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คาํนํา 

 สํานักงานสถิติแห่งชาติ  ได้ด ํา เ นินการสํารวจการมีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื#อสารในสถานประกอบการมาอย่างต่อเนื#อง
ทุกปี ตั(งแต่ปี 2547  สําหรับผลสํารวจในปี 2554 พบว่าสถานประกอบการที#มี
คนทาํงานตั(งแต่ 1 คน ขึ( นไป ทั(งที#อยู่ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล      
ประมาณ 2.2 ลา้นแห่ง  มีสถานประกอบการที#มีการใชค้อมพิวเตอร์ในการ
ดาํเนินกิจการร้อยละ 23.5 มีจาํนวนคอมพิวเตอร์ประมาณ 2.1 ลา้นเครื#อง หรือ
เฉลี#ย 4.2 เครื#องต่อกิจการที#ใชค้อมพิวเตอร์  มีการใชอิ้นเทอร์เน็ตร้อยละ 16.6  
มีการใชเ้วบ็ไซต์ร้อยละ 6.1  มีการสั#งซื(อสินคา้หรือบริการผ่านอินเทอร์เน็ต
ร้อยละ 2.2  และมีการขายสินคา้หรือบริการผา่นอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 1.4 

 นอกจากนี( ยงัมีขอ้มูลเกี#ยวกบัค่าใชจ่้ายในการซื(อสินคา้และบริการ
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื#อสารของสถานประกอบการ  บุคลากรที#
ทาํงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื# อสาร  และความต้องการให้
หน่วยงานภาครัฐเขา้มาสนบัสนุน/ช่วยเหลือ  ซึ# งไดมี้การนาํเสนอไวใ้นรายงาน
ฉบบันี(   ขอ้มูลดงักล่าวสามารถนาํไปกาํหนดนโยบาย วางแผน ส่งเสริม และ
พัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื# อสารในสถาน
ประกอบการให้มีประสิทธิภาพ  พฒันาบุคลากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื#อสาร  ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบและมาตรการต่างๆ  เพื#อให้
ประเทศสามารถยกระดบัความสามารถในการแข่งขนัไดใ้นสังคมภูมิปัญญา
และการเรียนรู้   
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

 สํานักงานสถิติแห่งชาติไดท้าํการสํารวจการมีการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื#อสารในสถานประกอบการขึ(นเป็นครั( งแรกในปี 2547  
และการสาํรวจครั( งนี(นบัเป็นครั( งที# 8  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื#อทราบสถานการณ์
การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื# อสารในสถานประกอบการ  
สําหรับนําไปกาํหนดนโยบาย วางแผน ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื#อสารในสถานประกอบการใหมี้ประสิทธิภาพ 
 ข้อมูลสถิติที#นาํเสนอนี(  เป็นสรุปผลของสถานประกอบการที#มี
คนทาํงานตั(งแต่ 1 คนขึ(นไป ที#ตั(งอยู่ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล        
ทั#วประเทศ ที#ประกอบธุรกิจการคา้ส่ง  การคา้ปลีก  การบริการ  การผลิต      
การก่อสร้าง  การขนส่งทางบก (ไม่รวมการขนส่งผูโ้ดยสารทางบกอื#นๆ ที#ไม่มี
ตารางเวลา  ไดแ้ก่  รถมอเตอร์ไซตรั์บจา้ง  รถจกัรยานยนตส์ามลอ้  รถจกัรยาน
สามลอ้) ตวัแทนธุรกิจการท่องเที#ยว  และโรงพยาบาล  (ส่วนสถานประกอบการที#
ไม่อยูใ่นคุม้รวม ไดแ้ก่ เกษตรกรรม  การไฟฟ้า  การประปา  การเงิน       
การธนาคาร  การศึกษา  การขนส่งทางนํ(า   การขนส่งทางอากาศ  การไปรษณีย์
และการโทรคมนาคม เป็นตน้) ผลสาํรวจเป็นขอ้มูลการดาํเนินกิจการระหว่าง
วนัที# 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2553 สามารถสรุปไดด้งันี(  

1) ลกัษณะทั�วไปของสถานประกอบการ 

 ในปี 2554 มีสถานประกอบการที#อยู่ในคุม้รวมทั#วประเทศ ประมาณ 
2.2 ลา้นแห่ง โดยส่วนใหญ่ดาํเนินกิจการเกี#ยวกบัธุรกิจทางการคา้และธุรกิจ
ทางการบริการ มากถึงร้อยละ 74.5  รองลงมาได้แก่ การผลิต ร้อยละ 20.9  
ในขณะที#ดาํเนินกิจการเกี#ยวกบัการขนส่งทางบกและตวัแทนธุรกิจการท่องเที#ยว  
การก่อสร้าง และโรงพยาบาล  มีเพียงร้อยละ 4.6 
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 สําหรับขนาดของสถานประกอบการ ซึ# งวดัดว้ยจาํนวนคนทาํงาน

ส่วนใหญ่มีคนทาํงาน 1 – 9  คน คิดเป็นร้อยละ 95.3  คนทาํงาน 10 – 15 คน มี

ร้อยละ 2.1  ส่วนที#เหลือมีคนทาํงานมากกวา่ 200 คนขึ(นไป เพียงร้อยละ 0.2  

 2)  การใช้คอมพวิเตอร์   

 ในปี 2554 มีสถานประกอบการที#มีการใชค้อมพิวเตอร์ในการดาํเนิน

กิจการโดยรวมประมาณ 505,254 แห่ง หรือร้อยละ 23.5  โดยมีจาํนวนเครื#อง

คอมพิวเตอร์ประมาณ 2.1 ลา้นเครื#อง หรือเฉลี#ยประมาณ 4.2 เครื#องต่อกิจการ 

ที# มี การ ใช้ เ ค รื# อง ค อม พิว เ ตอ ร์   และมี บุค ลากร ที# ใช้ค อม พิว เ ตอ ร์ ใน                 

การปฏิบติังานเป็นประจาํ (เฉลี#ยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั( ง) ประมาณ 2.1   

ลา้นคน หรือเฉลี#ยประมาณ 4.2 คนต่อกิจการ 

 3)  การใช้อนิเทอร์เน็ต   

  ในภาพรวมปี 2554 มีสถานประกอบการที#ใชอิ้นเทอร์เน็ต ประมาณ 

357,267 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 16.6 ของจาํนวนสถานประกอบการทั(งสิ(น  

และมีบุคลากรที#ใชอิ้นเทอร์เน็ตในการปฏิบติังานเป็นประจาํ (เฉลี#ยอย่างน้อย

สัปดาห์ละ 1 ครั( ง) ประมาณ 1.4 ลา้นคน หรือเฉลี#ยประมาณ 4.0 คนต่อกิจการ  

โดยมีวตัถุประสงคข์องการใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื#อคน้หาขอ้มูลเกี#ยวกบัสินคา้หรือ

บริการสูงที#สุด  รองลงมา ไดแ้ก่ ใชรั้บส่งขอ้มูลทางอีเมล ์ และ ซื(อ/ขายสินคา้

และบริการหรือดาํเนินธุรกิจทางการคา้ 

 สําหรับช่องทางในการเชื#อมต่ออินเทอร์เน็ตนั(น ส่วนใหญ่เชื#อมต่อ

ทาง xDSL  รองลงมา ไดแ้ก่ เชื#อมต่อทาง Analogue modem  และ ISDN 
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 4)  การใช้เวบ็ไซต์  

  สถานประกอบการทั#วประเทศในปี 2554  มีการใชเ้วบ็ไซต์ในการ

ประกอบกิจการร้อยละ 6.1  เมื#อพิจารณาตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พบว่า  

สถานประกอบการที#ด ําเนินกิจการเกี#ยวกับโรงพยาบาลมีสัดส่วนการใช้

เว็บไซต์ในการประกอบกิจการมากที#สุด คือ ร้อยละ 71.8  รองลงมา ไดแ้ก่   

ธุรกิจทางการคา้และธุรกิจทางการบริการ ร้อยละ 6.9  การก่อสร้าง ร้อยละ 6.8

การขนส่งทางบกและตวัแทนธุรกิจท่องเที#ยว ร้อยละ 6.4 ตามลาํดบั  ในขณะที#

การผลิต มีเพียงร้อยละ 2.9 

 5)  การสั�งซื.อ/ขายสินค้าหรือบริการผ่านทางอนิเทอร์เน็ต  

  ในปี 2554 มีสถานประกอบการที#สั#งซื(อสินคา้หรือบริการผ่านทาง

อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 2.2  สําหรับการขายสินคา้หรือบริการทางอินเทอร์เน็ต       

มีร้อยละ 1.4 ของสถานประกอบการทั(งสิ(น    

 6)  ค่าใช้จ่ายในการซื.อสินค้าและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื�อสารของสถานประกอบการ  

  ค่าใชจ่้ายในการซื(อสินคา้และบริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื#อสารของสถานประกอบการในปี 2554  มีมูลค่ารวม 37,580.2 ลา้นบาท  

หรือเฉลี#ยประมาณ 17,446.2 บาทต่อกิจการ  หากพิจารณาตามกิจกรรม           

ทางเศรษฐกิจ พบวา่ โรงพยาบาลมีค่าใชจ่้าย ฯ เฉลี#ยสูงกว่ากลุ่มอื#นๆ  รองลงมา 

ไดแ้ก่  การก่อสร้าง  การผลิต และ การขนส่งทางบกและธุรกิจการท่องเที#ยว  

ตามลาํดบั  ในขณะที#ธุรกิจทางการคา้และธุรกิจทางการบริการมีค่าใชจ่้าย ฯ 

เฉลี#ยนอ้ยที#สุด 
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 7)  บุคลากรที�สําเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากร

ที�ปฏิบัตงิานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ    

 บุคลากรที#ปฏิบติัหน้าที#ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื#อสาร

ในสถานประกอบการที#มีรูปแบบเป็นบริษัทจาํกัด  บริษัทจาํกัด (มหาชน)      

ทั#วประเทศ มีทั(งสิ(นประมาณ 680,429 คน  ในจาํนวนนี( เป็นบุคลากรที#สําเร็จ

การศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศประมาณ 101,713 คน (ร้อยละ 14.9)  

และสาํเร็จการศึกษาสาขาอื#นประมาณ 578,716 คน (ร้อยละ 85.1)  แสดงให้

เห็นว่า บุคลากรที#ปฏิบติัหน้าที#ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศส่วนใหญ่ไม่ไดจ้บ

การศึกษาสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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ตวัชี.วดัการสํารวจการมีการใช้ ICT ในสถานประกอบการ 

จําแนกตามกจิกรรมทางเศรษฐกจิ 
 

กจิกรรมทางเศรษฐกจิ 

ตวัชี.วดั 1/ ภาพรวม 

ธุรกจิ

ทางการค้า

และธุรกจิ

ทางการ

บริการ 

การผลติ การ

ก่อสร้าง 

การขนส่ง 

ทางบกและ

ตวัแทน

ธุรกจิการ

ท่องเที�ยว 

โรงพยาบาล 

สดัส่วนของสถานประกอบการ   
ที#มีการใชค้อมพิวเตอร์ 23.5 26.5 11.8 32.7 22.3 99.2 

       สดัส่วนของลูกจา้งที#ใช ้
คอมพิวเตอร์ 21.8 26.4 13.9 18.5 26.4 45.5 

       สดัส่วนของสถานประกอบการ
ที#ใชอิ้นเทอร์เน็ต 16.6 18.7 8.3 27.0 16.4 96.1 

       สดัส่วนของลูกจา้งที#ใช ้  
อินเทอร์เน็ต 14.9 18.4 8.8 15.0 21.0 30.6 

       สดัส่วนของสถานประกอบการ
ที#ใชเ้วบ็ไซต ์ 6.1 6.9 2.9 6.8 6.4 71.8 

       สดัส่วนของสถานประกอบการ
ที#สั#งซื(อสินคา้หรือบริการ 

     ผ่านอินเทอร์เน็ต 2.2 2.6 1.0 2.4 1.7 7.3 
       สดัส่วนของสถานประกอบการ 
     ที#ขายสินคา้ หรือบริการ     
     ผา่นอินเทอร์เน็ต 1.4 1.6 0.9 1.0 2.3 1.5 
       

หมายเหตุ : 1/  ตัวชี.วดั  คาํนวณจากสถานประกอบการทั.งสิ.น 
   2/  สถานประกอบการ 1 แห่ง  สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

 

 

 



           สรุปผลที
สาํคัญ  สํารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื
อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2554 

 
สาํนักงานสถิติแห่งชาติ 

viii 

ตวัชี.วดัการสํารวจการมีการใช้ ICT ในสถานประกอบการ 

จําแนกตามกจิกรรมทางเศรษฐกจิ (ต่อ) 
 

กจิกรรมทางเศรษฐกจิ 

ตวัชี.วดั 1/ ภาพรวม 

ธุรกจิ

ทางการค้า

และธุรกจิ

ทางการ

บริการ 

การผลติ 

 
 

การ

ก่อสร้าง 

การขนส่ง 

ทางบกและ

ตวัแทน

ธุรกจิการ

ท่องเที�ยว 

โรงพยาบาล 

สดัส่วนของสถานประกอบการที#
เขา้ถึงอินเทอร์เน็ต จาํแนกตาม
ช่องทางที#ใชเ้ชื#อมตอ่ 2/       

       
� Analogue modem 3.4 3.7 2.3 5.8 4.1 14.5 

             
� ISDN 2.1 2.5 0.8 2.3 1.7 10.2 

             
� xDSL 

(ADSL,SDSL,VDSL) 9.4 10.6 4.6 15.5 9.5 78.5 
             
� Cable Modem 0.8 1.0 0.4 1.4 0.9 4.3 

             � สายวงจรเช่า 
        (Leased Line) 0.8 0.8 0.6 1.5 0.5 21.1 

             
� Frame Relay หรือ VPN 0.3 0.3 0.1 0.1 … 4.1 

                   � Broadband แบบอื#น 1.3 1.5 0.4 2.3 0.6 15.4 
                   � เทคโนโลยโีทรศพัท ์
             มือถือ 2G, 2.5G 0.5 0.5 0.3 0.5 0.1 2.9 
             
      � เทคโนโลยโีทรศพัท ์
             มือถือ 3G ขึ(นไป 0.2 0.2 … … 0.1 2.2 
       

หมายเหตุ : 1/  ตัวชี.วดั  คาํนวณจากสถานประกอบการทั.งสิ.น 
   2/  สถานประกอบการ 1 แห่ง  สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

                  ...   มีค่าน้อยกว่า 0.05 



           สรุปผลที
สาํคัญ  สํารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื
อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2554 

 
สาํนักงานสถิติแห่งชาติ 

ix 

ตวัชี.วดัการสํารวจการมีการใช้ ICT ในสถานประกอบการ 

จําแนกตามกจิกรรมทางเศรษฐกจิ (ต่อ) 
 

