บทสรุปสำหรับผูบ้ ริหำร
กำรสำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนเกีย่ วกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ควำมเร็วสูง (5G) พ.ศ. 2563
ตามที่ ป ระเทศไทยก าลั ง พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
ดิจิทัลให้มปี ระสิทธิภาพสูง โดยนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็น
เครื่ อ งมื อ ส าคัญ ในการขับ เคลื่ อนการพัฒ นาประเทศด้ ว ย
อิ น เทอร์ เ น็ ต เคลื่ อ นที่ ค วามเร็ ว สู ง ที่ ใ ห้ ป ระชาชนทุ ก คน
สามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างมี
คุ ณ ภาพ เพื่ อ ลดความเหลื่ อ มล้ าในการเข้ า ถึ ง เทคโนโลยี
ดิจิทัลของประชาชน และส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น นั้น
สำนักงำนสถิติแห่งชำติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ได้ ดาเนินการสารวจความคิดเห็ นของประชาชน
เกี่ยวกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ความเร็วสูง (5G)
พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นข้อมูลให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นาไปใช้ในการวางแผน กาหนดนโยบายในการพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลของประเทศให้ตอบสนองความต้องการของประชาชน
โดยการส ารวจครั้ ง นี้ เ ป็ น การส ารวจด้ ว ยตั ว อย่ า งแบบ
Stratified Three - stage Sampling โดยส่งเจ้าหน้าที่ของ
สานักงานสถิติแห่งชาติ ไปสัมภาษณ์สมาชิกในครัวเรือนที่มี
อายุ 15 ปีขึ้นไปทุกจังหวัดทั่วประเทศ ครัวเรือนละ 1 ราย
ระหว่างวันที่ 2-17 มีนาคม 2563 มีจานวนประชาชนตัวอย่าง
ทั้งสิ้น 22,000 ราย โดยนาเสนอผลในระดับกรุงเทพมหานคร
ภาค 6 ภาค กลุ่มจังหวัด 18 กลุ่ม และทั่วประเทศ ซึ่ง มี
ผู้ตอบสัมภาษณ์เป็นหญิงร้อยละ 51.0 และชายร้อยละ 49.0
มีอายุ 15–19 ปีร้อยละ 5.5 อายุ 20-29 ปีร้อยละ 11.9
อายุ 30-39 ปีร้อยละ 18.4 อายุ 40-49 ปี ร้อยละ 23.6
อายุ 50-59 ปีร้อยละ 23.2 และอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปร้อยละ
17.4 มีก ารศึก ษาต่ากว่า ปริญ ญาตรีร้อ ยละ 87.2 และ
ปริญญาตรีขึ้นไปมีร้อยละ 12.8 ประกอบอาชีพเป็นข้าราชการ
พนักงาน/ลูกจ้างของรัฐ /พนักงานรัฐ วิส าหกิจ ร้อยละ 7.6
พนักงาน/ลูกจ้างเอกชนร้อยละ 16.1 ค้าขาย/ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัวร้อยละ 22.5 เกษตรกรร้อยละ 21.1 รับจ้างทั่วไป/
ขับ รถรับ จ้าง/กรรมกรร้อ ยละ 12.4 นักเรีย น/นักศึก ษา
ร้อยละ 6.1 ว่างงาน/ไม่มีงานทาร้อยละ 2.0 อื่นๆ เช่น พ่อบ้าน/
แม่บ้าน (อยู่บ้านเฉยๆ) เกษียณอายุ ชรา เป็นต้น ร้อยละ 12.2
มีร ายได้ของครัว เรือนเฉลี่ย ต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท
ร้อยละ 32.6 รายได้ฯ 10,001 - 30,000 บาทร้อยละ 52.7
รายได้ฯ 30,001 - 50,000 บาทร้อยละ 11.2 และรายได้ฯ
มากกว่า 50,000 บาทขึ้นไปร้อยละ 3.5 ซึ่งสรุปผลที่สาคัญได้
ดังนี้

1. กำรใช้อินเทอร์เน็ตของครัวเรือน
ครัวเรือนส่วนใหญ่ร้อยละ 85.3 ระบุว่าใช้อินเทอร์เน็ต
ขณะที่มีร้อยละ 14.7 ระบุว่าไม่ใช้
ขณะเดียวกัน พบว่า มีครัวเรือนร้อยละ 68.4 ใช้อินเทอร์เน็ต
5-7 วันต่อสัปดาห์มากที่สุด
ส่วนครัวเรือนร้อยละ 85.2 มีการใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน
โทรศัพท์มือถือมากที่สุด
นอกจากนี้ยังพบว่า ครัวเรือนร้อยละ 30.1 มีค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยในการใช้อินเทอร์เน็ตต่อเดือนจานวน 200-399 บาท
มากที่สุด
แผนภูมิ 1 ร้อยละของครัวเรือน จาแนกตามการใช้อินเทอร์เน็ต
ทั่วประเทศ
ไม่ใช้
14.7%
ใช้
85.3%
1) ควำมถี่ในกำรใช้อินเทอร์เน็ต
68.4%
5-7 วัน
ต่อสัปดำห์

