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คําปรารภ 

 ในการจัดอันดับขีดความสามารถการใชประโยชนของ ICT เพื่อ
ดําเนินธุรกิจของประเทศทั่วโลก (e-Readiness Ranking) ของ Economist 
Intelligence Unit (EIU) พ.ศ. 2551 ซ่ึงสํารวจจาก 70 ประเทศ  ประเทศไทย
ถูกจัดอันดับใหอยูในอันดับที่ 47 เลื่อนอันดับขึ้นมา จากอันดับที่ 49 ในป 
พ.ศ.2550 การจัดอันดับไดพิจารณาจากตัวชี้วัดเชิงคุณภาพและปริมาณ โดย
แบงเปน  6 กลุม  คือ  การเชื่อมตอเครือขายและโครงสรางพื้นฐานทาง
เทคโนโลยี สภาพแวดลอมทางธุรกิจ สภาพแวดลอมดานสังคมและวัฒนธรรม 
สภาพแวดลอมทางกฎหมาย นโยบายและวิสัยทัศนของรัฐบาล และการยอมรับ
การใชเทคโนโลยีของธุรกิจและผูบริโภค 

 สําหรับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ประเทศไทย รัฐบาลไดกําหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแผนนโยบายระดับชาติ
อื่น ๆ ที่จัดทําขึ้นโดยหลายหนวยงาน เพื่อรวมขับเคลื่อนประเทศไทยสูสังคม
และเศรษฐกิจฐานความรู รวมทั้งพัฒนาบริการสื่อสารที่ทันสมัย เพื่อรองรับ
ความตองการของภาคธุรกิจ และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

 สํานักงานสถิติแหงชาติไดเห็นความสําคัญในการจัดทําขอมูลสถิติ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเริ่มสํารวจการมีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศทั้งในครัวเรือนและสถานประกอบการอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป 
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สําหรับการสํารวจในสถานประกอบการนี้ เพื่อใหไดขอมูลสถิติเกี่ยวกับการใช
เทคโนโลยีในการดําเนินกิจการของสถานประกอบการ  การจางงานใน
อุตสาหกรรมประเภทตาง  ๆ  และความตองการบุคลากรที่ทํางานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งขอเสนอแนะที่ตองการให
ภาครัฐเขามาชวยเหลือหรือสนับสนุน 

 การสํารวจครั้งนี้ สํานักงานสถิติแหงชาติไดเชิญหนวยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่ เกี่ยวของ  ไดแก  สํานักสงเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ  
ธนาคารแหงประเทศไทย  เปนตน เขามารวมระดมความคิดเห็น เพื่อกําหนด
ความตองการและขอคิดเห็นในการสํารวจ  เพื่อใหเกิดประโยชนรวมกันทกุฝาย
อยางแทจริง 

 สํานักงานสถิติแหงชาติ ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการ
ดําเนินงาน และหวังวาขอมูลสถิติที่ไดจากการสํารวจครั้งนี้จะเปนประโยชนใน
การวางแผน ติดตาม และประเมินผล   ตลอดจนนําไปปรับปรุงการพัฒนาดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพื่อใหเกิดประโยชนตอการพัฒนา
ประเทศตอไป 

 
(นางธนนุช   ตรีทิพยบุตร) 
   เลขาธิการสถิติแหงชาติ 
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คํานํา 

 สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดจัดทําขอมูลสถิติสํารวจการมีการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการมาอยางตอเนื่อง

ทุกป สําหรับในป 2551 สํารวจเฉพาะสถานประกอบการที่มีคนทํางานตั้งแต 6 คน

ขึ้นไป ทั้งที่อยูในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล  จํานวน 188,843 แหง 

พบวามีสถานประกอบการที่ใชคอมพิวเตอรในการดําเนินกิจการรอยละ 62.1 

มีจํานวนคอมพิวเตอรทั้งสิ้น 1.2 ลานเครื่อง หรือเฉลี่ยประมาณ 10.6 เครื่องตอ

กิจการที่ใชคอมพิวเตอร มีการใชอินเทอรเน็ตรอยละ 45.0 มีการใชเว็บไซต

รอยละ 18.6 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธสินคาหรือ

บริษัทมากที่สุด มีการสั่งซื้อสินคาหรือบริการผานอินเทอรเน็ตรอยละ 6.9 และ

มีการขายสินคาหรือบริการผานอินเทอรเน็ตรอยละ 5.7 

 เมื่อเปรียบเทียบการใช ICT ในสถานประกอบการที่มีขนาด

คนทํางาน 6 คนขึ้นไป เฉพาะในเขตเทศบาล ระหวางป 2547 – 2551 พบวา มี

สถานประกอบการที่ใชคอมพิวเตอรในการดําเนินกิจการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง

จากรอยละ 64.0 ในป 2547 เปนรอยละ 71.9 ในป 2551   มีการใชอินเทอรเน็ต

เพิ่มขึ้นจากรอยละ 34.8 ในป 2547 เปนรอยละ 53.5 ในป 2551   มีการใชเว็บไซต  

ในการประกอบกิจการเพิ่มขึ้นจากรอยละ 15.4 ในป 2547 เปนรอยละ 22.4   
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ในป 2551 มีการสั่งซื้อสินคาหรือบริการผานอินเทอรเน็ตเพิ่มขึ้นจากรอยละ 

4.9 ในป 2547 เปนรอยละ 8.1 ในป 2551 และมีการขายสินคาหรือบริการผาน

อินเทอรเน็ตเพิ่มขึ้นจากรอยละ 3.5 ในป 2547 เปนรอยละ 6.7 ในป 2551  

 นอกจากนี้ สถานประกอบการยังไดใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่

ตองการใหภาครัฐเขามาสนับสนุนหรือชวยเหลือดาน ICT โดยสวนใหญ

ตองการใหมีการอบรมการใช ICT รอยละ 53.2  ใหคําปรึกษา/สงเสริมการใช 

ICT รอยละ 40.7  ใหการสนับสนุนโปรแกรมปองกันไวรัส รอยละ 38.7  และ

มีระบบควบคุมความปลอดภัยของขอมูล รอยละ 37.0  เปนตน 

 ขอมูลดังกลาวสามารถนําไปเปนดัชนีชี้วัดถึงความกาวหนาทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ  และนําไปวางแผน 

สงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของภาคธุรกิจ รวมทั้งการวางแผน

พัฒนาบุคลากร  และการกระจายความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารไปสูประชาชนอยางทั่วถึง เพื่อใหประเทศสามารถยกระดับ

ความสามารถในการแขงขันไดในสังคมภูมิปญญาและการเรียนรู 
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บทสรุปสําหรับผูบรหิาร 
 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2544-2553 ของประเทศไทย
(IT 2010) ไดใหความสําคัญกับการนําความรูและเทคโนโลยีมาเปนพื้นฐานใน
การพัฒนาประเทศ  เพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขันในสังคมแหงภูมิ
ปญญาและการ เร ียนรู   การส ง เสริมผูประกอบการใหมีความรู และ
ประสบการณดานการบริหารและเทคโนโลยีสมัยใหม  เพื่อปรับปรุง
กระบวนการผลิตสินคาและการตลาด มีผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
สํานักงานสถิติแหงชาติในฐานะหนวยงานหลักในการจัดเก็บขอมูลสถิติ จึงได
จัดทําสํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารในสถาน
ประกอบการขึ ้นเป นครั ้งแรกในป  2547  เพื่อใหทราบสถานภาพของ
ผูประกอบการ และการสํารวจครั้งนี้นับเปนครั้งที่ 5 
 การสํารวจในครั้งนี้ สํารวจเฉพาะสถานประกอบการที่มีคนทํางาน
ตั้งแต 6 คนขึ้นไปที่ตั้งอยูในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลทั่วประเทศ ซึ่ง
ประกอบธุรกิจการคาสง  การคาปลีก  การบริการ  การผลิต  การกอสราง  การ
ขนสงทางบก (ไมรวมการขนสงผูโดยสารทางบกอื่นๆ ที่ไมมีตารางเวลา  
ไดแก  รถมอเตอรไซตรับจาง  รถจักรยานยนตสามลอ  รถจักรยานสามลอ) 
ตัวแทนธุรกิจการทองเที่ยว  และโรงพยาบาล  ซ่ึงผลการดําเนินกิจการระหวาง
วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2551 สามารถสรุปไดดังนี้ 
 ผลการสํารวจสถานประกอบการที่อยูในคุมรวมทั้งสิ้นประมาณ 
188,843 แหง พบวา ขนาดของสถานประกอบการ ซ่ึงวัดดวยจํานวนคนทํางาน
สวนใหญ มีคนทํางาน 6 – 50  คน รอยละ 89.9  มีคนทํางาน 51 – 200 คน รอยละ 
7.7 และมีคนทํางานมากกวา 200 คนขึ้นไป มีเพียงรอยละ 2.4 โดยสถานประกอบการ
ในเขตเทศบาลมีสัดสวนคนทํางาน  6 – 50  คน สูงกวานอกเขตเทศบาล        
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(รอยละ 90.8 และรอยละ 88.2 ตามลําดับ)   สวนสถานประกอบการที่มี
คนทํางาน 51 – 200 คน และ 200 คนขึ้นไป ในเขตเทศบาลมีสัดสวนต่ํากวา
นอกเขตเทศบาลเล็กนอย 
  สําหรับการดําเนินกิจการของสถานประกอบการ พบวาสวนใหญ
ดําเนินธุรกิจการคาและธุรกิจการบริการมากที่สุดรอยละ 58.5 รองลงมาไดแก 
การผลิตรอยละ 32.6  สวนที่เหลือรอยละ 8.9 เปนสถานประกอบการการกอสราง 
การขนสงทางบกและตัวแทนธุรกิจการทองเที่ยว และธุรกิจโรงพยาบาล    
สําหรับสถานประกอบการในเขตเทศบาลสวนใหญจะดําเนินกิจการเกี่ยวกับ
ธุรกิจการคาและธุรกิจการบริการสูงถึงรอยละ 67.7 ในขณะที่สถานประกอบการ
นอกเขตเทศบาลจะดําเนินการเกี่ยวกับการผลิตรอยละ 48.3 
  1)  การใชคอมพิวเตอร  ในภาพรวมป 2551 สถานประกอบการมี
การใชคอมพิวเตอรในการดําเนินกิจการรอยละ 62.1  โดยมีจํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอร 1,237,016 เครื่อง หรือเฉลี่ยประมาณ 10.6 เครื่องตอกิจการที่ใช
เครื่องคอมพิวเตอร  และมีบุคลากรที่ใชคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานเปน
ประจํา (เฉลี่ยอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง) ประมาณ 1.2 ลานคน หรือเฉลี่ย
ประมาณ 10.1 คนตอกิจการ 
 2)  การใชอินเทอร เน็ต  ในป  2551 มีสถานประกอบการที่ใช
อินเทอรเน็ต จํานวน 85,012 แหง หรือคิดเปนรอยละ 45.0 ของจํานวนสถาน
ประกอบการทั้งสิ้น  และมีบุคลากรที่ใชอินเทอรเน็ตในการปฏิบัติงานเปน
ประจํา (เฉลี่ยอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง) ประมาณ 730,565 คน หรือเฉลี่ย
ประมาณ 8.6 คนตอกิจการ โดยมีวัตถุประสงคของการใชอินเทอรเน็ตเพื่อ
คนหาขอมูลสูงที่สุด รอยละ 89.9  รองลงมา ไดแก ใชรับ-สงขอมูลทางอีเมล
รอยละ 66.7  และเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดรอยละ 50.2 
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 สําหรับชองทางในการเชื่อมตออินเทอรเน็ตนั้น สวนใหญใชอยู 2 
ชองทาง คือ เชื่อมตอโดยผานสายโทรศัพท รอยละ 50.4  และเชื่อมตอทาง 
xDSL รอยละ 42.8  สวนชองทางการเชื่อมตออื่น มีสถานประกอบการใช      
ไมเกินรอยละ 6.5 
 3)  การใชเว็บไซต สถานประกอบการในภาพรวมมีการใชเว็บไซต
ในการประกอบกิจการรอยละ 18.6  ในจํานวนนี้เปนเจาของเว็บไซตเองรอยละ 
81.9  และฝากขอมูลไวกับเว็บไซตของที่อื่นรอยละ 19.9   สําหรับวัตถุประสงค
ในการใชเว็บไซตสวนใหญเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธสินคาหรือบริษัท 
รอยละ 85.1  รองลงมา คือ เพื่อติดตอสอบถามขอมูล รอยละ 68.5  และการ
รับคําสั่งซื้อสินคาทางเว็บไซตรอยละ 25.5 
 4)  การสั่งซื้อ/ขายสินคาหรือบริการผานทางอินเทอรเน็ต ใน
ภาพรวม ป 2551 สถานประกอบการมีการสั่งซื้อสินคาหรือบริการผานทาง
อินเทอรเน็ตรอยละ 6.9 ของสถานประกอบการทั้งสิ้น   ในขณะที่การขายสินคา
หรือบริการทางอินเทอรเน็ต มีรอยละ 5.7 ของสถานประกอบการทั้งสิ้น    
 5)  คาใชจายในการซื้อสินคาและบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของสถานประกอบการ ในภาพรวมป 2551 มีมูลคา 17,818.2 
ลานบาท  หรือเฉลี่ยประมาณ 94,354.8 บาทตอกิจการ  โดยสวนใหญเปน
คาใชจายการบริการดานการสื่อสารมากที่สุด 6,372.1 ลานบาท  รองลงมาคือ
คาใชจายคอมพิวเตอรฮารดแวร 5,016.3 ลานบาท คอมพิวเตอรซอฟแวร 3,268.5 
ลานบาท  และดานการบริการคอมพิวเตอร 2,073.9 ลานบาท  สวนคาใชจาย
ดานอุปกรณส่ือสารมีมูลคานอยที่สุดประมาณ 1,087.5 ลานบาท 
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 6)  บุคลากรที่สําเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ    
 บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในสถานประกอบการที่มีรูปแบบเปนบริษัทจํากัด  บริษัทจํากัด (มหาชน)      
ทั่วประเทศ มีทั้งสิ้น 317,189 คน  ในจํานวนนี้เปนบุคลากรที่สําเร็จการศึกษา
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 66,534 คน (รอยละ 21.0)  และสําเร็จการศึกษา
สาขาอื่น 250,656 คน (รอยละ 79.0) 
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ตัวช้ีวัดการมีการใช ICTของสถานประกอบการ 
   ขนาดคนทํางาน 6 คนขึ้นไป ขนาดคนทํางาน 16 คนขึ้นไป 

รายการขอมูล 1/ รวม ในเขต
เทศบาล 

นอกเขต
เทศบาล

รวม ในเขต
เทศบาล 

นอกเขต
เทศบาล

จํานวนสถานประกอบการ (แหง) 188,843 126,181 62,662 59,736 38,352 21,384 
สัดสวนของสถานประกอบการที่ใชคอมพิวเตอร 62.1 71.9 42.3 79.9 89.4 63.1 
สัดสวนของลูกจางที่ใชคอมพิวเตอร 18.5 21.9 12.6 17.9 21.1 12.9 
สัดสวนของสถานประกอบการที่ใชอินเทอรเน็ต 45.0 53.5 28.0 65.3 74.1 49.4 
สัดสวนของลูกจางที่ใชอินเทอรเน็ต 11.4 14.0 7.0 10.9 13.3 7.2 
สัดสวนของสถานประกอบการที่ใชเว็บไซต 18.6 22.4 10.8 33.0 38.5 23.3 
สัดสวนของสถานประกอบการที่สั่งซื้อสินคาหรือ

