
 

 

 

บทสรุปสําหรับผูบรหิาร 

ประเทศไทยไดใหความสําคัญกับการ
นําความรูและเทคโนโลยีมาเปนพื้นฐานในการ
พัฒนาประเทศ  เพื่ อใหสามารถยกระดับ
ความสามารถในการแขงขันไดในสังคมภูมิ
ปญญาและการเรียนรู สํานักงานสถิติแหงชาติ
ในฐานะหนวยงานหลักในการจัดทําสถิติของ
ประเทศ ไดจัดทําการสํารวจขอมูลเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเก็บรวบรวม
ขอมูลทางดานสถานประกอบการขึ้นเปนครั้ง
แรกในป 2547 สําหรับการสํารวจการมีการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 
2550 นี้ นับเปนการสํารวจครั้งที่ 4      

ขอมูลสถิติที่นําเสนอในรายงานฉบับ
นี้ เปนรายงานผลการใชเทคโนโลยีในการ
ดําเนินกิจการในระหวาง 1 เมษายน 2549 - 31 
มีนาคม 2550 ของสถานประกอบการ ซ่ึงตั้งอยู
ในเขตเทศบาลทั่วประเทศ ที่ประกอบธุรกิจ
การคาสง การคาปลีก การบริการ การผลิต การ
กอสราง การขนสงทางบก (ไมรวมการขนสง
ผู โดยสารทางบกอื ่น  ๆ  ที่ไมมีตารางเวลา 
ไดแก รถมอเตอรไซตรับจาง รถจักรยานยนต
สามลอ รถจักรยานสามลอ) ตัวแทนธุรกิจการ
ทองเที่ยว และโรงพยาบาล ผลการสํารวจสรุปได
ดังนี้ 

จากสถานประกอบการตามขอบขาย     
คุมรวมที่มีทั้งสิ้น 820,137 แหง สวนใหญ 
(รอยละ 83.7 หรือ 686,059 แหง) ดําเนิน
กิจการเกี่ยวกับธุรกิจทางการคาและธุรกิจ
ท า ง ก า ร บ ริ ก า ร  ร อ ง ล ง ม า เ ป น ส ถ า น
ประกอบการผลิต  รอยละ 13.5 หรือ ประมาณ   

111,127  แหง  สวนการประกอบกิจการการ
ขนสงทางบกและตัวแทนธุรกิจการทองเที่ยว 
การกอสราง และ โรงพยาบาล มีสัดสวนเพียง
เล็กนอยประมาณรอยละ 1.6 1.0 และ 0.2 
ตามลําดับ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

หากพิจารณาขนาดของสถานประกอบ-
การซึ่งวัดดวยจํานวนคนทํางาน พบวา สวนใหญ 
(รอยละ 98.8 หรือ 810,062 แหง) เปนสถาน
ประกอบการที่มีคนทํางาน 1 - 50 คน สถาน-
ประกอบการทีม่ีคนทํางาน 51 - 200 คน ประมาณ 
7,627 แหง หรือรอยละ 0.9 สวนสถานประกอบการ
ขนาดใหญที่มีคนทํางานมากกวา 200 คน มีสัดสวน
เพยีงเล็กนอย รอยละ 0.3 ของจาํนวนสถานประกอบ-
การทัง้สิ้น เปนที่นาสังเกตวา สถานประกอบการ
ทุกกิจกรรมเปนสถานประกอบการที่มีคนทํางาน 

แผนภูมิ  ก รอยละของสถานประกอบการ ป 2550 
                 จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ 
                 (จํานวนคนทาํงาน) และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

การ 
กอสราง 

การผลิต ธุรกิจ 
และ 
บริการ 

โรงพยาบาล การขนสง 
ทางบกฯ 

รวม 

       1 - 50 คน                    51 - 200 คน                มากกวา 200 คน   

รอยละ 

กิจกรรม 
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 1 - 50 คนในสัดสวนที่สูงกวาขนาดอื่น ๆ ยกเวน
กิจกรรมโรงพยาบาลมีคนทํางานมากกวา 200 
คน สูงกวาเมื่อเทียบกับกิจกรรมอื่น ๆ 
 

