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คําคําคําปรารภปรารภปรารภ   
 

จากการที่ภาครัฐมีนโยบาย IT 2010 ที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาและ
ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication 
Technology : ICT) ในดานการคา (e-Commerce) และอุตสาหกรรม (e-Industry)  
เพื่อใหภาคธุรกิจสามารถใชประโยชนจาก ICT ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เชน การผลิต 
การบริหารจัดการ โดยเฉพาะการขายสินคาและบริการผานอินเทอรเน็ต ซ่ึงจะชวยให
ผูประกอบการภาคธุรกิจประหยัดคาใชจายในดานการประชาสัมพันธ/โฆษณาสินคา
และบริการ และสามารถขยายการตลาดไปไดทั่วโลก และสามารถแขงขันในระดับสากล 
นอกจากนี้ยังเปนการยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันอุตสาหกรรม ICT 
เพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจและรายไดเขาประเทศไทย 

สํานักงานสถิติแหงชาติ เห็นวาขอมูลสถิติที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ยังมีการจัดเก็บรวบรวมคอนขางนอยโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงเริ่มทําการสํารวจ
ขอมูลดังกลาว เพื่อนําเสนอขอมูลประกอบเปนตัวชี้วัด และติดตามประเมินผล
ความกาวหนาดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ 
และใชเปนขอมูลในการวางแผนและบริหารจัดการของหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
ตลอดจนเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ICT 
เพื่อใชในการสงเสริมและสนับสนุนและผลักดันใหเกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรม ICT 
ไปในทิศทางที่เหมาะสม และสงผลเชิงบวกตอเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ 

ในชวงกอนทําการสํารวจ สํานักงานสถิติแหงชาติไดจัดสัมมนาเพื่อสรางความ
เขาใจและแสดงทิศทางการดําเนินงานสํารวจขอมูลสถิติอุตสาหกรรม ICT  และเพื่อ
สรางเครือขายความรวมมือระหวางภาครัฐและผูประกอบการใหเกิดการทํางานอยาง
มีสวนรวม และรับฟงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญ นักวิชาการ 
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นอกจากนี้ไดเชิญสมาคมที่เกี่ยวของ ICT ไดแก กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สมาคมโทรคมนาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ สมาคม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย   สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ และผูประกอบการภาคเอกชน รวมระดม
ความคิดเห็นในการกําหนดประเด็นขอถามการสํารวจอุตสาหกรรม ICT  เปนตน 

สํานักงานสถิติแหงชาติหวังวา “รายงานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอประชาชน
ทั่วไป นักวิจัย/นักวิชาการ และหนวยงานที่เกี่ยวของไดแก กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ในการนําขอมูลไปกําหนดนโยบายและเสริมสรางศักยภาพ
ของอุตสาหกรรม ICT ใหเกิดมูลคา สามารถแขงขันไดในเวทีโลก สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ใชในการกําหนดแผนการพัฒนา
เศรษฐกิจดาน IT เพื่อยกขีดความสามารถของผูประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการใช
ในการวางแผนผลิตบุคลากรดาน ICT ใหตรงกับความตองการของตลาด สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม ใชในการวางแผนสนับสนุน เพื่อใหมีการลงทุนในธุรกิจประเภทนี้ 
ใหเปนเศรษฐกิจของประเทศตอไป และสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย นําขอมูล
ไปใชในการใหคําปรึกษาเสนอแนะแกรัฐบาล เพื่อพัฒนาผูประกอบการดาน ICT  เปนตน 

สําหรับผูประกอบการสามารถนําไปใชในการวางแผนตัดสินใจในการลงทุน
ขยายกิจการ/ขยายสาขา ตลอดจนทราบถึงสถานการณอุตสาหกรรม ICT ของประเทศ  

ในโอกาสนี้ สํานักงานสถิติแหงชาติ ขอขอบคุณผูประกอบการอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสมาคมที่เกี่ยวของกับ ICT ที่ใหความ
รวมมือในการตอบแบบสอบถามอยางครบถวนภายในเวลาที่กําหนด และรวมระดม
ความคิดเห็นในการสรางแบบสอบถามไว ณ ที่นี้ดวย 
 
 
 (นางธนนุช   ตรีทิพยบุตร) 
 เลขาธิการสถิติแหงชาติ 
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คํานําคํานําคํานํา   
 

การสํารวจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2551 
เปนการสํารวจครั้งแรก เพื่อสนับสนุนนโยบายเชิงรุกของสํานักงานสถิติแหงชาติ 
ดานการผลิตขอมูลสถิติที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และตอบสนอง
ความตองการขอมูลสถิติใหแกหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

ผลสํารวจชี้ใหเห็นวาลักษณะของสถานประกอบการอุตสาหกรรม ICT ของ
ประเทศไทยสวนใหญเปนกลุมอุตสาหกรรมฮารดแวรรอยละ 67.25 โดยมีคนไทยเปน
เจาของถึงรอยละ 95.32  สวนการรวมลงทุน/ถือหุนของตางชาติมากที่สุดในกลุม
อุตสาหกรรมซอฟตแวรรอยละ 14.64 โดยสวนใหญเปนซอฟตแวรสําเร็จรูป 

ในป 2550 มูลคาตลาดอุตสาหกรรม ICT โดยภาพรวมเปน 516,725 ลานบาท 
ซ่ึงประกอบดวยมูลคาสินคา/บริการที่ขายในประเทศ   สงออก  และนําเขาสินคา/
บริการ โดยอัตราการเติบโตของมูลคาตลาดลดลงจากป 2549 เนื่องจากมูลคาสินคา/
บริการที่ขายในประเทศและนําเขาลดลง ขณะที่มูลคาสงออกสินคา/บริการเพิ่มขึ้น  
นอกจากนี้ผูประกอบการคาดการณวาในป 2551  มูลคาตลาดลดลงเปน 510,040 ลานบาท 
ซ่ึงเปนผลจากการสงออกสินคา/บริการมีมูลคาลดลงจากป 2550 อาจเนื่องจากปจจัยลบ
ทางเศรษฐกิจและการเมือง ในขณะที่ป 2552  มูลคาตลาดจะมีแนวโนมสูงขึ้นจากป 2551 
เปน 547,195 ลานบาท 

สวนปจจัยภายในที่มีอิทธิพลตอความสํา เร็จของสถานประกอบการ
อุตสาหกรรม ICT มากที่สุดคือศักยภาพของบุคลากร ในขณะที่ปจจัยนอกที่มีผลตอ
ความพึงพอใจของผูประกอบการอุตสาหกรรม  ICT คือความชวยเหลือและการ
สนับสนุนจากภาครัฐ โดยเฉพาะการหาแหลงเงินทุนกูยืมใหในอัตราดอกเบี้ยต่ํา 
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อยางไรก็ตามยังมีขอมูลที่นาสนใจอีกมาก เชน การใช ICT และการใช
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส การมีระบบมาตรฐานประกันคุณภาพ ความตองการจาง
บุคลากรดาน ICT  และความตองการของผูประกอบการในการใหภาครัฐชวยเหลือ 
รวมทั้งปจจัยที่ผูประกอบการเห็นวามีผลตอการดําเนินกิจการ โดยขอมูลเหลานี้ยังได
นําเสนอไวในรายงานฉบับนี้ ซ่ึงจะเปนประโยชนกับผูสนใจโดยทั่วไป 
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ตัวชี้วัดตัวชี้วัดหลักหลักอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม IICCTT  

ตัวชี้วัด 

1. อัตราการเติบโตของสินคา ICT ท่ีสงออก (ป 2550 เทียบป 2549) 11.87 % 

2. อัตราการเติบโตของสินคา ICT ท่ีนําเขา (ป 2550 เทียบป 2549) -8.35 % 

3. รอยละของสินคา ICT ท่ีนําเขาเทียบกับสินคานําเขาทั้งหมด* 3.71 % 

4. รอยละของสินคา ICT ท่ีสงออกเทียบกับสินคาสงออกทั้งหมด** 4.13 % 

5. มูลคาธุรกจิซอฟตแวรเพ่ือใชภายในประเทศและการสงออก 11,340.73 ลานบาท 

6. รอยละการใชซอฟตแวรในระบบ open source 26.13 % 

7. รอยละของสวนแบงของตลาดซอฟตแวรไทยในตลาดโลก*** 0.05 % 

8. สัดสวนของซอฟตแวรท่ีนําเขาจากตางประเทศ (ป 2550 เทียบป 2549) 1.35 

9. สัดสวนของมูลคาการใชจายดาน ICT ตอผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ**** 0.06 

10. อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม ICT เทียบกับอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ
ในภาพรวม (ป 2550 เทียบป 2549)***** 0.57 % 

*มูลคาคานําเขาทั้งหมดในป 2550 = 4,870,186.40 ลานบาท (กรมการสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย) 
**มูลคาสินคาสงออกทั้งหมดในป 2550 = 5,241,962.80 ลานบาท (กรมการสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย) 
***มูลคาซอฟตแวรในตลาดโลก มีประมาณ 25 ลานลานบาท (บทสัมภาษณนายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย) 
****ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติในป 2550  = 8,276,867 ลานบาท (สํานักนโยบายการออมและการลงทุน) 
*****อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจวัดจากการเปลี่ยนแปลงของ GDP มาคํานวณเปนรอยละตอป โดยในป 2550 = 4.8 
(หอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย) 
*****อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม ICT วัดจากการเปลี่ยนแปลงของผลรวมของมูลคาขายสินคาและบริการในประเทศและ
ตางประเทศโดยในป 2550 = 2.75 
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แผนภูมิแผนภูมิ  2233  อัตราการเติบโตของมูลคาสินคา/บริการนําเขา 56 

แผนภูมิแผนภูมิ  2244  มูลคาตลาดและอัตราการเติบโตของมูลคาตลาด 57 

แผนภูมิแผนภูมิ  2255  อัตราการเตบิโตของกําไร 58 

แผนภูมิแผนภูมิ  2626  การวิเคราะห Gap Analysis 66 

แผนภูมิแผนภูมิ  2727  ระยะหาง (Gap) ระหวางคะแนนความสําคัญ และความสําเร็จ 67 

แผนภูมิแผนภูมิ  2828  กราฟความสัมพันธระหวางคะแนนความสําคัญ และความสําเร็จ 68 

แผนภูมิแผนภูมิ  2929  การจัดกลุมความสําคัญของปจจัยภายในที่มีอิทธิพลตอการดําเนินการ
ของสถานประกอบการ 

 
78 

แผนภูมิแผนภูมิ  3030  คาสัมประสิทธิ์เบตา (Beta) ของปจจัยบนความสําเร็จขององคกรใน
ภาพรวมของกลุมอุตสาหกรรม 

 
80 

แผนภูมิแผนภูมิ  3131  คาสัมประสิทธิ์เบตา (Beta) ของปจจัยบนความสําเร็จขององคกรใน
แตละกลุมอุตสาหกรรม 

 
80 

แผนภูมิแผนภูมิ  3232  การจัดกลุมความสําคัญของปจจัยภายนอกที่มี อิทธิพลตอการ
ดําเนินการของสถานประกอบการ 

 
85 

แผนภูมิแผนภูมิ  3333  คาสัมประสิทธิ์เบตา (Beta) ของปจจัยภายนอกที่มีตอความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการ 

 
87 

แผนภูมิแผนภูมิ  3434  คาสัมประสิทธิ์เบตา (Beta) ของปจจัยภายนอกที่มีตอความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการในแตละกลุมอุตสาหกรรม 

 
87 
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 xv

สารบัญตารางสารบัญตารางสารบัญตาราง   
   

      หนาหนา  
ตารางตารางตาราง    111   รอยละของสถานประกอบการ  จําแนกตามกลุมอุตสาหกรรม 1 

ตารางตารางตาราง    222   รอยละของสถานประกอบการ  จําแนกตามขนาด และกลุมอุตสาหกรรม 3 

ตารางตารางตาราง    333   รอยละของสถานประกอบการ  จําแนกตามที่ต้ัง และภาค 5 

ตารางตารางตาราง    444   ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการดําเนินกิจการของสถานประกอบการ  
จําแนกตามกลุมอุตสาหกรรม 

 
7 

ตารางตารางตาราง    555   รอยละของสถานประกอบการ  จําแนกตามการมีตางประเทศรวม
ลงทุน/ถือหุน และกลุมอุตสาหกรรม 

 
9 

ตารางตารางตาราง    666   รอยละของสถานประกอบการ  จําแนกตามการไดรับการสงเสริมการ
ลงทุนในป 2550  และกลุมอุตสาหกรรม 

 
11 

ตารางตารางตาราง    777   จํานวนคนทํางานในสถานประกอบการ  จําแนกตามกลุมอตุสาหกรรม 13 

ตารางตารางตาราง    888   รอยละของสถานประกอบการ  จําแนกตามใชซอฟตแวรและกลุม
อุตสาหกรรม 

 
15 

ตารางตารางตาราง    999   รอยละของสถานประกอบการ  จําแนกตามการใช ICT ในเรื่องตางๆ 
และกลุมอุตสาหกรรม 

 
17 

ตารางตารางตาราง    101010   รอยละของสถานประกอบการที่มีระบบการดูแลรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยดานขอมูล  จําแนกตามอตุสาหกรรม 

 
18 

ตารางตารางตาราง    111111   รอยละของสถานประกอบการ  จําแนกตามการใชระบบเครือขาย
การติดตอสื่อสาร และกลุมอุตสาหกรรม 

 
20 
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 xvi

สารบัญตารางสารบัญตารางสารบัญตาราง ( ( (ตอตอตอ)))   
 

      หนาหนา  
ตารางตารางตาราง    121212   รอยละของสถานประกอบการ  จําแนกตามการมีเว็บไซตในการดําเนิน

กิจการ และกลุมอุตสาหกรรม 
 

21 

ตารางตารางตาราง    131313   รอยละของสถานประกอบการ  จําแนกตามการรับคําสั่งซื้อสินคา/
บริการทางอินเทอรเน็ต และกลุมอุตสาหกรรม 

 
23 

ตารางตารางตาราง    141414   รอยละของสถานประกอบการ  จําแนกตามชองทางการรับชําระคา
สินคา/บริการ และกลุมอุตสาหกรรม 

 
24 

ตารางตารางตาราง    151515   รอยละของสถานประกอบการ  จําแนกตามการทําวิจัยและพัฒนา
เกี่ยวกับการปรับปรุงเทคโนโลยี และกลุมอุตสาหกรรม 

 
26 

ตารางตารางตาราง    161616   รอยละของสถานประกอบการ   จํานกตามการทําวิจัยและพัฒนา
เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑใหม และกลุมอุตสาหกรรม 

 
28 

ตารางตารางตาราง    111777   รอยละของสถานประกอบการ  จําแนกตามการทําวิจัยและพัฒนา
เกี่ยวกับการปรับปรุงผลิตภัณฑที่มีอยู และกลุมอุตสาหกรรม 

 
30 

ตารางตารางตาราง    111888   รอยละของสถานประกอบการ  จําแนกตามการทําวิจัยและพัฒนา
เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดลอม และกลุมอุตสาหกรรม 

 
32 

ตารางตารางตาราง    111999   รอยละของสถานประกอบการ  จําแนกตามความตองการใหชวยเหลือ
ทางการวิจัยและพัฒนา และกลุมอุตสาหกรรม 

 
33 

ตารางตารางตาราง    202020   รอยละของสถานประกอบการ   จําแนกตามการมีระบบมาตรฐาน
ประกันคุณภาพการจัดการ และกลุมอุตสาหกรรม 

 
35 

ตารางตารางตาราง    212121   จํานวนบุคลากรที่สําเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  จําแนกตามระดับการศกึษา และกลุมอุตสาหกรรม 

 
36 

่
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 xvii

สารบัญตารางสารบัญตารางสารบัญตาราง ( ( (ตอตอตอ)))   
 

      หนาหนา  
ตารางตารางตาราง    222222   เปรียบเทียบจํานวนบุคลากรที่สําเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารจํานวนบุคลากรทั้งหมด  จําแนกตามกลุม
อุตสาหกรรม 

 
 

38 

ตารางตารางตาราง    232323   รอยละของบุคลากรที่สําเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  จําแนกตามระดับอัตราจางเฉลี่ย/คน/เดือน กลุม
อุตสาหกรรม และระดับการศึกษา 

 
 

39 

ตารางตารางตาราง    242424   รอยละของสถานประกอบการที่มีแผนการรับบุคลากรเพิ่ม  จําแนก
ตามกลุมอุตสาหกรรม 

 
41 

ตารางตารางตาราง    252525   จํานวนบุคลากรที่สําเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  จําแนกตามจํานวนบุคลากรที่ตองการเพิ่มจํานวนบุคลากรที่
สามารถจางได และกลุมอาชีพ/ตําแหนงงาน 

 
 

43 

ตตตารางารางาราง    262626   ความตองการแรงงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
จําแนกตามวุฒิการศึกษาประสบการณขั้นต่ําเฉลี่ย และกลุมอาชีพ/
ตําแหนงงาน 

 
 

45 

ตารางตารางตาราง    272727   รอยละของสถานประกอบการที่มีการสงบุคลากรเขารวมประชุม 
สัมมนา ฝกอบรม ดูงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
จําแนกตามกลุมอุตสาหกรรม 

 
 

47 

ตารางตารางตาราง    282828   มูลคาสินคา/บริการที่ขายในประเทศในรอบป 2548 – 2550 และการ
ประมาณการในรอบป 2551 – 2552  จําแนกตามกลุมอุตสาหกรรม (ลานบาท) 

 
49 

   



รายงานผลที่สําคัญ     สํารวจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย  พ.ศ. 2551 

สํานักงานสถติิแหงชาต ิ

 

 xviii

สารบัญตารางสารบัญตารางสารบัญตาราง ( ( (ตอตอตอ)))   
 

      หนาหนา  
ตารางตารางตาราง    292929   มูลคาสินคา/บริการสงออกในรอบป 2548 – 2550 และการประมาณ

การในรอบป 2551 – 2552 จําแนกตามกลุมอุตสาหกรรม (ลานบาท) 
 

50 

ตารางตารางตาราง    303030   รอยละของสถานประกอบการที่นําเขาสินคา/บริการ  จําแนกตาม
ตัวแทน และกลุมอุตสาหกรรม 

 
54 

ตารางตารางตาราง    313131   รอยละของสถานประกอบการ  จําแนกตามความตองการใหภาครัฐ
ชวยเหลือ และกลุมอุตสาหกรรม 

 
60 

ตารางตารางตาราง    323232   รอยละของสถานประกอบการ จําแนกตามความมั่นใจในการดําเนิน
กิจการในอีก 5 ปขางหนา และกลุมอุตสาหกรรม 

 
63 

ตารางตารางตาราง    333333   คาเฉลี่ยความสําคัญและความสําเร็จของปจจัยภายในองคกรที่มี
อิทธิพลตอการดําเนินการของสถานประกอบการ 

 
65 

ตารางตารางตาราง    343434   คะแนนเฉลี่ยของระยะหาง (Gap) จําแนกตามกลุมอุตสาหกรรม 69 

ตารางตารางตาราง    353535   การกระจายความสําเร็จของอุตสาหกรรมทั้ง 4 กลุมในแตละปจจัยโดย
ใชเทคนิค ANCOVA มีความสําคัญเปนตัวแปรรวม 

 
74 

ตารางตารางตาราง    363636   เปรียบเทียบความสําเร็จของอุตสาหกรรมทั้ง 4 กลุมในแตละปจจัย 75 

ตารางตารางตาราง    373737   การวิเคราะหหมวดปจจัยใหมของปจจัยภายในโดยใชวิธีองคประกอบหลัก 
(PCA) และหมุนแกนแบบ Varimax 

 
76 

ตารางตารางตาราง    383838   คาสัมประสิทธิ์สูงสุดของการจัดกลุมปจจัยใหมของปจจัยภายใน 77 

ตารางตารางตาราง    393939   คาสัมประสิทธิ์เบตา (Beta) ของความสําคัญของปจจัยภายในที่มีตอ
ความสําเรจ็ของสถานประกอบการ 

 
79 
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 xix

สารบัญตารางสารบัญตารางสารบัญตาราง ( ( (ตอตอตอ)))   
 

      หนาหนา  
ตารางตารางตาราง    404040   คาเฉลี่ยความสําคัญของปจจัยภายนอกองคกรที่มีอิทธิพลตอการ

ดําเนินการของสถานประกอบการ และคาเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ปจจัยภายนอก 

 
 

82 

ตารางตารางตาราง    414141   การวิเคราะหหมวดปจจัยใหมของปจจัยภายนอกโดยใชวิธีองคประกอบหลัก 
(PCA) และหมุนแกนแบบ Varimax 

 
83 

ตารางตารางตาราง    424242   คาสัมประสิทธิ์สูงสุดของการจัดกลุมปจจัยใหมของปจจัยภายนอก 84 

ตารางตารางตาราง    434343   คาสัมประสิทธิ์เบตา (Beta) ของปจจัยภายนอกที่มีตอความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการ 

 
86 
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 xxi

บทสรุปผูบริหารบทสรุปผูบริหารบทสรุปผูบริหาร   
 

สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดดําเนินการจัดทําโครงการสํารวจอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2551 ขึ้นเปนครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ สถานการณดานตางๆ ของอุตสาหกรรม ICT ของประเทศไทย 
เชน ลักษณะทั่วไปของอุตสาหกรรม การจางงานและความตองการบุคลากรดาน ICT  
การใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ความพรอมในการวิจัยและพัฒนา (R&D) ปญหาเกี่ยวกับ
มาตรฐานการประกันคุณภาพ  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการดํา เนินการของสถาน
ประกอบการ ความตองการใหภาครัฐเขามาชวยเหลือหรือสนับสนุน และขอคิดเห็น
หรือขอเสนอแนะตอการวางแผนและมาตรการในการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ICT  
เพื่อรองรับกับการเติบโตอยางรวดเร็วของอุตสาหกรรม ICT ของประเทศไทย 

สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ในระหวางวันที่ 22 
มีนาคม – 2 พฤษภาคม  2551 โดยผูประกอบการสามารถใหสัมภาษณกับเจาหนาที่ของ
สํานักงานสถิติแหงชาติ หรือ กรอกขอมูลแบบสอบถามผานทางออนไลน  นอกจากนี้ 
ยังมีการประชุมระดมความคิดเห็นจากหนวยงานภาครัฐ  สมาคม  เอกชน  และ 
สถาบันการศึกษาที่มีความเกี่ยวของกับอุตสาหกรรม ICT  สวนคุมรวมของการสํารวจ
ครั้งนี้คือสถานประกอบการที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรม ICT ใน 4 กลุมไดแก 
กลุมอุตสาหกรรมฮารดแวร (Hardware) กลุมอุตสาหกรรมซอฟตแวร (Software)  
กลุ มอุตสาหกรรมบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT Services)  และกลุม
อุตสาหกรรมบริการดานสื่อสารและโทรคมนาคม (Telecommunication Services ) 
ซ่ึงในการสํารวจครั้งนี้จะไมรวมกลุมอุตสาหกรรม Digital Content โดยมีแบบสอบถาม
ที่สมบูรณและสามารถนํามาประมวลผลไดประมาณ 1,472 แบบ จากผูประกอบการ
ในอุตสาหกรรม ICT ทั้งสิ้นประมาณ 23,152 แหง ผลการสํารวจสรุปไดดังนี้ 
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11..    ลักษณะลักษณะของอุตสาหกรรม ของอุตสาหกรรม IICCTT  ของประเทศของประเทศไทยไทย  
กลุมอุตสาหกรรมฮารดแวรเปนกลุมอุตสาหกรรมที่มีมากที่สุดรอยละ 67.25 

ของอุตสาหกรรม ICT ทั้งหมด โดยอุตสาหกรรมฮารดแวรมีจํานวนคนทํางานมากที่สุด 
และกลุมอุตสาหกรรมซอฟตแวรมีจํานวนคนทํางานนอยที่สุด 
แผนภูมิ ก  รอยละของสถานประกอบการ  จําแนกตามกลุมอุตสาหกรรม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สําหรับระยะเวลาในการดําเนินกิจการของสถานประกอบการโดยเฉลี่ย 6.40 ป 

