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ค ำน ำ 

รายงานตัวชี้วัด ITU (International Telecommunication Union)  โครงการ
ส ารวจ ICT ครัวเรือน 2559 จัดท าขึ้นเพื่อแสดงตัวชี้วัดที่ส าคัญตามแบบฟอร์มของ ITU 
โดยตัวชี้วัดดังกล่าวมาจากข้อมูลโครงการส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2559  ซึ่งเป็นโครงการที่ส านักงานสถิติแห่งชาติได้จัดท าขึ้น เพื่อให้
มีข้อมูลด้านการมีการใช้ ICTของประชากรและครัวเรือน  

นอกจากนี้ส านักงานสถิติแห่งชาติ ยังใหค้วามร่วมมือกับหน่วยงาน ITU ในการตอบ
แบบสอบถามทางด้าน ICT ครัวเรือนเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวน าข้อมูลไป 
Update ในรายงาน   และสามารถน าไปเปรียบเทียบกับต่างประเทศได้ โดยข้อมูลที่ตอบใน
แบบสอบถามยังเป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน ICT ของประเทศ 
ตลอดจนสามารถให้หน่วยงานต่างๆ ที่สนใจน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
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Preface 

ITU Indicators report (International Telecommunication union) 2016 
prepared to show key indications with form of ITU.  The Indicators that  
came from data survey on the 2016 household survey on the use of 
information and communications technology, the survey has been 
prepared  by the National Statistical office, to provide information with 
users about the data of ICT of population and households. 
   In addition, National Statistical Office also cooperate with the 
agency ITU, for respond in questionnaires about the data of ICT  annually. 
So that the data from survey into Update in the report and can be 
compared with foreign countries. The information can  be measure  
progress of  infrastructure for ICT in the country. Including agencies to use  
benefits of data. 
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สรุปผลรายงานตวัช้ีวดั 

1. ลักษณะประชากร 
ผลการส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปี 2559 

มีประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป 62.8 ล้านคน อยู่ในเขตเทศบาล 28.1 ล้านคน (ร้อยละ 
44.7) นอกเขตเทศบาล 34.7 ล้านคน (ร้อยละ 55.3) เป็นเพศชาย 30.6 ล้านคน 
(ร้อยละ 48.7) เพศหญิง 32.3 ล้านคน (ร้อยละ 51.3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. เพศและเขตการปกครองของผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เนต็และ
โทรศัพท์มือถือ 

เมื่อพิจารณาการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือตามเพศ
และเขตการปกครอง พบว่า มีการใช้ที่แตกต่างกันระหว่างเขตการปกครอง แต่
ภายในเขตการปกครองเดียวกันกลับมีลักษณะการใช้ที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งในเขต
เทศบาลเพศชายมีการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ ร้อยละ 
39.6,  58.4 และ 87.1 ตามล าดับ เพศหญิงมีการใช้ ร้อยละ 39.5, 56.5 และ 86.1 
ตามล าดับ ส่วนการใช้นอกเขตเทศบาล เพศชายมีการใช้ร้อยละ 25.8, 39.9 และ
77.3 ตามล าดับ เพศหญิงมีการใช้ร้อยละ 26.7, 39.1 และ 77.1 ตามล าดับ 

แผนภาพ 1 จ านวนและร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จ าแนกตามเพศและเขตการปกครอง 
               

ในเขตเทศบาล 28.1 ล้านคน 
(ร้อยละ 44.7) 

31.4%                           
74.8% 

 

นอกเขตเทศบาล 34.7 ล้านคน 
(ร้อยละ 55.3) 

31.4%                           
74.8% 

 

ชาย 30.6 ล้านคน 
(ร้อยละ 48.7) 

31.4%                           
74.8% 

 
หญิง 32.3 ล้านคน 

(ร้อยละ 51.3) 
31.4%                           
74.8% 

 

62.8  
ล้านคน 

                           
74.8% 
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3. สถานทีใ่ชอ้ินเทอร์เน็ต 

สถานที่ใช้อินเทอร์เน็ตในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลที่มีความ
แตกต่างกัน คือใช้ที่บ้านร้อยละ 69.7 และ 61.1 ใช้ที่ท างานร้อยละ 38.9 และ 26.3 
ใช้สถานที่ศึกษาร้อยละ 23.7 และ 32.3  ใช้ตามสถานที่ต่างๆ ผ่านโทรศัพท์มือร้อยละ 
88.5 และ 81.1 ใช้ที่สถานที่บริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์ ร้อยละ 7.7 และ 12.1  
และใช้ที่สถานที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตของชุมชน ร้อยละ 3.9 และ 4.3 ส่วนการใช้
อินเทอร์เน็ตในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลเท่ากันคือ  ใช้ที่บ้านเพื่อน/คนรู้จัก/ญาติ 
ร้อยละ 20.9 

 
 
 
 
 
 

39.6 39.5 

25.8 26.7 

58.4 56.5 

39.9 39.1 

87.1 86.1 
77.3 77.1 
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ใช้คอมพิวเตอร์ ใช้อินเทอร์เน็ต ใช้โทรศัพท์มือถือ 

แผนภูมิ 1 ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและ         
………………โทรศัพท์มือถือ จ าแนกตามเพศและเขตการปกครอง  

ร้อยละ 

หญิงนอกเขตเทศบาล ชายนอกเขตเทศบาล หญิงในเขตเทศบาล ชายในเขตเทศบาล 
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      หมายเหต:ุ ถามทุกข้อ 
 

4. กิจกรรมในการใชอ้นิเทอร์เน็ต 
กิจกรรมในการใช้อินเทอร์เน็ตโดยภาพรวมในเขตเทศบาลและนอกเขต

เทศบาล พบว่า ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในเครือข่าย Social network  ในเขตเทศบาล
ร้อยละ 92.9 นอกเขตเทศบาล ร้อยละ 89.8 รองลงมาคือ ดาวน์โหลด รูปภาพ/
หนัง/วีดีโอ/เพลง/เกมส์ เล่นเกมส์ ดูหนัง ฟังเพลง วิทยุ ฯลฯ ร้อยละ 89.8 และ 86.0  
อ่านหรือดาวน์โหลด นสพ. นิตยสาร (e-book) ร้อยละ 49.5 และ 43.0 และรับ
ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการ ร้อยละ 46.0 และ 34.7 ตามล าดับ (ตาราง 1) 

 
 
 
 

แผนภาพ 2 ร้อยละของประชากรในเขตเทศบาล/นอกเขตเทศบาลที่ใช้อินเทอร์เน็ต  
                จ าแนกตามสถานที่ใช้    

5 บ้านเพ่ือน/คนรู้จัก/ญาต ิ
6 สถานที่ให้บริการ

อินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย ์ 7 สถานที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตของชุมชน 

1 สถานที่ต่างๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ 
 

ในเขตเทศบาล 88.5% 
นอกเขตเทศบาล 81.7% 
 
 
31.4%                           
74.8% 
 

ในเขตเทศบาล 69.7% 
นอกเขตเทศบาล 61.9% 
 
 
31.4%                           
74.8% 
 

ในเขตเทศบาล 20.9% 
นอกเขตเทศบาล 20.9 % 
 
 
31.4%                           
74.8% 
 

ในเขตเทศบาล 23.7% 
นอกเขตเทศบาล 32.3% 
 
 
31.4%                           
74.8% 
 

ในเขตเทศบาล 3.9% 
นอกเขตเทศบาล 4.3% 
 
 
31.4%                           
74.8% 
 

ในเขตเทศบาล 7.7% 
นอกเขตเทศบาล 12.1% 
 
 
31.4%                           
74.8% 
 

ในเขตเทศบาล 38.9% 
นอกเขตเทศบาล 26.3% 
 
 
31.4%                           
74.8% 
 

2 บ้าน 3 ท่ีท างาน 4 สถานที่ศึกษา 
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รวม 

เขตการปกครอง   
กิจกรรมท่ีใช้อินเทอร์เน็ต ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 

  
   

มีส่วนร่วมในเครือข่าย Social Network  91.5 92.9 89.8 
ดาวน์โหลด รูปภาพ/หนัง/วีดีโอ/เพลง/เกม เล่นเกม             
ดูหนัง ฟังเพลง วิทยุ ฯลฯ 

88.0 89.8 86.0 

อ่านหรือดาวน์โหลด นสพ. นิตยสาร (e-book) 46.5 49.5 43.0 

รับ-ส่ง อีเมล์ 35.2 42.6 26.5 

รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า/บริการ 40.8 46.0 34.7 

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ 35.5 40.2 30.1 

ค้นหาข้อมูลของภาครัฐ 24.8 26.8 22.5 

โทรศัพท์ผ่าน Internet /VoIP 28.4 31.4 25.0 
ห้องสนทนา (sites, blogs, newsgroups or online  
…discussion) 

18.5 20.8 15.7 

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์หรือ Application 19.9 24.1 15.1 
ติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ 11.2 12.4 9.8 
สั่งซ้ือสินค้า หรือบริการ  7.3 8.9 5.4 
ท าธุรกรรมทางการเงิน(Internet Banking) 6.4 8.6 3.8 
หางาน หรือสมัครงาน 4.4 4.9 3.8 

ขายสินค้า/บริการ 3.7 4.7 2.5 

หมายเหตุ : ถามทกุข้อ    
 
 
 

5. ความถี่ในการใช้อินเทอร์เน็ต 
ส าหรับความถี่ในการใช้อินเทอร์เน็ตในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา พบว่า การใช้

อินเทอร์เน็ตมีความแตกต่างกันระหว่างในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล คือ ใช้
อินเทอร์เน็ต 5-7 วันใน 1 สัปดาห์ ในเขตเทศบาลใช้ร้อยละ 83.3 นอกเขตเทศบาล
ใช้ร้อยละ 74.0 ใช้อินเทอร์เน็ต 1-4 วันใน 1 สัปดาห์ใช้ร้อยละ 14.0 และ 25.5 
ตามล าดับ ใช้อินเทอร์เน็ต 1-3 วันใน 1 เดือนใช้ร้อยละ 0.2 และ 0.6 ตามล าดับ 

 
 
 

ตาราง 1 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต จ าแนกตามกิจกรรมท่ีใช้อินเทอร์เน็ตและเขตการปกครอง 
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เมื่อพิจารณาความถี่ในการใช้อินเทอร์เน็ตตามกลุ่มอายุ พบว่า กลุ่มอายุ 25-74 

ปี ใช้อินเทอร์เน็ต 5-7 วันใน 1 สัปดาห์สูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 61.6  และใช้อินเทอร์เน็ต 
1-3 วันใน 1 เดือนสูงสุดที่ ร้อยละ 51.5 รองลงมา กลุ่มอายุอายุน้อยกว่า 15 ปี ใช้
อินเทอร์เน็ต 1-4 วันใน 1 สัปดาหส์ูงสุดที่ ร้อยละ 40.4  

 
 
 

            

 

83.3 

14.0 

0.2 

74.0 

25.5 

0.6 

0.9 

29.3 

61.6 

0.1 

40.4 

20.9 

38.6 

0.1 

25.7 

22.6 

51.5 

0.3 
0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

< 15 15 - 24  25 - 74 > 75 

แผนภูมิ 2  ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้ อินเทอร์เน็ต จ าแนกตามความถี่       
……………….และเขตการปกครอง  

แผนภูมิ 3  ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้ อินเทอร์เน็ต จ าแนกตามความถี่       
……………….และกลุ่มอายุ 

ร้อยละ 
5-7วัน ใน1สัปดาห ์
1-4 วัน ใน1สัปดาห์ 
1-3 วัน ใน1เดือน 

อายุ (ปี) 

5-7วัน 
ใน1สัปดาห์ 

1-4 วัน 
ใน1สัปดาห์ 

1-3 วัน 
ใน1เดือน 

ตามความถี่ 

ร้อยละ 

นอกเขตเทศบาล ในเขตเทศบาล 
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6. อาชีพและกิจกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เนต็ 

เมื่อสอบถามกิจกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในแต่ละอาชีพในรอบ 12 เดือน
ที่ผ่านมาของผู้ที่มีงานท า อายุ 15 ปีขึ้นไป พบว่า ทุกอาชีพส่วนใหญ่ใช้ Social Network 
(เช่น Facebook, Google Plus, Line, lnstagram)   สูงสุด ประมาณร้อยละ 93-98 
รองลงมา ใช้ดาวน์โหลด รูปภาพ/หนัง/วีดีโอ/เพลง/เกมส์ เล่นเกมส์ ดูหนัง ฟังเพลง 
วิทยุ ฯลฯ ประมาณร้อยละ 83-91 ส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตในกิจกรรม รับ-ส่งอีเมล์ 
ของผู้ที่มีอาชีพผู้บัญญัติกฎหมายข้าราชการอาวุโสและผู้จัดการ อาชีพผู้ประกอบ
วิชาชีพด้านต่าง ๆ อาชีพผู้ประกอบอาชีพช่างเทคนิคสาขาต่าง ๆ และอาชีพที่เกี่ยวข้อง 
และอาชีพเสมียน ประมาณร้อยละ 64-76 และกิจกรรมอ่านหรือดาวน์โหลด  นสพ.  
นิตยสาร (e-book)  ของผู้ที่มีอาชีพพนักงานบริการ และพนักงานร้านค้าในตลาด 
อาชีพผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้าน
ความสามารถทางฝีมือ และธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้องประมาณร้อยละ 40-51(ตาราง 2)  

          ตาราง 2 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต จ าแนกตามอาชีพและกิจกรรม 

 