1) การใชคอมพิวเตอรของสถาน
ประกอบการทั้งสิ้นในเขตเทศบาลทั่วประเทศ  
พบวา  มีการใชจํานวน 179,227 แหง หรือ  
รอยละ 21.9 เพิ่มขึ้นจากรอยละ 20.5 ในป 
2549โดยสถานประกอบการที่ดําเนินกิจการ
เกี่ยวกับโรงพยาบาล มีการใชคอมพิวเตอรสูง
ที่สุด ประมาณรอยละ 99.3 
 

แผนภูมิ  ข  รอยละของสถานประกอบการที่ใช  
                   คอมพิวเตอร  ป 2547-2550  
                   จําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สําหรับ การเชื่อมตออินเทอรเน็ตใน
ภาพรวมในป 2550 สถานประกอบการมีเครื่อง
คอมพิวเตอรใชเชื่อมตออินเทอรเน็ต เพิ่มจาก
ป 2549 กลาวคือ มีการเชื่อมตออินเทอรเน็ต
จํานวน 543,347 เครื่อง หรือรอยละ 53.1 ของ
จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรทั้งสิ้น 

บุคลากรที่ ใชคอมพิวเตอร ในการ
ปฏิบัติ ง าน เปนประจํ า  (เฉลี่ ยอย างน อย   
สัปดาหละ 1 คร้ัง) มีประมาณ 1.1 ลานคน 

 
 
 
 
 
จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร พบวา ใน

ป 2550 มีคอมพิวเตอรใชในการดําเนินกิจการ 
ประมาณ 1.0 ลานเครื่อง หรือเฉลี่ยประมาณ 
5.7 เครื่องตอกิจการที่ใชคอมพิวเตอร โดย
กิจกรรมโรงพยาบาล มีจํานวนคอมพิวเตอร
เฉลี่ยตอกิจการมากที่สุด คือ ประมาณ 79.1 
เครื่อง 

2)  การใช อินเทอร เน็ตของสถาน-
ประกอบการ พบวา ป 2550 ในภาพรวมสถาน
ประกอบการมกีารใชอินเทอรเนต็เพิม่ขึ้นจากป 2549 
คือ มีการใชรอยละ 13.0 โดยผูประกอบการกิจกรรม
โรงพยาบาล มีการใชอินเทอรเน็ตในสัดสวนสูง
ที่สุด รอยละ 95.0 รองลงมาไดแก กิจกรรม
กอสรางและการขนสงทางบกฯรอยละ 43.5 และ 
27.0 ตามลําดับ  

สถานประกอบการสวนใหญใชอินเทอรเน็ต
โดยมีวัตถุประสงค เพื่อการคนหาขอมูลทั่วไป
สูงที่สุด รอยละ 90.0 รองลงมาไดแก รับ - สง
ขอมูลทางอีเมล และเพื่อติดตามความคลื่อนไหว
ของตลาด รอยละ 59.0 และ 48.8 ตามลําดับ 

 

 จํานวน (เครื่อง) 

             จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร 
             จํานวนเครื่องเชื่อมตออินเทอรเน็ต 

 ป 
  

 รอยละ 
  

      รวม                                การกอสราง                
       ธุรกิจและบริการ           การขนสงทางบกฯ 
       การผลิต                       โรงพยาบาล 
                                        

21.920.6 20.5 20.5
20.5 20.3 19.9 21.3

18.1 20.420.218.7
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แผนภูมิ  ค  จํานวนคอมพิวเตอรและการเช่ือมตอ 
       อินเทอรเนต็ป  2547 - 2550 

 ป 
  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3)  การใชเว็บไซตในการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบการ  พบวา  มีการใช
ประมาณรอยละ 4.4 โดยวัตถุประสงคในการใช
เว็บไซตในการดําเนินกิจการ คือ เพื่อการ 

 

แผนภูมิ จ รอยละของสถานประกอบการที่ใชเว็บไซต    
                 ป 2550 จําแนกตามวัตถปุระสงค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โฆษณาประชาสัมพันธสินคาหรือบริษัทมาก
ที่สุด รอยละ 84.5 รองลงมา คือ เพื่อติดตอ
สอบถามขอมูล รอยละ 67.5 การรับคําสั่งซื้อ
สินคาทางเว็บไซต ประมาณรอยละ 16.8 และ
ใหบริการหลังการขาย รอยละ 8.9 
 

