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คํานําคํานํา  
 

ประเทศไทยไดใหความสําคัญกับการนําความรูและเทคโนโลยีมาเปนพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ 
เพื่อใหสามารถยกระดับความสามารถในการแขงขันไดในสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู โดยรัฐบาล
ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาไวในแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย 
พ.ศ. 2545 - 2549 

สํานักงานสถิติแหงชาติในฐานะหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูลท้ังทางดานเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ จึงไดจัดทําการสํารวจขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานประกอบการ  
ข้ึนเปนครั้งแรกในป พ.ศ. 2547 สําหรับการสํารวจครั้งนี้ เปนการสํารวจครั้งท่ี 2 เพื่อใหประเทศมีขอมูล      
พื้นฐานทางดานนี้อยางครบถวนทันสมัย ท้ังนี้ไดรับความรวมมือจากศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) ในเชิงวิชาการเกี่ยวกับกรอบแนวคิดและคํานิยาม 

รายงานฉบับนี้ เปนรายงานผลการดําเนินกิจการของสถานประกอบการที่มีคนทํางานตั้งแต 1 คนขึ้น
ไป เฉพาะที่ตั้งอยูในเขตเทศบาลของเขตเทศบาลของทั่ทั่วปรวประเทศะเทศ  ท่ีประกอบธุรกิจการคาสง การคาปลีก การบริการ การผลิต             
การกอสราง   การขนสงทางบก  ตัวแทนธุรกิจการทองเที่ยว  และกิจกรรมดานโรงพยาบาล   

สํานักงานสถิติแหงชาติ ใครขอขอบคุณผูประกอบการและผูเกี่ยวของทุกฝายท่ีไดใหความรวมมือ  
ในการใหขอมูล ซึ่งเปนผลใหการปฏิบัติงานครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

  

บทสรุปสําหรับผูบริหารบทสรุปสําหรับผูบริหาร  
 

 ประเทศไทยไดใหความสําคัญกับการนําความรูและเทคโนโลยีพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ เพื่อใหสามารถ
ยกระดับความสามารถในการแขงขันไดในสังคมภูมิปญญาและการเรียนรู  สํานักงานสถิติแหงชาติในฐานะ      
หนวยงานหลักในการจัดทําสถิติของประเทศ ไดจัดทําการสํารวจขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
สถานประกอบการขึ้นเปนครั้งแรกในป พ.ศ. 2547 สําหรับการสํารวจครั้งนี้ นับเปนการสํารวจครั้งท่ี 2 
 สําหรับขอมูลท่ีนําเสนอในรายงานฉบับนี้ เปนรายงานผลการใชเทคโนโลยีในการดําเนินกิจการของ               
สถานประกอบการ ซึ่งตั้งอยูในเขตเทศบาลทั่วประเทศ ในเขตเทศบาลทั่วประเทศ ท่ีมีคนทํางานตั้งแต 1 คนขึ้นไป ท่ีประกอบธุรกิจการคาสง 
การคาปลีก การบริการ การผลิต การกอสราง  การขนสงทางบก  ตัวแทนธุรกิจการทองเที่ยว  และกิจกรรมดาน   
โรงพยาบาลในรอบ 12 เดือนที่แลว คือ ระหวาง 1 เมษายน 2547 - 31 มีนาคม 2548 ผลการสํารวจที่นาสนใจสรุปได
ดังนี้ 

1) จํานวนสถานประกอบการจํานวนสถานประกอบการ  พบวา มีจํานวนทั้งสิ้นประมาณ 832,043 แหง สวนใหญ (รอยละ 83.1) 
ดําเนินกิจการเกี่ยวกับธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ รองลงมาประกอบการผลิต รอยละ 13.7 สวนการ
ประกอบกิจการการขนสงทางบกและตัวแทนธุรกิจการทองเที่ยว กอสราง และกิจกรรมดานโรงพยาบาล มีสัดสวน
เพียงเล็กนอย ประมาณรอยละ 2.0 1.0  และ 0.2 ตามลําดับ 

2)  ขนาดของสถานประกอบการขนาดของสถานประกอบการ ซึ่งวัดดวยจํานวนคนทํางาน นั้น พบวา สวนใหญ (รอยละ 98.8) เปน
สถานประกอบการขนาดยอมท่ีมีคนทํางาน 1 - 50 คน สถานประกอบการขนาดกลางที่มีคนทํางาน 51 - 200 คน 
และสถานประกอบการขนาดใหญท่ีมีคนทํางานมากกวา 200 คน มีสัดสวนเพียงเล็กนอย ประมาณรอยละ 0.9 และ 
0.3 ของจํานวนสถานประกอบการทั้งสิ้น ตามลําดับ 
 3) การใชคอมพิวเตอรการใชคอมพิวเตอร พบวา สถานประกอบการในเขตเทศบาลทั่วประเทศ มีการใชคอมพิวเตอรในการ
ดําเนินกิจการ รอยละ 20.5 โดยมีจํานวนคอมพิวเตอร ประมาณ 831,559 เครื่อง หรือเฉลี่ยประมาณ 5 เครื่องตอ     
กิจการที่ใชคอมพิวเตอร และมีบุคลากรที่ใชคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานเปนประจํา (เฉลี่ยอยางนอยสัปดาหละ 1 
ครั้ง) ประมาณ  896,789 คน หรือเฉลี่ยประมาณ 5 คนตอกิจการที่ใชคอมพิวเตอร 

4) การใชอินเทอรเน็ตการใชอินเทอรเน็ต พบวา มีการใชประมาณรอยละ 52.2 ของสถานประกอบการที่ใชคอมพิวเตอรและมี
บุคลากรที่ใชอินเทอรเน็ตในการปฏิบัติงานเปนประจํา (เฉลี่ยอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง) ประมาณ 438,873 คน หรือ
เฉลี่ยประมาณ 5 คนตอกิจการ โดยมีวัตถุประสงคของการใชอินเทอรเน็ตเพื่อคนหาขอมูลท่ัวไปสูงท่ีสุด รอยละ 
86.0 รองลงมาไดแก รับ-สงขอมูลทางอีเมล รอยละ 69.5 และเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด รอยละ 37.9 

สําหรับชองทางในการเชื่อมตออินเทอรเน็ต นั้น สวนใหญ (รอยละ 70.8) เช่ือมตอโดยผานสายโทรศัพท 
รองลงมา เชื่อมตอทาง xDSL รอยละ 24.2 การเชื่อมตอทาง Leased Line และเคเบิ้ลโมเด็ม ประมาณรอยละ 6.3 และ 
4.5 ตามลําดับ 

สาเหตุท่ีสถานประกอบการรายงานวาไมใชอินเทอรเน็ตในการดําเนินกิจการ คือ รูปแบบธุรกิจหรือ
สินคาไมเหมาะสมหรือไมจําเปน รอยละ 79.0  รองลงมา คือ คาใชจายสูงเกินไป รอยละ 23.7  และลูกจางไมมีทักษะ
ในการใชงานหรือมีความลังเลที่จะใช  รอยละ 14.8 
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5) การใชเว็บไซตการใชเว็บไซตในการประกอบกิจการของสถานประกอบการ   พบวา  มีการใชประมาณรอยละ 4.0  

ในจํานวนนี้เปนเจาของเว็บไซตเอง รอยละ 87.2 และฝากขอมูลไวกับเว็บไซตของที่อื่น รอยละ 13.7 สําหรับ      
วัตถุประสงคในการใชเว็บไซต เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธสินคาหรือบริษัทมากที่สุด รอยละ 83.0 รองลงมา คือ   
ติดตอสอบถามขอมูล รอยละ 65.3 และรับคําสั่งซื้อสินคาทางเว็บไซต รอยละ 15.7 

 สาเหตุท่ีสถานประกอบการรายงานวาไมใชเว็บไซตในการดําเนินกิจการ คือ รูปแบบธุรกิจหรือสินคา   
ไมเหมาะสมหรือไมจําเปน รอยละ 90.3  ไมเห็นประโยชนท่ีจะไดรับ และคาใชจายสูงเกินไป รอยละ 19.1 และ 17.3   
ตามลําดับ 

6) การสั่งซ้ือสินคาหรือบริการทางอินเทอรเน็ตการสั่งซ้ือสินคาหรือบริการทางอินเทอรเน็ต พบวา มีการสั่งซื้อสินคาหรือบริการทางอินเทอรเน็ต
เพียงเล็กนอย รอยละ 1.3   มีการจายเงินหรือชําระเงินคาสินคาหรือบริการผานอินเทอรเน็ต รอยละ 21.6  ของการ
สั่งซื้อสินคาหรือบริการผานทางอินเทอรเน็ต 

ปจจัยท่ีสถานประกอบการใชในการตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการผานทางอินเทอรเน็ต คือ ทําให
กระบวนการทางธุรกิจดําเนินไปไดรวดเร็วข้ึน โดยมีการรายงานวาเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญมากสูงถึงรอยละ 46.9 
รองลงมา คือ ความสะดวกในการติดตอกับผูขายสินคาหรือบริการ และลดคาใชจาย รอยละ 38.6 และ 36.5  ตามลําดับ 

7) การขายสินคาหรือบริการทางอินเทอรเน็ต การขายสินคาหรือบริการทางอินเทอรเน็ต มีประมาณรอยละ 0.8 โดยสถานประกอบการที่มีการขาย
สินคาหรือบริการผานทางอินเทอรเน็ตนั้น ไดรับชําระเงินคาสินคาหรือบริการผานทางอินเทอรเน็ตเพียงเล็กนอย 
ประมาณรอยละ 20.8  

 ในดานของปจจัยท่ีสถานประกอบการใชในการตัดสินใจจําหนายสินคาหรือบริการผานทาง
อินเทอรเน็ต คือ กระบวนการทางธุรกิจเร็วขึ้น โดยมีการรายงานวาเปนปจจัยที่มีความสําคัญมากสูงถึงรอยละ 
48.4 รองลงมา  คือ เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการลูกคา  และขยายฐานลูกคา รอยละ  46.9 และ 44.6 ตามลําดับ  

8) การใชบริการอีดีไอ หรือเครือขายคอมพิวเตอรอื่น ๆการใชบริการอีดีไอ หรือเครือขายคอมพิวเตอรอื่น ๆ (ที่นอกเหนือจากอินเทอรเน็ต) พบวา มีการใช
เพียงเล็กนอย ประมาณรอยละ 0.4 เทานั้น โดยเฉพาะสถานประกอบการที่ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการขนสงทางบก
และตัวแทนธุรกิจการทองเที่ยว มีสัดสวนสูงท่ีสุด ประมาณรอยละ 1.0 

9) ปญหาและอุปสรรคในการใชไอซีทีปญหาและอุปสรรคในการใชไอซีที 
- ปญหาดานการใชไอซีทีโดยทั่วไป คือ เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไป และคาใชจายสูง

เกินไปโดยสถานประกอบการรายงานวาเปนปจจัยท่ีมีปญหามาก ประมาณรอยละ 9.9 รองลงมา คือ ลูกจางไมมีทักษะ
ในการ      ใชงานหรือมีความลังเลที่จะใช รอยละ 7.9 สวนปญหาเรื่องการคัดเลือกลูกจางที่มีคุณสมบัติเหมาะสมยาก 
มีประมาณรอยละ 7.0 

- ปญหาดานการใชอินเทอรเน็ต คือ ปญหาเรื่องคาใชจายในการเชื่อมตออินเทอรเน็ตสูงเกินไป  
โดยสถานประกอบการรายงานวาเปนปจจัยท่ีมีปญหามาก รอยละ 6.9 รองลงมา คือ เทคโนโลยีมีความซับซอนมาก
เกินไป  และปญหาเรื่องความปลอดภัย เชน แฮกเกอร ไวรัส  รอยละ  6.5  และ  5.8  ตามลําดับ 

- ปญหาดานการซื้อขายสินคาหรือบริการผานทางอินเทอรเน็ต คือ สินคาและบริการไมเหมาะสม
กับการขายทางอินเทอรเน็ต โดยสถานประกอบการรายงานวาเปนปจจัยท่ีมีปญหามาก รอยละ 4.0 รองลงมา คือ    
ลูกคายังไมพรอมท่ีจะใชอีคอมเมิรช รอยละ 3.1  คาใชจายในการพัฒนาและบํารุงรักษาเว็บไซตสูงเกินไป และ
ปญหาเรื่องคาใชจายในการพัฒนาและบํารุงรักษาอีคอมเมิรชสูงเกินไป ประมาณรอยละ 3.0 ในขณะที่ปญหาเรื่อง
ความปลอดภัยของการชําระเงินคาสินคา มีประมาณรอยละ 2.9 

-  
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บทที่ บทที่ 11  
บทนําบทนํา  

 
11..11    ความเปนมาความเปนมา  
 ในสังคมปจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทอยางมาก สงผลใหประเทศที่เจริญแลว ยิ่งกาวหนาไป
อยางรวดเร็วมาก ทําใหความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมีมากขึ้นตามลําดับ ประเทศไทยอยูใน
ระหวางการปรับตัวเพื่อนําความรูและเทคโนโลยีมาเปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศ เพื่อใหสามารถยกระดับ
ความสามารถในการแขงขันไดในสังคมแหงภูมิปญญา และการเรียนรู (Knowledge based economy) แมวาในชวง
วิกฤติเศรษฐกิจที่ผานมานั้น เศรษฐกิจไทยมีแนวโนมชะลอตัวลงทําใหเปนขอจํากัดในการพัฒนาในเรื่องนี้ แตรัฐบาล
ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสารเปนอยางมาก ดังไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา        
ในแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2545 - 2549 ไวดังนี้  

1) พัฒนาอุตสาหกรรม ICT เพื่อใหเปนผูนําในภูมิภาค 
2) ใช ICT เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและสังคมไทย 
3) ปฏิรูปและการสรางศักยภาพการวิจัยและพัฒนา ICT 
4) ยกระดับศักยภาพพื้นฐานของสังคมไทยเพื่อการแขงขันในอนาคต 
5) พัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ เพื่อมุงขยายตลาดตางประเทศ 
6) สงเสริมผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมใหใช ICT 
7) นํา ICT มาใชประโยชนในการบริหารและการใหบริการของภาครัฐ 

สํานักงานสถิติแหงชาติ ในฐานะหนวยงานหลักในการจัดทําสถิติของประเทศ จําเปนจะตองจัดหาขอมูล
สถิติท่ีเกี่ยวของในเรื่องนี้ เพื่อใหรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปใชประโยชนในการวางแผนและกําหนด
นโยบายของภาครัฐและใชเปนตัวช้ีวัดเพื่อติดตามความกาวหนาของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของประเทศ รวมท้ังใชในการบริหาร และดําเนินกิจการของผูประกอบการอีกทางหนึ่งดวย 
 
11..22  วัตถุประสงควัตถุประสงค  

1) เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
ดําเนินการของสถานประกอบการ การจางงานในอุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ เปนตน  

