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ผลสำรวจ ป 2561

สำ�นักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
Electronic Transactions Development Agency (Public Organization)
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พฤติกรรมการใช Internet
คนไทยใช Internet เฉลี่ยวันละ 10 ชั่วโมง 5 นาที
เพิ่มขึ้นจากป 2560
3 ชัว่ โมง 30 นาที
ใชซื้อของออนไลนติด 1 ใน 5
ของกิจกรรมยอดฮิต 2 ปติดตอกัน
และมีความกังวลกันวาขอมูลสวนบุคคล
ถูกละเมิดมากขึ้น

พฤติกรรมที่สุมเสี่ยงมากที่สุด
Gen Z

กรอกวัน/เดือน/ปเกิดที่แทจริง โดยตั้งคาเปน public
ไมเปลี่ยนรหัสผานทุก 3 เดือน
เปดอีเมลหรือคลิกลิงกที่ไมรูจัก

Gen Y
อัปโหลดรูปถาย/วีดิโอทันที โดยตั้งคาเปน public
บอกรหัสเขาเครื่องใหกับคนสนิท
แชร Location แบบ Real time โดยตั้งคาเปน public

Baby Boomer
ทำ e-Payment หรือ Internet Banking
โดยไมคอยสังเกตเครื่องหมายที่บอกวาปลอดภัย เชน ไมสนใจวามี https:// หรือไม
เมื่อเลิกใชงานคอมพิวเตอร/โทรศัพทมือถือของคนอื่นแลว
ไมลบประวัติการใชงานหรือรหัสผานออกจากเครื่อง
ไมตั้งคาล็อกหนาจออัตโนมัติ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Board
of ETDA

คณะกรรมการบริหาร ETDA

1 จีราวรรณ บุญเพิ่ ม
ประธานกรรมการ
2 อัจฉรินทร์ พั ฒนพั นธ์ชัย
ปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่ อเศรษฐกิจและสังคม
กรรมการโดยต�ำแหน่ง
3 สมหมาย ลักขณานุรักษ์
ผู้แทนผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงบประมาณ
กรรมการโดยต�ำแหน่ง
4 ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย
ผู้แทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
พั ฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กรรมการโดยต�ำแหน่ง
5 ชาติศิริ โสภณพนิช
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านการเงิน)

6 ปริญญ์ พานิชภักดิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)
7 วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านนิติศาสตร์)
8 วิริยะ อุปัติศฤงค์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านวิศวกรรมศาสตร์)
9 สิบพร ถาวรฉันท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านวิทยาการคอมพิ วเตอร์)
10 สุรางคณา วายุภาพ
กรรมการและเลขานุการ
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พฤติกรรมการใช้ Internet ของคนไทยที่ ETDA
สำ�รวจหลายปีติดต่อกัน ทำ�ให้เรารู้ว่าอะไรเป็นจุดแข็ง
อะไรเป็นข้อได้เปรียบ และอะไรเป็นจุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไข
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำ�นักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
Electronic Transactions Development Agency (Public Organization)
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ผลการสำ�รวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
ถือว่าเป็นข้อมูลชุดหนึ่งที่มีความสำ�คัญ
ต่อการนำ�ไปใช้กำ�หนดนโยบาย
และจัดทำ�แผนพัฒนาการใช้ดิจิทัลของคนไทย
อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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ปีนี้ ในส่วนของค�ำถามพิเศษประจ�ำปี เป็นการส�ำรวจ
ความตระหนักในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของคนไทย เนือ่ งจากปัจจุบนั
นีเ้ ป็นยุคของการเปลีย่ นผ่านไปสูส่ งั คมเศรษฐกิจดิจทิ ลั ผลกระทบที่เกิด
จากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีทั้งด้านบวกและด้านลบ หลายครั้งที่การ
ติดต่อเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ จ�ำเป็นที่จะต้องให้ข้อมูล
ส่วนบุคคลกับผู้ให้บริการเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนั้น ๆ เพื่อแลกกับ
การใช้งาน ซึง่ เจ้าของข้อมูลจะไม่มที างทราบได้เลยว่าข้อมูลส่วนบุคคล
ของตนอาจจะถูกน�ำไปแสวงหาประโยชน์หรือเปิดเผยโดยมิชอบหรือ
โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เพื่อประโยชน์ในทาง
การค้า หรือเพื่อประโยชน์ในการน�ำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในการ
กระท�ำความผิดต่าง ๆ เช่น การฉ้อโกง การหมิ่นประมาท เป็นต้น ซึ่ง
ปัญหาเหล่านี้ ย่อมส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามนโยบายของรัฐบาล
ผลจากการส�ำรวจนี้จึงมีความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะ
ท�ำให้ภาครัฐได้รบั รูแ้ ละเข้าใจถึงความตระหนักของผูใ้ ช้งานอินเทอร์เน็ต
ทีม่ ตี อ่ การดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของตน อันจะน�ำไปสูก่ ารก�ำหนดนโยบาย
และสร้างกลไกการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อช่วยดูแล
ประชาชนจากการถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งเพื่อป้องกันหรือ
ลดปริมาณการถูกละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิความ
เป็นส่วนตัว ซึ่งมีเพิ่มมากขึ้นตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว
จีราวรรณ บุญเพิ่ม
ประธานคณะกรรมการบริหาร
สำ�นักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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ปีนี้ การซือ้ ของทางออนไลน์ หรือการท�ำ e-Commerce ยังคงติดอันดับ
1 ใน 5 ของการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทย จากปีที่แล้วมีผู้ซื้อสินค้าและ
บริการทางออนไลน์ ร้อยละ 50.8 ในปี 2561 นี้ ตัวเลขดังกล่าวขยับเพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ 51.3
สพธอ. จะยังคงเดินหน้าส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ
ขยายช่องทางการขายสินค้าและบริการสูอ่ อนไลน์เพิม่ มากขึน้ ด้วยความหวัง
ว่าตัวเลขนี้จะไต่สู่อันดับที่ดีขึ้นในปีหน้า และปีถัดไป และยังคงต้องให้ความ
ส�ำคัญกับการดูแลปัญหาความกังวลใจของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไปพร้อมกันด้วย
เราถึงต้องส�ำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทุก ๆ ปี

สุรางคณา วายุภาพ
ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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คำนำำน�ำคำนำ
ค�
ท่ ำ มกลำงกระแสกำรเปลี
่ ย นผ่่ ยำนผ่นไปสู
่ ยุ ค่ ยดิุ คจดิิ ทจิ ทั ลั ล ( (Digital
ท่ ำ มกลำงกระแสกำรเปลี
ำ นไปสู
Digital
คำนำ
Transformation)
ที่ มี กำรพั
นำเปลี
่ย นแปลงแบบก้
ำวกระโดดนั
Transformation)
ที่มฒีกำรพั
ฒนำเปลี
่ยนแปลงแบบก้
ำวกระโดดนั้น้น ย่ย่อม
ส่งผลกระทบต่
อกำรเปลีอกำรเปลี
่ยนแปลงทั
้งทำงด้้งทำงด้
ำนเศรษฐกิ
จ่และสั
คมในปั
ส่งผลกระทบต่
่ยนแปลงทั
ำนเศรษฐกิ
และสั
งคมในปั
ท่ ำ มกลำงกระแสกำรเปลี
ยจนผ่
ำงนไปสู
่ ยุ คจจจุดิจุบจบิันทั ล ( Digital
Transformation) ที่มีกำรพัฒนำเปลี่ยนแปลงแบบก้ำวกระโดดนั้น ย่อม
กำรส ำรวจพฤติ
กรรมผูก้รรมผู
ใช้ อิน้ใเทอร์
เน็ ตเในประเทศไทย
กำรสำรวจพฤติ
ช้อิน เทอร์
น็ตในประเทศไทยปีปี 2561
2561
ส่งผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน
ฉบั บ นี้ จึ งฉบั
มี คบวำมน่
สนใจเป็
น อย่ ำนงมำกที
่ จ ะฉำยภำพพฤติ
นี้ จึ ง มี คำ วำมน่
ำ สนใจเป็
อย่ ำ งมำกที
่ จ ะฉำยภำพพฤติกกรรมกำรใช้
รรมกำรใช้
อิ น เทอร์ เอิน็นตเทอร์
ในยุเคน็ เศรษฐกิ
จ ดิำรวจพฤติ
จิ ทจั ลดิให้
นเว่ห็ำนคนไทยมี
บบตัตัววหรื
ต ในยุ คกำรส
เศรษฐกิ
จิ ทเั ลห็กให้รรมผู
กตำรปรั
หรือ ปี 2561
้ใว่ช้ำอคนไทยมี
ิน เทอร์กเน็ำรปรั
ในประเทศไทย
ปรับเปลี่ยปรั
นพฤติ
ำงไรเมื
่อเทีน อย่
ย่อเที
บกัำยงมำกที
บบกัปีบทปีี่ผท่ จ่ำี่ผะฉำยภำพพฤติ
นมำ
บเปลีก่ยรรมดั
นพฤติ
กล่ำวไปอย่
ำงไรเมื
่ำนมำ
ฉบั บ นีงกกล่
้ จรรมดั
ึ ง มีำวไปอย่
คงวำมน่
สนใจเป็
ก รรมกำรใช้
อิ น เทอร์ เ น็ ต ในยุ ค เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล ให้ เ ห็ น ว่ ำ คนไทยมี ก ำรปรั บ ตั ว หรื อ
จำกผลกำรส
ำรวจ ำรวจ
ท่ ำ นจะได้
เ ห็ นเว่ห็ำนปีว่นำ ปีี้ คนนไทยใช้
จำกผลกำรส
ท่ ำ นจะได้
ี้ ค นไทยใช้เ วลำในโลก
เ วลำในโลก
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังกล่ำวไปอย่ำงไรเมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ
ออนไลน์เออนไลน์
พิ่มมำกขึเพิ้น่มอย่
ำงเห็
ำนวนกำรใช้
งำนอิ
มำกขึ
้นอย่นำได้งเห็ชนัดได้โดยจ
ชัด โดยจ
ำนวนกำรใช้
งำนอินนเทอร์
เทอร์เเน็น็ตตใน
ปีนี้เฉลี่ยอยู
ี่ 10่ยอยูชั่วทโมง
นำที
่อวันต่อำรวจ
นัวั่นนหมำยควำมว่
ปีน่ที้เฉลี
ี่ 10 ชั5่วจำกผลกำรส
โมง 5ตนำที
นั่นท่หมำยควำมว่
เวลำเกือบเ วลำในโลก
ำ นจะได้ เ ห็ำ นท่ำว่ำท่ำนใช้
ปีำนใช้
นี้ คเวลำเกื
นไทยใช้
ครึ่งหนึ่งของวั
ำออนไลน์
ไปอยู
กันนเลยที
ดียเดีวยำนวนกำรใช้
รำยงำนฉบั
บบนีนี้จนะเทอร์เน็ตใน
ครึ่งหนึน่งเข้ของวั
นเข้ำ่ใเนโลกออนไลน์
ไปอยู
่ในโลกออนไลน์
ว รำยงำนฉบั
พิ่มมำกขึ
้นอย่ำงเห็
ได้กันชเลยที
ัด เโดยจ
งำนอิ
ช่วยขยำยภำพให้
ท่ำปีนได้
นนได้
เพิ่ที่เมห็10เตินเพิชัม่วว่่มโมง
ำเติด้มว5ว่ยจ
ออินินเทอร์
น็ตเวลำเกือบ
ช่วยขยำยภำพให้
ำนำที
ด้ำนวนชั
วยจตำนวนชั
เทอร์
นี้เฉลีเทห็่ย่ำอยู
่อวัน่วนัโมงกำรใช้
่นวโมงกำรใช้
หมำยควำมว่
ำ ท่ำเนใช้
ที่เพิ่มมำกขึ
ำงมี
ัยำสงมี
้ เข้
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รายงานผลการสำ�รวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2561
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บทสรุ
ปผู้บริปหาร
บทสรุ
ผู้บริหาร
กำรสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีวัตถุประสงค์หลักในกำร
ติ ด ตำมเฝ้ ำ ดู พ ฤติ ก รรมกำรใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต ของคนไทยอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง
เป็นประจำทุกปี เพื่อให้เห็นถึงลักษณะและแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงของ
พฤติกรรมดังกล่ำว ซึ่งถือว่ำเป็นชิ้นข้อมูลที่มีควำมสำคัญและจำเป็นต่อกำร
นำไปใช้ในกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์หรือกำหนดนโยบำยของภำครัฐ รวมทั้ง
เพื่อให้ภำคเอกชนสำมำรถปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจให้สนองตอบควำมต้องกำร
ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็วในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลนี้
นอกจำกนี้ ก ำรส ำรวจในแต่ ล ะปี จะมี ก ำรผนวกค ำถำมพิ เศษ
ประจ ำปี ซึ่ ง ค ำถำมพิ เ ศษดั ง กล่ ำ วจะมำจำกกำรติ ด ตำมดู ว่ ำ ในปี นั้ น ๆ
มีเหตุกำรณ์หรือมีกระแสควำมสนใจในเรื่องใด ก็จะนำเอำเรื่องดังกล่ำวมำตัง้
เป็นหัวข้อของคำถำมพิเศษประจำปีนั้น ๆ โดยในปีนี้จะเป็นกำรสำรวจถึง
ควำมตระหนั กของผู้ ใช้ อิน เทอร์ เน็ ต ในกำรให้ ข้ อมู ล ส่ ว นบุ คคลผ่ ำ นทำง
ออนไลน์ เนื่องจำกจำนวนผู้ใช้อิ นเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นทุกปี กิจกรรมกำรใช้
งำนอินเทอร์เน็ตที่มีหลำกหลำยกิจกรรม บ่อยครั้งที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำเป็น
จะต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อแลกกับกำรทำกิจกรรมต่ำง ๆ เหล่ำนี้
ผลจำกกำรสำรวจเรื่องนี้ จะช่วยสะท้อนให้เห็นว่ำผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
มีควำมระมัดระวังในกำรให้ข้อมูลส่วนบุคคลทำงออนไลน์มำกน้อยเพียงใด
และหำกกำรสำรวจในครั้งนี้พบว่ำ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต มีควำมระมัดระวังหรือ
มี ค วำมตระหนั ก ในกำรให้ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลค่ อ นข้ ำ งน้ อ ย หน่ ว ยงำนที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ จะได้ใช้เป็นแนวทำงในกำรกำหนดวิธีกำรป้องกันหรือ
เพิ่มมำตรกำรใด ๆ เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตรู้เท่ำทันภัยคุกคำม
จำกโลกออนไลน์ และไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้ไม่ประสงค์ดี
กำรสำรวจครั้งนี้เป็นกำรสำรวจทำงอินเทอร์เน็ต สพธอ. เริ่มวำง
แบบสำรวจบนเว็บไซต์ต่ำง ๆ และเครือข่ำยสังคมออนไลน์ ในช่วงเดือน
กรกฎำคม 2561 ที่ผ่ำนมำ มีผู้ให้ควำมสนใจเข้ำมำตอบแบบสำรวจด้วย
ควำมสมัครใจมำกถึง 10,730 คน
ผลการสารวจที่สาคัญ

สำ�นักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
Electronic Transactions Development Agency (Public Organization)
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อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นมำก ส่วนหนึ่งน่ำจะเป็นผลมำจำกนโยบำยของภำครัฐที่
ส่ ง เสริ ม ด้ ำ นโครงสร้ ำ งพื้ น ฐำนทำงอิ น เทอร์ เ น็ ต ส่ ง ผลให้ ป ระเทศไทย
มีอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงครอบคลุมทุก พื้นที่ทั่วประเทศ นอกจำกนี้กำร
พัฒนำเทคโนโลยีกำรสื่อสำรที่ทันสมัย รวดเร็ว สำมำรถตอบสนองกำรใช้
งำนของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ในทุกควำมต้องกำร ทุกเวลำและทุกสถำนที่
รวมถึง กำรที่อุปกรณ์เคลื่อนที่ ทั้ง หลำยไม่ว่ำจะเป็นสมำร์ตโฟน แท็บเล็ต
คอมพิวเตอร์มีรำคำถูกลงมำก ทุกเพศทุกวัยสำมำรถจับจองเป็นเจ้ำของได้
โดยง่ำย รวมทั้งแพคเกจอินเทอร์เน็ตก็มีหลำกหลำยรูปแบบที่ตอบสนอง
ควำมต้องกำรของผู้บริโภคได้เลือกสรรในรำคำที่ยอมรับได้
คนไทยใช้เวลำในกำรเล่นสื่อสังคมออนไลน์สูงถึงวันละ 3 ชั่วโมง
ครึ่ง (1 ใน 3 ของจำนวนชั่วโมงกำรใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยต่อวัน) ซึ่งข้อมูล
นี้ ไ ม่ น่ ำแปลกใจ เพรำะกรุง เทพมหำนครเป็นเมืองหลวงที่ใช้ Facebook
มำกเป็นอันดับ 1 ของโลก
ในขณะที่ Line ซึ่งไทยเป็น 1 ใน 4 ประเทศหลักของผู้ใช้มำกที่สุด
ในโลก (อีก 3 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น ไต้หวัน และอินโดนีเซีย) จำกผลกำร
สำรวจ พบว่ำ คนไทยจะใช้เวลำ chat หรือโทรศัพท์ผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ต
โดยเฉลี่ยวันละ 2 ชั่วโมง
จำกผลกำรส ำรวจเห็ น ได้ ชั ด เจนว่ ำ ตอนนี้ ค นไทยนิ ย มใช้
อินเทอร์เน็ตนอกสถำนที่มำกกว่ำปีที่ผ่ำนมำ ซึ่งสะท้อนผ่ำนจำนวนชั่วโมง
กำรใช้ อิน เทอร์เน็ต ที่เพิ่ม มำกขึ้น ดั งจะเห็ นได้ จำกกำรใช้เน็ตในระหว่ำง
เดินทำง ปี 2560 มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 24.1 ปีนี้มีคนใช้เพิ่มมำกขึ้น
เป็นร้อยละ 33.5 ในขณะที่ปี 2560 มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในที่สำธำรณะเพียง
ร้อยละ 18.8 ปีนี้ มีคนใช้เพิ่มมำกขึ้นเป็นร้อยละ 21.0
กิจกรรมกำรใช้งำนผ่ำนอินเทอร์เน็ตยอดนิยม 5 อันดับแรก ได้แก่
กำรใช้ สื่ อสั ง คมออนไลน์ เช่ น Facebook, Twitter, Instagram (ร้อยละ
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93.6) กำรรับ-ส่งอีเมล (ร้อยละ 74.2) กำรค้นหำข้อมูล (ร้อยละ 70.8) กำร
ดูโทรทัศน์ ดูคลิปวิดีโอ ฟังเพลงทำงออนไลน์ (ร้อยละ 60.7) และกำรซื้อ
สินค้ำ/บริกำรทำงออนไลน์ (ร้อยละ 51.3) ตำมลำดับ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ำยินดี
ว่ำกำรซื้อสินค้ำ/บริกำรทำงออนไลน์ยังคงติดอันดับ 1 ใน 5 ของกิจกรรม
กำรใช้งำนผ่ำนอินเทอร์เน็ตยอดนิยมเป็นปีที่ 2 แล้ว ด้วยสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้น
โดยในปี 2560 มีผู้ตอบว่ำซื้อสินค้ำ/บริกำรทำงออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ
50.8 และในปี 2561 มีผู้ตอบข้อนี้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 51.3
YouTube, Line และ Facebook ยั ง คงเป็ น สื่ อ สั ง คมออนไลน์
ยอดนิยมที่ครองใจคนไทยมำ 3 ปีซ้อน โดยมีผู้ใช้งำน YouTube (ร้อยละ
98.8), Line (ร้อยละ 98.6) และ Facebook (ร้อยละ 96.0) เมื่อแยกดูรำย
Gen จะเห็ น ได้ ว่ ำ Gen Y และ Gen Z เป็ น กลุ่ ม ที่ นิ ย มเสพควำมบั น เทิ ง
มำกกว่ำ Gen อื่น ๆ โดยเปรียบเทียบ ดังจะเห็นได้จำกผลกำรสำรวจ พบว่ำ
ทั้งสอง Gen ดังกล่ำว เลือกตอบ YouTube มำกเป็นอันดับ 1 ส่วนอันดับ 2
จะเป็นกำร Chat ผ่ำน Line ในขณะที่ Gen X และ Baby Boomer นิยม
Chat ผ่ำน Line มำกเป็นอันดับ 1 ส่วนอันดับ 2 จะเป็นกำรดูคลิป/ดูหนัง
ผ่ำน YouTube
ปั ญ หำกวนใจคนใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต ในปี นี้ 3 อั น ดั บ แรก อั น ดั บ 1
ได้แก่ ปริมำณโฆษณำที่มำรบกวนขณะที่กำลังใช้งำนอินเทอร์เน็ต (ร้อยละ
80.0) อั น ดั บ 2 ควำมล่ ำ ช้ ำ ในกำรเชื่ อมต่ อเน็ ต (ร้อยละ 77.0) ปั ญ หำนี้
อำจจะไม่ใช่ปัญหำจำกโครงสร้ำงพื้นฐำนแต่เพียงอย่ำงเดียว ส่วนหนึ่งอำจจะ
เกิดจำกกำรที่คนใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มมำกขึ้น จึงเกิดกำรแย่งสัญญำณกันใน
บำงพื้ น ที่ รวมทั้ ง น่ ำ จะมำจำกกำรที่ ค วำมอดทนในกำรรอของคนใช้
อินเทอร์เน็ตมีค่อนข้ำงต่ำ ทำให้ผู้ใช้งำนรู้สึกว่ำอินเทอร์เน็ตช้ำ และอันดับ 3
ควำมไม่มั่นใจว่ำข้อมูลที่ปรำกฏจะเชื่อถือได้ไหม (ร้อยละ 39.1) ปัญหำนี้
ส่วนหนึ่งน่ำจะมำจำกปริมำณกำรใช้อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มมำกขึ้น จึงส่งผลให้มี
กำรแชร์หรือส่งต่อข้อมูลกันมำกมำย มีทั้งข้อมูลที่เป็นเรื่องจริง และเป็นเท็จ
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ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจึงควรจะมีกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล และควำม
น่ำเชื่อถือของแหล่งข้อมูลให้แน่ใจก่อนจะส่งต่อให้ผู้อื่น
เปิ
พฤติ
กรรมที
งต่อกการถู
อมูคลคล
ส่วนบุคคล
เปิดดพฤติ
กรรมที
่สุ่ม่สเสีุ่ม่ยเสี
งต่่ยอการถู
ละเมิดกข้ละเมิ
อมูลดส่วข้นบุ

เทคโนโลยีสำรสนเทศในปัจจุบันมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว
และมีส่วนสำคัญในกำรเปลี่ยนวิถีกำรดำเนินชีวิตและกำรสื่อสำรของคนใน
สังคม ซึ่งส่งผลทั้งในเชิงบวกหำกรู้เท่ำทันและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ แต่
จะส่งผลในเชิงลบหำกนำไปใช้ในทำงที่ไม่เหมำะสม
ข้ อ มู ล จำก Digital in 2018 โดย We are Social ซึ่ ง เผยแพร่
ผลกำรสำรวจเมื่อเดือนมกรำคม 2561 พบว่ำ Facebook ยังคงครองแชมป์
สื่ อ สั ง คมออนไลน์ อั น ดั บ หนึ่ ง ของโลก ทั้ ง นี้ ป ระเทศไทยมี ผู้ ใ ช้ ง ำน
Facebook มำกเป็นอันดับที่ 8 โดยมีจำนวนผู้ใช้งำนทั้งสิน้ 51 ล้ำนคน และ
หำกพิจำรณำในระดับเมืองหลวง พบว่ำ กรุงเทพมหำนคร เป็นเมืองที่ มี
ผู้ใช้งำน Facebook มำกที่สุดในโลก โดยมีจำนวนผู้ใช้งำนทั้งสิ้น 22 ล้ำน
คน1
เมื่อเดือนมีนำคมที่ผ่ำนมำ มำร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ
ของ Facebook บริษัทสื่อสังคมออนไลน์อันดับ 1 ของโลก ออกมำกล่ำว
ขอโทษกลำงสภำคองเกรส และยอมรับผิดกรณีให้ Cambridge Analytica
นำข้อมูลผู้ใช้กว่ำ 87 ล้ำนรำยชื่อไปหำผลประโยชน์ทำงกำรเมือง 2 หรือใน
เดือนเมษำยน ปีเดียวกัน กรณีของบริษัททรูมูฟเอช ที่ทำข้อมูลสำเนำบัตร
1

Facebook’s Top countries and cities, รำยงำน Digital in 2018, จัดทำโดย We are
Social & Hootsuite, เผยแพร่ในเดือนมกรำคม 2561, https://digitalreport.wearesocial.
com/
2 มาร์ค กล่าวขอโทษกลางสภาคองเกรส กรณีข้อมูล Facebook รั่ว 87 ล้านราย, เผยแพร่
เมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2561, https://tech.mthai.com/software/85776.html
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ประชำชนของลูกค้ำจำนวน 11,400 รำย จำกลูกค้ำทั้งหมด 1 ล้ำนรำยใน
ระหว่ำงปี 2558 - 2560 รัว่ ไหล3
ในเดือนกันยำยน ปีเดียวกัน Facebook ได้ออกมำเปิดเผยว่ำ มี
ผู้ใช้งำน 50 ล้ำนรำย จำกจำนวนบัญชีผู้ใช้งำน Facebook ทั้งหมด 2,000
ล้ ำ นรำย อำจจะถู ก เข้ ำ ถึ ง ข้ อ มู ล โดยอำชญำกรไซเบอร์ 4 และในเดื อ น
ธันวำคมนี้เอง Facebook ประกำศผ่ำนบล็อกว่ำ ผู้ใช้งำนจำนวน 6.8 ล้ำน
คนได้ถูกเข้ำถึงข้อมูลรูปถ่ำยผ่ำนทำงแอปพลิเคชัน โดยกำรเข้ำถึงข้อมูลใน
ครั้งนี้รวมถึงรูปที่คุณกำลังอัปโหลดขึ้น Facebook แม้ว่ำรูปเหล่ำนั้นจะยัง
ไม่ได้ถูกโพสต์เป็นสำธำรณะก็ตำม5
จำกข้อมูลดังกล่ำวข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำ แม้ Facebook จะเป็นสื่อ
สังคมออนไลน์ที่มีผู้ใช้งำนมำกที่สุดในโลก รวมทั้งผู้ให้บริกำรรำยอื่น ๆ แต่
เรำไม่สำมำรถมั่นใจหรือไว้ใจได้เลยว่ำข้อมูลส่วนตัวของเรำจะได้รับกำรดูแล
หรือปกป้องให้รอดพ้นจำกผู้ไม่ประสงค์ดี ดังนั้นตัวผู้ใช้งำนเองจึงควรต้อง
ระมัดระวังในกำรให้ข้อมูลส่วนตัวทำงออนไลน์ รวมไปถึงปรับพฤติกรรมกำร
ใช้งำนอินเทอร์เน็ตให้มีควำมปลอดภัยมำกยิ่งขึ้น ไม่ว่ำจะเป็น กำรเปลี่ยน
รหั ส ผ่ ำ นทุ ก ๆ 3 เดื อน หรือกำรไม่ คลิ กลิ ง ก์ ห รือ เปิ ด เมลที่ ม ำจำกคนที่
ไม่รู้จัก รวมทั้งในกำรให้ข้อมูลส่วนตัวทำงออนไลน์ ควรเลือกให้เท่ำที่จำเป็น
3

ทรูแจงถูกแฮกทาข้อมูลบัตรประชาชนลูกค้า ๑๑,๔๐๐ รายหลุด กสทช. สั่งออกมาตรการ
เยียวยา, เผยแพร่เมื่อวันที่ 17 เมษำยน 2561, https://www.posttoday.com/it/548240
4 ข้ อ มู ล ผู้ ใ ช้ รั่ ว ซ าซาก ความผิ ด พลาดไม่ รู้ จ บ หรื อ ใกล้ ถึ ง วั น อวสานของเฟซบุ๊ ก ,
The Standard โ ด ย ป ณ ชั ย อ ำ รี เ พิ่ ม พ ร , เ ผ ย แ พ ร่ เ มื่ อ วั น ที่ 1 ตุ ล ำ ค ม 2561,
https://thestandard.co/facebook-hacked-security-issue/
5 เฟซบุ๊กข้อมูลรั่วไหลอีกแล้ว รูป ถ่า ยของผู้ใช้ 6.8 ล้า นคนโดนแฮก ยัง ไม่ โพสต์ก็โ ดนได้,
The Standard โดย นคริ น ทร์ วนกิ จ ไพบู ล ย์ , เผยแพร่ เ มื่ อ วั น ที่ 15 ธั น วำคม 2561,
https://thestandard.co/facebook-notifying-our-developer-ecosystem-about-aphoto-api-bug/
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เพื่อเป็นกำรป้องกันและลดปัญหำต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับตัวผู้ใช้งำน กรณีเกิด
กำรรั่วไหลของข้อมูลดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ผลกำรส ำรวจในส่ ว นนี้ จ ะแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง พฤติ ก รรมต่ ำ ง ๆ ที่
สุ่มเสี่ยงต่อกำรถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ดังจะเห็นได้ว่ำ ในปีนี้แม้ปัญหำ
เรื่องกำรถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นปัญหำในอันดับท้ำย ๆ ของผู้ ใช้
อิ น เทอร์เน็ ต แต่ จ ำกผลกำรสำรวจ กลั บ พบว่ ำ ผู้ ใช้ อิน เทอร์ เน็ ต ยิ นดีให้
ข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญ เช่น หมำยเลขบัตรประชำชน เลขบัญชีธนำคำร ใน
บำงกิ จ กรรมที่ อ ำจจะสุ่ ม เสี่ ย งต่ อ กำรถู ก ละเมิ ด ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล หำก
ผู้ใช้งำนไม่ตรวจสอบหรือหำข้อมูลให้ดี เสียก่อนที่จะสมัครใช้บริ กำรว่ำเป็น
เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่น่ำเชื่อถือหรือไม่ เช่น กำรสมัครใช้งำนสื่อสังคม
ออนไลน์ (มีผู้ตอบว่ำเคยให้ข้อมูลส่วนตัว ร้อยละ 50.1) กำรลงทะเบียนลุ้น
รับของรำงวัล (ร้อยละ 28.3) หรือกำรลงทะเบียนขอรับบริกำรฟรี (ร้อยละ
26.3)
ในกำรเล่นสื่อสังคมออนไลน์ กลุ่ม Baby Boomer ค่อนข้ำงมีควำม
เสี่ยงในกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเป็นสำธำรณะมำกกว่ำ Gen อื่น ๆ โดย
Baby Boomer ร้ อ ยละ 49.1 ไม่ เ คยแก้ ไ ขกำรตั้ ง ค่ ำ ข้ อ มู ล ส่ ว นตั ว เป็ น
Privacy เลย นอกจำกนี้เป็นเรื่องที่น่ำตกใจมำก เพรำะคนไทย ร้อยละ 31.0
ไม่กังวลกับกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนตั วให้คนทั่วไปได้เห็น ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูล
อำยุ หมำยเลขโทรศัพท์ อีเมล รูปภำพ ข้อมูลเกี่ยวกับฉัน ซึ่งล้วนแต่เป็น
ข้อมูลที่มักจะถูกนำไปใช้ในกำรหำประโยชน์ต่ำง ๆ ได้ทั้งสิ้น
เมื่อถำมถึงกำรให้ควำมสำคัญกับกำรอ่ำนนโยบำยกำรใช้ข้อมูลบน
เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน พบว่ำ มีผู้ ใช้อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 63.3 เคยอ่ำน
ข้อตกลงเรื่องสิทธิและควำมรั บผิดชอบ/นโยบำยกำรใช้ข้อมูล อีก ร้อยละ
32.2 ตอบว่ำไม่เคยอ่ำนข้อตกลงดังกล่ำวเลย แต่ ในกลุ่มผู้ที่ตอบว่ำเคยอ่ำน
ข้อตกลงดังกล่ำว มีเพียงร้อยละ 12.3 เท่ำนั้นที่อ่ำนอย่ำงละเอียด อีกร้อยละ

สำ�นักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
Electronic Transactions Development Agency (Public Organization)

36.0 จะอ่ำนเฉพำะหัวข้อที่สำคัญ ในขณะที่ร้อยละ 51.7 อ่ำนเป็นบำงส่วน
เท่ำนั้น
สำเหตุหลักๆ ที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไม่อ่ำนนโยบำยดังกล่ำว หรืออ่ำน
เพียงบำงส่วน เกิดจำกนโยบำยดังกล่ำวยำวเกินไป ต้องใช้เวลำอ่ำนนำน
(ร้อยละ 67.0) กำรเขียนนโยบำยมักจะใช้ภำษำทำงกฎหมำย ทำให้คนทั่วไป
อ่ำนแล้ วไม่เข้ำใจ (ร้อยละ 42.9) หรือแม้จะไม่อ่ำนนโยบำยดังกล่ำว ผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตก็มั่นใจว่ำกฎหมำยจะปกป้องตัวเขำในทุกกรณีอยู่แล้ว (ร้อยละ
27.7)
สิ่งที่คนไทยส่วนใหญ่ไม่เคยทำ ทั้ง ๆ ที่ควรจะฝึกทำให้เป็นนิสัย
เพื่อเป็นกำรดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเอง แต่จำกผลกำรสำรวจ กลับ
พบว่ำ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตยังคงมีพฤติกรรมต่ำง ๆ เหล่ำนี้ ได้แก่ ไม่เคยเปลี่ยน
รหัสผ่ำนทุก ๆ 3 เดือน (ร้อยละ 45.3) บอกวันเดือนปีเกิดที่แท้จริงทำงสื่อ
สั ง คมออนไลน์ และตั้ ง ค่ำ เป็ นสำธำรณะ (ร้อยละ 45.0) ไม่ เคยสั ง เกตว่ ำ
เว็บไซต์ของธนำคำรที่เข้ำไปใช้บริกำรขึ้นต้ นด้วย https:// หรือไม่ (ร้อยละ
44.5) เปิดอีเมลหรือคลิกลิงก์ที่ไม่รู้จัก (ร้อยละ 43.4) และอัปโหลดรูปถ่ำย/
วิดีโอทันทีหลังถ่ำย โดยตั้งค่ำเป็นสำธำรณะ (ร้อยละ 35.7)
Baby Boomer เป็ น กลุ่ ม ที่ มี พ ฤติ ก รรมละเลยกำรดู แ ลข้ อ มู ล
ส่วนตัวมำกที่สุด เมื่อเทียบกับ Gen อื่น ๆ เช่น เมื่อทำธุรกรรมทำงกำรเงิน
ผ่ ำ นเว็ บ ไซต์ ธ นำคำร จะไม่ สั ง เกตว่ ำ เป็ น เว็ บ ไซต์ ที่ ขึ้ น ต้ น ด้ ว ย https://
หรือไม่ (ร้อยละ 55.9) และเมื่อสิ้นสุดกำรใช้งำนคอมพิวเตอร์สำธำรณะ/
อุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้อื่น จะไม่ลบประวัติกำรใช้งำนหรือรหัสผ่ำนออกจำก
เครื่อง (ร้อยละ 47.0) หรือกำรไม่ตั้งค่ำล็อกหน้ำจออัตโนมัติ (ร้อยละ 29.7)
รวมถึ ง กำรไม่ ล งชื่ อ ออกจำกกำรใช้ ง ำน เมื่ อ สิ้ น สุ ด กำรใช้ ง ำนอุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์/โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้อื่น หรือ WiFi สำธำรณะแล้ว (ร้อยละ
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26.1) ตำมล ำดั บ ซึ่ ง พฤติ กรรมต่ ำ ง ๆ เหล่ ำ นี้ ล้ ว นเป็ น กำรเปิ ด ช่ องโหว่
ในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนตัวจำกผู้ที่ไม่หวังดีได้ทั้งสิ้น
ส่ ว น Gen Y มั กจะชอบทำกิจกรรมต่ ำง ๆ เหล่ ำ นี้ ผ่ำนสื่ อสังคม
ออนไลน์ โดยตั้ ง ค่ำเป็น สำธำรณะ เช่ น กำรอั ป โหลดรูปถ่ำย/วิดี โอทันที
หลังถ่ำย โดยตั้งค่ำเป็นสำธำรณะ (ร้อยละ 37.9) กำรบอกรหัสผ่ำนในกำร
เข้ำใช้งำนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/โทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนเองแก่เพื่อนสนิท/
คนรู้ใจ (ร้อยละ 35.8) กำรแชร์ตำแหน่งที่ใช้งำนอยู่แบบ Real time ผ่ำนสื่อ
สั ง คมออนไลน์ โ ดยตั้ ง ค่ ำ เป็ น สำธำรณะ (ร้ อ ยละ 33.8) กำรใช้ อุ ป กรณ์
คอมพิ ว เตอร์ ห รื อ โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ข องคนอื่ น ท ำธุ ร กรรมทำงกำรเงิ น
(ร้อยละ 33.1) และกำรอั ปโหลดภำพตั๋ว เครื่องบินก่อนกำรเดินทำงผ่ำน
สื่อสังคมออนไลน์ โดยตั้งค่ำเป็นสำธำรณะ (ร้อยละ 13.6) ตำมลำดับ
พฤติกรรมต่ำง ๆ เหล่ำนี้ นอกจำกเป็นกำรส่งข้อมูลส่วนตัวให้แก่
สำธำรณะแล้ว ยังเป็นกำรสร้ำงควำมไม่ปลอดภัยให้กับตัวเจ้ำของข้อมูลเอง
เพรำะกำรบอกถึงสถำนที่ปัจจุบันที่ท่ำนอยู่ หรือกำรบอกว่ำตอนนี้ท่ำนไม่ได้
อยู่บ้ำน พร้อมทั้งบอกว่ำปลำยทำงท่ำนจะไปอยู่ที่ใดให้กับผู้อื่นทรำบ หำกมี
ผู้ไม่ประสงค์ดีกับท่ำน สำมำรถไปดักทำร้ำยหรือกระทำสิ่งที่ไม่ดีกับท่ำนได้
ดังนั้นท่ำนจึงควรตั้งค่ำดังกล่ำวเป็นส่วนตัว เปิดให้เฉพำะเพื่อ น ญำติพี่น้อง
หรือคนที่ท่ำนไว้ใจได้รับทรำบก็เพียงพอแล้ว
Gen Z จะมีควำมสุ่มเสี่ยงสูงกว่ำ Gen อื่น ๆ ด้วยพฤติกรรมเหล่ำนี้
เช่น กำรระบุวันเดือนปีเกิดที่แท้จริงผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ โดยตั้งค่ำเป็น
สำธำรณะ (ร้อยละ 56.0) กำรไม่เปลี่ยนรหัสผ่ำนทุก ๆ 3 เดือน (ร้อยละ
53.7) กำรเปิดอีเมลหรือคลิกลิงก์ที่ไม่รู้จัก (ร้อยละ 51.5) เมื่อใช้งำนอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์/โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้อื่นแล้ว ตั้งค่ำให้อุปกรณ์ดังกล่ำวจดจำ
รหัสผ่ำนของตนเอง (ร้อยละ 28.4) กำรคลิกลิงก์ของธนำคำรที่ได้มำจำก
แหล่งต่ำง ๆ ที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของธนำคำรโดยตรง (ร้อยละ16.4) ตำมลำดับ

คนรู้ใจ (ร้อยละ 35.8) กำรแชร์ตำแหน่งที่ใช้งำนอยู่แบบ Real time ผ่ำนสื่อ
สั ง คมออนไลน์ โ ดยตั้ ง ค่ ำ เป็ น สำธำรณะ (ร้ อ ยละ 33.8) กำรใช้ อุ ป กรณ์
คอมพิ ว เตอร์ ห รื อ โทรศั พ ท์ เ คลืสำ�นั
่ อ นที
่ ข องคนอื
่ น ท ำธุ รเล็กรรมทำงกำรเงิ
น
กงานพั
ฒนาธุรกรรมทางอิ
กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
Development
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(ร้อยละ 33.1)Electronic
และกำรอัTransactions
ปโหลดภำพตั
๋ว เครื่องบิAgency
นก่อนกำรเดิ
นทำงผ่ำน 29
สื่อสังคมออนไลน์ โดยตั้งค่ำเป็นสำธำรณะ (ร้อยละ 13.6) ตำมลำดับ
พฤติกรรมต่ำง ๆ เหล่ำนี้ นอกจำกเป็นกำรส่งข้อมูลส่วนตัวให้แก่
สำธำรณะแล้ว ยังเป็นกำรสร้ำงควำมไม่ปลอดภัยให้กับตัวเจ้ำของข้อมูลเอง
เพรำะกำรบอกถึงสถำนที่ปัจจุบันที่ท่ำนอยู่ หรือกำรบอกว่ำตอนนี้ท่ำนไม่ได้
อยู่บ้ำน พร้อมทั้งบอกว่ำปลำยทำงท่ำนจะไปอยู่ที่ใดให้กับผู้อื่นทรำบ หำกมี
ผู้ไม่ประสงค์ดีกับท่ำน สำมำรถไปดักทำร้ำยหรือกระทำสิ่งที่ไม่ดีกับท่ำนได้
ดังนั้นท่ำนจึงควรตั้งค่ำดังกล่ำวเป็นส่วนตัว เปิดให้เฉพำะเพื่อ น ญำติพี่น้อง
หรือคนที่ท่ำนไว้ใจได้รับทรำบก็เพียงพอแล้ว
Gen Z จะมีควำมสุ่มเสี่ยงสูงกว่ำ Gen อื่น ๆ ด้วยพฤติกรรมเหล่ำนี้
เช่น กำรระบุวันเดือนปีเกิดที่แท้จริงผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ โดยตั้งค่ำเป็น
สำธำรณะ (ร้อยละ 56.0) กำรไม่เปลี่ยนรหัสผ่ำนทุก ๆ 3 เดือน (ร้อยละ
53.7) กำรเปิดอีเมลหรือคลิกลิงก์ที่ไม่รู้จัก (ร้อยละ 51.5) เมื่อใช้งำนอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์/โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้อื่นแล้ว ตั้งค่ำให้อุปกรณ์ดังกล่ำวจดจำ
รหัสผ่ำนของตนเอง (ร้อยละ 28.4) กำรคลิกลิงก์ของธนำคำรที่ได้มำจำก
แหล่งต่ำง ๆ ที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของธนำคำรโดยตรง (ร้อยละ16.4) ตำมลำดับ
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บทน
า ำ
บทน�
ในยุคที่ประเทศไทยมีกำรขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจภำยใต้นโยบำย
ไทยแลนด์ 4.0 ที่มุ่งผลักดันกำรเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจจำกรูปแบบเดิมไปสู่
กำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยก้ำวสู่กำรเป็น
ประเทศที่ มี รำยได้ สู ง ภำยใต้ โ มเดลในกำรสร้ำ งควำมมั่ ง คั่ ง มั่ น คง และ
ยั่งยืน6นั้น
ส ำนั กงำนพั ฒนำธุ รกรรมทำงอิ เล็ กทรอนิ กส์ (องค์กำรมหำชน)
หรือ สพธอ. มีภำรกิจหลักที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบำยดังกล่ำว โดยมี
บทบำทส ำคั ญ ในกำรพั ฒ นำ ส่ ง เสริม และสนั บ สนุ น กำรท ำธุ ร กรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้เป็นไปตำมควำมต้ องกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน
สำรสนเทศที่ เอื้ อต่ อกำรท ำธุ รกรรมทำงอิ เล็กทรอนิกส์ และธุรกิจ บริกำร
เกี่ยวกับธุรกรรมทำงอิเล็ กทรอนิกส์ ตลอดจนกำรมีมำตรฐำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ และกำรสื่อสำรที่มีควำมมั่นคงปลอดภัยและน่ำเชื่อถือ
ด้วยภำรกิจดังที่กล่ำวมำข้ำงต้น กำรศึกษำวิจัยพฤติกรรมกำรใช้
อินเทอร์เน็ตจึงมีควำมสำคัญและจำเป็นเป็นอย่ำงมำก เพื่อสะท้อนให้เห็น
ภำพว่ำพฤติกรรมกำรใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยในปัจจุบันเป็นอย่ำงไร มี
กำรเปลี่ ย นแปลงกำรใช้ ง ำนจำกปี ที่ ผ่ ำ นมำเป็ น ไปในทิ ศ ทำงใด ผลจำก
กำรศึ ก ษำจึ ง เป็ น ประโยชน์ กั บ หน่ ว ยงำนที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ภำครั ฐ แล ะ
ภำคเอกชน ได้นำข้อมูลชุดนี้ไปใช้ในกำรกำหนดทิศทำงหรือแนวทำงในกำร
ส่งเสริมและสนับสนุนกำรทำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกำรวำงแผน
66 รมว.กระทรวงดิจิทัลเผยความคื บหน้ายุท ธศาสตร์ทางเทคโนโลยีรับ นโยบายไทยแลนด์