ซ่ึงสถานประกอบการในกลุมอุตสาหกรรมซอฟตแวรมีระยะเวลาดําเนินการนานกวา
กลุมอุตสาหกรรมอื่นโดยเฉพาะกลุมซอฟตแวรสําเร็จรูปมีระยะเวลาในการดําเนิน
กิจการโดยเฉลี่ย 10.33 ป สถานประกอบการสวนใหญเปนของคนไทยไมมีตางประเทศ
รวมลงทุน/ถือหุนรอยละ 95.32 

บริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
8.84 % 

ฮารดแวร IT 
51.74 % 

ฮารดแวรโทรคมนาคม 
48.26 % 

ฮารดแวร 
67.25 % 

ซอฟตแวรสําเร็จรูป 
50.39 % 

ซอฟตแวร 
2.82 % 

บริการดานเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

21.09 % 

การพัฒนาซอฟตแวรโดย
หนวยงานภายนอก 

49.61 % 
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แผนภูมิ ข  ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการดําเนินกิจการของสถานประกอบการ  จําแนกตาม
กลุมอุตสาหกรรม 
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22. .   การใช การใช IICCTTและการใชและการใชพาณิพาณิชยอิเล็กทรอนิกสชยอิเล็กทรอนิกส  

สถานประกอบการโดยรวมใชซอฟตแวรเชิงพาณิชย (Commercial Software) 

รอยละ 26.54  และซอฟตแวรเปด (Open Source Software) รอยละ 26.13 โดยกลุม

อุตสาหกรรมการบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศใชซอฟตแวรเปดมากที่สุด 

และกลุมอุตสาหกรรมซอฟตแวรใชซอฟตแวรเชิงพาณิชยมากที่สุด 

 

 

ภาพรวม ฮารดแวร ซอฟตแวร บริการดาน 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

บริการสื่อสาร 
และโทรคมนาคม 

ป 

กลุมอุตสาหกรรม 

6.40 6.86 
8.48 

4.68 
6.37 
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บริการสื่อสาร 
และโทรคมนาคม 

แผนภมูิ ค  รอยละของสถานประกอบการ  จําแนกตามการใชซอฟตแวร และกลุม
อุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  

สถานประกอบการโดยรวมมีการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานขอมูล
รอยละ 61.82 ซ่ึงกลุมอุตสาหกรรมซอฟตแวรมีระบบการดูแลความมั่นคงปลอดภัย
ดานขอมูลมากที่สุด โดยเฉพาะกลุมซอฟตแวรสําเร็จรูปมีระบบการดูแลความมั่นคง
ปลอดภัยดานขอมูลทุกสถานประกอบการ 

สถานประกอบการสวนใหญมีการใชระบบเครือขายการติดตอส่ือสารใน
ระบบ Internet มากที่สุดรอยละ 62.58  รองลงมาคือระบบ LAN และระบบ Intranet  
อยางไรก็ตามสถานประกอบการในกลุมอุตสาหกรรม ICT ที่ไมมีการใชระบบเครอืขาย

รอยละ 

กลุมอุตสาหกรรม 

การใชซอฟตแวรเปด การใชซอฟตแวรเชิงพาณิชย 
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การติดตอส่ือสารเลยมีรอยละ 27.83 นอกจากนี้ยังพบวา สถานประกอบการที่ไมมี
เว็บไซตในการดําเนินกิจการมีถึงรอยละ 73.97 และไมมีการรับคําสั่งซื้อสินคาหรือ
บริการทางอินเทอรเน็ตรอยละ 71.83 
33..    การวิการวิจัยและพัฒนาจัยและพัฒนา  

สถานประกอบการโดยรวมมีการทําวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการปรับปรุง
เทคโนโลยีอยูในสัดสวนสูงกวาดานอื่นๆ รอยละ 9.15  รองลงมาการปรับปรุงผลิตภัณฑ
ที่มีอยู รอยละ 8.49 สําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑใหมรอยละ 6.76  และการรักษา
ส่ิงแวดลอมรอยละ 6.54  โดยมีงบประมาณเพื่อการวิจัยและพัฒนาของสถานประกอบการ
โดยเฉลี่ยอยูในระหวางรอยละ 6 - 9 ของยอดขายทั้งหมด 
44. .   มาตรฐานมาตรฐานการประกันคุณภาพการประกันคุณภาพ  

สถานประกอบการสวนใหญไมมีระบบมาตรฐานประกันคุณภาพการบริหาร
จัดการรอยละ 97.42 สวนที่มีมีเพียงรอยละ2.58 โดยกลุมอุตสาหกรรมที่มีระบบมาตรฐาน
ประกันคุณภาพบริหารจัดการมากที่สุดคือ กลุมอุตสาหกรรมบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคมรอยละ 3.38 รองลงมาคือกลุมอุตสาหกรรมฮารดแวรรอยละ 2.18 และ
กลุมอุตสาหกรรมซอฟตแวรมีนอยที่สุดเพียงรอยละ 1.28 
55..    การการจางจางงานและงานและความตองการความตองการบุคลากรดานบุคลากรดาน  IICCTT  

บุคลากรในปจจุบันของสถานประกอบการที่สําเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมีประมาณ 31,125 คน โดยอยูในกลุมฮารดแวรมากที่สุด
จํานวน 16,007 คน รองลงมาอยูในกลุมบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศจํานวน 7,142 คน 
กลุมซอฟตแวรจํานวน 4,091 คนและกลุมการบริการดานสื่อสารและโทรคมนาคม
จํานวน 3,885 คน  โดยบุคลากรที่สําเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารตอจํานวนบุคลากรทั้งหมดมีเพียงรอยละ 6.25 ซ่ึงกลุมอุตสาหกรรมซอฟตแวร 
เปนกลุมอุตสาหกรรมที่มีบุคลากรที่สําเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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และการสื่อสารตอจํานวนบุคลากรทั้งหมดมากที่สุดรอยละ 50.85 เนื่องจากกลุม
ซอฟตแวรเปนกลุมที่ตองการแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  สวนกลุม
อุตสาหกรรมฮารดแวรเปนกลุมอุตสาหกรรมที่มีบุคลากรที่สําเร็จการศึกษาสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตอจํานวนบุคลากรทั้งหมดนอยที่สุดรอยละ 3.85 
และจากการสํารวจมีเพียงรอยละ 10.2 ของสถานประกอบการที่มีแผนรับบุคลากรเพิ่ม
ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอีก 1 – 2 ปขางหนา โดยมีความ
ตองการรับบุคลากรเพิ่มประมาณ 7,122 คน หรือโดยเฉลี่ย 3 คนตอแหง 
66..    มูลคาตลาดมูลคาตลาด  

มูลคาตลาดโดยภาพรวม ซ่ึงประกอบดวยมูลคาสินคา/บริการที่ขายในประเทศ  
สงออก  และนําเขาสินคา/บริการพบวา ในป 2550 มูลคาตลาดคิดเปน 516,725 ลานบาท 
โดยอัตราการเติบโตของมูลคาตลาดลดลงจากป 2549 เนื่องจากมูลคาสินคา/บริการที่
ขายในประเทศและมูลคาสินคา/บริการนําเขาลดลง ขณะที่มูลคาสงออกสินคา/บริการ
เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ผูประกอบการคาดการณวาในป 2551  มูลคาตลาดยังคงมีแนวโนม
ลดลงเล็กนอยจากป 2550  นั่นคือมีมูลคาตลาดคิดเปน 510,040 ลานบาทซึ่งเปนผลจาก
การสงออกสินคา/บริการมีมูลคาลดลงจากป 2550 อาจเนื่องจากปจจัยลบทางเศรษฐกิจ
และการเมือง ขณะที่ในป 2552  มูลคาตลาดจะมีแนวโนมสูงขึ้นจากป 2551 คิดเปน 
547,195 ลานบาท 
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แผนภูมิ ง  อัตราการเติบโตของมูลคาสินคา/บริการที่ขายในประเทศและสงออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภมูิ จ  อัตราการเติบโตของมูลคาสินคา/บริการนําเขา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มูลคาสินคา/บริการที่ขายในประเทศ มูลคาสินคา/บริการสงออก 

อัตราเติบโตของมูลคาสินคา/บริการ 

ตัวแทนขายในประเทศ อัตราการเติบโต ตัวแทนขายจากตางประเทศโดยตรง 
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แผนภมูิ ฉ  มูลคาตลาดและอัตราการเติบโตของมูลคาตลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
77..    ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการดําเนินกิจการปจจัยที่มีอิทธิพลตอการดําเนินกิจการ  

ปจจัยภายในที่มีผลตอความสําเร็จของสถานประกอบการมากที่ สุดคือ 
ศักยภาพของบุคลากร รองลงมาเปน ความสามารถในการวิจัยและพัฒนาและการ
แขงขันกับตางชาติ โครงสรางพื้นฐานของบริษัท การบริหารจัดการและการตลาด 
ในขณะที่ปจจัยเกี่ยวกับความเขาใจในขอกฎหมายและภาษีที่ เกี่ยวของมีผลตอ
ความสําเร็จของสถานประกอบการนอยสุด สวนปจจัยภายนอกที่มีผลตอความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการมากที่สุดคือ ความชวยเหลือและการสนับสนุนจากภาครัฐ 
รองลงมาเปนการเงินการลงทุน สภาพแวดลอมดานกฎหมาย และสภาพแวดลอมทาง
เศรษฐกิจและการเมือง ตามลําดับ 

มูลคาสินคา/บริการที่ขายในประเทศ 

อัตราการเติบโตของมูลคาตลาด 

มูลคาสินคา/บริการสงออก 
มูลคาสินคา/บริการนําเขา 



รายงานผลที่สําคัญ     สํารวจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย  พ.ศ. 2551 

สํานักงานสถติิแหงชาต ิ

 

 xxix

บทนําบทนํา  
 

สํานักงานสถิติแหงชาติไดทําการสํารวจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร พ.ศ. 2551โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการประกอบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ การจางงานและความตองการบุคลากรดาน ICT  การใชพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส ความพรอมในการวิจัยและพัฒนา (R&D) ปญหาเกี่ยวกับมาตรฐาน
การประกันคุณภาพ และปจจัยที่มีอิทธิพลตอการดําเนินการของสถานประกอบการ 
ความตองการใหภาครัฐชวยเหลือ/สนับสนุน  โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากผูประกอบการ
ที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรม ICT ใน 4 กลุมไดแก กลุมอุตสาหกรรมฮารดแวร 
(Hardware/Wholesale/Retail) กลุมอุตสาหกรรมซอฟตแวร (Software) กลุมอุตสาหกรรม
บริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Services)  และกลุมอุตสาหกรรมบริการดาน
ส่ือสารและโทรคมนาคม (Telecommunication Services) ซ่ึงการสํารวจในครั้งนี้จะไม
รวมกลุมอุตสาหกรรม Digital Content  

สําหรับขอมูลที่ไดจากการสํารวจครั้งนี้จะนําไปใชประโยชนตอหนวยงาน
ภาครัฐ ในการเปนเครื่องมือในการกําหนดนโยบาย วางแผน และติดตามผลการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ในขณะที่ภาคเอกชน/
ผูประกอบการใชในการวางแผนตัดสินใจในการลงทุนขยายกิจการ/ขยายสาขา 
ตลอดจนทราบถึงสถานการณอุตสาหกรรม ICT ของประเทศไทย  

การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากสถานประกอบการอุตสาหกรรม ICT  
ใชวิธีสงเจาหนาที่ออกไปสัมภาษณผูประกอบการ หรือผูประกอบการสามารถตอบ
แบบสอบถามผานทางเว็บไซตของสํานักงานสถิติแหงชาติ ในระหวางวันที่ 21 มีนาคม - 
2 พฤษภาคม 2551 ทั้งนี้สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดสงแบบสอบถามไปยังสถาน
ประกอบการ จํานวนทั้งสิ้น 4,020 แบบ และไดรับแบบสอบถามกลับคืน 1,472 แบบ 
ซ่ึงใชในการประมวลผลขอมูล 
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ตอนที่ ตอนที่ ตอนที่ 111      สรุปสรุปสรุปผลการสํารวจผลการสํารวจผลการสํารวจ 
 

11.  .  ลกัษณะลกัษณะท่ัวไปท่ัวไปของอุของอุตสาหกรรม ตสาหกรรม IICCTT 

11..1  1  กลุมกลุมอตุสาหกรรม อตุสาหกรรม IICCTT  
สถานประกอบการโดยรวมอยูในกลุมอุตสาหกรรมฮารดแวรมากที่สุด

รอยละ 67.25  รองลงมากลุมอุตสาหกรรมบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศรอยละ 21.09 
และกลุมบริการสื่อสารและโทรคมนาคมรอยละ 8.84  สวนกลุมอุตสาหกรรมซอฟตแวร
รอยละ 2.82 
ตาราง 1  รอยละของสถานประกอบการ  จําแนกตามกลุมอุตสาหกรรม 

กลุมอุตสาหกรรมกลุมอุตสาหกรรม  รอยละรอยละ  

รวม 100.00 

 ฮารดแวร 67.25 

ฮารดแวร IT 51.74 

ฮารดแวรโทรคมนาคม 48.26 

 ซอฟตแวร 2.82 

ซอฟตแวรสําเร็จรูป 50.39 

การพัฒนาซอฟตแวรโดยหนวยงานภายนอก 49.61 

 บริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 21.09 

 บริการสื่อสารและโทรคมนาคม 8.84 
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แผนภมูิ 1  รอยละของสถานประกอบการ  จําแนกตามกลุมอุตสาหกรรม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11..22    ขนาดของสถานประกอบการขนาดของสถานประกอบการ 

สถานประกอบการโดยรวมมีคนทํางาน 1 – 15 คน มากที่สุดถึงรอยละ 90.68  

รองลงมามีคนทํางาน 16 – 25 คน รอยละ 2.93  สวนสถานประกอบการที่มีคนทํางาน

มากกวา 200 คน มีเพียงรอยละ 1.40 

สําหรับกลุมอุตสาหกรรมฮารดแวรเปนกลุมอุตสาหกรรมที่มีสัดสวนของ

คนทํางานมากกวา 200 คน อยูมากกวากลุมอุตสาหกรรมอื่นโดยเฉพาะอยูในกลุม

อุตสาหกรรมฮารดแวรดาน IT รอยละ 2.48 

 

บริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
8.84 % 

ฮารดแวร IT 
51.74 % 

ฮารดแวรโทรคมนาคม 
48.26 % 

ฮารดแวร 
67.25 % 

ซอฟตแวรสําเร็จรูป 
50.39 % 

ซอฟตแวร 
2.82 % 

บริการดานเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

21.09 % 

การพัฒนาซอฟตแวรโดย
หนวยงานภายนอก 

49.61 % 
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ตาราง 2  รอยละของสถานประกอบการ  จําแนกตามขนาด และกลุมอุตสาหกรรม 

ฮารดแวร ซอฟตแวร 

ขนาดของสถาน
ประกอบการ (คน) รวม 

ฮารด 
แวร IT 

ฮารดแวร
โทรคม 
นาคม 

รวม ซอฟต 
แวร

สําเร็จรูป 

การ
พัฒนา
ซอฟต 
แวรโดย
หนวยงาน
ภายนอก 

รวม 
บริการดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

บริการ
สื่อสารและ
โทรคม 
นาคม 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

1-15 คน 90.68 87.75 92.29 89.94 45.75 74.93 60.23 95.88 93.63 

16-25 คน 2.93 2.67 2.48 2.58 21.45 19.84 20.65 2.11 1.91 

26-30 คน 1.42 2.09 0.43 1.30 25.81 1.73 13.87 0.43 0.79 

31-50 คน 1.97 2.45 2.04 2.25 2.87 3.50 3.18 0.84 2.14 

51-200 คน 1.60 2.56 1.36 1.98 4.12 - 2.07 0.67 0.75 

> 200 คน 1.40 2.48 1.40 1.95 - - - 0.07 0.78 
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0%

20%

40%

60%

80%

100%

ภาพรวม ฮารดแวร ซอฟตแวร บริการดาน 
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

บริการสื่อสาร 
และโทรคมนาคม 

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

 

แผนภมูิ 2  รอยละของสถานประกอบการ  จําแนกตามขนาด และกลุมอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
11..33    ท่ีต้ังของสถานประกอบการท่ีต้ังของสถานประกอบการ  

สถานประกอบการโดยรวมอยูในภาคกลาง (ยกเวนกรุงเทพฯ) รอยละ 26.69  

รองลงมาอยูในภาคเหนือรอยละ 20.80  และอยูในเขตกรุงเทพฯ รอยละ 14.62 

สําหรับกลุมอุตสาหกรรมฮารดแวรเปนกลุมอุตสาหกรรมที่สถานประกอบการ

สวนใหญตั้งอยูในภาคกลางรอยละ 28.06  สวนกลุมอุตสาหกรรมซอฟตแวรสวนใหญ

ตั้งอยูในเขตกรุงเทพฯ รอยละ 46.69 
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ตาราง 3  รอยละของสถานประกอบการ  จําแนกตามที่ตั้ง และภาค 

ฮารดแวร ซอฟตแวร 

ท่ีตั้งของสถาน
ประกอบการ รวม 

ฮารด 
แวร IT 

ฮารดแวร
โทรคม 
นาคม 

รวม ซอฟต 
แวร

สําเร็จรูป 

การ
พัฒนา
ซอฟต 
แวรโดย
หนวยงาน
ภายนอก 

รวม 
บริการดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

บริการ
สื่อสารและ
โทรคม 
นาคม 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

กรุงเทพมหานคร 14.62 12.07 15.42 13.70 46.92 46.47 46.69 14.82 10.95 

ภาคกลาง 
 (ยกเวน กทม.) 26.69 28.42 27.68 28.06 5.97 16.39 11.14 25.97 22.92 

ภาคเหนือ 20.80 18.55 19.38 18.95 37.96 16.27 27.20 24.99 22.84 

ภาคตะวันออก- 
 เฉียงเหนือ 19.20 20.92 19.46 20.21 - 13.04 6.48 17.58 19.40 

ภาคใต 18.69 20.04 18.06 19.08 9.15 7.83 8.49 16.64 23.89 
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ไมม ี
38.18 % 

แผนภูมิ 3  รอยละของสถานประกอบการ  จําแนกตามที่ตั้ง และภาค 
 

 
 

1.4  ระยะเวลาในการดําเนินกิจการ 

สถานประกอบการโดยรวมมีระยะเวลาในการดําเนินกิจการโดยเฉลี่ย 6.40 ป 
เมื่อพิจารณาตามกลุมอุตสาหกรรมพบวา สถานประกอบการในกลุมอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรมีระยะเวลาดําเนินการนานกวากลุมอุตสาหกรรมอื่นโดยเฉพาะในกลุม
ซอฟตแวรสําเร็จรูปมีระยะเวลาในการดําเนินกิจการโดยเฉลี่ย 10.33 ป ในขณะที่กลุม
อุตสาหกรรมการบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีระยะในการดําเนินการนอยสุด
โดยเฉลี่ย 4.68 ป 

 
 

ใต 
18.69 % 

กลาง (ยกเวน กทม.) 
26.69 % 

กทม. 
14.62 % 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
19.20 % 

เหนือ 
20.80 % 
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ตาราง 4  ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการดําเนินกิจการของสถานประกอบการ  จําแนกตาม
กลุมอุตสาหกรรม 

กลุมอุตสาหกรรม ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการ 
ดําเนินกิจการ (ป) 

โดยเฉลี่ย 6.40 

 ฮารดแวร 6.86 

ฮารดแวร IT 6.77 

ฮารดแวรโทรคมนาคม 6.96 

 ซอฟตแวร 8.48 

ซอฟตแวรสําเร็จรูป 10.33 

การพัฒนาซอฟตแวรโดยหนวยงานภายนอก 6.60 

 บริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.68 

 บริการสื่อสารและโทรคมนาคม 6.37 
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แผนภมู ิ4  ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการดาํเนนิกิจการของสถานประกอบการ  จาํแนกตามกลุม
อุตสาหกรรม 
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11..55    การมตีางประเทศรวมลงทุการมตีางประเทศรวมลงทุนน//ถือหุนถือหุน  

สถานประกอบการโดยรวมเปนของคนไทยไมมีตางประเทศรวมลงทุน/ถือหุน
รอยละ 95.32  สวนสถานประกอบการที่มีตางประเทศรวมลงทุน/ถือหุนมีเพียง
รอยละ 4.68 เมื่อพิจารณาตามกลุมอุตสาหกรรมพบวา กลุมอุตสาหกรรมที่มีการรวม
ลงทุน/ถือหุนจากตางประเทศมากที่สุดคือ กลุมอุตสาหกรรมซอฟตแวรรอยละ 14.64 
(โดยเฉพาะในกลุมซอฟตแวรสําเร็จรูปมีรอยละ 19.73)  รองลงมากลุมอุตสาหกรรม
ฮารดแวร และบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีรอยละ 4.96  และรอยละ 3.65 
ตามลําดับ ในขณะที่กลุมอุตสาหกรรมบริการสื่อสารและโทรคมนาคมมีการรวม
ลงทุน/ถือหุนเพียงรอยละ 1.86 

ภาพรวม ฮารดแวร ซอฟตแวร บริการดาน 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

บริการสื่อสาร 
และโทรคมนาคม 

ป 

กลุมอุตสาหกรรม 

6.40 6.86 
8.48 

4.68 
6.37 
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รายงานผลที่สําคัญ     สํารวจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย  พ.ศ. 2551 

สํานักงานสถติิแหงชาต ิ

ตาราง 5  รอยละของสถานประกอบการ  จําแนกตามการมีตางประเทศรวมลงทุน/ถือหุน 
และกลุมอุตสาหกรรม 

การมีตางประเทศ 
รวมลงทุน/ถือหุน กลุมอุตสาหกรรม รวม 

มี ไมมี 

รวม 100.00 4.68 95.32 

 ฮารดแวร 100.00 4.96 95.04 

ฮารดแวร IT 100.00 6.03 93.97 

ฮารดแวรโทรคมนาคม 100.00 3.81 96.19 

 ซอฟตแวร 100.00 14.64 85.36 

ซอฟตแวรสําเร็จรูป 100.00 19.73 80.27 

การพัฒนาซอฟตแวรโดยหนวยงานภายนอก 100.00 9.47 90.53 

 บริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 100.00 3.65 96.35 

 บริการสื่อสารและโทรคมนาคม 100.00 1.86 98.14 
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รายงานผลที่สําคัญ     สํารวจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย  พ.ศ. 2551 

สํานักงานสถติิแหงชาต ิ

แผนภมูิ 5  รอยละของสถานประกอบการที่มีตางประเทศรวมลงทุน/ถือหุน จําแนกตาม
กลุมอุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
11..66    การไดรับการสงเสริมการลงทุนการไดรับการสงเสริมการลงทุน  

สถานประกอบการโดยรวมไมไดรับการสงเสริมการลงทุนรอยละ 97.20 
สวนที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนมีเพียงรอยละ 2.80 โดยกลุมอุตสาหกรรมที่ไดรับ
การสงเสริมมากที่สุดคือกลุมอุตสาหกรรมซอฟตแวรรอยละ 10.12  (โดยเฉพาะในกลุม
ซอฟตแวรสําเร็จรูปรอยละ 10.88) รองลงมากลุมอุตสาหกรรมฮารดแวรรอยละ 3.12  
สําหรับกลุมอุตสาหกรรมบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุมบริการสื่อสาร
และโทรคมนาคมมีสัดสวนของการไดรับการสงเสริมการลงทุนเพียงเล็กนอยคือ
รอยละ 1.53  และรอยละ 1.08  ตามลําดับ 

0 

20 

40 

60 

80 

100 1.86 4.68 4.96 14.64 3.65 

มี ไมมี 

98.1496.3585.3695.0495.32

ภาพรวม ฮารดแวร ซอฟตแวร บริการดาน 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

บริการสื่อสาร 
และโทรคมนาคม 

รอยละ 

85.36 

 

กลุมอุตสาหกรรม 
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รายงานผลที่สําคัญ     สํารวจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย  พ.ศ. 2551 

สํานักงานสถติิแหงชาต ิ

ตาราง 6  รอยละของสถานประกอบการ  จําแนกตามการไดรบัการสงเสริมการลงทุน
ในป 2550  และกลุมอุตสาหกรรม 