2) เพื่อนํามาใชในการศึกษา วิเคราะห จัดทําดัชนีช้ีวัด การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
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11..33  ขอบขายและคุมรวมขอบขายและคุมรวม  
 ขอบขายในการเก็บรวบรวมขอมูล  ไดแก  กิจกรรมทางเศรษฐกิจตามการจัดประเภทอุตสาหกรรมตาม
กิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทตามมาตรฐานสากล (International Standard Industrial Classification of All 
Economic Activities : ISIC Rev.3) ดังนี้ 

- ธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ 
- การผลิต 
- การกอสราง 
- การขนสงทางบก (ไมรวมมอเตอรไซดรับจาง) และตัวแทนธุรกิจการทองเที่ยว  
- กิจกรรมดานโรงพยาบาล 

คุมรวม  สถานประกอบการทุกประเภท (ยกเวน แผงลอย) ที่มีคนทํางานตั้งแต 1 คนขึ้นไป ที่ตั้งอยูใน
เขตเทศบาลทั่วประเทศ 
 
11..44    คาบเวลาอางอิงคาบเวลาอางอิง  

ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนและลักษณะตาง ๆ ของสถานประกอบการที่เก็บรวบรวมเปนขอมูลของสถาน-
ประกอบการที่ดําเนินกิจการในรอบ 12 เดือนที่แลว (การดําเนินกิจการระหวาง 1 เมษายน 2547 – 31 มีนาคม 2548) 
  
11..55  รายการขอมูลรายการขอมูล  

รายการขอมูลที่เก็บรวบรวม  มีดังนี้ 

1) ขอมูลท่ัวไปของสถานประกอบการ ไดแก ช่ือ ท่ีตั้ง และสถานที่ติดตอของสถานประกอบการ 
รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย  รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ จํานวนคนทํางาน และจํานวนลูกจางของ
สถานประกอบการ เปนตน 

2) การมีและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานประกอบการ 
- เครื่องคอมพิวเตอร 
- อินเทอรเน็ต 
- เว็บไซต 
- การสั่งซื้อสินคาหรือบริการทางอินเทอรเน็ต 
- การขายสินคาหรือบริการทางอินเทอรเน็ต 
- การใชบริการอีดีไอหรือเครือขายคอมพิวเตอรอื่น ๆ  (ท่ีนอกเหนือจากอินเทอรเน็ต) 

3) ปญหาและอุปสรรคในการใชไอซีที 

4) การวิจัยและพัฒนาของสถานประกอบการ 
 
11..66    แนวคิดและคํานิยามแนวคิดและคํานิยาม  

1)  สถานประกอบการ 
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หมายถึง สถานที่หรือบางสวนของสถานที่ท่ีมีท่ีตั้งท่ีแนนอนและมีการดําเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ ไมวากิจกรรมนั้นจะดําเนินงานโดยบุคคลที่เปนเจาของหรือควบคุมกิจการโดยนิติบุคคล 

 
 

2)  กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
การจัดทําการสํารวจขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานประกอบการ        

พ.ศ. 2548 ไดจัดจําแนกสถานประกอบการตามการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามมาตรฐานสากล (International 
Standard Industrial Classification of All Economic Activities : ISIC Rev.3) การจัดจําแนกโครงสรางประเภท     
อุตสาหกรรม เปนดังตอไปนี้ 

หมวด ไดแก กลุมอุตสาหกรรม ซึ่งแบงเปนกลุมยอยจากประเภท และใชแทนดวยเลขรหัส 2     
ตัวแรก  

หมูยอย ไดแก อุตสาหกรรมที่ไดนํามาจัดประเภทเขาไวในหมู และใชแทนดวยเลขรหัส 4 ตัว  
 

ประเภทอุตสาหกรรม หมวดอุตสาหกรรม หมูยอยอุตสาหกรรม 
• ประเภท D  การผลิต 
 

หมวด 15 – 37  
 

หมูยอย 1511 – 3720 
 

• ประเภท F  การกอสราง 
 

หมวด 45 
  

หมูยอย 4510 – 4550 
 

• ประเภท G  การขายสง การขาย 
ปลีก การซอมแซมยานยนต          
รถจักรยานยนต ของใชสวนบุคคล
และของใชในครัวเรือน 
• ประเภท H  โรงแรมและ 
ภัตตาคาร 
• ประเภท K  กิจกรรมดาน 
อสังหาริมทรัพย การใหเชาและ    
กิจกรรมทางธุรกิจ 
• ประเภท O  กิจกรรมดานการ 
บริการชุมชน สังคม และการบริการ
สวนบุคคลอื่น ๆ 

หมวด 50 – 52   
 
 
 
หมวด 55  
 
หมวด 70 – 74  
 
 
หมวด 92 – 93  
  

หมูยอย 5010 – 5260  
 
 
 
 
หมูยอย 5510 – 5520  
 
หมูยอย 7010 – 7499  
 
 
หมูยอย 9211 – 9309 
 

• ประเภท I  การขนสง 
สถานที่เก็บสินคา และการคมนาคม 

หมวด 60 และ 63 
 

หมูยอย 6021 – 6023, 6304 
 

• ประเภท N  งานดานสุขภาพ 
และงานสังคมสงเคราะห 

หมวด 85 
 

หมูยอย 8511  
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 3)  รูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมาย  
สวนบุคคล   

หมายถึง สถานประกอบการที่มีเจาของเปนบุคคลธรรมดาคนเดียวหรือหลายคนรวมกัน และ
รวมถึงหางหุนสวนสามัญที่ไมจดทะเบียนเปนนิติบุคคลดวย 

หางหุนสวนจํากัด  หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล  
หมายถึง สถานประกอบการที่จัดตั้งข้ึนโดยคณะบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป รวมทุนกันเพื่อ

ประกอบกิจการ และรับผิดชอบรวมกันโดยจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย 
บริษัทจํากัด บริษัทจํากัด (มหาชน) 

บริษัทจํากัด หมายถึง สถานประกอบการที่จัดตั้งข้ึนโดยผูริเริ่มคณะหนึ่ง และไดจดทะเบียน
ถูกตองตามกฎหมาย โดยมีผูเริ่มดําเนินการอยางนอย  7 คน ข้ึนไป 

บริษัทจํากัด (มหาชน) หมายถึง สถานประกอบการที่จัดตั้งข้ึนโดยการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 
การควบบริษัท หรือการแปรสภาพบริษัท และวัตถุประสงคท่ีจะขายหุนตอประชาชน โดยมีผูริเริ่มดําเนินการตั้งแต 
15 คนขึ้นไป 

สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ 
หมายถึง สถานประกอบการที่รัฐบาลเปนเจาของ หรือมีทุนอยูดวยไมนอยกวา  รอยละ 50 

ของทุนทั้งหมด รวมถึงสถานประกอบการที่ดําเนินการโดยรัฐบาลดวย   
สหกรณ 

หมายถึง สถานประกอบการที่จัดตั้งข้ึนในรูปของสหกรณ โดยจดทะเบียนถูกตองตาม
กฎหมายวาดวยสหกรณ โดยมีผูกอตั้งไมนอยกวา 10 คน 

อื่น ๆ   
หมายถึง  สถานประกอบการที่จัดตั้งในรูปแบบอื่นๆ นอกจากที่กลาวขางตน เชน มูลนิธิ 

สโมสร สมาคม กลุมแมบาน ชมรมตางๆ  รานคาสาธิต เปนตน 
 

4)  รูปแบบการจัดต้ังทางเศรษฐกิจ  
  สํานักงานแหงเดียว 
 หมายถึง สถานประกอบการที่ไมมีหนวยงานยอย หรือสาขาอื่นใด และไมเปนหนวยงานยอย
หรือสาขาของสถานประกอบการอื่น  

  สํานักงานใหญ 
 หมายถึง สถานประกอบการที่เปนเจาของ และควบคุมกิจการของสถานประกอบการอื่นที่
เปนสํานักงานสาขาหรือหนวยงานยอย 

  สํานักงานสาขา  
 หมายถึง สถานประกอบการที่เปนสาขา หรือหนวยงานยอยของสถานประกอบการอื่นที่เปน
สํานักงานใหญ 
 

 5)  คนทํางาน 



 - 5 -

 หมายถึง คนที่ทํางานในสถานประกอบการทั้งที่ไดรับเงินเดือนและไมไดรับเงินเดือนที่สถาน
ประกอบการมีอยูตามปกติ รวมทั้งผูท่ีปกติทํางานอยูในสถานประกอบการแหงนี้ แตในวันดังกลาวไมไดมาทํางาน 
เนื่องจากเจ็บปวย ลาหยุดพักผอน โดยไดรับคาจางหรือเงินเดือน    

 คนทํางาน ประกอบดวย  
 (1)  เจาของกิจการ หุนสวน หรือสมาชิกในครอบครัวท่ีทํางานใหกับสถาน
ประกอบการ หรือผูท่ีปฏิบัติงานในสถานประกอบการซึ่งมีจํานวนชั่วโมงทํางานไมต่ํากวาสัปดาหละ 20 ช่ัวโมง โดย
เจาของหรือ        ผูประกอบการอาจใหเงิน  อาหาร  เครื่องนุงหม  หรือชวยเหลือเกื้อกูลอยางอื่น  แตไมตองรับผิดชอบ
ในเรื่องการจาย  คาแรงใหตามกฎหมาย 

 (2)  ลูกจาง  ไดแก  ผูท่ีปฏิบัติงานใหกับสถานประกอบการ  โดยไดรับเงินเดือนหรือ
คาจางเปนประจํา  ตั้งแตระดับบริหาร นักวิชาการ เสมียน พนักงานตาง ๆ  เชน  ผูจัดการ  ผูอํานวยการ  ผูปฏิบัติงาน
ในหองทดลอง พนักงานขาย และลูกจางที่ทํางานในกรรมวิธีการผลิต เปนตน คาจางที่ไดรับอาจเปนรายปกษ           
รายสัปดาห รายวัน รายช่ัวโมง หรือรายชิ้น ก็ได นอกจากนี้ยังรวมถึงผูท่ีสถานประกอบการสงไปประจําท่ี       
สถานประกอบการอื่นดวย เชน พนักงานรักษาความปลอดภัย คนทําความสะอาด พนักงานขายตามหางสรรพสินคา     
เปนตน 
                 ไมรวมคนทํางาน ดังตอไปนี้ 

(1)  ผูบริหารหรือผูถือหุนที่ไดรับเบี้ยประชุมเปนครั้งคราว 
(2)  คนทํางานของสถานประกอบการอื่นที่มาปฏิบัติงานประจําสถานประกอบการแหงนี้ 
(3)  คนทํางานที่รับงานไปทําท่ีบานแลวนํามาสงโดยไมไดลงทุนซื้อวัสดุ อุปกรณ (แต

ถามีการใชเครื่องมือสวนตัวเล็กนอยได เชน มีด เข็ม ดาย) 
(4)  คนงานที่ลางานเปนระยะเวลานาน เชน ลาไปรับราชการทหาร 
(5)  คนที่สถานประกอบการจางมาทํางานเฉพาะอยางเปนครั้งคราว  เชน กรรมกรที่จาง

มา 
ขนของ พนักงานเดินตลาดหรือตัวแทนขายที่ไมมีเงินเดือนประจํา 
 

 6)  บุคลากรดานซอฟตแวร หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานตาง ๆ  ดังนี้  

พัฒนาและบํารุงรักษาโปรแกรม 
หมายถึง ผูท่ีทําหนาท่ีเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรตามความตองการของผูใช หรือตาม       

คําแนะนําและขอกําหนดของนักออกแบบและวิเคราะหระบบงานคอมพิวเตอร ทดสอบและบํารุงรักษาโปรแกรม
คอมพิวเตอร เขียนและจัดทําเอกสารประกอบการใชโปรแกรม  เชน รหัสเครื่อง ภาษาเครื่องท่ีจําเปน รวมท้ังการ
จัดทําโปรแกรมทดสอบเพื่อแกไขขอผิดพลาด ตลอดจนปฏิบัติหนาท่ีการงานที่ เกี่ยวของและควบคุมดูแล
ผูปฏิบัติงานอื่น ๆ ไดแก  โปรแกรมเมอร เจาหนาท่ีอบรมคอมพิวเตอร เจาหนาท่ีพัฒนาโปรแกรมประยุกต  
เจาหนาท่ีพัฒนาโปรแกรมระบบ เปนตน 

วิเคราะหและออกแบบระบบงานที่ใชคอมพิวเตอรประมวลผล   

   หมายถึง  ผูท่ีทําการวิจัย  ปรับปรุง  พัฒนาแนวคิดและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร
วิเคราะห วางแผนและออกแบบระบบงานดานคอมพิวเตอร รวมท้ังเทคนิคตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับระบบการจัดการ
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ฐานขอมูล การประมวลผลขอมูล การจัดทําเครือขายการพัฒนาและทําโปรแกรมซอฟตแวรตาง ๆ การบํารุงรักษา
ฮารดแวร และซอฟตแวร ตลอดจนปฏิบัติหนาท่ีการงานที่เกี่ยวของและควบคุมดูแลผูปฏิบัติงานอื่น ๆ ไดแก            
นักวิเคราะหระบบ ผูเช่ียวชาญดานซอฟตแวรประยุกต ผูเชี่ยวชาญดานสื่อสารขอมูล ผูเชี่ยวชาญดานฐานขอมูล         
ผูเชี่ยวชาญดานความปลอดภัยของไอที วิศวกรซอฟตแวร ผูเช่ียวชาญดานแคดแคม เจาหนาท่ีวิเคราะหและออกแบบ
ระบบงาน วิศวกรระบบ เจาหนาท่ีพัฒนาจัดการฐานขอมูล ผูดูแลระบบเครือขาย  เปนตน 

พัฒนาโปรแกรมและดูแลรักษาเว็บไซตบนอินเทอรเน็ต  ไดแก  เจาหนาท่ีพัฒนาโปรแกรม
สําหรับอินเทอรเน็ต ผูดูแลระบบเว็บ เปนตน 
  

 7)  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานประกอบการ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ   
 หมายถึง  กระบวนการตาง  ๆ  และระบบงานที่ชวยใหไดสารสนเทศที่ตองการ ในที่นี้หมายถึง 
เครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ซึ่งสวนมากแลวจะหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องใชสํานักงาน อุปกรณโทรคมนาคม
ตาง ๆ รวมท้ังซอฟตแวรท้ังแบบสําเร็จรูปและแบบพัฒนาขึ้นเพื่อใชในงานเฉพาะดาน ซึ่งเครื่องมือเหลานี้จัดเปน
เครื่องมือสมัยใหมและใชเทคโนโลยีระดับสูง ไดแก 
 เคร่ืองคอมพิวเตอร 
 หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอรท่ีสถานประกอบการมีไวใชในการดําเนินธุรกิจ และสามารถใช
งานได ในการสํารวจครั้งนี้ จําแนกออกเปน  

(1) คอมพิวเตอรสวนบุคคล หมายถึง คอมพิวเตอรตั้งเดี่ยวสําหรับใชงานโดยผูใชครั้งละ 1 
คน ประกอบดวยจอแสดงผล ซีพียู แปนพิมพ และอุปกรณตอพวงอื่นๆ ไดแก เครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ (พีซี) 
คอมพิวเตอรแบบกระเปาหิ้ว (โนตบุค) เวิรกสเตชั่น เทอรมินัล 

(2) คอมพิวเตอรเพื่อการบริการและประมวลผลจากสวนกลาง หมายถึง คอมพิวเตอรตั้งไว
สวนกลาง  เพื่อควบคุมการทํางานและใหบริการคอมพิวเตอร เครื่องอื่นๆ  ไดแก  เซิรฟเวอร  เมนเฟรม                        
มินิคอมพิวเตอร  ซุปเปอรคอมพิวเตอร  
 อินเทอรเน็ต 
 หมายถึง การเชื่อมโยงเครือขายคอมพิวเตอรหลายๆ เครือขายทั่วโลกเขาดวยกัน หรือพูด
งายๆ ก็คือ การเชื่อมโยงคอมพิวเตอรท่ัวโลกจํานวนนับลานๆ เครื่องเขาดวยกันโดยผานโครงสรางพื้นฐานทาง   
โทรคมนาคม 
 เว็บไซต 
 ขอมูลเอกสารหนึ่งชุดบน เวิลด ไวด เว็บ ท่ีรวบรวมขึ้นจากเว็บเพจ (Web page) จํานวนหลาย 
ๆ หนาเขาดวยกัน และเว็บเพจที่เห็นเปนหนาแรกเมื่อเปดเว็บไซตข้ึนมา เรียกวา โฮมเพจ (Homepage) สรุปไดวา 
เว็บไซตเปรียบไดกับหนังสือหนึ่งเลม ท่ีแตละหนาคือเว็บเพจ มีโฮมเพจเปนหนาปก และถูกจัดเก็บอยูในหองสมุด
ขนาดใหญบนอินเทอรเน็ต ท่ีเรียกวา เวิลด ไวด เว็บ 

 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส หรือ อีคอมเมิรซ 
 ในความหมายแบบกวาง ๆ จะหมายถึง การดําเนินธุรกิจผานสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยสื่อ
อิเล็กทรอนิกสจะครอบคลุมถึงอุปกรณทางอิเล็กทรอนิกสข้ันพื้นฐานตาง ๆ เชน โทรศัพท โทรสาร อีดีไอ เปนตน 
อยางไรก็ดี เทคโนโลยีท่ีมีผลตอพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมากที่สุด คือ เครือขายอินเทอรเน็ต 
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        ในที่นี้จะหมายรวมถึงความหมายแบบแคบ คือ การซื้อขายสินคาผานทางอินเทอรเน็ต โดยมี
เว็บไซตเปนชองทางหลักในการติดตอและทําธุรกรรม 

 Electronic Data Interchange (EDI) 
 หมายถึง การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางองคกรธุรกิจในรูปแบบมาตรฐานผานทางเครือขาย

คอมพิวเตอร แบบ VAN (Value Added Network) โดยรูปแบบมาตรฐานที่ใชจะตองไดรับการยอมรับจากกลุมผู
แลกเปลี่ยนขอมูล หรือมาจากการพัฒนาของสถาบันที่ไดรับการยอมรับในมาตรฐานตางๆ เชน UN/EDIFACT 

 ประโยชนของอีด ีไอ  คือลดคาใชจ ายในการกรอกขอมูล  ไดขอมูลที ่ถ ูกตองมากขึ ้น 
ติดตอสื่อสารไดรวดเร็วข้ึน และลดงานทางดานเอกสาร ซึ่งจะชวยการทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น    



บทที่ บทที่ 22  
ระเบียบวิธีระเบียบวิธี  

 
22..11  แผนการสุมตัวอยางแผนการสุมตัวอยาง  

สถานประกอบการที่เขาขายการสํารวจ คือ สถานประกอบการที่มีจํานวนคนทํางานในสถานประกอบการ 
ตั้งแต 1 คนขึ้นไป ท่ีตั้งอยูในเขตเทศบาล ซึ่งกระจายอยูใน 210 ประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (รหสั 4 หลัก)      
แผนการสุมตัวอยางที่ใชเปนแบบ Stratified Systematic Sampling โดยมีจงัหวัดเปนสตราตัม สถานประกอบการ
เปนหนวยตัวอยาง 

 

การจัดสตราตัมการจัดสตราตัม  
จังหวัดเปนสตราตัม รวมท้ังสิ้นมี 76 สตราตัม ในแตละสตราตัมไดจัดออกเปน 210 สตราตัมยอย       

ตามประเภทกิจกรรมฯ  และในแตละประเภทกิจกรรมฯ  ไดทําการแบงออกเปน   12   กลุม  ตามกลุมของ     
สถานประกอบการ ซึ่งวัดดวยจํานวนคนทํางาน ดังนี้ คือ   

 

กลุมที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
จํานวน     
คนทํางาน 

1 - 5 6 -10 11 -15 16 - 20 21 - 25 26 - 30 31 - 50 51 -100 101-200 201-500 501-1,000 > 1,000 

 

การเลือกตัวอยางการเลือกตัวอยาง  
 ในแตละประเภทกิจกรรมฯ และกลุมสถานประกอบการของแตละจังหวัด ไดทําการเลือกสถานประกอบการ
ตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบมีระบบ อยางมีอิสระตอกัน ไดจํานวนสถานประกอบการตัวอยางทั้งสิ้น 77,695 แหง 
จากทั้งสิ้น 833,409 แหง ซึ่งกระจายไปตามภาค และกลุมสถานประกอบการ เปนดังนี้ 
 

กลุมสถานประกอบการ 
ภาค 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 รวม 
 1.กรุงเทพมหานคร 2,985 1,279 701 1,434 946 1,119 1,855 1,250 672 623 176 126 13,166 

 2.ปริมณฑล 2,797 1,181 726 743 468 396 866 640 475 379 148 85 8,904 

 3.กลาง 8,892 2,124 1,102 753 489 299 619 476 368 242 74 51 15,489 

 4.เหนือ 8,384 1,926 930 576 364 242 459 320 221 108 24 17 13,571 

 5.ตะวันออกเฉยีงเหนือ 9,826 2,144 998 618 409 248 505 381 223 109 21 13 15,495 

 6.ใต 6,779 1,467 681 558 282 228 434 299 197 103 33 9 11,070 

 ทั่วราชอาณาจักร 39,663 10,121 5,138 4,682 2,958 2,532 4,738 3,366 2,156 1,564 476 301 77,695 
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22..22    วิธีการประมาณผลวิธีการประมาณผล  
 การเสนอผลการสํารวจไดเสนอผลในระดับภาค คือ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี  
ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรสาคร) ภาคกลาง (ยกเวน กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล) ภาคเหนือ             
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต โดยจําแนกตามกลุมสถานประกอบการ ซึ่งวัดดวยจํานวนคนทํางาน 
ออกเปน 6 กลุม คือ 
 

กลุมที่ 1 2 3 4 5 6 
จํานวนคนทํางาน 1 - 15 16 - 25  26 - 30 31 - 50 51 - 200 > 200 

 

 ในการประมาณคา  จําเปนตองแบงสถานประกอบการเปน 12 กลุม ตามแผนการสุมตัวอยาง 
  กําหนดให m  =   1, 2, 3, ... , hijln       (สถานประกอบการตัวอยาง)   
    l    =   1, 2, 3, ... , 12          (กลุมสถานประกอบการ)    
             k   =   1, 2, 3, ... , 37        (ประเภทกิจกรรมฯ รหัส  2  หลัก) 
    j    =   1, 2, 3, ... , 210       (ประเภทกิจกรรมฯ รหัส  4  หลัก)     
    i    =   1, 2, 3, ... , hA           (จังหวัด)    

h   =   1, 2, 3, 4, 5, 6       (ภาค)  
 

11..    การประมาณคายอดรวมสําหรับปรการประมาณคายอดรวมสําหรับประเภทกิจกรรมฯ รหัส ะเภทกิจกรรมฯ รหัส 44  หลัก หลัก   
1.1 สูตรการประมาณคายอดรวมของลักษณะที่ตองการศึกษา X  ของสถานประกอบการกลุม l  ประเภท      

กิจกรรมฯ j  ภาค h  คือ 
 

∑
=

=
hA

1i
hijlhjl XX ˆˆ                                   …………….……….. ( 1 ) 

 

             โดยที่   hijlX̂   คือ คาประมาณยอดรวมของลักษณะที่ตองการศึกษา X  ของสถานประกอบการ                             
กลุม l  ประเภทกิจกรรมฯ j  จังหวัด i  ภาค h  ซึ่ง 

   ∑
=

=
hijln

1m
hijlmhijlhijl xwX       ˆ  

 
 

hijlmx   คือ    คาของลักษณะที่ตองการศึกษา X  ของสถานประกอบการ m  กลุม l        
                       ประเภทกิจกรรมฯ j  จังหวัด i  ภาค h  
 

hijlw  คือ   คาถวงน้ําหนักของสถานประกอบการกลุม l  ประเภทกิจกรรมฯ j  จังหวัด i      
ภาค h  ซึ่ง   
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hijl

hijl
hijl n

N
w       =  

 
 hijlN    คือ  จํานวนสถานประกอบการทั้งสิ้นของกลุม l  ประเภทกิจกรรมฯ j   จังหวัด i      
                      ภาค h  
 

  hijln    คือ   จํานวนสถานประกอบการที่แจงนับไดท้ังสิ้นของกลุม l  ประเภทกิจกรรมฯ j 
                      จังหวัด i  ภาค h  

 hA      คือ  จํานวนจังหวัดท้ังสิ้นในภาค h  ซึ่ง ∑
=

=
6

1h
h 76A   

1.2 สูตรการประมาณคายอดรวมของลักษณะที่ตองการศึกษา X  ของสถานประกอบการประเภทกิจกรรมฯ  
j ของแตละกลุมสถานประกอบการที่ตองการนําเสนอผล มีจาํนวน 6 กลุม ในระดับภาค h  และทั่วราชอาณาจักร 
คือ 

 

กลุม ระดับภาค ทั่วราชอาณาจักร 

1)  1 - 15 คน l = 1, 2, 3      ∑
=

=′
3

1
1

l
hjlhj XX ˆˆ  ∑

=
′

6

1
1

h
hjX̂  

2)  16 - 25 คน l  = 4, 5      ∑
=

=′
5

4
2

l
hjlhj XX ˆˆ  ∑

=
′

6

1
2

h
hjX̂  

3)  26 - 30 คน l = 6     63 hjhj XX ˆˆ =′  ∑
=

′
6

1
3

h
hjX̂  

4)  31 - 50 คน l = 7     74 hjhj XX ˆˆ =′  ∑
=

′
6

1
4

h
hjX̂  

5)  51 - 200 คน l = 8, 9     ∑
=

=′
9

8
5

l
hjlhj XX ˆˆ  ∑

=
′

6

1
5

h
hjX̂  

6)  > 200 คน l = 10, 11, 12    ∑
=

=′
12

10
6

l
hjlhj XX ˆˆ  ∑

=
′

6

1
6

h
hjX̂  
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22..      การประมาณคายอดรวมสําหรับประเภทกิจกรรมฯการประมาณคายอดรวมสําหรับประเภทกิจกรรมฯ  รหัส รหัส 22  หลักหลัก    
2.1  สูตรการประมาณคายอดรวมของลักษณะที่ตองการศึกษา X  ของสถานประกอบการกลุม l  ประเภท          

กิจกรรมฯ k  ภาค h  คือ 

    hjl
j

hkl X     X
kA

ˆˆ ∑
=

=
1

                                                      

 

โดยที่   kA      คือ    จํานวนประเภทกิจกรรมฯ รหสั 4 หลักทั้งสิ้น ท่ีประกอบกันเปนประเภทกิจกรรมฯ   
   รหัส 2  หลักในแตละประเภท k  

2.2   สูตรการประมาณคายอดรวมของลักษณะที่ตองการศึกษา X  ของสถานประกอบการประเภทกิจกรรมฯ  
k  ของแตละกลุมสถานประกอบการที่ตองการนําเสนอผล มีจํานวน 6 กลุม ในระดับภาค h  และทั่วราชอาณาจักร 
คือ 

 

กลุม ระดับภาค ทั่วราชอาณาจักร 

1)  1 - 15 คน l = 1, 2, 3      ∑
=

=′
3

1
1

l
hklhk XX ˆˆ  ∑

=
′

6

1
1

h
hkX̂  

2)  16 - 25 คน l  = 4, 5      ∑
=

=′
5

4
2

l
hklhk XX ˆˆ  ∑

=
′

6

1
2

h
hkX̂  

3)  26 - 30 คน l = 6     63 hkhk XX ˆˆ =′  ∑
=

′
6

1
3

h
hkX̂  

4)  31 - 50 คน l = 7     74 hkhk XX ˆˆ =′  ∑
=

′
6

1
4

h
hkX̂  

5)  51 - 200 คน l = 8, 9     ∑
=

=′
9

8
5

l
hklhk XX ˆˆ  ∑

=
′

6

1
5

h
hkX̂  

6)  > 200 คน l = 10, 11, 12    ∑
=

=′
12

10
6

l
hklhk XX ˆˆ  ∑

=
′

6

1
6

h
hkX̂  

 
2.3  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลใชวิธีสงเจาหนาท่ี ซึ่งเปนขาราชการและลูกจางของสํานักงานสถิติแหงชาติ  
ออกไปทําการสัมภาษณเจาของ ผูประกอบการ หรือผูท่ีไดรับมอบหมายใหตอบขอมูลของสถานประกอบการ        
ซึ่งตกเปนตัวอยาง ในระหวาง 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2548 
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2.4  การประมวลผลขอมูล 
การประมวลผลขอมูลทุกขั้นตอน และการจัดทํารายงานผลระดับจังหวัด ดําเนินการที่สํานักงานสถิติ

จังหวัด โดยสํานักงานสถิติแหงชาติในสวนกลางใหการสนับสนุนทางดานวิชาการ เชน การจัดทําโปรแกรม
สําหรับการบันทึกขอมูลและการประมวลผลขอมูล และการจัดทําตนฉบับตารางเสนอผลและรายงานผล เปนตน 
สําหรับการประมวลผลระดับภาคและทั่วประเทศ ดําเนินการที่สํานักงานสถิติแหงชาติในสวนกลาง 

 
2.5  การปดตัวเลข 
 ผลรวมของแตละจํานวนอาจไมเทากับยอดรวม ท้ังนี้เนื่องจากการปดเศษ 
 
2.6  ขอจํากัดของขอมูล 
 ขอมูลท่ีนําเสนอไวในรายงานฉบับนี้อาจจะมีความคลาดเคลื่อนอยูบาง ความคลาดเคลื่อนดังกลาวเปน
ความคลาดเคลื่อนจากการเลือกตัวอยาง (Sampling error) และความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากสาเหตุอื่น           
(Non-Sampling error) เชน ผูตอบไมใหขอมูลตามความเปนจริง ขอมูลในแบบสอบถามไมครบถวน การลงรหัส
ผิดพลาดหรือการบันทึกขอมูลผิดพลาด เปนตน อยางไรก็ดีสํานักงานสถิติแหงชาติไดพยายามควบคุมใหขอมูล 
มีความคลาดเคลื่อนนอยท่ีสุด จึงขอใหผูใชขอมูลใชขอมูลดวยความระมัดระวังตามสมควร 

