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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 
 การศึกษาในโครงการนี้มีจุดประสงคในการจัดทําขอเสนอแนะในการพัฒนาระบบการ
จัดเก็บและเผยแพรขอมูลทีเ่กี่ยวของกับอุตสาหกรรม ICT ของประเทศไทย  และจัดทํา
ขอเสนอแนะทางยุทธศาสตรเพ่ือยกระดบัอุตสาหกรรม ICT ของประเทศไทย ใหใกลเคียงกับ
ประเทศผูนําดานอุตสาหกรรม ICT ของโลกมากขึ้น  
 
1. การจัดเก็บและเผยแพรขอมูล 
 

ขอมูลที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม ICT มีความจําเปนตอการใชในการวางนโยบาย การ
จัดทําแผนพัฒนาอุตสาหกรรม และการกํากับดูแลกจิการโทรคมนาคม  ตลอดจนการใชเพ่ือ
เปรียบเทียบสถานะและความพรอมของอุตสาหกรรม ICT ของประเทศไทยกับตางประเทศ  
โดยหนวยงานตางๆ เชน WEF หรือ IMD     

 
การศึกษาในโครงการนี้ครอบคลุมถึงการศึกษาความเหมาะสมของมาตรฐานการจัด

ประเภทกิจกรรมและผลติภัณฑที่ใชในการจัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม ICT ใน
ประเทศไทย และการศึกษาความมีอยูของขอมูลตางๆ ที่จําเปนตองใชในการวางนโยบาย และ
การจัดทําแผนตางๆ และการใชเพ่ือเปรียบเทียบสถานะและความพรอมของอุตสาหกรรม ICT 
ของประเทศไทยกับตางประเทศ   

 
1.1 ขอคนพบ 
 
มาตรฐานการจัดประเภทกจิกรรมและผลติภัณฑ 
 

มาตรฐานการจัดประเภทกจิกรรมและผลติภัณฑของประเทศไทยโดยทั่วไปสอดคลอง
กับมาตรฐานสากล โดยมาตรฐาน TSIC ของประเทศไทยถือเปนมาตรฐานการจดัประเภทที่เปน
อนุพันธ (derived standard) ของ ISIC ซ่ึงเปนมาตรฐานสากล  ในปจจุบัน หนวยงานภาครัฐ
หลายแหงในประเทศไทย ไดจัดเก็บขอมูลโดยอางอิงกับมาตรฐานการจัดประเภทกิจกรรม TSIC  
อาทิเชน การสํามะโนหรือการสํารวจสถานประกอบการและครวัเรือนตางๆ การสาํรวจภาวะการ
จางงาน การจัดทําบัญชีประชาชาติ  และการจดทะเบียนธุรกิจ  เปนตน  

 
อยางไรก็ตาม การจัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม ICT ในประเทศไทยยังมี

ปญหาดานมาตรฐานขอมูล เน่ืองจากมาตรฐาน TSIC ที่ใชในปจจุบันเปนมาตรฐานเกาที่ยังไม
สอดคลองกับ ISIC Revision 4.0 ซ่ึงเปนมาตรฐานสากลหลายประการ เชน ไมรวมกิจกรรมดาน



 ii 

การขายสงคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง การผลิตซอฟตแวร การประมวลผลขอมูล บริการ
โฮสติ้งและเวบ็ทา การวัดขนาดของสาขา ICT ของประเทศไทยจึงไมสามารถเปรียบเทียบกบั
ขนาดของสาขา ICT ของประเทศในกลุม OECD ไดโดยตรง  นอกจากนี้ ประเทศไทยยังไมไดมี
การจัดเก็บขอมูลเพ่ือจัดทําบัญชีประชาชาติสาขา ICT อยางตอเน่ือง   ทําใหขอมูลที่รายงานอยู
ในบัญชีประชาชาติไมมีสาขา ICT มีแตสาขาไปรษณียรวมกับสาขาโทรคมนาคม  
 
 ปญหาอีกประการหนึ่งในการจัดเก็บขอมูลอุตสาหกรรมในประเทศไทยก็คือ กรมพัฒนา
ธุรกิจการคา ซ่ึงเปนหนวยงานรับจดทะเบียนการคาของธุรกิจตางๆ ไมไดจัดเก็บและรายงาน
ขอมูลแยกกิจกรรมตาม TSIC  ซ่ึงเปนปญหาในกรณีที่กิจการนั้นอยูในหลายอุตสาหกรรม  เรา
จึงไมสามารถใชขอมูลจากงบการเงินของธุรกิจที่รายงานตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา ในการ
ประมาณการขนาดของอุตสาหกรรม ICT ในประเทศไทยได  
 
การจัดเก็บและเผยแพรขอมูล 
 
 ประเทศไทยไดลงทุนจัดเก็บขอมูลดาน ICT จํานวนมาก ทั้งเพ่ือประเมินเปาหมายของ
แผนตางๆ  และเพ่ือเปรียบเทียบสถานะและความพรอมของอุตสาหกรรม ICT ของประเทศไทย
กับตางประเทศ โดยประเทศไทยเปนประเทศกําลังพัฒนาเพียงไมกี่ประเทศเทานั้น ที่มีการ
จัดเก็บขอมูลโดยการสํารวจครัวเรือน และการสํารวจสถานประกอบการ อยางตอเน่ือง     
 

อยางไรก็ตาม การจัดเก็บขอมูลเพ่ือประเมินเปาหมายของแผนตางๆ ยังมีความ
เชื่อมโยงกับการเปรียบเทียบความพรอมของอุตสาหกรรม ICT ของไทยกับตางประเทศคอนขาง
นอย ซ่ึงทําใหตนทุนในการจัดเก็บขอมูลอยูในระดับสูง   นอกจากนี้ การจัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวของ
กับอุตสาหกรรมโทรคมนาคมยังขาดการดําเนินการอยางเปนระบบ หลังจากที่เร่ิมมีการเปดเสรี
กิจการโทรคมนาคม   นอกจากนี้ การเผยแพรขอมูลดานอุตสาหกรรม ICT ยังคงกระจัดกระจาย
ในหลายหนวยงาน และในบางครั้งยังเผยแพรขอมูลลาชาเกินไป ซ่ึงมีผลกระทบตออันดับความ
พรอมดาน ICT ของประเทศไทย เม่ือเปรียบเทียบกับตางประเทศ  

 
การศึกษาโดยคณะผูวิจัยยงัพบวา ผลการจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศไทยโดยหนวยงานตางประเทศ สามารถสะทอนสถานภาพของประเทศไทยไดถูกตอง
พอสมควร แตประเทศไทยอาจไดอันดับต่ํากวาทีค่วร เน่ืองจาก 

- ไมมีการจัดเก็บขอมูลบางชดุ เชน จํานวนจุดบริการขอมูลไรสาย WiFi hotspot 
- จัดเก็บขอมูลบางชุดไมสมบูรณทั้งระบบ เชน จํานวนคอมพิวเตอร (มีเฉพาะใน

ครัวเรือน สถานประกอบการ และโรงเรียนในสังกดัของสํานักงานคณะกรรมการ
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การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) และจํานวนผูใชบรอดแบนด (มีเฉพาะในครวัเรือนและสถาน
ประกอบการ) 

- รายงานขอมูลบางชุดลาชา เชน จํานวนผูใชบรอดแบนด (ในการจัดอันดับป 2551 
IMD ไมมีขอมูลของประเทศไทยในป 2549 จึงใชขอมูลป 2548 แทน) 

 
1.2 ขอเสนอแนะ 
 
มาตรฐานการจัดประเภทกจิกรรมและผลติภัณฑ 
 

ในสวนของการกําหนดมาตรฐานการจัดประเภทกิจกรรมและผลติภัณฑ ICT คณะผูวิจัย
มีขอเสนอแนะดังน้ี  

- ควรปรบัไปสูมาตรฐาน  ISIC Revision 4 ในการจัดประเภทกิจกรรมการผลิต
สินคา  และมาตรฐาน CPC 1.1 และเวอรชั่นอ่ืนๆ ในอนาคต ในการจัดประเภท
กิจกรรมบริการ 

- กรมพัฒนาธุรกิจการคาควรปรับปรุงแนวทางระบุประเภทอุตสาหกรรมในการ
จดทะเบียนบริษัท ใหสามารถแยกขอมูลดานการเงินตามกิจกรรม 

- ในการจัดทําบญัชีประชาชาติ สศช. ควรปรับมาใช ISIC Revision 4.0 และ
เผยแพรขอมูลอุตสาหกรรม ICT เปนทางเลือก (alternative aggregate) ดวย 

 
การจัดเก็บและเผยแพรขอมูล 
 

ในสวนของการจัดเก็บขอมูลเพ่ือประเมินเปาหมายของแผนตางๆ และการเปรียบเทยีบ
สถานะและความพรอมของอุตสาหกรรม ICT ของประเทศไทยกับตางประเทศ คณะผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะดังน้ี 

- การตั้งเปาหมายของแผนตางๆ ในอนาคต ควรมุงเชื่อมโยงกับเปาหมาย 
ICT-Readiness ที่ใชเปรียบเทียบประเทศตางๆ และเปาหมายการพัฒนา
อุตสาหกรรมโดยรวมยิ่งขึ้น เพ่ือลดตนทุนในการจัดเก็บขอมูล   

- กทช. ในฐานะหนวยงานกํากับดูแลกจิการโทรคมนาคมควรจัดเกบ็และ
รายงานขอมูลดานโทรคมนาคมอยางเปนระบบ อยางนอยตามรายการที่ 
ITU เสนอแนะ   

- สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงไอซีท ี กทช. และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ควรรวมกันวางแนวทางในการจัดเก็บขอมูล เพ่ือสรางหลักประกนัวามี 
“เจาภาพ” ที่ทําหนาที่จัดเก็บขอมูลที่สําคัญ โดยเฉพาะขอมูลที่ยังมีปญหา
ขาดการจัดเก็บหรือจัดเก็บไมสมบูรณ แตตองใชในการจัดอันดับความ
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พรอมดาน ICT ของประเทศไทยโดยหนวยงานในตางประเทศดังกลาว
มาแลว 

- กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ควรเปนจุดรวม (focal 
point) ในการเผยแพรขอมูลดาน ICT ของประเทศไทยสูหนวยงานใน
ตางประเทศ     

 
2. การยกระดับอุตสาหกรรม ICT ของประเทศไทย 
 
 การพัฒนาอุตสาหกรรมก็คือ การสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ (economic value 
added) ในอุตสาหกรรมนั้น  มูลคาเพิ่มทั้งหมดของอุตสาหกรรมเปนผลคูณของมูลคาเพิ่มตอ
หนวยการผลติ และขนาดการผลิต  (scale of production)  อุตสาหกรรมทีจ่ะกอใหเกิดการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสงู จึงควรจะมีมูลคาเพิ่มตอหนวยการผลติที่สูง  
 
2.1 ขอคนพบ 
 

ตารางที่  1 แสดงสถานภาพของมูลคาเพิ่มของสาขายอย 3 สาขาของอุตสาหกรรม ICT 
ของประเทศไทย  
 

ตารางที่ 1 มลูคาเพิ่มของอุตสาหกรรม ICT ของประเทศไทย 

สาขาอุตสาหกรรม มูลคาเพิ่มตอหนวยการผลิต ขนาดการผลิต 
ผลิตภัณฑ IT (ฮารดแวร) ต่ํา 

เพราะตองแขงขันในตลาดโลก
โดยที่ไมสามารถสรางความ

แตกตางได 

ใหญ 
เพราะผลติเพ่ือสงออก 

เปนหลัก 

ซอฟตแวรและบริการ IT ต่ํากวาระดบัของประเทศอ่ืน 
เชนอินเดีย 

 

เล็ก 
เพราะผลติเพ่ือปอนตลาดใน

ประเทศเปนหลัก 
บริการโทรคมนาคม สูง 

โดยสวนใหญเปนกําไรสวนเกิน
จากการผูกขาด (economic 

rent) 

เล็ก 
เพราะอัตราคาบริการสูงเกนิ
ระดับที่เหมาะสม ทําใหตลาด
มีขนาดเล็กกวาที่ควรจะเปน 
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 โดยสรุป ปญหาสําคัญของอุตสาหกรรมฮารดแวรของประเทศไทยคือ การมีมูลคาเพิ่ม
ตอหนวยต่ํา เพราะตองแขงขันกับสินคาจากประเทศอื่นในตลาดโลก โดยที่ไมสามารถสราง
ความแตกตางไดอยางเพียงพอ    
 
 ปญหาของอุตสาหกรรมซอฟตแวรและบริการ IT ในประเทศไทยคือ การมีมูลคาเพิ่มตอ
หนวยต่ํากวาระดับของประเทศอื่น เชนอินเดีย  เน่ืองจากตองเสียคาใชสทิธใินทรัพยสินทาง
ปญญาใหแกผูผลิตซอฟตแวรขามชาติ และการมีตลาดภายในประเทศขนาดเล็ก โดยประมาณ
เกือบ 1 ใน 3 ของตลาดในประเทศเปนตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ซ่ึงมีปญหาเรื่องความ
โปรงใส  
 
 สวนปญหาของบริการโทรคมนาคมในประเทศไทยคือ การมีการแขงขันที่ไมมี
ประสิทธผิล เน่ืองจากการมีอุปสรรคในการเขาสูตลาดและการกํากับดูแลกิจการที่ไมมี
ประสิทธผิล  
 
2.2 ขอเสนอแนะ 
 

เปาหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมก็คือ การเพิ่มมูลคาเพิ่มทั้งหมดของอุตสาหกรรมซึ่ง
หมายถึงการเพิ่มทั้งมูลคาเพิ่มตอหนวยการผลิต และการเพิ่มขนาดการผลิต ของแตละสาขา
ยอยของอุตสาหกรรม   
 
1. ยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมฮารดแวร  
  

1. การดึงดูดและเชื่อมโยงการลงทุนจากตางชาติ: โจทยที่มีความสําคัญของ
อุตสาหกรรมฮารดแวรไทยคือ การสรางความเชื่อมโยงทางเทคโนโลยีระหวาง
บริษัทขามชาติกับบริษัทของคนไทย มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนาใน
ภาครัฐ การดําเนินการดังกลาวจะสามารถเกิดขึ้นไดกต็อเม่ือหนวยงานดานการ
สงเสริมการลงทุนคือสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) และ
หนวยงานดานการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี เชน สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (NSTDA) และมหาวิทยาลัยตางๆ ทํางาน
รวมกันอยางใกลชิด  

2. การยกระดับกฎระเบียบดานคุณภาพ: ประเทศไทยควรปรับปรุงกฎระเบียบ
ดานคุณภาพของสินคาในกลุมอิเล็กทรอนิกส ใหครอบคลุมถึงความปลอดภัย
และการอนุรักษสิ่งแวดลอม เพ่ือยกระดับการคุมครองผูบริโภค และสงเสริมการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมในประเทศ ตลอดจนเพื่อสรางความแตกตางในการวาง
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ตําแหนง (positioning) ของอุตสาหกรรมไทย ใหแตกตางจากประเทศคูแขงที่มี
คาจางแรงงานต่ํากวา ทั้งน้ีกฎระเบียบที่กาํหนดขึ้นควรมีความสอดคลอง 
(harmonization) กับกฎระเบียบของประเทศที่เปนตลาดสงออกหลัก เพ่ือ
เอ้ืออํานวยใหบริษัทผูผลติในประเทศไทย สามารถมีสายการผลิต (production 
line) เดียว ทีมี่ประสิทธิภาพในการผลิตเพ่ือตลาดในประเทศและตลาดสงออก 

 
2. ยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนาซอฟตแวรและบริการ IT  

 
1. การสงเสริมภาคเอกชนสูตลาดตางประเทศ: ประเทศไทยนาจะมีศักยภาพใน

การใหบริการแบบ off-shoring ในการพัฒนาซอฟตแวรและบริการ IT เน่ืองจาก
คาแรงบุคลากรดาน IT ของไทย ยังอยูในระดับต่ําเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศ
พัฒนาแลว อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน บริษัทไทยที่ไดรับการรับรอง
มาตรฐานสากล เชน  CMMI ยังมีจํานวนนอย เน่ืองจากการปรับไปสูมาตรฐาน
ดังกลาวมีตนทุนสูง นอกจากนี้ ประเทศไทยยังไมมีภาพลักษณของการเปน
ประเทศผูใหบริการดานซอฟตแวรและบริการ IT ซ่ึงทาํใหผูประกอบการไทยทํา
การตลาดไดยาก ภาครัฐจึงควรใหการอุดหนนุใหบริษัทไทยไดรับการรับรอง
มาตรฐานสากลมากขึ้น และการสงเสริมการสรางแบรนดในระดับประเทศ 
(Thailand Brand) ควบคูไปกับการสรางแบรนดระดับคลัสเตอร และแบรนด
ของบริษัทเอง   

2. การปฏิรูปการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ: รัฐบาลควรเรงปฏิรูปการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐใหมีความโปรงใส และเอ้ือตอบริษัทขนาดกลางและขนาดยอมมากขึ้น 
โดยปรับปรุงแกไขกฎระเบยีบที่เกี่ยวของกับการกําหนดคุณลักษณะทางเทคนิค 
(specification) หรือการกําหนดคุณสมบัติอ่ืนที่มีลกัษณะกีดกันการแขงขนั  
นอกจากนี้ หนวยงานภาครัฐควรเรงการคืนเงินค้ําประกันการเสนอราคา (bid 
bond) เพ่ือใหความชวยเหลือดานสภาพคลองแกบรษิัทขนาดกลางและขนาด
ยอม   

3. การสงเสริมการใช Open Source Software (OSS):  การใช OSS ของภาครัฐ
จะทําใหการยอมรับ OSS โดยภาคเอกชนเปนไปไดงายขึ้น ซ่ึงจะทําใหสามารถ
ประหยัดงบประมาณของภาครัฐ และชวยสงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มของ
ผูพัฒนาระบบ (system integrator) ในประเทศไทยใหสูงขึ้น เน่ืองจากไมตอง
เสียคาอนุญาตใชสทิธใินการใชซอฟตแวร (license fee)  แกตางประเทศ  

4. การเปดเสรีโทรคมนาคม:  การเปดเสรีโทรคมนาคมเพื่อใหตลาดโทรคมนาคมมี
การแขงขันมากขึ้น จะสงผลใหคุณภาพของบริการตางๆ เชน บริการ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง มีอัตราคาบริการถูกลง และมีการใชที่แพรหลายยิ่งขึ้น   
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5. การนําเขาแรงงานทักษะสูงจากตางประเทศ: รัฐบาลควรปรบัปรุงแกไข
กฎระเบียบดานแรงงานและการเขาเมืองใหผูประกอบการสามารถนําเขา
แรงงานทักษะสูงจากตางประเทศไดงายขึน้ เน่ืองจากไทยยังขาดบุคลากรที่มี
ทักษะดานภาษา การตลาด และทักษะดานซอฟตแวรและบริการ IT บางดานที่
จําเปนตอการเขาสูตลาดตางประเทศ    

 
3. ยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม  
 

1. การเปดเสรีตลาดโทรคมนาคม:  กฎหมายการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
กําหนดใหผูใหบริการโทรคมนาคมที่มีโครงขายตองเปนนิติบุคคลไทยขอ 
กําหนดดังกลาว มีผลในการจํากัดการเขาสูตลาดของผูประกอบการตางประเทศ 
ซ่ึงทําใหตลาดโทรคมนาคมไมมีการแขงขันเทาทีค่วร จึงจําเปนตองปรับปรุง
แกไขกฎหมายการประกอบกิจการโทรคมนาคมใหผูประกอบการตางประเทศ
สามารถเขามาประกอบการได เพ่ือใหเอ้ือตอการสรางการแขงขันที่มี
ประสิทธผิลมากขึ้น  

2. การปรับปรุงระบบการกํากบัดูแล: ควรปรับปรุงแกไขกฎหมายองคกรจัดสรร
คลื่นความถี่ฯ โดยกําหนดให กทช. ซ่ึงเปนหนวยงานกํากับดูแลกิจการ
โทรคมนาคมตองเปดเผยขอมูลตางๆ ที่จําเปนตอสาธารณะ และกําหนดใหมี
กลไกในการประเมินผล กทช. โดยหนวยงานภายนอกที่เปนอิสระ และสามารถ
ถอดถอน กทช. ไดในกรณีที่ไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือสราง
ความพรอมรับผิด (accountability) ในการปฏิบัติหนาที่ 
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Promoting Information and Communication Technology (ICT)  
Industries in Thailand 
Executive Summary  

 
 This research aims to provide policy recommendations related to information 

and communication technology (ICT) data collection and distribution and the strategies 
to increase the competitiveness of the Thai ICT industry.  
 
1. Data collection and distribution 
 

Data collection is an important input to develop national ICT policies, plans (i.e., 
the ICT Master Plan) and regulations of the telecom sector.  In addition, the collected 
data can be used to facilitate international organizations, such as the World Economic 
Forum (WEF) and the Institute for Management Development (IMD), to gauge national 
ICT-readiness.    

 
In this study, we begin by assessing the appropriateness of the standards for 

product and economic activity classifications related to the ICT industry that Thailand is 
currently adopting. We then look at the existence and the quality of the data necessary 
for developing domestic policy and for comparing the readiness of the Thai ICT industry 
with that of other countries. Finally, we will analyze the strengths and weaknesses of 
the Thai ICT sector and provide policy recommendations to increase the 
competitiveness of the Thai ICT industry.   

 
1.1 Findings 
 
ICT activity and product classification standards 
 
 Thailand’s ICT activities and product classification standards are harmonized to 
the international standards.  In fact, the Thai Standard Industrial Classification (TSIC) is 
a derived standard of the International Standard Industrial Classification of all economic 
activities (ISIC).  Currently, TSIC classifications are adopted by a number of government 
agencies in conducting household survey, establishment survey, labor survey, 
compilation of national account, and reporting of business financial data. 
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The collection of data on ICT industry in Thailand, however, has suffered from a 
number of problems. Firstly, the adopted classification standards are outdated. For 
example, the current version of TSIC is harmonized to ISIC (Revision 3.1), not to the 
latest version of ISIC (Revision 4.0). As a result, the current TSIC does not include 
activities on wholesale of computers and computer peripherals, software publishing, 
data processing, web hosting and other related activities. Thus, the size of the Thai ICT 
sector is not directly comparable to that of the OECD countries. In addition, the ICT 
sector still finds no place in the Thai national account; since the Thai government still 
bundles the sector with postal services and has yet to produce an ‘alternative’ ICT 
aggregate.   
 
 Another major problem of ICT data collection in Thailand is that the Department 
of Business Development, a government agency responsible for commercial registration, 
has yet to collect data along activity lines classified by TSIC.  This causes difficulties in 
disaggregating the financial data of enterprises having activities in many industries. As a 
result, the actual revenue and profit of the ICT industry cannot be correctly estimated.  
  
Data Collection and Distribution 
 
 Thailand is among a small number of developing countries that has continually 
surveyed households and establishments for ICT data. It has also collected numerous 
data for assessing national ICT plans and benchmarking itself internationally.  However, 
the data collected for the former purpose cannot be used directly for the latter, making 
the data collection very costly. In addition, the collection of data related to 
telecommunications is almost non-existent after the telecommunication market 
liberalization in early 2000s. Moreover, data related to the ICT industry are scattered 
among many government agencies, causing delays in reporting.  
 

The Thai ICT competitiveness as ranked by international organizations reflects 
the country’s ICT status fairly accurately. However, there is a risk that the ranking of 
Thailand may be slightly too low due to several reasons.  First, some data, such as the 
number of WiFi hotspots, are simply not available. Second, some reported data are 
clearly underestimated. For example, only PCs in households, business establishments 
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and certain schools are reported as total number of PCs. Finally, some data are 
reported with delay, resulting in yet another type of underestimation. 

 
1.2 Recommendations 
 
ICT activity and product classification standards 
 
 The recommendations on ICT activity and product classification standards are 
as follows: 

- Thailand should adopt the latest standards for classifying ICT activities 
(currently ISIC Revision 4.0), and ICT services (currently CPC 1.1). 

- The Department of Business Development should collect businesses’ 
financial data by economic activities. 

- The Office of the National Economic and Social Development Board 
(NESDB) should report an ‘alternative’ ICT aggregate in its national 
account. 

 
Data Collection and Distribution 
 
 The recommendations on data collection and dissemination are as follows: 

- The targets of national ICT plans should be set in line with the indices 
used for cross-country comparisons to reduce the cost of data collection. 

- The National Telecommunications Commission (NTC), the Thai telecom 
regulator, should systematically collect and report telecommunications 
data. The minimal set of data reported should cover the indicators 
suggested by the ITU. 

- The National Statistics Office (NSO), the Ministry of ICT, the NTC, and 
related agencies should jointly develop a plan for data collection and 
ensure that crucial data are not missing. In particular, special attention 
should be paid to the data used in the ICT competitiveness rankings.   

- The Ministry of ICT should be the country’s focal point to disseminate 
ICT-related data to the international community.  
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2. Improving Thailand’s ICT competitiveness  
 
 The goal of industry development is to increase economic value added in the 
sector. As the total value added is the value added per production unit multiplied by the 
scale of production, the industry that contributes to high economic growth should have 
high value added per production unit and large production scale.   
  
2.1 Findings 
 
 By analyzing the rates of return of publicly listed companies in three ICT sub-
sectors, i.e., the hardware industry, the software and ICT service industry and the 
telecom industry, we find that (see Table 1):  

- The hardware industry in Thailand has very low value-added per unit 
because it cannot differentiate its products from that of its rivals and thus 
has to fiercely compete in the global market. 

- The software and IT service sector in Thailand has low value added per 
unit comparing with software-exporting countries, such as India. This is 
partly due to high license fees and royalties paid to software vendors, 
and the Thai small domestic market.  In addition, the government 
procurement market for software and IT services, which constitutes 
about one-third of the domestic market, is plagued with irregularities. 

- The telecommunications market in Thailand suffers from the lack of 
effective competition due to high entry barriers and ineffective regulation. 

 
Table 1 Value added of ICT industry in Thailand 

Sub-sector Value added per production 
unit 

Scale of production 
 

Computer Hardware Low due to the high competition 
in the world market and little 
product differentiation. 

Large due to export-
oriented production.  
 

Computer Software and 
Services 

Lower than software-exporting 
countries such as India 

Small due to the reliance 
on small domestic market.  

Telecommunications High due to high economic rent. Small due to high pricing  
 



 xiii 

2.2 Recommendations 
 
 As stated above, the goal of industry development is to increase the total value 
added of the sector. We propose the following set of strategies to increase the value 
added of each ICT sub-sector.  
 
1. Strategies to develop the computer hardware industry 
  

1. Attracting foreign direct investment with technological linkages: The most 
important challenge of the Thai hardware industry is to create technology 
linkages between multinational companies and local companies, 
universities, and research institutes. We propose that the Board of 
Investment (BOI), universities and government’s research institutes (such 
as National Science and Technology Development Agency: NSTDA), 
closely cooperate with each other in identifying and attracting foreign 
companies with an aim to create technological linkages between the 
companies and the local economy. 

2. Upgrading product quality through stricter safety and environmental 
regulations: Thailand should adopt stricter regulations on product safety 
and environmental regulations. In addition to protecting consumers and 
the environment, stricter standards will help differentiate Thai products in 
the global market and position Thailand away from lower wage 
competitors. The adopted regulations should be harmonized to those of 
Thailand’s major trading partners, such as the EU and Japan, to 
facilitate Thai producers to operate on a single production line in each 
factory.  

 
2. Strategies to develop the software and IT services industry 

 
1. Encouraging Thai companies to enter the global market: Thailand has 

high potential to provide off-shoring services, especially in software 
development and IT services, because the wages of IT personnel in 
Thailand are much lower than that of developed countries.  However, 
there are only a small number of Thai companies currently certified by 
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international agencies, such as the Software Engineering Institute, which 
are considered to be a pre-requisite for providing overseas services. In 
addition, the image of Thailand as a software and IT services exporter 
has yet to be established. As a result, it is difficult for Thai companies to 
enter the international market on their own. To promote export of Thai 
software and IT services, the Thai government should encourage Thai 
companies to obtain international certifications, such as the Capability 

Maturity Model Integration (CMMI), and support their marketing 
activities by building brands at the country level (Thailand Brand), 
organization level (e.g., the Software Park Brand), and the company 
level. 

2. Reforming the government procurement:  The government should reform 
the procurement procedures to be more transparent and more SMEs-
friendly by improving regulations on technical specification and by 
returning bid bonds more quickly. 

3. Promoting the usage of open source software (OSS): Governmental use 
would facilitate private sector’s adoption of OSS. The adoption of the 
OSS would reduce the government’s budget pressure, generate OSS-
related service jobs and increase profitability of local software and IT 
companies.  

4. Liberalizing telecommunications sector: Telecommunication liberalization 
would lead to greater competition, which in turn brings about higher 
service quality, lower charges, and greater penetration of telecom 
services.  

5. Importing high-skilled labor:  The government should revise labor and 
immigration regulations to attract skilled ICT personnel from other 
developing countries, such as India or Vietnam. Equipped with 
necessary skills for off-shoring jobs and English language capability, 
these foreign ICT professionals would help promote the 
internationalization of the Thai software and IT services industry.  
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3. Strategies to develop telecommunications industry 
 

1. Liberalizing telecommunications market: The current telecommunications 
business act requires facility-based telecom operators to be of Thai 
nationality. This restriction limits market entry of foreign enterprises, and 
thus reduces competition. The law should be revised to promote entry 
and effective competition.   

2. Improving rules and regulations related to the NTC: The current 
Frequency Allocation Act, which establishes and empowers the NTC, 
should be revised to make the NTC more transparent and accountable 
to the public by mandating information disclosure and independent 
assessment mechanism. It should also allow the dismissal of the NTC in 
the case of proven ineffectiveness.   
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บทที่ 1 ขอบเขตและแนวทางในการศึกษา 
 
1.1  หลักการและเหตุผล 
 
 ในสภาวะการณปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (Information and 
Communication Technology: ICT) ไดกาวเขามามีบทบาทตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศในทุกๆ ดาน การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับนานาประเทศ ได
มุงเนนปรับเปลี่ยนการพัฒนาไปสูการแขงขัน มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมา
ประยุกตใชเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอภาคเศรษฐกิจของประเทศ 
 
 ตามกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย ในระยะที่ 2 พ.ศ. 2544-
2553 (IT 2010) มีเปาหมายเพื่อการพัฒนาประเทศไปสูเศรษฐกิจแหงภูมิปญญาและการเรียนรู
ในป พ.ศ. 2553 คือมีสัดสวนของอุตสาหกรรมบนฐานความรู รอยละ 50 ของ GDP จาก
เปาหมายที่ไดตั้งไวตามนโยบายในภาพรวมยังไมมีหนวยงานใดรับผดิชอบการประเมินบทบาท
ของอุตสาหกรรม ICT ในประเทศ ดังน้ัน เพ่ือเปนการสงเสริมและสนับสนุน ผลกัดันใหเกิดการ
เจริญเติบโตของอุตสาหกรรม ICT ใน Cluster ตางๆ ที่จะสงผลตอเศรษฐกิจในภาพรวม 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร โดยสํานักสงเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารซึ่งเปนหนวยงานที่มีภารกิจหลักในการเชื่อมโยงสนับสนุน ขยาย และ
พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศใหสอดคลองกับการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศใหอยูใน
ระดับสากล จึงเห็นถึงความสําคญัในการศึกษาเพื่อจัดทําฐานขอมูลใหเกดิประโยชนตอการ
วิเคราะหบทบาทของอุตสาหกรรม ICT ในภาพรวมของประเทศ และสามารถติดตามประเมิน
ความพรอมดานการพัฒนา ICT ของประเทศในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในระดบั
สากลตอไป 
 
1.2 วัตถุประสงค และเปาหมายของโครงการ 
 

1.  เพ่ือกําหนดเปาหมายและแผนงานในการยกระดับอุตสาหกรรม ICT ของไทยให
ทัดเทียมกับประเทศที่เปนผูนําดานอุตสาหกรรม ICT ของโลก 

2. เพ่ือกําหนดกรอบการจัดทําฐานขอมูลอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารโดยวิเคราะหจากผลการรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ เพ่ือใหการจัดเก็บเปนไปตาม
มาตรฐานสากลที่สามารถเชือ่มโยงและลดความซ้ําซอนในการจัดเก็บขอมูลอุตสาหกรรม ICT 
ของประเทศ 



 2 

3.  เพ่ือกําหนดมาตรฐานรูปแบบ วธิีการเชื่อมโยงฐานขอมูลอุตสาหกรรม ICT ที่มี
การจัดเก็บไวแลวจากหนวยงานที่เกี่ยวของในแตละ Cluster ทั้งภาครัฐและเอกชน ตามที่
กระทรวงฯ กาํหนดไมนอยกวา 2 หนวยงาน ใหสามารถเชื่อมโยงกันตามมาตรฐานสากล 

4.  เพ่ือกําหนดบริการแนวทางใชมาตรฐานระบบรหัสสินคาและบริการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยที่เปนสากลและเอื้ออํานวยตอการ
เชื่อมโยงขอมูลในอนาคต 

5.  เพ่ือสนับสนุนเผยแพร และบริการขอมูลแกผูประกอบการอุตสาหกรรม ICT ให
สามารถนําขอมูลไปใชในการกําหนดทิศทางการประกอบธุรกิจ และลดชองวางในการเขาถึง
แหลงขอมูลของภาครัฐ 

6.  เพ่ือประสานความรวมมือกับกลุมผูประกอบการอุตสาหกรรม ICT ของประเทศ 
ในการรวมกันกําหนดความหมายนิยามขอบเขตของการจัดทํารายละเอียดขอมูลใหเปน
มาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งจัดทําผังการจัดเก็บขอมูล และการเชื่อมโยงขอมูลที่มีการจัดเก็บของ
หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ตามที่กระทรวงฯ กําหนด 
 
1.3  ขอบเขตงานของที่ปรึกษา และวิธีการในการดําเนินงาน 
 
 1.  จัดทําแผนงานการดําเนินการโครงการสงเสริมบทบาทของอุตสาหกรรม ICT เพ่ือ
การสนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจประเทศ 

 
การศึกษาที่จะจัดทําขึ้นในโครงการนี้จะมุงไปสูการนําเสนอกรอบแผนยุทธศาสตร 

(strategic framework)  ซ่ึงวิเคราะหสถานภาพของอุตสาหกรรม ICT ในประเทศไทย  
การศึกษาสถานภาพของอุตสาหกรรม ICT ในประเทศตางๆ ซ่ึงเปนผูนําในอุตสาหกรรม ICT  
และการนําเสนอแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT ของประเทศไทยในอนาคตในเชิง
ยุทธศาสตร   ซ่ึงกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถใชในการจัดทําแผนงาน
การดําเนินการโครงการสงเสริมบทบาทของอุตสาหกรรม ICT เพ่ือการสนับสนุนการ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจประเทศไดตอไป 

 
2.  ศึกษารวบรวม วิเคราะหขอมูลอุตสาหกรรม ICT ที่มีบทบาทในการสนับสนุนการ

เจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจในขั้นตน ดังน้ี 
2.1  ศึกษาวิเคราะหขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม ICT ของ

ไทยจากการจัดอันดับของหนวยงานที่เปนที่ยอมรับระดับโลก อยางนอย 2 หนวยงาน รวมทั้ง
วิเคราะหหลักเกณฑในการจัดอันดับของหนวยงานนั้นๆ  
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การศึกษาในหัวขอน้ีแบงออกเปน 2 สวน  ในสวนแรกจะเปนการศึกษาการจัด
อันดับของขีดความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศตางๆ โดยเฉพาะ  ซ่ึงอยาง
นอยจะศึกษาการจัดอันดับขีดความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังตอไปน้ี  

1. E-readiness ranking  ซ่ึงจัดทําโดย The Economist Intelligence Unit 
(EIU) และ IBM Institute for Business Value ซ่ึงเริ่มขึ้นตั้งแตป ค.ศ. 
2000  

2. Digital Access Index (DAI) ของ ITU  
3. Readiness for the Networked World Guide ซ่ึงจัดทําโดย Harvard 

Center for International Development   
 
 การศึกษาในสวนนี้ยังจะกลาวถึงการจัดอันดับอ่ืนๆ ที่เคยมีมาในอดีต แตปจจุบัน
ไมไดรับความนิยมแลวอีกหลายการจัดอันดับโดยสังเขปดวย     
 

ในสวนทีส่อง คณะผูวิจัยจะวิเคราะหการจัดอันดับขีดความสามารถในการแขงขัน 
(competitiveness) ของประเทศตางๆ โดยทั่วไป ซ่ึงไดรวมเอาขีดความสามารถในการแขงขนั
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศไวเปนสวนหนึง่ของการประเมินดวย เชน การจัดอันดับดังตอไปน้ี   

1. Global Information Technology Report ซ่ึงจัดทําโดย World 
Economic Forum โดยมีหัวขอบางสวนเปนการจัดอันดับความสามารถ
ในการแขงขันดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เรียกวา Networked 
Readiness Index  

2. IMD World Competitiveness Yearbook ซ่ึงจัดทําโดย IMD มาตั้งแตป 
ค.ศ. 1989 

 
ทั้งน้ี ในการศึกษาดังกลาวทั้งสองสวน คณะผูวิจัยจะวเิคราะหในประเดน็

ดังตอไปน้ี  
1. ขอบเขตและลกัษณะในการประเมินเพ่ือจัดอันดับ (เชน เปนการจัดอันดับ

ซ่ึงวัดความสามารถดาน E-economy หรือ E-society) ความถูกตองและ
ความเหมาะสมของวิธีการ (methodology) ที่ใชในการจัดอันดับตางๆ 
ตลอดจนวิธีการในการจัดเก็บขอมูล (เชน ใชแบบสอบถามความคิดเห็น
หรือใชขอมูลเชิงประจักษทีเ่ปน hard data)  

2. ความแพรหลายในการถูกนาํไปใช ซ่ึงสะทอนถึงอิทธิพลของการจัด
อันดับดังกลาว 

3. จุดออนและจุดแข็งของประเทศไทยที่ชีว้ดัออกมาจากการจัดอันดับ
ดังกลาว และประเด็นสําคญัที่ตองเรงปรบัปรุงแกไข   
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4. ความสัมพันธระหวางความพรอมและขีดความสามารถของอุตสาหกรรม 
ICT ของประเทศไทย (ซ่ึงศึกษาจากการจัดอันดับดาน ICT) และ
ความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย (ซ่ึงศึกษาจากการจัดอันดับ
ความสามารถในการแขงขันโดยรวม)  

 
2.2  ศึกษารวบรวมขอมูลจากตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีศักยภาพในการ

เปนผูนําดานอุตสาหกรรม ICT ในเอเซีย อยางนอย 5 ประเทศ และระดับโลก อยางนอย 5 
ประเทศ เชน ฝรั่งเศส ไอรแลนด แคนาดา สหรัฐอเมริกา ไตหวัน ญ่ีปุน จีน อินเดีย เวียดนาม 
เกาหลีใต สิงคโปร มาเลเซยี เปนตน 

 
ในสวนนี้ คณะผูวิจัยจะศึกษารวบรวมขอมูลจากตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่

มีศักยภาพในการเปนผูนําดานอุตสาหกรรม ICT เอเซีย 8 ประเทศคือ  
1. ญ่ีปุน  ซ่ึงเปนผูนําในตลาดคอมพิวเตอรเกมส (computer game) 

คอมพิวเตอรแอนิเมชั่น (animation) และสินคาเครือ่งใชอิเล็กทรอนิกส
สําหรับผูบริโภค (consumer electronics) 

2. เกาหลีใต ซ่ึงเปนผูนําในตลาดผลิตภัณฑสารกึ่งตัวนํา (semiconductor) 
คอมพิวเตอรแอนิเมชั่น (animation) และสินคาเครือ่งใชอิเล็กทรอนิกส
สําหรับผูบริโภค ตลอดจนอุปกรณโทรคมนาคมตางๆ 

3. ไตหวัน ซ่ึงเปนผูนําในตลาดผลิตภัณฑสารกึ่งตัวนํา (semiconductor) 
และชิ้นสวนคอมพิวเตอร ตลอดจนอุปกรณโทรคมนาคมตางๆ   

4. จีน ซ่ึงเปนผูนําในตลาดผลิตภัณฑสารกึ่งตัวนํา ซ่ึงมีมูลคาเพิ่ม (value 
added) ไมสูงนัก และการประกอบคอมพิวเตอร ตลอดจนการผลิต
อุปกรณโทรคมนาคมตางๆ  

5. อินเดีย  ซ่ึงเปนผูนําในตลาดซอฟตแวร บริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตางๆ (เชน call center) ตลอดจนภาพยนตร   

6. เวียดนาม ซ่ึงเปนดาวรุงในตลาดซอฟตแวรในเอเชยี   
7. สิงคโปร ซ่ึงเปนผูนําในตลาดผลิตภัณฑสารกึ่งตัวนํา และการประยุกตใช

เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจบริการตางๆ และบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส  
(e-government) 

8. มาเลเซีย ซ่ึงเปนศูนยกลางในการผลิตผลิตภัณฑทีเ่กีย่วของกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศบางรายการของภูมิภาค   

 
นอกจากนี้ คณะผูวิจัยจะศกึษารวบรวมขอมูลจากประเทศที่เปนผูนําดานอุตสาหกรรม 

ICT ในระดับโลก 5 ประเทศคือ  
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1. สหรัฐฯ  ซ่ึงเปนผูนําในตลาดซอฟตแวร แอนิเมชั่น ภาพยนตร การวิจัย
และพัฒนาตลอดจนการสรางนวัตกรรมดาน ICT ในเกือบทุกสาขาของ
โลก  

2. ไอรแลนด ซ่ึงเปนผูนําในตลาดซอฟตแวร และบรกิารดานเทคโนโลยี
สารสนเทศตางๆ  

3. อิสราเอล ซ่ึงเปนผูนําในเทคโนโลยีความปลอดภัย (security technology) 
และเทคโนโลยีการเขารหัส (encryption) 

4. ออสเตรเลีย ซ่ึงเปนผูนําในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การเกษตร  

5. สวีเดน หรือประเทศอ่ืนในกลุมสแกนดิเนเวยี ซ่ึงเปนผูนําในตลาด
โทรคมนาคมไรสาย และซอฟตแวรแบบโอเพนซอรส (open source 
software) 

 
ทั้งน้ี ในการศึกษา คณะผูวิจัยจะวเิคราะหในประเดน็พัฒนาการของอุตสาหกรรม 

ICT ของประเทศตางๆ เชน วิเคราะหวา เปนการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยทุนชาติ หรือทุนขาม
ชาติ (ผานการลงทุนโดยตรงระหวางประเทศหรือ FDI) จุดออนจุดแข็งของอุตสาหกรรม ICT 
ของแตละประเทศในดานตางๆ  รวมทั้งขอมูลความตองการ (demand) ดานอุตสาหกรรม ICT 
แยกตามกลุมอุตสาหกรรมและอัตราเงินเดือนของบุคลากรดาน ICT  ตลอดจนแนวนโยบายใน
การสงเสริมอุตสาหกรรม ICT ของประเทศเหลานั้น และบทเรียนสําหรับประเทศไทย   โดยการ
เก็บรวบรวมขอมูลจะทําโดยการดําเนินการดังตอไปน้ี  

1. คนควาจากเอกสารดานวิชาการ (academic journal)  บทความใน
วารสารดานวิชาชีพ (professional magazine) รายงานการวิจัยตลาด 
(marketing report) และบทความในสื่อมวลชนตางๆ  

2. สัมภาษณหรือจัดประชุมระดมสมองกับผูกําหนดนโยบาย หนวยงานที่มี
บทบาทในการสงเสริมอุตสาหกรรม ICT และภาคเอกชนในอุตสาหกรรม 
ICT ของประเทศไทย    

3. เดินทางไปศึกษาดูงานในตางประเทศ โดยคณะผูวิจัยจะเดินทางรวมไป
กับเจาหนาที่จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
2.3  วิเคราะหผลวิเคราะหขอมูลตลาด ICT (ICT Market Outlook) ระหวางป 

2548-2550 ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด และเชื่อมโยงกับผล
การศึกษาดานตางๆ เพ่ือวิเคราะหมูลคา แนวโนมทางการตลาดและจํานวนภาคธุรกิจที่
เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม ICT 
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 นอกจากจะวิเคราะหขอมูลตลาดจาก ICT Market Outlook แลว คณะผูวิจัยยังจะ
วิเคราะหขอมูลดานการใช ICT จากการสํารวจครัวเรือน และการสํารวจสถานประกอบการของ
สํานักงานสถิติแหงชาติประกอบดวย  

 
3.  ศึกษาขอมูลมาตรฐานระบบรหัสสินคาและบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารของประเทศไทยที่ไดมีการประกาศใชและที่เปนมาตรฐานระดับสากลที่กลุมอุตสาหกรรม 
ICT ตางๆ  จําเปนตองยืดถือปฏิบัติในระดับสากล  ตลอดจนกําหนดกรอบการจัดทําฐานขอมูล
และกรอบการเชื่อมโยงฐานขอมูลอุตสาหกรรม ICT กับหนวยงานที่เกี่ยวของตามที่กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กําหนดอยางนอย 2 หนวยงาน เพ่ือลดความซ้ําซอนใน
การจัดเก็บขอมูล  

 
ภาพที่ 1.1 แสดงกรอบการจัดทําฐานขอมูลและการสื่อสาร ที่สามารถเชื่อมโยง

ฐานขอมูลอุตสาหกรรม ICT ที่มีการจัดเก็บไวแลวจากหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยแสดงถึง
โครงสรางขอมูล (Data structure) ลักษณะขอมูล (Data content) การเชื่อมโยง และการแปลง
ขอมูล (Data conversion) 
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ภาพที่ 1.1  แสดงกรอบการจัดทําฐานขอมูลและการเชื่อมโยงฐานขอมูล 
อุตสาหกรรม ICT 

 

 
 
 

ทั้งนี้ ในการออกแบบฐานขอมูลและการเชื่อมโยงฐานขอมูลอุตสาหกรรม ICT ดังกลาว 
คณะผูวิจัยจะพิจารณาถึงประเด็น Data encryption และ Authorization สําหรับการปองกันการ
เขาถึงขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต  นอกจากนี้  ในสวนของการแปลงขอมูล จะพิจารณาถึงการทํา 
name mapping สําหรับขอมูลประเภทเดียวกันแตมีชื่อแตกตางกัน เชน ใชชื่อเปนภาษาอังกฤษ
กับภาษาไทย เปนตน   โดยในการดําเนินการทั้งหมด จะใชภาษาอังกฤษสําหรับการตั้งชื่อ 
Field และชื่ออ่ืนๆ ที่ใชตัวขอมูล (Content) ซ่ึงสามารถใชภาษาไทย  
 

Export 
(Conversion) 

เชื่อมโยง 

 

XML 

Metadata 

Dublin core 

Data 

DOI Unicode 

Controlled 
vocabulary 

Import 
(Conversion) 
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การจัดเก็บขอมูล 
 

ในเบื้องตนนี ้ คณะผูวิจัยเห็นวา ขอมูลควรจัดเก็บโดยใชมาตรฐาน XML เน่ืองจาก
จัดเก็บอยูในรูป Text file ทําใหสามารถเขาถึงไดโดยงาย ไมขึ้นอยูกับระบบปฏบิัติการ 
(Operating System) ใดระบบหนึ่ง และสามารถจัดเก็บเปนโครงสรางได 

 
นอกจากนี้ คณะผูวิจัยเห็นวา รูปแบบของขอมูลควรเปนแบบ Metadata โดยแบงเปน

ชุดๆ (Record) ในแตละชดุมีรายละเอียด (Field) ซ่ึงประกอบดวยชื่อ (Field name) และเนื้อหา 
(Field data) ซ่ึงในเนื้อหานั้นสามารถที่จะแบงยอยเปน Sub field ไดอีกเชนกนั ดังโครงสราง
ตอไปน้ี 

<record1> 
 <fieldname1> data1 </fieldname1> 
 <fieldname2> data2 </fieldname2> 
 <fieldname3> 
  <fieldname31> data31 </fieldname31> 
  <fieldname32> data32 </fieldname32> 
  … 
 </fieldname3> 
 … 
</record1> 
 
ขอมูลแบบ Metadata ดังกลาวจะชวยในการกําหนดรูปแบบของ field ที่จะใชเปน

มาตรฐานวามี field พ้ืนฐานอะไรบาง เชน ผูแตง (Author) หัวเรือ่ง (Title) วันที่ผลิต (Date) 
หรือ คําสําคัญ (Keyword) ซ่ึงมาตรฐานการกําหนดนี้มีอยูหลายมาตรฐาน ตวัอยางเชน Dublin 
core กําหนดใหมี field พ้ืนฐาน (Basic field) 15 fields เปนตน  field พ้ืนฐานนี้ควรใชใน
ฐานขอมูลทั้งหมดเพื่อเชื่อมโยงฐานขอมูลทั้งประเภทเดียวกันและตางประเภทกัน สวนขอมูล
อ่ืนๆ นอกเหนือจากนี้ ควรจัดอยูในสวนที่เรียกวาสวนเพิ่มเติม (Extended field) ซ่ึงสามารถมี
ไดไมจํากัด 
 
 ในรายละเอียด คณะผูวิจัยจะออกแบบระบบเชื่อมโยงขอมูลที่มีคุณลักษณะดังตอไปน้ี  

- ใชมาตรฐานที่มีอยู โดยเลอืกที่เหมาะสมที่สุด 
- รูปแบบการจัดเก็บขอมูลน้ันตองสามารถเก็บขอมูลไดทั้งหมดอยางละเอียด

ครบถวน 
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- สามารถเก็บขอมูลอยางเปนระบบมีโครงสรางที่แนนอน ไมกํากวม และไม
ซํ้าซอน 

- มีตัวอยางของการเก็บขอมูลในรูปแบบตางๆ อยางละเอียด 
- มีโปรแกรมสําหรับการใชงาน พรอมคูมือการใชงาน เปนแบบ Open 

source ทั้งโปรแกรมการจัดเก็บขอมูล (Data entry program) โปรแกรม
การเขาถึงขอมูล (Data access program) และโปรแกรมการแปลงขอมูล 
(Data conversion program)  

 
นอกจากนี้ คณะผูวิจัยจะนําเสนอขอเสนอแนะในการพัฒนา ปรับปรุงระบบ ในลักษณะที่

เอ้ือตอการตอยอดในอนาคต  หรือในกรณีที่จะตองมีการใชมาตรฐานใหม ก็ยังจะสามารถใช
ขอมูลเดิมได 
 
ภาษา 
 

ขอมูลในฐานขอมูลควรออกแบบใหใชไดกับภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษา
อ่ืนๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน โดยจัดเก็บอยูใน field เดียวกัน หรือแยก field โดยใหสวนทีเ่ปน
ภาษาไทยนั้นเปน Extended field ในขณะที่ใหภาษาองักฤษเปน Basic field  เพ่ือความสะดวก
ในการเชื่อมโยงขอมูล สวนรูปแบบของเนื้อหาอาจจะเก็บอยูในรูป Unicode โดยใช UTF8 (1 
Bytes ASCII หรือ 2 bytes ขึ้นไปเปนภาษาอื่นๆ รวมถึงภาษาไทย) หรือ UTF16 (2 bytes) 

 
การเชื่อมโยงนอกเหนือจากการที่ตองใช field ที่มีมาตรฐานรวมกนั (มีการกําหนดชื่อ 

field ใหสอดคลองกัน) แลว ยังควรมกีารกําหนดรูปแบบของเนือ้หา (data) ใหเปนไปอยางมี
ระบบ โดยนํา Controlled vocabulary มาใช เชน ควรใชคําวา สนัุข แทน หมา (ยกเวนวาจะ
เปนเนื้อหาที่ตองการระบุถงึคํานั้นๆ) ซ่ึงในสวนนี้จะชวยใหการสบืคนขอมูลเปนไปอยางมีระบบ 
และสามารถตรวจสอบความซ้ําซอนของขอมูลได 

 
นอกจากนี้ การจัดกลุมขอมูล Cluster และกลุมยอย Sub-cluster ควรจัดกลุมเพ่ือให

มองภาพรวมของขอมูลไดโดยงาย และสามารถจัดการในรูปแบบตางๆ เชน การกําหนดสิทธิ์
การเขาถึงขอมูลในมุมมองของ cluster 
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ระดับชั้นความสําคัญของขอมูล 
 

ระดับชั้นความสําคัญของขอมูล สําหรับการเขาถึงของผูใชแตละกลุมในระบบควรมี
ความแตกตางกัน เชน เจาของขอมูลควรมีสิทธิ์ที่จะเขาถึงขอมูลของตนเองไดทั้งหมด ในขณะที่
บางคนอาจจะเขาถึงไดเปนบางสวนขึ้นอยูกับการกําหนดสิทธิ์ของเจาของขอมูลน้ันๆ   
 
หนวยงานที่จะทดลองในการเชื่อมโยงขอมูล 
 
 ฐานขอมูลอุตสาหกรรม ICT ในการเชื่อมโยงอยางนอยจะตองรวมถงึ ฐานขอมูล
ผูประกอบการอตุสาหกรรมของกระทรวงพาณิชย และฐานขอมูลนักวิจัยของสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิตลอดจนฐานขอมูลของหนวยงานอื่นๆ ที่คณะผูวิจัยรวมกําหนดกับ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
 
มาตรฐานระบบรหัสสินคาและบริการดาน ICT   
 

ในการศึกษานี้ คณะผูวิจัยจะครอบคลุมถึงมาตรฐานระบบรหสัสินคาและบริการใน
ประเทศไทยและมาตรฐานสากลดังตอไปนี้  

- รหัสมาตรฐานอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศไทย (TSIC) 
หมวดยอย 72 (กิจกรรมดานคอมพิวเตอรและกิจกรรมที่เกี่ยวของ) ในหมวด
ใหญ K (บริการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชาและบรกิารทางธุรกิจ) 

- รหัสพิกัดภาษีศุลกากร (harmonized code) หมวด 16 ตอน 84 (เครื่อง
ปฏิกรณนิวเคลียร บอยเลอร เครื่องจักร ฯลฯ) 

- กรอบนิยามตลาดบริการดานคอมพิวเตอรของ WITSA   
- DOI (Data Object Identifier) 
- Barcode http://en.wikipedia.org/wiki/Barcode 
- RFID (Radio Frequency Identification) http://en.wikipedia.org/wiki/Rfid 

 
 ในสวนสุดทายนี้ คณะผูวจัิยจะวิเคราะหโดยสรุปรวบยอดถึงจุดแข็ง-จุดออน-โอกาส และ
ความเสี่ยง (SWOT) ของอุตสาหกรรม ICT ของประเทศไทย และจัดทํา roadmap เพ่ือชี้โอกาส
ในการเตบิโตของอุตสาหกรรม ICT ของประเทศไทย และแนวนโยบายของภาครัฐ เพ่ือการ
พัฒนาอุตสาหกรรม ICT ของประเทศไทย ในระยะยาว  
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1.4 แผนการดําเนินการและผลงานที่สงมอบ 
 

เดือนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
รวบรวมขอมูลเบื้องตน             
สงรายงานเบื้องตน             
ศึกษาการจัดอันดับ และ
ประเทศผูนําดาน ICT 

            

ออกแบบการเชื่อมโยง
ฐานขอมูล 

            

จัดทํากรอบมาตรฐาน
อุตสาหกรรม ICT 

            

สงงานครั้งที่ 2              
ดูงานตางประเทศครั้งที ่1             
Focus Group ผูผลิต
ขอมูล 

            

Focus Group ผูใชขอมูล             
จัดประชุมสัมมนาครั้งที่ 1              
ดูงานตางประเทศครั้งที ่2             
สังเคราะหและจัดทํา
ขอเสนอแนะนโยบาย 

            

จัดประชุมสัมมนาครั้งที่ 2             
สงงานครั้งที่ 3             
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ภาคผนวกบทที่ 1 
 

XML 

http://en.wikipedia.org/wiki/Xml 

The Extensible Markup Language (XML) is a general-purpose markup language.[1] It is 
classified as an extensible language because it allows its users to define their own 
elements. Its primary purpose is to facilitate the sharing of structured data across 
different information systems, particularly via the Internet,[2] and it is used both to 
encode documents and to serialize data. In the latter context, it is comparable with 
other text-based serialization languages such as JSON and YAML.[3] 

It started as a simplified subset of the Standard Generalized Markup Language (SGML), 
and is designed to be relatively human-legible. By adding semantic constraints, 
application languages can be implemented in XML. These include XHTML,[4] RSS, 
MathML, GraphML, Scalable Vector Graphics, MusicXML, and thousands of others. 
Moreover, XML is sometimes used as the specification language for such application 
languages. 

XML is recommended by the World Wide Web Consortium. It is a fee-free open 
standard. The W3C recommendation specifies both the lexical grammar and parsing 
requirements. 
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Metadata 

http://en.wikipedia.org/wiki/Metadata 

Metadata are data about data. An item of metadata may describe an individual datum, 
or content item, or a collection of data including multiple content items. 

Metadata (sometimes written 'meta data') is used to facilitate the understanding, use 
and management of data. The metadata required for effective data management varies 
with the type of data and context of use. In a library, where the data is the content of 
the titles stocked, metadata about a title would typically include a description of the 
content, the author, the publication date and the physical location. In the context of a 
camera, where the data is the photographic image, metadata would typically include the 
date the photograph was taken and details of the camera settings. On a portable music 
player such as an iPod, the album names, song titles and album art embedded in the 
music files are used to generate the artist and song listings, and are metadata. In the 
context of an information system, where the data is the content of the computer files, 
metadata about an individual data item would typically include the name of the field and 
its length. Metadata about a collection of data items, a computer file, might typically 
include the name of the file, the type of file and the name of the data administrator. 

Examples of Metadata 

Metadata provides context for data. 

If we consider a particular place in the real world, this may be described by data, for 
example: 

• 1 “E83BJ” . 
• 2 “17” 
• 3 “Sunny” 

To make sense of and use this data, context is important, and can be provided by 
metadata. The metadata for the above three items of data might include: 

• 1.1 “Post Code” – This is a brief description (or name) of the data item “E83BJ” 
• 1.2 “The unique identifier of a postal district" - This is another description (a 

definition) of “E83BJ” 
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• 1.3 “27 June 2006” – This could also help describe “E83BJ”, for example by 
giving the date it was last updated 

• 2 “Average temperature in degrees Celsius” – This is a possible description of 
“17” 

• 3 "Yesterday’s weather”. – This is a description of “sunny” 

An item of metadata is itself data and therefore may have its own metadata. For 
example, “Post Code” might have the following metadata: 

• 1.1.1 “data item name” 
• 1.1.2 “5 characters, starting with A – Z” 

“27 June 2006” might have the following metadata: 

• 1.3.1 “date last changed” 
• 1.3.2 "dd MMM yyyy" 

The hierarchy of metadata descriptions can go on forever, but usually context or 
semantic understanding makes extensively detailed explanations unnecessary. 
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Dublin Core 

http://en.wikipedia.org/wiki/DublinCore 

The Dublin Core metadata element set is a standard for cross-domain information 
resource description. It provides a simple and standardised set of conventions for 
describing things online in ways that make them easier to find. Dublin Core is widely 
used to describe digital materials such as video, sound, image, text, and composite 
media like web pages. Implementations of Dublin Core typically make use of XML and 
are Resource Description Framework based. Dublin Core is defined by NISO Standard 
Z39.85-2007 

Simple Dublin Core 

The Simple Dublin Core Metadata Element Set (DCMES) consists of 15 metadata 
elements: 

1. Title1 
2. Creator 
3. Subject 
4. Description 
5. Publisher 
6. Contributor 
7. Date 
8. Type 
9. Format 
10. Identifier 
11. Source 
12. Language 
13. Relation 
14. Coverage 
15. Rights 

Each Dublin Core element is optional and may be repeated. The DCMI has established 
standard ways to refine elements and encourage the use of encoding and vocabulary 
schemes. There is no prescribed order in Dublin Core for presenting or using the 
elements. 
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Controlled vocabulary 

http://en.wikipedia.org/wiki/Controlled_vocabulary 

Controlled vocabularies are used in subject indexing schemes, subject headings, 
thesauri and taxonomies. Controlled vocabulary schemes mandate the uses of 
predefined, authorised terms that have been preselected by the designer of the 
controlled vocabulary as opposed to natural language vocabularies where there is no 
restriction on the vocabulary that can be used. 

Unicode 

http://en.wikipedia.org/wiki/Unicode 
The Unicode Standard, Version 5.0 

In computing, Unicode is an industry standard allowing computers to consistently 
represent and manipulate text expressed in most of the world's writing systems. 
Developed in tandem with the Universal Character Set standard and published in book 
form as The Unicode Standard, Unicode consists of a repertoire of about 100,000 
characters, a set of code charts for visual reference, an encoding methodology and set 
of standard character encodings, an enumeration of character properties such as upper 
and lower case, a set of reference data computer files, and a number of related items, 
such as character properties, rules for text normalization, decomposition, collation, 
rendering and bidirectional display order (for the correct display of text containing both 
right-to-left scripts, such as Arabic or Hebrew, and left-to-right scripts).[1] 

The Unicode Consortium, the non-profit organization that coordinates Unicode's 
development, has the ambitious goal of eventually replacing existing character encoding 
schemes with Unicode and its standard Unicode Transformation Format (UTF) 
schemes, as many of the existing schemes are limited in size and scope and are 
incompatible with multilingual environments. 

Unicode's success at unifying character sets has led to its widespread and predominant 
use in the internationalization and localization of computer software. The standard has 
been implemented in many recent technologies, including XML, the Java programming 
language, the Microsoft .NET Framework and modern operating systems. 
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Mapping and encodings 

Several mechanisms have been specified for implementing Unicode; which one 
implementers choose depends on available storage space, source code compatibility, 
and interoperability with other systems. 

Unicode defines two mapping methods: the Unicode Transformation Format (UTF) 
encodings, and the Universal Character Set (UCS) encodings. An encoding maps 
(possibly a subset of) the range of Unicode code points to sequences of values in some 
fixed-size range, termed code values. The numbers in the names of the encodings 
indicate the number of bits in one code value (for UTF encodings) or the number of 
bytes per code value (for UCS) encodings. UTF-8 and UTF-16 are probably the most 
commonly used encodings. UCS-2 is an obsolete subset of UTF-16; UCS-4 and UTF-
32 are functionally equivalent. 

UTF encodings include: 

• UTF-7 — a relatively unpopular 7-bit encoding, often considered obsolete (not 
part of The Unicode Standard but rather an RFC) 

• UTF-8 — an 8-bit, variable-width encoding, which maximizes compatibility with 
ASCII. 

• UTF-EBCDIC — an 8-bit variable-width encoding, which maximizes compatibility 
with EBCDIC. (not part of The Unicode Standard) 

• UTF-16 — a 16-bit, variable-width encoding 
• UTF-32 — a 32-bit, fixed-width encoding 

UTF-8 uses one to four bytes per code point and, being compact for Latin scripts and 
ASCII-compatible, provides the de facto standard encoding for interchange of Unicode 
text. It is also used by most recent Linux distributions as a direct replacement for legacy 
encodings in general text handling. 

The UCS-2 and UTF-16 encodings specify the Unicode Byte Order Mark (BOM) for use 
at the beginnings of text files, which may be used for byte ordering detection (or byte 
endianness detection). Some software developers have adopted it for other encodings, 
including UTF-8, which does not need an indication of byte order. In this case it 
attempts to mark the file as containing Unicode text. The BOM, code point U+FEFF has 
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the important property of unambiguity on byte reorder, regardless of the Unicode 
encoding used; U+FFFE (the result of byte-swapping U+FEFF) does not equate to a 
legal character, and U+FEFF in other places, other than the beginning of text, conveys 
the zero-width no-break space (a character with no appearance and no effect other than 
preventing the formation of ligatures). Also, the units FE and FF never appear in UTF-8. 
The same character converted to UTF-8 becomes the byte sequence EF BB BF. 

In UTF-32 and UCS-4, one 32-bit code value serves as a fairly direct representation of 
any character's code point (although the endianness, which varies across different 
platforms, affects how the code value actually manifests as an octet sequence). In the 
other cases, each code point may be represented by a variable number of code values. 
UTF-32 is widely used as internal representation of text in programs (as opposed to 
stored or transmitted text), since every Unix operating system which uses the gcc 
compilers to generate software uses it as the standard "wide character" encoding. 
Recent versions of the Python programming language (beginning with 2.2) may also be 
configured to use UTF-32 as the representation for unicode strings, effectively 
disseminating such encoding in high-level coded software. 

Punycode, another encoding form, enables the encoding of Unicode strings into the 
limited character set supported by the ASCII-based Domain Name System. The 
encoding is used as part of IDNA, which is a system enabling the use of 
Internationalized Domain Names in all scripts that are supported by Unicode. 

GB18030 is another encoding form for Unicode, from the Standardization Administration 
of China. It is the official character set of the People's Republic of China (PRC). 

The April Fools' Day RFC of 2005 specified two parody UTF encodings, UTF-9 and 
UTF-18. 
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DOI - Digital object identifier 

http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier 

A digital object identifier (abbreviated DOI) is a permanent identifier given to an 
electronic document that, in contrast to a URL, is not dependent upon the electronic 
document's location. The International DOI Foundation (IDF) defines DOI name as "a 
digital identifier for any object of intellectual property"; it explains that the DOI is used for 
"persistently identifying a piece of intellectual property on a digital network and 
associating it with related current data in a structured extensible way."[1] DOI is a 
registered trademark of the IDF.[2] A typical use of a DOI is to give a scholarly paper or 
article a unique identifying number that anyone can use to obtain information about the 
publication's location on a digital network. 

The DOI system uses the CNRI Handle System, a system for assigning names to 
objects for name resolution. DOIs are handles with the prefix "10."; handles for other 
namespaces in the Handle System have different prefixes. DOIs can be resolved at The 
DOI System and at The Handle System. 

DOI Structure 

The DOI consists of a unique alphanumeric character string divided into two parts: a 
prefix and a suffix. 

An example of a complete DOI is: 

10.1000/182 

where: 

10.1000 is the prefix: 
10 is the directory code. The directory code must be numeric; valid directory 
codes are determined by the maintenance agency (the International DOI 
Foundation). At present, the only valid directory code is 10 and all valid DOI's 
begin with "10.". 
1000 is the registrant's code or publisher ID, identifying the registrant. In this 
case, the number identifies the International DOI Foundation. 
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182 is the suffix, or item ID, identifying the single object. (Typical suffixes are 
longer than this example.) In this case, the object corresponding to 
doi:10.1000/182 is the DOI Handbook, Version 4.4.1. 

The prefix is assigned by a DOI Registration Agency to a specific registrant. The suffix 
is assigned by the registrant and must be unique within a prefix. It can integrate existing 
standard identifiers such as an ISBN or ISSN, or SICI. The DOI is case insensitive and 
is considered an "opaque string": nothing can be inferred from the number with respect 
to its use in the DOI System. 

The correct way to cite a DOI on a webpage or in a publication is doi:10.1000/182 
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บทที่ 2 กรอบความคิดในการศึกษา  
 
2.1 จุดประสงคในการศึกษา 
 

จากขอบเขตและแนวทางการวิจัยในบทที ่ 1 ในบทนี้ คณะผูวจัิยจะนําเสนอกรอบ
ความคิดในการศึกษา    กลาวโดยสรุป โครงการนี้มีจุดประสงคหลกัเพื่อนําเสนอแนวทางในการ
จัดเก็บและเชือ่มโยงขอมูลเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT)    
แนวคิดในการศึกษาก็คือ การจัดเก็บหรือการจัดใหมีอุปทาน (supply) ขอมูลที่เกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรม ICT ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ตลอดจนหนวยงานอื่น
ของรัฐที่เกี่ยวของ ควรคํานึงถึงความตองการ (demand) ในการใชประโยชนขอมูลที่จัดเก็บมา
อยางนอยใน 2 ดานหลักคือ 

1. การใชในการวางนโยบาย และการจัดทําแผนตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรม เชน แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ประเทศไทย และการกํากับดูแล โดยการจัดเก็บขอมูลจะชวยทําใหทราบ
สถานะของอุตสาหกรรม ICT ของประเทศ และสามารถประเมิน
สัมฤทธิผลของนโยบายของรัฐในการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT และการ
กํากับดูแลกิจการ 

2. การใชในการเปรียบเทยีบสถานะและความพรอมของอุตสาหกรรม ICT 
ของประเทศไทยกับตางประเทศ  ซ่ึงมักดําเนินการโดยหนวยงานตางๆ ใน
ตางประเทศ เชน WEF หรือ IMD   ซ่ึงจะชวยใหเราทราบจุดแข็งและ
จุดออนของอุตสาหกรรม ICT ของประเทศไทยโดยเปรียบเทียบ และให
แนวทางในการพัฒนานโยบาย เพ่ือพัฒนาและสงเสริมการลงทนุจาก
ตางประเทศ (FDI) ในอุตสาหกรรม ICT    

 
ความสําคัญของการมีขอมูลที่มีความชัดเจนและถูกตองสามารถดูไดจากปญหาที่จะ

เกิดขึ้นจากการขาดขอมูลดังกลาว เชน ในแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของ
ประเทศไทย ฉบับที ่ 1 (พ.ศ. 2545-2549) มีการตั้งเปาหมายในการดําเนินการหลายประการที่
ไมนาจะสอดคลองกับความเปนจริง เน่ืองจากการขาดขอมูลเบื้องตนในการจัดทําแผนแมบท 
เชน การขาดขอมูลมูลคาการสงออกของอุตสาหกรรมซอฟตแวร อาจทําใหการตัง้เปาหมายใน
การสงออกซอฟตแวรคลาดเคลื่อนไปมาก และอาจมีผลตอการตดัสินใจทางธุรกิจและแรงงาน 
เชน การตั้งเปาการขยายตัวของอุตสาหกรรมซอฟตแวรที่สูงเกินจริงมาก อาจทําใหมีนักศึกษา
ตัดสินใจเลือกเรียนในสาขาดังกลาวมากแตไมสามารถหางานทําไดเม่ือสําเร็จการศึกษา เปนตน  
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นอกจากกลุมเปาหมายในการใชประโยชนจากการจัดเก็บขอมูลทั้งสองกลุมแลว  เรายัง
อาจพิจารณาถึงการใชประโยชนของภาคเอกชนไทย   ซ่ึงอาจใชขอมูลในการวางแผนทางธุรกจิ
ดวย    อยางไรก็ตาม ในหลายกรณี มุมมองในการจัดเก็บขอมูลเพ่ือการใชประโยชนของภาครัฐ 
และภาคเอกชนมักจะไมตรงกัน ทั้งในแงความถี่ (frequency) ของการจัดเก็บขอมูลและลักษณะ
ของขอมูลที่จัดเก็บ เชน ภาคเอกชนตองการขอมูลในเชิงการตลาดที่ทันตอเหตกุารณมากกวา 
จึงอาจตองใชขอมูลที่จัดเก็บเปนรายไตรมาส หรือในบางกรณีเปนรายเดือน ซ่ึงทําใหในทาง
ปฏิบัติภาคเอกชนมักใชขอมูลจากการวิจัยตลาด (marketing research) ในการวางแผนทาง
ธุรกิจของตนแทนการใชขอมูลของหนวยงานรัฐ  การศึกษานี้จึงเนนการใชประโยชนใน 2 ดาน
ดังกลาวขางตนเปนหลัก และจะพิจารณาถึงการใชประโยชนของภาคเอกชน ในกรณีที่ความ
ตองการในการใชไมแตกตางกันมากนักเทานั้น   

 
เพ่ือใหบรรลุกบัวตัถุประสงคในการใชประโยชนดังกลาว  ในโครงการนี้  คณะผูวิจัยมี

แนวทางในการดําเนินการดังตอไปน้ี (ดูภาพที่ 2.1 ประกอบ) 
- ศึกษาถึงกรอบความคิด (conceptual framework) ในการจัดเก็บและ

วิเคราะหขอมูล   
- ศึกษาสถานะของขอมูลที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม ICT ของประเทศไทย   
- ตรวจสอบมาตรฐาน (standard) ที่ใชในการจัดเก็บขอมูล และคําจํากัด

ความ (definition) ของขอมูลที่จัดเก็บในประเทศไทยวาสอดคลองกับแนว
ปฏิบัตใินระดบัสากลหรือไม   

- ตรวจสอบความมีอยู (availability) และวิเคราะหคุณภาพ (quality) ของ
ขอมูลที่จําเปนตองใชในการวางนโยบาย และการจัดทําแผนตางๆ 
(Demand 1) และการเปรยีบเทียบสถานะและความพรอมของอุตสาหกรรม 
ICT ในประเทศไทยกบัตางประเทศ  (Demand 2)  

- นําเสนอขอเสนอแนะทางนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT ของ
ประเทศ  

- นําเสนอขอเสนอแนะทางนโยบายในการจัดเก็บและเชือ่มโยงขอมูลที่
เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม ICT ของประเทศไทย  
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ภาพที่  2.1 กรอบความคดิในการศึกษาในโครงการ 

 
2.2 กรอบในการจัดเก็บและวิเคราะหขอมูล  
 
 ขอมูลและสถติิที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม ICT มีอยูมากมาย เราจึงจําเปนที่จะตองมี
การจัดระบบ และสรางกรอบความคิดในการวิเคราะห     โดยเริ่มจากการแบงกลุมของขอมูล
ดาน ICT ออกเปน 3 กลุมคือ  

1. ขอมูลพ้ืนฐานของอุตสาหกรรม เชน การลงทุน การจางงาน รายได/กําไร/
มูลคาเพิ่ม  การสงออก/การนําเขา และการบริโภคของครัวเรือน เปนตน  

2. ขอมูลเพ่ือวัดความพรอมดาน ICT (ICT Readiness) ซ่ึงมักใชในการ
เปรียบเทียบสถานะและความพรอมของอุตสาหกรรม ICT ของประเทศไทย
กับตางประเทศ โดยหนวยงานจัดอันดับตางๆ  โดยทั่วไป  ขอมูลเพ่ือวัด
ความพรอมดาน ICT มักจะแบงออกเปน 4 ดาน คือโครงสรางพื้นฐาน 
(infrastructure) การเขาถึง (access) การใช (usage) และ ทักษะ (skill) 

3. ขอมูลเพ่ือประเมินนโยบายและแผน ซ่ึงอาจเปนขอมูลเฉพาะสําหรับการ
ประเมินนโยบาย และแผนทีก่ําหนดขึ้นแตละนโยบาย หรือแตละแผน  

 

ขอมูลที่จัดเก็บ 
(Supply) 

ขอมูลที่ใชกําหนด
นโยบาย 

(Demand 1) 

ขอมูลที่ใชเปรียบเทียบ
ระหวางประเทศ 

(Demand 2) 
 

พัฒนาการและสถานะ
อุตสาหกรรม ICT ตางประเทศ 

สถานะอุตสาหกรรมและ
สัมฤทธิผลของนโยบาย 

จุดแข็งจุดออนของ
อุตสาหกรรม ICT ไทย 

1. ขอเสนอแนะทาง
นโยบาย 

2. ขอเสนอแนะในการ
จัดเก็บ/เชื่อมโยงขอมูล 
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ในอุดมคติ หากขอมูลทั้งสามดานมีความสัมพันธกันมาก  ตนทุนในการจัดเก็บขอมูลก็
จะไมมาก และการกําหนดเปาหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรม และการใชประโยชนจาก ICT ก็
จะมีเอกภาพ    การวิเคราะหการตั้งเปาหมายดานนโยบาย และแผนตางๆ ในบทตอๆ ไปจึงจะ
พิจารณาถึงความสัมพันธของการใชประโยชนของขอมูลทั้งสามประเภทดังกลาว  
 

ภาพที่ 2.2 ขอมูลดาน ICT ประเภทตางๆ  
 

 
 
  

 การลงทุน  
 การจางงาน 
 รายได/กําไร/มูลคาเพิ่ม 
 สงออก/นําเขา 
 การบริโภคของครัวเรือน 

ขอมูลพื้นฐานอุตสาหกรรม ICT 

ขอมูลวัดความพรอมดาน ICT      
(ICT Readiness) 

โครงสรางพื้นฐาน 
 การเขาถึง 
 การใช 
 ทักษะ 

ขอมูลเฉพาะสําหรับการประเมินนโยบาย 
และแผนที่กําหนดขึ้น 

ขอมูลเพื่อประเมินนโยบาย-แผน 
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บทที่ 3 มาตรฐานการจัดประเภทกิจกรรมและผลิตภัณฑ ICT 
 

 การวัดขนาดของอุตสาหกรรม ICT เพ่ือเปรียบเทียบกันในระดับสากล จะไมสามารถทํา
ได หากไมมีมาตรฐานในการจัดประเภทกิจกรรมและผลิตภัณฑทีเ่กีย่วของกับ ICT   ในบทนี้ 
คณะผูวิจัยจะศึกษามาตรฐานจัดประเภทกิจกรรมและผลิตภัณฑ ICT (ICT activity and product 
classification standards)  โดยจะศึกษาจากมาตรฐานที่กลุมประเทศองคกรความรวมมือดาน
เศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development: 
OECD) นําเสนอ และไดรับการรับรองโดยคณะกรรมาธิการดานสถติิแหงองคการสหประชาชาต ิ
(United Nations Statistics Commission: UNSC) ใหเปนมาตรฐานสากล  รวมทั้งจะกลาวถึง
มาตรฐานการจัดประเภทสาขาการศึกษาดาน ICT ขององคการศึกษา วทิยาศาสตรและ
วัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization: UNESCO) ดวย 
 
3.1 เศรษฐกิจสารสนเทศ  
 
 คณะทํางานดานตัวชีว้ัดดานสังคมสารสนเทศ (Working Party on Indicators of 
Information Society: WPIIS) ของ OECD ไดนิยามวาเศรษฐกิจสารสนเทศ (Information 
Economy) ประกอบไปดวยอุตสาหกรรมสําคัญ 2 อุตสาหกรรม คืออุตสาหกรรม  ICT (ICT  
industry) และอุตสาหกรรมเนื้อหา (content  industry) ตามคําจํากัดความดังกลาว 
อุตสาหกรรม  ICT ซ่ึงเปนเปาหมายในการศึกษานี้จึงเปนสวนหนึ่งของเศรษฐกิจสารสนเทศ 
 
 มาตรฐานที่ OECD ใชในการจัดประเภทกิจกรรมของอุตสาหกรรม ICT และอุตสาหกรรม
เน้ือหาคือ มาตรฐานที่เรียกวา ISIC (International Standard Industrial Classification: ISIC)  
ซ่ึงจัดทําขึ้นโดยองคการสหประชาชาต ิ  โดยในปจจุบัน OECD  ไดจัดประเภทกิจกรรมของ
อุตสาหกรรม ICT โดยอางอิงจาก ISIC ฉบับลาสุดคือ ISIC Revision 4.0    
 
 การจัดประเภทกิจกรรมของอุตสาหกรรม ICT ตามขอเสนอดังกลาวของ OECD  ไดรับ
การรับรองโดย UNSC โดยมีฐานะเปนการจัดกลุมอุตสาหกรรมที่เปนทางเลือก (alternative 
aggregation) เสริมการจัดกลุมอุตสาหกรรมหลัก ซ่ึงมีการรายงานทั่วไป ตามขอเสนอจัด
ประเภทกิจกรรมดังกลาว อุตสาหกรรม ICT ประกอบดวยการผลติสินคา ICT การคาสินคา ICT 
และการบริการดาน ICT (รายละเอียดอยูในหัวขอที่ 3.2) สวนอุตสาหกรรม Content 
ประกอบดวยกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามตารางที่ 3.1     
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ตารางที่ 3.1 การแบงประเภทอุตสาหกรรม Content (ตาม ISIC Revision 4.0) 
 Publishing of books, periodicals and other publishing activities 

581 Publishing of books, periodicals and other publishing activities 
 Motion picture, video and television programme activities 

591 Motion picture, video and television programme activities 
  Sound recording and music publishing activities 

592  Sound recording and music publishing activities 
 Programming and broadcasting activities 

601 Radio broadcasting  
602 Television programming and broadcasting activities 
 Other information service activities 

639 Other information service activities 

   
3.2 การแบงประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกจิดาน ICT 

 
คณะทํางานเกี่ยวกับตัวชี้วดัดานสังคมสารสารสนเทศ (WPIIS) ของ OECD ไดนิยามคํา

วา “อุตสาหกรรม ICT” ขึ้นเปนครั้งแรกเมื่อป 1998 และมีการปรับแกไขเล็กนอยในป 2002 โดย
อางอิงกับมาตรฐาน ISIC Rev. 3.1 และลาสุด ในป 2007 ไดมีการแกไขคําจํากัดความของ
อุตสาหกรรม ICT ใหสอดคลองกับพัฒนาการของอุตสาหกรรม โดยคําจํากัดความใหมน้ีอางอิง
กับ ISIC Rev.41  

 
กลาวโดยเครงครัด ISIC เปนมาตรฐานในการแบงประเภท “กิจกรรม” (activity) ไมใช

การแบงประเภท “อุตสาหกรรม” (industry)  อยางไรก็ตาม ในทางปฏบิัติกิจกรรมและ
อุตสาหกรรมมักมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด   กลาวคือ สถานประกอบการซึ่งมี “กิจกรรม” 
การผลิตสินคาดาน ICT เปนหลัก เชน บริษทัผูผลิตคอมพิวเตอร มักจะถูกจัดวาเปนสถาน
ประกอบการใน “อุตสาหกรรม ICT”  

 
ตารางที่ 3.2 แสดงการแบงประเภทกิจกรรมดาน ICT ตาม ISIC Rev. 4    ทั้งน้ี OECD 

ไดอธิบายแนวคิดในการแบงประเภทกิจกรรมดาน ICT ตามแนวทางดังกลาว โดยมีสาระสําคญั
พอสรุปไดโดยสังเขปดังน้ี  

- กิจกรรมการผลิตทีถ่ือไดวาเกี่ยวของกับอุตสาหกรรม ICT จะตองเก่ียวของกับ
การผลิตอุปกรณในการประมวลผลขอมูล (information processing)  เชน การ
ผลิตใยแกวนําแสง (optical fiber) ไมถือวาเปนกิจกรรมการผลิตในอุตสาหกรรม 

                                                 
1 Guide to Measuring the Information Society, OECD 2005 
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ICT เพราะใยแกวนําแสงทาํหนาที่เปนพาหะในการสงผานสัญญาณเทานั้น โดย
ไมไดประมวลผลขอมูล (passive device) 

- การคาสินคา ICT มีทั้งการคาสง (wholesale) และการคาปลีก (retail)  อยางไร
ก็ตาม การจัดประเภทกิจกรรมดานการคาสินคา ICT ตาม ISIC Rev. 4 น้ัน 
ไมไดรวมการคาปลีกเขามาดวย โดยมองวา ชองทางการคาปลีกของสินคา ICT 
ยังไมแยกออกจากการคาปลีกสินคาอ่ืนๆ อยางเดนชัดพอ นอกจากนี้ การ
จัดเก็บขอมูลที่ผานมามักรวมการคาปลกีของเครื่องใชและอุปกรณภายใน
ครัวเรือน (household appliances, articles and equipment) ตางๆ เขา
ดวยกันทั้งหมด  ทําใหไมสามารถระบุสวนของการคาปลีกสินคา ICT ออกมา
ตางหากได  

- บริการดาน ICT เปนสวนที่มีการเปลีย่นแปลงอยางรวดเร็ว ซ่ึงทําใหการจัด
ประเภทกิจกรรมทําไดยากมาก จากการเกิดบริการใหมๆ ขึ้นโดยตลอดตาม
พัฒนาการทางเทคโนโลยี เชน กอนหนานี้ การทําเว็บทา (web portal) ไมถูก
จัดวาเปนบริการดาน ICT เพราะยังไมเปนที่รูจักทัว่ไป แตในที่สุดบริการ
ดังกลาวก็ถูกรวมเขาเปนสวนหนึ่งของบริการดาน ICT ตาม ISIC Rev. 4   

 
ตารางที่ 3.2 การแบงประเภทกิจกรรมดาน ICT (ตาม ISIC Revision 4.0) 

 ICT manufacturing industries  

2610 Manufacture of electronic components and boards 
2620 Manufacture of computers and peripheral equipment 
2630 Manufacture of communication equipment 
2640 Manufacture of consumer electronics 
2680 Manufacture of magnetic and optical media 
 ICT trade industries 

4651 Wholesale of computers, computer peripheral equipment and software 
4652 Wholesale of electronic and telecommunications equipment and parts 
 ICT services industries 

5820 Software publishing 
61 Telecommunications 
62 Computer programming, consultancy and related activities 
631 Data processing, hosting and related activities; Web portals 
951 Repair of computers and communication equipment 
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3.3 การแบงประเภทผลติภัณฑ (สินคาและบริการ) 
 

ผลิตภัณฑ (product) ถือเปนผลลัพธของกิจกรรม (activity) ทางเศรษฐกิจ  โดย
ผลิตภัณฑอาจอยูในรูปของสินคา (goods) หรือบริการ (service)    มาตรฐานการแบงประเภท
ผลิตภัณฑจึงไมใชมาตรฐานการแบงประเภทของกิจกรรมโดยตรง แตมีความสัมพันธใกลชิดกัน
มากจนมีความสามารถในการแปลงไปมาระหวางกันได ดังที่ฝายสถิติของสหประชาชาติ ได
จัดทําคูมือในการเชื่อมโยงระหวางรหัสกจิกรรมและรหัสผลิตภัณฑ (correspondence หรือ 
concordance)   
 