4.0, ข่ ำ วเศรษฐกิจ สำนัก ข่ ำ วอิ นโฟเควสท์ , วัน ที่ 10 สิงหำคม 2561, https://www.ryt9.
com/s/iq03/2869602.
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ธุ ร กิ จ ก ำหนดแผนกำรตลำดให้ ส อดคล้ อ งกั บ พฤติ ก รรมของผู้ บ ริ โ ภค
ที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล
สพธอ. เล็งเห็นถึงควำมสำคัญดัง กล่ำวจึงได้ริเริ่มให้มี กำรจั ด ท ำ
โครงกำรสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยขึ้นมำ เพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลพฤติกรรมกำรใช้อินเทอร์เน็ตในมิติต่ำง ๆ ของคนไทย โดยมี
กำรสำรวจอย่ำงต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี นอกจำกนี้กำรสำรวจในแต่ละปี
จะมีกำรผนวกคำถำมพิเศษประจำปี ซึ่งคำถำมพิเศษดังกล่ำว จะมำจำกกำร
ติดตำมเฝ้ำดูว่ำในปีนั้น ๆ มีเหตุกำรณ์หรือมีกระแสควำมสนใจในเรื่องใด
ก็จะนำเอำเรื่องดังกล่ำวมำตั้งเป็นหัวข้อของคำถำมพิเศษประจำปีนั้น ๆ
จำกกำรพยำกรณ์ 10 แนวโน้ ม เทคโนโลยี ประจ ำปี 2563 โดย
Gartner ได้ มี ก ำรกล่ ำ วถึ ง ประเด็ น ด้ ำ นจริ ย ธรรมและควำมเป็ น ส่ ว นตั ว
(Digital Ethics and Privacy) ว่ำเริ่มได้รับควำมสนใจมำกขึ้นเรื่อย ๆ โดย
ประชำชนให้ ค วำมส ำคัญ กับ กำรที่ ภำครั ฐ และภำคเอกชนน ำข้อ มู ล ของ
ตนเองไปใช้ ในขณะที่ภำครัฐ และภำคเอกชนเอง ควรต้องออกมำดำเนิน
นโยบำยเชิงรุกเพื่อป้องกันปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้นได้ แทนที่จะรอให้ปัญหำ
เกิดขึ้นแล้วมำแก้ไขในภำยหลัง ดังนั้นประเด็นด้ำนจริยธรรมในกำรใช้งำน
ข้อมูลและควำมเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งำน จึงถูกยกระดับขึ้นมำว่ำเป็นสิ่งที่ทุก
คนควรใส่ใจ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถูกบังคับให้ต้องทำ7
ดั ง นั้ น ในปี นี้ จึ ง ได้ มี ก ำรเพิ่ ม ค ำถำมพิ เ ศษเพื่ อ ส ำรวจถึ ง ควำม
ตระหนักของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในกำรให้ข้อมูลส่วนบุคคลผ่ำนทำงออนไลน์
เนื่ อ งจำกจ ำนวนผู้ ใ ช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ปี กิ จ กรรมกำรใช้ ง ำน
อิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ มี ห ลำกหลำยกิ จ กรรม ไม่ ว่ ำ จะเป็ น กำรใช้ ง ำนสื่ อ สั ง คม
7

Gartner เ ผ ย 10 เ ท ร น ด์ เ ท ค โ น โ ล ยี ป ร ะ จ า ปี 2019: Blockchain, Quantum,
Augmented Things, AI, เผยแพร่ วันที่ 25 ตุ ล ำคม 2561, https://www.techtalkthai.
com/gartner-10-technology-trends-for-2019/
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ออนไลน์ กำรสมั ค รใช้ บ ริ ก ำรต่ ำ ง ๆ ทำงออนไลน์ ซึ่ ง หลำยครั้ ง ที่ ผู้ ใ ช้
อิ น เทอร์ เ น็ ต จ ำเป็ น จะต้ อ งกรอกข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลเพื่ อ แลกกั บ กำรท ำ
กิจกรรมต่ำง ๆ เหล่ำนี้
ผลจำกกำรสำรวจเรื่องนี้ จะช่วยสะท้อนให้เห็นว่ำผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
มีควำมระมัดระวังในกำรให้ข้อมูลส่วนบุคคลทำงออนไลน์มำกน้อยเพียงใด
และหำกกำรสำรวจในครั้งนี้พบว่ำ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีควำมระมัดระวังหรือ
มี ค วำมตระหนั ก ในกำรให้ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลค่ อ นข้ ำ งน้ อ ย หน่ ว ยงำนที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ จะได้ใช้เป็นแนวทำงในกำรกำหนดวิธีกำรป้องกันหรือ
เพิ่มมำตรกำรใด ๆ เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตรู้เท่ำทันภัยคุกคำม
จำกสื่อออนไลน์ และไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้ไม่ประสงค์ดี
ตถุถุปประสงค์
ของการส
ารวจำรวจ
วัวัต
ระสงค์
ของการส�
1. เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรใช้อินเทอร์เน็ตของ
คนไทยอย่ำงต่อเนื่องเป็นประจำทุ กปี ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงลักษณะและ
แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมดังกล่ำว
2. เพื่อรวบรวมข้อมูลกำรใช้อินเทอร์เน็ตที่อยู่ในควำมสนใจในปีที่มี
กำรจัดทำสำรวจ ซึ่งผู้ที่สนใจสำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันสถำนกำรณ์
3. เพื่อให้มีข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อกำรพัฒนำธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ไว้ให้บริกำรแก่ผู้ ใช้ข้อมูลภำครัฐ ภำคเอกชน และผู้สนใจ
โดยทั่วไปอย่ำงต่อเนื่อง
4. เพื่อให้ สพธอ. มีข้อมูลไว้ใช้สำหรับกำหนดยุทธศำสตร์ในกำร
ส่งเสริม และสนับสนุนกำรทำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งกำรติดตำม
และประเมินผล
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ระเบียยบวิ
ารวจ
บวิธธีกีการส
ารส�
ำรวจ
กำรสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม
กำรใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทย โดยทำกำรสำรวจผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ตและ
เครือข่ำยสังคมออนไลน์ และเนื่องจำกทีมผู้จัด ทำไม่มีรำยชื่อของประชำกร
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งหมด จึงไม่ได้ใช้กำรเลือกตัวอย่ำงตำมหลักควำมน่ำจะ
เป็น
ผู้ที่เข้ำมำตอบแบบสำรวจ คือผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เข้ำมำตอบด้วย
ควำมสมั ครใจ ท ำให้ เมื่ อพิ จ ำรณำรำยกลุ่ ม ย่ อย สั ด ส่ ว นของจ ำนวนผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตจำกตัวอย่ำงที่ได้ จึงอำจแตกต่ำงกับสัดส่วนของจำนวนผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตทั้งสิ้นในประเทศไทย
ดังนั้นกำรคำนวณค่ำต่ำง ๆ ในภำพรวมจึงได้มีกำรแก้ปัญหำกำร
กระจำยตัวของผู้ตอบแบบสำรวจที่ไม่กระจำยตัวตำมโครงสร้ำงของผู้ ใช้
อินเทอร์เน็ตในประเทศ ผ่ำนกำรถ่วงน้ำหนักด้วยสัดส่วนของจำนวนผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตทั้งสิ้นในประเทศไทยรำยกลุ่มอำยุ ที่ได้จำกกำรสำรวจกำรมี
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในครัวเรือน พ.ศ.2560 จัดทำ
โดยสำนักงำนสถิติแห่งชำติ
วิวิธธีกีการเก็
ารเก็บบรวบรวมข้
รวบรวมข้
อมูอลมูล
กำรสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2561 นี้
ยังคงเป็นกำรสำรวจทำงอินเทอร์เน็ตเช่นในปีที่ผ่ำนมำ โดยได้นำแบบสำรวจ
ดังกล่ำวไปวำง (ติดแบนเนอร์) ไว้ในหน้ำเว็บไซต์ของหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้ง
ภำครัฐ และภำคเอกชนที่ ให้ ควำมอนุเครำะห์ พื้ นที่ในกำรประชำสัมพันธ์
รวมทั้ ง กำรกระจำยแบบส ำรวจผ่ ำ นช่ อ งทำงสื่ อ สั ง คมออนไลน์ เช่ น
Facebook เพื่อให้มีกำรกระจำยแบบสำรวจไปยังกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอย่ำง
ทั่วถึง
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2561
ที่ผ่ำนมำ มีำรวจด้
ผู้ให้ควว
กรกฎำคม 2561 ที่ผ่ำนมำ มีผู้ให้คกรกฎำคม
วำมสนใจเข้
ำมำตอบแบบส
ควำมสมัครใจมำกถึง 10,730 คน ควำมสมัครใจมำกถึง 10,730 คน
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ผลการสารวจที่สาคัญ

ผลการสารวจที่สาคัญ

ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสารวจ
ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสารวจ

กำรส ำรวจครั้ง นี้ ไจำกจ
ด้ เริ่มำนวนผู
กระจำยแบบส
ำรวจในเดื ำรวจพฤติ
อนกรกฎำคม
จำกจำนวนผู
้ที่เ้ใข้ช้ำอมำตอบแบ
้ที่เข้ำมำตอบแบบส
กรรมผู
ินเทอร์เน
2561 โดยมีผู้ให้ควำมสนใจเข้
ำมำตอบแบบส
ำรวจ จในประเทศไทย
ำนวนทั
้น 10,731
ปี10,730
2561 ด้คนวยควำมสม
ในประเทศไทย
ปี 2561 ด้วยควำมสมั
ครใจทั้ง้งสิหมด
พบว่ำ เป
คน จำกนั้ น จึ ง น ำผลกำรตอบแบบส
ำรวจที
่ ไ ด้ ทั้ง หมดเข้
่ กง ระบวนกำร
ร้อยละ
52.0 เพศชำย
เพศหญิง ร้อยละ 52.0
เพศชำย
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พฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ต
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พฤติ
กรรมการใช้
อินเทอร์
พฤติ
กรรมการใช้
อินเทอร์
เน็ต เน็ต

ในยุคสังคมดิจิทัลที่มีกำรเปลี่ยนผ่ำนเข้ำสู่กำรนำดิจิทัลเข้ำมำใช้ใน
ชีวิตประจำวันเพิ่มมำกขึ้น ดังจะเห็นได้จำกตัวเลขผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เพิ่ม
สูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
เติบโตอย่ำงก้ำวกระโดด กล่ำวคือ ในปี 2555 มีจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ ต
ทั้งสิ้น 23,056,712 คน ต่อมำในปี 2560 จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มสูงขึ้น
เป็น 45,189,944 คน8 หรือคิดเป็นอัตรำกำรเติบโตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 96.0
เลยทีเดียว
ในขณะที่ จ ำนวนประชำกรไทยในปี 2560 มี จ ำนวนทั้ ง สิ้ น
66,188,503 คน 9 และในจ ำนวนดั ง กล่ ำ วมี ผู้ ที่ ใ ช้ ง ำนอิ น เทอร์ เ น็ ต สู ง ถึง
45,189,944 คน หรื อ อำจกล่ ำ วได้ ว่ ำ ปั จ จุ บั น นี้ ป ระเทศไทยมี ผู้ ใ ช้
อินเทอร์เน็ตมำกกว่ำ 2 ใน 3 ของจำนวนประชำกรทั้งประเทศ ดังนั้นกำร
ติ ด ตำมเฝ้ ำ ดู พ ฤติ ก รรมของกลุ่ ม ผู้ ใ ช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต จึ ง ทวี ค วำมน่ ำ สนใจ
เป็นอย่ำงยิ่ง
ทั้งนี้ปัจจัยหลักที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้มีกำรใช้อินเทอร์เน็ต
เพิ่มสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ได้แก่
1. นโยบำยของภำครัฐ โดยเฉพำะโครงกำรเน็ตประชำรัฐ ถือเป็น
หนึ่ ง ในโครงกำรตำมนโยบำยประเทศไทย 4.0 ในกำรพั ฒ นำโครงสร้ำ ง
8

จานวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต (รายปี) ซึ่งเป็นตัวเลขที่ยังไม่รวมอินเทอร์เน็ตตำมโครงกำรเน็ต
ประชำรัฐซึ่งครอบคลุมประชำกรประมำณ 20 ล้ำนคน, ฐำนข้อมูลของตลำดอินเทอร์เน็ต, ศูนย์
ข้อมูลและวิจัยเศรษฐกิจโทรคมนำคม ในสำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำร
โทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ , ปรับปรุงข้อมูลล่ำสุด เมื่อวันที่ 21 กันยำยน 2561,
http://ttid.nbtc.go.th/internet_db.html
9 จานวนประชากรแยกรายอายุทั่วประเทศ ปี 2560, ระบบสถิติทำงกำรทะเบี ยน, กรมกำร
ปกครอง กระทรวงมหำดไทย, http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age_disp.
php
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พื้ น ฐำนโทรคมนำคม เพื่ อ ให้ ป ระชำชนในหมู่ บ้ ำ นได้ เ ข้ ำ ถึ ง โครงข่ ำ ย
อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง ซึ่งจะส่งผลต่อกำรเพิ่มศักยภำพทำงเศรษฐกิจและ
สังคมในกำรสร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้ยกระดับคุณภำพชีวิต และสร้ำงโอกำส
ให้แก่ประชำชนในกำรเข้ำถึงบริกำรต่ำง ๆ ของภำครัฐได้อย่ำงทั่วถึงและ
เท่ำเทียมกัน ทั้งนี้หำกโครงกำรนี้ แล้วเสร็จในปี 2561 จะถือได้ว่ำประเทศ
ไทยมีอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงครอบคลุมทุกหมู่บ้ำนทั่วประเทศทั้ง 7,498
หมู่บ้ำน อันจะส่งผลต่อกำรเข้ำถึงไอซีทีและกำรใช้งำนไอซีทีที่สูงขึ้นของ
ประเทศ10
2. จำนวนผู้ใช้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Subscribers)11
ที่เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องทุกปี

10

พล.อ.อ.ประจิน รองนายกและรมว.ยุติธรรม -ดร.พิเชฐ รมว.ดิจิทัลฯ ลงพืนที่ตรวจเยี่ยม
จุดติดตังเน็ตประชารัฐ, ข่ำวประชำสัมพันธ์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหำชน), วันที่ 11 มิถุนำยน
2561, https://www.tot.co.th/%E0%B8%82%E0%B9%88% E0%B8%B2%E0%
B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B
8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8
%98%E0%B9%8C/2018/06/18/news-50
11 จ านวนผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ (Mobile Subscribers), ฐำนข้ อ มู ล ของตลำด
อินเทอร์เน็ต, ศูนย์ข้อมูลและวิจัยเศรษฐกิจโทรคมนำคม ในสำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำร
กระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ , ปรับปรุงข้อมูลล่ำสุด เมื่อวันที่
28 พฤศจิกำยน 2561, http://ttid.nbtc.go.th/mobile_subscribers.html
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ภาพ
้ใช้บ้ใช้ริบกริารโทรศั
พท์พเคลื
นที่อ่ นที
และอั
ตราการเติ
บโตของผู
้ใช้บริการ
ภำพ1 1จำ�นวนผู
จำนวนผู
กำรโทรศั
ท์เ่อคลื
่ และอั
ตรำกำรเติ
บโตของ
(e) (e)
โทรศั
พ
ท์
เ
คลื
อ
่
นที
่
ปี
2553
–
2561
ผู้ใช้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ ปี 2553 – 2561

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561 (e)

หมำยเหตุ (e)
เป็นตัวเลขประมำณกำร ปี 2561
หมำยเหตุ (e) เป็นตัวเลขประมำณกำร ปี 2561
ดั ง จะเห็ น ได้ จ ำกภำพ 1 ในปี 2554 มี จ ำนวนผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำร
ดั ง จะเห็ น ได้ จ ำกภำพ 1 ในปี 2554 มี จ ำนวนผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่เพียง 77.5 ล้ำนเลขหมำย ในปี 2561 มีกำรคำดกำรณ์ว่ำ
โทรศัพท์เคลื่อนที่เพียง 77.5 ล้ำนเลขหมำย ในปี 2561 มีกำรคำดกำรณ์ว่ำ
ตัวเลขดังกล่ำวจะเพิ่มสูงขึ้นเป็น 124.8 ล้ำนเลขหมำย หรือคิดเป็นอัตรำกำร
ตัวเลขดังกล่ำวจะเพิ่มสูงขึ้นเป็น 124.8 ล้ำนเลขหมำย หรือคิดเป็นอัตรำกำร
เติบโตกว่ำร้อยละ 60
เติบโตกว่ำร้อยละ 60
เมื่อนำเอำจำนวนผู้ใช้บริกำรโทรศัพท์เคลื่ อนที่ ปี 2561 มำเทียบ
เมื่อนำเอำจำนวนผู้ใช้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ ปี 2561 มำเทียบ
กับจำนวนประชำกร ปี 2561 ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 66,294,064 คน 12
เพื่อดู
กับจำนวนประชำกร ปี 2561 ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 66,294,064 คน 12 เพื่อดู
อัตรำส่วนจำนวนเลขหมำยโทรศัพ ท์เคลื่ อนที่ต่ อ ประชำกรรวม (Mobile
อัตรำส่วนจำนวนเลขหมำยโทรศัพ ท์เคลื่ อนที่ต่ อประชำกรรวม (Mobile
Penetration Rate) พบว่ำ อัตรำส่วนดังกล่ำวอยู่ที่ 188.25 ซึ่งหมำยควำม
Penetration Rate) พบว่ำ อัตรำส่วนดังกล่ำวอยู่ที่ 188.25 ซึ่งหมำยควำม
ว่ ำ ประชำกร 1 คน ครอบครองเลขหมำยโทรศัพ ท์ เคลื่ อนที่ ม ำกกว่ ำ 1
ว่ ำ ประชำกร 1 คน ครอบครองเลขหมำยโทรศัพ ท์ เคลื่ อนที่ ม ำกกว่ ำ 1
เลขหมำย
เลขหมำย
12

จานวนประชากรไทย ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561, มิเตอร์ประเทศไทย, สถำบันวิจัย
ประชำกรและสั
มหำวิ
ทยำลั
ดล,http://www.thailandometers.mahidol.ac.th/
ประกรและสั
งคมงคมมหำวิ
ทยำลั
ยมหิยมหิ
ดล,http://www.thailandometers.mahidol.ac.th/

39

รายงานผลการสำ�รวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2561
Thailand Internet User Profile 2018

40

3. กำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรสื่อสำรที่ทันสมัย รวดเร็ว สำมำรถ
ตอบสนองกำรใช้ ง ำนของผู้ ใ ช้ โ ทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ที่ ไ ม่ ไ ด้ มี ไ ว้ ใ ช้ เ พื่ อ กำร
ติดต่อสื่อสำรเท่ำนั้น หำกรวมถึงเรื่องของกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ต (NonVoice/Data Service) ด้วย เทคโนโลยีที่ทั นสมัยจึงช่วยกระตุ้นให้คนไทย
มี ค วำมต้ อ งกำรใช้ ง ำนอิ น เทอร์ เ น็ ต ผ่ ำ นโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ เ พิ่ ม มำกขึ้ น
โดยเฉพำะเมื่อมีกำรเปลี่ยนผ่ำนเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ำมำ ส่งผลให้ปริมำณ
ควำมต้องกำรใช้งำนเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัด ดังจะเห็นได้จำกกรณีกำรเปิด
ให้บริกำรเทคโนโลยี 4G อย่ำงเป็นทำงกำร เมื่อปลำยเดือนธันวำคม 2558
เป็นต้นมำ จะเห็นได้ว่ำจำนวนผู้ใช้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ในปี 2558 ซึ่งมี
อยู่ 102.9 ล้ำนเลขหมำย เพิ่มสูงขึ้นเป็น 119.7 ล้ำนเลขหมำย ในปี 2559
หรือคิดเป็นอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 16.3 ดังแสดงในภำพ 1
ในขณะเดียวกันเทคโนโลยี 5G กำลังถูกกล่ำวถึงกันอย่ำงแพร่หลำย
ในโลกปั จ จุ บั น ด้ ว ยควำมเร็ ว ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น มำกกว่ ำ ระบบ 4G ถึ ง 10 เท่ ำ
เทคโนโลยี 5G จึงเป็นมำกกว่ำอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสู ง และจะไม่ถูกจำกัด
อยู่บนโทรศัพท์มือถืออีกต่อไป แต่สำมำรถอยู่บนอุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตได้ ไม่ ว่ำจะเป็นกำรใช้ยำนยนต์อัจฉริยะ กำรใช้อุปกรณ์ IOT
และกำรควบคุมอุปกรณ์ในระยะไกล13
ทั้งนี้สำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์
และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) ตั้งเป้ำจะให้ประเทศไทยได้ใช้
เทคโนโลยี 5G ภำยในเดือน ตุลำคม 256314 ซึ่งถือเป็นจุดเวลำที่น่ำจับตำ
มองว่ำจะส่งผลกระทบอย่ำงไรต่อพฤติกรรมกำรใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทย
13

5G กาลัง มา ไทยเตรีย มตัว เปลี่ย นโฉมอีก , มติชนออนไลน์ , วันที่ 31 มกรำคม 2561,
https://www.matichon.co.th/economy/news_823125
14 เทคโนโลยี 5G จุ ด เปลี่ ย นของเทคโนโลยี ค รั งใหญ่ ข องไทย, http://www.prd.go.th/
download/article/article_20180904112512.pdf
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4. กำรที
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คนไทยเริ่่ มม เปลี
เปลี่่ ยย นผ่
นผ่ ำำ นไปสู
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4.
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เพิ
ำให้มมีีกกำรปรั
ำรปรับบเปลี
เปลี่ย่ยนพฤติ
นพฤติกกรรมกำรท
รรมกำรทำกิ
ำกิจจกรรมต่
เพิ่่มมมำกขึ
มำกขึ้้นน ททำให้
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เดิมม เช่
เช่นน กำรอ่
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นหนังงสืสืออ กำรขำยสิ
กำรขำยสินนค้ค้ำำ
และบริ
และบริกกำร
ำร กำรจองโรงแรม
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กำรบริกกำรเรี
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ชมภำพยนตร์
5. กำรที
กำรที่่ออุุปปกรณ์
กรณ์เเคลื
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นที่่ ททั้ั้งงหลำยไม่
5.
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โฟน แท็
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เล็ตตคอมพิ
คอมพิววเตอร์
เตอร์มมีีรรำคำถู
ำคำถูกกลงมำก
ลงมำก ทุทุกกเพศทุ
เพศทุกกวัวัยยสำมำรถจั
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่
ต
อบสนอง
ได้โดยง่ำย รวมทั้งแพคเกจอินเทอร์เน็ตก็มีหลำกหลำยรูปแบบที่ตอบสนอง
ควำมต้
ภคได้เเลืลืออกสรรในรำคำที
กสรรในรำคำที่ย่ยอมรั
อมรับบได้
ได้
ควำมต้อองกำรของผู
งกำรของผู้บ้บริริโโภคได้
จ�จำานวนชั
นวนชั่ว่วโมงการใช้
โมงการใช้
ินเทอร์
อินอเทอร์
เน็ตเน็ต

จานวนชั่วโมงการใช้อินเทอร์เน็ต
กำรส
กำรสำรวจครั
ำรวจครั้้งงนีนี้้ มีมีกกำรเก็
ำรเก็บบรวบรวมข้
รวบรวมข้ออมูมูลลจจำนวนชั
ำนวนชั่ว่วโมงกำรใช้
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เทอร์ เ น็ ต ในกำรท ำกิ จ กรรมต่ ำ ง ๆ โดยแบ่ ง ออกเป็ น กำรใช้ ง ำน
อิอิ นน เทอร์
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ตรวจสอบดูวว่ำ่ำมีมีจจำนวนชั
ำนวนชั่ว่วโมงกำรใช้
โมงกำรใช้งงำนอิ
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ภาพ 2 จำ�นวนชั่วโมงการใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยต่อวัน รายเจนเนอเรชั่น15
จำ�แนกตามช่วงวันทำ�งาน/วันเรียนหนังสือและช่วงวันหยุด

ภำพ 2 จำนวนชัว่ โมงกำรใช้อนิ เทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยต่อวัน รำยเจนเนอเรชั่น15
ภาพรวม
48
จำแนกตำมช่วงวัน9ทำงำน/วั
นเรียนหนั10งสือ54และช่วงวันหยุด10 5
การใชอินเทอรเน็ต

HOURS

วันทำงาน
วันเรียน วัน

MINUTES

Baby Boomer
วันทำงาน
วันเรียน วัน
วันหยุด/วัน

วันหยุด/วัน

Gen X

ป 2561
ใชเน็ตเฉลี่ย
/วัน

MINUTES

HOURS

HOURS

Gen Y

MINUTES

Gen Z

HOURS

MINUTES

HOURS

MINUTES

HOURS

MINUTES

HOURS

8

21

8

25

10

22

10

MINUTES

22

HOURS

MINUTES

HOURS

MINUTES

HOURS

MINUTES

HOURS

MINUTES

8

26

8

55

11

52

11

50

คำถำมจำกแบบสำรวจข้อ 9, 10 ในรอบสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ ช่วงวัน ทำงำน/วันเรียนหนังสือ และ
ช่วงวันหยุด ท่ำนใช้เวลำทำกิจกรรมต่ำง ๆ เหล่ำนี้ โดยเฉลี่ยวันละเท่ำไร (ไม่นับรวม กำรเปิด
อินเทอร์เน็ตทิ้งไว้โดยไม่มีกำรใช้งำน)

ในกำรสำรวจครั้งนี้ ดังแสดงในภำพ 2 พบว่ำ โดยภำพรวมมีผู้ตอบ
แบบสำรวจ16 ตอบว่ำใช้งำนอินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ย 10 ชั่วโมง 5 นำทีต่อวัน
และเมื่ อแยกพิ จำรณำกำรใช้ งำนอิ นเทอร์เน็ต ในช่ว งวั น ทำงำน/วั นเรียน
หนั ง สื อ เที ย บกั บ ช่ ว งวั น หยุ ด จะเห็ น ได้ ว่ ำ ผู้ ใ ช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต จะใช้ ง ำน
15

กำรแบ่งช่วงอำยุของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต จะแบ่งออกเป็น 4 เจนเนอเรชั่น ได้แก่
1. Baby Boomers เป็นผู้ที่เกิดในปี พ.ศ.2489 - 2507
3. Generation X หรือ Gen X เป็นผู้ที่เกิดในปี พ.ศ.2508 - 2523
4. Generation Y หรือ Gen Y เป็นผู้ที่เกิดในปี พ.ศ.2524 - 2543
5. Generation Z หรือ Gen Z เป็นผู้ที่เกิดในปี พ.ศ.2544 เป็นต้นไป
(อ้ำงอิงจำกรำยงำนผลกำรสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2560, หน้ำ
113)
16 เนื่ อ งจำกเป็ น กำรส ำรวจทำงอิ น เทอร์ เ น็ ต ผู้ ต อบแบบส ำรวจในที่ นี้ จึ ง หมำยถึ ง ผู้ ใ ช้
อินเทอร์เน็ตที่พักอำศัยในประเทศไทยที่สมัครใจตอบแบบสำรวจ ซึ่งจำกนี้ไป ในรำยงำนผลกำร
สำรวจฉบับนี้ จะใช้คำว่ำ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต

สำ�นักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
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อินเทอร์เน็ตในช่วงวันหยุดมำกกว่ำช่วงวันทำงำน/วันเรียนหนังสือ โดยจะใช้
งำนอินเทอร์เน็ตในช่วงวันหยุดโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 10 ชั่วโมง 54 นำทีต่อวัน และ
ใช้งำนอินเทอร์เน็ตในช่วงวันทำงำน/วันเรียนหนังสือโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 9 ชั่วโมง
48 นำทีต่อวัน
เมื่อจำแนกจำนวนชั่วโมงกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตในวันทำงำน/วัน
เรียนหนังสือและวันหยุด รำยเจนเนอเรชั่น จะเห็นได้ว่ำ ทุกเจนเนอเรชั่นมี
จำนวนชั่วโมงกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตในวันหยุดมำกกว่ำวันทำงำน/วันเรียน
หนั ง สื อ สอดคล้ อ งกั บ ภำพรวมเช่ น เดี ย วกั น โดย Baby Boomer และ
Gen X มีพฤติกรรมกำรใช้ งำนอินเทอร์เน็ตในช่วงวันหยุดมำกกว่ำช่วงวัน
ทำงำนเพียงเล็กน้อย กล่ำวคือ Baby Boomer ใช้งำนอินเทอร์เน็ตในช่วง
ช่วงวันหยุดโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 8 ชั่วโมง 26 นำทีต่อวัน และช่วงวันทำงำนใช้งำน
อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 8 ชั่วโมง 21 นำทีต่อวัน ในขณะที่ Gen X ใช้
งำนอินเทอร์เน็ตในช่วงวันหยุดโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 8 ชั่วโมง 55 นำทีต่อวัน และ
ช่วงวันทำงำนใช้งำนอินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 8 ชั่วโมง 25 นำทีต่อวัน
ส่วน Gen Y และ Gen Z ซึ่งถือว่ำเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในยุคที่มีกำรใช้
อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์กันอย่ำงแพร่หลำย จำกผลกำรสำรวจ
พบว่ำ ทั้ง 2 เจนเนอเรชั่นดังกล่ำว มีจำนวนชั่วโมงกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตทัง้
ในช่วงวันทำงำน/วันเรียนหนังสือ และวันหยุดมำกที่สุด เมื่อเทียบกับ Baby
Boomer และ Gen X
โดย Gen Y ใช้งำนอินเทอร์เน็ตในช่วงวันทำงำน/วันเรียนหนังสือ
โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 10 ชั่วโมง 22 นำทีต่อวัน และช่วงวันหยุดใช้งำนอินเทอร์เน็ต
โดยเฉลี่ ย อยู่ ที่ 11 ชั่ ว โมง 52 นำที ต่ อ วั น ในขณะที่ Gen X ใช้ ง ำน
อินเทอร์เน็ตในช่วงวันทำงำนโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 10 ชั่วโมง 22 นำทีต่อวัน และ
ช่วงวันหยุดใช้งำนอินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 11 ชั่วโมง 50 นำทีต่อวัน
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ภาพ 3 เปรียบเทียบจำ�นวนชั่วโมงการใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยต่อวัน
จำ�แนกตามช่วงวันทำ�งาน/วันเรียนหนังสือและช่วงวันหยุด ปี 2560 - 2561

จำนวนชม.

ใชเน็ตเฉลี่ย/วัน

ป 2561

MINUTES

HOURS

มากกวา

3 อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี
30่ยต่อวัน
ภำพ 3 เปรียบเทียบจำนวนชัว่ โมงกำรใช้
ป 2560
จำแนกตำมช่วงวันทำงำน/วันเรียนหนังสือและช่วงวันหยุด ปี 2560 - 2561
วันทำงาน
วันเรียน วัน

คนไทยใช
อินเทอรเน็ต
มากกวาป
2560

วันหยุด/วัน

HOURS

MINUTES

3

18

HOURS

MINUTES

4

6

คำถำมจำกแบบสำรวจข้อ 9, 10 ในรอบสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ ช่วงวัน ทำงำน/วันเรียนหนังสือ และ
ช่วงวันหยุด ท่ำนใช้เวลำทำกิจกรรมต่ำง ๆ เหล่ำนี้ โดยเฉลี่ยวันละเท่ำไหร่ (ไม่นับรวม กำรเปิด
อินเทอร์เน็ตทิ้งไว้โดยไม่มีกำรใช้งำน)

จำกปัจจัยต่ำง ๆ ที่สนับสนุนให้มี ปริมำณผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มมำก
ขึ้ น ทั้ ง ในเรื่ อ งของกำรพั ฒ นำโครงสร้ ำ งพื้ น ฐำนด้ ำ นโทรคมนำคมผ่ ำ น
โครงกำรเน็ตประชำรัฐของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทำให้
ประชำชนในพื้นที่ห่ำงไกลสำมำรถเข้ำ ถึง อิน เทอร์เน็ ต ได้ อย่ำงทั่ วถึง และ
เท่ำเทียมกับประชำชนที่พักอำศัยในเมือง รวมถึงกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำร
สื่อสำรให้มีควำมทันสมัย และรวดเร็วมำกกว่ำในอดีต โดยเฉพำะในเรื่องของ
กำรใช้งำนอินเทอร์เน็ ต ที่สำมำรถส่งผ่ำนข้อมูลทั้ งภำพและเสีย งได้ อย่ ำ ง

สำ�นักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

คำถำมจำกแบบสำรวจข้
อ 9, 10 ในรอบสั
ปดำห์ทDevelopment
ี่ผ่ำนมำ ช่วงวัน ทAgency
ำงำน/วัน(Public
เรียนหนัOrganization)
งสือ และ
Electronic
Transactions
ช่วงวันหยุด ท่ำนใช้เวลำทำกิจกรรมต่ำง ๆ เหล่ำนี้ โดยเฉลี่ยวันละเท่ำไหร่ (ไม่นับรวม กำรเปิด
อินเทอร์เน็ตทิ้งไว้โดยไม่มีกำรใช้งำน)

จำกปัจจัยต่ำง ๆ ที่สนับสนุนให้มี ปริมำณผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มมำก
ขึ้ น ทั้ ง ในเรื่ อ งของกำรพั ฒ นำโครงสร้ ำ งพื้ น ฐำนด้ ำ นโทรคมนำคมผ่ ำ น
โครงกำรเน็ตประชำรัฐของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทำให้
ประชำชนในพื้นที่ห่ำงไกลสำมำรถเข้ำ ถึง อิน เทอร์เน็ ต ได้ อย่ำงทั่ ว ถึง และ
เท่ำเทียมกับประชำชนที่พักอำศัยในเมือง รวมถึงกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำร
สื่อสำรให้มีควำมทันสมัย และรวดเร็วมำกกว่ำในอดีต โดยเฉพำะในเรื่องของ
กำรใช้งำนอินเทอร์เน็ ต ที่สำมำรถส่งผ่ำนข้อมูลทั้ งภำพและเสีย งได้ อย่ ำ ง
ไม่สะดุดหรือล่ำช้ำ รวมทั้งกำรทำกิจกรรมต่ำง ๆ ในชีวิ ตประจำวันผ่ำนทำง
ออนไลน์มำกกว่ำแบบดั้งเดิม
ปัจจัยต่ำง ๆ เหล่ำนี้ ล้วนส่งผลทำให้กำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตเพิ่ม
สู ง ขึ้ น มำก ดั ง จะเห็ น ได้ จ ำกผลกำรส ำรวจในภำพ 3 พบว่ ำ ในปี นี้ ผู้ ใ ช้
อินเทอร์เน็ตมีกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ต มำกกว่ำปีที่ผ่ำนมำถึง 3 ชั่วโมง 30
นำทีต่อวัน และหำกเปรียบเทียบแยกเป็นช่วงวันทำงำน/วันเรียนหนังสือ
และช่ ว งวั น หยุ ด จะเห็ น ได้ ว่ ำ ปี 2561 ผู้ ใ ช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต มี ก ำรใช้ ง ำน
อินเทอร์เน็ตในช่วงวันทำงำน/วันเรียนหนังสือ มำกกว่ำปีที่ผ่ำนมำเท่ำกับ 3
ชั่วโมง 18 นำที ต่อวัน และใช้งำนอินเทอร์เน็ตในช่วงวั นหยุด มำกกว่ำปีที่
ผ่ำนมำเท่ำกับ 4 ชั่วโมง 6 นำทีต่อวัน
ภำพ 4 จำนวนชัว่ โมงกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยต่อวัน รำยกิจกรรม
กำรใช้งำน จำแนกตำมช่วงวันทำงำน/วันเรียนหนังสือและช่วงวันหยุด
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8
คคำถำมจำกแบบส
ำถำมจำกแบบสำรวจข้
ำรวจข้ออ1313ในรอบ
ในรอบ33เดืเดืออนที
นที่ผ่ผำ่ำนมำ
นมำท่ท่ำำนท
นทำกิำกิจจกรรมใดต่
กรรมใดต่ออไปนี
ไปนี้ผ้ผ่ำ่ำนทำงอิ
นทำงอินนเทอร์
เทอร์เน็เน็ตตบ้บ้ำำงง(กรุ
(กรุณณำตอบทุ
ำตอบทุกกกิกิจจกรรมที
กรรมที่ท่ทำ)ำ)

เฉลี
เฉลี่ย่ยวัวันนละเท่
ละเท่ำำไหร่
ไหร่(ไม่
(ไม่อนนับ9,ับรวม
รวม
กำรเปิดดอิปอินดำห์
นเทอร์
เทอร์
ตทิทิ้ง้งไว้ไว้
โงวั
ดยไม่
ีกีกำรใช้
ำรใช้งนงำน)
ำน)
คำถำมจำกแบบส
ำรวจข้
10 กำรเปิ
ในรอบสั
ทเี่ผน็เ่ำน็ตนมำ
ช่โวดยไม่
นทมมำงำน/วั
เรียนหนังสือ และช่วงวันหยุด ท่ำนใช้เวลำทำกิจกรรมต่ำง ๆ เหล่ำนี้ โดย
เฉลี่ยวันละเท่ำไหร่ (ไม่นับรวม กำรเปิดอินเทอร์เน็ตทิ้งไว้โดยไม่มีกำรใช้งำน)

ภำพ
ภำพ44
ภำพ
4
คคำถำมจำกแบบส
ำถำมจำกแบบสำรวจข้
ำรวจข้ออ9,9,1010ในรอบสั
ในรอบสัปปดำห์
ดำห์ทที่ผี่ผำ่ำนมำ
นมำช่ช่ววงวังวันนททำงำน/วั
ำงำน/วันนเรีเรียยนหนั
นหนังงสืสืออและช่
และช่ววงวังวันนหยุ
หยุดดท่ท่ำำนใช้
นใช้เวลำท
เวลำทำกิำกิจจกรรมต่
กรรมต่ำำงงๆๆเหล่
เหล่ำำนีนี้ โดย
้ โดย

ภาพรวม/วัน

วันหยุด/วัน

วันทำงาน
วันเรียน วัน

SOCIAL MEDIA

ภาพ 4 จำ�นวนชั่วโมงการใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยต่อวัน
รายกิจกรรมการใช้งาน จำ�แนกตามช่วงวันทำ�งาน/วันเรียนหนังสือและช่วงวันหยุด
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รายงานผลการสำ�รวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2561
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คำถำมจำกแบบสำรวจข้อ 9, 10 ในรอบสัปสำ�นั
ดำห์กงานพั
ที่ผ่ำนมำ
งวัน ทำงำน/วั
นเรียกนหนั
งสือการมหาชน)
และ
ฒนาธุช่รวกรรมทางอิ
เล็กทรอนิ
ส์ (องค์
ช่วงวันหยุด ท่ำนใช้เวลำท
ำกิจกรรมต่
ำง ๆ เหล่ำนีDevelopment
้ โดยเฉลี่ยวันละเท่
ำไหร่ (ไม่
นับรวมOrganization)
กำรเปิด
Electronic
Transactions
Agency
(Public
อินเทอร์เน็ตทิ้งไว้โดยไม่มีกำรใช้งำน)