บริการผานอินเทอรเน็ต 2/ 
 

6.9 
 

8.1 
 

4.5 
 

10.5 
 

11.4 
 

8.9 
สัดสวนของสถานประกอบการที่ขายสินคาหรือ

บริการผานอินเทอรเน็ต 2/ 
 

5.7 
 

6.7 
 

3.6 
 

9.5 
 

10.8 
 

7.2 
สัดสวนของสถานประกอบการที่เขาถึงอินเทอรเนต็ 
      จําแนกตามชองทางที่ใชเช่ือมตอ 2/       

  ตอผานสายโทรศัพท 22.7 26.7 14.7 31.0 34.5 24.8 
  ISDN 2.9 3.3 2.0 5.2 5.7 4.2 
  xDSL (ADSL,SDSL) 19.3 23.5 10.7 30.9 37.2 19.7 
  เคเบิ้ลโมเด็ม 2.3 2.7 1.5 4.0 4.5 2.9 
  Leased  Line 2.7 3.2 1.6 6.1 7.0 4.4 
  ระบบเชื่อมตอแบบถาวรอื่นๆ 0.8 0.9 0.4 1.2 1.4 0.8 
  ระบบเชื่อมตอไรสาย 1.4 1.1 2.1 2.9 2.1 4.2 

สัดสวนของสถานประกอบการที่เขาถึงอินเทอรเนต็ 
      จําแนกตามวัตถุประสงค 2/       

  คนหาขอมูลทั่วไป 40.5 48.1 25.0 59.5 67.6 44.8 
  ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด 22.6 27.1 13.5 33.9 39.3 24.3 
  ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 30.0 35.3 19.4 47.6 53.0 38.0 
  ชองทางการติดตอสื่อสารอื่นๆนอกจากอีเมล 6.5 7.4 4.5 11.4 12.8 9.0 
  โฆษณาประชาสัมพันธสินคา/บริษัท 12.1 15.1 5.9 21.1 25.9 12.7 
  การซื้อ/ขายสินคาและบริการ หรือ 
ดําเนินธุรกิจกับคูคา 

 
10.0 

 
11.6 

 
6.7 

 
16.1 

 
18.0 

 
12.7 

  ทําธุรกรรมทางการเงินและการธนาคาร 5.5 6.1 4.4 10.4 10.8 9.6 
  อื่นๆ  1.7 1.9 1.4 2.2 2.0 2.6 

 หมายเหตุ :  1/ ตัวช้ีวัด คํานวณจากสถานประกอบการทั้งสิ้น  
                              2/ สถานประกอบการ 1 แหง สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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เปรียบเทียบการมีการใช ICT ของสถานประกอบการเฉพาะในเขตเทศบาล 

ระหวางป 2547 - 2551 
 

ปที่ดําเนินการสํารวจ 2/ 

รายการขอมูล 
2547 2548 2549 2550 2551 

สถานประกอบการที่มีคนทํางานตั้งแต 6 คนขึ้นไป 

จํานวนสถานประกอบการ (แหง) 106,117 107,437 108,498 113,074 126,181 
สัดสวนของสถานประกอบการที่ใชคอมพิวเตอร 64.0 65.7 66.9 67.7 71.9 
สัดสวนของสถานประกอบการที่ใชอินเทอรเน็ต 34.8 41.3 43.0 46.7 53.5 
สัดสวนของสถานประกอบการที่ใชเว็บไซต 15.4 18.0 18.3 17.8 22.4 
สัดสวนของสถานประกอบการที่สั่งซื้อสินคาหรือบริการ

ผานอินเทอรเนต็ 1/ 4.9 5.4 5.4 5.6 8.1 

สัดสวนของสถานประกอบการที่ขายสินคาหรือบริการ
ผานอินเทอรเนต็ 1/ 3.5 3.6 3.5 3.6 6.7 

 

สถานประกอบการที่มีคนทํางานตั้งแต 16 คนขึ้นไป 

จํานวนสถานประกอบการ (แหง) 29,442 30,746 28,980 28,108  38,352 
สัดสวนของสถานประกอบการที่ใชคอมพิวเตอร 85.4 86.8 88.4 89.3 89.4 
สัดสวนของสถานประกอบการที่ใชอินเทอรเน็ต 58.4 64.1 69.6 73.2 74.1 
สัดสวนของสถานประกอบการที่ใชเว็บไซต 30.1 32.7 35.1 36.3 38.5 
สัดสวนของสถานประกอบการที่สั่งซื้อสินคาหรือบริการ

ผานอินเทอรเนต็ 1/ 
 

8.6 
 

8.7 
 

9.7 
 

10.7 
 

11.4 
สัดสวนของสถานประกอบการที่ขายสินคาหรือบริการ

ผานอินเทอรเนต็ 1/ 
 

7.4 
 

7.2 
 

7.7 
 

8.1 
 

10.8 
 
 

 
หมายเหตุ :  1/ สถานประกอบการ 1 แหง สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ    
                              2/ ป 2547 – 2550  สํารวจสถานประกอบการ เฉพาะในเขตเทศบาล 
                       ป 2551  สํารวจเฉพาะสถานประกอบการที่มีคนทํางานตั้งแต 6 คนขึ้นไป ทั้งในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล 
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สรุปประเด็นเดน 
1. สถานประกอบการที่มีคนทํางานตั้งแต 6 คน ขึ้นไปทั่วประเทศ มีการใช

คอมพิวเตอรในการดําเนินกิจการ รอยละ 62.1  โดยกิจกรรมโรงพยาบาล   
มีการใชคอมพิวเตอรมากที่ สุด  รอยละ   99.4  และการผลิต  มีการใช
คอมพิวเตอรนอยที่สุดรอยละ 52.0 

2. สถานประกอบการโรงพยาบาล  มีการใชคอมพิวเตอรเฉลี่ยตอกิจการ     
มากที่สุด คือ 82.6 เครื่อง ในขณะที่สถานประกอบการการกอสราง มีการใช
คอมพิวเตอรเฉลี่ยตอกิจการ นอยที่สุด คือ 5.3  เครื่อง      

3. สถานประกอบการมีเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตออินเทอรเน็ต  รอยละ 58.4  
โดยการขนสงทางบกและตัวแทนธุรกิจทองเที่ยว   มีสัดสวนเครื่อง
คอมพิวเตอรที่เชื่อมตออินเทอรเน็ตมากที่สุด รอยละ 80.6 

4. สถานประกอบการทั่วประเทศมีการใชอินเทอรเน็ตในการดําเนินกิจการ 
รอยละ 45.0  มีบุคลากรที่ใชอินเทอรเน็ตในการปฏิบัติงานเปนประจํา (เฉลี่ย
อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง) เฉลี่ยประมาณ 8.6 คนตอกิจการ 

5. สัดสวนการใชอินเทอรเน็ตของสถานประกอบการในเขตเทศบาล สูงเกือบ 
2 เทาของสถานประกอบการนอกเขตเทศบาล คือ ในเขตเทศบาล รอยละ 
53.5  และนอกเขตเทศบาล รอยละ 28.0   

6. สถานประกอบการโรงพยาบาลมีการใชเว็บไซตสูงที่สุด รอยละ 62.5 โดยมี
วัตถุประสงค เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธสินคาหรือบริษัทมากที่สุด 
รอยละ 85.1 

7. สถานประกอบการโรงพยาบาลมีการสั่ งซื้อสินคาหรือบริการทาง
อินเทอรเน็ตสูงสุด รอยละ 9.3   

8. สถานประกอบการประเภทการขนสงทางบกและตัวแทนธุรกิจทองเที่ยว    
มีการขายสินคาหรือบริการทางอินเทอรเน็ตมากที่สุด คือ รอยละ 15.4 
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9. บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ดานเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานประกอบการ 
ที่มีรูปแบบเปนบริษัทจํากัด  บริษัทจํากัด(มหาชน) ซ่ึงมีคนทํางานตั้งแต    
6 คนขึ้นไป  เปนผูที่สําเร็จการศึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประมาณ
รอยละ 21.0  

10. คาใชจายในการซื้อสินคาและบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ     
การสื่อสารของสถานประกอบการ ในป 2551 มีมูลคา 17,818.2 ลานบาท   
โดยสวนใหญเปนคาใชจายการบริการดานการสื่อสารมากที่สุด คือ รอยละ 
35.8 ( 6,372.1 ลานบาท) 
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บทนํา 
 เทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาทอยางมากในสังคมปจจุบัน  สงผล
ใหประเทศที่เจรญิแลว ยิ่งกาวหนาไปอยางรวดเรว็มาก  ทําใหความเหลื่อมล้าํ
ของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมีมากขึ้นตามลําดับ  ประเทศไทยไดใหความสําคัญ  
ตอการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ความสามารถในการแขงขันและการฟนตัวทางดานเศรษฐกจิ แมวาในชวงวิกฤติ
เศรษฐกิจที่ผานมานัน้ เศรษฐกจิไทยมีแนวโนมชะลอตัวลงทาํใหเปนขอจํากัดใน
การพัฒนาในเรือ่งนี ้  แตรัฐบาลไดเรงสงเสริมและพฒันาเทคโนโลยีและการสื่อสาร
เปนอยางมาก 
 สํานักงานสถิติแหงชาต ิ ไดดําเนินการสํารวจการมีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ มาตั้งแต ป 2547  โดยดําเนินการ
สํารวจเปนประจําทกุป  สําหรบัการสํารวจครั้งนี้เปนครัง้ที่ 5  เพื่อเก็บรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีในการดําเนินกิจการของสถานประกอบการ  
การจางงานในอุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ และความตองการบุคลากรที่ทํางาน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใหภาครัฐมีขอมูลสถิติดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของสถานประกอบการที่เชื่อถือไดและครบถวนใน
การวางแผนและกําหนดนโยบายของภาครัฐ  มีการสรางระบบฐานขอมลูที่ด ีและ
สนับสนุนการบริหารงานระดบัชาติใหมปีระสิทธิภาพ และเพิ่มศักยภาพการ
แขงขันของประเทศ 
ประโยชนท่ีไดจากการสํารวจ 

  ขอมูลที่ไดจากการสํารวจนี ้ผูใชทั้งภาครัฐและผูประกอบการสามารถ
นําไปใชประโยชนได ดงันี ้
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 1. ภาครัฐ : สามารถนําขอมูลไปกําหนดนโยบาย วางแผน สงเสริม และ
พัฒนาศักยภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ
ใหมีประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบและมาตรการตาง ๆ เพื่อใหเอื้ออํานวยตอการพฒันา
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ เชน 
   1)  ใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมมือกับ
กระทรวงอุตสาหกรรม ไปสนับสนุนและผลักดันในเรื่องการผลิตฮารดแวร  
ซอฟทแวร และอุปกรณตาง ๆ ในราคาที่เปนธรรม เพื ่อใหนําไปใชอยาง
ทั่วถึงและตรงกับความตองการของสถานประกอบการ 
   2)  ใหกระทรวงแรงงานนําไปวางแผนการจัดหางานและสงเสริม   
การจางงานใหตรงกับสาขา 
   3)  ใหกระทรวงศึกษาธิการนําไปวางแผนการผลิตบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหเพียงพอและตรงกับความตองการของ
สถานประกอบการ 

 2.  ผูประกอบการ  : นําขอมูลไปวางแผนการลงทุนดานอุปกรณ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การขยายกิจการใหมากขึ้น ซ่ึงสงผลใหมีการลดตนทุนและเพิ่มรายไดของ
สถานประกอบการ 
คุมรวมของการสํารวจ  
 สถานประกอบการทุกประเภท (ยกเวน แผงลอย) ที่มีคนทํางานตั้งแต 6 คน
ขึ้นไปที่ตกเปนตัวอยางทั้งสิ้น 31,332 แหง  ขอมูลที่เก็บรวบรวมเปนขอมูลของ
สถานประกอบการที่ดําเนินกิจการในรอบ 12 เดือนที่แลว (การดําเนินกิจการ
ระหวาง 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2551) 
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สรุปผลการสํารวจ 
1.  ลักษณะทั่วไปของสถานประกอบการ  ผลสํารวจสถานประกอบการ

ที่มีคนทํางานตั้งแต 6 คนขึ้นไปที่ตั้งอยูในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล              
ทั่วประเทศในป 2551 มีอยูประมาณ 188,843  แหง (ในเขตเทศบาล 126,181
แหง  และนอกเขตเทศบาล 62,662 แหง)  สวนใหญตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร
มากที่ สุดรอยละ  31 .0  ของสถานประกอบการทั้ งสิ้น  ตั้ งอยู ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือรอยละ 16.3    และภาคกลางรอยละ 15.5  สวนสถาน
ประกอบการที่ตั้งอยูในปริมณฑล  ภาคเหนือ  และภาคใต มีสัดสวนใกลเคียงกัน
ไมเกินรอยละ 14.0 
 เมื่อพิจารณาตามเขตการปกครอง พบวา ในเขตเทศบาล มีสถาน
ประกอบการที่ตั้งอยูในกรุงเทพมหานครมากที่สุด คือ รอยละ  46.5  ในขณะที่ภาค
อื่นๆ มีสถานประกอบการไมเกินรอยละ 12.6  สําหรับนอกเขตเทศบาลมีสถาน
ประกอบการที่ตั้งอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด  คือ  รอยละ  27.4  
รองลงมาไดแก  ภาคกลาง  รอยละ  21.4  สวนภาคอื่นๆ  ไมเกินรอยละ  20.0 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ 1  รอยละของสถานประกอบการที่มีคนทํางานตั้งแต 6 คนขึ้นไปในป 2551 จําแนกตาม
ภาค และเขตการปกครอง   

เหนือ 

  กทม. 