กิจกรรมที่ใช้อินเทอร์เน็ต 
 

อาชีพ 
ผู้บัญญัติ
กฎหมาย

ข้าราชการ
อาวุโส และ
ผู้จัดการ 

ผู้ประกอบ
วิชาชีพ

ด้านต่างๆ 

ผู้ประกอบ
วิชาชีพช่าง
เทคนิค

สาขาต่างๆ
และอาชีพ
ท่ีเก่ียวข้อง 

เสมียน พนักงาน
บริการ 
และ

พนักงาน
ร้านค้าใน

ตลาด 

ผู้ปฏิบัติงาน
ท่ีมีฝีมือใน

ด้าน
การเกษตร
และการ
ประมง 

ผู้ปฏิบัติงาน
ด้าน

ความสามารถ
ทางฝีมือ และ
ธุรกิจการค้าที่

เก่ียวข้อง 

รับ-ส่ง อีเมล์ 64.5 75.8 70.2 67.7 29.1 10.6 23.6 

รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า/  .….
บริการ 

62.2 61.7 62.4 60.2 47.7 26.2 39.9 

สั่งซ้ือสินค้า หรือบริการ  13.6 15.2 15.5 11.9 10.2 3.5 4.4 

ขายสินค้า/บริการ 13.5 5.8 9.1 6.2 7.3 1.8 3.5 

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ 53.3 59.1 51.3 51.0 41.8 25.3 31.6 

การได้รับข้อมูลของภาครัฐ 50.7 59.8 45.4 44.8 17.8 14.1 13.5 

ติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ 29.4 39.2 28.3 32.0 7.5 4.4 4.6 

อ่านหรือดาวน์โหลด นสพ. 
นิตยสาร (e-book) 

59.7 64.6 59.8 55.6 50.6 40.9 44.3 

หางาน หรือสมัครงาน 2.6 5.7 6.6 7.9 4.6 3.4 5.2 
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    อาชีพ   
 

กิจกรรมที่ใช้อินเทอร์เน็ต 
 

ผู้บัญญัติ
กฎหมาย

ข้าราชการ
อาวุโส และ
ผู้จัดการ 

ผู้ประกอบ
วิชาชีพ

ด้านต่างๆ 

ผู้ประกอบ
วิชาชีพช่าง
เทคนิค

สาขาต่างๆ
และอาชีพ
ท่ีเก่ียวข้อง 

เสมียน 

พนักงาน
บริการ 
และ

พนักงาน
ร้านค้าใน

ตลาด 

ผู้ปฏิบัติงาน
ท่ีมีฝีมือใน

ด้าน
การเกษตร
และการ
ประมง 

ผู้ปฏิบัติงาน
ด้าน

ความสามารถ
ทางฝีมือ และ
ธุรกิจการค้าที่

เก่ียวข้อง 
ดาวน์โหลด รูปภาพ/หนัง/วีดีโอ/     
..เพลง/เกมส์ เล่นเกมส์ ดูหนัง
..  ..ฟังเพลง วิทยุ ฯลฯ 

86.2 88.1 90.3 89.7 88.3 83.5 87.9 

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์หรือ 
...Appication 

28.1 31.5 30.9 27.6 19.7 12.7 20.6 

ห้องสนทนา (sites, blogs, 
..newsgroups or online 21.6 26.8 25.5 22.4 18.6 14.2 15.8 
.. discussion)        

 
มีส่วนร่วมในเครือข่าย 
...Social Network 

97.3 97.4 97.5 97.2 96.9 93.3 96.9 

โทรศัพท์ผ่าน Internet/ 
...VoIP 

33.7 39.9 37.5 34.9 28.9 20.6 26.6 

ท าธุรกรรมทางการเงิน                 
.(Internet Banking) 

21.9 17.5 17.6 12.7 6.7 3.5 4.1 

        หมายเหต ุ: ถามทกุข้อ    

7. ลักษณะครัวเรือน 
ในการส ารวจปี 2559 มีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 21.4 ล้านครัวเรือน 

เป็นครัวเรือนที่อยู่ในเขตเทศบาล 10.2 ล้านครัวเรือน (ร้อยละ 47.6) ครัวเรือนที่
อยู่นอกเขตเทศบาล จ านวน 11.2 ล้านครัวเรือน (ร้อยละ 52.4) โดยที่มีครัวเรือน
ที่มีเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี จ านวน 5.4 ล้านครัวเรือน (ร้อยละ 25.2) และมี
ครัวเรือนที่ไม่มีเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี จ านวน 16.0 ล้านครัวเรือน (ร้อยละ 74.8) 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ 3 จ านวนและร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามเขตการปกครอง  

ในเขตเทศบาล 10.2 ล้านครัวเรือน 
(ร้อยละ 47.6) 

31.4%                           
74.8% 

 

นอกเขตเทศบาล 11.2 ล้านครัวเรือน 
(ร้อยละ 52.4) 

 

มีเด็กอายุ < 15ปี 5.4 ล้านครัวเรือน 
(ร้อยละ 25.2) 

31.4%                           74.8% 
 

ไม่มีเด็กอายุ < 15ปี 16.0 ล้านครัวเรือน 
(ร้อยละ 74.8) 

 

ตาราง 2 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต จ าแนกตามอาชีพและกิจกรรม(ต่อ) 
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8. ครัวเรือนที่มีโทรศัพท์มือถือ/โทรศัพทพ์ื้นฐาน 
จากการส ารวจปี 2559 มีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 21.4 ล้านครัวเรือน      

ในจ านวนนี้ พบว่า ครัวเรือนที่มีโทรศัพท์พื้นฐานหรือมีโทรศัพท์มือถือมากที่สุด มี
จ านวน 20.5 ล้านครัวเรือน (ร้อยละ 95.7)   รองลงมาครัวเรือนที่มีโทรศัพท์มือถือ
อย่างเดียว มีจ านวน 17.9 ล้านครัวเรือน (ร้อยละ 83.5) ครัวเรือนที่มีทั้งโทรศัพท์
พื้นฐานและโทรศัพท์มือถือ มีจ านวน 2.5 ล้านครัวเรือน (ร้อยละ 11.8) ส่วน
ครัวเรือนที่มีโทรศัพท์พื้นฐานอย่างเดียวจ านวน 0.1 ล้านครัวเรือน (ร้อยละ 0.4) 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ 4 ร้อยละของครัวเรือนที่มีโทรศัพท์มือถือ/โทรศัพท์พื้นฐาน  

0 20 40 60 80 100 

95.7 

83.5 

11.8 

0.4 

ร้อยละ 

มีโทรศัพท์มือถืออย่างเดียว 

มีโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์มือถือ 

มีโทรศัพท์พื้นฐานอย่างเดียว 

มีโทรศัพท์พื้นฐานหรือโทรศัพท์มือถือ 
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9. การมีคอมพิวเตอร์ในครัวเรือนที่มีเด็ก/ไม่มีเด็กอายุต่ ากวา่ 15 ปี 
ส าหรับครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร์ พบว่า สัดส่วนของครัวเรือนที่มี

คอมพิวเตอร์คิดเป็น ร้อยละ 28.4 เมื่อพิจารณาตามเขตการปกครองในภาพรวมของ
ครัวเรือนที่มี/ไม่มีเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี ในเขตเทศบาลอยู่ที่ ร้อยละ 36.9 นอกเขต
การปกครอง ร้อยละ 20.7 ในขณะที่ครัวเรือนที่มีเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี มีสัดส่วนการ
ใช้คอมพิวเตอร์ในเขตเทศบาล ร้อยละ 46.1 นอกเขตเทศบาล ร้อยละ 27.8 ส่วน
ครัวเรือนที่ไม่มีเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี ใช้คอมพิวเตอร์ในเขตเทศบาลร้อยละ 34.6 
นอกเขตเทศบาล 17.7  

จากข้อมูลจะเห็นว่าการมีคอมพิวเตอร์ในเขตเทศบาลมากกว่านอกเขตเทศบาล 
นอกจากนี้การใช้คอมพิวเตอร์ในครัวเรือนทั้งมีเด็กและไม่มีเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี ในเขต
เทศบาลก็ยังมีอัตราการใช้คอมพิวเตอร์ที่สูงกว่านอกเขตเทศบาลอย่างชัดเจน 
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แผนภูมิ 5 ร้อยละของครัวเรือนที่มีเด็ก/ไม่มีเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี ที่ใช้คอมพิวเตอร์  
………….….จ าแนกตามเขตการปกครอง 

ในเขตเทศบาล 
นอกเขตเทศบาล 

ร้อยละ 

อายุ 

มีเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี 

รวม 

ไม่มีเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี 
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10. ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในครัวเรือนที่มีเด็ก/ไม่มีเดก็อายตุ่ า  
กว่า 15 ปี 

ประเภทของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในครัวเรือนที่มีเด็ก/ไม่มีเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี 
พบว่า ครัวเรือนที่มีเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี ส่วนใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ  
ร้อยละ 57.8   รองลงมาเป็นคอมพิวเตอร์พกพา ร้อยละ 50.6   และแท็บเล็ต 
ร้อยละ 45.0 ส่วนครัวเรือนที่ไม่มีเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี ส่วนใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์
พกพา ร้อยละ 66.4 รองลงมาเป็นคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ร้อยละ 55.6 และ
แท็บเล็ต ร้อยละ 35.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ 6 ร้อยละของครัวเรือนที่มีเด็ก/ไม่มีเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์
..................จ าแนกตามประเภทการใช้คอมพิวเตอร ์
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ร้อยละ 

แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์พกพา คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 

อายุ มีเด็ก 
อายุต่ ากว่า 

15 ป ี

ไม่มีเด็ก 
อายุต่ า

กว่า 15 ป ี

มีเด็ก 
อายุต่ ากว่า 

15 ป ี

ไม่มีเด็ก 
อายุต่ า

กว่า 15 ป ี

มีเด็ก 
อายุต่ ากว่า 

15 ป ี

ไม่มีเด็ก 
อายุต่ า

กว่า 15 ป ี
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11.  การใชอ้ินเทอร์เนต็ในครัวเรือนที่มีเด็ก/ไม่มีเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี 
การใช้อินเทอร์เน็ตในครัวเรือนคิดเป็น ร้อยละ 59.8 โดยที่สัดส่วนการใช้

อินเทอร์เน็ตในครัวเรือนตามเขตการปกครองในภาพรวมของครัวเรือนที่มี /ไม่มีเด็ก
อายุต่ ากว่า 15 ปี ในเขตเทศบาลร้อยละ 69.0 นอกเขตเทศบาลร้อยละ 51.5 
ในขณะที่ครัวเรือนที่มีเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี มีการใช้อินเทอร์เน็ตในเขตเทศบาล ร้อยละ 
77.2 นอกเขตเทศบาล ร้อยละ 62.9 ส่วนครัวเรือนที่ไม่มีเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี มี
การใช้อินเทอร์เน็ตในเขตเทศบาลร้อยละ 66.9  นอกเขตเทศบาลร้อยละ 46.7      
จะเห็นว่าครัวเรือนในเขตเทศบาล เมื่อพิจารณาภาพรวม และพิจารณาจากครัวเรือน 
ที่มีเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี และครัวเรือนที่ไม่มีเด็กอายุต่ ากว่า 15ปี มีสัดส่วนการใช้
อินเทอร์เน็ตสูงกว่าครัวเรือนที่อยู่นอกเขตเทศบาล 

 

 

  
                              
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

แผนภูมิ 7 ร้อยละของครัวเรือนที่มีเด็ก/ไม่มีเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี ที่ใช้อินเทอร์เน็ต 
………………จ าแนกตามเขตการปกครอง 

0 

20 

40 

60 

80 69.0 
77.2 

66.9 
51.5 

62.9 

46.7 

ร้อยละ 

อายุ รวม 
มีเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี 

ไม่มีเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี 

นอกเขตเทศบาล ในเขตเทศบาล 



รายงานตวัชี้วดั ITU (International Telecommunication Union) 2559 

 

 
ส านกังานสถติแิหง่ชาต ิ  

20 

12. ประเภทอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในครัวเรือนที่มีเด็ก/ไม่มีเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี 
ในครัวเรือนมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของแต่ละประเภท ในภาพรวมการ

เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สายเคลื่อนที่ผ่านโทรศัพท์มือถือมี ร้อยละ 74.1  เมื่อ
พิจารณาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของครัวเรือนที่มีเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปีและ
ครัวเรือนที่ไม่มีเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี มีสัดส่วนคือ ร้อยละ 73.6 และร้อยละ 74.4 
ตามล าดับ  รองลงมาเป็นการเชื่อมต่อแบบ Fixed (Wired) broadband โดยรวมมี
ร้อยละ 15.0   ส่วนในครัวเรือนที่มีเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี และในครัวเรือนที่ไม่มีเด็ก
อายุต่ ากว่า 15 ปีมีสัดส่วนการเชื่อมต่อร้อยละ 15.5 และร้อยละ 14.8 ตามล าดับ 
ส าหรับการเชื่อมต่อแบบ Analogue modem, ISDN เป็นการเชื่อมต่อที่ต่ าที่สุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับการเชื่อมต่อทุกประเภท 
  
  
  
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                1/ คือ cable modem leased line, ดาวเทียม, เคเบิลใยแก้วน าแสง  

  
  
  

แผนภูมิ 8 ร้อยละของครัวเรือนที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในครัวเรือนที่มีเด็ก/                                 
..................ไม่มีเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี  จ าแนกตามประเภทของอินเทอร์เน็ต 
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13. เหตุผลที่ครัวเรือนทีม่ีเด็ก/ไม่มีเด็กไม่เชือ่มต่ออินเทอร์เน็ต 
ส าหรับเหตุผลของครัวเรือนที่มีเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี และครัวเรือนที่ไม่มี

เด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี   ไม่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต  คือไม่มีความจ าเป็นต้องใช้สูงสุด
ร้อยละ 50.1 และร้อยละ 64.8 ตามล าดับ   รองลงมาคือไม่มีความรู้/ทักษะที่ใช้       
ร้อยละ 11.4 และร้อยละ 28.2 ตามล าดับ ส่วนเหตุผลใช้จากที่อื่นได้มีร้อยละ 20.4 
และร้อยละ 2.1 ตามล าดับ เหตุผลค่าอุปกรณ์และบริการแพง มีร้อยละ 14.1 และ
ร้อยละ 3.3 ตามล าดับ และเหตุผลอื่นๆ (เช่นไม่มีบริการอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ , 
อินเตอร์เน็ตไม่ตรงตามความต้องการ, ความปลอดภัย) มีร้อยละ 3.0 และร้อยละ 
0.7 ตามล าดับ 

  
  
  
                      
                                                  
  
  
                            

 

แผนภูมิ 9 ร้อยละของครัวเรือนที่มีเด็ก/ไม่มีเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปีที่ไม่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต       
……………..จ าแนกตามเหตุผล 
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Indicator summary report 

1. Population characteristics 
The Survey results of Information and communication 

technology survey in household in 2016, the total number of  
population age 6 years and over was 62.8 million. With  28.1 million  
of population resided in the municipal area at 44.7%. With 34.7 million  
of population resided in non-municipal area at 55.3%.By sex had   
males 30.6 million (48.7%)  and females 32.3 million (51.3%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Sex and area of the users with computer  Internet and mobile 
phone 
When considering the users with computer Internet and mobile 

phone by sex and area found that have using different between 
municipal area  and non-municipal area. In municipal area, males had 
the proportion of using computer Internet and mobile phone 39.6%,    
58.4% and 87.1% respectively and females used 39.5%, 56.5% and 
86.1% respectively. In non-municipal area, males had the proportion of 

Figure 1  Number and percentage of population aged 6 years and over by sex and area 
               

Population in municipal area    
28.1 million (44.7%) 

 

Population in non-Municipal 
area 34.7 million (55.3%) 

 

Male 30.6 million 
(48.7%) 
31.4%                           
74.8% 

 Female 32.3 million 
(51.3%) 
31.4%                           
74.8% 

 

62.8 
 million 

                           
74.8% 
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using  computer Internet and mobile phone  25.8%, 39.9% and 77.3% 
respectively and female used 26.7%, 39.1% and 77.1% respectively. 

