้นเทอร์เน็ตประจ าท่ี 
ซ่ึงติดตั้งใชง้านท่ีบา้นของ
ท่าน (FBB) 

-131.7388 101.5526 -1.3 0.195 -330.7782 67.30051 

Z8: ระยะเวลาในการใช้
อินเทอร์เน็ต (Time net) 

-1.198833 7.801545 -0.15 0.878 -16.48958 14.09191 

ท่ีมา:  การค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Stata 
 

ตารางที่ 4.12 ปัจจยัท่ีมีผลต่อค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายสินคา้ผา่นระบบออนไลน์ ซ่ึงวิเคราะห์ดว้ยแบบ 
Seemingly Unrelated Regression Estimator (SURE) 

ตัวแปรตาม: Y6:  
ค่าใชจ่้ายในการซ้ือขาย
สินคา้ผา่นระบบออนไลน์ 

Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

C: ค่าคงท่ี 1769.412 997.4159 1.77 0.076 -185.4877 3724.311 

X1: เพศ (Male) -163.1783 179.1581 -0.91 0.362 -514.3216 187.9651 

X2: อาย ุ(Age) -9.079467 14.55802 -0.62 0.533 -37.61267 19.45373 

X3: สถานภาพสมรส 
(Married) 

 

-12.55741 210.9358 -0.06 0.953 -425.984 400.8692 
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ตัวแปรตาม: Y6:  
ค่าใชจ่้ายในการซ้ือขาย
สินคา้ผา่นระบบออนไลน์ 

Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

X4: วฒิุการศึกษาปริญา 
ตรีข้ึนไป (Bachelor up) 

140.8036 514.4252 0.27 0.784 -867.4513 1149.058 

X5: อาชีพพนกังาน
บริษทัเอกชน (Private) 

-318.3915 202.7399 -1.57 0.116 -715.7545 78.97147 

X6: นกัเรียน/นกัศึกษา 
(Student) 

-451.0834 360.3414 -1.25 0.211 -1157.34 255.1727 

X7: จ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือน (Family 
member) 

-73.77567 57.30391 -1.29 0.198 -186.0893 38.53794 

X8: รายไดต่้อเดือน 
(Income) 

-0.0025424 0.0031185 -0.82 0.415 -0.0086545 0.0035697 

Z1: ระยะห่างของท่ีพกักบั
ศูนยก์ลางของเมือง (Km.) 

-3.958854 3.793514 -1.04 0.297 -11.394 3.476298 

Z2: มีญาติพี่นอ้งหรือคน
รักอยูท่ี่ต่างประเทศ 
(Foreign) 

-289.9607 182.341 -1.59 0.112 -647.3425 67.42098 

Z3: เดินทางขา้มจงัหวดั
เป็นประจ า (Travel) 

71.184 172.4768 0.41 0.68 -266.8643 409.2322 

Z4: เดินทางไป
ต่างประเทศเป็นประจ า 
(Abroad) 

997.3356 356.5863 2.8 0.005 298.4393 1696.232 

Z5: ใชอิ้นเทอร์เน็ตผา่น
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี หรือ 
แทบ็เล็ต (MBB) 

-913.708 533.6105 -1.71 0.087 -1959.565 132.1493 
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ตัวแปรตาม: Y6:  
ค่าใชจ่้ายในการซ้ือขาย
สินคา้ผา่นระบบออนไลน์ 

Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

Z6: ใชอิ้นเทอร์เน็ตประจ า
ท่ี ซ่ึงติดตั้งใชง้านท่ีบา้น
ของท่าน (FBB) 

305.0893 227.9026 1.34 0.181 -141.5916 751.7702 

Z8: ระยะเวลาในการใช้
อินเทอร์เน็ต (Time net) 

-2.612369 17.5081 -0.15 0.881 -36.92762 31.70288 

ท่ีมา:  การค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Stata 
 

ตารางที่ 4.13 ปัจจยัท่ีมีผลต่อค่าใช้จ่ายในการท าธุรกรรมทางการเงิน (E-Banking) ซ่ึงวิเคราะห์ด้วย
แบบ Seemingly Unrelated Regression Estimator (SURE) 

ตัวแปรตาม: Y7:   
ค่าใชจ่้ายในการท าธุรกรรม
ทางการเงิน  
(E-Banking) 

Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]  

C: ค่าคงท่ี 10587.65 8412.924 1.26 0.208 -5901.375 27076.68 

X1: เพศ (Male) -1834.187 1511.148 -1.21 0.225 -4795.983 1127.609 

X2: อาย ุ(Age) -179.9932 122.7928 -1.47 0.143 -420.6627 60.6763 

X3: สถานภาพสมรส 
(Married) 

-752.6462 1779.184 -0.42 0.672 -4239.784 2734.491 

X4: วฒิุการศึกษาปริญาตรี
ข้ึนไป (Bachelor up) 

3293.183 4339.032 0.76 0.448 -5211.164 11797.53 

X5: อาชีพพนกังาน
บริษทัเอกชน (Private) 

797.7694 1710.055 0.47 0.641 -2553.876 4149.415 

X6: นกัเรียน/นกัศึกษา 
(Student) 

-3927.509 3039.378 -1.29 0.196 -9884.582 2029.563 
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ตัวแปรตาม: Y7:   
ค่าใชจ่้ายในการท าธุรกรรม
ทางการเงิน  
(E-Banking) 

Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]  

X7: จ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือน (Family member) 

-669.9819 483.3424 -1.39 0.166 -1617.316 277.3519 

X8: รายไดต่้อเดือน 
(Income) 

0.017785 0.0263036 0.68 0.499 -0.033769 0.0693391 

Z1: ระยะห่างของท่ีพกักบั
ศูนยก์ลางของเมือง (Km.) 

-28.97115 31.99723 -0.91 0.365 -91.68457 33.74226 

Z2: มีญาติพี่นอ้งหรือคนรัก
อยูท่ี่ต่างประเทศ (Foreign) 

-2524.218 1537.995 -1.64 0.101 -5538.633 490.1965 

Z3: เดินทางขา้มจงัหวดัเป็น
ประจ า (Travel) 

148.3083 1454.793 0.1 0.919 -2703.034 2999.651 

Z4: เดินทางไปต่างประเทศ
เป็นประจ า (Abroad) 

3605.181 3007.705 1.2 0.231 -2289.813 9500.174 

Z5: ใชอิ้นเทอร์เน็ตผา่น
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี หรือ 
แทบ็เล็ต (MBB) 

-184.1417 4500.855 -0.04 0.967 -9005.655 8637.371 

Z6: ใชอิ้นเทอร์เน็ตประจ าท่ี 
ซ่ึงติดตั้งใชง้านท่ีบา้นของ
ท่าน (FBB) 

317.6735 1922.295 0.17 0.869 -3449.955 4085.302 

Z8: ระยะเวลาในการใช้
อินเทอร์เน็ต (Time net) 

-150.4416 147.6759 -1.02 0.308 -439.8812 138.9979 

ท่ีมา:  การค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Stata 
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ตารางที่  4.14 ปัจจัยท่ีมีผลต่อค่าใช้จ่ายในการใช้Applications ซ่ึงวิเคราะห์ด้วยแบบ Seemingly 
Unrelated Regression Estimator (SURE) 

ตัวแปรตาม: Y9:  
ค่าใชจ่้ายในการใช้
Applications 

Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

C: ค่าคงท่ี 132.9191 95.86288 1.39 0.166 -54.96868 320.8069 

X1: เพศ (Male) -8.458736 17.2191 -0.49 0.623 -42.20756 25.29009 

X2: อาย ุ(Age) -3.568264 1.39919 -2.55 0.011 -6.310625 -0.8259032 

X3: สถานภาพสมรส 
(Married) 

-11.76636 20.2733 -0.58 0.562 -51.50131 27.96858 

X4: วฒิุการศึกษา
ปริญาตรีข้ึนไป 
(Bachelor up) 

-9.39681 49.44205 -0.19 0.849 -106.3014 87.50782 

X5: อาชีพพนกังาน
บริษทัเอกชน (Private) 

-21.61829 19.48559 -1.11 0.267 -59.80934 16.57276 

X6: นกัเรียน/นกัศึกษา 
(Student) 

-19.47863 34.63286 -0.56 0.574 -87.35778 48.40053 

X7: จ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือน (Family 
member) 

-1.608466 5.50755 -0.29 0.77 -12.40307 9.186134 

X8: รายไดต่้อเดือน 
(Income) 

 

0.0015 0.0002997 5 0 0.0009125 0.0020874 

Z1: ระยะห่างของท่ีพกั
กบัศูนยก์ลางของเมือง 
(Km.) 

 

-0.4344381 0.3645994 -1.19 0.233 -1.14904 0.2801635 
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ตัวแปรตาม: Y9:  
ค่าใชจ่้ายในการใช้
Applications 

Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

Z2: มีญาติพี่นอ้งหรือคน
รักอยูท่ี่ต่างประเทศ 
(Foreign) 

9.524272 17.52502 0.54 0.587 -24.82413 43.87267 

Z3: เดินทางขา้มจงัหวดั
เป็นประจ า (Travel) 

16.59101 16.57696 1 0.317 -15.89923 49.08125 

Z4: เดินทางไป
ต่างประเทศเป็นประจ า 
(Abroad) 

0.4342512 34.27195 0.01 0.99 -66.73754 67.60604 

Z5: ใชอิ้นเทอร์เน็ตผา่น
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี หรือ 
แทบ็เล็ต (MBB) 

-33.18717 51.28597 -0.65 0.518 -133.7058 67.33148 

Z6: ใชอิ้นเทอร์เน็ต
ประจ าท่ี ซ่ึงติดตั้งใชง้าน
ท่ีบา้นของท่าน (FBB) 

-5.296914 21.904 -0.24 0.809 -48.22797 37.63414 

Z8: ระยะเวลาในการใช้
อินเทอร์เน็ต (Time net) 

0.7113671 1.682726 0.42 0.672 -2.586714 4.009449 

ท่ีมา:  การค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Stata 
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ตารางที่ 4.15 ปัจจัยท่ีมีผลต่อค่าใช้จ่ายในการอ่านข่าว/หนังสือพิมพ์/วารสาร/Magazine ผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงวเิคราะห์ดว้ยแบบ Seemingly Unrelated Regression Estimator (SURE) 

ตัวแปรตาม: Y10: 
ค่าใชจ่้ายในการอ่าน
ข่าว/หนงัสือพิมพ/์
วารสาร/Magazine ผา่น
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]  

C: ค่าคงท่ี 118.4907 53.56246 2.21 0.027 13.51022 223.4712 

X1: เพศ (Male) 1.615658 9.621008 0.17 0.867 -17.24117 20.47249 

X2: อาย ุ(Age) -0.6838252 0.7817837 -0.87 0.382 -2.216093 0.8484426 

X3: สถานภาพสมรส 
(Married) 

-4.313823 11.32751 -0.38 0.703 -26.51534 17.88769 

X4: วฒิุการศึกษา
ปริญาตรีข้ึนไป 
(Bachelor up) 

-2.423657 27.62527 -0.09 0.93 -56.56818 51.72087 

X5: อาชีพพนกังาน
บริษทัเอกชน (Private) 

-18.07227 10.88738 -1.66 0.097 -39.41115 3.266608 

X6: นกัเรียน/นกัศึกษา 
(Student) 

-23.96381 19.35078 -1.24 0.216 -61.89063 13.96301 

X7: จ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือน (Family 
member) 

1.761534 3.077291 0.57 0.567 -4.269845 7.792912 

X8: รายไดต่้อเดือน 
(Income) 

0.00000465 0.0001675 0.03 0.978 -0.0003236 0.0003329 

Z1: ระยะห่างของท่ีพกั
กบัศูนยก์ลางของเมือง 
(Km.) 