ใต 

ปริมณฑล 

กลาง ในเขตเทศบาล 
นอกเขตเทศบาล 

รวม 

ภาค 

13.3 

31.0 46.5 

    10     0     20    50     30     40 

11.1 
17.5 

15.5 12.6 21.4 
12.6 9.4 19.0 

16.3 10.8 27.4 
11.3 9.6 14.6 

รอยละ 

ต.อ.น. 
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 สําหรับขนาดของสถานประกอบการ  สวนใหญรอยละ 89.9  เปน
สถานประกอบการทีม่ีคนทาํงาน 6 – 50 คน  นอกนั้นจะเปนสถานประกอบการ
ที่มีคนทาํงาน 51 – 200 คน (รอยละ 7.7)   และคนทํางานมากกวา 200  คนขึ้นไป 
(รอยละ 2.4) 

 เมื่อพิจารณาตามเขตการปกครอง  พบวา  สถานประกอบการทัง้ที่
อยูในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล สวนใหญมคีนทํางาน 6 – 50 คน โดย   
ในเขตเทศบาลมีสัดสวนสูงกวานอกเขตเทศบาลเล็กนอย  สวนสถานประกอบการ
ที่มีคนทํางาน 51 – 200 คน และสถานประกอบการที่มีคนทํางาน 200 คน   
นอกเขตเทศบาลจะมีสัดสวนสูงกวาในเขตเทศบาล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ 2  รอยละของสถานประกอบการที่มีคนทํางานตั้งแต 6 คนขึ้นไปในป 2551  จําแนก
ตามขนาดของสถานประกอบ (จํานวนคนทํางาน)  และเขตการปกครอง 

 มากกวา 200 คน 

6 – 50 คน 

51 – 200 คน 
ในเขตเทศบาล 

นอกเขตเทศบาล 

รวม 

จํานวนคนทํางาน 

90.8 

    20     0     40    100     60     80 

88.2 
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7.7 

8.9 
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2.4 

2.9 

รอยละ 

89.9 
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 สถานประกอบการมากกวาครึ่งหรือรอยละ  58.5  ดาํเนนิธุรกจิการคา
และธุรกิจการบริการมากที่สุด  รองลงมาไดแก  กิจกรรมการผลิตรอยละ  32.6  
สวนการกอสราง การขนสงทางบกและตัวแทนธุรกิจการทองเที่ยว และธุรกิจ
โรงพยาบาลมีการดาํเนนิการเพียงเล็กนอย 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 สําหรับสถานประกอบการในเขตเทศบาลสวนใหญจะดําเนินกิจการ
เกี่ยวกับธุรกิจการคาและธุรกิจการบริการสูงถึงรอยละ  67.7  ในขณะที่สถาน
ประกอบการนอกเขตเทศบาลจะดําเนินการเกี่ยวกับการผลิตรอยละ  48.3 

ในเขตเทศบาล 

นอกเขตเทศบาล 

รวม 

แผนภูมิ 3  รอยละของสถานประกอบการที่มีคนทํางานตั้งแต 6 คนขึ้นไปในป 2551  จําแนก
ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และเขตการปกครอง 

โรงพยาบาล 

การผลิต 

การกอสราง 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

67.7 
58.5 

40.1 

32.6 
24.8 

48.3 

6.1 

9.7 
4.3 

2.2 
2.6 

1.3 

0.6 
0.6 

0.6 

    10     0     20    50     30     40 
รอยละ 

   60    70 

     ธุรกิจการคา 
    และธุรกิจ   

                         การบริการ 

        การขนสงทางบก 
และตัวแทนธุรกิจ 

การทองเท่ียว 
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 เมื่อพิจารณาเปนรายภาค พบวา สถานประกอบการในทุกภาคดาํเนนิ
กิจการเกี่ยวกับธุรกิจการคาและธุรกิจการบริการมากกวากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
อื่นๆ  ยกเวนปริมณฑลที่มีการดาํเนนิกิจการเกี่ยวกับการผลติ 
ตาราง 1  รอยละของสถานประกอบการที่มีคนทํางานตั้งแต 6 คนขึ้นไปในป 2551  จําแนกตาม

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ภาค และเขตการปกครอง   
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

ภาค/ 
เขตการปกครอง รวม ธุรกิจ      

การคาฯ 
การผลิต การกอสราง การขนสง

ทางบกฯ 
โรงพยาบาล

ท่ัวราชอาณาจกัร 100.0 58.5 32.6 6.1 2.2 0.6 
 ในเขตเทศบาล 100.0 67.7 24.8 4.3 2.6 0.6 
 นอกเขตเทศบาล 100.0 40.1 48.3 9.7 1.3 0.6 

กรุงเทพมหานคร 100.0 65.0 28.1 4.0 2.7 0.2 
 ในเขตเทศบาล 100.0 65.0 28.1 4.0 2.7 0.2 
 นอกเขตเทศบาล 100.0 - - - - - 

ปริมณฑล 100.0 42.2 51.1 4.8 1.6 0.3 
 ในเขตเทศบาล 100.0 51.1 41.6 5.0 1.9 0.4 
 นอกเขตเทศบาล 100.0 30.7 63.4 4.4 1.3 0.2 

กลาง 100.0 60.1 31.7 5.4 1.9 0.9 
 ในเขตเทศบาล 100.0 73.4 19.9 3.4 2.4 0.9 
 นอกเขตเทศบาล 100.0 44.6 45.6 7.6 1.4 0.8 

เหนือ 100.0 54.2 34.8 8.1 1.9 1.0 
 ในเขตเทศบาล 100.0 70.7 20.5 5.1 2.5 1.2 
 นอกเขตเทศบาล 100.0 37.9 48.9 11.0 1.3 0.9 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 100.0 53.1 34.5 9.9 1.4 1.1 
 ในเขตเทศบาล 100.0 75.3 14.9 5.9 2.2 1.7 
 นอกเขตเทศบาล 100.0 35.5 50.0 13.1 0.8 0.6 

ใต 100.0 69.7 19.5 6.8 3.2 0.8 
 ในเขตเทศบาล 100.0 79.7 11.6 3.9 3.9 0.9 
 นอกเขตเทศบาล 100.0 56.4 29.9 10.7 2.2 0.8 
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2.  การใชคอมพิวเตอร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 สถานประกอบการที่ใชคอมพิวเตอรในการดําเนินกิจการมากที่สุด 
คือ  โรงพยาบาล รอยละ 99.4  รองลงมา  คือธุรกิจการขนสงทางบกและ
ตัวแทนธุรกิจการทองเที่ยว  รอยละ79.4  ธุรกิจการคาและธุรกิจการบริการ  
รอยละ 67.1  สวนสถานประกอบการที่ดําเนินกิจการการกอสราง และการผลติมี
การใชคอมพิวเตอรประมาณรอยละ 57.9   และ 52.0  ตามลําดับ 

 เมื่อพิจารณาตามเขตการปกครอง พบวา สถานประกอบการที่อยูใน
เขตเทศบาล มีการดําเนินกิจการโดยใชคอมพิวเตอรในแตละกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจมากกวาสถานประกอบการที่อยูนอกเขตเทศบาล ยกเวน การดําเนิน
กิจการเกี่ยวกับโรงพยาบาลไ มวาอยูในเขตเทศบาลหรือนอกเขตเทศบาลมีการ
ใชคอมพิวเตอรไมแตกตางกัน 

แผนภูมิ 4  รอยละของสถานประกอบการที่มีคนทํางานตั้งแต 6 คนขึ้นไปที่ใช
คอมพิวเตอร  จําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และเขตการปกครอง 

    20     0     40    100     60     80 

การกอสราง 

รวม 

โรงพยาบาล 

        การขนสงทางบก 
และตัวแทนธุรกิจ 

การทองเท่ียว 

     ธุรกิจการคา 
    และธุรกิจ   

                        การบริการ 

การผลิต ในเขตเทศบาล 
นอกเขตเทศบาล 

รวม 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

67.1 

62.1 
71.9 

73.4 
45.5 

52.0 
63.6 

40.0 
57.9 

86.5 
32.2 

79.4 
81.5 

70.8 
99.4 
99.1 
100.0 
รอยละ 

42.3 
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 เ มื่ อ พิ จ า รณา เป นร า ยภาค  พบว า   สถานประกอบการ ใน
กรุงเทพมหานครมีการใชคอมพิวเตอรมากถึงรอยละ 78.1  ตามดวยปริมณฑล  
รอยละ 74.7  ภาคกลาง รอยละ 59.5 ภาคใต รอยละ  54.5  และภาคเหนือ รอยละ  
48.2  สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มี เพียงรอยละ   39.8  โดยสถาน
ประกอบการในทุกภาคที่ดํ า เนินกิจการอยู ในเขตเทศบาลจะมีการใช
คอมพิวเตอรมากกวาสถานประกอบการที่อยูนอกเขตเทศบาล 

 

ต.อ.น. 

แผนภูมิ 5  รอยละของสถานประกอบการที่มีคนทํางานตั้งแต 6 คนขึ้นไปทีใ่ชคอมพิวเตอร  
จําแนกตามภาค และเขตการปกครอง   

เหนือ 

กทม. 

ใต 

ปริมณฑล 

กลาง 

ภาค 

ท่ัวราชอาณาจกัร 

ในเขตเทศบาล 

นอกเขตเทศบาล 

รวม 

35.7 

62.1 

รอยละ 

71.9 
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77.3 
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 64.3 
53.8 
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48.2 
60.7 

54.5 

39.8 
65.2 

42.3 

   80 

19.7 

64.3 
41.4 
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 3.  จํานวนคอมพิวเตอร 
 จํานวนคอมพิวเตอรที่สถานประกอบการใชในการดําเนนิกิจการ มี
ทั้งสิ้น 1.2 ลานเครื่อง  หรือเฉลี่ยประมาณ 10.6  เครื่องตอกจิการที่ใช   
คอมพิวเตอร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 เมื่อพิจารณาตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พบวา สถานประกอบการที่
ดําเนินกิจการเกี่ยวกับโรงพยาบาล มีจํานวนคอมพิวเตอรเฉลี่ยตอกิจการสูง
ที่สุดประมาณ 82.6 เครื ่อง  รองลงมา ไดแก สถานประกอบการการผลิต
ประมาณ 15.8  เครื่องตอกิจการ  สวนสถานประกอบการการขนสงทางบก
และตัวแทนธุรกิจการทองเที่ยว ใชคอมพิวเตอรเฉลี่ยประมาณ  8.6  เครื่องตอ
กิจการ  และธุรกิจการคาและธุรกิจการบริการใชคอมพิวเตอรเฉลี่ยประมาณ  
7.6  เครื่องตอกิจการ  ในขณะที่สถานประกอบการการกอสรางมีจํานวน
คอมพิวเตอรเฉลี่ยตอกิจการนอยที่สุดประมาณ  5.3  เครื่อง 
 

ธุรกิจการคา 
และธุรกิจ 
การบริการ 

แผนภูมิ 6  จาํนวนคอมพิวเตอร  และคอมพิวเตอรเฉลี่ยตอกิจการในป 2551จําแนกตาม
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ 

รวม การผลิต การกอสราง 
   0 

200,000 

1,200,000 
1,000,000 

1,400,000 

800,000 
600,000 
400,000 

การขนสงทางบก 
และตัวแทนธุรกจิ
การทองเทีย่ว 

โรงพยาบาล 

จํานวน (เคร่ือง) 

1,237,016 

566,226 
507,434 

35,334 99,620 10.6 7.6 
15.8 

5.3 8.6 

82.6 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร 

เฉลี่ยตอกิจการ 

28,403 
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 เมื่อพิจารณาตามเขตการปกครอง พบวา สถานประกอบการทีด่าํเนนิ
กิจการเกี่ยวกับโรงพยาบาลทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลมีการใช
คอมพิวเตอรเฉลี่ยตอกิจการ สูงกวาการดําเนินกิจการประเภทอื่นๆ  คือ  97.4 
เครื่องตอกิจการ (ในเขตเทศบาล)  และ  54.5 เครื่องตอกิจการ      (นอกเขตเทศบาล) 

ตาราง 2  จํานวนคอมพวิเตอร  และคอมพิวเตอรเฉลี่ยตอกิจการในป 2551  จําแนกตามกจิกรรม
ทางเศรษฐกิจ และเขตการปกครอง 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เขตการปกครอง/ 
จํานวนเครื่อง รวม ธุรกิจ

การคาฯ 
การผลิต การกอสราง การขนสง

ทางบกฯ 
โรงพยาบาล 

ทั่วราชอาณาจักร       
เครื่องคอมพิวเตอร 
(เฉลี่ยตอกิจการ) 

1,237,016 
(10.6) 

566,226 
(7.6) 

507,434 
(15.8) 

35,334 
(5.3) 

28,403 
(8.6) 

99,620 
(82.6) 

ในเขตเทศบาล       
เครื่องคอมพิวเตอร 
(เฉลี่ยตอกิจการ) 

936,482 
(10.3) 

513,644 
(8.2) 

291,365 
(14.6) 

29,352 
(6.2) 

25,236 
(9.3) 

76,885 
(97.4) 

นอกเขตเทศบาล       
เครื่องคอมพิวเตอร 
(เฉลี่ยตอกิจการ) 

300,534 
(11.3) 

52,582 
(4.6) 

216,069 
(17.8) 

5,981 
(3.1) 

3,167 
(5.4) 

22,735 
(54.5) 

 หากพิจารณาเปนรายภาค พบวา ภาคกลางมีการใชคอมพิวเตอร
จํานวนเฉลี่ยตอกิจการสูงที่สุดประมาณ 13.0 เครื่อง  รองลงมาไดแก ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีประมาณ 12.9 เครื่องตอกิจการ  และปริมณฑลมี
ประมาณ 12.1 เครือ่งตอกิจการ  สวนกรงุเทพมหานคร  ภาคเหนือ และภาคใตมี
ไมเกิน  11.0  เครื่องตอกิจการ 
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 เมื่อพิจารณาตามเขตการปกครอง พบวา ในเขตเทศบาล ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีการใชคอมพิวเตอรเฉลี่ยตอกิจการสูงที่สุด ประมาณ 
14.4 เครือ่ง  สวนนอกเขตเทศบาล  ภาคกลางมีการใชคอมพิวเตอรเฉลี่ยตอ
กิจการสูงที่สุด ประมาณ 17.1 เครือ่ง 
ตาราง 3   จํานวนคอมพิวเตอร  และคอมพิวเตอรเฉลี่ยตอกิจการในป 2551  จําแนกตามภาค และ

เขตการปกครอง 
ภาค เขตการปกครอง/

จํานวนเครื่อง รวม 
กทม. ปริมณฑล กลาง เหนือ ต.อ.น. ใต 

ทั่วราชอาณาจักร 
เครื่องคอมพิวเตอร 

  (เฉลี่ยตอกิจการ) 

 
1,237,016 

(10.6) 

 
482,370 

(10.5) 

 
226,008 

(12.1) 

 
226,300 

(13.0) 

 
77,442 

(6.8) 

 
158,354 

(12.9) 

 
66,542 

(5.7) 

ในเขตเทศบาล 
เครื่องคอมพิวเตอร 
(เฉลี่ยตอกิจการ) 

 
936,482 

(10.3) 

 
482,370 

(10.5) 

 
128,000 

(11.8) 

 
103,124 

(10.1) 

 
49,581 

(6.9) 

 
128,221 

(14.4) 

 
45,186 

(5.8) 

นอกเขตเทศบาล 
เครื่องคอมพิวเตอร 
(เฉลี่ยตอกิจการ) 

 
300,534 

(11.3) 

 
- 
- 

 
98,009 
(12.5) 

 
123,176 

(17.1) 

 
27,861 

(6.5) 

 
30,133 

(8.9) 

 
21,355 

(5.6) 

กทม. รวม กลาง เหนือ ต.อ.น. ใต ปริมณฑล 

แผนภูมิ 7  จํานวนคอมพิวเตอร  และคอมพิวเตอรเฉล่ียตอกิจการในป 2551  จําแนกตามภาค 

ภาค    0 
200,000 

1,200,000 
1,000,000 

800,000 
600,000 
400,000 

จํานวน (เคร่ือง) 
1,237,016 

482,370 

226,008 226,300 158,354 

10.6 10.5 
12.1 

13.0 

6.8 

12.9 
จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร 
เฉลี่ยตอกิจการ 

77,442 66,542 

5.7 

1,400,000 
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 4.  การเชือ่มตออินเทอรเน็ต 

 การเชื่อมตออินเทอรเน็ตในภาพรวมป 2551 สถานประกอบการมี
เครือ่งคอมพิวเตอรที่เชื่อมตออนิเทอรเนต็ จํานวน 722,696 เครือ่ง หรอืรอยละ 
58.4  ของจํานวนเครื่องคอมพวิเตอรทั้งสิ้น 

  เมื่อพิจารณาตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พบวา สถานประกอบการที่
ดําเนินกิจการเกี่ยวกับขนสงทางบกและตัวแทนธุรกิจการทองเที่ยว มีสัดสวน
ของเครือ่งคอมพิวเตอรทีเ่ชือ่มตออินเทอรเน็ตสงูทีสุ่ด คือรอยละ 80.6 รองลงมา
คือ การกอสราง รอยละ 68.5 โรงพยาบาล รอยละ 58.6  สวนธุรกิจการคาและ
ธุรกิจการบริการ และการผลิตมีสัดสวนการเชื่อมตออินเทอรเน็ตเทากัน คือ 
รอยละ 57.5   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ 8   จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร  และการเชื่อมตออินเทอรเน็ตในป 2551  จําแนกตาม
กิจกรรมทางเศรษฐกจิ 

ธุรกิจการคา 
และธุรกิจ 
การบริการ 

กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ 

รวม การผลิต การกอสราง 
   0 

200,000 

1,200,000 
1,000,000 

1,400,000 

800,000 
600,000 
400,000 

การขนสงทางบก
และตัวแทนธุรกจิ
การทองเทีย่ว 

โรงพยาบาล 

จํานวน (เคร่ือง) 