 

 

                  

 

3. The location using Internet 
The location used Internet in municipal area and non-municipal 

were different, used at home 69.7% and 61.1%, used at work 38.9% 
and 26.3%, used place of education 23.7% and 32.3%, used  other 
location via mobile phone 88.5% and 81.1%, used at commercial 
Internet access facility 7.7% and 12.1%, used at community Internet 
access facility 3.9% and 4.3%. and used at another person's home in 
municipal area and non-municipal were equal 20.9%. 
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Chart 1 Percentage of population aged 6 years and over with computer 
…………….Internet and mobile phone by sex and area 
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      Note: Answer all questions. 
 

4. Activity to using Internet 
In overall, the activity  to using Internet in  municipal area  and 

non-municipal area, The most activities to using Internet found that 
used participating in social networks in municipal area at 92.9%, non-
municipal area at 89.8% Next was download/picture/movie/video/ 
music/game, playing game  watching listening music or radio in municipal 
area at 89.8% and non-municipal area at 86.0%, read or download 
newspaper or magazine (e-book) in  municipal area at 49.5% and non-
municipal area at 43.0% and getting information about goods or 
services in  municipal area at 46.0% and non-municipal area at 34.7% 
respectively. (Table 1) 
 

Figure 2 Percentage of population in municipal area and non-municipal 
……………….area used Internet by location   
                 

5 Another person’s  home 6 commercial Internet 
access facility 

     7  community Internet  
access facility 

1 Any place via  a mobile   
cellular phone 
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Non-Municipal area 81.7% 
 
 
31.4%                           
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Non-Municipal area 61.9% 
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Municipal area 20.9% 
Non-Municipal area 20.9% 
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Non-Municipal area 32.3% 
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  Total Area   
Activity used Internet 

 
Municipal area Non-Municipal 

area 
Participating in social networks 91.5 92.9 89.8 
Download picture/movies/video/music/game, playing 
…game watching movie listening music or radio 

88.0 89.8 86.0 

Reading or downloading on-line newspapers or 
magazines, electronic books 

46.5 49.5 43.0 

E- mail 35.2 42.6 26.5 

Getting information about goods or services 40.8 46.0 34.7 
Seeking health information (on injury, disease, 
…nutrition, etc.) 

35.5 40.2 30.1 

Getting information from general government 
…organizations 

24.8 26.8 22.5 

Telephoning over the Internet/VoIP 28.4 31.4 25.0 
Accessing chat sites, blogs, newsgroups or online   
….discussions 

18.5 20.8 15.7 

Downloading software or applications 19.9 24.1 15.1 
Interacting with general government organizations 11.2 12.4 9.8 

Purchasing or ordering goods or services 7.3 8.9 5.4 
Internet Banking 6.4 8.6 3.8 
Looking for a job or sending/submitting a job   
….application 

4.4 4.9 3.8 

Selling goods or services 3.7 4.7 2.5 

Note : Answer all questions.   
 
 

5. Frequency of using Internet 
The frequency of Internet using during the duration of 3 months ago, 

found that have different using between  municipal area and non-
municipal area, used Internet 5-7 days per week in municipal at 83.3% 
and non-municipal at 74.0%, used Internet 1-4 day per week 
municipal area at 14.0%  and non-municipal at 25.5% respectively, 
used Internet 1-3 day per month  municipal area at 0.2% and non-
municipal at 0.6% respectively. 

 
 

Table 1 Percentage of Internet users by activity used Internet and area 
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considering frequency using Internet by age group found that 

age group 25-74 year used the hightest Internet 5-7 day per week at 
61.6%,  Next was used the hightest Internet 1-3 day per month at 
51.5% and age group  less than 15 years used the hightest Internet 1-4 
day per week at 40.4%.  
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Chart 2  Percentage of population aged 6 years and over used Internet 
……………..by frequency and area  

Chart 3  Percentage of population aged 6 years and over used Internet 
……………..by frequency and age group  
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6. Occupation and activities of Internet users 
The survey asked activity of Internet user in each employed 

persons aged 15 years and over in each occupation in the last 12 month, 
found that overall occupation mostly used  Social network ( as Facebook, 
Google Plus, Line, Instagram) at 93-98 %, Next was used Download 
picture/movies/video/music/game playing game watching listening 
music or radio at 83-91%, activity used for e-mail (such as legislators, 
professionals, technicians and associate professionals and clerks)  64-76%  
and reading or downloading on-line newspapers or magazines, electronic 
books (such as service workers and shop and market sales workers, 
skilled agricultural and fishery workers and craft and related trades 
workers) 40-51%. (Table2) 

     Table 2 Percentage of Internet user by occupation and activity 

 
Activity  

used Internet 
 

Occupation 
Legislators, 

senior 
officials and 
managers 

 
Professionals 

Technicians 
and 

associate 
professionals 

Clerks Service 
workers 

and shop 
and 

market 
sales 

workers 

skilled 
agricultural 
and fishery 

workers 

Craft and 
related trades 

workers 

E- mail 64.5 75.8 70.2 67.7 29.1 10.6 23.6 
Getting information about ..goods 
or services 62.2 61.7 62.4 60.2 47.7 26.2 39.9 

Purchasing or ordering ..goods or 
services 13.6 15.2 15.5 11.9 10.2 3.5 4.4 

Selling goods or services 13.5 5.8 9.1 6.2 7.3 1.8 3.5 
Seeking health information ..(on 
injury, disease, ..nutrition, etc.) 53.3 59.1 51.3 51.0 41.8 25.3 31.6 

Getting information from ..general 
government ..organizations 

50.7 59.8 45.4 44.8 17.8 14.1 13.5 

Interacting with general 
..government organizations 

29.4 39.2 28.3 32.0 7.5 4.4 4.6 

Reading or downloading on-line 
newspapers or magazines, 
electronic books 

59.7 64.6 59.8 55.6 50.6 40.9 44.3 

Looking for a job or  
..sending/submitting a job   
..application 

2.6 5.7 6.6 7.9 4.6 3.4 5.2 
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                 Note : Answer all questions.    

7. Characteristics of household 
The survey in 2016 year there were household  21.4 million. 

With 10.2 million, in municipals area had 47.6%. With 11.2 million, in 
non-municipals area had 52.4%.There has children age under 15 years 
in household, with 5.4 million households had 25.2% and in 
household does not have children age under 15 years, with 16.0 
million households had 74.8%. 

 
 
 
 
 
 
 

 

       
 

 
Occupation 

Activity  
used Internet 

 

Legislators, 
senior officials 
and managers 

 
Professionals 

Technicians 
and 

associate 
professionals 

Clerks Service 
workers 

and 
shop 
and 

market 
sales 

workers 

skilled 
agricultural 
and fishery 

workers 

Craft and 
related trades 

workers 

 Download picture/movies/video/ 
music/game, playing game 
watching movie listening 
music or radio 

86.2 88.1 90.3 89.7 88.3 83.5 87.9 

Downloading software or 
applications 28.1 31.5 30.9 27.6 19.7 12.7 20.6 

Accessing chat sites, blogs, 
....newsgroups or online   
….discussions 

21.6 26.8 25.5 22.4 18.6 14.2 15.8 

Participating in social networks 97.3 97.4 97.5 97.2 96.9 93.3 96.9 
Telephoning over the 
....Internet/VoIP 33.7 39.9 37.5 34.9 28.9 20.6 26.6 

Internet Banking 21.9 17.5 17.6 12.7 6.7 3.5 4.1 

Figure 3 Number and percentage of household by area  

Household in Municipal area 
10.2 millions (47.6%) 

 
31.  

Household in Non-Municipal 
area 11.2 millions (52.4%) 

 
 

Has children age <15 year 5.4 
million households (25.2%) 

 
31.  

Does not have children age <15 
year 16.0 million households 

(74.8%) 
 

31.  

Table 2 Percentage of Internet user by occupation and activity (contd.) 
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8. Household with mobile phone/fixed telephone 

From the survey there were households  21.4 million, the 
hightest number of household with any telephone (fixed and/or 
mobile) 20.5 million had 95.7%. Next was number of  households with  
mobile phone cellular telephone only 17.9 million had 83.5%. 
Number of  households with  both fixed and mobile telephone 2.5 
million had 11.8% and number of household with fixed telephone 
only 0.1 million had 0.4%. 

 

 

               
 

 

 

 

 

0 20 40 60 80 100 

95.7 

83.5 

11.8 

0.4 

Chart 4 Percentage of household with mobile phone/fixed  telephone 

Percentage 

With telephone (fixed or mobile) 
                    

   With mobile cellular telephone only 
 
             

 With fixed  telephone only 
 

                       With both fixed                    
…………     
 
 

and mobile telephone  
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9. Number of  household with computer has children age under   
…………15 year and household  does not  have children age under  15 year  

The proportion of household had computer 28.4%. Considering 
area, overall household with computer has children age under 15 year and 
household  does not  have children age under 15 year found that in 
municipal area had 36.9%, non-municipal area had 20.7%. Household with 
children age under 15 year had the proportion of computer  in municipal 
area at 46.1%, non municipal are at 27.8%. Household does not have 
children age under 15 year had the proportion of  computer  in municipal 
area at 34.6%,  non municipal area at 17.7%. 

The fact of data, show that there have computer in municipal 
area  more than non-municipal area. Moreover household with computer 
has children age under  15 year and household  does not  have children 
age under 15 year had computer in municipal area  more than non- 
municipal area.          

 

 

            0 10 20 30 40 50 

36.9 

46.1 

34.6 

20.7 

27.8 

17.7 

Chart 5 Percentage of household has children age under 15 year and household  
……………does.not  have children age under  15 year used computer  by area 

 Municipal area  
 Non-Municipal area  

Percentage 

  Age  

Has children age  
under 15 year 

Total 

Does not have children 
age under 15 year 
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10. Type of computer with in household has children age under 15 
year and household does not have children age under 15 year 
Type of computer with in household has children age 15 year 

and household does not children age under 15 year found that 
household has children age under 15 year mostly with desktop 57.8%, 
next was laptop computer 50.6% and tablet 45.0%. For household 
does not children age under 15 year found that mostly with laptop 
computer 66.4%, next was desktop 55.6% and tablet 35.1% 
respectively. 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chart 6 Percentage with type of computer in household has children age under             
……………15 year and household does not  have children age under  15 year   

 

57.8 
50.6 

45.0 

55.6 

66.4 

35.1 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

Percentage 
 

Tablet Laptop computer Desktop 

Has children 
age under 15 

year 

Does not have 
children age 

under 15 year 

Has children 
age under 15 

year 

Does not have 
children age 

under 15 year 

Has children 
age under 15 

year 

Does not have 
children age 

under 15 year 

Age 
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11. Using Internet in household has children age under 15 
…………year and household  does not  have children age under 15 year  

          There were the proportion with Internet access in household 
at 59.8%. Overall the Proportion with Internet access in household has 
children age under  15 year and household  does not  have children age 
under 15 year  in municipal area had 69.0%, non-municipal area had 
51.5%. While household has children age under  15 year  used Internet  
in municipal area at 77.2%, non municipal area used Internet at 62.9%. 
The household does not  have children age under 15 year used Internet 
in municipal area at 66.9%, non-municipal area  used Internet at 46.7%. 
From the survey show that the proportion with Internet  access in municipal 
area on overview, in household has children age under age 15 year and 
household  does not  have children age under 15 year had the  proportion 
with Internet access higher than household in non municipal area. 

 

  
                    
  
  
  
  
  
  
  
                    
  

Chart 7 Percentage of household has children age under 15 year and household  
…………….does not  have children age under  15 year  used Internet  by area 

 
Percentage 

 Municipal area   Non-Municipal area  

  Age 
 

Total 
Has children age  
under 15 year 
 

Does not have children 
age under 15 year 
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12. Type of Internet access in household has children age 
………under 15 year and household  does not  have children 
………age under 15 year  

The household with Internet access mostlyl used  type of  
Internet was mobile broadband network at 74.1%. considering type of 
Internet access in household has children age under 15 year and household 
does not have children age under 15 year had  proportion at 73.6% and 
at 74.4% respectively. next was fixed (wired) broadband network overall 
15.0%, access in household has children age under 15 year and household  
does not  have children age under 15 year had  proportion at 15.5% and 
at 14.8% respectively.  For type of Internet access with  analogue modem, 
ISDN was the lowest when comparison access all type. 

 
 
  
  
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               1/ such as cable modem, leased line, satellite, Fiber optic cable.  