กจิกรรมทางเศรษฐกจิ 

ตวัชี.วดั 1/ ภาพรวม 

ธุรกจิ

ทางการค้า

และธุรกจิ

ทางการ

บริการ 

การผลติ การ

ก่อสร้าง 

การขนส่ง 

ทางบกและ

ตวัแทน

ธุรกจิการ

ท่องเที�ยว 

โรงพยาบาล 

สดัส่วนของสถานประกอบการ 
ที#ใชร้ะบบเครือข่ายการติดต่อ 
สื#อสารประเภทต่าง ๆ   ดงันี(        

       �  สดัส่วนของสถาน
ประกอบการที#ใช ้WAN 0.7 0.8 0.5 1.7 0.2 11.4 

             �  สดัส่วนของสถาน
ประกอบการที#ใช ้LAN 5.0 5.6 2.5 7.0 3.2 76.9 

             �  สดัส่วนของสถาน
ประกอบการที#ใช ้EDI … … 0.1 … 0.1 1.1 

             �  สดัส่วนของสถาน
ประกอบการที#ใช ้
Extranet  0.1 … 0.1 0.4 0.2 2.8 

             �  สดัส่วนของสถาน
ประกอบการที#ใช ้
WLAN 1.6 1.7 1.0 3.5 1.0 43.9 

             �  สดัส่วนของสถาน
ประกอบการที#ใช ้
Intranet 1.5 1.7 0.9 2.2 1.1 39.7 

       
หมายเหตุ : 1/  ตัวชี.วดั  คาํนวณจากสถานประกอบการทั.งสิ.น 

  2/   สถานประกอบการ 1 แห่ง  สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

                 ...   มีค่าน้อยกว่า 0.05 

 



           สรุปผลที
สาํคัญ  สํารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื
อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2554 

 
สาํนักงานสถิติแห่งชาติ 

x 

ตวัชี.วดัการสํารวจการมีการใช้ ICT ในสถานประกอบการ 

จําแนกตามกจิกรรมทางเศรษฐกจิ (ต่อ) 
กจิกรรมทางเศรษฐกจิ 

ตวัชี.วดั 1/ ภาพรวม 

ธุรกจิ

ทางการค้า

และธุรกจิ

ทางการ

บริการ 

การผลติ การ

ก่อสร้าง 

การขนส่ง 

ทางบกและ

ตวัแทนธุรกจิ

การท่องเที�ยว 

โรงพยาบาล 

สดัส่วนของสถานประกอบการ   
ที#ใชซ้อฟตแ์วร์แบบ  
เปิดเผยรหสั 3.0 3.2 1.7 5.1 2.6 56.4 

       สดัส่วนของสถานประกอบ การ 
        ที#ใชอิ้นเทอร์เน็ต จาํแนก 
       ตามวตัถุประสงคที์#ใช ้2/ 

      

                  �  รับส่ง E-mail 12.9 14.3 6.9 21.6 13.9 89.3 
                  �  คน้หาขอ้มูลเกี#ยวกบั  

           สินคา้หรือบริการ 13.3 14.8 7.4 23.3 12.2 69.8 
                  �  คน้หาขอ้มูลจากหน่วย 

           งานภาครัฐ 3.9 4.1 2.6 10.3 3.3 80.7 
                  �  ติดต่อกบัหน่วยงาน   

           ภาครัฐ 2.8 3.0 1.8 6.2 2.7 66.2 
                     �  ซื(อ/ขายสินคา้และบริการ   
   หรือดาํเนินธุรกิจกบัลูกคา้ 4.6 5.2 2.3 5.8 5.2 20.9 

                 �  จดัส่งสินคา้ออนไลน ์ 0.4 0.4 0.3 0.5 0.2 5.2 
                 �  ทาํธุรกรรมธนาคารหรือ   
          บริการทางการเงินอื#นๆ 1.6 1.7 0.9 2.7 1.4 22.3 

                 �  อบรมความรู้ผา่นระบบ  
          e-learning 0.4 0.5 0.1 0.7 0.1 15.0 
                 � โทรศพัท/์ประชุมผา่น 
          อินเทอร์เน็ต 0.3 0.3 0.2 1.2 0.1 29.5 

        

หมายเหตุ : 1/  ตัวชี.วดั  คาํนวณจากสถานประกอบการทั.งสิ.น 
  2/  สถานประกอบการ 1 แห่ง  สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

                 ...   มีค่าน้อยกว่า 0.05 



           สรุปผลที
สาํคัญ  สํารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื
อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2554 

 
สาํนักงานสถิติแห่งชาติ 

xi 

เปรียบเทียบการมีการใช้ ICT ของสถานประกอบการ ระหว่างปี 2552 – 2554 
 

สถานประกอบการ 

ทุกขนาด 

สถานประกอบการ 

ที�มคีนทํางาน 16 คนขึ.นไป รายการข้อมูล 1/ 

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

จาํนวนสถานประกอบการ (แห่ง) 2,161,327 2,157,907 2,154,061 58,393 56,258 54,274 

สดัส่วนของสถานประกอบการที#ใชค้อมพิวเตอร์ 23.5 23.5 23.5 81.1 82.2 83.5 

สดัส่วนของลูกจา้งที#ใชค้อมพิวเตอร์ 22.9 21.8 21.8 22.5 20.4 20.0 

สดัส่วนของสถานประกอบการที#ใชอิ้นเทอร์เน็ต 15.7 16.5 16.6 68.5 70.5 73.9 

สดัส่วนของลูกจา้งที#ใชอิ้นเทอร์เน็ต 12.2 14.3 14.9 11.4 13.2 13.5 

สดัส่วนของสถานประกอบการที#ใชเ้วบ็ไซต ์ 7.0 6.1 6.1 37.9 38.7 39.9 

สดัส่วนของสถานประกอบการที#สั#งซื(อสินคา้หรือ   
      บริการผา่นอินเทอร์เน็ต  2.7 2.3 2.2 11.1 11.3 11.9 

สดัส่วนของสถานประกอบการที#ขายสินคา้หรือ
บริการผา่นอินเทอร์เน็ต  1.8 1.6 1.4 9.6 9.9 10.9 

สดัส่วนของสถานประกอบการที#เขา้ถึงอินเทอร์เน็ต 
      จาํแนกตามช่องทางที#ใชเ้ชื#อมต่อ 2/ 

 

     
�  Analogue modem 4.0 3.3 3.4 16.7 13.6 15.3 

�  ISDN 1.1 2.0 2.1 5.5 6.9 9.2 

�  xDSL (ADSL, SDSL, VDSL) 9.5 9.4 9.4 41.1 42.6 46.5 

�  เคเบิ(ลโมเด็ม 0.7 0.6 0.8 4.0 3.5 3.8 

�  สายวงจรเช่า (Leased  Line) 0.8 0.8 0.8 8.1 8.5 8.6 

�  Frame Relay หรือ VPN 3/ - - 0.3 - - 2.4 

�  Broadband แบบอื#น 3/ - - 1.3 - - 6.5 

�  เทคโนโลยโีทรศพัทมื์อถือ 2G, 2.5G 3/ - - 0.5 - - 1.9 

�  เทคโนโลยโีทรศพัทมื์อถือ 3G ขึ(นไป 3/ - - 0.2 - - 0.6 

       
 

 
หมายเหตุ :  1/  ตัวชี.วดั คาํนวณจากสถานประกอบการทั.งสิ.น  
                              2/  สถานประกอบการ 1 แห่ง สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
                    3/  ในปี 2552 - 2553 ไม่มีการสอบถามในเรื
องนี. 



           สรุปผลที
สาํคัญ  สํารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื
อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2554 

 
สาํนักงานสถิติแห่งชาติ 

xii 

เปรียบเทียบการมีการใช้ ICT ของสถานประกอบการ ระหว่างปี 2552 – 2554 (ต่อ) 
 

สถานประกอบการ 

ทุกขนาด 

สถานประกอบการ 

ที�มคีนทํางาน 16 คนขึ.นไป รายการข้อมูล 1/ 

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

จาํนวนสถานประกอบการ (แห่ง) 2,161,327 2,157,907 2,154,061 58,393 56,258 54,274 

สดัส่วนของสถานประกอบการที#มีระบบเครือข่าย
การติดต่อสื#อสารประเภทต่าง ๆ  
      จาํแนกตามประเภทของระบบเครือข่ายที#มี 2/  

 

     

�  WAN 0.3 0.5 0.7 3.4 4.7 4.6 

�  LAN 5.1 3.6 5.0 33.0 29.4 34.1 

�  EDI 0.2 0.1 … 1.0 1.2 1.3 

�  Extranet 0.1 0.1 0.1 1.0 1.1 1.3 

�  WLAN 1.5 1.1 1.6 11.1 10.2 12.4 

�  Intranet 0.9 1.2 1.5 8.4 9.7 11.1 

สดัส่วนของสถานประกอบการที#เขา้ถึงอินเทอร์เน็ต 
      จาํแนกตามวตัถุประสงคที์#ใช ้ 2/  

 

     
�  รับส่ง E - mail 11.2 11.5 12.9 57.1 59.0 65.0 

�  คน้หาขอ้มูลเกี#ยวกบัสินคา้หรือบริการ 3/ - - 13.3 - - 62.8 

�  คน้หาขอ้มูลจากหน่วยงานภาครัฐ 3/ - - 3.9 - - 28.5 

�  ติดต่อกบัหน่วยงานของรัฐ  2.5 1.4 2.8 18.1 16.2 23.8 

�  ซื(อ/ขายสินคา้และบริการ หรือ ดาํเนิน     
ธุรกิจกบัคูค่า้ 6.6 5.2 4.6 28.8 26.5 27.5 

�  จดัส่งสินคา้ออนไลน์ในรูปแบบ digital  1.5 0.5 0.4 4.2 2.0 2.2 

�  ทาํธุรกรรมธนาคารหรือบริการทาง
การเงินอื#นๆ  2.2 1.6 1.6 14.4 12.0 12.9 

�  อบรมความรู้ผา่นระบบ e-learning 3/ - - 0.4 - - 2.7 

�  โทรศพัท/์ประชุมผา่นอินเทอร์เน็ต 3/ - - 0.3 - - 4.8 

 
 

 
 

หมายเหตุ :  1/  ตัวชี.วดั คาํนวณจากสถานประกอบการทั.งสิ.น  
                              2/  สถานประกอบการ 1 แห่ง สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
                    3/  ในปี 2552 - 2553 ไม่มีการสอบถามในเรื
องนี. 



           สรุปผลที
สาํคัญ  สํารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื
อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2554 

 
สาํนักงานสถิติแห่งชาติ 

xiii 

สรุปประเดน็เด่น 

1. สถานประกอบการทั#วประเทศที#มีคนทาํงานตั(งแต่ 1 คนขึ(นไป มีการใช้
คอมพิวเตอร์ในการดาํเนินกิจการ ร้อยละ 23.5  โดยสถานประกอบการที#
ดาํเนินกิจการเกี#ยวกบัโรงพยาบาลมีการใชค้อมพิวเตอร์มากที#สุด คือ ร้อยละ  
99.2  และ การผลิตมีการใชค้อมพิวเตอร์นอ้ยที#สุด คือ ร้อยละ 11.8 

2. สถานประกอบการที# ด ํา เ นินกิจการเ กี# ยวกับโรงพยาบาล  มีการใช้
คอมพิวเตอร์เฉลี#ยต่อกิจการมากที#สุด คือ 103.9 เครื#อง  ในขณะที#ธุรกิจทาง 
การค้าและธุรกิจทางการบริการ มีการใช้คอมพิวเตอร์เฉลี#ยต่อกิจการ        
นอ้ยที#สุด คือ 3.1 เครื#อง      

3. สถานประกอบการโดยรวมมีสัดส่วนของเครื# องคอมพิวเตอร์ที#เชื#อมต่อ
อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 69.8  โดยการก่อสร้าง  มีสัดส่วนเครื#องคอมพิวเตอร์ที#
เชื#อมต่ออินเทอร์เน็ตมากที#สุด ร้อยละ 84.9 

4. สถานประกอบการทั#วประเทศมีการใชอิ้นเทอร์เน็ตในการดาํเนินกิจการ 
ร้อยละ 16.6  มีบุคลากรที#ใชอิ้นเทอร์เน็ตในการปฏิบติังานเป็นประจาํ (เฉลี#ย
อยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 1 ครั( ง) เฉลี#ยประมาณ 4.0 คนต่อกิจการ 

5. สถานประกอบการที# ด ํา เ นินกิจการเ กี# ยวกับโรงพยาบาล  มีการใช้
อินเทอร์ เน็ตมากที# สุด คือ ร้อยละ 96.1  ในขณะที#  การผลิตมีการใช้
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บทนํา 

จากนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศ พ.ศ. 2544 – 2553 ของประเทศไทย 

หรือ IT2010 ที$ไดก้าํหนดเป้าหมายสาํคญัประการหนึ$ง คือ เพิ$มขีดความสามารถ

ในการใชเ้ทคโนโลยเีป็นเครื$องมือพฒันาประเทศ เพื$อยกระดบัประเทศไทยให้

อยูใ่นกลุ่มประเทศที$มีศกัยภาพเป็นผูน้าํ (potential leaders) อนัดบัตน้ๆ การที$

จะทาํใหบ้รรลุเป้าหมายดงักล่าวจึงจาํเป็นตอ้งมีการพฒันาการใชเ้ทคโนโลยใีหก้บั

ทุกภาคส่วนของสังคมทัGงภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน โดยมีกลยทุธ์ใน

การขบัเคลื$อน 5 ดา้น คือ e-Government  e-Industry   e-Commerce  e-Society  

e-Education เพื$อใหมี้การเขา้ถึงและใชเ้ทคโนโลยอียา่งกวา้งขวางในทุกภาคส่วน 

และเพื$อสร้างความต่อเนื$องจากนโยบาย IT2010 กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื$อสาร จึงไดมี้การพฒันากรอบนโยบาย ICT2020 ที$คาํนึงถึงการพฒันา

อยา่งสมดุลใน 3 มิติ คือ มิติสังคม มิติเศรษฐกิจ และมิติสิ$งแวดลอ้ม เพื$อใหเ้กิด

การพฒันาอยา่งย ั$งยนืและมีเสถียรภาพ 

 สํานักงานสถิติแห่งชาติ  ได้ด ํา เ นินการสํารวจการมีการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื$อสารในสถานประกอบการ มาตัGงแต่ ปี 2547  

โดยดาํเนินการสํารวจเป็นประจาํทุกปี  สําหรับการสํารวจครัG งนีG เป็นครัG งที$ 8  

เพื$อนําเสนอข้อมูลสําหรับประกอบการจัดทาํตัวชีG วดั การกาํหนดนโยบาย 

วางแผน และติดตามประเมินผลความกา้วหนา้ดา้นการพฒันาการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื$ อสารของประเทศ   รวมทัGง เพื $อให ้ภาค เอกชน/

ผูป้ระกอบการนาํไปใชใ้นการวางแผนตดัสินใจในการลงทุน ขยายกิจการ 
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ตลอดจนทาํให้ทราบถึงสถานการณ์การมีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื$อสารของประเทศไทย 

 ในการสาํรวจ ไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากสถานประกอบการ

ซึ$ งประกอบธุรกิจการคา้ส่ง  การคา้ปลีก  การบริการ  การผลิต  การก่อสร้าง  

การขนส่งทางบก (ไม่รวมการขนส่งผูโ้ดยสารทางบกอื$นๆ ที$ไม่มีตารางเวลา  

ไดแ้ก่  รถมอเตอร์ไซต์รับจา้ง  รถจกัรยานยนต์สามลอ้  รถจกัรยานสามลอ้) 

ตวัแทนธุรกิจการท่องเที$ยว  และโรงพยาบาล ที$มีคนทาํงานตัGงแต่ 1 คนขึGนไป 

ทัGงในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล ที$ตกเป็นตวัอย่างทัGงสิGน 35,021 แห่ง  

ในจาํนวนนีG สามารถนาํมาประมวลได ้21,419 แห่ง  ขอ้มูลที$เก็บรวบรวม       

เป็นข้อมูลของสถานประกอบการที$ดาํเนินกิจการในรอบ 12 เดือนที$แล้ว    

(การดาํเนินกิจการระหวา่ง 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2553)  
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สรุปผลการสํารวจ 

1. ลักษณะทั�วไปของสถานประกอบการ   

1.1 การประกอบกจิกรรมทางเศรษฐกจิของสถานประกอบการ 

  ผลสํารวจมีสถานประกอบการทั$วประเทศทัGงสิGนประมาณ 2.2 ลา้นแห่ง 
โดยประกอบธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการมากที$สุด ประมาณ 
1.6 ลา้นแห่ง หรือร้อยละ 74.5  รองลงมา การผลิต มีจาํนวน 451,124 แห่ง หรือ
ร้อยละ 20.9  การขนส่งทางบกและตวัแทนธุรกิจการท่องเที$ยว มีจาํนวน 68,683 แห่ง 
หรือร้อยละ 3.2  การก่อสร้าง มีจ ํานวน 27,905 แห่ง หรือร้อยละ 1.3  และ
โรงพยาบาล มีจาํนวนนอ้ยที$สุด คือประมาณ 1,441 แห่ง หรือร้อยละ 0.1  

   

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

2,154,061 

แห่ง 

โรงพยาบาล  
0.1 % 

    การขนส่งทางบกและ 
ตวัแทนธุรกจิการท่องเที�ยว 

3.2 % 

การก่อสร้าง 
1.3 % 

การผลติ 
  20.9 % 

ธุรกจิทางการค้าและ

ธุรกจิทางการบริการ 
74.5 % 

แผนภูม ิ1  ร้อยละของสถานประกอบการในปี 2554  จาํแนกตามการประกอบกจิกรรมทางเศรษฐกจิ  



         สรุปผลที
สาํคัญ  สาํรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื
อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2554 

 
สาํนักงานสถิติแห่งชาติ 

4 

1.2 ขนาดของสถานประกอบการ 

  สถานประกอบการที$มีคนทาํงาน 1 – 9 คน มีจาํนวนมากที$สุด คือ 
ประมาณ 2.1 ลา้นแห่ง หรือร้อยละ 95.4  รองลงมา สถานประกอบการที$มี
คนทาํงาน 10 – 15 คน มีจาํนวน 45,911 แห่ง หรือร้อยละ 2.1  และสถาน
ประกอบการที$มีคนทาํงาน 16 – 25 คน มีจาํนวน 21,329 แห่ง หรือร้อยละ 1.0  
ในขณะที$สถานประกอบการที$มีคนทาํงาน 51 – 200 คน มีจาํนวน 13,794 แห่ง 
หรือร้อยละ 0.6  และสถานประกอบการที$มีคนทาํงาน 31 – 50 คน มีจาํนวน 
10,487 แห่ง หรือร้อยละ 0.5  ส่วนสถานประกอบการที$มีคนทาํงานมากกวา่ 
200 คนขึGนไป และมีคนทาํงาน 26 – 30 คน มีจาํนวนใกลเ้คียงกนั คือ 4,502 และ 
4,162 แห่ง ตามลาํดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 0.2  

 

 

 

ทั�วประเทศ 
ขนาดของสถานประกอบการ 

จํานวน ร้อยละ 

รวม 2,154,061 100.0 

1 – 9  คน 2,053,876 95.4 

10 – 15  คน 45,911 2.1 

16 – 25  คน 21,329 1.0 

26 – 30  คน 4,162 0.2 

31 – 50  คน 10,487 0.5 

51 – 200  คน 13,794 0.6 

มากกวา่  200  คน 4,502 0.2 

ตาราง 1  จํานวนและร้อยละของสถานประกอบการในปี 2554  จําแนกตามขนาดของ        
               สถานประกอบการ 
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 1.3    ที�ตั:งของสถานประกอบการ  

   สถานประกอบการตัGงอยู่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมากที$สุด ซึ$ ง
มีจาํนวน 656,883 แห่ง หรือร้อยละ 30.5  รองลงมา ภาคเหนือ มีจาํนวน 392,819 
แห่ง หรือร้อยละ 18.2  ภาคกลาง มีจาํนวน 333,068 แห่ง หรือร้อยละ 15.5  
ภาคใต ้มีจาํนวน 307,852 แห่ง หรือร้อยละ 14.3  ส่วนกรุงเทพมหานคร มี
จาํนวน 291,526 แห่ง หรือร้อยละ 13.5  และปริมณฑล มีจาํนวน 171,913 แห่ง 
หรือร้อยละ 8.0 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

แผนภูม ิ2  จํานวนของสถานประกอบการในปี 2554  จําแนกตามภาค 

จาํนวน 
2,500,000 

 

2,000,000 
 

1,500,000 
 

1,000,000 
 

500,000 
 

0 
ทั�วประเทศ 

 

กรุงเทพ  
มหานคร 

 

ปริมณฑล 
 

ภาคกลาง 
 

ภาคเหนือ 
 

ภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

 

ภาคใต้ 
 

ภาค 

2,154,061 
 

291,526 
 

171,913 
 

333,068 
 

392,819 

656,883 

307,825 
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   1.4   จํานวนคนทํางานในปัจจุบัน 

   จาํนวนคนทาํงานในสถานประกอบการปัจจุบนัทัGงสิGนมีประมาณ 
12.9 ลา้นคน แบ่งเป็นคนทาํงานที$ไม่ไดรั้บค่าจา้ง 3.3 ลา้นคน  และคนทาํงานที$
รับค่าจา้ง 9.6 ลา้นคน ถา้พิจารณาตามกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พบว่า กลุ่ม
ธุรกิจทางการคา้และธุรกิจทางการบริการ มีจาํนวนคนทาํงานมากกว่ากลุ่มธุรกิจ
อื$นๆ  รองลงมา ไดแ้ก่  การผลิต  โรงพยาบาล  การขนส่งทางบกและตวัแทน
ธุรกิจการท่องเที$ยว  และการก่อสร้าง  ตามลาํดบั 
 

ตาราง 2  จํานวนคนทาํงานในสถานประกอบการในปี 2554  จําแนกตามกจิกรรมทางเศรษฐกจิ 

 
 
 
 
 
 

กจิกรรมทางเศรษฐกจิ 

จํานวนคนทาํงาน รวม 

ธุรกจิ 

ทางการค้า

และธุรกจิ 

ทางการ

บริการ 

การผลติ การ

ก่อสร้าง 

การขนส่ง 

ทางบกและ

ตัวแทน 

ธุรกจิการ

ท่องเที�ยว 

โรง 

พยาบาล 

รวม 12,906,733 7,164,521 4,803,055 284,999 294,838 359,319 

คนทํางานไม่ได้รับ

 ค่าจ้าง/เงนิเดอืน 

 ชาย 
 หญิง 

 
3,279,265 
1,493,173 
1,786,092 

 
2,287,340 
1,092,877 
1,194,463 

 
879,903 
316,733 
563,170 

 
32,222 
24,639 
7,583 

 
76,778 
58,044 
18,734 

 
3,023 

881 
2,142 

ลูกจ้าง 
 ชาย 
 หญิง 

 9,627,468 
4,793,691 
4,833,777 

4,877,182 
2,463,902 
2,413,280 

3,923,152 
1,884,379 
2,038,774 

252,778 
189,391 
63,387 

218,060 
144,341 
73,720 

356,296 
111,680 
244,617 



         สรุปผลที
สาํคัญ  สาํรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื
อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2554 

 
สาํนักงานสถิติแห่งชาติ 

7 

2.  การใช้คอมพวิเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ในภาพรวมการใช้คอมพิวเตอร์ในการดําเนินกิจการของสถาน
ประกอบการทั$วประเทศในปี 2554 พบว่า มีสถานประกอบการประมาณ 
505,254 แห่งที$ใช้คอมพิวเตอร์ หรือ คิดเป็นร้อยละ 23.5 เมื$อพิจารณาตาม
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ พบว่า สถานประกอบการที$ด ําเนินกิจการเกี$ยวกบั
โรงพยาบาล มีสัดส่วนการใชค้อมพิวเตอร์สูงที$สุด คือ ประมาณร้อยละ 99.2 
รองลงมา การก่อสร้าง ร้อยละ 32.7 ธุรกิจทางการคา้และธุรกิจทางการบริการ 
ร้อยละ 26.5 และการขนส่งทางบกและตวัแทนธุรกิจการท่องเที$ยว ร้อยละ 22.3 
ส่วนการผลิตมีการใชค้อมพิวเตอร์ในการดาํเนินกิจการ เพียงร้อยละ 11.8 

100 

แผนภูม ิ3  ร้อยละของสถานประกอบการในปี 2554  จําแนกตามการใช้คอมพวิเตอร์ และ
กจิกรรมทางเศรษฐกจิ 

ร้อยละ 

80 
 

60 
 

40 
 

20 
 

0 
 รวม ธุรกจิทางการค้า 

และธุรกิจทาง 
การบริการ 

การผลิต การก่อสร้าง การขนส่งทางบก
และตัวแทนธุรกจิ
การท่องเที�ยว 

โรงพยาบาล 
กจิกรรมทาง
เศรษฐกจิ 

ไม่มกีารใช้คอมพวิเตอร์ มกีารใช้คอมพวิเตอร์ 

76.5 73.5 

88.2 

67.3 

77.7 

99.2 

0.8 

22.3 

32.7 

11.8 

26.5 23.5 
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  ถ้าพิจารณาตามขนาดของสถานประกอบการ พบว่า  สถาน
ประกอบการที$มีคนทาํงานมากกว่า 200 คนขึGนไป  มีการใชค้อมพิวเตอร์ในการ
ดาํเนินกิจการมากที$สุดร้อยละ 99.6  รองลงมา สถานประกอบการที$มีคนทาํงาน 
51 – 200 คน มีการใช้ร้อยละ 94.3  และสถานประกอบการที$ มีคนทํางาน         
31 – 50 คน มีการใชร้้อยละ 86.3  ส่วนสถานประกอบการที$มีคนทาํงาน  26 – 30 
คน มีการใช้ร้อยละ 81.5  สถานประกอบการที$มีคนทาํงาน 16 – 25 คน และ 
คนทาํงาน 10 – 15 คน มีการใชค้อมพิวเตอร์ร้อยละ 72.0 และ 61.7 ตามลาํดบั  
สําหรับสถานประกอบการที$ มีคนทํางาน 1 – 9 คน มีการใช้คอมพิวเตอร์       
นอ้ยที$สุด คือ ร้อยละ 21.0  
 

ตาราง 3  ร้อยละของสถานประกอบการในปี 2554  จําแนกตามการใช้คอมพวิเตอร์ 

 

การใช้คอมพวิเตอร์ 
ขนาดของสถานประกอบการ รวม 

ใช้ ไม่ใช้ 

รวม 100.0 23.5 76.5 

1 – 9  คน 100.0 21.0 79.0 

10 – 15  คน  100.0 61.7 38.3 

16 – 25  คน 100.0 72.0 28.0 

26 – 30  คน 100.0 81.5 18.5 

31 – 50  คน 100.0 86.3 13.7 

51 – 200  คน 100.0 94.3 5.7 

มากกวา่  200  คน 100.0 99.6 0.4 



         สรุปผลที
สาํคัญ  สาํรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื
อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2554 

 
สาํนักงานสถิติแห่งชาติ 

9 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 เ มื$ อ พิ จ า ร ณ า เ ป็ น ร า ย ภ า ค พ บ ว่ า ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใ น
กรุงเทพมหานครมีการใชค้อมพิวเตอร์ในการดาํเนินกิจการ มากถึงร้อยละ 41.2  
ตามด้วย ปริมณฑล มีการใช้ร้อยละ 34.6  ภาคกลาง มีการใช้ร้อยละ 24.4  
ภาคใต ้มีการใชร้้อยละ 23.6  และภาคเหนือ มีการใชร้้อยละ 20.7  ในขณะที$ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ มีการใชค้อมพิวเตอร์ร์ในการดาํเนินกิจการเพียงร้อยละ 
13.7  
  

  
 
 

ร้อยละ 

แผนภูม ิ4  ร้อยละของสถานประกอบการในปี 2554  จําแนกตามการใช้คอมพวิเตอร์ และภาค 
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ภาค 

มกีารใช้คอมพวิเตอร์ ไม่มกีารใช้คอมพวิเตอร์ 
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3.  จํานวนคอมพวิเตอร์ 

  จาํนวนคอมพิวเตอร์ที$สถานประกอบการใชใ้นการดาํเนินกิจการ มี
ทัG งสิGนประมาณ 2.1 ล้านเครื$ อง หรือเฉลี$ยประมาณ 4.2 เครื$ องต่อกิจการ
ที$ใช้คอมพิวเตอร์ 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  เมื$อพิจารณาตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พบว่า สถานประกอบการ
ที$ดาํเนินกิจการเกี$ยวกับโรงพยาบาล มีจาํนวนคอมพิวเตอร์เฉลี$ยต่อกิจการ   
มากที$สุดประมาณ 103.9 เครื$อง  รองลงมา ไดแ้ก่ การผลิตประมาณ 10.4 
เครื$องต่อกิจการ  การก่อสร้างมีคอมพิวเตอร์เฉลี$ยประมาณ 5.6 เครื$องต่อกิจการ  
และการขนส่งทางบกและตวัแทนธุรกิจการท่องเที$ยวมีคอมพิวเตอร์เฉลี$ย 3.8 
เครื$ องต่อกิจการ  ส่วนธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการมีจาํนวน
คอมพิวเตอร์เฉลี$ยต่อกิจการนอ้ยที$สุด คือ ประมาณ 3.1 เครื$อง 

แผนภูม ิ5  จํานวนคอมพวิเตอร์ และคอมพวิเตอร์เฉลี�ยต่อกจิการในปี 2554  จําแนกตาม
กจิกรรมทางเศรษฐกจิ 