 มาตรฐานการแบงประเภทผลิตภัณฑ (สินคาและบริการ) 

 
การแบงประเภทสินคา ICT (ICT goods classification) 

 
เม่ือปค.ศ. 2003  WPIIS ไดอางอิงการแบงประเภทสินคา ICT กับการแบงประเภท

สินคาตามมาตรฐาน Harmonized System (6 digits) ซ่ึงใชในสถติิการคาของ World Customs 
Organization (WCO)    ทั้งน้ี สินคาดาน ICT แบงออกเปน 5 ประเภทหลัก ไดแก อุปกรณ
โทรคมนาคม คอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอร สวนประกอบอิเล็กทรอนิกส อุปกรณเครื่อง
เสียงและวีดีโอ และสินคา ICT อ่ืนๆ ดังรายละเอยีดในภาคผนวกที ่ 1   อยางไรก็ตาม ขณะนี้ 
OECD อยูในระหวางการปรับปรุงแกไขการแบงประเภทดังกลาวและการปรับใหสอดคลองกับ 
HS20072  
 

การจัดแบงประเภทบริการ ICT (ICT services classification) 
 

มาตรฐานสากลในการแบงประเภทบริการคือ Central Product Classification (CPC) –
ขององคการสหประชาชาติ (United Nations: UN)    มาตรฐานดังกลาวไดรับการจัดทําขึ้นครั้ง
แรก (CPC 1.0) ในปค.ศ. 1997  ตอมาในปค.ศ. 2002 ไดมีการแกไขปรับปรุงเปน CPC 1.1    
อยางไรก็ตาม CPC 1.1 ไมไดครอบคลุมบริการ ICT ทั้งหมด เชน บริการเวบ็โฮสติ้ง (web 
hosting) บริการแอพพลิเคชั่น (application provisioning) และบริการจัดการเครือขาย (network 
management services) 
 

ในปค.ศ. 2004 WPIIS ไดเสนอการจัดแบงประเภทบริการ ICT ตอ United Nations 
Technical Subgroup (Expert Group on International Economic and Social 

                                                 
2 กรมศุลกากรของประเทศไทยไดมีการใช พรก. (ฉ.4) 2549 (HS2007) เพื่อใหสอดคลองกับ HS2007 และมีการจัดทําตาราง
เทียบพิกัดยอยของ HS2002 และHS2007 
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Classifications) เพ่ือใชในการจัดทํา CPC 2.0 ในปค.ศ. 2007    ปจจุบัน รางมาตรฐานดังกลาว
อยูในระหวางการรับรองเพ่ือประกาศเปนมาตรฐานใหม (ดูตารางที่ 3.3) 
 

ตารางที ่3.3  ขอเสนอของ WPIIS ในการจัดแบงประเภทบริการ ICT 
CPC ICT Services 

841 Telecommunications and program distribution services 
8411 Carrier services 
8412 Fixed telephony services 
8413 Mobile telephony services 
8414 Private network services 
8415 Data transmission services 
8416 All other telecommunications services 
842 Internet telecommunications services 
8421 Internet backbone services 
8422 Internet access services 
8429 Other Internet telecommunications services 
7312 Leasing or rental services concerning other machinery and equipment without operator 
73123 Leasing or rental services concerning office machinery and equipment (excl. computers) without 

operator 
73124 Leasing or rental services concerning computers without operator 
8314 IT technical consulting and support services 
83141 IT technical consulting 
83142 IT technical support services 
8315 IT design and development services 
83151 IT design and development services – applications 
83152 IT design and development services – networks and systems 
8316 Hosting and IT infrastructure provisioning services 
83161 Web hosting 
83162 Application service provisioning 
83163 Business process management 
83169 Other IT infrastructure provisioning services 
8317 IT infrastructure and network management services 
83170 IT infrastructure and network management services 
8713 Computer hardware servicing, repair and maintenance 
87130 Computer hardware servicing, repair and maintenance 
8318 Published Software 
83181 Published Software, excluding multi-media 

หมายเหตุ:  รายการที่เขียนเปนอักษรตัวเอน หมายถึงรายการที่ WPIIS เสนอใหมีเพ่ิมในรางมาตรฐาน CPC version 2.0    
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3.4 การจัดประเภทสาขาการศึกษาดาน  ICT 
  

การจัดประเภทสาขาการศกึษาดาน ICT (ICT related field) จัดทําขึ้นโดยองคการ
ศึกษา วิทยาศาสตรและวฒันธรรมแหงสหประชาต ิ (United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization: UNESCO)3 ซ่ึงกําหนดใหสาขาการศกึษาดาน ICT ตาม ISCED 
1997 (2006 re-edition)4 ประกอบดวยสาขาวิชาดังตอไปน้ี 

1. สาขาวิชา 48: คอมพิวเตอร (Computing) ไดแก วิทยาการคอมพิวเตอร Computer 
science) ที่ประกอบดวยสาขายอย ดังน้ี 

- การออกแบบระบบ (System design) 
- การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร (Computer programming)  
- การประมวลผลขอมูล (Data processing) 
- ระบบเครือขาย (Networks) 
- การพัฒนาซอฟตแวรของระบบปฎิบตัิการ (Operating systems - software 

development only) 5 
2. สาขายอยของสาขาวิชา 21: ศิลปกรรมศาสตร (Arts) ไดแก 

-   การผลิตและออกแบบสื่อและโสตทศัน (Audio-visual, media production and 
design) 

3. สาขายอยของสาขาวิชา 52: วิศวกรรมศาสตร (Engineering) ไดแก 
-  วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกสและระบบอัตโนมัติ (Electronics and automation) 

 
3.5  มาตรฐานการจัดประเภทกิจกรรมและผลิตภัณฑ ICT ของประเทศไทย 
 

มาตรฐานการจัดประเภทกจิกรรมและผลติภัณฑของประเทศไทยโดยทั่วไปสอดคลอง
กับมาตรฐานสากล โดยมาตรฐานของประเทศไทยถอืเปนมาตรฐานการจัดประเภทที่เปน
อนุพันธของมาตรฐานสากล (derived standard) ที่ปรับปรุงใหสอดคลองกับบริบทและความ
ตองการใชประโยชนในประเทศ เชน ในปจจุบัน ประเทศไทยมีมาตรฐานการจัดประเภทกิจกรรม 
TISC 2544 ซ่ึงเปนอนุพันธของ ISIC Revision 3 โดยรหัสในหลักที่ 1-4 ของมาตรฐานทั้งสอง
จะตรงกัน แต TSIC จะเพิ่มรหัสในหลักที่ 5 ขึ้นมา เพ่ือสนองตอบตอความตองการใชงานใน

                                                 
3 การจัดประเภทการศึกษาตามมาตรฐานสากล (International Standard Classification of Education: ISCED) จัดทําข้ึนโดย 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดประเภทระดับและ
สาขาการศึกษา  
4 ที่มา: Proposal for internationally comparable core indicators on ICTs in education, UNESCO Institute for Statistics, 
May 2008 
5 การพัฒนาฮารดแวรของระบบปฏิบัติการ ไดจัดประเภทไวในสาขาวิชา 52 (วิศวกรรมศาสตร) 
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ประเทศ  ในปจจุบัน หนวยงานภาครัฐหลายแหงในประเทศไทย ไดจัดเก็บขอมูลโดยอางอิงกับ
มาตรฐานการจัดประเภทกจิกรรม TSIC  อาทิเชน  

- การสํามะโนหรือการสํารวจสถานประกอบการและครวัเรือนตางๆ โดยสํานักงาน 
สถิติแหงชาติ (สสช)  

- การสํารวจภาวะการจางงาน โดยกระทรวงแรงงาน 
- การจัดทําบัญชีประชาชาต ิ โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ (สศช.)  
- การสํารวจอุตสาหกรรม โดยกระทรวงอตุสาหกรรม 
- การจดทะเบียนธุรกิจ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา  
- การจัดทําดัชนีการผลิตอุตสาหกรรม โดยธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.)  
- การจัดทําดัชนีราคาผูบริโภค โดยกระทรวงพาณิชย 
- การจัดทําขอมูลการจัดเก็บภาษี โดยกรมสรรพากร  

 
 ในสวนของสาขา ICT ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 

(National Electronics and Computer Technology Center: NECTEC) และสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดเคยจัดทําบัญชีประชาชาติสาขา ICT 
ของป 2543-2546 ตาม TSIC 2544 (หรือ ISIC Rev.3.0) และจําแนกประเภทอตุสาหกรรม ICT 
ตามขอเสนอของ OECD ในชวงนั้น6  โดยพบวา สาขา ICT ของประเทศไทยมมูีลคาเพิ่มตั้งแต
รอยละ 10.2 ถึงรอยละ 11.5 ของ GDP ทั้งน้ีแลวแตการจําแนกประเภทตามความหมายที่กวาง
หรือแคบ 7   อยางไรก็ตาม ขอมูลบัญชีประชาชาตขิองประเทศไทยในสวนที่เกีย่วของกับสาขา 
ICT มีปญหา อยางนอย 2 ประการคือ  

1. ไมไดมีการจัดเก็บขอมูลเพ่ือจัดทําบัญชีประชาชาตสิาขา ICT อยางตอเน่ือง   
บัญชีประชาชาติที่รายงานจงึไมมีสาขา ICT มีแตสาขาไปรษณียรวมกับสาขา
โทรคมนาคม  

2. การจําแนกประเภทกิจกรรม ICT ตาม ISIC Rev.3.0 แตกตางจากการจําแนก
ประเภทกิจกรรมตาม ISIC Rev 4.0 มากพอสมควร เชน ไมรวมกิจกรรมดาน
การขายสงคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและ
โทรคมนาคมและชิ้นสวน การผลิตซอฟตแวร การประมวลผลขอมูล บริการโฮส
ติ้งและเว็บทา ตลอดจนการซอมบํารุงคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง อุปกรณ

                                                 
6 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจาก รายงานการศึกษากรอบแนวคิดในการวัดบทบาทของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารตอระบบเศรษฐกิจไทย (พ.ศ. 2548), ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาต ิ
7  ในความหมายแบบแคบ อุตสาหกรรม ICT ประกอบดวยอุตสาหกรรมกลุมการผลิตสินคา ICT กลุมการคาสินคา ICT กลุม
โทรคมนาคม และกลุมบริการดานคอมพิวเตอรและกิจกรรมที่เกี่ยวของ ขณะที่ในความหมายแบบกวาง อุตสาหกรรม ICT 
ประกอบดวยกลุมอุตสาหกรรม ICT ตามความหมายแบบแคบ รวมทั้งกลุมอุตสาหกรรม Information Content (ซ่ึงประกอบดวย
กลุมการผลิตส่ิงพิมพ และกลุมการแพรภาพและกระจายเสียง) 
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อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม  ขนาดของสาขา ICT ของประเทศไทยจึงไม
สามารถเปรียบเทียบกับขนาดของสาขา ICT ของประเทศในกลุม OECD ได
โดยตรง  

 
 ปญหาอีกประการหนึ่งในการจัดเก็บขอมูลอุตสาหกรรมในประเทศไทยก็คือ กรมพัฒนา
ธุรกิจการคา ซ่ึงเปนหนวยงานรับจดทะเบียนการคาของธุรกิจตางๆ ไมไดจัดเก็บและรายงาน
ขอมูลแยกกิจกรรมตาม TSIC ที่เกีย่วของกับกิจการนั้น ในกรณีที่กิจการนั้นอยูในหลาย
อุตสาหกรรม ซ่ึงทําใหเราไมสามารถใชขอมูลตางๆ เชน งบการเงินของธุรกิจทีร่ายงานตอกรม
พัฒนาธุรกิจการคา ในการประมาณการขนาดของอุตสาหกรรม ICT ในประเทศไทยได  
 
3.6 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  
 
 จากที่กลาวมาขางตน คณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการกําหนดมาตรฐานการจัดประเภท
กิจกรรมและผลิตภัณฑ ICT การจัดเก็บและรายงานขอมูลดาน ICT ดังน้ี  

- ควรปรบัไปสูมาตรฐาน  ISIC Revision 4 ในการจัดประเภทกิจกรรมการผลิต
สินคา8  

- ควรมุงปรับไปสูมาตรฐาน CPC 1.1 และเวอรชัน่อ่ืนๆ ในอนาคตในการจดั
ประเภทกิจกรรมบริการ9 

- กรมพัฒนาธุรกิจการคาควรปรับปรุงแนวทางระบุประเภทอุตสาหกรรมในการ
จดทะเบียนบริษัท ใหสามารถแยกขอมูลดานการเงินตามกิจกรรม 

- ในการจัดทําบญัชีประชาชาติ  สศช. ควรปรับมาใช ISIC Revision 4 และ
เผยแพรขอมูลอุตสาหกรรม ICT เปนทางเลือก (alternative aggregate) ดวย 

 

                                                 
8  รายละเอียดเกีย่วกบัคําจํากัดความของประเภทกิจกรรม ICT ในแตละประเภท ดูเพิ่มเติมไดจาก  
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=27 
9 รายละเอียดเกีย่วกบัคําจํากัดความของบริการ ICT ในแตละประเภท ดูเพิ่มเติมจาก 
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=25 
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ภาคผนวกบทที่ 3 
การจําแนกประเภทสินคา ICT (ธันวาคม 2003) 

 

HS 
2002 

HS 
1996 

สินคา ICT หมาย
เหตุ 

อุปกรณโทรคมนาคม (Telecommunications equipment) 

851711 851711 เครื่องโทรศัพทแบบใชสายพรอมดวยไมโครโฟนและหูฟง (แฮนดเซต) ไรสาย 
Line telephone sets with cordless handsets 

 

851719 851719 เครื่องรับโทรศัพทอ่ืนๆ และโทรศัพทภาพ (วิดีโอโฟน) 
Other telephone sets, video phones 

 

851721  851721 เครื่องโทรสาร  
Facsimile machines 

 

851722 851722 เครื่องโทรพิมพ 
Teleprinters 

 

851730 851730 เครื่องอุปกรณตัดตอสัญญาณสําหรับโทรศัพทหรือโทรเลข 
Telephonic or telegraphic switching apparatus 

 

851750 851750 เครื่องอุปกรณอ่ืนๆ สําหรับใชกับระบบแครริเออรเคอรเรนตไลนหรือสําหรับใชกับ
ระบบดิจิทัลไลน 
Other apparatus, for carrier-current line systems or for digital line systems 

 

851780 851780 เครื่องอุปกรณอ่ืนๆ สําหรับโทรศัพทหรือโทรเลขแบบใชสาย 
Other electrical apparatus for line telephony or line telegraphy 

 

851790 851790 สวนประกอบของเครื่องอุปกรณอ่ืนๆ สําหรับโทรศัพทหรือโทรเลขแบบใชสาย 
Parts for other electrical apparatus for line telephony or line telegraphy 

 

852020 852020 เครื่องตอบรับโทรศัพท  
Telephone answering machines 

 

852510 852510 เครื่องสงสําหรับวิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศนที่ไมมีเครื่องรับหรือเครื่อง 
บันทึกเสียงหรือถอดเสียงประกอบรวมอยูดวย 
Transmission apparatus for radio-telephony, radio-telegraphy, radio-
broadcasting or television not incorporating reception apparatus 

 

852520 852520 เครื่องสงสําหรับวิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศนที่มีเครื่องรับหรือเครื่อง 
บันทึกเสียงหรือถอดเสียงประกอบรวมอยูดวย  
Transmission apparatus for radio-telephony, radio-telegraphy, radio-
broadcasting or television incorporating reception apparatus 

 

852530 852530 กลองถายโทรทัศน  
Television cameras 

 

852610 852610 อุปกรณเรดาร  
Radar apparatus 

 

852790 852790 เครื่องรับสําหรับวิทยุกระจายเสียง ซึ่งในเรือนเดียวกันจะมีเครื่องบันทึกหรือ  
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HS 
2002 

HS 
1996 

สินคา ICT หมาย
เหตุ 

ถอดเสียงหรือนาฬิกาประกอบอยูดวยหรือไมก็ตาม  
Reception apparatus for radio-telephony, radio-telegraphy or radio-
broadcasting, whether or not combined, in the same housing, with sound 
recording or reproducing apparatus or a clock, n.e.s 

852910 852910 สายอากาศและเครื่องสะทอนสัญญาณทางอากาศทุกชนิด รวมถึงสวนประกอบที่
เหมาะสําหรับใชกับอุปกรณดังกลาว 
Aerials and aerial reflectors of all kinds; parts suitable for use therewith 

 

853110 853110 เครื่องสัญญาณแจงโจรกรรมหรืออัคคีภัย และเครื่องอุปกรณที่คลายกัน  
Burglar or fire alarms and similar apparatus 

(1) 

854420  854420 เคเบิลรวมแกน และตัวนําไฟฟารวมแกนอื่นๆ   
Co-axial cable and other co-axial electric conductors 

 

854470 854470 เคเบิลใยแกวนําแสง  
Optical fiber cables 

 

คอมพิวเตอรและอุปกรณท่ีเกี่ยวของ (Computer and related equipment) 

847110 847110 เครื่องประมวลผลขอมูลอัตโนมัติแบบอนาลอกหรือแบบไฮบริด 
Analogue or hybrid automatic data processing machines 

 

847130 847130 เครื่องประมวลผลขอมูลอัตโนมัติแบบดิจิทัลที่พกพาได มีน้ําหนักไมเกิน 10 
กิโลกรัม อยางนอยประกอบดวยหนวยประมวลผลกลาง แปนพิมพ และหนวย
แสดงผล 
Portable digital automatic data processing machines, weighing not more 
than 10 kg, consisting of at least a central processing unit, a keyboard 
and a display 

 

847141 847141 เครื่องประมวลผลขอมูลอัตโนมัติแบบดิจิทัลที่อยางนอยตองมีหนวยประมวลผล
กลาง หนวยรับเขาและหนวยสงออก รวมอยูในเรือนเดียวกัน จะประกอบรวมกัน
หรือไมก็ตาม 
Digital automatic data processing machines comprising in the same 
housing at least a central processing unit and an input and output unit, 
whether or not combined 

 

847149 847149 เครื่องประมวลผลแบบดิจิทัลอื่นๆ  นําเสนอในลักษณะเปนระบบ  
Other digital automatic data processing machines, presented in the form of 
systems 

 

847150 847150 หนวยประมวลผลแบบดิจิทัล (นอกจากของตามประเภทยอยที่ 8471.41 หรือ 
8471.49) จะมีหนวยดังตอไปนี้หนึ่งหรือสองหนวยอยูในเรือนเดียวกันหรือไมก็
ตาม คือ หนวยเก็บ หนวยรับเขา หนวยสงออก 
Digital processing units other than those of subheadings 8471.41 and 
8471.49, whether or not containing in the same housing one or two of the 
following types of unit : storage units, input units, output units 
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HS 
2002 

HS 
1996 

สินคา ICT หมาย
เหตุ 

847160 847160 เครื่องประมวลผลขอมูลอัตโนมัติ, หนวยรับเขาหรือหนวยสงออกจะมีหนวยเก็บ
อยูในเรือนเดียวกันหรือไมก็ตาม  
Automatic data processing machines, input or output units, whether or not 
containing storage units in the same housing 

 

847170 847170 เครื่องประมวลผลขอมูลอัตโนมัติ, หนวยเก็บ  
Automatic data processing machines, storage units 

 

847180 847180 หนวยอื่นๆ  ของเครื่องประมวลผลขอมูลอัตโนมัติ  
Other units of automatic data processing machines 

 

847190 847190 เครื่องประมวลผลขอมูลอัตโนมัติและหนวยตางๆ  ของเครื่องดังกลาว รวมท้ัง
เครื่องอานขอมูลระบบแมเหล็กหรือแสง เครื่องจักรถายทอดขอมูลใหเปนรหัสลง
บนส่ือบันทึกขอมูลและเครื่องจักรสําหรับประมวลขอมูลดังกลาว ที่ไมไดระบุหรือ
รวมไวในที่อ่ืน 
Magnetic or optical readers, machines for transcribing data onto data 
media in coded form and machines for processing such data, not 
elsewhere specified or included 

 

847330 847330 สวนประกอบและอุปกรณประกอบของเครื่องจักรตามประเภทที่ 84.71 
Parts and accessories of the machines of heading No. 84.71 

 

สวนประกอบทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic components) 

850431 850431 หมอแปลงไฟฟาที่มีขนาดกําลังจายไมเกิน 1 เควีเอ  
Electrical transformers having a power handling capacity not exceeding 1 
kVA  

(1) 

850450 850450 ตัวเหน่ียวนําอื่นๆ  
Inductors  

(1) 

850490 850490 สวนประกอบของหมอแปลงไฟฟา เครื่องเปล่ียนไฟฟาชนิดอยูคงที่ (สแตติกคอน
เวอร-เตอร) (เชน เครื่องกลับกระแสไฟฟา) และตัวเหน่ียวนํา 
Parts of: electrical transformers, static converters (for example, rectifiers) 
and inductors  

(1) 

852330 852330 บัตรที่มีแถบแมเหล็กประกอบรวมอยูดวย ที่ยังไมไดบันทึก 
Cards incorporating a magnetic stripe, unrecorded 

(1) 

852460 852460 บัตรที่มีแถบแมเหล็กประกอบรวมอยูดวย ที่บันทึกแลว 
Cards incorporating a magnetic stripe, recorded  

(1) 

852990 852990 สวนประกอบที่เหมาะสําหรับใชเฉพาะหรือสวนใหญใชกับของตามประเภทที่ 
85.25 ถึง 85.28 ยกเวนสายอากาศและเครื่องสะทอนสัญญาณทางอากาศ 
Parts suitable for use solely or principally with the apparatus of headings 
Nos. 85.25 to 85.28 except aerials and aerials reflectors 

 

853221 853221 ตัวเก็บประจุชนิดคาคงที่ แทนทาลัมที่มีขนาดกําลังจายรีแอกทีฟไมนอยกวา 0.5 
เควีเออาร  
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Capacitors, fixed, tantalum having a reactive power handling capacity of 
less than 0.5 kvar 

853224 853224 ตัวเก็บประจุชนิดคาคงที่ เซรามิกไดอิเล็กทริกแบบหลายชั้นที่มีขนาดกําลังจาย 
รีแอกทีฟไมนอยกวา 0.5 เควีเออาร  
Capacitors, fixed, ceramic dielectric, multilayer having a reactive power 
handling capacity of less than 0.5 kvar 

 

853230 853230 ตัวเก็บประจุชนิดเปล่ียนคาไดหรือปรับตั้งคาได (พรีเซต) 
Variable or adjustable (pre-set) capacitors 

 

853310 853310 ตัวตานทานคารบอนชนิดคาคงที่ แบบคอมโพซิชันหรือแบบฟลม 
Fixed carbon resistors, composition or film types 

 

853321 853321 ตัวตานทานชนิดคาคงที่อ่ืนๆ (รวมถึงรีโอสแตตและโพเทนซิโอมิเตอร) นอกจาก
ตัวตานทานสําหรับทําความรอน ใชกับขนาดกําลังจายไมเกิน 20 วัตต 
Electrical resistors, fixed, (including rheostats and potentiometers), other 
than heating resistors, for a power handling capacity <= 20 W 

 

853329 853329 ตัวตานทานชนิดคาคงที่อ่ืนๆ (รวมถึงรีโอสแตตและโพเทนซิโอมิเตอร) นอกจาก
ตัวตานทานสําหรับทําความรอน ที่ไมไดระบุหรือรวมไวในที่อ่ืน 
Electrical resistors, fixed, (including rheostats and potentiometers), other 
than heating resistors, n.e.s.. 

 

853331 853331 ตัวตานทานชนิดเปล่ียนคาไดแบบพันดวยลวด ใชสําหรับขนาดกําลังจายไมเกิน 
20 วัตต 
Wirewound variable resistors, for a power handling capacity <= 20 W 

 

853339 853339 ตัวตานทาน ชนิดเปล่ียนคาไดแบบพันดวยลวด ที่ไมไดระบุหรือรวมไวในที่อ่ืน 
Resistors, wirewound, variable, n.e.s. 

 

853340 853340 ตัวตานทานชนิดเปล่ียนคาไดแบบอื่นๆ รวมถึงรีโอสแตต และโพเทนชิโอมิเตอร 
Other variable resistors, including rheostats and potentiometers 

 

853390 853390 ชิ้นสวนของตัวตานทาน (รวมถึงรีโอสแตต และโพเทนชิโอมิเตอร) นอกเหนือจาก
ตัวตานทานรอนอื่นๆ 
Parts for electrical resistors (including rheostats and potentiometers), other 
than heating resistors 

 

853400 853400 วงจรพิมพ 
Printed circuits 

 

854011 854011 หลอดภาพแคโทดเรยของเครื่องรับโทรทัศน รวมถึงหลอดแคโทดเรของวิดีโอ
มอนิเตอรย, สี 
Cathode-ray television picture tubes, including video monitor tubes, colour 

 

854012 854012 หลอดภาพแคโทดเรยของเครื่องรับโทรทัศน รวมถึงหลอดแคโทดเรของวิดีโอ
มอนิเตอร, ขาวดําหรือเอกรงคอ่ืนๆ  
Cathode-ray television picture tubes, including video monitor tubes, black 
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and white or other monochrome 
854020 854020 หลอดของกลองถายโทรทัศน อิเมจคอนเวอรเตอรและอิเมจอินเทนซิไฟเออร 

รวมท้ังหลอดไฟโตแคโทดอื่นๆ 
Television camera tubes; image converters and intensifiers; other photo-
cathode tubes 

 

854040 854040 หลอดภาพแสดงผลขอมูล/ภาพกราฟก สี ซึ่งมีจอประกอบดวยจุดสารเรืองแสงที่
อยูหางเปนระยะส้ันกวา 0.4 มิลลิเมตร 
Data/graphic display tubes, colour, with a phosphor dot screen pitch 
smaller than 0.4 mm 

 

854050 854050 หลอดภาพแสดงผลขอมูล/ภาพกราฟก ขาวดํา หรือเอกรงคอ่ืนๆ 
Data/graphic display tubes, black and white or other monochrome 

 

854060 854060 หลอดแคโทดเรยอ่ืนๆ 
Other cathode-ray tubes 

 

854071 854071 หลอดไมโครเวฟ เชน แมกนีตรอน ไมรวมถึงหลอดกริดคอนโทรล  
Microwave tubes, magnetrons, excluding grid-controlled tubes 

 

854072 854072 หลอดไมโครเวฟ เชน ไคลสตรอนไมรวมถึงหลอดกริดคอนโทรล 
Microwave tubes - klystrons, excluding grid-controlled tubes 

 

854079 854079 หลอดไมโครเวฟอื่นๆ ไมรวมถึงหลอดกริดคอนโทรล  
Microwave tubes, other, excluding grid-controlled tubes 

 

854081 854081 หลอดของเครื่องรับหรือเครื่องขยาย  
Receiver or amplifier valves and tubes 

 

854089 854089 หลอดที่ไมไดระบุหรือรวมไวในที่อ่ืน 
Valve and tubes, n.e.s 

 

854091 854091 สวนประกอบของของหลอดแคโทดเรย 
Parts of cathode-ray tubes 

 

854099 854099 สวนประกอบของหลอดเทอรมิโอนิก หรือหลอดโฟโตแคโทดนอกจากหลอด
แคโทดเรย 
Parts of thermionic or photo-cathode, valve and tubes, other than cathode-
ray tubes 

 

854110 854110 ไดโอด นอกจากไดโอดไวแสงหรือไดโอดเปลงแสง  
Diodes, other than photosensitive or light emitting diodes 

 

854121 854121 ทรานซิสเตอร นอกจากทรานซิสเตอรไวแสงที่มีอัตราการสูญเสียนอยกวา 1 วัตต
Transistors, other than photosensitive, dissipation rate < 1 W 

 

854129 854129 ทรานซิสเตอร นอกจากทรานซิสเตอรไวแสง อ่ืนๆ  
Transistors, other than photosensitive transistors, n.e.s. 

 

854130 854130 ไทริสเตอร ไดแอกและไทรแอก นอกจากแบบไวแสง  
Thyristors, diacs and triacs, other than photosensitive devices 
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854140 854140 กลอุปกรณกึ่งตัวนําแบบไวแสงและโฟโตวอลตาอิกเซล จะประกอบขึ้นเปน 
โมดูลหรือทําเปนแผงหรือไมก็ตาม รวมท้ังไดโอดเปลงแสง  
Photosensitive semiconductor devices, including photovoltaic cells whether 
or not assembled in modules or made up into panels; light emitting diodes 

 

854150 854150 กลอุปกรณกึ่งตัวนําอื่นๆ  Other semiconductor devices  
854160 854160 ผลึกพีเอโซอิเล็กทริกที่ประกอบแลว Mounted piezo-electric crystals  
854190 854190 สวนประกอบของกลอุปกรณกึ่งตัวนํา  

(Parts for semiconductor devices) 
 

854210 854212 บัตรที่มีวงจรรวมอิเล็กทรอนิกสประกอบรวมอยูดวย (‘สมารท’ การด) 
Cards incorporating electronic integrated circuits (‘smart’ cards) 

(2) 

854221 854214 วงจรรวมโมโนลิทิก ดิจิทัล 
Digital monolitihic integrated circuits  

(2) 

854229 854230 วงจรรวมโมโนลิทิกอื่นๆ 
Other monolithic integrated circuits  

(2) 

854260 854240 วงจรรวมไฮบริด 
Hybrid integrated circuits  

(2) 

854270 854250 ไมโครแอสเซมบลีที่ใชในทางอิเล็กทรอนิกส 
Electronic microassemblies  

(2 

854290 854290 สวนประกอบของวรจรรวมและไมโครแอสเซมบลีที่ใชในทางอิเล็กทรอนิกส 
Parts for electronic integrated circuits and microassemblies 

 

  Audio and video equipment  
851810 851810 ไมโครโฟนและขาตั้งไมโครโฟน Microphones and stands therefore  
851821 851821 ลําโพงเดี่ยวติดตั้งในตูลําโพง Single loudspeakers, mounted in their 

enclosures 
 

851822 851822 ลําโพงหลายตัวติดตั้งในตูลําโพงเดียวกัน 
Multiple loudspeakers, mounted in the same enclosure 

 

851829 851829 ลําโพงอื่นๆ ที่ไมไดระบุหรือรวมไวในที่อ่ืน 
Other loudspeakers, n.e.s 

 

851830 851830 หูฟงชนิดครอบหัวและหูฟงชนิดเสียบหูจะประกอบรวมกับไมโครโฟน หรือไมก็
ตาม และชุดที่ประกอบดวยไมโครโฟนหนึ่งตัวและลําโพงตั้งแตหนึ่งตัวขึ้นไป 
Headphones and earphones, whether or not combined with a microphone, 
and sets consisting of a microphone and one or more loudspeakers 

 

851840 851840 เครื่องขยายสัญญาณไฟฟาในชวงความถี่สัญญาณเสียง 
Audio-frequency electric amplifiers 

 

851850 851850 ชุดเครื่องขยายเสียงดวยไฟฟา  
Electric sound amplifier sets 

 

851890 851890 สวนประกอบของไมโครโฟน ลําโพง หูฟงชนิดครอบหัว หูฟงชนิดเสียบหู ชุด  
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ไมโครโฟนพรอมหูฟง เครื่องขยายสัญญาณไฟฟาในชวงความถ่ีสัญญาณเสียง
และชุดเครื่องขยายเสียงดวยไฟฟา 
Parts of microphones, loudspeakers, headphones, earphones, combined 
microphone/ loudspeaker sets, audio-frequency electric amplifiers and 
electric sound amplifier sets 

851910 851910 เครื่องเลนแผนเสียงแบบหยอดเหรียญ  
Coin- or disc-operated record-players 

 

851921 851921 เครื่องเลนแผนเสียงแบบไมมีลําโพง 
Record-players, without loudspeaker 

 

851929 851929 เครื่องเลนแผนเสียง ที่ไมไดระบุหรือรวมไวในที่อ่ืน 
Record-players, n.e.s. 

 

851931 851931 เครื่องหมุนแผนเสียง (เรกคอรดเดก) ที่มีเครื่องกลไกเปลี่ยนแผนเสียงโดย
อัตโนมัติ 
Turntables with automatic record changing mechanism 

 

851939 851939 เครื่องหมุนแผนเสียง ที่ไมไดระบุหรือรวมไวในที่อ่ืน 
Turntables, n.e.s. 

 

851940  851940 เครื่องทรานสไครบิง 
Transcribing machines 

 

851992 851992 เครื่องเลนเทปคาสเซ็ต ขนาดกระเปา 
Pocket-size cassette-players 

 

851993  851993 เครื่องอุปกรณสําหรับถอดเสียงอื่นๆ แบบคาสเซ็ต 
Other sound reproducing apparatus, cassette-type 

 

851999 851999 เครื่องอุปกรณสําหรับถอดเสียงไมมีอุปกรณบันทึกเสียงประกอบรวมอยูดวย  ที่
ไมไดระบุหรือรวมไวในที่อ่ืน 
Sound reproducing apparatus, not incorporating a sound recording device, 
n.e.s. 

 

852010 852010 เครื่องส่ังงานที่ไมสามารถทํางานไดโดยไมมีพลังงานจากแหลงภายนอก 
Dictating machines not capable of operating without an external source of 
power 

 

852032 852032 เครื่องบันทึกเทปแมเหล็กอื่นๆ ที่มีเครื่องอุปกรณสําหรับถอดเสียงประกอบรวม
อยูดวย แบบออดิโอดิจิทัล  
Other magnetic tape recorders incorporating sound reproducing apparatus, 
Digital audio type 

 

852033 852033 เครื่องบันทึกเทปแมเหล็กอื่นๆ ที่มีเครื่องอุปกรณสําหรับถอดเสียงประกอบรวม
อยูดวย แบบคาสเซ็ต 
Other magnetic tape recorders incorporating sound reproducing apparatus, 
cassette-type 

 



 40 

HS 
2002 

HS 
1996 

สินคา ICT หมาย
เหตุ 

852039 852039 เครื่องบันทึกเทปแมเหล็กอื่นๆ ที่มีเครื่องอุปกรณสําหรับถอดเสียงประกอบรวม
อยูดวย 
Other magnetic tape recorders incorporating sound reproducing apparatus 

 

852090 852090 เครื่องบันทึกเทปแมเหล็กอื่นๆ ที่มีเครื่องอุปกรณสําหรับถอดเสียงประกอบรวม
อยูดวยหรือไมก็ตาม ที่ไมไดระบุหรือรวมไวในที่อ่ืน  
Magnetic tape recorders and other sound recording apparatus, whether or 
not incorporating a sound reproducing device, n.e.s. 

 

852110 852110 เครื่องบันทึกหรือถอดวิดีโอ จะมีภาครับวิดีโอประกอบรวมอยูดวยหรือไมก็ตาม - 
แบบเทปแมเหล็ก 
Video recording or reproducing apparatus, whether or not incorporating a 
video tuner – magnetic tape-type 

 

852190 852190 เครื่องบันทึกหรือถอดวิดีโอ 
Video recording or reproducing apparatus, whether or not incorporating a 
video tuner – other type 

 

852210 852210 สวนประกอบและอุปกรณประกอบที่เหมาะสําหรับใชเฉพาะหรือสวนใหญใชกับ
ของตามประเภทที่ 85.19 ถึง 85.21-พิกอัปคารทริดจ 
Parts and accessories suitable for use solely or principally with the 
apparatus of headings Nos. 
85.19 to 85.21 – pick-up cartridges 

 

852290 852290 สวนประกอบและอุปกรณประกอบที่เหมาะสําหรับใชเฉพาะหรือสวนใหญใชกับ
ของตามประเภทที่ 85.19 ถึง 85.21-อ่ืนๆ 
Parts and accessories suitable for use solely or principally with the 
apparatus of headings Nos.85.19 to 85.21 - other 

 

852311 852311 เทปแมเหล็ก มีความกวางไมเกิน 4 มิลลิเมตร 
Magnetic tapes, unrecorded, width <= 4 mm (1/6 in.)  

(1) 

852312 852312 เทปแมเหล็ก มีความกวางไมเกิน 4 มิลลิเมตร แตไมเกิน 6.5 มิลลิเมตร 
Magnetic tapes, unrecorded, width > 4 mm (1/6 in.) but <= 6.5 mm (1/4 in.)  

(1) 

852313 852313 เทปแมเหล็ก มีความกวางเกิน 6.5 มิลลิเมตร 
Magnetic tapes, unrecorded, width > 6.5 mm (1/4 in.) (1) 

 

852320 852320 จานแมเหล็ก  
Magnetic discs, unrecorded (1) 

 

852390  
 

852390 ส่ือบันทึกอื่นๆ ที่ยังไมไดบันทึกที่จัดทําไวเพ่ือการบันทึกเสียง หรือการบันทึก 
ปรากฏการณอ่ืนๆ ดวยวิธีที่คลายกัน นอกจากผลิตภัณฑในตอนที่ 37 
Other prepared unrecorded media for sound recording or similar recording 
of other phenomena, other than products of Chapter 37 

(1) 
 

852540 852540 กลองถายบันทึกวิดีโอภาพนิ่งและกลองถายบันทึกวิดีโออื่นๆ รวมท้ังกลองถาย
บันทึกภาพดิจิทัล 
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Still image video cameras and other video camera recorders, digital 
cameras 

852712  
 

852712 เครื่องรับวิทยุและเลนเทปคาสเซ็ตขนาดกระเปา 
Pocket-size radio cassette-players capable of operating without an 
external source of power 

 

852713 852713 เครื่องรับอื่นๆ ที่มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงประกอบรวมอยูดวย 
Radio-broadcast receivers, capable of operating without an external 
source of power, combined with sound recording or reproducing apparatus 

 

852719 852719 เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงอื่นๆ ที่สามารถทํางานไดโดยไมมีพลังงานจาก แหลง
ภายนอก ที่ไมมเีครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงประกอบอยูดวย  
Other radio-broadcast receivers, capable of operating without an external 
source of power, not combined with sound recording or reproducing 
apparatus 

 

852721 852721 เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงที่มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงประกอบอยูดวย ที่
ไมสามารถทํางานไดโดยไมมีพลังงานจากแหลงภายนอกที่ใชกับยานยนต 
Radio-broadcast receivers with sound recording or reproducing apparatus, 
for motor vehicles, requiring external source of power 

 

852729 852729 เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงอื่นๆ ที่มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงประกอบอยู
ดวย ที่ไมสามารถทํางานไดโดยไมมีพลังงานจากแหลงภายนอกที่ใชกับยานยนต 
Other radio-broadcast receivers for motor vehicles, not combined with 
sound recording or reproducing apparatus 

 

852731 852731 เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงอื่นๆ รวมถึงเคร่ืองที่สามารถรับวิทยุโทรศัพทหรือวิทยุ
โทรเลขไดดวย ที่มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงประกอบอยูดวย 
Other radio-broadcast receivers, including apparatus capable of receiving 
also radio-telephony or radio-telegraphy, combined with sound recording 
or reproducing apparatus 

 

852732 852732 เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงอื่นๆ รวมถึงเคร่ืองที่สามารถรับวิทยุโทรศัพทหรือวิทยุ
โทรเลขไดดวย ไมมีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียง แตมีนาฬิกาประกอบอยูดวย  
Other radio-broadcast receivers, including apparatus capable of receiving 
also radio-telephony or radio-telegraphy, not combined with sound 
recording or reproducing apparatus but combined with a clock 

 

852739 852739 เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงอื่นๆ รวมถึงเคร่ืองดังกลาวที่สามารถรับวิทยุโทรศัพท
หรือวิทยุโทรเลขไดดวย   
Other radio-broadcast receivers, including apparatus capable of receiving 
radio-telephony or radio-telegraphy, n.e.s. 

 

852812 852812 เครื่องรับโทรทัศน จะมีเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงหรือเครื่องบันทึกเสียงหรือถอด
เสียงหรือเครื่องบันทึกภาพวิดีโอหรือถอดภาพวิดีโอประกอบรวมอยูดวยหรือไมก็
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ตาม, สี 
Reception apparatus for television, whether or not incorporating radio-
broadcast receivers or sound or video recording or reproducing apparatus, 
colour 

852813 852813 เครื่องรับโทรทัศน จะมีเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงหรือเครื่องบันทึกเสียงหรือถอด
เสียงหรือเครื่องบันทึกภาพวิดีโอหรือถอดภาพวิดีโอประกอบรวมอยูดวยหรือไมก็
ตาม, ขาวดําหรือเอกรงคอ่ืนๆ 
Reception apparatus for television, whether or not incorporating radio-
broadcast receivers or sound or video recording or reproducing apparatus, 
black and white or other monochrome 

 

852821 852821 วิดีโอมอนิเตอร, สี 
Video monitors, colour 

 

852822 852822 วิดีโอมอนิเตอร, ขาวดําหรือเอกรงคอ่ืนๆ 
Video monitors, black and white or other monochrome 

 

852830 852830 เครื่องฉายวิดีโอ 
Video projectors 

 

สินคา ICT อ่ืนๆ (Other ICT goods) 

846911 846911 เครื่องประมวลคํา 
Word-processing machines 

 

847010 847010 เครื่องคํานวณอิเล็กทรอนิกสที่ทํางานไดโดยไมใชพลังงานไฟฟาจากแหลง
ภายนอก รวมท้ังเคร่ืองบันทึก ถอดและแสดงขอมูลพรอมทําหนาที่คํานวณขนาด
กระเปา 
Electronic calculators capable of operation without an external source of 
electric power and pocket-size data recording, reproducing and displaying 
machines with calculating functions 

 

847021 847021 เครื่องคํานวณอิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ  ที่มีอุปกรณการพิมพประกอบรวมอยูดวย 
Other electronic calculating machines incorporating a printing device 

 

847029 847029 เครื่องคํานวณอิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ   
Other electronic calculating machines 

 

847040 847040 เครื่องทําบัญชี  
Accounting machines 

 

847050 847050  เครื่องบันทึกการรับเงิน  
Cash registers 

 

847310 847310 สวนประกอบและอุปกรณประกอบของเครื่องจักรตามประเภทที่ 84.69 
Parts and accessories (other than covers, carrying cases and the like) 
suitable for use solely or principally with machines of heading No. 84.69 

 

847321 847321 สวนประกอบและอุปกรณประกอบของเครื่องคํานวณอิเล็กทรอนิกสตามประเภท  
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ยอยที่ 8470.10, 8470.21 หรือ 8470.29 
Parts and accessories of the electronic calculating machines of 
subheading No. 8470.10, 8470.21 or 8470.29 

847350 847350 สวนประกอบและอุปกรณประกอบที่เหมาะสําหรับใชกับเคร่ืองจักรตามประเภทที่ 
84.69 ถึง 84.72 ต้ังแตสองประเภทขึ้นไปไดเทาเทียมกัน 
Parts and accessories equally suitable for use with machines of two or 
more of the headings Nos.84.69 to 84.72 

 

852691 852691 เครื่องวิทยุชวยการเดินเรือหรือเดินอากาศ 
Radio navigational aid apparatus 

 

852692 852692 เครื่องวิทยุควบคุมระยะไกล 
Radio remote control apparatus 

 

901041 901041 เครื่องอุปกรณสําหรับฉายหรือเขียนแผนวงจรลงบนวัตถุกึ่งตัวนําไวแสง, 
เครื่องอุปกรณที่ใชเขียนลายวงจรบนแวนผลึกโดยตรง 
Apparatus for the projection or drawing of circuit patterns on sensitised 
semiconductor materials - direct write-on-wafer apparatus 

(1) 
 

901042 901042 เครื่องอุปกรณสําหรับฉายหรือเขียนแผนวงจรลงบนวัตถุกึ่งตัวนําไวแสง, 
เครื่องปรับแนวแบบขยับและทําซ้ํา 
Apparatus for the projection or drawing of circuit patterns on sensitised 
semiconductor materials - step and repeat aligners 

(1) 
 

901049 901049 เครื่องอุปกรณสําหรับฉายหรือเขียนแผนวงจรลงบนวัตถุกึ่งตัวนําไวแสง, อ่ืนๆ 
Apparatus for the projection or drawing of circuit patterns on sensitised 
semiconductor materials - other 

(1) 
 

901410 901410 เข็มทิศสําหรับหาทิศทาง 
Direction finding compasses 

 

901420 901420 อุปกรณและเครื่องใชสําหรับใชในการเดินอากาศ หรืออวกาศ (นอกจากเข็มทิศ) 
Instruments and appliances for aeronautical or space navigation (other 
than compasses 

 

901480 901480 อุปกรณและเครื่องใชอ่ืนๆ  
Other navigational instruments and appliances 

 

901490 901490 สวนประกอบและอุปกรณประกอบของเข็มทิศสําหรับหาทิศทาง รวมท้ังอุปกรณ
และเครื่องใชอ่ืนๆ  ที่ใชในการเดินเรือและเดินอากาศ 
Parts and accessories of direction finding compasses, other navigational 
instruments and appliances 

 

901540 901540 อุปกรณและเครื่องใชที่ใชในการสํารวจโดยวิธีถายรูป 
Photogrammetrical surveying instruments and appliances 

 

901580 901580 อุปกรณและเครื่องใชอ่ืนๆ  
Other surveying instruments and appliances 
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901811 901811 เครื่องบันทึกคลื่นหัวใจไฟฟา 
Electro-cardiographs  

(1) 

901812 901812 เครื่องกวาดตรวจดวยอัลตราโซนิก 
Ultrasonic scanning apparatus  

1) 

901813 901813 เครื่องตรวจสอบอวัยวะโดยใชพลังงานจากสนามแมเหล็ก 
Magnetic resonance imaging apparatus 

(1) 

901814 901814 เครื่องซินทิกราฟก 
Scintigraphic apparatus  

(1) 

901819 901819 เครื่องวินิจฉัยโรคดวยไฟฟาอื่นๆ (รวมถึงเคร่ืองตรวจสอบการทํางานของอวัยวะ
ตางๆ  หรือเคร่ืองตรวจวัดตัวแปรทางสรีรวิทยา)  
Other electro-diagnostic apparatus (including apparatus for functional 
exploratory examination or for checking physiological parameters) 

(1) 
 

902212 902212 เครื่องคอมพิวเต็ดโทโมกราฟ  
Computed tomography apparatus  

(1) 

902213 902213 เครื่องอุปกรณที่ใชเอกซเรยเปนหลักอื่นๆ ที่ใชประโยชนทางทันตกรรม 
Other apparatus based on the use of X-rays, for dental uses  

(1) 

902214 902214 เครื่องอุปกรณที่ใชเอกซเรยเปนหลักอื่นๆ ที่ใชประโยชนทางการแพทย 
ศัลยกรรมหรือสัตวแพทย  
Other apparatus based on the use of X-rays, for medical, surgical or 
veterinary uses)  

(1) 

902219 902219 เครื่องอุปกรณที่ใชเอกซเรยเปนหลัก ใชประโยชนทางดานอื่นๆ   
Other apparatus based on the use of X-rays, for other uses  

(1) 

902410 902410 เครื่องจักรและเครื่องใชสําหรับทดสอบความแข็ง ความแข็งแรง ความคงทนตอ
การอัด ความยืดหยุนหรือคุณสมบัติเชิงกลอื่นๆ  ของวัตถุ, ใชสําหรับทดสอบ
โลหะ 
Machines and appliances for testing the hardness, strength, 
compressibility, elasticity or other mechanical properties of materials, 
metals 

 

902480 902480 เครื่องจักรและเครื่องใชอ่ืนๆ สําหรับทดสอบความแข็ง ความแข็งแรง ความคงทน
ตอการอัด ความยืดหยุนหรือคุณสมบัติเชิงกลอื่นๆ  ของวัตถุ 
Other machines and appliances for testing the hardness, strength, 
compressibility, elasticity or other mechanical properties of materials 

 

902490 902490 สวนประกอบและอุปกรณประกอบ สําหรับทดสอบความแข็ง ความแข็งแรง ความ
คงทนตอการอัด ความยืดหยุนหรือคุณสมบัติเชิงกลอื่นๆ  ของวัตถุ 
Parts and accessories for machines and appliances for testing the 
hardness, strength, compressibility, elasticity or other mechanical 
properties of materials 
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902620 902620 อุปกรณและเครื่องอุปกรณ สําหรับวัดหรือตรวจสอบความดัน ไมรวมถึงอุปกรณ 
และเครื่องอุปกรณตามประเภทที่ 90.14 90.15 90.28 หรือ 90.32 
Instruments and apparatus for measuring or checking the pressure of 
liquids or gases, excluding instruments and apparatus of heading Nos. 
9014, 9015, 9028 or 9032 

 

902710 902710 อุปกรณและเครื่องอุปกรณ สําหรับการวิเคราะหทางฟสิกกหรือเคมี, เครื่อง
วิเคราะหกาซหรือควัน 
Instruments and apparatus for physical or chemical analysis, gas or 
smoke analysis apparatus 

 

902730 902730 สเปกโทรมิเตอร สเปกโทรโฟโตมิเตอรและสเปกโทรกราฟที่ใชรังสีทางแสง (รังสี
อัลตราไวโอเลตรังสีที่มองเห็นได รังสีอินฟราเรด)  
Spectrometers, spectrophotometers and spectrographs using optical 
radiations (UV, visible, IR) 

 

902740 902740 เครื่องวัดแสงในการถายรูป 
Instruments and apparatus for measuring or checking quantities of heat, 
sound or light, exposure meters 

 

902750 902750 อุปกรณและเครื่องอุปกรณอ่ืนๆ ที่ใชรังสีทางแสง (รังสีอัลตราไวโอเลต รังสีที่
มองเห็นได รังสีอินฟราเรด) 
Other instruments and apparatus using optical radiations (UV, visible, IR) 

 

902780 902780 อุปกรณและเครื่องอุปกรณอ่ืนๆ  สําหรับการวิเคราะหทางฟสิกกหรือเคมี 
Other instruments and apparatus for physical or chemical analysis 

 

902810 902810 เครื่องวัดกาซ  
Gas meters 

 

902820 902820 เครื่องวัดของเหลว 
Liquid meters 

 

902830 902830 เครื่องวัดไฟฟา 
Electricity meters 

 

902890 902890 สวนประกอบและอุปกรณประกอบเครื่องวัดปริมาณการจายหรือการผลิตกาซ
ของเหลวหรือไฟฟา รวมถึงคาลิเบรติ้งมิเตอรของเครื่องดังกลาว 
Parts for gas, liquid or electricity supply or production meters, including 
calibrating meters therefor 

 

902910 902910 เครื่องนับรอบ เครื่องนับผลผลิต แทกซี่มิเตอรไมลีโอมิเตอร เครื่องนับกาวและที่
คลายกัน 
Revolution counters, production counters, taximeters, mileometers, 
pedometers and the like 

 

902920 902920 เครื่องบอกความเร็ว และเครื่องวัดรอบ รวมท้ังสตรอโบสโกป 
Speed indicators and tachometers; stroboscopes 
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902990 902990 สวนประกอบและอุปกรณประกอบของเครื่องนับรอบ เครื่องนับผลผลิต แท็กซี่
มิเตอร ไมลีโอมิเตอร เครื่องนับกาวและท่ีคลายกัน รวมท้ังเคร่ืองบอกความเร็ว 
เครื่องวัดรอบ (นอกจากของตามประเภทที่ 90.14 หรือ 90.15) และสตรอโบส
โกป 
Parts and accessories for revolution counters, production counters, 
taximeters, mileometers, pedometers and the like; speed indicators and 
tachometers, other than those of heading No.90.14 or 90.15; stroboscopes 

 

903010 903010 อุปกรณและเครื่องอุปกรณสําหรับวัดหรือตรวจหาการแผรังสีที่ทําใหเกิดไอออไน
เซชัน 
Instruments and apparatus for measuring or detecting ionising radiations 

 

903020 903020 แคโทดเรยออสซิลโลสโกป และแคโทดเรยออสซิลโลกราฟ 
Cathode-ray oscilloscopes and cathode-ray oscillographs 

 

903031  903031 มัลติมิเตอรที่ไมมีเครื่องบันทึก 
Multimeters without a recording device 

 

903039 903039  
 

อุปกรณและเครื่องอุปกรณอ่ืนๆ สําหรับวัดหรือตรวจสอบแรงดัน กระแสที่ไมมี
เครื่องบันทึก 
Other instruments and apparatus for measuring or checking voltage, 
current, etc. without a recording device 

 

903040 903040 อุปกรณและเครื่องอุปกรณอ่ืนๆ ที่ออกแบบเปนพิเศษสําหรับโทรคมนาคม (เชน 
ครอสทอลกมิเตอร เครื่องวัดอัตรากําลังขยาย เครื่องวัดคาความเพี้ยนโซโฟ
มิเตอร) 
Other instruments and apparatus, specially designed for 
telecommunications (for example, crosstalk meters, gain measuring 
instruments, distortion factor meters, psophometers) 

 

903082 903082 อุปกรณและเครื่องอุปกรณอ่ืนๆ สําหรับวัดหรือตรวจสอบเวเฟอรกึ่งตัวนําหรือ
อุปกรณกึ่งตัวนํา 
Other instruments for measuring or checking semiconductor wafers or 
devices 

 

903083 903083 อุปกรณและเครื่องอุปกรณอ่ืนๆ สําหรับวัดหรือตรวจสอบเวเฟอร หรือ อุปกรณกึ่ง
ตัวนําที่มีเครื่องบันทึก 
Other instruments for measuring or checking semiconductor wafers or 
devices with a recording Device 

 

903110 903110 อุปกรณ เครื่องใชและเครื่องจักรสําหรับวัดหรือตรวจสอบ ที่ไมไดระบุหรือรวมไว
ในที่อ่ืนในตอนนี้ รวมท้ังเคร่ืองจักรสําหรับวัดหาความสมดุลยของสวนประกอบ
ทางกล  
Measuring or checking instruments, appliances and machines n.e.s, 
machines for balancing mechanical parts 
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903120 903120 อุปกรณ เครื่องใชและเครื่องจักรสําหรับวัดหรือตรวจสอบ ที่ไมไดระบุหรือรวมไว
ในที่อ่ืน รวมท้ังโตะทดสอบ (เทสตเบนช) 
Measuring or checking instruments, appliances and machines n.e.s, test 
benches 

 

903130 903130 อุปกรณ เครื่องใชและเครื่องจักรสําหรับวัดหรือตรวจสอบ ที่ไมไดระบุหรือรวมไว
ในที่อ่ืนในตอนนี้ รวมท้ังเคร่ืองฉายโพรไฟล 
Measuring or checking instruments, appliances and machines n.e.s, profile 
projectors 

 

903141 903141 อุปกรณและเครื่องใชทางทัศนศาสตรอ่ืนๆ สําหรับตรวจสอบเวเฟอรกึ่งตัวนําหรือ
อุปกรณกึ่งตัวนํา ตรวจสอบโฟโตมาสกหรือเรติเคิลที่ใชในการผลิตอุปกรณกึ่ง
ตัวนํา  
Other optical instruments and appliances, for inspecting semiconductor 
wafers or devices or for inspecting photomasks or reticles used in 
manufacturing semiconductor devices 

 

903180 903180 อุปกรณ เครื่องใชและเครื่องจักรอื่นๆ  สําหรับวัดหรือตรวจสอบ ที่ไมไดระบุหรือ
รวมไวในที่อ่ืน 
Other measuring or checking instruments, appliances and machines, n.e.s. 

 

903190 903190 สวนประกอบและอุปกรณประกอบสําหรับวัดหรือตรวจสอบ ที่ไมไดระบุหรือรวม
ไวในที่อ่ืน 
Parts and accessories for measuring or checking instruments, appliances 
and machines, n.e.s. 

 

903210 903210 เทอรโมสแตต  
Thermostats 

 

903220 903220 มาโนสแตต 
Manostats 

 

903289 903289 อุปกรณและเครื่องอุปกรณอ่ืนๆ  สําหรับบังคับหรือควบคุมโดยอัตโนมัติ (ที่ไมได
ระบุหรือรวมไวในที่อ่ืน)   
Other automatic regulating or controlling instruments and apparatus, n.e.s. 

 

903290 903290 สวนประกอบและอุปกรณประกอบสําหรับอุปกรณและเครื่องอุปกรณสําหรับ
บังคับหรือควบคุมโดยอัตโนมัติ  
Parts and accessories for automatic regulating or controlling instruments 
and apparatus 

 

หมายเหตุ:    (1)  อุตสาหกรรมนี้ไมไดรวมอยูในภาค ICT โดยคําจํากัดความของ OECD  
 (2)  รหัสแตกตางกันระหวาง HS 1996 และ HS 2002  
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บทที่ 4 การใชขอมูลเพื่อประเมินสถานะของอุตสาหกรรม 
และสัมฤทธิผลทางนโยบาย  

 
ในบทนี้  คณะผูวิจัยจะศึกษาวา ขอมูลที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม ICT ในประเทศไทย 

สามารถใชประโยชนในการประเมินสถานะของอุตสาหกรรม ICT ของประเทศและสัมฤทธผิล
ของนโยบายที่เกี่ยวของกับ ICT ของรัฐไดหรือไม อยางไร โดยไดเลือกศึกษาการใชขอมูลในการ
ประเมินผลการดําเนินการตามเปาหมายของแผนแมบทดาน ICT จํานวน 4 แผนคอื  

1. แผนแมบทเทคโนโลยีสารเทศ และการสื่อสารของประเทศไทย ฉบับที่ 1 
(พ.ศ. 2545-2549) 

2. แผนแมบทเทคโนโลยีสารเทศ และการสื่อสารของประเทศไทย ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2552-2556) 

3. แผนแมบทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2548-2550) 
4. แผนแมบทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2553) 
  

4.1 เปาหมายและดัชนชีีว้ัดของแผนแมบทตางๆ   
 

ตารางที่ 4.1-4.4 สรุปเปาหมายและดัชนีชี้วัดของแผนแมบทตางๆ ดาน ICT ทั้ง 4 ฉบับ  
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ตารางที่ 4.1 เปาหมาย/ดัชนีชี้วดัของแผนแมบทเทคโนโลยีสารเทศ และการสื่อสารของ
ประเทศไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2545-2549)  

ยุทธศาสตร เปาหมาย/ดัชนีชี้วดั 

ยุทธศาสตรที่ 1:  
การพัฒนาอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อใหเปน
ผูนําในภูมิภาค 

1. อุตสาหกรรมซอฟตแวรไทยมีมูลคาตลาดประมาณ 9 หม่ืนลานบาทตอป 
ภายในป พ.ศ. 2549 โดยมีมูลคาซอฟตแวรหรือธุรกิจที่เกี่ยวของ เพ่ือการ 
สงออกรอยละ 75 ของมูลคารวม 

2. มีจํานวนนักวจัิยและนักพัฒนาซอฟตแวรที่มีคุณภาพไมต่ํากวา 60,000 คน 
และไมต่ํากวารอยละ 30 เปนนักพัฒนาที่ผานการรับรองจากสถาบัน
มาตรฐานวชิาชีพ 

3. มีหนวยงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร (Software Industry 
Promotion Agency: SIPA) เพ่ือผลกัดันใหเกิดการลงทุนและการสราง
อุตสาหกรรมซอฟตแวรไทยใหเจริญเตบิโตจากปจจุบัน โดยอํานวยความ
สะดวกตอผูลงทุนดวยบริการแบบ one-stop service  ตั้งแตป พ.ศ. 2546 

4. รัฐบาลตองใชโครงการของภาครัฐเพ่ือสรางตลาดซอฟตแวรภายในประเทศ
ไมต่ํากวา 5 พันลานบาท ภายในป พ.ศ. 2549 

5. ใหมีการใชซอฟตแวรมาตรฐานเปด (open source) ควบคูกับซอฟตแวรที่
ผลิตในประเทศ เทียบมูลคาไมต่ํากวารอยละ 50 ของมูลคาซอฟตแวรรวมที่
ใชในแตละป 

ยุทธศาสตรที่ 2: การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนไทย
และสังคมไทย  
 

1. ใหมีเลขหมายโทรศัพทที่สามารถรับสงขอมูลไดดี (อยางนอยที่ความเร็ว 32 
กิโลบิตตอวินาที) ถึงทุกชุมชน (หมูบาน) อยางนอย ชุมชนละ 7 เลขหมาย 
ภายในป พ.ศ. 2548 

2. ใหเปดบริการเครือขายความเร็วสูง (broadband service) ดวยราคาที่เปน 
ธรรม ในทุกจังหวัดภายในป พ.ศ. 2549 

3. ใหราคาคาเชาวงจรภายในประเทศลดลงใหสอดคลองกับความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีการสื่อสาร 

4. ใหผูดอยโอกาสในสังคมไทยกวารอยละ 70 มีโอกาสเขาถึงและไดรับบริการ
สารสนเทศอยางทั่วถึงภายในป พ.ศ. 2549 

5. ใหมีศูนยบริการสารสนเทศชุมชนครบทุกตําบล ภายในป  พ.ศ. 2549 
6. มีครูที่สามารถเขาถึงและใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  เพ่ือเปน 
ประโยชนในการสอน ไมต่ํากวา 3 แสนคน ภายในป พ.ศ. 2549โดยไม  
นอยกวารอยละ 70 ของจํานวนดังกลาวเปนครูในตางจังหวัด 

7. ใหมีสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนระดับจังหวัด  อยางนอยจังหวัดละ 1 
สถานี และมีสถานีวิทยุโทรทัศนชุมชนภาคละ 1 สถานีใน พ.ศ. 2549 
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ยุทธศาสตร เปาหมาย/ดัชนีชี้วดั 

8. ใหทุกตําบลสามารถสรางเนื้อหา  ขอมูล   ขาวสารเกี่ยวกับภูมิปญญาของ 
ทองถิ่น (local content) เพ่ือเผยแพรไดภายในป พ.ศ. 2547 

9. มีองคกรที่ดูแลการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารอยางปลอดภัย 
ดูแลความมั่นคงของระบบขอมูลและการสือ่สารขอมูล 

ยุทธศาสตรที่ 3: 
การปฏิรูปและการสราง
ศักยภาพการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

1. ใหยกระดับการลงทุนในการวิจัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร
ของภาครัฐและเอกชนตอปเปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 3 ของมูลคา
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2. ใหมีโครงการพัฒนาซอฟตแวรขนาดใหญซ่ึงมีการลงทุนไมต่ํากวา 100 คน
ตอป ที่รวมงานวิจัยพัฒนาอยูดวย ไมนอยกวา 5,000 ลานบาท ภายในป  
พ.ศ. 2549 

3. ใหมีสัดสวนการใชเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลที่ผลติหรือประกอบใน
ประเทศไมต่ํากวารอยละ 80 และการใชซอฟตแวรทีผ่ลิตหรือประกอบใน
ประเทศไมต่ํากวารอยละ 50 ของมูลคาการใชในประเทศภายในป พ.ศ. 
2547 

4. ใหนักพัฒนาซอฟตแวรใชเทคโนโลยี network computing หรือ web 
บริการไดไมต่าํกวารอยละ 70  ของจํานวนนักพัฒนาภายในป พ.ศ. 2547 

ยุทธศาสตรที่ 4:  
การยกระดับศักยภาพ
พ้ืนฐานของสงัคมไทย
เพ่ือการแขงขันในอนาคต 

1. ใหแรงงาน (workforce) ไมนอยกวารอยละ 70 สามารถเขาถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได และแรงงานไมนอยกวารอยละ 40 สามารถ  
เขาถึงและคนหาขอมูลจากอินเตอรเน็ตไดภายในป พ.ศ. 2549 

2. ใหเยาวชนรุนใหมที่สําเร็จการศึกษาภาคปกติไมนอยกวารอยละ 90     
สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดภายในป พ.ศ. 2549 

3. ใหมีแรงงานที่ใชความรู (knowledge worker) เพ่ิมขึ้นไมต่ํากวาปละ 1.5 
แสนคน ภายในป พ.ศ. 2549 

ยุทธศาสตรที่ 5: 
การพัฒนาศักยภาพของ
ผูประกอบการเพื่อมุง
ขยายตลาดตางประเทศ 

1. เพ่ิมการจางงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในอุตสาหกรรม
ที่มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ในการผลิตและการบริการ
ประมาณ 6 แสนคน (หรือรอยละ 1 ของแรงงานทั้งหมด) ภายในป พ.ศ. 
2549 

2. เพ่ิมมูลคาตลาดของธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไมนอยกวารอยละ 20  
ตอป 

3. ใหมีมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกจิของอุตสาหกรรมการผลิตที่ใชเทคโนโลยี       
สารสนเทศและการสื่อสารสูงขึ้นรอยละ 10 ในป พ.ศ. 2549 
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ยุทธศาสตร เปาหมาย/ดัชนีชี้วดั 

ยุทธศาสตรที่ 6: 
การสงเสริม
ผูประกอบการขนาดกลาง
ขนาดยอมใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

1. ใหผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม ไมต่ํากวา 100,000 ราย 
สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการภายใน 
(back office) ไดภายในป พ.ศ. 2549 

2. ใหผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมจํานวนรอยละ 40 ของผู
ประกอบการในเปาหมายขอ 1. สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมาใชในงานหลักของกิจการ (เชน งานออกแบบ งานวศิวกรรม) ได 
ภายในป พ.ศ. 2549 

3. ใหจํานวนผูประกอบการที่รวมเครือขายหวงโซอุปทาน (supply chain) เพ่ิม
ขึ้นรอยละ 10 ตอป 

ยุทธศาสตรที่ 7: 
การนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารมาใชประโยชนใน
การบริหารและการ
ใหบริการของภาครัฐ 

1. ใหหนวยงานภายในกระทรวงสามารถแลกเปลี่ยนขอมูล และบรกิารฐาน  
ขอมูลภายในและระหวางกรมผานระบบอิเล็กทรอนิกสไดทั่วประเทศ ภาย
ในป พ.ศ. 2549 

2. ใหทุกกระทรวงสามารถเชื่อมโยงขอมูลผานระบบอิเล็กทรอนิกสไดทั่ว
ประเทศภายในป พ.ศ. 2549 

3. ใหหนวยงานของรัฐไมนอยกวารอยละ 60 มีระบบบริหารที่ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางครบวงจรภายในป พ.ศ. 2549 

4. ใหบริการพื้นฐานของรัฐ (simple transaction service)) ไมนอยกวารอยละ 
90 สามารถทาํไดโดยผานระบบอิเล็กทรอนิกส 

5. ใหหนวยงานของภาครัฐสามารถใหบริการพื้นฐานผานสื่ออิเล็กทรอนิกสที่
เกี่ยวกับการชาํระคาธรรมเนียมของรัฐในระดับจังหวัดทุกจังหวัด ไมนอย 
กวารอยละ 50 ภายในป พ.ศ. 2549 

6. ใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกระทรวงเพื่อบริการประชาชนครบวงจร 
(e-Citizen) ไดไมนอยกวา 100 บริการภายในป  2549 

7. ใหภาครัฐสามารถจัดซื้อจัดจางทางอิเล็กทรอนิกส ปละไมนอยกวา 
100,000 ลานบาท ภายในป พ.ศ. 2549 

8. ใหมีการจัดทําระบบ ระเบียบ และวิธีกํากบัการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อความมั่นคงของชาต ิ

9. มีซอฟตแวรระบบบริหารขัน้พ้ืนฐาน ไดแก ระบบสารบรรณ บริหารบุคคล 
งบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุที่ใชกับหนวยงานภาครัฐภายในป พ.ศ. 
2549 

 ที่มา: แผนแมบทเทคโนโลยีสารเทศ และการส่ือสารของประเทศไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2545-2549) 
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ตารางที่ 4.2 เปาหมาย/ดัชนีชี้วดัของแผนแมบทเทคโนโลยีสารเทศ และการสื่อสารของ
ประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552-2556) 

ยุทธศาสตร เปาหมาย/ดัชนีชี้วดั 

 เปาหมายโดยรวม 1. ประชาชนไมนอยกวารอยละ 50 ของประชากรทั้งประเทศ มีความรอบรู 
สามารถเขาถงึ สรางสรรคและใชสารสนเทศอยางมีวิจารณญาณ รูเทาทัน 
มีคุณธรรมและจริยธรรม (Information Literacy)  กอเกิดประโยชนตอ
การเรียนรู การทํางาน และการดํารงชีวิตประจําวัน 

2. ยกระดับความพรอมทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของ
ประเทศ ขึ้นอยางนอย 15 อันดับ ใน Networked Readiness Index 

3. เพ่ิมบทบาทและความสําคญัของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) ในระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีสดัสวนมูลคาเพิ่ม
ของอุตสาหกรรม ICT ตอ GDP ไมนอยกวารอยละ 20  

ยุทธศาสตรที ่1: การ
พัฒนากําลังคนดาน ICT 
และบุคคลทั่วไปใหมี
ความสามารถในการ 
สรางสรรค ผลิต และใช
สารสนเทศอยางมี
วิจารณญาณและรูเทาทัน 

บุคลากร ICT 
1. มีสัดสวนของกําลังคนดาน ICT ที่จบการศึกษาในแตละป ในระดับที่สูง

กวาปริญญาตรี (ปริญญาโท หรือหลักสูตรการศึกษา/อบรมเฉพาะดาน 
ICT ในระดับสูงกวาปริญญาตร)ี ไมนอยกวารอยละ 15 ของผูจบ
การศึกษาดาน ICT ทั้งหมดในปน้ันๆ 

2. มีบุคลากรดาน ICT ที่ไดรับการทดสอบผานมาตรฐานวิชาชีพที่ไดรับการ
ยอมรับในระดับสากลเปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 30 ของบุคลากร 
ICT ทั้งหมด 

บุคลากรทั่วไปและบคุลากรอาชีพอ่ืนๆ 
3. ประชาชนทัว่ไปไมนอยกวารอยละ 70 สามารถเขาถึงและใชประโยชน

จาก ICT ในชวีิตประจําวัน 
4. แรงงานในสถานประกอบการไมนอยกวารอยละ 40 สามารถเขาถงึและ

นํา ICT มาใชประโยชนในการทํางานและการเรียนรู 
5. บุคลากรภาครัฐไมนอยกวารอยละ 50 สามารถเขาถึงและนํา ICT มาใช

ประโยชนในการทํางานและการเรียนรู 
6. กลุมผูดอยโอกาส สามารถเขาถึง ICT และนํา ICT มาใชประโยชนใน

การเรียนรู และประยุกตใชกับชวีิตประจําวันเพ่ิมขึ้นไมนอยกวารอยละ 
10 

7. สัดสวนการเขาใชเวบ็ไซตเพ่ือการเรียนรูหรือเปนประโยชนในเชิง
สรางสรรคเกนิกวารอยละ 70 ของการใชเว็บไซตในภาพรวม 
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ยุทธศาสตรที ่2:  
การบริหารจัดการระบบ 
ICT ของประเทศอยางมี
ธรรมาภิบาล 

1. มีหนวยงานกลางที่ทําหนาที่เปนองคกรขับเคลื่อนวาระแหงชาติดาน ICT 
ในระดับประเทศ ที่สามารถประสานใหเกดิการพัฒนาแบบบูรณาการ 

2. มีสภา ICT เพ่ือเปนตัวแทนของภาคเอกชนในการประสานนโยบายและ
ทํางานรวมกับภาครัฐเพ่ือผลักดันนโยบายและมาตรการดาน ICT 

3. มีกฎหมาย / กฎระเบียบ ที่เอ้ือตอการใช ICT และการทําธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส 

4. มีกระบวนการจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความ
ซํ้าซอน เกิดการพัฒนาแบบบูรณาการใชงบประมาณอยางคุมคามากขึ้น 

ยุทธศาสตรที ่3: การ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

1. ใหมีบริการเครือขายความเร็วสูงที่ความเร็วอยางนอย 4 Mbps ในราคาที่
เปนธรรมเม่ือเทียบกบัคุณภาพที่ใหบริการ 

- ทุกครัวเรือนและสถานประกอบการในจังหวัดศูนยกลางความ
เจริญในภูมิภาค และ ทุกอําเภอเมืองของจังหวัดที่เหลอื สามารถ
เขาถึงบริการเครือขายความเร็วสูง 

- สัดสวนของครัวเรือนและสถานประกอบการที่สามารถเขาถึง
บริการเครือขายความเรว็สงู ในพ้ืนที่ที่เหลือ ไมนอยกวารอยละ 
50 

2. ใหมีบริการเครือขายความเร็วสูงที่ความเร็วอยางนอย 4 Mbps ในราคาที่
เปนธรรมเม่ือเทียบกบัคุณภาพที่ใหบริการ 

3. ใหมีโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการศกึษา
ของเยาวชนและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวติของประชาชน 

- สถาบันการศกึษาระดับมัธยมขึ้นไปทุกแหง มีการเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงทีค่วามเร็วอยางนอย 10 Mbps และมี
อัตราสวนคอมพิวเตอรตอนักเรียนอยางนอย 1:30 ในป 2554  

- หองสมุดประชาชนและศูนยการเรียนรู/ศนูยบริการสารสนเทศ
ชุมชนในระดบัจังหวัด อําเภอ และตําบล มีการเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงทีค่วามเร็วอยางนอย 4 Mbps 

4. ใหมีโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริการภาค
สังคมที่สําคัญตอความปลอดภัยในชีวติและคุณภาพชวีติของประชาชน 

- ศูนยบริการสารสนเทศชุมชนในระดับตาํบลขึ้นไปทุกแหง มี
ขอมูล/สารสนเทศเพื่อการเรียนรูและการอาชีพในรูปแบบตางๆ 
รวมถึงบริการอินเทอรเน็ต ที่ประชาชนทัว่ไป รวมทั้งผูดอยโอกาส 
ผูพิการและผูสูงอายุสามารถเขาใชบริการได 

- สถานพยาบาลและสถานีอนามัยในชนบททั่วประเทศทุกแหง
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สามารถเชื่อมตออินเทอรเน็ตไดที่ความเรว็อยางนอย 4 Mbps 
และมีระบบการแพทยทางไกลที่มีประสทิธิภาพ ใชงานไดจริง 

- มีระบบการแจงเตือนและการจัดการภัยพิบัติทีท่ันสมัย สามารถ
ใหบริการไดในระดับที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล ภายในป 
2554 

- มีการจัดสรรทรัพยากรเทคโนโลยีโทรคมนาคมและโครงขาย ICT 
ที่ทันสมัย พรอมบุคลากรทีไ่ดรับการฝกอบรมอยางถูกตองในการ
ปฏิบัติกิจการที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยสาธารณะอยาง
เหมาะสม และมีการบูรณาการระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ 
พรอมปฏิบัตกิารในป 2552 

5. มีแผนแมบทดานความมั่นคงของระบบสารสนเทศแหงชาต ิ ภายในป 
2552 

ยุทธศาสตรที ่4: การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อสนับสนุน
การสรางธรรมาภิบาลใน
การบริหารและการบริการ
ของภาครัฐ 

1. บริการของรัฐตองจัดทําโดยเนนประชาชนเปนศูนยกลาง เอ้ือตอการทํา
ธุรกิจของภาคเอกชน มี e-Government Interoperability Framework (e-
GIF) บนพ้ืนฐานของมาตรฐานเปด (open standard) ทีทุ่กหนวยงานของ
รัฐใชเปนมาตรฐานรวมกัน ทําใหสามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูล
ระหวางหนวยงานได และเกิดบริการของรัฐแบบ Single Window ที่
สามารถขยายบริการแบบออนไลนไปยังสื่อหลากหลายประเภทสําหรับ
บริการพื้นฐานของรัฐภายในป พ.ศ. 2553 

2. ทุกหนวยงานของรัฐทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคมีชองทางสําหรับการมี
สวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะผาน
บริการออนไลน และประชาสัมพันธในวงกวาง เพ่ือใหประชาชนรบัทราบ 

3. ยกระดับ e-government performance ในการจัดลําดับ e-government 
rankings ขึ้น 15 อันดับ 

ยุทธศาสตรที ่5: ยกระดับ
ขีดความสามารถในการ
แขงขันของอุตสาหกรรม 
ICT เพ่ือสรางมูลคาทาง
เศรษฐกิจและรายไดเขา
ประเทศ 

1. มูลคาของตลาดซอฟตแวรภายในประเทศเตบิโตเปนไมต่ํากวา 150,000 
ลานบาท 

2. สัดสวนของซอฟตแวรที่ผลติในประเทศไมนอยกวารอยละ 50 ของมูลคา
ตลาดซอฟตแวรในประเทศโดยรวม 

3. ผูประกอบการ ICT ไทยไดทําโครงการขนาดใหญของภาครัฐเพ่ิมขึ้น 
อยางนอยรอยละ 20 

4. มูลคาของตลาดดิจิทัลคอนเทนต ในประเทศเตบิโตเปนไมนอยกวา 
165,000 ลานบาท โดยมีสัดสวนที่ผลิตในประเทศไมนอยกวารอยละ 50 

5. มูลคาการสงออกซอฟตแวรของไทยเพิ่มขึ้นจากป 2551-2556 อยางนอย
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รอยละ 30 
6. มีโครงการที่ดําเนินการโดยผูประกอบการไทยไดรับรางวัลระดับนานาชาต ิ

ไมต่ํากวา 50 โครงการตอป 
7. มีเมืองที่เปนศนูยกลางการพัฒนา ICT ในระดับโลกในประเทศไทย 
8. เพ่ิมคาใชจายในการวิจัยและพัฒนาดาน ICT ของภาครัฐและเอกชนอยาง

นอยรอยละ 15 จากป 2551-2556 
ยุทธศาสตรที ่6: การใช 
ICT เพ่ือสนับสนุนการ
เพ่ิมขีดความสามารถใน
การแขงขันอยางยั่งยืน 

1. สัดสวนสถานประกอบการที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
ดําเนินธุรกิจเพ่ิมขึ้น โดยมีสถานประกอบการที่เชื่อมตออินเทอรเน็ตเปน
รอยละ 50 ของสถานประกอบการ 

2. สัดสวนของสถานประกอบการขนาดเล็ก (ลูกจาง 1-15 คน) ที่เชื่อมตอ
อินเทอรเน็ต เพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 25 

3. สัดสวนของสถานประกอบการที่มีการขายสินคาและบริการผานทาง
อินเทอรเน็ตเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 5 

4. มูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่เปน B2B และ B2C ของประเทศ เตบิโตไม
นอยกวารอยละ 50 ตอป 

5. ลดคาดําเนินการดานลอจิสติกสของประเทศลงใหเหลือรอยละ 16 ตอ 
GDP ในปพ.ศ. 2554 (ตามยุทธศาสตรการพัฒนาระบบลอจิสตกิสของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2550-2554) 

6. อัตราการจางแรงงานที่ปฏิบัติงานดาน ICTในภาคธุรกิจโดยรวมเพิ่มขึ้น
เปน 200,000 คน 

7. มีเครือขายสหกรณที่เกี่ยวกบัการเกษตรที่มีการใช ICT ในกิจการในระดับ
กาวหนาไมนอยกวา 10 เครือขาย 

8. มีระบบสารสนเทศสาธารณสุขแหงชาตทิี่มีการบูรณาการระหวาง
หนวยงานและใชงานไดจริง 

9. ระดับความพรอมทางของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ประเทศสําหรบัภาคธุรกิจเพ่ิมขึ้นอยางนอย 10 อันดับ ใน e-Readiness 
Rankings 
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(พ.ศ. 2548-2550)  

ยุทธศาสตร เปาหมาย 

การกํากับดูแลการ
ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมใหมีการ
แขงขันโดยเสรี 
อยางเปนธรรม 

การแขงขันประกอบกิจการโทรคมนาคม 
1. กําหนดนิยามที่เกี่ยวของกับการแขงขันใหชัดเจน เชน ตลาดโทรคมนาคม 

โครงสรางพื้นฐานที่จําเปน ผูมีอํานาจเหนือตลาด และอื่นๆ ที่เกี่ยวของใน
การแขงขันการประกอบกิจการโทรคมนาคม ภายในป พ.ศ. 2548 

2. กําหนดหลักเกณฑ เง่ือนไข วธิีการดําเนินการและขอกําหนดอื่นๆ ที่
เกี่ยวของในการกํากับดูแลการแขงขนัโดยอาศัยกลไกการตลาด เพ่ือให
เกิดมีการแขงขันโดยเสรีอยางมีประสิทธภิาพ เสมอภาค และเปนธรรม 
ภายในป พ.ศ. 2548 

3. กําหนดหลักเกณฑและวธิีการปองกันพฤติกรรมการกีดกันการแขงขัน 
และรวมมือกบัหนวยงานทีเ่กี่ยวของในการดําเนินการ ภายในป พ.ศ. 
2548 ดังน้ี การปองกันการผูกขาด การคุมครองการแขงขัน การคุมครอง
ผูประกอบการรายยอย และการรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของอ่ืนๆ ใน
การปองกันการผกูขาดและสงเสริมการแขงขัน 

4. กําหนดหลักเกณฑ และเง่ือนไขสําหรับขอผูกพันการเปดเสรีการ
ประกอบการโทรคมนาคมตามพันธกรณีและขอตกลงระหวางประเทศ 
ภายในป พ.ศ. 2548 

5. พัฒนาศักยภาพของผูประกอบการโทรคมนาคมไทย ใหสามารถแขงขัน
ไดในระดับระหวางประเทศ ภายในป พ.ศ. 2548 

การอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
1. กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการอนุญาตใหประกอบกิจการ

โทรคมนาคมที่ชัดเจน โปรงใส และสงเสริมการแขงขันโดยเสรีอยางเปน
ธรรมภายในป พ.ศ. 2548 

2. กําหนดหลกัเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข และโครงสรางอัตราคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคมที่สะทอนรายจายในการออก
ใบอนุญาตและกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมของ กทช. และ
คาธรรมเนียมการใชคลื่นความถี่และคาธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม
ที่สะทอนประโยชนสาธารณะ และความคุมคา ภายในป พ.ศ.2548 

3. กําหนดเงื่อนไขการอนุญาตที่เกี่ยวกบัการแขงขัน การเชื่อมตอโครงขาย
โทรคมนาคม การบริการโทรคมนาคมอยางทั่วถึง การคุมครองผูใชบริการ 
การใชทรัพยากรโทรคมนาคม การพัฒนาอุตสาหกรรมและบุคลากรดาน
โทรคมนาคม การสงเสริม การศึกษา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม 



 58 

ยุทธศาสตร เปาหมาย 

สาธารณสุข และความมั่นคงของรัฐ ที่เปนธรรมและสอดคลองกับความ
ตองการของทุกภาคสวน ภายในป พ.ศ. 2548 

4. กําหนดหลักเกณฑการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและประกาศ
เปนการทั่วไป เพ่ือให บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริษทั กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ไดรับใบอนุญาต และผูประกอบการรายอื่น
ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ภายในป พ.ศ. 2548 

การกําหนดโครงสรางอัตราคาธรรมเนียมและคาบริการในกิจการโทรคมนาคม 
1. กําหนดมาตรฐาน แนวทาง และวธิีการคาํนวณตนทุนภายในป พ.ศ. 2549 
2. กําหนดหลักการ แนวทาง วิธีการ และแผนการปรับสมดุลราคา

คาธรรมเนียมและคาบริการในกิจการโทรคมนาคม ภายในป พ.ศ. 2549 
เพ่ือใชพิจารณากําหนดกรอบราคาของคาธรรมเนียมและคาบริการกจิการ
โทรคมนาคมสําหรับการกํากับดูแลราคาตอไป 

การใชและเชือ่มตอโครงขายโทรคมนาคม 
1. กําหนดหลักเกณฑ และวธิีการใชและเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม 

เพ่ือใหผูรับใบอนุญาตที่มีโครงขายใชเปนพ้ืนฐานในการเจรจาการใชและ
การเชื่อมตอโครงขายกับผูประกอบการรายอื่น ภายในป พ.ศ. 2548 

2. กําหนดโครงสรางคาตอบแทนการใช และเชือ่มตอโครงขายที่สะทอน
ตนทุน และเปนธรรมภายในป พ.ศ. 2549 

3. กําหนดหลักเกณฑ วิธีการในการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทระหวาง
ผูประกอบการเกี่ยวกบัการใชหรือเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม ภายใน
ปพ.ศ. 2548 

การบริหารทรพัยากร
โทรคมนาคม 

1. ปรับปรุงหลักเกณฑการอนุญาตใหใชคลืน่ความถี่และอัตราคาธรรมเนียม
การอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ สําหรับกิจการโทรคมนาคมที่สอดคลองกับ
แผนแมบทการบริหารคลื่นความถี ่และตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ 
ภายใน 1 ป หลังจากแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี ่ และตาราง
กําหนดคลื่นความถี่แหงชาติแลวเสร็จ 

2. กําหนดแผนเลขหมายโทรคมนาคม พรอมทั้งหลักเกณฑการใชเลขหมาย
โทรคมนาคม เพ่ือใชเปนแผนเลขหมายโทรคมนาคมของประเทศที่
สามารถรองรับความตองการใชเลขหมายโทรคมนาคม ภายในป พ.ศ. 
2548 

3. กําหนดหลักเกณฑวาดวยสิทธิการคงเลขหมาย ภายในปพ.ศ. 2549 
4. ผูใชคลื่นความถี่และผูประกอบการไทยมีคลื่นความถีแ่ละตําแหนงวงโคจร

ดาวเทียมเพียงพอตอความตองการใชงานอยางตอเน่ือง 
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5. กําหนดหลักเกณฑวาดวยสิทธิแหงทาง และสทิธิในการใชสิ่งอํานวยความ
สะดวกทางดานโทรคมนาคมรวมกัน อยางชาที่สุด ภายในป พ.ศ. 2549 

การเสริมสรางการบริการ
โทรคมนาคมโดยทั่วถึง 
และการคุมครอง
ผูใชบริการ 

การกระจายบริการดานโทรคมนาคมใหทัว่ถึงและเทาเทียมกันทั่วประเทศ 
1. กําหนดนิยาม หลักเกณฑ ความหมาย และเง่ือนไขการใหบริการ

โทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัว่ถึง ภายในป พ.ศ. 2548 
2. กําหนดหลักเกณฑการบรหิารกองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อ

ประโยชนสาธารณะ ภายในป พ.ศ. 2548 
3. จัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัว่ถึงครอบคลมุถึงระดับหมูบาน 

เชน บริการโทรศัพทสาธารณะ หรือบริการโทรศัพทพ้ืนฐาน หรือวิทยุ
คมนาคม หรือบริการอินเตอรเน็ต เปนตน ภายในป พ.ศ. 2550 

4. จัดใหมีบริการโทรคมนาคมสาธารณะเพื่อสังคมที่เหมาะสมตอการใชงาน
สําหรับสถานพยาบาล สถานศึกษา ศาสนสถาน หนวยงานที่ชวยเหลือ
สังคมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ภายในป พ.ศ. 2550 

5. จัดใหมีบริการอํานวยความสะดวกในการใชบริการโทรคมนาคมสาธารณะ
สําหรับคนพิการ เด็ก คนชรา ตามสถานที่บริการสาธารณะตางๆ ภายใน
ป พ.ศ. 2550 

6. สนับสนุนใหมีการบริการอินเตอรเน็ตในสถานีอนามัย ครอบคลมุถึงใน
ระดับตําบลเพื่อใหบริการ และใหคําปรึกษาทางไกล ภายในป พ.ศ. 2550 

การคุมครองผูใชบริการ 
1. มีนิยาม และขอบเขตการคุมครองผูใชบริการที่ชัดเจนภายในป พ.ศ. 2548 
2. มีกฎ ระเบียบและกลไกคุมครองผูใชบริการ ทั้งในเรื่องมาตรฐาน คณุภาพ

บริการทั้งทางเทคนิคและนอกเหนือจากดานเทคนิค และราคาคาบริการ 
รวมทั้งขอมูลสวนบุคคล สิทธคิวามเปนสวนตัวและเสรีภาพในการ
ติดตอสื่อสารทางโทรคมนาคม ภายในปพ.ศ. 2548 

3. มีวิธีการรองเรียนเกี่ยวกบัการใชบริการ และกระบวนการระงับขอพิพาท
ระหวางผูใชบริการและผูประกอบกิจการ ตลอดจนมาตรการชั่วคราวเพื่อ
เยียวยาความเสียหายของผูรองเรียนระหวางพิจารณาภายในป พ.ศ. 
2548 

4. มีคณะกรรมการผูทรงคุณวฒิุ ซ่ึงมีประสบการณเฉพาะดานการคุมครอง
ผูใชบริการเพือ่พิจารณาขอรองเรียนและเสนอแนวทางการระงับขอพิพาท
ระหวางผูใชบริการและผูประกอบกิจการโทรคมนาคมเสนอคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติพิจารณาภายในป พ.ศ. 2548 

5. มีระบบการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกบัสิทธขิองผูใชบริการและการ
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ใหบริการที่ทําใหผูใชบริการสามารถเขาถงึและเขาใจขอมูลขาวสารได
โดยงาย และผลกระทบจากการใหบริการโทรคมนาคมที่มีตอสุขภาพของ
บุคคลและสิ่งแวดลอม ภายในปพ.ศ. 2548 

6. จัดทําวิธีการดาํเนินการตอผูละเมิดสิทธิประโยชนผูใชบรกิาร ภายในป 
พ.ศ. 2548 

7. มีหลักเกณฑ ขั้นตอนการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลจากผูประกอบกิจการ
โทรคมนาคมในการรองขอจากหนวยงานภาครัฐที่มีอํานาจตามกฎหมาย
เฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐเพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยหรอื
ศีลธรรมอันดี ภายในป พ.ศ. 2548 

8. มีกลไกสรางความรวมมือระหวางหนวยงานภาคเอกชนและภาครัฐทีมี่
วัตถุประสงคเพ่ือผูใชบริการใหมีลักษณะเปนขายงานคุมครองผูใชบรกิาร
อยางเปนระบบภายในป พ.ศ. 2549 

การสงเสริมพัฒนา
อุตสาหกรรมโทรคมนาคม 

การพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม 
1. มีมาตรฐานและลักษณะพึงประสงคทางเทคนิคของอุปกรณโทรคมนาคมที่

นําเขา/ผลิตภายในประเทศ ภายในป พ.ศ. 2548 
2. มีหลักเกณฑการบริหารกองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน

สาธารณะ เพ่ือสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมของประเทศ ภายในป พ.ศ. 2549 

3. มีตนแบบอุปกรณและเทคโนโลยีโทรคมนาคมที่พัฒนาขึ้นภายในประเทศ 
ที่สามารถใชไดในเชิงพาณิชย ภายในป พ.ศ. 2550 

4. ประสานงานกับหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของเพ่ือสงเสริมใหมีหนวย
ตรวจสอบที่มีมาตรฐาน และเปนที่ยอมรับตามความตกลงการยอมรับ
หนวยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานซึ่งกันและกัน ในหลัก Reciprocal 
Basis ภายในป พ.ศ. 2549 

5. ประสานงานกับหนวยงานทีเ่กี่ยวของในการจัดทําแกไขและปรับปรุง
กฎหมาย กฎระเบียบ ใหเอ้ือตอการพัฒนาอุตสาหกรรม และการวจัิยและ
พัฒนาเทคโนโลยีโทรคมนาคม รวมทั้งสรางแรงจูงใจของผูประกอบการใน
การลงทุนในอุตสาหกรรมและการวิจัยและพัฒนา ภายในป พ.ศ. 2549 

การพัฒนาบุคลากรโทรคมนาคม 
1. มีการจัดสรรเงนิกองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน

สาธารณะเพื่อพัฒนาบุคลากรโทรคมนาคม ภายในป พ.ศ. 2549 
2. มีขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับองคกรทางวิชาการดาน

โทรคมนาคมระหวางประเทศ และองคกรทางวิชาการดานโทรคมนาคม
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ของประเทศอ่ืนที่มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ ภายในป พ.ศ. 2549 
การสงเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม ความ
ม่ันคง สาธารณประโยชน
อ่ืนๆ และการมีสวนรวม
ของประชาชน 

1. มีการจัดระบบการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีโทรคมนาคมครอบคลุม
พ้ืนที่ตางๆ ทั่วประเทศ ภายในป พ.ศ. 2550 

2. มีโครงสรางอัตราคาบริการในราคาถูกและเปนธรรมสําหรับการใหบรกิาร
กิจการเพื่อประโยชนสาธารณะตางๆ เชน การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
ความมั่นคงและสาธารณประโยชนอ่ืนๆ ภายในป พ.ศ. 2549 

3. มีระบบสื่อสารทางเลือก เชน ระบบสื่อสารโทรคมนาคมเฉพาะกิจ วิทยุ
สมัครเลน และวทิยุภาคประชาชน เปนตน เพ่ือเปนชองทางการสื่อสาร
สําหรับประชาชนในพื้นที่หางไกล การบริการสังคม และการบริการ
สาธารณประโยชนอ่ืน ภายในป พ.ศ. 2549 

4. มีชองทางใหประชาชน ชุมชน และผูมีสวนไดเสียเสนอความคิดเห็น และมี
สวนรวมในการพัฒนากิจการโทรคมนาคม เพ่ือสาธารณประโยชนตางๆ 
ภายในป พ.ศ. 2549 

การสงเสริมกิจการ
โทรคมนาคมเฉพาะกิจ 

1. จัดลําดับความสําคัญของภารกิจภาครัฐ ที่อนุญาตใหจัดตั้งโครงขาย
โทรคมนาคมเฉพาะกิจ ภายในป พ.ศ. 2548 

2. จัดลําดับความสําคัญของประเภทธุรกิจทีอ่นุญาตใหจัดตั้งโครงขาย
โทรคมนาคมเฉพาะกิจ ภายในป พ.ศ. 2548 

3. จัดลําดับความสําคัญของประเภทบริการสาธารณประโยชนที่อนุญาตให
จัดตั้งโครงขายโทรคมนาคมเฉพาะกิจ ภายในป พ.ศ. 2548 

4. กําหนดหลักเกณฑ และเง่ือนไขการอนุญาตใหจัดตั้งโครงขาย
โทรคมนาคมเฉพาะกิจ ภายในป พ.ศ. 2548 

5. ปรับปรุง กฎ ระเบียบ และการบรหิารจัดการเพื่อพัฒนากิจการวิทยุ
สมัครเลนใหมีความเขมแข็ง สามารถบรหิารจัดการและกํากับดูแลตนเอง
ไดอยางยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ ภายในป พ.ศ. 2549 

การเตรียมพรอมดาน
โทรคมนาคมยามเกิดเหตุ
ฉุกเฉินหรือภัยพิบัต ิ

1. จัดทําแนวทางปฏิบัตใินการสนับสนุนการดําเนินการของรัฐบาล เพ่ือ
ปองกันและบรรเทาความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาต ิ ภายในป พ.ศ. 
2548 

2. สนับสนุนการจัดตั้งเครือขายสื่อสารระดับชาติสําหรับใชงานในยามปกต ิ
และยามฉุกเฉนิ ภายในป พ.ศ. 2548 

3. สรางเครือขายภาคประชาชนและอาสาสมัครในการเฝาระวังสาธารณภัย 
การแจงเตือนภัย และการเขาชวยเหลือในกรณีเกิดสาธารณภัย เชน การ
จัดตั้ง“ศูนยฉกุเฉินสําหรับกิจการวิทยุสมัครเลน” ภายในป พ.ศ. 2549 

4. สงเสริมใหมีการสํารองระบบโทรคมนาคมและขึ้นทะเบียนตําแหนงที่ตั้ง
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ยุทธศาสตร เปาหมาย 

ของระบบโทรคมนาคมสํารอง โดยระบุผูมีอํานาจสั่งการ และหมายเลข
โทรศัพทติดตอที่ชัดเจน ภายในป พ.ศ. 2549 

5. จัดทําแผนระยะสั้น และแผนระยะยาว เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของ
ระบบสํารองโทรคมนาคม และการบริหารจัดการระบบโทรคมนาคมใน
ภาวะการเกิดภัยพิบัต ิ ทั้งในสวนของระบบโทรคมนาคมหลัก ระบบวิทย ุ
Trunked Radio วิทยุสมัครเลนและวทิยุภาคประชาชน ภายในป พ.ศ. 
2549 

 
ตารางที่ 4.4 เปาหมาย/ดัชนีชี้วดัของแผนแมบทกจิการโทรคมนาคม ฉบับที่ 2  

(พ.ศ. 2551-2553) 

ยุทธศาสตร เปาหมาย/ดัชนี 

ตัวชี้วัดหลัก 1. อัตราการเพิ่มขึ้นของจํานวนผูใชโทรศัพทเคลื่อนทีต่อประชากร 100 คน 
2. อัตราการเพิ่มขึ้นของจํานวนผูใชโทรศัพทประจําที่ตอประชากร 100 คน 
3. อัตราการเพิ่มขึ้นของจํานวนการใชโทรศพัทประจําที่และโทรศัพทเคลื่อนที่ 
4. อัตราการเพิ่มขึ้นของจํานวนผูใชบริการอนิเทอรเน็ต 
5. อัตราการเพิ่มขึ้นของจุดที่ใหบริการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม (POI) 
6. อัตราการเพิ่มขึ้นของประโยชนสวนเกินของผูบริโภค (Consumer Surplus) 
7. อัตราการลดลงของคาธรรมเนียมและคาบริการโทรคมนาคม 
8. อัตราการเพิ่มขึ้นของระดับการแขงขันการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
9. อัตราการเพิ่มขึ้นของพื้นที่การใหบริการโทรคมนาคม 
10. อัตราการเพิ่มขึ้นของผูใชบริการโทรคมนาคมในกลุมตางๆ ทางสังคม 
11. อัตราการเพิ่มขึ้นของการใชผลิตภัณฑโทรคมนาคมที่ผลิตในประเทศ 
12. อัตราการเพิ่มขึ้นของการลงทุนในดานการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม

โทรคมนาคม 
การแขงขันโดยเสรีอยาง
เปนธรรม 
 

1. รอยละของความพึงพอใจของผูประกอบการในการแกไขปญหาขอรองเรียน
ของผูประกอบการในเรื่องความไมเปนธรรมในการแขงขันประกอบกิจการ
โทรคมนาคม 

2. รอยละของความพึงพอใจของผูใชบริการในกิจการโทรคมนาคมทั้งในดาน
คุณภาพการใหบริการและราคา 

3. อัตราการเพิ่มขึ้นของประเภทบริการโทรคมนาคมที่ตองใชเทคโนโลยใีหมๆ 
4. จํานวนผูประกอบการโทรคมนาคมที่เพ่ิมขึ้น 
5. อัตราการลดลงของคาบริการโทรศัพทเคลือ่นที่ 
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ยุทธศาสตร เปาหมาย/ดัชนี 

6. คาบริการโทรศัพทประจําทีแ่ละคาบริการอินเทอรเน็ต 
7. จํานวนผูใชบริการโทรศัพทและผูลงทะเบียนใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็ว

สูงในสวนกลางและสวนภูมิภาคที่เพ่ิมขึ้น 
8. อัตราการลดลงของการตอไมติดและสายหลุดของบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ 

บริการโทรศัพทประจําที ่และบริการอินเทอรเน็ต 
การคุมครองผูบริโภค 
 

1. รอยละของผูบริโภคมีความรูเกี่ยวกับวิธกีารรักษาสิทธิประโยชนของตนเอง
จากการใชบริการโทรคมนาคม 

2. รอยละของความพึงพอใจจากการแกไขปญหาขอรองเรียนขององคกร
คุมครองผูบริโภค 

3. รอยละของความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอจริยธรรมในการใหบริการของ
ผูประกอบการ 

4. ระดับความสําเร็จของการจัดตั้งเครือขายคุมครองผูบริโภค 
การบริการโทรคมนาคม
โดยทั่วถึงและบริการ
สังคม 
 

1. จํานวนเลขหมายโทรศัพทสาธารณะในพื้นที่ชนบททีเ่พ่ิมขึ้น 
2. จํานวนเลขหมายโทรศัพทในพ้ืนที่ชนบทที่เพ่ิมขึ้น 
3. จํานวนกลุมเปาหมายทางสังคมไดรับการอบรมและพฒันาทักษะในการใช

งานคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรโทรคมนาคม 
 

1. ระดับการนําเทคโนโลยีใหมมาใชเพ่ือสนองความตองการใชบริการ
โทรคมนาคม 

2. ระดับความสําเร็จในการใชงานสิทธิการคงเลขหมาย 
3. ระดับความพอเพียงในการใชงานคลื่นความถี่วิทย ุ และเลขหมาย

โทรคมนาคมของทุกภาคสวน 
การบริหารเทคโนโลยี
และโครงสรางพื้นฐาน 
 

1. ระดับความสําเร็จในการวิจัยและพัฒนาตอยอดเทคโนโลยีโทรคมนาคมใน
สาขายุทธศาสตร 

2. ระดับความสําเร็จในการกําหนดมาตรฐานทางเทคนิคเพื่อใหอุปกรณและ
บริการโทรคมนาคมติดตอกนัไดอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพบริการ
ที่ดี 

3. ระดับความสําเร็จในการขยายโครงสรางพื้นฐานในการขยายบริการบรอด
แบนด และบรกิารโดยทั่วถึง 

4. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาและการใชโครงสรางพื้นฐานรวมกัน 
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ยุทธศาสตร เปาหมาย/ดัชนี 

การวิจัยและพฒันา
อุตสาหกรรม
โทรคมนาคม 
 

1. จํานวนของทนุการศึกษา โครงการทนุวิจัย หลักสูตรการฝกอบรมระดับ
บัณฑิตศึกษาและระดับวิชาชีพในสาขายทุธศาสตรทีส่ถาบันวิจัยและพัฒนา
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมมีสวนสนับสนุน 

2. จํานวนนักวิจัย ผลงานวิจัยดานโทรคมนาคม ผลิตภัณฑ นวัตกรรมที่เกิด
จากการวิจัยในสาขายุทธศาสตรที่สถาบนัวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม
โทรคมนาคม มีสวนสนับสนุนทั้งในภาคสถาบันการศึกษา ภาค
ผูประกอบการและภาคผูผลิต 

3. จํานวนของทรัพยสินทางปญญาที่จดทะเบียนที่เกิดจากความรวมมือกับ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม 

4. จํานวนองคกรความรวมมือที่เขารวมเครอืขายกับสถาบันวิจัยและพฒันา
อุตสาหกรรมโทรคมนาคม ในการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
รวมทั้งการจัดการประชุมสมัมนา ประชุมเชิงปฏิบตัิการ เพ่ือการระดมสมอง
และเผยแพรขอมูลดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของ 

5. จํานวนโครงการที่พัฒนาอุปกรณสําหรับการใหบริการอยางทั่วถงึแกกลุม
ผูดอยโอกาสในพื้นที่หางไกลที่ยังไมไดรับบริการ 

6. อัตราการเพิ่มขึ้นของอุปกรณโทรคมนาคมที่ผลิตโดยบริษัทผูผลิตใน
ประเทศตอตลาดรวมของประเทศตอป 

กิจการโทรคมนาคม
เฉพาะกิจ 
 

1. ระดับความสําเร็จในการจัดตั้งหนวยบูรณาการกิจการโทรคมนาคมเฉพาะ
กิจของประเทศ 

2. ระดับความสําเร็จของการจัดตั้งโครงขายโทรคมนาคมเฉพาะกิจเปน
โครงขายสํารองครอบคลุมทั่วประเทศ และพรอมใชงานไดตลอดเวลา 

การพัฒนาองคกร 
 

1. ระยะเวลาทีล่ดลงในการใหบริการแกผูประกอบการตามขั้นตอนตางๆ 
2. ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธขององคกร 
3. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาและการใชงานระบบการบริหารจัดการ

ภายในองคกรที่ไดมาตรฐานทั่วทั้งองคกร 
4. ระดับความสําเร็จในการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกร 
5. รอยละของความพึงพอใจของผูมีสวนเกี่ยวของตอภาพลักษณและผลการ

ดําเนินงานของสํานักงาน กทช. 
6. รอยละของความพึงพอใจของบุคลากรภายในสํานักงานกทช. ตอระบบการ

บริหารจัดการภายในองคกร 
7. อัตราการลดลงของความเสีย่งภายในองคกร 
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4.2 ขอสังเกตตอการตั้งเปาหมายและดัชนีชีว้ัดของแผนแมบทตางๆ   
 

 คณะผูวิจัยมีขอสังเกตบางประการตอการตั้งเปาหมายและดัชนีชีว้ัดของแผนแมบท
ตางๆ ดังน้ี  
 
4.2.1 ขอสังเกตตอการตัง้เปาหมายและดชันีชีว้ัดของแผนแมบทเทคโนโลยีสารเทศและ
การสื่อสาร 
 

คณะผูวิจัยมีขอสังเกตวา เปาหมายหลายเปาหมายในแผนแมบทเทคโนโลยีสารเทศและ
การสื่อสารของประเทศไทยทั้งสองแผน มีลักษณะเฉพาะเจาะจงกับแผนมาก กลาวคือ  การ
ตั้งเปาหมายและดัชนีชีว้ัดในแผนโดยภาพรวมมีความเชื่อมโยงกับการวัด ICT-Readiness ใน
ระดับสากล และขอมูลพ้ืนฐานของอุตสาหกรรม ICT คอนขางนอย  แมวา จะมีดัชนีชี้วัดบางตัว
ในแผนแมบทเทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสารของประเทศไทยฉบบัที่ 2 ซ่ึงเปนสวนนอยที่
เชื่อมโยงการประเมินผลของการดําเนินการตามแผนเขากับการวัด ICT-Readiness ในระดับ
สากลโดยตรง เชน   

- เปาหมายในการยกระดับความพรอมทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของประเทศ ขึ้นอยางนอย 15 อันดับ ใน Networked Readiness 
Index (เปาหมายโดยรวม) และ 

- เปาหมายในการยกระดับ e-government performance ในการจัดลําดับ e-
government rankings ขึ้น 15 อันดับ(ยุทธศาสตรที่ 4)  

 
นอกจากนี้ เปาหมายที่ตอเน่ืองระหวางแผนแมบทฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ยังมีไมมาก

นัก ซ่ึงมีผลทําใหไมสามารถติดตามความกาวหนา และเปนอุปสรรคตอการพัฒนาระบบจัดเก็บ
ขอมูลในระยะยาว 

 
จริงอยูที่เปาหมายในแผนแมบททั้งสองฉบับ ควรถูกกําหนดใหสอดคลองกับแนว 

นโยบายที่ผูกาํหนดนโยบายตองการใหมีการดําเนินการตามแผน ซ่ึงยอมมีความเฉพาะเจาะจง
กับแผนนั้นๆ  อยางไรก็ตาม ผลกระทบจากการกําหนดเปาหมายในลักษณะดังกลาวก็คือ  เรา
จะไมสามารถใชขอมูลตางๆ ที่มีการจัดเก็บอยูแลวในการประเมินผลโดยตรงในปจจุบัน  ซ่ึงทํา
ใหตองมีการจัดเก็บขอมูลเพ่ิมเติม และมีตนทุนสูง   แมวาในดานหนึ่ง การจัดเก็บขอมูลเพ่ิมเติม
เปนประโยชนอยางยิ่งในการสรางใหเกิดฐานขอมูลใหมๆ ดังที่เกิดการสํารวจครวัเรือนและสถาน
ประกอบการจากการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสารของประเทศไทยฉบับที่ 
1  ก็ตาม    แตการศึกษาการประเมินแผนแมบทเทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสารของประเทศ
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ไทยฉบบัที่ 1 พบวา ไดมีการกําหนดเปาหมายหลายขอ ซ่ึงยังไมมีกลไกในการจัดเก็บขอมูลเพ่ือ
ประเมินผลความสําเร็จในการดําเนินการ เชน 

• ยุทธศาสตรที่ 1: การพัฒนาอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือใหเปนผูนําในภูมิภาค  
- ไมพบวามีกลไกในการประเมินผลวา มีโครงการของภาครัฐซ่ึงมีวตัถุประสงค

เพ่ือสรางตลาดซอฟตแวรภายในประเทศเปนมูลคาเทาไร   
• ยุทธศาสตร 2: การใช ICT เพ่ือยกระดับคณุภาพชีวิตของคนไทยและสังคมไทย 

- จากขอมูลที่เผยแพรโดยทั่วไป เราไมสามารถทราบไดวา มีชุมชนที่มีเลขหมาย
โทรศัพทที่สามารถรับสงขอมูลได อยางนอยที่ความเรว็ 32 กิโลบติตอวินาทีกี่
ชุมชน เน่ืองจากขอมูลที่มีอยูทําใหทราบเฉพาะจํานวนโทรศัพทพ้ืนฐานโดย
เฉลี่ยตอหมูบาน  

- ไมพบวามีกลไกในการประเมินผลวามีครทูี่สามารถเขาถึงและใช ICT เพ่ือเปน
ประโยชนในการสอนจํานวนเทาไร แตมีขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการซึ่งแสดงจํานวนครูผานการอบรม
การใช ICT เพ่ือการสอน ไมเปนที่แนชัดวา มีการวัดผลของการฝกอบรมโดย
เขมงวดเพียงใด และไมทราบวามีขอมูลของครูของโรงเรียนนอกสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือไม อยางไร  

• ยุทธศาสตรที่ 3: การปฏิรูปและการสรางศักยภาพการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  
- ไมพบวามีกลไกในการประเมินผลวา มีโครงการพัฒนาซอฟตแวรขนาดใหญซ่ึง

มีการลงทุนไมต่ํากวา 100 man-year  ที่รวมงานวิจัยพัฒนาอยูดวย ไมนอย
กวา 5,000 ลานบาทอยูกี่โครงการ   

- ไมพบวามีกลไกในการประเมินผลวา มีนักพัฒนาซอฟตแวรที่ใชเทคโนโลยี 
network computing หรือ web services จํานวนเทาไร   

- ไมพบวามีกลไกในการประเมินผลวา มีการลงทุนในการวิจัยดาน ICT ของ
ภาครัฐและเอกชนเทาไรตอป ทั้งน้ี เน่ืองจากการสํารวจคาใชจายและบุคลากร
ทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย โดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ ไมไดระบุชัดเจนถึงการลงทุนวจัิยและพัฒนาทางดาน ICT แตมีการ
แบงขอมูลออกเปนการวิจัยและพัฒนาทางดานการขนสงและโทรคมนาคม  การ
วิจัยและพัฒนาความรูขั้นสูงทั่วไป การวิจัยและพัฒนาดานอุตสาหกรรมอุปกรณ
และเครื่องมือทางวิทยุและการสื่อสาร และกิจกรรมดานคอมพิวเตอร ฯลฯ 

• ยุทธศาสตร 4:  การยกระดับศักยภาพพื้นฐานของสังคมไทยเพื่อการแขงขันใน
อนาคต 
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- ไมพบวามีกลไกในการประเมินผลวามีแรงงาน (workforce) จํานวนเทาใดที่
สามารถเขาถงึ ICT และคนหาขอมูลจากอินเทอรเน็ตได 

• ยุทธศาสตร 7: การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชประโยชนในการ
บริหารและการใหบริการของภาครัฐ 
- ไมพบวามีกลไกในการประเมินผลวามีบรกิารพื้นฐานของรัฐ (Simple 

Transaction Services) รอยละเทาไรที่สามารถทําไดโดยผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส และไมมีความชัดเจนวา“บริการพื้นฐานของรัฐ” ดังกลาวมี
ความหมายอยางไร   

 
4.2.2 ขอสังเกตตอการตัง้เปาหมายและดชันีชีว้ัดของแผนแมบทกิจการโทรคมนาคม 
 

เปาหมายและดัชนีชี้วัดของแผนแมบทกิจการโทรคมนาคมโดยรวม มีลักษณะทัว่ไปและ 
คอนขางเอ้ือตอการเปรียบเทียบกับตางประเทศ  อยางไรก็ตาม ขอมูลที่ตองใชในการประเมินผล
การกํากับดูแลในแผนแมบทกิจการโทรคมนาคมเปนขอมูลที่ตองมีความละเอียดสงู โดยตองแยก
ตามบริการแตละบริการ โดยอยางนอยจะตองมีความละเอียดพอในบริการสําคัญตามรายการ
ขอมูลที ่ ITU เสนอแนะใหประเทศตางๆ จัดเก็บ   ปญหาก็คือ ขอมูลเหลานี้สวนใหญเปนขอมูล
ไมมีการจัดเก็บในประเทศไทย รายการตอไปน้ีเปนรายการของขอมูลดานโทรคมนาคมที่มี
ความสําคัญแตไมมีการจัดเก็บและรายงานในประเทศไทย    (ดูรายละเอียดในตารางที่ 4.5)  

- ปริมาณของบริการตางๆ เชน จํานวนนาทีการใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่  
จํานวนนาทีในการใชบริการโทรศัพทระหวางประเทศ  จํานวน SMS จํานวน 
นาทีของการเรียกออกในเครือขายเดียวกนัและการเรียกออกนอกเครือขาย ฯลฯ 

- อัตราคาบริการตางๆ เชน คาติดตั้งโทรศพัทพ้ืนฐาน  คาโรมมิ่งโทรศัพทเคลื่อนที ่ 
คาบริการอินเทอรเน็ตประเภทตางๆ  ฯลฯ 

- คุณภาพของบริการตางๆ เชน จํานวนผูรอสายโทรศัพทพ้ืนฐาน ขอผิดพลาดที่
เกิดขึ้นกับโทรศัพทพ้ืนฐานที่ไดรับการแกไขในวันทําการถัดมา ฯลฯ  

- การเขาถึงอินเทอรเน็ตสาธารณะ  
- ภาพรวมของอุตสาหกรรม เชน รายได การจางงาน การลงทุน  
- ขอมูลตางๆ เกี่ยวกับบริการใหมๆ เชน อินเทอรเน็ตความเร็วสูงประเภทตางๆ  
บริการขอมูลไรสาย 

 
ทั้งน้ีปญหาของการขาดขอมูลดังกลาวเนือ่งมาจากการที่สํานักงานคณะกรรมการกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ (สํานักงาน กทช.) ซ่ึงเปนหนวยงานกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม ไมได
จัดเก็บและรายงานขอมูลพ้ืนฐานเหลานี้อยางเปนระบบ ในปจจุบัน ความมีอยูของขอมูลดาน
โทรคมนาคมจึงดอยกวาในยุคที่กิจการโทรคมนาคมถกูผูกขาดโดยรัฐวิสาหกิจทั้งสองแหงคือ 
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องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) และการสือ่สารแหงประเทศไทย (กสท.)  ทั้งน้ี ที่ผาน
มา หนวยงานทั้งสองเคยทําหนาที่ในการจัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวของของตน  แตในปจจุบันไม
สามารถจัดเก็บขอมูลไดทั้งระบบแลว เน่ืองจากไดมีการเปดเสรีตลาดโทรคมนาคม ซ่ึงทําใหมี
ผูใหบริการจํานวนมาก  ขอมูลดานโทรคมนาคมหลายรายการดังตัวอยางขางตนจึงไมสามารถ
หาได หรือในกรณีที่มีอยู ก็ตองหาจากขอมูลการรายงานตลาดหลักทรัพยของบรษิัทจดทะเบียน
หรือบริษัทวิจัยตลาดตางๆ  
 
4.3 ขอเสนอแนะตอการตั้งเปาหมายและดัชนีชีว้ดัของแผนแมบทตางๆ   
 

จากการวิเคราะหในบทนี้  คณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะตอการตั้งเปาหมายและดัชนีชี้วัดของ
แผนแมบทตางๆ และการเก็บขอมูลที่เกีย่วของกับการประเมินเปาหมายของแผนตางๆ  ดังน้ี 
 

ประการที่หน่ึง  การตั้งเปาหมายของแผนในอนาคต ควรมุงเชื่อมโยงกับเปาหมาย ICT-
Readiness และเปาหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยรวมยิ่งขึ้น เพ่ือลดตนทุนในการจัดเก็บ
ขอมูล และใหยุทธศาสตรของประเทศมีความชัดเจน  

 
ประการที่สอง นอกจากการตั้งเปาหมายใหเชื่อมโยงกันแลว   หนวยงานที่เกี่ยวของยัง

ควรพยายามเชื่อมโยงการจัดเก็บขอมูลเพ่ือวัดผลเปาหมายของแผนตางๆ เขากบัการจัดเก็บ
ขอมูลพ้ืนฐานอุตสาหกรรม และขอมูลเพ่ือจัดทําดัชนี ICT-Readiness  เพ่ือใหการใชทรัพยากร
ในการจัดเก็บขอมูลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพที่สุด  

 
ประการที่สาม  กทช. ในฐานะหนวยงานกํากับดูแลและมีทรัพยากรมาก ควรจัดเก็บและ

รายงานขอมูลโดยโทรคมนาคมอยางเปนระบบ อยางนอยตามรายการที่ ITU เสนอแนะ โดยมี
ความถี่ของขอมูลรายการสําคัญอยางนอยเปนรายไตรมาส  

 
ประการที่สี่ สาํนักงานสถิตแิหงชาติ  กระทรวงไอซีที กทช. และ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

ควรรวมกันวางแนวทางในการจัดเก็บขอมูล เพ่ือสรางหลักประกันวา มี “เจาภาพ” ที่ทําหนาที่
จัดเก็บขอมูลที่สําคัญ และสามารถจัดเก็บขอมูลตางๆ โดยไมมีความซ้ําซอนกัน     

 
ประการสุดทาย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ควรเปนจุดรวม (focal 

point) ในการเผยแพรขอมูลดาน ICT  ของประเทศไทยสูหนวยงานในตางประเทศ   เพ่ืออํานวย
ความสะดวกแกหนวยงานในตางประเทศ ซ่ึงจะเปนผลดีตอการประเมินความพรอมดาน ICT 
ของประเทศไทย โดยเปรียบเทียบกับตางประเทศในทีสุ่ด  
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ตารางที่  4.5   ดัชนีพื้นฐานดาน ICT ซึ่งเสนอแนะโดย ITU กับความมีอยูของขอมูลในประเทศไทย 
 

ดัชนีพื้นฐานดาน ICT กําหนดโดย ITU ผลการสํารวจความมีอยูของขอมูลดาน ICT ของประเทศไทย 
ลําดับที่ 

ดัชนี (Indicator) คําจํากัดความ (Definition) 
มี 

รายงาน 
มีรายงาน
อยางจํากัด 

ไมมี
รายงาน 

หนวยงานที่
จัดเก็บขอมูล 

ขอสังเกต 

เครือขายเซลลูลารเคลื่อนที่ (MOBILE CELLULAR NETWORK) 

1. สายโทรศัพทพื้นฐานที่ใช
งานอยู  
 

สายโทรศัพทพื้นฐานคือ
สายโทรศัพทที่เชื่อมตออุปกรณ
ปลายทางของผูใชบริการเขากับ
เครือขายชุมสายของผูใหบริการ 
(public switched network) 
และมีชองสัญญาณในอุปกรณ
ชุมสายโทรศัพท  

   บมจ. ทีโอที  ขอมูลที่รวบรวมโดย บมจ. ทีโอที ไมครบถวน 
เพราะมีผูประกอบการที่ไดรับใบอนุญาตจาก 
กทช. ซึ่งไมใชผูรวมการงานกับ บมจ. ทีโอที 

2. ความจุโดยรวมของ
ชุมสายโทรศัพทพื้นฐานใน
เขตเดียวกัน 

ความจุโดยรวมของ
ชุมสายโทรศัพทพื้นฐาน (total 
capacity of public switching 
exchanges) ในเขตเดียวกัน 
โดยวัดจากความสามารถในการ
รองรับจํานวนสายโทรศัพท
พื้นฐานซึ่งเชื่อมตอไดที่มาก
ที่สุด (รวมคูสายโทรศัพทที่
เชื่อมตอแลวและพรอมที่จะ

   บมจ. ทีโอที  ขอมูลที่รวบรวมโดย บมจ. ทีโอที ไมครบถวน 
เพราะมีผูประกอบการที่ไดรับใบอนุญาตจาก 
กทช. ซึ่งไมใชผูรวมการงานกับ บมจ. ทีโอที 
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รายงาน 
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จัดเก็บขอมูล 

ขอสังเกต 

เชื่อมตอในอนาคต)     
3. รอยละของสายโทรศัพท

พื้นฐานที่เชื่อมตอกับ
ชุมสายโทรศัพทดิจิตัล 

จํานวนของสายโทรศัพท
พื้นฐานที่เชื่อมตอกับ
ชุมสายโทรศัพทดิจิตัล หารดวย
จํานวนสายโทรศัพทพื้นฐาน
ทั้งหมด  

    ในอดีตมีการเก็บขอมูล แตปจจุบันไมมีรายงาน 
อาจเปนเพราะชุมสายโทรศัพทในปจจุบันเปน
ชุมสายดิจิตัลทั้งหมดแลว 

4. รอยละของจํานวน
สายโทรศัพทพื้นฐานที่ใชใน
ครัวเรือน  
 

จํานวนของสายโทรศัพท
พื้นฐานที่ใชในครัวเรือน หาร
ดวยจํานวนสายโทรศัพท
พื้นฐานทั้งหมด (ควรระบุคํา
จํากัดความของ “ครัวเรือน” 
และแหลงขอมูลดวย) 

    ขอมูลโทรศัพทพื้นฐานของไทยที่มีรายงานไม
แยกระหวางโทรศัพทพื้นฐานที่ใชในครัวเรือน
กับโทรศัพทพื้นฐานที่ใชในสถานประกอบการ 

5. รอยละของสายโทรศัพท
พื้นฐานในเขตเมือง 
 

จํานวนสายโทรศัพทพื้นฐานที่
ใชในเขตเมือง หารดวยจํานวน
คูสายโทรศัพทพื้นฐานทั้งหมด
ในประเทศ (ควรระบุคําจํากัด
ความของ “เมือง”ไวดวย)  

    มีขอมูลกรุงเทพและปริมณฑล แตในภาคอื่นๆ 
ไมมีการแยกเขตเมือง เขาใจวามีขอมูลแตไม
รายงาน 

6. จํานวนของทองถิ่นที่มี
บริการโทรศัพท 

จํานวนของทองถิ่นที่มีบริการ
โทรศัพท ทั้งมีสายและไรสาย 

    ไมพบรายงานที่เกี่ยวของ แตเชื่อวามีการ
จัดเก็บขอมูล   
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ดัชนี (Indicator) คําจํากัดความ (Definition) 
มี 

รายงาน 
มีรายงาน
อยางจํากัด 

ไมมี
รายงาน 

หนวยงานที่
จัดเก็บขอมูล 

ขอสังเกต 

 ทองถิ่น (Localities) ในที่นี้ 
หมายถึง เมือง อําเภอ และ
หมูบานในประเทศ  
นอกจากนี้ อาจมีการเก็บขอมูล
เกี่ยวกับจํานวนประชากรใน
ทองถิ่นที่มีบริการโทรศัพทใช 

7. จํานวนโทรศัพทสาธารณะ 
 

โทรศัพทสาธารณะหมายถึง 
โทรศัพทสาธารณะทั้งหมด 
ไดแก ประเภทใชเหรียญ ใช
การด และโทรศัพทสาธารณะที่
อยูในสํานักงาน (call office) 
รวมทั้งโทรศัพทสาธารณะที่
ติดตั้งในสถานที่ของเอกชนและ
โทรศัพทเคลื่อนที่สาธารณะ  

   บมจ. ทีโอที ในปจจุบัน ขอมูลที่รวบรวมโดย บมจ. ทีโอที มี
ความครบถวน เพราะยังไมมีผูประกอบการที่
ไดรับใบอนุญาตจาก กทช. ซึ่งไมใชผูรวมการ
งานกับ บมจ. ทีโอที ใหบริการโทรศัพท
สาธารณะ  แตในอนาคต ขอมูลจาก บมจ. ทีโอ
ที จะไมครอบคลุมบริการโทรศัพทสาธารณะ
ทั้งหมด 

8. จํานวนสมาชิก
โทรศัพทเคลื่อนที่  
(ทั้งประเภทชําระเงินหลัง 
และกอนใชบริการ) 

จํานวนสมาชิก
โทรศัพทเคลื่อนที่อัตโนมัติที่
สามารถเขาถึงเครือขาย
โทรศัพทสาธารณะ (PSTN) 
ดวยเทคโนโลยีเซลลูลาร 

   กทช  
สสช. 
 
 
 

- ขอมูลจากรายงานสภาพตลาดบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่ รายไตรมาส ของ กทช. 
นาจะเปนขอมูลจํานวนเลขหมายการเปดใช
บริการกับผูใหบริการ โดยแยกตามประเภท
ดังนี้   



 72 

ดัชนีพื้นฐานดาน ICT กําหนดโดย ITU ผลการสํารวจความมีอยูของขอมูลดาน ICT ของประเทศไทย 
ลําดับที่ 

ดัชนี (Indicator) คําจํากัดความ (Definition) 
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ขอสังเกต 

(cellular technology) ซึ่ง
สามารถไดแบงเปนระบบ  อะ
นาล็อก (analogue) และระบบดิ
จิตัล (digital) รวมทั้งสมาชิกที่
ใชบริการ IMT-2000 (Third 
Generation, 3G) แตไมรวม
บริการขอมูลเคลื่อนที่สาธารณะ 
(public mobile data services) 
หรือ บริการวิทยุติดตามตัว 
(radio paging services)  ทั้งนี้
ควรมีการระบุชื่อของบริการ
โทรศัพทตางๆ รวมทั้งปที่
บริการเหลานี้เริ่มตนขึ้น  

. - การชําระเงิน 
- บริการ voice และ non-voice 
- ผูใหบริการ  

ทั้งนี้ ขอมูลดังกลาวไมบอกจํานวนผูใชที่แทจริง 
เนื่องจากผูใชหนึ่งคนอาจเปดใชบริการหลาย
เลขหมาย ขอมูลยังไมแยกตามระบบอนาลอก/
ดิจิตัล      
กทช. ใชขอมูลของบริษัท ไอดีซี (ประเทศไทย) 
จํากัด มานําเสนอในรายงาน  ไมใชขอมูลที่เก็บ
รวบรวมเอง 
 
ขอมูลประชากรที่มีโทรศัพทเคลื่อนที่ โดย 
ประมาณการจากการสํารวจ โดย สสช. 
(ประชากรที่มีอายุตั้งแต 6 ขวบขึ้นไป)       ไม
แยกตามประเภทการชําระเงิน 

8.1 จํานวนผูใชบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่ที่ชําระ
เงินลวงหนากอนใชบริการ 
 

จํานวนผูใชบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชบัตร
โทรศัพท ประเภทชําระเงิน
ลวงหนา (prepaid cards)  

   กทช. ขอมูลรายไตรมาส แยกตามผูใหบริการ  
 
กทช. อางมาจากขอมูลบริษัท ไอดีซี (ประเทศ
ไทย) จํากัด มานําเสนอในรายงาน ไมใชขอมูล
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สมาชิกเหลานี้เลือกที่จะ
กําหนดเวลาในการใชและชําระ
เงินลวงหนา แทนที่จะจาย
คาบริการรายเดือนแบบประจํา 
ทั้งนี้ใหนับเฉพาะผูใชบริการจริง
ในระยะเวลาที่ระบุไวเทานั้น 

ที่เก็บรวบรวมเอง 

9. จํานวนผูใชบริการโทรศัพท
เซลลูลารเคลื่อนที่ ใน
ระบบดิจิตัล 

จํานวนผูใชบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่ระบบดิจิตัล 
เชน GSM/D/AMPS, TDMA, 
CDMA) 
ทั้งนี้ ควรมีการเก็บขอมูลทั้ง
ประเภทชําระเงินลวงหนา (pre 
paid) และภายหลังการใช
บริการ (post paid) 

    

9.1 จํานวนผูใชบริการเซลลูลาร
เคลื่อนที่ที่เขาถึงการสื่อสาร
ขอมูลดวยความเร็วต่ําและ
ปานกลาง 

จํานวนผูใชบริการเซลลูลาร
เคลื่อนที่ที่เขาถึงการสื่อสาร
ขอมูล เชน อินเทอรเน็ต ดวย
ความเร็วต่ํา (ที่ต่ํากวา 256 
kbit/s เชน GPRS WAP i-

    

ผูใหบริการมีขอมูล แต กทช. ไมไดรวบรวม
และรายงานจํานวนผูใชบริการโทรศัพท
เซลลูลารเคลื่อนที่ในระบบดิจิตัลแยกออกมา  
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ขอสังเกต 

mode และ CDMA 1x 
(Release 0)) 

9.2 จํานวนผูใชบริการโทรศัพท
เซลลูลารเคลื่อนที่ที่เขาถึง
การสื่อสารขอมูลดวย
ความเร็วสูง (บรอดแบนด)  
 

จํานวนผูใชบริการโทรศัพท
เซลลูลารเคลื่อนที่ที่เขาถึงการ
สื่อสารขอมูล เชน อินเทอรเน็ต 
ดวยความเร็วในระดับบรอด
แบนด (ความเร็วที่มากกวาหรือ
เทากับ 256 kbit/s) เชน 
WCDMA, HSDPA, 
CDMA2000 1xEV-DO, 
CDMA 200 1xEV-DV รวมทั้ง 
3G หรือ 3.5G)  

    ปจจุบันประเทศไทยยังไมมีบริการนี้ จึงยังไมมี
ขอมูล 

10. รอยละของพื้นที่ครอบคลุม
ดวยเครือขายเซลลูลาร
เคลื่อนที่ 

รอยละของพื้นที่ที่ครอบคลุม
ดวยเครือขายเซลลูลารเคลื่อนที่ 
โดยคํานวณจากจํานวนพื้นที่ที่
ครอบคลุมดวยเครือขาย
เซลลูลารเคลื่อนที่หารดวย
จํานวนพื้นที่ทั้งหมด 

      

11. รอยละของประชาชนที่ รอยละของประชากรที่อาศัยอยู      
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อยางจํากัด 

ไมมี
รายงาน 

หนวยงานที่
จัดเก็บขอมูล 

ขอสังเกต 

อาศัยอยูในพื้นที่ที่เครือขาย
เซลลูลารเคลื่อนที่
ครอบคลุมไปถึง 
 

ในระยะ (range) ที่มีสัญญาณ
เซลลูลารเคลื่อนที่ ไมวาจะเปน
สมาชิกหรือไมก็ตาม โดย
คํานวณจากประชากรที่อาศัย
อยูในระยะที่มีสัญญาณ
เซลลูลารเคลื่อนที่ หารดวย
จํานวนประชากรทั้งหมด  

เทเลกซ (TELEX) 

12. จํานวนสมาชิกบริการเท
เลกซ 
 

จํานวนสายเทเลกซซึ่งเปนสาย
ที่เชื่อมตออุปกรณปลายทาง
ของสมาชิกเขากับเครือขายเท
เลกซสาธารณะและมี
ชองสัญญาณในอุปกรณชุมสาย
เทเลกซ 

   กสท.  

อินเทอรเน็ต (INTERNET) 

13. จํานวนสมาชิกอินเทอรเน็ต
แบบประจําที่ทั้งหมด 
 

(13 = 13.1 + 13.2)  
จํานวนสมาชิกอินเทอรเน็ตแบบ
เขาถึงประจําที่ (fixed access) 
ที่รวมถึงสมาชิกอินเทอรเน็ตที่

   สสช. 
 
 
 

ขอมูลที่ สสช. จัดเก็บจากการสํารวจครัวเรือน
เปนขอมูลจํานวนผูใช (user) ไมใชจํานวน
สมาชิก (subscriber)  
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ใช dial up บรอดแบนดแบบ
ประจําที่ เคเบิลโมเด็ม ดีเอส
แอล (digital subscriber line: 
DSL) และสายขอมูล (leased 
line) และบรอดแบนดอื่นๆ  
ขอมูลจะใชเฉพาะสมาชิกที่มี
การใชงานในชวงระยะเวลาที่
กําหนดเทานั้น (เชน 3 เดือน) 

 
 

 
 

13.1 จํานวนสมาชิกอินเทอรเน็ต
แบบ dial up  

จํานวนสมาชิกอินเทอรเน็ตแบบ 
dial up ซึ่งเปนการเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตผานโมเด็มและ
สายโทรศัพท  
ขอมูลจะใชเฉพาะสมาชิกที่มี
การใชงานในชวงระยะเวลาที่
กําหนดเทานั้น (เชน 3 เดือน)   

   สสช. 

13.2 จํานวนสมาชิก
อินเทอรเน็ตบรอดแบนด
ประจําที่  

จํานวนสมาชิกอินเทอรเน็ต 
บรอดแบนดประจําที่  หมายถึง 
สมาชิกที่จายคาบริการเขาถึง
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงดวย

   สสช. 

ขอมูลที่ สสช. จัดเก็บจากการสํารวจครัวเรือน
เปนขอมูลจํานวนผูใช (user) ไมใชจํานวน
สมาชิก (subscriber)  และไมมขีอมูลวิธีการ
เชื่อมตอ ยกเวนในการสํารวจเมื่อป 2550 
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ดัชนีพื้นฐานดาน ICT กําหนดโดย ITU ผลการสํารวจความมีอยูของขอมูลดาน ICT ของประเทศไทย 
ลําดับที่ 

ดัชนี (Indicator) คําจํากัดความ (Definition) 
มี 

รายงาน 
มีรายงาน
อยางจํากัด 

ไมมี
รายงาน 

หนวยงานที่
จัดเก็บขอมูล 

ขอสังเกต 

ความเร็วที่เทียบเทาหรือ
มากกวา 256 kbit/s ซึ่งไม
รวมถึงสมาชิกที่เขาถึงการ
สื่อสารขอมูล (รวมทั้ง 
อินเทอรเน็ต) ผานเครือขาย
เซลลูลารเคลื่อนที่ 
13.2 = 13.2.1 + 13.2.2 + 
13.2.3  + 14 

13.2.1 จํานวนสมาชิกอินเทอรเน็ต
เคเบิลโมเด็ม  
 

จํานวนสมาชิกอินเทอรเน็ตที่ใช
โมเด็มที่เชื่อมตอกับเครือขาย
โทรทัศนเคเบิล ดวยความเร็วที่
เทียบเทาหรือมากกวา 256 
kbit/s 

   สสช. 

13.2.2 จํานวนสมาชิกอินเทอรเน็ต  
ดีเอสแอล  
  

จํานวนสมาชิกอินเทอรเน็ตที่ใช
เทคโนโลยีดีเอสแอล  (Digital 
Subscriber Line: DSL) ดวย
ความเร็วที่เทียบเทาหรือ
มากกวา 256 kbit/s 

   สสช. 

13.2.3 จํานวนสมาชิกอินเทอรเน็ต จํานวนสมาชิกอินเทอรเน็ต    สสช. 

ขอมูลที่ สสช. จัดเก็บจากการสํารวจครัวเรือน
เปนขอมูลจํานวนผูใช (user) ไมใชจํานวน
สมาชิก (subscriber)  และไมมขีอมูลแยก
วิธีการเชื่อมตอของอินเทอรเน็ตความเร็วสูงใน
รายละเอียด  
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ดัชนีพื้นฐานดาน ICT กําหนดโดย ITU ผลการสํารวจความมีอยูของขอมูลดาน ICT ของประเทศไทย 
ลําดับที่ 

ดัชนี (Indicator) คําจํากัดความ (Definition) 
มี 

รายงาน 
มีรายงาน
อยางจํากัด 

ไมมี
รายงาน 

หนวยงานที่
จัดเก็บขอมูล 

ขอสังเกต 

ความเร็วสูงประจําที่อื่นๆ  
 

ความเร็วสูง (เทคโนโลยีบรอด
แบนด) ติดตั้งประจําที่ใน
รูปแบบอื่นๆ (ที่นอกเหนือจาก 
DSL เคเบิลโมเด็ม และ
สายขอมูล) เชน อินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงผาน Fibre-to-the-
home Internet access, 
Ethernet LANs, fixed-wireless 
access, Wireless Local Area 
Network, WiMAX etc. ดวย
ความเร็วที่เทียบเทาหรือ
มากกวา 256 kbit/s  
(ขอมูลนี้ไมรวมถึงผูใชที่เขาถึง
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงแบบ
ชั่วคราว (เชน การโรมมิ่ง
ระหวาง Public Wireless LAN 
(PWLAN) hotspots) และ การ
เขาถึงอินเทอรเน็ตผาน
เครือขายเซลลูลารเคลื่อนที่)  
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ดัชนีพื้นฐานดาน ICT กําหนดโดย ITU ผลการสํารวจความมีอยูของขอมูลดาน ICT ของประเทศไทย 
ลําดับที่ 

ดัชนี (Indicator) คําจํากัดความ (Definition) 
มี 

รายงาน 
มีรายงาน
อยางจํากัด 

ไมมี
รายงาน 

หนวยงานที่
จัดเก็บขอมูล 

ขอสังเกต 

14. จํานวนสมาชิกอินเทอรเน็ต
สายเชาหรือวงจรเชา 
 

จํานวนสมาชิกอินเทอรเน็ตที่
เชาสายการติดตอสื่อสารขอมูล
แบบอะนาล็อกจากผูใหบริการ 
ดวยความเร็วที่เทียบเทาหรือ
มากกวา 256 kbit/s 

   บมจ. ทีโอที ขอมูลที่รวบรวมโดย บมจ. ทีโอที ไมครบถวน 
เพราะมีผูประกอบการที่ไดรับใบอนุญาตจาก 
กทช. ซึ่งไมใชผูรวมการงานกับ บมจ. ทีโอที 

14.1 คาประมาณการของจํานวน
ผูใชอินเทอรเน็ต 
 

คาประมาณการของจํานวนผูใช
อินเทอรเน็ต ซึ่งขอมูลไดมาก
จากการสํารวจ ขอมูลการ
สํารวจที่ไดควรคิดเปนรอยละ
ของประชากรในกลุมอายุหนึ่ง 
(เชน 15-74 ป) ไมใชจํานวน
ประชากรทั้งหมด 
นอกจากนี้ ควรเก็บขอมูลของ
จํานวนของผูใชอินเทอรเน็ตใน
กลุมอายุนี้ดวย และระบุ
รายละเอียดของวิธีการที่ใชใน
การสํารวจรวมทั้งควรมีการ
กําหนดความถี่ในการใช หากวา
ไมสามารถทําการสํารวจได 

   สสช. สสช. สํารวจผูใชอินเทอรเน็ตที่มีอายุตั้งแต 6 ป
ขึ้นไป 
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ดัชนีพื้นฐานดาน ICT กําหนดโดย ITU ผลการสํารวจความมีอยูของขอมูลดาน ICT ของประเทศไทย 
ลําดับที่ 

ดัชนี (Indicator) คําจํากัดความ (Definition) 
มี 

รายงาน 
มีรายงาน
อยางจํากัด 

ไมมี
รายงาน 

หนวยงานที่
จัดเก็บขอมูล 

ขอสังเกต 

อาจใชคาประมาณการของ
จํานวนสมาชิกแทน  

14.2 รอยละของผูใชอินเทอรเน็ต
ที่เปนเพศหญิงตอผูใช
อินเทอรเน็ตทั้งหมด 
 

รอยละของคาประมาณการผูใช
อินเทอรเน็ตที่เปนเพศหญิง 
((จํานวนผูใชอินเทอรเน็ตที่เปน
เพศหญิง/จํานวนผูใช
อินเทอรเน็ตทั้งหมด) * 100)  

   สสช.  

14.3 รอยละของผูใชอินเทอรเน็ต
ที่เปนเพศหญิงตอประชากร
เพศหญิงทั้งหมด 
 

รอยละของคาประมาณการผูใช
อินเทอรเน็ตที่เปนเพศหญิงตอ
ประชากรเพศหญิงทั้งหมด 
((จํานวนผูใชอินเทอรเน็ตที่เปน
เพศหญิง/จํานวนผูใช
อินเทอรเน็ตทั้งหมด) * 100)   

   สสช.  

15. จํานวนที่ตั้งเทคโนโลยี
เครือขายทองถิ่นแบบไร
สายสาธารณะ (PWLAN)  

จํานวนของที่ตั้งเทคโนโลยี
เครือขายทองถิ่นแบบไรสาย
สาธารณะ (Public Wireless 
Local Area Network: 
PWLAN) เชน hotspots ซึ่ง 
PWLANs เปนเทคโนโลยี

    ไมพบวา มีรายงานจํานวน PWLAN ที่
ใหบริการทั้งระบบ  
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ดัชนีพื้นฐานดาน ICT กําหนดโดย ITU ผลการสํารวจความมีอยูของขอมูลดาน ICT ของประเทศไทย 
ลําดับที่ 

ดัชนี (Indicator) คําจํากัดความ (Definition) 
มี 

รายงาน 
มีรายงาน
อยางจํากัด 

ไมมี
รายงาน 

หนวยงานที่
จัดเก็บขอมูล 

ขอสังเกต 

ตระกูล IEEE 802.1b 
โดยทั่วไปเรียกกันวา WiFi 

16. จํานวนสมาชิกเครือขาย
บริการสื่อสารรวมระบบ    
ดิจิตัล (ISDN) 

จํานวนสมาชิกเครือขายบริการ
สื่อสารรวมระบบดิจิตัล ซึ่งแยก
เปนบริการแบบ BRI (basic 
rate interface) เชน 2B+D หรือ 
ITU-T Rec.I.420 และแบบ PRI 
(primary rate interface)  

   บมจ. ทีโอที 

16.1 จํานวนสมาชิก ISDN แบบ 
BRI 

จํานวนสมาชิก ISDN ที่ใช
บริการแบบ BRI  

   บมจ. ทีโอที 

16.2 จํานวนสมาชิก ISDN แบบ 
PRI 

จํานวนสมาชิก ISDN ที่ใช
บริการแบบ PRI  

   บมจ. ทีโอที 

16.3 การเทียบชองเสียง ISDN 
 

การเทียบ B-channel เปนการ
แปลงคาจากจํานวนสาย
ผูรับบริการ ISDN ใหเปนชอง
เสียง โดยเปนผลรวมของ 

1) จํานวนสมาชิก BRI  
คูณดวย 2 (เนื่องจาก  
BRI  ประกอบดวย B-

   บมจ. ทีโอที 

เทคโนโลยีนี้ลาสมัยแลว การเก็บขอมูลไมนาจะ
มีความสําคัญ 
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ดัชนีพื้นฐานดาน ICT กําหนดโดย ITU ผลการสํารวจความมีอยูของขอมูลดาน ICT ของประเทศไทย 
ลําดับที่ 

ดัชนี (Indicator) คําจํากัดความ (Definition) 
มี 

รายงาน 
มีรายงาน
อยางจํากัด 

ไมมี
รายงาน 

หนวยงานที่
จัดเก็บขอมูล 

ขอสังเกต 

channel 2 ชอง)  และ  
2) จํานวนสมาชิก PRI 

คูณดวย 23 หรือ 30  
ขึ้นอยูกับวา มีจํานวน 
B-channel กี่ชอง
(เนื่องจาก PRI  
ประกอบดวย  B-
channel 23 หรือ 30  
ชอง)  

17. ความกวางของ
ชองสัญญาณ อินเทอรเน็ต
ระหวางประเทศ  (Mbit/s) 

ความกวางของชองสัญญาณ
อินเทอรเน็ตระหวางประเทศ ใช
หนวย Mbit/s หาก
ความสามารถในการรับเขา
ขอมูล (incoming) และสงออก
ขอมูล(outgoing) ไมเทากัน 
เชน ความสามารถในการรับเขา
ขอมูลมากกวาการสงออกขอมูล 
ใหใชความสามารถในการ
รับเขาขอมูลแทน  

   NECTEC   



 83 

ดัชนีพื้นฐานดาน ICT กําหนดโดย ITU ผลการสํารวจความมีอยูของขอมูลดาน ICT ของประเทศไทย 
ลําดับที่ 

ดัชนี (Indicator) คําจํากัดความ (Definition) 
มี 

รายงาน 
มีรายงาน
อยางจํากัด 

ไมมี
รายงาน 

หนวยงานที่
จัดเก็บขอมูล 

ขอสังเกต 

17.1 ความกวางของ
ชองสัญญาณอินเทอรเน็ต
ระหวางประเทศสําหรับการ
สงออกขอมูล  

ความกวางของชองสัญญาณ
อินเทอรเน็ตระหวางประเทศ
สําหรับการสงออกขอมูล หนวย
เปน Mbit/s  

   NECTEC 

17.2 ความกวางของ
ชองสัญญาณ อินเทอรเน็ต
ระหวางประเทศสําหรับการ
นําเขาขอมูล  

ความกวางของชองสัญญาณ 
อินเทอรเน็ตระหวางประเทศ
สําหรับการนําเขาขอมูล หนวย
เปน Mbit/s 

   NECTEC 

ไมมีรายงานความกวางของชองสัญญาณ 
(bandwidth) อินเทอรเน็ตระหวางประเทศแยก
การสงออกและนําเขาขอมูล  แตมีรายงาน
ปริมาณขอมูล (traffic) ที่มีการสงออกและ
นําเขาจากตางประเทศแยกจากกัน 
 

คุณภาพของบริการ (QUALITY OF SERVICE) 

18. จํานวนผูรอสายโทรศัพท
พื้นฐาน  
 

จํานวนผูขอใชโทรศัพทพื้นฐาน
ผานเครือขายโทรศัพทชุมสาย
สาธารณะ (PSTN) ที่ยังไมได
รับเลขหมายโทรศัพทใหม 
เนื่องจากการขาดแคลนอุปกรณ
หรือสาย ขอมูลที่ใชควรไดมา
จากรายงานของผูใหบริการ 
PSTN ทั้งหมดในประเทศ  

    ทศท. เคยรายงานขอมูลนี้ กอนการเปดเสรี
กิจการโทรคมนาคม 

19. จํานวนขอผิดพลาดที่พบใน
โทรศัพทพื้นฐาน (หนวย

จํานวนขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับ
โทรศัพทพื้นฐานที่ไดรับรายงาน

    ทศท. เคยรายงานขอมูลนี้ กอนการเปดเสรี
กิจการโทรคมนาคม 
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ดัชนีพื้นฐานดาน ICT กําหนดโดย ITU ผลการสํารวจความมีอยูของขอมูลดาน ICT ของประเทศไทย 
ลําดับที่ 

ดัชนี (Indicator) คําจํากัดความ (Definition) 
มี 

รายงาน 
มีรายงาน
อยางจํากัด 

ไมมี
รายงาน 

หนวยงานที่
จัดเก็บขอมูล 

ขอสังเกต 

เปนจํานวนครั้งตอ 100 
คูสาย ตอป) 

ตลอดป  ซึ่งไมนับรวม
ขอผิดพลาดที่ไมไดอยูภายใต
ความรับผิดชอบของ
ผูประกอบการโทรคมนาคม
สาธารณะโดยตรง โดยการ
คํานวณจากจํานวนของ
ขอผิดพลาดทางโทรศัพทที่
ไดรับรายงานตลอดป หารดวย
จํานวนสายโทรศัพทพื้นฐาน
ทั้งหมดที่มีการใชงาน และคูณ
ดวย 100  
ขอมูลที่ใชควรไดมาจากรายงาน
ของผูใหบริการ PSTN ทั้งหมด
ในประเทศ 

20. รอยละของขอผิดพลาดที่
เกิดขึ้นกับโทรศัพทพื้นฐาน
ที่ไดรับการแกไขในวันทํา
การถัดมา 
 

รอยละของขอผิดพลาดที่เกิด
ขึ้นกับเครือขายโทรศัพทชุมสาย
สาธารณะ (PSTN) ที่ไดรับ
รายงานและไดรับการแกไขใน
วันทําการถัดมา (ไมนับรวม

    ทศท. เคยรายงานขอมูลนี้ กอนการเปดเสรี
กิจการโทรคมนาคม 
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ดัชนีพื้นฐานดาน ICT กําหนดโดย ITU ผลการสํารวจความมีอยูของขอมูลดาน ICT ของประเทศไทย 
ลําดับที่ 

ดัชนี (Indicator) คําจํากัดความ (Definition) 
มี 

รายงาน 
มีรายงาน
อยางจํากัด 

ไมมี
รายงาน 

หนวยงานที่
จัดเก็บขอมูล 

ขอสังเกต 

วันหยุดเสารอาทิตยหรือ
วันหยุดนักขัตฤกษ) ตอจํานวน
การไดรับรายงานเกี่ยวกับ
ขอผิดพลาดทาง PSTN 
ทั้งหมด 
ขอมูลที่ใชควรไดมาจากรายงาน
ของผูใหบริการ PSTN ทั้งหมด
ในประเทศ  

ความหนาแนนของการจราจร (TRAFFIC) 

21. ความหนาแนนของ
การจราจรในระบบโทรศัพท
พื้นฐานในเขตเดียวกัน 
(หนวยเปนนาที)  
 

ความหนาแนนของการจราจร
ในระบบโทรศัพทพื้นฐานในเขต
เดียวกัน หมายถึง การใชงาน
โทรศัพทพื้นฐาน (การเรียก
ใชไดเกิดขึ้นจริง) ที่ถูกสลับสาย
ภายในเขตเดียวกัน (พื้นที่ที่มี
การเรียกเก็บคาบริการในอัตรา
โทรศัพทในเขตเดียวกัน)  
ตัวชี้วัดนี้ควรเก็บขอมูลเปน
จํานวนนาที 

   บมจ. ทีโอที บมจ. ทีโอที เก็บหนวยพูด Pulse และจํานวน
ครั้งการโทร (call)  
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ดัชนีพื้นฐานดาน ICT กําหนดโดย ITU ผลการสํารวจความมีอยูของขอมูลดาน ICT ของประเทศไทย 
ลําดับที่ 

ดัชนี (Indicator) คําจํากัดความ (Definition) 
มี 

รายงาน 
มีรายงาน
อยางจํากัด 

ไมมี
รายงาน 

หนวยงานที่
จัดเก็บขอมูล 

ขอสังเกต 

22. การจราจรโทรศัพทพื้นฐาน
ทางไกลภายในประเทศ 
(นาที)  
 

การจราจรโทรศัพทพื้นฐาน
ทางไกลภายในประเทศ          
( National (fixed) trunk 
telephone traffic) หมายถึง 
การจราจรโทรศัพทพื้นฐาน
ทางไกลภายในประเทศ (ที่มี
การเรียกใชไดเกิดขึ้นจริง) ที่ถูก
สลับสายภายนอกเขต ตัวชี้วัดนี้
ควรมีการเก็บขอมูลเปนจํานวน
นาที 

   บมจ. ทีโอที บมจ. ทีโอที เก็บหนวยพูด Pulse และจํานวน
ครั้งการโทร (call)  

22.1 การจราจรโทรศัพทที่เรียก
ออกจากเครือขายโทรศัพท
พื้นฐานไปยังเครือขาย
เคลื่อนที่ภายในประเทศ 
(นาที) 
 

จํานวนนาทีของโทรศัพทที่เรียก
ออกจากเครือขายพื้นฐานใน
ประเทศไปยังเครือขาย
เซลลูลารเคลื่อนที่
ภายในประเทศ  

     

22.2 การจราจรอินเทอรเน็ตแบบ 
Dial-up (หนวยเปนนาที) 
 

ปริมาณของการใชอินเทอรเน็ต
แบบ dial-up ผาน PSTN คิด
เปนจํานวนนาที  
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ดัชนีพื้นฐานดาน ICT กําหนดโดย ITU ผลการสํารวจความมีอยูของขอมูลดาน ICT ของประเทศไทย 
ลําดับที่ 

ดัชนี (Indicator) คําจํากัดความ (Definition) 
มี 

รายงาน 
มีรายงาน
อยางจํากัด 

ไมมี
รายงาน 

หนวยงานที่
จัดเก็บขอมูล 

ขอสังเกต 

23. การจราจรโทรศัพทพื้นฐาน
ทางไกลระหวางประเทศทั้ง
เรียกเขาและเรียกออก 
(นาที)  

ผลรวมของการจราจรโทรศัพท
พื้นฐานทางไกลระหวางประเทศ
ทั้งเรียกเขาและเรียกออก  
(23.1+23.2). 

     

23.1 การจราจรโทรศัพทพื้นฐาน
ทางไกลระหวางประเทศที่
เรียกออก (นาที)  

การจราจรโทรศัพทพื้นฐาน
ทางไกลระหวางประเทศที่เรียก
ออก หมายถึง การจราจร
โทรศัพทพื้นฐานที่เรียกออก
จากในประเทศไปยัง
ตางประเทศไดสําเร็จ 
(completed) 
ตัวชี้วัดนี้ควรมีการเก็บขอมูล
เปนจํานวนนาที 
 

     

23.2 การจราจรโทรศัพทพื้นฐาน
ทางไกลระหวางประเทศที่
เรียกเขา (นาที)  
 

การจราจรโทรศัพทพื้นฐาน
ทางไกลระหวางประเทศที่เรียก
เขาหมายถึง การจราจร
โทรศัพทพื้นฐานที่เรียกจาก
ตางประเทศเขามาในประเทศได
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ดัชนีพื้นฐานดาน ICT กําหนดโดย ITU ผลการสํารวจความมีอยูของขอมูลดาน ICT ของประเทศไทย 
ลําดับที่ 

ดัชนี (Indicator) คําจํากัดความ (Definition) 
มี 

รายงาน 
มีรายงาน
อยางจํากัด 

ไมมี
รายงาน 

หนวยงานที่
จัดเก็บขอมูล 

ขอสังเกต 

สําเร็จ (completed) 
ตัวชี้วัดนี้ควรมีการเก็บขอมูล
เปนจํานวนนาที 
 

24. จํานวนนาทีที่มีการใช
โทรศัพทเคลื่อนที่ใน
ประเทศเรียกออก  
 

จํานวนนาทีที่มีการเรียกออก
โดยสมาชิกโทรศัพทเคลื่อนที่
ภายในประเทศ (ซึ่งรวมทั้ง
จํานวนนาทีที่เรียกออกไปยัง
สมารชิกโทรศัพทพื้นฐานและ
โทรศัพทเคลื่อนที่อื่น)  
(i133wm = 1331wm + 
1332wm + 1332wmf). 

     

24.1 จํานวนนาทีที่มีการใช
โทรศัพทเคลื่อนที่ใน
ประเทศเรียกออกไปยัง
เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่
เดียวกัน  

จํานวนนาทีที่สมาชิก
โทรศัพทเคลื่อนที่เรียกออกไป
ยังสมาชิกที่ใชเครือขาย
โทรศัพทเคลื่อนที่เดียวกัน 
(ภายในประเทศ) 
 

     

24.2 จํานวนนาทีที่มีการใช จํานวนนาทีที่สมาชิก      
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ดัชนีพื้นฐานดาน ICT กําหนดโดย ITU ผลการสํารวจความมีอยูของขอมูลดาน ICT ของประเทศไทย 
ลําดับที่ 

ดัชนี (Indicator) คําจํากัดความ (Definition) 
มี 

รายงาน 
มีรายงาน
อยางจํากัด 

ไมมี
รายงาน 

หนวยงานที่
จัดเก็บขอมูล 

ขอสังเกต 

โทรศัพทเคลื่อนที่ใน
ประเทศเรียกออกไปยัง
เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่
ตางเครือขายกัน 

โทรศัพทเคลื่อนที่เรียกออกไป
ยังสมาชิกที่ใชเครือขาย
โทรศัพทเคลื่อนที่ตางเครือขาย
กัน (ภายในประเทศ) 

24.3 จํานวนนาทีที่มีการใช
โทรศัพทเคลื่อนที่ใน
ประเทศเรียกออกไปยัง
เครือขายโทรศัพทพื้นฐาน  

จํานวนนาทีที่สมาชิก
โทรศัพทเคลื่อนที่เรียกออกไป
ยังสมาชิกที่ใชเครือขาย
โทรศัพทพื้นฐานในประเทศ  

     

25.1 จํานวนนาทีที่มีการใช
โทรศัพทเคลื่อนที่เรียก
ออกไปตางประเทศ 

จํานวนนาทีที่สมาชิก
โทรศัพทเคลื่อนที่ในประเทศ
เรียกออกไปยังตางประเทศ  

     

25.2 จํานวนนาทีที่มีการเรียกเขา
จากตางประเทศ มายัง
เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่
ในประเทศ 

จํานวนนาทีที่มีการเรียกเขาจาก
ตางประเทศ (จากทั้งโทรศัพท
พื้นฐานและโทรศัพทเคลื่อนที่) 
มายังเครือขาย
โทรศัพทเคลื่อนที่ในประเทศ 
 

     

25.3 จํานวนนาทีที่มีการโรมมิ่ง 
(เมื่ออยูนอกเครือขายใน

จํานวนนาทีที่มีการโรมมิ่งโดย
สมาชิกโทรศัพทเคลื่อนที่ใน
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ดัชนีพื้นฐานดาน ICT กําหนดโดย ITU ผลการสํารวจความมีอยูของขอมูลดาน ICT ของประเทศไทย 
ลําดับที่ 

ดัชนี (Indicator) คําจํากัดความ (Definition) 
มี 

รายงาน 
มีรายงาน
อยางจํากัด 

ไมมี
รายงาน 

หนวยงานที่
จัดเก็บขอมูล 

ขอสังเกต 

ประเทศ) 
 

ประเทศที่ใชในการรับสายและ
โทรออกเมื่ออยูตางประเทศ 
(เมื่ออยูนอกเครือขายใน
ประเทศ) เชน ระหวางการ
เดินทางตางประเทศ  

25.4 จํานวนนาทีที่มีการโรมมิ่ง 
โดยสมาชิกชาวตางชาติ 
 

จํานวนนาทีที่มีการโรมมิ่งโดย
สมาชิกโทรศัพทเคลื่อนที่ที่เปน
ชาวตางชาติ ทั้งการรับสายและ
โทรออก (ที่เกิดขึ้นในประเทศ)  

     

25.5 ขอความ SMS ที่สงออกไป 
 

จํานวนขอความที่สงผานบริการ
ที่เรียกวา Short Message 
Service (SMS) ทั้งที่สงไป
ภายในประเทศและระหวาง
ประเทศ 

     

25.6 ขอความ MMS ที่สงออกไป 
 

จํานวนขอความที่สงผานบริการ
ที่เรียกวา  mobile Multimedia 
Messaging Service (MMS) 
ทั้งที่สงไปภายในประเทศและ
ระหวางประเทศ  

     

รายงานสภาพตลาดบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ 
ไตรมาส 3 ป 2550 ของ กทช. มีเฉพาะขอมูล
จํานวนผูใชบริการ และรายไดจากบริการ SMS 
MMS และ Other data โดยใชขอมูลของบริษัท 
ไอดีซี (ประเทศไทย) จํากัด 
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ดัชนีพื้นฐานดาน ICT กําหนดโดย ITU ผลการสํารวจความมีอยูของขอมูลดาน ICT ของประเทศไทย 
ลําดับที่ 

ดัชนี (Indicator) คําจํากัดความ (Definition) 
มี 

รายงาน 
มีรายงาน
อยางจํากัด 

ไมมี
รายงาน 

หนวยงานที่
จัดเก็บขอมูล 

ขอสังเกต 

25.7 จํานวนประเทศที่มีขอตกลง
การโรมมิ่งระหวางกัน  

จํานวนประเทศที่มีการทํา
ขอตกลงการโรมมิ่งระหวางกัน  

     

26. การจราจรโทรศัพททั้งหมด 
ทั้งเรียกเขาและเรียกออก
ระหวางประเทศ (นาที)  
 

ผลรวมของการจราจรโทรศัพท
ทั้งหมด (ทั้งจากโทรศัพท
พื้นฐานและโทรศัพทเคลื่อนที่) 
ที่มีการเรียกเขาและเรียกออก
ระหวางประเทศ (i132t+i132ti). 

     

26.1 การจราจรโทรศัพททั้งหมด
ที่เรียกออกระหวางประเทศ 
(นาที)  
 

การจราจรโทรศัพททั้งหมดที่
เรียกออกระหวางประเทศ 
หมายถึง การจราจรโทรศัพท
พื้นฐานและโทรศัพทเคลื่อนที่ที่
เรียกจากในประเทศไปยัง
ตางประเทศไดสําเร็จ 
(completed) 
ตัวชี้วัดนี้ควรมีการเก็บขอมูล
เปนจํานวนนาที 

     

26.2 การจราจรโทรศัพททั้งหมด 
ที่เรียกเขาระหวางประเทศ 
(นาที)  

การจราจรโทรศัพททั้งหมดที่
เรียกเขาระหวางประเทศ 
หมายถึง การจราจรโทรศัพท
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ดัชนีพื้นฐานดาน ICT กําหนดโดย ITU ผลการสํารวจความมีอยูของขอมูลดาน ICT ของประเทศไทย 
ลําดับที่ 

ดัชนี (Indicator) คําจํากัดความ (Definition) 
มี 

รายงาน 
มีรายงาน
อยางจํากัด 

ไมมี
รายงาน 

หนวยงานที่
จัดเก็บขอมูล 

ขอสังเกต 

 พื้นฐานและโทรศัพทเคลื่อนที่ที่
เรียกจากตางประเทศเขามาใน
ประเทศไดสําเร็จ (completed) 
ตัวชี้วัดนี้ควรมีการเก็บขอมูล
เปนจํานวนนาที 

คาบริการหรือคาธรรมเนียม (TARIFFS)  อัตราคาบริการหรือคาธรรมเนียมควรเปนเงินสกุลทองถิ่นของประเทศนั้นๆ ณ ราคาปจจุบัน 

27. Fixed local telephone service tariffs – residential 

27.1.1 คาธรรมเนียมติดตั้งบริการ
โทรศัพทพื้นฐานสําหรับที่
อยูอาศัย 
 

คาธรรมเนียมติดตั้งบริการ
โทรศัพทพื้นฐานสําหรับที่อยู
อาศัย (ไมนับรวมคามัดจําที่จะ
ไดคืนในภายหลัง) หากมีการ
คิดคาธรรมเนียมที่แตกตางกัน
ตามพื้นที่ชุมสายที่แตกตางกัน
ใหใชขอมูลคาธรรมเนียมติดตั้ง
ในเขตเมืองที่ใหญที่สุดและระบุ
ไวในหมายเหตุ 

     ไมมีการรวบรวมไวในแหลงเดียวอยางเปน
ระบบ ตองติดตอสอบถามจากผูใหบริการแตละ
ราย 

27.1.2 คาธรรมเนียมรายเดือน
สมาชิกโทรศัพทพื้นฐาน
สําหรับที่อยูอาศัย 

คาธรรมเนียมรายเดือนสมาชิก
โทรศัพทพื้นฐานสําหรับที่อยู
อาศัยที่ผานเครือขายโทรศัพท

     ไมมีการรวบรวมไวในแหลงเดียวอยางเปน
ระบบ ตองติดตอสอบถามจากผูใหบริการแตละ
ราย 
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ดัชนีพื้นฐานดาน ICT กําหนดโดย ITU ผลการสํารวจความมีอยูของขอมูลดาน ICT ของประเทศไทย 
ลําดับที่ 

ดัชนี (Indicator) คําจํากัดความ (Definition) 
มี 

รายงาน 
มีรายงาน
อยางจํากัด 

ไมมี
รายงาน 

หนวยงานที่
จัดเก็บขอมูล 

ขอสังเกต 

 สาธารณะ (PSTN) ซึ่งรวมคา
เชาสายโทรศัพท แตไมรวมคา
เชาเครื่องปลายทาง (เชน 
เครื่องโทรศัพท)  
หากมีความแตกตางกันระหวาง
คาบริการรายเดือนระหวาง
สายโทรศัพทแรกและ
สายโทรศัพทที่ติดตั้งเพิ่ม ให
แยกประเภทของขอมูลเหลานี้
ไวดวย  หากคาบริการราย
เดือนรวมถึงการใหใชบริการ
โทรศัพทฟรีหรือมีสวนลด ควร
ระบุไวดวย หากคาบริการราย
เดือนแตกตางกันตามพื้นที่
ชุมสายที่ตางกัน ใหใชขอมูล
ของพื้นที่ในเขตเมืองที่ใหญ
ที่สุดแทนและระบุหมายเหตุไว
ดวย  

27.1.3 คาใชบริการโทรศัพท คาใชบริการโทรศัพทพื้นฐานใน    กทช. รายงานสภาพตลาดบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ 
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ดัชนีพื้นฐานดาน ICT กําหนดโดย ITU ผลการสํารวจความมีอยูของขอมูลดาน ICT ของประเทศไทย 
ลําดับที่ 

ดัชนี (Indicator) คําจํากัดความ (Definition) 
มี 

รายงาน 
มีรายงาน
อยางจํากัด 

ไมมี
รายงาน 

หนวยงานที่
จัดเก็บขอมูล 

ขอสังเกต 

พื้นฐานที่โทรในเขต
เดียวกันในเวลา 3 นาที 
(ในชวงเวลาที่มีการใช
บริการหนาแนน) 
 

เขตเดียวกัน ซึ่งเปนคาใช
บริการการเรียกในเวลา 3 นาที 
ในชวงที่มีการใชสายมาก (peak 
rate) โดยเปนการโทรจาก
เครื่องปลายทางของสมาชิก 
(ไมใชจากโทรศัพทสาธารณะ) 

ไตรมาส 3 ป 2550 ของ กทช. 

27.1.4 คาใชบริการโทรศัพท
พื้นฐาน 3 นาที ที่โทรใน
เขตเดียวกัน (ในชวงเวลาที่
มีการใชบริการไมหนาแนน) 
 

คาใชบริการโทรศัพทพื้นฐานใน
เขตเดียวกัน ซึ่งเปนคาใช
บริการการเรียกในเวลา 3 นาที 
ในชวงที่ไมมีการใชสายมาก 
(off-peak rate) โดยเปนการ
โทรจากเครื่องปลายทางของ
สมาชิก (ไมใชจากโทรศัพท
สาธารณะ) 

   กทช. รายงานสภาพตลาดบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ 
ไตรมาส 3 ป 2550 ของ กทช. 

Fixed local telephone service tariffs –  business 

27.2.1 คาธรรมเนียมติดตั้งบริการ
โทรศัพทพื้นฐานสําหรับ
ธุรกิจ 
 

คาธรรมเนียมติดตั้งบริการ
โทรศัพทพื้นฐานสําหรับธุรกิจ
(ไมนับรวมคามดัจําที่จะไดคืน
ในภายหลัง)  

     ไมมีการรวบรวมไวในแหลงเดียวอยางเปน
ระบบ ตองติดตอสอบถามจากผูใหบริการแตละ
ราย 
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ดัชนีพื้นฐานดาน ICT กําหนดโดย ITU ผลการสํารวจความมีอยูของขอมูลดาน ICT ของประเทศไทย 
ลําดับที่ 

ดัชนี (Indicator) คําจํากัดความ (Definition) 
มี 

รายงาน 
มีรายงาน
อยางจํากัด 

ไมมี
รายงาน 

หนวยงานที่
จัดเก็บขอมูล 

ขอสังเกต 

หากมีการคิดคาธรรมเนียมที่
แตกตางกันตามพื้นที่ชุมสายที่
แตกตางกันใหใชขอมูล
คาธรรมเนียมติดตั้งในเขตเมือง
ที่ใหญที่สุดและระบุไวในหมาย
เหตุ 

27.2.2 คาธรรมเนียมรายเดือน
สมาชิกโทรศัพทพื้นฐาน
สําหรับธุรกิจ 
 

คาธรรมเนียมรายเดือนสมาชิก
โทรศัพทพื้นฐานสําหรับที่อยู
อาศัยที่ผานเครือขายโทรศัพท
สาธารณะ (PSTN) ซึ่งรวมคา
เชาสายโทรศัพท แตไมรวมคา
เชาเครื่องปลายทาง (เชน 
เครื่องโทรศัพท)  
หากมีความแตกตางกันระหวาง
คาบริการรายเดือนระหวาง
สายโทรศัพทแรกและ
สายโทรศัพทที่ติดตั้งเพิ่ม ให
แยกประเภทของขอมูลเหลานี้
ไวดวย   

     ไมมีการรวบรวมไวในแหลงเดียวอยางเปน
ระบบ ตองติดตอสอบถามจากผูใหบริการแตละ
ราย 
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ดัชนีพื้นฐานดาน ICT กําหนดโดย ITU ผลการสํารวจความมีอยูของขอมูลดาน ICT ของประเทศไทย 
ลําดับที่ 

ดัชนี (Indicator) คําจํากัดความ (Definition) 
มี 

รายงาน 
มีรายงาน
อยางจํากัด 

ไมมี
รายงาน 

หนวยงานที่
จัดเก็บขอมูล 

ขอสังเกต 

ควรระบุไวดวยหากคาบริการ
รายเดือนรวมถึงการใหใช
บริการโทรศัพทฟรีหรือมี
สวนลด และหากคาบริการราย
เดือนแตกตางกันตามพื้นที่
ชุมสายที่ตางกัน ใหใชขอมูล
ของพื้นที่ในเขตเมืองที่ใหญ
ที่สุดแทนและระบุหมายเหตุไว
ดวย  

28. คาใชบริการโทรศัพท
พื้นฐานระหวางประเทศ 
 

คาใชบริการโทรศัพทพื้นฐาน
ระหวางประเทศ ซึ่งเปนการ
เรียกโดยตรงจากเครื่อง
ปลายทางของสมาชิก (โดยไม
ผานโอเปอรเรเตอร)  
ภายในประเทศไปยัง
ตางประเทศ  ในเวลา 3 นาที 
ควรมีการแยกอัตราที่ใชใน
ชวงเวลาที่มีการใชมาก  (peak 
rate time) และชวงเวลาที่ไมมี

   กทช. รายงานสภาพตลาดบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ 
ไตรมาส 3 ป 2550 ของ กทช. 
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ดัชนีพื้นฐานดาน ICT กําหนดโดย ITU ผลการสํารวจความมีอยูของขอมูลดาน ICT ของประเทศไทย 
ลําดับที่ 

ดัชนี (Indicator) คําจํากัดความ (Definition) 
มี 

รายงาน 
มีรายงาน
อยางจํากัด 

ไมมี
รายงาน 

หนวยงานที่
จัดเก็บขอมูล 

ขอสังเกต 

การใชมาก (off-peak 
(discount) rate)   
หนวยที่ใชคือเงินสกุลทองถิ่น
ของประเทศนั้น และควรระบุ
ภาษีที่เกี่ยวของ  
ควรมีการเก็บขอมูลอัตราคา
โทรศัพทระหวางประเทศจากที่
เรียกในประเทศไปยัง
ตางประเทศทั่วโลก 

29. Mobile cellular tariffs 

29.1 คาธรรมเนียมเชื่อมตอ
โทรศัพทเคลื่อนที่ 
 

คาธรรมเนียมเชื่อมตอ
โทรศัพทเคลื่อนที่สําหรับ
สมาชิกใหม (คาเปดบริการครั้ง
แรก) (ไมนับรวมคามัดจําที่จะ
ไดคืนในภายหลัง) ซึ่งหมาย
รวมถึง คาซิมการด  
(Subscriber Identify Module 
(SIM) card) 
ควรระบุดวยวามีภาษีและการ

     ไมมีการรวบรวมไวในแหลงเดียวอยางเปน
ระบบ ตองติดตอสอบถามจากผูใหบริการแตละ
ราย 
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ดัชนีพื้นฐานดาน ICT กําหนดโดย ITU ผลการสํารวจความมีอยูของขอมูลดาน ICT ของประเทศไทย 
ลําดับที่ 

ดัชนี (Indicator) คําจํากัดความ (Definition) 
มี 

รายงาน 
มีรายงาน
อยางจํากัด 

ไมมี
รายงาน 

หนวยงานที่
จัดเก็บขอมูล 

ขอสังเกต 

ใหใชโทรศัพทฟรีรวมอยูใน
คาธรรมเนียมหรือไม  

29.2 โทรศัพทเคลื่อนที่- บัตรเติม
เงินที่มีมูลคาถูกที่สุด 
 

บัตรเติมเงินโทรศัพทเคลื่อนที่ที่
มีมูลคาถูกที่สุดที่สามารถหาซื้อ
ได 
 

   กทช. รายงานสภาพตลาดบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ 
ไตรมาส 3 ป 2550 ของ กทช. 