-0.0884309 0.2037164 -0.43 0.664 -0.4877077 0.3108458 
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ตัวแปรตาม: Y10: 
ค่าใชจ่้ายในการอ่าน
ข่าว/หนงัสือพิมพ/์
วารสาร/Magazine ผา่น
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]  

Z2: มีญาติพี่นอ้งหรือ
คนรักอยูท่ี่ต่างประเทศ 
(Foreign) 

-10.00675 9.791934 -1.02 0.307 -29.19859 9.18509 

Z3: เดินทางขา้มจงัหวดั
เป็นประจ า (Travel) 

-11.99582 9.262214 -1.3 0.195 -30.14942 6.157789 

Z4: เดินทางไป
ต่างประเทศเป็นประจ า 
(Abroad) 

-0.1676084 19.14912 -0.01 0.993 -37.6992 37.36398 

Z5: ใชอิ้นเทอร์เน็ตผา่น
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี หรือ 
แทบ็เล็ต (MBB) 

-90.46647 28.65554 -3.16 0.002 -146.6303 -34.30265 

Z6: ใชอิ้นเทอร์เน็ต
ประจ าท่ี ซ่ึงติดตั้งใช้
งานท่ีบา้นของท่าน 
(FBB) 

8.389832 12.23865 0.69 0.493 -15.59748 32.37715 

Z8: ระยะเวลาในการใช้
อินเทอร์เน็ต (Time net) 

0.5696597 0.9402067 0.61 0.545 -1.273112 2.412431 

ท่ีมา:  การค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Stata 

 

 

 



 

75 

 

ตารางที่ 4.16 ปัจจยัท่ีมีผลต่อค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ออนไลน์ (E-Learning) ซ่ึงวิเคราะห์ด้วยแบบ 
Seemingly Unrelated Regression Estimator (SURE) 

ตัวแปรตาม: Y11: 
ค่าใชจ่้ายในการเรียนรู้
ออนไลน์  
(E-Learning) 

Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

C: ค่าคงท่ี 26.56685 92.60092 0.29 0.774 -154.9276 208.0613 

X1: เพศ (Male) -13.77552 16.63318 -0.83 0.408 -46.37595 18.82492 

X2: อาย ุ(Age) -1.664416 1.351579 -1.23 0.218 -4.313462 0.9846292 

X3: สถานภาพสมรส 
(Married) 

-13.72688 19.58346 -0.7 0.483 -52.10975 24.65598 

X4: วฒิุการศึกษา
ปริญาตรีข้ึนไป 
(Bachelor up) 

7.539304 47.75966 0.16 0.875 -86.06791 101.1465 

X5: อาชีพพนกังาน
บริษทัเอกชน (Private) 

-23.0073 18.82254 -1.22 0.222 -59.89881 13.88421 

X6: นกัเรียน/นกัศึกษา 
(Student) 

-43.79996 33.45439 -1.31 0.19 -109.3694 21.76944 

X7: จ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือน (Family 
member) 

6.516328 5.320143 1.22 0.221 -3.91096 16.94362 

X8: รายไดต่้อเดือน 
(Income) 

0.0002281 0.0002895 0.79 0.431 -0.0003394 0.0007955 

Z1: ระยะห่างของท่ีพกั
กบัศูนยก์ลางของเมือง 
(Km.) 

 

-0.3444294 0.352193 -0.98 0.328 -1.034715 0.3458562 
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ตัวแปรตาม: Y11: 
ค่าใชจ่้ายในการเรียนรู้
ออนไลน์  
(E-Learning) 

Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

Z2: มีญาติพี่นอ้งหรือคน
รักอยูท่ี่ต่างประเทศ 
(Foreign) 

-20.16064 16.92869 -1.19 0.234 -53.34025 13.01898 

Z3: เดินทางขา้มจงัหวดั
เป็นประจ า (Travel) 

-3.774724 16.01288 -0.24 0.814 -35.1594 27.60995 

Z4: เดินทางไป
ต่างประเทศเป็นประจ า 
(Abroad) 

-26.44592 33.10576 -0.8 0.424 -91.33203 38.44018 

Z5: ใชอิ้นเทอร์เน็ตผา่น
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี หรือ 
แทบ็เล็ต (MBB) 

24.03624 49.54084 0.49 0.628 -73.06201 121.1345 

Z6: ใชอิ้นเทอร์เน็ต
ประจ าท่ี ซ่ึงติดตั้งใชง้าน
ท่ีบา้นของท่าน (FBB) 

0.3228722 21.15867 0.02 0.988 -41.14735 41.7931 

Z8: ระยะเวลาในการใช้
อินเทอร์เน็ต (Time net) 

0.9136558 1.625467 0.56 0.574 -2.272201 4.099512 

ท่ีมา:  การค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Stata 
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ตารางที่  4.17 ปัจจัยท่ีมีผลต่อค่าใช้จ่ายในการติดตั้ ง Software ซ่ึงวิเคราะห์ด้วยแบบ Seemingly 
Unrelated Regression Estimator (SURE) 

ตัวแปรตาม: Y12: 
ค่าใชจ่้ายในการติดตั้ง 
Software 

Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]  

C: ค่าคงท่ี -110.285 77.46089 -1.42 0.155 -262.1055 41.53559 

X1: เพศ (Male) -4.95589 13.9137 -0.36 0.722 -32.22624 22.31446 

X2: อาย ุ(Age) 2.728989 1.130599 2.41 0.016 0.5130558 4.944922 

X3: สถานภาพสมรส 
(Married) 

7.828367 16.38161 0.48 0.633 -24.27899 39.93573 

X4: วฒิุการศึกษาปริญา 
ตรีข้ึนไป (Bachelor up) 

-7.882887 39.95107 -0.2 0.844 -86.18555 70.41977 

X5: อาชีพพนกังาน
บริษทัเอกชน (Private) 

-3.448954 15.7451 -0.22 0.827 -34.30879 27.41088 

X6: นกัเรียน/นกัศึกษา 
(Student) 

31.57824 27.98468 1.13 0.259 -23.27072 86.4272 

X7: จ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือน (Family 
member) 

2.224864 4.450312 0.5 0.617 -6.497587 10.94732 

X8: รายไดต่้อเดือน 
(Income) 

0.0001538 0.0002422 0.64 0.525 -0.0003209 0.0006285 

Z1: ระยะห่างของท่ีพกักบั
ศูนยก์ลางของเมือง (Km.) 

-0.1058387 0.2946103 -0.36 0.719 -0.6832643 0.4715868 

Z2: มีญาติพี่นอ้งหรือคน
รักอยูท่ี่ต่างประเทศ 
(Foreign) 

 

-5.881101 14.16089 -0.42 0.678 -33.63593 21.87373 
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ตัวแปรตาม: Y12: 
ค่าใชจ่้ายในการติดตั้ง 
Software 

Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]  

Z3: เดินทางขา้มจงัหวดั
เป็นประจ า (Travel) 

18.83008 13.39482 1.41 0.16 -7.423275 45.08344 

Z4: เดินทางไป
ต่างประเทศเป็นประจ า 
(Abroad) 

-18.97976 27.69305 -0.69 0.493 -73.25715 35.29762 

Z5: ใชอิ้นเทอร์เน็ตผา่น
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี หรือ 
แทบ็เล็ต (MBB) 

8.541685 41.44103 0.21 0.837 -72.68124 89.76461 

Z6: ใชอิ้นเทอร์เน็ตประจ า
ท่ี ซ่ึงติดตั้งใชง้านท่ีบา้น
ของท่าน (FBB) 

13.83313 17.69928 0.78 0.434 -20.85682 48.52307 

Z8: ระยะเวลาในการใช้
อินเทอร์เน็ต (Time net) 

-0.1108659 1.359707 -0.08 0.935 -2.775842 2.554111 

ท่ีมา:  การค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Stata 
 

ตารางที่ 4.18 ปัจจยัท่ีมีผลต่อค่าใช้จ่ายในการดาวน์โหลดขอ้มูล (Database online) ซ่ึงวิเคราะห์ด้วย
แบบ Seemingly Unrelated Regression Estimator (SURE) 

ตัวแปรตาม: Y13:  
ค่าใชจ่้ายในการดาวน์
โหลดขอ้มูล (Database 
online)  

Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]  

C: ค่าคงท่ี 47.97395 82.98752 0.58 0.563 -114.6786 210.6265 

X1: เพศ (Male) -6.845121 14.9064 -0.46 0.646 -36.06113 22.37089 

X2: อาย ุ(Age) -1.705712 1.211264 -1.41 0.159 -4.079747 0.6683217 
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ตัวแปรตาม: Y13:  
ค่าใชจ่้ายในการดาวน์
โหลดขอ้มูล (Database 
online)  

Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]  

X3: สถานภาพสมรส 
(Married) 

-8.291734 17.55039 -0.47 0.637 -42.68987 26.1064 

X4: วฒิุการศึกษาปริญา 
ตรีข้ึนไป (Bachelor up) 

3.813374 42.80148 0.09 0.929 -80.07598 87.70273 

X5: อาชีพพนกังาน
บริษทัเอกชน (Private) 

-19.30059 16.86848 -1.14 0.253 -52.36219 13.76102 

X6: นกัเรียน/นกัศึกษา 
(Student) 

-25.56176 29.98131 -0.85 0.394 -84.32405 33.20054 

X7: จ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือน (Family 
member) 

2.881143 4.76783 0.6 0.546 -6.463633 12.22592 

X8: รายไดต่้อเดือน 
(Income) 

0.000447 0.0002595 1.72 0.085 -0.0000615 0.0009556 

Z1: ระยะห่างของท่ีพกักบั
ศูนยก์ลางของเมือง (Km.) 

-
0.3010779 

0.31563 -0.95 0.34 -0.9197013 0.3175455 

Z2: มีญาติพี่นอ้งหรือคน
รักอยูท่ี่ต่างประเทศ 
(Foreign) 

-10.08214 15.17123 -0.66 0.506 -39.8172 19.65292 

Z3: เดินทางขา้มจงัหวดั
เป็นประจ า (Travel) 

9.168504 14.3505 0.64 0.523 -18.95796 37.29497 

Z4: เดินทางไป
ต่างประเทศเป็นประจ า 
(Abroad) 

-23.34991 29.66888 -0.79 0.431 -81.49984 34.80003 
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ตัวแปรตาม: Y13:  
ค่าใชจ่้ายในการดาวน์
โหลดขอ้มูล (Database 
online)  

Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]  

Z5: ใชอิ้นเทอร์เน็ตผา่น
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี หรือ 
แทบ็เล็ต (MBB) 

2.079964 44.39774 0.05 0.963 -84.93801 89.09793 

Z6: ใชอิ้นเทอร์เน็ตประจ า
ท่ี ซ่ึงติดตั้งใชง้านท่ีบา้น
ของท่าน (FBB) 

-1.849498 18.96207 -0.1 0.922 -39.01448 35.31548 

Z8: ระยะเวลาในการใช้
อินเทอร์เน็ต (Time net) 

0.129328 1.456718 0.09 0.929 -2.725788 2.984444 

ท่ีมา:  การค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Stata 
 

ตารางที่ 4.19 ปัจจยัท่ีมีผลต่อค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหุ้นออนไลน์ ซ่ึงวิเคราะห์ด้วยแบบ Seemingly 
Unrelated Regression Estimator (SURE) 

ตัวแปรตาม: Y14:  
ค่าใชจ่้ายในการซ้ือขาย
หุน้ออนไลน์ 

Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]  

C: ค่าคงท่ี 6626.45 5937.435 1.12 0.264 -5010.709 18263.61 

X1: เพศ (Male) -915.2862 1066.495 -0.86 0.391 -3005.579 1175.006 

X2: อาย ุ(Age) -105.3963 86.66125 -1.22 0.224 -275.2492 64.45661 

X3: สถานภาพสมรส 
(Married) 

-72.41135 1255.662 -0.06 0.954 -2533.465 2388.642 

X4: วฒิุการศึกษาปริญา 
ตรีข้ึนไป (Bachelor up) 

 

2134.766 3062.279 0.7 0.486 -3867.192 8136.723 
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ตัวแปรตาม: Y14:  
ค่าใชจ่้ายในการซ้ือขาย
หุน้ออนไลน์ 

Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]  

X5: อาชีพพนกังาน
บริษทัเอกชน (Private) 

1940.64 1206.874 1.61 0.108 -424.7895 4306.069 

X6: นกัเรียน/นกัศึกษา 
(Student) 

-621.8275 2145.046 -0.29 0.772 -4826.041 3582.386 

X7: จ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือน (Family 
member) 

-830.6363 341.1197 -2.44 0.015 -1499.219 -162.0539 

X8: รายไดต่้อเดือน 
(Income) 

0.0057276 0.0185638 0.31 0.758 -0.0306567 0.042112 

Z1: ระยะห่างของท่ีพกักบั
ศูนยก์ลางของเมือง (Km.) 

