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คือ Social Media ดูหนัง ฟังเพลง และ ค้นหาข้อมูลออนไลน์
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คำ�นำ�
ในยุุคสัังคมดิิจิิทััล (Digital Society) เทคโนโลยีีได้้มีีการเปลี่่�ยนแปลงและพััฒนา
อย่่างรวดเร็็วและก้้าวกระโดด ธุุรกรรมต่่าง ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นบนโลกออนไลน์์ เพิ่่�มมากขึ้้�น
อีีกทั้้�งยัังมีีมููลค่่ามหาศาล ส่่งผลกระทบต่่อการเปลี่่�ยนแปลงทั้้�งด้้านเศรษฐกิิจและสัังคม
อย่่างมาก การสำำ�รวจพฤติิกรรมผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ตในประเทศไทย ปีี 2562 ของ
สำำ�นัักงานพััฒนาธุุรกรรมทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (สพธอ.) หรืือ ETDA จึึงเป็็นข้้อมููลที่่�
น่่าสนใจที่่�ช่่วยสะท้้อนให้้เห็็นไลฟ์์สไตล์์ของคนไทยในยุุคนี้้�ว่่าปรัับตััวหรืือเปลี่่�ยน
พฤติิกรรมการใช้้อิินเทอร์์เน็็ตให้้สอดคล้้องกัับยุุคดิิจิิทััลอย่่างไรบ้้าง
จากผลสำำ�รวจปีี 2562 นี้้� พบว่่า คนไทยใช้้อิินเทอร์์เน็็ตเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 10 ชั่่�วโมง
22 นาทีีต่่อวััน ซึ่ง� ่ เพิ่่ม� ขึ้น�้ อย่่างต่่อเนื่่อ� งจากปีีที่่ผ่� า่ น ๆ มา คนไทยใช้้เวลาเกืือบครึ่่ง� หนึ่่ง� ของวัันกัับ
อิินเทอร์์เน็็ต รายงานฉบัับนี้้�จะช่่วยสะท้้อนให้้เห็็นว่่าจำำ�นวนชั่่�วโมงการใช้้อิินเทอร์์เน็็ต
ที่่เ� พิ่่�มมากขึ้้น� นี้้� ใช้้ไปกัับการทำำ�กิจิ กรรมใดบ้้าง ใช้้กันั ที่่ไ� หนบ้้าง เมื่่อ� ใช้้แล้้วพบปััญหาใดบ้้าง
และประชาชนเชื่่�อมั่่�นในการใช้้อิินเทอร์์เน็็ตอย่่างไร
นอกจากนี้้� ในปััจจุุบััน มีีบริิการออนไลน์์ของภาครััฐและเอกชนเกิิดขึ้้�นมากมาย
และต้้องมีีการพิิสููจน์์และยืืนยัันตััวตนเพื่่�อเข้้าใช้้บริิการต่่าง ๆ รายงานฉบัับนี้้�จะช่่วย
ทำำ�ให้้เห็็นภาพรวมว่่าประชาชนจะมีีความรู้้�ความเข้้าใจในเรื่่อ� งดิิจิทัิ ลั ไอดีี (Digital Identity)
หรืือการพิิสูจน์
ู แ์ ละยืืนยัันตััวตนทางดิิจิทัิ ลั หรืือไม่่ มีีการใช้้บริิการออนไลน์์ของภาครััฐและ
ภาคเอกชนอะไรบ้้าง เข้้าใช้้บริิการผ่่านบััญชีีแบบไหน และประชาชนต้้องการให้้ภาครััฐ
สร้้างความเชื่่�อมั่่�นในระบบดิิจิิทััลไอดีีอย่่างไรบ้้าง เพื่่�อนำำ�ไปใช้้พััฒนาบริิการออนไลน์์
ของภาครััฐและภาคเอกชน รวมถึงึ พััฒนาระบบดิิจิิทััลไอดีีของประเทศไทยต่่อไป
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การสำำ�รวจครั้้ง� นี้้เ� ป็็นการสำำ�รวจออนไลน์์ โดย ETDA เริ่่ม� วางแบบสำำ�รวจบนเว็็บไซต์์และใน
Social Media ของ ETDA และหน่่วยงานที่่�ให้้การสนัับสนุุนการประชาสััมพัันธ์์
ในช่่วงเดืือนสิิงหาคมถึึงตุุลาคม 2562 ที่่�ผ่่านมา มีีผู้้�ให้้ความสนใจเข้้ามาตอบแบบ
สำำ�รวจด้้วยความสมััครใจมากถึึง 17,242 ราย
ทั้้ง� นี้้� ETDA ต้้องขอขอบพระคุุณผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจและเครืือข่่ายความร่่วมมืือที่่ช่� ว่ ย
ประชาสััมพัันธ์์แบบสำำ�รวจประจำำ�ปีี 2562 ไว้้ ณ ที่่�นี้้ด้� ว้ ย ดัังมีีรายชื่่�อในภาคผนวกท้้ายเล่่ม
และหวัังเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่า รายงานฉบัับนี้้�จะเป็็นประโยชน์์กัับหน่่วยงานภาครััฐและ
ภาคเอกชน รวมทั้้�งผู้้�ที่่�สนใจโดยทั่่�วไป

คณะผู้จัดทำ�
สำ�นักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ธันวาคม 2562
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สรุุปผลสำำ�รวจที่่�สำำ�คััญ
ลัักษณะทั่่�วไปของผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจ

จากการสำำ�รวจพฤติิกรรมผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ตในประเทศไทย ปีี 2562 มีีผู้้�เข้้ามา
ตอบแบบสำำ�รวจฯ ด้้วยความสมััครใจจำำ�นวน 17,242 ราย โดยข้้อมููลที่่�สามารถใช้้ได้้
และนำำ�มาวิิเคราะห์์มีีจำำ�นวน 10,998 ราย พบว่่า ผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจฯ เป็็นเพศหญิิง
คิิดเป็็น 59.0% เพศชาย คิิดเป็็น 38.5% และเพศทางเลืือก คิิดเป็็น 2.5%
ในปีีนี้้�ยัังคงจำำ�แนกผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจฯ ตามช่่วงอายุุแบ่่งออกเป็็น 4 Generation
ได้้แก่่ Gen Z (ผู้้�ที่่มี� อี ายุุน้อ้ ยกว่่า 19 ปีี), Gen Y (ผู้้�ที่่มี� อี ายุุ 19-38 ปีี), Gen X (ผู้้�ที่่มี� อี ายุุ
39-54 ปีี) และ Baby Boomer (ผู้้�ที่่�มีีอายุุ 55-73 ปีี) พบว่่า ผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจฯ
เป็็น Gen Y คิิดเป็็น 61.8% รองลงมาคืือ Gen X คิิดเป็็น 26.3%, Gen Z คิิดเป็็น 7.8%
และ Baby Boomer คิิดเป็็น 4.1% (ดููข้้อมููลรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมได้้จากภาคผนวกท้้าย
เล่่ม) เพื่่�อให้้ได้้ผลการสำำ�รวจที่่�สอดคล้้องกัับโครงสร้้างของผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ตใน
ประเทศไทย ในช่่วงการสำำ�รวจฯ ได้้มีกี ารกระจายการเก็็บข้้อมููลจากผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจฯ
ให้้มีีการกระจายตััวใกล้้เคีียงจำำ�นวนประชากรผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ตตามโครงสร้้างอายุุ
และพื้้�นที่่�ที่่�พัักอาศััยของผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ตในประเทศไทย โดยใช้้ข้้อมููลโครงสร้้างจาก
การสำำ�รวจการมีีการใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสารในครััวเรืือนปีี 2561
จััดทำำ�โดยสำำ�นัักงานสถิิติิแห่่งชาติิ
พฤติิกรรมการใช้้อิินเทอร์์เน็็ต

จากผลการสำำ�รวจฯ พบว่่า คนไทยใช้้อิินเทอร์์เน็็ตเฉลี่่�ยวัันละ 10 ชั่่�วโมง 22 นาทีี
เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีที่่�แล้้ว 17 นาทีี โดยในวัันเรีียน/ทำำ�งาน พบว่่า มีีการใช้้อิินเทอร์์เน็็ตเฉลี่่�ย
9 ชั่่ว� โมง 52 นาทีีต่อ่ วััน ส่่วนในวัันหยุุด มีีการใช้้อินิ เทอร์์เน็็ตเฉลี่่ย� 11 ชั่่ว� โมง 35 นาทีีต่อ่ วััน
ส่่วนหนึ่่ง� เกิิดจาก โครงการเน็็ตประชารััฐ1 ซึ่ง่� เป็็นหนึ่่ง� ในโครงการตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ที่่�ได้้มีีการขยายโครงข่่ายอิินเทอร์์เน็็ตความเร็็วสููงให้้ครอบคลุุมทุุกหมู่่�บ้้านทั่่�วประเทศ
จำำ�นวน 24,700 หมู่่�บ้า้ น และมีีบริิการ Free WI-FI ที่่ค� รอบคลุุมพื้้น� ที่่ชุ� มุ ชนกว่่า 10,000 จุุด
1

โครงการเน็็ตประชารััฐ https://www.prachachat.net/ict/news-313848
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โดยคนไทยมีีการใช้้อิินเทอร์์เน็็ตในชีีวิิตประจำำ�วัันมากขึ้้�นทั้้�งการเข้้าใช้้บริิการออนไลน์์
ของภาคเอกชน และบริิการออนไลน์์ของภาครััฐ นอกจากนี้้� ปััจจุุบัันอุุปกรณ์์ที่่�ใช้้
ในการเข้้าถึึงอิินเทอร์์เน็็ตมีีมากมายหลายรููปแบบ อีีกทั้้�งราคายัังมีีแนวโน้้มถููกลง
ประกอบกัับโปรโมชัันอิินเทอร์์เน็็ตยัังเป็็นอีีกปััจจััยหนึ่่�งที่่�ทำำ�ให้้เกิิดแรงจููงใจใน
การใช้้อิินเทอร์์เน็็ตเพิ่่�มขึ้้�น
เมื่่�อจำำ�แนกตาม Generation พบว่่า กลุ่่�ม Gen Y (อายุุ 19-38 ปีี)
มีีการใช้้อินิ เทอร์์เน็็ตสูงู ที่่สุ� ดุ จำำ�นวน 10 ชั่่ว� โมง 36 นาทีี รองลงมาคืือ Gen Z (อายุุน้อ้ ยกว่่า
19 ปีี) จำำ�นวน 10 ชั่่�วโมง 35 นาทีี, Baby Boomer (อายุุ 55-73 ปีี) จำำ�นวน 10 ชั่่�วโมง
และ Gen X (อายุุ 39-54 ปีี) จำำ�นวน 9 ชั่่�วโมง 49 นาทีี ซึ่�ง่ Gen Y และ Gen Z เป็็น
กลุ่่�มที่่มี� กี ารใช้้อินิ เทอร์์เน็็ตโดยเฉลี่่ย� ต่่อวัันมากที่่สุ� ดุ ทั้้ง� นี้้� อาจเป็็นเพราะ Gen Y กลุ่่�มคนวััยทำ�ำ งาน
ที่่ต้� อ้ งมีีการใช้้อินิ เทอร์์เน็็ตในการทำำ�งาน และ Gen Z ที่่เ� ป็็นกลุ่่�มวััยเรีียน เติิบโตมาในยุุคดิิจิทัิ ลั
จึึงมีีทักั ษะการใช้้เทคโนโลยีีเป็็นอย่่างดีี และมัักใช้้อินิ เทอร์์เน็็ตในการค้้นหาข้้อมููลเพื่่�อใช้้
ในการศึึกษาหาความรู้้�
เมื่่อ� จำำ�แนกตามสถานภาพการทำำ�งาน พบว่่า กลุ่่�มที่่อ� าจยัังไม่่มีรี ายได้้ ได้้แก่่ กลุ่่�มนัักเรีียน/
นัักศึึกษา, พ่่อบ้้าน/แม่่บ้้าน และ กลุ่่�มที่่�ว่่างงาน/ไม่่มีีงานทำำ� แต่่มีีการใช้้อิินเทอร์์เน็็ต
โดยเฉลี่่�ยต่่อวัันที่่�มากติิด 5 อัันดัับแรก โดยทาง ETDA ได้้มีีภารกิิจส่่งเสริิมการทำำ�
e-Commerce เพื่่�อสร้้างรายได้้ให้้ชุุมชน สนัับสนุุนผู้้�ประกอบการ และการสร้้าง
Workforce ขึ้้�นมาเพื่่�อช่่วยเหลืือผู้้�ประกอบการ ซึ่่�งข้้อมููลในส่่วนนี้้�สามารถนำำ�มา
ต่่อยอดในการส่่งเสริิมให้้ความรู้้�กลุ่่�มนัักเรีียน/นัักศึึกษา, พ่่อบ้้าน/แม่่บ้า้ น และกลุ่่�มที่่ว่� า่ งงาน/
ไม่่มีีงานทำำ� ทำำ�ให้้ใช้้เวลาในการใช้้อิินเทอร์์เน็็ตให้้เกิิดประโยชน์์ทางเศรษฐกิิจ เช่่น
การสร้้างรายได้้จากการขายของออนไลน์์
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เมื่่�อจำำ�แนกตามกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�เป็็นนัักเรีียน/นัักศึึกษา มีีการใช้้อิินเทอร์์เน็็ตโดย
เฉลี่่�ยมากที่่�สุุด จำำ�นวน 10 ชั่่�วโมง 50 นาทีี รองลงมา คืือ พ่่อบ้้าน/แม่่บ้้าน จำำ�นวน 10
ชั่่�วโมง 38 นาทีี, เจ้้าของกิิจการ/ประกอบธุุรกิิจส่่วนตััว จำำ�นวน 10 ชั่่�วโมง 34 นาทีี,
ว่่างงาน/ ไม่่มีีงานทำำ� จำำ�นวน 10 ชั่่�วโมง 32 นาทีี, อาชีีพอิิสระ/ฟรีีแลนซ์์ จำำ�นวน 10
ชั่่�วโมง 30 นาทีี, พนัักงาน/ลููกจ้้างเอกชน จำำ�นวน 10 ชั่่�วโมง 22 นาทีี และข้้าราชการ
พนัักงาน ลููกจ้้างของรััฐ/พนัักงานรััฐวิิสาหกิิจ/องค์์กรอิิสระ จำำ�นวน 10 ชั่่�วโมง 10 นาทีี
จะสัังเกตได้้ว่่านัักเรีียน/นัักศึึกษา มีีการใช้้อิินเทอร์์เน็็ตมากที่่�สุุด ส่่วนหนึ่่�งอาจเกิิดจาก
การใช้้อิินเทอร์์เน็็ตในการศึึกษา ค้้นคว้้า และหาความรู้้�
เมื่่�อจำำ�แนกตามสถานที่่�ที่่�นิิยมใช้้อิินเทอร์์เน็็ตมากที่่�สุุด ได้้แก่่ บ้้าน/ที่่�พัักอาศััย
ส่่วนหนึ่่�งเกิิดจากจำำ�เป็็นต้้องใช้้เวลาในสถานที่่�นั้้�น ๆ นาน ในส่่วนของร้้านอิินเทอร์์เน็็ต/
ร้้านเกมมีีสััดส่่วนที่่�น้้อย อาจเกิิดจากในปััจจุุบัันคนสามารถเข้้าถึึงอิินเทอร์์เน็็ตผ่่าน
อุุปกรณ์์อิเิ ล็็กทรอนิิกส์์ที่่ห� ลากหลาย สามารถเล่่นอิินเทอร์์เน็็ตได้้ทุกุ ที่่ทุ� กุ เวลา ไม่่จำ�ำ เป็็น
ต้้องเข้้าร้้านเกมก็็สามารถเล่่นเกมออนไลน์์ผ่่านมืือถืือ หรืือคอมพิิวเตอร์์ของตนเองได้้
โดยผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจฯ ส่่วนใหญ่่ใช้้อิินเทอร์์เน็็ตที่่�บ้้าน/ที่่�พัักอาศััยมากที่่�สุดุ ถึึง 95.7%
รองลงมาคืือที่่ทำ� �ำ งาน คิิดเป็็น 67.0%, ระหว่่างเดิินทาง คิิดเป็็น 38.4%, ที่่ส� าธารณะ
คิิดเป็็น 23.7%, สถานศึึกษา คิิดเป็็น 16.2%, ร้้านอิินเทอร์์เน็็ต/ร้้านเกม คิิดเป็็น 1.3%
และอื่่�น ๆ คิิดเป็็น 0.8%
เมื่่�อจำำ�แนกตามกิิจกรรมออนไลน์์ยอดนิิยม 10 อัันดัับแรก ได้้แก่่ ใช้้ Social Media
เช่่น Facebook, Line, Instagram คิิดเป็็น 91.2% รองลงมาคืือ ดููหนััง/ฟัังเพลงออนไลน์์
คิิดเป็็น 71.2%, ค้้นหาข้้อมููลออนไลน์์ คิิดเป็็น 70.7%, รัับ-ส่่งอีีเมล คิิดเป็็น 62.5%,
ชำำ�ระเงิินออนไลน์์ เช่่น ชำำ�ระค่่าสิินค้้าและบริิการ/ค่่าบััตรเครดิิตออนไลน์์ คิิดเป็็น 60.6%,
อ่่านหนัังสืือ/บทความออนไลน์์ คิิดเป็็น 57.1%, ซื้้�อสิินค้้า/บริิการออนไลน์์ คิิดเป็็น
57.0%, ติิดต่่อสื่่�อสารออนไลน์์ คิิดเป็็น 50.0%, เล่่นเกมออนไลน์์ คิิดเป็็น 34.1%
และใช้้แอปพลิิเคชัันถ่่ายทอดสด (Live) คิิดเป็็น 29.6% ดัังนั้้�น อาจสะท้้อนได้้ว่่าคนใช้้
อิินเทอร์์เน็็ตส่่วนใหญ่่เพื่่�อความบัันเทิิงซึ่่�งเป็็นหน้้าที่่�ของหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องที่่�จะ
กระตุ้้�นให้้เกิิดการใช้้อินิ เทอร์์เน็็ตเพื่่�อประโยชน์์ในด้้านอื่่น� ๆ มากยิ่่ง� ขึ้้น� เช่่น เพื่่�อการเรีียนรู้้�
หรืือ หารายได้้ เป็็นต้้น

สำำ�นัักงานพัั ฒนาธุุรกรรมทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์
Electronic Transactions Development Agency
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เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับปีีที่่�ผ่่านมา พบว่่า เทรนด์์การสั่่�งอาหารออนไลน์์มีีความนิิยม
เพิ่่ม� ขึ้้น� มากที่่สุ� ดุ ถึึง 15.1% รองลงมา คืือ ชำำ�ระเงิินค่่าสิินค้้าและบริิการ/ค่่าบััตรเครดิิตออนไลน์์
เพิ่่�มขึ้้�น 11.4%, รัับ–ส่่งสิินค้้า/พััสดุุ/เอกสารออนไลน์์ เพิ่่�มขึ้้�น 11.0%, ดููหนััง/
ฟัังเพลงออนไลน์์ เพิ่่�มขึ้้�น 10.5% และใช้้บริิการรถโดยสารออนไลน์์ เพิ่่�มขึ้้�น 9.3%
ปััญหาในการใช้้อิินเทอร์์เน็็ตในปีีนี้้� พบว่่า ผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจฯ พบปััญหา
ปริิมาณโฆษณาออนไลน์์รบกวน มากที่่�สุุดคิิดเป็็น 78.5% รองลงมาคืือ ความล่่าช้้า
ในการเชื่่�อมต่่อ/ใช้้งานอิินเทอร์์เน็็ต คิิดเป็็น 68.7%, ไม่่มั่่�นใจว่่าข้้อมููลที่่�
ปรากฏบนอิินเทอร์์เน็็ตจะเชื่่�อถืือได้้ คิิดเป็็น 35.8%, การให้้บริิการอิินเทอร์์เน็็ตยัังไม่่
ทั่่�วถึึง คิิดเป็็น 30.3%, ถููกรบกวนด้้วยอีีเมลขยะ คิิดเป็็น 29.9%, เชื่่�อมต่่ออิินเทอร์์เน็็ต
ยากหรืือหลุุดบ่่อย คิิดเป็็น 23.9%, ถููกรบกวนด้้วยสื่่�อลามกอนาจาร คิิดเป็็น 18.7%,
เสีียค่่าใช้้จ่่ายแพง เช่่น ค่่าบริิการ ,ค่่าอุุปกรณ์์การใช้้งาน คิิดเป็็น 15.7%, ถููกละเมิิด
ข้้อมููลส่่วนบุุคคลหรืือความเป็็นส่่วนตััว คิิดเป็็น 13.5%, ติิดไวรััสคอมพิิวเตอร์์
คิิดเป็็น 10.4%, เกิิดปััญหา แต่่ไม่่รู้้�จะไปขอความช่่วยเหลืือจากใคร คิิดเป็็น 8.4%
และถููกหลอกลวงทางอิินเทอร์์เน็็ต คิิดเป็็น 5.8%
ในเรื่่อ� งความเชื่่อ� มั่่น� ในความมั่่น� คงปลอดภััยและกล้้าที่่�จะใช้้งานอิินเทอร์์เน็็ต พบว่่า
ผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจฯ ส่่วนใหญ่่มีคี วามเชื่่อ� มั่่น� ในความมั่่น� คงปลอดภััยและกล้้าที่่�จะใช้้งาน
อิินเทอร์์เน็็ตเฉลี่่�ย 73.3% โดยประเด็็นดัังกล่่าวเป็็นภาพรวมของความเชื่่�อมั่่�นที่่�มีีต่่อ
การใช้้งานอิินเทอร์์เน็็ตในรููปแบบต่่าง ๆ เช่่น Platform ต่่าง ๆ , ผู้้�ให้้บริิการอิินเทอร์์เน็็ต,
การใช้้งานผ่่านเครืือข่่าย Social Media เป็็นต้้น
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ความรู้้�ความเข้้าใจในการใช้ดิ
้ ิจิิทััลไอดีี