การไดรับการสงเสริม 
การลงทุนในป 2550 

กลุมอุตสาหกรรม รวม 

ไดรับ ไมไดรับ 

รวม 100.00 2.80 97.20 

 ฮารดแวร 100.00 3.12 96.88 

ฮารดแวร IT 100.00 4.55 95.45 

ฮารดแวรโทรคมนาคม 100.00 1.58 98.42 

 ซอฟตแวร 100.00 10.12 89.88 

ซอฟตแวรสําเร็จรูป 100.00 10.88 89.12 

การพัฒนาซอฟตแวรโดยหนวยงานภายนอก 100.00 9.35 90.65 

 บริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 100.00 1.53 98.47 

 บริการสื่อสารและโทรคมนาคม 100.00 1.08 98.92 
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รายงานผลที่สําคัญ     สํารวจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย  พ.ศ. 2551 

สํานักงานสถติิแหงชาต ิ

แผนภูมิ 6  รอยละของสถานประกอบการ  จําแนกตามการไดรับการสงเสริมการลงทุน 

 
  
11..77    จํานวนคนทํางานจํานวนคนทํางานในปจจุบันในปจจุบัน  

จํานวนคนทํางานในอุตสาหกรรม ICT ทั้งสิ้นมีประมาณ 498,032 คนแบงเปน
คนทํางานชายที่ไมไดรับคาจาง 15,820 คน  คนทํางานหญิงที่ไมไดรับคาจาง 10,490 คน 
สวนคนทํางานที่ไดรับคาจางเปนลูกจางชาย 160,922 คน  และลูกจางหญิง 310,800 คน 

ถาพิจารณาตามกลุมอุตสาหกรรมพบวา กลุมอุตสาหกรรมฮารดแวรมีจํานวน
คนทํางานมากกวากลุมอุตสาหกรรมอื่นๆ รองลงมาคือกลุมอุตสาหกรรมการบริการ
ส่ือสารและโทรคมนาคม กลุมที่มีคนทํางานนอยที่สุดคือกลุมอุตสาหกรรมซอฟตแวร 
โดยเฉพาะในกลุมการพัฒนาซอฟตแวรโดยหนวยงานภายนอก 

 

หนวยงาน1/ รอยละ 
BOI 68.10 
สสว. 12.52 
อื่นๆ 20.90 

 

ไมไดรับ 
97.2 % 

ไดรับ 
2.8 % 

หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกกวา 1 คําตอบ 

การไดรับการสงเสริมการลงทุน 
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รายงานผลที่สําคัญ     สํารวจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย  พ.ศ. 2551 

สํานักงานสถติิแหงชาต ิ

ตาราง 7  จํานวนคนทํางานในสถานประกอบการ  จําแนกตามกลุมอุตสาหกรรม 

ฮารดแวร ซอฟตแวร 

จํานวนคนทํางาน รวม 

ฮารด 
แวร IT 

ฮารดแวร
โทรคม 
นาคม 

รวม ซอฟต 
แวร 
สําเร็จ 
รูป 

การ
พัฒนา
ซอฟต 
แวรโดย
หนวยงาน
ภายนอก 

รวม 
บริการดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

บริการ
สื่อสารและ
โทรคม 
นาคม 

รวม 498,032 298,424 117,445 415,869 4,937 3,108 8,045 21,670 52,449 

•  คนทํางานไมไดรับคาจาง/เงินเดือน 

ชาย 15,820 5,308 4,753 10,061 68 103 171 4,170 1,418 

หญิง 10,490 2,578 5,085 7,663 41 97 138 1,804 886 

•  ลูกจาง 

ชาย 160,922 84,099 34,944 119,043 2,725 1,641 4,366 9,734 27,779 

หญิง 310,800 206,439 72,663 279,102 2,103 1,267 3,370 5,962 22,366 

หมายเหตุ : ลูกจางหมายถึงทั้งลูกจางประจําและชั่วคราว 
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รายงานผลที่สําคัญ     สํารวจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย  พ.ศ. 2551 

สํานักงานสถติิแหงชาต ิ

คนทํางานลูกจางหญิง 

คนทํางานไมไดรับคาจางที่เปนหญิงคนทํางานไมไดรับคาจางที่เปนชาย

แผนภูมิ 7  รอยละของคนทํางานในสถานประกอบการ  จําแนกตามกลุมอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22..   การใช  การใช IICCTT  และการใชและการใชพาณิชยอิเล็กทรอนกิสพาณิชยอิเล็กทรอนกิส  
22..11    การใชซอฟตแวรการใชซอฟตแวร  

สถานประกอบการโดยรวมใชซอฟตแวรเชิงพาณิชย (Commercial Software) 
รอยละ 26.54  และที่ใชซอฟตแวรเปด (Open Source Software) รอยละ 26.13 ซ่ึงมี
สัดสวนของการใชใกลเคียงกัน สวนอีกรอยละ 52.24 ไมทราบ/ไมแนใจ 

ถาพิจารณาตามกลุมอุตสาหกรรม พบวา กลุมอุตสาหกรรมการบริการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศใชซอฟตแวร เปดมากที่ สุดรอยละ  40.51 ในขณะที่กลุม
อุตสาหกรรมซอฟตแวรใชซอฟตแวรเชิงพาณิชยมากที่สุดรอยละ 45.62 

คนทํางานลูกจางชาย 
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100 
 

กลุมอุตสาหกรรม 

รอยละ 

ภาพรวม ฮารดแวร ซอฟตแวร บริการดาน 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

บริการสื่อสาร 
และโทรคมนาคม 
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รายงานผลที่สําคัญ     สํารวจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย  พ.ศ. 2551 

สํานักงานสถติิแหงชาต ิ

ตาราง 8  รอยละของสถานประกอบการ  จําแนกตามใชซอฟตแวร และกลุมอุตสาหกรรม 

ฮารดแวร ซอฟตแวร 

การใชซอฟทแวร1/

ของสถาน
ประกอบการ 

รวม 

ฮารด 
แวร IT 

ฮารดแวร
โทรคม 
นาคม 

รวม ซอฟต 
แวร

สําเร็จรูป 

การ
พัฒนา
ซอฟต 
แวรโดย
หนวยงาน
ภายนอก 

รวม 
บริการดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

บริการ
สื่อสารและ
โทรคม 
นาคม 

รวม 498,032 298,424 117,445 415,869 4,937 3,108 8,045 21,670 52,449 

•  การใชซอฟต- 
    แวรเปด 26.13 30.59 10.59 20.94 22.27 29.88 26.05 40.51 31.34 

•  การใชซอฟต- 
    แวรเชิงพาณิชย 26.54 30.20 16.40 23.54 40.62 50.70 45.62 29.16 36.99 

• ไมทราบ/ 
    ไมแนใจ  52.24 44.77 74.47 59.10 49.87 30.11 40.07 36.77 40.84 
หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
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รายงานผลที่สําคัญ     สํารวจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย  พ.ศ. 2551 

สํานักงานสถติิแหงชาต ิ

26.13

26.54

20.94

23.54

26.05

45.62

40.51

29.16

31.34

36.99

0

20

40

60

80

ภาพรวม ฮารดแวร ซอฟตแวร บริการดาน 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

บริการสื่อสาร 
และโทรคมนาคม 

แผนภมูิ 8  รอยละของสถานประกอบการ  จําแนกตามการใชซอฟตแวร และกลุม
อุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  

  

22..22    การใช การใช IICCTT  ในการดําเนินกิจการในการดําเนินกิจการ  
สถานประกอบการโดยรวมใช ICT ในเรื่องระบบการซื้อและขายมากที่สุด

รอยละ 40.11 รองลงมาระบบบัญชีรอยละ 27.20 ระบบสินคาคงคลังรอยละ 18.87  
ระบบเงินเดือนและบุคลากรรอยละ 13.58 และใชในระบบการขนสงนอยที่สุด
เพียงรอยละ 3.90 

รอยละ 

กลุมอุตสาหกรรม 

การใชซอฟตแวรเปด การใชซอฟตแวรเชิงพาณิชย 
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รายงานผลที่สําคัญ     สํารวจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย  พ.ศ. 2551 

สํานักงานสถติิแหงชาต ิ

ตาราง 9  รอยละของสถานประกอบการ  จําแนกตามการใช ICT ในเรื่องตางๆ และ
กลุมอุตสาหกรรม 

ฮารดแวร ซอฟตแวร 

การใช ICT 1/ 
ในเรื่อง 

รวม 

ฮารด 
แวร 
IT  

ฮารดแวร
โทรคม 
นาคม  

รวม ซอฟต 
แวร

สําเร็จรูป  

การพัฒนา
ซอฟตแวร

โดย
หนวยงาน
ภายนอก 

รวม บริการดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

บริการ
สื่อสารและ
โทรคมนาคม 

♦ ระบบการซื้อ-
ขาย 40.11 60.82 29.53 45.72 64.44 34.23 49.45 29.94 18.72 

♦ ระบบบัญชี 27.20 40.82 16.32 29.00 69.35 42.63 56.09 18.89 24.12 

♦ ระบบสินคา 
      คงคลัง 18.87 33.00 12.74 23.23 43.13 11.21 27.29 8.34 8.21 
♦ ระบบเงินเดือน

และบุคลากร 13.58 21.21 7.83 14.75 54.36 38.81 46.65 5.47 13.49 
♦ ระบบเจาหนี้-

ลูกหนี้ 10.59 17.38 5.39 11.59 42.32 22.57 32.52 5.37 8.46 
♦ ระบบวิเคราะห 

การขาย 5.64 12.41 1.51 7.15 19.78 5.22 12.56 1.08 2.80 
♦ ระบบพัสดุ-

ครุภัณฑ 4.92 9.16 1.01 5.24 9.68 5.22 7.47 2.75 6.85 
♦ ระบบการผลิต 4.22 4.39 2.36 3.41 13.05 18.66 15.84 5.13 4.52 

♦ ระบบบริหาร
ทรัพยสิน 4.19 4.85 2.49 3.71 8.69 18.80 13.71 3.05 7.55 

♦ ระบบขนสง 3.90 5.74 2.42 4.14 0.84 - 0.42 4.03 2.94 
หมายเหตุ  : 1/  ตอบไดมากกกวา 1 คําตอบ 
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รายงานผลที่สําคัญ     สํารวจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย  พ.ศ. 2551 

สํานักงานสถติิแหงชาต ิ

22..33    การการมีระบบมีระบบดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานขอมูลดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานขอมูล  
สถานประกอบการโดยรวมมีระบบการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยดาน

ขอมูลรอยละ 61.82 และไมมีรอยละ 38.18 ถาพิจารณาตามกลุมอุตสาหกรรมพบวา 
กลุมอุตสาหกรรมซอฟตแวรมีระบบการดูแลความมั่นคงปลอดภัยดานขอมูลมากที่สุด
รอยละ 96.52 (โดยเฉพาะกลุมซอฟตแวรสําเร็จรูปมีทุกสถานประกอบการ) รองลงมา
กลุมอุตสาหกรรมบริการสื่อสารและโทรคมนาคมรอยละ 83.03  สําหรับกลุมบริการ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีรอยละ 75.64  ในขณะที่กลุมอุตสาหกรรมฮารดแวรมีการ
ดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานขอมูลรอยละ 53.2 

ตาราง 10  รอยละของสถานประกอบการที่มีระบบการดูแลรกัษาความมั่นคงปลอดภัย
ดานขอมลู  จําแนกตามอุตสาหกรรม 

ฮารดแวร ซอฟตแวร 
การดูแลรักษา 
ความมั่นคง
ปลอดภัยดาน

ขอมูล 

รวม 

ฮารด 
แวร 
IT  

ฮารดแวร
โทรคม 
นาคม  

รวม ซอฟต 
แวร

สําเร็จรูป  

การพัฒนา
ซอฟตแวร

โดย
หนวยงาน
ภายนอก 

รวม บริการดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

บริการ
สื่อสารและ
โทรคมนาคม 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

ไมมี 38.18 26.09 68.92 46.76 - 7.02 3.48 24.36 16.97 

มี 61.82 73.91 31.08 53.24 100.00 92.98 96.52 75.64 83.03 
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รายงานผลที่สําคัญ     สํารวจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย  พ.ศ. 2551 

สํานักงานสถติิแหงชาต ิ

แผนภมูิ 9  รอยละของสถานประกอบการ  จําแนกตามการมีระบบการดูแลรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยดานขอมูล 

 
 

  
22..44    การใชระบบเครือขายการติดตอสื่อสารการใชระบบเครือขายการติดตอสื่อสาร  

สถานประกอบการโดยรวมมีการใชระบบเครือขายการติดตอส่ือสารดวย
ระบบ Internet มากที่สุดรอยละ 62.58 (โดยสวนใหญเขาถึงเปนแบบ Analogue โดยมี
ความเร็วสูงสุดที่มีความถี่ของการใชมากที่สุดคือ 56 Kbit/s)  รองลงมาคือระบบ LAN 
รอยละ 40.95  สวนระบบ Intranet รอยละ 26.01  และระบบ WAN รอยละ 10.68 

 

 
 

หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกกวา 1 คําตอบ 

การดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานขอมูล 

ม ี
61.82 % ไมม ี

38.18 % 

ระบบความปลอดภัย 1/ รอยละ 
ระบบตรวจเช็ค/ปองกัน  Virus 93.50 
ระบบ Anti-spyware software 47.84 
Firewall 28.38 
Spam filter 16.85 
อื่นๆ 1.61 
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รายงานผลที่สําคัญ     สํารวจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย  พ.ศ. 2551 

สํานักงานสถติิแหงชาต ิ

ตาราง 11  รอยละของสถานประกอบการ  จําแนกตามการใชระบบเครือขายการติดตอสื่อสาร
และกลุมอุตสาหกรรม 

ฮารดแวร ซอฟตแวร 

ระบบเครือขาย 1/ 
การติดตอสื่อสาร 

รวม 

ฮารด 
แวร IT  

ฮารดแวร
โทรคม 
นาคม  

รวม ซอฟต 
แวร

สําเร็จรูป  

การพัฒนา
ซอฟตแวร

โดย
หนวยงาน
ภายนอก 

รวม บริการดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

บริการ
สื่อสารและ
โทรคมนาคม 

  LAN 40.95 58.73 11.81 36.09 52.62 82.74 67.56 44.61 60.69 
  Intranet 26.01 34.77 13.55 24.53 44.21 39.58 41.91 25.73 32.82 
  Internet เขาถึง
ดวยวิธี 

62.58 76.41 29.73 53.89 87.56 78.40 83.01 78.02 85.44 

Analogue  
54.57 
(56) 

60.77 
(56) 

45.61 
(56) 

56.14 
(56) - 

100 
(1024) 

100 
(1024) 

48.71 
(56) 

67.70 
(56) 

ISDN  
22.28 
(512) 

32.90 
(1024) 

33.45 
(512) 

34.30 
(1024) 

76.84 
(512) 

39.91 
(1024) 

61.81 
(512) 

36.50 
(512) 

31.30 
(1024) 

BROADBAND 
29.58 
(1024) 

39.33 
(1024) 

42.30 
(1024) 

41.10 
(1024) 

100 
(512) 

39.45 
(2048) 

39.05 
(512) 

80.00 
(1024) 

44.66 
(2048) 

xDSL 
31.53 
(1024) 

47.10 
(1024) 

52.00 
(1024) 

48.30 
(1024) 

28.30 
(1024) 

41.56 
(1024) 

32.89(
1024) 

47.10 
(1024) 

33.70 
(1024) 

cable modem 
30.46 
(512) 

38.13 
(56,256) 

67.82 
(512) 

30.60 
(256) 

100 
(56) - 

100 
(56) 

56.57 
(512) 

56.03 
(1024) 

อื่นๆ 
26.96 
(1024) 

51.98 
(1024) 

47.19 
(512) 

46.70 
(1024) 

100 
(33) - 

100 
(33) 

49.67 
(600) 

34.90 
(2048) 

 WAN 10.68 16.12 3.40 9.98 20.83 20.49 20.66 11.94 9.82 
  ไมมี 27.83 12.33 62.59 36.59 - 2.61 1.29 12.84 5.48 
  อื่นๆ 0.13 0.05 0.27 0.15 - - - 0.06 0.11 

หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา  1 คําตอบ 
(ตัวเลขในวงเล็บคือความเร็วสูงสุดที่มีความถี่ของการใชมากที่สุด) 
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รายงานผลที่สําคัญ     สํารวจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย  พ.ศ. 2551 

สํานักงานสถติิแหงชาต ิ

22..55    การมีเว็บไซตในการดําเนนิกิจการการมีเว็บไซตในการดําเนนิกิจการ  
สถานประกอบการโดยรวมไมมีเว็บไซตในการดําเนินกิจการถึงรอยละ 73.97  

สวนที่มีเว็บไซตมีเพียงรอยละ 26.03 โดยเปนเจาของเองรอยละ 17.15 และฝากไวกับ
เว็บไซตอื่นรอยละ 8.88 

ถาพิจารณาตามกลุมอุตสาหกรรมพบวา กลุมซอฟตแวรมีเว็บไซตในการ
ดําเนินกิจการมากที่สุดรอยละ 68.58  รองลงมากลุมบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
รอยละ 28.31  สวนกลุมบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศรอยละ 25.26  และกลุม
ฮารดแวรมีรอยละ 24.2 

สําหรับสถานประกอบการที่มีเว็บไซตสวนใหญระบุวัตถุประสงคที่มีเว็บไซต 
5 อันดับแรกคือโฆษณา/ประชาสัมพันธสินคา/บริการรอยละ 76.27  สงและรับ E-mail 
รอยละ 57.56  รับคําสั่งซื้อรอยละ24.88  ติดตอสอบถามขอมูลรอยละ 41.99  และ
คนหา/คนควาขอมูลรอยละ 37.02  ตามลําดับ 
ตาราง 12  รอยละของสถานประกอบการ  จําแนกตามการมีเว็บไซตในการดําเนินกิจการ 

และกลุมอุตสาหกรรม 
ฮารดแวร ซอฟตแวร 

การมีเว็บไซตใน 
การดําเนินกิจการ 

รวม 

ฮารด 
แวร 
IT 

ฮารดแวร
โทรคม 
นาคม 

รวม ซอฟต 
แวร

สําเร็จรูป 

การพัฒนา
ซอฟตแวร

โดย
หนวยงาน
ภายนอก 

รวม บริการดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

บริการ 
สื่อสารและ
โทรคมนาคม 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
ไมมี 73.97 65.78 86.55 75.80 43.36 19.29 31.42 74.74 71.69 
มี  โดย 26.03 34.22 13.45 24.20 56.64 80.71 68.58 25.26 28.31 
เปนเจาของ 17.15 22.80 10.45 16.84 45.90 64.76 55.25 12.46 18.64 
ฝากขอมูลไว
กับเว็บไซตอื่น 8.88 11.42 3.00 7.36 10.74 15.95 13.33 12.80 9.67 
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รายงานผลที่สําคัญ     สํารวจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย  พ.ศ. 2551 

สํานักงานสถติิแหงชาต ิ

แผนภูมิ 10  รอยละของสถานประกอบการ  จําแนกตามการมีเว็บไซตในการดําเนินกิจการ 
 

 
 

22..66    การรบัคําสั่งซื้อสินคาการรบัคําสั่งซื้อสินคา//บริการบริการผานผานทางอินเทอรเน็ตทางอินเทอรเน็ต  

สถานประกอบการโดยรวมไมมีการรับคํ าสั่ งซื้ อ สินค า /บริการทาง
อินเทอรเน็ตรอยละ 71.83 สวนที่มีการรับคําสั่งซื้อสินคา/บริการทางอินเทอรเน็ต
รอยละ 28.17 โดยรับคําสั่งซื้อโดยเฉลี่ยรอยละ 36.51 ของมูลคาการสั่งซื้อสินคา/
บริการทั้งหมดในรอบป 2550 

กลุมอุตสาหกรรมที่มีการรับคําสั่งซื้อสินคา/บริการทางอินเตอรเน็ตที่มากที่สุด
ไดแกกลุมอุตสาหกรรมฮารดแวรรอยละ 33.89 (โดยเฉพาะในกลุมอุตสาหกรรม
ฮารดแวร IT รอยละ 37.15) และมีมูลคาของการรับคําสั่งซื้อสินคา/บริการผานทาง
อินเทอรเน็ตในกลุมฮารดแวรรอย 37.45 ของยอดการสั่งซื้อทั้งหมดในรอบป 2550 

วัตถุประสงคการมีเว็บไซต1/ รอยละ 
โฆษณา/ประชาสัมพันธสินคา/บริการ 76.27 
สงและรับ e-mail 57.56 
รับคําสั่งซื้อ 24.88 
ติดตอสอบถามขอมูล 41.99 
รับชะระเงินทาง Online 9.31 
คนหา/คนควาขอมูล 37.02 
ใชติดตอกับหนวยงานราชการ 6.65 
ใหบริการหลังการขาย 22.04 
เชื่อมโยงระบบสารสนเทศ  
  ของสํานักงานสวนหลัง 6.80 
อื่นๆ 1.70 

 

สาเหตุการไมมีเว็บไซต รอยละ 
คาใชจายสูง 25.85 
ไมเห็นประโยชน 48.63 
มีความลังเลที่จะใช 6.08 
ขาดบุคลากร ICT 8.39 
เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง  
  เร็วตามไมทัน 5.24 
อื่นๆ 5.82 

 
ไมมี 

73.97 % มีโดยเปนเจาของ 
17.15 % 

มีโดยฝากขอมูลไว 
8.88 % 

หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกกวา 1 คําตอบ 
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รายงานผลที่สําคัญ     สํารวจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย  พ.ศ. 2551 

สํานักงานสถติิแหงชาต ิ

ตาราง 13  รอยละของสถานประกอบการ  จําแนกตามการรับคําสั่งซื้อสินคา/บริการ
ทางอินเทอรเน็ต และกลุมอุตสาหกรรม 

ฮารดแวร ซอฟตแวร 

การรับคําสั่งซื้อ
สินคาหรือบริการ
ทางอินเทอรเน็ต 

รวม 
ฮารด 
แวร 
IT  

ฮารดแวร
โทรคม 
นาคม 

รวม ซอฟต 
แวร

สําเร็จรูป 

การพัฒนา
ซอฟตแวร

โดย
หนวยงาน
ภายนอก 

รวม บริการดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

บริการ
สื่อสารและ
โทรคมนาคม 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

ไมมี 71.83 62.85 75.02 66.11 89.95 70.50 78.60 83.97 77.97 

มี 28.17 37.15 24.98 33.89 10.05 29.50 21.40 16.03 22.03 

มูลคาการสั่งซื้อ 
 (รอยละ) 36.51 36.52 41.21 37.45 4.79 39.56 32.77 34.44 33.15 

  
22..77    การรบัชําระคาสินคาหรือบริการการรบัชําระคาสินคาหรือบริการ  

สถานประกอบการโดยรวมมีการรับชําระคาสินคา/บริการกับพนักงานโดยตรง
มากที่สุดรอยละ 78.43  รองลงมาคือการโอนเงินผานบัญชีธนาคารรอยละ 47.41  และ
ชําระเงินผานบัตรเครดิตรอยละ 11.92  เคานเตอรเซอรวิสรอยละ 10.87  ชําระเงินผาน
ระบบ E-banking รอยละ 10.55  สวนการชําระเงินผานผูใหบริการ และชําระเงินผาน
ระบบ Mobile Payment อยูในสัดสวนนอยสุดเพียงรอยละ 1.47  และรอยละ 1.84  
ตามลําดับ 
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รายงานผลที่สําคัญ     สํารวจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย  พ.ศ. 2551 

สํานักงานสถติิแหงชาต ิ

ตาราง 14  รอยละของสถานประกอบการ  จําแนกตามชองทางการรับชาํระคาสินคา/
บริการ และกลุมอุตสาหกรรม 

