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คาํนํา 

 สํานักงานสถิติแหงชาติ  ได้่ ด ํา เ นินการสํารวจการมีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื#อสารในสถานประกอบการมาอยางตอเนื#อง่ ่
ทุกปี ตงัแตปี ( ่ 2547  สําหรับผลสํารวจในปี 2553 พบวา่ สถานประกอบการที#มี
คนทาํงานตงัแต ( ่ 1 คน ขึนไป ทงัที#อยูในเขตเทศบาล( ( ่  และนอกเขตเทศบาล      
จาํนวน 2,157,907 แหง  ่ มีสถานประกอบการที#มีการใช้คอมพิวเตอร์ใน       
การดาํเนินกจการร้อยละ ิ 23.5 มีจาํนวนคอมพิวเตอร์ประมาณ 2.1 ลา้นเครื#อง 
หรือเฉลี#ย 4.2 เครื#องตอกจการที#ใชค้อมพิวเตอร์ ่ ิ  มีการใชอิ้นเทอร์เน็ตร้อยละ 
16.5  มีการใช้เว็บไซต์ร้อยละ 6.1  มีการสัง# ซือสินค้าหรือบริการผา( ่ น
อินเทอร์เน็ตร้อยละ 2.3  และมีการขายสินค้าหรือบริการผานอินเทอร์เน็ต่     
ร้อยละ 1.6 

 นอกจากนียงัมี( ขอ้มูลเกยวกบี# ั คาใชจ้ายในการซือสินคา้และบริการ่ ่ (
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื#อสารของสถานประกอบการ  บุคลากรที#
ทาํงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื# อสาร  และความต้องการให้
หนวยงานภาครัฐเขา้มาสนบัสนุน่ /ชวยเหลือ่   ซึ# งไดมี้การนาํเสนอไวใ้นรายงาน
ฉบบันี(   ขอ้มูลดงักลาว่ สามารถนาํไปเป็นดชันีชีวดัถึงความกาวหน้าทางดา้น( ้
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื#อสารของประเทศ  และนาํไปกาหนดนโยบายํ  

วางแผน สงเสริม่  และพฒันาศกัยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ       
การสื# อสาร  พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื# อสาร 
ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบและมาตรการตางๆ่  เพื#อให้เอืออาํนวยตอ( ่        
ก า ร พัฒ น า แ ล ะ ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ก า ร สื# อ ส า ร ใ น                    
สถานประกอบการ 
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บทสรปสําหรับผ้บริหารุ ู  

 สํานักงานสถิติแหงชาติ่ ไดท้าํการสํารวจการมีการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื#อสารในสถานประกอบการขึนเป็นครังแรกในปี ( ( 2547  
และการสาํรวจครังนี( (นบัเป็นครังที# ( 7  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื#อทราบสถานการณ์
การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื# อสารในสถานประกอบการ  
สําหรับนําไปกาหนดนโยบาย วางแผน สงเสริมและพฒันาศกัยภาพการใช้ํ ่
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื#อสารในสถานประกอบการใหมี้ประสิทธิภาพ 

 ข้อมูลสถิติที#นําเสนอนี เป็นสรุปผลของ( สถานประกอบการที# มี
คนทาํงานตังแต ( ่ 1 คนขึนไป(  ที#ตั(งอยูในเขตเทศบาลและนอกเ่ ขตเทศบาล      
ทวัประเทศ # ซึ# งประกอบธุรกจการคา้สงิ ่   การคา้ปลีก  การบริการ  การผลิต  
การกอสร้าง  การขนสงทางบก ่ ่ (ไมรวมการขนสง่ ่ ผูโ้ดยสารทางบกอื#นๆ ที#ไมมี่
ตารางเวลา  ไดแ้ก่  รถมอเตอร์ไซตรั์บจา้ง  รถจกัรยานยนตส์ามลอ้  รถจกัรยาน
สามลอ้) ตวัแทนธุรกจการทองเที#ิ ่ ยว  และโรงพยาบาล  ผลสํารวจเป็นขอ้มูล  
การดาํเนินกจการระหวางวนัที# ิ ่ 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2552 สามารถสรุปได้
ดงันี(  

1) ลกัษณะทั�วไปของสถานประกอบการ 

 สถานประกอบการทวัประเทศในปี # 2553 มีประมาณ 2,157,907 แหง่  
โดยดาํเนินกจการเกยวกบธุรกจทางการคา้และิ ี# ั ิ ธุรกจทางิ การบริการ มากถึง   
ร้อยละ 74.4  รองลงมาได้แก ่ การผลิตร้อยละ 21.0  สวนที#เหลือร้อยละ ่ 4.6 
ดําเนินกจการเกยวกบิ ี# ั การขนสงทางบกและตัวแทนธุรกจการทองเที#ยว่ ิ ่           
การกอสร้าง่  และโรงพยาบาล   
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 สําหรับขนาดของสถานประกอบการ ซึ# งวดัดว้ยจาํนวนคนทาํงาน

สวนใหญ่ ่มีคนทาํงาน 1 – 9  คน คิดเป็นร้อยละ 95.2  คนทาํงาน 10 – 15 คน 

ร้อยละ 2.2 คน  ในขณะที#คนทาํงานมากกวา ่ 200 คนขึนไป(  มีเพียงร้อยละ 0.2  

 2)  การใช้คอมพวิเตอร์   

 ในภาพรวมปี 2553 มีสถานประกอบการที#มีการใชค้อมพิวเตอร์ใน

การดําเนินกจการิ  506,473 แหง หรือ่ ร้อยละ 23.5  โดยมีจํานวนเครื# อง

คอมพิวเตอร์ประมาณ 2.1 ลา้นเครื#อง หรือเฉลี#ยประมาณ 4.2 เครื#องตอ่ กจการิ  

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

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

ลา้นคน หรือเฉลี#ยประมาณ 4.2 คนต่อกจการิ  

 3)  การใช้อนิเทอร์เน็ต   

  สถานประกอบการทัวประเทศในปี#  2553 มีการใช้อินเทอร์เน็ต 

จาํนวน 356,004 แหง หรือคิดเป็นร้อยละ ่ 16.5 ของจาํนวนสถานประกอบการ

ทงัสิน  และมีบุคลากรที#ใช้อินเทอร์เน็ตในการปฏิบติังานเป็นประจาํ ( ( (เฉลี#ย

อยางนอ้ยสั่ ปดาห์ละ 1 ครัง( ) ประมาณ 1.4 ลา้นคน หรือเฉลี#ยประมาณ 3.9 คน

ตอกจการ ่ ิ  โดยมีวตัถุประสงคข์องการใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื#อคน้หาขอ้มูลสูงที#สุด  

รองลงมา ไดแ้ก่ ใชรั้บสงขอ้มูลทางอีเมล ์่  และ ซือ( /ขายสินคา้และบริการหรือ

ดาํเนินธุรกจทางการคา้ิ  

 สําหรับชองทางในการเชื#อมตออินเทอร์เน็ตนัน ส่ ่ ่( วนใหญเชื#อมตอ่ ่

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

  ในภาพรวมปี 2553  สถานประกอบการมีการใช้เว็บไซต์ในการ

ประกอบกจการร้อยละ ิ 6.1  หากพิจารณาตามกจกรรมทางเศรษฐกจ พบวา  ิ ิ ่

สถานประกอบการที#ด ําเนินกจการเกยวกบโริ ี# ั งพยาบาลมีสัดสวนการใช้่

เว็บไซต์ในการประกอบกจการมากที#สุดิ  คือ ร้อยละ 68.6  รองลงมา ไดแ้ก   ่

การขนสงทางบกและตวัแทนธุรกจทองเที#ยวร้อยละ ่ ิ ่ 8.3  สําหรับธุรกจทางิ

การคา้และธุรกจทางการบริการ และการกอสร้างิ ่  มีการใช้ใกลเ้คียงกน คือ ั   

ร้อยละ 6.7 และ ร้อยละ 6.6  ตามลาํดบั  ในขณะที#การผลิต มีเพียงร้อยละ 3.3 

 5)  การสั�งซื.อ/ขายสินค้าหรือบริการผ่านทางอนิเทอร์เน็ต  

  สถานประกอบการทวัประเทศในปี # 2553 มีการสังซือสินคา้หรือ# (

บริการผานทางอินเทอร์เน็ตร้อยละ ่ 2.3  ในขณะที#การขายสินคา้หรือบริการ 

ทางอินเทอร์เน็ต มีร้อยละ 1.6 ของสถานประกอบการทงัสิน   ( (  

 6)  ค่าใช้จ่ายในการซื.อสินค้าและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื�อสารของสถานประกอบการ  

  คาใชจ้ายในการซือสินคา้และบริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและ่ ่ (

การสื#อสารของสถานประกอบการในปี 2553  มีมูลคารวม ่ 41,824.8 ลา้นบาท  

หรือเฉลี#ยประมาณ 19,382.1 บาทตอกจการ  ่ ิ ถ ้าพิจารณาตามกจกรรมิ            

ทางเศรษฐกจ พบวา โรงพยาบาลิ ่ มีคาใช้จาย ฯ  ่ ่ เฉลี#ยสูงกวากลุมอื#นๆ  ่ ่

รองลงมา ได้แก  การกอสร้าง  ่ ่ การผลิต และ การขนส่งทางบกและธุรกจิ       

การทองเที#ยว  ่ ตามลาํดบั  ในขณะที#ธุรกจทางการคา้และธุรกจทางกิ ิ ารบริการมี

คาใชจ้าย ฯ ่ ่ เฉลี#ยนอ้ยที#สุด 
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 7)  บคลากรที�สําเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และบคลากรุ ุ

ที�ปฏิบัตงิานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ    

 บุคลากรที#ปฏิบติัหน้าที#ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื#อสาร

ในสถานประกอบการที#มีรูปแบบเป็นบริษัทจาํกด  บริษัทจาํกด ั ั (มหาชน)      

ทวัประเทศ มีทงัสิน # ( ( 730,027 คน  ในจาํนวนนีเป็นบุคลากรที#สําเร็จการศึกษา(

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 85,993 คน (ร้อยละ 11.8)  และสําเร็จการศึกษา

สาขาอื#น 644,035 คน (ร้อยละ 88.2) 
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ตวัชี.วดัการสํารวจการมีการใช้ ICT ในสถานประกอบการ 

จําแนกตามกจิกรรมทางเศรษฐกจิ 
 

กจิกรรมทางเศรษฐกจิ 

ตวัชี.วดั 1/ ภาพรวม 

ธรกจิุ

ทางการค้า

และธรกจิุ

ทางการ

บริการ 

การผลติ การ

ก่อสร้าง 

การขนส่ง 

ทางบกและ

ตวัแทน

ธรกจิการุ

ท่องเที�ยว 

โรงพยาบาล 

สดัสวน่ ของสถานประกอบการ   
ที#มีการใชค้อมพิวเตอร์ 23.5 26.1 12.8 37.3 24.7 99.0 

       สดัสวน่ ของลูกจา้งที#ใช ้
คอมพิวเตอร์ 21.8 25.9 13.5 17.5 26.1 50.6 

       สดัสวน่ ของสถานประกอบการที# 
      ใชอิ้นเทอร์เน็ต 16.5 18.4 8.4 28.0 18.9 93.7 
       สดัสวน่ ของลูกจา้งที#ใช ้  

อินเทอร์เน็ต 14.3 17.3 8.2 13.2 19.9 33.1 
       สดัสวน่ ของสถานประกอบการที#

ใชเ้วบ็ไซต ์ 6.1 6.7 3.3 6.6 8.3 68.6 
       สดัสวน่ ของสถานประกอบการที# 

สงัซือ# ( สินคา้หรือบริการ 
        ผาน่ อินเทอร์เน็ต 2.3 2.7 1.0 2.2 2.8 6.9 
       สดัสวน่ ของสถานประกอบการที#    
      ขายสินคา้ หรือบริการผาน่    
         อินเทอร์เน็ต 1.6 1.7 1.0 0.8 3.0 0.8 
       

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

                  ...   มีค่าน้อยกว่า 0.05 
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viii 

ตวัชี.วดัการสํารวจการมีการใช้ ICT ในสถานประกอบการ 

จําแนกตามกจิกรรมทางเศรษฐกจิ (ต่อ) 
 

กจิกรรมทางเศรษฐกจิ 

ตวัชี.วดั 1/ ภาพรวม 

ธรกจิุ

ทางการค้า

และธรกจิุ

ทางการ

บริการ 

การผลติ 

 
 

การ

ก่อสร้าง 

การขนส่ง 

ทางบกและ

ตวัแทน

ธรกจิการุ

ท่องเที�ยว 

โรงพยาบาล 

สดัสวน่ ของสถานประกอบการที#
เขา้ถึงอินเทอร์เน็ต จาํแนกตาม
ชองทางที#ใชเ้ชื#อมตอ ่ ่ 2/       

       
� Analogue modem 3.3 3.5 2.1 6.5 3.4 8.9 

       
� ISDN 2.0 2.3 0.7 3.3 2.6 9.4 

       
� xDSL 

(ADSL,SDSL,VDSL) 9.4 10.6 4.3 15.6 11.1 78.3 
       
� Cable Modem 0.6 0.6 0.3 1.2 1.4 6.0 

       
� สายวงจรเชา่  
        (Leased Line) 0.8 0.7 0.8 1.0 0.8 17.5 

       
� ระบบเชื#อมตอแบบถาวร่

อื#นๆ  0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 5.3 
       
� ระบบเชื#อมตอไร้สาย่  1.0 1.1 0.7 2.8 1.4 8.8 

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

   2/  สถานประกอบการ 1 แห่ง  สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

                  ...   มีค่าน้อยกว่า 0.05 

 

 



           สรุปผลที
สาํคัญ  สํารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื
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ix 

ตวัชี.วดัการสํารวจการมีการใช้ ICT ในสถานประกอบการ 

จําแนกตามกจิกรรมทางเศรษฐกจิ (ต่อ) 
 

กจิกรรมทางเศรษฐกจิ 

ตวัชี.วดั 1/ ภาพรวม 

ธรกจิุ

ทางการค้า

และธรกจิุ

ทางการ

บริการ 

การผลติ การ

ก่อสร้าง 

การขนส่ง 

ทางบกและ

ตวัแทน

ธรกจิการุ

ท่องเที�ยว 

โรงพยาบาล 

สดัสวน่ ของสถานประกอบการ 
ที#มีระบบเครือขายการติดตอ่ ่  
สื#อสารประเภทอื#นๆ ที#
นอกเหนือจากอินเทอร์เน็ต 2/       

       �  สดัสวนของสถาน่
ประกอบการที#ใช ้WAN 0.5 0.6 0.3 1.2 0.4 12.3 

       �  สดัสวนของสถาน่
ประกอบการที#ใช ้LAN 3.6 3.9 2.1 7.5 3.1 75.1 

       �  สดัสวน่ ของสถาน
ประกอบการที#ใช ้EDI 0.1 ... 0.1 ... 0.8 0.7 

       �  สดัสวน่ ของสถาน
ประกอบการที#ใช ้
Extranet  0.1 0.1 0.1 0.2 ... 3.9 

       �  สดัสวน่ ของสถาน
ประกอบการที#ใช ้
WLAN 1.1 1.1 0.8 2.1 0.3 44.0 

       �  สดัสวน่ ของสถาน
ประกอบการที#ใช ้
Intranet 1.2 1.3 0.6 1.1 1.1 47.7 

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

  2/   สถานประกอบการ 1 แห่ง  สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