Chart 8 Percentage of household with Internet access by household has children age under  
…………….15 year and household  does not  have children age under 15 year by type  

Percentage 

  Age  
Total Has children age 

under 15 year 
 

Does not have           
children age                  
under 15 year 
 

Mobile phone 
broadband network 

Fixed (Wired) 
broadband 

Analogue modem, ISDN 

Other broadband1/ 
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13.…Reason without Internet access in household has children   
…     age under 15 year and household  does not  have  children       
….    age under 15 year 

     Reason without  Internet access in household has children age 
under 15 year and household  does not  have children age under 15 year 
the highest do not need the Internet (not useful, not interesting ,lack 
of local content) at 50.1 and 64.8% respectively. Nest was lack of 
confident or knowledge or skills to use the Internet at 11.4% and 
28.2% respectively. Have access to the Internet elsewhere at 20.4% 
and 2.1% respectively. Cost of the equipment or cost of the service 
too high at 14.1% and 3.3% respectively and other reason (such as  
internet service is not available in the area or privacy or security 
concerns) at 3.0% and 0.7% respectively. 
  
  
                                                            

                                                  

50.1 

11.4 

20.4 

14.1 

3.0 

64.8 

28.2 

2.1 

3.3 

0.7 

0 10 20 30 40 50 60 70 

Does not have children age under 15 year 

Has children age under 15 year 

Chart 9 Percentage of household has children age under 15 year and household   
…………….does not  have children age under 15 year without  Internet access by reason 

 

Percentage 

      Unnecessary 

Used from the other place 

Don’t know how to used 

Service expensive 

Others (no Internet service  
area , security) 
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ครัวเรือน
ทั้งสิ้น

ล ำดับ ตัวช้ีวัด
No. Indicators All

 household ในเขต นอกเขต รวม ในเขต นอกเขต
Urban Rural Total Urban Rural

รวม     21,367,200    10,162,481    11,204,719      5,393,445      2,054,678   3,338,758
HH3 จ านวนครัวเรือนที่มีโทรศัพท์ (โทรศัพท์พ้ืนฐาน 

หรือ โทรศัพท์มือถือ)
20,455,942    9,907,889    10,548,053  5,335,991    2,042,572 3,293,419

จ านวนครัวเรือนที่มีโทรศัพท์พ้ืนฐานอย่างเดียว 78,662           60,460         18,202         2,511           2,068 443

จ านวนครัวเรือนที่มีโทรศัพท์มือถืออย่างเดียว 17,849,036    7,833,002    10,016,035  4,804,629    1,648,046 3,156,584

จ านวนครัวเรือนที่มีโทรศัพท์พ้ืนฐานและ
โทรศัพท์มือถือ

2,528,244      2,014,427    513,816       528,851       392,458 136,392

HH4 จ านวนครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ทุก
ประเภท)

6,071,005      3,750,718 2,320,288 1,877,275    947,681       929,594    

Desktop 3,415,501 2,250,052    1,165,450    1,084,364    626,404       457,960    
Laptop (portable) computer 3,735,086 2,385,824    1,349,262    950,165       509,742       440,423    
Tablet (or similar handheld computer) 2,317,873 1,522,111    795,762       845,694       447,035       398,659    

HH6 จ านวนครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 12,785,203    7,013,417    5,771,786    3,686,952    1,585,494    2,101,458 

HH11 จ านวนครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จ าแนก
ตามประเภท

Fixed (wired) narrowband network 134,289         72,374         61,915         43,555         23,262         20,294      

Fixed (wired) broadband network 1,914,540      1,277,057    637,483       571,830       346,888       224,942    

Terrestrial fixed (wireless) broadband network 1,062,301      818,669       243,632       286,888       198,294       88,594      

Satellite broadband network
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ตำรำง 1a  จ ำนวนครวัเรอืนที่เข้ำถึงไอซทีี จ ำแนกตำมเขตกำรปกครอง
Table 1a   ICT Access by urban/rural and household composition

has / does not have children under 15
จ ำนวนครัวเรือนม/ีไมม่เีด็กอำยุต่ ำกว่ำ 15 ปีเขตกำรปกครอง

Urban/Rural มเีด็กอำยุต่ ำกว่ำ 15
has children under 15



Indicators

รวม ในเขต นอกเขต
Total Urban Rural

          15,973,755     8,107,794        7,865,961 Total

15,119,950 7,865,316 7,254,634 Number of households with any telephone (fixed and/or mobile)

76,150 58,392 17,759 Number of households with fixed telephone only

13,044,407 6,184,956 6,859,451 Number of households with mobile cellular telephone only

1,999,393 1,621,969    377,424         Number of households with both fixed and mobile telephone

4,193,730           2,803,036    1,390,694      Number of households with a computer (all types of computer)

2,331,137           1,623,647    707,490         Desktop
2,784,921           1,876,082    908,839         Laptop (portable) computer
1,472,180           1,075,077    397,103         Tablet (or similar handheld computer)
9,098,251           5,427,923    3,670,328      Number of households with Internet 

Number of households with  Internet, by type of service

90,734                49,112         41,622           Fixed (wired) narrowband network

1,342,710           930,169       412,541         Fixed (wired) broadband network

775,413              620,375       155,038         Terrestrial fixed (wireless) broadband network

Satellite broadband network

41

has / does not have children under 15
จ ำนวนครัวเรือนมี/ไมม่เีด็กอำยุต่ ำกว่ำ 15 ปี

ไมม่เีด็กอำยุต่ ำกว่ำ 15
does not have children under 15



ครัวเรือน จ ำนวนครัวเรือนที่มี/ไมม่เีด็กอำยุต่ ำกว่ำ 15 ปี
ทั้งสิ้น

ล ำดับ ตัวช้ีวัด
No. Indicators

ในเขต นอกเขต รวม ในเขต นอกเขต
Urban Rural Total Urban Rural

Mobile broadband network via a handset 9,478,126   4,746,714  4,731,412   2,713,372   988,138         1,725,233      

Mobile broadband network via a card or 
USB modem

 -  -  -  -  -  - 

HH14
เหตุผลที่ไม่ใช้อินเทอร์เน็ต (เช่นอุปสรรค) 
(จํานวนครัวเรือนที่ไม่มีอินเทอร์เน็ต)

ไม่จําเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ต (ไม่มีประโยชน์ 
ไม่น่าสนใจ ไม่เกี่ยวกับท้องถิ่น)

5,309,955   2,032,069  3,277,886   854,515      238,993         615,522         

ใช้อินเทอร์เน็ตจากที่อ่ืน 491,716      173,196     318,519      348,219      108,899         239,320         

ไม่มีความรู้ ทักษะในการใช้อินเทอร์เน็ต 2,129,684   730,885     1,398,799   193,704      39,833           153,871         

ค่าอุปกรณ์สงูเกินไป 469,823      154,865     314,957      241,363      62,965           178,397         
ค่าบริการสงูเกินไป
กังวลเร่ืองความปลอดภัย หรือการเป็นสว่นตัว 42,421        13,836       28,585        29,957        8,210             21,746           

บริการอินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้ได้ในพ้ืนที่ 46,786        9,889         36,897        20,568        4,802             15,766           

บริการอินเทอร์เน็ตใช้ได้ แต่ไม่ตรงกับความ
ต้องการของครัวเรือน (เช่น คุณภาพ ความเร็ว 
ของอินเทอร์เน็ต)

8,921          4,274         4,647          1,422          906                 516                

เหตุผลทางวัฒนธรรม (เช่น เนือ้หาที่ไม่
เหมาะสม)

 -  -  -  -  -  - 
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Urban/Rural

ตำรำง 1a  จ ำนวนครวัเรอืนที่เข้ำถึงไอซทีี จ ำแนกตำมเขตกำรปกครอง (ต่อ)
Table 1a   ICT Access by urban/rural and household composition (contd.)

 has children under 15
มเีด็กอำยุต่ ำกว่ำ 15

All 

households

has/does not have children under 15
เขตกำรปกครอง



จ ำนวนครัวเรือนที่มี/ไมม่เีด็กอำยุต่ ำกว่ำ 15 ปี

Indicators

รวม ในเขต นอกเขต
Total Urban Rural

6,764,754           3,758,575    3,006,178      Mobile broadband network via a handset

 -  -  - Mobile broadband network via a card or USB modem

Reasons for not having Internet access (i.e. Barriers) (number
of households without Internet access)

4,455,440           1,793,076    2,662,363      Do not need the Internet (not useful, not interesting, lack of local content)

143,497              64,297         79,199           Have access to the Internet elsewhere

1,935,980           691,052       1,244,928      Lack of confidence, knowledge or skills to use the Internet

228,460              91,900         136,560         Cost of the equipment too high
Cost of the service too high

12,464                5,625           6,839             Privacy or security concerns

26,218                5,087           21,132           Internet service is not available in the area

7,499                  3,368           4,131             
Internet service is available but it does not correspond to household needs 
(e.g. quality, speed)

 -  -  - Cultural reasons (e.g. exposure to harmful content)
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does not have children under 15

has/does not have children under 15
ไมม่เีด็กอำยุต่ ำกว่ำ 15



ล าดับ ตวัช้ีวัด รวมจ านวนผู้ใช้ ชาย หญิง รวม ชาย หญิง
No. Indicators All individuals Male Female Total Male Female

รวมจ านวนประชากร 62,804,826 30,558,611 32,246,215 28,083,241 13,517,460 14,565,781

HH5 จ านวนผู้ที่ใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ (ตามสถานที่) 
ในชว่งสามเดือนที่ผ่านมา

     20,218,612      9,749,921    10,468,691 11,114,522 5,358,964 5,755,558

Desktop 17,827,802 8,573,727 9,254,075 9,788,689 4,703,138 5,085,551
Laptop (portable) computer 8,633,527 4,111,875 4,521,652 5,366,653 2,616,584 2,750,069
Tablet (or similar handheld computer) 5,737,615 2,709,335 3,028,281 3,707,793 1,778,937 1,928,856

HH7 จ านวนผู้ที่ใชอิ้นเทอร์เน็ต(ตามสถานที่) ในชว่ง
สามเดือนที่ผ่านมา

     29,835,410    14,694,360    15,141,015 16,116,759 7,891,446 8,225,313

HH8
จ านวนผู้ที่ใชอิ้นเทอร์เน็ตในชว่งสามเดอืนที่     
ผ่านมา จ าแนกตามสถานที่ใช้
   ที่บ้าน      19,741,651      9,632,362    10,082,288      11,227,162 5,465,592     5,761,570 
   ที่ท างาน        9,864,869      4,866,167      4,998,703        6,261,569 3,114,819     3,146,750 
   ในสถานศกึษา        8,248,595      3,997,261      4,251,334        3,824,252 1,830,342     1,993,910 
   บ้านเพ่ือน/ญาติ        6,235,851      3,082,070      3,153,781        3,366,401 1,645,908     1,720,493 
   สถานที่เขา้ถงึอินเทอร์เน็ตของชมุชน        1,212,784         579,211         633,572           620,944 300,332        320,613    
    สถานที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตเชงิพาณิชย์        2,904,736      1,650,172      1,254,564        1,245,118 723,688        521,430    
   โทรศพัท์เคลือ่นที่โดย      25,477,725    12,443,513    13,034,212      14,263,843 6,953,325     7,310,518 
   ผ่านทางโทรศพัท์มอืถอื  -  -  -  -  -  - 
   การเขา้ถงึผ่านทางอุปกรณ์มอืถอือ่ืน ๆ  -  -  -  -  -  - 

HH9 จ านวนผู้ที่ใชอิ้นเทอร์เน็ตในชว่งสามเดอืนที่     
ผ่านมา จ าแนกตามประเภทของกจิกรรม

   รับขอ้มลูเกีย่วกบัสินคา้หรือบริการ      12,183,197      5,472,309      6,710,888 7,420,980       3,386,407     4,034,573 
  การหาขอ้มลูเกีย่วกบัสุขภาพ (การไดรั้บ        
  บาดเจ็บ โรคภัยไขเ้จ็บ โภชนาการ ฯลฯ )

     10,597,810      4,406,451      6,191,359        6,471,371 2,725,646     3,745,725 

  การนัดหมายกบัผู้ประกอบการดา้นสุขภาพ   
  ผ่านทางเว็บไซต์

 -  -  -  -  -  - 

      การได้รับขอ้มลูจากองคก์รภาครัฐ 7,406,965            3,438,105      3,968,860 4,321,229       2,047,999     2,273,230 
       ติดต่อกบัหน่วยงานภาครัฐ 3,349,754       1,478,937     1,870,817    2,000,525       906,420        1,094,105 
       การรับ - ส่ง e-mail 10,498,973     4,838,512     5,660,461           6,870,083 3,230,644     3,639,439 
   การโทรศพัท์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต / VoIP        8,481,871      4,026,149 -        5,056,261 2,397,105     2,659,156 
   มสี่วนร่วมในเครือขา่ย Social Network      27,301,083    13,320,198    13,980,885      14,977,719 7,295,441     7,682,279 
   ห้องสนทนา (chat site blogs  newsgroup or 
   online discussions)

       5,510,295      2,640,840      2,869,455        3,356,156 1,618,576     1,737,579 

   สั่งซื้อสินคา้หรือบริการ        2,170,715         779,871      1,390,844        1,426,768 537,453        889,315    
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Table 2a    ICT Usage by sex  and urban/rural
ตาราง  2a   การใชัไอซทีี จ าแนกตามเพศและเขตการปกครอง

เพศ / Sex ในเขต / Urban



รวม ชาย หญิง
Total Male Female

34,721,585 17,041,151 17,680,434
TOTAL TARGET POPULATION

 (NUMBER OF IN-SCOPE INDIVIDUALS):

9,104,090 4,390,957 4,713,133
Number of individuals using a computer (from any
location) in the last three months (all types of computer)

8,039,113 3,870,589 4,168,524 Desktop

3,266,874 1,495,291 1,771,583 Laptop (portable) computer

2,029,823 930,398 1,099,425 Tablet (or similar handheld computer)

13,718,651 6,802,913 6,915,738
Number of individuals using the Internet (from any
location) in the last three months

Number of individuals using the Internet in the last three
months, by location

        8,487,489 4,166,770      4,320,719       at home

        3,603,300 1,751,348      1,851,952       at work

        4,424,343 2,166,919      2,257,424       at place of education
         2,869,449 1,436,162      1,433,288       at another person's home

           591,840 278,880         312,960          at community Internet access facility

        1,659,618 926,484         733,134           at commercial Internet access facility 

      11,213,883 5,490,188      5,723,694       In mobility (while mobile)

 -  -  - via a mobile cellular telephone

 -  -  - via other mobile access devices
Number of individuals using the Internet in the last three months, by type of activity

        4,762,217 2,085,902      2,676,315       getting information about goods or services

        4,126,439 1,680,804      2,445,635       
Seeking health information (on injury, disease, nutrition, etc.)