1,237,016 

566,226 507,434 

35,334 99,620 

722,696 

28,403 

1,600,000 
1,800,000 
2,000,000 

325,395 291,807 
24,204 22,901 58,389 

เครื่องคอมพิวเตอร การเชื่อมตออินเทอรเน็ต 

แผนภูมิ 8   จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร  และการเชื่อมตออินเทอรเน็ตในป 2551  จําแนกตาม
กิจกรรมทางเศรษฐกจิ 

ธุรกิจการคา 
และธุรกิจ 
การบริการ 

กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ 

รวม การผลิต การกอสราง 
   0 

200,000 

1,200,000 
1,000,000 

1,400,000 

800,000 
600,000 
400,000 

การขนสงทางบก
และตัวแทนธุรกจิ
การทองเทีย่ว 

โรงพยาบาล 

จํานวน (เคร่ือง) 

1,237,016 

566,226 507,434 

35,334 99,620 

722,696 

28,403 

1,600,000 
1,800,000 
2,000,000 

325,395 291,807 
24,204 22,901 58,389 

เครื่องคอมพิวเตอร การเชื่อมตออินเทอรเน็ต 
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 เมื่อพิจารณาตามเขตการปกครอง พบวา สถานประกอบการในเขต
เทศบาล มีเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตออินเทอรเน็ต จํานวน 560,200 เครื่อง 
โดยสถานประกอบการ การขนสงทางบกและตัวแทนธุรกิจทองเที่ยว มีสัดสวน
เครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตออนิเทอรเน็ตสูงที่สุด คือ รอยละ 82.5  รองลงมา 
คือ การกอสราง รอยละ 70.5  สวนนอกเขตเทศบาล มีเครื่องคอมพิวเตอรที่
เชื่อมตออินเทอรเน็ต จํานวน 162,496  เครื่อง โดยสถานประกอบการ การขนสง
ทางบกและตัวแทนธุรกิจทองเที่ยว มีสัดสวนเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอ
อินเทอรเนต็สูงที่สุด คือ รอยละ 65.8  รองลงมา คือ โรงพยาบาล รอยละ 61.5  
ตาราง 4  จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร  และการเชื่อมตออินเทอรเน็ตในป 2551  จําแนกตามกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจ  และเขตการปกครอง    

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
เขตการปกครอง/ 
จํานวนเครื่อง รวม ธุรกิจ

การคาฯ 
การผลิต การกอสราง การขนสง

ทางบกฯ 
โรงพยาบาล 

ท่ัวราชอาณาจกัร       

 เครื่องคอมพวิเตอร 1,237,016 566,226 507,434 35,334 28,403 99,620 

 การเชื่อมตออินเทอรเน็ต 722,696 325,395 291,807 24,204 22,901 58,389 

ในเขตเทศบาล       

 เครื่องคอมพวิเตอร 936,482 513,644 291,365 29,352 25,236 76,885 

 การเชื่อมตออินเทอรเน็ต 560,200 301,235 173,060 20,681 20,817 44,407 

นอกเขตเทศบาล       

 เครื่องคอมพวิเตอร 300,534 52,582 216,069 5,981 3,167 22,735 

 การเชื่อมตออินเทอรเน็ต 162,496 24,161 118,747 3,523 2,084 13,982 
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  หากพิจารณาเปนรายภาค พบวา สถานประกอบการในกรุงเทพมหานคร
มีสัดสวนของเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตออินเทอรเน็ตสูงที่สุด  คือ รอยละ 64.8
รองลงมา คือ ภาคเหนือ รอยละ 61.0  ภาคกลาง รอยละ 57.9  ภาคใต รอยละ 
56.9  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 52.5  และต่ําสุดในปริมณฑล รอยละ 
49.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

แผนภูมิ 9   จาํนวนเครื่องคอมพิวเตอร  และการเชื่อมตออินเทอรเน็ตในป 2551  จําแนกตามภาค 

ภาค 
กทม. รวม กลาง เหนือ 

   0 
200,000 

1,200,000 
1,000,000 

1,400,000 

800,000 
600,000 
400,000 

ต.อ.น. ใต 

จํานวน (เคร่ือง) 

1,237,016 

482,370 
226,008 226,300 158,354 

722,696 

312,343 
111,226 130,916 

47,242 83,114 77,442 

ปริมณฑล 

66,542 
37,854 

1,600,000 
1,800,000 
2,000,000 

เครื่องคอมพิวเตอร การเชื่อมตออินเทอรเน็ต 
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 เมือ่พิจารณาตามเขตการปกครอง  พบวา  สถานประกอบการที่อยูในเขต
เทศบาล ในกรุงเทพมหานครมีสัดสวนการเชื่อมตออินเทอรเนต็สูงกวาภาคอื่น  ๆ คือ 
รอยละ 64.8  รองลงมา คอื ภาคเหนือ รอยละ 60.5  และต่าํสุดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนอื รอยละ 49.2  ในขณะที่สถานประกอบการที่อยูนอกเขต
เทศบาล ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืมสัีดสวนของการเชื่อมตออินเทอรเน็ตสูง
กวาภาคอืน่ ๆ คือ รอยละ 66.5  และต่ําสุดในปรมิณฑล รอยละ 43.1 
ตาราง 5  จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร  และการเชื่อมตออินเทอรเน็ตในป 2551  จําแนกตามภาค             

และเขตการปกครอง   

ภาค เขตการปกครอง/
จํานวนเครื่อง รวม 

กทม. ปริมณฑล กลาง เหนือ ต.อ.น. ใต 

ท่ัวราชอาณาจกัร        

 เครื่องคอมพวิเตอร 1,237,016 482,370 226,008 226,300 77,442 158,354 66,542 

 การเชื่อมตออนิเทอรเน็ต 722,696 312,343 111,226 130,916 47,242 83,114 37,854 

ในเขตเทศบาล               

 เครื่องคอมพวิเตอร 936,482 482,370 128,000 103,124 49,581 128,221 45,186 

 การเชื่อมตออนิเทอรเน็ต 560,200 312,343 68,956 60,439 29,973 63,069 25,420 

นอกเขตเทศบาล               

 เครื่องคอมพวิเตอร 300,534 - 98,009 123,176 27,861 30,133 21,355 

 การเชื่อมตออนิเทอรเน็ต 162,496 - 42,270 70,477 17,270 20,045 12,434 
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 5. บุคลากรที่ใชคอมพิวเตอรในการปฏบิัติงานเปนประจํา (เฉลี่ยอยางนอย
สัปดาหละ 1 ครั้ง) ในภาพรวมของป 2551 มีอยูประมาณ 1.2 ลานคน หรือเฉลี่ย
ประมาณ 10.1 คนตอกิจการ 

  เมื่อพิจารณาตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  พบวา  สถานประกอบการ
ที่ดําเนินกิจการเกี่ยวกับโรงพยาบาล มีบุคลากรใชคอมพิวเตอรปฏิบัติงานเปน
ประจําเฉลี่ยตอกิจการสูงที่สุด  คือ  ประมาณ  112.4  คน  รองลงมาไดแก  สถาน
ประกอบการการผลติ มีจํานวนเฉลี่ย 15.0 คนตอกจิการ  การขนสงทางบกและ
ตัวแทนธุรกิจการทองเที่ยว มีจาํนวนเฉลีย่  8.8  คนตอกิจการ  ธุรกิจการคาและ
ธุรกิจการบริการ มจีํานวนเฉลี่ย 6.8 คนตอกิจการ  และการกอสราง มีจํานวน
เฉลี่ย 5.4 คนตอกิจการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การขนสง
ทางบกและ
ตัวแทนธุรกิจ
การทองเทีย่ว 

แผนภูมิ 10   จํานวนบุคลากรที่ใชคอมพิวเตอร  และบุคลากรที่ใชคอมพิวเตอรเฉลี่ยตอ
กิจการในป 2551  จําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกจิ 

กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ 

รวม การผลิต การกอสราง 
   0 

200,000 

1,200,000 

1,000,000 

800,000 

600,000 

400,000 

โรงพยาบาล 

จํานวน (คน) 
1,182,333 

500,635 480,962 

36,101 
135,606 10.1 6.8 

15.0 
5.4 8.8 

112.4 
บุคลากร 

เฉลี่ยตอกิจการ 

29,029 

ธุรกิจการคา 
และธุรกิจ
การบริการ 
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 เมื่อพิจารณาเฉพาะในเขตเทศบาล พบวา สถานประกอบการที่ดําเนิน
กิจการเกี่ยวกับธุรกิจการคาและธุรกิจการบริการ มีบุคลากรที่ใชคอมพิวเตอรมาก
ที่สุดจํานวน 450,055 คน    สวนนอกเขตเทศบาลสถานประกอบการการผลิต มี
จํานวนบุคลากรที่ใชคอมพิวเตอรมากที่สุดจํานวน   209,462  คน     เมือ่พิจารณา
จํานวนบุคลากรที่ใชคอมพิวเตอรเฉลี่ยตอกิจการ พบวา สถานประกอบการทั้ง
ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลที่ดําเนินกิจการเกี่ยวกับโรงพยาบาล มี
บุคลากรที่ใชคอมพิวเตอรเฉลี่ยตอกิจการมากที่สุด คือ 130.6 คนตอกิจการ     
(ในเขตเทศบาล)  และ 78.0 คนตอกิจการ (นอกเขตเทศบาล) 
ตาราง 6    จาํนวนบุคลากรที่ใชคอมพิวเตอร  และบุคลากรท่ีใชคอมพิวเตอรเฉลี่ยตอกิจการ         

ในป 2551  จําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และเขตการปกครอง 
 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

เขตการปกครอง/ 
จํานวนบุคลากร 

รวม ธุรกิจ
การคาฯ 

การผลิต การกอสราง การขนสง
ทางบกฯ 

โรงพยาบาล

ทั่วราชอาณาจักร       

บุคลากร 1,182,333 500,635 480,962 36,101 29,029 135,606 

(เฉลี่ยตอกิจการ) (10.1) (6.8) (15.0) (5.4) (8.8) (112.4) 

ในเขตเทศบาล       

บุคลากร 880,609 450,055 271,500 30,411 25,551 103,091 

    (เฉลี่ยตอกิจการ) (9.7) (7.2) (13.6) (6.5) (9.4) (130.6) 

นอกเขตเทศบาล       

บุคลากร 301,724 50,580 209,462 5,690 3,477 32,515 

(เฉลี่ยตอกิจการ) (11.4) (4.4) (17.3) (2.9) (5.9) (78.0) 
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  โดยจาํนวนบุคลากรที่ใชคอมพวิเตอรในการปฏิบัตงิานเปนประจําเฉลี่ย
ตอกิจการของแตละภาค พบวา สถานประกอบการในกรงุเทพมหานคร มีบุคลากร
ที่ใชคอมพิวเตอรมากที่สุด คอื 460,806 คน   แตเมื่อพิจารณาจํานวนบุคลากร     
ที่ใชคอมพิวเตอรเฉลี่ยตอกิจการ พบวา ภาคกลางมีจาํนวนบุคลากรเฉลี่ยตอ
กิจการสูงที่สุด คือประมาณ 14.2 คน สวนสถานประกอบการในปริมณฑลและ
กรุงเทพมหานคร มีจํานวนบุคลากรเฉลี่ยใกลเคียงกัน คือ ประมาณ 11.2 และ 10.1 
คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

แผนภูมิ 11  จํานวนบุคลากรที่ใชคอมพิวเตอร  และบุคลากรท่ีใชคอมพิวเตอรเฉลี่ยตอกจิการในป 
2551  จําแนกตามภาค 

ต.อ.น. ใต 

ภาค 

กทม. รวม กลาง เหนือ 
   0 

200,000 

1,200,000 

1,000,000 

800,000 

600,000 

400,000 

จํานวน (คน) 
1,182,333 

460,806 

209,117 247,184 
93,515 

10.1 10.1 
11.2 

14.2 

8.2 7.6 

บุคลากร 

เฉลี่ยตอกิจการ 

93,877 

ปริมณฑล 

77,834 

6.7 
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 เมื่อพิจารณาเฉพาะในเขตเทศบาล พบวา สถานประกอบการใน
กรุงเทพมหานคร มบีุคลากรทีใ่ชคอมพิวเตอรมากที่สุดจํานวน 460,806 คน  แต
เมื่อพิจารณาจํานวนบุคลากรเฉลี่ยตอกิจการ พบวา ภาคกลางและปริมณฑลมี
จํานวนเฉลี่ยใกลเคียงกัน คอื ประมาณ 11.9 คนตอกิจการ และ 11.4 คนตอ
กิจการ   รองลงมา คือ กรุงเทพมหานคร ประมาณ 10.1 คนตอกิจการ  สวนนอกเขต
เทศบาล พบวา สถานประกอบการในภาคกลาง มีบุคลากรที่ใชคอมพิวเตอร     
มากที่สุดจํานวน 125,735 คน หรือเฉลี่ยประมาณ 17.5 คนตอกิจการ 

ตาราง 7    จาํนวนบุคลากรที่ใชคอมพิวเตอร  และบุคลากรท่ีใชคอมพิวเตอรเฉลี่ยตอกจิการในป 
2551  จําแนกตามภาค และเขตการปกครอง   

ภาค เขตการปกครอง/
จํานวนบุคลากร รวม 

กทม. ปริมณฑล กลาง เหนือ ต.อ.น. ใต 

ทั่วราชอาณาจักร        
บุคลากร 1,182,333 460,806 209,117 247,184 93,877 93,515 77,834 

(เฉลี่ยตอกิจการ) (10.1) (10.1) (11.2) (14.2) (8.2) (7.6) (6.7) 

ในเขตเทศบาล        

บุคลากร 880,609 460,806 123,578 121,450 58,683 63,206 52,887 

    (เฉลี่ยตอกิจการ) (9.7) (10.1) (11.4) (11.9) (8.2) (7.1) (6.8) 

นอกเขตเทศบาล        

บุคลากร 301,724 - 85,539 125,735 35,195 30,309 24,947 

(เฉลี่ยตอกิจการ) (11.4) - (10.9) (17.5) (8.3) (8.9) (6.6) 
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 6. การใชอนิเทอรเนต็   

 การใชอินเทอรเน็ตในการดําเนินกิจการของสถานประกอบการทั่วประเทศ 

มีจํานวน 85,012 แหง หรือคดิเปนรอยละ 45.0 ของจาํนวนสถานประกอบการ

ทั้งสิ้น และมีบุคลากรที่ใชอินเทอรเน็ตในการปฏิบัติงานเปนประจํา (เฉลี่ย    

อยางนอยสัปดาหละ 1 ครัง้)  ประมาณ 730,565 คน หรอืเฉลี่ยประมาณ 8.6 คน

ตอกิจการ 

 เมื่อพิจารณาตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พบวา สถานประกอบการ

ประเภทโรงพยาบาล มีการใชอินเทอรเน็ตมากทีสุ่ด ถงึรอยละ 96.8  และมี

จํานวนบุคลากรที่ใชอินเทอรเน็ตในการปฏิบัติงานเฉลี่ยประมาณ 72.9 คนตอ

กิจการ 

 หากพิจารณาการใชอินเทอรเนต็ของสถานประกอบการ ระหวางในเขต

เทศบาลและนอกเขตเทศบาล พบวา สัดสวนการใชอนิเทอรเนต็ของสถานประกอบการ

ในเขตเทศบาลสูงเกือบ 2 เทาของสถานประกอบการนอกเขตเทศบาล คือ 

ในเขตเทศบาล รอยละ 53.5 และนอกเขตเทศบาล รอยละ 28.0 โดย

กิจกรรมโรงพยาบาล ยงัเปนสถานประกอบการทีม่ีการใชอนิเทอรเนต็มากที่สุด 

ทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล คือ รอยละ 95.5  และรอยละ 99.3 