                 ...   มีค่าน้อยกว่า 0.05 
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x 

ตวัชี.วดัการสํารวจการมีการใช้ ICT ในสถานประกอบการ 

จําแนกตามกจิกรรมทางเศรษฐกจิ (ต่อ) 
กจิกรรมทางเศรษฐกจิ 

ตวัชี.วดั 1/ ภาพรวม 

ธรกจิุ

ทางการค้า

และธรกจิุ

ทางการ

บริการ 

การผลติ การ

ก่อสร้าง 

การขนส่ง 

ทางบกและ

ตวัแทนธรกจิุ

การท่องเที�ยว 

โรงพยาบาล 

สดัสวน่ ของสถานประกอบการ   
ที#ใชซ้อฟตแ์วร์ 2/       

       �  พฒันาเอง 2.0 2.1 1.2 4.1 1.9 30.8 
 7 1     �  สาํเร็จรูป 17.4 19.1 10.5 27.9 17.1 84.9 
       �  พฒันาตามความ

ตอ้งการโดยเฉพาะ 1.0 1.1 0.6 0.8 2.3 36.4 
  0.     �  เปิดเผยรหสั 0.5 0.5 0.2 0.5 0.3 29.2 
       สดัสวน่ ของสถานประกอบ การ 
         ที#ใชอิ้นเทอร์เน็ต จาํแนก 

ตามวตัถุประสงคที์#ใช ้2/       
 1      �  คน้หาขอ้มูล 14.7 16.2 8.0 26.6 16.5 92.9 

       �  รับสง่  E-mail 11.5 12.5 6.3 18.9 16.1 88.1 
       �  ติดตอกบหนวยงาน่ ั ่

ของรัฐ 1.4 1.4 1.2 5.0 1.5 80.8 
       
�  ซือ( /ขายสินคา้และ 

       บริการ  หรือดาํเนิน 

       ธุรกจกบลูกคา้ิ ั  5.2 5.9 2.5 6.4 5.6 17.4 

�  จดัสงสินคา้ออนไลน์่  0.5 0.6 0.2 1.0 0.6 2.7 
       �  ทาํธุรกรรมธนาคาร

หรือบริการทาง
การเงินอื#นๆ 1.6 1.8 0.8 3.4 1.5 20.2 

        

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

                 ...   มีค่าน้อยกว่า 0.05 
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xi 

เปรียบเทียบการมีการใช้ ICT ของสถานประกอบการ ระหว่างปี 2551 – 2553 
 

   ขนาดคนทํางาน 

1 คนขึ.นไป 

ขนาดคนทํางาน 

16 คนขึ.นไป รายการข้อมล ู 1/ 

ปี 52 ปี 53 ปี 51 ปี 52  ปี 53 

จาํนวนสถานประกอบการ (แห่ง) 2,161,327 2,157,907 59,736 58,393 56,258 
สดัสวนของสถานประกอบการที#ใชค้อมพิวเตอร์่  23.5 23.5 79.9 81.1 82.2 

สดัสวนของลูกจา้งที#ใชค้อมพิวเตอร์่  22.9 21.8 17.4 22.5 20.4 
สดัสวนของสถานประกอบการที#ใชอิ้นเทอร์เน็ต่  15.7 16.5 65.3 68.5 70.5 
สดัสวนของลูกจา้งที#ใชอิ้นเทอร์เน็ต่  12.2 14.3 10.6 11.4 13.2 
สดัสวนของสถานประกอบการที#ใชเ้วบ็ไซต์่  7.0 6.1 33.0 37.9 38.7 
สดัสวนของสถานประกอบการที#สงัซือสินคา้หรือ่ # (

บริการผานอินเทอร์เน็ต ่ 2/ 2.7 2.3 10.5 11.1 11.3 

สดัสวนของสถานประกอบการที#่ ขายสินคา้หรือ
บริการผานอินเทอร์เน็ต ่ 2/ 1.8 1.6 9.5 9.6 9.9 

สดัสวนของสถานประกอบการที#เขา้ถึงอินเทอร์เน็ต่  
      จาํแนกตามชองทางที#ใชเ้ชื#อมตอ่ ่  2/      

�  Analogue modem 4.0 3.3 31.0 16.7 13.6 

�  ISDN 1.1 2.0 5.2 5.5 6.9 

�  xDSL (ADSL, SDSL, VDSL) 9.5 9.4 30.9 41.1 42.6 

�  เคเบิลโมเด็ม(  0.7 0.6 4.0 4.0 3.5 

�  สายวงจรเชา ่ (Leased  Line) 0.8 0.8 6.1 8.1 8.5 

�  ระบบเชื#อมตอแบบถาวรอื#นๆ่  0.4 0.2 1.2 1.8 2.3 

�  ระบบเชื#อมตอไร้สาย่  0.9 1.0 2.9 3.9 4.6 
สดัสวนของสถานประกอบการที#มีระบบเครือขาย่ ่
การติดตอสื#่ อสารประเภทอื#นๆ ที#นอกเหนือจาก
อินเทอร์เน็ต  
      จาํแนกตามประเภทของระบบเครือขายที#มี ่ 2/ , 3/ 

     

�  WAN 0.3 0.5 - 3.4 4.7 

�  LAN 5.1 3.6 - 33.0 29.4 

�  EDI 0.2 0.1 - 1.0 1.2 

�  Extranet 0.1 0.1 - 1.0 1.1 

�  WLAN 1.5 1.1 - 11.1 10.2 

�  Intranet 0.9 1.2 - 8.4 9.7 

 หมายเหตุ :  1/  ตัวชี.วดั คาํนวณจากสถานประกอบการทั.งสิ.น  
                              2/  สถานประกอบการ 1 แห่ง สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
                    3/  ยกเว้นในปี 2551 ไม่มีการสอบถามในเรื
องนี. 
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สาํคัญ  สํารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื
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xii 

เปรียบเทียบการมีการใช้ ICT ของสถานประกอบการ ระหว่างปี 2551 – 2553 (ต่อ) 
 

   ขนาดคนทํางาน 

1 คนขึ.นไป 

ขนาดคนทํางาน 

16 คนขึ.นไป รายการข้อมล ู 1/ 
 ปี 52 ปี 53 ปี 51 ปี 52 ปี 53 

จาํนวนสถานประกอบการ (แห่ง) 2,161,327 2,157,907 59,736 58,393 56,258 
สดัสวนของสถานประกอบการ่ ที#ใชซ้อฟตแ์วร์ 
      จาํแนกตามประเภทของซอฟแวร์ที#ใช ้ 2/      

�  พฒันาเอง 3.0 2.0 18.1 13.1 12.7 

�  ซอฟตแ์วร์สาํเร็จรูป 17.3 17.4 67.4 71.2 70.3 

�  พฒันาตามความตอ้งการโดยเฉพาะ 1.7 1.0 8.8 10.4 9.0 

�  เปิดเผยรหสั 0.4 0.5 2.0 3.7 4.0 
สดัสวนของสถานประกอบการที#เขา้ถึงอินเทอร์เน็ต่  
      จาํแนกตามวตัถุประสงคที์#ใช ้ 2/       

�  คน้หาขอ้มูล 13.6 14.7 59.5 63.6 65.3 

�  รับสง ่ E - mail 11.2 11.5 47.6 57.1 59.0 

�  ติดตอกบหนวยงานของรัฐ่ ั ่  3/ 2.5 1.4 - 18.1 16.2 

�  ซือ( /ขายสินคา้และบริการ หรือ ดาํเนิน     
ธุรกจกบคูคา้ิ ั ่  

6.6 5.2 16.1 28.8 26.5 

�  จดัสงสินคา้ออนไลน์ในรูปแบบ ่ digital 3/ 1.5 0.5 - 4.2 2.0 

�  ทาํธุรกรรมธนาคารหรือบริการทาง
การเงินอื#นๆ  

2.2 1.6 10.4 14.4 12.0 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :  1/  ตัวชี.วดั คาํนวณจากสถานประกอบการทั.งสิ.น  
                              2/  สถานประกอบการ 1 แห่ง สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
                    3/  ยกเว้นในปี 2551 ไม่มีการสอบถามในเรื
องนี. 
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สาํนักงานสถิติแห่งชาติ 

xiii 

สรปประเดน็เด่นุ  

1. สถานประกอบการที#มีคนทาํงานตังแต ( ่ 1 คนขึน( ไปทวัประเทศ#  มีการใช้
คอมพิวเตอร์ในการดาํเนินกจการิ  ร้อยละ 23.5  โดยสถานประกอบการที#
ดาํเนินกจการเกยวกบิ ี# ั โรงพยาบาลมีการใชค้อมพิวเตอร์มากที#สุด ร้อยละ  
99.0  และ การผลิตมีการใชค้อมพิวเตอร์นอ้ยที#สุด ร้อยละ 12.8 

2. สถานประกอบการที# ด ํา เ นินกจการเกยวกบิ ี# ั โรงพยาบาล  มีการใช้
คอมพิวเตอร์เฉลี#ยตอกจกา่ ิ รมากที#สุด คือ 98.3 เครื#อง  ในขณะที#ธุรกจทางิ  
การค้าและธุรกจทางการบริการิ  มีการใช้คอมพิวเตอร์เฉลี#ยตอกจการ ่ ิ        
นอ้ยที#สุด คือ 3.1 เครื#อง      

3. สถานประกอบการมีเครื#องคอมพิวเตอร์ที#เชื#อมตออินเท่ อร์เน็ต  ร้อยละ 67.2  
โดยการขนสงทางบกและตัวแทนธุรกจทองเที# ยว่ ิ ่   มีสัดสวน่ เครื# อง
คอมพิวเตอร์ที#เชื#อมตออินเท่ อร์เน็ตมากที#สุด ร้อยละ 79.9 

4. สถานประกอบการทวัประเทศมีการใชอิ้นเทอร์เน็ตในการดาํเนินกจการ# ิ  
ร้อยละ 16.5  มีบุคลากรที#ใชอิ้นเทอร์เน็ตในการปฏิบติังานเป็นประจาํ (เฉลี#ย
อยางนอ้ย่ สัปดาห์ละ 1 ครัง( ) เฉลี#ยประมาณ 3.9 คนตอกจการ่ ิ  

5. สถานประกอบการที# ด ํา เ นินกจการเกยวกบิ ี# ั โรงพยาบาล  มีการใช้
อินเทอร์ เน็ตมากที# สุด คือ ร้อยละ 93.7  ในขณะที#  การผลิตมีการใช้
อินเทอร์เน็ตนอ้ยที#สุด คือ ร้อยละ 8.4      

6. สถานประกอบการทัวประเทศมีการใช้เว็บไซต์#  ร้อยละ 6.1   โดย
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บทนํา 

 ประเทศไทยไดใ้หค้วามสําคญัตอการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและ่

การสื#อสารเป็นอยางมาก่  โดยไดว้างกรอบและจดัทาํแผนตางๆ่  ดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื# อสารเพื#อเป็นแนวทางในการดําเนินงานทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื#อสารให้ทนัตอการเปลี#ยนแปลงและสามารถ่

รองรับการพฒันา ICT ไดอ้ยางทนัทวงทีและมีประสิทธิภาพ่ ่  รวมทงัไดจ้ดัทาํ1

กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะที# 2 พ.ศ. 2544 – 2553 ของประเทศ

ไทย หรือ IT 2010 ขึน1  เพื#อกาหนดให้ประเทศไทยเป็นประเทศเศรษฐกจํ ิ

ฐานความรู้ (Knowledge – Base Economy)  

 สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดด้าํเนิ่ นการสํารวจการมีการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื#อสารในสถานประกอบการ มาตงัแต ปี 1 ่ 2547  โดยดาํเนินการ

สํารวจเป็นประจาํทุกปี  สําหรับการสํารวจครังนีเป็นครังที# 1 11 7  เพื#อนําขอ้มูล   

ไปใชใ้นการศึกษา วิเคราะห์ จดัทาํดชันีชีวดัการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและ1

การสื#อสารในสถานประกอบการ ซึ# งจะเป็นประโยชน์ตอภาครัฐจะไดท้ราบ่

สถานการณ์การมีการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื#อสารในสถานประกอบการ

เพื#อนําไปกาหนดนโยบายํ  วางแผน สงเสริม่  และพัฒนาศักยภาพการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื#อสารในสถานประกอบการใหมี้ประสิทธิภาพ 

พฒันาบุคลากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื#อสาร ปรับปรุงกฎหมาย 

กฎระเบียบและมาตรการตางๆ่  เพื#อใหป้ระเทศสามารถยกระดบัความสามารถ

ในการแขงขนัไดใ้นสังคมภูมิปัญญาและการเรียนรู้่  
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2 

 ในการสาํรวจ ไดด้าํเนินการเกบรวบรวมขอ้มูลจาก็ สถานประกอบการ

ทุกประเภท (ยกเวน้ แผงลอย) ที# มีคนทาํงานตังแต 1 ่ 1 คนขึนไป1  ทังในเขต1

เทศบาล และนอกเขตเทศบาล ที#ตกเป็นตวัอยางทั่ 1งสิน 1 35,332 แหง่   ในจาํนวน

นีสามารถนาํมาประมวลได ้1 23,063 แหง  ่ ขอ้มูลที#เกบรวบรวมเป็นขอ้มูลของ็

สถานประกอบการที#ดาํเนินกจการในรอบ ิ 12 เดือนที#แลว้ (การดาํเนินกจการิ

ระหวาง ่ 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2552)  
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สรปผลการสํารวจุ  

1. ลักษณะทั�วไปของสถานประกอบการ   

1.1 การประกอบกจิกรรมทางเศรษฐกจิของสถานประกอบการ 

 ผลสาํรวจสถานประกอบการทวัประเทศมีจาํนวนทงัสิน# 1 1  2,157,907 แหง่  
โดยประกอบธุรกจทางการค้ิ าและธุรกจทางการบริการมากที#สุด ิ มีจาํนวน 
1,606,827 แหง หรือร้อยละ ่ 74.4  รองลงมาการผลิต จาํนวน 452,772 แหง่  หรือ
ร้อยละ 21.0  การขนสงทางบกและตวัแทนธุรกจการทองเที#ยว จาํนวน ่ ิ ่ 68,805 แหง่     
หรือ ร้อยละ 3.2  การกอสร้าง จาํนวน ่ 27,984 แหง หรือร้อยละ ่ 1.3  และโรงพยาบาล 
จาํนวน 1,519 แหง่  หรือร้อยละ 0.1  

   

