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29 พฤศจิกายน 2562
EIC Data Infographic: SMEs ไทยยังไม่ไฮเทค
อีไอซีทำกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลกำรสำรวจกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในสถำนประกอบกำรไทยของสำนักงำนสถิตแิ ห่งชำติ
ซึง่ ทำกำรสำรวจสถำนประกอบกำรไทยทีอ่ ยู่ในอุตสำหกรรมธุรกิจกำรค้ำและธุรกิจทำงกำรบริกำร กำรผลิต กำรก่อสร้ำง กำรขนส่งทำงบก
และคลังสินค้ำ โรงพยำบำลเอกชน และกิจกรรมด้ำนข้อมูลข่ำวสำรและกำรสือ่ สำร ทัง้ นี้ขอ้ มูลทีน่ ำมำวิเครำะห์เป็ นข้อมูลปี 2560 (เผยแพร่ปี
2561 กลุ่มตัวอย่ำง 39,818 จำกทัง้ หมด 2,529,676 สถำนประกอบกำร) และข้อมูลของปี 2555 (เผยแพร่ปี 2556 กลุ่มตัวอย่ำง 41,401
จำกทัง้ หมด 2,227,852 สถำนประกอบกำร) อีไอซีพบว่ำมีขอ้ มูลทีน่ ่ำสนใจดังต่อไปนี้
ธุรกิ จไทยส่วนใหญ่ยงั ไม่ใช้คอมพิ วเตอร์ ในปี 2560 สัดส่วนสถำนประกอบกำรไทยทีม่ กี ำรใช้คอมพิวเตอร์ อยูท่ เ่ี พียง 28.3% ของสถำน
ประกอบกำรทัง้ หมด โดยเมือ่ พิจำรณำแยกตำมขนำดสถำนประกอบกำร พบว่ำ สถำนประกอบกำรทีม่ ลี กู จ้ำงตัง้ แต่ 11 คนขึน้ ไป (มีจำนวน
คิดเป็ นเพียง 4.5% ของสถำนประกอบกำรทัง้ หมด) จำนวนเกิน 3 ใน 4 มีกำรใช้คอมพิวเตอร์ โดยเฉพำะธุรกิจขนำดใหญ่ท่มี ลี ูกจ้ำงเกิน
200 คนขึน้ ไปมีกำรใช้คอมพิวเตอร์เป็ นสัดส่วนสูงถึง 99.7% อย่ำงไรก็ตำม สถำนประกอบกำรขนำดเล็กที่สุด คือมีลูกจ้ำงไม่เกิน 10 คน
ซึง่ ถือเป็ นสถำนประกอบกำรส่วนใหญ่ของไทย (มีจำนวนคิดเป็ น 95.5% ของสถำนประกอบกำรทัง้ หมด) มีสดั ส่วนกำรใช้คอมพิวเตอร์อยูท่ ่ี
เพียง 25.7% ส่งผลทำให้สดั ส่วนในภำพรวมอยู่ในระดับทีค่ ่อนข้ำงต่ำ อย่ำงไรก็ดี สัดส่วนกำรใช้คอมพิวเตอร์ในสถำนประกอบกำรเพิม่ ขึน้
จำกปี 2555 ในทุกขนำดสถำนประกอบกำรและทุกอุตสำหกรรมทีม่ กี ำรสำรวจ
ธุรกิ จไทยยัง ใช้ อินเทอร์เ น็ ตกันไม่ ม าก และส่ ว นใหญ่ ย งั ไม่ ใ ช้ เพื่ อ การค้ าขาย ในปี 2560 สัด ส่ว นของสถำนประกอบกำรที่ใ ช้
อินเทอร์เน็ตอยูท่ ่ี 29.6% ของสถำนประกอบกำรทัง้ หมด ทัง้ นี้ในทำนองเดียวกันกับสัดส่วนกำรใช้คอมพิวเตอร์ ธุรกิจขนำดเล็กทีม่ ลี กู จ้ำงไม่
เกิน 10 คนจะเป็ นกลุ่มทีม่ กี ำรใช้อนิ เทอร์เน็ตต่ำ โดยมีสดั ส่วนสถำนประกอบกำรที่ใช้เพียง 27.2% ขณะทีธ่ ุรกิจทีม่ ขี นำดใหญ่กว่ำนัน้ จะมี
สัดส่วนสูงกว่ำ 70% ขึน้ ไป โดยธุรกิจขนำดใหญ่ท่สี ุด (มีลูกจ้ำงมำกกว่ำ 200 คน) จะมีกำรใช้อนิ เทอร์เน็ต ในเกือบทุกสถำนประกอบกำร
(99.2%) สำหรับวัตถุประสงค์ในกำรใช้อินเทอร์เน็ต ส่วนใหญ่ ของธุรกิจไทยจะใช้เพื่อค้นหำข้อมูล (74.6% ของสถำนประกอบกำรที่ใช้
อินเทอร์เน็ต) และรับส่งอีเมล (70.8%) ส่วนกำรใช้เพื่อกำรค้ำขำยนัน้ ยังถือเป็ นส่วนน้อย โดยมีเพียง 27.3% เท่ำนัน้ ทีใ่ ช้อนิ เทอร์เน็ตเพื่อ
กำรซื้อ/ขำยสินค้ำและบริกำร สำหรับธุรกิจไทยทีใ่ ช้อนิ เทอร์เน็ตเพื่อ ทำธุรกรรมทำงกำรเงินมีสดั ส่วนอยู่ท่ี 15.4% ในปี 2560 เพิม่ ขึน้ จำก
9.4% ในปี 2555 ซึง่ เป็ นเหตุผลในกำรใช้อนิ เทอร์เน็ตของสถำนประกอบกำรที่เพิม่ ขึน้ มำกทีส่ ดุ สอดคล้องกับทิศทำงของบริกำรทำงกำรเงิน
ด้ำนออนไลน์ทม่ี กี ำรพัฒนำมำกขึน้ และมีคำ่ ธรรมเนียมทีถ่ กู ลง
ไทยยังตามหลังต่างประเทศอยู่ค่อนข้างมากในด้านดิ จิทลั กำรใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในสัดส่วนน้อยของไทยอำจเป็ นปจั จัย
สำคัญทีท่ ำให้ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนเทคโนโลยีของไทยตำมหลังหลำยประเทศในโลก โดยจำกข้อมูลอันดับควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน (World Competitiveness Ranking) ล่ำสุดในปี 2562 ของสถำบัน IMD ในด้ำนกำรใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดำ้ นดิจทิ ลั (use of
digital tools and technologies) ไทยอยูใ่ นอันดับที่ 40 จำก 63 ประเทศทีท่ ำกำรสำรวจ นอกจำกนี้ ข้อมูลสัดส่วนจำนวนธุรกิจทีร่ บั คำสังซื
่ ้อ
ผ่ำนอินเทอร์เน็ต (proportion of small and large enterprises receiving orders over the internet) ของ UNCTAD เมื่อปี 2561 ยังพบอีก
ว่ำไทยอยู่ในอันดับ 42 จำก 46 ประเทศที่ทำกำรสำรวจ โดยไทยมีสดั ส่วนจำนวนของธุรกิจขนำดเล็กที่รบั คำสังผ่
่ ำนอินเทอร์เน็ตที่เพียง
ประมำณ 10% ห่ำงไกลจำกประเทศอันดับหนึ่ง คือ สิงคโปร์ ทีม่ สี ดั ส่วนสูงถึงรำว 60%
แม้ว่าธุรกิ จไทยยังไม่ไฮเทค แต่ กย็ งั ต้ องการบุคลากรด้านไอที อีกมาก ในปี 2560 ธุรกิจไทยมีกำรจ้ำงงำนบุคลำกรด้ำนไอทีรวม
ประมำณ 4.4 แสนคนเพิม่ ขึน้ จำกในปี 2555 ประมำณ 1.8 หมืน่ ตำแหน่ง สวนทำงกับจำนวนกำรจ้ำงงำนในภำพรวมของไทยทีล่ ดลงในช่วง
เดียวกัน นอกจำกนี้ จำกผลสำรวจยังพบอีกว่ำสถำนประกอบกำรไทยยังมีควำมต้องกำรบุค ลำกรด้ำนไอทีเพิม่ ขึ้นจำกที่ม ีอยู่อีกมำก
โดยเฉพำะตำแหน่ง ผูบ้ ริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ทีย่ งั มีควำมต้องกำรอีก 1.5 พันตำแหน่งจำกกำรจ้ำงงำนทีม่ อี ยูใ่ นปจั จุบนั ที่ 2.4
พันตำแหน่ ง หรือคิดเป็ นสัดส่วนควำมต้องกำรที่เพิม่ ขึ้นถึง 64% รองลงมำคือตำแหน่ ง นักออกแบบและวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
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(ต้องกำร 4.1 พันตำแหน่ง) และโปรแกรมเมอร์ (ต้องกำร 6.2 พันตำแหน่ง) คิดเป็ น 32% และ 24% ตำมลำดับ เมือ่ เทียบกับจำนวนกำรจ้ำง
งำนของแต่ละตำแหน่งในปจั จุบนั ทัง้ นี้ในส่วนของควำมต้องกำรบุคลำกรในธุรกิจขนำดเล็กทีม่ ลี กู จ้ำงไม่เกิน 10 คนมีมำกถึงรำว 1.5 หมื่น
ตำแหน่ง คิดเป็ น 9.8% ของจำนวนกำรจ้ำงงำนปจั จุบนั มำกกว่ำธุรกิจทีม่ ลี กู จ้ำงตัง้ แต่ 11 คนขึน้ ไปซึง่ มีควำมต้องกำรบุคลำกรไอทีรวมกัน
ที่ 9.3 พันตำแหน่ ง คิดเป็ น 3.2% ของจำนวนกำรจ้ำงงำนปจั จุบนั ควำมแตกต่ำงดังกล่ำวสะท้อนถึง ควำมต้องกำรในกำรปรับตัวด้ำน
เทคโนโลยีของธุรกิจขนำดเล็กของไทยทีม่ แี นวโน้มเพิม่ สูงขึน้ แม้ว่ำระดับกำรใช้เทคโนโลยีในปจั จุบนั จะยังไม่สงู มำกนักก็ตำม อย่ำงไรก็ดี
ั ่ ้ประกอบกำรและภำครัฐต้องร่วมมือกัน
กำรตอบสนองควำมต้องกำรในด้ำนแรงงำนไอทีของธุรกิจขนำดเล็กยังมีควำมท้ำทำยที่ทงั ้ ฝงผู
หำทำงออก ได้แก่ กำรผลิตแรงงำนด้ำนไอทีตงั ้ แต่ระดับสถำนศึกษำให้มคี ุณภำพและปริมำณที่ตรงกับควำมต้องกำร กำรยกระดับธุรกิจ
ขนำดเล็กให้มที ศั นคติท่เี ปิ ดรับกำรใช้เทคโนโลยีมำกขึน้ และกำรจับคู่ (matching) ให้สอดคล้องระหว่ำงทักษะแรงงำนและควำมต้องกำร
ของธุรกิจ
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