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คนไทยใชอินเทอรเน็ตเฉลี่ยวันละ 
พฤติกรรมการใช Internet

เพิ่มขึ้นจากป 2560 
10 ชั่วโมง 5 นาที 
3 ชั่วโมง  30 นาที

ซื้อของออนไลน
ยังติดอันดับที่ 5

ของกิจกรรมยอดฮิต

ผลสำรวจ ป 2561

Gen Y
อัปโหลดรูปถาย/วิดีโอทันที
และตั้งคาเปนสาธารณะ
บอกรหัสเขาเครื่องใหกับคนสนิท
แชรโลเคชั่นแบบ Real time และตั้งคาเปนสาธารณะ

Baby Boomer
เขาเว็บไซตธนาคาร
โดยไมสังเกตวามี https://

การถูกละเมิดขอมูลสวนบุคคล 
เปนปญหาที่เริ่มมีการพูดถึงมากขึ้นในปนี้

พฤติกรรมที่สุมเสี่ยงมากที่สุด
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Board 
of ETDA
คณะกรรมการบริหาร ETDA

1 จีราวรรณ บุญเพ่ิม 
ประธานกรรมการ

2 อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย 
ปลัดกระทรวงดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
กรรมการโดยต�าแหน่ง

3 สมหมาย ลักขณานุรักษ์ 
ผู้แทนผู้อ�านวยการ 
ส�านักงบประมาณ  
กรรมการโดยต�าแหน่ง

4 ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย 
ผู้แทนผู้อ�านวยการส�านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
กรรมการโดยต�าแหน่ง

5 ชาติศิริ โสภณพนิช 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
(ด้านการเงิน)

6 อยู่ระหว่างการสรรหาทดแทน 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
(ด้านสังคมศาสตร์) 

7 ปริญญ์ พานิชภักดิ์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
(ด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)

8 วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
(ด้านนิติศาสตร์)

9 วิริยะ อุปัติศฤงค์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
(ด้านวิศวกรรมศาสตร์)

10 สิบพร ถาวรฉันท์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
(ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์)

11 สุรางคณา วายุภาพ 
กรรมการและเลขานุการ
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เทคโนโลยีก�ำลังท�ำหน้ำที่ขับเคลื่อนโลกยุคใหม่ โดยมี 
ฟันเฟืองหลักท่ีส�ำคัญ คือ ดิจิทัล เป็นท้ังตัวเร่งกระบวนกำร 
ยกระดบัประเทศตำมนโยบำยไทยแลนด์ 4.0 และเป็นเครือ่งมอื
พลกิโฉมประเทศไทยตำมกระแสของกำรเปลีย่นผ่ำนสูย่คุดจิทิลั 
(Digital Transformation) เพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นจำก 
กับดักทำงเศรษฐกิจดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงเห็นได้ชัดในอนำคต 
อันใกล้นี้ ผ่ำนโครงกำรต่ำง ๆ ของกระทรวงดีอี ได้แก่ โครงกำร
เนต็ประชำรฐั ทีช่่วยยกระดบัโครงสร้ำงพืน้ฐำนโทรคมนำคมของ
ประเทศ โครงกำรจัดตั้งสถำบันไอโอทีเพ่ือพัฒนำอุตสำหกรรม
ดิจิทัลแห่งอนำคต (IoT Institute) หรือกำรด�ำเนินงำนตำม
นโยบำยส่งเสริมกำรพัฒนำโครงกำรเขตส่งเสริมอุตสำหกรรม
และนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand) เป็นต้น

- ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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 กำรท�ำควำมเข้ำใจสถำนกำรณ์และกำรเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี
ดิจิทัลในประเทศไทย รวมถึงกำรก�ำหนดนโยบำยภำครัฐให้เป็นไปในทิศทำง
เดียวกันกับแผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้หน่วยงำน 
ภำครฐัมีควำมยดืหยุน่ในกำรปรบัตัวให้เข้ำกบักำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำว จ�ำเป็น
ที่จะต้องพึ่งพำข้อมูลสถิติที่มีควำมถูกต้อง และแม่นย�ำ 

 ทั้งนี้เพื่อให้กำรก�ำหนดนโยบำยหรือจัดท�ำแผนดังกล่ำวสำมำรถ 
ตอบโจทย์กำรใช้งำนดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว รวมทั้งช่วย 
ผลักดัน ส่งเสริม พัฒนำผลกระทบเชิงบวก และช่วยปิดจุดอ่อนหรือ 
ช่องโหว่จำกผลกระทบเชิงลบได้อย่ำงทันท่วงที 

 ผลกำรส�ำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย จึงถือว่ำ
เป็นข้อมูลชุดหนึ่งที่มีควำมส�ำคัญ และเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อกำรน�ำไปใช้
ในกำรก�ำหนดนโยบำย หรือจัดท�ำแผนพัฒนำกำรใช้ดิจิทัลของคนไทย หรือ
เพื่อติดตำม และเฝ้ำระวังปัญหำที่อำจจะเกิดจำกกำรใช้งำนในทิศทำงที ่
ไม่เหมำะสมด้วยเช่นกัน

- อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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- จีรำวรรณ บุญเพิ่ม 
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร  

ส�ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 ปีนี้ ในส่วนของค�ำถำมพิเศษประจ�ำปี เป็นกำรส�ำรวจ 
ควำมตระหนกัในกำรดแูลข้อมลูส่วนบคุคลของคนไทย เนือ่งจำกปัจจุบนั
นีเ้ป็นยคุของกำรเปลีย่นผ่ำนไปสูส่งัคมเศรษฐกจิดิจิทลั ผลกระทบที่เกิด
จำกกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีทั้งด้ำนบวกและด้ำนลบ หลำยครั้งที่กำร
ติดต่อเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่ำง ๆ จ�ำเป็นที่จะต้องให้ข้อมูล 
ส่วนบุคคลกับผู้ให้บริกำรเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนั้น ๆ เพื่อแลกกับ
กำรใช้งำน ซึง่เจ้ำของข้อมลูจะไม่มทีำงทรำบได้เลยว่ำข้อมลูส่วนบคุคล
ของตนอำจจะถูกน�ำไปแสวงหำประโยชน์หรือเปิดเผยโดยมิชอบหรือ
โดยไม่ได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูล เพื่อประโยชน์ในทำง 
กำรค้ำ หรือเพื่อประโยชน์ในกำรน�ำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในกำร 
กระท�ำควำมผิดต่ำง ๆ เช่น กำรฉ้อโกง กำรหมิ่นประมำท เป็นต้น ซึ่ง
ปัญหำเหล่ำนี้ ย่อมส่งผลกระทบต่อควำมเชื่อมั่นในกำรพัฒนำดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมตำมนโยบำยของรัฐบำล 

 ผลจำกกำรส�ำรวจนี้จึงมีควำมส�ำคัญเป็นอย่ำงยิ่ง เพรำะจะ
ท�ำให้ภำครฐัได้รับรูแ้ละเข้ำใจถงึควำมตระหนกัของผู้ใช้งำนอนิเทอร์เนต็
ทีม่ต่ีอกำรดแูลข้อมลูส่วนบคุคลของตน อนัจะน�ำไปสู่กำรก�ำหนดนโยบำย
และสร้ำงกลไกกำรให้ควำมคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อช่วยดูแล
ประชำชนจำกกำรถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งเพื่อป้องกันหรือ
ลดปริมำณกำรถูกละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิควำม 
เป็นส่วนตัว ซ่ึงมีเพ่ิมมำกขึ้นตำมเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
อย่ำงรวดเร็ว 
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- สุรำงคณำ วำยุภำพ
ผู้อ�ำนวยกำร

ส�ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 เป็นเรื่องน่ำยินดีที่ในปีนี้ กำรซื้อของออนไลน์ หรือกำรท�ำ  
e-Commerce ยังคงติดอันดับ 1 ใน 5 ของกิจกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต
ของคนไทย จำกปีที่แล้วมีผู้ซื้อสินค้ำและบริกำรทำงออนไลน์ ร้อยละ 50.8 
ในปี 2561 นี้ ตัวเลขดังกล่ำวขยับเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 51.3 

 สพธอ.จะยงัคงเดนิหน้ำส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ผูป้ระกอบกำรขยำย
ช่องทำงกำรขำยสินค้ำและบริกำรสู่ออนไลน์เพิ่มมำกขึ้น ด้วยควำมหวังว่ำ
ตัวเลขนี้จะไต่สู่อันดับที่ดีขึ้นในปีหน้าและปีถัดไป
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ค�ำน�ำค ำน ำ 

 ท่ ำมกลำงกระแสกำร เปลี่ ยนผ่ ำน ไปสู่ ยุ คดิ จิ ทั ล  ( Digital 
Transformation) ที่มีกำรพัฒนำเปลี่ยนแปลงแบบก้ำวกระโดดนั้น ย่อม
ส่งผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน 

 กำรส ำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2561 
ฉบับนี้จึงมีควำมน่ำสนใจเป็นอย่ำงมำกที่จะฉำยภำพพฤติกรรมกำรใช้
อินเทอร์เน็ตในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลให้เห็นว่ำคนไทยมีกำรปรับตัวหรือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังกล่ำวไปอย่ำงไรเมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ  

 จำกผลกำรส ำรวจ ท่ำนจะได้เห็นว่ำปีนี้คนไทยใช้เวลำในโลก
ออนไลน์เพิ่มมำกขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัด โดยจ ำนวนกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตใน 
ปีนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 10 ชั่วโมง 5 นำทีต่อวัน นั่นหมำยควำมว่ำ ท่ำนใช้เวลำเกือบ
ครึ่งหนึ่งของวันเข้ำไปอยู่ในโลกออนไลน์กันเลยทีเดียว รำยงำนฉบับนี้จะ
ช่วยขยำยภำพให้ท่ำนได้เห็นเพิ่มเติมว่ำด้วยจ ำนวนชั่วโมงกำรใช้อินเทอร์เน็ต
ที่เพิ่มมำกขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญนี้ ถูกใช้ไปในกำรท ำกิจกรรมใดบ้ำง ใช้กันท่ี
ไหนบ้ำง และเมื่อใช้แล้วประสบปัญหำใดบ้ำง  

 นอกจำกนี้จำกกำรใช้งำนมำกข้ึน ย่อมมีข้อกังวลที่เกิดขึ้นตำมมำว่ำ
ผู้ใช้งำนมีควำมตระหนักในเรื่องควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลมำก
น้อยแค่ไหน เพรำะปัจจุบันนี้มีหลำยเว็บไซต์/แอปพลิเคชันที่มักจะขอข้อมูล
ส่วนบุคคลของผู้ใช้งำน ไม่ว่ำจะเป็นชื่อ นำมสกุล วันเดือนปีเกิด หมำยเลข
โทรศัพท์ อีเมล เพื่อแลกกับกำรเข้ำไปใช้งำนในเว็บไซต์/แอปพลิชันนั้น ๆ 
รำยงำนฉบับนี้จะช่วยสะท้อนให้เห็นภำพดังกล่ำว ผ่ำนผลกำรส ำรวจในมิติ
ต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็นกิจกรรมหรือพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อกำรถูกละเมิดข้อมูล
ส่วนบุคคล เพื่อให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตได้รู้เท่ำทันภัยออนไลน์ เพื่อให้ระมัดระวัง

ไม่ท ำสิ่งเหล่ำนี้โดยรู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ และเพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยในกำรใช้
งำนอินเทอร์เน็ต 

 กำรส ำรวจครั้งนี้ได้รับควำมอนุเครำะห์เป็นอย่ำงดีจำกหน่วยงำน
ภำครัฐและภำคเอกชนในกำรช่วยประชำสัมพันธ์ติดป้ำยประกำศ (Banner) 
เชิญชวนให้มีผู้เข้ำมำตอบแบบส ำรวจจำกเว็บไซต์หลำกหลำยเว็บ รวมทั้ง 
มีกำรประชำสัมพันธ์ให้เจ้ำหน้ำที่ภำยใต้หน่วยงำนในสังกัดได้ร่วมตอบแบบ
ส ำรวจครั้งนี้ด้วย ดังมีรำยชื่อในภำคผนวกท้ำยเล่ม สพธอ. ใคร่ขอขอบคุณ
หน่วยงำนดังกล่ำวไว้ ณ ที่นี้ด้วย และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนฉบับนี้  
จะเป็นประโยชน์กับหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน รวมท้ังผู้ท่ีสนใจ
โดยทั่วไป 

 

 

 

(สุรำงคณำ วำยุภำพ) 
ผู้อ ำนวยกำร 

ส ำนักงำนพฒันำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ธันวำคม 2561 
 

 

  

ค ำน ำ 

 ท่ ำมกลำงกระแสกำร เปลี่ ยนผ่ ำน ไปสู่ ยุ คดิ จิ ทั ล  ( Digital 
Transformation) ที่มีกำรพัฒนำเปลี่ยนแปลงแบบก้ำวกระโดดนั้น ย่อม
ส่งผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน 

 กำรส ำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2561 
ฉบับนี้จึงมีควำมน่ำสนใจเป็นอย่ำงมำกที่จะฉำยภำพพฤติกรรมกำรใช้
อินเทอร์เน็ตในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลให้เห็นว่ำคนไทยมีกำรปรับตัวหรือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังกล่ำวไปอย่ำงไรเมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ  

 จำกผลกำรส ำรวจ ท่ำนจะได้เห็นว่ำปีนี้คนไทยใช้เวลำในโลก
ออนไลน์เพิ่มมำกขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัด โดยจ ำนวนกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตใน 
ปีนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 10 ชั่วโมง 5 นำทีต่อวัน นั่นหมำยควำมว่ำ ท่ำนใช้เวลำเกือบ
ครึ่งหนึ่งของวันเข้ำไปอยู่ในโลกออนไลน์กันเลยทีเดียว รำยงำนฉบับนี้จะ
ช่วยขยำยภำพให้ท่ำนได้เห็นเพิ่มเติมว่ำด้วยจ ำนวนชั่วโมงกำรใช้อินเทอร์เน็ต
ที่เพิ่มมำกข้ึนอย่ำงมีนัยส ำคัญนี้ ถูกใช้ไปในกำรท ำกิจกรรมใดบ้ำง ใช้กันที่
ไหนบ้ำง และเมื่อใช้แล้วประสบปัญหำใดบ้ำง  

 นอกจำกนี้จำกกำรใช้งำนมำกข้ึน ย่อมมีข้อกังวลที่เกิดขึ้นตำมมำว่ำ
ผู้ใช้งำนมีควำมตระหนักในเรื่องควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลมำก
น้อยแค่ไหน เพรำะปัจจุบันนี้มีหลำยเว็บไซต์/แอปพลิเคชันที่มักจะขอข้อมูล
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ไม่ท ำสิ่งเหล่ำนี้โดยรู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ และเพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยในกำรใช้
งำนอินเทอร์เน็ต 

 กำรส ำรวจครั้งนี้ได้รับควำมอนุเครำะห์เป็นอย่ำงดีจำกหน่วยงำน
ภำครัฐและภำคเอกชนในกำรช่วยประชำสัมพันธ์ติดป้ำยประกำศ (Banner) 
เชิญชวนให้มีผู้เข้ำมำตอบแบบส ำรวจจำกเว็บไซต์หลำกหลำยเว็บ รวมทั้ง 
มีกำรประชำสัมพันธ์ให้เจ้ำหน้ำที่ภำยใต้หน่วยงำนในสังกัดได้ร่วมตอบแบบ
ส ำรวจครั้งนี้ด้วย ดังมีรำยชื่อในภำคผนวกท้ำยเล่ม สพธอ. ใคร่ขอขอบคุณ
หน่วยงำนดังกล่ำวไว้ ณ ที่นี้ด้วย และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนฉบับนี้  
จะเป็นประโยชน์กับหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน รวมทั้งผู้ที่สนใจ
โดยทั่วไป 

 

 

 

(สุรำงคณำ วำยุภำพ) 
ผู้อ ำนวยกำร 
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กรกฎำคม 2561 ที่ผ่ำนมำ มีผู้ให้ควำมสนใจเข้ำมำตอบแบบส ำรวจด้วย
ควำมสมัครใจมำกถึง 10,730 คน 
ผลการส ารวจที่ส าคัญ  
ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ  
 จำกจ ำนวนผู้ที่เข้ำมำตอบแบบส ำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 
ในประเทศไทย ปี 2561 ด้วยควำมสมัครใจทั้งหมด 10,730 คน พบว่ำ เป็น
เพศหญิง ร้อยละ 52.0 เพศชำย ร้อยละ 46.0 และเพศทำงเลือก ร้อยละ 
2.0  
 ในปีนี้ยังคงจ ำแนกช่วงอำยุของผู้ตอบแบบส ำรวจออกเป็น 4  
เจนเนอเรชั่น  ได้แก่ Gen Z, Gen Y, Gen X และ Baby Boomer จำก
จ ำนวนผู้ตอบแบบส ำรวจทั้งหมด Gen Y (ร้อยละ 60.6) เข้ำมำตอบแบบ
ส ำรวจมำกกว่ำเจนเนอเรชั่นอ่ืน ๆ รองลงมำ เป็น Gen X (ร้อยละ 32.3), 
Baby Boomer (ร้อยละ 5.8) และ Gen Z (ร้อยละ 1.3) ตำมล ำดับ  
(ดูข้อมูลรำยละเอียดเพิ่มเติมได้จำกภำคผนวกท้ำยเล่ม)  
 เพื่อให้ได้ผลกำรส ำรวจที่สอดคล้องกับโครงสร้ำงของผู้ ใช้
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย กำรประมวลผลข้อมูลจึงมีกำรถ่วงน้ ำหนักตำม
โครงสร้ำงอำยุของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลโครงสร้ำง
จำกกำรส ำรวจกำรมีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในครัวเรือน 
ปี 2560 จัดท ำโดยส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ  
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต  
 จำกผลกำรส ำรวจ พบว่ำ คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตนำนขึ้นเฉลี่ยวันละ 
10 ชั่วโมง 5 นำที เพิ่มขึ้นจำกปีที่แล้ว 3 ชม. 30 นำที โดยในวันท ำงำน/วัน
เรียนหนังสือ ใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยวันละ 9 ชั่วโมง 48 นำที และในวันหยุด 
ใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยวันละ 10 ชั่วโมง 54 นำที สำเหตุที่มีกำรใช้งำน

บทสรุปผู้บริหาร  
  กำรส ำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีวัตถุประสงค์หลักในกำร
ติดตำมเฝ้ำดูพฤติกรรมกำรใช้ อินเทอร์เน็ตของคนไทยอย่ำงต่อเนื่อง 
เป็นประจ ำทุกปี เพื่อให้เห็นถึงลักษณะและแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงของ
พฤติกรรมดังกล่ำว ซึ่งถือว่ำเป็นชิ้นข้อมูลที่มีควำมส ำคัญและจ ำเป็นต่อกำร
น ำไปใช้ในกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์หรือก ำหนดนโยบำยของภำครัฐ รวมทั้ง
เพื่อให้ภำคเอกชนสำมำรถปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจให้สนองตอบควำมต้องกำร
ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็วในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลนี้ 
  นอกจำกนี้กำรส ำรวจในแต่ละปี จะมีกำรผนวกค ำถำมพิเศษ
ประจ ำปี ซึ่งค ำถำมพิเศษดังกล่ำวจะมำจำกกำรติดตำมดูว่ำในปีนั้น ๆ  
มีเหตุกำรณ์หรือมีกระแสควำมสนใจในเร่ืองใด ก็จะน ำเอำเร่ืองดังกล่ำวมำตัง้
เป็นหัวข้อของค ำถำมพิเศษประจ ำปีนั้น ๆ โดยในปีนี้จะเป็นกำรส ำรวจถึง
ควำมตระหนักของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในกำรให้ข้อมูลส่วนบุคคลผ่ำนทำง
ออนไลน์ เนื่องจำกจ ำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นทุกปี กิจกรรมกำรใช้
งำนอินเทอร์เน็ตที่มีหลำกหลำยกิจกรรม บ่อยครั้งที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจ ำเป็น
จะต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อแลกกับกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ เหล่ำนี้  
 ผลจำกกำรส ำรวจเรื่องนี้ จะช่วยสะท้อนให้เห็นว่ำผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
มีควำมระมัดระวังในกำรให้ข้อมูลส่วนบุคคลทำงออนไลน์มำกน้อยเพียงใด 
และหำกกำรส ำรวจในครั้งนี้พบว่ำ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีควำมระมัดระวังหรือ 
มีควำมตระหนักในกำรให้ข้อมูลส่วนบุคคลค่อนข้ำงน้อย หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ จะได้ใช้เป็นแนวทำงในกำรก ำหนดวิธีกำรป้องกันหรือ
เพิ่มมำตรกำรใด ๆ เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตรู้เท่ำทันภัยคุกคำม
จำกโลกออนไลน์ และไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้ไม่ประสงค์ดี 
 กำรส ำรวจครั้งนี้เป็นกำรส ำรวจทำงอินเทอร์เน็ต สพธอ. เริ่มวำง
แบบส ำรวจบนเว็บไซต์ต่ำง ๆ และเครือข่ำยสังคมออนไลน์ ในช่วงเดือน

บทสรุปผู้บริหำร

กรกฎำคม 2561 ที่ผ่ำนมำ มีผู้ให้ควำมสนใจเข้ำมำตอบแบบส ำรวจด้วย
ควำมสมัครใจมำกถึง 10,730 คน 
ผลการส ารวจที่ส าคัญ  
ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ  
 จำกจ ำนวนผู้ที่เข้ำมำตอบแบบส ำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 
ในประเทศไทย ปี 2561 ด้วยควำมสมัครใจทั้งหมด 10,730 คน พบว่ำ เป็น
เพศหญิง ร้อยละ 52.0 เพศชำย ร้อยละ 46.0 และเพศทำงเลือก ร้อยละ 
2.0  
 ในปีนี้ยังคงจ ำแนกช่วงอำยุของผู้ตอบแบบส ำรวจออกเป็น 4  
เจนเนอเรชั่น  ได้แก่ Gen Z, Gen Y, Gen X และ Baby Boomer จำก
จ ำนวนผู้ตอบแบบส ำรวจทั้งหมด Gen Y (ร้อยละ 60.6) เข้ำมำตอบแบบ
ส ำรวจมำกกว่ำเจนเนอเรชั่นอ่ืน ๆ รองลงมำ เป็น Gen X (ร้อยละ 32.3), 
Baby Boomer (ร้อยละ 5.8) และ Gen Z (ร้อยละ 1.3) ตำมล ำดับ  
(ดูข้อมูลรำยละเอียดเพิ่มเติมได้จำกภำคผนวกท้ำยเล่ม)  
 เพื่อให้ได้ผลกำรส ำรวจที่สอดคล้องกับโครงสร้ำงของผู้ ใช้
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย กำรประมวลผลข้อมูลจึงมีกำรถ่วงน้ ำหนักตำม
โครงสร้ำงอำยุของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลโครงสร้ำง
จำกกำรส ำรวจกำรมีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในครัวเรือน 
ปี 2560 จัดท ำโดยส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ  
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต  
 จำกผลกำรส ำรวจ พบว่ำ คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตนำนขึ้นเฉลี่ยวันละ 
10 ชั่วโมง 5 นำที เพิ่มขึ้นจำกปีที่แล้ว 3 ชม. 30 นำที โดยในวันท ำงำน/วัน
เรียนหนังสือ ใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยวันละ 9 ชั่วโมง 48 นำที และในวันหยุด 
ใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยวันละ 10 ชั่วโมง 54 นำที สำเหตุที่มีกำรใช้งำน

กรกฎำคม 2561 ที่ผ่ำนมำ มีผู้ให้ควำมสนใจเข้ำมำตอบแบบส ำรวจด้วย
ควำมสมัครใจมำกถึง 10,730 คน 
ผลการส ารวจที่ส าคัญ  
ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ  
 จำกจ ำนวนผู้ที่เข้ำมำตอบแบบส ำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 
ในประเทศไทย ปี 2561 ด้วยควำมสมัครใจทั้งหมด 10,730 คน พบว่ำ เป็น
เพศหญิง ร้อยละ 52.0 เพศชำย ร้อยละ 46.0 และเพศทำงเลือก ร้อยละ 
2.0  
 ในปีนี้ยังคงจ ำแนกช่วงอำยุของผู้ตอบแบบส ำรวจออกเป็น 4  
เจนเนอเรชั่น  ได้แก่ Gen Z, Gen Y, Gen X และ Baby Boomer จำก
จ ำนวนผู้ตอบแบบส ำรวจทั้งหมด Gen Y (ร้อยละ 60.6) เข้ำมำตอบแบบ
ส ำรวจมำกกว่ำเจนเนอเรชั่นอ่ืน ๆ รองลงมำ เป็น Gen X (ร้อยละ 32.3), 
Baby Boomer (ร้อยละ 5.8) และ Gen Z (ร้อยละ 1.3) ตำมล ำดับ  
(ดูข้อมูลรำยละเอียดเพิ่มเติมได้จำกภำคผนวกท้ำยเล่ม)  
 เพื่อให้ได้ผลกำรส ำรวจที่สอดคล้องกับโครงสร้ำงของผู้ ใช้
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย กำรประมวลผลข้อมูลจึงมีกำรถ่วงน้ ำหนักตำม
โครงสร้ำงอำยุของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลโครงสร้ำง
จำกกำรส ำรวจกำรมีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในครัวเรือน 
ปี 2560 จัดท ำโดยส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ  
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต  
 จำกผลกำรส ำรวจ พบว่ำ คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตนำนขึ้นเฉลี่ยวันละ 
10 ชั่วโมง 5 นำที เพิ่มขึ้นจำกปีที่แล้ว 3 ชม. 30 นำที โดยในวันท ำงำน/วัน
เรียนหนังสือ ใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยวันละ 9 ชั่วโมง 48 นำที และในวันหยุด 
ใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยวันละ 10 ชั่วโมง 54 นำที สำเหตุที่มีกำรใช้งำน
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กรกฎำคม 2561 ที่ผ่ำนมำ มีผู้ให้ควำมสนใจเข้ำมำตอบแบบส ำรวจด้วย
ควำมสมัครใจมำกถึง 10,730 คน 
ผลการส ารวจที่ส าคัญ  
ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ  
 จำกจ ำนวนผู้ที่เข้ำมำตอบแบบส ำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 
ในประเทศไทย ปี 2561 ด้วยควำมสมัครใจทั้งหมด 10,730 คน พบว่ำ เป็น
เพศหญิง ร้อยละ 52.0 เพศชำย ร้อยละ 46.0 และเพศทำงเลือก ร้อยละ 
2.0  
 ในปีนี้ยังคงจ ำแนกช่วงอำยุของผู้ตอบแบบส ำรวจออกเป็น 4  
เจนเนอเรชั่น  ได้แก่ Gen Z, Gen Y, Gen X และ Baby Boomer จำก
จ ำนวนผู้ตอบแบบส ำรวจทั้งหมด Gen Y (ร้อยละ 60.6) เข้ำมำตอบแบบ
ส ำรวจมำกกว่ำเจนเนอเรชั่นอ่ืน ๆ รองลงมำ เป็น Gen X (ร้อยละ 32.3), 
Baby Boomer (ร้อยละ 5.8) และ Gen Z (ร้อยละ 1.3) ตำมล ำดับ  
(ดูข้อมูลรำยละเอียดเพิ่มเติมได้จำกภำคผนวกท้ำยเล่ม)  
 เพื่อให้ได้ผลกำรส ำรวจที่สอดคล้องกับโครงสร้ำงของผู้ ใช้
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย กำรประมวลผลข้อมูลจึงมีกำรถ่วงน้ ำหนักตำม
โครงสร้ำงอำยุของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลโครงสร้ำง
จำกกำรส ำรวจกำรมีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในครัวเรือน 
ปี 2560 จัดท ำโดยส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ  
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต  
 จำกผลกำรส ำรวจ พบว่ำ คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตนำนขึ้นเฉลี่ยวันละ 
10 ชั่วโมง 5 นำที เพิ่มขึ้นจำกปีที่แล้ว 3 ชม. 30 นำที โดยในวันท ำงำน/วัน
เรียนหนังสือ ใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยวันละ 9 ชั่วโมง 48 นำที และในวันหยุด 
ใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยวันละ 10 ชั่วโมง 54 นำที สำเหตุที่มีกำรใช้งำน

บทสรุปผู้บริหาร  
  กำรส ำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีวัตถุประสงค์หลักในกำร
ติดตำมเฝ้ำดูพฤติกรรมกำรใช้ อินเทอร์เน็ตของคนไทยอย่ำงต่อเนื่อง 
เป็นประจ ำทุกปี เพื่อให้เห็นถึงลักษณะและแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงของ
พฤติกรรมดังกล่ำว ซึ่งถือว่ำเป็นชิ้นข้อมูลที่มีควำมส ำคัญและจ ำเป็นต่อกำร
น ำไปใช้ในกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์หรือก ำหนดนโยบำยของภำครัฐ รวมทั้ง
เพื่อให้ภำคเอกชนสำมำรถปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจให้สนองตอบควำมต้องกำร
ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็วในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลนี้ 
  นอกจำกนี้กำรส ำรวจในแต่ละปี จะมีกำรผนวกค ำถำมพิเศษ
ประจ ำปี ซึ่งค ำถำมพิเศษดังกล่ำวจะมำจำกกำรติดตำมดูว่ำในปีนั้น ๆ  
มีเหตุกำรณ์หรือมีกระแสควำมสนใจในเร่ืองใด ก็จะน ำเอำเร่ืองดังกล่ำวมำตัง้
เป็นหัวข้อของค ำถำมพิเศษประจ ำปีนั้น ๆ โดยในปีนี้จะเป็นกำรส ำรวจถึง
ควำมตระหนักของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในกำรให้ข้อมูลส่วนบุคคลผ่ำนทำง
ออนไลน์ เนื่องจำกจ ำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นทุกปี กิจกรรมกำรใช้
งำนอินเทอร์เน็ตท่ีมีหลำกหลำยกิจกรรม บ่อยครั้งที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจ ำเป็น
จะต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อแลกกับกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ เหล่ำนี้  
 ผลจำกกำรส ำรวจเรื่องนี้ จะช่วยสะท้อนให้เห็นว่ำผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
มีควำมระมัดระวังในกำรให้ข้อมูลส่วนบุคคลทำงออนไลน์มำกน้อยเพียงใด 
และหำกกำรส ำรวจในครั้งนี้พบว่ำ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีควำมระมัดระวังหรือ 
มีควำมตระหนักในกำรให้ข้อมูลส่วนบุคคลค่อนข้ำงน้อย หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ จะได้ใช้เป็นแนวทำงในกำรก ำหนดวิธีกำรป้องกันหรือ
เพิ่มมำตรกำรใด ๆ เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตรู้เท่ำทันภัยคุกคำม
จำกโลกออนไลน์ และไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้ไม่ประสงค์ดี 
 กำรส ำรวจครั้งนี้เป็นกำรส ำรวจทำงอินเทอร์เน็ต สพธอ. เริ่มวำง
แบบส ำรวจบนเว็บไซต์ต่ำง ๆ และเครือข่ำยสังคมออนไลน์ ในช่วงเดือน

ผลกำรส�ำรวจที่ส�ำคัญ
ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบส�ำรวจ

พฤติกรรมกำรใช้อินเทอร์เน็ต

กรกฎำคม 2561 ที่ผ่ำนมำ มีผู้ให้ควำมสนใจเข้ำมำตอบแบบส ำรวจด้วย
ควำมสมัครใจมำกถึง 10,730 คน 
ผลการส ารวจที่ส าคัญ  
ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ  
 จำกจ ำนวนผู้ที่เข้ำมำตอบแบบส ำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 
ในประเทศไทย ปี 2561 ด้วยควำมสมัครใจทั้งหมด 10,730 คน พบว่ำ เป็น
เพศหญิง ร้อยละ 52.0 เพศชำย ร้อยละ 46.0 และเพศทำงเลือก ร้อยละ 
2.0  
 ในปีนี้ยังคงจ ำแนกช่วงอำยุของผู้ตอบแบบส ำรวจออกเป็น 4  
เจนเนอเรชั่น  ได้แก่ Gen Z, Gen Y, Gen X และ Baby Boomer จำก
จ ำนวนผู้ตอบแบบส ำรวจทั้งหมด Gen Y (ร้อยละ 60.6) เข้ำมำตอบแบบ
ส ำรวจมำกกว่ำเจนเนอเรชั่นอ่ืน ๆ รองลงมำ เป็น Gen X (ร้อยละ 32.3), 
Baby Boomer (ร้อยละ 5.8) และ Gen Z (ร้อยละ 1.3) ตำมล ำดับ  
(ดูข้อมูลรำยละเอียดเพิ่มเติมได้จำกภำคผนวกท้ำยเล่ม)  
 เพื่อให้ได้ผลกำรส ำรวจที่สอดคล้องกับโครงสร้ำงของผู้ ใช้
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย กำรประมวลผลข้อมูลจึงมีกำรถ่วงน้ ำหนักตำม
โครงสร้ำงอำยุของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลโครงสร้ำง
จำกกำรส ำรวจกำรมีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในครัวเรือน 
ปี 2560 จัดท ำโดยส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ  
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต  
 จำกผลกำรส ำรวจ พบว่ำ คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตนำนขึ้นเฉลี่ยวันละ 
10 ชั่วโมง 5 นำที เพิ่มขึ้นจำกปีที่แล้ว 3 ชม. 30 นำที โดยในวันท ำงำน/วัน
เรียนหนังสือ ใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยวันละ 9 ชั่วโมง 48 นำที และในวันหยุด 
ใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยวันละ 10 ชั่วโมง 54 นำที สำเหตุที่มีกำรใช้งำน

กรกฎำคม 2561 ที่ผ่ำนมำ มีผู้ให้ควำมสนใจเข้ำมำตอบแบบส ำรวจด้วย
ควำมสมัครใจมำกถึง 10,730 คน 
ผลการส ารวจที่ส าคัญ  
ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ  
 จำกจ ำนวนผู้ที่เข้ำมำตอบแบบส ำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 
ในประเทศไทย ปี 2561 ด้วยควำมสมัครใจทั้งหมด 10,730 คน พบว่ำ เป็น
เพศหญิง ร้อยละ 52.0 เพศชำย ร้อยละ 46.0 และเพศทำงเลือก ร้อยละ 
2.0  
 ในปีนี้ยังคงจ ำแนกช่วงอำยุของผู้ตอบแบบส ำรวจออกเป็น 4  
เจนเนอเรชั่น  ได้แก่ Gen Z, Gen Y, Gen X และ Baby Boomer จำก
จ ำนวนผู้ตอบแบบส ำรวจทั้งหมด Gen Y (ร้อยละ 60.6) เข้ำมำตอบแบบ
ส ำรวจมำกกว่ำเจนเนอเรชั่นอ่ืน ๆ รองลงมำ เป็น Gen X (ร้อยละ 32.3), 
Baby Boomer (ร้อยละ 5.8) และ Gen Z (ร้อยละ 1.3) ตำมล ำดับ  
(ดูข้อมูลรำยละเอียดเพิ่มเติมได้จำกภำคผนวกท้ำยเล่ม)  
 เพื่อให้ได้ผลกำรส ำรวจที่สอดคล้องกับโครงสร้ำงของผู้ ใช้
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย กำรประมวลผลข้อมูลจึงมีกำรถ่วงน้ ำหนักตำม
โครงสร้ำงอำยุของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลโครงสร้ำง
จำกกำรส ำรวจกำรมีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในครัวเรือน 
ปี 2560 จัดท ำโดยส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ  
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต  
 จำกผลกำรส ำรวจ พบว่ำ คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตนำนขึ้นเฉลี่ยวันละ 
10 ชั่วโมง 5 นำที เพิ่มขึ้นจำกปีที่แล้ว 3 ชม. 30 นำที โดยในวันท ำงำน/วัน
เรียนหนังสือ ใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยวันละ 9 ชั่วโมง 48 นำที และในวันหยุด 
ใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยวันละ 10 ชั่วโมง 54 นำที สำเหตุที่มีกำรใช้งำน
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อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นมำก ส่วนหนึ่งน่ำจะเป็นผลมำจำกนโยบำยของภำครัฐที่
ส่งเสริมด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้ประเทศไทย 
มีอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ นอกจำกนี้กำร
พัฒนำเทคโนโลยีกำรสื่อสำรที่ทันสมัย รวดเร็ว สำมำรถตอบสนองกำรใช้
งำนของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ในทุกควำมต้องกำร ทุกเวลำและทุกสถำนที่ 
รวมถึงกำรที่อุปกรณ์เคลื่อนที่ทั้งหลำยไม่ว่ำจะเป็นสมำร์ตโฟน แท็บเล็ต
คอมพิวเตอร์มีรำคำถูกลงมำก ทุกเพศทุกวัยสำมำรถจับจองเป็นเจ้ำของได้
โดยง่ำย รวมทั้งแพคเกจอินเทอร์เน็ตก็มีหลำกหลำยรูปแบบที่ตอบสนอง
ควำมต้องกำรของผู้บริโภคได้เลือกสรรในรำคำที่ยอมรับได้ 
 คนไทยใช้เวลำในกำรเล่นสื่อสังคมออนไลน์สูงถึงวันละ 3 ชั่วโมง
ครึ่ง (1 ใน 3 ของจ ำนวนชั่วโมงกำรใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยต่อวัน) ซึ่งข้อมูล
นี้ไม่น่ำแปลกใจ เพรำะกรุงเทพมหำนครเป็นเมืองหลวงท่ีใช้ Facebook 
มำกเป็นอันดับ 1 ของโลก 
 ในขณะที่ Line ซึ่งไทยเป็น 1 ใน 4 ประเทศหลักของผู้ใช้มำกที่สุด
ในโลก (อีก 3 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น ไต้หวัน และอินโดนีเซีย) จำกผลกำร
ส ำรวจ พบว่ำ คนไทยจะใช้เวลำ chat หรือโทรศัพท์ผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ต 
โดยเฉลี่ยวันละ 2 ชั่วโมง 
 จำกผลกำรส ำรวจ เห็นได้ชัด เจนว่ำ  ตอนนี้คนไทยนิยมใช้
อินเทอร์เน็ตนอกสถำนที่มำกกว่ำปีที่ผ่ำนมำ ซึ่งสะท้อนผ่ำนจ ำนวนชั่วโมง
กำรใช้อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มมำกขึ้น ดังจะเห็นได้จำกกำรใช้เน็ตในระหว่ำง
เดินทำง ปี 2560 มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 24.1 ปีนี้มีคนใช้เพิ่มมำกขึ้น
เป็นร้อยละ 33.5 ในขณะที่ปี 2560 มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในที่สำธำรณะเพียง
ร้อยละ 18.8 ปีนี้ มีคนใช้เพิ่มมำกขึ้นเป็นร้อยละ 21.0 
 กิจกรรมกำรใช้งำนผ่ำนอินเทอร์เน็ตยอดนิยม 5 อันดับแรก ได้แก่ 
กำรใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter, Instagram (ร้อยละ 

93.6) กำรรับ-ส่งอีเมล (ร้อยละ 74.2) กำรค้นหำข้อมูล (ร้อยละ 70.8) กำร
ดูโทรทัศน์ ดูคลิปวิดีโอ ฟังเพลงทำงออนไลน์ (ร้อยละ 60.7) และกำรซื้อ
สินค้ำ/บริกำรทำงออนไลน์ (ร้อยละ 51.3) ตำมล ำดับ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ำยินดี
ว่ำกำรซื้อสินค้ำ/บริกำรทำงออนไลน์ยังคงติดอันดับ 1 ใน 5 ของกิจกรรม
กำรใช้งำนผ่ำนอินเทอร์เน็ตยอดนิยมเป็นปีที่ 2 แล้ว ด้วยสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้น 
โดยในปี 2560 มีผู้ตอบว่ำซ้ือสินค้ำ/บริกำรทำงออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 
50.8 และในปี 2561 มีผู้ตอบข้อนี้เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 51.3 
  YouTube, Line และ Facebook ยังคงเป็นสื่อสังคมออนไลน์ 
ยอดนิยมที่ครองใจคนไทยมำ 3 ปีซ้อน โดยมีผู้ใช้งำน YouTube (ร้อยละ 
98.8), Line (ร้อยละ 98.6) และ Facebook (ร้อยละ 96.0) เมื่อแยกดูรำย 
Gen จะเห็นได้ว่ำ Gen Y และ Gen Z เป็นกลุ่มที่นิยมเสพควำมบันเทิง
มำกกว่ำ Gen อ่ืน ๆ โดยเปรียบเทียบ ดังจะเห็นได้จำกผลกำรส ำรวจ พบว่ำ 
ทั้งสอง Gen ดังกล่ำว เลือกตอบ YouTube มำกเป็นอันดับ 1 ส่วนอันดับ 2 
จะเป็นกำร Chat ผ่ำน Line ในขณะที่ Gen X และ Baby Boomer นิยม 
Chat ผ่ำน Line มำกเป็นอันดับ 1 ส่วนอันดับ 2 จะเป็นกำรดูคลิป/ดูหนัง 
ผ่ำน YouTube  
 ปัญหำกวนใจคนใช้อินเทอร์เน็ตในปีนี้ 3 อันดับแรก อันดับ 1 
ได้แก่ ปริมำณโฆษณำที่มำรบกวนขณะที่ก ำลังใช้งำนอินเทอร์เน็ต (ร้อยละ 
80.0) อันดับ 2 ควำมล่ำช้ำในกำรเชื่อมต่อเน็ต (ร้อยละ 77.0) ปัญหำนี้
อำจจะไม่ใช่ปัญหำจำกโครงสร้ำงพื้นฐำนแต่เพียงอย่ำงเดียว ส่วนหนึ่งอำจจะ
เกิดจำกกำรที่คนใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มมำกขึ้น จึงเกิดกำรแย่งสัญญำณกันใน
บำงพื้นที่ รวมทั้งน่ำจะมำจำกกำรที่ควำมอดทนในกำรรอของคนใช้
อินเทอรเ์น็ตมีค่อนข้ำงต่ ำ ท ำให้ผู้ใช้งำนรู้สึกว่ำอินเทอร์เน็ตช้ำ และอันดับ 3 
ควำมไม่มั่นใจว่ำข้อมูลที่ปรำกฏจะเชื่อถือได้ไหม (ร้อยละ 39.1) ปัญหำนี้
ส่วนหนึ่งน่ำจะมำจำกปริมำณกำรใช้อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มมำกขึ้น จึงส่งผลให้มี
กำรแชร์หรือส่งต่อข้อมูลกันมำกมำย มีทั้งข้อมูลที่เป็นเรื่องจริง และเป็นเท็จ 
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อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นมำก ส่วนหนึ่งน่ำจะเป็นผลมำจำกนโยบำยของภำครัฐที่
ส่งเสริมด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้ประเทศไทย 
มีอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ นอกจำกนี้กำร
พัฒนำเทคโนโลยีกำรสื่อสำรที่ทันสมัย รวดเร็ว สำมำรถตอบสนองกำรใช้
งำนของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ในทุกควำมต้องกำร ทุกเวลำและทุกสถำนที่ 
รวมถึงกำรที่อุปกรณ์เคลื่อนที่ทั้งหลำยไม่ว่ำจะเป็นสมำร์ตโฟน แท็บเล็ต
คอมพิวเตอร์มีรำคำถูกลงมำก ทุกเพศทุกวัยสำมำรถจับจองเป็นเจ้ำของได้
โดยง่ำย รวมทั้งแพคเกจอินเทอร์เน็ตก็มีหลำกหลำยรูปแบบที่ตอบสนอง
ควำมต้องกำรของผู้บริโภคได้เลือกสรรในรำคำที่ยอมรับได้ 
 คนไทยใช้เวลำในกำรเล่นสื่อสังคมออนไลน์สูงถึงวันละ 3 ชั่วโมง
ครึ่ง (1 ใน 3 ของจ ำนวนชั่วโมงกำรใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยต่อวัน) ซึ่งข้อมูล
นี้ไม่น่ำแปลกใจ เพรำะกรุงเทพมหำนครเป็นเมืองหลวงที่ใช้ Facebook 
มำกเป็นอันดับ 1 ของโลก 
 ในขณะที่ Line ซึ่งไทยเป็น 1 ใน 4 ประเทศหลักของผู้ใช้มำกที่สุด
ในโลก (อีก 3 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น ไต้หวัน และอินโดนีเซีย) จำกผลกำร
ส ำรวจ พบว่ำ คนไทยจะใช้เวลำ chat หรือโทรศัพท์ผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ต 
โดยเฉลี่ยวันละ 2 ชั่วโมง 
 จำกผลกำรส ำรวจ เห็นได้ชัด เจนว่ำ ตอนนี้คนไทยนิยมใช้
อินเทอร์เน็ตนอกสถำนที่มำกกว่ำปีที่ผ่ำนมำ ซึ่งสะท้อนผ่ำนจ ำนวนชั่วโมง
กำรใช้อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มมำกขึ้น ดังจะเห็นได้จำกกำรใช้เน็ตในระหว่ำง
เดินทำง ปี 2560 มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 24.1 ปีนี้มีคนใช้เพิ่มมำกขึ้น
เป็นร้อยละ 33.5 ในขณะที่ปี 2560 มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในที่สำธำรณะเพียง
ร้อยละ 18.8 ปีนี้ มีคนใช้เพิ่มมำกขึ้นเป็นร้อยละ 21.0 
 กิจกรรมกำรใช้งำนผ่ำนอินเทอร์เน็ตยอดนิยม 5 อันดับแรก ได้แก่ 
กำรใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter, Instagram (ร้อยละ 

93.6) กำรรับ-ส่งอีเมล (ร้อยละ 74.2) กำรค้นหำข้อมูล (ร้อยละ 70.8) กำร
ดูโทรทัศน์ ดูคลิปวิดีโอ ฟังเพลงทำงออนไลน์ (ร้อยละ 60.7) และกำรซ้ือ
สินค้ำ/บริกำรทำงออนไลน์ (ร้อยละ 51.3) ตำมล ำดับ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ำยินดี
ว่ำกำรซื้อสินค้ำ/บริกำรทำงออนไลน์ยังคงติดอันดับ 1 ใน 5 ของกิจกรรม
กำรใช้งำนผ่ำนอินเทอร์เน็ตยอดนิยมเป็นปีที่ 2 แล้ว ด้วยสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้น 
โดยในปี 2560 มีผู้ตอบว่ำซื้อสินค้ำ/บริกำรทำงออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 
50.8 และในปี 2561 มีผู้ตอบข้อนี้เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 51.3 
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Gen จะเห็นได้ว่ำ Gen Y และ Gen Z เป็นกลุ่มที่นิยมเสพควำมบันเทิง
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ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจึงควรจะมีกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล และควำม 
น่ำเชื่อถือของแหล่งข้อมูลให้แน่ใจก่อนจะส่งต่อให้ผู้อื่น 
เปิดพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 
 เทคโนโลยีสำรสนเทศในปัจจุบันมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว 
และมีส่วนส ำคัญในกำรเปลี่ยนวิถีกำรด ำเนินชีวิตและกำรสื่อสำรของคนใน
สังคม ซึ่งส่งผลทั้งในเชิงบวกหำกรู้เท่ำทันและน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ แต่
จะส่งผลในเชิงลบหำกน ำไปใช้ในทำงที่ไม่เหมำะสม 
 ข้อมูลจำก Digital in 2018 โดย We are Social ซึ่ ง เผยแพร่ 
ผลกำรส ำรวจเมื่อเดือนมกรำคม 2561 พบว่ำ Facebook ยังคงครองแชมป์
สื่อสังคมออนไลน์  อันดับหนึ่ งของโลก ทั้ งนี้ประเทศไทยมีผู้ ใช้งำน 
Facebook มำกเป็นอันดับที่ 8 โดยมีจ ำนวนผู้ใช้งำนทั้งสิน้ 51 ล้ำนคน และ
หำกพิจำรณำในระดับเมืองหลวง พบว่ำ กรุงเทพมหำนคร เป็นเมืองที่มี
ผู้ใช้งำน Facebook มำกที่สุดในโลก โดยมีจ ำนวนผู้ใช้งำนทั้งสิ้น 22 ล้ำน
คน1 
 เมื่อเดือนมีนำคมที่ผ่ำนมำ มำร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ
ของ Facebook บริษัทสื่อสังคมออนไลน์อันดับ 1 ของโลก ออกมำกล่ำว 
ขอโทษกลำงสภำคองเกรส และยอมรับผิดกรณีให้ Cambridge Analytica 
น ำข้อมูลผู้ใช้กว่ำ 87 ล้ำนรำยชื่อไปหำผลประโยชน์ทำงกำรเมือง2 หรือใน
เดือนเมษำยน ปีเดียวกัน กรณีของบริษัททรูมูฟเอช ที่ท ำข้อมูลส ำเนำบัตร

                                                           
1 Facebook’s Top countries and cities, รำยงำน Digital in 2018, จัดท ำโดย We are 
Social & Hootsuite, เผยแพร่ในเดือนมกรำคม 2561, https://digitalreport.wearesocial. 
com/ 
2 มาร์ค กล่าวขอโทษกลางสภาคองเกรส กรณีข้อมูล Facebook รั่ว 87 ล้านราย, เผยแพร่
เมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2561, https://tech.mthai.com/software/85776.html 
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เปิดพฤติกรรมที่สุ่มเส่ียงต่อกำรถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

ประชำชนของลูกค้ำจ ำนวน 11,400 รำย จำกลูกค้ำทั้งหมด 1 ล้ำนรำยใน
ระหว่ำงปี 2558 - 2560 รัว่ไหล3 
 ในเดือนกันยำยน ปีเดียวกัน Facebook ได้ออกมำเปิดเผยว่ำ มี
ผู้ใช้งำน 50 ล้ำนรำย จำกจ ำนวนบัญชีผู้ใช้งำน Facebook ทั้งหมด 2,000 
ล้ำนรำย อำจจะถูกเข้ำถึงข้อมูลโดยอำชญำกรไซเบอร์4 และในเดือน 
ธันวำคมนี้เอง Facebook ประกำศผ่ำนบล็อกว่ำ ผู้ใช้งำนจ ำนวน 6.8 ล้ำน
คนได้ถูกเข้ำถึงข้อมูลรูปถ่ำยผ่ำนทำงแอปพลิเคชัน โดยกำรเข้ำถึงข้อมูลใน
ครั้งนี้รวมถึงรูปที่คุณก ำลังอัปโหลดขึ้น Facebook แม้ว่ำรูปเหล่ำนั้นจะยัง
ไม่ได้ถูกโพสต์เป็นสำธำรณะก็ตำม5 

 จำกข้อมูลดังกล่ำวข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำแม้ Facebook จะเป็นสื่อ
สังคมออนไลน์ที่มีผู้ใช้งำนมำกที่สุดในโลก รวมทั้งผู้ให้บริกำรรำยอ่ืน ๆ แต่
เรำไม่สำมำรถมั่นใจหรือไว้ใจได้เลยว่ำข้อมูลส่วนตัวของเรำจะได้รับกำรดูแล
หรือปกป้องให้รอดพ้นจำกผู้ไม่ประสงค์ดี ดังนั้นตัวผู้ใช้งำนเองจึงควรต้อง
ระมัดระวังในกำรให้ข้อมูลส่วนตัวทำงออนไลน์ รวมไปถึงปรับพฤติกรรมกำร
ใช้งำนอินเทอร์เน็ตให้มีควำมปลอดภัยมำกยิ่งขึ้น ไม่ว่ำจะเป็นกำรเปลี่ยน
รหัสผ่ำนทุก ๆ 3 เดือน หรือกำรไม่คลิกลิงก์หรือเปิดเมลที่มำจำกคนที่ 
ไม่รู้จัก รวมทั้งในกำรให้ข้อมูลส่วนตัวทำงออนไลน์ ควรเลือกให้เท่ำที่จ ำเป็น 

                                                           
3 ทรูแจงถูกแฮกท าข้อมูลบัตรประชาชนลูกค้า ๑๑,๔๐๐ รายหลุด กสทช. สั่งออกมาตรการ
เยียวยา, เผยแพร่เมื่อวันที่ 17 เมษำยน 2561, https://www.posttoday.com/it/548240 
4 ข้อมูลผู้ใช้รั่วซ  าซาก ความผิดพลาดไม่รู้จบ หรือใกล้ถึงวันอวสานของเฟซบุ๊ก ,  
The Standard โ ด ย  ป ณชั ย  อ ำ รี เ พิ่ ม พ ร ,  เ ผ ย แ พ ร่ เ มื่ อ วั น ที่  1 ตุ ล ำ คม  2561, 
https://thestandard.co/facebook-hacked-security-issue/ 
5 เฟซบุ๊กข้อมูลรั่วไหลอีกแล้ว รูปถ่ายของผู้ใช้ 6.8 ล้านคนโดนแฮก ยังไม่โพสต์ก็โดนได้, 
The Standard โดย นครินทร์  วนกิจไพบูลย์ ,  เผยแพร่ เมื่อวันที่  15 ธันวำคม 2561,  
https://thestandard.co/facebook-notifying-our-developer-ecosystem-about-a-
photo-api-bug/ 
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น่ำเชื่อถือของแหล่งข้อมูลให้แน่ใจก่อนจะส่งต่อให้ผู้อื่น 
เปิดพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 
 เทคโนโลยีสำรสนเทศในปัจจุบันมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว 
และมีส่วนส ำคัญในกำรเปลี่ยนวิถีกำรด ำเนินชีวิตและกำรสื่อสำรของคนใน
สังคม ซึ่งส่งผลทั้งในเชิงบวกหำกรู้เท่ำทันและน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ แต่
จะส่งผลในเชิงลบหำกน ำไปใช้ในทำงที่ไม่เหมำะสม 
 ข้อมูลจำก Digital in 2018 โดย We are Social ซึ่ ง เผยแพร่ 
ผลกำรส ำรวจเมื่อเดือนมกรำคม 2561 พบว่ำ Facebook ยังคงครองแชมป์
สื่อสังคมออนไลน์  อันดับหนึ่ งของโลก ทั้ งนี้ประเทศไทยมีผู้ ใช้งำน 
Facebook มำกเป็นอันดับที่ 8 โดยมีจ ำนวนผู้ใช้งำนทั้งสิน้ 51 ล้ำนคน และ
หำกพิจำรณำในระดับเมืองหลวง พบว่ำ กรุงเทพมหำนคร เป็นเมืองที่มี
ผู้ใช้งำน Facebook มำกที่สุดในโลก โดยมีจ ำนวนผู้ใช้งำนทั้งสิ้น 22 ล้ำน
คน1 
 เมื่อเดือนมีนำคมที่ผ่ำนมำ มำร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ
ของ Facebook บริษัทสื่อสังคมออนไลน์อันดับ 1 ของโลก ออกมำกล่ำว 
ขอโทษกลำงสภำคองเกรส และยอมรับผิดกรณีให้ Cambridge Analytica 
น ำข้อมูลผู้ใช้กว่ำ 87 ล้ำนรำยชื่อไปหำผลประโยชน์ทำงกำรเมือง2 หรือใน
เดือนเมษำยน ปีเดียวกัน กรณีของบริษัททรูมูฟเอช ที่ท ำข้อมูลส ำเนำบัตร

                                                           
1 Facebook’s Top countries and cities, รำยงำน Digital in 2018, จัดท ำโดย We are 
Social & Hootsuite, เผยแพร่ในเดือนมกรำคม 2561, https://digitalreport.wearesocial. 
com/ 
2 มาร์ค กล่าวขอโทษกลางสภาคองเกรส กรณีข้อมูล Facebook รั่ว 87 ล้านราย, เผยแพร่
เมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2561, https://tech.mthai.com/software/85776.html 

ประชำชนของลูกค้ำจ ำนวน 11,400 รำย จำกลูกค้ำทั้งหมด 1 ล้ำนรำยใน
ระหว่ำงปี 2558 - 2560 รัว่ไหล3 
 ในเดือนกันยำยน ปีเดียวกัน Facebook ได้ออกมำเปิดเผยว่ำ มี
ผู้ใช้งำน 50 ล้ำนรำย จำกจ ำนวนบัญชีผู้ใช้งำน Facebook ทั้งหมด 2,000 
ล้ำนรำย อำจจะถูกเข้ำถึงข้อมูลโดยอำชญำกรไซเบอร์4 และในเดือน 
ธันวำคมนี้เอง Facebook ประกำศผ่ำนบล็อกว่ำ ผู้ใช้งำนจ ำนวน 6.8 ล้ำน
คนได้ถูกเข้ำถึงข้อมูลรูปถ่ำยผ่ำนทำงแอปพลิเคชัน โดยกำรเข้ำถึงข้อมูลใน
ครั้งนี้รวมถึงรูปที่คุณก ำลังอัปโหลดขึ้น Facebook แม้ว่ำรูปเหล่ำนั้นจะยัง
ไม่ได้ถูกโพสต์เป็นสำธำรณะก็ตำม5 

 จำกข้อมูลดังกล่ำวข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำแม้ Facebook จะเป็นสื่อ
สังคมออนไลน์ที่มีผู้ใช้งำนมำกที่สุดในโลก รวมทั้งผู้ให้บริกำรรำยอ่ืน ๆ แต่
เรำไม่สำมำรถมั่นใจหรือไว้ใจได้เลยว่ำข้อมูลส่วนตัวของเรำจะได้รับกำรดูแล
หรือปกป้องให้รอดพ้นจำกผู้ไม่ประสงค์ดี ดังนั้นตัวผู้ใช้งำนเองจึงควรต้อง
ระมัดระวังในกำรให้ข้อมูลส่วนตัวทำงออนไลน์ รวมไปถึงปรับพฤติกรรมกำร
ใช้งำนอินเทอร์เน็ตให้มีควำมปลอดภัยมำกยิ่งขึ้น ไม่ว่ำจะเป็นกำรเปลี่ยน
รหัสผ่ำนทุก ๆ 3 เดือน หรือกำรไม่คลิกลิงก์หรือเปิดเมลที่มำจำกคนที่ 
ไม่รู้จัก รวมทั้งในกำรให้ข้อมูลส่วนตัวทำงออนไลน์ ควรเลือกให้เท่ำที่จ ำเป็น 

                                                           
3 ทรูแจงถูกแฮกท าข้อมูลบัตรประชาชนลูกค้า ๑๑,๔๐๐ รายหลุด กสทช. สั่งออกมาตรการ
เยียวยา, เผยแพร่เมื่อวันที่ 17 เมษำยน 2561, https://www.posttoday.com/it/548240 
4 ข้อมูลผู้ใช้รั่วซ  าซาก ความผิดพลาดไม่รู้จบ หรือใกล้ถึงวันอวสานของเฟซบุ๊ก ,  
The Standard โ ด ย  ป ณชั ย  อ ำ รี เ พิ่ ม พ ร ,  เ ผ ย แ พ ร่ เ มื่ อ วั น ที่  1 ตุ ล ำ คม  2561, 
https://thestandard.co/facebook-hacked-security-issue/ 
5 เฟซบุ๊กข้อมูลรั่วไหลอีกแล้ว รูปถ่ายของผู้ใช้ 6.8 ล้านคนโดนแฮก ยังไม่โพสต์ก็โดนได้, 
The Standard โดย นครินทร์  วนกิจไพบูลย์ ,  เผยแพร่ เมื่อวันที่  15 ธันวำคม 2561,  
https://thestandard.co/facebook-notifying-our-developer-ecosystem-about-a-
photo-api-bug/ 
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เพื่อเป็นกำรป้องกันและลดปัญหำต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับตัวผู้ใช้งำน กรณีเกิด
กำรรั่วไหลของข้อมูลดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
 ผลกำรส ำรวจในส่วนนี้จะแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมต่ำง ๆ ที่ 
สุ่มเสี่ยงต่อกำรถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ดังจะเห็นได้ว่ำ ในปีนี้แม้ปัญหำ
เรื่องกำรถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นปัญหำในอันดับท้ำย ๆ ของผู้ ใช้
อินเทอร์เน็ต แต่จำกผลกำรส ำรวจ กลับพบว่ำ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตยินดีให้
ข้อมูลส่วนตัวที่ส ำคัญ เช่น หมำยเลขบัตรประชำชน เลขบัญชีธนำคำร  ใน
บำงกิจกรรมที่อำจจะสุ่มเสี่ยงต่อกำรถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หำก
ผู้ใช้งำนไม่ตรวจสอบหรือหำข้อมูลให้ดีเสียก่อนที่จะสมัครใช้บริกำรว่ำเป็น
เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่น่ำเชื่อถือหรือไม่ เช่น กำรสมัครใช้งำนสื่อสังคม
ออนไลน์ (มีผู้ตอบว่ำเคยให้ข้อมูลส่วนตัว ร้อยละ 50.1) กำรลงทะเบียนลุ้น
รับของรำงวัล (ร้อยละ 28.3) หรือกำรลงทะเบียนขอรับบริกำรฟรี (ร้อยละ 
26.3) 
 ในกำรเล่นสื่อสังคมออนไลน์ กลุ่ม Baby Boomer ค่อนข้ำงมีควำม
เสี่ยงในกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเป็นสำธำรณะมำกกว่ำ Gen อ่ืน ๆ โดย 
Baby Boomer ร้อยละ 49 .1 ไม่เคยแก้ไขกำรตั้งค่ำข้อมูลส่วนตัวเป็น 
Privacy เลย นอกจำกนี้เป็นเร่ืองที่น่ำตกใจมำก เพรำะคนไทย ร้อยละ 31.0 
ไม่กังวลกับกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้คนทั่วไปได้เห็น ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูล
อำยุ หมำยเลขโทรศัพท์ อีเมล รูปภำพ ข้อมูลเกี่ยวกับฉัน ซึ่งล้วนแต่เป็น
ข้อมูลที่มักจะถูกน ำไปใช้ในกำรหำประโยชน์ต่ำง ๆ ได้ทั้งสิ้น 
 เมื่อถำมถึงกำรให้ควำมส ำคัญกับกำรอ่ำนนโยบำยกำรใช้ข้อมูลบน
เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน พบว่ำ มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 63.3 เคยอ่ำน
ข้อตกลงเรื่องสิทธิและควำมรับผิดชอบ/นโยบำยกำรใช้ข้อมูล อีกร้อยละ 
32.2 ตอบว่ำไม่เคยอ่ำนข้อตกลงดังกล่ำวเลย แต่ในกลุ่มผู้ที่ตอบว่ำเคยอ่ำน
ข้อตกลงดังกล่ำว มีเพียงร้อยละ 12.3 เท่ำนั้นที่อ่ำนอย่ำงละเอียด อีกร้อยละ 

36.0 จะอ่ำนเฉพำะหัวข้อที่ส ำคัญ ในขณะที่ร้อยละ 51.7 อ่ำนเป็นบำงส่วน
เท่ำนั้น 
 สำเหตุหลักๆ ที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไม่อ่ำนนโยบำยดังกล่ำว หรืออ่ำน
เพียงบำงส่วน เกิดจำกนโยบำยดังกล่ำวยำวเกินไป ต้องใช้เวลำอ่ำนนำน 
(ร้อยละ 67.0) กำรเขียนนโยบำยมักจะใช้ภำษำทำงกฎหมำย ท ำให้คนทั่วไป
อ่ำนแล้วไม่เข้ำใจ (ร้อยละ 42.9) หรือแม้จะไม่อ่ำนนโยบำยดังกล่ำว ผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตก็มั่นใจว่ำกฎหมำยจะปกป้องตัวเขำในทุกกรณีอยู่แล้ว (ร้อยละ 
27.7) 
 สิ่งที่คนไทยส่วนใหญ่ไม่เคยท ำ ทั้ง ๆ ที่ควรจะฝึกท ำให้เป็นนิสัย 
เพื่อเป็นกำรดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเอง แต่จำกผลกำรส ำรวจ กลับ
พบว่ำ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตยังคงมีพฤติกรรมต่ำง ๆ เหล่ำนี้ ได้แก่ ไม่เคยเปลี่ยน
รหัสผ่ำนทุก ๆ 3 เดือน (ร้อยละ 45.3) บอกวันเดือนปีเกิดที่แท้จริงทำงสื่อ
สังคมออนไลน์และตั้งค่ำเป็นสำธำรณะ (ร้อยละ 45.0) ไม่เคยสังเกตว่ำ
เว็บไซต์ของธนำคำรที่เข้ำไปใช้บริกำรขึ้นต้นด้วย https:// หรือไม่ (ร้อยละ 
44.5) เปิดอีเมลหรือคลิกลิงก์ที่ไม่รู้จัก (ร้อยละ 43.4) และอัปโหลดรูปถ่ำย/
วิดีโอทันทีหลังถ่ำย โดยตั้งค่ำเป็นสำธำรณะ (ร้อยละ 35.7) 
 Baby Boomer เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมละเลยกำรดูแลข้อมูล
ส่วนตัวมำกที่สุด เมื่อเทียบกับ Gen อ่ืน ๆ เช่น เมื่อท ำธุรกรรมทำงกำรเงิน
ผ่ำนเว็บไซต์ธนำคำร จะไม่สังเกตว่ำเป็นเว็บไซต์ที่ขึ้นต้นด้วย https:// 
หรือไม่ (ร้อยละ 55.9) และเมื่อสิ้นสุดกำรใช้งำนคอมพิวเตอร์สำธำรณะ/
อุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้อ่ืน จะไม่ลบประวัติกำรใช้งำนหรือรหัสผ่ำนออกจำก
เครื่อง (ร้อยละ 47.0) หรือกำรไม่ตั้งค่ำล็อกหน้ำจออัตโนมัติ (ร้อยละ 29.7) 
รวมถึงกำรไม่ลงชื่อออกจำกกำรใช้งำน  เมื่อสิ้นสุดกำรใช้งำนอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์/โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้อ่ืน หรือ WiFi สำธำรณะแล้ว (ร้อยละ 
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เพื่อเป็นกำรป้องกันและลดปัญหำต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับตัวผู้ใช้งำน กรณีเกิด
กำรรั่วไหลของข้อมูลดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
 ผลกำรส ำรวจในส่วนนี้จะแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมต่ำง ๆ ที่ 
สุ่มเสี่ยงต่อกำรถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ดังจะเห็นได้ว่ำ ในปีนี้แม้ปัญหำ
เรื่องกำรถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นปัญหำในอันดับท้ำย ๆ ของผู้ ใช้
อินเทอร์เน็ต แต่จำกผลกำรส ำรวจ กลับพบว่ำ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตยินดีให้
ข้อมูลส่วนตัวท่ีส ำคัญ เช่น หมำยเลขบัตรประชำชน เลขบัญชีธนำคำร  ใน
บำงกิจกรรมที่อำจจะสุ่มเสี่ยงต่อกำรถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หำก
ผู้ใช้งำนไม่ตรวจสอบหรือหำข้อมูลให้ดีเสียก่อนที่จะสมัครใช้บริกำรว่ำเป็น
เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่น่ำเชื่อถือหรือไม่ เช่น กำรสมัครใช้งำนสื่อสังคม
ออนไลน์ (มีผู้ตอบว่ำเคยให้ข้อมูลส่วนตัว ร้อยละ 50.1) กำรลงทะเบียนลุ้น
รับของรำงวัล (ร้อยละ 28.3) หรือกำรลงทะเบียนขอรับบริกำรฟรี (ร้อยละ 
26.3) 
 ในกำรเล่นสื่อสังคมออนไลน์ กลุ่ม Baby Boomer ค่อนข้ำงมีควำม
เสี่ยงในกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเป็นสำธำรณะมำกกว่ำ Gen อ่ืน ๆ โดย 
Baby Boomer ร้อยละ 49 .1 ไม่เคยแก้ไขกำรตั้งค่ำข้อมูลส่วนตัวเป็น 
Privacy เลย นอกจำกนี้เป็นเร่ืองที่น่ำตกใจมำก เพรำะคนไทย ร้อยละ 31.0 
ไม่กังวลกับกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้คนทั่วไปได้เห็น ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูล
อำยุ หมำยเลขโทรศัพท์ อีเมล รูปภำพ ข้อมูลเกี่ยวกับฉัน ซึ่งล้วนแต่เป็น
ข้อมูลที่มักจะถูกน ำไปใช้ในกำรหำประโยชน์ต่ำง ๆ ได้ทั้งสิ้น 
 เมื่อถำมถึงกำรให้ควำมส ำคัญกับกำรอ่ำนนโยบำยกำรใช้ข้อมูลบน
เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน พบว่ำ มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 63.3 เคยอ่ำน
ข้อตกลงเรื่องสิทธิและควำมรับผิดชอบ/นโยบำยกำรใช้ข้อมูล อีกร้อยละ 
32.2 ตอบว่ำไม่เคยอ่ำนข้อตกลงดังกล่ำวเลย แต่ในกลุ่มผู้ที่ตอบว่ำเคยอ่ำน
ข้อตกลงดังกล่ำว มีเพียงร้อยละ 12.3 เท่ำนั้นที่อ่ำนอย่ำงละเอียด อีกร้อยละ 