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

ธรกจิทางการคุ้ าและ

ธรกจิทางการบริการุ  
74.4 % 

โรงพยาบาล  
0.1 % 

    การขนส่งทางบกและ 
ตวัแทนธรกจิกาุ รท่องเที�ยว 

3.2 % 

การก่อสร้าง 
1.3 % 

การผลติ 
  21.0 % 

2,157,907 

แห่ง 

แผนภม ิู 1  ร้อยละของสถานประกอบการในปี 2553  จาํแนกตามการประกอบกจิกรรมทางเศรษฐกจิ  
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1.2 ขนาดของสถานประกอบการ 

  สถานประกอบการที#มีขนาดของคนทาํงาน 1 – 9 คน มีมากที#สุด 
จาํนวน 2,054,191 แหง หรือ่ ร้อยละ 95.2  รองลงมา ขนาดของคนทาํงาน         
10 – 15 คน จาํนวน 47,458 แหง่  หรือร้อยละ 2.2  และขนาดของคนทาํงาน      
16 – 25 คน จาํนวน 22,004 แหง ่ หรือร้อยละ 1.0  ในขณะที#ขนาดของ
คนทาํงาน 51 – 200 คน จาํนวน 13,994 แหง ่ หรือร้อยละ 0.7  และขนาดของ
คนทาํงาน 31 – 50 คน จาํนวน 11,041 แหง ่ หรือร้อยละ 0.5  สวน่ ขนาดของ
คนทาํงานมากกวา ่ 200 คนขึนไป 1  และขนาดของคนทาํงาน 26 – 30 คน มีจาํนวน
ใกลเ้คียงกนั คือ 4,650 และ 4,569 แหง ตามลาํดบั่  หรือคิดเป็นร้อยละ 0.2  

 

 

ทั�วประเทศ 
ขนาดของสถานประกอบการ 

จํานวน ร้อยละ 

รวม 2,157,907 100.0 

1 – 9  คน 2,054,191 95.2 

10 – 15  คน 47,458 2.2 

16 – 25  คน 22,004 1.0 

26 – 30  คน 4,569 0.2 

31 – 50  คน 11,041 0.5 

51 – 200  คน 13,994 0.7 

มากกวา ่  200  คน 4,650 0.2 

ตาราง 1  จํานวนและร้อยละของสถานประกอบการในปี 2553  จําแนกตามขนาดของ        
               สถานประกอบการ 
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 1.3    ที�ตั9งของสถานประกอบการ  

   สถานประกอบการตั1 งอยูในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมาก่ ที#สุด 
จาํนวน 657,850 แหง หรือ่ ร้อยละ 30.5  รองลงมา ภาคเหนือ จาํนวน 393,565 แหง่  
หรือร้อยละ 18.2  ภาคกลาง (ยกเวน้ กทม.และปริมณฑล) จาํนวน 333,835 แหง ่
หรือร้อยละ 15.5  ภาคใต้ มีจาํนวน 308,436 แหง หรือ่ ร้อยละ 14.3 สวน่
กรุงเทพมหานคร จาํนวน 291,920 แหง หรือ่ ร้อยละ 13.5 และปริมณฑล
มีจาํนวน 172,301 แหง หรือ่ ร้อยละ 8.0 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

แผนภม ิู 2  จํานวนของสถานประกอบการในปี 2553  จําแนกตามภาค 

291,920 
 

172,301 
 

333,835 
 

393,565 

657,850 

308,436 
 

ภาค 

จาํนวน 
2,500,000 

 

2,000,000 
 

1,500,000 
 

1,000,000 
 

500,000 
 

0 
ทั�วประเทศ 

 

กรงเทพุ   
มหานคร 

 

ปริมณฑล 
 

ภาคกลาง 
 

ภาคเหนือ 
 

ภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

 

ภาคใต้ 
 

2,157,907 
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   1.4   จํานวนคนทํางานในปัจจบันุ  

   จาํนวนคนทาํงานในสถานประกอบการปัจจุบนัทงัสินมีประมาณ 1 1
13,036,835 คน แบงเ่ ป็นคนทาํงานที#ไมไดร้ับคาจา้ง่ ่  3,193,206 คน และ
คนทาํงานที#รับคาจา้ง ่ 9,843,629 คน ถา้พิจารณาตามกลุมกจกรรมทางเศรษฐกจ ่ ิ ิ
พบวา กลุมธุรกจทางการค้าและธุรกจทางการบริการ่ ่ ิ ิ  มีจ ํานวนคนทํางาน
มากกวากลุมธุรกจอื#นๆ ่ ่ ิ  รองลงมา ไดแ้ก  ่ การผลิต  โรงพยาบาล  การกอสร้าง ่  
และการขนสงทางบกและตวัแทนธุรกจการทองเที#ยว่ ิ ่  ตามลาํดบั 
 

ตาราง 2  จํานวนคนทาํงานในสถานประกอบการในปี 2553  จําแนกตามกจิกรรมทางเศรษฐกจิ 

 
 
 
 
 
 

กจิกรรมทางเศรษฐกจิ 

จํานวนคนทาํงาน รวม 

ธรกจิุ  

ทางการค้า

และธรกจิุ  

ทางการ

บริการ 

การผลติ การ

ก่อสร้าง 

การขนส่ง 

ทางบกและ

ตัวแทน 

ธรกจิกาุ ร

ท่องเที�ยว 

โรง 

พยาบาล 

รวม 13,036,835 7,320,162 4,717,305 313,070 304,919 381,380 

คนทํางานไม่ได้รับ

 ค่าจ้าง/เงนิเดอืน 

 ชาย 
 หญิง 

 
3,193,206 
1,457,411 
1,735,795 

 
2,228,538 
1,072,648 
1,155,890 

 
851,505 
304,005 
547,500 

 
35,427 
25,728 
9,700 

 
73,746 
53,630 
20,116 

 
3,989 
1,400 
2,589 

ลกจ้างู  
 ชาย 
 หญิง 

 9,843,629 
4,897,559 
4,946,070 

5,091,624 
2,572,106 
2,519,518 

3,865,800 
1,844,034 
2,021,766 

277,643 
212,876 
64,767 

231,173 
158,678 
72,495 

377,391 
109,866 
267,525 
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2.  การใช้คอมพวิเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  จากการสํารวจการใชค้อมพิวเตอร์ในการดาํเนินกจการของสถานิ
ประกอบการในปี 2553 พบวา ในภาพรวมมีการใชจ้าํนวน ่ 506,473 แหง หรือ ่
คิด เ ป็น ร้ อย ละ  23 .5  เ มื# อพิ จาร ณ าตาม กจกร รม ทาง เ ศร ษฐกจ  พบว า ิ ิ ่              
สถานประกอบการที#ด ําเนินกจการเกยวิ ี# กบัโรงพยาบาล มีสัดสวนการใช้่
คอมพิวเตอร์สูงที#สุดประมาณร้อยละ 99.0 รองลงมา การกอสร้าง ร้อยละ ่ 37.3 
ธุรกจทางการคา้และธุรกจทางการบริการ ร้อยละ ิ ิ 26.1 สวนการขนสงทางบก่ ่
และตวัแทนธุรกจการทองเที#ยว ร้อยละ ิ ่ 24.7 ในขณะที#กลุมการ่ ผลิตมีการใช้
คอมพิวเตอร์ในการดาํเนินกจการ ิ เพียงร้อยละ 12.8 

แผนภม ิู 3  ร้อยละของสถานประกอบการในปี 2553  จําแนกตามการใช้คอมพวิเตอร์ และ
กจิกรรมทางเศรษฐกจิ 

กจิกรรมทาง

เศรษฐกจิ รวม ธรกจิทางการค้าุ  
และธรกจิทางุ  
การบริการ 

การผลติ การก่อสร้าง การขนส่งทางบก
และตวัแทนธรกจิุ
การท่องเที�ยว 

โรงพยาบาล 

ร้อยละ 

23.5 26.1 

12.8 

37.3 

24.7 

99.0 

76.5 
73.9 

87.2 

62.7 

75.3 

1.0 0 
 

20 
 

40 
 

60 
 

80 
 

100 
 

มกีารใช้คอมพวิเตอร์ ไม่มกีารใช้คอมพวิเตอร์ 
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  ถา้พิจารณาตามขนาดของสถานประกอบการ พบวา ขนาดของ่
คนทาํงานมากกวา ่ 200 คนขึนไป 1  มีการใชค้อมพิวเตอร์ในการดาํเนินกจการิ  
มากที#สุดร้อยละ 99.3  รองลงมา ขนาดของคนทาํงาน 51 – 200 คน ร้อยละ 94.1 
และขนาดของคนทาํงาน 31 – 50 คน ร้อยละ 84.7  สวนขนาดของคนทาํงาน ่     
26 – 30 คน ร้อยละ78.8  ขนาดของคนทํางาน 16 – 25 คน ร้อยละ 70.4       
สาํหรับขนาดของคนทาํงาน 10 – 15 คน ร้อยละ 62.4  และขนาดของคนทาํงาน 
1 – 9 คน ร้อยละ 21.0  
 

ตาราง 3  ร้อยละของสถานประกอบการในปี 2553  จําแนกตามการใช้คอมพวิเตอร์ 

 

 

การใช้คอมพวิเตอร์ 
ขนาดของสถานประกอบการ รวม 

ใช้ ไม่ใช้ 

รวม 100.0 23.5 76.5 

1 – 9  คน 100.0 21.0 79.0 

10 – 15  คน  100.0 62.4 37.6 

16 – 25  คน 100.0 70.4 29.6 

26 – 30  คน 100.0 78.8 21.2 

31 – 50  คน 100.0 84.7 15.3 

51 – 200  คน 100.0 94.1 5.9 

มากกวา่  200  คน 100.0 99.3 0.7 



         สรุปผลที
สาํคัญ  สาํรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื
อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2553 

 
สาํนักงานสถิติแห่งชาติ 

9 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 เ มื# อ พิ จ า ร ณ า เ ป็ น ร า ย ภ า ค พ บ ว า ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใ่ น
กรุงเทพมหานครมีการใชค้อมพิวเตอร์ในการดาํเนินกจการิ  มากถึงร้อยละ 42.8  
ตามดว้ย ปริมณฑล ร้อยละ 35.9  ภาคกลาง ร้อยละ 23.9  ภาคใต ้ร้อยละ 23.6  
และภาคเหนือ ร้อยละ 21.8  สวน่ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีเพียงร้อยละ 12.4  
  

  
 
 
 

แผนภม ิู 4  ร้อยละของสถานประกอบการในปี 2553  จําแนกตามการใช้คอมพวิเตอร์ และภาค 

ร้อยละ 

ภาค 

57.2 
 

64.1 
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78.2 
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ปริมณฑล 
 

ภาคกลาง 
 

ภาคเหนือ 
 

ภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

 

ภาคใต้ 
 

23.5 
 

42.8 
 35.9 

 23.9 
 

21.8 
 12.4 

 

23.6 
 

มกีารใช้คอมพวิเตอร์ ไม่มกีารใช้คอมพวิเตอร์ 
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3.  จํานวนคอมพวิเตอร์ 

  จาํนวนคอมพิวเตอร์ที#สถานประกอบการใชใ้นการดาํเนินกจการิ  มี
ทังสิน 1 1 2,112,679 เครื# อง หรือเฉลี#ยประมาณ 4.2 เครื# องตอกจการที#ใช้่ ิ
คอมพิวเตอร์ 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  เมื#อพิจารณาตามกจกรรมทางเศรษฐกจ พบวา สถานประกอบการิ ิ ่
ที#ดาํเนินกจการิ เกยวกบโรงพยาบาลี# ั  มีจาํนวนคอมพิวเตอร์เฉลี#ยตอกจการสูง่ ิ
ที#สุดประมาณ 98.3 เครื#อง  รองลงมา ไดแ้ก ่ การผลิตประมาณ 9.5 เครื#องตอ่
กจการิ  การกอสร้าง่ ใชค้อมพิวเตอร์เฉลี#ยประมาณ 4.7 เครื#องตอ่ กจการิ  และ
การขนสงทางบกและตัวแทนธุรกจการทองเที#ยวใช้คอมพิวเตอร์เฉลี#ย ่ ิ ่ 3.7 
เครื# องตอกจการ่ ิ  ในขณะที#การธุรกจิ ทางการค้าและธุรกจิ ทางการบริการมี
จาํนวนคอมพิวเตอร์เฉลี#ยตอกจการนอ้ยที#สุดประมาณ่ ิ  3.1 เครื#อง 

แผนภม ิู 5  จํานวนคอมพวิเตอร์ และคอมพวิเตอร์เฉลี�ยต่อกจิการในปี 2553  จําแนกตาม
กจิกรรมทางเศรษฐกจิ 

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

   2,000,000 

   1,500,000 

   1,000,000 

   500,000 

0 

จาํนวนเครื#องคอมพิวเตอร์ 
เฉลี#ยตอกจการ่ ิ  

รวม ธรกิุ จทางการค้า 
และธรกจิทางุ  
การบริการ 

การผลติ การก่อสร้าง การขนส่งทางบก 
และตวัแทนธรกจิุ  
การท่องเที�ยว 

โรงพยาบาล กจิกรรมทาง 
เศรษฐกจิ 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

2,112,679 

1,303,282 

549,704 

48,907 62,947 
147,839 4.2 3.1 

9.5 
4.7 3.7 

98.3 
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  เมื#อพิจารณาตามขนาดของสถานประกอบการ พบวา่  ขนาดของ
คนทาํงานมากกวา ่ 200 คนขึนไป 1  มีจาํนวนคอมพิวเตอร์เฉลี#ยตอกจการสูงที#สุด ่ ิ
ประมาณ 117.5 เครื#องตอก่ ิจการ  รองลงมา ขนาดของคนทาํงาน 51 – 200 คน  
มีประมาณ 23.5 เครื# องตอกจการ ่ ิ  และขนาดของคนทํางาน 31 – 50 คน            
มีประมาณ 9.6 เครื# องตอกจการ ่ ิ  สวนขนาดของคนทํางาน ่ 26 – 30 คน               
มีประมาณ 6.8 เครื#องตอกจการ ่ ิ  ขนาดของคนทาํงาน 16 – 25 มีประมาณ 5.0 
เครื# องตอก่ ิจการ  สําหรับขนาดของคนทาํงาน 10 – 15 คน มีประมาณ 3.6 
เครื#องตอกจการ ่ ิ  และขนาดของคนทาํงาน 1 – 9 คน มีประมาณ 2.2 เครื#องตอ่
กจการิ  
 
ตาราง 4   จํานวนคอมพิวเตอร์  และคอมพิวเตอร์เฉลี�ยต่อกิจการในปี 2553  จําแนกตาม 
 สถานประกอบการ 

จาํนวนคอมพิวเตอร์ 
ที#มีใชใ้นสถานประกอบการ 

 
ขนาดของสถานประกอบการ 

 
 

 
จาํนวนสถานประกอบการ 

ที#ใชค้อมพิวเตอร์ 
 

จาํนวน 
คอมพิวเตอร์ 

เฉลี#ยตอ่  
กจการิ  

รวม  506,473 2,112,679 4.2 

1 – 9  คน  430,635 962,225 2.2 

10 – 15  คน   29,608 106,029 3.6 

16 – 25  คน  15,499 77,612 5.0 

26 – 30  คน  3,600 24,605 6.8 

31 – 50  คน  9,349 89,390 9.6 

51 – 200  คน  13,164 309,925 23.5 

มากกวา่  200  คน  4,619 542,892 117.5 
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 หากพิจารณาเป็นรายภาค พบวา กรุงเทพมหานครมี่ จาํนวน