ตามลําดับ 
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ตาราง 8  จํานวนและรอยละของสถานประกอบการที่มีคนทาํงานตั้งแต 6 คนขึ้นไปที่ใช

อินเทอรเน็ต  และจํานวนบุคลากรท่ีใชอินเทอรเน็ตในการปฏิบัติงานในป 2551  
จําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และเขตการปกครอง    

การใชอินเทอรเน็ต 
จํานวนบคุลากร    

ที่ใชอินเทอรเนต็ ใน
การปฏิบัติงาน 

รวม ไมใช ใช 
เขตการปกครอง/ 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ทั้งสิ้น เฉล่ียตอ

กิจการ 

ทั่วราชอาณาจกัร 188,843 100.0 103,831 55.0 85,012 45.0 730,565 8.6 

 ธุรกิจการคาและธุรกิจการบริการ 110,396 100.0 59,192 53.6 51,204 46.4 311,269 6.1 

 การผลิต 61,571 100.0 37,237 60.5 24,334 39.5 281,452 11.6 

 การกอสราง 11,501 100.0 5,975 52.0 5,526 48.0 28,817 5.2 
 การขนสงทางบกและตัวแทนธุรกิจ
การทองเที่ยว 

  
4,161 

  
100.0 

  
1,388 

  
33.4 

  
2,773 

  
66.6 

   
23,321 

  
8.4 

 โรงพยาบาล 1,214 100.0 39 3.2 1,175 96.8 85,707 72.9 

ในเขตเทศบาล 126,181 100.0 58,705 46.5 67,476 53.5 562,407 8.3 
 ธุรกิจการคาและธุรกิจการบริการ 85,289 100.0 40,593 47.6 44,696 52.4 283,699 6.3 

 การผลิต 31,323 100.0 15,832 50.5 15,491 49.5 168,998 10.9 

 การกอสราง 5,445 100.0 1,308 24.0 4,137 76.0 24,667 6.0 
 การขนสงทางบกและตัวแทนธุรกิจ
การทองเที่ยว 

  
3,327 

  
100.0 

  
937 

  
28.2 

  
2,390 

  
71.8 

   
20,984 

  
8.8 

 โรงพยาบาล 797 100.0 36 4.5 761 95.5 64,059 84.1 

นอกเขตเทศบาล 62,662 100.0 45,126 72.0 17,536 28.0 168,158 9.6 
 ธุรกิจการคาและธุรกิจการบริการ 25,107 100.0 18,599 74.1 6,508 25.9 27,569 4.2 

 การผลิต 30,248 100.0 21,405 70.8 8,843 29.2 112,454 12.7 

 การกอสราง 6,056 100.0 4,668 77.1 1,388 22.9 4,150 3.0 
 การขนสงทางบกและตัวแทนธุรกิจ
การทองเที่ยว 

  
834 

  
100.0 

  
452 

  
54.2 

  
382 

  
45.8 

  
2,337 

  
6.1 

 โรงพยาบาล 417 100.0 3 0.7 414 99.3 21,648 52.3 
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 เมื่อพิจารณาเปนรายภาค สถานประกอบการในกรุงเทพมหานคร มี

การใชอินเทอรเน็ตในการปฏบิัติงานมากที่สุด คือ รอยละ 60.9   รองลงมาคอื 

ปริมณฑล รอยละ 53.0  และภาคกลาง รอยละ 43.3  โดยภาคกลางมีจํานวน

บุคลากรทีใ่ชอินเทอรเน็ตในการปฏิบัตงิานเฉลี่ยมากที่สุด คือ ประมาณ 10.8 คน

ตอกิจการ 

 สําหรบัพื้นที่ในเขตเทศบาล กรงุเทพมหานครยงัคงเปนภาคที่มีการใช

อินเทอรเนต็ในการปฏิบัติงานมากที่สุด (รอยละ 60.9)     สวนพืน้ที่นอกเขตเทศบาล 

พบวา สถานประกอบการในเขตปริมณฑล มีการใชอินเทอรเนต็ในการปฏิบัติงาน

มากที่สุด (รอยละ 50.5) 

  แตหากพิจารณาจํานวนบุคลากรเฉลี่ยตอสถานประกอบการ พบวา 

ภาคกลางมีจํานวนบคุลากรเฉลี่ยมากที่สุด ทั้งพื้นที่ในเขตเทศบาล และนอกเขต

เทศบาล คือ ประมาณ 9.1 คนตอกิจการ สําหรับในเขตเทศบาล  และประมาณ 

13.4 คนตอกิจการ  สําหรับนอกเขตเทศบาล 
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ตาราง  9   จาํนวนและรอยละของสถานประกอบการที่มีคนทํางานตั้งแต 6 คนขึ้นไปทีใ่ช

อินเทอรเน็ตในการปฏิบติังานในป 2551  จําแนกตามภาค และเขตการปกครอง    

การใชอินเทอรเน็ต 
จํานวนบคุลากร     
ที่ใชอินเทอรเนต็   
ในการปฏิบัติงาน 

รวม ไมใช ใช 
เขตการปกครอง/ 

ภาค 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ทั้งสิ้น เฉล่ียตอ

กิจการ 

ท่ัวราชอาณาจักร 188,843 100.0 103,831 55.0 85,012 45.0 730,565 8.6 
 กรุงเทพมหานคร 58,614 100.0 22,908 39.1 35,706 60.9 316,264 8.9 
 ปริมณฑล 25,051 100.0 11,772 47.0 13,279 53.0 110,318 8.3 
 ภาคกลาง 29,286 100.0 16,607 56.7 12,679 43.3 137,254 10.8 
 ภาคเหนือ 23,782 100.0 15,821 66.5 7,961 33.5 58,348 7.3 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 30,803 100.0 23,119 75.1 7,684 24.9 61,266 8.0 
 ภาคใต 21,307 100.0 13,604 63.8 7,703 36.2 47,115 6.1 

ในเขตเทศบาล 126,181 100.0 58,705 46.5 67,476 53.5 562,407 8.3 
 กรุงเทพมหานคร 58,614 100.0 22,908 39.1 35,706 60.9 316,264 8.9 
 ปริมณฑล 14,069 100.0 6,340 45.1 7,729 54.9 67,268 8.7 
 ภาคกลาง 15,903 100.0 8,267 52.0 7,636 48.0 69,653 9.1 
 ภาคเหนือ 11,848 100.0 6,437 54.3 5,411 45.7 37,622 7.0 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13,612 100.0 7,885 57.9 5,727 42.1 39,639 6.9 
 ภาคใต 12,135 100.0 6,868 56.6 5,267 43.4 31,961 6.1 

นอกเขตเทศบาล 62,662 100.0 45,127 72.0 17,536 28.0 168,158 9.6 
 กรุงเทพมหานคร -   -   -   -   -   -   -   -   
 ปริมณฑล 10,982 100.0 5,432 49.5 5,550 50.5 43,050 7.8 
 ภาคกลาง 13,383 100.0 8,341 62.3 5,043 37.7 67,600 13.4 
 ภาคเหนือ 11,934 100.0 9,384 78.6 2,550 21.4 20,726 8.1 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17,191 100.0 15,234 88.6 1,957 11.4 21,628 11.1 
 ภาคใต 9,172 100.0 6,736 73.4 2,436 26.6 15,154 6.2 
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 7.  การใชเว็บไซต 

 การใชเว็บไซตในการประกอบกิจการของสถานประกอบการทัว่ประเทศ 
มีประมาณรอยละ 18.6 โดยธุรกิจโรงพยาบาล มีการใชเว็บไซตมากที่สุด คือ 
รอยละ 62.5  รองลงมาคอื การขนสงทางบกและตัวแทนธุรกิจ รอยละ 33.0   
ธุรกิจการคาและธุรกิจการบริการ รอยละ 19.9   การผลติ รอยละ 15.9  และการกอสราง 
รอยละ 10.7      

  เมื่อพิจารณาตามเขตการปกครอง พบวา ทั้งในเขตเทศบาล  และนอกเขต
เทศบาล  มีการใชเว็บไซตมากที่สุดในสถานประกอบการประเภทโรงพยาบาล 
คือ รอยละ 66.8 และรอยละ 54.2 ตามลําดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ 12  รอยละของสถานประกอบการที่มีคนทํางานตั้งแต 6 คนขึ้นไปที่ใชเว็บไซต                
ในป2551  จําแนกตามกจิกรรมทางเศรษฐกจิ และเขตการปกครอง 

10 

60 
50 
40 
30 

20 

70 

ธุรกิจการคา 
และธุรกิจ 
การบริการ 

การขนสงทางบก   
และตัวแทนธุรกจิ  
การทองเทีย่ว 

กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ 

รวม การผลิต การกอสราง 
   0 

โรงพยาบาล 

รอยละ 

18.6 19.9 
15.9 

10.7 

62.5 

33.0 

22.4 

10.8 

23.1 
18.9 17.5 

35.4 

66.8 

8.9 
12.7 

4.7 

23.3 

54.2 

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 
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 เมื่อพิจารณาการใชเว็บไซตตามภาค พบวา สถานประกอบการใน
กรุงเทพมหานครมีการใชเว็บไซตในการดําเนินกิจการมากที่สุด คือ รอยละ 26.6   
รองลงมา คือ ปริมณฑล รอยละ 21.0   ภาคกลาง รอยละ 18.5  ภาคใต รอยละ 
14.3   ภาคเหนือ รอยละ 13.3   และภาคตะวันออกเฉียงเหนอื รอยละ 8.5 

 สําหรับในเขตเทศบาล พบวา กรุงเทพมหานครมีการใชเว็บไซตมาก
ที่สุด รอยละ 26.6  สวนปริมณฑลและภาคกลาง มีการใชเว็บไซตใกลเคียงกนั 
คือ รอยละ 22.1 และรอยละ 21.1 ตามลําดับ   สวนนอกเขตเทศบาล           
สถานประกอบการที่อยูในปริมณฑล มีการใชเว็บไซตมากที่สุด คือ รอยละ 
19.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ 13  รอยละของสถานประกอบการที่มีคนทํางานตั้งแต 6 คนขึ้นไปที่ใชเว็บไซตในป 
2551  จําแนกตามภาค และเขตการปกครอง 

ต.อ.น. 
ภาค 

กทม. รวม กลาง เหนือ 
   0 

5 

30 

25 

20 

15 

10 

ใต 

รอยละ 

18.6 

26.6 

21.0 
18.5 

13.3 

8.5 

ปริมณฑล 

14.3 

22.4 

26.6 

22.1 
19.4 

21.1 

15.5 
18.3 

8.4 

15.3 

3.1 

16.3 

11.6 10.8 

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 
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 8.  การสั่งซื้อ/ขายสินคาหรือบริการผานทางอินเทอรเน็ต 
 ในภาพรวม ป 2551 สถานประกอบการมีการสั่งซื้อสินคาหรือบรกิารผาน
ทางอินเทอรเน็ต รอยละ 6.9 ของสถานประกอบการทัง้หมด  โดยธุรกิจ
โรงพยาบาลมีสัดสวนการสัง่ซื้อสินคาทางอินเทอรเน็ตสูงที่สุด คือ รอยละ 9.3  
รองลงมา คือ ธุรกิจการคาและธุรกิจการบริการ รอยละ 8.4   การขนสงทางบก
และตัวแทนธุรกิจการทองเที่ยว รอยละ 5.7 การผลิต รอยละ 4.8 และ               
การกอสราง รอยละ 3.4 
  สําหรับการขายสินคาหรือบริการทางอินเทอรเน็ต โดยรวมมีรอยละ 
5.7 ของสถานประกอบการทั้งหมด   ซ่ึงสถานประกอบการประเภทการขนสง
ทางบกและตัวแทนธุรกิจการทองเที่ยว มีสัดสวนการขายฯ สูงสุด คือ รอยละ 
15.4   ธุรกิจการคาและธุรกิจการบริการ และการผลิต มีสัดสวนใกลเคียงกัน คอื 
รอยละ 5.9 และรอยละ 5.4   โรงพยาบาล รอยละ 2.6  และการกอสราง รอยละ 1.7 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภูม ิ14  รอยละของสถานประกอบการทีม่ีคนทาํงานตั้งแต 6 คนขึ้นไปทีม่ีการสั่งซื้อ/
ขายสินคาหรือบริการผานทางอินเทอรเน็ตในป 2551  จําแนกตามกิจกรรม
ทางเศรษฐกจิ  

การสั่งซื้อสินคาหรือบริการทางอินเทอรเน็ต การขายสินคาหรือบริการทางอินเทอรเน็ต 

ธุรกิจการคา 
และธุรกิจ 
การบริการ 

การขนสงทางบก     
และตัวแทนธุรกจิ    
การทองเทีย่ว 

กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ 

รวม การผลิต การกอสราง 
   0 

2 

12 
10 

8 
6 
4 

โรงพยาบาล 

รอยละ 

6.9 
8.4 

4.8 
3.4 

9.3 

5.7 

 
14 
16 

5.7 5.9 5.4 

1.7 

15.4 

2.6 
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 เมื่อพิจารณาเปนรายภาค พบวา กรุงเทพมหานครมีการสั่งซื้อ/ขายสินคาหรือ
บริการผานอินเทอรเนต็มากที่สุด คอื มีการส่ังซื้อฯ รอยละ 7.8  และมกีารขายฯ 
รอยละ 8.1  และหากพิจารณาในเขตเทศบาล พบวา สถานประกอบการใน
ภาคเหนอืและอีสาน มีการสั่งซื้อสินคาทางอินเทอรเน็ตใกลเคียงกนั คือ รอยละ 
10.8 และรอยละ 10.6  สวนการขายฯ มีมากที่สุดในกรุงเทพมหานคร รอยละ 8.1  
ในขณะที่นอกเขตเทศบาล มีการซื้อสินคาทางอินเทอรเน็ตมากในภาคกลาง 
รอยละ 7.3  สวนการขายฯ มีมากในภาคกลาง ปริมณฑลและภาคใต ใกลเคียงกนั 
คือ  รอยละ 5.6  รอยละ 5.2 และ รอยละ 5.0 ตามลําดับ 

 

แผนภูมิ 15  รอยละของสถานประกอบการที่มีคนทํางานตั้งแต 6 คนขึ้นไปที่มีการสั่งซื้อ/
ขายสินคาหรือบริการผานทางอินเทอรเน็ตในป 2551  จําแนกตามภาค  

การสั่งซื้อสินคาหรือบริการทางอินเทอรเน็ต การขายสินคาหรือบริการทางอินเทอรเน็ต 

ภาค 
ต.อ.น. กทม. รวม กลาง เหนือ 

   0 
1 

6 
5 
4 
 
 

ใต 

รอยละ 

5.7 

6.9 

6.3 

6.6 
 

2.2 
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ปริมณฑล 
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ตาราง 10  รอยละของสถานประกอบการที่มีคนทํางานตั้งแต 6 คนขึ้นไปที่มีการสั่งซื้อ/ขายสินคา

หรือบรกิารผานอินเทอรเน็ตในป 2551  จําแนกตามภาค และเขตการปกครอง    

ภาค เขตการปกครอง/  
รอยละ รวม 

กทม. ปริมณฑล กลาง เหนือ ต.อ.น. ใต 
ท่ัวราชอาณาจกัร        
รวมการสั่งซ้ือฯ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 ไมไดสั่งซื้อฯ 93.1 92.2 93.7 93.4 92.6 94.7 92.7 

 มีการสั่งซื้อฯ 6.9 7.8 6.3 6.6 7.4 5.3 7.3 

รวมการขายฯ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 ไมมีการขายฯ 94.3 91.9 93.6 95.2 96.2 97.8 93.7 

 มีการขายฯ 5.7 8.1 6.4 4.8 3.8 2.2 6.3 

ในเขตเทศบาล        
รวมการสั่งซ้ือฯ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 ไมไดสั่งซื้อฯ 91.9 92.2 93.0 94.0 89.2 89.4 92.0 