4) การสั่งซื้อสินคา หรือ บริการทาง
อินเทอรเน็ต พบวา มีการสั่งซื้อสินคาหรือ
บริการทางอินเทอรเน็ตรอยละ 1.5 สําหรับการ
ขายสินคาหรือบริการทางอินเทอรเน็ต มีการใช
เพียงเล็กนอย รอยละ 0.8 การใชบริการอีดีไอ
หรือเครือขายคอมพิวเตอรอ่ืนๆ (ที่นอกเหนือ 
จากอินเทอรเน็ต) พบวา มกีารใชเพยีงรอยละ 
0.4 เทานั้น 

 
แผนภูมิ  ฉ รอยละของสถานประกอบการที่มีการสั่งซื้อ 
                  และขายสินคาหรือบริการทางอนิเทอรเนต็ 
                  และการใชอีดีไอป  2547 – 2550 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 รอยละ 

 ป 
  

แผนภูมิ ง รอยละของสถานประกอบการที่ใชอินเทอรเน็ต 
                         ป 2547 – 2550 จําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

 รอยละ 
  

หมายเหตุ :  ป 2547 การสํารวจ ไมคุมรวมกิจกรรมดานโรงพยาบาล 
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รวม ธุรกิจและบริการ
การผลิต การกอสราง
การขนสงทางบกฯ โรงพยาบาล
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การสั่งซื้อสินคาทางอินเทอรเน็ต
การขายสินคาทางอินเทอรเน็ต
การใชบริการอีดีไอหรือเครือขายคอมพิวเตอรอ่ืน ๆ
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  ใช 4.4 % 
 

หมายเหตุ : สถานประกอบการ 1 แหง สามารถตอบ 
                  วัตถุประสงคของการใชเว็บไซต ไดมากกวา 1 ขอ 

วัตถุประสงค : 
     1 = โฆษณาประชาสัมพันธสินคา/บริษัท               
     2 = ติดตอสอบถามขอมูล                                      
     3 = รับคําสั่งซื้อสนิคาทางเว็บไซต                        
     4 = ใหบริการหลังการขาย   
     5 = เชื่อมโยงระบบสารสนเทศของสํานักงาน 
    6 = รับและ/หรือชําระเงิน 

  รอยละ 

  ไมใช 
95.6 % 
 

  วัตถุ 
ประสงค 

 ป 
  



 

 

 

5) คาใชจายในการซื้อสินคาแ ล ะ
บ ริก า ร ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของสถานประกอบการในป 2550 มี
มูลคารวมทั้งสิ้น ประมาณ 16,900.9 ลานบาท 
โดยเฉลี ่ยตอสถานประกอบการ ประมาณ 
20,607.4  บาท  สวนใหญเปนคาใชจายดาน
การสื่อสารมากที่สุด ประมาณ 9,366.9 ลาน
บาท  รองลงมาเปนคาใชจายคอมพิวเตอร
ฮารดแวร 3,742.2  ลานบาท ในขณะที่คาใชจาย
ดานอุปกรณส่ือสาร มีมูลคานอยที่สุด ประมาณ 
887.3 ลานบาท 

หากพิจารณาตามขนาดของสถาน
ประกอบการ พบวา สถานประกอบการที่มี
คนทํางาน 1 - 50 คน มีคาใชจายในการซื้อ
สินคาและบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร รวมทั้งสิ้นประมาณ 10,557.3 
ลานบาทหรือเฉลี่ยประมาณ 13,032.7 บาทตอ

กิจการ สวนสถานประกอบการที่มีคนทาํงาน 
51 - 200 คน    มีคาใชจายรวมทั้งสิ้นประมาณ 
2,709.3 ลานบาท หรือ เฉลี่ย 355,224.9 บาท   
ตอกิจการ ในขณะที่สถานประกอบการที่มี
คนทํางานมากกวา 200 คน มีคาใชจายรวม
ทั้งสิ้นประมาณ 3,634.4 ลานบาท หรือ เฉลี่ย
ประมาณ 1.5 ลานบาทตอกิจการ เปนที่นา
สังเกตวา สถานประกอบการที่มีคนทํางาน  
1 - 200 คน มคีาใชจายเกี่ยวกับการบริการดาน
การสื่อสารมากที่สุด ในขณะที่สถานประกอบการ
ที่มีคนทํางานมากกวา 200 คน มีคาใชจาย
คอมพิวเตอรฮารดแวรมากทีสุ่ด 

เ มื่ อพิ จ า รณาต ามกิ จ ก ร รมทา ง
เศรษฐกิจ   พบว า   สถานประกอบการที่
ดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจทางการคาและธุรกิจ
ทางการบริการ มีคาใชจายในการซื้อสินคา

 

 
คาใชจายในการซื้อสินคาและบรกิารดานเทคโนโลยสีารสนเทศ              

และการสื่อสาร (ลานบาท) 
ขนาดของสถานประกอบการ/ 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

จํานวน 
สถาน- 
ประกอบ 
การ 

 
(แหง) 

รวม 
 
 
 

คอม 
พิวเตอร 
ฮารด 
แวร  

คอม 
พิวเตอร 
ซอฟต 
แวร   

การ 
บริการ 
คอม 

 พิวเตอร 

การ 
บริการ 
ดานการ 
สื่อสาร 

ดาน 
อุปกรณ 
สื่อสาร 

 

เฉลี่ย 
 ตอกิจการ 

 
(บาท) 

รวม 820,137 16,900.9 3,742.2 1,889.2 1,015.3 9,366.9 887.3 20,607.4 
  (100.0) (22.1) (11.2) (6.0) (55.4) (5.3)  

ขนาดของสถานประกอบการ         
1 - 50 คน 810,062 10,557.3 1,321.2 496.0 428.6 7,731.1 580.5 13,032.7 
51 - 200 คน 7,627 2,709.3 831.7 564.7 207.5 970.4 135.0 355,224.9 
มากกวา 200 คน 2,448 3,634.4 1,589.4 828.6 379.2 665.4 171.8 1,484,640.5 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ         
ธุรกิจและบริการ 686,059 10,550.4 1,658.3 778.9 459.3 7,039.7 614.2 15,378.3 
การผลิต 111,127 4,134.8 1,248.2 668.6 403.5 1,620.5 194.0 37,207.9 
การกอสราง 8,585 752.4 130.7 213.9 71.2 321.9 14.6 87,641.2 
การขนสงทางบกฯ 13,035 391.7 68.2 34.1 18.9 250.0 20.5 30,049.9 
โรงพยาบาล 1,331 1,071.7 636.7 193.6 62.4 134.9 44.1 805,184.1 

ตาราง ก  คาใชจายในการซื้อสินคาและบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของสถานประกอบการ ป 2550 
               จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ  และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 



 

 

 

 

และบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื ่อสารรวมทั ้งสิ ้นประมาณ  10,550.4   
ลานบาท หรือ เฉลี่ยประมาณ 15,378.3 บาท
ตอกิจการ  สถานประกอบการที่ดําเนินกิจการ
เกี่ยวกับการผลิตมีคาใชจายรวมทั้งสิ้น 4,134.8 
ลานบาท หรือ เฉลี่ยประมาณ 37,207.9 บาทตอ
กิจการ สวนสถานประกอบการกอสราง และ
การขนสงทางบกและตัวแทนธุรกิจการ
ทองเที่ยว  มีคาใชจายรวมทั้งสิ้นประมาณ 
752.4 ลานบาท และ 391.7 ลานบาท หรือเฉลี่ย
ประมาณ 87,641.2 บาท และ 30,049.9 บาท
ตอกิจการ ตามลําดับ สถานประกอบการที่
ดําเนินกิจการดานโรงพยาบาล มีคาใชจายรวม
ทั้งสิ้นประมาณ 1,071.7 ลานบาท หรือ เฉลี่ย
ป ร ะ ม าณ  8 0 5 ,1 8 4 . 1  บ าทต อ กิ จ ก า ร 
นอกจากนี้พบวา กิจกรรมที่เกี่ยวกับธุรกิจทาง
การคาและธุรกิจทางการบริการ มีคาใชจายใน
การซื้อสินคาและบริการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมากกวากิจกรรม
ประเภทอื่น ๆ 

 