จำกภำพ 4 พบว่ำ โดยภำพรวมของกิจกรรมที่ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ ต
กรุ ง เทพเป็ น เมื อ งหลวงที่ ใ ช้ Facebook มำกเป็ น อั น ดั บ 1 ของโลก 17
ใช้เวลำในกำรเข้ำถึงมำกที่สุด อันดับแรก คือ กำรใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น
รองลงมำ คือ กำรดูโทรทัศน์ ดูคลิปวิดีโอ ดูภำพยนตร์ ฟังเพลงออนไลน์
Facebook, Twitter, Instagram มี จ ำนวนชั่ ว โมงกำรใช้ง ำนอิ นเทอร์เน็ต
(2 ชั่วโมง 35 นำทีต่อวัน) กำรพูดคุย/โทรศัพท์ผ่ำนอินเทอร์เน็ต เช่น Line,
โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 3 ชั่วโมง 30 นำทีต่อวัน ซึ่งข้อมูลนี้ไม่น่ำแปลกใจ เพรำะ
Facebook Messenger, WhatsApp, Facetime (2 ชั่วโมงต่อวัน) กำรเล่17น17
เทพฯ เป็
น เมื
องหลวงที่ ใ ช้่ ใช้Facebook
Facebookมำกเป็
มำกเป็นนอัอันนดัดับบ 11ของโลก
ของโลก
กรุ ง เทพเป็
น เมื
อ งหลวงที
เกมออนไลน์ (1 ชั่ ว โมง 51 นำที ต่ อวั น ) และกำรอ่ ำ นหนั ง สื อ/บทควำม
รองลงมำ คือ กำรดูโทรทัศน์ ดูคลิปวิดีโอ ดูภำพยนตร์ ฟังเพลงออนไลน์
ออนไลน์ (1 ชั่วโมง 31 นำทีต่อวัน) ตำมลำดับ
(2 ชั่วโมง 35 นำทีต่อวัน) กำรพูดคุย/โทรศัพท์ผ่ำนอินเทอร์เน็ต เช่น Line,
เมื่ อMessenger,
พิ จ ำรณำกิ จWhatsApp,
กรรมที่ ผู้ ใ ช้ อFacetime
ิ น เทอร์ เ น็(2ต ใช้ชั่วเ วลำในกำรเข้
ำ ถึ งน
Facebook
โมงต่อวัน) กำรเล่
มำกที
่สุดจำแนกตำมช่
วงวั51
นทนำที
ำงำน/วั
นหนังสือและช่
ด พบว่ำ
เกมออนไลน์
(1 ชั่ ว โมง
ต่ อวันนเรี)ยและกำรอ่
ำ นหนัวงวัง สืนอหยุ
/บทควำม
ผูออนไลน์
้ใช้อินเทอร์
ต จะใช้
วลำทต่อำกิวันจกรรมดั
งทีบ่กล่ำวมำข้ำงต้นในช่วงวันหยุด
(1 ชัเน็่วโมง
31 เนำที
) ตำมลำดั
มำกกว่ำช่วงวัน ทำงำน ยกเว้นกำรพูดคุย/โทรศัพท์ผ่ำนอินเทอร์เน็ตที่ ผู้ใช้
เมื่ อ พิ จ ำรณำกิ จ กรรมที่ ผู้ ใ ช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต ใช้ เ วลำในกำรเข้ ำ ถึ งง
อินเทอร์เน็ตจะใช้เวลำทำกิจกรรมดังกล่ำวในช่วงวันทำงำน/วันเรียนหนังสือ
มำกที่สุดจำแนกตำมช่วงวันทำงำน/วันเรียนหนังสือและช่วงวันหยุด พบว่ำ
มำกกว่ำช่วงวันหยุด
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต จะใช้เวลำทำกิจกรรมดังที่กล่ำวมำข้ำงต้นในช่วงวันหยุด
งวันทยกเว้
ำงำน/วั
นเรียดนหนั
งสือ ผูพ้ใท์ช้ผอ่ำินนอิ
เทอร์
เน็ต จะใช้
มำกกว่ำช่โดยในช่
วงวัน ทวำงำน
นกำรพู
คุย/โทรศั
นเทอร์
เน็ตทีเ่ ผวลำ
ู้ใช้
ในกำรเล่
่ อสั งเคมออนไลน์
เช่ นงFacebook,
Instagram
อินเทอร์เน็นตสืจะใช้
วลำทำกิจกรรมดั
กล่ำวในช่วงวัTwitter,
นทำงำน/วั
นเรียนหนัมำก
งสือ
เป็
น
อั
น
ดั
บ
ที
่
1
โดยมี
จ
ำนวนชั
่
ว
โมงกำรใช้
ง
ำนอิ
น
เทอร์
เ
น็
ต
โดยเฉลี
่
ย
อยู
่ที่ 3
มำกกว่ำช่วงวันหยุด
ชั่วโมง 23 นำทีต่อวัน รองลงมำเป็นกำรดูโทรทัศน์ ดูคลิปวิดีโอ ดูภำพยนตร์
โดยในช่วงวันทำงำน/วันเรียนหนังสือ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต จะใช้เวลำ
ฟั ง เพลงออนไลน์ (2 ชั่ ว โมง 22 นำที ต่ อ วั น ) กำรพู ด คุ ย /โทรศั พ ท์ ผ่ ำ น
ในกำรเล่ น สื่ อสั ง คมออนไลน์ เช่ น Facebook, Twitter, Instagram มำก
อินเทอร์เน็ต (2 ชั่วโมง 1 นำทีต่อวัน ) กำรเล่นเกมออนไลน์ (1 ชั่วโมง 44
เป็นอันดับที่ 1 โดยมีจำนวนชั่วโมงกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 3
นำทีต่อวัน) และกำรอ่ำนหนังสือ/บทควำมทำงออนไลน์ (1 ชั่วโมง 28 นำที
ชั่วโมง 23 นำทีต่อวัน รองลงมำเป็นกำรดูโทรทัศน์ ดูคลิปวิดีโอ ดูภำพยนตร์
ต่อวัน) ตำมลำดับ
ฟั ง เพลงออนไลน์ (2 ชั่ ว โมง 22 นำที ต่ อ วั น ) กำรพู ด คุ ย /โทรศั พ ท์ ผ่ ำ น
่ ว งวั1น หยุ
เทอร์เนน็เกมออนไลน์
ต จะใช้ เวลำในกำรเล่
อินเทอร์เในขณะที
น็ต (2 ชั่ว่ ชโมง
นำทีดตผู่อ้ ใช้วันอิน) กำรเล่
(1 ชั่วโมงน สื44่ อ
สังคมออนไลน์
เช่น Facebook,
Twitter, Instagram มำกเป็
นอัน28ดับนำที
ที่ 1
นหนังงสืสืออ/บทควำมทำงออนไลน์
นำที
ต่อวัน) และกำรอ่
ำนหนั
(1 ชั่วโมง
โดยมี
งำนอินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 3 ชั่วโมง 47 นำที
ต่อวันจ) ำนวนชั
ตำมลำดั่วโมงกำรใช้
บ
17

ในขณะที่ ช่ ว งวั น หยุ ด ผู้ ใช้ อิน เทอร์เน็ ต จะใช้ เวลำในกำรเล่ น สื่ อ

กทม.แชมป์ ใ ช้ Facebook ปี 2018, Ahead Asia, เผยแพร่ วั น ที่ 23 เมษำยน 2561,
สังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter, Instagram มำกเป็นอันดับที่ 1
https://ahead.asia/2018/04/23/%E0%B8%B4bangkok-most-fb-user-city-2018/

โดยมีจำนวนชั่วโมงกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 3 ชั่วโมง 47 นำที
17 กทม.แชมป์ ใ ช้
17
กทม.แชมป์ ใ ช้

Facebook ปีปี 2018,
2018, Ahead
Ahead Asia,
Asia, เผยแพร่
เผยแพร่ววั นั นทีที่ ่ 23
23 เมษำยน
เมษำยน 2561,
2561,
Facebook
https://ahead.asia/2018/04/23/%E0%B8%B4bangkok-most-fb-user-city-2018/
https://ahead.asia/2018/04/23/%E0%B8%B4bangkok-most-fb-user-city-2018/
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ฟั ง เพลงออนไลน์ (2 ชั่ ว โมง 22 นำที ต่ อ วั น ) กำรพู ด คุ ย /โทรศั พ ท์ ผ่ ำ น
อินเทอร์เน็ต (2 ชั่วโมง 1 นำทีต่อวัน ) กำรเล่นเกมออนไลน์ (1 ชั่วโมง 44
รายงานผลการสำ�รวจพฤติ
เน็ตในประเทศไทย ปี 2561 (1 ชั่วโมง 28 นำที
ต่อวัน) และกำรอ่กำรรมผู
นหนั้ใช้งอสืินเทอร์
อ/บทควำมทำงออนไลน์
48 นำที
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ต่อวัน) ตำมลำดับ
ในขณะที่ ช่ ว งวั น หยุ ด ผู้ ใช้ อิน เทอร์เน็ ต จะใช้ เวลำในกำรเล่ น สื่ อ
สังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter, Instagram มำกเป็นอันดับที่ 1
่วโมงกำรใช้
งำนอิ
นเทอร์
ี่ 3 ชั่วโมง ฟั47ง เพลง
นำที
ต่โดยมี
อ วั นจำนวนชั
รองลงมำเป็
น กำรดู
โ ทรทั
ศ น์ เดูน็คตลิโดยเฉลี
ป วิ ดี โ อ่ยอยู
ดู ภ่ทำพยนตร์
ต่ อ วั น รองลงมำเป็
กำรดูต่อโ ทรทั
น์ ดู คนลิเกมออนไลน์
ป วิ ดี โ อ ดู ภ ำพยนตร์
ออนไลน์
(3 ชั่วโมง 9นนำที
วัน ) ศกำรเล่
(2 ชั่วโมง ฟั10ง เพลง
นำที
17 กทม.แชมป์ ใ ช้ Facebook ปี 2018, Ahead Asia, เผยแพร่ วั น ที่ 23 เมษำยน 2561,
ออนไลน์
(3
ชั
่
ว
โมง
9
นำที
ต
่
อ
วั
น
)
กำรเล่
น
เกมออนไลน์
(2
ชั
่
ว
โมง
10
ต่https://ahead.asia/2018/04/23/%E0%B8%B4bangkok-most-fb-user-city-2018/
อวัน) กำรพูดคุย/โทรศัพท์ผ่ำนอินเทอร์เน็ต (1 ชั่วโมง 59 นำทีต่อวัน) นำที
และ
ต่กำรอ่
อวันำ)นหนั
กำรพูงสืดอคุ/บทควำมทำงออนไลน์
ย/โทรศัพท์ผ่ำนอินเทอร์(1เน็ชัต่วโมง
(1 ชั38
่วโมงนำที
59ตนำที
ต
อ
่
วั
น
)
และบ
่อวัน) ตำมลำดั
กำรอ่ำนหนังสือ/บทควำมทำงออนไลน์ (1 ชั่วโมง 38 นำทีต่อวัน) ตำมลำดับ
สถานที่ใช้งานอินเทอร์เน็ต
สถานที
านอิ
นเทอร์
สถานที่ใช้่ใช้งงานอิ
นเทอร์
เน็ตเน็ต
จำกพฤติกรรมกำรเปลี่ยนผ่ำนไปสู่ชีวิตดิจิทัล นอกจำกจะเห็นได้
จำกพฤติกงรรมกำรเปลี
่ชีวิต้นดิจแล้ิทัลว นอกจำกจะเห็
นได้
จำกปริมำณกำรใช้
ำนอิน เทอร์่เยน็นผ่
ตทีำ่ เนไปสู
พิ่ม มำกขึ
ในอีกมุมหนึ่ ง ของ
จำกปริ่ทมำณกำรใช้
งำนอิ
่ม มำกขึ
้น แล้
ว ในอี
มุมหนึงกล่
่ ง ของ
สถำนที
ี่ผู้ใช้อินเทอร์
เน็ตนนิเทอร์
ยมใช้เงน็ำนตทีก็่ เจพิะช่
วยสะท้
อนให้
เห็นกภำพดั
ำว
สถำนที
่
ท
่
ี
ผ
้
ู
ใ
ช้
อ
ิ
น
เทอร์
เ
น็
ต
นิ
ย
มใช้
ง
ำน
ก็
จ
ะช่
ว
ยสะท้
อ
นให้
เ
ห็
น
ภำพดั
ง
กล่
ำว
ได้ด้วยเช่นกัน
ได้ด้วยเช่นกัน
ภำพ 5 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต จำแนกตำมสถำนที่ที่ใช้อนิ เทอร์เน็ต
อเยละของผู
้ใช้อินเทอร์เน็ต ่ที่ใช้อน
ภำพ 5 ร้อยละของผู้ใภาพ
ช้อิน5เทอร์
น็ต –จำแนกตำมสถำนที
ิ เทอร์เน็ต
ปีร้2560
2561
จำ�แนกตามสถานที
ี่ใช้อินเทอร์
เน็ต ปี 2560 – 2561
ปี ่ท2560
– 2561

บาน/ที่พักอาศัย

ที่ทำงาน

ระหวางเดินทาง

ที่สาธารณะ

สถานศึกษา

อินเทอรเน็ตคาเฟ

คำถำมจำกแบบสำรวจข้อ 12 ในรอบสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ ท่ำนใช้อินเทอร์เน็ตที่ใดเป็นส่วนใหญ่
คำถำมจำกแบบส
(เลื
อกตอบได้ไม่เกินำรวจข้
3 ข้ออ) 12 ในรอบสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ ท่ำนใช้อินเทอร์เน็ตที่ใดเป็นส่วนใหญ่
(เลือกตอบได้ไม่เกิน 3 ข้อ)

จำกผลกำรสำรวจ ดังแสดงในภำพ 5 จะเห็นได้ว่ำ ในรอบสัปดำห์
จำกผลกำรส
ดังแสดงในภำพ
5 จะเห็
ว่ำ ในรอบสั
ปดำห์
ที่ผ่ำนมำ สถำนที
่ที่ผู้ใช้ำรวจ
อิ นเทอร์
เน็ตโดยส่วนใหญ่
ใช้นอินได้เทอร์
เน็ตมำกเป็
น
ทีอัน่ผดั่ำบนมำ
สถำนที
่
ท
่
ี
ผ
้
ู
ใ
ช้
อ
ิ
น
เทอร์
เ
น็
ต
โดยส่
ว
นใหญ่
ใ
ช้
อ
ิ
น
เทอร์
เ
น็
ต
มำกเป็
ที่ 1 ได้แก่ บ้ำน/ที่พักอำศัย โดยมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เลือกตอบข้อนีน้
่ 1 ได้91.5
แก่ บ้รองลงมำ
ำน/ที่พักนิอำศั
ย อโดยมี
ผู้ใช้เน็อตินในที
เทอร์่ทำงำน
เน็ต เลืคิดอเป็
กตอบข้
อนี้
สูอังนถึดังบร้อทียละ
ยมใช้
ินเทอร์
นร้อยละ
สูงถึงร้อยละ 91.5 รองลงมำ นิยมใช้อินเทอร์เน็ตในที่ทำงำน คิดเป็นร้อยละ

สำ�นักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
Electronic Transactions Development Agency (Public Organization)

52.2 ใช้อินเทอร์เน็ต ในระหว่ำงกำรเดินทำง เช่น บนรถไฟฟ้ำ รถเมล์ รถ
แท็กซี่ เรือ คิดเป็นร้อยละ 33.5 ใช้อินเทอร์เน็ตในสถำนที่สำธำรณะต่ำง ๆ
เช่น โรงแรม ร้ำนอำหำร ร้ำนกำแฟ ห้ำงสรรพสินค้ำ และใช้อินเทอร์เน็ตใน
สถำนศึกษำ มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 21.0 และ 20.7 ตำมลำดับ
เมื่อเปรียบเทียบผลกำรสำรวจของปี 2561 กับปีที่ผ่ำนมำ จะเห็น
ได้อย่ำงชัดเจนว่ำ ปัจจุบันนี้คนไทยนิยมใช้อินเทอร์เน็ตนอกสถำนที่มำกกว่ำ
ปีที่ผ่ำนมำ ซึ่งสะท้อนผ่ำนจำนวนชั่วโมงกำรใช้อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มมำกขึ้น ดัง
จะเห็นได้จำกกำรใช้อินเทอร์เน็ตในระหว่ำงเดินทำง ปี 2560 มีผู้ใช้งำน คิด
เป็น ร้อยละ 24.1 ในปี 2561 มีผู้ใช้งำนเพิ่มมำกขึ้น คิดเป็นร้อยละ 33.5
ส่วนกำรใช้งำนในสถำนที่สำธำรณะ ปี 2560 มีผู้ใช้งำน คิดเป็นร้อยละ 18.8
ในปี 2561 มีผู้ใช้งำนเพิ่มมำกขึ้น คิดเป็นร้อยละ 21.0
กรรมการใช้
งานผ่
นเทอร์
กิกิจจกรรมการใช้
งานผ่
านอิานนอิ
เทอร์
เน็ต เน็ต

กำรสำรวจกิจกรรมกำรใช้งำนผ่ำนอินเทอร์เน็ตเพื่ อติดตำมดู ว่ ำ
ในปีนี้มีกิจกรรมใดที่คนส่วนใหญ่นิยมทำผ่ำนทำงออนไลน์ ซึ่งผลจำกกำร
สำรวจพบว่ำ 5 อันดับยอดนิยมของกิจกรรมกำรใช้งำนผ่ำนอินเทอร์เน็ต
ในปีนี้เหมือนกันกับปีที่ผ่ำนมำ กล่ำวคือ กำรใช้สื่อสังคมออนไลน์ กำรรับ-ส่ง
อีเมล กำรค้นหำข้อมูล กำรดูโทรทัศน์ /ดูคลิปวิดีโอ/ฟังเพลง และกำรซื้ อ
สินค้ำ/บริกำรทำงออนไลน์ ยังคงเป็นกิจกรรมที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้งำนผ่ำน
ทำงออนไลน์
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ภาพ 6 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
เปรียบเทียบตามกิจกรรมการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต

Social Media

93.6%

ซื้อสินคา
และบริการ

51.3%

ดูโทรทัศน
/ฟงเพลง

รับ-สง
อีเมล

คนหาขอมูล

70.8%

60.7%

สงขอความ

ทำธุรกรรม
ทางการเงิน

อานหนังสือ
ทางออนไลน

49.2%

48.3%

74.2%

50.6%

ดาวนโหลดซอฟตแวร
/เพลง/ละคร/เกม

เลนเกม
ออนไลน

ใชแอป
ถายทอดสด

เรียนออนไลน

43.2%

41.0%

31.6%

28.5%

ภำพ 6 ร้อยละของผู
้ใช้อินเทอร์เน็ตจองโรงแรม
เปรียบเทียบตำม จอง/ซื้อตั๋ว
จอง/ซื้อตั๋ว
/ที่พัก เน็ต
โดยสารออนไลน
/การแสดง
กิชมภาพยนตร
จกรรมกำรใช้
งำนผ่ำนอินเทอร์

ขายสินคา
และบริการ

24.5%

21.7%

20.7%

ดูขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับหุน

เสียภาษี
ออนไลน

หางาน
/สมัครงานออนไลน

15.1%

14.1%

13.9%

บริการ
สั่งอาหาร

11.4%

19.3%

บริการ
เรียกแท็กซี่

12.1%

บริการ
รับ-สงเอกสาร

7.2%

คำถำมจำกแบบสำรวจข้อ 13 ในรอบ 3 เดือนที่ผ่ำนมำ ท่ำนทำกิจกรรมใดต่อไปนี้ผ่ำนทำง
อินเทอร์เน็ตบ้ำง (กรุณำตอบทุกกิจกรรมที่ทำ)

จำกผลกำรสำรวจกิจกรรมกำรใช้งำนผ่ำนอินเทอร์เน็ตยอดนิยม

สำ�นักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
Electronic
Transactions
Agency
(Public
Organization)
คำถำมจำกแบบสำรวจข้อ 13 ในรอบ 3 เดือนทีDevelopment
่ผ่ำนมำ ท่ำนทำกิ
จกรรมใดต่
อไปนี
้ผ่ำนทำง

อินเทอร์เน็ตบ้ำง (กรุณำตอบทุกกิจกรรมที่ทำ)

จำกผลกำรสำรวจกิจกรรมกำรใช้งำนผ่ำนอินเทอร์เน็ตยอดนิยม
10 อันดับแรก เป็นกิจกรรมที่มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเลือกว่ำทำกิจกรรมเหล่ำนี้
มำกกว่ำร้อยละ 40 แทบทั้งสิ้น ดังแสดงในภำพ 6 พบว่ำ กำรใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ เช่ น Facebook, Twitter, Instagram มี ผู้ ใ ช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต ตอบ
ข้อนี้มำกที่สุด (ร้อยละ 93.6) รองลงมำเป็นกำรรับ-ส่งอีเมล (ร้อยละ 74.2)
กำรค้นหำข้อมูล (ร้อยละ 70.8) กำรดูโทรทัศน์ ดูคลิปวิดีโอ ฟังเพลงทำง
ออนไลน์ (ร้อยละ 60.7) และกำรซื้อสินค้ำ/บริกำรทำงออนไลน์ (ร้อยละ
51.3) ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ำยินดีว่ำกำรซื้อสินค้ำ/บริกำรทำงออนไลน์ติดอันดับ 1
ใน 5 ของกิจกรรมกำรใช้งำนผ่ำนอินเทอร์เน็ตยอดนิยมเป็นปีที่ 2 แล้ว ด้วย
สัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้น โดยในปี 2560 มีผู้ตอบว่ำซื้อสินค้ำ/บริกำรทำงออนไลน์
คิดเป็นร้อยละ 50.8 และในปี 2561 มีผู้ตอบข้อนี้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 51.3
ส่ ว นอี ก 5 อั น ดั บ ถั ด มำ ได้ แ ก่ กำรส่ ง ข้ อ ควำมทำงออนไลน์
(ร้อยละ 50.6) กำรทำธุรกรรมทำงกำรเงิน เช่น Internet Banking, Mobile
Banking (ร้อยละ 49.2) กำรอ่ำนหนังสือทำงออนไลน์ (ร้อยละ 48.3) กำร
ดำวน์โหลดซอฟต์แวร์ /เพลง/ละคร/เกม (ร้อยละ 43.2) และกำรเล่นเกม
ออนไลน์ (ร้อยละ 41.0)
ภำพ 7 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เปรียบเทียบตำมกิจกรรมกำรใช้งำน
ผ่ำนอินเทอร์เน็ตที่มีกำรเปลี่ยนแปลงมำกทีส่ ุด 5 อันดับแรก
ปี 2560 – 2561

คำถำมจำกแบบสำรวจข้อ 13 ในรอบ 3 เดือนที่ผ่ำนมำ ท่ำนทำกิจกรรมใดต่อไปนี้ผ่ำนทำง
อินเทอร์เน็ตบ้ำง (กรุณำตอบทุกกิจกรรมที่ทำ)

เมื่อพิจำรณำสัดส่วนของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เลือกทำกิจกรรมต่ำง ๆ
ผ่ำนทำงออนไลน์เปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ เพื่อดูว่ำ มีกิจกรรมใดที่มี กำร
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(ร้อยละ 50.6) กำรทำธุรกรรมทำงกำรเงิน เช่น Internet Banking, Mobile
Banking
(ร้อยละ 49.2) กำรอ่ำนหนังสือทำงออนไลน์ (ร้อยละ 48.3) กำร
รายงานผลการสำ�รวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2561
52 ดำวน์
โหลดซอฟต์
วร์ /Profile
เพลง/ละคร/เกม
(ร้อยละ 43.2) และกำรเล่นเกม
Thailand
Internet แ
User
2018
ออนไลน์ (ร้อยละ 41.0)
ร้อยละของผู
ินเทอร์
เปรียบเที
ยบเทียยบตำมกิ
บตามกิจจกรรมกำรใช้
กรรมการใช้งงำน
าน
ภำพภาพ7 ร้7อยละของผู
้ใช้อ้ใช้ินอเทอร์
เน็เน็ตตเปรี
ผ่านอินผ่เทอร์
ที่มีกเารเปลี
่สุด 5 อันส่ ดัุดบแรก
ำนอิเน็นตเทอร์
น็ตที่ม่ยีกนแปลงมากที
ำรเปลี่ยนแปลงมำกที
5 อันปีดับ2560
แรก – 2561
ปี 2560 – 2561
อานหนังสือ
ทางออนไลน

ขายสินคา
และบริการ

จองโรงแรม
/ที่พัก

บริการ
เรียกแท็กซี่

จอง/ซื้อตั๋ว
ชมภาพยนตร
/การแสดง

ป 2561

48.3%

24.5%

20.7%

12.6%

21.7%

ป 2560

30.8%

13.7%

11.0%

4.8%

14.6%

คำถำมจำกแบบสำรวจข้อ 13 ในรอบ 3 เดือนที่ผ่ำนมำ ท่ำนทำกิจกรรมใดต่อไปนี้ผ่ำนทำง
อินเทอร์เน็ตบ้ำง (กรุณำตอบทุกกิจกรรมที่ทำ)

เมื่อพิจำรณำสัดส่วนของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เลือกทำกิจกรรมต่ำง ๆ
ผ่ำนทำงออนไลน์เปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ เพื่อดูว่ำ มีกิจกรรมใดที่มี กำร
เปลี่ยนแปลงเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัดในปีนี้บ้ำง
จำกผลกำรสำรวจ ดังแสดงในภำพ 7 พบว่ำ กิจกรรมกำรใช้งำน
ผ่ำนอินเทอร์เน็ตที่มีกำรเปลี่ยนแปลงมำกที่สุด 5 อันดับแรก โดยอันดับที่ 1
ได้แก่ กำรอ่ำนหนังสือทำงออนไลน์ ปี 2561 มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเลือกตอบ
ข้อนี้ คิดเป็นร้อยละ 48.3 ในขณะที่ปี 2560 มีผู้ เลือกตอบข้อนี้เพียงร้อยละ
30.8 เท่ำนั้น

สำ�นักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
Electronic Transactions Development Agency (Public Organization)

อั น ดั บ ที่ 2 ได้ แก่ กำรขำยสิน ค้ำและบริกำร มี ผู้ ใช้ อิน เทอร์เน็ต
เลือกตอบข้อนี้ คิดเป็นร้อยละ 24.5 ในขณะที่ปี 2560 มีผู้เลือกตอบข้อนี้
เพียงร้อยละ 13.7
อั น ดั บ ที่ 3 ได้ แ ก่ กำรจองโรงแรม/ที่ พั ก มี ผู้ ใ ช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต
เลือกตอบข้อนี้ คิดเป็นร้อยละ 20.7 ในขณะที่ปี 2560 มีผู้เลือกตอบข้อนี้
เพียงร้อยละ 11.0
อั น ดั บ ที่ 4 ได้ แ ก่ บริ ก ำรเรี ย กรถแท็ ก ซี่ มี ผู้ ใ ช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต
เลือกตอบข้อนี้ คิดเป็นร้อยละ 12.6 ในขณะที่ปี 2560 มีผู้เลือกตอบข้อนี้
เพียงร้อยละ 4.8
อันดับที่ 5 ได้แก่ กำรจอง/ซื้อตั๋วชมภำพยนตร์ /กำรแสดง มีผู้ใช้
อิ น เทอร์ เ น็ ต เลื อ กตอบข้ อ นี้ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 21.7 ในขณะที่ ปี 2560 มี
ผู้เลือกตอบข้อนี้เพียงร้อยละ 14.6
การเปลี
านไปสู
ัล (Digital
Transformation)
การเปลี่ย่ยนผ่นผ่
านไปสู
่ชีว่ชิตีวดิิตจิทดิัลจิท(Digital
Transformation)

กำรส ำรวจพฤติ ก รรมกำรใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต ในปี นี้ ยั ง คงตำมติ ด
พฤติกรรมกำรใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ในแง่มุมต่ำง ๆ เช่น
กำรส่งข้อควำมข้อควำมผ่ำนทำงโทรศัพท์ มือถือ (SMS: Short Message
Service) กำรจองโรงแรม/ที่พัก กำรจอง/ซื้อตั๋วโดยสำร กำรชำระค่ำสินค้ำ
และบริกำร กำรอ่ำนหนังสือ กำรดูโทรทัศน์ ดูคลิปวิดีโอ ดูถ่ำยทอดสด ฟัง
เพลง กำรรับ -ส่งเอกสำร บริกำรเรียกรถแท็กซี่ บริกำรโทรศัพท์สั่งอำหำร
กำรพูดคุย/โทรศัพท์ และกำรซื้อสินค้ำและบริกำร เปรียบเทียบกับกำรทำ
กิจกรรมต่ำง ๆ ดังกล่ำวข้ำงต้นผ่ำนทำงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ว่ำมีกำร
เปลี่ยนผ่ำนไปสู่ชีวิตดิจิทัลมำกน้อยแค่ไหน
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94.5%

5.5%

10.8%

89.2%

จองโรงแรม
/ที่พัก

13.0%

87.0%

จอง/ซื้อตั๋ว

17.2%

82.8%

ชำระคาสินคา
และบริการ

21.5%

78.5%

อานหนังสือพิมพ
/ขาว/บทความ

23.8%

76.2%

23.9%

76.1%

บริการ
ดูโทรทัศน
รับ-สงเอกสาร
/ดูถายทอดสด
/ดูภาพยนตร/ฟงวิทยุ

26.7%

73.3%

บริการ
แท็กซี่

30.9%

69.1%

บริการ
สั่งอาหาร

31.6%

68.4%

พูดคุย
/โทรศัพท

50.4%

49.6%

ซื้อสินคา
และบริการ

คำถำมจำกแบบสำรวจข้อ 14 ในรอบ 3 เดือนที่ผ่ำนมำท่ำนใช้ Social Media/Online Community ดังต่อไปนี้มำกน้อยเพียงใด

ภำพ 10

คำถำมจำกแบบสำรวจข้อ 13 ในรอบ 3 เดือนที่ผ่ำนมำ ท่ำนทำกิจกรรมใดต่อไปนี้ผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ตบ้ำง (กรุณำตอบทุกกิจกรรมที่ทำ)
หมำยเหตุ: ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต อำจจะทำกิจกรรมต่ำง ๆ ไม่ครบทุกกิจกรรมดังนั้นในกำรประมวลผลจึงเป็นกำรคำนวณร้อยละของแต่ละกิจกรรม

ภำพ 8

คำถำมจำกแบบสำรวจข้อ 9, 10 ในรอบสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ ช่วงวันทำงำน/วันเรียนหนังสือ และช่วงวันหยุด ท่ำนใช้เวลำทำกิจกรรมต่ำง ๆ เหล่ำนี้ โดย
เฉลี่ยวันละเท่ำไหร่ (ไม่นับรวม กำรเปิดอินเทอร์เน็ตทิ้งไว้โดยไม่มีกำรใช้งำน)

Ofﬂine

ภำพ 4

Online

สงขอความ

ภาพ 8 ร้อยละของการทำ�กิจกรรมต่าง ๆ
เปรียบเทียบระหว่างวิธีการออนไลน์กับออฟไลน์
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คำถำมจำกแบบสำรวจข้อ 13 ในรอบ 3 เดืสำ�นั
อนที
่ผ่ำนมำ
ท่รำกรรมทางอิ
นทำกิจกรรมใดต่
้ผ่ำกนทำง
กงานพั
ฒนาธุ
เล็กทรอนิอกไปนี
ส์ (องค์
ารมหาชน)
อินเทอร์เน็ตบ้ำง (กรุณElectronic
ำตอบทุกกิจTransactions
กรรมที่ทำ) Development Agency (Public Organization)
หมำยเหตุ : ผู้ ใ ช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต อำจจะท ำกิจ กรรมต่ ำ ง ๆ ไม่ ค รบทุ ก กิ จ กรรมดั ง นั้ น ในกำร
ประมวลผลจึงเป็นกำรคำนวณร้อยละของแต่ละกิจกรรม

ปัจจุบันคนไทยเปลี่ยนผ่ำนกำรทำกิจกรรมต่ำง ๆ ไปสู่ออนไลน์
มำกขึ้น เช่น กำรส่งข้อควำม กำรจองโรงแรม กำรซื้อตั๋ว โดยสำร กำรชำระ
ค่ ำ สิ น ค้ ำ และบริ ก ำร กำรอ่ ำ นหนั ง สื อ กำรดู โ ทรทั ศ น์ / ดู ค ลิ ป วิ ดี โ อ/
ดูภำพยนตร์/ฟังเพลง บริกำรส่งเอกสำร บริกำรเรียกแท็กซี่ บริกำรสั่งอำหำร
จำกผลกำรสำรวจ พบว่ำ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตตอบว่ำทำกิจกรรมเหล่ำนี้ผ่ำนทำง
ออนไลน์มำกกว่ำแบบดั้งเดิมแทบทั้งสิ้น
ดั ง จะเห็ น ได้ จ ำกภำพ 8 พบว่ ำ ในรอบ 3 เดื อ นที่ ผ่ ำ นมำ ผู้ ใ ช้
อินเทอร์เน็ตทำกิจกรรมต่ำง ๆ ทุกกิจกรรมผ่ำนทำงออนไลน์มำกกว่ำวิธีกำร
แบบดั้ ง เดิ ม โดยมี สั ด ส่ ว นของกำรท ำกิ จ กรรมแต่ ล ะกิ จ กรรมผ่ ำ นทำง
ออนไลน์ ม ำกกว่ ำ ร้ อ ยละ 68 ยกเว้ น กำรซื้ อ สิ น ค้ ำ และบริ ก ำรที่ ผู้ ใ ช้
อิ น เทอร์เน็ ต โดยส่ว นใหญ่ ยั งนิย มซื้อสิ นค้ำ และบริกำรผ่ำนทำงออฟไลน์
มำกกว่ำกำรซื้อผ่ำนทำงออนไลน์ ด้วยสัดส่วนที่แตกต่ำงกันเพียงเล็ กน้ อย
กล่ำวคือ มีผู้ตอบว่ำซื้อสินค้ำ และบริกำรผ่ำนทำงออฟไลน์ คิดเป็นร้อยละ
50.4 และซื้อผ่ำนช่องทำงออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 49.6
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ส่วนกิจกรรมที่มีกำรเปลี่ยนผ่ำนไปสู่ชีวิตดิจิทัลมำกที่สุด 5 อันดับ
แรก ได้แก่ กำรส่งข้อควำม มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตตอบว่ำ ใช้วิธีกำรส่งข้อควำม
ผ่ำนแชทออนไลน์ เช่น Line, Facebook Messenger มำกเป็นอันดับที่ 1
คิดเป็น ร้อยละ 94.5 และมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ ตอบว่ำ ยังส่งข้อควำมแบบ
ดั้งเดิม เช่น กำรส่งผ่ำน SMS เพียงร้อยละ 5.5 เท่ำนั้น
อั น ดั บ ที่ 2 กำรจองโรงแรม/ที่พั ก มี ผู้ ใช้ อิน เทอร์เน็ ต ตอบว่ำ ใช้
วิ ธี ก ำรจองโรงแรม/ที่ พั ก ผ่ ำ นทำงเว็ บ ไซต์ ห รื อ แอปพลิ เ คชั น คิ ด เป็ น
ร้อยละ 89.2 และมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ตอบว่ำจองโรงแรม/ที่พักผ่ำนตัวแทน
คิดเป็นร้อยละ 10.8
อันดับที่ 3 ได้แก่ กำรจอง/ซื้อตั๋วโดยสำร มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตตอบว่ำ
จอง/ซื้อตั๋วโดยสำรผ่ำนทำงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน คิดเป็นร้อยละ 87.0
และมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ตอบว่ำจอง/ซื้อตั๋วโดยสำรผ่ำนตัวแทน ตู้ขำยตั๋ว
คิดเป็นร้อยละ 13.0
อันดับที่ 4 กำรชำระค่ำสินค้ำและบริกำร มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตตอบว่ำ
ช ำระค่ ำ สิ น ค้ ำ และบริ ก ำรผ่ ำ นทำงออนไลน์ เช่ น e-Wallet, Internet
Banking, Mobile Banking คิด เป็ น ร้อยละ 82.8 และมี ผู้ ใช้ อิน เทอร์เน็ ต
ตอบว่ำ ชำระค่ำสินค้ำและบริกำรผ่ำนระบบออฟไลน์ เช่น จ่ำยบิลผ่ำนตู้
ATM จ่ำยผ่ำนเคำน์เตอร์ธนำคำร คิดเป็นร้อยละ 17.2
อันดับที่ 5 กำรอ่ำนหนังสือพิมพ์/ข่ำว/บทควำม มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
ตอบว่ ำ อ่ ำ นหนั ง สื อพิ ม พ์ / ข่ำ ว/บทควำมผ่ ำ นทำงออนไลน์ หรือ e-Book
คิดเป็นร้อยละ 78.5 และมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตตอบว่ำ อ่ำนหนังสือพิมพ์/ข่ำว/
บทควำมที่พิมพ์ด้วยกระดำษ คิดเป็นร้อยละ 21.5

สำ�นักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
Electronic Transactions Development Agency (Public Organization)

การใช้ ง านสื่ อ สั ง คมออนไลน์ (Social Media) และชุ ม ชนออนไลน์
(Online
Community)
่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
การใช้งานสื
และชุมชนออนไลน์ (Online Community)

ภำพ 9 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เปรียบเทียบตำมประเภทของ
สื่อสังคมออนไลน์
ภาพ 9 ร้อยละของผู
้ใช้อินเทอร์/เน็ชุตมชนออนไลน์
เปรียบเทียบตามประเภทของ
สื่อสังคมออนไลน์/ชุมชนออนไลน์

98.8%

67.2%

98.6%

64.2%

96.0%

88.4%

43.0%

10.6%

ค ำถำมจำกแบบส ำรวจข้ อ 14 ในรอบ 3 เดื อ นที่ ผ่ ำ นมำท่ ำ นใช้ Social Media/Online
Community ดังต่อไปนี้มำกน้อยเพียงใด

จำกผลกำรสำรวจ ดังแสดงในภำพ 9 พบว่ำ YouTube, Line และ
Facebook ยังคงเป็นสื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยมที่ครองใจคนไทยในยุคนี้
และมีผู้ใช้งำนมำกเป็น 3 อันดับแรก โดยมีสัดส่วนผู้ตอบที่ใกล้เคียงกัน ดังนี้
อันดับที่ 1 YouTube มีผู้ตอบคิดเป็นร้อยละ 98.8 อันดับที่ 2 Line (ร้อยละ
98.6) และอั น ดั บ ที่ 3 Facebook (ร้อยละ 96.0) ถัด มำเป็ น Facebook
Messenger (ร้ อ ยละ 88.4) Instagram (ร้ อ ยละ 67.2) Pantip ซึ่ ง เป็ น
ชุมชนออนไลน์ หนึ่งเดียวของไทย (ร้อยละ 64.2) Twitter (ร้อยละ 43.0)
และ WhatsApp (ร้อยละ 10.6) ตำมลำดับ
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97.3%

99.5%

Gen X
99.6%

Gen Y

99.8%

Gen Z

คำถำมจำกแบบสำรวจข้อ 14 ในรอบ 3 เดือนที่ผ่ำนมำท่ำนใช้ Social Media/Online Community ดังต่อไปนี้มำกน้อยเพียงใด

ภำพ 10

67.0%
83.5%
94.3%
88.1%
อันดับ 4
คำถำมจำกแบบสำรวจข้อ 13 ในรอบ 3 เดือนที่ผ่ำนมำ ท่ำนทำกิจกรรมใดต่อไปนี้ผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ตบ้ำง (กรุณำตอบทุกกิจกรรมที่ทำ)
51.5%
60.6%
76.0%
อันดับ
หมำยเหตุ
: ผู้ใ5ช้อินเทอร์เน็ต อำจจะท
ำกิจกรรมต่ำง ๆ ไม่ครบทุ
กกิจกรรมดังนั้นในกำรประมวลผลจึ
งเป็นกำรคำนวณร้อ84.3%
ยละของแต่ละกิจกรรม

ภำพ 8

97.5%
99.4%
คำถำมจำกแบบส
ในรอบสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ ช่วงวั
นทำงำน/วันเรียนหนังสือ และช่
วงวันหยุด ท่ำนใช้เวลำท96.7%
ำกิจกรรมต่ำง ๆ เหล่ำนี้ โดย
อันดับ 2 ำรวจข้อ 9, 1094.2%
เฉลี่ยวันละเท่ำไหร่ (ไม่นับรวม กำรเปิดอินเทอร์เน็ตทิ้งไว้โดยไม่มีกำรใช้งำน)
92.2%
96.8%
98.5%
91.0%
อันดับ 3

ภำพ
อัน4ดับ 1

Baby
Boomer

ภาพ 10 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต รายเจนเนอเรชั่น เปรียบเทียบ
ตามประเภทของสื่อสังคมออนไลน์/ชุมชนออนไลน์
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สำ�นักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
Electronic Transactions Development Agency (Public Organization)

ค ำถำมจำกแบบส ำรวจข้ อ 14 ในรอบ 3 เดื อ นที่ ผ่ ำ นมำท่ ำ นใช้ Social Media/Online
Community ดังต่อไปนี้มำกน้อยเพียงใด

จากผลการสารวจ ดังแสดงในภาพ 10 เมื่อพิจารณาการใช้งาน
สื่อสังคมออนไลน์/ชุมชนออนไลน์ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา รำยเจนเนอเรชั่น
จะเห็นได้ว่า สื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับควำมนิยมมำกที่สุด 5 อันดับแรกของ
กลุ่ม Gen Y และ Gen Z ได้แก่ YouTube เป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่ Gen Y
และ Gen Z นิยมใช้กันมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 99.6 และ 99.8 ตามลาดับ
อันดับที่ 2 คือ Line คิดเป็นร้อยละ 99.4 และ 96.7 ตามลาดับ อันดับที่ 3
คือ Facebook คิดเป็นร้อยละ 98.5 และ 91.0 ตามลาดับ อันดับ ที่ 4 คือ
Facebook Messenger คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 94.3 และ 88.1 ตามล าดั บ
และอันดับที่ 5 คือ Instagram คิดเป็นร้อยละ 76.0 และ 84.3 ตามลาดับ
ส่วนสื่อสังคมออนไลน์/ชุมชนออนไลน์ที่ได้รับควำมนิยมมำกที่สุด
5 อั น ดั บ แรกของกลุ่ ม Baby Boomer และ Gen X ได้ แ ก่ Line เป็ น
เป็นแอปพลิเคชันที่กลุ่ม Baby Boomer และ Gen X นิยมใช้งำนมากที่สุด
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 97.3 และ 99.5 ตามล าดั บ อั น ดั บ ที่ 2 คื อ YouTube
คิดเป็นร้อยละ 94.2 และ 97.5 ตามลาดับ ส่วนอันดับที่ 3 คือ Facebook
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 92.2 และ 96.8 ตามล าดั บ อั น ดั บ ที่ 4 คื อ Facebook
Messenger คิดเป็นร้อยละ 67.0 และ 83.5 ตามลาดับ และอันดับที่ 5 คือ
Pantip คิดเป็นร้อยละ 51.5 และ 60.6 ตามลาดับ
ดั ง นั้ น นั กกำรตลำดหรือผู้ ประกอบธุรกิจ ที่ต้ องกำรเพิ่ ม ช่องทำง
กำรสื่อสำรกับลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำยผ่ำนเครือข่ำยสังคมออนไลน์ ควรจะต้อง
รู้ ว่ ำ กลุ่ ม เป้ ำ หมำยของตน นิ ย มใช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ป ระเภทใดใน
ชี วิ ต ประจ ำวั น เพื่ อ จะได้ เ ลื อ กใช้ ช่ อ งทำงกำรสื่ อ สำรได้ อ ย่ ำ งถู ก ต้ อ ง
เหมำะสม สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำย
ปัญหาจากการใช้อินเทอร์เน็ต
ด้วยปริมำณผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่องทุกปี อะไร
ที่ เ ป็ น ปั ญ หำกวนใจผู้ ใ ช้ ง ำนบ้ ำ ง ในหั ว ข้ อ นี้ จึ ง เป็ น กำรน ำเสนอปั ญ หำ
ต่ ำ ง ๆ ที่ ผู้ ใช้ อิน เทอร์เน็ต ประสบพบเจอ ทั้ ง ที่ เป็ นปัญ หำด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำนสำรสนเทศ เช่น ควำมล่ำช้ำในกำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต กำรเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต กำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตไม่ทั่ วถึง หรือปัญหำด้ำนสังคม เช่น
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ดั ง นั้ น นั กกำรตลำดหรือผู้ ประกอบธุรกิจ ที่ต้ องกำรเพิ่ ม ช่องทำง
กำรสื่อสำรกับลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำยผ่ำนเครือข่ำยสังคมออนไลน์ ควรจะต้อง
รูรายงานผลการสำ�รวจพฤติ
้ ว่ ำ กลุ่ ม เป้ ำ หมำยของตน
นิ ยเน็ตมใช้
สื่ อ สั ง คมออนไลน์
ป ระเภทใดใน
กรรมผู้ใช้อินเทอร์
ในประเทศไทย
ปี 2561
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ชี วิ ต ประจ ำวั น เพื่ อ จะได้ เ ลื อ กใช้ ช่ อ งทำงกำรสื่ อ สำรได้ อ ย่ ำ งถู ก ต้ อ ง
เหมำะสม สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำย
ปั
ญหาจากการใช้
หาจากการใช้
ินเทอร์
ปัญ
อินอเทอร์
เน็ตเน็ต

ด้วยปริมำณผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่องทุกปี อะไร
ที่ เ ป็ น ปั ญ หำกวนใจผู้ ใ ช้ ง ำนบ้ ำ ง ในหั ว ข้ อ นี้ จึ ง เป็ น กำรน ำเสนอปั ญ หำ
ต่ ำ ง ๆ ที่ ผู้ ใช้ อิน เทอร์เน็ต ประสบพบเจอ ทั้ ง ที่ เป็ นปัญ หำด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำนสำรสนเทศ เช่น ควำมล่ำช้ำในกำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต กำรเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต กำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตไม่ทั่ วถึง หรือปัญหำด้ำนสังคม เช่น
กำรถูกรบกวนด้วยสื่อลำมกอนำจำร กำรถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุ คคล และ
กำรถูกหลอกลวงบนอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

สำ�นักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
Electronic Transactions Development Agency (Public Organization)

ภาพ 11 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เปรียบเทียบตามปัญหาที่เกิดจาก
การทำ�กิจกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต

SUBSCRIBE
Subscribe to our newsletter & stay updated!