ฮารดแวร ซอฟตแวร 

ชองทางการรับ
ชําระคาสินคา
หรือบริการ 

รวม 
ฮารด 
แวร 
IT  

ฮารดแวร
โทรคม 
นาคม 

รวม ซอฟต 
แวร

สําเร็จรูป 

การพัฒนา
ซอฟตแวร

โดย
หนวยงาน
ภายนอก 

รวม บริการดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

บริการ
สื่อสารและ
โทรคมนาคม 

♦ ชําระกับ
พนักงาน
โดยตรง 78.43 74.28 87.15 80.49 61.20 62.82 62.00 75.00 76.18 

♦ โอนเงินผาน
บัญชีธนาคาร 47.41 63.17 30.15 47.23 86.93 76.77 81.89 47.27 38.08 

♦ ชําระเงินผาน
บัตรเครดิต 11.92 13.42 13.60 13.51 11.78 12.53 12.15 5.84 14.24 

♦ เคานเตอร
เซอรวิส 10.87 8.67 8.59 8.63 8.32 4.23 6.29 12.97 24.40 

♦ ชําระเงินผาน
ระบบE-
banking 10.55 14.01 5.66 9.98 10.06 19.98 14.98 12.71 8.36 

♦ ชําระเงินผานผู
ใหบริการ 1.47 1.46 0.43 0.96 3.33 10.22 6.75 1.66 3.18 

♦ ชําระเงินผาน
ระบบ Mobile 
Payment 1.84 0.40 2.10 1.22 - - - 3.34 3.60 

♦ อื่นๆ 0.69 0.69 0.61 0.65 - 3.34 1.66 0.42 1.34 
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รายงานผลที่สําคัญ     สํารวจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย  พ.ศ. 2551 

สํานักงานสถติิแหงชาต ิ

แผนภูมิ 11  รอยละของสถานประกอบการ  จําแนกตามชองทางการรับชําระคาสินคา/บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
33..    การวิจัยและพัฒนาการวิจัยและพัฒนา  

33..11    การการปรับปรุงปรับปรุงเทคโนโลยีเทคโนโลยี  
สถานประกอบการโดยรวมไมมีการทําวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการปรับปรุง

เทคโนโลยีถึงรอยละ 90.85 สวนที่ทําการวิจัยและพัฒนามีเพียงรอยละ 9.15 (โดยมี
แผนก/ฝายวิจัยของตัวเองรอยละ 7.94  และจางบริษัทอื่นทําวิจัยใหรอยละ 1.20  และมี
ทั้งวิจัยเองและจางบริษัทอื่นรอยละ 0.01) สวนงบประมาณที่ใชในการทําวิจัยและ
พัฒนาที่ใชโดยเฉลี่ยรอยละ 9.26 ของยอดขายทั้งหมด 

ถาพิจารณาตามกลุมอุตสาหกรรมพบวา กลุมอุตสาหกรรมซอฟตแวรมีการทํา
วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการปรับปรุงเทคโนโลยีมากที่สุดรอยละ 38.11 รองลงมากลุม
อุตสาหกรรมบริการสื่อสารและโทรคมนาคมรอยละ 11.35 ในขณะที่กลุมฮารดแวร
และบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีการทําวิจัยและพัฒนาในเรื่องดังกลาวมีเพียง
รอยละ 8.20  และรอยละ 7.39  ตามลําดับ 
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รายงานผลที่สําคัญ     สํารวจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย  พ.ศ. 2551 

สํานักงานสถติิแหงชาต ิ

ตาราง 15  รอยละของสถานประกอบการ  จําแนกตามการทําวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงเทคโนโลยี และกลุมอุตสาหกรรม 

ฮารดแวร ซอฟตแวร 

การปรับปรุง
เทคโนโลยี รวม 

ฮารด 
แวร 
IT  

ฮารดแวร
โทรคม 
นาคม 

รวม ซอฟต 
แวร

สําเร็จรูป 

การพัฒนา
ซอฟตแวร

โดย
หนวยงาน
ภายนอก 

รวม บริการดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

บริการ
สื่อสารและ
โทรคมนาคม 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

ไมมี 90.85 88.39 95.46 91.80 71.60 52.03 61.89 92.61 88.65 

มี 9.15 11.61 4.54 8.20 28.40 47.97 38.11 7.39 11.35 

 แผนก/ฝายวิจัย
ของตัวเอง 7.94 9.90 3.92 7.01 28.40 41.89 35.10 6.67 9.28 

 จางบริษัทอื่น
ทําวิจัยให 1.20 1.67 0.62 1.17 - 6.07 3.01 0.73 2.07 

 มีท้ังวิจัยเอง 
   และจางบริษัท 
   อื่นวิจัย 0.01 0.04 - 0.02 - - - - - 

  งบประมาณ
เพ่ือการวิจัย 
(รอยละของ
ยอดขาย) 9.26 8.96 4.93 7.89 10.73 9.23 9.79 14.14 8.62 
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รายงานผลที่สําคัญ     สํารวจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย  พ.ศ. 2551 

สํานักงานสถติิแหงชาต ิ

33..22    การการพัฒนาผลิตภัณฑใหมพัฒนาผลิตภัณฑใหม  

สถานประกอบการโดยรวมไมมีการทําวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมถึงรอยละ 93.24  สวนที่ทําการวิจัยและพัฒนามีเพียงรอยละ 6.76 (โดยมี
แผนก/ฝายวิจัยของตัวเองรอยละ 6.38  จางบริษัทอื่นทําวิจัยใหรอยละ 0.37  และทั้งวิจัย
เองและจางบริษัทอื่นวิจัยรอยละ0.01) ซ่ึงงบประมาณที่ใชในการทําวิจัยและพัฒนาใน
เรื่องดังกลาวใชโดยเฉลี่ยรอยละ 8.68 ของยอดขายทั้งหมด 

เมื่อพิจารณาตามกลุมอุตสาหกรรมพบวา กลุมอุตสาหกรรมซอฟตแวรมกีารทาํ
วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑใหมมากที่สุดรอยละ 45.82  ในขณะที่กลุม
อุตสาหกรรมบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ฮารดแวรและบริการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศไดทําการวิจัยและพัฒนาในเรื่องดังกลาวเพียงรอยละ 7.77  รอยละ 6.10  
และรอยละ 3.21  ตามลําดับ 
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รายงานผลที่สําคัญ     สํารวจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย  พ.ศ. 2551 

สํานักงานสถติิแหงชาต ิ

ตาราง 16  รอยละของสถานประกอบการ  จํานกตามการทําวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการ
พัฒนาผลติภัณฑใหม และกลุมอุตสาหกรรม 

ฮารดแวร ซอฟตแวร 

การพัฒนา
ผลิตภัณฑใหม รวม 

ฮารด 
แวร 
IT  

ฮารดแวร
โทรคม 
นาคม  

รวม ซอฟต 
แวร

สําเร็จรูป 

การพัฒนา
ซอฟตแวร

โดย
หนวยงาน
ภายนอก 

รวม บริการดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

บริการ
สื่อสารและ
โทรคมนาคม 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

ไมมี 93.24 91.33 96.65 93.90 51.19 57.21 54.18 96.79 92.22 

มี 6.76 8.67 3.35 6.10 48.81 42.79 45.82 3.21 7.77 

 แผนก/ฝายวิจัย
ของตัวเอง 6.38 8.28 3.04 5.75 48.81 38.45 43.67 3.09 7.10 

 จางบริษัทอื่น
ทําวิจัยให 0.37 0.35 0.31 0.33 - 4.34 2.15 0.12 0.67 

 มีท้ังวิจัยเอง 
   และจางบริษัท 
   อื่นวิจัย 0.01 0.04 - 0.02 - - - - - 

 งบประมาณ
เพ่ือการวิจัย 
(รอยละของ
ยอดขาย) 8.68 8.53 4.15 7.37 5.39 13.89 9.33 8.54 15.45 
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รายงานผลที่สําคัญ     สํารวจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย  พ.ศ. 2551 

สํานักงานสถติิแหงชาต ิ

33..33    การการปรับปรุงผลิตภัณฑท่ีมีอยูปรับปรุงผลิตภัณฑท่ีมีอยู  
สถานประกอบการโดยรวมไมมีการทําวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการปรับปรุง

ผลิตภัณฑที่มีอยูถึงรอยละ 91.51  สวนที่ทําการวิจัยและพัฒนามีเพียงรอยละ 8.49 (โดยที่มี
แผนก/ฝายวิจัยของตัวเองรอยละ 7.96  จางบริษัทอื่นทําวิจัยใหรอยละ 0.52 และทั้งวิจัย
เองและจางบริษัทอื่นวิจัยรอยละ 0.01) ซึ่งงบประมาณที่ใชในการทําวิจัยและพัฒนา
ในเรื่องดังกลาวใชโดยเฉลี่ยรอยละ 7.08 ของยอดขายทั้งหมด 

ถาพิจารณาตามกลุมอุตสาหกรรมพบวา กลุมอุตสาหกรรมซอฟตแวรมีการทําวิจัย
และพัฒนาเกี่ยวกับการปรับปรุงผลิตภัณฑมีอยูมากที่สุดรอยละ 44.81  รองลงมากลุม
อุตสาหกรรมบริการส่ือสารและโทรคมนาคมรอยละ 10.67  ฮารดแวรรอยละ 7.31  
และบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศรอยละ 4.53 
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รายงานผลที่สําคัญ     สํารวจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย  พ.ศ. 2551 

สํานักงานสถติิแหงชาต ิ

ตาราง 17  รอยละของสถานประกอบการ  จําแนกตามการทําวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงผลิตภัณฑที่มีอยู และกลุมอุตสาหกรรม 

ฮารดแวร ซอฟตแวร 

การปรับปรุง
ผลิตภัณฑที่มีอยู รวม 

ฮารด 
แวร 
IT 

ฮารดแวร
โทรคม 
นาคม 

รวม ซอฟต 
แวร

สําเร็จรูป 

การพัฒนา
ซอฟตแวร

โดย
หนวยงาน
ภายนอก 

รวม บริการดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

บริการ
สื่อสารและ
โทรคมนาคม 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

ไมมี 91.51 88.31 96.07 92.06 51.00 60.72 55.82 95.47 89.33 

มี 8.49 11.69 3.93 7.94 49.00 39.28 44.18 4.53 10.67 

 แผนก/ฝาย
วิจัยของตัวเอง 7.96 10.58 3.81 7.31 49.00 36.68 42.88 4.39 10.22 

 จางบริษัทอื่น
ทําวิจัยให 0.52 1.07 0.12 0.61 - 2.61 1.30 0.14 0.45 

 มีท้ังวิจัยเอง 
   และจางบริษัท 
   อื่นวิจัย 0.01 0.04 - 0.02 - - - - - 

 งบประมาณ
เพ่ือการวิจัย 
(รอยละของ
ยอดขาย) 7.08 7.99 5.35 7.36 3.43 13.36 7.81 6.18 5.44 
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รายงานผลที่สําคัญ     สํารวจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย  พ.ศ. 2551 

สํานักงานสถติิแหงชาต ิ

33..44    การรกัษาการรกัษาสิ่งแวดลอมสิ่งแวดลอม  

สถานประกอบการโดยรวมไมมีการทําวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการรักษา
สิ่งแวดลอมคิดเปนรอยละ 93.46  สวนที่ทําการวิจัยและพัฒนามีเพียงรอยละ 6.54  
(โดยมีแผนก/ฝายวิจัยของตัวเองรอยละ 6.09 จางบริษัทอื่นทําวิจัยใหรอยละ 0.44  และ
ทั้งวิจัยเองและจางบริษัทอื่นวิจัยรอยละ 0.01)  ซ่ึงงบประมาณที่ใชในการทําวิจัยและ
พัฒนาในเรื่องดังกลาวใชโดยเฉลี่ยรอยละ 6.11 ของยอดขายทั้งหมด 

เมื่อพิจารณาตามกลุมอุตสาหกรรมพบวา กลุมอุตสาหกรรมซอฟตแวรมีการทํา
วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดลอมมากที่สุดรอยละ 25.89  รองลงมากลุม
อุตสาหกรรมบริการส่ือสารและโทรคมนาคมรอยละ 8.71  และฮารดแวรรอยละ 6.62  
ในขณะที่กลุมอุตสาหกรรมบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีสัดสวนมีเพียงรอยละ 2.82 
ที่ทําวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดลอม 
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รายงานผลที่สําคัญ     สํารวจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย  พ.ศ. 2551 

สํานักงานสถติิแหงชาต ิ

ตาราง 18  รอยละของสถานประกอบการ  จําแนกตามการทําวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการ
รักษาสิ่งแวดลอม และกลุมอุตสาหกรรม 

ฮารดแวร ซอฟตแวร 

การรักษา
สิ่งแวดลอม รวม 

ฮารด 
แวร 
IT 

ฮารดแวร
โทรคม 
นาคม 

รวม ซอฟต 
แวร

สําเร็จรูป 

การพัฒนา
ซอฟตแวร

โดย
หนวยงาน
ภายนอก 

รวม บริการดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

บริการ 
สื่อสารและ
โทรคมนาคม 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

ไมมี 93.46 90.94 96.00 93.38 63.11 85.28 74.11 97.18 91.29 

มี 6.54 9.06 3.99 6.62 36.89 14.72 25.89 2.82 8.71 

 แผนก/ฝาย 
วิจัยของตัวเอง 6.09 8.76 3.02 5.99 36.89 12.12 24.60 2.82 8.71 

 จางบริษัทอื่น
ทําวิจัยให 0.44 0.26 0.97 0.61 - 2.60 1.29 - - 

 มีท้ังวิจัยเอง 
   และจางบรษิัท 
   อื่นวิจัย 0.01 0.04 - 0.02 - - - - - 

 งบประมาณ 
    เพ่ือการวิจัย 
    (รอยละของ 
    ยอดขาย) 6.11 6.98 3.56 5.98 1.87 3.07 2.20 13.23 5.01 
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รายงานผลที่สําคัญ     สํารวจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย  พ.ศ. 2551 

สํานักงานสถติิแหงชาต ิ

33..55    ควาความตองการใหชวยเหลอืทางการวิจัยและพฒันามตองการใหชวยเหลอืทางการวิจัยและพฒันา  
สถานประกอบการโดยรวมไมตองการความชวยเหลือทางการวิจัยและพัฒนา

ถึงรอยละ 87.90  สวนที่ตองการความชวยเหลือมีเพียงรอยละ 12.10 โดยตองการให
หนวยงานสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ชวยเหลือ
มากที่สุดรอยละ 60.38  รองลงมาสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
รอยละ 31.15  มหาวิทยาลัยรัฐ/เอกชนรอยละ 13.09  สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติรอยละ 11.34  และศูนยวิจัยตางประเทศรอยละ 0.88 
ตาราง 19  รอยละของสถานประกอบการ  จําแนกตามความตองการใหชวยเหลือทางการ

วิจัยและพัฒนา และกลุมอุตสาหกรรม 

ฮารดแวร ซอฟตแวร 

ความตองการให
ชวยเหลือ รวม 

ฮารด 
แวร 
IT 

ฮารดแวร
โทรคม 
นาคม 

รวม ซอฟต 
แวร

สําเร็จรูป 

การพัฒนา
ซอฟตแวร

โดย
หนวยงาน
ภายนอก 

รวม บริการดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

บริการ
สื่อสารและ
โทรคมนาคม 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

ไมตองการ 87.90 83.49 93.81 88.47 75.56 77.36 76.45 88.06 86.82 

ตองการ 12.10 16.51 6.19 11.53 24.44 22.64 23.55 11.94 13.18 
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รายงานผลที่สําคัญ     สํารวจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย  พ.ศ. 2551 

สํานักงานสถติิแหงชาต ิ

แผนภูมิ 12  รอยละของสถานประกอบการ  จําแนกตามความตองการใหชวยเหลือทางการ
วิจัยและพัฒนาการ 

 

 
 
44..    ระบบมาตรฐานประกันคณุภาพระบบมาตรฐานประกันคณุภาพ  

สถานประกอบการโดยรวมไมมีระบบมาตรฐานประกันคุณภาพการบริหาร
จัดการถึงรอยละ 97.42 (โดยระบุเหตุที่ไมมีไดแก รูปแบบธุรกิจไมจําเปน เสียคาใชจาย
คอนขางสูง และขาดบุคลากรที่จะดูแลระบบ เปนตน)  สวนสถานประกอบการที่มีระบบ
มาตรฐานประกันคุณภาพการบริหารจัดการมีเพียงรอยละ 2.5 

เมื่อพิจารณาตามกลุมอุตสาหกรรมพบวา  กลุมอุตสาหกรรมที่มีระบบ
มาตรฐานประกันคุณภาพบริหารจัดการมากที่สุดคือกลุมอุตสาหกรรมบริการสื่อสาร
และโทรคมนาคมรอยละ 3.38  รองลงมาคือกลุมอุตสาหกรรมฮารดแวรรอยละ 2.83  
และกลุมอุตสาหกรรมซอฟตแวรนอยที่สุดเพียงรอยละ 1.28 

ตองการ 
12.10 % 

หนวยงานที่ตองการใหความชวยเหลือ1/ รอยละ 
สวทช. 60.38 
สกว. 31.15 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิ 11.34 
มหาวิทยาลัยรัฐ/เอกชน 13.09 
ศูนยวิจัยตางประเทศ 0.88 
อื่นๆ 1.21 

 

ความตองการใหชวยเหลอื 

หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกกวา 1 คําตอบ 

ไมตองการ 
87.90 % 
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ตาราง 20  รอยละของสถานประกอบการ  จําแนกตามการมีระบบมาตรฐานประกันคุณภาพ
การจัดการ และกลุมอุตสาหกรรม 

ฮารดแวร ซอฟตแวร 

ระบบมาตรฐาน
ประกันคุณภาพ
การบริหารจัดการ 

รวม 
ฮารด 
แวร 
IT 

ฮารดแวร
โทรคม 
นาคม 

รวม ซอฟต 
แวร

สําเร็จรูป 

การพัฒนา
ซอฟตแวร

โดย
หนวยงาน
ภายนอก 

รวม บริการดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

บริการ
สื่อสารและ
โทรคมนาคม 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

มี 2.58 3.43 2.18 2.83 1.71 0.85 1.28 1.63 3.38 

ไมมี 97.42 96.57 97.82 97.17 98.29 99.15 98.72 98.37 96.62 

 
แผนภูมิ 13  รอยละของสถานประกอบการ  จําแนกตามการมีระบบมาตรฐานประกัน

คุณภาพการจัดการ 
 

 
 

การมีระบบมาตรฐาน 

มาตรฐาน รอยละ 
ISO 9001 54.67 
ISO 14001 46.67 
ISO 14000 26.67 
ISO 9000 24.45 
ISO 9002 12.89 

 

เหตุผลที่ไมมี รอยละ 
รูปแบบธุรกิจไมจําเปน 76.47 
เสียคาใชจายคอนขางสูง 9.61 
ขาดความรูเก่ียวกับระบบมาตรฐาน 3.55 
ขาดบุคลากรที่จะดูแลระบบ 3.61 
สรางความยุงยาก 3.47 
อื่นๆ 3.29 

 

ไมมี 
97 % 

มี 
3 % 
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55    ความตองการจางบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารความตองการจางบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
55..11  บุคลากรที่สําเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ  บุคลากรที่สําเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสื่อสาร  

บุคลากรในปจจุบันของสถานประกอบการที่สําเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมีประมาณ 31,125 คน โดยอยูในกลุมฮารดแวรมากที่สุด
ประมาณ 16,007 คน และอยูในกลุมอุตสาหกรรมซอฟตแวรนอยที่สุดจํานวนประมาณ 
4,091 คน เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษาพบวา บุคลากรสวนใหญสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีมากที่สุดจํานวน 20,961 คน 
ตาราง 21  จํานวนบุคลากรที่สําเร็จการศึกษาสื่อสาร  จําแนกตามระดับการศึกษา  และกลุม

อุตสาหกรรมสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 

ระดับการศึกษา 
กลุมอุตสาหกรรม รวม ต่ํากวาปวส. ปวส. ปริญญาตรี สูงกวา

ปริญญาตรี 

รวม 31,125 2,116 6,347 20,961 1,701 

ฮารดแวร 16,007 1,654 4,849 8,946 558 

ซอฟตแวร 4,091 27 117 3,604 343 

บริการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 7,142 239 922 5,467 514 

บริการดานสื่อสาร
และโทรคมนาคม 3,885 196 459 2,944 286 
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แผนภูมิ 14  รอยละของบุคลากรที่สําเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร  จําแนกตามระดับการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
สําหรับบุคลากรที่สําเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตอจํานวนบุคลากรทั้งหมดมีเพียงรอยละ 6.25  โดยกลุมอุตสาหกรรมซอฟตแวรเปน
กลุมอุตสาหกรรมที่มีบุคลากรที่สําเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารตอจํานวนบุคลากรทั้งหมดมากที่สุดรอยละ 50.85  และกลุมอุตสาหกรรม
ฮารดแวรเปนกลุมอุตสาหกรรมที่มีบุคลากรที่สําเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารตอจํานวนบุคลากรทั้งหมดนอยที่สุดรอยละ 3.85 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

. .
ภาพรวม ฮารดแวร ซอฟตแวร บริการดาน 

เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

บริการสื่อสาร 
และโทรคมนาคม 

รอยละ 

กลุมอุตสาหกรรม 

ตํ่ากวาปวส. ปวส. ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี 

 
 



 

 
38 

รายงานผลที่สําคัญ     สํารวจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย  พ.ศ. 2551 
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ฮารดแวร ซอฟตแวร ภาพรวม 

ตาราง 22  เปรียบเทียบจํานวนบุคลากรที่สําเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารตอจํานวนบุคลากรทั้งหมด  จําแนกตามกลุมอุตสาหกรรม 

ประเภทบุคลากร รวม ฮารดแวร ซอฟตแวร 
บริการดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การบริการดาน
สื่อสารและ
โทรคมนาคม 

สําเร็จการศกึษาสาขา ICT 31,125 16,007 4,091 7,142 3,885 
บุคลากรทั้งหมด 498,032 415,869 8,045 21,670 52,449 
รอยละของบุคลากร 
  ที่สําเร็จการศึกษา 
  สาขา ICT 6.25 3.85 50.85 32.95 7.41 

 

แผนภูมิ 15  รอยละของบุคลากรที่สําเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารตอจํานวนบุคลากรทั้งหมด  จําแนกตามกลุมอุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลุมอุตสาหกรรม 

รอยละ 

สําเร็จการศึกษา ICT สาขาอื่น 

บริการดาน 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

บริการสื่อสาร 
และโทรคมนาคม 
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บุคลากรที่สําเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับ
ปริญญาตรีมีอัตราจางเฉลี่ยตอเดือนอยูระหวาง 10,000-20,000 บาท สวนบุคลากรของ
สถานประกอบการที่สําเร็จการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรีกลุมอุตสาหกรรมการ
บริการดานสื่อสารและโทรคมนาคมใหอัตราจางเฉลี่ยตอเดือนสูงที่สุดในชวงระหวาง 
50,000 ถึง 100,000 บาท 
ตาราง 23  รอยละของบุคลากรที่สําเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร  จําแนกตามระดับอัตราจางเฉลี่ย/คน/เดือน กลุมอุตสาหกรรม และ
ระดับการศึกษา 

อัตราจางเฉลี่ย/คน/เดือน กลุม
อุตสาหกรรม/
ระดับการศึกษา 

รวม นอยกวา 
10,000 
บาท 

10,000-
20,000 
บาท 

20,001-
30,000 
บาท 

30,001-
40,000 
บาท 

40,001-
50,000 
บาท 

50,001-
100,000 
บาท 

100,001-
150,000 
บาท 

150,001-
200,000 
บาท 

มากกวา
200,000 
บาท 

 ฮารดแวร 100.00 44.80 33.40 11.60 4.40 2.80 2.10 0.50 0.20 0.20 

ตํ่ากวา ปวส. 100.00 86.90 7.40 2.80 - 1.50 0.70 - 0.20 0.50 

ปวส. 100.00 57.40 35.90 6.10 0.30 0.10 - - - 0.20 

ปริญญาตรี 100.00 33.30 39.50 15.90 5.20 3.40 1.80 0.50 0.30 0.10 

สูงกวาปริญญาตรี 100.00 1.20 13.10 14.70 29.50 16.90 20.50 4.10 - - 

 ซอฟตแวร 100.00 12.10 36.90 23.30 16.80 6.00 3.30 1.60 - - 

ตํ่ากวา ปวส. 100.00 42.10 57.90 - - - - - - - 

ปวส. 100.00 59.60 28.70 3.20 - - 8.50 - - - 

ปริญญาตรี 100.00 10.00 41.00 29.10 13.90 3.40 2.30 0.30 - - 

สูงกวาปริญญาตรี 100.00 4.30 18.30 3.60 37.30 21.10 6.80 8.60 - - 
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ตาราง 23  รอยละของบุคลากรที่สําเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร  จําแนกตามระดับอัตราจางเฉลี่ย/คน/เดือน กลุมอุตสาหกรรม และ
ระดับการศึกษา (ตอ) 

