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คำปรารภ

 จากภารกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่เป็นหน่วยงานกลางในการจดัทำสถิติ  รวบรวมขอ้มูลสถิติ
และจัดทำตัวชี้วัดที่สำคัญ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ และเอกชน ในการกำหนดนโยบาย
จัดทำแผนงาน รวมทั้ง สนับสนุน ติดตาม วิเคราะห์  และประเมนิผลการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ
โดยในปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารได้เข้ามามีบทบาทในการเพิม่ขีดความสามารถในการแขง่ขัน
ระหวา่งประเทศ และเป็นฐานข้อมูลความรู้ที่สำคัญในการเปน็สังคมและเศรษฐกจิแห่งภูมิปัญญาและการเรยีนรู้
(Knowledge – based Society/Economy)

 แม้ว่าสำนักงานสถิติแห่งชาติจะเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำข้อมูลสถิติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่สาร (ICT) แตข่้อมูลและสถติดิ้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ก็ยังคงอยูก่ระจดักระจาย
ในหลายๆ หน่วยงาน สำนักงานสถิติแหง่ชาตจิึงไดด้ำเนินการรวบรวมตวัชี้วัด ICT จากหนว่ยงานตา่งๆ ที่จะ
สามารถบ่งบอกถึงสถานะ ความก้าวหน้า และการพัฒนา ICT ของประเทศไทย โดยได้ดำเนินการจัดทำ
เครื่องชี้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยขึ้นเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2547
เป็นต้นมา เพื่อเสนอตัวชี้วัดที่สะท้อนให้เห็นการพัฒนา ICT ของประเทศในปัจจุบัน รวมทั้ง สามารถใช้ใน
การติดตาม และประเมนิผลการดำเนินงานตามนโยบาย และแผนแมบ่ท ICT ของประเทศ

                                                                    (นางธนนุช ตรีทิพยบุตร)
                                                                     เลขาธิการสถิติแห่งชาติ
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สำนักงานสถิติแห่งชาติได้จัดทำเครื่องชี้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของประเทศไทย พ.ศ. 2552 ฉบับนี้นับเป็นฉบับที่ 6 โดยได้รวบรวมข้อมูลสถิติที่สำคัญๆ จากสำนักงาน
สถติแิหง่ชาตเิปน็หลกัและขอ้มลูจากหนว่ยงานอืน่ๆ แลว้นำมาจดัทำเปน็ตวัชีว้ดัทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร เพื่อแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ของประเทศ  รวมทั้ง
ใช้ในการประเมนินโยบายการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศฯ  รายงานฉบบันี้ได้มีการนำเสนอเปน็ 6 บท  คือ
บทที่ 1 ภาพรวม ทิศทาง และองค์ประกอบการพฒันา ICT ของประเทศ ซึ่งจะแสดงใหเ้ห็นถึงนโยบาย เป้าหมาย
และองค์ประกอบที่สำคัญของการพัฒนา ICT   บทที่ 2  การแสดงการมีและการใช้ ICT ในปัจจุบัน
เปรียบเทียบกับอดีต รวมทั้ง เปรียบเทียบการใช้ ICT ในเขตเมืองและเขตชนบท  บทที่ 3 ICT กับระบบเศรษฐกจิ
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของการใช ้ICT ที่มีต่อระบบเศรษฐกจิ ทั้งในระดับประเทศ และระดับผู้ประกอบการ
บทที่ 4 ICT กับสังคม เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของ ICT กับการพัฒนาสังคม  บทที่ 5
เปรียบเทียบการใช้ ICT กับประเทศต่างๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ ICT เปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว
และประเทศทีก่ำลังพัฒนา และบทที ่6 สรุปผลการพัฒนา เพื่อสรุปสถานการณ์การพัฒนา ICT ของประเทศไทย

    สำนักงานสถิติแห่งชาติ ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ที ่ได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล
ซ ึ ่งเป ็นผลให้การทำรายงานฉบับนี ้สำเร ็จล ุล ่วงไปด้วยดี และหวังเป ็นอย่างย ิ ่งว ่ารายงานฉบับนี ้
จะเป็นประโยชนต์่อหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้สนใจทุกท่าน
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บทที ่1
บทนำ

       เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (Information and Communication Technology: ICT)
ได้เข้ามามีบทบาทที่สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
และสังคมไทยสู ่ส ังคมแห่งภูมิปัญญาและการเร ียนรู ้ (Knowledge Based Society/Economy)
ซึ่งหมายถึงสังคมที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่เศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้
และนวตักรรมอยา่งยั่งยืนและมั่นคง

          1.1  ภาพรวมการพัฒนา ICT
                  ประเทศไทยไดใ้ห้ความสำคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร  ซึ่งเห็นได้
จากแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2540 - 2544 จนถึงฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550 – 2554
ได้ให้ความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  การพัฒนา และการสร้างองค์ความรู้
โดยกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
และยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน รวมทั้ง ได้มีการกำหนดแผนการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ดังนี้

 1.1.1  การจัดทำกรอบนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศ ระยะที่ 1 หรือนโยบาย IT 2000(พ.ศ. 2539-
2543) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และทรัพยากรมนุษย์

  1.1.2  การจัดทำกรอบนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศ ระยะ  พ.ศ. 2544 – 2553  หรือนโยบาย IT
2010 โดยมีเป้าหมายหลัก 3 ประการ ได้แก่

 1) การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานของประเทศใหม้ีความพร้อมที่จะเปน็ประเทศทีม่ีศักยภาพ
ที่จะเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้

 2) เพิ่มจำนวนแรงงานทีม่ีความรูใ้นประเทศ
 3) ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งอุตสาหกรรมฐานความรู ้(Knowledge Based Industries)

ในประเทศ
 1.1.3 แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของประเทศไทย พ.ศ. 2545 - 2549 ได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศแห่งชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม
พ.ศ. 2544 และจากคณะรฐัมนตรีเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2545 ซึ่งแผนแมบ่ทฉบับนี้มีเป้าหมายหลัก ดังนี้
                   1)    พัฒนา และยกระดบัทางเศรษฐกจิของประเทศโดยใช ้ICT

 2)    ยกระดับขีดความสามารถในการแขง่ขันของอุตสาหกรรม ICT ของประเทศ
 3)     พัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเพิ่มการประยกุต์ใช้ ICT  ในด้านการศึกษา และฝึกอบรม
 4)    สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในชนบทเพื่อการพัฒนาประเทศทีย่ั่งยืน



แผนภมูิ 1  จำนวนปโีดยเฉลีย่ของการศกึษาในโรงเรยีนสำหรบัประชากรอาย ุ15 ปีขึ้นไป พ.ศ. 2545 - 2551

ที่มา  : รายงานการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2545 - 2551
สำนักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

         1.2   ทิศทางการพัฒนา ICT

              จากการที่ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
จ ึงได ้ม ีการก ่อต ั ้งกระทรวงเทคโนโลย ีสารสนเทศและการส ื ่อสารข ึ ้นเม ื ่อว ันที ่ 3 ตุลาคม 2545
โดยเป ็นองค์กรหลักในการพัฒนาและบูรณาการระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศและการส ื ่อสารของ
ประเทศไทยอยา่งทั่วถึง มีประสิทธิภาพ และเป็นหนึ่งด้าน ICT ของกลุ่มประเทศอาเซยีนภายในปี พ.ศ. 2554
โดยมียุทธศาสตรข์องกระทรวงฯ ที่สำคัญ 6 ยุทธศาสตร ์ดังนี้

          ยุทธศาสตร์ที่  1   พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ
ให้ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรท์ี่ 2  พัฒนาระบบมาตรฐานเพือ่การบริหารจัดการและบรูณาการข้อมูลภาครัฐ
 ยุทธศาสตรท์ี่ 3   ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมและผูป้ระกอบการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสารให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น และสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก
       ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ ICT ของบุคลากรทุกภาคส่วน เพี่อยกระดับ

คุณภาพชีวิต
         ยุทธศาสตร์ที่  5   ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้าน ICT รวมทั้งพัฒนากฎหมาย นโยบายและแผน

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้าน ICT ของไทยในเวทโีลก
       ยุทธศาสตรท์ี่ 6  ส่งเสริม สนับสนุน การนำเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารมาใช้ในการ

พัฒนาระบบบรหิารจัดการ และบริการภาครัฐสู่ประชาชนอย่างมีคุณภาพและทัว่ถึง

          1.3   องค์ประกอบการพัฒนา ICT ที่สำคัญ
                เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการพัฒนา ICT ของประเทศไทย เพื่อก้าวสู่การ
เป็นสังคมและเศรษฐกจิแหง่ภูมิปัญญาและการเรยีนรู้นั้น  ประกอบดว้ยปจัจยัที่สำคัญ ดังนี้

                                  1.3.1  ทรพัยากรมนษุย์
                 มนุษย์ ถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการพฒันาประเทศ ตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สังคมแหง่ชาติ ตั้งแตฉ่บับที่ 8  จนถึงแผนพฒันาฯ ฉบับที่ 10 ได้กำหนดให ้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”
โดยให้ความสำคัญ ต่อการพัฒนาคุณภาพของคน และยกระดบัคุณภาพความรูข้องคนไทยใหเ้ป็นกำลังแรงงาน
ที่มีคุณภาพ และสมบูรณ์ไปด้วยภูมิปัญญาและการเรียนรู้ เนื่องจากคนเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่สำคัญ
                 ตัวชี้วัดที่สำคัญที่สะท้อนการพัฒนาคุณภาพของคน  คือ จำนวนปีโดยเฉลี่ยของการ
ศึกษาในโรงเรยีนสำหรับประชากรอาย ุ15 ปีขึ้นไป ซึ่งจะเหน็ได้ว่าเพิ่มขึ้นจาก 7.2 ปี ในปี 2545 เป็น 7.9 ปี ใน
ปี 2551 (แผนภูมิ 1) ในขณะทีป่ระชากรทีเ่รียนจบระดบัอุดมศึกษาในปี 2551 มีร้อยละ 7.5 เพิ่มขึ้นจากปี 2550 ที่มา  : รายงานการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน) พ.ศ. 2548 - 2551

สำนักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนภมูิ 2 สัดส่วนของประชากรทีเ่รยีนจบระดบัอุดมศกึษา  พ.ศ. 2548 - 2551

              2 3

(ร้อยละ 7.3) ไม่มากนัก (แผนภูมิ 2) และเป็นที่น่าสังเกตว่า ประชากรทีเ่รียนจบอุดมศึกษาส่วนใหญอ่ยู่ในเมือง
เช่น กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล (แผนภูมิ 3)
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                                                 เครือ่งชีก้ารพัฒนา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของประเทศไทย พ.ศ. 2552

เครื่องชี้การพัฒนา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของประเทศไทย พ.ศ 2552
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แผนภมูิ 4   ร้อยละของครวัเรอืนทีม่ีไฟฟ้าใช ้พ.ศ.  2541 - 2551

ที่มา  :  รายงานการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2541 - 2551
          สำนักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1.3.2 โครงสรา้งพื้นฐาน

 โครงสรา้งพืน้ฐานทีส่ำคัญ ประกอบดว้ยการมไีฟฟา้ เครือ่งมอื อุปกรณ ์ และสิง่อำนวยความ
สะดวกต่างๆ เพื่อให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่ของประเทศ สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศได้เท่าเทียมกัน
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและความรู ้(Digital Divide)

    1)  การมีไฟฟ้า

     ไฟฟ้าเป็นสาธารณูปโภคที ่จำเป็นในชีว ิตประจำวันของคนในยุคปัจจุบัน รวมทั ้ง
เป็นสิ่งจำเป็นในการใชเ้ครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ดังนั้น การมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
จึงเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเขา้ถึง ICT ของคนในแตล่ะพื้นที่ โดยในปี 2551 ครัวเรือนในประเทศไทยรอ้ยละ
99.6 มีไฟฟ้าใช้ และมีเพียงร้อยละ 0.4 ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะอยู่ห่างไกลหรือมีปัญหาที่ไม่สามารถ
พัฒนาสาธารณปูโภคนี้ได้ (แผนภูมิ 4)

            2)  โทรคมนาคม

             หมายถึง การติดต่อสื่อสารทางไกล การรับส่งหรือแลกเปลี่ยนข่าวสารรูปแบบต่างๆ โดย
มีสารรับส่งคลื่นวิทยุ หรือสื่อกลางอื่นๆ เพื่อขยายขอบเขตการรับส่ง หรือแลกเปลี่ยนให้กว้างไกลขึ้น
สามารถแบง่การสื่อสารโทรคมนาคมเปน็ 2 ประเภท คือ แบบ Undirection การสื่อสารทางเดยีว เช่น วิทยุ
โทรทศัน์ และแบบ Bidirection การสื่อสารทั้งสองทาง เช่น โทรศัพท์ โทรเลข เป็นต้น

 เมื่อพิจารณาระหวา่ง พ.ศ. 2543 - 2551 จะพบว่า ครัวเรือนทั่วประเทศมโีทรทัศน์เพิ่มมากขึ้น
และวิทยุมีแนวโน้มลดลง โดยครัวเรือนในเขตเทศบาลมีสัดส่วนการมีโทรทัศน์และวิทยุมากกว่านอกเขตเทศบาล
เพียงเล็กน้อย ในปี 2551 ครัวเรือนในเขตเทศบาล ร้อยละ 97.0  มีโทรทัศน์ และร้อยละ 64.5 มีวิทยุ
ในขณะทีค่รัวเรือนนอกเขตเทศบาล ร้อยละ 95.6  มีโทรทศัน์ และร้อยละ 56.1 มีวิทยุ (แผนภูมิ 5 - 6)

ที่มา  : รายงานการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน) พ.ศ. 2551
สำนักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนภมูิ 3 สัดส่วนของประชากรทีเ่รยีนจบระดบัอุดมศกึษา จำแนกตามภาค พ.ศ. 2551

              4                                                  เครือ่งชีก้ารพัฒนา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของประเทศไทย พ.ศ. 2552

เครื่องชี้การพัฒนา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของประเทศไทย พ.ศ 2552 5
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รอยละ
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    ทั่วราช         กรุงเทพ        กลาง           เหนือ        ตะวันออก         ใต       ภาค
    อาณาจักร     และปริมณฑล                                 เฉียงเหนือ

รอยละ



แผนภมูิ 5  ร้อยละของครวัเรอืนทีม่ีโทรทศัน ์ จำแนกตามเขตการปกครอง พ.ศ. 2543 - 2551

แผนภมูิ 6 ร้อยละของครวัเรอืนทีม่ีวิทยุ  จำแนกตามเขตการปกครอง  พ.ศ. 2543 -  2551

แผนภมูิ 7 จำนวนเลขหมายโทรศพัท์พื้นฐานทีใ่ห้บรกิาร และทีม่ีผู้เชา่ต่อประชากร 100 คน
               จำแนกตามภาค พ.ศ. 2551

ทีม่า  :  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนภมูิ 8  จำนวนโทรศพัท์สาธารณะตอ่ประชากร 100 คน จำแนกตามภาค พ.ศ. 2551

           เมื่อพิจารณาจำนวนเลขหมายโทรศพัท์พื้นฐานที่ให้บริการ และที่มีผู้เช่าต่อประชากร 100 คน ใน
พ.ศ. 2551  พบว่า ทั่วประเทศมีจำนวนเลขหมายโทรศัพท์พื้นฐานที่ให้บริการมีร้อยละ 14.9  ในขณะที่ มีเลขหมายที่มี
ผู้เช่ามีร้อยละ 11.0 เท่านั้น และมีโทรศัพท์สาธารณะเพียงร้อยละ 0.5 โดยกรุงเทพฯและปริมณฑล มีสัดส่วนการให้
บริการโทรศพัท์พื้นฐาน จำนวนเลขหมายโทรศพัท์พื้นฐานที่มีผู้เช่า และโทรศพัท์สาธารณะสงูที่สุด(แผนภูมิ 7-8)

ที่มา  :   รายงานการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2543-2551
           สำนักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่มา  :  รายงานการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2543-2551
          สำนักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ทีม่า  :  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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   ทั่วราช      กรุงเทพฯ        กลาง        เหนือ        ตะวันออก        ใต     ภาค         
   อาณาจักร   และปริมณฑล                               เฉียงเหนือ

รอยละ

             6                                                  เครือ่งชีก้ารพัฒนา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของประเทศไทย พ.ศ. 2552

เครื่องชี้การพัฒนา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของประเทศไทย พ.ศ 2552
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แผนภมูิ 9 จำนวนสถานวีิทยุกระจายเสยีง จำแนกตามประเภทของคลืน่  พ.ศ. 2551 - 2552

ที่มา  :  สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

          3) การแพร่ภาพและกระจายเสยีง            4)  อินเทอรเ์น็ต

  เป็นการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือเข้าด้วยกันนับล้านๆ เครื่อง ผ่านโครงสร้าง
พื้นฐานทางโทรคมนาคม ทำให้สามารถส่งผ่านข่าวสารข้อมูลจากแหล่งหนึ่งไปยังอีกแหล่งหนึ่งโดยไม่จำกัดระยะทาง
การเชื่อมต่อระบบอนิเทอรเ์น็ตกับคอมพิวเตอร ์แบง่ได ้2 ลักษณะ คือ

       1)  การเชื่อมต่อโดยตรง  (dial - up IP)  เป็นการนำระบบเขา้เชื่อมต่อโดยตรงกบัสายหลกั
(Backbone) ของอินเทอรเ์น็ต  โดยผา่นอุปกรณท์ี่เรียกวา่ เกตเวย ์(Gateway) หรอืเร้าเตอร ์(Router) ร่วมกบั
สายสัญญาณความเรว็สูง  โดยตอ้งตดิต่อโดยตรงกบั InterNIC  ซึ่งเปน็องค์กรทีท่ำหนา้ที่เป็นตัวกลางในการ
รับสมคัรเปน็สมาชิกของชุมชนอินเทอรเ์น็ต  เพื่อขอชื่อโดเมนและตดิตั้งเกตเวยเ์ข้ากับสายหลกั

       2)  การเชื่อมต่อผ่านทางผูใ้หบ้รกิาร (dial - up access)   โดยผูใ้หบ้รกิารเชื่อมต่อระบบ
อินเทอรเ์น็ต (Internet Service Provider : ISP)  ซึ่ง ISP แบง่ออกเปน็ 2 ประเภท  คือ
                        -  การเชื่อมต่อแบบองค์กร  (Coorporate User Service)  เป็นการนำระบบคอมพิวเตอร์
ขององคก์รเข้าเชื่อมกับ ISP

            -  การเชื่อมโยงสว่นบคุคล (Individual User Service) เป็นการใชเ้ครื่องคอมพิวเตอร์
เชื่อมต่อผ่านสายโทรศพัท์  โดยใชอุ้ปกรณท์ี่เรียกวา่ โมเด็ม (Modem)
                ในปี 2552 ความกว้างของสัญญาณ (Bandwidth) มีขนาด 57,410 เมกะบิตต่อวินาที (Megabit
per second: Mbps) เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ร้อยละ 4.2 รวมทั้ง ปริมาณข้อมูลที่ส่งไปมาภายในประเทศ
ผ่านทางอินเทอร์เน็ต มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกเดือน โดยในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552  มีปริมาณข้อมูล
ที่ส่งไปมาประมาณ 251 GB ต่อวัน (Gigabyte per day)

           การแพร่ภาพและการกระจายเสยีง หมายถึง การส่งกระจายภาพและเสยีงออกไปในรปูสัญญาณ
แม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อให้เครื่องสามารถรับภาพ และเสียงได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันสื่อที่เป็นที่นิยม คือ วิทยุ
และโทรทศัน์ โดยสถานีวิทยุกระจายเสียง แบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ ระบบเอเอม็ และระบบเอฟเอม็ ใน พ.ศ.
2552 มีสถานีวิทยุกระจายเสียงทั้งสิ้น จำนวน 526 สถานี เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2551 จำนวน 2 สถานี (ร้อยละ 0.38)
โดยในปี 2552 มีสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอเอม็ 212 สถานี และระบบเอฟเอม็ 314 สถานี

              8     9                                                 เครือ่งชีก้ารพัฒนา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของประเทศไทย พ.ศ. 2552

เครื่องชี้การพัฒนา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของประเทศไทย พ.ศ 2552 9
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หมายเหต ุ : ข้อมูล พ.ศ. 2552 เป็นข้อมูลถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2552

แผนภมูิ 10  ระดับความกวา้งของชอ่งสัญญาณระหวา่งประเทศ พ.ศ. 2546 - 2552

แผนภมูิ 11  ปริมาณข้อมูลที่ส่งไปมาภายในประเทศผา่นทางอินเทอรเ์น็ตเป็นรายเดอืน พ.ศ. 2551 - 2552

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

             10

หมายเหต ุ : ข้อมูล พ.ศ. 2552 เป็นข้อมูลถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2552
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เครื่องชี้การพัฒนา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของประเทศไทย พ.ศ 2552

บทที่ 2
การมีและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 จากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2549
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2550 และให้ขยายระยะเวลาในการบังคับใช้แผนแม่บท
ฉบับนี้ออกไปจนถึง พ.ศ. 2551  ในแผนแมบ่ทมียุทธศาสตรท์ั้งสิ้น 7 ยุทธศาสตร ์โดยยุทธศาสตรท์ี่ 2  การใช้
ICT  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและสังคมไทย  มีเป้าหมายในการดำเนินการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข่าวสารและสารสนเทศต่างๆ ที่แพร่ผ่าน
เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ เช่น โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น ไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลก็สามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียมกัน ทำให้ไม่ก่อให้เกิดปัญหาในการเข้าถึงความรู ้จนมีผลกระทบต่อ
การพัฒนาประเทศในดา้นอื่นๆ

      2.1. การมีและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร
สิ่งที่มีความท้าทายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ก็คือ

การมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีสมรรถภาพที่ดี  สามารถใช้ได้  ซึ่งจะเห็นได้ว่า ในปัจจุบันการมีและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สามารถทำได้ง่าย  เนื่องจากมีหลายช่องทางและราคา/ค่าใช้จ่ายถูกลง