9.1%

6.8%

1.0%

3-4 วัน
ต่อสัปดำห์

1-2 วัน
ต่อสัปดำห์

นำนๆครั้ง

2) อุปกรณ์1/ ที่ใช้ในกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ต

85.2%
โทรศัพท์
มือถือ

9.1%
9.1%
คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์
ตั้งโต๊ะ
โน้ตบุ๊ค

6.2%
อื่นๆ เช่น
แท็บเล็ต
สมำร์ททีวี เป็นต้น

3) ค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยในกำรใช้อินเทอร์เน็ตต่อเดือน
200-399 บำท
ต่ำกว่ำ 200 บำท
30.1%
8.5%
400-599 บำท
600-799 บำท
20.7%
14.4%
ตั้งแต่ 800 บำทขึ้นไป
11.6%
หมำยเหตุ : 1/ ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ
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2. กำรรั บรู้ ข้อมูลข่ำ วสำรเกี่ยวกับอิน เทอร์ เน็ตเคลื่อนที่
ควำมเร็วสูง (5G)
ประชาชนร้อยละ 67.3 ระบุว่าทราบข้อมูลข่าวสาร
เกี่ ย วกั บ อิ น เทอร์ เ น็ ต เคลื่ อ นที่ ค วามเร็ ว สู ง (5G) ขณะที่
ร้อยละ 32.7 ระบุว่าไม่ทราบ
สาหรับ แหล่ง ข้อ มูล ที่ ท ราบข้อ มูล ข่า วสารเกี่ย วกับ
อิน เทอร์เ น็ตเคลื่อนที่ความเร็ว สูง (5G) 5 อัน ดับแรก คือ
โทรทัศน์/ดาวเทียม/เคเบิ้ล (ร้อยละ 58.5) อินเทอร์เน็ต เช่น
เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ไลน์ เป็นต้น (ร้อยละ 41.0) คนในครอบครัว/
ญาติ/เพื่อน/คนรู้จัก (ร้อยละ 13.9) สื่อสิ่งพิมพ์/ป้าย/โปสเตอร์/
เอกสาร (ร้อยละ 4.7) และเจ้าหน้าที่ของรัฐ /หน่วยงานของ
ภาครัฐ (ร้อยละ 4.4)
แผนภูมิ 2 ร้อยละของประชาชน จาแนกตามการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่
ความเร็วสูง (5G)
ทั่วประเทศ
ไม่ทรำบ
32.7%

3. การใช้บริการทางการแพทย์ เช่น การผ่าตัด 37.6%
รักษาผู้ป่วยโดยหุ่นยนต์ในสถานที่ห่างไกล
การรับคาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับสุขภาพ
ผ่านอุปกรณ์ติดตามอาการผู้ป่วย เป็นต้น

แหล่งข้อมูล 1/ ทีท่ รำบ 5 อันดับแรก

13.9%

61.5%

2. การใช้บริการทางการเงินแบบออนไลน์ 42.8%
โดยไม่ต้องไปที่สาขาธนาคาร เช่น
การเปิดบัญชีธนาคาร การชาระค่าไฟฟ้า/
ประปา เป็นต้น

ทรำบ

41.0%

แผนภูมิ 3 ร้อยละของประชาชน จาแนกตามความคิดเห็น
เกี่ยวกับประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่
ความเร็วสูง (5G) 5 อันดับแรก
1. การซื้อขายสินค้า/บริการแบบ
ออนไลน์เหมือนไปดูด้วยตนเอง

67.3%

58.5%

3. ควำมคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ประโยชน์ ข องอิ น เทอร์ เ น็ ต
เคลื่อนที่ควำมเร็วสูง (5G)
ประชาชนเห็นว่าอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ความเร็วสูง (5G)
มีประโยชน์ 5 อันดับแรก ได้แก่ การซื้อขายสินค้า /บริการ
แบบออนไลน์เหมือนไปดูด้วยตนเอง (ร้อยละ 61.5) การใช้
บริ ก ารทางการเงิ น แบบออนไลน์ โ ดยไม่ ต้ อ งไปที่ ส าขา
ธนาคาร เช่ น การเปิ ด บั ญ ชี ธ นาคาร การช าระค่ า ไฟฟ้ า /
ประปา เป็นต้น (ร้อยละ 42.8) การใช้บริการทางการแพทย์
เช่น การผ่ าตัดรักษาผู้ ป่ว ยโดยหุ่ นยนต์ในสถานที่ห่ างไกล
การรับคาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับสุขภาพผ่านอุปกรณ์ติดตาม
อาการผู้ป่วย เป็นต้น (ร้อยละ 37.6) การตรวจสอบข้อมูล
การใช้ไฟฟ้า/น้าประปาแบบออนไลน์ (ร้อยละ 19.4) และ
การใช้ในทางการเกษตร เช่น การเปิด -ปิ ดน้า ใส่ ปุ๋ ยแบบ
อัตโนมัติ เป็นต้น (ร้อยละ 16.3)