อัตราจางเฉลี่ย/คน/เดือน กลุม
อุตสาหกรรม/
ระดับการศึกษา 

รวม นอยกวา 
10,000 
บาท 

10,000-
20,000 
บาท 

20,001-
30,000 
บาท 

30,001-
40,000 
บาท 

40,001-
50,000 
บาท 

50,001-
100,000 
บาท 

100,001-
150,000 
บาท 

150,001-
200,000 
บาท 

มากกวา
200,000 
บาท 

 บริการดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 100.00 35.10 32.80 13.60 8.60 4.30 3.90 1.30 0.10 0.30 

ตํ่ากวา ปวส. 100.00 87 .30 12.70 - - - - - - - 

ปวส. 100.00 64.40 30.80 4.10 0.70 - - - - - 

ปริญญาตรี 100.00 22.90 36.40 18.80 13.10 4.80 3.70 0.30 - - 

สูงกวาปริญญาตรี 100.00 5.60 26.50 13.10 6.00 14.90 17.50 11.60 0.40 4.40 

 บริการดาน
สื่อสารและ
โทรคมนาคม 100.00 30.00 20.90 18.00 14.50 9.20 6.00 0.60 - 0.80 

ตํ่ากวา ปวส. 100.00 74.80 17.10 6.30 - - 1.80 - - - 

ปวส. 100.00 51.40 27.00 16.70 1.80 3.10 - - - - 

ปริญญาตรี 100.00 21.60 23.80 21.70 23.60 7.10 1.40 0.80 - - 

สูงกวาปริญญาตรี 100.00 1.90 3.20 12.70 5.70 33.10 35.70 1.30 - 6.40 
สีฟา หมายถึงคารอยละที่สูงสุดในแตละระดับการศึกษาและกลุมอุตสาหกรรม 
 

55..22    ความตองการบุคลากรที่สําเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเความตองการบุคลากรที่สําเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการทศและการสื่อสารสื่อสาร  
สถานประกอบการอุตสาหกรรม ICT รอยละ 10.20 มีแผนรับบุคลากรเพิ่มใน

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอีก 1 – 2 ปขางหนา โดยมีความตองการ
รับบุคลากรเพิ่มจํานวน 7,122 คน หรือโดยคาเฉลี่ย 3 คนตอแหง ในกลุมอุตสาหกรรม
ฮารดแวรมีแผนที่จะรับบุคลากรเพิ่มมากที่สุดจํานวน 4,338 คน 
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ตาราง 24  รอยละของสถานประกอบการที่มีแผนการรับบุคลากรเพิ่ม  จําแนกตามกลุม
อุตสาหกรรม 

กลุมอุตสาหกรรม 

ความตองการบุคลากร 
รวม ฮารดแวร ซอฟตแวร 

บริการดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การบริการดาน
สื่อสารและ
โทรคมนาคม 

รอยละของสถานประกอบการที่มี
แผนรับบุคลากรเพิ่ม 10.20 9.70 22.70 11.00 7.60 

จํานวนบุคลากรที่ตองการเพิ่ม      

รวม (คน) 7,122 4,338 592 1,435 757 

โดยเฉลี่ย (คน/แหง) 3.00 2.90 4.00 2.70 4.90 

จํานวนบุคลากรที่ตองการเพิ่ม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

1 คน 36.20 35.80 20.00 41.10 38.90 

2 คน 28.30 25.70 20.00 38.30 26.80 

3 คน 11.70 15.10 24.00 2.20 - 

4 คน 10.50 11.50 11.30 7.80 8.90 

5 – 10 คน 10.40 10.00 17.30 9.10 12.10 

มากกวา 10 คน 2.90 1.90 7.40 1.50 13.30 
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จํานวนบคุลากรทีม่ีอยู รอยละสถานประกอบการทีต่องการคนเพิ่ม

แผนภูมิ 16  เปรียบเทียบจํานวนบุคลากรดาน ICT ที่มีอยูกับความตองการจางคนเพิ่ม  
จําแนกตามกลุมอุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
สถานประกอบการอุตสาหกรรม ICT มีความตองการบุคลากรเพิ่มจํานวน

ทั้งสิ้น 7,122 คน สวนมากตองการชางเทคนิคระบบคอมพิวเตอรจํานวน 2,148 คน
รอยละ 30.2 ของจํานวนบุคลากรทั้งหมดที่ตองการ รองลงมาคือตําแหนงผูปฏิบัติงาน
ดานระบบคอมพิวเตอรจํานวน 937 คน และโปรแกรมเมอร 850  คน ตามลําดับ  ในบรรดา
จํานวนบุคลากรที่ตองการเพิ่มนั้น สถานประกอบการอุตสาหกรรม ICT สวนมาก
มีความสามารถจางไดจริงนอยกวาที ่ต องการในทุกกลุ มอาชีพ /ตําแหนงงาน 
จํานวนทั้งหมด 6,841 คน  รอยละ 96.1 ของจํานวนบุคลากรที่ตองการเพิ่ม  
 

จํานวนบุคลากรที่มีอยู (คน) 

ฮารดแวร บริการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การบริการดานสื่อสาร
และโทรคมนาคม 

ภาพรวม ซอฟตแวร 
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ตาราง 25  จํานวนบุคลากรที่สําเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
จําแนกตามจํานวนบุคลากรที่ตองการเพิ่ม  จํานวนบุคลากรที่สามารถจางได 
และกลุมอาชีพ/ตําแหนงงาน 

กลุมอาชีพ/ตําแหนงงาน จํานวนบุคลากร
ท่ีมีอยู (คน) 

จํานวนบุคลากร 
ท่ีตองการเพิ่ม (คน) 

จํานวนบุคลากรท่ี
สามารถจางได (คน) 

รอยละของบุคลากร 
ท่ีสามารถจางได 

(เทียบกับจํานวนบุคลากร
ท่ีตองการเพิ่ม) 

รวม 31,125 7,122 6,841 96.1 
1. ผูบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศระดับสูง 1,347 61 56 91.80 
2. ผูจัดการโครงการ 1,097 208 205 98.60 
3. ผูจัดการดานระบบ 1,164 274 266 97.10 
4. นักวิเคราะหระบบ 785 408 388 95.10 
5. ผูเชี่ยวชาญดาน
ซอฟตแวรประยุกต 1,533 418 409 97.80 

6. ผูเชี่ยวชาญดาน
ซอฟตแวรมัลติมีเดีย 517 68 68 100.00 

7. ผูเชี่ยวชาญดานสื่อสาร
ขอมูล 1,160 74 65 87.80 

8. ผูเชี่ยวชาญดาน
ฐานขอมูล 1,069 191 187 97.90 

9. ผูเชี่ยวชาญดานความ
ปลอดภัยไอที 602 149 148 99.30 

10. ผูเชี่ยวชาญดานประกัน
คุณภาพของไอที 551 75 65 86.70 

11. วิศวกรซอฟตแวร 1,961 452 436 96.50 
12. ผูเชี่ยวชาญดานแคดแคม 257 23 16 69.60 
13. โปรแกรมเมอร 3,059 850 799 94.00 
14. เว็บมาสเตอร 771 266 287 107.90 



 

 
44 

รายงานผลที่สําคัญ     สํารวจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย  พ.ศ. 2551 

สํานักงานสถติิแหงชาต ิ
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จํานวนบุคลากรท่ีมีอยู จํานวนบุคลากรท่ีตองการเพ่ิม

ตาราง 25  จํานวนบุคลากรที่สําเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
จําแนกตามจํานวนบุคลากรที่ตองการเพิ่ม  จํานวนบุคลากรที่สามารถจางได 
และกลุมอาชีพ/ตําแหนงงาน (ตอ) 

กลุมอาชีพ/ตําแหนงงาน จํานวนบุคลากร
ท่ีมีอยู (คน) 

จํานวนบุคลากร 
ท่ีตองการเพิ่ม (คน) 

จํานวนบุคลากรท่ี
สามารถจางได (คน) 

รอยละของบุคลากร 
ท่ีสามารถจางได 

(เทียบกับจํานวนบุคลากร
ท่ีตองการเพิ่ม) 

15. เจาหนาที่ฝกอบรม
คอมพิวเตอร 704 204 193 94.60 

16. ชางเทคนิคระบบ
คอมพิวเตอร 6,928 2,148 1,995 92.90 

17. ผูปฏิบัติงานดาน
ระบบคอมพิวเตอร 5,510 937 955 101.90 

18. วิศวกรดานโทรคมนาคม 1,113 148 143 96.60 
19. อื่นๆ 997 168 160 95.20 

 

แผนภูมิ 17  เปรียบเทียบจํานวนบุคลากรที่มีอยูในปจจุบันที่สําเร็จการศึกษาสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และจํานวนบุคลากรที่ตองการเพิ่ม
เพิ่มของสถานประกอบการ  จําแนกตามกลุมอาชีพตําแหนงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
45 

รายงานผลที่สําคัญ     สํารวจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย  พ.ศ. 2551 

สํานักงานสถติิแหงชาต ิ

ตาราง 26  ความตองการแรงงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จําแนกตาม
วุฒิการศึกษาประสบการณขั้นต่ําเฉลี่ย และกลุมอาชีพ/ตําแหนงงาน 

วุฒิการศึกษา กลุมอาชีพ/ 
ตําแหนงงาน 

จํานวนบุคลากรที่
ตองการเพิ่ม (คน) รวม ต่ํากวา

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี สูงกวา 

ปริญญาตรี 

ประสบการณ
ข้ันต่ําเฉล่ีย (ป) 

รวม 7,122 100.00 35.60 61.20 3.20 2.20 
1. ผูบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศระดับสูง 61 100.00 - 64.90 35.10 3.90 
2. ผูจัดการโครงการ 208 100.00 36.60 53.30 10.10 4.60 

3. ผูจัดการดานระบบ 274 100.00 69.90 25.50 4.51 2.70 

4. นักวิเคราะหระบบ 408 100.00 5.40 87.5 7.10 1.80 
5. ผูเชี่ยวชาญดาน

ซอฟตแวรประยุกต 418 100.00 29.90 66.40 3.70 1.70 
6. ผูเชี่ยวชาญดาน

ซอฟตแวรมัลติมีเดีย 68 100.00 17.10 68.70 14.20 2.10 
7. ผูเชี่ยวชาญดาน

สื่อสารขอมูล 74 100.00 4.50 75.00 20.50 2.20 
8. ผูเชี่ยวชาญดาน

ฐานขอมูล 191 100.00 - 96.40 3.60 2.70 
9. ผูเชี่ยวชาญดาน

ความปลอดภัยไอที 149 100.00 9.80 87.50 2.70 2.00 
10. ผูเชี่ยวชาญดาน

ประกันคุณภาพ
ของไอที 75 100.00 12.70 87.30 - 1.50 

11. วิศวกรซอฟตแวร 452 100.00 11.00 82.70 6.30 2.60 
12. ผูเชี่ยวชาญดาน 
       แคดแคม 23 100.00 - 100.00 - 1.40 
13. โปรแกรมเมอร 850 100.00 12.40 83.50 4.10 2.40 
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ตาราง 26  ความตองการแรงงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จําแนกตาม
วุฒิการศึกษาประสบการณขั้นต่ําเฉลี่ย และกลุมอาชีพ/ตําแหนงงาน (ตอ) 

วุฒิการศึกษา กลุมอาชีพ/ 
ตําแหนงงาน 

จํานวนบุคลากรที่
ตองการเพิ่ม (คน) รวม ต่ํากวา

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี สูงกวา

ปริญญาตรี 

ประสบการณ
ข้ันต่ําเฉล่ีย (ป) 

14. เว็บมาสเตอร 266 100.00 3.50 93.80 2.70 1.80 
15. เจาหนาที่ฝกอบรม

คอมพิวเตอร 204 100.00 7.70 92.30 - 2.00 
16. ชางเทคนิคระบบ

คอมพิวเตอร 2,148 100.00 60.60 39.40 - 1.70 
17. ผูปฏิบัติงานดาน

ระบบคอมพิวเตอร 937 100.00 52.20 46.50 1.30 1.30 
18. วิศวกรดาน

โทรคมนาคม 148 100.00 6.50 93.50 - 2.10 
19. อื่นๆ  168 100.00 82.90 14.40 2.70 1.20 

 
จากผลการสํารวจมีประมาณรอยละ 8.40 ของสถานประกอบการอุตสาหกรรม ICT 

ทั้งหมดที่มีการสงบุคลากรเขารวมประชุม สัมมนา ฝกอบรม ดูงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สวนมากเปนกลุมอุตสาหกรรมซอฟตแวร รองลงมาคือ 
กลุมการบริการดานสื่อสารและโทรคมนาคม  

คาใชจายทั้งหมดที่สงบุคลากรเขารวมประชุมฯ ทั้งในและตางประเทศมี
ประมาณ 227.78 ลานบาท แยกเปนคาใชจายที่สงบุคลากรเขารวมประชุมในประเทศ
ประมาณ 145.35 ลานบาท สวนมากอยูในกลุมการบริการดานสื่อสารและโทรคมนาคม 
และเปนเงินคาใชจายโดยเฉลี่ย 354,682.10 บาทตอแหง  สวนคาใชจายที่สงบุคลากรเขา
รวมประชุมในตางประเทศประมาณ 82.43 ลานบาท อยูในกลุมอุตสาหกรรมฮารดแวร
เปนสวนใหญ และเปนเงินคาใชจายโดยเฉลี่ย 1,796,875.00 บาทตอแหง 
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ตาราง 27  รอยละของสถานประกอบการที่มีการสงบุคลากรเขารวมประชุม สัมมนา 
ฝกอบรม ดูงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จําแนกตาม
กลุมอุตสาหกรรม 

กลุมอุตสาหกรรม 

การสงบุคลากรเขารวมประชุมฯ 
รวม ฮารดแวร ซอฟตแวร 

บริการดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การบริการดาน
สื่อสารและ
โทรคมนาคม 

รอยละของสถานประกอบการที่มี
การสงบุคลากรเขารวมประชุมฯ  8.40 8.30 24.70 4.10 14.30 
คาใชจายทั้งหมดที่สงบุคลากรเขา
รวมประชุมฯ  (ลานบาท) 227.78 76.01 29.04 21.98 100.75 
ในประเทศ 145.35 39.74 20.74 12.87 72.00 
ตางประเทศ 82.43 36.27 8.30 9.11 28.75 

คาใชจายโดยเฉลี่ยที่สงบุคลากร
เขารวมประชุมฯ (บาท/แหง) 

     

ในประเทศ 105,938.70 43,241.30 185,187.50 93,244.12 354,682.10 
ตางประเทศ 664,762.90 604,436.20 319,230.80 414,291.80 1,796,875.00 

 

6  6  มูลคาตลาดและคาใชจายของสถานประกอบการมูลคาตลาดและคาใชจายของสถานประกอบการ   
66..1  1  คาใชจายในการดําเนินการคาใชจายในการดําเนินการ  

การจัดสรรคาใชจายในการดําเนินการสามารถเรียงลําดับหมวดที่มีสัดสวนมาก
ไปนอยไดแก คาตอบแทนบุคลากรและสวัสดิการ การตลาดและประชาสัมพันธ  
การพัฒนาบุคลากรดาน IT  การวิจัยและพัฒนา  การบริการสังคม ตามลําดับ โดยกลุม
อุตสาหกรรมซอฟตแวรจัดสรรคาใชจายในการดําเนินการในรอบป 2550 ใหแกสวน
ของคาตอบแทนบุคลากรและสวัสดิการ  การตลาดและประชาสัมพันธ  การพัฒนา
บุคลากรดาน IT  สูงกวากลุมอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยเฉพาะดานการพัฒนาบุคลากรดาน IT 
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แผนภูมิ 18  คาใชจายในการดําเนินการในรอบป 2550 จําแนกตามกลุมอุตสาหกรรม 
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ตาราง 28  มูลคาสินคา/บริการที่ขายในประเทศในรอบป 2548 – 2550 และการประมาณการ
ในรอบป 2551 – 2552 จําแนกตามกลุมอุตสาหกรรม (ลานบาท) 

กลุม
อุตสาหกรรม รวม ฮารดแวร ซอฟตแวร 

บริการดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

บริการดาน
สื่อสารและ
โทรคมนาคม 

ป พ.ศ. 2548  (มูลคาจริง) 
มูลคา 114,517.35 72,847.06 8,965.83 11,598.49 21,105.97 

สัดสวน 100.00 63.61 7.83 10.13 18.43 

ป พ.ศ. 2549  (มูลคาจริง) 
มูลคา 133,070.08 89,671.47 4,459.62 14,535.23 24,403.76 

สัดสวน 100.00 67.39 3.35 10.92 18.34 

ป พ.ศ. 2550  (มูลคาจริง) 
มูลคา 119,055.75 74,825.93 11,194.38 10,246.46 22,788.98 

สัดสวน 100.00 62.85 9.40 8.61 19.14 

ป พ.ศ. 2551  (การประมาณ) 
มูลคา 130,768.31 94,540.67 5,108.25 5,789.99 25,329.40 

สัดสวน 100.00 72.29 3.91 4.43 19.37 

ป พ.ศ. 2552  (การประมาณ) 
มูลคา 133,815.27 83,617.71 14,356.22 12,414.95 23,426.39 

สัดสวน 100.00 62.48 10.73 9.28 17.51 
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ตาราง 29  มูลคาสินคา/บริการสงออกในรอบป 2548 – 2550 และการประมาณการ
ในรอบป 2551 – 2552 จําแนกตามกลุมอุตสาหกรรม (ลานบาท) 

กลุม
อุตสาหกรรม รวม ฮารดแวร ซอฟตแวร 

บริการดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

บริการดาน
สื่อสารและ
โทรคมนาคม 

ป พ.ศ. 2548  (มูลคาจริง) 
มูลคา 211,993.06 195,352.22 119.29 16,521.55 - 

สัดสวน 100.00 92.15 0.06 7.79 - 

ป พ.ศ. 2549  (มูลคาจริง) 
มูลคา 193,829.36 192,962.73 544.07 322.56 - 

สัดสวน 100.00 99.55 0.28 0.17 - 

ป พ.ศ. 2550  (มูลคาจริง) 
มูลคา 216,845.40 190,774.47 146.35 25,924.58 - 

สัดสวน 100.00 87.98 0.07 11.95 - 

ป พ.ศ. 2551  (การประมาณ) 
มูลคา 192,079.32 191,872.43 175.73 31.16 - 

สัดสวน 100.00 99.89 0.09 0.02 - 

ป พ.ศ. 2552  (การประมาณ) 
มูลคา 223,681.41 195,673.13 184.09 27,824.19 - 

สัดสวน 100.00 87.48 0.08 12.44 - 
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66..2  2  มูลคาสินคามูลคาสินคา//บริการที่ขายในประเทศบริการที่ขายในประเทศ  
สินคา/บริการของกลุมอุตสาหกรรมฮารดแวรที่ขายในประเทศมีมูลคา 

74,825.93 ลานบาท คิดเปนรอยละ 62.85 ของมูลคาสินคา/บริการที่ขายในรอบป 2550  
มูลคาสินคา/บริการที่ขายในประเทศของกลุมอุตสาหกรรมซอฟตแวร 11,194.38 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 9.40  สวนกลุมอุตสาหกรรมบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูลคา
สินคา/บริการที่ขายในประเทศ 10,246.46 ลานบาท และมูลคาสินคา/บริการของกลุม
อุตสาหกรรมการบริการดานสื่อสารและโทรคมนาคมที่ขายในประเทศ 22,788.98 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 19.14  (จากการสํารวจไมพบสถานประกอบการตัวอยางใดในกลุม
อุตสาหกรรมนี้สงออกสินคา/บริการ)  ดังนั้นในรอบป 2550 มูลคาสินคา/บริการที่ขาย
ในประเทศ 119,055.75 ลานบาท (การสํารวจไมรวมการบริการดานสื่อสารและ
โทรคมนาคมที่เปนเสียง)  ในป 2550 มูลคาสินคา/บริการที่ขายในประเทศลดลงจาก
ป 2549 คิดเปนรอยละ 10.53 และจากการคาดการณของผูประกอบการมูลคาสินคา/
บริการที่ขายในประเทศในป 2551 และ 2552 มีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากป 2550 

66..3  3  มูลคาสินคามูลคาสินคา//บริการที่สงออกไปขายในตางประเทศบริการที่สงออกไปขายในตางประเทศ  
สถานประกอบการที่สงออกสินคา/บริการมีเพียงรอยละ2.6 โดยรอยละ 2.01 

อยูในกลุมอุตสาหกรรมฮารดแวร ซึ่งสงออกสินคา/บริการมากที่สุด  รองลงมาคือ 
กลุมอุตสาหกรรมซอฟตแวรรอยละ 0.40  กลุมอุตสาหกรรมบริการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศรอยละ 0.14  สวนกลุมอุตสาหกรรมการบริการดานการสื่อสารและ
โทรคมนาคมรอยละ 0.02 

กลุ มอุตสาหกรรมฮาร ดแวรม ีม ูลคาสงออกสินคา /บริการสูงที ่ส ุดคือ 
190,774.47 ลานบาท คิดเปนรอยละ 87.98 ของมูลคาสินคา/บริการที่สงออกทั้งหมด  
รองลงมาคือ กลุมอุตสาหกรรมบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีมูลคา 25,924.58 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 11.95 และกลุมอุตสาหกรรมซอฟตแวรมีมูลคา 146.35 ลานบาท 
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คิดเปนรอยละ 0.07  (กลุมอุตสาหกรรมการบริการดานการสื่อสารและโทรคมนาคม
ไมปรากฏสถานประกอบการตัวอยางที ่ใหขอมูลการสงออก)  รวมมูลคาสินคา/
บริการที่สงออกไปขายตางประเทศทั้งหมดในป 2550 เทากับ 216,854.40 ลานบาท 
แนวโนมมูลคาสงออกสินคา/บริการมีทิศทางเพิ่มขึ้นจากป 2550 จากการคาดการณของ
ผูประกอบการ 
แผนภูมิ 19  รอยละของสถานประกอบการ  จําแนกตามการสงออกสินคา/บริการไปขาย

ตางประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตลาดสงออกสินคา/บริการมากที่สุดเปนอันดับหนึ่ง 3 อันดับแรกไดแก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ลาว  และญี่ปุน  ตามลําดับ  ประเทศสงออกสินคา/บริการมากที่สุด
อันดับสอง 3 อันดับแรกคือ ญี่ปุน เวียดนาม และอินโดนีเซีย  สิงคโปร และลาว  
ตามลําดับ  สวนประเทศเยอรมัน มาเลเซีย และกัมพูชา เปนประเทศสงออกสินคา/
บริการมากที่สุดอันดับสามพบวาประเทศที่ผูประกอบการสงออกสินคา/บริการสวน
ใหญเปนประเทศในกลุมอาเซียนและประเทศที่ เปนตลาดใหญของโลก  เชน 
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สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน เยอรมัน  เปนตน  อยางไรก็ตาม ผูประกอบการยังตองการความ
ชวยเหลือและสนับสนุนจากภาครัฐ เพื่อเปดตลาดตางประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน 

66..4  4  มูลคาสินคามูลคาสินคา//บริการที่นําเขาจากตางประเทศบริการที่นําเขาจากตางประเทศ  
สถานประกอบการโดยรวมรอยละ 20.40 นําเขาสินคา/บริการจากตางประเทศ 

ผานตัวแทนขายในประเทศ และตัวแทนขายจากตางประเทศโดยตรงเปนหลัก กลาวคือ 
สถานประกอบการที่ส่ังซื้อสินคา/บริการจากตัวแทนขายในประเทศรอยละ 15.63 และ
สถานประกอบการที่สั่งซื้อสินคา/บริการผานตัวแทนขายจากตางประเทศโดยตรง
รอยละ 4.33 สวนสถานประกอบการที่ส่ังซื้อสินคา/บริการดวยวิธีอื่นๆ รอยละ 0.44 
อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาสัดสวนของสถานประกอบการที่นําเขาสินคา/บริการ 
จําแนกตามกลุมอุตสาหกรรม ดังแสดงในตาราง 30 พบวากลุมอุตสาหกรรมฮารดแวร
ส่ังซื้อสินคา/บริการจากตัวแทนขายในประเทศมีสัดสวนมากที่สุดรอยละ 73.30 
รองลงมาคือ กลุมอุตสาหกรรมบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศรอยละ 18.30  กลุม
อุตสาหกรรมการบริการดานสื่อสารและโทรคมนาคมรอยละ  6.50 และกลุม
อุตสาหกรรมซอฟตแวรรอยละ 1.90 ตามลําดับ ขณะที่การสั่งซื้อสินคา/บริการผาน
ตัวแทนขายจากตางประเทศโดยตรง กลุมอุตสาหกรรมฮารดแวรมีสัดสวนมากที่สุด
เชนกันรอยละ 78.30  รองลงมาคือ กลุมอุตสาหกรรมบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
รอยละ 9.30  กลุมอุตสาหกรรมซอฟตแวรรอยละ 7.70  และกลุมอุตสาหกรรมการบรกิาร
ดานสื่อสารและโทรคมนาคมรอยละ 4.70  ตามลําดับ 
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แผนภูมิ 20  รอยละของสถานประกอบการ  จําแนกตามการนําเขาสินคา/บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาราง 30  รอยละของสถานประกอบการที่นําเขาสินคา/บริการ  จําแนกตามตัวแทน 
และกลุมอุตสาหกรรม 

ตัวแทนขาย1/ 
กลุมอุตสาหกรรม 

ในประเทศ ตางประเทศ 
อื่นๆ 

ฮารดแวร 73.30 78.30 58.10 

ซอฟตแวร 1.90 7.70 2.60 

บริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 18.30 9.30 35.00 

บริการดานสื่อสารและโทรคมนาคม 6.50 4.60 4.30 
หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 



 

 
55 

รายงานผลที่สําคัญ     สํารวจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย  พ.ศ. 2551 

สํานักงานสถติิแหงชาต ิ

แผนภมูิ 21  มูลคาสินคา/บริการนาํเขาโดยตัวแทนขายในรอบป 2550  จําแนกตามกลุม
อุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกกลุมอุตสาหกรรมสั่งซื้อสินคา/บริการผานตัวแทนขายจากตางประเทศ
โดยตรง ยกเวนกลุมอุตสาหกรรมการบริการดานสื่อสารและโทรคมนาคม เมือ่พิจารณา
มูลคานําเขาสินคา/บริการผานตัวแทนขายจากตางประเทศโดยตรงพบวา กลุมอุตสาหกรรม
ฮารดแวรนําเขาสินคา/บริการมีมูลคามากที่สุด รองลงมาคือ กลุมอุตสาหกรรมบริการ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุมอุตสาหกรรมซอฟตแวร ตามลําดับ 

66..5  5  มูลคาตลาดและอัตราการเติบโตของกําไรมูลคาตลาดและอัตราการเติบโตของกําไร  
ผูประกอบการคาดการณวามูลคาสินคา/บริการที่ขายในประเทศและสงออก

มีแนวโนมเพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาอัตราการเติบโตของมูลคาสินคา/บริการที่ขายทั้งหมดใน
รอบป 2550 มากกวาในรอบป 2549  และคาดการณวาในป 2551  อัตราการเติบโตของ
มูลคาสินคา/บริการที่ขายทั้งหมดลดลงจากป 2550 นั่นหมายความวา มูลคาสินคา/
บริการที่ขายทั้งหมดในรอบป 2551 มีแนวโนมลดลงต่ํากวามูลคาสินคา/บริการที่ขาย
ทั้งหมดในป 2550  และคาดการณวามูลคาสินคา/บริการจะเพิ่มขึ้นในป 2552  
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แผนภมูิ 22  อัตราการเติบโตของมูลคาสินคา/บริการที่ขายในประเทศและสงออก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ 23  อัตราการเติบโตของมูลคาสินคา/บริการนําเขา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ตัวแทนขายในประเทศ อัตราการเติบโต ตัวแทนขายจากตางประเทศโดยตรง 

มูลคาสินคา/บริการที่ขายในประเทศ มูลคาสินคา/บริการสงออก 

อัตราเติบโตของมูลคาสินคา/บริการ 



 

 
57 
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แผนภูมิ 24  มูลคาตลาดและอัตราการเติบโตของมูลคาตลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ในป 2550 มูลคาสินคา/บริการนําเขาสินคา/บริการลดลงจากป 2549 และ
ผูประกอบการคาดวามูลคาสินคา/บริการนําเขาจะมีแนวโนมคอยๆ เพิ่มขึ้นในป 2551 
และ 2552 ทั้งการสั่งซื้อผานตัวแทนขายในประเทศและตัวแทนขายจากตางประเทศ
โดยตรง เมื่อพิจารณาอัตราการเติบโตของมูลคาสินคา/บริการนําเขาในป 2550 พบวา
มีคาลดลงจากอัตราการเติบโตของมูลคาสินคา/บริการนําเขาในป 2549 นั่นหมายความวา 
มูลคาสินคา/บริการนําเขาในป 2550 ลดลงจากป 2549  และผูประกอบการคาดการณวา
อัตราการเติบโตของมูลคาสินคา/บริการนําเขาจะเพิ่มขึ้นในปถัดไป กลาวคือ ปถัดไป
จะมีการนําเขาสินคา/บริการเพิ่มขึ้นจากป 2550  นอกจากนี้ ถาปใดอัตราการเติบโตของ
มูลคาสินคา/บริการที่ขายในประเทศและสงออกเพิ่มขึ้นพบวา อัตราการเติบโตของ
มูลคานําเขาสินคา/บริการจะลดลง 

มูลคาสินคา/บริการที่ขายในประเทศ 

อัตราการเติบโตของมูลคาตลาด 

มูลคาสินคา/บริการสงออก 
มูลคาสินคา/บริการนําเขา 
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เมื่อพิจารณามูลคาตลาดโดยรวม ซ่ึงประกอบดวยมูลคาสินคา/บริการที่ขายใน
ประเทศ  สงออก  และนําเขาสินคา/บริการ  และอัตราการเติบโตของมูลคาตลาด แสดง
ดังรูป 7.7 พบวาในป 2550 อัตราการเติบโตของมูลคาตลาดลดลงจากป 2549 กลาวคือ 
มูลคาตลาดในป 2550 ลดลงจากป 2549  เนื่องจากมูลคาสินคา/บริการที่ขายในประเทศ
และมูลคาสินคา/บริการนําเขาลดลง ขณะที่มูลคาสงออกสินคา/บริการเพิ่มขึ้นจากป 2549  
นอกจากนี้ผูประกอบการคาดการณวาในป 2551  มูลคาตลาดยังคงมีแนวโนมลดลงจาก
ป 2550  ซึ่งเปนผลจากการสงออกสินคา/บริการมีมูลคาลดลงจากป 2550  ขณะที่ใน
ป 2552  มูลคาตลาดจะมีแนวโนมสูงขึ้นจากป 2551  ซ่ึงมูลคาสินคา/บริการที่ขายใน
ประเทศ สงออก และนําเขาเพิ่มขึ้น 
แผนภมูิ 25  อัตราการเติบโตของกําไร 
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พิจารณาอัตราการเติบโตของกําไรจากการประกอบการ จําแนกตามกลุม
อุตสาหกรรมพบวา อัตราการเติบโตของกําไรเพิ่มขึ้นในป 2549 และลดลงในป 2550  
และจากการคาดการณของผูประกอบการ อัตราการเติบโตของกาํไรในป 2551 และ
ป  2552 มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นจากป  2550 และป  2551 ตามลําด ับ  กล าวค ือ 
ผูประกอบการคาดวา ผลการประกอบการในป 2551 และป 2552 จะมีกําไรมากขึ้น
เปนลําดับ  นอกจากนี้อัตราการเติบโตของกําไรของแตละกลุมอุตสาหกรรมยังเปนไป
ในทิศทางเดียวกับอัตราการเติบโตของกําไรโดยรวม  
77. .   ความตองการความตองการใหชวยเหลอืและใหชวยเหลอืและความมั่นใจในความมั่นใจในการดําเนินกิจการในอีก การดําเนินกิจการในอีก 5 5 ปขางหนาปขางหนา  

77..11    ความตองการความชวยเหลือจากภาครัฐความตองการความชวยเหลือจากภาครัฐ  
สถานประกอบการโดยรวมตองการความชวยเหลือจากภาครัฐรอยละ 52.95 

โดยกลุมอุตสาหกรรมบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีความตองการชวยเหลือจาก
ภาครัฐมากที่สุดรอยละ 58.65 รองลงมากลุมอุตสาหกรรมซอฟตแวรและบริการสื่อสาร
และโทรคมนาคมอยูในสัดสวนที่ใกลเคียงกันคือรอยละ 53.04  และรอยละ 53.03  
สวนกลุมอุตสาหกรรมฮารดแวรรอยละ 51.14 

สําหรับเรื่องที่ตองการใหภาครัฐชวยเหลือมากที่สุดคือ หาแหลงเงินทุนใหโดย
มีอัตราดอกเบี้ยใหกูยืมต่ําๆ รอยละ 34.22 รองลงมาคือ ใหจัดฝกอบรมความรูดาน ICT 
ใหแกภาคเอกชนโดยไมตองเสียคาใชจายรอยละ 25.89 และใหบริการโครงสราง
พ้ืนฐานดาน IT ใหทั่วถึงรอยละ 19.34 
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ตาราง 31  รอยละของสถานประกอบการ  จําแนกตามความตองการใหภาครัฐชวยเหลือ 
และกลุมอุตสาหกรรม 

ฮารดแวร ซอฟตแวร 

เรื่องที่ตองการให 
ภาครัฐชวยเหลือ1/ รวม 

ฮารด 
แวร IT 

ฮารดแวร
โทรคม 
นาคม 

รวม ซอฟต 
แวร 

สําเร็จรูป 

การพัฒนา
ซอฟตแวร

โดย
หนวยงาน
ภายนอก 

รวม บริการ 
ดาน

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

บริการ
สื่อสาร 

และโทรคม 
นาคม 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

ไมตองการ 47.05 38.75 59.69 48.86 58.93 34.80 46.96 41.35 46.97 

ตองการ 52.95 61.25 40.31 51.14 41.07 65.20 53.04 58.65 53.03 

 หาแหลงเงนิทุนให
โดยมีอัตราดอกเบี้ย
ใหกูยืมต่ําๆ 34.22 41.46 27.86 34.90 14.01 36.30 25.07 38.02 22.95 

 จัดฝกอบรมความรู
ดาน ICT ใหแก
ภาคเอกชนโดยไม
ตองเสีย คาใชจาย 25.89 33.71 14.27 24.32 24.18 38.17 31.12 30.68 24.67 

ใหบริการโครงสราง
พื้นฐานดาน IT  

             ใหทัว่ถึง 19.34 22.90 8.57 15.98 14.69 34.13 24.33 27.17 24.62 

  ลดภาษกีารนาํเขา 
     และสงออกสินคา 
     ประเภท ICT 15.96 19.19 14.30 16.83 6.51 21.38 13.89 15.79 10.38 
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ตาราง 31  รอยละของสถานประกอบการ  จําแนกตามความตองการใหภาครัฐชวยเหลือ 
และกลุมอุตสาหกรรม (ตอ) 

ฮารดแวร ซอฟตแวร 

เรื่องที่ตองการให 
ภาครัฐชวยเหลือ1/ รวม 

ฮารด 
แวร IT 

ฮารดแวร
โทรคม 
นาคม 

รวม ซอฟต 
แวร 

สําเร็จรูป 

การพัฒนา
ซอฟตแวร

โดย
หนวยงาน
ภายนอก 

รวม บริการ 
ดาน

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

บริการ
สื่อสาร 

และโทรคม 
นาคม 

 ใหภาครัฐ 
    สนับสนุนการใช 
     สินคา/บริการ 
     ICT ที่ผลิต 
     ภายในประเทศ 14.88 18.45 9.84 14.30 11.02 19.20 15.08 17.23 13.68 

 หามาตรการ/บท 
    ลงโทษสําหรับ 
    การละเมิด 
    ทรัพยสิน 
    ทางปญญา 9.44 6.17 10.19 8.11 7.98 24.07 15.96 13.04 8.86 

 ปรับปรุงกฎระเบียบ 
                       เกี่ยวกับใบอนุญาต 

       ประกอบกิจการ 
       โทรคมนาคม 7.60 7.59 5.56 6.61 0.84 9.37 5.07 6.26 19.14 

 ตลาดสงออก 
       สินคา/บริการ 4.23 5.52 3.31 4.46 9.92 11.98 10.94 3.49 2.19 

 อ่ืนๆ 1.23 0.31 1.33 0.80 2.42 1.73 2.08 2.19 1.94 

หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
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77..22    ความมั่นใจในการดําเนินกิจการในอีก ความมั่นใจในการดําเนินกิจการในอีก 55ปขางหนาปขางหนา  
สําหรับความมั่นใจในการดําเนินกิจการในอีก 5 ปขางหนา สถานประกอบการ

โดยรวมยังคงมั่นใจในดําเนินกิจการตอไปรอยละ 68.89 และไมแนใจรอยละ 28.25 
สวนไมดําเนินกิจการนี้รอยละ 2.55 โดยไดใหเหตุที่ไมดําเนินกิจการตอไปในอีก 5 ป 
จําแนกตามกลุมอุตสาหกรรม ดังนี้   

กลุมอุตสาหกรรมฮารดแวรไมดําเนินกิจการนี้ตอไปในอีก 5 ปขางหนาเปนเพราะ 
มีปญหาเรื่องลิขสิทธิ์รอยละ 28.29 รองลงมาคือขาดเงินทุนและแหลงทุนใหกูยืม
รอยละ 25.74  และตองการหยุดกิจการชั่วคราวรอยละ 15.56 

กลุมอุตสาหกรรมซอฟตแวรไมดําเนินกิจการนี้ตอไปในอีก 5 ปขางหนาเปน
เพราะตองการหยุดกิจการชั่วคราวรอยละ 100 

กลุมอุตสาหกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศไมดําเนินกิจการนี้ตอไปในอีก 
5 ปขางหนา เปนเพราะรายไดลดลงและมีความชํานาญในดานอื่นมากกวารอยละ 35.28 
รองลงมาคือมีคูแขงทางธุรกิจมากขึ้นรอยละ 5.60 

อุตสาหกรรมบริการสื่อสารและโทรคมนาคมไมดําเนินกิจการนี้ตอไปในอีก 5 ป
ขางหนา เปนเพราะรายไดลดลงและมีความชํานาญในดานอื่นมากกวารอยละ 44.32 
รองลงมาคือมีคูแขงทางธุรกิจมากขึ้นรอยละ 17.73  ขาดเงินทุน/ตนทุนสูงใชเวลา
ในการดําเนินงานนาน/ขอจํากัดดานกฎหมายที่หามเด็กอายุต่ํากวา 18 ป เขามาใช
บริการทําใหลูกคาลดลงรอยละ 8.86 
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ตาราง 32  รอยละของสถานประกอบการ จําแนกตามความมั่นใจในการดําเนินกิจการ
ในอีก 5 ปขางหนา และกลุมอุตสาหกรรม 

ฮารดแวร ซอฟตแวร 

การดําเนินกิจการ 
ในอีก 5 ปขางหนา รวม 

ฮารด 
แวร 
IT  

ฮารดแวร
โทรคม 
นาคม  

รวม ซอฟต 
แวร

สําเร็จรูป 

การพัฒนา
ซอฟตแวร

โดย
หนวยงาน
ภายนอก 

รวม บริการดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

บริการ
สื่อสารและ
โทรคมนาคม 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

ยังคงดําเนิน
กิจการ 68.69 73.96 65.67 69.96 72.93 72.37 72.65 66.31 63.49 

ไมดําเนินกิจการ 2.55 2.57 0.70 1.67 20.33 2.61 11.54 3.09 5.16 

ไมแนใจ 28.76 23.47 33.63 28.37 6.74 25.02 15.81 30.60 31.35 
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ตอนตอนท่ี ท่ี 22  สรุปผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมผีลตอการดําเนินกิจการ  สรุปผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมผีลตอการดําเนินกิจการ  
การสํารวจครั้งนี้ไดสอบถามความคิดเห็นของผูประกอบการถึงความสําคัญ

ของปจจัยภายในองคกรที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จในการดําเนินการของสถาน
ประกอบการ และความสําคัญของปจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ  เพื ่อนํามาวิเคราะหถึงการใหน้ําหนักและความสําคัญของ
ปจจัยตางๆ ในแตละกลุมอุตสาหกรรม รวมถึงปญหาและความตองการความชวยเหลือ
ในแตละกลุมอุตสาหกรรมที่มีตอความมั่นใจในการดําเนินกิจการ เพื่อสรุปเปน
ขอเสนอแนะใหกับภาครัฐในการกําหนดนโยบายเพื ่อเสริมสรางศักยภาพของ
อุตสาหกรรม ICT เพื่อการแขงขันในระดับสากล และเปนขอมูลในการที่จะแกไขหรือ
สนับสนุนสงเสริมใหตรงกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม ICT ใหเกิดความ
รวมมืออยางสูงสุด   

วิธีการทางสถิติที่นํามาใชมีทั้งเทคนิคการวิเคราะหตัวแปรเดียว (Univariate 
Analysis) และการวิเคราะหตัวแปรพหุ (Multivariate Analysis) เนื่องจากลักษณะของ
ขอมูลที่เก็บเปนขอมูลตัวแปรพหุ (Multivariate Data)  โดยพิจารณาจากวัตถุประสงคที่
ตองการใชดังนี้ 

1. การวเิคราะห Gap Analysis เพื่อประเมนิความตองการ (Needs Assessment)
โดยใช t-test 

2. การวเิคราะหความแปรปรวนรวม (ANCOVA) 
3. การวเิคราะหปจจัย (Factor Analysis) 
4. การวิเคราะหถดถอยเชิงเสนพหุ (Linear Multiple Regression Analysis) 
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22..1  1  การวิเคราะหปจจัยภายในที่มีอิทธิพลตอการดําเนินการของสถานการวิเคราะหปจจัยภายในที่มีอิทธิพลตอการดําเนินการของสถานประกอบการประกอบการ  
ตาราง 33  คาเฉลี่ยความสําคัญและความสําเร็จของปจจัยภายในองคกรที่มีอิทธิพลตอ

การดําเนินการของสถานประกอบการ  

คะแนนเฉลี่ย (โดยรวม) t-test 
ปจจัยภายใน 

ความสําคัญ ความสําเร็จ Sig. 
A การบริหารจัดการขององคกร 6.57 5.82 .000 
B สวนแบงการตลาด 5.93 5.02 .000 
C โอกาสการเขาถึงแหลงทุน 5.15 4.20 .000 
D ความพึงพอใจของลูกคาตอสินคาและบริการ 7.82 7.13 .000 
E การเขาถึงอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 6.22 5.52 .000 
F ระบบที่เกี่ยวของกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 4.87 4.23 .000 
G การกาวทันเครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม 6.75 5.92 .000 
H ระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพ 6.22 5.38 .000 
I ระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูล 5.97 5.21 .000 
J บุคลากรมีคุณวุฒิตรงตามสาขาที่กําหนด 5.39 4.81 .000 
K บุคลากรมีประสบการณในการทํางาน 6.64 6.10 .000 
L บุคลากรมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 6.23 5.41 .000 
M บุคลากรมีมนุษยสัมพันธและการทํางานเปนทีม 6.78 6.05 .000 
N การสงเสริมและพัฒนาบุคลากร 5.87 5.05 .000 
O ความสามารถในการติดตอสื่อสารภาษาตางประเทศ 4.80 3.91 .000 
P มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑดวยองคกรเอง 3.93 3.21 .000 
Q โอกาสในการเขาถึงแหลงเงินทุนในการวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑ 
 

3.92 
 

2.92 
 

.000 
R การไดรับชวยเหลือทางวิชาการจากภาครัฐ 3.79 2.59 .000 
S ความเขาใจในขอกฎหมาย/การเสียภาษท่ีีเกี่ยวของ 5.87 4.97 .000 
T ความสามารถในการแขงขันกับตางประเทศ 3.36 2.47 .000 
U การมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย ICT ของภาครัฐ 3.62 2.69 .000 
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สถานประกอบการใหความสําคัญกับความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสินคา
และบริการมากที่สุดมีคาเฉลี่ยเปน 7.82 รองลงมาเปนบุคลากรมีมนุษยสัมพันธและการ
ทํางานเปนทีม มีคาเฉลี่ยเปน 6.78 และใหความสําคัญกับความสามารถในการแขงขัน
กับตางประเทศต่ําที่สุดมีคาเฉลี่ยคิดเปน 3.36  

การวิเคราะห Gap Analysis ในที่นี้เปนการศึกษาวิเคราะหขอมูลจากผลการ
ประเมินตนเอง (Self-Assessment) โดยสถานประกอบการพิจารณากําหนดคะแนนของ
แตละปจจัยใน 2 สถานะคือ 

 ความสําคัญ (Importance) เปนตัวกําหนดหรือบงบอกความจําเปนของปจจัย
นั้นในการดําเนินกิจการ หรือเปนตัวบงบอกเปาหมาย วัตถุประสงคที่ตองการของ
สถานประกอบการ 

 ความสําเร็จ (Success) เปนตัวกําหนดหรือบงบอกความสามารถ ความสําเร็จ
หรือทักษะ ในปจจุบันของสถานประกอบการ 

ดังนั้นความแตกตางหรือระยะหาง (Gap) ระหวางความสําคัญและความสําเร็จ
คือความตองการเพิ่มประสิทธิภาพของสถานประกอบการเพื่อใหบรรลุเปาหมายหรือ
วัตถุประสงคที่กําหนด 
แผนภูมิ 26  การวิเคราะห Gap Analysis 
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2

3
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5
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8

9
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ความสําคัญ ความสําเร็จ

การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของความสําคัญและความสําเร็จดวย
สถิติทดสอบ t-test เพื่อศึกษาวาความตองการเพิ่มประสิทธิภาพของสถานประกอบการ
ในแตละปจจัยมีนัยสําคัญหรือไมพบวา มีความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของความสําคัญ
และความสําเร็จอยางมีนัยสําคัญ (P < 0.05) แสดงวามีความตองการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของสถานประกอบการในทุกปจจัย  

คะแนนความสําคัญและคะแนนความสําเร็จมีความสัมพันธกันสูงมาก 
(r = 0.995, P<0.05) นั่นคือปจจัยใดมีความสําคัญมากความสําเร็จจะสูง สวนปจจัยที่มี
ความสําคัญรองลงมาก็มีความสําเร็จต่ํา 
แผนภมูิ 27  ระยะหาง (Gap) ระหวางคะแนนความสําคัญ และความสําเร็จ  
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แผนภมูิ 28  กราฟความสัมพันธระหวางคะแนนความสําคญั และความสําเร็จ 
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ตาราง 34  คะแนนเฉลี่ยของระยะหาง (Gap)  จําแนกตามกลุมอุตสาหกรรม 
คะแนนเฉลี่ยระยะหาง (Gap) 

ปจจัยภายใน ภาพ 
รวม 

ฮารด 
แวร 

ซอฟต 
แวร 

บริการดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

บริการดาน
สื่อสารและ
โทรคมนาคม 

ความพึงพอใจของลูกคาตอสินคา/บริการ .6914 .6378 .9776 .7690 .8231 
บุคลากรมีมนุษยสัมพันธ/ทํางานเปนทีม .7383 .7009 .7827 .8458 .7525 
การกาวทนัเครื่องมือและเทคโนโลยี .8259 .6825 .8852 1.1186 1.1993 
บุคลากรมีประสบการณในการทํางาน .5456 .4425 .6090 .8170 .6622 
การบริหารจัดการขององคกร .7529 .7094 .9321 .8293 .8441 
บุคลากรมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค .8214 .7394 .9011 1.0863 .7876 
การเขาถึงอินเทอรเน็ตความเร็วสูง .7022 .5584 .4565 1.1540 .7968 
ระบบมาตรฐานการประกนัคุณภาพ .8379 .7903 1.1956 .8453 1.0688 
ระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูล .7657 .7287 .9025 .7208 1.1102 
สวนแบงการตลาด .9108 .8641 1.1842 .9402 1.1090 
การสงเสริมและพัฒนาบุคลากร .8120 .7150 1.0983 1.0278 .9438 

 

ความเขาใจในขอกฎหมาย .8928 .8105 1.1797 1.0571 1.0353 
บุคลากรมีคุณวุฒิตรงตามสาขาที่กําหนด .5724 .5536 .5432 .5954 .6699 
โอกาสการเขาถึงแหลงทุน .9546 .8592 1.3694 1.1593 1.0600 
ระบบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส .6413 .5877 .6758 .7060 .8836 
ความสามารถในการติดตอส่ือสาร
ภาษาตางประเทศ .8920 .8509 1.3008 .9121 1.0263 
มีการวิจยัและพัฒนาผลิตภณัฑเอง .7253 .6800 .7000 .8178 .8568 
โอกาสในการเขาถึงแหลงเงินทุน R&D 1.0074 .9476 1.5262 1.1783 .8892 
การไดรับชวยเหลือทางวชิาการจากภาครัฐ 1.2003 1.1187 1.9073 1.3422 1.2580 
การมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย ICT 
ของภาครัฐ .9278 .8832 1.4599 .8944 1.1777 

 

ความสามารถในการแขงขันกบัตางประเทศ .8991 .9397 1.2183 .7298 .8921 
สีฟา หมายถึงระยะหาง ที่มากที่สุด 5 อนัดบัแรกในแตละกลุมอุตสาหกรรม 
ปจจัยที่มีความสําคัญมาก คือปจจัยที่มีคาเฉลี่ยความสําคัญมากกวาคาเฉลี่ยรวม 
ปจจัยที่มีความสําคัญระดับรอง คือปจจัยที่มีคาเฉลี่ยความสําคัญนอยกวาคาเฉลี่ยรวม 
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การประเมนิความตองการของสถานประกอบการในการพัฒนาองคกรการประเมนิความตองการของสถานประกอบการในการพัฒนาองคกร  
ความตองการเพิ่มประสิทธิภาพในการพฒันาองคกรเพื่อความสําเร็จของสถาน

ประกอบการในแตละกลุมอุตสาหกรรม ใน 5 ปจจัยแรกไดแก 
กลุมฮารดแวรกลุมฮารดแวร  ไดแก 
1. การไดรบัการชวยเหลือทางวชิาการจากภาครฐั 
2. โอกาสในการเขาถึงแหลงเงนิทุนในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ 
3. ความสามารถในการแขงขนักับตางประเทศ 
4. การมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย ICT ของภาครฐั 
5. ปจจัยสวนแบงการตลาด†† 

กลุมซอรฟแวรกลุมซอรฟแวร  ไดแก 
1. การไดรบัการชวยเหลือทางวชิาการจากภาครฐั 
2. โอกาสในการเขาถึงแหลงเงนิทุนในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ 
3. การมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย ICT ของภาครฐั 
4. โอกาสเขาถึงแหลงทุน 
5.ความสามารถในการติดตอส่ือสารภาษาตางประเทศ 
กลุมการบริการดานเทคโนโลยสีารสนเทศกลุมการบริการดานเทคโนโลยสีารสนเทศ  
1. การไดรบัการชวยเหลือทางวชิาการจากภาครฐั  
2. โอกาสในการเขาถึงแหลงเงนิทุนในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ  
3. ปจจัยสวนแบงการตลาด 
4. การเขาถึงอนิเทอรเน็ตความเร็วสูง†† 
5. การกาวทันเครือ่งมือและเทคโนโลยีทีท่ันสมัย†† 
กลุมการบริการดานสื่อสารและโทรคมนาคมกลุมการบริการดานสื่อสารและโทรคมนาคม  
1. การไดรบัการชวยเหลือทางวชิาการจากภาครฐั  
2. การกาวทันเครือ่งมือและเทคโนโลยีทีท่ันสมัย†† 
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3. การมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย ICT ของภาครฐั 
4. ระบบรกัษาความปลอดภยัของขอมูล†† 

5. สวนแบงการตลาด†† 

†† หมายถึง เปนปจจัยที่มีความสําคัญมาก 

ขอเสนอแนะแผนการสงเสริมสนับสนุนจากภาครัฐในปจจัยท่ีเกี่ยวของขอเสนอแนะแผนการสงเสริมสนับสนุนจากภาครัฐในปจจัยท่ีเกี่ยวของ  
ภาพรวมของอุตสาหกรรม ICT ไทยมีความตองการพัฒนาหรือเพิ่มเติมในสวน

ของการไดรับความชวยเหลือทางวิชาการจากภาครัฐ เปนอันดับแรกในทุกกลุม
อุตสาหกรรม และตองการโอกาสในการเขาถึงแหลงเงินทุนในการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ เปนอันดับตอมา (ยกเวนกลุมการใหบริการดานโทรคมนาคม) และตองการ
มีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย ICT ของภาครัฐ ดังนั้นรัฐจึงควรเขามามีบทบาทใน
การใหความชวยเหลืออุตสาหกรรม ICT มากขึ้น เชน 

1. ใหความชวยเหลอืและสนับสนุนทางดานวิชาการทั้งในสวนของภาคเอกชน
และประชาชนรวมถงึหนวยงานของภาครัฐเอง เชน 

1.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา หรือจัดตั้งศูนยฝกความรูดาน ICT โดย
เฉพาะที่เกี่ยวของกับซอฟตแวรและระบบเครือขาย ใหแกภาคเอกชนและประชาชน
โดยไมเสียคาใชจาย 

1.2 จัดอบรมหรือใหความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกิดใหมอยารวดเร็วและ
สม่ําเสมอทุก 3 เดือน รวมถึงเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวของกับ ICT ภาษีลดหยอน และ
การแกไขปญหาไวรัสคอมพิวเตอร 

1.3 จัดอบรมมาตรฐานและการใชงาน e-Government 
1.4 สงเสรมิใหประชาชนโดยเฉพาะกลุมคนทํางานและวัยรุนสามารถใชและ

เขาถงึเทคโนโลยีที่ใชในชีวิตประจําวัน 
1.5 จัดประชุมวิชาการดาน ICT เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ

และอาจพัฒนาเปนการสรางเครือขายของงานวิจัยดาน ICT ไทย 
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1.6 ประสานงานระหวางนักวิชาการและเอกชนในการทําวิจัยและพัฒนา 
2. พัฒนาประสิทธิภาพของระบบโครงสรางพื้นฐานใหสูงขึ้นเชน การใช

ระบบเครือขาย ADSL ใหความเร็วสูงขึ้น การใช Wi-Fi  WiMax 3G และใหกระจายไป
อยางทั่วถึงและราคาถูกลง 

3. กระตุนความตองการของตลาดภายในประเทศโดยใหรัฐเปนผูนําการใช  ICT 
4. สนับสนุนและสรางความมั่นใจในการทําธุรกิจ e-Commerce เชนสราง

ระบบปองกันการโจรกรรมขอมูล Online เพื่อกระตุนการใช ICT 
5. หาแหลงเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยกูยืมต่ําๆหรือใหทุนในการวิจัยและพัฒนา

สําหรับงานที่มีความเปนไปไดสูงในการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 
6. สงเสริมและประชาสัมพันธเรื่องการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาสินคา

ดาน ICT 
7. ใหภาคเอกชนและประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายของภาครฐั

มากขึ้น 
8. สงเสริมและสนับสนุนใหผลิตและใช RFID ในประเทศโดยกําหนดให

ตนทุนต่ํา 
นอกจากสวนที่เกี่ยวของกับภาครัฐ แตละกลุมอุตสาหกรรมยังมีปจจัยภายใน

องคกรที่ตองการพัฒนาเรงดวนในดานตางๆ ที่ไมเหมือนกัน ไดแก 
11. . กลุมฮารดแวรกลุมฮารดแวร ตองการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันกับตางประเทศ

และเพิ่มสวนแบงการตลาดเนื่องจากกลุมนี้เปนกลุมที่ครอบคลุมอุตสาหกรรม ICT 
มากที่สุดและมีการแขงขันสูงมีการสงออกสินคาและบริการเปนหลักจึงมีความตองการ
ในการเพิ่มศักยภาพดานการแขงขันในตลาดสากล 

22. . กลุมซอรฟแวรกลุมซอรฟแวร ตองการแหลงเงินทุนและความสามารถในการติดตอส่ือสาร
ภาษาตางประเทศ เนื่องจากสินคาในกลุมซอฟตแวรเปนสินคาที่ไมเปนรูปธรรม จึงทํา
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ใหหาแหลงเงินทุนคอนขางยาก และตลาดผูซ้ือไมคอยนิยมซอฟตแวรของไทยเอง 
การเปดตลาดตางประเทศยังมีขอจํากัดในเรื่องของภาษา 

33. . กลุมการบริการดานเทคโนโลยีสกลุมการบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศารสนเทศ   ตองการเขาถึงอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงและการกาวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผูประกอบการบริการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศมีความไดเปรียบในเรื่องภาษาและการสื่อสารในประเทศรวมถึงการ
ใหบริการซึ่งเปนจุดเดนของคนไทย ดังนั้นจึงตองการพัฒนาในสวนของโครงสราง
พ้ืนฐานและแขงขันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

44. . กลุมการบริการดานสื่อสารและโทรคมนาคมกลุมการบริการดานสื่อสารและโทรคมนาคม ตองการกาวทันเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย ระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูลและสวนแบงการตลาด กลุมการบริการ
ดานสื่อสารและโทรคมนาคมมีการแขงขันสูง จึงตองพัฒนาเครือขายที่มีคุณภาพแต
ราคาถูก แขงขันกับเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วและตองการความปลอดภัยของขอมูล
สูงกวากลุมอื่น 
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ตาราง 35  การกระจายความสําเร็จของอุตสาหกรรมทั้ง 4 กลุมในแตละปจจัยโดยใช
เทคนิค ANCOVA มีความสําคัญเปนตัวแปรรวม 

คะแนนเฉลี่ยความสําเร็จที่ปรับแลว 

ปจจัยภายใน 
ฮารดแวร ซอฟตแวร 

บริการดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การบริการดาน
สื่อสารและ
โทรคมนาคม 

การบริหารจัดการขององคกร 5.885a 5.628b 5.658b 5.735b 
สวนแบงการตลาด 5.103a 4.777b 4.856b 4.878b 
โอกาสการเขาถึงแหลงทุน 4.351a 3.712c 3.859c 4.033b 
ความพึงพอใจของลูกคาตอสินคาและบริการ 7.176a 6.781c 7.067b 7.008b 
การเขาถึงอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 5.590a 5.755a 5.216b 5.674a 
ระบบที่เกีย่วของกับการพาณชิยอิเล็กทรอนกิส 4.267a 4.219ab 4.149b 4.116b 
การกาวทนัเครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม 6.020a 5.897ab 5.718b 5.713b 
ระบบมาตรฐานการประกนัคุณภาพ 5.455a 5.046c 5.325b 5.108c 
ระบบการรักษาความปลอดภยัของขอมูล 5.202b 5.253ab 5.302a 5.029c 
บุคลากรมีคุณวุฒิตรงตามสาขาที่กําหนด 4.808b 5.078a 4.802b 4.803b 
บุคลากรมีประสบการณในการทํางาน 6.189a 6.128ab 5.847c 5.981b 
บุคลากรมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 5.448a 5.553a 5.229b 5.508a 
บุคลากรมีมนุษยสัมพันธและการทํางานเปนทีม 6.095a 6.115a 5.887b 6.030a 
การสงเสริมและพัฒนาบุคลากร 5.144a 4.938bc 4.820c 4.968b 
ความสามารถในการติดตอส่ือสาร
ภาษาตางประเทศ 3.953a 3.891ab 3.764b 3.967a 
มีการวิจยัและพัฒนาผลิตภณัฑดวยองคกรเอง 3.239b 3.742a 3.097c 3.090c 
โอกาสในการเขาถึงแหลงเงินทุนในการวจิัย/
พัฒนาผลิตภณัฑ 2.971a 2.624b 2.745b 3.013a 
การไดรับชวยเหลือทางวิชาการจากภาครัฐ 2.651a 2.112c 2.463b 2.585ab 
ความเขาใจในขอกฎหมาย/การเสียภาษีที่เกีย่วของ 5.036a 4.864a 4.798b 4.939a 
ความสามารถในการแขงขนักับตางประเทศ 2.445b 2.816a 2.461b 2.539b 
การมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย ICT ของ
ภาครัฐ 2.692ab 2.476b 2.716a 2.751a 

ตัวภาษาอังกฤษพมิพเล็กทีแ่ตกตางกัน แสดงถึงคาเฉลี่ยที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) 
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ตาราง 36  เปรียบเทียบความสําเร็จของอุตสาหกรรมทั้ง 4 กลุมในแตละปจจัย 
คะแนนเฉลี่ยความสําเร็จที่ปรับแลว 

ปจจัยภายใน 
ฮารดแวร ซอฟตแวร 

บริการดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การบริการดาน
สื่อสารและ
โทรคมนาคม 

ความพึงพอใจของลูกคาตอสินคา/บริการ **    
บุคลากรมีมนุษยสัมพันธ/ทํางานเปนทีม ** **  ** 
การกาวทนัเครื่องมือและเทคโนโลยี ** **   
บุคลากรมีประสบการณในการทํางาน ** **   
การบริหารจัดการขององคกร **    
บุคลากรมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ** **  ** 
การเขาถึงอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ** **  ** 
ระบบมาตรฐานการประกนัคุณภาพ **    
ระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูล  ** **  
สวนแบงการตลาด **    
การสงเสริมและพัฒนาบุคลากร **    

 

ความเขาใจในขอกฎหมาย ** **  ** 
บุคลากรมีคุณวุฒิตรงตามสาขาที่กําหนด  **   
โอกาสการเขาถึงแหลงทุน **    
ระบบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ** **   
ความสามารถในการติดตอส่ือสาร
ภาษาตางประเทศ ** **  ** 
มีการวิจยัและพัฒนาผลิตภณัฑเอง  **   
โอกาสในการเขาถึงแหลงเงินทุน R&D **   ** 
การไดรับชวยเหลือทางวิชาการจาก
ภาครัฐ **   ** 
การมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย 

ICT ของภาครัฐ **  ** ** 

 

ความสามารถในการแขงขันกับ
ตางประเทศ  **   

** หมายถึง คาเฉลี่ยของความสําเร็จสูงกวากลุมอุตสาหกรรมอื่นอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) 
ปจจัยที่มีความสําคัญมาก คือปจจัยที่มีคาเฉลี่ยความสําคัญมากกวาคาเฉลี่ยรวม (5.51) 
ปจจัยที่มีความสําคัญระดับรอง คือปจจัยที่มีคาเฉลี่ยความสําคัญนอยกวาคาเฉลี่ยรวม 

ปจ
จัย
ที่ม

ีคว
าม
สําค

ัญม
าก 

ปจ
จัย
ที่ม

ีคว
าม
สําค

ัญร
ะด

ับร
อง 
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โดยภาพรวมอุตสาหกรรมฮารดแวรมีความสําเร็จในปจจัยภายในดานตางๆ 
สูงที่สุด สวนอุตสาหกรรมบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําเร็จนอยที่สุด 

การวิเคราะหปจจัยเพื่อจัดกลุมตัวแปรความสําคัญของปจจัยภายในที่การวิเคราะหปจจัยเพื่อจัดกลุมตัวแปรความสําคัญของปจจัยภายในที่มีมีอิทธิพลอิทธิพล
ตอความสําเร็จของสถานประกอบการตอความสําเร็จของสถานประกอบการ  

การวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) เพื่อจัดกลุมตัวแปรความสําคัญของ
ปจจัยภายในทั้ง 21 ปจจัย โดยการสกัดปจจัย (Factor Extraction) และการหมุนแกน 
(Factor Rotation) เพื่อหาจํานวนปจจัยใหม ดวยวิธีองคประกอบหลัก (Principal 
Component Analysis, PCA) และหมุนแกนแบบ Orthogonal Rotation ดวยวิธี Varimax 
พบวา สามารถจัดกลุมได 5 ปจจัยใหม  โดยปจจัยทั้ง 5 สามารถอธิบายความแปรปรวน
ของขอมูลทั้งหมดได 76.25%  
ตาราง 37  การวิเคราะหหมวดปจจัยใหมของปจจัยภายในโดยใชวิธีองคประกอบหลัก 

(PCA) และหมุนแกนแบบ Varimax 

Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Component 
Total % of 

Variance Cumulative % Total % of 
Variance Cumulative % 

1 11.852 56.440 56.440 5.143 24.492 24.492 

2 1.863 8.872 65.312 4.675 22.261 46.753 

3 .895 4.260 69.572 3.188 15.181 61.934 

4 .831 3.955 73.527 2.397 11.412 73.347 

5 .573 2.731 76.257 .611 2.911 76.257 
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ตาราง 38  คาสัมประสิทธิ์สูงสุดของการจัดกลุมปจจัยใหมของปจจัยภายใน 
ปจจัย 

ศักยภาพของบุคลากร 
ความสามารถในการ
วิจัยและพัฒนาและ
การแขงขันกับ
ตางประเทศ 

โครงสรางพื้นฐาน 
ของบริษัท 

การบริหาร
จัดการและ
การตลาด 

ความเขาใจ 
ในขอกฎหมาย 

A    .583  
B    .775  
C    .650  
D    .513  
E   .786   
F   .669   
G   .689   
H   .449   
I   .639   
J .661     
K .785     
L .819     
M .791     
N .775     
O .556     
P  .708    
Q  .814    
R  .809    
S     .498 
T  .798    
U  .770    
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แผนภูมิ 29  การจัดกลุมความสําคัญของปจจัยภายในที่มีอิทธิพลตอการดําเนินการของ
สถานประกอบการ 

 

1. บุคลากรมีคุณวุฒิตรงตามสาขาที่กําหนด 
2. บุคลากรมปีระสบการณในการทํางาน 
3. บุคลากรมคีวามคิดริเริ่มสรางสรรค 
4. บุคลากรมมีนุษยสัมพันธและการทํางานเปนทีม 
5. การสงเสรมิและพัฒนาบุคลากร 
6. ความสามารถในการติดตอสื่อสารภาษาตางประเทศ 

 

1. มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑดวยองคกรเอง 
2. โอกาสในการเขาถึงแหลงเงินทุนในการวิจัยและ

พัฒนาพัฒนาผลิตภัณฑ 
3. การไดรับชวยเหลือทางวิชาการจากภาครัฐ 
4. ความสามารถในการแขงขันกับตางประเทศ 
5. การมีสวนรวมในการกาํหนดนโยบาย ICT ของภาครัฐ 

 

  
  
  
  
  
  
  

  

1. การบริหารจัดการขององคกร 
2. สวนแบงการตลาด 
3. โอกาสการเขาถึงแหลงทุน 
4. ความพึงพอใจของลูกคาตอสินคาและบริการ 

 

1. ความเขาใจในขอกฎหมาย/การเสียภาษีที่เกี่ยวของ 

1. การเขาถึงอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 
2. ระบบที่เกี่ยวของกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
3. การกาวทันเครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม 
4. ระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพ 
5.  ระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูล 

ความสามารถในการ
วิจัยและพัฒนาและการ
แขงขันกับตางประเทศ 

โครงสรางพื้นฐาน 
ของบริษัท 

ศักยภาพของบุคลากร 

การบริหารจัดการ 
และการตลาด 

ความเขาใจในขอ
กฎหมาย 
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การวิเคราะหเพื่อการจัดน้ําหนักความสําคัญของปจจัยใหมท่ีมีตอความสําเร็จการวิเคราะหเพื่อการจัดน้ําหนักความสําคัญของปจจัยใหมท่ีมีตอความสําเร็จ
ของสถานประกอบการ โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุ ของสถานประกอบการ โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุ ((MMuullttiippllee  RReeggrreessssiioonn  
AAnnaallyyssiiss))  

คะแนนปจจัย (Factor Score) ของปจจัยใหมทั้ง 5 ปจจัยถูกนํามาสรางตัวแบบ
เพื่ออธิบายอิทธิพลที่มีตอความสําเร็จโดยเฉลี่ยขององคกรในแตละปจจัย  
ตาราง 39  คาสัมประสิทธิ์เบตา (Beta) ของความสําคัญของปจจัยภายในที่มีตอความสําเร็จ

ของสถานประกอบการ 

กลุมอุตสาหกรรม 

กลุมปจจัย 
ภาพรวม ฮารดแวร ซอฟตแวร 

บริการดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การบริการ
ดานสื่อสาร

และ
โทรคมนาคม 

Adjusted R2 0.707 0.695 0.635 0.718 0.735 

1. ศักยภาพของบุคลากร .474 .439 .541 .496 .514 

2. ความสามารถในการวิจัยฯ .468 .474 .380 .463 .464 

3. โครงสรางพื้นฐานของบริษัท .413 .439 .338 .354 .356 

4. การบริหารจัดการและการตลาด .308 .291 .266 .327 .319 

5. ความเขาใจในขอกฎหมาย .006 .017 .128 .005 .007 
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ความสําเรจ็ของ
สถานประกอบการ 

(คาเฉลี่ย =4.69) 

แผนภมูิ 30  คาสัมประสิทธิ์เบตา (Beta) ของปจจัยบนความสําเร็จขององคกรใน
ภาพรวมของกลุมอุตสาหกรรม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภมูิ 31  คาสัมประสิทธิ์เบตา (Beta) ของปจจัยบนความสําเร็จขององคกรในแตละ 
กลุมอุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศักยภาพของบุคลากร 

ความสามารถในการวิจัยฯ 

โครงสรางพื้นฐานของบริษัท 

การบริหารจดัการและการตลาด 

ความเขาใจในขอกฎหมาย 

Beta = 0.474 

Beta = 0.468 

Beta = 0.413 

Beta = 0.308 

Beta = 0.006 

0.4 

1. ศักยภาพของบุคลากร 

2. ความสามารถในการวิจยัฯ

3. โครงสรางพื้นฐานของบริษัท4. การบริหารจัดการและการตลาด

5. ความเขาใจในขอกฎหมาย

ฮารดแวร

ซอฟตแวร
บริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริการดานสื่อสารและโทรคมนาคม
0.6 

0.2 
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คะแนนเฉลี่ยความสําเร็จของสถานประกอบการเทากับ 4.69 ปจจัยใหมทั้ง 5 
ปจจัยสามารถอธิบายความผันแปรของความสําเร็จขององคกร คิดเปน 70.7% สถาน
ประกอบการสวนใหญเห็นวาปจจัยภายในที่มีผลตอความสําเร็จขององคกรมากที่สุด
คือ ศักยภาพของบุคลากร รองลงมาเปนความสามารถในการวิจัยและพัฒนาและการ
แขงขันกับตางชาติ โครงสรางพื้นฐานของบริษัท การบริหารจัดการและการตลาด 
และความเขาใจในขอกฎหมายและภาษีที่เกี่ยวของ ตามลําดับ 

กลุมอุตสาหกรรมฮารดแวรกลุมอุตสาหกรรมฮารดแวร เปนกลุมอุตสาหกรรมที่สถานประกอบการสวน
ใหญเห็นวาปจจัยภายในที่มีผลตอความสําเร็จขององคกรมากที่สุดคือปจจัยเรื่อง
ความสามารถในการวิจัยและพัฒนาและการแขงขันกับตางชาติ รองลงมาเปน ศักยภาพ
ของบุคลากร มีความสําคัญพอๆ กับเรื่องโครงสรางพื้นฐานของบริษัท  