2.1.1  บุคคลทั่วไป

       การมีและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศฯ ของบุคคลทั่วไปสามารถมใีช้ได้หลายประเภท เช่น
โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์  เป็นต้น  คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบง่บอกถึงโอกาสในการเขา้ถึง
แหล่งความรู้  ข้อมูล ข่าวสาร โดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อ (Medium) ที่เป็นตัวกลางใหข้้อมูล/สารสนเทศผ่าน
จากจุดส่งถึงผู้รับในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือระหว่างคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายหนึ่งไปยังอีกเครือข่าย
หนึ่ง และในปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์มีราคาถูกลง และขนาดเล็กสามารถพกพาไปได้ง่าย และสะดวกมากยิ่งขึ้น
รวมทั้ง  โทรศัพท์มือถือยังสามารถรับและส่งข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้น  จึงทำใหไ้ด้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

                    จากการสำรวจการมกีารใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (ครัวเรือน) พบว่า ในปี 2551
ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป ในเขตเทศบาลทั่วประเทศมีโทรศัพท์มือถือร้อยละ 65.7 และนอกเขตเทศบาลมโีทรศัพท์
มือถือร้อยละ 47.1 เมื่อเปรียบเทียบการใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้อินเทอร์เน็ต พบว่า ประชากรที่อยู่ในเขตเทศบาล
มีสัดส่วนการใชค้อมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 39.2 และร้อยละ 29.0 ตามลำดับ ซึ่งมีสัดส่วนสูงกว่า
ประชากรทีอ่ยู่นอกเขตเทศบาลทีม่ีสัดส่วนการใช้คอมพิวเตอร์  และอินเทอร์เน็ตร้อยละ 23.3  และร้อยละ 13.4
ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาเป็นรายภาค พบว่า กรุงเทพฯ มีสัดส่วนของประชากรที่มีโทรศัพท์มือถือ ใช้คอมพิวเตอร์
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เครื่องชี้การพัฒนา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของประเทศไทย พ.ศ 2552

แผนภมูิ  13 สัดส่วนของประชากรอาย ุ6 ปีขึ้นไปทีใ่ช้คอมพิวเตอร ์จำแนกตามภาคและเขตการปกครอง
               พ.ศ. 2551

และอินเทอร์เน็ตสูงที่สุด คือ ร้อยละ 72.7 ร้อยละ 43.8 และร้อยละ 36.0 ตามลำดับ (แผนภูมิ 12-14)
     เมื่อพิจารณาการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตตามกลุ่มอายุ พบว่า กลุ่มอายุ 6-14 ปี

มีการใช้คอมพิวเตอร์สูงที่สุดคือ ร้อยละ 61.6  และกลุ่มอายุ 15 – 24 ปี มีการใช้อินเทอร์เน็ตสูงที่สุด คือ ร้อยละ
44.6 ส่วนประชากรทีม่ีอายุ 50 ปีขึ้นไปมีการใช้คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตน้อยที่สุด คือ มีเพียงร้อยละ 5.0
และร้อยละ 3.4 ตามลำดับ (แผนภูมิ 15)

แผนภมูิ  14  สัดส่วนของประชากรอาย ุ6 ปีขึ้นไปทีใ่ช้อินเทอรเ์น็ต  จำแนกตามภาคและเขตการปกครอง
                พ.ศ. 2551

ที่มา  : รายงานการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน) พ.ศ. 2551
สำนักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่มา  : รายงานการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน) พ.ศ. 2551
สำนักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่มา  : รายงานการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน) พ.ศ. 2551
สำนักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่มา  : รายงานการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน) พ.ศ. 2551
สำนักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนภมูิ  15  สัดส่วนของประชากรอาย ุ6 ปีขึ้นไปทีใ่ชค้อมพวิเตอรแ์ละอนิเทอรเ์นต็ จำแนกตามกลุม่อายุ
                พ.ศ. 2551

                 12 13

แผนภมูิ  12 สัดส่วนของประชากรอาย ุ6 ปีขึ้นไปทีม่ีโทรศพัท์มือถือ  จำแนกตามภาคและเขตการปกครอง
               พ.ศ. 2551
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เครื่องชี้การพัฒนา
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หมายเหต ุ:  1/ เป็นเครื่องพีซี  โน๊ตบุ๊ค และ/หรือ PDA
ที่มา        :  รายงานการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน) พ.ศ. 2551
                สำนักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ทีม่า  :  รายงานการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน) พ.ศ. 2551
          สำนักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  2.1.2  ครัวเรือน

              ครัวเรือนเป็นสถานที่ที ่ทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศฯได้สะดวกที่สุด
โดยที่ผ่านมาครัวเรือนจะได้รับข้อมูลข่าวสารทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ จากโทรทัศน์ วิทยุ เครื่องโทรสาร
และหนังสือพิมพ์ เท่านั้น แต่ในปัจจุบันการรับข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
ดังนั้น จึงทำให้เครื่องโทรสารเป็นเครื่องมือที่ไม่ได้รับความนิยมมากนัก เห็นได้จากสัดส่วนของครัวเรือนที่
มีเครื่องโทรสารทั่วประเทศมีเพียงร้อยละ 1.5 เท่านั้นที่มีเครื่องโทรสาร โดยครัวเรือนในเขตเทศบาลมี
สัดส่วนการมีเครื่องโทรสารสงูกว่าครัวเรือนนอกเขตเทศบาลประมาณ 7 เท่าตัว (แผนภูมิ 16)

                       เมื่อพิจารณาสัดส่วนของครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร์   พบว่า   ครัวเรือนในเขตเทศบาล
ทั่วประเทศมคีอมพิวเตอร์สูงกว่าครัวเรือนนอกเขตเทศบาล โดยครัวเรือนในเขตเทศบาลมคีอมพิวเตอร์ร้อยละ
43.7 และครัวเรือนนอกเขตเทศบาลมีคอมพิวเตอร์ร้อยละ 15.9 (แผนภูมิ 17) ในขณะที่ครัวเรือนในเขต
เทศบาลที ่ม ีคอมพิวเตอร ์ท ี ่ เช ื ่อมต่ออ ินเทอร ์เน ็ตร ้อยละ 19.0 และคร ัวเร ือนนอกเขตเทศบาล
ที่มีคอมพิวเตอรเ์ชื่อมต่ออินเทอรเ์น็ตมีเพียงรอ้ยละ 3.8 เท่านั้น (แผนภมูิ 18) โดยกรงุเทพฯ มีสัดส่วนของ
ครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร์  และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสูงที่สุด คือ ร้อยละ 56.1 และร้อยละ 27.2 ตามลำดับ

แผนภมูิ 16  สัดส่วนของครวัเรือนที่มีเครื่องโทรสาร  จำแนกตามภาค และเขตการปกครอง พ.ศ. 2551

แผนภมูิ 17 สัดส่วนของครวัเรือนที่มีคอมพิวเตอร ์   จำแนกตามภาค และเขตการปกครอง พ.ศ. 2551

ที่มา  : รายงานการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน) พ.ศ. 2551
สำนักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนภมูิ 18  สัดส่วนของครวัเรอืนทีม่ีคอมพวิเตอรท์ี่เชือ่มตอ่อินเทอรเ์นต็ จำแนกตามภาค
              และเขตการปกครอง พ.ศ. 2551

15                 14

1/

43.7

15.9

56.1

36.1

22.7

39.5

17.9

39.2

10.9

34.6

15.2

0

20

40

60

ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล

     ทั่วราช       กรุงเทพฯ       กลาง          เหนือ        ตะวันออก         ใต      ภาค
   อาณาจักร                                                 เฉียงเหนือ

ร อยละ

19.0

3.8

27.2

15.6

6.6

16.0

4.4

12.7

1.7

15.0

3.6

0

10

20

30

ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล

     ทั่วราช       กรุงเทพฯ        กลาง         เหนือ       ตะวันออก       ใต       ภาค
   อาณาจักร                                                 เฉียงเหนือ

รอยละ

4.3

0.6

6.0

3.9

1.1

3.0

0.7

2.5

0.2

4.2

0.9

0

2

4

6

     ในเขตเทศบาล      นอกเขตเทศบาล

    ทั่วราช     กรุงเทพฯ        กลาง        เหนือ      ตะวันออก        ใต       ภาค
   อาณาจักร                                            เฉียงเหนือ

 ร อยละ



                                                 เครือ่งชีก้ารพัฒนา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของประเทศไทย พ.ศ. 2552

เครื่องชี้การพัฒนา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของประเทศไทย พ.ศ 2552

แผนภมูิ 19 สัดส่วนของสถานประกอบการทีม่ีการใช้คอมพิวเตอร ์ จำแนกตามภาค พ.ศ. 2551

แผนภมูิ 20 สัดส่วนของสถานประกอบการทีม่ีการใช้อินเทอรเ์น็ต  จำแนกตามภาค พ.ศ. 2551

แผนภมูิ 21  สัดส่วนของสถานประกอบการทีม่ีการใชเ้วบ็ไซต ์ จำแนกตามภาค พ.ศ. 2551

   2.1.3  สถานประกอบการ

 สถานประกอบการมสี่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยเปน็อย่างมาก
เนื่องจากมีการกระจายอยูท่ั่วทุกภูมิภาค   อีกทั้งสถานประกอบการมคีวามคล่องตัวในการปรบัสภาพใหเ้ข้ากับ
สถานการณ์การเปลี ่ยนแปลงทางเศรษฐก ิจได ้ง ่าย และการใช ้ ICT ในสถานประกอบการทำให ้
ประเทศสามารถยกระดบัความสามารถในการแขง่ขันได้ในสังคมภูมิปัญญาและการเรยีนรู้  จากการสำรวจการใช้
ICT (คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และเว็บไซต)์ ในสถานประกอบการทีม่ีคนทำงานตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป ในปี 2551
พบว่า มีสถานประกอบการ ร้อยละ 62.1 ที่มีการนำเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการทำงาน และร้อยละ 45.0
ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต  สำหรับการใช้เว็บไซต์ของสถานประกอบการ มีเพียงร้อยละ 18.6  เมื่อเปรียบเทียบ
การใช้ ICT ระหว่างภาคต่างๆ พบว่า กรุงเทพฯ มีสัดส่วนการใช้คอมพิวเตอร์มากที่สุด คือ ร้อยละ 78.1 รองลงมา
คือ ปริมณฑล ที ่ม ีการใช ้คอมพิวเตอร์ร ้อยละ 74.7 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีส ัดส่วนการใช ้
คอมพิวเตอร์ในสถานประกอบการน้อยที ่สุด คือมีเพียงร้อยละ 39.8 (แผนภูมิ 19) สำหรับการใช้
อินเทอร์เน็ตและเวบ็ไซต ์ กรุงเทพฯ มีสัดส่วนการใช้มากที่สุดเช่นเดียวกัน (แผนภูมิ 20 - 21)
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รอยละ

หมายเหตุ  :  พ.ศ. 2551 สำรวจสถานประกอบการ ที่มีคนทำงานตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป
ที่มา       :  รายงานการสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สถานประกอบการ) พ.ศ. 2551
                 สำนักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หมายเหตุ  :  พ.ศ. 2551 สำรวจสถานประกอบการ ที่มีคนทำงานตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป
ที่มา        :  รายงานการสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สถานประกอบการ) พ.ศ. 2551
                 สำนักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หมายเหตุ  :  พ.ศ. 2551 สำรวจสถานประกอบการ ที่มีคนทำงานตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป
ที่มา        :  รายงานการสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สถานประกอบการ) พ.ศ. 2551
                 สำนักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



                                                 เครือ่งชีก้ารพัฒนา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของประเทศไทย พ.ศ. 2552

เครื่องชี้การพัฒนา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของประเทศไทย พ.ศ 2552

แผนภมูิ 23 สัดส่วนของประชากรอาย ุ6 ปีขึ้นไปทีใ่ชอ้ินเทอรเ์นต็  จำแนกตามแหลง่ทีใ่ช้
พ.ศ. 2547 - 2551

หมายเหตุ :  พ.ศ. 2547 - 2550 ตอบไดม้ากกวา่ 1 ข้อ สำหรบั พ.ศ. 2551  ตอบไดเ้พียง 1 ข้อ
ที่มา       : รายงานการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน) พ.ศ. 2547 - 2551

      สำนักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนภมูิ 24 สัดส่วนของประชากรอาย ุ6 ปีขึ้นไปทีใ่ชอ้ินเทอรเ์นต็  จำแนกตามกจิกรรมทีใ่ช้
พ.ศ. 2547 - 2551

ที่มา  :  รายงานการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน) พ.ศ. 2550 - 2551
  รายงานการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2550 - 2551

          สำนักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 2.2 แนวโน้มการขยายตัวของการมีและการใช้ ICT ในครัวเรือนและสถานประกอบการ
          การมีและการใช้เทคโนโลยีต่างๆในประเทศมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากแผนภูมิ
22 - 26 พบว่า ในปี 2550 และ 2551 สัดส่วนของครัวเรือนที่มีโทรศัพท์พื้นฐานลดลงเล็กน้อย เนื่องจาก
ครัวเรือนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์พื้นฐานมาเป็นโทรศัพท์มือถือแทน เพราะความสะดวก
สำหรับครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น กล่าวคือ ในปี 2551
ครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร์  และครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร์และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต มีร้อยละ 19.6 และร้อยละ
8.6 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 17.5 และร้อยละ 7.6 ในปี 2550   (แผนภูมิ 22) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาการใชอ้ินเทอร์เน็ต
พบว่า มีการใช้อินเทอร์เน็ตในสถานศึกษามากที่สุด เช่นเดียวกับปี 2550  รองลงมา คือ ที่บ้าน ที่ทำงาน
และเป็นที่น่าสังเกตว่า การใช้อินเทอร์เน็ตในร้านอินเทอร์เน็ตมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง  สำหรับ
วัตถุประสงค์ของการใช้อินเทอร์เน็ต ส่วนใหญ่ใช้เพื่อค้นหาข้อมูล ติดตามข่าวสาร รองลงมาคือ เล่นเกมส์
รับส่งอีเมล์ และชมหรอืซื้อสินค้า (แผนภูมิ 23)

 สำหร ับการการใช ้คอมพิวเตอร ์และอ ินเทอร ์ เน ็ตในสถานประกอบการ พบว่า
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

แผนภมูิ 22  สัดส่วนของครวัเรอืนทีม่ีไฟฟ้า  โทรศพัท์พื้นฐาน คอมพวิเตอร ์และคอมพวิเตอรเ์ชือ่ม
 ตอ่อินเทอรเ์นต็ พ.ศ. 2550 - 2551

หมายเหตุ :  พ.ศ. 2547 - 2550 ตอบไดม้ากกวา่ 1 ข้อ สำหรบั พ.ศ. 2551  ตอบไดเ้พียง 1 ข้อ
ที่มา       : รายงานการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน) พ.ศ. 2547 - 2551

      สำนักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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                                                 เครือ่งชีก้ารพัฒนา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของประเทศไทย พ.ศ. 2552

เครื่องชี้การพัฒนา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของประเทศไทย พ.ศ 2552

แผนภมูิ 25 สัดส่วนของสถานประกอบการธรุกิจทีม่ีการใชค้อมพวิเตอร ์พ.ศ. 2547 - 2551

แผนภมูิ 26 สัดส่วนของสถานประกอบการทีม่ีการใชอ้ินเทอรเ์นต็ พ.ศ. 2547 - 2551

หมายเหต ุ :   พ.ศ. 2547 - 2550 สำรวจสถานประกอบการที่มีคนทำงานตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป
                พ.ศ. 2551 สำรวจสถานประกอบการที่มีคนทำงานตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป
ที่มา        :  รายงานการสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สถานประกอบการ) พ.ศ. 2547 - 2551
                 สำนักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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หมายเหตุ  :  พ.ศ. 2547 - 2550 สำรวจสถานประกอบการที่มีคนทำงานตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป
               พ.ศ. 2551 สำรวจสถานประกอบการที่มีคนทำงานตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป
ที่มา        :  รายงานการสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สถานประกอบการ) พ.ศ. 2547 - 2551
                 สำนักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



บทที ่3
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเพิ่มมูลค่า (Value Added)
ของกิจกรรมทางเศรษฐกจิต่างๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคบรกิารและอุตสาหกรรม ซึ่ง ICT ได้เข้ามามีบทบาท
ในหลายๆ ขั้นตอนของการดำเนินกิจกรรมโดยใช ้ICT ในการพัฒนา และการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิ รวมทั้ง
การเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขันระหว่างประเทศ

       3.1   การวิจัยและการพัฒนา และสิทธิบัตร

              3.1.1 การวิจัยและการพัฒนา

                       การวิจัยและการพฒันาถือเป็นปัจจัยสำคัญในการเสรมิสร้างความสามารถในการแขง่ขันของ
ประเทศ เนื่องจากเป็นรากฐานของการสรา้งฐานความรูใ้หม่ที่สามารถพัฒนาประเทศใหเ้จริญก้าวหน้าได้ รวมทั้ง
เป็นงานที่มีลักษณะสรา้งสรรค์  เป็นกระบวนการเพือ่ค้นหาขั้นตอนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ  กล่าวคือเป็นการ
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้เกิดประโยชนส์ูงสุด

     ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและการพัฒนาเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันกับต่างประเทศ ในปี 2549 ประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาเพียงร้อยละ 0.25
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)  หรือ 19,548 ล้านบาทเท่านั้น (แผนภูมิ 27) และมีค่าใช้จ่ายทางการวิจัย
และพัฒนาต่อประชากรรายหวั ประมาณ 311 บาท (แผนภูมิ 28)   ซึ่งจะเหน็ได้ว่าที่ผ่านมาร้อยละของค่าใช้จ่าย
ทางการวจิัยและการพฒันาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) มีไม่เกิน ร้อยละ 0.3



แผนภมูิ 27  ค่าใชจ้่ายเพื่อการวจิัยและการพฒันา และรอ้ยละของคา่ใชจ้่ายทางการวจิัย
               และการพฒันาตอ่ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ พ.ศ. 2545 - 2549

แผนภมูิ 29 จำนวนสทิธบิัตรจดทะเบยีนตอ่ประชากร 1,000,000  คน พ.ศ. 2545 - 2551แผนภมูิ 28  ค่าใชจ้่ายเพื่อการวจิัยและการพฒันาตอ่ประชากรรายหวั พ.ศ. 2542 - 2549

ที่มา  : ดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย พ.ศ 2550
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

         3.1.2  สิทธิบัตร

 สิทธิบัตรเป็นดัชนีที ่ใช้ในการวัดผลผลิตที ่ได้จากการวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม
สิทธิบัตรเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญา ที่มีส่วนช่วยให้เทคโนโลยีต่างๆ  ได้รับการพัฒนาและต่อยอดอย่างเป็น
ระบบมากขึ้น นั่นคือ มีส่วนช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิตสินค้า  รวมทั้ง ยังเป็น
ประโยชนต์่อการพัฒนาเศรษฐกจิ การค้า และการลงทนุทางเทคโนโลยขีองประเทศในระยะยาว

        ในปี 2551 พบว่า  จำนวนสิทธิบัตรจดทะเบยีนต่อประชากร 1,000,000 คน มีการเพิ่มขึ้น
จากปี 2550 ร้อยละ 19.4 กล่าวคือในปี 2551 มีจำนวนสิทธิบัตรจดทะเบยีน 35 รายต่อประชากร 1,000,000 คน
(แผนภูมิ 29) เพิ่มขึ้นจากปี 2550 ที่มี 29 รายต่อประชากร 1,000,000 คน และเมื่อพิจารณาจำนวนสทิธิบัตร ICT
ที่จดทะเบยีนต่อประชากร 1,000,000 คน พบว่า มีน้อยมาก คือมีประมาณ 1 รายต่อประชากร 1,000,000 คน

              เมื่อพิจารณาจำนวนสิทธิบัตรที่คนไทยและคนต่างชาติได้รับ พบว่า จำนวนสิทธิบัตร
ทีค่นตา่งชาตไิดร้บัในแตล่ะปจีะมมีากกวา่จำนวนสทิธบิตัรทีค่นไทยไดร้บัประมาณเกอืบ 1 เทา่ (แผนภมูิ 30)
โดยสิทธิบัตรด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมีจำนวนมากกว่าสิทธิบัตรด้านการประดิษฐ์ (แผนภูมิ 31)
และในปี 2551 มีจำนวนสิทธิบัตรทางด้าน ICT เพียงร้อยละ 4.2  ของจำนวนสิทธิบัตรจดทะเบียนทั้งหมด
ซึ่งนับว่ามีจำนวนน้อยมาก  (แผนภูมิ 32)

ที่มา  : กรมทรัพย์สินทางปัญญา  กระทรวงพาณิชย์

                                                 เครือ่งชีก้ารพัฒนา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของประเทศไทย พ.ศ. 2552

เครื่องชี้การพัฒนา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของประเทศไทย พ.ศ 2552
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ที่มา  : ดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย พ.ศ 2550
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



แผนภมูิ 33  อัตราการเตบิโตของสทิธบิัตร  ICT พ.ศ. 2545 - 2552

หมายเหตุ  :  ข้อมูล พ.ศ.2552 เป็นข้อมูลถึงเดือนมิถุนายน 2552
ที่มา        :   กรมทรัพย์สินทางปัญญา  กระทรวงพาณิชย์

แผนภมูิ 30  จำนวนสทิธบิัตรทีค่นไทยและคนตา่งชาตไิดร้ับ พ.ศ. 2545 - 2551

ที่มา  : กรมทรัพย์สินทางปัญญา  กระทรวงพาณิชย์

แผนภมูิ 31  จำนวนสทิธบิัตรทีไ่ดร้ับ  จำแนกตามประเภทสทิธบิัตร พ.ศ. 2545 - 2551

ที่มา  : กรมทรัพย์สินทางปัญญา  กระทรวงพาณิชย์

แผนภมูิ 32  ร้อยละของสทิธบิัตร จำแนกตามชนดิของสทิธบิัตร พ.ศ. 2545 - 2551

ที่มา  : กรมทรัพย์สินทางปัญญา  กระทรวงพาณิชย์

                                                 เครือ่งชีก้ารพัฒนา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของประเทศไทย พ.ศ. 2552

เครื่องชี้การพัฒนา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของประเทศไทย พ.ศ 2552
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      3.2  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

       พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) หรืออี-คอมเมิร์ซ (e-Commerce) หมายถึง
การทำธุรกรรมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในทุกๆ ช่องทางทีเ่ป็นอิเล็กทรอนิกส์ เช่น  การซื้อ ขายสินค้าและบรกิาร
การโฆษณาผ่านสื ่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ ่งได้แก่ โทรศัพท์ โทรทัศน์ วิทยุ และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อลดค่าใช้จ่าย และเพิ ่มประสิทธิภาพขององค์กร รวมทั ้งลดบทบาทของความ
สำคัญขององค์ประกอบทางธุรกิจลง เช่น ทำเลที่ตั้ง อาคารประกอบการ โกดังเก็บสินค้า ห้องแสดงสินค้า
รวมถึงพนักงานขาย พนักงานแนะนำสนิค้า พนักงานต้อนรับลูกค้า เป็นต้น ดังนั้น จึงลดข้อจำกัดของระยะทาง
และเวลาในการทำธุรกรรมลงได้

                3.2.1  ลักษณะทั่วไป

        พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีรูปแบบ 3 รูปแบบ ประกอบดว้ย
        รูปแบบที ่1 B-to-B (Business to Business) เป็นการค้าระหวา่งองค์กรหรือบริษัท หรือ

“ธุรกิจขายให้กับธุรกิจ”
        รูปแบบที ่2 B-to-C (Business to Consumer)  เป็นการค้าจากองค์กรสู่ลูกค้าบุคคล

 หรือ “ธุรกิจขายใหก้ับผู้บริโภค”
      รูปแบบที ่ 3 B-to-G (Business to Government) เป็นการค้าจากองค์กรสู่ภาครัฐหรอื

“ธุรกิจขายให้กับภาครัฐ”
ในปี 2551 พบว่า อี-คอมเมิร์ซ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 72.5 เป็นการค้าจากธุรกิจ

ขายให้กับผู้บริโภค (B2C) โดยที่การค้าจากธุรกิจขายให้กับภาครัฐ หรือ (B2G) มีสัดส่วนน้อยที่สุด คือ  มีเพียง
ร้อยละ 0.3  (แผนภูมิ 34) ไม่นับรวมการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ โดยการ e-Auction  กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการ
ทำอี-คอมเมิร์ซมากที่สุด คือ กลุ่มอุตสาหกรรมแฟชัน่ เครื่องแต่งกาย อัญมณีฯ ซึ่งมีร้อยละ 29.4 (แผนภูมิ 35)

                      สำหรับขนาดของธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ ส่วนใหญเ่ป็นขนาดเล็ก (มีคนทำงาน 1 - 5 คน)  ถึง
ร้อยละ 74.0 ส่วนขนาดกลาง (มีคนทำงาน 6 - 50 คน) และขนาดใหญ ่ (มีคนทำงานมากกว่า 50 คนขึ้นไป)
มีร้อยละ 21.9 และร้อยละ 4.1 ตามลำดับ (แผนภูมิ 36)  เมื่อพิจารณาขนาดของธรุกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ตาม
ประเภทผูป้ระกอบการ พบว่า อี-คอมเมิร์ซทุกรูปแบบ  ส่วนใหญเ่ป็นสถานประกอบการขนาดเลก็ นั้นคือ B2B
B2C และ B2G ร้อยละ 54.2 81.4 และ 68.4 ตามลำดับ (แผนภูมิ 37) เมื่อพิจารณาระยะเวลาในการดำเนนิการ
พบว่า  อี-คอมเมิร์ช ส่วนใหญห่รือร้อยละ 33.7 มีระยะเวลาดำเนนิการมากกว่า 2-5 ปี ในขณะที ่อี-คอมเมิรซ์
ที่มีระยะเวลาดำเนนิการมากกว่า 8 ปีขึ้นไป  มีเพียงร้อยละ 5.0 เท่านั้น (แผนภูมิ 38)

แผนภมูิ 34  ร้อยละของธรุกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนกิส์  จำแนกตามประเภทผูป้ระกอบการ พ.ศ. 2551

ที่มา  : รายงานการสำรวจสถานภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย พ.ศ. 2551
สำนักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่มา  : รายงานการสำรวจสถานภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย พ.ศ. 2551
สำนักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตาราง 1  ร้อยละของธรุกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนกิส์  จำแนกตามกลุม่อุตสาหกรรม และประเภท
           ผู้ประกอบการ พ.ศ. 2551

                                                 เครือ่งชีก้ารพัฒนา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของประเทศไทย พ.ศ. 2552

เครื่องชี้การพัฒนา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของประเทศไทย พ.ศ 2552

รวม B2B B2C B2G
รวมทกุกลุม 100.0 100.0 100.0 100.0
  คอมพวิเตอร อุปกรณอิเล็กทรอนิกสฯ อินเทอรเน็ต 21.1 20.2 21.2 79.8
  แฟชั่น เครือ่งแตงกาย อัญมณฯี 29.4 17.9 33.8 4.2
  ธรุกิจบริการ 11.1 11.1 11.2 2.9
  ทองเทีย่ว โรงแรม รีสอรท 11.0 4.9 13.3 -
  ยานยนต และผลิตภัณฑ 3.5 6.8 2.2 -
  สิ่งพิมพ และเครือ่งใชสํานักงาน 3.9 11.4 1.1 5.9
  สินคา (อาหาร อาหารแปรรปู และเครื่องดื่ม ฯลฯ) 11.5 22.3 7.4 7.2
  อื่นๆ 8.5 5.5 9.8 -

กลุมอุตสาหกรรม
ประเภทผูประกอบการ
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27.2%

72.5%

0.3%

ธุรกิจขายใหกับผูบริโภค (B2C)

ธุรกิจขายใหกับธุรกิจ (B2B)

ธุรกิจขายใหกับภาครัฐ (B2G)



แผนภมูิ 35  ร้อยละของธรุกิจพาณชิย์อิเล็กทรอนกิส์  จำแนกตามกลุม่อุตสาหกรรม พ.ศ. 2551

ที่มา  : รายงานการสำรวจสถานภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย พ.ศ. 2551
สำนักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนภมูิ 36  ร้อยละของธรุกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนกิส์  จำแนกตามขนาดของธรุกิจ พ.ศ. 2551

ที่มา  : รายงานการสำรวจสถานภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย พ.ศ. 2551
สำนักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนภมูิ 37  ร้อยละของธรุกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนกิส์  จำแนกตามขนาดธรุกิจ  และประเภท
              ผู้ประกอบการ พ.ศ. 2551

ที่มา  : รายงานการสำรวจสถานภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย พ.ศ. 2551
สำนักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่มา  : รายงานการสำรวจสถานภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย พ.ศ. 2551
สำนักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนภมูิ 38  ร้อยละของธรุกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนกิส์  จำแนกตามระยะเวลาทีท่ำธรุกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนกิส์
              พ.ศ. 2551

                                                 เครือ่งชีก้ารพัฒนา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของประเทศไทย พ.ศ. 2552

เครื่องชี้การพัฒนา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของประเทศไทย พ.ศ 2552

21.9%

74.0%

4.1%

ขนาดเล็ก (1-5 คน)

ขนาดใหญ (มากกวา 50 คนขึน้ไป)

ขนาดกลาง (6-50 คน)

25.8%

27.6%

33.7%

7.9% 5.0%มากกวา 5 - 8 ป  มากกวา  8 ป

มากกวา 2 - 5 ป   มากกวา 1 - 2 ป

  ไมเกิน 1 ป
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          3.2.2  มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ในปี 2551 ธุรกิจอี-คอมเมิร์ซมียอดขายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประมาณ 193,478 ล้านบาท
(ไม่รวมมูลค่าขายที่เกิดจากการประมลูของภาครัฐผ่าน e- Auction  จำนวน 233,982 ล้านบาท)     โดยธุรกิจ อี-
คอมเมิร์ซรูปแบบ B2B มียอดขายสูงที ่สุดคือ 127,309 ล้านบาท หรือร้อยละ 65.8 (แผนภูมิ 39)
และเมื่อพิจารณาตลาดที่ขายสินค้าและบริการ (ไม่รวม B2G) พบว่า เป็นตลาดในประเทศถึงร้อยละ 75.3
และเป็นตลาดต่างประเทศรอ้ยละ 24.7 (แผนภูมิ 40)

แผนภมูิ 39  ร้อยละของมลูค่าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนกิส์  จำแนกตามประเภทผูป้ระกอบการ พ.ศ. 2551

ที่มา  : รายงานการสำรวจสถานภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย พ.ศ. 2551
สำนักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนภมูิ 40  ร้อยละของมลูค่าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนกิส์ จำแนกตามตลาดทีข่ายสินคา้ พ.ศ. 2551

ที่มา  : รายงานการสำรวจสถานภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย พ.ศ. 2551
สำนักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

      3.2.3  ค่าใช้จ่ายด้าน ICT

เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ทั้งหมด รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายสำหรับฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์  บริการออกแบบ วางระบบ ติดตั้ง และเครือข่าย ไม่รวมค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากร ในปี 2551 ธุรกิจอี-คอมเมิร์ซที่เสียค่าใช้จ่ายด้าน ICT  ไม่เกิน 200,000 บาท มีร้อยละ 68.8
และธุรกิจอี-คอมเมิร์ซที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายด้าน ICT มีร้อยละ 22.4  โดยธุรกิจอี-คอมเมิร์ซมีไม่ถึงร้อยละ 10.0
ที่เสียค่าใช้จ่ายมากกว่า 200,000 บาท (แผนภูมิ 41) และเมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายด้าน ICT ตามประเภทของธรุกิจ
อี-คอมเมิร์ซ พบว่า รูปแบบ B2B และ B2C มีค่าใช้จ่ายด้าน ICT เพื่อพัฒนาระบบอ-ีคอมเมิร์ซ จำนวน 855
ล้านบาท และ 1,777 ล้านบาท ตามลำดับ ในขณะที ่B2G มีค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาระบบเพยีง 26 ล้านบาท
(แผนภูมิ 42)

เครื่องชี้การพัฒนา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของประเทศไทย พ.ศ 2552

                                                 เครือ่งชีก้ารพัฒนา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของประเทศไทย พ.ศ. 2552

B2C 32.8%

B2B 65.8% B2G 1.4 %

193,478
ลานบาท

24.7%

75.3%
ในประเทศ

ตางประเทศ

193,478
ลานบาท
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แผนภมูิ 41  ร้อยละของธรุกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนกิส์  จำแนกตามคา่ใชจ้่ายด้าน ICT พ.ศ. 2551

ที่มา  : รายงานการสำรวจสถานภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย พ.ศ. 2551
สำนักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนภมูิ 42  ค่าใช้จ่ายด้าน ICT พ.ศ. 2551 เพื่อพัฒนาระบบพาณชิย์อิเล็กทรอนิกส์ จำแนกตามประเภท

ที่มา  : รายงานการสำรวจสถานภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย พ.ศ. 2551
สำนักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

        3.2.4  การใช้เทคโนโลยใีนการดำเนนิธุรกิจ

  เว็บไซตเ์ป็นเครื่องมือสำคัญของธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ   ส่วนใหญร่้อยละ  73.5  ของธุรกิจ
อี-คอมเมิร์ซ มีเว็บไซต์เป็นของตนเอง และร้อยละ 16.8  ไม่มีเว็บไซต์เป็นของตนเองแต่มีแผนในการจัดทำ สำหรับ
ธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ ที่ไม่มีเว็บไซต์เป็นของตนเองและไม่มีแผนในการจัดทำ มีเพียงร้อยละ 9.7 (แผนภูมิ 43)
และเมื่อพิจารณาวัตถุประสงค์ของการใช้อี-คอมเมิร์ซ พบว่า อี-คอมเมิร์ซร้อยละ 80.6 ใช้เว็บไซต์เพื่อ
ประชาสัมพันธ์สินค้าและบรกิาร  และร้อยละ 77.1  ใช้เพื่อเพิ่มช่องทางการสัง่ซื้อสินค้า/บริการ (แผนภูมิ 44)

ที่มา  : รายงานการสำรวจสถานภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย พ.ศ. 2551
สำนักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

         ผู้ประกอบการ

แผนภมูิ 43  ร้อยละของธรุกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  จำแนกตามการมเีว็บไซต์ พ.ศ. 2551

                                                 เครือ่งชีก้ารพัฒนา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของประเทศไทย พ.ศ. 2552

เครื่องชี้การพัฒนา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของประเทศไทย พ.ศ 2552
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          3.2.5  รูปแบบการชำระเงนิ

                 รูปแบบการชำระเงนิของธุรกิจอี-คอมเมิร์ซมีหลายรูปแบบ คือ มีทั้งแบบออนไลน ์(ผ่าน
ระบบ e-Banking ผ่านบัตรเครดิต ผ่านผู้ให้บริการ ผ่านระบบ Mobile Payment ทาง EDI) และแบบออฟไลน์
(โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ชำระกับพนักงานโดยตรง โอนเงินทางไปรษณยี์ ผ่านตัวกลางทางการเงนิ) โดยธุรกิจ
อี-คอมเมิร์ช ส่วนใหญห่รือร้อยละ 47.8 ใช้วิธีออฟไลน์ ส่วนที่ใช้วิธีออนไลน์มีเพียงร้อยละ 9.8  สำหรับธุรกิจ
อี-คอมเมิร์ซ ที่ใช้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์มีร้อยละ 42.1 (แผนภูมิ 45)

       เมื่อพิจารณาวิธีการจัดส่งสินค้าของธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 59.3
ส่งทางไปรษณีย์ ใช้พนักงานขนส่งของตนเองมีร้อยละ 46.3 ใช้บริการขนส่งของบริษัทเอกชนมีร้อยละ 30.4
และจัดส่งออนไลน์ร้อยละ 14.0 (แผนภูมิ 46)

แผนภมูิ 45  ร้อยละของธรุกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จำแนกตามรปูแบบและวธิีการชำระคา่สินค้า/
              บริการของลกูค้า พ.ศ. 2551

แผนภมูิ 46  ร้อยละของธรุกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จำแนกตามวธิีการจัดส่งสินค้า พ.ศ. 2551

ที่มา  : รายงานการสำรวจสถานภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย พ.ศ. 2551
สำนักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่มา  : รายงานการสำรวจสถานภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย พ.ศ. 2551
สำนักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่มา  : รายงานการสำรวจสถานภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย พ.ศ. 2551
สำนักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนภมูิ 44  สัดส่วนของธรุกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนกิส์ จำแนกตามวตัถุประสงคข์องการใชเ้วบ็ไซต์
              พ.ศ. 2551

                                                 เครือ่งชีก้ารพัฒนา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของประเทศไทย พ.ศ. 2552

เครื่องชี้การพัฒนา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของประเทศไทย พ.ศ 2552
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          3.2.4  ความเหน็ของผูป้ระกอบการธรุกิจ  อี-คอมเมริ์ซ

                     เนื่องจากปัญหาเศรษฐกจิในช่วงที่ผ่านมา  ส่งผลกระทบตอ่ธุรกิจ  แต่สำหรับธุรกิจ
อี-คอมเมิร์ซในทุกรูปแบบ  มากกว่าร้อยละ 50 บอกว่าแนวโน้มของยอดขายของธุรกิจอี-คอมเมิร์ซของตน  ในปี
2551 เทียบกับปี 2550 ดีขึ้น  มีน้อยกว่าร้อยละ 10 ที่ตอบว่าแย่ลงกว่าเดิม และเป็นที่น่าสังเกตว่าธุรกิจรูปแบบ
B2B  มีเพียงร้อยละ 2.5 เท่านั้น ที่มีผู้ประกอบการตอบวา่ยอดขายของตนแยล่งกว่าเดิม (แผนภูมิ 47)

แผนภมูิ 47  ร้อยละของธรุกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนกิส์ จำแนกตามความเหน็เกี่ยวกับแนวโนม้ของยอดขาย
              ผ่านอิเล็กทรอนิกส์ และรูปแบบพาณชิย์อิเล็กทรอนิกส์ เปรียบเทียบระหวา่ง พ.ศ. 2551
              และพ.ศ. 2550

       3.3  การขยายตัวของตลาดสินค้า ICT
 ตลาดสินค้า ICT  ประกอบดว้ย ตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (Computer Hardware) ตลาด

คอมพิวเตอรซ์อฟต์แวร์ (Computer Software) ตลาดบรกิารด้านคอมพิวเตอร ์ (Computer Service) และ
ตลาดสื่อสาร (Communications) ในปี 2551 ตลาดสินค้า ICT มีมูลค่า 542,854 ล้านบาท เพิ่มมากขึ้นจากปี
2550   ซึ่งมี 501,317 ล้านบาท (แผนภูมิ 48) โดยตลาดสื่อสารเป็นตลาดที่มีสัดส่วนสูงที่สุดคือ มีร้อยละ 69.9
ของตลาดสินค้า ICT ทั้งหมด (แผนภูมิ 49) และได้มีการคาดการณ์ว่าในปี 2552 ตลาดสินค้า ICT
จะมีมูลค่าประมาณ 570,607 ล้านบาท ซึ่งเมื่อพิจารณา ถึงอัตราการขยายตวัของตลาดสินค้า ICT จะพบวา่ ในปี
2552 มีการขยายตัวจากปี 2551 ร้อยละ 5.1

 เมื่อเปรียบเทียบการบริโภคซอฟต์แวร์ของภาคเศรษฐกิจระหว่างปี 2550 และปี 2551 พบว่า  ภาคธุรกิจ
มีการบริโภคลดลง โดยในปี 2551 มีสัดส่วนร้อยละ 57.2 ลดลงจากปี 2550 ที่มีร้อยละ 67.1 ส่วนภาครัฐบาล
และภาคครัวเรือนมีการบริโภคซอฟต์แวร์ในปี 2551 เพิ่มขึ้นจากปี 2550  (แผนภูมิ 50)

 สำหรับประเภทของคอมพิวเตอร์นั้น จากข้อมูล พบว่า มีการปรับเปลี่ยนจากการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
พีซีมาเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คและมินิโน้ตบุ๊คมากขึ้น โดยตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา การใช้เครื่องพีซีมีแนวโน้มลดลง
อย่างต่อเนื่อง ในปี 2551 มีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พีซี  ร้อยละ 48.6  และโน้ตบุ๊คกับมินิโน้ตบุ๊ค ร้อยละ 51.4
และได้มีการคาดการณ์ว่าในปี 2552 จะมีการใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คกับมินิโน้ตบุ๊คมากกว่าคอมพิวเตอร์พีซี ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คกับมินิโน้ตบุ๊คมีขนาดเล็กลง พกพาสะดวก และมีราคาถูกลงกว่าเดิมมาก
(แผนภูมิ 51)

แผนภมูิ 48 มูลค่าและการขยายตวัของตลาดสนิค้า ICT พ.ศ. 2550 - 2552

หมายเหตุ :  * ป ี2552 เปน็ค่าคาดประมาณ
ที่มา        :  รายงานการสรุปผลสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2551

      ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ที่มา  : รายงานการสำรวจสถานภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย พ.ศ. 2551
สำนักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

                                                 เครือ่งชีก้ารพัฒนา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของประเทศไทย พ.ศ. 2552

เครื่องชี้การพัฒนา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของประเทศไทย พ.ศ 2552
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แผนภมูิ 49  ร้อยละของมลูค่าสินค้า ICT ที่มีการซื้อขายภายในประเทศ จำแนกตามประเภทสนิค้า
               พ.ศ. 2551

ที่มา  : รายงานการสรุปผลสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2551
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

แผนภมูิ 50  ร้อยละของการบรโิภคซอฟตแ์วร์ จำแนกตามภาคเศรษฐกจิ พ.ศ. 2550 - 2551

แผนภมูิ 51  ร้อยละของปรมิาณการจำหนา่ยเครื่องคอมพิวเตอร ์จำแนกตามประเภทของคอมพวิเตอร์
               พ.ศ. 2547 - 2552

  สถานประกอบการมีการใช้ใช้ซอฟต์แวร์เปิด (Open Source Software) ร้อยละ 26.1
และซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ (Commercial Software) ร้อยละ 26.5 ซึ่งมีสัดส่วนของการใช้ใกล้เคียงกัน
โดยกลุ ่มอุตสาหกรรมบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีการใช้ซอฟต์แวร์เปิดมากที ่สุดร้อยละ 40.5
ในขณะทีก่ลุ่มอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์มีการใช้ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์มากที่สุดร้อยละ 45.6 (แผนภูมิ 52)

แผนภมูิ 52  ร้อยละของสถานประกอบการ จำแนกตามการใชซ้อฟต์แวร์และกลุ่มอุตสาหกรรม พ.ศ. 2551

ที่มา  : รายงานการสรุปผลสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2551
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

มายเหตุ :  ข้อมูล พ.ศ. 2552 เป็นค่าคาดประมาณ
ที่มา     :  รายงานการสรุปผลสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2551

    ศูนยเ์ทคโนโลยอีิเลก็ทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาติ

ที่มา  : รายงานผลที่สำคัญ สำรวจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ปี 2551  สำนักงานสถิติแห่งชาติ
          กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

                                                 เครือ่งชีก้ารพัฒนา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของประเทศไทย พ.ศ. 2552

เครื่องชี้การพัฒนา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของประเทศไทย พ.ศ 2552            38 39
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         3.4  แรงงานด้าน  ICT

  ตามมาตรฐานสากลไดม้ีการจำแนกผูท้ี่ทำงานด้าน ICT เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ High skill ICT
related  occupation ได้แก่ ผู้ประกอบวชิาชีพด้านคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ และผู้ปฎิบัติการ
อุปกรณ์ที่ใช้ด้านทัศนศาสตร์และอิเล็กทรอนิกส์  และ Low skill ICT occupation  ซึ่งได้แก่ ช่างเครื่อง และช่างปรับ
ทางด้านอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังและอิเล็กทรอนิกส์

   ในปี 2551 ประเทศไทยมจีำนวนผู้มีงานทำทั้งสิ้น 36.6 ล้านคน ในจำนวนนีม้ีผู้ทำงานด้าน ICT
ประมาณ 4 แสนคน หรือมีเพียงร้อยละ 1.4 เท่านั้น (แผนภูมิ 53)  และเมื่อพิจารณาตามทกัษะงานด้าน ICT
พบว่า ส่วนใหญห่รือร้อยละ 71.4 เป็นแรงงานในกลุม่ทักษะต่ำ (แผนภูมิ 54)

  เมื ่อพิจารณาทักษะงานด้าน ICT เป็นรายภาค พบว่ากรุงเทพมหานครมีสัดส่วนแรงงาน
ในกลุ่มทักษะสูงสูงกว่าทุกภาค คือ มีร้อยละ 45.1 (แผนภูมิ 55) แรงงานในกลุ่มทักษะสูงส่วนใหญ่จะจบการศึกษา
ในระดับปริญญา  ร้อยละ 75.0 (แผนภูมิ 56)  และลูกจ้างรัฐบาลจะมีสัดส่วนแรงงานในกลุ่มทักษะสูงค่อนข้างมาก
คือมีร้อยละ 61.1 (แผนภูมิ 57) โดยกิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่มีสัดส่วนแรงงานกลุ่ม
ทักษะสูงสูงที่สุด คือ มีร้อยละ 63.9 (แผนภูมิ 58)

แผนภมูิ 53  ร้อยละของผูท้ำงานดา้น ICT จำแนกตามภาค พ.ศ.  2551

ที่มา  : รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1 - ไตรมาส 4  พ.ศ. 2551
สำนักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนภมูิ 54  ร้อยละของผูท้ำงานดา้น ICT จำแนกตามกลุม่ทักษะ พ.ศ. 2545 - 2551

ที่มา  : รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1 - ไตรมาส 4  พ.ศ. 2545 - 2551
สำนักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนภมูิ 55  จำนวนและรอ้ยละของผูท้ำงานดา้น ICT จำแนกตามกลุม่ทักษะ และภาค พ.ศ. 2551

ที่มา  : รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1 - ไตรมาส 4  พ.ศ. 2551
สำนักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

                                                 เครือ่งชีก้ารพัฒนา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของประเทศไทย พ.ศ. 2552

เครื่องชี้การพัฒนา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของประเทศไทย พ.ศ 2552

28.629.627.629.725.224.222.6

71.470.472.470.374.875.877.4

0

20

40

60

80

100

กลุมทักษะสูง กลุมทักษะต่ํา

2545        2546         2547        2548         2549       2550       2551     พ.ศ.