คอมพิวเตอร์เฉลี#ยตอกจการ่ ิ สูงที#สุดประมาณ 5.9 เครื# อง  รองลงมา ได้แก ่      

ภาคกลาง มีประมาณ 5.0 เครื#องตอกจการ่ ิ   และปริมณฑลมีประมาณ 4.7 เครื#อง

ตอกจการ ่ ิ  สวนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ่  ภาคใต ้และภาคเหนือ มีไมเกน ่ ิ 3.0 

เครื#องตอกจการ่ ิ  

 

 

 

แผนภม ิู 6  จํานวนคอมพวิเตอร์ และคอมพวิเตอร์เฉลี�ยต่อกจิการในปี 2553  จําแนกตามภาค 

จาํนวน (เครื�อง) จาํนวน (เครื�อง/กจิการ) 

   2,500,000 

   2,000,000 

   1,500,000 

   1,000,000 

500,000 

 2,112,679 

742,772 

292,740 
400,731 

232,412 239,395 204,629 

เฉลี#ยตอกจการ่ ิ  
จาํนวนเครื#องคอมพิวเตอร์ 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 ภาค 
ทั�วประเทศ 

 

กรงเทุ พ  
มหานคร 

 

ปริมณฑล 
 

ภาคกลาง 
 

ภาคเหนือ 
 

ภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

 

ภาคใต้ 
 

4.2 

5.9 

4.7 5.0 

2.7 
2.9 2.8 

0 
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4.  การเชื�อมต่ออนิเทอร์เน็ต 

 การเชื#อมตออินเทอร์เน็ตในภาพรวมปี ่ 2553 สถานประกอบการ         
มีเครื# องคอมพิวเตอร์ที#เชื#อมตออินเทอร์เน็ต จาํนว่ น 1,419,411 เครื# อง หรือ     
ร้อยละ 67.2  ของจาํนวนเครื#องคอมพิวเตอร์ทงัสิน1 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  เมื#อพิจารณาตามกจกรรมทางเศรษฐกจ พบวา สถานประกอบการที#ิ ิ ่
ดาํเนินกจการิ เกยวกบี# ั ขนสงทางบกและตวัแทนธุรกจการทองเที#ยว ่ ิ ่ มีสัดสวน่
ของเครื#องคอมพิวเตอร์ที#เชื#อมตออินเท่ อร์เน็ตสูงที#สุด คือร้อยละ 79.9 รองลงมา 
ได้แก่ การกอสร้าง ร้อยละ ่ 76.4 ธุรกจทางการค้าและธุรกจทางการบริการ ิ ิ     
ร้อยละ 68.7  ในขณะที#โรงพยาบาล และการผลิต มีส ัดสว่ นการเชื#อมตอ่
อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 67.3 และ ร้อยละ 61.3 ตามลาํดบั   

แผนภม ิู 7   จํานวนเครื�องคอมพวิเตอร์  และการเชื�อมต่ออนิเทอร์เน็ตในปี 2553  จําแนกตาม
กจิกรรมทางเศรษฐกจิ 

จาํนวน (เครื�อง) 

กจิกรรมทาง 
เศรษฐกจิ 

   3,600,000 

   3,200,000 

   2,800,000 

   2,400,000 

   2,000,000 

   1,600,000 

   1,200,000 

 800,000 

 400,000 

0 
รวม ธรกจิุ ทางการค้า 

และธรกจิุ ทาง 
การบริการ 

การผลติ การก่อสร้าง การขนส่งทางบก 
และตวัแทนธรกจิุ  
การท่องเที�ยว 

โรงพยาบาล 

เครื�องคอมพวิเตอร์ การเชื�อมต่ออนิเทอร์เน็ต 

2,112,679 

 1,303,282 

 549,704 

48,907 62,947 147,839 

1,419,411 

 895,328 

336,904 
37,343 50,298 

99,539 
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หากพิจารณาเป็นรายภาค พบวา สถานประกอบการใน่ ภาคเหนือ มี
สัดสวนของ่ เครื#องคอมพิวเตอร์ที#เชื#อมตออินเทอร์เน็ตสูงที#สุด คือ ร้อยละ ่ 70.9
รองลงมา ได้แก่ ภาคใต้ ร้อยละ 70.7  กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 70.3             
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 67.8  ปริมณฑล ร้อยละ 62.8  และตํ#าสุด คือ
ภาคกลาง ร้อยละ 60.2   
 
 
 
 
 
 

แผนภม ิู 8   จํานวนเครื�องคอมพวิเตอร์  และการเชื�อมต่ออนิเทอร์เน็ตในปี 2553  จําแนกตามภาค 

เครื�องคอมพวิเตอร์ การเชื�อมต่ออนิเทอร์เน็ต 

จาํนวน (เครื�อง) 

   3,600,000 

   3,200,000 

   2,800,000 

   2,400,000 

   2,000,000 

   1,600,000 

   1,200,000 

   800,000 

   400,000 

0 

2,112,679 

742,772 

292,740 
400,731 

232,412 239,395 204,629 

1,419,411 

522,485 
183,865 241,313 164,857 162,248 144,644 

ทั�วประเทศ 
 

กรงเทพุ   
มหานคร 

ปริมณฑล 
 

ภาคกลาง 
 

ภาคเหนือ 
 

ภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคใต้ 
 

ภาค 
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5. บคลากรที�ใช้คอมพวิเตอร์ในการปฏิบัตงิานเป็นประจํา ุ  
    (เฉลี#ยอยางนอ้ยสัปดาห์ละ ่ 1 ครัง1 )  

ในภาพรวมของปี 2553 มีบุคลากรที#ใชค้อมพิวเตอร์ในการปฎิบติังาน
เป็นประจาํอยปูระมาณ ่ 2.1 ลา้นคน หรือเฉลี#ยประมาณ 4.2 คนตอกจการ่ ิ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   เมื#อพิจารณาตามกจกรรมทางเศรษฐกจ พบวา สถานประกอบการิ ิ ่
ที#ดาํเนินกจการเกยวกบโรงพยาบาล มีบุคลากรใชค้อมพิวเตอร์ปฏิบติังานเป็นิ ี# ั
ประจํา เฉลี #ยตอ่ กิจการสูงที# สุด คือ ประมาณ 127.0 คน  รองลงมา ได้แก ่       
สถานประกอบการการผลิต มีจาํนวนเฉลี#ย 9.0 คนตอกจการ ่ ิ  การกอสร้าง่        
มีจาํนวนเฉลี#ย 4.6 คนตอกจการ่ ิ   การขนสงทางบกและตวัแทนธุรกจการทองเที#ยว ่ ิ ่             
มีจาํนวนเฉลี#ย 3.6 คนตอกจการ่ ิ   และธุรกจิ ทางการคา้และธุรกจทางิ การบริการ    
มีจาํนวนเฉลี#ย 3.1 คน  

แผนภม ิู 9  จํานวนบคลากรที�ใช้คอมพวิเตอร์ และบคลากรที�ใช้คอมพวิเตอร์เฉลี�ยต่อกจิการุ ุ  
                  ในปี 2553  จําแนกตามกจิกรรมทางเศรษฐกจิ 

จาํนวน (คน) จาํนวน (คน/กจิการ) 

2,500,000 

2,000,000 

   1,500,000 

1,000,000 

 500,000 

0 
รวม ธรกจิทางการค้าุ  

และธรกจิุ ทาง 
การบริการ 

การผลติ การก่อสร้าง การขนส่งทางบก 
และตวัแทนธรกจิุ  
การท่องเที�ยว 

โรงพยาบาล กจิกรรมทาง 
เศรษฐกจิ 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

บคลากรุ  
เฉลี�ยต่อกจิการ 2,141,845 

1,318,634 

523,391 

48,559 60,277 
190,984 4.2 3.1 

9.0 
4.6 3.6 

127.0 
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   สําหรับจํานวนบุคลากรที#ใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานเป็น

ประจาํของแตละภาค พบวา สถานประกอบการในกรุงเทพมหานคร มีบุคลากร่ ่ ที#

ใช้คอมพิวเตอร์มากที#สุด คือ 720,276 คน เมื#อพิจารณาจาํนวนบุคลากรที#ใช้

คอมพิวเตอร์เฉลี#ยตอกจการ พบวา กรุงเทพมหานคร่ ิ ่ มีจาํนวนบุคลากรที#ใช้

คอมพิวเตอร์เฉลี#ยตอกจการ่ ิ สูงที#สุด คือประมาณ 5.8 คน สวน่ สถานประกอบการ

ในภาคกลาง และปริมณฑล มีจาํนวนบุคลากรที#ใชค้อมพิวเตอร์เฉลี#ยใกลเ้คียงกนั 

คือ ประมาณ 4.8 และ 4.6 คน ตามลาํดบั  สําหรับภาคอื#นๆ ไดแ้ก่ ภาคเหนือ   

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต ้มีจาํนวนบุคลากรที#ใชค้อมพิวเตอร์เฉลี#ย

ตอกจการ่ ิ ใกลเ้คียงกนั คือ ประมาณ  3 คน 

แผนภม ิู 10  จาํนวนบคลากรที�ใช้คอมพวิเตอร์ุ  และบคลากรที�ใช้คอมพวิเตอร์เฉลี�ยต่อกจิการุ  
                     ในปี 2553  จําแนกตามภาค 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 
ภาค 

4.2 

ทั�วประเทศ 
 

5.8 

กรงเทพุ   
มหานคร 

 

4.6 

ปริมณฑล 
 

4.8 

ภาคกลาง 
 

3.0 

ภาคเหนือ 
 

3.3 

ภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

 

3.1 

ภาคใต้ 
 

จาํนวน (คน) 
  2,500,000 

2,000,000 

1,500,000 

 1,000,000 

 500,000 

0 

2,141,845 

720,276 

284,527 
384,582 

256,858 270,771 224,830 

จาํนวน (คน/กจิการ) 

บคลากรุ  
เฉลี�ยต่อกจิการ 
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6.  ประเภทของโปรแกรมซอฟต์แวร์ที�มีใช้ 

  สถานประกอบการที#ใชค้อมพิวเตอร์ในการดาํเนินกจการสวนใหญ     ิ ่ ่

ร้อยละ 74.0  ใช้ซอฟต์แวร์สําเร็จรูป ร้อยละ 8.4  พัฒนาเอง ร้อยละ 4.5            

ใช้ซอฟต์แวร์ที#พฒันาตามความต้องการโดยเฉพาะ และใช้ซอฟต์แวร์แบบ

เ ปิด เ ผย ร หัส  ร้ อย ละ  2 .0   ถ้าพิ จ ารณ าตามกจกรร ม เ ศรษ ฐกจ พ บว า ิ ิ ่               

สถานประกอบการที#ดาํเนินกจการเกยวกบิ ี# ั โรงพยาบาล มีการใชซ้อฟตแ์วร์แบบ

เปิดเผยรหสั อยใูนสัดสวนสูงกวาสถานประกอบการประเภทอื#นๆ    ่ ่ ่  

  เมื#อพิจารณาตามขนาดของสถานประกอบการที#ใชค้อมพิวเตอร์ใน

การดาํเนินกจการ พบวา ขนาดของสถานประกอบการที#มีคนทาํงานมากกวาิ ่ ่  

200 คนขึนไป มีการใชซ้อฟ1 ต์แวร์แบบเปิดเผยรหัสมากที#สุด คือ ร้อยละ 14.5 

รองลงมา ขนาดของคนทาํงาน 51 – 200 คน ร้อยละ 7.7  สําหรับขนาดของ

คนทาํงาน 26 – 30 คน ร้อยละ 3.4  ในขณะที#ขนาดของคนทาํงาน 1 – 9 คน       

ขนาดของคนทาํงาน 16 – 25 คน และขนาดของคนทาํงาน 10 – 15 คน มีการใช้

ซอฟตแ์วร์แบบเปิดเผยรหัสอยใูนสัดสวนที#ใกลเ้คียงกน คือ ร้อยละ ่ ่ ั 1.8  ร้อยละ 

1.7  และ ร้อยละ 1.2  ตามลาํดบั 

  ถา้พิจารณาตามภาค พบวา สถานประกอบการที#่ ดาํเนินกจการในิ

ภาคเหนือ มีการใชซ้อฟต์แวร์แบบเปิดเผยรหัส อยูในสัดสวนสูงกวาภาคอื#นๆ  ่ ่ ่

คิดเป็นร้อยละ 4.6  รองลงมา ภาคกลาง ร้อยละ 2.9  สําหรับภาคที#มีการใช้

ซอฟต์แวร์แบบเปิดเผยรหัสน้อยที#สุด คือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คิดเป็น    

ร้อยละ 0.3  
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ตาราง 5  ร้อยละของสถานประกอบการที�ใช้คอมพิวเตอร์ในการดาํเนินกิจการ  จําแนกตาม 

ประเภทของโปรแกรมซอฟต์แวร์ที� ใ ช้  กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ขนาดของ                  

สถานประกอบการ และภาค 

ประเภทของโปรแกรมซอฟต์แวร์ที�ใช้ในสถานประกอบการ 1/ 

กจิกรรมทางเศรษฐกจิ/ 

ขนาดของสถานประกอบการ/ 

ภาค 
พฒันาเอง ซอฟต์แวร์

สําเร็จรปู  
ซอฟต์แวร์ที�พฒันา
ตามความต้องการ

โดยเฉพาะ 

ซอฟต์แวร์แบบ
เปิดเผยรหัส 

 
รวม 8.4 74.0 4.5 2.0 

กจิกรรมทางเศรษฐกจิ     
ธุรกจิ ทางการคา้และธุรกจิ   

ทางการบริการ 8.1 73.0 4.2 2.0 
การผลิต 9.6 81.8 4.5 1.8 

การกอสร้าง่  11.0 74.8 2.0 1.3 

การขนสงทางบกและ่  
ตวัแทนธุรกจิ การทองเที#ยว่  7.7 69.2 9.5 1.2 

โรงพยาบาล 31.2 85.8 36.8 29.5 

ขนาดของสถานประกอบการ     
1 – 9  คน 7.6 72.2 3.6 1.8 
10 – 15  คน 9.3 82.2 6.2 1.2 
16 – 25  คน 10.0 81.9 4.8 1.7 
26 – 30  คน 11.6 86.5 8.4 3.4 
31 – 50  คน 11.3 86.0 7.4 2.2 
51 – 200  คน 18.1 88.4 14.8 7.7 
มากกวา  ่ 200  คน 37.4 88.2 29.7 14.5 

ภาค     
กรุงเทพมหานคร 9.3 78.9 3.7 1.8 
ปริมณฑล 10.8 74.4 5.6 1.8 
ภาคกลาง 4.2 88.1 2.2 2.9 
ภาคเหนือ 10.1 61.6 6.3 4.6 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 4.2 71.3 4.5 0.3 
ภาคใต ้ 12.0 67.3 5.0 0.6 

หมายเหต ุ :  1/ ตอบได้มากกว่า 1 คาํตอบ 
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7. การใช้อนิเทอร์เน็ต   

 การใช้อินเทอร์เน็ตในการดาํเนินกจการของสถานประกอบการิ    
ทัว# ประเทศ มีจํานวน 356,004 แหง หรือคิดเป็นร้อยละ่  16.5 ของจาํนวน    
สถานประกอบการทงัสิน และมีบุคลากรที#ใชอ้ินเทอร์เน็ตในการปฏิบตัิงาน1 1
เป็นประจาํ (เฉลี#ยอยางน้่ อยสัปดาห์ละ 1 ครัง1 ) ประมาณ 1,406,164 คน หรือ
เฉลี#ยประมาณ 3.9 คนตอกจการ่ ิ  
 เมื#อพิจารณาตามกจกรรมทางเศรษฐกจ พบวา สถานประกอบการิ ิ ่ ที#
ดาํเนินกจการเกยวกบิ ี# ั โรงพยาบาล มีการใชอิ้นเทอร์เน็ตมากที#สุด ถึงร้อยละ 93.7  
โดยมีจาํนวนบุคลากรที#ใชอิ้นเทอร์เน็ตในการปฏิบติังานเฉลี#ยประมาณ 87.8 คน
ตอกจการ  ่ ิ สําหรับการผลิต มีสัดสวนการใชอิ้นเทอร์เน็ต่ น้อยที#สุด คือ ร้อยละ 
8.4  และมีจาํนวนบุคลากรที#ใชอิ้นเทอร์เน็ตในการปฏิบติังานเฉลี#ยประมาณ 8.3 
คนตอกจการ่ ิ  

 หากพิจารณาตามขนาดของสถานประกอบการ พบวา ่ สถาน
ประกอบการที#มีขนาดคนทาํงานมากกวา ่ 200 คนขึนไป มีการใชอิ้1 นเทอร์เน็ต
มากที# สุด คือ ร้อยละ 96.5 และมีจํานวนบุคลากรที# ใช้อินเทอร์ เน็ตใน              
การปฏิบติังานเฉลี#ยประมาณ 74.8 คนตอกจการ ่ ิ  ในขณะที#สถานประกอบการที#
มีขนาดคนทาํงาน 1 – 9 คน มีการใชอิ้นเทอร์เน็ตนอ้ยที#สุด คือ ร้อยละ 14.3 และ
มีจาํนวนบุคลากรที#ใชอิ้นเทอร์เน็ตในการปฏิบติังานเฉลี#ยประมาณ 2.2 คนตอ่
กจการิ       
 ถ้ า พิ จ า ร ณ า เ ป็ น ร า ย ภ า ค  พ บ ว า  ่ ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใ น
กรุงเทพมหานคร มีการใชอิ้นเทอร์เน็ตในการปฏิบติังานมากที#สุด คือ ร้อยละ 
34.3 และมีจาํนวนบุคลากรที#ใชอิ้นเทอร์เน็ตในการปฏิบติังานเฉลี#ยมากที#สุด คือ 
ประมาณ 4.9 คนตอกจการ่ ิ  
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การใช้อนิเทอร์เน็ต 

จํานวนบคลากร ุ  

ที�ใช้อนิเทอร์เน็ต   

 ในการปฏิบัติงาน 

รวม ใช้ ไม่ใช้ 

กจิกรรมทางเศรษฐกจิ/ 

ขนาดของสถานประกอบการ/ 

ภาค 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

ทั9งสิ9น 
เฉลี�ยต่อ
กจิการ 

รวม 2,157,907 100.0 356,004 16.5 1,801,903 83.5 1,406,164 3.9 

กจิกรรมทางเศรษฐกจิ         

ธุรกจทางการคา้และธุรกจิ ิ  
ทางการบริการ 1,606,827 100.0 295,676 18.4 1,311,151 81.6 882,210 3.0 

การผลิต 452,772 100.0 38,081 8.4 414,691 91.6 316,406 8.3 

การกอสร้าง่  27,984 100.0 7,842 28.0 20,142 72.0 36,712 4.7 

การขนสงทางบกและ่  
ตวัแทนธุรกจการทองเที#ยวิ ่  68,805 100.0 12,983 18.9 55,822 81.1 45,961 3.5 

โรงพยาบาล 1,519 100.0 1,423 93.7 96 6.3 124,875 87.8 

ขนาดของสถานประกอบการ         

1 – 9  คน 2,054,191 100.0 294,168 14.3 1,760,023 85.7 646,318 2.2 

10 – 15  คน 47,458 100.0 22,202 46.8 25,256 53.2 82,486 3.7 

16 – 25  คน 22,004 100.0 12,149 55.2 9,855 44.8 54,248 4.5 

26 – 30  คน 4,569 100.0 2,874 62.9 1,695 37.1 18,262 6.4 

31 – 50  คน 11,041 100.0 8,043 72.8 2,998 27.2 55,135 6.9 

51 – 200  คน 13,994 100.0 12,081 86.3 1,913 13.7 214,011 17.7 

มากกวา  ่ 200  คน 4,650 100.0 4,487 96.5 163 3.5 335,704 74.8 

ภาค         

กรุงเทพมหานคร 291,920 100.0 100,241 34.3 191,679 65.7 493,239 4.9 

ปริมณฑล 172,301 100.0 37,023 21.5 135,278 78.5 169,908 4.6 

ภาคกลาง 333,835 100.0 51,954 15.6 281,881 84.4 232,550 4.5 

ภาคเหนือ 393,565 100.0 61,946 15.7 331,619 84.3 175,892 2.8 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 657,850 100.0 50,240 7.6 607,610 92.4 174,934 3.5 

ภาคใต ้ 308,436 100.0 54,601 17.7 253,835 82.3 159,641 2.9 

ตาราง 6  จํานวนและร้อยละของสถานประกอบการที�ใช้อนิเทอร์เน็ต และจํานวนบคลากรที�ใชุ้
อนิเทอร์เน็ตในปี 2553  จําแนกตามกจิกรรมทางเศรษฐกจิ ขนาดของสถานประกอบการ 
และภาค 



         สรุปผลที
สาํคัญ  สาํรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื
อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2553 

 
สาํนักงานสถิติแห่งชาติ 

21 

8.  ประเภทของระบบเครือข่ายการติดต่อสื�อสารที�มีใช้ 

 สถานประกอบการที#ใช้อินเทอร์เน็ตสวนใหญมีระบบเครือขาย่ ่ ่   

การติดตอสื#อสารเป็นประเภท่  LAN มากที#สุด ร้อยละ 21.8  รองลงมา Intranet 

ร้อยละ 7.1  WLAN ร้อยละ 6.4  WAN ร้อยละ 3.2  EDI ร้อยละ 0.5  และ

Extranet ร้อยละ 0.4  ตามลาํดบั 

 ถา้พิจารณาตามกจกรรมทางเศรษฐกจ พบวา โรงพยาบาลมีการใช้ิ ิ ่

ระบบเครือขายที#เป็นแบบ ่ LAN อยูในสัดสวนคอนขา้งสูงถึง ร้อยละ ่ ่ ่ 80.1 

ในขณะที#การขนสงทางบกและตวัแทนธุรกจการทองเที#ยวมีการใชน้อ้ยที#สุด คือ ่ ิ ่

ร้อยละ 16.6 

 หากพิจารณาตามขนาดของสถานประกอบการ พบวา ขนาด่

คนทาํงานมากกวา ่ 200 คนขึนไป มีสัดสวนของการใชร้ะบบเครือขายที#เป็นแบบ 1 ่ ่

LAN อยใูนสัดสวนที#คอนขา้งสูง ถึงร้อยละ ่ ่ ่ 65.9  ในขณะที#ขนาดของคนทาํงาน   

1 – 9 คน  มีการใชเ้พียงร้อยละ 18.6  

 เมื#อพิจารณาเป็นรายภาค พบวา กรุงเทพมหานคร มีการใชร้ะบบ่

เครือข่ายที#เป็นแบบ LAN มากที#สุด คือ ร้อยละ 32.0  และ ปริมณฑล มีการใช้

ระบบเครือขายที#เป็นแบบ ่ LAN นอ้ยที#สุด คือ ร้อยละ 11.1 
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ตาราง 7  ร้อยละของสถานประกอบที�ใช้อนิเทอร์เน็ต  จําแนกตามระบบเครือข่ายการติดต่อสื�อสาร
ที�มกีารใช้ กจิกรรมทางเศรษฐกจิ ขนาดของสถานประกอบการ และภาค 

ระบบเครือข่ายการตดิต่อสื�อสารที�มใีช้ในสถานประกอบการ 1/ กจิกรรมทางเศรษฐกจิ/ 
ขนาดของสถานประกอบการ/ 

ภาค Intranet Extranet WAN LAN EDI WLAN 

รวม 7.1 0.4 3.2 21.8 0.5 6.4 

กจิกรรมทางเศรษฐกจิ       

ธุรกจทางการคา้และิ  
ธุรกจทางการบริการิ  7.0 0.3 3.1 21.2 0.2 6.0 

การผลิต 7.3 0.9 3.6 24.5 1.0 9.1 

การกอสร้าง่  4.0 0.9 4.3 26.7 0.2 7.3 

การขนสงทางบกและ่  
ตวัแทนธุรกจการทองเที#ยวิ ่  5.9 0.1 2.2 16.6 4.2 1.7 

โรงพยาบาล 51.0 4.1 13.1 80.1 0.8 47.0 

ขนาดของสถานประกอบการ       

1 – 9  คน 6.2 0.1 2.7 18.6 0.3 5.3 

10 – 15  คน 7.4 1.5 3.2 28.4 0.8 5.7 

16 – 25  คน 7.9 1.5 2.9 27.5 0.5 8.7 

26 – 30  คน 3.7 0.9 2.8 40.4 0.3 8.3 

31 – 50  คน 9.4 0.5 3.7 37.5 1.0 11.2 

51 – 200  คน 17.2 1.7 7.4 50.3 1.7 17.7 

มากกวา  ่ 200  คน 35.1 4.0 22.2 65.9 6.8 31.2 

ภาค       

กรุงเทพมหานคร 5.9 0.3 4.3 32.0 0.6 4.5 

ปริมณฑล 7.5 0.5 2.2 11.1 0.6 3.6 

ภาคกลาง 10.7 0.9 3.1 15.3 0.3 2.6 

ภาคเหนือ 5.9 0.1 2.0 20.0 0.4 10.2 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 4.2 0.1 0.7 19.9 … 11.5 

ภาคใต ้ 9.6 0.4 5.4 20.2 0.6 6.2 

หมายเหต ุ :  1/ ตอบได้มากกว่า 1 คาํตอบ 

                     …  มีค่าน้อยกว่า 0.05 

.05
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9.  ช่องทางที�ใช้เชื�อมต่ออนิเทอร์เน็ต 

  ผลสํารวจ พบวา สถานประกอบที#ใช้อินเทอร์เน็ต่ มีชองทางการ่
เชื#อมตออินเทอร์เน็ตแบบ่  xDSL มากที#สุด ร้อยละ 57.2  รองลงมา Analogue 
modem ร้อยละ 19.8  ISDN ร้อยละ 11.9  ระบบเชื#อมตอไร้สาย่  ร้อยละ 6.2   
สายวงจรเชา ่ (Leased Line) ร้อยละ 4.6  และ Cable modem  ร้อยละ 3.4 
ตามลาํดบั 

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

กจิกรรมทางเศรษฐกจิ 

ช่องทางที�ใช้เชื�อมต่อ 

อนิเทอร์เน็ต 1/ 
รวม 

ธรกจิุ
ทางการค้า
และธรกจิุ
ทางการ
บริการ 

การผลติ การ
ก่อสร้าง 

การขนส่ง
ทางบกและ

ตวัแทน
ธรกจิการุ
ท่องเที�ยว 

โรง 
พยาบาล 

� Analogue modem (Dial-up 
via standard phone line) 19.8 19.1 25.6 23.1 17.9 9.5 

� ISDN (Integrate Services 
Digital Network) 11.9 12.3 8.2 11.9 13.6 10.0 

� xDSL (ADSL,SDSL,VDSL) 57.2 57.8 50.9 55.8 58.9 83.6 

� สายวงจรเชา ่ (Leased Line) 4.6 4.0 9.4 3.7 4.2 18.7 

� Cable modem 3.4 3.2 3.6 4.1 7.3 6.4 

� ระบบเชื#อมตอแบบถาวรอื#นๆ ่
เชน ่ Frame Relay  หรือ 
VPN 1.0 0.9 1.5 0.8 0.7 5.6 

� ระบบเชื#อมตอไร้สาย ่  6.2 5.8 8.2 9.9 7.4 9.4 

หมายเหต ุ :  1/ ตอบได้มากกว่า 1 คาํตอบ 
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10.  การใช้เวบ็ไซต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การใชเ้วบ็ไซตใ์นการประกอบกจการของสถานประกอบการทวัประเทศิ #  
มีประมาณร้อยละ 6.1 โดยสถานประกอบการที#ด ํา เนินกจการเกยวกบิ ี# ั
โรงพยาบาล มีการใชเ้วบ็ไซตม์ากที#สุด คือ ร้อยละ 68.6  รองลงมาคือ การขนสง่
ทางบกและตวัแทนธุรกจการทองเที#ยว ร้อยละ ิ ่ 8.3  ธุรกจิ ทางการคา้และธุรกจิ
ทางการบริการ ร้อยละ 6.7  การกอสร้าง ร้อยละ ่ 6.6  และสถานประกอบการที#ดาํเนิน
กจิ การเกยวกบี# ั การผลิต มีการใชเ้วบ็ไซตน์อ้ยที#สุด คือ ร้อยละ 3.3      

 

กจิกรรมทาง 
เศรษฐกจิ 

แผนภม ิู 11  ร้อยละของสถานประกอบการในปี 2553  จําแนกตามการใช้เวบ็ไซต์ในการดําเนิน 
                   กจิการ และกจิกรรมทางเศรษฐกจิ 

ร้อยละ 
100 

80 

60 

40 

20 

6.1 
0 

รวม ธรกจิุ ทางการค้า 
และธรกจิุ ทาง 
การบริการ 

การผลติ การก่อสร้าง การขนส่งทางบก   
และตวัแทนธรกจิุ   
การท่องเที�ยว 

โรงพยาบาล 

6.7 
3.3 

6.6 8.3 

68.6 

93.9 93.3 96.7 93.4 91.7 

31.4 

ใช้เวบ็ไซต์ ไม่ใช้เวบ็ไซต์ 

กจิกรรมทาง 
เศรษฐกจิ 
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  ถ้ า พิ จ า ร ณ า ต า ม ข น า ด ข อ ง ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร  พ บ ว า ่                
สถานประกอบการที#มีขนาดคนทาํงานมากกวา ่ 200 คนขึนไป มีการใชเ้วบ็ไซต์1
ในการดาํเนินกจการมากที#สุด คือิ  ร้อยละ 71.9  และขนาดของคนทาํงาน 1 – 9 
คน มีการใชน้อ้ยที#สุด คือ ร้อยละ 4.8  