-3.893279 22.5821 -0.17 0.863 -48.15338 40.36682 

Z2: มีญาติพี่นอ้งหรือคน
รักอยูท่ี่ต่างประเทศ 
(Foreign) 

-949.346 1085.442 -0.87 0.382 -3076.774 1178.082 

Z3: เดินทางขา้มจงัหวดั
เป็นประจ า (Travel) 

454.0121 1026.723 0.44 0.658 -1558.327 2466.352 

Z4: เดินทางไป
ต่างประเทศเป็นประจ า 
(Abroad) 

 

1863.792 2122.693 0.88 0.38 -2296.61 6024.193 

Z5: ใชอิ้นเทอร์เน็ตผา่น
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี หรือ 
แทบ็เล็ต (MBB) 

 

-209.5019 3176.486 -0.07 0.947 -6435.3 6016.296 
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ตัวแปรตาม: Y14:  
ค่าใชจ่้ายในการซ้ือขาย
หุน้ออนไลน์ 

Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]  

Z6: ใชอิ้นเทอร์เน็ตประจ า
ท่ี ซ่ึงติดตั้งใชง้านท่ีบา้น
ของท่าน (FBB) 

388.2237 1356.663 0.29 0.775 -2270.786 3047.234 

Z8: ระยะเวลาในการใช้
อินเทอร์เน็ต (Time net) 

-170.8289 104.2225 -1.64 0.101 -375.1013 33.44353 

ท่ีมา:  การค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Stata 
 

ตารางที่  4.20 ปัจจัยท่ีมีผลต่อค่าใช้จ่ายในการซ้ือตั๋วเคร่ืองบินออนไลน์ ซ่ึงวิเคราะห์ด้วยแบบ 
Seemingly Unrelated Regression Estimator (SURE) 

ตัวแปรตาม: Y15: 
ค่าใชจ่้ายในการซ้ือตัว๋
เคร่ืองบินออนไลน์ 

Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]  

C: ค่าคงท่ี 211.187 4578.47 0.05 0.963 -8762.449 9184.823 

X1: เพศ (Male) 22.72326 822.3949 0.03 0.978 -1589.141 1634.588 

X2: อาย ุ(Age) -7.191887 66.82614 -0.11 0.914 -138.1687 123.7849 

X3: สถานภาพสมรส 
(Married) 

-294.7637 968.2653 -0.3 0.761 -2192.529 1603.001 

X4: วฒิุการศึกษาปริญา 
ตรีข้ึนไป (Bachelor up) 

-230.4888 2361.382 -0.1 0.922 -4858.713 4397.735 

X5: อาชีพพนกังาน
บริษทัเอกชน (Private) 

-2245.304 930.6435 -2.41 0.016 -4069.332 -421.2759 

X6: นกัเรียน/นกัศึกษา 
(Student) 

-1150.474 1654.086 -0.7 0.487 -4392.423 2091.476 
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ตัวแปรตาม: Y15: 
ค่าใชจ่้ายในการซ้ือตัว๋
เคร่ืองบินออนไลน์ 

Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]  

X7: จ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือน (Family 
member) 

264.4712 263.044 1.01 0.315 -251.0855 780.0279 

X8: รายไดต่้อเดือน 
(Income) 

0.0079693 0.0143149 0.56 0.578 -0.0200874 0.0360259 

Z1: ระยะห่างของท่ีพกักบั
ศูนยก์ลางของเมือง (Km.) 

-11.34653 17.41349 -0.65 0.515 -45.47634 22.78328 

Z2: มีญาติพี่นอ้งหรือคน
รักอยูท่ี่ต่างประเทศ 
(Foreign) 

-626.9736 837.0055 -0.75 0.454 -2267.474 1013.527 

Z3: เดินทางขา้มจงัหวดั
เป็นประจ า (Travel) 

-232.4571 791.7255 -0.29 0.769 -1784.211 1319.296 

Z4: เดินทางไป
ต่างประเทศเป็นประจ า 
(Abroad) 

10203.92 1636.849 6.23 0 6995.753 13412.08 

Z5: ใชอิ้นเทอร์เน็ตผา่น
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี หรือ 
แทบ็เล็ต (MBB) 

951.1734 2449.449 0.39 0.698 -3849.658 5752.005 

Z6: ใชอิ้นเทอร์เน็ตประจ า
ท่ี ซ่ึงติดตั้งใชง้านท่ีบา้น
ของท่าน (FBB) 

-11.64498 1046.149 -0.01 0.991 -2062.058 2038.768 

Z8: ระยะเวลาในการใช้
อินเทอร์เน็ต (Time net) 

-29.39475 80.368 -0.37 0.715 -186.9131 128.1236 

ท่ีมา:  การค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Stata 
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ตารางที่ 4.21 ปัจจยัท่ีมีผลต่อค่าใช้จ่ายในการจองห้องพกัออนไลน์ ซ่ึงวิเคราะห์ดว้ยแบบ Seemingly 
Unrelated Regression Estimator (SURE) 

ตัวแปรตาม: Y16: 
ค่าใชจ่้ายในการจอง
หอ้งพกัออนไลน์ 

Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

C: ค่าคงท่ี -3243.918 3144.947 -1.03 0.302 -9407.901 2920.065 

X1: เพศ (Male) -0.2419162 564.9024 0 1 -1107.43 1106.946 

X2: อาย ุ(Age) 56.90401 45.90282 1.24 0.215 -33.06387 146.8719 

X3: สถานภาพสมรส 
(Married) 

-1106.934 665.1006 -1.66 0.096 -2410.508 196.6389 

X4: วฒิุการศึกษา
ปริญาตรีข้ึนไป 
(Bachelor up) 

139.0737 1622.031 0.09 0.932 -3040.05 3318.197 

X5: อาชีพพนกังาน
บริษทัเอกชน (Private) 

-919.195 639.2583 -1.44 0.15 -2172.118 333.7282 

X6: นกัเรียน/นกัศึกษา 
(Student) 

-284.7357 1136.191 -0.25 0.802 -2511.628 1942.157 

X7: จ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือน (Family 
member) 

311.7923 180.6847 1.73 0.084 -42.34317 665.9277 

X8: รายไดต่้อเดือน 
(Income) 

 

-0.0013162 0.0098329 -0.13 0.894 -0.0205882 0.0179559 

Z1: ระยะห่างของท่ีพกั
กบัศูนยก์ลางของเมือง 
(Km.) 

 

-3.646462 11.96131 -0.3 0.76 -27.0902 19.79727 



 

85 

 

ตัวแปรตาม: Y16: 
ค่าใชจ่้ายในการจอง
หอ้งพกัออนไลน์ 

Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

Z2: มีญาติพี่นอ้งหรือคน
รักอยูท่ี่ต่างประเทศ 
(Foreign) 

-453.4238 574.9384 -0.79 0.43 -1580.282 673.4347 

Z3: เดินทางขา้มจงัหวดั
เป็นประจ า (Travel) 

280.7433 543.8356 0.52 0.606 -785.1548 1346.642 

Z4: เดินทางไป
ต่างประเทศเป็นประจ า 
(Abroad) 

5486.39 1124.35 4.88 0 3282.704 7690.076 

Z5: ใชอิ้นเทอร์เน็ตผา่น
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี หรือ 
แทบ็เล็ต (MBB) 

1353.518 1682.524 0.8 0.421 -1944.17 4651.205 

Z6: ใชอิ้นเทอร์เน็ต
ประจ าท่ี ซ่ึงติดตั้งใชง้าน
ท่ีบา้นของท่าน (FBB) 

-285.6436 718.5986 -0.4 0.691 -1694.071 1122.784 

Z8: ระยะเวลาในการใช้
อินเทอร์เน็ต (Time net) 

-11.71787 55.20471 -0.21 0.832 -119.9171 96.48137 

ท่ีมา:  การค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Stata 
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SWB1:  อาหารการกินอุดมสมบูรณ์ (Food) 

Full model 

Ordered probit regression                          Number of obs =      80 

 LR chi2(16)      =      31.90 

 Prob > chi2 =        0.0103 

Log likelihood = -81.128925                       Pseudo R2       =     0.1643 
 

ตารางที่ 4.22 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความกินดีอยูดี่ของบุคคลดา้นอาหารการกินมีความอุดมสมบูรณ์ (Food) 
ซ่ึงวเิคราะห์ดว้ยแบบ Ordered Probit 

SWB1: อาหารการกิน
อุดมสมบูรณ์ (Food) 

Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

E1: ค่าใชจ่้ายในการดู
ภาพยนตร์ 

0.0008543 0.000597 1.43    0.152     -0.0003159     0.0020245 

E2: ค่าใชจ่้ายดา้นส่ือ
โฆษณา 

-0.0041904 0.0019189   -2.18 0.029     -0.0079514 -0.0004293 

E3: ค่าใชจ่้ายในการฟัง
เพลง 

-0.0045131    0.0185907 -0.24 0.808 -0.0409501 0.0319239 

E4: ค่าใชจ่้ายในการเล่น
เกมส์ออนไลน์ 

0.0021717 0.0113052 0.19 0.848 -0.0199861 0.0243295 

E5: ค่าใชจ่้ายในการ
พบปะพดูคุย, คุย
โทรศพัท,์ เครือข่าย
สังคมออนไลน์ 

0.0005278 0.0003962 1.33 0.183 -0.0002488 0.0013044 

E6: ค่าใชจ่้ายในการซ้ือ
ขายสินคา้ผา่นระบบ
ออนไลน์ 

0.0001856 0.0003439 0.54 0.589 -0.0004884 0.0008596 
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SWB1: อาหารการกิน
อุดมสมบูรณ์ (Food) 

Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

E7: ค่าใชจ่้ายในการท า
ธุรกรรมทางการเงิน  
(E-Banking) 

-0.0000526 0.0000426 -1.23 0.217 -0.000136 0.0000309 

E9: ค่าใชจ่้ายในการใช้
Applications 

0.0677406 2.206892 0.03 0.976 -4.257688 4.39317 

E10: ค่าใชจ่้ายในการ
อ่านข่าว/หนงัสือพิมพ/์
วารสาร/Magazine ผา่น
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

-0.0015974 0.0060974 -0.26 0.793 -0.0135481 0.0103533 

E11: ค่าใชจ่้ายในการ
เรียนรู้ออนไลน์  
(E-Learning) 

0.0011751 0.0067974 0.17 0.863 -0.0121476 0.0144977 

E12: ค่าใชจ่้ายในการ
ติดตั้ง Software 

-0.0005526 0.0031339 -0.18 0.860 -0.006695 0.0055897 

E13: ค่าใชจ่้ายในการ
ดาวน์โหลดขอ้มูล 
(Database online) 

-0.0136243 0.0133451 -1.02 0.307 -0.0397801 0.0125316 

E14: ค่าใชจ่้ายในการ
ซ้ือขายหุน้ออนไลน์ 

0.0001773 0.0000844 2.10 0.036 0.0000119 0.0003426 

E15: ค่าใชจ่้ายในการ
ซ้ือตัว๋เคร่ืองบิน
ออนไลน์ 

0.0003156 0.0001271 2.48 0.013 0.0000664 0.0005647 

E16: ค่าใชจ่้ายในการ
จองห้องพกัออนไลน์ 

 

-0.0003548 0.0001497 -2.37 0.018 -0.0006483 -0.0000613 
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SWB1: อาหารการกิน
อุดมสมบูรณ์ (Food) 

Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

E18: ค่าใชจ่้ายดา้น 
VDO คอนเฟอร์เรนซ์ 

0.0156155 0.0560533 0.28 0.781 -0.0942469 0.1254779 

ท่ีมา:  การค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Stata 

 

Cut1 -2.190772 0.4291745 -3.031938 -1.349605 

Cut2 -1.91104 0.36516 -2.626741 -1.19534 

Cut3 -1.703778 0.3292909 -2.349177 -1.05838 

Cut4 -0.2898973 0.2133814 -0.7081172 0.1283226 

Cut5 1.23702 0.2449283 0.7569695 1.717071 

Note: 3 observations completely determined.  Standard errors questionable. 