ปััจจุุบัันการทำำ�ธุุรกรรมต่่าง ๆ จำำ�เป็็นต้้องมีีการพิิสููจน์์และยืืนยัันตััวตน
เพื่่�อที่่�จะรู้้�ได้้ว่า่ คนที่่�เราติิดต่่อหรืือทำำ�ธุุรกรรมอยู่่�ด้้วยเป็็นใคร เช่่น การเปิิดบัญ
ั ชีีธนาคาร
เจ้้าหน้้าที่่�ธนาคารจะให้้ลููกค้้าแสดงบััตรประจำำ�ตััวประชาชนเพื่่�อให้้ตรวจสอบว่่าเป็็น
คนเดีียวกัันหรืือไม่่ หรืือแม้้กระทั่่�งในการทำำ�ธุุรกรรมในโลกออนไลน์์ก็็ต้้องมีีการพิิสููจน์์
และยืืนยัันตััวตนด้้วยเหมืือนกััน โดยเฉพาะเมื่่อ� เราไม่่ได้้พบเจอตััวจริิงกััน การพิิสูจน์
ู แ์ ละ
ยืืนยัันตััวตนก็็ยิ่่�งมีีความสำำ�คััญ เพื่่�อที่่�จะแน่่ใจว่่าตนกำำ�ลัังทำำ�ธุุรกรรมออนไลน์์อยู่่�กัับใคร
ซึ่ง�่ การพิิสูจน์
ู แ์ ละยืืนยัันตััวตนจะช่่วยลดความเสี่่ย� งของการเกิิด Fraud หรืือการหลอกลวง
ฉ้้อโกงทางออนไลน์์ จึึงเป็็นที่่�มาที่่�ก่่อนเราจะเข้้าใช้้บริิการใด ผู้้�ให้้บริิการ
มัักจะให้้เราทำำ�การพิิสููจน์์และยืืนยัันตััวตนทางดิิจิิทััลก่่อนด้้วยวิิธีีการต่่าง ๆ เช่่น
การลงทะเบีียนและใช้้ Username และ Password สำำ�หรัับการเข้้าใช้้บริิการ
ในครั้้�งถััดไป ตััวอย่่างเช่่น บริิการอีีเมล Social Media หรืือ Internet Banking
หรืือหากบริิการที่่�เราจะใช้้นั้้�นมีีความสำำ�คััญก็็จะมีีการกำำ�หนดความเข้้มข้้นของ
การพิิสููจน์์และยืืนยัันตััวตนทางดิิจิิทััลที่่�เพิ่่�มขึ้้�น เช่่น กรณีีการชำำ�ระเงิินผ่่านบััตรเครดิิต
ผ่่านช่่องทางออนไลน์์ อาจมีีการใช้้ OTP หรืือ One Time Password ร่่วมด้้วย
และในบางครั้้�งเราก็็สามารถใช้้ Username และ Password ของผู้้�ให้้บริิการรายหนึ่่�ง
เพื่่�อพิิสููจน์์และยืืนยัันตััวตนทางดิิจิิทััลก่่อนใช้้งานกัับผู้้�ให้้บริิการอีีกรายหนึ่่�ง
โดยไม่่ต้้องลงทะเบีียนก่่อนก็็ได้้ เช่่น การใช้้ Username และ Password ของบริิการ
Social Media ในการพิิสููจน์์และยืืนยัันตััวตนก่่อนเข้้าใช้้งานบริิการดููหนัังออนไลน์์
ซึ่่�งผู้้�ให้้บริิการหนัังออนไลน์์จะมีีระบบที่่�ตรวจสอบกัับ Social Media ว่่าผ่่านการพิิสููจน์์
และยืืนยัันตััวตนแล้้วหรืือไม่่ ดัังนั้้�น โดยทั่่�วไปก่่อนการใช้้บริิการออนไลน์์ เราสามารถ
พิิสููจน์์และยืืนยัันตััวตนได้้ 2 รููปแบบ คืือ
1. พิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลกับผู้ให้บริการ ด้วยกระบวนการของ
ผู้้�ให้้บริิการรายนั้้�นเอง หรืือเรีียกสั้้�น ๆ ในรายงานผลการสำำ�รวจฯ นี้้�ว่่า
“สร้้างบััญชีีใหม่่”
2. พิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลกับผู้ให้บริการ โดยการใช้กระบวนการ
พิิสููจน์์และยืืนยัันตััวตนทางดิิจิิทััลของผู้้�ให้้บริิการรายอื่่�นที่่�เคยมีีการพิิสููจน์์
และยืืนยัันตััวตนของเรามาแล้้ว หรืือเรีียกสั้้น� ๆ ในรายงานผลการสำำ�รวจฯ นี้้�ว่า่
“ใช้้บััญชีีเดิิม”
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การสร้้างบััญชีีใหม่่เพื่่�อเข้้าใช้้บริิการอาจเป็็นสิ่่�งที่่�หลายคนเลืือกทำำ� เนื่่�องจากยัังมีี
ข้้อกัังวลเรื่่อ� งความมั่่�นคงปลอดภััยของข้้อมููลส่่วนบุุคคล โดยเราสามารถยืืนยัันตััวตนกัับ
ผู้้�ให้้บริิการโดยตรงว่่าเป็็นเรา แต่่หากใช้้บััญชีีเดิิม เช่่น บััญชีี Social Media ก่่อนเข้้าใช้้
บริิการของผู้้�ให้้บริิการอีีกรายหนึ่่�ง ผู้้�ให้้บริิการจะถาม Social Media นั้้�น ๆ
ว่่าเป็็นเราจริิงหรืือไม่่ ซึ่่�ง Social Media อาจส่่งข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการพิิสููจน์์และ
ยืืนยัันตััวตนมามากกว่่าสิ่่�งที่่�ผู้้�ให้้บริิการต้้องการ โดยอาจมีีข้้อมููลที่่�อ่่อนไหว
(Sensitive Data) และอาจนำำ�ข้้อมููลไปทำำ�อย่่างอื่่�นโดยที่่�ไม่่ได้้ขออนุุญาตเราก็็เป็็นได้้
ในขณะที่่ผู้้�ที่่
� เ� ลืือกใช้้บัญั ชีีเดิิมในการยืืนยัันตััวตน อาจเลืือกเพราะ Log in เข้้าใช้้บริิการได้้ง่า่ ย
สะดวก และรวดเร็็วกว่่า เพราะไม่่ต้้องลงทะเบีียนกัับผู้้�ให้้บริิการรายใหม่่อีีก
หรืือไม่่ต้้องพิิสููจน์์ตััวตนเพื่่�อสร้้างบััญชีีเพิ่่�ม
เมื่่�อการพิิสููจน์์และยืืนยัันตััวตนจะมีีความสำำ�คััญและจำำ�เป็็นต่่อการทำำ�ธุุรกรรม
ออนไลน์์ขึ้้�นเรื่่�อย ๆ การสำำ�รวจความเข้้าใจ ความตระหนััก และความพร้้อมของผู้้�ใช้้งาน
อิินเทอร์์เน็็ตในเรื่่�องนี้้� จะช่่วยให้้สามารถวางแผนและแนวทางการดููแลเรื่่�อง Digital ID
ได้้อย่่างเหมาะสมต่่อไป
จากการสำำ�รวจฯ เรื่่�องความรู้้�ความเข้้าใจในการพิิสููจน์์และยืืนยัันตััวตนทางดิิจิิทััล
พบว่่า ส่่วนใหญ่่รู้้�จัักและเคยทำำ�การพิิสููจน์์และยืืนยัันตััวตนทางดิิจิิทััล อย่่างไรก็็ตาม
กิิจกรรมการสมััครใช้้บริิการออนไลน์์ของภาครััฐที่่�ใช้้การกรอกข้้อมููลส่่วนตััว มีีผู้้�ตอบว่่า
รู้้�จัักและเคยทำำ�น้้อยที่่�สุุดเมื่่�อเทีียบกัับทุุกกิิจกรรม อาจเกิิดจากการที่่�ผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจ
บางส่่วนเป็็น Gen Z ซึ่�ง่ มีีอายุุต่ำ�ำ� กว่่า 19 ปีี อาจยัังไม่่มีีความจำำ�เป็็นต้้องเข้้าใช้้บริิการ
ของภาครััฐ ทำำ�ให้้มีีสััดส่่วนการตอบว่่ารู้้�จัักและเคยทำำ�น้้อย, การประชาสััมพัันธ์์ของ
ภาครััฐที่่�อาจยัังไม่่มากพอ, บริิการอาจไม่่ได้้ตอบสนองความต้้องการของผู้้�ใช้้บริิการ
จึึงอาจจะต้้องมีีการปรัับปรุุงเรื่่อ� งการประชาสััมพัันธ์์ และการพััฒนาระบบให้้ตอบสนอง
ความต้้องการของผู้้�ใช้้บริิการให้้มากขึ้้�น
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ในการเลืือกบััญชีีเข้้าใช้้บริิการออนไลน์์ ผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจส่่วนใหญ่่มองว่่า
การใช้้บัญ
ั ชีีเดิิมนั้้�นง่่ายต่่อการลงทะเบีียนเข้้าใช้้บริิการ โดย 3 อัันดัับแรกที่่ใ� ช้้บัญ
ั ชีีเดิิมได้้แก่่
การเรีียกรถโดยสารออนไลน์์ คิิดเป็็น 66.9%, การสั่่�งอาหารออนไลน์์ คิิดเป็็น 66.6%,
การอ่่านข่่าวออนไลน์์/บทความออนไลน์์/หนัังสืืออิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-Book) คิิดเป็็น 65.6%
ในขณะที่่� บางส่่วนมองว่่า การใช้้บััญชีีใหม่่มีีความสะดวกรวดเร็็วในการใช้้งาน,
เชื่่�อมั่่�นในความมั่่�นคงปลอดภััยของข้้อมููล และใช้้ง่่าย และมีีขั้้�นตอนไม่่ซัับซ้้อน
โดย 3 อัันดัับแรกที่่�ใช้้บััญชีีใหม่่ ได้้แก่่ การต่่อทะเบีียน/ภาษีีรถยนต์์ออนไลน์์ คิิดเป็็น
66.4%, การซื้้�อขายสิินทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน คิิดเป็็น 58.8%, การเรีียนออนไลน์์
(e-Learning) คิิดเป็็น 51.0%
จากการสำำ�รวจฯ เกี่่�ยวกัับความต้้องการให้้มีีบััญชีีผู้้�ใช้้เดีียวซึ่่�งเป็็นการยืืนยัันตััวตน
เข้้าใช้้บริิการออนไลน์์โดยใช้้บััญชีีเดีียว พบว่่า ส่่วนใหญ่่ต้้องการให้้มีีบััญชีีผู้้�ใช้้เดีียวที่่�
สามารถเข้้าถึึงได้้ทั้้�งบริิการออนไลน์์ของภาครััฐและบริิการออนไลน์์ของภาคเอกชน
ที่่�สำำ�คััญ คิิดเป็็น 65.4% ส่่วนที่่�เหลืืออีีก 34.6% นั้้�น ต้้องการให้้มีีบััญชีีผู้้�ใช้้เดีียว
เข้้าถึงึ บริิการออนไลน์์ของภาครััฐเท่่านั้้�น อีีกทั้้�งส่่วนใหญ่่ต้อ้ งการให้้ National Digital
Identity (NDID)2 ซึ่ง�่ เป็็นบริิษัทั เอกชนที่่�ทำ�ำ หน้้าที่่�สร้า้ งโครงสร้้างพื้้�นฐานในการพิิสูจน์
ู แ์ ละ
ยืืนยัันตััวตนทางดิิจิิทััล มากที่่�สุุดถึึง 55.2% รองลงมาคืือ ภาครััฐ เช่่น กรมการปกครอง
ซึ่่ง� เป็็นหน่่วยงานที่่�เข้้าถึงึ หรืือเป็็นเจ้้าของข้้อมููลอััตลักั ษณ์์บุคุ คลดิิจิทัิ ลั คิิดเป็็น 38.3%,
ภาคธนาคาร คิิดเป็็น 4.1% และ อื่่�น ๆ คิิดเป็็น 1.4% โดยการที่่�ผู้้�ตอบเลืือกให้้
ภาคบริิการข้้างต้้น เข้้ามาดููแลบััญชีีผู้้�ใช้้เดีียว เพราะส่่วนใหญ่่เชื่่อ� มั่่น� ในความมั่่น� คงปลอดภััย
ของข้้อมููลมากที่่สุ� ดุ คิิดเป็็น 67.3% รองลงมาคืือ เชื่่อ� มั่่น� ในประสิิทธิภิ าพและการบริิหาร
จััดการระบบ คิิดเป็็น 62.6% เชื่่อ� มั่่น� ว่่าจะสามารถนำำ�ข้อ้ มููลมาใช้้ในการพััฒนาประเทศได้้
คิิดเป็็น 45.2% และเชื่่�อมั่่�นว่่าภาคบริิการนั้้�น ๆ มีีคลัังข้้อมููลที่่�พร้้อมสำำ�หรัับการให้้
บริิการอยู่่�แล้้ว คิิดเป็็น 41.6%

2

Digital ID https://www.digitalid.or.th/
Digital ID ในบริิบทประเทศไทย https://www.etcommission.go.th/article-Signature-DigitalId.html
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นอกจากนี้้�ผลสำำ�รวจฯ ยัังชี้้�ให้้เห็็นว่่า ส่่วนใหญ่่ต้้องการให้้ภาครััฐสร้้างความเชื่่�อมั่่�น
ในการใช้้ระบบดิิจิทัิ ัลไอดีี โดยการทำำ�ให้้ระบบมีีความมั่่�นคงปลอดภััยป้้องกัันการรั่่�วไหล
ของข้้อมููล คิิดเป็็น 61.4%, มีีกฎหมายกำำ�กัับดููแลหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง คิิดเป็็น 18.5%,
มีีหน่่วยงานภาครััฐรัับรอง คิิดเป็็น 11.2%, ระบบสามารถให้้บริิการได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง
คิิดเป็็น 7.2% และอื่่�น ๆ คิิดเป็็น 1.7%
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บทนำ�
ในยุุคที่่�ประเทศไทยมีีการขัับเคลื่่�อนระบบเศรษฐกิิจภายใต้้นโยบายไทยแลนด์์ 4.0
ที่่�มุ่่�งผลัักดัันการเปลี่่ย� นแปลงเศรษฐกิิจจากรููปแบบเดิิมไปสู่่�การขัับเคลื่่อ� นเศรษฐกิิจด้ว้ ย
นวััตกรรม เพื่่�อให้้ประเทศไทยก้้าวสู่่�การเป็็นประเทศที่่�มีีรายได้้สููง ภายใต้้โมเดล
ในการสร้้างความมั่่�นคง มั่่�งคั่่�ง และยั่่�งยืืน3 นั้้�น ETDA มีีภารกิิจหลัักที่่�ถืือเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของนโยบายดัังกล่่าว โดยมีีบทบาทสำำ�คััญในการพััฒนา ส่่งเสริิม และสนัับสนุุนการทำำ�
ธุุรกรรมทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ของประเทศให้้เป็็นไปตามความต้้องการโครงสร้้างพื้้�นฐาน
สารสนเทศที่่�เอื้้อ� ต่่อการทำำ�ธุุรกรรมทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์และธุุรกิิจบริิการเกี่่ย� วกัับธุุรกรรม
ทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ตลอดจนการมีีมาตรฐานเทคโนโลยีีสารสนเทศ และการสื่่�อสารที่่�มีี
ความมั่่�นคงปลอดภััยและน่่าเชื่่�อถืือ ด้้วยภารกิิจดัังที่่�กล่่าวมาข้้างต้้น การศึึกษาวิิจััย
พฤติิกรรมการใช้้อิินเทอร์์เน็็ตจึึงมีีความสำำ�คััญและจำำ�เป็็นเป็็นอย่่างมาก เพื่่�อสะท้้อนให้้
เห็็นภาพว่่าพฤติิกรรมการใช้้อิินเทอร์์เน็็ตของคนไทยในปััจจุุบัันเป็็นอย่่างไร
มีีการเปลี่่ย� นแปลงการใช้้งานจากปีีที่่ผ่� า่ นมาเป็็นไปในทิิศทางใด ผลจากการศึึกษาจึึงเป็็น
ประโยชน์์กัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งภาครััฐและภาคเอกชน เพื่่�อที่่�จะได้้นำำ�ข้้อมููล
ชุุดนี้้ไ� ปใช้้ในการกำำ�หนดทิิศทางหรืือแนวทางในการส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการทำำ�ธุุรกรรม
ทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ รวมถึึงการวางแผนธุุรกิิจ กำำ�หนดแผนการตลาดให้้สอดคล้้องกัับ
พฤติิกรรมของผู้้�บริิโภคที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปในยุุคสัังคมเศรษฐกิิจดิิจิิทััล ETDA เล็็งเห็็นถึงึ
ความสำำ�คัญ
ั ดัังกล่่าวจึึงได้้ริเิ ริ่่ม� ให้้มีกี ารจััดทำ�ำ โครงการสำำ�รวจพฤติิกรรมผู้้�ใช้้อินิ เทอร์์เน็็ต
ในประเทศไทยขึ้้�นมา เพื่่�อเก็็บรวบรวมข้้อมููลพฤติิกรรมการใช้้อิินเทอร์์เน็็ตในมิิติิต่่าง ๆ
ของคนไทย โดยมีีการสำำ�รวจอย่่างต่่อเนื่่�องเป็็นประจำำ�ทุุกปีี ตั้้�งแต่่ปีี 2556 ถึึงปััจจุุบััน
นอกจากนี้้� การสำำ�รวจในแต่่ละปีีจะมีีการผนวกคำำ�ถามพิิเศษประจำำ�ปีี ซึ่่ง� คำำ�ถามพิิเศษดัังกล่่าว
จะมาจากการติิดตามเฝ้้าดููว่่าในปีีนั้้�น ๆ มีีเหตุุการณ์์หรืือมีีกระแสความสนใจในเรื่่�องใด
ก็็จะนำำ�เอาเรื่่�องดัังกล่่าวมาตั้้�งเป็็นหััวข้้อของคำำ�ถามพิิเศษประจำำ�ปีีนั้้�น ๆ
รมว.กระทรวงดิิจิทัิ ลั เผยความคืืบหน้้ายุุทธศาสตร์์ทางเทคโนโลยีีรับั นโยบายไทยแลนด์์ 4.0, ข่่าวเศรษฐกิิจ สำำ�นักั ข่่าวอิินโฟเควสท์์, วัันที่่�
10 สิิงหาคม 2561, https://www.ryt9.com/s/iq03/2869602.
3
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ในปีีนี้้จ� ะเป็็นการสำำ�รวจถึึงความรู้้�ความเข้้าใจในการใช้้ดิจิิ ทัิ ลั ไอดีี (Digital Identity)
เนื่่�องจากในปััจจุุบัันมีีบริิการออนไลน์์ของภาครััฐและภาคเอกชนเกิิดขึ้้�นมากมาย และ
ต้้องมีีการพิิสููจน์์และยืืนยัันตััวตนทางดิิจิิทััลเพื่่�อเข้้าใช้้บริิการต่่าง ๆ จึึงต้้องการสะท้้อน
ให้้เห็็นภาพรวมว่่า ประชาชนจะมีีความรู้้�ความเข้้าใจเรื่่�อง ดิิจิิทััลไอดีี (Digital Identity)
หรืือไม่่ เข้้าใช้้บริิการผ่่านบััญชีีรููปแบบไหน เช่่น การสร้้างบััญชีีใหม่่ โดยตั้้�งชื่่�อบััญชีีผู้้�ใช้้
และรหััสผ่า่ น หรืือจะเป็็นการเชื่่อ� มบััญชีี Social Media, บััญชีีอีเี มล, บััญชีีธนาคารพาณิิชย์์
และอะไรคืือเหตุุผลที่่�เลืือกใช้้บััญชีีดัังกล่่าว เพื่่�อให้้เห็็นจุุดแข็็งของแต่่ละช่่องทางที่่�ให้้
บริิการออนไลน์์ต่่าง ๆ ที่่�คนเลืือกใช้้ นอกจากนี้้� ยัังต้้องการทราบว่่าประชาชนต้้องการ
ให้้เกิิดระบบที่่�ใช้้บััญชีีผู้้�ใช้้เดีียวที่่�สามารถเข้้าถึึงบริิการออนไลน์์ของทั้้�งภาครััฐและ
ภาคเอกชนหรืือไม่่ คิิดว่า่ ใครควรมีีบทบาทหน้้าที่่ห� ลัักในการดููแลบััญชีีผู้้�ใช้้เดีียว เพราะเหตุุใด
และต้้องการให้้รััฐสร้้างความเชื่่�อมั่่�นในระบบดิิจิิทััลไอดีีอย่่างไรบ้้างซึ่่�งข้้อมููลดัังกล่่าว
จะช่่วยทำำ�ให้้เห็็นมุุมมองสำำ�คัญ
ั ที่่นำ� �ำ มาใช้้ในการพััฒนาการทำำ�ธุุรกรรมทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์
ของประเทศ ตลอดจนการพััฒนาการบริิการออนไลน์์ของภาครััฐและเอกชน รวมถึึง
การพััฒนาระบบดิิจิิทััลไอดีีที่่�จะเกิิดขึ้้�นต่่อไป
วััตถุุประสงค์์ของการสำำ�รวจ

1. เพื่่�อรวบรวมข้้อมููลที่่�แสดงลัักษณะและแนวโน้้มพฤติิกรรมการใช้้อิินเทอร์์เน็็ต
ของคนไทยที่่�เปลี่่�ยนแปลงอย่่างต่่อเนื่่�องทุุกปีี
2. เพื่่�อรวบรวมข้้อมููลพฤติิกรรมการใช้้อิินเทอร์์เน็็ตของคนไทยที่่�อยู่่�ในความสนใจ
ในปีีที่่�มีีการจััดทำำ�การสำำ�รวจ ซึ่่�งผู้้�ที่่�สนใจสามารถนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ได้้ทัันสถานการณ์์
3. เพื่่�อให้้มีข้ี อ้ มููลที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั และจำำ�เป็็นต่่อการพััฒนาธุุรกรรมทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ไว้้ให้้
บริิการแก่่ผู้้�ใช้้ข้้อมููลไม่่ว่่าจะเป็็นภาครััฐ ภาคเอกชน และผู้้�สนใจโดยทั่่�วไปอย่่างต่่อเนื่่�อง
4. เพื่่�อให้้ ETDA มีีข้้อมููลไว้้ใช้้สำำ�หรัับกำำ�หนดยุุทธศาสตร์์ในการส่่งเสริิม สนัับสนุุน
ติิดตาม และประเมิินผล การทำำ�ธุุรกรรมทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์
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ระเบีียบวิิธีีการสำำ�รวจ

การสำำ�รวจนี้้�มีวัี ตถุ
ั ปุ ระสงค์์ที่่จ� ะรวบรวมข้้อมููลเกี่่ย� วกัับพฤติิกรรมการใช้้อินิ เทอร์์เน็็ต
ของคนไทย โดยได้้ทำำ�การสำำ�รวจแบบออนไลน์์ และเนื่่�องจากทีีมผู้้�จััดทำำ�ไม่่มีรี ายชื่่�อของ
ประชากรผู้้�ใช้้อินิ เทอร์์เน็็ตทั้้ง� หมด จึึงไม่่ได้้ใช้้การเลืือกตััวอย่่างตามหลัักความน่่าจะเป็็น
ผู้้�ที่่�เข้้ามาตอบแบบสำำ�รวจ คืือ ผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจ เป็็นผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ตที่่�เข้้ามาตอบด้้วย
ความสมััครใจ ทำำ�ให้้เมื่่�อพิิจารณารายกลุ่่�มย่่อย สััดส่่วนของจำำ�นวนผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ตจาก
ตััวอย่่างที่่ไ� ด้้ จึึงอาจแตกต่่างกัับสััดส่ว่ นของจำำ�นวนผู้้�ใช้้อินิ เทอร์์เน็็ตทั้้ง� สิ้้น� ในประเทศไทย
ดัังนั้้�น การคำำ�นวณค่่าต่่าง ๆ ในภาพรวมจึึงได้้มีีการแก้้ปััญหาการกระจายตััวของผู้้�ตอบ
แบบสำำ�รวจที่่�ไม่่กระจายตััวตามโครงสร้้างของผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ตในประเทศไทย
ผ่่านการถ่่วงน้ำำ��หนัักด้้วยสััดส่่วนของจำำ�นวนผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ตทั้้�งสิ้้�นในประเทศไทย
รายกลุ่่�มอายุุ ที่่ไ� ด้้จากการสำำ�รวจการมีีการใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่อ� สารในครััวเรืือน
พ.ศ. 2561 จััดทำำ�โดยสำำ�นัักงานสถิิติิแห่่งชาติิ
วิิธีีการเก็็บรวบรวมข้้อมููล

การสำำ�รวจพฤติิกรรมผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ตในประเทศไทย ปีี 2562 นี้้�ยัังคง
เป็็นการสำำ�รวจออนไลน์์เช่่นในปีีที่่�ผ่่านมา โดยได้้ประชาสััมพัันธ์์แบบสำำ�รวจดัังกล่่าว
ผ่่านแผ่่นป้้ายประชาสััมพัันธ์์ การติิดแบนเนอร์์ในหน้้าเว็็บไซต์์ และช่่องทาง Social
Media ต่่าง ๆ เช่่น Facebook, Line@, Instagram, Twitter ของ ETDA และหน่่วยงานต่่าง ๆ
ทั้้�งภาครััฐและภาคเอกชนที่่�ให้้ความอนุุเคราะห์์ เพื่่�อให้้มีีการกระจายแบบสำำ�รวจไปยััง
กลุ่่�มผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ตอย่่างทั่่�วถึึง การสำำ�รวจครั้้�งนี้้�ได้้เริ่่�มกระจายแบบสำำ�รวจใน
เดืือนสิิงหาคม - ตุุลาคม 2562 โดยมีีผู้้�ให้้ความสนใจเข้้ามาตอบแบบสำำ�รวจ จำำ�นวนทั้้�งสิ้้น�
17,242 คน จากนั้้�นจึึงนำำ�ผลการตอบแบบสำำ�รวจที่่�ได้้ทั้้�งหมดเข้้าสู่่�กระบวนการ
ประมวลผลโดยใช้้โปรแกรมสำำ�เร็็จรููปทางสถิิติิ
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พฤติิกรรม
การใช้้อิินเทอร์์เน็็ต
ปััจจุุบัันเราได้้เข้้าสู่่�ยุุคสัังคมดิิจิิทััล (Digital Society) อย่่างเต็็มตััว ยุุคที่่�ทุุกอย่่างมีี
การเปลี่่ย� นแปลงอย่่างรวดเร็็วและก้้าวกระโดด คนสามารถเข้้าถึึงอิินเทอร์์เน็็ตได้้มากขึ้้น�
และมีีพฤติิกรรมการใช้้อิินเทอร์์เน็็ตที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป โดยในปีี 2561 มีีผู้้�ใช้้
อิินเทอร์์เน็็ตในประเทศไทยสููงถึึง 47.5 ล้้านคน4 ซึ่่�งคิิดเป็็น 71.5% ของประชากรใน
ประเทศไทยที่่�มีีจำำ�นวน 66.4 ล้้านคน5 แสดงให้้เห็็นว่่ามีีจำำ�นวนผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ต
เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมากเมื่่�อเทีียบกัับปีี 2556 ที่่�มีีจำ�ำ นวนผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ตเพีียง 26.1 ล้้านคน
นัับได้้ว่่า 5 ปีีผ่่านมา จำำ�นวนประชากรที่่�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ตในประเทศไทยมีีอััตรา
การเติิบโตเฉลี่่�ย6 สููงถึึง 81.5% ต่่อปีี
ภาพที่่� 1 จำำ�นวนผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ตในประเทศไทย ปีี 2556-2561
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จํานวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต (ล้านคน)

4 จำำ�นวนผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ตในประเทศไทย ปีี 2556-2561 http://webstats.nbtc.go.th/netnbtc/INTERNETUSERS.php
5 จำำ�นวนประชากรในประเทศไทย ปีี 2561 อ้้างอิิงจาก รายงานสถิิติจำิ �ำ นวนประชากรและบ้้าน ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2561 ระบบทางการทะเบีียน
สำำ�นักั บริิหารการทะเบีียน กรมการปกครอง http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showProvinceData.php
6 CAGR (Compound Annual Growth Rate) คืือ อััตราการเติิบโตโดยเฉลี่่�ยต่่อปีี มีีสููตรดัังนี้้�
CAGR = [ (End year/ First year) ^1/(n-1)] – 1
เมื่่�อ End year = ข้้อมููลปีีสุดท้
ุ ้าย, First year = ข้้อมููลปีีแรก, ^ = เครื่่�องหมาย ยกกำำ�ลััง, n = จำำ�นวนปีีทั้้�งหมด
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จากผลการสำำ�รวจฯ ดัังภาพที่่� 1 พบว่่า จำำ�นวนผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ตยัังคงมีีแนวโน้้ม
เติิบโตเพิ่่�มขึ้้�น แต่่มีีการชะลอตััวลง ซึ่่�งอาจเป็็นสััญญาณบ่่งชี้้�ว่่าประชากรส่่วนใหญ่่
เข้้าถึึงอิินเทอร์์เน็็ตได้้ครอบคลุุมมากขึ้้�น
ส่่วนหนึ่่�งเกิิดจาก โครงการเน็็ตประชารััฐ7 ซึ่ง่� เป็็นหนึ่่�งในโครงการตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 ที่่�ได้้มีีการขยายโครงข่่ายอิินเทอร์์เน็็ตความเร็็วสููงให้้ครอบคลุุม
ทุุกหมู่่�บ้้านทั่่�วประเทศจำำ�นวน 24,700 หมู่่�บ้้าน และมีีบริิการ Free WI-FI ที่่�ครอบคลุุม
พื้้�นที่่�ชุุมชนกว่่า 10,000 จุุด โดยประชาชนสามารถเข้้าถึึงอิินเทอร์์เน็็ตได้้กว่่า 4 ล้้าน
คน อีีกทั้้�งยัังมีีการเชื่่�อมต่่อโครงข่่ายเน็็ตประชารััฐไปที่่�บริิการปลายทางทุุกภาคส่่วน
ซึ่่�งเป็็นการใช้้โครงข่่ายเน็็ตประชารััฐให้้เกิิดประโยชน์์และมีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด
ช่่วยลดความซ้ำำ��ซ้้อนในการลงทุุนโครงสร้้างพื้้�นฐานโทรคมนาคม, ช่่วยลดต้้นทุุน
ในการคิิดอััตราค่่าบริิการอิินเทอร์์เน็็ต ส่่งผลให้้ประชาชนสามารถเข้้าถึึงบริิการ
อิินเทอร์์เน็็ตความเร็็วสููงด้้วยราคาที่่�เหมาะสม มีีเสถีียรภาพ สามารถเข้้าถึึงจุุดบริิการ
แบบไม่่คิิดค่่าใช้้จ่่าย ซึ่่�งจะทำำ�ให้้จำำ�นวนผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ตเพิ่่�มมากขึ้้�น ลดความเหลื่่�อมล้ำำ��
จากการเข้้าถึึงอิินเทอร์์เน็็ตในด้้านต่่าง ๆ เช่่น การเข้้าถึึงข้้อมููลข่่าวสาร, การเรีียนรู้้�,
บริิการภาครััฐและเอกชน, บริิการสุุขภาพที่่�มีีมาตรฐาน โดยเฉพาะการเพิ่่�มโอกาส
ทางการขายสิินค้้า/บริิการออนไลน์์ ฯลฯ
ไลฟ์์สไตล์์ของคนไทยในปััจจุุบัันมีีการใช้้อิินเทอร์์เน็็ตในชีีวิิตประจำำ�วัันมากขึ้้�น
ทั้้�งการเข้้าใช้้บริิการออนไลน์์ของภาคเอกชน เช่่น Social Media, เรีียนออนไลน์์, ดููหนััง/
ฟัังเพลงออนไลน์์, สั่่�งอาหารออนไลน์์ ฯลฯ และบริิการออนไลน์์ของภาครััฐ เช่่น
จ่่ายภาษีีออนไลน์์, จองคิิวหนัังสืือเดิินทางออนไลน์์ ฯลฯ ซึ่่�งการบริิการทางออนไลน์์
เป็็นประโยชน์์กับั ทั้้�งผู้้�ให้้บริิการที่่ช่� ว่ ยลดต้้นทุุนด้้านคนและการจััดการ, สามารถเก็็บข้้อมููลจาก
ธุุรกรรมออนไลน์์ที่่�เกิิดขึ้้�น เพื่่�อนำำ�มาใช้้ในการปรัับปรุุงและพััฒนาการบริิการ
ให้้ตอบสนองความต้้องการของผู้้�ใช้้บริิการต่่อไป ในขณะที่่�ผู้้�ใช้้บริิการยัังได้้รัับ
ความสะดวกสบาย ประหยััดเวลา ซึ่่�งเป็็นการสร้้างประสบการณ์์ในการใช้้บริิการที่่�ดีี
และเพิ่่�มช่่องทางการใช้้บริิการมากขึ้้�น
7

โครงการเน็็ตประชารััฐ https://www.prachachat.net/ict/news-313848
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นอกจากนี้้� ปััจจุุบัันอุุปกรณ์์ที่่�ใช้้ในการเข้้าถึึงอิินเทอร์์เน็็ตมีีมากมายหลายรููปแบบ
เช่่น โทรศััพท์์มืือถืือ โน้้ตบุ๊๊�ก คอมพิิวเตอร์์ อีีกทั้้�งราคายัังมีีแนวโน้้มถููกลง เนื่่�องด้้วย
ธุุรกิิจหรืือบริิการมีีมากขึ้้�น การแข่่งขัันสููง และต้้นทุุนในการสร้้างอุุปกรณ์์เทคโนโลยีี
มีีราคาถููกลง ประกอบกัับโปรโมชัันอิินเทอร์์เน็็ตยังั เป็็นอีีกปััจจัยั หนึ่่ง� ที่่ทำ� �ำ ให้้เกิิดแรงจููงใจ
ในการใช้้อินิ เทอร์์เน็็ตเพิ่่�มขึ้้น� จึึงทำำ�ให้้ประชาชนสามารถเข้้าถึึงอิินเทอร์์เน็็ตได้้มากยิ่่ง� ขึ้้น�
จำำ�นวนชั่่�วโมงการใช้้อิินเทอร์์เน็็ต
ภาพที่่� 2 จำำ�นวนชั่่�วโมงการใช้้อิินเทอร์์เน็็ตโดยเฉลี่่�ย
เปรีียบเทีียบระหว่่างปีี 2556-2562
10 ชั่วโมง 5 นาที