จาํนวน (เครื�อง) จาํนวน (เครื�อง/กจิการ) 
   2,500,000 

   2,000,000 

   1,500,000 

   1,000,000 

   500,000 

0 

จาํนวนเครื$องคอมพิวเตอร์ 
เฉลี$ยต่อกิจการ 

รวม ธุรกจิทางการค้า 
และธุรกจิทาง 
การบริการ 

การผลติ การก่อสร้าง การขนส่งทางบก 
และตวัแทนธุรกจิ 
การท่องเที�ยว 

โรงพยาบาล กจิกรรมทาง 
เศรษฐกจิ 

0 

20 

40 

60 

80 

100 
2,133,125 

1,318,887 

556,890 

50,946 57,913 
148,489 4.2 3.1 

10.4 
5.6 3.8 

103.9 
120 
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  ถ้าพิจารณาตามขนาดของสถานประกอบการ พบว่า สถาน
ประกอบการที$มีคนทาํงานมากกว่า 200 คนขึGนไป  มีจาํนวนคอมพิวเตอร์เฉลี$ย
ต่อกิจการมากที$ สุด ประมาณ 120.3 เครื$ องต่อกิจการ  รองลงมา สถาน
ประกอบการที$มีคนทาํงาน 51 – 200 คน มีประมาณ 24.3 เครื$องต่อกิจการ  และ
สถานประกอบการที$มีคนทาํงาน 31 – 50 คน มีประมาณ 8.5 เครื$ องต่อกิจการ  
ส่วนสถานประกอบการที$มีคนทาํงาน 26 – 30 คน  มีประมาณ 7.2 เครื$องต่อ
กิจการ  สถานประกอบการที$มีคนทาํงาน 16 – 25 คน มีประมาณ 5.1 เครื$องต่อ
กิจการ  สําหรับสถานประกอบการที$มีคนทาํงาน 10 – 15 คน และคนทาํงาน    
1 – 9 คน มีประมาณ 3.7 เครื$องต่อกิจการ  และ 2.3 เครื$องต่อกิจการ ตามลาํดบั 
 
ตาราง 4   จํานวนคอมพิวเตอร์  และคอมพิวเตอร์เฉลี�ยต่อกิจการในปี 2554  จําแนกตาม 
 สถานประกอบการ 

จาํนวนคอมพิวเตอร์ 
ที$มีใชใ้นสถานประกอบการ 

 
ขนาดของสถานประกอบการ 

 
 

 
จาํนวนสถานประกอบการ 

ที$ใชค้อมพิวเตอร์ 
 

จาํนวน 
คอมพิวเตอร์ 

เฉลี$ยต่อ 
กิจการ 

รวม 505,254 2,133,125 4.2 

1 – 9  คน 431,608 992,713 2.3 

10 – 15  คน  28,346 103,478 3.7 

16 – 25  คน 15,358 79,002 5.1 

26 – 30  คน 3,392 24,462 7.2 

31 – 50  คน 9,051 77,155 8.5 

51 – 200  คน 13,013 316,550 24.3 

มากกวา่  200  คน 4,486 539,765 120.3 



         สรุปผลที
สาํคัญ  สาํรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื
อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2554 

 
สาํนักงานสถิติแห่งชาติ 

12 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 หากพิจารณาเป็นรายภาค พบว่า กรุงเทพมหานครมีจํานวน

คอมพิวเตอร์เฉลี$ยต่อกิจการมากที$สุดประมาณ 5.5 เครื$ อง  รองลงมา ไดแ้ก่      

ปริมณฑล และภาคกลาง มีประมาณ 5.2 เครื$ องต่อกิจการ  ภาคเหนือ                

มีประมาณ 3.2 เครื$ องต่อกิจการ  ในขณะที$ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และ

ภาคใต ้มีจาํนวนคอมพิวเตอร์เฉลี$ยต่อกิจการประมาณ 2.9 เครื$องต่อกิจการ 

 

 

 

แผนภูม ิ6  จํานวนคอมพวิเตอร์ และคอมพวิเตอร์เฉลี�ยต่อกจิการในปี 2554  จําแนกตามภาค 

จาํนวน (เครื�อง) จาํนวน (เครื�อง/กจิการ) 
   2,500,000 

   2,000,000 

   1,500,000 

   1,000,000 

500,000 

2,133,125 

664,713 

423,420 
261,712 260,807 211,247 

311,226 

เฉลี$ยต่อกิจการ 
จาํนวนเครื$องคอมพิวเตอร์ 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 ภาค 
ทั�วประเทศ 

 

กรุงเทพ  
มหานคร 

 

ปริมณฑล 
 

ภาคกลาง 
 

ภาคเหนือ 
 

ภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

 

ภาคใต้ 
 

4.2 

5.5 
5.2 

3.2 
2.9 2.9 

5.2 

0 
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4.  การเชื�อมต่ออนิเทอร์เน็ต 

 การเชื$อมต่ออินเทอร์เน็ตในภาพรวมปี 2554 สถานประกอบการ         
มีเครื$ องคอมพิวเตอร์ที$ เชื$อมต่ออินเทอร์เน็ต ประมาณ 1.5 ลา้นเครื$ อง หรือ     
ร้อยละ 69.8  ของจาํนวนเครื$องคอมพิวเตอร์ทัGงสิGน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  เมื$อพิจารณาตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พบว่า สถานประกอบการ 
ที$ดาํเนินกิจการเกี$ยวกบัการก่อสร้าง มีสัดส่วนของเครื$องคอมพิวเตอร์ที$เชื$อมต่อ
อินเทอร์เน็ตมากที$สุด คือ ร้อยละ 84.9  รองลงมา ไดแ้ก่ การขนส่งทางบกและ
ตวัแทนธุรกิจการท่องเที$ยว ร้อยละ 79.6  ธุรกิจทางการคา้และธุรกิจทางการบริการ 
ร้อยละ 72.1  ส่วนโรงพยาบาล และการผลิต มีสัดส่วนเครื$ องคอมพิวเตอร์ที$
เชื$อมต่ออินเทอร์เน็ต ร้อยละ 69.3 และ ร้อยละ 62.2 ตามลาํดบั   

แผนภูม ิ7   จํานวนคอมพวิเตอร์  และการเชื�อมต่ออนิเทอร์เน็ตในปี 2554  จําแนกตาม
กจิกรรมทางเศรษฐกจิ 

จาํนวน (เครื�อง) 

กจิกรรมทาง 
เศรษฐกจิ 

   4,000,000 

   3,500,000 

   3,000,000 

   2,500,000 

   2,000,000 

   1,500,000 

 1,000,000 

 500,000 

0 
รวม ธุรกจิทางการค้า 

และธุรกจิทาง 
การบริการ 

การผลติ การก่อสร้าง การขนส่งทางบก 
และตวัแทนธุรกจิ 
การท่องเที�ยว 

โรงพยาบาล 

เครื�องคอมพวิเตอร์ การเชื�อมต่ออนิเทอร์เน็ต 

2,133,125 

1,318,887 

556,890 

50,946 57,913 148,489 

1,489,237 

950,772 

346,170 
43,250 46,106 102,939 
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ถา้พิจารณาเป็นรายภาค พบวา่ สถานประกอบการในภาคเหนือมี  
สัดส่วนของเครื$องคอมพิวเตอร์ที$เชื$อมต่ออินเทอร์เน็ตมากที$สุด คือ ร้อยละ 
78.3  รองลงมา ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 74.8  ภาคใต ้ ร้อยละ 73.5             
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 66.5  ปริมณฑล ร้อยละ 63.6  และนอ้ยที$สุด คือ 
ภาคกลาง ร้อยละ 61.6 
 
 
 
 
 
 

แผนภูม ิ8   จํานวนคอมพวิเตอร์  และการเชื�อมต่ออนิเทอร์เน็ตในปี 2554  จําแนกตามภาค 

เครื�องคอมพวิเตอร์ การเชื�อมต่ออนิเทอร์เน็ต 

จาํนวน (เครื�อง) 

   4,000,000 

   3,500,000 

   3,000,000 

   2,500,000 

   2,000,000 

   1,500,000 

   1,000,000 

   500,000 

0 

2,133,125 

664,713 
423,420 

261,712 260,807 311,226 

1,489,237 

496,925 260,659 204,931 173,388 155,344 197,990 

ทั�วประเทศ 
 

กรุงเทพ  
มหานคร 

ปริมณฑล 
 

ภาคกลาง 
 

ภาคเหนือ 
 

ภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

 

ภาคใต้ 
 

ภาค 

211,247 
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5. บุคลากรที�ใช้คอมพวิเตอร์ในการปฏิบัตงิานเป็นประจํา  
    (เฉลี$ยอยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 1 ครัG ง)  

ภาพรวมในปี 2554 มีบุคลากรที$ใชค้อมพิวเตอร์ในการปฎิบติังาน
เป็นประจาํอยูป่ระมาณ 2.1 ลา้นคน หรือเฉลี$ยประมาณ 4.2 คนต่อกิจการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   เมื$อพิจารณาตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พบว่า สถานประกอบการ
ที$ดาํเนินกิจการเกี$ยวกบัโรงพยาบาล มีบุคลากรใชค้อมพิวเตอร์ปฏิบติังานเป็น
ประจําเฉลี$ยต่อกิจการมากที$สุด คือ ประมาณ 113.4 คน  รองลงมา ได้แก่       
สถานประกอบการการผลิต มีจาํนวนเฉลี$ย 10.2 คนต่อกิจการ  การก่อสร้าง       
มีจาํนวนเฉลี$ย 5.1 คนต่อกิจการ  การขนส่งทางบกและตวัแทนธุรกิจการท่องเที$ยว             
มีจาํนวนเฉลี$ย 3.8 คนต่อกิจการ  และธุรกิจทางการคา้และธุรกิจทางการบริการ    
มีจาํนวนเฉลี$ยนอ้ยที$สุด คือ 3.0 คนต่อกิจการ  

แผนภูม ิ9  จํานวนบุคลากรที�ใช้คอมพวิเตอร์ และบุคลากรที�ใช้คอมพวิเตอร์เฉลี�ยต่อกจิการ 
                  ในปี 2554  จําแนกตามกจิกรรมทางเศรษฐกจิ 

กจิกรรมทาง 
เศรษฐกจิ 

โรงพยาบาล การขนส่งทางบก 
และตวัแทนธุรกจิ 
การท่องเที�ยว 

การก่อสร้าง การผลติ ธุรกจิทางการค้า 
และธุรกจิทาง 
การบริการ 

รวม 
0 

 500,000 

1,000,000 

   1,500,000 

2,000,000 

2,500,000 

จาํนวน (คน) จาํนวน (คน/กจิการ) 

120 

100 

80 

60 

40 

0 

จาํนวนบุคลากร 
เฉลี�ยต่อกจิการ 

4.2 3.0 
10.2 5.1 3.8 

113.4 
2,098,723 

1,286,404 

545,814 

46,784 57,635 
162,086 

20 
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   สําหรับจํานวนบุคลากรที$ใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานเป็น

ประจาํของแต่ละภาค พบว่า สถานประกอบการในกรุงเทพมหานคร มีบุคลากรที$

ใช้คอมพิวเตอร์มากที$สุด คือ 664,284 คน เมื$อพิจารณาจาํนวนบุคลากรที$ใช้

คอมพิวเตอร์เฉลี$ยต่อกิจการ พบว่า กรุงเทพมหานครมีจาํนวนบุคลากรที$ใช้

คอมพิวเตอร์เฉลี$ ยต่อกิจการมากที$ สุด คือประมาณ 5.4 คน ส่วนสถาน

ประกอบการในภาคกลาง และปริมณฑล มีจาํนวนบุคลากรที$ใชค้อมพิวเตอร์เฉลี$ย

ใกลเ้คียงกนั คือ ประมาณ 5.2 และ 5.0 คน ตามลาํดบั  ในขณะที$ภาคอื$นๆ ไดแ้ก่ 

ภาคเหนือ  และภาคใต ้มีจาํนวนบุคลากรที$ใชค้อมพิวเตอร์เฉลี$ยต่อกิจการเท่ากนั คือ 

ประมาณ  3.1 คน และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เฉลี$ยประมาณ 2.9 คนต่อกิจการ 

แผนภูม ิ10  จาํนวนบุคลากรที�ใช้คอมพวิเตอร์ และบุคลากรที�ใช้คอมพวิเตอร์เฉลี�ยต่อกจิการ 
                     ในปี 2554  จําแนกตามภาค 

จาํนวน (คน/กจิการ) จาํนวน (คน) 
  2,500,000 

2,000,000 

1,500,000 

 1,000,000 

 500,000 

0 
กรุงเทพ  
มหานคร 

 

ปริมณฑล 
 

ภาคกลาง 
 

ภาคเหนือ 
 

ภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

 

ภาคใต้ 
 

ภาค 
0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

เฉลี�ยต่อกจิการ 

จาํนวนบุคลากร 5.4 

4.2 

5.0 5.2 

3.1 2.9 3.1 

2,098,723 

664,284 

297,755 
424,139 

252,226 258,359 221,959 

ทั�วประเทศ 
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6.  ประเภทของระบบเครือข่ายการติดต่อสื�อสารที�มีใช้ 

 สถานประกอบการที$มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการดาํเนินกิจการ 

โดยรวมมีระบบเครือข่ายการติดต่อสื$ อสารที$นอกเหนือจากอินเทอร์เน็ต         

เป็นประเภท LAN มากที$สุด คือ ร้อยละ 21.2  รองลงมา WLAN ร้อยละ 6.8  

Intranet ร้อยละ 6.6  WAN ร้อยละ 3.0  EDI ร้อยละ 0.2  และ Extranet ร้อยละ 

0.2  ตามลาํดบั 

 ถา้พิจารณาตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พบว่า โรงพยาบาลมีการใช้

ระบบเครือข่ายที$เป็นแบบ LAN อยู่ในสัดส่วนสูงถึง ร้อยละ 77.5 ในขณะที$

การขนส่งทางบกและตวัแทนธุรกิจการท่องเที$ยวมีการใชน้อ้ยที$สุด คือ ร้อยละ 

14.4 

 หากพิจารณาตามขนาดของสถานประกอบการ พบว่า สถาน

ประกอบการที$มีคนทาํงานมากกว่า 200 คนขึGนไป มีการใชร้ะบบเครือข่ายที$เป็น

แบบ LAN อยู่ในสัดส่วนที$ค่อนขา้งสูง คือ ร้อยละ 67.1  ในขณะที$สถาน

ประกอบการที$มีคนทาํงาน 1 – 9 คน  มีการใชเ้พียงร้อยละ 18.8  

 เมื$อพิจารณาเป็นรายภาค พบว่า ภาคกลาง มีการใชร้ะบบเครือข่าย 

ที$เป็นแบบ LAN มากที$สุด คือ ร้อยละ 29.2  และ ปริมณฑล มีการใชร้ะบบ

เครือข่ายที$เป็นแบบ LAN นอ้ยที$สุด คือ ร้อยละ 11.5 
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ตาราง 5  ร้อยละของสถานประกอบที�ใช้คอมพวิเตอร์ในการดําเนินกจิการ  จําแนกตามระบบเครือข่าย
การติดต่อสื�อสารที�มีการใช้ กจิกรรมทางเศรษฐกจิ ขนาดของสถานประกอบการ และภาค 

ระบบเครือข่ายการตดิต่อสื�อสารที�มใีช้ในสถานประกอบการ 1/ กจิกรรมทางเศรษฐกจิ/ 
ขนาดของสถานประกอบการ/ 