Final model 

Ordered probit regression                          Number of obs =      89 

 LR chi2(3) =      12.63 

 Prob > chi2 =        0.0055 

Log likelihood =  -98.75173                       Pseudo R2       =     0.0601 

 

SWB1: อาหารการกิน
อุดมสมบูรณ์ (Food) 

Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

E2: ค่าใชจ่้ายดา้นส่ือ
โฆษณา 

-0.0013899 0.0006603 -2.11 0.035 -0.0026841 -0.0000958 

E14: ค่าใชจ่้ายในการ
ซ้ือขายหุน้ออนไลน์ 

0.0000918 0.0000423 2.17 0.03 0.00000895 0.0001746 
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SWB1: อาหารการกิน
อุดมสมบูรณ์ (Food) 

Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

E15: ค่าใชจ่้ายในการ
ซ้ือตัว๋เคร่ืองบิน
ออนไลน์ 

0.0001841 0.0000847 2.17 0.03 0.0000182 0.0003501 

ท่ีมา:  การค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Stata 

 

cut1 -2.1325 0.3868551 -2.890719 -1.374275 

cut2 -1.8428 0.2959519 -2.422855 -1.262745 

cut3 -1.6711 0.2579224 -2.176568 -1.165531 

cut4 -0.5004 0.1545762 -0.8033901 -0.1974625 

cut5 0.94193 0.1716794 0.6054438 1.278415 

ท่ีมา:  การค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Stata 
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SWB2:  การเดินทางสะดวกรวดเร็ว (Transport) 

Full model 

Ordered probit regression                          Number of obs =      80 

 LR chi2(16)      =      29.01 

 Prob > chi2 =       0.0239 

Log likelihood = -79.316029                       Pseudo R2       =     0.1546 
 

ตารางที่ 4.23 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความกินดีอยู่ดีของบุคคลด้านการเดินทางสะดวกรวดเร็ว (Transport)  
ซ่ึงวเิคราะห์ดว้ยแบบ Ordered Probit 

SWB2: การเดินทาง
สะดวกรวดเร็ว 
(Transport) 

Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

E1: ค่าใชจ่้ายในการดู
ภาพยนตร์ 

0.0000924 0.0005373 0.17 0.863 -0.0009606 0.0011454 

E2: ค่าใชจ่้ายดา้นส่ือ
โฆษณา 

-0.0008861 0.0015804 -0.56 0.575 -0.0039837 0.0022115 

E3: ค่าใชจ่้ายในการ
ฟังเพลง 

0.0209511 0.0172687 1.21 0.225 -0.012895 0.0547972 

E4: ค่าใชจ่้ายในการ
เล่นเกมส์ออนไลน์ 

0.058346 3.373661 0.02 0.986 -6.553908 6.6706 

E5: ค่าใชจ่้ายในการ
พบปะพดูคุย, คุย
โทรศพัท,์ เครือข่าย
สังคมออนไลน์ 

-0.0006382 0.0003879 -1.65 0.1 -0.0013985 0.0001221 

E6: ค่าใชจ่้ายในการ
ซ้ือขายสินคา้ผา่น
ระบบออนไลน์ 

-0.0003687 0.000299 -1.23 0.218 -0.0009546 0.0002173 
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SWB2: การเดินทาง
สะดวกรวดเร็ว 
(Transport) 

Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

E7: ค่าใชจ่้ายในการท า
ธุรกรรมทางการเงิน 
(E-Banking) 

-0.0000266 0.0000394 -0.67 0.5 -0.0001039 0.0000507 

E9: ค่าใชจ่้ายในการใช้
Applications 

-0.0312416 0.0227236 -1.37 0.169 -0.0757792 0.0132959 

E10: ค่าใชจ่้ายในการ
อ่านข่าว/หนงัสือพิมพ/์
วารสาร/Magazine 
ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

0.0069357 0.0060203 1.15 0.249 -0.0048637 0.0187352 

E11: ค่าใชจ่้ายในการ
เรียนรู้ออนไลน์  
(E-Learning) 

-0.0098346 0.0068832 -1.43 0.153 -0.0233255 0.0036564 

E12: ค่าใชจ่้ายในการ
ติดตั้ง Software 

-0.0111638 0.6747356 -0.02 0.987 -1.333621 1.311294 

E13: ค่าใชจ่้ายในการ
ดาวน์โหลดขอ้มูล 
(Database online) 

-0.0018154 0.0135539 -0.13 0.893 -0.0283805 0.0247497 

E14: ค่าใชจ่้ายในการ
ซ้ือขายหุน้ออนไลน์ 

0.0001363 0.0000554 2.46 0.014 0.0000276 0.000245 

E15: ค่าใชจ่้ายในการ
ซ้ือตัว๋เคร่ืองบิน
ออนไลน์ 

0.0002602 0.0001027 2.53 0.011 0.000059 0.0004614 

E16: ค่าใชจ่้ายในการ
จองห้องพกัออนไลน์ 

-0.0001966 0.0001359 -1.45 0.148 -0.0004629 0.0000697 
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SWB2: การเดินทาง
สะดวกรวดเร็ว 
(Transport) 

Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

E18: ค่าใชจ่้ายดา้น 
VDO คอนเฟอร์เรนซ์ 

0.0204756 0.0554919 0.37 0.712 -0.0882866 0.1292378 

 ท่ีมา:  การค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Stata 

 

cut1 -2.24936 0.363471 -2.96175 -1.53697 

cut2 -0.55476 0.213058 -0.97235 -0.13718 

cut3 0.897291 0.222446 0.461305 1.333278 

Note: 2 observations completely determined.  Standard errors questionable. 

Final model 

Ordered probit regression                          Number of obs =      94 

 LR chi2(2)       =      4.21 

 Prob > chi2 =      0.1216 

Log likelihood = -105.95983                       Pseudo R2       =     0.0195 

 

SWB2: การเดินทางสะดวก
รวดเร็ว (Transport) 

Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

E14: ค่าใชจ่้ายในการซ้ือขาย
หุน้ออนไลน์ 

0.0000335 0.0000274 1.22 0.222 -0.0000202 0.0000873 

E15: ค่าใชจ่้ายในการซ้ือตัว๋
เคร่ืองบินออนไลน์ 

0.0000474 0.0000327 1.45 0.148 -0.0000168 0.0001115 

ท่ีมา:  การค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Stata 
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cut1 -1.77995 0.257493 -2.28463 -1.27527 

cut2 -0.43922 0.143962 -0.72138 -0.15706 

cut3 0.888229 0.1589 0.576791 1.199667 

ท่ีมา:  การค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Stata 
 

SWB3:  ออกก าลงักายเป็นประจ า (Exercise) 

Full model 

Ordered probit regression                          Number of obs =      80 

 LR chi2(16)      =      22.46 

 Prob > chi2      =      0.1290 

Log likelihood = -115.58446                       Pseudo R2       =     0.0886 
 

ตารางที่ 4.24 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความกินดีอยู่ดีของบุคคลดา้นการออกก าลงักายเป็นประจ า (Exercise)  
ซ่ึงวเิคราะห์ดว้ยแบบ Ordered Probit 

SWB3: ออกก าลงั
กายเป็นประจ า 
(Exercise) 

Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

E1: ค่าใชจ่้ายในการ
ดูภาพยนตร์ 

0.00062 0.0005048 1.23 0.219 -0.0003694 0.0016093 

E2: ค่าใชจ่้ายดา้นส่ือ
โฆษณา 

0.0018484 0.0014385 1.28 0.199 -0.0009711 0.0046678 

E3: ค่าใชจ่้ายในการ
ฟังเพลง 

0.0188706 0.0161174 1.17 0.242 -0.012719 0.0504602 

E4: ค่าใชจ่้ายในการ
เล่นเกมส์ออนไลน์ 

 

-0.0065508 0.0037902 -1.73 0.084 -0.0139795 0.000878 
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SWB3: ออกก าลงั
กายเป็นประจ า 
(Exercise) 

Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

E5: ค่าใชจ่้ายในการ
พบปะพดูคุย, คุย
โทรศพัท,์ เครือข่าย
สังคมออนไลน์ 

-0.000813 0.0003616 -2.25 0.025 -0.0015217 -0.0001042 

E6: ค่าใชจ่้ายในการ
ซ้ือขายสินคา้ผา่น
ระบบออนไลน์ 

-0.0000841 0.0002773 -0.3 0.762 -0.0006277 0.0004595 

E7: ค่าใชจ่้ายในการ
ท าธุรกรรมทางการ
เงิน (E-Banking) 

-0.000000399 0.0000371 -0.01 0.991 -0.000073 0.0000722 

E9: ค่าใชจ่้ายในการ
ใช ้Applications 

0.0115856 0.0114797 1.01 0.313 -0.0109142 0.0340853 

E10: ค่าใชจ่้ายใน
การอ่านข่าว/
หนงัสือพิมพ/์
วารสาร/Magazine 
ผา่นส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

0.0049653 0.0056839 0.87 0.382 -0.006175 0.0161056 

E11: ค่าใชจ่้ายใน
การเรียนรู้ออนไลน์ 
(E-Learning) 

-0.0056287 0.0064418 -0.87 0.382 -0.0182544 0.006997 

E12: ค่าใชจ่้ายใน
การติดตั้ง Software 

 

0.0024029 0.0022899 1.05 0.294 -0.0020853 0.0068911 
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SWB3: ออกก าลงั
กายเป็นประจ า 
(Exercise) 

Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

E13: ค่าใชจ่้ายใน
การดาวน์โหลด
ขอ้มูล (Database 
online) 

0.0192127 0.0123045 1.56 0.118 -0.0049037 0.0433291 

E14: ค่าใชจ่้ายใน
การซ้ือขายหุน้
ออนไลน์ 

0.0000197 0.0000462 0.43 0.67 -0.0000708 0.0001102 

E15: ค่าใชจ่้ายใน
การซ้ือตัว๋เคร่ืองบิน
ออนไลน์ 

0.0001757 0.0000951 1.85 0.065 -0.0000106 0.0003621 

E16: ค่าใชจ่้ายใน
การจองหอ้งพกั
ออนไลน์ 

-0.0002358 0.0001263 -1.87 0.062 -0.0004833 0.0000118 

E18: ค่าใชจ่้ายดา้น 
VDO 
คอนเฟอร์เรนซ์ 

-0.3149407 13.67748 -0.02 0.982 -27.12231 26.49243 

ท่ีมา:  การค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Stata 

cut1 -1.61049 0.255263 -2.1108 -1.11019 

cut2 -0.89001 0.215481 -1.31235 -0.46768 

cut3 0.207893 0.197565 -0.17933 0.595112 

cut4 1.179846 0.230068 0.728922 1.63077 

cut5 2.009492 0.31486 1.392377 2.626607 

Note: 1 observation completely determined. Standard errors questionable. 
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Final model 

Ordered probit regression                          Number of obs =      88 

 LR chi2(4)       =      9.91 

 Prob > chi2      =      0.0420 

Log likelihood = -135.44093                       Pseudo R2       =     0.0353 

 

SWB3: ออกก าลงักายเป็น
ประจ า (Exercise) 

Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

E4: ค่าใชจ่้ายในการเล่น
เกมส์ออนไลน์ 

0.00025 0.0002175 1.15 0.25 -0.0001761 0.0006764 

E5: ค่าใชจ่้ายในการพบปะ
พดูคุย, คุยโทรศพัท,์ 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

-0.00043 0.0002906 -1.46 0.143 -0.0009948 0.0001443 

E15: ค่าใชจ่้ายในการซ้ือตัว๋
เคร่ืองบินออนไลน์ 

0.000108 0.0000693 1.56 0.118 -0.0000276 0.0002443 

E16: ค่าใชจ่้ายในการจอง
หอ้งพกัออนไลน์ 

-0.00015 0.000096 -1.58 0.114 -0.0003402 0.0000363 

ท่ีมา:  การค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Stata 

 

cut1 -1.466691 0.2147129 -1.88752 -1.045861 

cut2 -0.8312534 0.178963 -1.182014 -0.4804924 

cut3 0.1227235 0.1594102 -0.1897148 0.4351617 

cut4 1.014007 0.1867524 0.647979 1.380035 

cut5 1.756712 0.2728346 1.221966 2.291458 

ท่ีมา:  การค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Stata 
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SWB4:  ท างานอย่างมีความสุข (Work) 

Full model 

Ordered probit regression                          Number of obs =      80 

 LR chi2(16)      =      25.44 

 Prob > chi2      =       0.0624 

Log likelihood = -82.669704                       Pseudo R2       =     0.1334 
 

ตารางที่  4.25 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความกินดีอยู่ดีของบุคคลด้านการท างานอย่างมีความสุข (Work)  
ซ่ึงวเิคราะห์ดว้ยแบบ Ordered Probit 

SWB4: ท างานอย่างมี
ความสุข (Work) 

Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

E1: ค่าใชจ่้ายในการดู
ภาพยนตร์ 

0.0006539 0.0005325 1.23 0.219 -0.0003898 0.0016977 

E2: ค่าใชจ่้ายดา้นส่ือ
โฆษณา 

0.0002606 0.0015192 0.17 0.864 -0.002717 0.0032382 

E3: ค่าใชจ่้ายในการ
ฟังเพลง 

0.048575 0.0177598 2.74 0.006 0.0137665 0.0833835 

E4: ค่าใชจ่้ายในการ
เล่นเกมส์ออนไลน์ 

-0.0049739 0.0044455 -1.12 0.263 -0.0136869 0.0037391 

E5: ค่าใชจ่้ายในการ
พบปะพดูคุย, คุย
โทรศพัท,์ เครือข่าย
สังคมออนไลน์ 

-0.0005393 0.0003785 -1.42 0.154 -0.0012811 0.0002025 

E6: ค่าใชจ่้ายในการ
ซ้ือขายสินคา้ผา่น
ระบบออนไลน์ 

-0.000879 0.0003054 -2.88 0.004 -0.0014775 -0.0002805 
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SWB4: ท างานอย่างมี
ความสุข (Work) 

Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

E7: ค่าใชจ่้ายในการท า
ธุรกรรมทางการเงิน 
(E-Banking) 

0.0000114 0.0000395 0.29 0.773 -0.0000661 0.0000888 

E9: ค่าใชจ่้ายในการใช้
Applications 

0.0171754 0.0122478 1.4 0.161 -0.0068299 0.0411807 

E10: ค่าใชจ่้ายในการ
อ่านข่าว/หนงัสือพิมพ/์
วารสาร/Magazine 
ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

0.0127029 0.0061333 2.07 0.038 0.0006818 0.024724 

E11: ค่าใชจ่้ายในการ
เรียนรู้ออนไลน์ (E-
Learning) 

-0.0174859 0.0070108 -2.49 0.013 -0.0312269 -0.0037449 

E12: ค่าใชจ่้ายในการ
ติดตั้ง Software 

0.0021493 0.0024628 0.87 0.383 -0.0026777 0.0069762 

E13: ค่าใชจ่้ายในการ
ดาวน์โหลดขอ้มูล 
(Database online) 

0.0308218 0.0133463 2.31 0.021 0.0046635 0.0569801 

E14: ค่าใชจ่้ายในการ
ซ้ือขายหุน้ออนไลน์ 

0.0000588 0.0000494 1.19 0.234 -0.0000381 0.0001556 

E15: ค่าใชจ่้ายในการ
ซ้ือตัว๋เคร่ืองบิน
ออนไลน์ 

0.0001691 0.0000998 1.69 0.09 -0.0000265 0.0003647 

E16: ค่าใชจ่้ายในการ
จองห้องพกัออนไลน์ 

 

-0.000109 0.0001308 -0.83 0.405 -0.0003654 0.0001474 
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SWB4: ท างานอย่างมี
ความสุข (Work) 

Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

E18: ค่าใชจ่้ายดา้น 
VDO คอนเฟอร์เรนซ์ 

0.0583953 0.0563962 1.04 0.3 -0.0521392 0.1689297 

ท่ีมา:  การค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Stata 
 

cut1 -2.93156 0.599591 -4.10674 -1.75638 

cut2 -1.62746 0.27117 -2.15894 -1.09598 

cut3 0.021663 0.200632 -0.37157 0.414895 

cut4 1.571045 0.268949 1.043914 2.098176 

 ท่ีมา:  การค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Stata 
 

Final model 

Ordered probit regression                          Number of obs =      93 

 LR chi2(2) =      16.81 

 Prob > chi2      =       0.0002 

Log likelihood = -107.35823                       Pseudo R2       =     0.0726 
 

SWB4: ท างานอย่างมี
ความสุข (Work) 

Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

E11: ค่าใชจ่้ายในการ
เรียนรู้ออนไลน์  
(E-Learning) 

-0.0060246 0.003434 -1.75 0.079 -0.0127551 0.0007059 

E13: ค่าใชจ่้ายในดาวน์
โหลดขอ้มูล  
(Database online) 

0.0278446 0.0089086 3.13 0.002 0.0103841 0.0453052 

 ท่ีมา:  การค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Stata 
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cut1 -2.363447 0.3836928 -3.11547 -1.611423 

cut2 -2.094543 0.3078561 -2.69793 -1.491157 

cut3 -1.395339 0.1943299 -1.77622 -1.014459 

cut4 0.0924834 0.1340642 -0.17028 0.3552443 

cut5 1.448587 0.1991226 1.058314 1.83886 

Note: 1 observation completely determined. Standard errors questionable. 

ท่ีมา:  การค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Stata 
 

SWB5:  ท างานอดิเรก (Hobby) เป็นประจ า 

Full model 

Ordered probit regression                          Number of obs =      80 

 LR chi2(16)       =      28.74 

 Prob > chi2  =      0.0258 

Log likelihood = -114.51754                       Pseudo R2       =     0.1115 
 

ตารางที่ 4.26 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความกินดีอยู่ดีของบุคคลด้านการท างานอดิเรก (Hobby) เป็นประจ า  
ซ่ึงวเิคราะห์ดว้ยแบบ Ordered Probit 

SWB5: ท างานอดิเรก 
(Hobby) เป็นประจ า 

Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

E1: ค่าใชจ่้ายในการดู
ภาพยนตร์ 

0.0004765 0.0005057 0.94 0.346 -0.0005146 0.0014677 

E2: ค่าใชจ่้ายดา้นส่ือ
โฆษณา 

0.0001298 0.0016981 0.08 0.939 -0.0031984 0.003458 

E3: ค่าใชจ่้ายในการฟัง
เพลง 

0.0414201 0.0168782 2.45 0.014 0.0083394 0.0745008 
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SWB5: ท างานอดิเรก 
(Hobby) เป็นประจ า 

Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

E4: ค่าใชจ่้ายในการเล่น
เกมส์ออนไลน์ 

0.0095711 0.0108919 0.88 0.38 -0.0117766 0.0309188 

E5: ค่าใชจ่้ายในการ
พบปะพดูคุย, คุยโทรศพัท์
, เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

-0.0002228 0.0003621 -0.62 0.538 -0.0009326 0.000487 

E6: ค่าใชจ่้ายในการซ้ือ
ขายสินคา้ผา่นระบบ
ออนไลน์ 

-0.0007437 0.0002927 -2.54 0.011 -0.0013175 -0.00017 

E7: ค่าใชจ่้ายในการท า
ธุรกรรมทางการเงิน  
(E-Banking) 

0.0000224 0.0000384 0.58 0.559 -0.0000528 0.0000977 

E9: ค่าใชจ่้ายในการใช้
Applications 

0.2028102 5.584012 0.04 0.971 -10.74165 11.14727 

E10: ค่าใชจ่้ายในการอ่าน
ข่าว/หนงัสือพิมพ/์
วารสาร/Magazine ผา่น
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

0.0036943 0.0056865 0.65 0.516 -0.0074509 0.0148396 

E11: ค่าใชจ่้ายในการ
เรียนรู้ออนไลน์  
(E-Learning) 

-0.0012937 0.0063841 -0.2 0.839 -0.0138063 0.0112189 

E12: ค่าใชจ่้ายในการ
ติดตั้ง Software 

-0.0000989 0.0030137 -0.03 0.974 -0.0060056 0.0058079 

E13: ค่าใชจ่้ายในการ
ดาวน์โหลดขอ้มูล 
(Database online) 

0.0156738 0.0128365 1.22 0.222 -0.0094853 0.0408329 
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SWB5: ท างานอดิเรก 
(Hobby) เป็นประจ า 

Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

E14: ค่าใชจ่้ายในการซ้ือ
ขายหุน้ออนไลน์ 

0.0000353 0.000066 0.53 0.593 -0.0000941 0.0001647 

E15: ค่าใชจ่้ายในการซ้ือ
ตัว๋เคร่ืองบินออนไลน์ 

0.0001718 0.0000982 1.75 0.08 -0.0000207 0.0003643 

E16: ค่าใชจ่้ายในการจอง
หอ้งพกัออนไลน์ 

-0.0000107 0.0001316 -0.08 0.935 -0.0002687 0.0002472 

E18: ค่าใชจ่้ายดา้น VDO 
คอนเฟอร์เรนซ์ 

0.0160124 0.052547 0.3 0.761 -0.0869778 0.1190026 

     ท่ีมา:  การค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Stata 

 

cut1 -1.994637 0.331063 -2.643509 -1.345765 

cut2 -0.7853274 0.2097303 -1.196391 -0.3742636 

cut3 -0.3959904 0.2033255 -0.794501 0.0025202 

cut4 0.5011457 0.2112634 0.0870771 0.9152143 

cut5 1.701412 0.2700639 1.172096 2.230727 

Note: 2 observations completely determined. Standard errors questionable. 

ท่ีมา:  การค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Stata 

Final model 

Ordered probit regression                          Number of obs =      114 

 LR chi2(1)       =      8.75 

 Prob > chi2      =      0.0031 

Log likelihood = -179.54861                       Pseudo R2       =     0.0238 
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SWB5: ท างานอดิเรก 
(Hobby) เป็นประจ า 

Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

E15: ค่าใชจ่้ายการซ้ือตัว๋
เคร่ืองบินออนไลน์ 

0.0000803 0.0000276 2.91 0.004 0.0000263 0.0001344 

ท่ีมา:  การค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Stata 

 

cut1 -1.854059 0.2481333 -2.340391 -1.367727 

cut2 -0.7777814 0.1392717 -1.050749 -0.504814 

cut3 -0.3838425 0.1277984 -0.6343228 -0.1333623 

cut4 0.4431139 0.1290594 0.1901622 0.6960656 

cut5 1.400015 0.1737769 1.059419 1.740612 

ท่ีมา:  การค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Stata 
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SWB6:  มีครอบครัวทีม่ีความสุข (Family) 

Full model 

Ordered probit regression                          Number of obs =      80 

 LR chi2(16) =      19.80 

 Prob > chi2 =      0.2293 

Log likelihood = -82.046314                       Pseudo R2       =     0.1077 
 

ตารางที่ 4.27 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความกินดีอยู่ดีของบุคคลด้านการมีครอบครัวท่ีมีความสุข (Family)  
ซ่ึงวเิคราะห์ดว้ยแบบ Ordered Probit 

SWB6: มีครอบครัวที่
มีความสุข (Family) 

Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

E1: ค่าใชจ่้ายในการดู
ภาพยนตร์ 

-0.0010948 0.0005337 -2.05 0.04 -0.0021408 -0.0000489 

E2: ค่าใชจ่้ายดา้นส่ือ
โฆษณา 

-0.0024553 0.0018703 -1.31 0.189 -0.006121 0.0012104 

E3: ค่าใชจ่้ายในการ
ฟังเพลง 

-0.0230563 0.0175562 -1.31 0.189 -0.0574659 0.0113533 

E4: ค่าใชจ่้ายในการ
เล่นเกมส์ออนไลน์ 

0.0029587 0.0045109 0.66 0.512 -0.0058825 0.0117999 

E5: ค่าใชจ่้ายในการ
พบปะพดูคุย, คุย
โทรศพัท,์ เครือข่าย
สังคมออนไลน์ 

-0.0000871 0.0003975 -0.22 0.827 -0.0008662 0.0006921 

E6: ค่าใชจ่้ายในการ
ซ้ือขายสินคา้ผา่น
ระบบออนไลน์ 

0.0006138 0.0003213 1.91 0.056 -0.0000158 0.0012435 
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SWB6: มีครอบครัวที่
มีความสุข (Family) 

Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

E7: ค่าใชจ่้ายในการท า
ธุรกรรมทางการเงิน 
(E-Banking) 

-0.0000541 0.0000425 -1.27 0.203 -0.0001375 0.0000292 

E9: ค่าใชจ่้ายในการใช้
Applications 

0.0003787 0.0121737 0.03 0.975 -0.0234814 0.0242388 

E10: ค่าใชจ่้ายในการ
อ่านข่าว/หนงัสือพิมพ/์
วารสาร/Magazine 
ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

-0.0104124 0.0060637 -1.72 0.086 -0.022297 0.0014722 

E11: ค่าใชจ่้ายในการ
เรียนรู้ออนไลน์  
(E-Learning) 

0.0037136 0.0067077 0.55 0.58 -0.0094334 0.0168605 

E12: ค่าใชจ่้ายในการ
ติดตั้ง Software 

-0.0001859 0.0024226 -0.08 0.939 -0.0049341 0.0045624 

E13: ค่าใชจ่้ายในการ
ดาวน์โหลดขอ้มูล 
(Database online) 

-0.0081772 0.0128594 -0.64 0.525 -0.0333811 0.0170268 

E14: ค่าใชจ่้ายในการ
ซ้ือขายหุน้ออนไลน์ 

0.0001563 0.0000857 1.82 0.068 -0.0000116 0.0003242 

E15: ค่าใชจ่้ายในการ
ซ้ือตัว๋เคร่ืองบิน
ออนไลน์ 

-0.0000345 0.0000993 -0.35 0.728 -0.0002291 0.0001601 

E16: ค่าใชจ่้ายในการ
จองห้องพกัออนไลน์ 

 

-0.0000823 0.0001311 -0.63 0.53 -0.0003392 0.0001746 
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SWB6: มีครอบครัวที่
มีความสุข (Family) 

Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

E18: ค่าใชจ่้ายดา้น 
VDO คอนเฟอร์เรนซ์ 

-0.0264316 0.0550738 -0.48 0.631 -0.1343743 0.0815112 

ท่ีมา:  การค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Stata 

 

cut1 -2.783121 0.4922849 -3.747982 -1.81826 

cut2 -2.446205 0.4097323 -3.249265 -1.643144 

cut3 -1.054572 0.2258009 -1.497133 -0.61201 

cut4 0.3307828 0.2073584 -0.0756321 0.7371977 

ท่ีมา:  การค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Stata 

Final model 

Ordered probit regression                          Number of obs =      91 

 LR chi2(4) =       7.19 

 Prob > chi2 =      0.1261 

Log likelihood = -100.46373                       Pseudo R2       =     0.0346 

 