7 ชั่วโมง 12 นาที

6 ชั่วโมง 54 นาที

6 ชั่วโมง 24 นาที

6 ชั่วโมง 35 นาที

2558

2559

2560

10 ชั่วโมง 22 นาที

4 ชั่วโมง 36 นาที

2556

2557

2561

จากผลการสำำ�รวจฯ ดัังภาพที่่� 2 พบว่่า จำำ�นวนชั่่�วโมงการใช้้อิินเทอร์์เน็็ตใน
ประเทศไทยมีีแนวโน้้มเพิ่่�มมากขึ้้�น โดยมีีอััตราการเติิบโตเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่�8 14.5% ต่่อปีี
ซึ่ง�่ ถืือว่่าเป็็นอััตราการเติิบโตที่่�ค่อ่ นข้้างสููง ส่่วนหนึ่่�งมาจากพฤติิกรรมการใช้้อินิ เทอร์์เน็็ต
ในชีีวิิตประจำำ�วัันที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�นในทุุก ๆ ด้้าน

8

CAGR (Compound Annual Growth Rate) คืือ อััตราการเติิบโตโดยเฉลี่่�ยต่่อปีี มีีสููตรดัังนี้้�
CAGR = [ (End year/ First year) ^1/(n-1)] – 1
เมื่่�อ End year = ข้้อมููลปีีสุุดท้้าย, First year = ข้้อมููลปีีแรก, ^ = เครื่่�องหมาย ยกกำำ�ลััง, n = จำำ�นวนปีีทั้้�งหมด
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ภาพที่่� 3 จำำ�นวนชั่่�วโมงการใช้้อิินเทอร์์เน็็ตโดยเฉลี่่�ยต่่อวััน
ในแต่่ละ Generation จำำ�แนกตามวัันเรีียน/ทำำ�งานและวัันหยุุด

ภาพรวม

การใชอินเทอรเน็ต

วันทำงาน
วันเรียน วัน

HOURS

MINUTES

9

52

วันหยุด/วัน

HOURS

MINUTES

11

35

ป 2562
ใชเน็ตเฉลี่ย
/วัน

HOURS

10

MINUTES

22

(เทียบจากป 2561เพิ่มขึ้น 17 นาที)

5

Baby Boomer
วันทำงาน
วันเรียน วัน
วันหยุด/วัน

เฉลี่ยตอวัน

Gen X

Gen Y

Gen Z

HOURS

MINUTES

HOURS

MINUTES

HOURS

MINUTES

HOURS

MINUTES

9

35

9

20

10

7

10

00

HOURS

MINUTES

HOURS

MINUTES

HOURS

MINUTES

HOURS

MINUTES

11

3

10

58

11

50

12

1

HOURS

MINUTES

HOURS

MINUTES

HOURS

MINUTES

HOURS

MINUTES

10

00

9

49

10

36

10

35

จากผลการสำำ�รวจฯ ดัังภาพที่่� 3 พบว่่า คนไทยมีีการใช้้อิินเทอร์์เน็็ตเฉลี่่�ย9
10 ชั่่�วโมง 22 นาทีีต่่อวััน ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้�นจาก ปีี 2561 รวม 17 นาทีี โดยในวัันเรีียน/
ทำำ�งาน พบว่่ามีีการใช้้อิินเทอร์์เน็็ตเฉลี่่�ย 9 ชั่่�วโมง 52 นาทีีต่อ่ วััน ส่่วนในวัันหยุุดมีีการใช้้
อิินเทอร์์เน็็ต 11 ชั่่�วโมง 35 นาทีีต่่อวััน เมื่่�อจำำ�แนกตาม Generation พบว่่ากลุ่่�ม
Gen Y (อายุุ 19-38 ปีี) มีีการใช้้อิินเทอร์์เน็็ตสููงที่่�สุุด จำำ�นวน 10 ชั่่�วโมง 36 นาทีี
รองลงมาคืือ Gen Z (อายุุน้้อยกว่่า 19 ปีี) จำำ�นวน 10 ชั่่�วโมง 35 นาทีี
Baby Boomer (อายุุ 55-73 ปีี) จำำ�นวน 10 ชั่่�วโมง และ Gen X (อายุุ 39-54 ปีี) จำำ�นวน
9 ชั่่�วโมง 49 นาทีี ซึ่�ง่ Gen Y และ Gen Z เป็็นกลุ่่�มที่่�มีีการใช้้อิินเทอร์์เน็็ตโดยเฉลี่่�ย
ต่่อวัันมากที่่�สุดุ เนื่่�องจากอาจเป็็นเพราะกลุ่่�มคนวััยทำ�ำ งาน ที่่�ต้อ้ งมีีการใช้้อินิ เทอร์์เน็็ตใน
การทำำ�งาน และ Gen Z เป็็นกลุ่่�มวััยเรีียน เติิบโตมาในยุุคดิิจิทัิ ลั จึึงมีีทักั ษะการใช้้
เทคโนโลยีีเป็็นอย่่างดีี และมัักใช้้อินิ เทอร์์เน็็ตในการค้้นหาข้้อมููลเพื่่�อใช้้ในการศึึกษา
หาความรู้้�
9

จำำ�นวนชั่่�วโมงรวมเฉลี่่�ย คิิดจาก ค่่าเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ��หนััก ตามจำำ�นวนวัันเรีียน/ทำำ�งาน (5วััน) และวัันหยุุด (2วััน)
จำำ�นวนชั่่�วโมงรวมเฉลี่่�ย = [(จำำ�นวนชั่่�วโมงวัันเรีียน/ทำำ�งาน*5) + (จำำ�นวนชั่่�วโมงวัันหยุุด*2)] / 7
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ภาพที่่� 4 จำำ�นวนชั่่�วโมงการใช้้อิินเทอร์์เน็็ตโดยเฉลี่่�ยต่่อวััน จำำ�แนกตามเพศ

HOURS

MINUTES

11

20

HOURS

MINUTES

10

25

HOURS

MINUTES

10

17

เพศทางเลือก

เพศชาย

เพศหญิง

จากผลการสำำ�รวจฯ ดัังภาพที่่� 4 พบว่่า กลุ่่�มเพศทางเลืือกมีีการใช้้อิินเทอร์์เน็็ต
มากที่่�สุุด โดยมีีการใช้้อิินเทอร์์เน็็ต จำำ�นวน 11 ชั่่�วโมง 20 นาทีี รองลงมาคืือ เพศชาย
มีีการใช้้อิินเทอร์์เน็็ต จำำ�นวน 10 ชั่่�วโมง 25 นาทีี และเพศหญิิง มีีการใช้้อิินเทอร์์เน็็ต
จำำ�นวน 10 ชั่่�วโมง 17 นาทีี

34

รายงานผลการสำำ�รวจพฤติิกรรมผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ตในประเทศไทย ปีี 2562
Thailand Internet User Behavior 2019

ภาพที่่� 5 จำำ�นวนชั่่�วโมงการใช้้อิินเทอร์์เน็็ตโดยเฉลี่่�ยต่่อวััน จำำ�แนกตามพื้้� นที่่�
ภาคเหนือ

10 ชั่วโมง 31 นาที

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

10 ชั่วโมง 28 นาที

ภาคกลาง

10 ชั่วโมง 19 นาที

กรุงเทพฯ

10 ชั่วโมง 19 นาที

ภาคใต

10 ชั่วโมง 17 นาที

จากผลการสำำ�รวจฯ ดัังภาพที่่� 5 พบว่่า ในภาคเหนืือมีีการใช้้อิินเทอร์์เน็็ตโดยเฉลี่่�ย
ต่่อวัันมากที่่�สุุด จำำ�นวน 10 ชั่่�วโมง 31 นาทีี รองลงมาคืือ ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
จำำ�นวน 10 ชั่่�วโมง 28 นาทีี, ภาคกลาง จำำ�นวน 10 ชั่่�วโมง 19 นาทีี, กรุุงเทพมหานคร
จำำ�นวน 10 ชั่่�วโมง 19 นาทีี และภาคใต้้ จำำ�นวน 10 ชั่่�วโมง 17 นาทีี
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ภาพที่่� 6 จำำ�นวนชั่่�วโมงการใช้้อิินเทอร์์เน็็ตโดยเฉลี่่�ยต่่อวััน
จำำ�แนกตามสถานภาพการทำำ�งาน
นักเรียน/นักศึกษา

10 ชั่วโมง 50 นาที

พอบาน/แมบาน

10 ชั่วโมง 38 นาที

เจาของกิจการ/ประกอบธุรกิจสวนตัว

10 ชั่วโมง 34 นาที

วางงาน/ไมมีงานทำ

10 ชั่วโมง 32 นาที

อาชีพอิสระ/ฟรีแลนซ

10 ชั่วโมง 30 นาที

พนักงาน/ลูกจางเอกชน

10 ชั่วโมง 22 นาที

ขาราชการ พนักงาน ลูกจางของรัฐ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/องคกรอิสระ

10 ชั่วโมง 10 นาที

จากผลการสำำ�รวจฯ ดัังภาพที่่� 6 พบว่่า กลุ่่�มที่่�อาจยัังไม่่มีีรายได้้ ได้้แก่่
กลุ่่�มนัักเรีียน/นัักศึึกษา, พ่่อบ้้าน/แม่่บ้้าน และกลุ่่�มที่่�ว่่างงาน/ไม่่มีีงานทำำ� แต่่มีีการใช้้
อิินเทอร์์เน็็ตโดยเฉลี่่�ยต่่อวัันที่่�มากติิด 5 อัันดัับแรก ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มตััวอย่่างที่่�เป็็นนัักเรีียน/
นัักศึึกษา มีีการใช้้อิินเทอร์์เน็็ตโดยเฉลี่่�ยมากที่่�สุุด จำำ�นวน 10 ชั่่�วโมง 50 นาทีี รองลงมา
คืือ พ่่อบ้้าน/แม่่บ้้าน จำำ�นวน 10 ชั่่�วโมง 38 นาทีี, เจ้้าของกิิจการ/ประกอบธุุรกิิจส่่วนตััว
จำำ�นวน 10 ชั่่ว� โมง 34 นาทีี, ว่่างงาน/ ไม่่มีงี านทำำ� จำำ�นวน 10 ชั่่ว� โมง 32 นาทีี, อาชีีพอิสิ ระ/
ฟรีีแลนซ์์ จำำ�นวน 10 ชั่่�วโมง 30 นาทีี, พนัักงาน/ลููกจ้้างเอกชน จำำ�นวน 10 ชั่่�วโมง
22 นาทีี, ข้้าราชการ พนัักงาน ลููกจ้้างของรััฐ/พนัักงานรััฐวิิสาหกิิจ/องค์์กรอิิสระ จำำ�นวน
10 ชั่่�วโมง 10 นาทีี จะสัังเกตได้้ว่่านัักเรีียน/นัักศึึกษา มีีการใช้้อิินเทอร์์เน็็ตมากที่่�สุุด
ส่่วนหนึ่่�งอาจเกิิดจากการใช้้อิินเทอร์์เน็็ตในการศึึกษา ค้้นคว้้า หาความรู้้�ในเรื่่�องที่่�สนใจ
ตามช่่วงวััย และยัังเป็็นช่่วงวััยที่่เ� ติิบโตมาพร้้อมกัับยุุคเทคโนโลยีี ทำำ�ให้้มีคี วามคล่่องตััวในการใช้้
เทคโนโลยีี และเลืือกทำำ�สิ่่�งต่่าง ๆ ผ่่านทางออนไลน์์
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สถานที่่�ที่่�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ต
ภาพที่่� 7 สถานที่่�ที่่�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ต

95.7%

บาน/ที่พักอาศัย

67.0%

ที่ทำงาน

38.4%

ระหวางเดินทาง
ที่สาธารณะ
สถานศึกษา

23.7%
16.2%

รานอินเทอรเน็ต/รานเกม

1.3%

อื่น ๆ

0.8%

จากภาพที่่� 7 พบว่่า ผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจฯ ส่่วนใหญ่่ใช้้อิินเทอร์์เน็็ตที่่�บ้้าน/
ที่่�พัักอาศััยมากที่่�สุดุ คิิดเป็็น 95.7% ส่่วนหนึ่่�งอาจเกิิดจากจำำ�เป็็นต้้องใช้้เวลาในสถานที่่�
นั้้�น ๆ นาน รองลงมา คืือ ที่่�ทำ�ำ งาน คิิดเป็็น 67.0%, ระหว่่างเดิินทาง คิิดเป็็น 38.4%,
ที่่�สาธารณะ คิิดเป็็น 23.7%, สถานศึึกษา คิิดเป็็น 16.2%, ร้้านอิินเทอร์์เน็็ต/ร้้านเกม
คิิดเป็็น 1.3% และอื่่น� ๆ คิิดเป็็น 0.8% โดยร้้านอิินเทอร์์เน็็ต/ร้้านเกม มีีสัดส่
ั ว่ นที่่�น้อ้ ยนั้้�น
อาจเกิิดจากในปััจจุุบัันคนสามารถเข้้าถึึงอิินเทอร์์เน็็ตผ่่านอุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ที่่�
หลากหลาย สามารถเล่่นอิินเทอร์์เน็็ตได้้ทุกุ ที่่ทุ� กุ เวลา ไม่่จำ�ำ เป็็นต้้องเข้้าร้้านเกมก็็สามารถ
เล่่นเกมออนไลน์์ผ่่านมืือถืือ หรืือคอมพิิวเตอร์์ของตนเองได้้
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ภาพที่่� 8 การเปรีียบเทีียบร้้อยละของผู้้�ใช้้งานอิินเทอร์์เน็็ต
จำำ�แนกตามสถานที่่�ที่่�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ต

ที่ทำงาน

ระหวางเดินทาง

บาน/ที่พักอาศัย

ที่สาธารณะ

รานอินเทอรเน็ต/รานเกม

สถานศึกษา

ป 2562

67.0%

38.4%

95.7%

23.7%

1.3%

16.2%

ป 2561

52.2%

33.5%

91.5%

21.0%

1.1%

20.7%

ผลต่าง

14.8%

4.9%

4.2%

2.7%

0.2%

-4.5%

ผลสำำ�รวจฯ จากภาพที่่� 7 ในเรื่่อ� งสถานที่่�ที่่ใ� ช้้อินิ เทอร์์เน็็ต ซึ่่ง� เป็็นข้้อมููลของปีี 2562
และเมื่่�อนำำ�มาเปรีียบเทีียบสััดส่่วนกัับปีี 2561 ดัังภาพที่่� 8 พบว่่า สถานที่่�ที่่�มีีสััดส่่วน
ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น คืือ ที่่�ทำำ�งาน เพิ่่�มขึ้้�น 14.8%, ระหว่่างการเดิินทาง เพิ่่�มขึ้้�น 4.9%,
บ้้าน/ที่่�พักั อาศััย เพิ่่�มขึ้้น� 4.2%, ที่่�สาธารณะ เพิ่่�มขึ้้น� 2.7% และร้้านอิินเทอร์์เน็็ต/ร้้านเกม
เพิ่่�มขึ้้�น 0.2% ในขณะที่่�มีีบางสถานที่่�ที่่�มีีสััดส่่วนที่่�ลดลงคืือ สถานศึึกษา ลดลงถึึง 4.5%
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กิิจกรรมการใช้้งานผ่่านอิินเทอร์์เน็็ต
ภาพที่่� 9 กิิจกรรมการใช้้งานผ่่านอิินเทอร์์เน็็ต

ใช Social Media เชน Facebook,
Twitter, Instagram

ดูหนัง
/ฟงเพลง

คนหาขอมูล
ออนไลน

70.7%

62.5%

ชำระเงิน
คาสินคาและบริการ

อานหนังสือ
ทางออนไลน

ซื้อสินคา
และบริการ

60.6%

57.1%

57.0%

ติดตอ
สื่อสารออนไลน

เลนเกม
ออนไลน

ใชแอปพลิเคชัน
ถายทอดสด (Live)

ดาวนโหลดซอฟตแวร
/เพลง/ละคร/เกม

91.2%

34.1%

71.2%

รับ-สง
อีเมล

50.0%

บริการ
สั่งอาหาร

29.6%

28.4%

จอง/ซื้อตั๋ว หรือบัตร
เชน บัตรชมภาพยนตร

จองโรงแรม
/ที่พัก

เรียนออนไลน
(e-Learning)

ใชบริการรถโดยสารออนไลน
เชน Grab Taxi , Line Taxi

26.1%

25.9%

24.4%

21.4%

ใชงานบริการภาครัฐ
ผานระบบออนไลน

รับ–สงสินคา/พัสดุ/
เอกสารออนไลน

ขายสินคา
และบริการ

20.1%

ดูขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับหุน

12.6%

18.2%

15.9%

26.5%

หางาน
/สมัครงานออนไลน

13.2%
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จากผลการสำำ�รวจฯ ดัังภาพที่่� 9 พบว่่า กิิจกรรมออนไลน์์ยอดนิิยม 10 อัันดัับแรก
ได้้แก่่ ใช้้ Social Media คิิดเป็็น 91.2% รองลงมาคืือ ดููหนััง/ฟัังเพลงออนไลน์์
คิิดเป็็น 71.2%, ค้้นหาข้้อมููลออนไลน์์ คิิดเป็็น 70.7%, รัับ-ส่่งอีีเมล คิิดเป็็น 62.5%,
ชำำ�ระเงิินออนไลน์์ เช่่น ชำำ�ระค่่าสิินค้้า/บริิการ ค่่าบััตรเครดิิตออนไลน์์ คิิดเป็็น 60.6%,
อ่่านหนัังสืือ/บทความออนไลน์์ คิิดเป็็น 57.1%, ซื้้�อสิินค้้า/บริิการออนไลน์์
คิิดเป็็น 57.0%, ติิดต่่อสื่่อ� สารออนไลน์์ คิิดเป็็น 50.0%, เล่่นเกมออนไลน์์ คิิดเป็็น 34.1%
และใช้้แอปพลิิเคชัันถ่่ายทอดสด (Live) คิิดเป็็น 29.6%
ดัังนั้้�น อาจสะท้้อนได้้ว่่ากิิจกรรมของคนใช้้อิินเทอร์์เน็็ตส่่วนใหญ่่เพื่่�อความบัันเทิิง
เป็็นส่่วนใหญ่่ซึ่่�งเป็็นหน้้าที่่�ของหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องกระตุ้้�นให้้เกิิด
การใช้้อินิ เทอร์์เน็็ตเพื่่�อประโยชน์์ในด้้านอื่่น� ๆ อย่่างสร้้างสรรค์์มากยิ่่ง� ขึ้้น� เช่่น เพื่่�อการเรีียนรู้้�
หรืือ หารายได้้ เป็็นต้้น
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ภาพที่่� 10 กิิจกรรมการใช้้งานผ่่านอิินเทอร์์เน็็ต ในแต่่ละ Generation

กิจกรรมออนไลน์

Baby Boomer

Gen X

ใช้ Social Media

82.5%

87.9%

Gen Y
93.7%

Gen Z
87.1%

ดูหนัง /ฟังเพลงออนไลน์

60.6%

67.9%

73.6%

69.2%

ค้นหาข้อมูลออนไลน์

69.0%

72.0%

72.3%

54.6%

รับ - ส่ ง อี เม ล

64.2%

69.9%

63.1%

31.8%

ชํ า ร ะเงิ น อ อ น ไ ล น์

58.8%

64.8%

62.6%

31.6%

อ่ า น ห นั ง สื อ / ข่ า ว / บ ท ค ว า ม อ อ น ไ ล น์

67.5%

58.8%

56.5%

50.5%

ซื้อสินค้า/บริการออนไลน์

46.9%

59.6%

59.0%

38.5%

ติดต่อสื่อสารออนไลน์

51.5%

52.5%

50.5%

36.8%

เล่ น เก ม อ อ น ไ ล น์

18.1%

24.0%

37.8%

47.0%

ใ ช้ แ อ ป พ ลิ เค ชั น ถ่ า ย ท อ ด ส ด (Live)

31.9%

30.2%

29.8%

24.7%

ดาวน์โหลด

20.6%

22.7%

29.6%

42.3%

สั่งอาหารออนไลน์

14.2%

21.7%

30.7%

16.1%
15.9%

จอง/ซื้อตั๋ว บัตรออนไลน์

12.2%

19.7%

31.0%

จองโรงแรม/ที่พัก ออนไลน์

18.8%

27.2%

28.2%

7.0%

เรี ย น อ อ น ไ ล น์

14.6%

19.4%

25.9%

33.9%

9.5%

15.9%

25.5%

13.9%

ใ ช้ ง า น บ ริ ก า ร ภ า ค รั ฐ ผ่ า น ร ะบ บ อ อ น ไ ล น์

25.7%

24.2%

20.1%

4.2%

รั บ – ส่ ง สิ น ค้ า / พั ส ดุ / เอ ก ส า ร อ อ น ไ ล น์

12.4%

16.8%

19.7%

14.2%

ข า ย สิ น ค้ า แ ล ะบ ริ ก า ร อ อ น ไ ล น์

8.6%

15.5%

17.5%

7.8%

ห าง าน /ส ม ค
ั ร ง า น อ อ น ไ ล น์

3.1%

5.6%

17.8%

7.5%

17.5%

14.5%

12.7%

2.5%

ใ ช้ บ ร ก
ิ า ร ร ถ โ ด ย ส า ร อ อ น ไ ล น์

ซื้อขายสินทรัพย์เพื่ อการลงทุนออนไลน์

จากผลการสำำ�รวจฯ ดัังภาพที่่� 10 พบว่่าการใช้้ Social Media, ดููหนััง/ฟัังเพลงออนไลน์์
และค้้นหาข้้อมููลออนไลน์์เป็็นกิิจกรรมที่่�นิยิ มสููงที่่�สุดุ 3 อัันดัับแรกของแต่่ละ Generation
โดยกิิจกรรมออนไลน์์ที่่�แต่่ละ Generation นิิยมทำำ� 3 อัันดัับแรก ดัังนี้้�
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•

Baby Boomer นิยมใช้ Social Media คิดเป็น 82.5%, ค้นหาข้อมูลออนไลน์
คิิดเป็็น 69.0% และอ่่านหนัังสืือ/ข่่าว/บทความออนไลน์์ คิิดเป็็น 67.5%

•

Gen X นิยมใช้ Social Media คิดเป็น 87.9%, ค้นหาข้อมูลออนไลน์
คิิดเป็็น 72.0% และรัับ-ส่่งอีีเมล คิิดเป็็น 69.9%

•

Gen Y นิยมใช้ Social Media คิดเป็น 93.7%, ดูหนัง/ฟังเพลงออนไลน์
คิิดเป็็น 73.6% และค้้นหาข้้อมููลออนไลน์์ คิิดเป็็น 72.3%

•

Gen Z นิยมใช้ Social Media คิดเป็น 87.1%, ดูหนัง/ฟังเพลงออนไลน์
คิิดเป็็น 69.2% และค้้นหาข้้อมููลออนไลน์์ คิิดเป็็น 54.6%
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ภาพที่่� 11 กิิจกรรมการใช้้งานผ่่านอิินเทอร์์เน็็ต
ที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงมากที่่�สุุด 5 อัันดัับแรก เปรีียบเทีียบระหว่่างปีี 2561 – 2562

บริการ
สั่งอาหาร

รับ–สงสินคา/พัสดุ/
ชำระเงิน
คาสินคาและบริการ เอกสารออนไลน

ดูหนัง/
ฟงเพลง

ใชบริการ
รถโดยสารออนไลน

ปี 2562

26.5%

60.6%

18.2%

71.2%

21.4%

ปี 2561

11.4%

49.2%

7.2%

60.7%

12.1%

ผลต่าง

15.1%

11.4%

11.0%

10.5%

9.3%

จากผลการสำำ�รวจฯ ดัังภาพที่่� 11 พบว่่า การสั่่�งอาหารออนไลน์์มีีเปอร์์เซ็็นต์์
ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นมากที่่�สุุดถึึง 15.1% รองลงมาคืือ ชำำ�ระเงิิน ค่่าสิินค้้าและบริิการ/
ค่่าบััตรเครดิิตออนไลน์์ เพิ่่ม� ขึ้้น� 11.4%, รัับ–ส่่งสิินค้้า/พััสดุ/ุ เอกสารออนไลน์์ เพิ่่ม� ขึ้้น� 11.0%,
ดููหนััง/ฟัังเพลงออนไลน์์ เพิ่่�มขึ้้น� 10.5% และใช้้บริิการรถโดยสารออนไลน์์ เพิ่่�มขึ้้น� 9.3%
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ภาพที่่� 12 กิิจกรรมการใช้้งานผ่่านอิินเทอร์์เน็็ต จำำ�แนกตามพื้้� นที่่�
กรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ

ใช้ Social Media

91.5%

91.2%

ภาคใต้

ภาคกลาง

91.0%

90.9%

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
91.1%

ดูหนัง/ฟังเพลง

72.3%

71.6%

66.8%

69.5%

71.9%

ค้นหาข้อมูลออนไลน์ เช่น ร้านอาหาร

74.4%

66.8%

68.0%

69.1%

66.9%

รับ-ส่งอีเมล

68.2%

51.7%

60.2%

62.5%

56.4%

ชําระเงิน ค่าสินค้าและบริการ

64.0%

56.3%

59.8%

59.6%

55.9%

อ่านหนังสือ/ข่าว/บทความออนไลน์

58.1%

54.3%

56.0%

56.3%

58.1%

ซื้อสินค้า/บริการออนไลน์

59.3%

54.6%

53.5%

57.1%

53.7%

ติดต่อสื่อสารออนไลน์

51.7%

48.2%

45.1%

48.3%

52.0%

เล่นเกมออนไลน์

36.0%

33.2%

25.7%

35.0%

31.4%

ใช้แอปพลิเคชันถ่ายทอดสด (Live)

27.4%

30.2%

34.6%

29.3%

34.6%

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์/เพลง/ละคร

27.5%

30.5%

27.0%

27.8%

30.7%

สั่งอาหารออนไลน์

36.8%

20.8%

17.3%

16.9%

20.3%

จอง/ซื้อตั๋ว หรือบัตร

29.8%

23.5%

29.9%

20.7%

24.1%

จองโรงแรม/ที่พัก ออนไลน์

29.6%

21.9%

27.7%

22.3%

23.6%

เรียนออนไลน์ (e-Learning)

23.9%

26.2%

24.9%

22.1%

27.8%

ใช้บริการรถโดยสารออนไลน์

30.8%

15.2%

13.2%

13.2%

15.4%

ใช้งานบริการภาครัฐผ่านระบบออนไลน์

19.7%

19.0%

19.9%

21.9%

20.1%

รับ–ส่งสินค้า/พั สดุ/เอกสารออนไลน์

19.5%

19.2%

17.6%

16.9%

15.2%

ขายสินค้าและบริการออนไลน์

16.8%

16.2%

16.0%

15.1%

13.7%

หางาน/สมัครงานออนไลน์

15.0%

12.5%

11.4%

11.2%

12.3%

ซื้อขายสินทรัพย์เพื่ อการลงทุนออนไลน์

16.0%

8.8%

9.7%

10.9%

9.6%

จากผลการสำำ�รวจฯ ดัังภาพที่่� 12 พบว่่า ในทุุกพื้้�นที่่�ส่่วนใหญ่่ ใช้้ Social Media,
ดููหนััง/ฟัังเพลงออนไลน์์ และค้้นหาข้้อมููลออนไลน์์เช่่น ร้้านอาหาร, สถานที่่�ท่่องเที่่�ยว,
สิินค้้า/บริิการ, ข้้อมููลประกอบการทำำ�งาน/การเรีียน/ธุุรกิิจ มากที่่�สุุดเป็็น 3 อัันดัับแรก
ของกิิจกรรมการใช้้งานผ่่านอิินเทอร์์เน็็ต
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ภาพที่่� 13 การทำำ�กิิจกรรมต่่าง ๆ ผ่่านวิิธีีการออนไลน์์และออฟไลน์์