4.7%

4.4%

โทรทัศน์/ อินเทอร์เน็ต คนใน สื่อสิ่งพิมพ์/ เจ้ำหน้ำที่
ของรัฐ/
ดำวเทียม/ เช่น เว็บไซต์ ครอบครัว/
ป้ำย
หน่
วยงำน
เคเบิ้ล เฟซบุก๊ ไลน์ ญำติ/เพื่อน/ โปสเตอร์/ ของภำครั
ฐ
คนรู้จัก
เอกสำร
เป็นต้น

หมำยเหตุ : 1/ ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ

4. การตรวจสอบข้อมูลการใช้ไฟฟ้า/
น้าประปาแบบออนไลน์

19.4%

5. การใช้ในทางการเกษตร เช่น การเปิด-ปิดน้า 16.3%
ใส่ปุ๋ยแบบอัตโนมัติ เป็นต้น

หมำยเหตุ : 1/ ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ
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4. ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรตัดสินใจเปลี่ยนไปใช้อินเทอร์เน็ต 5. ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรดำเนินกำรเพื่อให้อินเทอร์เน็ต
เคลื่อนที่ควำมเร็วสูง (5G) ในอนำคต
เคลื่อนที่ควำมเร็วสูง (5G) ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่ำงทั่วถึง
ประชาชนร้อยละ 9.4 ระบุว่าจะเปลี่ยนไปใช้อินเทอร์เน็ต
เคลื่อนที่ความเร็วสูง (5G) ทันที เนื่องจากสัญญาณเร็วและ
แรงขึ้น ทาให้ใช้งานได้เร็วขึ้น มีประโยชน์ในการทางานและ
การใช้ชีวิตประจาวัน ต้องการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล เป็นต้น
สาหรับร้อยละ 52.3 ยังไม่ตัดสินใจเปลี่ยนไปใช้ทันที
แต่จะขอดูค่าบริการและระบบสัญญาณก่อน
ส่ว นร้อยละ 4.8 ไม่เปลี่ย นไปใช้แน่น อน เนื่องจาก
ใช้ไม่เป็น เป็นสิ่งที่ไม่จาเป็น ค่าบริการราคาสูง เป็นต้น
ขณะที่มรี ้อยละ 33.5 ไม่ทราบ/ไม่แสดงความคิดเห็น
แผนภูมิ 4 ร้อยละของประชาชน จาแนกตามความคิดเห็น
เกี่ยวกับการตัดสินใจเปลี่ยนไปใช้อินเทอร์เน็ต
เคลื่อนที่ความเร็วสูง (5G) ในอนาคต

ประชาชนให้ ข้ อ เสนอแนะแนวทางการด าเนิน การ
เพื่อให้อินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ความเร็วสูง (5G) ครอบคลุมทุกพื้นที่
อย่างทั่ว ถึง 5 อันดับแรก ได้แก่ ควรกระจายสัญญาณให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่และมีคุณภาพ (ร้อยละ 16.1) ควรควบคุม
ราคา/ลดราคาค่าบริการให้ถูกลง (ร้อยละ 10.5) ควรให้ใช้งาน
ฟรีตลอด โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย (ร้อยละ 4.6) ควรประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนรับรู้ถึงประโยชน์ของการใช้งานให้มากขึ้น (ร้อยละ
2.3) และควรให้ทดลองใช้งานฟรีระยะหนึ่งก่อนเสียค่าใช้จ่าย
(ร้อยละ 1.5)
แผนภูมิ 5 ร้อยละของประชาชน จาแนกตามการแสดง
ความคิดเห็น เกี่ยวกับแนวทางการดาเนินการ
เพื่อให้อินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ความเร็วสูง (5G)
ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง
ทั่วประเทศ

1. เปลี่ยนไปใช้ทันที

2. ยังไม่เปลีย่ นไปใช้ทันที แต่จะขอดู
ค่าบริการและระบบสัญญาณก่อน
3. ไม่เปลี่ยนไปใช้แน่นอน

4. ไม่ทราบ/ไม่แสดงความคิดเห็น

9.4%

52.3%

4.8%

33.5%

ไม่แสดง
ควำมคิดเห็น
65.4%
แสดง
ควำมคิดเห็น
34.6%

ข้อเสนอแนะฯ 1/ 5 อันดับแรก
1. ควรกระจายสัญญาณให้ครอบคลุม
ทุกพื้นที่และมีคณ
ุ ภาพ

16.1%

2. ควรควบคุมราคา/ลดราคาค่าบริการ 10.5%
ให้ถูกลง
3. ควรให้ใช้งานฟรีตลอด โดยไม่ต้องเสีย 4.6%
ค่าใช้จ่าย
2.3%
4. ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
ถึงประโยชน์ของการใช้งานให้มากขึ้น
5. ควรให้ทดลองใช้งานฟรีระยะหนึ่งก่อน 1.5%
เสียค่าใช้จ่าย
หมำยเหตุ : 1/ ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ

