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อไีอซที ำกำรวเิครำะห์ขอ้มลูกำรส ำรวจกำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำรในสถำนประกอบกำรไทยของส ำนักงำนสถติแิห่งชำติ   
ซึง่ท ำกำรส ำรวจสถำนประกอบกำรไทยทีอ่ยู่ในอุตสำหกรรมธุรกจิกำรคำ้และธุรกจิทำงกำรบรกิำร กำรผลติ กำรก่อสรำ้ง กำรขนสง่ทำงบก
และคลงัสนิคำ้ โรงพยำบำลเอกชน และกจิกรรมดำ้นขอ้มลูขำ่วสำรและกำรสือ่สำร ทัง้น้ีขอ้มลูทีน่ ำมำวเิครำะหเ์ป็นขอ้มลูปี 2560 (เผยแพรปี่ 
2561 กลุ่มตวัอย่ำง 39,818 จำกทัง้หมด 2,529,676 สถำนประกอบกำร) และขอ้มูลของปี 2555 (เผยแพร่ปี 2556 กลุ่มตวัอย่ำง 41,401 
จำกทัง้หมด 2,227,852 สถำนประกอบกำร) อไีอซพีบวำ่มขีอ้มลูทีน่่ำสนใจดงัต่อไปน้ี 
 

ธรุกิจไทยส่วนใหญ่ยงัไม่ใช้คอมพิวเตอร ์ในปี 2560 สดัสว่นสถำนประกอบกำรไทยทีม่กีำรใชค้อมพวิเตอร ์อยูท่ีเ่พยีง 28.3% ของสถำน
ประกอบกำรทัง้หมด โดยเมือ่พจิำรณำแยกตำมขนำดสถำนประกอบกำร พบวำ่ สถำนประกอบกำรทีม่ลีกูจำ้งตัง้แต่ 11 คนขึน้ไป (มจี ำนวน
คดิเป็นเพยีง 4.5% ของสถำนประกอบกำรทัง้หมด) จ ำนวนเกนิ 3 ใน 4 มกีำรใชค้อมพวิเตอร์ โดยเฉพำะธุรกจิขนำดใหญ่ที่มลีูกจำ้งเกนิ 
200 คนขึน้ไปมกีำรใชค้อมพวิเตอร์เป็นสดัส่วนสูงถงึ 99.7% อย่ำงไรกต็ำม สถำนประกอบกำรขนำดเลก็ที่สุดคอืมลีูกจำ้งไม่เกนิ 10 คน  
ซึง่ถอืเป็นสถำนประกอบกำรสว่นใหญ่ของไทย (มจี ำนวนคดิเป็น 95.5% ของสถำนประกอบกำรทัง้หมด) มสีดัสว่นกำรใชค้อมพวิเตอรอ์ยูท่ี่
เพยีง 25.7% สง่ผลท ำใหส้ดัสว่นในภำพรวมอยู่ในระดบัทีค่่อนขำ้งต ่ำ อย่ำงไรกด็ ีสดัสว่นกำรใชค้อมพวิเตอรใ์นสถำนประกอบกำรเพิม่ขึน้
จำกปี 2555 ในทุกขนำดสถำนประกอบกำรและทุกอุตสำหกรรมทีม่กีำรส ำรวจ  
 

ธุรกิจไทยยงัใช้อินเทอร์เน็ตกนัไม่มาก และส่วนใหญ่ยงัไม่ใช้เพ่ือการค้าขาย ในปี 2560 สดัส่วนของสถำนประกอบกำรที่ใช้
อนิเทอรเ์น็ตอยูท่ี ่29.6% ของสถำนประกอบกำรทัง้หมด ทัง้น้ีในท ำนองเดยีวกนักบัสดัสว่นกำรใชค้อมพวิเตอร ์ธุรกจิขนำดเลก็ทีม่ลีกูจำ้งไม่
เกนิ 10 คนจะเป็นกลุ่มทีม่กีำรใชอ้นิเทอรเ์น็ตต ่ำโดยมสีดัสว่นสถำนประกอบกำรที่ใช้เพยีง 27.2% ขณะทีธุ่รกจิทีม่ขีนำดใหญ่กว่ำนัน้จะมี
สดัส่วนสงูกว่ำ 70% ขึน้ไป โดยธุรกจิขนำดใหญ่ที่สุด (มลีูกจำ้งมำกกว่ำ 200 คน) จะมกีำรใชอ้นิเทอรเ์น็ตในเกอืบทุกสถำนประกอบกำร 
(99.2%) ส ำหรบัวตัถุประสงค์ในกำรใช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ของธุรกิจไทยจะใช้เพื่อค้นหำขอ้มูล (74.6% ของสถำนประกอบกำรที่ใช้
อนิเทอรเ์น็ต) และรบัสง่อเีมล (70.8%) สว่นกำรใชเ้พื่อกำรคำ้ขำยนัน้ยงัถอืเป็นส่วนน้อย โดยมเีพยีง 27.3% เท่ำนัน้ทีใ่ชอ้นิเทอรเ์น็ตเพื่อ
กำรซื้อ/ขำยสนิคำ้และบรกิำร ส ำหรบัธุรกจิไทยทีใ่ชอ้นิเทอรเ์น็ตเพื่อท ำธุรกรรมทำงกำรเงนิมสีดัสว่นอยู่ที ่15.4% ในปี 2560 เพิม่ขึน้จำก 
9.4% ในปี 2555 ซึง่เป็นเหตุผลในกำรใชอ้นิเทอรเ์น็ตของสถำนประกอบกำรที่เพิม่ขึน้มำกทีส่ดุ สอดคลอ้งกบัทศิทำงของบรกิำรทำงกำรเงนิ
ดำ้นออนไลน์ทีม่กีำรพฒันำมำกขึน้และมคีำ่ธรรมเนียมทีถ่กูลง 
 
ไทยยงัตามหลงัต่างประเทศอยู่ค่อนข้างมากในด้านดิจิทลั กำรใชค้อมพวิเตอรแ์ละอนิเทอรเ์น็ตในสดัสว่นน้อยของไทยอำจเป็นปจัจยั
ส ำคญัทีท่ ำใหค้วำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัดำ้นเทคโนโลยขีองไทยตำมหลงัหลำยประเทศในโลก โดยจำกขอ้มลูอนัดบัควำมสำมำรถในกำร
แขง่ขนั (World Competitiveness Ranking) ล่ำสุดในปี 2562 ของสถำบนั IMD ในดำ้นกำรใชเ้ครื่องมอืและเทคโนโลยดีำ้นดจิทิลั (use of 
digital tools and technologies) ไทยอยูใ่นอนัดบัที ่40 จำก 63 ประเทศทีท่ ำกำรส ำรวจ นอกจำกน้ี ขอ้มลูสดัสว่นจ ำนวนธุรกจิทีร่บัค ำสัง่ซื้อ
ผ่ำนอนิเทอรเ์น็ต (proportion of small and large enterprises receiving orders over the internet) ของ UNCTAD เมื่อปี 2561 ยงัพบอกี
ว่ำไทยอยู่ในอนัดบั 42 จำก 46 ประเทศที่ท ำกำรส ำรวจ โดยไทยมสีดัส่วนจ ำนวนของธุรกจิขนำดเลก็ที่รบัค ำสัง่ผ่ำนอนิเทอรเ์น็ตที่เพยีง
ประมำณ 10% หำ่งไกลจำกประเทศอนัดบัหน่ึง คอื สงิคโปร ์ทีม่สีดัสว่นสงูถงึรำว 60%  
 
แม้ว่าธุรกิจไทยยงัไม่ไฮเทค แต่กย็งัต้องการบุคลากรด้านไอทีอีกมาก ในปี 2560 ธุรกิจไทยมีกำรจ้ำงงำนบุคลำกรด้ำนไอทีรวม
ประมำณ 4.4 แสนคนเพิม่ขึน้จำกในปี 2555 ประมำณ 1.8 หมืน่ต ำแหน่ง สวนทำงกบัจ ำนวนกำรจำ้งงำนในภำพรวมของไทยทีล่ดลงในช่วง
เดียวกนั นอกจำกน้ี จำกผลส ำรวจยงัพบอีกว่ำสถำนประกอบกำรไทยยงัมคีวำมต้องกำรบุคลำกรด้ำนไอทีเพิม่ขึ้นจำกที่มีอยู่อีกมำก 
โดยเฉพำะต ำแหน่ง ผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสงู ทีย่งัมคีวำมตอ้งกำรอกี 1.5 พนัต ำแหน่งจำกกำรจำ้งงำนทีม่อียูใ่นปจัจุบนัที ่2.4 
พนัต ำแหน่ง หรอืคิดเป็นสดัส่วนควำมต้องกำรที่เพิม่ขึ้นถึง 64% รองลงมำคือต ำแหน่ง นักออกแบบและวเิคราะห์ระบบคอมพวิเตอร์ 
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ฉบบัส่ือมวลชน                        

 

(ตอ้งกำร 4.1 พนัต ำแหน่ง) และโปรแกรมเมอร ์(ตอ้งกำร 6.2 พนัต ำแหน่ง) คดิเป็น 32% และ 24% ตำมล ำดบั เมือ่เทยีบกบัจ ำนวนกำรจำ้ง
งำนของแต่ละต ำแหน่งในปจัจุบนั ทัง้น้ีในสว่นของควำมตอ้งกำรบุคลำกรในธุรกจิขนำดเลก็ทีม่ลีกูจำ้งไมเ่กนิ 10 คนมมีำกถงึรำว 1.5 หมื่น
ต ำแหน่ง คดิเป็น 9.8% ของจ ำนวนกำรจำ้งงำนปจัจุบนั มำกกวำ่ธุรกจิทีม่ลีกูจำ้งตัง้แต่ 11 คนขึน้ไปซึง่มคีวำมตอ้งกำรบุคลำกรไอทรีวมกนั
ที่ 9.3 พนัต ำแหน่ง คดิเป็น 3.2% ของจ ำนวนกำรจ้ำงงำนปจัจุบนั ควำมแตกต่ำงดงักล่ำวสะท้อนถึงควำมต้องกำรในกำรปรบัตวัด้ำน
เทคโนโลยขีองธุรกจิขนำดเลก็ของไทยทีม่แีนวโน้มเพิม่สงูขึน้แมว้่ำระดบักำรใชเ้ทคโนโลยใีนปจัจุบนัจะยงัไม่สงูมำกนักกต็ำม อย่ำงไรกด็ ี
กำรตอบสนองควำมต้องกำรในด้ำนแรงงำนไอทขีองธุรกิจขนำดเล็กยงัมคีวำมท้ำทำยที่ทัง้ฝ ัง่ผู้ประกอบกำรและภำครฐัต้องร่วมมอืกนั
หำทำงออก ไดแ้ก่ กำรผลติแรงงำนดำ้นไอทตีัง้แต่ระดบัสถำนศกึษำใหม้คีุณภำพและปรมิำณที่ตรงกบัควำมต้องกำร กำรยกระดบัธุรกิจ
ขนำดเลก็ใหม้ทีศันคตทิี่เปิดรบักำรใชเ้ทคโนโลยมีำกขึน้ และกำรจบัคู่ (matching) ใหส้อดคลอ้งระหว่ำงทกัษะแรงงำนและควำมต้องกำร
ของธุรกจิ  
  

 

 

โดย :   Economic Intelligence Center - TeamData  
ธนำคำรไทยพำณิชย ์(จ ำกดั) มหำชน 
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Disclaimer:  The information contained in this report has been obtained from sources believed to be reliable.  However, neither we nor any of our respective affiliates, employees or representatives make any 
representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of any of the information contained in this report, and we and our respective affiliates, employees or representatives expressly 
disclaim any and all liability relating to or resulting from the use of this report or such information by the recipient or other persons in whatever manner.  Any opinions presented herein represent our subjective 
views and our current estimates and judgments based on various assumptions that may be subject to change without notice, and may not prove to be correct. This report is for the recipient’s information only. It 
does not represent or constitute any advice, offer, recommendation, or solicitation by us and should not be relied upon as such.  We, or any of our associates, may also have an interest in the companies 
mentioned herein. 
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