จองโรงแรม/ที่พัก

94.1%

5.9%

ติดตอสื่อสาร

91.8%

8.2%

จองหรือซื้อตั๋ว/บัตร

90.7%

9.3%

ดูหนัง/ฟงเพลง

85.4%

14.6%

ชำระเงินคาสินคาและบริการ

85.2%

14.8%

อานขาวหรือบทความ/หนังสือ

82.8%

17.2%

สั่งอาหาร

79.5%

20.5%

รับ–สงสินคา/
พัสดุ/เอกสารออนไลน

77.3%

22.7%

เรียกรถโดยสาร

71.2%

28.8%

ใชบริการภาครัฐ

61.3%

38.7%

ซื้อสินคาและบริการ

49.4%

50.6%

ออนไลน

ออฟไลน

จากผลการสำำ�รวจฯ ดัังภาพที่่� 31 พบว่่า การจองโรงแรม/ที่่�พััก เป็็นกิิจกรรมที่่�มีี
สััดส่่วนการทำำ�ผ่่านออนไลน์์มากกว่่าออฟไลน์์มากที่่�สุุด รองลงมาคืือ การติิดต่่อสื่่�อสาร,
การจองหรืือซื้้�อตั๋๋�วหรืือบััตร, การดููหนััง/ฟัังเพลง, การชำำ�ระเงิินค่่าสิินค้้า/บริิการ,
การอ่่านข่่าว/บทความ/หนัังสืือ, การสั่่�งอาหาร, การรัับ-ส่่งสิินค้้า/พััสดุุ/เอกสาร,
การเรีียกรถโดยสาร และการใช้้บริิการของภาครััฐ และกิิจกรรมที่่�มีีสัดส่
ั ่วนการทำำ�ผ่่าน
ออฟไลน์์มากกว่่าออนไลน์์ คืือ การซื้้�อสิินค้้าและบริิการ
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การใช้้งานสื่่�อสัังคมออนไลน์์ (Social Media)
และช่่องทางออนไลน์์ (Online Channel)

จากผลการสำำ�รวจฯ เกี่่ย� วกัับกิิจกรรมที่่ทำ� �ำ ออนไลน์์ ได้้มีกี ารสำำ�รวจเพิ่่ม� เติิมในเรื่่อ� งของ
ช่่องทางที่่�ใช้้ในการทำำ�กิิจกรรมออนไลน์์ต่่าง ๆ ไม่่ว่่าจะเป็็น ค้้นหาข้้อมููลออนไลน์์,
การขายสิินค้้าและบริิการออนไลน์์, ซื้้อ� สิินค้้า/บริิการออนไลน์์, การติิดต่่อสื่่อ� สารออนไลน์์,
การดููหนััง/ฟัังเพลงออนไลน์์ และช่่องทางที่่�ใช้้เข้้าถึึงบริิการออนไลน์์ของภาครััฐ
ได้้สััดส่่วนที่่�น่่าสนใจดัังนี้้�
ภาพที่่� 14 ช่่องทางที่่�ใช้้ในการค้้นหาข้้อมููลออนไลน์์
Search Engine

97.3%

YouTube

75.2%

67.3%

Facebook Fanpage

Website/Blog

44.4%

Pantip

42.7%

Instagram

36.0%

จากภาพที่่� 14 พบว่่า ผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจฯ ส่่วนใหญ่่ค้น้ หาข้้อมููลออนไลน์์ผ่า่ น Search
Engine เช่่น Google, Sanook, Yahoo เป็็นต้้น คิิดเป็็น 97.3% รองลงมาคืือ YouTube
คิิดเป็็น 75.2%, Facebook Fanpage คิิดเป็็น 67.3%, Website/Blog 44.4%,
Pantip คิิดเป็็น 42.7% และ Instagram คิิดเป็็น 36.0%
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ภาพที่่� 15 ช่่องทางที่่�ใช้้ในการขายสิินค้้า/บริิการทางออนไลน์์
Facebook Fanpage

64.0%

Shopee

43.1%

Line

39.5%

Instagram

26.6%

Lazada

24.8%

Twitter

8.7%

จากผลการสำำ�รวจฯ ดัังภาพที่่� 15 พบว่่า Facebook Fanpage เป็็นช่่องทางที่่�
ถููกเลืือกเป็็นส่่วนใหญ่่ในการขายสิินค้้าและบริิการออนไลน์์ คิิดเป็็น 64.0%, รองลงมาคืือ
Shopee คิิดเป็็น 43.1%, Line คิิดเป็็น 39.5%, Instagram คิิดเป็็น 26.6%, Lazada
คิิดเป็็น 24.8% และ Twitter คิิดเป็็น 8.7%
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ภาพที่่� 16 ช่่องทางที่่�ใช้้ในการซื้้�อสิินค้้า/บริิการทางออนไลน์์

Shopee

75.6%

Lazada

65.5%

Facebook Fanpage

47.5%

Line

38.9%

Instagram

Twitter

21.8%

5.7%

จากภาพที่่� 16 พบว่่า Shopee เป็็นช่่องทางที่่�ใช้้ในการซื้้�อสิินค้้า/บริิการออนไลน์์
คิิดเป็็น 75.6%, Lazada คิิดเป็็น 65.5%, Facebook Fanpage คิิดเป็็น 47.5%, Line
คิิดเป็็น 38.9%, Instagram คิิดเป็็น 21.8% และ Twitter คิิดเป็็น 5.7%
โดยผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจฯ ส่่วนใหญ่่เลืือกที่่�จะขายสิินค้้า/บริิการออนไลน์์ผ่่านทาง
Facebook มากที่่สุ� ดุ ในขณะที่่เ� ลืือกซื้้อ� สิินค้้า/บริิการออนไลน์์ผ่า่ นทาง Shopee มากที่่สุ� ดุ
ทั้้�งนี้้� อาจเป็็นเพราะการขายผ่่านทาง Facebook สามารถทำำ�ได้้ง่า่ ยและเข้้าถึึงกลุ่่�มเป้้าหมาย
ได้้เป็็นจำำ�นวนมาก เนื่่อ� งจาก Facebook มีีผู้้�ใช้้บริิการสููงกว่่า 2,000 ล้้านคน สามารถ
ยิิงโฆษณาให้้เข้้าถึึงกลุ่่�มเป้้าหมายได้้หลายวิิธีี มีีเพจที่่�เฉพาะเจาะจงสำำ�หรัับ
กลุ่่�มเป้้าหมายที่่�เป็็นการรวบรวมผู้้�คนที่่�มีคี วามสนใจคล้้ายกัันไว้้ด้ว้ ยกััน ทำำ�ให้้การขายผ่่าน
Facebook เป็็นที่่นิ� ยิ มสำำ�หรัับคนขาย ในขณะที่่ก� ารซื้้อ� สิินค้้าออนไลน์์ด้ว้ ย e-Commerce
Platform อย่่าง Shopee มีีการนำำ�เสนอสิินค้้า/บริิการที่่�เป็็นระบบแนะนำำ�สิินค้้า/
บริิการให้้กัับผู้้�ใช้้เฉพาะคน มีีการจััดโปรโมชัันของร้้านค้้าต่่าง ๆ เช่่น Flash Sale
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ที่่�เป็็นการลดราคาสิินค้้าตามช่่วงเวลาที่่�กำำ�หนด, การจััดมหกรรมการลด-ราคาสิินค้้า
เช่่น 11.11 หรืือ 12.12 จะมีีการลดราคาสิินค้้าของร้้านค้้าใน Platform มีีการให้้คะแนนร้้านค้้า
ดููการรีีวิิวร้้านค้้าได้้ มีีนโยบายการคืืนสิินค้้าในกรณีีต่่าง ๆ เช่่น หากมีีการชำำ�รุุด
สิินค้้าไม่่ตรงกัับที่่�สั่่�งซื้้�อ อีีกทั้้�งยัังสามารถเปรีียบเทีียบราคาสิินค้้าในแต่่ละร้้านได้้
ทำำ�ให้้ผู้้�บริิโภคอาจสนใจเลืือกซื้้�อสิินค้้า/บริิการออนไลน์์ผ่่าน Shopee เป็็นจำำ�นวนมาก
ภาพที่่� 17 ช่่องทางที่่�ใช้้ในการติิดต่่อสื่่�อสารออนไลน์์

98.5%

Line

Facebook Messenger
Facetime

WhatsApp

89.9%

13.7%

7.8%

จากภาพที่่� 17 พบว่่า ผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจฯ ส่่วนใหญ่่เลืือก Line เป็็นช่่องทางที่่�ใช้้ใน
การติิดต่่อสื่่�อสารออนไลน์์ คิิดเป็็น 98.5% รองลงมาคืือ Facebook Messenger
คิิดเป็็น 89.9%, Facetime คิิดเป็็น 13.7% และ WhatsApp คิิดเป็็น 7.8%
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ภาพที่่� 18 ช่่องทางที่่�ใช้้ในการดููหนััง/ฟัังเพลงออนไลน์์
YouTube

98.1%

Line TV

46.0%

Netﬂix

33.9%

JOOX

33.4%

VIU

Spotify

Thai Radio
Sound Cloud

17.7%

15.1%

12.6%

3.2%

จากภาพที่่� 18 พบว่่า ผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจฯ ส่่วนใหญ่่เลืือก YouTube
เป็็นช่่องทางที่่�ใช้้ในการดููหนััง/ฟัังเพลงออนไลน์์ คิิดเป็็น 98.1% รองลงมา
คืือ Line TV คิิดเป็็น 46.0%, Netflix คิิดเป็็น 33.9%, JOOX คิิดเป็็น 33.4%, VIU
คิิดเป็็น 17.7%, Spotify คิิดเป็็น 15.1%, Thai Radio คิิดเป็็น 12.6% และ Sound
Cloud คิิดเป็็น 3.2%
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ภาพที่่� 19 ช่่องทางที่่�ใช้้เข้้าถึึงบริิการออนไลน์์ของภาครััฐ
ยื่นแบบภาษีออนไลน
ผานเว็บไซต/แอปพลิเคชันของกรมสรรพากร

75.8%

ชำระคาไฟผานแอปพลิเคชัน
ของการไฟฟาสวนภูมิภาค

53.4%

จองคิวทำหนังสือเดินทาง
ผานทางเว็บไซตของกรมการกงสุล

20.6%

ตอภาษี/ตอทะเบียนรถยนตออนไลน
ผานทางเว็บไซตของกรมการขนสงทางบก

20.0%

จากภาพที่่� 19 พบว่่า ผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจฯ ส่่วนใหญ่่ เข้้าถึึงบริิการออนไลน์์ของ
ภาครััฐเพื่่�อการยื่่น� ภาษีีออนไลน์์ผ่า่ นทางเว็็บไซต์์/แอปพลิิเคชัันของกรมสรรพากร คิิดเป็็น
75.8% รองลงมาคืือ ชำำ�ระค่่าไฟผ่่านทางแอปพลิิเคชัันของการไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค
คิิดเป็็น 53.4%, จองคิิวทำำ�หนัังสืือเดิินทางผ่่านทางเว็็บไซต์์ของกรมการกงสุุล คิิดเป็็น
20.6% และต่่อภาษีี/ต่่อทะเบีียนรถยนต์์ออนไลน์์ผ่่านทางเว็็บไซต์์ของกรมการขนส่่ง
ทางบก คิิดเป็็น 20.0%
Social Media ยอดฮิตของคนไทยปี 62

Facebook
ซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์

Line
ติดต่อสื่อสาร

YouTube
ดูหนังฟังเพลง
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ปััญหาการใช้้งานอิินเทอร์์เน็็ต
ภาพที่่� 20 ภาพรวมของปััญหาการใช้้งานอิินเทอร์์เน็็ต

SUBSCRIBE
Subscribe to our newsletter & stay updated!

Enter your email address

Subscribe now!

ปริมาณโฆษณา
ออนไลน์ที่มารบกวน

78.5%

ความล่าช้าในการเชื่อมต่อ ไม่มั่นใจว่าข้อมูลที่ปรากฏ
/ใช้งานอินเทอร์เน็ต
บนอินเทอร์เน็ตจะเชื่อถือได้

68.7%

35.8%

SPAM

no connection

การให้บริการ
อินเทอร์เน็ตยังไม่ทั่วถึง

ถูกรบกวนด้วยอีเมลขยะ

30.3%

29.9%

เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตยาก
หรือหลุดบ่อย

23.9%

18+
ถูกรบกวนด้วย
สื่อลามกอนาจาร

เสียค่าใช้จ่ายแพง

18.7%

15.7%

ถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
หรือความเป็นส่วนตัว

13.5%

Warning message

Warning!
ERROR!
cancel

ติดไวรัสคอมพิ วเตอร์

เกิดปัญหาไม่รู้จะขอ
ความช่วยเหลือจากใคร

ถูกหลอกลวง
บนอินเทอร์เน็ต

10.4%

8.4%

5.8%
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จากภาพที่่� 20 พบว่่า ผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจฯ ส่่วนใหญ่่พบปััญหาปริิมาณโฆษณา
ออนไลน์์รบกวนมากที่่�สุุด คิิดเป็็น 78.5% รองลงมาคืือ ความล่่าช้้าในการเชื่่�อมต่่อ/
ใช้้งานอิินเทอร์์เน็็ต คิิดเป็็น 68.7%, ไม่่มั่่�นใจว่่าข้้อมููลที่่�ปรากฏบนอิินเทอร์์เน็็ตจะ
เชื่่�อถืือได้้ คิิดเป็็น 35.8%, การให้้บริิการอิินเทอร์์เน็็ตยัังไม่่ทั่่�วถึึง คิิดเป็็น 30.3%,
ถููกรบกวนด้้วยอีีเมลขยะ คิิดเป็็น 29.9%, เชื่่�อมต่่ออิินเทอร์์เน็็ตยากหรืือหลุุดบ่่อย
คิิดเป็็น 23.9%, ถููกรบกวนด้้วยสื่่�อลามกอนาจาร คิิดเป็็น 18.7%, เสีียค่า่ ใช้้จ่า่ ยแพง เช่่น
ค่่าบริิการ, ค่่าอุุปกรณ์์การใช้้งาน คิิดเป็็น 15.7%, ถููกละเมิิดข้้อมููลส่่วนบุุคคลหรืือ
ความเป็็นส่่วนตััว คิิดเป็็น 13.5%, ติิดไวรััสคอมพิิวเตอร์์ คิิดเป็็น 10.4%, เกิิดปัญ
ั หาแต่่ไม่่รู้้�
จะไปขอความช่่วยเหลืือจากใคร คิิดเป็็น 8.4% และถููกหลอกลวงทางอิินเทอร์์เน็็ต
คิิดเป็็น 5.8%

สำำ�นัักงานพัั ฒนาธุุรกรรมทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์
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ภาพที่่� 21 ปััญหาการใช้้งานอิินเทอร์์เน็็ต ในแต่่ละ Generation

ปัญหาการใช้งาน

อินเทอร์เน็ต

Baby Boomer

Gen X

Gen Y

Gen Z

ความล่าช้าในการเชื่อมต่อ/ใช้งานอินเทอร์เน็ต

61.8%

64.1%

69.8%

78.8%

การให้บริการอินเทอร์เน็ตยังไม่ทั่วถึง

29.7%

27.6%

31.3%

32.0%

ปริมาณโฆษณาออนไลน์ที่มารบกวน

80.0%

77.0%

79.0%

78.0%

ติดไวรัสคอมพิ วเตอร์

15.8%

12.9%

9.2%

9.0%

เกิดปัญหา แต่ไม่รู้จะไปขอความช่วยเหลือจากใคร

18.7%

9.2%

7.4%

8.0%

ถูกหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต

6.6%

6.3%

5.7%

4.8%

เสียค่าใช้จ่ายแพง เช่น ค่าบริการ ,ค่าอุปกรณ์การใช้งาน

15.2%

13.9%

16.8%

13.6%

เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตยากหรือหลุดบ่อย

24.4%

21.4%

23.8%

32.5%

ถูกรบกวนด้วยอีเมลขยะ

40.4%

36.7%

27.7%

18.5%

ถูกรบกวนด้วยสื่อลามกอนาจาร

25.5%

20.5%

17.8%

15.9%

ไม่ม่น
ั ใจว่าข้อมูลที่ปรากฎบนอินเทอร์เน็ตจะเชื่อถือได้

47.0%

36.2%

35.7%

29.7%

ถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือความเป็นส่วนตัว

14.5%

12.7%

14.5%

7.3%

จากผลการสำำ�รวจฯ ดัังภาพที่่� 21 พบว่่า ทุุก Generation ส่่วนใหญ่่มีีปััญหา
ความล่่าช้้าในการเชื่่อ� มต่่อ/ใช้้งานอิินเทอร์์เน็็ต และ ปริิมาณโฆษณาออนไลน์์ที่่ม� ารบกวน
การใช้้งานอิินเทอร์์เน็็ต โดยปััญหาการใช้้งานอิินเทอร์์เน็็ตในแต่่ละ Generation
ที่่�เกิิดขึ้้�นมากที่่�สุุด 3 อัันดัับ มีีดัังนี้้�
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•

Baby Boomer ส่วนใหญ่พบปัญหาปริมาณโฆษณาออนไลน์ที่มา
รบกวน คิิดเป็็น 80.0% รองลงมาคืือ ความล่่าช้้าในการเชื่่อ� มต่่อ/ใช้้งานอิินเทอร์์เน็็ต
คิิดเป็็น 61.8% และไม่่มั่่�นใจว่่าข้้อมููลที่่�ปรากฏบนอิินเทอร์์เน็็ตจะเชื่่�อถืือได้้
คิิดเป็็น 47.0%

•

Gen X ส่วนใหญ่พบปัญหาปริมาณโฆษณาออนไลน์ที่มารบกวน
คิิดเป็็น 77.0% รองลงมาคืือ ความล่่าช้้า ในการเชื่่�อมต่่อ/ใช้้งาน
อิินเทอร์์เน็็ต คิิดเป็็น 64.1% และถููกรบกวนด้้วยอีีเมลขยะ คิิดเป็็น 36.7%

•

Gen Y ส่วนใหญ่ พบปัญหาปริมาณโฆษณาออนไลน์ที่มารบกวน
คิิดเป็็น 79.0% รองลงมาคืือ ความล่่าช้้า ในการเชื่่�อมต่่อ/ใช้้งานอิินเทอร์์เน็็ต
คิิดเป็็น 69.8% และไม่่มั่่�นใจว่่าข้้อมููลที่่�ปรากฏบนอิินเทอร์์เน็็ตจะเชื่่�อถืือได้้
คิิดเป็็น 35.7%

•

Gen Z ส่วนใหญ่พบปัญหาความล่าช้าในการเชื่อมต่อ/ใช้งาน
อิิ น เทอร์์ เ น็็ ต คิิ ด เป็็ น 78.8% รองลงมาคืื อ ปริิ ม าณโฆษณา
ออนไลน์์ที่่�มารบกวน คิิดเป็็น 78.0% และเชื่่�อมต่่ออิินเทอร์์เน็็ตยาก
หรืือหลุุดบ่่อย คิิดเป็็น 32.5%

สำำ�นัักงานพัั ฒนาธุุรกรรมทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์
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ความเชื่่�อมั่่�นในความมั่่�นคงปลอดภััยในการใช้ง้ านอิินเทอร์์เน็็ต
ภาพที่่� 22 ภาพรวมความเชื่่�อมั่่�นในความมั่่�นคงปลอดภััย
และกล้้าที่่�จะใช้้งานอิินเทอร์์เน็็ต

ความเชื่อมั่น
ในความมั่นคงปลอดภัย
ในการใช้งานอินเทอร์เน็ต

73.3%

จากภาพที่่� 22 พบว่่า ผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจฯ ส่่วนใหญ่่มีคี วามเชื่่อ� มั่่�นในความมั่่�นคง
ปลอดภััยและกล้้าที่่�จะใช้้งานอิินเทอร์์เน็็ตเฉลี่่ย� 73.3% โดยประเด็็นดัังกล่่าวเป็็นภาพรวม
ของความเชื่่อ� มั่่น� ที่่�มีต่ี อ่ การใช้้งานอิินเทอร์์เน็็ตในรููปแบบต่่าง ๆ เช่่น Platform ต่่าง ๆ ,
ผู้้�ให้้บริิการอิินเทอร์์เน็็ต, การใช้้งานผ่่านเครืือข่่าย Social Media เป็็นต้้น
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เจาะลึึกพฤติิกรรมการใช้ง
้ านอิินเทอร์์เน็็ต
ภาพที่่� 23 เจาะลึึกพฤติิกรรมการใช้้งานอิินเทอร์์เน็็ตของ Baby Boomer

ภาพรวม

การใช้อินเทอร์เน็ต

วันทํางาน/

HOURS

MINUTES

10

00

วันหยุด

วันเรียนหนังสื อ
HOURS

MINUTES

HOURS

MINUTES

9

35

11

3

กิจกรรม

ยอดฮิต

ใช้ Social Media

82.5%

ค้นหาข้อมูล
ออนไลน์

69.0%

อ่านหนังสือ
ทางออนไลน์

67.5%

ปัญหาจากการใช้เน็ต
SUBSCRIBE
Subscribe to our newsletter & stay updated!

Enter your email address

Subscribe now!

ปริมาณโฆษณา
ออนไลน์ที่มารบกวน

ความล่าช้าในการเชื่อมต่อ
/ใช้งานอินเทอร์เน็ต

ไม่มั่นใจว่าข้อมูลที่ปรากฏ
บนอินเทอร์เน็ตจะเชื่อถือได้

80.3%

61.9%

47.1%

สำำ�นัักงานพัั ฒนาธุุรกรรมทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์
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ภาพที่่� 24 เจาะลึึกพฤติิกรรมการใช้้งานอิินเทอร์์เน็็ตของ Gen X

ภาพรวม

การใช้อินเทอร์เน็ต

วันทํางาน/

HOURS

MINUTES

9

49

วันหยุด

วันเรียนหนังสื อ
HOURS

MINUTES

HOURS

MINUTES

9

20

10

58

กิจกรรม

ยอดฮิต

ใช้ Social Media

87.9%

ค้นหาข้อมูล
ออนไลน์

72.0%

รับ-ส่ง
อีเมล

69.9%

ปัญหาจากการใช้เน็ต
SPAM

SUBSCRIBE
Subscribe to our newsletter & stay updated!

Enter your email address

Subscribe now!

ปริมาณโฆษณา
ออนไลน์ที่มารบกวน

ความล่าช้าในการเชื่อมต่อ
/ใช้งานอินเทอร์เน็ต

ถูกรบกวนด้วยอีเมลขยะ

77.0%

64.1%

36.7%
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ภาพที่่� 25 เจาะลึึกพฤติิกรรมการใช้้งานอิินเทอร์์เน็็ตของ Gen Y

ภาพรวม

การใช้อินเทอร์เน็ต

วันทํางาน/

HOURS

MINUTES

10

36

วันหยุด

วันเรียนหนังสื อ
HOURS

MINUTES

HOURS

MINUTES

10

7

11

50

ดูหนัง/
ฟังเพลง

ค้นหาข้อมูล
ออนไลน์

กิจกรรม

ยอดฮิต

ใช้ Social Media

93.7%

73.6%

72.3%

ปัญหาจากการใช้เน็ต
SUBSCRIBE
Subscribe to our newsletter & stay updated!

Enter your email address

Subscribe now!

ปริมาณโฆษณา
ออนไลน์ที่มารบกวน

ความล่าช้าในการเชื่อมต่อ
/ใช้งานอินเทอร์เน็ต

ไม่มั่นใจว่าข้อมูลที่ปรากฏ
บนอินเทอร์เน็ตจะเชื่อถือได้

79.0%

69.8%

35.7%
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ภาพที่่� 26 เจาะลึึกพฤติิกรรมการใช้้งานอิินเทอร์์เน็็ตของ Gen Z

ภาพรวม

การใช้อินเทอร์เน็ต

วันทํางาน/

HOURS

MINUTES

10

35

วันหยุด

วันเรียนหนังสื อ
HOURS

MINUTES

HOURS

MINUTES

10

00

12

1

ดูหนัง/
ฟังเพลง

ค้นหาข้อมูล
ออนไลน์

กิจกรรม

ยอดฮิต

ใช้ Social Media

69.2%

87.1%

54.6%

ปัญหาจากการใช้เน็ต
SUBSCRIBE
Subscribe to our newsletter & stay updated!

Enter your email address

Subscribe now!

ความล่าช้าในการเชื่อมต่อ
/ใช้งานอินเทอร์เน็ต

ปริมาณโฆษณา
ออนไลน์ท่ีมารบกวน

78.8%

78.0%

no connection

เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตยาก
หรือหลุดบ่อย

32.5%
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จากผลการสำำ�รวจฯ ดัังภาพที่่� 23-26 พบว่่า Gen Y มีีจำำ�นวนชั่่�วโมงที่่�ใช้้ในการ
เล่่นอิินเทอร์์เน็็ตเฉลี่่�ยรวมมากที่่�สุุดเมื่่�อเทีียบกัับ Generation อื่่�น ๆ ในขณะที่่�จำำ�นวน
ชั่่�วโมงที่่�ใช้้ในการเล่่นอิินเทอร์์เน็็ตในวัันหยุุดกลัับพบว่่า Gen Z มีีจำำ�นวนชั่่�วโมงการใช้้
อิินเทอร์์เน็็ตมากที่่�สุุด เมื่่�อพิิจารณากิิจกรรมยอดนิิยมที่่�ทุุก Generation ชอบทำำ�คืือ
ใช้้ Social Media และค้้นหาข้้อมููลออนไลน์์ ส่่วนปััญหาการใช้้งานอิินเทอร์์เน็็ตที่่�ทุุก
Generation พบคืือ ปริิมาณโฆษณาออนไลน์์ที่่ม� ารบกวน และความล่่าช้้าในการเชื่่อ� มต่่อ/
ใช้้งานอิินเทอร์์เน็็ต โดยแต่่ละ Generation มีีพฤติิกรรมการใช้้อิินเทอร์์เน็็ต ดัังนี้้�
•

Baby Boomer ใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยรวม 10 ชั่วโมง โดยใช้อินเทอร์เน็ต
ในวัันเรีียน/ทำำ�งาน 9 ชั่่�วโมง 35 นาทีี และวัันหยุุด 11 ชั่่�วโมง 3 นาทีี กิิจกรรม
ออนไลน์์ที่่�นิิยมทำำ� ได้้แก่่ ใช้้ Social Media คิิดเป็็น 82.5% ค้้นหาข้้อมููล
ออนไลน์์ คิิดเป็็น 69.0% อ่่านหนัังสืือ/ข่่าว/บทความออนไลน์์ คิิดเป็็น
67.5% ส่่วนปััญหาการใช้้งานอิินเทอร์์เน็็ตที่่�พบบ่่อย ได้้แก่่ ปริิมาณโฆษณา
ออนไลน์์ที่่�มารบกวน คิิดเป็็น 80.3%, ความล่่าช้้าในการเชื่่�อมต่่อ/
ใช้้งานอิินเทอร์์เน็็ต คิิดเป็็น 61.9% และไม่่มั่่�นใจว่่าข้้อมููลที่่�ปรากฏบน
อิินเทอร์์เน็็ตจะเชื่่�อถืือได้้ คิิดเป็็น 47.1%

•

Gen X ใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยรวม 9 ชั่วโมง 49 นาที โดยใช้อินเทอร์เน็ตใน
วัันเรีียน/ทำำ�งาน 9 ชั่่�วโมง 20 นาทีี และวัันหยุุด 10 ชั่่�วโมง 58 นาทีี
กิิจกรรมออนไลน์์ที่่�นิิยมทำำ� ได้้แก่่ ใช้้ Social Media คิิดเป็็น 87.9%,
ค้้นหาข้้อมููลออนไลน์์ คิิดเป็็น 72.0% และรัับ-ส่่งอีีเมล คิิดเป็็น 69.9%
ส่่วนปััญหาการใช้้งานอิินเทอร์์เน็็ตที่่�พบบ่่อย ได้้แก่่ ปริิมาณโฆษณาออนไลน์์
ที่่�มารบกวน คิิดเป็็น 77.0% ความล่่าช้้าในการเชื่่�อมต่่อ/ใช้้งานอิินเทอร์์เน็็ต
คิิดเป็็น 64.1% และถููกรบกวนด้้วยอีีเมลขยะ คิิดเป็็น 36.7%
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•

Gen Y ใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยรวม 10 ชั่วโมง 36 นาที โดยใช้อินเทอร์เน็ตใน
วัันเรีียน/ทำำ�งาน 10 ชั่่�วโมง 7 นาทีี และวัันหยุุด 11 ชั่่�วโมง 50 นาทีี
กิิจกรรมออนไลน์์ที่่�นิิยมทำำ� ได้้แก่่ ใช้้ Social Media คิิดเป็็น 93.7%,
ดููหนััง/ฟัังเพลงออนไลน์์ คิิดเป็็น 73.6% และค้้นหาข้้อมููลออนไลน์์ คิิดเป็็น
72.3% ส่่วนปััญหาการใช้้งานอิินเทอร์์เน็็ตที่่�พบบ่่อย ได้้แก่่ ปริิมาณโฆษณา
ออนไลน์์ที่่�มารบกวน คิิดเป็็น 79.0%, ความล่่าช้้าในการเชื่่�อมต่่อ/ใช้้งาน
อิินเทอร์์เน็็ต คิิดเป็็น 69.8% และไม่่มั่่�นใจว่่าข้้อมููลที่่�ปรากฏบนอิินเทอร์์เน็็ต
จะเชื่่�อถืือได้้ คิิดเป็็น 35.7%

•

Gen Z ใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยรวม 10 ชั่วโมง 35 นาที โดยใช้อินเทอร์เน็ตใน
วัันเรีียน/ทำำ�งาน 10 ชั่่ว� โมงและวัันหยุุด 12 ชั่่ว� โมง 1 นาทีี กิิจกรรมออนไลน์์ที่่นิ� ยิ มทำำ�
ได้้แก่่ ใช้้ Social Media คิิดเป็็น 87.1%, ดููหนััง/ฟัังเพลงออนไลน์์ คิิดเป็็น
69.2% และค้้นหาข้้อมููลออนไลน์์ คิิดเป็็น 54.6% ส่่วนปััญหาการใช้้งาน
อิินเทอร์์เน็็ตที่่�พบบ่่อย ได้้แก่่ ความล่่าช้้าในการเชื่่�อมต่่อ/ใช้้งานอิินเทอร์์เน็็ต
คิิดเป็็น 78.8%, ปริิมาณโฆษณาออนไลน์์ที่่�มารบกวน คิิดเป็็น 78.0%
และเชื่่�อมต่่ออิินเทอร์์เน็็ตยากหรืือหลุุดบ่่อย คิิดเป็็น 32.5%
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ภาพที่่� 27 เจาะลึึกพฤติิกรรมการใช้้งานอิินเทอร์์เน็็ตจำำ�แนกตามพื้้� นที่่�
(กรุุงเทพมหานคร)

กรุงเทพมหานคร
ภาพรวม

HOURS

MINUTES

10

19

การใช้อินเทอร์เน็ต

กิจกรรมยอดฮิต
ใช้ Social Media

91.5%

ค้นหาข้อมูล
ออนไลน์

ดูหนัง/
ฟังเพลง

74.4%

72.3%

ปัญหาจากการใช้เน็ต
SUBSCRIBE
Subscribe to our newsletter & stay updated!