 มีการสั่งซื้อฯ 8.1 7.8 7.0 6.0 10.8 10.6 8.0 

รวมการขายฯ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 ไมมีการขายฯ 93.3 91.9 92.7 95.8 95.1 96.2 92.7 

 มีการขายฯ 6.7 8.1 7.3 4.2 4.9 3.8 7.3 

นอกเขตเทศบาล        
รวมการสั่งซ้ือฯ 100.0 - 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 ไมไดสั่งซื้อฯ 95.5 - 94.7 92.7 96.0 98.9 93.6 

 มีการสั่งซื้อฯ 4.5 - 5.3 7.3 4.0 1.1 6.4 

รวมการขายฯ 100.0 - 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 ไมมีการขายฯ 96.1 - 94.8 94.4 97.3 99.1 95.0 

 มีการขายฯ 3.6 - 5.2 5.6 2.7 0.9 5.0 
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 9.  คาใชจายในการซื้อสินคาและบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

  คาใชจายในการซื้อสินคาและบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของสถานประกอบการที่มีคนทํางานตั้งแต 6 คนขึ้นไป ในภาพรวมป 
2551 มีมูลคา 17,818.2 ลานบาท โดยเฉลี่ยประมาณ 94,354.8 บาทตอกิจการ    
ทั้งนี้ สวนใหญเปนคาใชจายการบริการดานการสื่อสารมากที่สุด 6,372.1 ลานบาท   
รองลงมาคือ คาใชจายคอมพิวเตอรฮารดแวร 5,016.3 ลานบาท     คอมพิวเตอร
ซอฟตแวร 3,268.5 ลานบาท   สวนคาใชจายดานอุปกรณส่ือสาร มีมูลคานอย
ที่สุดประมาณ 1,087.5  ลานบาท 

 เมื่อพิจารณาตามขนาดของสถานประกอบการ  พบวา  สถาน
ประกอบการขนาดใหญ ที่มีคนทํางานมากกวา  200 คน  มีคาใชจายดาน
เทคโนโลยีมากที่สุด คือ 6,734.0 ลานบาท  หรือเฉลี่ยประมาณ 1,455,674.1 บาท
ตอกิจการ โดยคาใชจายสวนใหญเปนคาคอมพิวเตอรฮารดแวรมากที่สุด 

 สวนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีคาใชจายดานเทคโนโลยีมากที่สุด คือ 
ธุรกิจการคาและการบริการ โดยมีคาใชจายรวม 8,326.8 ลานบาท ซ่ึงคาใชจาย
สวนใหญเปนคาบริการดานการสื่อสาร    แตหากพิจารณาถึงคาใชจายเฉลี่ยตอ
กิจการ พบวา ธุรกิจโรงพยาบาลมีคาใชจายเฉลี่ยสูงสุด คือ ประมาณ 941,263.7 
บาทตอกิจการ 

 เ มื่ อ พิ จ า รณา เป น ร า ยภ าค  พบว า  สถานประกอบก า ร ใน
กรุงเทพมหานครมีคาใชจายดานเทคโนโลยีมากที่สุด คือ 7,898.6 ลานบาท หรือ
เฉลี่ยประมาณ 134,756.8 บาทตอกิจการซึ่งคาใชจายสวนใหญ คือ คาบริการ
ดานการสื่อสาร 
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ตาราง 11   คาใชจายในการซื้อสินคาและบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ

สถานประกอบการในป 2551 จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ  กจิกรรมทาง
เศรษฐกิจ และภาค 

คาใชจายในการซื้อสินคาและบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

ขนาดของสถานประกอบการ/ 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ/ภาค 

คาใชจาย
เฉลีย่ตอ
กิจการ รวม คอมพิวเตอร

ฮารดแวร 
คอมพิวเตอร
ซอฟตแวร 

การบริการ 
คอมพิวเตอร 

การบริการ
ดานการ
สื่อสาร 

ดานอุปกรณ
สื่อสาร 

รวม 94,354.8 17,818,246,641 5,016,297,285 3,268,450,033 2,073,877,487 6,372,143,695 1,087,478,141 

ขนาดของสถานประกอบการ        

 6 – 15  คน 28,575.2 3,689,256,499 624,575,320 249,813,025 320,000,888 2,274,065,747 220,801,519 

 16 – 25  คน 52,276.6 1,227,141,326 275,999,760 130,909,036 91,954,114 651,774,142 76,504,275 

 26 – 30  คน 97,955.3 539,047,659 120,948,684 42,230,100 47,600,150 232,162,591 96,106,134 

 31 – 50  คน 159,295.9 1,860,257,058 364,719,417 414,753,661 448,024,655 522,820,454 109,938,871 

 51 – 200  คน 260,712.2 3,768,594,609 1,186,293,719 657,583,780 428,165,139 1,272,486,978 224,064,992 

 มากกวา 200  คน 1,455,674.1 6,733,949,489 2,443,760,384 1,773,160,431 738,132,541 1,418,833,783 360,062,350 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ        
 ธุรกิจการคาและธุรกิจ
การบริการ 

   
75,426.5 

  
8,326,778,263 

 
2,031,874,424 

 
1,306,583,449 

 
1,080,434,563 

 
3,327,220,068 

    
580,665,759 

 การผลิต 117,932.1 7,261,199,222 2,158,056,231 1,587,647,175 760,731,455 2,349,567,869 405,196,493 

 การกอสราง 52,680.7 605,880,673 147,810,883 48,082,952 63,865,065 313,766,624 32,355,149 
 การขนสงทางบกและ
ตัวแทนธุรกิจทองเที่ยว 

 
115,764.2 

   
481,694,860 

    
85,522,368 

    
36,429,883 

    
87,664,852 

    
248,027,194 

    
24,050,564 

 โรงพยาบาล 941,263.7 1,142,693,622 593,033,378 289,706,575 81,181,553 133,561,940 45,210,176 

ทั่วราชอาณาจกัร        

 กรุงเทพมหานคร 134,756.8 7,898,635,275 2,138,387,688 1,403,440,989 1,042,338,600 2,720,204,130 594,263,869 

 ปริมณฑล 132,029.5 3,307,469,411 818,478,161 851,917,894 313,599,900 1,191,039,725 132,433,731 

 ภาคกลาง 120,613.4 3,532,285,008 1,199,314,790 576,959,975 424,656,749 1,137,888,081 193,465,413 

 ภาคเหนือ 39,121.0 930,374,965 247,569,947 153,612,789 77,221,257 406,149,677 45,821,294 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 36,601.9 1,127,448,310 389,319,267 166,581,547 129,223,538 400,333,530 41,990,428 

 ภาคใต 132,029.5 1,022,033,672 223,227,431 115,936,839 86,837,444 516,528,552 79,503,406 
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  10.  บุคลากรที่สําเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและบุคลากรที่
ปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 บุคลากรทีป่ฏิบัติหนาที่ดานเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานประกอบการ 
ที่มีคนทํางานตั้งแต 6 คนขึ้นไป ที่มีรปูแบบเปนบริษัทจาํกัด  บรษิัทจํากัด 
(มหาชน) ทั่วประเทศ มีทั้งสิ้น 317,189 คน ในจํานวนนีเ้ปนบุคลากรที่สําเร็จ
การศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 66,534 คน (รอยละ 21.0)  และสําเร็จ
การศึกษาสาขาอืน่ๆ 250,656 คน (รอยละ 79.0) 

 เมื่อพิจารณาตามขนาดของสถานประกอบการ พบวา บุคลากรที่
สําเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบตัิงานอยูในสถานประกอบการ
ที่มีคนทํางาน มากกวา 200 คน จํานวน 19,583 คน หรือรอยละ 29.5   รองลงมา 
คือ  สถานประกอบการขนาด 51 – 200  คน รอยละ 27.8   สถานประกอบการ
ขนาด 6 – 15 คน รอยละ 20.6  สวนที่เหลืออีกรอยละ 22.2 ปฏิบัตงิานอยูใน
สถานประกอบการขนาดอื่นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

20.6% 8.6% 3.6% 9.9% 27.8% 
29.5% 20.4% 

10.6% 3.2% 9.4% 27.7% 
28.7% 

แผนภูมิ 16  รอยละของบคุลากรที่สําเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาอื่นๆ  
จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ 

บุคลากรที่สําเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยฯี บุคลากรที่สําเร็จการศึกษาสาขาอื่นๆ 

6 – 15 คน 16 – 25 คน 26 – 30 คน 

31 – 50 คน 51 – 200 คน มากกวา 200 คน 
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 สําหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พบวา บุคลากรที่สําเร็จการศึกษาสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัตงิานอยูในธุรกิจการคาและการบริการมากที่สุด คอื 
38,607 คน หรือรอยละ 58.0   รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการผลิต รอยละ 33.1  
สวนที่เหลอือีกรอยละ 8.9 ปฏบิัติงานอยูในอุตสาหกรรมการกอสราง การขนสง
ทางบกและตัวแทนธุรกิจทองเที่ยว  และโรงพยาบาล 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 และเมื่อพิจารณาเปนรายภาค พบวา บคุลากรที่สําเร็จการศกึษาสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติงานอยูในกรุงเทพมหานครประมาณครึ่งหนึง่ คอื 
33,813 คน หรอืรอยละ 50.8   สวนที่ปฏิบัติงานอยูในภาคกลางและปริมณฑล มี
จํานวนใกลเคียงกนั คอื รอยละ 14.6 และ 14.5  ภาคใต รอยละ 7.8  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 7.4   และภาคเหนือ รอยละ 4.9 

58.0% 

4.2% 3.1% 

33.1% 

1.6% 

53.3% 

3.6% 3.8% 

38.1% 

1.2% 

แผนภูมิ 17  รอยละของบคุลากรที่สําเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาอื่นๆ  
จําแนกตามกจิกรรมทางเศรษฐกจิ 

บุคลากรที่สําเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยฯี บุคลากรที่สําเร็จการศึกษาสาขาอื่นๆ 

ธุรกิจการคาและธุรกิจการบริการ การผลิต 
การกอสราง การขนสงทางบกและตัวแทนธุรกิจ 
โรงพยาบาล 
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ตาราง 12  บคุลากรที่ปฏิบัติหนาที่ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  และสําเร็จการศึกษาดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ ป 2551  จําแนกตามขนาดสถานประกอบการ  กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และภาค 

ขนาดของสถานประกอบการ/    
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ/ภาค 

รวมบุคลากรที่   
ปฏิบัติหนาที่ดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

บุคลากรที่สําเร็จ
การศึกษาสาขา

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

บุคลากรที่สําเร็จ
การศึกษาสาขาอื่นๆ 

ขนาดของสถานประกอบการ 317,189 66,534 250,656 
 6 – 15  คน 64,915 13,718 51,197 
 16 – 25  คน 32,199 5,749 26,449 
 26 – 30  คน 10,406 2,389 8,017 
 31 – 50  คน 30,199 6,601 23,598 
 51 – 200  คน 87,908 18,493 69,415 
 มากกวา 200  คน 91,563 19,583 71,979 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 317,189 66,534 250,656 
 ธุรกิจการคาและธุรกิจการบริการ 172,174 38,607 133,567 
 การผลิต 117,433 22,025 95,407 
 การกอสราง 11,712 2,772 8,940 
 การขนสงทางบกและตัวแทนธุรกิจ
ทองเที่ยว 

     
11,523 

     
2,050 

     
9,472 

 โรงพยาบาล 4,348 1,079 3,269 

ท่ัวราชอาณาจกัร 317,189 66,534 250,656 
 กรุงเทพมหานคร 176,505 33,813 142,692 
 ปริมณฑล 70,328 9,630 60,698 
 ภาคกลาง 29,223 9,712 19,511 
 ภาคเหนือ 12,460 3,262 9,198 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10,656 4,912 5,744 
 ภาคใต 18,017 5,204 12,813 

 
 หมายเหต ุ:  ถามเฉพาะสถานประกอบที่มีรูปแบบเปนบริษัทจํากัด  บริษัทจํากัด(มหาชน) 
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11. ขอคิดเหน็ของสถานประกอบการ 

  สําหรับขอคิดเห็นของผูประกอบการที่ตองการใหหนวยงาน
ภาครัฐเขามาสนับสนุน/ชวยเหลือเกี่ยวกับดาน ICT ในสถานประกอบการ  
พบวา  มีผูประกอบการรอยละ  53.2  ตองการใหมีการอบรมการใช ICT     
รอยละ 40.7 ใหคําปรึกษา/สงเสริมการใช ICT   รอยละ 38.7 ใหการสนับสนุน
โปรแกรมปองกันไวรัส   และรอยละ 37.0 ใหมีระบบควบคุมความปลอดภัย
ของขอมูล  เปนตน 

 
 

แผนภูมิ 18  รอยละของสถานประกอบการที่ตองการใหหนวยงานภาครัฐเขามาสนับสนุน/
ชวยเหลือดาน ICT ในสถานประกอบการ  

ระบบควบคุมความปลอดภยั   
ของขอมูล 

ใหคําปรึกษา/สงเสริม
การใช ICT 

สนับสนุนโปรแกรม   
ปองกันไวรัส 

เร่ืองท่ีตองการ 1/ 

53.2 

18.5 

40.7 

34.7 

38.7 

37.0 

31.2 

26.7 

22.6 

    10     0     20    50     30     40 
รอยละ 

   60 

     ใหมีการอบรมการใช ICT 

พัฒนาบคุลากรดาน ICT 

ใหเงินกูดอกเบี้ยต่ํา 

การเขาถึงแหลงขอมูล 

การละเมิดลิขสิทธ์ิ 

จัดทําระบบฐานขอมูลของ
สถานประกอบการ 

หมายเหตุ :  1/ สถานประกอบการ 1 แหง สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
                               



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ขอบขายและคุมรวม 
 ขอบขายในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก กิจกรรมทางเศรษฐกิจตามการจัด
ประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทตามมาตรฐานสากล 
(International Standard Industrial Classification of All Economic Activities : 
ISIC Rev.3) ดงันี ้
 -  ธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบรกิาร 
 -  การผลิต 
 -  การกอสราง 
 - การขนสงทางบก (ไมรวมการขนสงผูโดยสารทางบกอื่นๆ ที่ไมมี
ตารางเวลาไดแก รถมอเตอรไซดรับจาง รถจักรยานยนตสามลอ รถจักรยานสามลอ) 
และตัวแทนธุรกิจการทองเที่ยว 
 -  กิจกรรมดานโรงพยาบาล 
 คุมรวม  สถานประกอบการทกุประเภท (ยกเวน แผงลอย) ที่มีคนทํางาน
ตั้งแต 6 คนขึ้นไป ทั้งที่อยูในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล 
 

คาบเวลาอางอิง 
 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนและลักษณะตางๆ ของสถานประกอบการที่เก็บ
รวบรวมเปนขอมูลของสถานประกอบการทีด่ําเนินกิจการในรอบ 12 เดอืนที่แลว 
(การดําเนนิกิจการระหวาง 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2551) 
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รายการขอมลู 
 รายการขอมลูที่เก็บรวบรวม มีดังนี ้
 1.  ขอมูลทั่วไปของสถานประกอบการ ไดแก ชื่อ ที่ตั้ง และสถานที่
ติดตอของสถานประกอบการ รปูแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย รูปแบบการจัดตั้ง
ทางเศรษฐกิจ จํานวนคนทาํงาน และจํานวนลูกจางของสถานประกอบการ   
เปนตน 
 2.  การมีและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาน
ประกอบการ 
 -   เครือ่งคอมพิวเตอร 
 -   อนิเทอรเน็ต 
 -   เว็บไซต 
 -   การสั่งซื้อสินคาหรือบริการทางอนิเทอรเน็ต 
 -   การขายสินคาหรอืบริการทางอินเทอรเน็ต 
 -   การใชบริการอีดีไอหรือเครือขายคอมพิวเตอรอื่น  ๆ(ที่นอกเหนอื  
จากอินเทอรเน็ต) 
 3.  ขอจํากดัในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีท)ี 
 4. คาใชจายในสินคาและบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
และการเปลี่ยนแปลงของรายรับจากการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชในการดาํเนนิ
กิจการ 
 5.  การชาํระและรับชําระเงนิคาสินคาหรอืบริการ 
 6.  บคุลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานประกอบการ 
 7.  ความคดิเห็นเกี่ยวกับไอซีทีในสถานประกอบการ 
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แนวคิดและคํานิยาม 
      1)  สถานประกอบการ 