29.3 คาธรรมเนียมรายเดือน
โทรศัพทเคลื่อนที่  
 

คาธรรมเนียมสมาชิกรายเดือน
สําหรับคาบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่  ในการเก็บ
ขอมูลตัวชี้วัดนี้ ใหใช
คาธรรมเนียมสมาชิกรายเดือน
สําหรับคาบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่แบบที่มีการ
คิดคาเปดบริการครั้งแรกหรือ
คาเชื่อมตอที่ถูกที่สุด  
ควรระบุดวยวามีภาษีและการ
ใหใชโทรศัพทฟรีรวมอยูใน
คาธรรมเนียมหรือไม 

   กทช. รายงานสภาพตลาดบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ 
ไตรมาส 3 ป 2550 ของ กทช. 

29.4 คาใชบริการ คาใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่    กทช. รายงานสภาพตลาดบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ 
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ดัชนีพื้นฐานดาน ICT กําหนดโดย ITU ผลการสํารวจความมีอยูของขอมูลดาน ICT ของประเทศไทย 
ลําดับที่ 

ดัชนี (Indicator) คําจํากัดความ (Definition) 
มี 

รายงาน 
มีรายงาน
อยางจํากัด 

ไมมี
รายงาน 

หนวยงานที่
จัดเก็บขอมูล 

ขอสังเกต 

โทรศัพทเคลื่อนที่ 3 นาที 
โดยเรียกจากเครือขาย
โทรศัพทเดียวกัน ในชวง
เวลาที่มีการใชสายมาก 
 

ซึ่งเรียกจากเครือขายโทรศัพท
เดียวกัน ในเวลา 3 นาทีในชวง
เวลาที่มีการใชสายมาก 
ควรระบุดวยวามีภาษีรวมอยูใน
คาใชบริการหรือไม  และคาใช
บริการนี้สําหรับสมาชิกที่ชําระ
ลวงหนา (pre-paid) หรือชําระ
หลังจาก (post-paid) การใช
บริการ  

ไตรมาส 3 ป 2550 ของ กทช. 

29.5 คาใชบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่ 3 นาที 
โดยเรียกจากเครือขาย
เดียวกัน ในชวงเวลาที่ไมมี
การใชสายมาก 
 

คาใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่
ซึ่งเรียกจากเครือขายโทรศัพท
เดียวกัน ในเวลา 3 นาทีในชวง
เวลาที่ไมมีการใชสายมาก 
ควรระบุดวยวามีภาษีรวมอยูใน
คาใชบริการหรือไม  และคาใช
บริการนี้สําหรับสมาชิกที่ชําระ
ลวงหนา (pre-paid) หรือชําระ
หลังจาก (post-paid) การใช
บริการ  

   กทช. รายงานสภาพตลาดบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ 
ไตรมาส 3 ป 2550 ของ กทช. 
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ดัชนีพื้นฐานดาน ICT กําหนดโดย ITU ผลการสํารวจความมีอยูของขอมูลดาน ICT ของประเทศไทย 
ลําดับที่ 

ดัชนี (Indicator) คําจํากัดความ (Definition) 
มี 

รายงาน 
มีรายงาน
อยางจํากัด 

ไมมี
รายงาน 

หนวยงานที่
จัดเก็บขอมูล 

ขอสังเกต 

29.6 คาใชบริการ SMS  
 

คาใชบริการสงขอความ SMS 
ภายในประเทศ จาก
โทรศัพทเคลื่อนที่ 
 

   กทช. ผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่มักจัดแพกเกจ ที่
รวมบริการโทรศัพทเคลื่อนที่เขากับบริการ 
SMS  

Internet tariffs 

30. Dial-up Internet tariffs 

30.1 คาธรรมเนียมเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตแบบ Dial-up 
 

คาธรรมเนียมเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตแบบ Dial-up 
สําหรับสมาชิกใหม  (หรือคา
เปดบริการครั้งแรก) (ไมนับรวม
คามัดจําที่จะไดคืนในภายหลัง)  
ควรระบุดวยวามีภาษีรวมอยูใน
คาธรรมเนียมหรือไม 

     

30.2 คาธรรมเนียมสมาชิกราย
เดือนอินเทอรเน็ตแบบ 
Dial-up 
 

คาธรรมเนียมสมาชิกรายเดือน
สําหรับการใชบริการ
อินเทอรเน็ตแบบ Dial-up 
ควรระบุดวยวามีภาษีและการ
ใหชั่วโมงอินเทอรเน็ตฟรีรวมอยู
ในคาธรรมเนียมหรือไม 

     

ไมมีการรวบรวมไวในแหลงเดียวอยางเปน
ระบบ ตองติดตอสอบถามจากผูใหบริการแตละ
ราย 
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ดัชนีพื้นฐานดาน ICT กําหนดโดย ITU ผลการสํารวจความมีอยูของขอมูลดาน ICT ของประเทศไทย 
ลําดับที่ 

ดัชนี (Indicator) คําจํากัดความ (Definition) 
มี 

รายงาน 
มีรายงาน
อยางจํากัด 

ไมมี
รายงาน 

หนวยงานที่
จัดเก็บขอมูล 

ขอสังเกต 

30.3 อินเทอรเน็ตแบบ Dial-up 
 - คาใชบริการตอนาที 
ในชวงเวลาที่มีการเชื่อมตอ
มาก 
 

คาใชบริการอินเทอรเน็ตแบบ 
Dial-up ตอนาที ในชวงเวลาที่มี
การเชื่อมตอมาก (เปนคาใชจาย
ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ใชชั่วโมง
อินเทอรเน็ตฟรีซึ่งรวมอยูในคา
สมาชิกรายเดือนหมดแลว)  
ควรระบุดวยวามีภาษีรวมอยูใน
คาบริการหรือไม 

     

30.4 อินเทอรเน็ตแบบ Dial-up 
 - คาใชบริการตอนาที 
ในชวงเวลาที่มีการเชื่อมตอ
นอย 
 

คาใชบริการอินเทอรเน็ตแบบ 
Dial-up ตอนาที ในชวงเวลาที่มี
การเชื่อมตอนอย (เปน
คาใชจายที่เกิดขึ้นหลังจากที่ใช
ชั่วโมงอินเทอรเน็ตฟรีซึ่ง
รวมอยูในคาสมาชิกรายเดือน
หมดแลว)  
ควรระบุดวยวามีภาษีรวมอยูใน
คาบริการหรือไม 

    

30.5 คาใชบริการอินเทอรเน็ต 
(20 ชั่วโมงตอเดือน) 

คาใชบริการอินเทอรเน็ตแบบ 
dial-up ที่ถูกที่สุด (20 ชั่วโมง

    

ไมมีการรวบรวมไวในแหลงเดียวอยางเปน
ระบบ ตองติดตอสอบถามจากผูใหบริการแตละ
ราย 
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ดัชนีพื้นฐานดาน ICT กําหนดโดย ITU ผลการสํารวจความมีอยูของขอมูลดาน ICT ของประเทศไทย 
ลําดับที่ 

ดัชนี (Indicator) คําจํากัดความ (Definition) 
มี 

รายงาน 
มีรายงาน
อยางจํากัด 

ไมมี
รายงาน 

หนวยงานที่
จัดเก็บขอมูล 

ขอสังเกต 

 ตอเดือน) (ซึ่งรวมทั้ง
คาธรรมเนียมเชาสายรายเดือน 
คาธรรมเนียมใชสาย และคาใช
บริการอินเทอรเน็ต รวมทั้งคา
ภาษี) ซึ่งสามารถหาซื้อได
ทั่วไป 

31. Broadband Internet tariffs 

31.1 คาธรรมเนียมเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตบรอดแบนด 

คาธรรมเนียมเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตบรอดแบนดสําหรับ
สมาชิกใหม  (หรือคาเปด
บริการครั้งแรก) (ไมนับรวมคา
มัดจําที่จะไดคืนในภายหลัง)  
ควรระบุดวยวามีภาษีรวมอยูใน
คาธรรมเนียมหรือไม 

     

31.2 คาธรรมเนียมสมาชิกราย
เดือนอินเทอรเน็ตบรอด
แบนด 
 

คาธรรมเนียมสมาชิกรายเดือน
สําหรับการใชบริการ
อินเทอรเน็ตบรอดแบนด 
ควรระบุดวยวามีภาษีรวมอยูใน
คาธรรมเนียมหรือไม 

    

ไมมีการรวบรวมไวในแหลงเดียวอยางเปน
ระบบ ตองติดตอสอบถามจากผูใหบริการแตละ
ราย 
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ดัชนีพื้นฐานดาน ICT กําหนดโดย ITU ผลการสํารวจความมีอยูของขอมูลดาน ICT ของประเทศไทย 
ลําดับที่ 

ดัชนี (Indicator) คําจํากัดความ (Definition) 
มี 

รายงาน 
มีรายงาน
อยางจํากัด 

ไมมี
รายงาน 

หนวยงานที่
จัดเก็บขอมูล 

ขอสังเกต 

พนักงาน (STAFF) 

32. พนักงานโทรคมนาคมที่
ทํางานเต็มเวลาทั้งหมด 
 

จํานวนพนักงานที่ทํางานเต็ม
เวลาที่จางโดยผูประกอบการ
เครือขายโทรคมนาคมใน
ประเทศที่ใหบริการ
โทรคมนาคมสาธารณะ รวมทั้ง
บริการโทรศัพทเคลื่อนที่ 
จํานวนพนักงานที่ไมไดทํางาน
เต็มเวลา (Part-time) ใหแปลง
คาใหเปนหนวยของจํานวน
พนักงานที่ทํางานเต็มเวลา  

   

32.1 พนักงานโทรคมนาคมที่
เปนเพศชาย 

จํานวนพนักงานโทรคมนาคมที่
ทํางานเต็มเวลาที่เปนเพศชาย 

   

32.2 พนักงานโทรคมนาคมที่
เปนเพศหญิง 

จํานวนพนักงานโทรคมนาคมที่
ทํางานเต็มเวลาที่เปนเพศหญิง 

   

33. ผูมีวิชาชีพดาน
โทรคมนาคมที่เปนเพศ
หญิง 
 

จํานวนผูมีวิชาชีพดาน
โทรคมนาคมที่เปนเพศหญิง 
คําจํากัดความของผูมีวิชาชีพ 
(Professional staff) ดูไดจาก 

   

สสช ไมมีขอมูลจากการรายงานของผูประกอบการ  
ตองประมาณการจากขอมูลการสํารวจ
ภาวะการทํางานของประชากรของสํานักงาน
สถิติแหงชาติ 
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ดัชนีพื้นฐานดาน ICT กําหนดโดย ITU ผลการสํารวจความมีอยูของขอมูลดาน ICT ของประเทศไทย 
ลําดับที่ 

ดัชนี (Indicator) คําจํากัดความ (Definition) 
มี 

รายงาน 
มีรายงาน
อยางจํากัด 

ไมมี
รายงาน 

หนวยงานที่
จัดเก็บขอมูล 

ขอสังเกต 

ISCO-88 หมวด 2 
33.1 พนักงานโทรคมนาคม

เคลื่อนที่ 
 

จํานวนพนักงานที่จางโดย
ผูประกอบการเครือขาย
เซลลูลารเคลื่อนที่เทานั้น ไมนับ
รวมพนักงานที่จางโดยรานคา 
(resellers)  

    

33.2 พนักงานโทรคมนาคม
เคลื่อนที่ที่เปนเพศหญิง 
 

จํานวนพนักงานที่เปนเพศหญิง
ที่จางโดยผูประกอบการ
เครือขายเซลลูลารเคลื่อนที่
เทานั้น ไมนับรวมพนักงานที่
จางโดยรานคา  

    

 

REVENUE 

34. รายไดทั้งหมดจากบริการ
โทรคมนาคม 
 

รายไดทั้งหมดจากบริการ
โทรคมนาคมในประเทศทั้งจาก
บริการโทรศัพทพื้นฐาน 
โทรศัพทเคลื่อนที่ และขอมูล 
ซึ่งไมนับรวมรายไดจากบริการ
ที่ไมใชโทรคมนาคม  
โดยเปนรายไดที่เกิดขึ้นระหวาง
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ดัชนีพื้นฐานดาน ICT กําหนดโดย ITU ผลการสํารวจความมีอยูของขอมูลดาน ICT ของประเทศไทย 
ลําดับที่ 

ดัชนี (Indicator) คําจํากัดความ (Definition) 
มี 

รายงาน 
มีรายงาน
อยางจํากัด 

ไมมี
รายงาน 

หนวยงานที่
จัดเก็บขอมูล 

ขอสังเกต 

ปงบประมาณ (financial year) 
และไมนับรวมรายไดที่เกิดขึ้น
ในปงบประมาณที่ผานมา และ
ไมนับรวมเงินกูที่ไดจากรัฐบาล
หรือนักลงทุนตางชาติ หรือเงิน
ที่ไดรับจากคามัดจําของสมาชิก
ที่ตองจายคืนภายหลัง  

34.1 รายไดจากบริการโทรศัพท
พื้นฐาน 
 

รายไดจากคาติดตั้ง 
คาธรรมเนียมสมาชิก และคาใช
บริการโทรศัพทพื้นฐาน 

     

34.1.1 รายไดจากคาติดตั้ง
โทรศัพทพื้นฐาน  
 

รายไดจากคาติดตั้งโทรศัพท
พื้นฐาน ซึ่งอาจรวมถึงคาบริการ
โอนยายสายหรือเลิกใชบริการ 

    

34.1.2 รายไดจากคาธรรมเนียม
สมาชิกโทรศัพทพื้นฐาน  
 

รายไดจากคาธรรมเนียมสมาชิก
เครือขายโทรศัพทพื้นฐาน 
(PSTN) ซึ่งรวมถึง คาเชา
อุปกรณ (ถามี)  

    

34.1.3 รายไดจากคาใชบริการ
โทรศัพทพื้นฐาน 

ผลรวมของรายไดจากคาใช
บริการโทรศัพทพื้นฐานในเขต

    

ไมมีการรายงานขอมูล  แมวา กทช. ใชรายได
เปนฐานในการจัดเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาต 
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ดัชนีพื้นฐานดาน ICT กําหนดโดย ITU ผลการสํารวจความมีอยูของขอมูลดาน ICT ของประเทศไทย 
ลําดับที่ 

ดัชนี (Indicator) คําจํากัดความ (Definition) 
มี 

รายงาน 
มีรายงาน
อยางจํากัด 

ไมมี
รายงาน 

หนวยงานที่
จัดเก็บขอมูล 

ขอสังเกต 

 เดียวกัน ทางไกล
ภายในประเทศ และทางไกล
ระหวางประเทศ 
713 = 7131 + 7132 + 7133. 

34.1.3.1 รายไดจากคาใชบริการ
โทรศัพทในเขตเดียวกัน  

รายไดจากคาใชบริการโทรศัพท
พื้นฐานในเขตเดียวกัน 

     

34.1.3.2 รายไดจากคาใชบริการ
โทรศัพทพื้นฐานทางไกล
ภายในประเทศ  
 

รายไดจากคาใชบริการโทรศัพท
พื้นฐานทางไกลภายในประเทศ  
 

     

34.1.3.3 รายไดจากคาใชบริการ
โทรศัพทพื้นฐานทางไกล
ระหวางประเทศ  
 

รายไดจากคาใชบริการโทรศัพท
พื้นฐานทางไกลระหวางประเทศ 

     

34.2 รายไดจากคาใชบริการ
สื่อสารเคลื่อนที่ 
 

รายไดจากคาใชบริการสื่อสาร
เคลื่อนที่ เชน เซลลูลาร บริการ
วิทยุคมนาคมเฉพาะกลุม 
(private trunked radio) และ
บริการวิทยุติดตามตัว(radio 

     รายงานสภาพตลาดบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ 
ไตรมาส 3 ป 2550 ของ กทช. อางขอมูลของ 
บริษัท ไอดีซี (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งมีเฉพาะ
ขอมูลรายไดบริการเซลลูลาร 
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ดัชนีพื้นฐานดาน ICT กําหนดโดย ITU ผลการสํารวจความมีอยูของขอมูลดาน ICT ของประเทศไทย 
ลําดับที่ 

ดัชนี (Indicator) คําจํากัดความ (Definition) 
มี 

รายงาน 
มีรายงาน
อยางจํากัด 

ไมมี
รายงาน 

หนวยงานที่
จัดเก็บขอมูล 

ขอสังเกต 

paging) 
34.3 รายไดจากคาใชบริการ

ขอมูลเคลื่อนที่ 
 

รายไดจากคาใชบริการขอมูล
เคลื่อนที่ เชน การสงขอความ 
(SMS) การสงขอความ
มัลติมีเดีย (MMS) การเขาถึง
เครือขายความเร็วสูง (high-
speed network access) และ 
การใช WAP เปนตน 

   ไอดีซี รายงานสภาพตลาดบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ 
ไตรมาส 3 ป 2550 ของ กทช. อางขอมูลของ 
บริษัท ไอดีซี (ประเทศไทย) จํากัด แตไมมี
ความชัดเจนวา ครอบคลุมบริการใดบาง 

34.4 รายไดจากคาใชบริการ
ขอความ SMS และ MMS  

รายไดจากคาใชบริการขอความ 
SMS และ MMS 

   ไอดีซี  รายงานสภาพตลาดบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ 
ไตรมาส 3 ป 2550 ของ กทช. อางขอมูลของ 
บริษัท ไอดีซี (ประเทศไทย) จํากัด แตไมมี
ความชัดเจนวา ครอบคลุมบริการใดบาง 

34.5 รายไดจากการบริการขอมูล  
 

รายไดจากคาใชบริการขอมูล 
เชน การสื่อสารขอมูล (เชน 
การสลับกลุมขอมูล หรือ 
packet switching) และการ
เขาถึงอินเทอรเน็ต แตไมรวม
บริการขอความโทรเลขและเท
เล็กซ 
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ดัชนีพื้นฐานดาน ICT กําหนดโดย ITU ผลการสํารวจความมีอยูของขอมูลดาน ICT ของประเทศไทย 
ลําดับที่ 

ดัชนี (Indicator) คําจํากัดความ (Definition) 
มี 

รายงาน 
มีรายงาน
อยางจํากัด 

ไมมี
รายงาน 

หนวยงานที่
จัดเก็บขอมูล 

ขอสังเกต 

34.6 รายไดจากการบริการ
อินเทอรเน็ต 
 

รายไดจากคาใชบริการ
อินเทอรเน็ต 

      

34.7 รายไดจากการบริการสาย
เชา 

รายไดจากการใหบริการสาย
เชา 

     

34.8 รายไดจากบริการ
โทรคมนาคมที่มีมูลคาเพิ่ม
คงที่ 
 

รายไดจากบริการโทรคมนาคม
ที่มีมูลคาเพิ่มคงที่ เชน บริการ
โอนสาย (call forwarding) และ
บริการประชุมทางโทรศัพท 
(conference call) เปนตน 

     

34.9 รายไดจากบริการ
โทรคมนาคมอื่นๆ  
 

รายไดจากบริการโทรคมนาคม
อื่นๆ ที่ไมไดระบุไวขางตน  
ควรระบุดวยวา “อื่นๆ” 
หมายถึงอะไร  

     

INVESTMENT 

35. การลงทุนรายปในดาน
โทรคมนาคม 
 

การลงทุนรายปในดาน
โทรคมนาคม (รวมทั้งบริการ
โทรศัพทพื้นฐาน 
โทรศัพทเคลื่อนที่ และอื่นๆ)  
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ดัชนีพื้นฐานดาน ICT กําหนดโดย ITU ผลการสํารวจความมีอยูของขอมูลดาน ICT ของประเทศไทย 
ลําดับที่ 

ดัชนี (Indicator) คําจํากัดความ (Definition) 
มี 

รายงาน 
มีรายงาน
อยางจํากัด 

ไมมี
รายงาน 

หนวยงานที่
จัดเก็บขอมูล 

ขอสังเกต 

หมายถึง คาใชจายดานทุนราย
ป เกี่ยวกับทรัพยสิน (รวมทั้ง
ทรัพยสินทางปญญาและที่ไม
สามารถจับตองได เชน 
ซอฟทแวรคอมพิวเตอร) และ
เครือขาย รวมถึงคาใชจายใน
การติดตั้งเครื่องมืออุปกรณใหม
หรือติดตั้งเพิ่มเติม  และ เพื่อให
ไดมาซึ่งทรัพยสินและเครือขาย 
ตัวชี้วัดนี้เกี่ยวของกับบริการ
โทรคมนาคมที่ใชเพื่อสาธารณะ
เทานั้น ไมรวมการลงทุนใน
ซอฟทแวรหรืออุปกรณ
โทรคมนาคมสําหรับใชสวนตัว 

35.1 การลงทุนบริการโทรศัพท
พื้นฐาน 
 

การลงทุนรายปในอุปกรณ
สําหรับบริการโทรศัพทพื้นฐาน 
Annual investment on 
equipment for fixed 
telephone service. 
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ดัชนีพื้นฐานดาน ICT กําหนดโดย ITU ผลการสํารวจความมีอยูของขอมูลดาน ICT ของประเทศไทย 
ลําดับที่ 

ดัชนี (Indicator) คําจํากัดความ (Definition) 
มี 

รายงาน 
มีรายงาน
อยางจํากัด 

ไมมี
รายงาน 

หนวยงานที่
จัดเก็บขอมูล 

ขอสังเกต 

35.2 การลงทุนเครือขายสื่อสาร
เคลื่อนที่ 
 

การลงทุนรายปในอุปกรณ
สําหรับเครือขายสื่อสารเคลื่อนที่ 
Annual investment on 
equipment for mobile 
communication networks. 

     

35.3 การลงทุนจากตางประเทศ การลงทุนรายปในโทรคมนาคม
ที่มาจากตางประเทศ รวมทั้ง 
การลงทุนโดยตรงจากตางชาติ 
(FDI) 

     

COMMUNITY ACCESS INDICATORS 

36. จํานวนศูนยเขาถึง
อินเทอรเน็ตสาธารณะ 
 

จํานวนศูนยเขาถึงอินเทอรเน็ต
สาธารณะ (PIAC) ซึ่ง PIAC  
หมายถึง ที่ตั้ง สถานที่ หรือ
ศูนยแหงการเรียนรูซึ่งใหบริการ
เขาถึงอินเทอรเน็ตแกประชาชน
ทั่วไป หมายรวมถึง ศูนย
โทรคมนาคม ศูนยชุมชนดิจิตัล 
อินเทอรเน็ตคาเฟ  (Internet 
cafés) หองสมุด ศูนยการศึกษา 

     



 111 

ดัชนีพื้นฐานดาน ICT กําหนดโดย ITU ผลการสํารวจความมีอยูของขอมูลดาน ICT ของประเทศไทย 
ลําดับที่ 

ดัชนี (Indicator) คําจํากัดความ (Definition) 
มี 

รายงาน 
มีรายงาน
อยางจํากัด 

ไมมี
รายงาน 

หนวยงานที่
จัดเก็บขอมูล 

ขอสังเกต 

และสถานประกอบการที่
คลายกัน ที่ใหบริการการเขาถึง
อินเทอรเน็ตแกประชาชนทั่วไป 
ในศูนยตางๆ เหลานี้ควรมี
คอมพิวเตอรอยางนอย 1 
เครื่องในการเขาถึงอินเทอรเน็ต 

36.1 จํานวนศูนยชุมชนดิจิทัล 
 

จํานวนศูนยชุมชนดิจิทัล (DCC) 
ในประเทศ ซึ่ง DCC หมายถึง 
สถานที่ซึ่งประชาชนสามารถ
เขาถึงบริการอินเทอรเน็ตจาก
เครื่องปลายทางได เปนแนว
การทํางานของภาครัฐที่
ตองการใหเกิดการเขาถึง
อินเทอรเน็ตอยางทั่วถึง 
(universal access) เทาเทียม
กัน (equitable) และสามารถมี
ได (affordable)  
DCC เปนประเภทยอยของ 
PIAC ที่มีลักษณะบางอยางตาม
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ดัชนีพื้นฐานดาน ICT กําหนดโดย ITU ผลการสํารวจความมีอยูของขอมูลดาน ICT ของประเทศไทย 
ลําดับที่ 

ดัชนี (Indicator) คําจํากัดความ (Definition) 
มี 

รายงาน 
มีรายงาน
อยางจํากัด 

ไมมี
รายงาน 

หนวยงานที่
จัดเก็บขอมูล 

ขอสังเกต 

ขอกําหนดขั้นต่ําของ PIAC 
DCC ควรมีอยางนอย
คอมพิวเตอร 1 เครื่องและ
เครื่องพิมพ 1 เครื่อง และการ
เชื่อมตออินเทอรเน็ตกับ ISP 
ดวยความเร็ว 64 kbit/s และ
เปดทําการอยางนอย 20 ชั่วโมง
ตอสัปดาห 

36.2 จํานวนศูนยเขาถึง
อินเทอรเน็ตสาธารณะอื่นๆ  
 

จํานวนศูนยเขาถึงอินเทอรเน็ต
สาธารณะอื่นที่นอกเหนือจาก 
PIACs และ DCCs เชน ไซ
เบอรคาเฟ (cybercafés)  
ศูนยการศึกษา (Education 
Centres) อาจจัดอยูในประเภท  
DCC หรือ PIAC ขึ้นอยูกับ
เงื่อนไข   

     

36.3 จํานวนทองถิ่นที่มีศูนย
เขาถึงอินเทอรเน็ต
สาธารณะ  

จํานวนทองถิ่นทั้งหมด (หมูบาน 
อําเภอ หรือเมือง) ที่มีศูนย
เขาถึงอินเทอรเน็ตสาธารณะ

   กรมสงเสริมการ
ปกครองสวน
ทองถิ่น  

กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย รายงานจํานวนองคการ
ปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ที่เปดใหบริการ
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ดัชนีพื้นฐานดาน ICT กําหนดโดย ITU ผลการสํารวจความมีอยูของขอมูลดาน ICT ของประเทศไทย 
ลําดับที่ 

ดัชนี (Indicator) คําจํากัดความ (Definition) 
มี 

รายงาน 
มีรายงาน
อยางจํากัด 

ไมมี
รายงาน 

หนวยงานที่
จัดเก็บขอมูล 

ขอสังเกต 

 อยางนอย 1 แหง อินเทอรเน็ต ทั้งหมดและจําแนกตามภาค 
ตั้งแตป 2547-2550  แตขอมูลดังกลาวจํากัด
เฉพาะการใหบริการเองโดยอปท. เทานั้น  

36.4 รอยละของทองถิ่นที่มี
ศูนยบริการอินเทอรเน็ต
สาธารณะ จัดเตรียมไวให
ประชาชนเขาถึงได 
 

จํานวนทองถิ่น (หมูบาน อําเภอ 
หรือเมือง) ที่มีศูนยอินเทอรเน็ต
สาธารณะอยางนอย 1 แหง จัด
ไวใหบริการ  หารดวยจํานวน
ทองถิ่นทั้งหมดในประเทศ แลว
คูณดวย 100 

   

36.5 รอยละของประชากรที่
เขาถึงศูนยบริการ
อินเทอรเน็ตสาธารณะ  
 

รอยละของประชากรที่เขาถึง
ศูนยเขาถึงอินเทอรเน็ต
สาธารณะ ตอจํานวนประชากร
ทั้งหมดในประเทศ 
โดยการใชจํานวนประชากรที่
อยูในทองถิ่นที่มี PIAC อยาง
นอย 1 แหง 

    

 
 

36.6 ประชากรเปาหมายที่ใช
บริการศูนยชุมชนดิจิทัล 
Target population for 

จํานวนประชากร (ที่มีอายุตั้งแต 
6 ปขึ้นไป) หักจาก จํานวนผู
เขาถึงอินเทอรเน็ตจากสถานที่
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ดัชนีพื้นฐานดาน ICT กําหนดโดย ITU ผลการสํารวจความมีอยูของขอมูลดาน ICT ของประเทศไทย 
ลําดับที่ 

ดัชนี (Indicator) คําจํากัดความ (Definition) 
มี 

รายงาน 
มีรายงาน
อยางจํากัด 

ไมมี
รายงาน 

หนวยงานที่
จัดเก็บขอมูล 

ขอสังเกต 

DCC (Digital Community 
Centres) services 

อื่นที่ไมใช PIAC เชน จากที่
บาน 

36.7 จํานวนคอมพิวเตอรในศูนย
ชุมชนดิจิทัล 

จํานวนคอมพิวเตอรในศูนย
ชุมชนดิจิทัล 

     

36.8 สัดสวนการใชศูนยชุมชน  
ดิจิตัลที่แทจริง 
 

สัดสวนการใชศูนยชุมชนดิจิทัล
ที่แทจริง คํานวณจาก จํานวน
ผูใช DCC ที่แทจริง หารดวย
จํานวนประชากรเปาหมายใน
การใชบริการ DCC แลวคูณ
ดวย 100 
ผูใชในที่นี้ หมายถึง บุคคลที่
เขาถึงอินเทอรเน็ตอยางนอย 1 
ครั้งตอเดือน  

     

OTHER INDICATORS 

37 จํานวนเครื่องรับวิทยุ 
 

จํานวนรวมของเครื่องรับวิทยุ 
เครื่องรับวิทยุหมายถึงอุปกรณ
ที่มีความสามารถในการรับคลื่น
ความถี่วิทยุที่เปนที่นิยมใช
แพรหลาย เชน เอฟเอ็ม เอเอ็ม 

   สสช. ขอมูลจากการสํารวจสื่อสารมวลชน (วิทยุ) โดย
สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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ดัชนีพื้นฐานดาน ICT กําหนดโดย ITU ผลการสํารวจความมีอยูของขอมูลดาน ICT ของประเทศไทย 
ลําดับที่ 

ดัชนี (Indicator) คําจํากัดความ (Definition) 
มี 

รายงาน 
มีรายงาน
อยางจํากัด 

ไมมี
รายงาน 

หนวยงานที่
จัดเก็บขอมูล 

ขอสังเกต 

คลื่นสั้น คลื่นยาว ทั้งนี้เครื่องรับ
วิทยุอาจเปนอุปกรณชิ้นเดียว 
หรือเปนเครื่องรับที่ติดตั้งอยูใน
อุปกรณชนิดอื่นก็ได เชน วอล
คแมน วิทยุติดรถยนต หรือวิทยุ
ในนาฬิกาปลุก  

38. จํานวนเครื่องรับโทรทัศน 
 

จํานวนรวมของเครื่องรับ
โทรทัศน เครื่องรับโทรทัศน
หมายถึงอุปกรณที่มี
ความสามารถรับการถายทอด
สัญญาณโทรทัศน ซึ่งถายทอด
โดยใชสัญญาณที่มีการใชกัน
อยางแพรหลาย เชน ถายทอด
ผานอากาศ ผานสายเคเบิล ผาน
สัญญาณดาวเทียม ทั้งนี้เครื่องรับ
โทรทัศนอาจเปนอุปกรณชิ้น
เดียว หรือเปนอุปกรณที่ติดตั้ง
รวมกับอุปกรณชนิดอื่นก็ได เชน 
คอมพิวเตอร หรือ

   สสช. 

 
 
 
 
 
 
ขอมูลจากการสํารวจสื่อสารมวลชน (โทรทัศน) 
โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ 
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ดัชนีพื้นฐานดาน ICT กําหนดโดย ITU ผลการสํารวจความมีอยูของขอมูลดาน ICT ของประเทศไทย 
ลําดับที่ 

ดัชนี (Indicator) คําจํากัดความ (Definition) 
มี 

รายงาน 
มีรายงาน
อยางจํากัด 

ไมมี
รายงาน 

หนวยงานที่
จัดเก็บขอมูล 

ขอสังเกต 

โทรศัพทเคลื่อนที่ และใหรวมทั้ง
เครื่องรับโทรทัศนทั้งในระบบ
อนาลอก และระบบดิจิตอล 
เครื่องรับโทรทัศนที่รับสัญญาณ
ไดจํากัด (โดยปกติเปนการ
ถายทอดทางอากาศ) และ
เครื่องรับโทรทัศนที่รับสัญญาณ
ไดหลายชอง (เชน รับสัญญาผาน
สายเคเบิล หรือสัญญาณผาน
ดาวเทียม เปนตน)  

39. จํานวนสมาชิกถายทอด
สัญญาณโทรทัศนแบบ
รับชมไดหลายชอง (แบบ
ตองตอบรับเปนสมาชิก) 
 

จํานวนสมาชิกถายทอด
สัญญาณโทรทัศนแบบที่ตองมี
การตอบรับเปนสมาชิก ซึ่ง
สามารถรับชมไดหลายชอง  ทั้ง
ที่เปนการถายทอดภาคพื้นดิน 
และถายทอดผานจานดาวเทียม 

     

39.1 จํานวนสมาชิกถายทอด
สัญญาณโทรทัศนแบบ
หลายชองโดยการถายทอด

จํานวนสมาชิกถายทอด
สัญญาณโทรทัศนแบบหลาย
ชอง ที่เปนการถายทอด
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ดัชนีพื้นฐานดาน ICT กําหนดโดย ITU ผลการสํารวจความมีอยูของขอมูลดาน ICT ของประเทศไทย 
ลําดับที่ 

ดัชนี (Indicator) คําจํากัดความ (Definition) 
มี 

รายงาน 
มีรายงาน
อยางจํากัด 

ไมมี
รายงาน 

หนวยงานที่
จัดเก็บขอมูล 

ขอสังเกต 

ภาคพื้นดิน   ภาคพื้นดิน เชน ผูรับบริการใน
ระบบเคเบิลทีวี ระบบโทรทัศน
ดิจิตอล (digital terrestrial TV) 
ระบบไมโครเวฟ (Microwave 
Multi-point Distribution 
System หรือ MMDS) และ 
ระบบจานดาวเทียม (Satellite 
Master Antenna Television 
หรือ SMATV)  

39.2 จํานวนสมาชิกถายทอด
สัญญาณโทรทัศนแบบตรง
ถึงที่พักอาศัยผานจาน
ดาวเทียม  

จํานวนสมาชิกถายทอด
สัญญาณโทรทัศนผาน
ดาวเทียม โดยผูรับบริการมีจาน
ดาวเทียมในที่พักอาศัยซึ่ง
สามารถรับสัญญาณไดโดยตรง 

     

40. จํานวนที่พักอาศัยที่มี
เครื่องรับโทรทัศนแบบรับ
ไดหลายชอง 

จํานวนที่พักอาศัยที่มีเครื่องรับ
โทรทัศนแบบรับไดหลายชอง 
(ทั้งในระบบภาคพื้นดินและ
ระบบดาวเทียม) โดยนับรวมทั้ง
ที่เปนผูที่บอกรับเปนสมาชิก 
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ดัชนีพื้นฐานดาน ICT กําหนดโดย ITU ผลการสํารวจความมีอยูของขอมูลดาน ICT ของประเทศไทย 
ลําดับที่ 

ดัชนี (Indicator) คําจํากัดความ (Definition) 
มี 

รายงาน 
มีรายงาน
อยางจํากัด 

ไมมี
รายงาน 

หนวยงานที่
จัดเก็บขอมูล 

ขอสังเกต 

และไมไดบอกรับเปนสมาชิก 
(บริการถายทอดสัญญาณ) 

41. จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร
สวนบุคคล 

จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรสวน
บุคคล (พีซี) ที่มีการติดตั้งใน
ประเทศ โดยใหรวม
คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ 
คอมพิวเตอรพกพา (แล็ปท็อป 
โนตบุค) แตไมรวมเครื่อง
คอมพิวเตอรที่เปนเครื่องลูก
ขายของเครื่องคอมพิวเตอร
เมนเฟรม และเครื่อง
มินิคอมพิวเตอรซึ่งมี
วัตถุประสงคเพื่อแบงปนการใช
งาน และไมรวมโทรศัพท
ประเภท สมารทโฟนที่มี
ความสามารถคลายเครื่อง
คอมพิวเตอรสวนบุคคล  

   สสช. สสช. มีขอมูลจากสํารวจการมีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ในครัวเรือน และ
สถานประกอบการ  แตไมครอบคลุมถึงจํานวน
เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลที่อยูนอก
ครัวเรือน และสถานประกอบการ 

ที่มา: คณะผูวิจัย
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4.4 ขอสังเกตตอการสํารวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย  
  

การสํารวจตลาดเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ไดดําเนินการมา
อยางตอเน่ืองทุกป โดยสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร รวมกับศูนยเทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ โดยไดรับความรวมมือจากหนวยงานภาคเอกชนและหนวยงานรัฐตางๆ 
เชน สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI)  สมาคมอุตสาหกรรมซอฟตแวร
ไทย (ATSI) สมาคมสมองกลฝงตวัไทย (TESA) และเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรประเทศไทย 
เปนตน  
 
4.4.1 ผลการสํารวจในป 2548-2550 
 
 การสํารวจมูลคาตลาด ICT (ประกอบดวยตลาดฮารดแวร ตลาดซอฟตแวร ตลาดบริการ
ดานคอมพิวเตอร และตลาดสื่อสาร) ในป 2548-2550 (ตารางที่ 4.6) พบวาโดยรวมตลาด ICT มี
มูลคาตลาดเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองจาก 419,887 ลานบาทในป 2548 เปน 493,619 ลานบาทในป 
2549 และ 537,818 ลานบาทในป 2550 คิดเปนอัตราการขยายตัวรอยละ 9 ในชวงระหวางป 
2549-2550 อยางไรก็ตาม มูลคาตลาดในป 2548 และป 2549 ไมสามารถเปรียบเทียบกันได 
เน่ืองจาก นิยามของตลาดฮารดแวร ตลาดซอฟตแวร และตลาดสื่อสารมกีารเปลี่ยนแปลงจาก
เดิมในป 2548  
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ตารางที ่4.6 มูลคาตลาด ICT และตลาด IT ของประเทศไทยป 2548-2550 
มูลคาตลาด 
(ลานบาท) 

อัตราการเติบโต 
(รอยละ) 

สัดสวนตลาด ICT 
(รอยละ) 

สัดสวนตลาด IT 
(รอยละ) 

ตลาด 2548 2549 2550 48/49 49/50 2548 2549 2550 2548 2549 2550 

ตลาดฮารดแวร 58,191 62,571 68,719 NA1 9.8 13.9 12.7 12.8 46.9 32.5 33.6 
ตลาดซอฟตแวร 41,435 50,064 57,178 NA2 14.2 9.9 10.1 10.6 33.4 26.0 28.0 
ตลาดบริการ 
คอมพิวเตอร 10,403 17,689 20,703 70.0 17.0 2.5 3.6 3.9 8.4 9.2 10.1 
ตลาดสื่อสาร 309,858 363,295 391,218 NA1 7.7 73.8 73.6 72.7    
- ตลาดอุปกรณ 
ส่ือสารขอมูล 13,989 62,141 57,935 NA -6.8    11.3 32.3 28.3 
รวม  ICT5 419,887 493,619 537,818 NA4 9.0 100.0 100.0 100.0    
รวม  IT6 124,018 192,465 204,535 NA 6.3    100.0 100.0 100.0 

ที่มา: สรุปผลสํารวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ป 2548, ป 2549 และป  2550 
หมายเหตุ: 1.  การสํารวจมูลคาตลาดฮารดแวรในป 2549 เพ่ิมการสํารวจสินคา 2 รายการ คอื PC Server และ  
  Data Storage ซึ่งไมไดมีในการสํารวจป 2548 จึงไมสามารถเปรียบเทียบมูลคาตลาดกันได 
 2.  การสํารวจมูลคาตลาดซอฟตแวรในป 2549 เพ่ิมการสํารวจธุรกิจ Animation ซึ่งไมไดมีในการ

สํารวจป 2548 จึงไมสามารถเปรียบเทียบมูลคาตลาดกันได 
 3. การสํารวจมูลคาตลาดสื่อสารในป 2549 เพ่ิมการสํารวจสินคาอุปกรณส่ือสารขอมูลประเภท

เครือขาย และการสํารวจบริการ 3 รายการ คือ Traditional data, IP Service, Mobile Non 
Voice ซึ่งไมไดมีในการสํารวจป 2548 จึงไมสามารถเปรียบเทียบมูลคาตลาดกันได 

 4.  นิยามตลาด ICT ที่ใชในป 2549 แตกตางจากในป 2548 จึงไมสามารถเปรียบเทียบมูลคา
ตลาดได 

 5.  ตลาด ICT ประกอบดวยตลาดฮารดแวร ตลาดซอฟตแวร ตลาดบริการคอมพิวเตอร และ
ตลาดสื่อสาร 

 6.  ตลาด IT ประกอบดวยตลาดฮารดแวร ตลาดซอฟตแวร ตลาดบริการคอมพิวเตอร และตลาด
อุปกรณส่ือสารขอมูล 

 
เม่ือพิจารณาอัตราการขยายตัวในป 2549-2550 พบวา ตลาดบริการดานคอมพิวเตอรมี

อัตราการขยายตัวสูงที่สุด (รอยละ 17) รองลงมาคือ ตลาดซอฟตแวร (รอยละ 14) ตลาด
ฮารดแวร (รอยละ 10) และตลาดสื่อสาร (รอยละ 8) ขณะที่ ดานสัดสวนของมูลคาตลาดนั้น 
พบวา ในป 2548-2550 ตลาดสื่อสารเปนตลาดที่มีสัดสวนสูงที่สุด (รอยละประมาณ 73-74 ของ
ตลาด ICT) รองลงมาคือ ตลาดฮารดแวร (รอยละ 13-14) ตลาดซอฟตแวร (ประมาณรอยละ 10) 
และตลาดบรกิารดานคอมพิวเตอร (รอยละ 3-4) 
 
 เม่ือพิจารณาเฉพาะตลาด IT ซ่ึงประกอบดวยตลาดฮารดแวร ตลาดซอฟตแวร ตลาด
บริการคอมพิวเตอร และตลาดอุปกรณสื่อสารขอมูล พบวามูลคาตลาด IT เพ่ิมขึ้นจากเดิม 
124,018 ลานบาทในป 2548 เปน 192,465 ลานบาทในป 2549 และ 204,535 ลานบาทในป 
2550 และมีอัตราการเตบิโตรอยละ 6.3 ในป 2549-2550 ทั้งน้ี มีการปรับคํานิยามของตลาดยอย
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ในป 2549 ทําใหไมสามารถเปรียบเทียบมูลคาตลาดระหวางป 2548-2549 ได และหาก
พิจารณาสัดสวนของตลาด IT พบวา สัดสวนของตลาดฮารดแวรลดลงจากเดิมรอยละ 46.9 ในป 
2548 เหลือเพียงรอยละ 32.5 และรอยละ 33.6 ในป 2549 และป 2550 ตามลําดับ  เชนเดียวกับ
สัดสวนของตลาดซอฟตแวรที่ลดลงจากเดิมรอยละ 33.4 ในป 2548 เหลือเพียงรอยละ 26 และ
รอยละ 28 ในป 2549 และป 2550 ตามลําดับ ในทางตรงขาม สัดสวนของตลาดบรกิาร
คอมพิวเตอรปรับเพ่ิมขึ้นจากเดิมรอยละ 8.4 ในป 2548 เปนรอยละ 9.2 และรอยละ 10.1 ในป 
2549 และป 2550 ตามลําดับ และสัดสวนของตลาดอุปกรณสื่อสารขอมูลเพ่ิมขึน้จากเดิมรอยละ 
11.3 ในป 2548 เปนรอยละ 32.3 และรอยละ 28.3 ในป 2549 และป 2550 ตามลําดับ 
 
 เม่ือพิจารณาการใชจายดาน IT จําแนกตามภาคเศรษฐกิจ พบวาในป 2548 ภาคเอกชน 
(Enterprises) มีสัดสวนการใชจายสินคาและบริการดาน IT ในสัดสวนสูงถึงรอยละ 49 รองลงมา
คือ ภาคครัวเรือน (Household/ Small Office and Home Office) มีสัดสวนการใชจายดาน IT 
รอยละ 34 และภาครฐัมีสัดสวนการใชจายเพียงรอยละ 18 ตอมา ในป 2549 ภาคเอกชนและ
ภาคครัวเรือนรวมกัน มีสัดสวนการใชจายในสินคาและบริการดาน IT ลดลงเหลอืเพียงรอยละ 
71 ขณะที่ ภาครัฐมีสัดสวนการใชจายเพิม่ขึ้นเปนรอยละ 29 ทั้งน้ี ในป 2549 และป 2550 มูลคา
การใชจายดาน IT จําแนกตามภาคเศรษฐกิจประกอบดวย ตลาดฮารดแวร ตลาดซอฟตแวร และ
ตลาดบริการดานคอมพิวเตอร แตไมรวมอุปกรณสื่อสารขอมูล เน่ืองจาก ในการสํารวจ ไม
สามารถแยกมูลคาการใชจายในตลาดอุปกรณสื่อสารขอมูลได  อยางไรก็ตาม ในป 2550 มูลคา
การใชจาย IT จําแนกตามภาคเศรษฐกิจไดมีการรวมมูลคาการใชจายในตลาดอปุกรณสื่อสาร
ขอมูลเขาไวดวย แตไมสามารถแยกคาใชจายในตลาดอุปกรณสื่อสารขอมูลของภาครัฐและ
ภาคเอกชนออกจากกันได ทั้งน้ี ในป 2550 ภาครัฐและภาคเอกชนรวมกันมีสัดสวนการใชจาย 
IT สูงถึงรอยละ 77.6 ขณะทีภ่าคครัวเรือนมีสัดสวนการใชจาย IT รอยละ 22.4 
 

หากพิจารณาการใชจายจําแนกตามภาคเศรษฐกิจรายตลาด IT พบวา ในตลาด
ฮารดแวร ภาคครัวเรือนเปนกลุมหลักที่มีการใชจายในตลาดฮารดแวรมากที่สุด (รอยละ 57  
รอยละ 44 และรอยละ 57 ในป 2548 ป 2549 และป 2550 ตามลําดับ) ขณะที่ ในตลาด
ซอฟตแวร และตลาดบรกิารคอมพิวเตอร ภาคเอกชนมีสัดสวนการใชจายในตลาดซอฟตแวร
สูงสุด (รอยละ 60 และรอยละ 67 ในป 2549 และป 2550 ตามลําดับ)1 และสัดสวนการใชจายใน
ตลาดบริการคอมพิวเตอรสูงสุด คิดเปนรอยละ 76.2 ในป 25502  และในตลาดอุปกรณสื่อสาร
ขอมูล สวนใหญเปนการใชจายของภาครัฐและภาคเอกชน (รอยละ 98) เน่ืองจากสินคาสวนใหญ
เปนสินคาเพื่อใชในองคกรหรือโครงขายขนาดใหญ 

                                                 
1 ในป 2548 มูลคาการใชจาย IT จําแนกตามภาคเศรษฐกิจไมไดแยกตลาดซอฟตแวรออกจากตลาดบริการคอมพิวเตอร 
2 ในป 2549 มูลคาการใชจาย IT จําแนกตามภาคเศรษฐกิจ ในตลาดบริการคอมพิวเตอร ไมสามารถแยกการใชจายดานบริการ
คอมพิวเตอรของภาคเอกชนและภาคครัวเรือนจากกันได 
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4.4.2 ผลการสํารวจครั้งลาสุดในป 2551 
 

การสํารวจตลาดเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยครั้งลาสุดคือการ
สํารวจเม่ือป 2551  ซ่ึงพบวาในปดังกลาว สถานการณในประเทศไทยมีความผันผวนในประเทศ
คอนขางมาก ไมวาจะเปนความขัดแยงทางการเมืองที่เริ่มมาตั้งแตตนป และทวีความรุนแรง
ในชวงปลายป ประกอบกบัความฝดเคอืงทางเศรษฐกิจ ซ่ึงสงผลเดนชัดในชวงปลายป โดยสวน
หน่ึงเปนผลเนือ่งมาจากปญหาความขัดแยงทางการเมืองในประเทศ ทําใหเกิดการชะลอการใช
จายในภาครัฐ ปรากฏการณดังกลาวสงผลกระทบตอตลาด ICT ในภาพรวม 
 

จากการสํารวจ ในป 2551 พบวาประเทศไทยมีการใชจายในสินคาและบริการดาน ICT
โดยรวมเทากบั 542,854 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2550 เพียงรอยละ 8.3 ซ่ึงนอยกวาที่ประมาณ
การไวเล็กนอย ที่รอยละ 13.1 อยางไรก็ตาม พบวาแนวโนมของการใชจายในกลุมตางๆ ยังคงมี
รูปแบบเดิม กลาวคือ การใชจายสวนใหญอยูในตลาดสื่อสาร ซ่ึงคิดเปน รอยละ 69.9 หรือมี
มูลคาสูงถึง 379,216 ลานบาท ขณะทีล่ําดับรองลงมา ไดแก การใชจายในตลาดคอมพิวเตอร
ฮารดแวร ตลาดคอมพิวเตอรซอฟตแวร และตลาดบรกิารดานคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 13.9 
รอยละ 11.6 และรอยละ 4.6 ตามลําดับ โดยมีมูลคาคิดเปน 75,720 ลานบาท 62,937 ลานบาท 
และ 24,981 ลานบาท ตามลําดับ และคาดวาในป 2552 ตลาด ICT จะมีการเตบิโตจากป 2551
ดวยอัตราทีล่ดลงคือเติบโตเพียงรอยละ 5.1 ถือไดวาเปนคาต่ําที่สุดในรอบ 10 ปที่ผานมา 
นอกจากปจจัยดานราคาที่ลดลงโดยปรกติแลว ยังคาดวาเปนผลกระทบสืบเนื่องจากวิกฤต
เศรษฐกิจจากทั้งภายในและภายนอกประเทศที่กอตัวมาตั้งแตปลายป 2551 และสงผลสืบเนื่อง
ตอมายังตนป 2552   อยางไรก็ตาม ตลาดที่คาดวาจะมีการเติบโตสงูสุดในป 2552 ไดแก ตลาด
บริการดานคอมพิวเตอร เติบโตที่รอยละ 14.2 รองลงมา ไดแก ตลาดสื่อสาร และตลาด
คอมพิวเตอรซอฟตแวร เตบิโตอยูที่รอยละ 5.6 และ 5.1 ตามลําดับ ในขณะทีต่ลาดฮารดแวรน้ัน
คาดวาจะไมมีการเติบโต 

 
เม่ือพิจารณาเฉพาะตลาด IT ซ่ึงประกอบดวยตลาดคอมพิวเตอรฮารดแวร ตลาด

คอมพิวเตอรซอฟตแวร ตลาดบริการดานคอมพิวเตอร และตลาดอุปกรณสื่อสารขอมูล พบวา 
ตลาด IT ในป 2551 โดยรวมมีมูลคา 223,506 ลานบาท ซ่ึงเตบิโตจากป 2550 รอยละ 11.9 
และคาดวาในป 2552 ตลาด IT จะเตบิโตในอัตราทีล่ดลง อยูที่รอยละ 5.9 โดยมีมูลคาเปน 
236,604 ลานบาท  เม่ือพิจารณาสวนแบงทางการตลาดในกลุมตลาด IT พบวา ในป 2551 
ตลาดคอมพิวเตอรฮารดแวรมีสดัสวนการถือครองตลาดสูงสุดเชนเคย ดวยสัดสวนรอยละ 33.9 
ซ่ึงลดลงจากป 2550 เล็กนอย รองลงมา ไดแก ตลาดซอฟตแวร ตลาดอุปกรณสื่อสาร และ 
ตลาดบริการดานคอมพิวเตอร มีมูลคาคดิเปนรอยละ 28.2, 26.8 และ 11.2 ตามลําดับ สังเกตได
วา ตลาดบริการดานคอมพิวเตอรเริ่มมีสวนแบงในตลาด IT เพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง โดยเพิ่มจาก
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รอยละ 10.7 ในป 2550 เปนรอยละ 11.2 และรอยละ 12.0 ในป 2551 และป 2552 ตามลําดบั 
ในขณะเดียวกัน สัดสวนของคอมพิวเตอรฮารดแวรและคอมพิวเตอรซอฟตแวรเริ่มหดตัวลดลง
อยางตอเน่ือง ซ่ึงปรากฏการณดังกลาวสอดคลองกับกระแสโลก ซ่ึงนับวันธุรกจิดานการบริการ
จะมีบทบาทในระบบเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น   สําหรับในประเทศไทยนัน้ พบวาในป 2551 สัดสวน
การใชจายในการบริการดานคอมพิวเตอรสูงถึง 1 ใน 3 (หรือรอยละ 33) ของมูลคาคอมพิวเตอร
ฮารดแวร และเม่ือพิจารณาใหแคบลง โดยเปรียบเทียบการใชจายดานคอมพิวเตอรฮารดแวร 
ตอคอมพิวเตอรซอฟตแวร ตอการบริการดานคอมพิวเตอรน้ัน พบวา ทุก 100 บาทที่มีการใช
จายเพื่อซ้ือฮารดแวรน้ัน จะมีการใชจายเพื่อซ้ือคอมพิวเตอรซอฟตแวรและการบริการดาน
คอมพิวเตอรตามมาในมูลคา 83 บาท และ 33 บาท ตามลําดับ 
 

เม่ือพิจารณาการใชจายดาน ICT ในป 2551 จําแนกตามภาคเศรษฐกิจ ไดแก ภาครัฐ 
ภาคเอกชน (Enterprise/Corporate) และภาคครวัเรอืน (Household/SOHO) จะพบวา ภาค
ครัวเรือนมีสัดสวนการใชจายในสินคาและบริการดาน ICT ในสัดสวนที่คอนขางสูง คิดเปน   
รอยละ 52.5 หรือ284,978 ลานบาท โดยการใชจายสวนใหญกวารอยละ 81.2 (233,106 ลาน
บาท) อยูในตลาดสื่อสาร สําหรับภาครัฐและภาคเอกชนนั้น มีการใชจายดาน ICT รวมกันคิด
เปนรอยละ 47.5 หรือ 257,876 ลานบาท โดยการใชจายสวนใหญอยูในตลาดสื่อสาร (รอยละ 
56.7) และตลาดซอฟตแวร (รอยละ 21.2) ตามลําดับ 
 

เม่ือพิจารณาการใชจายตามภาคเศรษฐกิจของตลาด IT กลับพบวา ในป 2551 ภาครัฐ 
และภาคธุรกิจเปนกลุมหลักที่ใชจายใน IT คิดเปนรอยละ 76.3 หรือ 173,442 ลานบาท ในขณะ
ที่ภาคครัวเรือนมีการใชจายอยูที่รอยละ 23.7 หรือ 53,064 ลานบาท  สาเหตุที่ภาคครัวเรือนเอง
มีการใชจายในสวนของตลาดบริการดานคอมพิวเตอรและตลาดอุปกรณสื่อสารขอมูลนอยมาก 
เพราะสินคาและบริการสวนใหญของตลาดดังกลาวเปนสินคาหรือบริการเพื่อใชในองคกรขนาด
ใหญ อยางไรก็ตาม กลุมครัวเรือนจะเปนผูใชจายหลกัของตลาดคอมพิวเตอรฮารดแวร (รอยละ 
57.5) เน่ืองจากในกลุมน้ี สินคาสวนใหญเปนสินคาทีน่อกจากจะใชในสํานักงานหรือองคกรแลว 
ยังเหมาะแกการใชงานในระดับครัวเรือนดวย 
 
4.4.3 ขอสังเกตตอรายงานการสํารวจ 
 
 คณะผูวิจัยมีความเห็นวา  โดยรวม รายงานผลการสํารวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของประเทศไทย ซ่ึงจัดทําขึ้นทุกปเปนเอกสารที่มีประโยชนมากในการชี้ใหเห็น
สถานะและแนวโนมของตลาด ICT ในประเทศไทย ทั้งน้ี หนวยงานที่จัดทํารายงานมีความ
ใกลชิดกับแหลงขอมูล ซ่ึงสามารถทําใหสามารถจัดเก็บและวเิคราะหขอมูลไดอยางตอเน่ือง โดย
พยายามตรวจสอบความถกูตองของขอมูลในขั้นตอนตางๆ  
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  อยางไรก็ตามรายงานดังกลาวก็ยังนาจะสามารถปรับปรุงแกไขใหมีประโยชนมากยิ่งขึ้น
หากดําเนินการตามขอเสนอดังตอไปน้ี  

- ควรใหคําจํากดัความหรืออภิปรายถึงความหมายของ “มูลคาตลาด” ใหชัดเจน  
คณะผูวิจัยเขาใจวา “มูลคาตลาด”  ซ่ึงไมมีคําจํากัดความในรายงานนี้นาจะ
หมายถึงยอดขายของผูประกอบการ ICT ในประเทศไทย โดยไมรวมการ
สงออกไปตางประเทศ   ในขณะเดียวกัน ดูเหมือนวา มูลคาตลาดดังกลาวก็
ไมไดรวมมูลคาตลาดในสวนของการนําเขาโดยตรงของผูซ้ือดวย เชน ไมรวม
สวนที่ผูใหบรกิารโทรคมนาคมในประเทศไทย (telecom operator) ซ้ืออุปกรณ
ชุมสายโทรคมนาคมโดยการนําเขาโดยตรงจากบริษทัตางประเทศซึ่งไมมี
สํานักงานในประเทศไทย มูลคาตลาดในรายงานนี้จึงไมใชทั้งยอดขายทั้งหมด
ของผูประกอบการในประเทศไทย (เน่ืองจากไมรวมการสงออก) และไมใชยอด
การสั่งซ้ือของผูบริโภคในประเทศไทย (เน่ืองจากไมรวมการนําเขาโดยตรง) 

- ควรอธบิายวธิกีารในการสํารวจใหละเอียดมากขึ้น เชน ควรเปดเผย
แบบสอบถามที่ใช  และควรอธิบายวา การสํารวจนี้ซ่ึงเปนการสํารวจดานผูขาย 
สามารถแยกผูซ้ือที่เปนครวัเรือน และ SOHO ออกจากผูซ้ือที่เปนองคกร
เอกชน (enterprise) และหนวยงานรัฐไดอยางไร   ตลอดจนควรใหรายละเอียด
การประมาณการมูลคาตลาดในกรณีที่ผูสาํรวจไมไดรับขอมูลจากผูขายบางราย
วา มีวธิีการดําเนินการเพื่อแกไขปญหาดังกลาวอยางไรในการประมาณการ
ขนาดตลาด 

- การวัดขนาดตลาดยังมีความเสี่ยงตอการนับซํ้า เพราะการสํารวจครอบคลุมไป
ถึงทั้งการขายสงและขายปลกี   แมดูเหมือนไดมีกลไกตรวจสอบเพื่อพยายาม
ลดการนับซํ้า แตก็ยังไมชัดเจนวาผูสํารวจใชแนวทางอยางไรในการแกไข
ปญหาดังกลาว   

- ในสวนของตลาดซอฟตแวร ไมมีการรายงานมูลคาตลาดสวนที่เกี่ยวของกับ
บริการ open source software  แมจะมีการรายงานมูลคาของตลาดระบบสมอง
กลฝงตวั (embedded system) ซ่ึงนาจะยังมีขนาดตลาดเล็กกวา 

- ควรใหคําจํากดัความคําทางเทคนิคบางคาํ เชน smart phone และ PDA 
phone   ฯลฯ 

- ควรกลาวถึงปจจัยที่มีผลกระทบตอตลาด ICT ในประเทศไทย เชน 
วิกฤติการณทางการเมืองและสภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ซ่ึงสงผลตอตลาดยอย
ตางๆ ในลักษณะเดียวกัน รวมกันอยูในที่เดียว เพ่ือหลีกเลี่ยงการกลาวซ้ํา
หลายครั้ง   

- การนําเสนอขอมูลบางสวนยังเขาใจยากหรืออาจทําใหเกิดความสับสน เชน 
แผนภาพ 1-1 และ ตาราง 2-2 ในสรปุผลสํารวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศ
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และการสื่อสารของประเทศไทยป 2551 ควรปรับปรุงแกไขใหอานไดเขาใจงาย
ขึ้น   

  
4.5 ขอสังเกตตอการสํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถาน

ประกอบการ  
  

การสํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารในสถานประกอบการของ
ประเทศไทยไดจัดทําขึ้นเปนครั้งแรกในป 2547 และดําเนินการอยางตอเน่ืองทุกปโดยสํานักงาน
สถิติแหงชาติ3  
 
4.5.1 ผลการสํารวจครั้งลาสุด 
 

การสํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารในสถานประกอบการของ
ประเทศไทยครั้งลาสุดคือการสํารวจที่ดําเนินการระหวาง 1 เมษายน 2549 - 31 มีนาคม 2550 
(การสํารวจครัง้ที่ 4)  โดยเปนการสํารวจสถานประกอบการที่ประกอบธุรกิจการคาสง การคา
ปลีก การบริการ การผลิต การกอสราง การขนสงทางบก ธุรกิจทองเที่ยว และโรงพยาบาล  
 

ผลจากการสํารวจพบวา การใชคอมพิวเตอรของสถานประกอบการของประเทศไทย
เพ่ิมขึ้นเพียงเล็กนอยเปนรอยละ 21.9 ในป 2550 จากเดิมรอยละ 20.5 ในป 2549 โดยธุรกิจ
กอสรางมีสัดสวนการใชคอมพิวเตอรเพ่ิมขึ้นมากที่สุดเปนรอยละ 57.4 ในป 2550 จากเดิม 
รอยละ 54.8 ในป 2549 และเม่ือเปรียบเทียบกับกิจกรรมธุรกิจอ่ืนๆ โรงพยาบาลมีสัดสวนการใช
คอมพิวเตอรสูงที่สุด (รอยละ 99.3 ของโรงพยาบาลทัง้หมด) ขณะเดียวกัน การใชอินเทอรเน็ต
ของสถานประกอบการในป 2550 เพ่ิมขึ้นในทุกกิจกรรมทางธุรกิจ สงผลใหสัดสวนของสถาน
ประกอบการที่ใชอินเทอรเน็ตในภาพรวมเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 95 จากเดิมรอยละ 92.6 ในป 2549 
โดยเฉพาะอยางยิ่งสถานประกอบการในธรุกิจบริการที่ใชอินเทอรเน็ตมีสัดสวนสูงขึน้เปนรอยละ 
27 ในป 2550 จากเดิมรอยละ 16.9 ในป 2549  อยางไรก็ตาม สถานประกอบการยังคงมีการใช
เว็บไซตในการประกอบกิจการเปนสัดสวนที่นอยเพียงรอยละ 4.4   ของสถานประกอบการ
ทั้งหมด โดยวัตถุประสงคในการใชเวบ็ไซตมากที่สดุคือ เพ่ือการโฆษณาประชาสัมพันธสินคา
หรือบริษัท (รอยละ 84.5) รองลงมาคือ ติดตอสอบถามขอมูล (รอยละ 67.5) และรับคําสั่งซ้ือ
สินคาทางเวบ็ไซต (รอยละ 16.8)   

 

                                                 
3 การสํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศละการสื่อสาร พ.ศ. 2550 (สถานประกอบการ) ทั่วราชอาณาจักร, สํานักงานสถิติ
แหงชาต ิ
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เม่ือพิจารณาจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรและการเชื่อมตออินเทอรเน็ตในสถาน
ประกอบการพบวา มีปริมาณเพิ่มขึ้นเชนกันจากป 2549 กลาวคือ เครื่องคอมพิวเตอรมีจํานวน 
934,060 เครื่องในป 2549 เพ่ิมขึ้นเปน 1,023,429 เครื่องในป 2550 (เพ่ิมขึ้นรอยละ 9.5) และ
เครื่องคอมพิวเตอรที่มีการเชื่อมตออินเทอรเน็ตมีจํานวน 496,165 เครื่องในป 2549 เพ่ิมขึ้นเปน 
543,347 เครือ่งในป 2550 (เพ่ิมขึ้นรอยละ 9.5) เม่ือพิจารณาตามขนาดของสถานประกอบการ
พบวา สถานประกอบการที่มีขนาดใหญมีสัดสวนการใชอินเทอรเน็ตที่สูงกวาสถานประกอบการ
ที่มีขนาดเล็ก กลาวคือ สถานประกอบการที่มีคนทาํงานมากกวา 200 คนมีสัดสวนการใช
อินเทอรเน็ตสงูถึงรอยละ 95.1 ขณะที่สถานประกอบการที่มีคนทํางาน 1-15 คนมีสัดสวนการใช
อินเทอรเน็ตเพียงรอยละ 10.8  

 
 ดานการสั่งซ้ือและขายสินคาหรือบริการทางอินเทอรเน็ต พบวาสถานประกอบการมีการ
สั่งซ้ือหรือขายสินคาทางอินเทอรเน็ตมีสดัสวนที่นอยเพียงรอยละ 1.5 ที่มีการสั่งซ้ือสินคาทาง
อินเทอรเน็ต และรอยละ 0.8 ที่มีการขายสินคาทางอินเทอรเน็ต สวนการใชบริการอีดีไอหรือ
เครือขายคอมพิวเตอรอ่ืนมีนอยมากเพียงรอยละ 0.4  อยางไรก็ตาม สถานประกอบการที่มีการ
สั่งซ้ือสินคาทางอินเทอรเน็ตมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นทุกป ขณะที่อัตราการเติบโตของสถาน
ประกอบการที่มีการขายสนิคาทางอินเทอรเน็ตและการใชบริการอดีีไอหรือเครือขาย
คอมพิวเตอรอ่ืนๆ คอนขางไมเปลี่ยนแปลง 
 

เม่ือพิจารณาคาใชจายในการซื้อสนิคาและบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของสถานประกอบการพบวา ในป 2550 มีมูลคารวมทั้งสิน้ 16,900.9 ลานบาท โดยมี
สัดสวนคาใชจายดานบริการการสื่อสารมากที่สุด (รอยละ 55.4) รองลงมาคือ คอมพิวเตอร
ฮารดแวร (รอยละ 22.1) และซอฟตแวรและบริการ IT (รอยละ 17.2)  

 
ดานบุคลากรที่ปฏิบตัิหนาที่และสําเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวาในป 

2550 มีบุคลากรที่ปฏิบตัิหนาที่ดานเทคโนโลยีสารสนเทศจํานวน 98,941 คนจําแนกเปนผูสําเรจ็
การศึกษาสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศจํานวน 32,548 คน (รอยละ 32.9) และผูสําเร็จการศึกษา
สาขาอื่นๆ 66,393 คน (รอยละ 67.1) ขณะที่มีบุคลากรที่สําเร็จการศึกษาดานเทคโนโลยี
สารสนเทศทั้งหมดจํานวน 43,988 คน ดังน้ัน ในภาพรวม สถานประกอบการจึงมีความตองการ
บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึน้จํานวนทั้งสิน้ 8,708 คน โดยตําแหนงที่ตองการมาก
ที่สุดคือ ผูทํางานดานอุปกรณคอมพิวเตอร 3,208 คน (รอยละ 36.8 ของจํานวนบุคลากรที่ขาด
แคลน)  รองลงมาคือ นักออกแบบและวิเคราะหระบบงานคอมพิวเตอร 2,417 คน (รอยละ 27.8) 
และโปรแกรมเมอร 1,829 คน (รอยละ 21) หากจําแนกตามกิจกรรมทางธุรกจิ พบวาสถาน
ประกอบการที่ดําเนินกิจการธุรกิจทางการคาและธุรกจิทางการบริการตองการบุคลากรที่ปฏบิัติ
หนาที่ดานเทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สดุ 6,062 คน (รอยละ 69.6 ของจํานวนบุคลากรที่ขาด
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แคลน) รองลงมาคือ สถานประกอบการที่ดําเนินกิจการการผลิต 1,924 คน (รอยละ 22.1) และ
สถานประกอบการที่ดําเนนิธุรกิจกอสราง 412 คน (รอยละ 4.7) 

 
4.5.2 ขอสังเกตตอรายงานการสํารวจ 
 
 คณะผูวิจัยมีความเห็นวา  รายงานผลการสํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในสถานประกอบการของประเทศไทย ซ่ึงจัดทําขึ้นทุกปเปนเอกสารทีมี่ประโยชนมาก
ในการชี้ใหเห็นถึงสภาวะการมีการใช ICT และบคุลากรดาน ICT ในสถานประกอบการของ
ประเทศไทย โดยในการสํารวจนี้ มีการแบงขอมูลเปนหมวดตางๆ ดังน้ี 

- ขอมูลทั่วไปของสถานประกอบการ 
- การใชเครื่องคอมพิวเตอรในการประกอบกิจการของสถานประกอบการ 
- การใชอินเทอรเน็ตในการประกอบกิจการของสถานประกอบการ 
- การใชเว็บไซตในการดําเนนิกิจการของสถานประกอบการ 
- การสั่งซ้ือ/ขายสินคาหรือบริการทางอินเทอรเน็ต 
- การใชบริการอีดีไอ หรือเครือขายคอมพิวเตอรอ่ืนๆ (ที่นอกเหนือจากอินเทอรเน็ต) 
- คาใชจายในสนิคาและบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
- การชําระและรับชําระเงินคาสินคาหรือบริการ 
- ขอจํากัดการใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
- บุคลากรที่ทํางานดาน IT ของสถานประกอบการ 
- ความคิดเห็นเกี่ยวกับไอซีทใีนสถานประกอบการ 

  
 อยางไรก็ตามรายงานดังกลาวก็ยังนาจะสามารถปรับปรุงแกไขใหมีประโยชนมากยิ่งขึ้น
หากดําเนินการตามขอเสนอดังตอไปน้ี  

- ควรแนบแบบสอบถามที่ใชในการสํารวจประกอบรายงาน เพ่ือที่ผูสนใจจะได
ทราบรายละเอียดคําถามที่ชัดเจน 

- การจัดกลุมบุคลากรที่สําเรจ็การศึกษาสาขา ICT ควรใหสอดคลองกับ
มาตรฐานสากล เชน การจัดประเภทสาขาการศึกษาดาน ICT โดยองคการ
ศึกษา วทิยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (United Nations 
Educational, Scientific, and Cultural Organization: UNESCO) ซ่ึงกําหนด
สาขาการศึกษาดาน ICT ตาม ISCED 1997 (2006 re-edition)4 

- การจัดกลุมอาชีพ/ตําแหนง บุคลากรทีป่ฏิบัติหนาทีด่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ควรพิจารณาใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล เชน การจัดประเภทอาชีพตาม

                                                 
4 ที่มา: Proposal for international comparable core indicators on UCT sub education, UNESCO Institute for Statistics, 
May 2008 
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มาตรฐานสากล หรือ ISCO-88 (International Standard Classification of 
Occupations)5  

- หมวดการสั่งซ้ือ/ขายสินคาหรือบริการทางอินเทอรเน็ต อาจพิจารณาเพิ่ม
คําถามเกี่ยวกบัความปลอดภัย เชน การใช secure protocol เชน SSL 
(Secure Sockets Layer)  สําหรับการรับคําสั่งซ้ือทางอินเทอรเน็ต 

- หมวดบุคลากรที่ทํางานดาน IT ของสถานประกอบการ อาจพิจารณาเพิ่ม
คําถามวามีการใชบริการดาน ICT จาก suppliers ตางชาติหรือไม และในดาน
ใด เพ่ือเปนประโยชนในการวิเคราะหเชิงนโยบายเกี่ยวกับการขาดแคลนบริการ
ดาน ICT น้ันในประเทศ หรือการขาดคุณภาพของบรกิารในประเทศ 

- เม่ือเปรียบเทยีบกับตัวชี้วัดหลักดาน ICT ที่เสนอแนะโดย Partnership on 
Measuring ICT for Development เกี่ยวกับการใช ICT ของภาคธุรกิจ (12 
ตัวชี้วัด) พบวายังขาดขอมูลตวัชี้วัดบางตัว เชน สัดสวนของธุรกิจที่มี
อินทราเน็ต สัดสวนของธรุกิจที่มี LAN และสัดสวนของธุรกิจที่มีเอกซทราเน็ต 
ดังน้ัน อาจพิจารณาจัดเก็บขอมูลเหลานี้เพ่ิมเติม 

- การเผยแพรหรือรายงานผลการสํารวจควรปรับใหมีความรวดเร็วมากขึ้น เพ่ือที่
ขอมูลจะไดทนัสมัยและทันตอเหตุการณ 6  กลาวคือ รายงานฉบับลาสุดคือป 
พ.ศ. 2550 ซ่ึงในเดือนมีนาคม พ.ศ.  2552  รายงานฉบับปพ.ศ. 2551 ยังไมมี
การเผยแพร (การสํารวจประจําปดําเนินการระหวาง 1 เมษายน 2550 – 31 
มีนาคม 2551)  

 

                                                 
5 เชน ในสหภาพยุโรป ICT specialists ประกอบดวย ISCO-88 รหัส 1236, 2131, 2139, 2144, 3114, 3121, 3122 และ 3132 
(ที่มา: Working Party on the Information Economy: New Perspectives on ICT Skills and Employment, OECD 2005) 
6  นอกจากนี้ หากหนวยงานจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของตางชาตินําขอมูลเหลานี้ไปใชในการจัดอันดับของประเทศ
ไทย การรายงานขอมูลที่ลาชาสงผลใหอาจมีการนําขอมูลเดิมที่ไมทันสมัยของประเทศไทยไปใชในการจัดอันดับ และเปนผลเสีย
ตออันดับของประเทศไทยในทายที่สุด 
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บทที่ 5 การใชขอมูลจัดอันดับความพรอมของอุตสาหกรรม ICT  
โดยหนวยงานในตางประเทศ 

 
ในบทนี้ คณะผูวิจัยจะศกึษาการจัดอันดับความพรอมหรือความสามารถในการแขงขัน

ดาน ICT โดยหนวยงานตางประเทศ ซ่ึงในปจจุบันมีการจัดทําขึ้นโดยหลายหนวยงาน ใน
รายงานการศึกษานี้จะศึกษาวิเคราะหความพรอมหรือความสามารถในการแขงขันดาน ICT ของ
ไทยจากการจัดอันดับที่ไดรับความนิยมแพรหลายและเปนที่ยอมรับในระดับโลก รวมทั้งศึกษา
หลักเกณฑและวิธีการที่ใชในการจัดอันดับ ตลอดจนคําจํากัดความของตัวชีว้ัด และลักษณะของ
ขอมูลที่ใช  

 
การศึกษาในบทนี้แบงออกเปน 3 สวน ในสวนแรกเปนการศึกษาการจัดอันดับความ

พรอมหรือความสามารถในการแขงขันดาน ICT ของประเทศตางๆ โดยเฉพาะ ไดแก E-
Readiness Rankings, Digital Access Index และ Readiness for the Networked World 
Guide  

 
ในสวนทีส่องเปนการศึกษาการจัดอันดับขีดความสามารถในการแขงขัน 

(competitiveness) ของประเทศตางๆ โดยทั่วไป ซ่ึงไดรวมเอาขีดความสามารถในการแขงขนั
ดาน ICT ไวเปนสวนหนึ่งในการประเมินดวย ไดแก Global Information Technology Report 
ซ่ึงมีสวนที่เปนการจัดอันดับความสามารถในการแขงขนัดาน ICT ที่เรียกวา Networked 
Readiness Index (NRI) และ World Competitiveness Yearbook ซ่ึงมีสวนที่เปนการจัดอันดับ
ความสามารถดานโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยี (Technological Infrastructure) 

 
สวนสุดทายเปนบทวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนของประเทศไทยที่สะทอนจากผลการจัด

อันดับดังกลาว ตลอดจนแหลงขอมูลหลักที่นิยมใชในการจัดอันดับของหนวยงานตางๆ  
 

5.1 การจัดอันดับความพรอมหรือความสามารถในการแขงขันดาน ICT โดยเฉพาะ 
5.1.1 E-Readiness Rankings 
 

E-Readiness Rankings เปนการจัดอันดับความพรอมดาน ICT ซ่ึงจัดทําขึ้นโดยความ
รวมมือระหวาง Economist Intelligence Unit (EIU) และ IBM Institute for Business Value 
เปนประจําทุกปตั้งแตปค.ศ. 2000 เปนตนมา 
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การจัดอันดับน้ีเปนการประเมินสภาวะทางดาน ICT ของประเทศโดยพิจารณาจาก
โครงสรางพื้นฐานทางดาน ICT และความสามารถในการใช  ICT ของผูบริโภค ภาคธุรกิจ และ
รัฐบาล 

 
หลักเกณฑและวิธีการที่ใชในการจัดอันดับ 
 

การจัดอันดับน้ีพิจารณาทั้งปจจัยทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม โดยอาศัย
หลักเกณฑทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพเกอืบ 100 ขอประกอบดวยตัวแปรทั้งหมด 35 ตัวแปร 
โดยแบงออกเปน 6 ประเภทหลัก (EIU, 2008) ซ่ึงในแตละประเภทมีสัดสวนของคะแนนรวมที่
แตกตางกัน ไดแก โครงสรางพื้นฐานดานการเชื่อมโยงและเทคโนโลยี (รอยละ 20) 
สภาพแวดลอมทางธุรกิจ (รอยละ 15) สภาพแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม (รอยละ 15) 
สภาพแวดลอมทางกฎหมาย (รอยละ 10) นโยบายและวสิัยทศันของรัฐบาล (รอยละ 15) และ
การปรับใชของผูบริโภคและธุรกิจ (รอยละ 25) ดังแสดงในตารางที่ 5.1  

 
ในแตละประเภทหลัก ประกอบดวยตัวชี้วัดตางๆ ซ่ึงมีสัดสวนของคะแนนที่ไมเทากัน 

และหลักเกณฑที่ใชในแตละตัวชี้วัดมีทั้งที่เปนเชิงปริมาณ (quantitative criteria) และเชิง
คุณภาพ (qualitiative criteria) 

 
ขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพที่ไดมาจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย เชน EIU, 

Pyramid Research, World Bank และ World Intellectual Property Organisation (WIPO) 
รวมทั้ง EIU analysts และ country souces (ดูตารางที่ 5.1) ซ่ึงแหลงขอมูลที่ระบุวาเปน EIU 
analysts และ country sources ไมคอยชัดเจนนักวาหมายถึงอะไร  

 
จากนั้น ขอมูลที่ไดจะถูกนาํมาแปลงใหอยูในชวงคาระหวาง 1-10 ซ่ึงไมไดระบุวาวิธีการ

แปลงขอมูลทาํอยางไร และมีการรายงานผลคะแนนเฉพาะคาทีถ่กูแปลงแลวเทานั้น ทําใหไม
สามารถตรวจสอบไดวาขอมูลที ่E-Readiness Rankings ใชน้ัน มีความเหมือนหรือแตกตางจาก
ขอมูลที่ประเทศไทยหรือหนวยงานตางประเทศอื่นจัดเก็บมากนอยเพียงไร 
  

นอกจากนี้ ในบางตวัชีว้ัดประกอบดวยตัวแปรยอยตางๆ เชน ตัวชีว้ัดดาน
สภาพแวดลอมทางการเมืองประกอบดวย 13 ตวัแปรยอย ซ่ึงคะแนนที่ไดเปนผลของคะแนน
รวมที่เกิดจากการรวมคะแนนจากทั้ง 13 ตัวแปรยอย ทําใหไมทราบไดวาในแตละตัวแปรยอยมี
คะแนนและสดัสวนเทาใด 
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ขอสังเกตประการหนึ่งเกี่ยวกับสัดสวนของแตละตัวชี้วดั คือตัวชี้วดัที่ใชขอมูลจากการ
สอบถามความคิดเห็น (เชน พันธกรณีของประเทศในการใชบตัรประจําตัวประชาชนดิจิทัล) มี
สัดสวนเทากบัตวัชีว้ัดที่ใชขอมูลสถิติ (เชน สัดสวนของผูใชอินเทอรเน็ตตอประชากร และ
สัดสวนของเครื่องคอมพิวเตอรตอประชากร) ในการคํานวณคะแนนรวมในประเภทโครงสราง
พ้ืนฐานดานการเชื่อมโยงและเทคโนโลย ี 

 
นอกจากนี้ บางตัวชี้วดัทีใ่ชขอมูลจากการสอบถามความคิดเห็น (เชน การใหบริการ

สาธารณะออนไลนแกประชาชน) มีนํ้าหนักมากกวาตัวชี้วัดทีใ่ชขอมูลสถิติ (เชน คาใชจายดาน 
ICT ของผูบรโิภคตอหัว) ในการคํานวณคะแนนรวมในหมวดการปรับใช ICT ของผูบริโภคและ
ธุรกิจ ซ่ึงเปนที่นาสังเกตวาการใหนํ้าหนักตัวชีว้ัดในลักษณะนีต้างจากการจัดอันดับของ
หนวยงานอื่นๆ เชน World Competitiveness Yearbook โดย IMD ที่จะใหนํ้าหนักของตัวชีว้ัดที่
ใชขอมูลจากการสอบถามความคิดเห็นนอยกวาตวัชีว้ัดที่ใชขอมูลสถิต ิ

 
ทั้งน้ี คณะวจัิยพบวาขอมูลเกี่ยวกับวิธีการคํานวณคาตัวชี้วัด ตลอดจน คํานิยามและ

รายละเอียดอ่ืนๆ เชน สัดสวน ประเภทของขอมูล และแหลงขอมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัดของ E-
Readiness Rankings ที่เผยแพรแกสาธารณะนั้นไมชัดเจนและขาดรายละเอียดทีส่ําคัญ เชน ไม
ระบุประเภทของขอมูลในบางตัวชีว้ัด หรือไมระบุวาที่มาของแหลงขอมูลที่เปน EIU analysts 
และ Country sources  น้ันคืออะไรทําใหตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลไดยาก  ซ่ึง
คณะวิจัยไดตดิตอขอขอมูลโดยตรงจาก IBM Institute for Business Value ซ่ึงทําใหไดขอมูล
เพ่ิมเติมและทาํใหไดขอมูลที่ชัดเจนมากขึ้นในระดับหน่ึง แตปญหาที่กลาวขางตนก็ยังคงมีอยู  
 
ผลการจัดอันดับในปค.ศ.2008 
 

E-Readiness Rankings แบงกลุมประเทศตางๆ ตามระดับของความพรอมดาน ICT 
เปน 3 ประเภท ไดแก กลุมประเทศผูนํา (Established Leaders) ซ่ึงเปนประเทศที่อยูใน 20 
อันดับแรก และมีลักษณะเดนคือมีจํานวนผูใช ICT จํานวนมากและมีการใชอยางกวางขวาง และ
กลุมที่สองเรียกวา กลุมประเทศที่มีการปรับใช ICT อยางรวดเร็ว (Rapid Adopters) 
ประกอบดวยประเทศที่อยูในอันดับที่ 21-40 และมีลักษณะเดนคือ มีความกาวหนาในการพัฒนา
ดาน ICT อยางเรวดเร็วในปที่ผานมาและมีศักยภาพที่จะเปนผูนําตอไป สวนกลุมสดุทายคือ 
กลุมประเทศที่เพ่ิงเขามาใหม (Late entrants) เปนประเทศที่อยูในอันดับที่ 41 เปนตนไปและมี
ลักษณะเดนคอื เปนประเทศที่มีโครงสรางทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและกฎหมายที่ไมไดรับ
การพัฒนาอยางเพียงพอ และ ICT มีบทบาทนอยมากในประเทศเหลานี้ 
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การจัดอันดับในปลาสุดคือ ปค.ศ. 2008 ครอบคลุมทั้งสิ้น 70 ประเทศ (ดูตารางที่ 5.2) 
ประเทศที่อยูใน 10 อันดับแรกสวนใหญอยูในภูมิภาคยุโรปตะวันตกและอเมริกาเหนือ มีเพียง 3 
ประเทศ/เขตเศรษฐกิจที่อยูในภูมิภาคเอเซียแปซิฟก ไดแก ฮองกง ออสเตรเลยี และสิงคโปร 
และประเทศอืน่ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟกที่อยูใน 20 อันดับแรก ไดแก เกาหลีใต นิวซีแลนด และ
ไตหวัน สวนประเทศไทยอยูในอันดับที่ 47 ขณะที่ประเทศคูแขงสําคัญ เชน มาเลเซียอยูใน
อันดับที่ 34 

 
เม่ือพิจารณาคะแนนในหมวดหลักของประเทศไทย พบวาประเทศไทยไดคะแนนสูงสุด

ในหมวดสภาพแวดลอมทางธุรกิจ (6.99) และคะแนนต่ําสุดในหมวดโครงสรางพื้นฐานดานการ
เชื่อมโยงและเทคโนโลยี (3.80) รองลงมาคือ สภาพแวดลอมทางสงัคมและวัฒนธรรมดาน ICT 
(5.07) และ การใช ICT ของผูบริโภคและธุรกิจ (5.10) 
  

เม่ือเปรียบเทยีบกับประเทศที่มีศักยภาพทางดาน ICT อ่ืนๆ ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟก 
เชน เกาหลีใต นิวซีแลนด ญ่ีปุน ไตหวัน และมาเลเซีย พบวา ทุกประเทศดังกลาวขางตนมี
คะแนนสูงกวาไทยในแทบทุกหมวด ยกเวน มาเลเซียที่มีคะแนนต่ํากวาไทยในหมวด
สภาพแวดลอมทางกฎหมายเทานั้น (5.60)  
 