ภาค Intranet Extranet WAN LAN EDI WLAN 

รวม 6.6 0.2 3.0 21.2 0.2 6.8 

กจิกรรมทางเศรษฐกจิ             
ธุรกิจทางการคา้และ 

ธุรกิจทางการบริการ 6.4 0.1 2.9 21.3 0.1 6.5 

การผลิต 7.3 1.0 3.9 21.3 0.8 8.3 

การก่อสร้าง 6.6 1.1 5.1 21.4 0.1 10.6 
การขนส่งทางบกและ 

ตวัแทนธุรกิจการท่องเที$ยว 4.9 1.0 0.8 14.4 0.6 4.4 

โรงพยาบาล 40.1 2.9 11.5 77.5 1.1 44.2 

ขนาดของสถานประกอบการ             

1 – 9  คน 5.9 0.1 2.8 18.8 … 6.0 

10 – 15  คน 6.3 0.2 2.6 26.2 0.2 5.8 

16 – 25  คน 6.1 0.7 2.1 27.8 0.7 7.8 

26 – 30  คน 11.9 1.0 3.0 32.9 0.2 7.5 

31 – 50  คน 10.0 1.1 2.3 38.9 0.6 12.4 

51 – 200  คน 16.3 1.3 7.3 50.7 1.3 20.7 

มากกวา่  200  คน 36.7 6.5 20.7 67.1 8.2 32.9 

ภาค             

กรุงเทพมหานคร 9.0 0.2 2.3 25.6 0.2 6.6 

ปริมณฑล 12.2 0.5 2.7 11.5 0.3 4.4 

ภาคกลาง 2.9 0.4 5.6 29.2 0.2 9.1 

ภาคเหนือ 5.0 0.1 4.0 24.2 0.1 7.8 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 5.5 … 3.1 16.5 0.1 7.3 
ภาคใต ้ 5.1 0.2 0.3 15.4 0.1 4.6 

หมายเหตุ :  1/ ตอบได้มากกว่า 1 คาํตอบ 

                     …  มีค่าน้อยกว่า 0.05 

.05
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7.  การใช้ซอฟต์แวร์แบบเปิดเผยรหัส 

  สถานประกอบการที$ใชค้อมพิวเตอร์ในการดาํเนินกิจการโดยรวมมี 

การใชซ้อฟตแ์วร์แบบเปิดเผยรหสั(open source) ร้อยละ 12.6  ถา้พิจารณาตาม

กิจกรรมเศรษฐกิจ พบว่า   สถานประกอบการที$ด ํา เนินกิจการเกี$ ยวกับ

โรงพยาบาล มีการใช้ซอฟต์แวร์แบบเปิดเผยรหัสมากที$สุด คือ ร้อยละ 56.9  

ส่วนการขนส่งทางบกและตวัแทนธุรกิจการท่องเที$ยว มีการใชซ้อฟต์แวร์แบบ

เปิดเผยรหสันอ้ยที$สุด คือ ร้อยละ 11.6 

  เมื$อพิจารณาตามขนาดของสถานประกอบการ พบว่า สถาน

ประกอบการที$มีคนทาํงานมากกว่า 200 คนขึGนไป มีการใชซ้อฟต์แวร์แบบ

เปิดเผยรหัสมากที$ สุด คือ ร้อยละ 40.9 ในขณะที$สถานประกอบการที$ มี

คนทาํงาน 1 – 9 คน มีการใชซ้อฟต์แวร์แบบเปิดเผยรหัสน้อยที$สุด คือ ร้อยละ 

11.2  

  หากพิจารณาตามภาค พบว่า สถานประกอบการที$ดาํเนินกิจการใน

กรุงเทพมหานคร มีการใชซ้อฟตแ์วร์แบบเปิดเผยรหสัมากที$สุด คือ ร้อยละ 15.0  

รองลงมา ภาคใต ้ร้อยละ 14.7  สําหรับภาคที$มีการใชซ้อฟต์แวร์แบบเปิดเผย

รหสันอ้ยที$สุด คือ ภาคกลาง คิดเป็นร้อยละ 9.9  
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ตาราง 6  ร้อยละของสถานประกอบการที�ใช้คอมพิวเตอร์ในการดาํเนินกิจการ  จําแนกตาม 
ก า ร ใ ช้ ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ แ บ บ เ ปิ ด เ ผ ย ร หั ส  กิจ ก ร ร ม ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  ข น า ด ข อ ง                   
สถานประกอบการ และภาค 

การใช้ซอฟต์แวร์แบบเปิดเผยรหัส 

รวม ใช้ ไม่ใช้ 
กจิกรรมทางเศรษฐกจิ/ 

ขนาดของสถานประกอบการ/ 

ภาค จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

รวม 505,254 100.0 63,650 12.6 441,604 87.4 

กจิกรรมทางเศรษฐกจิ             
ธุรกิจทางการคา้และธุรกิจ 

ทางการบริการ 425,942 100.0 52,086 12.2 373,857 87.8 

การผลิต 53,412 100.0 7,562 14.2 45,850 85.8 

การก่อสร้าง 9,130 100.0 1,414 15.5 7,716 84.5 

การขนส่งทางบกและ 
ตวัแทนธุรกิจการท่องเที$ยว 15,340 100.0 1,775 11.6 13,566 88.4 

โรงพยาบาล 1,429 100.0 813 56.9 616 43.1 

ขนาดของสถานประกอบการ             

1 – 9  คน 431,608 100.0 48,493 11.2 383,114 88.8 

10 – 15  คน 28,346 100.0 4,686 16.5 23,660 83.5 

16 – 25  คน 15,358 100.0 2,280 14.8 13,079 85.2 

26 – 30  คน 3,392 100.0 655 19.3 2,737 80.7 

31 – 50  คน 9,051 100.0 1,907 21.1 7,144 78.9 

51 – 200  คน 13,013 100.0 3,794 29.2 9,219 70.8 

มากกวา่  200  คน 4,486 100.0 1,836 40.9 2,650 59.1 

ภาค             

กรุงเทพมหานคร 120,130 100.0 18,049 15.0 102,081 85.0 

ปริมณฑล 59,552 100.0 5,998 10.1 53,554 89.9 

ภาคกลาง 81,391 100.0 8,036 9.9 73,355 90.1 

ภาคเหนือ 81,290 100.0 10,650 13.1 70,640 86.9 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 90,264 100.0 10,252 11.4 80,012 88.6 

ภาคใต ้ 72,626 100.0 10,664 14.7 61,961 85.3 
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8. การใช้อนิเทอร์เน็ต   

 สถานประกอบการทั$วประเทศมีการใชอิ้นเทอร์เน็ตในการดาํเนิน
กิจการ จาํนวน 357,267 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 16.6 และมีบุคลากรที$ใช้
อินเทอร์เน็ตในการปฏิบตัิงานเป็นประจาํ (เฉลี$ยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครัG ง) 
ประมาณ 1.4 ลา้นคน หรือเฉลี$ยประมาณ 4.0 คนต่อกิจการ 
 เมื$อพิจารณาตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พบว่า สถานประกอบการที$
ดาํเนินกิจการเกี$ยวกบัโรงพยาบาล มีการใชอิ้นเทอร์เน็ตมากที$สุด ถึงร้อยละ 96.1  
โดยมีจาํนวนบุคลากรที$ใชอิ้นเทอร์เน็ตในการปฏิบติังานเฉลี$ยประมาณ 78.7 คน
ต่อกิจการ  สําหรับการผลิต มีสัดส่วนการใชอิ้นเทอร์เน็ตน้อยที$สุด คือ ร้อยละ 
8.3  ซึ$ งมีจาํนวนบุคลากรที$ใชอิ้นเทอร์เน็ตในการปฏิบติังานเฉลี$ยประมาณ 9.2 
คนต่อกิจการ 

 หากพิจารณาตามขนาดของสถานประกอบการ พบว่า สถาน
ประกอบการที$มีคนทาํงานมากกวา่ 200 คนขึGนไป มีการใชอิ้นเทอร์เน็ตมากที$สุด 
คือ ร้อยละ 98.5  ซึ$ งมีจาํนวนบุคลากรที$ใชอิ้นเทอร์เน็ตในการปฏิบติังานเฉลี$ย
ประมาณ 78.0 คนต่อกิจการ  ในขณะที$สถานประกอบการที$มีคนทาํงาน 1 – 9 
คน มีการใชอิ้นเทอร์เน็ตน้อยที$สุด คือ ร้อยละ 14.4 ซึ$ งมีจาํนวนบุคลากรที$ใช้
อินเทอร์เน็ตในการปฏิบติังานเฉลี$ยประมาณ 2.2 คนต่อกิจการ      
 ถ้ า พิ จ า ร ณ า เ ป็ น ร า ย ภ า ค  พ บ ว่ า  ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใ น
กรุงเทพมหานคร มีการใชอิ้นเทอร์เน็ตในการปฏิบติังานมากที$สุด คือ ร้อยละ 
33.1 ซึ$ งมีจาํนวนบุคลากรที$ใชอิ้นเทอร์เน็ตในการปฏิบติังานเฉลี$ยประมาณ 4.9 
คนต่อกิจการ  ส่วนภาคกลาง มีจ ํานวนบุคลากรที$ใช้อินเทอร์เน็ตในการ
ปฏิบติังานมากที$สุด คือ เฉลี$ยประมาณ 5.0 คนต่อกิจการ  
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การใช้อนิเทอร์เน็ต 

จํานวนบุคลากร  

ที�ใช้อนิเทอร์เน็ต   

 ในการปฏิบัติงาน 

รวม ใช้ ไม่ใช้ 

กจิกรรมทางเศรษฐกจิ/ 

ขนาดของสถานประกอบการ/ 

ภาค 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

ทั:งสิ:น 
เฉลี�ยต่อ
กจิการ 

รวม 2,154,061 100.0 357,267 16.6 1,796,794 83.4 1,433,819 4.0 

กจิกรรมทางเศรษฐกจิ                 

ธุรกิจทางการคา้และธุรกิจ 
ทางการบริการ 1,604,908 100.0 299,558 18.7 1,305,350 81.3 897,191 3.0 

การผลิต 451,124 100.0 37,525 8.3 413,599 91.7 344,060 9.2 

การก่อสร้าง 27,905 100.0 7,547 27.0 20,358 73.0 37,797 5.0 

การขนส่งทางบกและ 
ตวัแทนธุรกิจการท่องเที$ยว 68,683 100.0 11,251 16.4 57,432 83.6 45,732 4.1 

โรงพยาบาล 1,441 100.0 1,385 96.1 56 3.9 109,039 78.7 

ขนาดของสถานประกอบการ                 

1 – 9  คน 2,053,876 100.0 295,531 14.4 1,758,345 85.6 653,986 2.2 

10 – 15  คน 45,911 100.0 21,631 47.1 24,280 52.9 80,544 3.7 

16 – 25  คน 21,329 100.0 12,499 58.6 8,830 41.4 56,202 4.5 

26 – 30  คน 4,162 100.0 2,940 70.6 1,222 29.4 17,911 6.1 

31 – 50  คน 10,487 100.0 8,072 77.0 2,415 23.0 58,026 7.2 

51 – 200  คน 13,794 100.0 12,159 88.1 1,635 11.9 221,085 18.2 

มากกวา่  200  คน 4,502 100.0 4,436 98.5 66 1.5 346,064 78.0 

ภาค                 

กรุงเทพมหานคร 291,526 100.0 96,490 33.1 195,036 66.9 474,090 4.9 

ปริมณฑล 171,913 100.0 37,684 21.9 134,229 78.1 185,489 4.9 

ภาคกลาง 333,068 100.0 56,136 16.9 276,932 83.1 279,429 5.0 

ภาคเหนือ 392,819 100.0 61,111 15.6 331,708 84.4 176,213 2.9 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 656,883 100.0 53,835 8.2 603,048 91.8 158,621 2.9 

ภาคใต ้ 307,852 100.0 52,011 16.9 255,841 83.1 159,976 3.1 

ตาราง 7  ร้อยละของสถานประกอบการที�ใช้อนิเทอร์เน็ต และจํานวนบุคลากรที�ใช้อนิเทอร์เน็ต
ในปี 2554  จาํแนกตามกจิกรรมทางเศรษฐกจิ ขนาดของสถานประกอบการ และภาค 
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9.  ช่องทางที�ใช้เชื�อมต่ออนิเทอร์เน็ต 

  ผลสํารวจ พบว่า สถานประกอบที$ใช้อินเทอร์เน็ตมีช่องทางการ
เชื$อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบ xDSL มากที$สุด คือ ร้อยละ 56.6  สาํหรับการเชื$อมต่อ
ดว้ยเทคโนโลยโีทรศพัทมื์อถือ 3G ขึGนไป มีเพียงร้อยละ 1.0 

ตาราง 8  ร้อยละของสถานประกอบการที�ใช้อินเทอร์เน็ต  จําแนกตามช่องทางที�ใช้เชื�อมต่อ
อนิเทอร์เน็ต และกจิกรรมทางเศรษฐกจิ 

กจิกรรมทางเศรษฐกจิ 

ช่องทางที�ใช้เชื�อมต่อ 

อนิเทอร์เน็ต 1/ 
รวม 

ธุรกจิ
ทางการค้า
และธุรกจิ
ทางการ
บริการ 

การผลติ การ
ก่อสร้าง 

การขนส่ง
ทางบกและ

ตวัแทน
ธุรกจิการ
ท่องเที�ยว 

โรง 
พยาบาล 

� Analogue modem (Dial-up 
via standard phone line) 

 
20.6 19.6 27.6 21.4 25.2 15.1 

� ISDN (Integrate Services 
Digital Network) 12.6 13.2 9.4 8.4 10.3 10.6 

� xDSL (ADSL,SDSL,VDSL) 56.6 56.6 55.5 57.3 58.2 81.7 

� สายวงจรเช่า (Leased Line) 4.8 4.4 7.2 5.6 3.2 22.0 

� Cable modem 5.0 5.1 4.3 5.1 5.8 4.5 

� Frame Relay  หรือ VPN 1.6 1.6 1.6 0.2 0.3 4.3 

� Broadband แบบอื$น  7.7 8.1 5.3 8.3 3.7 16.0 

� เทคโนโลยโีทรศพัทมื์อถือ  
     2G, 2.5G 2.7 2.7 3.7 2.0 0.9 3.0 

� เทคโนโลยโีทรศพัทมื์อถือ  
     3G ขึGนไป 1.0 1.0 0.6 0.2 0.6 2.3 
       
หมายเหตุ :  1/ ตอบได้มากกว่า 1 คาํตอบ 
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10.  การใช้เวบ็ไซต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 สถานประกอบการทั$วประเทศ มีการใชเ้วบ็ไซต์ในการประกอบกิจการ
ประมาณร้อยละ 6.1 โดยสถานประกอบการที$ดาํเนินกิจการเกี$ยวกบัโรงพยาบาล 
มีการใช้เว็บไซต์มากถึงร้อยละ 71.8  รองลงมาคือ ธุรกิจทางการคา้และธุรกิจ
ทางการบริการ ร้อยละ 6.9  การก่อสร้าง ร้อยละ 6.8  การขนส่งทางบกและตวัแทน
ธุรกิจการท่องเที$ยว ร้อยละ 6.4  และสถานประกอบการที$ดาํเนินกิจการเกี$ยวกับ       
การผลิต มีการใชเ้วบ็ไซตน์อ้ยที$สุด คือ ร้อยละ 2.9      