Enter your email address

Subscribe now!

ปริมาณโฆษณา
ออนไลน์ที่มารบกวน

79.4%

ความล่าช้าในการเชื่อมต่อ
/ใช้งานอินเทอร์เน็ต

66.5%

ไม่ม่ันใจว่าข้อมูลที่ปรากฏ
บนอินเทอร์เน็ตจะเชื่อถือได้

37.3%
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ภาพที่่� 28 เจาะลึึกพฤติิกรรมการใช้้งานอิินเทอร์์เน็็ตจำำ�แนกตามพื้้� นที่่�
(ภาคเหนืือ)

ภาคเหนือ
ภาพรวม

การใช้อินเทอร์เน็ต

HOURS

MINUTES

10

31

กิจกรรมยอดฮิต
ใช้ Social Media

91.2%

ดูหนัง/
ฟังเพลง

71.6%

ค้นหาข้อมูล
ออนไลน์

66.8%

ปัญหาจากการใช้เน็ต
SUBSCRIBE
Subscribe to our newsletter & stay updated!

Enter your email address

Subscribe now!

ปริมาณโฆษณา
ออนไลน์ที่มารบกวน

78.5%

ความล่าช้าในการเชื่อมต่อ
/ใช้งานอินเทอร์เน็ต

71.8%

การให้บริการ
อินเทอร์เน็ตยังไม่ทั่วถึง

35.3%
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ภาพที่่� 29 เจาะลึึกพฤติิกรรมการใช้้งานอิินเทอร์์เน็็ตจำำ�แนกตามพื้้� นที่่�
(ภาคกลาง)

ภาคกลาง
ภาพรวม

การใช้อินเทอร์เน็ต

HOURS

MINUTES

10

19

กิจกรรมยอดฮิต
ใช้ Social Media

ดูหนัง/
ฟังเพลง

ค้นหาข้อมูล
ออนไลน์

90.9%

69.5%

69.1%

ปัญหาจากการใช้เน็ต
SUBSCRIBE
Subscribe to our newsletter & stay updated!

Enter your email address

Subscribe now!

ปริมาณโฆษณา
ออนไลน์ที่มารบกวน

ความล่าช้าในการเชื่อมต่อ
/ใช้งานอินเทอร์เน็ต

77.9%

69.5%

ไม่ม่ันใจว่าข้อมูลที่ปรากฏ
บนอินเทอร์เน็ตจะเชื่อถือได้

35.4%
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ภาพที่่� 30 เจาะลึึกพฤติิกรรมการใช้้งานอิินเทอร์์เน็็ตจำำ�แนกตามพื้้� นที่่�
(ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ)

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
ภาพรวม

การใช้อินเทอร์เน็ต

HOURS

MINUTES

10

28

กิจกรรมยอดฮิต
ใช้ Social Media

91.1%

ดูหนัง/
ฟังเพลง

ค้นหาข้อมูล
ออนไลน์

72.9%

66.9%

ปัญหาจากการใช้เน็ต
SUBSCRIBE
Subscribe to our newsletter & stay updated!

Enter your email address

Subscribe now!

ปริมาณโฆษณา
ออนไลน์ที่มารบกวน

76.5%

ความล่าช้าในการเชื่อมต่อ
/ใช้งานอินเทอร์เน็ต

71.7%

การให้บริการ
อินเทอร์เน็ตยังไม่ท่ัวถึง

36.8%
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ภาพที่่� 31 เจาะลึึกพฤติิกรรมการใช้้งานอิินเทอร์์เน็็ตจำำ�แนกตามพื้้� นที่่�
(ภาคใต้้)

ภาคใต้
ภาพรวม

การใช้อินเทอร์เน็ต

HOURS

MINUTES

10

17

กิจกรรมยอดฮิต
ใช้ Social Media

91.0%

ค้นหาข้อมูล
ออนไลน์

ดูหนัง/
ฟังเพลง

68.0%

66.8%

ปัญหาจากการใช้เน็ต
SUBSCRIBE
Subscribe to our newsletter & stay updated!

Enter your email address

Subscribe now!

ปริมาณโฆษณา
ออนไลน์ที่มารบกวน

ความล่าช้าในการเชื่อมต่อ
/ใช้งานอินเทอร์เน็ต

77.4%

67.4%

ไม่ม่ันใจว่าข้อมูลที่ปรากฏ
บนอินเทอร์เน็ตจะเชื่อถือได้

32.2%
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จากผลการสำำ�รวจฯ ดัังภาพที่่� 27-31 พบว่่า แต่่ละพื้้�นที่่�มีีพฤติิกรรมการใช้้
อิินเทอร์์เน็็ตดัังนี้้�
•

กรุงเทพมหานคร ใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยรวม 10 ชั่วโมง 19 นาที
กิิจกรรมออนไลน์์ที่่�นิิยมทำำ� ได้้แก่่ ใช้้ Social Media 91.5%, ค้้นหา
ข้้อมููลออนไลน์์ คิิดเป็็น 74.4% และดููหนััง/ฟัังเพลงออนไลน์์ คิิดเป็็น 72.3%
ส่่วนปััญหาการใช้้งานอิินเทอร์์เน็็ตที่่�พบบ่่อย ได้้แก่่ ปริิมาณโฆษณา
ออนไลน์์ที่่�มารบกวน คิิดเป็็น 79.4%, ความล่่าช้้าในการเชื่่�อมต่่อ/
ใช้้งานอิินเทอร์์เน็็ต คิิดเป็็น 66.5% และไม่่มั่่�นใจว่่าข้้อมููลที่่�ปรากฏบน
อิินเทอร์์เน็็ตจะเชื่่�อถืือได้้ คิิดเป็็น 37.3%

•

ภาคเหนือ ใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยรวม 10 ชั่วโมง 31 นาที กิจกรรมออนไลน์
ที่่�นิิยมทำำ� ได้้แก่่ ใช้้ Social Media คิิดเป็็น 91.2% ดููหนััง/ฟัังเพลงออนไลน์์
คิิดเป็็น 71.6% และค้้นหาข้้อมููลออนไลน์์ คิิดเป็็น 66.8% ส่่วนปััญหา
การใช้้งานอิินเทอร์์เน็็ตที่่�พบบ่่อย ได้้แก่่ ปริิมาณโฆษณาออนไลน์์ที่่�มารบกวน
คิิดเป็็น 78.5%, ความล่่าช้้าในการเชื่่อ� มต่่อ/ใช้้งานอิินเทอร์์เน็็ต คิิดเป็็น 71.8%
และการให้้บริิการอิินเทอร์์เน็็ตยัังไม่่ทั่่�วถึึง คิิดเป็็น 35.3%

•

ภาคกลาง ใช้อนิ เทอร์เน็ตเฉลี่ยรวม 10 ชัว่ โมง 19 นาที กิจกรรมออนไลน์ทนี่ ยิ มท�ำ
ได้้แก่่ ใช้้ Social Media คิิดเป็็น 90.9%, ดููหนััง/ฟัังเพลงออนไลน์์
คิิดเป็็น 69.5% และค้้นหาข้้อมููลออนไลน์์ คิิดเป็็น 69.1% ส่่วนปััญหา
การใช้้งานอิินเทอร์์เน็็ตที่่�พบบ่่อย ได้้แก่่ ปริิมาณโฆษณาออนไลน์์ที่่�มารบกวน
คิิดเป็็น 77.9%, ความล่่าช้้าในการเชื่่�อมต่่อ/ใช้้งานอิินเทอร์์เน็็ต
คิิดเป็็น 69.5% และ ไม่่มั่่�นใจว่่าข้้อมููลที่่�ปรากฏบนอิินเทอร์์เน็็ตจะเชื่่�อถืือได้้
คิิดเป็็น 35.4%
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•

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยรวม 10 ชั่วโมง 28 นาที
กิิจกรรมออนไลน์์ที่่�นิิยมทำำ� ได้้แก่่ ใช้้ Social Media คิิดเป็็น 91.1%,
ดููหนััง/ฟัังเพลงออนไลน์์ คิิดเป็็น 72.9% และค้้นหาข้้อมููลออนไลน์์
คิิดเป็็น 66.9% ส่่วนปััญหาการใช้้งานอิินเทอร์์เน็็ตที่่�พบบ่่อย ได้้แก่่
ปริิมาณโฆษณาออนไลน์์ที่่ม� ารบกวน คิิดเป็็น 76.5%, ความล่่าช้้าในการเชื่่อ� มต่่อ/
ใช้้งานอิินเทอร์์เน็็ต คิิดเป็็น 71.7% และการให้้บริิการอิินเทอร์์เน็็ตยัังไม่่
ทั่่�วถึึง คิิดเป็็น 36.8%

•

ภาคใต้ ใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยรวม 10 ชั่วโมง 17 นาที กิจกรรมออนไลน์
ที่่�นิิยมทำำ� ได้้แก่่ ใช้้ Social Media คิิดเป็็น 91.0%, ค้้นหาข้้อมููลออนไลน์์
คิิดเป็็น 68.0% และดููหนััง/ฟัังเพลงออนไลน์์ คิิดเป็็น 66.8% ส่่วนปััญหา
การใช้้งานอิินเทอร์์เน็็ตที่่�พบบ่่อย ได้้แก่่ ปริิมาณโฆษณาออนไลน์์ที่่�มารบกวน
คิิดเป็็น 77.4%, ความล่่าช้้าในการเชื่่อ� มต่่อ/ใช้้งานอิินเทอร์์เน็็ต คิิดเป็็น 67.4%
และการให้้บริิการอิินเทอร์์เน็็ตยัังไม่่ทั่่�วถึึง คิิดเป็็น 32.2%
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ความรู้ความเข้าใจ
เรื่องดิจิทัลไอดี
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ความรู้้�ความเข้้าใจ
เรื่่�องดิิจิิทััลไอดีี
ปััจจุุบัันการทำำ�ธุุรกรรมต่่าง ๆ จำำ�เป็็นต้้องมีีการพิิสููจน์์และยืืนยัันตััวตน
เพื่่�อที่่�จะรู้้�ได้้ว่า่ คนที่่�เราติิดต่่อหรืือทำำ�ธุุรกรรมอยู่่�ด้้วยเป็็นใคร เช่่น การเปิิดบัญ
ั ชีีธนาคาร
เจ้้าหน้้าที่่�ธนาคารจะให้้ลููกค้้าแสดงบััตรประจำำ�ตััวประชาชนเพื่่�อให้้ตรวจสอบว่่าเป็็น
คนเดีียวกัันหรืือไม่่ หรืือแม้้กระทั่่�งในการทำำ�ธุุรกรรมในโลกออนไลน์์ก็็ต้้องมีีการพิิสููจน์์
และยืืนยัันตััวตนด้้วยเหมืือนกััน โดยเฉพาะเมื่่อ� เราไม่่ได้้พบเจอตััวจริิงกััน การพิิสูจน์
ู แ์ ละ
ยืืนยัันตััวตนก็็ยิ่่�งมีีความสำำ�คััญ เพื่่�อที่่�จะแน่่ใจว่่าตนกำำ�ลัังทำำ�ธุุรกรรมออนไลน์์อยู่่�กัับใคร
ซึ่่ง� การพิิสูจน์
ู แ์ ละยืืนยัันตััวตนจะช่่วยลดความเสี่่ย� งของการเกิิด Fraud หรืือการหลอกลวง
ฉ้้อโกงทางออนไลน์์ จึึงเป็็นที่่�มาที่่�ก่่อนเราจะเข้้าใช้้บริิการใด ผู้้�ให้้บริิการ
มัักจะให้้เราทำำ�การพิิสููจน์์และยืืนยัันตััวตนทางดิิจิิทััลก่่อนด้้วยวิิธีีการต่่าง ๆ เช่่น
การลงทะเบีียนและใช้้ Username และ Password สำำ�หรัับการเข้้าใช้้บริิการ
ในครั้้�งถััดไป ตััวอย่่างเช่่น บริิการอีีเมล Social Media หรืือ Internet Banking
หรืือหากบริิการที่่�เราจะใช้้นั้้�นมีีความสำำ�คััญก็็จะมีีการกำำ�หนดความเข้้มข้้นของ
การพิิสููจน์์และยืืนยัันตััวตนทางดิิจิิทััลที่่�เพิ่่�มขึ้้�น เช่่น กรณีีการชำำ�ระเงิินผ่่านบััตรเครดิิต
ผ่่านช่่องทางออนไลน์์ อาจมีีการใช้้ OTP หรืือ One Time Password ร่่วมด้้วย
และในบางครั้้�งเราก็็สามารถใช้้ Username และ Password ของผู้้�ให้้บริิการรายหนึ่่�ง
เพื่่�อพิิสููจน์์และยืืนยัันตััวตนทางดิิจิิทััลก่่อนใช้้งานกัับผู้้�ให้้บริิการอีีกรายหนึ่่�ง
โดยไม่่ต้้องลงทะเบีียนก่่อนก็็ได้้ เช่่น การใช้้ Username และ Password ของบริิการ
Social Media ในการพิิสููจน์์และยืืนยัันตััวตนก่่อนเข้้าใช้้งานบริิการดููหนัังออนไลน์์
ซึ่่�งผู้้�ให้้บริิการหนัังออนไลน์์จะมีีระบบที่่�ตรวจสอบกัับ Social Media ว่่าผ่่านการพิิสูจน์
ู ์
และยืืนยัันตััวตนแล้้วหรืือไม่่ ดัังนั้้�น โดยทั่่�วไปก่่อนการใช้้บริิการออนไลน์์ เราสามารถ
พิิสููจน์์และยืืนยัันตััวตนได้้ 2 รููปแบบ คืือ
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1. พิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลกับผู้ให้บริการ ด้วยกระบวนการของ
ผู้้�ให้้บริิการรายนั้้�นเอง หรืือเรีียกสั้้�น ๆ ในรายงานผลการสำำ�รวจฯ นี้้�ว่่า
“สร้้างบััญชีีใหม่่”
2. พิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลกับผู้ให้บริการ โดยการใช้กระบวนการ
พิิสููจน์์และยืืนยัันตััวตนทางดิิจิิทััลของผู้้�ให้้บริิการรายอื่่�นที่่�เคยมีีการพิิสููจน์์
และยืืนยัันตััวตนของเรามาแล้้ว หรืือเรีียกสั้้น� ๆ ในรายงานผลการสำำ�รวจฯ นี้้�ว่า่
“ใช้้บััญชีีเดิิม”
การสร้้างบััญชีีใหม่่เพื่่�อเข้้าใช้้บริิการอาจเป็็นสิ่่�งที่่�หลายคนเลืือกทำำ� เนื่่�องจากยัังมีี
ข้้อกัังวลเรื่่อ� งความมั่่�นคงปลอดภััยของข้้อมููลส่่วนบุุคคล โดยเราสามารถยืืนยัันตััวตนกัับ
ผู้้�ให้้บริิการโดยตรงว่่าเป็็นเรา แต่่หากใช้้บััญชีีเดิิม เช่่น บััญชีี Social Media ก่่อนเข้้าใช้้
บริิการของผู้้�ให้้บริิการอีีกรายหนึ่่�ง ผู้้�ให้้บริิการจะถาม Social Media นั้้�น ๆ
ว่่าเป็็นเราจริิงหรืือไม่่ ซึ่่�ง Social Media อาจส่่งข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการพิิสููจน์์และ
ยืืนยัันตััวตนมามากกว่่าสิ่่�งที่่�ผู้้�ให้้บริิการต้้องการ โดยอาจมีีข้้อมููลที่่�อ่่อนไหว
(Sensitive Data) และอาจนำำ�ข้้อมููลไปทำำ�อย่่างอื่่�นโดยที่่�ไม่่ได้้ขออนุุญาตเราก็็เป็็นได้้
ในขณะที่่�ผู้้�ที่่เ� ลืือกใช้้บัญั ชีีเดิิมในการยืืนยัันตััวตน อาจเลืือกเพราะ Log in เข้้าใช้้บริิการได้้ง่า่ ย
สะดวก และรวดเร็็วกว่่า เพราะไม่่ต้้องลงทะเบีียนกัับผู้้�ให้้บริิการรายใหม่่อีีก
หรืือไม่่ต้้องพิิสููจน์์ตััวตนเพื่่�อสร้้างบััญชีีเพิ่่�ม
เมื่่�อการพิิสููจน์์และยืืนยัันตััวตนจะมีีความสำำ�คััญและจำำ�เป็็นต่่อการทำำ�ธุุรกรรม
ออนไลน์์ขึ้้�นเรื่่�อย ๆ การสำำ�รวจความเข้้าใจ ความตระหนััก และความพร้้อมของผู้้�ใช้้งาน
อิินเทอร์์เน็็ตในเรื่่�องนี้้� จะช่่วยให้้สามารถวางแผนและแนวทางการดููแลเรื่่�อง Digital ID
ได้้อย่่างเหมาะสมต่่อไป
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กิิจกรรมการพิิ สููจน์์และยืืนยัันตััวตนทางดิิจิิทัล
ั
ภาพที่่� 32 การรู้้�จัักหรืือเคยทำำ�กิิจกรรมพิิ สููจน์์และยืืนยัันตััวตนทางดิิจิิทัล
ั
91.6%

6.1%
2.3%

85.9%

12.2%
1.9%

เข้าใช้บริการภาคเอกชน เช่น เว็บไซต์เรียนออนไลน์,
เว็บไซต์ซื้อขายสินค้าและบริการออนไลน์ โดยการยืนยันด้วยรหัสผ่านที่ท่านตั้งขึ้น

82.1%

15.3%
2.7%

กรอกตัวเลขบัตรเครดิตของท่าน
และเลขหลังบัตรเครดิต (CVV) เพื่ อชําระเงินออนไลน์

77.5%

กรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น เลขบัตรประชาชน และเลขหลังบัตรประชาชน
เพื่ อสมัครใช้บริการ e-Wallet เช่น Line pay, True Money Wallet

76.5%

สมัครใช้บริการออนไลน์ของภาครัฐ
เช่น ยื่นแบบภาษีออนไลน์ และมีการให้ข้อมูลส่วนบุคคล

67.8%

กรอกรหัสที่ใช้ได้ครั้งเดียว (รหัส OTP)
เพื่ อยืนยันการชําระสินค้า/บริการออนไลน์
สมัครใช้บริการออนไลน์ของภาคเอกชน
เช่น แอปพลิเคชันดูหนังออนไลน์ และมีการให้ข้อมูลส่วนบุคคล

รจ
ู้ ก
ั และเคยทาํ

รจ
ู้ ก
ั แตไ่มเ่คยทาํ

18.2%

4.3%

20.3%
3.1%
26.1%

6.1%

ไมร
่ จ
ู้ ก
ั

จากภาพที่่� 32 พบว่่า ผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจฯ ส่่วนใหญ่่รู้้�จัักและเคยทำำ�การพิิสููจน์์
และยืืนยัันตััวตนทางดิิจิิทััลในแต่่ละกิิจกรรมมากที่่�สุุด อย่่างไรก็็ตามกิิจกรรมการสมััคร
ใช้้บริิการออนไลน์์ของภาครััฐที่่�ใช้้การกรอกข้้อมููลส่่วนตััว มีีผู้้�ตอบว่่ารู้้�จัักและเคยทำำ�
น้้อยที่่�สุุดเมื่่�อเทีียบกัับทุุกกิิจกรรม อาจเกิิดจากการที่่�ผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจบางส่่วนเป็็น
Gen Z ซึ่่�งมีีอายุุต่ำำ��กว่่า 19 ปีี อาจยัังไม่่ได้้มีีความจำำ�เป็็นต้้องเข้้าใช้้บริิการของภาครััฐ
ทำำ�ให้้มีีสััดส่่วนการตอบว่่ารู้้�จัักและเคยทำำ�น้้อย, การประชาสััมพัันธ์์ของภาครััฐที่่�ยััง
อาจไม่่มากพอ และบริิการอาจไม่่ได้้ตอบสนองความต้้องการของผู้้�ใช้้บริิการ จึึงอาจจะต้้อง
มีีการปรัับปรุุงเรื่่อ� งการประชาสััมพัันธ์์ และการพััฒนาระบบให้้ตอบสนองความต้้องการ
ของผู้้�ใช้้บริิการให้้มากขึ้้�น
จากผลการสำำ�รวจฯ พบว่่า ส่่วนใหญ่่รู้้�จัักและเคยทำำ�การกรอกรหััสที่่�ใช้้ได้้ครั้้�งเดีียว
(รหััส One Time Password : OTP) เพื่่�อยืืนยัันการชำำ�ระสิินค้้า/บริิการออนไลน์์
คิิดเป็็น 91.6%, รู้้�จัักและเคยสมััครใช้้บริิการออนไลน์์ของภาคเอกชน เช่่น
แอปพลิิเคชัันดููหนัังออนไลน์์ แอปพลิิเคชัันเกมออนไลน์์ด้ว้ ยการสร้้างบััญชีีใหม่่ หรืือใช้้บัญั ชีี
Social Media เช่่น Facebook, Twitter, Google ที่่�มีีอยู่่�ในการ Log in เข้้าใช้้บริิการ
คิิดเป็็น 85.9%, รู้้�จักั และเคยใช้้บริิการออนไลน์์ของภาคเอกชน เช่่น เว็็บไซต์์เรีียนออนไลน์์,
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เว็็บไซต์์ซื้้�อขายสิินค้้าและบริิการออนไลน์์ เป็็นต้้น โดยการยืืนยัันด้้วยรหััสผ่่านที่่�ท่่าน
ตั้้�งขึ้้�น คิิดเป็็น 82.1%, รู้้�จัักและเคยกรอกตััวเลขบััตรเครดิิต และเลขหลัังบััตรเครดิิต
(Card Verification Value Code : CVV) เพื่่�อชำำ�ระเงิินออนไลน์์ คิิดเป็็น 77.5%,
รู้้�จัักและเคยกรอกข้้อมููลส่่วนตััว เช่่น เลขบััตรประชาชน และเลขหลัังบััตรประชาชน
เพื่่�อสมััครใช้้บริิการ e-Wallet1 เช่นน Line  Pay, True Money Wallet คิดดเป็นน 76.5%, แ
และรู้้�จัักและเคยสมััครใช้้บริิการออนไลน์์ของภาครััฐ เช่่น ยื่่�นแบบภาษีีออนไลน์์,
จองคิิวทำำ�หนัังสืือเดิินทางออนไลน์์ โดยการกรอกข้้อมููลส่่วนบุุคคล เช่่น ชื่่�อ-นามสกุุล,
เลขบััตรประชาชน คิิดเป็็น 67.8%

10
เงิินอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-Wallet หรืือ e-Money) คืือ บริิการที่่�ลููกค้้าสามารถเติิมเงิินเข้้ากระเป๋๋าเงิินอิิเล็็กทรอนิิกส์์และสามารถใช้้เงิิน
หรืือมููลค่่าที่่�เก็็บไว้้ในกระเป๋๋าเงิินอิิเล็็กทรอนิิกส์์นั้้�นในการชำำ�ระค่่าสิินค้้าหรืือบริิการของร้้านค้้าที่่�กำำ�หนดไว้้
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ภาพที่่� 33 การรู้้จั
� ักหรืือเคยสมััครเพื่่� อยืืนยัันตััวตนเข้้าใช้้บริิการออนไลน์์
ของภาครััฐ ในแต่่ละ Generation

Baby Boomer
4.0%

ไมรูจัก
รูจักแตไมเคยทำ
รูจักและเคยทำ

Gen X
ไมรูจัก

2.8%

22.8% รูจักแตไมเคยทำ

16.0%

73.2%

รูจักและเคยทำ

Gen Y

81.1%

Gen Z

ไมรูจัก

5.9%

ไมรูจัก

19.8%

รูจักแตไมเคยทำ

26.5%

รูจักแตไมเคยทำ

57.7%

รูจักและเคยทำ

67.6%

รูจักและเคยทำ

22.6%

จากผลการสำำ�รวจฯ ดัังภาพที่่� 33 พบว่่า ในทุุก Generation ส่่วนใหญ่่รู้้�จัักและ
เคยสมััครเพื่่�อยืืนยัันตััวตนใช้้บริิการออนไลน์์ของภาครััฐ โดย Gen X รู้้�จักั และเคยทำำ�มากที่่�สุดุ
คิิดเป็็น 81.1% รองลงมาเป็็น Baby Boomer คิิดเป็็น 73.2% และ Gen Y คิิดเป็็น
67.6% ส่่วน Gen Z นั้้�นรู้้�จัักบริิการออนไลน์์ของภาครััฐแต่่ไม่่เคยใช้้บริิการ คิิดเป็็น
57.7% ทั้้�งนี้้�อาจเป็็นเพราะ Gen Z เป็็นกลุ่่�มคนที่่�มีีอายุุต่ำำ��กว่่า 19 ปีี
ซึ่่�งส่่วนใหญ่่ยัังอยู่่�ในวััยเรีียน จึึงอาจยัังไม่่ได้้มีีความจำำ�เป็็นที่่�ต้้องใช้้บริิการภาครััฐมาก
เท่่ากัับกลุ่่�มคนวััยทำ�ำ งานหรืือวััยสูงู อายุุที่่มี� รี ายได้้ และมีีความรัับผิิดชอบในสัังคมมากขึ้้น�
อีีกทั้้�งต้้องติิดต่่อกัับราชการ เช่่น การยื่่น� แบบภาษีีออนไลน์์, การชำำ�ระค่่าน้ำำ�ค่
� า่ ไฟ ฯลฯ
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ภาพที่่� 34 การรู้้�จัักหรืือเคยสมััครเพื่่� อยืืนยัันตััวตนเข้้าใช้้บริิการออนไลน์์
ของภาคเอกชน ในแต่่ละ Generation