พัฒนาการของผลการจัดอันดับของประเทศตาง ๆ 

 
ตารางที่ 5.3 แสดงพัฒนาการของผลการจัดอันดับความพรอมดาน ICT ของประเทศ

ตางๆ นับจากปค.ศ. 2001 จนถึงปจจุบัน ประเทศที่อยูใน 10 อันดับแรกของโลกสวนใหญเปน
ประเทศในภูมิภาคยุโรป และอเมริกาเหนือ  สวนประเทศในภูมิภาคเอเซียแปซิฟกที่อยูใน 10 
อันดับแรก ไดแก ฮองกง ออสเตรเลีย และสิงคโปร โดยเฉพาะอยางยิ่ง ฮองกงนับไดวามี
พัฒนาการที่ดีที่สุดในภูมิภาคนี้  

 
ประเทศในภูมิภาคเอเซียแปซิฟกอ่ืนๆ เชน เกาหลีใต นิวซีแลนด ญ่ีปุน ไตหวนั และ

มาเลเซีย รวมทั้ง ไทยมีผลการจดัอันดับที่ไมคอยมีการเปลี่ยนแปลงมากในชวงที่ผานมา  
กลาวคือ ไทยอยูในอันดับที่ประมาณ 42-49 มาโดยตลอด 

 
ขณะที่บางประเทศในภูมิภาคเอเซียแปซิฟก เชน อินเดีย ฟลิปปนส จีน เวียดนาม ศรี

ลังกา และเวียดนาม มีผลการจัดอันดับที่ต่ําลง  
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จุดแข็งและจุดออนทางความพรอมดาน ICT ของประเทศไทย  
 

ผลการจัดอันดับของ E-Readiness Rankings ในปค.ศ.2008 สะทอนจุดแข็งและ
จุดออนของประเทศไทย โดยพิจารณาจากตัวชีว้ัดที่ไดคะแนนสูงสุด 10 อันดับแรกนับเปนจุด
แข็ง และตวัชีว้ัดที่ไดคะแนนต่ําสุด 10 อันดับแรกนับเปนจุดออน 

 
จุดแข็งทางดานความพรอมดานอุตสาหกรรม ICT  
ตารางที่ 5.4 แสดงจุดแข็งของไทยที่สะทอนจากผลของตัวชีว้ัดที่ไดคะแนนสูงสุด 10 

อันดับแรก โดยตัวชีว้ัดที่ไดคะแนนสูงทีสุ่ดคือ การคาตางประเทศและอัตราแลกเปลี่ยน และ
ตัวชี้วัดที่ไดคะแนนสูงรองลงมา ไดแก จํานวนสมาชิกที่ใชโทรศัพทเคลื่อนที่ตอจํานวนประชากร 
และพันธกรณีของประเทศในการใชบตัรประจําตัวประชาชนอิเล็กทรอนิกสที่สามารถเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ รวมทั้ง สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจมหภาค ระบบภาษี การจัดหา
เงินทุน และตลาดแรงงาน ซ่ึงลวนอยูในหมวดสภาพแวดลอมทางธุรกิจ นอกจากนี้ จุดแข็งของ
ไทยอ่ืนๆ ไดแก ความยากงายในการจดทะเบียนธุรกิจใหมในหมวดสภาพแวดลอมทางกฎหมาย 
การใหบริการสาธารณะออนไลนแกประชาชนในหมวดการปรับใชของผูบริโภคและธุรกิจ และ
นโยบายสงเสริมผูประกอบการเอกชนในหมวดสภาพแวลอมทางธุรกจิ 

 
จุดแข็งของไทยสวนใหญเกีย่วของกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจ ซ่ึงแสดงใหเห็นวา

สภาพแวดลอมทางธุรกิจของไทยเอื้อตอการพัฒนาความพรอมดาน ICT อยางไรก็ตาม ตวัชีว้ัด
ในหมวดสภาพแวดลอมทางธุรกิจประกอบดวยตัวชีว้ัดยอยหลายตวั แตผลคะแนนรายงาน
เฉพาะคะแนนรวมของตัวชี้วัดทําใหไมสามารถทราบไดแนชัดวาอะไรคือจุดแข็งที่แทจริง 
ยกตัวอยางเชน ตัวชีว้ัดดานการคาตางประเทศและระบบอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งประเทศไทยได
คะแนนสูงสุด แตไมสามารถทราบไดวาอะไรเปนจุดแข็งที่แทจริงดานการคาตางประเทศและ
ระบบอัตราแลกเปลี่ยน เพราะตัวชี้วัดนี้ประกอบดวย 5 ตัวชีว้ัดยอย ไดแก การเปดเสรีบัญชีทุน 
มาตรการปกปองทางภาษีและไมใชภาษ ี ความยากงายในการทําการคา การเปดประเทศทาง
การคา และบญัชีเดินสะพัด นอกจากนี้ ไมไดระบุแหลงที่มาของขอมูลโดยละเอียดทําใหยากตอ
การตรวจสอบความถูกตองและความนาเชื่อถือของขอมูล 

 
ทั้งน้ี ตัวชี้วัดที่ไทยไดคะแนนสูงสวนใหญเปนการใชขอมูลจากการสอบถามความคิดเห็น

ซ่ึงมีความเปนอัตวิสัยและไมโปรงใสเมื่อเทียบกบัขอมูลสถติิ  
 

จุดออนทางดานความพรอมดานอุตสาหกรรม ICT  
ตารางที่ 5.5 แสดงผลของตัวชี้วัดที่ไทยไดคะแนนต่ําสุด 10 อันดับแรก โดยตัวชีว้ัดที่ได

คะแนนนอยทีสุ่ด ไดแก จํานวนบญัชีผูใชบรอดแบนดตอจํานวนประชากร จํานวนผูใช
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อินเทอรเน็ตตอจํานวนประชากร จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรตอจํานวนประชากร จํานวนจุด
ใหบริการ WiFi และจํานวนเครื่องบริการอินเทอรเน็ตที่ใชเทคโนโลยีการเขารหัส ซ่ึงลวนอยูใน
หมวดโครงสรางพื้นฐานดานการเชื่อมโยงและเทคโนโลยีทั้งสิ้น รวมทั้งคาใชจายดาน ICT ของ
รัฐบาล และคาใชจายดาน ICT ของผูบริโภคและธุรกิจ และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส นอกจากนี้ 
ตัวชี้วัดที่ไดคะแนนนอยรองลงมา ไดแก นวัตกรรม และคาบริการสมาชิกรายเดือนในการใช 
บรอดแบนด 
 

ตัวชี้วัดที่ไดคะแนนนอยเหลานี้สวนใหญเปนขอมูลสถติิ มีเพียงตัวชีว้ัดดานพาณิชย
ออนไลนเทานั้นที่เปนขอมูลจากการสอบถามความคดิเห็น ดังน้ัน ในเบื้องตน คณะผูวิจัยมี
ความเห็นวาคะแนนดังกลาวมีความนาเชือ่ถือในระดับหน่ึง เน่ืองจากตัวชี้วัดสวนใหญเปนการใช
ขอมูลสถิตทิี่มีความนาเชื่อถอืและโปรงใสกวาขอมูลจากการสอบถามความคิดเห็น อยางไรก็ตาม 
การที่ E-Readiness Rankings รายงานเฉพาะผลคะแนนที่ไดแปลงคาใหอยูในชวง 1-10 แต
ไมไดรายงานขอมูลเบื้องตนไวดวย ทําใหไมสามารถตรวจสอบไดวาขอมูลที่ใชมีความถูกตอง
มากนอยเพียงใด 
 
5.1.2 Digital Access Index (DAI) 
 

Digital Access Index (DAI) 1     จัดทําโดยสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ
(International Telecommunication Union: ITU) ซ่ึงเริ่มขึ้นตั้งแตป ค.ศ. 2003 เปนการวดั
ความสามารถในการเขาถึงและการใช ICT โดยการสรางดัชนีชี้วัดการเขาถึงสังคมขอมูลขาวสาร
ที่ประกอบดวยตัวชี้วัดหลายตัวเพ่ือชวยใหประเทศตางๆ สามารถเปรียบเทียบระดบัการใช ICT 
ของตนเองกับประเทศอ่ืน รับรูจุดออนและจุดแข็งของประเทศดาน ICT และใชเปนเครื่องมือใน
การติดตามความกาวหนาในการปรับปรงุการเขาถึง ICT ของประเทศ  

 
DAI เปนการจัดอันดับที่มีหลักเกณฑทีช่ัดเจนและครอบคลุมในระดับโลกซึ่งตางจากการ

จัดอันดับอ่ืน กลาวคือ DAI มีวัตถุประสงคที่เฉพาะเจาะจงคือมุงวัดความสามารถในการเขาถึง
และการใช ICT เทานั้น ขณะที่ดัชนีชี้วดัความสามารถดาน ICT อ่ืนไมไดมุงวัดความสามารถใน
การเขาถึง ICT โดยเฉพาะ นอกจากนี้ DAI ใชตัวแปรที่สําคัญจํานวนไมมากเพื่อใหครอบคลมุ
จํานวนประเทศไดมากขึ้นและเพ่ิมความโปรงใสใหมากขึ้น ขณะที่ดัชนีสวนใหญใชตัวแปร
จํานวนมากซึ่งทําใหเกิดปญหาดานขอมูล และบางดชันีมีจุดออนดานวิธีการชีว้ัด และมีความ
โนมเอียงเชิงอัตวิสัย  

 

                                                 
1 ขอมูลเพิ่มเติม โปรดศึกษารายละเอยีดจาก World Telecommunication Development Report (2003), บทที่ 5 
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ทั้งน้ี การที ่ DAI ใชตวัแปรจํานวนไมมากทําใหสามารถขยายการครอบคลุมจํานวน
ประเทศใหมากขึ้น ขณะที่ดัชนีวัดความสามารถดาน ICT ที่มีอยูในขณะนั้นครอบคลุม
จํานวนประเทศคอนขางนอย 
 
หลักเกณฑและวิธีการที่ใชในการจัดอันดับ 
 

DAI เปนดัชนีที่ประเมินความสามารถในการเขาถึง ICT โดยพิจารณาจากปจจัยพ้ืนฐาน 
4 ประการ ไดแก โครงสรางพื้นฐาน ความสามารถที่จะซื้อได ความรู และคุณภาพ ซ่ึง
ปจจัยพ้ืนฐานเหลานี้จะสงผลตอจํานวนการใช ICT ที่เกิดขึ้นจริงในประเทศ (ภาพที่ 5.1) 

คุณภาพ

ความรู ความสามารถ            
ท่ีจะซื้อได

โครงสรางพื้นฐาน

สมาชิก 
บรอดแบนด

ปริมาณแบนดวิดท
ระหวางประเทศ

สมาชิก    
โทรศัพทเคล่ือนที่

สมาชิก  
โทรศัพทพ้ืนฐาน

การรูหนังสือ ราคา
อินเทอรเน็ต

การเขาศึกษา
ในโรงเรียน

การใช
ผูใชอินเทอรเน็ต

 
 

หลักเกณฑสําคัญที่ใชในการพิจารณาความสามารถในการเขาถึง ICT ประกอบดวย 8 
ตัวแปรหลักซึง่แบงเปน 5 ประเภท โดยแตละประเภทมีสัดสวนที่เทากันคือ รอยละ 20 ของ
คะแนนรวมทัง้หมด ไดแก (1) โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) (2) ความสามารถที่จะซื้อได 
(Affordability) (3) ความรู (Knowledge) (4) คุณภาพ (Quality) และ (5) การใช ICT ที่แทจริง 
(Actual usage of ICTs)  

 
ในแตละประเภท ประกอบดวยตัวแปรตางๆ ที่มีสัดสวนของคะแนนที่ไมเทากัน (ดู

ตารางที่ 5.6) โดยขอมูลที่ใชในแตละตวัแปรเปนขอมูลสถิตทิั้งสิ้น และแหลงขอมูลหลักที่ใชใน
การจัดอันดับคือ ITU World Telecommunication Indicator database สวนแหลงขอมูลอ่ืนๆ 
ไดแก ธนาคารโลก (World Bank)  และสํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (United 
Nations Development Programme: UNDP) 

ภาพที่ 5.1 ปจจัยที่สงผลตอการเขาถึง ICT 

ที่มา: ITU 
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วิธีการคํานวณคะแนนรวมของ DAI ที่ใชในการจัดอันดับ 
วิธีการคํานวณคะแนนรวมของประเทศไทยแสดงไวในตารางที่ 5.7 โดยมีขั้นตอนในการ

คํานวณคะแนนรวมของคา DAI ดังน้ี  
1. ในแตละตวัแปร คาที่ไดจะถูกหารดวยคาสูงสุดของตัวแปรนั้นๆ  (goalpost) 
2. ผลลัพธที่ไดจะถูกนําไปถวงน้ําหนักตามที่กําหนดไว จากนั้นนําคาที่ไดมารวมกันใน

แตละหมวด ยกตัวอยางเชน การคํานวณคาดัชนีดานโครงสรางพื้นฐาน = {[(จํานวน
ผูใชโทรศัพทพ้ืนฐานตอประชากร 100 คน/60)*(1/2)] + [(จํานวนผูใช
โทรศพัทเคลือ่นที่ตอประชากร 100 คน/100)*(1/2)]} 

3. นําคาที่ไดในแตละหมวด มาคูณดวย 0.2 และบวกเขาดวยกันเพ่ือใหไดคาดัชนีรวม
ซ่ึงมีคาสูงสุดคือ 1 

 
ผลการจัดอันดับของประเทศตางๆ  
 

DAI ครอบคลุมประเทศทั้งสิ้น 178 ประเทศ โดยการจัดอันดับน้ีแบงประเทศตาม
ระดับการใช ICT เปน 4 กลุม ไดแก  

1. ระดับสูง (high)  ซ่ึงมีคะแนน DAI อยางนอย 0.7 ขึ้นไป ประกอบดวย 25 ประเทศ 
โดยมีคะแนนเฉลี่ย 0.77 

ประเทศที่อยูในกลุมระดับสงูมีลักษณะที่สาํคัญคือ ประชากรสวนใหญมี
ระดับการใชเทคโนโลยีดิจิทัลที่สูง และระดับความรูที่สูง นอกจากนี้ ประเทศมี
โครงสรางพื้นฐานที่เพียงพอ คาบริการที่ยอมเยา และมุงปรับปรุงคุณภาพโดยเพิ่ม
ความเร็วในการเขาถึงอินเทอรเน็ต  แตปจจัยที่สําคญัที่สุดที่ทําใหประเทศในกลุมน้ี
แตกตางจากกลุมอ่ืนคือ ระดับของการใช (usage) 

2. ระดับคอนขางสูง (upper)  ซ่ึงมีคะแนน DAI อยูระหวาง 0.5-0.69  ประกอบดวย 
40 ประเทศ โดยมีคะแนนเฉลี่ย 0.58 

ประเทศในกลุมน้ี สวนใหญเปนประเทศในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก  
แคริบเบยีน กลุมประเทศแถบอาวเปอรเซีย และประเทศทีก่ําลังเตบิโตเรว็ 
(emerging countries) ในละตินอเมริกา โดยประชากรสวนใหญในประเทศกลุมน้ีมี
ระดับการใชทีสู่งในระดับหน่ึง ความแตกตางระหวางประเทศกลุมระดับคอนขางสูง
และระดบัสูง คือความไมสมดุลในหลกัเกณฑบางประเภท เชน บางประเทศมี
คะแนนสูงดานโครงสรางพื้นฐาน แตมีคะแนนต่ําดานความสามารถที่จะซื้อได  

3. ระดับปานกลาง (middle) ซ่ึงมีคะแนน DAI อยูระหวาง 0.3-0.49 ประกอบดวย 58 
ประเทศ โดยมีคะแนนเฉลีย่ 0.41 

ประเทศสวนใหญในกลุมน้ี คือประเทศในละตินอเมริกา เอเซียตะวันออก
เฉียงใต แอฟริกา ตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ อุปสรรคที่สําคัญที่สุดของ
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ประเทศในกลุมน้ีในการพัฒนาระดับการเขาถึงดิจิทัลใหสูงขึ้น คือการขาดแคลน
โครงสรางพื้นฐาน  

4. ระดับต่ํา (low)  ซ่ึงมีคะแนน DAI นอยกวา 0.3 ประกอบดวย 55 ประเทศ โดยมี
คะแนนเฉลี่ย 0.16  

ประเทศในกลุมน้ี เปนประเทศยากจนและสวนใหญเปนประเทศทีมี่ระดับ
การพัฒนาที่ต่าํ (LDCs)  มีระดับการเขาถึงสังคมขอมูลขาวสารที่ต่ํา  ขาดการ
เขาถึงดิจิทัล ประสบภาวะหิวโหย และขาดแคลนปจจัยพ้ืนฐานของมนุษย เชน ทีอ่ยู
อาศัย นํ้าสะอาด และการดูแลรักษาสขุภาพอยางเพียงพอ  

ประเทศเหลานี้ประสบปญหาการขาดแคลนโครงสรางพื้นฐานดานการ
สื่อสาร และปญหาคาบรกิารที่สูง เชน ประเทศสวนใหญในกลุมน้ีมีคาบรกิาร
อินเทอรเน็ต 1 ชั่วโมงตอวนัสูงกวารายไดเฉลี่ยตอวัน  

 
ตารางที่ 5.8  แสดงผลการจัดอันดับระดับการใช ICT ในปค.ศ. 2002 ซ่ึง 10 อันดับแรก

ไดแก ประเทศในเอเซียและยุโรป ยกเวนอันดับ 10 ที่ ไดแก แคนาดา อยางไรก็ตาม มีขอสังเกต
จากผลการจัดอันดับวา สโลเวเนียและฝรัง่เศสอยูในอันดับเดียวกัน  
 

ประเทศอ่ืนในภูมิภาคเอเซียแปซิฟก เชน สิงคโปร ญ่ีปุน ออสเตรเลีย และนวิซีแลนด 
อยูในกลุมประเทศที่มีระดับการเขาใช ICT สูง (high)  สวนประเทศคูแขงสําคญั เชน มาเลเซีย
อยูในกลุมประเทศที่มีการเขาใช ICT ในระดับคอนขางสูง (upper) ขณะที่ประเทศไทยอยูในกลุม
ประเทศที่มีการเขาใช ICT ในระดับปานกลาง (middle) เชนเดียวกับ จีน ฟลปิปนส ศรลีังกา 
อินโดนีเซีย อินเดีย และเวยีดนาม โดยประเทศไทยมคีะแนน 0.48 ซ่ึงเกินกวาคาเฉลี่ยของกลุม 
(เทากับ 0.41) 

 
ขอจํากัดประการหนึ่งเกี่ยวกับผลการจัดอันดับของ DAI คือ DAI รายงานผลการจัด

อันดับในปค.ศ. 2002 เพียงปเดียวเทานั้น หากวา DAI รายงานผลการจัดอันดับทุกปจะทําให
ขอมูลผลการจัดอันดับมีความทันสมัยมากขึ้น อยางไรก็ตาม เน่ืองจากวิธีการคาํนวณคาดัชนี
ตัวชี้วัดของ DAI มีความโปรงใส ทําใหสามารถคํานวณคา DAI ไดเองโดยอาศัยขอมูลจาก ITU 
และ UNDP ซ่ึงทางคณะผูวิจัย ไดทําการคํานวณคาดชันีตวัชี้วัดของประเทศไทย โดยใชขอมูล 
ITU ปค.ศ.2004 ภายใตเง่ือนไขที่วาคาสูงสุดคงเดิม 

 
ตารางที่ 5.9 แสดงผลคะแนน DAI ของประเทศไทยในปค.ศ. 2004 ซ่ึงประเทศไทยมี

คะแนนที่สูงขึน้เปน 0.50 จากเดิม 0.48 ในปค.ศ.2002  ซ่ึงแสดงวาประเทศไทยไดพัฒนาจากที่
เคยอยูในกลุมประเทศที่มีระดับการใช ICT ปานกลาง (middle) เปนระดับคอนขางสูง (upper) 
พัฒนาการที่ดีขึ้นน้ีเปนผลจากการไดคะแนนที่ดีขึ้นมากในทุกประเภท โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
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จํานวนสมาชกิที่ใชโทรศัพทเคลื่อนทีต่อประชากร 100 คน ปริมาณแบนดวิดทอินเทอรเน็ต
ระหวางประเทศ และจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตตอประชากร 100 คน 
 
จุดแข็งและจุดออนทางดานความพรอมดานอุตสาหกรรม ICT ของประเทศไทย  
 

ผลการจัดอันดับในปค.ศ. 2002 (ดูตารางที่ 5.10) และปค.ศ. 2004 (ดูตารางที่ 5.9) ของ 
DAI สะทอนจุดแข็งและจุดออนที่สําคัญทางดานความพรอมดานอุตสาหกรรม ICT ของประเทศ
ไทย  

 
จุดแข็งที่สําคัญของประเทศไทยทีส่ะทอนจากผลการจัดอันดับคือ  

• อัตราการรูหนังสือของผูใหญที่คอนขางสงู คิดเปนรอยละ 95.7 และ 92.6 ตอ
จํานวนประชากรที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป ในปค.ศ. 2002 และปค.ศ. 2004 
ตามลําดับ เม่ือเทียบกับประเทศเดนมารกและนอรเวยที่มีอัตราการรูหนังสือ
ของผูใหญที่สงูที่สุดในโลกคดิเปนรอยละ 99.5 ตอจํานวนประชากรที่มีอายุ
ตั้งแต 15 ปขึน้ไป (ในปค.ศ. 2002) 

• การเขาศึกษาในโรงเรยีนระดับประถมศึกษา มัธยมศกึษา และอุดมศึกษาของ
ประเทศไทยที่มีจํานวนนักเรียนในโรงเรยีมประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ
อุดมศึกษาคิดเปนรอยละ 72 และ 71.2 ของจํานวนประชากรที่อยูในวัยศึกษา 
ในปค.ศ. 2002 และปค.ศ. 2004 ตามลําดับ เม่ือเทยีบกับประเทศสวเีดนที่มี
จํานวนนักเรียนในโรงเรียนมากที่สุดในโลกคิดเปนรอยละ 113 ตอจํานวน
ประชากรที่อยูในวัยศึกษา (ในปค.ศ. 2002) 

• คาบริการอินเทอรเน็ตแบบโทรเรยีกเขา (dia-up) ตอรายไดตอหัวทีค่อนขางต่ํา 
(รอยละ 4.2 และ 4.0 ของรายไดประชาชาติตอหัว เม่ือเทียบกับประเทศฮองกง
ที่มีคาบริการอินเทอรเน็ตทีต่่ําที่สุดในโลกคือ รอยละ 0.2 ของรายไดประชาชาติ
ตอหัว  (ในปค.ศ. 2002) 

 
จุดออนที่สําคัญของประเทศไทยทีส่ะทอนจากผลการจัดอันดับคือ  

• ปริมาณแบนดวิดทอินเทอรเน็ตตอประชากรที่ต่ํามาก (16.3 และ 48.5 บิตตอ
วินาทีตอประชากรทั้งหมดในปค.ศ. 2002 และปค.ศ. 2004 ตามลําดับ) เม่ือ
เทียบกบัประเทศเดนมารกที่มีปริมาณแบนดวิดทอินเทอรเน็ตสูงทีสุ่ดในโลกคือ 
20,284.9 บิตตอวินาทตีอประชากรทั้งหมด (ในปค.ศ. 2002) 

• จํานวนสมาชกิบรอดแบนดตอประชากร 100 คนที่ต่ํามาก (0.0 และ 0.073 ตอ
ประชากร 100 คน ในปค.ศ. 2002 และปค.ศ. 2004 ตามลําดับ) เม่ือเทียบกับ
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ประเทศเกาหลีใตที่มีจํานวนสมาชิกที่ใชบรอดแบนดสูงที่สุดในโลกคอื 21.9 คน
ตอประชากร 100 คน (ในปค.ศ. 2002) 

• จํานวนผูใชอินเทอรเน็ตตอประชากร 100 คนที่ต่ํามาก (7.8 และ 11.25 ตอ
ประชากร 100 คน ในปค.ศ. 2002 และปค.ศ. 2004 ตามลําดับ) เม่ือเทียบกับ
ประเทศไอรแลนดที่มีจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตสูงที่สุดในโลกคือ 64.9 คนตอ
ประชากร 100 คน (ในปค.ศ. 2002) 

• จํานวนสมาชกิที่ใชโทรศัพทพ้ืนฐานตอประชากร 100 คนที่คอนขางต่ํา (10.4 
และ11.0 ตอประชากร 100 คน ในปค.ศ. 2002 และปค.ศ. 2004 ตามลําดับ) 
เม่ือเทียบกับประเทศสวเีดน (65.2 สายตอประชากร 100 คน ในปค.ศ. 2002)  

 

5.1.3 Readiness for the Networked World Guide  
 

Readiness for the Networked World Guide ซ่ึงจัดทําโดย Harvard Center for 
International Development เริ่มขึ้นตั้งแตปค.ศ. 2003     ในที่น้ี ความพรอมหมายถึง ระดับที่
ชุมชนไดรับการเตรียมพรอมที่จะเขาสูโลกแหง ICT ที่มีการเชื่อมโยงกัน (Networked World) 
โดยเปนการประเมินจากความคืบหนาในการปรับใชและการประยุกตใช ICT  
 

Readiness for the Networked World Guide ตางจากการจัดอันดับอ่ืนๆ เน่ืองจาก 
ไมไดมีการใหคะแนนรวมหรือจัดอันดับประเทศตางๆ แต Readiness for the Networked 
World Guide เปนเครื่องมือที่ชวยในการประเมินความพรอมทางดานเครือขาย (Networked 
Readiness) สําหรับชุมชนในประเทศกําลังพัฒนา  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือชี้แนะจุดเริ่มตน หรือ
เปนพ้ืนฐานในการวางแผนการกําหนดนโยบายและการตัดสินใจในการลงทุน  
 
หลักเกณฑและวิธีการที่ใชในการจัดอันดับ 
 

ปจจัยหลัก 5 ประการที่ใชในการประเมินความพรอม ไดแก  
1. การเขาถึงเครอืขาย  (Network Access) ประกอบดวยตัวชี้วัด 6 ตวั ไดแก 

1.1 โครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศ (Information infrastructure) 
1.2  โอกาสในการใชงานอินเทอรเน็ต (Internet availability) 
1.3  ความสามารถที่จะซื้อบริการอินเทอรเน็ต (Internet affordability) 
1.4  ความเร็วและคุณภาพของเครือขาย (Networked speed and quality) 
1.5  ฮารดแวรและซอฟตแวร (Hardware and software) 
1.6  การบริการและสนับสนุน (Service and support) 
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เง่ือนไขขั้นต่ําที่จําเปนตอความพรอมดาน ICT คือการเขาถึงโครงสราง
พ้ืนฐานดานเครือขายที่เพียงพอ หากไมมีการเขาถงึเครือขายสื่อสารระดับโลก
แลว ชุมชนจะไมสามารถเขามีสวนรวมในโลกแหงเครือขายได  

2. การเรียนรูทางเครือขาย (Networked Learning) ประกอบดวยตวัชีว้ัด 3 ตัว ที่
เกี่ยวของกับการผนวกรวมระบบการศึกษาเขากับ ICT เพ่ือนําไปสูกระบวนการ
ปรับปรุงการเรียนรู รวมทั้งการฝกอบรมในชุมชนเพ่ือฝกหัดและเตรียมพรอม
กําลังคนดาน ICT ไดแก 
2.1  การเขาถึง ICT ของโรงเรียน (Schools’ access to ICTs) 
2.2  การสงเสริมการศึกษาดวยการใช ICT (Enhancing education with ICTs) 
2.3  การพัฒนากําลังคนดาน ICT (Developing the ICT workforce) 

3.  สังคมเครือขาย (Networked Society) ประกอบดวยตัวชี้วัด 4 ตัว ที่เกี่ยวของกับ
การใช ICT ในที่ทํางานและในชวีติประจําวันของบคุคล รวมทั้ง โอกาสของผูมี
ทักษะดาน ICT ไดแก 
3.1 การใชอินเทอรเน็ตของประชากรและองคกร (People and organizations 

online) 
3.2  การมีเว็บไซตที่นําเสนอขอมูลตางๆ ของทองถิ่น (Locally relevant content) 
3.3  ระดับการใช ICT ในชวีิตประจําวันของสมาชิกในชุมชน (ICTs in everyday 

life) 
3.4  ระดับการนํา ICT เขามาใชในที่ทํางานขององคกรตางๆ  (ICTs in the 

workplace) 
4.  เศรษฐกิจเครอืขาย (Networked Economy) ประกอบดวยตวัชีว้ัด 4 ตวัที่เกี่ยวของ

กับการใช ICT ของธุรกิจและรัฐบาล เพ่ือติดตอกับบุคคลทัว่ไปและหนวยงาน
ดวยกันเอง ไดแก  
4.1 โอกาสการจางงานดาน ICT (ICT employment opportunities) 
4.2 พาณิชยอิเล็กทรอนิกสระหวางผูประกอบการกับผูบริโภค (B2C Electronic 

commerce) 
4.3  พาณิชยอิเล็กทรอนิกสระหวางผูประกอบการดวยกันเอง (B2B Electronic 

commerce) 
4.4  รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (E-Government) 

5.  นโยบายเครือขาย (Network Policy) ประกอบดวยตวัชีว้ัด 2 ตัว ที่เกี่ยวของกับ
สภาพแวดลอมทางนโยบายวาเปนการสงเสริมหรือปดกั้นการเติบโตของการปรับใช
หรือการใช ICT 
5.1  กฎระเบียบดานโทรคมนาคม (Telecommunications regulation) 
5.2  นโยบายการคาดาน ICT (ICT Trade policy) 



 141 

วิธีการประเมนิ 
 
ในแตละตวัชีว้ดั มีการใหคะแนนจากระดับ 1 (ระดับต่าํสุด) ถึงระดับ 4 (ระดับสูงสุด)  

แตไมจําเปนวาในการกาวจากระดับ 2 ไประดับ 4 ตองผานระดับ 3  โดยมีรายละเอียดดังแสดง
ในตารางที่ 5.11 
 
5.2 การจัดอันดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศตางๆ โดยทัว่ไป ซึ่งรวม

ขีดความสามารถในการแขงขันดาน ICT ไวเปนสวนหนึ่งของการประเมิน 
5.2.1 Global Information Technology Report  
 

Global Information Technology Report (GITR) ซ่ึงจัดทําโดย World Economic 
Forum (WEF) มีสวนที่เปนการจัดอันดับความสามารถในการแขงขันดาน ICT ที่เรยีกวา 
Networked Readiness Index ซ่ึงเริ่มขึ้นตั้งแตปค.ศ. 2001 

 
ในปค.ศ. 2002  WEF รวมมือกับ INSEAD เพ่ือพัฒนารูปแบบใหมของ NRI ซ่ึงเปน

รูปแบบทีใ่ชจนกระทั่งปจจุบัน ดังน้ัน ผลการจัดอันดับในปค.ศ. 2001 จึงไมสามารถเปรียบเทยีบ
ไดกับผลการจัดอันดับในปค.ศ. 2002 เปนตนมา  
 

NRI เปนการจัดอันดับที่เปนการประเมนิความพรอมและความสามารถในการใชและได
ประโยชนจาก ICT อยางไรก็ตาม NRI ไมมีรายงานเกี่ยวกับแหลงขอมูลและวธิกีารที่ใชในการ
เก็บขอมูล (raw data) ที่ชัดเจนทําใหเกิดคําถามเกี่ยวกบัความโปรงใสและความนาเชื่อถือ  
 

จุดเดนประการหนึ่งของ NRI คือมีการใชตวัแปรจํานวนมากมาคํานวณเปน composite 
index ซ่ึงตัวแปรเหลานี้มีทั้งที่เกี่ยวของกับ ICT โดยตรงและที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอม การ
ใช และความพรอมดาน ICT อยางไรก็ตาม ตัวแปรบางตัวทีใ่ชก็ไมสมัพันธโดยตรงหรือสัมพันธ
นอยกับสภาพแวดลอม ความพรอม หรือการใช ICT เชน จํานวนอนุสิทธิบตัร และความเปน
อิสระของสื่อ แตทวามีสดัสวนในการคาํนวณคาดัชนีเทากับตัวแปรที่สัมพันธโดยตรงตอ ICT 
เชน การสงออกผลิตภัณฑที่ใชเทคโนโลยีสูง 
 

นอกจากนี้ NRI เปนการจัดอันดับที่ครอบคลุมประเทศคอนขางมาก กลาวคือ ในปค.ศ.
2001 GITR ครอบคลมุประเทศที่จัดอันดับเพียง 72 ประเทศ และขยายการครอบคลุมจํานวน
ประเทศใหมากขึ้นทุกป จนกระทั่งในปลาสุดคือปค.ศ. 2007  ครอบคลุมประเทศทั้งสิ้น 127 
ประเทศ2 

                                                 
2 ที่มา: Global Information Technology Report 2007-08 
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ภาพที่  5.2  จํานวนประเทศทั้งหมดในการจัดอันดับของ NRI 
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ที่มา: Global Information Technology Report (2001-2008) 

 
หลักเกณฑและวิธีการที่ใชในการจัดอันดับ 
 

หลักเกณฑและวิธีการที่ใชในการจัดอันดับในปจจุบัน (2007-2008) เปนรูปแบบเดมิที่ใช
ตั้งแตปค.ศ.2002 ซ่ึงพัฒนาโดย INSEAD 
 

ภาพที่ 5.3  โครงสรางของดัชนีความพรอมทางเครือขาย (2007-2008) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ที่มา: Global Information Technology Report 2007-2008 
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ปจจัยหลักที่ใชในการพิจารณาการจัดอันดับดังแสดงในภาพที่ 5.3 ประกอบดวย 3 
ประการ ไดแก สภาพแวดลอม ความพรอม และการใช ซ่ึงแตละปจจัยมีสัดสวน 1/3 ของคะแนน
ทั้งหมด ในแตละปจจัยหลักประกอบดวยหมวดยอยตางๆ 3 หมวด และในแตละหมวด
ประกอบดวยตัวแปรตางๆ ซ่ึงตัวแปรที่ใชในการจัดอันดับทั้งหมดรวมทั้งสิ้น 68 ตวัแปร
ประกอบดวยตัวแปรที่ใชขอมูลทางสถิต ิ (Hard Data) 27 ตัวแปร และตวัแปรทีใ่ชขอมูลจากการ
สํารวจความคดิเห็น (Survey Data หรือ Soft Data) 47 ตวัแปร โดยมีรายละเอียดดังตารางที ่
5.12 

 
ตารางที่ 5.13 แสดงคําจํากัดความและแหลงขอมูลของขอมูลทางสถิติ โดยแหลงขอมูล

หลักคือ World Telecommunication Indicators Database (ITU) และแหลงขอมูลอ่ืนๆ เชน 
ธนาคารโลก (World Bank) และองคการสหประชาติ (United Nations)  

 
ตารางที่ 5.14 แสดงคําถามที่ใชสําหรบัขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น ซ่ึงไดมา

จากการสํารวจความคิดเห็น (Executive Opinion Survey) จัดทําโดย World Economic Forum 
ซ่ึงใหผูตอบแบบสอบถามใหคะแนนตั้งแต 1-7  ในแตละคําถาม  โดยขอมูลจากแบบสอบถาม
ความคิดเห็นถูกนาํมาใชในกรณีที่ไมมีขอมูลสถิติ เชน วิสัยทศันทางดาน ICT ของรัฐบาล และ
การใหความสาํคัญตอ ICT ของรัฐบาล 

 
วิธีการคํานวณ 
วิธีการคํานวณคาดัชนี NRI 3 คือ 
1. ในแตละตวัแปรที่ใชขอมูลสถิติ ใหทําการแปลงขอมูลสถิติใหมีคาอยูระหวาง 1-7 

เชนเดียวกบัขอมูลจากการสอบถามความคิดเห็น โดยสูตรที่ใชในการแปลงคาของ
ขอมูลสถิตใิหอยูในชวงระหวาง 1-7 คือ 

1)(
)(

*6 +−
−

mumSampleMinimumSampleMaxi
mumSampleMiniueCountryVal

 

โดย sample minimum คือคาต่ําสุดที่ไดจากตัวอยางทัง้หมด และ  
sample maximum คือคาสูงสุดที่ไดจากตัวอยางทั้งหมด 

โดยมาก ตัวแปรที่มีคาสูงแสดงถึงผลลัพธที่ดี แตบางตวัแปรที่มีคาสงูแสดงถึง
ผลลัพธที่ไมดี เชน การมีคาบริการโทรศัพทเคลื่อนทีสู่ง แสดงวาเปนผลลัพธที่
ไมดี ในกรณีน้ี คาที่ไดจะถกูแปลงโดยนํามาลบจาก 8  

2. คํานวณคาเฉลี่ยของแตละหมวดยอย โดยใชสัดสวนของแตละตวัแปรตามที่กําหนด 
(แสดงในตารางที่ 5.15) 

3. คํานวณคาเฉลี่ยของแตละประเภท โดยใชสัดสวนของแตละหมวดยอยตามที่กําหนด 

                                                 
3 Global Information Technology Report, 2003. 
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4. คํานวณคาดัชนี จากคาเฉลีย่ของทั้ง 3 ประเภทโดยใชสัดสวนของแตละประเภท
ตามที่กําหนด  

 

ผลการจัดอันดับของประเทศตางๆ  
 
 ตารางที่ 5.16 แสดงผลการจัดอันดับของ NRI ในปค.ศ. 2007-2008 และปค.ศ. 2006-
2007 โดยในปค.ศ. 2007-2008 ประเทศที่อยูใน 10 อันดับแรกสวนใหญเปนประเทศในยุโรป 
กลาวคือ เดนมารกอยูในอันดับ 1 สวีเดนอยูในอันดับ 2  และสวิสเซอรแลนดอยูในอันดับ 3 สวน
สหรัฐอเมริกาอยูในอันดับ 4 ขณะที่ประเทศในภูมิภาคเอเซียแปซิฟกที่อยูใน 10 อันดับแรกมี
เพียง สิงคโปร และเกาหล ี 
 

สวนประเทศในภูมิภาคเอเซียแปซิฟกอ่ืนๆ เชน ฮองกง ออสเตรเลยี ไตหวัน และญ่ีปุน 
อยูในอันดับที่ 11-20 ขณะที่นิวซีแลนดอยูในอันดับที่ 22 และมาเลเซียอยูในอันดับที่ 26 ซ่ึงไม
เปลี่ยนแปลงจากผลการจัดอันดับในปค.ศ. 2006-2007 ขณะที่ประเทศไทยอยูในอันดับที่ 40 ใน
ปค.ศ. 2007-2008 ลดลงจากเดิมที่อยูในอันดับที่ 37 ในปค.ศ. 2006-2007  

 
นอกจากนี้ ผลการจัดอันดับความพรอมทางเครือขายของ NRI (2007-2008) แสดงให

เห็นวา อินเดีย (อันดับที่ 50)  จีน (อันดับที่ 57)  และเวียดนาม (อันดับที่ 73) ยงัมีระดับความ
พรอมทางเครือขายที่ต่ํา     อยางไรก็ตาม ผลการจัดอันดับที่ดีขึ้นของจีนและเวยีดนามแสดงให
เห็นถึงพัฒนาการดานความพรอมทางเครือขายที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งเวียดนามที่มีการปรับ
อันดับจากเดิมที่ 82 ในปค.ศ. 2006-2007 เปนอันดับที่ 73 ในปค.ศ. 2007-2008 

 
เม่ือพิจารณาคะแนนรายประเภทและหมวดยอยของประเทศตางๆ จากตารางที่ 5.17 

พบวาประเทศไทยไดอันดับที่ต่ําที่สุดในหมวดการใชสวนบุคคล และรองลงมาคือหมวด
สภาพแวดลอมทางโครงสรางพื้นฐาน กลาวคือ ในหมวดการใชสวนบุคคล ประเทศไทยได
คะแนนเทากบั 1.74 และอยูในอันดับที่ 70 ขณะที่ประเทศคูแขงสําคัญ เชน มาเลเซียไดคะแนน
เทากับ 2.52 และอยูในอันดับที่ 45 สวนประเทศที่ไดคะแนนสูงสุดในภูมิภาคเอเซียแปซิฟกคือ 
ฮองกงที่อยูในอันดับ 5 ของโลก (5.04) และประเทศที่ไดคะแนนสูงสุดในโลกคอื เนเธอรแลนด 
(6.20) 
 

ในหมวดสภาพแวดลอมทางโครงสรางพื้นฐาน ประเทศไทยไดคะแนน 3.04 และอยูใน
อันดับที่ 58 ขณะที่มาเลเซยีไดคะแนน 3.42 และอยูในอันดับที่ 41 สวนประเทศที่ไดคะแนน
สูงสุดในภูมิภาคเอเซียแปซิฟกคือ นิวซีแลนดที่อยูในอันดับ 8 ของโลก (5.03) และประเทศที่ได
คะแนนสูงสุดในโลกคือ ไอรแลนด (6.12)  
 



 145 

ประเทศไทยไดอันดับที่สูงที่สุดในหมวดการใชของภาครัฐ และรองลงมาคือหมวด
สภาพแวดลอมทางตลาด กลาวคือ ในหมวดการใชของภาครัฐ  ประเทศไทยไดคะแนนเทากับ 
4.53 และอยูในอันดับที่ 30 ขณะที่ประเทศคูแขงสําคญั เชน มาเลเซียไดคะแนนเทากับ 4.97 
และอยูในอันดับที่ 16 สวนประเทศที่ไดคะแนนสูงสุดในภูมิภาคเอเซียแปซิฟกคือ เกาหลีใตซ่ึง
อยูในอันดับ 3 ของโลก (5.96) และประเทศที่ไดคะแนนสูงสุดในโลกคอื เดนมารก (5.99) 

 
ในหมวดสภาพแวดลอมทางตลาด ประเทศไทยไดคะแนน 4.39 และอยูในอันดับที่ 31 

ขณะที่มาเลเซยีไดคะแนน 4.97 และอยูในอันดับที่ 18 สวนประเทศที่ไดคะแนนสงูสุดในภูมิภาค
เอเซียแปซิฟกและในระดบัโลกคือ สิงคโปร (5.58)  
 
จุดแข็งและจุดออนดานความพรอมทางเครือขายของประเทศไทย 
 

หลักเกณฑที่ใชในการพิจารณาจุดแข็งและจุดออนของประเทศไทยที่สะทอนจากผลการ
จัดอันดับดานความพรอมทางเครือขายในป 2007-2008 คือ ตัวชีว้ัดที่มีคะแนนสูงที่สุด 10 
อันดับแรกนับเปนจุดแข็ง ขณะที่ตวัชีว้ัดทีมี่คะแนนนอยที่สุด 10 อันดับแรกนับเปนจุดออน 

 
จุดแข็งทางดานความพรอมทางเครือขาย 
ตารางที่ 5.18 แสดงจุดแข็งของประเทศไทย 10 อันดับแรก และจุดแข็งที่สําคัญทีส่ดุของ

ประเทศไทยคอื การสงออกสินคาเทคโนโลยีระดับสูงคิดเปนรอยละ 17.31 ของการสงออก
ทั้งหมด (อันดับที่ 15) ขณะที่ประเทศทีมี่การสงออกสินคาเทคโนโลยีระดับสูงมากที่สุดในโลกคือ 
ฟลิปปนส คิดเปนรอยละ 58.35 ของการสงออกทั้งหมด 
 

จุดแข็งที่สําคัญรองลงมาคือ ความสําคญัของ ICT ในวิสัยทศันของรัฐบาล4  ซ่ึงประเทศ
ไทยไดคะแนน 4.94 (อันดับที่ 17) ขณะที่ประเทศที่มีคะแนนสูงที่สุดในโลก คือสิงคโปรที่ได
คะแนน 6.28 

 
จุดแข็งที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือขอบเขตและผลกระทบของภาษี 5  ซ่ึงประเทศไทยได

คะแนน 4.52 (อันดับที่ 21) ขณะที่ประเทศที่มีคะแนนสูงที่สุดในโลกคือ บาหเรนที่ไดคะแนน 
6.31  

                                                 
4 คะแนนในหมวดนี้อยูระหวาง 1 ถึง 7 ซ่ึงหากไดคะแนน 7 หมายความวารัฐบาลมีแผนดําเนินการเกี่ยวกับการใช ICT เพื่อ
ปรับปรุงความสามารถในการแขงขันของประเทศที่ชัดเจนอยางมากที่สุด 
5 คะแนนในหมวดนี้อยูระหวาง 1 ถึง 7 ซ่ึงหากไดคะแนน 1 หมายความวาระดับของภาษีในประเทศลดแรงจูงใจในการทํางาน
หรือการลงทุนอยางมาก ขณะที่ 7 หมายความวาระดับของภาษีในประเทศแทบจะไมมีผลกระทบตอแรงจูงใจในการทํางานหรือ
การลงทุน 
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ขอสังเกตประการหนึ่งคือ จุดแข็งของประเทศไทย 10 อันดับแรกเปนตัวแปรที่ใชขอมูล
จากการสอบถามความคิดเห็นในการประเมิน ยกเวนเพียงตวัแปรดานการสงออกสินคา
เทคโนโลยีระดับสูงที่ใชขอมูลสถิติ ซ่ึงการใชขอมูลจากการสอบถามความคิดเห็นมีความชัดเจน
และโปรงใสนอยกวาขอมูลสถิติ และอาจมีความโนมเอียงเชิงอัตวิสัย (Subjective bias)   
 

 จุดออนดานความพรอมทางเครือขาย 
ตารางที่ 5.19 แสดงจุดออนของประเทศไทย 10 อันดับแรก และจุดออนที่สําคัญที่สุด

ของประเทศไทย คือจํานวนสมาชิกอินเทอรเน็ตบรอดแบนดที่นอยมากเมื่อเทียบกับประเทศ
อ่ืนๆ ซ่ึงสะทอนจากการที่ประเทศไทยไดอันดับที่ 91 จากจํานวนประเทศทั้งหมด 118 ประเทศ 
ในการจัดอันดับตัวชี้วัดนี ้NRI ใชขอมูลจาก ITU (World Telecommunication Indicators 2007) 
ที่พบวาประเทศไทยมีจํานวนสมาชิกอินเทอรเน็ตบรอดแบนด 0.16 คนตอประชากร 100 คน 
ขณะที่มาเลเซยีซ่ึงเปนประเทศคูแขงสําคญัมีจํานวนสมาชิกอินเทอรเน็ตบรอดแบนด 3.48 คน
ตอประชากร 100 คน (อันดับที่ 50 ของโลก) และประเทศในภูมิภาคเอเซียแปซิฟกที่มีจํานวน
สมาชิกอินเทอรเน็ตบรอดแบนดตอประชากรมากที่สุด คือเกาหลีใตที่มีจํานวนสมาชกิ
อินเทอรเน็ตบรอดแบนด 29.27 คนตอประชากร 100 คน (อันดับ 5) สวนประเทศที่มีจํานวน
สมาชิกอินเทอรเน็ตบรอดแบนดตอประชากรมากที่สุดในโลก คือเดนมารกที่มีจํานวนสมาชกิ
อินเทอรเน็ตบรอดแบนด 31.74 คนตอประชากร 100 คน  

 
จุดออนที่สําคัญรองลงมาคือ คาติดตั้งโทรศพัทสําหรับที่อยูอาศัย ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับ

ประเทศอ่ืนแลว ประเทศไทยมีคาติดตั้งโทรศัพทสําหรบัที่อยูอาศัยในระดับสูง โดยอยูในอันดับที่ 
85 จากจํานวนประเทศทั้งหมด 122 ประเทศ โดยมีคาติดตั้งโทรศพัทสําหรับที่อยูอาศัยคิดเปน
รอยละ 3.08 ของรายไดประชาชาตติอหัว ขณะที่มาเลเซียซ่ึงเปนประเทศคูแขงสําคัญมีคาติดตั้ง
โทรศัพทสําหรับที่อยูอาศัยเพียง 0.26 ของรายไดประชาชาตติอหัว (อันดับที่ 25 ของโลก) และ
ฮองกงมีคาติดตั้งโทรศัพทสําหรับที่อยูอาศัยนอยที่สุดในโลกคือ คาติดตั้งโทรศพัทสําหรับที่อยู
อาศัยคิดเปนรอยละ 0 ของรายไดประชาชาติตอหัว6  

 
จุดออนที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ จํานวนสายโทรศัพทพ้ืนฐาน ซ่ึงประเทศไทยมี

จํานวนสายโทรศัพทพ้ืนฐานเพียง 10.92 สายตอประชากร 100 คนอยูในอันดับที่ 82 จาก
จํานวนประเทศทั้งหมด 127 ประเทศ ขณะที่มาเลเซียมีจํานวนสายโทรศัพทพ้ืนฐาน 16.83 สาย
ตอประชากร 100 คน (อันดับที่ 68 ของโลก) และประเทศในภูมิภาคเอเซียแปซิฟกที่มีจํานวน
สายโทรศัพทพ้ืนฐานตอประชากรมากทีสุ่ด คือไตหวันที่มีจํานวนสายโทรศัพทพ้ืนฐาน 63.58 

                                                 
6 ฮองกงมีคาติดตั้งโทรศัพทสําหรับที่อยูอาศัย $US 61 (ปค.ศ. 2005) ขณะที่มีรายไดประชาชาติตอหัว $US 26,657 (ปค.ศ. 
2006) (แหลงขอมูล:  World Telecommunication/ ICT Development Report 2006, ITU และ World Telecommunication 
Indicators 2007, ITU)   
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สายตอประชากร 100 คน (อันดับ 5) สวนประเทศที่มีสายโทรศัพทพ้ืนฐานตอประชากรมาก
ที่สุดในโลกคอื สวิสเซอรแลนด (69.38 สายโทรศัพทพ้ืนฐานตอประชากร 100 คน)  
 

ขอสังเกตประการหนึ่งคือ จุดออนของประเทศไทย 10 อันดับเปนตัวแปรที่ใชขอมูลสถิติ
ทั้งสิ้น  ยกเวนตวัแปรดานความเปนอิสระของสื่อที่ใชขอมูลจากการสอบถามความคิดเห็น ซ่ึง
การใชขอมูลสถิติสะทอนถึงความนาเชื่อถอืและโปรงใสในระดับหน่ึงเม่ือเทียบกับขอมูลจากการ
สอบถามความคิดเห็น 
 
5.2.2 World Competitiveness Yearbook 
 

World Competitiveness Yearbook ซ่ึงจัดทําโดย Institute for Management 
Development (IMD) มีสวนที่เปนการจัดอันดับความสามารถดานโครงสรางพื้นฐานทาง
เทคโนโลยี  (Technological Infrastructure) ซ่ึงเริ่มขึ้นตั้งแตป ค.ศ. 1989  
 

IMD ทําการจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศตางๆ โดยพิจารณาจาก
หลักเกณฑทั้งสิ้น 323 หลักเกณฑ โดยแบงปจจัยดานความสามารถในการแขงขันเปน 4 หมวด
หลัก ไดแก (1) สภาวการณทางเศรษฐกิจ (Economic performance) (2) ประสิทธิภาพของ
รัฐบาล (Government efficiency) (3) ประสิทธิภาพของธุรกิจ (Business efficiency) และ (4) 
โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) 

 
ในแตละหมวดประกอบดวยหมวดยอยตางๆ ดังที่แสดงในตารางที่ 5.20 ซ่ึงหมวดยอยที่

เกี่ยวของกับการประเมินความพรอมของอุตสาหกรรม ICT โดยตรงคือ โครงสรางพื้นฐานทาง
เทคโนโลยี ซ่ึงมีสัดสวนรอยละ 5 ของคะแนนรวมความสามารถในการแขงขันทั้งหมด 
 
หลักเกณฑและวิธีการที่ใชในการจัดอันดับความสามารถในการแขงขนัดาน ICT 
 

หมวดยอยที่เกี่ยวของกับความสามารถในการแขงขันดาน ICT โดยตรงคือ หมวดของ
โครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยี (Technological Infrastructure) ซ่ึงมีสัดสวนรอยละ 5 ของ
คะแนนที่ใชในการจัดอันดับรวม 

 
ตารางที่ 5.21 แสดงคําจํากัดความ ประเภท และแหลงขอมูลของหลักเกณฑที่ใชใน

หมวดโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีรวมทั้งสิ้น 21 หลักเกณฑ ประกอบดวยหลักเกณฑที่ใช
ขอมูลสถิต ิ 13 หลกัเกณฑ และหลักเกณฑที่ใชขอมูลจากการสอบถามความคิดเห็น 8 
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หลักเกณฑ โดยหลักเกณฑที่ใชขอมูลสถิติจะมีนํ้าหนัก 2/3 ของคะแนนทั้งหมด ขณะที่
หลักเกณฑที่ใชขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นมีนํ้าหนัก 1/3 ของคะแนนทัง้หมด 

 
แหลงขอมูลหลักของขอมูลสถิติ คือ ITU, Computer Industry Almanac Inc. และ 

World Bank สวนแหลงขอมูลหลักของขอมูลจากการสอบถามความคิดเห็น คือการสํารวจความ
คิดเห็นของผูบริหาร (Executive Opinion Survey) ที่จัดทําขึ้นเปนประจําทุกปโดย IMD เพ่ือ
เปนขอมูลเพ่ิมเติมที่นอกเหนอืจากขอมูลทางสถติิ โดยแบบสอบถามจะถูกสงออกไปราวเดือน
ธันวาคม และสงกลับมาในเดือนมีนาคม ในป 2007 ไดรับแบบสอบถามตอบกลับมาทั้งหมด 
3,700 ฉบับจาก 55 ประเทศทัว่โลก  

 
แบบสอบถามการสํารวจความคิดเห็นถูกสงไปใหผูบรหิารในระดับกลางและระดับสูงใน

ประเทศที่ครอบคลุมใน WCY โดยจะกระจายไปในสาขาอุตสาหกรรมตางๆ ไดแก อุตสาหกรรม
ขั้นตน อุตสาหกรรมการผลิต และการบริการ และขนาดตัวอยางในแตละประเทศเปนไปตาม
สัดสวนของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของประเทศนัน้ๆ 

 
ผูตอบแบบสอบถามอาจเปนคนในชาติหรือคนตางชาติที่เขามาทํางานในสถาน

ประกอบการที่ตั้งอยูในประเทศนั้นเพ่ือตอบคําถามที่เกี่ยวของกับการประเมินความสามารถใน
การแขงขันในปจจุบันและอนาคตที่คาดวาจะเกิดขึ้น โดยเปนการประเมินจากประสบการณ ซ่ึง 
ผูตอบแบบสอบถามจะประเมินโดยใหคะแนน 1 ถึง 6 โดย 1 แสดงถึงความรูสึกนึกคิดทางลบ 
ขณะที่ 6 แสดงถึงความรูสึกนึกคิดทางบวก  จากนั้น WCY ทําการคํานวณคาเฉลี่ยของแตละ
ประเทศ และแปลงคาที่ไดจากชวงคะแนน 1 ถึง 6 เปน ชวงคะแนน 0 ถึง 10  จากนั้น ผลการ
สํารวจถูกนําไปแปลงเปนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) เพ่ือใชในการจัดอันดับ  

 
วิธีการทีใ่ชในการจัดอันดับ 
วิธีการทีใ่ชในการคํานวณคะแนนในการวดัความสามารถในการแขงขนัโดยรวมของ 

IMD ประกอบดวยขั้นตอนหลัก (ภาพที่ 5.4) ดังน้ี 
1. ในแตละหลักเกณฑ คํานวณคามาตรฐานโดยวิธีการคํานวณเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

โดยการใชขอมูลที่มีครบในทุกประเทศทีค่รอบคลุม 
2. ในแตละหลักเกณฑ นําคาที่ไดของประเทศตางๆ มาจัดเรียงลําดับ ในกรณีสวนใหญ

คาที่สูงสุดแสดงผลที่ดีที่สุด เชน GDP จะเรียงลําดับจากคาสูงสุดไปต่ําสุด แตบาง
กรณี คาที่ต่าํสุดแสดงผลที่ดีที่สุด เชน ดัชนีราคาผูบริโภค ในกรณีเชนน้ี การ
เรียงลําดับจะไมเรียงลําดับจากคาที่สูงสุด แตจะเรียงลําดับจากคาที่ต่ําสุดไปหาคาที่
สูงที่สุด 
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3. ในแตละหมวดยอย จะมีการคํานวณคาเฉลี่ยของคาเบีย่งเบนมาตรฐาน โดยการถวง
นํ้าหนัก โดยที่ขอมูลทางสถิติจะมีนํ้าหนักเทากับ 2/3 ขณะที่ขอมูลจาก
แบบสอบถามความคิดเห็นจะถูกถวงน้ําหนักเพื่อใหมีนํ้าหนักเทากับ 1/3 ในการจัด
อันดับรวม (overall rankings) หากขอมูลไมสามารถหาไดในประเทศนั้น คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จะเทากบั 0 

4. ในแตละประเทศ  นําคาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ไดในแตละหลักเกณฑ (ทั้งหมด 246 
หลักเกณฑ) มารวมเขาดวยกันเพ่ือใหไดคาดัชนีชี้วัด ที่เรียกวา คะแนน (scores) 
เพ่ือคํานวณการจัดอันดับที่เรียกวา Overall Scoreboard  

5. จัดอันดับประเทศตางๆ โดยพิจารณาจากคารวมที่ไดจาก 246 หลักเกณฑ 
(ประกอบดวย ขอมูลทางสถิติ 127 หลักเกณฑ และ ขอมูลจากแบบสอบถามความ
คิดเห็น 119 หลักเกณฑ) สวน หลักเกณฑ 77 ขอที่เหลือใชเปนขอมูลพ้ืนฐาน
เทานั้น 

 
ภาพที่ 5.4  แผนผังวิธีการคํานวณคะแนนความสามารถในการแขงขันโดยรวม 

            
ที่มา:  IMD World Competitiveness Yearbook  
หมายเหตุ:  *  ขอมูลสถิติ (Hard data) ไดมาจากแหลงขอมูลทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและระหวางประเทศ   
 **  ขอมูลจากการสอบถามความคิดเห็น (Survey data) ไดมาจากการสอบถามความคิดเห็นของ

ผูบริหารระดับสูงโดยหนวยงานระหวางประเทศ  

 
 

 

ขอมูลสถิติ* 
127 หลักเกณฑ 

ขอมูลจากการสํารวจ** 
119 คําถาม 

คํานวณคา STD 
246 หลักเกณฑ 

จัดอันดับหลักเกณฑ 
โดย 323 หลักเกณฑ
ถูกจัดอันดับสําหรับ 

55 ประเทศ 

จัดอันดับปจจัย 
- สภาวะทางเศรษฐกิจ 
- ประสิทธิภาพของรัฐบาล 
- ประสิทธิภาพภาคธุรกิจ 
- โครงสรางพ้ืนฐาน 

จัดอันดับรวม โดยการ
รวมคา STD ของทั้ง 
246 หลักเกณฑ 
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วิธีการคํานวณคาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation Method) 
เน่ืองจากแตละหลักเกณฑมีคาที่ตางกัน จึงมีวิธีการทําใหเปนคามาตรฐานเพื่อสามารถ

นํามาคํานวณคารวมไดที่เรยีกวา คะแนนมาตรฐาน (z-score) โดยวิธีการคํานวณคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ของแตละหลกัเกณฑใน 246 หลักเกณฑ ของแตละประเทศซึ่งมีทั้งหมด 55 ประเทศ 
โดยมีสูตร ดังน้ี  

z-score 
S

xx −
=  

โดย  x    =  คาของแตละประเทศ 
  x   =  คาเฉลี่ยของ  55 ประเทศ 
  N   =  จํานวนประเทศทั้งหมด (55 ประเทศ) 

   
( )
N

xx
S ∑ −
=

2

 

 
ผลการจัดอันดับ 
 

ตารางที่ 5.22 แสดงผลการจัดอันดับความสามารถในการแขงขันดานโครงสรางพื้นฐาน
ในป 2008 ซ่ึงสหรัฐอเมริกาไดคะแนนสูงสุดเปนอันดับที่ 1 7   ขณะที่สิงคโปรและสวเีดนอยูใน
อันดับที่ 2 และ 3 ตามลําดับ ประเทศที่อยูใน 10 อันดับแรก สวนใหญเปนประเทศในภูมิภาค
ยุโรป ขณะทีป่ระเทศในภูมิภาคเอเซียแปซิฟกที่อยูใน 10 อันดับแรกมีเพียง สิงคโปร ไตหวัน 
และฮองกง 

 
สวนประเทศในภูมิภาคเอเซียแปซิฟกอ่ืนๆ เชน เกาหลี ญ่ีปุน และมาเลเซีย อยูใน 20 

อันดับแรก ขณะที่ประเทศไทยอยูในอันดับที่ 43 ซ่ึงมีการปรับอันดับดีขึ้นจากเดิมที่อยูในอันดับที ่
48 เชนเดียวกับไตหวันที่ปรับอันดับดีขึ้นเปนอันดับที่ 5 จากเดิมอันดับที่ 15 

 
ขอสังเกตประการหนึ่งจากผลการจัดอันดับน้ี คือมาเลเซียซ่ึงเปนประเทศคูแขงสําคัญ

ของไทยอยูในอันดับที่ดีมากและอยูในอันดับที่สูงกวาออสเตรเลยี และนิวซีแลนด 
 
 
 

 
 
 
 
                                                 
7 สหรัฐอเมริกาไดอันดับที่ 1 นับตั้งแตปค.ศ. 1993 
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จุดแข็งและจุดออนดานความสามารถในการแขงขันทางโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยี 
 
 หลักเกณฑที่ใชในการพิจารณาจุดแข็งและจุดออนของไทยที่สะทอนจากผลการจัด
อันดับทางดานความสามารถในการแขงขนัทางโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีในป 2008 
(ตารางที่ 5.23) คือ ตวัชี้วดัที่อยูใน 5 อันดับแรกนับเปนจุดแข็ง และตวัชีว้ัดที่อยูใน 5 อันดับ
ทายที่สุดนับปนจุดออน  
 

จุดแข็งทางดานความสามารถในการแขงขนัทางโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลย ี
 ตารางที่ 5.24 แสดงจุดแข็งของไทยที่สะทอนจากผลการจัดอันดับของตัวชีว้ัดที่อยูใน 5 
อันดับแรก ซ่ึงจุดแข็งที่สําคัญที่สุดของไทย คือคาใชบริการอินเทอรเน็ตเชื่อมตอแบบโทรเขา 
(dial-up) 20 ชั่วโมงตอเดือนที่ราคาถูกเพียง 6.95 เหรียญสหรัฐอเมริกา (อันดับที่ 4 จากทั้งหมด 
55 ประเทศ) ขณะที่ประเทศที่มีคาใชบริการอินเทอรเน็ตเชื่อมตอแบบโทรเขา (dial-up) 20 
ชั่วโมงตอเดือนที่ราคาถูกมากที่สุดในโลก คือฟลิปปนส (1.81 เหรียญสหรัฐอเมริกา)  
 
 จุดแข็งที่สําคัญอีกประการหนึ่งของไทย คือคาใชบรกิารโทรศัพทเคลื่อนที่ในประเทศตอ 
1 นาที ที่ราคาถูกเพยีง 0.05 เหรียญสหรัฐอเมริกา ขณะที่ประเทศที่มีคาใชบริการ
โทรศัพทเคลือ่นที่ในประเทศตอ 1 นาที ถูกที่สุดในโลกคือ แคนาดา (0.01 เหรียญสหรัฐอเมริกา) 
และถูกทีสุ่ดในเอเซียแปซิฟก คือฮองกง (0.04 เหรียญสหรัฐอเมริกาและอยูในอันดับที่ 3) 
 
 จุดแข็งของไทยอื่นๆ ไดแก ประเทศไทยมีสัดสวนการสงออกสินคาเทคโนโลยีระดับสูง
ตอการสงออกภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดรอยละ 27.29 (อันดับที่ 11) ขณะที่ประเทศที่มีสัดสวน
การสงออกสินคาเทคโนโลยีระดับสูงตอการสงออกภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดมากที่สุดในโลกคอื 
ฟลิปปนส (รอยละ 67.64) นอกจากนี้ ประเทศไทยมมูีลคาการสงออกสินคาเทคโนโลยีระดับสูง
ประมาณ 26,953 ลานเหรยีญสหรัฐอเมริกา (อันดับที่ 17) ขณะที่ประเทศที่มีมูลคาการสงออก
สินคาเทคโนโลยีระดับสูงมากที่สุดในโลก คือสหรัฐอเมริกา (271,170 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
และมากที่สุดในเอเซียแปซิฟก คือจีน (219,179 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา และอยูในอันดับที่ 2) 
 
 สัดสวนการใชเครื่องคอมพิวเตอรในประเทศไทยตอการใชเครื่องคอมพิวเตอรทัว่โลกคิด
เปนรอยละ 0.53 (อันดับที่ 26) ขณะทีป่ระเทศที่มีสดัสวนการใชเครื่องคอมพิวเตอรตอการใช
ทั้งหมดทั่วโลกที่สูงที่สุดในโลกคือ อเมริกา (รอยละ 23.07) และสูงที่สุดในเอเซียแปซิฟก คือจีน 
(รอยละ 7.91 และอยูในอันดับที่ 2) 
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 จุดออนทางดานความสามารถในการแขงขันทางโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลย ี
 ตารางที่ 5.25 แสดงจุดออนของไทยที่สะทอนจากผลการจัดอันดับของตัวชีว้ัดทีอ่ยูใน 5 
อันดับทาย ซ่ึงจุดออนที่สําคัญที่สดุของไทย คือจํานวนสมาชิกอินเทอรเน็ตความเร็วสูงตอ
ประชากร 1,000 คนที่ต่ํามากเพียง 1.61 คน (อันดับที่ 52 จากทั้งหมด 55 ประเทศ) ขณะที่
มาเลเซียซ่ึงเปนประเทศคูแขงสําคัญของไทยมีจํานวนสมาชิกอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 33.75 
คนตอประชากร 1,000 คน (อันดับที่ 41) และประเทศที่มีจํานวนสมาชิกอินเทอรเน็ตความเรว็สงู
ตอประชากร 1,000 คนที่มากที่สุดในโลก คือเดนมารก (319.75 คน) และมากที่สุดในเอเซีย
แปซิฟก คือเกาหลีใต (290.76 คนและอยูในอันดับที่ 3) 
 
 จุดออนที่สําคัญอีกประการหนึ่งของไทยคือ จํานวนผูใชอินเทอรเน็ตตอประชากร 1,000 
คนที่ต่ํามากเพียง 159 คน (อันดับที่ 50) ขณะที่มาเลเซียมีจํานวนผูใชอินเทอรเน็ต 559 คนตอ
ประชากร 1,000 คน (อันดับที่ 29) และประเทศที่มีจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตตอประชากร 1,000 
คนมากที่สุดในโลกคือ สวีเดน (787 คน) และมากที่สดุในเอเซียแปซิฟก คือออสเตรเลีย (776 
คนและอยูในอันดับที่ 3) 
 
 นอกจากนี้ จุดออนของไทยอื่นๆ ไดแก ประเทศไทยมีจํานวนสายโทรศัพทพ้ืนฐานตอ
ประชากร 1,000 คนเพียง 109 สายเทานั้น (อันดับที่ 49) ขณะที่ประเทศที่มีจํานวน
สายโทรศัพทพ้ืนฐานตอประชากร 1,000 คน มากทีสุ่ดในโลก คือสวิสเซอรแลนด (669 สาย) 
และมากที่สุดในเอเซียแปซิฟก คือไตหวนั (636 สายและอยูในอันดับที่ 3) 
 
 ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทยหาไดคอนขางยากซึ่งเปนผลใหไทยได
คะแนนในตวัชี้วัดนี้เพียง 6.10 จากคะแนนเต็มทั้งหมด 10 คะแนนและอยูในอันดับที่ 49 ขณะที่
มาเลเซียมีคะแนน 7.54 และอยูในอันดับที่ 23 และประเทศที่ไดคะแนนสูงที่สุดในโลก คือสวีเดน 
(8.92 คะแนน) และสูงที่สุดในเอเซียแปซิฟก คือสิงคโปร (8.81 คะแนนและอยูในอันดับที่ 2) 
 
 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรตอประชากร 1,000 คนของประเทศไทยมีเพียง 86 เครื่อง 
(อันดับที่ 48) ขณะที่มาเลเซียมีจํานวนคอมพิวเตอร 262 เครื่องตอประชากร 1,000 คน และอยู
ในอันดับที่ 32 และประเทศที่มีจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรตอประชากร 1,000 คนมากที่สุดใน
โลกคือ สวีเดน (847 เครื่อง) และมากที่สุดในเอเซียแปซิฟก คือออสเตรเลีย (796 เครื่องและอยู
ในอันดับที่ 7) 
 
 จํานวนสมาชกิที่ใชโทรศัพทเคลื่อนทีต่อประชากร 1,000 คนของประเทศไทยมีเพียง 
630 คน (อันดับที่ 47) ขณะที่ประเทศที่มีจํานวนสมาชิกที่ใชโทรศัพทเคลื่อนที่ตอประชากร 
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1,000 คนมากที่สุดในโลก คือลักเซมเบิรก (1,516 คน) และมากที่สุดในเอเซียแปซิฟก คือ
ฮองกง (1,315 คนและอยูในอันดับที่ 4) 
 
 การลงทุนทางดานโทรคมนาคมของประเทศไทยคิดเปนรอยละ 0.32 ของผลติภัณฑ
มวลรวมภายในประเทศ (อันดับที่ 47) ขณะที่มาเลเซยีมีการลงทุนทางดานโทรคมนาคมรอยละ 
0.83 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (อันดับที่ 11) และประเทศที่มีสดัสวนการลงทุน
ทางดานโทรคมนาคมตอผลติภัณฑมวลรวมภายในประเทศสูงทีสุ่ดในโลก คือยูเครน (รอยละ 
1.82) และสูงที่สดุในเอเซียแปซิฟก คือเกาหลีใต (รอยละ 1.15 และอยูในอันดับที่ 7) 
 
5.3 เปรียบเทียบจุดออนและจุดแข็งของประเทศไทยจากผลการจัดอันดับความพรอม

ของอุตสาหกรรม ICT 
 
 ตารางที่ 5.26 และตารางที่ 5.27 เปรียบเทยีบจุดออนและจุดแข็งของประเทศไทย
ทางดานความพรอมหรือความสามารถในการแขงขันดาน ICT จากผลการจัดอันดับโดย E-
Readiness Rankings, DAI, NRI และ IMD World Cometitiveness Yearbook ทั้งน้ี ไมไดรวม
ผลของ Readiness for the Networked World Guide เน่ืองจากไมไดมีการใหคะแนนรวมหรือ
จัดอันดับประเทศตางๆ เปนเพียงเครื่องมือที่ใชในการประเมินความพรอมทางดานเครือขาย
เทานั้น 
 

ในการพิจารณาจุดออนและจุดแข็งจากผลการจัดอันดับของ E-Readiness Rankings 
และ DAI เปนการเปรียบเทียบระหวางคาตัวชี้วัดอ่ืนๆ ของประเทศไทย ขณะทีจุ่ดออนและจุด
แข็งจากผลการจัดอันดับของ NRI และ World Competitiveness Yearbook เปนการ
เปรียบเทียบคาตัวชีว้ัดของประเทศไทยและประเทศอื่นในขั้นแรก จากนั้นจึงนําผลที่ไดมา
เปรียบเทียบระหวางคาตวัชีว้ัดอ่ืนๆ ของประเทศไทย 

 
ผลการจัดอันดับจากทั้ง 4 หนวยงานสะทอนถึงจุดแข็งของประเทศไทยดานความพรอม

ทาง ICT ที่สําคัญรวมกันจาก 2 หนวยงาน คือคาใชบริการอินเทอรเน็ตแบบโทรเขา (20 ชั่วโมง
ตอเดือน) และสัดสวนการสงออกสินคาเทคโนโลยีสูงตอการสงออกทั้งหมด โดยภาพรวม จุดแข็ง
ของไทยที่สะทอนจากผลการจัดอันดับเหลานี้คอนขางแตกตางกัน (ดูตารางที่ 5.26) นอกจากนี้ 
สวนใหญเปนขอมูลที่ไดจากการสอบถามความคิดเห็นซึ่งมีความชัดเจนและโปรงใสนอยกวา
ขอมูลสถิติมาก และสวนนอยที่เปนขอมูลสถิติดังแสดงในภาพที่ 5.5  

 
ในสวนของจุดแข็งที่เปนผลของตัวชีว้ัดทีใ่ชขอมูลสถติแิสดงใหเห็นวา ไทยมีจุดแข็ง

ทางดานโครงสรางพื้นฐานบางประการ เชน คาใชบริการอินเทอรเน็ตแบบโทรเขาที่ราคาถูก และ
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จุดแข็งทางดานความรูของประชากรที่มีอัตราการรูหนังสือและสัดสวนนักเรียนที่เขาศึกษาใน
โรงเรียนที่สูง อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตวาจุดแข็งทางดานจํานวนสมาชิกโทรศัพทเคลื่อนทีต่อ
ประชากร จากผลการจัดอันดับของ E-Readiness Rankings (2008) กลับเปนจุดออนจากผล
การจัดอันดับของ NRI (2008) และ WCY (2008) ซ่ึง E-Readiness Rankings (2008) ใชขอมูล
จาก Pyramid Research และรายงานผลคะแนนที่แปลงคาแลวซ่ึงเทากับ 8/10 ขณะที ่ NRI 
(2008) และ WCY (2008) ใชขอมูลจาก ITU (World Telecommunication Indicators 2007) 
และรายงานผลขอมูลจริงคอืจํานวนสมาชิกโทรศัพทเคลื่อนที่ 630 คนตอประชากร 1000 คน 
(2006) 

 
ภาพที่ 5.5  จุดแข็งดานความพรอมทาง ICT ของไทย  (เฉพาะตัวชี้วัดที่ใชขอมูลสถิติ) 

จุดแข็ง

โครงสรางพื้นฐาน

ความรู

คาใชบริการอินเทอรเน็ตแบบโทรเขา

การสงออกสินคาเทคโนโลยีสูง

อัตราการรูหนังสือ

การเขาศึกษาในโรงเรียน

คาใชโทรศัพทเคลื่อนที่ในประเทศตอนาที

สัดสวนการใชคอมพิวเตอรในประเทศ

สมาชิกโทรศัพทเคล่ือนที่ตอประชากร

 
ที่มา: E-Readiness Rankings (2008), DAI (2003), Networked Readiness Index (2008), WCY (2008) 

 
ผลการจัดอันดับสะทอนถึงจุดออนของไทยดานความพรอมทาง ICT ที่สําคัญรวมกัน

จาก 2 หนวยงานคือ จํานวนสมาชิกบรอดแบนดตอประชากร จํานวนผูใชอินเทอรเน็ตตอ
ประชากร จํานวนสมาชกิโทรศัพทพ้ืนฐานตอประชากร จํานวนสมาชิกโทรศพัทเคลื่อนทีต่อ
ประชากร และจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรตอประชากร โดยภาพรวม จุดออนของไทยที่สะทอน
จากผลการจัดอันดับเหลานี้บงชี้ถึงปญหาดานโครงสรางพื้นฐานของไทยทั้งดานโทรศัพทพ้ืนฐาน 
คาติดตั้งโทรศพัทและคาบรกิารโทรศัพทตอรายไดประชาชาตติอหัว คาบริการบรอดแบนด และ
จํานวนจุดใหบริการ WiFi เปนตน ปจจัยสําคัญเหลานี้สงผลใหมีการใช ICT อยูในระดับต่ําซึ่ง
สะทอนไดจาก จํานวนสมาชิกบรอดแบนดและจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตตอประชากรที่คอนขางต่ํา 
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(ดูตารางที่ 5.27) จุดออนของไทยสวนใหญเปนตวัชีว้ัดที่ใชขอมูลสถติิดังแสดงในภาพที่ 5.6  ซ่ึง
สะทอนความนาเชื่อถือและโปรงใสไดคอนขางมาก 

 
ภาพที่ 5.6   จุดออนดานความพรอมทาง ICT ของไทย  (เฉพาะตวัชีว้ัดที่ใชขอมูลสถิติ) 

จุดออน

โครงสรางพื้นฐาน

นโยบายและวิสัยทศันของรฐับาล

สมาชิกบรอดแบนดตอประชากร

จํานวนผูใชอินเทอรเน็ตตอประชากร

คาใชจายดาน ICT ของรัฐ

สมาชิกโทรศัพทพ้ืนฐานและเคลื่อนทีต่อประชากร

จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรตอประชากร

จํานวนจดุใหบริการ WiFi ตอประชากร

เครื่องบริการอินเทอรเน็ตทีใ่ชเทคโนโลยีเขารหัส

ปริมาณแบนดวิดทระหวางประเทศ

การปรบัใชของบุคคลและธุรกิจ

คาใชจายดาน ICT ของบุคคลและธรุกิจ

คาบริการใชบรอดแบนด

คาติดตั้งโทรศัพทพ้ืนฐานทีอ่ยูอาศัยและธรุกิจ

คาบริการใชโทรศัพทเคลื่อนที(่ตอรายไดตอหัว)

กําลังการผลิตกระแสไฟฟาตอประชากร

การลงทนุดานโทรคมนาคม (รอยละของ GDP)

 
ที่มา: E-Readiness Rankings (2008), DAI (2003), Networked Readiness Index (2008), WCY (2008) 

 
5.4 แหลงขอมูลที่สําคัญที่การจัดอันดับตางๆ นิยมใช 

 
 ภาพที่ 5.7 แสดงใหเห็นวาแหลงขอมูลหลักของขอมูลสถิติที่การจัดอันดับตางๆ ของ
ตางประเทศนยิมใชประกอบดวยหลากหลายแหลงขอมูล ซ่ึงอาจจําแนกไดเปน 2 ประเภท ไดแก 
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาแตไมไดเกี่ยวของกับ ICT โดยตรง ไดแก องคการทรัพยสิน
ทางปญญาโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO)  ธนาคารโลก (WB) และ
สาํนักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาต ิ(UNDP) รวมทั้ง หนวยงานเอกชน ไดแก EIU และ 
Pyramid research และหนวยงานที่เกี่ยวของกับ ICT โดยตรง ไดแก ITU และ Computer 
Industry Almanac Inc. 
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ที่มาของแหลงขอมูลหลักเหลานั้นในประเทศไทย ไดแก สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงานสถิติแหงชาต ิ และ NECTEC ขณะที่ยงัมีขอมูลตัวชีว้ัด
บางตัวจากบางหนวยงานทีไ่มทราบแหลงขอมูลในประเทศไทย ไดแก ITU, EIU, Pyramid 
Research และ Computer Industry Almanac Inc. 

 
 นอกจากนี้ แหลงขอมูลหลักของขอมูลสอบถามความคิดเห็นที่การจัดอันดับตางๆ ใช 
ไดแก EIU Opinion Survey และ WEF Opinion Survey 
 

ภาพที่ 5.7  แหลงขอมูลทีก่ารจัดอันดับตางๆ นิยมใช 

WIPO WB ITU Pyramid UNDP Computer AlmanacEIU

Development Organizations ICT specialists

?? ??