 -  -  - Making an appointment with a health practitioner via a website

        3,085,736 1,390,106      1,695,629          getting information from general government organizations

1,349,229       572,518         776,712             interacting with general government organizations

3,628,890       1,607,868      2,021,022         sending or receiving e-mail

        3,425,610 1,629,044      1,796,566         telephoning over the Internet/VoIP

      12,323,364 6,024,757      6,298,606         Participating in social networks

        2,154,139 1,022,263      1,131,876       
Accessing chat sites, blogs, newsgroups or online discussions

           743,947 242,418         501,529          purchasing or ordering goods or services
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Indicators

Table 2a    ICT Usage by sex  and urban/rural
ตาราง  2a   การใชัไอซทีี จ าแนกตามเพศและเขตการปกครอง

นอกเขต / Rural



ล าดับ ตวัช้ีวัด รวมจ านวนผู้ใช้ ชาย หญิง รวม ชาย หญิง
No. Indicators All individuals Male Female Total Male Female

การขายสินคา้หรือบริการ       1,105,826          537,659          568,167 760,265        385,494       374,771       

การใหบ้ริการเกี่ยวกบัการเดนิทางหรือที่พัก  -  -  -  -  -  - 

ธุรกรรมทางการเงิน (Internet banking) 1,903,417     882,770         1,020,648           1,382,830 661,614       721,215       

ใหค้ าปรึกษาทางออนไลน์หรือเว็บไซต์เพ่ือการเรียนรู้  -  -  -  -  -  - 

ดโูทรทัศน์ผ่าน Web     26,262,678 13,074,682        13,187,995 14,468,694   7,158,761    7,309,934    

การถา่ยโอนขอ้มลูมลัติมเีดยีผ่านทางอินเทอร์เน็ต 
(streaming) หรือดาวน์โหลดภาพ, ภาพยนตร์ วิดโีอ 
เพลงหรือเกม
ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์หรือ Application       5,949,382 3,093,660            2,855,722 3,876,131     2,031,519    1,844,612    

อ่านหรือดาวน์โหลดหนังสือพิมพ์ นิตยสาร (e-book)     13,880,319       6,595,495       7,284,823 7,978,606     3,777,981    4,200,626    

หางานหรือสมคัรงาน       1,308,331 584,901                  723,431 783,204        361,915       421,290       

HH10   จ านวนผู้ใชโ้ทรศพัท์มอืถอืในชว่งสามเดอืนที่ผ่านมา     51,121,621     24,953,844     26,167,777     24,317,867    11,779,093    12,538,774

HH12
  จ านวนผู้ใชอิ้นเตอร์เน็ต (ตามสถานที)่ ในชว่งสามเดอืน 
      ที่ผ่านมา  จ าแนกตามความถี่
     อย่างน้อยวันละคร้ัง 23,797,760   11,532,732    12,265,028   13,752,105   6,704,092    7,048,013    

     อย่างน้อยสัปดาหล์ะคร้ัง แต่ไมทุ่กวัน 5,754,960     2,999,334      2,755,357     2,262,582     1,132,894    1,129,688    

     น้อยกว่าสัปดาหล์ะคร้ัง 112,774        68,956           43,817          33,331          18,089         15,242         
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ตาราง  2a  การใชัไอซทีี จ าแนกตามเพศและเขตการปกครอง(ต่อ)

เพศ / Sex

Table 2a ICT Usage by sex and urban/rural (contd.)
ในเขต / Urban



รวม ชาย หญิง
Total Male Female

         345,561 152,165        193,396         Selling goods or services

 -  -  - Using services related to travel or travel-related accommodation

520,587         221,155        299,432         Internet banking

 -  -  - Consulting wikis, online encyclopaedias or other websites for formal learning purposes

11,793,984    5,915,922     5,878,062      Watching web television

Streaming or downloading images, movies, videos or music, playing or downloading games

2,073,251      1,062,140     1,011,110      Downloading software or applications

5,901,712      2,817,515     3,084,197      Reading or downloading online newspapers or magazines, electronic books

525,127         222,986        302,141         Looking for a job or sending/submitting a job application

26,803,754    13,174,751   13,629,003    
Number of individuals using a mobile cellular telephone
in the last three months

Number of individuals using the Internet (from any
location) in the last three months, by frequency

10,145,655    4,828,640     5,217,016      at least once a day

3,492,108      1,866,440     1,625,669      at least once a week but not every day

79,442           50,867          28,575           less than once a week
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Indicators

ตาราง  2a  การใชัไอซทีี จ าแนกตามเพศและเขตการปกครอง(ต่อ)
Table 2a ICT Usage by sex and urban/rural (contd.)

นอกเขต / Rural



ตาราง  2b การใช้ไอซทีี จ าแนกตามอายุและเพศ

รวม

ล าดับ ตัวช้ีวัด จ านวนผู้ใช้      รวม       ชาย      หญิง      รวม       ชาย      หญิง
No. Indicators All individuals Total Male Female Total  Male Female

HH5
จ านวนผู้ที่ใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ (ตามสถานที่)
 ในชว่งสามเดอืนที่ผ่านมา

20,218,612    5,466,093   2,806,444    2,659,649     5,706,577   2,684,807   3,021,770   

Desktop 17,827,802    5,159,511   2,655,307    2,504,204     5,239,256   2,473,615   2,765,641   

Laptop (portable) computer 8,633,527      935,502      475,758       459,744        2,642,466   1,161,663   1,480,803   

Tablet (or similar handheld computer) 5,737,615      1,297,434   654,780       642,654        1,198,379   561,313      637,067      

HH7
จ านวนผู้ที่ใชอิ้นเทอร์เน็ต(ตามสถานที)่ 
ในชว่งสามเดอืนที่ผ่านมา

29,835,410    4,505,843   2,305,430    2,200,413     8,257,741   4,056,048   4,201,693   

HH8
จ านวนผู้ที่ใชอิ้นเทอร์เน็ตในชว่งสามเดอืนที่  
ผ่านมา จ าแนกตามสถานที่ใช้
    ที่บ้าน 19,714,651    2,181,514   1,103,051    1,078,464     5,539,221   2,700,668   2,838,552   

    ที่ท างาน 9,864,869      38,816        18,982         19,834          1,313,880   624,399      689,481      

   ในสถานศกึษา 8,248,595      3,732,718   1,897,214    1,835,504     4,174,900   1,970,181   2,204,720   

    บ้านเพ่ือน/ญาติ 6,235,851      913,334      473,073       440,261        2,394,169   1,163,212   1,230,957   

   สถานที่เขา้ถงึอินเทอร์เน็ตของชมุชน 1,212,784      331,434      176001 155,433        605,510      274681 330,829      

   สถานที่ใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตเชงิพาณิชย์ 2,904,736      929,778      563408 366,369        1,755,461   955906 799,554      

   โทรศพัท์เคลื่อนที่โดย

      ผ่านทางโทรศพัท์มอืถอื - - - - - - -

      การเขา้ถงึผ่านทางอุปกรณ์มอืถอือ่ืน ๆ -  -  -  -  -  -  - 

HH9
 จ านวนผู้ใชอิ้นเทอร์เน็ตในชว่งสามเดอืนที่    
 ผ่านมา  จ าแนกตามประเภทของกจิกรรม

รับขอ้มลูเกี่ยวกบัสินคา้หรือบริการ 12,183,197    616,649      278,767       337,882        3,251,496   1,379,795   1,871,700   

การหาขอ้มลูเกี่ยวกบัสุขภาพ (การไดรั้บ
บาดเจ็บ, โรคภัยไขเ้จ็บ, โภชนาการ ฯลฯ )

10,597,810    488,996      214,719       274,277        2,699,149   1,030,663   1,668,486   

การนัดหมายกบัผู้ประกอบการดา้นสุขภาพ
ผ่านทางเว็บไซต์

-  -  -  -  -  -  - 

การไดรั้บขอ้มลูจากองคก์รภาครัฐ 7,406,965      608,648      296,868       311,780        1,914,549   805,719      1,108,830   

ติดต่อกบัหน่วยงานภาครัฐ 3,349,754      103,825      53,443         50,382          656,196      272,132      384,064      

การรับ-ส่ง e-mail 10,498,973    636,524      296,471       340,053        3,061,278   1,361,941   1,699,337   

การโทรศพัท์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต / VoIP 8,481,871      699,690      333,736       365,954        2,750,923   1,281,991   1,468,932   

มสี่วนร่วมในเครือขา่ย Social Network 27,301,083    2,884,560   1,425,843    1,458,716     7,981,449   3,907,696   4,073,753   

 หอ้งสนทนา (Chat sites, blogs, 
newsgroups or online discussions)

5,510,295      448,607      217,244       231,363        1,793,806   830,907      962,899      

สั่งซื้อสินคา้หรือบริการ 2,170,715      29,778        12,025         17,753          585,966      182,086      403,880      
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อายุน้อยกว่า 15 ปี (Age less than 15) อายุ 15-24 (Age 15-24)
Table 2b ICT Usage by age and gender 



     รวม       ชาย      หญิง      รวม       ชาย      หญิง
Total  Male Female Total Male Female

9,027,463    4,248,069    4,779,395    18,479      10,601      7,877        Number of individuals using a computer (from
any location) in the last three months

7,417,735    3,439,478    3,978,256    11,300      5,326        5,974        Desktop

5,047,385    2,468,268    2,579,118    8,174        6,187        1,987        Laptop (portable) computer

3,233,535    1,489,748    1,743,787    8,267        3,495        4,772        Tablet (or similar handheld computer)

17,041,501  8,311,310    8,730,191    30,325      21,572      8,753        
Number of individuals using the Internet (from
any location) in the last three months
Number of individuals using the Internet in the
last three months, by location

11,971,417  5,812,923    6,158,494    22,499      15,720      6,779        at home

8,508,727    4,220,017    4,288,711    3,446        2,769        677           at work

340,573       129,463       211,111       403           403           - at place of education

2,924,851    1,443,792    1,481,060    3,496        1,993        1,503        at another person's home

274,644       127490 147,154       1,196        1039 157           at community Internet access facility

219,214       130691 88,523         284           166 117           at commercial Internet access facility

In mobility (while mobile)

- - - - - -      via a mobile cellular telephone

- -  -  -  -  -      via other mobile access devices
Number of individuals using the Internet in the last three months, 
by type of activity

8,303,509    3,805,447    4,498,062    11,544      8,300        3,244        getting information about goods or services

7,392,105    3,148,610    4,243,495    17,560      12,459      5,101        Seeking health information (on injury, disease, nutrition, etc.)

 -  -  -  -  -  - Making an appointment with a health practitioner via a website

4,874,930    2,328,991    2,545,939    8,838        6,527        2,311        getting information from general government organizations

2,587,342    1,151,638    1,435,704    2,391        1,724        667           interacting with general government organizations

6,792,900    3,173,495    3,619,406    8,270        6,606        1,664        sending or receiving e-mail

5,027,632    2,407,102    2,620,530    3,625        3,319        306           telephoning over the Internet/VoIP

16,411,930  7,970,667    8,441,263    23,144      15,991      7,153        Participating in social networks

3,265,017    1,589,890    1,675,127    2,864        2,798        65              Accessing chat sites, blogs, newsgroups or online discussions 

1,554,792    585,698       969,094       178           61             117           purchasing or ordering goods or services
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Indicators
อายุ 25-74 ( Age 25-74) อายุ 75 ปีขึ้นไป (Age 75 and over)



ตาราง  2b การใช้ไอซทีี จ าแนกตามอายุและเพศ (ต่อ)
Table 2b ICT Usage by age and gender (Contd.)
ล าดับ ตัวช้ีวัด รวม

จ านวนผู้ใช้      รวม       ชาย      หญิง      รวม       ชาย      หญิง
All individuals Total Male Female Total  Male Female

การขายสินคา้หรือบริการ 1,105,826           15,833 5,568         10,265            165,552 52,457       113,095     

การใชบ้ริการเกี่ยวกบัการเดนิทางหรือที่พัก -  -  -  -  -  -  - 

ธุรกรรมทางการเงิน (Internet banking) 1,903,417           30,303 19,625       10,678            249,694 95,866       153,828     
 ดโูทรทัศน์ผ่าน Web 26,262,678    3,885,796 2,006,289  1,879,506    7,649,142 3,774,814  3,874,328  
 การถา่ยโอนขอ้มลูมลัติมเีดยีผ่าน
อินเทอร์เน็ต (Streaming หรือ                
การดาวน์โหลดรูปภาพ ภาพยนตร์              
วีดโีอ เพลง หรือ เกม
ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์หรือ Application 5,949,382         417,122 213,039     204,083       1,793,583 911,762     881,822     
อ่านหรือดาวน์โหลดหนังสือพิมพ์ นิตยสาร 
(e-book)

13,880,319    1,064,933 497,528     567,405       3,999,797 1,820,144  2,179,652  

หางานหรือสมคัรงาน 1,308,331           19,786 8,929         10,857            506,335 206,666     299,669     

HH10
จ านวนผู้ใชโ้ทรศพัท์มอืถอืในชว่งสามเดอืน  
 ที่ผ่านมา

51,121,621  6,334,052 1,730,383  1,741,657  4,603,669 4,603,669  4,578,189  

HH12
จ านวนผู้ใชอิ้นเตอร์เน็ต (ตามสถานที)่ ในชว่ง
สามเดอืนที่ผ่านมา  จ าแนกตามความถี)่

     อย่างน้อยวันละคร้ัง 23,797,760    2,137,076   1,069,755    1,067,322    6,977,995   3,362,272    3,615,722    

     อย่างน้อยสัปดาหล์ะคร้ัง แต่ไมทุ่กวัน 5,754,690      2,323,283   1,216,451    1,106,832    1,204,501   646,901       557,600       

     น้อยกว่าสัปดาหล์ะคร้ัง 112,774         28,932        11,358         17,574         25,488        20,559         4,929           