Baby Boomer
8.4%

Gen X
ไมรูจัก

2.8%

รูจักแตไมเคยทำ

32.1% รูจักแตไมเคยทำ

18.1%

รูจักและเคยทำ

รูจักและเคยทำ

ไมรูจัก

59.6%

Gen Y

79.1%

Gen Z

ไมรูจัก

1.0%

ไมรูจัก

1.5%

รูจักแตไมเคยทำ

8.6%

รูจักแตไมเคยทำ

8.4%

รูจักและเคยทำ

90.4%

รูจักและเคยทำ

90.1%

จากผลการสำำ�รวจฯ ดัังภาพที่่� 34 พบว่่า ในทุุก Generation ส่่วนใหญ่่รู้้�จัักและ
เคยสมััครเพื่่�อยืืนยัันตััวตนเข้้าใช้้บริิการออนไลน์์ของภาคเอกชน โดยการสร้้างบััญชีีใหม่่
หรืือใช้้บััญชีี Social Media เช่่น Facebook, Twitter, Google ในการล็็อกอิินเข้้าใช้้
บริิการออนไลน์์ของภาคเอกชน ซึ่่�ง Gen Y รู้้�จัักและเคยทำำ�มากที่่�สุดุ คิิดเป็็น 90.4%
รองลงมาเป็็น Gen Z คิิดเป็็น 90.1%, Gen X คิิดเป็็น 79.1% และ Baby Boomer
คิิดเป็็น 59.6% จะสัังเกตได้้ว่่า Baby Boomer เมื่่�อเทีียบกัับ Generation อื่่�น ๆ แล้้ว
มีีเปอร์์เซ็็นต์์ในเรื่่�องข้้างต้้นน้้อยที่่�สุุด จึึงควรให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับการสร้้างบััญชีีต่่าง ๆ
เพื่่�อใช้้งานในบริิการออนไลน์์ของภาคเอกชน
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ภาพที่่� 35 การรู้้�จัักหรืือเคยสมััครเพื่่� อยืืนยัันตััวตนด้้วยการตั้้�งรหััสผ่่าน
เข้้าใช้้บริิการออนไลน์์ของภาคเอกชน ในแต่่ละ Generation

Baby Boomer
ไมรูจัก

3.2%

31.6% รูจักแตไมเคยทำ

16.4%

6.9%

ไมรูจัก
รูจักแตไมเคยทำ
รูจักและเคยทำ

Gen X

61.5%

รูจักและเคยทำ

Gen Y

Gen Z

ไมรูจัก

1.8%

ไมรูจัก

รูจักแตไมเคยทำ

12.8%

รูจักแตไมเคยทำ

รูจักและเคยทำ

80.4%

85.4%

รูจักและเคยทำ

4.1%
18.9%
77.0%

จากผลการสำำ�รวจฯ ดัังภาพที่่� 35 พบว่่า ในทุุก Generation ส่่วนใหญ่่รู้้�จัักและ
เคยสมััครเพื่่�อยืืนยัันตััวตนด้้วยการตั้้�งรหััสผ่่านเข้้าใช้้บริิการออนไลน์์ของภาคเอกชน
โดย Gen Y รู้้�จักั และเคยทำำ�มากที่่�สุดุ ถึึง 85.4%, Gen X คิิดเป็็น 80.4%, Gen Z คิิดเป็็น
77.0% ส่่วน Baby Boomer คิิดเป็็น 61.5% ซึ่่ง� เป็็นเปอร์์เซ็็นต์์ที่่น้� อ้ ยที่่�สุดุ จึึงควรให้้ความรู้้�
และชี้้แ� นะให้้เห็็นประโยชน์์ในการเข้้าใช้้บริิการภาคเอกชนออนไลน์์ ด้้วยรหััสผ่า่ นที่่�ตั้้ง� ขึ้้น�
รวมไปถึึงการให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับความมั่่�นคงปลอดภััยในการใช้้งาน เป็็นต้้น
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ภาพที่่� 36 การรู้้จั
� ักหรืือเคยสมััครเพื่่� อยืืนยัันตััวตน
ในการสมััครใช้้บริิการ e-Wallet ในแต่่ละ Generation

Baby Boomer
ไมรูจัก

3.9%

41.6% รูจักแตไมเคยทำ

26.2%

11.3%

ไมรูจัก
รูจักแตไมเคยทำ
รูจักและเคยทำ

Gen X

47.1%

รูจักและเคยทำ

Gen Y

Gen Z

ไมรูจัก

2.1%

ไมรูจัก

รูจักแตไมเคยทำ

17.1%

รูจักแตไมเคยทำ

รูจักและเคยทำ

69.9%

80.7%

รูจักและเคยทำ

2.2%
12.7%
85.0%

จากผลการสำำ�รวจฯ ดัังภาพที่่� 36 พบว่่า ในทุุก Generation ส่่วนใหญ่่รู้้�จัักและ
เคยยืืนยัันตััวตนในการสมััครใช้้บริิการ e-Wallet โดย Gen Z รู้้�จักั และเคยทำำ�มากที่่�สุดุ ถึงึ
85.0% Gen Y คิิดเป็็น 80.7%, Gen X คิิดเป็็น 69.9% และ Baby Boomer คิิดเป็็น
47.1% ซึ่่�งเป็็นเปอร์์เซ็็นต์์ที่่�น้้อยที่่�สุุด จึึงควรให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับการกรอกข้้อมููลส่่วนตััว
เพื่่�อสมััครใช้้บริิการ e-Wallet เป็็นต้้น

สำำ�นัักงานพัั ฒนาธุุรกรรมทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์
Electronic Transactions Development Agency

79

ภาพที่่� 37 การรู้้จั
� ักหรืือเคยกรอกเลขบััตรเครดิิตและเลขหลัังบััตรเครดิิต
(CVV) เพื่่� อยืืนยัันตััวตนในการชำำ�ระเงิินออนไลน์์ ในแต่่ละ Generation

Baby Boomer
ไมรูจัก

4.0%

26.8% รูจักแตไมเคยทำ

17.9%

8.8%

ไมรูจัก
รูจักแตไมเคยทำ
รูจักและเคยทำ

Gen X

64.4%

รูจักและเคยทำ

Gen Y

78.1%

Gen Z

ไมรูจัก

3.4%

ไมรูจัก

8.5%

รูจักแตไมเคยทำ

15.2%

รูจักแตไมเคยทำ

33.7%

รูจักและเคยทำ

57.8%

รูจักและเคยทำ

81.3%

จากผลการสำำ�รวจฯ ดัังภาพที่่� 37 พบว่่า ในทุุก Generation ส่่วนใหญ่่รู้้�จััก
และเคยกรอกเลขบััตรเครดิิตและเลขหลัังบััตรเครดิิต (Code Verification
Value : CVV) เพื่่�อยืืนยัันตััวตนในการชำำ�ระเงิินออนไลน์์ โดย Gen Y รู้้�จักั และเคยทำำ�มากที่่�สุดุ ถึึง
81.3%, Gen X คิิดเป็็น 78.1%, Baby Boomer คิิดเป็็น 64.4% และ Gen Z คิิดเป็็น
57.8% ทั้้�งนี้้�อาจเป็็นเพราะ Gen Z เป็็นกลุ่่�มคนที่่�มีีอายุุต่ำำ��กว่่า 19 ปีี
ซึ่่�งส่่วนใหญ่่ยัังอยู่่�ในวััยเรีียน ทำำ�ให้้การทำำ�ธุุรกรรมทางการเงิินด้้วยตััวเองอาจยัังไม่่ได้้
จำำ�เป็็นมากนััก
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ภาพที่่� 38 การรู้้จั
� ักหรืือเคยกรอกรหััสที่่�ใช้้ได้้ครั้้�งเดีียว (รหััส OTP)
เพื่่� อยืืนยัันตััวตนในการชำำ�ระสิินค้้า/บริิการออนไลน์์ ในแต่่ละ Generation

Baby Boomer
7.5%

Gen X
ไมรูจัก

2.8%

รูจักแตไมเคยทำ

11.7% รูจักแตไมเคยทำ

6.3%

รูจักและเคยทำ

รูจักและเคยทำ

ไมรูจัก

80.8%

Gen Y

90.9%

Gen Z

ไมรูจัก

1.8%

ไมรูจัก

4.8%

รูจักแตไมเคยทำ

4.4%

รูจักแตไมเคยทำ

13.2%

รูจักและเคยทำ

94.3%

รูจักและเคยทำ

82.0%

จากผลการสำำ�รวจฯ ดัังภาพที่่� 38 พบว่่า ในทุุก Generation ส่่วนใหญ่่รู้้�จัักและ
เคยกรอกรหััสที่่�ใช้้ได้้ครั้้�งเดีียว (รหััส OTP) เพื่่�อยืืนยัันตััวตนในการชำำ�ระสิินค้้า/
บริิการออนไลน์์ โดย Gen Y รู้้�จักั และเคยทำำ�มากที่่�สุดุ ถึงึ 94.3%, Gen X คิิดเป็็น 90.9%,
Gen Z คิิดเป็็น 82.0%, และ Baby Boomer คิิดเป็็น 80.8% จะสัังเกตได้้ว่า่ เปอร์์เซ็็นต์์ของ
Gen Z และ Baby Boomer ใกล้้เคีียงกัันในประเด็็นดัังกล่่าว จึึงควร
ให้้ความรู้้�และชี้้แ� นะให้้เห็็นประโยชน์์ในการกรอกรหััสที่่ใ� ช้้ได้้ครั้้ง� เดีียว (รหััส OTP) เพื่่�อยืืนยััน
การชำำ�ระสิินค้้า/บริิการออนไลน์์ เป็็นต้้น
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35.4%
36.7%
37.2%

65.6%

64.6%

63.3%
62.8%

เล่นเกมออนไลน์

ดูคลิป/หนังออนไลน์

38.7%
39.6%
40.1%
40.3%
40.9%
49.3%
51.0%
58.8%
66.4%

61.3%

60.4%

59.9%

59.7%

59.1%

50.7%

49.0%
41.2%

33.6%

ชําระค่าสินค้า/บริการออนไลน์

ซื้อขายสินค้าออนไลน์ (e-Commerce)

ชําระค่านํ้า/ค่าไฟออนไลน์

รับ–ส่งสินค้า/พั สดุ/เอกสารออนไลน์

จองบัตรออนไลน์
เช่น บัตรชมภาพยนตร์/คอนเสิรต
์

หา/สมัครงานออนไลน์

เรียนออนไลน์ (e-Learning)

ต่อทะเบียน/ภาษีรถยนต์ออนไลน์

้ ขายสินทรัพย์เพื่ อการลงทุนออนไลน์
ซือ
เช่น หุน
้ , กองทุนรวม

38.7%

61.3%

ใช้ Social Media
เช่น Facebook, YouTube, Line, Pantip

จองโรงแรม/ที่พักออนไลน์

บัญชีเดิม

33.4%
34.4%

66.6%

สั่งอาหารออนไลน์

อ่านข่าว/บทความออนไลน์/
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)

บัญชีใหม่

33.1%

เรียกรถโดยสารออนไลน์

66.9%

ภาพที่่� 39 การเลืือกบััญชีีที่่�ใช้้ในการเข้้าใช้้บริิการออนไลน์์
(บััญชีีใหม่่/บััญชีีเดิิม)

การใช้้บริิการออนไลน์์และการยืืนยัันตััวตนทางดิิจิิทััล
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จากภาพที่่� 39 พบว่่า ผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจฯ ส่่วนใหญ่่ใช้้บัญั ชีีเดิิม เช่่น บััญชีี Social Media,
บััญชีีอีเี มล, บััญชีีธนาคารพาณิิชย์,์ บััญชีีสถาบัันการเงิินที่่�ไม่่ใช่่ธนาคาร ในการเข้้าถึงึ บริิการต่่าง ๆ
ตััวอย่่างเช่่น การเรีียกรถโดยสารออนไลน์์ คิิดเป็็น 66.9%, การสั่่�งอาหารออนไลน์์ คิิดเป็็น
66.6%, การอ่่านข่่าวออนไลน์์/บทความออนไลน์์/หนัังสืืออิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-Book)
คิิดเป็็น 65.6%
ในขณะที่่� ผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจฯ บางส่่วนใช้้บััญชีีใหม่่ในการเข้้าถึึงบริิการต่่าง ๆ
ตััวอย่่างเช่่น การต่่อทะเบีียน/ภาษีีรถยนต์์ออนไลน์์ คิิดเป็็น 66.4%, การซื้้�อขาย
สิินทรััพย์เ์ พื่่�อการลงทุุน คิิดเป็็น 58.8%, การเรีียนออนไลน์์ (e-Learning) คิิดเป็็น 51.0%
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ภาพที่่� 40 เหตุุผลที่่�เลืือกใช้้บััญชีีเดิิมในการเข้้าใช้้บริิการออนไลน์์

เชื่อมั่นในความ
ใช้ง่าย
มั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ขั้นตอนไม่ซับซ้อน

สะดวกรวดเร็ว

มีตัวเลือกอื่น ๆ
นอกเหนือจากการบริการ
ภาคเอกชนออนไลน์

ใช้บริการรถโดยสารออนไลน์
เช่น Grab Taxi , Line Taxi

20.6%

80.1%

79.8%

6.9%

บริการสั่งอาหารออนไลน์

18.0%

81.8%

81.0%

6.9%

อ่านหนังสือทางออนไลน์

19.5%

81.3%

79.0%

6.6%

จากภาพที่่� 40 พบว่่า ผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจฯ ส่่วนใหญ่่ใช้้บััญชีีเดิิมในการเรีียกรถ
โดยสารออนไลน์์ โดยเหตุุผลที่่�ใช้้นั้้น� เพราะใช้้ง่า่ ย และมีีขั้้น� ตอนไม่่ซับั ซ้้อนในการใช้้บัญ
ั ชีี
ดัังกล่่าว คิิดเป็็น 80.1% รองลงมาเป็็นการใช้้บััญชีีเดิิมในการสั่่�งอาหารออนไลน์์
โดยเหตุุผลที่่�ใช้้นั้้�นเพราะใช้้ง่่าย และมีีขั้้�นตอนไม่่ซัับซ้้อนในการใช้้บััญชีีดัังกล่่าว คิิดเป็็น
81.8% และการใช้้บััญชีีเดิิมในการอ่่านหนัังสืือทางออนไลน์์ เป็็นบริิการออนไลน์์
ที่่�มีีความนิิยมในการใช้้บััญชีีเดิิมในการเข้้าใช้้บริิการเป็็นอัันดัับที่่� 3 เหตุุผลที่่�เลืือกใช้้นั้้�น
เพราะใช้้ง่่าย และมีีขั้้�นตอนไม่่ซัับซ้้อนในการใช้้บััญชีีดัังกล่่าวเช่่นกััน คิิดเป็็น 81.3%
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ภาพที่่� 41 เหตุุผลที่่�เลืือกใช้้บััญชีีใหม่่ในการเข้้าใช้้บริิการออนไลน์์

สะดวกรวดเร็ว

มีตัวเลือกอื่น ๆ
นอกเหนือจากการบริการ
ภาคเอกชนออนไลน์

63.5%

68.2%

16.7%

63.7%

44.0%

43.4%

27.3%

45.9%

55.5%

51.1%

27.3%

เชื่อมั่นในความ
ใช้ง่าย
มั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ขั้นตอนไม่ซับซ้อน

ต่อทะเบียน/
ภาษีรถยนต์ออนไลน์

60.9%

ซื้อขายสินทรัพย์ออนไลน์

เรียนออนไลน์

จากภาพที่่� 41 พบว่่า ผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจฯ ส่่วนใหญ่่ใช้้บัญ
ั ชีีใหม่่ในการต่่อทะเบีียน/
ภาษีีรถยนต์์ออนไลน์์ โดยเหตุุผลที่่�ใช้้นั้้น� เพราะสะดวกรวดเร็็วในการใช้้บัญั ชีีดังั กล่่าว คิิดเป็็น
68.2% รองลงมาเป็็นการใช้้บัญ
ั ชีีใหม่่ในการซื้้�อขายสิินทรััพย์เ์ พื่่�อการลงทุุนออนไลน์์
เช่่น หุ้้�น, กองทุุนรวม โดยเหตุุผลที่่�ใช้้นั้้น� เพราะเชื่่อ� มั่่�นในความมั่่�นคงปลอดภััยของข้้อมููล
ในการใช้้บััญชีีดัังกล่่าว คิิดเป็็น 63.7% และการใช้้บััญชีีใหม่่ในการเรีียนออนไลน์์
(e-Learning) เป็็นบริิการออนไลน์์ที่่มี� คี วามนิิยมในการใช้้บัญ
ั ชีีใหม่่ในการเข้้าใช้้บริิการ
เป็็นอัันดัับที่่� 3 เหตุุผลที่่�เลืือกใช้้นั้้น� เพราะใช้้ง่า่ ย และมีีขั้้น� ตอนไม่่ซับั ซ้้อนในการใช้้บัญ
ั ชีี
ดัังกล่่าวคิิดเป็็น 55.5%
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บััญชีีผู้้�ใช้เ้ ดีียวในระบบ Digital ID
ภาพที่่� 42 ความต้้องการในการใช้้บััญชีีเดีียวเพื่่� อเข้้าถึึงทุุกบริิการออนไลน์์
64.4%
64.4%

ต้องการ

23.8%
23.8%

ไม่แน่ใจ
ไม่ต้องการ

11.9%

จากภาพที่่� 42 พบว่่า ผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจฯ ส่่วนใหญ่่ต้้องการใช้้บััญชีีเดีียว
เพื่่�อเข้้าถึึงทุุกบริิการออนไลน์์ของภาครััฐ คิิดเป็็น 64.4% รองลงมาคืือ ไม่่แน่่ใจ
คิิดเป็็น 23.8% และไม่่ต้้องการ คิิดเป็็น 11.9%
ภาพที่่� 43 ความเห็็นต่่อการใช้้บััญชีีเดีียว เพื่่� อเข้้าถึึงทุุกบริิการออนไลน์์
ใช้ได้ทั้งบริการออนไลน์
ของภาครัฐและภาคเอกชน
ใช้ได้เฉพาะบริการออนไลน์
ของภาครัฐเท่านั้น

65.4%
34.6%

จากภาพที่่� 43 พบว่่า ผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจฯ ส่่วนใหญ่่ต้้องการให้้มีีบััญชีีผู้้�ใช้้เดีียวที่่�
สามารถเข้้ า ถึึ ง ได้้ ทั้้� ง บริิ ก ารภาครัั ฐ ออนไลน์์ และบริิ ก ารภาคเอกชน
ออนไลน์์ที่่�สำำ�คััญ คิิดเป็็น 65.4% ส่่วนที่่�เหลืืออีีก 34.6% นั้้�น ต้้องการให้้มีี
บััญชีีผู้้�ใช้้เดีียวในการเข้้าถึึงบริิการภาครััฐออนไลน์์เท่่านั้้�น
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ภาพที่่� 44 ประเด็็นที่่�ผู้้�ใช้้งานอิินเทอร์์เน็็ต ต้้องการให้้ภาครััฐช่่วยสร้้าง
ความเชื่่�อมั่่�นในการใช้้ดิจิ
ิ ิทััลไอดีี
61.4%

ระบบมีความมั่นคงปลอดภัย ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล

18.5%

มีกฎหมายกํากับ ดูแลหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

11.2%

มีหน่วยงานภาครัฐรับรอง
ระบบสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
อื่น ๆ

7.2%
1.7%

จากภาพที่่� 44 พบว่่า ผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจฯ ส่่วนใหญ่่ต้้องการให้้ภาครััฐสร้้างความ
เชื่่�อมั่่�นในการใช้้ระบบดิิจิิทััลไอดีี โดยการทำำ�ให้้ระบบมีีความมั่่�นคงปลอดภััย
ป้้องกัันการรั่่ว� ไหลของข้้อมููล คิิดเป็็น 61.4%, มีีกฎหมายกำำ�กับั ดููแลหน่่วยงานที่่�เกี่่ย� วข้้อง
คิิดเป็็น 18.5%, มีีหน่่วยงานภาครััฐรัับรอง คิิดเป็็น 11.2%, ระบบสามารถให้้บริิการได้้
อย่่างต่่อเนื่่�อง คิิดเป็็น 7.2% และอื่่�น ๆ คิิดเป็็น 1.7%
ภาพที่่� 45 หน่่วยงานที่่�ควรมีีบทบาทหน้้าที่่�หลััก
ในการดููแลบััญชีีผู้้�ใช้้เดีียว
55.2%

National Digital Identity (NDID)

38.3%

ภาครัฐ เช่น กรมการปกครอง
ภาคธนาคาร
อื่น ๆ

4.1%
1.4%

จากภาพที่่� 45 พบว่่า ผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจฯ ส่่วนใหญ่่ต้้องการให้้ National Digital
Identity (NDID) ซึ่่�งเป็็นบริิษััทเอกชนที่่�ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นสะพานเชื่่�อมโยงข้้อมููล
ระหว่่างผู้้�ให้้บริิการ (Relying Party: RP), ผู้้�พิิสูจน์
ู แ์ ละยืืนยัันตััวตน (Identity Provider: IdP)
และผู้้�ให้้ข้อ้ มููลที่่�น่า่ เชื่่อ� ถืือ (Authoritative Source: AS) ถึึง 55.2% รองลงมาคืือ ภาครััฐ
เช่่น กรมการปกครอง ซึ่่�งเป็็นหน่่วยงานที่่�เข้้าถึึง หรืือเป็็นเจ้้าของข้้อมููลอััตลัักษณ์์
บุุคคลดิิจิิทััล คิิดเป็็น 38.3%, ภาคธนาคาร คิิดเป็็น 4.1% และ อื่่�น ๆ คิิดเป็็น 1.4%
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ภาพที่่� 46 เหตุุผลที่่�เลืือกหน่่วยงานเข้้ามาดููแลบััญชีีผู้้�ใช้้เดีียว
ความมั่นคงปลอดภัย
ในการจัดเก็บข้อมูล

67.3%

ประสิทธิภาพ
และการบริหารจัดการระบบ

62.6%

ภาคบริการนี้จะสามารถนําข้อมูล
มาใช้ประโยชน์ในการพั ฒนาประเทศได้

45.2%

ภาคบริการนี้มีคลังข้อมูล
ที่พร้อมสําหรับการให้บริการอยู่แล้ว
อื่น ๆ

41.6%
2.4%

จากภาพที่่� 46 พบว่่า ผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจฯ ส่่วนใหญ่่เลืือกหน่่วยงานที่่�ควรมีีบทบาท
หน้้าที่่�หลัักในการดููแลบััญชีีผู้้�ใช้้เดีียว เพราะเชื่่�อมั่่�นในความมั่่�นคงปลอดภััยในการ
จััดเก็็บข้้อมููลของหน่่วยงานดัังกล่่าวถึึง 67.3% รองลงมาคืือ เชื่่�อมั่่�นในประสิิทธิิภาพ
และการบริิหารจััดการระบบของหน่่วยงานดัังกล่่าว คิิดเป็็น 62.6%, เชื่่�อมั่่�นใน
หน่่วยงานดัังกล่่าวสามารถนำำ�ข้้อมููลมาใช้้ประโยชน์์ในการพััฒนาประเทศไทยได้้
คิิดเป็็น 45.2% และสุุดท้้ายนั้้�น เชื่่�อมั่่�นว่่าหน่่วยงานดัังกล่่าวนั้้�นมีีคลัังข้้อมููลที่่�พร้้อม
สำำ�หรัับการให้้บริิการ คิิดเป็็น 41.6%
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บทสรุุปความรู้้�ความเข้้าใจเรื่่�องดิิจิิทััลไอดีี
จากผลการสำำ�รวจฯ ในเรื่่�อง ความรู้้�ความเข้้าใจในประเด็็นคำำ�ถามพิิเศษประจำำ�ปีี
เรื่่�องดิิจิิทััลไอดีีข้้างต้้น ขอนำำ�เสนอประเด็็นสำำ�คััญ ๆ ที่่�พบว่่าผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ต
บางส่่วนยัังไม่่ทราบว่่าปััจจุบัุ นั นี้้�หน่่วยงานภาครััฐมีีการให้้บริิการออนไลน์์ให้้กับั ประชาชน
ได้้ใช้้แล้้ว ซึ่่�งอาจสะท้้อนให้้เห็็นว่่าภาครััฐยัังไม่่มีีการประชาสััมพัันธ์์การให้้บริิการ
ออนไลน์์ที่่�เพีียงพอ ทำำ�ให้้ไม่่เป็็นที่่�รู้้�จัักในมุุมกว้้างหรืือประชาชนอาจยัังกัังวลว่่า
การติิดต่่อหรืือทำำ�ธุุรกรรมใด ๆ กัับภาครััฐจำำ�เป็็นต้้องมีีความเป็็นทางการ
และต้้องทำำ�ต่่อหน้้าระหว่่างเจ้้าหน้้าที่่�หรืือมีีการยืืนยัันตััวตนที่่�เป็็นกายภาพ เป็็นต้้น
ต่่อมาในประเด็็นเรื่่�องการใช้้บััญชีีในการเข้้าถึึงบริิการออนไลน์์ของภาครััฐและ
ภาคเอกชน พบว่่าผู้้�ใช้้อินิ เทอร์์เน็็ตส่ว่ นใหญ่่จะทำำ�การเปิิดบัญ
ั ชีีผู้้�ใช้้งานใหม่่ในการเข้้าถึงึ
บริิการออนไลน์์ของภาครััฐมากกว่่าที่่�จะใช้้บััญชีีเดิิมที่่�ลงทะเบีียนไว้้แล้้ว
บััญชีีที่่�ผููกกัับบริิการอื่่�น ๆ หรืือบััญชีี Social Media แต่่ในทางกลัับกััน
สำำ�หรัับบริิการออนไลน์์ของภาคเอกชน ประชาชนกลัับเลืือกใช้้บััญชีีเดิิมในการเข้้าถึึง
หรืือรัับบริิการมากกว่่า ทั้้�งนี้้� อาจสะท้้อนให้้เห็็นว่่าการเข้้าถึึงบริิการออนไลน์์ของ
ภาครััฐ อาจจะเป็็นบริิการที่่�มีีความทางการและเกี่่�ยวข้้องกัับข้้อมููลส่่วนบุุคคล
รวมถึึงธุุรกรรมทางการเงิินต่่าง ๆ ทำำ�ให้้ผู้้�ใช้้งานมีีความกัังวลถึึงความถููกต้้องในการใช้้
งานหรืือให้้ข้อ้ มููลกัับบริิการออนไลน์์ของภาครััฐ มากกว่่าบริิการออนไลน์์ของภาคเอกชน
จึึงมัักจะสมััครบััญชีีการใช้้งานใหม่่มากกว่่าการใช้้บััญชีีเดิิมที่่�มีีอยู่่�ก็็เป็็นได้้
ในเรื่่�องของความเชื่่�อมั่่�นต่่อความมั่่�นคงปลอดภััยในการเก็็บข้้อมููลส่่วนบุุคคลของ
หน่่วยงานระหว่่างหน่่วยงานภาครััฐกัับภาคเอกชน พบว่่า ผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ตส่่วนใหญ่่
ให้้ความไว้้วางใจต่่อภาครััฐในการเก็็บข้้อมููลส่่วนบุุคคลมากกว่่าภาคเอกชน และผู้้�ใช้้
อิินเทอร์์เน็็ตก็็ยัังมีีความคาดหวัังต่่อภาครััฐในการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพหรืือยกระดัับ
ความมั่่น� คงปลอดภััยในการจััดเก็็บข้้อมููลส่่วนบุุคคลของประชาชนที่่�เข้้าใช้้บริิการออนไลน์์
ให้้มากขึ้้�น ซึ่่�งในประเด็็นนี้้� ETDA ได้้ให้้ความสำำ�คััญและมีีภารกิิจที่่�จะช่่วยเสริิม
ความน่่าเชื่่�อถืือในการทำำ�ธุุรกรรมทางออนไลน์์ทั้้�งในภาครััฐและเอกชน โดยการพััฒนา
กฎหมายการกำำ�กัับดููแลธุุรกิิจบริิการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการทำำ�ธุุรกรรมทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์
เช่่น Digital ID, Certificate Authority เพื่่�อให้้การยืืนยัันตััวตนบนโลกออนไลน์์
มีีความน่่าเชื่่�อถืือและมีีความมั่่�นคงปลอดภััยมากยิ่่�งขึ้้�น
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ภาคผนวก
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ภาพรวมผู้ตอบแบบสำ�รวจ
พฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
ในประเทศไทย ปี 2562
ในการสำำ�รวจพฤติิกรรมผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ตในประเทศไทย ปีี 2562 นี้้� มีีผู้้�ให้้
ความสนใจเข้้ามาร่่วมตอบแบบสำำ�รวจผ่่านทางเว็็บไซต์์และช่่องทางสื่่�อสัังคมออนไลน์์
จำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 17,242 ราย โดยสามารถนำำ�มาใช้้จริิงและใช้้ในการวิิเคราะห์์ข้้อมููล
จำำ�นวน 10,998 ราย ได้้เป็็นดัังนี้้�
ภาพที่่� 47 การจำำ�แนกตามเพศ