Enter your email address

Subscribe now!

ปริมาณโฆษณา
ออนไลนที่มารบกวน

80.0%

ความลาชาในการเชื่อมตอ ไมมั่นใจวาขอมูลที่ปรากฏ
/ใชงานอินเทอรเน็ต
บนอินเทอรเน็ตจะเชื่อถือได

77.0%

39.1%

SPAM

no connection

เชื่อมตออินเทอรเน็ตยาก
หรือหลุดบอย

31.3%

ถูกรบกวนดวยอีเมลขยะ

การใหบริการ
อินเทอรเน็ตยังไมทั่วถึง

31.0%

30.1%
Warning message

Warning!

18+ ้ใช้อินเทอร์เน็ต เปรียบเทียบตำมปัญหำที่เกิดจำก
ภำพ 11 ร้อยละของผู
กำรทำกิจกรรมผ่ำนอินเทอร์เน็ต
cancel

ถูกรบกวนดวย
สื่อลามกอนาจาร

เสียคาใชจายแพง

ติดไวรัสคอมพิวเตอร

18.2%

16.7%

13.2%

ERROR!

ถูกละเมิดขอมูลสวนบุคคล
หรือความเปนสวนตัว

11.5%

เกิดปญหาไมรูจะขอ
ความชวยเหลือจากใคร

ถูกหลอกลวง
บนอินเทอรเน็ต

11.4%

6.8%

คำถำมจำกแบบสำรวจข้อ 15 ในรอบ 3 เดือนที่ผ่ำนมำ กำรทำกิจกรรมผ่ำนอินเทอร์เน็ตของ
ท่ำน ท่ำนพบปัญหำใดจำกกำรทำกิจกรรมผ่ำนอินเทอร์เน็ตบ้ำง (เลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)

จำกผลกำรสำรวจ ดังแสดงในภำพ 11 พบว่ำ ปัญหำที่เกิดจำก
กำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตโดยส่วนใหญ่เห็นว่ำเป็นปัญหำ
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คำถำมจำกแบบสำรวจข้อ 15 ในรอบ 3 เดือนที่ผ่ ำนมำ กำรทำกิจกรรมผ่ำนอินเทอร์เน็ตของ
ท่ำน ท่ำนพบปัญหำใดจำกกำรทำกิจกรรมผ่ำนอินเทอร์เน็ตบ้ำง (เลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)

จำกผลกำรสำรวจ ดังแสดงในภำพ 11 พบว่ำ ปัญหำที่เกิดจำก
กำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตโดยส่วนใหญ่เห็นว่ำเป็นปัญหำ
สำคัญในอันดับต้น ๆ ได้แก่ ปริมำณโฆษณำที่มำรบกวนในขณะที่กำลังใช้
งำนอิ น เทอร์ เ น็ ต โดยมี ผู้ ที่ ต อบว่ ำ ประสบปั ญ หำนี้ ม ำกถึ ง ร้ อ ยละ 80.0
รองลงมำ เป็นปัญหำควำมล่ำช้ำในกำรเชื่อมต่อ/ใช้งำนอินเทอร์เน็ต (ร้อยละ
77.0) ควำมไม่มั่นใจว่ำข้อมูลที่ปรำกฏบนอินเทอร์เน็ตจะเชื่อถือได้ (ร้อยละ
39.1) กำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตยำกหรือหลุดบ่อย (ร้อยละ 31.3) กำรถูก
รบกวนด้วยอีเมลขยะ (ร้อยละ 31.0) และกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ ต ยั ง
ไม่ทั่วถึง (ร้อยละ 30.1)
เป็นที่น่ำสังเกตว่ำจำกปัญหำทั้ง 6 อันดับข้ำงต้น ครึ่งหนึ่งจะเป็น
ปัญหำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนสำรสนเทศ ไม่ว่ำ จะเป็นเรื่องของควำมล่ำช้ำ
ในกำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต กำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตยำก/หลุดบ่อย และ
กำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตไม่ทั่วถึง ทั้ง ๆ ที่ภำครัฐพยำยำมขยำยโอกำส
ในกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ต และลดควำมเหลื่อมล้ำในกำรเข้ำถึงเทคโนโลยี
สำรสนเทศผ่ำนนโยบำยไทยแลนด์ 4.0 แล้วก็ตำมที
ทั้งนี้ปัญหำเรื่องของควำมล่ำช้ำในกำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือ
กำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตยำก/หลุดบ่อยนั้น ส่วนหนึ่งอำจจะเป็นปัญหำด้ำน
โครงสร้ำ งพื้ น ฐำนสำรสนเทศ แต่ อีกส่ ว นหนึ่ ง น่ ำ จะเกิด จำกกำรที่ มี ผู้ ใ ช้
อินเทอร์เน็ตเพิ่มมำกขึ้น จึงเกิดกำรแย่งสัญญำณกันในบำงพื้นที่ หรืออำจจะ
มำจำกกำรที่ควำมอดทนในกำรรอของผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตมีค่อนข้ำงต่ำ ทำให้
ผู้ใช้งำนรู้สึกว่ำอินเทอร์เน็ตช้ำก็เป็นได้
ส่วนปัญหำเรื่องควำมไม่มั่นใจว่ำข้อมูลที่ปรำกฏบนอินเทอร์เน็ตจะ
เชื่อถือได้หรือไม่นั้น ส่วนหนึ่งน่ำจะเกิดจำกปริมำณผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เพิ่ม
มำกขึ้นด้วยเช่นกัน จึงส่งผลให้มีกำรแชร์หรือส่งต่อข้อมูลกันมำกมำย มีทั้ง
ข้อมูลที่เป็นเรื่องจริง และเท็จ ดังนั้น ก่อนที่จะแชร์หรือส่งต่อข้อมูลให้ใคร
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจึงควรจะต้องตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับมำก่อน เพื่อให้มั่นใจ
ว่ ำ เป็ น ข้ อ มู ล ที่ ถู กต้ อ ง มำจำกแหล่ ง ข่ ำ วที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้ และไม่ ส ร้ ำ งควำม
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ในกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ต และลดควำมเหลื่อมล้ำในกำรเข้ำถึงเทคโนโลยี
สำรสนเทศผ่ำนนโยบำยไทยแลนด์ 4.0 แล้วก็ตำมที

ทั้งนี้ปัญหำเรื่องของควำมล่ำช้ำในกำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือ
กำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตยำก/หลุดบ่อยนั้น ส่วนหนึ่งอำจจะเป็นปัญหำด้ำน
โครงสร้ำ งพื้ น ฐำนสำรสนเทศ แต่ อีกส่ ว นหนึ่ ง น่ ำ จะเกิด จำกกำรที่ มี ผู้ ใ ช้
อินเทอร์เน็ตเพิ่มมำกขึ้น จึงเกิดกำรแย่งสัญญำณกันในบำงพื้นที่ หรืออำจจะ
มำจำกกำรที่ควำมอดทนในกำรรอของผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตมีค่อนข้ำงต่ำ ทำให้
ผู้ใช้งำนรู้สึกว่ำอินเทอร์เน็ตช้ำก็เป็นได้
ส่วนปัญหำเรื่องควำมไม่มั่นใจว่ำข้อมูลที่ปรำกฏบนอินเทอร์เน็ตจะ
เชื่อถือได้หรือไม่นั้น ส่วนหนึ่งน่ำจะเกิดจำกปริมำณผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เพิ่ม
มำกขึ้นด้วยเช่นกัน จึงส่งผลให้มีกำรแชร์หรือส่งต่อข้อมูลกันมำกมำย มีทั้ง
ข้อมูลที่เป็นเรื่องจริง และเท็จ ดังนั้น ก่อนที่จะแชร์หรือส่งต่อข้อมูลให้ใคร
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจึงควรจะต้องตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับมำก่อน เพื่อให้มั่นใจ
ว่ ำ เป็ น ข้ อ มู ล ที่ ถู กต้ อ ง มำจำกแหล่ ง ข่ ำ วที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้ และไม่ ส ร้ ำ งควำม
เดือดร้อนให้ผู้อื่น
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ภาพ 12 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เปรียบเทียบตามปัญหาที่เกิดจาก
การทำ�กิจกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต ปี 2560 – 2561
2560

2561

SUBSCRIBE
Subscribe to our newsletter & stay updated!

Enter your email address

Subscribe now!

ปริมาณโฆษณา
ออนไลนที่มารบกวน

ความลาชาในการเชื่อมตอ ไมมั่นใจวาขอมูลที่ปรากฏ
/ใชงานอินเทอรเน็ต
บนอินเทอรเน็ตจะเชื่อถือได

SPAM

no connection

เชื่อมตออินเทอรเน็ตยาก
หรือหลุดบอย

ถูกรบกวนดวยอีเมลขยะ

การใหบริการ
อินเทอรเน็ตยังไมทั่วถึง

ภำพ 12 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เปรียบเทียบตำมปั
ญหำที่เกิดจำก
Warning!
กำรทำกิ18+
จกรรมผ่ำนอินเทอร์เน็ต ปี 2560 – 2561
Warning message

cancel

ถูกรบกวนดวย
สื่อลามกอนาจาร

เสียคาใชจายแพง

ติดไวรัสคอมพิวเตอร

ถูกละเมิดขอมูลสวนบุคคล
หรือความเปนสวนตัว

ถูกหลอกลวง
บนอินเทอรเน็ต

ERROR!

เกิดปญหาไมรูจะขอ
ความชวยเหลือจากใคร

คำถำมจำกแบบสำรวจข้อ 15 ในรอบ 3 เดือนที่ผ่ำนมำกำรทำกิจกรรมผ่ำนอินเทอร์เน็ตของ
ท่ำน ท่ำนพบปัญหำใดจำกกำรทำกิจกรรมผ่ำนอินเทอร์เน็ตบ้ำง (เลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)

เมื่ อพิ จ ำรณำผลกำรส ำรวจปั ญ หำต่ ำ ง ๆ ที่ เกิด จำกกำรใช้ ง ำน
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คำถำมจำกแบบสำรวจข้อ 15 ในรอบ 3 เดือนที่ผ่ำนมำกำรทำกิจกรรมผ่ำนอินเทอร์เน็ตของ
ท่ำน ท่ำนพบปัญหำใดจำกกำรทำกิจกรรมผ่ำนอินเทอร์เน็ตบ้ำง (เลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)

เมื่ อพิ จ ำรณำผลกำรส ำรวจปั ญ หำต่ ำ ง ๆ ที่ เกิด จำกกำรใช้ ง ำน
อินเทอร์เน็ตของปีนี้เปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ ดังแสดงในภำพ 12 สำมำรถ
จัดกลุ่มของปัญหำได้เป็น 2 กลุ่ม กล่ำวคือ กลุ่มของปัญหำที่มีสัดส่วนเพิ่มขึน้
จำกปีที่แล้ว และกลุ่มของปัญหำที่มีสัดส่วนลดลงในปีนี้
กลุ่ ม ของปั ญ หำที่ เ กิ ด จำกกำรใช้ ง ำนอิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ มี ผู้ ต อบว่ ำ
ปัญหำดังกล่ำวมีสัดส่วนเพิ่มมำกขึ้นในปีนี้ ได้แก่ อันดับที่ 1 ควำมไม่มั่นใจว่ำ
ข้อมูลที่ปรำกฏบนอินเทอร์เน็ตจะเชื่อถือได้ ในปี 2561 มีผู้เลือกตอบข้อนี้
คิดเป็นร้อยละ 39.1 และในปี 2560 ปัญหำนี้มีผู้ตอบ คิดเป็นร้อยละ 11.9
หรือคิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 27.2
อันดับที่ 2 ควำมล่ำช้ำในกำรเชื่อมต่อ/ใช้งำนอินเทอร์เน็ต ในปี
2561 มีผู้เลือกตอบข้อนี้ คิดเป็นร้อยละ 77.0 ในขณะที่ปี 2560 ปัญหำนี้มี
ผู้ตอบ คิดเป็นร้อยละ 63.1 หรือคิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 13.9
อั น ดั บ ที่ 3 ปริม ำณโฆษณำออนไลน์ ที่ม ำรบกวน ในปี 2561 มี
ผู้เลือกตอบข้อนี้ คิดเป็นร้อยละ 80.0 ในขณะที่ปี 2560 ปัญหำนี้มีผู้ตอบ
คิดเป็นร้อยละ 66.6 หรือคิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 13.4
อั น ดั บ ที่ 4 กำรถู ก หลอกลวงบนอิ น เทอร์ เ น็ ต ในปี 2561 มี
ผู้เลือกตอบข้อนี้ คิดเป็นร้อยละ 6.8 ในขณะที่ปี 2560 ปัญหำนี้มีผู้ตอบ
คิดเป็นร้อยละ 6.3 หรือคิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 0.5
อันดับที่ 5 กำรถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หรือควำมเป็น ส่วนตัว
ในปี 2561 มีผู้เลือกตอบข้อนี้ คิดเป็นร้อยละ 11.4 ในขณะที่ปี 2560 ปัญหำ
นี้มีผู้ตอบ คิดเป็นร้อยละ 11.0 หรือคิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 0.4
อันดับที่ 6 กำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตยังไม่ทั่ว ถึง ในปี 2561 มี
ผู้เลือกตอบข้อนี้ คิดเป็นร้อยละ 30.1 ในขณะที่ปี 2560 ปัญหำนี้มีผู้ตอบ
คิดเป็นร้อยละ 29.9 หรือคิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 0.2
ส่วนกลุ่มของปัญหำที่เกิดจำกกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตที่มีผู้ตอบว่ำ
ปัญหำดังกล่ำวมีสัดส่วนลดลงจำกปีที่แล้ว อันดับที่ 1 ได้แก่ เมื่อเกิดปัญหำ
ไม่รู้จะไปขอควำมช่วยเหลือจำกใคร ในปี 2561 มีผู้เลือกตอบข้อนี้ คิดเป็น
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ในปี 2561 มีผู้เลือกตอบข้อนี้ คิดเป็นร้อยละ 11.4 ในขณะที่ปี 2560 ปัญหำ
นี้มีผู้ตอบ คิดเป็นร้อยละ 11.0 หรือคิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 0.4
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อันดับที่ 6 กำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตยังไม่ทั่ว ถึง ในปี 2561 มี
ผู้เลือกตอบข้อนี้ คิดเป็นร้อยละ 30.1 ในขณะที่ปี 2560 ปัญหำนี้มีผู้ตอบ
คิดเป็นร้อยละ 29.9 หรือคิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 0.2
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ส่วนกลุ่มของปัญหำที่เกิดจำกกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตที่มีผู้ตอบว่ำ
ปัญหำดังกล่ำวมีสัดส่วนลดลงจำกปีที่แล้ว อันดับที่ 1 ได้แก่ เมื่อเกิดปัญหำ
ไม่รู้จะไปขอควำมช่วยเหลือจำกใคร ในปี 2561 มีผู้เลือกตอบข้อนี้ คิดเป็น
ร้อยละ 11.5 แต่ในปี 2560 ปัญหำนี้มีผู้ตอบ คิดเป็นร้อยละ 39.6 หรือ
คิดเป็นสัดส่วนที่ลดลงร้อยละ 28.1
อันดับที่ 2 กำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตยำกหรือหลุดบ่อย ในปี 2561
มี ผู้ เลื อกตอบข้อนี้ คิด เป็ น ร้อยละ 31.3 แต่ ในปี 2560 ปั ญ หำนี้ มีผู้ตอบ
คิดเป็นร้อยละ 43.7 หรือคิดเป็นสัดส่วนที่ลดลงร้อยละ 12.4
อั น ดั บ ที่ 3 กำรถูกรบกวนด้ ว ยสื่ อลำมกอนำจำร ในปี 2561 มี
ผู้ เ ลื อ กตอบข้ อ นี้ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 18.2 แต่ ใ นปี 2560 ปั ญ หำนี้ มี ผู้ ต อบ
คิดเป็นร้อยละ 29.4 หรือคิดเป็นสัดส่วนที่ลดลงร้อยละ 11.2
อันดับที่ 4 ค่ำใช้บริกำรแพง ในปี 2561 มีผู้เลือกตอบข้อนี้ คิดเป็น
ร้อยละ 16.7 โดยในปี 2560 ปัญหำนี้มีผู้ตอบ คิดเป็นร้อยละ 27.5 หรือ
คิดเป็นสัดส่วนที่ลดลงร้อยละ 10.8.
อันดับที่ 5 กำรติดไวรัสคอมพิวเตอร์ ในปี 2561 มีผู้เลือกตอบข้อนี้
คิดเป็นร้อยละ 13.2 โดยในปี 2560 ปัญหำนี้มีผู้ตอบ คิดเป็นร้อยละ 21.5
หรือคิดเป็นสัดส่วนที่ลดลงร้อยละ 8.3
อันดับที่ 6 กำรถูกรบกวนด้วยอีเมลขยะ ในปี 2561 มีผู้เลือกตอบ
ข้อนี้ คิดเป็นร้อยละ 31.0 โดยในปี 2560 ปัญหำนี้มีผู้ตอบ คิดเป็นร้อยละ
34.2 หรือคิดเป็นสัดส่วนที่ลดลงร้อยละ 3.2
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เจาะลึกพฤติกรรม
การใช้งานอินเทอร์เน็ต
รายเจนเนอเรชั่น
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เจาะลึกกพฤติ
กรรมการใช้
งานอิงนานอิ
เทอร์นเน็เทอร์
ต รายเจนเนอเรชั
่น
เจาะลึ
พฤติ
กรรมการใช้
เน็ต รายเจนเนอเรชั
่น
ในส่ ว นนี้ จะเป็นกำรเจำะลึก พฤติ กรรมกำรใช้อินเทอร์เน็ต โดย
จ ำแนกตำมเจนเนอเรชั่ น เพื่ อ ดู พ ฤติ ก รรมในเรื่ อ งกิ จ กรรมกำรใช้ งำน
อินเทอร์เน็ตยอดฮิตของแต่ละเจนเนอเรชั่น กิจกรรมใดที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตใช้
เวลำในกำรเข้ ำ ถึ ง มำกที่ สุ ด รวมทั้ ง ปั ญ หำต่ ำ ง ๆ ที่ ป ระสบจำกกำรใช้
อินเทอร์เน็ต ซึ่งพฤติกรรมดังที่กล่ำวมำจะแตกต่ำงกันไปตำมเจนเนอเรชั่น
ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
ทั้งนี้ผลจำกกำรสำรวจในส่วนนี้ จะช่วยให้ภำครัฐและภำคเอกชน
ได้เข้ำใจควำมต้องกำรของแต่ละเจนเนอเรชั่นได้ดีขึ้น เพื่อให้ภำครัฐได้ออก
นโยบำยมำรองรับ กำรใช้ง ำนหรือ กำหนดมำตรกำรที่ สำมำรถช่ ว ยแก้ไข
ปัญหำที่ผู้ใช้งำนประสบอยู่ รวมทั้งในกำรส่งเสริม ประชำสัมพันธ์เรื่องต่ำง ๆ
ภำครัฐสำมำรถเลือกใช้ช่องทำงกำรสื่อสำรทำงออนไลน์กับผู้ใช้งำนในแต่ละ
เจนเนอเรชั่นได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม
ในส่วนของภำคเอกชน สำมำรถนำข้อมูลจำกกำรสำรวจนี้ไปใช้
ประกอบกำรจั ด ท ำแผนธุ ร กิ จ แผนส่ ง เสริ ม กำรตลำดเพื่ อ ให้ ต อบโจทย์
ผู้รับบริกำรในแต่ละกลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงถูกต้อง ถูกที่และถูกเวลำ (ดูข้อมูล
เพิ่มเติมได้จำกตำรำง 1 - 4 ในตำรำงสถิติท้ำยเล่ม)
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ภาพ 13 พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของ Gen Z

กิจกรรม

ยอดฮิต
วันทํางาน/

วันเรียนหนังสือ

วันหยุด

Social Media

คนหาขอมูล
เพื่อการทำงาน/เรียน

92.5%

76.1%

พูดคุย/โทรศัพท
ออนไลน

71.6%

Social Media

ดูโทรทัศน/ฟงเพลง

เลนเกมออนไลน

16 นาที/วัน

41 นาที/วัน

59 นาที/วัน

3 ชม.

2 ชม.

1 ชม.

Social Media

ดูโทรทัศน/ฟงเพลง

เลนเกมออนไลน

1 นาที/วัน

26 นาที/วัน

15 นาที/วัน

4 ชม.

3 ชม.

ปญหาจากการใชเน็ต

2 ชม.

สำ�นักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
Electronic Transactions Development Agency (Public Organization)

Gen Z คือ เด็กที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 เป็นต้นไป และเป็นเจนเนอเรชั่นที่เกิดมำก็ถูกแวดล้อมไปด้วยเทคโนโลยีแล้ว จำกผลกำรสำรวจ
ดังแสดงในภำพ 13 พบว่ำ กิจกรรมยอดฮิตของคนวัยนี้ 3 อันดับแรก ได้แก่
กำรใช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ เช่ น Facebook, Twitter, Instagram (ร้ อ ยละ
92.5) รองลงมำ คือ กำรค้นหำข้อมูลประกอบกำรทำงำน/กำรเรียนหนังสือ
(ร้ อ ยละ 76.1) และกำรพู ด คุ ย /โทรศั พ ท์ ผ่ ำ นทำงออนไลน์ เช่ น Line,
Facebook Messenger, Face Time (ร้ อ ยละ 71.6) ตำมล ำดั บ โดยคิ ด
จำกผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เป็น Gen Z ทั้งหมด (ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้จำก
ตำรำง 2 ในตำรำงสถิติท้ำยเล่ม)
เมื่อพิจำรณำดูว่ำกิจกรรมใดที่คนวัยนี้ใช้เวลำในกำรเข้ำถึงมำกที่สุด
3 อั น ดั บ แรก โดยแบ่ ง ออกเป็นช่ว งวั นทำงำน/วัน เรียนหนัง สือ และช่วง
วันหยุด จำกผลกำรสำรวจพบว่ำ ช่วงวันทำงำน/วันเรียนหนังสือ Gen Z จะ
ใช้เวลำในกำรเล่นสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter, Instagram
มำกเป็ น อั น ดั บ ที่ 1 โดยมี จ ำนวนชั่ ว โมงกำรใช้ อิน เทอร์เน็ ต เฉลี่ ย อยู่ ที่ 3
ชั่ ว โมง 16 นำที ต่ อ วั น อั น ดั บ ที่ 2 เป็ น กำรดู โ ทรทั ศ น์ / ดู ค ลิ ป วิ ดี โ อ/ดู
ภำพยนตร์/ฟังเพลงทำงออนไลน์ผำ่ นแอปพลิเคชัน เช่น YouTube, Netflix,
Spotify (2 ชั่วโมง 41 นำทีต่อวัน) และอันดับที่ 3 เป็นกำรเล่นเกมออนไลน์
(1 ชั่วโมง 59 นำทีต่อวัน)
ส่ ว นช่ ว งวั น หยุ ด พั ก ผ่ อ น Gen Z จะใช้ เ วลำในกำรท ำกิ จ กรรม
ต่ำง ๆ เป็นไปในทิศทำงเดียวกันกับในช่วงวันทำงำน/วันเรียนหนังสือ แต่จะ
ใช้เวลำในกำรทำแต่ละกิจกรรมมำกกว่ำในวัน ทำงำน/วันเรียนหนังสือ โดย
ใช้ เวลำในกำรเล่น สื่อสัง คมออนไลน์ มำกเป็ นอั นดับ ที่ 1 มี จ ำนวนชั่วโมง
กำรใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 4 ชั่วโมง 1 นำทีต่อวัน อันดับที่ 2 เป็นกำร
ดูโทรทัศน์/ดูคลิปวิดีโอ/ดูภำพยนตร์/ฟังเพลงทำงออนไลน์ (3 ชั่วโมง 26
นำทีต่อวัน) และอันดับที่ 3 เป็นกำรเล่นเกมออนไลน์ (2 ชั่วโมง 15 นำทีต่อ
วัน) (ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้จำกตำรำง 3 ในตำรำงสถิติท้ำยเล่ม)
ปัญหำจำกกำรใช้อินเทอร์เน็ตที่ Gen Z พบเจอมำกที่สุด 3 อันดับ
แรก ได้แก่ ควำมล่ำช้ำในกำรเชื่อมต่อ/ใช้งำนอินเทอร์เน็ต (ร้อยละ 82.1)
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ใช้ เวลำในกำรเล่น สื่อสัง คมออนไลน์ มำกเป็ นอั นดับ ที่ 1 มี จ ำนวนชั่วโมง
กำรใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 4 ชั่วโมง 1 นำทีต่อวัน อันดับที่ 2 เป็นกำร
รายงานผลการสำ�รวจพฤติ
้ใช้อินภเทอร์
เน็ตในประเทศไทย
ปี 2561
ดูโทรทัศน์/ดูคลิปกวิรรมผู
ดีโอ/ดู
ำพยนตร์
/ฟังเพลงทำงออนไลน์
(3 ชั่วโมง 26
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นำทีต่อวัน) และอันดับที่ 3 เป็นกำรเล่นเกมออนไลน์ (2 ชั่วโมง 15 นำทีต่อ
วัน) (ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้จำกตำรำง 3 ในตำรำงสถิติท้ำยเล่ม)
ปัญหำจำกกำรใช้อินเทอร์เน็ตที่ Gen Z พบเจอมำกที่สุด 3 อันดับ
แรก ได้แก่ ควำมล่ำช้ำในกำรเชื่อมต่อ/ใช้งำนอินเทอร์เน็ต (ร้อยละ 82.1)
รองลงมำ เป็นปัญหำปริมำณโฆษณำออนไลน์ที่มำรบกวน (ร้อยละ 75.4)
และไม่มั่นใจว่ำข้อมูลที่ปรำกฏบนอินเทอร์เน็ตจะเชื่อถือได้ (ร้อยละ 38.1)
โดยคิดจำกผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เป็น Gen Z ทั้งหมด (ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้
จำกตำรำง 4 ในตำรำงสถิติท้ำยเล่ม)

สำ�นักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
Electronic Transactions Development Agency (Public Organization)

ภาพ 14 พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของ Gen Y

กิจกรรม

ยอดฮิต
วันทํางาน/

วันเรียนหนังสือ

96.7%

Social Media

3 ชม.

45 นาที/วัน

วันหยุด

รับ-สง
อีเมล

Social Media

76.0%

พูดคุย/โทรศัพท
ออนไลน

74.0%

ดูโทรทัศน/ฟงเพลง พูดคุย/โทรศัพทออนไลน

2 ชม.

28 นาที/วัน

2 ชม.
6 นาที/วัน

Social Media

ดูโทรทัศน/ฟงเพลง

เลนเกมออนไลน

12 นาที/วัน

21 นาที/วัน

22 นาที/วัน

4 ชม.

3 ชม.

ปญหาจากการใชเน็ต

2 ชม.
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Gen Y คือ คนที่ เกิด ในช่ ว งปี พ.ศ.2524 - 2543 เป็ น กลุ่ ม คนที่
เติบโตมำพร้อมกับคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จำก
ผลกำรส ำรวจ ดั ง แสดงในภำพ 14 พบว่ ำ กิจ กรรมยอดฮิ ต ของคนวั ย นี้
3 อั น ดั บ แรก ได้ แก่ กำรใช้ สื่ อสั ง คมออนไลน์ เช่ น Facebook, Twitter,
Instagram (ร้อยละ 96.7) รองลงมำ คือ กำรรับ -ส่งอีเมล (ร้อยละ 76.0)
และกำรพู ด คุ ย /โทรศั พ ท์ ผ่ ำ นทำงออนไลน์ เช่ น Line, Facebook
Messenger, Face Time (ร้ อ ยละ 74.0) ตำมล ำดั บ โดยคิ ด จำกผู้ ใ ช้
อิอินนเทอร์
Gen YY ทัทั้ง้งหมด
เทอร์เเน็น็ตตทีที่เ่เป็ป็นน Gen
หมด (ดู(ดูรรำยละเอี
ำยละเอียยดเพิ
ดเพิ่ม่มเติ
เติมมได้
ได้จจำกตำรำง
ำกตำรำง 22
ในตำรำงสถิ
ยเล่มม))
ในตำรำงสถิตติทิท้ำ้ำยเล่
อินเทอร์
น็กรรมใดที
ตที่เป็น ่ค่คGen
หมด (ดูรำยละเอี
ยดเพิ่ส่ส่มุดุดเติมได้จำกตำรำ
เมืเมื่อ่อพิพิจจำรณำดู
วว่ำ่ำกิกิจจเกรรมใดที
นวั
ำำถึถึงงมำกที
ำรณำดู
นวัยยนีYนี้ใ้ใทัช้ช้้เงเวลำในกำรเข้
วลำในกำรเข้
มำกที
ในตำรำงสถิ
ยเล่
33 อัอันนดัดับบแรก
งงออกเป็
แรก โดยแบ่
โดยแบ่
ออกเป็นนตช่ิทช่ว้ำวงวั
งวันนมทท)ำงำน/วั
ำงำน/วันนเรีเรียยนหนั
นหนังงสืสืออ และช่
และช่ววงง

เมื่อพิำำจช่ำรณำดู
่ำำงำน/วั
กิจกรรมใดที
่คนวัยงงสืนีสือ้ใอช้เGen
วลำในกำรเข้
ำถึงมำกท
วัวันนหยุ
นนเรีเรียยนหนั
YY
หยุดด จำกผลกำรส
จำกผลกำรสำรวจ
ำรวจ พบว่
ช่ววงวั
งวันนททวำงำน/วั
นหนั
Gen
พบว่
3 อันนดัสืสื่ บอ่ อแรก
โดยแบ่ ง ออกเป็
วFacebook,
งวั นทำงำน/วั
น เรียนหนัง สือ และ
จะใช้
สัสังงคมออนไลน์
เช่
Twitter,
จะใช้เเวลำในกำรเล่
วลำในกำรเล่
คมออนไลน์
เช่นนช่Facebook,
Twitter,
ำรวจ่ว่วโมงกำรใช้
พบว่ำ ช่วอองวัินินนเทอร์
ทำงำน/วั
น่ยเรี่ย ยนหนังสือ Ge
Instagram
ดัดับบดทีทีจำกผลกำรส
่ ่ 11 โดยมี
เเน็น็ตตเฉลี
Instagram มำกเป็
โดยมีจจำนวนชั
ำนวนชั
โมงกำรใช้
เทอร์
เฉลี
มำกเป็นนวัอัอันนนหยุ
จะใช้
่ อ สั งโโคมออนไลน์
Facebook, Twit
อยู
ตต่อ่อเวัวัวลำในกำรเล่
นน อัอันนดัดับบทีที่ ่ 22 เป็
ทรทั
อยู่ท่ที่ ี่ 33 ชัชั่ว่วโมง
45 นำที
นำที
เป็นนนสืกำรดู
กำรดู
ทรทัศศน์น์//ดูดูคคลิลิปปวิเช่
วิดดีโนีโอ/ดู
อ/ดู
โมง 45
Instagram มำกเป็
นอันดัเบเคชั
ที่นน1 เช่เช่
โดยมี
จำนวนชั่วโมงกำรใช้
ภำพยนตร์
ผผำ่ ำ่ นแอปพลิ
นน YouTube,
Netflix,
ภำพยนตร์//ฟัฟังงเพลงทำงออนไลน์
เพลงทำงออนไลน์
นแอปพลิ
คชั
YouTube,
Netflix, อินเทอร์เน็ตเ
อยู
ี่ 3 ชัตต่วอ่อโมง
นำทีนนดัตดับ่อบทีวัทีน่ ่ 33อัเป็
นดันนบกำรพู
ที่ 2 ดเป็
Spotify
วัวันน))45
และอั
/โทรศั
พพท์ท์ ศน์/ดูคลิปวิดีโ
Spotify (2(2 ชัชั่ว่วโมง
โมง 28
28่ทนำที
นำที
และอั
เป็
กำรพู
ดคุคุนยยกำรดู
/โทรศัโทรทั
/ฟังเพลงทำงออนไลน์
ผำ่ นแอปพลิ
น เช่น(2
ผ่ผ่ำำนทำงออนไลน์
เช่
Facebook
Face
นทำงออนไลน์ภำพยนตร์
เช่นน Line,
Line,
Facebook Messenger,
Messenger,
FaceเคชัTime
Time
(2YouTube, Net
(2 ชั่วโมง 28 นำทีต่อวัน) และอันดับที่ 3 เป็นกำรพูดคุย/โทรศ
ชัชั่ว่วโมง
))
โมง 66 นำที
นำทีตต่อ่อวัวันนSpotify
ผ่ ำ นทำงออนไลน์ เช่ น Line, Facebook Messenger, Face Time
ส่ส่ววนช่
นช่ววงวั
งวันนหยุ
หยุดดพัพักกผ่ผ่ออนน Gen
Gen YY จะใช้
จะใช้เเวลำในกำรท
วลำในกำรทำกิ
ำกิจจกรรม
กรรม
ชั่วโมง 6 นำทีต่อวัน)
ต่ต่ำำงง ๆๆ มำกกว่
มำกกว่ำำวัวันนททำงำน/วั
ำงำน/วันนเรีเรียยนหนั
วลำในกำรเล่นนสืสื่อ่อสัสังงคม
คม
นหนังงสืสืออ โดยใช้
โดยใช้เเวลำในกำรเล่
ว งวั น่ว่วหยุ
ด พั ก ผ่ อออนินินเทอร์
Gen
เ วลำในกำรท
ำกิ จ ก
ออนไลน์
ำนวนชั
โมงกำรใช้
ตตโดยเฉลี
่ย่ย
ออนไลน์มมำกเป็
ำกเป็นนอัอันนดัดับบทีที่ ่ 11ส่มีมีวจจนช่
ำนวนชั
โมงกำรใช้
เทอร์เYเน็น็จะใช้
โดยเฉลี
ต่นำที
ำง ตตๆ่อ่อมำกกว่
นเรียโโนหนั
นสื่อส
อยู
วัวันน อัอันนดัำดัวับบนทีทีท่ ่ 2ำงำน/วั
ทรทั
คคลิลิปปวิวิเดดวลำในกำรเล่
ีโีโอ/
อยู่ท่ที่ ี่ 44 ชัชั่ว่วโมง
โมง 12
12 นำที
2 เป็
เป็นนกำรดู
กำรดู
ทรทัศงศสืน์น์อ//ดูดูโดยใช้
อ/
ดูดูภภำพยนตร์
ตต่อ่อวัวันน)) ่วและอั
นนดัดับบทีทีอ่ ่ ิ3น3เทอร์เ น็ตโดยเ
ออนไลน์มำกเป็(3(3นอัชัชัน่ว่วดัโมง
บที2่21นำที
มีจำนวนชั
โมงกำรใช้
ำพยนตร์//ฟัฟังงเพลงทำงออนไลน์
เพลงทำงออนไลน์
โมง
นำที
และอั
เป็
นำที
่ม่มเติเติ
มม ศน์/ดูคลิปวิด
อยู่ที่ 4(2(2ชัชั่วชั่วโมง
ที่ 2 เป็ยยนดเพิ
กำรดู
โทรทั
เป็นนกำรเล่
กำรเล่นนเกมออนไลน์
เกมออนไลน์
่วโมง
โมง1222
22นำที
นำทีตต่อต่อวั่อวันวันนอั))น(ดู(ดูดัรรบำยละเอี
ำยละเอี
ดเพิ
ดูภำพยนตร์
ฟังเพลงทำงออนไลน์
(3 ชั่วโมง 2 นำทีต่อวัน) และอันดับ
ได้
ตติทิท้ำ้ำ/ยเล่
มม))
ได้จจำกตำรำง
ำกตำรำง 33 ในตำรำงสถิ
ในตำรำงสถิ
ยเล่
เป็นกำรเล่
นเทอร์
เกมออนไลน์
่วโมง 22 นำที่ส่สุดตุด่อ33วันอัอัน)นดั(ดูดับบรำยละเอียดเพิ่ม
ปัปัญญหำจำกกำรใช้
ออินินเทอร์
เเน็น็ตตทีที่ ่ Gen
หำจำกกำรใช้
Gen(2YYชัพบเจอมำกที
พบเจอมำกที
ได้จำกตำรำง 3 ในตำรำงสถิ
ม) 82.0)
แรก
ทที่มี่มำรบกวน
ออยละ
ได้แแก่ก่ ปริ
ปริมมำณโฆษณำออนไลน์
ำณโฆษณำออนไลน์
รองลงมำ
แรก ได้
ำรบกวนติท(ร้(ร้้ำยเล่
ยละ
82.0) รองลงมำ

ออนไลน์มำกเป็นอันดับที่ 1 มีจำนวนชั่วโมงกำรใช้อินเทอร์เ น็ตโดยเฉลี่ย
อยู่ที่ 4 ชั่วโมง 12 นำทีต่อวัน อันดับที่ 2 เป็นกำรดูโทรทัศน์/ดูคลิปวิดีโอ/
ฒนาธุ2รกรรมทางอิ
กส์ (องค์
ดูภำพยนตร์/ฟังเพลงทำงออนไลน์สำ�นั(3กงานพั
ชั่วโมง
นำทีต่อวัเล็นกทรอนิ
) และอั
นดักบารมหาชน)
ที่ 3
Electronic Transactions Development Agency (Public Organization) 75
เป็นกำรเล่นเกมออนไลน์ (2 ชั่วโมง 22 นำทีต่อวัน) (ดูรำยละเอียดเพิ่มเติม
ได้จำกตำรำง 3 ในตำรำงสถิติท้ำยเล่ม)
ปัญหำจำกกำรใช้อินเทอร์เน็ตที่ Gen Y พบเจอมำกที่สุด 3 อันดับ
แรก ได้แก่ ปริมำณโฆษณำออนไลน์ที่มำรบกวน (ร้อยละ 82.0) รองลงมำ
เป็ น ปั ญ หำเรื่องควำมล่ำช้ำในกำรเชื่อ มต่ อ/ใช้งำนอิ นเทอร์เน็ต (ร้อยละ
77.9) และไม่มั่นใจว่ำข้อมูลที่ปรำกฏบนอินเทอร์เน็ตจะเชื่อถือได้ (ร้อยละ
37.5) โดยคิดจำกผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ เป็น Gen Y ทั้งหมด (ดู รำยละเอี ย ด
เพิ่มเติมได้จำกตำรำง 4 ในตำรำงสถิติท้ำยเล่ม)
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ภาพ 15 พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของ Gen X

กิจกรรม

ยอดฮิต
วันทํางาน/

วันเรียนหนังสือ

91.2%

Social Media

2 ชม.

57 นาที/วัน

วันหยุด

รับ-สง
อีเมล

Social Media

Social Media

3 ชม.
2 นาที/วัน

86.5%

พูดคุย/โทรศัพท
ออนไลน

75.9%

ดูโทรทัศน/ฟงเพลง พูดคุย/โทรศัพทออนไลน

1 ชม.

59 นาที/วัน

1 ชม.

58 นาที/วัน

ดูโทรทัศน/ฟงเพลง พูดคุย/โทรศัพทออนไลน

2 ชม.

40 นาที/วัน

ปญหาจากการใชเน็ต

1 ชม.

52 นาที/วัน

สำ�นักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
Electronic Transactions Development Agency (Public Organization)

Gen X คือคนที่ เกิด ในช่ ว งปี พ.ศ.2508 - 2523 เป็ น ยุ คที่ มี กำร
พัฒนำไอทีให้มีควำมทันสมัยมำกขึ้นกว่ำกลุ่ม Baby Boomer จำกผลกำร
สำรวจ ดังแสดงในภำพ 15 พบว่ำ กิจกรรมยอดฮิตของคนวัยนี้ 3 อันดับแรก
ได้ แ ก่ กำรใช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ เช่ น Facebook, Twitter, Instagram
(ร้ อ ยละ 91.2) รองลงมำ คื อ กำรรั บ -ส่ ง อี เ มล (ร้ อ ยละ 86.5) และกำร
พู ด คุ ย /โทรศั พ ท์ ผ่ ำ นทำงออนไลน์ เช่ น Line, Facebook Messenger,
Face Time (ร้อยละ 75.9) ตำมลำดับ โดยคิดจำกผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เป็น
Gen X ทั้งหมด (ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้จำกตำรำง 2 ในตำรำงสถิติท้ำย
เล่ม)
เมื่อพิจำรณำดูว่ำกิจกรรมใดที่คนวัยนี้ใช้เวลำในกำรเข้ำถึงมำกที่สุด
3 อั น ดั บ แรก โดยแบ่ ง ออกเป็นช่ว งวั นทำงำน/วัน เรียนหนัง สือ และช่วง
วันหยุด จำกผลกำรสำรวจ พบว่ำ ช่วงวันทำงำน/วันเรียนหนังสือ Gen X
จะใช้ เ วลำในกำรเล่ น สื่ อ สั ง คมออนไลน์ เช่ น Facebook, Twitter,
Instagram มำกเป็นอันดับที่ 1 โดยมีจำนวนชั่วโมงกำรใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย
อยู่ที่ 2 ชั่วโมง 57 นำทีต่อวัน อันดับที่ 2 เป็นกำรดูโทรทัศน์ /ดูคลิปวิดีโอ/
ดู ภ ำพยนตร์ / ฟั ง เพลงทำงออนไลน์ ผ่ ำ นแอปพลิ เ คชั น เช่ น YouTube,
Netflix, Spotify (1 ชั่วโมง 59 นำทีต่อวัน) และอันดับที่ 3 เป็นกำรพูดคุย/
โทรศัพท์ผ่ำนทำงออนไลน์ (1 ชั่วโมง 58 นำทีต่อวัน)
ส่ ว นช่ ว งวั น หยุ ด พั ก ผ่ อ น Gen X จะใช้ เ วลำในกำรท ำกิ จ กรรม
ต่ำง ๆ เป็นไปในทิศทำงเดียวกันกับในช่วงวันทำงำน/วันเรียนหนังสือ แต่จะ
ใช้เวลำในกำรทำแต่ละกิจกรรมมำกกว่ำในวัน ทำงำน/วันเรียนหนังสือ โดย
ใช้ เวลำในกำรเล่น สื่อสัง คมออนไลน์ มำกเป็ น อั นดับ ที่ 1 มี จ ำนวนชั่วโมง
กำรใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 3 ชั่วโมง 2 นำทีต่อวัน อันดับที่ 2 เป็นกำร
ดูโทรทัศน์/ดูคลิปวิดีโอ/ดูภำพยนตร์/ฟังเพลงทำงออนไลน์ (2 ชั่วโมง 40
นำที ต่ อ วั น ) และอั น ดั บ ที่ 3 เป็ น กำรพู ด คุ ย /โทรศั พ ท์ ผ่ ำ นทำงออนไลน์
(1 ชั่วโมง 52 นำทีต่อวัน) (ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้จำกตำรำง 3 ในตำรำง
สถิติท้ำยเล่ม)
ปัญหำจำกกำรใช้อินเทอร์เน็ตที่ Gen X พบเจอมำกที่สุด 3 อันดับ
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กำรใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 3 ชั่วโมง 2 นำทีต่อวัน อันดับที่ 2 เป็นกำร
ดูโทรทัศน์/ดูคลิปวิดีโอ/ดูภำพยนตร์/ฟังเพลงทำงออนไลน์ (2 ชั่วโมง 40
นำที ต่ อ วั น ) และอักรรมผู
น ดั บ้ใช้ทีอิน่ เทอร์
3 เป็เน็ตนในประเทศไทย
กำรพู ด คุ ยปี /โทรศั
รายงานผลการสำ�รวจพฤติ
2561 พ ท์ ผ่ ำ นทำงออนไลน์
78 Thailand Internet User Profile 2018
(1 ชั่วโมง 52 นำทีต่อวัน) (ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้จำกตำรำง 3 ในตำรำง
สถิติท้ำยเล่ม)
ปัญหำจำกกำรใช้อินเทอร์เน็ตที่ Gen X พบเจอมำกที่สุด 3 อันดับ
แรก ได้แก่ ปริมำณโฆษณำออนไลน์ที่มำรบกวน (ร้อยละ 80.6) รองลงมำ
เป็ น ปั ญ หำเรื่องควำมล่ำช้ำในกำรเชื่อ มต่ อ/ใช้งำนอิ นเทอร์เน็ต (ร้อยละ
71.9) และไม่มั่นใจว่ำข้อมูลที่ปรำกฏบนอินเทอร์เน็ตจะเชื่อถือได้ (ร้อยละ
41.5) โดยคิดจำกผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ เป็น Gen X ทั้งหมด (ดู รำยละเอีย ด
เพิ่มเติมได้จำกตำรำง 4 ในตำรำงสถิติท้ำยเล่ม)

สำ�นักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
Electronic Transactions Development Agency (Public Organization)

ภาพ 16 พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของ Baby Boomer

กิจกรรม

ยอดฮิต
วันทํางาน/

วันเรียนหนังสือ

Social Media

รับ-สง
อีเมล

84.7%

81.1%

Social Media

2 ชม.

75.1%

ดูโทรทัศน/ฟงเพลง พูดคุย/โทรศัพทออนไลน

2 ชม./วัน

1 ชม.

Social Media

ดูโทรทัศน/ฟงเพลง

เลนเกมออนไลน

47 นาที/วัน

37 นาที/วัน

51 นาที/วัน

วันหยุด

พูดคุย/โทรศัพท
ออนไลน

2 ชม.

ปญหาจากการใชเน็ต

2 ชม.

52 นาที/วัน

2 ชม.
2 นาที/วัน
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Baby Boomer คือ คนที่เกิดในช่วงปี พ.ศ.2489 - 2507 เป็นยุคที่
กำรพัฒนำเทคโนโลยียังไม่ทันสมัยมำกเท่ำไรนัก จำกผลกำรสำรวจ ดังแสดง
ในภำพ 16 พบว่ำ กิจกรรมยอดฮิตของคนวัยนี้ 3 อันดับแรก ได้แก่ กำรใช้
สื่ อ สั ง คมออนไลน์ เช่ น Facebook, Twitter, Instagram (ร้ อ ยละ 84.7)
รองลงมำ คือ กำรรับ-ส่งอีเมล (ร้อยละ 81.1) และกำรพูดคุย/โทรศัพท์ผ่ำน
ทำงออนไลน์ เช่ น Line, Facebook Messenger, Face Time (ร้ อ ยละ
75.1) ตำมลำดับ โดยคิดจำกผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เป็น Baby Boomer ทั้งหมด
(ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้จำกตำรำง 2 ในตำรำงสถิติท้ำยเล่ม)
เมื่อพิจำรณำดูว่ำกิจกรรมใดที่คนวัยนี้ใช้เวลำในกำรเข้ำถึงมำกที่สุด
3 อั น ดั บ แรก โดยแบ่ ง ออกเป็นช่ว งวั นทำงำน/วัน เรียนหนัง สือ และช่วง
วันหยุด จำกผลกำรสำรวจ พบว่ำ ช่วงวัน ทำงำน/วันเรียนหนังสือ Baby
Boomer จะใช้เวลำในกำรเล่นสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter,
Instagram มำกเป็นอันดับที่ 1 โดยมีจำนวนชั่วโมงกำรใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย
อยู่ที่ 2 ชั่วโมง 51 นำทีต่อวัน อันดับที่ 2 เป็นกำรดูโทรทัศน์ /ดูคลิปวิดีโอ/
ดู ภ ำพยนตร์ / ฟั ง เพลงทำงออนไลน์ ผ่ ำ นแอปพลิ เ คชั น เช่ น YouTube,
Netflix, Spotify (2 ชั่วโมงต่อวัน) และอันดับที่ 3 เป็นกำรพูดคุย /โทรศัพท์
ผ่ำนทำงออนไลน์ (1 ชั่วโมง 52 นำทีต่อวัน)
ส่ ว นช่ ว งวั น หยุ ด พั ก ผ่ อ น Baby Boomer จะใช้ เ วลำในกำรท ำ
กิจกรรมต่ำง ๆ มำกกว่ำในวันทำงำน/วันเรียนหนังสือ โดยใช้เวลำในกำรเล่น
สื่อสังคมออนไลน์มำกเป็นอันดับที่ 1 มีจำนวนชั่วโมงกำรใช้อินเทอร์เน็ตโดย
เฉลี่ยอยู่ที่ 2 ชั่วโมง 47 นำทีต่อวัน อันดับที่ 2 เป็นกำรดูโทรทัศน์ /ดูคลิป
วิดีโอ/ดูภำพยนตร์ /ฟังเพลงทำงออนไลน์ (2 ชั่วโมง 37 นำทีต่อวัน) และ
อันดับที่ 3 เป็นกำรเล่นเกมออนไลน์ (2 ชั่วโมง 2 นำทีต่อวัน) (ดูรำยละเอียด
เพิ่มเติมได้จำกตำรำง 3 ในตำรำงสถิติท้ำยเล่ม)
ปัญหำจำกกำรใช้อินเทอร์เน็ ตที่ Baby Boomer พบเจอมำกที่สุด
3 อันดับแรก ได้แก่ ปริมำณโฆษณำออนไลน์ที่มำรบกวน (ร้อยละ 79.5)
รองลงมำ เป็นปัญหำเรื่องควำมล่ำช้ำในกำรเชื่อ มต่อ/ใช้งำนอินเทอร์เน็ต
(ร้อยละ 72.4) และไม่มั่นใจว่ำข้อมูลที่ปรำกฏบนอินเทอร์เน็ตจะเชื่อถือได้

สื่อสังคมออนไลน์มำกเป็นอันดับที่ 1 มีจำนวนชั่วโมงกำรใช้อินเทอร์เน็ตโดย
เฉลี่ยอยู่ที่ 2 ชั่วโมง 47 นำทีต่อวัน อันดับที่ 2 เป็นกำรดูโทรทัศน์ /ดูคลิป
สำ�นักงานพัฒ(2
นาธุรชักรรมทางอิ
ทรอนิกตส์่ อ(องค์
วิดีโอ/ดูภำพยนตร์ /ฟังเพลงทำงออนไลน์
่วโมง 37เล็กนำที
วัน)การมหาชน)
และ
Electronic Transactions Development Agency (Public Organization) 81
อันดับที่ 3 เป็นกำรเล่นเกมออนไลน์ (2 ชั่วโมง 2 นำทีต่อวัน) (ดูรำยละเอียด
เพิ่มเติมได้จำกตำรำง 3 ในตำรำงสถิติท้ำยเล่ม)
ปัญหำจำกกำรใช้อินเทอร์เน็ ตที่ Baby Boomer พบเจอมำกที่สุด
3 อันดับแรก ได้แก่ ปริมำณโฆษณำออนไลน์ที่มำรบกวน (ร้อยละ 79.5)
รองลงมำ เป็นปัญหำเรื่องควำมล่ำช้ำในกำรเชื่อ มต่อ/ใช้งำนอินเทอร์เน็ต
(ร้อยละ 72.4) และไม่มั่นใจว่ำข้อมูลที่ปรำกฏบนอินเทอร์เน็ตจะเชื่อถือได้
(ร้อยละ 45.5) โดยคิดจำกผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เป็น Baby Boomer ทั้งหมด
(ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้จำกตำรำง 4 ในตำรำงสถิติท้ำยเล่ม)
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03

เปิดพฤติกรรมที่
สุ่มเสี่ยงต่อการถูก
ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

สำ�นักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
Electronic Transactions Development Agency (Public Organization)

เปิดดพฤติ
พฤติกรรมที
กรรมที
่สุ่ม่ยงต่
เสีอ่ยการถู
งต่อการถู
อมูคลคลส่18วนบุคคล
เปิ
่สุ่มเสี
กละเมิกดข้ละเมิ
อมูลส่ดวข้นบุ

18

ดังที่ทุกท่ำนทรำบกันดีอยู่แล้วว่ำ ทุกอย่ำงในโลกนี้ล้วนมี 2 ด้ำน
เสมอฉันใดฉันนั้น กำรใช้อินเทอร์เน็ตก็เช่นเดียวกัน นอกจำกจะมีประโยชน์
มำกมำย ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องของกำรติดต่อสื่อสำรที่สะดวกรวดเร็วมำกขึ้น
กำรทำธุรกรรมต่ำง ๆ ที่เปลี่ยนจำกออฟไลน์มำสู่ออนไลน์ กำรส่งผ่ำนควำม
บันเทิงในรูปแบบต่ำง ๆ ให้กับผู้ใช้งำน ในทำงกลับกันกำรใช้อินเทอร์เน็ตก็มี
ด้ ำ นมื ด หรือด้ ำนที่อำจจะก่อให้ เกิด ควำมเสี ยหำยหรือควำมไม่ ปลอดภัย
ให้กับผู้ใช้งำนได้ด้วยเช่นกัน หำกผู้ใช้อินเทอร์เน็ตขำดควำมระมัดระวัง ขำด
ควำมตระหนัก หรืออำจจะเกิดจำกควำมรู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ รวมทั้งอำจจะรู้
ไม่เท่ำทันผู้ร้ำยหรือผู้ที่ไม่ประสงค์ดีก็ตำม
ในยุ ค เศรษฐกิจ ดิ จิ ทั ล ที่ มี กำรติ ด ต่ อสื่ อสำรและกำรท ำธุ รกรรม
ต่ำง ๆ ผ่ำนทำงออนไลน์ ทำให้มีปริมำณข้อมูลมำกมำยมหำศำลไหลเวียนอยู่
ในระบบ ทั้งที่เป็นข้อมูลทั่วไปสำมำรถเปิดเผยได้ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล
ซึ่งจำกผลกำรสำรวจปัญหำต่ำง ๆ ที่เกิดจำกกำรใช้งำนอิน เทอร์เน็ต ดัง
แสดงในภำพ 12 พบว่ำ ปัญหำกำรถูกหลอกลวงจำกกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ต
และปัญหำกำรถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลมีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี
ที่ผ่ำนมำ
โดยปัญหำกำรถูกหลอกลวงจำกกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตมีสัดส่วน
เพิ่มขึ้นจำกปี 2560 ร้อยละ 6.3 เป็นร้อยละ 6.8 ในปี 2561 และปัญหำกำร
ถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจำกปี 2560 ร้อยละ 11.0 เป็น
ร้อยละ 11.4 ในปี 2561 เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงกำรที่ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
18

ข้อมูลส่วนบุคคล หมำยถึง ข้อเท็จจริงใด ๆ ที่สำมำรถระบุหรือยืนยันควำมเป็นตัวบุคคล
ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม เช่น ชื่อ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ อีเมล หมำยเลขโทรศัพท์ ข้อมูลบัตร
เครดิต, คลังควำมรู้/ศัพท์ชวนรู้, สำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน),
https://www.etda.or.th/terminology-detail/1207.html
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อำจจะไม่ให้ควำมสำคัญหรือไม่มีควำมตระหนักมำกพอในกำรดูแลข้อมูล
ส่วนบุคคลของตนเอง จนทำให้ปัญหำดังกล่ำวเพิ่มมำกขึ้น
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ที่ ผ่ ำ นมำ มี ผู้ ใช้ อิน เทอร์เน็ ต ตอบว่ ำ เคยให้ ข้ อมู ล ส่ ว นบุ ค คลผ่ ำ นกำรท ำ
กิจกรรมต่ำง ๆ เหล่ำนี้ทำงออนไลน์ เช่น กำรสมัครใช้บริกำรทำงกำรเงิน
สำ�นักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
เ ช่ น Internet Electronic
Banking, Transactions
Mobile Banking,
PromptPay,
e- Wallet
คิ ด
85
Development
Agency (Public
Organization)
เป็นร้อยละ 71.3 รองลงมำคือ กำรสมัครใช้บริกำรต่ำง ๆ ในชีวิตประจำวัน
เช่น ตรวจสอบประวัติกำรใช้โทรศัพท์ กำรซื้อสินค้ำ/บริกำรทำงออนไลน์
(ร้ อ ยละ 58.4) กำรลงทะเบี ย นสมั ค รใช้ ง ำนสื่ อ สั ง คมออนไลน์ (Social
Media) เช่น Facebook, Instagram, LINE, YouTube (ร้อยละ 50.1) กำร
ให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรับบริกำรจำกภำครัฐ เช่น กำรเสียภำษีออนไลน์
กำรจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คล (ร้ อ ยละ 32.3) กำรลงทะเบี ย นเพื่ อ ลุ้ น รั บ
ของสมนำคุณ/ลุ้นรับรำงวัล (ร้อยละ 28.3) กำรลงทะเบียนสมัครใช้บริกำร
ต่ำง ๆ ที่ให้ทดลองใช้งำนฟรี (ร้อยละ 26.3) และกำรสมัครงำนทำงออนไลน์
(ร้อยละ 11.2) ตำมลำดับ
ทั้งนี้กิจกรรมที่อำจจะมีควำมสุ่มเสี่ยงสูง ต่ อกำรถูกนำเอำข้ อมู ล
ส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ในทำงที่ไม่ดี คือ กำรลงทะเบียนสมัครใช้งำนสื่อ
สังคมออนไลน์ กำรลงทะเบียนเพื่อลุ้นรับของสมนำคุณ/ลุ้นรับรำงวัล และ
กำรสมัครใช้บริกำรต่ำง ๆ ที่ให้ทดลองใช้งำนฟรี หำกผู้ใช้อินเทอร์เน็ตให้
ข้ อ มู ล ส่ ว นตั ว กั บ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำรที่ ไ ม่ น่ ำ ไว้ ว ำงใจ หรื อ กำรที่ เ ว็ บ ไซต์ ห รื อ
แอปพลิเคชันบำงอันมีกำรถำมข้อมูลส่วนตัวก่อนกำรใช้งำน ไม่ว่ำจะเป็น ชื่อ
ที่อยู่ อีเมล รูปภำพ ควำมสนใจ เป็นต้น และผู้ใช้อินเทอร์เน็ตก็กดยินยอมให้
ข้อมูล ดังกล่ำวโดยไม่ได้ตระหนักถึง ภัยหรืออันตรำยที่อำจจะส่งผลต่อตัว
เจ้ำของข้อมูลก็เป็นได้
เมื่อพิจำรณำรำยเจนเนอเรชั่น เจำะลึกในกิจกรรมที่อำจจะมีควำม
สุ่มเสี่ยงสูงต่อกำรถูกนำเอำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ในทำงทีไ่ ม่ดี เช่น
กำรลงทะเบียนสมัครใช้งำนสื่อสังคมออนไลน์ กำรลงทะเบียนเพื่อลุ้นรับของ
สมนำคุณ/ลุ้นรับรำงวัล และกำรสมัครใช้บริกำรต่ำง ๆ ที่ให้ทดลองใช้งำนฟรี
จะเห็นได้ว่ำ Gen Z ที่เป็นกลุ่มเด็กและเยำวชน เป็นกลุ่มที่มีควำมเสี่ยงสูง
ที่สุดในบำงกิจกรรมดังกล่ำวข้ำงต้น ไม่ว่ำจะเป็นกำรลงทะเบียนสมัครใช้งำน
สื่อสังคมออนไลน์ โดยมีผู้ตอบข้อนี้ที่เป็น Gen Z สูงถึงร้อยละ 65.7 และ
กำรสมัครใช้บริกำรต่ำง ๆ ที่ให้ทดลองใช้งำนฟรี มีผู้ตอบข้อนี้ที่เป็น Gen Z
สู ง ถึง ร้อยละ 35.1 ส่ ว นกำรลงทะเบี ย นเพื่ อลุ้ น รับ ของสมนำคุณ /ลุ้ น รั บ
รำงวัล มีผู้ตอบข้อนี้ที่เป็น Gen Y เลือกตอบข้อนี้มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ
28.9 (สำมำรถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จำกตำรำง 5 ในตำรำงสถิติท้ำยเล่ม)
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ดังนั้น กำรรู้เท่ำทันเทคโนโลยี จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในกำรใช้งำนสื่อ
ออนไลน์ เพรำะเทคโนโลยี มี กำรพั ฒ นำและเปลี่ ยนแปลงอยู่ ต ลอดเวลำ
ดังนั้น หำกผู้ใช้งำนไม่มีกำรเรียนรู้และทำควำมเข้ำใจแล้ว อำจจะตกเป็น
เหยื่อได้โดยรู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ โดยเฉพำะกลุ่มเด็กและเยำวชน (Gen Z) ซึ่ง
เป็นกลุ่มที่มีควำมเสี่ยงสูงที่สุดเมื่อเทียบกับเจนเนอเรชั่นอื่น ๆ หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จึงควรจัดทำหลักสูตร หรือจัดทำสื่อกำรเรียนกำรสอน/
สื่อประชำสัมพันธ์โดยใช้ภำษำที่สื่อสำรเข้ำใจได้ง่ำยเหมำะสมกับแต่ละช่วง
วัย และกระจำยผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของแต่ละ
เจนเนอเรชั่น เพื่ออบรมให้ควำมรู้หรือเผยแพร่ข้อมูล ให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตได้
รู้เท่ำทันภัยออนไลน์ทั้งหลำยที่มำในหลำกหลำยรูปแบบ และสำมำรถใช้
อินเทอร์เน็ตได้อย่ำงปลอดภัย
การตังค่าความเป็นส่วนตัวบนสื่อสังคมออนไลน์
ภำพ 18 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต จำแนกตำมพฤติกรรมกำรแก้ไข
กำรตั้งค่ำควำมเป็นส่วนตัวบนสือ่ สังคมออนไลน์

คำถำมจำกแบบสำรวจข้อ 22 ในรอบ 6 เดือนที่ผ่ำนมำ ท่ำนเคยแก้ไขกำรตั้งค่ำ ควำมเป็ น
ส่วนตัว (Privacy) กับข้อมูลต่ำง ๆ เหล่ำนี้ เช่น อำยุ หมำยเลขโทรศัพท์ อีเมล รูปภำพ ข้อมูล
เกี่ยวกับฉัน บนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) หรือไม่

จำกผลสำรวจ ดังแสดงในภำพ 18 พบว่ำ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่ำนมำ
มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ตอบว่ำ เคยแก้ไขกำรตั้งค่ำควำมเป็นส่วนตั วกับข้อมู ล

ออนไลน์ เพรำะเทคโนโลยี มี กำรพั ฒ นำและเปลี่ ยนแปลงอยู่ ต ลอดเวลำ
ดังนั้น หำกผู้ใช้งำนไม่มีกำรเรียนรู้และทำควำมเข้ำใจแล้ว อำจจะตกเป็น
เหยื่อได้โดยรู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ โดยเฉพำะกลุ
เด็รกกรรมทางอิ
และเยำวชน
ซึ่ง
สำ�นักงานพัฒ่มนาธุ
เล็กทรอนิ(Gen
กส์ (องค์Z)
การมหาชน)
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Electronic
Development
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เป็นกลุ่มที่มีควำมเสี
่ยงสูงทีTransactions
่สุดเมื่อเทียบกั
บเจนเนอเรชั
่นอื่น(Public
ๆ หน่Organization)
วยงำนที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จึงควรจัดทำหลักสูตร หรือจัดทำสื่อกำรเรียนกำรสอน/
สื่อประชำสั
มพันธ์โดยใช้
่สื่อสำรเข้
ใจได้ง่ำยเหมำะสมกับแต่ละช่วง
่อสังำคมออนไลน์
้งค่าความเป็
การตั
นส่ภวำษำที
นตัวบนสื
วัย และกระจำยผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของแต่ละ
ภาพ 18 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต จำ�แนกตามพฤติกรรมการแก้ไข
เจนเนอเรชั
่น เพืการตั
่ออบรมให้
ควำมรู้หรือเผยแพร่ข้อมูล ให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตได้
้งค่าความเป็นส่วนตัวบนสื่อสังคมออนไลน์
รู้เท่ำทันภัยออนไลน์ทั้งหลำยที่มำในหลำกหลำยรูปแบบ และสำมำรถใช้
อินเทอร์เน็ตได้อย่ำงปลอดภัย
การตังค่าความเป็นส่วนตัวบนสื่อสังคมออนไลน์
ภำพ 18 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต จำแนกตำมพฤติกรรมกำรแก้ไข
กำรตั้งค่ำควำมเป็นส่วนตัวบนสือ่ สังคมออนไลน์
เคย

73.4%

ไมเคย

24.4%

ไมทราบ

2.2%

คำถำมจำกแบบสำรวจข้อ 22 ในรอบ 6 เดือนที่ผ่ำนมำ ท่ำนเคยแก้ไขกำรตั้งค่ำ ควำมเป็ น
ส่วนตัว (Privacy) กับข้อมูลต่ำง ๆ เหล่ำนี้ เช่น อำยุ หมำยเลขโทรศัพท์ อีเมล รูปภำพ ข้อมูล
เกี่ยวกับฉัน บนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) หรือไม่

จำกผลสำรวจ ดังแสดงในภำพ 18 พบว่ำ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่ำนมำ
มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ตอบว่ำ เคยแก้ไขกำรตั้งค่ำควำมเป็นส่วนตั วกับข้อมู ล
ส่วนบุคคล เช่น อำยุ หมำยเลขโทรศัพท์ อีเมล รูปภำพ ข้อมูลเกี่ยวกับฉัน
บนสื่อสังคมออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 73.4 มีผู้ตอบว่ำไม่เคยแก้ไข (ร้อยละ
24.4) และไม่ทรำบวิธีกำรแก้ไข (ร้อยละ 2.2) ตำมลำดับ
ภำพ 19 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต รำยเจนเนอเรชั่น
จำแนกตำมพฤติกรรมกำรแก้ไขกำรตั้งค่ำควำมเป็นส่วนตัว
บนสื่อสังคมออนไลน์
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ภาพ 19 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต รายเจนเนอเรชั่น จำ�แนกตาม
พฤติกรรมการแก้ไขการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวบนสื่อสังคมออนไลน์

Baby Boomer
46.7%

เคย

Gen X
64.5%

เคย

ส่วนบุคคล เช่น อำยุ หมำยเลขโทรศั
พท์ อีเมล รูปภำพ ข้อมู32.6%
ลเกี่ยวกับฉัน
49.1%
บนสื่อสังคมออนไลน์ คิดเป็4.2%
นร้อยละ 73.4 มีผู้ตอบว่ำไม่เคยแก้2.9%
ไข (ร้อยละ
24.4) และไม่ทรำบวิธีกำรแก้ไข (ร้อยละ 2.2) ตำมลำดับ
ไมเคย

ไมเคย

ไมทราบ

ไมทราบ

ภำพ 19 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต รำยเจนเนอเรชั่น
จำแนกตำมพฤติกรรมกำรแก้ไขกำรตั้งค่ำควำมเป็นส่วนตัว
บนสื่อสังคมออนไลน์
Gen Y

Gen Z

เคย

77.2%

เคย

ไมเคย

20.7%

ไมเคย

15.7%

ไมทราบ

2.1%

ไมทราบ

0.7%

83.6%

คำถำมจำกแบบสำรวจข้อ 22 ในรอบ 6 เดือนที่ผ่ำนมำ ท่ำนเคยแก้ไขกำรตั้งค่ำ ควำมเป็ น
ส่วนตัว (Privacy) กับข้อมูลต่ำง ๆ เหล่ำนี้ เช่น อำยุ หมำยเลขโทรศัพท์ อีเมล รูปภำพ ข้อมูล
เกี่ยวกับฉัน บนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) หรือไม่

จำกภำพ 19 เมื่ อ จ ำแนกพฤติ ก รรมกำรแก้ ไ ขกำรตั้ ง ค่ ำ ควำม
เป็ น ส่ ว นตั ว บนสื่อสัง คมออนไลน์ ของแต่ ละเจนเนอเรชั่น พบว่ ำ Gen Z,

สำ�นักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

คำถำมจำกแบบสำรวจข้
อ 22 ในรอบ
6 เดือนทีDevelopment
่ผ่ำนมำ ท่ำนเคยแก้
ไขกำรตั
้งค่ำOrganization)
ควำมเป็ น
Electronic
Transactions
Agency
(Public
ส่วนตัว (Privacy) กับข้อมูลต่ำง ๆ เหล่ำนี้ เช่น อำยุ หมำยเลขโทรศัพท์ อีเมล รูปภำพ ข้อมูล
เกี่ยวกับฉัน บนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) หรือไม่

จำกภำพ 19 เมื่ อ จ ำแนกพฤติ ก รรมกำรแก้ ไ ขกำรตั้ ง ค่ ำ ควำม
เป็ น ส่ ว นตั ว บนสื่อสัง คมออนไลน์ ของแต่ ละเจนเนอเรชั่น พบว่ ำ Gen Z,
Gen Y และ Gen X เป็นกลุ่มที่มีควำมตระหนักในกำรแก้ไขกำรตั้งค่ำควำม
เป็นส่วนตัวกับข้อมูลส่วนตัวมำกกว่ำกลุ่ม Baby Boomer โดย Gen Z เคย
แก้ไขกำรตั้งค่ำควำมเป็นส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 83.6 ในขณะที่ Gen Y และ
Gen X เคยแก้ ไ ขกำรตั้ ง ค่ ำ ดั ง กล่ ำ ว คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 77.2 และ 64.5
ตำมลำดับ
จำกผลกำรสำรวจ พบว่ำ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเจนเนอเรชั่น ที่น่ำเป็น
ห่วงเรื่องควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวมำกที่สุด คือกลุ่ม Baby Boomer
เนื่องจำกร้อยละ 49.1 ของกลุ่มนี้ ตอบว่ำไม่เคยแก้ไขกำรตั้งค่ำควำมเป็น
ส่ ว นตั ว จึ ง เป็ น ข้ อ น่ ำ กั ง วลส ำหรั บ เจนเนอเรชั่ น นี้ ที่ อ ำจจะถู ก น ำข้ อมู ล
ส่วนตัว ไม่ว่ำจะเป็นวันเดือนปีเกิด หมำยเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ รูปภำพ ไปใช้
ในทำงที่ผิดหรืออำจก่อให้เกิดอันตรำยกับเจ้ำของข้อมูลได้
ภำพ 20 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต จำแนกตำมสำเหตุที่ไม่เคยตั้งค่ำ
ควำมเป็นส่วนตัวบนสื่อสังคมออนไลน์

คำถำมจำกแบบสำรวจข้อ 23 สำเหตุใดที่ทำให้ท่ำนไม่เคยตั้งค่ำควำมเป็นส่วนตัวบนสื่อสังคม
ออนไลน์ (Social Media) (เลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)

จำกผลกำรส ำรวจ ดั ง แสดงในภำพ 20 พบว่ ำ สำเหตุ ที่ ผู้ ใ ช้
อินเทอร์เน็ตโดยส่วนใหญ่ไม่เคยตั้งค่ำควำมเป็นส่วนตัวบนสื่อสังคมออนไลน์
เนื่องจำกมีควำมมั่นใจว่ำเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่ใช้บริกำรอยู่ มีกำรตั้ง
ค่ำควำมเป็นส่วนตัวที่เหมำะสมดีอยู่แล้ว โดยมีผู้ตอบข้อนี้คิดเป็นร้อยละ
46.1 รองลงมำคือ ไม่ มีควำมกังวลกับกำรที่มีข้อมูลส่วนตัวทำงเครือข่ำ ย
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เนื่องจำกร้อยละ 49.1 ของกลุ่มนี้ ตอบว่ำไม่เคยแก้ไขกำรตั้งค่ำควำมเป็น
ส่ ว นตั ว จึ ง เป็ น ข้ อ น่ ำ กั ง วลส ำหรั บ เจนเนอเรชั่ น นี้ ที่ อ ำจจะถู ก น ำข้ อมู ล
ส่วนตัว ไม่ว่ำจะเป็นวันเดือนปีเกิด หมำยเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ รูปภำพ ไปใช้
ในทำงที่ผิดหรืออำจก่อให้เกิดอันตรำยกับเจ้ำของข้อมูลได้
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ภาพ 20 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต จำ�แนกตามสาเหตุที่ไม่เคยตั้งค่า
ภำพ 20 ร้อยละของผู
เทอร์
เน็ต่อสัจงำแนกตำมสำเหตุ
ที่ไม่เคยตั้งค่ำ
ความเป็้ในช้ส่อวินนตั
วบนสื
คมออนไลน์

ควำมเป็นส่วนตัวบนสื่อสังคมออนไลน์

มั่นใจวามีการตั้งคาความเปนสวนตัวที่เหมาะสมอยูแลว

46.1%

ไมกังวลที่ีมีขอมูลสวนตัวทางสังคมออนไลน

31.0%

ไมทราบวิธีการเปลี่ยนการตั้งคาความเปนสวนตัว

22.2%

ไมทราบวาสามารถเปลี่ยนการตั้งคาได

19.6%

ไมมีเวลาคนหาวิธีการตั้งคาดังกลาว

13.7%

คำถำมจำกแบบสำรวจข้อ 23 สำเหตุใดที่ทำให้ท่ำนไม่เคยตั้งค่ำควำมเป็นส่วนตัวบนสื่อสังคม
ออนไลน์ (Social Media) (เลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)

จำกผลกำรส ำรวจ ดั ง แสดงในภำพ 20 พบว่ ำ สำเหตุ ที่ ผู้ ใ ช้
อินเทอร์เน็ตโดยส่วนใหญ่ไม่เคยตั้งค่ำควำมเป็นส่วนตัวบนสื่อสังคมออนไลน์
เนื่องจำกมีควำมมั่นใจว่ำเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่ใช้บริกำรอยู่ มีกำรตั้ง
ค่ำควำมเป็นส่วนตัวที่เหมำะสมดีอยู่แล้ว โดยมีผู้ตอบข้อนี้คิดเป็นร้อยละ
46.1 รองลงมำคือ ไม่ มีควำมกังวลกับกำรที่มีข้อมูลส่วนตัวทำงเครือข่ำ ย
สังคมออนไลน์ (ร้อยละ 31.0) ไม่ทรำบวิธีกำรเปลี่ยนกำรตั้งค่ำควำมเป็น
ส่วนตัว (ร้อยละ 22.2) ไม่ทรำบว่ำสำมำรถเปลี่ยนกำรตั้ งค่ำได้ (ร้อยละ
19.6) และไม่มีเวลำค้นหำวิธีกำรตั้งค่ำดังกล่ำว (ร้อยละ 13.7) ตำมลำดับ
ทั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่น่ำเป็นห่วงมำกที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 31.0
ไม่ มี ค วำมกั ง วลหรื อ ขำดควำมตระหนั ก ในกำรเปิ ด เผยข้ อ มู ล ส่ ว นตั ว ให้
คนทั่วไปได้เห็น ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลอำยุ หมำยเลขโทรศัพท์ อีเมล รูปภำพ
ข้อมูลเกี่ยวกับฉัน ซึ่ งล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลที่มักจะถูก มิจฉำชีพนำไปใช้ใน
กำรหำประโยชน์ได้ทั้งสิ้น
พฤติกรรมการอ่านนโยบายการใช้ข้อมูลบนเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน
ในกำรเข้ำไปใช้บริกำรเว็บไซต์/แอปพลิเคชันบำงอัน อำจจะมีกำร
ร้องขอให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นำมสกุล อำยุ วัน

คนทั่วไปได้เห็น ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลสำ�นัอำยุ
หมำยเลขโทรศั
อีเกมล
รูปกภำพ
กงานพั
ฒนาธุรกรรมทางอิเพ
ล็กท์ทรอนิ
ส์ (องค์
ารมหาชน)
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Transactions
(Public
Organization)
ข้อมูลเกี่ยวกับฉันElectronic
ซึ่ งล้วนแล้
วแต่เป็นข้Development
อมูลที่มักจะถูAgency
ก มิจฉำชี
พนำไปใช้
ใน
กำรหำประโยชน์ได้ทั้งสิ้น
พฤติ
รรมการอ่
านนโยบายการใช้
้อมูลบบนเว็
ไซต์/แอปพลิ
พฤติกกรรมการอ่
านนโยบายการใช้
ข้อมูลขบนเว็
ไซต์/ปแอปพลิ
เคชัน เคชัน

ในกำรเข้ำไปใช้บริกำรเว็บไซต์/แอปพลิเคชันบำงอัน อำจจะมีกำร
ร้องขอให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นำมสกุล อำยุ วัน
เดือนปีเกิด อีเมล หรือ หมำยเลขโทรศัพท์ เสียก่อนจึงจะสำมำรถเข้ำไปใช้
บริกำรต่ำง ๆ ในเว็บไซต์/แอปพลิเคชันดังกล่ำวได้ ซึ่งก่อนที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
จะกรอกข้ อ มู ล ส่ ว นตั ว จะมี ร ำยละเอี ย ดของนโยบำยกำรใช้ ข้ อ มู ล ของ
เว็บไซต์/แอปพลิเคชันนั้น ๆ ให้อ่ำนก่อนจะกรอกข้อมูล ส่วนตัว กำรสำรวจ
ในหั ว ข้อนี้ จะแสดงให้ เห็ นว่ำผู้ ใช้อินเทอร์เน็ต ให้ ควำมส ำคัญ กับกำรอ่ำน
นโยบำยนี้กันมำกน้อยแค่ไหน และเพรำะเหตุใดจึงไม่อ่ำนนโยบำยนี้
ภำพ 21 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต จำแนกตำมพฤติกรรมกำรอ่ำน
นโยบำยกำรใช้ข้อมูลบนเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน

คำถำมจำกแบบสำรวจข้อ 17 ในรอบ 6 เดือนที่ผ่ำนมำ ท่ำนเคยอ่ำนข้อตกลงเรื่องสิทธิและ
ควำมรับผิดชอบ หรือนโยบำยกำรใช้ข้อมูลของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนั้น ๆ ก่อนกำรใช้งำน
หรือไม่

ข้อมูลเกี่ยวกับฉัน ซึ่ งล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลที่มักจะถูก มิจฉำชีพนำไปใช้ใน
กำรหำประโยชน์ได้ทั้งสิ้น
พฤติกรรมการอ่านนโยบายการใช้ข้อมูลบนเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน
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ในกำรเข้ำไปใช้บริกำรเว็บไซต์/แอปพลิเคชันบำงอัน อำจจะมีกำร
ร้องขอให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นำมสกุล อำยุ วัน
ภาพ 21 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต จำ�แนกตามพฤติกรรมการอ่าน
เดือนปีเกิด อีเนโยบายการใช้
มล หรือ หมำยเลขโทรศั
ท์ /เสีแอปพลิ
ยก่อนจึ
ำไปใช้
ข้อมูลบนเว็บพไซต์
เคชังจะสำมำรถเข้
น
บริกำรต่ำง ๆ ในเว็บไซต์/แอปพลิเคชันดังกล่ำวได้ ซึ่งก่อนที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
จะกรอกข้ อ มู ล ส่ ว นตั ว เคยอ
จะมีานอย
ร ำยละเอี
ย ดของนโยบำยกำรใช้ ข้ อ มู12.3%
ล ของ
างละเอียด
เว็บไซต์/แอปพลิเคชันนั้นเคยอๆานอย
ให้อางละเอี
่ำนก่ยอด นจะกรอกข้อมูล ส่วนตัว กำรสำรวจ
36.0%
เฉพาะหัวขอสำคัญ
ในหั ว ข้อนี้ จะแสดงให้ เห็ นว่ำผู้ ใช้อินเทอร์เน็ต ให้ ควำมส ำคัญ กับกำรอ่ำน
านบางสวน
นโยบำยนี้กันมำกน้อยแค่ไหนเคยอและเพรำะเหตุ
ใดจึงไม่อ่ำนนโยบำยนี้ 51.7%

เคย
ไมเคย
ไมทราบ

ภำพ 21 ร้อยละของผู้ใช้63.3%
อินเทอร์เน็ต จำแนกตำมพฤติกรรมกำรอ่ำน
นโยบำยกำรใช้ข้อมูลบนเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน
32.2%
4.5%

คำถำมจำกแบบสำรวจข้อ 17 ในรอบ 6 เดือนที่ผ่ำนมำ ท่ำนเคยอ่ำนข้อตกลงเรื่องสิทธิและ
ควำมรับผิดชอบ หรือนโยบำยกำรใช้ข้อมูลของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนั้น ๆ ก่อนกำรใช้งำน
หรือไม่