กลุมอุตสาหกรรมซอรฟแวรกลุมอุตสาหกรรมซอรฟแวร   กลุมอุตสาหกรรมกกลุมอุตสาหกรรมการบริการดานเทคโนโลยีารบริการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและ กลุมอุตสาหกรรมการบริการดานสื่อสารและโทรคมนาคมสารสนเทศและ กลุมอุตสาหกรรมการบริการดานสื่อสารและโทรคมนาคม ทั้ง 3 กลุม
เห็นวาปจจัยภายในที่มีผลตอความสําเร็จขององคกรมากที่สุดคือ ศักยภาพของบุคลากร 
โดยกลุมซอรฟแวรเปนกลุมที่ใหความสําคัญในเรื่องความเขาใจในขอกฎหมายมากกวา
กลุมอื่น 
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22..2  2  การวิเคราะหปจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลตอการดําเนินการของสถานการวิเคราะหปจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลตอการดําเนินการของสถานประกอบการประกอบการ  
ตารางที่ 40  คาเฉลี่ยความสําคัญของปจจัยภายนอกองคกรที่มีอิทธิพลตอการดําเนินการ

ของสถานประกอบการ และคาเฉลี่ยความพึงพอใจของปจจัยภายนอก 

คะแนนเฉลี่ย (โดยรวม) 
ปจจัยภายนอก 

ความสําคัญ ความพึงพอใจ 

A สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ 7.57 5.54 

B สภาพแวดลอมทางการเมือง 6.21 4.36 

C กฎหมายบังคับและควบคุมสถานประกอบการ 6.39 5.13 

D กฎหมายคุมครองทรัพยสินทางปญญา 6.15 4.84 

E พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 6.03 4.88 

F การสนับสนุนทางดานการเงินและการลงทุน 5.69 4.04 

G นโยบายการลงทุนระหวางประเทศ 3.77 2.81 

H นโยบายการสงเสริม SME 4.64 3.44 

I การติดตอหนวยงานภาครัฐบนอินเทอรเน็ต (e-Government) 4.87 3.79 

J การสนับสนุนและผลักดันการมีการใช ICT ในประเทศ 5.69 4.41 

K การสนับสนุนการเปดตัวสินคา/บริการในและตางประเทศ 4.64 3.53 

L การใหความรูและการฝกอบรมจากภาครัฐ 4.80 3.44 

M การจัดทําแผนแมบท ICT 4.40 3.28 

N มาตรการจูงใจและสงเสริมผูประกอบการจากภาครัฐ 4.87 3.52 
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การวิเคราะหปจจัยเพื่อจัดกลุมตัวแปรความสําคัญของปจจัยภายนอกที่การวิเคราะหปจจัยเพื่อจัดกลุมตัวแปรความสําคัญของปจจัยภายนอกที่มีมี
อิทธิพลตอการดําเนินการของสถานประกอบการอิทธิพลตอการดําเนินการของสถานประกอบการ   

การวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) เพื่อจัดกลุมตัวแปรความสําคัญของ
ปจจัยภายนอกทั้ง 14 ปจจัย โดยการสกัดปจจัย (Factor Extraction) และการหมุนแกน 
(Factor Rotation) เพื่อหาจํานวนปจจัยใหม ดวยวิธีองคประกอบหลัก (Principal 
Component Analysis, PCA) และหมุนแกนแบบ Orthogonal Rotation ดวยวิธี Varimax 
พบวาสามารถจัดกลุมได 4 ปจจัยใหม  โดยปจจัยทั้ง 4 สามารถอธิบายความแปรปรวน
ของขอมูลทั้งหมดได 80.51%  
ตาราง 41  การวิเคราะหหมวดปจจัยใหมของปจจัยภายนอกโดยใชวิธีองคประกอบหลัก 

(PCA) และหมุนแกนแบบ Varimax 

Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Component 
Total % of 

Variance Cumulative % Total % of 
Variance Cumulative % 

1 8.836 63.111 63.111 4.247 30.337 30.337 

2 1.233 8.810 71.920 2.433 17.375 47.712 

3 .671 4.791 76.711 2.346 16.754 64.467 

4 .532 3.798 80.509 2.246 16.043 80.509 
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ตาราง 42  คาสัมประสิทธิ์สูงสุดของการจัดกลุมปจจัยใหมของปจจัยภายนอก 

ปจจัย 

ความชวยเหลือและการ
สนับสนุนจากภาครัฐ 

สภาพแวดลอม
ดานกฎหมาย 

สภาพแวดลอมทาง
เศรษฐกิจและการเมือง การเงินการลงทุน 

A   .847  

B   .807  

C  .616   

D  .751   

E  .812   

F    .599 

G    .790 

H    .631 

I .665    

J .743    

K .678    

L .761    

M .803    

N .768    
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แผนภูมิ 32  การจัดกลุมความสําคัญของปจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลตอการดําเนินการ
ของสถานประกอบการ 

 
1. การติดตอหนวยงานภาครัฐบนอินเทอรเน็ต 
     (e-Government) 
2. การสนับสนุนและผลักดันการมีการใช ICT ใน

ประเทศ 
3. การสนับสนุนการเปดตัวสินคา/บริการในและ

ตางประเทศ 
4. การใหความรูและการฝกอบรมจากภาครัฐ 
5. การจัดทําแผนแมบท ICT 
6. มาตรการจูงใจและสงเสริมผูประกอบการจากภาครัฐ 

 
1. กฎหมายบังคับและควบคุมสถานประกอบการ 
2. กฎหมายคุมครองทรัพยสินทางปญญา 
3. พระราชบญัญัติวาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร 
 

  
  

  
1. การสนับสนุนทางดานการเงินและการลงทุน 
2. นโยบายการลงทุนระหวางประเทศ 
3. นโยบายการสงเสริม SME 

 
 

1. สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ 
2. สภาพแวดลอมทางการเมือง 

สภาพแวดลอมดาน
กฎหมาย 

สภาพแวดลอมทาง
เศรษฐกิจ 

ความชวยเหลือและการ
สนับสนุนจากภาครัฐ 

การเงินการลงทุน 
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การวิเคราะหเพื่อการจัดน้ําหนักความสําคัญของปจจัยใหมท่ีมีตอความพึงการวิเคราะหเพื่อการจัดน้ําหนักความสําคัญของปจจัยใหมท่ีมีตอความพึงพอใจพอใจ
ของสถานประกอบการ โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุของสถานประกอบการ โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุ   ((MMuullttiippllee  RReeggrreessssiioonn  
AAnnaallyyssiiss))  

คะแนนปจจัย (Factor Score) ของปจจัยใหมทั้ง 4 ปจจัยถูกนํามาสรางตวัแบบ
เพื่ออธิบายอิทธิพลที่มีตอความพึงพอใจโดยเฉลี่ยขององคกรในแตละปจจัย 
ตาราง 43  คาสัมประสิทธิ์เบตา (Beta) ของปจจัยภายนอกที่มีตอความพึงพอใจของสถาน

ประกอบการ 

กลุมอุตสาหกรรม 

กลุมปจจัย 
ภาพรวม ฮารดแวร ซอฟตแวร 

บริการดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การบริการดาน
สื่อสารและ
โทรคมนาคม 

Adjusted R2 0.60 0.59 0.48 0.61 0.63 

1. ความชวยเหลือและการ
สนับสนุนจากภาครัฐ .490 .479 .364 .559 .488 

2. สภาพแวดลอมดาน
กฎหมาย .362 .352 .353 .344 .393 

3. สภาพแวดลอมทาง
เศรษฐกิจและการเมือง .265 .259 .227 .267 .284 

4. การเงินและการลงทุน  .397 .365 .422 .423 .447 
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0.0

0.2

0.4

0.6
1. ความชวยเหลือและการสนับสนุนจากภาครัฐ

2. สภาพแวดลอมดานกฎหมาย

3. สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและการเมือง

4.การเงินและการลงทุน 

ฮารดแวร ซอฟตแวร บริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริการดานส่ือสารและโทรคมนาคม

 

แผนภูมิ 33  คาสัมประสิทธิ์เบตา (Beta) ของปจจัยภายนอกที่มีตอความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ 34  คาสัมประสิทธิ์เบตา (Beta) ของปจจัยภายนอกที่มีตอความพึงพอใจของ
สถานประกอบการในแตละกลุมอุตสาหกรรม  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

Beta = 0.49 

Beta = 0.362 

Beta = 0.265 

Beta = 0.397 

ความชวยเหลือและสนับสนุนจากภาครัฐ 

สภาพแวดลอมดานกฎหมาย 

สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและการเมือง 

การเงินการลงทุน 

ความพึงพอใจ 
(คาเฉลี่ย = 4.07) 
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คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของสถานประกอบการเทากับ 4.07 ปจจัยภายนอก
ทั้ง 4 ปจจัยสามารถอธิบายความผันแปรของความพึงพอใจขององคกร คิดเปน 60% 
สถานประกอบการสวนใหญเห็นวาปจจัยภายนอกที่มีผลตอความพึงพอใจขององคกร
มากที่สุดคือ ความชวยเหลือและการสนับสนุนจากภาครัฐ รองลงมาเปนการเงิน
การลงทุน สภาพแวดลอมดานกฎหมาย สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและการเมือง 
ตามลําดับ 

กลุมอุตสาหกรรมซอรฟแวร เปนกลุมอุตสาหกรรมที่สถานประกอบการสวน
ใหญเห็นวาปจจัยภายนอกที่มีผลตอความพึงพอใจขององคกรมากที่สุดคือการเงินการ
ลงทุน รองลงมาเปนความชวยเหลือและการสนับสนุนจากภาครัฐ  

กลุมอุตสาหกรรมฮารดแวร กลุมอุตสาหกรรมการบริการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและกลุมอุตสาหกรรมการบริการดานสื่อสารและโทรคมนาคม ทั้ง 3 เปน
กลุมอุตสาหกรรมที่สถานประกอบการสวนใหญเห็นวาปจจัยภายนอกที่มีผลตอความ
พึงพอใจขององคกรมากที่สุดคือปจจัยเรื่องความชวยเหลือและการสนับสนุนจากภาครัฐ  
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กรอบกรอบกรอบ    นิยาม  นิยาม  นิยาม    วิธีการสํารวจวิธีการสํารวจวิธีการสํารวจ   
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กรอบ นิยาม กรอบ นิยาม   
1) กลุมอุตสาหกรรม ICT ในการสํารวจครั้งนี้ แบงกลุมอุตสาหกรรม ICT เปน 4 กลุม
ใหญไดแก 
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 กลุมอุตสาหกรรมฮารดแวรคือ กลุมของผูประกอบการที่เกี่ยวของกับ
ฮารดแวร ทั้งในสวนการผลิตการขายสง การขายปลีก แบงออกเปน 2 กลุมยอยไดแก 

- ฮารดแวรทาง IT ซ่ึงรวมถึงชิ้นสวนฮารดแวร คอมพิวเตอรสวนบุคคล 
(ประเภทตั้งโตะ และโนตบุค) เครื่องชวยงานสวนบุคคลแบบดิจิทัล เครื่อง server และ 
workstation อุปกรณจัดเก็บขอมูล เครื่องพิมพ และอุปกรณตอเชื่อมอื่นๆ 

- ฮารดแวรทางโทรคมนาคม ไดแกอุปกรณการสื่อสารขอมูล อุปกรณดาน
การสื่อสารโทรคมนาคมขั้นพื้นฐาน (เชน สายเคเบิ้ล ใยนําแสง โทรศัพทและโทรสาร)  
และโทรศัพทมือถือ 

 กลุมอุตสาหกรรมซอฟตแวรคือ กลุมของผูประกอบการที่เกี่ยวของกับ
ซอฟตแวรซ่ึงรวมถึงซอฟตแวรสําหรับงานประยุกตใชซอฟตแวรสําหรับงานเฉพาะ
เครื่องมือสําหรับการพัฒนา และซอฟตแวรโครงสรางพื้นฐาน แบงออกเปน 2 กลุม
ยอยไดแก 

- ซอฟตแวรสําเร็จรูป ไดแกซอฟตแวรสําหรับงานประยุกตใชรวมถึง
ระบบปฏิบัติการและซอฟตแวรที่ฝงตัว เครื่องมือการโปรแกรม 

- การพัฒนาซอฟตแวรโดยหนวยงานภายนอกไดแก การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร การออกแบบเว็บ  

 กลุมอุตสาหกรรมการใหบริการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศคือ กลุมของ
ผูประกอบการที่เกี่ยวของกับการใหบริการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการ
บริการใหคําปรึกษาและการบริการในการดําเนินการจัดทํา การบริการการฝกอบรม
และการบริการการศึกษา การประมวลผล การใหบริการฐานขอมูล การบริการการ
สนับสนุน เชน การบํารุงดูแลรักษา และการใหเชาเครื่องคอมพิวเตอร 

 กลุมอุตสาหกรรมการใหบริการทางดานการสื่อสารโทรคมนาคมคือ กลุมของ
ผูประกอบการที่เกี่ยวของกับการใหบริการทางดานการสื่อสารโทรคมนาคมรวมถึงการ
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ใหบริการการวางสายเคเบิ้ล การใหบริการการสื่อสารแบบเคลื่อนที่และไรสาย 
การใหบริการการใชอินเทอรเน็ต และการจัดหาการใหบริการทางดานอินเทอรเน็ต 
2) ระบบมาตรฐานประกันคุณภาพการบริหารจัดการารหมายถึงหมายถึง ระบบการบริหารงาน
และการดําเนินงานที่เปนไปตามขอกําหนดหรือขอตกลงที่เกี่ยวกับการจัดการและการ
ประกันคุณภาพซึ่งเปนมาตรฐานที่นานาชาติยอมรับ ภายใตแนวคิดวาการดําเนินงานที่
เปนระบบตามแผนที่วางไวเปนการรับประกันวาจะทําใหไดผลิตภัณฑหรือการบริการ
ที่มีคุณภาพตามที่กําหนด ดังนั้นจึงเปนมาตรฐานของกระบวนการทํางานภายในองคกร
แตไมใชมาตรฐานของผลิตภัณฑ ตัวอยางเชน ระบบบริหารคุณภาพ ISO ตางๆ ระบบ
บริหาร TQM/TQC ระบบ Re-engineering เปนตน 
3) การวิจัยและพัฒนาในการสํารวจครั้งนี้หมายถึงงานที่มีลักษณะสรางสรรค ซ่ึงกระทํา
อยางเปนระบบ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ หรือกระบวนการผลิตใหม 
การวิจัยและพัฒนาแตกตางจากกิจกรรมอื่นๆ ตรงที่จะตองมีความแปลกใหม และใช
วิธีการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการแกไขปญหาตางๆ 
4) พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce) หรือ อี-คอมเมิรช  (e-Commerce) 
โดยทั่วไป หมายถึง การทําธุรกรรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ในทุกๆ ชองทางที่เปน
อิเล็กทรอนิกส เชน การซื้อขายสินคาและบริการ  การโฆษณาผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
ไมจะเปนโทรศัพท โทรทัศน วิทยุ หรือแมแตอินเทอรเน็ต เปนตน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อลดคาใชจาย และเพิ่มประสิทธิภาพขององคกร 

สําหรับการสํารวจครั้งนี้ จะใชความหมายทางแคบ ซ่ึงหมายถึงการสั่งซื้อส่ังจอง 
สินคาและบริการที่ผานทางอินเทอรเน็ตเทานั้น สวนการชําระเงินหรือการจัดสงจะทํา
ผานทางออนไลน หรือออฟไลนก็ได 
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5) อัตราการเติบโตของสินคา ICT ท่ีสงออก (ป 2550 เทียบป 2549) 
= ((มูลคาสินคา ICT ที่สงออกป 2550 – ป 2549) X 100)/มูลคาสินคาที่สงออกป 2549 

6) อัตราการเติบโตของกําไร ณ ปท่ีพิจารณา 
= ((กําไรสุทธิในปที่พิจารณา – กําไรสุทธิในปกอนหนา) X 100)/กําไรสุทธิใน

ปกอนหนา 
7) สัดสวนของซอฟตแวรท่ีนําเขาจากตางประเทศ (ป 2550 เทียบป 2549) 

= (ซอฟตแวรที่นําเขาป 2550 – ซอฟตแวรที่นําเขาป 2549)/ซอฟตแวรที่นําเขาป 2549 
8) รอยละของสวนแบงตลาดซอฟตแวรไทยในตลาดโลก 

= (มูลคาซอฟตแวรไทย X 100)/มูลคาซอฟตแวรในตลาดโลก 
IICCTT  SSeeccttoorr  ประกอบดวย  ประกอบดวย  
MMaannuuffaaccttuurriinngg  

1. การผลติเครือ่งคอมพิวเตอร และอุปกรณตอพวง 
2. การผลติลวดและเคเบิลที่หุมฉนวน (เชน เคเบิลใยนําแสง) 
3. การผลติหลอดอเิล็กทรอนกิสและสวนประกอบอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ 
4. การผลติเครือ่งสงสัญญาณโทรทัศนและวิทยุ และเครือ่งอปุกรณสําหรับ

โทรศัพทและโทรเลขแบบไรสาย 
5. การผลิตเครื่องรับโทรทัศนและวิทยุ  เครื่องบันทึกเสียงหรือภาพหรือเครื่อง

ซาวดรีโพรดิวซ่ิงหรือวีดิโอรีโพรดิวซ่ิง และสินคาที่เกี่ยวของ 
6. การผลิตอุปกรณและเครื่องใชเพื่อการวัด  การตรวจสอบ  การทดสอบ  

การเดินเรือ/การเดินอากาศและใชในวัตถุประสงคอื่นๆ ยกเวนอุปกรณควบคุม
กระบวนการผลิตในทางอุตสาหกรรม 

7. การผลติอุปกรณควบคุมกระบวนการผลิตในทางอุตสาหกรรม 
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SSeerrvviicceess  GGooooddss  rreellaatteedd  
8. การขายสง เครือ่งคอมพวิเตอรและอุปกรณตอพวงอุปกรณโทรคมนาคม ชิ้นสวน

อิเลก็ทรอนิกส 
9. การขายปลีก เครื่องรับวิทยุและโทรทัศน 
10. การขายปลีก เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณตอพวงและซอฟตแวรสําเร็จรูป 
11. การใหเชา เครือ่งคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง 

IInnttaannggiibbllee  
12. การบริการโทรคมนาคม 
13. การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับฮารดแวร 
14. การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับซอฟตแวร และการพัฒนาซอฟตแวร 
15 การประมวลผลขอมูล 
16. กิจกรรมดานฐานขอมูล 
17. การบํารุงรักษาและการซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง 
18. กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร 

วิธีการสํารวจ 
คุมรวมของการสํารวจคือ สถานประกอบการที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 

ICT ใน 4 กลุ มไดแก กลุ มอุตสาหกรรมฮารดแวร (Hardware/Wholesale/Retail) 
กลุ มอุตสาหกรรมซอฟตแวร (Software) กลุมอุตสาหกรรมบริการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Services) และกลุมอุตสาหกรรมบริการดานสื่อสารและโทรคมนาคม 
(Telecommunication Services ) 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

ใชวิธีสงเจาหนาที่ของสํานักงานสถิติแหงชาติออกไปติดตามหรือทําการ
สัมภาษณ รวมกับการตอบแบบสอบผานทางเว็บไซตของสํานักงานสถิติแหงชาติ
ที่สถานประกอบการตกเปนตัวอยาง 
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คาบเวลาการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูล 
ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูล ระหวางวันที่  21  มีนาคม – 2 พฤษภาคม  2551 

การนําเสนอผล 
เสนอผลการสํารวจภาพรวม  และกลุมอุตสาหกรรม ในรูปของรอยละ 

แผนการสุมตัวอยาง 
แผนการสุมตัวอยางที่ใชเปนแบบ Stratified Systematic Sampling โดยมีกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจ (ตามการจัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทตามมาตรฐานสากล : 
International Standard Industrail Classification of All Economic Activities, ISIC Rev.3) 
ในระดับหมูยอยเปนสตราตัม สถานประกอบการเปนหนวยตัวอยาง 
การจัดสตราตัม 

หมูยอยเปนสตราตัม รวมทั้งสิ้นมี 18 สตราตัม ในแตละสตราตัมไดจําแนกสถาน
ประกอบการตามขนาดของสถานประกอบการ ซ่ึงวัดดวยจํานวนคนทํางานออกเปน 
12 ขนาด ดังนี้ 
ขนาดของสถาน
ประกอบการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

จํานวนคนทํางาน 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-50 51-
100 

101-
200 

201-
500 

501-
1,000 

≥ 
1,001 

 

 
การเลอืกตวัอยาง 

ในแตละหมูยอย และขนาดของสถานประกอบการ ไดทําการเลือกสถาน
ประกอบการตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบมีระบบอยางอิสระตอกัน ไดจํานวนสถาน
ประกอบการตัวอยางทั้งสิ้น 4,020 แหง จากทั้งสิ้น 23,152 แหง ซ่ึงกระจายไปตาม
ขนาดของสถานประกอบการ  เปนดังนี้ 
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ขนาดของสถานประกอบการ จํานวนสถานประกอบการตัวอยาง 

1 1,374 
2 612 
3 367 
4 287 
5 158 
6 155 
7 321 
8 232 
9 191 

10 150 
11 75 
12 98 

ท้ังสิ้น 4,020 
 
วิธีการประมาณผล 

การเสนอผลของการสํารวจไดเสนอผลในระดับทั่วราชอาณาจักร โดยจําแนก
ตามขนาดของสถานประกอบการ ซ่ึงวัดดวยจํานวนคนทํางานออกเปน 6 ขนาดคือ 

 

ขนาดของสถานประกอบการ 1 2 3 4 5 6 

จํานวนคนทํางาน 1 – 15 16 – 25 26 – 30 31 – 50 51 – 200 ≥ 201 

 



 

 
98 

รายงานผลที่สําคัญ     สํารวจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย  พ.ศ. 2551 

สํานักงานสถติิแหงชาต ิ

ในการประมาณคา  กําหนดให 
                   k    =  1 , 2 , 3 , ... , ijn        ( สถานประกอบการตัวอยาง )   
   j     =  1 , 2 , 3 , ... , 12       ( ขนาดของสถานประกอบการ )    
   i     =  1 , 2 , 3 , ... , 18       ( หมูยอย ) 
1. สูตรการประมาณคายอดรวมของลักษณะที่ตองการศึกษา  X  สําหรับขนาดของ
สถานประกอบการ j  หมูยอย i   คือ 
      ∑

=
=

ijn

1k
ijkijij xwX̂                    

  โดยที่    ijkx    คือ  คาของลักษณะที่ตองการศึกษา X ของสถานประกอบการ
ตัวอยาง k  ขนาดของสถานประกอบการ  j   หมูยอย  i   

               ijw     คือ  คาถวงน้ําหนักสําหรับขนาดของสถานประกอบการ j  หมู
ยอย i    ซ่ึง   

                                     
ij

ij
ij n

N
  w =  

                ijN     คือ  จํานวนสถานประกอบการทั้งสิ้นที่อยูในขนาดของสถาน
ประกอบการ j หมูยอย  i   

                 ijn    คือ  จํานวนสถานประกอบการที่แจงนับไดทั้งสิ้นที่อยูในขนาด
ของสถานประกอบการ j  
หมูยอย  i   

2. สูตรการประมาณคายอดรวมของลักษณะที่ตองการศึกษา X สําหรับสถาน
ประกอบการหมูยอย i  ของแตละขนาดของสถานประกอบการที่ตองการนําเสนอผล 
ในระดับทั่วราชอาณาจักร คือ 
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ขนาดของสถานประกอบการ คาประมาณยอดรวม 

1. 1 – 15 คน j = 1 , 2 , 3 ∑
=

=′
3

1j
ij1i XX ˆˆ  

2. 16 – 25 คน j  = 4 , 5 ∑
=

=′
5

4j
ij2i XX ˆˆ  

3. 26 – 30 คน j = 6 6i3i XX ˆˆ =′  

4. 31 – 50 คน j = 7 7i4i XX ˆˆ =′  

5. 51 – 200 คน j = 8 , 9 ∑
=

=′
9

8j
ij5i XX ˆˆ  

6. ≥ 201 คน j = 10 ,11 ,12 ∑
=

=′
12

10j
ij6i XX ˆˆ  
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