36.0 จะอ่ำนเฉพำะหัวข้อที่ส ำคัญ ในขณะที่ร้อยละ 51.7 อ่ำนเป็นบำงส่วน
เท่ำนั้น 
 สำเหตุหลักๆ ที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไม่อ่ำนนโยบำยดังกล่ำว หรืออ่ำน
เพียงบำงส่วน เกิดจำกนโยบำยดังกล่ำวยำวเกินไป ต้องใช้เวลำอ่ำนนำน 
(ร้อยละ 67.0) กำรเขียนนโยบำยมักจะใช้ภำษำทำงกฎหมำย ท ำให้คนทั่วไป
อ่ำนแล้วไม่เข้ำใจ (ร้อยละ 42.9) หรือแม้จะไม่อ่ำนนโยบำยดังกล่ำว ผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตก็มั่นใจว่ำกฎหมำยจะปกป้องตัวเขำในทุกกรณีอยู่แล้ว (ร้อยละ 
27.7) 
 สิ่งที่คนไทยส่วนใหญ่ไม่เคยท ำ ทั้ง ๆ ที่ควรจะฝึกท ำให้เป็นนิสัย 
เพื่อเป็นกำรดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเอง แต่จำกผลกำรส ำรวจ กลับ
พบว่ำ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตยังคงมีพฤติกรรมต่ำง ๆ เหล่ำนี้ ได้แก่ ไม่เคยเปลี่ยน
รหัสผ่ำนทุก ๆ 3 เดือน (ร้อยละ 45.3) บอกวันเดือนปีเกิดที่แท้จริงทำงสื่อ
สังคมออนไลน์และตั้งค่ำเป็นสำธำรณะ (ร้อยละ 45.0) ไม่เคยสังเกตว่ำ
เว็บไซต์ของธนำคำรที่เข้ำไปใช้บริกำรขึ้นต้นด้วย https:// หรือไม่ (ร้อยละ 
44.5) เปิดอีเมลหรือคลิกลิงก์ที่ไม่รู้จัก (ร้อยละ 43.4) และอัปโหลดรูปถ่ำย/
วิดีโอทันทีหลังถ่ำย โดยตั้งค่ำเป็นสำธำรณะ (ร้อยละ 35.7) 
 Baby Boomer เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมละเลยกำรดูแลข้อมูล
ส่วนตัวมำกที่สุด เมื่อเทียบกับ Gen อ่ืน ๆ เช่น เมื่อท ำธุรกรรมทำงกำรเงิน
ผ่ำนเว็บไซต์ธนำคำร จะไม่สังเกตว่ำเป็นเว็บไซต์ที่ขึ้นต้นด้วย https:// 
หรือไม่ (ร้อยละ 55.9) และเมื่อสิ้นสุดกำรใช้งำนคอมพิวเตอร์สำธำรณะ/
อุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้อ่ืน จะไม่ลบประวัติกำรใช้งำนหรือรหัสผ่ำนออกจำก
เครื่อง (ร้อยละ 47.0) หรือกำรไม่ตั้งค่ำล็อกหน้ำจออัตโนมัติ (ร้อยละ 29.7) 
รวมถึงกำรไม่ลงชื่อออกจำกกำรใช้งำน  เมื่อสิ้นสุดกำรใช้งำนอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์/โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้อ่ืน หรือ WiFi สำธำรณะแล้ว (ร้อยละ 
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26.1) ตำมล ำดับ ซึ่งพฤติกรรมต่ำง ๆ เหล่ำนี้ ล้วนเป็นกำรเปิดช่องโหว่ 
ในกำรเขำ้ถึงข้อมูลส่วนตัวจำกผู้ที่ไม่หวังดีได้ทั้งสิ้น  
 ส่วน Gen Y มักจะชอบท ำกิจกรรมต่ำง ๆ เหล่ำนี้ผ่ำนสื่อสังคม
ออนไลน์ โดยตั้งค่ำเป็นสำธำรณะ เช่น กำรอัปโหลดรูปถ่ำย/วิดีโอทันที 
หลังถ่ำย โดยต้ังค่ำเป็นสำธำรณะ (ร้อยละ 37.9) กำรบอกรหัสผ่ำนในกำร
เข้ำใช้งำนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/โทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนเองแก่เพื่อนสนิท/
คนรู้ใจ (ร้อยละ 35.8) กำรแชร์ต ำแหน่งที่ใช้งำนอยู่แบบ Real time ผ่ำนสื่อ
สังคมออนไลน์โดยตั้งค่ำเป็นสำธำรณะ (ร้อยละ 33.8) กำรใช้อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคนอ่ืนท ำธุรกรรมทำงกำรเงิน  
(ร้อยละ 33.1) และกำรอัปโหลดภำพตั๋วเครื่องบินก่อนกำรเดินทำงผ่ำน 
สื่อสังคมออนไลน์ โดยตั้งค่ำเป็นสำธำรณะ (ร้อยละ 13.6) ตำมล ำดับ 
 พฤติกรรมต่ำง ๆ เหล่ำนี้ นอกจำกเป็นกำรส่งข้อมูลส่วนตัวให้แก่
สำธำรณะแล้ว ยังเป็นกำรสร้ำงควำมไม่ปลอดภัยให้กับตัวเจ้ำของข้อมูลเอง 
เพรำะกำรบอกถึงสถำนที่ปัจจุบันที่ท่ำนอยู่ หรือกำรบอกว่ำตอนนี้ท่ำนไม่ได้
อยู่บ้ำน พร้อมทั้งบอกว่ำปลำยทำงท่ำนจะไปอยู่ที่ใดให้กับผู้อื่นทรำบ หำกมี
ผู้ไม่ประสงค์ดีกับท่ำน สำมำรถไปดักท ำร้ำยหรือกระท ำสิ่งที่ไม่ดีกับท่ำนได้ 
ดังนั้นท่ำนจึงควรตั้งค่ำดังกล่ำวเป็นส่วนตัว เปิดให้เฉพำะเพื่อน ญำติพี่น้อง 
หรือคนที่ท่ำนไว้ใจได้รับทรำบก็เพียงพอแล้ว 
 Gen Z จะมีควำมสุ่มเสี่ยงสูงกว่ำ Gen อ่ืน ๆ ด้วยพฤติกรรมเหล่ำนี้ 
เช่น กำรระบุวันเดือนปีเกิดที่แท้จริงผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ โดยตั้งค่ำเป็น
สำธำรณะ (ร้อยละ 56.0) กำรไม่เปลี่ยนรหัสผ่ำนทุก ๆ 3 เดือน (ร้อยละ 
53.7) กำรเปิดอีเมลหรือคลิกลิงก์ที่ไม่รู้จัก (ร้อยละ 51.5) เมื่อใช้งำนอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์/โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้อ่ืนแล้ว ตั้งค่ำให้อุปกรณ์ดังกล่ำวจดจ ำ
รหัสผ่ำนของตนเอง (ร้อยละ 28.4) กำรคลิกลิงก์ของธนำคำรที่ได้มำจำก
แหล่งต่ำง ๆ ที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของธนำคำรโดยตรง (ร้อยละ16.4) ตำมล ำดับ 
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26.1) ตำมล ำดับ ซึ่งพฤติกรรมต่ำง ๆ เหล่ำนี้ ล้วนเป็นกำรเปิดช่องโหว่ 
ในกำรเขำ้ถึงข้อมูลส่วนตัวจำกผู้ที่ไม่หวังดีได้ทั้งสิ้น  
 ส่วน Gen Y มักจะชอบท ำกิจกรรมต่ำง ๆ เหล่ำนี้ผ่ำนสื่อสังคม
ออนไลน์ โดยตั้งค่ำเป็นสำธำรณะ เช่น กำรอัปโหลดรูปถ่ำย/วิดีโอทันที 
หลังถ่ำย โดยตั้งค่ำเป็นสำธำรณะ (ร้อยละ 37.9) กำรบอกรหัสผ่ำนในกำร
เข้ำใช้งำนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/โทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนเองแก่เพื่อนสนิท/
คนรู้ใจ (ร้อยละ 35.8) กำรแชร์ต ำแหน่งที่ใช้งำนอยู่แบบ Real time ผ่ำนสื่อ
สังคมออนไลน์โดยตั้งค่ำเป็นสำธำรณะ (ร้อยละ 33.8) กำรใช้อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคนอ่ืนท ำธุรกรรมทำงกำรเงิน  
(ร้อยละ 33.1) และกำรอัปโหลดภำพตั๋วเครื่องบินก่อนกำรเดินทำงผ่ำน 
สื่อสังคมออนไลน์ โดยตั้งค่ำเป็นสำธำรณะ (ร้อยละ 13.6) ตำมล ำดับ 
 พฤติกรรมต่ำง ๆ เหล่ำนี้ นอกจำกเป็นกำรส่งข้อมูลส่วนตัวให้แก่
สำธำรณะแล้ว ยังเป็นกำรสร้ำงควำมไม่ปลอดภัยให้กับตัวเจ้ำของข้อมูลเอง 
เพรำะกำรบอกถึงสถำนที่ปัจจุบันที่ท่ำนอยู่ หรือกำรบอกว่ำตอนนี้ท่ำนไม่ได้
อยู่บ้ำน พร้อมทั้งบอกว่ำปลำยทำงท่ำนจะไปอยู่ที่ใดให้กับผู้อื่นทรำบ หำกมี
ผู้ไม่ประสงค์ดีกับท่ำน สำมำรถไปดักท ำร้ำยหรือกระท ำสิ่งที่ไม่ดีกับท่ำนได้ 
ดังนั้นท่ำนจึงควรตั้งค่ำดังกล่ำวเป็นส่วนตัว เปิดให้เฉพำะเพื่อน ญำติพี่น้อง 
หรือคนที่ท่ำนไว้ใจได้รับทรำบก็เพียงพอแล้ว 
 Gen Z จะมีควำมสุ่มเสี่ยงสูงกว่ำ Gen อ่ืน ๆ ด้วยพฤติกรรมเหล่ำนี้ 
เช่น กำรระบุวันเดือนปีเกิดที่แท้จริงผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ โดยตั้งค่ำเป็น
สำธำรณะ (ร้อยละ 56.0) กำรไม่เปลี่ยนรหัสผ่ำนทุก ๆ 3 เดือน (ร้อยละ 
53.7) กำรเปิดอีเมลหรือคลิกลิงก์ที่ไม่รู้จัก (ร้อยละ 51.5) เมื่อใช้งำนอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์/โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้อ่ืนแล้ว ตั้งค่ำให้อุปกรณ์ดังกล่ำวจดจ ำ
รหัสผ่ำนของตนเอง (ร้อยละ 28.4) กำรคลิกลิงก์ของธนำคำรที่ได้มำจำก
แหล่งต่ำง ๆ ที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของธนำคำรโดยตรง (ร้อยละ16.4) ตำมล ำดับ 
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บทน�ำบทน า 

 ในยุคที่ประเทศไทยมีกำรขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจภำยใต้นโยบำย
ไทยแลนด์ 4.0 ที่มุ่งผลักดันกำรเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจจำกรูปแบบเดิมไปสู่
กำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยก้ำวสู่กำรเป็น
ประเทศที่มีรำยได้สูง ภำยใต้โมเดลในกำรสร้ำงควำมมั่งคั่ง มั่นคง และ
ยั่งยืน6นั้น 

 ส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 
หรือ สพธอ. มีภำรกิจหลักที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบำยดังกล่ำว โดยมี
บทบำทส ำคัญในกำรพัฒนำ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรท ำธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้เป็นไปตำมควำมต้องกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน
สำรสนเทศที่เอ้ือต่อกำรท ำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจบริกำร
เกี่ยวกับธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนกำรมีมำตรฐำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ และกำรสื่อสำรที่มีควำมมั่นคงปลอดภัยและน่ำเชื่อถือ 

 ด้วยภำรกิจดังที่กล่ำวมำข้ำงต้น กำรศึกษำวิจัยพฤติกรรมกำรใช้
อินเทอร์เน็ตจึงมีควำมส ำคัญและจ ำเป็นเป็นอย่ำงมำก เพื่อสะท้อนให้เห็น
ภำพว่ำพฤติกรรมกำรใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยในปัจจุบันเป็นอย่ำงไร มี
กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้งำนจำกปีที่ผ่ำนมำเป็นไปในทิศทำงใด ผลจำก
กำรศึกษำจึงเป็นประโยชน์กับหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐแล ะ
ภำคเอกชน ได้น ำข้อมูลชุดนี้ไปใช้ในกำรก ำหนดทิศทำงหรือแนวทำงในกำร
ส่งเสริมและสนับสนุนกำรท ำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกำรวำงแผน
                                                           
6 รมว.กระทรวงดิจิทัลเผยความคืบหน้ายุทธศาสตร์ทางเทคโนโลยีรับนโยบายไทยแลนด์ 
4.0, ข่ำวเศรษฐกิจ ส ำนักข่ำวอินโฟเควสท์ , วันที่ 10 สิงหำคม 2561, https://www.ryt9. 
com/s/iq03/2869602. 

ธุรกิจ ก ำหนดแผนกำรตลำดให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค 
ที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล 
 สพธอ. เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญดังกล่ำวจึงได้ริเริ่มให้มีกำรจัดท ำ
โครงกำรส ำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยขึ้นมำ เพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลพฤติกรรมกำรใช้อินเทอร์เน็ตในมิติต่ำง ๆ ของคนไทย โดยมี
กำรส ำรวจอย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกปี นอกจำกนี้กำรส ำรวจในแต่ละปี 
จะมีกำรผนวกค ำถำมพิเศษประจ ำปี ซึ่งค ำถำมพิเศษดังกล่ำว จะมำจำกกำร
ติดตำมเฝ้ำดูว่ำในปีนั้น ๆ มีเหตุกำรณ์หรือมีกระแสควำมสนใจในเรื่องใด  
ก็จะน ำเอำเร่ืองดังกล่ำวมำตั้งเป็นหัวข้อของค ำถำมพิเศษประจ ำปีนั้น ๆ 
 จำกกำรพยำกรณ์ 10 แนวโน้มเทคโนโลยีประจ ำปี 2563 โดย 
Gartner ได้มีกำรกล่ำวถึงประเด็นด้ำนจริยธรรมและควำมเป็นส่วนตัว 
(Digital Ethics and Privacy) ว่ำเริ่มได้รับควำมสนใจมำกขึ้นเรื่อย ๆ โดย
ประชำชนให้ควำมส ำคัญกับกำรที่ภำครัฐและภำคเอกชนน ำข้อมูลของ
ตนเองไปใช้ ในขณะท่ีภำครัฐและภำคเอกชนเอง ควรต้องออกมำด ำเนิน
นโยบำยเชิงรุกเพื่อป้องกันปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้นได้ แทนที่จะรอให้ปัญหำ
เกิดขึ้นแล้วมำแก้ไขในภำยหลัง ดังนั้นประเด็นด้ำนจริยธรรมในกำรใช้งำน
ข้อมูลและควำมเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งำน จึงถูกยกระดับขึ้นมำว่ำเป็นสิ่งที่ทุก
คนควรใส่ใจ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถูกบังคับให้ต้องท ำ7 
 ดังนั้นในปีนี้จึงได้มีกำรเพิ่มค ำถำมพิเศษเพื่อส ำรวจถึงควำม
ตระหนักของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในกำรให้ข้อมูลส่วนบุคคลผ่ำนทำงออนไลน์ 
เนื่องจำกจ ำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ เพิ่มขึ้นทุกปี กิจกรรมกำรใช้งำน
อินเทอร์เน็ตท่ีมีหลำกหลำยกิจกรรม ไม่ว่ำจะเป็นกำรใช้งำนสื่อสังคม

                                                           
7 Gartner เ ผ ย  10 เ ท รนด์ เ ท ค โน โ ลยี ป ร ะ จ า ปี  2019: Blockchain, Quantum, 
Augmented Things, AI, เผยแพร่วันที่ 25 ตุลำคม 2561, https://www.techtalkthai. 
com/gartner-10-technology-trends-for-2019/ 
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บทน า 

 ในยุคที่ประเทศไทยมีกำรขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจภำยใต้นโยบำย
ไทยแลนด์ 4.0 ที่มุ่งผลักดันกำรเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจจำกรูปแบบเดิมไปสู่
กำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยก้ำวสู่กำรเป็น
ประเทศที่มีรำยได้สูง ภำยใต้โมเดลในกำรสร้ำงควำมมั่งคั่ง มั่นคง และ
ยั่งยืน6นั้น 

 ส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 
หรือ สพธอ. มีภำรกิจหลักที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบำยดังกล่ำว โดยมี
บทบำทส ำคัญในกำรพัฒนำ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรท ำธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้เป็นไปตำมควำมต้องกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน
สำรสนเทศที่เอ้ือต่อกำรท ำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจบริกำร
เกี่ยวกับธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนกำรมีมำตรฐำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ และกำรสื่อสำรที่มีควำมมั่นคงปลอดภัยและน่ำเชื่อถือ 

 ด้วยภำรกิจดังที่กล่ำวมำข้ำงต้น กำรศึกษำวิจัยพฤติกรรมกำรใช้
อินเทอร์เน็ตจึงมีควำมส ำคัญและจ ำเป็นเป็นอย่ำงมำก เพื่อสะท้อนให้เห็น
ภำพว่ำพฤติกรรมกำรใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยในปัจจุบันเป็นอย่ำงไร มี
กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้งำนจำกปีที่ผ่ำนมำเป็นไปในทิศทำงใด ผลจำก
กำรศึกษำจึงเป็นประโยชน์กับหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐแล ะ
ภำคเอกชน ได้น ำข้อมูลชุดนี้ไปใช้ในกำรก ำหนดทิศทำงหรือแนวทำงในกำร
ส่งเสริมและสนับสนุนกำรท ำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกำรวำงแผน
                                                           
6 รมว.กระทรวงดิจิทัลเผยความคืบหน้ายุทธศาสตร์ทางเทคโนโลยีรับนโยบายไทยแลนด์ 
4.0, ข่ำวเศรษฐกิจ ส ำนักข่ำวอินโฟเควสท์ , วันที่ 10 สิงหำคม 2561, https://www.ryt9. 
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ธุรกิจ ก ำหนดแผนกำรตลำดให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค 
ที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล 
 สพธอ. เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญดังกล่ำวจึงได้ริเริ่มให้มีกำรจัดท ำ
โครงกำรส ำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยขึ้นมำ เพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลพฤติกรรมกำรใช้อินเทอร์เน็ตในมิติต่ำง ๆ ของคนไทย โดยมี
กำรส ำรวจอย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกปี นอกจำกนี้กำรส ำรวจในแต่ละปี 
จะมีกำรผนวกค ำถำมพิเศษประจ ำปี ซึ่งค ำถำมพิเศษดังกล่ำว จะมำจำกกำร
ติดตำมเฝ้ำดูว่ำในปีนั้น ๆ มีเหตุกำรณ์หรือมีกระแสควำมสนใจในเรื่องใด  
ก็จะน ำเอำเร่ืองดังกล่ำวมำตั้งเป็นหัวข้อของค ำถำมพิเศษประจ ำปีนั้น ๆ 
 จำกกำรพยำกรณ์ 10 แนวโน้มเทคโนโลยีประจ ำปี 2563 โดย 
Gartner ได้มีกำรกล่ำวถึงประเด็นด้ำนจริยธรรมและควำมเป็นส่วนตัว 
(Digital Ethics and Privacy) ว่ำเริ่มได้รับควำมสนใจมำกขึ้นเรื่อย ๆ โดย
ประชำชนให้ควำมส ำคัญกับกำรที่ภำครัฐและภำคเอกชนน ำข้อมูลของ
ตนเองไปใช้ ในขณะที่ภำครัฐและภำคเอกชนเอง ควรต้องออกมำด ำเนิน
นโยบำยเชิงรุกเพื่อป้องกันปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้นได้ แทนที่จะรอให้ปัญหำ
เกิดขึ้นแล้วมำแก้ไขในภำยหลัง ดังนั้นประเด็นด้ำนจริยธรรมในกำรใช้งำน
ข้อมูลและควำมเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งำน จึงถูกยกระดับขึ้นมำว่ำเป็นสิ่งที่ทุก
คนควรใส่ใจ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถูกบังคับให้ต้องท ำ7 
 ดังนั้นในปีนี้จึงได้มีกำรเพิ่มค ำถำมพิเศษเพื่อส ำรวจถึงควำม
ตระหนักของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในกำรให้ข้อมูลส่วนบุคคลผ่ำนทำงออนไลน์ 
เนื่องจำกจ ำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ เพิ่มขึ้นทุกปี กิจกรรมกำรใช้งำน
อินเทอร์เน็ตท่ีมีหลำกหลำยกิจกรรม ไม่ว่ำจะเป็นกำรใช้งำนสื่อสังคม
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ระเบียบวิธีการส ารวจ  
 กำรส ำรวจนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม
กำรใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทย โดยท ำกำรส ำรวจผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ตและ
เครือข่ำยสังคมออนไลน์ และเนื่องจำกทีมผู้จัดท ำไม่มีรำยชื่อของประชำกร
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งหมด จึงไม่ได้ใช้กำรเลือกตัวอย่ำงตำมหลักควำมน่ำจะ
เป็น   
 ผู้ที่เข้ำมำตอบแบบส ำรวจ คือผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เข้ำมำตอบด้วย
ควำมสมัครใจ ท ำให้เมื่อพิจำรณำรำยกลุ่มย่อย สัดส่วนของจ ำนวนผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตจำกตัวอย่ำงที่ได้ จึงอำจแตกต่ำงกับสัดส่วนของจ ำนวนผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตทั้งสิ้นในประเทศไทย  
 ดังนั้นกำรค ำนวณค่ำต่ำง ๆ ในภำพรวมจึงได้มีกำรแก้ปัญหำกำร
กระจำยตัวของผู้ตอบแบบส ำรวจที่ไม่กระจำยตัวตำมโครงสร้ำงของผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตในประเทศ ผ่ำนกำรถ่วงน้ ำหนักด้วยสัดส่วนของจ ำนวนผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตทั้งสิ้นในประเทศไทยรำยกลุ่มอำยุ ที่ได้จำกกำรส ำรวจกำรมี 
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรในครัวเรือน พ.ศ.2560 จัดท ำ
โดยส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 กำรส ำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2561 นี้ 
ยังคงเป็นกำรส ำรวจทำงอินเทอร์เน็ตเช่นในปีที่ผ่ำนมำ โดยได้น ำแบบส ำรวจ
ดังกล่ำวไปวำง (ติดแบนเนอร์) ไว้ในหน้ำเว็บไซต์ของหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้ง
ภำครัฐและภำคเอกชนท่ีให้ควำมอนุเครำะห์พ้ืนท่ีในกำรประชำสัมพันธ์ 
รวมทั้งกำรกระจำยแบบส ำรวจผ่ำนช่องทำงสื่อสังคมออนไลน์  เช่น 
Facebook เพื่อให้มีกำรกระจำยแบบส ำรวจไปยังกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอย่ำง
ทั่วถึง  

ระเบียบวิธีการส ารวจ  
 กำรส ำรวจนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม
กำรใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทย โดยท ำกำรส ำรวจผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ตและ
เครือข่ำยสังคมออนไลน์ และเนื่องจำกทีมผู้จัดท ำไม่มีรำยชื่อของประชำกร
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งหมด จึงไม่ได้ใช้กำรเลือกตัวอย่ำงตำมหลักควำมน่ำจะ
เป็น   
 ผู้ที่เข้ำมำตอบแบบส ำรวจ คือผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เข้ำมำตอบด้วย
ควำมสมัครใจ ท ำให้เมื่อพิจำรณำรำยกลุ่มย่อย สัดส่วนของจ ำนวนผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตจำกตัวอย่ำงที่ได้ จึงอำจแตกต่ำงกับสัดส่วนของจ ำนวนผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตทั้งสิ้นในประเทศไทย  
 ดังนั้นกำรค ำนวณค่ำต่ำง ๆ ในภำพรวมจึงได้มีกำรแก้ปัญหำกำร
กระจำยตัวของผู้ตอบแบบส ำรวจที่ไม่กระจำยตัวตำมโครงสร้ำงของผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตในประเทศ ผ่ำนกำรถ่วงน้ ำหนักด้วยสัดส่วนของจ ำนวนผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตทั้งสิ้นในประเทศไทยรำยกลุ่มอำยุ ที่ได้จำกกำรส ำรวจกำรมี 
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรในครัวเรือน พ.ศ.2560 จัดท ำ
โดยส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 กำรส ำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2561 นี้ 
ยังคงเป็นกำรส ำรวจทำงอินเทอร์เน็ตเช่นในปีที่ผ่ำนมำ โดยได้น ำแบบส ำรวจ
ดังกล่ำวไปวำง (ติดแบนเนอร์) ไว้ในหน้ำเว็บไซต์ของหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้ง
ภำครัฐและภำคเอกชนท่ีให้ควำมอนุเครำะห์พ้ืนท่ีในกำรประชำสัมพันธ์ 
รวมทั้งกำรกระจำยแบบส ำรวจผ่ำนช่องทำงสื่อสังคมออนไลน์  เช่น 
Facebook เพื่อให้มีกำรกระจำยแบบส ำรวจไปยังกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอย่ำง
ทั่วถึง  

วัตถุประสงค์ของกำรส�ำรวจ

ออนไลน์ กำรสมัครใช้บริกำรต่ำง ๆ ทำงออนไลน์ ซึ่งหลำยครั้ งที่ผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตจ ำเป็นจะต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อแลกกับกำรท ำ
กิจกรรมต่ำง ๆ เหล่ำนี้  
 ผลจำกกำรส ำรวจเรื่องนี้ จะช่วยสะท้อนให้เห็นว่ำผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
มีควำมระมัดระวังในกำรให้ข้อมูลส่วนบุคคลทำงออนไลน์มำกน้อยเพียงใด 
และหำกกำรส ำรวจในคร้ังนี้พบว่ำผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีควำมระมัดระวังหรือ 
มีควำมตระหนักในกำรให้ข้อมูลส่วนบุคคลค่อนข้ำงน้อย หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ จะได้ใช้เป็นแนวทำงในกำรก ำหนดวิธีกำรป้องกันหรือ
เพิ่มมำตรกำรใด ๆ เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตรู้เท่ำทันภัยคุกคำม
จำกสื่อออนไลน์ และไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้ไม่ประสงค์ดี 
วัตถุประสงค์ของการส ารวจ  
 1. เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรใช้อินเทอร์เน็ตของ 
คนไทยอย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกปี ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงลักษณะและ
แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมดังกล่ำว  
 2. เพื่อรวบรวมข้อมูลกำรใช้อินเทอร์เน็ตที่อยู่ในควำมสนใจในปีที่มี
กำรจัดท ำส ำรวจ ซึ่งผู้ที่สนใจสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ทันสถำนกำรณ์  
 3. เพื่อให้มีข้อมูลที่ส ำคัญและจ ำเป็นต่อกำรพัฒนำธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ไว้ให้บริกำรแก่ผู้ใช้ข้อมูลภำครัฐ ภำคเอกชน และผู้สนใจ
โดยทั่วไปอย่ำงต่อเนื่อง  
 4. เพื่อให้ สพธอ. มีข้อมูลไว้ใช้ส ำหรับก ำหนดยุทธศำสตร์ในกำร
ส่งเสริม และสนับสนุนกำรท ำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งกำรติดตำม
และประเมินผล  
  

ออนไลน์ กำรสมัครใช้บริกำรต่ำง ๆ ทำงออนไลน์ ซึ่งหลำยครั้ งที่ผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตจ ำเป็นจะต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อแลกกับกำรท ำ
กิจกรรมต่ำง ๆ เหล่ำนี้  
 ผลจำกกำรส ำรวจเรื่องนี้ จะช่วยสะท้อนให้เห็นว่ำผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
มีควำมระมัดระวังในกำรให้ข้อมูลส่วนบุคคลทำงออนไลน์มำกน้อยเพียงใด 
และหำกกำรส ำรวจในคร้ังนี้พบว่ำผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีควำมระมัดระวังหรือ 
มีควำมตระหนักในกำรให้ข้อมูลส่วนบุคคลค่อนข้ำงน้อย หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ จะได้ใช้เป็นแนวทำงในกำรก ำหนดวิธีกำรป้องกันหรือ
เพิ่มมำตรกำรใด ๆ เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตรู้เท่ำทันภัยคุกคำม
จำกสื่อออนไลน์ และไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้ไม่ประสงค์ดี 
วัตถุประสงค์ของการส ารวจ  
 1. เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรใช้อินเทอร์เน็ตของ 
คนไทยอย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกปี ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงลักษณะและ
แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมดังกล่ำว  
 2. เพื่อรวบรวมข้อมูลกำรใช้อินเทอร์เน็ตที่อยู่ในควำมสนใจในปีที่มี
กำรจัดท ำส ำรวจ ซึ่งผู้ที่สนใจสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ทันสถำนกำรณ์  
 3. เพื่อให้มีข้อมูลที่ส ำคัญและจ ำเป็นต่อกำรพัฒนำธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ไว้ให้บริกำรแก่ผู้ใช้ข้อมูลภำครัฐ ภำคเอกชน และผู้สนใจ
โดยทั่วไปอย่ำงต่อเนื่อง  
 4. เพื่อให้ สพธอ. มีข้อมูลไว้ใช้ส ำหรับก ำหนดยุทธศำสตร์ในกำร
ส่งเสริม และสนับสนุนกำรท ำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งกำรติดตำม
และประเมินผล  
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ระเบียบวิธีการส ารวจ  
 กำรส ำรวจนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม
กำรใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทย โดยท ำกำรส ำรวจผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ตและ
เครือข่ำยสังคมออนไลน์ และเนื่องจำกทีมผู้จัดท ำไม่มีรำยชื่อของประชำกร
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งหมด จึงไม่ได้ใช้กำรเลือกตัวอย่ำงตำมหลักควำมน่ำจะ
เป็น   
 ผู้ที่เข้ำมำตอบแบบส ำรวจ คือผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เข้ำมำตอบด้วย
ควำมสมัครใจ ท ำให้เมื่อพิจำรณำรำยกลุ่มย่อย สัดส่วนของจ ำนวนผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตจำกตัวอย่ำงที่ได้ จึงอำจแตกต่ำงกับสัดส่วนของจ ำนวนผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตทั้งสิ้นในประเทศไทย  
 ดังนั้นกำรค ำนวณค่ำต่ำง ๆ ในภำพรวมจึงได้มีกำรแก้ปัญหำกำร
กระจำยตัวของผู้ตอบแบบส ำรวจที่ไม่กระจำยตัวตำมโครงสร้ำงของผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตในประเทศ ผ่ำนกำรถ่วงน้ ำหนักด้วยสัดส่วนของจ ำนวนผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตทั้งสิ้นในประเทศไทยรำยกลุ่มอำยุ ที่ได้จำกกำรส ำรวจกำรมี 
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในครัวเรือน พ.ศ.2560 จัดท ำ
โดยส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 กำรส ำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2561 นี้ 
ยังคงเป็นกำรส ำรวจทำงอินเทอร์เน็ตเช่นในปีที่ผ่ำนมำ โดยได้น ำแบบส ำรวจ
ดังกล่ำวไปวำง (ติดแบนเนอร์) ไว้ในหน้ำเว็บไซต์ของหน่วยงำนต่ำง ๆ ท้ัง
ภำครัฐและภำคเอกชนที่ให้ควำมอนุเครำะห์พื้นที่ในกำรประชำสัมพันธ์ 
รวมทั้งกำรกระจำยแบบส ำรวจผ่ำนช่องทำงสื่อสังคมออนไลน์  เช่น 
Facebook เพื่อให้มีกำรกระจำยแบบส ำรวจไปยังกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอย่ำง
ทั่วถึง  

ระเบียบวิธีการส ารวจ  
 กำรส ำรวจนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม
กำรใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทย โดยท ำกำรส ำรวจผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ตและ
เครือข่ำยสังคมออนไลน์ และเนื่องจำกทีมผู้จัดท ำไม่มีรำยชื่อของประชำกร
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งหมด จึงไม่ได้ใช้กำรเลือกตัวอย่ำงตำมหลักควำมน่ำจะ
เป็น   
 ผู้ที่เข้ำมำตอบแบบส ำรวจ คือผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เข้ำมำตอบด้วย
ควำมสมัครใจ ท ำให้เมื่อพิจำรณำรำยกลุ่มย่อย สัดส่วนของจ ำนวนผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตจำกตัวอย่ำงที่ได้ จึงอำจแตกต่ำงกับสัดส่วนของจ ำนวนผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตทั้งสิ้นในประเทศไทย  
 ดังนั้นกำรค ำนวณค่ำต่ำง ๆ ในภำพรวมจึงได้มีกำรแก้ปัญหำกำร
กระจำยตัวของผู้ตอบแบบส ำรวจที่ไม่กระจำยตัวตำมโครงสร้ำงของผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตในประเทศ ผ่ำนกำรถ่วงน้ ำหนักด้วยสัดส่วนของจ ำนวนผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตทั้งสิ้นในประเทศไทยรำยกลุ่มอำยุ ที่ได้จำกกำรส ำรวจกำรมี 
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในครัวเรือน พ.ศ.2560 จัดท ำ
โดยส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 กำรส ำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2561 นี้ 
ยังคงเป็นกำรส ำรวจทำงอินเทอร์เน็ตเช่นในปีที่ผ่ำนมำ โดยได้น ำแบบส ำรวจ
ดังกล่ำวไปวำง (ติดแบนเนอร์) ไว้ในหน้ำเว็บไซต์ของหน่วยงำนต่ำง ๆ ท้ัง
ภำครัฐและภำคเอกชนที่ให้ควำมอนุเครำะห์พื้นที่ในกำรประชำสัมพันธ์ 
รวมทั้งกำรกระจำยแบบส ำรวจผ่ำนช่องทำงสื่อสังคมออนไลน์  เช่น 
Facebook เพื่อให้มีกำรกระจำยแบบส ำรวจไปยังกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอย่ำง
ทั่วถึง  

ระเบียบวิธีกำรส�ำรวจ

วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ออนไลน์ กำรสมัครใช้บริกำรต่ำง ๆ ทำงออนไลน์ ซึ่งหลำยครั้ งที่ผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตจ ำเป็นจะต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อแลกกับกำรท ำ
กิจกรรมต่ำง ๆ เหล่ำนี้  
 ผลจำกกำรส ำรวจเรื่องนี้ จะช่วยสะท้อนให้เห็นว่ำผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
มีควำมระมัดระวังในกำรให้ข้อมูลส่วนบุคคลทำงออนไลน์มำกน้อยเพียงใด 
และหำกกำรส ำรวจในคร้ังนี้พบว่ำผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีควำมระมัดระวังหรือ 
มีควำมตระหนักในกำรให้ข้อมูลส่วนบุคคลค่อนข้ำงน้อย หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ จะได้ใช้เป็นแนวทำงในกำรก ำหนดวิธีกำรป้องกันหรือ
เพิ่มมำตรกำรใด ๆ เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตรู้เท่ำทันภัยคุกคำม
จำกสื่อออนไลน์ และไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้ไม่ประสงค์ดี 
วัตถุประสงค์ของการส ารวจ  
 1. เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรใช้อินเทอร์เน็ตของ 
คนไทยอย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกปี ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงลักษณะและ
แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมดังกล่ำว  
 2. เพื่อรวบรวมข้อมูลกำรใช้อินเทอร์เน็ตที่อยู่ในควำมสนใจในปีที่มี
กำรจัดท ำส ำรวจ ซึ่งผู้ที่สนใจสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ทันสถำนกำรณ์  
 3. เพื่อให้มีข้อมูลที่ส ำคัญและจ ำเป็นต่อกำรพัฒนำธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ไว้ให้บริกำรแก่ผู้ใช้ข้อมูลภำครัฐ ภำคเอกชน และผู้สนใจ
โดยทั่วไปอย่ำงต่อเนื่อง  
 4. เพื่อให้ สพธอ. มีข้อมูลไว้ใช้ส ำหรับก ำหนดยุทธศำสตร์ในกำร
ส่งเสริม และสนับสนุนกำรท ำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งกำรติดตำม
และประเมินผล  
  

ออนไลน์ กำรสมัครใช้บริกำรต่ำง ๆ ทำงออนไลน์ ซึ่งหลำยครั้ งที่ผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตจ ำเป็นจะต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อแลกกับกำรท ำ
กิจกรรมต่ำง ๆ เหล่ำนี้  
 ผลจำกกำรส ำรวจเรื่องนี้ จะช่วยสะท้อนให้เห็นว่ำผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
มีควำมระมัดระวังในกำรให้ข้อมูลส่วนบุคคลทำงออนไลน์มำกน้อยเพียงใด 
และหำกกำรส ำรวจในคร้ังนี้พบว่ำผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีควำมระมัดระวังหรือ 
มีควำมตระหนักในกำรให้ข้อมูลส่วนบุคคลค่อนข้ำงน้อย หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ จะได้ใช้เป็นแนวทำงในกำรก ำหนดวิธีกำรป้องกันหรือ
เพิ่มมำตรกำรใด ๆ เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตรู้เท่ำทันภัยคุกคำม
จำกสื่อออนไลน์ และไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้ไม่ประสงค์ดี 
วัตถุประสงค์ของการส ารวจ  
 1. เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรใช้อินเทอร์เน็ตของ 
คนไทยอย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกปี ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงลักษณะและ
แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมดังกล่ำว  
 2. เพื่อรวบรวมข้อมูลกำรใช้อินเทอร์เน็ตที่อยู่ในควำมสนใจในปีที่มี
กำรจัดท ำส ำรวจ ซึ่งผู้ที่สนใจสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ทันสถำนกำรณ์  
 3. เพื่อให้มีข้อมูลที่ส ำคัญและจ ำเป็นต่อกำรพัฒนำธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ไว้ให้บริกำรแก่ผู้ใช้ข้อมูลภำครัฐ ภำคเอกชน และผู้สนใจ
โดยทั่วไปอย่ำงต่อเนื่อง  
 4. เพื่อให้ สพธอ. มีข้อมูลไว้ใช้ส ำหรับก ำหนดยุทธศำสตร์ในกำร
ส่งเสริม และสนับสนุนกำรท ำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งกำรติดตำม
และประเมินผล  
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 กำรส ำรวจครั้งนี้ได้เริ่มกระจำยแบบส ำรวจในเดือนกรกฎำคม 
2561 โดยมีผู้ให้ควำมสนใจเข้ำมำตอบแบบส ำรวจ จ ำนวนทั้งสิ้น 10,731 
คน จำกนั้นจึงน ำผลกำรตอบแบบส ำรวจที่ได้ทั้งหมดเข้ำสู่กระบวนกำร
ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปทำงสถิติ 
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 กำรส ำรวจครั้งนี้ได้เริ่มกระจำยแบบส ำรวจในเดือนกรกฎำคม 
2561 โดยมีผู้ให้ควำมสนใจเข้ำมำตอบแบบส ำรวจ จ ำนวนทั้งสิ้น 10,731 
คน จำกนั้นจึงน ำผลกำรตอบแบบส ำรวจที่ได้ทั้งหมดเข้ำสู่กระบวนกำร
ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปทำงสถิติ 
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พฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ต

01
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พฤติกรรมกำรใช้อินเทอร์เน็ตพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต 
 ในยุคสังคมดิจิทัลที่มีกำรเปลี่ยนผ่ำนเข้ำสู่กำรน ำดิจิทัลเข้ำมำใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันเพิ่มมำกขึ้น ดังจะเห็นได้จำกตัวเลขผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เพิ่ม
สูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ จ ำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
เติบโตอย่ำงก้ำวกระโดด กล่ำวคือ ในปี 2555 มีจ ำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
ทั้งสิ้น 23,056,712 คน ต่อมำในปี 2560 จ ำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มสูงขึ้น
เป็น 45,189,944 คน8 หรือคิดเป็นอัตรำกำรเติบโตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 96.0  
เลยทีเดียว  
 ในขณะที่ จ ำนวนประชำกรไทยในปี  2560 มีจ ำนวนทั้ งสิ้น 
66,188,503 คน9 และในจ ำนวนดังกล่ำวมีผู้ที่ใช้งำนอินเทอร์เน็ตสูงถึง 
45,189,944 คน หรืออำจกล่ำวได้ว่ำปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีผู้ ใช้
อินเทอร์เน็ตมำกกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนประชำกรท้ังประเทศ ดังนั้นกำร
ติดตำมเฝ้ำดูพฤติกรรมของกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจึงทวีควำมน่ำสนใจ 
เป็นอย่ำงยิ่ง  
 ทั้งนี้ปัจจัยหลักที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้มีกำรใช้อินเทอร์เน็ต
เพิ่มสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ได้แก่  
 1. นโยบำยของภำครัฐ โดยเฉพำะโครงกำรเน็ตประชำรัฐ ถือเป็น
หนึ่งในโครงกำรตำมนโยบำยประเทศไทย 4.0 ในกำรพัฒนำโครงสร้ำง
                                                           
8 จ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต (รายปี) ซ่ึงเป็นตัวเลขที่ยังไม่รวมอินเทอร์เน็ตตำมโครงกำรเน็ต
ประชำรัฐซ่ึงครอบคลุมประชำกรประมำณ 20 ล้ำนคน, ฐำนข้อมูลของตลำดอินเทอร์เน็ต, ศูนย์
ข้อมูลและวิจัยเศรษฐกิจโทรคมนำคม ในส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำร
โทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ, ปรับปรุงข้อมูลล่ำสุด เมื่อวันที่ 21 กันยำยน 2561, 
http://ttid.nbtc.go.th/internet_db.html  
9 จ านวนประชากรแยกรายอายุทั่วประเทศ ปี 2560 , ระบบสถิติทำงกำรทะเบียน, กรมกำร
ปกครอง กระทรวงมหำดไทย, http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age_disp. 
php 

พื้นฐำนโทรคมนำคม เพ่ือให้ประชำชนในหมู่บ้ำนได้ เข้ำถึงโครงข่ำย
อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง ซึ่งจะส่งผลต่อกำรเพิ่มศักยภำพทำงเศรษฐกิจและ 
สังคมในกำรสร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้ยกระดับคุณภำพชีวิต และสร้ำงโอกำส
ให้แก่ประชำชนในกำรเข้ำถึงบริกำรต่ำง ๆ ของภำครัฐได้อย่ำงทั่วถึงและ 
เท่ำเทียมกัน ทั้งนี้หำกโครงกำรนี้แล้วเสร็จในปี 2561 จะถือได้ว่ำประเทศ
ไทยมีอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงครอบคลุมทุกหมู่บ้ำนทั่วประเทศทั้ง  7,498 
หมู่บ้ำน อันจะส่งผลต่อกำรเข้ำถึงไอซีทีและกำรใช้งำนไอซีทีที่สูงขึ้นของ
ประเทศ10 

 2. จ ำนวนผู้ใช้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Subscribers)11 
ที่เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องทุกปี  
  

                                                           
10 พล.อ.อ.ประจิน รองนายกและรมว.ยุติธรรม -ดร.พิเชฐ รมว.ดิจิทัลฯ ลงพื นที่ตรวจเยี่ยม
จุดติดตั งเน็ตประชารัฐ, ข่ำวประชำสัมพันธ์ บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน), วันที่ 11 มิถุนำยน 
2561, https://www.tot.co.th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0% 
B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B
8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8
%98%E0%B9%8C/2018/06/18/news-50 
11 จ านวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Subscribers), ฐำนข้อมูลของตลำด
อินเทอร์เน็ต, ศูนย์ข้อมูลและวิจัยเศรษฐกิจโทรคมนำคม ในส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำร
กระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ, ปรับปรุงข้อมูลล่ำสุด เมื่อวันที่ 
28 พฤศจิกำยน 2561, http://ttid.nbtc.go.th/mobile_subscribers.html 
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พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต 
 ในยุคสังคมดิจิทัลที่มีกำรเปลี่ยนผ่ำนเข้ำสู่กำรน ำดิจิทัลเข้ำมำใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันเพิ่มมำกขึ้น ดังจะเห็นได้จำกตัวเลขผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เพิ่ม
สูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ จ ำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
เติบโตอย่ำงก้ำวกระโดด กล่ำวคือ ในปี 2555 มีจ ำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
ทั้งสิ้น 23,056,712 คน ต่อมำในปี 2560 จ ำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มสูงขึ้น
เป็น 45,189,944 คน8 หรือคิดเป็นอัตรำกำรเติบโตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 96.0  
เลยทีเดียว  
 ในขณะที่ จ ำนวนประชำกรไทยในปี  2560 มีจ ำนวนทั้ งสิ้น 
66,188,503 คน9 และในจ ำนวนดังกล่ำวมีผู้ที่ใช้งำนอินเทอร์เน็ตสูงถึง 
45,189,944 คน หรืออำจกล่ำวได้ว่ำปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีผู้ ใช้
อินเทอร์เน็ตมำกกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนประชำกรทั้งประเทศ ดังนั้นกำร
ติดตำมเฝ้ำดูพฤติกรรมของกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจึงทวีควำมน่ำสนใจ 
เป็นอย่ำงยิ่ง  
 ทั้งนี้ปัจจัยหลักที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้มีกำรใช้อินเทอร์เน็ต
เพิ่มสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ได้แก่  
 1. นโยบำยของภำครัฐ โดยเฉพำะโครงกำรเน็ตประชำรัฐ ถือเป็น
หนึ่งในโครงกำรตำมนโยบำยประเทศไทย 4.0 ในกำรพัฒนำโครงสร้ำง
                                                           
8 จ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต (รายปี) ซ่ึงเป็นตัวเลขที่ยังไม่รวมอินเทอร์เน็ตตำมโครงกำรเน็ต
ประชำรัฐซ่ึงครอบคลุมประชำกรประมำณ 20 ล้ำนคน, ฐำนข้อมูลของตลำดอินเทอร์เน็ต, ศูนย์
ข้อมูลและวิจัยเศรษฐกิจโทรคมนำคม ในส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำร
โทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ, ปรับปรุงข้อมูลล่ำสุด เมื่อวันที่ 21 กันยำยน 2561, 
http://ttid.nbtc.go.th/internet_db.html  
9 จ านวนประชากรแยกรายอายุทั่วประเทศ ปี 2560 , ระบบสถิติทำงกำรทะเบียน, กรมกำร
ปกครอง กระทรวงมหำดไทย, http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age_disp. 
php 

พื้นฐำนโทรคมนำคม เพื่อให้ประชำชนในหมู่บ้ำนได้ เข้ำถึงโครงข่ำย
อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง ซึ่งจะส่งผลต่อกำรเพิ่มศักยภำพทำงเศรษฐกิจและ 
สังคมในกำรสร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้ยกระดับคุณภำพชีวิต และสร้ำงโอกำส
ให้แก่ประชำชนในกำรเข้ำถึงบริกำรต่ำง ๆ ของภำครัฐได้อย่ำงทั่วถึงและ 
เท่ำเทียมกัน ทั้งนี้หำกโครงกำรนี้แล้วเสร็จในปี 2561 จะถือได้ว่ำประเทศ
ไทยมีอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงครอบคลุมทุกหมู่บ้ำนทั่วประเทศทั้ง  7,498 
หมู่บ้ำน อันจะส่งผลต่อกำรเข้ำถึงไอซีทีและกำรใช้งำนไอซีทีที่สูงขึ้นของ
ประเทศ10 

 2. จ ำนวนผู้ใช้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Subscribers)11 
ที่เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องทุกปี  
  

                                                           
10 พล.อ.อ.ประจิน รองนายกและรมว.ยุติธรรม -ดร.พิเชฐ รมว.ดิจิทัลฯ ลงพื นที่ตรวจเยี่ยม
จุดติดตั งเน็ตประชารัฐ, ข่ำวประชำสัมพันธ์ บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน), วันที่ 11 มิถุนำยน 
2561, https://www.tot.co.th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0% 
B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B
8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8
%98%E0%B9%8C/2018/06/18/news-50 
11 จ านวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Subscribers), ฐำนข้อมูลของตลำด
อินเทอร์เน็ต, ศูนย์ข้อมูลและวิจัยเศรษฐกิจโทรคมนำคม ในส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำร
กระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ, ปรับปรุงข้อมูลล่ำสุด เมื่อวันที่ 
28 พฤศจิกำยน 2561, http://ttid.nbtc.go.th/mobile_subscribers.html 
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ภาพ 1 จำ�นวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอัตราการเติบโตของผู้ใช้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ปี  2553 – 2561(e)

ภำพ 1 จ ำนวนผู้ใช้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอัตรำกำรเติบโตของ
ผู้ใช้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ ปี 2553 – 2561(e) 

 
หมำยเหตุ (e) เป็นตัวเลขประมำณกำร ปี 2561 
 ดังจะเห็นได้จำกภำพ 1 ในปี  2554 มีจ ำนวนผู้ ใช้บริกำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่เพียง 77.5 ล้ำนเลขหมำย ในปี 2561 มีกำรคำดกำรณ์ว่ำ
ตัวเลขดังกล่ำวจะเพิ่มสูงขึ้นเป็น 124.8 ล้ำนเลขหมำย หรือคิดเป็นอัตรำกำร
เติบโตกว่ำร้อยละ 60  
 เมื่อน ำเอำจ ำนวนผู้ใช้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ ปี 2561 มำเทียบ
กับจ ำนวนประชำกร ปี 2561 ซึ่งมีจ ำนวนทั้งสิ้น 66,294,064 คน12 เพื่อดู
อัตรำส่วนจ ำนวนเลขหมำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อประชำกรรวม (Mobile 
Penetration Rate) พบว่ำ อัตรำส่วนดังกล่ำวอยู่ที่ 188.25 ซึ่งหมำยควำม
ว่ำ ประชำกร 1 คน ครอบครองเลขหมำยโทรศัพท์เคลื่อนที่มำกกว่ำ 1  
เลขหมำย 

                                                           
12 จ านวนประชากรไทย ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 , มิเตอร์ประเทศไทย, สถำบันวิจัย 
ประกรและสังคม มหำวิทยำลัยมหิดล,http://www.thailandometers.mahidol.ac.th/ 

 3. กำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรส่ือสำรที่ทันสมัย รวดเร็ว สำมำรถ
ตอบสนองกำรใช้งำนของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ไม่ได้ มีไว้ใช้เพื่อกำร
ติดต่อสื่อสำรเท่ำนั้น หำกรวมถึงเรื่องของกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ต (Non-
Voice/Data Service) ด้วย เทคโนโลยีที่ทันสมัยจึงช่วยกระตุ้นให้คนไทย 
มีควำมต้องกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตผ่ำนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพิ่มมำกขึ้น 
โดยเฉพำะเมื่อมีกำรเปลี่ยนผ่ำนเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ำมำ ส่งผลให้ปริมำณ
ควำมต้องกำรใช้งำนเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัด ดังจะเห็นได้จำกกรณีกำรเปิด
ให้บริกำรเทคโนโลยี 4G อย่ำงเป็นทำงกำร เมื่อปลำยเดือนธันวำคม 2558 
เป็นต้นมำ จะเห็นได้ว่ำจ ำนวนผู้ใช้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ในปี 2558 ซึ่งมี
อยู่ 102.9 ล้ำนเลขหมำย เพิ่มสูงขึ้นเป็น 119.7 ล้ำนเลขหมำย ในปี 2559 
หรือคิดเป็นอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 16.3 ดังแสดงในภำพ 1  
 ในขณะเดียวกันเทคโนโลยี 5G ก ำลังถูกกล่ำวถึงกันอย่ำงแพร่หลำย
ในโลกปัจจุบัน  ด้วยควำมเร็วที่ เพิ่มขึ้นมำกกว่ำระบบ 4G ถึง 10 เท่ำ 
เทคโนโลยี 5G จึงเป็นมำกกว่ำอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง และจะไม่ถูกจ ำกัด
อยู่บนโทรศัพท์มือถืออีกต่อไป แต่สำมำรถอยู่บนอุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตได้ ไม่ว่ำจะเป็นกำรใช้ยำนยนต์อัจฉริยะ กำรใช้อุปกรณ์ IOT 
และกำรควบคุมอุปกรณ์ในระยะไกล13  
 ทั้งนี้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ 
และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) ตั้งเป้ำจะให้ประเทศไทยได้ใช้
เทคโนโลยี 5G ภำยในเดือน ตุลำคม 256314 ซึ่งถือเป็นจุดเวลำที่น่ำจับตำ
มองว่ำจะส่งผลกระทบอย่ำงไรต่อพฤติกรรมกำรใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทย 

                                                           
13 5G ก าลังมา ไทยเตรียมตัว เปลี่ยนโฉมอีก , มติชนออนไลน์, วันที่ 31 มกรำคม 2561, 
https://www.matichon.co.th/economy/news_823125 
14 เทคโนโลยี 5G จุดเปล่ียนของเทคโนโลยีครั งใหญ่ของไทย , http://www.prd.go.th/ 
download/article/article_20180904112512.pdf 
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ภำพ 1 จ ำนวนผู้ใช้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอัตรำกำรเติบโตของ
ผู้ใช้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ ปี 2553 – 2561(e) 

 
หมำยเหตุ (e) เป็นตัวเลขประมำณกำร ปี 2561 
 ดังจะเห็นได้จำกภำพ 1 ในปี  2554 มีจ ำนวนผู้ ใช้บ ริกำร
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีเพียง 77.5 ล้ำนเลขหมำย ในปี 2561 มีกำรคำดกำรณ์ว่ำ
ตัวเลขดังกล่ำวจะเพิ่มสูงขึ้นเป็น 124.8 ล้ำนเลขหมำย หรือคิดเป็นอัตรำกำร
เติบโตกว่ำร้อยละ 60  
 เมื่อน ำเอำจ ำนวนผู้ใช้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ ปี 2561 มำเทียบ
กับจ ำนวนประชำกร ปี 2561 ซึ่งมีจ ำนวนทั้งสิ้น 66,294,064 คน12 เพื่อดู
อัตรำส่วนจ ำนวนเลขหมำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อประชำกรรวม (Mobile 
Penetration Rate) พบว่ำ อัตรำส่วนดังกล่ำวอยู่ที่ 188.25 ซึ่งหมำยควำม
ว่ำ ประชำกร 1 คน ครอบครองเลขหมำยโทรศัพท์เคลื่อนที่มำกกว่ำ 1  
เลขหมำย 

                                                           
12 จ านวนประชากรไทย ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 , มิเตอร์ประเทศไทย, สถำบันวิจัย 
ประกรและสังคม มหำวิทยำลัยมหิดล,http://www.thailandometers.mahidol.ac.th/ 

 3. กำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรสื่อสำรที่ทันสมัย รวดเร็ว สำมำรถ
ตอบสนองกำรใช้งำนของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ไม่ได้ มีไว้ใช้เพื่อกำร
ติดต่อสื่อสำรเท่ำนั้น หำกรวมถึงเรื่องของกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ต (Non-
Voice/Data Service) ด้วย เทคโนโลยีที่ทันสมัยจึงช่วยกระตุ้นให้คนไทย 
มีควำมต้องกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตผ่ำนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพิ่มมำกขึ้น 
โดยเฉพำะเมื่อมีกำรเปลี่ยนผ่ำนเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ำมำ ส่งผลให้ปริมำณ
ควำมต้องกำรใช้งำนเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัด ดังจะเห็นได้จำกกรณีกำรเปิด
ให้บริกำรเทคโนโลยี 4G อย่ำงเป็นทำงกำร เมื่อปลำยเดือนธันวำคม 2558 
เป็นต้นมำ จะเห็นได้ว่ำจ ำนวนผู้ใช้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ในปี 2558 ซึ่งมี
อยู่ 102.9 ล้ำนเลขหมำย เพิ่มสูงขึ้นเป็น 119.7 ล้ำนเลขหมำย ในปี 2559 
หรือคิดเป็นอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 16.3 ดังแสดงในภำพ 1  
 ในขณะเดียวกันเทคโนโลยี 5G ก ำลังถูกกล่ำวถึงกันอย่ำงแพร่หลำย
ในโลกปัจจุบัน  ด้วยควำมเร็วที่เพิ่มขึ้นมำกกว่ำระบบ 4G ถึง 10 เท่ำ 
เทคโนโลยี 5G จึงเป็นมำกกว่ำอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง และจะไม่ถูกจ ำกัด
อยู่บนโทรศัพท์มือถืออีกต่อไป แต่สำมำรถอยู่บนอุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตได้ ไม่ว่ำจะเป็นกำรใช้ยำนยนต์อัจฉริยะ กำรใช้อุปกรณ์ IOT 
และกำรควบคุมอุปกรณ์ในระยะไกล13  
 ทั้งนี้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ 
และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) ตั้งเป้ำจะให้ประเทศไทยได้ใช้
เทคโนโลยี 5G ภำยในเดือน ตุลำคม 256314 ซึ่งถือเป็นจุดเวลำที่น่ำจับตำ
มองว่ำจะส่งผลกระทบอย่ำงไรต่อพฤติกรรมกำรใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทย 

                                                           
13 5G ก าลังมา ไทยเตรียมตัว เปลี่ยนโฉมอีก , มติชนออนไลน์, วันที่ 31 มกรำคม 2561, 
https://www.matichon.co.th/economy/news_823125 
14 เทคโนโลยี 5G จุดเปลี่ยนของเทคโนโลยีครั งใหญ่ของไทย , http://www.prd.go.th/ 
download/article/article_20180904112512.pdf 
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จ�ำนวนชั่วโมงกำรใช้อินเทอร์เน็ต

 4. กำรที่ชีวิตคนไทยเริ่มเปลี่ยนผ่ำนไปสู่ดิจิทัล  (Digital Life)  
เพิ่มมำกขึ้น ท ำให้มีกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ เหล่ำนี้
ผ่ำนทำงออนไลน์มำกกว่ำแบบดั้งเดิม เช่น กำรอ่ำนหนังสือ กำรขำยสินค้ำ
และบริกำร กำรจองโรงแรม กำรบริกำรเรียกแท็กซี่ และกำรจอง/ซื้อตั๋ว 
ชมภำพยนตร์ 

 5. กำรที่อุปกรณ์เคลื่อนที่ทั้งหลำยไม่ว่ำจะเป็นสมำร์ตโฟน แท็บ-
เล็ตคอมพิวเตอร์มีรำคำถูกลงมำก ทุกเพศทุกวัยสำมำรถจับจองเป็นเจ้ำของ
ได้โดยง่ำย รวมทั้งแพคเกจอินเทอร์เน็ตก็มีหลำกหลำยรูปแบบที่ตอบสนอง
ควำมต้องกำรของผู้บริโภคได้เลือกสรรในรำคำที่ยอมรับได้ 

จ านวนชั่วโมงการใช้อินเทอร์เน็ต  
 กำรส ำรวจครั้งนี้ มีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจ ำนวนชั่วโมงกำรใช้งำน
อินเทอร์เน็ตในกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ โดยแบ่งออกเป็นกำรใช้ งำน
อินเทอร์เน็ตในช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ และช่วงวันหยุด เพื่อ
ตรวจสอบดูว่ำมีจ ำนวนชั่วโมงกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยต่อวันแตกต่ำงกัน
อย่ำงไร  
  

 4. กำรที่ชีวิตคนไทยเริ่มเปลี่ยนผ่ำนไปสู่ดิจิทัล  (Digital Life)  
เพิ่มมำกขึ้น ท ำให้มีกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ เหล่ำนี้
ผ่ำนทำงออนไลน์มำกกว่ำแบบดั้งเดิม เช่น กำรอ่ำนหนังสือ กำรขำยสินค้ำ
และบริกำร กำรจองโรงแรม กำรบริกำรเรียกแท็กซี่ และกำรจอง/ซื้อตั๋ว 
ชมภำพยนตร์ 

 5. กำรที่อุปกรณ์เคลื่อนที่ทั้งหลำยไม่ว่ำจะเป็นสมำร์ตโฟน แท็บ-
เล็ตคอมพิวเตอร์มีรำคำถูกลงมำก ทุกเพศทุกวัยสำมำรถจับจองเป็นเจ้ำของ
ได้โดยง่ำย รวมทั้งแพคเกจอินเทอร์เน็ตก็มีหลำกหลำยรูปแบบที่ตอบสนอง
ควำมต้องกำรของผู้บริโภคได้เลือกสรรในรำคำที่ยอมรับได้ 

จ านวนชั่วโมงการใช้อินเทอร์เน็ต  
 กำรส ำรวจครั้งนี้ มีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจ ำนวนชั่วโมงกำรใช้งำน
อินเทอร์เน็ตในกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ โดยแบ่งออกเป็นกำรใช้ งำน
อินเทอร์เน็ตในช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ และช่วงวันหยุด เพื่อ
ตรวจสอบดูว่ำมีจ ำนวนชั่วโมงกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยต่อวันแตกต่ำงกัน
อย่ำงไร  
  

ภำพ 2 จ ำนวนชัว่โมงกำรใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยต่อวัน รำยเจนเนอเรชั่น15 
จ ำแนกตำมช่วงวันท ำงำน/วนัเรียนหนังสือและช่วงวันหยุด 

 
ค ำถำมจำกแบบส ำรวจข้อ 9, 10 ในรอบสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ ช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ และ
ช่วงวันหยุด ท่ำนใช้เวลำท ำกิจกรรมต่ำง ๆ เหล่ำนี้ โดยเฉลี่ยวันละเท่ำไหร่ (ไม่นับรวม กำรเปิด
อินเทอร์เน็ตทิ้งไว้โดยไม่มีกำรใช้งำน) 

 ในกำรส ำรวจครั้งนี้ ดังแสดงในภำพ 2 พบว่ำ โดยภำพรวมมีผู้ตอบ
แบบส ำรวจ16 ตอบว่ำใช้งำนอินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ย 10 ชั่วโมง 5 นำทีต่อวัน 
และเมื่อแยกพิจำรณำกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตในช่วงวันท ำงำน/วันเรียน
หนังสือเทียบกับช่วงวันหยุด จะเห็นได้ว่ำผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตจะใช้งำน
                                                           
15 กำรแบ่งช่วงอำยุของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต จะแบ่งออกเป็น 4 เจนเนอเรชั่น ได้แก่ 

1. Baby Boomers เป็นผู้ที่เกิดในปี พ.ศ.2489 - 2507  
3. Generation X หรือ Gen X เป็นผู้ที่เกิดในปี พ.ศ.2508 - 2523 
4. Generation Y หรือ Gen Y เป็นผู้ที่เกิดในปี พ.ศ.2524 - 2543 
5. Generation Z หรือ Gen Z เป็นผู้ที่เกิดในปี พ.ศ.2544 เป็นต้นไป  

(อ้ำงอิงจำกรำยงำนผลกำรส ำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2560, หน้ำ 
113) 

16 เนื่องจำกเป็นกำรส ำรวจทำงอินเทอร์เน็ต ผู้ตอบแบบส ำรวจในที่นี้ จึงหมำยถึง ผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตที่พักอำศัยในประเทศไทยที่สมัครใจตอบแบบส ำรวจ ซ่ึงจำกนี้ไป ในรำยงำนผลกำร
ส ำรวจฉบับนี้ จะใช้ค ำว่ำ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 
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ภาพ 2 จำ�นวนชั่วโมงการใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยต่อวัน รายเจำนเนอเรชั่น15

จำ�แนกตามช่วงวันท�งาน/วันเรียนหนังสือและช่วงวันหยุด

HOURS MINUTES

9 48
HOURS MINUTES

10 54
วันหยุด/วัน

HOURS MINUTES

10 5

ป 2561 
ใชเน็ตเฉลี่ย 
/วัน

วันทำงาน
วันเรียน วัน

ภาพรวม
การใชอินเทอรเน็ต

Baby Boomer Gen X Gen Y Gen Z

HOURS MINUTES

8 21

HOURS MINUTES

8 26

HOURS MINUTES

8 25

HOURS MINUTES

8 55

HOURS MINUTES

10 22

HOURS MINUTES

11 52

HOURS MINUTES

10 22

HOURS MINUTES

11 50

วันทำงาน
วันเรียน วัน

วันหยุด/วัน

 4. กำรที่ชีวิตคนไทยเริ่มเปลี่ยนผ่ำนไปสู่ดิจิทัล  (Digital Life)  
เพิ่มมำกขึ้น ท ำให้มีกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ เหล่ำนี้
ผ่ำนทำงออนไลน์มำกกว่ำแบบดั้งเดิม เช่น กำรอ่ำนหนังสือ กำรขำยสินค้ำ
และบริกำร กำรจองโรงแรม กำรบริกำรเรียกแท็กซี่ และกำรจอง/ซื้อตั๋ว 
ชมภำพยนตร์ 

 5. กำรที่อุปกรณ์เคลื่อนที่ทั้งหลำยไม่ว่ำจะเป็นสมำร์ตโฟน แท็บ-
เล็ตคอมพิวเตอร์มีรำคำถูกลงมำก ทุกเพศทุกวัยสำมำรถจับจองเป็นเจ้ำของ
ได้โดยง่ำย รวมทั้งแพคเกจอินเทอร์เน็ตก็มีหลำกหลำยรูปแบบที่ตอบสนอง
ควำมต้องกำรของผู้บริโภคได้เลือกสรรในรำคำที่ยอมรับได้ 

จ านวนชั่วโมงการใช้อินเทอร์เน็ต  
 กำรส ำรวจครั้งนี้ มีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจ ำนวนชั่วโมงกำรใช้งำน
อินเทอร์เน็ตในกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ โดยแบ่งออกเป็นกำรใช้ งำน
อินเทอร์เน็ตในช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ และช่วงวันหยุด เพื่อ
ตรวจสอบดูว่ำมีจ ำนวนชั่วโมงกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยต่อวันแตกต่ำงกัน
อย่ำงไร  
  

 4. กำรที่ชีวิตคนไทยเริ่มเปลี่ยนผ่ำนไปสู่ดิจิทัล  (Digital Life)  
เพิ่มมำกขึ้น ท ำให้มีกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ เหล่ำนี้
ผ่ำนทำงออนไลน์มำกกว่ำแบบดั้งเดิม เช่น กำรอ่ำนหนังสือ กำรขำยสินค้ำ
และบริกำร กำรจองโรงแรม กำรบริกำรเรียกแท็กซี่ และกำรจอง/ซื้อตั๋ว 
ชมภำพยนตร์ 

 5. กำรที่อุปกรณ์เคลื่อนที่ทั้งหลำยไม่ว่ำจะเป็นสมำร์ตโฟน แท็บ-
เล็ตคอมพิวเตอร์มีรำคำถูกลงมำก ทุกเพศทุกวัยสำมำรถจับจองเป็นเจ้ำของ
ได้โดยง่ำย รวมทั้งแพคเกจอินเทอร์เน็ตก็มีหลำกหลำยรูปแบบที่ตอบสนอง
ควำมต้องกำรของผู้บริโภคได้เลือกสรรในรำคำที่ยอมรับได้ 

จ านวนชั่วโมงการใช้อินเทอร์เน็ต  
 กำรส ำรวจครั้งนี้ มีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจ ำนวนชั่วโมงกำรใช้งำน
อินเทอร์เน็ตในกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ โดยแบ่งออกเป็นกำรใช้ งำน
อินเทอร์เน็ตในช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ และช่วงวันหยุด เพื่อ
ตรวจสอบดูว่ำมีจ ำนวนชั่วโมงกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยต่อวันแตกต่ำงกัน
อย่ำงไร  
  

ภำพ 2 จ ำนวนชัว่โมงกำรใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยต่อวัน รำยเจนเนอเรชั่น15 
จ ำแนกตำมช่วงวนัท ำงำน/วนัเรียนหนังสือและช่วงวันหยุด 

 
ค ำถำมจำกแบบส ำรวจข้อ 9, 10 ในรอบสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ ช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ และ
ช่วงวันหยุด ท่ำนใช้เวลำท ำกิจกรรมต่ำง ๆ เหล่ำนี้ โดยเฉลี่ยวันละเท่ำไหร่ (ไม่นับรวม กำรเปิด
อินเทอร์เน็ตทิ้งไว้โดยไม่มีกำรใช้งำน) 

 ในกำรส ำรวจครั้งนี้ ดังแสดงในภำพ 2 พบว่ำ โดยภำพรวมมีผู้ตอบ
แบบส ำรวจ16 ตอบว่ำใช้งำนอินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ย 10 ชั่วโมง 5 นำทีต่อวัน 
และเมื่อแยกพิจำรณำกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตในช่วงวันท ำงำน/วันเรียน
หนังสือเทียบกับช่วงวันหยุด จะเห็นได้ว่ำผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตจะใช้งำน
                                                           
15 กำรแบ่งช่วงอำยุของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต จะแบ่งออกเป็น 4 เจนเนอเรชั่น ได้แก่ 

1. Baby Boomers เป็นผู้ที่เกิดในปี พ.ศ.2489 - 2507  
3. Generation X หรือ Gen X เป็นผู้ที่เกิดในปี พ.ศ.2508 - 2523 
4. Generation Y หรือ Gen Y เป็นผู้ที่เกิดในปี พ.ศ.2524 - 2543 
5. Generation Z หรือ Gen Z เป็นผู้ที่เกิดในปี พ.ศ.2544 เป็นต้นไป  

(อ้ำงอิงจำกรำยงำนผลกำรส ำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2560, หน้ำ 
113) 

16 เนื่องจำกเป็นกำรส ำรวจทำงอินเทอร์เน็ต ผู้ตอบแบบส ำรวจในที่นี้ จึงหมำยถึง ผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตที่พักอำศัยในประเทศไทยที่สมัครใจตอบแบบส ำรวจ ซ่ึงจำกนี้ไป ในรำยงำนผลกำร
ส ำรวจฉบับนี้ จะใช้ค ำว่ำ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 



รายงานผลการสำ�รวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2560 
Thailand Internet User Profile 201746