ร อยละ

            40 41

71.4%

28.6%

54.9%
45.1%

75.5%
24.5%

79.7%
20.3%

77.2%
22.8%

82.1%
17.9%

0

100

200

300

400

500

กลุ มทักษะ ต่ํา กลุมทักษะสูง
อาณาจักร                                               เฉียงเหนือ

ผู ทํา งานด าน  ICT (พันคน )

ทั่วราช        กรุงเทพฯ        กลาง         เหนือ       ตะวันออก          ใต         ภาค

403.8

112.8 113.4
62.1 72.9 42.6

1.4

3.7

1.6
1.2

0.8 1.1

0

1

2

3

4

รอยละ

ทั่วราช        กรุงเทพฯ       กลาง          เหนือ      ตะวันออก        ใต        ภาค
อาณาจักร                                                เฉียงเหนือ



ที่มา  : รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1 - ไตรมาส 4  พ.ศ. 2551
สำนักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนภมูิ 56  จำนวนและรอ้ยละของผูท้ำงานดา้น ICT จำแนกตามกลุม่ทักษะ และระดบัการศึกษา
              ที่สำเร็จ พ.ศ. 2551

แผนภมูิ 57  จำนวนและรอ้ยละของผู้ทำงานดา้น ICT จำแนกตามกลุม่ทักษะ และสถานภาพการ
              ทำงาน พ.ศ. 2551

ที่มา  : รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1 - ไตรมาส 4  พ.ศ. 2551
สำนักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนภมูิ 58  กิจกรรมทางเศรษฐกจิที่มีผู้ทำงานมาก  5 ลำดับแรก จำแนกตามกลุม่ทักษะ
              พ.ศ. 2551

ที่มา  : รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1 - ไตรมาส 4  พ.ศ. 2551
สำนักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

                                                 เครือ่งชีก้ารพัฒนา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของประเทศไทย พ.ศ. 2552

เครื่องชี้การพัฒนา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของประเทศไทย พ.ศ 2552            42 43
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ประถมศึกษาและต่ํากวา  มัธยมศึกษา     อนุปริญญา       มหาวิทยาลัย          อื่นๆ      ระดับ
  การศึกษาที่สําเร็จ

60.9

167.9

70.1

102.8

2.2

แผนภมูิ 59  ร้อยละของผูป้ฏิบัติหน้าที่ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ  จำแนกตามกจิกรรมทางเศรษฐกจิ
               พ.ศ. 2551

ที่มา  : รายงานการสำรวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สถานประกอบการ) พ.ศ. 2551
สำนักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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โรงพยาบาล



แผนภมูิ 60  ร้อยละของบคุลากรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ จำแนกตามกลุม่อาชีพ/ตำแหน่ง
               พ.ศ. 2550

ที่มา  : รายงานการสำรวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สถานประกอบการ) พ.ศ. 2550
สำนักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนภมูิ 61  ร้อยละของสถานประกอบการ จำแนกตามการเปลีย่นแปลงของรายรบั พ.ศ. 2551

        3.5   รายรับของสถานประกอบการทีม่ีการใช้  ICT

   จากการสำรวจการใช ้ICT ในสถานประกอบการ พ.ศ. 2551 ที่เป็นการสำรวจสถานประกอบการ
ที่มีคนทำงานตั้งแต่ 6 คนขึ้นไปเกี ่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของรายรับจากการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาใช้ในการดำเนินการ  พบว่า สถานประกอบการ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 64.3  รายงานว่ารายรับคงเดิม
สำหรับสถานประกอบการทีม่ีรายรับเพิ่มขึ้นมีร้อยละ 30.2 และที่รายงานว่ารายรับลดลงมีร้อยละ 4.2 (แผนภูมิ
61) โดยสถานประกอบการที ่รายงานว่ามีรายรับเพิ ่มขึ ้น ส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการที ่ดำเนิน
กิจกรรมด้านโรงพยาบาล (แผนภูมิ 62) และเมื่อพิจารณาขนาดของสถานประกอบการ พบว่า สถานประกอบการ
ขนาดใหญ่มีรายรับเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 50.0 ของรายรับในปีก่อนหน้า (แผนภูมิ 63)

ที่มา  : รายงานการสำรวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สถานประกอบการ) พ.ศ. 2551
สำนักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนภมูิ 62  ร้อยละของสถานประกอบการ จำแนกตามการเปลีย่นแปลงของรายรบั   และ
               กิจกรรมทางเศรษฐกจิ  พ.ศ. 2551

ที่มา  : รายงานการสำรวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สถานประกอบการ) พ.ศ. 2551
สำนักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

                                                 เครือ่งชีก้ารพัฒนา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของประเทศไทย พ.ศ. 2552

เครื่องชี้การพัฒนา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของประเทศไทย พ.ศ 2552            44 45
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รอยละ

ธุรกิจทางการคา   การผลิต       การกอสราง    การขนสงและ     โรงพยาบาล   กิจกรรม
และการบริการ                                  ตัวแทนธุรกิจทองเที่ยว           ทางเศรฐกิจ



แผนภมูิ 63  ร้อยละของสถานประกอบการ จำแนกตามการเปลีย่นแปลงของรายรบัและขนาดของ
              สถานประกอบการ (คนทำงาน) พ.ศ. 2551

ที่มา  : รายงานการสำรวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (สถานประกอบการ) พ.ศ. 2551
สำนักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

                                                 เครือ่งชีก้ารพัฒนา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของประเทศไทย พ.ศ. 2552            46
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บทที ่4
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาด้านสังคม

    การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไม่ได้มุ่งเน้นแต่เพียงการพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้น
แต่ยังมุ่งเน้นทางด้านสังคมด้วย รวมทั้งได้มีการนำมาใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐ โดยในแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2545 – 2549 มียุทธศาสตร์ที ่เกี ่ยวข้อง
กับด้านสังคม 3 ยุทธศาสตร ์คือ ยุทธศาสตร ์2 การใช้ ICT เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและสงัคมไทย
และยุทธศาสตร์ 4 การยกระดับศักยภาพพื ้นฐานของสังคมไทยเพื ่อการแข่งขันในอนาคต สำหรับ
ยุทธศาสตรท์ี่เกี่ยวกับภาครัฐ คือ ยุทธศาสตร ์7 การนำ ICT   มาใช้ในการบรหิารและการใหบ้ริการของภาครฐั

              4.1  การใช้ ICT ในสถานศึกษา
 การพัฒนาการใช้ ICT ในสถานศึกษานั้น กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

และกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที ่จะให้มีการพัฒนาความสามารถในการใช้ ICT ในสถานศึกษา
เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งมีโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ที่เพียงพอในการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้

                4.1.1 ลักษณะของสถานศกึษา

       จากการสำรวจการมกีารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารในสถานศึกษา พ.ศ.2551
โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ นั้น ได้แบ่งกลุ่มสถานศึกษาออกเป็น สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา
และการศึกษานอกโรงเรียน ซึ่งผลการสำรวจ พบว่า มีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร้อยละ 31.6 อาชีวศึกษาร้อยละ 25.8
อุดมศึกษาร้อยละ 13.8 และการศึกษานอกโรงเรยีน (กศน.)ร้อยละ 28.8 (แผนภูมิ 64)



ตาราง 3  จำนวนอปุกรณ์ ICT ที่ใช้งานไดเ้ฉลี่ยต่อสถานศึกษา  พ.ศ. 2551

แผนภมูิ 64  ร้อยละของสถานศกึษาตัวอย่าง  จำแนกตามกลุม่ของสถานศกึษา พ.ศ. 2551

              4.1.2  โครงสรา้งพื้นฐาน  ICT ในสถานศกึษา

      ในปี  2551  ทุกกลุ่มของสถานศึกษามีคอมพิวเตอร์ใช้   โดยสถานศึกษาในระดบัอาชีวศึกษา
อุดมศึกษา และกศน.  ในภาพรวมมีอัตราส่วนของนักเรียนต่อเครื่องคอมพิวเตอร์  1  เครื่อง  เท่ากับนักเรียน
14  คน ต่อคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง มีอัตราส่วนครู 8 คนต่อคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง มีห้องปฏิบัติการ 2 ห้องต่อ
1 สถานศึกษา และมีเครื่องคอมพิวเตอร์ 27 เครื่องต่อ 1 ห้องปฏิบัติการ

                                                 เครือ่งชีก้ารพัฒนา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของประเทศไทย พ.ศ. 2552

เครื่องชี้การพัฒนา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของประเทศไทย พ.ศ 2552

ตาราง 2  อัตราส่วนของนกัเรียน/นักศึกษา และคร/ูอาจารย์/ผู้สอนต่อเครื่องคอมพิวเตอร์
           และห้องปฏิบัติการต่อสถานศึกษา พ.ศ. 2551

    สำหรับจำนวนอุปกรณ์ ICT ที่ใช้งานได้เฉลี่ยต่อสถานศึกษา จะเห็นว่าสถานศึกษาระดับ
อ ุดมศึกษาจะม ีอ ุปกรณ์ ICT ทุกชน ิดท ี ่ ใช ้งานได ้โดยเฉล ี ่ยมากกว ่าระด ับการศ ึกษาอ ื ่นๆ
ในขณะที่การศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษานอกโรงเรียนมีจำนวนอุปกรณ์ ICT เฉลี่ยใกล้เคียงกัน  อายุของอุปกรณ์
ICT ส่วนใหญม่ีอายุไม่เกิน 4 ปี ยกเว้นโทรทศัน์ วิทยุ และเครื่องบันทึกเสียง

หมายเหตุ :  1/ หมายถึง จำนวนนักเรียน/นักศึกษาทั้งหมดต่อจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด
               2/ หมายถึง จำนวนครู/อาจารย์/ผู้สอนต่อจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยูในห้องพักครู/อาจารย์/ผู้สอน

31.6%

25.8% 13.8%

28.8%

อุดมศึกษาอาชีวศึกษา

การศึกษานอกโรงเรียนขั้นพื้นฐาน

ที่มา  :  รายงานผลที่สำคัญสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษา พ.ศ. 2551
           สำนักงานสถิติแห่งชาติ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อตัราสวน

จาํนวนนักเรยีน/นักศึกษาตอเครือ่งคอมพิวเตอร1/ 14 14 8 11 109

จาํนวนนักเรยีน/นักศึกษาตอหองปฏิบตักิารเครือ่งคอมพวิเตอร 388 315 277 935 2,757

จาํนวนคร/ูอาจารย/ผูสอนตอเครือ่งคอมพวิเตอร2/ 8 10 5 3 12

จาํนวนหองปฏิบตักิารตอสถานศึกษา 2 1 5 14 1

จาํนวนเครือ่งคอมพิวเตอรตอหองปฏิบตักิาร 27 21 124 549 12

กศน.ขัน้พืน้ฐานรวม อาชวีศกึษา อดุมศกึษา
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อุปกรณ ICT/ รวม ขัน้พืน้ฐาน อาชวีศกึษา อดุมศกึษา กศน.
อายุการใชงาน

คอมพวิเตอร 30 22 164 1,152 17
   -  ไมเกนิ 4 ป 16 12 87 571 7
   -  มากกวา 4 ป 14 10 77 581 10
โทรทศัน 7 7 13 76 4
   -  ไมเกนิ 4 ป 3 3 5 28 1
   -  มากกวา 4 ป 4 4 8 48 3
VDO/VCD/DVD 3 3 8 45 3
   -  ไมเกนิ 4 ป 2 2 4 22 1
   -  มากกวา 4 ป 1 1 4 23 2
วิทยุ/เครือ่งบนัทกึเสียง 3 2 7 42 2
   -  ไมเกนิ 4 ป 1 1 3 15 1
   -  มากกวา 4 ป 2 1 4 27 1
พริน้เตอร 5 4 17 129 5
   -  ไมเกนิ 4 ป 3 2 10 77 3
   -  มากกวา 4 ป 2 2 7 52 2
สแกนเนอร 2 2 4 29 2
   -  ไมเกนิ 4 ป 1 1 3 17 1
   -  มากกวา 4 ป 1 1 1 12 1
กลองวดีโีอ 2 1 2 19 2
   -  ไมเกนิ 4 ป 1 1 1 11 1
   -  มากกวา 4 ป 1 1 1 8 1



แผนภมูิ 66  ร้อยละของคอมพวิเตอรท์ี่ใช้ในการเรยีนการสอน    พ.ศ. 2551

แผนภมูิ 65  ร้อยละของสถานศกึษาที่มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์ พ.ศ. 2551

หมายเหตุ :  1/ หมายถึง คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องบรรยาย
ที่มา       :  รายงานผลที่สำคัญสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษา พ.ศ. 2551
                สำนักงานสถิติแห่งชาติ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่มา  :  รายงานผลที่สำคัญสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษา พ.ศ. 2551
           สำนักงานสถิติแห่งชาติ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

                                                 เครือ่งชีก้ารพัฒนา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของประเทศไทย พ.ศ. 2552

เครื่องชี้การพัฒนา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของประเทศไทย พ.ศ 2552

ที่มา :  รายงานผลที่สำคัญสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษา พ.ศ. 2551
         สำนักงานสถิติแห่งชาติ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

      เมื ่อพิจารณาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ตามกลุ ่มของสถานศึกษา พบว่า สถาน
ศึกษาระดับอาชีวศึกษามีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มากที่สุด คือมีร้อยละ 99.3 รองลงมาคือสถาน
ศึกษาระดับอุดมศึกษามีร้อยละ 98.7 (แผนภูมิ 65)
             สำหรับคอมพิวเตอร์ท ี ่ใช ้ในการเร ียนการสอน ซึ ่งในที ่น ี ้หมายถึงคอมพิวเตอร์
ท ี ่ ใช ้ในการเร ียนการสอนในห้องปฏิบ ัต ิการคอมพิวเตอร ์และห ้องบรรยาย สถานศึกษาระด ับ
อาชีวศึกษามีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรยีนการสอนมากทีสุ่ด คือมีร้อยละ 77.0 ของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด
รองลงมา คือ สถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐานมีร้อยละ 72.6 (แผนภูมิ 66)
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รอยละ
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รอยละ

ตาราง 3  จำนวนอปุกรณ์ ICT ที่ใช้งานไดเ้ฉลี่ยต่อสถานศึกษา พ.ศ. 2551 (ต่อ)

1/
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อปุกรณ ICT/ รวม ขัน้พื้นฐาน อาชวีศกึษา อุดมศกึษา กศน.
อายุการใชงาน

กลองดจิติอล 2 1 3 28 2
   -  ไมเกนิ 4 ป 1 1 2 16 1
   -  มากกวา 4 ป 1 1 1 12 1
เครือ่งฉาย LCD 4 3 6 50 2
   -  ไมเกนิ 4 ป 3 2 4 31 1
   -  มากกวา 4 ป 1 1 2 19 1
เครือ่งฉายสาํเนา 2 2 2 23 2
   -  ไมเกนิ 4 ป 1 1 1 12 1
   -  มากกวา 4 ป 1 1 1 11 1
จานดาวเทยีม 2 2 2 5 3
   -  ไมเกนิ 4 ป 1 1 1 2 1
   -  มากกวา 4 ป 1 1 1 3 2



ตาราง 4   ร้อยละของสถานศกึษาที่เชื่อมต่ออินเทอรเ์น็ต พ.ศ. 2551

ตาราง 5  ร้อยละของสถานศกึษาที่มีเว็บไซต์ อีเมล์ และระบบการเรยีนการสอนทางไกล พ.ศ. 2551

แผนภมูิ 67  ร้อยละของคร/ูอาจารย์/ผู้สอนที่มีเครื่องคอมพิวเตอร ์เว็บไซต์ และอีเมล์เป็นของตนเอง
               พ.ศ. 2551

                                                 เครือ่งชีก้ารพัฒนา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของประเทศไทย พ.ศ. 2552

เครื่องชี้การพัฒนา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของประเทศไทย พ.ศ 2552

4.1.3  การเชื่อมต่ออินเทอรเ์น็ตและการเรยีนการสอนทางไกล

             สถานศึกษาร้อยละ 97.3 เป็นสถานศึกษาที่มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมากกว่าครึ่งมีการ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเรว็สูง 512 kbps (ร้อยละ 66.9) ส่วนที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wireless)
มีเพียงร้อยละ 22.1 โดยสถานศึกษาระดับอุดมศึกษามีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สายมากกว่าร้อยละ 90

                    และเมื่อพิจารณาการมเีว็บไซตข์องสถานศึกษา พบว่า สถานศึกษามีเว็บไซตร์้อยละ 36.0 โดย
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษามีเว็บไซตม์ากที่สุด คือ ร้อยละ 99.3 รองลงมาคือระดับอาชีวศึกษามีร้อยละ 85.5
สำหรับสถานศึกษาที่มีอีเมล์เป็นของตนเองมีร้อยละ 39.4  โดยสถานศึกษาระดับอุดมศึกษามีอีเมล์ของตนเอง
สูงที่สุด คือ ร้อยละ 81.7  ส่วนสถานศึกษาที่มีระบบการเรียนการสอนทางไกลมีร้อยละ 46.7 โดยสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานมีระบบการเรยีนการสอนทางไกลมากทีสุ่ด คือ ร้อยละ 47.7

                 เมื่อพิจารณาการมเีครื่องคอมพิวเตอร์  เว็บไซต ์และอีเมล์ ของครู/อาจารย์/ผู้สอน พบว่า ครู/
อาจารย์/ผู้สอนที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ เว็บไซต์ และอีเมล์เป็นของตนเองมีร้อยละ 86.2  9.7 และ 47.6 ตามลำดับ
โดยครู/อาจารย์/ผู้สอนที่มีเครื ่องคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษามีคอมพิวเตอร์ เว็บไซต์
และอีเมล์เป็นของตนเองมากทีสุ่ดคือร้อยละ 95.7  14.7 และ 95.9 ตามลำดับ (แผนภูมิ 67)

ที่มา :  รายงานผลที่สำคัญสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษา พ.ศ. 2551
          สำนักงานสถิติแห่งชาติ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่มา :  รายงานผลที่สำคัญสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษา พ.ศ. 2551
          สำนักงานสถิติแห่งชาติ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ที่มา :  รายงานผลที่สำคัญสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษา พ.ศ. 2551
          สำนักงานสถิติแห่งชาติ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

86.2

9.7

47.6

87.8

6.6

37.9

88.3

16.9

81.6
95.7

14.7

95.9

75.7

15.4

79.0

0

20

40

60

80

100

เครื่องคอมพิวเตอร เว็บไซต อี เมล
รวม           ขั้นพื้นฐาน        อาชีวศึกษา       อุดมศึกษา           กศน.    กลุมของ

สถานศึกษา

รอยละ

รายการขอมูล รวม ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา กศน.
การมีเว็บไซตของตนเอง 36.0 34.2 85.5 99.3 47.0
การมีอีเมลของตนเอง 39.4 37.7 79.4 81.7 58.1
การมีระบบการเรียนการสอนทางไกล 46.7 47.7 16.0 33.3 39.0

รายการขอมูล รวม ขั้นพืน้ฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา กศน.