 
2.7  การเสนอผลและจัดทํารายงานผล 
 การจัดทํารายงานผลการสํารวจ จะจัดทํารายงานผล ดังนี้ 

 1)  สรุปผลเบื้องตน 
 2)  รายงานผลระดับจังหวัด จังหวัดละ 1 ฉบับ รวม 75 ฉบับ 
 3) รายงานผลระดับภาค จํานวน 6 ฉบับ ประกอบดวย กรุงเทพมหานคร  ปริมณฑล ภาคกลาง 
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต 
 4)  รายงานผลระดับทั่วราชอาณาจักร จํานวน 1 ฉบับ 



0.8%
4.4%

82.5%

12.3%

สวนบุคคล หสน.  หจก.
บริษัทจํากัด บริษัทจํากัด (มหาชน) อื่น ๆ

 บทที่  บทที่ 33  
ผลสํารวจที่สําคัญผลสํารวจที่สําคัญ  

 

  
33..11    ขอมูลท่ัวไปของสถานประกอบการขอมูลท่ัวไปของสถานประกอบการ  

1) จํานวนและขนาดของสถานประกอบการ  
ผลจากการสํารวจขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2548 พบวา จํานวนสถาน

ประกอบการตามคุมรวมที่มีคนทํางานตั้งแต 1 คนขึ้นไป ท่ีตั้งอยูในเขตเทศบาลทั่วประเทศในเขตเทศบาลทั่วประเทศ  มีจํานวนทั้งสิ้น

 832,043 แหง ในจํานวนนี้ เปนสถาน
ประกอบการขนาดเล็กที่มีคนทํางาน 1 - 15 คน 
จํานวน 801,297 แหง หรือคิดเปนรอยละ 96.3 
รองลงมา ไดแก สถานประกอบการที่มีคนทํางาน 
16 - 25 คน จํานวน 11,472 แหง หรือรอยละ 1.4  
สําหรับสถานประกอบการที่มีคนทํางาน 51 - 
200 คน และ 31 - 50 คน มีประมาณรอยละ 
0.9 และ 0.7 ตามลําดับ ในขณะที่สถาน
ประกอบการที่มีคนทํางาน 26 - 30 คน และ
สถานประกอบการขนาดใหญท่ีมีคนทํางาน
มากกวา 200 คน  
มีสัดสวนเพียงเล็กนอยประมาณรอยละ 0.4 
และ 0.3 ของจํานวนสถานประกอบการทั้งสิ้น 
ตามลําดับ 

2) รูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมาย 
สําหรับรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมายของสถานประกอบการ   พบวา   สวนใหญมีรูปแบบ 

เปนสวนบุคคลหรือหางหุนสวนท่ีไมเปนนิติ
บุคคลสูงถึงรอยละ 82.5 รองลงมาเปนสถาน
ประกอบการที่มีรูปแบบเปนบริษัทจํากัด 
บริษัทจํากัด (มหาชน) และหางหุนสวน
สามัญนิติบุคคล หางหุนสวนจํากัด ประมาณ
รอยละ 12.3 และ 4.4 ตามลําดับ ท่ีเหลือเปน
สถานประกอบการที่มีรูปแบบในลักษณะอื่น 
ไดแก สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ สหกรณและ
อื่น ๆ  มีประมาณรอยละ 0.8 

 

 แผนภูมิ ซ รอยละของสถานประกอบการ จําแนกตามขนาดของ 
                  สถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) 

 แผนภูมิ ฌ รอยละของสถานประกอบการ จําแนกตามรูปแบบ 
                   การจัดตั้งตามกฎหมาย 

0.3%
0.9%

1.4%
0.4%

96.3%

0.7%

 1 - 15 คน  16 - 25 คน  26 - 30 คน
 31 - 50 คน 51 - 200 คน มากกวา 200 คน

883322,,004433    
แหงแหง  
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3) รูปแบบการจัดต้ังทางเศรษฐกิจ 

รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจของสถานประกอบการในเขตเทศบาลทั่วประเทศ นั้น  พบวา    
 
 
 
 
 
 

สวนใหญเปนสํานักงาน 
แหงเดียวสูงถึงรอยละ    
92.3 รองลงมาเปนสํานักงาน
สาขา  รอยละ   6 .2 และ
สํานักงานใหญ   รอยละ  
1.5 

 
4) ทุนจดทะเบียน 

ขอมูลเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนของสถานประกอบการในเขตเทศบาลทั่วประเทศ แสดงใหเห็นวา 
  สถานประกอบการที่มีทุนจดทะเบียนซึ่งมีอยูประมาณ 97,349 แหง  หรือคิดเปนรอยละ 11.7 ของสถานประกอบการ 
ท้ังสิ้นสวนใหญ (ประมาณรอย
ละ 72.9) มีทุนจดทะเบียนต่ํากวา 
10 ลานบาท และประมาณรอย
ละ  9 .2  ม ีท ุน จ ด ท ะ เ บ ีย น
ระหวาง  
10 - 99 ลานบาท ประมาณรอยละ 
1 .7  มีท ุนจดทะ เบ ียนตั ้ง แต 
100 ลานบาทขึ้นไป  
 
 

 

5) การมีตางประเทศรวมลงทุนหรือถือหุน 
เมื่อพิจารณาการมีตางประเทศรวมลงทุนหรือถือหุน พบวา สถานประกอบการในเขตเทศบาล 
 ท่ัวประเทศสวนใหญ (รอยละ 98.3) 

ไมมีการลงทุนจากตางประเทศ และ
ประมาณรอยละ 1.7 ท่ีมีตางประเทศ
รวมลงทุนหรือถือหุนในกิจการ  
ในจํานวนนี้ รอยละ 77.1 มีตางประเทศ
รวมลงทุนโดยถือหุนมากกวา 10% 
และที่มีตางประเทศรวมลงทุนโดยถือ
หุนนอยกวาหรือเทากับ 10% มี
ประมาณรอยละ 22.9 
 

 

33..22    การมีและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการมีและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

92.3%

6.2%1.5%

สํานักงานแหงเดียว
สํานักงานใหญ
สํานักงานสาขา

 แผนภูมิ ฏ รอยละของสถานประกอบการ  จําแนกตามการมีตางประเทศ 
                   รวมลงทุนหรือถือหุน 

 แผนภูมิ ญ รอยละของสถานประกอบการ  จําแนกตามรูปแบบ 
                   การจัดตั้งทางเศรษฐกิจ 

22.9%

77.1% มากกวา 10% 

นอยกวาหรือเทากับ 10% 

มี 1.7% 

 แผนภูมิ ฎ รอยละของสถานประกอบการ จําแนกตามทุนจดทะเบียน 

ทุนจด 
ทะเบียน 

88.3

11.7

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ไมมี มี

72.9

9.2
1.7

16.2

0%

20%

40%

60%

80%

100%

นอยกวา 10 ลานบาท  10 - 99 ลานบาท ตั้งแต 100
ลานบาทขึ้นไป

ไมรายงาน

ไมมี 98.3% 
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11))  คอมพิวเตอรคอมพิวเตอร  

ผลจากการสํารวจขอมูลการมีและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาน
ประกอบการในเขตเทศบาลทั่วประเทศ (ตาราง ก) ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 832,043 แหง พบวา มีการใชคอมพิวเตอร
ในการดําเนินกิจการ จํานวน 170,744 แหง หรือคิดเปนรอยละ 20.5 โดยมีจํานวนคอมพิวเตอรท้ังสิ้นประมาณ 
831,559 เครื่อง หรือเฉลี่ยประมาณ 5 เครื่องตอกิจการ มีคอมพิวเตอรใชเช่ือมตออินเทอรเน็ต ประมาณ 392,632 
เครื่อง สําหรับบุคลากรที่ใชคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานเปนประจํา (เฉลี่ยอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง)          
มีประมาณ 896,789 คน หรือเฉลี่ยประมาณ 5 คนตอกิจการ 

เมื่อพิจารณาตามขนาดของสถานประกอบการ พบวา สถานประกอบการขนาดใหญ (คนทํางาน
มากกวา 200 คน) มีจํานวนคอมพิวเตอรเฉลี่ยตอกิจการมากที่สุดประมาณ 92 เครื่องตอกิจการ รองลงมา ไดแก 
สถานประกอบการที่มีคนทํางาน 51 - 200 คน  มีประมาณ 18 เครื่องตอกิจการ สวนสถานประกอบการขนาด  
อื่น ๆ มีจํานวนคอมพิวเตอรใชในการดําเนินกิจการเฉลี่ยตอกิจการนอยกวา 10 เครื่อง สําหรับจํานวนเครื่องฯ     
ท่ีใชเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต นั้น พบวา สถานประกอบการขนาดเล็กที่มีคนทํางาน 1 - 15 คน ซึ่งมีคอมพิวเตอร
มากที่สุดประมาณ 342,237 เครื่อง ใชเชื่อมตออินเทอรเน็ต ประมาณ 160,779 เครื่อง หรือคิดเปนรอยละ 47.0 
แตมีบุคลากรท่ีใชคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานเปนประจํา (เฉลี่ยอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง) เฉลี่ยตอกิจการ   
นอยท่ีสุดประมาณ  2  คน ในขณะที่สถานประกอบการขนาดใหญ (มากกวา 200 คน) มีคอมพิวเตอร 242,391 
เครื่อง ใชเชื่อมตออินเทอรเน็ตประมาณ 110,348 เครื่อง หรือคิดเปนรอยละ 45.5 แตมีบุคลากรที่ใชคอมพิวเตอร
ในการปฏิบัติงานเฉลี่ยตอกิจการมากที่สุด ประมาณ 110 คน  
 

ตาราง ก  จํานวนและรอยละของสถานประกอบการที่ใชคอมพิวเตอร  จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร และจํานวนบุคลากร 
                ที่ใชเครื่องคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงาน จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ  และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
 

จํานวน 
เคร่ืองคอมพิวเตอร 

(เครื่อง) 

จํานวนบุคลากรที่ใชเครื่องฯ 
ในการปฏิบัติงานเปนประจํา 

(คน) ขนาดของสถานประกอบการ/ 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

จํานวน 
สถาน 

ประกอบการ       
ที่ใชคอมพิวเตอร ทั้งสิ้น เฉลี่ยตอ 

 กิจการ 
เชื่อมตอ 

อินเทอรเน็ต ทั้งสิ้น เฉลี่ยตอ       
กิจการ 

รวม 170,744 831,559 4.9 392,632 896,789 5.3 
ขนาดของสถานประกอบการ       

1 - 15 คน 144,062 342,237 2.4 160,779 332,895 2.3 
16 - 25 คน 8,976 46,367 5.2 22,467 50,358 5.6 
26 - 30 คน 2,422 17,424 7.2 9,292 18,656 7.7 
31 - 50 คน 5,295 48,019 9.1 23,700 53,046 10.0 
51 - 200 คน 7,351 135,122 18.4 66,047 152,490 20.7 
มากกวา 200 คน 2,639 242,391 91.8 110,348 289,344 109.6 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ       
ธุรกิจทางการคาและ       
   ธุรกิจทางการบริการ 140,043 502,786 3.6 246,970 507,816 3.6 
การผลิต 20,621 197,064 9.6 77,747 212,360 10.3 
การกอสราง 4,560 23,514 5.2 10,832 25,719 5.6 
การขนสงทางบกและตัวแทนธุรกิจ       
    การทองเที่ยว 4,161 21,826 5.2 13,732 23,032 5.5 
โรงพยาบาล 1,359 86,370 63.6 43,352 127,862 94.1 
       

หากพิจารณาตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พบวา สถานประกอบการที่ดําเนินกิจการเกี่ยวกับ        
กิจกรรมดานโรงพยาบาลจํานวนคอมพิวเตอรเฉลี่ยตอกิจการสูงท่ีสุด ประมาณ 64 เครื่อง รองลงมา ไดแก 
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สถานประกอบการการผลิต ประมาณ 10 เครื่องตอกิจการ สถานประกอบการการกอสราง และการขนสงทางบก
และตัวแทนธุรกิจการทองเที่ยว มีการใชคอมพิวเตอรเฉลี่ยประมาณ 5 เครื่องตอกิจการ ในขณะที่สถาน
ประกอบการที่ดําเนินกิจการเกี่ยวกับธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ มีการใชคอมพิวเตอร
ต่ําท่ีสุด ประมาณ 4 เครื่องตอกิจการ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชเช่ือมตอกับอินเทอรเน็ต นั้น พบวา สถาน
ประกอบการที่ดําเนินกิจการการขนสงทางบกและตัวแทนธุรกิจการทองเที่ยว มีสัดสวนสูงท่ีสุด คือ รอยละ 62.9 
รองลงมา ไดแก สถานประกอบการที่ดําเนินกิจการเกี่ยวกับกิจกรรมดานโรงพยาบาล มีประมาณรอยละ 50.2 

1.1   เหตุผลที่ไมใชคอมพิวเตอร และแผนที่จะใชคอมพิวเตอรในป  2549 
             สําหรับเหตุผลท่ีสถานประกอบการในเขตเทศบาลทั่วประเทศไมใชคอมพิวเตอรในการ

ดําเนินกิจการ ไดแก สถานประกอบการมีรูปแบบธุรกิจหรือสินคาไมเหมาะสมหรือไมจําเปน (รอยละ 91.8)        
ไมเห็นประโยชนท่ีจะไดรับ (รอยละ 19.4) คาใชจายในการใชคอมพิวเตอรสูงเกินไป (รอยละ 17.7) และ     
รอยละ 6.1 ของสถานประกอบการที่ไมใชคอมพิวเตอรรายงานวาลูกจางไมมีทักษะในการใชงานหรือมีความ
ลังเลที่จะใช               

แผนภูมิ ฐ  รอยละของสถานประกอบการที่ไมใชคอมพิวเตอร  จําแนกตามเหตุผล และแผนการใชคอมพิวเตอร ในป 2549 
 
                                                                                                                        
                                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 
 

 

 
  

หมายเหตุ : สถานประกอบการ 1 แหง สามารถตอบเหตุผลที่ไมใชคอมพิวเตอรไดมากกวา 1 ขอ 

สวนแผนการใชคอมพิวเตอรในการดําเนินกิจการของสถานประกอบการในป 2549 จาก
แผนภูมิ ฐ แสดงใหเห็นวา มีสถานประกอบการที่รายงานวาจะใชคอมพิวเตอรในการดําเนินกิจการในป 2549 
เพียงเล็กนอย คือ รอยละ 2.7  เทานั้น  

19.4

4.03.16.1

17.7

91.8

0%
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 มีแผน                     ไมมีแผน 