อินเทอร์เน็ตในช่วงวันหยุดมำกกว่ำช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ โดยจะใช้
งำนอินเทอร์เน็ตในช่วงวันหยุดโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 10 ชั่วโมง 54 นำทีต่อวัน และ
ใช้งำนอินเทอร์เน็ตในช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 9 ชั่วโมง 
48 นำทีต่อวัน  
 เมื่อจ ำแนกจ ำนวนชั่วโมงกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตในวันท ำงำน/วัน
เรียนหนังสือและวันหยุด รำยเจนเนอเรชั่น จะเห็นได้ว่ำทุกเจนเนอเรชั่นมี
จ ำนวนชั่วโมงกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตในวันหยุดมำกกว่ำวันท ำงำน/วันเรียน
หนังสือสอดคล้องกับภำพรวมเช่นเดียวกัน  โดย Baby Boomer และ  
Gen X มีพฤติกรรมกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตในช่วงวันหยุดมำกกว่ำช่วงวัน
ท ำงำนเพียงเล็กน้อย กล่ำวคือ Baby Boomer ใช้งำนอินเทอร์เน็ตในช่วง
ช่วงวันหยุดโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 8 ชั่วโมง 26 นำทีต่อวัน และช่วงวันท ำงำนใช้งำน
อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 8 ชั่วโมง 21 นำทีต่อวัน ในขณะที่ Gen X ใช้
งำนอินเทอร์เน็ตในช่วงวันหยุดโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 8 ชั่วโมง 55 นำทีต่อวัน และ
ช่วงวันท ำงำนใช้งำนอินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 8 ชั่วโมง 25 นำทีต่อวัน  
 ส่วน Gen Y และ Gen Z ซึ่งถือว่ำเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในยุคที่มีกำรใช้
อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์กันอย่ำงแพร่หลำย จำกผลกำรส ำรวจ 
พบว่ำ ทั้ง 2 เจนเนอเรชั่นดังกล่ำว มีจ ำนวนชั่วโมงกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตทัง้
ในช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ และวันหยุดมำกที่สุด เมื่อเทียบกับ Baby 
Boomer และ Gen X   
 โดย Gen Y ใช้งำนอินเทอร์เน็ตในช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ 
โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 10 ชั่วโมง 22 นำทีต่อวัน และช่วงวันหยุดใช้งำนอินเทอร์เน็ต
โดยเฉลี่ยอยู่ที่  11 ชั่ วโมง  52 นำทีต่อวัน ในขณะที่  Gen X ใช้งำน
อินเทอร์เน็ตในช่วงวันท ำงำนโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 10 ชั่วโมง 22 นำทีต่อวัน และ
ช่วงวันหยุดใช้งำนอินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 11 ชั่วโมง 50 นำทีต่อวัน 
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ภำพ 3 เปรียบเทียบจ ำนวนชัว่โมงกำรใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยต่อวัน  
จ ำแนกตำมช่วงวันท ำงำน/วนัเรียนหนังสือและช่วงวันหยุด ปี 2560 - 2561 

 
ค ำถำมจำกแบบส ำรวจข้อ 9, 10 ในรอบสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ ช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ และ
ช่วงวันหยุด ท่ำนใช้เวลำท ำกิจกรรมต่ำง ๆ เหล่ำนี้ โดยเฉลี่ยวันละเท่ำไหร่ (ไม่นับรวม กำรเปิด
อินเทอร์เน็ตทิ้งไว้โดยไม่มีกำรใช้งำน) 

 จำกปัจจัยต่ำง ๆ ที่สนับสนุนให้มีปริมำณผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มมำก
ขึ้น ทั้งในเรื่องของกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนโทรคมนำคมผ่ำน
โครงกำรเน็ตประชำรัฐของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ท ำให้
ประชำชนในพื้นที่ห่ำงไกลสำมำรถเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่ำงทั่วถึงและ 
เท่ำเทียมกับประชำชนที่พักอำศัยในเมือง รวมถึงกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำร
สื่อสำรให้มีควำมทันสมัย และรวดเร็วมำกกว่ำในอดีต โดยเฉพำะในเร่ืองของ
กำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตที่สำมำรถส่งผ่ำนข้อมูลทั้งภำพและเสียงได้อย่ำง 
ไม่สะดุดหรือล่ำช้ำ รวมทั้งกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ ในชีวิตประจ ำวันผ่ำนทำง
ออนไลน์มำกกว่ำแบบดั้งเดิม 
 ปัจจัยต่ำง ๆ เหล่ำนี้ล้วนส่งผลท ำให้กำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตเพิ่ม
สูงขึ้นมำก ดังจะเห็นได้จำกผลกำรส ำรวจในภำพ 3 พบว่ำ ในปีนี้ผู้ใช้

ภาพ 3 เปรียบเทียบจำ�นวนชั่วโมงการใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยต่อวัน 
จำ�แนกตามช่วงวันท�งาน/วันเรียนหนังสือและช่วงวันหยุด ปี 2560 - 2561

HOURS MINUTES

3 18

HOURS MINUTES

4 6

HOURS MINUTES

3 30

จำนวนชม.
ใชเน็ตเฉลี่ย/วัน 

ป 2561
มากกวา
ป 2560

คนไทยใช
อินเทอรเน็ต
มากกวาป
2560

วันหยุด/วัน

วันทำงาน
วันเรียน วัน

อินเทอร์เน็ตในช่วงวันหยุดมำกกว่ำช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ โดยจะใช้
งำนอินเทอร์เน็ตในช่วงวันหยุดโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 10 ชั่วโมง 54 นำทีต่อวัน และ
ใช้งำนอินเทอร์เน็ตในช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 9 ชั่วโมง 
48 นำทีต่อวัน  
 เมื่อจ ำแนกจ ำนวนชั่วโมงกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตในวันท ำงำน/วัน
เรียนหนังสือและวันหยุด รำยเจนเนอเรชั่น จะเห็นได้ว่ำทุกเจนเนอเรชั่นมี
จ ำนวนชั่วโมงกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตในวันหยุดมำกกว่ำวันท ำงำน/วันเรียน
หนังสือสอดคล้องกับภำพรวมเช่นเดียวกัน  โดย Baby Boomer และ  
Gen X มีพฤติกรรมกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตในช่วงวันหยุดมำกกว่ำช่วงวัน
ท ำงำนเพียงเล็กน้อย กล่ำวคือ Baby Boomer ใช้งำนอินเทอร์เน็ตในช่วง
ช่วงวันหยุดโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 8 ชั่วโมง 26 นำทีต่อวัน และช่วงวันท ำงำนใช้งำน
อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 8 ชั่วโมง 21 นำทีต่อวัน ในขณะที่ Gen X ใช้
งำนอินเทอร์เน็ตในช่วงวันหยุดโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 8 ชั่วโมง 55 นำทีต่อวัน และ
ช่วงวันท ำงำนใช้งำนอินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 8 ชั่วโมง 25 นำทีต่อวัน  
 ส่วน Gen Y และ Gen Z ซึ่งถือว่ำเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในยุคที่มีกำรใช้
อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์กันอย่ำงแพร่หลำย จำกผลกำรส ำรวจ 
พบว่ำ ทั้ง 2 เจนเนอเรชั่นดังกล่ำว มีจ ำนวนชั่วโมงกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตทัง้
ในช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ และวันหยุดมำกที่สุด เมื่อเทียบกับ Baby 
Boomer และ Gen X   
 โดย Gen Y ใช้งำนอินเทอร์เน็ตในช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ 
โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 10 ชั่วโมง 22 นำทีต่อวัน และช่วงวันหยุดใช้งำนอินเทอร์เน็ต
โดยเฉลี่ยอยู่ที่  11 ชั่ วโมง  52 นำทีต่อวัน ในขณะที่  Gen X ใช้งำน
อินเทอร์เน็ตในช่วงวันท ำงำนโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 10 ชั่วโมง 22 นำทีต่อวัน และ
ช่วงวันหยุดใช้งำนอินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 11 ชั่วโมง 50 นำทีต่อวัน 
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อินเทอร์เน็ตมีกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตมำกกว่ำปีที่ผ่ำนมำถึง 3 ชั่วโมง 30 
นำทีต่อวัน และหำกเปรียบเทียบแยกเป็นช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ
และช่วงวันหยุด จะเห็นได้ว่ำ  ปี 2561 ผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตมีกำรใช้งำน
อินเทอร์เน็ตในช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ มำกกว่ำปีที่ผ่ำนมำเท่ำกับ 3 
ชั่วโมง 18 นำทีต่อวัน และใช้งำนอินเทอร์เน็ตในช่วงวันหยุด มำกกว่ำปีที่
ผ่ำนมำเท่ำกับ 4 ชั่วโมง 6 นำทีต่อวัน 
ภำพ 4 จ ำนวนชัว่โมงกำรใชง้ำนอินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยต่อวัน รำยกิจกรรม

กำรใช้งำน จ ำแนกตำมช่วงวันท ำงำน/วนัเรียนหนังสือและช่วงวนัหยุด 

 

ค ำถำมจำกแบบส ำรวจข้อ 9, 10 ในรอบสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ ช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ และ
ช่วงวันหยุด ท่ำนใช้เวลำท ำกิจกรรมต่ำง ๆ เหล่ำนี้ โดยเฉลี่ยวันละเท่ำไหร่ (ไม่นับรวม กำรเปิด
อินเทอร์เน็ตทิ้งไว้โดยไม่มีกำรใช้งำน) 

 จำกภำพ 4 พบว่ำ โดยภำพรวมของกิจกรรมที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 
ใช้เวลำในกำรเข้ำถึงมำกที่สุด อันดับแรก คือ กำรใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น 
Facebook, Twitter, Instagram มีจ ำนวนชั่วโมงกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ต
โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 3 ชั่วโมง 30 นำทีต่อวัน ซึ่งข้อมูลนี้ไม่น่ำแปลกใจ เพรำะ

ภำพ 3 เปรียบเทียบจ ำนวนชัว่โมงกำรใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยต่อวัน  
จ ำแนกตำมช่วงวนัท ำงำน/วนัเรียนหนังสือและช่วงวันหยุด ปี 2560 - 2561 

 
ค ำถำมจำกแบบส ำรวจข้อ 9, 10 ในรอบสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ ช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ และ
ช่วงวันหยุด ท่ำนใช้เวลำท ำกิจกรรมต่ำง ๆ เหล่ำนี้ โดยเฉลี่ยวันละเท่ำไหร่ (ไม่นับรวม กำรเปิด
อินเทอร์เน็ตทิ้งไว้โดยไม่มีกำรใช้งำน) 

 จำกปัจจัยต่ำง ๆ ที่สนับสนุนให้มีปริมำณผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มมำก
ขึ้น ทั้งในเรื่องของกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนโทรคมนำคมผ่ำน
โครงกำรเน็ตประชำรัฐของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ท ำให้
ประชำชนในพื้นที่ห่ำงไกลสำมำรถเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่ำงทั่วถึงและ 
เท่ำเทียมกับประชำชนที่พักอำศัยในเมือง รวมถึงกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำร
สื่อสำรให้มีควำมทันสมัย และรวดเร็วมำกกว่ำในอดีต โดยเฉพำะในเร่ืองของ
กำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตที่สำมำรถส่งผ่ำนข้อมูลทั้งภำพและเสียงได้อย่ำง 
ไม่สะดุดหรือล่ำช้ำ รวมทั้งกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ ในชีวิตประจ ำวันผ่ำนทำง
ออนไลน์มำกกว่ำแบบดั้งเดิม 
 ปัจจัยต่ำง ๆ เหล่ำนี้ล้วนส่งผลท ำให้กำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตเพิ่ม
สูงขึ้นมำก ดังจะเห็นได้จำกผลกำรส ำรวจในภำพ 3 พบว่ำ ในปีนี้ผู้ใช้
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อินเทอร์เน็ตมีกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตมำกกว่ำปีที่ผ่ำนมำถึง 3 ชั่วโมง 30 
นำทีต่อวัน และหำกเปรียบเทียบแยกเป็นช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ
และช่วงวันหยุด จะเห็นได้ว่ำ  ปี 2561 ผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตมีกำรใช้งำน
อินเทอร์เน็ตในช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ มำกกว่ำปีที่ผ่ำนมำเท่ำกับ 3 
ชั่วโมง 18 นำทีต่อวัน และใช้งำนอินเทอร์เน็ตในช่วงวันหยุด มำกกว่ำปีที่
ผ่ำนมำเท่ำกับ 4 ชั่วโมง 6 นำทีต่อวัน 
ภำพ 4 จ ำนวนชัว่โมงกำรใชง้ำนอินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยต่อวัน รำยกิจกรรม

กำรใช้งำน จ ำแนกตำมช่วงวันท ำงำน/วนัเรียนหนังสือและช่วงวนัหยุด 

 

ค ำถำมจำกแบบส ำรวจข้อ 9, 10 ในรอบสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ ช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ และ
ช่วงวันหยุด ท่ำนใช้เวลำท ำกิจกรรมต่ำง ๆ เหล่ำนี้ โดยเฉลี่ยวันละเท่ำไหร่ (ไม่นับรวม กำรเปิด
อินเทอร์เน็ตทิ้งไว้โดยไม่มีกำรใช้งำน) 

 จำกภำพ 4 พบว่ำ โดยภำพรวมของกิจกรรมที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 
ใช้เวลำในกำรเข้ำถึงมำกที่สุด อันดับแรก คือ กำรใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น 
Facebook, Twitter, Instagram มีจ ำนวนชั่วโมงกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ต
โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 3 ชั่วโมง 30 นำทีต่อวัน ซึ่งข้อมูลนี้ไม่น่ำแปลกใจ เพรำะ

ภำพ 3 เปรียบเทียบจ ำนวนชัว่โมงกำรใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยต่อวัน  
จ ำแนกตำมช่วงวนัท ำงำน/วนัเรียนหนังสือและช่วงวันหยุด ปี 2560 - 2561 

 
ค ำถำมจำกแบบส ำรวจข้อ 9, 10 ในรอบสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ ช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ และ
ช่วงวันหยุด ท่ำนใช้เวลำท ำกิจกรรมต่ำง ๆ เหล่ำนี้ โดยเฉลี่ยวันละเท่ำไหร่ (ไม่นับรวม กำรเปิด
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รายงานผลการสำ�รวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2560 
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กรุงเทพเป็นเมืองหลวงที่ ใช้ Facebook มำกเป็นอันดับ 1 ของโลก17

รองลงมำ คือ กำรดูโทรทัศน์ ดูคลิปวิดีโอ ดูภำพยนตร์ ฟังเพลงออนไลน์  
(2 ชั่วโมง 35 นำทีต่อวัน) กำรพูดคุย/โทรศัพท์ผ่ำนอินเทอร์เน็ต เช่น Line, 
Facebook Messenger, WhatsApp, Facetime (2 ชั่วโมงต่อวัน) กำรเล่น
เกมออนไลน์ (1 ชั่วโมง 51 นำทีต่อวัน) และกำรอ่ำนหนังสือ/บทควำม
ออนไลน์ (1 ชั่วโมง 31 นำทีต่อวัน) ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำกิจกรรมที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตใช้เวลำในกำรเข้ำถึง 
มำกที่สุดจ ำแนกตำมช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือและช่วงวันหยุด พบว่ำ 
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจะใช้เวลำท ำกิจกรรมดังที่กล่ำวมำข้ำงต้นในช่วงวันหยุด
มำกกว่ำช่วงวันท ำงำน ยกเว้นกำรพูดคุย/โทรศัพท์ผ่ำนอินเทอร์เน็ตที่ผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตจะใช้เวลำท ำกิจกรรมดังกล่ำวในช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ
มำกกว่ำช่วงวันหยุด 
 โดยในช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจะใช้เวลำ
ในกำรเล่นสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter, Instagram มำก
เป็นอันดับที่ 1 โดยมีจ ำนวนชั่วโมงกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 3 
ชั่วโมง 23 นำทีต่อวัน รองลงมำเป็นกำรดูโทรทัศน์ ดูคลิปวิดีโอ ดูภำพยนตร์ 
ฟังเพลงออนไลน์ (2 ชั่วโมง 22 นำทีต่อวัน) กำรพูดคุย/โทรศัพท์ผ่ำน
อินเทอร์เน็ต (2 ชั่วโมง 1 นำทีต่อวัน) กำรเล่นเกมออนไลน์ (1 ชั่วโมง 44 
นำทีต่อวัน) และกำรอ่ำนหนังสือ/บทควำมทำงออนไลน์ (1 ชั่วโมง 28 นำที
ต่อวัน) ตำมล ำดับ  
 ในขณะที่ช่วงวันหยุดผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจะใช้เวลำในกำรเล่นสื่อ
สังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter, Instagram มำกเป็นอันดับที่ 1 
โดยมีจ ำนวนชั่วโมงกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 3 ชั่วโมง 47 นำที
                                                           
17 กทม.แชมป์ใช้ Facebook ปี 2018, Ahead Asia, เผยแพร่วันที่  23 เมษำยน 2561, 
https://ahead.asia/2018/04/23/%E0%B8%B4bangkok-most-fb-user-city-2018/ 
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(2 ชั่วโมง 35 นำทีต่อวัน) กำรพูดคุย/โทรศัพท์ผ่ำนอินเทอร์เน็ต เช่น Line, 
Facebook Messenger, WhatsApp, Facetime (2 ชั่วโมงต่อวัน) กำรเล่น
เกมออนไลน์ (1 ชั่วโมง 51 นำทีต่อวัน) และกำรอ่ำนหนังสือ/บทควำม
ออนไลน์ (1 ชั่วโมง 31 นำทีต่อวัน) ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำกิจกรรมที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตใช้เวลำในกำรเข้ำถึง 
มำกที่สุดจ ำแนกตำมช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือและช่วงวันหยุด พบว่ำ 
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจะใช้เวลำท ำกิจกรรมดังที่กล่ำวมำข้ำงต้นในช่วงวันหยุด
มำกกว่ำช่วงวันท ำงำน ยกเว้นกำรพูดคุย/โทรศัพท์ผ่ำนอินเทอร์เน็ตที่ผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตจะใช้เวลำท ำกิจกรรมดังกล่ำวในช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ
มำกกว่ำช่วงวันหยุด 
 โดยในช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจะใช้เวลำ
ในกำรเล่นสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter, Instagram มำก
เป็นอันดับที่ 1 โดยมีจ ำนวนชั่วโมงกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 3 
ชั่วโมง 23 นำทีต่อวัน รองลงมำเป็นกำรดูโทรทัศน์ ดูคลิปวิดีโอ ดูภำพยนตร์ 
ฟังเพลงออนไลน์ (2 ชั่วโมง 22 นำทีต่อวัน) กำรพูดคุย/โทรศัพท์ผ่ำน
อินเทอร์เน็ต (2 ชั่วโมง 1 นำทีต่อวัน) กำรเล่นเกมออนไลน์ (1 ชั่วโมง 44 
นำทีต่อวัน) และกำรอ่ำนหนังสือ/บทควำมทำงออนไลน์ (1 ชั่วโมง 28 นำที
ต่อวัน) ตำมล ำดับ  
 ในขณะที่ช่วงวันหยุดผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจะใช้เวลำในกำรเล่นสื่อ
สังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter, Instagram มำกเป็นอันดับที่ 1 
โดยมีจ ำนวนชั่วโมงกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 3 ชั่วโมง 47 นำที
                                                           
17 กทม.แชมป์ใช้ Facebook ปี 2018, Ahead Asia, เผยแพร่วันที่  23 เมษำยน 2561, 
https://ahead.asia/2018/04/23/%E0%B8%B4bangkok-most-fb-user-city-2018/ 

อินเทอร์เน็ตมีกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตมำกกว่ำปีที่ผ่ำนมำถึง 3 ชั่วโมง 30 
นำทีต่อวัน และหำกเปรียบเทียบแยกเป็นช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ
และช่วงวันหยุด จะเห็นได้ว่ำ  ปี 2561 ผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตมีกำรใช้งำน
อินเทอร์เน็ตในช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ มำกกว่ำปีที่ผ่ำนมำเท่ำกับ 3 
ชั่วโมง 18 นำทีต่อวัน และใช้งำนอินเทอร์เน็ตในช่วงวันหยุด มำกกว่ำปีที่
ผ่ำนมำเท่ำกับ 4 ชั่วโมง 6 นำทีต่อวัน 
ภำพ 4 จ ำนวนชัว่โมงกำรใชง้ำนอินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยต่อวัน รำยกิจกรรม

กำรใช้งำน จ ำแนกตำมช่วงวันท ำงำน/วนัเรียนหนังสือและช่วงวนัหยุด 

 

ค ำถำมจำกแบบส ำรวจข้อ 9, 10 ในรอบสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ ช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ และ
ช่วงวันหยุด ท่ำนใช้เวลำท ำกิจกรรมต่ำง ๆ เหล่ำนี้ โดยเฉลี่ยวันละเท่ำไหร่ (ไม่นับรวม กำรเปิด
อินเทอร์เน็ตทิ้งไว้โดยไม่มีกำรใช้งำน) 

 จำกภำพ 4 พบว่ำ โดยภำพรวมของกิจกรรมที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 
ใช้เวลำในกำรเข้ำถึงมำกที่สุด อันดับแรก คือ กำรใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น 
Facebook, Twitter, Instagram มีจ ำนวนชั่วโมงกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ต
โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 3 ชั่วโมง 30 นำทีต่อวัน ซึ่งข้อมูลนี้ไม่น่ำแปลกใจ เพรำะ ต่อวัน รองลงมำเป็นกำรดูโทรทัศน์ ดูคลิปวิดีโอ ดูภำพยนตร์ ฟังเพลง

ออนไลน์ (3 ชั่วโมง 9 นำทีต่อวัน) กำรเล่นเกมออนไลน์ (2 ชั่วโมง 10 นำที
ต่อวัน) กำรพูดคุย/โทรศัพท์ผ่ำนอินเทอร์เน็ต (1 ชั่วโมง 59 นำทีต่อวัน) และ
กำรอ่ำนหนังสือ/บทควำมทำงออนไลน ์(1 ชั่วโมง 38 นำทีต่อวัน) ตำมล ำดบั 
สถานที่ใช้งานอินเทอร์เน็ต  
 จำกพฤติกรรมกำรเปลี่ยนผ่ำนไปสู่ชีวิตดิจิทัล นอกจำกจะเห็นได้
จำกปริมำณกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มมำกขึ้นแล้ว ในอีกมุมหนึ่งของ
สถำนที่ที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนิยมใช้งำน ก็จะช่วยสะท้อนให้เห็นภำพดังกล่ำว
ได้ด้วยเช่นกัน 

ภำพ 5 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต จ ำแนกตำมสถำนที่ที่ใช้อนิเทอร์เน็ต  
ปี 2560 – 2561 

 
ค ำถำมจำกแบบส ำรวจข้อ 12 ในรอบสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ ท่ำนใช้อินเทอร์เน็ตที่ใดเป็นส่วนใหญ่ 
(เลือกตอบได้ไม่เกิน 3 ข้อ) 

  จำกผลกำรส ำรวจ ดังแสดงในภำพ 5 จะเห็นได้ว่ำ ในรอบสัปดำห์
ที่ผ่ำนมำ สถำนที่ที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตโดยส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตมำกเป็น
อันดับที่ 1 ได้แก่ บ้ำน/ที่พักอำศัย โดยมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เลือกตอบข้อนี้ 
สูงถึงร้อยละ 91.5 รองลงมำ นิยมใช้อินเทอร์เน็ตในที่ท ำงำน คิดเป็นร้อยละ 

ต่อวัน รองลงมำเป็นกำรดูโทรทัศน์ ดูคลิปวิดีโอ ดูภำพยนตร์ ฟังเพลง
ออนไลน์ (3 ชั่วโมง 9 นำทีต่อวัน) กำรเล่นเกมออนไลน์ (2 ชั่วโมง 10 นำที
ต่อวัน) กำรพูดคุย/โทรศัพท์ผ่ำนอินเทอร์เน็ต (1 ชั่วโมง 59 นำทีต่อวัน) และ
กำรอ่ำนหนังสือ/บทควำมทำงออนไลน ์(1 ชั่วโมง 38 นำทีต่อวัน) ตำมล ำดบั 
สถานที่ใช้งานอินเทอร์เน็ต  
 จำกพฤติกรรมกำรเปลี่ยนผ่ำนไปสู่ชีวิตดิจิทัล นอกจำกจะเห็นได้
จำกปริมำณกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มมำกขึ้นแล้ว ในอีกมุมหนึ่งของ
สถำนที่ที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนิยมใช้งำน ก็จะช่วยสะท้อนให้เห็นภำพดังกล่ำว
ได้ด้วยเช่นกัน 
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ที่ผ่ำนมำ สถำนที่ที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตโดยส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตมำกเป็น
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ออนไลน์ (3 ชั่วโมง 9 นำทีต่อวัน) กำรเล่นเกมออนไลน์ (2 ชั่วโมง 10 นำที
ต่อวัน) กำรพูดคุย/โทรศัพท์ผ่ำนอินเทอร์เน็ต (1 ชั่วโมง 59 นำทีต่อวัน) และ
กำรอ่ำนหนังสือ/บทควำมทำงออนไลน ์(1 ชั่วโมง 38 นำทีต่อวัน) ตำมล ำดบั 
สถานที่ใช้งานอินเทอร์เน็ต  
 จำกพฤติกรรมกำรเปลี่ยนผ่ำนไปสู่ชีวิตดิจิทัล นอกจำกจะเห็นได้
จำกปริมำณกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มมำกขึ้นแล้ว ในอีกมุมหนึ่งของ
สถำนที่ที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนิยมใช้งำน ก็จะช่วยสะท้อนให้เห็นภำพดังกล่ำว
ได้ด้วยเช่นกัน 
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กรุงเทพเป็นเมืองหลวงที่ ใช้ Facebook มำกเป็นอันดับ 1 ของโลก17

รองลงมำ คือ กำรดูโทรทัศน์ ดูคลิปวิดีโอ ดูภำพยนตร์ ฟังเพลงออนไลน์  
(2 ชั่วโมง 35 นำทีต่อวัน) กำรพูดคุย/โทรศัพท์ผ่ำนอินเทอร์เน็ต เช่น Line, 
Facebook Messenger, WhatsApp, Facetime (2 ชั่วโมงต่อวัน) กำรเล่น
เกมออนไลน์ (1 ชั่วโมง 51 นำทีต่อวัน) และกำรอ่ำนหนังสือ/บทควำม
ออนไลน์ (1 ชั่วโมง 31 นำทีต่อวัน) ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำกิจกรรมที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตใช้เวลำในกำรเข้ำถึง 
มำกที่สุดจ ำแนกตำมช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือและช่วงวันหยุด พบว่ำ 
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจะใช้เวลำท ำกิจกรรมดังที่กล่ำวมำข้ำงต้นในช่วงวันหยุด
มำกกว่ำช่วงวันท ำงำน ยกเว้นกำรพูดคุย/โทรศัพท์ผ่ำนอินเทอร์เน็ตที่ผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตจะใช้เวลำท ำกิจกรรมดังกล่ำวในช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ
มำกกว่ำช่วงวันหยุด 
 โดยในช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจะใช้เวลำ
ในกำรเล่นสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter, Instagram มำก
เป็นอันดับที่ 1 โดยมีจ ำนวนชั่วโมงกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 3 
ชั่วโมง 23 นำทีต่อวัน รองลงมำเป็นกำรดูโทรทัศน์ ดูคลิปวิดีโอ ดูภำพยนตร์ 
ฟังเพลงออนไลน์ (2 ชั่วโมง 22 นำทีต่อวัน) กำรพูดคุย/โทรศัพท์ผ่ำน
อินเทอร์เน็ต (2 ชั่วโมง 1 นำทีต่อวัน) กำรเล่นเกมออนไลน์ (1 ชั่วโมง 44 
นำทีต่อวัน) และกำรอ่ำนหนังสือ/บทควำมทำงออนไลน์ (1 ชั่วโมง 28 นำที
ต่อวัน) ตำมล ำดับ  
 ในขณะที่ช่วงวันหยุดผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจะใช้เวลำในกำรเล่นสื่อ
สังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter, Instagram มำกเป็นอันดับที่ 1 
โดยมีจ ำนวนชั่วโมงกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 3 ชั่วโมง 47 นำที
                                                           
17 กทม.แชมป์ใช้ Facebook ปี 2018, Ahead Asia, เผยแพร่วันที่  23 เมษำยน 2561, 
https://ahead.asia/2018/04/23/%E0%B8%B4bangkok-most-fb-user-city-2018/ 
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รองลงมำ คือ กำรดูโทรทัศน์ ดูคลิปวิดีโอ ดูภำพยนตร์ ฟังเพลงออนไลน์  
(2 ชั่วโมง 35 นำทีต่อวัน) กำรพูดคุย/โทรศัพท์ผ่ำนอินเทอร์เน็ต เช่น Line, 
Facebook Messenger, WhatsApp, Facetime (2 ชั่วโมงต่อวัน) กำรเล่น
เกมออนไลน์ (1 ชั่วโมง 51 นำทีต่อวัน) และกำรอ่ำนหนังสือ/บทควำม
ออนไลน์ (1 ชั่วโมง 31 นำทีต่อวัน) ตำมล ำดับ 
 เมื่อพิจำรณำกิจกรรมที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตใช้เวลำในกำรเข้ำถึง 
มำกที่สุดจ ำแนกตำมช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือและช่วงวันหยุด พบว่ำ 
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจะใช้เวลำท ำกิจกรรมดังที่กล่ำวมำข้ำงต้นในช่วงวันหยุด
มำกกว่ำช่วงวันท ำงำน ยกเว้นกำรพูดคุย/โทรศัพท์ผ่ำนอินเทอร์เน็ตที่ผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตจะใช้เวลำท ำกิจกรรมดังกล่ำวในช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ
มำกกว่ำช่วงวันหยุด 
 โดยในช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจะใช้เวลำ
ในกำรเล่นสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter, Instagram มำก
เป็นอันดับที่ 1 โดยมีจ ำนวนชั่วโมงกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 3 
ชั่วโมง 23 นำทีต่อวัน รองลงมำเป็นกำรดูโทรทัศน์ ดูคลิปวิดีโอ ดูภำพยนตร์ 
ฟังเพลงออนไลน์ (2 ชั่วโมง 22 นำทีต่อวัน) กำรพูดคุย/โทรศัพท์ผ่ำน
อินเทอร์เน็ต (2 ชั่วโมง 1 นำทีต่อวัน) กำรเล่นเกมออนไลน์ (1 ชั่วโมง 44 
นำทีต่อวัน) และกำรอ่ำนหนังสือ/บทควำมทำงออนไลน์ (1 ชั่วโมง 28 นำที
ต่อวัน) ตำมล ำดับ  
 ในขณะที่ช่วงวันหยุดผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจะใช้เวลำในกำรเล่นสื่อ
สังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter, Instagram มำกเป็นอันดับที่ 1 
โดยมีจ ำนวนชั่วโมงกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 3 ชั่วโมง 47 นำที
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อินเทอร์เน็ตมีกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตมำกกว่ำปีที่ผ่ำนมำถึง 3 ชั่วโมง 30 
นำทีต่อวัน และหำกเปรียบเทียบแยกเป็นช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ
และช่วงวันหยุด จะเห็นได้ว่ำ  ปี 2561 ผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตมีกำรใช้งำน
อินเทอร์เน็ตในช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ มำกกว่ำปีที่ผ่ำนมำเท่ำกับ 3 
ชั่วโมง 18 นำทีต่อวัน และใช้งำนอินเทอร์เน็ตในช่วงวันหยุด มำกกว่ำปีที่
ผ่ำนมำเท่ำกับ 4 ชั่วโมง 6 นำทีต่อวัน 
ภำพ 4 จ ำนวนชัว่โมงกำรใชง้ำนอินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยต่อวัน รำยกิจกรรม

กำรใช้งำน จ ำแนกตำมช่วงวันท ำงำน/วนัเรียนหนังสือและช่วงวนัหยุด 

 

ค ำถำมจำกแบบส ำรวจข้อ 9, 10 ในรอบสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ ช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ และ
ช่วงวันหยุด ท่ำนใช้เวลำท ำกิจกรรมต่ำง ๆ เหล่ำนี้ โดยเฉลี่ยวันละเท่ำไหร่ (ไม่นับรวม กำรเปิด
อินเทอร์เน็ตทิ้งไว้โดยไม่มีกำรใช้งำน) 

 จำกภำพ 4 พบว่ำ โดยภำพรวมของกิจกรรมที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 
ใช้เวลำในกำรเข้ำถึงมำกที่สุด อันดับแรก คือ กำรใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น 
Facebook, Twitter, Instagram มีจ ำนวนชั่วโมงกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ต
โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 3 ชั่วโมง 30 นำทีต่อวัน ซึ่งข้อมูลนี้ไม่น่ำแปลกใจ เพรำะ ต่อวัน รองลงมำเป็นกำรดูโทรทัศน์ ดูคลิปวิดีโอ ดูภำพยนตร์ ฟังเพลง

ออนไลน์ (3 ชั่วโมง 9 นำทีต่อวัน) กำรเล่นเกมออนไลน์ (2 ชั่วโมง 10 นำที
ต่อวัน) กำรพูดคุย/โทรศัพท์ผ่ำนอินเทอร์เน็ต (1 ชั่วโมง 59 นำทีต่อวัน) และ
กำรอ่ำนหนังสือ/บทควำมทำงออนไลน ์(1 ชั่วโมง 38 นำทีต่อวัน) ตำมล ำดบั 
สถานที่ใช้งานอินเทอร์เน็ต  
 จำกพฤติกรรมกำรเปลี่ยนผ่ำนไปสู่ชีวิตดิจิทัล นอกจำกจะเห็นได้
จำกปริมำณกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มมำกขึ้นแล้ว ในอีกมุมหนึ่งของ
สถำนที่ที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนิยมใช้งำน ก็จะช่วยสะท้อนให้เห็นภำพดังกล่ำว
ได้ด้วยเช่นกัน 

ภำพ 5 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต จ ำแนกตำมสถำนที่ที่ใช้อนิเทอร์เน็ต  
ปี 2560 – 2561 

 
ค ำถำมจำกแบบส ำรวจข้อ 12 ในรอบสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ ท่ำนใช้อินเทอร์เน็ตที่ใดเป็นส่วนใหญ่ 
(เลือกตอบได้ไม่เกิน 3 ข้อ) 

  จำกผลกำรส ำรวจ ดังแสดงในภำพ 5 จะเห็นได้ว่ำ ในรอบสัปดำห์
ที่ผ่ำนมำ สถำนที่ที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตโดยส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตมำกเป็น
อันดับที่ 1 ได้แก่ บ้ำน/ที่พักอำศัย โดยมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เลือกตอบข้อนี้ 
สูงถึงร้อยละ 91.5 รองลงมำ นิยมใช้อินเทอร์เน็ตในที่ท ำงำน คิดเป็นร้อยละ 
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สถำนที่ที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนิยมใช้งำน ก็จะช่วยสะท้อนให้เห็นภำพดังกล่ำว
ได้ด้วยเช่นกัน 

ภำพ 5 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต จ ำแนกตำมสถำนที่ที่ใช้อนิเทอร์เน็ต  
ปี 2560 – 2561 

 
ค ำถำมจำกแบบส ำรวจข้อ 12 ในรอบสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ ท่ำนใช้อินเทอร์เน็ตที่ใดเป็นส่วนใหญ่ 
(เลือกตอบได้ไม่เกิน 3 ข้อ) 

  จำกผลกำรส ำรวจ ดังแสดงในภำพ 5 จะเห็นได้ว่ำ ในรอบสัปดำห์
ที่ผ่ำนมำ สถำนที่ที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตโดยส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตมำกเป็น
อันดับที่ 1 ได้แก่ บ้ำน/ที่พักอำศัย โดยมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เลือกตอบข้อนี้ 
สูงถึงร้อยละ 91.5 รองลงมำ นิยมใช้อินเทอร์เน็ตในที่ท ำงำน คิดเป็นร้อยละ 

ต่อวัน รองลงมำเป็นกำรดูโทรทัศน์ ดูคลิปวิดีโอ ดูภำพยนตร์ ฟังเพลง
ออนไลน์ (3 ชั่วโมง 9 นำทีต่อวัน) กำรเล่นเกมออนไลน์ (2 ชั่วโมง 10 นำที
ต่อวัน) กำรพูดคุย/โทรศัพท์ผ่ำนอินเทอร์เน็ต (1 ชั่วโมง 59 นำทีต่อวัน) และ
กำรอ่ำนหนังสือ/บทควำมทำงออนไลน ์(1 ชั่วโมง 38 นำทีต่อวัน) ตำมล ำดบั 
สถานที่ใช้งานอินเทอร์เน็ต  
 จำกพฤติกรรมกำรเปลี่ยนผ่ำนไปสู่ชีวิตดิจิทัล นอกจำกจะเห็นได้
จำกปริมำณกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มมำกขึ้นแล้ว ในอีกมุมหนึ่งของ
สถำนที่ที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนิยมใช้งำน ก็จะช่วยสะท้อนให้เห็นภำพดังกล่ำว
ได้ด้วยเช่นกัน 

ภำพ 5 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต จ ำแนกตำมสถำนที่ที่ใช้อนิเทอร์เน็ต  
ปี 2560 – 2561 

 
ค ำถำมจำกแบบส ำรวจข้อ 12 ในรอบสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ ท่ำนใช้อินเทอร์เน็ตที่ใดเป็นส่วนใหญ่ 
(เลือกตอบได้ไม่เกิน 3 ข้อ) 

  จำกผลกำรส ำรวจ ดังแสดงในภำพ 5 จะเห็นได้ว่ำ ในรอบสัปดำห์
ที่ผ่ำนมำ สถำนที่ที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตโดยส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตมำกเป็น
อันดับที่ 1 ได้แก่ บ้ำน/ที่พักอำศัย โดยมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เลือกตอบข้อนี้ 
สูงถึงร้อยละ 91.5 รองลงมำ นิยมใช้อินเทอร์เน็ตในที่ท ำงำน คิดเป็นร้อยละ 

ภาพ 5 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 
จำ�แนกตามสถานที่ที่ใช้อินเทอร์เน็ต ปี 2560 – 2561

สถำนที่ใช้งำนอินเทอร์เน็ต

บาน/ที่พักอาศัย ที่ทำงาน ระหวางเดินทาง ที่สาธารณะ สถานศึกษา อินเทอรเน็ตคาเพ
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52.2 ใช้อินเทอร์เน็ตในระหว่ำงกำรเดินทำง เช่น บนรถไฟฟ้ำ รถเมล์ รถ
แท็กซี่ เรือ คิดเป็นร้อยละ 33.5 ใช้อินเทอร์เน็ตในสถำนท่ีสำธำรณะต่ำง ๆ 
เช่น โรงแรม ร้ำนอำหำร ร้ำนกำแฟ ห้ำงสรรพสินค้ำ และใช้อินเทอร์เน็ตใน
สถำนศึกษำ มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 21.0 และ 20.7 ตำมล ำดับ 
 เมื่อเปรียบเทียบผลกำรส ำรวจของปี 2561 กับปีที่ผ่ำนมำ จะเห็น
ได้อย่ำงชัดเจนว่ำ ปัจจุบันนี้คนไทยนิยมใช้อินเทอร์เน็ตนอกสถำนที่มำกกว่ำ
ปีที่ผ่ำนมำ ซึ่งสะท้อนผ่ำนจ ำนวนชั่วโมงกำรใช้อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มมำกขึ้น ดัง
จะเห็นได้จำกกำรใช้อินเทอร์เน็ตในระหว่ำงเดินทำง ปี 2560 มีผู้ใช้งำน คิด
เป็นร้อยละ 24.1 ในปี 2561 มีผู้ใช้งำนเพิ่มมำกขึ้น คิดเป็นร้อยละ 33.5 
ส่วนกำรใช้งำนในสถำนที่สำธำรณะ ปี 2560 มีผู้ใช้งำน คิดเป็นร้อยละ 18.8 
ในปี 2561 มีผู้ใช้งำนเพิ่มมำกขึ้น คิดเป็นร้อยละ 21.0  

กิจกรรมการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต  

 กำรส ำรวจกิจกรรมกำรใช้งำนผ่ำนอินเทอร์เน็ตเพื่อติดตำมดูว่ำ 
ในปีนี้มีกิจกรรมใดท่ีคนส่วนใหญ่นิยมท ำผ่ำนทำงออนไลน์ ซึ่งผลจำกกำร
ส ำรวจพบว่ำ 5 อันดับยอดนิยมของกิจกรรมกำรใช้งำนผ่ำนอินเทอร์เน็ต 
ในปีนี้เหมือนกันกับปีที่ผ่ำนมำ กล่ำวคือ กำรใช้สื่อสังคมออนไลน์ กำรรับ-ส่ง
อีเมล กำรค้นหำข้อมูล กำรดูโทรทัศน์/ดูคลิปวิดีโอ/ฟังเพลง และกำรซื้อ
สินค้ำ/บริกำรทำงออนไลน์ ยังคงเป็นกิจกรรมที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้งำนผ่ำน
ทำงออนไลน์ 
  

52.2 ใช้อินเทอร์เน็ตในระหว่ำงกำรเดินทำง เช่น บนรถไฟฟ้ำ รถเมล์ รถ
แท็กซี่ เรือ คิดเป็นร้อยละ 33.5 ใช้อินเทอร์เน็ตในสถำนท่ีสำธำรณะต่ำง ๆ 
เช่น โรงแรม ร้ำนอำหำร ร้ำนกำแฟ ห้ำงสรรพสินค้ำ และใช้อินเทอร์เน็ตใน
สถำนศึกษำ มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 21.0 และ 20.7 ตำมล ำดับ 
 เมื่อเปรียบเทียบผลกำรส ำรวจของปี 2561 กับปีที่ผ่ำนมำ จะเห็น
ได้อย่ำงชัดเจนว่ำ ปัจจุบันนี้คนไทยนิยมใช้อินเทอร์เน็ตนอกสถำนที่มำกกว่ำ
ปีที่ผ่ำนมำ ซึ่งสะท้อนผ่ำนจ ำนวนชั่วโมงกำรใช้อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มมำกขึ้น ดัง
จะเห็นได้จำกกำรใช้อินเทอร์เน็ตในระหว่ำงเดินทำง ปี 2560 มีผู้ใช้งำน คิด
เป็นร้อยละ 24.1 ในปี 2561 มีผู้ใช้งำนเพิ่มมำกขึ้น คิดเป็นร้อยละ 33.5 
ส่วนกำรใช้งำนในสถำนที่สำธำรณะ ปี 2560 มีผู้ใช้งำน คิดเป็นร้อยละ 18.8 
ในปี 2561 มีผู้ใช้งำนเพิ่มมำกขึ้น คิดเป็นร้อยละ 21.0  

กิจกรรมการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต  

 กำรส ำรวจกิจกรรมกำรใช้งำนผ่ำนอินเทอร์เน็ตเพื่อติดตำมดูว่ำ 
ในปีนี้มีกิจกรรมใดท่ีคนส่วนใหญ่นิยมท ำผ่ำนทำงออนไลน์ ซึ่งผลจำกกำร
ส ำรวจพบว่ำ 5 อันดับยอดนิยมของกิจกรรมกำรใช้งำนผ่ำนอินเทอร์เน็ต 
ในปีนี้เหมือนกันกับปีที่ผ่ำนมำ กล่ำวคือ กำรใช้สื่อสังคมออนไลน์ กำรรับ-ส่ง
อีเมล กำรค้นหำข้อมูล กำรดูโทรทัศน์/ดูคลิปวิดีโอ/ฟังเพลง และกำรซื้อ
สินค้ำ/บริกำรทำงออนไลน์ ยังคงเป็นกิจกรรมที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้งำนผ่ำน
ทำงออนไลน์ 
  

กิจกรรมกำรใช้งำนผ่ำนอินเทอร์เน็ต 
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52.2 ใช้อินเทอร์เน็ตในระหว่ำงกำรเดินทำง เช่น บนรถไฟฟ้ำ รถเมล์ รถ
แท็กซี่ เรือ คิดเป็นร้อยละ 33.5 ใช้อินเทอร์เน็ตในสถำนที่สำธำรณะต่ำง ๆ 
เช่น โรงแรม ร้ำนอำหำร ร้ำนกำแฟ ห้ำงสรรพสินค้ำ และใช้อินเทอร์เน็ตใน
สถำนศึกษำ มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 21.0 และ 20.7 ตำมล ำดับ 
 เมื่อเปรียบเทียบผลกำรส ำรวจของปี 2561 กับปีที่ผ่ำนมำ จะเห็น
ได้อย่ำงชัดเจนว่ำ ปัจจุบันนี้คนไทยนิยมใช้อินเทอร์เน็ตนอกสถำนที่มำกกว่ำ
ปีที่ผ่ำนมำ ซึ่งสะท้อนผ่ำนจ ำนวนชั่วโมงกำรใช้อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มมำกขึ้น ดัง
จะเห็นได้จำกกำรใช้อินเทอร์เน็ตในระหว่ำงเดินทำง ปี 2560 มีผู้ใช้งำน คิด
เป็นร้อยละ 24.1 ในปี 2561 มีผู้ใช้งำนเพิ่มมำกขึ้น คิดเป็นร้อยละ 33.5 
ส่วนกำรใช้งำนในสถำนที่สำธำรณะ ปี 2560 มีผู้ใช้งำน คิดเป็นร้อยละ 18.8 
ในปี 2561 มีผู้ใช้งำนเพิ่มมำกขึ้น คิดเป็นร้อยละ 21.0  

กิจกรรมการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต  

 กำรส ำรวจกิจกรรมกำรใช้งำนผ่ำนอินเทอร์เน็ตเพื่อติดตำมดูว่ำ 
ในปีนี้มีกิจกรรมใดท่ีคนส่วนใหญ่นิยมท ำผ่ำนทำงออนไลน์ ซึ่งผลจำกกำร
ส ำรวจพบว่ำ 5 อันดับยอดนิยมของกิจกรรมกำรใช้งำนผ่ำนอินเทอร์เน็ต 
ในปีนี้เหมือนกันกับปีที่ผ่ำนมำ กล่ำวคือ กำรใช้สื่อสังคมออนไลน์ กำรรับ-ส่ง
อีเมล กำรค้นหำข้อมูล กำรดูโทรทัศน์/ดูคลิปวิดีโอ/ฟังเพลง และกำรซื้อ
สินค้ำ/บริกำรทำงออนไลน์ ยังคงเป็นกิจกรรมที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้งำนผ่ำน
ทำงออนไลน์ 
  

52.2 ใช้อินเทอร์เน็ตในระหว่ำงกำรเดินทำง เช่น บนรถไฟฟ้ำ รถเมล์ รถ
แท็กซี่ เรือ คิดเป็นร้อยละ 33.5 ใช้อินเทอร์เน็ตในสถำนที่สำธำรณะต่ำง ๆ 
เช่น โรงแรม ร้ำนอำหำร ร้ำนกำแฟ ห้ำงสรรพสินค้ำ และใช้อินเทอร์เน็ตใน
สถำนศึกษำ มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 21.0 และ 20.7 ตำมล ำดับ 
 เมื่อเปรียบเทียบผลกำรส ำรวจของปี 2561 กับปีที่ผ่ำนมำ จะเห็น
ได้อย่ำงชัดเจนว่ำ ปัจจุบันนี้คนไทยนิยมใช้อินเทอร์เน็ตนอกสถำนที่มำกกว่ำ
ปีที่ผ่ำนมำ ซึ่งสะท้อนผ่ำนจ ำนวนชั่วโมงกำรใช้อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มมำกขึ้น ดัง
จะเห็นได้จำกกำรใช้อินเทอร์เน็ตในระหว่ำงเดินทำง ปี 2560 มีผู้ใช้งำน คิด
เป็นร้อยละ 24.1 ในปี 2561 มีผู้ใช้งำนเพิ่มมำกขึ้น คิดเป็นร้อยละ 33.5 
ส่วนกำรใช้งำนในสถำนที่สำธำรณะ ปี 2560 มีผู้ใช้งำน คิดเป็นร้อยละ 18.8 
ในปี 2561 มีผู้ใช้งำนเพิ่มมำกขึ้น คิดเป็นร้อยละ 21.0  

กิจกรรมการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต  

 กำรส ำรวจกิจกรรมกำรใช้งำนผ่ำนอินเทอร์เน็ตเพื่อติดตำมดูว่ำ 
ในปีนี้มีกิจกรรมใดท่ีคนส่วนใหญ่นิยมท ำผ่ำนทำงออนไลน์ ซึ่งผลจำกกำร
ส ำรวจพบว่ำ 5 อันดับยอดนิยมของกิจกรรมกำรใช้งำนผ่ำนอินเทอร์เน็ต 
ในปีนี้เหมือนกันกับปีที่ผ่ำนมำ กล่ำวคือ กำรใช้สื่อสังคมออนไลน์ กำรรับ-ส่ง
อีเมล กำรค้นหำข้อมูล กำรดูโทรทัศน์/ดูคลิปวิดีโอ/ฟังเพลง และกำรซื้อ
สินค้ำ/บริกำรทำงออนไลน์ ยังคงเป็นกิจกรรมที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้งำนผ่ำน
ทำงออนไลน์ 
  

ภาพ 6 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 
เปรียบเทียบตามกิจำกรรมการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต

เรียนออนไลน

ดูขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับหุน

ดูโทรทัศน
/ฟงเพลง

ใชแอป
ถายทอดสด

เลนเกม
ออนไลน

อานหนังสือ
ทางออนไลน

หางาน
/สมัครงานออนไลน

ขายสินคา
และบริการ

รับ-สง
อัเมล

บริการ
รับ-สงเอกสาร

เสียภาษี
ออนไลน

คนหาขอมูล

จอง/ซื้อตั๋ว
โดยสารออนไลน

ทำธุรกรรม
ทางการเงิน

ซื้อสินคา
และบริการ

จอง/ซื้อตั๋ว
ชมภาพยนตร/การแสดง

Social Media

จองโรงแรม
/ที่พัก

ดาวนโหลดซอฟตแวร
/เพลง/ละคร/เกม

บริการ
สั่งอาหาร

บริการ
เรียกแท็กซี่

สงขอความ

 93.6% 74.2% 70.9% 60.7%

51.3% 50.6% 49.2% 48.3%

 43.2% 41.0% 31.6% 28.5%

24.5% 21.7% 20.7% 19.3%

15.1% 14.1% 13.9% 12.1%

11.4% 7.2%

ภำพ 6 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เปรียบเทียบตำม 
กิจกรรมกำรใช้งำนผ่ำนอินเทอร์เน็ต 

 
ค ำถำมจำกแบบส ำรวจข้อ 13 ในรอบ 3 เดือนที่ผ่ำนมำ ท่ำนท ำกิจกรรมใดต่อไปนี้ผ่ำนทำง
อินเทอร์เน็ตบ้ำง (กรุณำตอบทุกกิจกรรมที่ท ำ) 

 จำกผลกำรส ำรวจกิจกรรมกำรใช้งำนผ่ำนอินเทอร์เน็ตยอดนิยม 
10 อันดับแรก เป็นกิจกรรมที่มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเลือกว่ำท ำกิจกรรมเหล่ำนี้
มำกกว่ำร้อยละ 40 แทบทั้งสิ้น ดังแสดงในภำพ 6 พบว่ำ กำรใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter, Instagram มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตตอบ 
ข้อนี้มำกที่สุด (ร้อยละ 93.6) รองลงมำเป็นกำรรับ-ส่งอีเมล (ร้อยละ 74.2) 
กำรค้นหำข้อมูล (ร้อยละ 70.9) กำรดูโทรทัศน์ ดูคลิปวิดีโอ ฟังเพลงทำง
ออนไลน์ (ร้อยละ 60.7) และกำรซื้อสินค้ำ/บริกำรทำงออนไลน์ (ร้อยละ 
51.3) ซึ่งเป็นเร่ืองที่น่ำยินดีว่ำกำรซื้อสินค้ำ/บริกำรทำงออนไลน์ติดอันดับ 1 
ใน 5 ของกิจกรรมกำรใช้งำนผ่ำนอินเทอร์เน็ตยอดนิยมเป็นปีที่ 2 แล้ว ด้วย
สัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้น โดยในปี 2560 มีผู้ตอบว่ำซื้อสินค้ำ/บริกำรทำงออนไลน์ 
คิดเป็นร้อยละ 50.8 และในปี 2561 มีผู้ตอบข้อนี้เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 51.3 
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ภำพ 6 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เปรียบเทียบตำม 
กิจกรรมกำรใช้งำนผ่ำนอินเทอร์เน็ต 

 
ค ำถำมจำกแบบส ำรวจข้อ 13 ในรอบ 3 เดือนที่ผ่ำนมำ ท่ำนท ำกิจกรรมใดต่อไปนี้ผ่ำนทำง
อินเทอร์เน็ตบ้ำง (กรุณำตอบทุกกิจกรรมที่ท ำ) 

 จำกผลกำรส ำรวจกิจกรรมกำรใช้งำนผ่ำนอินเทอร์เน็ตยอดนิยม 
10 อันดับแรก เป็นกิจกรรมที่มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเลือกว่ำท ำกิจกรรมเหล่ำนี้
มำกกว่ำร้อยละ 40 แทบทั้งสิ้น ดังแสดงในภำพ 6 พบว่ำ กำรใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter, Instagram มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตตอบ 
ข้อนี้มำกที่สุด (ร้อยละ 93.6) รองลงมำเป็นกำรรับ-ส่งอีเมล (ร้อยละ 74.2) 
กำรค้นหำข้อมูล (ร้อยละ 70.8) กำรดูโทรทัศน์ ดูคลิปวิดีโอ ฟังเพลงทำง
ออนไลน์ (ร้อยละ 60.7) และกำรซื้อสินค้ำ/บริกำรทำงออนไลน์ (ร้อยละ 
51.3) ซึ่งเป็นเร่ืองที่น่ำยินดีว่ำกำรซื้อสินค้ำ/บริกำรทำงออนไลน์ติดอันดับ 1 
ใน 5 ของกิจกรรมกำรใช้งำนผ่ำนอินเทอร์เน็ตยอดนิยมเป็นปีที่ 2 แล้ว ด้วย
สัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้น โดยในปี 2560 มีผู้ตอบว่ำซื้อสินค้ำ/บริกำรทำงออนไลน์ 
คิดเป็นร้อยละ 50.8 และในปี 2561 มีผู้ตอบข้อนี้เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 51.3 
 

 ส่วนอีก 5 อันดับถัดมำ ได้แก่ กำรส่งข้อควำมทำงออนไลน์  
(ร้อยละ 50.6) กำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงิน เช่น Internet Banking, Mobile 
Banking (ร้อยละ 49.2) กำรอ่ำนหนังสือทำงออนไลน์ (ร้อยละ 48.3) กำร
ดำวน์โหลดซอฟต์แวร์/เพลง/ละคร/เกม (ร้อยละ 43.2) และกำรเล่นเกม
ออนไลน์ (ร้อยละ 41.0) 

ภำพ 7 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เปรียบเทียบตำมกิจกรรมกำรใช้งำน
ผ่ำนอินเทอร์เน็ตที่มีกำรเปลี่ยนแปลงมำกทีสุ่ด 5 อันดับแรก  

ปี 2560 – 2561 

 
ค ำถำมจำกแบบส ำรวจข้อ 13 ในรอบ 3 เดือนที่ผ่ำนมำ ท่ำนท ำกิจกรรมใดต่อไปนี้ผ่ำนทำง
อินเทอร์เน็ตบ้ำง (กรุณำตอบทุกกิจกรรมที่ท ำ) 

 เมื่อพิจำรณำสัดส่วนของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เลือกท ำกิจกรรมต่ำง ๆ
ผ่ำนทำงออนไลน์เปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ เพื่อดูว่ำมีกิจกรรมใดที่มีกำร
เปลี่ยนแปลงเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัดในปีนี้บ้ำง  
 จำกผลกำรส ำรวจ ดังแสดงในภำพ 7 พบว่ำ กิจกรรมกำรใช้งำน
ผ่ำนอินเทอร์เน็ตที่มีกำรเปลี่ยนแปลงมำกที่สุด 5 อันดับแรก โดยอันดับที่ 1 
ได้แก่ กำรอ่ำนหนังสือทำงออนไลน์ ปี 2561 มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเลือกตอบ 
ข้อนี้ คิดเป็นร้อยละ 48.3 ในขณะที่ปี 2560 มีผู้เลือกตอบข้อนี้เพียงร้อยละ 
30.8 เท่ำนั้น 

 ส่วนอีก 5 อันดับถัดมำ ได้แก่ กำรส่งข้อควำมทำงออนไลน์  
(ร้อยละ 50.6) กำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงิน เช่น Internet Banking, Mobile 
Banking (ร้อยละ 49.2) กำรอ่ำนหนังสือทำงออนไลน์ (ร้อยละ 48.3) กำร
ดำวน์โหลดซอฟต์แวร์/เพลง/ละคร/เกม (ร้อยละ 43.2) และกำรเล่นเกม
ออนไลน์ (ร้อยละ 41.0) 

ภำพ 7 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เปรียบเทียบตำมกิจกรรมกำรใช้งำน
ผ่ำนอินเทอร์เน็ตที่มีกำรเปลี่ยนแปลงมำกทีสุ่ด 5 อันดับแรก  

ปี 2560 – 2561 

 
ค ำถำมจำกแบบส ำรวจข้อ 13 ในรอบ 3 เดือนที่ผ่ำนมำ ท่ำนท ำกิจกรรมใดต่อไปนี้ผ่ำนทำง
อินเทอร์เน็ตบ้ำง (กรุณำตอบทุกกิจกรรมที่ท ำ) 

 เมื่อพิจำรณำสัดส่วนของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เลือกท ำกิจกรรมต่ำง ๆ
ผ่ำนทำงออนไลน์เปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ เพื่อดูว่ำมีกิจกรรมใดที่มีกำร
เปลี่ยนแปลงเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัดในปีนี้บ้ำง  
 จำกผลกำรส ำรวจ ดังแสดงในภำพ 7 พบว่ำ กิจกรรมกำรใช้งำน
ผ่ำนอินเทอร์เน็ตที่มีกำรเปลี่ยนแปลงมำกที่สุด 5 อันดับแรก โดยอันดับที่ 1 
ได้แก่ กำรอ่ำนหนังสือทำงออนไลน์ ปี 2561 มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเลือกตอบ 
ข้อนี้ คิดเป็นร้อยละ 48.3 ในขณะที่ปี 2560 มีผู้ เลือกตอบข้อนี้เพียงร้อยละ 
30.8 เท่ำนั้น 



สำ�นักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสำ์ (องค์การมหาชน) 
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ภาพ 7 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เปรียบเทียบตามกิจำกรรมการใช้งาน 
ผ่านอินเทอร์เน็ตที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด 5 อันดับแรก ปี 2560 – 2561

จอง/ซื้อตั๋ว
ชมภาพยนตร

/การแสดง

อานหนังสือ
ทางออนไลน

จองโรงแรม
/ที่พัก

บริการ
เรียกแท็กซี่

ป 2561 48.3% 24.5% 20.7% 12.6% 21.7%

ป 2560 30.8% 13.7% 11.0% 4.8% 14.6%
  

ขายสินคา
และบริการ

ภำพ 6 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เปรียบเทียบตำม 
กิจกรรมกำรใช้งำนผ่ำนอินเทอร์เน็ต 

 
ค ำถำมจำกแบบส ำรวจข้อ 13 ในรอบ 3 เดือนที่ผ่ำนมำ ท่ำนท ำกิจกรรมใดต่อไปนี้ผ่ำนทำง
อินเทอร์เน็ตบ้ำง (กรุณำตอบทุกกิจกรรมที่ท ำ) 

 จำกผลกำรส ำรวจกิจกรรมกำรใช้งำนผ่ำนอินเทอร์เน็ตยอดนิยม 
10 อันดับแรก เป็นกิจกรรมที่มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเลือกว่ำท ำกิจกรรมเหล่ำนี้
มำกกว่ำร้อยละ 40 แทบทั้งสิ้น ดังแสดงในภำพ 6 พบว่ำ กำรใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter, Instagram มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตตอบ 
ข้อนี้มำกที่สุด (ร้อยละ 93.6) รองลงมำเป็นกำรรับ-ส่งอีเมล (ร้อยละ 74.2) 
กำรค้นหำข้อมูล (ร้อยละ 70.8) กำรดูโทรทัศน์ ดูคลิปวิดีโอ ฟังเพลงทำง
ออนไลน์ (ร้อยละ 60.7) และกำรซื้อสินค้ำ/บริกำรทำงออนไลน์ (ร้อยละ 
51.3) ซึ่งเป็นเร่ืองที่น่ำยินดีว่ำกำรซื้อสินค้ำ/บริกำรทำงออนไลน์ติดอันดับ 1 
ใน 5 ของกิจกรรมกำรใช้งำนผ่ำนอินเทอร์เน็ตยอดนิยมเป็นปีที่ 2 แล้ว ด้วย
สัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้น โดยในปี 2560 มีผู้ตอบว่ำซื้อสินค้ำ/บริกำรทำงออนไลน์ 
คิดเป็นร้อยละ 50.8 และในปี 2561 มีผู้ตอบข้อนี้เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 51.3 
 

 ส่วนอีก 5 อันดับถัดมำ ได้แก่ กำรส่งข้อควำมทำงออนไลน์  
(ร้อยละ 50.6) กำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงิน เช่น Internet Banking, Mobile 
Banking (ร้อยละ 49.2) กำรอ่ำนหนังสือทำงออนไลน์ (ร้อยละ 48.3) กำร
ดำวน์โหลดซอฟต์แวร์/เพลง/ละคร/เกม (ร้อยละ 43.2) และกำรเล่นเกม
ออนไลน์ (ร้อยละ 41.0) 

ภำพ 7 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เปรียบเทียบตำมกิจกรรมกำรใช้งำน
ผ่ำนอินเทอร์เน็ตที่มีกำรเปลี่ยนแปลงมำกทีสุ่ด 5 อันดับแรก  

ปี 2560 – 2561 

 
ค ำถำมจำกแบบส ำรวจข้อ 13 ในรอบ 3 เดือนที่ผ่ำนมำ ท่ำนท ำกิจกรรมใดต่อไปนี้ผ่ำนทำง
อินเทอร์เน็ตบ้ำง (กรุณำตอบทุกกิจกรรมที่ท ำ) 

 เมื่อพิจำรณำสัดส่วนของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เลือกท ำกิจกรรมต่ำง ๆ
ผ่ำนทำงออนไลน์เปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ เพื่อดูว่ำมีกิจกรรมใดที่มีกำร
เปลี่ยนแปลงเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัดในปีนี้บ้ำง  
 จำกผลกำรส ำรวจ ดังแสดงในภำพ 7 พบว่ำ กิจกรรมกำรใช้งำน
ผ่ำนอินเทอร์เน็ตที่มีกำรเปลี่ยนแปลงมำกที่สุด 5 อันดับแรก โดยอันดับที่ 1 
ได้แก่ กำรอ่ำนหนังสือทำงออนไลน์ ปี 2561 มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเลือกตอบ 
ข้อนี้ คิดเป็นร้อยละ 48.3 ในขณะที่ปี 2560 มีผู้เลือกตอบข้อนี้เพียงร้อยละ 
30.8 เท่ำนั้น 

 ส่วนอีก 5 อันดับถัดมำ ได้แก่ กำรส่งข้อควำมทำงออนไลน์  
(ร้อยละ 50.6) กำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงิน เช่น Internet Banking, Mobile 
Banking (ร้อยละ 49.2) กำรอ่ำนหนังสือทำงออนไลน์ (ร้อยละ 48.3) กำร
ดำวน์โหลดซอฟต์แวร์/เพลง/ละคร/เกม (ร้อยละ 43.2) และกำรเล่นเกม
ออนไลน์ (ร้อยละ 41.0) 

ภำพ 7 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เปรียบเทียบตำมกิจกรรมกำรใช้งำน
ผ่ำนอินเทอร์เน็ตที่มีกำรเปลี่ยนแปลงมำกทีสุ่ด 5 อันดับแรก  

ปี 2560 – 2561 

 
ค ำถำมจำกแบบส ำรวจข้อ 13 ในรอบ 3 เดือนที่ผ่ำนมำ ท่ำนท ำกิจกรรมใดต่อไปนี้ผ่ำนทำง
อินเทอร์เน็ตบ้ำง (กรุณำตอบทุกกิจกรรมที่ท ำ) 

 เมื่อพิจำรณำสัดส่วนของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เลือกท ำกิจกรรมต่ำง ๆ
ผ่ำนทำงออนไลน์เปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ เพื่อดูว่ำมีกิจกรรมใดที่มีกำร
เปลี่ยนแปลงเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัดในปีนี้บ้ำง  
 จำกผลกำรส ำรวจ ดังแสดงในภำพ 7 พบว่ำ กิจกรรมกำรใช้งำน
ผ่ำนอินเทอร์เน็ตที่มีกำรเปลี่ยนแปลงมำกที่สุด 5 อันดับแรก โดยอันดับที่ 1 
ได้แก่ กำรอ่ำนหนังสือทำงออนไลน์ ปี 2561 มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเลือกตอบ 
ข้อนี้ คิดเป็นร้อยละ 48.3 ในขณะที่ปี 2560 มีผู้ เลือกตอบข้อนี้เพียงร้อยละ 
30.8 เท่ำนั้น 



รายงานผลการสำ�รวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2560 
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กำรเปลี่ยนผ่ำนไปสู่ชีวิตดิจิทัล (Digital Transformation)

 อันดับที่ 2 ได้แก่ กำรขำยสินค้ำและบริกำร มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
เลือกตอบข้อนี้ คิดเป็นร้อยละ 24.5 ในขณะที่ปี 2560 มีผู้เลือกตอบข้อนี้
เพียงร้อยละ 13.7 
 อันดับที่  3 ได้แก่ กำรจองโรงแรม/ที่พัก มีผู้ ใช้ อินเทอร์เน็ต
เลือกตอบข้อนี้ คิดเป็นร้อยละ 20.7 ในขณะที่ปี 2560 มีผู้เลือกตอบข้อนี้
เพียงร้อยละ 11.0 
 อันดับที่  4 ได้แก่ บริกำรเรียกรถแท็กซี่  มีผู้ ใช้ อินเทอร์ เน็ต
เลือกตอบข้อนี้ คิดเป็นร้อยละ 12.6 ในขณะที่ปี 2560 มีผู้เลือกตอบข้อนี้
เพียงร้อยละ 4.8 
 อันดับที่ 5 ได้แก่ กำรจอง/ซื้อตั๋วชมภำพยนตร์/กำรแสดง มีผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตเลือกตอบข้อนี้ คิดเป็นร้อยละ 21.7 ในขณะที่ปี 2560 มี 
ผู้เลือกตอบข้อนี้เพียงร้อยละ 14.6 
การเปลี่ยนผ่านไปสู่ชีวิตดิจิทัล (Digital Transformation)  
 กำรส ำรวจพฤติกรรมกำรใช้อินเทอร์เน็ตในปีนี้  ยังคงตำมติด
พฤติกรรมกำรใช้ชีวิตแบบด้ังเดิมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในแง่มุมต่ำง ๆ เช่น 
กำรส่งข้อควำมข้อควำมผ่ำนทำงโทรศัพท์มือถือ (SMS: Short Message 
Service) กำรจองโรงแรม/ที่พัก กำรจอง/ซื้อตั๋วโดยสำร กำรช ำระค่ำสินค้ำ
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ภำพ 8 ร้อยละของกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ เปรียบเทียบระหว่ำง 
วิธีกำรออนไลน์กบัออฟไลน์ 

 
ค ำถำมจำกแบบส ำรวจข้อ 13 ในรอบ 3 เดือนที่ผ่ำนมำ ท่ำนท ำกิจกรรมใดต่อไปนี้ผ่ำนทำง
อินเทอร์เน็ตบ้ำง (กรุณำตอบทุกกิจกรรมที่ท ำ)  
หมำยเหตุ: ผู้ใช้อินเทอร์ เน็ต อำจจะท ำกิจกรรมต่ำง ๆ ไม่ครบทุกกิจกรรมดังนั้นในกำร
ประมวลผลจึงเป็นกำรค ำนวณร้อยละของแต่ละกิจกรรม 

 ปัจจุบันคนไทยเปลี่ยนผ่ำนกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ ไปสู่ออนไลน์ 
มำกขึ้น เช่น กำรส่งข้อควำม กำรจองโรงแรม กำรซ้ือตั๋วโดยสำร กำรช ำระ
ค่ำสินค้ำและบริกำร กำรอ่ำนหนังสือ กำรดูโทรทัศน์/ดูคลิปวิดีโอ/ 
ดูภำพยนตร์/ฟังเพลง บริกำรส่งเอกสำร บริกำรเรียกแท็กซี่ บรกิำรสั่งอำหำร 
จำกผลกำรส ำรวจ พบว่ำ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตตอบว่ำท ำกิจกรรมเหล่ำนี้ผ่ำนทำง
ออนไลน์มำกกว่ำแบบดั้งเดิมแทบทั้งสิ้น 
 ดังจะเห็นได้จำกภำพ 8 พบว่ำ ในรอบ 3 เดือนที่ผ่ำนมำ ผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตท ำกิจกรรมต่ำง ๆ ทุกกิจกรรมผ่ำนทำงออนไลน์มำกกว่ำวิธีกำร
แบบดั้งเดิม โดยมีสัดส่วนของกำรท ำกิจกรรมแต่ละกิ จกรรมผ่ำนทำง
ออนไลน์มำกกว่ำร้อยละ 68 ยกเว้นกำรซื้อสินค้ำและบริกำรที่ ผู้ ใช้
อินเทอร์เน็ตโดยส่วนใหญ่ยังนิยมซื้อสินค้ำและบริกำรผ่ำนทำงออฟไลน์
มำกกว่ำกำรซื้อผ่ำนทำงออนไลน์ ด้วยสัดส่วนที่แตกต่ำงกันเพียงเล็กน้อย 
กล่ำวคือ มีผู้ตอบว่ำซื้อสินค้ำและบริกำรผ่ำนทำงออฟไลน์ คิดเป็นร้อยละ 
50.4 และซื้อผ่ำนช่องทำงออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 49.6 