  หมายถึง สถานที่หรือบางสวนของสถานที่ที่มีที่ตั้งที่แนนอนและมี
การดาํเนนิกิจกรรมทางเศรษฐกิจไมวากิจกรรมนัน้จะดําเนนิงานโดยบคุคลที่
เปนเจาของหรือควบคุมกิจการโดยนิติบคุคล 
  2)  รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย 
 สวนบุคคล  
  หมายถึง สถานประกอบการที่มีเจาของเปนบุคคลธรรมดา
คนเดียวหรือหลายคนรวมกัน และรวมถึงหางหุนสวนสามัญที่ไมจดทะเบียน
เปนนิติบุคคลดวย 
 หางหุนสวนจํากัด หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล  
  หมายถึง สถานประกอบการที่จัดตั้งขึ้นโดยคณะบุคคลตั้งแต 
2 คนขึ้นไป รวมทุนกันเพื่อประกอบกิจการ และรับผิดชอบรวมกันโดยจด
ทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย 
 บริษัทจํากัด บริษัทจํากัด (มหาชน) 
  บริษัทจํากัด  หมายถึง สถานประกอบการที่จัดตั้งขึ้นโดยผู
ริเริ่มคณะหนึ่ง และไดจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย โดยมีผูเริ่มดําเนินการ
อยางนอย 7 คนขึ้นไป 
  บริษัทจํากัด (มหาชน)  หมายถึง สถานประกอบการที่จัดตั้ง
ขึ้นโดยการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท การควบบริษัท หรือการแปรสภาพบรษิทั 
และวัตถุประสงคที่จะขายหุนตอประชาชน โดยมีผูริเริ่มดําเนินการตั้งแต 15 
คนขึ้นไป 
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 สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ  
  หมายถึง สถานประกอบการที่รัฐบาลเปนเจาของ หรือมีทุน
อยูดวยไมนอยกวารอยละ 50 ของทุนทั้งหมด รวมถึงสถานประกอบการที่
ดําเนินการโดยรัฐบาลดวย 
 สหกรณ  
  หมายถึง สถานประกอบการที่จัดตั้งขึ้นในรูปของสหกรณ 
โดยจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมายวาดวยสหกรณ โดยมผีูกอตั้งไมนอยกวา 
10 คน 
 อื่นๆ  
  หมายถึง สถานประกอบการทีจ่ัดตั้งในรปูแบบอื่นๆ นอกจาก
ที่กลาวขางตน เชน มูลนิธิ สโมสร สมาคม กลุมแมบาน ชมรมตางๆ รานคา
สาธิต เปนตน 
 3)  รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ 
 สํานักงานแหงเดียว  
  หมายถึง สถานประกอบการทีไ่มมีหนวยงานยอยหรือสาขา
อื่นใด และไมเปนหนวยงานยอยหรอืสาขาของสถานประกอบการอืน่ 
 สํานักงานใหญ  
  หมายถึง สถานประกอบการที่เปนเจาของ และควบคุม
กิจการของสถานประกอบการอื่นที่เปนสํานักงานสาขาหรอืหนวยงานยอย  
 สํานักงานสาขา  
  หมายถึง สถานประกอบการทีเ่ปนสาขา หรอืหนวยงานยอย
ของสถานประกอบการอื่นที่เปนสํานักงานใหญ 
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 4)  คนทํางาน 
 หมายถึง  ผูที่ทํางานในสถานประกอบการ ทัง้ที่ไดรับเงนิเดอืนและ
ไมไดรับเงนิเดอืนที่สถานประกอบการมีอยูตามปกต ิ รวมทัง้ผูที่ทาํงานอยูใน 
สถานประกอบการแหงนี้ แตในวันดงักลาวไมไดมาทาํงาน หรือเนื่องจาก
เจ็บปวย ลาหยุดพักผอน โดยไดรับคาจาง/เงนิเดอืน  
 คนทํางาน ประกอบดวย  

• คนทํางานโดยไมไดรับคาจางหรือเงินเดอืน หมายถึง เจาของ
กิจการหุนสวน หรอืสมาชิกในครอบครัวที่ทํางานใหกับสถานประกอบการ หรอื
ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการซึ่งมีจํานวนชั่วโมงทํางานไมต่ํากวาสัปดาหละ 
20 ชั่วโมง โดยเจาของหรือผูประกอบการอาจใหเงนิ อาหาร เครือ่งนุงหม  หรือ 
ชวยเหลอืเกื้อกูลอยางอื่นๆ  แตไมตองรบัผิดชอบในเรือ่งการจายคาแรงใหตาม
กฎหมาย 

• ลูกจาง หมายถึง ผูที่ปฏิบัติงานใหกับสถานประกอบการ โดย
ไดรับเงินเดือนหรือคาจางเปนประจํา ตัง้แตระดับบริหาร นักวิชาการ เสมียน 
พนักงานตางๆ เชน ผูจัดการ ผูอํานวยการ ผูปฏิบัตงิานในหองทดลอง พนักงาน
ขาย และลูกจางที่ทํางานในกรรมวิธีการผลิต เปนตน คาจางที่ไดรับอาจเปนราย
ปกษ รายสัปดาห รายวัน รายชั่วโมง หรือรายชิ้น ก็ได นอกจากนี้ยังรวมถงึผูที่
สถานประกอบการสงไปประจาํที่สถานประกอบการอื่นดวย เชน พนักงานรักษา
ความปลอดภัย คนทาํความสะอาด พนักงานขายตามหางสรรพสินคา เปนตน 

ไมรวมคนทํางาน  ดังตอไปนี ้  ผูบริหารหรือผูถอืหุนที่ไดรบั
เบี้ยประชมุเปนครั้งคราว คนทํางานของสถานประกอบการอื่นทีม่าปฏิบัติงาน
ประจํา   ที่สถานประกอบการแหงนี ้คนทํางานทีร่ับงานไปทําที่บานแลวนํามา
สงโดยไมไดลงทุนซื้อวัสดุ อปุกรณ คนงานทีล่างานเปนระยะเวลานาน เชน ลา 
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ไปรับราชการทหาร คนที่สถานประกอบการจางมาทํางานเฉพาะอยางเปนครั้ง
คราว เชน กรรมกรที่จางมาขนของ พนักงานเดนิตลาดหรอืตัวแทนขายที่ไมมี
เงินเดอืนประจํา 
 5)  เครื่องคอมพิวเตอร  
 หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอรที่สถานประกอบการมีไวใชในการ
ดําเนินธุรกิจ และสามารถใชงานได จําแนกเปน 
 คอมพิวเตอรสวนบคุคล หมายถึง คอมพิวเตอรตัง้เดีย่วสําหรับใชงาน
โดยผูใชครั้งละ 1 คน ประกอบดวยจอแสดงผล ซีพียู แปนพิมพ และอุปกรณ
ตอพวงอื่นๆ ไดแก เครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ (พีซี) คอมพิวเตอรแบบ
กระเปาห้ิว (โนตบุค/แล็บท็อป) เวิรกสเตชั่น เทอรมินัล 
 คอมพิวเตอรเพื่อการบริการและประมวลผลจากสวนกลาง หมายถึง 
คอมพิวเตอรที่ติดตั้งไวสวนกลาง เพื่อควบคุมการทาํงานและใหบริการ
คอมพิวเตอรเครือ่งอืน่ๆ ไดแก  เซิรฟเวอร (Server)  เมนเฟรม (Mainframe)  
มินิคอมพวิเตอร (Minicomputer)  ซุปเปอรคอมพิวเตอร (Super computer) 
 6)  ซอฟตแวรท่ีพัฒนาตามความตองการโดยเฉพาะ (Tailor made)  เปน
การจัดจางผูพัฒนาซอฟตแวรใหทําระบบที่เฉพาะเจาะจงไมเหมือนกับซอฟตแวร
สําเร็จรูปทีจ่ําหนายกันทั่วไป 
 7)  ศูนยบริการสารสนเทศเพือ่ประชาชน หรอื เทเลเซ็นเตอร (Telecenter)    
คือ สถานที่ใหบริการเทคโนโลยีส่ือสารและสารสนเทศกับชมุชนหรือประชาชน 
โดยอาจมกีารคิดคาบริการหรอืไมก็ได 
 8)  ซอฟตแวรแบบเปดเผยรหัส (Open source) คือ ซอฟตแวรใชงาน
คุณภาพสูง ที่ผูเขียนหรอืผูพัฒนาไดเปดเผยรหัสตนฉบับ (Source code) แสดง
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การทํางานของโปรแกรมทุกขั้นตอน ผูใชงานทั่วไป (User) ก็สามารถใชงาน
สวนที่เปนโปรแกรมไดโดยสะดวก 
 9)  ไวรัส คือ โปรแกรมคอมพิวเตอรประเภทหนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อให
แพรกระจายตัวเองจากไฟลหนึ่งไปอีกไฟลหนึง่ภายในเครือ่งคอมพิวเตอรและ
ทําใหไฟลหรือระบบเกิดความเสียหาย 
 10)  แฮกเกอร หมายถึง ผูที่คลั่งไคลในการสํารวจหรือลักลอบเจาะเขาไปยัง
ระบบคอมพิวเตอรขององคกรตางๆ ซ่ึงการเขาไปมีทั้งแบบที่ทําอันตรายตอ
ระบบหรอืขโมยขอมูลในระบบไป และมีทั้งแบบที่ไมทําอนัตรายใดๆ ดวย 
 11)  ISDN (Integrated Standard Digital Network) เปนระบบเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตที่สามารถสงขอมลูภาพและเสียงผานสายโทรศัพท เสนเดยีวกันเปน
ระบบมาตรฐานระหวางประเทศมีความเรว็ในการสงขอมูลที ่64 Kbps  
 12)  xDSL (x Digital Subscriber Line) เปนการเชื่อมตออินเทอรเน็ต
ดวยความเร็วสูง ใชเทคโนโลยีใกลเคียงกับ ISDN แตใหความเร็วที่สูงกวามาก 
ประเภททีพ่บไดบอยๆ คือ ADSL และ SDSL 
 13)   เค เบิ ้ล  โมเด็ม  หมายถึง  โมเด็มที่ เชื ่อมตอโดยใชสาย เค เบิ ้ล
ของโทรทัศน การ เชื ่อมตออินเทอรเน็ตโดยมากจะผานโมเด็มทั่วไปที่มี    
การเชื่อมตอกับสายโทรศัพทแตเมื่อใชโมเด็มที่ตอกับสายเคเบิ้ลโทรทัศนแลว
จะทําใหการรับสงขอมูลรวดเร็วขึ้นกวาเดิมมากเพราะสายเคเบิ้ลโทรทัศน        
มีแถบความกวางในการสงสัญญาณสูง 
 14)  สายวงจรเชา (Leased Line) เปนการเชือ่มตออินเทอรเน็ต โดยใชสาย
วงจรเชาซึ่งเปนสายที่ลูกคาเชาไวใชภายในองคกรของตัวเองไมปนกับหนวยงาน
อื่นทําใหมคีวามเร็วสูงสามารถรับสงขอมลูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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 15)  สายวงจรเชาแบบจุดเดียวสูหลายจดุ  (Frame Relay)  ตามปกตแิลว
สายวงจรเชาทั่วไป (Leased Line) จะทําการเชื่อมตอแบบจุดตอจุด เชน เชื่อมตอ
ระหวางลูกคากับผูใหบริการอินเทอรเน็ตแตสายวงจรเชาแบบ Frame Relay เปน  
การเชื่อมตอจากจุดใดจุดหนึ่งกระจายไปยังหลายจุด เชน สํานักงานใหญ
ตองการเชื่อมตอระบบเขากับสาํนักงานสาขา 4 แหงทาํไดโดยใช Frame Relay 
เชื่อมตอทีสํ่านักงานใหญจุดเดยีวสูสํานักงานสาขา 4 แหงพรอมกัน 
 16)  เครือขายสวนตัวผานเครือขายอินเทอรเน็ต (VPN – Virtual Private 
Network)  ตามปกติแตละบริษัทหากตองการตอกบัสํานักสาขาหลายๆ แหง แต
ในสาขาตองตอคุยกนัไดอีกตองใชสายวงจรเชา Leased Line จํานวนมากเพื่อ
เชื่อมตอระบบเขาดวยกัน จงึนับเปนการสิ้นเปลอืงแตเมือ่มีเทคโนโลย ี VPN  
ทําใหองคกรหลักสามารถเชือ่มตอสํานกังานหลายๆ แหง โดยผานอินเทอรเน็ต 
VPN จะทําหนาที่สรางการเขารหัสขอมูลใหทุกสาขาที่เชื่อมตอกันรูสึกเหมือนมี
โครงขายสายสวนตัวติดตอกนัตลอดเวลา 
 17)  เว็บไซต (Web site) คือ ขอมูลเอกสารหนึ่งชุดบน เวิลด ไวด เว็บ 
(World Wide Web) ที่รวบรวมขึ้นจากเว็บเพจ (Web page) จํานวนหลาย ๆ 
หนาเขาดวยกัน และเว็บเพจทีเ่ห็นเปนหนาแรก เมือ่เปดเว็บไซตขึ้นมา เรียกวา 
โฮมเพจ (Homepage) สรุปไดวา เว็บไซตเปรียบไดกับหนังสือหนึ่งเลมที่แตละ
หนา คอื เว็บเพ็จ มีโฮมเพจเปนหนาปก และถูกจัดเก็บอยูในหองสมุดขนาด
ใหญบนอนิเทอรเนต็ ที่เรียกวา เวิลด ไวด เวบ็ (World Wide Web)  
 18)  เวิลด ไวด เว็บ (World Wide Web)  หรือ ที่เรียกสั้นๆ วา เว็บ (Web) 
คือ แหลงขอมลูจํานวนมากมายมหาศาลที่อยูบนอินเทอรเน็ตที่สามารถเขาถึง
ไดจากคอมพิวเตอรที่เชื่อมตออินเทอรเน็ต ขอมูลดังกลาวเปนไปไดทั้งอักษร 
ภาพนิ่ง ภาพเคลือ่นไหว หรือแมกระทั่งเสียง 
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 19) พาณิชยอิเล็กทรอนิกส หรือ อีคอมเมิรซ (e-Commerce) ใน
ความหมายแบบกวาง ๆ จะหมายถึงการดาํเนินธุรกิจผานสื่ออเิล็กทรอนิกส โดย
ส่ืออิเล็กทรอนิกสจะครอบคลุมถึงอุปกรณทางอิเลก็ทรอนิกสขั้นพื้นฐานตาง ๆ 
เชน โทรศัพท โทรสาร อีดีไอ เปนตน อยางไรกด็ีเทคโนโลยีที่มีผลตอพาณชิย
อิเล็กทรอนิกสมากที่สุด คือ เครือขายอนิเทอรเนต็ 
 ในที่นี้จะขอกลาวถงึพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในความหมายแบบแคบ คือ 
การซื้อขายสินคาหรอืบริการผานทางอินเทอรเน็ต โดยมีเว็บไซตเปนชองทาง
หลักในการติดตอ และทําธุรกรรม 
 20)  อีดไีอ (Electronic Data Interchange : EDI) หมายถึง การแลกเปลี่ยน
ขอมูลระหวางองคกรธุรกิจในรปูแบบมาตรฐาน ผานเครอืขายคอมพวิเตอร แบบ 
VAN (Value Added Network) โดยรูปแบบมาตรฐานที่ใชจะตองไดรับการยอมรับ
จากกลุมผูแลกเปลี่ยนขอมูล หรือมาจากการพัฒนาของสถาบนัที่ไดรับการยอมรับ 
ในมาตรฐานตางๆ เชน UN/EDIFACTประโยชนของอีดีไอ คือ ลดคาใชจาย  
ในการกรอกขอมูล ไดขอมูลทีถู่กตองมากขึ้น ติดตอส่ือสารไดรวดเร็วขึน้ และลด
งานทางดานเอกสารซึ่งจะชวยการทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 21)  Value Added Network (VAN) หมายถึง เครือขายสวนบุคคลที่
องคกรสรางขึ้นเพื่อการใชงานภายในองคกรเทานั้น เชน งานดานฐานขอมูล 
โดยมากองคกรจะเชาสาย leased line เพื่อเชือ่มตอกับผูใชบรกิารเครอืขาย หรอื
ใช dial number เพื่อเขาถึงเครอืขาย 
 22)  คาใชจายในสินคาและบริการดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
(หมายรวมถึง การซื้อ การจางเหมา การเชา คาบริการตางๆ) ไดแก 
 คาใชจายคอมพิวเตอรฮารดแวร รวมถงึคาใชจายในการซือ้หรือเชาซื้อ
รายการตางๆ ดังนี ้ เครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ (Personal Computer), 
โนตบุค, เครื่องเมนเฟรม เซิฟรเวอร (Server) อุปกรณที่ใชในการเก็บขอมูลทุก
ประเภท (Storage device) การเพิ่มหนวยความจํา (Memory upgrade) , 
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เครือ่งพิมพทุกชนิด จอภาพ สแกนเนอร อุปกรณปอนขอมูลประเภทตางๆ (เชน 
แปนพิมพ เปนตน) รวมถึงอปุกรณตอพวงอื่นๆ ไดแก กลองดิจิตลั PDA       
เปนตน 
 คาใชจายคอมพิวเตอรซอฟตแวร รวมถึงคาใชจายในการซื้อหรือเชา
ซ้ือซอฟตแวรสําเร็จรูป เชน ซอฟตแวรระบบปฏิบัติการ (Operating System) 
หรือซอฟตแวรที่ใชในการพัฒนาซอฟตแวรประเภทอื่นๆ (Programming tools) 
ซอฟตแวรประเภท Utilities , ซอฟตแวรประยุกตประเภทตาง ๆ (ทุกประเภท) 
และเกมส และคาใชจายในการจางเหมาในการพัฒนาซอฟตแวร (จางหนวยงาน
ภายนอก) จากในและตางประเทศ เชน การจางเขยีนโปรแกรม การจาง
ออกแบบเว็บไซต การจางพัฒนาโปรแกรมใชงาน (Application Development) 
โดยไมรวมคาใชจายที่หนวยงานภายใน ใชพัฒนาซอฟตแวรหรือการปรับ
ซอฟตแวรเพื่อใหมีความเหมาะสมกับงาน (Customization) 
 คาใชจายในการบรกิารดานคอมพิวเตอร รวมถึงคาใชจายในการจาง
เหมาบริการจากผูรบัจางภายนอกหนวยงานทัง้ในและตางประเทศ  (Domestic 
or off-shore) เชน การใหคําปรึกษาดาน IT การวางระบบ (Computer System 
Integration) , Office Automation (การจัดทําระบบสํานักงานโดยนําเทคโนโลยี
ดาน IT เขามาใช เพื่อใหกิจกรรมบางอยางสามารถดาํเนนิงานไดโดยไมตอง
อาศัยพนักงาน) การตดิตั้งเครื่องมอืการบาํรงุรักษาเครือ่งมอื (Maintenance)    
การเชาเว็บไซต บรกิารประเภทรับฝากขอมูลสํารอง (Disaster Discovery)     
การบริการดานการประมวลผลขอมูลในรูปแบบตางๆ เปนตน 
 คาใชจายดานการสื่อสาร รวมถึงคาใชจายดานการบริการและการซื้อ
อุปกรณ เพื่อใชในการสื่อสารดานเสียงและขอมูล (Data Communication)        
การบริการดานเสียงรวมถงึการบริการโทรศัพทภายในประเทศและตางประเทศ 
การบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ การบริการดาวเทียม การบรกิารดานอินเทอรเน็ต 
การบริการเครือขายเฉพาะ (Private line services) อุปกรณส่ือสาร ไดแก 
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เครือ่งโทรศัพทพ้ืนฐานและเครือ่งโทรศัพทมือถือ PABX, Key Systems, 
Central office equipment อุปกรณเครือขายแบบ LAN และแบบ WAN โมเด็ม
เครือ่งตอบรับและระบบตอบรับโทรศัพทอัตโนมตัิ เปนตน 
 23)  อนิเทอรเน็ตแบงคกิ้ง  คือการดาํเนนิกิจการทางการเงินกับธนาคาร โดย
ตองมีบญัชีกับธนาคารกอนจึงสมัครใชบริการผานทาง Web site ของธนาคาร
เพื่อรับ Username และ Password จึงสามารถโอนเงินหรอืชาํระคาสินคาและ
บริการทางอินเทอรเน็ตไดตลอด 24 ชัว่โมง 
 24)  ระบบ BAHTNET (Bank of  Thailand Automated High value 
Transfer Network) เปนเครือขายอิเล็กทรอนกิสซ่ึงใชในการรับสงขอความ
ระหวางธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) กับสถาบันการเงนิและองคกรตาง ๆ 
ซ่ึงมีบัญชเีงินฝากกับ ธปท. เพือ่ประโยชนสําหรับการโอนเงนิรายใหญ ซ่ึงมีผล
การชาํระบัญชีสมบูรณทันทีทีละรายการ   ทั้งนี้เพือ่ลดความเสี่ยงในระบบการชําระเงนิ 
และทําใหการดาํเนินธุรกรรมทางการเงินเปนไปโดยสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภยั 
 25)  ระบบ SMART (System for Managing Automated Retail Funds 
Transfer) เปนระบบที่รองรับรายการชําระเงิน/โอนเงินที่มีจํานวนเงินไมสูง 
แตมีจํานวนมากและมีรอบการชําระที่แนนอน ซ่ึงประกอบดวย  