 1.  คาใชจายสูงเกินไป                                                      
 2.  รูปแบบธุรกิจหรือสินคาไมเหมาะสม/ไมจําเปน 
 3.  ลูกจางไมมีทักษะในการใชงาน/มีความลังเลที่จะใช 
  

 4.  มีปญหาในการสรรหาลูกจางที่มีทักษะในการใชงาน  
5.  เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไป                       
6. ไมเห็นประโยชนที่จะไดรับ 
  

      1                        2                        3                        4                         5                       6       

เหตุผลท่ีไมใชคอมพิวเตอรเหตุผลท่ีไมใชคอมพิวเตอร แผนการแผนการใชคอมพิวเตอรใชคอมพิวเตอร  
ป ป 22554499 

2.7 

97.3 
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22))    บุคลากรดานซอฟตแวรบุคลากรดานซอฟตแวร  
บุคลากรดานซอฟตแวรของสถานประกอบการในเขตเทศบาลทั่วประเทศ (ตาราง ข) พบวา มี

จํานวนทั้งสิ้นประมาณ 25,373 คน โดยสวนใหญ (รอยละ 56.9) เปนการพัฒนาและบํารุงรักษาโปรแกรม 
รองลงมา  เปนการวิเคราะหและออกแบบระบบงานที่ใชคอมพิวเตอรประมวลผล รอยละ 23.7 ท่ีเหลืออีก
ประมาณรอยละ 19.4 เปนการพัฒนาโปรแกรมและดูแลรักษาเว็บไซตบนอินเทอรเน็ต  

เมื่อพิจารณาตามขนาดของสถานประกอบการ พบวา สถานประกอบการขนาดเล็ก (คนทํางาน      
1 - 15 คน) มีจํานวนบุคลากรดานซอฟตแวร ประมาณ 8,930 คน  สถานประกอบการขนาดใหญ (คนทํางาน
มากกวา 200 คน) และ 51 - 200 คน มีจํานวนบุคลากรทางดานซอฟตแวร ประมาณ 6,793 คน 4,903 คน        
ตามลําดับ ในขณะที่สถานประกอบการที่มีคนทํางาน 26 - 30 คน มีประมาณ 737 คน    

หากพิจารณาตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พบวา สถานประกอบการที่ประกอบธุรกิจทางการคา
และธุรกิจทางการบริการ มีบุคลากรดานซอฟตแวรมากที่สุด คือ ประมาณ 16,669 คน หรือรอยละ 65.7 ของ
จํานวนบุคลากรดานซอฟตแวรท้ังสิ้น เปนที่นาสังเกตวาสถานประกอบการการขนสงทางบกและตัวแทนธุรกิจ
การทองเที่ยว มีจํานวนนอยท่ีสุด คือ ประมาณ 563 คน 

ตาราง ข  จํานวนบุคลากรดานซอฟตแวร  จําแนกตามลักษณะงาน ขนาดของสถานประกอบการ  และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
หนวย : คน 

ขนาดของสถานประกอบการ/ 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

รวม พัฒนาและ
บํารุงรักษา
โปรแกรม 

วิเคราะหและ
ออกแบบ

ระบบงานที่ใช
คอมพิวเตอร
ประมวลผล 

พัฒนาโปรแกรม
และดูแลรักษา

เว็บไซต         
บนอินเทอรเน็ต 

รวม 25,373 14,446 6,002 4,925 
ขนาดของสถานประกอบการ     

1 - 15 คน 8,930 5,374 1,661 1,894 
16 - 25 คน 1,927 1,064 546 318 
26 - 30 คน 737 360 186 191 
31 - 50 คน 2,083 1,190 519 374 
51 - 200 คน 4,903 2,680 1,282 942 
มากกวา 200 คน 6,793 3,778 1,808 1,206 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ     
ธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ 16,669 9,617 3,546 3,505 
การผลิต 5,320 3,047 1,530 742 
การกอสราง 689 395 195 99 
การขนสงทางบกและตัวแทนธุรกิจ     
    การทองเที่ยว 563 273 186 104 
โรงพยาบาล 2,132 1,113 545 474 
     

  

33))    อินเทอรเน็ตอินเทอรเน็ต  
การใชอินเทอรเน็ตในการดําเนินกิจการในตาราง ค พบวา สถานประกอบการในเขตเทศบาลทั่ว

ประเทศ มีการใชประมาณรอยละ 52.2 ของสถานประกอบการที่รายงานวาใชคอมพิวเตอร และมีบุคลากรที่ใช
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อินเทอรเน็ตในการปฏิบัติงานเปนประจํา (เฉลี่ยอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง) ประมาณ 438,873 คน หรือเฉลี่ย
ประมาณ 5 คนตอกิจการที่รายงานวาใชอินเทอรเน็ต 

เมื่อพิจารณาการใชอินเทอรเน็ตของสถานประกอบการแตละขนาด พบวา สถานประกอบการ
ขนาดใหญ (คนทํางานมากกวา 200 คน) มีสัดสวนของการใชอินเทอรเน็ตสูงท่ีสุด ประมาณรอยละ 92.8 และ
จํานวนบุคลากรที่ใชอินเทอรเน็ตเฉลี่ยตอสถานประกอบการที่ใชอินเทอรเน็ตสูงท่ีสุด 50 คน สวนสถาน
ประกอบการขนาดเลก็ (คนทํางาน 1 - 15 คน) มีการใชในสัดสวนต่ําท่ีสุด ประมาณรอยละ 48.2 และจํานวน
บุคลากรที่ใช อินเทอรเน็ตเฉลี่ยตอกิจการต่ําท่ีสุด คือ ประมาณ 2 คน  
ตาราง ค  จํานวนและรอยละของสถานประกอบการที่ใชอินเทอรเน็ต และจํานวนบุคลากรที่ใชอินเทอรเน็ตในการปฏิบัติงาน 
                จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ  และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
 

การใชอินเทอรเน็ต 

รวม ไมใช ใช 

จํานวนบุคลากร 
ที่ใชอินเทอรเน็ต 
ในการปฏิบัติงาน 

(คน) 

ขนาดของสถานประกอบการ/ 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ ทั้งสิ้น เฉลี่ยตอ 
กิจการ 

รวม 170,744 100.0 81,587 47.8 89,157 52.2 438,873 4.9 
ขนาดของสถานประกอบการ         

1 - 15 คน 144,062 100.0 74,607 51.8 69,455 48.2 158,893 2.3 
16 - 25 คน 8,976 100.0 3,387 37.7 5,589 62.3 27,725 5.0 
26 - 30 คน 2,422 100.0 748 30.9 1,674 69.1 10,638 6.4 
31 - 50 คน 5,295 100.0 1,376 26.0 3,919 74.0 41,387 10.6 
51 - 200 คน 7,351 100.0 1,279 17.4 6,072 82.6 77,113 12.7 
มากกวา 200 คน 2,639 100.0 191 7.2 2,448 92.8 123,116 50.3 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ         
ธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ 140,043 100.0 69,503 49.6 70,540 50.4 263,961 3.7 
การผลิต 20,621 100.0 9,071 44.0 11,550 56.0 84,774 7.3 
การกอสราง 4,560 100.0 1,651 36.2 2,908 63.8 13,557 4.7 
การขนสงทางบกและตัวแทนธุรกิจ         
    การทองเที่ยว 4,161 100.0 1,238 29.7 2,924 70.3 14,284 4.9 
โรงพยาบาล 1,359 100.0 124 9.1 1,235 90.9 62,297 50.4 
         

หากพิจารณาตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พบวา สถานประกอบการที่ดําเนินกิจการเกี่ยวกับกิจกรรม
ดานโรงพยาบาล มีสัดสวนการใชอินเทอรเน็ตสูงท่ีสุด รอยละ 90.9 รองลงมาเปนสถานประกอบการที่ดําเนิน
กิจการการขนสงทางบกและตัวแทนธุรกิจการทองเที่ยว การกอสราง และการผลิต รอยละ 70.3 63.8 และ 56.0 
ตามลําดับ สวนสถานประกอบการธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ มีการใชประมาณรอยละ 50.4 
สําหรับจํานวนบุคลากรที่ใชอินเทอรเน็ตในการปฏิบัติงานเปนประจําเฉลี่ยตอกิจการ นั้น พบวา สถาน
ประกอบการที่ดําเนินกิจการเกี่ยวกับกิจกรรมดานโรงพยาบาล มีบุคลากรที่ใชอินเทอรเน็ตในการปฏิบัติงาน
เฉลี่ยตอกิจการสูงท่ีสุด ประมาณ 50 คน ในขณะที่สถานประกอบการอื่น ๆ นอกจากที่กลาวขางตน  มีบุคลากรที่
ใชอินเทอรเน็ตในการปฏิบัติงานเฉลี่ยต่ํากวา 8 คนตอกิจการ 

3.1  ชองทางที่ใชเชื่อมตออินเทอรเน็ต 
            จากแผนภูมิ ฑ แสดงใหเห็นวา สถานประกอบการในเขตเทศบาลทั่วประเทศที่รายงานวา

มีการใชอินเทอรเน็ตในการดําเนินกิจการ  ซึ่งมีอยูประมาณ 89,157 แหง  หรือรอยละ 52.2 สวนใหญ (รอยละ 



 - 21 -
70.8) มีการเชื่อมตออินเทอรเน็ตโดยตอผานสายโทรศัพท รองลงมา  เช่ือมตอทาง xDSL ประมาณรอยละ 24.2  
การเชื่อมตออินเทอรเน็ตโดยใช Leased Line เคเบิ้ลโมเด็ม  และ ISDN มีรอยละ 6.3 4.5 และ 3.7 ตามลําดับ 
สวนการเชื่อมตอไรสาย เชน ดาวเทียม โทรศัพทมือถือ และระบบเชื่อมตอแบบถาวรอื่น ๆ เชน เฟรมรีเลย หรือ
VPN  มีเพียงเล็กนอย  คือ ประมาณรอยละ 0.9 และ 0.5 ตามลําดับ 
แผนภูมิ ฑ รอยละของสถานประกอบการที่ใชอินเทอรเน็ต  จําแนกตามชองทางที่ใชเช่ือมตออินเทอรเน็ต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : สถานประกอบการ 1 แหง สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ 

3.2  วัตถุประสงคของการใชอินเทอรเน็ต 
เมื่อพิจารณาวัตถุประสงคของการใชอินเทอรเน็ตในการดําเนินกิจการของสถาน

ประกอบการจากแผนภูมิ ฒ พบวา สวนใหญ (รอยละ 86.0) รายงานวาใชอินเทอรเน็ตเพื่อการคนหาขอมูลท่ัวไป 
รองลงมา ไดแก การรับ-สงขอมูลทางอีเมล รอยละ 69.5 ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด รอยละ 37.9 และ
การโฆษณาสินคาหรือรูปลักษณของบริษัท รอยละ 15.8 ใชเพื่อซื้อ/ขายสินคาและบริการหรือดําเนินธุรกจิคูคา 
รอยละ 14.9 สําหรับวัตถุประสงคอื่น ๆ นอกจากที่กลาวแลวขางตน มีสัดสวนเพียงเล็กนอย ต่ํากวารอยละ 10.0 

แผนภูมิ ฒ รอยละของสถานประกอบการที่ใชอินเทอรเน็ต  จําแนกตามวัตถุประสงค 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ : สถานประกอบการ 1 แหง สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ 

 

3.3   เหตุผลที่ไมใชอินเทอรเน็ต และแผนที่จะใชอินเทอรเน็ตในป  2549 
สถานประกอบการในเขตเทศบาลทั่วประเทศที่ไมใชอินเทอรเน็ตในการดําเนินกิจการ 

ซึ่งมีอยูประมาณ 81,587 แหง นั้น รายงานเหตุผลท่ีไมใชอินเทอรเน็ตในการดําเนินกิจการวา มีรูปแบบธุรกิจ
หรือสินคาไมเหมาะสมหรือไมจําเปน (รอยละ 79.0) คาใชจายในการใชอินเทอรเน็ตสูงเกินไป (รอยละ 23.7) 

ระบบเชื่อมตอไรสาย 

ระบบเชื่อมตอแบบถาวรอื่น ๆ 

Leased Line 

เคเบิ้ลโมเด็ม 

xDSL 

ISDN 

ตอผานสายโทรศัพท 

คนหาขอมูลทั่วไป 

ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด 
รับ-สงขอมูลทางอีเมล 

ชองทางการติดตอส่ือสารอื่น ๆ 

โฆษณาประชาสัมพันธสินคา/บริษัท 
การซื้อ/ขายสินคาและบริการ 

หรือดําเนินธุรกิจกับคูคา 
ทําธุรกรรมทางการเงินและการธนาคาร 

3.7
24.2

4.5
6.3

0.5
0.9

70.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

5.3
14.9
15.8

8.6
69.5

37.9
86.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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และลูกจางไมมีทักษะในการใชงานหรือมีความลังเลที่จะใช (รอยละ 14.8) ไมเห็นประโยชนท่ีจะไดรับจากการ
ใชอินเทอรเน็ต (รอยละ 13.5)               

สําหรับแผนที่จะใชอินเทอรเน็ตในการดําเนินกิจการของสถานประกอบการ ในป 2549 
พบวา สถานประกอบการที่รายงานวาไมใชอินเทอรเน็ตในการดําเนินกิจการ มีแผนที่จะใชอินเทอรเน็ตในการ
ดําเนินกิจการในป 2549 เพียงเล็กนอย ประมาณรอยละ 12.0 
แผนภูมิ ณ รอยละของสถานประกอบการที่ไมใชอินเทอรเน็ต  จําแนกตามเหตุผล และแผนการใชอินเทอรเน็ต ในป 2549 

                                                                                                                                                                   
                                                                                                                

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
   
 

หมายเหตุ : สถานประกอบการ 1 แหง สามารถตอบเหตุผลที่ไมใชอินเทอรเน็ตไดมากกวา 1 ขอ 

 

 
44))    เว็บไซตเว็บไซต  

ท่ัวประเทศมีสถานประกอบการประมาณรอยละ 4.0 ท่ีใชเว็บไซตในการประกอบกิจการ ในจํานวน
นี้เปนเจาของเว็บไซตเอง รอยละ 87.2 และฝากขอมูลไวกับเว็บไซตของที่อื่น รอยละ 13.7 

           1                    2                   3                    4                   5                   6                   7     

5. ไมเห็นประโยชนที่จะไดรับ 
6.  ขาดระบบการรักษาความปลอดภัยจากไวรัส หรือแฮกเกอร 
7.  ไมมีอินเทอรเน็ตใหบริการบริเวณนี้ 
 
 

 1.  คาใชจายสูงเกินไป 
 2.  รูปแบบธุรกิจหรือสินคาไมเหมาะสม/ไมจําเปน 
 3.  ลูกจางไมมีทักษะในการใชงาน/มีความลังเลที่จะใช 
 4.  มีปญหาในการสรรหาลูกจางที่มีทักษะในการใชงาน 

20.4 

เหตุผลท่ีไมใชเหตุผลท่ีไมใชอินเทอรเน็ตอินเทอรเน็ต แผนการแผนการใชใชอินเทอรเน็ตอินเทอรเน็ต  
ป ป 22554499 