สถานศึกษาที่มีเครือขายอินเทอรเน็ต 97.3 97.2 99.6 100.0 97.7
สถานศึกษาที่มีการเชื่อมตออินเทอรเน็ตไรสาย (wireless) 22.1 19.6 70.2 93.3 30.8
สถานศึกษาที่เชื่อมตออินเทอรเน็ตความเร็วสูง 512 kbps ขึ้นไป 66.9 65.8 89.7 91.9 78.8



       4.2  การใช้ ICT ของภาครัฐ 4.3  การใช้ ICT ของภาครัฐ

  ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2545 – 2549
ยุทธศาสตร ์ 7 การนำ ICT มาใชใ้นการบรหิารและการใหบ้รกิารของภาครฐั  หน่วยงานภาครฐัทกุหนว่ยงาน
ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยมีการพัฒนาส่งเสริม และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อม ในการใช้ระบบที่ทันสมัย     และการจัดการภาค
บริการที่สมบูรณ์ให้มีความต่อเนื่อง และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน ดังนี้

 4.2.1   การใช้เว็บไซต์ของหน่วยงาน

                         จากการสำรวจสถานภาพการพฒันาอิเล็กทรอนิกส์ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ในหน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน พ.ศ. 2551 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ จะเป็นการสำรวจหนว่ยงานทั้งสิ้น
268 หน่วยงาน โดยเป็นหน่วยงานราชการร้อยละ 54.1 รัฐวิสาหกิจร้อยละ 20.5  และองค์การมหาชนร้อยละ 25.4

                  โดยหน่วยงานทุกหน่วยงานมีเว็บไซตเ์ป็นของตนเอง  เมื่อพิจารณาตามการใหบ้ริการ  จะ
พบว่า การให้บริการผสมผสานระหวา่งภาครัฐกับภาคธุรกิจและ/หรือภาคประชาชน มีสัดส่วนสูงที่สุด คือร้อยละ
68.3 รองลงมาคือ ให้บริการประชาชน/ภาคธุรกิจ และใหบ้ริการภาครัฐ ร้อยละ 21.3 และ 10.4 ตามลำดับ

                                                 เครือ่งชีก้ารพัฒนา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของประเทศไทย พ.ศ. 2552

เครื่องชี้การพัฒนา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของประเทศไทย พ.ศ 2552

แผนภมูิ 69  ร้อยละของหนว่ยงานทีใ่ห้บริการ   จำแนกตามประเภทกลุม่บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
               และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551

แผนภมูิ 68  ร้อยละของหนว่ยงานทีส่ำรวจสถานภาพการพฒันาอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
              จำแนกตามประเภทหนว่ยงาน พ.ศ. 2551

ที่มา :  รายงานผลที่สำคัญสำรวจสถานภาพการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
         ในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน  พ.ศ. 2551 สำนักงานสถิติแห่งชาติ
           กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

             4.2.2   การบริการของภาครฐั

                      ภาครัฐได้มีการดำเนินการ เพื่อลดความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยสีารสนเทศ และ
การสื่อสาร หรือลดความเหลื่อมล้ำ (Digital Divide)  ระหวา่งสังคมเมืองและชนบท โดยได้จัดให้มีศูนย์บริการ
สาธารณะ ซึ่งจะจดัให้บริการประชาชนโดยไมเ่ก็บค่าบริการ ในพ.ศ. 2551 กรมส่งเสริมการปกครองสว่นท้องถิ่น
ได้มีการดำเนินการโครงการอินเทอร์เน็ตตำบล ทำให้ทุกองค์กรบริหารส่วนตำบลมีอินเทอร์เน็ตใช้
เมื่อพิจารณาการมีเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า ทุกเทศบาลนคร และองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมีเว็บไซตเ์ป็นของตนเอง  โดยเทศบาลเมืองมีเว็บไซต์เป็นของตนเอง ร้อยละ 73.6  องค์การบริหาร
ส่วนตำบล และเทศบาลตำบล มีเว็บไซตเ์ป็นของตนเองรอ้ยละ 6.2 และร้อยละ 6.1 ตามลำดับ (แผนภูมิ 70)
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แผนภมูิ 70  สัดส่วนขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นที่มีเว็บไซต์  จำแนกตามประเภทของหนว่ยงาน
               พ.ศ. 2551

ที่มา  :  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

                                                 เครือ่งชีก้ารพัฒนา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของประเทศไทย พ.ศ. 2552
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เครื่องชี้การพัฒนา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของประเทศไทย พ.ศ 2552

บทที่ 5
การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภูมิภาคเอเชีย

ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียได้มีการพัฒนา ICT อย่างต่อเนื ่อง รวมทั ้งประเทศไทย
ได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐาน และมีมาตรการหลายอย่าง เพื ่อลดปัญหาความเหลื ่อมล้ำในการ
เข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Digital Divide)  รวมทั้ง มีการดำเนินการโครงการต่างๆ เช่น
โครงการอนิเทอร์เน็ตความเรว็สูง โครงการอนิเทอร์เน็ตในสถานศึกษา เป็นต้น

       5.1  อินเทอร์เน็ต

                  1)   ผู้ใช้อินเทอรเ์น็ต

              เมื ่อเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย พบว่า ประเทศญี ่ป ุ ่น มาเลชีย
และจีนมีสัดส่วนผู ้ใช ้อ ินเทอร์เน็ตมากกว่าประเทศไทย โดยในปี 2551 ประเทศญี ่ป ุ ่น มาเลเชีย
และจีนมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตร้อยละ  68.9   62.5  และ 22.3  ตามลำดับ  ในขณะทีป่ระเทศไทยมผีู้ใช้อินเทอร์เน็ต
ร้อยละ  21.0  ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมอีัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่องก็ตาม

ที่มา  : International Telecommunication Union (ITU)

แผนภมูิ 71  การเปรยีบเทียบการใชอ้ินเทอรเ์น็ตกับประเทศในภมูิภาคเอเชยี พ.ศ 2548 - 2551
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                                                 เครือ่งชีก้ารพัฒนา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของประเทศไทย พ.ศ. 2552

เครื่องชี้การพัฒนา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของประเทศไทย พ.ศ 2552

แผนภมูิ 72  การเปรยีบเทียบการใชอ้ินเทอรเ์น็ตความเรว็สูงต่อประชากร 100 คนกับประเทศใน
              ภูมิภาคเอเชยี พ.ศ 2548 - 2551

ที่มา  : International Telecommunication Union (ITU)

แผนภมูิ 74  การเปรยีบเทียบการมีโทรศพัท์มือถือต่อประชากร 100 คน กับประเทศในภมูิภาคเอเชยี
               พ.ศ. 2548 - 2551

แผนภมูิ 73  การเปรยีบเทียบการมีโทรศพัท์พื้นฐานตอ่ประชากร 100 คน กับประเทศในภมูิภาคเอเชยี
               พ.ศ. 2548 - 2551

ที่มา  : International Telecommunication Union (ITU)

ที่มา  : International Telecommunication Union (ITU)
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              2)  การเชื่อมต่ออินเทอรเ์น็ต
                          การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในที่นี้จะหมายถึง เฉพาะการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบความ
เร็วสูง คือ มีความเร็วมากกว่า 256  kbps.  โดยอาจเป็นแบบ DSL เคเบิลโมเด็ม  หรืออื่นๆ  เมื่อเปรียบเทียบการใช้
อินเทอร์เน็ตความเรว็สูงระหวา่งปี  2548 - 2551  พบว่า  ทุกประเทศมสีัดส่วนของการใชอ้ินเทอร์เน็ตแบบความ
เร็วสูงต่อประชากร  100  คน  เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า  ในปี 2548  ประเทศไทย มีสัดส่วนดังกล่าว
สูงกว่าประเทศเวยีดนาม คือ ประเทศไทยมรี้อยละ 0.12  ในขณะทีป่ระเทศเวยีดนามมีร้อยละ 0.06  แต่ในปี
2551  ประเทศไทย (ร้อยละ 1.4)   กลับมีสัดส่วนดังกล่าว น้อยกว่าประเทศเวยีดนาม (ร้อยละ 1.5) โดยประเทศ
ญี่ปุ่นมีสัดส่วนดังกล่าวถึงร้อยละ 23.5

        5.2  จำนวนเลขหมายโทรศพัท์

                   ในช่วงระหวา่งปี 2548 - 2551 จำนวนเลขหมายโทรศพัท์พื้นฐานตอ่ประชากร 100 คน
และจำนวนเลขหมายโทรศพัท์มือถือต่อประชากร 100 คน มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกประเทศ โดยในปี
2551 จำนวนเลขหมายโทรศพัท์พื้นฐานต่อประชากร 100 คน และจำนวนเลขหมายโทรศพัท์มือถือต่อประชากร
100 คน ของประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน กล่าวคือ  จำนวนเลขหมายโทรศัพท์พื้นฐาน
ต่อประชากร 100 คน ของประเทศมาเลเซียมีจำนวนประมาณ 16 เลขหมายต่อประชากร 100 คน
และของประเทศไทยมี 11 เลขหมายต่อประชากร 100 คน (แผนภูมิ 73)  ในขณะที่จำนวนเลขหมาย
โทรศัพท์มือถือต่อประชากร 100 คนของประเทศมาเลเซีย มีจำนวน 100 เลขหมายต่อประชากร 100 คน
สำหรับประเทศไทยมจีำนวน 124  เลขหมายต่อประชากร 100 คน (แผนภูมิ 74)
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บทที ่6
สรุปผลการพัฒนา ICT ของประเทศ

        การจัดทำเครื่องชี้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ได้ดำเนินการ
จัดทำตามมาตรฐานสากลเพือ่ที่จะสามารถเปรยีบเทียบการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศกับประเทศตา่งๆ รวมทั้ง
สามารถประเมินผลการดำเนินงานภายใต้กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ พ.ศ. 2544 – 2553
ของประเทศไทย (IT 2010)  และแผนแมบ่ทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของประเทศไทย พ.ศ.2545 –
2549  โดยได้รวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์  โครงสร้างพื้นฐาน  การเข้าถึง และผลที่ได้รับจากการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ตามรายละเอียด ดังนี้

 6.1  ด้านทรัพยากรมนุษย์

 จากแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544 ) จนถึงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10  (พ.ศ. 2550 – 2554) เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา จะเห็นได้จาก
จำนวนปโีดยเฉลี่ยของการศึกษาในโรงเรยีน  สำหรับประชากรอาย ุ15 ปีขึ้นไป ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก
7.2 ปี ในปี 2545 เพิ่มขึ้นเป็น 7.9 ปี ในปี 2551 แต่อย่างไรก็ตามภาคที่มีคนจบระดบัอุดมศึกษา มากที่สุด คือ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ร้อยละ 21.0 ในขณะที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคที่มีคนจบ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาน้อยที่สุด คือ ร้อยละ 4.1 เท่านั้น

 6.2  โครงสร้างพื้นฐานและการใหบ้ริการ

 จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันประเทศไทยไดม้ีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานค่อนข้างมากทั้งในเขตเมือง และ
และเขตชนบท  แต่เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างญี่ปุ ่น  ประเทศไทยยังมีการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานที่น้อยมาก  จึงจำเป็นที่ต้องมีการให้บริการและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการโครงสร้าง
พื้นฐานเหล่านั้นให้มากยิ่งขึ้น
       สำหร ับการใช ้ เทคโนโลย ีสารสนเทศและการส ื ่อสาร ได ้ม ีการขยายต ัวค ่อนข ้างมาก
เห็นได้จากจำนวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะราคาคอมพิวเตอร์
และโทรศพัท์มือถือที่ถูกลง รวมทั้ง ราคาค่าบริการที่ถูกลงเช่นกัน แต่ก็ยังมีความเหลื่อมล้ำระหวา่งในเขตเมอืง
และเขตชนบท นั่นคือในเขตเมืองมีสัดส่วนของการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตสูงกว่าเขตชนบท
ในขณะทีส่ัดส่วนการใชโ้ทรศพัท์มือถือในเขตเมอืงและเขตชนบทไมแ่ตกตา่งกันมากนัก



 6.3  ด้านเศรษฐกิจ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร มีผลต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก  เห็นได้จากมูลค่าตลาด ICT
ทีม่ีมูลค่าเพิ่มขึ้นทกุป ี และยงัเหน็ไดจ้ากการทีส่ถานประกอบการใช ้ ICT   แลว้ทำใหม้ีรายรบัเพิม่ขึ้น ดังนั้น
ควรประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการในทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจเห็นถึงประโยชน์ของการใช้  ICT
ในการดำเนินกิจการ

  6.4  ด้านสังคม

  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารอาจเป็นเครื่องมือที่ทำให้เกิดสังคมแห่งภูมิปัญญาและการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ โดยการสนับสนุนการเรียนรู้ของชุมชน ซึ่งได้มีการดำเนินการแล้วหลายโครงการ เช่น
โครงการอนิเทอร์เน็ตตำบล และในปจัจุบันกำลังดำเนินการโครงการศนูย์เรียนรู้ชุมชน ซึ่งจะทำใหเ้กิดกำลังรวม
ที่จะสรา้งภูมิคุ้มกันของสังคม และทำใหส้ังคมไทยมสีถาบันครอบครวัที่เข้มแข็งและมคีุณภาพ

  6.5  ด้านภาครัฐ

 การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในภาครัฐทำให้มีการใช้งบประมาณได้อย่างมี
ประส ิทธ ิภาพ รวมทั ้ง สามารถลดขั ้นตอนการให ้บร ิการประชาชนและประชาชนสามารถเข ้าถ ึง
การบริการของภาครัฐได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น

                                                 เครือ่งชีก้ารพัฒนา
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                                       เครือ่งชีก้ารพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของประเทศไทย  2552
                                           Information and Communication Technology Indicator 2009

                                ตวัชีว้ดั                                                                                                       Indicator

                   1. โทรคมนาคม 1. Telecommunications

1. เลขหมายโทรศัพท์พื้นฐานที่ให้บริการต่อประชากร 100 คน 14.0 14.2 14.7 14.9       14.9  1. Number of main telephone lines in
    service per 100 inhabitants

2. ผู้เช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อประชากร 100 คน 51.3 65.6 70.5 39.3*-         2. Number of mobile users per 100
    inhabitants

3. เลขหมายโทรศัพท์พื้นฐานที่มีผู้เช่าต่อประชากร 100 คน 11.3 11.3 11.2 11.1 11.1  3. Number  of main telephone lines
                                                                                                                               in operation per 100 inhabitants
4. โทรศพัทส์าธารณะ (พันเครือ่ง) 363.8 365.1 325.8 317.4 -  4. Number of public pay phones
                                                                                                                               (thousand)
5. ร้อยละของครัวเรือนที่มีโทรศัพท์พ้ืนฐาน  - - 24.3 22.6        -     5. Percentage of household have
                                                                                                                               main telephone
6. ค่าใช้บริการโทรศัพท์พื้นฐานเฉลี่ยรายเดือนของครัวเรือน(บาท) 194 503 496 - -  6. Residential telephone monthly

    subscription cost (baht)
7. ค่าใช้บริการโทรศัพท์พื้นฐานเฉลี่ยรายเดือนของธุรกิจ(บาท) 500 - -            -          -  7. Business telephone monthly

    subscription cost (baht)
8. คา่ใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลือ่นที ่ (เฉพาะระบบ 470 MHz) 51 - - - -  8. Cellular phone (only 470 MHz)
   เฉลี่ยรายเดือน (บาท)     monthly subscription cost (baht)
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                                       เครือ่งชีก้ารพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของประเทศไทย (ตอ่)

                                ตวัชีว้ดั                      Indicator

9. เลขหมายโทรศัพท์ประจำที่ที่มีผู้เช่าต่อประชากร 100 คน 10.7 10.7 10.6 10.6        -     9.  Number of fixed lines in operation per
   (ไมร่วมสาธารณะ)     100 inhabitants(exclude public pay
                                                                                                                                phone)
10. สัดสว่นของประชากรอาย ุ6 ปข้ึีนไปทีมี่โทรศพัทมื์อถอื 10. Proportion of population 6 years and
    จำแนกตามภาค (%)      over having cellular phone by region(%)
       - ทัว่ราชอาณาจกัร 36.7 41.6 47.2 52.8 -    -  Whole Kingdom

- กรุงเทพมหานคร 59.3 63.9 68.4 72.7 -    -  Bangkok
- ภาคกลาง 44.6 49.5 55.0 59.8 -    -  Central
- ภาคเหนือ 32.8 37.7 43.4 49.5 -    -  North
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 26.9 31.6 37.8 44.5 -    -  Northeast
- ภาคใต้ 34.2 39.2 44.1 49.1          -    -  South

11. จำนวนเครือ่งโทรสารตอ่ 100 ครวัเรอืน จำแนกตามภาค 11. Number of facsimile per 100
    households by region

- ทั่วราชอาณาจักร 1.5 1.5 1.5 2.0 -    -  Whole Kingdom
- กรุงเทพมหานคร 5.7 6.3 6.1 6.8 -    -  Bangkok
- ภาคกลาง 1.6 1.5 1.6 2.2 -    -  Central
- ภาคเหนือ 1.0 0.7 0.7 1.3     -    -  North
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0.4 0.5 0.4 0.6 -    -  Northeast
- ภาคใต้ 1.0 1.2 1.1 1.9 -    -  South

                       2. อินเทอรเ์น็ต 2. Internet

12. จำนวนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่เปิดให้บริการ 12. Number of Municipal administration
    อินเทอรเ์น็ต (แหง่)     having internet service center

- ทั่วราชอาณาจักร   7,477 7,853 7,855 7,853 -    - Whole Kingdom
- ภาคกลาง 1,880 2,002 2,004 1,944 -    -  Central
- ภาคเหนือ 1,618 1,695 1,695 1,753 -    -  North
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,852 2,966 2,966 2,966 -    -  Northeast
- ภาคใต้ 1,127 1,190 1,196 1,190 -    -  South

13. สัดส่วนขององคก์ารบรหิารสว่นทอ้งถิน่ทีม่เีวบ็ไซต ์(%) 13. Proportion of administration have
    website (%)

- องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 5.8 7.1 7.7 8.6 -    - Administration
- องค์การบริหารส่วนตำบล 3.6 4.6 12.6 5.6 -    - Tambon administration
- เทศบาลตำบล 9.5 12.1 44.0 7.5 -    - Subdistrict municipality

- - เทศบาลเมือง 48.2 47.0 60.8 79.8 -    - Town municipality
- เทศบาลนคร 95.5 100.0 100.0 100.0 -    - Municipality
- องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 60.0 65.3 94.7 100.0 -    - Changwat administration

14. สัดส่วนของครัวเรือนที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต จำแนกตามภาค (%) 14. Proportion of household access internet
    by region (%)

- ทั่วราชอาณาจักร 6.2 7.2 7.6 8.6 -    - Whole Kingdom
- กรุงเทพมหานคร 22.5 25.1 24.7 27.2 -       -  Bangkok
- ภาคกลาง 6.0 7.8 8.3 2.6 -    -  Central
- ภาคเหนือ 4.5 5.4 5.9 6.8 -    -  North
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- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2.0 2.6 3.2 3.6 -    -  Northeast
- ภาคใต้ 4.1 5.2 5.6 6.5 -    -  South

15. สัดส่วนของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป ที่ใช้อินเทอร์เน็ต 15. Proportion of population 6 years and
    จำแนกตามภาค (%)     over access internet by region (%)

- ทั่วราชอาณาจักร 12.0 14.2 15.5 18.2 -    -  Whole Kingdom
- กรุงเทพมหานคร 25.9 28.0 29.9 36.0 -       -  Bangkok
- ภาคกลาง 11.9 13.9 15.7 18.0 -    -  Central
- ภาคเหนือ 11.9 14.7 15.6 17.8 -    -  North
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8.4 10.6 11.9 12.9 -    -  Northeast
- ภาคใต้ 10.2 12.3 12.7 15.4 -    -  South

16. ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีข้ึนไป ที่ใช้อินเทอร์เน็ต จำแนก 16. Percentage of population 6 years and
    ตามแหลง่ทีใ่ช*้ (%)     over access internet by place* (%)

- บ้าน 32.5 33.5 31.5 26.9 -    -  House
- ทีท่ำงาน 28.0 28.4 28.2 23.9 -    -  Office
- สถานศึกษา 42.6 45.6 48.2 38.9 -    -  Educational Institution
- ร้านอินเทอร์เน็ต 17.8 17.3 15.8 8.8 -    -  Internet cafe
- โทรศพัทมื์อถือ 0.1 0.2 0.1 0.2 -    -  Cellular phone
- บ้านญาติ เพื่อน 1.4 1.5 1.3 0.8 -    -  Counsin or friend house

        - อ่ืนๆ                                                         0.4        0.5         0.5         0.5                   -  Others

17. รอ้ยละของประชากรอาย ุ6 ปข้ึีนไปทีใ่ชอิ้นเทอรเ์นต็                17. Percentage of population 6 years and
    จำแนกตามวตัถปุระสงคท์ีใ่ช*้ (%)     over access internet by purpose* (%)

- รับ-ส่งอีเมล์ 19.6 19.0 18.2 14.6 -    -  e-Mail
- เล่นเกมส์ 22.1 21.5 22.7 14.4 -    -  Game
- ค้นหาข้อมูล,ติดตามข่าวสาร 81.2 83.3 84.8 65.1 -    -  Search data & NEWS
- ชมหรอืซือ้สินคา้ 1.9 2.9 1.4 0.6 -    -  Purchase
- ดาวนโ์หลดทกุประเภท 4.0 5.1 5.1 1.3 -    -  Download
- ห้องสนทนาสง่ข้อความ 5.2 4.2 3.2 1.2 -    -  Chat
- อ่ืนๆ 5.0 6.0 4.0 2.8 -    -  Others

18. สัดส่วนของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้อินเทอร์เน็ต                18. Proportion of population 6 years and
  จำแนกตามกลุ่มอายุ (%)     over access internet by age group (%)

         - 6 - 14 ปี 11.8 15.5 19.3 23.6 -    -  6 - 14 years
         - 15 - 24 ปี 31.3 36.5 39.7 44.6 -    -  15 - 24 years
         - 25 - 34 ปี 12.4 15.2 15.9 19.4 -    -  25 - 34 years
         - 35 - 49 ปี 7.1 8.0 8.4 10.3 -    -  35 - 49 years
         - 50 ปข้ึีนไป 2.0 2.5 2.9 3.4 -    -  50 years and over

หมายเหต ุ: * สามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 คำตอบ  ยกเวน้ป ี2551 ตอบไดเ้พียง 1 คำตอบ
Note     : * More than 1 answer, except on 2008 only 1 answer.
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19. สัดส่วนของสถานประกอบการที่ใช้อินเทอร์เน็ต               19. Proportion of  establishment access
     จำแนกตามภาค (%)     internet by region (%)

     - ทัว่ราชอาณาจกัร 10.7 11.3 13.0 45.0 -   -  Whole Kingdom
- กรุงเทพมหานคร 17.3 18.3 19.6 60.9 -   -  Bangkok
- ภาคกลาง 9.2 8.5 12.3 47.8 -   -  Central
- ภาคเหนือ 8.4 9.2 9.6 33.5 -   -  North
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5.7 6.4 7.4 24.9 -   -  Northeast
- ภาคใต้ 8.2 9.3 10.2 36.2 -   -  South

20. สัดส่วนของสถานประกอบการที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต               20. Proportion of establishment access
    จำแนกตามวิธีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (%)     internet by method (%)