จำกผลกำรสำรวจดังแสดงในภำพ 21 พบว่ำ ในรอบ 6 เดือนที่
ผ่ำนมำ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเคยอ่ำนข้อตกลงเรื่องสิท ธิและควำมรับผิดชอบ
หรือนโยบำยกำรใช้ข้อมูลของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนั้น ๆ ก่อนกำรใช้
งำน คิ ด เป็ น ร้อยละ 63.3 มี ผู้ ที่ ต อบว่ ำ ไม่ เคยอ่ ำ น (ร้อยละ 32.2) และ
ไม่ทรำบ (ร้อยละ 4.5)
เมื่อมำเจำะดูเฉพำะกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ตอบว่ำเคยอ่ำนนโยบำย
กำรใช้ข้อมูลของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนั้น ๆ ก่อนกำรใช้งำน เพื่อดูว่ำ
มีพฤติกรรมกำรอ่ำนนโยบำยดังกล่ำวเป็นอย่ำงไร พบว่ำ มีผู้ตอบว่ำเคยอ่ำน
นโยบำยกำรใช้ข้อมู ล ดั งกล่ำวเพี ยงบำงส่ วนสู งถึงร้อยละ 87.7 โดยแบ่ง
ออกเป็นผู้ตอบที่เคยอ่ำนอย่ำงละเอียดเฉพำะหัวข้อสำคัญ ร้อยละ 36.0
และผู้ตอบที่ เคยอ่ำนแค่บำงส่วนสูงถึงร้อยละ 51.7 ส่วนผู้ตอบที่เคยอ่ำน

จำกผลกำรสำรวจดังแสดงในภำพ 21 พบว่ำ ในรอบ 6 เดือนที่
ผ่ำนมำ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเคยอ่ำนข้อตกลงเรื่องสิท ธิและควำมรับผิดชอบ
สำ�นักห
งานพั
นาธุรกรรมทางอิ
การมหาชน)
หรือนโยบำยกำรใช้ข้อมูลของเว็บไซต์
รือฒแอปพลิ
เคชันเนัล็ก้นทรอนิ
ๆ กก่ส์อ(องค์
นกำรใช้
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งำน คิ ด เป็ น ร้อยละ 63.3 มี ผู้ ที่ ต อบว่ ำ ไม่ เคยอ่ ำ น (ร้อยละ 32.2) และ
ไม่ทรำบ (ร้อยละ 4.5)
จำกผลกำรสำรวจดังแสดงในภำพ 21 พบว่ำ ในรอบ 6 เดือนที่
เมื่อมำเจำะดูเฉพำะกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ตอบว่ำเคยอ่ำนนโยบำย
ผ่ำนมำ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเคยอ่ำนข้อตกลงเรื่องสิท ธิและควำมรับผิดชอบ
กำรใช้ข้อมูลของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนั้น ๆ ก่อนกำรใช้งำน เพื่อดูว่ำ
หรือนโยบำยกำรใช้ข้อมูลของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนั้น ๆ ก่อนกำรใช้
มีพฤติกรรมกำรอ่ำนนโยบำยดังกล่ำวเป็นอย่ำงไร พบว่ำ มีผู้ตอบว่ำเคยอ่ำน
งำน คิ ด เป็ น ร้อยละ 63.3 มี ผู้ ที่ ต อบว่ ำ ไม่ เคยอ่ ำ น (ร้อยละ 32.2) และ
นโยบำยกำรใช้ข้อมู ล ดั งกล่ำวเพี ยงบำงส่ วนสู งถึงร้อยละ 87.7 โดยแบ่ง
ไม่ทรำบ (ร้อยละ 4.5)
ออกเป็นผู้ตอบที่เคยอ่ำนอย่ำงละเอียดเฉพำะหัวข้อสำคัญ ร้อยละ 36.0
เมื่อ่ เมำเจำะดู
เฉพำะกลุ
ตที่ตอบว่
ำเคยอ่
ำนนโยบำย
และผู้ตอบที
คยอ่ำนแค่
บำงส่ว่มนสูผู้ใงช้ถึองินร้เทอร์
อยละเน็51.7
ส่วนผู
้ตอบที
่เคยอ่ำน
กำรใช้
ข้อมูงกล่
ลของเว็
ไซต์หรืยอดมีแอปพลิ
้น ๆ ก่เท่อำนกำรใช้
นโยบำยดั
ำวอย่บำงละเอี
เพียงร้อเคชั
ยละนนั12.3
นั้น งำน เพื่อดูว่ำ
มีพฤติกรรมกำรอ่ำนนโยบำยดังกล่ำวเป็นอย่ำงไร พบว่ำ มีผู้ตอบว่ำเคยอ่ำน
ภำพภาพ2222
ร้อยละของผู
้ใช้อ้ใช้ินอเทอร์
เน็เตน็ตจำแนกตำมสำเหตุ
ทที่ไี่ไม่ม่ออ่ำ่านน
ินยเทอร์
จำ�แนกตามสาเหตุ
นโยบำยกำรใช้
ข้อร้มูอลยละของผู
ดั งกล่ำวเพี
งบำงส่
วนสู
งถึงร้อยละ 87.7
โดยแบ่ง
นโยบายการใช้ขข้อ้อมูมูลล
นโยบำยกำรใช้
ออกเป็นผู้ตอบที่เคยอ่ำนอย่ำงละเอียดเฉพำะหัวข้อสำคัญ ร้อยละ 36.0
และผู้ตอบที
่ เคยอ่ำนแค่บำงส่วนสูงถึงร้อยละ 51.7 ส่วนผู้ตอบที่เคยอ่ำน 67.0%
นโยบายยาวเกินไป อานนาน
นโยบำยดังกล่ำวอย่ำงละเอียดมีเพียงร้อยละ 12.3 เท่ำนั้น
ใชภาษากฎหมาย ทำใหเขาใจยาก

ภำพ 22 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต จำแนกตำมสำเหตุที่ไม่อ่ำน
เชื่อมั่นวากฎหมายจะปกปองทานในทุ
กกรณี
นโยบำยกำรใช้
ข้อมูล

42.9%
27.7%

คิดวาเว็บไซตคงจะไมไดปฏิบัติตาม

21.6%

ใชภาษาตางประเทศ

19.4%

18.8%
คำถำมจำกแบบสำรวจข้ อ 19 ในรอบ 6 เดือ นที่ผ่ำ นมำ สำเหตุใดที่ท่ำ นไม่อ่ ำ น หรือ อ่ ำ น
ข้อไมตกลงเรื
ทธิาแนนโยบายได
ละควำมรับผิดจชอบ
ทราบว่อางสิจะอ
ากที่ไหรื
หนอนโยบำยกำรใช้ข้อมูลของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน 10.5%
นั้น ๆ เฉพำะบำงส่วน (เลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
8.0%
การอานนโยบายดังกลาวไมสำคัญ

การที่มีนโยบายความเปนสวนตัวก็เพียงพอแลว

คำถำมจำกแบบสำรวจข้ อ 19 ในรอบ 6 เดือ นที่ผ่ำ นมำ สำเหตุใดที่ท่ำ นไม่อ่ ำ น หรือ อ่ ำ น
ข้อตกลงเรื่องสิทธิและควำมรับผิดชอบ หรือนโยบำยกำรใช้ข้อมูลของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
นั้น ๆ เฉพำะบำงส่วน (เลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
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สำ�นักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
Electronic Transactions Development Agency (Public Organization)

ภาพ 23 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต จำ�แนกตามพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยง
ต่อการถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
ไมเปลี่ยนรหัสผานในคอมพิวเตอร
หรือโทรศัพทมือถือ ทุกๆ 3 เดือน

45.3%

ระบุวัน-เดือน-ป เกิดลงบนสื่อออนไลนแบบ public

45.0%

เขาเว็บไซตธนาคารเพื่อทำธุรกรรม
ภำพ
23แตไร้มอไดยละของผู
้ใช้อินเทอร์เน็ต จำแนกตำมพฤติกรรมที่สมุ่ เสี่ย44.5%
งต่อ
สังเกตวามี https://
กำรถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

เคยเปดอีเมลที่ไมรูจัก / คลิกลิงกที่ไมรูจัก

43.4%

อัปโหลดรูปหรือวิดีโอลงสื่อออนไลน
แบบ Public ทันทีหลังถาย

35.7%

ไมลบรหัสผาน/ประวัติการใชงานหลังใช
บนอุปกรณคนอื่น/WiFi สาธารณะ

35.6%

บอกรหัสผานเขาอุปกรณของทาน
ใหกับเพื่อนสนิทหรือคนรูใจ

32.7%

แชร Location ของคุณแบบ Realtime
ลงบนสื่อออนไลนแบบ public

30.9%

ใชอุปกรณคนอื่นทำธุรกรรมทางการเงิน

27.4%

กดจดจำรหัสผานเมื่อเขางานบัญชี
ผานอุปกรณของคนอื่น

25.2%

ไม logout หลังใชบนอุปกรณคนอื่น
หรือ WiFi สาธารณะ

19.1%

ทำธุรกรรมกับธนาคารผานลิงก
ที่ไมไดมาจากทางธนาคาร

14.5%

ไมตั้งคาใหล็อกหนาจออัตโนมัติ
หลังจากเลิกใชงานแลว

14.2%

อัปโหลดรูป Boarding Pass ลงสื่อออนไลน
แบบ Public กอนเดินทาง

12.2%

คำถำมจำกแบบสำรวจข้อ 16 ในรอบ 6 เดือ นที่ผ่ำ นมำ ท่ำ นเคยทำสิ่งต่ำ ง ๆ เหล่ำ นี้ไหม
(กรุณำตอบทุกข้อย่อย)

จำกผลกำรส ำรวจ ดั ง แสดงในภำพ 23 พบว่ ำ ในรอบ 6 เดื อน
ที่ผ่ำนมำ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต มีหลำกหลำยพฤติกรรมที่ค่อนข้ำงเสี่ยงต่อกำร
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คำถำมจำกแบบสำรวจข้อ 16 ในรอบ 6 เดือ นที่ผ่ำ นมำ ท่ำ นเคยทำสิ่งต่ำ ง ๆ เหล่ำ นี้ไหม
(กรุณำตอบทุกข้อย่อย)

จำกผลกำรส ำรวจ ดั ง แสดงในภำพ 23 พบว่ ำ ในรอบ 6 เดื อน
ที่ผ่ำนมำ ผู้ ใช้อินเทอร์เน็ต มีหลำกหลำยพฤติกรรมที่ค่อนข้ำงเสี่ยงต่อกำร
ถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หำกจัดแบ่งกำรนำเสนอผลออกเป็น 3 กลุ่มตำม
ระดับควำมเสี่ยงจำกพฤติกรรมกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ต ได้แก่
1. กลุ่มพฤติกรรมที่มีระดับควำมเสี่ยงสูง โดยกลุ่มนี้จะมีผู้ใช้งำน
เลือกตอบมำกกว่ำร้อยละ 40 ขึ้นไป ซึ่งเมื่อเรียงจำกพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงที่มี
ผู้ เ ลื อ กมำกที่ สุ ด ไปน้ อ ยที่ สุ ด พบว่ ำ พฤติ ก รรมที่ ผู้ ใ ช้ ง ำนไม่ ค่ อ ยให้
ควำมส ำคั ญ แต่ ก ลั บ กลำยเป็ น ช่ อ งโหว่ ที่ ท ำให้ มี ผู้ ไ ม่ ห วั ง ดี เ ข้ ำ ถึง ข้อมู ล
ส่ ว นตั ว ของท่ ำ นได้ ง่ ำ ยที่ สุ ด อั น ดั บ ที่ 1 คื อ กำรไม่ เ ปลี่ ย นรหั ส ผ่ ำ น
(Password) ในคอมพิวเตอร์หรือ โทรศัพ ท์เคลื่ อนที่ ทุ ก ๆ 3 เดือน โดยมี
ผู้เลือกตอบข้อนี้สูงถึง ร้อยละ 45.3 รองลงมำคือ กำรระบุวันเดือนปีเกิด
ที่แท้จริงผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook โดยตั้งค่ำเป็นสำธำรณะ
(ร้อยละ 45.0) กำรเข้ำเว็บไซต์ธนำคำรเพื่อ ทำธุรกรรม แต่ไม่ได้สังเกตว่ำมี
https:// (ร้อยละ 44.5) และกำรเปิดอีเมลของคนที่ไม่รู้จักหรือคลิกลิงก์ที่
ไม่รู้จัก (ร้อยละ 43.4) ตำมลำดับ
2. กลุ่มพฤติกรรมที่มีระดับควำมเสี่ยงปำนกลำง โดยกลุ่มนี้จะมี
ผู้ใช้งำนเลือกตอบอยู่ระหว่ำงร้อยละ 20 - 40 โดยพฤติกรรมที่มีควำมเสี่ยง
มำกที่สุดของกลุ่มนี้ ได้แก่ เมื่อผู้ใช้งำนถ่ำยรูปหรือวิดีโอเสร็จแล้ว มักจะ
อัปโหลดรูปถ่ำยหรือวิดีโอนั้นทันที ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook
โดยตั้งค่ำเป็นสำธำรณะ มีผู้เลือกตอบข้อนี้สูงถึงร้อยละ 35.7 รองลงมำ คือ
เมื่อใช้งำนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรื อโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้อื่น รวมทั้งกำร
เปิดใช้งำน WiFi สำธำรณะ ซึ่งเมื่อใช้งำนเสร็จแล้ว มักจะไม่ลบรหัสผ่ำน/
ประวัติกำรใช้งำน (ร้อยละ 35.6) กำรบอกรหัสผ่ำนในกำรเข้ำใช้งำนอุปกรณ์
คอมพิ ว เตอร์/ โทรศัพ ท์ เคลื่ อนที่ ของท่ำ นแก่เพื่ อนสนิท /คนรู้ใจของท่ำน
(ร้อยละ 32.7) กำรแชร์ตำแหน่งที่ใช้งำนอยู่แบบ Real time ผ่ำนสื่อสังคม
ออนไลน์ เช่น Facebook โดยตั้งค่ำเป็นสำธำรณะ (ร้อยละ 30.9) กำรใช้
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ เคลื่อนที่ของคนอื่น ทำธุรกรรมทำงกำร
เงิน (ร้อยละ 27.4) เมื่อใช้งำนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/โทรศัพท์เคลื่อนที่ของ
ผู้ อื่ น แล้ ว ตั้ ง ค่ ำ ให้ อุป กรณ์ ดั ง กล่ ำ วจดจ ำรหั ส ผ่ ำ นของตนเอง เพื่ อจะได้

ผู้เลือกตอบข้อนี้สูงถึง ร้อยละ 45.3 รองลงมำคือ กำรระบุวันเดือนปีเกิด
ที่แท้จริงผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook โดยตั้งค่ำเป็นสำธำรณะ
สำ�นักงานพั่อฒทนาธุ
เล็กทรอนิ
การมหาชน)
(ร้อยละ 45.0) กำรเข้ำเว็บไซต์ธนำคำรเพื
ำธุรรกรรมทางอิ
กรรม แต่
ไม่ได้กสส์ ัง(องค์
เกตว่
ำมี
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https:// (ร้อยละ 44.5) และกำรเปิดอีเมลของคนที่ไม่รู้จักหรือคลิกลิงก์ที่
ไม่รู้จัก (ร้อยละ 43.4) ตำมลำดับ
2. กลุ่มพฤติกรรมที่มีระดับควำมเสี่ยงปำนกลำง โดยกลุ่มนี้จะมี
ผู้ใช้งำนเลือกตอบอยู่ระหว่ำงร้อยละ 20 - 40 โดยพฤติกรรมที่มีควำมเสี่ยง
มำกที่สุดของกลุ่มนี้ ได้แก่ เมื่อผู้ใช้งำนถ่ำยรูปหรือวิดีโอเสร็จแล้ว มักจะ
อัปโหลดรูปถ่ำยหรือวิดีโอนั้นทันที ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook
โดยตั้งค่ำเป็นสำธำรณะ มีผู้เลือกตอบข้อนี้สูงถึงร้อยละ 35.7 รองลงมำ คือ
เมื่อใช้งำนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรื อโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้อื่น รวมทั้งกำร
เปิดใช้งำน WiFi สำธำรณะ ซึ่งเมื่อใช้งำนเสร็จแล้ว มักจะไม่ลบรหัสผ่ำน/
ประวัติกำรใช้งำน (ร้อยละ 35.6) กำรบอกรหัสผ่ำนในกำรเข้ำใช้งำนอุปกรณ์
คอมพิ ว เตอร์/ โทรศัพ ท์ เคลื่ อนที่ ของท่ำ นแก่เพื่ อนสนิท /คนรู้ใจของท่ำน
(ร้อยละ 32.7) กำรแชร์ตำแหน่งที่ใช้งำนอยู่แบบ Real time ผ่ำนสื่อสังคม
ออนไลน์ เช่น Facebook โดยตั้งค่ำเป็นสำธำรณะ (ร้อยละ 30.9) กำรใช้
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ เคลื่อนที่ของคนอื่น ทำธุรกรรมทำงกำร
เงิน (ร้อยละ 27.4) เมื่อใช้งำนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/โทรศัพท์เคลื่อนที่ของ
ผู้ อื่น แล้ ว ตั้ ง ค่ ำ ให้ อุป กรณ์ ดั ง กล่ ำ วจดจ ำรหั ส ผ่ ำ นของตนเอง เพื่ อจะได้
ไม่ต้องพิมพ์ใหม่ทุกครั้งที่เข้ำไปใช้งำน (ร้อยละ 25.2) ตำมลำดับ
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3. กลุ่มพฤติกรรมที่มีระดับควำมเสี่ยงน้อย โดยกลุ่มนี้จะมีผู้ใช้งำน
เลือกตอบน้อยกว่ำร้อยละ 20 โดยพฤติกรรมที่มีควำมสุ่มเสี่ยงมำกที่สุ ดของ
กลุ่มนี้ ได้แก่ เมื่อสิ้นสุดกำรใช้งำนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/โทรศัพท์เคลื่อนที่
ของผู้ อื่น หรือ WiFi สำธำรณะแล้ ว ไม่ กด Log out ออกจำกกำรใช้งำน
(ร้อยละ 19.1) ในกำรทำธุรกรรมทำงกำรเงิน มักจะคลิกลิงก์ของธนำคำร
ที่ได้มำจำกแหล่งต่ำง ๆ ที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของธนำคำรโดยตรง (ร้อยละ 14.5)
ไม่ ตั้ ง ค่ ำ ล็อกหน้ ำจออุ ป กรณ์คอมพิว เตอร์หรือ โทรศัพ ท์ เคลื่อนที่ เพื่ อให้
หน้ำจอล็อกอัตโนมัติหลังจำกเลิกใช้งำนแล้ว (ร้อยละ 14.2) และอัปโหลด
ภำพตั๋วเครื่องบินก่อนกำรเดินทำงผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook
โดยตั้งค่ำเป็นสำธำรณะ (ร้อยละ 12.2) ตำมลำดับ
ภำพ 24 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต รำยเจนเนอเรชั่น จำแนกตำม
พฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อกำรถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

สำ�นักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
Electronic Transactions Development Agency (Public Organization)

ภาพ 24 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต รายเจนเนอเรชั่น จำ�แนกตาม
พฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

Baby
Boomer

Gen X

Gen Y

Gen Z

ไมเปลี่ยนรหัสผานในคอมพิวเตอร
หรือโทรศัพทมือถือ ทุกๆ 3 เดือน

51.0

42.0

42.3

53.7

ระบุวัน-เดือน-ป เกิดลงบนสื่อออนไลนแบบ public

37.6

35.7

45.8

56.0

เขาเว็บไซตธนาคารเพื่อทำธุรกรรม
แตไมไดสังเกตวามี https://

55.9

41.7

42.3

48.5

เคยเปดอีเมลที่ไมรูจัก / คลิกลิงกที่ไมรูจัก

37.2

35.4

44.5

51.5

อัปโหลดรูปหรือวิดีโอลงสื่อออนไลน
แบบ Public ทันทีหลังถาย

27.5

35.0

37.9

34.3

ไมลบรหัสผาน/ประวัติการใชงานหลังใช
บนอุปกรณคนอื่น/WiFi สาธารณะ

47.0

38.3

33.9

32.8

บอกรหัสผานเขาอุปกรณของทาน
ใหกับเพื่อนสนิทหรือคนรูใจ

25.7

26.4

35.8

35.1

แชร Location ของคุณแบบ Realtime
ลงบนสื่อออนไลนแบบ public

26.1

30.4

33.8

26.9

ใชอุปกรณคนอื่นทำธุรกรรมทางการเงิน

16.4

22.6

33.1

23.9

กดจดจำรหัสผานเมื่อเขางานบัญชี
ผานอุปกรณของคนอื่น

17.2

20.2

27.5

28.4

ไม logout หลังใชบนอุปกรณคนอื่น
หรือ WiFi สาธารณะ

26.1

18.6

18.2

19.4

ทำธุรกรรมกับธนาคารผานลิงก
ที่ไมไดมาจากทางธนาคาร

8.2

11.8

15.9

16.4

ไมตั้งคาใหล็อกหนาจออัตโนมัติ
หลังจากเลิกใชงานแลว

29.7

17.9

11.1

11.9

อัปโหลดรูป Boarding Pass ลงสื่อออนไลน
แบบ Public กอนเดินทาง

9.7

10.3

13.6

11.9

คำถำมจำกแบบสำรวจข้ อ 16 ในรอบ 6 เดือ นที่ผ่ำ นมำ ท่ำ นเคยทำสิ่งต่ำ ง ๆ เหล่ำ นี้ไหม
(กรุณำตอบทุกข้อย่อย)

จำกผลกำรสำรวจ ดังแสดงในภำพ 24 เมื่อพิจำรณำแยกดูรำยเจน
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คำถำมจำกแบบสำรวจข้ อ 16 ในรอบ 6 เดือ นที่ผ่ำ นมำ ท่ำ นเคยทำสิ่งต่ำ ง ๆ เหล่ำ นี้ไหม
(กรุณำตอบทุกข้อย่อย)

จำกผลกำรสำรวจ ดังแสดงในภำพ 24 เมื่อพิจำรณำแยกดูรำยเจน
เนอเรชั่น จะเห็นได้ว่ำ Gen Z เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมสุ่ม เสี่ย งต่ อกำรถูก
ละเมิดข้อมูลส่วนตัวสูงที่สุดเมื่อเทียบกับ Gen อื่น ๆ ในเรื่องเหล่ำนี้ ได้แก่
กำรระบุวันเดือนปีเกิดที่แท้จริงผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook โดย
ตั้งค่ำเป็นสำธำรณะ (ร้อยละ 56.0) กำรไม่เปลี่ยนรหัสผ่ำน (Password) ใน
คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุก ๆ 3 เดือน (ร้อยละ 53.7) กำรเปิด
อี เ มลของคนที่ ไ ม่ รู้ จั ก หรื อ คลิ ก ลิ ง ก์ที่ ไ ม่ รู้ จั ก (ร้ อ ยละ 51.5) เมื่ อ ใช้ ง ำน
อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์/ โทรศั พ ท์ เ คลื่ อนที่ ข องผู้ อื่น แล้ ว ตั้ ง ค่ำ ให้ อุป กรณ์
ดังกล่ำวจดจำรหัสผ่ำนของตนเอง เพื่อจะได้ไม่ต้องพิมพ์ใหม่ทุกครั้งที่เข้ำไป
ใช้งำน (ร้อยละ 28.4) และในกำรทำธุรกรรมทำงกำรเงิน มักจะคลิกลิงก์ของ
ธนำคำรที่ได้มำจำกแหล่งต่ำง ๆ ที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของธนำคำรโดยตรง (ร้อยละ
16.4) ตำมลำดับ
Gen Y เป็ น กลุ่ ม ที่ มี พ ฤติ ก รรมสุ่ ม เสี่ ย งต่ อ กำรถู ก ละเมิ ด ข้ อ มู ล
ส่วนตัวสูงที่สุดเมื่อเทียบกับ Gen อื่น ๆ ในเรื่องเหล่ำนี้ ได้แก่ เมื่อผู้ใช้งำน
ถ่ำยรูปหรือวิดีโอเสร็จแล้ว มักจะอัปโหลดรูปถ่ำยหรือวิดีโอนั้นทันที ผ่ำนสื่อ
สังคมออนไลน์ เช่น Facebook โดยตั้งค่ำเป็นสำธำรณะ (ร้อยละ 37.9) กำร
บอกรหัสผ่ำนในกำรเข้ำใช้งำนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/โทรศัพท์เคลื่อนที่ของ
ตนเองแก่เพื่อนสนิท/คนรู้ใจ (ร้อยละ 35.8) กำรแชร์ตำแหน่งที่ใช้งำนอยู่
แบบ Real time ผ่ ำ นสื่ อ สั ง คมออนไลน์ เช่ น Facebook โดยตั้ ง ค่ ำ เป็ น
สำธำรณะ (ร้อยละ 33.8) กำรใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่
ของคนอื่ น ท ำธุ รกรรมทำงกำรเงิ น (ร้อยละ 33.1) และอั ป โหลดภำพตั๋ ว
เครื่องบินก่อนกำรเดินทำงผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook โดยตั้งค่ำ
เป็นสำธำรณะ (ร้อยละ 13.6) ตำมลำดับ
Baby Boomer เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงต่อกำรถูกละเมิด
ข้อมูลส่วนตัวสูงที่สุดเมื่อเทียบกับ Gen อื่น ๆ ในเรื่องเหล่ำนี้ ได้แก่ กำรเข้ำ
เว็บไซต์ธนำคำรเพื่อทำธุรกรรม แต่ไม่ได้สังเกตว่ำมี https:// (ร้อยละ 55.9)
เมื่อใช้งำนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้อื่น รวมทั้งกำร
เปิดใช้งำน WiFi สำธำรณะ ซึ่งเมื่อใช้งำนเสร็จแล้ว มักจะไม่ลบรหัสผ่ำน/
ประวัติกำรใช้งำน (ร้อยละ 47.0) ไม่ตั้งค่ำล็อกหน้ำจออุปกรณ์คอมพิวเตอร์

แบบ
แบบ Real
Real time
time ผ่ผ่ ำำ นสื
นสื่่ ออ สัสั งง คมออนไลน์
คมออนไลน์ เช่
เช่ นน Facebook
Facebook โดยตั
โดยตั้้ งง ค่ค่ ำำ เป็
เป็ นน
สำธำรณะ
สำธำรณะ (ร้
(ร้ออยละ
ยละ 33.8)
33.8) กำรใช้
กำรใช้ออุปุปกรณ์
กรณ์คคอมพิ
อมพิววเตอร์
เตอร์หหรืรืออโทรศั
โทรศัพพท์ท์เเคลื
คลื่่ออนที
นที่่
ของคนอื
ออยละ
และอั
ปป โหลดภำพตั
๋๋ วว
ฒนาธุ33.1)
รกรรมทางอิ
เล็กทรอนิ
กส์ (องค์การมหาชน)
ของคนอื่่ นน ทท ำธุ
ำธุ รรกรรมทำงกำรเงิ
กรรมทำงกำรเงิ นนสำ�นั(ร้
(ร้กงานพั
ยละ
33.1)
และอั
โหลดภำพตั
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เครื
เครื่อ่องบิ
งบินนก่ก่ออนกำรเดิ
นกำรเดินนทำงผ่
ทำงผ่ำำนสื
นสื่อ่อสัสังงคมออนไลน์
คมออนไลน์ เช่
เช่น Facebook
Facebook โดยตั
โดยตั้ง้งค่ค่ำำ
เป็
เป็นนสำธำรณะ
สำธำรณะ (ร้
(ร้ออยละ
ยละ 13.6)
13.6) ตำมล
ตำมลำดั
ำดับบ
Baby
Baby Boomer
Boomer เป็
เป็นนกลุ
กลุ่่มมทีที่่มมีีพพฤติ
ฤติกกรรมสุ
รรมสุ่่มมเสี
เสี่่ยยงต่
งต่ออกำรถู
กำรถูกกละเมิ
ละเมิดด
ข้ข้ออมูมูลลส่ส่ววนตั
Gen อือื่่นน ๆๆ ในเรื
ในเรื่่อองเหล่
งเหล่ำำนีนี้้ ได้
ได้แแก่ก่ กำรเข้
กำรเข้ำำ
นตัววสูสูงงทีที่ส่สุุดดเมื
เมื่่ออเที
เทียยบกั
บกับบ Gen
เว็บบไซต์
ไซต์ธธนำคำรเพื
นำคำรเพื่อ่อททำธุ
https:// (ร้
(ร้ออยละ
ยละ 55.9)
55.9)
เว็
ำธุรรกรรม
กรรม แต่
แต่ไไม่ม่ไได้ด้สสังังเกตว่
เกตว่ำำมีมี https://
เมื่่ออใช้
ใช้งงำนอุ
ำนอุปปกรณ์
กรณ์คคอมพิ
อมพิววเตอร์
เตอร์หหรืรืออโทรศั
โทรศัพพท์ท์เเคลื
คลื่่ออนที
นที่่ขของผู
องผู้้ออื่ื่นน รวมทั
รวมทั้้งงกำร
กำร
เมื
เปิดดใช้
ใช้งงำน
ำน WiFi
บรหัสสผ่ผ่ำำน/
น/
เปิ
WiFi สำธำรณะ
สำธำรณะ ซึซึ่่งงเมื
เมื่่ออใช้
ใช้งงำนเสร็
ำนเสร็จจแล้
แล้วว มัมักกจะไม่
จะไม่ลลบรหั
ประวัตติิกกำรใช้
ำรใช้งงำน
ำน (ร้
ไม่ตตั้ั้งงค่ค่ำำล็ล็ออกหน้
กหน้ำำจออุ
จออุปปกรณ์
กรณ์คคอมพิ
อมพิววเตอร์
เตอร์
ประวั
(ร้ออยละ
ยละ 47.0)
47.0) ไม่
หรืออโทรศั
โทรศัพพท์ท์เเคลื
หรื
คลื่่ออนที
นที่่ เพื
เพื่่ออให้
ให้หหน้น้ำำจอล็
จอล็ออกอั
กอัตตโนมั
โนมัตติิหหลัลังงจำกเลิ
จำกเลิกกใช้
ใช้งงำนแล้
ำนแล้วว
(ร้ ออ ยละ
ยละ 29.7)
กรณ์ คค อมพิ
อมพิ วว เตอร์
เตอร์ //
(ร้
29.7) และเมื
และเมื่่ ออ สิสิ้้ นน สุสุ ดด กำรใช้
กำรใช้ งง ำน
ำนอุอุ ปป กรณ์
โทรศัพพท์ท์เเคลื
WiFi สำธำรณะแล้
สำธำรณะแล้วว ไม่
ไม่กกดด Log
Log out
out ออก
ออก
โทรศั
คลื่่ออนที
นที่่ขของผู
องผู้้ออื่ื่นน หรื
หรืออ WiFi
จำกกำรใช้
จำกกำรใช้งงำน
ำน (ร้
(ร้ออยละ
ยละ 26.1)
26.1) ตำมล
ตำมลำดั
ำดับบ
หน่
แแลข้
ออมูมูลลอส่ส่มูววลนบุ
คล
หน่
ยงานใดควรดู
ส่วค
หน่วววยงานใดควรดู
ยงานใดควรดู
ลข้แลข้
นบุ
คนบุ
คล คคล
ยพฤติ กกรรมที
รรมที่่ มมีี คควำมสุ
วำมสุ่่ มม เสี
เสี่่ ยย งในกำรถู
งในกำรถูกกละเมิ
ละเมิ ดด ข้ข้ออมูมู ลล ส่ส่ วว นตั
นตัวว
ด้ด้ วว ยพฤติ
วมำแล้ วว ข้ข้ำำ งต้
งต้ นน ในส่
ในส่ วว นนี
นนี้้ ไไ ด้ด้ สส อบถำมผู
อบถำมผู้้ ใใ ช้ช้ ออิิ นน เทอร์
เทอร์ เเน็น็ ตต ว่ว่ ำำ ใน
ใน
ดัดั งง ทีที่่ ไไ ด้ด้ กก ล่ล่ ำำ วมำแล้
ควำมเห็นนของผู
ของผู้้ใใช้ช้งงำนนั
ำนนั้้นน บุบุคคคล/หน่
คล/หน่ววยงำนใดควรเป็
ยงำนใดควรเป็นนผูผู้้รรัับบผิผิดดชอบในกำร
ชอบในกำร
ควำมเห็
ลข้ออมูมูลลส่ส่ววนตั
นตัววของผู
ของผู้ใ้ใช้ช้งงำนมำกที
ำนมำกที่ส่สุดุด
ดูดูแแลข้
ภาพ 25 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต จำ�แนกตามความสำ�คัญของบุคคล/

ภำพ 25 ร้หน่
อยละของผู
ช้อินแเทอร์
เน็ต จำแนกตำมควำมส
วยงานที่ค้ใวรดู
ลความปลอดภั
ยของข้อมูลส่วำคันบุญคของบุ
คล คคล/
หน่วยงำนที่ควรดูแลควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
ตัวทานเอง

71.9%

ผูใหบริการเว็บไซต/แอป

12.7%

หนวยงานภาครัฐ

8.8%

ผูใหบริการอินเทอรเน็ต

6.4%

คำถำมจำกแบบสำรวจข้อ 21 ท่ำนคิดว่ำใครควรมีบทบำทสำคัญในกำรดูแลควำมปลอดภัย
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน (เรียงลำดับ 1-3 โดยลำดับที่ 1 คือ ผู้ที่มีควำมสำคัญมำกที่สุด และ
ลำดับที่ 3 คือ ผู้ที่มีควำมสำคัญน้อยที่สุด)

เมื่อถำมควำมคิดเห็นของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตว่ำบุคคล/หน่วยงำนใด
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คำถำมจำกแบบสำรวจข้อ 21 ท่ำนคิดว่ำใครควรมีบทบำทสำคัญในกำรดูแลควำมปลอดภัย
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน

เมื่อถำมควำมคิดเห็นของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตว่ำบุคคล/หน่วยงำนใด
ที่ควรดูแลควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งำนมำกที่สุด 3 อันดับ
แรก ดังแสดงในภำพ 25 พบว่ำ ตัวของผู้ใช้งำนเอง ควรจะรับผิดชอบในกำร
ดูแลควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของตนเองมำกที่สุด โดยมีผู้เลือกตอบ
ข้อนี้มำกถึงร้อยละ 71.9 รองลงมำ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ให้ควำมเห็น ว่ ำ ผู้ ใ ห้
บริ ก ำรเว็ บ ไซต์ /แอปพลิ เ คชั น ที่ ต นเลื อ กใช้ ง ำน หน่ ว ยงำนภำครั ฐ และ
ผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ต ควรจะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเรื่องนี้ คิดเป็นร้อยละ
12.7, 8.8 และ 6.4 ตำมลำดับ

สำ�นักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
Electronic Transactions Development Agency (Public Organization)

103

104

รายงานผลการสำ�รวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2561
Thailand Internet User Profile 2018

ภาคผนวก
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กฎำคม 2561 ที่ผ่ำนมำ มีผู้ให้คกรกฎำคม
วำมสนใจเข้
ำมำตอบแบบส
วย
2561
ที่ผ่ำนมำ มีำรวจด้
ผู้ให้ควำมสนใจเข้
ำมำตอบแบบสำรวจด้วย
ภาพรวมของผู
ต
้
อบแบบส�
ำ
รวจพฤติ
ก
รรม
ำมสมัครใจมำกถึง 10,730 คน ควำมสมัครใจมำกถึง 10,730 คน
ภำพรวมของผู
้ตอบแบบส
ำรวจพฤติ
กรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ปี
ตในประเทศไทย
ผู
้ใช้อินเทอร์
เน็ารวจที
ต
ในประเทศไทย
2561
ลการสารวจที่สาคั
ญ
ผลการส
ส
่
าคั
ญ
ปี 2561
กษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบส
ารวจ
ลัำรวจพฤติ
กษณะทั่วกไปของผู
ในกำรส
รรมผู้ใช้อ้ตินอบแบบส
เทอร์เน็ตารวจ
ในประเทศไทย ปี 2561 นี้

มีภำพรวมของผู
ผู้ให้้ทคี่เข้วำมสนใจเข้
ำมำร่ำรวจพฤติ
วมตอบแบบส
และช่องทำงสื
่อ ้ใช้อินเทอร์เน็ต
จำกจำนวนผู
ำมำตอบแบบส
กรรมผู
ินนทำงเว็
เน็บเตไซต์
จำกจ
ำนวนผู
้ที่เ้ใข้ช้ำ้ใอำช้มำตอบแบบส
กรรมผู
้ตอบแบบส
ำรวจพฤติ
กำรวจผ่
รรมผู
อเทอร์
ินเทอร์
น็ตำรวจพฤติ
ในประเทศไทย
ง2561
คมออนไลน์
จในประเทศไทย
ำนวนทั
้น 10,730
ษณะทั
่วไป คน พบว่ำ เป็น
ประเทศไทย ปี สัปี2561
ด้วยควำมสมั
ครใจทั้งสิ้งหมด
พบว่ำ เป็คนรใจทั้งกหมด
ปี10,730
2561คนด้คนวสำมำรถแจกแจงลั
ยควำมสมั
10,730
อบแบบสร้ำรวจ
งนี้ 52.0 เพศชำย
ศหญิง ร้อยละ ของผู
52.0 ้ตเพศชำย
อยละได้46.0
และเพศทำงเลื
อก ร้อร้อยละ
เพศหญิ
งเป็ร้นอดัยละ
ยละ 46.0 และเพศทำงเลือก ร้อยละ
ในกำรส
ำรวจพฤติ
ก
รรมผู
ใ
้
ช้
อ
น
ิ
เทอร์
เ
น็
ต
ในประเทศไทย
ปี 2561 นี้
0
2.0
เพศ
เพศ
มีผู้ให้ควำมสนใจเข้ำมำร่วมตอบแบบสำรวจผ่ำนทำงเว็บไซต์และช่องทำงสื่อ
ภำพ
26
ร้ขอองผู
ยละของผู
ำรวจ
ำแนกตำมเพศ
ในปี นี้ ยั งสัคงจ
ำแนกช่
ว งอำยุ
ำรวจออกเป็
น 4ข องผู้ ตกอบแบบส
ในปี
น้ตี้ ยอบแบบส
ั ง้ตคงจ
ำแนกช่
วจงอำยุ
งคมออนไลน์
จำนวนทั
สิ้ ต้นอบแบบส
10,730
คน
สำมำรถแจกแจงลั
ษณะทั่วไปำรวจออกเป็ น 4
ภาพ
26
ร้อ้งยละของผู
อบแบบสำ�รวจ
จำ�แนกตามเพศ
นเนอเรชั่ น ได้ของผู
แ ก่ Gen
Z, Genำรวจ
Y, Gen
Boomer
เจนเนอเรชั
่ นงนีได้
แ ก่ Gen
Z, Genจำก
Y, Gen X และ Baby Boomer จำก
้ตอบแบบส
ได้เป็Xนดัและ
้ Baby
นวนผู้ตอบแบบสำรวจทั้งหมด Gen
Y (ร้้ตออบแบบส
ยละ 60.6)ำรวจทั
เข้ำมำตอบแบบ
จำนวนผู
้งหมด Gen Y (ร้อยละ 60.6) เข้ำมำตอบแบบ
เพศ
รวจมำกกว่ำเจนเนอเรชั่นอื่น ๆ สรองลงมำ
เป็นำเจนเนอเรชั
Gen X (ร้อ่นยละ
ำรวจมำกกว่
อื่น ๆ32.3),
รองลงมำ เป็น Gen X (ร้อยละ 32.3)
ภำพ
26
ร้
อ
ยละของผู
ต
้
อบแบบส
ำรวจ
จ
ำแนกตำมเพศ
by Boomer (ร้ อ ยละ 5.8)เพศหญิ
และ
Z (ร้ อ ยละ
1.3)5.8)
ตำมลและ
ำดั บGen Z (ร้
BabyGen
(ร้ อ ยละ
อ ยละ 1.3) ตำมล ำดั บ
ง Boomer
52.0%
ข้อมูลรำยละเอียดเพิ่มเติมได้จำกภำคผนวกท้
ำยเล่มย)ดเพิ่มเติมได้จำกภำคผนวกท้ำยเล่ม)
(ดูข้อมูลรำยละเอี
เพศชาย

46.0%
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลกำรส ำรวจที่ ส อดคล้
ำ งของผู
เพือ่ องกั
ให้บไ ด้โครงสร้
ผ ลกำรส
ำรวจที้ ใ่ สช้อดคล้ อ งกั บ โครงสร้ ำ งของผู้ ใ ช
ในจ
ำนวนผู
้ ตอบแบบส
เพศหญิ
นเทอร์เน็ตในประเทศไทย
กำรประมวลผลข้
ลจึำรวจทั
งมีกำรถ่้งหมด
วงน้กำรประมวลผลข้
ำหนั
กตำมง เข้ำ มำตอบแบบ
อินอเทอร์
ตมูในประเทศไทย
อมู2.0%
ลจึงมีกำรถ่วงน้ำหนักตำม
เพศทางเลื
ก เน็อ
ส
ำรวจมำกกว่
ำ
เพศชำย
โดยมี
เ
พศหญิ
ง
ร้
อ
ยละ
52.0
เพศชำย
ร้
อ
ยละ
46.0 ข้อมูลโครงสร้ำง
รงสร้ำงอำยุของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตโครงสร้
ในประเทศไทย
โดยใช้
มูลโครงสร้
ำง
ำงอำยุของผู
้ใช้อขิน้อเทอร์
เน็ตในประเทศไทย
โดยใช้
และเพศทำงเลื
อกจำกกำรส
ร้สอำรสนเทศและกำรสื
ยละ 2.0
ดังแสดงในภำพ
26 วเรือสนำรสนเทศและกำรสื่อสำรในครัวเรือน
กกำรสำรวจกำรมี
กำรใช้เทคโนโลยี
่อสำรในครั
ำรวจกำรมี
กำรใช้
เทคโนโลยี
2560 จัดทำโดยสำนักงำนสถิ
ิแห่ปีงชำติ
2560
จัดทำโดยส
ำนัก้งงำนสถิ
ติแห่งชำติ
ในจตำนวนผู
้ ตอบแบบส
ำรวจทั
หมด เพศหญิ
ง เข้ำ มำตอบแบบ
โดยมีเพศหญิ
ร้อยละ
ฤติกรรมการใช้อสินำรวจมำกกว่
เทอร์เน็ต ำเพศชำย
พฤติกรรมการใช้
อินงเทอร์
เน็ต 52.0 เพศชำย ร้อยละ 46.0
และเพศทำงเลือก ร้อยละ 2.0 ดังแสดงในภำพ 26
จำกผลกำรสำรวจ พบว่ำ คนไทยใช้อจำกผลกำรส
ินเทอร์เน็ตนำนขึ
เฉลีำ่ยวัคนไทยใช้
นละ อินเทอร์เน็ตนำนขึ้นเฉลี่ยวันละ
ำรวจ ้นพบว่
ชั่วโมง 5 นำที เพิ่มขึ้นจำกปีที่แล้10ว 3ชั่วชม.
นำทีเพิโดยในวั
นทำงำน/วั
โมง 30
5 นำที
่มขึ้นจำกปี
ที่แล้ว น3 ชม. 30 นำที โดยในวันทำงำน/วัน
ยนหนังสือ ใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยวัเรีนละ
9 ชัง่วสืโมง
นำที เและในวั
ยนหนั
อ ใช้48
อินเทอร์
น็ตเฉลี่ยนวัหยุ
นละด 9 ชั่วโมง 48 นำที และในวันหยุด
อิ น เทอร์ เ น็ ต เฉลี่ ย วั น ละ 10 ชัใช้
่ ว โมง
54 นำที
สำเหตุ
ี่ มี ก10
ำรใช้ชั่งวำน
อิ น เทอร์
เ น็ ต เฉลี
่ ย วั นทละ
โมง 54 นำที สำเหตุ ที่ มี ก ำรใช้ ง ำน
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สถานภาพสมรส