 ส่วนกิจกรรมที่มีกำรเปลี่ยนผ่ำนไปสู่ชีวิตดิจิทัลมำกที่สุด 5 อันดับ
แรก ได้แก่ กำรส่งข้อควำม มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตตอบว่ำใช้วิธีกำรส่งข้อควำม
ผ่ำนแชทออนไลน์ เช่น Line, Facebook Messenger มำกเป็นอันดับที่ 1 
คิดเป็นร้อยละ 94.5 และมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ตอบว่ำยังส่งข้อควำมแบบ
ดั้งเดิม เช่น กำรส่งผ่ำน SMS เพียงร้อยละ 5.5 เท่ำนั้น  
 อันดับที่ 2 กำรจองโรงแรม/ที่พัก มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตตอบว่ำใช้
วิธีกำรจองโรงแรม/ที่พักผ่ำนทำงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน คิดเป็น 
ร้อยละ 89.2 และมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ตอบว่ำจองโรงแรม/ที่พักผ่ำนตัวแทน 
คิดเป็นร้อยละ 10.8  
 อันดับที่ 3 ได้แก่ กำรจอง/ซื้อตั๋วโดยสำร มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตตอบว่ำ
จอง/ซื้อตั๋วโดยสำรผ่ำนทำงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน คิดเป็นร้อยละ 87.0 
และมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ตอบว่ำจอง/ซื้อตั๋วโดยสำรผ่ำนตัวแทน ตู้ขำยตั๋ว  
คิดเป็นร้อยละ 13.0  
 อันดับที่ 4 กำรช ำระค่ำสินค้ำและบริกำร มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตตอบว่ำ
ช ำระค่ำสินค้ำและบริกำรผ่ำนทำงออนไลน์ เช่น e-Wallet, Internet 
Banking, Mobile Banking คิดเป็นร้อยละ 82.8 และมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
ตอบว่ำช ำระค่ำสินค้ำและบริกำรผ่ำนระบบออฟไลน์ เช่น จ่ำยบิลผ่ำนตู้ 
ATM จ่ำยผ่ำนเคำน์เตอร์ธนำคำร คิดเป็นร้อยละ 17.2  
 อันดับที่ 5 กำรอ่ำนหนังสือพิมพ์/ข่ำว/บทควำม มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
ตอบว่ำอ่ำนหนังสือพิมพ์/ข่ำว/บทควำมผ่ำนทำงออนไลน์หรือ e-Book  
คิดเป็นร้อยละ 78.5 และมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตตอบว่ำอ่ำนหนังสือพิมพ์/ข่ำว/
บทควำมที่พิมพ์ด้วยกระดำษ คิดเป็นร้อยละ 21.5 
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ภำพ 8 ร้อยละของกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ เปรียบเทียบระหว่ำง 
วิธีกำรออนไลน์กบัออฟไลน์ 

 
ค ำถำมจำกแบบส ำรวจข้อ 13 ในรอบ 3 เดือนที่ผ่ำนมำ ท่ำนท ำกิจกรรมใดต่อไปนี้ผ่ำนทำง
อินเทอร์เน็ตบ้ำง (กรุณำตอบทุกกิจกรรมที่ท ำ)  
หมำยเหตุ: ผู้ใช้อินเทอร์ เน็ต อำจจะท ำกิจกรรมต่ำง ๆ ไม่ครบทุกกิจกรรมดังนั้นในกำร
ประมวลผลจึงเป็นกำรค ำนวณร้อยละของแต่ละกิจกรรม 

 ปัจจุบันคนไทยเปลี่ยนผ่ำนกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ ไปสู่ออนไลน์ 
มำกข้ึน เช่น กำรส่งข้อควำม กำรจองโรงแรม กำรซื้อตั๋วโดยสำร กำรช ำระ
ค่ำสินค้ำและบริกำร กำรอ่ำนหนังสือ กำรดูโทรทัศน์/ดูคลิปวิดีโอ/ 
ดูภำพยนตร์/ฟังเพลง บริกำรส่งเอกสำร บริกำรเรียกแท็กซี่ บรกิำรสั่งอำหำร 
จำกผลกำรส ำรวจ พบว่ำ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตตอบว่ำท ำกิจกรรมเหล่ำนี้ผ่ำนทำง
ออนไลน์มำกกว่ำแบบดั้งเดิมแทบทั้งสิ้น 
 ดังจะเห็นได้จำกภำพ 8 พบว่ำ ในรอบ 3 เดือนที่ผ่ำนมำ ผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตท ำกิจกรรมต่ำง ๆ ทุกกิจกรรมผ่ำนทำงออนไลน์มำกกว่ำวิธีกำร
แบบดั้งเดิม โดยมีสัดส่วนของกำรท ำกิจกรรมแต่ละกิ จกรรมผ่ำนทำง
ออนไลน์มำกกว่ำร้อยละ 68 ยกเว้นกำรซื้อสินค้ำและบริกำรที่ ผู้ ใช้
อินเทอร์เน็ตโดยส่วนใหญ่ยังนิยมซื้อสินค้ำและบริกำรผ่ำนทำงออฟไลน์
มำกกว่ำกำรซื้อผ่ำนทำงออนไลน์ ด้วยสัดส่วนที่แตกต่ำงกันเพียงเล็กน้อย 
กล่ำวคือ มีผู้ตอบว่ำซื้อสินค้ำและบริกำรผ่ำนทำงออฟไลน์ คิดเป็นร้อยละ 
50.4 และซื้อผ่ำนช่องทำงออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 49.6 

 ส่วนกิจกรรมที่มีกำรเปลี่ยนผ่ำนไปสู่ชีวิตดิจิทัลมำกที่สุด 5 อันดับ
แรก ได้แก่ กำรส่งข้อควำม มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตตอบว่ำใช้วิธีกำรส่งข้อควำม
ผ่ำนแชทออนไลน์ เช่น Line, Facebook Messenger มำกเป็นอันดับที่ 1 
คิดเป็นร้อยละ 94.5 และมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ตอบว่ำยังส่งข้อควำมแบบ
ดั้งเดิม เช่น กำรส่งผ่ำน SMS เพียงร้อยละ 5.5 เท่ำนั้น  
 อันดับที่ 2 กำรจองโรงแรม/ที่พัก มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตตอบว่ำใช้
วิธีกำรจองโรงแรม/ที่พักผ่ำนทำงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน คิดเป็น 
ร้อยละ 89.2 และมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ตอบว่ำจองโรงแรม/ที่พักผ่ำนตัวแทน 
คิดเป็นร้อยละ 10.8  
 อันดับที่ 3 ได้แก่ กำรจอง/ซื้อตั๋วโดยสำร มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตตอบว่ำ
จอง/ซื้อตั๋วโดยสำรผ่ำนทำงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน คิดเป็นร้อยละ 87.0 
และมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ตอบว่ำจอง/ซื้อตั๋วโดยสำรผ่ำนตัวแทน ตู้ขำยตั๋ว  
คิดเป็นร้อยละ 13.0  
 อันดับที่ 4 กำรช ำระค่ำสินค้ำและบริกำร มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตตอบว่ำ
ช ำระค่ำสินค้ำและบริกำรผ่ำนทำงออนไลน์ เช่น e-Wallet, Internet 
Banking, Mobile Banking คิดเป็นร้อยละ 82.8 และมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
ตอบว่ำช ำระค่ำสินค้ำและบริกำรผ่ำนระบบออฟไลน์ เช่น จ่ำยบิลผ่ำนตู้ 
ATM จ่ำยผ่ำนเคำน์เตอร์ธนำคำร คิดเป็นร้อยละ 17.2  
 อันดับที่ 5 กำรอ่ำนหนังสือพิมพ์/ข่ำว/บทควำม มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
ตอบว่ำอ่ำนหนังสือพิมพ์/ข่ำว/บทควำมผ่ำนทำงออนไลน์หรือ e-Book  
คิดเป็นร้อยละ 78.5 และมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตตอบว่ำอ่ำนหนังสือพิมพ์/ข่ำว/
บทควำมที่พิมพ์ด้วยกระดำษ คิดเป็นร้อยละ 21.5 
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การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และชุมชนออนไลน์  
(Online Community) 

ภำพ 9 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เปรียบเทียบตำมประเภทของ 
สื่อสังคมออนไลน์/ชุมชนออนไลน์ 

 
ค ำถำมจำกแบบส ำรวจข้อ 14 ในรอบ 3 เดือนที่ผ่ำนมำท่ำนใช้ Social Media/Online 
Community ดังต่อไปนี้มำกน้อยเพียงใด  

 จำกผลกำรส ำรวจ ดังแสดงในภำพ 9 พบว่ำ YouTube, Line และ 
Facebook ยังคงเป็นสื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยมที่ครองใจคนไทยในยุคนี้ 
และมีผู้ใช้งำนมำกเป็น 3 อันดับแรก โดยมีสัดส่วนผู้ตอบที่ใกล้เคียงกัน ดังนี้  
อันดับที่ 1 YouTube มีผู้ตอบคิดเป็นร้อยละ 98.8 อันดับที่ 2 Line (ร้อยละ 
98.6) และอันดับที่ 3 Facebook (ร้อยละ 96.0) ถัดมำเป็น Facebook 
Messenger (ร้อยละ 88.4) Instagram (ร้อยละ  67.2) Pantip ซึ่ ง เป็น
ชุมชนออนไลน์หนึ่งเดียวของไทย (ร้อยละ 64.2) Twitter (ร้อยละ 43.0) 
และ WhatsApp (ร้อยละ 10.6) ตำมล ำดับ 
  

ภาพ 9 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เปรียบเทียบตามประเภทของ 
สื่อสังคมออนไลน์/ชุมชนออนไลน์

กำรใช้งำนส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) 
และชุมชนออนไลน์ (Online Community)

98.8%

67.2%

98.6% 96.0% 88.4%

64.2% 43.0% 10.6%
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การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และชุมชนออนไลน์  
(Online Community) 

ภำพ 9 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เปรียบเทียบตำมประเภทของ 
สื่อสังคมออนไลน์/ชุมชนออนไลน์ 

 
ค ำถำมจำกแบบส ำรวจข้อ 14 ในรอบ 3 เดือนที่ผ่ำนมำท่ำนใช้ Social Media/Online 
Community ดังต่อไปนี้มำกน้อยเพียงใด  

 จำกผลกำรส ำรวจ ดังแสดงในภำพ 9 พบว่ำ YouTube, Line และ 
Facebook ยังคงเป็นสื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยมที่ครองใจคนไทยในยุคนี้ 
และมีผู้ใช้งำนมำกเป็น 3 อันดับแรก โดยมีสัดส่วนผู้ตอบที่ใกล้เคียงกัน ดังนี้  
อันดับที่ 1 YouTube มีผู้ตอบคิดเป็นร้อยละ 98.8 อันดับที่ 2 Line (ร้อยละ 
98.6) และอันดับที่ 3 Facebook (ร้อยละ 96.0) ถัดมำเป็น Facebook 
Messenger (ร้อยละ 88.4) Instagram (ร้อยละ  67.2) Pantip ซึ่ ง เป็น
ชุมชนออนไลน์หนึ่งเดียวของไทย (ร้อยละ 64.2) Twitter (ร้อยละ 43.0) 
และ WhatsApp (ร้อยละ 10.6) ตำมล ำดับ 
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ภาพ 10 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต รำยเจนเนอเรชั่น  
เปรียบเทียบตำมประเภทของสือ่สังคมออนไลน์/ชุมชนออนไลน์ 

 
ค ำถำมจำกแบบส ำรวจข้อ 14 ในรอบ 3 เดือนที่ผ่ำนมำท่ำนใช้ Social Media/Online 
Community ดังต่อไปนี้มำกน้อยเพียงใด  

จากผลการส ารวจ ดังแสดงในภาพ 10 เมื่อพิจารณาการใช้งาน 
สื่อสังคมออนไลน์/ชุมชนออนไลนใ์นรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา รำยเจนเนอเรช ั่น 
จะเห็นได้ว่า สื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับควำมนิยมมำกที่สุด 5 อันดับแรกของ 
กลุ่ม Gen Y และ Gen Z ได้แก่ YouTube เป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่ Gen Y 
และ Gen Z นิยมใช้กันมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 99.6 และ 99.8 ตามล าดับ 
อันดับที่ 2 คือ Line คิดเป็นร้อยละ 99.4 และ 96.7 ตามล าดับ อันดับที่ 3 
คือ Facebook คิดเป็นร้อยละ 98.5 และ 91.0 ตามล าดับ อันดับที่ 4 คือ 
Facebook Messenger คิด เป็นร้ อยละ 94 .3  และ  88.1 ตามล าดับ 
และอันดับที่ 5 คือ Instagram คิดเป็นร้อยละ 76.0 และ 84.3 ตามล าดับ 

ส่วนสื่อสังคมออนไลน์/ชุมชนออนไลน์ที่ได้รับควำมนิยมมำกที่สุด 
5 อันดับแรกของกลุ่ม  Baby Boomer และ Gen  X ได้แก่  Line เป็น
เป็นแอปพลิเคชันที่กลุ่ม Baby Boomer และ Gen X นิยมใช้งำนมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 97.3 และ 99.5 ตามล าดับ อันดับที่ 2 คือ YouTube 
คิดเป็นร้อยละ 94.2 และ 97.5 ตามล าดับ ส่วนอันดับที่ 3 คือ Facebook 

คิดเป็นร้อยละ 92.2 และ 96.8 ตามล าดับ อันดับที่ 4 คือ Facebook 
Messenger คิดเป็นร้อยละ 67.0 และ 83.5 ตามล าดับ และอันดับที่ 5 คือ 
Pantip คิดเป็นร้อยละ 51.5 และ 60.6 ตามล าดับ  

ดังนั้นนักกำรตลำดหรือผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องกำรเพิ่มช่องทำง 
กำรสื่อสำรกับลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำยผ่ำนเครือข่ำยสังคมออนไลน์ ควรจะต้อง 
รู้ว่ ำกลุ่มเป้ำหมำยของตน นิยมใช้สื่อสังคมออนไลน์ประเภทใดใน
ชีวิตประจ ำวัน เพื่อจะได้เลือกใช้ช่องทำงกำรสื่อสำรได้อย่ำงถูกต้อง
เหมำะสม สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำย 
ปัญหาจากการใช้อินเทอร์เน็ต  
 ด้วยปริมำณผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่องทุกปี อะไร
ที่เป็นปัญหำกวนใจผู้ใช้งำนบ้ำง ในหัวข้อนี้ จึงเป็นกำรน ำเสนอปัญหำ 
ต่ำง ๆ ที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตประสบพบเจอ ทั้งที่เป็นปัญหำด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำนสำรสนเทศ เช่น ควำมล่ำช้ำในกำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต กำรเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต กำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตไม่ทั่วถึง หรือปัญหำด้ำนสังคม เช่น 
กำรถูกรบกวนด้วยสื่อลำมกอนำจำร กำรถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล กำรถูก
หลอกลวงบนอินเทอร์เน็ต  
  

คิดเป็นร้อยละ 92.2 และ 96.8 ตามล าดับ อันดับที่ 4 คือ Facebook 
Messenger คิดเป็นร้อยละ 67.0 และ 83.5 ตามล าดับ และอันดับที่ 5 คือ 
Pantip คิดเป็นร้อยละ 51.5 และ 60.6 ตามล าดับ  

ดังนั้นนักกำรตลำดหรือผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องกำรเพิ่มช่องทำง 
กำรสื่อสำรกับลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำยผ่ำนเครือข่ำยสังคมออนไลน์ ควรจะต้อง 
รู้ว่ ำกลุ่มเป้ำหมำยของตน นิยมใช้สื่อสังคมออนไลน์ประเภทใดใน
ชีวิตประจ ำวัน เพื่อจะได้เลือกใช้ช่องทำงกำรสื่อสำรได้อย่ำงถูกต้อง
เหมำะสม สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำย 
ปัญหาจากการใช้อินเทอร์เน็ต  
 ด้วยปริมำณผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่องทุกปี อะไร
ที่เป็นปัญหำกวนใจผู้ใช้งำนบ้ำง ในหัวข้อนี้ จึงเป็นกำรน ำเสนอปัญหำ 
ต่ำง ๆ ที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตประสบพบเจอ ทั้งที่เป็นปัญหำด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำนสำรสนเทศ เช่น ควำมล่ำช้ำในกำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต กำรเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต กำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตไม่ทั่วถึง หรือปัญหำด้ำนสังคม เช่น 
กำรถูกรบกวนด้วยสื่อลำมกอนำจำร กำรถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล กำรถูก
หลอกลวงบนอินเทอร์เน็ต  
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ภาพ 10 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต รำยเจนเนอเรชั่น  
เปรียบเทียบตำมประเภทของสือ่สังคมออนไลน์/ชุมชนออนไลน์ 

 
ค ำถำมจำกแบบส ำรวจข้อ 14 ในรอบ 3 เดือนที่ผ่ำนมำท่ำนใช้ Social Media/Online 
Community ดังต่อไปนี้มำกน้อยเพียงใด  

จากผลการส ารวจ ดังแสดงในภาพ 10 เมื่อพิจารณาการใช้งาน 
สื่อสังคมออนไลน์/ชุมชนออนไลนใ์นรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา รำยเจนเนอเรช ั่น 
จะเห็นได้ว่า สื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับควำมนิยมมำกที่สุด 5 อันดับแรกของ 
กลุ่ม Gen Y และ Gen Z ได้แก่ YouTube เป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่ Gen Y 
และ Gen Z นิยมใช้กันมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 99.6 และ 99.8 ตามล าดับ 
อันดับที่ 2 คือ Line คิดเป็นร้อยละ 99.4 และ 96.7 ตามล าดับ อันดับที่ 3 
คือ Facebook คิดเป็นร้อยละ 98.5 และ 91.0 ตามล าดับ อันดับที่ 4 คือ 
Facebook Messenger คิด เป็นร้ อยละ 94 .3  และ  88.1 ตามล าดับ 
และอันดับที่ 5 คือ Instagram คิดเป็นร้อยละ 76.0 และ 84.3 ตามล าดับ 

ส่วนสื่อสังคมออนไลน์/ชุมชนออนไลน์ที่ได้รับควำมนิยมมำกที่สุด 
5 อันดับแรกของกลุ่ม  Baby Boomer และ Gen  X ได้แก่  Line เป็น
เป็นแอปพลิเคชันที่กลุ่ม Baby Boomer และ Gen X นิยมใช้งำนมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 97.3 และ 99.5 ตามล าดับ อันดับที่ 2 คือ YouTube 
คิดเป็นร้อยละ 94.2 และ 97.5 ตามล าดับ ส่วนอันดับที่ 3 คือ Facebook 

คิดเป็นร้อยละ 92.2 และ 96.8 ตามล าดับ อันดับที่ 4 คือ Facebook 
Messenger คิดเป็นร้อยละ 67.0 และ 83.5 ตามล าดับ และอันดับที่ 5 คือ 
Pantip คิดเป็นร้อยละ 51.5 และ 60.6 ตามล าดับ  

ดังนั้นนักกำรตลำดหรือผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องกำรเพิ่มช่องทำง 
กำรสื่อสำรกับลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำยผ่ำนเครือข่ำยสังคมออนไลน์ ควรจะต้อง 
รู้ว่ ำกลุ่มเป้ำหมำยของตน นิยมใช้สื่อสังคมออนไลน์ประเภทใดใน
ชีวิตประจ ำวัน เพื่อจะได้เลือกใช้ช่องทำงกำรสื่อสำรได้อย่ำงถูกต้อง
เหมำะสม สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำย 
ปัญหาจากการใช้อินเทอร์เน็ต  
 ด้วยปริมำณผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่องทุกปี อะไร
ที่เป็นปัญหำกวนใจผู้ใช้งำนบ้ำง ในหัวข้อนี้ จึงเป็นกำรน ำเสนอปัญหำ 
ต่ำง ๆ ที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตประสบพบเจอ ทั้งที่เป็นปัญหำด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำนสำรสนเทศ เช่น ควำมล่ำช้ำในกำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต กำรเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต กำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตไม่ทั่วถึง หรือปัญหำด้ำนสังคม เช่น 
กำรถูกรบกวนด้วยสื่อลำมกอนำจำร กำรถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล กำรถูก
หลอกลวงบนอินเทอร์เน็ต  
  

คิดเป็นร้อยละ 92.2 และ 96.8 ตามล าดับ อันดับที่ 4 คือ Facebook 
Messenger คิดเป็นร้อยละ 67.0 และ 83.5 ตามล าดับ และอันดับที่ 5 คือ 
Pantip คิดเป็นร้อยละ 51.5 และ 60.6 ตามล าดับ  

ดังนั้นนักกำรตลำดหรือผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องกำรเพิ่มช่องทำง 
กำรสื่อสำรกับลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำยผ่ำนเครือข่ำยสังคมออนไลน์ ควรจะต้อง 
รู้ว่ ำกลุ่มเป้ำหมำยของตน นิยมใช้สื่อสังคมออนไลน์ประเภทใดใน
ชีวิตประจ ำวัน เพื่อจะได้เลือกใช้ช่องทำงกำรสื่อสำรได้อย่ำงถูกต้อง
เหมำะสม สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำย 
ปัญหาจากการใช้อินเทอร์เน็ต  
 ด้วยปริมำณผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่องทุกปี อะไร
ที่เป็นปัญหำกวนใจผู้ใช้งำนบ้ำง ในหัวข้อนี้ จึงเป็นกำรน ำเสนอปัญหำ 
ต่ำง ๆ ที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตประสบพบเจอ ทั้งที่เป็นปัญหำด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำนสำรสนเทศ เช่น ควำมล่ำช้ำในกำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต กำรเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต กำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตไม่ทั่วถึง หรือปัญหำด้ำนสังคม เช่น 
กำรถูกรบกวนด้วยสื่อลำมกอนำจำร กำรถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล กำรถูก
หลอกลวงบนอินเทอร์เน็ต  
  

ปัญหำกำรใช้อินเทอร์เน็ต 



รายงานผลการสำ�รวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2560 
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ภำพ 11 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เปรียบเทียบตำมปัญหำที่เกิดจำก 
กำรท ำกิจกรรมผ่ำนอินเทอร์เนต็ 

 
ค ำถำมจำกแบบส ำรวจข้อ 15 ในรอบ 3 เดือนที่ผ่ำนมำ กำรท ำกิจกรรมผ่ำนอินเทอร์เน็ตของ
ท่ำน ท่ำนพบปัญหำใดจำกกำรท ำกิจกรรมผ่ำนอินเทอร์เน็ตบ้ำง (เลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

 จำกผลกำรส ำรวจ ดังแสดงในภำพ 11 พบว่ำ ปัญหำที่เกิดจำก 
กำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตโดยส่วนใหญ่เห็นว่ำเป็นปัญหำ
ส ำคัญในอันดับต้น ๆ ได้แก่ ปริมำณโฆษณำที่มำรบกวนในขณะที่ก ำลังใช้
งำนอินเทอร์เน็ต โดยมีผู้ที่ตอบว่ำประสบปัญหำนี้มำกถึงร้อยละ 80.0 
รองลงมำ เป็นปัญหำควำมล่ำช้ำในกำรเชื่อมต่อ/ใช้งำนอินเทอร์เน็ต (ร้อยละ 
77.0) ควำมไม่มั่นใจว่ำข้อมูลที่ปรำกฏบนอินเทอร์เน็ตจะเชื่อถือได้ (ร้อยละ 
39.1) กำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตยำกหรือหลุดบ่อย (ร้อยละ 31.3) กำรถูก
รบกวนด้วยอีเมลขยะ (ร้อยละ 31.0) และกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตยัง 
ไม่ทั่วถึง (ร้อยละ 30.1)  
 เป็นที่น่ำสังเกตว่ำจำกปัญหำทั้ง 6 อันดับข้ำงต้น ครึ่งหนึ่งจะเป็น
ปัญหำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนสำรสนเทศ ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องของควำมล่ำช้ำ 
ในกำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต กำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตยำก/หลุดบ่อย และ
กำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตไม่ทั่วถึง ทั้ง ๆ ที่ภำครัฐพยำยำมขยำยโอกำส 

ภาพ 11 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เปรียบเทียบตามปัญหาที่เกิดจำาก 
การท�กิจำกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต
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ปริมาณโฆษณา
ออนไลนที่มารบกวน

ความลาชาในการเชื่อมตอ
/ใชงานอินเทอรเน็ต
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เชื่อมตออินเทอรเน็ตยาก 
หรือหลุดบอย

SPAM

ถูกรบกวนดวยอีเมลขยะ การใหบริการ
อินเทอรเน็ตยังไมทั่วถึง

ไมมั่นใจวาขอมูลที่ปรากฏ
บนอินเทอรเน็ตจะเชื่อถือได

80.0% 77.0% 39.1%
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Warning message

Warning!

cancel

ถูกรบกวนดวย
สื่อลามกอนาจาร

เสียคาใชจายแพง ติดไวรัสคอมพิวเตอร

ถูกหลอกลวง
บนอินเทอรเน็ต

ERROR!

เกิดปญหาไมรูจะขอ
ความชวยเหลือจากใคร

ถูกละเมิดขอมูลสวนบุคคล
หรือความเปนสวนตัว

18.2% 16.7% 13.2%

11.5% 11.4% 6.8%

ภำพ 11 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เปรียบเทียบตำมปัญหำที่เกิดจำก 
กำรท ำกิจกรรมผ่ำนอินเทอร์เนต็ 

 
ค ำถำมจำกแบบส ำรวจข้อ 15 ในรอบ 3 เดือนที่ผ่ำนมำ กำรท ำกิจกรรมผ่ำนอินเทอร์เน็ตของ
ท่ำน ท่ำนพบปัญหำใดจำกกำรท ำกิจกรรมผ่ำนอินเทอร์เน็ตบ้ำง (เลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

 จำกผลกำรส ำรวจ ดังแสดงในภำพ 11 พบว่ำ ปัญหำที่เกิดจำก 
กำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตโดยส่วนใหญ่เห็นว่ำเป็นปัญหำ
ส ำคัญในอันดับต้น ๆ ได้แก่ ปริมำณโฆษณำที่มำรบกวนในขณะที่ก ำลังใช้
งำนอินเทอร์เน็ต โดยมีผู้ที่ตอบว่ำประสบปัญหำนี้มำกถึงร้อยละ 80.0 
รองลงมำ เป็นปัญหำควำมล่ำช้ำในกำรเชื่อมต่อ/ใช้งำนอินเทอร์เน็ต (ร้อยละ 
77.0) ควำมไม่มั่นใจว่ำข้อมูลที่ปรำกฏบนอินเทอร์เน็ตจะเชื่อถือได้ (ร้อยละ 
39.1) กำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตยำกหรือหลุดบ่อย (ร้อยละ 31.3) กำรถูก
รบกวนด้วยอีเมลขยะ (ร้อยละ 31.0) และกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตยัง 
ไม่ทั่วถึง (ร้อยละ 30.1)  
 เป็นที่น่ำสังเกตว่ำจำกปัญหำทั้ง 6 อันดับข้ำงต้น ครึ่งหนึ่งจะเป็น
ปัญหำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนสำรสนเทศ ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องของควำมล่ำช้ำ 
ในกำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต กำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตยำก/หลุดบ่อย และ
กำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตไม่ทั่วถึง ทั้ง ๆ ที่ภำครัฐพยำยำมขยำยโอกำส 
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ภำพ 11 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เปรียบเทียบตำมปัญหำที่เกิดจำก 
กำรท ำกิจกรรมผ่ำนอินเทอร์เนต็ 

 
ค ำถำมจำกแบบส ำรวจข้อ 15 ในรอบ 3 เดือนที่ผ่ำนมำ กำรท ำกิจกรรมผ่ำนอินเทอร์เน็ตของ
ท่ำน ท่ำนพบปัญหำใดจำกกำรท ำกิจกรรมผ่ำนอินเทอร์เน็ตบ้ำง (เลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

 จำกผลกำรส ำรวจ ดังแสดงในภำพ 11 พบว่ำ ปัญหำที่เกิดจำก 
กำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตโดยส่วนใหญ่เห็นว่ำเป็นปัญหำ
ส ำคัญในอันดับต้น ๆ ได้แก่ ปริมำณโฆษณำที่มำรบกวนในขณะที่ก ำลังใช้
งำนอินเทอร์เน็ต โดยมีผู้ที่ตอบว่ำประสบปัญหำนี้มำกถึงร้อยละ 80.0 
รองลงมำ เป็นปัญหำควำมล่ำช้ำในกำรเชื่อมต่อ/ใช้งำนอินเทอร์เน็ต (ร้อยละ 
77.0) ควำมไม่มั่นใจว่ำข้อมูลที่ปรำกฏบนอินเทอร์เน็ตจะเชื่อถือได้ (ร้อยละ 
39.1) กำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตยำกหรือหลุดบ่อย (ร้อยละ 31.3) กำรถูก
รบกวนด้วยอีเมลขยะ (ร้อยละ 31.0) และกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตยัง 
ไม่ทั่วถึง (ร้อยละ 30.1)  
 เป็นที่น่ำสังเกตว่ำจำกปัญหำทั้ง 6 อันดับข้ำงต้น ครึ่งหนึ่งจะเป็น
ปัญหำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนสำรสนเทศ ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องของควำมล่ำช้ำ 
ในกำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต กำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตยำก/หลุดบ่อย และ
กำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตไม่ทั่วถึง ทั้ง ๆ ที่ภำครัฐพยำยำมขยำยโอกำส 
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ในกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ต และลดควำมเหลื่อมล้ ำในกำรเข้ำถึงเทคโนโลยี
สำรสนเทศผ่ำนนโยบำยไทยแลนด์ 4.0 แล้วก็ตำมที 

 ทั้งนี้ปัญหำเรื่องของควำมล่ำช้ำในกำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือ
กำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตยำก/หลุดบ่อยนั้น ส่วนหนึ่งอำจจะเป็นปัญหำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำนสำรสนเทศ แต่อีกส่วนหนึ่งน่ำจะเกิดจำกกำรที่มีผู้ใช้
อินเทอรเ์น็ตเพิ่มมำกข้ึน จึงเกิดกำรแย่งสัญญำณกันในบำงพื้นที่ หรืออำจจะ
มำจำกกำรที่ควำมอดทนในกำรรอของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีค่อนข้ำงต่ ำ ท ำให้
ผู้ใช้งำนรู้สึกว่ำอินเทอรเ์น็ตช้ำก็เป็นได้ 

 ส่วนปัญหำเรื่องควำมไม่มั่นใจว่ำข้อมูลที่ปรำกฏบนอินเทอร์เน็ตจะ
เชื่อถือได้หรือไม่นั้น ส่วนหนึ่งน่ำจะเกิดจำกปริมำณผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เพิ่ม
มำกขึ้นด้วยเช่นกัน จึงส่งผลให้มีกำรแชร์หรือส่งต่อข้อมูลกันมำกมำย มีทั้ง
ข้อมูลที่เป็นเรื่องจริงและเท็จ ดังนั้นก่อนที่จะแชร์หรือส่งต่อข้อมูลให้ใคร 
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจึงควรจะต้องตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับมำก่อน เพื่อให้มั่นใจ
ว่ำเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง มำจำกแหล่งข่ำวที่เชื่อถือได้ และไม่สร้ำงควำม
เดือดร้อนให้ผู้อื่น 
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ในกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ต และลดควำมเหลื่อมล้ ำในกำรเข้ำถึงเทคโนโลยี
สำรสนเทศผ่ำนนโยบำยไทยแลนด์ 4.0 แล้วก็ตำมที 

 ทั้งนี้ปัญหำเรื่องของควำมล่ำช้ำในกำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือ
กำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตยำก/หลุดบ่อยนั้น ส่วนหนึ่งอำจจะเป็นปัญหำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำนสำรสนเทศ แต่อีกส่วนหนึ่งน่ำจะเกิดจำกกำรที่มีผู้ใช้
อินเทอรเ์น็ตเพิ่มมำกข้ึน จึงเกิดกำรแย่งสัญญำณกันในบำงพื้นที่ หรืออำจจะ
มำจำกกำรท่ีควำมอดทนในกำรรอของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีค่อนข้ำงต่ ำ ท ำให้
ผู้ใช้งำนรู้สึกว่ำอินเทอรเ์น็ตช้ำก็เป็นได้ 

 ส่วนปัญหำเรื่องควำมไม่มั่นใจว่ำข้อมูลที่ปรำกฏบนอินเทอร์เน็ตจะ
เชื่อถือได้หรือไม่นั้น ส่วนหนึ่งน่ำจะเกิดจำกปริมำณผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เพิ่ม
มำกขึ้นด้วยเช่นกัน จึงส่งผลให้มีกำรแชร์หรือส่งต่อข้อมูลกันมำกมำย มีทั้ง
ข้อมูลที่เป็นเรื่องจริงและเท็จ ดังนั้นก่อนที่จะแชร์หรือส่งต่อข้อมูลให้ใคร 
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจึงควรจะต้องตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับมำก่อน เพื่อให้มั่นใจ
ว่ำเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง มำจำกแหล่งข่ำวที่เชื่อถือได้ และไม่สร้ำงควำม
เดือดร้อนให้ผู้อื่น 

  

ภำพ 12 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เปรียบเทียบตำมปัญหำที่เกิดจำก 
กำรท ำกิจกรรมผ่ำนอินเทอร์เนต็ ปี 2560 – 2561 

 
ค ำถำมจำกแบบส ำรวจข้อ 15 ในรอบ 3 เดือนที่ผ่ำนมำกำรท ำกิจกรรมผ่ำนอินเทอร์เน็ตของ
ท่ำน ท่ำนพบปัญหำใดจำกกำรท ำกิจกรรมผ่ำนอินเทอร์เน็ตบ้ำง (เลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

 เมื่อพิจำรณำผลกำรส ำรวจปัญหำต่ำง ๆ ที่เกิดจำกกำรใช้งำน
อินเทอร์เน็ตของปีนี้เปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ ดังแสดงในภำพ 12 สำมำรถ
จัดกลุ่มของปัญหำได้เป็น 2 กลุ่ม กล่ำวคือ กลุ่มของปัญหำที่มีสัดส่วนเพิ่มข้ึน
จำกปีที่แล้ว และกลุ่มของปัญหำที่มีสัดส่วนลดลงในปีนี้ 
 กลุ่มของปัญหำท่ีเกิดจำกกำรใช้งำนอินเทอร์ เน็ตที่มีผู้ตอบว่ำ
ปัญหำดังกล่ำวมีสัดส่วนเพิ่มมำกข้ึนในปีนี ้ได้แก่ อันดับที่ 1 ควำมไม่มั่นใจวำ่
ข้อมูลที่ปรำกฏบนอินเทอร์เน็ตจะเชื่อถือได้ ในปี 2561 มีผู้เลือกตอบข้อนี้ 
คิดเป็นร้อยละ 39.1 และในปี 2560 ปัญหำนี้มีผู้ตอบ คิดเป็นร้อยละ 11.9 
หรือคิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 27.2 
 อันดับที่ 2 ควำมล่ำช้ำในกำรเชื่อมต่อ/ใช้งำนอินเทอร์เน็ต ในปี 
2561 มีผู้เลือกตอบข้อนี้ คิดเป็นร้อยละ 77.0 ในขณะที่ปี 2560 ปัญหำนี้มี
ผู้ตอบ คิดเป็นร้อยละ 63.1 หรือคิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 13.9 

ภาพ 12 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เปรียบเทียบตามปัญหาที่เกิดจำาก 
การท�กิจำกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต ปี 2560 – 2561

2561 2560
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Warning message

Warning!

cancel

ติดไวรัสคอมพิวเตอร
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หรือความเปนสวนตัว

ถูกหลอกลวง
บนอินเทอรเน็ต

ความลาชาในการเชื่อมตอ
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หรือหลุดบอย



รายงานผลการสำ�รวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2560 
Thailand Internet User Profile 201768

ภำพ 12 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เปรียบเทียบตำมปัญหำที่เกิดจำก 
กำรท ำกิจกรรมผ่ำนอินเทอร์เนต็ ปี 2560 – 2561 

 
ค ำถำมจำกแบบส ำรวจข้อ 15 ในรอบ 3 เดือนที่ผ่ำนมำกำรท ำกิจกรรมผ่ำนอินเทอร์เน็ตของ
ท่ำน ท่ำนพบปัญหำใดจำกกำรท ำกิจกรรมผ่ำนอินเทอร์เน็ตบ้ำง (เลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

 เมื่อพิจำรณำผลกำรส ำรวจปัญหำต่ำง ๆ ที่เกิดจำกกำรใช้งำน
อินเทอร์เน็ตของปีนี้เปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ ดังแสดงในภำพ 12 สำมำรถ
จัดกลุ่มของปัญหำได้เป็น 2 กลุ่ม กล่ำวคือ กลุ่มของปัญหำที่มีสัดส่วนเพิ่มข้ึน
จำกปีที่แล้ว และกลุ่มของปัญหำที่มีสัดส่วนลดลงในปีนี้ 
 กลุ่มของปัญหำที่เกิดจำกกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตที่มีผู้ตอบว่ำ
ปัญหำดังกล่ำวมีสัดส่วนเพิ่มมำกข้ึนในปีนี ้ได้แก่ อันดับที่ 1 ควำมไม่มั่นใจวำ่
ข้อมูลที่ปรำกฏบนอินเทอร์เน็ตจะเชื่อถือได้ ในปี 2561 มีผู้เลือกตอบข้อนี้ 
คิดเป็นร้อยละ 39.1 และในปี 2560 ปัญหำนี้มีผู้ตอบ คิดเป็นร้อยละ 11.9 
หรือคิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 27.2 
 อันดับที่ 2 ควำมล่ำช้ำในกำรเชื่อมต่อ/ใช้งำนอินเทอร์เน็ต ในปี 
2561 มีผู้เลือกตอบข้อนี้ คิดเป็นร้อยละ 77.0 ในขณะที่ปี 2560 ปัญหำนี้มี
ผู้ตอบ คิดเป็นร้อยละ 63.1 หรือคิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 13.9 

 อันดับท่ี 3 ปริมำณโฆษณำออนไลน์ท่ีมำรบกวน ในปี 2561 มี 
ผู้เลือกตอบข้อนี้ คิดเป็นร้อยละ 80.0 ในขณะที่ปี 2560 ปัญหำนี้มีผู้ตอบ 
คิดเป็นร้อยละ 66.6 หรือคิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 13.4 
 อันดับที่  4 กำรถูกหลอกลวงบนอินเทอร์เน็ต ในปี 2561 มี 
ผู้เลือกตอบข้อนี้ คิดเป็นร้อยละ 6.8 ในขณะที่ปี 2560 ปัญหำนี้มีผู้ตอบ  
คิดเป็นร้อยละ 6.3 หรือคิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 0.5 
 อันดับที่ 5 กำรถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หรือควำมเป็นส่วนตัว 
ในปี 2561 มีผู้เลือกตอบข้อนี้ คิดเป็นร้อยละ 11.4 ในขณะที่ปี 2560 ปัญหำ
นี้มีผู้ตอบ คิดเป็นร้อยละ 11.0 หรือคิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 0.4 
 อันดับที่ 6 กำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตยังไม่ทั่วถึง ในปี 2561 มี 
ผู้เลือกตอบข้อนี้ คิดเป็นร้อยละ 30.1 ในขณะที่ปี 2560 ปัญหำนี้มีผู้ตอบ 
คิดเป็นร้อยละ 29.9 หรือคิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 0.2 
 ส่วนกลุ่มของปัญหำที่เกิดจำกกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตที่มีผู้ตอบว่ำ
ปัญหำดังกล่ำวมีสัดส่วนลดลงจำกปีที่แล้ว อันดับที่  1 ได้แก่ เมื่อเกิดปัญหำ
ไม่รู้จะไปขอควำมช่วยเหลือจำกใคร ในปี 2561 มีผู้เลือกตอบข้อนี้ คิดเป็น
ร้อยละ 11.5 แต่ในปี 2560 ปัญหำนี้มีผู้ตอบ คิดเป็นร้อยละ 39.6 หรือ 
คิดเป็นสัดส่วนที่ลดลงร้อยละ 28.1 
 อันดับที่ 2 กำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตยำกหรือหลุดบ่อย ในปี 2561 
มีผู้เลือกตอบข้อนี้ คิดเป็นร้อยละ 31.3 แต่ในปี 2560 ปัญหำนี้มีผู้ตอบ  
คิดเป็นร้อยละ 43.7 หรือคิดเป็นสัดส่วนที่ลดลงร้อยละ 12.4 
 อันดับท่ี 3 กำรถูกรบกวนด้วยสื่อลำมกอนำจำร ในปี 2561 มี 
ผู้เลือกตอบข้อนี้ คิดเป็นร้อยละ 18.2 แต่ในปี 2560 ปัญหำนี้มี ผู้ตอบ  
คิดเป็นร้อยละ 29.4 หรือคิดเป็นสัดส่วนที่ลดลงร้อยละ 11.2 

 อันดับที่ 3 ปริมำณโฆษณำออนไลน์ที่มำรบกวน ในปี 2561 มี 
ผู้เลือกตอบข้อนี้ คิดเป็นร้อยละ 80.0 ในขณะท่ีปี 2560 ปัญหำนี้มีผู้ตอบ 
คิดเป็นร้อยละ 66.6 หรือคิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 13.4 
 อันดับที่  4 กำรถูกหลอกลวงบนอินเทอร์เน็ต ในปี 2561 มี 
ผู้เลือกตอบข้อนี้ คิดเป็นร้อยละ 6.8 ในขณะที่ปี 2560 ปัญหำนี้มีผู้ตอบ  
คิดเป็นร้อยละ 6.3 หรือคิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 0.5 
 อันดับที่ 5 กำรถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หรือควำมเป็นส่วนตัว 
ในปี 2561 มีผู้เลือกตอบข้อนี้ คิดเป็นร้อยละ 11.4 ในขณะที่ปี 2560 ปัญหำ
นี้มีผู้ตอบ คิดเป็นร้อยละ 11.0 หรือคิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 0.4 
 อันดับที่ 6 กำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตยังไม่ทั่วถึง ในปี 2561 มี 
ผู้เลือกตอบข้อนี้ คิดเป็นร้อยละ 30.1 ในขณะที่ปี 2560 ปัญหำนี้มีผู้ตอบ 
คิดเป็นร้อยละ 29.9 หรือคิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 0.2 
 ส่วนกลุ่มของปัญหำที่เกิดจำกกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตที่มีผู้ตอบว่ำ
ปัญหำดังกล่ำวมีสัดส่วนลดลงจำกปีที่แล้ว อันดับที่  1 ได้แก่ เมื่อเกิดปัญหำ
ไม่รู้จะไปขอควำมช่วยเหลือจำกใคร ในปี 2561 มีผู้เลือกตอบข้อนี้ คิดเป็น
ร้อยละ 11.5 แต่ในปี 2560 ปัญหำนี้มีผู้ตอบ คิดเป็นร้อยละ 39.6 หรือ 
คิดเป็นสัดส่วนที่ลดลงร้อยละ 28.1 
 อันดับที่ 2 กำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตยำกหรือหลุดบ่อย ในปี 2561 
มีผู้เลือกตอบข้อนี้ คิดเป็นร้อยละ 31.3 แต่ในปี 2560 ปัญหำนี้มีผู้ตอบ  
คิดเป็นร้อยละ 43.7 หรือคิดเป็นสัดส่วนที่ลดลงร้อยละ 12.4 
 อันดับท่ี 3 กำรถูกรบกวนด้วยสื่อลำมกอนำจำร ในปี 2561 มี 
ผู้เลือกตอบข้อนี้ คิดเป็นร้อยละ 18.2 แต่ในปี 2560 ปัญหำนี้มี ผู้ตอบ  
คิดเป็นร้อยละ 29.4 หรือคิดเป็นสัดส่วนที่ลดลงร้อยละ 11.2 

 อันดับที่ 4 ค่ำใช้บริกำรแพง ในปี 2561 มีผู้เลือกตอบข้อนี้ คิดเป็น
ร้อยละ 16.7 โดยในปี 2560 ปัญหำนี้มีผู้ตอบ คิดเป็นร้อยละ 27.5 หรือ 
คิดเป็นสัดส่วนที่ลดลงร้อยละ 10.8. 
 อันดับที่ 5 กำรติดไวรัสคอมพิวเตอร์ ในปี 2561 มีผู้เลือกตอบข้อนี้ 
คิดเป็นร้อยละ 13.2 โดยในปี 2560 ปัญหำนี้มีผู้ตอบ คิดเป็นร้อยละ 21.5 
หรือคิดเป็นสัดส่วนที่ลดลงร้อยละ 8.3 
 อันดับที่ 6 กำรถูกรบกวนด้วยอีเมลขยะ ในปี 2561 มีผู้เลือกตอบ
ข้อนี้ คิดเป็นร้อยละ 31.0 โดยในปี 2560 ปัญหำนี้มีผู้ตอบ คิดเป็นร้อยละ 
34.2 หรือคิดเป็นสัดส่วนที่ลดลงร้อยละ 3.2 
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ภำพ 12 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เปรียบเทียบตำมปัญหำที่เกิดจำก 
กำรท ำกิจกรรมผ่ำนอินเทอร์เนต็ ปี 2560 – 2561 

 
ค ำถำมจำกแบบส ำรวจข้อ 15 ในรอบ 3 เดือนที่ผ่ำนมำกำรท ำกิจกรรมผ่ำนอินเทอร์เน็ตของ
ท่ำน ท่ำนพบปัญหำใดจำกกำรท ำกิจกรรมผ่ำนอินเทอร์เน็ตบ้ำง (เลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

 เมื่อพิจำรณำผลกำรส ำรวจปัญหำต่ำง ๆ ที่เกิดจำกกำรใช้งำน
อินเทอร์เน็ตของปีนี้เปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ ดังแสดงในภำพ 12 สำมำรถ
จัดกลุ่มของปัญหำได้เป็น 2 กลุ่ม กล่ำวคือ กลุ่มของปัญหำที่มีสัดส่วนเพิ่มข้ึน
จำกปีที่แล้ว และกลุ่มของปัญหำที่มีสัดส่วนลดลงในปีนี้ 
 กลุ่มของปัญหำที่เกิดจำกกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตที่มีผู้ตอบว่ำ
ปัญหำดังกล่ำวมีสัดส่วนเพิ่มมำกข้ึนในปีนี ้ได้แก่ อันดับที่ 1 ควำมไม่มั่นใจวำ่
ข้อมูลที่ปรำกฏบนอินเทอร์เน็ตจะเชื่อถือได้ ในปี 2561 มีผู้เลือกตอบข้อนี้ 
คิดเป็นร้อยละ 39.1 และในปี 2560 ปัญหำนี้มีผู้ตอบ คิดเป็นร้อยละ 11.9 
หรือคิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 27.2 
 อันดับที่ 2 ควำมล่ำช้ำในกำรเชื่อมต่อ/ใช้งำนอินเทอร์เน็ต ในปี 
2561 มีผู้เลือกตอบข้อนี้ คิดเป็นร้อยละ 77.0 ในขณะที่ปี 2560 ปัญหำนี้มี
ผู้ตอบ คิดเป็นร้อยละ 63.1 หรือคิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 13.9 

 อันดับที่ 3 ปริมำณโฆษณำออนไลน์ที่มำรบกวน ในปี 2561 มี 
ผู้เลือกตอบข้อนี้ คิดเป็นร้อยละ 80.0 ในขณะท่ีปี 2560 ปัญหำนี้มีผู้ตอบ 
คิดเป็นร้อยละ 66.6 หรือคิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 13.4 
 อันดับที่  4 กำรถูกหลอกลวงบนอินเทอร์เน็ต ในปี 2561 มี 
ผู้เลือกตอบข้อนี้ คิดเป็นร้อยละ 6.8 ในขณะที่ปี 2560 ปัญหำนี้มีผู้ตอบ  
คิดเป็นร้อยละ 6.3 หรือคิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 0.5 
 อันดับที่ 5 กำรถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หรือควำมเป็นส่วนตัว 
ในปี 2561 มีผู้เลือกตอบข้อนี้ คิดเป็นร้อยละ 11.4 ในขณะที่ปี 2560 ปัญหำ
นี้มีผู้ตอบ คิดเป็นร้อยละ 11.0 หรือคิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 0.4 
 อันดับที่ 6 กำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตยังไม่ทั่วถึง ในปี 2561 มี 
ผู้เลือกตอบข้อนี้ คิดเป็นร้อยละ 30.1 ในขณะที่ปี 2560 ปัญหำนี้มีผู้ตอบ 
คิดเป็นร้อยละ 29.9 หรือคิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 0.2 
 ส่วนกลุ่มของปัญหำที่เกิดจำกกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตที่มีผู้ตอบว่ำ
ปัญหำดังกล่ำวมีสัดส่วนลดลงจำกปีที่แล้ว อันดับที่  1 ได้แก่ เมื่อเกิดปัญหำ
ไม่รู้จะไปขอควำมช่วยเหลือจำกใคร ในปี 2561 มีผู้เลือกตอบข้อนี้ คิดเป็น
ร้อยละ 11.5 แต่ในปี 2560 ปัญหำนี้มีผู้ตอบ คิดเป็นร้อยละ 39.6 หรือ 
คิดเป็นสัดส่วนที่ลดลงร้อยละ 28.1 
 อันดับที่ 2 กำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตยำกหรือหลุดบ่อย ในปี 2561 
มีผู้เลือกตอบข้อนี้ คิดเป็นร้อยละ 31.3 แต่ในปี 2560 ปัญหำนี้มีผู้ตอบ  
คิดเป็นร้อยละ 43.7 หรือคิดเป็นสัดส่วนที่ลดลงร้อยละ 12.4 
 อันดับท่ี 3 กำรถูกรบกวนด้วยสื่อลำมกอนำจำร ในปี 2561 มี 
ผู้เลือกตอบข้อนี้ คิดเป็นร้อยละ 18.2 แต่ในปี 2560 ปัญหำนี้มีผู้ตอบ  
คิดเป็นร้อยละ 29.4 หรือคิดเป็นสัดส่วนที่ลดลงร้อยละ 11.2 

 อันดับที่ 3 ปริมำณโฆษณำออนไลน์ที่มำรบกวน ในปี 2561 มี 
ผู้เลือกตอบข้อนี้ คิดเป็นร้อยละ 80.0 ในขณะที่ปี 2560 ปัญหำนี้มีผู้ตอบ 
คิดเป็นร้อยละ 66.6 หรือคิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 13.4 
 อันดับที่  4 กำรถูกหลอกลวงบนอินเทอร์เน็ต ในปี 2561 มี 
ผู้เลือกตอบข้อนี้ คิดเป็นร้อยละ 6.8 ในขณะที่ปี 2560 ปัญหำนี้มีผู้ตอบ  
คิดเป็นร้อยละ 6.3 หรือคิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 0.5 
 อันดับที่ 5 กำรถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หรือควำมเป็นส่วนตัว 
ในปี 2561 มีผู้เลือกตอบข้อนี้ คิดเป็นร้อยละ 11.4 ในขณะที่ปี 2560 ปัญหำ
นี้มีผู้ตอบ คิดเป็นร้อยละ 11.0 หรือคิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 0.4 
 อันดับที่ 6 กำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตยังไม่ทั่วถึง ในปี 2561 มี 
ผู้เลือกตอบข้อนี้ คิดเป็นร้อยละ 30.1 ในขณะที่ปี 2560 ปัญหำนี้มีผู้ตอบ 
คิดเป็นร้อยละ 29.9 หรือคิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 0.2 
 ส่วนกลุ่มของปัญหำที่เกิดจำกกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตที่มีผู้ตอบว่ำ
ปัญหำดังกล่ำวมีสัดส่วนลดลงจำกปีที่แล้ว อันดับที่  1 ได้แก่ เมื่อเกิดปัญหำ
ไม่รู้จะไปขอควำมช่วยเหลือจำกใคร ในปี 2561 มีผู้เลือกตอบข้อนี้ คิดเป็น
ร้อยละ 11.5 แต่ในปี 2560 ปัญหำนี้มีผู้ตอบ คิดเป็นร้อยละ 39.6 หรือ 
คิดเป็นสัดส่วนที่ลดลงร้อยละ 28.1 
 อันดับที่ 2 กำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตยำกหรือหลุดบ่อย ในปี 2561 
มีผู้เลือกตอบข้อนี้ คิดเป็นร้อยละ 31.3 แต่ในปี 2560 ปัญหำนี้มีผู้ตอบ  
คิดเป็นร้อยละ 43.7 หรือคิดเป็นสัดส่วนที่ลดลงร้อยละ 12.4 
 อันดับท่ี 3 กำรถูกรบกวนด้วยสื่อลำมกอนำจำร ในปี 2561 มี 
ผู้เลือกตอบข้อนี้ คิดเป็นร้อยละ 18.2 แต่ในปี 2560 ปัญหำนี้มี ผู้ตอบ  
คิดเป็นร้อยละ 29.4 หรือคิดเป็นสัดส่วนที่ลดลงร้อยละ 11.2 

 อันดับที่ 4 ค่ำใช้บริกำรแพง ในปี 2561 มีผู้เลือกตอบข้อนี้ คิดเป็น
ร้อยละ 16.7 โดยในปี 2560 ปัญหำนี้มีผู้ตอบ คิดเป็นร้อยละ 27.5 หรือ 
คิดเป็นสัดส่วนที่ลดลงร้อยละ 10.8. 
 อันดับที่ 5 กำรติดไวรัสคอมพิวเตอร์ ในปี 2561 มีผู้เลือกตอบข้อนี้ 
คิดเป็นร้อยละ 13.2 โดยในปี 2560 ปัญหำนี้มีผู้ตอบ คิดเป็นร้อยละ 21.5 
หรือคิดเป็นสัดส่วนที่ลดลงร้อยละ 8.3 
 อันดับที่ 6 กำรถูกรบกวนด้วยอีเมลขยะ ในปี 2561 มีผู้เลือกตอบ
ข้อนี้ คิดเป็นร้อยละ 31.0 โดยในปี 2560 ปัญหำนี้มีผู้ตอบ คิดเป็นร้อยละ 
34.2 หรือคิดเป็นสัดส่วนที่ลดลงร้อยละ 3.2 
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เจาะลึกพฤติกรรมการใชง้านอินเทอร์เน็ต รายเจนเนอเรชั่น  

 ในส่วนนี้จะเป็นกำรเจำะลึกพฤติกรรมกำรใช้อินเทอร์เน็ต โดย
จ ำแนกตำมเจนเนอเรชั่น เพื่อดูพฤติกรรมในเรื่องกิจกรรมกำรใช้ งำน
อินเทอร์เน็ตยอดฮิตของแต่ละเจนเนอเรชั่น กิจกรรมใดที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตใช้
เวลำในกำรเข้ำถึงมำกที่สุด รวมทั้งปัญหำต่ำง ๆ ที่ประสบจำกกำรใช้
อินเทอร์เน็ต ซึ่งพฤติกรรมดังที่กล่ำวมำจะแตกต่ำงกันไปตำมเจนเนอเรชั่น 
ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต  
 ทั้งนี้ผลจำกกำรส ำรวจในส่วนนี้ จะช่วยให้ภำครัฐและภำคเอกชน
ได้เข้ำใจควำมต้องกำรของแต่ละเจนเนอเรชั่นได้ดีขึ้น เพื่อให้ภำครัฐได้ออก
นโยบำยมำรองรับกำรใช้งำนหรือก ำหนดมำตรกำรที่สำมำรถช่วยแก้ไข
ปัญหำที่ผู้ใช้งำนประสบอยู่ รวมทั้งในกำรส่งเสริมประชำสัมพันธ์เรื่องต่ำง ๆ 
ภำครัฐสำมำรถเลือกใช้ช่องทำงกำรสื่อสำรทำงออนไลน์กับผู้ใช้งำนในแต่ละ
เจนเนอเรชั่นได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม  
 ในส่วนของภำคเอกชน สำมำรถน ำข้อมูลจำกกำรส ำรวจนี้ไปใช้
ประกอบกำรจัดท ำแผนธุรกิจ แผนส่งเสริมกำรตลำดเพื่อให้ตอบโจทย์
ผู้รับบริกำรในแต่ละกลุ่มเป้ำหมำยไดอ้ย่ำงถูกต้อง ถูกที่และถูกเวลำ (ดูข้อมูล
เพิ่มเติมได้จำกตำรำง 1 - 4 ในตำรำงสถิติท้ำยเล่ม) 
  

เจาะลึกพฤติกรรมการใช้
งานอินเทอร์เน็ต 
รายเจนเนอเรชั่น 

02
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เจาะลึกพฤติกรรมการใชง้านอินเทอร์เน็ต รายเจนเนอเรชั่น  

 ในส่วนนี้จะเป็นกำรเจำะลึกพฤติกรรมกำรใช้อินเทอร์เน็ต โดย
จ ำแนกตำมเจนเนอเรชั่น เพื่อดูพฤติกรรมในเรื่องกิจกรรมกำรใช้ งำน
อินเทอร์เน็ตยอดฮิตของแต่ละเจนเนอเรชั่น กิจกรรมใดที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตใช้
เวลำในกำรเข้ำถึงมำกที่สุด รวมทั้งปัญหำต่ำง ๆ ที่ประสบจำกกำรใช้
อินเทอร์เน็ต ซึ่งพฤติกรรมดังที่กล่ำวมำจะแตกต่ำงกันไปตำมเจนเนอเรชั่น 
ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต  
 ทั้งนี้ผลจำกกำรส ำรวจในส่วนนี้ จะช่วยให้ภำครัฐและภำคเอกชน
ได้เข้ำใจควำมต้องกำรของแต่ละเจนเนอเรชั่นได้ดีขึ้น เพื่อให้ภำครัฐได้ออก
นโยบำยมำรองรับกำรใช้งำนหรือก ำหนดมำตรกำรที่สำมำรถช่วยแก้ไข
ปัญหำที่ผู้ใช้งำนประสบอยู่ รวมทั้งในกำรส่งเสริมประชำสัมพันธ์เรื่องต่ำง ๆ 
ภำครัฐสำมำรถเลือกใช้ช่องทำงกำรสื่อสำรทำงออนไลน์กับผู้ใช้งำนในแต่ละ
เจนเนอเรชั่นได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม  
 ในส่วนของภำคเอกชน สำมำรถน ำข้อมูลจำกกำรส ำรวจนี้ไปใช้
ประกอบกำรจัดท ำแผนธุรกิจ แผนส่งเสริมกำรตลำดเพื่อให้ตอบโจทย์
ผู้รับบริกำรในแต่ละกลุ่มเป้ำหมำยไดอ้ย่ำงถูกต้อง ถูกที่และถูกเวลำ (ดูข้อมูล
เพิ่มเติมได้จำกตำรำง 1 - 4 ในตำรำงสถิติท้ำยเล่ม) 
  

เจาะลึกพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ต รายเจนเนอเรชั่น
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จำกผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เป็น Gen Z ทั้งหมด (ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้จำก
ตำรำง 2 ในตำรำงสถิติท้ำยเล่ม) 
 เมื่อพิจำรณำดูว่ำกิจกรรมใดที่คนวัยนี้ใช้เวลำในกำรเข้ำถึงมำกที่สุด 
3 อันดับแรก โดยแบ่งออกเป็นช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ และช่วง
วันหยุด จำกผลกำรส ำรวจพบว่ำ ช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ Gen Z จะ
ใช้เวลำในกำรเล่นสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter, Instagram 
มำกเป็นอันดับท่ี 1 โดยมีจ ำนวนชั่วโมงกำรใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยอยู่ที่ 3 
ชั่วโมง 16 นำทีต่อวัน อันดับที่  2 เป็นกำรดูโทรทัศน์/ดูคลิปวิดีโอ/ดู
ภำพยนตร์/ฟังเพลงทำงออนไลน์ผำ่นแอปพลิเคชัน เช่น YouTube, Netflix, 
Spotify (2 ชั่วโมง 41 นำทีต่อวัน) และอันดับที่ 3 เป็นกำรเล่นเกมออนไลน์ 
(1 ชั่วโมง 59 นำทีต่อวัน)  

 ส่วนช่วงวันหยุดพักผ่อน Gen Z จะใช้เวลำในกำรท ำกิจกรรม 
ต่ำง ๆ เป็นไปในทิศทำงเดียวกันกับในช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ แต่จะ
ใช้เวลำในกำรท ำแต่ละกิจกรรมมำกกว่ำในวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ โดย
ใช้เวลำในกำรเล่นสื่อสังคมออนไลน์มำกเป็นอันดับที่ 1 มีจ ำนวนชั่วโมง 
กำรใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 4 ชั่วโมง 1 นำทีต่อวัน อันดับที่ 2 เป็นกำร
ดูโทรทัศน์/ดูคลิปวิดีโอ/ดูภำพยนตร์/ฟังเพลงทำงออนไลน์ (3 ชั่วโมง 26 
นำทีต่อวัน) และอันดับที่ 3 เป็นกำรเล่นเกมออนไลน์ (2 ชั่วโมง 15 นำทีต่อ
วัน) (ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้จำกตำรำง 3 ในตำรำงสถิติท้ำยเล่ม) 
 ปัญหำจำกกำรใช้อินเทอร์เน็ตที่ Gen Z พบเจอมำกที่สุด 3 อันดับ
แรก ได้แก่ ควำมล่ำช้ำในกำรเชื่อมต่อ/ใช้งำนอินเทอร์เน็ต (ร้อยละ 82.1) 
รองลงมำ เป็นปัญหำปริมำณโฆษณำออนไลน์ที่มำรบกวน (ร้อยละ 75.4) 
และไม่มั่นใจว่ำข้อมูลที่ปรำกฏบนอินเทอร์เน็ตจะเชื่อถือได้ (ร้อยละ 38.1) 

ภาพ 13 พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของ Gen Z

กิจกรรม
ยอดฮิต

วันทํางาน/

วันหยุด

ปญหาจากการใชเน็ต

วันเรียนหนังสือ

คนหาขอมูล
เพื่อการทำงาน/เรียน

Social Media พูดคุย/โทรศัพท
ออนไลน

92.5%

Social Media

3 ชม.
16 นาที/วัน

2 ชม.
41 นาที/วัน

1 ชม.
59 นาที/วัน

76.1% 71.6%

ดูโทรทัศน/ฟงเพลง เลนเกมออนไลน

Social Media

4 ชม.
1 นาที/วัน

3 ชม.
26 นาที/วัน

2 ชม.
15 นาที/วัน

ดูโทรทัศน/ฟงเพลง เลนเกมออนไลน

ภำพ 13 พฤติกรรมกำรใช้อินเทอร์เน็ตของ Gen Z 

 
 Gen Z คือ เด็กที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 เป็นต้นไป และเป็นเจน-
เนอเรชั่นที่เกิดมำก็ถูกแวดล้อมไปด้วยเทคโนโลยีแล้ว จำกผลกำรส ำรวจ  
ดังแสดงในภำพ 13 พบว่ำ กิจกรรมยอดฮิตของคนวัยนี้ 3 อันดับแรก ได้แก่ 
กำรใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter, Instagram (ร้อยละ 
92.5) รองลงมำ คือ กำรค้นหำข้อมูลประกอบกำรท ำงำน/กำรเรียนหนังสือ  
(ร้อยละ 76.1) และกำรพูดคุย/โทรศัพท์ผ่ำนทำงออนไลน์ เช่น Line, 
Facebook Messenger, Face Time (ร้อยละ 71.6) ตำมล ำดับ โดยคิด
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จำกผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เป็น Gen Z ทั้งหมด (ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้จำก
ตำรำง 2 ในตำรำงสถิติท้ำยเล่ม) 
 เมื่อพิจำรณำดูว่ำกิจกรรมใดที่คนวัยนี้ใช้เวลำในกำรเข้ำถึงมำกที่สุด 
3 อันดับแรก โดยแบ่งออกเป็นช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ และช่วง
วันหยุด จำกผลกำรส ำรวจพบว่ำ ช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ Gen Z จะ
ใช้เวลำในกำรเล่นสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter, Instagram 
มำกเป็นอันดับท่ี 1 โดยมีจ ำนวนชั่วโมงกำรใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยอยู่ที่ 3 
ชั่วโมง 16 นำทีต่อวัน อันดับที่  2 เป็นกำรดูโทรทัศน์/ดูคลิปวิดีโอ/ดู
ภำพยนตร์/ฟังเพลงทำงออนไลน์ผำ่นแอปพลิเคชัน เช่น YouTube, Netflix, 
Spotify (2 ชั่วโมง 41 นำทีต่อวัน) และอันดับที่ 3 เป็นกำรเล่นเกมออนไลน์ 
(1 ชั่วโมง 59 นำทีต่อวัน)  

 ส่วนช่วงวันหยุดพักผ่อน Gen Z จะใช้เวลำในกำรท ำกิจกรรม 
ต่ำง ๆ เป็นไปในทิศทำงเดียวกันกับในช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ แต่จะ
ใช้เวลำในกำรท ำแต่ละกิจกรรมมำกกว่ำในวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ โดย
ใช้เวลำในกำรเล่นสื่อสังคมออนไลน์มำกเป็นอันดับที่ 1 มีจ ำนวนชั่วโมง 
กำรใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 4 ชั่วโมง 1 นำทีต่อวัน อันดับที่ 2 เป็นกำร
ดูโทรทัศน์/ดูคลิปวิดีโอ/ดูภำพยนตร์/ฟังเพลงทำงออนไลน์ (3 ชั่วโมง 26 
นำทีต่อวัน) และอันดับที่ 3 เป็นกำรเล่นเกมออนไลน์ (2 ชั่วโมง 15 นำทีต่อ
วัน) (ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้จำกตำรำง 3 ในตำรำงสถิติท้ำยเล่ม) 
 ปัญหำจำกกำรใช้อินเทอร์เน็ตที่ Gen Z พบเจอมำกที่สุด 3 อันดับ
แรก ได้แก่ ควำมล่ำช้ำในกำรเชื่อมต่อ/ใช้งำนอินเทอร์เน็ต (ร้อยละ 82.1) 
รองลงมำ เป็นปัญหำปริมำณโฆษณำออนไลน์ท่ีมำรบกวน (ร้อยละ 75.4) 
และไม่มั่นใจว่ำข้อมูลที่ปรำกฏบนอินเทอร์เน็ตจะเชื่อถือได้ (ร้อยละ 38.1) 

ภำพ 13 พฤติกรรมกำรใช้อินเทอร์เน็ตของ Gen Z 

 
 Gen Z คือ เด็กที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 เป็นต้นไป และเป็นเจน-
เนอเรชั่นที่เกิดมำก็ถูกแวดล้อมไปด้วยเทคโนโลยีแล้ว จำกผลกำรส ำรวจ  
ดังแสดงในภำพ 13 พบว่ำ กิจกรรมยอดฮิตของคนวัยนี้ 3 อันดับแรก ได้แก่ 
กำรใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter, Instagram (ร้อยละ 
92.5) รองลงมำ คือ กำรค้นหำข้อมูลประกอบกำรท ำงำน/กำรเรียนหนังสือ  
(ร้อยละ 76.1) และกำรพูดคุย/โทรศัพท์ผ่ำนทำงออนไลน์ เช่น Line, 
Facebook Messenger, Face Time (ร้อยละ 71.6) ตำมล ำดับ โดยคิด
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จำกผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เป็น Gen Z ทั้งหมด (ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้จำก
ตำรำง 2 ในตำรำงสถิติท้ำยเล่ม) 
 เมื่อพิจำรณำดูว่ำกิจกรรมใดที่คนวัยนี้ใช้เวลำในกำรเข้ำถึงมำกที่สุด 
3 อันดับแรก โดยแบ่งออกเป็นช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ และช่วง
วันหยุด จำกผลกำรส ำรวจพบว่ำ ช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ Gen Z จะ
ใช้เวลำในกำรเล่นสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter, Instagram 
มำกเป็นอันดับที่ 1 โดยมีจ ำนวนชั่วโมงกำรใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยอยู่ที่ 3 
ชั่วโมง 16 นำทีต่อวัน อันดับที่  2 เป็นกำรดูโทรทัศน์/ดูคลิปวิดีโอ/ดู
ภำพยนตร์/ฟังเพลงทำงออนไลน์ผำ่นแอปพลิเคชัน เช่น YouTube, Netflix, 
Spotify (2 ชั่วโมง 41 นำทีต่อวัน) และอันดับที่ 3 เป็นกำรเล่นเกมออนไลน์ 
(1 ชั่วโมง 59 นำทีต่อวัน)  

 ส่วนช่วงวันหยุดพักผ่อน Gen Z จะใช้เวลำในกำรท ำกิจกรรม 
ต่ำง ๆ เป็นไปในทิศทำงเดียวกันกับในช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ แต่จะ
ใช้เวลำในกำรท ำแต่ละกิจกรรมมำกกว่ำในวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ โดย
ใช้เวลำในกำรเล่นสื่อสังคมออนไลน์มำกเป็นอันดับที่ 1 มีจ ำนวนชั่วโมง 
กำรใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 4 ชั่วโมง 1 นำทีต่อวัน อันดับที่ 2 เป็นกำร
ดูโทรทัศน์/ดูคลิปวิดีโอ/ดูภำพยนตร์/ฟังเพลงทำงออนไลน์ (3 ชั่วโมง 26 
นำทีต่อวัน) และอันดับที่ 3 เป็นกำรเล่นเกมออนไลน์ (2 ชั่วโมง 15 นำทีต่อ
วัน) (ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้จำกตำรำง 3 ในตำรำงสถิติท้ำยเล่ม) 
 ปัญหำจำกกำรใช้อินเทอร์เน็ตที่ Gen Z พบเจอมำกที่สุด 3 อันดับ
แรก ได้แก่ ควำมล่ำช้ำในกำรเชื่อมต่อ/ใช้งำนอินเทอร์เน็ต (ร้อยละ 82.1) 
รองลงมำ เป็นปัญหำปริมำณโฆษณำออนไลน์ท่ีมำรบกวน (ร้อยละ 75.4) 
และไม่มั่นใจว่ำข้อมูลที่ปรำกฏบนอินเทอร์เน็ตจะเชื่อถือได้ (ร้อยละ 38.1) 
โดยคิดจำกผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เป็น Gen Z ทั้งหมด (ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้
จำกตำรำง 4 ในตำรำงสถิติท้ำยเล่ม) 
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ภาพ 14 พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของ Gen Y