- ต่อผ่านสายโทรศัพท์ 70.8 62.0 57.1 - -   -  Dial Line
- ISDN 3.7 3.5 5.1 - -   -  ISDN
- xDSL 24.2 32.4 39.6 - -   -  xDSL
- เคเบิล โมเด็ม 4.5 2.8 2.9 - -   -  Cable modem
- Leased Line 6.3 5.0 5.1 - -   -  Leased Line
- ระบบเชื่อมต่อแบบถาวรแบบอื่นๆ 0.5 1.0 0.8 - -   -  Other fixed connection
- ระบบเชือ่มตอ่ไรส้าย 0.9 2.0 1.6 - -   -  Wireless connection

21. จำนวนผูใ้ชอิ้นเทอรเ์นต็ตอ่ประชากร 100 คน 12.0 14.2 16.6 18.2        -   21. Number of internet users per 100
   population

22. แบนดว์ธิภายในประเทศ (Mbps) 28,721       53,733     157,010   251,091  251,091  22. Total Domestic Bandwidth (Mbps)
23. สัดสว่นของคนทำงานทีใ่ชอิ้นเทอรเ์น็ต (%)                            23. Proportion of employee access internet (%)

- ทั่วราชอาณาจักร 8.0 9.9 11.7 - -    -  Whole Kingdom
- กรุงเทพมหานคร 11.3 14.5 16.5 - -    -  Bangkok
- ภาคกลาง 5.5 6.5 8.5 - -    -  Central
- ภาคเหนือ 7.2 8.5 9.1 - -    -  North
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5.6 6.1 7.8 - -    -  Northeast
- ภาคใต้ 5.7 7.2 8.0 - -    -  South

24. จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีในครัวเรือนต่อประชากร               24. Number of computers in household
    100 คน จำแนกตามภาค     per 100 population by region

- ทั่วราชอาณาจักร 4.0 5.1 5.6 6.9 -    -  Whole Kingdom
- กรุงเทพมหานคร 10.1 12.7 13.3 15.9 -    -  Bangkok
- ภาคกลาง 4.3 5.6 6.3 7.6 -    -  Central
- ภาคเหนือ 3.8 4.9 5.6 6.7 -       -  North
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2.1 3.1 3.4 4.1 -    -  Northeast
- ภาคใต้ 2.8 3.7 4.3 5.4 -    -  South

25.  สัดส่วนของครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร์ จำแนกตามภาค (%)               25. Proportion of household having computer
 by region (%)

- ทั่วราชอาณาจักร 13.7 17.1 17.4 19.6 -    -  Whole Kingdom
- กรุงเทพมหานคร 33.1 39.9 36.6 40.1 -    -  Bangkok
- ภาคกลาง 15.0    18.8 19.5 22.5 -    -  Central
- ภาคเหนือ 12.2 15.2 16.1 28.3 -    -  North
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  - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7.7 10.8 11.6 12.4 -    -  Northeast
  - ภาคใต้ 10.2 13.1 14.4 16.7 -    -  South

26. จำนวนเครือ่งคอมพวิเตอรเ์ฉลีย่ตอ่ 100 ครวัเรอืน จำแนกตามภาค 26. Number of computers per 100
    households by region

  - ทัว่ราชอาณาจกัร 15.5 18.5 20.4 24.8 -       -  Whole Kingdom
  - กรุงเทพมหานคร 39.5 44.9 47.1 56.1 -    -  Bangkok
  - ภาคกลาง 16.7 20.1 22.3 27.3 -    -  Central
  - ภาคเหนือ 13.5 16.3 18.5 22.3 -    -  North
  - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8.5 11.7 12.9 15.6 -    -  Northeast
  - ภาคใต้ 11.1 14.1 16.2 20.2 -    -  South

27. สัดส่วนของสถานประกอบการที่มีการใช้คอมพิวเตอร์ 27. Proportion of  establishments using
    จำแนกตามภาค (%)     computer by region (%)

  - ทัว่ราชอาณาจกัร 20.5 20.5 21.9 62.1 -    -  Whole Kingdom
  - กรุงเทพมหานคร 29.3 28.2 30.9 78.1 -    -  Bangkok
  - ภาคกลาง 19.5 19.8 20.4 66.5 -    -  Central
  - ภาคเหนือ 15.8 16.6 17.5 48.2 -    -  North
  - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13.8 14.2 15.4 39.8 -    -  Northeast
  - ภาคใต้ 16.8 17.2 17.4 54.5 -    -  South
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28. สัดส่วนของพนักงานในสถานประกอบการที่ใช้คอมพิวเตอร์ 28. Proportion of employee in
จำแนกตามภาค (%)     establishments using computer by

                                                                                                                                region (%)
- ทั่วราชอาณาจักร                                            16.4 18.2 19.9            -        -          -  Whole Kingdom
- กรุงเทพมหานคร 20.9 23.3 25.9           - -       -  Bangkok
- ภาคกลาง 13.4 14.6 15.9           - -       -  Central
- ภาคเหนือ 14.7 16.0 16.8           - -    -  North
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12.7 13.8 15.5           - -       -  Northeast
- ภาคใต้ 12.6 15.0 15.4           - -    -  South

29. สัดส่วนของประชากรทีม่งีานทำ (อาย ุ15 ปข้ึีนไป) ทีใ่ชค้อมพวิเตอร์ 29. Proportion of employee (15 years over)
จำแนกตามอาชีพ (%)     using computer by occupation (%)
  - ผู้บัญญัติกฏหมาย ข้าราชการอาวุโส และผู้จัดการ 24.8 24.1 24.4 46.3 -    -  Legislators, senior officials and

      managers
   - ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ 88.2 91.1 89.8 91.4 -    -  Professionals

- ผู้ประกอบวิชาชีพช่างเทคนิคสาขาต่างๆ และอาชีพที่เกี่ยวข้อง 65.9 69.0 68.9 72.2 -    -  Technicians and associate
      professionals

- เสมียน 70.3 72.8 72.2 75.3 -    -  Clerks
- พนักงานบริการ และพนักงานร้านค้าในตลาด 13.7 14.8 15.4 19.8 -    -  Service worker and shop and

      market eles works
- ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตร และการประมง 2.3 2.2 2.9 3.9 -    -  Skilled agricultural and fishery

      workers
- ผูป้ฏบิตังิานดา้นความสามารถทางฝมืีอ และธรุกจิ 5.9 7.7 8.1 9.2 -    -  Craft and related trades workers

          การคา้ทีเ่ก่ียวขอ้ง
- ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงาน 6.8 7.0 7.3 10.6 -    -  Plant and machine operators and

       ด้านประกอบ       assemblers
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       - อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ ในด้านการขาย และการให้บริการ 2.6 3.0 3.4 5.5 -    -  Elementary occupations
- คนงานซ่ึงมิได้จำแนกไวใ้นหมวดอืน่ๆ 58.7 54.0 56.3 72.9 -    -  Worker is not classifiable by

         occupation
30. สัดสว่นของประชากรทีม่งีานทำ (อาย ุ15 ปข้ึีนไป) ทีใ่ชอิ้นเทอรเ์นต็ 30. Proportion of employee (15 years over)

จำแนกตามอาชีพ (%)     using internet by occupation (%)
- ผู้บัญญัติกฏหมาย ข้าราชการ 16.5 17.1 17.3 37.5 -   -  Legislators, managers
- วิชาชีพด้านต่างๆ 59.9 68.1 69.7 78.6 -   -  Professionals
- วิชาชีพช่างเทคนิคสาขาต่างๆ 39.9 47.5 48.2 55.2 -   -  Technicians Professionals
- เสมียน 38.9 46.7 49.6 57.1 -   -  Clerks
- พนักงานบริการ ร้านค้า 6.9 8.1 8.8 13.0 -   -  Service worker and shop
- งานด้านเกษตร ประมง 1.0 1.2 1.5 2.1 -   -  Skilled agricultural and fishery
- อาชีพขั้นพื้นฐาน และอื่นๆ 2.2 2.7 2.9 4.6 -      -   Elementary occupations and others

31. อัตราร้อยละของผู้ใช้คอมพิวเตอร์จำแนกตามเวลาที่ใช้คอมพิวเตอร์ 31. Proportion of computer user by time
ในรอบ 12 เดือน (%)     to used last year (%)

- 5-7 วนัใน 1 สัปดาห์ 26.3 28.8 29.1 29.1 -   -  5-7 days per week
- 1-4 วนัใน 1 สัปดาห์ 60.7 59.4 59.9 58.4 -   -  1-4 days per week
- 1-3 วนั ใน 1 เดือน 12.3 11.0 10.3 11.5 -   -  1-3 days per month
- 1-11 วนั ใน 1 ปี 0.6 0.6 0.6 0.9 -   -  1-11 days per year
- ไมท่ราบ 0.1 0.0 0.1 0.1 -   -  Unknown

32. อัตราร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำแนกตามเวลาที่ใช้อินเทอร์เน็ต 32. Proportion of internet user by time
ในรอบ 12 เดือน (%)     to used last year (%)

- 5-7 วนัใน 1 สัปดาห์ 18.5 22.7 23.5 24.1 -   -  5-7 days per week
- 1-4 วนัใน 1 สัปดาห์ 59.3 59.7 59.8 58.8 -   -  1-4 days per week
- 1-3 วนั ใน 1 เดือน 21.1 16.6 15.8 16.0 -   -  1-3 days per month
- 1-11 วนั ใน 1 ปี 1.0 1.0 0.8 1.1 -   -  1-11 days per year
- ไมท่ราบ 0.1 0.0 0.1 - -   -  Unknown

33. อัตราร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำแนกตามค่าใช้จ่าย 33. Proportion of internet user by
ในการใช้อินเทอร์เน็ตต่อเดือน     expenditure for using internet per month

- ไม่เสียค่าใช้จ่าย 59.0 59.8 64.3 58.3 -   -  None
- น้อยกว่า 100 บาท 13.9 14.1 10.9 13.5 -   -  Less than 100 baht
- 100-199 บาท 11.2 9.9 8.5 9.4 -   -  100-199 baht
- 200-399 บาท 8.5 7.9 6.7 7.5 -   -  200-399 baht
- มากกวา่ 400 บาท                                           7.3         8.3        9.5         11.3        -         -  More than 400 baht
- ไมท่ราบ 0.1 0.0 0.1 0.1 -   -  Unknown
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34. สัดสว่นของประชากรทีม่งีานทำ (อาย ุ15 ปข้ึีนไป) ทีใ่ชค้อมพวิเตอร์ 34. Proportion of employee (15 years and
     จำแนกตามสถานภาพการทำงาน (%)     over) using  computer by work

    status (%)
    - นายจ้าง 17.3 17.5 19.5 24.8 -   -   Employer
    - ลูกจา้งรฐับาล 63.9 64.6 63.9 66.7 -   -   Government employee
    - ลูกจา้งเอกชน 17.4 19.0 18.9 20.8 -   -   Private employee
    - ประกอบธรุกจิสว่นตวัโดยไมม่ลูีกจา้ง 3.2 3.7 4.2 5.6 -   -   Own account worker
    - ช่วยธุรกิจครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง 6.9 7.0 7.8 11.6 -   -   Unpaid family worker
    - การรวมกลุ่ม 8.5 13.8 16.5 9.3 -      -   Members of producer comperatives

35. ร้อยละของสถานประกอบการที่ใช้เว็บไซต์ จำแนกตามการใช้ 35. Percentage of establishment with having
    เว็บไซต์และขนาดของสถานประกอบการ     website by type of website and size of
                                                                                                                               establishment

การใช้และเป็นเจ้าของเว็บไซต์  Own website
     - รวม 100.0 100.0 100.0 - -       -  Total
     - 1-15 คน 66.7 67.5 71.6 - -   -   1-15 persons
     - 16-25 คน 8.5 7.2 5.9 - -   -   16-25 persons
     - 26-30 คน 2.4 2.4 2.2 - -   -   26-30 persons

       - 31-50 คน 6.7 6.7 5.7 - -   -   31-50 persons
     - 51-200 คน 10.4 11.1 10.1 - -   -   51-200 persons
    - มากกวา่ 200 คน 5.3 5.1 4.5 - -   -   More than 200 persons
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การใช้โดยฝากข้อมูลไว้กับเว็บไซต์อ่ืน  Web portal
- รวม 100.0 100.0 100.0 - -    -   Total
- 1-15 คน 66.1 74.5 72.1 - -    -   1-15 persons
- 16-25 คน 5.9 3.7 5.4 - -    -   16-25 persons
- 26-30 คน 1.8 1.4 1.4 - -    -   26-30 persons
- 31-50 คน 8.3 4.0 4.8 - -    -   31-50 persons
- 51-200 คน 12.3 10.7 10.2 - -    -   51-200 persons
- มากกวา่ 200 คน 8.4 5.7 6.1 - -    -   More than 200 persons

36. สัดส่วนของสถานประกอบการที่มีการใช้คอมพิวเตอร์และ                36. Proportion of establishment using
     อินเทอรเ์นต็ จำแนกตามหมวดธรุกจิ (%)      computer and internet by

     economic activity (%)
การใช้คอมพิวเตอร์  Use of computer
- การผลิต 20.5 18.1 20.4 - -    -   Manufacturing
- การก่อสร้าง 51.9 54.8 57.1 - -    -   Construction
- การขาย การบำรุงรักษา และการซ่อมแซมยานยนต์และรถ 20.6 20.6 23.4 - -    -   Sale, maintenance and repair of
  จักรยานยนต์ รวมทั้งการขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์        motor vehicles and motorcycles,

 include retail sale of automotive fuel
- การขายส่ง และการค้าเพื่อค่านายหน้า (ยกเว้นยานยนต์และ 45.4 44.4 46.8 - -    -  Whole sale trade and commission
  รถจักรยานยนต์)        trade except motor vehicles and

       motorcycles
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- การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และรถจักรยานยนต์) 18.5 18.0 18.5 - -          -  Retail trade (except motor vehicles
  รวมทัง้การซอ่มแซมของใชส่้วนบคุคลและของใชใ้นครวัเรอืน         and motorcycles); including repair of

        personal and household goods
- โรงแรมและภตัตาคาร 8.4 10.4 11.6 - -          -  Hotels and restaurants
- การขนส่งทางบก และตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว 25.0 22.8 32.0 - -          -  Other land transport and activities

         of travel agencies
- กิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ ด้านคอมพิวเตอร์ และกิจกรรม 36.9 30.0 39.9 - -          -  Real estate activities,computer and
  ทีเ่ก่ียวขอ้ง          related activities
- การให้เช่าเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์โดยไม่มีผู้ควบคุม 63.3 65.1 67.5 - -         -  Renting of machinery and equipment

          การใหเ้ช่าของใชส่้วนบคุคลและของใชใ้นครวัเรอืน         without operator and of personal and
          การวิจัยและการพัฒนา กิจกรรมด้านธุรกิจอื่นๆ         household goods, research and

        development other business activities
- กิจกรรมนันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา 43.6 47.5 48.1 - -         -  Recreational, cultural and sporting

        activities
- กิจกรรมด้านการบริการอื่นๆ 3.4 2.5 1.8 - -         -  Other service activities
การใช้อินเทอร์เน็ต   Access internet

- การผลิต 52.3 58.7 64.6 - -         -  Manufacturing
- การก่อสร้าง 63.8 66.7 76.2 - -         -  Construction

- การขาย การบำรุงรักษา และการซ่อมแซมยานยนต์และ 46.7 45.8 57.6 - -         -  Sale, maintenance and repair of
          รถจักรยานยนต์ รวมทั้งการขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์          motor vehicles and motorcycles

         including retail sale of automotive fuel
- การขายส่ง และการค้าเพื่อค่านายหน้า (ยกเว้นยานยนต์ 68.7 71.3 70.7 - -         -  Whole sale trade and commission

          และรถจกัรยานยนต)์          trade except  motor vehicles and
         motorcycles

- การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และรถจักรยานยนต์) 50.4 50.0 57.5 - -          -  Retail trade(except  motor vehicles
          รวมทัง้การซอ่มแซมของใชส่้วนบคุคลและของใชใ้นครวัเรอืน         and motorcycles); including repair of
                                                                                                                                     personal and household goods

- โรงแรมและภตัตาคาร 35.6 45.5 45.8 - -         -  Hotels and restaurants
- การขนส่งทางบก และตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว 70.2 74.0 84.3 - -         -  Other land transport and activities

        of travel agencies
- กิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ ด้านคอมพิวเตอร์ และกิจกรรม 51.2 62.3 44.2 - -         -  Real estate activities, computer and

          ทีเ่ก่ียวขอ้ง            related activities
- การให้เช่าเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์โดยไม่มี 43.0 48.2 53.9 - -        -  Renting of machinery and equipment
  ผู้ควบคุม การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน         without operator and of personal and
  การวิจัยและการพัฒนา กิจกรรมด้านธุรกิจอื่นๆ        household goods, research and

       development other business activities
- กิจกรรมนันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา 70.5 79.2 84.3 - -         -  Recreational, cultural and sporting

        activities
- กิจกรรมด้านการบริการอื่นๆ 58.4 45.2 53.3 - -         -  Other service activities
การมีเว็บไซต์   Use of website

- การผลิต 2.5 3.6 5.1 - -         -  Manufacturing 79
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                                 ตวัชีว้ดั    Indicator

- การก่อสร้าง 13.9 10.4 10.7 - -     -  Construction
- การขาย การบำรุงรักษา และการซ่อมแซมยานยนต์และ 2.7 2.5 4.6 - -     -  Sale,maintenance and repair of motor
รถจักรยานยนต์ รวมทั้งการขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง        vehicles and motorcycles, including

       retail sale of automotive fuel
- การขายส่ง และการค้าเพื่อค่านายหน้า (ยกเว้นยานยนต์และ 14.8 13.6 13.5 - -     - Whole sale trade and commission
รถจกัรยานยนต)์          trade except motor vehicles and

       motorcycles
- การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และรถจักรยานยนต์) รวมทั้ง         2.9 2.5 3.3 - -        -  Retail trade, except motor vehicles
การซ่อมแซมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน        and motorcycles, repair of personal

      and household goods
- โรงแรมและภัตตาคาร 2.4 3.0 3.4 - -     -  Hotels and restaurants
- การขนส่งทางบก และตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว 8.2 7.6 9.9 - -     -  Other land transport and activities

       of travel agencies
- กิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ ด้านคอมพิวเตอร์ และกิจกรรม 8.6 6.6 6.3 - -       -  Real estate activities, computer and
ท่ีเก่ียวขอ้ง        related activities

- การใหเ้ช่าเครือ่งจกัรและเครือ่งอปุกรณโ์ดยไมมี่ผูค้วบคมุ 12.4 7.7 9.0 - -    -  Renting of machinery and equipment
การใหเ้ชา่ของใชส้ว่นบคุคลและของใชใ้นครวัเรอืน       without operator and of personal
การวิจัยและการพัฒนา กิจกรรมด้านธุรกิจอื่นๆ      and household goods, research and

     development other business activities
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- กิจกรรมนันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา 4.4 5.6 4.5 - -    -  Recreational, cultural and sporting
      activities

- กิจกรรมด้านการบริการอื่นๆ 0.8 0.1 0.2 - -    -  Other service activities
37. สัดส่วนของสถานประกอบการที่มีการใช้คอมพิวเตอร์และ             37. Proportion of establishments
     อินเทอรเ์นต็ จำแนกตามจำนวนคนทำงาน (%)  using computer and access internet

 by number of persons engaged (%)
การใช้คอมพิวเตอร์  Use of computer
- 1-15 คน 18.0 18.1 19.5 - -    -  1-15 persons
- 16-25 คน 78.2 78.6 79.4 - -    -  16-25 persons
- 26-30 คน 83.2 88.0 88.3 - -    -  26-30 persons
- 31-50 คน 88.2 90.1 91.3 - -    -  31-50 persons
- 51-200 คน 95.3 96.7 97.8 - -    -  51-200 persons
- มากกวา่ 200 คน 99.7 99.5 99.6 - -    -  More than 200 persons
การใช้อินเทอร์เน็ต  Access internet
- 1-15 คน 8.7 9.2 10.8 - -    -  1-15 persons
- 16-25 คน 48.7 54.7 56.9 - -    -  16-25 persons
- 26-30 คน 57.5 64.4 69.9 - -    -  26-30 persons
- 31-50 คน 65.3 69.6 74.0 - -    -  31-50 persons
- 51-200 คน 78.7 83.5 82.6 - -    -  51-200 persons
- มากกวา่ 200 คน 92.5 93.5 92.8 - -    -  More than 200 persons

38. สัดส่วนของสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม             38. Proportion of small and medium
     ที่มีการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต จำแนกตามภาค (%)  establishments using computer

 and access internet by region (%)

                      81
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                                ตวัชีว้ดั     Indicator

การใช้คอมพิวเตอร์   Use of computer
- ทั่วราชอาณาจักร 20.3 20.3 21.6         -            -     -  Whole Kingdom
- กรุงเทพมหานคร 29.0 27.9 30.6 - -     -  Bangkok
- ภาคกลาง 19.1 19.4 - - -     -  Central
- ภาคเหนือ 15.7 16.5 17.4 - -     -  North
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13.7 14.1 - - -     -  Northeast
- ภาคใต้ 16.7 17.0 - - -     -  South
การใช้อินเทอร์เน็ต   Access internet
- ทั่วราชอาณาจักร 10.5 11.1 12.7 - -     -  Whole Kingdom
- กรุงเทพมหานคร 16.9 18.0 19.3 - -     -  Bangkok
- ภาคกลาง 8.8 8.8 - - -     -  Central
- ภาคเหนือ 8.3 8.4 9.5 - -     -  North
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5.6 6.3 - - -     -  Northeast
- ภาคใต้ 8.0 9.2 - - -     -  South

39. สัดส่วนของสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม  39. Proportion of small and medium
    ที่มีการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต จำแนกตามขนาด (%)      establishments using computer

     and access internet by size(%)
การใช้คอมพิวเตอร์   Use of computer
- ขนาดย่อม (1-50 คน) 19.6 19.5 20.9 - -     -  Small size (1-50 persons)
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- ขนาดกลาง (51-200 คน) 98.2 96.7 97.8 - -    -  Medium size (51-200 persons)
การใช้อินเทอร์เน็ต  Access internet
- ขนาดย่อม (1-50 คน) 9.8 10.4 12.0 - -    -  Small size (1-50 persons)
- ขนาดกลาง (51-200 คน) 81.1 83.5 87.2 - -    -  Medium size (51-200 persons)