สสช NECTECสศช

National Data Producers

E-Readiness DAI NRI WCY

ICT Ranking Organizations General Ranking Organizations

 
ที่มา: คณะผูวิจัย 

 
5.5 สรุปขอสังเกตและขอเสนอแนะ 
 

คณะผูวิจัยมีขอสังเกตตอผลการจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยโดย
หนวยงานตางประเทศวา การจัดอันดับดังกลาวสะทอนสถานภาพของประเทศไทยถูกตอง
พอสมควร แตประเทศไทยอาจไดอันดับต่ํากวาทีค่วร เน่ืองจาก 

1. ไมมีการจัดเก็บขอมูลบางชดุ เชน บริการขอมูลไรสาย WiFi hotspot 
2. จัดเก็บขอมูลบางชุดไมสมบูรณทั้งระบบ เชน จํานวนคอมพิวเตอร (มีเฉพาะใน

ครัวเรือน สถานประกอบการ และโรงเรียนในสังกดัของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) และจํานวนผูใชบรอดแบนด (มีเฉพาะในครวัเรือนและสถาน
ประกอบการ) 
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3. รายงานขอมูลบางชุดลาชา เชน จํานวนผูใชบรอดแบนด (ในการจัดอันดับป 2551 
IMD ไมมีขอมูลของประเทศไทยในป 2549 จึงใชขอมูลป 2548 แทน) 

4. ขอมูลบางชุดมีการเปลี่ยนแปลงเร็ว ทําใหอาจเผยแพรขอมูลไดไมทันสมัย
ตลอดเวลา เชน จํานวนสมาชิกโทรศัพทเคลื่อนที ่ (ในไตรมาส 4 ป 2549 รอยละ 
60.3 ไตรมาสที่ 1 ป 2550 รอยละ 65.8 และไตรมาสที ่4 ป 2550 รอยละ 80.4) 

จากการวิเคราะหในบทนี้ คณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะตอแนวทางปรบัอันดับความสามารถของ
ไทยใหสูงขึ้น โดย 

1. จัดเก็บและเผยแพรขอมูลผานจุดศูนยรวมใหทันเวลา ซ่ึงกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารอาจทําหนาที่รวบรวมและปรบัปรุงขอมูลใหทันสมัย 
ตลอดจนเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตเพ่ือใหสามารถเขาถึงขอมูลไดงายและทันตอ
เหตุการณ 

2. สงเสริมใหมีการแขงขันมากขึ้นในตลาดโทรคมนาคม เพ่ือทําใหราคาบรอดแบนด
ลดลง และมีผูใชบรอดแบนดมากขึ้นในที่สุด เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนพบวา
ราคาคาบริการบรอดแบนดตอรายไดตอหัวของประชากรในประเทศไทยสูงกวา
ประเทศอ่ืน เชน มาเลเซีย และจีน 

3. สงเสริมการแขงขันในตลาดคอมพิวเตอรราคาถูก เพ่ือขยายโอกาสในการเขาถึง
คอมพิวเตอรของประชากร เน่ืองจากประชากรจํานวนมากไมสามารถซื้อ
คอมพิวเตอรได  

4. สงเสริมการเขาถึงอินเทอรเน็ตและการใชคอมพิวเตอรในโรงเรียนและสถานที่
สาธารณะใหมากขึ้น 

 
การเพิ่มการเขาถึงและการใช ICT จะชวยเพิ่มความสามารถในการแขงขันดาน ICT 

ของประเทศ ดังน้ัน รัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของควรเพิ่มความสามารถในการแขงขันดาน 
ICT ของไทยโดยการสงเสริมใหมีการเขาถึงและการใช ICT และการแขงขันในตลาด
อุตสาหกรรม ICT ในประเทศใหมากขึ้น 
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ตารางที่ 5.1 ตัวแปรที่ใชในการจัดอันดับของ E-Readiness Rankings 
ตัวแปร (หรือตัวชี้วัด) คําจํากัดความ สัดสวนของ

ตัวแปรใน
หมวด 

คะแนน
ของ
ไทย 

ประเภทของ
ขอมูล 

แหลงขอมูลหลัก 

หมวดที่ 1: โครงสรางพื้นฐานดานการเชื่อมโยงและเทคโนโลยี (Connectivity and technology infrastructure) มีสัดสวนรอยละ 20 ของคะแนนรวม 
1.1 รอยละของบัญชีผูใชอินเทอรเน็ตบรอดแบนดตอ
ประชากรทั้งหมด (Broadband penetration as a 
percentage of the total population)  

จํานวนบัญชีผูใชบรอดแบนดคิดเปนรอยละของ
ประชากรทั้งหมด 

0.20 2.0 ขอมูลสถิติ Pyramid Research, 
ECTA (European 
Competitive 
Telecommunications 
Association)  

1.2 รอยละของคาบริการสมาชิกรายเดือนในการใช
อินเทอรเน็ตบรอดแบนดตอรายไดของครัวเรือน 
(Broadband affordability as a percentage of an 
average household’s median income)   

คาบริการสมาชิกรายเดือนในการใชเทคโนโลยีดี
เอสแอล (digital subscriber line: DSL) ดวย
ความเร็วที่ต่ําที่สุด (ณ เดือนธันวาคมหรือ
มกราคม) คิดเปนรอยละของรายไดคามัธยฐาน
ของครัวเรือน 

0.15 4.0 ขอมูลสถิติ Service provider 
websites 

1.3 รอยละของสมาชิกที่ใชโทรศัพทเคลื่อนที่ตอประชากร
ทั้งหมด (Mobile-phone penetration as a percentage 
of the total population) 

จํานวนสมาชิกที่ใชโทรศัพทเคลื่อนที่ (mobile 
phone subscriptions) คิดเปนรอยละของ
ประชากรทั้งหมด   

0.15 8.0 ขอมูลสถิติ Pyramid Research 

1.4 รอยละของผูใชอินเทอรเน็ตตอประชากรทั้งหมด 
(Internet user penetration as a percentage of the 
total population) 

จํานวนผูใชอินเทอรเน็ต (Internet users) คิด
เปนรอยละของประชากรทั้งหมด  

0.10 2.0 ขอมูลสถิติ Pyramid Research, 
ITU 

1.5 รอยละของเครื่องคอมพิวเตอรตอประชากรทั้งหมด  
(PC penetration as a percentage of the total 

จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรคิดเปนรอยละของ
ประชากรทั้งหมด  

0.10 2.0 ขอมูลสถิติ Pyramid Research, 
ITU 
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ตัวแปร (หรือตัวชี้วัด) คําจํากัดความ สัดสวนของ
ตัวแปรใน
หมวด 

คะแนน
ของ
ไทย 

ประเภทของ
ขอมูล 

แหลงขอมูลหลัก 

population) 
1.6 สัดสวนของจุดใหบริการอินเทอรเน็ตเครือขายทองถิ่น
แบบไรสายความเร็วสูงตอประชากร 10,000 คน 
(Wireless Internet (WiFi) hotspot penetration per 
10,000 population) 

จํานวนจุดใหบริการอินเทอรเน็ตเครือขาย
ทองถิ่นแบบไรสายความเร็วสูงตอประชากร 
10,000 คน 

0.10 2.0 ขอมูลสถิติ JIWire (ww.jiwire.com) 

1.7 สัดสวนของเครื่องบริการอินเทอรเน็ตที่มีการใช
เทคโนโลยีการเขารหัสตอประชากร 100,000 คน 
(Secure Internet servers penetration per 100,000 
population)  

จํานวนเครื่องบริการอินเทอรเน็ต (Internet 
server) ที่มีการใชเทคโนโลยีการเขารหัส 
(encryption technology) ในการทําธุรกรรม
ผานทางอินเทอรเน็ตตอประชากร100,000 คน 

0.10 2.0 ขอมูลสถิติ Netcraft, as reported 
in World Development 
Indicators 2007 (World 
Bank) 

1.8 พันธกรณีของประเทศในการใชบัตรประจําตัว
ประชาชนดิจิทัล  
(Electronic ID measured the commitment of the 
country to implementing digital identity cards) 

พันธกรณีของประเทศในการใชบัตรประจําตัว
ประชาชน  ดิจทิัล โดยมีระดับของคะแนนดังนี้ 
2 = มีการกลาวถึงตัวบทกฎหมายเกี่ยวกับการ
จัดทําและการใชบัตรประจําตัวอิเล็กทรอนิกส
นอยมากหรือไมมีเลย  
4 = ตัวบทกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทําและการ
ใชบัตรประจําตัวอิเล็กทรอนิกสอยูในระหวาง
การเตรียมการแตยังไมผานออกมา 
6 = ตัวบทกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทําและการ
ใชบัตรประจาํตัวอิเล็กทรอนิกสผานออกมาแลว 
แตบัตรประจําตัวอิเล็กทรอนิกสยังไมมีการ

0.10 8.0 ขอมูลจากการ
สอบถามความ
คิดเห็น 

EU IADBC e-
government 
observatory (Europe); 
country sources 
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ตัวแปร (หรือตัวชี้วัด) คําจํากัดความ สัดสวนของ
ตัวแปรใน
หมวด 

คะแนน
ของ
ไทย 

ประเภทของ
ขอมูล 

แหลงขอมูลหลัก 

นํามาใช   
8 = ตัวบทกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทําและการ
ใชบัตรประจําตัวอิเล็กทรอนิกสมีผลบังคับใช
แลว และเริ่มมีการจัดทําบัตรประจําตัว
อิเล็กทรอนิกสแกประชาชน  
10 = ประชาชนมีการใชบัตรประจําตัว
อิเล็กทรอนิกสอยางแพรหลายเพื่อเขาถึงบริการ
สาธารณะ  

หมวดที่ 2: สภาพแวดลอมทางธุรกิจ (Business environment) มีสัดสวนรอยละ 15 ของคะแนนรวม 
2.1 สภาพแวดลอมทางการเมือง 
(Overall political environment) 

สภาพแวดลอมทางการเมือง ประกอบดวย 13 
ตัวชี้วัดยอย ไดแก (1) สงคราม (2) ความไม
สงบทางสังคม (3) การเปลี่ยนแปลงทางรัฐบาล 
(4) การตอตานรัฐบาล (5) การคุกคามของ
ผูกอการราย (6) ความขัดแยงระหวางประเทศ 
(7) นโยบายรัฐบาล (8) ประสิทธิภาพของ
รัฐบาล (9) การบริหารราชการลาชาและระบบ
ราชการ (10) ความโปรงใสและความยุติธรรม 
(11) ความมีประสิทธิภาพของระบบกฎหมาย 
(12) การทุจริตหรือฉอราษฎบังหลวง และ(13) 
อาชญากรรม 

0.11 5.3 ไมไดระบุ EIU analysts 
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ตัวแปร (หรือตัวชี้วัด) คําจํากัดความ สัดสวนของ
ตัวแปรใน
หมวด 

คะแนน
ของ
ไทย 

ประเภทของ
ขอมูล 

แหลงขอมูลหลัก 

2.2 สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจมหภาค 
(Macroeconomic environment) 

สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจมหภาค 
ประกอบดวย 7 ตัวชี้วัดยอย ไดแก (1) 
เสถียรภาพของราคา (2) หนี้สินของรัฐบาล (3) 
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน (4) 
ดุลการคา (5) คณุภาพของการกําหนดนโยบาย 
(6) การสนับสนุนทางสถาบัน และ (7) ราคา
สินทรัพย 

0.11 7.8 ไมไดระบุ EIU 

2.3 โอกาสทางตลาด* 
(Market opportunities) 

โอกาสทางตลาด ประกอบดวย 10 ตัวชี้วัดยอย 
ไดแก (1) ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (2) 
ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศตอหัว (3) อัตรา
การเติบโตของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ 
(4) สวนแบงของการคาโลก (5) การเติบโตของ
การสงออก (6) การเติบโตของการนําเขา (7) 
ทรัพยากรธรรมชาติ (8) ประสิทธิภาพของการ
ลงทุน (9) การบูรณาการในระดับภูมิภาค และ 
(10) ความใกลชิดกับตลาด 

0.11 6.4 ไมไดระบุ EIU 

2.4 นโยบายสงเสริมผูประกอบการเอกชน* 
(Policy toward private enterprises) 

นโยบายสงเสริมผูประกอบการเอกชน 
ประกอบดวย 9 ตัวชี้วัดยอย ไดแก (1) การ
คุมครองทรัพยสินของภาคเอกชน (2) 
กฎระเบียบรัฐ (3) ความเปนอิสระในการแขงขัน 

0.11 6.5 ไมไดระบุ EIU 
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ตัวแปร (หรือตัวชี้วัด) คําจํากัดความ สัดสวนของ
ตัวแปรใน
หมวด 

คะแนน
ของ
ไทย 

ประเภทของ
ขอมูล 

แหลงขอมูลหลัก 

(4) นโยบายการแขงขัน (5) การคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญา (6) การควบคุมราคา (7) 
การวิ่งเตน (lobbying) (8) การควบคุมโดยรัฐ 
และ (9) ผูถือหุนรายยอย 

2.5 นโยบายสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ* 
(Foreign investment policy) 

นโยบายสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ 
ประกอบดวย 5 ตัวชี้วัดยอย ไดแก (1) นัก
ลงทุนตางชาติ (2) การเปดกวางทางวัฒนธรรม
ของชาติ (3) ความเสี่ยงจากการถูกยึดกิจการ
โดยรัฐ (4) การคุมครองนักลงทุน และ (5) การ
ปฏิบัติที่ไมเทาเทียมกันของรัฐบาล 

0.11 6.4 ไมไดระบุ EIU 

2.6 ระบบการคาตางประเทศและอัตราแลกเปลี่ยน* 
(Foreign trade and exchange regimes) 

ระบบการคาตางประเทศและอัตราแลกเปลี่ยน 
ประกอบดวย 5 ตัวชี้วัดยอย ไดแก (1) การเปด
เสรีบัญชีทุน (2) มาตรการปกปองทางภาษีและ
ไมใชภาษี (3) ความยากงายในการทําการคา 
(4) การเปดประเทศทางการคา และ (5) บัญชี
เดินสะพัด 

0.11 8.7 ไมไดระบุ EIU 

2.7 ระบบภาษี* 
(Tax regime) 

ระบบภาษี ประกอบดวย 7 ตัวชี้วัดยอย ไดแก 
(1) ภาษีเงินไดนิติบุคคล (2) ภาษีสวน
เปลี่ยนแปลง (marginal tax) (3) อัตรา
ภาษีมูลคาเพิ่ม (4) เงินสมทบเขาประกันสังคม 

0.11 7.5 ไมไดระบุ EIU 
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ตัวแปร (หรือตัวชี้วัด) คําจํากัดความ สัดสวนของ
ตัวแปรใน
หมวด 

คะแนน
ของ
ไทย 

ประเภทของ
ขอมูล 

แหลงขอมูลหลัก 

(5) สิทธิประโยชนทางการคลังเพื่อสงเสริมการ
ลงทุน (6) ความยุติธรรมของระบบภาษี และ 
(7) ความซับซอนทางภาษี 

2.8 การจัดหาเงินทุน* 
(Financing) 

การจัดหาเงินทุน ประกอบดวย 6 ตัวชี้วัดยอย 
ไดแก (1) ภาคการธนาคาร (2) ตลาดหุน (3) 
ความบิดเบือนทางการเงิน (4) กฎระเบียบทาง
การเงิน (5) การเขาถึงตลาดทุนของ
ชาวตางชาติ และ (6) การเขาถึงการจัดหา
เงินทุนเพื่อการลงทุน 

0.11 7.4 ไมไดระบุ EIU 

2.9 ตลาดแรงงาน* 
(Labor market) 

ตลาดแรงงาน ประกอบดวย 12 ตัวชี้วัดยอย 
ไดแก (1) ตนทนุแรงงาน (2) การเรียนการสอน 
(3) ความยืดหยุนของแรงงาน (4) จํานวน
ผูจัดการ (5) ทกัษะทางภาษา (6) สุขภาพของ
แรงงาน (7) ทักษะทางเทคนิค (8) คาครองชีพ 
(9) กรณีพิพาทแรงงาน (10) ความเขมงวดของ
กฎหมายแรงงาน (11) กฎระเบียบเกี่ยวกับ
คาจาง และ (12) การจางแรงงานตางชาติ 

0.11 7.0 ไมไดระบุ EIU 

หมวดที่ 3: สภาพแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม (Social and cultural environment) มีสัดสวนรอยละ 15 ของคะแนนรวม 
3.1 ระดับของการศึกษา) 
(Level of education) 

ระดับการศึกษาของประชากร โดยพิจารณาจาก 
จํานวนปเฉลี่ยที่เขาศึกษาตั้งแตระดับ

0.20 6.0 ขอมูลสถิติ UNESCO: School life 
expectancy, primary to 
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ตัวแปร (หรือตัวชี้วัด) คําจํากัดความ สัดสวนของ
ตัวแปรใน
หมวด 

คะแนน
ของ
ไทย 

ประเภทของ
ขอมูล 

แหลงขอมูลหลัก 

ประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา tertiary (2004) 
3.2 ระดับของการรูอินเทอรเน็ต* 
(Level of internet literacy)  

ประสบการณในการทองเว็บของประชากร และ
ความกระตือรือรนในการตอบสนองตอการทอง
เว็บ โดยจะไดรับคะแนนสูงสุด ถาประชากรใน
ประเทศมีประสบการณที่ลึกซึ้งและกวางขวางใน
การทองเน็ต ความคุนเคยในการใชอินเทอรเน็ต
ของประชากรในแทบทุกภาคสวน โรงเรียนมี
คอมพิวเตอรใช และการใชอีเมลใน
ชีวิตประจําวัน 

0.20 5.0 ขอมูลจากการ
สํารวจ
แบบสอบถาม 

EIU analysts and 
country sources: 
Qualitative 

3.3 ระดับของความเปนผูประกอบการ* 
(Degree of entrepreneurship) 

วัฒนธรรมความเปนผูประกอบการ 0.20 5.0 ขอมูลจากการ
สํารวจ
แบบสอบถาม 

GEM (Global 
entrepreneurship 
monitor) executive 
report; World Bank: 
Doing Business in ….; 
country sources  

3.4 ทักษะทางเทคนิคของกําลังคน* 
(Technical skills of workforce)  
 

ทักษะแรงงานสรางพื้นฐานที่เพียงพอในการ
พัฒนาประเทศไปสูยุคดิจิทัลหรือไม โดย
พิจารณาจากความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอรของ
นักเรียน จํานวนแรงงานที่มีทักษะทางเทคนิคที่
มีระดับคาจางที่สมเหตุสมผล และโปรแกรมการ

0.20 6.0 ขอมูลจากการ
สํารวจ
แบบสอบถาม 

EIU analysts and 
country sources 
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ตัวแปร (หรือตัวชี้วัด) คําจํากัดความ สัดสวนของ
ตัวแปรใน
หมวด 

คะแนน
ของ
ไทย 

ประเภทของ
ขอมูล 

แหลงขอมูลหลัก 

ฝกอบรมและพัฒนา 
3.5 ระดับของนวัตกรรม 
(Degree of innovation)  
 

ปจเจกบุคคลและองคกรตางๆ มีการสราง
นวัตกรรมหรือไม โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ 
3 ประการ (โดยในแตละหลักเกณฑมีน้ําหนักที่
เทากัน) ไดแก (1) จํานวนเฉลี่ยของการจด
สิทธิบัตรภายในประเทศรายปตอจํานวน
ประชากร 100 คน (2000-2004) (2) จํานวน
เฉลี่ยของการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
ภายในประเทศรายปตอประชากร 100 คน 
(2000-2004) และ (3) คาใชจายดานวิจัยและ
พัฒนา (รอยละของผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ)  

0.20 3.4 ขอมูลสถิติ World Industrial 
Property Organization, 
Industrial Property 
Statistics: จํานวนเฉลี่ย
ของการจดสิทธิบัตร
ภายในประเทศรายปตอ
จํานวนประชากร 100 
คน (2000-2004) และ 
จํานวนเฉลี่ยของการจด
ทะเบียนเครื่องหมาย
การคาภายในประเทศ
รายปตอประชากร 100 
คน (2000-2004) 
OECD/UN: คาใชจาย
ดานวิจัยและพัฒนา 
(รอยละของผลิตภัณฑ
มวลรวมภายในประเทศ)  

หมวดที่ 4: สภาพแวดลอมทางกฎหมาย (Legal environment) มีสัดสวนรอยละ 10 ของคะแนนรวม 
4.1 ประสิทธิภาพของระบบกฎหมายทั่วไป* ตัวบทกฎหมายที่ผานการอนุมัติซึ่งเปดใหมีการ 0.30 6.0 ขอมูลจากการ EIU analysts and 
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ตัวแปร (หรือตัวชี้วัด) คําจํากัดความ สัดสวนของ
ตัวแปรใน
หมวด 

คะแนน
ของ
ไทย 

ประเภทของ
ขอมูล 

แหลงขอมูลหลัก 

(Effectiveness of traditional legal framework) ปฏิบัติการอยางเสรี ขณะเดียวกันก็มีการจํากัด
พฤติกรรมการนําไปใชในทางที่ผิดและไม
กอใหเกิดความแขงขัน รวมทั้ง การจัดใหมีการ
คุมครองผูบริโภค อํานาจในการตัดสินคดี สิทธิ
ในทรัพยสินทางปญญา ตลอดจน การคาและ
ภาษีศุลกากร 

สํารวจ
แบบสอบถาม 

country sources 

4.2 กฎหมายที่เกี่ยวกับอินเทอรเน็ต* 
(Laws covering the internet) 

ตัวบทกฎหมายที่ผานการอนุมัติซึ่งระบุประเด็น
การใชอินเทอรเน็ต รวมทั้งความเปนสวนตัว
ทางออนไลน การพิสูจนตัวจริงทาง
อิเล็กทรอนิกส (electronic authentication) 
โครงสรางพื้นฐานทางขอมูล ความปลอดภัยและ
การเขารหัสลับ (encryption) และอาชญากรรม
ทางไซเบอร 

0.30 5.0 ขอมูลจากการ
สํารวจ
แบบสอบถาม 

EIU analysts and 
country sources 

4.3 ระดับของการตรวจพิจารณาสิ่งพิมพขาวสารกอนการ
เผยแพร* 

(Level of censorship) 

รัฐบาลหรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ตาม
กฎหมายทําการตรวจพิจารณาหรือจํากัดเนื้อหา
ทางอินเทอรเน็ตหรือไม โดยจะไดรับคะแนน
สูงสุด ถามีการเปดกวางอยางเต็มที่และไมมีการ
จํากัดใดๆ 

0.15 5.0 ขอมูลจากการ
สํารวจ
แบบสอบถาม 

EIU analysts and 
country sources 

4.4 ความงายในการจดทะเบียนธุรกิจใหม* 
(Ease of registering a new business) 

การจดทะเบียนธุรกิจใหมทําไดยากงายเพียงไร 
และสามารถดําเนินการทางออนไลนไดหรือไม 

0.25 7.0 ขอมูลจากการ
สํารวจ

EIU analysts and 
country sources 
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ตัวแปร (หรือตัวชี้วัด) คําจํากัดความ สัดสวนของ
ตัวแปรใน
หมวด 

คะแนน
ของ
ไทย 

ประเภทของ
ขอมูล 

แหลงขอมูลหลัก 

โดยไดรับคะแนนสูงสุด ถาระบบการจดทะเบียน
ธุรกิจโปรงใสและไมมีขอจํากัด และสามารถ
ดําเนินการทางออนไลนได 

แบบสอบถาม 

หมวดที่ 5: นโยบายและวิสัยทัศนของรัฐบาลตอเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Government policy and vision) มีสัดสวนรอยละ 15 ของคะแนนรวม 
5.1 คาใชจายดาน ICT ของรัฐบาล คิดเปนสัดสวนตอ

ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ  
(Government spend on ICT as a proportion of GDP) 

คาใชจายดาน ICT ของรัฐบาลตอหัว 0.15 2.0 ขอมูลสถิติ WITSA, Digital Planet, 
2006 

5.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดิจิทัล  
(Digital development strategy) 

รัฐบาลสงเสริมการใชบรอดแบนดและ
เทคโนโลยีมัลติมีเดียทั้งในภาคครัวเรือน ธุรกิจ 
และรัฐบาล โดยไดรับคะแนนสูงสุด ถารัฐบาลมี
ยุทธศาสตรการพัฒนาดิจิทัลแหงชาติที่
สอดคลองกัน และมีการนําไปใชอยางตอเนื่อง 

0.35 6.0 ขอมูลจากการ
สํารวจ
แบบสอบถาม 

EIU analysts and 
country sources 

5.3 ยุทธศาสตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส* 
(E-government strategy) 

รัฐบาลมีการพัฒนาและจัดทํายุทธศาสตรที่มี
ความสอดคลองกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงคของ
การเปนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งการ
นําเสนอการบริการสาธารณะ การใหบริการ
สนับสนุนการดําเนินการทางธุรกิจ และ
ประชาธิปไตยอิเล็กทรอนิกส (หมายถึงการเขา
รวมของประชาชนในกระบวนการทางการ
เลือกตั้งและนโยบาย)  

0.35 6.0 ขอมูลจากการ
สํารวจ
แบบสอบถาม 

EIU analysts and 
country sources 
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ตัวแปร (หรือตัวชี้วัด) คําจํากัดความ สัดสวนของ
ตัวแปรใน
หมวด 

คะแนน
ของ
ไทย 

ประเภทของ
ขอมูล 

แหลงขอมูลหลัก 

5.4 การจัดซื้อจัดจางออนไลน* 
(Online Procurement) 

รัฐบาลมีการจัดทําแพลตฟอรมออนไลนซึ่งเปน
สวนหนึ่งของยุทธศาสตรการจัดซื้อจัดจาง และ
สงเสริมใหผูขายทําธุรกรรมออนไลน 

0.15 5.0 ขอมูลจากการ
สํารวจ
แบบสอบถาม 

EIU analysts and 
country sources 

หมวดที่ 6: การปรับใช ICT ของผูบริโภคและธุรกิจ (Consumer and business adoption) มีสัดสวนรอยละ 25 ของคะแนนรวม 
6.1 คาใชจายดาน ICT ของผูบริโภคตอหัว 
(Consumer spending on ICT per capita) 

คาใชจายดาน ICT ของผูบริโภคและธุรกิจตอหัว 0.15 2.0 ขอมูลสถิติ WITSA, Digital Planet 
2006 

6.2 ระดับของการพัฒนาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส * 
(Level of e-business development) 

มีการใชอินเทอรเน็ตเพื่อปรับปรุงและทําให
กระบวนการทางธุรกิจแบบดั้งเดิมเปนอัตโนมัติ
มากขึ้น เชน การจัดการหวงโซอุปทาน การ
จัดการความรู และการจัดการความสัมพันธกับ
ลูกคา และเพื่อทําใหเกิดธุรกรรมออนไลนมาก
ขึ้น และสัดสวนของปริมาณการทําธุรกิจผาน
อิเล็กทรอนิกสเปนอยางไร 

0.15 5.0 ขอมูลจากการ
สํารวจ
แบบสอบถาม 

EIU analysts and 
country sources 

6.3 ระดับของพาณิชยออนไลน* 
(Level of online commerce) 

สัดสวนของการขายปลีกทางออนไลน ความถี่
และมูลคาการซื้อขายออนไลน และกลไกการ
ชําระเงินที่ปลอดภัยทั้งทางบัตรเครดิตและอื่นๆ 

0.15 4.0 ขอมูลจากการ
สํารวจ
แบบสอบถาม 

EIU analysts and 
country sources 

6.4 บริการสาธารณะออนไลนสําหรับพลเมือง* 
(Availability of online pubic services for citizens) 

การใหบริการสาธารณะออนไลนที่มีอยูใน
ปจจุบัน และความซับซอนของการใหบริการแก
ประชาชน 

0.25 7.0 ขอมูลจากการ
สํารวจ
แบบสอบถาม 

Capgemini “Online 
availability of public 
services”; UN Global 
e-government 
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ตัวแปร (หรือตัวชี้วัด) คําจํากัดความ สัดสวนของ
ตัวแปรใน
หมวด 

คะแนน
ของ
ไทย 

ประเภทของ
ขอมูล 

แหลงขอมูลหลัก 

readiness report 2008, 
country sources 

6.5 บริการสาธารณะออนไลนสําหรับธุรกิจ* 
(Availability of online pubic services for businesses) 

การใหบริการสาธารณะออนไลนที่มีอยูและ
ความซับซอนของการใหบริการแกภาคธุรกิจ 

0.25 6.0 ขอมูลจากการ
สํารวจ
แบบสอบถาม 

Capgemini “Online 
availability of public 
services”; UN Global 
e-government 
readiness report 2008, 
country sources 

ที่มา: Global Centre for Economic Development, IBM Institute for Business Value และ EIU (2008) 
หมายเหตุ: * คําจํากัดความไมชดัเจน เนื่องจาก ไมมีคําจํากัดความ หรือคําจํากัดความที่พบยังไมชัดเจน
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ตารางที่ 5.2 ผลการจัดอันดับของ E-Readiness Rankings: รายหมวดหลกั (2008) 
ประเทศ คะแนน

รวม 
โครงสราง
ดานการ
เชื่อมโยง
และ

เทคโนโลยี 

สภาพแวดลอม
ทางธุรกิจ 

สภาพแวดลอม
ทางสังคมและ
วัฒนธรรม 

สภาพแวดลอม
ทางกฎหมาย 

นโยบาย
และ

วิสัยทัศน
ของ

รัฐบาล 

การปรับใช
ของผูบริโภค
และธุรกิจ 

10 อันดับแรก  (20%) (15%) (15%) (10%) (15%) (25%) 

สหรัฐอเมริกา 8.95 8.50 8.53 9.00 9.00 9.00 9.50 
ฮองกง 8.91 9.00 8.64 7.47 9.80 8.95 9.50 
สวีเดน 8.85 8.80 8.52 8.60 8.60 9.35 9.05 
ออสเตรเลีย 8.83 8.60 8.59 9.13 9.50 8.85 8.70 
เดนมารก 8.83 8.70 8.65 8.67 8.60 9.85 8.60 
สิงคโปร 8.74 7.70 8.64 7.73 9.30 9.25 9.70 
เนเธอรแลนด 8.74 9.20 8.55 8.00 8.60 9.35 8.60 
สหราชอาณาจักร 8.68 8.30 8.61 8.13 8.60 9.00 9.20 
สวิสเซอรแลนด 8.67 9.60 8.57 8.27 8.30 8.65 8.40 
ออสเตรีย 8.63 8.00 8.16 8.00 8.60 9.40 9.35 
เอเซียแปซิฟก 

เกาหลีใต  (15) 8.34 7.80 7.57 8.47 8.00 8.75 9.05 
นิวซีแลนด (16) 8.28 7.25 8.22 8.47 9.50 8.35 8.50 
ญี่ปุน (18) 8.08 7.50 7.39 7.87 7.70 9.05 8.65 
ไตหวัน (19) 8.05 7.80 7.99 8.07 7.70 8.15 8.35 
มาเลเซีย (34) 6.16 5.40 7.35 5.20 5.60 6.60 6.60 
ไทย (47) 5.22 3.80 6.99 5.07 5.90 5.25 5.10 

อินเดีย (54) 4.96 3.40 6.53 5.33 5.10 4.95 5.00 
ฟลิปปนส (55) 4.90 3.20 6.56 4.53 4.50 5.20 5.45 
จีน (56) 4.85 3.60 6.49 5.53 3.90 4.90 4.80 
ศรีลังกา (60) 4.35 2.95 5.80 4.80 6.30 4.10 3.70 
ปากีสถาน (64) 4.10 2.90 5.42 3.40 5.30 4.25 4.10 
เวียดนาม (65) 4.03 2.25 6.31 3.80 4.40 4.60 3.75 
อินโดนีเซีย (68) 3.59 2.30 6.49 3.53 3.20 3.40 3.20 
ที่มา: E-readiness rankings 2008, EIU 
หมายเหตุ: ตัวเลขที่อยูในวงเล็บแสดงอันดับที่ 
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ตารางที่ 5.3 ผลการจัดอันดับ E-Readiness Rankings (2001-2008) 
ประเทศ 2008 

(of 70) 
2007 

(of 69) 
2006 

(of 67) 
2005 

(of 65) 
2004 

(of 64) 
2003 

(of 60) 
2002 

(of 60) 
2001 

(of 60) 

10 อันดับแรกของโลก 

สหรัฐอเมริกา 1 2(tie) 2 2 6 3(tie) 1 1 
ฮองกง 2 4 10 6(tie) 9 10(tie) 13 13 
สวีเดน 3 2(tie) 4 3 3 1 4(tie) 6 
ออสเตรเลีย 4 9 8 10 12 9 6 2 
เดนมารก 5 1 1 1 1 2 7 9 
สิงคโปร 6 6 13 11 7 12 11(tie) 7 
เนเธอรแลนด 7 8 6 8 8 3(tie) 2 10 
สหราชอาณาจักร 8 7 5 5 2 3(tie) 3 3 
สวิสเซอรแลนด 9 5 3 4 10 8 4(tie) 11 
ออสเตรีย 10 11 14 14 15 14 14 16 
ภูมิภาคเอเซียแปซิฟก 

เกาหลีใต 15 16 18 18 14 16 21 21 
นิวซีแลนด 16 14 14 16 19 17(tie) 18 20 
ญี่ปุน 18 18 21 21 25 24 25 18 
ไตหวัน 19 17 23 22 20 20 20 16 
มาเลเซีย 34 36 37 35 33 33 32 33 
ไทย 47 49 47 44 43 42 46 46 

อินเดีย 54 54(tie) 53 49 46 46 43 45 
ฟลิปปนส 55 54(tie) 56 51 49 47 49 38 
จีน 56 56 57 54 52(tie) 50 51 49 
ศรีลังกา 60 61 59 56 52(tie) 44 42 43 
ปากีสถาน 64 63 67 64 62 57 57 60 
เวียดนาม 65 65 66 61 60 56 56 58 
อินโดนีเซีย 68 67 62 60 59 53 52 54 
ที่มา: Economist Intelligence Unit, 2001-2008 
หมายเหตุ:  1.  คะแนนของปค.ศ. 2004 คอนขางต่ํากวาคะแนนในปค.ศ. 2003 เนื่องจากในปค.ศ. 2004 

มีการเปล่ียนแปลงวิธีการ โดยเพิ่มตัวแปรการใชบรอดแบนด (broadband penetration) 
ซึ่งยังมีอัตราที่ตํ่ามากในประเทศสวนใหญ  

2.  ความแตกตางของคะแนนปค.ศ. 2004 และปค.ศ. 2005 สวนหนึ่งเปนผลจากการ
เปล่ียนแปลงวิธีการ 
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ตารางที่  5.4  จุดแข็งของไทยจากผลของคะแนนตวัชีว้ัด (2008) 
หลักเกณฑ ประเภทของ 

ขอมูล 
คะแนน 
ของไทย 

สัดสวนของคะแนน
รวมท้ังหมด  

การคาตางประเทศและระบบอัตราแลกเปลี่ยน ไมมีขอมูล* 8.7/10 1.7 % 

จํานวนสมาชิกที่ใชโทรศัพทเคล่ือนที่ตอจํานวนประชากร 
(Mobile penetration)  

ขอมูลสถิติ 8/10 3.0% 

บัตรประจําตัวประชาชนอิเล็กทรอนิกสที่สามารถเขาถึง
บริการสาธารณะตางๆ (Electronic ID) 

ขอมูลจากการ
สอบถามความ
คิดเห็น 

8/10 2.0% 

สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจมหภาค ไมมีขอมูล* 7.8/10 1.7 % 

ระบบภาษี ไมมีขอมูล* 7.5/10 1.7 % 

การจัดหาเงินทุน ไมมีขอมูล* 7.4/10 1.7 % 

ตลาดแรงงาน ไมมีขอมูล* 7/10 1.7 % 

ความยากงายในการจดทะเบียนธุรกิจใหม ขอมูลจากการ
สอบถามความ
คิดเห็น 

7/10 3.0% 

การใหบริการสาธารณะออนไลนแกประชาชน ขอมูลจากการ
สอบถามความ
คิดเห็น 

7/10 6.3% 

นโยบายสงเสริมผูประกอบการเอกชน ขอมูลจากการ
สอบถามความ
คิดเห็น 

6.5/10 1.7% 

หมายเหตุ: * ไมมีขอมูล หมายความวา ไมมีขอมูลวาตัวชี้วัดเหลานี้เปนขอมูลประเภทใด  
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ตารางที่  5.5  จุดออนของไทยจากผลของคะแนนตัวชี้วัด (2008) 
หลักเกณฑ ประเภทของ 

ขอมูล 
คะแนน 
ของไทย 

สัดสวนของคะแนน
รวมท้ังหมด  

จํานวนบัญชีผูใชบรอดแบนดตอจํานวนประชากร 
(Broadband penetration)  

ขอมูลสถิติ 2/10 4.0% 

จํานวนผูใชอินเทอรเน็ตตอจํานวนประชากร (Internet 
penetration) 

ขอมูลสถิติ 2/10 2.0% 

จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรตอจํานวนประชากร (PC 
penetration) 

ขอมูลสถิติ 2/10 2.0% 

จํานวนจุดใหบริการอินเทอรเน็ตเครือขายทองถ่ินแบบไร
สายความเร็วสูงตอจํานวนประชากร (Wireless Internet 
(WiFi) hot spot penetration) 

ขอมูลสถิติ 2/10 2.0% 

จํานวนเครื่องบริการอินเทอรเน็ตที่ใชเทคโนโลยีการ
เขารหัส (Internet security)  

ขอมูลสถิติ 2/10 2.0% 

คาใชจายดาน ICT ของรัฐบาล ขอมูลสถิติ 2/10 2.3% 

คาใชจายดาน ICT ของผูบริโภคและธุรกิจ ขอมูลสถิติ 2/10 3.8% 
นวัตกรรม (Innovation)  ขอมูลสถิติ 3.4/10 3.0 % 

พาณิชยออนไลน ขอมูลจากการ
สอบถามความ
คิดเห็น 

4/10 5.0% 

คาบริการสมาชิกรายเดือนในการใชบรอดแบนด
(Broadband affordability)  

ขอมูลสถิติ 4/10 3.0% 
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ตารางที่ 5.6   ตัวแปรที่ใชในการจัดอันดับของ DAI 
ตัวแปร (หรือตวัชีว้ัด) คําจํากัดความ สัดสวนของ 

ตัวแปรใน
หมวด 

ประเภท
ขอมูล 

แหลงขอมูลหลัก 
 

หมวดที่ 1: โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) มีสัดสวนรอยละ 20 ของคะแนนรวม 
1.สมาชิกที่ใชโทรศัพทพื้นฐาน 
( Fixed telephone subscribers) 

รอยละของจํานวนสมาชิกที่ใชโทรศัพทพื้นฐานตอประชากร 100 
คน 
ในที่นี้ โทรศัพทพื้นฐานหมายถึง โทรศัพททีใ่ชเครอืขายโทรศัพท
ชุมสายสาธารณะ (PSTN) และเครอืขายบริการสื่อสารรวมระบบดิ
จิทัล (ISDN) 

0.50 ขอมูล
สถิติ 

ITU World Telecommunication Indicators database 

2.สมาชิกที่ใชโทรศัพทเซลลูลาร
เคลื่อนที ่(Mobile cellular 
subscribers) 

รอยละของจํานวนสมาชิกที่ใชโทรศัพทเซลลูลารเคลื่อนที่ตอ
ประชากร 100 คน ในทีน่ี้โทรศัพทเซลลูลารเคลื่อนที่หมายรวมถึง 
โทรศัพทเคลื่อนที่ที่ผูใชบริการชําระเงนิลวงหนากอนใชบริการ 
(pre-paid mobile phone) 

0.50 ขอมูล
สถิติ 

ITU World Telecommunication Indicators database 

หมวดที่ 2: ราคาที่ยอมเยา (Affordability) มีสัดสวนรอยละ 20 ของคะแนนรวม 
3. อัตราคาใชอินเทอรเน็ต (20 
ชั่วโมงตอเดือน)  
(20 hours per month of Internet 
access price) 
 

รอยละของคาบรกิารใชอินเทอรเนต็ (20 ชั่วโมงตอเดือน) ตอ
รายไดประชาชาติตอหัว (GNI per capita) โดยคํานวณจาก
คาบริการเฉลี่ยในชวงเวลาที่มีการใชมาก (peak usage) และไมมี
การใชมาก (off-peak usage) และคาบริการอินเทอรเน็ตอาจใช
แบบdial-up หรือ บรอดแบนด ขึ้นอยูกับวาคาบริการใดถูกกวา 

1.0 ขอมูล
สถิติ 

Worldbank [GNI per capita] 
ผูใหบริการอนิเทอรเน็ตที่ใหญที่สดุในแตละประเทศ และ 
ผูประกอบการโทรศัพทรายเดิม*[ราคาอินเทอรเน็ต] 
International Monetary Fund [คาเฉลี่ยอัตราแลกเปลี่ยน
รายป เพื่อใชแปลงหนวยคาบริการจากสกุลเงินทองถิ่น เปน
เหรียญสหรฐัอเมริกา] 

หมวดที่ 3: ความรู (Knowledge) มีสัดสวนรอยละ 20 ของคะแนนรวม 
4. การรูหนังสือ  
(Literacy) 

อัตราการรูหนังสอืของผูใหญตอจาํนวนประชากรทีอ่ายุไมต่ํากวา 
15 ปทั้งหมด** 

0.67 ขอมูล
สถิติ 

UNDP’s Human Development Index 
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ตัวแปร (หรือตวัชีว้ัด) คําจํากัดความ สัดสวนของ 
ตัวแปรใน
หมวด 

ประเภท
ขอมูล 

แหลงขอมูลหลัก 
 

5.การเขาศึกษาในโรงเรยีน  
(School enrolment) 

การเขาศึกษาในโรงเรยีนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ
อุดมศึกษา โดยคาํนวณจาก สัดสวนของจํานวนนักเรียนในโรง
เรียมประถมศึกษา มัธยมศึกษา อดุมศึกษา ตอจํานวนประชากรที่
อยูในวัยศึกษา 

0.33 ขอมูล
สถิติ 

UNDP’s Human Development Index 
 

หมวดที่ 4: คุณภาพ (Quality) มีสัดสวนรอยละ 20 ของคะแนนรวม 
6. ปริมาณแบนดวิดทอินเทอรเน็ต
ระหวางประเทศ (บิตตอวินาที) 
(International Internet bandwidth 
(bit/s)) 

สัดสวนของปริมาณแบนดวิดทอินเทอรเน็ตระหวางประเทศ (บิต
ตอวินาที: bits/s) ตอจํานวนประชากรทั้งหมด 
 

0.50 ขอมูล
สถิติ 

ITU World Telecommunication Indicators database 

7. จํานวนสมาชกิที่ใชบรอดแบนด 
(Broadband subscribers) 

รอยละของจํานวนสมาชิกที่ใชบรอดแบนดตอจํานวนประชากร 
100 คน   

0.50 ขอมูล
สถิติ 

ITU World Telecommunication Indicators database 

หมวดที่ 5: การใช ICT ที่แทจริง (Actual usage of ICTs) มีสัดสวนรอยละ 20 ของคะแนนรวม 
8. จํานวนผูใชอินเทอรเน็ต  
(Internet users) 

รอยละของจํานวนผูใชอินเทอรเนต็ตอประชากร 100 คน 1.0 ขอมูล
สถิติ 

ITU World Telecommunication Indicators database  
(สํานักงานสถิติแหงชาติ และ NECTEC) 

ที่มา: World Telecommunication Development Report 2003 
หมายเหตุ:  * ขอมูลเกี่ยวกับคาบริการใชอินเทอรเน็ตไดมาจาก การเก็บรวบรวมโดย ITU ระหวางไตรมาสที่ 3 ของปค.ศ. 2003 โดยการใชขอมูลจากผูใหบริการอินเทอรเน็ตที่ใหญที่สุดในแตละ

ประเทศ และผูประกอบการโทรศัพทรายเดิม (incumbent telephone operators) จากนั้นราคาที่ไดถูกแปลงเปนเหรียญสหรัฐอเมริกาโดยการใชอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของปค.ศ. 
2002 

  **  UNDP นิยามอัตราการรูหนังสือของผูใหญวา สัดสวนของประชากรที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไปที่สามารถอานและเขียนขอความที่งายและสั้นที่สัมพันธกับชีวิตประจําวันไดดวย
ความเขาใจ 
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ตารางที่ 5.7   วิธีการคํานวณคา DAI ของประเทศไทย (2002) 
หมวดหลัก ตัวแปร 

คะแนน 
คา 

สูงสุด 
คาตัวชี้วัด 

* 
สัดสวน 

= 
คาดัชนี 

คา
ดัชนี
รวม 

สมาชิกที่ใช
โทรศัพทพ้ืนฐาน 

10.4 60 =(10.4/60) 
=0.17 

0.5 1. โครงสราง
พ้ืนฐาน 

สมาชิกที่ใช
โทรศัพท
เซลลูลาร
เคล่ือนที่ 

26.0 100 =(26/100) 
=0.26 

0.5 
0.09 

+ 
0.13 

0.22 0.04 

2. ราคา
ยอมเยา 

คาบริการ
อินเทอรเน็ต  
(20 ชั่วโมงตอ
เดือน)  

4.2 100 =1-(4.2 
/100) 
= 0.958* 

1 0.96 0.96 0.19 

อัตราการรู
หนังสือ 

95.7 100 0.957 0.67 3. ความรู  

การเขาศึกษาใน
โรงเรียน 

72 100 0.72 0.33 

0.64 
+ 

0.24 
0.88 0.18 

จํานวน 
แบนดวิดท
อินเทอรเน็ต
ระหวางประเทศ 
(bits/s)  

16.3 10,000 0.54** 0.5 4. คุณภาพ 

สมาชิกที่ใช 
บรอดแบนด  

0.0 30 0 0.5 

0.27 
+ 

0.00 
0.27 0.05 

5. การใช  ผูใชอินเทอรเน็ต 7.8 85 0.092 1 0.09 0.09 0.02 
Digital Access Index (คาเฉล่ียของทั้ง 5 หมวดหลัก) 0.48 

ที่มา: World Telecommunication/ICT Development Report 2003 
หมายเหตุ:  * ในการคํานวณตัวชี้วัดของคาบริการอินเทอรเน็ต 20 ชั่วโมงตอเดือนคิดเปนรอยละของ

รายไดประชาชาติตอหัวรายเดือน ((คาบริการอินเทอรเน็ต 20 ชั่วโมงตอเดือน/รายได
ประชาชาติตอหัวเฉล่ียรายเดือน)*100) จะมีการแปลงคา (conversion) โดยใชสูตร (100 - 
คาบริการอินเทอรเน็ต 20 ชั่วโมงตอเดือนคิดเปนรอยละของรายไดประชาชาติตอหัวเฉล่ีย
รายเดือน) จากนั้น นําคาที่แปลงแลวมาหารดวยคาสูงสุด ซึ่งเทากับ 100 หากไดคาดัชนี
เทากับ 1 หมายความวา เปนสภาวะที่มีการใชอินเทอรเน็ตฟรี 

**  เนื่องจากแตละประเทศมีคาที่แตกตางกันมากในตัวแปรนี้ ในการคํานวณคาตัวชี้วัดในตัว
แปรนี้ จึงใชวิธีดังนี้ (log(16.3)-log(0.01))/(log(10,000)-log(0.01)) 

***  ขอมูลของ ITU เปนขอมูลในป 2002 
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ตารางที่  5.8   ผลการจัดอันดับ DAI (2002) 
HIGH ACCESS UPPER ACCESS MEDIUM ACCESS LOW ACCESS 

สวีเดน 0.85 ไอรแลนด 0.69 เบลารุส 0.49 ซิมบับเว 0.29 

เดนมารก 0.83 ไซปรัส 0.68 เลบานอน 0.48 ฮอนดูรัส 0.29 

ไอซแลนด 0.82 เอสโตเนีย 0.67 ไทย 0.48 ซีเรีย 0.28 

เกาหลีใต 0.82 สเปน 0.67 โรมาเนีย 0.48 ปาปวนิวกินี 0.26 

นอรเวย 0.79 มอลตา 0.67 ตุรกี 0.48 วานัวตู 0.24 

เนเธอแลนด 0.79 สาธารณรัฐเช็ก 0.66 มาซิโดเนีย 0.48 ปากีสถาน 0.24 

ฮองกง 0.79 กรีซ 0.66 ปานามา 0.47 อาเซอรไบจัน 0.24 

ฟนแลนด 0.79 โปรตุเกส 0.65 เวเนซุเอลา .047 เซาตูเมและปรินซิป 0.23 

ไตหวัน 0.79 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 0.64 เบลีซ 0.47 ทาจิกิสถาน 0.21 

แคนาดา 0.78 มาเกา 0.64 เซนตวินเซนต 0.46 อิเควทอเรียลกินี 0.20 

สหรัฐฯ 0.78 ฮังการี 0.63 บอสเนีย 0.46 เคนยา 0.19 

อังกฤษ 0.77 บาฮามาส 0.62 ซูรินาเม 0.46 นิการากัว 0.19 

สวิสเซอรแลนด 0.76 บาหเรน 0.60 แอฟริกาใต 0.45 เลโซโท 0.19 

สิงคโปร 0.75 เซนตคิตสและเนวิส 0.60 โคลอมเบีย 0.45 เนปาล 0.19 

ญ่ีปุน 0.75 โปรแลนด 0.59 จอรแดน 0.45 บังคลาเทศ 0.18 

ลักเซมเบอรก 0.75 สโลวาเกีย 0.59 เซอรเบียและมอน
เตเนโกร 

0.45 เยเมน 0.18 

ออสเตรีย 0.75 โครเอเซีย 0.59 ซาอุดิอาระเบีย 0.44 โตโก 0.18 

เยอรมนี 0.74 ชิลี 0.58 เปรู 0.44 หมูเกาะโซโลมอน 0.17 

ออสเตรเลีย 0.74 แอนติกาและบาบูรดา 0.57 จีน 0.43 กัมพูชา 0.17 

เบลเยี่ยม 0.74 บารเบโดส 0.57 ฟจิ 0.43 ยูกันดา 0.17 

นิวซีแลนด 0.72 มาเลเซีย 0.57 บอตสวานา 0.43 แซมเบีย 0.17 

อิตาล ี 0.72 ลิทัวเนีย 0.56 อิหราน 0.43 พมา 0.17 

ฝร่ังเศส 0.72 กาตาร 0.55 ยูเครน 0.43 สาธารณรัฐคองโก 0.17 

สโลเวเนีย 0.72 บรูไนดารุสซาลาม 0.55 กายอานา 0.43 แคเมอรูน 0.16 

อิสราเอล 0.70 ลัตเวีย 0.54 ฟลิปปนส 0.43 กานา 0.16 

  อุรุกวัย 0.54 โอมาน 0.43 ลาว 0.15 

  เชเชลส 0.54 มัลดีฟส 0.43 มาลาวี 0.15 

  โดมินิกา 0.54 ลิเบีย 0.42 แทนซาเนีย 0.15 

  อารเจนตินา 0.53 โดมินิกัน 0.42 เฮติ 0.15 

  ตรินิแดดและโตเบโก 0.53 ตูนิเซีย 0.41 ไนจีเรีย 0.15 

  บัลแกเรีย 0.53 เอกวาดอร 0.41 จิบูตี 0.15 

  จาไมกา 0.53 คาซัคสถาน 0.41 รวันดา 0.15 

  คอสตาริกา 0.52 อียิปต 0.40 มาดากัสการ 0.15 

  เซนตลูเซีย 0.52 เคปเวิรด 0.39 มอริเทเนีย 0.14 

  คูเวต 0.51 แอลเบเนีย 0.39 เซเนกัล 0.14 

  เกรเนดา 0.51 ปารากวัย 0.39 แกมเบีย 0.13 
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HIGH ACCESS UPPER ACCESS MEDIUM ACCESS LOW ACCESS 

  มอริเชียส 0.50 นามิเบีย 0.39 ภูฏาน 0.13 

  รัสเซีย 0.50 กัวเตมาลา 0.38 ซูดาน 0.13 

  เม็กซิโก 0.50 เอลซัลวาดอร 0.38 โคโมรอส 0.13 

  บราซิล 0.50 ปาเลสไตน 0.38 โกตดิวัวร 0.13 

    ศรีลังกา 0.38 เอริเทีย 0.13 

    โบลิเวีย 0.38 คองโก 0.12 

    คิวบา 0.38 เบนิน 0.12 

    ซามัว 0.37 โมแซมบิก 0.12 

    แอลจีเรีย 0.37 แองโกลา 0.11 

    เติรกเมนิสถาน 0.37 บุรุนดี 0.10 

    จอรเจีย 0.37 กินี 0.10 

    สวาซิแลนด 0.37 เซียรลารลีโอน 0.10 

    มอลโดวา 0.37 สาธารณรัฐ
แอฟริกากลาง 

 
0.10 

    มองโกเลีย 0.35 เอธิโอเปย 0.10 

    อินโดนีเซีย 0.34 กินีบิสเซา 0.10 

    กาบอง 0.34 ชาด 0.10 

    โมรอคโค 0.33 มาลี 0.09 

    อินเดีย 0.32 บูรกินาฟาโซ 0.08 

    เคจิกิสถาน 0.32 ไนเจอร 0.04 

    อุซเบกิสถาน 0.31   

    เวียดนาม 0.31   

    อารมีเนีย 0.30   

        

ที่มา: ITU 
หมายเหตุ:   คาที่ไดอยูระหวาง 0-1 โดย 1 หมายถึงการเขาถึง ICT สูงสุด และในการจัดอันดับ จะพิจารณา

จากคา DAI ดวยทศนิยม 4 ตําแหนง  
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ตารางที่ 5.9   วิธีการคํานวณคา DAI ของประเทศไทย (2004) 
หมวดหลัก ตัวแปร 

คะแนน 
คา 

สูงสุด 
คาตัวชี้วัด 

* 
สัดสวน 

= 
คาดัชนี 

คาดัชนี
รวม 

สมาชิกที่ใชโทรศัพท
พื้นฐาน* 

11.0 60 0.18 0.5 1. โครงสรางพื้นฐาน 

สมาชิกที่ใชโทรศัพท
เซลลูลารเคลื่อนที่* 

44.2 100 0.44 0.5 

0.09 
+ 

0.22 
0.31 0.06 

2. ราคายอมเยา คาบริการอินเทอรเน็ตตอ
หัว (20 ชั่วโมงตอเดือน)*  

4.0 100 0.96 1 0.96 0.96 0.19 

อัตราการรูหนังสือ** 92.6 100 0.926 0.67 3. ความรู  
การเขาศึกษาใน
โรงเรียน** 

71.2 100 0.712 0.33 
0.62 

+ 
0.23 

0.86 0.17 

จํานวน 
แบนดวิดทอินเทอรเน็ต
ระหวางประเทศ (bits/s)*  

48.5 10,000 0.614 0.5 4. คุณภาพ 

สมาชิกที่ใช 
บรอดแบนด * 

0.073 30 0.002 0.5 

0.31 
+ 

0.001 
0.31 0.06 

5. การใช  ผูใชอินเทอรเน็ต* 11.25 85 0.13 1 0.13 0.09 0.02 
Digital Access Index (คาเฉลี่ยของทั้ง 5 หมวดหลัก) 0.50 

ที่มา: คํานวณโดยคณะผูวิจัย  
หมายเหตุ:    *  แหลงขอมูลคือ ITU และเปนขอมูลในปค.ศ.2004 

**  แหลงขอมูลคือ UNDP และเปนขอมูลในปค.ศ.2005 (http://hdrstats.undp.org/countries/data_sheets/cty_ds_THA.html) 
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ตารางที่  5.10   ผลการจัดอันดับของ DAI: 10 อันดับแรกของโลกและไทย 
คะแนนในแตละตัวแปร คะแนนในแตละหมวดหลัก 

อันดับ ประเทศ 
จํานวนสมาชิก 

คูสาย 
โทรศัพท* 

จํานวนสมาชิก
โทรศัพท 
เคลื่อนที่* 

คาบริการ
อินเทอรเน็ต** 

 

อัตราการรู
หนังสือผูใหญ 

การเขาศึกษา
ในโรงเรียน 

ปริมาณ 
แบนดวิดท 

อินเทอรเน็ต*** 

จํานวนสมาชิก 
บรอดแบนด* 

 

จํานวนผูใช
อินเทอรเน็ต* 

 

โครงสราง
พื้นฐาน 

ราคาที่
ยอมเยา 

ความรู คุณภาพ 
การ
ใช 

DAI 

1 สวีเดน 65.2 88.9 1.1 98.5 113 10,611.2 8.0 57.3 0.94 0.99 0.99 0.64 0.67 0.85 

2 เดนมารก 57.4 83.2 0.7 99.5 98 20,284.9 8.2 51.2 0.89 0.99 0.99 0.66 0.60 0.83 

3 ไอรแลนด 51.9 90.7 0.9 98.5 91 236.5 8.2 64.9 0.89 0.99 0.96 0.50 0.76 0.82 

4 เกาหลีใต 48.6 67.9 1.2 97.9 91 361.5 21.9 55.2 0.74 0.99 0.96 0.74 0.65 0.82 

5 นอรเวย 50.4 84.3 0.8 99.5 98 4,981.6 4.5 50.2 0.84 0.99 0.99 0.55 0.59 0.79 

6 เนเธอรแลนด 48.5 74.5 1.2 99.0 99 10,327.5 6.6 50.6 0.78 0.99 0.99 0.61 0.60 0.79 

7 ฮองกง 56.6 91.6 0.2 93.5 63 1,866.8 14.6 43.0 0.93 1.00 0.83 0.68 0.51 0.79 

8 ฟนแลนด 46.3 84.5 1.1 98.5 103 3,185.5 5.3 50.9 0.81 0.99 0.99 0.55 0.60 0.79 

9 ไตหวัน 57.4 106.4 0.7 96.0 93 658.6 9.4 38.3 0.98 0.99 0.95 0.56 0.45 0.79 

10 แคนาดา 61.3 37.7 0.7 98.5 94 2,841.8 11.1 51.3 0.69 0.99 0.97 0.64 0.60 0.78 

67 ไทย 10.4 26.0 4.2 95.7 72 16.3 0.0 7.8 0.22 0.96 0.88 0.27 0.09 0.48 

หมายเหตุ:  * ตอจํานวนผูอยูอาศัย 100 คน, ** ตอรายไดประชาชาติ, *** บิตตอวินาทีตอประชากรทั้งหมด; แหลงขอมูล: ITU 
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ตารางที่ 5.11 การประเมนิความพรอมโดย Readiness for the Network World Guide 
ปจจัยที่ 1: การเขาถึงเครือขาย 

ตัวชี้วัด โครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศ โอกาสในการใชงานอินเทอรเน็ต การมีคาบริการอินเทอรเน็ตที่ยอมเยา 

ขั้นที่ 1 การเขาถึงโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมอยูในระดับ
ต่ํา สาธารณูปโภคที่ใชรวมกันมีนอย  
(1) จํานวนโทรศัพทพื้นฐานนอยกวา 2 คูสายตอ
ประชากร 100 คน  
(2) จํานวนสมาชิกโทรศัพทเคลื่อนที่ต่ํากวารอยละ 
0.5 ของประชากรทั้งหมด  
(3) ไมมีบริการเคเบิล 

(1) ไมมีผูใหบรกิารอินเทอรเน็ตเชื่อมตอแบบตอเลข
หมาย (dial-up) 
(2) ไมมีอินเทอรเน็ตสาธารณะ 
(3) ภาคธุรกิจไมสามารถเชาคูสายโทรศัพทในทองถิ่น
ได หรือถาไดก็จะตองผานกระบวนการซับซอนและ 
ยาวนาน 

(1) ผูใชอินเทอรเน็ตสวนใหญตองจายคาโทรศัพท
ทางไกลหรือโทรศัพทระหวางประเทศในการเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตแบบ dial-up ในแตละครั้ง 
(2) คาบริการอนิเทอรเน็ตสูงมาก ทําใหมีคนจาํนวน
นอยที่สามารถจายได 

ขั้นที่ 2 คนสวนนอยสามารถเขาถึงเครือขายโทรคมนาคมได
ดี แตคนสวนใหญยังเขาไมถึง  
(1) จํานวนโทรศัพทพื้นฐาน 2-8 คูสายตอประชากร 
100 คน  
(2) จํานวนสมาชิกโทรศัพทเคลื่อนที่รอยละ 0.5–3 
ของประชากรทั้งหมด  
(3) จํานวนสมาชิกเคเบิลต่ํากวารอยละ 5 ของ
ครัวเรือนทั้งหมด 

(1) ผูใหบริการอินเทอรเน็ตเชื่อมตอแบบตอเลขหมาย 
(dial-up) มีจํานวนจํากัด (ผูใหบริการอินเทอรเน็ต 1 
รายตอประชากรมากกวา 1 ลานคน) ผูใหบริการบาง
รายใหบริการอีเมลเทานั้น  
(2) อินเทอรเน็ตสาธารณะมีจํานวนจํากัด 
(3) ผูใชบริการประสบความยากลําบากในการเชื่อมตอ
แบบ dial-up กับผูใหบริการอินเทอรเน็ตในทองถิ่น 
(4) ไมมีการแขงขันการใหบริการเชาคูสาย 
ผูประกอบการใหเชาคูสายโทรศัพทอาจมีเพียงราย
เดียว 

(1) คาโทรศัพทในทองถิ่นแพงจนทําใหคนไมอยากใช
อินเทอรเน็ต 
(2) คาบริการอนิเทอรเน็ตสูงทําใหคนไมอยากใช 
(3) คาธรรมเนียมใหเชาคูสายโทรศัพทสูง ซึ่งเปนผล
จากขาดการแขงขันในการใหเชาคูสายโทรศัพท  

ขั้นที่ 3 ประชาชนจํานวนมากสามารถเขาถึงบริการโทรศัพท 
การใชโทรศัพทเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว  
(1) จํานวนโทรศัพทพื้นฐานประมาณ 8-40 คูสายตอ

(1) ผูใหบริการอินเทอรเน็ต 1 รายตอประชากร 
500,000–1,000,000 คน โดยสามารถใชบริการ
อินเทอรเน็ตไดทุกประเภท ซึ่งสมาชิกสามารถเลือกใช

(1) คาบริการโทรศัพททองถิ่นสําหรับการเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตไมสูงมากนัก (เปนผลจากการเริ่มมีการ
แขงขันมากขึ้น) แตก็ยังสูงพอที่จะทําใหผูใชบริการ
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ตัวชี้วัด โครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศ โอกาสในการใชงานอินเทอรเน็ต การมีคาบริการอินเทอรเน็ตที่ยอมเยา 

ประชากร 100 คน  
(2) จํานวนสมาชิกโทรศัพท 
เคลื่อนที่รอยละ 3-14 ของประชากรทั้งหมด  
(3) จํานวนสมาชิกเคเบิลรอยละ 5-10 ของครัวเรือน
ทั้งหมด 

บริการไดในหลายรูปแบบ 
(2) มีโอกาสใชอินเทอรเน็ตสาธารณะได 
(3) ผูใชบริการสามารถเชื่อมตออินเทอรเน็ตแบบตอ
เลขหมาย (dial-up) กับผูใหบริการอินเทอรเน็ตไดเปน
เรื่องปกติ แมในชวงเวลาแออัด 
(4) มีผูประกอบการเอกชนใหบริการเชาคูสาย 1-2 ราย 

สวนหนึ่งไมอยากใช 
(2) คาบรกิารอนิเทอรเน็ตอยูในระดับที่ประชาชนสวน
ใหญสามารถจายได 
(3) เริ่มมีการแขงขันมากขึ้นระหวางผูประกอบการให
เชาคูสายโทรศัพท เปนผลใหคาบริการถูกลง แตก็ยัง
ราคาสูงอยู 

ขั้นที่ 4 มีการใชเครือขายโทรคมนาคมอยางแพรหลาย  
(1) จํานวนโทรศัพทพื้นฐาน 40 คูสายหรือมากกวา
ตอประชากร 100 คน  
(2) จํานวนสมาชิกโทรศัพทเคลื่อนที่อยางนอยรอยละ 
14  
(3) จํานวนสมาชิกเคเบิลรอยละ 10 หรือมากกวาของ
ครัวเรือนทั้งหมด 

(1) ผูใหบริการอินเทอรเน็ตมากกวา 2 รายตอ
ประชากร 1 ลานคน มีการใหบริการอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูง เชน DSL และการใชเคเบิลโมเด็ม สมาชิก
สามารถเลอืกใชบริการไดตามความตองการในดาน
ความเร็ว บริการ ความปลอดภัย คุณภาพ และ
คาบริการ   
(2) มีโอกาสใชอินเทอรเน็ตสาธารณะไดอยางมากพอ 
สําหรับผูที่ไมมีอินเทอรเน็ตใชที่บาน โรงเรียน หรือที่
ทํางาน 
(3) ผูใชบริการสามารถเชื่อมตออินเทอรเน็ตแบบตอ
เลขหมาย (dial-up) กับผูใหบริการอินเทอรเน็ตได
อยางดีและสามารถใชงานไดดี 
(4) จํานวนผูประกอบการเอกชนที่ใหบริการเชาคูสายมี
มาก และสามารถใชโทรศัพทเคลื่อนที่ได
นอกเหนือจากโทรศัพทพื้นฐาน  

(1) มีการแขงขนัในดานราคาโทรศัพทสูง ประชาชน
เกือบทั้งหมดสามารถจายคาโทรศัพทได 
(2) มีการใหบรกิารอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในราคา
ต่ํา อาจมีการเสนอราคาแบบอัตราเดียว   
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ปจจัยที่ 1: การเขาถึงเครือขาย (ตอ) 
ตัวชี้วัด ความเร็วและคุณภาพของเครือขาย ฮารดแวรและซอฟตแวร การใหบริการ 

ขั้นที่ 1 การตอโทรศัพทในประเทศจํานวนนอยกวาครึ่งที่ไม
ประสบความสําเร็จ เสียงไมชัดเจน และสายโทรศัพท
พื้นฐานมีปญหามากกวา 100 ครั้งตอป 

ไมมีผูขายซอฟตแวร ฮารดแวร  
ซอฟตแวรและฮารดแวรมีราคาแพง คนสวนใหญไม
สามารถจัดหามาใชได 

การติดตั้งคูสายตองใชเวลาอยางนอย 4 ป และใช
เวลาอยางนอย 6 เดือนในการแกปญหา และไมมี
บุคลากรทางดานคอมพิวเตอร 

ขั้นที่ 2 การตอโทรศัพทรอยละ 50 – 70 ประสบความสําเร็จ 
แตสายหลุดบอยมาก เสียงฟงพอรูเรื่องสําหรับการ
สนทนาปกติ สายโทรศัพทพื้นฐานมีปญหาระหวาง 
50-100 ครั้งตอป และdial-up อินเทอรเน็ตมีความเร็ว
นอยกวา 9.6 kbps.  

มีฮารดแวรและซอฟตแวรตกรุนบางอยางขาย แต
เกือบจะไมมีหรือมีซอฟตแวรหรือฮารดแวรจํานวน
นอยที่สามารถใชในภาษาถิ่นได 

การติดตั้งคูสายใชเวลาอยางนอย 6 เดือน และใช
เวลาหนึ่งเดือนในการแกปญหา และมีบุคลากรดาน
คอมพิวเตอรอยูเล็กนอย 

ขั้นที่ 3 การตอโทรศัพทรอยละ70-90ประสบความสําเร็จ แต
สายหลุดบอย สายโทรศัพทพื้นฐานมีปญหานอยกวา 
50 ครั้งตอป และ บริการอินเทอรเน็ตเชื่อมตอแบบตอ
เลขหมาย (dial-up) มีความเร็วไมเกิน 28.8 kbps. 

ผลิตภัณฑดาน ICT สวนใหญนําเขามาจาก
ตางประเทศ และมีการเติบโตของการปรับซอฟตแวร
ใหตรงกับความตองการของทองถิ่นในภาษาทองถิ่น 
คนสวนใหญสามารถซื้อหามาใชได  

การติดตั้งคูสายโทรศัพทใชเวลาอยางนอย 1 เดือน 
และใชเวลาหนึ่งสัปดาหในการแกปญหา มี
อุตสาหกรรมซอฟตแวรขนาดเล็ก และจํานวน
บุคลากรดานคอมพิวเตอรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

ขั้นที่ 4 การตอโทรศัพทมากกวารอยละ90ประสบความสําเร็จ 
สายหลุดนอยมาก สายโทรศัพทพื้นฐานมีปญหานอย
กวา 10 ครั้งตอป และ บริการอินเทอรเน็ตเชื่อมตอ
แบบตอเลขหมาย (dial-up) มีความเร็วไมเกิน 56 
kbps. และอินเทอรเน็ตความเร็วสูงดวยความเร็ว 1.5 
Mbps สามารถใชเปนปกติ 

มีตลาดซอฟตแวรและฮารดแวรที่คึกคัก ตรงกับความ
ตองการใชงานและภาษาในทองถิ่น ราคาถูก 

การติดตั้งคูสายใชเวลาไมกี่วัน สามารถติดตอผู
ใหบริการไดหลายทาง เชน โทรศัพท อีเมล ไปรษณีย 
และใชเวลา 48 ชั่วโมงในการแกปญหา  การบริการ
ถือเปนสิ่งที่ผูประกอบการสรางขอไดเปรียบในการ
ประกอบธุรกิจ มีตลาดการออกแบบเว็บไซตที่
ซับซอน และมีการใชเทคโนโลยีใหมลาสุด 
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ปจจัยที่ 2: การเรียนรูทางเครือขาย 

ตัวชี้วัด การเขาถึง ICT ในโรงเรียน การใช ICT ในการศึกษา การพัฒนาบุคลากรดาน ICT 

ขั้นที่ 1 ไมมีคอมพิวเตอรในโรงเรียน ไมมีครูหรือนักเรียนคนใดใชคอมพิวเตอร ไมมีการพัฒนาบุคลากรดาน ICT ใดๆ 
ขั้นที่ 2 คอมพิวเตอรอยูในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

เปนสวนใหญ มีคอมพิวเตอรไมเกิน 5 เครื่องตอ
โรงเรียนหรือคณะและเปนคอมพิวเตอรตกรุน ไมมี
การเชื่อมโยงคอมพิวเตอรเขากับเครือขาย ครูสอน
คอมพิวเตอรหรือพนักงานธุรการเทานั้นที่ใช
คอมพิวเตอร 

ครูจํานวนนอยใชคอมพิวเตอรในขั้นพื้นฐาน เชน การ
ใชคียบอรดและเมาส การตัดแปะ การสรางไฟล 

โอกาสในการพัฒนาบุคลากรมีจํากัด 

ขั้นที่ 3 มีคอมพิวเตอรในทุกระดับการศึกษา การใชงานเฉลี่ย
อยูที่คอมพิวเตอร 1 เครื่องตอนักเรียน 10 – 15 คน 
หองคอมพิวเตอรเปดเฉพาะเวลาเรียนวิชา
คอมพิวเตอร และการเชื่อมตอคอมพิวเตอรใชระบบ 
dial-up 

ครูและนักเรียนใชคอมพิวเตอรเพื่อเสริมการเรียนแบบ
เกา ครูมีความชาํนาญในการใชโปรแกรมเวิรด ใช
ซีดีรอมเปนสวนใหญ ใชเว็บไซตและอีเมลในบางกรณี 

มีการอบรมหลักสูตรระยะสั้นเกี่ยวกับ ICT โดยภาครัฐ
และเอกชน การอบรมผานทางเวบ็ไซตมีจํานวนจํากัด 
ผูประกอบการจํานวนหนึ่งใหการอบรมดาน ICT แก
พนักงาน 

ขั้นที่ 4 สถานศึกษาเกือบทุกที่ในทุกระดับมีคอมพิวเตอรใช 
อาจมีคอมพิวเตอรในหองเรียนและบางกรณีครูและ
นักเรียนมีคอมพิวเตอร laptop สวนตัว หอง
คอมพิวเตอรเปดใหใชตลอดเวลา มีเครือขายใน
โรงเรียน และอาจมีเครือขายที่เชื่อมโรงเรียนทั่ว
ประเทศ 

ICT เปนสวนที่สําคัญในการเรียน หลักสูตรการศึกษา
กอใหเกิดการใช ICT และซอฟตแวรในการเรียนและ
ในการทํางานกลุม เพื่อที่นักเรียนจะสามารถรวมมือ
และแบงปนขอมูลระหวางกัน จนไปถึงแบงปนและ
รวมทํางานกลุมกับนักเรียนในโรงเรียนอื่นและประเทศ
อื่น 
ครูไดรับการฝกเปนอยางดีใหใช ICT ในการสอน 

มีวิทยาลัยเทคนิคที่สอนดาน ICT โดยเฉพาะ มีการ
อบรมดาน ICT มากมาย หลากหลาย มีแหลงขอมูล
ออนไลนมากมายเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะและ
เทคนิคการใช ICT 
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ปจจัยที่ 3: สังคมเครือขาย 

ตัวชี้วัด ประชาชนและองคกรตางๆ
ออนไลน 

เว็บไซตที่เขากับทองถิ่น ICT ในชีวิตประจําวัน ICT ในที่ทํางาน 

ขั้นที่1 ประชาชนสวนใหญไมเคยไดยิน
เกี่ยวกับอินเทอรเน็ต 
ประชาชนนอยกวารอยละ 0.5 ใช
อินเทอรเน็ตในชวง 3 เดือนที่ผานมา 
ไมมีผูประกอบการคนใดสมัครขอ
โดเมนเนม 

ไมมีเว็บไซตที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับทองถิ่น 
ไมมีการพูดถึงเว็บไซตใดๆ 

ไมมีการใชICTในการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวันสวนมากใชการเขียนหรือ
บอกขาวสารปากตอปาก 

พนักงานถูกจํากัดการใชโทรศัพท 
คอมพิวเตอรในที่ทํางานมไีมกี่เครื่อง
และไมมีการเชื่อมโยงเขากับเครือขาย 
การติดตอทางธุรกิจทําโดยการไปหา
สวนตัวหรือไปรษณีย ผูประกอบการ
จํานวนนอยมีโทรศัพทหรือโทรสารใช 

ขั้นที่ 2 ประชาชนจํานวนมากไมเคยไดยิน
เกี่ยวกับอินเทอรเน็ตและไมรูจักใครที่
ใช มีประชาชนจํานวนไมกี่คนใช
อินเทอรเน็ตเปนประจํา 
ผูประกอบการจํานวนหนึ่งสมัครขอ
โดเมนเนม 

มีเว็บไซตจํานวนเล็กนอยที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับทองถิ่นและถูกดูแลรักษาจาก
ตางพื้นที่ 
มีเว็บไซตจํานวนหนึ่งที่เปนภาษา
ทองถิ่นและไดรับการกลาวถึง 
มีการประกาศขาวสารทางเว็บไซต
เล็กนอย 

อุปกรณ ICT เชนโทรศัพท โทรสาร 
เพจเจอร คอมพิวเตอร มีการใชในวง
แคบ มีโทรศัพทสาธารณะในบางสวน
ของชุมชนและมีประชาชนจํานวนมาก
ใชเปนประจํา 
มีคอมพิวเตอรที่ใชอินเทอรเน็ตได
ใหบริการแบบสาธารณะแตผูใชบริการ
สวนใหญเปนคนนอกชุมชน 

องคกรมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นใน
บางครั้งจากการใช ICT พนักงาน
บางสวนมีโทรศัพทใช สํานักงาน
จํานวนนอยมีคอมพิวเตอรใชเพื่อการ
ติดตอภายในองคกรและการทําธุรกรรม
ขั้นพื้นฐาน พนักงานในสํานักงาน
จาํนวนนอยใชคอมพิวเตอรในการ
ทํางาน  

ขั้นที่ 3 คนสวนมากเคยไดยินเกี่ยวกับ
อินเทอรเน็ตแมจะมีคนจํานวนนอยเคย
ไดใช ประชากรนอยกวารอยละ 10 ใช
อินเทอรเน็ตเปนประจํา ผูใช
อินเทอรเน็ตสวนใหญเปนชายอายุ
ระหวาง 10 ถึง 35 ป การสมัครโดเมน

มีเว็บไซตทองถิ่นจํานวนหนึ่งแมจะเปน
เว็บไซตที่ประกอบดวยสถิติเปนสวน
ใหญและไมคอยมีการทําขอมูลใหเปน
ขอมูลปจจุบัน เว็บไซตมขีอมูลที่
เกี่ยวของกับกลุมตางๆในชุมชนและ
เว็บไซตจํานวนมากเปนภาษาทองถิ่น 

มีโทรศัพทสาธารณะเกือบทุกพื้นที่ของ
ชุมชนและมีการใชงานมาก คนใน
ชุมชนจํานวนหนึ่งมีอินเทอรเน็ตใชที่
บาน ผูที่ใชบริการสถานที่ที่ใหบริการ
คอมพิวเตอร เชน รานคอมพิวเตอร 
อินเทอรเน็ตบารมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น

องคกรมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในระดับ
หนึ่งจากการใช ICT คอมพิวเตอร
จํานวนมากในสํานักงานถูกเชื่อมโยง
เขากับเครือขายภายในเพื่อใชในการ
แลกเปลี่ยนและจัดการขอมูล เจาหนาที่
จํานวนหนึ่งใชอีเมลในการสื่อสาร
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ตัวชี้วัด ประชาชนและองคกรตางๆ
ออนไลน 

เว็บไซตที่เขากับทองถิ่น ICT ในชีวิตประจําวัน ICT ในที่ทํางาน 

ในทองถิ่นมีอัตราสวนเทากับ 2 โดเมน
ตอประชากร 1000 คน การโฆษณา
สินคาทางอินเทอรเน็ตมีนอย 

มีการประกาศขาวสารทางอินเทอรเน็ต
บาง และมีโอกาสในการไดรับการ
อบรมเกี่ยวกับเว็บไซตแมจะมีราคา
แพงและจํากัดอยูเพียงในบางพื้นที่
เทานั้น 

เรื่อยๆ ภายใน ทําการคนควาและทําธุรกรรม
ทางเว็บแตเปนลักษณะการใชอุปกรณ
ในการทํางานรวมกัน 

ขั้นที่ 4 ประชากรสวนใหญสนใจที่จะใช
อินเทอรเน็ตและรูจักผูใชคนอื่น 
ประชากรอยางนอยรอยละ 10 ใช
อินเทอรเน็ตเปนประจํา  ผูใชสวนใหญ
ไมใชเปนเพียงแคกลุมผูชายที่มีอายุ
ระหวาง 10 ถึง 35 ปอีกตอไป  การ
สมัครโดเมนมีอัตราสวนอยางนอย
เทากับ 20 ตอประชากร 1000 คน การ
โฆษณาบนอินเทอรเน็ตคอนขางเปน
เรื่องปกติ  

เว็บไซตจํานวนมากนําเสนอขอมูลที่
เกี่ยวของกับทองถิ่นและมีการทําขอมูล
ใหเปนปจจุบันสัปดาหละหลายครั้ง 
โดยเนื้อหาสวนใหญบนเว็บไซตมาจาก
ประชาชนทุกกลุมในสังคมนั้น ขาวสาร
จํานวนมากเปนขาวสารในภาษาของ
สังคมนั้น การอบรมเกี่ยวกับเว็บไซตมี
อยูมากมายและราคาไมแพง 

ประชากรจํานวนมากในชุมชนใช ICT 
ไมวาจะเปนโทรศัพทมือถือ อุปกรณ
บันทึกขอมูลดิจิทัลและคอมพิวเตอรใน
ชีวิตประจําวันและใช ICT เพื่อการทํา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของครัวเรอืน
เชน ซื้อของ ลงทุน ฝาก ถอนเงินเปน
ตน และเพื่อการติดตอทางสังคมและ
ธุรกิจอื่นๆ เชน การแลกเปลี่ยนสินคา 
การคุยกันทางอินเทอรเน็ต 

องคกรมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอยางมาก
เพราะการใชICT อยางกวางขวาง 
คอมพิวเตอรในสํานักงานถูกเชื่อมโยง
เขากับเครือขายโดยสมบูรณ สํานักงาน
ที่อยูในที่ตางกันไดรับการเชื่อมโยงเขา
ดวยกันผานทางเครือขายภายนอกทั้ง
เครือขายในประเทศและตางประเทศ 
เจาหนาที่สวนใหญไดรับการเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตจากโตะทํางานของตัวเอง 
เจาหนาที่สวนใหญมีอีเมลของตัวเอง
เพื่อเอาไวใชติดตอภายในและภายนอก 
เจาหนาที่มักจะใสเว็บไซตและอีเมล
ของตัวเองลงไปในนามบัตรดวย  
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ปจจัยที่ 4: เศรษฐกิจเครือขาย 

 โอกาสการทํางานดาน ICT การทําการคาอิเล็กทรอนิกส
ระหวางธุรกิจกับลูกคา 

การทําการคาอิเล็กทรอนิกส
ระหวางธุรกิจกับธุรกิจ 

การบริการภาครัฐผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส 

ขั้นที่ 1 โอกาสการทํางานดาน ICT มีนอย แมมี
นายจางตองการจะจางเนื่องจากความรู
ทางดานเทคนิคของลูกจาง 

ไมมีการทําการคาผานเว็บไซต 
ประชาชนตระหนักถึงการทําธุรกิจ
ออนไลนนอยมาก 

ธุรกิจมีขอมูลทางการตลาดนอยมาก ไมมีขอมูลใดๆของภาครัฐออนไลน 

ขั้นที่ 2 แมจะมีโอกาสการจางงานบาง แต
แรงงานดาน ICT ตองไปหางานทําที่
อื่นเปนสวนใหญ 

ธุรกิจจํานวนหนึ่งมีเว็บไซตแตขอมูล
บนเว็บไซตไมคอยไดรับการปรับปรุง
ใหทันสมัย ธุรกิจจํานวนหนึ่งรับการสั่ง
สินคาทางโทรศัพทหรือโทรสาร 
ในขณะที่ธุรกิจจํานวนหนึ่งใชแคตตา
ลอกในการนําเสนอสินคาใหกับลูกคาที่
อยูไกล 

การทําธุรกรรมระหวางธุรกิจยังไมมี
ประสิทธิภาพ และมคีวามโปรงใสนอย 
มีการใชโทรศัพทและโทรสารในการ
อํานวยความสะดวกในการทําธุรกิจ 

มีเว็บไซตของหนวยงานราชการ
จํานวนนอยซึ่งนําเสนอขอมูลพื้นฐาน
และไมคอยไดรับการปรับปรุง 
การติดตอกับหนวยราชการมีความ
จํากัดแตสามารถติดตอไดทางโทรศัพท
และโทรสาร การเผยแพรขอมูลของ
ทางราชการยังใชการพิมพลงกระดาษ
เปนหลัก 

ขั้นที่ 3 ทักษะทางเทคนิคของชุมชนเปนแหลง
สรางขอไดเปรียบของชุมชนและเปน
ปจจัยดึงดูดการลงทุนและการจางงาน
จากบริษัทภายนอก 

ธุรกิจจํานวนมากนําขอมูลสําคัญลงบน
เว็บไซตแตไมคอยไดรับการปรับปรุงให
ทันสมัย มีการนําเสนอขอมูลเกี่ยวการ
ขายสินคาและบริการ แตการซื้อสินคา
ยังเกิดโดยการไปซื้อดวยตัวเอง ทาง
โทรศัพทหรือทางโทรสาร ธุรกิจจํานวน
หนึ่งมีการใหบริการสั่งสินคาออนไลน 

ระบบอิเล็กทรอนิกสเพิ่มประสิทธิภาพ
และความโปรงใสในการทําธุรกิจ อีกทั้ง
ชวยลดคาใชจายในการทําธุรกรรม มี
การใชระบบอิเล็กทรอนิกสในการทํา
ธุรกรรมระหวางธุรกิจแตจะมีการใช
เอกสารในจุดใดจุดหนึ่ง การคาผาน
ระบบอิเล็กทรอนิกสยังมีสัดสวนที่นอย
เมื่อเทียบกับการคาทั้งหมด 

หนวยราชการจํานวนหนึ่งนําขอมูล
หลักๆลงบนเว็บไซต เชน เวลาเปดทํา
การ การใหบริการและแบบฟอรมใน
การขอใชบริการสําหรับดาวนโหลด แต
ขอมูลสวนใหญมักไมไดรับการปรับปรุง
ใหทันสมัย การทําธุรกรรมมักเกิดโดย
การไปดวยตัวเอง โทรศัพทหรือ
โทรสาร 

ขั้นที่ 4 แรงงานจํานวนมากตองมีทักษะทาง ธุรกิจจํานวนมากใชเว็บไซตในการขาย ประสิทธิภาพในการทําธุรกรรมระหวาง หนวยงานราชการทุกหนวยงานมีการ
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 โอกาสการทํางานดาน ICT การทําการคาอิเล็กทรอนิกส
ระหวางธุรกิจกับลูกคา 

การทําการคาอิเล็กทรอนิกส
ระหวางธุรกิจกับธุรกิจ 

การบริการภาครัฐผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส 

เทคนิคเพื่อที่จะปฏิบัติงาน สวนสําคัญ
ในระบบเศรษฐกิจประกอบดวยกิจการ
ดานการจัดการขอมูล ขาวสารซึ่งตอง
จางงานบุคลากรที่มีความรูดาน
สารสนเทศ ICT เปนยุทธศาสตรหลัก
ของหลายองคกร 

การตลาดและการบริการลูกคา การคา
ปลีกออนไลนคิดเปนสัดสวนสําคัญของ
กิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมด  

ธุรกิจเพิ่มขึ้นอยางมากอันเปนผลมา
จากการใชระบบอิเล็กทรอนิกส 
ประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นสงผลให
โครงสรางทางการตลาดและการปฏิบัติ
ในวงการอุตสาหกรรมเปลี่ยนไป 
ธุรกิจจํานวนมากมีการประยุกตใช
ระบบเครือขายอิเล็กทรอนิกสในการ
จัดการการขาย การจัดซื้อ การเก็บ
สินคา การทําธุรกรรมบางอยางเกิดขึ้น
แบบออนไลนผานระบบที่เชื่อมตอกัน
อยางสมบูรณและเปนอัตโนมัติ 
การสั่งสินคาและการสงของทําผาน
ระบบอิเล็กทรอนิกสและมีการติดตาม
ผานทางระบบออนไลน 
การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
ทั้งหมดมีสัดสวนที่เห็นไดชัดและ
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

เสนอขอมูลสําคัญหลักๆบนเว็บไซต 
และหนวยงานราชการจํานวนหนึ่งได
นําการพัฒนาการติดตอผานเวบเปน
ยุทธศาสตรหนึ่งในการติดตอกับ
สาธารณชน ประชาชนสามารถใช
บริการของทางราชการผาน
อินเทอรเน็ตได เชน การเสียภาษี การ
ขอใบอนุญาตตางๆ การจัดซื้อของ
ภาครัฐทําโดยผานระบบออนไลนหรือ
ระบบอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ 
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ปจจัยที่ 5: นโยบายเครือขาย 

ตัวชี้วัด การจัดระเบียบโทรคมนาคม นโยบายการคา ICT 

ขั้นที่ 1 ไมมีแผนการเปดเสรีดานโทรคมนาคม ไมมีการชวยใหประชาชนเขาถึงการบริการ
ดานโทรคมนาคมไดในวงกวาง การบริการทั้งหมดดําเนินการโดยผูประกอบการ
รายเดียวซึ่งอาจเปนของรัฐหรือเอกชน 

การคาอุปกรณดาน ICT ถูกขัดขวางจากภาษีนําเขาที่สูงและกฎระเบียบที่ยุงยาก
ซับซอนอื่นๆ 
ไมมีการเปดเสรีภาคบริการเพื่อการคา กฎระเบียบภายในเปนขอจํากัดในการใช 
ICT ไมมีการลงทุนโดยตรงจากตางชาติหรือมีในปริมาณนอย 

ขั้นที่ 2 มีการทําแผนการเปดเสรีดานโทรคมนาคม มีการชวยใหประชาชนเขาถึงการ
บริการดานโทรคมนาคมไดในวงกวางแตยังไมมีประสิทธิภาพ 

อุปสรรคทางการคาอุปกรณ ICT ถูกลดลงแตก็ยังสูงอยู มีการเปดเสรีภาคบริการ
บางสวนที่เกี่ยวกับการคาอิเล็กทรอนิกสและICT มีการอนุญาตใหตางชาติเขามา
ลงทุนภายใตเงื่อนไขที่กําหนด 

ขั้นที่ 3 แผนการเปดเสรีดานโทรคมนาคมถูกนํามาปฏบิัติ การสงเสริมและชวยเหลือให
ประชาชนสามารถเขาถึงบริการดานโทรคมนาคมมีความกาวหนาแมจะยังมี
ปญหาบาง มีการเปดใหผูใหบริการเครือขายเขามาแขงขันในตลาด  

การคาอุปกรณ ICT ไมถูกขัดขวางดวยขอจํากัดที่ไมจําเปน ภาษีนําเขาอยูใน
ระดับต่ํา มีการเปดเสรีภาคบริการอยางกวางขวางเพื่อชวยอํานวยความสะดวก
ใหแกการคาทางอิเล็กทรอนิกสและการใหบริการเครือขาย ICT มีการสนับสนุน
การลงทุนจากตางชาติภายใตเงื่อนไขบางประการ 

ขั้นที่ 4 มีการเปดเสรีโทรคมนาคมและมีการจัดระเบียบเพื่อใหเกิดการแขงขัน การสงเสริม
และจัดการใหประชาชนเขาถึงบริการดานโทรคมนาคมในวงกวางมีประสิทธิภาพ 
มีการจัดตั้งองคกรอิสระเพื่อดูแลจัดการดานโทรคมนาคมโดยเฉพาะ ประชาชน
และธุรกิจมีตัวเลือกจํานวนมากในการเลือกใชบริการทางดานขอมูลขาวสาร มีการ
แขงขันกันอยางมากในการใหบริการ ICT ทุกดาน 

การเก็บภาษีอุปกรณ ICT อยูในระดับต่ําและเปนมาตรฐานเดียวกันหรืออาจไมมี
การเก็บภาษีเลย การคาในภาคบริการไดรับการเปดเสรีโดยสมบูรณ  การลงทุน
จากตางชาติไดรับการสนับสนุนภายใตขอจํากัดเล็กนอยหรือไมมีเลย 
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ตารางที่  5.12  ตัวแปรที่ใชในการจัดอันดับของ NRI (2007-2008) 
ประเภทขอมูล หมวดยอย ตัวแปร สัดสวนของ 

ตัวแปรใน
หมวดยอย 

ขอมูล
สถิติ 

ขอมูลสอบถาม 
ความคิดเห็น  

หมวดที่ 1: สภาพแวดลอม (Environment) มีสัดสวน1/3 ของคะแนนรวม 
1. โอกาสในการไดเงินรวมทุน (Venture capital availability) 1/14   
2. ความซับซอนของตลาดการเงิน (Financial market sophistication) 1/14   
3. โอกาสในการมีเทคโนโลยีลาสุด (Availability of latest technologies) 1/14   
4. สภาวะของการพัฒนากลุมเครือขาย (State of cluster development) 1/14   
5. จํานวนอนุสิทธิบัตร (Utility patents)  1/14   
6. การสงออกสินคาที่มีเทคโนโลยีสูง (High-tech exports)  1/14   
7. อุปสรรคดานกฎระเบียบรัฐบาล (Burden of government regulation) 1/14   
8. ขอบเขตและผลกระทบของภาษีอากร (Extent and effect of taxation)  1/14   
9. อัตราภาษีทั้งหมด (Total tax rate) 1/14   
10. เวลาที่จําเปนตองใชในการเริ่มธุรกิจ (Time required to start a business)  1/14   
11. ขั้นตอนที่ตองใชในการเริ่มธุรกิจ (Number of procedures required to start a business 1/14   
12. ความรุนแรงของการแขงขันในประเทศ (Intensity of local competition)  1/14   
13. ความเปนอิสระของสื่อ (Freedom of the press) 1/14   

1.สภาพแวดลอมทางตลาด (Market 
environment)  
(สัดสวน 1/3 ของหมวดหลัก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14. ความสามารถในการเขาถึงเนื้อหาดิจิทัล (Accessibility of digital content) 1/14   
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ประเภทขอมูล หมวดยอย ตัวแปร สัดสวนของ 
ตัวแปรใน
หมวดยอย 