กิจกรรม
ยอดฮิต

วันทํางาน/

วันหยุด

ปญหาจากการใชเน็ต

วันเรียนหนังสือ

Social Media พูดคุย/โทรศัพท
ออนไลน

96.7%

Social Media

3 ชม.
45 นาที/วัน

2 ชม.
28 นาที/วัน

2 ชม.
6 นาที/วัน

76.0% 74.0%

ดูโทรทัศน/ฟงเพลง

Social Media

4 ชม.
12 นาที/วัน

3 ชม.
2 นาที/วัน

2 ชม.
22 นาที/วัน

ดูโทรทัศน/ฟงเพลง เลนเกมออนไลน

รับ-สง
อีเมล

พูดคุย/โทรศัพทออนไลน

จำกผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เป็น Gen Z ทั้งหมด (ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้จำก
ตำรำง 2 ในตำรำงสถิติท้ำยเล่ม) 
 เมื่อพิจำรณำดูว่ำกิจกรรมใดที่คนวัยนี้ใช้เวลำในกำรเข้ำถึงมำกที่สุด 
3 อันดับแรก โดยแบ่งออกเป็นช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ และช่วง
วันหยุด จำกผลกำรส ำรวจพบว่ำ ช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ Gen Z จะ
ใช้เวลำในกำรเล่นสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter, Instagram 
มำกเป็นอันดับที่ 1 โดยมีจ ำนวนชั่วโมงกำรใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยอยู่ที่ 3 
ชั่วโมง 16 นำทีต่อวัน อันดับที่  2 เป็นกำรดูโทรทัศน์/ดูคลิปวิดีโอ/ดู
ภำพยนตร์/ฟังเพลงทำงออนไลน์ผำ่นแอปพลิเคชัน เช่น YouTube, Netflix, 
Spotify (2 ชั่วโมง 41 นำทีต่อวัน) และอันดับที่ 3 เป็นกำรเล่นเกมออนไลน์ 
(1 ชั่วโมง 59 นำทีต่อวัน)  

 ส่วนช่วงวันหยุดพักผ่อน Gen Z จะใช้เวลำในกำรท ำกิจกรรม 
ต่ำง ๆ เป็นไปในทิศทำงเดียวกันกับในช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ แต่จะ
ใช้เวลำในกำรท ำแต่ละกิจกรรมมำกกว่ำในวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ โดย
ใช้เวลำในกำรเล่นสื่อสังคมออนไลน์มำกเป็นอันดับที่ 1 มีจ ำนวนชั่วโมง 
กำรใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 4 ชั่วโมง 1 นำทีต่อวัน อันดับที่ 2 เป็นกำร
ดูโทรทัศน์/ดูคลิปวิดีโอ/ดูภำพยนตร์/ฟังเพลงทำงออนไลน์ (3 ชั่วโมง 26 
นำทีต่อวัน) และอันดับที่ 3 เป็นกำรเล่นเกมออนไลน์ (2 ชั่วโมง 15 นำทีต่อ
วัน) (ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้จำกตำรำง 3 ในตำรำงสถิติท้ำยเล่ม) 
 ปัญหำจำกกำรใช้อินเทอร์เน็ตที่ Gen Z พบเจอมำกที่สุด 3 อันดับ
แรก ได้แก่ ควำมล่ำช้ำในกำรเชื่อมต่อ/ใช้งำนอินเทอร์เน็ต (ร้อยละ 82.1) 
รองลงมำ เป็นปัญหำปริมำณโฆษณำออนไลน์ที่มำรบกวน (ร้อยละ 75.4) 
และไม่มั่นใจว่ำข้อมูลที่ปรำกฏบนอินเทอร์เน็ตจะเชื่อถือได้ (ร้อยละ 38.1) 
โดยคิดจำกผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เป็น Gen Z ทั้งหมด (ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้
จำกตำรำง 4 ในตำรำงสถิติท้ำยเล่ม) 
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ภำพ 14 พฤติกรรมกำรใช้อินเทอร์เน็ตของ Gen Y 

 
 Gen Y คือ คนที่เกิดในช่วงปี พ.ศ.2524 - 2543 เป็นกลุ่มคนที่
เติบโตมำพร้อมกับคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จำก
ผลกำรส ำรวจ ดังแสดงในภำพ 14 พบว่ำ กิจกรรมยอดฮิตของคนวัยนี้  
3 อันดับแรก ได้แก่ กำรใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter, 
Instagram (ร้อยละ 96.7) รองลงมำ คือ กำรรับ-ส่งอีเมล (ร้อยละ 76.0) 
และกำรพูดคุย /โทรศัพท์ผ่ ำนทำงออนไลน์  เช่น  Line, Facebook 
Messenger, Face Time ( ร้อยละ 74.0) ตำมล ำดับ โดยคิดจำกผู้ ใช้
อินเทอร์เน็ตที่เป็น Gen Y ทั้งหมด (ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้จำกตำรำง 2 
ในตำรำงสถิติท้ำยเล่ม) 
 เมื่อพิจำรณำดูว่ำกิจกรรมใดที่คนวัยนี้ใช้เวลำในกำรเข้ำถึงมำกที่สุด 
3 อันดับแรก โดยแบ่งออกเป็นช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ และช่วง
วันหยุด จำกผลกำรส ำรวจ พบว่ำ ช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ Gen Y  
จะใช้ เวลำในกำรเล่นสื่ อสั งคมออนไลน์  เช่น  Facebook, Twitter, 
Instagram มำกเป็นอันดับที่ 1 โดยมีจ ำนวนชั่วโมงกำรใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย
อยู่ที่ 3 ชั่วโมง 45 นำทีต่อวัน อันดับที่ 2 เป็นกำรดูโทรทัศน์/ดูคลิปวิดีโอ/ดู
ภำพยนตร์/ฟังเพลงทำงออนไลน์ผำ่นแอปพลิเคชัน เช่น YouTube, Netflix, 
Spotify (2 ชั่วโมง 28 นำทีต่อวัน) และอันดับที่ 3 เป็นกำรพูดคุย/โทรศัพท์
ผ่ ำนทำงออนไลน์  เช่น  Line, Facebook Messenger, Face Time (2 
ชั่วโมง 6 นำทีต่อวัน)  

 ส่วนช่วงวันหยุดพักผ่อน Gen Y จะใช้เวลำในกำรท ำกิจกรรม 
ต่ำง ๆ มำกกว่ำวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ โดยใช้เวลำในกำรเล่นสื่อสังคม
ออนไลน์มำกเป็นอันดับที่ 1 มีจ ำนวนชั่วโมงกำรใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ย 
อยู่ที่ 4 ชั่วโมง 12 นำทีต่อวัน อันดับที่ 2 เป็นกำรดูโทรทัศน์/ดูคลิปวิดีโอ/  
ดูภำพยนตร์/ฟังเพลงทำงออนไลน์ (3 ชั่วโมง 2 นำทีต่อวัน) และอันดับที่ 3 
เป็นกำรเล่นเกมออนไลน์ (2 ชั่วโมง 22 นำทีต่อวัน) (ดูรำยละเอียดเพิ่มเติม
ได้จำกตำรำง 3 ในตำรำงสถิติท้ำยเล่ม) 
 ปัญหำจำกกำรใช้อินเทอร์เน็ตที่ Gen Y พบเจอมำกที่สุด 3 อันดับ
แรก ได้แก่ ปริมำณโฆษณำออนไลน์ที่มำรบกวน (ร้อยละ 82.0) รองลงมำ 
เป็นปัญหำเรื่องควำมล่ำช้ำในกำรเชื่อมต่อ/ใช้งำนอินเทอร์เน็ต (ร้อยละ 
77.9) และไม่มั่นใจว่ำข้อมูลที่ปรำกฏบนอินเทอร์เน็ตจะเชื่อถือได้ (ร้อยละ 

อินเทอร์เน็ตที่เป็น Gen Y ทั้งหมด (ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้จำกตำรำง 2 
ในตำรำงสถิติท้ำยเล่ม) 
 เมื่อพิจำรณำดูว่ำกิจกรรมใดที่คนวัยนี้ใช้เวลำในกำรเข้ำถึงมำกที่สุด 
3 อันดับแรก โดยแบ่งออกเป็นช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ และช่วง
วันหยุด จำกผลกำรส ำรวจ พบว่ำ ช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ Gen Y  
จะใช้ เวลำในกำรเ ล่นสื่ อสั งคมออนไลน์  เช่น  Facebook, Twitter, 
Instagram มำกเป็นอันดับที่ 1 โดยมีจ ำนวนชั่วโมงกำรใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย
อยู่ที่ 3 ชั่วโมง 45 นำทีต่อวัน อันดับที่ 2 เป็นกำรดูโทรทัศน์/ดูคลิปวิดีโอ/ดู
ภำพยนตร์/ฟังเพลงทำงออนไลน์ผำ่นแอปพลิเคชัน เช่น YouTube, Netflix, 
Spotify (2 ชั่วโมง 28 นำทีต่อวัน) และอันดับที่ 3 เป็นกำรพูดคุย/โทรศัพท์
ผ่ ำนทำงออนไลน์  เช่น  Line, Facebook Messenger, Face Time (2 
ชั่วโมง 6 นำทีต่อวัน)  

 ส่วนช่วงวันหยุดพักผ่อน Gen Y จะใช้เวลำในกำรท ำกิจกรรม 
ต่ำง ๆ มำกกว่ำวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ โดยใช้เวลำในกำรเล่นสื่อสังคม
ออนไลน์มำกเป็นอันดับที่ 1 มีจ ำนวนชั่วโมงกำรใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ย 
อยู่ที่ 4 ชั่วโมง 12 นำทีต่อวัน อันดับที่ 2 เป็นกำรดูโทรทัศน์/ดูคลิปวิดีโอ/  
ดูภำพยนตร์/ฟังเพลงทำงออนไลน์ (3 ชั่วโมง 2 นำทีต่อวัน) และอันดับที่ 3 
เป็นกำรเล่นเกมออนไลน์ (2 ชั่วโมง 22 นำทีต่อวัน) (ดูรำยละเอียดเพิ่มเติม
ได้จำกตำรำง 3 ในตำรำงสถิติท้ำยเล่ม) 
 ปัญหำจำกกำรใช้อินเทอร์เน็ตที่ Gen Y พบเจอมำกที่สุด 3 อันดับ
แรก ได้แก่ ปริมำณโฆษณำออนไลน์ที่มำรบกวน (ร้อยละ 82.0) รองลงมำ 
เป็นปัญหำเรื่องควำมล่ำช้ำในกำรเชื่อมต่อ/ใช้งำนอินเทอร์เน็ต (ร้อยละ 
77.9) และไม่มั่นใจว่ำข้อมูลที่ปรำกฏบนอินเทอร์เน็ตจะเชื่อถือได้ (ร้อยละ 
37.5) โดยคิดจำกผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เป็น Gen Y ทั้งหมด (ดูรำยละเอียด
เพิ่มเติมได้จำกตำรำง 4 ในตำรำงสถิติท้ำยเล่ม) 
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ภำพ 14 พฤติกรรมกำรใช้อินเทอร์เน็ตของ Gen Y 

 
 Gen Y คือ คนที่เกิดในช่วงปี พ.ศ.2524 - 2543 เป็นกลุ่มคนที่
เติบโตมำพร้อมกับคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จำก
ผลกำรส ำรวจ ดังแสดงในภำพ 14 พบว่ำ กิจกรรมยอดฮิตของคนวัยนี้  
3 อันดับแรก ได้แก่ กำรใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter, 
Instagram (ร้อยละ 96.7) รองลงมำ คือ กำรรับ-ส่งอีเมล (ร้อยละ 76.0) 
และกำรพูดคุย /โทรศัพท์ผ่ ำนทำงออนไลน์  เช่น  Line, Facebook 
Messenger, Face Time ( ร้อยละ 74.0) ตำมล ำดับ โดยคิดจำกผู้ ใช้
อินเทอร์เน็ตที่เป็น Gen Y ทั้งหมด (ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้จำกตำรำง 2 
ในตำรำงสถิติท้ำยเล่ม) 
 เมื่อพิจำรณำดูว่ำกิจกรรมใดที่คนวัยนี้ใช้เวลำในกำรเข้ำถึงมำกที่สุด 
3 อันดับแรก โดยแบ่งออกเป็นช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ และช่วง
วันหยุด จำกผลกำรส ำรวจ พบว่ำ ช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ Gen Y  
จะใช้ เวลำในกำรเล่นสื่ อสั งคมออนไลน์  เช่น  Facebook, Twitter, 
Instagram มำกเป็นอันดับที่ 1 โดยมีจ ำนวนชั่วโมงกำรใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย
อยู่ที่ 3 ชั่วโมง 45 นำทีต่อวัน อันดับที่ 2 เป็นกำรดูโทรทัศน์/ดูคลิปวิดีโอ/ดู
ภำพยนตร์/ฟังเพลงทำงออนไลน์ผำ่นแอปพลิเคชัน เช่น YouTube, Netflix, 
Spotify (2 ชั่วโมง 28 นำทีต่อวัน) และอันดับที่ 3 เป็นกำรพูดคุย/โทรศัพท์
ผ่ ำนทำงออนไลน์  เช่น  Line, Facebook Messenger, Face Time (2 
ชั่วโมง 6 นำทีต่อวัน)  

 ส่วนช่วงวันหยุดพักผ่อน Gen Y จะใช้เวลำในกำรท ำกิจกรรม 
ต่ำง ๆ มำกกว่ำวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ โดยใช้เวลำในกำรเล่นสื่อสังคม
ออนไลน์มำกเป็นอันดับที่ 1 มีจ ำนวนชั่วโมงกำรใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ย 
อยู่ที่ 4 ชั่วโมง 12 นำทีต่อวัน อันดับที่ 2 เป็นกำรดูโทรทัศน์/ดูคลิปวิดีโอ/  
ดูภำพยนตร์/ฟังเพลงทำงออนไลน์ (3 ชั่วโมง 2 นำทีต่อวัน) และอันดับที่ 3 
เป็นกำรเล่นเกมออนไลน์ (2 ชั่วโมง 22 นำทีต่อวัน) (ดูรำยละเอียดเพ่ิมเติม
ได้จำกตำรำง 3 ในตำรำงสถิติท้ำยเล่ม) 
 ปัญหำจำกกำรใช้อินเทอร์เน็ตที่ Gen Y พบเจอมำกที่สุด 3 อันดับ
แรก ได้แก่ ปริมำณโฆษณำออนไลน์ที่มำรบกวน (ร้อยละ 82.0) รองลงมำ 
เป็นปัญหำเรื่องควำมล่ำช้ำในกำรเชื่อมต่อ/ใช้งำนอินเทอร์เน็ต (ร้อยละ 
77.9) และไม่มั่นใจว่ำข้อมูลที่ปรำกฏบนอินเทอร์เน็ตจะเชื่อถือได้ (ร้อยละ 

อินเทอร์เน็ตที่เป็น Gen Y ทั้งหมด (ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้จำกตำรำง 2 
ในตำรำงสถิติท้ำยเล่ม) 
 เมื่อพิจำรณำดูว่ำกิจกรรมใดที่คนวัยนี้ใช้เวลำในกำรเข้ำถึงมำกที่สุด 
3 อันดับแรก โดยแบ่งออกเป็นช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ และช่วง
วันหยุด จำกผลกำรส ำรวจ พบว่ำ ช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ Gen Y  
จะใช้ เวลำในกำรเล่นสื่ อสั งคมออนไลน์  เช่น  Facebook, Twitter, 
Instagram มำกเป็นอันดับที่ 1 โดยมีจ ำนวนชั่วโมงกำรใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย
อยู่ที่ 3 ชั่วโมง 45 นำทีต่อวัน อันดับที่ 2 เป็นกำรดูโทรทัศน์/ดูคลิปวิดีโอ/ดู
ภำพยนตร์/ฟังเพลงทำงออนไลน์ผำ่นแอปพลิเคชัน เช่น YouTube, Netflix, 
Spotify (2 ชั่วโมง 28 นำทีต่อวัน) และอันดับที่ 3 เป็นกำรพูดคุย/โทรศัพท์
ผ่ ำนทำงออนไลน์  เช่น  Line, Facebook Messenger, Face Time (2 
ชั่วโมง 6 นำทีต่อวัน)  

 ส่วนช่วงวันหยุดพักผ่อน Gen Y จะใช้เวลำในกำรท ำกิจกรรม 
ต่ำง ๆ มำกกว่ำวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ โดยใช้เวลำในกำรเล่นสื่อสังคม
ออนไลน์มำกเป็นอันดับที่ 1 มีจ ำนวนชั่วโมงกำรใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ย 
อยู่ที่ 4 ชั่วโมง 12 นำทีต่อวัน อันดับที่ 2 เป็นกำรดูโทรทัศน์/ดูคลิปวิดีโอ/  
ดูภำพยนตร์/ฟังเพลงทำงออนไลน์ (3 ชั่วโมง 2 นำทีต่อวัน) และอันดับที่ 3 
เป็นกำรเล่นเกมออนไลน์ (2 ชั่วโมง 22 นำทีต่อวัน) (ดูรำยละเอียดเพิ่มเติม
ได้จำกตำรำง 3 ในตำรำงสถิติท้ำยเล่ม) 
 ปัญหำจำกกำรใช้อินเทอร์เน็ตที่ Gen Y พบเจอมำกที่สุด 3 อันดับ
แรก ได้แก่ ปริมำณโฆษณำออนไลน์ที่มำรบกวน (ร้อยละ 82.0) รองลงมำ 
เป็นปัญหำเรื่องควำมล่ำช้ำในกำรเชื่อมต่อ/ใช้งำนอินเทอร์เน็ต (ร้อยละ 
77.9) และไม่มั่นใจว่ำข้อมูลที่ปรำกฏบนอินเทอร์เน็ตจะเชื่อถือได้ (ร้อยละ 
37.5) โดยคิดจำกผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เป็น Gen Y ทั้งหมด (ดูรำยละเอียด
เพิ่มเติมได้จำกตำรำง 4 ในตำรำงสถิติท้ำยเล่ม) 
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ภาพ 15 พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของ Gen X

กิจกรรม
ยอดฮิต

วันทํางาน/

วันหยุด

ปญหาจากการใชเน็ต

วันเรียนหนังสือ

Social Media พูดคุย/โทรศัพท
ออนไลน

91.2%

Social Media

2 ชม.
57 นาที/วัน

1 ชม.
59 นาที/วัน

1 ชม.
58 นาที/วัน

86.5% 75.9%

ดูโทรทัศน/ฟงเพลง

2 ชม.
40 นาที/วัน

ดูโทรทัศน/ฟงเพลงSocial Media

3 ชม.
2 นาที/วัน

1 ชม.
52 นาที/วัน

รับ-สง
อีเมล

พูดคุย/โทรศัพทออนไลน

พูดคุย/โทรศัพทออนไลน

ภาพ 15 พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของ Gen X 

 
 Gen X คือคนที่เกิดในช่วงปี พ.ศ.2508 - 2523 เป็นยุคที่มีกำร
พัฒนำไอทีให้มีควำมทันสมัยมำกขึ้นกว่ำกลุ่ม Baby Boomer จำกผลกำร
ส ำรวจ ดังแสดงในภำพ 15 พบว่ำ กิจกรรมยอดฮิตของคนวัยนี้ 3 อันดับแรก 
ได้แก่  กำรใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter, Instagram  
(ร้อยละ 91.2) รองลงมำ คือ กำรรับ-ส่งอีเมล (ร้อยละ 86.5) และกำร
พูดคุย/โทรศัพท์ผ่ำนทำงออนไลน์ เช่น Line, Facebook Messenger, 
Face Time (ร้อยละ 75.9) ตำมล ำดับ โดยคิดจำกผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เป็น 
Gen X ทั้งหมด (ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้จำกตำรำง 2 ในตำรำงสถิติท้ำย
เล่ม) 
 เมื่อพิจำรณำดูว่ำกิจกรรมใดที่คนวัยนี้ใช้เวลำในกำรเข้ำถึงมำกที่สุด 
3 อันดับแรก โดยแบ่งออกเป็นช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ และช่วง
วันหยุด จำกผลกำรส ำรวจ พบว่ำ ช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ Gen X 
จะใช้ เวลำในกำรเ ล่นสื่ อสั งคมออนไลน์  เช่น  Facebook, Twitter, 
Instagram มำกเป็นอันดับที่ 1 โดยมีจ ำนวนชั่วโมงกำรใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย
อยู่ที่ 2 ชั่วโมง 57 นำทีต่อวัน อันดับที่ 2 เป็นกำรดูโทรทัศน์/ดูคลิปวิดีโอ/  
ดูภำพยนตร์/ฟังเพลงทำงออนไลน์ผ่ำนแอปพลิเคชัน เช่น YouTube, 
Netflix, Spotify (1 ชั่วโมง 59 นำทีต่อวัน) และอันดับที่ 3 เป็นกำรพูดคุย/
โทรศัพท์ผ่ำนทำงออนไลน์ (1 ชั่วโมง 58 นำทีต่อวัน)  

 ส่วนช่วงวันหยุดพักผ่อน Gen X จะใช้เวลำในกำรท ำกิจกรรม 
ต่ำง ๆ เป็นไปในทิศทำงเดียวกันกับในช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ แต่จะ
ใช้เวลำในกำรท ำแต่ละกิจกรรมมำกกว่ำในวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ โดย
ใช้เวลำในกำรเล่นสื่อสังคมออนไลน์มำกเป็นอันดับที่ 1 มีจ ำนวนชั่วโมง 
กำรใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 3 ชั่วโมง 2 นำทีต่อวัน อันดับที่ 2 เป็นกำร
ดูโทรทัศน์/ดูคลิปวิดีโอ/ดูภำพยนตร์/ฟังเพลงทำงออนไลน์ (2 ชั่วโมง 40 
นำทีต่อวัน) และอันดับที่ 3 เป็นกำรพูดคุย/โทรศัพท์ผ่ำนทำงออนไลน์  
(1 ชั่วโมง 52 นำทีต่อวัน) (ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้จำกตำรำง 3 ในตำรำง
สถิติท้ำยเล่ม) 
 ปัญหำจำกกำรใช้อินเทอร์เน็ตที่ Gen X พบเจอมำกที่สุด 3 อันดับ
แรก ได้แก่ ปริมำณโฆษณำออนไลน์ที่มำรบกวน (ร้อยละ 80.6) รองลงมำ 
เป็นปัญหำเรื่องควำมล่ำช้ำในกำรเชื่อมต่อ/ใช้งำนอินเทอร์เน็ต (ร้อยละ 
71.9) และไม่มั่นใจว่ำข้อมูลที่ปรำกฏบนอินเทอร์เน็ตจะเชื่อถือได้ (ร้อยละ 
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ภาพ 15 พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของ Gen X 

 
 Gen X คือคนที่เกิดในช่วงปี พ.ศ.2508 - 2523 เป็นยุคที่มีกำร
พัฒนำไอทีให้มีควำมทันสมัยมำกขึ้นกว่ำกลุ่ม Baby Boomer จำกผลกำร
ส ำรวจ ดังแสดงในภำพ 15 พบว่ำ กิจกรรมยอดฮิตของคนวัยนี้ 3 อันดับแรก 
ได้แก่  กำรใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter, Instagram  
(ร้อยละ 91.2) รองลงมำ คือ กำรรับ-ส่งอีเมล (ร้อยละ 86.5) และกำร
พูดคุย/โทรศัพท์ผ่ำนทำงออนไลน์ เช่น Line, Facebook Messenger, 
Face Time (ร้อยละ 75.9) ตำมล ำดับ โดยคิดจำกผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เป็น 
Gen X ทั้งหมด (ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้จำกตำรำง 2 ในตำรำงสถิติท้ำย
เล่ม) 
 เมื่อพิจำรณำดูว่ำกิจกรรมใดที่คนวัยนี้ใช้เวลำในกำรเข้ำถึงมำกที่สุด 
3 อันดับแรก โดยแบ่งออกเป็นช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ และช่วง
วันหยุด จำกผลกำรส ำรวจ พบว่ำ ช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ Gen X 
จะใช้ เวลำในกำรเล่นสื่ อสั งคมออนไลน์  เช่น  Facebook, Twitter, 
Instagram มำกเป็นอันดับที่ 1 โดยมีจ ำนวนชั่วโมงกำรใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย
อยู่ที่ 2 ชั่วโมง 57 นำทีต่อวัน อันดับที่ 2 เป็นกำรดูโทรทัศน์/ดูคลิปวิดีโอ/  
ดูภำพยนตร์/ฟังเพลงทำงออนไลน์ผ่ำนแอปพลิเคชัน เช่น YouTube, 
Netflix, Spotify (1 ชั่วโมง 59 นำทีต่อวัน) และอันดับที่ 3 เป็นกำรพูดคุย/
โทรศัพท์ผ่ำนทำงออนไลน์ (1 ชั่วโมง 58 นำทีต่อวัน)  

 ส่วนช่วงวันหยุดพักผ่อน Gen X จะใช้เวลำในกำรท ำกิจกรรม 
ต่ำง ๆ เป็นไปในทิศทำงเดียวกันกับในช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ แต่จะ
ใช้เวลำในกำรท ำแต่ละกิจกรรมมำกกว่ำในวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ โดย
ใช้เวลำในกำรเล่นสื่อสังคมออนไลน์มำกเป็นอันดับที่ 1 มีจ ำนวนชั่วโมง 
กำรใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 3 ชั่วโมง 2 นำทีต่อวัน อันดับที่ 2 เป็นกำร
ดูโทรทัศน์/ดูคลิปวิดีโอ/ดูภำพยนตร์/ฟังเพลงทำงออนไลน์ (2 ชั่วโมง 40 
นำทีต่อวัน) และอันดับที่ 3 เป็นกำรพูดคุย/โทรศัพท์ผ่ำนทำงออนไลน์  
(1 ชั่วโมง 52 นำทีต่อวัน) (ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้จำกตำรำง 3 ในตำรำง
สถิติท้ำยเล่ม) 
 ปัญหำจำกกำรใช้อินเทอร์เน็ตที่ Gen X พบเจอมำกที่สุด 3 อันดับ
แรก ได้แก่ ปริมำณโฆษณำออนไลน์ที่มำรบกวน (ร้อยละ 80.6) รองลงมำ 
เป็นปัญหำเรื่องควำมล่ำช้ำในกำรเชื่อมต่อ/ใช้งำนอินเทอร์เน็ต (ร้อยละ 
71.9) และไม่มั่นใจว่ำข้อมูลที่ปรำกฏบนอินเทอร์เน็ตจะเชื่อถือได้ (ร้อยละ 
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Gen X ทั้งหมด (ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้จำกตำรำง 2 ในตำรำงสถิติท้ำย
เล่ม) 
 เมื่อพิจำรณำดูว่ำกิจกรรมใดที่คนวัยนี้ใช้เวลำในกำรเข้ำถึงมำกที่สุด 
3 อันดับแรก โดยแบ่งออกเป็นช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ และช่วง
วันหยุด จำกผลกำรส ำรวจ พบว่ำ ช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ Gen X 
จะใช้ เวลำในกำรเล่นสื่ อสั งคมออนไลน์  เช่น  Facebook, Twitter, 
Instagram มำกเป็นอันดับที่ 1 โดยมีจ ำนวนชั่วโมงกำรใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย
อยู่ที่ 2 ชั่วโมง 57 นำทีต่อวัน อันดับที่ 2 เป็นกำรดูโทรทัศน์/ดูคลิปวิดีโอ/  
ดูภำพยนตร์/ฟังเพลงทำงออนไลน์ผ่ำนแอปพลิเคชัน เช่น YouTube, 
Netflix, Spotify (1 ชั่วโมง 59 นำทีต่อวัน) และอันดับที่ 3 เป็นกำรพูดคุย/
โทรศัพท์ผ่ำนทำงออนไลน์ (1 ชั่วโมง 58 นำทีต่อวัน)  

 ส่วนช่วงวันหยุดพักผ่อน Gen X จะใช้เวลำในกำรท ำกิจกรรม 
ต่ำง ๆ เป็นไปในทิศทำงเดียวกันกับในช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ แต่จะ
ใช้เวลำในกำรท ำแต่ละกิจกรรมมำกกว่ำในวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ โดย
ใช้เวลำในกำรเล่นสื่อสังคมออนไลน์มำกเป็นอันดับที่ 1 มีจ ำนวนชั่วโมง 
กำรใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 3 ชั่วโมง 2 นำทีต่อวัน อันดับที่ 2 เป็นกำร
ดูโทรทัศน์/ดูคลิปวิดีโอ/ดูภำพยนตร์/ฟังเพลงทำงออนไลน์ (2 ชั่วโมง 40 
นำทีต่อวัน) และอันดับที่ 3 เป็นกำรพูดคุย/โทรศัพท์ผ่ำนทำงออนไลน์  
(1 ชั่วโมง 52 นำทีต่อวัน) (ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้จำกตำรำง 3 ในตำรำง
สถิติท้ำยเล่ม) 
 ปัญหำจำกกำรใช้อินเทอร์เน็ตที่ Gen X พบเจอมำกที่สุด 3 อันดับ
แรก ได้แก่ ปริมำณโฆษณำออนไลน์ที่มำรบกวน (ร้อยละ 80.6) รองลงมำ 
เป็นปัญหำเรื่องควำมล่ำช้ำในกำรเชื่อมต่อ/ใช้งำนอินเทอร์เน็ต (ร้อยละ 
71.9) และไม่มั่นใจว่ำข้อมูลที่ปรำกฏบนอินเทอร์เน็ตจะเชื่อถือได้ (ร้อยละ 
41.5) โดยคิดจำกผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เป็น Gen X ทั้งหมด (ดูรำยละเอียด
เพิ่มเติมได้จำกตำรำง 4 ในตำรำงสถิติท้ำยเล่ม) 
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ภาพ 16 พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของ Baby Boomer

กิจกรรม
ยอดฮิต

วันทํางาน/

วันหยุด

ปญหาจากการใชเน็ต

วันเรียนหนังสือ

Social Media พูดคุย/โทรศัพท
ออนไลน

84.7%

Social Media

2 ชม.
51 นาที/วัน

2 ชม./วัน 1 ชม.
52 นาที/วัน

81.1% 75.1%

ดูโทรทัศน/ฟงเพลง

Social Media

2 ชม.
47 นาที/วัน

รับ-สง
อีเมล

พูดคุย/โทรศัพทออนไลน

2 ชม.
37 นาที/วัน

2 ชม.
2 นาที/วัน

ดูโทรทัศน/ฟงเพลง เลนเกมออนไลน

Gen X ทั้งหมด (ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้จำกตำรำง 2 ในตำรำงสถิติท้ำย
เล่ม) 
 เมื่อพิจำรณำดูว่ำกิจกรรมใดที่คนวัยนี้ใช้เวลำในกำรเข้ำถึงมำกที่สุด 
3 อันดับแรก โดยแบ่งออกเป็นช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ และช่วง
วันหยุด จำกผลกำรส ำรวจ พบว่ำ ช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ Gen X 
จะใช้ เวลำในกำรเล่นสื่ อสั งคมออนไลน์  เช่น  Facebook, Twitter, 
Instagram มำกเป็นอันดับที่ 1 โดยมีจ ำนวนชั่วโมงกำรใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย
อยู่ที่ 2 ชั่วโมง 57 นำทีต่อวัน อันดับที่ 2 เป็นกำรดูโทรทัศน์/ดูคลิปวิดีโอ/  
ดูภำพยนตร์/ฟังเพลงทำงออนไลน์ผ่ำนแอปพลิเคชัน เช่น YouTube, 
Netflix, Spotify (1 ชั่วโมง 59 นำทีต่อวัน) และอันดับที่ 3 เป็นกำรพูดคุย/
โทรศัพท์ผ่ำนทำงออนไลน์ (1 ชั่วโมง 58 นำทีต่อวัน)  

 ส่วนช่วงวันหยุดพักผ่อน Gen X จะใช้เวลำในกำรท ำกิจกรรม 
ต่ำง ๆ เป็นไปในทิศทำงเดียวกันกับในช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ แต่จะ
ใช้เวลำในกำรท ำแต่ละกิจกรรมมำกกว่ำในวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ โดย
ใช้เวลำในกำรเล่นสื่อสังคมออนไลน์มำกเป็นอันดับที่ 1 มีจ ำนวนชั่วโมง 
กำรใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 3 ชั่วโมง 2 นำทีต่อวัน อันดับที่ 2 เป็นกำร
ดูโทรทัศน์/ดูคลิปวิดีโอ/ดูภำพยนตร์/ฟังเพลงทำงออนไลน์ (2 ชั่วโมง 40 
นำทีต่อวัน) และอันดับที่ 3 เป็นกำรพูดคุย/โทรศัพท์ผ่ำนทำงออนไลน์  
(1 ชั่วโมง 52 นำทีต่อวัน) (ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้จำกตำรำง 3 ในตำรำง
สถิติท้ำยเล่ม) 
 ปัญหำจำกกำรใช้อินเทอร์เน็ตที่ Gen X พบเจอมำกที่สุด 3 อันดับ
แรก ได้แก่ ปริมำณโฆษณำออนไลน์ที่มำรบกวน (ร้อยละ 80.6) รองลงมำ 
เป็นปัญหำเรื่องควำมล่ำช้ำในกำรเชื่อมต่อ/ใช้งำนอินเทอร์เน็ต (ร้อยละ 
71.9) และไม่มั่นใจว่ำข้อมูลที่ปรำกฏบนอินเทอร์เน็ตจะเชื่อถือได้ (ร้อยละ 
41.5) โดยคิดจำกผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เป็น Gen X ทั้งหมด (ดูรำยละเอียด
เพิ่มเติมได้จำกตำรำง 4 ในตำรำงสถิติท้ำยเล่ม) 
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ภาพ 16 พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของ Baby Boomer 

 
 Baby Boomer คือ คนที่เกิดในช่วงปี พ.ศ.2489 - 2507 เป็นยุคที่
กำรพัฒนำเทคโนโลยียังไม่ทันสมัยมำกเท่ำไรนัก จำกผลกำรส ำรวจ ดังแสดง
ในภำพ 16 พบว่ำ กิจกรรมยอดฮิตของคนวัยนี้ 3 อันดับแรก ได้แก่ กำรใช้
สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter, Instagram (ร้อยละ 84.7) 
รองลงมำ คือ กำรรับ-ส่งอีเมล (ร้อยละ 81.1) และกำรพูดคุย/โทรศัพท์ผ่ำน
ทำงออนไลน์ เช่น Line, Facebook Messenger, Face Time (ร้อยละ 
75.1) ตำมล ำดับ โดยคิดจำกผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เป็น Baby Boomer ทั้งหมด 
(ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้จำกตำรำง 2 ในตำรำงสถิติท้ำยเล่ม) 
 เมื่อพิจำรณำดูว่ำกิจกรรมใดที่คนวัยนี้ใช้เวลำในกำรเข้ำถึงมำกที่สุด 
3 อันดับแรก โดยแบ่งออกเป็นช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ และช่วง
วันหยุด จำกผลกำรส ำรวจ พบว่ำ ช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ Baby 
Boomer จะใช้เวลำในกำรเล่นสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter, 
Instagram มำกเป็นอันดับที่ 1 โดยมีจ ำนวนชั่วโมงกำรใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย
อยู่ที่ 2 ชั่วโมง 51 นำทีต่อวัน อันดับที่ 2 เป็นกำรดูโทรทัศน์/ดูคลิปวิดีโอ/  
ดูภำพยนตร์/ฟังเพลงทำงออนไลน์ผ่ำนแอปพลิเคชัน เช่น YouTube, 
Netflix, Spotify (2 ชั่วโมงต่อวัน) และอันดับที่ 3 เป็นกำรพูดคุย/โทรศัพท์
ผ่ำนทำงออนไลน์ (1 ชั่วโมง 52 นำทีต่อวัน)  

 ส่วนช่วงวันหยุดพักผ่อน Baby Boomer จะใช้เวลำในกำรท ำ
กิจกรรมต่ำง ๆ มำกกว่ำในวันท ำงำน/วนัเรียนหนังสือ โดยใช้เวลำในกำรเล่น
สื่อสังคมออนไลน์มำกเป็นอันดับที่ 1 มีจ ำนวนชั่วโมงกำรใช้อินเทอร์เน็ตโดย
เฉลี่ยอยู่ที่ 2 ชั่วโมง 47 นำทีต่อวัน อันดับที่ 2 เป็นกำรดูโทรทัศน์/ดูคลิป
วิดีโอ/ดูภำพยนตร์/ฟังเพลงทำงออนไลน์ (2 ชั่วโมง 37 นำทีต่อวัน) และ
อันดับที่ 3 เป็นกำรเล่นเกมออนไลน์ (2 ชั่วโมง 2 นำทีต่อวัน) (ดูรำยละเอียด
เพิ่มเติมได้จำกตำรำง 3 ในตำรำงสถิติท้ำยเล่ม) 
 ปัญหำจำกกำรใช้อินเทอร์เน็ตที่ Baby Boomer พบเจอมำกที่สุด 
3 อันดับแรก ได้แก่ ปริมำณโฆษณำออนไลน์ที่มำรบกวน (ร้อยละ 79.5) 
รองลงมำ เป็นปัญหำเรื่องควำมล่ำช้ำในกำรเชื่อมต่อ/ใช้งำนอินเทอร์เน็ต 
(ร้อยละ 72.4) และไม่มั่นใจว่ำข้อมูลที่ปรำกฏบนอินเทอร์เน็ตจะเชื่อถือได้ 
(ร้อยละ 45.5) โดยคิดจำกผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เป็น Baby Boomer ทั้งหมด 
(ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้จำกตำรำง 4 ในตำรำงสถิติท้ำยเล่ม) 
  

 เมื่อพิจำรณำดูว่ำกิจกรรมใดที่คนวัยนี้ใช้เวลำในกำรเข้ำถึงมำกที่สุด 
3 อันดับแรก โดยแบ่งออกเป็นช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ และช่วง
วันหยุด จำกผลกำรส ำรวจ พบว่ำ ช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ Baby 
Boomer จะใช้เวลำในกำรเล่นสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter, 
Instagram มำกเป็นอันดับที่ 1 โดยมีจ ำนวนชั่วโมงกำรใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย
อยู่ที่ 2 ชั่วโมง 51 นำทีต่อวัน อันดับที่ 2 เป็นกำรดูโทรทัศน์/ดูคลิปวิดีโอ/  
ดูภำพยนตร์/ฟังเพลงทำงออนไลน์ผ่ำนแอปพลิเคชัน เช่น YouTube, 
Netflix, Spotify (2 ชั่วโมงต่อวัน) และอันดับที่ 3 เป็นกำรพูดคุย/โทรศัพท์
ผ่ำนทำงออนไลน์ (1 ชั่วโมง 52 นำทีต่อวัน)  

 ส่วนช่วงวันหยุดพักผ่อน Baby Boomer จะใช้เวลำในกำรท ำ
กิจกรรมต่ำง ๆ มำกกว่ำในวันท ำงำน/วนัเรียนหนังสือ โดยใช้เวลำในกำรเล่น
สื่อสังคมออนไลน์มำกเป็นอันดับที่ 1 มีจ ำนวนชั่วโมงกำรใช้อินเทอร์เน็ตโดย
เฉลี่ยอยู่ที่ 2 ชั่วโมง 47 นำทีต่อวัน อันดับที่ 2 เป็นกำรดูโทรทัศน์/ดูคลิป
วิดีโอ/ดูภำพยนตร์/ฟังเพลงทำงออนไลน์ (2 ชั่วโมง 37 นำทีต่อวัน) และ
อันดับที่ 3 เป็นกำรเล่นเกมออนไลน์ (2 ชั่วโมง 2 นำทีต่อวัน) (ดูรำยละเอียด
เพิ่มเติมได้จำกตำรำง 3 ในตำรำงสถิติท้ำยเล่ม) 
 ปัญหำจำกกำรใช้อินเทอร์เน็ตที่ Baby Boomer พบเจอมำกที่สุด 
3 อันดับแรก ได้แก่ ปริมำณโฆษณำออนไลน์ท่ีมำรบกวน (ร้อยละ 79.5) 
รองลงมำ เป็นปัญหำเรื่องควำมล่ำช้ำในกำรเชื่อมต่อ/ใช้งำนอินเทอร์เน็ต 
(ร้อยละ 72.4) และไม่มั่นใจว่ำข้อมูลที่ปรำกฏบนอินเทอร์เน็ตจะเชื่อถือได้ 
(ร้อยละ 45.5) โดยคิดจำกผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เป็น Baby Boomer ทั้งหมด 
(ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้จำกตำรำง 4 ในตำรำงสถิติท้ำยเล่ม) 
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ภาพ 16 พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของ Baby Boomer 

 
 Baby Boomer คือ คนที่เกิดในช่วงปี พ.ศ.2489 - 2507 เป็นยุคที่
กำรพัฒนำเทคโนโลยียังไม่ทันสมัยมำกเท่ำไรนัก จำกผลกำรส ำรวจ ดังแสดง
ในภำพ 16 พบว่ำ กิจกรรมยอดฮิตของคนวัยนี้ 3 อันดับแรก ได้แก่ กำรใช้
สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter, Instagram (ร้อยละ 84.7) 
รองลงมำ คือ กำรรับ-ส่งอีเมล (ร้อยละ 81.1) และกำรพูดคุย/โทรศัพท์ผ่ำน
ทำงออนไลน์ เช่น Line, Facebook Messenger, Face Time (ร้อยละ 
75.1) ตำมล ำดับ โดยคิดจำกผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เป็น Baby Boomer ทั้งหมด 
(ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้จำกตำรำง 2 ในตำรำงสถิติท้ำยเล่ม) 
 เมื่อพิจำรณำดูว่ำกิจกรรมใดที่คนวัยนี้ใช้เวลำในกำรเข้ำถึงมำกที่สุด 
3 อันดับแรก โดยแบ่งออกเป็นช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ และช่วง
วันหยุด จำกผลกำรส ำรวจ พบว่ำ ช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ Baby 
Boomer จะใช้เวลำในกำรเล่นสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter, 
Instagram มำกเป็นอันดับที่ 1 โดยมีจ ำนวนชั่วโมงกำรใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย
อยู่ที่ 2 ชั่วโมง 51 นำทีต่อวัน อันดับที่ 2 เป็นกำรดูโทรทัศน์/ดูคลิปวิดีโอ/  
ดูภำพยนตร์/ฟังเพลงทำงออนไลน์ผ่ำนแอปพลิเคชัน เช่น YouTube, 
Netflix, Spotify (2 ชั่วโมงต่อวัน) และอันดับที่ 3 เป็นกำรพูดคุย/โทรศัพท์
ผ่ำนทำงออนไลน์ (1 ชั่วโมง 52 นำทีต่อวัน)  

 ส่วนช่วงวันหยุดพักผ่อน Baby Boomer จะใช้เวลำในกำรท ำ
กิจกรรมต่ำง ๆ มำกกว่ำในวันท ำงำน/วนัเรียนหนังสือ โดยใช้เวลำในกำรเล่น
สื่อสังคมออนไลน์มำกเป็นอันดับที่ 1 มีจ ำนวนชั่วโมงกำรใช้อินเทอร์เน็ตโดย
เฉลี่ยอยู่ที่ 2 ชั่วโมง 47 นำทีต่อวัน อันดับที่ 2 เป็นกำรดูโทรทัศน์/ดูคลิป
วิดีโอ/ดูภำพยนตร์/ฟังเพลงทำงออนไลน์ (2 ชั่วโมง 37 นำทีต่อวัน) และ
อันดับที่ 3 เป็นกำรเล่นเกมออนไลน์ (2 ชั่วโมง 2 นำทีต่อวัน) (ดูรำยละเอียด
เพิ่มเติมได้จำกตำรำง 3 ในตำรำงสถิติท้ำยเล่ม) 
 ปัญหำจำกกำรใช้อินเทอร์เน็ตที่ Baby Boomer พบเจอมำกที่สุด 
3 อันดับแรก ได้แก่ ปริมำณโฆษณำออนไลน์ที่มำรบกวน (ร้อยละ 79.5) 
รองลงมำ เป็นปัญหำเรื่องควำมล่ำช้ำในกำรเชื่อมต่อ/ใช้งำนอินเทอร์เน็ต 
(ร้อยละ 72.4) และไม่มั่นใจว่ำข้อมูลที่ปรำกฏบนอินเทอร์เน็ตจะเชื่อถือได้ 
(ร้อยละ 45.5) โดยคิดจำกผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เป็น Baby Boomer ทั้งหมด 
(ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้จำกตำรำง 4 ในตำรำงสถิติท้ำยเล่ม) 
  

 เมื่อพิจำรณำดูว่ำกิจกรรมใดที่คนวัยนี้ใช้เวลำในกำรเข้ำถึงมำกที่สุด 
3 อันดับแรก โดยแบ่งออกเป็นช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ และช่วง
วันหยุด จำกผลกำรส ำรวจ พบว่ำ ช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ Baby 
Boomer จะใช้เวลำในกำรเล่นสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter, 
Instagram มำกเป็นอันดับที่ 1 โดยมีจ ำนวนชั่วโมงกำรใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย
อยู่ที่ 2 ชั่วโมง 51 นำทีต่อวัน อันดับที่ 2 เป็นกำรดูโทรทัศน์/ดูคลิปวิดีโอ/  
ดูภำพยนตร์/ฟังเพลงทำงออนไลน์ผ่ำนแอปพลิเคชัน เช่น YouTube, 
Netflix, Spotify (2 ชั่วโมงต่อวัน) และอันดับที่ 3 เป็นกำรพูดคุย/โทรศัพท์
ผ่ำนทำงออนไลน์ (1 ชั่วโมง 52 นำทีต่อวัน)  

 ส่วนช่วงวันหยุดพักผ่อน Baby Boomer จะใช้เวลำในกำรท ำ
กิจกรรมต่ำง ๆ มำกกว่ำในวันท ำงำน/วนัเรียนหนังสือ โดยใช้เวลำในกำรเล่น
สื่อสังคมออนไลน์มำกเป็นอันดับที่ 1 มีจ ำนวนชั่วโมงกำรใช้อินเทอร์เน็ตโดย
เฉลี่ยอยู่ที่ 2 ชั่วโมง 47 นำทีต่อวัน อันดับที่ 2 เป็นกำรดูโทรทัศน์/ดูคลิป
วิดีโอ/ดูภำพยนตร์/ฟังเพลงทำงออนไลน์ (2 ชั่วโมง 37 นำทีต่อวัน) และ
อันดับที่ 3 เป็นกำรเล่นเกมออนไลน์ (2 ชั่วโมง 2 นำทีต่อวัน) (ดูรำยละเอียด
เพิ่มเติมได้จำกตำรำง 3 ในตำรำงสถิติท้ำยเล่ม) 
 ปัญหำจำกกำรใช้อินเทอร์เน็ตที่ Baby Boomer พบเจอมำกที่สุด 
3 อันดับแรก ได้แก่ ปริมำณโฆษณำออนไลน์ที่มำรบกวน (ร้อยละ 79.5) 
รองลงมำ เป็นปัญหำเรื่องควำมล่ำช้ำในกำรเชื่อมต่อ/ใช้งำนอินเทอร์เน็ต 
(ร้อยละ 72.4) และไม่มั่นใจว่ำข้อมูลที่ปรำกฏบนอินเทอร์เน็ตจะเชื่อถือได้ 
(ร้อยละ 45.5) โดยคิดจำกผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เป็น Baby Boomer ทั้งหมด 
(ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้จำกตำรำง 4 ในตำรำงสถิติท้ำยเล่ม) 
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เปิดพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล18  
 ดังที่ทุกท่ำนทรำบกันดีอยู่แล้วว่ำทุกอย่ำงในโลกนี้ล้วนมี 2 ด้ำน
เสมอฉันใดฉันนั้น กำรใช้อินเทอร์เน็ตก็เช่นเดียวกัน นอกจำกจะมีประโยชน์
มำกมำย ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องของกำรติดต่อสื่อสำรที่สะดวกรวดเร็วมำกขึ้น 
กำรท ำธุรกรรมต่ำง ๆ ที่เปลี่ยนจำกออฟไลน์มำสู่ออนไลน์ กำรส่งผ่ำนควำม
บันเทิงในรูปแบบต่ำง ๆ ให้กับผู้ใช้งำน ในทำงกลับกันกำรใช้อินเทอร์เน็ตก็มี
ด้ำนมืดหรือด้ำนที่อำจจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยหรือควำมไม่ปลอดภัย
ให้กับผู้ใช้งำนได้ด้วยเช่นกัน หำกผู้ใช้อินเทอร์เน็ตขำดควำมระมัดระวัง ขำด
ควำมตระหนัก หรืออำจจะเกิดจำกควำมรู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ รวมทั้งอำจจะรู ้
ไม่เท่ำทันผู้ร้ำยหรือผู้ที่ไม่ประสงค์ดีก็ตำม 
 ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีกำรติดต่อสื่อสำรและกำรท ำธุรกรรม 
ต่ำง ๆ ผ่ำนทำงออนไลน์ ท ำให้มีปริมำณข้อมูลมำกมำยมหำศำลไหลเวียนอยู่
ในระบบ ทั้งที่เป็นข้อมูลทั่วไปสำมำรถเปิดเผยได้ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล 
ซึ่งจำกผลกำรส ำรวจปัญหำต่ำง ๆ ที่เกิดจำกกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ต ดัง
แสดงในภำพ 12 พบว่ำ ปัญหำกำรถูกหลอกลวงจำกกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ต 
และปัญหำกำรถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลมีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี
ที่ผ่ำนมำ  
 โดยปัญหำกำรถูกหลอกลวงจำกกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตมีสัดส่วน
เพิ่มข้ึนจำกปี 2560 ร้อยละ 6.3 เป็นร้อยละ 6.8 ในปี 2561 และปัญหำกำร
ถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจำกปี 2560 ร้อยละ 11.0 เป็น
ร้อยละ 11.4 ในปี 2561 เป็นส่ิงที่สะท้อนให้เห็นถึงกำรที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต

                                                           
18 ข้อมูลส่วนบุคคล หมำยถึง ข้อเท็จจริงใด ๆ ที่สำมำรถระบุหรือยืนยันควำมเป็นตัวบุคคล 
ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม เช่น ชื่อ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ อีเมล หมำยเลขโทรศัพท์ ข้อมูลบัตร
เครดิต, คลังควำมรู้/ศัพท์ชวนรู้, ส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน), 
https://www.etda.or.th/terminology-detail/1207.html 

เปิดพฤติกรรมที ่
สุ่มเส่ียงต่อกำรถูก

ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
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เปิดพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล18  
 ดังที่ทุกท่ำนทรำบกันดีอยู่แล้วว่ำทุกอย่ำงในโลกนี้ล้วนมี 2 ด้ำน
เสมอฉันใดฉันนั้น กำรใช้อินเทอร์เน็ตก็เช่นเดียวกัน นอกจำกจะมีประโยชน์
มำกมำย ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องของกำรติดต่อสื่อสำรที่สะดวกรวดเร็วมำกขึ้น 
กำรท ำธุรกรรมต่ำง ๆ ที่เปลี่ยนจำกออฟไลน์มำสู่ออนไลน์ กำรส่งผ่ำนควำม
บันเทิงในรูปแบบต่ำง ๆ ให้กับผู้ใช้งำน ในทำงกลับกันกำรใช้อินเทอร์เน็ตก็มี
ด้ำนมืดหรือด้ำนที่อำจจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยหรือควำมไม่ปลอดภัย
ให้กับผู้ใช้งำนได้ด้วยเช่นกัน หำกผู้ใช้อินเทอร์เน็ตขำดควำมระมัดระวัง ขำด
ควำมตระหนัก หรืออำจจะเกิดจำกควำมรู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ รวมทั้งอำจจะรู ้
ไม่เท่ำทันผู้ร้ำยหรือผู้ที่ไม่ประสงค์ดีก็ตำม 
 ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีกำรติดต่อสื่อสำรและกำรท ำธุรกรรม 
ต่ำง ๆ ผ่ำนทำงออนไลน์ ท ำให้มีปริมำณข้อมูลมำกมำยมหำศำลไหลเวียนอยู่
ในระบบ ทั้งที่เป็นข้อมูลทั่วไปสำมำรถเปิดเผยได้ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล 
ซ่ึงจำกผลกำรส ำรวจปัญหำต่ำง ๆ ที่เกิดจำกกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ต ดัง
แสดงในภำพ 12 พบว่ำ ปัญหำกำรถูกหลอกลวงจำกกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ต 
และปัญหำกำรถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลมีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี
ที่ผ่ำนมำ  
 โดยปัญหำกำรถูกหลอกลวงจำกกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตมีสัดส่วน
เพิ่มข้ึนจำกปี 2560 ร้อยละ 6.3 เป็นร้อยละ 6.8 ในปี 2561 และปัญหำกำร
ถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจำกปี 2560 ร้อยละ 11.0 เป็น
ร้อยละ 11.4 ในปี 2561 เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงกำรท่ีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต

                                                           
18 ข้อมูลส่วนบุคคล หมำยถึง ข้อเท็จจริงใด ๆ ที่สำมำรถระบุหรือยืนยันควำมเป็นตัวบุคคล 
ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม เช่น ชื่อ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ อีเมล หมำยเลขโทรศัพท์ ข้อมูลบัตร
เครดิต, คลังควำมรู้/ศัพท์ชวนรู้, ส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน), 
https://www.etda.or.th/terminology-detail/1207.html 
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อำจจะไม่ให้ควำมส ำคัญหรือไม่มีควำมตระหนักมำกพอในกำรดูแลข้อมูล
ส่วนบุคคลของตนเอง จนท ำให้ปัญหำดังกล่ำวเพิ่มมำกข้ึน 
คนไทยนิยมให้ข้อมูลส่วนตัวผ่านกิจกรรมใด 

ภำพ 17 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต จ ำแนกตำมกิจกรรมที่มีกำรให้ 
ข้อมูลส่วนบุคคล 

 
ค ำถำมจำกแบบส ำรวจข้อ 17 ในรอบ 6 เดือนที่ผ่ำนมำ ท่ำนเคยให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ  
ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ เลขบัตรประชำชน หมำยเลขบัตรเครดิต ในกำรท ำกิจกรรมใดบ้ำง 
(เลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

 จำกผลกำรส ำรวจ ดังแสดงในภำพ 17 พบว่ำ ในรอบ 6 เดือน 
ที่ผ่ำนมำ มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตตอบว่ำเคยให้ข้อมูลส่วนบุคคลผ่ำนกำรท ำ
กิจกรรมต่ำง ๆ เหล่ำนี้ทำงออนไลน์ เช่น กำรสมัครใช้บริกำรทำงกำรเงิน 
เ ช่ น  Internet Banking, Mobile Banking, PromptPay, e- Wallet คิ ด
เป็นร้อยละ 71.3 รองลงมำคือ กำรสมัครใช้บริกำรต่ำง ๆ ในชีวิตประจ ำวัน 
เช่น ตรวจสอบประวัติกำรใช้โทรศัพท์ กำรซื้อสินค้ำ/บริกำรทำงออนไลน์ 
(ร้อยละ 58.4) กำรลงทะเบียนสมัครใช้งำนสื่อสังคมออนไลน์ (Social 
Media) เช่น Facebook, Instagram, LINE, YouTube (ร้อยละ 50.1) กำร
ให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรับบริกำรจำกภำครัฐ เช่น กำรเสียภำษีออนไลน์ 
กำรจดทะเบียนนิติบุคคล (ร้อยละ 32.3) กำรลงทะเบียนเพื่อลุ้นรับ 

ภาพ 17 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต จำ�แนกตามกิจำกรรมที่ม ี
การให้ข้อมูลส่วนบุคคล

คนไทยนิยมให้ข้อมูลส่วนตัวผ่ำนกิจกรรมใด

สมัครใชบริการทางการเงิน

สมัครใชบริการตางๆในชีวิตประจำวัน

ลงทะเบียนสมัครใชงาน Social Media

รับบริการจากภาครัฐ

ลงทะเบียนลุนรับของสมนาคุณ/ลุนรับรางวัล

ลงทะเบียนสมัครใชงานฟรี

สมัครงานออนไลน

มีความสุมเสี่ยงสูง
หากใหขอมูลสวนตัว
กับผูใหบริการที่ไมนาไววางใจ

71.3%

  58.4%

  50.1%

  32.3%

   28.3%

  26.3%

  11.2%

อำจจะไม่ให้ควำมส ำคัญหรือไม่มีควำมตระหนักมำกพอในกำรดูแลข้อมูล
ส่วนบุคคลของตนเอง จนท ำให้ปัญหำดังกล่ำวเพิ่มมำกข้ึน 
คนไทยนิยมให้ข้อมูลส่วนตัวผ่านกิจกรรมใด 

ภำพ 17 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต จ ำแนกตำมกิจกรรมที่มีกำรให้ 
ข้อมูลส่วนบุคคล 

 
ค ำถำมจำกแบบส ำรวจข้อ 17 ในรอบ 6 เดือนที่ผ่ำนมำ ท่ำนเคยให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ  
ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ เลขบัตรประชำชน หมำยเลขบัตรเครดิต ในกำรท ำกิจกรรมใดบ้ำง 
(เลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

 จำกผลกำรส ำรวจ ดังแสดงในภำพ 17 พบว่ำ ในรอบ 6 เดือน 
ที่ผ่ำนมำ มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตตอบว่ำเคยให้ข้อมูลส่วนบุคคลผ่ำนกำรท ำ
กิจกรรมต่ำง ๆ เหล่ำนี้ทำงออนไลน์ เช่น กำรสมัครใช้บริกำรทำงกำรเงิน 
เ ช่ น  Internet Banking, Mobile Banking, PromptPay, e- Wallet คิ ด
เป็นร้อยละ 71.3 รองลงมำคือ กำรสมัครใช้บริกำรต่ำง ๆ ในชีวิตประจ ำวัน 
เช่น ตรวจสอบประวัติกำรใช้โทรศัพท์ กำรซื้อสินค้ำ/บริกำรทำงออนไลน์ 
(ร้อยละ 58.4) กำรลงทะเบียนสมัครใช้งำนสื่อสังคมออนไลน์ (Social 
Media) เช่น Facebook, Instagram, LINE, YouTube (ร้อยละ 50.1) กำร
ให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรับบริกำรจำกภำครัฐ เช่น กำรเสียภำษีออนไลน์ 
กำรจดทะเบียนนิติบุคคล (ร้อยละ 32.3) กำรลงทะเบียนเพื่อลุ้นรับ 

อำจจะไม่ให้ควำมส ำคัญหรือไม่มีควำมตระหนักมำกพอในกำรดูแลข้อมูล
ส่วนบุคคลของตนเอง จนท ำให้ปัญหำดังกล่ำวเพิ่มมำกข้ึน 
คนไทยนิยมให้ข้อมูลส่วนตัวผ่านกิจกรรมใด 

ภำพ 17 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต จ ำแนกตำมกิจกรรมที่มีกำรให้ 
ข้อมูลส่วนบุคคล 

 
ค ำถำมจำกแบบส ำรวจข้อ 17 ในรอบ 6 เดือนที่ผ่ำนมำ ท่ำนเคยให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ  
ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ เลขบัตรประชำชน หมำยเลขบัตรเครดิต ในกำรท ำกิจกรรมใดบ้ำง 
(เลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

 จำกผลกำรส ำรวจ ดังแสดงในภำพ 17 พบว่ำ ในรอบ 6 เดือน 
ที่ผ่ำนมำ มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตตอบว่ำเคยให้ข้อมูลส่วนบุคคลผ่ำนกำรท ำ
กิจกรรมต่ำง ๆ เหล่ำนี้ทำงออนไลน์ เช่น กำรสมัครใช้บริกำรทำงกำรเงิน 
เ ช่ น  Internet Banking, Mobile Banking, PromptPay, e- Wallet คิ ด
เป็นร้อยละ 71.3 รองลงมำคือ กำรสมัครใช้บริกำรต่ำง ๆ ในชีวิตประจ ำวัน 
เช่น ตรวจสอบประวัติกำรใช้โทรศัพท์ กำรซื้อสินค้ำ/บริกำรทำงออนไลน์ 
(ร้อยละ 58.4) กำรลงทะเบียนสมัครใช้งำนสื่อสังคมออนไลน์ (Social 
Media) เช่น Facebook, Instagram, LINE, YouTube (ร้อยละ 50.1) กำร
ให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรับบริกำรจำกภำครัฐ เช่น กำรเสียภำษีออนไลน์ 
กำรจดทะเบียนนิติบุคคล (ร้อยละ 32.3) กำรลงทะเบียนเพื่อลุ้นรับ 

อำจจะไม่ให้ควำมส ำคัญหรือไม่มีควำมตระหนักมำกพอในกำรดูแลข้อมูล
ส่วนบุคคลของตนเอง จนท ำให้ปัญหำดังกล่ำวเพิ่มมำกข้ึน 
คนไทยนิยมให้ข้อมูลส่วนตัวผ่านกิจกรรมใด 

ภำพ 17 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต จ ำแนกตำมกิจกรรมที่มีกำรให้ 
ข้อมูลส่วนบุคคล 

 
ค ำถำมจำกแบบส ำรวจข้อ 17 ในรอบ 6 เดือนที่ผ่ำนมำ ท่ำนเคยให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ  
ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ เลขบัตรประชำชน หมำยเลขบัตรเครดิต ในกำรท ำกิจกรรมใดบ้ำง 
(เลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

 จำกผลกำรส ำรวจ ดังแสดงในภำพ 17 พบว่ำ ในรอบ 6 เดือน 
ที่ผ่ำนมำ มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตตอบว่ำเคยให้ข้อมูลส่วนบุคคลผ่ำนกำรท ำ
กิจกรรมต่ำง ๆ เหล่ำนี้ทำงออนไลน์ เช่น กำรสมัครใช้บริกำรทำงกำรเงิน 
เ ช่ น  Internet Banking, Mobile Banking, PromptPay, e- Wallet คิ ด
เป็นร้อยละ 71.3 รองลงมำคือ กำรสมัครใช้บริกำรต่ำง ๆ ในชีวิตประจ ำวัน 
เช่น ตรวจสอบประวัติกำรใช้โทรศัพท์ กำรซื้อสินค้ำ/บริกำรทำงออนไลน์ 
(ร้อยละ 58.4) กำรลงทะเบียนสมัครใช้งำนสื่อสังคมออนไลน์ (Social 
Media) เช่น Facebook, Instagram, LINE, YouTube (ร้อยละ 50.1) กำร
ให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรับบริกำรจำกภำครัฐ เช่น กำรเสียภำษีออนไลน์ 
กำรจดทะเบียนนิติบุคคล (ร้อยละ 32.3) กำรลงทะเบียนเพื่อลุ้นรับ 
ของสมนำคุณ/ลุ้นรับรำงวัล (ร้อยละ 28.3) กำรลงทะเบียนสมัครใช้บริกำร 
ต่ำง ๆ ที่ให้ทดลองใช้งำนฟรี (ร้อยละ 26.3) และกำรสมัครงำนทำงออนไลน์ 
(ร้อยละ 11.2) ตำมล ำดับ  
 ทั้งนี้กิจกรรมที่อำจจะมีควำมสุ่มเสี่ยงสูงต่อกำรถูกน ำเอำข้อมูล
ส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ในทำงที่ไม่ดี คือ กำรลงทะเบียนสมัครใช้งำนสื่อ
สังคมออนไลน์ กำรลงทะเบียนเพื่อลุ้นรับของสมนำคุณ/ลุ้นรับรำงวัล และ
กำรสมัครใช้บริกำรต่ำง ๆ ที่ให้ทดลองใช้งำนฟรี หำกผู้ใช้อินเทอร์เน็ตให้
ข้อมูลส่วนตัวกับผู้ ให้บริกำรที่ ไม่น่ำไว้วำงใจ หรือกำรที่ เว็บไซต์หรือ 
แอปพลิเคชันบำงอันมีกำรถำมข้อมูลส่วนตัวก่อนกำรใช้งำน ไม่ว่ำจะเป็น ชื่อ 
ที่อยู่ อีเมล รูปภำพ ควำมสนใจ เป็นต้น และผู้ใช้อินเทอร์เน็ตก็กดยินยอมให้
ข้อมูลดังกล่ำวโดยไม่ได้ตระหนักถึงภัยหรืออันตรำยที่อำจจะส่งผลต่อตัว
เจ้ำของข้อมูลก็เป็นได้  

เมื่อพิจำรณำรำยเจนเนอเรชั่น เจำะลึกในกิจกรรมที่อำจจะมีควำม
สุ่มเสี่ยงสูงต่อกำรถูกน ำเอำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ในทำงทีไ่ม่ดี เช่น 
กำรลงทะเบียนสมัครใช้งำนสื่อสังคมออนไลน์ กำรลงทะเบียนเพื่อลุ้นรับของ
สมนำคุณ/ลุ้นรับรำงวัล และกำรสมัครใช้บริกำรต่ำง ๆ ที่ให้ทดลองใช้งำนฟรี 
จะเห็นได้ว่ำ Gen Z ที่เป็นกลุ่มเด็กและเยำวชน เป็นกลุ่มที่มีควำมเสี่ยงสูง
ที่สุดในบำงกิจกรรมดังกล่ำวข้ำงต้น ไม่ว่ำจะเป็นกำรลงทะเบียนสมัครใช้งำน
สื่อสังคมออนไลน์ โดยมีผู้ตอบข้อนี้ที่เป็น Gen Z สูงถึงร้อยละ 65.7 และ
กำรสมัครใช้บริกำรต่ำง ๆ ท่ีให้ทดลองใช้งำนฟรี มีผู้ตอบข้อนี้ที่เป็น Gen Z 
สูงถึงร้อยละ 35.1 ส่วนกำรลงทะเบียนเพื่อลุ้นรับของสมนำคุณ/ลุ้นรับ
รำงวัล มีผู้ตอบข้อนี้ที่เป็น Gen Y เลือกตอบข้อนี้มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
28.9 (สำมำรถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จำกตำรำง 5 ในตำรำงสถิติท้ำยเล่ม) 
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อำจจะไม่ให้ควำมส ำคัญหรือไม่มีควำมตระหนักมำกพอในกำรดูแลข้อมูล
ส่วนบุคคลของตนเอง จนท ำให้ปัญหำดังกล่ำวเพิ่มมำกข้ึน 
คนไทยนิยมให้ข้อมูลส่วนตัวผ่านกิจกรรมใด 

ภำพ 17 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต จ ำแนกตำมกิจกรรมที่มีกำรให้ 
ข้อมูลส่วนบุคคล 

 
ค ำถำมจำกแบบส ำรวจข้อ 17 ในรอบ 6 เดือนที่ผ่ำนมำ ท่ำนเคยให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ  
ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ เลขบัตรประชำชน หมำยเลขบัตรเครดิต ในกำรท ำกิจกรรมใดบ้ำง 
(เลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

 จำกผลกำรส ำรวจ ดังแสดงในภำพ 17 พบว่ำ ในรอบ 6 เดือน 
ที่ผ่ำนมำ มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตตอบว่ำเคยให้ข้อมูลส่วนบุคคลผ่ำนกำรท ำ
กิจกรรมต่ำง ๆ เหล่ำนี้ทำงออนไลน์ เช่น กำรสมัครใช้บริกำรทำงกำรเงิน 
เ ช่ น  Internet Banking, Mobile Banking, PromptPay, e- Wallet คิ ด
เป็นร้อยละ 71.3 รองลงมำคือ กำรสมัครใช้บริกำรต่ำง ๆ ในชีวิตประจ ำวัน 
เช่น ตรวจสอบประวัติกำรใช้โทรศัพท์ กำรซื้อสินค้ำ/บริกำรทำงออนไลน์ 
(ร้อยละ 58.4) กำรลงทะเบียนสมัครใช้งำนสื่อสังคมออนไลน์ (Social 
Media) เช่น Facebook, Instagram, LINE, YouTube (ร้อยละ 50.1) กำร
ให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรับบริกำรจำกภำครัฐ เช่น กำรเสียภำษีออนไลน์ 
กำรจดทะเบียนนิติบุคคล (ร้อยละ 32.3) กำรลงทะเบียนเพื่อลุ้นรับ 

อำจจะไม่ให้ควำมส ำคัญหรือไม่มีควำมตระหนักมำกพอในกำรดูแลข้อมูล
ส่วนบุคคลของตนเอง จนท ำให้ปัญหำดังกล่ำวเพิ่มมำกข้ึน 
คนไทยนิยมให้ข้อมูลส่วนตัวผ่านกิจกรรมใด 

ภำพ 17 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต จ ำแนกตำมกิจกรรมที่มีกำรให้ 
ข้อมูลส่วนบุคคล 

 
ค ำถำมจำกแบบส ำรวจข้อ 17 ในรอบ 6 เดือนที่ผ่ำนมำ ท่ำนเคยให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ  
ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ เลขบัตรประชำชน หมำยเลขบัตรเครดิต ในกำรท ำกิจกรรมใดบ้ำง 
(เลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

 จำกผลกำรส ำรวจ ดังแสดงในภำพ 17 พบว่ำ ในรอบ 6 เดือน 
ที่ผ่ำนมำ มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตตอบว่ำเคยให้ข้อมูลส่วนบุคคลผ่ำนกำรท ำ
กิจกรรมต่ำง ๆ เหล่ำนี้ทำงออนไลน์ เช่น กำรสมัครใช้บริกำรทำงกำรเงิน 
เ ช่ น  Internet Banking, Mobile Banking, PromptPay, e- Wallet คิ ด
เป็นร้อยละ 71.3 รองลงมำคือ กำรสมัครใช้บริกำรต่ำง ๆ ในชีวิตประจ ำวัน 
เช่น ตรวจสอบประวัติกำรใช้โทรศัพท์ กำรซื้อสินค้ำ/บริกำรทำงออนไลน์ 
(ร้อยละ 58.4) กำรลงทะเบียนสมัครใช้งำนสื่อสังคมออนไลน์ (Social 
Media) เช่น Facebook, Instagram, LINE, YouTube (ร้อยละ 50.1) กำร
ให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรับบริกำรจำกภำครัฐ เช่น กำรเสียภำษีออนไลน์ 
กำรจดทะเบียนนิติบุคคล (ร้อยละ 32.3) กำรลงทะเบียนเพื่อลุ้นรับ 