40. สัดส่วนของประชากรทีม่งีานทำ (อาย ุ15 ปข้ึีนไป) ทีใ่ชค้อมพวิเตอร์ 40. Proportion of employed persons (15 years
    และอนิเทอรเ์น็ต จำแนกตามภาค (%)     and over) using computer and access

    internet by region (%)
การใช้คอมพิวเตอร์  Use of computer
- ทั่วราชอาณาจักร 14.5 15.3 15.7 18.4 -    -  Whole Kingdom
- กรุงเทพมหานคร 33.7 35.3 35.2 40.5 -    -  Bangkok
- ภาคกลาง 16.7 17.2 18.3 19.5 -    -   Central
- ภาคเหนือ 11.2 12.0 12.0 15.0 -    -   North
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9.0 9.8 10.3 12.6 -    -   Northeast
- ภาคใต้ 13.4 14.0 14.2 16.3 -    -  South
การใช้อินเทอร์เน็ต  Access internet
- ทั่วราชอาณาจักร 8.4 9.8 10.3 13.2 -    -  Whole Kingdom
- กรุงเทพมหานคร 23.6 26.0 26.9 34.4 -    -  Bangkok
- ภาคกลาง 9.1 10.5 11.1 13.3 -    -  Central
- ภาคเหนือ 6.4 7.7 8.2 10.9 -    -  North
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4.7 6.0 6.4 8.0 -    -  Northeast
- ภาคใต้ 7.3 8.3 8.4 14.1 -    -  South

41. ระดบัความกวา้งของชอ่งสญัญาณ (Mbps) 41. International internet bandwidth
    (Mbps)
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                                ตวัชีว้ดั     Indicator

- เข้าประเทศไทย 6,808 9,909 22,073 29,226 -     -  To Thailand
- ออกจากประเทศไทย 6,808 9,909 22,073 29,226 -     -  From Thailand

42. ร้อยละของหน่วยงาน จำแนกตามวัตถุประสงค์หลัก  42. Percentage of public sectors
    ในการใช้เว็บไซต์ของหน่วยงาน       (Department level) by objective of
                                                                                                                                using website

- การให้บริการข้อมูลข่าวสาร - - - 97.3 -     -  Service information
- ประชาสัมพันธ์องค์กรและการบริการ - - - 96.8 -     -  Organization and service promotion
- เพิ่มช่องทางการบริการ - - - 83.3 -     -  Increased channel for services

43. รอ้ยละของครวัเรอืนทีมี่คอมพิวเตอรเ์ช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ต                                                                43. Percentage of households connected
    จำแนกตามรูปแบบการใช้      to internet by type of using

- แพคเกจรายชัว่โมง 55.2 45.7 21.8 16.3 -     -  Per hour
- เสียบริการรายเดือน 38.2 49.9 49.4 53.4 -     -  Per month
- ใชท้ัง้ 2 รปูแบบ 6.6 10.0 28.9 30.3 -     -  Both

                       3. การแพร่ภาพและกระจายเสียง 3. Broadcasting

44. จำนวนสถานีวิทยุระบบเอเอ็ม  44. Number of AM radio stations
- ทั่วราชอาณาจักร 211 211 211   212 -     -  Whole Kingdom
- กรุงเทพมหานคร 38 38 38 - -     -  Bangkok
- ภูมิภาค 173 173 173 - -     -  Region

45. จำนวนสถานีวิทยุระบบเอฟเอ็ม 45. Number of FM radio stations
- ทั่วราชอาณาจักร 313 313 313 314 -    -  Whole Kingdom
- กรุงเทพมหานคร 40 40 40 - -    -  Bangkok
- ภูมิภาค 273 273 273 - -    -  Region

46. จำนวนสถานวีทิยชุุมชน 46. Number of community radio stations
- ทั่วราชอาณาจักร 1,950 2,132 2,118 - -    -  Whole Kingdom
- กรุงเทพมหานคร - 177 177 - -    -  Bangkok
- ภาคกลาง 766 665 666 - -    -  Central
- ภาคเหนือ 357 389 390 - -    -  North
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 664 713 697 - -    -  Northeast
- ภาคใต้ 163 188 188 - -    -  South

47. สัดส่วนของครัวเรือนที่มีวิทยุ จำแนกตามภาค (%) 47. Proportion of households having radio
    by region (%)

- ทั่วราชอาณาจักร - 60.8 60.3 58.8 -    -  Whole Kingdom
- กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ - 78.7 76.5 70.0 -    -  Bangkok, Nonthaburi, Pathumthani

     and Sumutprakan
- ภาคกลาง - 59.1 53.6 56.6 -    -  Central
- ภาคเหนือ - 60.8 61.7 61.0 -    -  North
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - 56.8 57.8 56.7 -    -  Northeast
- ภาคใต้ - 51.6 54.2 51.1 -    -  South

48. สัดสว่นของครวัเรอืนทีม่โีทรทศัน ์จำแนกตามภาค (%) 48. Proportion of households having
    television by region (%)

- ทั่วราชอาณาจักร - 94.0 95.3 96.1 -    -  Whole Kingdom
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- กรุงเทพมหานคร 56.1 53.4 53.5 - -    -  Bangkok
- ภาคกลาง 24.4 25.6 26.1 - -    -  Central
- ภาคเหนือ 6.4 6.8 6.2 - -    -  North
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5.7 6.7 6.9 - -    -  Northeast
- ภาคใต้ 7.4 7.5 7.3 - -    -  South

50. สัดส่วนของสถานประกอบการที่มีการรับคำสั่งซื้อผ่านทาง 50. Proportion of establishment  with
    อินเทอร์เน็ตต่อสถานประกอบการทั้งสิ้น จำแนกตามภาค (%)     purchase via internet per total

    establishment by region (%)
- ทั่วราชอาณาจักร 0.8 0.7 0.8 6.9 -    -  Whole Kingdom
- กรุงเทพมหานคร 1.2 1.2 1.2 7.8 -    -  Bangkok
- ภาคกลาง 0.6 0.6 0.6 6.4 -    -  Central
- ภาคเหนือ 0.6 0.5 0.7 7.4 -    -  North
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0.4 0.4 0.5 5.3 -    -  Northeast
- ภาคใต้ 0.8 0.6 0.9 7.3 -    -  South

51. สัดส่วนของสถานประกอบการที่มีการสั่งซื้อสินค้าผ่านทาง                51. Proportion of establishment with
  อินเทอร์เน็ต จำแนกตามคนทำงาน (%)     purchase via internet by persons

    engages (%)
- 1-15 คน 1.0 1.0 1.2 - -    -  1-15 persons
- 16-25 คน 8.0 6.8 7.2 - -    -  16-25 persons
- 26-30 คน 9.7 9.6 9.8 - -    -  26-30 persons
- 31-50 คน 11.8 9.8 12.1 - -    -  31-50 persons
- 51-200 คน 12.3 11.7 12.4 - -    -  51-200 persons
- มากกวา่ 200 คน 19.6 15.0 17.0 - -    -  More than 200 persons

2548 2549 2550       2551       2552
2005 2006 2007       2008       2009
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                                  ตวัชีว้ดั      Indicator

- กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ - 96.1 96.4 97.6 -    - Bangkok, Nonthaburi, Pathumthani
     and Sumutprakan

- ภาคกลาง - 94.6 95.4 96.4 -    -  Central
- ภาคเหนือ - 92.3 93.5 94.7 -    -  North
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - 94.1 96.0 96.4 -    -  Northeast
- ภาคใต้ - 92.9 94.2 94.9 -    -  South

                      4. พาณชิยอิ์เลก็ทรอนกิส์ 4. e-Commerce

49. ร้อยละของเว็บไซต์ของสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 49. Percentage of website of small and
  จำแนกตามภาค     medium establishments by region

        ขนาดยอ่ม (1-50 คน)  Small size (1-50 persons)
- ทั่วราชอาณาจักร 100.0 100.0 100.0 - -    -  Whole Kingdom
- กรุงเทพมหานคร 61.4 64.3 58.8 - -    -  Bangkok
- ภาคกลาง 13.4 15.0 18.8 - -    -  Central
- ภาคเหนือ 8.4 6.0 7.2 - -    -  North
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5.9 5.9 6.3 - -    -  Northeast
- ภาคใต้ 10.9 8.8 8.9 - -    -  South
ขนาดกลาง (51-200 คน)  Medium size (51-100 persons)
- ทั่วราชอาณาจักร 100.0 100.0 100.0 - -    -  Whole Kingdom
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52. มูลค่าสินค้าที่ธุรกิจสั่งซื้อผ่านทางอินเทอร์เน็ต (พันล้านบาท) - - 128.5 193.5 - 52. Value of purchases via  internet of
    business establishments (million

                                                                                                                                baht)
53. ร้อยละของมูลค่าการซื้อขายทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น (%) - - 100.0 100.0 - 53. Percentage of Value of e-Commerce (%)
        - ธรุกจิกบัธรุกจิ - - 14.4 27.2 -    -  Business-to-Business (B2B)

- ธุรกิจกับรัฐบาล - - 0.3 0.3 -    -  Business-to-Government (B2G)
- ธุรกิจกับผู้บริโภค - - 85.3 72.5 -    -  Business-to-Consumer (B2C)

54. สัดส่วนของสถานประกอบการที่ใช้อินเทอร์เน็ต 54. Proportion of establishment access to
    จำแนกตามวตัถปุระสงคท์ีใ่ช ้(%)     internet by purpose (%)

- ทำธุรกรรมทางการเงินและการธนาคาร 5.3 5.7 5.3 - -    -  Banking and financial service
- การซื้อ / ขายสินค้าและบริการหรือดำเนินธุรกิจกับคู่ค้า 14.9 13.0 13.5 - -    -  Purchase / sale goods and services

      or communication with trading
- โฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า / บริษัท 15.8 16.5 14.4 - -    -  Advertising of own goods and

      services
- ช่องทางการติดต่อสื่อสารอื่นๆ 8.6 10.8 10.3 - -    -  Other communications
- รับ-ส่งข้อมูลทางอีเมล์ 69.5 66.5 59.0 - -    -   E-Mail
- ติดตามความเคลือ่นไหวของตลาด 37.9 48.2 48.8 - -    -  Monitoring the market movement
- ค้นหาขอ้มลูทัว่ไป 86.0 89.4 90.0 - -    -  Search for information

                      5. ตลาดและอตุสาหกรรมไอซทีี 5. ICT Market and Industry

55. อัตราการเตบิโตของสนิค้าไอซทีทีีส่่งออก 11.9 12.5 - - -  55. Growth rate of ICT exports
56. ดุลการค้าในภาคไอซีที (พันล้านบาท) 149.3 262.2 - - -  56. Trade balance of ICT (billion baht)
57. อัตราการเติบโตของสินค้าไอซีทีที่นำเข้า 10.6 1.4 - - -  57. Growth rate of ICT imports
58. ร้อยละของสินค้าไอซีทีที่นำเข้าเทียบกับสินค้านำเข้าทั้งหมด 17.9 17.7 - - -  58. ICT imports as % of total imports
59. รอ้ยละของสนิคา้ไอซทีทีีส่่งออกเทยีบกบัสนิคา้ส่งออกทัง้หมด 22.6 22.8 - - -  59. ICT exports as % of total exports
60. อัตราการขยายตัวของตลาดซอฟต์แวร์ในประเทศ 21.7 19.0 - - -  60. Growth rate of software market in

     Thailand
61. อัตราการจ้างงานในภาคไอซีที - - 1.0 1.4 -  61. Rate of employment in ICT sector
62. มูลค่าของสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีการซื้อขาย 125,534 192,466 204,535 - -  62. Value of domestic IT market
    ภายในประเทศ จำแนกตามประเภทกิจกรรม      by industry segments

- รอ้ยละ (รวม) - - 100.0 - -     -  Percentage (Total)
- ภาครัฐ / รัฐวิสาหกิจ / การศึกษา - - 38.2 - -     -  Government / State Enterprise /

       Education
       - สำนักงานขนาดเล็กและครัวเรือน - - 61.8 - -        -  Small office & Household
63. มูลค่าของสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการซื้อขาย         125,534 192,466 199,796 223,506    236,604  63. Value of IT market in country
     ภายในประเทศ (ล้านบาท) จำแนกตามประเภท      (million baht) by type

- ร้อยละ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0     -  Percentage
- ฮารด์แวร์ 50.5 47.7 34.1 33.9 31.9     -  Hardware
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     - ซอฟตแ์วร์ 33.0 34.1 28.3 28.2 28.0      -  Software
- การบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 16.5 18.2 37.5 38.0 40.0      -  IT Administration

                   6. ทรัพยากรมนุษย์ด้านไอซีที 6. ICT Human Resource

64. จำนวนปีโดยเฉลี่ยของการศึกษาในโรงเรียนสำหรับประชากร 7.5 7.6 7.8 7.9 -   64. Average  schooling years of
     อายุ 15 ปข้ึีนไป       population aged 15 years and over
65. สัดส่วนของโรงเรยีนทีเ่ช่ือมตอ่อินเทอรเ์น็ต (%) 79.9 - - 97.3 -   65. Proportion of school connected

                     with internet  (%)
66. เครือ่งคอมพวิเตอรใ์นโรงเรยีนตอ่นักเรยีน 100 คน          2.1 1.7 - 7.1         -     66. Computer per 100 students
67. สัดส่วนของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่เรียนจบระดับมัธยมศึกษา   67. Proportion of population aged 15
    ตอนปลาย (รวมอนปุรญิญา) จำแนกตามภาค(%)       years and over graduated upper

      secondary level (including diploma)
                                                                                                                                 by region (%)

- ทั่วราชอาณาจักร 15.5 16.1 14.0 - -      -  Whole Kingdom
- กรุงเทพมหานคร 22.8 24.0 21.2 - -      -  Bangkok
- ภาคกลาง 18.5 18.7 16.6 - -      -  Central
- ภาคเหนือ 12.9 13.6 11.5 - -      -  North
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11.4 12.3 10.8 - -      -  Northeast
- ภาคใต้ 17.1 17.7 14.5 - -      -  South

68. สัดส่วนของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่เรียนจบระดับอุดมศึกษา   68. Proportion of population aged 15
    จำแนกตามภาค (%)        years and over completed tertiary

      education by region (%)
       - ทัว่ราชอาณาจกัร 6.8 7.1 7.3 - -      -  Whole Kingdom

- กรุงเทพมหานคร 20.1 20.7 20.9 - -      -   Bangkok
- ภาคกลาง 7.2 7.5 8.1 - -      -   Central
- ภาคเหนือ 4.7 5.0 5.5 - -      -   North
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3.6 3.9 3.8 - -      -   Northeast
- ภาคใต้ 6.3 6.0 6.1 - -      -   South

69. ร้อยละของประชากรที่เข้าเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา   69. Percentage of population
    และอดุมศึกษา (%)                                                                                                          enrollment in elementary, secondary

                                 and tertiary educations (%)
- ประถมศึกษา 46.9 44.3 - - -      -   Elementary level
- มัธยมศึกษาตอนต้น 21.9 21.7 - - -      -   Lower secondary level
- มัธยมศกึษาตอนปลาย 13.9 14.5 - - -      -   Upper secondary level
- อุดมศึกษา 17.3 19.5 - - -      -   Higher level

70. อัตราส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อนักเรียน นักศึกษาในระดับต่างๆ   70. Rate of computers per 1,000
    1,000 คน       students at verious of educational
                                                                                                                                  level

- ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา - - - 71.4 -      -   Elementary & Secondary level
- อาชีวศึกษา - - - 125.5 -      -   Vocational
- อุดมศึกษา - - - 90.9 -      -   Higher level
- การศึกษานอกโรงเรียน - - - 9.2 -      -   Informal education
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71. สัดสว่นของแรงงานอาย ุ(15 ปข้ึีนไป) ทีมี่งานทำทีใ่ชค้อมพวิเตอร์              71. Proportion of employed persons
    จำแนกตามกจิกรรมทางเศรษฐกจิ (%)                                                                                      (15 years and over ) using computers

                                                                                                                       by economic activity (%)
- เกษตรกรรม การล่าสัตว์ การป่าไม้ และการประมง 2.4 2.4 3.0 4.1 -  -  Agriculture, hunting , forestry and

                                                                                                                                  fishery
- การผลิต 15.8 16.0 16.5 17.2 -  -  Manufacturing
- การไฟฟ้า ก๊าซ และประปา 54.4 56.5 51.4 60.9 -  -  Electricity, gas and water supply
- ก่อสรา้ง 6.4 8.9 9.2 9.0 -  -  Construction
- การขายส่ง การขายปลีกฯ 16.5 18.9 18.9 22.4 -  -  Wholesale and retail trade

        - โรงแรมและภตัตาคาร 9.0 9.0 10.6 13.2 -     -  Hotels and restaurants
      - การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และคมนาคม 19.4 23.5 22.8 28.2 -  -  Transport, storage and communication

- กิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ 45.9 50.1 46.5 51.9 -  -   Real estate
- การบริหารราชการ การศึกษา งานด้านสุขภาพและกิจกรรม 60.3 67.7 56.7 58.7 -  -  Public administration, education,

          ด้านบริการชุมชน -     health and social work
- การทำเหมอืงแร ่และเหมอืงหนิ 22.3 17.2 20.7 23.5 -  -  Mining and quarrying
- การเป็นสื่อกลางทางการเงิน 81.0 85.5 81.9 83.3 -  -  Financial intermediation

72. สัดส่วนการจ้างงานในด้านอุตสาหกรรมไอซีที (%)               72. Proportion of employment in ICT
                                                                                                                              Industry(%)

- การผลติเครือ่งจกัรสำนกังาน (3000) 0.07 0.08 0.05 0.07 -  -  Manufacture of office machinery (3000)
- การผลติลวด และเคบลิ ทีหุ่ม้ฉนวน (3130) 0.06 0.05 0.04 0.05 -  -  Manufacture of insulated wire and

    cable (3130)
- การผลติหลอดอเิล็กทรอนกิส์ (3210) 0.84 0.83 0.95 0.85 -  -  Manufacture of electronic valves (3210)
- การผลติเครือ่งสง่สญัญาณ โทรทศัน ์วทิย ุ(3220) 0.03 0.03 0.02 0.02 -  -  Manufacture of television and radio

    transmitters (3220)
- การผลติเครือ่งรบัโทรทศัน์ วทิย ุ(3230) 0.08 0.07 0.05 0.06 -  -  Manufacture of television and radio

    receivers (3230)
- การผลิตอุปกรณ์การเดินเรือ การเดินอากาศ (3312) 0.01 .. . . 0.01 -  -  Manufacture of instruments and

    appliances for measuring (3312)
73. รอ้ยละของผูม้งีานทำ (อาย ุ15 ปข้ึีนไป) ทีส่ามารถเขา้ถงึไอซทีี              73. Percentage of employed persons (15
    (ใชค้อมพวิเตอร)์ จำแนกตามภาค   years and over) computers by region

- ทั่วราชอาณาจักร 100.0 100.0 100.0 100.0 -  -  Whole Kingdom
- กรุงเทพมหานคร 24.4 24.2 23.3 24.0 -  -  Bangkok
- ภาคกลาง 28.4 28.2 29.3 27.6 -  -   Central

        - ภาคเหนอื 14.3 14.3 13.8 14.5 -  -   North
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20.9 21.3 21.6 22.0 -  -   Northeast
- ภาคใต้ 12.0 12.0 12.0 11.9 -  -   South
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74. รอ้ยละของผูมี้งานทำ (อาย ุ15 ปข้ึีนไป) ทีค้่นขอ้มลูในอนิเทอรเ์น็ต 74. Percentage of employee (15 years and
    จำแนกตามภาค     over) searching information in the
                                                                                                                                internet
    -  ทัว่ราชอาณาจกัร 100.0 100.0 100.0 100.0 -    -   Whole Kingdom

  -  กรุงเทพมหานคร 29.3 27.7 27.2 28.3 -    -   Bangkok
  -  ภาคกลาง 26.8 26.8 27.1 26.2 -    -   Central
  -  ภาคเหนือ 14.0 14.2 14.3 14.7 -    -   North
  -  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18.7 20.2 20.5 19.5 -    -   Northeast
  -  ภาคใต้ 11.2 11.1 10.9 11.3 -    -  South

75. บุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา (วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 75. Number of R&D personnel (natural
    วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  วิทยาศาสตร์การแพทย์)     sciences, engineering and

    technologies, medical sciences)
  - รวม - 28,296 67,876 45,050 -    -   Total
  - นักวจิยัและผูช่้วยนกัวจิยั - 23,387 56,503 32,794 -    -  Researchers and Asristant Researchers
   - ผู้ทำงานสนับสนุน - 4,909 11,373 12,256 -    -  Supporting staff

76. ร้อยละของผู้ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 76. Percentage of ICT employee by skill
จำแนกตามลกัษณะงานดา้น ICT      of ICT

     - รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 -    -   Total
- ทักษะสูง 29.2 27.3 29.6 28.6    -   High skill
- ทักษะต่ำ 70.8 72.7 70.4 71.4 -    -   Low skill

77. อัตราผูมี้งานทำดา้น ICT ตอ่ผูมี้งานทำทัง้หมด (1,000 คน) 77. Rate of ICT employee per 1,000
จำแนกตามเขตการปกครอง     employed persons by area
- ทั่วราชอาณาจักร 10.4 10.4 10.1 10.9 -    -   Whole Kingdom

    - ในเขตเทศบาล 20.5 20.0 19.8 21.7 -         - Municipal
    - นอกเขตเทศบาล 5.4 6.1 5.8 6.2 -         - Non-municipal

-  กรุงเทพมหานคร 28.4 28.6 27.6 28.6 -    -   Bangkok
-  ภาคกลาง 11.8 12.5 11.9 12.2 -    -   Central
-  ภาคเหนือ 8.1 7.8 7.6 9.2 -    -   North
-  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4.3 5.4 5.4 6.0 -    -   Northeast
-  ภาคใต้ 7.3 6.1 6.6 8.5 -    -   South

78. ร้อยละของผู้ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการการสื่อสาร 78. Percentage of ICT employee by level
จำแนกตามระดบัการศกึษาทีส่ำเรจ็     of education graduated
-  ประถมศึกษาและต่ำกว่า 19.6 16.5 15.1 15.1 -    -   Elementary and Lower
-  มัธยมศึกษา 36.5 37.0 40.2 41.6 -    -   Secondary