50

No. Indicators

อายุน้อยกว่า 15 ปี (Age less than 15) อายุ 15-24 (Age 15-24)



     รวม       ชาย      หญิง      รวม       ชาย      หญิง Indicators
Total  Male Female Total Male Female

       923,621 478,929        444,691                   820 704            116            Selling goods or services

 -  -  -  -  -  - 
Using services related to travel or travel-related 
accommodation

    1,621,483 765,458        856,025                1,937 1,821         116            Internet banking

  14,711,704 7,279,873     7,431,831           16,036 13,706       2,330         Watching web television
Streaming or downloading images, movies, videos or 
music, playing or downloading games

    3,735,040 1,965,280     1,769,760             3,637 3,579         58              Downloading software or applications

    8,798,540 4,265,619     4,532,921           17,048 12,204       4,845         Reading or downloading on-line newspapers or 
magazines, electronic books

       781,696 368,791        412,905                   515 515             - Looking for a job or sending/submitting a job 
application

18,619,792  18,165,751   19,355,897  454,041    454,041     492,035     
Number of individuals who used a mobile cellular 
telephone in the last three months

Number of individuals  using the Internet (from any 
location) in the last three months, by frequency

14,658,331   7,083,192      7,575,139      24,358        17,513        6,845           at least once a day

2,221,228     1,132,211      1,089,017      5,679          3,771          1,908           at least once a week but not every day

58,066          36,752           21,315           288             288              - less than once a week
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อายุ 25-74 ( Age 25-74) อายุ 75 ปีขึ้นไป (Age 75 and over)



ตาราง 2c  การใช้ไอซทีี จ าแนกตามระดับการศึกษาและเพศ
Table 2c  ICT Usage by highest education level received and gender

ล าดับ ตัวช้ีวัด

รวม

Indicators จ านวนผู้ใช้      รวม       ชาย      หญิง      รวม       ชาย      หญิง
All individuals Total Male Female Total  Male Female

รวมจ านวนประชากร 62,514,119    34,434,945  16,318,844  18,116,101  9,739,650  5,230,321   4,509,328   

HH5
จ านวนผู้ใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ (ตาม
สถานที่) ในชว่งสามเดอืนที่ผ่านมา

20,178,564    6,807,282    3,509,358    3,297,924    3,206,751  1,607,762   1,598,989   

   Desktop 17,797,926    6,277,803    3,246,240    3,031,564    2,869,306  1,434,171   1,435,135   
   Laptop (portable) computer 8,612,419      1,333,847    675,586       658,261       1,209,508  591,462      618,046      
   Tablet (or similar handheld 
computer)

5,720,423      1,640,237    815,819       824,418       694,263     339,027      355,237      

HH7
จ านวนผู้ใชอิ้นเตอร์เน็ต (ตามสถานที)่
 ในชว่งสามเดอืนที่ผ่านมา

29,713,643    8,481,072    4,395,788    4,085,283    6,404,573  3,311,737   3,092,836   

HH8
จ านวนผู้ใชอิ้นเทอร์เน็ตในชว่งสาม
เดอืนโดยที่ผ่านมา จ าแนกตามสถานที่
   ที่บ้าน 19,643,010    4,567,994    2,331,915    2,236,079    4,099,983  2,086,622   2,013,361   
   ที่ท างาน 9,824,933      818,491       474,846       343,645       1,274,051  731,297      542,754      
   ในสถานศกึษา 8,247,970      4,507,451    2,287,886    2,219,565    2,120,197  1,002,885   1,117,311   
   บ้านเพ่ือน/ญาติ 6,228,911      1,691,285    874,748       816,537       1,586,006  805,609      780,397      
   สถานที่เขา้ถงึอินเทอร์เน็ตของชมุชน 1,212,187      475,738       241,824       233,914       305,815     142,253      163,563      
   สถานที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตเชิง
พาณิชย์

2,901,438      1,296,833    777,541       519,291       968,775     534,023      434,752      
   โทรศพัท์เคลื่อนที่โดย  -  - - -  - - -
     ผ่านทางโทรศพัท์มอืถอื  -  - - -  - - -
    การเข้าถึงผ่านทางอุปกรณ์มือถือ
อ่ืน ๆ

-  -  -  -  -  -  - 

HH9

จ านวนผู้ใชอิ้นเทอร์เน็ตในชว่ง           
 สามเดอืนที่ผ่านมา จ าแนกตาม
ประเภทของกจิกรรม

รับขอ้มลูเกี่ยวกบัสินคา้หรือบริการ 12,136,185    1,767,411    831,483       935,928       2,398,862  1,141,103   1,257,759   
การหาขอ้มลูเกี่ยวกบัสุขภาพ          
(การไดรั้บบาดเจ็บ, โรคภัยไขเ้จ็บ, 
โภชนาการ ฯลฯ )

10,560,184    1,550,977    685,204       865,773       2,003,659  877,308      1,126,352   

52หมายเหตุ : ไม่รวม อ่ืนๆ , ไม่ทราบ
Note : Not include other, unknown

ตั้งแตป่ระถมลงมา

Primary education or lower

มธัยมศกึษาตอนตน้

Lower secondary education

No.



     รวม       ชาย      หญิง      รวม       ชาย      หญิง
Total Male Female Total  Male Female

8,873,015     4,587,870   4,285,145       9,466,510   4,260,514   5,205,996   
TOTAL TARGET POPULATION

 (NUMBER OF IN-SCOPE INDIVIDUALS):

3,317,043     1,633,284   1,683,759       6,847,488   2,971,030   3,876,458   
Number of individuals using a computer (from 
any location) in the last three months

2,721,097     1,346,878   1,374,218       5,929,720   2,525,274   3,404,446   Desktop

1,755,309     860,396      894,913          4,313,755   1,969,653   2,344,102   Laptop (portable) computer

969,606        478,403      491,203          2,416,316   1,062,145   1,354,171   Tablet (or similar handheld computer)

6,339,952     3,174,893   3,165,059       8,488,046   3,743,015   4,745,032   
Number of individuals  using the Internet (from 
any location) in the last three months
Number of individuals  using the Internet in the 
last three months, by location of use

4,385,683     2,215,598   2,170,084       6,589,351   2,961,937   3,627,415   at home

2,015,389     1,116,401   898,988          5,717,002   2,519,921   3,197,081   at work

1,303,475     587,737      715,737          316,848      118,423      198,424      at place of education

1,450,267     730,213      720,054          1,501,352   668,930      832,422      at another person's home

256,184        119,938      136,246          174,449      75,074        99,375        at community Internet access facility

487,108        262,343      224,765          148,723      72,967        75,756        at commercial Internet access facility

 - - -  - -  - In mobility (while mobile)

 - - -  - -  -     via a mobile cellular telephone

 -  -  -  -  -  -     via other mobile access devices

Number of individuals  using the Internet  in the 
last three months, by type of activity

2,858,149     1,324,762   1,533,386       5,111,763   2,149,505   2,962,259   Getting information about goods or services

2,491,178     1,044,541   1,446,637       4,514,371   1,778,976   2,735,394   
Seeking health information (on injury, disease, 
nutrition, etc.)

53

Indicators

มธัยมศกึษาตอนปลาย

Upper secondary or post-secondary non-

tertiary

อนุปริญญา และอุดมศกึษา

Tertiary and post-tertiary  education



ตาราง  2c การใช้ไอซทีี จ าแนกตามระดับการศึกษาและเพศ (ต่อ)

ล าดับ ตัวช้ีวัด
รวม

Indicators จ านวนผู้ใช้      รวม       ชาย      หญิง      รวม       ชาย      หญิง
All individuals Total Male Female Total  Male Female

การนัดหมายกบัผู้ประกอบการดา้นสุขภาพ
ผ่านทางเว็บไซต์

 -  -  -  -  -  -  - 

การไดรั้บขอ้มลูจากองคก์รภาครัฐ 7,394,872     1,097,201     540,218        556,983        1,103,528   548,383      555,145      

ติดต่อกบัหน่วยงานภาครัฐ 3,344,237     238,862        121,050        117,812        317,628      151,877      165,751      

การรับ-ส่ง e-mail 10,465,888   1,285,640     610,299        675,341        1,764,363   893,550      870,813      

การโทรศพัท์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต/VoIP 8,441,917     1,562,678     758,182        804,496        1,822,199   913,808      908,391      

มสี่วนร่วมในเครือขา่ย                          
Social Network

27,182,258   6,612,922     3,375,717     3,237,205     6,181,486   3,191,344   2,990,142   

หอ้งสนทนา (Chat sites, blogs, 
newsgroups or online discussions)

5,488,986     1,026,644     513,939        512,705        1,158,653   590,744      567,909      

#  สั่งซื้อสินคา้หรือบริการ 2,166,665     137,637        53,390          84,247          284,063      97,404        186,659      

#  การขายสินคา้หรือบริการ 1,103,144     77,119          35,490          41,628          127,079      71,489        55,590        

#  ธุรกรรมทางการเงิน(Internet banking) 1,892,601     145,502        74,607          70,894          152,623      80,057        72,567        

#
 ใหค้ าปรึกษาทางออนไลน์หรือเว็บไซต์ 
เพ่ือการเรียนรู้

 -  -  -  -  -  -  - 

#  ดโูทรทัศน์ผ่าน Web 26,155,858   7,200,887     3,803,182     3,397,704     5,752,479   2,998,117   2,754,362   

#

 การถา่ยโอนขอ้มลูมลัติมเีดยี ผ่าน          
อินเทอร์เน็ต (Streaming หรือ                
การดาวน์โหลดรูปภาพ ภาพยนตร์   วีดโีอ 
เพลง หรือเกม)

# ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์หรือ Application 5,925,418     979,605        524,710        454,895        1,180,101   655,263      524,838      

#
อ่านหรือดาวน์โหลดหนังสือพิมพ์ นิตยสาร
(e-book)

13,827,513   2,672,036     1,325,407     1,346,629     2,891,294   1,443,125   1,448,168   
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Note : Not include other, unknown
  หมายเหตุ : ไม่รวม อ่ืนๆ , ไม่ทราบ

ตั้งแตป่ระถมลงมา

Primary education or lower

มธัยมศกึษาตอนตน้

Lower secondary education

No.

Table 2c  ICT Usage by highest education level received and gender (contd.)



     รวม       ชาย      หญิง      รวม       ชาย      หญิง
Total Male Female Total  Male Female

 -  -  -  -  -  - 
Making an appointment with a health practitioner via a 
website

1,412,486     719,604         692,882      3,781,657   1,620,441   2,161,216    
Getting information from general government 
organizations

586,425        299,770         286,655      2,201,322   901,424      1,299,898    Interacting with general government organizations

2,140,905     1,039,184      1,101,721   5,274,979   2,276,352   2,998,628    Sending or receiving e-mail

1,962,215     966,254         995,961      3,094,825   1,364,286   1,730,539    Telephoning over the Internet/VoIP

6,150,808     3,070,324      3,080,484   8,237,042   3,615,644   4,621,398    Participating in social networks

1,257,813     604,479         653,335      2,045,876   920,136      1,125,740    
Accessing chat sites, blogs, newsgroups or online 
discussions

519,669        185,105         334,565      1,225,296   441,629      783,667       Purchasing or ordering goods or services

232,120        110,386         121,734      666,827      319,061      347,766       Selling goods or services

287,695        141,439         146,256      1,306,781   578,434      728,346       Internet banking

 -  -  -  -  -  - 
Consulting wikis, online encyclopaedias or other 
websites for formal learning purposes

5,696,526     2,881,400      2,815,126   7,505,967   3,329,004   4,176,963    Watching web television

Streaming or downloading images,movies, videos or 
music, playing or downloading games

1,338,595     730,761         607,834      2,427,117   1,164,543   1,262,574    Downloading software or applications

3,172,349     1,552,248      1,620,101   5,091,834   2,244,292   2,847,542    
Reading or downloading on-line newspapers or 
magazines, electronic books
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อนุปริญญา และอุดมศกึษา

Tertiary and post-tertiary  education
Indicators

มธัยมศกึษาตอนปลาย

Upper secondary or post-secondary non-

tertiary



ตาราง  2c  การใช้ไอซทีี จ าแนกตามระดับการศึกษาและเพศ (ต่อ)

ล าดับ ตัวช้ีวัด
รวม

Indicators จ านวนผู้ใช้      รวม       ชาย      หญิง      รวม       ชาย      หญิง
All individuals Total Male Female Total  Male Female

   หางานหรือสมคัรงาน 1,304,745     109,213        60,445        48,769         221,364       104,957     116,408      

HH10
จ านวนผู้ใชโ้ทรศพัท์มอืถอืในชว่ง
สามเดอืนที่ผ่านมา

50,882,166   23,689,105   11,273,729 12,415,375  9,250,534    4,930,281  4,320,252   

HH12

จ านวนผู้ใชอิ้นเตอร์เน็ต (ตาม
สถานที่)ในชว่งสามเดอืนที่ผ่านมา  
จ าแนกตามความถี่

อย่างน้อยวันละคร้ัง 23,694,193   5,245,354     2,687,976   2,557,378    5,290,469    2,701,944  2,588,525   

อย่างน้อยสัปดาหล์ะคร้ังแต่ไมทุ่ก
วัน

5,741,000     3,139,113     1,653,218   1,485,895    1,038,092    560,062     478,030      

น้อยกว่าสัปดาหล์ะคร้ัง 112,774        62,030          36,591        25,439         20,996         17,135       3,861          

56  หมายเหตุ : ไม่รวม อ่ืนๆ , ไม่ทราบ
   Note : Not include other, unknown

มธัยมศกึษาตอนตน้

Lower secondary education

Table 2c  ICT Usage by highest education level received and gender (contd.)

No.