อำจจะไม่ให้ควำมส ำคัญหรือไม่มีควำมตระหนักมำกพอในกำรดูแลข้อมูล
ส่วนบุคคลของตนเอง จนท ำให้ปัญหำดังกล่ำวเพิ่มมำกข้ึน 
คนไทยนิยมให้ข้อมูลส่วนตัวผ่านกิจกรรมใด 

ภำพ 17 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต จ ำแนกตำมกิจกรรมที่มีกำรให้ 
ข้อมูลส่วนบุคคล 

 
ค ำถำมจำกแบบส ำรวจข้อ 17 ในรอบ 6 เดือนที่ผ่ำนมำ ท่ำนเคยให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ  
ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ เลขบัตรประชำชน หมำยเลขบัตรเครดิต ในกำรท ำกิจกรรมใดบ้ำง 
(เลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

 จำกผลกำรส ำรวจ ดังแสดงในภำพ 17 พบว่ำ ในรอบ 6 เดือน 
ที่ผ่ำนมำ มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตตอบว่ำเคยให้ข้อมูลส่วนบุคคลผ่ำนกำรท ำ
กิจกรรมต่ำง ๆ เหล่ำนี้ทำงออนไลน์ เช่น กำรสมัครใช้บริกำรทำงกำรเงิน 
เ ช่ น  Internet Banking, Mobile Banking, PromptPay, e- Wallet คิ ด
เป็นร้อยละ 71.3 รองลงมำคือ กำรสมัครใช้บริกำรต่ำง ๆ ในชีวิตประจ ำวัน 
เช่น ตรวจสอบประวัติกำรใช้โทรศัพท์ กำรซื้อสินค้ำ/บริกำรทำงออนไลน์ 
(ร้อยละ 58.4) กำรลงทะเบียนสมัครใช้งำนสื่อสังคมออนไลน์ (Social 
Media) เช่น Facebook, Instagram, LINE, YouTube (ร้อยละ 50.1) กำร
ให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรับบริกำรจำกภำครัฐ เช่น กำรเสียภำษีออนไลน์ 
กำรจดทะเบียนนิติบุคคล (ร้อยละ 32.3) กำรลงทะเบียนเพื่อลุ้นรับ 
ของสมนำคุณ/ลุ้นรับรำงวัล (ร้อยละ 28.3) กำรลงทะเบียนสมัครใช้บริกำร 
ต่ำง ๆ ที่ให้ทดลองใช้งำนฟรี (ร้อยละ 26.3) และกำรสมัครงำนทำงออนไลน์ 
(ร้อยละ 11.2) ตำมล ำดับ  
 ทั้งนี้กิจกรรมที่อำจจะมีควำมสุ่มเสี่ยงสูงต่อกำรถูกน ำเอำข้อมูล
ส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ในทำงที่ไม่ดี คือ กำรลงทะเบียนสมัครใช้งำนสื่อ
สังคมออนไลน์ กำรลงทะเบียนเพื่อลุ้นรับของสมนำคุณ/ลุ้นรับรำงวัล และ
กำรสมัครใช้บริกำรต่ำง ๆ ที่ให้ทดลองใช้งำนฟรี หำกผู้ใช้อินเทอร์เน็ตให้
ข้อมูลส่วนตัวกับผู้ ให้บริกำรที่ ไม่น่ำไว้วำงใจ หรือกำรที่ เว็บไซต์หรือ 
แอปพลิเคชันบำงอันมีกำรถำมข้อมูลส่วนตัวก่อนกำรใช้งำน ไม่ว่ำจะเป็น ชื่อ 
ที่อยู่ อีเมล รูปภำพ ควำมสนใจ เป็นต้น และผู้ใช้อินเทอร์เน็ตก็กดยินยอมให้
ข้อมูลดังกล่ำวโดยไม่ได้ตระหนักถึงภัยหรืออันตรำยที่อำจจะส่งผลต่อตัว
เจ้ำของข้อมูลก็เป็นได้  

เมื่อพิจำรณำรำยเจนเนอเรชั่น เจำะลึกในกิจกรรมที่อำจจะมีควำม
สุ่มเสี่ยงสูงต่อกำรถูกน ำเอำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ในทำงทีไ่ม่ดี เช่น 
กำรลงทะเบียนสมัครใช้งำนสื่อสังคมออนไลน์ กำรลงทะเบียนเพื่อลุ้นรับของ
สมนำคุณ/ลุ้นรับรำงวัล และกำรสมัครใช้บริกำรต่ำง ๆ ที่ให้ทดลองใช้งำนฟรี 
จะเห็นได้ว่ำ Gen Z ที่เป็นกลุ่มเด็กและเยำวชน เป็นกลุ่มที่มีควำมเสี่ยงสูง
ที่สุดในบำงกิจกรรมดังกล่ำวข้ำงต้น ไม่ว่ำจะเป็นกำรลงทะเบียนสมัครใช้งำน
สื่อสังคมออนไลน์ โดยมีผู้ตอบข้อนี้ที่เป็น Gen Z สูงถึงร้อยละ 65.7 และ
กำรสมัครใช้บริกำรต่ำง ๆ ท่ีให้ทดลองใช้งำนฟรี มีผู้ตอบข้อนี้ที่เป็น Gen Z 
สูงถึงร้อยละ 35.1 ส่วนกำรลงทะเบียนเพื่อลุ้นรับของสมนำคุณ/ลุ้นรับ
รำงวัล มีผู้ตอบข้อนี้ที่เป็น Gen Y เลือกตอบข้อนี้มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
28.9 (สำมำรถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จำกตำรำง 5 ในตำรำงสถิติท้ำยเล่ม) 
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 ดังนั้นกำรรู้เท่ำทันเทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งที่จ ำเป็นในกำรใช้งำนสื่อ
ออนไลน์ เพรำะเทคโนโลยีมีกำรพัฒนำและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ 
ดังนั้นหำกผู้ใช้งำนไม่มีกำรเรียนรู้และท ำควำมเข้ำใจแล้ว อำจจะตกเป็น
เหยื่อได้โดยรู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ โดยเฉพำะกลุ่มเด็กและเยำวชน (Gen Z) ซึ่ง
เป็นกลุ่มที่มีควำมเสี่ยงสูงที่สุดเมื่อเทียบกับเจนเนอเรชั่นอ่ืน ๆ หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จึงควรจัดท ำหลักสูตร หรือจัดท ำสื่อกำรเรียนกำรสอน/
สื่อประชำสัมพันธ์โดยใช้ภำษำที่สื่อสำรเข้ำใจได้ง่ำยเหมำะสมกับแต่ละช่วง
วัย และกระจำยผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของแต่ละ 
เจนเนอเรชั่น เพื่ออบรมให้ควำมรู้หรือเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตได้
รู้เท่ำทันภัยออนไลน์ทั้งหลำยที่มำในหลำกหลำยรูปแบบ และสำมำรถใช้
อินเทอร์เน็ตได้อย่ำงปลอดภัย 
การตั งค่าความเป็นส่วนตัวบนสื่อสังคมออนไลน์  

ภำพ 18 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต จ ำแนกตำมพฤติกรรมกำรแก้ไข 
กำรตั้งค่ำควำมเปน็ส่วนตัวบนสือ่สังคมออนไลน์ 

 
ค ำถำมจำกแบบส ำรวจข้อ 22 ในรอบ 6 เดือนที่ผ่ำนมำ ท่ำนเคยแก้ไขกำรตั้งค่ำควำมเป็น
ส่วนตัว (Privacy) กับข้อมูลต่ำง ๆ เหล่ำนี้ เช่น อำยุ หมำยเลขโทรศัพท์ อีเมล รูปภำพ ข้อมูล
เกี่ยวกับฉัน บนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) หรือไม่  

 จำกผลส ำรวจ ดังแสดงในภำพ 18 พบว่ำ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่ำนมำ 
มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ตอบว่ำเคยแก้ไขกำรตั้งค่ำควำมเป็นส่วนตัวกับข้อมูล 

 ดังนั้นกำรรู้เท่ำทันเทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งที่จ ำเป็นในกำรใช้งำนสื่อ
ออนไลน์ เพรำะเทคโนโลยีมีกำรพัฒนำและเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลำ 
ดังนั้นหำกผู้ใช้งำนไม่มีกำรเรียนรู้และท ำควำมเข้ำใจแล้ว อำจจะตกเป็น
เหยื่อได้โดยรู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ โดยเฉพำะกลุ่มเด็กและเยำวชน (Gen Z) ซึ่ง
เป็นกลุ่มที่มีควำมเสี่ยงสูงที่สุดเมื่อเทียบกับเจนเนอเรชั่นอ่ืน ๆ หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จึงควรจัดท ำหลักสูตร หรือจัดท ำสื่อกำรเรียนกำรสอน/
สื่อประชำสัมพันธ์โดยใช้ภำษำที่สื่อสำรเข้ำใจได้ง่ำยเหมำะสมกับแต่ละช่วง
วัย และกระจำยผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของแต่ละ 
เจนเนอเรชั่น เพื่ออบรมให้ควำมรู้หรือเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตได้
รู้เท่ำทันภัยออนไลน์ทั้งหลำยที่มำในหลำกหลำยรูปแบบ และสำมำรถใช้
อินเทอร์เน็ตได้อย่ำงปลอดภัย 
การตั งค่าความเป็นส่วนตัวบนสื่อสังคมออนไลน์  

ภำพ 18 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต จ ำแนกตำมพฤติกรรมกำรแก้ไข 
กำรตั้งค่ำควำมเปน็ส่วนตัวบนสือ่สังคมออนไลน์ 

 
ค ำถำมจำกแบบส ำรวจข้อ 22 ในรอบ 6 เดือนที่ผ่ำนมำ ท่ำนเคยแก้ไขกำรตั้งค่ำควำมเป็น
ส่วนตัว (Privacy) กับข้อมูลต่ำง ๆ เหล่ำนี้ เช่น อำยุ หมำยเลขโทรศัพท์ อีเมล รูปภำพ ข้อมูล
เกี่ยวกับฉัน บนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) หรือไม่  

 จำกผลส ำรวจ ดังแสดงในภำพ 18 พบว่ำ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่ำนมำ 
มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ตอบว่ำเคยแก้ไขกำรตั้งค่ำควำมเป็นส่วนตัวกับข้อมูล 
ส่วนบุคคล เช่น อำยุ หมำยเลขโทรศัพท์ อีเมล รูปภำพ ข้อมูลเกี่ยวกับฉัน 
บนสื่อสังคมออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 73.4 มีผู้ตอบว่ำไม่เคยแก้ไข (ร้อยละ 
24.4) และไม่ทรำบวิธีกำรแก้ไข (ร้อยละ 2.2) ตำมล ำดับ 

ภำพ 19 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต รำยเจนเนอเรชั่น  
จ ำแนกตำมพฤติกรรมกำรแก้ไขกำรตั้งค่ำควำมเปน็ส่วนตัว 

บนสื่อสงัคมออนไลน ์

 
ค ำถำมจำกแบบส ำรวจข้อ 22 ในรอบ 6 เดือนที่ผ่ำนมำ ท่ำนเคยแก้ไขกำรต้ังค่ำควำมเป็น
ส่วนตัว (Privacy) กับข้อมูลต่ำง ๆ เหล่ำนี้ เช่น อำยุ หมำยเลขโทรศัพท์ อีเมล รูปภำพ ข้อมูล
เกี่ยวกับฉัน บนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) หรือไม่ 

 จำกภำพ 19 เมื่อจ ำแนกพฤติกรรมกำรแก้ไขกำรตั้งค่ำควำม 
เป็นส่วนตัวบนสื่อสังคมออนไลน์ของแต่ละเจนเนอเรชั่น พบว่ำ Gen Z, 
Gen Y และ Gen X เป็นกลุ่มที่มีควำมตระหนักในกำรแก้ไขกำรตั้งค่ำควำม
เป็นส่วนตัวกับข้อมูลส่วนตัวมำกกว่ำกลุ่ม Baby Boomer โดย Gen Z เคย
แก้ไขกำรตั้งค่ำควำมเป็นส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 83.6 ในขณะที่ Gen Y และ 
Gen X เคยแก้ไขกำรตั้งค่ำดังกล่ำว คิดเป็นร้อยละ 77.2 และ  64.5 
ตำมล ำดับ  
 จำกผลกำรส ำรวจ พบว่ำ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเจนเนอเรชั่นที่น่ำเป็น
ห่วงเรื่องควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวมำกที่สุด คือกลุ่ม Baby Boomer 
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กำรตั้งค่ำควำมเป็นส่วนตัวบนส่ือสังคมออนไลน์

เคย

ไมเคย

ไมทราบ

73.4%

24.4%

2.2%

ภาพ 18 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต จำ�แนกตามพฤติกรรมการแก้ไข 
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวบนสื่อสังคมออนไลน์

 ดังนั้นกำรรู้เท่ำทันเทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งที่จ ำเป็นในกำรใช้งำนสื่อ
ออนไลน์ เพรำะเทคโนโลยีมีกำรพัฒนำและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ 
ดังนั้นหำกผู้ใช้งำนไม่มีกำรเรียนรู้และท ำควำมเข้ำใจแล้ว อำจจะตกเป็น
เหยื่อได้โดยรู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ โดยเฉพำะกลุ่มเด็กและเยำวชน (Gen Z) ซึ่ง
เป็นกลุ่มที่มีควำมเสี่ยงสูงที่สุดเมื่อเทียบกับเจนเนอเรชั่นอ่ืน ๆ หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จึงควรจัดท ำหลักสูตร หรือจัดท ำสื่อกำรเรียนกำรสอน/
สื่อประชำสัมพันธ์โดยใช้ภำษำที่สื่อสำรเข้ำใจได้ง่ำยเหมำะสมกับแต่ละช่วง
วัย และกระจำยผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของแต่ละ 
เจนเนอเรชั่น เพื่ออบรมให้ควำมรู้หรือเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตได้
รู้เท่ำทันภัยออนไลน์ทั้งหลำยที่มำในหลำกหลำยรูปแบบ และสำมำรถใช้
อินเทอร์เน็ตได้อย่ำงปลอดภัย 
การตั งค่าความเป็นส่วนตัวบนสื่อสังคมออนไลน์  

ภำพ 18 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต จ ำแนกตำมพฤติกรรมกำรแก้ไข 
กำรตั้งค่ำควำมเปน็ส่วนตัวบนสือ่สังคมออนไลน์ 

 
ค ำถำมจำกแบบส ำรวจข้อ 22 ในรอบ 6 เดือนที่ผ่ำนมำ ท่ำนเคยแก้ไขกำรตั้งค่ำควำมเป็น
ส่วนตัว (Privacy) กับข้อมูลต่ำง ๆ เหล่ำนี้ เช่น อำยุ หมำยเลขโทรศัพท์ อีเมล รูปภำพ ข้อมูล
เกี่ยวกับฉัน บนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) หรือไม่  

 จำกผลส ำรวจ ดังแสดงในภำพ 18 พบว่ำ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่ำนมำ 
มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ตอบว่ำเคยแก้ไขกำรตั้งค่ำควำมเป็นส่วนตัวกับข้อมูล 

 ดังนั้นกำรรู้เท่ำทันเทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งที่จ ำเป็นในกำรใช้งำนสื่อ
ออนไลน์ เพรำะเทคโนโลยีมีกำรพัฒนำและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ 
ดังนั้นหำกผู้ใช้งำนไม่มีกำรเรียนรู้และท ำควำมเข้ำใจแล้ว อำจจะตกเป็น
เหยื่อได้โดยรู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ โดยเฉพำะกลุ่มเด็กและเยำวชน (Gen Z) ซึ่ง
เป็นกลุ่มที่มีควำมเสี่ยงสูงที่สุดเมื่อเทียบกับเจนเนอเรชั่นอ่ืน ๆ หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จึงควรจัดท ำหลักสูตร หรือจัดท ำสื่อกำรเรียนกำรสอน/
สื่อประชำสัมพันธ์โดยใช้ภำษำที่สื่อสำรเข้ำใจได้ง่ำยเหมำะสมกับแต่ละช่วง
วัย และกระจำยผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของแต่ละ 
เจนเนอเรชั่น เพื่ออบรมให้ควำมรู้หรือเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตได้
รู้เท่ำทันภัยออนไลน์ทั้งหลำยที่มำในหลำกหลำยรูปแบบ และสำมำรถใช้
อินเทอร์เน็ตได้อย่ำงปลอดภัย 
การตั งค่าความเป็นส่วนตัวบนสื่อสังคมออนไลน์  

ภำพ 18 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต จ ำแนกตำมพฤติกรรมกำรแก้ไข 
กำรตั้งค่ำควำมเปน็ส่วนตัวบนสือ่สังคมออนไลน์ 

 
ค ำถำมจำกแบบส ำรวจข้อ 22 ในรอบ 6 เดือนที่ผ่ำนมำ ท่ำนเคยแก้ไขกำรตั้งค่ำควำมเป็น
ส่วนตัว (Privacy) กับข้อมูลต่ำง ๆ เหล่ำนี้ เช่น อำยุ หมำยเลขโทรศัพท์ อีเมล รูปภำพ ข้อมูล
เกี่ยวกับฉัน บนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) หรือไม่  

 จำกผลส ำรวจ ดังแสดงในภำพ 18 พบว่ำ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่ำนมำ 
มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ตอบว่ำเคยแก้ไขกำรตั้งค่ำควำมเป็นส่วนตัวกับข้อมูล 
ส่วนบุคคล เช่น อำยุ หมำยเลขโทรศัพท์ อีเมล รูปภำพ ข้อมูลเกี่ยวกับฉัน 
บนสื่อสังคมออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 73.4 มีผู้ตอบว่ำไม่เคยแก้ไข (ร้อยละ 
24.4) และไม่ทรำบวิธีกำรแก้ไข (ร้อยละ 2.2) ตำมล ำดับ 

ภำพ 19 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต รำยเจนเนอเรชั่น  
จ ำแนกตำมพฤติกรรมกำรแก้ไขกำรตั้งค่ำควำมเปน็ส่วนตัว 

บนสื่อสงัคมออนไลน ์

 
ค ำถำมจำกแบบส ำรวจข้อ 22 ในรอบ 6 เดือนที่ผ่ำนมำ ท่ำนเคยแก้ไขกำรตั้งค่ำควำมเป็น
ส่วนตัว (Privacy) กับข้อมูลต่ำง ๆ เหล่ำนี้ เช่น อำยุ หมำยเลขโทรศัพท์ อีเมล รูปภำพ ข้อมูล
เกี่ยวกับฉัน บนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) หรือไม่ 

 จำกภำพ 19 เมื่อจ ำแนกพฤติกรรมกำรแก้ไขกำรตั้งค่ำควำม 
เป็นส่วนตัวบนสื่อสังคมออนไลน์ของแต่ละเจนเนอเรชั่น พบว่ำ Gen Z, 
Gen Y และ Gen X เป็นกลุ่มที่มีควำมตระหนักในกำรแก้ไขกำรตั้งค่ำควำม
เป็นส่วนตัวกับข้อมูลส่วนตัวมำกกว่ำกลุ่ม Baby Boomer โดย Gen Z เคย
แก้ไขกำรตั้งค่ำควำมเป็นส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 83.6 ในขณะที่ Gen Y และ 
Gen X เคยแก้ไขกำรตั้งค่ำดังกล่ำว คิดเป็นร้อยละ 77.2 และ  64.5 
ตำมล ำดับ  
 จำกผลกำรส ำรวจ พบว่ำ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเจนเนอเรชั่นที่น่ำเป็น
ห่วงเรื่องควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวมำกที่สุด คือกลุ่ม Baby Boomer 
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ภาพ 19 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต รายเจำนเนอเรชั่น จำ�แนกตาม 
พฤติกรรมการแก้ไขการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวบนสื่อสังคมออนไลน์

เคย

ไมเคย

ไมทราบ

เคย
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เคย
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Baby Boomer Gen X

Gen Y Gen Z

46.7%

49.1%
4.2%

77.2%

20.7%

2.1%

64.5%

32.6%

2.9%

83.6%

15.7%

0.7%

ส่วนบุคคล เช่น อำยุ หมำยเลขโทรศัพท์ อีเมล รูปภำพ ข้อมูลเกี่ยวกับฉัน 
บนสื่อสังคมออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 73.4 มีผู้ตอบว่ำไม่เคยแก้ไข (ร้อยละ 
24.4) และไม่ทรำบวิธีกำรแก้ไข (ร้อยละ 2.2) ตำมล ำดับ 

ภำพ 19 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต รำยเจนเนอเรชั่น  
จ ำแนกตำมพฤติกรรมกำรแก้ไขกำรตั้งค่ำควำมเปน็ส่วนตัว 

บนสื่อสงัคมออนไลน ์

 
ค ำถำมจำกแบบส ำรวจข้อ 22 ในรอบ 6 เดือนที่ผ่ำนมำ ท่ำนเคยแก้ไขกำรต้ังค่ำควำมเป็น
ส่วนตัว (Privacy) กับข้อมูลต่ำง ๆ เหล่ำนี้ เช่น อำยุ หมำยเลขโทรศัพท์ อีเมล รูปภำพ ข้อมูล
เกี่ยวกับฉัน บนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) หรือไม่ 

 จำกภำพ 19 เมื่อจ ำแนกพฤติกรรมกำรแก้ไขกำรตั้งค่ำควำม 
เป็นส่วนตัวบนสื่อสังคมออนไลน์ของแต่ละเจนเนอเรชั่น พบว่ำ Gen Z, 
Gen Y และ Gen X เป็นกลุ่มที่มีควำมตระหนักในกำรแก้ไขกำรตั้งค่ำควำม
เป็นส่วนตัวกับข้อมูลส่วนตัวมำกกว่ำกลุ่ม Baby Boomer โดย Gen Z เคย
แก้ไขกำรตั้งค่ำควำมเป็นส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 83.6 ในขณะที่ Gen Y และ 
Gen X เคยแก้ไขกำรตั้งค่ำดังกล่ำว คิดเป็นร้อยละ 77.2 และ  64.5 
ตำมล ำดับ  
 จำกผลกำรส ำรวจ พบว่ำ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเจนเนอเรชั่นที่น่ำเป็น
ห่วงเรื่องควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวมำกที่สุด คือกลุ่ม Baby Boomer 

ส่วนบุคคล เช่น อำยุ หมำยเลขโทรศัพท์ อีเมล รูปภำพ ข้อมูลเกี่ยวกับฉัน 
บนสื่อสังคมออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 73.4 มีผู้ตอบว่ำไม่เคยแก้ไข (ร้อยละ 
24.4) และไม่ทรำบวิธีกำรแก้ไข (ร้อยละ 2.2) ตำมล ำดับ 

ภำพ 19 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต รำยเจนเนอเรชั่น  
จ ำแนกตำมพฤติกรรมกำรแก้ไขกำรตั้งค่ำควำมเปน็ส่วนตัว 

บนสื่อสงัคมออนไลน ์

 
ค ำถำมจำกแบบส ำรวจข้อ 22 ในรอบ 6 เดือนที่ผ่ำนมำ ท่ำนเคยแก้ไขกำรตั้งค่ำควำมเป็น
ส่วนตัว (Privacy) กับข้อมูลต่ำง ๆ เหล่ำนี้ เช่น อำยุ หมำยเลขโทรศัพท์ อีเมล รูปภำพ ข้อมูล
เกี่ยวกับฉัน บนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) หรือไม่ 

 จำกภำพ 19 เมื่อจ ำแนกพฤติกรรมกำรแก้ไขกำรตั้งค่ำควำม 
เป็นส่วนตัวบนสื่อสังคมออนไลน์ของแต่ละเจนเนอเรชั่น พบว่ำ Gen Z, 
Gen Y และ Gen X เป็นกลุ่มที่มีควำมตระหนักในกำรแก้ไขกำรตั้งค่ำควำม
เป็นส่วนตัวกับข้อมูลส่วนตัวมำกกว่ำกลุ่ม Baby Boomer โดย Gen Z เคย
แก้ไขกำรตั้งค่ำควำมเป็นส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 83.6 ในขณะที่ Gen Y และ 
Gen X เคยแก้ไขกำรตั้งค่ำดังกล่ำว คิดเป็นร้อยละ 77.2 และ  64.5 
ตำมล ำดับ  
 จำกผลกำรส ำรวจ พบว่ำ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเจนเนอเรชั่นที่น่ำเป็น
ห่วงเรื่องควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวมำกที่สุด คือกลุ่ม Baby Boomer 
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ส่วนบุคคล เช่น อำยุ หมำยเลขโทรศัพท์ อีเมล รูปภำพ ข้อมูลเกี่ยวกับฉัน 
บนสื่อสังคมออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 73.4 มีผู้ตอบว่ำไม่เคยแก้ไข (ร้อยละ 
24.4) และไม่ทรำบวิธีกำรแก้ไข (ร้อยละ 2.2) ตำมล ำดับ 
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จ ำแนกตำมพฤติกรรมกำรแก้ไขกำรตั้งค่ำควำมเปน็ส่วนตัว 

บนสื่อสงัคมออนไลน ์

 
ค ำถำมจำกแบบส ำรวจข้อ 22 ในรอบ 6 เดือนที่ผ่ำนมำ ท่ำนเคยแก้ไขกำรตั้งค่ำควำมเป็น
ส่วนตัว (Privacy) กับข้อมูลต่ำง ๆ เหล่ำนี้ เช่น อำยุ หมำยเลขโทรศัพท์ อีเมล รูปภำพ ข้อมูล
เกี่ยวกับฉัน บนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) หรือไม่ 

 จำกภำพ 19 เมื่อจ ำแนกพฤติกรรมกำรแก้ไขกำรตั้งค่ำควำม 
เป็นส่วนตัวบนสื่อสังคมออนไลน์ของแต่ละเจนเนอเรชั่น พบว่ำ Gen Z, 
Gen Y และ Gen X เป็นกลุ่มที่มีควำมตระหนักในกำรแก้ไขกำรตั้งค่ำควำม
เป็นส่วนตัวกับข้อมูลส่วนตัวมำกกว่ำกลุ่ม Baby Boomer โดย Gen Z เคย
แก้ไขกำรตั้งค่ำควำมเป็นส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 83.6 ในขณะที่ Gen Y และ 
Gen X เคยแก้ไขกำรตั้งค่ำดังกล่ำว คิดเป็นร้อยละ 77.2 และ  64.5 
ตำมล ำดับ  
 จำกผลกำรส ำรวจ พบว่ำ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเจนเนอเรชั่นที่น่ำเป็น
ห่วงเรื่องควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวมำกที่สุด คือกลุ่ม Baby Boomer 

ส่วนบุคคล เช่น อำยุ หมำยเลขโทรศัพท์ อีเมล รูปภำพ ข้อมูลเกี่ยวกับฉัน 
บนสื่อสังคมออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 73.4 มีผู้ตอบว่ำไม่เคยแก้ไข (ร้อยละ 
24.4) และไม่ทรำบวิธีกำรแก้ไข (ร้อยละ 2.2) ตำมล ำดับ 

ภำพ 19 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต รำยเจนเนอเรชั่น  
จ ำแนกตำมพฤติกรรมกำรแก้ไขกำรตั้งค่ำควำมเปน็ส่วนตัว 

บนสื่อสงัคมออนไลน ์

 
ค ำถำมจำกแบบส ำรวจข้อ 22 ในรอบ 6 เดือนที่ผ่ำนมำ ท่ำนเคยแก้ไขกำรตั้งค่ำควำมเป็น
ส่วนตัว (Privacy) กับข้อมูลต่ำง ๆ เหล่ำนี้ เช่น อำยุ หมำยเลขโทรศัพท์ อีเมล รูปภำพ ข้อมูล
เกี่ยวกับฉัน บนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) หรือไม่ 

 จำกภำพ 19 เมื่อจ ำแนกพฤติกรรมกำรแก้ไขกำรตั้งค่ำควำม 
เป็นส่วนตัวบนสื่อสังคมออนไลน์ของแต่ละเจนเนอเรชั่น พบว่ำ Gen Z, 
Gen Y และ Gen X เป็นกลุ่มที่มีควำมตระหนักในกำรแก้ไขกำรตั้งค่ำควำม
เป็นส่วนตัวกับข้อมูลส่วนตัวมำกกว่ำกลุ่ม Baby Boomer โดย Gen Z เคย
แก้ไขกำรตั้งค่ำควำมเป็นส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 83.6 ในขณะที่ Gen Y และ 
Gen X เคยแก้ไขกำรตั้งค่ำดังกล่ำว คิดเป็นร้อยละ 77.2 และ  64.5 
ตำมล ำดับ  
 จำกผลกำรส ำรวจ พบว่ำ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเจนเนอเรชั่นที่น่ำเป็น
ห่วงเรื่องควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวมำกที่สุด คือกลุ่ม Baby Boomer 
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ภาพ 20 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต จำ�แนกตามสาเหตุที่ไม่เคยตั้งค่า 
ความเป็นส่วนตัวบนสื่อสังคมออนไลน์

ไมทราบวาสามารถเปลี่ยนการตั้งคาได

ไมทราบวิธีการเปลี่ยนการตั้งคาความเปนสวนตัว

มั่นใจวามีการตั้งคาความเปนสวนตัวที่เหมาะสมอยูแลว

ไมกังวลที่ีมีขอมูลสวนตัวทางสังคมออนไลน

ไมมีเวลาคนหาวิธีการตั้งคาดังกลาว

46.1%

31.0%

22.2%

19.6%

13.7%

คนทั่วไปได้เห็น ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลอำยุ หมำยเลขโทรศัพท์ อีเมล รูปภำพ 
ข้อมูลเกี่ยวกับฉัน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลที่มักจะถูกมิจฉำชีพน ำไปใช้ใน
กำรหำประโยชน์ได้ทั้งสิ้น 
พฤติกรรมการอ่านนโยบายการใช้ข้อมูลบนเว็บไซต/์แอปพลเิคชัน 

 ในกำรเข้ำไปใช้บริกำรเว็บไซต์/แอปพลิเคชันบำงอัน อำจจะมีกำร
ร้องขอให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อนำมสกุล อำยุ วัน
เดือนปีเกิด อีเมล หรือหมำยเลขโทรศัพท์ เสียก่อนจึงจะสำมำรถเข้ำไปใช้
บริกำรต่ำง ๆ ในเว็บไซต์/แอปพลิเคชันดังกล่ำวได้ ซึ่งก่อนที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
จะกรอกข้อมูลส่วนตัว จะมีรำยละเอียดของนโยบำยกำรใช้ข้อมูลของ
เว็บไซต์/แอปพลิเคชันนั้น ๆ ให้อ่ำนก่อนจะกรอกข้อมูลส่วนตัว กำรส ำรวจ
ในหัวข้อนี้จะแสดงให้เห็นว่ำผู้ใช้อินเทอร์เน็ตให้ควำมส ำคัญกับกำรอ่ำน
นโยบำยนี้กันมำกน้อยแค่ไหน และเพรำะเหตุใดจึงไม่อ่ำนนโยบำยนี้ 

ภำพ 21 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต จ ำแนกตำมพฤติกรรมกำรอ่ำน
นโยบำยกำรใช้ข้อมูลบนเว็บไซต/์แอปพลิเคชัน 

 
ค ำถำมจำกแบบส ำรวจข้อ 17 ในรอบ 6 เดือนที่ผ่ำนมำ ท่ำนเคยอ่ำนข้อตกลงเรื่องสิทธิและ
ควำมรับผิดชอบ หรือนโยบำยกำรใช้ข้อมูลของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนั้น ๆ ก่อนกำรใช้งำน
หรือไม่ 

เนื่องจำกร้อยละ 49.1 ของกลุ่มนี้ ตอบว่ำไม่เคยแก้ไขกำรตั้งค่ำควำมเป็น
ส่วนตัว จึงเป็นข้อน่ำกังวลส ำหรับเจนเนอเรชั่นนี้ที่อำจจะถูกน ำข้อมูล
ส่วนตัว ไม่ว่ำจะเป็นวันเดือนปีเกิด หมำยเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ รูปภำพ ไปใช้
ในทำงที่ผิดหรืออำจก่อให้เกิดอันตรำยกับเจ้ำของข้อมูลได้ 

ภำพ 20 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต จ ำแนกตำมสำเหตุที่ไม่เคยตั้งค่ำ 
ควำมเป็นสว่นตัวบนสื่อสังคมออนไลน์ 

 
ค ำถำมจำกแบบส ำรวจข้อ 23 สำเหตุใดที่ท ำให้ท่ำนไม่เคยตั้งค่ำควำมเป็นส่วนตัวบนสื่อสังคม
ออนไลน์ (Social Media) (เลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

 จำกผลกำรส ำรวจ ดังแสดงในภำพ 20 พบว่ำ สำเหตุที่ผู้ ใช้
อินเทอร์เน็ตโดยส่วนใหญ่ไม่เคยตั้งค่ำควำมเป็นส่วนตัวบนสื่อสังคมออนไลน์ 
เนื่องจำกมีควำมมั่นใจว่ำเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่ใช้บริกำรอยู่ มีกำรตั้ง
ค่ำควำมเป็นส่วนตัวที่เหมำะสมดีอยู่แล้ว โดยมีผู้ตอบข้อนี้คิดเป็นร้อยละ 
46.1 รองลงมำคือ ไม่มีควำมกังวลกับกำรที่มีข้อมูลส่วนตัวทำงเครือข่ำย
สังคมออนไลน์ (ร้อยละ 31.0) ไม่ทรำบวิธีกำรเปลี่ยนกำรตั้งค่ำควำมเป็น
ส่วนตัว (ร้อยละ 22.2) ไม่ทรำบว่ำสำมำรถเปลี่ยนกำรตั้งค่ำได้ (ร้อยละ 
19.6) และไม่มีเวลำค้นหำวิธีกำรตั้งค่ำดังกล่ำว (ร้อยละ 13.7) ตำมล ำดับ 
 ทั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่น่ำเป็นห่วงมำกที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 31.0
ไม่มีควำมกังวลหรือขำดควำมตระหนักในกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้ 
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พฤติกรรมกำรอ่ำนนโยบำยกำรใช้ข้อมูลบนเว็ปไซต์/แอปพลิเคชัน

คนทั่วไปได้เห็น ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลอำยุ หมำยเลขโทรศัพท์ อีเมล รูปภำพ 
ข้อมูลเกี่ยวกับฉัน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลที่มักจะถูกมิจฉำชีพน ำไปใช้ใน
กำรหำประโยชน์ได้ทั้งสิ้น 
พฤติกรรมการอ่านนโยบายการใช้ข้อมูลบนเว็บไซต/์แอปพลเิคชัน 

 ในกำรเข้ำไปใช้บริกำรเว็บไซต์/แอปพลิเคชันบำงอัน อำจจะมีกำร
ร้องขอให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อนำมสกุล อำยุ วัน
เดือนปีเกิด อีเมล หรือหมำยเลขโทรศัพท์ เสียก่อนจึงจะสำมำรถเข้ำไปใช้
บริกำรต่ำง ๆ ในเว็บไซต์/แอปพลิเคชันดังกล่ำวได้ ซึ่งก่อนที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
จะกรอกข้อมูลส่วนตัว จะมีรำยละเอียดของนโยบำยกำรใช้ข้อมูลของ
เว็บไซต์/แอปพลิเคชันนั้น ๆ ให้อ่ำนก่อนจะกรอกข้อมูลส่วนตัว กำรส ำรวจ
ในหัวข้อนี้จะแสดงให้เห็นว่ำผู้ใช้อินเทอร์เน็ตให้ควำมส ำคัญกับกำรอ่ำน
นโยบำยนี้กันมำกน้อยแค่ไหน และเพรำะเหตุใดจึงไม่อ่ำนนโยบำยนี้ 

ภำพ 21 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต จ ำแนกตำมพฤติกรรมกำรอ่ำน
นโยบำยกำรใช้ข้อมูลบนเว็บไซต/์แอปพลิเคชัน 

 
ค ำถำมจำกแบบส ำรวจข้อ 17 ในรอบ 6 เดือนที่ผ่ำนมำ ท่ำนเคยอ่ำนข้อตกลงเรื่องสิทธิและ
ควำมรับผิดชอบ หรือนโยบำยกำรใช้ข้อมูลของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนั้น ๆ ก่อนกำรใช้งำน
หรือไม่ 

เนื่องจำกร้อยละ 49.1 ของกลุ่มนี้ ตอบว่ำไม่เคยแก้ไขกำรตั้งค่ำควำมเป็น
ส่วนตัว จึงเป็นข้อน่ำกังวลส ำหรับเจนเนอเรชั่นนี้ที่อำจจะถูกน ำข้อมูล
ส่วนตัว ไม่ว่ำจะเป็นวันเดือนปีเกิด หมำยเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ รูปภำพ ไปใช้
ในทำงที่ผิดหรืออำจก่อให้เกิดอันตรำยกับเจ้ำของข้อมูลได้ 

ภำพ 20 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต จ ำแนกตำมสำเหตุที่ไม่เคยตั้งค่ำ 
ควำมเป็นสว่นตัวบนสื่อสังคมออนไลน์ 

 
ค ำถำมจำกแบบส ำรวจข้อ 23 สำเหตุใดที่ท ำให้ท่ำนไม่เคยตั้งค่ำควำมเป็นส่วนตัวบนสื่อสังคม
ออนไลน์ (Social Media) (เลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

 จำกผลกำรส ำรวจ ดังแสดงในภำพ 20 พบว่ำ สำเหตุที่ผู้ ใช้
อินเทอร์เน็ตโดยส่วนใหญ่ไม่เคยตั้งค่ำควำมเป็นส่วนตัวบนสื่อสังคมออนไลน์ 
เนื่องจำกมีควำมมั่นใจว่ำเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่ใช้บริกำรอยู่ มีกำรตั้ง
ค่ำควำมเป็นส่วนตัวที่เหมำะสมดีอยู่แล้ว โดยมีผู้ตอบข้อนี้คิดเป็นร้อยละ 
46.1 รองลงมำคือ ไม่มีควำมกังวลกับกำรที่มีข้อมูลส่วนตัวทำงเครือข่ำย
สังคมออนไลน์ (ร้อยละ 31.0) ไม่ทรำบวิธีกำรเปลี่ยนกำรตั้งค่ำควำมเป็น
ส่วนตัว (ร้อยละ 22.2) ไม่ทรำบว่ำสำมำรถเปลี่ยนกำรตั้งค่ำได้ (ร้อยละ 
19.6) และไม่มีเวลำค้นหำวิธีกำรตั้งค่ำดังกล่ำว (ร้อยละ 13.7) ตำมล ำดับ 
 ทั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่น่ำเป็นห่วงมำกที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 31.0
ไม่มีควำมกังวลหรือขำดควำมตระหนักในกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้ 
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Thailand Internet User Profile 201794

ภาพ 21 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต จำ�แนกตามพฤติกรรมการอ่าน 
นโยบายการใช้ข้อมูลบนเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน

เคย

ไมเคย

ไมทราบ

เคยอานอยางละเอียด

เคยอานอยางละเอียด
เฉพาะหัวขอสำคัญ

เคยอานบางสวน

63.3%

32.2%

4.5%

12.3%

36.0%

51.7%

 จำกผลกำรส ำรวจดังแสดงในภำพ 21 พบว่ำ ในรอบ 6 เดือนที่ 
ผ่ำนมำ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเคยอ่ำนข้อตกลงเรื่องสิทธิและควำมรับผิดชอบ 
หรือนโยบำยกำรใช้ข้อมูลของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนั้น ๆ ก่อนกำรใช้
งำน คิดเป็นร้อยละ 63.3 มีผู้ที่ตอบว่ำไม่เคยอ่ำน (ร้อยละ 32.2) และ 
ไม่ทรำบ (ร้อยละ 4.5)  
 เมื่อมำเจำะดูเฉพำะกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ตอบว่ำเคยอ่ำนนโยบำย
กำรใช้ข้อมูลของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนั้น ๆ ก่อนกำรใช้งำน เพื่อดูว่ำ 
มีพฤติกรรมกำรอ่ำนนโยบำยดังกล่ำวเป็นอย่ำงไร พบว่ำ มีผู้ตอบว่ำเคยอ่ำน
นโยบำยกำรใช้ข้อมูลดังกล่ำวเพียงบำงส่วนสูงถึงร้อยละ 87.7 โดยแบ่ง
ออกเป็นผู้ตอบที่เคยอ่ำนอย่ำงละเอียดเฉพำะหัวข้อส ำคัญ ร้อยละ 36.0 
และผู้ตอบที่เคยอ่ำนแค่บำงส่วนสูงถึงร้อยละ 51.7 ส่วนผู้ตอบที่เคยอ่ำน
นโยบำยดังกล่ำวอย่ำงละเอียดมีเพียงร้อยละ 12.3 เท่ำนั้น  

ภำพ 22 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต จ ำแนกตำมสำเหตุที่ไม่อ่ำน 
นโยบำยกำรใช้ข้อมูล 

 
ค ำถำมจำกแบบส ำรวจข้อ 19 ในรอบ 6 เดือนที่ผ่ำนมำ สำเหตุใดที่ท่ำนไม่อ่ ำน หรืออ่ำน
ข้อตกลงเรื่องสิทธิและควำมรับผิดชอบ หรือนโยบำยกำรใช้ข้อมูลของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
นั้น ๆ เฉพำะบำงส่วน (เลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

 จำกผลกำรส ำรวจดังแสดงในภำพ 21 พบว่ำ ในรอบ 6 เดือนที่ 
ผ่ำนมำ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเคยอ่ำนข้อตกลงเรื่องสิทธิและควำมรับผิดชอบ 
หรือนโยบำยกำรใช้ข้อมูลของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนั้น ๆ ก่อนกำรใช้
งำน คิดเป็นร้อยละ 63.3 มีผู้ที่ตอบว่ำไม่เคยอ่ำน (ร้อยละ 32.2) และ 
ไม่ทรำบ (ร้อยละ 4.5)  
 เมื่อมำเจำะดูเฉพำะกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ตอบว่ำเคยอ่ำนนโยบำย
กำรใช้ข้อมูลของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนั้น ๆ ก่อนกำรใช้งำน เพื่อดูว่ำ 
มีพฤติกรรมกำรอ่ำนนโยบำยดังกล่ำวเป็นอย่ำงไร พบว่ำ มีผู้ตอบว่ำเคยอ่ำน
นโยบำยกำรใช้ข้อมูลดังกล่ำวเพียงบำงส่วนสูงถึงร้อยละ 87.7 โดยแบ่ง
ออกเป็นผู้ตอบที่เคยอ่ำนอย่ำงละเอียดเฉพำะหัวข้อส ำคัญ ร้อยละ 36.0 
และผู้ตอบที่เคยอ่ำนแค่บำงส่วนสูงถึงร้อยละ 51.7 ส่วนผู้ตอบที่เคยอ่ำน
นโยบำยดังกล่ำวอย่ำงละเอียดมีเพียงร้อยละ 12.3 เท่ำนั้น  

ภำพ 22 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต จ ำแนกตำมสำเหตุที่ไม่อ่ำน 
นโยบำยกำรใช้ข้อมูล 

 
ค ำถำมจำกแบบส ำรวจข้อ 19 ในรอบ 6 เดือนที่ผ่ำนมำ สำเหตุใดที่ท่ำนไม่อ่ ำน หรืออ่ำน
ข้อตกลงเรื่องสิทธิและควำมรับผิดชอบ หรือนโยบำยกำรใช้ข้อมูลของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
นั้น ๆ เฉพำะบำงส่วน (เลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

 จำกผลกำรส ำรวจดังแสดงในภำพ 21 พบว่ำ ในรอบ 6 เดือนที่ 
ผ่ำนมำ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเคยอ่ำนข้อตกลงเรื่องสิทธิและควำมรับผิดชอบ 
หรือนโยบำยกำรใช้ข้อมูลของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนั้น ๆ ก่อนกำรใช้
งำน คิดเป็นร้อยละ 63.3 มีผู้ที่ตอบว่ำไม่เคยอ่ำน (ร้อยละ 32.2) และ 
ไม่ทรำบ (ร้อยละ 4.5)  
 เมื่อมำเจำะดูเฉพำะกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ตอบว่ำเคยอ่ำนนโยบำย
กำรใช้ข้อมูลของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนั้น ๆ ก่อนกำรใช้งำน เพื่อดูว่ำ 
มีพฤติกรรมกำรอ่ำนนโยบำยดังกล่ำวเป็นอย่ำงไร พบว่ำ มีผู้ตอบว่ำเคยอ่ำน
นโยบำยกำรใช้ข้อมูลดังกล่ำวเพียงบำงส่วนสูงถึงร้อยละ 87.7 โดยแบ่ง
ออกเป็นผู้ตอบที่เคยอ่ำนอย่ำงละเอียดเฉพำะหัวข้อส ำคัญ ร้อยละ 36.0 
และผู้ตอบที่เคยอ่ำนแค่บำงส่วนสูงถึงร้อยละ 51.7 ส่วนผู้ตอบที่เคยอ่ำน
นโยบำยดังกล่ำวอย่ำงละเอียดมีเพียงร้อยละ 12.3 เท่ำนั้น  

ภำพ 22 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต จ ำแนกตำมสำเหตุที่ไม่อ่ำน 
นโยบำยกำรใช้ข้อมูล 

 
ค ำถำมจำกแบบส ำรวจข้อ 19 ในรอบ 6 เดือนที่ผ่ำนมำ สำเหตุใดที่ท่ำนไม่อ่ ำน หรืออ่ำน
ข้อตกลงเรื่องสิทธิและควำมรับผิดชอบ หรือนโยบำยกำรใช้ข้อมูลของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
นั้น ๆ เฉพำะบำงส่วน (เลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

คนทั่วไปได้เห็น ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลอำยุ หมำยเลขโทรศัพท์ อีเมล รูปภำพ 
ข้อมูลเกี่ยวกับฉัน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลที่มักจะถูกมิจฉำชีพน ำไปใช้ใน
กำรหำประโยชน์ได้ทั้งสิ้น 
พฤติกรรมการอ่านนโยบายการใช้ข้อมูลบนเว็บไซต/์แอปพลเิคชัน 

 ในกำรเข้ำไปใช้บริกำรเว็บไซต์/แอปพลิเคชันบำงอัน อำจจะมีกำร
ร้องขอให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อนำมสกุล อำยุ วัน
เดือนปีเกิด อีเมล หรือหมำยเลขโทรศัพท์ เสียก่อนจึงจะสำมำรถเข้ำไปใช้
บริกำรต่ำง ๆ ในเว็บไซต์/แอปพลิเคชันดังกล่ำวได้ ซึ่งก่อนที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
จะกรอกข้อมูลส่วนตัว จะมีรำยละเอียดของนโยบำยกำรใช้ข้อมูลของ
เว็บไซต์/แอปพลิเคชันนั้น ๆ ให้อ่ำนก่อนจะกรอกข้อมูลส่วนตัว กำรส ำรวจ
ในหัวข้อนี้จะแสดงให้เห็นว่ำผู้ใช้อินเทอร์เน็ตให้ควำมส ำคัญกับกำรอ่ำน
นโยบำยนี้กันมำกน้อยแค่ไหน และเพรำะเหตุใดจึงไม่อ่ำนนโยบำยนี้ 

ภำพ 21 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต จ ำแนกตำมพฤติกรรมกำรอ่ำน
นโยบำยกำรใช้ข้อมูลบนเว็บไซต/์แอปพลิเคชัน 

 
ค ำถำมจำกแบบส ำรวจข้อ 17 ในรอบ 6 เดือนที่ผ่ำนมำ ท่ำนเคยอ่ำนข้อตกลงเรื่องสิทธิและ
ควำมรับผิดชอบ หรือนโยบำยกำรใช้ข้อมูลของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนั้น ๆ ก่อนกำรใช้งำน
หรือไม่ 
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ภาพ 22 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต จำ�แนกตามสาเหตุที่ไม่อ่าน 
นโยบายการใช้ข้อมูล

นโยบายยาวเกินไป อานนาน

ใชภาษากฎหมาย ทำใหเขาใจยาก

เชื่อมั่นวากฎหมายจะปกปองทานในทุกกรณี

คิดวาเว็บไซตคงจะไมไดปฏิบัติตาม

ใชภาษาตางประเทศ

การที่มีนโยบายความเปนสวนตัวก็เพียงพอแลว

ไมทราบวาจะอานนโยบายไดจากที่ไหน

การอานนโยบายดังกลาวไมสำคัญ

67.0%

42.9%

27.7%

21.6%

19.4%

18.8%

10.5%

8.0%

 จำกผลกำรส ำรวจดังแสดงในภำพ 21 พบว่ำ ในรอบ 6 เดือนที่ 
ผ่ำนมำ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเคยอ่ำนข้อตกลงเรื่องสิทธิและควำมรับผิดชอบ 
หรือนโยบำยกำรใช้ข้อมูลของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนั้น ๆ ก่อนกำรใช้
งำน คิดเป็นร้อยละ 63.3 มีผู้ที่ตอบว่ำไม่เคยอ่ำน (ร้อยละ 32.2) และ 
ไม่ทรำบ (ร้อยละ 4.5)  
 เมื่อมำเจำะดูเฉพำะกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ตอบว่ำเคยอ่ำนนโยบำย
กำรใช้ข้อมูลของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนั้น ๆ ก่อนกำรใช้งำน เพื่อดูว่ำ 
มีพฤติกรรมกำรอ่ำนนโยบำยดังกล่ำวเป็นอย่ำงไร พบว่ำ มีผู้ตอบว่ำเคยอ่ำน
นโยบำยกำรใช้ข้อมูลดังกล่ำวเพียงบำงส่วนสูงถึงร้อยละ 87.7 โดยแบ่ง
ออกเป็นผู้ตอบที่เคยอ่ำนอย่ำงละเอียดเฉพำะหัวข้อส ำคัญ ร้อยละ 36.0 
และผู้ตอบที่เคยอ่ำนแค่บำงส่วนสูงถึงร้อยละ 51.7 ส่วนผู้ตอบที่เคยอ่ำน
นโยบำยดังกล่ำวอย่ำงละเอียดมีเพียงร้อยละ 12.3 เท่ำนั้น  

ภำพ 22 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต จ ำแนกตำมสำเหตุที่ไม่อ่ำน 
นโยบำยกำรใช้ข้อมูล 

 
ค ำถำมจำกแบบส ำรวจข้อ 19 ในรอบ 6 เดือนที่ผ่ำนมำ สำเหตุใดที่ท่ำนไม่อ่ ำน หรืออ่ำน
ข้อตกลงเรื่องสิทธิและควำมรับผิดชอบ หรือนโยบำยกำรใช้ข้อมูลของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
นั้น ๆ เฉพำะบำงส่วน (เลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

 จำกผลกำรส ำรวจดังแสดงในภำพ 21 พบว่ำ ในรอบ 6 เดือนที่ 
ผ่ำนมำ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเคยอ่ำนข้อตกลงเรื่องสิทธิและควำมรับผิดชอบ 
หรือนโยบำยกำรใช้ข้อมูลของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนั้น ๆ ก่อนกำรใช้
งำน คิดเป็นร้อยละ 63.3 มีผู้ที่ตอบว่ำไม่เคยอ่ำน (ร้อยละ 32.2) และ 
ไม่ทรำบ (ร้อยละ 4.5)  
 เมื่อมำเจำะดูเฉพำะกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ตอบว่ำเคยอ่ำนนโยบำย
กำรใช้ข้อมูลของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนั้น ๆ ก่อนกำรใช้งำน เพื่อดูว่ำ 
มีพฤติกรรมกำรอ่ำนนโยบำยดังกล่ำวเป็นอย่ำงไร พบว่ำ มีผู้ตอบว่ำเคยอ่ำน
นโยบำยกำรใช้ข้อมูลดังกล่ำวเพียงบำงส่วนสูงถึงร้อยละ 87.7 โดยแบ่ง
ออกเป็นผู้ตอบที่เคยอ่ำนอย่ำงละเอียดเฉพำะหัวข้อส ำคัญ ร้อยละ 36.0 
และผู้ตอบที่เคยอ่ำนแค่บำงส่วนสูงถึงร้อยละ 51.7 ส่วนผู้ตอบที่เคยอ่ำน
นโยบำยดังกล่ำวอย่ำงละเอียดมีเพียงร้อยละ 12.3 เท่ำนั้น  

ภำพ 22 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต จ ำแนกตำมสำเหตุที่ไม่อ่ำน 
นโยบำยกำรใช้ข้อมูล 

 
ค ำถำมจำกแบบส ำรวจข้อ 19 ในรอบ 6 เดือนที่ผ่ำนมำ สำเหตุใดที่ท่ำนไม่อ่ ำน หรืออ่ำน
ข้อตกลงเรื่องสิทธิและควำมรับผิดชอบ หรือนโยบำยกำรใช้ข้อมูลของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
นั้น ๆ เฉพำะบำงส่วน (เลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

 จำกผลกำรส ำรวจดังแสดงในภำพ 21 พบว่ำ ในรอบ 6 เดือนที่ 
ผ่ำนมำ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเคยอ่ำนข้อตกลงเรื่องสิทธิและควำมรับผิดชอบ 
หรือนโยบำยกำรใช้ข้อมูลของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนั้น ๆ ก่อนกำรใช้
งำน คิดเป็นร้อยละ 63.3 มีผู้ที่ตอบว่ำไม่เคยอ่ำน (ร้อยละ 32.2) และ 
ไม่ทรำบ (ร้อยละ 4.5)  
 เมื่อมำเจำะดูเฉพำะกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ตอบว่ำเคยอ่ำนนโยบำย
กำรใช้ข้อมูลของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนั้น ๆ ก่อนกำรใช้งำน เพื่อดูว่ำ 
มีพฤติกรรมกำรอ่ำนนโยบำยดังกล่ำวเป็นอย่ำงไร พบว่ำ มีผู้ตอบว่ำเคยอ่ำน
นโยบำยกำรใช้ข้อมูลดังกล่ำวเพียงบำงส่วนสูงถึงร้อยละ 87.7 โดยแบ่ง
ออกเป็นผู้ตอบที่เคยอ่ำนอย่ำงละเอียดเฉพำะหัวข้อส ำคัญ ร้อยละ 36.0 
และผู้ตอบที่เคยอ่ำนแค่บำงส่วนสูงถึงร้อยละ 51.7 ส่วนผู้ตอบที่เคยอ่ำน
นโยบำยดังกล่ำวอย่ำงละเอียดมีเพียงร้อยละ 12.3 เท่ำนั้น  

ภำพ 22 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต จ ำแนกตำมสำเหตุที่ไม่อ่ำน 
นโยบำยกำรใช้ข้อมูล 

 
ค ำถำมจำกแบบส ำรวจข้อ 19 ในรอบ 6 เดือนที่ผ่ำนมำ สำเหตุใดที่ท่ำนไม่อ่ ำน หรืออ่ำน
ข้อตกลงเรื่องสิทธิและควำมรับผิดชอบ หรือนโยบำยกำรใช้ข้อมูลของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
นั้น ๆ เฉพำะบำงส่วน (เลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

คนทั่วไปได้เห็น ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลอำยุ หมำยเลขโทรศัพท์ อีเมล รูปภำพ 
ข้อมูลเกี่ยวกับฉัน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลที่มักจะถูกมิจฉำชีพน ำไปใช้ใน
กำรหำประโยชน์ได้ทั้งสิ้น 
พฤติกรรมการอ่านนโยบายการใช้ข้อมูลบนเว็บไซต/์แอปพลเิคชัน 

 ในกำรเข้ำไปใช้บริกำรเว็บไซต์/แอปพลิเคชันบำงอัน อำจจะมีกำร
ร้องขอให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อนำมสกุล อำยุ วัน
เดือนปีเกิด อีเมล หรือหมำยเลขโทรศัพท์ เสียก่อนจึงจะสำมำรถเข้ำไปใช้
บริกำรต่ำง ๆ ในเว็บไซต์/แอปพลิเคชันดังกล่ำวได้ ซึ่งก่อนที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
จะกรอกข้อมูลส่วนตัว จะมีรำยละเอียดของนโยบำยกำรใช้ข้อมูลของ
เว็บไซต์/แอปพลิเคชันนั้น ๆ ให้อ่ำนก่อนจะกรอกข้อมูลส่วนตัว กำรส ำรวจ
ในหัวข้อนี้จะแสดงให้เห็นว่ำผู้ใช้อินเทอร์เน็ตให้ควำมส ำคัญกับกำรอ่ำน
นโยบำยนี้กันมำกน้อยแค่ไหน และเพรำะเหตุใดจึงไม่อ่ำนนโยบำยนี้ 

ภำพ 21 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต จ ำแนกตำมพฤติกรรมกำรอ่ำน
นโยบำยกำรใช้ข้อมูลบนเว็บไซต/์แอปพลิเคชัน 

 
ค ำถำมจำกแบบส ำรวจข้อ 17 ในรอบ 6 เดือนที่ผ่ำนมำ ท่ำนเคยอ่ำนข้อตกลงเรื่องสิทธิและ
ควำมรับผิดชอบ หรือนโยบำยกำรใช้ข้อมูลของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนั้น ๆ ก่อนกำรใช้งำน
หรือไม่ 



รายงานผลการสำ�รวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2560 
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พฤติกรรมที่สุ่มเส่ียงต่อกำรถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

 จำกภำพ 22 ในรอบ 6 เดือนที่ผ่ำนมำ สำเหตุหลัก ๆ ที่ผู้ ใช้
อินเทอร์เน็ตไม่อ่ำน หรืออ่ำนนโยบำยกำรใช้ข้อมูลของเว็บไซต์หรือแอป-
พลิเคชันนั้น ๆ เพียงบำงส่วน เกิดจำกกำรที่นโยบำยดังกล่ำวมีกำรเขียน
ข้อควำมที่ยำวเกินไป ต้องใช้เวลำอ่ำนนำนมำก โดยมีผู้เลือกตอบข้อนี้มำก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 67.0 รองลงมำคือ กำรเขียนนโยบำยดังกล่ำวใช้ภำษำ
กฎหมำยท ำให้เข้ำใจยำก (ร้อยละ 42.9) ผู้ใช้งำนเชื่อมั่นว่ำกฎหมำยจะ
ปกป้องผู้ใช้งำนในทุกกรณี (ร้อยละ 27.7) ผู้ใช้งำนคิดว่ำแม้จะอ่ำนนโยบำย
ไป หำกเกิดปัญหำใด ๆ เว็บไซต์คงจะไม่ได้ปฏิบัติตำมข้อควำมหรือนโยบำย
ดังกล่ำว (ร้อยละ 21.6) นโยบำยดังกล่ำวถูกเขียนเป็นภำษำต่ำงประเทศ 
(ร้อยละ 19.4) ผู้ใช้งำนคิดว่ำกำรที่เว็บไซต์มีนโยบำยควำมเป็นส่วนตัว 
ก็เพียงพอแล้ว (ร้อยละ 18.8) ผู้ใช้งำนไม่ทรำบว่ำจะอ่ำนข้อตกลงหรือ
นโยบำยดังกล่ำวได้จำกที่ไหน (ร้อยละ 10.5) และผู้ใช้งำนไม่เห็นควำมส ำคญั
ของกำรอ่ำนข้อควำมหรือนโยบำยดังกล่ำว (ร้อยละ 8.0) ตำมล ำดับ  
พฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 
 ดังที่ได้กล่ำวในตอนต้นว่ำปัจจุบันนี้มีจ ำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่ม
มำกข้ึนทุกปี ด้วยเทคโนโลยีกำรสื่อสำรที่มีกำรพัฒนำไปอย่ำงรวดเร็ว ผนวก
กับอุปกรณ์กำรสื่อสำรก็มีควำมทันสมัยและมีรำคำที่ผู้ใช้งำนทุกระดับ
สำมำรถจับจองเป็นเจ้ำของได้ ในหัวข้อนี้จะน ำเสนอผลกำรส ำรวจพฤติกรรม
ก ำ ร ใ ช้ อิ น เ ทอ ร์ เ น็ ตที่ มี ค ว ำ มสุ่ ม เ สี่ ย ง ต่ อ ก ำ รถู ก ล ะ เ มิ ด ข้ อมู ล 
ส่วนบุคคล โดยจะน ำเสนอในภำพรวม และแจกแจงรำยเจนเนอเรชั่นเพื่อให้
ทุกท่ำนได้ทรำบและตระหนักถึงกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตอย่ำงรู้เท่ำทัน และมี
ควำมระมัดระวัง เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของผู้ไม่หวังดี 
  

 จำกภำพ 22 ในรอบ 6 เดือนที่ผ่ำนมำ สำเหตุหลัก ๆ ที่ผู้ ใช้
อินเทอร์เน็ตไม่อ่ำน หรืออ่ำนนโยบำยกำรใช้ข้อมูลของเว็บไซต์หรือแอป-
พลิเคชันนั้น ๆ เพียงบำงส่วน เกิดจำกกำรที่นโยบำยดังกล่ำวมีกำรเขียน
ข้อควำมที่ยำวเกินไป ต้องใช้เวลำอ่ำนนำนมำก โดยมีผู้เลือกตอบข้อนี้มำก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 67.0 รองลงมำคือ กำรเขียนนโยบำยดังกล่ำวใช้ภำษำ
กฎหมำยท ำให้เข้ำใจยำก (ร้อยละ 42.9) ผู้ใช้งำนเชื่อมั่นว่ำกฎหมำยจะ
ปกป้องผู้ใช้งำนในทุกกรณี (ร้อยละ 27.7) ผู้ใช้งำนคิดว่ำแม้จะอ่ำนนโยบำย
ไป หำกเกิดปัญหำใด ๆ เว็บไซต์คงจะไม่ได้ปฏิบัติตำมข้อควำมหรือนโยบำย
ดังกล่ำว (ร้อยละ 21.6) นโยบำยดังกล่ำวถูกเขียนเป็นภำษำต่ำงประเทศ 
(ร้อยละ 19.4) ผู้ใช้งำนคิดว่ำกำรที่เว็บไซต์มีนโยบำยควำมเป็นส่วนตัว 
ก็เพียงพอแล้ว (ร้อยละ 18.8) ผู้ใช้งำนไม่ทรำบว่ำจะอ่ำนข้อตกลงหรือ
นโยบำยดังกล่ำวได้จำกที่ไหน (ร้อยละ 10.5) และผู้ใช้งำนไม่เห็นควำมส ำคญั
ของกำรอ่ำนข้อควำมหรือนโยบำยดังกล่ำว (ร้อยละ 8.0) ตำมล ำดับ  
พฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 
 ดังที่ได้กล่ำวในตอนต้นว่ำปัจจุบันนี้มีจ ำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่ม
มำกข้ึนทุกปี ด้วยเทคโนโลยีกำรสื่อสำรที่มีกำรพัฒนำไปอย่ำงรวดเร็ว ผนวก
กับอุปกรณ์กำรสื่อสำรก็มีควำมทันสมัยและมีรำคำที่ผู้ใช้งำนทุกระดับ
สำมำรถจับจองเป็นเจ้ำของได้ ในหัวข้อนี้จะน ำเสนอผลกำรส ำรวจพฤติกรรม
ก ำ ร ใ ช้ อิ น เ ทอ ร์ เ น็ ตที่ มี ค ว ำ มสุ่ ม เ สี่ ย ง ต่ อ ก ำ รถู ก ล ะ เ มิ ด ข้ อมู ล 
ส่วนบุคคล โดยจะน ำเสนอในภำพรวม และแจกแจงรำยเจนเนอเรชั่นเพื่อให้
ทุกท่ำนได้ทรำบและตระหนักถึงกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตอย่ำงรู้เท่ำทัน และมี
ควำมระมัดระวัง เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของผู้ไม่หวังดี 
  

ภำพ 23 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต จ ำแนกตำมพฤติกรรมที่สุม่เสี่ยงต่อ
กำรถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 

 

ค ำถำมจำกแบบส ำรวจข้อ 16 ในรอบ 6 เดือนที่ผ่ำนมำ ท่ำนเคยท ำสิ่งต่ำง ๆ เหล่ำนี้ไหม 
(กรุณำตอบทุกข้อย่อย) 
 จำกผลกำรส ำรวจ ดังแสดงในภำพ 23 พบว่ำ ในรอบ 6 เดือน 
ที่ผ่ำนมำ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีหลำกหลำยพฤติกรรมที่ค่อนข้ำงเสี่ยงต่อกำร 
ถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หำกจัดแบ่งกำรน ำเสนอผลออกเป็น 3 กลุ่มตำม
ระดับควำมเสี่ยงจำกพฤติกรรมกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ต ได้แก่ 
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ภาพ 23 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต จำ�แนกตามพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยง 
ต่อการถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

ไมเปลี่ยนรหัสผานในคอมพิวเตอร
หรือโทรศัพทมือถือ ทุกๆ 3 เดือน

ระบุวัน-เดือน-ป เกิดลงบนสื่อออนไลนแบบ public

เขาเว็บไซตธนาคารเพื่อทำธุรกรรม
แตไมไดสังเกตวามี https://

เคยเปดอีเมลที่ไมรูจัก / คลิกลิงกที่ไมรูจัก

อัปโหลดรูปหรือวิดีโอลงสื่อออนไลน
แบบ Public ทันทีหลังถาย

ไมลบรหัสผาน/ประวัติการใชงานหลังใช
บนอุปกรณคนอื่น/Wifiสาธารณะ

บอกรหัสผานเขาอุปกรณของทาน
ใหกับเพื่อนสนิทหรือคนรูใจ

45.3%

  45.0%

  44.5%

   43.4%

   35.7%

  35.6%

  32.7%

แชร Location ของคุณแบบ Realtime 
ลงบนสื่อออนไลนแบบ public

ใชอุปกรณคนอื่นทำธุรกรรมทางการเงิน

กดจดจำรหัสผานเมื่อเขางานบัญชี
ผานอุปกรณของคนอื่น

ไม logout หลังใชบนอุปกรณคนอื่น 
หรือ Wifi สาธารณะ

ทำธุรกรรมกับธนาคารผานลิงก
ที่ไมไดมาจากทางธนาคาร

ไมตั้งคาใหล็อกหนาจออัตโนมัติ
หลังจากเลิกใชงานแลว

อัปโหลดรูป Boarding Pass ลงสื่อออนไลน
แบบ Public กอนเดินทาง

30.9%

 27.4%

  25.2%

   19.1%

   14.5%

  14.2%

  12.2%

 จำกภำพ 22 ในรอบ 6 เดือนที่ผ่ำนมำ สำเหตุหลัก ๆ ที่ผู้ ใช้
อินเทอร์เน็ตไม่อ่ำน หรืออ่ำนนโยบำยกำรใช้ข้อมูลของเว็บไซต์หรือแอป-
พลิเคชันนั้น ๆ เพียงบำงส่วน เกิดจำกกำรที่นโยบำยดังกล่ำวมีกำรเขียน
ข้อควำมที่ยำวเกินไป ต้องใช้เวลำอ่ำนนำนมำก โดยมีผู้เลือกตอบข้อนี้มำก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 67.0 รองลงมำคือ กำรเขียนนโยบำยดังกล่ำวใช้ภำษำ
กฎหมำยท ำให้เข้ำใจยำก (ร้อยละ 42.9) ผู้ใช้งำนเชื่อมั่นว่ำกฎหมำยจะ
ปกป้องผู้ใช้งำนในทุกกรณี (ร้อยละ 27.7) ผู้ใช้งำนคิดว่ำแม้จะอ่ำนนโยบำย
ไป หำกเกิดปัญหำใด ๆ เว็บไซต์คงจะไม่ได้ปฏิบัติตำมข้อควำมหรือนโยบำย
ดังกล่ำว (ร้อยละ 21.6) นโยบำยดังกล่ำวถูกเขียนเป็นภำษำต่ำงประเทศ 
(ร้อยละ 19.4) ผู้ใช้งำนคิดว่ำกำรที่เว็บไซต์มีนโยบำยควำมเป็นส่วนตัว 
ก็เพียงพอแล้ว (ร้อยละ 18.8) ผู้ใช้งำนไม่ทรำบว่ำจะอ่ำนข้อตกลงหรือ
นโยบำยดังกล่ำวได้จำกที่ไหน (ร้อยละ 10.5) และผู้ใช้งำนไม่เห็นควำมส ำคญั
ของกำรอ่ำนข้อควำมหรือนโยบำยดังกล่ำว (ร้อยละ 8.0) ตำมล ำดับ  
พฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 
 ดังที่ได้กล่ำวในตอนต้นว่ำปัจจุบันนี้มีจ ำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่ม
มำกข้ึนทุกปี ด้วยเทคโนโลยีกำรสื่อสำรที่มีกำรพัฒนำไปอย่ำงรวดเร็ว ผนวก
กับอุปกรณ์กำรสื่อสำรก็มีควำมทันสมัยและมีรำคำที่ผู้ใช้งำนทุกระดับ
สำมำรถจับจองเป็นเจ้ำของได้ ในหัวข้อนี้จะน ำเสนอผลกำรส ำรวจพฤติกรรม
ก ำ ร ใ ช้ อิ น เ ทอ ร์ เ น็ ตที่ มี ค ว ำ มสุ่ ม เ สี่ ย ง ต่ อ ก ำ รถู ก ล ะ เ มิ ด ข้ อมู ล 
ส่วนบุคคล โดยจะน ำเสนอในภำพรวม และแจกแจงรำยเจนเนอเรชั่นเพื่อให้
ทุกท่ำนได้ทรำบและตระหนักถึงกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตอย่ำงรู้เท่ำทัน และมี
ควำมระมัดระวัง เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของผู้ไม่หวังดี 
  