เมื#อพิจารณาการใชเ้วบ็ไซตต์ามภาค พบวา สถานประกอบการใน่
กรุงเทพมหานครมีการใชเ้ว็บไซต์ในการดาํเนินกจการมากที#ิ สุด คือ ร้อยละ 
13.8  และ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีการใชน้อ้ยที#สุด คือ ร้อยละ 2.6 

ตาราง 9  ร้อยละของสถานประกอบการในปี 2553  จําแนกตามการใช้เวบ็ไซต์ในการดําเนินกจิการ 
ขนาดของสถานประกอบการ และภาค 

การใช้เวบ็ไซต์ ขนาดของสถานประกอบการ/ 

ภาค 
รวม 

ใช้ ไม่ใช้ 

รวม 100.0 6.1 93.9 

ขนาดของสถานประกอบการ    
   1 – 9  คน 100.0 4.8 95.2 
   10 – 15  คน 100.0 21.4 78.6 
   16 – 25  คน 100.0 24.0 76.0 
   26 – 30  คน 100.0 30.2 69.8 
   31 – 50  คน 100.0 37.2 62.8 
   51 – 200  คน 100.0 54.7 45.3 
   มากกวา  ่ 200  คน 100.0 71.9 28.1 

ภาค    
   กรุงเทพมหานคร 100.0 13.8 86.2 
   ปริมณฑล 100.0 7.8 92.2 
   ภาคกลาง 100.0 5.9 94.1 
   ภาคเหนือ 100.0 7.1 92.9 
   ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 100.0 2.6 97.4 
   ภาคใต ้ 100.0 4.2 95.8 
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11.  การสั�งซื9อ/ขายสินค้าหรือบริการผ่านทางอนิเทอร์เน็ต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  สถานประกอบการในภาพรวม ปี 2553  มีการสังซือสินคา้หรือบริการ# 1
ทางอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 2.3  โดยสถานประกอบการที#ดาํเนินกจการเกยวกบิ ี# ั
โรงพยาบาล มีสัดสวนการสังซือสินคา้ทางอินเทอร์เน็ตสูงที#สุด คือ ร้อยละ ่ # 1 6.9  
รองลงมา คือ การขนสงทางบกและตัวแทนธุรก่ ิจการทองเที#ยว ร้อยละ ่ 2.8  
ธุรกจิ ทางการคา้และธุรกจิ ทางการบริการ ร้อยละ 2.7  การกอสร้าง ร้อยละ ่ 2.2  
และ การผลิต ร้อยละ 1.0  ตามลาํดบั                

  สาํหรับการขายสินคา้หรือบริการทางอินเทอร์เน็ตสถานประกอบการ
ในภาพรวมมีการขายสินคา้ฯ ร้อยละ 1.6   ซึ# งสถานประกอบการที#ดาํเนินกจการิ
เกยวกบการี# ั ขนสงทางบกและตวัแทนธุรกจการทองเที#ยว ่ ิ ่ มีสัดส่วนการขาย
สินค้าฯ สูงสุด คือ ร้อยละ 3.0  รองลงมา ธุรกจิ ทางการค้าและธุรกจิ ทาง         
การบริการ ร้อยละ 1.7  การผลิต ร้อยละ 1.0  ตามลาํดบั  สําหรับการกอสร้าง่     
และโรงพยาบาล มีสัดสวน่ เทากน คือ ร้อยละ ่ ั 0.8   

แผนภม ิู 12  ร้อยละของสถานประกอบการที�มกีารสั�งซื9อ / ขายสินค้าหรือบริการผ่านทาง 
                   อนิเทอร์เน็ตในปี 2553  จําแนกตามกจิกรรมทางเศรษฐกจิ 

ร้อยละ 
7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 
รวม ธรกจิุ ทางการค้า 

และธุรกจิทาง 
การบริการ 

การผลติ การก่อสร้าง การขนส่งทางบก   
และตวัแทนธรกจิุ   
การท่องเที�ยว 

โรงพยาบาล 
กจิกรรมทาง 
เศรษฐกจิ 

การสั�งซื9อสินค้าหรือบริการทางอนิเทอร์เน็ต การขายสินค้าหรือบริการทางอินเทอร์เน็ต 

0.8 

3.0 2.8 

6.9 

2.2 

0.8 1.0 1.0 

1.7 

2.7 

1.6 

2.3 
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 หากพิจาร ณาตาม ขนาดของ สถานประกอบการ  พบว า  ่ สถาน
ประกอบการที#มีขนาดคนทาํงานมากกวา ่ 200 คนขึนไป มีการสังซือสินคา้ฯ 1 # 1
และขายสินคา้ฯ มากที#สุด คือ ร้อยละ 16.7 และ ร้อยละ 20.5  ตามลาํดบั  

 เมื#อพิจารณาเป็นรายภาค พบวา ่ ภาคเหนือ มีการสังซือ# 1 สินค้าหรือ
บ ริ ก า ร ผ า น่ ท า ง อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ม า ก ที# สุ ด  คื อ  ร้ อ ย ล ะ  3 . 6   แ ล ะ                             
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการสังซือสินค้า# 1  น้อยที# สุด คือ ร้อยละ 0.7           
สวนการขาย่ สินคา้ มีมากที#สุดในกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 3.3  และมีนอ้ยที#สุด 
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 0.7 

ตาราง 10  ร้อยละของสถานประกอบการที�มีการสั�งซื9อ / ขายสินค้าหรือบริการผ่านทางอนิเทอร์เน็ต
ในปี 2553  จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ และภาค  

การสั�งซื9อ/ ขายสินค้าหรือบริการ 
ผ่านทางอนิเทอร์เน็ต 

ขนาดของสถานประกอบการ/ 

ภาค 
มีการสั�งซื9อสินค้าฯ มีการขายสินค้าฯ 

รวม 2.3 1.6 
ขนาดของสถานประกอบการ    
   1 – 9  คน 2.0 1.3 
   10 – 15  คน 7.7 5.1 
   16 – 25  คน 8.7 5.9 
   26 – 30  คน 10.0 6.4 
   31 – 50  คน 12.0 10.1 
   51 – 200  คน 13.5 13.7 
   มากกวา  ่ 200  คน 16.7 20.5 
ภาค    
   กรุงเทพมหานคร 3.5 3.3 
   ปริมณฑล 1.9 1.4 
   ภาคกลาง 2.4 1.8 
   ภาคเหนือ 3.6 2.0 
   ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 0.7 0.7 
   ภาคใต ้ 3.1 1.3 
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12.  ค่าใช้จ่ายในการซื9อสินค้าและบริการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 

  คาใชจ้ายในการซือสินคา้และบริการดา้นเทคโนโลยีสาร่ ่ 1 สนเทศ
และการสื#อสารของสถานประกอบการ ในภาพรวมปี 2553 มีมูลคา ่ 41,824.8      
ลา้นบาท โดยเฉลี#ยประมาณ 19,382.1 บาทตอกจการ  ่ ิ ทังนี สวนใหญเป็น1 1 ่ ่
คาใชจ้ายการบริก่ ่ ารดา้นการสื#อสารมากที#สุด 19,801.6 ลา้นบาท  รองลงมา ไดแ้ก่   
คาใ่ ชจ้ายคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ่ 8,792.0 ลา้นบาท  คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 
7,028.8 ลา้นบาท  การบริการคอมพิวเตอร์ 4,213.8 ลา้นบาท  สวนคาใชจ้าย่ ่ ่
ดา้นอุปกรณ์สื#อสาร มีมูลคานอ้ยที#สุดประมาณ ่ 1,988.5 ลา้นบาท 

 เมื#อพิจารณาตามกจกรรมทางเศรษฐกจ พบวา สถานปริ ิ ่ ะกอบการที#
ดาํเนินกจการเกยวกบโรงพยาบาลิ ี# ั มีคาใช้่ จาย่ ในการซือสินคา้และบริการดา้น1
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื#อสารเฉลี#ยสูงกวากลุมอื#นๆ คือ ประมาณ ่ ่
2,095,642.3 บาทตอกจการ ่ ิ  รองลงมา ได้แก การกอสร้าง ่ ่ เฉลี#ยประมาณ
33,876.0 บาทตอกจการ  การผลิต ่ ิ เฉลี#ยประมาณ 24,308.1 บาทตอกจการ  ่ ิ     
การขนสงทางบกและตัวแทนธุ่ รกจการทองเที#ยว ิ ่ เฉลี#ยประมาณ 18,418.8    
บาทตอกจการ  และธุรกจทางการคา้และธุรกจทางการบริการ ่ ิ ิ ิ เฉลี#ยประมาณ 
15,820.1 บาทตอกจการ ตามลาํดบั่ ิ   โดยสถานประกอบการในแตละประเภท่
สวนใหญมีคาใช้จายเกยวกบการบริการด้านการสื# อสารมากที#สุด  ยกเวน้่ ่ ่ ่ ี# ั
โรงพยาบาลที#มีค่าใชจ้ายเกยวกบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์มากที#สุด่ ี# ั  

 หากพิจารณาตามขนาดของสถานประกอบการ พบวา สถาน่
ประกอบการขนาดใหญ่ (คนทาํงานมากกวา ่ 200 คน ) มีคาใชจ้ายในสินคา้และ่ ่
บริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื#อสารเฉลี#ยมากที#สุด  คือ ประมาณ  
2,703,043.0 บาทตอกจการ ่ ิ  รองลงมา ไดแ้ก สถานประกอบการที#มีคนทาํงาน        ่
51 – 200 คน เฉลี#ยประมาณ 390,374.0 บาทตอกจการ  ขนาดของคนทาํงาน ่ ิ    
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31 – 50 คน เฉลี#ยประมาณ 142,248.2 บาทตอกจการ  ขนาดของคนทาํงาน ่ ิ      
26 – 30 คน เฉลี#ยประมาณ 59,859.9 บาทตอกจการ  ขนาดคนทาํงาน ่ ิ 16 – 25 
คน เฉลี#ยประมาณ 47,433.0 บาทตอกจการ  ขนาดคนทาํงาน่ ิ  10 – 15 คน เฉลี#ย
ประมาณ 32,463.6 บาทตอกจการ  และขนาดคนทํางาน ่ ิ 1 – 9 คน เฉลี#ย
ประมาณ 9,426.7 บาทตอกจการ ตามลาํดบั ่ ิ  โดยสถานประกอบการในแตละ่
ขนาด สวนใหญมีคาใชจ้ายเกยวกบก่ ่ ่ ่ ี# ั ารบริการดา้นการสื#อสารมากที#สุด ยกเวน้    
สถานประกอบการที# มีขนาดคนทํางาน 31 – 50 คน  มีคาใช้จาย่ ่ เกยวกบี# ั
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์มากที#สุด  สาํหรับสถานประกอบการที#มีขนาดคนทาํงาน 
51 – 200 คน และสถานประกอบการที#มีขนาดคนทาํงานมากกวา ่ 200 คน         
มีคาใชจ้าย่ ่ เกยวกบี# ั คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์มากที#สุด 

 เ มื# อ พิ จ า ร ณ า เ ป็ น ร า ย ภ า ค  พ บ ว า  ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใ น่
กรุงเทพมหานครมีคาใช้จายในการซือสินค้าและบริการด้านเทคโนโลยี่ ่ 1
สารสนเทศและการสื#อสารเฉลี#ยมากที#สุด คือ ประมาณ 45,385.3 บาทตอกจการ ่ ิ
รองลงมา  ได้แก  ปริมณฑล เฉลี# ย ประมาณ ่ 33 ,188 .2  บาทตอกจการ                ่ ิ
ภาคกลาง เฉลี#ยประมาณ 20,359.6 บาทตอกจการ ่ ิ  ภาคเหนือ เฉลี#ยประมาณ 
13,340.5 บาทตอกจการ  ่ ิ ภาคใต ้เฉลี#ยประมาณ 12,523.0 บาทตอกจการ่ ิ   และ
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เฉลี#ยประมาณ 10,561.5 บาทตอกจการ ่ ิ ตามลาํดบั  
โดยสถานประกอบการในแตละภา่ คสวนใหญมีคาใชจ้ายเกยวกบการบริการ่ ่ ่ ่ ี# ั
ดา้นการสื#อสารมากที#สุด  ยกเวน้ปริมณฑล มีคาใช้จายเกยวกบคอมพิวเตอร์่ ่ ี# ั
ซอฟตแ์วร์มากที#สุด 
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ตาราง 11   ค่าใช้จ่ายในการซื9อสินค้าและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารของ
สถานประกอบการในปี 2553  จาํแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ขนาดของสถาน
ประกอบการ และภาค 

ค่าใช้จ่ายในการซื9อสินค้าและบริการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศฯ 

(ล้านบาท) กจิกรรมทางเศรษฐกจิ/ 

ขนาดของสถานประกอบการ/  

ภาค 

ค่าใช้จ่าย
เฉลี�ยต่อ
กจิการ 

(บาท) รวม 
คอม 

พวิเตอร์
ฮาร์ดแวร์ 

คอม 
พวิเตอร์

ซอฟต์แวร์ 

การบริการ 
คอมพิวเตอร์ 

การบริการ
ด้านการ
สื�อสาร 

ด้าน
อปกรณ์ุ
สื�อสาร 

รวม 19,382.1 41,824.8 8,792.0 7,028.8 4,213.8 19,801.6 1,988.5 

กจิกรรมทางเศรษฐกจิ               

   ธุรกจทางการคา้และิ  
    ธุรกจทางการบริการิ  15,820.1 25,420.1 4,286.0 2,905.9 2,507.5 14,514.8 1,205.9 

   การผลิต 24,308.1 11,006.0 2,133.5 3,560.6 1,319.2 3,622.7 370.0 

   การกอสร้าง่  33,876.0 948.0 169.5 268.3 107.9 369.8 32.4 
   การขนสงทางบกและ่  
     ตวัแทนธุรกจการทองเที#ยวิ ่  18,418.8 1,267.3 117.7 92.7 82.4 904.3 70.3 

   โรงพยาบาล 2,095,642.3 3,183.3 2,085.3 201.3 196.8 390.1 309.9 

ขนาดของสถานประกอบการ               

   1 – 9  คน 9,426.7 19,364.3 2,248.7 769.8 960.2 14,479.0 906.6 

   10 – 15  คน 32,463.6 1,540.7 243.7 116.9 126.9 961.4 91.8 

   16 – 25  คน 47,433.0 1,043.7 157.3 115.3 110.2 616.7 44.2 

   26 – 30  คน 59,859.9 273.5 59.8 32.1 19.1 151.6 10.9 

   31 – 50  คน 142,248.2 1,570.6 656.0 165.8 164.6 529.4 54.7 

   51 – 200  คน 390,374.0 5,462.9 1,342.6 1,662.5 720.9 1,401.8 335.2 

   มากกวา ่  200  คน 2,703,043.0 12,569.2 4,084.0 4,166.4 2,111.9 1,661.7 545.1 

ภาค               

   กรุงเทพมหานคร 45,385.3 13,248.9 2,659.9 2,279.6 2,187.8 5,507.5 614.1 

   ปริมณฑล 33,188.2 5,718.4 733.8 2,312.1 388.7 2,135.3 148.5 

   ภาคกลาง 20,359.6 6,796.8 1,254.9 928.1 890.4 3,506.9 216.5 

   ภาคเหนือ 13,340.5 5,250.4 926.8 936.7 206.1 2,834.4 346.4 

   ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 10,561.5 6,947.9 2,698.6 339.4 201.4 3,261.6 446.8 