ตั้งแตป่ระถมลงมา

Primary education or lower



     รวม       ชาย      หญิง      รวม       ชาย      หญิง
Total Male Female Total  Male Female

359,586      172,478     187,108      614,582      243,799       370,783     
Looking for a job or sending/submitting a job 
application

8,585,824   4,416,628  4,169,197   9,356,704   4,198,232    5,158,472  
Number of individuals  using a mobile cellular 

telephone in the last three months

Number of individuals  using the Internet (from 
any location) in the last three months, by 
frequency

5,497,354   2,717,755  2,779,599   7,661,016   3,366,838    4,294,177  at least once a day

787,052      425,366     361,686      776,742      351,707       425,034     at least once a week but not every day

15,354        9,470         5,884          14,393        5,760           8,633         less than once a week
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มธัยมศกึษาตอนปลาย

Upper secondary or post-secondary non-

tertiary Indicators

อนุปริญญา และอุดมศกึษา

Tertiary and post-tertiary  education



Paid employees - TOTALMale Female Self-employed - TOTALMale Female

ล าดับ ตัวช้ีวัด

No Indicators

รวมจ านวนประชากร 
 18,067,444    9,862,418    8,205,026    19,647,919   10,397,211    9,250,708    

HH5
จ านวนผู้ที่ใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์(ตามสถานที่) 
ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา

6,846,684      3,084,027    3,762,656    2,461,123     1,454,713      1,006,410    

      Desktop 6,150,615      2,683,614    3,467,001    1,648,401     1,006,331      642,070       

      Laptop (portable) computer 3,825,973      1,793,203    2,032,769    1,324,292     788,812         535,480       

     Tablet (or similar handheld computer) 2,114,022      981,246       1,132,776    976,613        543,767         432,846       

HH7
จ านวนผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ต(ตามสถานที่) ใน               
   ช่วงสามเดือนที่ผ่านมา

11,732,085    6,001,780    5,730,305    6,187,329     3,435,073      2,752,256    

HH8
จ านวนผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา 
จ าแนกตามสถานที่

   ที่บ้าน 7,961,885      4,037,672    3,924,213    4,372,720     2,435,527      1,937,193    

   ที่ท างาน 7,874,764      3,744,836    4,129,928    1,788,779     1,032,496      756,283       

   ในสถานศึกษา 290,902         108,633       182,268       151,836        86,404           65,432         

   บ้านเพ่ือน/ญาติ 2,069,038      1,060,029    1,009,009    1,077,442     625,904         451,538       

   สถานที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตของชุมชน 183,640         85,118         98,523         97,508          54,228           43,280         

   สถานที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์ 203,164         118,666       84,498         172,696        120,959         51,737         

   โทรศัพท์เคลื่อนที่โดย  -  -  -  -  -  - 

           ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ  -  -  -  -  -  - 

          การเข้าถึงผ่านทางอุปกรณ์มือถืออ่ืน ๆ  -  -  -  -  -  - 

HH9
จ านวนผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตในช่วงสามเดือนที่             
 ผ่านมา จ าแนกตามประเภทของกิจกรรม

   รับข้อมูลเกี่ยวกับสนิค้าหรือบริการ 5,740,822      2,624,793    3,116,029    2,729,334     1,455,728      1,273,606    

   การหาข้อมูลเกี่ยวกับสขุภาพ (การได้                  
     รับบาดเจ็บ โรคภัยไข้เจ็บ โภชนาการ ฯลฯ )

5,011,400      2,143,729    2,867,670    2,381,532     1,175,378      1,206,153    

   การนัดหมายกับผู้ประกอบการด้านสขุภาพ         
    ผ่านทางเว็บไซต์

 -  -  -  -  -  - 

   การได้รับข้อมูลจากองค์กรภาครัฐ 3,830,891      1,740,207    2,090,683    1,157,021     679,288         477,733       

   ติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ 2,279,258      938,715       1,340,543    455,362        276,217         179,144       

   การรับ - สง่ e-mail 5,453,839      2,441,096    3,012,743    1,542,307     888,683         653,624       

58

          ชาย     

   Male

         หญิง    

  Female

          รวม     

    Total

            ลูกจ้าง (Employee)

ตาราง  2d  การใช้ไอซทีี จ าแนกตามสถานภาพการท างานและเพศ

           รวม    

   Total

Table 2d   ICT Usage by labour force status and gender

         หญิง   

   Female

          ชาย      

 Male

ผู้ท างานสว่นตวั (Self employed)



Unemployed - TOTALMale Female Not in the labour force - TOTALMale Female

Indicators

901,825          534,410        367,415           15,656,244    5,334,301    10,321,943    
TOTAL TARGET POPULATION

 (NUMBER OF IN-SCOPE INDIVIDUALS):

20,213            15,809          4,404               5,096,234      2,204,682    2,891,553      
Number of individuals  using a computer (from 
any location) in the last three months

15,927            12,382          3,545               4,627,555      2,083,296    2,544,259      Desktop
3,141              2,641            500                  2,367,669      954,632       1,413,037      Laptop (portable) computer
3,893              2,062            1,831               1,241,930      476,491       765,439         Tablet (or similar handheld computer)

148,476          102,654        45,822             6,512,388      2,438,696    4,073,692      
Number of individuals  using the Internet (from 
any location) in the last three months
Number of individuals using the Internet in the last 
three months, by location

86,231            62,880          23,352             4,602,675      1,714,544    2,888,131      at home
21,432            17,177          4,255               107,053         34,041         73,012           at work

4,594              3,760            834                  4,025,178      1,881,526    2,143,652      at place of education
31,589            20,803          10,787             1,984,347      815,454       1,168,894      at another person's home

4,747              1,898            2,849               586,827         258,340       328,487         at community Internet access facility
7,071              6,754            317                  1,539,350      800,749       738,600         at commercial Internet access facility

 -  -  -  -  -  - In mobility (while mobile)
 -  -  -  -  -  - via a mobile cellular telephone
 -  -  -  -  -  - via other mobile access devices

Number of individuals  using  the Internet  in  the 
last three months, by type of activity

34,221            23,104          11,116             2,760,153      931,102       1,829,051      Getting information about goods or services

26,998            15,276          11,722             2,430,862      739,754       1,691,108      
Seeking health information (on injury, disease, 
nutrition, etc.)

 -  -  -  -  -  - 
Making an appointment with a health practitioner 
via a website

10,991            5,197            5,795               1,646,167      643,264       1,002,903      
Getting information from general government 
organizations

3,533              2,015            1,518               471,963         192,418       279,545         Interacting with general government organizations

13,827            11,574          2,253               2,638,307      1,087,050    1,551,257      Sending or receiving e-mail
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        คนงานที่ไมไ่ด้จัดจ าแนกสถานะ (Workers

 not clssifiable by status )

          ชาย      

  Male

         หญิง      

Female

          รวม      

   Total

ตาราง  2d  การใช้ไอซทีี จ าแนกตามสถานภาพการท างานและเพศ

         หญิง     

 Female

          ชาย    

   Male

           รวม      

 Total

             ผู้อยู่นอกก าลังแรงงาน                        

     (Outside the labour force)



ตาราง 2d   การใช้ไอซทีี จ าแนกตามสถานภาพการท างานและเพศ (ต่อ)

ล าดับ ตัวช้ีวัด

No Indicators

  การโทรศัพท์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต / VoIP 3,667,084   1,812,170 1,854,914 1,630,821   891,967      738,854     

  มีสว่นร่วมในเครือข่าย Social Network 11,420,393 5,827,256 5,593,138 5,901,730   3,262,207   2,639,524 

 ห้องสนทนา (chat site blogs  newsgroup or online   
discussions)

2,387,296   1,176,663 1,210,634 1,067,878   601,171      466,707     

 สั่งซื้อสนิค้าหรือบริการ 1,027,761   358,709     669,052     576,113      262,350      313,763     

 การขายสนิค้าหรือบริการ 465,991      199,358     266,633     499,251      292,432      206,819     

 การให้บริการเกี่ยวกับการเดินทางหรือที่พัก  -  -  -  -  -  - 

 ธุรกรรมทางการเงิน (Internet banking) 1,120,286   496,554     623,733     492,612      271,581      221,031     
 จัดท าหลักสตูรออนไลน์  -  -  -  -  -  - 

 ให้ค าปรึกษาทางออนไลน์หรือเว็บไซต์ เพ่ือการเรียนรู้  -  -  -  -  -  - 

 ฟังวิทยุผ่าน Web 10,369,952 5,364,274 5,005,678 5,360,725   3,029,299   2,331,426 

 ดูโทรทัศน์ผ่าน Web

 การถ่ายโอนข้อมูลมัลติมีเดียผ่าน                             
อินเทอร์เน็ต (Streaming) หรือการดาวน์โหลดรูปภาพ
 ภาพยนตร์ วีดีโอ เพลง หรือเกม

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์หรือ Application 2,703,528   1,400,110 1,303,418 1,198,701   749,577      449,124     

อ่านหรือดาวน์โหลดหนังสอืพิมพ์ นิตยสาร (e-book) 6,123,703   3,058,162 3,065,541 2,984,118   1,641,557   1,342,561 

หางานหรือสมัครงาน 662,212      292,163     370,049     229,547      133,058      96,489       

มีสว่นร่วมในเครือข่ายวิชาอาชีพ  -  -  -  -  -  - 

ผู้บริหารจัดการหรือ เป็นเจ้าของ homepage  -  -  -  -  -  - 

อัพโหลดตนเองหรือสร้างcontent เพ่ือแชร์ในเว็บไซด์  -  -  -  -  -  - 
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        หญิง    

  Female

         รวม    

 Total

         ชาย      

 Male

       หญิง     

 Female

Table 2d   ICT Usage by labour force status and gender (contd.)
            ลูกจ้างรัฐบาลและเอกชน               

(Paid employee)
ผู้ท างานสว่นตวั (Self employed)

         รวม    

 Total

          ชาย   

    Male



Indicators

26,768       21,126       5,643        2,224,429   842,651     1,381,778 Telephoning over the Internet/VoIP

138,682     95,899       42,783      6,230,544   2,314,963  3,915,582 Participating in social networks

14,876       9,832         5,044        1,433,061   548,645     884,416     
Accessing chat sites, blogs, newsgroups or 
online discussions

370            370             - 481,731      129,526     352,205     Purchasing or ordering goods or services

633            633             105,665      29,331       76,334       Selling goods or services

 -  -  -  -  -  - 
Using services related to travel or travel-related 
accommodation

6,465         4,083         2,382        220,617      74,355       146,261     Internet banking
 -  -  -  -  -  - Doing a formal online course

 -  -  -  -  -  - 
Consulting wikis, online encyclopaedias or 
other websites for formal learning purposes

122,563     85,607       36,956      5,853,267   2,217,880  3,635,387 Listening to web radio 

Watching web television

Streaming or downloading images, movies, 
videos or music, playing or downloading games

18,837       13,304       5,533        1,457,332   633,341     823,991     Downloading software or applications

53,319       36,667       16,652      3,309,574   1,191,809  2,117,765 
Reading or downloading on-line newspapers or 
magazines, electronic books

4,153         2,388         1,766        244,938      71,893       173,045     
Looking for a job or sending/submitting a job 
application

 -  -  -  -  -  - Participating in professional networks

 -  -  -  -  -  - Managing personal/own homepage

 -  -  -  -  -  - 
Uploading self/user-created content to a 
website to be shared
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         รวม    

 Total

          ชาย    

   Male

       หญิง    

  Female

        รวม     

Total

          ชาย    

   Male

        หญิง    

  Female

           

             อยู่นอกก าลังแรงงาน                      

   (Outside the labour force)
คนงานที่ไม่ได้จัดจ าแนกสถานะ                   

(Workers not classifiable by status)



ตาราง  2d   การใช้ไอซทีี จ าแนกตามสถานภาพการท างานและเพศ (ต่อ)

ล าดับ ตัวช้ีวัด

No Indicators

HH10
จ านวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือในช่วงสามเดือน        
ที่ผ่านมา

17,224,777      9,351,170   7,873,607    17,136,962     9,021,582    8,115,380  

HH12
จ านวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ต (ตามสถานที่) ในช่วงสาม
เดือนที่ผ่านมา  จ าแนกตามความถี่)
     อย่างน้อยวันละคร้ัง 10,388,962      5,237,878   5,151,084    5,043,027       2,797,276    2,245,751  

     อย่างน้อยสปัดาห์ละคร้ัง แต่ไม่ทุกวัน 1,225,099        695,125      529,974       1,076,514       592,864       483,650     

     น้อยกว่าสปัดาห์ละคร้ัง 27,387             21,684        5,703           34,470            24,730         9,740         
  (*) The ICSE-93 categories map to the Partnership core indicators categories for those in the labour force.  The category self-employe                                  includes the following ICSE-93 categories: employers, own account workers, members of producers' cooperatives
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Table 2d   ICT Usage by labour force status and gender (contd.)

         หญิง   

   Female

         ชาย    

   Male

         who are retired or sick. This category is not a component of the  ICSE-93.
  (***) The category workers not classifiable by status, for whom insufficient relevant information is available, and/or who cannot be                                  included in any of the status in employment categories. 

  (**) The category not in the labour force includes individuals who are not economically active, that is those who are neither                                               employed nor unemployed.  They mainly consist of students (except those who also have a job), people undertaking home duties only, and 

        หญิง   

   Female

          รวม       

 Total

        and contributing family workers.

          รวม       

 Total

          ชาย    

   Male

            ลูกจ้างรัฐบาลและเอกชน               

(Paid employee)
ผู้ท างานสว่นตวั (Self employed)



Indicators

731,002        424,032        306,970       11,468,506     3,816,112    7,652,394    
Number of individuals  using a mobile cellular 

telephone in the last three months

Number of individuals  using the Internet (from 
any location) in the last three months, by 

87,147          61,601          25,547         5,508,588       2,017,553    3,491,034    at least once a day
57,996          38,931          19,065         967,060          402,514       564,546       at least once a week but not every day

2,403            1,658            744              17,632            9,078           8,554           less than once a week
  (*) The ICSE-93 categories map to the Partnership core indicators categories for those in the labour force.  The category self-employe                                  includes the following ICSE-93 categories: employers, own account workers, members of producers' cooperatives
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  (***) The category workers not classifiable by status, for whom insufficient relevant information is available, and/or who cannot be                                  included in any of the status in employment categories. 