 จำกภำพ 22 ในรอบ 6 เดือนที่ผ่ำนมำ สำเหตุหลัก ๆ ที่ผู้ ใช้
อินเทอร์เน็ตไม่อ่ำน หรืออ่ำนนโยบำยกำรใช้ข้อมูลของเว็บไซต์หรือแอป-
พลิเคชันนั้น ๆ เพียงบำงส่วน เกิดจำกกำรที่นโยบำยดังกล่ำวมีกำรเขียน
ข้อควำมที่ยำวเกินไป ต้องใช้เวลำอ่ำนนำนมำก โดยมีผู้เลือกตอบข้อนี้มำก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 67.0 รองลงมำคือ กำรเขียนนโยบำยดังกล่ำวใช้ภำษำ
กฎหมำยท ำให้เข้ำใจยำก (ร้อยละ 42.9) ผู้ใช้งำนเชื่อมั่นว่ำกฎหมำยจะ
ปกป้องผู้ใช้งำนในทุกกรณี (ร้อยละ 27.7) ผู้ใช้งำนคิดว่ำแม้จะอ่ำนนโยบำย
ไป หำกเกิดปัญหำใด ๆ เว็บไซต์คงจะไม่ได้ปฏิบัติตำมข้อควำมหรือนโยบำย
ดังกล่ำว (ร้อยละ 21.6) นโยบำยดังกล่ำวถูกเขียนเป็นภำษำต่ำงประเทศ 
(ร้อยละ 19.4) ผู้ใช้งำนคิดว่ำกำรที่เว็บไซต์มีนโยบำยควำมเป็นส่วนตัว 
ก็เพียงพอแล้ว (ร้อยละ 18.8) ผู้ใช้งำนไม่ทรำบว่ำจะอ่ำนข้อตกลงหรือ
นโยบำยดังกล่ำวได้จำกที่ไหน (ร้อยละ 10.5) และผู้ใช้งำนไม่เห็นควำมส ำคญั
ของกำรอ่ำนข้อควำมหรือนโยบำยดังกล่ำว (ร้อยละ 8.0) ตำมล ำดับ  
พฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 
 ดังที่ได้กล่ำวในตอนต้นว่ำปัจจุบันนี้มีจ ำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่ม
มำกข้ึนทุกปี ด้วยเทคโนโลยีกำรสื่อสำรที่มีกำรพัฒนำไปอย่ำงรวดเร็ว ผนวก
กับอุปกรณ์กำรสื่อสำรก็มีควำมทันสมัยและมีรำคำที่ผู้ใช้งำนทุกระดับ
สำมำรถจับจองเป็นเจ้ำของได้ ในหัวข้อนี้จะน ำเสนอผลกำรส ำรวจพฤติกรรม
ก ำ ร ใ ช้ อิ น เ ทอ ร์ เ น็ ตที่ มี ค ว ำ มสุ่ ม เ สี่ ย ง ต่ อ ก ำ รถู ก ล ะ เ มิ ด ข้ อมู ล 
ส่วนบุคคล โดยจะน ำเสนอในภำพรวม และแจกแจงรำยเจนเนอเรชั่นเพื่อให้
ทุกท่ำนได้ทรำบและตระหนักถึงกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตอย่ำงรู้เท่ำทัน และมี
ควำมระมัดระวัง เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของผู้ไม่หวังดี 
  

ภำพ 23 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต จ ำแนกตำมพฤติกรรมที่สุม่เสี่ยงต่อ
กำรถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 

 

ค ำถำมจำกแบบส ำรวจข้อ 16 ในรอบ 6 เดือนท่ีผ่ำนมำ ท่ำนเคยท ำสิ่งต่ำง ๆ เหล่ำนี้ไหม 
(กรุณำตอบทุกข้อย่อย) 
 จำกผลกำรส ำรวจ ดังแสดงในภำพ 23 พบว่ำ ในรอบ 6 เดือน 
ที่ผ่ำนมำ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีหลำกหลำยพฤติกรรมที่ค่อนข้ำงเสี่ยงต่อกำร 
ถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หำกจัดแบ่งกำรน ำเสนอผลออกเป็น 3 กลุ่มตำม
ระดับควำมเสี่ยงจำกพฤติกรรมกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ต ได้แก่ 
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  1. กลุ่มพฤติกรรมที่มีระดับควำมเสี่ยงสูง โดยกลุ่มนี้จะมีผู้ใช้งำน
เลือกตอบมำกกว่ำร้อยละ 40 ขึ้นไป ซึ่งเมื่อเรียงจำกพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงที่มี 
ผู้ เลือกมำกที่สุดไปน้อยที่สุด พบว่ำ  พฤติกรรมที่ผู้ ใช้งำนไม่ค่อยให้
ควำมส ำคัญ แต่กลับกลำยเป็นช่องโหว่ที่ท ำให้มีผู้ไม่หวังดีเข้ำถึงข้อมูล
ส่วนตัวของท่ำนได้ง่ำยที่สุด อันดับที่  1 คือ กำรไม่เปลี่ยนรหัสผ่ำน 
(Password) ในคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุก ๆ 3 เดือน โดยมี 
ผู้เลือกตอบข้อนี้สูงถึงร้อยละ 45.3 รองลงมำคือ กำรระบุวันเดือนปีเกิด 
ที่แท้จริงผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook โดยตั้งค่ำเป็นสำธำรณะ 
(ร้อยละ 45.0) กำรเข้ำเว็บไซต์ธนำคำรเพื่อท ำธุรกรรม แต่ไม่ได้สังเกตว่ำมี 
https:// (ร้อยละ 44.5) และกำรเปิดอีเมลของคนที่ไม่รู้จักหรือคลิกลิงก์ที่ 
ไม่รู้จัก (ร้อยละ 43.4) ตำมล ำดับ 
 2. กลุ่มพฤติกรรมที่มีระดับควำมเสี่ยงปำนกลำง โดยกลุ่มนี้จะมี
ผู้ใช้งำนเลือกตอบอยู่ระหว่ำงร้อยละ 20 - 40 โดยพฤติกรรมที่มีควำมเสี่ยง
มำกที่สุดของกลุ่มนี้ ได้แก่ เมื่อผู้ใช้งำนถ่ำยรูปหรือวิดีโอเสร็จแล้ว มักจะ
อัปโหลดรูปถ่ำยหรือวิดีโอนั้นทันที ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook 
โดยตั้งค่ำเป็นสำธำรณะ มีผู้เลือกตอบข้อนี้สูงถึงร้อยละ 35.7 รองลงมำ คือ  
เมื่อใช้งำนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้อ่ืน รวมทั้งกำร
เปิดใช้งำน WiFi สำธำรณะ ซึ่งเมื่อใช้งำนเสร็จแล้ว มักจะไม่ลบรหัสผ่ำน/
ประวัติกำรใช้งำน (ร้อยละ 35.6) กำรบอกรหัสผ่ำนในกำรเข้ำใช้งำนอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์/โทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่ำนแก่เพื่อนสนิท/คนรู้ใจของท่ำน 
(ร้อยละ 32.7) กำรแชร์ต ำแหน่งที่ใช้งำนอยู่แบบ Real time ผ่ำนสื่อสังคม
ออนไลน์ เช่น Facebook โดยต้ังค่ำเป็นสำธำรณะ (ร้อยละ 30.9) กำรใช้
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคนอ่ืนท ำธุรกรรมทำงกำร
เงิน (ร้อยละ 27.4) เมื่อใช้งำนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/โทรศัพท์เคลื่อนที่ของ
ผู้ อ่ืนแล้ว ตั้งค่ำให้อุปกรณ์ดังกล่ำวจดจ ำรหัสผ่ำนของตนเอง เพื่อจะได้ 
ไม่ต้องพิมพ์ใหม่ทุกคร้ังที่เข้ำไปใช้งำน (ร้อยละ 25.2) ตำมล ำดับ 

  1. กลุ่มพฤติกรรมที่มีระดับควำมเสี่ยงสูง โดยกลุ่มนี้จะมีผู้ใช้งำน
เลือกตอบมำกกว่ำร้อยละ 40 ขึ้นไป ซึ่งเมื่อเรียงจำกพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงที่มี 
ผู้ เลือกมำกที่สุดไปน้อยที่สุด พบว่ำ  พฤติกรรมที่ผู้ ใช้งำนไม่ค่อยให้
ควำมส ำคัญ แต่กลับกลำยเป็นช่องโหว่ที่ท ำให้มีผู้ไม่หวังดีเข้ำถึงข้อมูล
ส่วนตัวของท่ำนได้ง่ำยที่สุด อันดับที่  1 คือ กำรไม่เปลี่ยนรหัสผ่ำน 
(Password) ในคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุก ๆ 3 เดือน โดยมี 
ผู้เลือกตอบข้อนี้สูงถึงร้อยละ 45.3 รองลงมำคือ กำรระบุวันเดือนปีเกิด 
ที่แท้จริงผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook โดยตั้งค่ำเป็นสำธำรณะ 
(ร้อยละ 45.0) กำรเข้ำเว็บไซต์ธนำคำรเพื่อท ำธุรกรรม แต่ไม่ได้สังเกตว่ำมี 
https:// (ร้อยละ 44.5) และกำรเปิดอีเมลของคนที่ไม่รู้จักหรือคลิกลิงก์ที่ 
ไม่รู้จัก (ร้อยละ 43.4) ตำมล ำดับ 
 2. กลุ่มพฤติกรรมที่มีระดับควำมเสี่ยงปำนกลำง โดยกลุ่มนี้จะมี
ผู้ใช้งำนเลือกตอบอยู่ระหว่ำงร้อยละ 20 - 40 โดยพฤติกรรมที่มีควำมเสี่ยง
มำกที่สุดของกลุ่มนี้ ได้แก่ เมื่อผู้ใช้งำนถ่ำยรูปหรือวิดีโอเสร็จแล้ว มักจะ
อัปโหลดรูปถ่ำยหรือวิดีโอนั้นทันที ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook 
โดยตั้งค่ำเป็นสำธำรณะ มีผู้เลือกตอบข้อนี้สูงถึงร้อยละ 35.7 รองลงมำ คือ  
เมื่อใช้งำนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้อ่ืน รวมทั้งกำร
เปิดใช้งำน WiFi สำธำรณะ ซึ่งเมื่อใช้งำนเสร็จแล้ว มักจะไม่ลบรหัสผ่ำน/
ประวัติกำรใช้งำน (ร้อยละ 35.6) กำรบอกรหัสผ่ำนในกำรเข้ำใช้งำนอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์/โทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่ำนแก่เพื่อนสนิท/คนรู้ใจของท่ำน 
(ร้อยละ 32.7) กำรแชร์ต ำแหน่งที่ใช้งำนอยู่แบบ Real time ผ่ำนสื่อสังคม
ออนไลน์ เช่น Facebook โดยตั้งค่ำเป็นสำธำรณะ (ร้อยละ 30.9) กำรใช้
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคนอ่ืนท ำธุรกรรมทำงกำร
เงิน (ร้อยละ 27.4) เมื่อใช้งำนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/โทรศัพท์เคลื่อนที่ของ
ผู้ อ่ืนแล้ว ตั้งค่ำให้อุปกรณ์ดังกล่ำวจดจ ำรหัสผ่ำนของตนเอง เพื่อจะได้ 
ไม่ต้องพิมพ์ใหม่ทุกคร้ังที่เข้ำไปใช้งำน (ร้อยละ 25.2) ตำมล ำดับ 

ภำพ 23 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต จ ำแนกตำมพฤติกรรมที่สุม่เสี่ยงต่อ
กำรถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 

 

ค ำถำมจำกแบบส ำรวจข้อ 16 ในรอบ 6 เดือนท่ีผ่ำนมำ ท่ำนเคยท ำสิ่งต่ำง ๆ เหล่ำนี้ไหม 
(กรุณำตอบทุกข้อย่อย) 
 จำกผลกำรส ำรวจ ดังแสดงในภำพ 23 พบว่ำ ในรอบ 6 เดือน 
ที่ผ่ำนมำ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีหลำกหลำยพฤติกรรมที่ค่อนข้ำงเสี่ยงต่อกำร 
ถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หำกจัดแบ่งกำรน ำเสนอผลออกเป็น 3 กลุ่มตำม
ระดับควำมเสี่ยงจำกพฤติกรรมกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ต ได้แก่ 
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  1. กลุ่มพฤติกรรมที่มีระดับควำมเสี่ยงสูง โดยกลุ่มนี้จะมีผู้ใช้งำน
เลือกตอบมำกกว่ำร้อยละ 40 ขึ้นไป ซึ่งเมื่อเรียงจำกพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงที่มี 
ผู้ เลือกมำกที่สุดไปน้อยที่สุด พบว่ำ  พฤติกรรมที่ผู้ ใช้งำนไม่ค่อยให้
ควำมส ำคัญ แต่กลับกลำยเป็นช่องโหว่ที่ท ำให้มีผู้ไม่หวังดีเข้ำถึงข้อมูล
ส่วนตัวของท่ำนได้ง่ำยที่สุด อันดับที่  1 คือ กำรไม่เปลี่ยนรหัสผ่ำน 
(Password) ในคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุก ๆ 3 เดือน โดยมี 
ผู้เลือกตอบข้อนี้สูงถึงร้อยละ 45.3 รองลงมำคือ กำรระบุวันเดือนปีเกิด 
ที่แท้จริงผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook โดยตั้งค่ำเป็นสำธำรณะ 
(ร้อยละ 45.0) กำรเข้ำเว็บไซต์ธนำคำรเพื่อท ำธุรกรรม แต่ไม่ได้สังเกตว่ำมี 
https:// (ร้อยละ 44.5) และกำรเปิดอีเมลของคนที่ไม่รู้จักหรือคลิกลิงก์ที่ 
ไม่รู้จัก (ร้อยละ 43.4) ตำมล ำดับ 
 2. กลุ่มพฤติกรรมที่มีระดับควำมเสี่ยงปำนกลำง โดยกลุ่มนี้จะมี
ผู้ใช้งำนเลือกตอบอยู่ระหว่ำงร้อยละ 20 - 40 โดยพฤติกรรมที่มีควำมเสี่ยง
มำกที่สุดของกลุ่มนี้ ได้แก่ เมื่อผู้ใช้งำนถ่ำยรูปหรือวิดีโอเสร็จแล้ว มักจะ
อัปโหลดรูปถ่ำยหรือวิดีโอนั้นทันที ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook 
โดยตั้งค่ำเป็นสำธำรณะ มีผู้เลือกตอบข้อนี้สูงถึงร้อยละ 35.7 รองลงมำ คือ  
เมื่อใช้งำนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้อ่ืน รวมทั้งกำร
เปิดใช้งำน WiFi สำธำรณะ ซึ่งเมื่อใช้งำนเสร็จแล้ว มักจะไม่ลบรหัสผ่ำน/
ประวัติกำรใช้งำน (ร้อยละ 35.6) กำรบอกรหัสผ่ำนในกำรเข้ำใช้งำนอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์/โทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่ำนแก่เพื่อนสนิท/คนรู้ใจของท่ำน 
(ร้อยละ 32.7) กำรแชร์ต ำแหน่งที่ใช้งำนอยู่แบบ Real time ผ่ำนสื่อสังคม
ออนไลน์ เช่น Facebook โดยต้ังค่ำเป็นสำธำรณะ (ร้อยละ 30.9) กำรใช้
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคนอ่ืนท ำธุรกรรมทำงกำร
เงิน (ร้อยละ 27.4) เมื่อใช้งำนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/โทรศัพท์เคลื่อนที่ของ
ผู้ อ่ืนแล้ว ตั้งค่ำให้อุปกรณ์ดังกล่ำวจดจ ำรหัสผ่ำนของตนเอง เพื่อจะได้ 
ไม่ต้องพิมพ์ใหม่ทุกคร้ังที่เข้ำไปใช้งำน (ร้อยละ 25.2) ตำมล ำดับ 

  1. กลุ่มพฤติกรรมที่มีระดับควำมเสี่ยงสูง โดยกลุ่มนี้จะมีผู้ใช้งำน
เลือกตอบมำกกว่ำร้อยละ 40 ขึ้นไป ซึ่งเมื่อเรียงจำกพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงที่มี 
ผู้ เลือกมำกที่สุดไปน้อยที่สุด พบว่ำ  พฤติกรรมที่ผู้ ใช้งำนไม่ค่อยให้
ควำมส ำคัญ แต่กลับกลำยเป็นช่องโหว่ที่ท ำให้มีผู้ไม่หวังดีเข้ำถึงข้อมูล
ส่วนตัวของท่ำนได้ง่ำยที่สุด อันดับที่  1 คือ กำรไม่เปลี่ยนรหัสผ่ำน 
(Password) ในคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุก ๆ 3 เดือน โดยมี 
ผู้เลือกตอบข้อนี้สูงถึงร้อยละ 45.3 รองลงมำคือ กำรระบุวันเดือนปีเกิด 
ที่แท้จริงผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook โดยตั้งค่ำเป็นสำธำรณะ 
(ร้อยละ 45.0) กำรเข้ำเว็บไซต์ธนำคำรเพื่อท ำธุรกรรม แต่ไม่ได้สังเกตว่ำมี 
https:// (ร้อยละ 44.5) และกำรเปิดอีเมลของคนที่ไม่รู้จักหรือคลิกลิงก์ที่ 
ไม่รู้จัก (ร้อยละ 43.4) ตำมล ำดับ 
 2. กลุ่มพฤติกรรมที่มีระดับควำมเสี่ยงปำนกลำง โดยกลุ่มนี้จะมี
ผู้ใช้งำนเลือกตอบอยู่ระหว่ำงร้อยละ 20 - 40 โดยพฤติกรรมที่มีควำมเสี่ยง
มำกที่สุดของกลุ่มนี้ ได้แก่ เมื่อผู้ใช้งำนถ่ำยรูปหรือวิดีโอเสร็จแล้ว มักจะ
อัปโหลดรูปถ่ำยหรือวิดีโอนั้นทันที ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook 
โดยตั้งค่ำเป็นสำธำรณะ มีผู้เลือกตอบข้อนี้สูงถึงร้อยละ 35.7 รองลงมำ คือ  
เมื่อใช้งำนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้อ่ืน รวมทั้งกำร
เปิดใช้งำน WiFi สำธำรณะ ซึ่งเมื่อใช้งำนเสร็จแล้ว มักจะไม่ลบรหัสผ่ำน/
ประวัติกำรใช้งำน (ร้อยละ 35.6) กำรบอกรหัสผ่ำนในกำรเข้ำใช้งำนอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์/โทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่ำนแก่เพื่อนสนิท/คนรู้ใจของท่ำน 
(ร้อยละ 32.7) กำรแชร์ต ำแหน่งที่ใช้งำนอยู่แบบ Real time ผ่ำนสื่อสังคม
ออนไลน์ เช่น Facebook โดยต้ังค่ำเป็นสำธำรณะ (ร้อยละ 30.9) กำรใช้
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคนอ่ืนท ำธุรกรรมทำงกำร
เงิน (ร้อยละ 27.4) เมื่อใช้งำนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/โทรศัพท์เคลื่อนที่ของ
ผู้ อ่ืนแล้ว ตั้งค่ำให้อุปกรณ์ดังกล่ำวจดจ ำรหัสผ่ำนของตนเอง เพื่อจะได้ 
ไม่ต้องพิมพ์ใหม่ทุกคร้ังที่เข้ำไปใช้งำน (ร้อยละ 25.2) ตำมล ำดับ 

ภำพ 23 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต จ ำแนกตำมพฤติกรรมที่สุม่เสี่ยงต่อ
กำรถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 

 

ค ำถำมจำกแบบส ำรวจข้อ 16 ในรอบ 6 เดือนท่ีผ่ำนมำ ท่ำนเคยท ำสิ่งต่ำง ๆ เหล่ำนี้ไหม 
(กรุณำตอบทุกข้อย่อย) 
 จำกผลกำรส ำรวจ ดังแสดงในภำพ 23 พบว่ำ ในรอบ 6 เดือน 
ที่ผ่ำนมำ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีหลำกหลำยพฤติกรรมที่ค่อนข้ำงเสี่ยงต่อกำร 
ถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หำกจัดแบ่งกำรน ำเสนอผลออกเป็น 3 กลุ่มตำม
ระดับควำมเสี่ยงจำกพฤติกรรมกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ต ได้แก่ 
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 3. กลุ่มพฤติกรรมที่มีระดับควำมเสี่ยงน้อย โดยกลุ่มนี้จะมีผู้ใช้งำน
เลือกตอบน้อยกว่ำร้อยละ 20 โดยพฤติกรรมที่มีควำมสุ่มเสี่ยงมำกที่สุดของ
กลุ่มนี้ ได้แก่ เมื่อสิ้นสุดกำรใช้งำนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/โทรศัพท์เคลื่อนที่
ของผู้ อ่ืน หรือ WiFi สำธำรณะแล้ว ไม่กด Log out ออกจำกกำรใช้งำน 
(ร้อยละ 19.1) ในกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงิน มักจะคลิกลิงก์ของธนำคำร 
ที่ได้มำจำกแหล่งต่ำง ๆ ที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของธนำคำรโดยตรง (ร้อยละ 14.5)  
ไม่ตั้งค่ำล็อกหน้ำจออุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อให้
หน้ำจอล็อกอัตโนมัติหลังจำกเลิกใช้งำนแล้ว (ร้อยละ 14.2) และอัปโหลด
ภำพตั๋วเคร่ืองบินก่อนกำรเดินทำงผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook 
โดยตั้งค่ำเป็นสำธำรณะ (ร้อยละ 12.2) ตำมล ำดับ 

ภำพ 24 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต รำยเจนเนอเรชั่น จ ำแนกตำม
พฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อกำรถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 
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ค ำถำมจำกแบบส ำรวจข้อ 16 ในรอบ 6 เดือนท่ีผ่ำนมำ ท่ำนเคยท ำสิ่งต่ำง ๆ เหล่ำนี้ไหม 
(กรุณำตอบทุกข้อย่อย) 

 จำกผลกำรส ำรวจ ดังแสดงในภำพ 24 เมื่อพิจำรณำแยกดูรำยเจน
เนอเรชั่น จะเห็นได้ว่ำ Gen Z เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงต่อกำรถูก
ละเมิดข้อมูลส่วนตัวสูงที่สุดเมื่อเทียบกับ Gen อ่ืน ๆ ในเรื่องเหล่ำนี้ ได้แก่ 
กำรระบุวันเดือนปีเกิดที่แท้จริงผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook โดย
ตั้งค่ำเป็นสำธำรณะ (ร้อยละ 58.0) กำรไม่เปลี่ยนรหัสผ่ำน (Password) ใน
คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุก ๆ 3 เดือน (ร้อยละ 53.7) กำรเปิด
อีเมลของคนที่ไม่รู้จักหรือคลิกลิงก์ที่ไม่รู้จัก (ร้อยละ 51.5) เมื่อใช้งำน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์/โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ อ่ืนแล้ว ตั้งค่ำให้อุปกรณ์
ดังกล่ำวจดจ ำรหัสผ่ำนของตนเอง เพื่อจะได้ไม่ต้องพิมพ์ใหม่ทุกครั้งที่เข้ำไป
ใช้งำน (ร้อยละ 28.4) และในกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงิน มักจะคลิกลิงก์ของ
ธนำคำรที่ได้มำจำกแหล่งต่ำง ๆ ที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของธนำคำรโดยตรง (ร้อยละ
16.4) ตำมล ำดับ 
 Gen Y เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงต่อกำรถูกละเมิดข้อมูล
ส่วนตัวสูงที่สุดเมื่อเทียบกับ Gen อ่ืน ๆ ในเรื่องเหล่ำนี้ ได้แก่ เมื่อผู้ใช้งำน

ภาพ 24 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต รายเจำนเนอเรชั่น จำ�แนกตาม 
พฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

แชร Location ของคุณแบบ Realtime 
ลงบนสื่อออนไลนแบบ public

ใชอุปกรณคนอื่นทำธุรกรรมทางการเงิน

กดจดจำรหัสผานเมื่อเขางานบัญชี
ผานอุปกรณของคนอื่น

ไม logout หลังใชบนอุปกรณคนอื่น 
หรือ Wifi สาธารณะ

ทำธุรกรรมกับธนาคารผานลิงก
ที่ไมไดมาจากทางธนาคาร

ไมตั้งคาใหล็อกหนาจออัตโนมัติ
หลังจากเลิกใชงานแลว

อัปโหลดรูป Boarding Pass ลงสื่อออนไลน
แบบ Public กอนเดินทาง

ไมเปลี่ยนรหัสผานในคอมพิวเตอร
หรือโทรศัพทมือถือ ทุกๆ 3 เดือน

ระบุวัน-เดือน-ป เกิดลงบนสื่อออนไลนแบบ public

เขาเว็บไซตธนาคารเพื่อทำธุรกรรม
แตไมไดสังเกตวามี https://

เคยเปดอีเมลที่ไมรูจัก / คลิกลิงกที่ไมรูจัก

อัปโหลดรูปหรือวิดีโอลงสื่อออนไลน
แบบ Public ทันทีหลังถาย

ไมลบรหัสผาน/ประวัติการใชงานหลังใช
บนอุปกรณคนอื่น/Wifiสาธารณะ

บอกรหัสผานเขาอุปกรณของทาน
ใหกับเพื่อนสนิทหรือคนรูใจ

Baby 
Boomer Gen X Gen Y Gen Z

51.0

37.6

55.9

37.2

27.5

47.0

25.7

26.1

16.4

17.2

26.1

8.2

29.7

9.7

42.0

35.7

41.7

35.4

35.0

38.3

26.4

30.4

22.6

20.2

18.6

11.8

17.9

10.3

42.3

45.8

42.3

44.5

37.9

33.9

35.8

33.8

33.1

27.5

18.2

15.9

11.1

13.6

53.7

56.0

48.5

51.5

34.3

32.8

35.1

26.9

23.9

28.4

19.4

16.4

11.9

11.9

 3. กลุ่มพฤติกรรมที่มีระดับควำมเสี่ยงน้อย โดยกลุ่มนี้จะมีผู้ใช้งำน
เลือกตอบน้อยกว่ำร้อยละ 20 โดยพฤติกรรมที่มีควำมสุ่มเสี่ยงมำกที่สุดของ
กลุ่มนี้ ได้แก่ เมื่อสิ้นสุดกำรใช้งำนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/โทรศัพท์เคลื่อนที่
ของผู้ อ่ืน หรือ WiFi สำธำรณะแล้ว ไม่กด Log out ออกจำกกำรใช้งำน 
(ร้อยละ 19.1) ในกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงิน มักจะคลิกลิงก์ของธนำคำร 
ที่ได้มำจำกแหล่งต่ำง ๆ ที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของธนำคำรโดยตรง (ร้อยละ 14.5)  
ไม่ตั้งค่ำล็อกหน้ำจออุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อให้
หน้ำจอล็อกอัตโนมัติหลังจำกเลิกใช้งำนแล้ว (ร้อยละ 14.2) และอัปโหลด
ภำพตั๋วเครื่องบินก่อนกำรเดินทำงผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook 
โดยตั้งค่ำเป็นสำธำรณะ (ร้อยละ 12.2) ตำมล ำดับ 

ภำพ 24 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต รำยเจนเนอเรชั่น จ ำแนกตำม
พฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อกำรถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 

 



รายงานผลการสำ�รวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2560 
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ค ำถำมจำกแบบส ำรวจข้อ 16 ในรอบ 6 เดือนท่ีผ่ำนมำ ท่ำนเคยท ำสิ่งต่ำง ๆ เหล่ำนี้ไหม 
(กรุณำตอบทุกข้อย่อย) 

 จำกผลกำรส ำรวจ ดังแสดงในภำพ 24 เมื่อพิจำรณำแยกดูรำยเจน
เนอเรชั่น จะเห็นได้ว่ำ Gen Z เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงต่อกำรถูก
ละเมิดข้อมูลส่วนตัวสูงที่สุดเมื่อเทียบกับ Gen อ่ืน ๆ ในเรื่องเหล่ำนี้ ได้แก่ 
กำรระบุวันเดือนปีเกิดที่แท้จริงผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook โดย
ตั้งค่ำเป็นสำธำรณะ (ร้อยละ 56.0) กำรไม่เปลี่ยนรหัสผ่ำน (Password) ใน
คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุก ๆ 3 เดือน (ร้อยละ 53.7) กำรเปิด
อีเมลของคนที่ไม่รู้จักหรือคลิกลิงก์ที่ไม่รู้จัก (ร้อยละ 51.5) เมื่อใช้งำน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์/โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ อ่ืนแล้ว ตั้งค่ำให้อุปกรณ์
ดังกล่ำวจดจ ำรหัสผ่ำนของตนเอง เพื่อจะได้ไม่ต้องพิมพ์ใหม่ทุกครั้งที่เข้ำไป
ใช้งำน (ร้อยละ 28.4) และในกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงิน มักจะคลิกลิงก์ของ
ธนำคำรที่ได้มำจำกแหล่งต่ำง ๆ ที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของธนำคำรโดยตรง (ร้อยละ
16.4) ตำมล ำดับ 
 Gen Y เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงต่อกำรถูกละเมิดข้อมูล
ส่วนตัวสูงที่สุดเมื่อเทียบกับ Gen อ่ืน ๆ ในเรื่องเหล่ำนี้ ได้แก่ เมื่อผู้ใช้งำน

ถ่ำยรูปหรือวิดีโอเสร็จแล้ว มักจะอัปโหลดรูปถ่ำยหรือวิดีโอนั้นทันที ผ่ำนสื่อ
สังคมออนไลน์ เช่น Facebook โดยตั้งค่ำเป็นสำธำรณะ (ร้อยละ 37.9) กำร
บอกรหัสผ่ำนในกำรเข้ำใช้งำนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/โทรศัพท์เคลื่อนที่ของ
ตนเองแก่เพื่อนสนิท/คนรู้ใจ (ร้อยละ 35.8) กำรแชร์ต ำแหน่งที่ใช้งำนอยู่
แบบ Real time ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook โดยตั้งค่ำเป็น
สำธำรณะ (ร้อยละ 33.8) กำรใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่
ของคนอ่ืนท ำธุรกรรมทำงกำรเงิน (ร้อยละ 33.1) และอัปโหลดภำพตั๋ว
เครื่องบินก่อนกำรเดินทำงผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook โดยตั้งค่ำ
เป็นสำธำรณะ (ร้อยละ 13.6) ตำมล ำดับ 
 Baby Boomer เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงต่อกำรถูกละเมิด
ข้อมูลส่วนตัวสูงที่สุดเมื่อเทียบกับ Gen อ่ืน ๆ ในเรื่องเหล่ำนี้ ได้แก่ กำรเข้ำ
เว็บไซต์ธนำคำรเพื่อท ำธุรกรรม แต่ไม่ได้สังเกตว่ำมี https:// (ร้อยละ 55.9) 
เมื่อใช้งำนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้อ่ืน รวมทั้งกำร
เปิดใช้งำน WiFi สำธำรณะ ซึ่งเมื่อใช้งำนเสร็จแล้ว มักจะไม่ลบรหัสผ่ำน/
ประวัติกำรใช้งำน (ร้อยละ 47.0) ไม่ตั้งค่ำล็อกหน้ำจออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อให้หน้ำจอล็อกอัตโนมัติหลังจำกเลิกใช้งำนแล้ว 
(ร้ อยละ  29.7)  และ เมื่ อสิ้ นสุ ดกำร ใช้ งำน อุปกรณ์คอมพิ ว เตอร์ /
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้อ่ืน หรือ WiFi สำธำรณะแล้ว ไม่กด Log out ออก
จำกกำรใช้งำน (ร้อยละ 26.1) ตำมล ำดับ 
หน่วยงานใดควรดูแลข้อมูลส่วนบุคคล 
 ด้วยพฤติกรรมที่มีควำมสุ่มเสี่ยงในกำรถูกละเมิดข้อมูลส่วนตัว 
ดังที่ได้กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น ในส่วนนี้ได้สอบถำมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตว่ำใน
ควำมเห็นของผู้ใช้งำนนั้น บุคคล/หน่วยงำนใดควรเป็นผู้รับผิดชอบในกำร
ดูแลข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งำนมำกที่สุด 

ถ่ำยรูปหรือวิดีโอเสร็จแล้ว มักจะอัปโหลดรูปถ่ำยหรือวิดีโอนั้นทันที ผ่ำนสื่อ
สังคมออนไลน์ เช่น Facebook โดยตั้งค่ำเป็นสำธำรณะ (ร้อยละ 37.9) กำร
บอกรหัสผ่ำนในกำรเข้ำใช้งำนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/โทรศัพท์เคลื่อนที่ของ
ตนเองแก่เพื่อนสนิท/คนรู้ใจ (ร้อยละ 35.8) กำรแชร์ต ำแหน่งที่ใช้งำนอยู่
แบบ Real time ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook โดยตั้งค่ำเป็น
สำธำรณะ (ร้อยละ 33.8) กำรใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่
ของคนอ่ืนท ำธุรกรรมทำงกำรเงิน (ร้อยละ 33.1) และอัปโหลดภำพตั๋ว
เครื่องบินก่อนกำรเดินทำงผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook โดยตั้งค่ำ
เป็นสำธำรณะ (ร้อยละ 13.6) ตำมล ำดับ 
 Baby Boomer เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงต่อกำรถูกละเมิด
ข้อมูลส่วนตัวสูงที่สุดเมื่อเทียบกับ Gen อ่ืน ๆ ในเรื่องเหล่ำนี้ ได้แก่ กำรเข้ำ
เว็บไซต์ธนำคำรเพื่อท ำธุรกรรม แต่ไม่ได้สังเกตว่ำมี https:// (ร้อยละ 55.9) 
เมื่อใช้งำนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้อ่ืน รวมทั้งกำร
เปิดใช้งำน WiFi สำธำรณะ ซึ่งเมื่อใช้งำนเสร็จแล้ว มักจะไม่ลบรหัสผ่ำน/
ประวัติกำรใช้งำน (ร้อยละ 47.0) ไม่ตั้งค่ำล็อกหน้ำจออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อให้หน้ำจอล็อกอัตโนมัติหลังจำกเลิกใช้งำนแล้ว 
(ร้ อยละ  29.7)  และ เมื่ อสิ้ นสุ ดกำร ใช้ งำน อุปกรณ์คอมพิ ว เตอร์ /
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้อ่ืน หรือ WiFi สำธำรณะแล้ว ไม่กด Log out ออก
จำกกำรใช้งำน (ร้อยละ 26.1) ตำมล ำดับ 
หน่วยงานใดควรดูแลข้อมูลส่วนบุคคล 
 ด้วยพฤติกรรมที่มีควำมสุ่มเสี่ยงในกำรถูกละเมิดข้อมูลส่วนตัว 
ดังที่ได้กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น ในส่วนนี้ได้สอบถำมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตว่ำใน
ควำมเห็นของผู้ใช้งำนนั้น บุคคล/หน่วยงำนใดควรเป็นผู้รับผิดชอบในกำร
ดูแลข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งำนมำกที่สุด ถ่ำยรูปหรือวิดีโอเสร็จแล้ว มักจะอัปโหลดรูปถ่ำยหรือวิดีโอนั้นทันที ผ่ำนสื่อ

สังคมออนไลน์ เช่น Facebook โดยตั้งค่ำเป็นสำธำรณะ (ร้อยละ 37.9) กำร
บอกรหัสผ่ำนในกำรเข้ำใช้งำนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/โทรศัพท์เคลื่อนที่ของ
ตนเองแก่เพื่อนสนิท/คนรู้ใจ (ร้อยละ 35.8) กำรแชร์ต ำแหน่งที่ใช้งำนอยู่
แบบ Real time ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook โดยตั้งค่ำเป็น
สำธำรณะ (ร้อยละ 33.8) กำรใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่
ของคนอ่ืนท ำธุรกรรมทำงกำรเงิน (ร้อยละ 33.1) และอัปโหลดภำพตั๋ว
เครื่องบินก่อนกำรเดินทำงผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook โดยตั้งค่ำ
เป็นสำธำรณะ (ร้อยละ 13.6) ตำมล ำดับ 
 Baby Boomer เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงต่อกำรถูกละเมิด
ข้อมูลส่วนตัวสูงที่สุดเมื่อเทียบกับ Gen อ่ืน ๆ ในเรื่องเหล่ำนี้ ได้แก่ กำรเข้ำ
เว็บไซต์ธนำคำรเพื่อท ำธุรกรรม แต่ไม่ได้สังเกตว่ำมี https:// (ร้อยละ 55.9) 
เมื่อใช้งำนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้อ่ืน รวมทั้งกำร
เปิดใช้งำน WiFi สำธำรณะ ซึ่งเมื่อใช้งำนเสร็จแล้ว มักจะไม่ลบรหัสผ่ำน/
ประวัติกำรใช้งำน (ร้อยละ 47.0) ไม่ตั้งค่ำล็อกหน้ำจออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อให้หน้ำจอล็อกอัตโนมัติหลังจำกเลิกใช้งำนแล้ว 
(ร้ อยละ  29.7)  และ เมื่ อสิ้ นสุ ดกำร ใช้ งำน อุปกรณ์คอมพิ ว เตอร์ /
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้อ่ืน หรือ WiFi สำธำรณะแล้ว ไม่กด Log out ออก
จำกกำรใช้งำน (ร้อยละ 26.1) ตำมล ำดับ 
หน่วยงานใดควรดูแลข้อมูลส่วนบุคคล 
 ด้วยพฤติกรรมที่มีควำมสุ่มเสี่ยงในกำรถูกละเมิดข้อมูลส่วนตัว 
ดังที่ได้กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น ในส่วนนี้ได้สอบถำมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตว่ำใน
ควำมเห็นของผู้ใช้งำนนั้น บุคคล/หน่วยงำนใดควรเป็นผู้รับผิดชอบในกำร
ดูแลข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งำนมำกที่สุด 
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ค ำถำมจำกแบบส ำรวจข้อ 16 ในรอบ 6 เดือนท่ีผ่ำนมำ ท่ำนเคยท ำสิ่งต่ำง ๆ เหล่ำนี้ไหม 
(กรุณำตอบทุกข้อย่อย) 

 จำกผลกำรส ำรวจ ดังแสดงในภำพ 24 เมื่อพิจำรณำแยกดูรำยเจน
เนอเรชั่น จะเห็นได้ว่ำ Gen Z เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงต่อกำรถูก
ละเมิดข้อมูลส่วนตัวสูงที่สุดเมื่อเทียบกับ Gen อ่ืน ๆ ในเรื่องเหล่ำนี้ ได้แก่ 
กำรระบุวันเดือนปีเกิดที่แท้จริงผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook โดย
ตั้งค่ำเป็นสำธำรณะ (ร้อยละ 56.0) กำรไม่เปลี่ยนรหัสผ่ำน (Password) ใน
คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุก ๆ 3 เดือน (ร้อยละ 53.7) กำรเปิด
อีเมลของคนที่ไม่รู้จักหรือคลิกลิงก์ที่ไม่รู้จัก (ร้อยละ 51.5) เมื่อใช้งำน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์/โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ อ่ืนแล้ว ตั้งค่ำให้อุปกรณ์
ดังกล่ำวจดจ ำรหัสผ่ำนของตนเอง เพื่อจะได้ไม่ต้องพิมพ์ใหม่ทุกครั้งที่เข้ำไป
ใช้งำน (ร้อยละ 28.4) และในกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงิน มักจะคลิกลิงก์ของ
ธนำคำรที่ได้มำจำกแหล่งต่ำง ๆ ที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของธนำคำรโดยตรง (ร้อยละ
16.4) ตำมล ำดับ 
 Gen Y เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงต่อกำรถูกละเมิดข้อมูล
ส่วนตัวสูงที่สุดเมื่อเทียบกับ Gen อ่ืน ๆ ในเรื่องเหล่ำนี้ ได้แก่ เมื่อผู้ใช้งำน

ถ่ำยรูปหรือวิดีโอเสร็จแล้ว มักจะอัปโหลดรูปถ่ำยหรือวิดีโอนั้นทันที ผ่ำนสื่อ
สังคมออนไลน์ เช่น Facebook โดยตั้งค่ำเป็นสำธำรณะ (ร้อยละ 37.9) กำร
บอกรหัสผ่ำนในกำรเข้ำใช้งำนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/โทรศัพท์เคลื่อนที่ของ
ตนเองแก่เพื่อนสนิท/คนรู้ใจ (ร้อยละ 35.8) กำรแชร์ต ำแหน่งที่ใช้งำนอยู่
แบบ Real time ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook โดยตั้งค่ำเป็น
สำธำรณะ (ร้อยละ 33.8) กำรใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่
ของคนอ่ืนท ำธุรกรรมทำงกำรเงิน (ร้อยละ 33.1) และอัปโหลดภำพตั๋ว
เครื่องบินก่อนกำรเดินทำงผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook โดยตั้งค่ำ
เป็นสำธำรณะ (ร้อยละ 13.6) ตำมล ำดับ 
 Baby Boomer เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงต่อกำรถูกละเมิด
ข้อมูลส่วนตัวสูงที่สุดเมื่อเทียบกับ Gen อ่ืน ๆ ในเรื่องเหล่ำนี้ ได้แก่ กำรเข้ำ
เว็บไซต์ธนำคำรเพื่อท ำธุรกรรม แต่ไม่ได้สังเกตว่ำมี https:// (ร้อยละ 55.9) 
เมื่อใช้งำนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้อ่ืน รวมทั้งกำร
เปิดใช้งำน WiFi สำธำรณะ ซึ่งเมื่อใช้งำนเสร็จแล้ว มักจะไม่ลบรหัสผ่ำน/
ประวัติกำรใช้งำน (ร้อยละ 47.0) ไม่ตั้งค่ำล็อกหน้ำจออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อให้หน้ำจอล็อกอัตโนมัติหลังจำกเลิกใช้งำนแล้ว 
(ร้ อยละ  29.7)  และ เมื่ อสิ้ นสุ ดกำร ใช้ งำน อุปกรณ์คอมพิ ว เตอร์ /
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้อ่ืน หรือ WiFi สำธำรณะแล้ว ไม่กด Log out ออก
จำกกำรใช้งำน (ร้อยละ 26.1) ตำมล ำดับ 
หน่วยงานใดควรดูแลข้อมูลส่วนบุคคล 
 ด้วยพฤติกรรมที่มีควำมสุ่มเสี่ยงในกำรถูกละเมิดข้อมูลส่วนตัว 
ดังที่ได้กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น ในส่วนนี้ได้สอบถำมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตว่ำใน
ควำมเห็นของผู้ใช้งำนนั้น บุคคล/หน่วยงำนใดควรเป็นผู้รับผิดชอบในกำร
ดูแลข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งำนมำกที่สุด 

ถ่ำยรูปหรือวิดีโอเสร็จแล้ว มักจะอัปโหลดรูปถ่ำยหรือวิดีโอนั้นทันที ผ่ำนสื่อ
สังคมออนไลน์ เช่น Facebook โดยตั้งค่ำเป็นสำธำรณะ (ร้อยละ 37.9) กำร
บอกรหัสผ่ำนในกำรเข้ำใช้งำนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/โทรศัพท์เคลื่อนที่ของ
ตนเองแก่เพื่อนสนิท/คนรู้ใจ (ร้อยละ 35.8) กำรแชร์ต ำแหน่งที่ใช้งำนอยู่
แบบ Real time ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook โดยตั้งค่ำเป็น
สำธำรณะ (ร้อยละ 33.8) กำรใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่
ของคนอ่ืนท ำธุรกรรมทำงกำรเงิน (ร้อยละ 33.1) และอัปโหลดภำพตั๋ว
เครื่องบินก่อนกำรเดินทำงผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook โดยตั้งค่ำ
เป็นสำธำรณะ (ร้อยละ 13.6) ตำมล ำดับ 
 Baby Boomer เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงต่อกำรถูกละเมิด
ข้อมูลส่วนตัวสูงที่สุดเมื่อเทียบกับ Gen อ่ืน ๆ ในเรื่องเหล่ำนี้ ได้แก่ กำรเข้ำ
เว็บไซต์ธนำคำรเพื่อท ำธุรกรรม แต่ไม่ได้สังเกตว่ำมี https:// (ร้อยละ 55.9) 
เมื่อใช้งำนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้อ่ืน รวมทั้งกำร
เปิดใช้งำน WiFi สำธำรณะ ซึ่งเมื่อใช้งำนเสร็จแล้ว มักจะไม่ลบรหัสผ่ำน/
ประวัติกำรใช้งำน (ร้อยละ 47.0) ไม่ตั้งค่ำล็อกหน้ำจออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อให้หน้ำจอล็อกอัตโนมัติหลังจำกเลิกใช้งำนแล้ว 
(ร้ อยละ  29.7)  และ เมื่ อสิ้ นสุ ดกำร ใช้ งำน อุปกรณ์คอมพิ ว เตอร์ /
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้อ่ืน หรือ WiFi สำธำรณะแล้ว ไม่กด Log out ออก
จำกกำรใช้งำน (ร้อยละ 26.1) ตำมล ำดับ 
หน่วยงานใดควรดูแลข้อมูลส่วนบุคคล 
 ด้วยพฤติกรรมที่มีควำมสุ่มเสี่ยงในกำรถูกละเมิดข้อมูลส่วนตัว 
ดังที่ได้กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น ในส่วนนี้ได้สอบถำมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตว่ำใน
ควำมเห็นของผู้ใช้งำนนั้น บุคคล/หน่วยงำนใดควรเป็นผู้รับผิดชอบในกำร
ดูแลข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งำนมำกที่สุด 

ภำพ 25 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต จ ำแนกตำมควำมส ำคัญของบุคคล/
หน่วยงำนที่ควรดูแลควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

 
ค ำถำมจำกแบบส ำรวจข้อ 21 ท่ำนคิดว่ำใครควรมีบทบำทส ำคัญในกำรดูแลควำมปลอดภัย
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน (เรียงล ำดับ 1-3 โดยล ำดับที่ 1 คือ ผู้ที่มีควำมส ำคัญมำกที่สุด และ
ล ำดับที่ 3 คือ ผู้ที่มีควำมส ำคัญน้อยที่สุด) 

 เมื่อถำมควำมคิดเห็นของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตว่ำบุคคล/หน่วยงำนใด 
ที่ควรดูแลควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งำนมำกที่สุด 3 อันดับ
แรก ดังแสดงในภำพ 25 พบว่ำ ตัวของผู้ใช้งำนเอง ควรจะรับผิดชอบในกำร
ดูแลควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของตนเองมำกที่สุด โดยมีผู้เลือกตอบ
ข้อนี้มำกถึงร้อยละ 71.9 รองลงมำ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตให้ควำมเห็นว่ำผู้ให้
บริกำรเว็บไซต์/แอปพลิเคชันที่ตนเลือกใช้งำน หน่วยงำนภำครัฐ และ 
ผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ต ควรจะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเรื่องนี้ คิดเป็นร้อยละ 
12.7, 8.8 และ 6.4 ตำมล ำดับ 
  

ภาพ 25 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต จำ�แนกตามความส�คัญของบุคคล/ 
หน่วยงานที่ควรดูแลความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

หน่วยงำนใดควรดูแลข้อมูลส่วนบุคคล

ตัวทานเอง

ผูใหบริการเว็บไซต/แอป

หนวยงานภาครัฐ

ผูใหบริการอินเทอรเน็ต

71.9%

12.7%

8.8%

6.4%

ถ่ำยรูปหรือวิดีโอเสร็จแล้ว มักจะอัปโหลดรูปถ่ำยหรือวิดีโอนั้นทันที ผ่ำนสื่อ
สังคมออนไลน์ เช่น Facebook โดยตั้งค่ำเป็นสำธำรณะ (ร้อยละ 37.9) กำร
บอกรหัสผ่ำนในกำรเข้ำใช้งำนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/โทรศัพท์เคลื่อนที่ของ
ตนเองแก่เพื่อนสนิท/คนรู้ใจ (ร้อยละ 35.8) กำรแชร์ต ำแหน่งที่ใช้งำนอยู่
แบบ Real time ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook โดยตั้งค่ำเป็น
สำธำรณะ (ร้อยละ 33.8) กำรใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่
ของคนอ่ืนท ำธุรกรรมทำงกำรเงิน (ร้อยละ 33.1) และอัปโหลดภำพตั๋ว
เครื่องบินก่อนกำรเดินทำงผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook โดยตั้งค่ำ
เป็นสำธำรณะ (ร้อยละ 13.6) ตำมล ำดับ 
 Baby Boomer เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงต่อกำรถูกละเมิด
ข้อมูลส่วนตัวสูงที่สุดเมื่อเทียบกับ Gen อ่ืน ๆ ในเรื่องเหล่ำนี้ ได้แก่ กำรเข้ำ
เว็บไซต์ธนำคำรเพื่อท ำธุรกรรม แต่ไม่ได้สังเกตว่ำมี https:// (ร้อยละ 55.9) 
เมื่อใช้งำนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้อ่ืน รวมทั้งกำร
เปิดใช้งำน WiFi สำธำรณะ ซึ่งเมื่อใช้งำนเสร็จแล้ว มักจะไม่ลบรหัสผ่ำน/
ประวัติกำรใช้งำน (ร้อยละ 47.0) ไม่ตั้งค่ำล็อกหน้ำจออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อให้หน้ำจอล็อกอัตโนมัติหลังจำกเลิกใช้งำนแล้ว 
(ร้ อยละ  29.7)  และ เมื่ อสิ้ นสุ ดกำร ใช้ งำน อุปกรณ์คอมพิ ว เตอร์ /
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้อ่ืน หรือ WiFi สำธำรณะแล้ว ไม่กด Log out ออก
จำกกำรใช้งำน (ร้อยละ 26.1) ตำมล ำดับ 
หน่วยงานใดควรดูแลข้อมูลส่วนบุคคล 
 ด้วยพฤติกรรมที่มีควำมสุ่มเสี่ยงในกำรถูกละเมิดข้อมูลส่วนตัว 
ดังที่ได้กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น ในส่วนนี้ได้สอบถำมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตว่ำใน
ควำมเห็นของผู้ใช้งำนนั้น บุคคล/หน่วยงำนใดควรเป็นผู้รับผิดชอบในกำร
ดูแลข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งำนมำกที่สุด 
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ภำพ 25 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต จ ำแนกตำมควำมส ำคัญของบุคคล/
หน่วยงำนที่ควรดูแลควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

 
ค ำถำมจำกแบบส ำรวจข้อ 21 ท่ำนคิดว่ำใครควรมีบทบำทส ำคัญในกำรดูแลควำมปลอดภัย
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน  

 เมื่อถำมควำมคิดเห็นของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตว่ำบุคคล/หน่วยงำนใด 
ที่ควรดูแลควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งำนมำกที่สุด 3 อันดับ
แรก ดังแสดงในภำพ 25 พบว่ำ ตัวของผู้ใช้งำนเอง ควรจะรับผิดชอบในกำร
ดูแลควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของตนเองมำกที่สุด โดยมีผู้เลือกตอบ
ข้อนี้มำกถึงร้อยละ 71.9 รองลงมำ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตให้ควำมเห็นว่ำผู้ให้
บริกำรเว็บไซต์/แอปพลิเคชันที่ตนเลือกใช้งำน หน่วยงำนภำครัฐ และ 
ผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ต ควรจะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเรื่องนี้ คิดเป็นร้อยละ 
12.7, 8.8 และ 6.4 ตำมล ำดับ 
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ภำพ 25 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต จ ำแนกตำมควำมส ำคัญของบุคคล/
หน่วยงำนที่ควรดูแลควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

 
ค ำถำมจำกแบบส ำรวจข้อ 21 ท่ำนคิดว่ำใครควรมีบทบำทส ำคัญในกำรดูแลควำมปลอดภัย
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน  

 เมื่อถำมควำมคิดเห็นของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตว่ำบุคคล/หน่วยงำนใด 
ที่ควรดูแลควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งำนมำกที่สุด 3 อันดับ
แรก ดังแสดงในภำพ 25 พบว่ำ ตัวของผู้ใช้งำนเอง ควรจะรับผิดชอบในกำร
ดูแลควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของตนเองมำกที่สุด โดยมีผู้เลือกตอบ
ข้อนี้มำกถึงร้อยละ 71.9 รองลงมำ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตให้ควำมเห็นว่ำผู้ให้
บริกำรเว็บไซต์/แอปพลิเคชันที่ตนเลือกใช้งำน หน่วยงำนภำครัฐ และ 
ผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ต ควรจะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเรื่องนี้ คิดเป็นร้อยละ 
12.7, 8.8 และ 6.4 ตำมล ำดับ 
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ภาคผนวก ภำพรวมของผู้ตอบแบบส ำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย  
ปี 2561 
 ในกำรส ำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2561 นี้ 
มีผู้ใหค้วำมสนใจเข้ำมำร่วมตอบแบบส ำรวจผ่ำนทำงเว็บไซต์และช่องทำงสื่อ
สังคมออนไลน์ จ ำนวนทั้งส้ิน 10,730 คน สำมำรถแจกแจงลักษณะทั่วไป
ของผู้ตอบแบบส ำรวจ ได้เป็นดังนี้ 
เพศ 

ภำพ 26 ร้อยละของผู้ตอบแบบส ำรวจ จ ำแนกตำมเพศ 

 
 ในจ ำนวนผู้ตอบแบบส ำรวจทั้งหมด เพศหญิง เข้ำมำตอบแบบ
ส ำรวจมำกกว่ำเพศชำย โดยมีเพศหญิง ร้อยละ 52.0 เพศชำย ร้อยละ 46.0 
และเพศทำงเลือก ร้อยละ 2.0 ดังแสดงในภำพ 26 
  

ภำพรวมของผู้ตอบแบบส ำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย  
ปี 2561 
 ในกำรส ำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2561 นี้ 
มีผู้ใหค้วำมสนใจเข้ำมำร่วมตอบแบบส ำรวจผ่ำนทำงเว็บไซต์และช่องทำงสื่อ
สังคมออนไลน์ จ ำนวนทั้งส้ิน 10,730 คน สำมำรถแจกแจงลักษณะทั่วไป
ของผู้ตอบแบบส ำรวจ ได้เป็นดังนี้ 
เพศ 

ภำพ 26 ร้อยละของผู้ตอบแบบส ำรวจ จ ำแนกตำมเพศ 

 
 ในจ ำนวนผู้ตอบแบบส ำรวจทั้งหมด เพศหญิง เข้ำมำตอบแบบ
ส ำรวจมำกกว่ำเพศชำย โดยมีเพศหญิง ร้อยละ 52.0 เพศชำย ร้อยละ 46.0 
และเพศทำงเลือก ร้อยละ 2.0 ดังแสดงในภำพ 26 
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ภำพรวมของผู้ตอบแบบส�ำรวจพฤติกรรม
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2561

เพศ
ภาพ 26 ร้อยละของผู้ตอบแบบส�รวจำ จำ�แนกตามเพศ

เพศหญิง

เพศชาย

เพศทางเลือก

52.0%

46.0%

2.0%

ภำพรวมของผู้ตอบแบบส ำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย  
ปี 2561 
 ในกำรส ำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2561 นี้ 
มีผู้ใหค้วำมสนใจเข้ำมำร่วมตอบแบบส ำรวจผ่ำนทำงเว็บไซต์และช่องทำงสื่อ
สังคมออนไลน์ จ ำนวนทั้งสิ้น 10,730 คน สำมำรถแจกแจงลักษณะท่ัวไป
ของผู้ตอบแบบส ำรวจ ได้เป็นดังนี้ 
เพศ 

ภำพ 26 ร้อยละของผู้ตอบแบบส ำรวจ จ ำแนกตำมเพศ 

 
 ในจ ำนวนผู้ตอบแบบส ำรวจทั้งหมด เพศหญิง เข้ำมำตอบแบบ
ส ำรวจมำกกว่ำเพศชำย โดยมีเพศหญิง ร้อยละ 52.0 เพศชำย ร้อยละ 46.0 
และเพศทำงเลือก ร้อยละ 2.0 ดังแสดงในภำพ 26 
  

ภำพรวมของผู้ตอบแบบส ำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย  
ปี 2561 
 ในกำรส ำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2561 นี้ 
มีผู้ใหค้วำมสนใจเข้ำมำร่วมตอบแบบส ำรวจผ่ำนทำงเว็บไซต์และช่องทำงสื่อ
สังคมออนไลน์ จ ำนวนทั้งสิ้น 10,730 คน สำมำรถแจกแจงลักษณะท่ัวไป
ของผู้ตอบแบบส ำรวจ ได้เป็นดังนี้ 
เพศ 

ภำพ 26 ร้อยละของผู้ตอบแบบส ำรวจ จ ำแนกตำมเพศ 

 
 ในจ ำนวนผู้ตอบแบบส ำรวจทั้งหมด เพศหญิง เข้ำมำตอบแบบ
ส ำรวจมำกกว่ำเพศชำย โดยมีเพศหญิง ร้อยละ 52.0 เพศชำย ร้อยละ 46.0 
และเพศทำงเลือก ร้อยละ 2.0 ดังแสดงในภำพ 26 
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ภาพ 27 ร้อยละของผู้ตอบแบบส�รวจำ จำ�แนกตามสถานภาพสมรส

สถำนภำพสมรส

โสด

สมรส/แตงงาน ทั้งที่จด
ทะเบียนและไมจดทะเบียน

ใชชีวิตคูอยูดวยกันเฉยๆ

หยาราง/แยกกันอยู/มาย

61.4%

32.7%

  3.1%

   2.8%

สถานภาพสมรส 

 

 
 ผู้ตอบแบบส ำรวจโดยส่วนใหญ่ มีสถำนภำพสมรสเป็นโสดสูงถึง
ร้อยละ 61.4 ในขณะที่ผู้ที่ตอบว่ำสมรสแล้วทั้งแบบจดทะเบียนสมรสและ 
ไม่จดทะเบียนสมรส มีร้อยละ 32.7 ส่วนอีกร้อยละ 3.1 และร้อยละ 2.8 
เป็นกลุ่มของผู้ที่ตอบว่ำใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันเฉยๆ และเป็นกลุ่มที่หย่ำร้ำง/
แยกกันอยู่/ม่ำย ตำมล ำดับ ดังแสดงในภำพ 27 
เจนเนอเรชัน่ 

ภำพ 28 ร้อยละของผู้ตอบแบบส ำรวจ จ ำแนกตำมเจนเนอเรชั่น 

 

ภำพ 27 ร้อยละของผู้ตอบแบบส ำรวจ จ ำแนกตำมสถำนภำพสมรส 
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เจนเนอเรชั่น

ภาพ 28 ร้อยละของผู้ตอบแบบส�รวจำ จำ�แนกตามเจำนเนอเรชั่น

Baby Boomer Gen X

Gen Y Gen Z

5.8%

60.6% 1.3%

32.3%

สถานภาพสมรส 

 

 
 ผู้ตอบแบบส ำรวจโดยส่วนใหญ่ มีสถำนภำพสมรสเป็นโสดสูงถึง
ร้อยละ 61.4 ในขณะที่ผู้ที่ตอบว่ำสมรสแล้วทั้งแบบจดทะเบียนสมรสและ 
ไม่จดทะเบียนสมรส มีร้อยละ 32.7 ส่วนอีกร้อยละ 3.1 และร้อยละ 2.8 
เป็นกลุ่มของผู้ที่ตอบว่ำใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันเฉยๆ และเป็นกลุ่มที่หย่ำร้ำง/
แยกกันอยู่/ม่ำย ตำมล ำดับ ดังแสดงในภำพ 27 
เจนเนอเรชัน่ 

ภำพ 28 ร้อยละของผู้ตอบแบบส ำรวจ จ ำแนกตำมเจนเนอเรชั่น 

 

ภำพ 27 ร้อยละของผู้ตอบแบบส ำรวจ จ ำแนกตำมสถำนภำพสมรส 
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ภาพ 29 ร้อยละของผู้ตอบแบบส�รวจำ จำ�แนกตามที่พักอาศัย

ที่พักอำศัย

กรุงเทพฯและปริมณฑล

ตางจังหวัด

ในเขตเทศบาล

นอกเขตเทศบาล

63.3%

36.7%

66.9%

33.1%

 ในกำรส ำรวจครั้งนี้ Gen Y เป็นวัยที่เข้ำมำตอบแบบส ำรวจมำก
ที่สุด (ร้อยละ 60.6) รองลงมำ เป็น Gen X (ร้อยละ 32.3), Baby Boomer 
(ร้อยละ 5.8) และ Gen Z (ร้อยละ 1.3) ดังแสดงในภำพ 28 
ที่พักอาศัย 

ภำพ 29 ร้อยละของผู้ตอบแบบส ำรวจ จ ำแนกตำมทีพ่ักอำศัย 

 
 เมื่อพิจำรณำที่พักอำศัยของผู้ตอบแบบส ำรวจ พบว่ำมีผู้ตอบแบบ
ส ำรวจที่พักอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ร้อยละ 63.3 และพักอยู่
ต่ำงจังหวัด ร้อยละ 36.7 (ในจ ำนวนผู้ที่พักอยู่ต่ำงจังหวัดนั้น ประกอบด้วย 
ผู้ที่พักอำศัยอยู่ในเขตเทศบำล ร้อยละ 66.9 และนอกเขตเทศบำล ร้อยละ 
33.1) ดังแสดงในภำพ 29 
  

 ในกำรส ำรวจครั้งนี้ Gen Y เป็นวัยที่เข้ำมำตอบแบบส ำรวจมำก
ที่สุด (ร้อยละ 60.6) รองลงมำ เป็น Gen X (ร้อยละ 32.3), Baby Boomer 
(ร้อยละ 5.8) และ Gen Z (ร้อยละ 1.3) ดังแสดงในภำพ 28 
ที่พักอาศัย 

ภำพ 29 ร้อยละของผู้ตอบแบบส ำรวจ จ ำแนกตำมทีพ่ักอำศัย 

 
 เมื่อพิจำรณำที่พักอำศัยของผู้ตอบแบบส ำรวจ พบว่ำมีผู้ตอบแบบ
ส ำรวจที่พักอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ร้อยละ 63.3 และพักอยู่
ต่ำงจังหวัด ร้อยละ 36.7 (ในจ ำนวนผู้ที่พักอยู่ต่ำงจังหวัดนั้น ประกอบด้วย 
ผู้ที่พักอำศัยอยู่ในเขตเทศบำล ร้อยละ 66.9 และนอกเขตเทศบำล ร้อยละ 
33.1) ดังแสดงในภำพ 29 
  

ระดับการศึกษา 
ภำพ 30 ร้อยละของผู้ตอบแบบส ำรวจ จ ำแนกตำมระดบักำรศกึษำ 

 
 โดยส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบส ำรวจกว่ำร้อยละ 90 เป็นผู้ที่มี
กำรศึกษำอยู่ในระดับปริญญำตรีขึ้นไป โดยมีผู้ตอบแบบส ำรวจที่มีกำรศึกษำ
ระดับปริญญำตรี ปริญญำโท และสูงกว่ำปริญญำโท คิดเป็นร้อยละ 58.4 , 
29.4 และ 3.5 ตำมล ำดับ  
 ในขณะที่อีกร้อยละ 8.7 ของผู้ตอบแบบส ำรวจเป็นผู้ที่มีกำรศึกษำ
ต่ ำกว่ำระดับปริญญำตรี ซึ่งประกอบด้วยผู้ตอบแบบส ำรวจที่มีกำรศึกษำ
ระดับประถมศึกษำหรือต่ ำกว่ำ ระดับมัธยมต้น ระดับมัธยมปลำย และระดับ
ปวช./ปวส./ปวท./อนุปริญญำ คิดเป็นร้อยละ 0.2 , 0.7, 3.2 และ 4.6 
ตำมล ำดับ ดังแสดงในภำพ 30 
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ระดับกำรศึกษำ

ภาพ 30 ร้อยละของผู้ตอบแบบส�รวจำ จำ�แนกตามระดับการศึกษา

สูงกวาปริญญาโท

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ปวช./ปวส./ปวท./อนุปริญญา

มัธยมปลาย

มัธยมตน

ประถมศึกษาหรือต่ำกวา

3.5%

  29.4%

  58.4%

   4.6%

   3.2%

  0.7%

  0.2%

 ในกำรส ำรวจครั้งนี้ Gen Y เป็นวัยที่เข้ำมำตอบแบบส ำรวจมำก
ที่สุด (ร้อยละ 60.6) รองลงมำ เป็น Gen X (ร้อยละ 32.3), Baby Boomer 
(ร้อยละ 5.8) และ Gen Z (ร้อยละ 1.3) ดังแสดงในภำพ 28 
ที่พักอาศัย 

ภำพ 29 ร้อยละของผู้ตอบแบบส ำรวจ จ ำแนกตำมทีพ่ักอำศัย 

 
 เมื่อพิจำรณำที่พักอำศัยของผู้ตอบแบบส ำรวจ พบว่ำมีผู้ตอบแบบ
ส ำรวจที่พักอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ร้อยละ 63.3 และพักอยู่
ต่ำงจังหวัด ร้อยละ 36.7 (ในจ ำนวนผู้ที่พักอยู่ต่ำงจังหวัดนั้น ประกอบด้วย 
ผู้ที่พักอำศัยอยู่ในเขตเทศบำล ร้อยละ 66.9 และนอกเขตเทศบำล ร้อยละ 
33.1) ดังแสดงในภำพ 29 
  

 ในกำรส ำรวจครั้งนี้ Gen Y เป็นวัยที่เข้ำมำตอบแบบส ำรวจมำก
ที่สุด (ร้อยละ 60.6) รองลงมำ เป็น Gen X (ร้อยละ 32.3), Baby Boomer 
(ร้อยละ 5.8) และ Gen Z (ร้อยละ 1.3) ดังแสดงในภำพ 28 
ที่พักอาศัย 

ภำพ 29 ร้อยละของผู้ตอบแบบส ำรวจ จ ำแนกตำมทีพ่ักอำศัย 

 
 เมื่อพิจำรณำที่พักอำศัยของผู้ตอบแบบส ำรวจ พบว่ำมีผู้ตอบแบบ
ส ำรวจที่พักอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ร้อยละ 63.3 และพักอยู่
ต่ำงจังหวัด ร้อยละ 36.7 (ในจ ำนวนผู้ที่พักอยู่ต่ำงจังหวัดนั้น ประกอบด้วย 
ผู้ที่พักอำศัยอยู่ในเขตเทศบำล ร้อยละ 66.9 และนอกเขตเทศบำล ร้อยละ 
33.1) ดังแสดงในภำพ 29 
  

ระดับการศึกษา 
ภำพ 30 ร้อยละของผู้ตอบแบบส ำรวจ จ ำแนกตำมระดบักำรศกึษำ 

 
 โดยส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบส ำรวจกว่ำร้อยละ 90 เป็นผู้ที่มี
กำรศึกษำอยู่ในระดับปริญญำตรีขึ้นไป โดยมีผู้ตอบแบบส ำรวจที่มีกำรศึกษำ
ระดับปริญญำตรี ปริญญำโท และสูงกว่ำปริญญำโท คิดเป็นร้อยละ 58.4 , 
29.4 และ 3.5 ตำมล ำดับ  
 ในขณะที่อีกร้อยละ 8.7 ของผู้ตอบแบบส ำรวจเป็นผู้ที่มีกำรศึกษำ
ต่ ำกว่ำระดับปริญญำตรี ซึ่งประกอบด้วยผู้ตอบแบบส ำรวจที่มีกำรศึกษำ
ระดับประถมศึกษำหรือต่ ำกว่ำ ระดับมัธยมต้น ระดับมัธยมปลำย และระดับ
ปวช./ปวส./ปวท./อนุปริญญำ คิดเป็นร้อยละ 0.2 , 0.7, 3.2 และ 4.6 
ตำมล ำดับ ดังแสดงในภำพ 30 
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ภาพ 31 ร้อยละของผู้ตอบแบบส�รวจำ จำ�แนกตามสถานภาพการท�งาน

สถำนภำพกำรท�ำงำน

ขาราชการ พนักงาน ลูกจางของรัฐ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/องคกรอิสระ

เจาของกิจการ/ประกอบธุรกิจสวนตัว

พนักงาน/ลูกจางเอกชน

นักเรียน/นักศึกษา

พอบาน/แมบาน

วางงาน/ไมมีงานทำ

อื่นๆ

54.8%

5.3%

 22.5%

   12.5%

   10.7%

  2.0%

  2.0%

สถานภาพการท างาน 
ภำพ 31 ร้อยละของผู้ตอบแบบส ำรวจ จ ำแนกตำมสถำนภำพกำรท ำงำน 

 
 กว่ำร้อยละ 50 ของผู้ตอบแบบส ำรวจ มีสถำนภำพกำรท ำงำนเป็น
ข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงของรัฐ/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ/องค์กรอิสระ 
(ร้อยละ 54.8) รองลงมำ เป็นพนักงำน/ลูกจ้ำงเอกชน (ร้อยละ 22.5) กลุ่ม
นักเรียน นักศึกษำ (ร้อยละ 12.5) เจ้ำของกิจกำร/ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
(ร้อยละ 5.3) ว่ำงงำน/ไม่มีงำนท ำ (ร้อยละ 2.0) พ่อบ้ำนและแม่บ้ำน  
(ร้อยละ 10.7) และอ่ืน ๆ (ร้อยละ 2.0) ตำมล ำดับ ดังแสดงในภำพ 31 
  

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ภำพ 32 ร้อยละของผู้ตอบแบบส ำรวจ  
จ ำแนกตำมระดับรำยได้เฉลี่ยตอ่เดือน 

 
 เมื่อพิจำรณำระดับรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ตอบแบบส ำรวจ 
พบว่ำ โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีรำยได้เฉลี่ยอยู่ในช่วง 15,001 – 30,000 บำท
ต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 37.2 รองลงมำคือ ร้อยละ 24.9 เป็นผู้ที่มีรำยได้
เฉลี่ยไม่เกิน 15,000 บำทต่อเดือน ส่วนอีกร้อยละ 20.7 เป็นผู้ที่มีรำยได้
เฉลี่ยในช่วง 30,001 – 50,000 บำทต่อเดือน และอีกร้อยละ 17.2 เป็นผู้ที่มี
รำยได้เฉลี่ยมำกกว่ำ 50,000 บำทต่อเดือนขึ้นไป ตำมล ำดับ ดังแสดงในภำพ 
32 
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รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน

ภาพ 32 ร้อยละของผู้ตอบแบบส�รวจำ  
จำ�แนกตามระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

มากกวา 90,000 บาท

70,001 - 90,000 บาท

50,001 - 70,000 บาท

30,001 - 50,000 บาท

15,001 - 30,000 บาท

ไมเกิน 15,000 บาท

5.2%

  3.9%

  8.1%

   20.7%

   37.2%

  24.9%

สถานภาพการท างาน 
ภำพ 31 ร้อยละของผู้ตอบแบบส ำรวจ จ ำแนกตำมสถำนภำพกำรท ำงำน 

 
 กว่ำร้อยละ 50 ของผู้ตอบแบบส ำรวจ มีสถำนภำพกำรท ำงำนเป็น
ข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงของรัฐ/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ/องค์กรอิสระ 
(ร้อยละ 54.8) รองลงมำ เป็นพนักงำน/ลูกจ้ำงเอกชน (ร้อยละ 22.5) กลุ่ม
นักเรียน นักศึกษำ (ร้อยละ 12.5) เจ้ำของกิจกำร/ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
(ร้อยละ 5.3) ว่ำงงำน/ไม่มีงำนท ำ (ร้อยละ 2.0) พ่อบ้ำนและแม่บ้ำน  
(ร้อยละ 10.7) และอ่ืน ๆ (ร้อยละ 2.0) ตำมล ำดับ ดังแสดงในภำพ 31 
  

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ภำพ 32 ร้อยละของผู้ตอบแบบส ำรวจ  
จ ำแนกตำมระดับรำยได้เฉลี่ยตอ่เดือน 

 
 เมื่อพิจำรณำระดับรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ตอบแบบส ำรวจ 
พบว่ำ โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีรำยได้เฉลี่ยอยู่ในช่วง 15,001 – 30,000 บำท
ต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 37.2 รองลงมำคือ ร้อยละ 24.9 เป็นผู้ที่มีรำยได้
เฉลี่ยไม่เกิน 15,000 บำทต่อเดือน ส่วนอีกร้อยละ 20.7 เป็นผู้ที่มีรำยได้
เฉลี่ยในช่วง 30,001 – 50,000 บำทต่อเดือน และอีกร้อยละ 17.2 เป็นผู้ที่มี
รำยได้เฉลี่ยมำกกว่ำ 50,000 บำทต่อเดือนขึ้นไป ตำมล ำดับ ดังแสดงในภำพ 
32 
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ภาพ 33 ร้อยละของผู้ตอบแบบส�รวจำ 
จำ�แนกตามระดับรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือน

รำยได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือน

มากกวา 150,000 บาท

110,001 - 150,000 บาท

70,001 - 110,000 บาท

30,001 - 70,000 บาท

ไมเกิน 30,000 บาท

11.9%

9.2%

18.1%

 38.2%

  22.6%

รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือน 
ภำพ 33 ร้อยละของผู้ตอบแบบส ำรวจ 

จ ำแนกตำมระดับรำยได้เฉลี่ยตอ่ครัวเรือนต่อเดือน 

 
 เมื่อพิจำรณำรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนของผู้ตอบแบบ
ส ำรวจ พบว่ำ ร้อยละ 38.2 ของผู้ตอบแบบส ำรวจ อยู่ในครัวเรือนที่มีรำยได้
เฉลี่ย 30,001 – 70,000 บำทต่อเดือน รองลงมำ คือร้อยละ 22.6 ของ
ผู้ตอบแบบส ำรวจ อยู่ในครัวเรือนที่มีรำยได้เฉลี่ยไม่เกิน 30,000 บำทต่อ
เดือน ส่วนอีกร้อยละ 18.1 ของผู้ตอบแบบส ำรวจ อยู่ในครัวเรือนที่มีรำยได้
เฉลี่ย 70,001 – 110,000 บำทต่อเดือน อีกร้อยละ 11.9 ของผู้ตอบ 
แบบส ำรวจ อยู่ในครัวเรือนที่มีรำยได้เฉลี่ยมำก 150,000 บำทต่อเดือน 
ขึ้นไป และร้อยละ 9.2 ของผู้ตอบแบบส ำรวจ อยู่ในครัวเรือนที่มีรำยได้เฉลี่ย 
110,001 – 150,000 บำทต่อเดือน ตำมล ำดับ ดังแสดงในภำพ 33
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รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือน 
ภำพ 33 ร้อยละของผู้ตอบแบบส ำรวจ 

จ ำแนกตำมระดับรำยได้เฉลี่ยตอ่ครัวเรือนต่อเดือน 

 
 เมื่อพิจำรณำรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนของผู้ตอบแบบ
ส ำรวจ พบว่ำ ร้อยละ 38.2 ของผู้ตอบแบบส ำรวจ อยู่ในครัวเรือนที่มีรำยได้
เฉลี่ย 30,001 – 70,000 บำทต่อเดือน รองลงมำ คือร้อยละ 22.6 ของ
ผู้ตอบแบบส ำรวจ อยู่ในครัวเรือนที่มีรำยได้เฉลี่ยไม่เกิน 30,000 บำทต่อ
เดือน ส่วนอีกร้อยละ 18.1 ของผู้ตอบแบบส ำรวจ อยู่ในครัวเรือนที่มีรำยได้
เฉลี่ย 70,001 – 110,000 บำทต่อเดือน อีกร้อยละ 11.9 ของผู้ตอบ 
แบบส ำรวจ อยู่ในครัวเรือนที่มีรำยได้เฉลี่ยมำก 150,000 บำทต่อเดือน 
ขึ้นไป และร้อยละ 9.2 ของผู้ตอบแบบส ำรวจ อยู่ในครัวเรือนที่มีรำยได้เฉลี่ย 
110,001 – 150,000 บำทต่อเดือน ตำมล ำดับ ดังแสดงในภำพ 33



รายงานผลการสำ�รวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2560 
Thailand Internet User Profile 2017116

แบบสำารวจพฤติกรรม
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต

ในประเทศไทย 
ปี 2561
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แบบส ำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2561 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐำน  (รวม 8 ข้อ) 

1. เพศ 
⬜ ชาย  หญิง          เพศทางเลือก/เพศที่สาม 

2. สถานภาพสมรส 
⬜ โสด 
⬜ สมรส/แต่งงาน ทั้งที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียน 
⬜ ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันเฉย ๆ 
⬜ หย่าร้าง/แยกกันอยู่/มา่ย 

3. อาย.ุ..................................ปี  (นับอายุเต็มปี เศษของเดือนให้ปัดท้ิง) 

4. ท่านพักอาศัยอยู่ที่จังหวัดใดในปัจจุบัน (ไม่จ าเป็นต้องตรงกับทะเบยีนบ้าน)  
จังหวัด …………………....................... 
⬜ ต่างจังหวัดในเขตเทศบาล 
⬜ ต่างจังหวัดนอกเขตเทศบาล 

(หากปัจจุบันนี้ท่านพักอาศัยในต่างประเทศ กรณุายุติการตอบแบบส ารวจ) 
5. ระดับการศึกษาสูงสุดของท่านหรอืท่านก าลังศึกษาอยู่ในระดับใด 

⬜ ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า  มัธยมต้น 
⬜ มัธยมปลาย   ปวช./ปวส./ปวท./อนุปริญญา 
⬜ ปริญญาตร ี   ปริญญาโท 
⬜ สูงกว่าปริญญาโท 

6. อาชีพหลัก/งานประจ าของท่าน 
⬜ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/องค์กรอิสระ 
⬜ เจ้าของกิจการ/ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
⬜ พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน 
⬜ นักเรียน/นักศึกษา 
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⬜ พ่อบ้าน/แม่บ้าน 
⬜ ว่างงาน/ไม่มีงานท า 
⬜ อื่น ๆ (ระบุ) .................................... 

7. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของตัวท่านเอง (รายได้ที่เป็นตัวเงิน) 
⬜ ไม่เกิน 15,000 บาท  15,001 - 30,000 บาท 
⬜ 30,001 - 50,000 บาท  50,001 - 70,000 บาท 
⬜ 70,001 - 90,000 บาท  มากกว่า 90,000 บาท 

8. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ ทั้งครัวเรือน (รายได้ทีเ่ป็นตัวเงิน) 
⬜ ไม่เกิน 30,000 บาท  30,001 - 70,000 บาท 
⬜ 70,001 - 100,000 บาท  110,001 - 150,000 บาท 
⬜ มากกว่า 150,000 บาท 

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมกำรใช้อินเทอร์เน็ต (รวม 7 ข้อ) 
การส ารวจในส่วนท่ี 2 นี้ จะเป็นการสอบถามพฤติกรรมของท่านถึงการใช้อินเทอร์เนต็
ในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งในเรื่องของระยะเวลาการใช้งาน กิจกรรมต่าง ๆ Social Media 
ยอดนิยม ปัญหาที่เกิดจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต รวมไปถึงพฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ตที่เปลี่ยนแปลงไปจากปีที่แล้ว 

9. ในรอบสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ ช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ ท่านใช้เวลาท า
กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ผ่านอินเทอร์ เน็ต โดยเฉลี่ยวันละกี่ ช่ัวโมง  
(ไม่นับรวม การเปิดอินเทอร์เน็ตทิ้งไว้โดยไม่มีการใช้งานแ เช่น การเปิด 
Line ทิ้งไว้ตลอดเวลา)  

ใช้ Social Media เช่น Facebook, Twitter, Instagram  ….ชัว่โมง ….นาที 

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

….ชั่วโมง ….นาที 

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

….ชั่วโมง ….นาที 

⬜ พ่อบ้าน/แม่บ้าน 
⬜ ว่างงาน/ไม่มีงานท า 
⬜ อื่น ๆ (ระบุ) .................................... 

7. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของตัวท่านเอง (รายได้ที่เป็นตัวเงิน) 
⬜ ไม่เกิน 15,000 บาท  15,001 - 30,000 บาท 
⬜ 30,001 - 50,000 บาท  50,001 - 70,000 บาท 
⬜ 70,001 - 90,000 บาท  มากกว่า 90,000 บาท 

8. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ ทั้งครัวเรือน (รายได้ทีเ่ป็นตัวเงิน) 
⬜ ไม่เกิน 30,000 บาท  30,001 - 70,000 บาท 
⬜ 70,001 - 100,000 บาท  110,001 - 150,000 บาท 
⬜ มากกว่า 150,000 บาท 

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมกำรใช้อินเทอร์เน็ต (รวม 7 ข้อ) 
การส ารวจในส่วนท่ี 2 นี้ จะเป็นการสอบถามพฤติกรรมของท่านถึงการใช้อินเทอร์เนต็
ในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งในเรื่องของระยะเวลาการใช้งาน กิจกรรมต่าง ๆ Social Media 
ยอดนิยม ปัญหาที่เกิดจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต รวมไปถึงพฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ตที่เปลี่ยนแปลงไปจากปีที่แล้ว 

9. ในรอบสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ ช่วงวันท ำงำน/วันเรียนหนังสือ ท่านใช้เวลาท า
กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ผ่านอินเทอร์ เน็ต โดยเฉลี่ย วันละกี่ ช่ัวโมง  
(ไม่นับรวม การเปิดอินเทอร์เน็ตทิ้งไว้โดยไม่มีการใช้งานแ เช่น การเปิด 
Line ทิ้งไว้ตลอดเวลา)  

ใช้ Social Media เช่น Facebook, Twitter, Instagram  ….ชัว่โมง ….นาที 

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

….ชั่วโมง ….นาที 

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

….ชั่วโมง ….นาที 
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เล่นเกมออนไลน์  ….ชั่วโมง ….นาที 

อ่านหนังสือพิมพ/์บทความ/หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ….ชั่วโมง ….นาที 

อื่น ๆ (โปรดระบุ) ……………………….. ….ชั่วโมง ….นาที 

รวม ….ชั่วโมง ….นาที 

10. ในรอบสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ ช่วงวันหยุด ท่านใช้เวลาท ากิจกรรมต่าง ๆ 
เหล่านีผ้่านอินเทอร์เนต็โดยเฉลี่ยวนัละกีช่ั่วโมง  
(ไม่นับรวม การเปิดอินเทอรเ์น็ตทิง้ไว้โดยไม่มีการใช้งานแ เช่น การเปิด 
Line ทิ้งไว้ตลอดเวลา) 

ใช้ Social Media เช่น Facebook, Twitter, Instagram  ….ชัว่โมง ….นาที 

ใช้พูดคุย/โทรศัพท์ เช่น Line, Facebook Messenger, 
WhatsApp, Face Time   ….ชั่วโมง ….นาที 

ดูโทรทัศน์/ดูคลิป/ดูภาพยนตร์/ฟังเพลงออนไลน์ เช่น YouTube, 
Netflix, Spotify ….ชั่วโมง ….นาที 

เล่นเกมออนไลน์  ….ชั่วโมง ….นาที 

อ่านหนังสือพิมพ์/บทความ/หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ….ชั่วโมง ….นาที 

อื่น ๆ (โปรดระบุ) ……………………….. ….ชั่วโมง ….นาที 

รวม ….ชั่วโมง ….นาที 

11. ขอให้ท่านประเมินในภาพรวมว่า เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ท่ำนใช้
อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยต่อวันเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงไร 
⬜ เพิ่มขึ้น ..…  ช่ัวโมง ..…  นาที 
⬜ ลดลง ..…  ช่ัวโมง ..…  นาที 
⬜ ไม่เปลี่ยนแปลง 
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12. ในรอบสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ ท่านใช้อินเทอร์เน็ตที่ใดเป็นส่วนใหญ่ (เลือกตอบ
ได้ไม่เกิน 3 ข้อ) 
⬜ บ้าน/ที่พักอาศัย 
⬜ ที่ท างาน 
⬜ สถานศึกษา 
⬜ ร้านอินเทอร์เนต็/รา้นเกม  
⬜ ที่สาธารณะ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ห้างสรรพสินค้า 
⬜ ระหว่างเดินทาง 
⬜ อื่น ๆ (โปรดระบุ)............................................... 

13. ในรอบ 3 เดือนที่ผ่ำนมำ ท่านท ากิจกรรมใดต่อไปนีผ้่านทางอินเทอร์เน็ต
บ้าง (กรุณาตอบทุกกิจกรรมที่ท่านท า) 
⬜ ใช้ Social Media เช่น Facebook, Twitter, Instagram  
⬜ ใช้แอปพลิเคชันถ่ายทอดสด เช่น Facebook Live, Instagram Live 
⬜ เล่นเกมออนไลน์  
⬜ รับ-ส่งอีเมล 
⬜ ค้นหาข้อมูลประกอบการท างาน/การเรยีน 
⬜ ค้นหาข้อมูลเพื่อความบันเทิง เช่น ค้นหาร้านอาหาร สถานที่

ท่องเที่ยว ข้อมูลหรือราคาของสินค้า/บริการ  เพื่อศึกษาหรือ
เปรียบเทียบก่อนการตัดสินใจซื้อ 

⬜ เรียนผ่านระบบออนไลน์ (e-Learning) 
⬜ หางาน/สมัครงานทางออนไลน ์
⬜ ดูข้อมูลข่าวสารเกีย่วกับหุ้น 
⬜ ขายสินค้าและบริการทางออนไลน ์
⬜ ซื้อ/จองตั๋วชมภาพยนตร์ การแสดง คอนเสิร์ตออนไลน ์
⬜ ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์/เพลง/ละคร/ภาพยนตร/์เกม/ไอเทมในเกม 
⬜ ซื้อสินค้าและบริการ 
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ซื้อทางออนไลน์ เช่น Lazada, Shopee, Amazon  มากกว่า 
 น้อยกว่า ซื้อตามห้างสรรพสินค้า/ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

⬜ ใช้พูดคุย/โทรศัพท ์
คุยผ่านทาง Line, Facebook Messenger, WhatsApp, Face 
Time  มากกว่า  น้อยกว่า คุยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที ่

⬜ ดูโทรทัศน์/ดูคลิป/ดภูาพยนตร์/ฟงัวิทยุ  
ดูโทรทัศน์/ดูคลิป/ดภูาพยนตร์/ฟงัวิทยุทางออนไลน์ เช่น 
YouTube, Netflix, Sportify  มากกว่า  น้อยกว่า  
ดูโทรทัศน์/ดูภาพยนตร/์ฟังวิทยุแบบดั้งเดิม 

⬜ ส่งข้อความ 
ส่งผ่านแอปแชท เช่น Facebook Messenger  มากกว่า  
 น้อยกว่า ส่งผ่าน SMS 

⬜ อ่านหนังสือ/ข่าว/บทความ  
อ่านทางออนไลน์/e-Book  มากกว่า  น้อยกว่า อ่านหนังสือ
เป็นเลม่/ฉบับ 

⬜ จอง/ซื้อตั๋วโดยสาร 
จอง/ซื้อทางออนไลน์  มากกว่า  น้อยกว่า จองผ่านตัวแทน 

⬜ จองโรงแรม/ที่พัก 
จองทางออนไลน์ เช่น Agoda, Traveloka, Expedia  
 มากกว่า  น้อยกว่า จองผ่านตัวแทน 

⬜ บริการแท็กซี ่
 เรียกผ่านแอปพลิเคชัน เช่น Grab Taxi, Line Taxi  มากกว่า 
  น้อยกว่า โบกเรียก/เรียกผ่านศูนย์ 
⬜ บริการรบั-ส่งสินค้า/พัสดุ/เอกสาร 
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เรียกผ่านเว็บไซต/์แอปพลิเคชนั เช่น Kerry, Lalamove, 
Lineman  มากกว่า  น้อยกว่า ส่งทางไปรษณยี์/จ้างวิน 
มอเตอรไ์ซด ์

⬜ บริการสั่งอาหาร 
สั่งผ่านแอปพลเิคชัน เช่น GrabFood, FoodPanda  มากกว่า 
 น้อยกว่า สั่งทางโทรศัพท์/จ้างวินมอเตอรไ์ซด ์

⬜ ช าระเงินค่าสินค้าและบริการ ค่าบตัรเครดิต  
 ผ่านทางออนไลน์ เช่น e-Wallet, Promptpay, Internet 
 banking, Mobile banking  มากกว่า  น้อยกว่า ผ่านทาง
 ออฟไลน์ เช่น เงินสด โอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร เคาน์เตอร์
 เซอร์วิส 

14. ในรอบ 3 เดือน ท่ีผ่ำนมำ ท่านใช้ Social Media/ Online Community 
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

 ใช้บ่อย
มาก ใช้บ่อย 

ใช้
บางครั้ง ไม่ได้ใช้ 

      
     
     
     
     
     
     
     

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

เรียกผ่านเว็บไซต/์แอปพลิเคชนั เช่น Kerry, Lalamove, 
Lineman  มากกว่า  น้อยกว่า ส่งทางไปรษณยี์/จ้างวิน 
มอเตอรไ์ซด ์

⬜ บริการสั่งอาหาร 
สั่งผ่านแอปพลเิคชัน เช่น GrabFood, FoodPanda  มากกว่า 
 น้อยกว่า สั่งทางโทรศัพท์/จ้างวินมอเตอรไ์ซด ์

⬜ ช าระเงินค่าสินค้าและบริการ ค่าบตัรเครดิต  
 ผ่านทางออนไลน์ เช่น e-Wallet, Promptpay, Internet 
 banking, Mobile banking  มากกว่า  น้อยกว่า ผ่านทาง
 ออฟไลน์ เช่น เงินสด โอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร เคาน์เตอร์
 เซอร์วิส 

14. ในรอบ 3 เดือน ท่ีผ่ำนมำ ท่านใช้ Social Media/ Online Community 
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
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มาก ใช้บ่อย 

ใช้
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15. ในรอบ 3 เดือน ที่ผ่ำนมำ การท ากิจกรรมผ่านอินเทอรเ์น็ตของท่าน ท่านพบ
ปัญหาใดบ้าง (เลือกตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ)  
⬜ ความล่าช้าในการเชื่อมต่อ/ใช้งานอินเทอร์เน็ต 
⬜ การให้บริการอินเทอร์เน็ตยังไม่ทั่วถึง 
⬜ ปริมาณโฆษณาออนไลน์ท่ีมารบกวน 
⬜ ติดไวรัสคอมพิวเตอร ์
⬜ เกิดปัญหา แต่ไม่รู้จะไปขอความช่วยเหลือจากใคร 
⬜ ถูกหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต 
⬜ เสียค่าใช้จ่ายแพง เช่น ค่าบริการ, ค่าอุปกรณ์การใช้งาน 
⬜ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตยากหรือหลุดบ่อย 
⬜ ถูกรบกวนด้วยอีเมลขยะ 
⬜ ถูกรบกวนด้วยสื่อลามกอนาจาร 
⬜ ไม่มั่นใจว่าข้อมลูที่ปรากฎบนอินเทอร์เน็ตจะเชื่อถือได ้
⬜ ถูกละเมดิข้อมูลส่วนบุคคลหรือความเป็นส่วนตัว   
⬜ อื่น ๆ (โปรดระบุ)………………………………………………….. 

 ส่วนที่ 3 กำรให้ควำมส ำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้อนิเทอร์เน็ต (รวม 8 ข้อ) 
* ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใดๆที่สามารถยืนยันความเป็นตัวบุคคลไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ช่ือ วัน-เดือน-ปีเกิด ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลบัตร
เครดิต หมายเลขบัตรประชาชน เป็นต้น  

16. ในรอบ 6 เดือนที่ผ่ำนมำ ท่านเคยท าสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ไหม (กรุณาตอบ 
ทุกข้อย่อย)  

 เคยท ำ ไม่เคยท ำ 
เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ในคอมพวิเตอร์/อุปกรณ์เคลื่อนที่ทุก ๆ 3 เดือน   
ตั้งล็อกหน้าจอคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อให้หนา้จอล็อคอัตโนมัติ 
หลังจากท่านเลิกใช้งานแลว้ 

  

ส ารองข้อมูลส่วนตัวบนคอมพิวเตอร์/อปุกรณ์เคลื่อนที่   
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ในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์สาธารณะ หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้อื่น 
ท่านเคยตั้งค่าให้อุปกรณ์ดังกล่าวจดจ ารหัสผ่าน เพื่อจะได้ไม่ต้องพิมพ์ใหม่ทุก
ครั้งที่เข้าไปใช้งาน 

  

เมื่อสิ้นสุดการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์/WiFi สาธารณะ หรืออุปกรณ์
เคลื่อนที่ของผู้อื่น ท่านจะ log out หรอืลงชื่อออกจากแอปพลิเคชันหรือ
เว็บไซตท์ุกครั้ง 

  

เมื่อสิ้นสุดการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์/WiFi สาธารณะ หรืออุปกรณ์
เคลื่อนที่ของผู้อื่น ท่านจะลบรหัสผา่น/ประวัติการใช้งานทุกครั้ง 

  

ท่านเคยเปิดอีเมลที่ไม่รู้จัก/คลิกลิงก์ที่ไม่รู้จัก   
ท่านบอกรหัสผา่นในการใช้คอมพวิเตอร์/อุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่านแก่ 
เพื่อนสนิท/คนรู้ใจของท่าน 

  

ท่านมักจะอัปโหลดภาพตัว๋เครื่องบิน/Boarding pass ก่อนการเดินทาง ผ่าน
สื่อสังคมออนไลน ์เช่น Facebook โดยตั้งค่าเป็น "สาธารณะ" (Public) 

  

ท่านมักจะอัปโหลดรูปถา่ย/วิดีโอทันทหีลังถ่าย ผ่านสื่อสังคมออนไลน ์เช่น 
Facebook โดยตั้งค่าเป็น "สาธารณะ" (Public) 

  

ท่านมักจะแชร์ต าแหน่ง (Location) ทีท่่านอยู่แบบ Real time ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน ์เช่น Facebook โดยตั้งค่าเปน็ "สาธารณะ" (Public) 

  

ท่านระบุวัน-เดือน-ป-ีเกิดที่แท้จริง ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook 
โดยตั้งค่าเป็น "สาธารณะ" (Public) 

  

ท่านเคยใช้คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคนอื่นท าธุรกรรมทางการเงิน   
ท่านเคยท าธุรกรรมทางการเงินโดยคลิกลิงก์ของธนาคารที่ได้มาจากแหล่ง 
ต่าง ๆ ที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของธนาคารโดยตรง 

  

เมื่อเข้าหน้าเว็บไซต์ของธนาคารแล้ว ทา่นเคยสังเกตทุกครั้งว่าเว็บไซต์ดังกล่าว
ขึ้นต้นด้วย https:// 

  

17. ในรอบ 6 เดือนที่ผ่ำนมำ ท่านเคยให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ช่ือ ท่ีอยู่ เบอร์
โทรศัพท์ เลขบัตรประชาชน ข้อมูลบัตรเครดิต ในการท ากิจกรรมใดบ้าง 
(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

⬜ สมัครใช้บริการทางการเงิน เช่น Internet Banking, Mobile 
Banking, PromptPay, e-Wallet 

⬜ สมัครใช้บริการต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน เช่น ตรวจสอบประวัติ
การใช้โทรศัพท์ ซื้อสินค้า/บริการออนไลน ์
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⬜ รับบริการจากภาครัฐ เช่น เสยีภาษีออนไลน์ จดทะเบียนนิติ
บุคคลออนไลน ์

⬜ สมัครงานออนไลน ์
⬜ ลงทะเบียนสมัครใช้งาน Social Media เช่น Facebook, 

Instagram, LINE, YouTube 
⬜ ลงทะเบียนลุ้นรับของสมนาคุณ/ลุน้รับรางวัล 
⬜ อื่น ๆ (โปรดระบุ)……………………….. 

18. ในรอบ 6 เดือนที่ผ่ำนมำ ท่านเคยอ่านข้อตกลงเรื่องสิทธิและความ
รับผิดชอบ หรือนโยบายการใช้ข้อมูลของเว็บไซต์หรอืแอปพลิเคชันนั้น ๆ  ก่อน
การใช้งานหรือไม่  

⬜ เคยอ่าน 
 เคยอ่านอย่างละเอียดทุกครั้ง 
 เคยอ่านอย่างละเอียดเฉพาะหัวขอ้ส าคัญ 
 เคยอ่านเป็นบางส่วน 

⬜ ไม่เคยอ่านเลย 
⬜ ไม่ทราบ 

19. ในรอบ 6 เดือนที่ผ่ำนมำ สาเหตุใดที่ท่านไม่อ่าน หรืออ่านข้อตกลงเรื่อง
สิทธิและความรับผิดชอบ หรือนโยบายการใช้ข้อมูลของเว็บไซต์หรือ 
แอปพลิเคชันน้ัน ๆ เฉพาะบางส่วน (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

⬜ ท่านคิดว่าเว็บไซต์คงจะไมไ่ด้ปฏิบตัิตามข้อความหรือนโยบายดังกล่าว 
⬜ ท่านเชื่อมั่นว่ากฎหมายจะปกป้องท่านในทุกกรณ ี
⬜ ท่านไม่ทราบว่าจะอ่านข้อตกลงหรอืนโยบายดังกลา่วไดจ้ากท่ีไหน 
⬜ การอ่านข้อความหรือนโยบายดังกล่าวไมส่ าคญั 
⬜ ท่านคิดว่าใช้เวลานานเกินไป 
⬜ การเขียนข้อความหรือนโยบายดังกล่าว เข้าใจยาก 
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⬜ การที่เว็บไซต์มีนโยบายความเป็นส่วนตัวก็เพียงพอส าหรับท่านแล้ว 
⬜ อื่น ๆ (โปรดระบุ)............................... 

20.  ในรอบ 6 เดือนที่ผ่ำนมำ ท่านมีความกังวลมากน้อยเพียงใด หากการท า
กิจกรรมทางออนไลน์ของท่านอาจจะถูกบันทึกในรูปแบบละวิธีการต่าง ๆ 
เหล่านี้  

 มำก
ที่สุด 

มำก น้อย น้อย
ที่สุด 

ไม่
ทรำบ 

การใช้อินเทอร์เน็ตตามสถานท่ีสาธารณะ เช่น 
ร้านอาหาร สถานีรถไฟฟ้า สนามบิน ท้องถนน 

     

การถูกบันทึกบทสนทนา หรือบันทึกต าแหน่งท่ี
ท่านใช้งานอยู่ ผ่านทางการใช้ 
แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ 

     

การเปิดเผยข้อมูลเพื่อช าระเงินผ่านการใช้บัตร
เครดิต บัตรเดบิต e-Wallet PromptPay QR 
Code 

     

การเข้าถึงเนือ้หาออนไลน์ การสืบค้นข้อมูล การ
ดาวน์โหลดไฟล์ของบัญชีผู้ใช้ของท่าน 

     

การส่งข้อมูลส่วนตัวเพื่อร่วมลุ้นของรางวัล      

21. ท่านคิดว่าใครควรมีบทบาทส าคัญในการดูแลความปลอดภัยข้อมูลส่วน
บุคคลของท่าน (เรียงล าดับ 1-3 โดยล าดับที่ 1 คือ ผู้ที่มีความส าคัญที่สุด 
และล าดับที่ 3 คือ ผู้ที่มีความส าคัญน้อยที่สุด) 

⬜ ตัวท่านเอง 
⬜ ผู้ให้บริการเว็บไซต์/แอปพลิเคชันที่ท่านใช้บริการ 
⬜ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต 
⬜ หน่วยงานภาครัฐ 
⬜ อื่น ๆ (โปรดระบุ)............................... 

⬜ การที่เว็บไซต์มีนโยบายความเป็นส่วนตัวก็เพียงพอส าหรับท่านแล้ว 
⬜ อื่น ๆ (โปรดระบุ)............................... 

20.  ในรอบ 6 เดือนที่ผ่ำนมำ ท่านมีความกังวลมากน้อยเพียงใด หากการท า
กิจกรรมทางออนไลน์ของท่านอาจจะถูกบันทึกในรูปแบบละวิธีการต่าง ๆ 
เหล่านี้  

 มำก
ที่สุด 

มำก น้อย น้อย
ที่สุด 

ไม่
ทรำบ 

การใช้อินเทอร์เน็ตตามสถานท่ีสาธารณะ เช่น 
ร้านอาหาร สถานีรถไฟฟ้า สนามบิน ท้องถนน 

     

การถูกบันทึกบทสนทนา หรือบันทึกต าแหน่งท่ี
ท่านใช้งานอยู่ ผ่านทางการใช้ 
แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ 

     

การเปิดเผยข้อมูลเพื่อช าระเงินผ่านการใช้บัตร
เครดิต บัตรเดบิต e-Wallet PromptPay QR 
Code 

     

การเข้าถึงเนือ้หาออนไลน์ การสืบค้นข้อมูล การ
ดาวน์โหลดไฟล์ของบัญชีผู้ใช้ของท่าน 

     

การส่งข้อมูลส่วนตัวเพื่อร่วมลุ้นของรางวัล      

21. ท่านคิดว่าใครควรมีบทบาทส าคัญในการดูแลความปลอดภัยข้อมูลส่วน
บุคคลของท่าน (เรียงล าดับ 1-3 โดยล าดับที่ 1 คือ ผู้ที่มีความส าคัญที่สุด 
และล าดับที่ 3 คือ ผู้ที่มีความส าคัญน้อยที่สุด) 

⬜ ตัวท่านเอง 
⬜ ผู้ให้บริการเว็บไซต์/แอปพลิเคชันที่ท่านใช้บริการ 
⬜ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต 
⬜ หน่วยงานภาครัฐ 
⬜ อื่น ๆ (โปรดระบุ)............................... 
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22. ในรอบ 6 เดือนที่ผ่ำนมำ ท่านเคยแก้ไขการต้ังค่าความเป็นส่วนตัว เช่น 
อายุ ความสนใจ รูปภาพ ข้อมูลเกี่ยวกับฉัน บนสื่อสังคมออนไลน์ (Social 
Media) หรือไม่ 

⬜ เคย  
⬜ ไม่เคย 
⬜ ไม่ทราบ 

23. สาเหตุใดที่ท าให้ท่านไม่เคยตั้งค่าความเป็นส่วนตัวบนสื่อสังคมออนไลน์ 
(Social network) (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

⬜ ไม่ทราบว่าสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าได้ 
⬜ ไม่ทราบวิธีการเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว 
⬜ มั่นใจว่าเว็บไซต์/แอปพลิเคชันท่ีท่านใช้บริการอยู่ มีการการตั้งค่า

ความเป็นส่วนตัวที่เหมาะสมอยู่แล้ว 
⬜ ไม่กังวลเกีย่วกับการมีข้อมลูส่วนตวัทางเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ 
⬜ ไม่มเีวลาค้นหาการตั้งค่าดังกล่าว 
⬜ อื่น ๆ (โปรดระบุ)......................... 

12. ในรอบสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ ท่านใช้อินเทอร์เน็ตที่ใดเป็นส่วนใหญ่ (เลือกตอบ
ได้ไม่เกิน 3 ข้อ) 
⬜ บ้าน/ที่พักอาศัย 
⬜ ที่ท างาน 
⬜ สถานศึกษา 
⬜ ร้านอินเทอร์เนต็/รา้นเกม  
⬜ ที่สาธารณะ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ห้างสรรพสินค้า 
⬜ ระหว่างเดินทาง 
⬜ อื่น ๆ (โปรดระบุ)............................................... 

13. ในรอบ 3 เดือนที่ผ่ำนมำ ท่านท ากิจกรรมใดต่อไปนีผ้่านทางอินเทอร์เน็ต
บ้าง (กรุณาตอบทุกกิจกรรมที่ท่านท า) 
⬜ ใช้ Social Media เช่น Facebook, Twitter, Instagram  
⬜ ใช้แอปพลิเคชันถ่ายทอดสด เช่น Facebook Live, Instagram Live 
⬜ เล่นเกมออนไลน์  
⬜ รับ-ส่งอีเมล 
⬜ ค้นหาข้อมูลประกอบการท างาน/การเรยีน 
⬜ ค้นหาข้อมูลเพื่อความบันเทิง เช่น ค้นหาร้านอาหาร สถานท่ี

ท่องเที่ยว ข้อมูลหรือราคาของสินค้า/บริการ  เพื่อศึกษาหรือ
เปรียบเทียบก่อนการตัดสินใจซื้อ 

⬜ เรียนผ่านระบบออนไลน์ (e-Learning) 
⬜ หางาน/สมัครงานทางออนไลน ์
⬜ ดูข้อมูลข่าวสารเกีย่วกับหุ้น 
⬜ ขายสินค้าและบริการทางออนไลน ์
⬜ ซื้อ/จองตั๋วชมภาพยนตร์ การแสดง คอนเสิร์ตออนไลน ์
⬜ ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์/เพลง/ละคร/ภาพยนตร/์เกม/ไอเทมในเกม 
⬜ ซื้อสินค้าและบริการ 

22. ในรอบ 6 เดือนที่ผ่ำนมำ ท่านเคยแก้ไขการต้ังค่าความเป็นส่วนตัว เช่น 
อายุ ความสนใจ รูปภาพ ข้อมูลเกี่ยวกับฉัน บนสื่อสังคมออนไลน์ (Social 
Media) หรือไม่ 

⬜ เคย  
⬜ ไม่เคย 
⬜ ไม่ทราบ 

23. สาเหตุใดที่ท าให้ท่านไม่เคยตั้งค่าความเป็นส่วนตัวบนสื่อสังคมออนไลน์ 
(Social network) (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

⬜ ไม่ทราบว่าสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าได้ 
⬜ ไม่ทราบวิธีการเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว 
⬜ มั่นใจว่าเว็บไซต์/แอปพลิเคชันท่ีท่านใช้บริการอยู่ มีการการตั้งค่า

ความเป็นส่วนตัวที่เหมาะสมอยู่แล้ว 
⬜ ไม่กังวลเกีย่วกับการมีข้อมลูส่วนตวัทางเครือข่ายทางสังคมออนไลน ์
⬜ ไม่มเีวลาค้นหาการตั้งค่าดังกล่าว 
⬜ อื่น ๆ (โปรดระบุ)......................... 
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รายชื่อหน่วยงาน
ผู้ให้ความอนุเคราะห์

ในการติดป้ายประกาศ 
(Banner) 

โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
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1 กรมการกงสุล 31 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล 
2 กรมการขนส่งทางน ้าและพาณิชยนาวี 32 กรมทางหลวง
3 กรมการขนส่งทางบก 33 กรมทางหลวงชนบท
4 กรมการขนส่งทางอากาศ 34 กรมทา่อากาศยาน
5 กรมการค้าต่างประเทศ 35 กรมที่ดิน
6 กรมการค้าภายใน 36 กรมธนารักษ์
7 กรมการจัดหางาน 37 กรมธุรกิจพลังงาน
8 กรมการทอ่งเที่ยว 38 กรมบงัคับคดี
9 กรมการปกครอง 39 กรมบญัชีกลาง 
10 กรมการประกันภยั 40 กรมประชาสัมพนัธ์ 
11 กรมการพฒันาชุมชน 41 กรมประมง
12 กรมการแพทย์ 42 กรมปศุสัตว์ 
13 กรมการศาสนา 43 กรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั
14 กรมการศึกษานอกโรงเรียน 44 กรมปา่ไม้
15 กรมกิจการเด็กและเยาวชน 45 กรมพฒันาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
16 กรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว 46 กรมพฒันาที่ดิน
17 กรมควบคุมมลพษิ 47 กรมพฒันาธุรกิจการค้า
18 กรมควบคุมโรค 48 กรมพฒันาฝีมือแรงงาน
19 กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 49 กรมพฒันาพลังงานทดแทนและอนุรักษพ์ลังงาน
20 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 50 กรมพฒันาสังคมและสวัสดิการ
21 กรมคุมประพฤติ 51 กรมพธิีการทตู
22 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 52 กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
23 กรมเจ้าทา่ 53 กรมยุโรป
24 กรมชลประทาน 54 กรมโยธาธิการและผังเมือง
25 กรมเชื อเพลิงธรรมชาติ 55 กรมราชทณัฑ์ 
26 กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 56 กรมราชองครักษ์
27 กรมทรัพย์สินทางปญัญา 57 กรมโรงงาน
28 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 58 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
29 กรมทรัพยากรธรณี 59 กรมวิชาการเกษตร
30 กรมทรัพยากรน ้า 60 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายชื่อหน่วยงานผู้ให้ความอนุเคราะห์ในการตดิป้ายประกาศ (Banner)  ปี 2561
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61 กรมวิทยาศาสตร์บริการ 91 กระทรวงการต่างประเทศ
62 กรมวิเทศสหการ 92 กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา
63 กรมศุลกากร 93 กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
64 กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 94 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
65 กรมส่งเสริมการเกษตร 95 กระทรวงคมนาคม
66 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น 96 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
67 กรมส่งเสริมการส่งออก 97 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
68 กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 98 กระทรวงพลังงาน
69 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 99 กระทรวงพาณิชย์
70 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 100 กระทรวงมหาดไทย
71 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 101 กระทรวงยุติธรรม
72 กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 102 กระทรวงวัฒนธรรม
73 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 103 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
74 กรมสรรพสามิต 104 กระทรวงศึกษาธิการ
75 กรมสรรพากร 105 กระทรวงอุตสาหกรรม
76 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 106 กรุงเทพมหานคร
77 กรมสอบสวนคดีพเิศษ 107 กศน. อ้าเภอลอง จังหวัดแพร่
78 กรมสามัญศึกษา 108 กศน.อ้าเภอเภอเมืองจันทร์ จังหวัดจันทบรีุ
79 กรมสารนิเทศ 109 กองทพับก
80 กรมหม่อนไหม 110 กองทพัเรือ
81 กรมอนามัย 111 กองทพัอากาศ
82 กรมอเมริกาและแปซิฟกิใต้ 112 กองทนุบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการ
83 กรมอาเซียน 113 กองทนุใหกู้้ยืมเพื่อการศึกษา
84 กรมอุตสาหกรรมพื นฐานและการเหมืองแร่ 114 กองบงัคับการต ารวจทอ่งเที่ยว
85 กรมอุตุนิยมวิทยา 115 กองบญัชาการทหารสูงสุด
86 กรมอุทยานแหง่ชาติ สัตว์ปา่ และพนัธุพ์ชื 116 การกีฬาแหง่ประเทศไทย
87 กรมเอเชียตะวันออก 117 การเคหะแหง่ชาติ
88 กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 118 การทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย
89 กระทรวงกลาโหม 119 การทางพเิศษแหง่ประเทศไทย
90 กระทรวงการคลัง 120 การทา่เรือแหง่ประเทศไทย
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121 การนิคมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 151 นิคมสร้างตนเองล้าปาว จ.กาฬสินธุ ์
122 การประปาส่วนภมูิภาค 152 บมจ. กสท โทรคมนาคม 
123 การประปาส่วนภมูิภาคเขต 8 จังหวัดอุบลราชธานี 153 บมจ. การบนิไทย จ้ากัด
124 การไฟฟา้นครหลวง 154 บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบนิกรุงเทพ 
125 การไฟฟา้ฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย 155 บมจ. ศรีอยุธยา แคปปติอล
126 การไฟฟา้ส่วนภมูิภาค 156 บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภยั
127 การยางแหง่ประเทศไทย 157 บมจ.ธนาคารกรุงไทย
128 การรถไฟฟา้ขนส่งมวลชนแหง่ประเทศไทย 158 บรรษทัตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
129 การรถไฟแหง่ประเทศไทย 159 บริษทั  ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภยั จ้ากัด (มหาชน)
130 คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 160 บริษทั กลางคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ จ้ากัด 
131 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหดิล 161 บริษทั กานต์นิธิ จ ากัด
132 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัหมู่บา้นจอมบงึ 162 บริษทั ขนส่ง จ้ากัด
133 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 163 บริษทั เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จ ากัด
134 คุรุสภา 164 บริษทั ตลาดดอทคอม จ้ากัด
135 โครงการชลประทานปราจีนบรีุ 165 บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด (มหาชน)
136 โครงการชลประทานมุกดาหาร 166 บริษทั ทา่อากาศยานไทย จ้ากัด (มหาชน)
137 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด 167 บริษทั ทพิยประกันภยั จ้ากัด (มหาชน)
138 โครงการชลประทานล้าพนู 168 บริษทั ทโีอท ีจ้ากัด (มหาชน) 
139 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห ้จังหวัดสระบรีุ 169 บริษทั ทนุประกันภยั จ้ากัด (มหาชน)
140 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 170 บริษทั เทรนด์ วี จ3ี จ ากัด
141 ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแหง่ประเทศไทย  171 บริษทั ไทยเดินเรือทะเล จ ากัด
142 ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 172 บริษทั ไทยน ้าทพิย์ จ้ากัด
143 ทนัตแพทยสภา 173 บริษทั ไทยรับประกันภยัต่อ จ้ากัด (มหาชน)
144 ธนาคารกรุงเทพ จ้ากัด (มหาชน) 174 บริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ้ากัด
145 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 175 บริษทั ไทยอินเตอร์เนชั่นแนลไดเมคกิ ง จ้ากัด
146 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ้ากัด (มหาชน) 176 บริษทั ธนารักษพ์ฒันาสินทรัพย์ จ ากัด
147 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 177 บริษทั บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
148 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย 178 บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากัด(มหาชน)
149 ธนาคารออมสิน 179 บริษทั บตัรกรุงศรีอยุธยา จ้ากัด
150 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 180 บริษทั บางจากปโิตรเลียม จ ากัด (มหาชน)
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181 บริษทั ปตท.จ้ากัด (หาชน) 211 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน
182 บริษทั ไปรษณีย์ไทย จ้ากัด 212 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
183 บริษทั ผลิตไฟฟา้ จ้ากัด (มหาชน) 213 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 
184 บริษทั ผลิตไฟฟา้ราชบรีุโฮลด้ิง จ ากัด (มหาชน)   214 มหาวิทยาลัยคริสเตียน
185 บริษทั พรอมิส (ประเทศไทย) จ้ากัด 215 มหาวิทยาลัยเซนต์จอหน์ 
186 บริษทั เมืองไทย ลิสซ่ิง จ ากัด (มหาชน) 216 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ
187 บริษทั เรดด้ีแพลนเน็ต จ ากัด 217 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
188 บริษทั โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน) 218 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
189 บริษทั วิทยุการบนิแหง่ประเทศไทย จ ากัด 219 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
190 บริษทั วิริยะประกันภยั จ ากัด (มหาชน) 220 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
191 บริษทั ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภยั จ้ากัด (มหาชน) 221 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
192 บริษทั ศักด์ิสยามลิสซ่ิง จ้ากัด (มหาชน) 222 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
193 บริษทั สินมิตร จ้ากัด 223 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
194 บริษทั อินเตอร์เนต โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ จ้ากัด 224 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล้าปาง 
195 บริษทั อินเตอร์เน็ต ประเทศไทย จ้ากัด (มหาชน) 225 มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย์
196 บริษทั อินเตอร์ลิ งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ้ากัด (มหาชน) 226 มหาวิทยาลัยนครพนม
197 บริษทั อินทรประกันภยั จ ากัด (มหาชน) 227 มหาวิทยาลัยนเรศวร
198 บริษทั อินเทอร์เน็ต มาร์เก็ตติ ง จ้ากัด (พนัทปิ.คอม) 228 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
199 บริษทั อีซ่ี บาย จ ากัด (มหาชน) 229 มหาวิทยาลัยเนชั่น
200 บริษทั เอเชียประกันภยั 1950 จ้ากัด (มหาชน) 230 มหาวิทยาลัยบรูพา
201 บริษทั แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท ์จ้ากัด (มหาชน) 231 มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบรีุ
202 บริษทั ไอ-เซิร์ฟ จ้ากัด 232 มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตสระแก้ว 
203 บริษทั ไออาร์พซีี จ้ากัด (มหาชน) 233 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
204 บริษทักลางคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ จ้ากัด (ส้านักงานใหญ)่ 234 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
205 บริษทัเจพ ี ประกันภยั จ ากัด (มหาชน)  235 มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง 
206 บริษทัทา่อากาศยานไทย จ้ากัด (มหาชน) 236 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
207 พพิธิภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 237 มหาวิทยาลัยราชภฎันครราชสีมา
208 แพทยสภา 238 มหาวิทยาลัยราชภฏักาญจนบรีุ 
209 มหาวิทยาลัยเกริก 239 มหาวิทยาลัยราชภฏัก้าแพงเพชร
210 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 240 มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม
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241 มหาวิทยาลัยราชภฏัชัยภมูิ 271 โรงพยาบาลกลาง
242 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 272 โรงพยาบาลกุดชุม
243 มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา 273 โรงพยาบาลเกษตรวิสัย 
244 มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรค์ 274 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบริุนทร์ 
245 มหาวิทยาลัยราชภฏับา้นสมเด็จเจ้าพระยา 275 โรงพยาบาลขอนแก่น ราม  จังหวัดขอนแก่น
246 มหาวิทยาลัยราชภฏัพบิลูสงคราม จังหวัดพษิณุโลก 276 โรงพยาบาลขุขันธ์ 
247 มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบรีุ 277 โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม จังหวัดล าปาง
248 มหาวิทยาลัยราชภฏัภเูก็ต 278 โรงพยาบาลเขาชัยสน จังหวัดพทัลุง 
249 มหาวิทยาลัยราชภฏัล้าปาง 279 โรงพยาบาลควนโดน  จังหวัดสตูล  
250 มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย 280 โรงพยาบาลควนเนียง จังหวัดสงขลา
251 มหาวิทยาลัยราชภฏัศรีสะเกษ 281 โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา 
252 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 282 โรงพยาบาลค่ายกาวิละ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ จังหวัดเชียงใหม ่
253 มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 283 โรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช จังหวัดพะเยา
254 มหาวิทยาลัยราชภฏัหมู่บา้นจอมบงึ 284 โรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักด์ิ จังหวัดชุมพร
255 มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี 285 โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช 
256 มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์ 286 โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน
257 มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี 287 โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรินทร์ 
258 มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภวูนารถ 288 โรงพยาบาลค่ายสุรศักด์ิมนตรี จังหวัดล าปาง
259 มหาวิทยาลัยรามค้าแหง 289 โรงพยาบาลค าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
260 มหาวิทยาลัยวงษช์วลิตกุล 290 โรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา
261 มหาวิทยาลัยศิลปากร 291 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 
262 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ 292 โรงพยาบาลเจริญศิลป ์จังหวัดสกลนคร 
263 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบรีุ 293 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
264 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 294 โรงพยาบาลเชียงขวัญ  
265 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภเูก็ต 295 โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
266 มหาวิทยาลัยสยาม 296 โรงพยาบาลตะกั่วปา่ จังหวัดพงังา 
267 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 297 โรงพยาบาลตากสิน
268 โรงงานไพ ่กรมสรรพสามิต 298 โรงพยาบาลต ารวจ 
269 โรงงานยาสูบ 299 โรงพยาบาลทบัคล้อ จังหวัดพจิิตร 
270 โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ 300 โรงพยาบาลทา่ปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
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301 โรงพยาบาลทา่ยาง จังหวัดเพชรบรีุ 331 โรงพยาบาลแม่เมาะ 
302 โรงพยาบาลธนบรีุ  332 โรงพยาบาลแม่ลาน จังหวัดปตัตานี
303 โรงพยาบาลนบพต้ิา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 333 โรงพยาบาลแม่สาย 
304 โรงพยาบาลนพรัตนราชธาน ี 334 โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ ์
305 โรงพยาบาลนาด้วง 335 โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ ์จังหวัดสมุทรปราการ
306 โรงพยาบาลนาน้อย จังหวัดน่าน 336 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
307 โรงพยาบาลนาหว้า จังหวัดนครพนม 337 โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่
308 โรงพยาบาลน้ าปาด 338 โรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา
309 โรงพยาบาลนิคมน้ าอูน 339 โรงพยาบาลล้าลูกกา
310 โรงพยาบาลเนินขาม จังหวัดชัยนาท 340 โรงพยาบาลเลิงนกทา
311 โรงพยาบาลบอ่พลอย จังหวัดกาญจนบรีุ 341 โรงพยาบาลวังจันทร์ จังหวัดระยอง
312 โรงพยาบาลบนันังสตา 342 โรงพยาบาลวังทอง จังหวัดพษิณุโลก 
313 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล 343 โรงพยาบาลวังสะพงุ จังหวัดเลย
314 โรงพยาบาลบางระก า 344 โรงพยาบาลวัดสิงห ์
315 โรงพยาบาลบา้นค่าย 345 โรงพยาบาลวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
316 โรงพยาบาลบา้นโปง่ จังหวัดราชบรีุ 346 โรงพยาบาลวิหารแดง จังหวัดสระบรีุ
317 โรงพยาบาลบา้นหลวง 347 โรงพยาบาลเวชธานี
318 โรงพยาบาลบา้นหลวง จังหวัดน่าน 348 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปญัญานันทภกิข)ุ 
319 โรงพยาบาลบงึนาราง จังหวัดพจิิตร 349 โรงพยาบาลศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
320 โรงพยาบาลปลวกแดง จังหวัดระยอง 350 โรงพยาบาลศรีสมเด็จ
321 โรงพยาบาลปกัธงชัย 351 โรงพยาบาลศรีสะเกษ
322 โรงพยาบาลปากพลี จังหวัดนครนายก 352 โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทยั 
323 โรงพยาบาลปางมะผ้า 353 โรงพยาบาลสงขลา  
324 โรงพยาบาลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 354 โรงพยาบาลสทงิพระ จังหวัดสงขลา
325 โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบรีุ 355 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
326 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์จังหวัดอุบลราชธานี 356 โรงพยาบาลสมเด็จพระปยิมหาราชรมณียเขต จังหวัดกาญจนบรีุ
327 โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร จังหวัดสกลนคร 357 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 
328 โรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงราย 358 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี
329 โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบรีุ 359 โรงพยาบาลสวนผึ ง 
330 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ ์(วัดไร่ขิง)  360 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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361 โรงพยาบาลสะเดา จังหวัดสงขลา 391 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กทม.
362 โรงพยาบาลสิรินธร 392 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพฒันา" จังหวัดน่าน
363 โรงพยาบาลสิริโรจน์ จังหวัดภเูก็ต 393 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ ์จังหวัดอุตรดิตถ์
364 โรงพยาบาลสุโขทยั 394 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม จังหวัดอุทยัธานี
365 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 395 โรงเรียนตะโหมด จังหวัดพทัลุง
366 โรงพยาบาลสุรินทร์ 396 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
367 โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 397 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบรีุ
368 โรงพยาบาลหนองฉาง จังหวัดอุทยัธานี 398 โรงเรียนทวีธาภเิศก บางขุนเทยีน
369 โรงพยาบาลหนองบญุมาก จังหวัดนครราชสีมา 399 โรงเรียนทุ่งโพวิทยา จังหวัดอุทยัธานี
370 โรงพยาบาลหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 400 โรงเรียนเทพราชพทิยาสรรค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
371 โรงพยาบาลหนองสองหอ้ง จังหวัดขอนแก่น 401 โรงเรียนเทพศิรินทร์
372 โรงพยาบาลหลวงพอ่ทวีศักด์ิ ชุตินฺธโร อุทศิ 402 โรงเรียนนนทบรีุพทิยาคม                                           
373 โรงพยาบาลหว้ยยอด 403 โรงเรียนเนินพทิยาคม จังหวัดเพชรบรูณ์ 
374 โรงพยาบาลหวัไทร 404 โรงเรียนบอ่เกลือ จังหวัดน่าน
375 โรงพยาบาลอุดรธานี 405 โรงเรียนบางจานวิทยา จังหวัดเพชรบรีุ
376 โรงพยาบาลอุทมุพรพสัิย จังหวัดศรีษะเกษ 406 โรงเรียนบางบวัทอง 
377 โรงพยาบาลเอราวัณ จังหวัดเลย 407 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กทม.
378 โรงพยาบาลัมญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 408 โรงเรียนเบญจมเทพอุทศิ จังหวัดเพชรบรีุ
379 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จังหวัดสุโขทยั 409 โรงเรียนเบญจมราชูทศิ จังหวัดนครศรีธรรมราช
380 โรงเรียนกระแสสินธุว์ิทยา จังหวัดสงขลา 410 โรงเรียนปากเกร็ด  จ.นนทบรีุ
381 โรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษ Enconcept E-Academy 411 โรงเรียนปากน ้าหลังสวนวิทยา จังหวัดชุมพร
382 โรงเรียนกาญจนาภเิษกวิทยาลัย  จังหวัดเพชรบรูณ์ 412 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา จังหวัดก าแพงเพชร
383 โรงเรียนก้าแพงดินพทิยาคม จังหวัดพจิิตร 413 โรงเรียนพระบางวิทยา จังหวัดนครสวรรค์ 
384 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบรีุ 414 โรงเรียนมหรรณพาราม 
385 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบรีุ 415 โรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ์
386 โรงเรียนไกรในวิทยาคม จังหวัดสุโขทยั 416 โรงเรียนเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่  
387 โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม จังหวัดนครศรีธรรมราช 417 โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม จังหวัดเพชรบรูณ์
388 โรงเรียนคลองลานวิทยา 418 โรงเรียนแม่ต่ืนวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
389 โรงเรียนควนขนุน จังหวัดพทัลุง 419 โรงเรียนโยธินบรูณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) 
390 โรงเรียนคันโช้งพทิยาคม จังหวัดพษิณุโลก 420 โรงเรียนราชินี
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421 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน กทม. 451 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
422 โรงเรียนล้าทบัประชานุเคราะห ์จังหวัดกระบี่ 452 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม ม.นครพนม 
423 โรงเรียนวังโมกข์พทิยาคม จังหวัดพจิิตร 453 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ 
424 โรงเรียนวัดสังเวช 454 เว็บไซต์เด็กดีดอทคอม (Dek-D.com)
425 โรงเรียนศีลาจารพพิฒัน์ กทม. 455 ศาลปกครอง
426 โรงเรียนสตรีนนครสวรรค์ 456 ศาลแพง่
427 โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน 457 ศาลอาญา
428 โรงเรียนสระหลวงพทิยาคม จังหวัดพจิิตร 458 ศาลอุทธรณ์
429 โรงเรียนสวนศรีวิทยา  จังหวัดชุมพร 459 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
430 โรงเรียนสะเดา ขรรค์ชันกัมพลานนทอ์นุสร์ จังหวัดสงขลา 460 ศูนย์ข้อมูลและพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมคุ้มครองสิทธิ

และเสรีภาพ
431 โรงเรียนสันก้าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 461 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
432 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ 462 ศูนย์ควบคุมยางสุราษฎร์ธานี
433 โรงเรียนสาธิตแหง่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก้าแพงแสน 463 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหง่ชาติ
434 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม จังหวัดตาก 464 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน ้าบาดาล กรมทรัพยากร

น ้าบาดาล
435 โรงเรียนสายบรีุ (แจ้งประชาคาร) จังหวัดปตัตานี 465 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
436 โรงเรียนสุราษฎร์พทิยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 466 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป.กระทรวงศึกษาธิการ  
437 โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ 467 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แหง่ชาติ
438 โรงเรียนหนองกรดพทิยาคม จังหวัดนครสวรรค์ 468 ศูนย์ปา่ไม้จังหวัดนครปฐม
439 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา  จังหวัดอุทยัธานี 469 ศูนย์ฝึกการบนิพลเรือน
440 โรงเรียนหนองน ้าส้มวิทยาคม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 470 ศูนย์ฝึกอบรมที4่ (เชียงราย) กรมอุทยานแหง่ชาติ สัตว์ปา่และพนัธุพ์ชื

441 โรงเรียนหว้ยยาวพทิยาคม จังหวัดพจิิตร 471 ศูนย์พฒันาอุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัดล้าปาง
442 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 472 ศูนย์พนัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหง่ชาติ
443 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 473 ศูนย์พทิกัษสิ์ทธิเด็กและครอบครัว
444 วิทยาลัยชุมชนตราด 474 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
445 วิทยาลัยชุมชนน่าน 475 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น) 
446 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  476 ศูนย์วิจัยพชืสวนเชียงราย
447 วิทยาลัยชุมชนระนอง 477 ศูนย์วิจัยและพฒันาการเกษตรสงขลา
448 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 478 ศูนย์วิจัยและพฒันาการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าจืด จังหวัดหนองคาย
449 วิทยาลัยดุสิตธานี 479 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
450 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 480 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
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481 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 จังหวัดสงขลา 511 สถาบนัยานยนต์
482 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 512 สถาบนัระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพฒันา
483 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบรีุ 513 สถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)  
484 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ 514 สถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
485 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 515 สถาบนัราชานุกูล
486 ศูนย์สารสนเทศ กรมปา่ไม้ 516 สถาบนัโรคทรวงอก 
487 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 517 สถาบนัวิจัยระบบสาธารณสุข
488 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 518 สถาบนัวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลัยศิลปากร
489 ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบรีุ 519 สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย
490 ศูนย์อนามัยที1่0 เชียงใหม่ 520 สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย (วว.)
491 สถาบนัการพลศึกษา 521 สถาบนัวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) 
492 สถาบนัการแพทย์ฉุกเฉินแหง่ชาติ 522 สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
493 สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแหง่ชาติ (องค์การมหาชน) 523 สถาบนัเหล็กและเหล็กกล้าแหง่ประเทศไทย
494 สถาบนัเทคโนโลยีนิวเคลียร์แหง่ชาติ (องค์การมหาชน) 524 สถาบนัอนุญาโตตุลาการ
495 สถาบนัเทคโนโลยีปทมุวัน 525 สถาบนัอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
496 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั 526 สถาบนัอาหาร
497 สถาบนัเทคโนโลยียานยนต์ 527 สภาการพยาบาล
498 สถาบนัไทย-เยอรมัน 528 สภานิติบญัญัติแหง่ชาติ
499 สถาบนันิติวิทยาศาสตร์ 529 สภาเภสัชกรรม
500 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 530 สภาวิชาชีพบญัชี 
501 สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 531 สภาหอการค้าแหง่ประเทศไทย
502 สถาบนับณัฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 532 สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย
503 สถาบนัพระปกเกล้า 533 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย
504 สถาบนัพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 534 สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย
505 สถาบนัพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 535 สวนสัตว์ดุสิต
506 สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 536 สัตวแพทยสภา
507 สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมส่ิงทอ 537 ส้านักข่าวกรองแหง่ชาติ
508 สถาบนัเพิ่มผลผลิตแหง่ชาติ 538 ส านักงบประมาณ
509 สถาบนัไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์ 539 ส้านักงาน กศน.จังหวัดพจิิตร
510 สถาบนัมาตรวิทยาแหง่ชาติ 540 ส้านักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ 
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541 ส้านักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร 571 ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
542 ส้านักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบรีุ 572 ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
543 ส้านักงาน กศน.จังหวัดอ้านาจเจริญ 573 ส้านักงานคณะกรรมการก้ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภยั
544 ส้านักงาน อีวาย 574 ส้านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และ

กิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ
545 ส้านักงานกรุงเทพมหานคร 575 ส้านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
546 ส านักงานกองทนุสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 576 ส้านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
547 ส้านักงานกองทนุหมู่บา้นและชุมชนเมืองแหง่ชาติ 577 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
548 ส านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7 กรมชลประทาน 578 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
549 ส้านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 กรมชลประทาน 579 ส้านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
550 ส้านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 580 ส้านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมแหง่ชาติ
551 ส้านักงานการปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 581 ส้านักงานคณะกรรมการปอ้งกันปอ้งกันและปราบปรามยาเสพติด
552 ส้านักงานกิจการยุติธรรม 582 ส้านักงานคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ
553 ส านักงานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว 583 ส้านักงานคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติ
554 ส้านักงานขนส่ง จังหวัดเลย 584 ส้านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ
555 ส านักงานขนส่ง จังหวัดสุโขทยั 585 ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ
556 ส านักงานขนส่ง จังหวัดน่าน 586 ส้านักงานคณะกรรมการพเิศษเพื่อประสานงานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
557 ส้านักงานขนส่ง จังหวัดลพบรีุ 587 ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหง่ชาติ
558 ส้านักงานเขตคลองสาน 588 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ
559 ส้านักงานเขตคันนายาว 589 ส้านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ
560 ส้านักงานเขตจตุจักร 590 ส้านักงานคณะกรรมการสุขภาพแหง่ชาติ
561 ส้านักงานเขตทุ่งครุ 591 ส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย
562 ส้านักงานเขตบางนา 592 ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
563 ส้านักงานเขตภาษเีจริญ 593 ส้านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
564 ส้านักงานเขตวังทองหลาง 594 ส้านักงานชลประทานที่ 12 จังหวัดชัยนาท
565 ส านักงานเขตสาทร 595 ส้านักงานชลประทานที่ 3 จังหวัดพษิณุโลก
566 ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา 596 ส านักงานชลประทานที่ 4 จังหวัดก าแพงเพชร
567 ส้านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหง่ชาติ 597 ส้านักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา
568 ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั ง 598 ส านักงานตรวจสอบภายใน ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร  
569 ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 599 ส้านักงานต้ารวจแหง่ชาติ
570 ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 600 ส้านักงานธนานุเคราะห์



สำ�นักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสำ์ (องค์การมหาชน) 
Electronic Transactions Development Agency (Public Organization) 139

601 ส้านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 631 ส้านักงานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

602 ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 632 ส้านักงานพฒันารัฐบาลดิจิทลั (องค์การมหาชน)
603 ส้านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 633 ส้านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ
604 ส้านักงานบริหารจดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังที่ ๗ 634 ส้านักงานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
605 ส้านักงานบริหารและพฒันาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 635 ส้านักงานพาณิชย์ จังหวัดชลบรีุ
606 ส้านักงานบริหารหนี สาธารณะ 636 ส้านักงานพาณิชย์ จังหวัดชัยนาท
607 ส้านักงานบ้ารุงรักษาทางน ้าที่ 6 637 ส้านักงานพาณิชย์ จังหวัดอุดรธานี
608 ส้านักงานปฏรูิปที่ดินจังหวัดปตัตานี 638 ส้านักงานพาณิชย์ จังหวัดขอนแก่น
609 ส้านักงานปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 639 ส้านักงานพาณิชย์ จังหวัดนนทบรีุ
610 ส้านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 640 ส้านักงานพาณิชย์ จังหวัดปทมุธานี
611 ส้านักงานประกันสังคม 641 ส้านักงานพาณิชย์ จังหวัดภเูก็ต
612 ส้านักงานประชาสัมพนัธ์ จ.นนทบรีุ 642 ส้านักงานพาณิชย์ จังหวัดสกลนคร
613 ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 643 ส้านักงานพาณิชย์ จังหวัดอ่างทอง
614 ส้านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 644 ส้านักงานพพิธิภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หวั (องค์การมหาชน)
615 ส้านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 645 ส้านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ
616 ส้านักงานปลัดกระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา 646 ส้านักงานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม
617 ส้านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 647 ส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาติ
618 ส้านักงานปลัดกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 648 ส้านักงานรัฐมนตรี กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์
619 ส้านักงานปลัดกระทรวงพาณิย์ 649 ส้านักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม
620 ส้านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 650 ส้านักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
621 ส้านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 651 ส้านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
622 ส้านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 652 ส้านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ

มหาชน)
623 ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 653 ส้านักงานราชบณัฑิตยสภา
624 ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 654 ส้านักงานเลขาธิการคุรุสภา
625 ส้านักงานปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี 655 ส้านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
626 ส านักงานปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงิน 656 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
627 ส้านักงานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ 657 ส้านักงานเลขานุการรัฐมนตรี
628 ส านักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ 658 ส านักงานศาลปกครอง
629 ส้านักงานพฒันาการกีฬาและนันทนาการ กรมพลศึกษา 659 ส้านักงานศาลยุติธรรม
630 ส้านักงานพฒันาการทอ่งเที่ยว 660 ส้านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
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661 ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 691 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

662 ส้านักงานเศรษฐกิจการคลัง 692 องค์การบริหารการพฒันาพื นที่พเิศษเพื่อการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืน 
(องค์การมหาชน)

663 ส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 693 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
664 ส้านักงานส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย

 กรุงเทพมหานคร
694 องค์การพพิธิภณัฑ์วิทยาศาสตร์แหง่ชาติ

665 ส้านักงานส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพกิารแหง่ชาติ 695 องค์การเภสัชกรรม
666 ส้านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 696 องค์การสงเคราะหท์หารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์
667 ส้านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั 697 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย
668 ส้านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพทิกัษ ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส 

และผู้สูงอายุ
669 ส้านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพทิกัษเ์ด็ก
670 ส้านักงานสถิติแหง่ชาติ
671 ส้านักงานสภาความมั่นคงแหง่ชาติ
672 ส้านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ
673 ส้านักงานสลากกินแบง่รัฐบาล
674 ส้านักงานสาธารณสุข จังหวัดบงึกาฬ
675 ส้านักงานสาธารณสุข จังหวัดเพชรบรีุ
676 ส้านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ
677 ส้านักงานอัยการสูงสุด
678 ส้านักปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั
679 ส้านักยาและวัตถุเสพติด
680 ส้านักราชเลขาธิการ
681 ส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
682 ส้านักวิจัยและพฒันาการเกษตรเขตที่ 4
683 ส้านักวิจัยและพฒันาการปา่ไม้
684 ส้านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภฏั

ร้าไพพรรณี
685 องค์กรอาคเนย์
686 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
687 องค์การคลังสินค้า
688 องค์การค้าของคุรุสภา
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689 องค์การค้าของส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบคุลากรทางการศึกษา (สกสค.)

690 องค์การจัดการน ้าเสีย
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ตารางสถิติ
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รับ-ส่งอีเมล
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บริการเรียกแท๊กซ่ี

บริการรับ-ส่งสินค้า/พัสดุ/เอกสาร
บริการสั่งอาหาร

ช าระเงินค่าสินค้า/บริการ/ค่าบัตรเครดิต
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 ความลา่ช้าในการเช่ือมต่อ/ใช้งานอินเทอร์เน็ต

การใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตยังไม่ทัว่ถึง

ปริมาณโฆษณาออนไลน์ทีม่ารบกวน

ติดไวรัสคอมพิวเตอร์

เกิดปัญหา แต่ไม่รู้จะไปขอความช่วยเหลอืจากใคร

ถูกหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต

เสยีค่าใช้จ่ายแพง เช่น ค่าบริการ, ค่าอุปกรณก์ารใช้งาน

เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตยากหรือหลดุบ่อย

ถูกรบกวนด้วยอีเมลขยะ

ถูกรบกวนด้วยสือ่ลามกอนาจาร

ไม่มั่นใจว่าข้อมูลทีป่รากฎบนอินเทอร์เน็ตจะเช่ือถือได้

ถูกละเมิดข้อมูลสว่นบุคคลหรือความเป็นสว่นตัว
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สมัครใช้บริการทางการเงิน เช่น Internet Banking, Mobile Banking, 

PromptPay, e-Wallet

 สมัครใช้บริการต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนั เช่น ตรวจสอบประวติัการใช้โทรศัพท์ 
ซ้ือสินค้า/บริการออนไลน์

รับบริการจากภาครัฐ เช่น เสียภาษีออนไลน์ จดทะเบียนนิติบุคคลออนไลน์

สมัครงานออนไลน์

ลงทะเบียนสมัครใช้งาน Social Media เช่น Facebook, Instagram, LINE, 
YouTube

ลงทะเบียนสมัครใช้บริการต่าง ๆ ที่ให้ทดลองใช้งานฟรี

ลงทะเบียนลุน้รับของสมนาคุณ/ลุน้รับรางวลั
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