   - อนุปรญิญา 18.6 22.0 16.2 17.3 -    -   Diploma
   - มหาวิทยาลัย 24.7 23.8 27.8 25.5 -    -   Higher
   - อ่ืนๆ 0.6 0.6 0.7 0.5 -    -   Others

79. ร้อยละของผู้ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 79. Percentage of ICT employee by
    ตามสถานภาพการทำงาน                                                                                                    employment status

-  ลูกจ้างชั่วคราว 19.9 22.3 21.5 21.0 -    -   Temporary
     - ลูกจา้งเอกชน 60.3 57.7 57.6 57.6 -    -   Private worker

-  ทำงานส่วนตัว 16.1 16.8 17.9 18.8 -    -   Self employment
-  ช่วยธุรกิจครัวเรือน 3.6 3.1 3.0 2.6 -    -   Unpaid worker
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80. ร้อยละของผู้ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   80. Percentage of ICT employee by hour
ตามช่ัวโมงการทำงานตอ่สัปดาห์        work per week

- รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 -      -  Total
- 0 ชั่วโมง 0.4 0.2 1.0 0.2 -      -  0 hour
- 1 - 34 ช่ัวโมง 8.6 9.1 6.2 5.4 -      -  1 - 34 hours
- 35 ช่ัวโมงขึน้ไป 90.9 90.7 92.8 94.4 -      -  35 hours and over

81. ร้อยละของผู้ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   81. Percentage of ICT employee by
จำแนกตามอุตสาหกรรม        industrial sector

- รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 -      -  Total
- ภาคเกษตรกรรม 0.5 1.0 0.8 0.5 -      -  Agriculture sector
- นอกภาคเกษตรกรรม 99.5 99.0 99.2 99.5 -         -  Non-Agriculture sector

                      7. การใช้ไอซีทีในภาครัฐ  7. ICT in Public Sector

82. ร้อยละของหน่วยงานภาครฐัที่มีเว็บไซต์ - - - 100.0 -   82. Percentage of government agencies
      having website

83. งบประมาณด้านไอทีของภาครัฐ (ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์) 4,312.0 - - -          -      83. Government budget on information
  (ล้านบาท)       technology (hardware and

      software) (million baht)

84. ปริมาณการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐที่ทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ล้านบาท)                 84. Quantity of e-auction (million baht)
- รัฐบาล 23,841.9 - - - -        -  Government
- รัฐวิสาหกิจ 17,062.4 - - - -      -  State enterprise

                       8. การวิจัยและพัฒนาและสิทธิบัตร 8. Research & Development
and Patent

85. จำนวนสทิธบิตัรตอ่ประชากร 1,000,000 คน 21.2 29.9 28.9 28.9 34.5   85. Number of patents per 1,000,000
                                                                                                                                 persons
86. จำนวนสทิธบิตัรไอซทีเีทยีบกบัสทิธบิตัรทัง้หมด 5.5 12.3 6.9 4.2 -   86. ICT patents as % of total patents
87. อัตราการเตบิโตของสทิธบิตัรไอซทีี 16.7 250.0 -34.3 -28.3 -57.6   87. Growth rate of ICT patent
88. ค่าใช้จ่ายการวิจัยและพัฒนาของภาครัฐ (ล้านบาท) 16,667 19,548 - - -   88. R&D expenditure of government

      (million baht)

                       9. ข้อมูลทั่วไปทางเศรษฐกิจ 9. Others

89. อัตราการเติบโตของตลาดซอฟต์แวร์ - 20.8 13.1 11.7 5.1   89. Growth rate of computer software
                                                                                                                               market

90. การบรโิภคกระแสไฟฟา้ตอ่คน (กิโลวตัต/์ช่ัวโมง) 1,942.0 2,034.0 2,113.0 - -   90. Per Capita Consumption of electricity
      (kw/h)

91. ร้อยละของครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ - 99.3 99.7 - -   91. Percentage of Households having
       electricity



คำนิยาม
1. เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร หมายถงึ กระบวนการตา่งๆ และระบบงานทีช่่วยใหไ้ด้สารสนเทศ

ที่ต้องการ โดยส่วนมากแล้วจะหมายถงึ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้สำนักงาน  อุปกรณ์โทรคมนาคมตา่งๆ
รวมทัง้ซอฟตแ์วรท์ั้งแบบสำเรจ็รปู  และแบบพฒันาขึ้น  เพื่อใช้ในงานเฉพาะดา้น   ซึ่งเครือ่งมือเหล่านี้
จัดเป็นเครื่องมือสมัยใหม่และใช้เทคโนโลยีระดับสูง

2. โทรศพัท์พื้นฐาน (Main Telephone line)  หมายถึง  การติดต่อสื่อสารโดยส่งสัญญาณเสยีงทางสาย
เคเบิล  ประกอบดว้ย

1.1 โทรศพัท์ประจำที ่(Fixed Line) หมายถงึ โทรศพัท์ที่ไม่สามารถใชง้านไดเ้กินจากจดุที่มี
สัญญาณและเสยีค่าบรกิารเลขหมาย เช่น  โทรศพัท์ที่ติดตั้งในบา้นพัก สถานประกอบการ
ธุรกิจทัว่ไป เป็นต้น

1.2 โทรศพัท์สาธารณะ (Public pay phone)  หมายถงึ โทรศพัท์ที่สามารถใชไ้ด้เพียงในจดุ
ที่มีการตดิตั้งเทา่นั้น ไม่เสียค่าบรกิารเลขหมาย

3. จำนวนเครือ่งโทรศพัท์พื้นฐาน  หมายถึง จำนวนโทรศพัท์พื้นฐานทีม่ีในครวัเรอืน  รวมทัง้เครือ่งของ
องค์การโทรศพัท์และเครือ่งของบรษิัทเทเลคอมเอเชยี (TRUE)

4. โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cellular Telephone) หมายถึง โทรศัพท์ที่สามารถส่งสัญญาณเสียงผ่านดาวเทียมตามที่
ได้มีการตดิตั้งไว ้ซึ่งในปจัจบุันโทรศพัท์เคลื่อนที่มีอยู่หลายระบบ เช่น ระบบ 470 NMP ระบบ 900 NMP
ระบบ 900 GSM ระบบ 1800 GSM ระบบ 1800 digital  เป็นต้น

5. คอมพิวเตอร์ (Computer) หมายถึง เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ แบบอัตโนมัติที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการคิด
คำนวณ และสามารถจำข้อมูลทั้งตัวเลขและตัวอักษร เพื่อใช้งานครั้งต่อไป และสามารถจัดการกับสัญลักษณ์
ได้ด้วยความเรว็สูง โดยปฏบิัติตามขั้นตอนของโปรแกรม ซึ่งในปจัจบุันมีอยู่ 2 แบบ คือ  คอมพิวเตอร์
แบบตัง้โตะ๊  และแบบกระเปา๋หิ้ว

6. อินเทอรเ์นต็  (Internet)  หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอรข์นาดยักษ์ ที่เชื่อมต่อกันทั่วโลกโดยมมีาตรฐาน
การรบัส่งข้อมูลระหวา่งกันเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งคอมพิวเตอรแ์ตล่ะเครือ่งสามารถสง่ข้อมูลในรปูแบบตา่งๆ ได้
หลายรปูแบบ เช่น ตัวอักษร กราฟฟิก และเสยีงได ้รวมทัง้สามารถคน้หาข้อมูลจากทีต่่างๆ ได้อย่างรวดเรว็

7. เวบ็ไซต ์ (Web site) หมายถงึ ข้อมูลเอกสารหนึง่ชุดบน เวิล์ด ไวด ์เว็บ (World Wide Web) ที่รวบรวม
ขึ้นจาก (Web page) จำนวนหลาย ๆ หน้าเข้าด้วยกัน และเวบ็เพจทีเ่ห็นเป็นหน้าแรก เมื่อเปิดเว็บขึ้นมา
เรียกวา่ โฮมเพจ (Home page) สรุปไดว้่า เว็บไซต ์เปรยีบไดก้ับหนงัสือหนึ่งเล่ม ที่แตล่ะหนา้คือเว็บเพจ
มีโฮมเพจเปน็หน้าปกและถกูจัดเก็บอยู่ในหอ้งสมุดขนาดใหญบ่น อินเทอรเ์น็ตทีเ่รียกว่า  เวิล์ด ไวด ์ เว็บ
(World Wide Web)

เครื่องชี้การพัฒนา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของประเทศไทย พ.ศ. 2552  99



14. อุตสาหกรรม หมายถึง ประเภทของกิจกรรมทางเศรษฐกจิที่ได้ดำเนินการโดยสถานประกอบการทีบุ่คคลนั้น
กำลังทำงานอยู ่ หรอืประเภทของธรุกิจทีจ่ำแนกประเภทอตุสาหกรรมตาม   International Standard
Industrial Classification, (ISIC) ฉบบั Revision 3 ,1989 ขององคก์ารสหประชาชาต ิ(UN)

15. วิสาหกิจ (Enterprise) มีความหมายครอบคลุมกลุ่มประเภทกิจกรรม 3 กลุ่มใหญ่ คือ การผลิต (Production
Sector) การค้าซึ่งประกอบด้วยการค้าปลีกและการค้าส่ง (Trading Sector) และการบริการ (Service Sector)
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (Small and Medium Enterprises : SMEs)  หมายถึง กิจการขนาด
กลางและขนาดย่อม  โดยกำหนดจากแหลง่ของสินทรัพย์สำหรับกิจการแต่ละประเภท  ซึ่งหลักเกณฑ์การทำ
กิจการ SME ของกระทรวงอตุสาหกรรม กำหนดไวด้ังนี้

16. ค่าใชจ้่ายทางการวจิัยและพฒันา (R&D Expenditures)  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการดำเนนิงานวจิัยและ
พัฒนาของหนว่ยงานตา่งๆ ภายในประเทศ (Gross Domestic Expenditure on R&D , GERD)
ทั้งภาครฐัและภาคเอกชนทีใ่ช้ในการศกึษาค้นคว้าวิจัย และพฒันาเทคโนโลยใีหม่

17. การวิจัยและพัฒนา (Research and Experimental Development) หมายถึง งานที่มีลักษณะสร้างสรรค์
ซึ่งดำเนินการอย่างเปน็ระบบ  เพื่อเพิ่มพูนคลังความรู ้  ทั้งความรูท้ี่เกี่ยวกับมนุษย์  วัฒนธรรมและสงัคม
และการใชค้วามรูเ้หล่านี้เพื่อประดษิฐค์ิดค้นสิ่งทีเ่ป็นประโยชนใ์หม่ๆ   จำแนกไดเ้ป็น 3 ประเภท

17.1 การวจิัยพื้นฐาน (Basic Research) เป็นการศกึษาค้นควา้ในทางทฤษฎ ีหรอืในหอ้งทดลอง
เพื่อหาความรูใ้หม่ๆ  เกี่ยวกับสมุหฐานของปรากฏการณ ์และความจรงิทีส่ามารถสังเกตได้

17.2 การวจิัยประยกุต ์ (Applied Research) เป็นการศกึษาคน้ควา้เพื่อหาความรูใ้หม่ๆ   โดยมวีัตถุ
ประสงค์หรือจุดมุ่งหมายเบื้องต้นที่จะนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติอย่างใด
อย่างหนึ่ง

8. Electronic Data Interchange (EDI)   หมายถงึ  การแลกเปลีย่นข้อมูลระหวา่งองคก์รธรุกิจในรปูแบบ
มาตรฐานผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบบ VAN (Value Added Network) โดยรูปแบบมาตรฐานทีใ่ช้
 จะต้องได้รับการยอมรับจากกลุ่มผู้แลกเปลี่ยนข้อมูล  หรือมาจากการพัฒนาของสถาบันที่ได้รับการยอมรับ
 ในมาตรฐานตา่งๆ เช่น UN/EDIFACT   ประโยชน์ของ EDI  คือ ลดค่าใช้จ่ายในการกรอกข้อมูลได้ข้อมูลที่
 ถูกต้องมากขึ้น ติดต่อสื่อสารได้รวดเร็วขึ้น และลดงานทางด้านเอกสาร  ซึ่งจะช่วยการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
 เพิ่มมากขึ้น

9. Leased Line  หมายถึง  การใชอ้ินเทอรเ์น็ตโดยผา่นวงจรเชา่ความเรว็สูง ซึ่งต้องทำการเชา่จากผูใ้ห้บริการ
เช่น บรษิัท ทีโอท ีจำกัด (มหาชน)  บรษิัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

10. Dial Line หมายถงึ  การใชอ้ินเทอรเ์น็ตโดยผา่นสายโทรศพัท์ประจำที ่ เช่น โทรศพัท์ที่ติดตั้งในบา้นพัก
สถานประกอบการธรุกิจทัว่ไป เป็นต้น

11. Satellite  หมายถึง  การใชอ้ินเทอรเ์น็ตผา่นดาวเทยีม

12. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)  หมายถึง  การขาย/ซื้อสินค้าหรือบริการต่าง ๆ  ระหว่างธุรกิจครัวเรือน
 บุคคล รัฐบาล และองคก์รอื่น ๆ   ในภาครฐั หรอืภาคเอกชน ที่เกิดขึ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส์  ซึ่งเปน็การ
 ดำเนินการโดยใชเ้ครือข่ายอินเทอรเ์น็ต  โดยทีก่ารชำระเงนิและการสง่มอบสนิค้าและบรกิารอาจเกดิขึ้นบน
 เครือข่ายหรอืไม่ก็ได้ ลักษณะการดำเนนิพาณิชย์อิเล็กทรอนกิส์ แบง่ออกเปน็

12.1 Business - to - Business (ฺB2B) การดำเนนิธุรกิจระหวา่งองคก์รธรุกิจกับองคก์รธรุกิจ
12.2 Business - to - Consumer (ฺB2C) การดำเนนิธุรกิจระหวา่งองคก์รธรุกิจกับผูบ้รโิภค

เช่น การค้าปลีกออนไลน์ เป็นต้น
12.3 Business - to - Government (ฺB2G) การดำเนนิธุรกิจระหวา่งองคก์รธรุกิจกับภาครฐั

13. สิทธบิัตร (Patent)  หมายถงึ หนังสือสำคัญทีร่ัฐออกใหเ้พื่อคุ้มครองการประดษิฐ ์หรอืการออกแบบ
ผลิตภัณฑท์ี่มีลักษณะตามทีก่ฏหมายกำหนด การคุ้มครองดา้นสิทธบิัตรตามกฏหมายไทย มี 2 ประเภท
คือ 1) สิทธบิัตรการประดษิฐ์

2) สิทธบิัตรการออกแบบผลติภัณฑ์
13.1 การประดษิฐ ์(Invention)  หมายถงึ การคิดค้นหรอืคิดทำขึ้น อันเป็นผลใหไ้ด้มาซึ่งผลติภัณฑ์

           หรอืกรรมวธิีใดขึ้นใหม ่ หรอืการกระทำใดๆ  ที่ทำใหผ้ลิตภัณฑห์รอืกรรมวธิีหนึ่งๆ ดีขึ้น
           สิทธบิัตรประเภทนีม้ีอายุคุ้มครอง 20 ปี

         13.2  การออกแบบผลติภัณฑ ์(Design)  หมายถงึ รูปรา่งของผลติภัณฑ/์องค์ประกอบของลวดลาย
หรอืสีของของผลติภัณฑ ์   อันมีลักษณะพเิศษสำหรบัผลติภัณฑซ์ึ่งสามารถใชเ้ป็นแบบสำหรบั
ผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม และหตัถกรรม ซึ่งมีอายุคุ้มครอง 10 ปี

               100  101

ขนาดยอม ขนาดกลาง ขนาดยอม ขนาดกลาง
  ภาคการผลิต ไมเกิน 50 51 - 200 ไมเกิน 50 51 - 200
  ภาคการคา ไมเกิน 25 26 - 50 ไมเกิน 50 51 - 100

คาสง
คาปลีก ไมเกิน 15 16 - 30 ไมเกิน 30 31 - 60

  ภาคบริการ ไมเกิน 50 51 - 200 ไมเกิน 50 51 - 200

จํานวนคนทํางาน (คน) จํานวนทรัพย สินถาวร (ลานบาท )
ประเภท

                                                 เครือ่งชีก้ารพัฒนา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของประเทศไทย พ.ศ. 2552
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สูตรการคำนวณ
1.  จำนวนเลขหมายโทรศัพท์พื้นฐานที่ให้บริการต่อประชากร  100 คน
    = จำนวนเลขหมายโทรศพัทพ์ื้นฐานทีม่ี ณ 31 ธ.ค. x  100
            จำนวนประชากรทัง้สิน้  ณ 31 ธ.ค.

2.  จำนวนผู้เช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ต่อประชากร 100 คน
     = จำนวนโทรศพัทเ์คลือ่นทีท่ีม่ีผูเ้ช่า ณ 31 ธ.ค.  x  100
           จำนวนประชากรทัง้สิน้  ณ 31 ธ.ค.

3.  จำนวนเลขหมายโทรศัพท์พื้นฐานที่มีผู้เช่าต่อประชากร 100 คน
     =  จำนวนเลขหมายโทรศัพท์พื้นฐานที่มีผู้เช่า ณ 31 ธ.ค. x  100
                   จำนวนประชากรทัง้สิน้ ณ 31 ธ.ค.

4.  สัดส่วนของประชากร อายุ 6 ปีขึ้นไป ที่มีโทรศัพท์มือถือ
    =  จำนวนประชากรอาย ุ6 ปขีึ้นไป ทีม่โีทรศพัทม์อืถอื  x  100
              จำนวนประชากรอาย ุ6 ปขีึ้นไปทัง้สิน้

5.  จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ต่อประชากร 100 คน
    =  จำนวนเครือ่งคอมพวิเตอรท์ัง้สิน้  x  100
             จำนวนประชากรทัง้สิน้

6.  สัดสว่นของครวัเรอืนทีม่เีครือ่งคอมพวิเตอร์
    =  จำนวนครวัเรอืนทีม่ีเครือ่งคอมพวิเตอร ์ x  100
               จำนวนครวัเรอืนทัง้สิน้

7.  สัดส่วนของสถานประกอบการธุรกิจที่มีการใช้คอมพิวเตอร์
    =  จำนวนสถานประกอบการธรุกจิทีม่กีารใช้คอมพวิเตอร ์ x  100
                จำนวนสถานประกอบการธรุกจิทัง้สิน้

8.  สัดสว่นของครวัเรอืนทีใ่ชอ้ินเทอรเ์นต็
    =  จำนวนครวัเรอืนทีใ่ชอ้ินเทอรเ์น็ต  x  100
             จำนวนครวัเรอืนทัง้สิน้

17.3 การพัฒนาการทดลอง (Experimental Development) เป็นการศึกษาอย่างมีระบบ  นำความ
รู้ที่มีอยู่แล้วจากการวจิัยหรอืจากประสบการณใ์นการปฏบิัติงาน  ประดษิฐส์ิ่งใหม่ๆ  ผลติผล
และเครื่องมือใหม่ๆ

18. นักวิจัย (Researchers) หมายถึง บุคลากรทางการวจิัยและพัฒนาที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาหรือ
เทียบเทา่ปรญิญา และมหีน้าที่ปฏิบัติงานวจิัย

19. ผู้ช่วยนักวิจัย (Technicians and Equivalent Staff) หมายถึง บุคลากรทางการวจิัยและพัฒนา  ซึ่งผ่าน
การฝกึฝนด้านวิชาชีพหรอืด้านเทคนิคในสาขาวชิาการตา่งๆ และทำงานภายใตก้ารควบคมุดูแลของนกั
วิจัย เพื่ออำนวยความสะดวกใหง้านของนักวิจัยดำเนินไปไดด้้วยดี

20. ผู้ทำงานสนับสนุน (Other Supporting Staff) หมายถึง บุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใน
งานวจิัย เช่น เลขานุการ พนักงานพิมพ์ ช่างฝมีือ ช่างไรฝ้ีมือ เป็นต้น
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9.  สัดสว่นของประชากรอาย ุ6 ปขีึน้ไป ทีใ่ชอ้ินเทอรเ์นต็
      =  จำนวนประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป ที่ใช้อินเทอร์เน็ต  x  100
               จำนวนประชากรอาย ุ6 ปขีึ้นไปทัง้สิน้

10.  สัดสว่นของสถานประกอบการธรุกจิทีใ่ชอ้ินเทอรเ์นต็
      =  จำนวนสถานประกอบการธุรกิจที่ใช้อินเทอร์เน็ต     x  100
              จำนวนสถานประกอบการธรุกจิทัง้สิน้

11.  สัดส่วนของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่เรียนจบระดับอุดมศึกษา
      =  จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่เรียนจบระดับอุดมศึกษา      x  100
                จำนวนประชากรอาย ุ15 ปขีึ้นไปทัง้สิน้

12.  สัดสว่นการจา้งงานดา้น ICT  ในภาคเศรษฐกจิดา้นตา่ง ๆ
      =  จำนวนแรงงาน (อาย ุ15 ปขีึ้นไป) ทีท่ำงานดา้น ICT ตามอตุสาหกรรมตา่ง ๆ      x  100
             จำนวนแรงงาน (อาย ุ15 ปขีึ้นไป) ทีท่ำงานดา้น ICT ในทกุอตุสาหกรรม

13.  สัดส่วนการจ้างงานในอุตสาหกรรม ICT ต่อการจ้างงานรวมของประเทศ
      =  จำนวนแรงงาน (อายุ 15 ปขีึ้นไป) ในอตุสาหกรรม ICT       x  100
                จำนวนแรงงาน (อายุ 15 ปขีึ้นไป) ทัง้สิน้

14.  จำนวนการจดสิทธิบัตรต่อประชากร 1,000,000 คน
      =  จำนวนสทิธบิตัรทัง้สิน้ ณ 31 ธ.ค.      x  1,000,000
          จำนวนประชากรทัง้สิน้  ณ 31 ธ.ค.

15.  การเพิ่มขึน้ของสัดส่วนของอุตสาหกรรมไฟฟา้ฯตอ่GDP
      = ( มูลค่าอุตสาหกรรมไฟฟ้าปีปัจจุบัน - มูลค่าอุตสาหกรรมไฟฟ้าปีก่อน ) / มูลค่าอุตสาหกรรมไฟฟ้าปีปัจจุบัน
                GDP ปปีจัจบุนั                      GDP ปกี่อน                       GDP ปปีจัจบุนั
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