ขอมูล
สถิติ 

ขอมูลสอบถาม 
ความคิดเห็น  

1 ประสิทธิผลของหนวยงานที่ทําหนาที่ออกกฎหมาย (Effectiveness of law-making bodies) 1/9   
2 กฎหมายที่เกี่ยวของกับ ICT (Laws relating to ICT) 1/9   
3 ความเปนอิสระของระบบศาล (Judicial independence) 1/9   
4 การคุมครองทรัพยสินทางปญญา (Intellectual property protection) 1/9   
5 ประสิทธิภาพของกรอบกฎหมาย (Efficiency of legal framework) 1/9   
6 สิทธิในทรัพยสิน (Property rights) 1/9   
7 คุณภาพของการแขงขันในภาคผูใหบริการอินเทอรเน็ต (Quality of competition in the ISP 
sector)  

1/9   

8 จํานวนขั้นตอนที่ใชในการบังคับสัญญาใหเปนไปตามกฎหมาย (Number of procedures to 
enforce a contract)  

1/9   

2. สภาพแวดลอมทางการเมือง 
และกฎระเบียบ(Political and 
regulatory environment) (สัดสวน 
1/3) 

9 เวลาในการบังคับสัญญาใหเปนไปตามกฎหมาย (Time to enforce a contract)  1/9   
1 คูสายโทรศัพท (Telephone lines) 1/7   
2 เซิรฟเวอรอินเทอรเน็ตที่ปลอดภัย (Secure Internet Server) 1/7   
3 การผลิตกระแสไฟฟา (Electricity production)  1/7   
4 ความยากงายในการหานักวิทยาศาสตรและวิศวกร (Availability of scientists and 
engineers) 

1/7   

5 คุณภาพของสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร (Quality of scientific research institutions) 1/7   
6 การเขาเรียนระดับอุดมศึกษา (Tertiary enrollment)  1/7   

3.สภาพแวดลอมทางโครงสราง
พื้นฐาน (Infrastructure 
environment) (สัดสวน 1/3) 
 
 
 
 
 
 

7 คาใชจายดานการศึกษา (Education expenditure)  1/7   
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ประเภทขอมูล หมวดยอย ตัวแปร สัดสวนของ 
ตัวแปรใน
หมวดยอย 

ขอมูล
สถิติ 

ขอมูลสอบถาม 
ความคิดเห็น  

หมวดหลักที่ 2: ความพรอม (Readiness) มีสัดสวน 1/3 ของคะแนนรวม 
1 คุณภาพของการศึกษาดานคณิตศาสตรและวิทยาศาตร (Quality of math and science 
education) 

1/9   

2 คุณภาพของระบบการศึกษา (Quality of the educational system) 1/9   
3 การเขาถึงอินเทอรเน็ตในโรงเรียน (Internet access in schools) 1/9   
4 ความซับซอนของผูซื้อ (Buyer sophistication) 1/9   
5 คาธรรมเนียมเชื่อมตอโทรศัพทในที่อยูอาศัย (Residential telephone connection charge)  1/9   
6 คาสมาชิกรายเดือนโทรศัพทในที่อยูอาศัย (Residential monthly telephone subscription)  1/9   
7 คาสมาชิกรายเดือนอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (High-speed monthly broadband subscription 
charge)  

1/9   

8 คาใชบริการที่ต่ําที่สุดในการใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (Lowest cost of broadband)  1/9   

1. ความพรอมสวนบุคคล 
(Individual readiness) (สัดสวน 
1/3) 

9 คาใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ (Cost of mobile telephone call)  1/9   
1. ขอบเขตของการฝกอบรมพนักงาน (Extent of staff training) 1/10   
2. ความยากงายในการหาบริการเกี่ยวกับการฝกอบรมและวิจัยเฉพาะทาง (Local availability 
of specialized research and training sevices)  

1/10   

3. คุณภาพของสถาบันการศึกษาดานการจัดการ (Quality of management schools) 1/10   
4. คาใชจายดานวิจัยและพัฒนาของบริษัท (Company spending on research and 
development) 

1/10   

2. ความพรอมภาคธุรกิจ  
(Business readiness) (สัดสวน 
1/3) 

5. ความรวมมือดานวิจัยระหวางมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม (University-industry 
research collaboration) 

1/10   
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ประเภทขอมูล หมวดยอย ตัวแปร สัดสวนของ 
ตัวแปรใน
หมวดยอย 

ขอมูล
สถิติ 

ขอมูลสอบถาม 
ความคิดเห็น  

6. คาเชื่อมตอโทรศัพทของภาคธุรกิจ (Business telephone connection charge)  1/10   
7. คาบริการสมาชิกรายเดือนโทรศัพทของภาคธุรกิจ (Business monthly telephone 
subscription)  

1/10   

8. คุณภาพของผูขายทองถิ่น (Local supplier quality) 1/10   
9. จํานวนผูขายทองถิ่น (Local supplier quantity) 1/10   

2. ความพรอมภาคธุรกิจ  
(Business readiness) (สัดสวน 
1/3) 

10. การนําเขาคอมพิวเตอร การสื่อสารและบริการอื่น (Computer, communications, and 
other services imports)  

1/10   

1. การใหความสําคัญดาน ICT ของรัฐบาล (Government prioritization of ICT) 1/4   
2. การจัดซื้อจัดจางผลิตภัณฑเทคโนโลยีที่กาวหนาของรัฐบาล(Government procurement of 
advanced technology products) 

1/4   

3. ความสําคัญของ ICT ในวิสัยทัศนของรัฐบาล (Importance of ICT to government’s vision 
of the future) 

1/4   

3. ความพรอมภาครัฐบาล 
(Government readiness)  
(สัดสวน 1/3)  

4. ดัชนีความพรอมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (E-government readiness index) 1/4   
หมวดที่ 3: การใช (Usage) มีสัดสวน1/3 ของคะแนนรวม 

1. จํานวนสมาชิกโทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile telephone subscribers)  1/5   
2. จํานวนคอมพิวเตอร (Personal computers)  1/5   
3. จํานวนสมาชิกอินเทอรเน็ตบรอดแบนด (Broadband Internet subscribers)  1/5   
4. จํานวนผูใชอินเทอรเน็ต (Internet users)  1/5   

1. การใชสวนบุคคล (Individual 
usage) (สัดสวน 1/3) 
 
 
 
 

5. ความเร็วของแบนดวิดทอินเทอรเน็ต (Internet bandwidth)  1/5   
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ประเภทขอมูล หมวดยอย ตัวแปร สัดสวนของ 
ตัวแปรใน
หมวดยอย 

ขอมูล
สถิติ 

ขอมูลสอบถาม 
ความคิดเห็น  

1. ความแพรหลายของการอนุญาตใชสิทธิในเทคโนโลยีตางประเทศ (Prevalence of foreign 
technology licensing) 

1/5   

2. การดูดซับเทคโนโลยีของบริษัท (Firm-level technology absorption) 1/5   
3. ความสามารถดานนวัตกรรม (Capacity for innovation) 1/5   
4. โอกาสในการไดสายโทรศัพทใหม (Availability of new telephone lines) 1/5   

2. การใชภาคธุรกิจ (Business 
usage) (สัดสวน 1/3)  

5. ขอบเขตของการใชอินเทอรเน็ตของภาคธุรกิจ (Extent of business Internet use) 1/5   
1. ความสําเร็จของรัฐบาลในการสงเสริม ICT (Government success in ICT promotion) 1/5   
2. โอกาสในการไดใชบริการออนไลนของรัฐบาล (Availability of government online services) 1/5   
3. การใช ICT และประสิทธิภาพของรัฐบาล (ICT use and government efficiency) 1/5   
4. การมี ICT ในสถานที่ราชการ (Presence of ICT in government offices) 1/5   

3. การใชภาครัฐบาล (Government 
usage) (สัดสวน 1/3)  

5. ดัชนีการมีสวนรวมอิเล็กทรอนิกส (E-Participation Index)  1/5   



 195 

ตารางที่ 5.13   คําจํากัดความและแหลงขอมูลของขอมูลทางสถิต ิ
ตัวแปร คําจํากัดความ แหลงขอมูล 

สภาพแวดลอมทางตลาด (5 ตัวแปรที่ใชขอมูลทางสถิติ) 
อนุสิทธิบัตร (Utility patents)  จํานวนอนุสิทธิบัตร เชน อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ ซึ่ง

ไดรับระหวาง 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2006 ตอ
ประชากร 1 ลานคน  

US Patent and Trademark Office (November 2007); United Nations Population 
Fund [State of World Population 2006] 

การสงออกสินคาที่มีเทคโนโลยีสูง 
(High-tech exports)  
 

การสงออกสินคาที่มีการวิจัยและพัฒนาสูง เชน การบิน 
(aerospace) คอมพิวเตอร เภสัชภัณฑ 
(pharmaceuticals) และอุปกรณเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร คิดเปนรอยละของการสงออกทั้งหมดของ
ประทศ  

The World Bank [World Development Indicators Online Database] (December 
2007); national sources 

อัตราภาษีทั้งหมด(Total tax rate)  
 

อัตราภาษีทั้งหมด หมายรวมถึง อัตราภาษีกําไร (คิด
จากรอยละของกําไร) ภาษีแรงงาน และภาษีที่คิดจาก
รอยละของกําไร และภาษีอื่นๆ (รอยละของกําไร)  

The World Bank [Doing Business 2008] 

เวลาที่จําเปนตองใชในการเริ่ม
ธุรกิจ (Time required to start a 
business)  

จํานวนวันที่จําเปนตองใชในเริ่มธุรกิจ  The World Bank [Doing Business 2008] 

จํานวนของขั้นตอนที่จําเปนตองมี
ในการเริ่มธุรกิจ (Number of 
procedures required to start a 
business)  

จํานวนของขั้นตอนที่จําเปนตองมีในการเริ่มธุรกิจ The World Bank [Doing Business 2008] 

สภาพแวดลอมทางการเมืองและกฎระเบียบ (ตัวแปรที่ใชขอมูลทางสถิติ 2 ตัวแปร) 
จํานวนของขั้นตอนในการบังคับ จํานวนของขั้นตอนที่เกี่ยวของนับตั้งแตวันที่ยื่นคํารอง The World Bank [Doing Business 2008] 
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ตัวแปร คําจํากัดความ แหลงขอมูล 

สัญญาใหเปนไปตามกฎหมาย 
(Number of procedures to 
enforce a contract)  

ตอศาล จนกระทั่งวันที่ไดรับการชดเชย 

เวลาที่ใชบังคับสัญญาใหเปนไป
ตามกฎหมาย (Time to enforce a 
contract) 

จํานวนวันที่จําเปนตองใชในการยุติขอพิพาท  The World Bank [Doing Business 2008] 

สภาพแวดลอมทางโครงสรางพื้นฐาน (ตัวแปรที่ใชขอมูลทางสถิติ 5 ตัวแปร) 

สายโทรศัพท(Telephone lines)
8
  จํานวนสายโทรศัพทที่เชื่อมตอกับอุปกรณของสมาชิกไป

ยังเครือขายสาธารณะ (PSTN) ตอประชากร 100 คน 
International Telecommunication Union [World Telecommunication Indicators 
2007] 

เครื่องใหบริการอินเทอรเน็ตที่มี
ความปลอดภัย (Secure Internet 
servers)  

จํานวนเครื่องใหบริการอินเทอรเน็ตที่มีความปลอดภัย
ตอประชากร 1 ลานคน  

The World Bank [World Development Indicators Online Database] (December 
2007) 

การผลิตกระแสไฟฟา (Electricity 
production)  

การผลิตกระแสไฟฟาตอประชากร (หนวยคือ กิโลวัตต
ตอชั่วโมง: kWh) 

The World Bank [World Development Indicators Online Database] (December 
2007) 

การเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
(Tertiary enrollment) 

จํานวนนักเรียนที่เขาศึกษาในระดับอุดมศึกษา
9
  UNESCO Institute for Statistics (June 2007) ; national sources 

คาใชจายในการศึกษา(Education 
expenditure)  

คาใชจายในการศึกษาคิดเปนรอยละของรายไดมวลรวม
ประชาชาติ (GNI) 

The World Bank [World Development Indicators Online Database] (December 
2007) 

ความพรอมสวนบุคคล (ตัวแปรที่ใชขอมูลทางสถิติ 5 ตัวแปร) 
                                                 
8 สายโทรศัพทพื้นฐาน หมายถึงสายโทรศัพทที่เชื่อมตออุปกรณปลายทางของสมาชิกเขากับเครือขายชุมสายสาธารณะ (PSTN) และที่มีชองสัญญาณในอุปกรณชุมสายโทรศัพท , ITU (World Telecommunication 
Indicator 2007)  
9 ที่มา: UNESCO Institute for Statistics 
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ตัวแปร คําจํากัดความ แหลงขอมูล 

คาธรรมเนียมติดตั้งโทรศัพท
สําหรับที่อยูอาศัย (Residential 
telephone connection charge)  

คาธรรมเนียมติดตั้งโทรศัพทสําหรับที่อยูอาศัย (หนวย
เปนเหรียญดอลลารสหรัฐ) คิดเปนรอยละของผลิตภัณฑ
มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ตอหัว  

International Telecommunication Union [World Telecommunication Indicators 
2007]; International Monetary Fund [World Economic Outlook Database] 
(October 2007 edition); national sources 

คาบริการรายเดือนสําหรับสมาชิก
ที่ใชโทรศัพทสําหรับที่อยูอาศัย 
(Residential monthly telephone 
subscription)  

คาบริการรายเดือนสําหรับสมาชิกที่ใชโทรศัพทสําหรับ
ที่อยูอาศัยผานเครือขายสาธารณะ (PSTN) (หนวยเปน
เหรียญดอลลารสหรัฐ) คิดเปนรอยละของผลิตภัณฑ
มวลรวมภายในประเทศ (GDP) รายเดือนตอหัว  

International Telecommunication Union [World Telecommunication Indicators 
2007]; International Monetary Fund [World Economic Outlook Database] 
(October 2007 edition); national sources 

คาบริการสมาชิกอินเทอรเน็ต 
บรอดแบนดความเร็วสูงรายเดือน 
(High-speed monthly broadband 
subscription charge) 

คาบริการสมาชิกอินเทอรเน็ตบรอดแบนดความเร็วสูง
รายเดือน (หนวยเหรียญดอลลารสหรัฐ) คิดเปนรอยละ
ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ราย
เดือน  ตอหัว  

International Telecommunication Union [World Information Society Report 2007]; 
International Monetary Fund [World Economic Outlook Database] (October 2007 
edition); national sources 

คาบริการใชบรอดแบนดที่ถูกที่สุด 
(Lowest cost of broadband)  

คาบริการใชบรอดแบนดที่ถูกที่สุดดวยความเร็ว 100 

กิโลบิตตอวินาที
10

 (kb/s) (หนวยเปนเหรียญดอลลาร
สหรัฐ) คิดเปนรอยละของรายไดมวลรวมประชาชาติ 
(GNI) รายเดือน 

International Telecommunication Union [World Information Society Report 2007] 

คาบริการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ 
(Cost of mobile telephone call)  

อัตราการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ในประเทศ 3 นาทีในชวง
เวลาที่มีการใชมาก (peak hours)  (หนวยเปนเหรียญ
ดอลลารสหรัฐ) คิดเปนรอยละของผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) รายเดือนตอหัว 

International Telecommunication Union [World Telecommunication Indicators 
2007]; International Monetary Fund [World Economic Outlook Database] 
(October 2007 edition) 

ความพรอมภาคธุรกิจ (ตัวแปรที่ใชขอมูลทางสถิติ 3 ตัวแปร) 

                                                 
10 Kb/s = Kilobits (1024 bits) per second 
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ตัวแปร คําจํากัดความ แหลงขอมูล 

คาบริการติดตั้งโทรศัพทสําหรับ
ธุรกิจ (Business telephone 
connection charge)  

คาบริการติดตั้งโทรศัพทสําหรับภาคธุรกิจ (หนวยเปน
เหรียญดอลลารสหรัฐ) คิดเปนรอยละของผลิตภัณฑ
มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 

International Telecommunication Union [World Telecommunication Indicators 
2007]; International Monetary Fund [World Economic Outlook Database] 
(October 2007 edition); national sources 

คาบริการรายเดือนสมาชิกที่ใช
โทรศัพทสําหรับภาคธุรกิจ 
(Business monthly telephone 
subscription)  

คาบริการรายเดือนสมาชิกที่ใชโทรศัพทสําหรับธุรกิจที่
ใชบริการเครือขายสาธารณะ (PSTN) (หนวยเปน
เหรียญดอลลารสหรัฐ) คิดเปนรอยละของผลิตภัณฑ
มวลรวมภายในประเทศ (GDP) รายเดือนตอหัว  

International Telecommunication Union [World Telecommunication Indicators 
2007]; International Monetary Fund [World Economic Outlook Database] 
(October 2007 edition); national sources 

การนําเขาบริการคอมพิวเตอร การ
สื่อสาร และบริการอื่นๆ 
(Computer, communications, 

and other services imports)
11

 

มูลคาการนําเขาบริการคอมพิวเตอร การสื่อสาร และ
บริการอื่นๆ คิดเปนรอยละของการนําเขาบริการ
พาณิชยทั้งหมด 

The World Bank [i]World Development Indicators Online Database[i] (December 
2007) 

ความพรอมภาครัฐ (ตัวแปรที่ใชขอมูลทางสถิติ 1 ตัวแปร) 
ดัชนีความพรอมรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส (E-government 
readiness index)  

ดัชนีความพรอมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสซึ่งประเมินความ
พรอมโดยพิจารณาจากการใชเว็บไซต โครงสราง
พื้นฐานทางการสื่อสาร และทรัพยากรบุคคล 

United Nations [i]Global E-Government Survey 2008[i]. The report is available 
at:http://www.unpan.org/egovkb/global_reports/08report.htm 

การใชสวนบุคคล (ตัวแปรที่ใชขอมูลทางสถิติ 5 ตัวแปร) 
จํานวนสมาชิกที่ใช
โทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile 

จํานวนสมาชิกที่ใชโทรศัพทเคลื่อนที่ตอประชากร    
100 คน  

International Telecommunication Union [World Telecommunication Indicators 
2007] 

                                                 
11 การสื่อสาร คอมพิวเตอร และอื่นๆ (สัดสวนของการนําเขาบริการทั้งหมด) หมายถึง บริการสื่อสาร คอมพิวเตอร สารสนเทศและอื่นๆ ซึ่งรวมทั้งบริการไปรษณียและโทรคมนาคมระหวางประเทศ และ
ขอมูลคอมพิวเตอร เปนตน  
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ตัวแปร คําจํากัดความ แหลงขอมูล 

telephone subscribers)  
จํานวนคอมพิวเตอรสวนบุคคล 
(Personal computers)  

จํานวนคอมพิวเตอรสวนบุคคลตอประชากร 100 คน International Telecommunication Union [World Telecommunication Indicators 
2007] 

จํานวนสมาชิกที่ใชอินเทอรเน็ตบ
รอดแบนด (Broadband Internet 
subscribers)  

จํานวนสมาชิกที่ใชอินเทอรเน็ตบรอดแบนดตอ
ประชากร 100 คน 

International Telecommunication Union [World Telecommunication Indicators 
2007] 

จํานวนผูใชอินเทอรเน็ต (Internet 
users)  

จํานวนผูใชอินเทอรเน็ตตอประชากร 100 คน  International Telecommunication Union [World Telecommunication Indicators 
2007] 

ปริมาณแบนดวิดทอินเทอรเน็ต 
(Internet bandwidth)  

ปริมาณแบนดวิดทอินเทอรเน็ตระหวางประเทศ        
(บิตตอวินาที) ตอประชากร 10,000 คน 

International Telecommunication Union [World Telecommunication Indicators 
2007] 

การใชภาครัฐบาล (ตัวแปรที่ใชขอมูลทางสถิติ 1 ตัวแปร) 
ดัชนีการมีสวนรวมอิเล็กทรอนิกส 
(E-Participation Index) 

ดัชนีการมีสวนรวมอิเล็กทรอนิกสเปนการประเมิน
คุณภาพ ความสําคัญ และการใชประโยชน รวมทั้ง 
ความตั้งใจจริงของภาครัฐในการจัดทําเว็บไซตเพื่อ
นําเสนอขอมูลออนไลน เปนเครื่องมือในการมีสวนรวม
ของประชากร และใหบริการประชาชน  

United Nations [Global E-Government Survey 2008]. 

ที่มา: http://www.insead.edu/v1/gitr/wef/main/analysis/choosedatavariable.cfm 
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ตารางที่ 5.14  คําจํากัดความและแหลงขอมูลของขอมูลจากการสอบถามความคิดเห็น 
ตัวแปร คําถาม 

สภาพแวดลอมทางตลาด 
โอกาสในการไดเงินรวมทุน (Venture capital 
availability) 

ผูประกอบการที่มีโครงการใหมที่มีความเสี่ยงสามารถหาเงินรวมทุนไดในประเทศ (1 = ไมจริง 7 = จริง)  

ความซับซอนของตลาดการเงิน (Financial market 
sophistication) 

ระดับของความซับซอนของตลาดการเงินในประเทศ (1 = ต่ํากวาบรรทัดฐานระหวางประเทศ 7 = สูงกวาบรรทัดฐานระหวาง
ประเทศ)  

โอกาสในการมีเทคโนโลยีลาสุด (Availability of latest 
technologies) 

เทคโนโลยีลาสุดในประเทศของทาน (1 = โอกาสในการไดมาและการใชไมแพรหลาย 7 = โอกาสในการไดมาและการใช
แพรหลาย) 

สภาวะของการพัฒนากลุมเครือขาย (State of cluster 
development) 

การอยูรวมกันเปนกลุมเครือขายมีความสัมพันธแข็งแกรงและลึกซึ้ง (1 = ไมเห็นดวยอยางมาก 7 = เห็นดวยอยางมาก) 

อุปสรรคดานกฎระเบียบรัฐบาล (Burden of 
government regulation) 

การทําตามขอกําหนดของรัฐที่เกี่ยวกับใบอนุญาต กฎระเบียบ หรือรายงาน (1 = ยุงยาก 7 = ไมยุงยาก) 

ขอบเขตและผลกระทบของภาษีอากร (Extent and 
effect of taxation) 

ระดับของภาษีในประเทศ (1 = จํากัดแรงจูงใจในการทํางานหรือลงทุนอยางมาก 7 = มีผลกระทบนอยตอแรงจูงใจในการ
ทํางานหรือลงทุน) 

ความรุนแรงของการแขงขันในประเทศ (Intensity of 
local competition) 

การแขงขันของตลาดในประเทศ (1 = มีขอจํากัดในอุตสาหกรรมสวนใหญและการตัดราคามีนอยมาก 7 = มีการแขงขัน
รุนแรงในอุตสาหกรรมสวนใหญซึ่งเปนผลจากผูนําในตลาดมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา) 

ความเปนอิสระของสื่อ (Freedom of the press) สื่อในประเทศมีอิสระมากนอยเพียงใด (1 = ถูกจํากัดเต็มที่ 7 = อิสระเต็มที่) 
การเขาถึงเนื้อหาดิจิทัล(Accessibility of digital content) ความสามารถเขาถึงเนื้อหาดิจิทัล (ผลิตภัณฑซอฟตแวรเนื้อหาโสตทัศนและขอความ) อยางกวางขวางผานระบบปฏิบัติการ

ตางๆ (เชน อินเทอรเน็ตพื้นฐาน อินเทอรเน็ตไรสาย เครือขายเคลื่อนที่ และดาวเทียม เปนตน) (1 = ไมสามารถเขาถึง
เนื้อหาดิจิทัล 7 = สามารถเขาถึงเนื้อหาดิจิทัลผานระบบฏิบัติการตางๆ ที่หลากหลาย) 

สภาพแวดลอมทางการเมืองและกฎระเบียบ  
ประสิทธิผลของหนวยงานที่ทําหนาที่ออกกฎหมาย รัฐสภา (Parliament/ Congress) ที่ทําหนาที่ออกกฎหมายมีประสิทธิผลหรือไม (1 = ไมมีประสิทธิผลอยางมาก                
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(Effectiveness of law-making bodies) 7 = มีประสิทธิผลอยางมากนับไดวาดีที่สุดของโลก) 
กฎหมายที่เกี่ยวของกับ ICT (Laws relating to ICT) กฎหมายที่เกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พาณิชยอิเล็กทรอนิกส, ลายมือชื่อดิจิทัล และการ

คุมครองผูบริโภค (1 = ไมมีเลย 7 = มีการพัฒนาและบังคับใชที่ดี) 
ความเปนอิสระของระบบศาล(Judicial independence) ระบบศาลในประเทศเปนอิสระจากอิทธิพลทางการเมืองของรัฐบาลหรือบริษัทเอกชนหรือไม (1 = อยูภายใตอิทธิพลอยาง

รุนแรง 7 = เปนอิสระ และไมขึ้นตรงโดยเด็ดขาด) 
การคุมครองทรัพยสินทางปญญา (Intellectual property 
protection) 

การคุมครองทรัพยสินทางปญญาในประเทศ (1 = ออนแอและไมมีการบังคับใช  7 = เขมแข็งและมีการบังคับใช) 

ประสิทธิภาพของกรอบกฎหมาย (Efficiency of legal 
framework) 

กรอบกฎหมายในประเทศสําหรับภาคธุรกิจเอกชนในการระงับขอพิพาทและทาทายขอกฎหมายของการกระทําหรือ
กฎระเบียบของรัฐ (1 = ไมเพียงพอและมีการบิดเบือน 7 = เพียงพอและมีกระบวนการที่เปนกลางชัดเจน) 

สิทธิในทรัพยสิน (Property rights) สิทธิในทรัพยสินรวมทั้งสินทรัพยทางการเงิน (1 = ไมมีการนิยามที่ชัดเจนและการคุมครองโดยกฎหมาย  7 = มีการนิยามที่
ชัดเจนและการคุมครองที่ดีโดยกฎหมาย) 

คุณภาพของการแขงขันในภาคผูใหบริการอินเทอรเน็ต 
(Quality of competition in the ISP sector) 

ผูใหบริการอินเทอรเน็ตมีการแขงขันกันเพียงพอที่จะทําใหเกิดบริการอินเทอรเน็ตที่มีคุณภาพสูง การหยุดชะงักไมบอย และ
ราคาถูกหรือไม (1 = ไมใช 7 = ใช อยูในระดับที่ดีที่สุดในโลก) 

สภาพแวดลอมทางโครงสรางพื้นฐาน 
สภาวะการมีอยูของนักวิทยาศาสตรและวิศวกร 
(Availability of scientists and engineers) 

นักวิทยาศาสตรและวิศวกรในประเทศ (1 = ไมมีเลย หรือหายาก 7 = หาไดทั่วไป) 

คุณภาพของสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร (Quality of 
scientific research institutions) 

สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตรในประเทศ (เชน หองทดลองของมหาวิทยาลัย หรือหองทดลองของรัฐ) เปนอยางไร (1 = ไมมี
เลย 7 = ดีที่สุดในระดับระหวางประเทศในสาขานั้นๆ) 

ความพรอมสวนบุคคล 
คุณภาพของการศึกษาดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
(Quality of math and science education) 

คุณภาพของการศึกษาดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรในโรงเรียนในประเทศ (1 = ลาหลังมากเมื่อเทียบกับโรงเรียนใน
ประเทศอื่นๆ 7 = อยูในระดับที่ดีที่สุดในโลก) 

คุณภาพของระบบการศึกษา (Quality of the คุณภาพของระบบการศึกษาในประเทศ  (1 = ไมตอบสนองตอความจําเปนของเศรษฐกิจที่มีการแขงขัน 7 = ตอบสนองตอ
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educational system) ความจําเปนของเศรษฐกิจที่มีการแขงขัน) 
การเขาถึงอินเทอรเน็ตในโรงเรียน (Internet access in 
schools) 

การเขาถึงอินเทอรเน็ตในโรงเรียน (1 = จํากัดมาก 7 = เด็กสวนใหญทั่วไปมีการใชบอย) 

ความซับซอนของผูซื้อ(Buyer sophistication) การตัดสินใจซื้อของผูซื้อในประเทศ (1 = ขึ้นอยูกับราคาที่ถูกที่สุดเทานั้น 7 = ขึ้นอยูกับการวิเคราะหที่ซับซอนเกี่ยวกับ
คุณลักษณะและคุณภาพของสินคา) 

ความพรอมสวนธุรกิจ  
ขอบเขตของการฝกอบรมพนักงาน (Extent of staff 
training) 

แนวทางทั่วไปของบริษัทในประเทศตอทรัพยากรบุคคลคือ (1 = ลงทุนนอยในการฝกอบรมและพัฒนาพนักงาน 7 = ลงทุน
อยางมากเพื่อดึงดูดพนักงานใหม, อบรม และสรางแรงจูงใจใหพนักงานทํางานกับบริษัทตอไป) 

โอกาสในการไดรับบริการดานฝกอบรมและคนควาวิจัย 
(Local availability of research and training services) 

การใหบริการดานฝกอบรมและคนควาวิจัยเฉพาะทางในประเทศเปนอยางไร  (1 = ไมมี 7 = มี จากสถาบันในประเทศที่มี
ชื่อเสียงระดับโลก) 

คุณภาพของสถาบันการศึกษาดานการจัดการ (Quality 
of management schools) 

สถาบันการศึกษาดานการบริหารธุรกิจและการจัดการในประเทศ (1 = มีอยูจํากัด หรือคุณภาพไมดี 7 =  อยูในระดับดีที่สุด
ของโลก) 

การใชจายของบริษัทดานการวิจัยและพัฒนา (Company 
spending on R&D) 

บริษัทในประเทศมีการใชจายดานการวิจัยและพัฒนาหรือไม (1 = ไมใชจายเงินเพื่อการวิจัยและพัฒนา 7 = ใชจายเงินอยาง
มากเพื่อการวิจัยและพัฒนาเมื่อเทียบกับประเทศอื่น) 

ความรวมมือดานวิจัยระหวางมหาวิทยาลัยและ
ภาคอุตสาหกรรม 
(university-industry research collaboration) 

ความรวมมือระหวางภาคธุรกิจและมหาวิทยาลัยในประเทศในกิจกรรมดานวิจัยและพัฒนา (1 = ไมมี หรือมีนอย 7 = มีอยาง
จริงจังและตอเนื่อง) 

คุณภาพของผูขายทองถิ่นในประเทศ (Local supplier 
quality) 

คุณภาพของผูขายทองถิ่นในประเทศ (1 = ไมดี เนื่องจากไมมีความสามารถทางเทคโนโลยีอยางเพียงพอหรือมีนอย  7 = ดี
มาก เนื่องจากสามารถแขงขันไดในระดับระหวางประเทศ และมีสวนชวยในการพัฒนาผลิตภัณฑและกระบวนการใหมๆ) 

จํานวนผูขายทองถิ่น (Local supplier quantity) จํานวนผูขายทองถิ่นในประเทศ (1 = ไมคอยมี 7 = มีมากมาย) 
ความพรอมภาครัฐบาล 
การใหความสําคัญดาน ICT ของรัฐบาล(Government ICT เปนเรื่องที่อยูในลําดับความสําคัญตนๆ ของรัฐบาล (1 = ไมเห็นดวยอยางมาก 7 = เห็นดวยอยางมาก) 
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prioritization of ICT) 
การจัดซื้อจัดจางผลิตภัณฑเทคโนโลยีระดับสูงของ
รัฐบาล (Gov't procurement of advanced tech 
products) 

การตัดสินใจจัดซื้อจัดจางผลิตภัณฑเทคโนโลยีระดับสูงของรัฐบาล (1 = ขึ้นอยูกับราคาเทานั้น 7 = ขึ้นอยูกับนวัตกรรมและ
คุณลักษณะทางเทคนิค) 

ความสําคัญของ ICT ในวิสัยทัศนของรัฐบาล 
(Importance of ICT to government vision of the 
future) 

รัฐบาลมีแผนการดําเนินการที่ชัดเจนในการใชประโยชนจาก ICT ในการปรับปรุงความสามารถในการแขงขันของประเทศ   
(1 = ไมเห็นดวยอยางมาก 7 = เห็นดวยอยางมาก) 

การใชของภาคธุรกิจ  
ความแพรหลายของการขออนุญาตใชสิทธิในการใชงาน
เทคโนโลยีจากตางประเทศ (Prevalence of foreign 
technology licensing) 

การขออนุญาตใชสิทธิในการใชเทคโนโลยีจากตางประเทศ (1 = ไมใชเรื่องปกติ 7 = เปนวิธีการปกติในการไดมาซึ่ง
เทคโนโลยีใหมๆ) 

การดูดซับเทคโนโลยีในระดับบริษัท (Firm-level 
technology absorption) 

ความสามารถในการดูดซับเทคโนโลยีใหมๆ ของบริษัทตางๆ ในประเทศ (1 = ไมสามารถดูดซับเทคโนโลยีใหมๆ 7 = มีการ
ดูดซับเทคโนโลยีใหมๆ อยางจริงจัง) 

ความสามารถทางนวัตกรรม (Capacity for innovation) บริษัทตางๆ ไดมาซึ่งเทคโนโลยีอยางไร (1 = จากการขออนุญาตใชสิทธิ (licensing) หรือเลียนแบบบริษัทตางชาติเทานั้น   
7 = จากการทําการวิจัยอยางเปนทางการและการริเริ่มกระบวนการและผลิตภัณฑใหมๆ) 

โอกาสในการมีคูสายโทรศัพทใหม (Availibility of new 
telephone lines) 

โอกาสในการไดคูสายโทรศัพทใหมในธุรกิจของคุณ (1 = มีนอยมากและยากที่จะไดมา 7 = สามารถมีไดเปนปกติและ
สามารถใชงานไดดี) 

ขอบเขตของการใชอินเทอรเน็ตในธุรกิจ (Extent of 
business Internet use) 

บริษัทตางๆ ในประเทศมีการใชอินเทอรเน็ตอยางกวางขวาง ในการซื้อขายสินคา และใชติดตอกับลูกคาหรือผูขายสินคา    
(1 = ไมเห็นดวยอยางมาก  7 = เห็นดวยอยางมาก) 

การใชของภาครัฐบาล 
ความสําเร็จของรัฐบาลในการสงเสริม ICT 
(Government success in ICT promotion) 

โครงการของรัฐบาลในการสงเสริมการใช ICT (1 = ไมประสบความสําเร็จอยางสูง  7 = ประสบความสําเร็จอยางสูง) 
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โอกาสในการไดรับบริการออนไลนจากรัฐบาล 
(Availability of government online services) 

ในประเทศของคุณ บริการของรัฐ เชน การเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา การจดทะเบียนรถยนต การยื่นขอหนังสือเดินทาง 
ใบอนุญาตธุรกิจ และการจัดซื้อจัดจางอิเล็กทรอนิกส (1 = ไมมีใช  7 = มีใชอยางกวางขวาง) 

การใช ICT และประสิทธิภาพของรัฐบาล (ICT use and 
government efficiency) 

รัฐบาลมีการใช ICT เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการของรัฐในการติดตอกับธุรกิจและประชาชน (1 = ไมเห็นดวย
อยางมาก  7 = เห็นดวยอยางมาก) 

การมี ICT ในสถานที่ราชการ (Presence of ICT in 
government offices) 

การมี ICT ในสถานที่ราชการในประเทศ (1 = ยากมาก 7 = พบเห็นไดทั่วไปและมีแพรหลาย) 

ที่มา: http://www.insead.edu/v1/gitr/wef/main/analysis/choosedatavariable.cfm 
หมายเหตุ: แหลงขอมูลของขอมูลสอบถามความคิดเห็นคือ World Economic Forum Executive Opinion Survey (2006- 2007) 
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ตารางที่ 5.15 สัดสวนของหมวดหลัก หมวดยอย และตัวแปร 
ในการคํานวณคา NRI 

หมวดหลัก นํ้าหนักของ
แตละ 

หมวดหลัก 

หมวดยอย นํ้าหนักของ
แตละ 

หมวดยอย 

จํานวน
ตัวแปร 

นํ้าหนัก
ของแตละ
ตัวแปร 

สภาพแวดลอมทางการตลาด  1/3 14 1/14 
สภาพแวดลอมทางการเมือง
และกฎระเบียบ  

1/3 9 1/9 
สภาพแวดลอม 1/3 

สภาพแวดลอมทางโครงสราง
พ้ืนฐาน 

1/3 7 1/7 

ความพรอมสวนบุคคล 1/3 9 1/9 
ความพรอมภาคธุรกิจ 1/3 10 1/10 ความพรอม 1/3 
ความพรอมภาครัฐบาล 1/3 4 1/4 
การใชสวนบุคคล 1/3 5 1/5 
การใชภาคธุรกิจ 1/3 5 1/5 การใช 1/3 
การใชภาครัฐบาล 1/3 5 1/5 

NRI = คาเฉลี่ยของท้ัง 3 ประเภท  

ที่มา: Global Information Technology Report 2007-2008, 2003 
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ตารางที่ 5.16  Networked Readiness Index 2007-2008 และ 2006-2007 

 
ที่มา: NRI (2007-2008)  
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ตารางที่ 5.17  คะแนนรายประเภทและหมวดยอยของประเทศตางๆ 
ประเภทสภาพแวดลอม ประเภทความพรอม ประเภทการใช ประเทศ 

การตลาด การเมืองและ 
กฎระเบียบ 

โครงสราง 
พื้นฐาน 

รวม สวนบุคคล ภาคธุรกิจ ภาครัฐบาล รวม สวนบุคคล ภาคธุรกิจ ภาครัฐบาล รวม 

10 อันดับแรก 
เดนมารก 5.14 (11) 5.96 (2) 5.44 (4) 5.51 6.36 (6) 5.67 (6) 5.77 (2) 5.93 5.71 (2) 5.96 (5) 5.99 (1) 5.89 
สวีเดน 5.15 (9) 5.76 (11) 5.58 (3) 5.50 6.29 (9) 5.64 (10) 5.63 (4) 5.85 5.69 (3) 6.14 (1) 5.58 (6) 5.80 
เนเธอรแลนด 5.13 (12) 5.86 (5) 4.43 (16) 5.14 6.11 (19) 5.45 (16) 5.12 (16) 5.56 6.20 (1) 5.76 (12) 4.89 (19) 5.62 
เกาหลีใต 5.18 (7) 5.37 (20) 4.42 (17) 4.99 6.36 (7) 5.62 (11) 5.76 (3) 5.91 4.30 (15) 5.87 (7) 5.96 (3) 5.38 
ฮองกง 5.51 (2) 5.77 (10) 3.74 (33) 5.01 6.42 (4) 5.24 (21) 5.05 (19) 5.57 5.04 (5) 5.51 (19) 5.54 (7) 5.36 
สวิสเซอรแลนด 5.49 (4) 5.80 (8) 5.02 (9) 5.43 6.46 (3) 5.96 (1) 5.04 (20) 5.86 5.14 (4) 6.00 (4) 4.90 (18) 5.35 
สิงคโปร 5.58 (1) 6.13 (1) 3.98 (26) 5.23 6.52 (2) 5.52 (12) 5.89 (1) 5.98 4.16 (18) 5.71 (15) 5.94 (4) 5.27 
เอสโทเนีย 4.78 (23) 5.18 (24) 4.02 (24) 4.66 6.03 (26) 4.93 (31) 5.36 (8) 5.44 4.56 (11) 5.29 (23) 5.96 (2) 5.27 
สหรัฐอเมริกา 5.49 (3) 5.29 (22) 5.60 (2) 5.46 6.17 (14) 5.72 (4) 5.41 (5) 5.77 4.21 (17) 5.87 (8) 5.70 (5) 5.26 
นอรเวย 4.89 (19) 5.73 (13) 5.29 (6) 5.30 6.14 (17) 5.34 (20) 5.37 (6) 5.61 4.81 (8) 5.73 (14) 5.16 (12) 5.24 
ภูมิภาคเอเซียแปซิฟก 
ออสเตรเลีย 4.80 (21) 5.84 (7) 4.86 (10) 5.17 6.28 (10) 5.71 (5) 4.98 (23) 4.55 4.94 (7) 5.38 (21) 5.37 (9) 5.23 
ไตหวัน 5.36 (6) 4.42 (42) 4.72 (12) 4.84 6.27 (12) 5.40 (17) 5.20 (11) 5.62 4.15 (19) 5.67 (17) 5.42 (8) 5.08 
ญี่ปุน 5.12 (14) 5.55 (14) 4.24 (21) 4.97 6.01 (27) 5.64 (9) 5.14 (14) 5.60 4.02 (22) 6.03 (3) 4.52 (31) 4.86 
มาเลเซีย 4.97 (18) 5.32 (21) 3.42 (41) 4.57 6.10 (22) 5.38 (18) 5.36 (7) 5.61 2.52 (45) 5.36 (22) 4.97 (16) 4.28 
ไทย 4.39 (31) 4.61 (35) 3.04 (58) 4.02 5.69 (40) 4.73 (43) 4.56 (32) 4.99 1.74 (70) 4.93 (35) 4.53 (30) 3.73 

อินเดีย 4.09 (49) 4.26 (47) 2.82 (71) 3.73 5.62 (46) 4.97 (28) 4.23 (45) 4.94 1.20 (109) 5.18 (26) 4.21 (40) 3.53 
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ประเภทสภาพแวดลอม ประเภทความพรอม ประเภทการใช ประเทศ 

การตลาด การเมืองและ 
กฎระเบียบ 

โครงสราง 
พื้นฐาน 

รวม สวนบุคคล ภาคธุรกิจ ภาครัฐบาล รวม สวนบุคคล ภาคธุรกิจ ภาครัฐบาล รวม 

จีน 3.79 (69) 4.15 (58) 2.58 (86) 3.51 5.42 (59) 4.35 (58) 4.32 (42) 4.70 1.60 (80) 4.47 (59) 4.45 (34) 3.50 
เวียดนาม 3.60 (80) 4.03 (59) 2.46 (91) 3.37 4.98 (80) 4.17 (74) 4.28 (43) 4.48 1.40 (92) 4.13 (79) 3.99 (49) 3.17 
ฟลิปปนส 3.96 (56) 3.72 (80) 2.32 (101) 3.33 4.86 (87) 3.95 (88) 3.70 (90) 4.17 1.52 (88) 4.45 (60) 3.51 (75) 3.16 
ศรีลังกา 3.85 (64) 3.80 (72) 2.41 (95) 3.36 4.85 (88) 3.97 (87) 4.07 (58) 4.30 1.25 (104) 4.59 (50) 3.43 (83) 3.09 
ที่มา: World Economic Forum-GITR (http://www.insead.edu) 

หมายเหต:ุ ตัวเลขที่อยูในวงเล็บเปนอันดับที่ 
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ตารางที่ 5.18  Networked Readiness Index  (2007-2008): จุดแข็งของประเทศไทย 
ตัวแปร แหลงขอมูล คะแนน อันดับ 

การสงออกสินคาเทคโนโลยีสูง คิดเปน
รอยละของการสงออกทั้งหมด 

World Bank [World Development 
Indicators Online Database] (December 
2007); national sources 

17.31 15 

ความสําคัญของ ICT ในวิสัยทัศนของ
รัฐบาล 

World Economic Forum Executive Opinion 
Survey 2006- 2007 

4.94 17 

ขอบเขตและผลกระทบของภาษี World Economic Forum Executive Opinion 
Survey 2006- 2007 

4.52 21 

การใช ICT และประสิทธิภาพของ
รัฐบาล 

World Economic Forum Executive Opinion 
Survey 2006-2007 

5.23 22 

การจัดซื้อจัดจางสินคาเทคโนโลยี
กาวหนาของรัฐบาล 

World Economic Forum Executive Opinion 
Survey 2006- 2007 

4.17 24 

อุปสรรคดานกฎระเบียบรัฐ World Economic Forum Executive Opinion 
Survey 2006-2007 

3.79 26 

คุณภาพของการแขงขันในภาค        
ผูใหบริการอินเทอรเน็ต 

World Economic Forum Executive Opinion 
Survey 2006- 2007 

5.08 28 

ความรวมมือดานวิจัยระหวาง
มหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม 

World Economic Forum Executive Opinion 
Survey 2006- 2007 

4.07 28 

การใหลําดับความสําคัญดาน ICT ของ
รัฐบาล 

World Economic Forum Executive Opinion 
Survey 2006- 2007 

5.18 28 

จํานวนผูขายในประเทศ World Economic Forum Executive Opinion 
Survey 2006- 2007 

5.27 29 

ที่มา: Global Information Technology Report 2007-2008 

 



 210 

ตารางที่ 5.19 Networked Readiness Index  (2007-2008): จุดออนของประเทศไทย 
ตัวแปร แหลงขอมูล คะแนน อันดับ 

สมาชิกอินเทอรเน็ตบรอดแบนด
ตอประชากร 100 คน* 

ITU [World Telecommunication Indicators 2007] 0.16 91 

คาติดตั้งโทรศัพทที่อยูอาศัย (คิด
เปนรอยละของผลิตภัณฑมวลรวม
ประชาชาติตอหัว)* 

ITU [World Telecommunication Indicators 2007] 3.08 85 

จํานวนสายโทรศัพทตอประชากร 
100 คน* 

ITU [World Telecommunication Indicators 2007] 10.92 82 

เวลาที่ใชในการเริ่มธุรกิจ* The World Bank [Doing Business 2008] 33 75 
คาติดตั้งโทรศัพทสําหรับธุรกิจ ITU [World Telecommunication Indicators 2007] 3.08 74 
อิสระของสื่อ World Economic Forum Executive Opinion Survey 

2006 2007 
4.89 73 

ผูใชอินเทอรเน็ต* ITU [World Telecommunication Indicators 2007] 13.07 72 
การผลิตกระแสไฟฟา* The World Bank [World Development Indicators 

Online Database] (December 2007) 
1973.50 70 

สมาชิกโทรศัพทเคล่ือนที่* ITU [World Telecommunication Indicators 2007] 63.02 67 
คาบริการใชโทรศัพทเคล่ือนที่* ITU [World Telecommunication Indicators 2007] 0.17 67 
ที่มา: Global Information Technology Report 2007-2008 
หมายเหตุ: * ขอมูลสถิติ 
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ตารางที่ 5.20  ปจจัยดานความสามารถในการแขงขัน (WCY 2008) 
ปจจัยดานความสามารถ 

ในการแขงขัน 
(Competitiveness Factors) 

หมวดยอย 
(Sub-factors) 

จํานวน
หลักเกณฑ
(Criteria) 

สัดสวน 
(รอยละ) 

เศรษฐกิจในประเทศ 29 5 
การคาระหวางประเทศ 21 5 
การลงทุนระหวางประเทศ  17 5 
การจางงาน 8 5 

1. สภาวการณทางเศรษฐกิจ 
(Economic performance) 
(79 หลักเกณฑ) 

ราคา 4 5 
การคลัง 11 5 
นโยบายการคลัง  14 5 
กรอบทางสถาบัน 15 5 
กฎหมายธุรกิจ 21 5 

2. ประสิทธิภาพของรัฐบาล  
(Government efficiency) 
(72 หลักเกณฑ) 

กรอบทางสังคม 11 5 
ผลิตภาพและประสิทธิภาพ 11 5 
ตลาดแรงงาน 22 5 
การเงิน 21 5 
แนวปฏิบัติดานการจัดการ 10 5 

3. ประสิทธิภาพของธุรกิจ 
(Business efficiency) 
(71 หลักเกณฑ) 

ทัศนคติและการใหคุณคา 7 5 
โครงสรางพ้ืนฐานท่ัวไป 23 5 
โครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยี 21 5 

โครงสรางพ้ืนฐานทางวิทยาศาตร 22 5 
สุขภาพและส่ิงแวดลอม 20 5 

4.โครงสรางพ้ืนฐาน 
(Infrastructure) 
(101 หลักเกณฑ) 

การศึกษา 15 5 
รวมท้ังหมด 323 100 

ที่มา: IMD World Competitiveness Yearbook 2008 
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ตารางที่ 5.21 หลักเกณฑของหมวดโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลย ี
หลักเกณฑ คําจํากัดความ ประเภทของขอมูล แหลงขอมูล 

  ขอมูลสถิติ ขอมูลสํารวจ
ความคิดเห็น 

 

1. การลงทุนทางดาน
โทรคมนาคม (Investment in 
telecommunication) 

การลงทุนทางดานโทรคมนาคมคิดเปนรอยละของ
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) 

  ITU[World Telecommunication/ICT 
Indicators Development];  
National sources  

2. สายโทรศัพทพื้นฐาน  
(Fixed telephone lines) 

จํานวนสายโทรศัพทพื้นฐาน ตอประชากร 1,000 คน 
(สําหรับประเทศสวนใหญ สายโทรศัพทพื้นฐานรวม
โทรศัพทสาธารณะดวย) 

  ITU[World Telecommunication/ICT 
Indicators Development];  
National sources  

3. คาใชบริการโทรศัพทพื้นฐาน
ระหวางประเทศ (International 
fixed telephone costs) 

คาใชบริการโทรศัพทพื้นฐานระหวางประเทศไปยัง
สหรัฐอเมริกาในเวลา 3 นาทีในชวงที่มีการใชหนาแนน 
(peak hours ) (หนวยเปนเหรียญสหรัฐอเมริกา)  

  BroadGroup Tariff Services (UK) 
www.mobilepricing.com 
National sources 

4. จํานวนสมาชิกที่ใช
โทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile 
telephone subscribers) 

จํานวนสมาชิกที่ใชโทรศัพทเคลื่อนที่ตอประชากร 
1,000 คน 

  ITU[World Telecommunication/ICT 
Indicators Development];  
National sources  

5. คาใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่  
(Mobile telephone costs) 

คาใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ในประเทศในเวลา 1 
นาที (หนวยเปนเหรียญสหรัฐอเมริกา)  

  ITU (ขอมูลเมื่อสิงหาคม 2006) 

6. เทคโนโลยีการสื่อสาร  
(Communications technology) 

เทคโนโลยีการสื่อสาร (เสียงและขอมูล) สามารถ
ตอบสนองตอความตองการของธุรกิจ  

  IMD [Executive Opinion Survey] 

7. การใชคอมพิวเตอร  
(Computers in use) 

สัดสวนการใชคอมพิวเตอร เทียบจากทั่วโลก  
แหลงขอมูล: Computer Industry Almanac 

  Computer Industry Almanac Inc. 
(มีนาคม 2008) [http://www.c-i-a.com] 
National sources 
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หลักเกณฑ คําจํากัดความ ประเภทของขอมูล แหลงขอมูล 

  ขอมูลสถิติ ขอมูลสํารวจ
ความคิดเห็น 

 

8. จํานวนคอมพิวเตอรตอหัว 
(Computers per capita) 

จํานวนของคอมพิวเตอรตอประชากร 1,000 คน   
แหลงขอมูล: Computer Industry Almanac 

  Computer Industry Almanac Inc. 
(มีนาคม 2008) [http://www.c-i-a.com] 
National sources 

9. ผูใชอินเทอรเน็ต  
(Internet users) 

จํานวนผูใชอินเทอรเน็ตตอประชากร 1,000 คน   
แหลงขอมูล: Computer Industry Almanac 

  Computer Industry Almanac Inc. 
(มีนาคม 2008) [http://www.c-i-a.com] 
National sources 

10. คาใชบริการอินเทอรเน็ต  
(Internet costs) 

คาใชบริการอินเทอรเน็ตเชื่อมตอแบบ dial-up 20 
ชั่วโมงตอเดือน (หนวยเปนเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

  ITU [Measuring the Information Society 
2007: ICT Opportunity Index and World 
Telecommunication/ ICT Indicators 
Development]; National Sources 

11. จํานวนสมาชิกอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูง (Broadband 
subscribers) 

จํานวนสมาชิกอินเทอรเน็ตความเร็วสูงตอประชากร 
1,000 คน   

  ITU [World Telecommunication/ ICT 
Indicators Development] 

12. คาใชบริการอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูง (Broadband costs) 

คาใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงรายเดือน ตอ 100 
กิโลบิตตอวินาทีที่ต่ําที่สุด (หนวยเปนเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) 

  ITU [World Telecommunication/ ICT 
Indicators Development] 

13. ทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information 
technology skills) 

ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถพบหาได
โดยงาย  
 
 

  IMD [Executive Opinion Survey] 



 214 

หลักเกณฑ คําจํากัดความ ประเภทของขอมูล แหลงขอมูล 

  ขอมูลสถิติ ขอมูลสํารวจ
ความคิดเห็น 

 

14. ความรวมมอืทางเทคโนโลยี 
(Technological cooperation) 

การพัฒนาดานความรวมมือทางเทคโนโลยีระหวาง
บริษัทตางๆ   

  IMD [Executive Opinion Survey] 

15. ความรวมมอืระหวางภาครัฐ
และเอกชน (Public and private 
sector ventures) 

ความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุน
การพัฒนาทางเทคโนโลยี 

  IMD [Executive Opinion Survey] 

16. การพัฒนาและประยุกตใช
เทคโนโลยี(Development and 
application of technology) 

สภาพแวดลอมทางกฎหมายเอื้อตอการพัฒนาและ
ประยุกตใชเทคโนโลยี 

  IMD [Executive Opinion Survey] 

17. การหาทุนเพื่อการพัฒนา
ทางเทคโนโลยี (Funding for 
technological development) 

การหาทุนเพื่อการพัฒนาทางเทคโนโลยีสามารถทําได
โดยงาย 

  IMD [Executive Opinion Survey] 

18. กฎระเบียบทางเทคโนโลยี  
(Technological regulation) 

กฎระเบียบทางเทคโนโลยีสนับสนุนการพัฒนาทาง
ธุรกิจและนวัตกรรม 

  IMD [Executive Opinion Survey] 

19. การสงออกสินคาเทคโนโลยี
ระดับสูง  
(High-tech exports) 

มูลคาการสงออกสินคาเทคโนโลยีระดับสูง (ลานเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) 

  World Development Indicators database 
(มีนาคม 2008); World Bank; National 
sources 

20. การสงออกสินคาเทคโนโลยี
ระดับสูง  
(High-tech exports) 

มูลคาการสงออกสินคาเทคโนโลยีระดับสูง คิดเปน  
รอยละของมูลคาการสงออกของภาคการผลิต 
 
 

  World Development Indicators database 
(มีนาคม 2008); World Bank; National 
sources 
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หลักเกณฑ คําจํากัดความ ประเภทของขอมูล แหลงขอมูล 

  ขอมูลสถิติ ขอมูลสํารวจ
ความคิดเห็น 

 

21. ความปลอดภัยทางไซเบอร  
(Cyber security) 

ภาคธุรกิจไดมีการจัดการดานความปลอดภัยทาง     
ไซเบอรอยางเพียงพอ 

  IMD [Executive Opinion Survey] 

ที่มา: IMD World Competitiveness Yearbook 2008 
หมายเหตุ: แหลงขอมูลในประเทศ (National source) ของไทย ไดแก สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักสถิติแหงชาติ ธนาคารแหงประเทศไทย 
กระทรวงการคลัง   
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ตารางที่ 5.22  ผลการจัดอันดับความสามารถในการแขงขันดานโครงสรางพื้นฐาน 
ทางเทคโนโลยี (2008) 

อันดับ ประเทศ 

10 อันดับแรก 

1 (1) สหรัฐอเมริกา 
2 (2) สิงคโปร 
3 (7) สวีเดน 
4 (11) สวิสเซอรแลนด 
5 (15) ไตหวัน 
6 (8) เยอรมัน 
7 (9) เนเธอรแลนด 
8 (3) ฮองกง 
9 (4) เดนมารก 

10 (10) แคนาดา 
เอเซียแปซิฟก 

14 (6) เกาหลี 
16 (20) ญี่ปุน 
18 (18) มาเลเซีย 
22 (21) ออสเตรเลีย 
29 (29) นิวซีแลนด 
31 (31) ฟลิปปนส 
32(27) จีน 
41 (37) อินเดีย 
43 (48) ไทย 

55 (55) อินโดนีเซีย 
หมายเหตุ: ตัวเลขที่อยูในวงเล็บเปนอันดับในป 2007 
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ตารางที่ 5.23  ผลการจัดอันดับความสามารถในการแขงขัน 
ดานโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยขีองไทย (2008) 

ตัวชี้วัด ขอมูลของไทย อันดับของไทย 
1. การลงทุนทางดานโทรคมนาคม (รอยละของผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ) (2006) 

0.32 (%) 47 

2. จํานวนสายโทรศัพทพ้ืนฐานตอประชากร 1,000 คน (2006) 109 (สาย) 49 
3. คาใชบริการโทรศัพทพ้ืนฐานระหวางประเทศไปยังสหรัฐอเมริกาตอ 3 
นาทีในชวงเวลาที่มีการใชมาก (หนวยเปนเหรียญสหรัฐอเมริกา) (2005) 

1.64 US$ 46 

4. จํานวนสมาชิกที่ใชโทรศัพทเคล่ือนที่ตอประชากร 1,000 คน (2006) 630 (คน) 47 
5. คาใชบริการโทรศัพทเคล่ือนที่ในประเทศตอ 1 นาที (หนวยเปน
เหรียญสหรัฐอเมริกา) (2006) 

0.05 US$ 5 

6. เทคโนโลยีการสื่อสาร (เสียงและขอมูล)* (2008) 6.71/10 40 
7. สัดสวนการใชคอมพิวเตอรในประเทศตอการใชทั่วโลก (2007) 0.53 (%) 26 
8. จํานวนคอมพิวเตอรตอประชากร 1,000 คน (2007) 86 (เครื่อง) 48 
9. จํานวนผูใชอินเทอรเน็ตตอประชากร 1,000 คน (2007) 159 (คน) 50 
10. คาใชบริการอินเทอรเน็ตเชื่อมตอแบบตอเลขหมาย 20 ชั่วโมงตอ
เดือน (หนวยเปนเหรียญสหรัฐอเมริกา) (2006) 

6.95 US$ 4 

11. จํานวนสมาชิกอินเทอรเน็ตความเร็วสูงตอประชากร 1,000 คน 
(2006) 

1.61 (คน) 52 

12. คาใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงตอ 100 kbits/s ตอเดือน 
(หนวยเปนเหรียญสหรัฐอเมริกา) (2006) 

2.57 US$ 31 

13. ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถหาไดโดยงาย* (2008) 6.10/10 49 
14. ความรวมมอืทางเทคโนโลยีระหวางกัน* (2008) 5.27/10 35 
15. การรวมทุนระหวางภาครัฐและเอกชนในการสงเสริมการพัฒนาทาง
เทคโนโลยี* (2008) 

5.49/10 34 

16. การพัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยีไดรับการสนับสนุนหรือการกีด
กันโดยสภาพแวดลอมทางกฎหมาย * (2008) 

5.55/10 39 

17. การสนับสนุนโดยการใหทุนเพ่ือการพัฒนาทางเทคโนโลยี* (2008) 4.87/10 33 
18. กฎระเบียบทางเทคโนโลยีสนับสนุนหรือขัดขวางการพัฒนาทาง
ธุรกิจและนวัตกรรม* (2008) 

5.83/10 32 

19. มูลคาการสงออกสินคาเทคโนโลยีระดับสูง (ลานเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) (2006) 

26,953 
(US$ millions) 

17 

20. สัดสวนของการสงออกสินคาเทคโนโลยีระดับสูงตอการสงออก
ภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด (2006) 

27.29% 11 

21. ความปลอดภัยทางไซเบอรไดรับการจัดการโดยบริษัทตางๆ อยาง
เพียงพอหรือไม* (2008)  

5.42/10 40 

ที่มา: IMD World Competitiveness Yearbook 2008, www.imd.ch 
หมายเหตุ: * เปนขอมูลจากการสํารวจความคิดเห็น 
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ตารางที่ 5.24  World Competitiveness Yearbook (2008) : จุดแข็งของประเทศไทย 
ตัวชี้วัด ขอมูลของไทย อันดับของไทย 

คาใชบริการอินเทอรเน็ตเชื่อมตอแบบตอเลขหมาย 20 ชั่วโมงตอเดือน 
(เหรียญสหรัฐอเมริกา) (2006) 

6.95  4 

คาใชบริการโทรศัพทเคล่ือนที่ในประเทศตอ 1 นาที (เหรียญ
สหรัฐอเมริกา) (2007) 

0.05  5 

สัดสวนของการสงออกสินคาเทคโนโลยีระดับสูงตอการสงออก
ภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด (2006) 

27.29  11 

มูลคาการสงออกสินคาเทคโนโลยีระดับสูง (ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
(2006) 

26,953  17 

สัดสวนการใชคอมพิวเตอรในประเทศตอการใชคอมพิวเตอรทั้งหมด  
ทั่วโลก (2007) 

0.53  26 

ที่มา: World Competitiveness Yearbook (2008) 

 
ตารางที่ 5.25  World Competitiveness Yearbook (2008) : จุดออนของประเทศไทย 

ตัวชี้วัด ขอมูลของไทย อันดับของไทย 
จํานวนสมาชิกอินเทอรเน็ตความเร็วสูงตอประชากร 1,000 คน (2006) 1.61  52 
จํานวนผูใชอินเทอรเน็ตตอประชากร 1,000 คน (2007) 159  50 
จํานวนสายโทรศัพทพ้ืนฐานตอประชากร 1,000 คน (2006) 109  49 
ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถหาไดโดยงาย (2008) 6.10/10 49 
จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรตอประชากร 1,000 คน (2007) 86  48 
จํานวนสมาชิกที่ใชโทรศัพทเคล่ือนที่ตอประชากร 1,000 คน (2006) 630  47 
การลงทุนทางดานโทรคมนาคม (รอยละของผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ) (2006) 

0.32  47 

ที่มา: World Competitiveness Yearbook (2008) 
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ตารางที่  5.26  สรุปจุดแข็งดานความพรอม ICT ของไทยจากผลการจัดอันดับ 

จุดแข็ง 
E-RI 

(2008) 
DAI 

(2004) 
NRI 

(2008) 
WCY 

(2008) 

โครงสรางพื้นฐาน     
คาใชบริการอินเทอรเน็ตแบบโทรเขา 20 ชั่วโมงตอเดือน*      
การสงออกสินคาเทคโนโลยีระดับสูงตอการสงออกทั้งหมดของ
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต*      
คาใชบริการโทรศัพทเคล่ือนที่ในประเทศตอ 1 นาที (เหรียญสหรัฐฯ)*      

มูลคาการสงออกสินคาเทคโนโลยีระดับสูง (ลานเหรียญสหรัฐฯ)*     

สัดสวนการใชคอมพิวเตอรในประเทศตอการใชคอมพิวเตอรทั่วโลก*     

จํานวนสมาชิกที่ใชโทรศัพทเคล่ือนที่ตอประชากร *     
ความรู     

อัตราการรูหนังสือ*     
การเขาศึกษาในโรงเรียน*     

สภาพแวดลอมทางธุรกิจ     
การคาตางประเทศและระบบอัตราแลกเปลี่ยน**     
พันธกรณีของประเทศในการใชบัตรประจําตัวอิเล็กทรอนิกส **     
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจมหภาค**     
ระบบภาษี/ ขอบเขตและผลกระทบของภาษี**     
การจัดหาเงินทุน**     
ตลาดแรงงาน**     
ความยากงายในการจดทะเบียนธุรกิจใหม**     
นโยบายสงเสริมผูประกอบการเอกชน**     
อุปสรรคดานกฎระเบียบรัฐ**     
คุณภาพของการแขงขันในภาคผูใหบริการอินเทอรเน็ต**     
จํานวนผูขายในประเทศ**     

นโยบายและวิสัยทัศนของภาครัฐ     
ความสําคัญของ ICT ในวิสัยทัศนของรัฐบาล**     
การใช ICT และประสิทธิภาพของรัฐบาล**     
การจัดซื้อจัดจางสินคาเทคโนโลยีกาวหนาของรัฐบาล**     
ความรวมมือดานวิจัยระหวางมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม**     
การใหลําดับความสําคัญดาน ICT ของรัฐบาล**     
การใหบริการสาธารณะออนไลนแกประชาชน**     
หมายเหตุ: * เปนตัวชี้วัดที่ใชขอมูลสถิติ   ** เปนตัวชี้วัดที่ใชขอมูลสอบถามความคิดเห็น  
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ตารางที่ 5.27  สรุปจุดออนดานความพรอม ICT ของไทยจากผลการจัดอันดับ 

จุดออน 
E-RI 

(2008) 
DAI 

(2004) 
NRI 

(2008) 
WCY 

(2008) 

โครงสรางพื้นฐาน     
จํานวนสมาชิกบรอดแบนดตอจํานวนประชากร*     

จํานวนผูใชอินเทอรเน็ตตอจํานวนประชากร*     

จํานวนสายโทรศัพทพ้ืนฐานตอประชากร*     

จํานวนสมาชิกโทรศัพทเคล่ือนที่ตอประชากร*     
จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรตอจํานวนประชากร*     

จํานวนจุดใหบริการอินเทอรเน็ตเครือขายทองถ่ินแบบไรสายความเร็ว
สูงตอจํานวนประชากร* 

 

   
จํานวนเครื่องบริการอินเทอรเน็ตที่ใชเทคโนโลยีการเขารหัส*     
ปริมาณแบนดวิดทระหวางประเทศ*     
คาบริการสมาชิกรายเดือนในการใชบรอดแบนด*     
คาติดตั้งโทรศัพทที่อยูอาศัย (รอยละของผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศตอหัว)*   

 
 

คาติดตั้งโทรศัพทสําหรับธุรกิจ*     
คาบริการใชโทรศัพทเคล่ือนที่(รอยละของรายไดประชาชาติตอหัว)*     
กําลังการผลิตกระแสไฟฟาตอประชากร*     
การลงทุนทางดานโทรคมนาคม (รอยละของผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ) *     

สภาพแวดลอมทางธุรกิจและสังคม     
นวัตกรรม *     
พาณิชยออนไลน**     
เวลาที่ใชในการเริ่มธุรกิจ**     
อิสระของสื่อ**     
ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถหาไดโดยงาย**      

นโยบายและวิสัยทัศนของภาครัฐ     
คาใชจายดาน ICT ของรัฐบาล*     

การปรับใชของบุคคลและธุรกิจ     
คาใชจายดาน ICT ของผูบริโภคและธุรกิจ*     
หมายเหตุ: *  เปนตัวชี้วัดที่ใชขอมูลสถิติ 

**  เปนตัวชี้วัดที่ใชขอมูลสอบถามความคิดเห็น  
 

 



 221 

บทที่ 6 ขอมูลตัวชี้วัดเพื่อเปรียบเทียบความพรอมดาน ICT กับตางประเทศ 
และความมีอยูในประเทศไทย 

 
ในบทนี้ คณะผูวิจัยจะศกึษาตวัชีว้ัดทีส่ําคัญเพ่ือที่จะเสนอแนะวาขอมูลที่ประเทศไทย

ควรมีการจัดเก็บหรือรวบรวมควรเปนขอมูลใดบางเพื่อเปรียบเทียบความพรอมหรือ
ความสามารถในการแขงขันดาน ICT กับตางประเทศ และจากนั้นจะศึกษาวาในปจจุบัน 
ประเทศไทยมกีารจัดเก็บขอมูลตัวชี้วัดเหลานี้หรือไมและควรเพิ่มเตมิการจัดเก็บขอมูลตัวชีว้ัด
อะไร 
 

ตัวชี้วัดทีค่ณะผูวิจัยเสนอแนะใหมีการจัดเก็บหรือรวบรวมขอมูลอยูบนพ้ืนฐานที่สําคัญ
คือสามารถเปรียบเทียบไดในระดับระหวางประเทศ และในขณะเดียวกันสามารถใชประเมิน
ความพรอมหรือความสามารถในการแขงขันทางดาน ICT และเสนอแนะแนวทางในการกําหนด
นโยบายและยุทธศาสตรในการพัฒนา ICT ของประเทศได อยางไรก็ตาม ตวัชีว้ัดดาน ICT ที่
เสนอแนะในรายงานการศึกษานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได เน่ืองจากวิทยาการดาน ICT มีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทําใหตวัชีว้ัดบางตวัซ่ึงนิยมใชในปจจุบันอาจจะลดความสําคัญลงใน
อนาคต เชน คาบริการใชอินเทอรเน็ตแบบโทรเขา (dial-up internet)  
 

การจัดทําขอเสนอแนะในการจัดเก็บรวบรวมขอมูลจะพิจารณาจากตัวชี้วัดทีใ่ช
เปรียบเทียบระหวางประเทศที่สําคัญ 3 ประการ ไดแก  

1. ตัวชี้วัดที่นิยมใชในการจัดอันดับความพรอมหรือความสามารถในการแขงขันดาน 
ICT โดยหนวยงานตางประเทศ ไดแก  
- E-Readiness Rankings (2008) จัดทําโดย EIU และ IBM Institute for 

Business Value 
- Digital Access Index (2003) จัดทําโดยสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ 

(International Telecommunication Union: ITU) 
- Networked Readiness Index (2007-2008) จัดทําโดย World Economic 

Forum (WEF) 
- World Competitiveness Yearbook (2008) จัดทําโดย Institute for 

Management Development (IMD) ซ่ึงมีสวนที่เปนการจัดอันดับความสามารถ
ดานโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลย ี

2. e-ITU indicators เปนตวัชีว้ัดที ่ ITU จัดทําขึ้นในป 2003 เพ่ือเสนอแนะในการเก็บ
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการเขาถึงสังคมขอมูลขาวสาร 
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3. Core ICT Indicators เปนตวัชีว้ัดหลักดาน ICT ที่ Partnership on Measuring ICT 
for Development1 จัดทําขึ้นเพ่ือเสนอตอที่ประชุม WSIS Thematic Meeting on 
Measuring the Information Society (Geneva, February 2005) 

 
6.1  ตัวชีว้ัดที่มีการใชรวมกันในการจัดอันดับ (Common Indicators) 
 
 การจัดอันดับของทั้ง 4 หนวยงานมีจุดประสงคในการประเมินความสามารถดาน ICT ที่
แตกตางกัน กลาวคือ E-Readiness Rankings มุงวัดความพรอมทางอิเล็กทรอนิกส (E-
readiness), Digital Access Index มุงวัดการเขาถึงอินเทอรเน็ต (Internet Access), 
Networked Readiness Index มุงวัดความพรอมทางเครือขาย (Networked readiness)2 และ 
World Competitiveness Yearbook มุงวัดความสามารถในการแขงขันดานโครงสรางพื้นฐาน
ทางเทคโนโลยี อยางไรก็ตาม การจัดอันดับของหนวยงานเหลานีมี้การใชตวัชีว้ดัรวมกัน เชน 
จํานวนสมาชกิอินเทอรเน็ตบรอดแบนด จํานวนผูใชอินเทอรเน็ต และจํานวนสมาชิก
โทรศัพทเคลือ่นที่  
 

ตารางที่ 6.1 แสดงตัวชีว้ัดที่ใชรวมกันของหนวยงานการจัดอันดับตางๆ อยางนอยจาก 
2 หนวยงานรวมทั้งสิ้น 18 ตัวชี้วัด ซ่ึงสามารถแยกไดเปนตัวชี้วัดที่เปนขอมูลสถิติ 11 ตัวชีว้ัด
และตวัชีว้ัดที่เปนขอมูลจากการสอบถามความคิดเห็น 7 ตัวชี้วัด ทั้งน้ี ขอสังเกตประการหนึ่งคือ
ตัวชี้วัดทีใ่ชรวมกันสวนใหญเปนตวัชีว้ัดเกีย่วกับโครงสรางพื้นฐานและการเขาถึงโครงสราง
พ้ืนฐานดาน ICT และตัวชี้วัดดานนโยบายและยทุธศาสตรของรัฐบาล ขณะที่ไมพบตวัชีว้ัด
รวมกันดานการเขาถึงและการใช ICT ของบุคคล ครัวเรือน ธุรกิจ และรัฐบาล ตลอดจนตัวชี้วัด
ดานอุตสาหกรรมและการคา ICT 
 
6.2  e-ITU indicators 
 

e-ITU Indicators เปนหนึ่งในดัชนีดาน ICT ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด ซ่ึงจัดทําขึ้นโดย ITU 
ในป 2003 3  เพ่ือเสนอแนะวาประเทศตางๆ ควรเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการเขาถึงสังคม

                                                 
1 Partnership on Measuring ICT for Development จัดตั้งข้ึนในเดือนมิถุนายน 2004 และประกอบดวยสมาชิก ไดแก Eurostat, 
ITU, OECD, UNCTAD, UNECA, UNECLAC, UNESCAP, UNESCWA, UNESCO, UIS, the UN ICT Task Force และ 
World Bank  
2 ความพรอมทางเครือขาย (Networked readiness) หมายถึง ระดับการเตรียมตัวของชุมชนในการที่จะเขารวมในโลกแหง
เครือขาย (“Readiness for a networked world: A guide for developing countries”, Information Technologies Group, 
Centre for International Development at Harvard University) 
3 ที่มา: World Telecommunication Development Report 2003 
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ขอมูลขาวสาร (e-ITU indicators) อยางนอย 23 ตัวชีว้ัดซึ่งเปนขอมูลสถิตทิั้งสิ้นและแบงเปน 5 
หมวด (ดูตารางที่ 6.2) ไดแก 

1. การใหบริการอยางทั่วถึง (9 ตัวชีว้ัด) 
2. ภาคธุรกิจ (3 ตัวชี้วัด) 
3. การศึกษา (2 ตัวชี้วัด) 
4. รัฐบาล (3 ตัวชี้วัด) 
5. Digital Access Index: DAI (6 ตัวชีว้ัด) 
 

6.3  ตัวชีว้ัดหลักดาน ICT (Core ICT Indicators) 
 

ตัวชี้วัดหลักดาน ICT (Core ICT Indicators) จัดทําขึ้นโดย Partnership on Measuring 
ICT for Development ซ่ึงเสนอตอที่ประชุม WSIS Thematic Meeting on Measuring the 
Information Society (Geneva, February 2005)4 ไดเสนอแนะตัวชีว้ดัดาน ICT ทีส่ําคัญซ่ึงแบง
ไดเปน 4 หมวด (ดูสดมภที่ 5 ของตารางที่ 6.3) ไดแก 

1. โครงสรางพื้นฐานและโอกาสในการเขาถงึโครงสรางพื้นฐานดาน ICT  
 (12 ตัวชี้วัด)  
2. โอกาสในการเขาถึงและการใช ICT ของครัวเรือนและบคุคล (14 ตัวชีว้ัด) 
3. การใช ICT ของภาคธุรกิจ (12 ตัวชี้วัด) 
4. อุตสาหกรรม ICT และการคาสินคา ICT (4 ตัวชีว้ัด) 

 
โครงสรางพื้นฐานดาน ICT และความสามารถในการเขาถึงโครงสรางพื้นฐานดาน ICT 

นับเปนปจจัยที่สําคัญตอการใชประโยชนจาก ICT ซ่ึงตัวชีว้ัดเหลานี้มักจะหาขอมูลไดโดยงาย
จาก ITU World Telecommunication Indicators database ขณะทีข่อมูลเกี่ยวกบัโอกาสในการ
เขาถึงและการใช ICT ของบุคคล ครัวเรือน และธุรกิจเปนขอมูลซ่ึงไมมีมาตรฐานระหวาง
ประเทศรวมกนัและยากตอการเปรียบเทยีบระหวางประเทศ สวนขอมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการคาสินคา ICT มีมาตรฐานระหวางประเทศที่ชัดเจน 
 
 
 
 
 

                                                 
4 World Summit on the Information Society (WSIS) เปนการประชุมระดับโลกทางดานสังคมขอมูลขาวสารโดย ITU ซ่ึง
ประกอบดวยคณะกรรมการระดับสูงจากหลายหนวยงาน เชน ITU, UNCTAD, UNDP, UNESCO, WTO และ World Bank เปน
ตน 
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6.4  ตัวชีว้ัดที่เสนอแนะใหมีการจัดเก็บ 
 

 ตารางที่ 6.3 แสดงการเปรียบเทียบระหวางขอมูลตวัชีว้ัดที่ประเทศไทยควรจัดเก็บและ
ขอมูลที่ประเทศไทยไดทําการจัดเก็บแลวโดยหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ ยังไดเสนอ
แหลงขอมูลทีอ่าจทําการจัดเก็บขอมูลตัวชี้วัดเพิ่มเติม 
 

ตัวชี้วัดที่เสนอแนะใหทําการจัดเก็บรวบรวมขอมูลมีทั้งสิ้น 51 ตวัชีว้ัดจากการพิจารณา
ตัวชี้วัดทั้งจากดัชนีหรือการจัดอันดับตางๆ ที่เปนทีย่อมรับในระดับโลก ตวัชีว้ัดที่เสนอแนะใหมี
การจัดเก็บโดย ITU และตวัชี้วัดหลักดาน ICT ที่เสนอแนะโดย Partnership on Measuring ICT 
for Development โดยแบงเปนประเภทตางๆ ดังน้ี 

1. โครงสรางพื้นฐานดาน ICT และโอกาสในการเขาถงึโครงสรางพื้นฐานดาน ICT 
(13 ตัวชี้วัด) 

2. การเขาถึงและการใช ICT ของภาคครัวเรือนและบุคคล (15 ตัวชีว้ดั) 
3. การใช ICT ของภาคธุรกิจ (12 ตัวชีว้ัด) 
4. การใช ICT ของราชการ(3 ตัวชีว้ัด) 
5. อุตสาหกรรมและการคา ICT (5 ตัวชีว้ัด) 
6. การศึกษาและทักษะทาง ICT (3 ตัวชีว้ัด) 

 
ตัวชี้วัดที่เสนอแนะขางตนเปนขอมูลสถติทิั้งสิ้น และมีคําจํากัดความที่อยูบนพ้ืนฐานของ

มาตรฐานสากลที่จัดทําขึ้นโดย ITU OECD และ UNESCO เปนหลักโดยมีรายละเอียดดังแสดง
ในตารางที่ 6.4 

 
6.5  สถานะของขอมูลของไทยเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดทีเ่สนอแนะใหมีการจัดเก็บ 
 

ตารางที่ 6.3 แสดงการเปรียบเทยีบความมีอยูของขอมูลที่ประเทศไทยไดจัดเก็บ
รวบรวมขอมูลทางสถติิไวจากหนวยงานตางๆ ที่เกีย่วของ ซ่ึงสรุปประเด็นสําคญัได 2 ประการ
คือ 

1. ขอมูลสวนใหญมีการจัดเก็บแลว แตขาดขอมูลตัวชี้วดับางตัว ไดแก (ดูสวนที่แรเงา
ในตารางที่ 6.3) 

• สัดสวนของบคุคลทีส่ามารถเขาถึงอินเทอรเน็ต ซ่ึงสํานักงานสถิตแิหงชาติเก็บ
ขอมูลผูใชเทานั้น ดังน้ัน อาจทําการเก็บขอมูลเพ่ิมเติม 

• สัดสวนของธรุกิจที่มีอินทราเน็ต ซ่ึงสํานกังานสถิติแหงชาติไดทําการสํารวจการ
มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานประกอบการอยูแลว อาจทําการจัดเก็บ
ขอมูลเพ่ิมเตมิ 
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• สัดสวนของธรุกิจที่มี LAN ซ่ึงสํานักงานสถิติแหงชาตไิดทําการสํารวจการมีการ
ใชเทคโนโลยสีารสนเทศของสถานประกอบการอยูแลว อาจทําการจัดเก็บขอมูล
เพ่ิมเติม 

• สัดสวนของธรุกิจที่มีเอกซทราเน็ต ซ่ึงสํานักงานสถิติแหงชาติไดทําการสํารวจ
การมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานประกอบการอยูแลว อาจทําการ
จัดเก็บขอมูลเพ่ิมเติม 

• สัดสวนของสถานที่ราชการที่เขาถึงอินเทอรเน็ต ซ่ึงสํานักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) หรือกระทรวง ICT อาจทําการจัดเก็บขอมูล
เพ่ิมเติม 

• สัดสวนของพนักงานของรัฐที่เขาถึงอินเทอรเน็ตจากทีท่ํางาน ซ่ึงสํานักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศภาครฐั (สบทร.) หรือกระทรวง ICT อาจทําการจัดเก็บ
ขอมูลเพ่ิมเตมิ 

2. มีการจัดเก็บขอมูลแลว แตขอมูลมีอยูอยางจํากัด 

• ขอมูลไมครบถวน เชน  
o สัดสวนของทองถิ่นที่มีศูนยบริการอินเทอรเน็ตสาธารณะ มีขอมูล

เฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทีเ่ปดใหบริการอินเทอรเน็ต
เทานั้น ไมมีขอมูลของทองถิ่นที่มีศูนยบริการอินเทอรเน็ตสาธารณะอื่น 
เชน อินเทอรเน็ตคาเฟ หรือหองสมุดชุมชน 

o สัดสวนของหนวยงานของรัฐที่มีเว็บไซต มีขอมูลเฉพาะองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นทีมี่เว็บไซตเทานั้น 

• มีความสับสนในการใชคําศพัท เชน การเขาถึง (access) และ ผูใช (user) 
กลาวคือ ในรายงานเครื่องชี้การพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร
ของประเทศไทย พ.ศ. 2550 ไดรายงานขอมูลซ่ึงในภาษาไทยใชวา “สัดสวน
ของประชากรอายุ 6 ปขึ้นไป ที่ใชอินเทอรเน็ต” แตภาษาอังกฤษใชวา 
“Proportion of population 6 years and over access internet” ซ่ึงทําใหไม
ทราบแนชัดวาขอมูลดังกลาวแสดงจํานวนผูใชหรือผูทีเ่ขาถึงอินเทอรเน็ต 

• ขอมูลบางรายการไมไดจัดเกบ็อยางสม่ําเสมอ เชน อัตราสวนเครื่อง
คอมพิวเตอรตอนักเรียน มีรายงานขอมูลเฉพาะปพ.ศ. 2547 

• ขอมูลบางรายการมีคําจํากัดความไมชัดเจน เชน เครื่องคอมพิวเตอรใน
โรงเรียนตอนักเรียน ควรระบุใหชัดเจนวาเปนคอมพิวเตอรที่ใชในการเรียนการ
สอนเทานั้น ไมรวมใชในธุรการหรือบริหาร 
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6.6  ขอเสนอแนะ 
 
ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการเก็บรวบรวมตัวชีว้ัดที่จําเปนและเปรียบเทียบระหวาง

ประเทศได มีดังน้ี  
1. สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวง ICT สํานักงานคณะกรรมการกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ และหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรรวมกันวางแนวทางในการจัดเก็บขอมูล 
2. สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ในฐานะหนวยงานกํากับ

ดูแลและมีทรพัยากรมาก ควรจัดเก็บและรายงานขอมูลโทรคมนาคมอยางเปนระบบ  
3. กระทรวง ICT ควรเปนจุดรวมในการเผยแพรขอมูลดาน ICT สูหนวยงาน

ตางประเทศ เน่ืองจาก ในปจจุบัน การเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับ ICT มีการกระจายตามหนวยงาน
ตางๆ เชน สํานักงานสถิติแหงชาต ิ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 
(NECTEC) และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (NESDB) เปน
ตน  

 
ตารางที่ 6.1   ตัวชีว้ัดรวมของดัชนีดาน ICT 

ดัชนี 
 ตัวชี้วัด E-RI DAI NRI WCY 

Sum 
(%) 

1. รอยละของบัญชีผูใชอินเทอรเน็ตบรอดแบนดตอประชากรทั้งหมด / จํานวน
สมาชิกที่ใชบรอดแบนด     100 

2. รอยละของผูใชอินเทอรเน็ตตอประชากรทั้งหมด / จํานวนผูใชอินเตอรเน็ต     100 

3. รอยละของสมาชิกที่ใชโทรศัพทเคล่ือนที่ตอประชากรทั้งหมด / จํานวนสมาชิก
โทรศัพทเคล่ือนที่     100 

4. รอยละของคาบริการสมาชิกรายเดือนในการใชอินเทอรเน็ตบรอดแบนดตอรายได
ของครัวเรือน / คาใชบริการอินเทอรเน็ตบรอดแบนด     75 

5. รอยละของเครื่องคอมพิวเตอรตอประชากรทั้งหมด / เครื่องคอมพิวเตอรตอหัว     75 

6. จํานวนสมาชิกที่ใชโทรศัพทพ้ืนฐาน/คูสายโทรศัพท     75 

7. ระดับของการศึกษา (จํานวนปเฉล่ียที่เขาเรียนตั้งแตประถมศึกษาจนถึง
อุดมศึกษา) /จํานวนนักเรียนในระดับประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา     75 

8. กฎหมายที่เกี่ยวกับอินเทอรเน็ต /กฎหมายที่เกี่ยวกับ ICT/กฎระเบียบทาง
เทคโนโลยี*     75 

9. ปริมาณแบนดวิดทอินเทอรเน็ตระหวางประเทศ     50 

10. คาใชบริการอินเทอรเน็ตแบบโทรเขา (dial-up internet)      50 

11. การสงออกสินคาที่มีเทคโนโลยีสูง     50 

12. คาใชบริการโทรศัพทเคล่ือนที่     50 
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ดัชนี 
 ตัวชี้วัด E-RI DAI NRI WCY 

Sum 
(%) 

13. การจัดหาเงินทุน /โอกาสในการระดมทุน*     50 

14. ความงายในการจดทะเบียนธุรกิจใหม /ขั้นตอนการเริ่มธุรกิจ*     50 

15. ยุทธศาสตรการพัฒนาดิจิทัล / การใหความสําคัญดาน ICT ของรัฐบาล*     50 

16. ยุทธศาสตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส / ดัชนีความพรอมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส*     50 

17. ทักษะทางเทคนิคของกําลังคน / ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ*     50 

18. ระบบภาษี /ขอบเขตและผลกระทบของภาษีอากร*     50 

หมายเหตุ: (1.)  E-RI (E-Readiness Index), DAI (Digital Access Index), NRI (Networked Readiness 
Index) และ WCY (World Competitiveness Yearbook) 

 (2.)  * ขอมูลตัวชี้วัดเหลานี้เปนขอมูลที่ไดจากการสอบถามความคิดเห็น 
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ตารางที่ 6.2   e-ITU indicators 
ตัวชี้วัด หมวดของตัวชี้วัด คําจํากัดความ 

1. สัดสวนของครัวเรือนที่มีไฟฟาใช การใหบริการอยางทั่วถึง สัดสวนของครัวเรือนที่มีไฟฟาใช 
2. สัดสวนของครัวเรือนที่มีวิทยุ การใหบริการอยางทั่วถึง สัดสวนของครัวเรือนที่มีเครื่องรับวิทยุ ซึ่งหมายรวมถึงวิทยุที่ประกอบรวมอยู

ในอุปกรณอื่น เชน ระบบเครื่องเสียงสเตอริโอ นาฬิกาปลุก โทรศัพทเคลื่อนที่ 
และรถยนต 

3. สัดสวนของครัวเรือนที่มีโทรทัศน การใหบริการอยางทั่วถึง สัดสวนของครัวเรือนที่มีเครื่องรับโทรทัศน ซึ่งรวมทั้งโทรทัศนสีและขาวดํา 
4. สัดสวนของครัวเรือนที่มีโทรศัพท1 การใหบริการอยางทั่วถึง สัดสวนของครัวเรือนที่มีโทรศัพท อาจแยกเปนครัวเรือนที่เปนสมาชิกทั้ง

โทรศัพทพื้นฐานและโทรศัพทเคลื่อนที่  สมาชิกโทรศัพทพื้นฐานเทานั้น และ
สมาชิกโทรศัพทเคลื่อนที่เทานั้น โดยสัดสวนของครัวเรือนที่เปนสมาชิก
โทรศัพทเคลื่อนที่ อาจแยกเปนที่ใชโทรศัพทเคลื่อนที่เพื่อเชื่อมตออินเทอรเน็ต 

5. สัดสวนของครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร การใหบริการอยางทั่วถึง สัดสวนของครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอรสวนบุคคล (PC) ใชที่บาน 
6. สัดสวนของครัวเรือนที่เขาถึงอินเทอรเน็ต2 การใหบริการอยางทั่วถึง สัดสวนของครัวเรือนที่เขาถึงอินเทอรเน็ตจากที่บาน อาจแบงตามประเภทของ

การเขาถึง เชน แบบโทรเขา (dial-up) หรือบรอดแบนด 
7. สัดสวนของประชากรที่อยูในพื้นที่ที่มีบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ การใหบริการอยางทั่วถึง สัดสวนของประชากรที่อยูในพื้นที่ที่มีสัญญาณโทรศัพทเซลลูลารเคลื่อนที่  
8. สัดสวนของประชากรที่ใชคอมพิวเตอร การใหบริการอยางทั่วถึง สัดสวนของประชากรที่ใชคอมพิวเตอรสวนบุคคลไมวาจากสถานที่ใด เชน 

บาน โรงเรียน หรือที่ทํางาน 
9. สัดสวนของประชากรที่เขาถึงอินเทอรเน็ต การใหบริการอยางทั่วถึง สัดสวนของประชากรที่เขาถึงอินเทอรเน็ตไดโดยงาย (เชน จากที่บาน ที่

ทํางาน โรงเรียน หรือศูนยอินเทอรเน็ตสาธารณะ)  
ตัวชี้วัดนี้ตางจากผูใชอินเทอรเน็ต เนื่องจาก บางคนอาจเขาถึงอินเทอรเน็ตได 
แตไมไดใชอินเทอรเน็ต 

10. สัดสวนของธุรกิจที่มีคอมพิวเตอร ธุรกิจ4 สัดสวนของธุรกิจที่มีคอมพิวเตอรในที่ทํางาน อาจแยกตามขนาดของสถาน
ประกอบการ เชน ขนาดเล็กหรือใหญ 
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ตัวชี้วัด หมวดของตัวชี้วัด คําจํากัดความ 

11. สัดสวนของธุรกิจที่เขาถึงอินเทอรเน็ต ธุรกิจ สัดสวนของธุรกิจที่มีการเชื่อมตออินเทอรเน็ตในที่ทํางาน อาจแยกตามขนาด
ของสถานประกอบการ เชน ขนาดเล็กหรือใหญ 

12. สัดสวนของธุรกิจที่มีเว็บไซต ธุรกิจ สัดสวนของธุรกิจที่มีเว็บไซต อาจแยกตามขนาดของสถานประกอบการ เชน 
ขนาดเล็กหรือใหญ  

13. สัดสวนของจํานวนนักเรียนตอคอมพิวเตอร การศึกษา จํานวนนักเรียนตอคอมพิวเตอร 1 เครื่อง อาจแยกเปนโรงเรียนประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ตัวชี้วัดนี้ควรหมายรวมถึงเฉพาะคอมพิวเตอรที่
นักเรียนสามารถใชได ไมรวมคอมพิวเตอรที่ใชในงานธุรการหรือบริหาร 
นอกจากนี้ ควรแยกระหวางคอมพิวเตอรที่มีการเชี่อมตอกับอินเทอรเน็ต และ
ที่ไมมีการเชื่อมตออินเทอรเน็ต 

14. สัดสวนของโรงเรียนที่เขาถึงอินเทอรเน็ต การศึกษา สัดสวนของโรงเรียนที่มีการเชื่อมตออินเทอรเน็ต อาจแยกเปนโรงเรียน
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา นอกจากนี้ ควรแยกตามประเภท
ของการเชื่อมตออินเทอรเน็ต 

15. สัดสวนของสถานที่ราชการที่เขาถึงอินเทอรเน็ต รัฐบาล4 สัดสวนของสถานที่ราชการที่มีการเชื่อมตออินเทอรเน็ต ควรแยกตามจํานวน
ของพนักงาน หรือ ประเภทของสถานที่ราชการ (เชน สวนกลาง หรือสวน
ทองถิ่น) 

16. สัดสวนของสถานที่ราชการที่มีเว็บไซต รัฐบาล สัดสวนของสถานที่ราชการที่มีเว็บไซต ควรแยกตามจํานวนของพนักงาน 
หรือ ประเภทของสถานที่ราชการ (เชน สวนกลาง หรือสวนทองถิ่น) 
นอกจากนี้ อาจจําแนกเปนเว็บไซตที่มีบริการแบบ interactive 

17. สัดสวนของพนักงานราชการที่เขาถึงอินเทอรเน็ต3 รัฐบาล หมายรวมถึงเฉพาะพนักงานที่สามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตไดจากที่ทํางาน 
18. จํานวนสมาชิกโทรศัพทพื้นฐานตอจํานวนประชากร 100 คน  Digital Access Index สมาชิกโทรศัพทพื้นฐานหมายถึงบุคคลที่จายคาสายโทรศัพทที่เชื่อมตอ

อุปกรณโทรศัพท (เชน เครื่องรับโทรศัพท หรือเครื่องรับสงเอกสาร) เขากับ
เครือขายโทรศัพทชุมสายสาธารณะ (PSTN)  
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ตัวชี้วัด หมวดของตัวชี้วัด คําจํากัดความ 

19. จํานวนสมาชิกโทรศัพทเคลื่อนที่ตอจํานวนประชากร 100 คน  Digital Access Index สมาชิกโทรศัพทเคลื่อนที่หมายถึงผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่ที่เปนสมาชิกของผู
ใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่มีการใชเทคโนโลยีเซลลูลารในการเชื่อมตอ
เครือขายโทรศัพทชุมสายสาธารณะ (PSTN)  

20. ราคาคาบริการอินเทอรเน็ต (20 ชั่วโมงตอเดือน) (เทียบกับรายได
ตอหัว) 

Digital Access Index คาใชบริการอินเทอรเน็ตแบบโทรเขา 20 ชั่วโมงตอเดือน (รวมทั้งคาใช
โทรศัพท แตไมรวมคาบริการโทรศัพทรายเดือน) ถาหากวาราคาการใชบรอด
แบนดถูกกวา ใหใชราคาการใชบรอดแบนดแทน สวนรายไดใหคิดจากรายได
มวลรวมประชาชาติ (Gross National Income) 

21. ปริมาณแบนดวิดทอินเทอรเน็ตระหวางประเทศ (บิตตอวินาที) 
ตอจํานวนประชากร 

Digital Access Index ปริมาณแบนดวิดทอินเทอรเน็ตระหวางประเทศหมายถึงความเร็วของการ
สงผานขอมูลจากในประเทศไปยังจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตระหวางประเทศ 
โดยหนวยที่ใชคือบิตตอวินาที 

22. จํานวนสมาชิกอินเทอรเน็ตความเร็วสูงตอประชากร 100 คน Digital Access Index จํานวนสมาชิกบรอดแบนดหมายถึงผลรวมของสมาชิก DSL, เคเบิลโมเด็ม 
และ บรอดแบนดอื่นๆ ที่มีความเร็วมากกวา 128 kbps ในหนึ่งทิศทางเปน
อยางนอย 

23. จํานวนผูใชอินเทอรเน็ตตอจํานวนประชากร 100 คน Digital Access Index ผูใชอินเทอรเน็ตหมายถึงผูที่ใชอินเทอรเน็ตเปนประจํา (อยางนอยเดือนละ
ครั้ง) ซึ่งวิธีที่ดีสุดในการวัดจํานวนผูใชคือการสํารวจ อาจเก็บขอมูลเกี่ยวกับ 
อายุ ความถี่ในการใช และประเภทของการเชื่อมตออินเทอรเน็ตที่ใช 

ที่มา: World Telecommunication Development Report (2003)  
หมายเหตุ:  1)  โทรศัพทพื้นฐานและโทรศัพทเคลื่อนที่ 2) จากที่บาน 3) จากที่ทํางาน 4) แยกออกตามขนาดของธุรกิจ (เชน ขนาดเล็ก ใหญ เปนตน) ประเภทของโรงเรียน (เชน 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา เปนตน) และระดับการบริหาร (เชน สวนกลาง สวนทองถิ่น เปนตน) 
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ตารางที่ 6.3   ตวัชีว้ัดทางดาน ICT ที่เสนอแนะใหมีการจัดเก็บ (Proposed ICT indicators)  
ตัวชี้วัดที่ใชพิจารณา 

ลําดับ
ที่ 

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดรวม
ของดัชนี 

e-ITU 
Indicators  

 Core ICT 
Indicators 

หนวยงานที่
จัดเก็บ
ขอมูล 

หมายเหตุ 

หมวดที่ 1 โครงสรางพื้นฐานดาน ICT และโอกาสในการเขาถึงโครงสรางพื้นฐานดาน ICT (13 ตัวชี้วัด) 
1 จํานวนสายโทรศัพทพื้นฐานตอประชากร 100 คน  (จํานวนสมาชิก)  ขอมูลจากการสํารวจการมีการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ ของครัวเรือน 
โดย สสช. 