 

แผนภูม ิ11  ร้อยละของสถานประกอบการในปี 2554  จําแนกตามการใช้เวบ็ไซต์ในการดําเนิน 
                   กจิการ และกจิกรรมทางเศรษฐกจิ 

ใช้เวบ็ไซต์ ไม่ใช้เวบ็ไซต์ 

กจิกรรมทาง 
เศรษฐกจิ 

โรงพยาบาล การขนส่งทางบก   
และตวัแทนธุรกจิ  
การท่องเที�ยว 

การก่อสร้าง การผลติ ธุรกจิทางการค้า 
และธุรกจิทาง 
การบริการ 

รวม 
0 

20 

40 

60 

80 

100 

6.1 6.9 
2.9 6.8 6.4 

71.8 

28.2 

93.6 93.2 97.1 93.1 93.9 
ร้อยละ 
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  เ มื$ อ พิ จ า ร ณ า ต า ม ข น า ด ข อ ง ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร  พ บ ว่ า                
สถานประกอบการที$มีคนทาํงานมากกว่า 200 คนขึG นไป มีการใช้เว็บไซต ์       
ในการดาํเนินกิจการมากที$สุด คือ ร้อยละ 74.5  และสถานประกอบการที$มี
คนทาํงาน 1 – 9 คน มีการใชน้อ้ยที$สุด คือ ร้อยละ 4.9  

หากพิจารณาการใชเ้วบ็ไซตต์ามภาค พบว่า สถานประกอบการใน
กรุงเทพมหานครมีการใชเ้ว็บไซต์ในการดาํเนินกิจการมากที$สุด คือ ร้อยละ 
13.4  และ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีการใชน้อ้ยที$สุด คือ ร้อยละ 2.1 

ตาราง 9  ร้อยละของสถานประกอบการในปี 2554  จําแนกตามการใช้เวบ็ไซต์ในการดําเนินกจิการ 
ขนาดของสถานประกอบการ และภาค 

การใช้เวบ็ไซต์ ขนาดของสถานประกอบการ/ 

ภาค 
รวม 

ใช้ ไม่ใช้ 

รวม 100.0 6.1 93.9 

ขนาดของสถานประกอบการ    
   1 – 9  คน 100.0 4.9 95.1 
   10 – 15  คน 100.0 20.5 79.5 
   16 – 25  คน 100.0 24.2 75.8 
   26 – 30  คน 100.0 35.1 64.9 
   31 – 50  คน 100.0 37.6 62.4 
   51 – 200  คน 100.0 56.0 44.0 
   มากกวา่  200  คน 100.0 74.5 25.5 

ภาค    
   กรุงเทพมหานคร 100.0 13.4 86.6 
   ปริมณฑล 100.0 8.1 91.9 
   ภาคกลาง 100.0 6.4 93.6 
   ภาคเหนือ 100.0 5.9 94.1 
   ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 100.0 2.1 97.9 
   ภาคใต ้ 100.0 6.4 93.6 
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11.  การสั�งซื:อ/ขายสินค้าหรือบริการผ่านทางอนิเทอร์เน็ต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  สถานประกอบการในภาพรวม ปี 2554  มีการสั$งซืGอสินคา้หรือบริการ
ทางอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 2.2  โดยสถานประกอบการที$ดาํเนินกิจการเกี$ยวกบั
โรงพยาบาล มีสัดส่วนการสั$งซืGอสินคา้ทางอินเทอร์เน็ตมากที$สุด คือ ร้อยละ 7.3  
รองลงมา คือ ธุรกิจทางการคา้และธุรกิจทางการบริการ ร้อยละ 2.6  การก่อสร้าง 
ร้อยละ 2.4  การขนส่งทางบกและตวัแทนธุรกิจการท่องเที$ยว ร้อยละ 1.7  และ 
การผลิต ร้อยละ 1.0  ตามลาํดบั                

  สาํหรับการขายสินคา้หรือบริการทางอินเทอร์เน็ตสถานประกอบการ
ในภาพรวมมีการขายสินคา้ฯ ร้อยละ 1.4   ซึ$ งสถานประกอบการที$ดาํเนินกิจการ
เกี$ยวกบัการขนส่งทางบกและตวัแทนธุรกิจการท่องเที$ยว มีสัดส่วนการขาย
สินคา้ฯ มากที$สุด คือ ร้อยละ 2.3  รองลงมา ธุรกิจทางการคา้และธุรกิจทาง         
การบริการ ร้อยละ 1.6  โรงพยาบาล ร้อยละ 1.5  การก่อสร้าง  ร้อยละ 1.0  และ   
การผลิต มีเพียงร้อยละ 0.9      

แผนภูม ิ12  ร้อยละของสถานประกอบการที�มกีารสั�งซื:อ / ขายสินค้าหรือบริการผ่านทาง 
                   อนิเทอร์เน็ตในปี 2554  จําแนกตามกจิกรรมทางเศรษฐกจิ 

ร้อยละ 
8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 
รวม ธุรกจิทางการค้า 

และธุรกจิทาง 
การบริการ 

การผลติ การก่อสร้าง การขนส่งทางบก   
และตวัแทนธุรกจิ  
การท่องเที�ยว 

โรงพยาบาล 

กจิกรรมทาง 
เศรษฐกจิ 

การสั�งซื:อสินค้าหรือบริการทางอนิเทอร์เน็ต การขายสินค้าหรือบริการทางอินเทอร์เน็ต 

2.2 
2.6 

1.0 

2.4 
1.7 

7.3 

1.4 1.6 
0.9

1.0 

1.0 

2.3 
1.5 
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 ถา้พิจารณาตามขนาดของสถานประกอบการ พบว่า สถานประกอบการ
ที$มีคนทาํงานมากกว่า 200 คนขึG นไป มีการสั$งซืG อสินค้าฯ และขายสินค้าฯ     
มากที$สุด คือ ร้อยละ 18.0 และ ร้อยละ 23.9  ตามลาํดบั  

 เมื$อพิจารณาเป็นรายภาค พบว่า ภาคใต ้มีสถานประกอบการที$สั$งซืGอ
สินค้าหรือบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ตมากที$สุด คือ ร้อยละ 3.7  และภาค
ตะวันออกเ ฉียง เหนือมีการสั$ ง ซืG อ สินค้าฯ  น้อยที$ สุด  คือ  ร้อยละ 0 .7              
ส่วนการขายสินค้าฯ มีมากที$ สุดในกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 3.0  และมี        
นอ้ยที$สุด ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 0.3 

ตาราง 10  ร้อยละของสถานประกอบการที�มีการสั�งซื:อ / ขายสินค้าหรือบริการผ่านทางอนิเทอร์เน็ต
ในปี 2554  จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ และภาค  

การสั�งซื:อ/ ขายสินค้าหรือบริการ 
ผ่านทางอนิเทอร์เน็ต 

ขนาดของสถานประกอบการ/ 

ภาค 
มีการสั�งซื:อสินค้าฯ มีการขายสินค้าฯ 

รวม 2.2 1.4 
ขนาดของสถานประกอบการ    
   1 – 9  คน 1.9 1.1 
   10 – 15  คน 6.7 5.1 
   16 – 25  คน 8.0 6.3 
   26 – 30  คน 9.3 10.5 
   31 – 50  คน 11.9 8.5 
   51 – 200  คน 16.5 15.6 
   มากกวา่  200  คน 18.0 23.9 
ภาค    
   กรุงเทพมหานคร 3.1 3.0 
   ปริมณฑล 1.7 1.4 
   ภาคกลาง 2.4 2.2 
   ภาคเหนือ 3.3 1.6 
   ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 0.7 0.3 
   ภาคใต ้ 3.7 1.4 
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12.  ค่าใช้จ่ายในการซื:อสินค้าและบริการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 

  ค่าใชจ่้ายในการซืGอสินคา้และบริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื$อสารของสถานประกอบการ ในภาพรวมปี 2554 มีมูลค่า 37,580.2      
ลา้นบาท โดยเฉลี$ยประมาณ 17,446.2 บาทต่อกิจการ  ทัG งนีG  ส่วนใหญ่เป็น
ค่าใชจ่้ายการบริการดา้นการสื$อสารมากที$สุด 18,773.5 ลา้นบาท  รองลงมา ไดแ้ก่   
ค่าใชจ่้ายคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 7,574.0 ลา้นบาท  คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 
4,825.3 ลา้นบาท  การบริการคอมพิวเตอร์ 3,620.3 ลา้นบาท  ส่วนค่าใชจ่้าย
ดา้นอุปกรณ์สื$อสาร มีมูลค่านอ้ยที$สุดประมาณ 2,787.2 ลา้นบาท 

 เมื$อพิจารณาตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พบว่า สถานประกอบการที$
ดาํเนินกิจการเกี$ยวกบัโรงพยาบาลมีค่าใชจ่้ายในการซืGอสินคา้และบริการดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื$อสารเฉลี$ยสูงกว่ากลุ่มอื$นๆ คือ ประมาณ 2.1 
ลา้นบาทต่อกิจการ  รองลงมา ไดแ้ก่ การก่อสร้าง เฉลี$ยประมาณ 29,525.7 บาท
ต่อกิจการ  การผลิต เฉลี$ยประมาณ 25,850.4 บาทต่อกิจการ  การขนส่งทางบก
และตวัแทนธุรกิจการท่องเที$ยว เฉลี$ยประมาณ 13,472.8 บาทต่อกิจการ  และ
ธุรกิจทางการคา้และธุรกิจทางการบริการ เฉลี$ยประมาณ 13,147.1 บาทต่อ
กิจการ ตามลาํดับ  โดยสถานประกอบการในแต่ละประเภท ส่วนใหญ่มี
ค่าใชจ่้ายเกี$ยวกบัการบริการดา้นการสื$อสารมากที$สุด  ยกเวน้โรงพยาบาลที$มี
ค่าใชจ่้ายเกี$ยวกบัคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์มากที$สุด 

 หากพิจารณาตามขนาดของสถานประกอบการ พบว่า สถาน
ประกอบการขนาดใหญ่ (คนทาํงานมากกว่า 200 คน ขึGนไป) มีค่าใช้จ่ายใน
สินคา้และบริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื$อสารเฉลี$ยมากที$สุด  คือ 
ประมาณ 2.6 ลา้นบาทต่อกิจการ  รองลงมา ได้แก่ สถานประกอบการที$มี
คนทาํงาน 51 – 200 คน เฉลี$ยประมาณ 293,120.9 บาทต่อกิจการ  สถาน
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ประกอบการที$มีคนทาํงาน 31 – 50 คน เฉลี$ยประมาณ 107,360.5 บาทต่อ
กิจการ  สถานประกอบการที$มีคนทาํงาน 26 – 30 คน เฉลี$ยประมาณ 78,094.4 
บาทต่อกิจการ  สถานประกอบการที$มีคนทาํงาน 16 – 25 คน เฉลี$ยประมาณ 
47,982.0 บาทต่อกิจการ  สถานประกอบการที$มีคนทาํงาน 10 – 15 คน เฉลี$ย
ประมาณ 29,702.1 บาทต่อกิจการ  และสถานประกอบการที$มีคนทาํงาน 1 – 9 
คน เฉลี$ยประมาณ 8,675.6 บาทต่อกิจการ ตามลาํดบั  โดยสถานประกอบการ
ในแต่ละขนาด ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายเกี$ยวกับการบริการด้านการสื$ อสาร       
มากที$สุด ยกเวน้ สถานประกอบการที$มีคนทาํงานมากกว่า 200 คนขึG นไป        
มีค่าใชจ่้ายเกี$ยวกบัคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์มากที$สุด 

 เ มื$ อ พิ จ า ร ณ า เ ป็ น ร า ย ภ า ค  พ บ ว่ า  ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใ น
กรุงเทพมหานครมีค่าใช้จ่ายในการซืG อสินค้าและบริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื$อสารเฉลี$ยมากที$สุด คือ ประมาณ 44,129.7 บาทต่อกิจการ 
รองลงมา  ได้แ ก่  ป ริมณฑล เฉลี$ ย ประมาณ 28 ,575 .2  บาทต่อกิจการ                
ภาคกลาง เฉลี$ยประมาณ 25,614.1 บาทต่อกิจการ ภาคใต้ เฉลี$ยประมาณ 
11,887.6 บาทต่อกิจการ  ภาคเหนือ เฉลี$ยประมาณ 8,886.4 บาทต่อกิจการ    
และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เฉลี$ยประมาณ 6,273.8 บาทต่อกิจการ ตามลาํดบั  
โดยสถานประกอบการในแต่ละภาคโดยรวมมีค่าใชจ่้ายเกี$ยวกบัการบริการดา้น
การสื$อสารมากที$สุด   
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ตาราง 11   ค่าใช้จ่ายในการซื:อสินค้าและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารของ
สถานประกอบการในปี 2554  จาํแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ขนาดของสถาน
ประกอบการ และภาค 

ค่าใช้จ่ายในการซื:อสินค้าและบริการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศฯ 

(ล้านบาท) กจิกรรมทางเศรษฐกจิ/ 

ขนาดของสถานประกอบการ/  

ภาค 

ค่าใช้จ่าย
เฉลี�ยต่อ
กจิการ 

(บาท) รวม 
คอม 

พวิเตอร์
ฮาร์ดแวร์ 

คอม 
พวิเตอร์

ซอฟต์แวร์ 

การบริการ 
คอมพิวเตอร์ 

การบริการ
ด้านการ
สื�อสาร 

ด้าน
อุปกรณ์
สื�อสาร 

รวม 17,446.2 37,580.2 7,574.0 4,825.3 3,620.3 18,773.5 2,787.2 

กจิกรรมทางเศรษฐกจิ               

   ธุรกิจทางการคา้และ 
    ธุรกิจทางการบริการ 13,147.1 21,099.8 3,140.6 1,747.6 1,659.9 13,239.6 1,312.1 

   การผลิต 25,850.4 11,661.7 3,179.4 2,238.0 1,728.7 3,984.1 531.7 

   การก่อสร้าง 29,525.7 823.9 227.3 108.7 44.7 392.9 50.3 
   การขนส่งทางบกและ 
     ตวัแทนธุรกิจการท่องเที$ยว 13,472.8 925.4 128.4 108.1 71.2 581.3 36.5 

   โรงพยาบาล 2,130,036.6 3,069.4 898.3 622.9 115.8 575.7 856.7 

ขนาดของสถานประกอบการ               

   1 – 9  คน 8,675.6 17,818.7 1,793.4 820.0 867.2 13,161.1 1,177.0 

   10 – 15  คน 29,702.1 1,363.7 168.1 120.3 99.8 844.2 131.3 

   16 – 25  คน 47,982.0 1,023.4 173.2 177.1 66.2 531.1 75.8 

   26 – 30  คน 78,094.4 325.0 85.7 37.9 26.2 155.2 20.0 

   31 – 50  คน 107,360.5 1,125.9 257.4 176.4 106.2 460.4 125.5 

   51 – 200  คน 293,120.9 4,043.3 1,177.9 795.9 518.1 1,324.7 226.8 

   มากกวา่  200  คน 2,638,874.5 11,880.2 3,918.3 2,697.6 1,936.7 2,296.8 1,030.8 

ภาค               

   กรุงเทพมหานคร 44,129.7 12,864.9 3,176.9 2,066.1 1,506.0 5,368.9 747.0 

   ปริมณฑล 28,575.2 4,912.4 965.4 784.0 688.9 2,205.2 268.9 

   ภาคกลาง 25,614.1 8,531.3 1,665.1 1,236.1 695.1 3,991.9 943.1 

   ภาคเหนือ 8,886.4 3,490.8 542.7 179.1 156.6 2,422.3 190.1 

   ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 6,273.8 4,121.2 731.6 353.5 228.2 2,590.0 217.9 