23.7

79.0

14.8
8.7

13.5

4.1
1.0
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เมื่อพิจารณาการมีและการใชเว็บไซต จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ พบวา สถาน

ประกอบการขนาดใหญ (คนทํางานมากกวา 200 คน) ใชเว็บไซตในสัดสวนที่สูงท่ีสุด ประมาณรอยละ 69.0    
ในจํานวนนี้ เปนเจาของเว็บไซตเองสูงถึงรอยละ 82.7 และฝากขอมูลไวกับเว็บไซตของที่อื่น รอยละ 20.4 
สําหรับสถานประกอบการขนาดเล็ก (คนทํางาน 1 - 15 คน) มีการใชเว็บไซตในการดําเนินกิจการเพียงเล็กนอย 
คือ ประมาณรอยละ 2.8 

ตาราง ง จํานวนและรอยละของสถานประกอบการที่ใชเว็บไซต จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ  และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
 

การใชเว็บไซต 1/ 

รวม ใช และเปน      
เจาของเว็บไซต 

ใช โดยฝากขอมูล 
ไวกับเว็บไซตอื่น 

ไมใช ขนาดของสถานประกอบการ/ 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

จํานวน 
สถาน

ประกอบก
าร 

ที่รายงานฯ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

รวม 749,077 30,206 4.0 26,342 87.2 4,127 13.7 718,872 96.0 
ขนาดของสถานประกอบการ          

1 - 15 คน 725,358 20,164 2.8 17,559 87.1 2,729 13.5 705,194 97.2 
16 - 25 คน 8,068 2,458 30.5 2,239 91.1 245 10.0 5,610 69.5 
26 - 30 คน 2,155 719 33.3 648 90.1 76 10.6 1,437 66.7 
31 - 50 คน 4,619 1,968 42.6 1,760 89.4 226 11.5 2,651 57.4 
51 - 200 คน 6,426 3,205 49.9 2,737 85.4 506 15.8 3,221 50.1 
มากกวา 200 คน 2,452 1,692 69.0 1,399 82.7 346 20.4 760 31.0 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ          
ธุรกิจทางการคาและ 620,572 23,154 3.7 20,230 87.4 3,111 13.4 597,418 96.3 
   ธุรกิจทางการบริการ          
การผลิต 104,832 4,193 4.0 3,748 89.4 493 11.8 100,639 96.0 
การกอสราง 7,138 992 13.9 852 85.9 146 14.7 6,145 86.1 
การขนสงทางบกและตัวแทนธุรกิจ          
    การทองเที่ยว 15,265 1,249 8.2 1,128 90.3 131 10.5 14,016 91.8 
โรงพยาบาล 1,271 618 48.6 384 62.1 246 39.8 654 54.1 
          

1/ สถานประกอบการ 1 แหง สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ 

หากพิจารณาตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พบวา สถานประกอบการที่ดําเนินกิจการเกี่ยวกับ         
กิจกรรมดานโรงพยาบาล มีการใชเว็บไซตในสัดสวนสูงท่ีสุด ประมาณรอยละ 48.6 รองลงมาเปนสถาน
ประกอบการ  การกอสราง และการขนสงทางบกและตัวแทนธุรกิจการทองเที่ยว ประมาณรอยละ 13.9 และ 8.2 
ตามลําดับ สวนสถานประกอบการการผลิต และสถานประกอบการธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ มี
สัดสวนของการใชเว็บไซตเพียงเล็กนอย ประมาณรอยละ 4.0 และ 3.7 ตามลําดับ 

4.1  วัตถุประสงคของการใชเว็บไซต 
เมื่อพิจารณาวัตถุประสงคของการใชเว็บไซตในการดําเนินกิจการของสถานประกอบการ   

พบวา สถานประกอบการโดยสวนใหญ  (รอยละ 83.0) มีเว็บไซตเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธสินคา และเพื่อ
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80%
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100%

ติดตอสอบถามขอมูล รอยละ 65.3 ลําดับรองลงมา สวนการใชเว็บไซตเพื่อการรับคําสั่งซื้อสินคาหรือบริการ 
ประมาณรอยละ 15.7 

แผนภูมิ ด รอยละของสถานประกอบการที่ใชเว็บไซต  จําแนกตามวัตถุประสงค 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : สถานประกอบการ 1 แหง สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 

4.2   เหตุผลที่ไมใชเว็บไซต และแผนที่จะใชเว็บไซตในป 2549 
สถานประกอบการในเขตเทศบาลทั่วประเทศ ท่ีไมใชเว็บไซตในการดําเนินกิจการ ซึ่งมีอยู

ประมาณ 718,872 แหง รายงานเหตุผลท่ีไมใชเว็บไซตวา มีรูปแบบธุรกิจหรือสินคาไมเหมาะสมหรือไมจําเปน
สูงถึงรอยละ 90.3   รองลงมา คือ ไมเห็นประโยชนท่ีจะไดรับ รอยละ 19.1 และคาใชจายในการใชเว็บไซตสูง
เกินไป รอยละ 17.3               

สวนแผนการใชเว็บไซตในการดําเนินกิจการของสถานประกอบการในป 2549 พบวา 
สวนใหญ (รอยละ 97.8) รายงานวายังไมใชเว็บไซตในการดําเนินกิจการ และสถานประกอบการที่มีแผนการใช
เว็บไซตในการดําเนินกิจการในป 2549 มีประมาณรอยละ 2.2 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิ ต รอยละของสถานประกอบการที่ไมใชเว็บไซต  จําแนกตามเหตุผล และแผนการใชเว็บไซต ในป 2549 
 

เหตุผลเหตุผลที่ไมใชที่ไมใชเว็บไซตเว็บไซต  
 

 แผนการแผนการใชใชเว็บไซต        เว็บไซต        
ป ป 22554499 

โฆษณาประชาสัมพันธสินคา/บริษัท 

ติดตอสอบถามขอมูล 

รับคําส่ังซ้ือ 

ใหบริการหลังการขาย 

รับและ/หรือชําระเงิน 

เชื่อมโยงระบบสารสนเทศ 
ของสํานักงานสวนหลัง 4.5

2.7

10.5

15.7

65.3

83.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

  97.8    
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หมายเหตุ : สถานประกอบการ 1 แหง สามารถตอบเหตุผลที่ไมใชเว็บไซตไดมากกวา 1 ขอ 
  

55))  การสั่งซื้อสินคาหรือบริการทางอินเทอรเน็ต และการชําระเงินคาสินคา หรือบริการการสั่งซื้อสินคาหรือบริการทางอินเทอรเน็ต และการชําระเงินคาสินคา หรือบริการทางทาง
อินเทอรเน็ตอินเทอรเน็ต  

จากตาราง จ แสดงใหเห็นวา สถานประกอบการในเขตเทศบาลทั่วประเทศ มีการสั่งซื้อสินคา
หรือบริการผานทางอินเทอรเน็ต เพียงเล็กนอย ประมาณรอยละ 1.3 ของสถานประกอบการที่รายงานวามีการ
ใช/ไมใชเว็บไซต ซึ่งมีอยูประมาณ 749,077 แหง และในจํานวนนี้ มีการจายเงินหรือชําระเงินคาสินคาหรือ
บริการผานทางอินเทอรเน็ต รอยละ 21.6  

เมื่อพิจารณาตามขนาดของสถานประกอบการ พบวา สถานประกอบการขนาดใหญ (คนทํางาน
มากกวา 200 คน) มีการสั่งซื้อสินคาฯ ผานทางอินเทอรเน็ตในสัดสวนสูงท่ีสุด รอยละ 19.6 รองลงมา ไดแก 
สถานประกอบการที่มีคนทํางาน 51 - 200 คน มีสัดสวนประมาณรอยละ 12.3 ในดานการจายเงินหรือชําระเงิน
คาสินคาหรือบริการผานทางอินเทอรเน็ต นั้น พบวา สถานประกอบการที่มีคนทํางาน 26 - 30 คน มีการจายเงิน
หรือชําระเงินคาสินคาหรือบริการผานทางอินเทอรเน็ตในสัดสวนสูงท่ีสุด ประมาณรอยละ 22.4 ของสถาน
ประกอบการที่มีการสั่งซื้อสินคาผานทางอินเทอรเน็ต 

หากพิจารณาตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พบวา สถานประกอบการที่ดําเนินกิจการเกี่ยวกับกิจกรรม
ดานโรงพยาบาลมีการสั่งซื้อสินคาหรือบริการผานทางอินเทอรเน็ตในสัดสวนสูงท่ีสุด กลาวคือ ประมาณรอย
ละ 8.0 รองลงมา ไดแก สถานประกอบการการกอสราง และการขนสงทางบกและตัวแทนธุรกิจการ
ทองเที่ยว ประมาณรอยละ 2.3 และ 1.4 ตามลําดับ สวนสถานประกอบการธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการ
บริการ และการผลิต มีสัดสวนประมาณรอยละ 1.3 และ 1.2 ตามลําดับ สําหรับการจายเงินหรือชําระเงินคา
สินคาหรือบรกิารผานทางอินเทอรเน็ต นั้น พบวา สถานประกอบการการขนสงทางบกและตัวแทนธุรกิจการ
ทองเที่ยว มีการชําระเงินคาสินคาฯผานอินเทอรเน็ตสูงท่ีสุด ประมาณรอยละ 30.6 

ตาราง จ  รอยละของสถานประกอบการที่มีการสั่งซื้อสินคาหรือบริการทางอินเทอรเน็ต   และการชําระเงินคาสินคาหรือบริการ 

มีแผน                 ไมมีแผน 

 1.  คาใชจายสูงเกินไป                                                      
 2.  รูปแบบธุรกิจหรือสินคาไมเหมาะสม/ไมจําเปน 
 3.  ลูกจางไมมีทักษะในการใชงาน/มีความลังเลที่จะใช 
  

 4.  มีปญหาในการสรรหาลูกจางที่มีทักษะในการใชงาน 
5.  เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไป                          
6. ไมเห็นประโยชนที่จะไดรับ 
 

1                       2                          3                         4                        5                          6              

  2.2      
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                ทางอินเทอรเน็ต จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ  และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
 

การสั่งซื้อสินคาฯทางอินเทอรเน็ต ขนาดของสถานประกอบการ/ 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

จํานวนสถาน 
ประกอบการ 
ที่รายงานฯ 

ไมมี 
รวม จายชําระเงินฯ   

ทางอินเทอรน็ต 
ไมมีการจาย
ชําระเงินฯ      

รวม 749,077 98.7 1.3 21.6 78.4 
ขนาดของสถานประกอบการ      

1 - 15 คน 725,358 99.0 1.0 22.0 78.0 
16 - 25 คน 8,068 92.0 8.0 21.1 78.9 
26 - 30 คน 2,155 90.3 9.7 22.4 77.6 
31 - 50 คน 4,619 88.2 11.8 20.1 79.9 
51 - 200 คน 6,426 87.7 12.3 20.3 79.7 
มากกวา 200 คน 2,452 80.4 19.6 20.8 79.2 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ      
ธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ 620,572 98.7 1.3 22.1 77.9 
การผลิต 104,832 98.8 1.2 16.7 83.3 
การกอสราง 7,138 97.7 2.3 21.7 78.3 
การขนสงทางบกและตัวแทนธุรกิจ      
    การทองเที่ยว 15,265 98.6 1.4 30.6 69.4 
โรงพยาบาล 1,271 92.0 8.0 21.6 78.4 
      

66))  การขายสินคาหรือบริการทางอินเทอรเน็ต และการชําระเงินคาสินคา หรือบริการทางอินเทอรเน็ตการขายสินคาหรือบริการทางอินเทอรเน็ต และการชําระเงินคาสินคา หรือบริการทางอินเทอรเน็ต  
จากตาราง ฉ แสดงใหเห็นวา สถานประกอบการในเขตเทศบาลทั่วประเทศ มีการขายสินคาหรือ

บริการผานทางอินเทอรเน็ตเพียงเล็กนอย ประมาณรอยละ 0.8 ของสถานประกอบการที่รายงานวามีการใช/   
ไมใชเว็บไซตซึ่งมีอยูประมาณ 749,077 แหง และไดรับการชําระเงินคาสินคาหรือบริการผานทางอินเทอรเน็ต
ประมาณรอยละ  20.8 

เมื่อพิจารณาตามขนาดของสถานประกอบการ พบวา สถานประกอบการขนาดใหญ (คนทํางาน
มากกวา 200 คน) ไดรับคําสั่งซื้อสินคาหรือบริการผานทางอินเทอรเน็ตในสัดสวนที่สูงท่ีสุด ประมาณรอยละ 
20.7 รองลงมา ไดแก สถานประกอบการที่มีคนทํางาน 51 - 200 คน ประมาณรอยละ 11.8 สวนสถาน
ประกอบการขนาดเล็ก (คนทํางาน 1 - 15 คน) มีสัดสวนเล็กนอย ประมาณรอยละ 0.5 สําหรับการไดรับชําระ
คาสินคาหรือบริการผานทางอินเทอรเน็ต  พบวา สถานประกอบการที่มีคนทํางาน 1 - 15 คน จะไดรับชําระเงินคา
สินคาหรือบริการผานทางอินเทอรเน็ตในสัดสวนที่สูงท่ีสุด ประมาณรอยละ 24.2 รองลงมา ไดแก สถาน
ประกอบการที่มีคนทํางาน 16 - 25 คน ประมาณรอยละ 19.7 

หากพิจารณาตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พบวา สถานประกอบการที่ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการขนสง 
ทางบกและตัวแทนธุรกิจการทองเที่ยว มีการรับคําสั่งซื้อสินคาหรือบริการผานทางอินเทอรเน็ตในสัดสวนสูง
ท่ีสุด ประมาณรอยละ 1.8 รองลงมา ไดแก สถานประกอบการการกอสราง และการผลิต ประมาณรอยละ 1.4 
และ 1.3 ตามลําดับ สวนสถานประกอบการที่ดําเนินกิจการเกี่ยวกับกิจกรรมดานโรงพยาบาล และธุรกิจทางการคา
และธุรกิจทางการบริการ มีสัดสวนเพียงเล็กนอย ต่ํากวารอยละ 1.1 สําหรับการไดรับชําระเงินคาสินคาหรือ
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บริการทางอินเทอรเน็ต นั้น พบวา สถานประกอบการธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ ไดรับชําระเงิน
คาสินคาหรือบริการผานทางอินเทอรเน็ตสูงท่ีสุด  คือ ประมาณรอยละ 24.6 ในขณะที่สถานประกอบการกอสราง  
ไดรับชําระเงินคาสินคาหรือบริการผานทางอินเทอรเน็ตต่ําท่ีสุด  เพียงรอยละ 10.6 เทานั้น 

ตาราง ฉ  รอยละของสถานประกอบการที่มีการรับคําสั่งซื้อสินคาหรือบริการผานทางอินเทอรเน็ต และการไดรับชําระเงิน 
คาสินคาหรือบริการทางอินเทอรเน็ต จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ  และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
 