สถานภาพสมรส
ภาพ 27 ร้อยละของผู้ตอบแบบสำ�รวจ จำ�แนกตามสถานภาพสมรส
ภำพ 27 ร้อยละของผู้ตอบแบบสำรวจ จำแนกตำมสถำนภำพสมรส
โสด

61.4%

สมรส/แตงงาน ทั้งที่จด
ทะเบียนและไมจดทะเบียน

32.7%

ใชชีวิตคูอยูดวยกันเฉยๆ

3.1%

หยาราง/แยกกันอยู/มาย

2.8%

ผู้ตอบแบบสำรวจโดยส่วนใหญ่ มีสถำนภำพสมรสเป็นโสดสูงถึง
ร้อยละ 61.4 ในขณะที่ผู้ที่ตอบว่ำสมรสแล้วทั้งแบบจดทะเบียนสมรสและ
ไม่จดทะเบียนสมรส มีร้อยละ 32.7 ส่วนอีกร้อยละ 3.1 และร้อยละ 2.8
เป็นกลุ่มของผู้ที่ตอบว่ำใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันเฉยๆ และเป็นกลุ่มที่หย่ำร้ำง/
แยกกันอยู่/ม่ำย ตำมลำดับ ดังแสดงในภำพ 27
เจนเนอเรชัน่
ภำพ 28 ร้อยละของผู้ตอบแบบสำรวจ จำแนกตำมเจนเนอเรชั่น
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เจนเนอเรชั่น
ภาพ 28 ร้อยละของผู้ตอบแบบสํารวจ จําแนกตามเจนเนอเรชั่น

Baby Boomer

Gen X

5.8%

Gen Y

32.3%

Gen Z
60.6%

1.3%
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ในกำรสำรวจครั้งนี้ Gen Y เป็นวัยที่เข้ำมำตอบแบบสำรวจมำก
ที่สุด (ร้อยละ 60.6) รองลงมำ เป็น Gen X (ร้อยละ 32.3), Baby Boomer
(ร้อยละ 5.8) และ Gen Z (ร้อยละ 1.3) ดังแสดงในภำพ 28
ทีที่พ่พักอาศั
ย ย
ั กอาศั
ภำพ 29 ร้อยละของผู้ตอบแบบสำรวจ จำแนกตำมทีพ่ ักอำศัย

ภาพในกำรส
29 ร้อำรวจครั
ยละของผู
่พักอาศัยำรวจมำก
้งนี้ต้ อบแบบสํารวจ
Gen Y เป็นวัยจําแนกตามที
ที่เข้ำมำตอบแบบส

ที่สุด (ร้อยละ 60.6) รองลงมำ เป็น Gen X (ร้อยละ 32.3), Baby Boomer
(ร้อยละ 5.8) และ Gen Z (ร้อยละ 1.3) ดังแสดงในภำพ 28
ที่พักอาศัย
ภำพ 29 ร้อยละของผู้ตอบแบบสำรวจ จำแนกตำมทีพ่ ักอำศัย

กรุงเทพฯและปริมณฑล

63.3%

เมื่อพิจำรณำที่พักอำศัยของผู36.7%
้ตอบแบบสำรวจ พบว่ำมีผู้ตอบแบบ
ส ำรวจที่ พั ก อยู่ ใ นกรุ ง เทพฯและปริ ม ณฑล ร้ อ ยละ 63.3 และพั ก อยู่
ในเขตเทศบาล
66.9%
ต่ำงจังหวัด ร้อยละ 36.7 (ในจ
ำนวนผู้ที่พักอยู่ต่ำงจังหวัดนั้น ประกอบด้
วย
ผู้ที่พักอำศัยอยู่ในเขตเทศบำล
ร้อยละ 66.9 และนอกเขตเทศบำล ร้33.1%
อยละ
นอกเขตเทศบาล
33.1) ดังแสดงในภำพ 29
เมื่อพิจำรณำที่พักอำศัยของผู้ตอบแบบสำรวจ พบว่ำมีผู้ตอบแบบ
ส ำรวจที่ พั ก อยู่ ใ นกรุ ง เทพฯและปริ ม ณฑล ร้ อ ยละ 63.3 และพั ก อยู่
ต่ำงจังหวัด ร้อยละ 36.7 (ในจำนวนผู้ที่พักอยู่ต่ำงจังหวัดนั้น ประกอบด้วย
ผู้ที่พักอำศัยอยู่ในเขตเทศบำล ร้อยละ 66.9 และนอกเขตเทศบำล ร้อยละ
33.1) ดังแสดงในภำพ 29
ตางจังหวัด
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ระดับการศึกษา
ภาพ 30 ร้อยละของผู้ตอบแบบสํารวจ จําแนกตามระดับการศึกษา
สูงกวาก
ปริ
ญญาโท
ระดับการศึ
ษา

3.5%

ภำพ 30ปริร้ญอญาโท
ยละของผู้ตอบแบบสำรวจ จำแนกตำมระดับกำรศึก29.4%
ษำ
ปริญญาตรี

58.4%

ปวช./ปวส./ปวท./อนุปริญญา

4.6%

มัธยมปลาย

3.2%

มัธยมตน

0.7%

ประถมศึกษาหรือต่ำกวา

0.2%

โดยส่ ว นใหญ่ ข องผู้ ต อบแบบส ำรวจกว่ ำ ร้ อ ยละ 90 เป็ น ผู้ ที่ มี
กำรศึกษำอยู่ในระดับปริญญำตรีขึ้นไป โดยมีผู้ตอบแบบสำรวจที่มีกำรศึกษำ
ระดับปริญญำตรี ปริญญำโท และสูงกว่ำปริญญำโท คิดเป็นร้อยละ 58.4,
29.4 และ 3.5 ตำมลำดับ
ในขณะที่อีกร้อยละ 8.7 ของผู้ตอบแบบสำรวจเป็นผู้ที่มีกำรศึกษำ
ต่ำกว่ำ ระดับ ปริญญำตรี ซึ่งประกอบด้วยผู้ตอบแบบสำรวจที่มีกำรศึกษำ
ระดับประถมศึกษำหรือต่ำกว่ำ ระดับมัธยมต้น ระดับมัธยมปลำย และระดับ
ปวช./ปวส./ปวท./อนุ ป ริญ ญำ คิด เป็ น ร้อยละ 0.2, 0.7, 3.2 และ 4.6
ตำมลำดับ ดังแสดงในภำพ 30

109

110

รายงานผลการสำ�รวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2561
Thailand Internet User Profile 2018

สถานภาพการทํางาน
ภาพ 31 ร้อยละของผู้ตอบแบบสํารวจ จําแนกตามสถานภาพการทํางาน
ขาราชการ พนักงาน ลูกจางของรัฐ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/องคกรอิสระ

54.8%

เจาของกิจการ/ประกอบธุรกิจสวนตัว

5.3%

สถานภาพการทางาน
พนักงาน/ลูกจางเอกชน

22.5%

นักเรียน/นักศึกษา

12.5%

พอบาน/แมบาน

10.7%

วางงาน/ไมมีงานทำ

2.0%

อื่นๆ

2.0%

ภำพ 31 ร้อยละของผู้ตอบแบบสำรวจ จำแนกตำมสถำนภำพกำรทำงำน

กว่ำร้อยละ 50 ของผู้ตอบแบบสำรวจ มีสถำนภำพกำรทำงำนเป็น
ข้ำ รำชกำร/พนักงำน/ลู กจ้ ำงของรัฐ /พนักงำนรัฐวิ สำหกิจ/องค์กรอิสระ
(ร้อยละ 54.8) รองลงมำ เป็นพนักงำน/ลูกจ้ำงเอกชน (ร้อยละ 22.5) กลุ่ม
นักเรียน นักศึกษำ (ร้อยละ 12.5) เจ้ำของกิจกำร/ประกอบธุรกิจส่วนตั ว
(ร้ อ ยละ 5.3) ว่ ำ งงำน/ไม่ มี ง ำนท ำ (ร้ อ ยละ 2.0) พ่ อ บ้ ำ นและแม่ บ้ ำ น
(ร้อยละ 10.7) และอื่น ๆ (ร้อยละ 2.0) ตำมลำดับ ดังแสดงในภำพ 31
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รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ภาพ 32 ร้อยละของผู้ตอบแบบสํารวจ
จําแนกตามระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

มากกวา 90,000 บาท

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

70,001 - 90,000 บาท

ภำพ 32 ร้อยละของผู้ตอบแบบสำรวจ
50,001 - 70,000 บาท
จำแนกตำมระดับรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน

5.2%
3.9%
8.1%

30,001 - 50,000 บาท

20.7%

15,001 - 30,000 บาท

37.2%

ไมเกิน 15,000 บาท

24.9%

เมื่ อพิ จ ำรณำระดั บ รำยได้ เฉลี่ ย ต่ อเดื อนของผู้ ต อบแบบส ำรวจ
พบว่ำ โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีรำยได้เฉลี่ยอยู่ในช่วง 15,001 – 30,000 บำท
ต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 37.2 รองลงมำคือ ร้อยละ 24.9 เป็นผู้ที่มี รำยได้
เฉลี่ยไม่เกิน 15,000 บำทต่อเดือน ส่วนอีกร้อยละ 20.7 เป็นผู้ที่มีรำยได้
เฉลี่ยในช่วง 30,001 – 50,000 บำทต่อเดือน และอีกร้อยละ 17.2 เป็นผู้ที่มี
รำยได้เฉลี่ยมำกกว่ำ 50,000 บำทต่อเดือนขึ้นไป ตำมลำดับ ดังแสดงในภำพ
32
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รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือน
ภาพ 33 ร้อยละของผู้ตอบแบบสํารวจ
จําแนกตามระดับรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือน

รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือน
ภำพ 33 ร้อยละของผู้ตอบแบบสำรวจ
มากกวา 150,000
บาท
จำแนกตำมระดับรำยได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือน

11.9%

110,001 - 150,000 บาท

9.2%

70,001 - 110,000 บาท

18.1%

30,001 - 70,000 บาท

38.2%

ไมเกิน 30,000 บาท

22.6%

เมื่ อพิ จ ำรณำรำยได้ เฉลี่ย ต่อเดือนของครัว เรือนของผู้ตอบแบบ
สำรวจ พบว่ำ ร้อยละ 38.2 ของผู้ตอบแบบสำรวจ อยู่ในครัวเรือนที่มีรำยได้
เฉลี่ย 30,001 – 70,000 บำทต่อเดือน รองลงมำ คือร้อยละ 22.6 ของ
ผู้ตอบแบบสำรวจ อยู่ในครัวเรือนที่มีรำยได้เฉลี่ ยไม่เกิน 30,000 บำทต่อ
เดือน ส่วนอีกร้อยละ 18.1 ของผู้ตอบแบบสำรวจ อยู่ในครัวเรือนที่มีรำยได้
เฉลี่ ย 70,001 – 110,000 บำทต่ อ เดื อ น อี ก ร้ อ ยละ 11.9 ของผู้ ต อบ
แบบสำรวจ อยู่ในครัวเรือนที่มี รำยได้ เฉลี่ ยมำก 150,000 บำทต่อเดือน
ขึ้นไป และร้อยละ 9.2 ของผู้ตอบแบบสำรวจ อยู่ในครัวเรือนที่มีรำยได้เฉลี่ย
110,001 – 150,000 บำทต่อเดือน ตำมลำดับ ดังแสดงในภำพ 33
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แบบสำ�รวจพฤติกรรม
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
ในประเทศไทย
ปี 2561
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แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2561
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำน (รวม 8 ข้อ)
1. เพศ
⬜ ชาย
หญิง
เพศทางเลือก/เพศที่สาม
2. สถานภาพสมรส
⬜ โสด
⬜ สมรส/แต่งงาน ทั้งที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียน
⬜ ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันเฉย ๆ
⬜ หย่าร้าง/แยกกันอยู่/ม่าย
3. อายุ...................................ปี (นับอายุเต็มปี เศษของเดือนให้ปัดทิ้ง)
4. ท่านพักอาศัยอยู่ที่จังหวัดใดในปัจจุบัน (ไม่จาเป็นต้องตรงกับทะเบียนบ้าน)
จังหวัด ………………….......................
⬜ ต่างจังหวัดในเขตเทศบาล
⬜ ต่างจังหวัดนอกเขตเทศบาล
(หากปัจจุบันนี้ท่านพักอาศัยในต่างประเทศ กรุณายุติการตอบแบบสารวจ)
5. ระดับการศึกษาสูงสุดของท่านหรือท่านกาลังศึกษาอยู่ในระดับใด
⬜ ประถมศึกษาหรือต่ากว่า
มัธยมต้น
⬜ มัธยมปลาย
ปวช./ปวส./ปวท./อนุปริญญา
⬜ ปริญญาตรี
ปริญญาโท
⬜ สูงกว่าปริญญาโท
6. อาชีพหลัก/งานประจาของท่าน
⬜ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/องค์กรอิสระ
⬜ เจ้าของกิจการ/ประกอบธุรกิจส่วนตัว
⬜ พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน
⬜ นักเรียน/นักศึกษา
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⬜ พ่อบ้าน/แม่บ้าน ⬜ พ่อบ้าน/แม่บ้าน
⬜ ว่างงาน/ไม่มีงานท⬜
า ว่างงาน/ไม่มีงานทา
⬜ อื่น ๆ (ระบุ) ....................................
⬜ อื่น ๆ (ระบุ) ....................................
7. รายได้เฉลี่ยต่อเดือ7.นของตั
วท่าเนเอง
ที่เป็นวตัท่วเงิานเอง
น) (รายได้ที่เป็นตัวเงิน)
รายได้
ฉลี่ยต่(รายได้
อเดือนของตั
⬜ ไม่เกิน 15,000 บาท
15,001
⬜ ไม่เกิน 
15,000
บาท- 30,000 บาท
 15,001 - 30,000 บาท
⬜ 30,001 - 50,000⬜
บาท30,001- 50,000
50,001 บาท
- 70,000 บาท
 50,001 - 70,000 บาท
⬜ 70,001 - 90,000⬜
บาท70,001- 90,000
มากกว่าบาท
90,000 บาท
 มากกว่า 90,000 บาท
8. รายได้เฉลี่ยต่อเดือ8.นของรายได้
ทั้งครัเฉลี
วเรื่ยอต่นอเดื(รายได้
ตัววเงิเรืนอ) น (รายได้ทเี่ ป็นตัวเงิน)
อนของทเี่ ทัป็้งนครั
⬜ ไม่เกิน 30,000 บาท
30,001
⬜ ไม่เกิน 
30,000
บาท- 70,000 บาท
 30,001 - 70,000 บาท
⬜ 70,001 - 100,000⬜บาท70,001- 100,000
110,001 บาท
- 150,000บาท
110,001 - 150,000 บาท
⬜ มากกว่า 150,000⬜
บาทมากกว่า 150,000 บาท

ที่ 2 พฤติกรรมกำรใช้
อิน่ 2เทอร์
เน็กตรรมกำรใช้
(รวม 7 ข้อ)ินเทอร์เน็ต (รวม 7 ข้อ)
ส่วนที
พฤติ

ารวจในส่วนที่ 2 นีการส
้ จะเป็ารวจในส่
นการสอบถามพฤติ
กรรมของท่
านถึงการใช้กอรรมของท่
ินเทอร์เน็ตานถึงการใช้อินเทอร์เน็ต
วนที่ 2 นี้ จะเป็
นการสอบถามพฤติ
มุมต่าง ๆ ทั้งในเรืในแง่
่องของระยะเวลาการใช้
าน กิจกรรมต่าง ๆ Social
มุมต่าง ๆ ทั้งในเรื่องงของระยะเวลาการใช้
งาน กิMedia
จกรรมต่าง ๆ Social Media
นิ ย ม ปั ญ หาที่ เ กิ ดยอดนิ
จากการใช้
ง
านอิ
น
เทอร์
เ
น็
ต
รวมไปถึ
ง
พฤติ
ก
รรมการใช้
ย ม ปั ญ หาที่ เ กิ ด จากการใช้ ง านอิ น เทอร์ เ น็ ต รวมไปถึ ง พฤติ ก รรมการใช้
อร์เน็ตที่เปลี่ยนแปลงไปจากปี
ล้ว่ยนแปลงไปจากปีที่แล้ว
อินเทอร์เน็ตทีท่เีแปลี

9. ในรอบสัปดำห์ที่ผ9.่ำนมำในรอบสั
ช่วงวันปทดำห์
ำงำน/วั
นเรียช่นหนั
ท่านใช้นเวลาท
า งสือ ท่านใช้เวลาทา
ที่ผ่ำนมำ
วงวังนสืทอำงำน/วั
เรียนหนั
กิ จ กรรมต่ า ง ๆ เหล่กิา นีจ ้กรรมต่
ผ่ า นอิ นาเทอร์
น็ ต าโดยเฉลี
น ละกี
ง ๆ เเหล่
นี้ ผ่ า นอิ่ นย วัเทอร์
เ น็่ ชตั่ ว โมง
โดยเฉลี่ ย วั น ละกี่ ชั่ ว โมง
(ไม่นับรวม การเปิดอิน(ไม่
เทอร์
น็ตทิ้การเปิ
งไว้โดยไม่
ีการใช้เน็งตานแ
น การเปิ
ด งานแ เช่น การเปิด
นับเรวม
ดอินมเทอร์
ทิ้งไว้เช่โดยไม่
มีการใช้
Line ทิ้งไว้ตลอดเวลา) Line ทิ้งไว้ตลอดเวลา)

ocial Media เช่น Facebook,
Twitter,เช่นInstagram
….ชัว่ โมง ….นาที
ใช้ Social Media
Facebook, Twitter, Instagram

….ชัว่ โมง ….นาที

ดคุย/โทรศัพท์ เช่น Line,
….ชั่วโมง ….นาที
ใช้พูดคุFacebook
ย/โทรศัพท์Messenger,
เช่น Line, Facebook Messenger,
atsApp, Face TimeWhatsApp, Face Time

….ชั่วโมง ….นาที

รทัศน์/ดูคลิป/ดูภาพยนตร์
เช่น YouTube,
….นาที
ดูโทรทั/ฟัศงน์เพลงออนไลน์
/ดูคลิป/ดูภาพยนตร์
/ฟังเพลงออนไลน์….ชัเช่่วนโมงYouTube,
lix, Spotify
Netflix, Spotify

….ชั่วโมง ….นาที

สำ�นักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
Electronic Transactions Development Agency (Public Organization)

เล่นเกมออนไลน์

….ชั่วโมง ….นาที

อ่านหนังสือพิมพ์/บทความ/หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)

….ชั่วโมง ….นาที

อื่น ๆ (โปรดระบุ) ………………………..

….ชั่วโมง ….นาที
รวม

….ชั่วโมง ….นาที

10. ในรอบสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ ช่วงวันหยุด ท่านใช้เวลาทากิจกรรมต่าง ๆ
เหล่านีผ้ ่านอินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยวันละกีช่ ั่วโมง
(ไม่นับรวม การเปิดอินเทอร์เน็ตทิง้ ไว้โดยไม่มีการใช้งานแ เช่น การเปิด
Line ทิ้งไว้ตลอดเวลา)
ใช้ Social Media เช่น Facebook, Twitter, Instagram

….ชัว่ โมง ….นาที

ใช้พูดคุย/โทรศัพท์ เช่น Line, Facebook Messenger,
WhatsApp, Face Time

….ชั่วโมง ….นาที

ดูโทรทัศน์/ดูคลิป/ดูภาพยนตร์/ฟังเพลงออนไลน์ เช่น YouTube,
Netflix, Spotify

….ชั่วโมง ….นาที

เล่นเกมออนไลน์

….ชั่วโมง ….นาที

อ่านหนังสือพิมพ์/บทความ/หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)

….ชั่วโมง ….นาที

อื่น ๆ (โปรดระบุ) ………………………..

….ชั่วโมง ….นาที
รวม

….ชั่วโมง ….นาที

11. ขอให้ท่านประเมินในภาพรวมว่า เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ท่ำนใช้
อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยต่อวันเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงไร
⬜ เพิ่มขึ้น ..… ชั่วโมง
⬜ ลดลง ..… ชั่วโมง
⬜ ไม่เปลี่ยนแปลง

..… นาที
..… นาที
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12. ในรอบสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ ท่านใช้อินเทอร์เน็ตที่ใดเป็นส่วนใหญ่ (เลือกตอบ
ได้ไม่เกิน 3 ข้อ)
⬜ บ้าน/ที่พักอาศัย
⬜ ที่ทางาน
⬜ สถานศึกษา
⬜ ร้านอินเทอร์เน็ต/ร้านเกม
⬜ ที่สาธารณะ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ห้างสรรพสินค้า
⬜ ระหว่างเดินทาง
⬜ อื่น ๆ (โปรดระบุ)...............................................
13. ในรอบ 3 เดือนที่ผ่ำนมำ ท่านทากิจกรรมใดต่อไปนีผ้ ่านทางอินเทอร์เน็ต
บ้าง (กรุณาตอบทุกกิจกรรมที่ท่านทา)
⬜ ใช้ Social Media เช่น Facebook, Twitter, Instagram
⬜ ใช้แอปพลิเคชันถ่ายทอดสด เช่น Facebook Live, Instagram Live
⬜ เล่นเกมออนไลน์
⬜ รับ-ส่งอีเมล
⬜ ค้นหาข้อมูลประกอบการทางาน/การเรียน
⬜ ค้ น หาข้ อ มู ล เพื่ อ ความบั น เทิ ง เช่ น ค้ น หาร้ า นอาหาร สถานที่
ท่ อ งเที่ ย ว ข้ อ มู ล หรื อ ราคาของสิ น ค้ า /บริ ก าร เพื่ อ ศึ ก ษาหรื อ
เปรียบเทียบก่อนการตัดสินใจซื้อ
⬜ เรียนผ่านระบบออนไลน์ (e-Learning)
⬜ หางาน/สมัครงานทางออนไลน์
⬜ ดูข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับหุ้น
⬜ ขายสินค้าและบริการทางออนไลน์
⬜ ซื้อ/จองตั๋วชมภาพยนตร์ การแสดง คอนเสิร์ตออนไลน์
⬜ ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์/เพลง/ละคร/ภาพยนตร์/เกม/ไอเทมในเกม
⬜ ซื้อสินค้าและบริการ

สำ�นักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
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ซื้อทางออนไลน์ เช่น Lazada, Shopee, Amazon  มากกว่า
 น้อยกว่า ซื้อตามห้างสรรพสินค้า/ซุปเปอร์มาร์เก็ต
⬜ ใช้พูดคุย/โทรศัพท์
คุยผ่านทาง Line, Facebook Messenger, WhatsApp, Face
Time  มากกว่า  น้อยกว่า คุยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
⬜ ดูโทรทัศน์/ดูคลิป/ดูภาพยนตร์/ฟังวิทยุ
ดูโทรทัศน์/ดูคลิป/ดูภาพยนตร์/ฟังวิทยุทางออนไลน์ เช่น
YouTube, Netflix, Sportify  มากกว่า  น้อยกว่า
ดูโทรทัศน์/ดูภาพยนตร์/ฟังวิทยุแบบดั้งเดิม
⬜ ส่งข้อความ
ส่งผ่านแอปแชท เช่น Facebook Messenger  มากกว่า
 น้อยกว่า ส่งผ่าน SMS
⬜ อ่านหนังสือ/ข่าว/บทความ
อ่านทางออนไลน์/e-Book  มากกว่า  น้อยกว่า อ่านหนังสือ
เป็นเล่ม/ฉบับ
⬜ จอง/ซื้อตั๋วโดยสาร
จอง/ซื้อทางออนไลน์  มากกว่า  น้อยกว่า จองผ่านตัวแทน
⬜ จองโรงแรม/ที่พัก
จองทางออนไลน์ เช่น Agoda, Traveloka, Expedia
 มากกว่า  น้อยกว่า จองผ่านตัวแทน
⬜ บริการแท็กซี่
เรียกผ่านแอปพลิเคชัน เช่น Grab Taxi, Line Taxi  มากกว่า
 น้อยกว่า โบกเรียก/เรียกผ่านศูนย์
⬜ บริการรับ-ส่งสินค้า/พัสดุ/เอกสาร
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สั่งผ่านแอปพลิ
เคชัน2018
เช่น GrabFood, FoodPanda  มากกว่า
User Profile
 น้อยกว่า สั่งทางโทรศัพท์/จ้างวินมอเตอร์ไซด์
⬜ ชาระเงินค่าสินค้าและบริการ ค่าบัตรเครดิต
ยกผ่
กผ่าานเว็
านเว็
นเว็บบไซต์
บเช่ไซต์
ไซต์
/แอปพลิ
แอปพลิเคชั
คชัPromptpay,
Kerry,Internet
Lalamove,
เรีเรีเรียยกผ่
เเคชั
นนนเช่เช่เช่นนนKerry,
Kerry,
Lalamove,
Lalamove,
ผ่านทางออนไลน์
น//แอปพลิ
e-Wallet,
Lineman
มากกว่
มากกว่าาา
น้มากกว่
อยกว่
ยกว่าาาส่
งทางไปรษณี
างวิงวินนน
Lineman
Lineman

มากกว่
น้อน้อยกว่
ส่งส่งทางไปรษณี
์/จ้์/จ้าจ้างวิ
banking,
Mobile
banking

น้ทางไปรษณี
อยกว่า ผ่ยาย์/ยนทาง
มอเตอร์
ไเงิซด์
ซด์นสด โอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร เคาน์เตอร์
มอเตอร์
มอเตอร์
ออฟไลน์
เช่นไไซด์
⬜บริ
บริ
การสั
ารสั่ง่งอาหาร
่งอาหาร
อาหาร
⬜
⬜
เซอร์
วบริ
ิสกการสั
14. ในรอบ 3 เดือสันสั่งสั่งผ่่งทีผ่าผ่า่ผนแอปพลิ
่ำนแอปพลิ
นมำ ท่เาคชั
Social
Media/ Online
Community
านแอปพลิ
เคชั
คชันนนเช่
GrabFood,
FoodPanda
มากกว่
มากกว่าาา
เนใช้
เช่เช่นนนGrabFood,
GrabFood,
FoodPanda
FoodPanda

มากกว่
ดังต่อไปนี้ มากน้
ยงใด
อน้น้ยเพี
อยกว่
ยกว่
่งทางโทรศั
ทางโทรศัพพพท์ท์/ท์/จ้/จ้าจ้างวิ
างวิงวินนมอเตอร์
นมอเตอร์
มอเตอร์ไไซด์
ไซด์
ซด์

อน้อยกว่
าาาสัสั่งสั่งทางโทรศั
⬜ชชาระเงิ
ชาระเงิ
าระเงินนค่นค่าค่าสิาสินสินค้นค้ใช้
าบและบริ
และบริ
การารค่ค่าค่าบัาบัตบัตรเครดิ
ตรเครดิ
รเครดิตใช้ตต
่อย กการ
⬜
⬜
าค้าและบริ
มาก
ใช้
บ
อ
่
ย
บางครั้ง Internet
ไม่ได้ใช้
านทางออนไลน์
นทางออนไลน์เช่เช่เช่นนนe-Wallet,
e-Wallet,Promptpay,
Promptpay,
ผ่ผ่าผ่านทางออนไลน์
e-Wallet,
Promptpay,
Internet
Internet
banking,Mobile
Mobilebanking
banking
มากกว่
มากกว่าาา
น้น้อน้อยกว่
อยกว่
ยกว่าาาผ่ผ่าผ่านทาง
านทาง
นทาง
banking,
banking,
Mobile
banking
มากกว่
ออฟไลน์เช่เช่เช่นนนเงิเงิเงินนสด
นสด
สดโอนเงิ
โอนเงินนผ่นผ่าผ่านเคาน์
านเคาน์
นเคาน์เตอร์
ตอร์ธธนาคาร
ธนาคาร
นาคารเคาน์
เคาน์เตอร์
ตอร์
ออฟไลน์
ออฟไลน์
โอนเงิ
เเตอร์
เคาน์
เเตอร์
เซอร์ววิสวิสิส
เซอร์
เซอร์
14.ในรอบ
ในรอบ333เดืเดืเดืออนอนนทีที่ผที่ผ่ำผ่ำนมำ
่ำนมำ
นมำท่ท่าท่านใช้
านใช้
นใช้Social
SocialMedia/
Media/Online
OnlineCommunity
Community
14.
14.
ในรอบ
Social
Media/
Online
Community
อไปนี
ไปนี้ มากน้
มากน้ออยเพี
อยเพี
ยเพียยงใด
ยงใด
งใด
ดัดังดังต่งต่อต่อไปนี
้ ้มากน้
ใช้ใช้ใช้บบ่อบ่อย่อยย
มาก
มาก
มาก

อื่น ๆ (โปรดระบุ)........................

(โปรดระบุ)........................
)........................
อือื่นอื่น่นๆๆๆ(โปรดระบุ
(โปรดระบุ
)........................

ใช้ใช้ใช้
บางครั้ง้ง้ง ไม่ไม่ไม่ได้ไได้ใด้ช้ใใช้ช้
ใช้ใช้ใช้บบ่อบ่อย่อยย บางครั
บางครั
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15. ในรอบ 3 เดือน ที่ผ่ำนมำ การทากิจกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตของท่าน ท่านพบ
ปัญหาใดบ้าง (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
⬜ ความล่าช้าในการเชื่อมต่อ/ใช้งานอินเทอร์เน็ต
⬜ การให้บริการอินเทอร์เน็ตยังไม่ทั่วถึง
⬜ ปริมาณโฆษณาออนไลน์ที่มารบกวน
⬜ ติดไวรัสคอมพิวเตอร์
⬜ เกิดปัญหา แต่ไม่รู้จะไปขอความช่วยเหลือจากใคร
⬜ ถูกหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต
⬜ เสียค่าใช้จ่ายแพง เช่น ค่าบริการ, ค่าอุปกรณ์การใช้งาน
⬜ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตยากหรือหลุดบ่อย
⬜ ถูกรบกวนด้วยอีเมลขยะ
⬜ ถูกรบกวนด้วยสื่อลามกอนาจาร
⬜ ไม่มั่นใจว่าข้อมูลที่ปรากฎบนอินเทอร์เน็ตจะเชื่อถือได้
⬜ ถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือความเป็นส่วนตัว
⬜ อื่น ๆ (โปรดระบุ)…………………………………………………..
ส่วนที่ 3 กำรให้ควำมสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้อนิ เทอร์เน็ต (รวม 8 ข้อ)
* ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใดๆที่สามารถยืนยัน ความเป็ นตั วบุค คลไม่ ว่ า
ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ วัน-เดือน-ปีเกิด ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลบัตร
เครดิต หมายเลขบัตรประชาชน เป็นต้น
16. ในรอบ 6 เดือนที่ผ่ำนมำ ท่านเคยทาสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ไหม (กรุณาตอบ
ทุกข้อย่อย)
เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ในคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์เคลื่อนที่ทุก ๆ 3 เดือน
ตั้งล็อกหน้าจอคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อให้หน้าจอล็อคอัตโนมัติ
หลังจากท่านเลิกใช้งานแล้ว
สารองข้อมูลส่วนตัวบนคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์เคลื่อนที่

เคยทำ



ไม่เคยทำ
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ในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์สาธารณะ หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้อื่น
ท่านเคยตั้งค่าให้อุปกรณ์ดังกล่าวจดจารหัสผ่าน เพื่อจะได้ไม่ต้องพิมพ์ใหม่ทุก
ครั้งที่เข้าไปใช้งาน
เมื่อสิ้นสุดการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์/WiFi สาธารณะ หรืออุปกรณ์
เคลื่อนที่ของผู้อื่น ท่านจะ log out หรือลงชื่อออกจากแอปพลิเคชันหรือ
เว็บไซต์ทุกครั้ง
เมื่อสิ้นสุดการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์/WiFi สาธารณะ หรืออุปกรณ์
เคลื่อนที่ของผู้อื่น ท่านจะลบรหัสผ่าน/ประวัติการใช้งานทุกครั้ง
ท่านเคยเปิดอีเมลที่ไม่รู้จัก/คลิกลิงก์ที่ไม่รู้จัก
ท่านบอกรหัสผ่านในการใช้คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่านแก่
เพื่อนสนิท/คนรู้ใจของท่าน
ท่านมักจะอัปโหลดภาพตัว๋ เครื่องบิน/Boarding pass ก่อนการเดินทาง ผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook โดยตั้งค่าเป็น "สาธารณะ" (Public)
ท่านมักจะอัปโหลดรูปถ่าย/วิดีโอทันทีหลังถ่าย ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น
Facebook โดยตั้งค่าเป็น "สาธารณะ" (Public)
ท่านมักจะแชร์ตาแหน่ง (Location) ทีท่ ่านอยู่แบบ Real time ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ เช่น Facebook โดยตั้งค่าเป็น "สาธารณะ" (Public)
ท่านระบุวัน-เดือน-ปี-เกิดที่แท้จริง ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook
โดยตั้งค่าเป็น "สาธารณะ" (Public)
ท่านเคยใช้คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคนอื่นทาธุรกรรมทางการเงิน
ท่านเคยทาธุรกรรมทางการเงินโดยคลิกลิงก์ของธนาคารที่ได้มาจากแหล่ง
ต่าง ๆ ที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของธนาคารโดยตรง
เมื่อเข้าหน้าเว็บไซต์ของธนาคารแล้ว ท่านเคยสังเกตทุกครั้งว่าเว็บไซต์ดังกล่าว
ขึ้นต้นด้วย https://













































17. ในรอบ 6 เดือนที่ผ่ำนมำ ท่านเคยให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์
โทรศั พ ท์ เลขบั ต รประชาชน ข้ อ มู ล บั ต รเครดิ ต ในการท ากิ จ กรรมใดบ้ า ง
(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
⬜ สมัครใช้บริการทางการเงิน เช่น Internet Banking, Mobile
Banking, PromptPay, e-Wallet
⬜ สมัครใช้บริการต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน เช่น ตรวจสอบประวัติ
การใช้โทรศัพท์ ซื้อสินค้า/บริการออนไลน์
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⬜ รับบริการจากภาครัฐ เช่น เสียภาษีออนไลน์ จดทะเบียนนิติ
คลออนไลน์
⬜ บุรับคบริ
การจากภาครัฐ เช่น เสียภาษีออนไลน์ จดทะเบียนนิติ
รับุบคบริ
การจากภาครัฐ เช่น เสียภาษีออนไลน์ จดทะเบียนนิติ
⬜ สมั
คคลออนไลน์
รงานออนไลน์
บุคคคลออนไลน์
⬜
ยนสมัครใช้งาน Social Media เช่น Facebook,
⬜ ลงทะเบี
สมั
รงานออนไลน์
⬜
สมั
ครงานออนไลน์
⬜ Instagram,
ลงทะเบี
ยนสมัLINE,
ครใช้YouTube
งาน Social Media เช่น Facebook,
นสมั
ค
รใช้
งาน Social
เช่นล Facebook,
⬜ ลงทะเบี
ย
นลุ
น
้
รั
บ
ของสมนาคุ
ณ/ลุMedia
น้ รับรางวั
Instagram, LINE, YouTube
LINE,
YouTube
⬜
อืInstagram,
่น ๆ (โปรดระบุ
)ของสมนาคุ
………………………..
นสมั
งานฟรี ณ/ลุน้ รับรางวัล
⬜ ลงทะเบี
ลงทะเบี
ยยนลุ
้นรัคบรใช้
⬜ 6อืลงทะเบี
รับ)ของสมนาคุ
รางวัล ่ อ งสิ ท ธิ แ ละความ
18. ในรอบ
นทียนลุ
่ ผ่ ำ้นนมำ
ท่ า นเคยอ่ณา/ลุนข้น้ รัอบตกลงเรื
⬜
่นเดืๆอ(โปรดระบุ
………………………..
⬜ หรื
ๆอ(โปรดระบุ
ผิดชอบ
ขท่้อมูาลนเคยอ่
ของเว็บา นข้
ไซต์อหตกลงเรื
รือแอปพลิ
้น ๆ ก่อน
18.รับในรอบ
6อื่นอเดืนโยบายการใช้
นที่ ผ่ ำ นมำ)………………………..
่ อ งสิเคชัทนธิ แนัละความ
18.การใช้
6ออเดื
อ นที่ ผ่ ำ นมำขท่้อมูา ลนเคยอ่
่ อ งสิเคชัทนธิ แนัละความ
งานหรืหรื
ไม่นโยบายการใช้
รับในรอบ
ผิดชอบ
ของเว็บา นข้
ไซต์อหตกลงเรื
รือแอปพลิ
้น ๆ ก่อน
รัการใช้
บผิดชอบ
หรื
อ
นโยบายการใช้
ข
อ
้
มู
ล
ของเว็
บ
ไซต์
ห
รื
อ
แอปพลิ
เ
คชั
น
นั
น
้
ๆ ก่อน
งานหรือไม่
⬜ เคยอ่าน
การใช้งานหรือไม่
 เคยอ่านอย่างละเอียดทุกครั้ง
⬜ เคยอ่าน
⬜ เคยอ่าน

 เคยอ่
เคยอ่าานอย่
นอย่าางละเอี
งละเอียยดเฉพาะหั
ดทุกครั้ง วข้อสาคัญ
นอย่นาาบางส่
งละเอีวยยนดเฉพาะหั
ดทุกครั้ง วข้อสาคัญ

 เคยอ่
เคยอ่าานเป็
นอย่
งละเอี
งละเอีวยนดเฉพาะหัวข้อสาคัญ
⬜ ไม่เคยอ่านเลย 
 เคยอ่
เคยอ่าานอย่
นเป็นาบางส่
⬜
ราบานเลย  เคยอ่านเป็นบางส่วน
⬜ ไม่
ไม่ทเคยอ่
⬜
19. ในรอบ
อราบ
นทีา่ผนเลย
่ำนมำ สาเหตุใดที่ท่านไม่อ่าน หรืออ่านข้อตกลงเรื่อง
⬜6ไม่
ไม่เดืเทคยอ่
⬜6ไม่เดืทอราบ
ธิ แ ละความรั
บ ผิ่ผด่ำชอบ
อ นโยบายการใช้
มู ลอของเว็
ไซต์ ห รื่ออง
19.สิ ทในรอบ
นที
นมำ หรื
สาเหตุ
ใดที่ท่านไม่อ่านข้ อหรื
อ่านข้อบตกลงเรื
19.แอปพลิ
นมำ หรื
สาเหตุ
่ท่านไม่อม่าากกว่
นข้ อหรื
อ่าข้นข้
เคชั6นนัเดื้นอๆนที
วอนนโยบายการใช้
(เลืใดที
อกตอบได้
อ) อบตกลงเรื
สิ ทในรอบ
ธิ แ ละความรั
บ เฉพาะบางส่
ผิ่ผด่ำชอบ
มูาลอ1ของเว็
ไซต์ ห รื่ออง
สิ ท ธิ แ ละความรั
ด ชอบ หรืวอนนโยบายการใช้
ข้ อ มูาล1ของเว็
แอปพลิ
เคชันนั้น ๆบ ผิเฉพาะบางส่
(เลือกตอบได้มากกว่
ข้อ) บ ไซต์ ห รื อ
⬜ ท่านคิดว่าเว็บไซต์คงจะไม่ได้ปฏิบตั ิตามข้อความหรือนโยบายดังกล่าว
แอปพลิเคชันนั้น ๆ เฉพาะบางส่วน (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
⬜
กฎหมายจะปกป้
กรณี อนโยบายดังกล่าว
⬜ ท่ท่าานเชื
นคิด่อว่มัา่นเว็ว่บาไซต์
คงจะไม่ได้ปฏิอบงท่ตั ิตานในทุ
ามข้อกความหรื
นคิ
า่นเว็ว่บาไซต์
ได้ปฏิอบงท่ตั อิตานโยบายดั
ามข้อความหรื
นโยบายดั
งกล่าว
⬜
าจะอ่คงจะไม่
านข้อตกลงหรื
งกล่าอวได้
จากที่ไหน
⬜ ท่ท่าานไม่
นเชืด่อทว่มัราบว่
กฎหมายจะปกป้
นในทุ
กกรณี
ท่ท่าานเชื
่อทมัราบว่
ว่ากฎหมายจะปกป้
องงท่
นในทุ
กกรณี
⬜
อ่นความหรื
นโยบายดั
กล่อานโยบายดั
วไม่สาคั
ญงกล่าวได้จากที่ไหน
⬜ การอ่
นไม่านข้
าจะอ่าอนข้
อตกลงหรื
นไม่าดนข้
ทว่ราบว่
าจะอ่าอนข้
อนตกลงหรื
⬜
านคิ
าอใช้ความหรื
เวลานานเกิ
ไป งกล่อานโยบายดั
⬜ ท่การอ่
นโยบายดั
วไม่สาคัญงกล่าวได้จากที่ไหน
การอ่
ออนโยบายดั
ญ
⬜
ความหรื
นโยบายดั
กล่าาวไม่
ว เข้สาคั
าใจยาก
⬜ การเขี
ท่านคิาดยนข้
ว่นข้าอใช้อความหรื
เวลานานเกิ
นไป งงกล่
⬜
านคิดยว่นข้าใช้อความหรื
เวลานานเกิ
นไป งกล่าว เข้าใจยาก
⬜ ท่การเขี
อนโยบายดั
⬜ การเขียนข้อความหรือนโยบายดังกล่าว เข้าใจยาก
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⬜ การที่เว็บไซต์มีนโยบายความเป็นส่วนตัวก็เพียงพอสาหรับท่านแล้ว
⬜ การที
อื่น ๆ ่เ(โปรดระบุ
)...............................
ว็บไซต์มีนโยบายความเป็
นส่วนตัวก็เพียงพอสาหรับท่านแล้ว
20. ในรอบ
่ผ่ำนมำ)...............................
ท่านมีความกังวลมากน้อยเพียงใด หากการทา
⬜ 6อื่นเดืๆอนที
(โปรดระบุ
กบังนวลมากน้
ทึกในรูปอแบบละวิ
ีการต่าง ๆา
20.กิจกรรมทางออนไลน์
ในรอบ 6 เดือนที่ผข่ำองท่
นมำาท่นอาจจะถู
านมีความกั
ยเพียงใด ธหากการท
านี้
กิเหล่
จกรรมทางออนไลน์
ของท่านอาจจะถูกบันทึกในรูปแบบละวิธีการต่าง ๆ
เหล่านี้
มำก มำก น้อย
ที่สุด
มำก มำก น้อย
ที่สุด

น้อย ไม่
ที่สุด ทรำบ
น้อย ไม่
ที่สุด ทรำบ

การใช้อินเทอร์เน็ตตามสถานที่สาธารณะ เช่น
ร้านอาหาร สถานีรถไฟฟ้า สนามบิน ท้องถนน
การใช้อินเทอร์เน็ตตามสถานที่สาธารณะ เช่น
ร้การถู
านอาหาร
รถไฟฟ้าหรืสนามบิ
องถนน
กบันทึสถานี
กบทสนทนา
อบันทึนกตท้าแหน่
งที่
ท่านใช้งานอยู่ ผ่านทางการใช้
การถู
กบัเคชั
นทึนกบนโทรศั
บทสนทนา
แอปพลิ
พท์หรื
มืออถืบัอนทึกตาแหน่งที่
ท่านใช้งานอยู่ ผ่านทางการใช้
แอปพลิ
คชันอบนโทรศั
ท์มือถืนอผ่านการใช้บัตร
การเปิดเเผยข้
มูลเพื่อชพาระเงิ
เครดิต บัตรเดบิต e-Wallet PromptPay QR
การเปิ
Code ดเผยข้อมูลเพื่อชาระเงินผ่านการใช้บัตร
เครดิต บัตรเดบิต e-Wallet PromptPay QR
Code
การเข้าถึงเนือ้ หาออนไลน์ การสืบค้นข้อมูล การ
ดาวน์โหลดไฟล์ของบัญชีผู้ใช้ของท่าน
การเข้าถึงเนือ้ หาออนไลน์ การสืบค้นข้อมูล การ
ดาวน์
ของบั
ช้ข้นองท่
าน ล
การส่งโหลดไฟล์
ข้อมูลส่วนตั
วเพืญ่อชีร่ผวู้ใมลุ
ของรางวั
การส่21.
งข้อมูท่ลาส่นคิ
วนตั
่อร่วมลุ้นของรางวั
ล าคัญในการดูแลความปลอดภัยข้อมูลส่วน
ดว่วาเพืใครควรมี
บทบาทส

คลของท่
าน (เรียบงลทบาทส
าดับ 1-3
าดับทีแ่ ลความปลอดภั
1 คือ ผู้ที่มีความส
21. ท่บุาคนคิ
ดว่าใครควรมี
าคัโดยล
ญในการดู
ยข้าคั
อมูญลทีส่่สวนุด
และล
าดับที่ า3นคื(เรี
อ ผูย้ทงลี่มาดั
ีความส
ญน้อยที
บุคคลของท่
บ 1-3าคัโดยล
าดับ่สุดที)่ 1 คือ ผู้ที่มีความสาคัญที่สุด
และลาดับที่ 3 คือ ผู้ที่มีความสาคัญน้อยที่สุด)
⬜ ตัวท่านเอง
ริการเว็บไซต์/แอปพลิเคชันที่ท่านใช้บริการ
⬜ ผูตั้ใวห้ท่บานเอง
น็ต เคชันที่ท่านใช้บริการ
⬜ ผู้ให้บริการอิ
ารเว็นบเทอร์
ไซต์/เแอปพลิ
⬜ หน่
ฐ เน็ต
ผู้ให้วบยงานภาครั
ริการอินเทอร์
(โปรดระบุฐ)...............................
⬜ อืหน่่น วๆยงานภาครั
⬜ อื่น ๆ (โปรดระบุ)...............................