SWB6: มีครอบครัว
ทีม่ีความสุข 
(Family) 

Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

E1: ค่าใชจ่้ายในการ
ดูภาพยนตร์ 

-0.0008511 0.0004306 -1.98 0.048 -0.0016951 -0.00000707 

E6: ค่าใชจ่้ายในการ
ซ้ือขายสินคา้ผา่น
ระบบออนไลน์ 

0.0001661 0.0001302 1.28 0.202 -0.0000891 0.0004212 
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SWB6: มีครอบครัว
ทีม่ีความสุข 
(Family) 

Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

E10: ค่าใชจ่้ายใน
การอ่านข่าว/
หนงัสือพิมพ/์
วารสาร/Magazine 
ผา่นส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

-0.0043668 0.0029897 -1.46 0.144 -0.0102265 0.0014928 

E14: ค่าใชจ่้ายใน
การซ้ือขายหุน้
ออนไลน์ 

0.0000264 0.000033 0.8 0.423 -0.0000382 0.000091 

   ท่ีมา:  การค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Stata 

 

cut1 -2.498594 0.4185485 -3.318934 -1.678254 

cut2 -2.199299 0.3346161 -2.855135 -1.543464 

cut3 -0.9012218 0.1747297 -1.243686 -0.5587579 

cut4 0.3133226 0.1594995 0.0007092 0.6259359 

ท่ีมา:  การค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Stata 
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SWB7:  ได้สังสรรค์กบัเพือ่นอย่างมีความสุข (Party) 

Full model 

Ordered probit regression                          Number of obs =      80 

 LR chi2(16)      =     14.79 

 Prob > chi2      =       0.5402 

Log likelihood = -109.97559                       Pseudo R2       =     0.0630 

ตารางที่ 4.28 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความกินดีอยู่ดีของบุคคลด้านได้สังสรรค์กับเพื่อนอย่างมีความสุข 
(Party) ซ่ึงวเิคราะห์ดว้ยแบบ Ordered Probit 

SWB7: ได้สังสรรค์กบั
เพือ่นอย่างมีความสุข  
(Party) 

Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

E1: ค่าใชจ่้ายในการดู
ภาพยนตร์ 

0.0008545 0.0005208 1.64 0.101 -0.0001663 0.0018753 

E2: ค่าใชจ่้ายดา้นส่ือ
โฆษณา 

-0.0013182 0.0014618 -0.9 0.367 -0.0041832 0.0015468 

E3: ค่าใชจ่้ายในการ
ฟังเพลง 

0.037033 0.0167927 2.21 0.027 0.0041199 0.0699461 

E4: ค่าใชจ่้ายในการ
เล่นเกมส์ออนไลน์ 

0.0028381 0.0107419 0.26 0.792 -0.0182157 0.0238918 

E5: ค่าใชจ่้ายในการ
พบปะพดูคุย, คุย
โทรศพัท,์ เครือข่าย
สังคมออนไลน์ 

-0.000153 0.0003676 -0.42 0.677 -0.0008734 0.0005675 

E6: ค่าใชจ่้ายในการ
ซ้ือขายสินคา้ผา่น
ระบบออนไลน์ 

-0.0007188 0.0002914 -2.47 0.014 -0.00129 -0.0001477 
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SWB7: ได้สังสรรค์กบั
เพือ่นอย่างมีความสุข  
(Party) 

Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

E7: ค่าใชจ่้ายในการท า
ธุรกรรมทางการเงิน 
(E-Banking) 

0.000021 0.0000386 0.54 0.586 -0.0000546 0.0000966 

E9: ค่าใชจ่้ายในการใช้
Applications 

0.0038222 0.0122624 0.31 0.755 -0.0202118 0.0278561 

E10: ค่าใชจ่้ายในการ
อ่านข่าว/หนงัสือพิมพ/์
วารสาร/Magazine 
ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

0.0014816 0.0057146 0.26 0.795 -0.0097189 0.012682 

E11: ค่าใชจ่้ายในการ
เรียนรู้ออนไลน์  
(E-Learning) 

-0.0015068 0.0064327 -0.23 0.815 -0.0141146 0.0111011 

E12: ค่าใชจ่้ายในการ
ติดตั้ง Software 

-0.0002806 0.0029805 -0.09 0.925 -0.0061224 0.0055612 

E13: ค่าใชจ่้ายในการ
ดาวน์โหลดขอ้มูล 
(Database online) 

0.00963 0.0126975 0.76 0.448 -0.0152566 0.0345166 

E14: ค่าใชจ่้ายในการ
ซ้ือขายหุน้ออนไลน์ 

0.0000457 0.0000479 0.95 0.34 -0.0000482 0.0001396 

E15: ค่าใชจ่้ายในการ
ซ้ือตัว๋เคร่ืองบิน
ออนไลน์ 

0.0000995 0.000098 1.02 0.31 -0.0000925 0.0002915 

E16: ค่าใชจ่้ายในการ
จองห้องพกัออนไลน์ 

0.0000454 0.0001342 0.34 0.735 -0.0002177 0.0003084 
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SWB7: ได้สังสรรค์กบั
เพือ่นอย่างมีความสุข  
(Party) 

Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

E18: ค่าใชจ่้ายดา้น 
VDO คอนเฟอร์เรนซ์ 

-0.0134838 0.053071 -0.25 0.799 -0.1175011 0.0905335 

ท่ีมา:  การค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Stata 

 

cut1 -2.43699 0.4905678 -3.398485 -1.475494 

cut2 -1.464457 0.2552704 -1.964778 -0.9641364 

cut3 -1.029671 0.2197998 -1.46047 -0.5988711 

cut4 -0.0021658 0.2007844 -0.3956959 0.3913644 

cut5 1.082489 0.2280611 0.6354976 1.529481 

Note: 1 observation completely determined.  Standard errors questionable. 

ท่ีมา:  การค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Stata 

Final model 

Ordered probit regression                          Number of obs =      108 

 LR chi2(2) =     0.52 

 Prob > chi2 =       0.7721 

Log likelihood =  -157.2109                       Pseudo R2       =     0.0016 
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SWB7: ได้สังสรรค์กบั
เพือ่นอย่างมีความสุข  
(Party) 

Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

E3: ค่าใชจ่้ายในการ
ฟังเพลง 

-0.0000644 0.0001038 -0.62 0.535 -0.0002677 0.000139 

E6: ค่าใชจ่้ายในการ
ซ้ือขายสินคา้ผา่น
ระบบออนไลน์ 

-0.0000145 0.0000458 -0.32 0.752 -0.0001042 0.0000753 

ท่ีมา:  การค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Stata 

 

cut1 -2.376888 0.3727783 -3.10752 -1.646256 

cut2 -1.468 0.1840471 -1.828726 -1.107274 

cut3 -1.068031 0.1538377 -1.369548 -0.7665149 

cut4 -0.1850864 0.1282953 -0.4365405 0.0663677 

cut5 0.8445638 0.1434256 0.5634548 1.125673 

ท่ีมา:  การค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Stata 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

112 

 

SWB8:  หาความรู้เป็นประจ า (Knowledge) 

Full model 

Ordered probit regression                          Number of obs =      80 

 LR chi2(16) =     24.44 

 Prob > chi2 =       0.0803 

Log likelihood = -81.774264                       Pseudo R2       =     0.1300 
 

ตารางที่ 4.29 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความกินดีอยู่ดีของบุคคลด้านการหาความรู้เป็นประจ า (Knowledge)  
ซ่ึงวเิคราะห์ดว้ยแบบ Ordered Probit 

SWB8: หาความรู้เป็น
ประจ า (Knowledge) 

Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

E1: ค่าใชจ่้ายในการดู
ภาพยนตร์ 

0.0009538 0.0005247 1.82 0.069 -0.0000745 0.0019822 

E2: ค่าใชจ่้ายดา้นส่ือ
โฆษณา 

0.0002278 0.0014845 0.15 0.878 -0.0026818 0.0031374 

E3: ค่าใชจ่้ายในการ
ฟังเพลง 

0.0210678 0.0167351 1.26 0.208 -0.0117324 0.0538679 

E4: ค่าใชจ่้ายในการ
เล่นเกมส์ออนไลน์ 

-0.0087087 0.0060253 -1.45 0.148 -0.020518 0.0031007 

E5: ค่าใชจ่้ายในการ
พบปะพดูคุย, คุย
โทรศพัท,์ เครือข่าย
สังคมออนไลน์ 

-0.0006042 0.0003895 -1.55 0.121 -0.0013676 0.0001591 

E6: ค่าใชจ่้ายในการ
ซ้ือขายสินคา้ผา่น
ระบบออนไลน์ 

-0.0003467 0.0002902 -1.19 0.232 -0.0009154 0.000222 
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SWB8: หาความรู้เป็น
ประจ า (Knowledge) 

Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

E7: ค่าใชจ่้ายในการ
ท าธุรกรรมทางการ
เงิน (E-Banking) 

0.00000291 0.0000383 0.08 0.939 -0.0000722 0.000078 

E9: ค่าใชจ่้ายในการ
ใชA้pplications 

0.0346387 0.021317 1.62 0.104 -0.0071419 0.0764194 

E10: ค่าใชจ่้ายในการ
อ่านข่าว/
หนงัสือพิมพ/์วารสาร/
Magazine ผา่นส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

-0.0006052 0.0063104 -0.1 0.924 -0.0129733 0.0117629 

E11: ค่าใชจ่้ายในการ
เรียนรู้ออนไลน์  
(E-Learning) 

-0.0019075 0.0072356 -0.26 0.792 -0.0160891 0.0122741 

E12: ค่าใชจ่้ายในการ
ติดตั้ง Software 

 

-0.0009617 0.0027222 -0.35 0.724 -0.0062971 0.0043737 

E13: ค่าใชจ่้ายในการ
ดาวน์โหลดขอ้มูล 
(Database online) 

0.0092809 0.0128926 0.72 0.472 -0.0159881 0.0345499 

E14: ค่าใชจ่้ายในการ
ซ้ือขายหุน้ออนไลน์ 

0.0000226 0.0000486 0.47 0.641 -0.0000726 0.0001179 

E15: ค่าใชจ่้ายในการ
ซ้ือตัว๋เคร่ืองบิน
ออนไลน์ 

 

0.0001697 0.0000985 1.72 0.085 -0.0000234 0.0003628 
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SWB8: หาความรู้เป็น
ประจ า (Knowledge) 

Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

E16: ค่าใชจ่้ายในการ
จองห้องพกัออนไลน์ 

-0.0001886 0.0001341 -1.41 0.16 -0.0004513 0.0000742 

E18: ค่าใชจ่้ายดา้น 
VDO คอนเฟอร์เรนซ์ 

-0.3325538 13.29971 -0.03 0.98 -26.39951 25.7344 

ท่ีมา:  การค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Stata 
 

cut1 -2.011809 0.3322612 -2.663029 -1.360589 

cut2 0.0204321 0.202395 -0.3762548 0.4171191 

cut3 1.057623 0.2285684 0.6096374 1.505609 

Note: 1 observation completely determined.  Standard errors questionable. 