การรับคําสั่งซื้อสินคาฯ ทางอินเทอรเน็ต ขนาดของสถานประกอบการ/ 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

จํานวนสถาน 
ประกอบการ 
ที่รายงานฯ 

ไมมี 
รวม ไดรับชําระเงินฯ 

ทางอินเทอรเน็ต ไมไดรับ 

รวม 749,077 99.2 0.8 20.8 79.2 
ขนาดของสถานประกอบการ      

1 - 15 คน 725,358 99.5 0.5 24.2 75.8 
16 - 25 คน 8,068 94.8 5.2 19.7 80.3 
26 - 30 คน 2,155 93.8 6.2 17.1 82.9 
31 - 50 คน 4,619 91.6 8.4 13.8 86.2 
51 - 200 คน 6,426 88.2 11.8 12.6 87.4 
มากกวา 200 คน 2,452 79.3 20.7 16.8 83.2 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ      
ธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ 620,572 99.4 0.6 24.6 75.4 
การผลิต 104,832 98.7 1.3 11.9 88.1 
การกอสราง 7,138 98.6 1.4 10.6 89.4 
การขนสงทางบกและตัวแทนธุรกิจ 15,265 98.2 1.8 14.0 86.0 
   การทองเที่ยว      
โรงพยาบาล 1,271 99.0 1.0 23.0 77.0 
      

77))  การใชบริการอีดีไอ หรืการใชบริการอีดีไอ หรือเครือขายคอมพิวเตอรอ่ืน ๆ อเครือขายคอมพิวเตอรอ่ืน ๆ ((ท่ีนอกเหนือจากอินเทอรเน็ตท่ีนอกเหนือจากอินเทอรเน็ต))  
สําหรับการใชบริการอีดีไอหรือเครือขายคอมพิวเตอรอื่น ๆ (ท่ีนอกเหนือจากอินเทอรเน็ต) ของ

สถานประกอบการในเขตเทศบาลทั่วประเทศในป 2548 จากตาราง ช แสดงใหเห็นวา มีการใชเพียงเล็กนอย 
ประมาณรอยละ 0.4 และรอยละ 99.6 รายงานวาไมใชอีดีไอ โดยสถานประกอบการที่รายงานวาไมมีการใช
บริการดังกลาว มีแผนที่จะใชอีดีไอในป 2549 เพียงรอยละ 0.7   

เมื่อพิจารณาตามขนาดของสถานประกอบการ พบวา สถานประกอบการขนาดใหญ (คนทํางาน
มากกวา 200 คน)  มีการใชบริการอีดีไอในสัดสวนที่สูงท่ีสุด ประมาณรอยละ 17.2 รองลงมา ไดแก  สถานประกอบการ  
ท่ีมีคนทํางาน 51 - 200 คน  26 - 30 คน และ 31 - 50 คน มีการใชบริการอีดีไอ ประมาณรอยละ 5.0 3.3  และ 
2.7 ตามลําดับ สวนสถานประกอบการขนาดอื่น ๆ มีการใชในสัดสวนเล็กนอย ต่ํากวารอยละ 2.5 สําหรับ          
แผนการใชอีดีไอในป 2549 สถานประกอบการขนาดใหญมีแนวโนมจะใชอีดีไอในสัดสวนที่สูง ประมาณ    
รอยละ 7.8 

เมื่อพิจารณาตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พบวา สถานประกอบการการขนสงทางบกและตัวแทน
ธุรกิจการทองเที่ยว มีการใชบริการอีดีไอหรือเครือขายคอมพิวเตอรอื่น ๆ (ท่ีนอกเหนือจากอินเทอรเน็ต)       
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ในสัดสวนที่สูงท่ีสุด ประมาณรอยละ 1.0 รองลงมา ไดแก สถานประกอบการที่ดําเนินกิจการเกี่ยวกับกิจกรรม
ดานโรงพยาบาล ประมาณรอยละ 0.9 สถานประกอบการการผลิต และการกอสราง มีสัดสวนของการใชท่ีเทากัน 
คือ ประมาณรอยละ 0.5 สวนสถานประกอบการธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ มีการใชใน
สัดสวน   เพียงเล็กนอย ประมาณรอยละ 0.4 สําหรับแนวโนมการใชบริการอีดีไอในป 2549 นั้น พบวา สถาน
ประกอบการที่ดําเนินกิจการเกี่ยวกับกิจกรรมดานโรงพยาบาลมีแผนที่จะใชบริการอีดีไอในสัดสวนที่สูง
ท่ีสุด กลาวคือ  มีสถานประกอบการรายงานวามีแผนที่จะใชในป 2549 ประมาณรอยละ 11.0 
ตาราง ช  จํานวนและรอยละของสถานประกอบการที่มีการใชบริการอีดีไอ หรือเครือขายคอมพิวเตอรอ่ืน ๆ จําแนกตามขนาด 
                ของสถานประกอบการ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
 

บริการอีดีไอหรือเครือขายคอมพิวเตอรอื่น ๆ 
ไมมีการใช 

จํานวน 
สถาน 

ประกอบการ มีการใช 
รวม มีแผนที่จะใช 

ในป 2549 
ไมมีแผนที่จะใช 

ในป 2549 

ขนาดของสถานประกอบการ/ 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

รวม 832,043 100.0 3,434 0.4 828,610 99.6 5,686 0.7 822,923 99.3 
ขนาดของสถานประกอบการ           

1 - 15 คน 801,297 100.0 2,094 0.3 799,203 99.7 4,587 0.6 794,616 99.4 
16 - 25 คน 11,472 100.0 238 2.1 11,234 97.9 247 2.2 10,987 97.8 
26 - 30 คน 2,911 100.0 96 3.3 2,816 96.7 101 3.6 2,715 96.4 
31 - 50 คน 6,006 100.0 162 2.7 5,844 97.3 197 3.4 5,647 96.6 
51 - 200 คน 7,711 100.0 389 5.0 7,322 95.0 384 5.2 6,938 94.8 
มากกวา 200 คน 2,646 100.0 455 17.2 2,191 82.8 171 7.8 2,020 92.2 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ           
ธุรกิจทางการคาและ           
     ธุรกิจทางการบริการ 691,237 100.0 2,656 0.4 688,581 99.6 4,637 0.7 683,944 99.3 
การผลิต 113,999 100.0 558 0.5 113,442 99.5 676 0.6 112,766 99.4 
การกอสราง 8,791 100.0 42 0.5 8,749 99.5 112 1.3 8,636 98.7 
การขนสงทางบกและตัวแทน           
     ธุรกิจการทองเที่ยว 16,621 100.0 165 1.0 16,457 99.0 109 0.7 16,348 99.3 
โรงพยาบาล 1,395 100.0 13 0.9 1,382 99.1 152 11.0 1,229 89.0 
           

  

  

88))  ปญหาและอุปสรรคในการใชไอซีทีปญหาและอุปสรรคในการใชไอซีที  
  เมื ่อพิจารณาปญหาและอุปสรรคในการใชไอซีทีของสถานประกอบการซึ่งประกอบดวย
ปญหา 3 ดาน คือ ปญหาดานการใชไอซีทีโดยทั่วไป การใชอินเทอรเน็ต และการซื้อขายสินคาหรือบริการผาน
ทางอินเทอรเน็ต จากการสํารวจพบวา ปญหาปญหา//อุปสรรคดานการใชไอซีทีโดยทั่วไปที่พบมากอุปสรรคดานการใชไอซีทีโดยทั่วไปที่พบมาก สถานประกอบการ
รายงานวา คาใชจายสูงเกินไป และเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไปเปนปจจัยที่มีปญหามากที่สุด 
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ในสัดสวนที่เทากัน คือ รอยละ 9.9 รองลงมา คือ ลูกจางไมมีทักษะในการใชงานหรือมีความลังเลที่จะใช รอย
ละ 7.9 สวนปญหาการคัดเลือกลูกจางที่มีคุณสมบัติเหมาะสมยาก มีประมาณรอยละ 7.0 
ตาราง ซ  รอยละของสถานประกอบการที่รายงานวามีปญหาและอุปสรรคในการใชไอซีที  จําแนกตามประเภทของปญหา 
 และอุปสรรค และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
 

ปญหา/อุปสรรค รวม 

ธุรกิจ 
และ 
บริการ 

การ 
ผลิต 

การ 
กอสราง 

การ 
ขนสง 
ทางบกฯ 

 
   
โรงพยาบาล 

จํานวนสถานประกอบการ (แหง)  832,043 691,237 113,999  8,791 16,621 1,395 
 การใชไอซีทีโดยท่ัวไป       
คาใชจายสูงเกินไป 9.9 10.1 9.0 11.6 8.2 28.4 
เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไป 9.9 10.0 8.5 14.6 7.7 26.5 
ลูกจางไมมีทักษะในการใชงาน/มีความลังเลที่จะใช 7.9 8.0 7.0 10.7 5.7 33.1 
คัดเลือกลูกจางที่มีคุณสมบัติเหมาะสมยาก 7.0 7.1 6.2 10.4 5.0 30.6 

 การใชอินเทอรเน็ต       
คาใชจายในการเชื่อมตออินเทอรเน็ตสูงเกินไป 6.9 7.1 5.4 8.4 7.3 22.7 
เทคโนโลยีมีความซับซอนมากเกินไป 6.5 6.7 5.2 9.2 6.8 18.6 
มีปญหาเร่ืองความปลอดภัย เชน แฮกเกอร ไวรัส 5.8 5.7 5.1 11.2 7.4 40.1 
การรับสงขอมูลชาเกินไป หรือไมแนนอน 5.1 5.1 4.0 10.1 6.0 33.1 
พนักงานสูญเสียเวลากับการใชเว็บที่ไมเกี่ยวของ 3.6 3.6 3.0 6.9 4.4 22.2 

 การซื้อขายสินคาหรือบริการผานทางอินเทอรเน็ต       
สินคาและบริการไมเหมาะสมกับการขายทางอินเทอรเน็ต 4.0 4.1 3.4 6.1 2.6 8.7 
ลูกคายังไมพรอมที่จะใชการรับคําสั่งซื้อสินคาทางเว็บไซต 3.1 3.2 2.5 5.4 2.8 10.5 
คาใชจายในการพัฒนาและบํารุงรักษาเว็บไซตสูงเกินไป 3.0 3.0 2.4 5.3 3.3 9.5 
คาใชจายในการพัฒนาและบํารุงรักษาระบบการรับคําสั่งซื้อ       

            สินคาทางเว็บไซตสูงเกินไป 3.0 3.0 2.4 4.9 3.1 9.8 
ปญหาเร่ืองความปลอดภัยของการชําระเงินคาสินคา 2.9 2.9 2.5 4.5 2.3 9.3 
ความไมแนนอนเกี่ยวกับสัญญา ขอตกลงในการสงสินคา       

            และการรับประกัน 2.7 2.8 2.3 4.4 2.4 8.9 
ปญหาเร่ืองการจัดสงสินคา 2.4 2.5 2.0 4.4 2.0 6.9 
กฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับการรับคําสั่งซื้อสินคา        

            ทางเว็บไซตยังไมสมบูรณ 2.2 2.2 1.9 4.1 2.3 9.2 
       

  
 

 ปญหาดานการใชอินเทอรเน็ตปญหาดานการใชอินเทอรเน็ต สถานประกอบการรายงานวาคาใชจายในการเชื่อมตออินเทอรเน็ต
สูงเกินไปเปนปจจัยท่ีมีปญหามากที่สุด รอยละ 6.9 รองลงมา คือ เทคโนโลยีมีความซับซอนมากเกินไป และ
ปญหาเรื่องความปลอดภัย เชน แฮกเกอร ไวรัส  รอยละ 6.5 และ 5.8 ตามลําดับ สวนปญหาเรื่องการรับสงขอมูล
ชาเกินไป หรือไมแนนอน รอยละ 5.1 และปญหาพนักงานสูญเสียเวลากับการใชเว็บไซตท่ีไมเกี่ยวของ รอยละ 
3.6 
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 สวนปญหาดานการซื้อขายสินคาหรือบริการผานทางอินเทอรเน็ตปญหาดานการซื้อขายสินคาหรือบริการผานทางอินเทอรเน็ต สถานประกอบการรายงานวา  
สินคาและบริการไมเหมาะสมกับการขายทางอินเทอรเน็ต เปนปจจัยท่ีมีปญหามากที่สุด รอยละ 4.0 รองลงมา คือ 
ลูกคายังไมพรอมท่ีจะใชการรับคําสั่งซื้อสินคาทางเว็บไซต รอยละ 3.1 คาใชจายในการพัฒนาและบํารุงรักษา
เว็บไซตสูงเกินไป และคาใชจายในการพัฒนาและบํารุงรักษาระบบการรับคําสั่งซื้อสินคาทางเว็บไซตสูงเกินไป   
ในสัดสวนท่ีเทากัน คือ รอยละ 3.0 ในขณะที่ปญหาเรื่องความปลอดภัยของการชําระเงินคาสินคา มีประมาณ 
รอยละ 2.9 (รายละเอียดในตาราง ซ) 

33..33  การเปรียบเทียบขอมูลระหวางภาคการเปรียบเทียบขอมูลระหวางภาค  
สําหรับการมีและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานประกอบการที่มีคนทํางาน  

ตั้งแต 1 คนขึ้นไปเปนรายภาค (ตาราง  ฌ) ผลการสํารวจสรุปได ดังนี้ 

 การใชคอมพิวเตอรการใชคอมพิวเตอร พบวา สถานประกอบการในกรุงเทพมหานคร มีการใชคอมพิวเตอรสูงท่ีสุด 
ประมาณรอยละ 29.3 รองลงมา ไดแก ปริมณฑล ประมาณรอยละ 24.0 สําหรับภาคอื่น ๆ มีการใชคอมพิวเตอร
ไมเกินรอยละ 20.0  

 หากพิจารณาจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรเฉลี่ยตอกิจการที่มีเคร่ืองคอมพิวเตอรจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรเฉลี่ยตอกิจการที่มีเคร่ืองคอมพิวเตอรของแตละภาค พบวา 
กรุงเทพมหานคร มีจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรเฉลี่ยตอกิจการสูงท่ีสุด ประมาณ 6 เครื่อง สําหรับภาคอื่น ๆ มี
จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรเฉลี่ยฯ ไมแตกตางกันมากนัก กลาวคือ  ปริมณฑล  ภาคกลาง มีประมาณ 5 เครื่อง  
ภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีประมาณ 4 เครื่อง และภาคใต มีจํานวนเครื่องเฉลี่ยประมาณ 3 เครื่อง 

 สําหรับจํานวนบุคลากรที่ใชเคร่ืองคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานเปนประจําเฉลี่ยตอกิจการจํานวนบุคลากรที่ใชเคร่ืองคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานเปนประจําเฉลี่ยตอกิจการของแตละ
ภาค พบวา กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรเฉลี่ยตอกิจการสูงท่ีสุด ประมาณ 6 คน 
สําหรับภาคอื่น ๆ  มีจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรเฉลี่ยฯ ไมแตกตางกันมากนัก กลาวคือ  ภาคกลาง  มีประมาณ 5 คน   
ภาคเหนือ  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 4  คน  และภาคใต มีจํานวนบุคลากรเฉลี่ยประมาณ 3 คน 