• บริการดาน Credit Transfer เปนการโอนเงินจากลูกคาของ
ธนาคารหนึ่งไปเขาบญัชีของลูกคาอีกธนาคารหนึง่ เชน การจาย
เงนิเดอืน ฯลฯ 

• บริการดาน Debit Transfer เปนการโอนเงินที่ลูกคาจัดทํา
ขอตกลงลวงหนา 
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ใหธนาคารหักเงินจากบัญชีของตน เมื่อไดรับคําสั่งจากผูรับชําระเงินเปนการ
เรียกเก็บเงินจากผูจายเงินที่ธนาคารอื่นเพื่อนํามาเขาบัญชีของผูเรียกเก็บ เชน 
การชาํระคาสาธารณูปโภค ฯลฯ 
 26)  Direct Credit เปนบริการจายเงินชําระคาสินคาและบริการ รวมทั้ง
การจายเงินเดือน โบนัส เงนิปนผล หรอืเงนิไดอืน่ๆ ใหกับผูรับเงนิจํานวนมาก 
ที่มีบัญชีออมทรัพยหรือเดินสะพัดกับธนาคารพาณิชย โดยบริษัทจัดสง
รายละเอียดการเขาบญัชีใหธนาคารพาณชิยทาง Internet หรือ Diskette ตาม
ขอตกลงซึง่ธนาคารพาณิชย จะแจงผลการจายเงินใหทราบทนัที  
 27)  Direct Debit  เปนบริการหักบัญชีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย 
เพื่อชาํระคาสาธารณูปโภค คาสินคาหรือบรกิารตางๆ รวมถึงชาํระบัตรเครดติ 
โดยตรวจสอบความถูกตองจากยอดบัญชีใหตรงกับยอดรายจายทุกครั้ง ซ่ึง
ธนาคารพาณิชยจะดาํเนนิการหักบัญชีเมื่อเงนิในบัญชีมเีพียงพอกับคาใชจายที่
จะหักบัญชี 
 28)  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดแบงออกเปน 6 กลุม  ดังนี้ 

(1) กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ไดแก คอมพิวเตอร 
วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร ศาสตรคอมพิวเตอร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิทยาการคอมพิวเตอร วิศวกรรมไฟฟาและ
คอมพิวเตอร 

(2) กลุมสาขาวิชาอิเลก็ทรอนิกส ไดแก เทคโนโลยอีิ เล็กทรอนิกส  
ฟสิกสอิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสกําลัง อิเล็กทรอนิกส 

(3)  กลุมสาขาวิชาสารสนเทศ ไดแก การจัดการระบบสารสนเทศ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี คอมพิวเตอร
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และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรม ระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ เทคโนโลยี
สารสนเทศสถิติ วิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร วิทยาการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
ธุรกิจ ระบบสารสนเทศทางการจัดการ สารสนเทศศาสตร 

(4) กลุมสาขาวิชาคอมพิวเตอรประยุกต ไดแก คอมพิวเตอรธุรกิจ 
วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร อุตสาหกรรม 
วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต – มัลติมเีดีย 

(5) กลุมสาขาวิชาโทรคมนาคม  ไดแก การบริหารโทรคมนาคม 
โทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม เทคโนโลยี
โทรคมนาคม วิศวกรรมโทรคมนาคม 

(6) กลุมสาขาวิชาสถิ ติ ไดแก การประมวลผลขอมูลดวยเครื่อง
คอมพิวเตอร สถิติศาสตร สถิตปิระยุกต สถิติคณิตศาสตร 
 29)  กลุมอาชีพ / ตําแหนง บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ดาน IT 

(1)  ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief  Information  
Officer – CIO)หมายถึง ผูที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุม ประสานงาน ส่ังการ 
ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและรับผิดชอบงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขององคกร 

(2)  ผูจัดการโครงการ (Project  Manager) หมายถึง ผูที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุม ประสานงาน ส่ังการ ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและรับผิดชอบงานดานเทคโนโลยสีารสนเทศของโครงการ 
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(3) ผูจัดการดานระบบ (System  Manager) หมายถึง ผูทีป่ฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการควบคุม ประสานงาน ส่ังการ ติดตาม ตรวจสอบประเมนิผลและ
รับผดิชอบงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของระบบงาน 

(4)  นักวิเคราะหระบบ (System  Analyst  &  Designer) หมายถึง ผูที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ นําไปใชงาน 
ทดสอบ ประเมินผล และบํารุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร เพื่อสนองความ
ตองการของผูใชงาน 

(5)  ผูเชี่ยวชาญดานซอฟตแวรประยุกต (Application  Software 
Specialist)หมายถึง ผูที่ปฏบิัติงานเกีย่วกับการวางแผน ศึกษา วิเคราะห 
ออกแบบ นําไปใชงาน ทดสอบ ประเมนิผล และบํารงุรักษาซอฟตแวรประยุกต 
รวมทั้งแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึน้ 

(6)  ผูเชี่ยวชาญดานซอฟตแวรมัลติมีเดีย (Multimedia  Software  
Specialist) / แอนนิเมชั่น (Animation) หมายถึง ผูที่ปฏบิัติงานเกีย่วกับการ
วางแผน ศึกษา วเิคราะห ออกแบบ นําไปใชงาน ทดสอบ ประเมนิผล และ
บํารงุรักษางานดานซอฟตแวรมัลติมีเดีย / แอนนิเมชั่นรวมทั้งแกไขปญหาตางๆ 
ที่เกิดขึ้น 

(7) ผูเชี่ยวชาญดานสื่อสารขอมูล (Data  Communication Specialist) 
หมายถึง ผูที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ 
นําไปใชงาน ทดสอบ ประเมินผล และบํารุงรักษาระบบเครือขายและ
ระบบสื่อสารขอมลูอื่นๆ รวมทั้งแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น 

(8)  ผูเชี่ยวชาญดานฐานขอมูล (Database  Specialist) หมายถึง ผูที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ นาํไปใชงาน 
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ทดสอบ ประเมินผล และบาํรงุรักษาระบบฐานขอมูลและโปรแกรม ระบบ
จัดการฐานขอมูล รวมทั้งแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น 

(9)  ผูเชี่ยวชาญดานความปลอดภัยไอที (IT Security Specialist) 
หมายถึง ผูที่ปฏบิัติงานเกีย่วกับการวางแผน ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ 
นําไปใชงาน ทดสอบ ประเมินผล และประเมินผลดานความปลอดภัยไอที 
รวมทั้งแกไขปญหาตางๆ ที่เกดิขึ้น 

(10) ผูเชีย่วชาญดานประกนัคณุภาพของไอท ี(IT  Quality  Assurance 
Specialist) หมายถึง ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน ศึกษา วิเคราะห 
ออกแบบ นาํไปใชงาน ทดสอบและประเมินผลงานดานประกันคุณภาพของ 
ไอทีรวมทัง้แกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึน้ 

(11) วิศวกรซอฟตแวร (Software  Engineer) หมายถึง ผูที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจัย วเิคราะห ออกแบบ นาํไปใชงาน ทดสอบ วิธีการ / 
กระบวนการ ตลอดจนเทคโนโลยีเพือ่สนับสนุนการพัฒนาซอฟตแวร ที่เปน
งานระบบใหญใหมีคุณภาพสงู 

(12)  ผูเชีย่วชาญดานแคดแคม (CAD & CAM Specialist) หมายถงึ   
ผูที่ปฏิบัตงิานเกี่ยวกบัการวางแผน ศึกษา วเิคราะห สรางงานดานการออกแบบ
และการผลิต โดยใชคอมพิวเตอร รวมทั้งนําไปใชงานทดสอบประเมนิผลและ
ใหคําปรึกษาดานเทคนิค 

(13)  โปรแกรมเมอร (Programmer) หมายถึง ผูที่ปฏิบัตงิานเกี่ยวกบั
การเขยีน/สราง ดัดแปลง ทดสอบและแกไขซอฟตแวรประยุกต (Application  
Software) และ / หรือ ซอฟตแวรระบบ (System  Software) ใหเปนไปตาม
ขอกําหนดของโปรแกรม รวมถงึการใหคําแนะนําดานเทคนิคและการแกไข
ปญหาตางๆ ที่เกี่ยวของ 
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(14)  เว็บมาสเตอร (Web  Master) หมายถึง ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การออกแบบ สราง ดัดแปลง ทดสอบและแกไข ปรับปรุงเว็บไซตและขอมูล
ตางๆ จากเว็บไซตใหทันสมัย 

(15)  เจาหนาที่ฝกอบรมคอมพิวเตอร (Computer  Trainer) หมายถึง 
ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหการฝกอบรมวิชาการทางดานคอมพิวเตอร ที่เปน
หลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรเฉพาะทาง รวมทั้งใหคําปรึกษาทางวชิาการ
และทางเทคนิค 

(16)  ชางเทคนิคระบบคอมพวิเตอร (System  Technician) หมายถึง ผู
ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลรกัษาและแกไขปญหาของระบบคอมพิวเตอร 

(17) ผูปฏิบัติงานดานระบบคอมพิวเตอร (System  Operator) 
หมายถึง ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปฏิบัติการ ควบคุม ดูแลรักษาและตรวจสอบ
การทํางานของระบบคอมพิวเตอร และ / หรือ ระบบคอมพิวเตอร 
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