ท่ีมา:  การค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Stata 

Final model 

Ordered probit regression                          Number of obs =     101 

 LR chi2(2) =         1.50 

 Prob > chi2 =         0.4721 

Log likelihood = -117.23109                       Pseudo R2       =     0.0064 

SWB8: หาความรู้เป็น
ประจ า (Knowledge) 

Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

E1: ค่าใชจ่้ายในการดู
ภาพยนตร์ 

0.0004285 0.0003912 1.1 0.273 -0.0003382 0.0011952 

E15: ค่าใชจ่้ายในการซ้ือ
ตัว๋เคร่ืองบินออนไลน์ 

0.0000121 0.0000279 0.43 0.665 -0.0000427 0.0000669 

  ท่ีมา:  การค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Stata 
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cut1 -1.577577 0.2202982 -2.009354 -1.145801 

cut2 0.0824602 0.1476141 -0.2068582 0.3717786 

cut3 1.101906 0.1721068 0.7645825 1.439229 

ท่ีมา:  การค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Stata 
 

SWB9:  สามารถสร้างรายได้ได้อย่างมากมาย (Earning) 

Full model 

Ordered probit regression                          Number of obs =     80 

 LR chi2(16)      =     23.05 

 Prob > chi2 =       0.1124 

Log likelihood = -108.47162                       Pseudo R2       =     0.0960 
 

ตารางที่ 4.30 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความกินดีอยู่ดีของบุคคลด้านสามารถสร้างรายได้ได้อย่างมากมาย 
(Earning) ซ่ึงวเิคราะห์ดว้ยแบบ Ordered Probit 

SWB9: สามารถ
สร้างรายได้ได้อย่าง
มากมาย (Earning) 

Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

E1: ค่าใชจ่้ายในการ
ดูภาพยนตร์ 

0.0006164 0.0005182 1.19 0.234 -0.0003991 0.001632 

E2: ค่าใชจ่้ายดา้นส่ือ
โฆษณา 

0.0001898 0.0014507 0.13 0.896 -0.0026535 0.0030331 

E3: ค่าใชจ่้ายในการ
ฟังเพลง 

0.0181921 0.0166241 1.09 0.274 -0.0143905 0.0507747 

E4: ค่าใชจ่้ายในการ
เล่นเกมส์ออนไลน์ 

 

-0.0049682 0.0043439 -1.14 0.253 -0.0134821 0.0035456 
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SWB9: สามารถ
สร้างรายได้ได้อย่าง
มากมาย (Earning) 

Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

E5: ค่าใชจ่้ายในการ
พบปะพดูคุย, คุย
โทรศพัท,์ เครือข่าย
สังคมออนไลน์ 

-0.0003829 0.0003638 -1.05 0.293 -0.0010959 0.0003301 

E6: ค่าใชจ่้ายในการ
ซ้ือขายสินคา้ผา่น
ระบบออนไลน์ 

-0.0000934 0.0002843 -0.33 0.742 -0.0006506 0.0004637 

E7: ค่าใชจ่้ายในการ
ท าธุรกรรมทางการ
เงิน (E-Banking) 

0.0000135 0.0000377 0.36 0.72 -0.0000603 0.0000873 

E9: ค่าใชจ่้ายในการ
ใชA้pplications 

0.0228994 0.0117825 1.94 0.052 -0.0001938 0.0459925 

E10: ค่าใชจ่้ายใน
การอ่านข่าว/
หนงัสือพิมพ/์
วารสาร/Magazine 
ผา่นส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

0.0001153 0.0058446 0.02 0.984 -0.0113398 0.0115705 

E11: ค่าใชจ่้ายใน
การเรียนรู้ออนไลน์ 
(E-Learning) 

-0.0023154 0.006553 -0.35 0.724 -0.015159 0.0105283 

E12: ค่าใชจ่้ายใน
การติดตั้ง Software 

 

0.0014498 0.0023926 0.61 0.545 -0.0032397 0.0061392 
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SWB9: สามารถ
สร้างรายได้ได้อย่าง
มากมาย (Earning) 

Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

E13: ค่าใชจ่้ายใน
การดาวน์โหลด
ขอ้มูล (Database 
online) 

0.0080239 0.0126614 0.63 0.526 -0.0167921 0.0328398 

E14: ค่าใชจ่้ายใน
การซ้ือขายหุน้
ออนไลน์ 

0.0000403 0.0000473 0.85 0.394 -0.0000523 0.0001329 

E15: ค่าใชจ่้ายใน
การซ้ือตัว๋เคร่ืองบิน
ออนไลน์ 

0.0001901 0.0000973 1.95 0.051 -0.000000532 0.0003808 

E16: ค่าใชจ่้ายใน
การจองหอ้งพกั
ออนไลน์ 

-0.0002797 0.0001285 -2.18 0.029 -0.0005316 -0.0000279 

E18: ค่าใชจ่้ายดา้น 
VDO 
คอนเฟอร์เรนซ์ 

-0.0289395 0.0527446 -0.55 0.583 -0.1323171 0.0744382 

     ท่ีมา:  การค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Stata 
 

cut1 -1.439894 0.2473894 -1.924768 -0.9550193 

cut2 -1.158775 0.2244637 -1.598716 -0.7188342 

cut3 -0.2080396 0.1962583 -0.5926988 0.1766196 

cut4 1.127422 0.2348126 0.6671976 1.587646 

cut5 2.206017 0.3363924 1.5467 2.865334 

ท่ีมา:  การค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Stata 
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 Final model 

Ordered probit regression                          Number of obs =     103 

 LR chi2(1) =         8.24 

 Prob > chi2      =         0.0041 

Log likelihood = -141.63604                       Pseudo R2       =     0.0283 

 

SWB9: สามารถสร้าง
รายได้ได้อย่างมากมาย 
(Earning) 

Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

E9: ค่าใชจ่้ายในการใช้
Applications 

0.004103 0.001466 2.8 0.005 0.00123 0.0069763 

ท่ีมา:  การค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Stata 

 

cut1 -1.455635 0.1915097 -1.830987 -1.080283 

cut2 -1.203888 0.1679098 -1.532985 -0.8747909 

cut3 -0.3209438 0.1304824 -0.5766847 -0.065203 

cut4 1.022369 0.153338 0.7218323 1.322906 

cut5 1.948568 0.2467486 1.46495 2.432186 

 ท่ีมา:  การค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Stata 
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SWB10:  มีความสงบสุข และสันติภาพในชีวติ (Peace) 

Full model 

Ordered probit regression                          Number of obs =     80 

 LR chi2(16)      =     17.54 

 Prob > chi2 =       0.3512 

Log likelihood = -91.526272                       Pseudo R2       =     0.0875 
 

ตารางที่ 4.31 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความกินดีอยูดี่ของบุคคลดา้นการมีความสงบสุข และสันติภาพในชีวิต 
(Peace) ซ่ึงวเิคราะห์ดว้ยแบบ Ordered Probit 

SWB10: มีความสงบสุข 
และสันติภาพในชีวติ 
(Peace) 

Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

E1: ค่าใชจ่้ายในการดู
ภาพยนตร์ 

0.0006837 0.0005511 1.24 0.215 -0.0003965 0.0017638 

E2: ค่าใชจ่้ายดา้นส่ือ
โฆษณา 

0.0003366 0.0014601 0.23 0.818 -0.0025251 0.0031983 

E3: ค่าใชจ่้ายในการฟัง
เพลง 

-0.0026553 0.0165525 -0.16 0.873 -0.0350976 0.029787 

E4: ค่าใชจ่้ายในการเล่น
เกมส์ออนไลน์ 

0.0003518 0.0106852 0.03 0.974 -0.0205907 0.0212943 

E5: ค่าใชจ่้ายในการ
พบปะพดูคุย, คุย
โทรศพัท,์ เครือข่าย
สังคมออนไลน์ 

-0.0005448 0.000381 -1.43 0.153 -0.0012916 0.000202 

E6: ค่าใชจ่้ายในการซ้ือ
ขายสินคา้ผา่นระบบ
ออนไลน์ 

0.0001786 0.00029 0.62 0.538 -0.0003898 0.0007471 
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SWB10: มีความสงบสุข 
และสันติภาพในชีวติ 
(Peace) 

Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

E7: ค่าใชจ่้ายในการท า
ธุรกรรมทางการเงิน  
(E-Banking) 

-0.0000316 0.0000393 -0.8 0.423 -0.0001087 0.0000456 

E9: ค่าใชจ่้ายในการใช้
Applications 

-0.0138326 0.0129229 -1.07 0.284 -0.0391611 0.0114959 

E10: ค่าใชจ่้ายในการ
อ่านข่าว/หนงัสือพิมพ/์
วารสาร/Magazine ผา่น
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

-0.0034548 0.0057522 -0.6 0.548 -0.014729 0.0078193 

E11: ค่าใชจ่้ายในการ
เรียนรู้ออนไลน์  
(E-Learning) 

-0.0048151 0.0064158 -0.75 0.453 -0.0173899 0.0077597 

E12: ค่าใชจ่้ายในการ
ติดตั้ง Software 

-0.0027202 0.0030917 -0.88 0.379 -0.0087799 0.0033395 

E13: ค่าใชจ่้ายในการ
ดาวน์โหลดขอ้มูล 
(Database online) 

0.06043 3.127153 0.02 0.985 -6.068678 6.189537 

E14: ค่าใชจ่้ายในการซ้ือ
ขายหุน้ออนไลน์ 

0.0000518 0.0000492 1.05 0.292 -0.0000446 0.0001482 

E15: ค่าใชจ่้ายในการซ้ือ
ตัว๋เคร่ืองบินออนไลน์ 

0.0000531 0.0000973 0.55 0.585 -0.0001376 0.0002437 

E16: ค่าใชจ่้ายในการ
จองห้องพกัออนไลน์ 

 

-0.00006 0.0001292 -0.46 0.642 -0.0003132 0.0001931 
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SWB10: มีความสงบสุข 
และสันติภาพในชีวติ 
(Peace) 

Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

E18: ค่าใชจ่้ายดา้น 
VDO คอนเฟอร์เรนซ์ 

-0.0518335 0.0572231 -0.91 0.365 -0.1639887 0.0603216 

ท่ีมา:  การค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Stata 
 

cut1 -2.601215 0.463789 -3.510224 -1.692205 

cut2 -1.920778 0.3133488 -2.534931 -1.306626 

cut3 -0.2634835 0.2047594 -0.6648045 0.1378375 

cut4 0.7452878 0.216125 0.3216906 1.168885 

  Note: 2 observations completely determined.  Standard errors questionable. 

ท่ีมา:  การค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Stata 
 

Final model 

Ordered probit regression                          Number of obs =     80 

 LR chi2(16)      =     17.54 

 Prob > chi2 =       0.3512 

Log likelihood = -91.526272                       Pseudo R2       =     0.0875 
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SWB10: มีความสงบสุข 
และสันติภาพในชีวติ 
(Peace) 

Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

E1: ค่าใชจ่้ายในการดู
ภาพยนตร์ 

0.0006837 0.0005511 1.24 0.215 -0.0003965 0.0017638 

E2: ค่าใชจ่้ายดา้นส่ือ
โฆษณา 

0.0003366 0.0014601 0.23 0.818 -0.0025251 0.0031983 

E3: ค่าใชจ่้ายในการฟัง
เพลง 

-0.0026553 0.0165525 -0.16 0.873 -0.0350976 0.029787 

E4: ค่าใชจ่้ายในการเล่น
เกมส์ออนไลน์ 

0.0003518 0.0106852 0.03 0.974 -0.0205907 0.0212943 

E5: ค่าใชจ่้ายในการ
พบปะพดูคุย, คุย
โทรศพัท,์ เครือข่าย
สังคมออนไลน์ 

-0.0005448 0.000381 -1.43 0.153 -0.0012916 0.000202 

E6: ค่าใชจ่้ายในการซ้ือ
ขายสินคา้ผา่นระบบ
ออนไลน์ 

0.0001786 0.00029 0.62 0.538 -0.0003898 0.0007471 

E7: ค่าใชจ่้ายในการท า
ธุรกรรมทางการเงิน  
(E-Banking) 

-0.0000316 0.0000393 -0.8 0.423 -0.0001087 0.0000456 

E9: ค่าใชจ่้ายในการใช้
Applications 

-0.0138326 0.0129229 -1.07 0.284 -0.0391611 0.0114959 

E10: ค่าใชจ่้ายในการ
อ่านข่าว/หนงัสือพิมพ/์
วารสาร/Magazine ผา่น
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

-0.0034548 0.0057522 -0.6 0.548 -0.014729 0.0078193 
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SWB10: มีความสงบสุข 
และสันติภาพในชีวติ 
(Peace) 

Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

E11: ค่าใชจ่้ายในการ
เรียนรู้ออนไลน์  
(E-Learning) 

-0.0048151 0.0064158 -0.75 0.453 -0.0173899 0.0077597 

E12: ค่าใชจ่้ายในการ
ติดตั้ง Software 

-0.0027202 0.0030917 -0.88 0.379 -0.0087799 0.0033395 

E13: ค่าใชจ่้ายในการ
ดาวน์โหลดขอ้มูล 
(Database online) 

0.06043 3.127153 0.02 0.985 -6.068678 6.189537 

E14: ค่าใชจ่้ายในการซ้ือ
ขายหุน้ออนไลน์ 

0.0000518 0.0000492 1.05 0.292 -0.0000446 0.0001482 

E15: ค่าใชจ่้ายในการซ้ือ
ตัว๋เคร่ืองบินออนไลน์ 

0.0000531 0.0000973 0.55 0.585 -0.0001376 0.0002437 

E16: ค่าใชจ่้ายในการ
จองห้องพกัออนไลน์ 

-0.00006 0.0001292 -0.46 0.642 -0.0003132 0.0001931 

E18: ค่าใชจ่้ายดา้น 
VDO คอนเฟอร์เรนซ์ 

-0.0518335 0.0572231 -0.91 0.365 -0.1639887 0.0603216 

ท่ีมา:  การค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Stata 
 

cut1 -2.601215 0.463789 -3.510224 -1.692205 

cut2 -1.920778 0.3133488 -2.534931 -1.306626 

cut3 -0.2634835 0.2047594 -0.6648045 0.1378375 

cut4 0.7452878 0.216125 0.3216906 1.168885 

Note: 2 observations completely determined.  Standard errors questionable. 