  การใชอินเทอรเน็ต  การใชอินเทอรเน็ต  พบวา มีการใชประมาณรอยละ 52.2 ของสถานประกอบการที่ใชคอมพิวเตอร 
และมีบุคลากรที่ใชอินเทอรเน็ตในการปฏิบัติงานเปนประจํา (เฉลี่ยอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง) ประมาณ 438,873 
คน หรือเฉลี่ยตอกิจการประมาณ 5 คน  เมื่อพิจารณาเปนรายภาค พบวา กรุงเทพมหานคร มีการใชอินเทอรเน็ต
มากท่ีสุด ประมาณรอยละ 58.9 และมีบุคลากรที่ใชอินเทอรเน็ตในการปฏิบัติงานเปนประจําเฉลี่ยตอกิจการ 
ประมาณ 6 คน  สําหรับภาคอื่น ๆ นั้น มีการใชอินเทอรเน็ตไมเกินรอยละ 54.0  

   
 
 การใช เว็บไซต ในการประกอบกิจการของสถานประกอบการการใช เว็บไซต ในการประกอบกิจการของสถานประกอบการ พบวา  สถานประกอบการใน
กรุงเทพมหานคร มีเว็บไซต ประมาณรอยละ 8.4 สําหรับภาคอื่น ๆ มีการใชเว็บไซต ในสัดสวนที่ไมแตกตาง
กันมากนัก กลาวคือ ปริมณฑล ภาคใต ภาคเหนือ และภาคกลาง ประมาณรอยละ 3.4 3.2 2.2 และ 2.0 ตามลําดับ 
สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการใชต่ําท่ีสุด ประมาณรอยละ 1.3  
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          การสั่งซ้ือสินคาหรือบริการทางอินเทอรเน็ต          การสั่งซ้ือสินคาหรือบริการทางอินเทอรเน็ต พบวา สถานประกอบการในเขตเทศบาลทั่วประเทศสั่งซื้อ

สินคาหรือบริการผานทางอินเทอรเน็ตเพียงเล็กนอย ประมาณรอยละ 1.3 และมีการชําระเงินคาสินคาหรือ
บริการผานทางอินเทอรเน็ต รอยละ 21.6          

 เมื่อพิจารณาการสั่งซื้อสินคาหรือบริการทางอินเทอรเน็ตของแตละภาค พบวา ภาคใต มีการสั่งซื้อ  
สินคาหรือบริการผานทางอินเทอรเน็ตในสัดสวนที่สูงท่ีสุด คือ ประมาณรอยละ 1.9 ปริมณฑล ภาคเหนือ และ
กรุงเทพมหานคร รอยละ 1.6  1.4 และ 1.3 ตามลําดับ สวนภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสัดสวน
ของการสั่งซื้อฯ ผานทางอินเทอรเน็ตท่ีเทากัน คือ ประมาณรอยละ 0.9 

        สําหรับการชําระเงินคาสินคาหรือบริการทางอินเทอรเน็ตการชําระเงินคาสินคาหรือบริการทางอินเทอรเน็ตของแตละภาค พบวา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคใต มีสัดสวนของการชําระเงินคาสินคาหรือบริการสูงท่ีเทากัน คือ ประมาณรอยละ 29.5 รองลงมา ไดแก 
ภาคเหนือ รอยละ 27.6  ภาคกลาง  และปริมณฑล รอยละ 21.1 และ 19.1 ตามลําดับ  สวนกรุงเทพมหานคร     
มีสัดสวนการชําระเงินคาสินคาฯ เพียงรอยละ 11.4 

 การขายสินคาหรือบริการทางอินเทอรเน็ต การขายสินคาหรือบริการทางอินเทอรเน็ต มีประมาณรอยละ 0.8 โดยสถานประกอบการที่มีการขาย
สินคาหรือบริการผานทางอินเทอรเน็ต ไดรับชําระเงินคาสินคาหรือบริการผานทางอินเทอรเน็ต รอยละ 20.8 
เมื่อพิจารณาเปนรายภาค พบวา กรุงเทพมหานคร มีการขายสินคาหรือบริการผานทางอินเทอรเน็ตสูงท่ีสุด คือ 
รอยละ 1.2 รองลงมา ไดแก ปริมณฑล และภาคใต มีสัดสวนที่เทากัน คือ ประมาณรอยละ 0.8 สําหรับภาคอื่น ๆ 
มีการขายสินคาหรือบริการผานทางอินเทอรเน็ตเล็กนอย ไมเกินรอยละ 0.6 

        สําหรับการไดรับชําระเงินคาสินคาหรือบริการทางอินเทอรเน็ตการไดรับชําระเงินคาสินคาหรือบริการทางอินเทอรเน็ตของแตละภาค พบวา ภาคเหนือไดรับ
ชําระเงินคาสินคาหรือบริการผานทางอินเทอรเน็ตสูงท่ีสุด ประมาณรอยละ 43.7 ของการขายสินคาฯ ผานทาง
อินเทอรเน็ต รองลงมา ไดแก ภาคใต และภาคกลาง ประมาณรอยละ 29.0 และ 23.1 ตามลําดับ สําหรับภาคอื่น ๆ  
ไดรับชําระเงินคาสินคาฯ ผานทางอินเทอรเน็ตต่ํากวา รอยละ 18.0 

 การใชบริการอีดีไอ หรือเครือขายคอมพิวเตอรอื่น ๆการใชบริการอีดีไอ หรือเครือขายคอมพิวเตอรอื่น ๆ (ที่นอกเหนือจากอินเทอรเน็ต) พบวา มีการใช
เพียงเล็กนอย ประมาณรอยละ 0.4 เมื่อพิจารณาเปนรายภาค พบวา กรุงเทพมหานครและภาคใต มีการใชท่ีเทากัน  
คือ ประมาณรอยละ 0.6 สําหรับภาคอื่น ๆ มีการใชบริการอีดีไอ เหรือเครือขายคอมพิวเตอรอื่น ๆ ไมเกิน    
รอยละ 0.3 
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ตาราง ฌ  รอยละของสถานประกอบการที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จําแนกตามภาค  
                 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั่วราช 
อาณาจักร 

กรุงเทพ-  
มหานคร  ปริมณฑล ภาคกลาง  ภาคเหนือ 

ภาค 
 ตะวันออก 
 เฉียงเหนือ 

ภาคใต 

จํานวนสถานประกอบการ จํานวนสถานประกอบการ ((แหงแหง))  832,043832,043  247,115247,115  78,84978,849  132,320132,320  117,903117,903  150,773150,773  1105,08305,083  
                

คอมพิวเตอรคอมพิวเตอร  110000..00  110000..00  110000..00  110000..00  110000..00  110000..00  110000..00  
         ไมใช 79.5 70.7 76.0 83.2 84.2 86.2 83.2 
         ใช 20.5 29.3 24.0 16.8 15.8 13.8 16.8 
•  จํานวนคอมพิวเตอร (เครื่อง) 831,559 414,311 100,353 106,101 74,637 76,585 59,572 
     เฉล่ียตอกิจการที่ใชคอมพิวเตอร (เครื่อง) 4.9 5.7 5.3 4.8 4.0 3.7 3.4 
     เช่ือมตออินเทอรเน็ต (เครื่อง) 392,632 211,266 40,625 45,369 38,015 30,890 26,468 
•  จํานวนบุคลากรที่ใชคอมพิวเตอร (คน) 896,789 461,109 112,677 116,948 72,137 76,026 57,892 
    เฉล่ียตอกิจการที่ใชคอมพิวเตอร (คน) 5.3 6.4 5.9 5.3 3.9 3.6 3.3 
        

อินเทอรเน็ตอินเทอรเน็ต  110000..00  110000..00  110000..00  110000..00  110000..00  110000..00  110000..00  
         ไมใช 47.8 41.1 51.5 54.1 46.6 59.0 51.3 
         ใช 52.2 58.9 48.5 45.9 53.4 41.0 48.7 
• จํานวนบุคลากรที่ใชอินเทอรเน็ต (คน) 438,873 249,273 44,653 49,582 35,494 33,714 26,158 
    เฉล่ียตอกิจการที่ใชอินเทอรเน็ต (คน) 4.9 5.8 4.9 4.9 3.6 3.9 3.0 
        

เว็บไซตเว็บไซต  110000..00  110000..00  110000..00  110000..00  110000..00  110000..00  110000..00  
         ไมใช 96.0 91.6 96.6 98.0 97.8 98.7 96.8 
         ใช  4.0 8.4 3.4 2.0 2.2 1.3 3.2 
        

การสั่งซื้อสินคาหรือบริการทางอินเทอรเน็ตการสั่งซื้อสินคาหรือบริการทางอินเทอรเน็ต  110000..00  110000..00  110000..00  110000..00  110000..00  110000..00  110000..00  
         ไมมี 98.7 98.7 98.4 99.1 98.6 99.1 98.1 
         มี  1.3 1.3 1.6 0.9 1.4 0.9 1.9 
        

การชําการชําระคาสินคาหรือบริการทางอินเทอรเน็ตระคาสินคาหรือบริการทางอินเทอรเน็ต  110000..00  110000..00  110000..00  110000..00  110000..00  110000..00  110000..00  
         ไมมี 78.4 88.6 80.9 78.9 72.4 70.5 70.5 
         มี 21.6 11.4 19.1 21.1 27.6 29.5 29.5 
        

การขายสินคาหรือบริการทางอินเทอรเน็ตการขายสินคาหรือบริการทางอินเทอรเน็ต  110000..00  110000..00  110000..00  110000..00  110000..00  110000..00  110000..00  
         ไมมี 99.2 98.8 99.2 99.6 99.4 99.6 99.2 
         มี 0.8 1.2 0.8 0.4 0.6 0.4 0.8 
        

การไดรับชําระคาสินคาหรือบริการทางอินเทอรเน็ตการไดรับชําระคาสินคาหรือบริการทางอินเทอรเน็ต  110000..00  110000..00  110000..00  110000..00  110000..00  110000..00  110000..00  
         ไมมี 79.2 85.1 91.0 76.9 56.3 82.7 71.0 
         มี 20.8 14.9 9.0 23.1 43.7 17.3 29.0 
        

การใชอีดีไอ หรือเครือขายคอมพิวเตอรอ่ืน ๆการใชอีดีไอ หรือเครือขายคอมพิวเตอรอ่ืน ๆ  110000..00  110000..00  110000..00  110000..00  110000..00  110000..00  110000..00  
         ไมมี 99.6 99.4 99.7 99.8 99.7 99.8 99.4 
         มี 0.4 0.6 0.3 0.2 0.3 0.2 0.6 
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รายงานการสํารวจขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
Report of the Information and Communication Technology Survey 

 
1.  รายงานขอมูลพื้นฐาน / Listing of Establishments 

รายงานการสํารวจขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2547 (ขอมลูพ้ืนฐาน : ในเขตเทศบาล) ทั่วราชอาณาจักร 
The 2004 Information and Communication Technology Survey  (Basic Information : Municipal Areas) Whole Kingdom 
รายงานการสํารวจขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2547 (ขอมลูพ้ืนฐาน : ในเขตเทศบาล) กรุงเทพมหานคร 
The 2004 Information and Communication Technology Survey (Basic Information : Municipal Areas) Bangkok 

        รายงานการสํารวจขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2547 (ขอมูลพ้ืนฐาน : ในเขตเทศบาล) ปริมณฑล 
        The 2004 Information and Communication Technology Survey (Basic Information : Municipal Areas) Vicinity 
        รายงานการสํารวจขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2547 (ขอมูลพ้ืนฐาน : ในเขตเทศบาล) ภาคกลาง 

The 2004 Information and Communication Technology Survey (Basic Information : Municipal Areas) Central Region 
 รายงานการสํารวจขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2547 (ขอมลูพ้ืนฐาน : ในเขตเทศบาล) ภาคเหนือ 

The 2004 Information and Communication Technology Survey (Basic Information : Municipal Areas) Northern Region 
 รายงานการสํารวจขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2547 (ขอมูลพ้ืนฐาน : ในเขตเทศบาล) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

The 2004 Information and Communication Technology Survey (Basic Information : Municipal Areas) Northeastern Region 
 รายงานการสํารวจขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2547 (ขอมลูพ้ืนฐาน : ในเขตเทศบาล) ภาคใต 

The 2004 Information and Communication Technology Survey  (Basic Information : Municipal Areas) Southern Region 
 
รายงานขอมูลรายละเอียด / Enumeration of Establishments 
รายงานการสํารวจขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2547 (สถานประกอบการ) ทั่วราชอาณาจักร 
The 2004 Information and Communication Technology Survey (Establishment) Whole Kingdom 
รายงานการสํารวจขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2547 (สถานประกอบการ) กรุงเทพมหานคร 
The 2004 Information and Communication Technology Survey (Establishment) Bangkok 

        รายงานการสํารวจขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2547 (สถานประกอบการ) ปริมณฑล 
        The 2004 Information and Communication Technology Survey (Establishment) Vicinity 
        รายงานการสํารวจขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2547 (สถานประกอบการ) ภาคกลาง 

The 2004 Information and Communication Technology Survey (Establishment) Central region 
 รายงานการสํารวจขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2547 (สถานประกอบการ) ภาคเหนือ 

The 2004 Information and Communication Technology Survey (Establishment) Northern Region 
 รายงานการสํารวจขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2547 (สถานประกอบการ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

The 2004 Information and Communication Technology Survey (Establishment) Northeastern Region 
 รายงานการสํารวจขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2547 (สถานประกอบการ) ภาคใต 

The 2004 Information and Communication Technology Survey (Establishment) Southern Region 
 

 



   2.  รายงานการสํารวจขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2548 (สถานประกอบการ) ทั่วราชอาณาจักร 
The 2005 Information and Communication Technology Survey (Establishment) Whole Kingdom 
รายงานการสํารวจขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2548 (สถานประกอบการ) กรุงเทพมหานคร 
The 2005 Information and Communication Technology Survey (Establishment) Bangkok 

        รายงานการสํารวจขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2548 (สถานประกอบการ) ปริมณฑล 
        The 2005 Information and Communication Technology Survey (Establishment) Vicinity 
        รายงานการสํารวจขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2548 (สถานประกอบการ) ภาคกลาง 

The 2005 Information and Communication Technology Survey (Establishment) Central Region 
 รายงานการสํารวจขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2548 (สถานประกอบการ) ภาคเหนือ 

The 2005 Information and Communication Technology Survey (Establishment) Northern Region 
 รายงานการสํารวจขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2548 (สถานประกอบการ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

The 2005 Information and Communication Technology Survey (Establishment) Northeastern Region 
 รายงานการสํารวจขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2548 (สถานประกอบการ) ภาคใต 

The 2005 Information and Communication Technology Survey (Establishment) Southern Region 
 
 
 
 
 