เพศหญิง

59.0%

เพศชาย

38.5%

เพศทางเลือก

2.5%

จากภาพที่่� 47 พบว่่า ผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจฯ ส่่วนใหญ่่เป็็นเพศหญิิงมากที่่�สุดุ ถึงึ 59.0%,
เพศชาย คิิดเป็็น 38.5% และเพศทางเลืือก คิิดเป็็น 2.5%
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ภาพที่่� 48 การจำำ�แนกตามสถานภาพสมรส

โสด

66.2%

สมรส/แตงงาน ทั้งที่
จดทะเบียนและไมจดทะเบียน

27.2%

ใชชีวิตคูอยูดวยกันเฉย ๆ

3.5%

หยาราง/แยกกันอยู/หมาย

3.1%

จากภาพที่่� 48 พบว่่า ผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจฯ ส่่วนใหญ่่เป็็นผู้้�ที่่�มีีสถานภาพโสดสููงถึึง
66.2% ในขณะที่่�ผู้้�ที่่�สมรสแล้้ว คิิดเป็็น 27.2%, ผู้้�ที่่�ใช้้ชีีวิิตคู่่�อยู่่�ด้้วยกัันเฉย ๆ คิิดเป็็น
3.5% และผู้้�ที่่�หย่่าร้้าง/แยกกัันอยู่่�/หม้้าย คิิดเป็็น 3.1%
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ภาพที่่� 49 การจำำ�แนกตาม Generation

Baby Boomer

Gen X

4.1%

Gen Y

26.3%

Gen Z
61.8%

7.8%

จากภาพที่่� 49 พบว่่า ผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจฯ ส่่วนใหญ่่อยู่่�ใน Gen Y (ผู้้�ที่่มี� อี ายุุ 19-38 ปีี)
คิิดเป็็น 61.8% รองลงมาคืือ Gen X (ผู้้�ที่่�มีีอายุุ 39-54 ปีี) คิิดเป็็น 26.3%, Gen Z
(ผู้้�ที่่�มีีอายุุน้้อยกว่่า 19 ปีี) คิิดเป็็น 7.8% และ Baby Boomer (ผู้้�ที่่�มีีอายุุ 55-73 ปีี)
คิิดเป็็น 4.1%
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ภาพที่่� 50 การจํําแนกตามที่่�พัักอาศััย

กรุงเทพฯและปริมณฑล

43.3%

ตางจังหวัด

56.7%

ในเขตเทศบาล

46.1%

นอกเขตเทศบาล

53.9%

จากภาพที่่� 50 พบว่่า ผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจฯ ส่่วนใหญ่่อาศััยอยู่่�ต่่างจัังหวััด คิิดเป็็น
56.7% ในขณะที่่�อาศััยอยู่่�ในกรุุงเทพมหานคร คิิดเป็็น 43.3% โดยจำำ�นวน
ผู้้�ที่่พั� กั อาศััยอยู่่�ในต่่างจัังหวััดนั้้น� ประกอบด้้วย ผู้้�ที่่อ� าศััยนอกเขตเทศบาล คิิดเป็็น 53.9%
และผู้้�ที่่�อาศััยในเขตเทศบาล คิิดเป็็น 46.1%
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ภาพที่่� 51 การจำำ�แนกตามพื้้� นที่่�ที่่�พัักอาศััย (ภาค)

กรุงเทพฯ

43.3%

ภาคกลาง

23.1%

ภาคเหนือ

14.9%

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

11.8%

ภาคใต

6.8%

จากภาพที่่� 51 พบว่่า ผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจฯ ส่่วนใหญ่่พัักอยู่่�ในกรุุงเทพฯ คิิดเป็็น
43.3% รองลงมาคืือ ภาคกลาง (ไม่่รวมกรุุงเทพฯ) คิิดเป็็น 23.1% ภาคเหนืือ คิิดเป็็น
14.9% ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ คิิดเป็็น 11.8% และภาคใต้้ คิิดเป็็น 6.8%
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ภาพที่่� 52 การจำำ�แนกตามระดัับการศึึกษา
สูงกวาปริญญาโท

3.0%

ปริญญาโท

26.2%

ปริญญาตรี

57.4%

ปวช./ปวส./ปวท./อนุปริญญา

4.9%

มัธยมปลาย

5.7%

มัธยมตน

2.5%

ประถมศึกษาหรือต่ำกวา

0.4%

จากภาพที่่� 52 พบว่่า ผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจฯ ส่่วนใหญ่่กว่่าร้้อยละ 80 มีีการศึึกษาอยู่่�
ในระดัับปริิญญาตรีีขึ้้�นไป โดยมีีผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจที่่�มีีการศึึกษาในระดัับปริิญญาตรีี
ปริิญญาโท และสููงกว่่าปริิญญาโท คิิดเป็็น 57.4%, 26.2% และ 3.0% ในขณะที่่�ผู้้�ตอบ
แบบสำำ�รวจเป็็นผู้้�ที่่มี� กี ารศึึกษาต่ำำ�� กว่่าระดัับปริิญญาตรีี ซึ่่ง� ประกอบด้้วยผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจ
ที่่�มีกี ารศึึกษาในระดัับประถมศึึกษาหรืือต่ำำ�� กว่่า, มััธยมต้้น, มััธยมปลาย และระดัับ ปวช./
ปวส./ปวท./อนุุปริิญญา คิิดเป็็น 0.4%, 2.5%, 5.7% และ 4.9%
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ภาพที่่� 53 การจำำ�แนกตามอาชีีพ
ขาราชการ พนักงาน ลูกจางของรัฐ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/องคกรอิสระ

52.1%

พนักงาน/ลูกจางเอกชน

20.5%

นักเรียน/นักศึกษา

15.9%

อาชีพอิสระ

3.6%

เจาของกิจการ/ประกอบธุรกิจสวนตัว

3.4%

วางงาน/ไมมีงานทำ

2.3%

อื่น ๆ

1.4%

พอบาน/แมบาน

0.7%

จากภาพที่่� 53 พบว่่า ผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจฯ ส่่วนใหญ่่ ประกอบอาชีีพข้้าราชการ/
พนัักงาน/ลููกจ้้างของรััฐ/พนัักงานรััฐวิิสาหกิิจ/องค์์กรอิิสระ คิิดเป็็น 52.1% รองลงมา
คืือ พนัักงาน/ลููกจ้้างเอกชน คิิดเป็็น 20.5%, กลุ่่�มนัักเรีียน นัักศึึกษา คิิดเป็็น 15.9%
อาชีีพอิิสระ/ฟรีีแลนซ์์ คิิดเป็็น 3.6%, เจ้้าของกิิจการ/ประกอบธุุรกิิจส่่วนตััว
คิิดเป็็น 3.4%, ว่่างงาน/ไม่่มีงี านทำำ� คิิดเป็็น 2.3%, อาชีีพอื่่น� ๆ คิิดเป็็น 1.4% และพ่่อบ้้าน/
แม่่บ้้าน คิิดเป็็น 0.7%
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ภาพที่่� 54 การจำำ�แนกตามรายได้้เฉลี่่�ยต่่อเดืือน

มากกวา 90,000 บาท

3.1%

70,001 - 90,000 บาท

2.5%

50,001 - 70,000 บาท

6.0%

30,001 - 50,000 บาท

18.4%

15,001 - 30,000 บาท

40.6%

ไมเกิน 15,000 บาท

29.4%

จากภาพที่่� 54 พบว่่า ผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจฯ ส่่วนใหญ่่ มีีรายได้้เฉลี่่ย� ต่่อเดืือน อยู่่�ในช่่วง
15,001 – 30,000 บาท คิิดเป็็น 40.6% รองลงมา คืือ รายได้้เฉลี่่ย� ต่่อเดืือนไม่่เกิิน 15,000
บาท คิิดเป็็น 29.4%, ผู้้�ที่่�มีีรายได้้เฉลี่่�ยต่่อเดืือน อยู่่�ในช่่วง 30,001 – 50,000 บาท
คิิดเป็็น 18.4%, รายได้้เฉลี่่�ยต่่อเดืือน อยู่่�ในช่่วง 50,001 – 70,000 บาท คิิดเป็็น 6.0%,
รายได้้เฉลี่่�ยต่่อเดืือนมากกว่่า 90,000 บาท คิิดเป็็น 3.1% และรายได้้เฉลี่่�ยต่่อเดืือนอยู่่�
ในช่่วง 70,001 – 90,000 บาท คิิดเป็็น 2.5%
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ภาพที่่� 55 การจำำ�แนกตามรายได้้ครััวเรืือนเฉลี่่�ยต่่อเดืือน

มากกวา 150,000 บาท

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%

จากภาพที่่� 55 พบว่่า ผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจฯ ส่่วนใหญ่่มีีรายได้้ครััวเรืือนเฉลี่่�ยต่่อ
เดืือนอยู่่�ในช่่วง 30,001 – 70,000 บาท คิิดเป็็น 38.2% รองลงมา คืือ รายได้้ครััวเรืือน
เฉลี่่�ยต่่อเดืือนไม่่เกิิน 30,000 บาท คิิดเป็็น 22.6%, รายได้้ครััวเรืือนเฉลี่่�ยต่่อเดืือน
อยู่่�ในช่่วง 70,001 – 110,000 บาท คิิดเป็็น 18.1%, รายได้้ครััวเรืือนเฉลี่่�ยต่่อเดืือน
มากกว่่า 150,000 บาท คิิดเป็็น 11.9% และรายได้้ครััวเรืือนเฉลี่่�ยต่่อเดืือนอยู่่�ในช่่วง
110,001 – 150,000 บาท คิิดเป็็น 9.2%
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แบบสํารวจพฤติกรรม
การใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย

ปี 2562
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แบบสำรวจพฤติกรรมกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2562
คำชี้แจง : แบบสำรวจมีทั้งหมด 20 ข้อ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน (รวม 8 ข้อ)
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต (รวม 7 ข้อ) และ
ส่วนที่ 3 ดิจิทัลไอดี* (รวม 5 ข้อ)
หมายเหตุ : หากปัจจุบันท่านพักอาศัยในต่างประเทศ กรุณายุติการตอบแบบสำรวจ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้ นฐำน (รวม 8 ข้อ)

1) เพศ
o ชาย
o หญิง
o เพศทางเลือก
2) สถานภาพสมรส
o โสด
o สมรส/แต่งงาน ทั้งที่จดทะเบียน และไม่จดทะเบียน
o ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันเฉย ๆ
o หย่าร้าง/แยกกันอยู่/หม้าย
3) อายุ (โปรดระบุเฉพาะตัวเลข นับอายุเต็มปี เศษของเดือนให้ปัดทิ้ง)
4.1) ปัจจุบันท่านอาศัยอยู่ที่ใด
o กรุงเทพมหานคร
o ต่างจังหวัด
4.2) ท่านพักอาศัยอยู่ที่จังหวัดใดในปัจจุบัน (โปรดระบุ)
4.3) ท่านอาศัยอยู่ในหรือนอกเขตเทศบาล
o ในเขตเทศบาล
o นอกเขตเทศบาล
5) ท่านมีระดับการศึกษาสูงสุด/กำลังศึกษาอยู่ในระดับใด
o ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า
o มัธยมต้น
o มัธยมปลาย
o ปวช./ปวส./ปวท./อนุปริญญา
o ปริญญาตรี
o ปริญญาโท
o สูงกว่าปริญญาโท
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6) อาชีพหลัก/งานประจำ
o ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/องค์กรอิสระ
o เจ้าของกิจการ/ประกอบธุรกิจส่วนตัว
o พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน
o นักเรียน/นักศึกษา
o พ่อบ้าน/แม่บ้าน
o ว่างงาน/ไม่มีงานทำ
o อาชีพอิสระ/ฟรีแลนซ์
o อื่น ๆ (โปรดระบุ)
7) รายได้ของท่านเฉลี่ยต่อเดือน
o ไม่เกิน 15,000 บาท
o 15,001 - 30,000 บาท
o 30,001 - 50,000 บาท
o 50,001 - 70,000 บาท
o 70,001 - 90,000 บาท
o มากกว่า 90,000 บาท
8) รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน
o ไม่เกิน 30,000 บาท
o 30,001-70,000 บาท
o 70,001-110,000 บาท
o 110,001-150,000 บาท
o มากกว่า 150,000 บาท
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ส่วนที่ 2 พฤติกรรมกำรใช้อินเทอร์เน็ต (รวม 6 ข้อ)

ในส่วนที่ 2 นี้ จะสำรวจเกี่ยวกับ พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของท่านในแง่มุม ต่าง ๆ ทั้งในเรื่อง
ระยะเวลาที ่ ใ ช้ใ นการทำกิจ กรรมผ่ า นอิ น เทอร์เ น็ต , กิ จ กรรมที ่ ท ำผ่า นอิน เทอร์ เ น็ ต , พฤติ ก รรมการใช้
อินเทอร์เน็ตที่เปลี่ยนแปลงไปจากปีที่แล้ว , ปัญหาที่เกิดจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต รวมไปถึง ความเชื่อมั่น/
ความไว้ใจในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานอินเทอร์เน็ต
9) ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันทำงาน/วันเรียนหนังสือ ท่านใช้เวลาทำกิจกรรมใดบ้างผ่าน
อินเทอร์เน็ต โดยเฉลี่ยวันละกี่ชั่วโมง: นาที (จำนวน ชั่วโมง: นาที ที่ท่านระบุในทุกกิจกรรมที่ท่านเลือก
รวมกันต้องไม่เกิน 24 ชั่วโมง)
กิจกรรมที่ทำผ่านอินเทอร์เน็ต (วันทำงาน/วันเรียนหนังสือ)
o A) ใช้ Social Media เช่น Facebook, Twitter, Instagram
o B) ใช้พูดคุย/โทรศัพท์ เช่น Line, Facebook Messenger, WhatsApp,
Face Time
o C) ดูวิดีโอ/ดูภาพยนตร์/ฟังเพลงออนไลน์ เช่น YouTube, Netflix, Spotify
o D) เล่นเกมออนไลน์
o E) อ่านข่าว/บทความ/หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
o F) อื่น ๆ (โปรดระบุ)

จำนวน ชั่วโมง:นาที
ชั่วโมง______:นาที______
ชั่วโมง______:นาที______
ชั่วโมง______:นาที______
ชั่วโมง______:นาที______
ชั่วโมง______:นาที______
ชั่วโมง______:นาที______

10) ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันหยุด ท่านใช้เวลาทำกิจกรรมใดบ้างผ่านอินเทอร์เน็ต โดยเฉลี่ยวันละกี่
ชั่วโมง: นาที (จำนวน ชั่วโมง: นาที ที่ท่านระบุในทุกกิจกรรมที่ท่านเลือกรวมกันต้องไม่เกิน 24 ชั่วโมง)
กิจกรรมที่ทำผ่านอินเทอร์เน็ต (วันหยุด)
o A) ใช้ Social Media เช่น Facebook, Twitter, Instagram
o B) ใช้พูดคุย/โทรศัพท์ เช่น Line, Facebook Messenger, WhatsApp,
Face Time
o C) ดูวิดีโอ/ดูภาพยนตร์/ฟังเพลงออนไลน์ เช่น YouTube, Netflix, Spotify
o D) เล่นเกมออนไลน์
o E) อ่านข่าว/บทความ/หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
o F) อื่น ๆ

จำนวน ชั่วโมง:นาที
ชั่วโมง______:นาที______
ชั่วโมง______:นาที______
ชั่วโมง______:นาที______
ชั่วโมง______:นาที______
ชั่วโมง______:นาที______
ชั่วโมง______:นาที______

11) ท่านใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยต่อวัน เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
o A) เพิ่มขึ้น (จำนวน ชั่วโมง______: นาที_______)
o B) ลดลง (จำนวน ชั่วโมง______: นาที_______)
o ไม่เปลี่ยนแปลง
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12) ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ท่านใช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ที่ใด (เลือกตอบ ได้ไม่เกิน 3 ข้อ)
o บ้าน/ที่พักอาศัย
o ที่ทำงาน
o สถานที่ศึกษา
o ร้านอินเทอร์เน็ต/ร้านเกม
o ที่สาธารณะ เช่น โรงแรม, ร้านอาหาร, ร้านกาแฟ, ห้างสรรพสินค้า
o ระหว่างเดินทาง
o อื่น ๆ (โปรดระบุ)
13) ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ท่านทำกิจกรรมใดบ้างผ่านอินเทอร์เน็ต ช่องทางใดที่ท่านเลือกใช้
และท่านทำกิจกรรมนั้น ๆ ผ่านทางออนไลน์มากกว่า หรือน้อยกว่าออฟไลน์
o ใช้ Social Media เช่น Facebook, Twitter, Instagram
o ใช้แอปพลิเคชันถ่ายทอดสด (Live) เช่น Facebook Live, YouTube Live
o เล่นเกมออนไลน์
o รับ-ส่งอีเมล
o ค้นหาข้อมูลออนไลน์ เช่น ร้านอาหาร, สถานที่ท่องเที่ยว, สินค้า/บริการ, ข้อมูลประกอบการทำงาน/
การเรียน/ธุรกิจ
o เรียนออนไลน์ (e-Learning)
o หางาน/สมัครงานออนไลน์
o ซื้อขายสินทรัพย์เพื่อการลงทุนออนไลน์ เช่น หุ้น กองทุนรวม
o ขายสินค้าและบริการออนไลน์
o ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์/เพลง/ละคร/ภาพยนตร์/เกม/ไอเทมในเกม
o ซื้อสินค้า/บริการออนไลน์
o ติดต่อสื่อสารออนไลน์
o ดูโทรทัศน์/ดูวิดีโอ/ดูหนัง/ฟังวิทยุออนไลน์
o อ่านหนังสือ/ข่าว/บทความออนไลน์
o จอง/ซื้อตั๋ว หรือบัตร เช่น บัตรชมภาพยนตร์ บัตรชมการแสดงคอนเสิร์ต ออนไลน์
o จองโรงแรม/ที่พัก ออนไลน์
o ใช้บริการรถโดยสารออนไลน์ เช่น Grab Taxi, Line Taxi
o รับ–ส่งสินค้า/พัสดุ/เอกสาร ออนไลน์
o ชำระเงิน ค่าสินค้าและบริการ, ค่าบัตรเครดิตออนไลน์
o สั่งอาหารออนไลน์
o ใช้งานบริการภาครัฐผ่านระบบออนไลน์
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13.1) ท่านค้นหาข้อมูลออนไลน์ผ่านช่องทางใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
o โปรแกรมค้นหา เช่น Google ,Bing
o YouTube
o Pantip
o Facebook Fanpage
o Website/Blog
o Instagram
o อื่น ๆ (โปรดระบุ)
13.2) ท่านขายสินค้าและบริการออนไลน์ผ่านช่องทางใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
o Shopee
o Lazada
o Facebook Fanpage
o Instagram
o Twitter
o Line
o อื่น ๆ (โปรดระบุ)
13.3) ท่านซื้อสินค้า/บริการออนไลน์ผ่านช่องทางใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
o Shopee
o Lazada
o Facebook Fanpage
o Instagram
o Twitter
o Line
o อื่น ๆ (โปรดระบุ)
13.4) ท่านติดต่อสื่อสารออนไลน์ผ่านช่องทางใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
o Line
o Facebook Messenger
o Facetime
o WhatsApp
o อื่น ๆ (โปรดระบุ)
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13.5) ท่านดูโทรทัศน์/ดูวิดีโอ/ดูหนังออนไลน์ผ่านช่องทางใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
o YouTube
o Netflix
o VIU
o Line
o JOOX
o Spotify
o Sound Cloud
o Thai Radio
o อื่น ๆ (โปรดระบุ)
13.6) ท่านเคยใช้งานบริการออนไลน์ของภาครัฐใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
o ชำระค่าไฟผ่าน แอปพลิเคชันของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
o ยื่นแบบภาษีออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน ของกรมสรรพากร
o ต่อภาษี/ต่อทะเบียนรถยนต์ออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก
o จองคิวทำหนังสือเดินทางออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ของกรมการกงสุล
o อื่น ๆ (โปรดระบุ)
13.7) ท่านซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ มากกว่าหรือน้อยกว่า ซื้อที่ห้างสรรพสินค้า/ซูเปอร์มาร์เก็ต
o มากกว่า
o น้อยกว่า
13.8) ท่านติดต่อสื่อสารออนไลน์ มากกว่าหรือน้อยกว่า คุยผ่านโทรศัพท์
o มากกว่า
o น้อยกว่า
13.9) ท่านดูโทรทัศน์/ดูวิดีโอ/ดูหนัง/ฟังวิทยุออนไลน์ มากกว่าหรือน้อยกว่า ดูโทรทัศน์/ดูวิดีโอ/ดู
ภาพยนตร์/ฟังวิทยุ แบบดั้งเดิม
o มากกว่า
o น้อยกว่า
13.10) อ่านข่าวหรือบทความออนไลน์/หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) (จำนวน ชั่วโมง: นาที) มากกว่า
หรือน้อยกว่า อ่านหนังสือเป็นเล่ม/ฉบับ
o มากกว่า
o น้อยกว่า
13.11) ท่านจองหรือซื้อตั๋ว/บัตรออนไลน์ มากกว่าหรือน้อยกว่า จองผ่านตัวแทน
o มากกว่า
o น้อยกว่า
13.12) ท่านจองโรงแรม/ที่พักออนไลน์ มากกว่าหรือน้อยกว่า จองผ่านตัวแทน
o มากกว่า
o น้อยกว่า
13.13) ท่านชำระเงินค่าสินค้าและบริการออนไลน์ มากกว่าหรือน้อยกว่า ชำระด้วยเงินสด/โอนเงินผ่าน
เคาน์เตอร์ธนาคาร/จ่ายที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส
o มากกว่า
o น้อยกว่า
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o น้อยกว่า
13.13) ท่านชำระเงินค่าสินค้าและบริการออนไลน์ มากกว่าหรือน้อยกว่า ชำระด้วยเงินสด/โอนเงินผ่าน
เคาน์เตอร์ธนาคาร/จ่ายที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส
o มากกว่า
o น้อยกว่า
13.14) ท่านใช้บริการเรียกรถโดยสารออนไลน์ มากกว่าหรือน้อยกว่า โบกเรียก/เรียกผ่านศูนย์
o มากกว่า
o น้อยกว่า
13.15) ท่านรับ–ส่งสินค้า/พัสดุ/เอกสารผ่านเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน มากกว่าหรือน้อยกว่า ส่งผ่านทาง
ไปรษณีย์/จ้างวินมอเตอร์ไซค์
o มากกว่า
o น้อยกว่า
13.16) ท่านสั่งอาหารออนไลน์ มากกว่าหรือน้อยกว่า สั่งทางโทรศัพท์/จ้างวินมอเตอร์ไซค์
o มากกว่า
o น้อยกว่า
13.17) ท่านใช้งานบริการภาครัฐผ่านระบบออนไลน์ เช่น ต่อทะเบียนรถยนต์ออนไลน์, จ่ายภาษีออนไลน์
มากกว่าหรือน้อยกว่า ผ่านทางออฟไลน์ เช่น ต่อคิวต่อทะเบียนรถยนต์, จ่ายภาษีที่จุดบริการของ
กรมสรรพากรโดยตรง
o มากกว่า
o น้อยกว่า
14) ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา การทำกิจกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตของท่าน ท่านพบปัญหาใดบ้าง
(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
o ความล่าช้าในการเชื่อมต่อ/ใช้งานอินเทอร์เน็ต
o การให้บริการอินเทอร์เน็ตยังไม่ทั่วถึง
o ปริมาณโฆษณาออนไลน์ที่มารบกวน
o ติดไวรัสคอมพิวเตอร์
o เกิดปัญหา แต่ไม่รู้จะไปขอความช่วยเหลือจากใคร
o ถูกหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต
o เสียค่าใช้จ่ายแพง เช่น ค่าบริการ, ค่าอุปกรณ์การใช้งาน
o เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตยากหรือหลุดบ่อย
o ถูกรบกวนด้วยอีเมลขยะ
o ถูกรบกวนด้วยสื่อลามกอนาจาร
o ไม่มั่นใจว่าข้อมูลที่ปรากฎบนอินเทอร์เน็ตจะเชื่อถือได้
o ถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือความเป็นส่วนตัว
o อื่น ๆ (โปรดระบุ)
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15) เพื่อประเมินความเชื่อมั่น/ความไว้ใจในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและความมั่นคงปลอดภัยใน
การใช้งานอินเทอร์เน็ต
ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้อย่างไรบ้าง
ท่านเชื่อมั่นในผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของท่าน
ท่านเชื่อมั่นในแพลตฟอร์มการทำธุรกรรมทางการเงินบน
โทรศัพท์มือถือที่ท่านใช้งานอยู่
ท่านเชื่อมั่นในบริษัทผู้ให้บริการสืบค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตที่ท่านใช้งานอยู่
ท่านเชื่อมั่นในการใช้งานอินเทอร์เน็ต
ท่านเชื่อมั่นในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ท่านใช้งานอยู่
ท่านเชื่อมั่นว่ารัฐบาลไทยดำเนินการออนไลน์อย่างมี
ความรับผิดชอบ
ท่านเชื่อมั่นว่าส่วนใหญ่ รัฐบาลต่างประเทศดำเนินการ
ออนไลน์อย่างมีความรับผิดชอบ

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

ค่อนข้าง
เห็นด้วย







ค่อนข้าง ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย อย่างยิ่ง
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ส่วนที่ 3 ดิจท
ิ ัลไอดี (Digital Identity)* (รวม 5 ข้อ)

ดิจิทัลไอดี หรือตัวตนดิจิทัล (Digital Identity) หมายถึง คุณลักษณะ หรือชุดของคุณลักษณะที่ถูก
รวบรวม และบันทึกในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งสามารถใช้ระบุตัวบุคคลในบริบทที่กำหนด และสามารถใช้ทำธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
16) ท่านรู้จัก หรือเคยทำกิจกรรมใดดังต่อไปนี้หรือไม่ (กรุณาตอบทุกกิจกรรมที่ท่านรู้จัก หรือ เคยทำ)
กิจกรรม
กรอกรหัสที่ใช้ได้ครั้งเดียว (รหัสOTP) เพื่อยืนยันการชำระสินค้า/บริการ
ออนไลน์
กรอกตัวเลขบัตรเครดิตของท่าน และเลขหลังบัตรเครดิต (CVV) เพื่อ
ชำระเงินออนไลน์
กรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น เลขบัตรประชาชน และเลขหลังบัตรประชาชน
เพื่อสมัครใช้บริการ e-Wallet เช่น Line pay ,True Money Wallet
เข้าใช้บริการภาคเอกชน เช่น เว็บไซต์เรียนออนไลน์ ,เว็บไซต์ซื้อขาย
สินค้าและบริการออนไลน์ โดยการยืนยันด้วยรหัสผ่านที่ท่านตั้งขึ้น
สมัครใช้บริการออนไลน์ของภาคเอกชน เช่น แอปพลิเคชันดูหนัง
ออนไลน์ แอปพลิเคชันเกมออนไลน์ ด้วยการสร้างบัญชีใหม่ หรือใช้บัญชี
Social Media เช่น Facebook ,Twitter ,Google ในการ Log in เข้า
ใช้บริการ
สมัครใช้บริการออนไลน์ของภาครัฐ เช่น ยื่นแบบภาษีออนไลน์ ,จองคิว
ทำหนังสือเดินทางออนไลน์ โดยการกรอกข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อนามสกุล ,เลขบัตรประชาชน

รู้จักแต่
รู้จักและ
ไม่เคย
เคยทำ
ทำ

ไม่รู้จัก
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17.1) ปัจจุบัน ท่านใช้บริการออนไลน์ของภาครัฐใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า1ข้อ)
ท่านใช้บริการออนไลน์ของภาครัฐ
ใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า1ข้อ)
o A) ต่อทะเบียน/ภาษีรถยนต์
ออนไลน์
o B) ยื่นแบบภาษีออนไลน์
o C) จองคิวทำหนังสือเดินทาง
ออนไลน์
o D) หา/สมัครงานออนไลน์
o E) ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม
o F) ชำระค่าน้ำ ผ่านเว็บไซต์หรือแอป
พลิเคชันของการประปาส่วนภูมิภาค
o G) ชำระค่าไฟ ผ่านเว็บไซต์หรือแอป
พลิเคชันของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
o H) อื่น ๆ (โปรดระบุ)
o I) ไม่เคยใช้บริการออนไลน์ของ
ภาครัฐ