ท่ีมา:  การค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Stata 
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ภาคผนวก ข 

แบบสอบถามออนไลน์ 
เร่ือง การวิเคราะห์การใชจ่้ายส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจดิจิทลัในประเทศไทย 

ส่วนที ่1:  ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ขอ้ 1.)    เพศ    1. ชาย      2. หญิง             
ขอ้ 2.)    อาย ุ(ปี) ........................................  
ขอ้ 3.)    สถานภาพสมรส    1.  โสด          2.  สมรส 
ขอ้ 4.)    จ านวนบุตร (คน) ......................... 
ขอ้ 5.)    จ านวนสมาชิกในครัวเรือน (นบัรวมตวัท่านดว้ย) ...........................  
ขอ้ 6.)   วฒิุการศึกษาสูงสุด        1. ประถมศึกษา         2. มธัยมศึกษา      3. อนุปริญญา/ปวส.      
                                                    4. ปริญญาตรี            5. ปริญญาโท       6. ปริญญาเอก  
ขอ้ 7.)   ลกัษณะงานท่ีท า     

 1. ส่วนราชการ  2. หน่วยงานในก ากบัของรัฐ     
 3. รัฐวสิาหกิจ            4. บริษทัเอกชน    

               5. ธุรกิจส่วนตวั  6.  งานอิสระ                  
 7. แม่บา้น                  8. นกัเรียน/นกัศึกษา       
 9.  เกษตรกร             10. รับจา้งทัว่ไป                        
 11.  เกษียณ             12.  ไม่ไดท้  างาน 

 ขอ้ 8.)   ภูมิล าเนาเดิม                         1. กรุงเทพฯ     2.  จงัหวดั................................................... 
ขอ้  9.)   สถานท่ีท างานอยูท่ี่จงัหวดั    1. กรุงเทพฯ     2.  จงัหวดั................................................... 
ขอ้ 10.)   รายไดต่้อเดือนประมาณ (บาท) .................................. 
ขอ้ 11.)  ลกัษณะท่ีพกัอาศยัปัจจุบนั     

1.  บา้นเด่ียว     2.  คอนโดมิเนียม     3.  อาคารพาณิชย/์ ทาวน์เฮา้ส์    
4.  หอ้งเช่า       5.  หอพกันกัศึกษา  6.  บา้นพกัซ่ึงท่ีท างานจดัให ้      

ขอ้ 12.)  ระยะห่างของท่ีพกักบัอ าเภอเมือง (กม.) ............................................  
ขอ้ 13.)  มีญาติพี่นอ้งหรือคนรักอยูท่ี่ต่างประเทศหรือไม่   1. มี      2. ไม่มี 
ขอ้ 14.)  เดินทางขา้มจงัหวดัเป็นประจ าหรือไม่                   1. ใช่    2. ไม่ใช่ 
ขอ้ 15.)  เดินทางไปต่างประเทศเป็นประจ าหรือไม่             1. ใช่    2. ไม่ใช่  
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ส่วนที ่ 2:  ข้อมูลการใช้งานบริการโทรคมนาคม 

ขอ้ 16.)  ท่านใชบ้ริการโทรคมนาคมต่อไปน้ีหรือไม่   
16.1)   ท่านใช ้โทรศัพท์เคลื่อนที ่หรือไม่       1.  ใช ้       2.  ไม่ใช ้  
16.2)   ท่านใช ้อนิเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลือ่นที ่หรือ แทบ็เลต็ ดว้ยหรือไม่     

1.  ใช ้      2.  ไม่ใช ้  
16.3)   ท่านใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีค่ายใดเป็นหลกั     

1.  AIS    2.  True     3.  DTAC     4.  My 5.  TOT 
16.4)   ท่านใชร้ะบบของสมาร์ทโฟน 1.  2G     2.  3G     3.  4G      
16.5)   ค่าใชบ้ริการต่อเดือนรวมทั้งค่าโทรศพัทแ์ละค่าอินเทอร์เน็ตประมาณ.......บาทต่อเดือน 

17.1)    ท่านใช ้โทรศพัทบ์า้นหรือไม่         1.  ใช ้    2.  ไม่ใช ้  
17.2)    ท่านใช ้อินเทอร์เน็ตประจ าท่ี  ซ่ึงติดตั้งใชง้านท่ีบา้นของท่าน ดว้ยหรือไม่     

1.  ใช ้       2.  ไม่ใช ้  
17.3)    ท่านใชบ้ริการโทรศพัทบ์า้นจาก     1.  TOT     2.  True     3.  TT&T      
17.4)    ท่านใชอิ้นเทอร์เน็ตประจ าท่ี ซ่ึงติดตั้งใชง้านท่ีบา้น จาก    

1.  TOT    2.  True     3.  3BB   4.  Sinet      
17.5)    ท่านเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตผา่นอุปกรณ์ใด   

1. สมาร์ทโฟน (Smart Phone)  2. คอมพิวเตอร์ 3.   แทบ็เล็ต (Tablet) 
4. โนต้บุค๊    5. ไอแพด (iPad) 

17.6)     ค่าใชบ้ริการเฉพาะค่าโทรศพัทบ์า้นประมาณ .......................................บาทต่อเดือน 
17.7)     ค่าใชบ้ริการเฉพาะค่าอินเทอร์เน็ตประจ าท่ี ซ่ึงติดตั้งใชง้านท่ีบา้นประมาณ .........บาทต่อเดือน 
17.8)  ท่านใชร้ะยะเวลาในการใชอิ้นเทอร์เน็ตประมาณ....................................ชัว่โมง/วนั  
17.9)  ท่านใชอิ้นเทอร์เน็ตช่วงเวลาใด 
 1.  06.00 – 12.00 น.  2. 12.01 – 18.00 น.  
 3.  18.01 – 24.00 น. 4.  24.01 – 05.59 น.  
17.10)  ท่านใชอิ้นเทอร์เน็ตจากสถานท่ีใด 

1.  บา้น  2. ศูนยไ์อทีชุมชน  3.  ศูนยก์ารคา้  
4.  อินเทอร์เน็ต คาเฟ่ 5.  ร้านกาแฟ   6.  สถานท่ีท างาน 

17.11) ท่านใชแ้อพพลิเคชนัใดในการใชเ้วบ็ไซตโ์ซเชียลมีเดีย (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ) 
 1.  Line  2. What App   3.  Facebook  
 4.  Youtube  5. Google   6.  MSN 
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 7.  Instagram  8.  Skype   9.  TV online  
 10.  แอพพลิเคชนัส าหรับถ่ายรูปและตกแต่งรูป            11.  แอพพลิเคชนัเกมส์ 

17.12) ท่านใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อกิจกรรมใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ) 
 1.   ดูภาพยนตร์ 
 2.   ส่ือโฆษณา 
 3.   ฟังเพลง 
 4.   เล่นเกมส์ออนไลน์ 
 5.   การพบปะพดูคุย, คุยโทรศพัท,์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 6.   ซ้ือขายสินคา้ผา่นระบบออนไลน์ 
 7.   ท าธุรกรรมทางการเงิน (E-Banking) 
 8.   อพัโหลด แชร์รูปภาพ/วดีิโอ (VDO ออนไลน์) 
 9.   Applications 
 10. อ่านข่าว/หนงัสือพิมพ/์วารสาร/Magazine ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
 11. การเรียนรู้ออนไลน์ (E-Learning) 

12. การติดตั้ง Software 
 13. ดาวน์โหลดขอ้มูล (Database online) 
 14. การซ้ือขายหุน้ออนไลน์ 
 15. การซ้ือตัว๋เคร่ืองบินออนไลน์ 

16. การจองหอ้งพกัออนไลน์ 
17. การลงโฆษณา 
18. VDO คอนเฟอร์เรนซ์ 
19. การใชบ้ริการทางการแพทยอ์อนไลน์ 

ข้อ 18.) ขอให้ท่านประเมินส่ิงทีท่่านเป็นอยู่ในปัจจุบัน ดังนี ้ 
18.1)     อาหารการกินของท่านอุดม

สมบูรณ์ 
เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 0 1 2 3 4 5 เห็นดว้ยมากท่ีสุด      

18.2)     การเดินทางสะดวกรวดเร็ว เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 0 1 2 3 4 5 เห็นดว้ยมากท่ีสุด      

18.3)     ท่านออกก าลงักายเป็นประจ า เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 0 1 2 3 4 5 เห็นดว้ยมากท่ีสุด      

18.4) ท่านท างานอยา่งมีความสุข เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 0 1 2 3 4 5 เห็นดว้ยมากท่ีสุด      

18.5)     ท่านไดท้  างานอดิเรก (Hobby) 
เป็นประจ า 

เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 0 1 2 3 4 5 เห็นดว้ยมากท่ีสุด      
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18.6)     ท่านมีครอบครัวท่ีมีความสุข เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 0 1 2 3 4 5 เห็นดว้ยมากท่ีสุด      

18.7) ท่านไดส้ังสรรคก์บัเพื่อนอยา่ง
มีความสุข 

เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 0 1 2 3 4 5 เห็นดว้ยมากท่ีสุด      

18.8) ท่านไดห้าความรู้เป็นประจ า เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 0 1 2 3 4 5 เห็นดว้ยมากท่ีสุด      

18.9)     ท่านสามารถสร้างรายไดไ้ด้
อยา่งมากมาย 

เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 0 1 2 3 4 5 เห็นดว้ยมากท่ีสุด      

18.10)     ท่านมีความสงบสุขและ
สันติภาพในชีวติ 

เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 0 1 2 3 4 5 เห็นดว้ยมากท่ีสุด      

ข้อ 19.) ท่านใช้จ่ายส าหรับกิจกรรมหรือผลติภัณฑ์หรือบริการเหล่านีก้ีบ่าทต่อเดือน 
 1.   ดูภาพยนตร์ …………………. บาท/เดือน 
 2.   ส่ือโฆษณา  …………………. บาท/เดือน 
 3.   ฟังเพลง  …………………. บาท/เดือน 
 4.   เล่นเกมส์ออนไลน์  …………………. บาท/เดือน 
 5.   การพบปะพดูคุย, คุยโทรศพัท,์ เครือข่ายสังคมออนไลน์  …………………. บาท/เดือน 
 6.   ซ้ือขายสินคา้ผา่นระบบออนไลน์  …………………. บาท/เดือน 
 7.   ท าธุรกรรมทางการเงิน (E-Banking)  …………………. บาท/เดือน 
 8.   อพัโหลด แชร์รูปภาพ/วดีิโอ (VDO ออนไลน์)  …………………. บาท/เดือน 
 9.   Applications …………………. บาท/เดือน 
 10. อ่านข่าว/หนงัสือพิมพ/์วารสาร/Magazine ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์  ………บาท/เดือน 
 11. การเรียนรู้ออนไลน์ (E-Learning)  …………………. บาท/เดือน 
12. การติดตั้ง Software  …………………. บาท/เดือน 

 13. ดาวน์โหลดขอ้มูล (Database online) …………………. บาท/เดือน 
 14. การซ้ือขายหุน้ออนไลน์  …………………. บาท/เดือน 
 15. การซ้ือตัว๋เคร่ืองบินออนไลน์  …………………. บาท/เดือน 
16. การจองหอ้งพกัออนไลน์ …………………. บาท/เดือน 
17. การลงโฆษณา  …………………. บาท/เดือน 
18. VDO คอนเฟอร์เรนซ์ …………………. บาท/เดือน 
19. การใชบ้ริการทางการแพทยอ์อนไลน์  …………………. บาท/เดือน 

 

****  ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงทีก่รุณาตอบแบบสอบถาม **** 
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ประวตัผู้ิเขยีน 

 

ช่ือ-นามสกุล นางสาวธนิกลู  บุญศรีตนั 

วนั เดือน ปี เกดิ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 

ประวตัิการศึกษา ส า เร็จก ารศึกษ าป ริญญ าต รี  ศึ กษ าศาสตรบัณ ฑิ ต  ส าขาบ ริห าร ธุ รกิ จ
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่                
ปีการศึกษา 2550 

ประสบการณ์  2555 – ปัจจุบนั คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
ต าแหน่ง พนกังานปฏิบติังาน 

2550-2554 บริษทั ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
Fujikura Electronics (Thailand) Ltd.                
ต  าแหน่ง เจา้หนา้ท่ีวางแผนการผลิต 

 

 