6) บุคลากรที่สําเร็จการศึกษาสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ตาราง ข) พบวา สถาน
ประกอบการที่มีรูปแบบเปนบริษัทจํากัด  
บริษัทจํากัด (มหาชน) ในภาพรวมทั่วประเทศ 
ซ่ึงมีอยู 104,587 แหง ในจํานวนนี้มีบุคลากร
ที่สําเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
43,988 คน โดยสวนใหญ  (21,736 คน หรือ รอยละ 
49.4) ของบุคลากรที่สําเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) ปฏิบัติงานอยูในสถานประกอบการที่
มีคนทํางาน 1 - 50 คน  

เมื่อพิจารณาตามกิจกรรม พบวา 
สถานประกอบการที่ดําเนนิกิจการเกีย่วกบัธุรกิจ
ทางการคาและธุรกิจทางการบริการ มีบุคลากร

ที่สําเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มากที่สุด ประมาณ 29,122 คน รองลงมาคือ 
สถานประกอบการที่ดําเนนิการเกีย่วกบัการผลิต 
มีประมาณ 11,779 คน ในขณะที่สถานประกอบการ
ที่ดําเนินการเกี่ยวกับกจิกรรมดานโรงพยาบาล
มีจํานวนบุคลากรที่ สํา เร็จการศึกษาสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศนอยที่สุด 706 คน 

บุคลากรที่ปฏบิัติหนาท่ีดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ตาราง ข) พบวา มีบุคลากรทั้งสิ้น
ประมาณ 98,941 คน โดยสําเร็จการศึกษาสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 32,548 คน 
หรือคิดเปนรอยละ 32.9 และสาขาอื่น ๆ จํานวน 
66,393 คน  แสดงใหเห็นวา บุคลากรที่
ปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สวนใหญ
จะไมไดจบการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หากพิจารณาตามขนาดของสถาน
ประกอบการ พบวา สถานประกอบการที่มี
คนทํางาน 1 - 50 คน มีบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปฏิบัติงานดานไอที)  
จํานวนมากที่สุด คือ ประมาณ 57,837 คน 
ในขณะที่สถานประกอบการทีม่ีคนทํางานมากกวา 
200 คน มีบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศนอยที่สุด ประมาณ 19,133 คน 

เมื่อพิจารณาตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
พบวา สถานประกอบการที่ดําเนินกิจการเกี่ยวกับ
ธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ มีจํานวน
บุคลากรทีป่ฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
มากที่สุด คือ ประมาณ 65,053 คน รองลงมา 
ไดแก สถานประกอบการการผลิต มีประมาณ 
26,246 คน สวนสถานประกอบการที่ดําเนิน
กิจกรรมอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กลาวมาแลว  
มีจํานวนเพยีงไมเกิน 3,000 คน 



 

 

 

 

 
บุคลากรที่ปฏิบัตหินาที่ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ      

     
                   ขนาดของสถานประกอบการ/ 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

รวม         สําเร็จ 
     การศึกษา 
        สาขา 
   เทคโนโลย ี
   สารสนเทศ 

สําเร็จ 
การศึกษา 
สาขา 
อื่น ๆ 

บุคลากร 
ที่สําเร็จ 
การศึกษา 
ดาน 

เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

                                  รวม 98,941 32,548 66,393 43,988 
 (100.0) (32.9) (67.1)  
                 ขนาดของสถานประกอบการ     
1 - 50 คน 57,837 15,213 42,624 21,736 
51 - 200 คน 21,972 9,834 12,138 12,036 
มากกวา 200 คน 19,133 7,502 11,631 10,217 
                      กิจกรรมทางเศรษฐกจิ     
ธุรกิจและบริการ 65,053 22,064 42,989 29,122 
การผลิต 26,246 8,040 18,206 11,779 
การกอสราง 2,579 1,040 1,540 1,323 
การขนสงทางบกฯ 2,560 504 2,056 706 
โรงพยาบาล 2,502 901 1,601 1,059 

หมายเหต ุ: ถามเฉพาะสถานประกอบการที่มีรูปแบบเปนบริษทัจาํกดั บริษัทจาํกดั (มหาชน)  

 

  
 

 

 

หนวย : คน 

ตาราง ข บคุลากรปฏิบัติหนาที่และสําเร็จการศึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ป 2550 จําแนกตามขนาด 
              ของสถานประกอบการ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 