   ภาคใต ้ 11,887.6 3,659.6 492.3 206.5 345.6 2,195.1 420.1 
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 13.  บุคลากรที�สําเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและบุคลากรที�
ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ผลสาํรวจในปี 2554 พบวา่ สถานประกอบการที$มีรูปแบบเป็นบริษทั
จาํกดั บริษทัจาํกดั (มหาชน) ทั$วประเทศ ซึ$ งมีอยู ่252,862 แห่ง  มีบุคลากรที$สาํเร็จ
การศึกษาสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ 124,670 คน  และมีบุคลากรที$ปฏิบติัหนา้ที$
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 680,429 คน 

 เมื$อพิจารณาตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พบว่า บุคลากรที$สําเร็จ
การศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศดงักล่าว ปฏิบติังานอยูใ่นธุรกิจทางการคา้
และธุรกิจทางการบริการมากที$ สุด คือ จํานวน 93,202 คน  และอยู่ใน
โรงพยาบาลนอ้ยที$สุด คือ จาํนวน 1,008 คน  

 ถา้พิจารณาตามขนาดของสถานประกอบการ พบว่า บุคลากรที$
สาํเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ ปฏิบติังานอยูใ่นสถานประกอบการ
ที$มีคนทาํงาน 1 – 9 คน มากที$สุด คือ จาํนวน 62,412 คน  และอยู่ในสถาน
ประกอบการที$มีคนทาํงาน 26 – 30 คน นอ้ยที$สุด คือ จาํนวน 1,624 คน 

 หากพิจารณาเป็นรายภาค พบว่า บุคลากรที$สําเร็จการศึกษาสาขา
เทคโ นโ ลยีสารส นเ ทศปฏิบัติง านอยู่ ในกรุ ง เทพม หานค รมี มากที$ สุ ด                           
คือ  38,253 คน  และอยูใ่นปริมณฑลนอ้ยที$สุด คือ จาํนวน 9,740 คน  

 ในกรณีของบุคลากรที$ปฏิบติัหน้าที$ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื$อสาร พบวา่ มีอยูท่ ัGงสิGน 680,429 คน  โดยสาํเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 101,713 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 14.9  และสาขาอื$น ๆ จาํนวน 
578,716 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 85.1  แสดงให้เห็นว่า บุคลากรที$ปฏิบติัหน้าที$
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส่วนใหญ่ไม่ได้จบการศึกษาสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
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ตาราง 12  บุคลากรที�ปฏิบัติหน้าที�ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสําเร็จการศึกษาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ปี 2554  จําแนกตามกจิกรรมทางเศรษฐกจิ ขนาดของสถานประกอบการ  และภาค 

บุคลากรที�ปฏิบัตหิน้าที�ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
กจิกรรมทางเศรษฐกจิ/ 

ขนาดของสถานประกอบการ/     
ภาค 

บุคลากรที�
สําเร็จการศึกษา
ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รวม สําเร็จการศึกษา
สาขาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

สําเร็จการศึกษา
สาขาอื�นๆ 

รวม 124,670  680,429  101,713  578,716  

   (100.0)  (14.9)  (85.1)  

กจิกรรมทางเศรษฐกจิ     

   ธุรกิจทางการคา้และ 
    ธุรกิจทางการบริการ 93,202 437,369 77,182 360,187 

   การผลิต 26,009  199,876  20,401  179,475  

   การก่อสร้าง 1,906  19,554  1,791  17,763  

   การขนส่งทางบกและ 
     ตวัแทนธุรกิจการท่องเที$ยว 

2,545  16,812  1,446  15,366  

   โรงพยาบาล 1,008  6,818  893  5,925  

ขนาดของสถานประกอบการ     

   1 – 9  คน 62,412  241,765  49,661  192,104  

   10 – 15  คน 6,227  46,605  5,173  41,432  

   16 – 25  คน 5,522  39,445  4,725  34,720  

   26 – 30  คน 1,624  13,510  1,407  12,103  

   31 – 50  คน 6,215  37,477  5,028  32,449  

   51 – 200  คน 22,618  131,383  19,907  111,476  

   มากกวา่  200  คน 20,052  170,244  15,813  154,431  

ภาค     
   กรุงเทพมหานคร 38,253  365,814  36,520  329,294  

   ปริมณฑล 9,740  121,819  8,592  113,227  

   ภาคกลาง 14,334  64,597  11,517  53,080  

   ภาคเหนือ 21,615  44,338  13,918  30,420  

   ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 21,937  36,668  14,729  21,939  

   ภาคใต ้ 18,791  47,193  16,438  30,755  
 

หมายเหตุ :  ถามเฉพาะสถานประกอบที
มีรูปแบบเป็นบริษทัจาํกัด  บริษัทจาํกัด (มหาชน) 
 
                              

หน่วย : คน 
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14.  ความต้องการให้ภาครัฐเข้ามาสนับสนุน/ช่วยเหลอืด้านไอซีที 

 ผลการสํารวจ พบว่า  สถานประกอบการ ร้อยละ 83.8  ไม่ตอ้งการ

ความช่วยเหลือดา้นไอซีทีจากภาครัฐ  ในขณะที$มีสถานประกอบการที$ตอ้งการ

ให้ภาครัฐช่วยเหลือดา้นไอซีที เพียงร้อยละ 16.2  โดยตอ้งการให้ช่วยเหลือใน

เรื$องที$สําคญัๆ  ไดแ้ก่  ให้หาแหล่งเงินกูด้อกเบีG ยตํ$า  ให้การอบรมการใชไ้อซีที 

ให้แก่ภาคเอกชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ให้คาํปรึกษา/ส่งเสริมการใช้ไอซีที        

ให้บริการโครงสร้างพืGนฐานดา้น IT อย่างทั$วถึง  ให้การสนบัสนุนโปรแกรม

ป้องกนัไวรัส  เป็นตน้ 
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ตาราง 13  ร้อยละของสถานประกอบการ  จาํแนกตามความตอ้งการให้ภาครัฐเขา้มาสนับสนุน/
ช่วยเหลือดา้นไอซีที 

กจิกรรมทางเศรษฐกจิ 

ความต้องการให้ภาครัฐ 

เข้าช่วยเหลอื/สนับสนุน 
รวม 

ธุรกจิ
ทางการค้า
และธุรกจิ
ทางการ
บริการ 

การผลติ การ
ก่อสร้าง 

การขนส่ง
ทางบก

และ
ตวัแทน

ธุรกจิการ
ท่องเที�ยว 

โรง 
พยาบาล 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ไม่ต้องการ 83.8 83.7 84.2 80.7 87.8 29.5 

ต้องการ 16.2 16.3 15.8 19.3 12.2 70.5 

เรื�องที�ต้องการความช่วยเหลอื 1/       

ใหก้ารอบรมการใชไ้อซีทีใหแ้ก่  
   ภาคเอกชนโดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย 7.8 8.5 5.3 9.7 6.8 41.4 
ใหห้าแหล่งเงินกูด้อกเบีGยตํ$า 8.0 7.4 10.8 9.6 4.5 5.7 

ใหก้ารสนบัสนุนโปรแกรมป้องกนั 
   ไวรัส 3.8 4.2 2.0 5.4 2.2 45.9 

ใหค้าํปรึกษา/ส่งเสริมการใชไ้อซีที 4.6 4.8 3.7 6.1 2.4 39.1 

ใหบ้ริการโครงสร้างพืGนฐานดา้น IT
อยา่งทั$วถึง 4.4 5.0 2.5 4.3 2.1 37.7 

หามาตรการ/บทลงโทษสาํหรับการ 
   ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 1.7 1.9 1.1 2.0 0.8 12.7 
ปรับปรุงกฎหมาย/กฎระเบียบเกี$ยวกบั 
  ไอซีที 1.7 2.0 0.6 2.3 0.5 20.0 

มีระบบความปลอดภยัของขอ้มลู 2.8 3.3 1.2 4.3 1.7 41.5 

ใหมี้การเขา้ถึงแหล่งขอ้มลู 2.1 2.4 1.2 2.8 1.3 22.8 

มีการจดัทาํระบบฐานขอ้มูลของ     
   สถานประกอบการ 3.0 3.4 1.7 3.1 2.4 22.6 
มีการพฒันาบุคลากรดา้นไอซีที 2.5 2.7 1.7 3.5 2.6 44.7 

อื$น ๆ 0.3 0.3 0.5 0.1 0.2 2.8 

 
หมายเหตุ :  1/ ตอบได้มากกว่า 1 คาํตอบ 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ขอบข่ายและคุ้มรวม 

 ขอบข่ายในการเก็บรวบรวมข้อมูล ไดแ้ก่ กิจกรรมทางเศรษฐกิจตามการจดั
ประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทตามมาตรฐานสากล 
(International Standard Industrial Classification of All Economic Activities : 
ISIC Rev.3) ดงันี:  

 -   ธุรกิจทางการคา้และธุรกิจทางการบริการ 

 -   การผลิต 

 -   การก่อสร้าง 

 -   การขนส่งทางบก (ไม่รวมการขนส่งผูโ้ดยสารทางบกอืFนๆ ทีFไม่มี
ตารางเวลาไดแ้ก่ รถมอเตอร์ไซดรั์บจา้ง รถจกัรยานยนตส์ามลอ้ รถจกัรยานสามลอ้) 
และตวัแทนธุรกิจการท่องเทีFยว 

 -   กิจกรรมดา้นโรงพยาบาล 

 คุ้มรวม  สถานประกอบการทุกประเภทขา้งตน้ (ยกเวน้ แผงลอย) ทีFมี
คนทาํงานตั:งแต่ 1 คนขึ: นไป  ทั: งทีFอยู่ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล      
ทัFวประเทศ 

      ประเภทอุตสาหกรรมที�ไม่อยู่ในคุ้มรวม มีดงันี# 

- เกษตรกรรม การล่าสัตว ์และการป่าไม ้  

- การประมง 

- การทาํเหมืองแร่และเหมืองหิน   

- การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา  

- การเป็นตวักลางทางการเงิน 



         สรุปผลที
สาํคัญ  สาํรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื
อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2554 

 
สาํนักงานสถิติแห่งชาติ 

38 

- การบริหารราชการและการป้องกนัประเทศ รวมทั:งการประกนัสังคม
ภาคบงัคบั 

- การศึกษา 

- ลกูจา้งในครัวเรือนส่วนบุคคล 

- องคก์ารระหว่างประเทศและองคก์ารต่างประเทศอืFนๆ และสมาชิก 

คาบเวลาอ้างองิ 

 ขอ้มูลเกีFยวกบัจาํนวนและลกัษณะต่างๆ ของสถานประกอบการทีFเก็บ
รวบรวมเป็นขอ้มูลของสถานประกอบการทีFดาํเนินกิจการในรอบ 12 เดือนทีFแลว้ 
(การดาํเนินกิจการระหวา่ง 1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2553) 

รายการข้อมูล 

 รายการข้อมูลที�เกบ็รวบรวม มีดงันี:  

 1.  ขอ้มูลทัFวไปของสถานประกอบการ ไดแ้ก่ ชืFอ ทีFตั:ง และสถานทีF
ติดต่อของสถานประกอบการ รูปแบบการจดัตั:งตามกฎหมาย รูปแบบการจดัตั:ง
ทางเศรษฐกิจ จาํนวนคนทาํงาน และจาํนวนลูกจา้งของสถานประกอบการ   
เป็นตน้ 

 2.  การมีและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสืFอสารของสถาน
ประกอบการ 

 -   เครืFองคอมพิวเตอร์ 

 -   อินเทอร์เน็ต 

 -   เวบ็ไซต ์

 -   การสัFงซื:อสินคา้หรือบริการทางอินเทอร์เน็ต 

 -   การขายสินคา้หรือบริการทางอินเทอร์เน็ต 
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 3.  ค่าใชจ่้ายในสินคา้และบริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืFอสาร  
และการเปลีFยนแปลงของรายรับจากการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการดาํเนิน
กิจการ 

 4.  การชาํระและรับชาํระเงินค่าสินคา้หรือบริการ 

 5.  บุคลากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของสถานประกอบการ 

 6.  ความคิดเห็นเกีFยวกบัไอซีทีในสถานประกอบการ 

แนวคดิและคาํนิยาม 
      1)  สถานประกอบการ 
  หมายถึง  สถานทีFหรือบางส่วนของสถานทีFทีFมีทีFตั:งทีFแน่นอนและ   
มีการดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่ว่ากิจกรรมนั:นจะดาํเนินงานโดยบุคคลทีF
เป็นเจา้ของหรือควบคุมกิจการโดยนิติบุคคล 
 2)  คนทํางาน 
 หมายถึง  ผูที้Fทาํงานในสถานประกอบการ ทั:งทีFไดรั้บเงินเดือนและ
ไม่ไดรั้บเงินเดือนทีFสถานประกอบการมีอยู่ตามปกติ รวมทั:งผูที้Fทาํงานอยู่ใน 
สถานประกอบการแห่งนี:  แต่ในวนัดังกล่าวไม่ได้มาทาํงาน หรือเนืFองจาก
เจบ็ป่วย ลาหยดุพกัผอ่น โดยไดรั้บค่าจา้ง/เงินเดือน  
 คนทํางาน ประกอบดว้ย  

• คนทํางานโดยไม่ได้รับค่าจ้างหรือเงินเดือน หมายถึง เจา้ของ
กิจการหุ้นส่วน หรือสมาชิกในครอบครัวทีFทาํงานใหก้บัสถานประกอบการ หรือ
ผูป้ฏิบติังานในสถานประกอบการซึF งมีจาํนวนชัFวโมงทาํงานไม่ตํFากว่าสัปดาห์ละ 
20 ชัFวโมง โดยเจา้ของหรือผูป้ระกอบการอาจใหเ้งิน อาหาร เครืFองนุ่งห่ม  หรือ 
ช่วยเหลือเกื:อกลูอย่างอืFนๆ  แต่ไม่ตอ้งรับผิดชอบในเรืFองการจ่ายค่าแรงใหต้าม
กฎหมาย 
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• ลูกจ้าง หมายถึง ผูที้Fปฏิบติังานให้กบัสถานประกอบการ โดย