งานพันฒ
รกรรมทางอิ
เล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
12. ในรอบสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ ท่านใช้อินเทอร์เน็ตสำ�นัที่ใกดเป็
ส่วนาธุ
นใหญ่
(เลือกตอบ
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ได้ไม่เกิน 3 ข้อ)
⬜ บ้าน/ที่พักอาศัย
⬜ ที่ทางาน
22.22.ในรอบ
ในรอบ6 6เดืเดือนที
อนที่ผ่ำผนมำ
่ำนมำท่าท่นเคยแก้
านเคยแก้ไขการตั
ไขการตั้งค่้งาค่ความเป็
าความเป็นส่นวส่นตั
วนตัว วเช่เช่น น
⬜ สถานศึกษา
อายุ
อายุความสนใจ
ความสนใจรูปรูภาพ
ปภาพข้อข้มูอลมูเกี
ลเกี่ยวกั
่ยวกับฉับนฉันบนสื
บนสื่อสั่องสัคมออนไลน์
งคมออนไลน์(Social
(Social
⬜ ร้านอินเทอร์เน็ต/ร้านเกม
Media)
Media)หรืหรือไม่
อไม่
⬜ ที่สาธารณะ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ห้างสรรพสินค้า
⬜ ระหว่⬜
า⬜
งเดิเคย
นเคย
ทาง
⬜ อื่น ๆ⬜
(โปรดระบุ
ไม่ไม่เคยเคย)...............................................
⬜
13. ในรอบ 3 เดือ⬜
นที
นมำ
ท่านทากิจกรรมใดต่อไปนีผ้ ่านทางอินเทอร์เน็ต
ทราบ
⬜่ผไม่่ำไม่
ทราบ
บ้าง23.
(กรุ
าตอบทุ
กิ่ทจาให้
่ท่า่านไม่
นท
เคยตั
23.ณสาเหตุ
สาเหตุใดที
ใกดที
่ทกรรมที
าให้ท่าทนไม่
เา)คยตั้งค่้งาค่ความเป็
าความเป็นส่นวส่นตั
วนตัวบนสื
วบนสื่อสั่องสัคมออนไลน์
งคมออนไลน์
(Social
กตอบได้
อข้)อ)
⬜ ใช้
Socialnetwork)
Media เช่(เลื
น(เลือFacebook,
(Social
network)
อกตอบได้มากกว่
มTwitter,
ากกว่า า1 1ข้Instagram
⬜ ใช้แอปพลิเคชันถ่ายทอดสด เช่น Facebook Live, Instagram Live
⬜
⬜ไม่ไม่ทราบว่
ทราบว่าสามารถเปลี
าสามารถเปลี่ยนการตั
่ยนการตั้งค่้งาค่ได้าได้
⬜ เล่นเกมออนไลน์
ไม่ไม่ทราบวิ
⬜ รับ-ส่⬜
ง⬜
อีเมล
ทราบวิธีกธารเปลี
ีการเปลี่ยนการตั
่ยนการตั้งค่้งาค่ความเป็
าความเป็นส่นวส่นตั
วนตัว ว
⬜ ค้นหาข้
อมูมัล่นมัประกอบการท
างาน/การเรี
⬜
ใจว่
⬜
่นใจว่าเว็าเว็บไซต์
บไซต์/แอปพลิ
/แอปพลิเคชัเคชันยทีน่ทที่าทนใช้
่านใช้บริบกริารอยู
การอยู่ มี่ กมีารการตั
การการตั้งค่้งาค่า
⬜ ค้ น หาข้ อความเป็
มูความเป็
ล เพื่ อ ความบั
ง่เหมาะสมอยู
เช่ น ค้ น หาร้
นส่นวส่นตั
่แล้่แวล้าวนอาหาร สถานที่
วนตัวนทีเทิ
ว่เทีหมาะสมอยู
ท่ อ งเที
่ ย วไม่ไม่
ข้กอังกวลเกี
มูังลวลเกี
หรืย่ อวกั
าร
เพื่ ออศึข่อกาข่ยทางสั
ษาหรื
องคมออนไลน์
⬜
⬜
ย่ ราคาของสิ
วกับการมี
บการมีข้อขมูน้อลค้มูส่ลาว/บริ
ส่นตั
วนตัวกทางเครื
วทางเครื
ายทางสั
งคมออนไลน์
เปรียบเทียบก่อนการตัดสินใจซื้อ
⬜
⬜ไม่ไม่มเี มวลาค้
เี วลาค้นหาการตั
นหาการตั้งค่้งาค่ดัางดักล่
งกล่าวาว
⬜ เรียนผ่
า
นระบบออนไลน์
(e-Learning)
⬜
⬜อื่นอื่นๆ ๆ(โปรดระบุ
(โปรดระบุ).........................
).........................
⬜ หางาน/สมัครงานทางออนไลน์
⬜ ดูข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับหุ้น
⬜ ขายสินค้าและบริการทางออนไลน์
⬜ ซื้อ/จองตั๋วชมภาพยนตร์ การแสดง คอนเสิร์ตออนไลน์
⬜ ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์/เพลง/ละคร/ภาพยนตร์/เกม/ไอเทมในเกม
⬜ ซื้อสินค้าและบริการ
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รายชื่อหน่วยงาน
ผู้ให้ความอนุเคราะห์
ในการติดป้ายประกาศ
(Banner)
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

สำ�นักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
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รายชื่อหน่วยงานผู้ให้ความอนุเคราะห์ในการติดป้ายประกาศ (Banner) ปี 2561
1 กรมการกงสุล

31 กรมทรัพยากรน้าบาดาล

2 กรมการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวี

32 กรมทางหลวง

3 กรมการขนส่งทางบก

33 กรมทางหลวงชนบท

4 กรมการขนส่งทางอากาศ

34 กรมท่าอากาศยาน

5 กรมการค้าต่างประเทศ

35 กรมที่ดิน

6 กรมการค้าภายใน

36 กรมธนารักษ์

7 กรมการจัดหางาน

37 กรมธุรกิจพลังงาน

8 กรมการท่องเที่ยว

38 กรมบังคับคดี

9 กรมการปกครอง

39 กรมบัญชีกลาง

10 กรมการประกันภัย

40 กรมประชาสัมพันธ์

11 กรมการพัฒนาชุมชน

41 กรมประมง

12 กรมการแพทย์

42 กรมปศุสัตว์

13 กรมการศาสนา

43 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

14 กรมการศึกษานอกโรงเรียน

44 กรมป่าไม้

15 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

45 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

16 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

46 กรมพัฒนาที่ดิน

17 กรมควบคุมมลพิษ

47 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

18 กรมควบคุมโรค

48 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

19 กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

49 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

20 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

50 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

21 กรมคุมประพฤติ

51 กรมพิธีการทูต

22 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

52 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

23 กรมเจ้าท่า

53 กรมยุโรป

24 กรมชลประทาน

54 กรมโยธาธิการและผังเมือง

25 กรมเชือเพลิงธรรมชาติ

55 กรมราชทัณฑ์

26 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

56 กรมราชองครักษ์

27 กรมทรัพย์สินทางปัญญา

57 กรมโรงงาน

28 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

58 กรมโรงงานอุตสาหกรรม

29 กรมทรัพยากรธรณี

59 กรมวิชาการเกษตร

30 กรมทรัพยากรน้า

60 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
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61 กรมวิทยาศาสตร์บริการ

91 กระทรวงการต่างประเทศ

62 กรมวิเทศสหการ

92 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

63 กรมศุลกากร

93 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

64 กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

94 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

65 กรมส่งเสริมการเกษตร

95 กระทรวงคมนาคม

66 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

96 กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

67 กรมส่งเสริมการส่งออก

97 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

68 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

98 กระทรวงพลังงาน

69 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

99 กระทรวงพาณิชย์

70 กรมส่งเสริมสหกรณ์

100 กระทรวงมหาดไทย

71 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

101 กระทรวงยุติธรรม

72 กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

102 กระทรวงวัฒนธรรม

73 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

103 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

74 กรมสรรพสามิต

104 กระทรวงศึกษาธิการ

75 กรมสรรพากร

105 กระทรวงอุตสาหกรรม

76 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

106 กรุงเทพมหานคร

77 กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ

107 กศน. อ้าเภอลอง จังหวัดแพร่

78 กรมสามัญศึกษา

108 กศน.อ้าเภอเภอเมืองจันทร์ จังหวัดจันทบุรี

79 กรมสารนิเทศ

109 กองทัพบก

80 กรมหม่อนไหม

110 กองทัพเรือ

81 กรมอนามัย

111 กองทัพอากาศ

82 กรมอเมริกาและแปซิฟกิ ใต้

112 กองทุนบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการ

83 กรมอาเซียน

113 กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

84 กรมอุตสาหกรรมพืนฐานและการเหมืองแร่

114 กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว

85 กรมอุตุนิยมวิทยา

115 กองบัญชาการทหารสูงสุด

86 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื

116 การกีฬาแห่งประเทศไทย

87 กรมเอเชียตะวันออก

117 การเคหะแห่งชาติ

88 กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

118 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

89 กระทรวงกลาโหม

119 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

90 กระทรวงการคลัง

120 การท่าเรือแห่งประเทศไทย

สำ�นักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
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121 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

151 นิคมสร้างตนเองล้าปาว จ.กาฬสินธุ์

122 การประปาส่วนภูมิภาค

152 บมจ. กสท โทรคมนาคม

123 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 จังหวัดอุบลราชธานี

153 บมจ. การบินไทย จ้ากัด

124 การไฟฟ้านครหลวง

154 บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ

125 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

155 บมจ. ศรีอยุธยา แคปปิตอล

126 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

156 บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย

127 การยางแห่งประเทศไทย

157 บมจ.ธนาคารกรุงไทย

128 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

158 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

129 การรถไฟแห่งประเทศไทย

159 บริษทั ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ้ากัด (มหาชน)

130 คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

160 บริษทั กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ้ากัด

131 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

161 บริษทั กานต์นิธิ จากัด

132 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง

162 บริษทั ขนส่ง จ้ากัด

133 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

163 บริษทั เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จากัด

134 คุรุสภา

164 บริษทั ตลาดดอทคอม จ้ากัด

135 โครงการชลประทานปราจีนบุรี

165 บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด (มหาชน)

136 โครงการชลประทานมุกดาหาร

166 บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ้ากัด (มหาชน)

137 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด

167 บริษทั ทิพยประกันภัย จ้ากัด (มหาชน)

138 โครงการชลประทานล้าพูน

168 บริษทั ทีโอที จ้ากัด (มหาชน)

139 โครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ จังหวัดสระบุรี

169 บริษทั ทุนประกันภัย จ้ากัด (มหาชน)

140 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

170 บริษทั เทรนด์ วี จี3 จากัด

141 ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย

171 บริษทั ไทยเดินเรือทะเล จากัด

142 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

172 บริษทั ไทยน้าทิพย์ จ้ากัด

143 ทันตแพทยสภา

173 บริษทั ไทยรับประกันภัยต่อ จ้ากัด (มหาชน)

144 ธนาคารกรุงเทพ จ้ากัด (มหาชน)

174 บริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ้ากัด

145 ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)

175 บริษทั ไทยอินเตอร์เนชั่นแนลไดเมคกิง จ้ากัด

146 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ้ากัด (มหาชน)

176 บริษทั ธนารักษ์พฒ
ั นาสินทรัพย์ จากัด

147 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

177 บริษทั บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

148 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย

178 บริษทั บัตรกรุงไทย จากัด(มหาชน)

149 ธนาคารออมสิน

179 บริษทั บัตรกรุงศรีอยุธยา จ้ากัด

150 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

180 บริษทั บางจากปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)
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181 บริษทั ปตท.จ้ากัด (หาชน)

211 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน

182 บริษทั ไปรษณีย์ไทย จ้ากัด

212 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

183 บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ้ากัด (มหาชน)

213 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

184 บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)

214 มหาวิทยาลัยคริสเตียน

185 บริษทั พรอมิส (ประเทศไทย) จ้ากัด

215 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

186 บริษทั เมืองไทย ลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

216 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

187 บริษทั เรดดี้แพลนเน็ต จากัด

217 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

188 บริษทั โรงพยาบาลนนทเวช จากัด (มหาชน)

218 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

189 บริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด

219 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

190 บริษทั วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน)

220 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

191 บริษทั ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ้ากัด (มหาชน)

221 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

192 บริษทั ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จ้ากัด (มหาชน)

222 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

193 บริษทั สินมิตร จ้ากัด

223 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

194 บริษทั อินเตอร์เนต โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ จ้ากัด

224 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล้าปาง

195 บริษทั อินเตอร์เน็ต ประเทศไทย จ้ากัด (มหาชน)

225 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

196 บริษทั อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ้ากัด (มหาชน)

226 มหาวิทยาลัยนครพนม

197 บริษทั อินทรประกันภัย จากัด (มหาชน)

227 มหาวิทยาลัยนเรศวร

198 บริษทั อินเทอร์เน็ต มาร์เก็ตติง จ้ากัด (พันทิป.คอม)

228 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

199 บริษทั อีซี่ บาย จากัด (มหาชน)

229 มหาวิทยาลัยเนชั่น

200 บริษทั เอเชียประกันภัย 1950 จ้ากัด (มหาชน)

230 มหาวิทยาลัยบูรพา

201 บริษทั แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จ้ากัด (มหาชน)

231 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

202 บริษทั ไอ-เซิร์ฟ จ้ากัด

232 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

203 บริษทั ไออาร์พซี ี จ้ากัด (มหาชน)

233 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

204 บริษทั กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ้ากัด (ส้านักงานใหญ่)

234 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

205 บริษทั เจพี ประกันภัย จากัด (มหาชน)

235 มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง

206 บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ้ากัด (มหาชน)

236 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

207 พิพธิ ภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั

237 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

208 แพทยสภา

238 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

209 มหาวิทยาลัยเกริก

239 มหาวิทยาลัยราชภัฏก้าแพงเพชร

210 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

240 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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241 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

271 โรงพยาบาลกลาง

242 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

272 โรงพยาบาลกุดชุม

243 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

273 โรงพยาบาลเกษตรวิสัย

244 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรค์

274 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบรุ ินทร์

245 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

275 โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จังหวัดขอนแก่น

246 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม จังหวัดพิษณุโลก

276 โรงพยาบาลขุขันธ์

247 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

277 โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม จังหวัดลาปาง

248 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

278 โรงพยาบาลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

249 มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง

279 โรงพยาบาลควนโดน จังหวัดสตูล

250 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

280 โรงพยาบาลควนเนียง จังหวัดสงขลา

251 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

281 โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา

252 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

282 โรงพยาบาลค่ายกาวิละ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ จังหวัดเชียงใหม่

253 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

283 โรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช จังหวัดพะเยา

254 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง

284 โรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

255 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

285 โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

256 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

286 โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน

257 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

287 โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรินทร์

258 มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

288 โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลาปาง

259 มหาวิทยาลัยรามค้าแหง

289 โรงพยาบาลคาม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

260 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

290 โรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา

261 มหาวิทยาลัยศิลปากร

291 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

262 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

292 โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

263 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

293 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

264 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

294 โรงพยาบาลเชียงขวัญ

265 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

295 โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

266 มหาวิทยาลัยสยาม

296 โรงพยาบาลตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

267 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

297 โรงพยาบาลตากสิน

268 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

298 โรงพยาบาลตารวจ

269 โรงงานยาสูบ

299 โรงพยาบาลทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

270 โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์

300 โรงพยาบาลท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
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301 โรงพยาบาลท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

331 โรงพยาบาลแม่เมาะ

302 โรงพยาบาลธนบุรี

332 โรงพยาบาลแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

303 โรงพยาบาลนบพิต้า จังหวัดนครศรีธรรมราช

333 โรงพยาบาลแม่สาย

304 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

334 โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

305 โรงพยาบาลนาด้วง

335 โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ

306 โรงพยาบาลนาน้อย จังหวัดน่าน

336 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

307 โรงพยาบาลนาหว้า จังหวัดนครพนม

337 โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่

308 โรงพยาบาลน้าปาด

338 โรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา

309 โรงพยาบาลนิคมน้าอูน

339 โรงพยาบาลล้าลูกกา

310 โรงพยาบาลเนินขาม จังหวัดชัยนาท

340 โรงพยาบาลเลิงนกทา

311 โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

341 โรงพยาบาลวังจันทร์ จังหวัดระยอง

312 โรงพยาบาลบันนังสตา

342 โรงพยาบาลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

313 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

343 โรงพยาบาลวังสะพุง จังหวัดเลย

314 โรงพยาบาลบางระกา

344 โรงพยาบาลวัดสิงห์

315 โรงพยาบาลบ้านค่าย

345 โรงพยาบาลวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

316 โรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

346 โรงพยาบาลวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

317 โรงพยาบาลบ้านหลวง

347 โรงพยาบาลเวชธานี

318 โรงพยาบาลบ้านหลวง จังหวัดน่าน

348 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ)

319 โรงพยาบาลบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

349 โรงพยาบาลศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

320 โรงพยาบาลปลวกแดง จังหวัดระยอง

350 โรงพยาบาลศรีสมเด็จ

321 โรงพยาบาลปักธงชัย

351 โรงพยาบาลศรีสะเกษ

322 โรงพยาบาลปากพลี จังหวัดนครนายก

352 โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

323 โรงพยาบาลปางมะผ้า

353 โรงพยาบาลสงขลา

324 โรงพยาบาลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

354 โรงพยาบาลสทิงพระ จังหวัดสงขลา

325 โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี

355 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

326 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี

356 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จังหวัดกาญจนบุรี

327 โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร จังหวัดสกลนคร

357 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17

328 โรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงราย

358 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

329 โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี

359 โรงพยาบาลสวนผึง

330 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

360 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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361 โรงพยาบาลสะเดา จังหวัดสงขลา

391 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กทม.

362 โรงพยาบาลสิรินธร

392 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" จังหวัดน่าน

363 โรงพยาบาลสิริโรจน์ จังหวัดภูเก็ต

393 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

364 โรงพยาบาลสุโขทัย

394 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม จังหวัดอุทยั ธานี

365 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

395 โรงเรียนตะโหมด จังหวัดพัทลุง

366 โรงพยาบาลสุรินทร์

396 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

367 โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

397 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

368 โรงพยาบาลหนองฉาง จังหวัดอุทยั ธานี

398 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน

369 โรงพยาบาลหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

399 โรงเรียนทุ่งโพวิทยา จังหวัดอุทยั ธานี

370 โรงพยาบาลหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

400 โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

371 โรงพยาบาลหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

401 โรงเรียนเทพศิรินทร์

372 โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทศิ

402 โรงเรียนนนทบุรีพทิ ยาคม

373 โรงพยาบาลห้วยยอด

403 โรงเรียนเนินพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์

374 โรงพยาบาลหัวไทร

404 โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

375 โรงพยาบาลอุดรธานี

405 โรงเรียนบางจานวิทยา จังหวัดเพชรบุรี

376 โรงพยาบาลอุทมุ พรพิสัย จังหวัดศรีษะเกษ

406 โรงเรียนบางบัวทอง

377 โรงพยาบาลเอราวัณ จังหวัดเลย

407 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กทม.

378 โรงพยาบาลัมญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

408 โรงเรียนเบญจมเทพอุทศิ จังหวัดเพชรบุรี

379 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จังหวัดสุโขทัย

409 โรงเรียนเบญจมราชูทศิ จังหวัดนครศรีธรรมราช

380 โรงเรียนกระแสสินธุว์ ิทยา จังหวัดสงขลา

410 โรงเรียนปากเกร็ด จ.นนทบุรี

381 โรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษ Enconcept E-Academy

411 โรงเรียนปากน้าหลังสวนวิทยา จังหวัดชุมพร

382 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดเพชรบูรณ์

412 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา จังหวัดกาแพงเพชร

383 โรงเรียนก้าแพงดินพิทยาคม จังหวัดพิจิตร

413 โรงเรียนพระบางวิทยา จังหวัดนครสวรรค์

384 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี

414 โรงเรียนมหรรณพาราม

385 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

415 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

386 โรงเรียนไกรในวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย

416 โรงเรียนเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

387 โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม จังหวัดนครศรีธรรมราช

417 โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์

388 โรงเรียนคลองลานวิทยา

418 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

389 โรงเรียนควนขนุน จังหวัดพัทลุง

419 โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)

390 โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก

420 โรงเรียนราชินี
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421 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน กทม.

451 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

422 โรงเรียนล้าทับประชานุเคราะห์ จังหวัดกระบี่

452 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม ม.นครพนม

423 โรงเรียนวังโมกข์พทิ ยาคม จังหวัดพิจิตร

453 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

424 โรงเรียนวัดสังเวช

454 เว็บไซต์เด็กดีดอทคอม (Dek-D.com)

425 โรงเรียนศีลาจารพิพฒ
ั น์ กทม.

455 ศาลปกครอง

426 โรงเรียนสตรีนนครสวรรค์

456 ศาลแพ่ง

427 โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน

457 ศาลอาญา

428 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม จังหวัดพิจิตร

458 ศาลอุทธรณ์

429 โรงเรียนสวนศรีวิทยา จังหวัดชุมพร

459 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

430 โรงเรียนสะเดา ขรรค์ชันกัมพลานนท์อนุสร์ จังหวัดสงขลา
431 โรงเรียนสันก้าแพง จังหวัดเชียงใหม่

460 ศูนย์ข้อมูลและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ
461 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

432 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

462 ศูนย์ควบคุมยางสุราษฎร์ธานี

433 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก้าแพงแสน

463 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

434 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม จังหวัดตาก
435 โรงเรียนสายบุรี (แจ้งประชาคาร) จังหวัดปัตตานี

464 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล กรมทรัพยากร
น้าบาดาล
465 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

436 โรงเรียนสุราษฎร์พทิ ยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

466 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.กระทรวงศึกษาธิการ

437 โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์

467 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

438 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม จังหวัดนครสวรรค์

468 ศูนย์ปา่ ไม้จังหวัดนครปฐม

439 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา จังหวัดอุทยั ธานี

469 ศูนย์ฝึกการบินพลเรือน

440 โรงเรียนหนองน้าส้มวิทยาคม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

470 ศูนย์ฝึกอบรมที4่ (เชียงราย) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื

441 โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม จังหวัดพิจิตร

471 ศูนย์พฒ
ั นาอุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัดล้าปาง

442 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม

472 ศูนย์พนั ธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

443 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์

473 ศูนย์พทิ กั ษ์สิทธิเด็กและครอบครัว

444 วิทยาลัยชุมชนตราด

474 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

445 วิทยาลัยชุมชนน่าน

475 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น)

446 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

476 ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย

447 วิทยาลัยชุมชนระนอง

477 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา

448 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

478 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์น้าจืด จังหวัดหนองคาย

449 วิทยาลัยดุสิตธานี

479 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

450 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

480 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
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481 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 จังหวัดสงขลา

511 สถาบันยานยนต์

482 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4

512 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

483 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี

513 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

484 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์

514 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

485 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

515 สถาบันราชานุกูล

486 ศูนย์สารสนเทศ กรมป่าไม้

516 สถาบันโรคทรวงอก

487 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

517 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

488 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

518 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร

489 ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี

519 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

490 ศูนย์อนามัยที1่ 0 เชียงใหม่

520 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

491 สถาบันการพลศึกษา

521 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

492 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

522 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

493 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

523 สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

494 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

524 สถาบันอนุญาโตตุลาการ

495 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

525 สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

496 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

526 สถาบันอาหาร

497 สถาบันเทคโนโลยียานยนต์

527 สภาการพยาบาล

498 สถาบันไทย-เยอรมัน

528 สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ

499 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

529 สภาเภสัชกรรม

500 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

530 สภาวิชาชีพบัญชี

501 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

531 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

502 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

532 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

503 สถาบันพระปกเกล้า

533 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

504 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

534 สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย

505 สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

535 สวนสัตว์ดุสิต

506 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

536 สัตวแพทยสภา

507 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

537 ส้านักข่าวกรองแห่งชาติ

508 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

538 สานักงบประมาณ

509 สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

539 ส้านักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร

510 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

540 ส้านักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ

135

136

รายงานผลการสำ�รวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2561
Thailand Internet User Profile 2018

541 ส้านักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร

571 ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

542 ส้านักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี

572 ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

543 ส้านักงาน กศน.จังหวัดอ้านาจเจริญ

573 ส้านักงานคณะกรรมการก้ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย
574 ส้านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
575 ส้านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

544 ส้านักงาน อีวาย
545 ส้านักงานกรุงเทพมหานคร
546 สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

576 ส้านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู

547 ส้านักงานกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองแห่งชาติ

577 สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

548 สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7 กรมชลประทาน

578 สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

549 ส้านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 กรมชลประทาน

579 ส้านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

550 ส้านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

580 ส้านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ
581 ส้านักงานคณะกรรมการป้องกันป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

551 ส้านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
552 ส้านักงานกิจการยุติธรรม

582 ส้านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

553 สานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

583 ส้านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

554 ส้านักงานขนส่ง จังหวัดเลย
555 สานักงานขนส่ง จังหวัดสุโขทัย
556 สานักงานขนส่ง จังหวัดน่าน

584 ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
585 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
586 ส้านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
587 สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

557 ส้านักงานขนส่ง จังหวัดลพบุรี
558 ส้านักงานเขตคลองสาน

588 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

559 ส้านักงานเขตคันนายาว

589 ส้านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

560 ส้านักงานเขตจตุจักร

590 ส้านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

561 ส้านักงานเขตทุ่งครุ

591 ส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย

562 ส้านักงานเขตบางนา

592 ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

563 ส้านักงานเขตภาษีเจริญ

593 ส้านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์

564 ส้านักงานเขตวังทองหลาง

594 ส้านักงานชลประทานที่ 12 จังหวัดชัยนาท

565 สานักงานเขตสาทร

595 ส้านักงานชลประทานที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก

566 ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

596 สานักงานชลประทานที่ 4 จังหวัดกาแพงเพชร

567 ส้านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

597 ส้านักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา

568 ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง

598 สานักงานตรวจสอบภายใน สานักปลัดกรุงเทพมหานคร

569 ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

599 ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ

570 ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

600 ส้านักงานธนานุเคราะห์

สำ�นักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
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601 ส้านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

631 ส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614

ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส้านักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ส้านักงานบริหารจดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๗
ส้านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
ส้านักงานบริหารหนีสาธารณะ
ส้านักงานบ้ารุงรักษาทางน้าที่ 6
ส้านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ส้านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ส้านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ส้านักงานประกันสังคม
ส้านักงานประชาสัมพันธ์ จ.นนทบุรี
ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ส้านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644

615
616
617
618

ส้านักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ส้านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ส้านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ส้านักงานปลัดกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

645
646
647
648

619
620
621
622

ส้านักงานปลัดกระทรวงพาณิย์
ส้านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ส้านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ส้านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

649
650
651
652

623
624
625
626
627
628
629
630

ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ส้านักงานปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี
สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
ส้านักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กรมพลศึกษา
ส้านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว

653
654
655
656
657
658
659
660

ส้านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั (องค์การมหาชน)
ส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ส้านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ส้านักงานพาณิชย์ จังหวัดชลบุรี
ส้านักงานพาณิชย์ จังหวัดชัยนาท
ส้านักงานพาณิชย์ จังหวัดอุดรธานี
ส้านักงานพาณิชย์ จังหวัดขอนแก่น
ส้านักงานพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี
ส้านักงานพาณิชย์ จังหวัดปทุมธานี
ส้านักงานพาณิชย์ จังหวัดภูเก็ต
ส้านักงานพาณิชย์ จังหวัดสกลนคร
ส้านักงานพาณิชย์ จังหวัดอ่างทอง
ส้านักงานพิพธิ ภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั (องค์การมหาชน)
ส้านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
ส้านักงานรัฐมนตรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
ส้านักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม
ส้านักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส้านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
ส้านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน)
ส้านักงานราชบัณฑิตยสภา
ส้านักงานเลขาธิการคุรุสภา
ส้านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ส้านักงานเลขานุการรัฐมนตรี
สานักงานศาลปกครอง
ส้านักงานศาลยุติธรรม
ส้านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
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661 ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

691 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

662 ส้านักงานเศรษฐกิจการคลัง

692 องค์การบริหารการพัฒนาพืนที่พเิ ศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(องค์การมหาชน)
693 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

663 ส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

664 ส้านักงานส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย 694 องค์การพิพธิ ภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
กรุงเทพมหานคร
695 องค์การเภสัชกรรม
665 ส้านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
666 ส้านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

696 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์

667 ส้านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั

697 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

668 ส้านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทกั ษ์ เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส
และผู้สูงอายุ
669 ส้านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทกั ษ์เด็ก
670 ส้านักงานสถิติแห่งชาติ
671 ส้านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
672 ส้านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
673 ส้านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
674 ส้านักงานสาธารณสุข จังหวัดบึงกาฬ
675 ส้านักงานสาธารณสุข จังหวัดเพชรบุรี
676 ส้านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
677 ส้านักงานอัยการสูงสุด
678 ส้านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
679 ส้านักยาและวัตถุเสพติด
680 ส้านักราชเลขาธิการ
681 ส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
682 ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4
683 ส้านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
684 ส้านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้าไพพรรณี
685 องค์กรอาคเนย์
686 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
687 องค์การคลังสินค้า
688 องค์การค้าของคุรุสภา
689 องค์การค้าของส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
690 องค์การจัดการน้าเสีย

สำ�นักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
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ตารางสถิติ

บ้าน/ที่พักอาศัย ที่ทางาน สถานศึกษา ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่/ ที่สาธารณะ เช่น โรงแรม ระหว่างเดินทาง
ร้านเกม
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ
ห้างสรรพสินค้า
Gen Z
94.0
7.5
56.7
1.5
23.1
35.8
Gen Y
91.4
58.9
16.0
1.2
20.3
32.7
Gen X
90.1
73.9
1.8
0.4
19.4
33.2
Baby Boomer
88.0
67.0
4.4
0.2
22.3
28.4

ตาราง 1 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต รายเจนเนอเรชั่น เปรียบเทียบตามสถานทีท่ ี่ใช้อินเทอร์เน็ต
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ซื้อ/จองตั๋วชมภาพยนตร์, การแสดง, คอนเสิร์ต
ขายสินค้า/บริการ
ดูขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับหุ้น
หางาน/สมัครงาน
เรียนผ่านระบบออนไลน์
ค้นหาข้อมูลเพื่อความบันเทิง
ค้นหาข้อมูลประกอบการทางาน/การเรียน
รับ-ส่งอีเมล
เล่นเกม
ใช้แอปพลิเคชันถ่ายทอดสด
ใช้โซเชียลมีเดีย

9.0
12.2
12.4
10.6
1.5
8.1
9.7
10.4
11.2
13.8
10.3
9.7
5.2
25.2
25.6
20.6
5.2
23.4
23.0
22.2
38.8
47.2
56.5
56.8
53.7
46.5
54.0
56.1
53.7
65.7
59.2
54.0
71.6
74.0
75.9
75.1
37.3
55.2
57.7
46.3
49.3
46.2
35.8
29.4
17.2
29.5
14.6
7.0

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์/เพลง/ละคร/ภาพยนตร์/เกม/ไอเทมเกม

14.9
27.8
27.5
21.6

ซื้อสินค้า/บริการ

3.0
15.9
20.6
28.5

พูดคุย/โทรศัพท์

10.5
20.3
7.4
4.2

ดูโทรทัศน์ /คลิปวิดีโอ/ภาพยนตร์ ฟังเพลง

44.0
26.8
20.9
17.6

ส่งข้อความ

59.0
72.9
72.8
70.5

อ่านหนังสือพิมพ์ /ข่าว/บทความ

76.1
70.4
71.7
68.4

จอง/ซื้อตั๋วโดยสาร

54.5
76.0
86.5
81.1

จองโรงแรม/ที่พัก

55.2
44.1
27.8
20.5

บริการเรียกแท๊กซี่

24.6
34.1
33.7
30.0

บริการรับ-ส่งสินค้า/พัสดุ/เอกสาร

92.5
96.7
91.2
84.7

บริการสั่งอาหาร

Gen Z
Gen Y
Gen X
Baby Boomer

ชาระเงินค่าสินค้า /บริการ/ค่าบัตรเครดิต

24.6
54.7
60.3
50.8
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16
45
57
51

1
12
2
47

เล่นโซเชียลมีเดีย
ชัว่ โมง
นาที
3
3
2
2

เล่นโซเชียลมีเดีย
ชัว่ โมง
นาที
4
4
3
2

Gen Z
Gen Y
Gen X
Baby Boomer

Gen Z
Gen Y
Gen X
Baby Boomer

เล่นเกมออนไลน์
ชัว่ โมง
นาที
1
1
1
1

เล่นเกมออนไลน์
ชัว่ โมง
นาที
2
2
1
2

วันทางาน/วันเรียนหนังสือ
พูดคุย/โทรศัพท์ผา่ นอินเทอร์เน็ต ดูโทรทัศน์ ดูภาพยนตร์ ฟังเพลง
ชัว่ โมง
นาที
ชัว่ โมง
นาที
1
58
2
41
2
6
2
28
1
58
1
59
1
52
2

วันหยุด
พูดคุย/โทรศัพท์ผา่ นอินเทอร์เน็ต ดูโทรทัศน์ ดูภาพยนตร์ ฟังเพลง
ชัว่ โมง
นาที
ชัว่ โมง
นาที
1
52
3
26
2
7
3
21
1
52
2
40
1
52
2
37

15
22
46
2

59
47
25
44

ตาราง 3 จานวนชั่วโมงการใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยต่อวันในช่วงวันทางาน/
วันเรียนหนังสือและช่วงวันหยุด รายเจนเนอเรชั่น เปรียบเทียบตามกิจกรรมการใช้งาน

อ่านหนังสือออนไลน์
ชัว่ โมง
นาที
1
48
1
39
1
28
1
28

อ่านหนังสือออนไลน์
ชัว่ โมง
นาที
1
42
1
27
1
19
1
25

สำ�นักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
Electronic Transactions Development Agency (Public Organization)

143

ถูกหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต
เกิดปัญหา แต่ไม่รู้จะไปขอความช่ วยเหลือจากใคร
ติดไวรัสคอมพิวเตอร์
ปริมาณโฆษณาออนไลน์ทมี่ ารบกวน
การให้บริการอินเทอร์เน็ตยังไม่ทวั่ ถึง
ความล่าช้ าในการเชื่อมต่อ/ใช้ งานอินเทอร์เน็ต

17.9
17.4
19.4
19.7
20.2
29.9
39.6
42.3
35.1
31.9
26.6
32.2
11.9
17.9
17.9
19.4
8.2
6.2
6.4
8.1

เสียค่าใช้ จ่ายแพง เช่ น ค่าบริการ, ค่าอุปกรณ์การใช้ งาน

11.9 16.4
13.5 9.0
13.1 10.5
15.4 15.7

เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตยากหรือหลุดบ่อย

75.4
82.0
80.6
79.5

ถูกรบกวนด้วยอีเมลขยะ

24.6
33.1
28.4
32.2

ถูกรบกวนด้วยสือ่ ลามกอนาจาร

82.1
77.9
71.9
72.4

ไม่มั่นใจว่าข้ อมูลทีป่ รากฎบนอินเทอร์เน็ตจะเชื่อถือได้

Gen Z
Gen Y
Gen X
Baby Boomer

ถูกละเมิดข้ อมูลส่วนบุคคลหรือความเป็นส่วนตัว

38.1 9.0
37.5 11.8
41.5 12.9
45.5 12.0

รายงานผลการสำ�รวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2561
Thailand Internet User Profile 2018

ตาราง 4 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต รายเจนเนอเรชั่น เปรียบเทียบตามปัญหาที่เกิดจากการทากิจกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต

144

รับบริการจากภาครัฐ เช่น เสียภาษีออนไลน์ จดทะเบียนนิติบุคคลออนไลน์
สมัครใช้บริการต่าง ๆ ในชีวติ ประจาวัน เช่น ตรวจสอบประวัติการใช้โทรศัพท์
ซื้อสิน ค้า/บริการออนไลน์
สมัครใช้บริการทางการเงิน เช่น Internet Banking, Mobile Banking,
PromptPay, e-Wallet

28.4
28.9
28.5
23.1
35.1
27.4
18.4
18.0
65.7
51.7
36.6
36.6
5.2
17.8
6.1
3.1

สมัครงานออนไลน์

6.7
31.3
52.9
48.8

ลงทะเบียนสมัครใช้งาน Social Media เช่น Facebook, Instagram, LINE,
YouTube

63.4
60.8
53.7
42.2

ลงทะเบียนสมัครใช้บริการต่าง ๆ ที่ให้ท ดลองใช้งานฟรี

55.2
79.6
72.2
61.6

ลงทะเบียนลุน้ รับของสมนาคุณ /ลุน้ รับรางวัล
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Gen Z
Gen Y
Gen X
Baby Boomer

ตาราง 5 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต รายเจนเนอเรชั่น จาแนกตามกิจกรรมที่มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคล
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ทีมงานจัดทำ�โครงการ
สำ�รวจพฤติกรรมผู้ใช้
อินเทอร์เน็ต
ในประเทศไทย ปี 2561
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