   ภาคใต ้ 12,523.0 3,862.5 518.0 233.0 339.4 2,556.0 216.1 
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 13.  บคลากรที�สําเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและบคลากรที�ุ ุ
ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ผลสาํรวจในปี 2553 พบวา ่ สถานประกอบการที#มีรูปแบบเป็นบริษทั
จาํกด ั บริษทัจาํกด ั (มหาชน) ทวัประเทศ#  ซึ# งมีอย ู่250,471 แหง  มี่ บุคลากรที#สาํเร็จ
การศึกษาสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ 104,684 คน  และมีบุคลากรที#ปฏิบติัหนา้ที#
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 730,027 คน 

 เมื#อพิจารณาตามกจกรรมทางเศรษฐกจ พบวา บุคิ ิ ่ ลากรที#สําเร็จ
การศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศดงักลาว่  ปฏิบติังานอยใูนธุรกจ่ ิ ทางการคา้
และธุรกจทางิ การบริการมากที# สุด คือ จํานวน 70,977 คน  และอยูใน่
โรงพยาบาลนอ้ยที#สุด คือ จาํนวน 1,495 คน  

 ถา้พิจารณาตามขนาดของสถานประกอบการ พบวา บุคลากรที#่
สาํเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ ปฏิบติังานอยใูนสถานประกอบการ่
ที#มีคนทาํงาน 1 – 9 คน มากที#สุด คือ จาํนวน 45,541 คน  และอยูในสถาน่
ประกอบการขนาด 26 – 30 คน นอ้ยที#สุด คือ จาํนวน 2,577 คน 

 หากพิจารณาเป็นรายภาค พบวา บุคลากรที#สําเร็จการศึกษาสาขา่
เทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบติังานอยใูนกรุ่ งเทพมหานครมีมากที#สุด คือ 41,471 
คน  และอยใูน่ ภาคเหนือนอ้ยที#สุด คือ จาํนวน 3,647 คน  

 ในกรณีของบุคลากรที#ปฏิบติัหน้าที#ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื#อสาร พบวา มีอยทูงัสิน ่ ่ 1 1 730,027 คน  โดยสาํเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 85,993 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 11.8  และสาขาอื#น ๆ จาํนวน 
644,035 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 88.2  แสดงให้เห็นวา บุคลากรที#ปฏิบติัหน้าที#่
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสวนใหญไมได้จบการศึกษาสาขาเทคโนโลยี่ ่ ่
สารสนเทศ  
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ตาราง 12  บคลากรที�ปฏิบัุ ติหน้าที�ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสําเร็จการศึกษาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ปี 2553  จําแนกตามกจิกรรมทางเศรษฐกจิ ขนาดของสถานประกอบการ  และภาค 

บคลากรที�ปฏิบัตหิน้าที�ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศุ  
กจิกรรมทางเศรษฐกจิ/ 

ขนาดของสถานประกอบการ/     
ภาค 

บคลากรที�ุ
สําเร็จการศึกษา
ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รวม สําเร็จการศึกษา
สาขาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

สําเร็จการศึกษา
สาขาอื�นๆ 

รวม 104,684 730,027 85,993 644,035 

  (100.0) (11.8) (88.2) 

กจิกรรมทางเศรษฐกจิ     

   ธุรกจทางการคา้และิ  
    ธุรกจทางการบริการิ  70,977 470,402 58,311 412,091 

   การผลิต 23,845 199,941 20,320 179,621 

   การกอสร้าง่  4,002 23,058 2,805 20,253 

   การขนสงทางบกและ่  
     ตวัแทนธุรกจการทองเที#ยวิ ่  4,366 23,348 3,661 19,687 

   โรงพยาบาล 1,495 13,278 896 12,382 

ขนาดของสถานประกอบการ     
   1 – 9  คน 45,541 253,290 35,489 217,801 

   10 – 15  คน 5,576 50,745 4,635 46,110 

   16 – 25  คน 5,194 35,415 4,329 31,086 

   26 – 30  คน 2,577 15,191 2,439 12,752 

   31 – 50  คน 6,619 44,066 5,488 38,578 

   51 – 200  คน 16,717 149,257 14,315 134,942 

   มากกวา ่  200  คน 22,460 182,063 19,298 162,765 

ภาค     
   กรุงเทพมหานคร 41,471 448,001 38,043 409,958 
   ปริมณฑล 12,122 107,186 10,235 96,951 
   ภาคกลาง 8,410 59,991 6,489 53,502 
   ภาคเหนือ 3,647 25,271 2,698 22,574 
   ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 28,229 63,298 23,775 39,524 
   ภาคใต ้ 10,806 26,279 4,754 21,526 

 
หมายเหตุ :  ถามเฉพาะสถานประกอบที
มีรูปแบบเป็นบริษทัจาํกัด  บริษัทจาํกัด (มหาชน) 
 
                              

หนวย ่ : คน 
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14.  ความต้องการให้ภาครัฐเข้ามาสนับสนนุ /ช่วยเหลอืด้านไอซีที 

 ผลการสํารวจ พบวา  สถานประกอบการ ร้อยละ ่ 82.2  ไมตอ้งการ่

ความชวยเหลือดา้นไอซีทีจากภาครัฐ  ในขณะที#มีสถานประกอบการที#ตอ้งการ่

ให้ภาครัฐชวยเหลือดา้นไอซีที่  เพียงร้อยละ 17.8  โดยตอ้งการให้ชวยเหลือใน่

เรื#องที#สําคญัๆ  ไดแ้ก  ให้หาแหลงเ่ ่ งินกูดอกเบียตํ#า  ใหก้ารอบรมการใชไ้อซีที้ 1  

ให้แกภาคเอกชนโดยไมเสียคาใช้จาย  ให้คาํปรึกษา่ ่ ่ ่ /สงเสริมการใช้ไอซีที  ่       

ให้การสนบัสนุนโปรแกรมป้องกนไวรัส  ให้บริการโครงสร้างพืนฐานดา้น ั 1 IT 

อยางทวัถึง่ #   เป็นตน้ 
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ตาราง 13  ร้อยละของสถานประกอบการ  จาํแนกตามความตอ้งการให้ภาครัฐเขา้มาสนับสนุน/
ชวยเหลือดา้น่ ไอซีที 

กจิกรรมทางเศรษฐกจิ 

ความต้องการให้ภาครัฐ 

เข้าช่วยเหลอื/สนับสนนุ  
รวม 

ธรกจิุ
ทางการค้า
และธรกจิุ
ทางการ
บริการ 

การผลติ การ
ก่อสร้าง 

การขนส่ง
ทางบก

และ
ตวัแทน

ธรกจิการุ
ท่องเที�ยว 

โรง 
พยาบาล 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ไม่ต้องการ 82.2 82.0 83.4 74.3 81.7 26.2 

ต้องการ 17.8 18.0 16.6 25.7 18.3 73.8 

เรื�องที�ต้องการความช่วยเหลอื 1/       

ใหก้ารอบรมการใชไ้อซีทีใหแ้ก่  
   ภาคเอกชนโดยไมตอ้งเสียคาใชจ้าย่ ่ ่  8.4 8.7 6.5 14.1 9.9 42.0 
ใหห้าแหลง่ เงินกดูอกเบียตํ#า้ 1  8.5 7.9 10.5 11.7 6.6 5.5 

ใหก้ารสนบัสนุนโปรแกรมป้องกนั 
   ไวรัส 4.1 4.4 2.7 6.4 5.6 49.0 
ใหค้าํปรึกษา/สงเสริมการใชไ้อซีที่  5.8 6.1 4.3 10.1 6.7 43.1 

ใหบ้ริการโครงสร้างพืนฐานดา้น 1 IT
อยางใหท้วัถึง่ #  4.0 4.3 2.6 7.9 3.8 40.9 

หามาตรการ/บทลงโทษสาํหรับการ 
   ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 2.3 2.5 1.2 2.9 3.9 10.2 
ปรับปรุงกฎหมาย/กฎระเบียบเกยวกบี# ั  
  ไอซีที 2.0 2.3 0.8 2.3 3.4 16.1 
มีระบบความปลอดภยัของขอ้มลู 3.1 3.2 1.8 5.2 5.5 42.8 

ใหมี้การเขา้ถึงแหลงขอ้มลู่  2.2 2.2 1.8 3.7 3.0 25.2 

มีการจดัทาํระบบฐานขอ้มูลของ     
   สถานประกอบการ 2.3 2.3 1.5 5.0 3.5 24.2 
มีการพฒันาบุคลากรดา้นไอซีที 3.0 3.0 2.5 5.1 2.8 49.8 

อื#น ๆ 0.9 1.0 0.6 0.2 1.1 1.3 

หมายเหต ุ :  1/ ตอบได้มากกว่า 1 คาํตอบ 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ขอบข่ายและค้มรวมุ  

 ขอบข่ายในการเก็บรวบรวมข้อมลู  ไดแ้ก กจกรรมทางเศรษฐกจตามการจดั่ ิ ิ

ประเภทอุตสาหกรรมตามกจกรรมทางเศรษฐกจทุกประเภทตามมาตรฐานสากลิ ิ  

(International Standard Industrial Classification of All Economic Activities : 

ISIC Rev.3) ดงันี:  

 -  ธุรกจทางกาิ รคา้และธุรกจทางการบริการิ  

 -  การผลิต 

 -  การกอสร้าง่  

 -  การขนสงทางบก ่ (ไมรวม่ การขนสงผูโ้ดยสารทางบกอืFนๆ ทีFไมมี่ ่

ตารางเวลาไดแ้ก รถ่ มอเตอร์ไซดรั์บจา้ง รถจกัรยานยนตส์ามลอ้ รถจกัรยานสามลอ้) 

และตวัแทนธุรกจการทองเทีFยวิ ่  

 -  กจกรรมดา้นโรงพยาบาลิ  

 ค้มรวมุ   สถานประกอบการทุกประเภท (ยกเวน้ แผงลอย) ทีFมีคนทาํงาน

ตงัแต : ่ 1 คนขึนไป  : ทงัทีFอยใูนเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล: ่  
 

คาบเวลาอ้างองิ 

 ขอ้มูลเกยวกบจาํนวนและลกัษณะตางๆ ของสถานประกอบการทีFเกบีF ั ่ ็

รวบรวมเป็นขอ้มูลของสถานประกอบการทีFดาํเนินกจการในรอบ ิ 12 เดือนทีFแลว้ 

(การดาํเนินกจการระหวาง ิ ่ 1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2552) 

 



         สรุปผลที
สาํคัญ  สาํรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื
อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2553 

 
สาํนักงานสถิติแห่งชาติ 

38 

รายการข้อมลู  

 รายการข้อมลที�เกบ็รวบรวมู  มีดงันี:  

 1.  ขอ้มูลทวัไปของสถานประกอบการ ไดแ้ก ชืFอ ทีFตงั และสถานทีFF :่
ติดตอของสถานประกอบการ รูปแบบการจดัตงัตามกฎหมาย รูปแบบการจดัตงั่ : :
ทางเศรษฐกจ จาํนวนคนทาํงาน และจาํิ นวนลูกจา้งของสถานประกอบการ   
เป็นตน้ 

 2.  การมีและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสืFอสารของสถาน
ประกอบการ 

 -   เครืFองคอมพิวเตอร์ 

 -   อินเทอร์เน็ต 

 -   เวบ็ไซต ์

 -   การสังซือสินคา้หรือบริการทางอินเทอร์เน็ตF :  

 -   การขายสินคา้หรือบริการทางอินเทอร์เน็ต 

 3.  ค่าใชจ้ายในสินคา้และบริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืFอสาร่   
และการเปลีFยนแปลงของรายรับจากการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการดาํเนิน
กจการิ  

 4.  การชาํระและรับชาํระเงินคาสินคา้หรือบริการ่  

 5.  บุคลากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของสถานประกอบการ 

 6.  ความคิดเห็นเกยวกีF บัไอซีทีในสถานประกอบการ 
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แนวคดิและคาํนิยาม 
      1)  สถานประกอบการ 
  หมายถึง  สถานทีFหรือบางสวนของสถานทีFทีFมีทีFตงัทีFแนนอนและ่ ่:    
มีการดาํเนินกจกรรมทางเศรษฐกจไมวากจกรรมนนัจะดาํเนินงานโดยบุคคลทีFิ ิ ่ ่ ิ :
เป็นเจา้ของหรือควบคุมกจการโดยนิติบุคคลิ  
 2)  คนทํางาน 
 หมายถึง  ผูที้Fทาํงานในสถานประกอบการ ทงัทีFไดรั้บเงินเดือนและ:
ไมไดรั้บเงินเดือนทีFสถานประกอบการมีอยูตามป่ ่ กติ รวมทงัผูที้Fทาํงานอยูใน : ่
สถานประกอบการแหงนี แตในวนัดังกลาวไมได้มาทาํงาน หรือเนืFองจาก่ ่ ่ ่:
เจบ็ป่วย ลาหยดุพกัผอน โดยไดรั้บคาจา้ง่ ่ /เงินเดือน  
 คนทํางาน ประกอบดว้ย  

• คนทํางานโดยไม่ได้รับค่าจ้างหรือเงินเดือน หมายถึง เจา้ของ
กจการหุ้นสวนิ ่  หรือสมาชิกในครอบครัวทีFทาํงานใหก้บสถานประกอบการั  หรือ
ผูป้ฏิบติังานในสถานประกอบการซึF งมีจาํนวนชวัโมงทาํงานไมตํFากวาสัปดาห์ละF ่ ่  
20 ชวัโมง โดยเจา้ของหรือผูป้ระกอบการF อาจใหเ้งิน อาหาร เครืFองนุงหม  หรือ ่ ่
ชวยเหลือเกอกลูอยางอืFนๆ  แตไมตอ้งรับผิดชอบในเรืFองการจายคาแรงใหต้าม่ ื ่ ่ ่ ่ ่:
กฎหมาย 

• ลกจ้างู  หมายถึง ผูที้Fปฏิบติังานให้กบสถานประกอบการ โดยั
ไดรั้บเงินเดือนหรือคาจา้งเป็นประจาํ ตงัแตระดบับริหาร นักวิชาการ เสมียน ่ ่:
พนกังานตางๆ เชน ผู ้่ ่ จดัการ ผูอ้าํนวยการ ผูป้ฏิบติังานในหอ้งทดลอง พนกังานขาย 
และลกูจา้งทีFทาํงานในกรรมวิธีการผลิต เป็นตน้ คาจา้งทีFไดรั้บอาจเป็นรายปักษ ์่
รายสัปดาห์ รายวนั รายชัวโมง หรือรายชิน กได ้นอกจากนียงัรวมถึงผูที้FF : ็ :      
สถานประกอบการสงไปประจาํทีFสถานประกอบการอืFนดว้ย เ่ ชน พนกังาน่ รักษา
ความปลอดภยั คนทาํความสะอาด พนกังานขายตามหา้งสรรพสินคา้ เป็นตน้ 
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ไม่รวมคนทํางาน  ดงัตอไปนี  ผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นทีFไดรั้บ่ :