ท่านลงทะเบียนเพื่อใช้บริการออนไลน์
ของภาครัฐที่ท่านเลือกในแต่ละบริการ
ผ่านบัญชี (Account) ใด
o กรอกข้อมูลสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่เพื่อ
ลงทะเบียนเข้าใช้บริการ (สร้าง
Username /Password)
o บัญชี Social Media เช่น
Facebook, Google, Twitter,
Line
o บัญชีอีเมล
o บัญชีธนาคารพาณิชย์
o บัญชีสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร
เช่น Line pay, True Money
Wallet
o อื่น ๆ (โปรดระบุ)

เหตุใดท่านจึงเลือกบัญชีดังกล่าวใน
การลงทะเบียนเข้าใช้บริการออนไลน์
ของภาครัฐที่ท่านเลือกในแต่ละบริการ
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
o
o
o
o

เชื่อมั่นในความปลอดภัยของข้อมูล
ใช้ง่าย ขั้นตอนไม่ซับซ้อน
สะดวกรวดเร็ว
มีตัวเลือกในการลงทะเบียนเข้าใช้
บริการนี้เพียงตัวเลือกเดียว
o อื่น ๆ (โปรดระบุ)

17.2) เหตุใดท่านจึงมีบางบริการออนไลน์ของภาครัฐ ที่ท่านไม่เข้าไปใช้บริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
o มีทางเลือกในการใช้บริการที่หลากหลาย
o ไม่ทราบว่ามีบริการนี้
o ไม่ทราบวิธีใช้/ประโยชน์ของการใช้
o ใช้บริการของภาคอื่นสะดวกกว่าบริการภาครัฐ
o ไม่เชื่อมั่นในความปลอดภัยของข้อมูล
o อื่น ๆ (โปรดระบุ)
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18.1) ปัจจุบัน ท่านใช้บริการออนไลน์ของภาคเอกชนใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
เหตุใดท่านจึงเลือกบัญชีดังกล่าวใน
ท่านใช้บริการออนไลน์ของภาคเอกชน ท่านลงทะเบียนเพื่อใช้บริการออนไลน์
การลงทะเบียนเข้าใช้บริการออนไลน์
ใดบ้าง
ของภาคเอกชนที่ท่านเลือกในแต่ละ
ของภาครัฐที่ท่านเลือกในแต่ละบริการ
(ตอบได้มากกว่า1ข้อ)
บริการผ่านบัญชี (Account) ใด
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
o A) ต่อทะเบียน/ภาษีรถยนต์
o กรอกข้อมูลสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่เพื่อ o เชื่อมั่นในความปลอดภัยของข้อมูล
ออนไลน์
ลงทะเบียนเข้าใช้บริการ
o ใช้ง่าย ขั้นตอนไม่ซับซ้อนสะดวก
(สร้าง Username/Password)
รวดเร็ว
o B) ชำระค่าน้ำ/ค่าไฟออนไลน์
o บัญชี Social Media เช่น
o มีตัวเลือกในการลงทะเบียนเข้าใช้
o C) ใช้ Social Media เช่น
บริการนี้เพียงตัวเลือกเดียว
Facebook, Google, Twitter,
Facebook, YouTube, Line,
o อื่น ๆ (โปรดระบุ)
Line
Pantip
o บัญชีอีเมล
o D) ซื้อขายสินค้าออนไลน์
o บัญชีธนาคารพาณิชย์
(e-Commerce)
o บัญชีสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร
o E) เล่นเกมออนไลน์
เช่น Line pay, True Money
o F) เรียนออนไลน์ (e-Learning)
Wallet
o G) หา/สมัครงานออนไลน์
o H) ซื้อขายสินทรัพย์เพื่อการลงทุน o อื่น ๆ (โปรดระบุ)
ออนไลน์ เช่น หุ้น, กองทุนรวม
o I) ดูวิดีโอ/หนังออนไลน์
o J) อ่านข่าว/บทความออนไลน์/
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
o K) จองบัตรออนไลน์ เช่น บัตรชม
ภาพยนตร์/คอนเสิร์ต
o L) จองโรงแรม/ที่พักออนไลน์
o M) เรียกรถโดยสารออนไลน์
o N) รับ–ส่งสินค้า/พัสดุ/เอกสาร
ออนไลน์
o O) ชำระค่าสินค้า/บริการออนไลน์
o P) สั่งอาหารออนไลน์
o Q) อื่น ๆ (โปรดระบุ)
o R) ไม่เคยใช้บริการออนไลน์ของ
ภาคเอกชน
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18.2) เหตุใดท่านจึงมีบางบริการออนไลน์ของภาคเอกชน ที่ท่านไม่เข้าไปใช้บริการ (ตอบได้มากกว่า 1ข้อ)
o มีทางเลือกในการใช้บริการที่หลากหลาย
o มีความล่าช้า ขั้นตอนเยอะ
o ไม่ทราบว่ามีบริการนี้
o ไม่ทราบวิธีใช้/ประโยชน์ของการใช้
o ใช้บริการภาคอื่นสะดวกกว่าบริการภาคเอกชน
o ไม่เชื่อมั่นในความปลอดภัยของข้อมูล
o อื่น ๆ (โปรดระบุ)
19.1) ถ้าภาครัฐจะสร้างบัญชีผู้ใช้เดียว (One Account) ที่ประชาชนสามารถใช้ทุกบริการออนไลน์ของ
ภาครัฐได้ ท่านต้องการให้ระบบนี้เกิดขึ้นหรือไม่
o ต้องการ
o ไม่ต้องการ
o ไม่แน่ใจ
19.2) ถ้าท่านต้องการให้ภาครัฐสร้างบัญชีผู้ใช้เดียวที่ประชาชนสามารถใช้ทุกบริการออนไลน์ของภาค
ใดบ้าง
o ใช้ได้เฉพาะบริการออนไลน์ของภาครัฐเท่านั้น
o ใช้ได้ทั้งบริการออนไลน์ของภาครัฐ และภาคเอกชน (ที่สำคัญ)
19.3) ถ้าภาครัฐจะสร้างบัญชีผู้ใช้เดียว และมีทางเลือกในการยืนยันตัวตนที่หลากหลาย ท่านจะเลือก
ยืนยันตัวตนด้วยวิธีใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
o A) กรอกข้อมูลสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่เพื่อลงทะเบียนเข้าใช้บริการ (สร้าง Username/Password)
o B) ใช้บัญชี Social Media ที่ท่านมี เช่น Facebook, Google, Twitter, Line
o C) ใช้บัญชีของธนาคารพาณิชย์
o D) ใช้บัญชีผู้ให้บริการการเงินที่ไม่ไช่สถาบันการเงิน เช่น Line pay, True Money Wallet
o E) อื่น ๆ (โปรดระบุ)
19.4) ท่านคิดว่าใครควรมีบทบาทหน้าที่หลักในการดูแลบัญชีผู้ใช้เดียว
o National Digital Identity (NDID) บริ ษ ั ท เอกชนที ่ ท ำหน้ า ที ่ เ ป็ น ถนนเชื ่ อ มโยงข้ อ มู ล ระหว่ า ง
ผู้ให้บริการ (Relying Party: RP) ผู้พิสูจน์ และยืนยันตัวตน (Identity Provider: IdP) และผู้ให้ข้อมูล
ที่น่าเชื่อถือ (Authoritative Source: AS)
o ภาครัฐ เช่น กรมการปกครอง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เข้าถึง หรือเป็นเจ้าของข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลดิจิทัล
o ภาคธนาคาร
o อื่น ๆ (โปรดระบุ)
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19.5) เหตุใดท่านจึงเลือกให้ภาคบริการในข้อ 19.4) เข้ามาดูแลบัญชีผู้ใช้เดียว (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
o เชื่อมั่นในความปลอดภัยของข้อมูล
o เชื่อมั่นในประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการระบบ
o เชื่อมั่นว่าภาคบริการนี้จะสามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศได้
o เชื่อมั่นว่าภาคบริการนี้มีคลังข้อมูลที่พร้อมสำหรับการให้บริการอยู่แล้ว
o อื่น ๆ (โปรดระบุ)
20) ท่านต้องการให้ภาครัฐสร้างความเชื่อมั่นในระบบดิจิทัลไอดีอย่างไรบ้าง (เลือกข้อที่ท่านเห็นด้วยมาก
ที่สุด)
o มีหน่วยงานภาครัฐรับรอง
o มีกฎหมายกำกับ ดูแลหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
o ระบบมีความปลอดภัย ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล
o ระบบสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
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ตารางสถิติ
ตารางที่ 1
จานวนชั่วโมงการใช้อน
ิ เทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยต่อวัน ในแต่ละ Generation จาแนกตาม
วันเรียน/ทางานและวันหยุด
ภาพรวมการใช้อินเทอร์เน็ต

10 ชั่วโมง 22 นาที

วันทางาน/วันเรียน

9 ชั่วโมง 52 นาที

วันหยุด

11 ชั่วโมง 35 นาที

จานวนชั่วโมงการใช้
อินเทอร์เน็ต/Generation

Baby boomer

Gen X

Gen Y

Gen Z

วันเรียน/ทางาน

9 ชั่วโมง 35 นาที

9 ชั่วโมง 20 นาที

10 ชั่วโมง 7 นาที

10 ชั่วโมง

วันหยุด

11 ชั่วโมง 3 นาที

10 ชั่วโมง 58 นาที

11 ชั่วโมง 50 นาที

12 ชั่วโมง 1 นาที

10 ชั่วโมง

9 ชั่วโมง 49 นาที

10 ชั่วโมง 36 นาที

10 ชั่วโมง 35 นาที

เฉลี่ยต่อวัน1

ตารางที่ 2
กิจกรรมการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต
Details
ใช้ Social Media เช่น Facebook, Twitter, Instagram
ดูหนัง/ฟังวิทยุออนไลน์
ค้นหาข้อมูลออนไลน์ เช่น ร้านอาหาร, สถานที่ท่องเที่ยว, สินค้า/บริการ, ข้อมูลประกอบการทางาน/การเรียน/ธุรกิจ

%
91.2%
71.2%
70.7%

รับ-ส่งอีเมล

62.5%

ชาระเงิน ค่าสินค้าและบริการ ,ค่าบัตรเครดิตออนไลน์

60.6%

อ่านหนังสือ/ข่าว/บทความออนไลน์

57.1%

ซื้อสินค้า/บริการออนไลน์

57.0%

ติดต่อสื่อสารออนไลน์

50.0%

เล่นเกมออนไลน์

34.1%

ใช้แอปพลิเคชันถ่ายทอดสด (Live) เช่น Facebook Live, YouTube Live

29.6%

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์/เพลง/ละคร/ภาพยนตร์/เกม/ไอเทมในเกม

28.4%

สั่งอาหารออนไลน์

26.5%

จอง/ซื้อตั๋ว หรือบัตร เช่น บัตรชมภาพยนตร์ บัตรชมการแสดงคอนเสิร์ต ออนไลน์

26.1%

จองโรงแรม/ที่พัก ออนไลน์

25.9%

เรียนออนไลน์ (e-Learning)

24.4%

ใช้บริการรถโดยสารออนไลน์ เช่น Grab Taxi , Line Taxi

21.4%

ใช้งานบริการภาครัฐผ่านระบบออนไลน์

20.1%

รับ–ส่งสินค้า/พั สดุ/เอกสาร ออนไลน์

18.2%

ขายสินค้าและบริการออนไลน์

15.9%

หางาน/สมัครงานออนไลน์

13.2%

ซื้อขายสินทรัพย์เพื่ อการลงทุนออนไลน์ เช่น หุ้น กองทุนรวม

12.6%

1

จำนวนชั่วโมงรวมเฉลีย่ คิดจาก ค่าเฉลีย่ ถ่วงน้ำหนัก ตามจำนวนวันเรียน/ทำงาน (5วัน) และวันหยุด (2วัน)
จำนวนชัว่ โมงรวมเฉลี่ย = [(จำนวนชั่วโมงวันเรียน/ทำงาน*5) + (จำนวนชั่วโมงวันหยุด*2)] / 7
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ตารางที่ 3
กิจกรรมการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต ในแต่ละ Generation
กิจกรรมออนไลน์

Gen Z

Gen Y

Gen X

Baby boomer

ใช้Social Media

87.1%

93.7%

87.9%

82.5%

ดูหนัง/ฟังเพลงออนไลน์

69.2%

73.6%

67.9%

60.6%

ค้นหาข้อมูลออนไลน์

54.6%

72.3%

72.0%

69.0%

รับ-ส่งอีเมล

31.8%

63.1%

69.9%

64.2%

ชาระเงินออนไลน์

31.6%

62.6%

64.8%

58.8%

อ่านหนังสือ/ข่าว/บทความออนไลน์

50.5%

56.5%

58.8%

67.5%

ซื้อสินค้า/บริการออนไลน์

38.5%

59.0%

59.6%

46.9%

ติดต่อสื่อสารออนไลน์

36.8%

50.5%

52.5%

51.5%

เล่นเกมออนไลน์

47.0%

37.8%

24.0%

18.1%

ใช้แอปพลิเคชันถ่ายทอดสด (Live)

24.7%

29.8%

30.2%

31.9%

ดาวน์โหลด

42.3%

29.6%

22.7%

20.6%

สั่งอาหารออนไลน์

16.1%

30.7%

21.7%

14.2%

จอง/ซื้อตั๋ว บัตรออนไลน์

15.9%

31.0%

19.7%

12.2%

จองโรงแรม/ที่พัก ออนไลน์

7.0%

28.2%

27.2%

18.8%

เรียนออนไลน์

33.9%

25.9%

19.4%

14.6%

ใช้บริการรถโดยสารออนไลน์

13.9%

25.5%

15.9%

9.5%

ใช้งานบริการภาครัฐผ่านระบบออนไลน์

4.2%

20.1%

24.2%

25.7%

รับ–ส่งสินค้า/พั สดุ/เอกสาร ออนไลน์

14.2%

19.7%

16.8%

12.4%

ขายสินค้าและบริการออนไลน์

7.8%

17.5%

15.5%

8.6%

หางาน/สมัครงานออนไลน์

7.5%

17.8%

5.6%

3.1%

ซื้อขายสินทรัพย์เพื่ อการลงทุนออนไลน์

2.5%

12.7%

14.5%

17.5%
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ตารางที่ 4
ความเชื่อมั่นในความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานอินเทอร์เน็ต
ความเชื่อมั่นในการใช้อินเทอร์เน็ตในด้านต่าง ๆ

ร้อยละ

เชื่อมั่นในการใช้งานอินเทอร์เน็ต

78.7%

เชื่อมั่นในแพลตฟอร์มการทาธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือที่ใช้งานอยู่

76.6%

เชื่อมั่นในบริษัทผู้ให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานอยู่

76.6%

เชื่อมั่นในผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของท่าน

76.1%

เชื่อมั่นในบริการออนไลน์ของรัฐบาลต่างประเทศ

72.0%

เชื่อมั่นในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้งานอยู่

71.6%

เชื่อมั่นในบริการออนไลน์ของรัฐบาลไทย

61.8%

ตารางที่ 5
ปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ต
ปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ต

ร้อยละ

ปริมาณโฆษณาออนไลน์ที่มารบกวน

78.5%

ความล่าช้าในการเชื่อมต่อ/ใช้งานอินเทอร์เน็ต

68.7%

ไม่มั่นใจว่าข้อมูลที่ปรากฏบนอินเทอร์เน็ตจะเชื่อถือได้

35.8%

การให้บริการอินเทอร์เน็ตยังไม่ทั่วถึง

30.3%

ถูกรบกวนด้วยอีเมลขยะ

29.9%

เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตยากหรือหลุดบ่อย

23.9%

ถูกรบกวนด้วยสื่อลามกอนาจาร

18.7%

เสียค่าใช้จ่ายแพง เช่น ค่าบริการ ,ค่าอุปกรณ์การใช้งาน

15.7%

ถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือความเป็นส่วนตัว

13.5%

ติดไวรัสคอมพิ วเตอร์

10.4%

เกิดปัญหา แต่ไม่รู้จะไปขอความช่วยเหลือจากใคร

8.4%

ถูกหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต

5.8%
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ตารางที่ 6
การรู้จก
ั หรือเคยทากิจกรรมพิ สูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทล
ั
กิจกรรม
กรอกรหัสที่ใช้ได้ครั้งเดียว (รหัสOTP) เพื่ อยืนยันการชาระสินค้า/
บริการออนไลน์

รู้จักและ
เคยทา

รู้จัก
แต่ไม่เคยทา

ไม่รู้จัก

91.6%

6.1%

2.3%

77.5%

18.2%

4.3%

กรอกข้อมูลส่วนตัว เพื่ อสมัครใช้บริการ e-Wallet

76.5%

20.3%

3.1%

เข้าใช้บริการภาคเอกชนโดยการยืนยันด้วยรหัสผ่านที่ตั้งขึ้น

82.1%

15.3%

2.7%

85.9%

12.2%

1.9%

67.7%

26.1%

6.1%

กรอกตัวเลขบัตรเครดิตของท่าน และเลขหลังบัตรเครดิต (CVV)
เพื่ อชาระเงินออนไลน์

สมัครใช้บริการออนไลน์ของภาคเอกชน ด้วยการสร้างบัญชีใหม่
หรือใช้บัญชี Social Media ในการ Log In เข้าใช้บริการ
สมัครใช้บริการออนไลน์ของภาครัฐโดยการกรอกข้อมูลส่วนบุคคล
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่ หน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์
รายชือ
ในการติดป้ายประกาศ (Banner) ปี 2562
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รายชื่อหน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์ในการติดป้ายประกาศ (Banner) ปี 2562
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

กรมการกงสุล
กรมการขนส่งทางบก
กรมการข้าว
กรมการค้าต่างประเทศ
กรมการค้าภายใน
กรมการจัดหางาน
กรมการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กรมการท่องเที่ยว
กรมการบินพลเรือน
กรมการปกครอง
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมการแพทย์
กรมการศาสนา
กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมโรค
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมคุมประพฤติ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กรมเจ้าท่า
กรมชลประทาน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมทรัพยากรธรณี
กรมทรัพยากรน้ำ
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบท
กรมที่ดิน
กรมธนารักษ์
กรมธุรกิจพลังงาน
กรมบังคับคดี
กรมบัญชีกลาง
กรมประชาสัมพันธ์
กรมประมง
กรมปศุสัตว์
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมป่าไม้
กรมพลศึกษา
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กรมพิธีการทูต
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กรมยุโรป
กรมโยธาธิการและผังเมือง

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

กรมราชทัณฑ์
กรมราชองครักษ์
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมวิชาการเกษตร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมศิลปากร
กรมศุลกากร
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการส่งออก
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กรมสนธิสัญญาและกฏหมาย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมสรรพสามิต
กรมสรรพากร
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
กรมสารนิเทศ
กรมสุขภาพจิต
กรมหม่อนไหม
กรมองค์การระหว่างประเทศ
กรมอนามัย
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
กรมอาเซียน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กรมเอเชียตะวันออก
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
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กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรุงเทพมหานคร
กองทัพบก
กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
กองบัญชาการกองทัพไทย
การกีฬาแห่งประเทศไทย
การเคหะแห่งชาติ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
การประปานครหลวง
การประปาส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
การรถไฟแห่งประเทศไทย
การรถไฟแห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
ทันตแพทยสภา
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารออมสิน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
เนติบัณฑิตยสภา
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ขนส่ง จำกัด
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บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เงินสดทันใจ จำกัด
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด (มหาชน)
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซิโน-ไทย รีซอร์เซล ดีเวลลอปเม้นท์จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด
บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก.)
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)
บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด ( มหาชน)
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
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บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ (สำนักงานใหญ่)
แพทยสภา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยธนบุรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
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มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
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มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ราชบัณฑิตยสถาน
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
โรงงานยาสูบ
โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์
โรงพยาบาลกรุงเทพ
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
โรงพยาบาลกลาง
โรงพยาบาลกุดชุม
โรงพยาบาลเกษตรวิสัย
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
โรงพยาบาลขอนแก่น
โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี
โรงพยาบาลขุขันธ์
โรงพยาบาลเขลางค์นครราม
โรงพยาบาลเขาชัยสน
โรงพยาบาลควนโดน
โรงพยาบาลควนเนียง
โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา
โรงพยาบาลค่ายกาวิละ
โรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช
โรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์
โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช
โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน
โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
โรงพยาบาลค่ายอดิศร
โรงพยาบาลคำม่วง
โรงพยาบาลจะนะ
โรงพยาบาลจะแนะ
โรงพยาบาลเจริญศิลป์
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
โรงพยาบาลชัยบาดาล
โรงพยาบาลเชียงขวัญ
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
โรงพยาบาลตรัง
โรงพยาบาลตะกั่วป่า
โรงพยาบาลตากสิน
โรงพยาบาลตาคลี
โรงพยาบาลตำรวจ
โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
โรงพยาบาลทับคล้อ
โรงพยาบาลทับสะแก
โรงพยาบาลท่าปลา
โรงพยาบาลท่ายาง
โรงพยาบาลเทพารักษ์
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โรงพยาบาลธนบุรี
โรงพยาบาลนครพิงค์
โรงพยาบาลนนทเวช
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
โรงพยาบาลนางรอง
โรงพยาบาลนาด้วง
โรงพยาบาลน่าน
โรงพยาบาลนาน้อย
โรงพยาบาลนาหว้า
โรงพยาบาลน้ำปาด
โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน
โรงพยาบาลเนินมะปราง
โรงพยาบาลบรรพตพิสัย
โรงพยาบาลบ่อเกลือ
โรงพยาบาลบ่อทอง
โรงพยาบาลบ่อพลอย
โรงพยาบาลบันนังสตา
โรงพยาบาลบางคล้า
โรงพยาบาลบางนา 1
โรงพยาบาลบางประกอก 1
โรงพยาบาลบางสะพาน
โรงพยาบาลบ้านค่าย
โรงพยาบาลบ้านโป่ง
โรงพยาบาลบ้านหลวง
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
โรงพยาบาลบึงนาราง
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
โรงพยาบาลปทุมธานี
โรงพยาบาลปราณบุรี
โรงพยาบาลปลวกแดง
โรงพยาบาลปักธงชัย
โรงพยาบาลปากเกร็ด
โรงพยาบาลปากพลี
โรงพยาบาลปางมะผ้า
โรงพยาบาลป่าตอง
โรงพยาบาลปาย
โรงพยาบาลปิยะเวท
โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล
โรงพยาบาลพญาไท
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
โรงพยาบาลพระปกเกล้า
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โรงพยาบาลพระราม 9
โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
โรงพยาบาลโพธาราม
โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี
โรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดช
โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
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โรงพยาบาลมิชชัน่
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
โรงพยาบาลแม่ฟา้ หลวง
โรงพยาบาลแม่เมาะ
โรงพยาบาลแม่ลาน
โรงพยาบาลแม่สาย
โรงพยาบาลยะลา
โรงพยาบาลยันฮี
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลราชเวช
โรงพยาบาลรามัน
โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลโรงเรียนนายเรือ
โรงพยาบาลลำลูกกา
โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
โรงพยาบาลวังจันทร์
โรงพยาบาลวังทอง
โรงพยาบาลวังสะพุง
โรงพยาบาลวัดสิงห์
โรงพยาบาลวิภาราม
โรงพยาบาลวิภาวดี
โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่
โรงพยาบาลศรีนครินทร์
โรงพยาบาลศรีสงคราม
โรงพยาบาลศรีสมเด็จ
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
โรงพยาบาลศรีสังวร
โรงพยาบาลสงขลา
โรงพยาบาลสงฆ์
โรงพยาบาลสทิงพระ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิน่ เกล้า
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยะมหาราชรมณียเขต
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17
โรงพยาบาลสมิติเวช
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
โรงพยาบาลสวนผึ้ง
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลสุรินทร์
โรงพยาบาลเสนา
โรงพยาบาลเสาไห้ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
โรงพยาบาลหนองคาย
โรงพยาบาลหนองฉาง
โรงพยาบาลหนองบุนนาก
โรงพยาบาลหนองมะโมง
โรงพยาบาลหนองสองห้อง
โรงพยาบาลหล่มสัก
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โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
โรงพยาบาลห้วยแถลง
โรงพยาบาลห้วยยอด
โรงพยาบาลหันคา
โรงพยาบาลหัวเฉียว
โรงพยาบาลหัวไทร
โรงพยาบาลหัวหิน
โรงพยาบาลหาดใหญ่
โรงพยาบาลองครักษ์
โรงพยาบาลอานันทมหิดล
โรงพยาบาลอุดรธานี
โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย
โรงพยาบาลเอราวัณ
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมป์สื่อสารสงเคราะห์
โรงเรียนคลองสอง
โรงเรียนคลองสิบสาม (ผิวศรีราษฏร์บำรุง)
โรงเรียนคลองหนึ่ง (แก้วนิมิตร)
โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏ ฯ)
โรงเรียนค่ายบางระจัน
โรงเรียนโคกสำโรง
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
โรงเรียนช่างอากาศอำรุง
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
โรงเรียนเซนต์เทเรซา
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
โรงเรียนทวีธาภิเศก
โรงเรียนทหารอากาศบำรุง
โรงเรียนเทพศิรินทร์
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4
โรงเรียนบางกะปิ
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
โรงเรียนบ้านกล้วย
โรงเรียนบ้านดอนหวาย
โรงเรียนบ้านโป่ง (อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี)
โรงเรียนบ้านม่วง
โรงเรียนบ้านมะค่า
โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
โรงเรียนประชาสามัคคี
โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
โรงเรียนพระพุทธบาท
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
โรงเรียนโพธารามพิทยาคม
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
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โรงเรียนภารตวิทยาลัย
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)
โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
โรงเรียนโยธินบูรณะ
โรงเรียนโยนออฟอาร์ค
โรงเรียนระเบียบศึกษา
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
โรงเรียนราชวินิต
โรงเรียนราชวินิต มัธยม
โรงเรียนราชินี
โรงเรียนราชินีบน
โรงเรียนลําสนุ่น
โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
โรงเรียนวรนาถวิทยา
โรงเรียนวัดโฆสิตาราม
โรงเรียนวัดชนะสงคราม
โรงเรียนวัดธัญญะผล
โรงเรียนวัดนาบุญ
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
โรงเรียนวัดโบสถ์
โรงเรียนวัดประชุมราษฏร์
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
โรงเรียนวัดพืชอุดม
โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์
โรงเรียนวัดลาดเค้า (ประชารัฐวิทยา)
โรงเรียนวัดสระแก้ว
โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
โรงเรียนวัดห้วยขมิ้น
โรงเรียนวัดหัวตะพาน
โรงเรียนวัดอัมพวัน
โรงเรียนวัดอัยยิการาม
โรงเรียนวัดอินทาราม
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
โรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมป์
โรงเรียนสตรีวรนาถ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
โรงเรียนสตรีวิทยา
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
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โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
โรงเรียนสายปัญญา ในพระราชินูปถัมภ์
โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม
โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์)
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
โรงเรียนอมาตยกุล
โรงเรียนอัสสัมชัญ
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด
วชิรพยาบาล
วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
ศาลฎีกา
ศาลปกครอง
ศาลแพ่ง
ศาลยุติธรรม
ศาลอาญา
ศาลอุทธรณ์
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
สถาบันการบินพลเรือน
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
สถาบันธัญญารักษ์
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
สถาบันพระปกเกล้า
สถาบันโรคทรวงอก
สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพืน้ ที่สูง (องค์การมหาชน)
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สภากาชาดไทย
สภาการพยาบาล
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สภาเภสัชกรรม
สภาวิชาชีพบัญชี
สภาวิศวกร
สภาสถาปนิก
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
สำนักงบประมาณ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

สำำ�นัักงานพัั ฒนาธุุรกรรมทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์
Electronic Transactions Development Agency
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สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม
สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง
สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ
สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม
สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน
สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์
สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย
สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม
สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน
สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม
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สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา
สำนักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สำนักงานศาลปกครอง
สำนักงานศาลยุติธรรม
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ
สำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักพระราชวัง
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
องค์การเภสัชกรรม
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
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ทีมงานจัดทํา
โครงการสํารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
ในประเทศไทย ปี 2562
คณะทํางานจาก ETDA
ที่ปรึกษา

วิเคราะห์และจัดทํารายงาน

สนับสนุนการสํารวจ
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