ไดรั้บเงินเดือนหรือค่าจา้งเป็นประจาํ ตั:งแต่ระดบับริหาร นักวิชาการ เสมียน 

พนกังานต่างๆ เช่น ผูจ้ดัการ ผูอ้าํนวยการ ผูป้ฏิบติังานในหอ้งทดลอง พนกังานขาย 

และลกูจา้งทีFทาํงานในกรรมวิธีการผลิต เป็นตน้ ค่าจา้งทีFไดรั้บอาจเป็นรายปักษ ์

รายสัปดาห์ รายวนั รายชัFวโมง หรือรายชิ:น ก็ได ้นอกจากนี: ยงัรวมถึงผูที้F     

สถานประกอบการส่งไปประจาํทีFสถานประกอบการอืFนดว้ย เช่น พนกังานรักษา

ความปลอดภยั คนทาํความสะอาด พนกังานขายตามหา้งสรรพสินคา้ เป็นตน้ 

ไม่รวมคนทํางาน  ดงัต่อไปนี:   ผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นทีFไดรั้บ

เบี:ยประชุมเป็นครั: งคราว คนทาํงานของสถานประกอบการอืFนทีFมาปฏิบติังาน

ประจาํทีFสถานประกอบการแห่งนี:  คนทาํงานทีFรับงานไปทาํทีFบา้นแลว้นาํมาส่ง

โดยไม่ได้ลงทุนซื: อวสัดุ อุปกรณ์ คนงานทีFลางานเป็นระยะเวลานาน เช่น       

ลาไปรับราชการทหาร คนทีFสถานประกอบการจา้งมาทาํงานเฉพาะอย่างเป็น

ครั: งคราว เช่น กรรมกรทีFจา้งมาขนของ พนักงานเดินตลาดหรือตวัแทนขาย      

ทีFไม่มีเงินเดือนประจาํ 

 3)  เครื�องคอมพวิเตอร์  

 หมายถึง เครืFองคอมพิวเตอร์ทีFสถานประกอบการมีไวใ้ชใ้นการดาํเนิน

ธุรกิจ และสามารถใชง้านได ้จาํแนกเป็น 

 คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หมายถึง คอมพิวเตอร์ตั:งเดีFยวสาํหรับใชง้าน

โดยผูใ้ชค้รั: งละ 1 คน ประกอบดว้ยจอแสดงผล ซีพียู แป้นพิมพ ์และอุปกรณ์

ต่อพ่วงอืFน ๆ ไดแ้ก่ เครืF องคอมพิวเตอร์แบบตั:งโต๊ะ (พีซี) คอมพิวเตอร์แบบ

กระเป๋าหิ:ว (โน๊ตบุ๊ค/แลบ็ทอ็ป) เวิร์กสเตชัFน เทอร์มินลั 
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 คอมพิวเตอร์เพื�อการบริการและประมวลผลจากส่วนกลาง หมายถึง 

คอมพิวเตอร์ทีF ติดตั: งไว้ส่วนกลาง เพืFอควบคุมการทํางานและให้บริการ

คอมพิวเตอร์เครืF องอืFนๆ ได้แก่ เซิร์ฟเวอร์ (Server)  เมนเฟรม (Mainframe)  

มินิคอมพิวเตอร์ (Minicomputer)  ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ (Super computer) 

 4)  ซอฟต์แวร์ที�พัฒนาตามความต้องการโดยเฉพาะ (Tailor made)  เป็น

การจดัจา้งผูพ้ฒันาซอฟตแ์วร์ใหท้าํระบบทีFเฉพาะเจาะจงไม่เหมือนกบัซอฟตแ์วร์

สาํเร็จรูปทีFจาํหน่ายกนัทัFวไป 

 5)  ซอฟต์แวร์แบบเปิดเผยรหัส (Open source) คือ ซอฟตแ์วร์ใชง้าน
คุณภาพสูง ทีFผูเ้ขียนหรือผูพ้ฒันาไดเ้ปิดเผยรหสัตน้ฉบบั (Source code) แสดง
การทาํงานของโปรแกรมทุกขั:นตอน ผูใ้ชง้านทัFวไป (User) ก็สามารถใชง้าน
ส่วนทีFเป็นโปรแกรมไดโ้ดยสะดวก 
 6)  Intranet เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเลก็ทีFใชภ้ายในองคก์ร 
 7)  WAN (Wide Area Network) เป็นระบบเครือข่ายขนาดใหญ่กว่า 
LAN สามารถติดต่อไปยงัเครือข่ายภายนอกไดท้ัFวโลก 
 8)  LAN (Local Area Network) เป็นระบบเครือข่ายทอ้งถิFนซึF งโดยปกติ
หมายถึงกลุ่มของส่วนต่างๆของเครือข่ายทีFมีอยูภ่ายในหอ้งเดียวกนัหรือบริเวณ
อาคารเดียวกนั 
 9)  Analogue Modem เ ป็นระบบเชืFอมอินเทอร์เน็ตโดยผ่านทาง
สายโทรศัพท์ 
 10)  ISDN (Integrated Standard Digital Network) เป็นระบบเชืFอมต่อ
อินเทอร์เน็ตทีFสามารถส่งขอ้มูลภาพและเสียงผา่นสายโทรศพัท ์เส้นเดียวกนัเป็น
ระบบมาตรฐานระหวา่งประเทศมีความเร็วในการส่งขอ้มูลทีF 64 Kbps  
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 11)  xDSL (x Digital Subscriber Line) เป็นการเชืFอมต่ออินเทอร์เน็ต
ดว้ยความเร็วสูง ใชเ้ทคโนโลยีใกลเ้คียงกบั ISDN แต่ใหค้วามเร็วทีFสูงกว่ามาก 
ประเภททีFพบไดบ่้อยๆ คือ ADSL และ SDSL 
 12)   เค เบิ #ล  โม เด็ม  หมายถึง  โม เด็ม ทีF เ ชืFอมต่อโดยใช้สาย เค เ บิ:ล
ข อง โ ทร ท ัศน์ การ เชืFอมต่ออินเทอร์เน็ตโดยมากจะผ่านโมเด็มทัFวไปทีFมี    
การเชืFอมต่อกบัสายโทรศพัทแ์ต่เมืFอใชโ้มเด็มทีFต่อกบัสายเคเบิ:ลโทรทศัน์แลว้
จะทาํให้การรับส่งขอ้มูลรวดเร็วขึ: นกว่าเดิมมากเพราะสายเคเบิ:ลโทรทัศน์        
มีแถบความกวา้งในการส่งสัญญาณสูง 
 13)  สายวงจรเช่า (Leased Line) เป็นการเชืFอมต่ออินเทอร์เน็ต โดยใชส้าย
วงจรเช่าซึF งเป็นสายทีFลกูคา้เช่าไวใ้ชภ้ายในองคก์รของตวัเองไม่ปนกบัหน่วยงาน
อืFนทาํใหมี้ความเร็วสูงสามารถรับส่งขอ้มูลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 14)  สายวงจรเช่าแบบจุดเดียวสู่หลายจุด  (Frame Relay)  ตามปกติแลว้
สายวงจรเช่าทัFวไป (Leased Line) จะทาํการเชืFอมต่อแบบจุดต่อจุด เช่น เชืFอมต่อ
ระหว่างลูกคา้กบัผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ตแต่สายวงจรเช่าแบบ Frame Relay เป็น  
การเชืFอมต่อจากจุดใดจุดหนึF งกระจายไปยงัหลายจุด เช่น สํานกังานใหญ่
ตอ้งการเชืFอมต่อระบบเขา้กบัสาํนกังานสาขา 4 แห่งทาํไดโ้ดยใช ้Frame Relay 
เชืFอมต่อทีFสาํนกังานใหญ่จุดเดียวสู่สาํนกังานสาขา 4 แห่งพร้อมกนั 
 15)  เครือข่ายส่วนตัวผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (VPN – Virtual Private 
Network)  ตามปกติแต่ละบริษทัหากตอ้งการต่อกบัสํานกัสาขาหลายๆ แห่ง แต่
ในสาขาตอ้งต่อคุยกนัไดอี้กตอ้งใชส้ายวงจรเช่า Leased Line จาํนวนมากเพืFอ
เชืFอมต่อระบบเขา้ดว้ยกนั จึงนับเป็นการสิ:นเปลืองแต่เมืFอมีเทคโนโลยี VPN  
ทาํใหอ้งคก์รหลกัสามารถเชืFอมต่อสาํนกังานหลายๆ แห่ง โดยผ่านอินเทอร์เน็ต 
VPN จะทาํหนา้ทีFสร้างการเขา้รหสัขอ้มูลใหทุ้กสาขาทีFเชืFอมต่อกนัรู้สึกเหมือนมี
โครงข่ายสายส่วนตวัติดต่อกนัตลอดเวลา 
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 16)  เว็บไซต์ (Web site) คือ ขอ้มูลเอกสารหนึFงชุดบน เวิลด์ ไวด ์เวบ็ 
(World Wide Web) ทีFรวบรวมขึ:นจากเวบ็เพจ (Web page) จาํนวนหลาย ๆ 
หนา้เขา้ดว้ยกนั และเวบ็เพจทีFเห็นเป็นหนา้แรก เมืFอเปิดเวบ็ไซตขึ์:นมา เรียกว่า 
โฮมเพจ (Homepage) สรุปไดว้่า เวบ็ไซตเ์ปรียบไดก้บัหนงัสือหนึFงเล่มทีFแต่ละ
หน้า คือ เว็บเพ็จ มีโฮมเพจเป็นหน้าปก และถูกจดัเก็บอยู่ในห้องสมุดขนาด
ใหญ่บนอินเทอร์เน็ต ทีFเรียกวา่ เวิลด์ ไวด ์เวบ็ (World Wide Web)  
 17)  เวิล์ด ไวด์ เว็บ (World Wide Web)  หรือ ทีFเรียกสั:นๆ ว่า เวบ็ (Web) 
คือ แหล่งขอ้มูลจาํนวนมากมายมหาศาลทีFอยู่บนอินเทอร์เน็ตทีFสามารถเขา้ถึง
ไดจ้ากคอมพิวเตอร์ทีFเชืFอมต่ออินเทอร์เน็ต ขอ้มูลดงักล่าวเป็นไปไดท้ั:งอกัษร 
ภาพนิFง ภาพเคลืFอนไหว หรือแมก้ระทัFงเสียง 

 18)  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีคอมเมิร์ซ (e – Commerce) ในการสาํรวจ
ครั: งนี:  หมายถึง สถานประกอบการทีFมีการขายสินคา้หรือบริการให้ลูกคา้ผ่าน
ทางอินเทอร์เน็ต หรือหมายถึง การใหลู้กคา้สัFงซื:อสัFงจองสินคา้หรือบริการผ่าน
ทางอินเทอร์เน็ต (ผ่านทางหนา้เวบ็ไซต ์หรือทาง e – Mail กไ็ด)้ ส่วนการชาํระ
เงินหรือจดัส่งจาํทาํผา่นทางช่องทางใดกไ็ด ้ 
 19)  ค่าใช้จ่ายในสินค้าและบริการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 
(หมายรวมถึง การซื#อ การจ้างเหมา การเช่า ค่าบริการต่างๆ) ไดแ้ก่ 
 ค่าใช้จ่ายคอมพวิเตอร์ฮาร์ดแวร์ รวมถึงค่าใชจ่้ายในการซื:อหรือเช่าซื:อ
รายการต่างๆ ดงันี:  เครืF องคอมพิวเตอร์แบบตั:งโต๊ะ (Personal Computer), 
โน๊ตบุ๊ค, เครืFองเมนเฟรม เซิฟร์เวอร์ (Server) อุปกรณ์ทีFใชใ้นการเกบ็ขอ้มูลทุก
ประเภท (Storage device) การเพิFมหน่วยความจาํ (Memory upgrade) , 
เครืFองพิมพทุ์กชนิด จอภาพ สแกนเนอร์ อุปกรณ์ป้อนขอ้มูลประเภทต่างๆ (เช่น 
แป้นพิมพ์ เป็นต้น) รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงอืFนๆ ได้แก่ กล้องดิจิตัล PDA       
เป็นตน้ 



         สรุปผลที
สาํคัญ  สาํรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื
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 ค่าใช้จ่ายคอมพวิเตอร์ซอฟต์แวร์ รวมถึงค่าใชจ้่ายในการซื:อหรือเช่า
ซื:อซอฟตแ์วร์สําเร็จรูป เช่น ซอฟตแ์วร์ระบบปฏิบติัการ (Operating System) 
หรือซอฟตแ์วร์ทีFใชใ้นการพฒันาซอฟตแ์วร์ประเภทอืFนๆ (Programming tools) 
ซอฟตแ์วร์ประเภท Utilities , ซอฟตแ์วร์ประยกุตป์ระเภทต่าง ๆ (ทุกประเภท) 
และเกมส์ และค่าใชจ่้ายในการจา้งเหมาในการพฒันาซอฟตแ์วร์ (จา้งหน่วยงาน
ภายนอก) จากในและต่างประเทศ เช่น การจ้างเขียนโปรแกรม การจ้าง
ออกแบบเวบ็ไซต ์การจา้งพฒันาโปรแกรมใชง้าน (Application Development) 
โดยไม่รวมค่าใชจ่้ายทีFหน่วยงานภายในใชพ้ฒันาซอฟตแ์วร์หรือการปรับซอฟตแ์วร์
เพืFอใหมี้ความเหมาะสมกบังาน (Customization) 
 ค่าใช้จ่ายในการบริการด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงค่าใชจ้่ายในการจา้ง
เหมาบริการจากผูรั้บจา้งภายนอกหน่วยงานทั:งในและต่างประเทศ  (Domestic 
or off-shore) เช่น การใหค้าํปรึกษาดา้น IT การวางระบบ (Computer System 
Integration) , Office Automation (การจดัทาํระบบสาํนกังานโดยนาํเทคโนโลยี
ดา้น IT เขา้มาใช ้เพืFอให้กิจกรรมบางอย่างสามารถดาํเนินงานไดโ้ดยไม่ตอ้ง
อาศัยพนักงาน) การติดตั: งเครืF องมือการบาํรุงรักษาเครืF องมือ (Maintenance)    
การเช่าเว็บไซต์ บริการประเภทรับฝากขอ้มูลสํารอง (Disaster Discovery)     
การบริการดา้นการประมวลผลขอ้มูลในรูปแบบต่างๆ เป็นตน้ 
 ค่าใช้จ่ายด้านการสื�อสาร รวมถึงค่าใชจ่้ายดา้นการบริการและการซื:อ
อุปกรณ์ เพืFอใชใ้นการสืFอสารดา้นเสียงและขอ้มูล (Data Communication)        
การบริการดา้นเสียงรวมถึงการบริการโทรศพัทภ์ายในประเทศและต่างประเทศ 
การบริการโทรศพัทเ์คลืFอนทีF การบริการดาวเทียม การบริการดา้นอินเทอร์เน็ต 
การบริการเครือข่ายเฉพาะ (Private line services) อุปกรณ์สืFอสาร ไดแ้ก่ 
เครืFองโทรศพัท์พื:นฐานและเครืFองโทรศพัท์มือถือ PABX, Key Systems, 
Central office equipment อุปกรณ์เครือข่ายแบบ LAN และแบบ WAN โมเดม็
เครืFองตอบรับและระบบตอบรับโทรศพัทอ์ตัโนมติั เป็นตน้ 