เบียประชุมเป็นครังคราว คนทาํงานของสถานประก: : อบการอืFนทีFมาปฏิบติังาน

ประจาํทีFสถานประกอบการแหงนี คนทาํงานทีFรับงานไปทาํทีF่ : บา้นแลว้นาํมาสง่

โดยไมได้ลงทุนซือวสัดุ อุปกรณ์ คนงานทีF่ : ลางานเป็นระยะเวลานาน เชน ่       

ลาไปรับราชการทหาร คนทีFสถานประกอบการจา้งมาทาํงานเฉพาะอยางเป็น่

ครังคราว เชน กรรมกรทีFจา้งมาขนของ พนักงานเดินตลาดหรือตวัแทนขาย: ่       

ทีFไมมีเงินเดือนประจาํ่  

 3)  เครื�องคอมพวิเตอร์  

 หมายถึง เครืFองคอมพิวเตอร์ทีFสถานประกอบการมีไวใ้ชใ้นการดาํเนิน

ธุรกจ และิ สามารถใชง้านได ้จาํแนกเป็น 

 คอมพิวเตอร์ส่วนบคคลุ  หมายถึง คอมพิวเตอร์ตงัเดีFยวสาํหรับใชง้าน:

โดยผูใ้ชค้รังละ : 1 คน ประกอบดว้ยจอแสดงผล ซีพียู แป้นพิมพ ์และอุปกรณ์

ตอพวงอืFน่ ่  ๆ ไดแ้ก เครืFองคอมพิวเตอร์แบบตงัโต๊ะ ่ : (พีซี) คอมพิวเตอร์แบบ

กระเป๋าหิว : (โน๊ตบุ๊ค/แลบ็ทอ็ป) เวิร์กสเตชนั เทอร์มินลัF  

 คอมพิวเตอร์เพื�อการบริการและประมวลผลจากส่วนกลาง หมายถึง 

คอมพิวเตอร์ทีF ติดตังไว้สวนกลาง เพืFอควบคุมการทํางานและให้บริการ: ่

คอมพิวเตอร์เครืF องอืFนๆ ได้แก่ เซิร์ฟเวอร์ (Server)  เมนเฟรม (Mainframe)  

มินิคอมพิวเตอร์ (Minicomputer)  ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ (Super computer) 

 4)  ซอฟต์แวร์ที�พัฒนาตามความต้องการโดยเฉพาะ (Tailor made)  เป็น

การจดัจา้งผูพ้ฒันาซอฟตแ์วร์ใหท้าํระบบทีFเฉพาะเจาะจงไมเหมือนกบซอฟตแ์วร์่ ั

สาํเร็จรูปทีFจาํหนายกนทวัไป่ ั F  
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 5)  ซอฟต์แวร์แบบเปิดเผยรหัส (Open source) คือ ซอฟตแ์วร์ใชง้าน
คุณภาพสูง ทีFผูเ้ขียนหรือผูพ้ฒันาไดเ้ปิดเผยรหสัตน้ฉบบั (Source code) แสดง
การทาํงานของโปรแกรมทุกขนัตอน ผูใ้ชง้านทวัไป : F (User) กสามารถใชง้าน็
สวนทีFเป็นโปรแกรมไดโ้ดยสะ่ ดวก 
 6)  Intranet เป็นระบบเครือขายคอมพิวเตอร์ขนาดเลก็ทีFใชภ้ายในองคก์ร่  
 7)  WAN (Wide Area Network) เป็นระบบเครือขายขนาดใหญกวา ่ ่ ่
LAN สามารถติดตอไปยงัเครือขาย่ ่ ภายนอกไดท้วัโลกF  
 8)  LAN (Local Area Network) เป็นระบบเครือขายทอ้งถินซึF งโดยปกติ่ F
หมายถึงกลุม่ของสวนตางๆของเครือขายทีFมีอยภูายในหอ้งเดียวกนหรือบริเวณ่ ่ ่ ่ ั
อาคารเดียวกนั 
 9)  Analogue Modem เ ป็นระบบเชืFอมอินเทอร์เน็ตโดยผานทาง่
สายโทรศัพท์ 
 10)  ISDN (Integrated Standard Digital Network) เป็นระบบเชืFอมตอ่
อินเทอร์เน็ตทีFสามารถสงขอ้มูลภาพและเสียงผานสาย่ ่ โทรศพัท ์เส้นเดียวกนเป็นั
ระบบมาตรฐานระหวางประเทศ่ มีความเร็วในการสงขอ้มูลทีF ่ 64 Kbps  
 11)  xDSL (x Digital Subscriber Line) เป็นการเชืFอมตออินเทอร์เน็ต่
ดว้ยความเร็วสูง ใชเ้ทคโนโลยีใกลเ้คียงกบ ั ISDN แตใหค้วามเร็วทีFสูงกวามาก ่ ่
ประเภททีFพบไดบ้อยๆ คือ ่ ADSL และ SDSL 
 12)   เค เบิ Xล  โม เด็ม  หมายถึง  โม เด็ม ทีF เ ชืFอมตอโดยใช้สาย เค เ บิล่ :
ข อง โ ทร ท ัศน์ การ เชืFอมตอ่ อินเทอร์เน็ตโดยมากจะผานโมเด็มทัวไปทีFมี่ F     
การเชืFอมตอกบสายโทรศั่ ั พทแ์ตเมืFอใชโ้มเด็มทีFตอกบสายเคเบิลโทรทศัน์แลว้่ ่ ั :
จะทาํให้การรับสงขอ้มูลรวดเร็วขึนกวาเดิมมากเพราะสายเคเบิลโทรทัศน์่ ่: :         
มีแถบความกวา้งในการสงสัญญาณสูง่  
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 13)  สายวงจรเช่า (Leased Line) เป็นการเชืFอมตออินเทอร์เน็ต โดยใชส้าย่
วงจรเชาซึFงเป็นสายทีFลกูคา้่ เชาไวใ้ชภ้ายในองคก์รของตวัเองไมปนกบหนวยงาน่ ่ ั ่
อืFนทาํใหมี้ความเร็วสูงสามารถรับสงขอ้มูลไดอ้ยางมีประสิทธิภาพ่ ่  
 14)  สายวงจรเช่าแบบจดเดียวส่หลายจด  ุ ู ุ (Frame Relay)  ตามปกติแลว้
สายวงจรเชาทวัไป่ F  (Leased Line) จะทาํการเชืFอมตอแบบจุดตอจุด เชน เชืFอมตอ่ ่ ่ ่
ระหวาง่ ลูกคา้กบผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ตแตสายวงจรเชาแบบ ั ่ ่ Frame Relay เป็น  
การเชืFอมตอ่ จากจุดใดจุดหนึF งกระจายไปยงัหลายจุด เชน สํานกังานใหญ่ ่
ตอ้งการเชืFอมตอระบบเขา้กบสาํนกังานสาขา ่ ั 4 แหงทาํไดโ้ดยใช ้่ Frame Relay 
เชืFอมตอทีFสาํนกังานใหญจุดเดียวสูสาํนกังานสาขา ่ ่ ่ 4 แห่งพร้อมกนั 
 15)  เครือข่ายส่วนตัวผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (VPN – Virtual Private 

Network)  ตามปกติแตละบริษทัหากตอ้งการตอกบสํานกัสาขาหลายๆ แหง่ ่ ั ่  แต่
ในสาขาตอ้งตอคุยกนไดอี้กตอ้งใชส้ายวงจรเชา ่ ั ่ Leased Line จาํนวนมากเพืFอ
เชืFอมตอระบบเขา้ดว้ยกน จึงนับเป็นการสิ่ ั :นเปลืองแตเมืFอมีเทคโนโลยี ่ VPN  
ทาํใหอ้งคก์รหลกัสามารถเชืFอมตอสาํนกังานหลายๆ แหง โดยผานอินเทอร์เน็ต ่ ่ ่
VPN จะทาํหนา้ทีFสร้างการเขา้รหสัขอ้มูลใหทุ้กสาขาทีFเชืFอมตอกนรู้สึกเหมือนมี่ ั
โครงขายสาย่ สวนตวัติดตอกนตลอดเวลา่ ่ ั  
 16)  เว็บไซต์ (Web site) คือ ขอ้มูลเอกสารหนึFงชุดบน เวิลด์ ไวด ์เวบ็ 
(World Wide Web) ทีFรวบรวมขึนจากเวบ็เพจ : (Web page) จาํนวนหลาย ๆ 
หนา้เขา้ดว้ยกน และเวบ็เพจทีFเห็นเป็นหนา้แรก เมืFอเปิดเวบ็ไซตขึ์นมา เรียกวา ั ่:
โฮมเพจ (Homepage) สรุปไดว้า เวบ็ไซตเ์ปรียบไดก้บหนงัสือหนึFงเลมทีFแตละ่ ั ่ ่
หน้า คือ เว็บเพ็จ มีโฮมเพจเป็นหน้าปก และถูกจดัเกบอยูในห้องสมุดขนาด็ ่
ใหญบนอินเทอร์เน็ต ทีFเรียกวา เวิลด์ ไวด ์เวบ็ ่ ่ (World Wide Web)  
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 17)  เวิล์ด ไวด์ เว็บ (World Wide Web)  หรือ ทีFเรียกสันๆ วา เวบ็ : ่ (Web) 
คือ แหลงขอ้มูลจาํนวนมากมายมหาศาลทีFอยบูนอินเทอร์เน็ตทีFสา่ ่ มารถเขา้ถึง
ไดจ้ากคอมพิวเตอร์ทีFเชืFอมตออินเทอร์เน็ต ขอ้มูลดงักลาวเป็นไปไดท้งัอกัษร ่ ่ :
ภาพนิง ภาพเคลืFอนไหว หรือแมก้ระทงัเสียงF F  

 18)  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีคอมเมิร์ซ (e – Commerce) ในการสาํรวจ
ครังนี : : หมายถึง สถานประกอบการทีFมีการขายสินคา้หรือบริการให้ลูกคา้ผาน่
ทางอินเทอร์เน็ต หรือหมายถึง การใหลู้กคา้สังซือสังจองสินคา้หรือบริการผานF F: ่
ทางอินเทอร์เน็ต (ผานทางหนา้เวบ็ไซต ์หรือทาง่  e – mail กได้็ ) สวนการชาํระ่
เงินหรือจดัสงจาํทาํผานทางชองทางใด่ ่ ่ กได ้็  
 19)  ค่าใช้จ่ายในสินค้าและบริการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 

(หมายรวมถึง การซืXอ การจ้างเหมา การเช่า ค่าบริการต่างๆ) ไดแ้ก่ 
 ค่าใช้จ่ายคอมพวิเตอร์ฮาร์ดแวร์ รวมถึงคาใชจ้ายในการซือหรือเชาซือ่ ่ ่: :
รายการตางๆ ดงันี เครืF องคอมพิวเตอร์แบบตงัโต๊ะ ่ : : (Personal Computer), 
โน๊ตบุ๊ค, เครืFองเมนเฟรม เซิฟร์เวอร์ (Server) อุปกรณ์ทีFใชใ้นการเกบขอ้มูลทุก็
ประเภท (Storage device) การเพิมหนวยความจาํ F ่ (Memory upgrade) , 
เครืFองพิมพทุ์กชนิด จอภาพ สแกนเนอร์ อุปกรณ์ป้อนขอ้มูลประเภทตางๆ ่ (เชน ่
แป้นพิมพ์ เป็นต้น) รวมถึงอุปกรณ์ตอพวงอืFนๆ ได้แก กล้องดิจิตัล ่ ่ ่ PDA       
เป็นตน้ 
 ค่าใช้จ่ายคอมพวิเตอร์ซอฟต์แวร์ รวมถึงคาใชจ้ายในการซือหรือเชา่ ่ ่:
ซือซอฟตแ์วร์สําเร็จรูป เชน ซอฟตแ์วร์ระบบปฏิบติัการ : ่ (Operating System) 
หรือซอฟตแ์วร์ทีFใชใ้นการพฒันาซอฟตแ์วร์ประเภทอืFนๆ (Programming tools) 
ซอฟตแ์วร์ประเภท Utilities , ซอฟตแ์วร์ประยกุตป์ระเภทตา่ ง ๆ (ทุกประเภท) 
และเกมส์ และคาใชจ้ายในการจา้งเหมาในการพฒันาซอฟตแ์วร์ ่ ่ (จา้งหนวยงาน่
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ภายนอก) จากในและตางประเทศ เชน การจ้างเขีย่ ่ นโปรแกรม การจ้าง
ออกแบบเวบ็ไซต ์การจา้งพฒันาโปรแกรมใชง้าน (Application Development) 
โดยไมรวมคาใชจ้ายทีFหนวยงานภายในใชพ้ฒันาซอฟ่ ่ ่ ่ ตแ์วร์หรือการปรับซอฟตแ์วร์
เพืFอใหมี้ความเหมาะสมกบงาน ั (Customization) 
 ค่าใช้จ่ายในการบริการด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงคาใชจ้ายในการจา้ง่ ่
เหมาบริการจากผูรั้บจา้งภายนอกหนวยงานทงัในและตางประเทศ  ่ ่: (Domestic 
or off-shore) เชน การใหค้าํปรึกษาดา้น ่ IT การวางระบบ (Computer System 
Integration) , Office Automation (การจดัทาํระบบสาํนกังานโดยนาํเทคโนโลยี
ดา้น IT เขา้มาใช ้เพืFอให้กจกรรมบางอยางสามารถดาํเนินงานไดโ้ดยิ ่ ไมตอ้ง่
อาศัยพนักงาน) การติดตังเครืF องมือการบาํรุงรักษาเครืF องมือ : (Maintenance)    
การเชาเว็บไซต์่  บริการประเภทรับฝากขอ้มูลสํารอง (Disaster Discovery)     
การบริการดา้นการประมวลผลขอ้มูลในรูปแบบตางๆ เป็นตน้่  
 ค่าใช้จ่ายด้านการสื�อสาร รวมถึงคาใชจ้ายดา้นการบริการและการซือ่ ่ :
อุปกรณ์ เพืFอใชใ้นการสืFอสารดา้นเสียงและขอ้มูล (Data Communication)        
การบริการดา้นเสียงรวมถึงการบริการโทรศพัทภ์ายในประเทศและตางประเทศ่  
การบริการโทรศพัทเ์คลืFอนทีF การบริการดาวเทียม การบริการดา้นอินเทอร์เน็ต 
การบริการเครือขายเฉพาะ ่ (Private line services) อุปกรณ์สืFอสาร ไดแ้ก ่
เครืFองโทรศพัท์พืนฐานและเครืFองโทรศพัท์มือถือ : PABX, Key Systems, 
Central office equipment อุปกรณ์เครือขายแบบ ่ LAN และแบบ WAN โมเดม็
เครืFองตอบรับและระบบตอบรับโทรศพัทอ์ตัโนมติั เป็นตน้ 