  (**) The category not in the labour force includes individuals who are not economically active, that is those who are neither                                               employed nor unemployed.  They mainly consist of students (except those who also have a job), people undertaking home duties only, and 

        หญิง    

  Female

         ชาย      

 Male

         หญิง    

  Female

          รวม       

 Total

          ชาย    

   Male

          รวม     

   Total

         คนงานทไ่มไ่ด้จัดจ าแนกสถานะ        

(Workers not classifiable by status)

             อยู่นอกก าลังแรงงาน                        

          (Outside the labour force)



ตาราง  2e การใช้ไอซทีี จ าแนกตามอาชีพ 

ล าดับ ตัวช้ีวัด All 
ด้านตา่ง ๆ (clerks)

No. Indicators (professionals)

รวมจ านวนประชากร 30,341,962  1,493,721                2,282,865      1,735,800              1,553,222    

HH5
จ านวนผู้ที่ใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ (ตามสถานที่) 
ในชว่งสามเดอืนที่ผ่านมา

8,603,330                        910,902        2,096,685               1,394,174     1,284,273

      Desktop 7,321,710                        791,796        1,933,494               1,306,760     1,245,661
      Laptop (portable) computer 4,849,371                        602,494        1,482,892                  774,092        583,035
      Tablet (or similar handheld computer) 2,847,501                        392,055           743,021                  434,087        288,518

HH7
จ านวนผู้ที่ใชอิ้นเทอร์เน็ต (ตามสถานที)่ ในชว่ง
สามเดอืนที่ผ่านมา

14,548,230  1,154,712                2,211,832      1,589,134              1,466,075    

HH8
จ านวนผู้ที่ใชอิ้นเทอร์เน็ตในชว่งสามเดอืนที่
ผ่านมา จ าแนกตามสถานที่
   ที่บ้าน 10,251,331  927,642                   1,788,499      1,176,182              986,645       
   ที่ท างาน 8,293,430    886,412                   2,013,174      1,335,990              1,253,355    
   ในสถานศกึษา 403,813       20,808                     163,954         20,269                   32,564         
   บ้านเพ่ือน/ญาติ 2,567,188    165,186                   412,138         274,894                 255,207       
   สถานที่เขา้ถงึอินเทอร์เน็ตของชมุชน 255,923       14,324                     90,295           17,941                   16,515         
   สถานที่ใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตเชงิพาณิชย์ 306,838       15,381                     42,241           18,776                   23,210         
   โทรศพัท์เคลื่อนที่โดย  -  -  -  -  - 
              ผ่านทางโทรศพัท์มอืถอื  -  -  -  -  - 
             การเขา้ถงึผ่านทางอุปกรณ์มอืถอือ่ืน ๆ  -  -  -  -  - 

HH9
จ านวนผู้ที่ใชอิ้นเทอร์เน็ตในชว่งสามเดอืนที่
ผ่านมา จ าแนกตามประเภทของกจิกรรม
   รับขอ้มลูเกี่ยวกบัสินคา้หรือบริการ 7,255,037    718,528                   1,364,122      992,293                 882,657       
   การหาขอ้มลูเกี่ยวกบัสุขภาพ (การไดรั้บ       
   บาดเจ็บ โรคภัยไขเ้จ็บ โภชนาการ ฯลฯ )

6,351,522    615,403                   1,306,318      815,520                 747,974       

   การนัดหมายกบัผู้ประกอบการดา้นสุขภาพ  
   ผ่านทางเว็บไซต์

 -  -  -  -  - 

   การไดรั้บขอ้มลูจากองคก์รภาครัฐ 4,572,026    585,309                   1,322,903      721,216                 657,432       

   ติดต่อกบัหน่วยงานภาครัฐ 2,615,097    339,948                   866,329         449,739                 469,682       
   การรับ - ส่ง e-mail 6,415,918    744,271                   1,675,587      1,116,029              992,486       
   การโทรศพัท์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต / VoIP 4,520,273    388,863                   882,976         595,999                 510,996       
   มสี่วนร่วมในเครือขา่ย Social Network 14,055,018  1,123,642                2,154,894      1,549,895              1,425,599    
   หอ้งสนธนา (chat site blogs  newsgroup or 
   online discussions)

2,942,204    249,167                   593,461         404,973                 328,972       

   สั่งซื้อสินคา้หรือบริการ 1,492,598    157,571                   335,502         246,105                 174,776       
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Table 2e ICT Usage by occupation and gender
เสมยีน

ผู้ประกอบ

วิชาชีพ

(legislators, senior 
officials and 
managers)

ผู้บัญญัติกฎหมาย 
ข้าราชการระดับ

อาวุโสและผู้จัดการ

individuals

( service workers and 
shop and market sales 

หมายเหตุ : ไม่รวม ผู้ปฎิบัติการโรงงานและเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ, อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ ในด้านการขายและการให้บริการ, 
....................คนงานซึ่งมิได้จ าแนกไว้ใน หมวดอื่น และอาชีพที่ระบุไว้ชดัเจน

Note:
...........

(technicians and 
associate 

professionals)

ผู้ประกอบวิชาชีพช่าง
เทคนิคสาขาต่าง ๆ 

และอาชีพที่เกี่ยวข้อง



พนักงานบริการและ ผู้ปฏบัิตงิานที่มฝีีมอืใน ผู้ปฏบัิตงิานด้านความสามารถ
พนักงานร้านค้าในตลาด ด้านการเกษตรและการประมง ทางฝีมอืและธุรกิจการค้าที่เก่ียวขอ้ง

Indicators

7,667,246                      11,037,002                           4,572,105                                     
TOTAL TARGET POPULATION

 (NUMBER OF IN-SCOPE INDIVIDUALS):

                       1,746,935                                  471,375                                          698,986
Number of individuals  using a computer (from any 
location) in the last three months

                       1,255,439                                  273,941                                          514,619 Desktop
                          860,640                                  210,670                                          335,547 Laptop (portable) computer
                          640,479                                  133,820                                          215,521 Tablet (or similar handheld computer)

4,122,078                      1,959,784                             2,044,617                                     
Number of individuals  using the Internet (from any 
location) in the last three months
Number of individuals  using the Internet in the last 
three months, by location 

2,803,428                      1,257,854                             1,311,080                                     at home
1,743,070                      226,195                                835,234                                         at work

83,378                           61,465                                  21,376                                           at place of education
695,352                         391,027                                373,385                                         at another person's home

47,016                           52,067                                  17,765                                           at community Internet access facility
90,319                           80,933                                  35,978                                           at commercial Internet access facility

 -  -  - In mobility (while mobile)
 -  -  - via a mobile cellular telephone
 -  -  - via other mobile access devices

Number of individuals  using the Internet  in  the 
last three months, by type of activity

1,968,101                      513,628                                815,707                                         Getting information about goods or services

1,725,024                      495,649                                645,634                                         
Seeking health information (on injury, disease, 
nutrition, etc.)

 -  -  - 
Making an appointment with a health practitioner 
via a website

732,594                         276,900                                275,672                                         Getting information from general government 
organizations

309,437                         85,479                                  94,483                                           Interacting with general government organizations
1,198,026                      207,964                                481,555                                         Sending or receiving e-mail
1,192,981                      404,181                                544,277                                         Telephoning over the Internet/VoIP
3,992,873                      1,827,721                             1,980,394                                     Participating in social networks

764,848                         278,203                                322,581                                         
Accessing chat sites, blogs, newsgroups or online 
discussions

420,136                         69,187                                  89,323                                           Purchasing or ordering goods or services
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( service workers and 
shop and market sales 

workers)

(skilled agricultural 
and  fishery workers)

(craft and related trades 
workers)

Note: Not include Plant and machine operators and assemblers, Elementary occupations, Not classifiable by occupation
...........and Careers  unspecified slated clear



ตาราง  2e การใช้ไอซทีี จ าแนกตามอาชีพ (ต่อ)

ล าดับ ตัวช้ีวัด All 

individuals

ตา่งๆ

No. Indicators (professionals)

 การขายสินคา้หรือบริการ 923,426         155,489                   127,799            144,057            

 การใหบ้ริการเกี่ยวกบัการเดนิทางหรือที่พัก  -  -  -  - 

 ธุรกรรมทางการเงิน (Internet banking) 1,535,051      252,698                   387,315            279,492            

 จัดท าหลกัสูตรออนไลน์  -  -  -  - 

 ใหค้ าปรึกษาทางออนไลน์หรือเว็บไซต์ เพ่ือการเรียนรู้  -  -  -  - 

 ฟังวิทยุผ่าน Web 12,768,702    995,551                   1,947,721         1,435,415         
 ดโูทรทัศน์ผ่าน Web

การถา่ยโอนขอ้มลูมลัติมเีดยีผ่านอินเทอร์เน็ต (Streaming) หรือ
การดาวน์โหลดภาพ ภาพยนตร์ วีดโีอ เพลง หรือเกม

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์หรือ Application 3,398,768      324,497                   696,215            490,777            

อ่านหรือดาวน์โหลดหนังสือพิมพ์ นิตยสาร (e-book) 7,677,051      689,034                   1,429,267         950,118            

หางานหรือสมคัรงาน 738,464         29,711                     124,986            104,339            
มสี่วนร่วมในเครือขา่ยวิชาอาชพี  -  -  -  - 
ผู้บริหารจัดการหรือ เป็นเจ้าของ homepage  -  -  -  - 
อัพโหลดตนเอง หรือสร้าง content เพ่ือแชร์ในเว็บไซด์  -  -  -  - 
Blogging ส าหรับการเกบ็หรือเพ่ิมเนื้อหา  -  -  -  - 
ความคดิเหน็ที่โพสต์เกี่ยวกบัประเดน็ทางการเมอืงผ่านทาง
เว็บไซต์ที่ถกูสร้างขึ้นโดยบุคคลหรือองคก์ร

 -  -  -  - 

การมสี่วนร่วมในการปรึกษาทางออนไลน์หรือการออกเสียง
ของพลเมอืงหรือประเดน็ทางการเมอืง

 -  -  -  - 

การใชพ้ื้นที่เกบ็ขอ้มลูบนอินเทอร์เน็ตเกบ็ไฟลเ์อกสาร รูปภาพ, 
เพลง, วิดโีอหรือไฟลอ่ื์น ๆ

 -  -  -  - 

การใชซ้อฟต์แวร์ที่ท างานผ่านอินเตอร์เน็ตส าหรับท างานหรือ
แกไ้ขเอกสาร  spreadsheets  หรืองานน าเสนอ

 -  -  -  - 

HH10 จ านวนผู้ใชโ้ทรศพัท์มอืถอืในชว่งสามเดอืนที่ผ่านมา 27,507,841    1,470,979                2,277,075         1,728,934         

HH12
จ านวนผู้ใชอิ้นเตอร์เน็ต (ตามสถานที)่ ในชว่งสามเดอืนที่ผ่านมา  
จ าแนกตามความถี)่
     อย่างน้อยวันละคร้ัง 12,582,988    1,043,133                2,041,914         1,475,718         
     อย่างน้อยสัปดาหล์ะคร้ัง แต่ไมทุ่กวัน 1,841,266      104,852                   158,288            103,089            
     น้อยกว่าสัปดาหล์ะคร้ัง 47,330           2,830                        2,695                202                   
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Table 2e ICT Usage by occupation and gender (contd.)
ผู้ประกอบ

วิชาชีพด้าน
ผู้บัญญัติกฎหมาย 

ข้าราชการระดับอาวุโส
และผู้จัดการ
(legislators, 

senior officials 
and managers)

หมายเหตุ : ไม่รวม ผู้ปฎิบัติการโรงงานและเครื่องจักรและผู้ปฏิบัตงิานด้านการประกอบ, อาชีพขั้นพ้ืนฐานต่างๆ ในด้านการขายและการให้บริการ, คนงานซึ่งมิได้
....................จ าแนกไว้ใน หมวดอ่ืน และอาชีพที่ระบุไว้ชัดเจน

Note:

(technicians and 
associate 

professionals)

ผู้ประกอบวิชาชีพ
ช่างเทคนิคสาขา

ต่าง ๆ และอาชีพที่
เกี่ยวข้อง



(clerks)
Indicators

90,743         299,744                     34,841                           70,754                          Selling goods or services

 -  -  -  - Using services related to travel or travel-related 
accommodation186,281       277,293                     68,591                           83,382                          Internet banking

 -  -  -  - Doing a formal online course

 -  -  -  - 
Consulting wikis, online encyclopaedias or other websites for 
formal learning purposes

1,315,181    3,640,258                  1,636,676                      1,797,901                     Listening to web radio 
Watching web television

Streaming or downloading images, movies, videos or music, 
playing or downloading games

404,711       811,525                     249,509                         421,535                        Downloading software or applications

815,165       2,085,735                  801,154                         906,579                        
Reading or downloading on-line newspapers or magazines, 
electronic books

116,117       190,401                     66,250                           106,661                        Looking for a job or sending/submitting a job application

 -  -  - Participating in professional networks

 -  -  -  - Managing personal/own homepage

 -  -  -  - Uploading self/user-created content to a website to be shared

 -  -  -  - Blogging: maintaining or adding contents to a blog

 -  -  -  - 
Posting opinions on civic or political issues via websites that 
may be created by any individual or organization

 -  -  -  - 
Taking part in on-line consultations or voting to define civic 
or political issues

 -  -  -  - 
Using storage space on the Internet to save documents, 
pictures, music, video or other files

 -  -  -  - 
Using software run over the Internet for editing text 
documents, spreadsheets or presentations

1,549,455    7,253,192                  9,031,416                      4,196,789                     
Number of individuals  using a mobile cellular telephone in the 
last three months
Number of individuals  using the Internet (from any location) in 
the last three months, by frequency

1,343,948    3,590,814                  1,375,041                      1,712,420                     at least once a day

113,058       505,657                     547,174                         309,149                        at least once a week but not every day

824              6,016                         25,536                           9,227                            less than once a week
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เสมยีน พนักงานบริการ
และพนักงาน

ร้านค้า ในตลาด
( service workers and 
shop and market sales 

workers)

ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือใน
ด้านการเกษตรและการ

ประมง

(skilled agricultural and  
fishery workers)

ผู้ปฏิบัติงานด้าน
ความสามารถทาง

ฝีมือและธุรกิจการค้า

(craft and related trades 
workers)

Note: Not include Plant and machine operators and assemblers, Elementary occupations, Not classifiable by occupation and Careers  

(technicians and 

ผู้ประกอบวิชาชีพ
ช่างเทคนิคสาขา

ต่าง ๆ และอาชีพที่
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