2 จํานวนสมาชิกโทรศัพทเคลื่อนที่ตอประชากร 100 คน    - เปนขอมูลสัดสวนของประชากรอายุ 
6 ป ขึ้นไปที่มีโทรศัพทมือถือ จําแนก
ตามภาค 

3 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรตอประชากร 100 คน    
4 จํานวนสมาชิกอินเทอรเน็ตตอประชากร 100 คน    
5 จํานวนสมาชิกอินเทอรเน็ตบรอดแบนดตอประชากร 100 คน    

สสช. 

ขอมูลจากการสํารวจการมีการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ ของครัวเรือน 
โดย สสช. 

6 ปริมาณแบนดวิดทอินเทอรเน็ตระหวางประเทศตอประชากร     NECTEC  
7 สัดสวนของประชากรที่อยูในพื้นที่ที่มีสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่ 

 

  ไมมีการ
รวบรวม
ขอมูล 

- ขอมูลพื้นที่ครอบคลุมหาไดจาก 
website ของ ผูใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่ 

8 คาบริการอินเทอรเน็ต (20 ชั่วโมงตอเดือน) (เทียบกับรายไดตอหัว)    สสช. - ขอมูลจากการสํารวจการมีการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศของครัวเรือน 
โดย สสช. 
- คาใชจายในการใชบริการ
อินเทอรเน็ตตอเดือนของประชากรอายุ 
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ตัวชี้วัดที่ใชพิจารณา 
ลําดับ
ที่ 

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดรวม
ของดัชนี 

e-ITU 
Indicators  

 Core ICT 
Indicators 

หนวยงานที่
จัดเก็บ
ขอมูล 

หมายเหตุ 

6 ปขึ้นไป ไมกําหนดชั่วโมงการใชงาน 
9 คาบริการอินเทอรเน็ตบรอดแบนด (รายเดือน) (เทียบกับรายไดตอ

หัว) 
  

 

ไมมีการ
รวบรวม
ขอมูล 

- ขอมูลหาไดจาก website ของผู
ใหบริการอินเทอรเน็ต 

10 คาบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ (การใช 100 นาทีตอเดือน) (เทียบกับ
รายไดตอหัว) 

   กทช. - ขอมูลรายงานทุกไตรมาส 

11 สัดสวนของทองถิ่นที่มีศูนยบริการอินเทอรเน็ตสาธารณะ 

  

 มีจํากัด - มีขอมูลเฉพาะจํานวนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่เปดใหบริการ
อินเทอรเน็ต จําแนกตามภาค (กรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น)แตไมมี
ขอมูลศูนยบริการอินเทอรเน็ต
สาธารณะอื่น เชน อินเทอรเน็ตคาเฟ 
และหองสมุดชุมชน 

12 จํานวนวิทยุตอประชากร 100 คน 

  

 สสช. -ขอมูลจากการสํารวจสื่อมวลชน (วิทยุ) 
โดย สสช. 
- เปนขอมูลจํานวนวิทยุตอ 1,000 
ครัวเรือน 

13 จํานวนโทรทัศนตอประชากร 100 คน 

  

 สสช. - ขอมูลจากการสํารวจสื่อมวลชน 
(โทรทัศน) โดย สสช. 
- เปนขอมูลจํานวนโทรทัศนตอ 1,000 
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ตัวชี้วัดที่ใชพิจารณา 
ลําดับ
ที่ 

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดรวม
ของดัชนี 

e-ITU 
Indicators  

 Core ICT 
Indicators 

หนวยงานที่
จัดเก็บ
ขอมูล 

หมายเหตุ 

ครัวเรือน 
หมวดที่ 2 โอกาสในการเขาถึงและการใช ICT ของครัวเรือนและบุคคล (15 ตัวชี้วัด) 

14 สัดสวนของครัวเรือนที่มีวิทยุ 

 

  สสช. - ขอมูลจากการสํารวจสื่อมวลชน 
(วิทยุ) โดย สสช. 
- เปนขอมูลจํานวนวิทยุตอ 1,000 
ครัวเรือน 

15 สัดสวนของครัวเรือนที่มีโทรทัศน 

 

  สสช. - ขอมูลจากการสํารวจสื่อมวลชน 
(โทรทัศน) โดย สสช. 
- เปนขอมูลจํานวนโทรทัศนตอ 1,000 
ครัวเรือน 

16 สัดสวนของครัวเรือนที่มีโทรศัพทพื้นฐาน 

 

  ทีโอที  รายงานประจําปของ ทีโอที รวบรวม
ขอมูลจาก 3 แหลงคือ ทีโอที ทรู คอร
ปอเรชั่น และ ทีทีแอนดที 

17 สัดสวนของครัวเรือนที่มีโทรศัพทเคลื่อนที่    
18 สัดสวนของครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร    
19 สัดสวนของบุคคลที่ใชคอมพิวเตอรใน 12 เดือนที่ผานมา    
20 สัดสวนของครัวเรือนที่สามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตไดจากที่บาน    
21 สัดสวนของบุคคลที่ใชอินเทอรเน็ตใน 12 เดือนที่ผานมา (จํานวนผูใช) (จํานวนผูใช)  
22 สถานที่ที่บุคคลใชอินเทอรเน็ตใน 12 เดือนที่ผานมา2    
23 กิจกรรมทางอินเทอรเน็ตที่บุคคลใชใน 12 เดือนที่ผานมา3    

สสช. ขอมูลจากการสํารวจการมีการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศของครัวเรือน 
โดย สสช. 
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ตัวชี้วัดที่ใชพิจารณา 
ลําดับ
ที่ 

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดรวม
ของดัชนี 

e-ITU 
Indicators  

 Core ICT 
Indicators 

หนวยงานที่
จัดเก็บ
ขอมูล 

หมายเหตุ 

24 สัดสวนของบุคคลที่ใชโทรศัพทเคลื่อนที่    
25 สัดสวนของครัวเรือนที่สามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตโดยแบงตาม

ประเภทของการเขาถึง4   
 

26 ความถี่ของบุคคลในการใชอินเทอรเน็ตใน 12 เดือนที่ผานมา5    

สสช. ขอมูลจากการสํารวจการมีการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศของครัวเรือน
โดย สสช. 

27 สัดสวนของบุคคลที่สามารถเขาถึงอินเทอรเน็ต    ไมมี - มีรายงานเฉพาะสัดสวนของครัวเรือน
ที่เขาถึงอินเทอรเน็ต และสัดสวนของ
ผูใชอินเทอรเน็ต จากขอมูลการสํารวจ
การมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ครัวเรือน โดย สสช. 

28 สัดสวนของครัวเรือนที่มีไฟฟาใช    สสช. ขอมูลจากรายงานการสํารวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 

หมวดที่ 3 การใช ICT ของภาคธุรกิจ (12 ตัวชี้วัด) 
29 สัดสวนของธุรกิจที่ใช(มี)คอมพิวเตอร  (มี)  
30 สัดสวนของพนักงานที่ใชคอมพิวเตอร    
31 สัดสวนของธุรกิจที่ใช(มี)อินเทอรเน็ต  (มี)  
32 สัดสวนของพนักงานที่ใชอินเทอรเน็ต    
33 สัดสวนของธุรกิจที่มีเว็บไซต    

สสช. ขอมูลจากการสํารวจการมีการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาน
ประกอบการ 

34 สัดสวนของธุรกิจที่มีอินทราเน็ต 
 
   

 ไมมี  
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ตัวชี้วัดที่ใชพิจารณา 
ลําดับ
ที่ 

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดรวม
ของดัชนี 

e-ITU 
Indicators  

 Core ICT 
Indicators 

หนวยงานที่
จัดเก็บ
ขอมูล 

หมายเหตุ 

35 สัดสวนของธุรกิจที่ไดรับคําสั่งซื้อทางอินเทอรเน็ต    
36 สัดสวนของธุรกิจที่สั่งซื้อ (placing orders) ทางอินเทอรเน็ต    
37 สัดสวนของธุรกิจที่ใชอินเทอรเน็ตโดยแบงตามประเภทของการเขาถึง    

สสช. - ขอมูลจากการสํารวจการมีการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาน
ประกอบการ 

38 สัดสวนของธุรกิจที่มี LAN (ขายงานบริเวณเฉพาะที่) 

  

 ไมมี -  มีเฉพาะขอมูลการใชบริการ EDI 
หรือเครือขายคอมพิวเตอรอื่นๆ ที่
นอกเหนือจากอินเทอรเน็ต จาก
ขอมูลการสํารวจการมีการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาน
ประกอบการ 

39 สัดสวนของธุรกิจที่มีเอกซทราเน็ต    ไมม ี  
40 สัดสวนของธุรกิจที่ใชอินเทอรเน็ต โดยแบงตามประเภทของกิจกรรม 

  

 สสช. ขอมูลจากการสํารวจการมีการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาน
ประกอบการ 

หมวดที่ 4 การใช ICT ของราชการ (3 ตัวชี้วัด) 
41 สัดสวนของสถานที่ราชการที่เขาถึงอินเทอรเน็ต 

 
 
 
 
  

 

 

ไมมี   
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ตัวชี้วัดที่ใชพิจารณา 
ลําดับ
ที่ 

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดรวม
ของดัชนี 

e-ITU 
Indicators  

 Core ICT 
Indicators 

หนวยงานที่
จัดเก็บ
ขอมูล 

หมายเหตุ 

42 สัดสวนของสถานที่ราชการที่มีเว็บไซต 

 

 

 

มีจํากัด 
(กรมสงเสริม
การปกครอง
สวนทองถิ่น, 
NECTEC) 

- มีเฉพาะขอมูลสัดสวนขององคการ
บริหารสวนทองถิ่น (อบท.) ที่มี
เว็บไซตของตนเองจําแนกตาม
ประเภทของหนวยงาน (อบต. 
เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง เทศบาล
นคร และอบจ.) ในป 2547-50 

- ขอมูลในระดับกรม มีเฉพาะป 2547 
สํารวจโดย NECTEC 

43 สัดสวนของพนักงานราชการที่เขาถึงอินเทอรเน็ตจากที่ทํางาน    ไมมี  

หมวดที่ 5 อุตสาหกรรม ICT และการคาสินคา ICT (5 ตัวชี้วัด) 
44 สัดสวนของบุคลากรที่ทํางานเกี่ยวของกับอุตสาหกรรม ICT เทียบกับ

บุคลากรในภาคธุรกิจทั้งหมด   
 สสช. ขอมูลจากการสํารวจภาวะการทํางาน

ของประชากร 
45 สัดสวนของมูลคาเพิ่มในอุตสาหกรรม ICT เทียบกับมูลคาเพิ่มของ

ภาคธุรกิจทั้งหมด 
 
 
 
 
 
   

 SIPA ขอมูลประมาณการ 
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ตัวชี้วัดที่ใชพิจารณา 
ลําดับ
ที่ 

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดรวม
ของดัชนี 

e-ITU 
Indicators  

 Core ICT 
Indicators 

หนวยงานที่
จัดเก็บ
ขอมูล 

หมายเหตุ 

46 การนําเขาสินคา ICT เทียบกับการนําเขาทั้งหมด    
47 การสงออกสินคา ICT เทียบกับการสงออกทั้งหมด 

  

 
- เว็บไซตของกรมศุลกากรมีขอมูล
ตั้งแตป 2543 โดยสืบคนตาม 
Harmonized code ของสินคาแตละ
รายการ 
- สสช. รวบรวมขอมูลไวใน “เครื่องชี้
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของประเทศไทย” ดวย 
ตั้งแตป 2547-2250 

48 การสงออกสินคาที่มีเทคโนโลยีสูง   

 

กรมศุลกากร 
 

เว็บไซตของกรมศุลกากรมีขอมูล
ตั้งแตป 2543 โดยตองสืบคนตาม 
Harmonized code ของสินคาแตละ
รายการ 

หมวดที่ 6 การศึกษาและทักษะทาง ICT (3 ตัวชี้วัด)  
49 จํานวนนักเรียนในระดับประถมศึกษาถึงอุดมศึกษา   

 

กระทรวง
ศึกษา       
ธิการ 

-มีรายงานในเครื่องชี้การพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของประเทศไทย 2550 โดย สสช.  
- มีขอมูลป 2546-2548 
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ตัวชี้วัดที่ใชพิจารณา 
ลําดับ
ที่ 

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดรวม
ของดัชนี 

e-ITU 
Indicators  

 Core ICT 
Indicators 

หนวยงานที่
จัดเก็บ
ขอมูล 

หมายเหตุ 

50 สัดสวนของนักเรียนตอคอมพิวเตอร   

 

-มีรายงานในเครื่องชี้การพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของประเทศไทย 2550 โดย สสช. 
- มีขอมูลเฉพาะป 2547   

51 สัดสวนของโรงเรียนที่เขาถึงอินเทอรเน็ต   

 

กระทรวง
ศึกษา       
ธิการ 

-มีรายงานในเครื่องชี้การพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของประเทศไทย 2550 โดย สสช. 
- มีขอมูลป 2546-2548 

หมายเหตุ:  1)  ตัวชี้วัดรวมของดัชนี ICT คือ ตัวชี้วัดรวมกันของการจัดอันดับความพรอมหรือความสามารถดาน ICT ของหนวยงานจากตางประเทศ ไดแก E-Readiness Rankings, 
Digital Access Index, Networked Readiness Index และ World Competitiveness Yearbook 

2)  สถานที่ อาจจําแนกเปนที่บาน ที่ทํางาน สถานศึกษา บานคนอื่น ศูนยอินเทอรเน็ตชุมชน ศูนยอินเทอรเน็ตเอกชน และอื่นๆ 
3)  กิจกรรม อาจจําแนกเปน ใชคนควาขอมูล ติดตอสื่อสาร ซื้อขายสินคาหรือบริการ ธุรกรรมธนาคารทางอินเทอรเน็ต กิจกรรมดานการศึกษาหรือเรียนรู ติดตอกับ

หนวยงานราชการ กิจกรรมยามวาง 
4)  ประเภทของการเขาถึงบริการอินเทอรเน็ต อาจแบงเปนความเร็วต่ํา (Narrowband) และความเร็วสูง (broadband) โดยบรอดแบนดไมรวมเทคโนโลยีความเร็วที่ต่ํากวา 

256 kbit/s เชน โมเด็มไดอัลอัพ ISDN และโทรศัพทเคลื่อนที่ 2G  
5)  ความถี่ในการใช อาจจําแนกเปนอยางนอยวันละครั้ง อยางนอยสัปดาหละครั้งแตไมใชทกุวัน อยางนอยเดือนละครั้งแตไมใชทุกสัปดาห และนอยกวาเดือนละครั้ง 
6)  สสช. (ยอมาจาก สํานักงานสถิติแหงชาติ) สบทร. (ยอมาจาก สํานักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ) และ อบท. (ยอมาจาก องคการบริหารสวนทองถิ่น)  
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ตารางที่ 6.4   คําจํากัดความของตัวชีว้ดัทางดาน ICT ที่เสนอแนะ  
 ตัวชี้วัด คําจํากัดความ 

โครงสรางพื้นฐานดาน ICT และโอกาสในการเขาถึงโครงสรางพื้นฐานดาน ICT  
1 สายโทรศัพทพื้นฐานตอประชากร 

100 คน 
จํานวนสายโทรศัพทที่เชื่อมตออุปกรณปลายทางของลูกคา (เชน เครื่องรับโทรศัพท และเครื่องโทรสาร) เขากับเครือขายโทรศัพทชุมสาย
สาธารณะ (PSTN) และมีชองสัญญาณในอุปกรณชุมสาย  

2 สมาชิกโทรศัพทเคลื่อนที่ตอ
ประชากร 100 คน 

จํานวนสมาชิกที่ใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชเทคโนโลยีเซลลูลารในการเขาถึงเครือขายโทรศัพทชุมสายสาธารณะ ทั้งนี้รวมถึงสมาชิกที่
จายเงินทั้งกอนและหลังการใชบริการ  

3 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรตอ
ประชากร 100 คน 

จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่ติดตั้งในประเทศ โดยรวมถึงเครื่องพีซี (คอมพิวเตอรสวนบุคคล) เครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ และ แบบ
กระเปาหิ้ว แตไมรวมเครื่องเมนเฟรมและมินิคอมพิวเตอรที่มีวัตถุประสงคเพื่อใชรวมกัน ตลอดจนอุปกรณ เชน สมารทโฟน และ PDA ซึ่งมี
สวนประกอบบางประการของเครื่องพีซีเทานั้น เชน สามารถเชื่อมตออินเทอรเน็ตได แตไมมีแปนพิมพแบบเต็มขนาด หรือหนาจอขนาดใหญ  

4 จํานวนสมาชิกอินเทอรเน็ตตอ
ประชากร 100 คน 

สมาชิกอินเทอรเน็ตหมายถึงผูที่จายเงินเพื่อเขาถึงอินเทอรเน็ตสาธารณะ (ICP/ IP connection) โดยไมคํานึงถึงประเภทหรือความเร็วของการ
เขาถึง ประเภทของอุปกรณที่ใชในการเขาถึงอินเทอรเน็ต และวิธีการชําระเงิน 

5 จํานวนสมาชิกอินเทอรเน็ตบรอด
แบนดตอประชากร 100 คน 

สมาชิกอินเทอรเน็ตบรอดแบนดหมายถึงผูที่จายเงินเพื่อเขาถึงอินเทอรเน็ตสาธารณะ (ICP/ IP connection) ดวยความเร็วสูงที่เทียบเทาหรือ
มากกวา 256 kbits/s โดยไมคํานึงถึงประเภทหรือความเร็วของการเขาถึง ประเภทของอุปกรณที่ใชในการเขาถึงอินเทอรเน็ต และวิธีการชําระ
เงิน 

6 ปริมาณแบนดวิดทอินเทอรเน็ต
ระหวางประเทศตอประชากร  

แบนดวิดทอินเทอรเน็ตระหวางประเทศหมายถึงความสามารถในการสงผานขอมูลระหวางประเทศมีหนวยเปนจํานวนบิตตอวินาที 

7 สัดสวนของประชากรที่อยูใน
พื้นที่ที่มีสัญญาณ
โทรศัพทเคลื่อนที่ 

สัดสวนของประชากรที่อาศัยอยูในพื้นที่ที่มีบริการสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่ ซึ่งตัวชี้วัดนี้ตางจากสัดสวนของพื้นที่ที่ถูกครอบคลุมโดย
สัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่ หรือสัดสวนของประชากรที่เปนสมาชิกบริการโทรศัพทเคลื่อนที่  
ตัวชี้วัดนี้เปนการวัดความสามารถในการใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ถาประชากรมีโทรศัพทเคลื่อนที่และสมัครเปนสมาชิก 

8 คาบริการอินเทอรเน็ต (20 
ชั่วโมงตอเดือน) (เทียบกับรายได
ตอหัว) 

คาบริการอินเทอรเน็ตหมายรวมถึงคาเชาสายรายเดือน คาใชสาย และคาเชื่อมตออินเทอรเน็ต รวมทั้งภาษี ซึ่งคิดในอัตรา 20 ชั่วโมงตอเดือน 
โดยคิดจากคาบริการอินเทอรเน็ตที่ถูกที่สุดที่ใหบริการแกประชาชนทั่วไปโดยไมมีขอจํากัดใดๆ หนวยของคาบริการคิดเปนเหรียญ
สหรัฐอเมริกา โดยอาจใชอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยหรืออัตรา Purchasing Power Parity ซึ่งตัวชี้วัดนี้อาจเปรียบเทียบระหวางประเทศ ณ 
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ชวงเวลาเดียวกัน  
9 คาบริการอินเทอรเน็ตบรอด

แบนด (รายเดือน) (เทียบกับ
รายไดตอหัว) 

คาบริการอินเทอรเน็ตบรอดแบนดรายเดือน หนวยของคาบริการคิดเปนเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยอาจใชอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยหรืออัตรา 
Purchasing Power Parity ซึ่งตัวชี้วัดนี้อาจเปรียบเทียบระหวางประเทศ ณ ชวงเวลาเดียวกัน  
หมายเหตุ: คําจํากัดความของอินเทอรเน็ตบรอดแบนดตาม ITU 

10 คาบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ (การ
ใช 100 นาทีตอเดือน) (เทียบกับ
รายไดตอหัว) 

คาบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ รวมถึงคาบริการรายเดือน (ถามี) การใชในประเทศในชวงที่มีการใชมาก (peak time) 50 นาที และในชวงที่มีการ
ใชนอย (off-peak time) 50 นาที รวมภาษี 
ในการคิดคาบริการ ใหพิจารณาวาในประเทศนั้น มีการใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่แบบจายเงินกอนหรือหลังใชมากกวา ถาประเภทใดมีผูใช
มากกวาใหคํานวณคาบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ประเภทนั้น และหนวยของคาบริการคิดเปนเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยอาจใชอัตราแลกเปลี่ยน
เฉลี่ยหรืออัตรา Purchasing Power Parity ซึ่งตัวชี้วัดนี้อาจเปรียบเทียบระหวางประเทศ ณ วันเดียวกัน 

11 สัดสวนของทองถิ่นที่มี
ศูนยบริการอินเทอรเน็ต
สาธารณะ 

ศูนยบริการอินเทอรเน็ตสาธารณะ (PIAC) หมายถึง ที่ตั้ง สถานที่ หรือ ศูนยที่มีบริการเขาถึงอินเทอรเน็ตแกสาธารณะทั้งในรูปแบบเต็มเวลา
และบางเวลา ซึ่งหมายรวมถึงศูนยชุมชนดิจิทัล อินเทอรเน็ตคาเฟ หองสมุด ศูนยการศึกษา และสถานที่อื่นที่คลายคลึงกันที่ใหบริการ
อินเทอรเน็ตแกสาธารณะ ซึ่งศูนยตางๆ เหลานี้ควรมีคอมพิวเตอรสาธารณะที่เช ื่อมตออินเทอรเน็ตอยางนอย 1 เครื่อง 
ทองถิ่น (localities) หมายถึง หมูบาน ตําบลหรือเมือง  ตัวชี้วัดนี้ควรแบงประเภทตามจํานวนของประชากร 

12 จํานวนวิทยุตอประชากร 100 คน อุปกรณเครื่องรับสัญญาณวิทยุถายทอดเสียง โดยการใชความถี่ที่เปนที่นิยม เชน FM AM LW และ SW ซึ่งเครื่องรับวิทยุอาจเปนอุปกรณชิ้น
เดียวลําพัง หรือ รวมเขากับอุปกรณอื่น เชน Walkman รถยนต หรือ นาฬิกาปลุก  

13 จํานวนโทรทัศนตอประชากร 100 
คน 

อุปกรณเครื่องรับสัญญาณโทรทัศนถายทอดเสียง โดยการใชวิธีการเขาถึงที่เปนที่นิยม เชน การกระจายเสียงทางโทรทัศน (over-the-air) 
เคเบิล หรือดาวเทียม ซึ่งเครื่องรับโทรทัศนอาจเปนอุปกรณชิ้นเดียวลําพัง หรือ รวมเขากับอุปกรณอื่น เชน คอมพิวเตอร หรือ 
โทรศัพทเคลื่อนที่  ตัวชี้วัดนี้อาจมีการแบงแยกเปนการสงสัญญาณแบบดิจิทัลหรือแอนะล็อก และแบงเปนเครื่องรับโทรทัศนที่รับสัญญาณที่
จํากัด (เชน การกระจายเสียงทางโทรทัศน) หรือ ที่รับหลายชองสัญญาณ (เชน โดยดาวเทียมหรือเคเบิล) 

โอกาสในการเขาถึงและการใช ICT ของครัวเรือนและบุคคล  
14 สัดสวนของครัวเรือนที่มีวิทยุ วิทยุหมายถึง อุปกรณเครื่องรับสัญญาณวิทยุถายทอดเสียง โดยการใชความถี่ที่เปนที่นิยม เชน FM AM LW และ SW ซึ่งเครื่องรับวิทยุอาจ

เปนอุปกรณชิ้นเดียวลําพัง หรือ รวมเขากับอุปกรณอื่น เชน เครื่องเลน/อัดเทป วิทยุพกพา เชน วิทยุทรานซิสเตอร และวิทยใุนรถยนต 
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ตัวชี้วัดนี้วัดการมีวิทยุ ไมใชการใชวิทยุของครัวเรือน และตัวชี้วัดยอยอาจประกอบดวยตัวแปรประเภทของครัวเรือน เชน ขนาด หรือ
องคประกอบของครัวเรือน (เชน ครัวเรือนที่มีเด็กอายุต่ํากวา 16) 
คําถามที่อาจใช: สมาชิกของครัวเรือนนี้หรือตัวทานเองมีวิทยุที่บานหรือไม  

15 สัดสวนของครัวเรือนที่มีโทรทัศน โทรทัศน หมายถึงอุปกรณเครื่องรับสัญญาณโทรทัศนถายทอดเสียง โดยการใชวิธีการเขาถึงที่เปนที่นิยม เชน การกระจายเสียงทางโทรทัศน 
(over-the-air) เคเบิล หรือดาวเทียม ซึ่งเครื่องรับโทรทัศนอาจเปนอุปกรณชิ้นเดียวลําพัง หรือ รวมเขากับอุปกรณอื่น เชน คอมพิวเตอร หรือ 
โทรศัพทเคลื่อนที่ ทั้งนี้ ตัวชี้วัดยอยอาจประกอบดวยตัวแปรประเภทของครัวเรือน เชน ขนาด หรือองคประกอบของครัวเรือน (เชน ครัวเรือน
ที่มีเด็กอายุต่ํากวา 16) 
คําถามที่อาจใช: สมาชิกของครัวเรือนนี้หรือตัวทานเองมีโทรทัศนที่บานหรือไม 

16 สัดสวนของครัวเรือนที่มีโทรศัพท
พื้นฐาน 

สายโทรศัพทพื้นฐาน หมายถึงสายโทรศัพทที่เชื่อมตออุปกรณปลายทางของลูกคา (เชน เครื่องรับโทรศัพท และเครื่องโทรสาร) เขากับ
เครือขายโทรศัพทชุมสายสาธารณะ (PSTN) และมีชองสัญญาณในอุปกรณชุมสาย ทั้งนี้ ตัวชี้วัดยอยอาจประกอบดวยตัวแปรประเภทของ
ครัวเรือน เชน ขนาด หรือองคประกอบของครัวเรือน  
คําถามที่อาจใช: ครัวเรือนนี้มโีทรศัพทพื้นฐานที่บานหรือไม 

17 สัดสวนของครัวเรือนที่มี
โทรศัพทเคลื่อนที่ 

โทรศัพทเคลื่อนที่หมายถึง โทรศัพทพกพาไดที่มีการเสียคาบริการสมาชิกโทรศัพทเคลื่อนที่สาธารณะที่ใชเทคโนโลยีเซลลูลารเพื่อเขาถึง
เครือขายโทรศัพทชุมสายสาธารณะ ทั้งนี้รวมถึงบริการสมาชิกทั้งประเภทจายเงินกอนและหลังการใชบริการ ตัวชี้วัดยอยอาจประกอบดวยตัว
แปรประเภทของครัวเรือน เชน ขนาด หรือองคประกอบของครัวเรือน  
คําถามที่อาจใช: สมาชิกของครัวเรือนนี้หรือตัวทานเองมีโทรศัพทเคลื่อนที่ใชจากที่บานหรือไม 

18 สัดสวนของครัวเรือนที่มี
คอมพิวเตอร 

คอมพิวเตอรหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ คอมพิวเตอรแบบกระเปาหิ้วหรือพกพา (เชน PDA) แตไมรวมอุปกรณที่มีความสามารถ
ในการคํานวณฝงตัวอยูดวย เชน โทรศัพทเคลื่อนที่ หรือโทรทัศน  
หมายเหตุ: คําจาํกัดความของคอมพิวเตอรของตัวชี้วัดนี้ ตางจากตัวชี้วัด “จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรตอประชากร 100 คน” ขางตน เนื่องจาก
ในที่นี้ PDA รวมอยูในคําจํากัดความของคอมพิวเตอรดวย เนื่องจาก ฟงกชันของ PDA ซึ่งอาจรวมถึงการเชื่อมตออินเทอรเน็ตมีความสําคัญ 
ตัวชี้วัดยอยอาจประกอบดวยตัวแปรประเภทของครัวเรือน เชน ขนาด หรือองคประกอบของครัวเรือน  
คําถามที่อาจใช: สมาชิกของครัวเรือนนี้หรือตัวทานเองมีคอมพิวเตอรใชจากที่บานหรือไม 
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19 สัดสวนของบุคคลที่ใช
คอมพิวเตอรใน 12 เดือนที่ผาน
มา 

คอมพิวเตอรหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ คอมพิวเตอรแบบกระเปาหิ้วหรือพกพา (เชน PDA) แตไมรวมอุปกรณที่มีความสามารถ
ในการคํานวณฝงตัวอยูดวย เชน โทรศัพทเคลื่อนที่ หรือโทรทัศน  
จํานวนผูใชคอมพิวเตอรจากสถานที่ใดๆ ก็ตามในชวง 12 เดือนที่ผานมา ตัวชี้วัดยอยอาจประกอบดวยตัวแปรประเภทของบุคคล เชน อายุ 
เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพการจางงาน และอาชีพ เชน สัดสวนของบุคคลที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือต่ํากวา ที่มี
การใชคอมพิวเตอร  
คําถามที่อาจใช: ทานใชคอมพิวเตอรในชวง 12 เดือนที่ผานมาหรือไม 

20 สัดสวนของครัวเรือนที่สามารถ
เขาถึงอินเทอรเน็ตไดจากที่บาน 

อินเทอรเน็ตคือเครือขายคอมพิวเตอรสาธารณะทั่วโลก ซึ่งทําใหสามารถเขาถึงบริการทางการสื่อสาร รวมทั้ง เวิลดไวดเว็บ (World Wide 
Web) และเปนสื่อนําอีเมล (email) ขาว บันเทิง และแฟมขอมูล ซึ่งการเขาถึงนี้ไมเพียงโดยผานคอมพิวเตอรเทานั้น แตอาจผาน
โทรศัพทเคลื่อนที่ เครื่องเลนเกม ดิจิตัลทีวี เปนตน ทั้งนี้ ตัวชี้วัดนี้ ใชวัดการเขาถึงหรือการเชื่อมตอ ไมใชการใชอินเทอรเน็ตของครัวเรือน 
และตัวชี้วัดยอยอาจประกอบดวยตัวแปรประเภทของครัวเรือน เชน ขนาด หรือองคประกอบของครัวเรือน  
คําถามที่อาจใช: สมาชิกของครัวเรือนนี้หรือตัวทานเองเขาถึงอินเทอรเน็ตจากที่บานหรือไม 

21 สัดสวนของบุคคลที่ใช
อินเทอรเน็ตใน 12 เดือนที่ผาน
มา 

อินเทอรเน็ตคือเครือขายคอมพิวเตอรสาธารณะทั่วโลก ซึ่งทําใหสามารถเขาถึงบริการทางการสื่อสาร รวมทั้ง เวิลดไวดเว็บ (World Wide 
Web) และเปนสื่อนําอีเมล (email) ขาว การบันเทิง และแฟมขอมูล ซึ่งการเขาถึงนี้ไมเพียงโดยผานคอมพิวเตอรเทานั้น แตอาจผาน
โทรศัพทเคลื่อนที่ เครื่องเลนเกม ดิจติัลทีวี เปนตน ตัวชี้วัดยอยอาจประกอบดวยตัวแปรประเภทของบุคคล เชน  อายุ เพศ ระดับการศึกษา
สูงสุด สถานภาพการจางงาน และอาชีพ เชน สัดสวนของบุคคลที่มีอายุระหวาง 16 ถึง 24 ปที่ใชอินเทอรเน็ต  
คําถามที่อาจใช: ทานใชอินเทอรเน็ต ในชวง 12 เดือนที่ผานมาหรือไม (ไมวาจากสถานที่ใด) 

22 สถานที่ที่บุคคลใชอินเทอรเน็ตใน 
12 เดือนที่ผานมา1 

สถานที่ในที่นี้ รวมทั้ง บาน ที่ทํางาน สถานศึกษา บานผูอื่น ศูนยเขาถึงอินเทอรเน็ตของชุมชน ศูนยเขาถึงอินเทอรเน็ตเชิงพาณิชย และ
สถานที่อื่นๆ ซึ่งบุคคลสามารถตอบไดมากกวา 1 สถานที่ ตัวชี้วัดยอยอาจประกอบดวยตัวแปรประเภทของบุคคล เชน อายุ เพศ ระดับ
การศึกษาสูงสุด สถานภาพการจางงาน และอาชีพ เชน สัดสวนของบุคคลที่มีงานทําที่ใชอินเทอรเน็ตในที่ทํางาน  
คําถามที่อาจใช: ทานใชอินเทอรเน็ตจากที่ใดในชวง 12 เดือนที่ผานมาหรือไม  

23 กิจกรรมทางอินเทอรเน็ตที่บุคคล
ใชใน 12 เดือนที่ผานมา2 

กิจกรรมทางอินเทอรเน็ตในที่นี้ หมายถึง การใชอินเทอรเน็ตเพื่อหาขอมูล เพื่อติดตอสื่อสาร เพื่อซื้อหรือสั่งสินคาหรือบริการ เพื่อทําธุรกรรม
ธนาคารทางอินเทอรเน็ต เพื่อการศึกษาหรือกิจกรรมการเรียนรู เพื่อติดตอกับหนวยงานของรัฐ และเพื่อกิจกรรมยามวาง ซึ่งกิจกรรมเหลานี้
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จํากัดเฉพาะวัตถุประสงคสวนตัวเทานั้น และไมรวมกิจกรรม เชน การซื้อของทางอินเทอรเน็ตหรือการลงเรียนคอรสออนไลนซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ของงาน โดยแตละบุคคลสามารถตอบกิจกรรมไดมากกวา 1 กิจกรรม และตัวชี้วัดยอยอาจประกอบดวยตัวแปรประเภทของบุคคล เชน อายุ 
เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพการจางงาน และอาชีพ 
คําถามที่อาจใช: ทานใชอินเทอรเน็ตเพื่อวัตถุประสงคสวนตัวในกจิกรรมใดบางในชวง 12 เดือนที่ผานมา 

24 สัดสวนของบุคคลที่ใช
โทรศัพทเคลื่อนที่ 

โทรศัพทเคลื่อนที่หมายถึง โทรศัพทพกพาไดที่มีการชําระคาบริการสมาชิกโทรศัพทเคลื่อนที่สาธารณะที่ใชเทคโนโลยีเซลลูลารเพื่อเขาถึง
เครือขายโทรศัพทชุมสายสาธารณะ โดยการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ โดยไมไดจํากัดเพียงวาโทรศัพทนั้นถูกครอบครองหรือจายคาบริการโดย
บุคคลนั้น  แตหมายรวมถึงการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ที่มีใชเพื่อการทํางาน หรือการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ของเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัว แต
ไมรวมการใชแบบเปนครั้งคราว เชน การยืมโทรศัพทผูอื่นเพื่อใชโทรศัพท ตัวชี้วัดยอยอาจประกอบดวยตัวแปรประเภทของบุคคล เชน อายุ 
เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพการจางงาน และอาชีพ  
คําถามที่อาจใช: ทานมีการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ในชวง 12 เดือนที่ผานมาหรือไม 

25 สัดสวนของครัวเรือนที่สามารถ
เขาถึงอินเทอรเน็ตโดยแบงตาม
ประเภทของการเขาถึง3 

ตัวชี้วัดนี้มุงวัดสัดสวนของครัวเรือนที่เขาถึงอินเทอรเน็ตทั้งประเภทความเร็วต่ําและความเร็วสูง (narrowband and broadband) แตละ
ครัวเรือนสามารถตอบประเภทของการเขาถึงไดมากกวา 1 ประเภท และตัวชี้วัดยอยอาจประกอบดวยตัวแปรประเภทของครัวเรือน เชน 
ขนาด หรือองคประกอบของครัวเรือน  
คําถามที่อาจใช: ใชบริการการเขาถึงอินเทอรเน็ตประเภทใดในการเขาถึงอินเทอรเน็ตที่บาน 
คําตอบอาจประกอบดวย  
-โมเด็มแอนะล็อก (การโทรเขาผานสายโทรศัพท) ซึ่งโมเด็มแอนะล็อกสงออกสัญญาณโดยการแปลงสัญญาณดิจิทัลใหเปนสัญญาณแอนะล็อก
เพื่อสงสัญญาณผานสายโทรศัพททองแดงแบบดั้งเดิม และรับสัญญาณโดยการแปลงสัญญาณแอนะล็อกใหเปนดิจิทัล 
-ไอเอสดีเอ็น (โครงขายบริการสื่อสารรวมระบบดิจิตัล) เปนบริการโทรคมนาคมที่มีการสงผานแบบดิจิทัลโดยการเปลี่ยนสายโทรศัพททองแดง
แบบดั้งเดิม เปนสายเชื่อมดิจิทัลความเร็วสูงขึ้น ซึ่งเปนที่รูจักในฐานะเปนแถบความถี่แคบ 
-สายผูเชาดิจิทัล (DSL ประกอบดวย ADSL SDSL VDSL เปนตน) สายผูเชาดิจิทัลเปนเทคโนโลยีรับสงขอมูลโดยการใชแบนดวิดทสูงดวย
ความเร็วสูงที่สูงกวาสายโทรศัพททองแดงแบบดั้งเดิม 
-เคเบิลโมเด็ม เปนการใชสายโทรทัศนเคเบิลเพื่อเชื่อมตออินเทอรเน็ต 
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-แถบความถี่แคบอื่นๆ (other narrowband) รวมถึง การเขาถึงโทรศัพทเคลื่อนที่สวนใหญและรูปแบบอื่นๆของการเขาถึงดวยความเร็วในการ
ดาวนโหลดที่นอยกวา 256 Kbps (กิโลบิตตอวินาที)  
-แถบความถี่กวางอื่นๆ (other broadband) รวมถึง เคเบิลใยแกวนําแสง (optic fibre cable) การเขาถึงโทรศัพทเคลื่อนที่บางประการ (เชน 
UMTS) powerline ดาวเทียม และ fixed wireless ดวยความเร็วในการดาวนโหลดมากกวาหรือเทียบเทา 256 Kbps 
- ไมทราบ  

26 ความถี่ของบุคคลในการใช
อินเทอรเน็ตใน 12 เดือนที่ผาน
มา4 

ความถี่ในการใช อาจแบงเปน อยางนอยวันละครั้ง อยางนอยสัปดาหละครั้งแตไมทุกวัน อยางนอยเดือนละครั้งแตไมทุกสัปดาห หรือนอยกวา
เดือนละครั้ง ตัวชี้วัดยอยอาจประกอบดวยตัวแปรประเภทของบุคคล เชน อายุ เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพการจางงาน และอาชีพ  
คําถามที่อาจใช: โดยปกติ ทานใชอินเทอรเน็ตบอยมากนอยแคไหนในชวง 12 เดือนที่ผานมา 
คําตอบอาจประกอบดวย อยางนอยวันละครั้ง อยางนอยสัปดาหละครั้งแตไมทุกวัน อยางนอยเดือนละครั้งแตไมทุกสัปดาห หรือนอยกวาเดือน
ละครั้ง 

27 สัดสวนของบุคคลที่สามารถ
เขาถึงอินเทอรเน็ต 

ตัวชี้วัดนี้มุงวัดสัดสวนของบุคคลที่สามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตไมวาทั้งจาก ที่บาน ที่ทํางาน สถานศึกษา บานผูอื่น ศูนยบริการอินเทอรเน็ต
ของชุมชน ศูนยบริการอินเทอรเน็ตเชิงพาณิชย และสถานที่อื่นๆ 
ตัวชี้วัดยอยอาจประกอบดวยตัวแปรประเภทของบุคคล เชน อายุ เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพการจางงาน และอาชีพ  
คําถามที่อาจใช: ทานสามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตหรือไม ในชวง 12 เดือนที่ผานมา 

28 สัดสวนของครัวเรือนที่มีไฟฟาใช สัดสวนของครัวเรือนที่มีไฟฟาใช 
การใช ICT ของภาคธุรกิจ  
29 สัดสวนของธุรกิจที่ใช

คอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอรหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ คอมพิวเตอรแบบกระเปาหิ้วหรือพกพา (เชน PDA) มินิคอมพิวเตอร และเมนเฟรม แต
ไมรวมอุปกรณที่มีความสามารถในการคํานวณฝงตัวอยูดวย เชน โทรศัพทเคลื่อนที่ หรือโทรทัศน และไมรวมเครื่องจักรกลที่ถูกควบคุมโดย
คอมพิวเตอร และเครื่องคิดเงินไฟฟา 
จํานวนธุรกิจที่ใชคอมพิวเตอรในชวง 12 เดือนที่ผานมา ตัวชี้วัดยอยอาจประกอบดวยตัวแปรประเภทของธุรกิจ เชน ลักษณะของอุตสาหกรรม 
และขนาด เชน สัดสวนของอุตสาหกรรมการผลิตที่ใชคอมพิวเตอร 
คําถามที่อาจใช: ธุรกิจของทานใชคอมพิวเตอรในชวง 12 เดือนที่ผานมาหรือไม 
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30 สัดสวนของพนักงานที่ใช
คอมพิวเตอร 

คอมพิวเตอรหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ คอมพิวเตอรแบบกระเปาหิ้วหรือพกพา (เชน PDA) มินิคอมพิวเตอร และเมนเฟรม แต
ไมรวมอุปกรณที่ความสามารถในการคํานวณฝงตัวอยูดวย เชน โทรศัพทเคลื่อนที่ หรือโทรทัศน และไมรวมเครื่องจักรกลที่ถูกควบคุมโดย
คอมพิวเตอร และเครื่องคิดเงินไฟฟา 
พนักงานหมายถึง บุคคลทั้งหมด (รวมทั้งเจาของ หุนสวน และพนักงาน) ที่ทํางานในธุรกิจนั้น ไมใชเฉพาะที่ทํางานในสํานักงานเทานั้น  
ตัวชี้วัดยอยอาจประกอบดวยตัวแปรประเภทของธุรกิจ เชน ลักษณะของอุตสาหกรรม และขนาด  
คําถามที่อาจใช: สัดสวนของพนักงานในธุรกิจของทานที่ใชคอมพิวเตอรเปนประจําในที่ทํางานในชวง 12 เดือนที่ผานมาหรือไม 

31 สัดสวนของธุรกิจที่ใช
อินเทอรเน็ต 

อินเทอรเน็ตคือ เครือขายที่ใชอินเทอรเน็ตโพรโทคอล (Internet protocol based networks) ไดแก WWW เอกซทราเน็ตผานทางอินเทอรเน็ต 
(extranet over the Internet) การสับเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกสผานทางอินเทอรเน็ต (EDI over the Internet) อินเทอรเน็ตที่เขาถึงโดย
โทรศัพทเคลื่อนที่ และอีเมลอินเทอรเน็ต โดยตัวชี้วัดยอยอาจประกอบดวยตัวแปรประเภทของธุรกิจ เชน ลักษณะของอุตสาหกรรม และขนาด  
คําถามที่อาจใช: ธุรกิจของทานใชอินเทอรเน็ตในชวง 12 เดือนที่ผานมาหรือไม 
หมายเหตุ: คําถามนี้ควรถามทุกธุรกิจ ไมเฉพาะเจาะจงเพียงธุรกิจที่มีการใชอินเทอรเน็ตในชวงเวลาที่อางถึงเทานั้น 

32 สัดสวนของพนักงานที่ใช
อินเทอรเน็ต 

อินเทอรเน็ตคือ เครือขายที่ใชอินเทอรเน็ตโพรโทคอล (Internet protocol based networks) ไดแก WWW เอกซทราเน็ตผานทางอินเทอรเน็ต 
(extranet over the Internet) การสับเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกสผานทางอินเทอรเน็ต (EDI over the Internet) อินเทอรเน็ตที่เขาถึงโดย
โทรศัพทเคลื่อนที่ และอีเมลอินเทอรเน็ต  
พนักงานหมายถึง บุคคลทั้งหมด (รวมทั้งเจาของ หุนสวน และพนักงาน) ที่ทํางานในธุรกิจนั้น ไมใชเฉพาะที่ทํางานในสํานักงานเทานั้น  
ตัวชี้วัดยอยอาจประกอบดวยตัวแปรประเภทของธุรกิจ เชน ลักษณะของอุตสาหกรรม และขนาด  
คําถามที่อาจใช: สัดสวนของพนักงานในธุรกิจของทานที่ใชอินเทอรเน็ตเปนประจําในที่ทํางานในชวง 12 เดือนที่ผานมาหรือไม 
หมายเหตุ: คําถามนี้ควรถามทุกธุรกิจที่มีการใชอินเทอรเน็ตในชวงเวลาที่อางถึง 

33 สัดสวนของธุรกิจที่มีเว็บ การมีเว็บ หมายรวมถึง การมีเว็บไซตหรือ โฮมเพจ หรือ การไปปรากฎบนเว็บไซตของอีกสิ่งหนึ่ง (รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวของ) แตไมรวมถึงการ
ปรากฎอยูบนสารบบออนไลน (online directory) และบนเว็บเพจอื่นๆ ที่ธุรกิจนั้นไมมีอํานาจควบคุมเนื้อหาที่ปรากฎในเว็บเพจนั้น 
ตัวชี้วัดยอยอาจประกอบดวยตัวแปรประเภทของธุรกิจ เชน ลักษณะของอุตสาหกรรม และขนาด  
คําถามที่อาจใช: ธุรกิจของทานมีเว็บหรือไม (ในชวงเวลาที่อางถึง)  



 246 

 ตัวชี้วัด คําจํากัดความ 

หมายเหตุ: คําถามนี้ควรถามทุกธุรกิจที่มีการใชอินเทอรเน็ตในชวงเวลาที่อางถึง 
34 สัดสวนของธุรกิจที่มีอินทราเน็ต อินทราเน็ต หมายถึง เครือขายที่ใชโพรโทคอลเดียวกับอินเทอรเน็ต และใชในการติดตอสื่อสารภายในองคกร  

ตัวชี้วัดยอยอาจประกอบดวยตัวแปรประเภทของธุรกิจ เชน ลักษณะของอุตสาหกรรม และขนาด  
คําถามที่อาจใช: ธุรกิจของทานมีอินทราเน็ตหรือไม (ในชวงเวลาที่อางถึง)  
หมายเหตุ: คําถามนี้ควรถามทุกธุรกิจที่มีการใชคอมพิวเตอรในชวงเวลาที่อางถึง 

35 สัดสวนของธุรกิจที่ไดรับคําสั่งซื้อ
ทางอินเทอรเน็ต 

คําสั่งซื้อ (orders) หมายถึง คําสั่งซื้อที่ไดรับผานอินเทอรเน็ตไมวาจะมีการชําระเงินออนไลนหรือไม รวมถึง คําสั่งซื้อที่ไดรับผานทางเว็บไซต 
ตลาดซื้อขายบนอินเทอรเน็ต เอกซทราเน็ต EDI โทรศัพทเคลื่อนที่ที่สามารถใชอินเทอรเน็ตได และอีเมล นอกจากนี้ หมายรวมถึง คําสั่งซื้อที่
ไดรับมาในนามขององคกรอื่น และคําสั่งซื้อที่ไดรับขององคกรอื่นในนามของธุรกิจนี้  คําสั่งซื้อเหลานี้ไมรวมถึงคําสั่งซื้อที่ถูกยกเลิกหรือไม
สมบูรณ 
ตัวชี้วัดยอยอาจประกอบดวยตัวแปรประเภทของธุรกิจ เชน ลักษณะของอุตสาหกรรม และขนาด  
คําถามที่อาจใช: ธุรกิจของทานไดรับคําสั่งซื้อสินคาหรือบริการผานอินเทอรเน็ตหรือไม ในชวง 12 เดือนที่ผานมา 
หมายเหตุ: คาํถามนี้ควรถามทุกธุรกิจที่มีการใชอินเทอรเน็ตในชวง 12 เดือนที่ผานมา 

36 สัดสวนของธุรกิจที่มีการสั่งซื้อ 
(placing orders) ทาง
อินเทอรเน็ต 

คําสั่งซื้อ (orders) หมายถึง คําสั่งซื้อที่ไดรับผานอินเทอรเน็ตไมวาจะมีการชําระเงินออนไลนหรือไม รวมถึง คําสั่งซื้อที่ไดรับผานทางเว็บไซต 
ตลาดซื้อขายบนอินเทอรเน็ต เอกซทราเน็ต EDI โทรศัพทเคลื่อนที่ที่สามารถใชอินเทอรเน็ตได และอีเมล คําสั่งซื้อเหลานี้ไมรวมถึงคําสั่งซื้อที่
ถูกยกเลิกหรือไมสมบูรณ 
ตัวชี้วัดยอยอาจประกอบดวยตัวแปรประเภทของธุรกิจ เชน ลักษณะของอุตสาหกรรม และขนาด  
คําถามที่อาจใช: ธุรกิจของทานมีการสั่งซื้อสินคาหรือบริการผานอินเทอรเน็ตหรือไม ในชวง 12 เดือนที่ผานมา 
หมายเหตุ: คําถามนี้ควรถามทุกธุรกิจที่มีการใชอินเทอรเน็ตในชวง 12 เดือนที่ผานมา 

37 สัดสวนของธุรกิจที่ใช
อินเทอรเน็ตโดยแบงตามประเภท
ของการเขาถึง 

ตัวชี้วัดนี้มุงวัดสัดสวนของธุรกิจที่เขาถึงอินเทอรเน็ตทั้งประเภทความเร็วต่ําและความเร็วสูง (narrowband and broadband) ธุรกิจสามารถ
ตอบประเภทของการเขาถึงไดมากกวา 1 ประเภท และตัวชี้วัดนี้ควรแยกเปนประเภท narrowband และ broadband ได  
ตัวชี้วัดยอยอาจประกอบดวยตัวแปรประเภทของธุรกิจ เชน ลักษณะของอุตสาหกรรม และขนาด  
คําถามที่อาจใช: ธุรกิจของทานเชื่อมตออินเทอรเน็ตดวยวิธีใด ในชวง 12 เดือนที่ผานมา 
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คําตอบอาจประกอบดวย  
-โมเด็มแอนะล็อก (การโทรเขาผานสายโทรศัพท) ซึ่งโมเด็มแอนะล็อกสงออกสัญญาณโดยการแปลงสัญญาณดิจิทัลใหเปนสัญญาณแอนะล็อก
เพื่อสงสัญญาณผานสายโทรศัพททองแดงแบบดั้งเดิม และรับสัญญาณโดยการแปลงสัญญาณแอนะล็อกใหเปนดิจิทัล 
-ไอเอสดีเอ็น (โครงขายบริการสื่อสารรวมระบบดิจิทัล) เปนบริการโทรคมนาคมที่มีการสงผานแบบดิจิทัลโดยการเปลี่ยนสายโทรศัพททองแดง
แบบดั้งเดิม เปนสายเชื่อมดิจิทัลความเร็วสูงขึ้น  
-สายผูเชาดิจิทัล (DSL ประกอบดวย ADSL SDSL VDSL เปนตน) สายผูเชาดิจิทัลเปนเทคโนโลยีรับสงขอมูลโดยการใชแบนดวิดทสูง.ดวย
ความเร็วสูงที่สูงกวาสายโทรศัพททองแดงแบบดั้งเดิม 
-เคเบิลโมเด็ม เปนการใชสายโทรทัศนเคเบิลเพื่อเชื่อมตออินเทอรเน็ต 
-แถบความถี่แคบอื่นๆ (other narrowband) รวมถึง การเขาถึงโทรศัพทเคลื่อนที่สวนใหญและรูปแบบอื่นๆของการเขาถึงดวยความเร็วในการ
ดาวนโหลดที่นอยกวา 256 Kbps (กิโลบิตตอวินาที)  
-แถบความถี่กวางอื่นๆ (other broadband) รวมถึง เคเบิลใยแกวนําแสง (optic fibre cable) การเขาถึงโทรศัพทเคลื่อนที่บางประการ (เชน 
UMTS) powerline ดาวเทียม และ fixed wireless ดวยความเร็วในการดาวนโหลดมากกวาหรือเทียบเทา 256 Kbps 
- ไมทราบ  

38 สัดสวนของธุรกิจที่มี LAN 
(ขายงานบริเวณเฉพาะที่) 

ขายงานบริเวณเฉพาะที่ (Local area network: LAN) หมายถึง เครือขายเชื่อมตอคอมพิวเตอรภายในพื้นที่ เชน ภายในตึก หรือภายในแผนก 
ซึ่งอาจเปนเครือขายไรสาย โดยตัวชี้วัดยอยอาจประกอบดวยตัวแปรประเภทของธุรกิจ เชน ลักษณะของอุตสาหกรรม และขนาด  
คําถามที่อาจใช: ธุรกิจของทานมีขายงานบริเวณเฉพาะที่ (Local area network: LAN) หรือไม ณ ชวงเวลาที่อางถึง 
หมายเหตุ: คําถามนี้ควรถามทกุธุรกิจที่มีการใชคอมพิวเตอรในชวงเวลาที่อางถึง 

39 สัดสวนของธุรกิจที่มีเอกซทรา
เน็ต 

เอกซทราเน็ต (extranet) หมายถึง อินทราเน็ตที่ใชอินเทอรเน็ตโพรโทคอลเชื่อมตอกับระบบคอมพิวเตอรที่อยูภายนอก เปนอินทราเน็ตที่มี
ความเปนสวนตัวและปลอดภัย ซึ่งอนุญาตใหผูใชภายนอกที่ไดรับเลือก (selected) สามารถเขาถึงอินทราเน็ตขององคกรบางสวนได 
ตัวชี้วัดยอยอาจประกอบดวยตัวแปรประเภทของธุรกิจ เชน ลักษณะของอุตสาหกรรม และขนาด  
คําถามที่อาจใช: ธุรกิจของทานมีเอกซทราเน็ตหรือไม ณ ชวงเวลาที่อางถึง 
หมายเหตุ: คําถามนี้ควรถามทุกธุรกิจที่มีการใชคอมพิวเตอรในชวงเวลาที่อางถึง 
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40 สัดสวนของธุรกิจที่ใช
อินเทอรเน็ต โดยแบงตาม
ประเภทของกิจกรรม 

กิจกรรมทางอินเทอรเน็ตในที่นี้ หมายถึง การใชอินเทอรเน็ตเพื่อหาขอมูล รับสงอีเมล ทําธุรกรรมธนาคารหรือบริการทางการเงินอื่นๆทาง
อินเทอรเน็ต เพื่อติดตอกับหนวยงานของรัฐ เพื่อบริการลูกคา และเพื่อสงสินคาออนไลน ซึ่งธุรกิจอาจตอบไดมากกวา 1 กิจกรรม  
ตัวชี้วัดยอยอาจประกอบดวยตัวแปรประเภทของธุรกิจ เชน ลักษณะของอุตสาหกรรม และขนาด  
คําถามที่อาจใช: ธุรกิจของทานใชอินเทอรเน็ตในกิจกรรมอะไรบางดังตอไปนี้ ในชวง 12 เดือนที่ผานมา 
คําตอบอาจเปน: 

- เพื่อหาขอมูลเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ หรือหาขอมูลจากหนวยงานของภาครัฐ หรือหาขอมูลอื่นๆ หรือเพื่อการวิจัย 
- เพื่อรับสงอีเมล 
- เพื่อทําธุรกรรมธนาคารหรอืบริการทางการเงินอื่นๆ 
- เพื่อติดตอกับหนวยงานของรัฐ รวมทั้ง การดาวนโหลดหรือรองขอแบบฟอรม การยื่นแบบฟอรมออนไลน การชําระเงินและการซื้อ

ขายสินคา ซึ่งหนวยงานของรัฐรวมทั้งระดับทองถิ่น ภูมิภาคและระดับชาติ 
- เพื่อบริการลูกคา รวมทั้งการจัดสงออนไลนหรืออีเมลแคตตาล็อก รายการราคา ประเภทหรือรูปแบบสินคา การบริการหลังการขาย 

และการติดตามคําสั่งซื้อออนไลน 
- เพื่อจัดสงสินคาออนไลน หมายถึง สินคาที่มีการจัดสงทางอินเทอรเน็ตในรูปแบบดิจิทัล เชน รายงาน ซอฟทแวร ดนตรี วีดีโอ เกมส

คอมพิวเตอร และบริการออนไลน เชน บริการที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร บริการขอมูล และบริการทางการเงินหรือการจองการ
เดินทาง 

หมายเหตุ: คําถามนี้ควรถามทุกธุรกิจที่มีการใชอินเทอรเน็ตในชวงเวลา 12 เดือนที่ผานมา  
การใช ICT ของราชการ 
41 สัดสวนของสถานที่ราชการที่

เขาถึงอินเทอรเน็ต 
ตัวชี้วัดนี้มุงวัดสัดสวนของสถานที่ราชการที่เขาถึงอินเทอรเน็ตทั้งประเภทความเร็วต่ําและความเร็วสูง (narrowband and broadband) แตละ
ครัวเรือนสามารถตอบประเภทของการเขาถึงไดมากกวา 1 ประเภท และตัวชี้วัดยอยอาจประกอบดวยตัวแปรประเภทของระดับการบริหาร
ของหนวยราชการ เชน สวนกลาง และสวนทองถิ่น เปนตน  
คําถามที่อาจใช: หนวยราชการใชบริการการเขาถึงอินเทอรเน็ตประเภทใด 
 คาํตอบอาจประกอบดวย  
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- โมเด็มแอนะล็อก (การโทรเขาผานสายโทรศัพท) ซึ่งโมเด็มแอนะล็อกสงออกสัญญาณโดยการแปลงสัญญาณดิจิทัลใหเปนสัญญาณแอนะ 
ล็อกเพื่อสงสัญญาณผานสายโทรศัพททองแดงแบบดั้งเดิม และรับสัญญาณโดยการแปลงสัญญาณแอนะล็อกใหเปนดิจิทัล 
- ไอเอสดีเอ็น (โครงขายบริการสื่อสารรวมระบบดิจิทัล) เปนบริการโทรคมนาคมที่มีการสงผานแบบดิจิทัลโดยการเปลี่ยนสายโทรศัพท
ทองแดงแบบดั้งเดิม เปนสายเชื่อมดิจิทัลความเร็วสูงขึ้น 
- สายผูเชาดิจิทัล (DSL ประกอบดวย ADSL SDSL VDSL เปนตน) สายผูเชาดิจิทัลเปนเทคโนโลยีรับสงขอมูลโดยการใชแบนดวิดทสูงดวย
ความเร็วสูงที่สูงกวาสายโทรศัพททองแดงแบบดั้งเดิม 
- เคเบิลโมเด็ม เปนการใชสายโทรทัศนเคเบิลเพื่อเชื่อมตออินเทอรเน็ต 
- แถบความถี่แคบอื่นๆ (other narrowband) รวมถึง การเขาถึงโทรศัพทเคลื่อนที่สวนใหญและรูปแบบอื่นๆของการเขาถึงดวยความเร็วใน
การดาวนโหลดที่นอยกวา 256 Kbps (กิโลบิตตอวินาที)  
- แถบความถี่กวางอื่นๆ (other broadband) รวมถึง เคเบิลใยแกวนําแสง (optic fibre cable) การเขาถึงโทรศัพทเคลื่อนที่บางประการ (เชน 
UMTS) powerline ดาวเทียม และ fixed wireless ดวยความเร็วในการดาวนโหลดมากกวาหรือเทียบเทา 256 Kbps 
- ไมทราบ  
หมายเหตุ: คําจํากัดความปรับจาก Core ICT Indicators 

42 สัดสวนของสถานที่ราชการที่มี
เว็บไซต 

การมีเว็บ หมายรวมถึง การมีเว็บไซตหรือ โฮมเพจ หรือ การไปปรากฎบนเว็บไซตของอีกสิ่งหนึ่ง (รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ) แตไม
รวมถึงการปรากฎอยูบนสารบบออนไลน (online directory) และบนเว็บเพจอื่นๆ ที่หนวยราชการนั้นไมมีอํานาจควบคุมเนื้อหาที่ปรากฎใน
เว็บเพจนั้น 
ตัวชี้วัดยอยอาจประกอบดวยระดับการบริหาร เชน สวนกลาง และสวนทองถิ่น เปนตน  
คําถามที่อาจใช: หนวยราชการนี้มีเว็บหรือไม (ในชวงเวลาที่อางถึง)  
หมายเหตุ: คําถามนี้ควรถามทุกหนวยราชการที่มีการใชอินเทอรเน็ตในชวงเวลาที่อางถึง  
หมายเหตุ: คําจํากัดความปรับจาก Core ICT Indicators 

43 สัดสวนของพนักงานราชการที่
เขาถึงอินเทอรเน็ตจากที่ทํางาน 

สัดสวนของพนักงานที่ทํางานในหนวยงานราชการที่มีอินเทอรเน็ตใชในที่ทํางาน 
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 ตัวชี้วัด คําจํากัดความ 

อุตสาหกรรม ICT และการคาสินคา ICT  
44 สัดสวนของบุคลากรที่ทํางานที่

เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม ICT 
เทียบกับบุคลากรในภาคธุรกิจ
ทั้งหมด 

สัดสวนของบุคลากรที่ทํางานหรือการจางงานในภาค ICT เมื่อเทียบกับบุคลากรในภาคธุรกิจทั้งหมด สวนภาค ICT ใชคําจํากัดความตามที่ 
OECD (2007) กําหนดโดยอิงตาม ISIC Rev 4.0 ดังนี้ 
ภาคการผลิต:  
2610   Manufacture of electronic components and boards 
2620   Manufacture of computers and peripheral equipment 
2630   Manufacture of communication equipment 
2640   Manufacture of consumer electronics 
2680   Manufacture of magnetic and optical media 
ภาคบริการและการคา: 
4651   Wholesale of computers, computer peripheral equipment and software 
4652   Wholesale of electronic and telecommunications equipment and parts 
5820   software publishing  
61      Telecommunications  
62      Computer programming, consultancy and related activities 
631    Data processing, hosting and related activities; Web portals  
951    Repair of computers and communication equipment 

45 มูลคาเพิ่มในอุตสาหกรรม ICT 
เทียบกับมูลคาเพิ่มของภาคธุรกิจ
ทั้งหมด 

มูลคาเพิ่มหมายถึง ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของอุตสาหกรรม โดยการคํานวณจากผลตางระหวางผลผลิตทั้งหมดและวัตถุดิบขั้นกลาง 
(intermediate inputs ไดแก เชือ้เพลิง วัสดุอุปกรณ และบริการที่ใชเพื่อผลิตผลิตภัณฑขั้นสุดทาย) การคํานวณราคาอาจใช ณ ราคาปจจัยการ
ผลิต ราคาพื้นฐาน หรือ ราคาผูผลิต  สวนคาํจํากัดความของภาค ICT ใชคําจํากัดความตามที่ OECD (2007) กําหนดโดยอิงตาม ISIC 4.0  

46 การนําเขาสินคา ICT เทียบกับ
การนําเขาทั้งหมด 

คําจํากัดความของสินคา ICT ใชคําจํากัดความตามที่ OECD ICT goods classification (2007) กําหนดโดยอิงตาม HS 2007  
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47 การสงออกสินคา ICT เทียบกับ
การสงออกทั้งหมด 

คําจํากัดความของสินคา ICT ใชคําจํากัดความตามที่ OECD ICT goods classification (2007) กําหนดโดยอิงตาม HS 2007  

48 การสงออกสินคาที่มีเทคโนโลยีสูง การสงออกสินคาที่มีเทคโนโลยีสูง หมายถึงสินคาที่มีการวิจัยและพัฒนาสูง (high R&D intensity) เชน การบิน คอมพิวเตอร เภสัชภัณฑ และ
อุปกรณทางวิทยาศาสตร 
หมายเหตุ: คําจํากัดความจาก World Development Indicator Online Database 

การศึกษา  
49 จํานวนนักเรียนในระดับ

ประถมศึกษาถึงอุดมศึกษา 
จํานวนนักเรียนที่เขาศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษาทั้งหมดทั่วประเทศ  
หมายเหตุ: คําจํากัดความจาก UNESCO Institute for Statistics 

50 สัดสวนของนักเรียนตอ
คอมพิวเตอร 

จํานวนนักเรียนทั้งหมดตอคอมพิวเตอร (ที่ใชในการเรียนการสอนเทานั้น ไมนับรวมคอมพิวเตอรที่ใชสําหรับงานธุรการหรือบริหาร) 
ตัวชี้วัดยอยอาจจําแนกตามประเภทของโรงเรียนเปนระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา และโรงเรียนที่อยูในเขตเมืองหรือชนบท 
หมายเหตุ: คําจํากัดความจาก UNESCO Institute for Statistics 

51 สัดสวนของโรงเรียนที่เขาถึง
อินเทอรเน็ต 

จํานวนโรงเรียนที่มีการเขาถึงอินเทอรเน็ต (มีการเชื่อมตออินเทอรเน็ตเพื่อใชอีเมล หรือ WWW ได เปนตน) 
หมายเหตุ: คําจํากัดความจาก UNESCO Institute for Statistics 
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บทที่ 7 การเชื่อมโยงขอมูลดาน ICT 
 
 ในปจจุบัน ขอมูลดาน ICT ไดรับการจัดเก็บและเผยแพรโดยหนวยงานตางๆ ทั้ง
หนวยงานในภาครัฐ และภาคเอกชนจํานวนมาก การใชประโยชนอยางเต็มที่จากขอมูลที่มีการ
จัดเก็บโดยหนวยงานจํานวนมากเชนน้ี จําเปนตองอาศัยการเชือ่มโยงขอมูลระหวางฐานขอมูล
ตางๆ  ซ่ึงจะลดการจัดเก็บขอมูลที่ซํ้าซอน    

 
ในรายงานฉบบัน้ี คณะผูวิจัยจะวิเคราะหสถานะการจัดเก็บขอมูลดาน ICT ของ

หนวยงานตางๆ ในประเทศไทย   และนาํเสนอแนวทางการปรับปรุงการจัดเก็บขอมูลของ
หนวยงานเหลานั้น และเสนอแนะแนวทางในการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน  
 
7.1 สถานะในการจัดเก็บขอมูลดาน ICT 
 

จากการศึกษาความมีอยูของขอมูลดาน ICT ที่มีการจัดเก็บโดยหนวยงานตางๆ ใน
ประเทศไทย โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบวา มีขอมูลที่เกี่ยวของกบั
การประกอบการ  บุคลากร และสินคาดาน ICT ตามตารางที่ 7.1 ดังตอไปน้ี  
 

ตารางที่ 7.1 แหลงขอมูลดาน ICT และขอมูลที่มีการจัดเก็บในปจจุบัน 

ชื่อหนวยงาน ขอมูลที่มีอยูในฐานขอมูล  การเผยแพรขอมูล 

1.  ATCI 1.1  ขอมูลผูประกอบการ ICT -  พิมพจําหนาย
บุคคลภายนอกในรูปแบบ
ของ Directory 
ผูประกอบการ 

2.  สภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย 

2.1 ขอมูลผูประกอบการอุตสาหกรรม -  พิมพจําหนายในรูปแบบ
ของ Directory 
ผูประกอบการ 

3.  สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

3.1 ขอมูลนักศึกษา 
3.2  ขอมูลหลักสูตร 
3.3  ขอมูลอาจารย 

- ใชภายในองคกร 
-  เผยแพรผานเว็บไซต 

4.  SIPA 4.1  ขอมูลลักษณะการประกอบธรุกิจ
ของบริษัทซอฟตแวร   

4.2  ขอมูลจํานวนธุรกิจใน
อุตสาหกรรมซอฟตแวรแยกตาม
สาขาหลัก 

-  ใชภายในองคกร 
-  รายงานมูลคาขอมูลดาน

ตลาด ICT ของประเทศ  
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ชื่อหนวยงาน ขอมูลที่มีอยูในฐานขอมูล  การเผยแพรขอมูล 

4.3  จํานวนการจางงานใน
อุตสาหกรรม ซอฟตแวร 

4.4  ระดับการศึกษาของพนักงานดาน
เทคนิคตําแหนงตางๆ ในธรุกิจ 
ซอฟตแวร 

4.5  อัตราเงินเดือนของพนักงานดาน
เทคนิคตามตาํแหนงตางๆ ของ
ธุรกิจดานซอฟตแวร 

4.6  จํานวนเฉลี่ยตอบริษทัซอฟตแวร
ประเภทตางๆ  

4.7  รายไดรวมและรายไดเฉลี่ยของ
บริษัทแตละประเภท 

4.8  รายไดรวมและรายไดเฉลี่ยจาก
การจําหนายซอฟตแวร 

4.9  รายไดของบริษัทซอฟตแวร 
จํานวนบุคลากรดานเทคนคิและ
ไมใชดานเทคนิค แบงตาม
ประเภทซอฟตแวร 

4.10 จํานวนบุคลากรดานเทคนคิตาม
ตําแหนงตางๆ ของบริษัท
ซอฟตแวร 

4.11 จํานวนบริษทัที่มีบุคลากรไดรับ 
Certification 

4.12 จํานวนบุคลากรที่ไดรับ 
Certification 

4.13 การจางบุคลากรดานเทคนคิใน
ตําแหนงตางๆ ตามขนาดของ
บริษัทที่มีทุนจดทะเบียนตางกัน 

4.14 การรวมทุนกบัตางชาต ิ
4.15 แหลงที่มาของเงินทุน 
4.16 การจดทะเบียนเพ่ือขอรับสทิธิการ

สงเสริมการลงทุนจาก BOI ในแต
ละภูมิภาค 
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ชื่อหนวยงาน ขอมูลที่มีอยูในฐานขอมูล  การเผยแพรขอมูล 

4.17 จํานวนบริษทัที่มีสัดสวนตลาด/
การขายซอฟตแวรกบัตลาด 

4.18 จํานวนบริษทัที่ไดรับ 
Certification และสัดสวนการขาย
ในตลาดตางประเทศ 

4.19 แสดงรายไดรวมและรายไดเฉลี่ย
ของบริษัทที่ไดรับ/ไมไดรับ 
Certification 

4.20 แสดงรายไดของบริษัทเทยีบกับ
จํานวนพนักงาน 

4.21 แสดงรายไดของแตละบริษัทตาม
ลักษณะการประกอบธุรกิจแยก
ตามจังหวัด 

4.22 แสดงภาพรวมขอมูลรายได
บริษัททั้งหมด 

5.  กรมพัฒนาธุรกิจการคา 5.1  ขอมูลผูประกอบการดาน ICT 
  - ขอมูลงบการเงิน 
  - ขอมูลนิติบุคคล 

-  ใชภายในองคกร 
-  เผยแพรผานเว็บไซต 

6.  สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน 

6.1 ขอมูลบุคลากรดาน ICT เปดเผยผานรายงานของ
สํานักงานสถิติแหงชาต ิ

7.  กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

7.1  ขอมูลการลงทุนดาน ICT ของ
หนวยงานภาครัฐฯ 

7.2  กิจกรรม ICT ภายในและ
ตางประเทศ 

ใชภายในองคกร   

8.  กรมศุลกากร 8.1  ขอมูลสถิติการนําเขาสินคาไอซีที 
พ.ศ. 2549 

8.2  ขอมูลสถิติการสงออกสินคาไอซีที 
พ.ศ. 2549 

8.3  ขอมูลพิกัดอัตราศุลกากร 

เผยแพรทางเว็บไซต 

9.  สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน 

9.1  ขอมูลประเภทกิจการที่ใหการ
สงเสริมการลงทุน ประเภท
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและ
เครื่องใชไฟฟา 

ไมไดเผยแพรขอมูลราย
ระเบียน แตเผยแพรใน
ภาพรวม 
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ชื่อหนวยงาน ขอมูลที่มีอยูในฐานขอมูล  การเผยแพรขอมูล 

10. สํานักงานคณะกรรมการ
สภาวิจัยแหงชาต ิ

10.1 ขอมูลนักวิจัย 
10.2 ขอมูลโครงการวิจัย 

พิมพเผยแพรเปนรายงาน และ
เผยแพรทางเว็บไซต 

11. สํานักงานสถิติแหงชาต ิ 11.1 การสํารวจการมีการใช ICT ใน
ครัวเรือน 

11.2 การสํารวจการมีการใช ICT ใน
สถานประกอบการ 

11.3 การสํารวจอุตสาหกรรม ICT 
ของประเทศไทย 

11.4 รายงานสถิตติางๆ  

ไมไดเผยแพรขอมูลราย
ระเบียน แตเผยแพรใน
ภาพรวมทั้งในรูปรายงาน
และทางเว็บไซต  

12. กรมสรรพากร 12.1 ขอมูลเกี่ยวกบัผูประกอบการ ไมเผยแพรเพราะเปนความลับ  
ที่มา: กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

  
คณะผูวิจัยไดศึกษารูปแบบการจัดเก็บขอมูลในฐานขอมูลตางๆ ดังกลาวขางตน โดย

วิเคราะหวาขอมูลในแตละฐานขอมูลอยูในแฟมขอมูลรูปแบบอิเล็กทรอนิกสหรือไมอยางไร  
ขอมูลแตละระเบียน (record) ถูกจัดเก็บในรูปแบบที่มีโครงสราง (structure) สําหรับการ
ประมวลผลดวยคอมพิวเตอร (machine readable) หรือไม  มีเขตขอมูล (field) ที่สามารถใชเปน
มาตรฐานในการเชื่อมโยงระหวางฐานขอมูลหรือไม  ดังปรากฏในตารางที่ 7.2  
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ตารางที่ 7.2 รูปแบบการจัดเก็บขอมูลและโครงสรางของขอมูลดาน ICT ในประเทศไทย 

หนวยงาน ชื่อ
ฐานขอมูล 

รูปแบบการ
จัดเก็บขอมูล 

โครงสราง
ขอมูล 

ID 
มาตรฐาน 

จํานวนระเบยีน
(record) 

ATCI ขอมูลราย
บริษัททั้งหมด 

PDF ไมมี ไมมี 1,525 

สภา
อุตสาหกรรมฯ 

ขอมูลราย
บริษัททั้งหมด 

XLS มี ใชภายใน 6,464 

SIPA ขอมูลราย
บริษัททั้งหมด 

XLS มี ใชภายใน 1,128 

ขอมูลนิติ
บุคคล 

XLS / Web มี มี 609,873 กรมพัฒนา
ธุรกิจการคา  

ขอมูลงบ
การเงิน 

XLS / Web มี มี 225,246 

ขอมูลนักวิจัย PDF ไมมี ไมมี 121 สภาวิจัยฯ 
ขอมูล

โครงการวิจัย 
PDF ไมมี ไมมี 213 

ขอมูล
นักศึกษา 

XLS/ MBD/ 
Web 

มี ใชภายใน 1,583,576 

ขอมูลอาจารย XLS/ MBD/ 
Web 

มี ใชภายใน 132,895 

สํานักงาน
อุดมศึกษา 

ขอมูล
หลักสูตร 

XLS/ MBD/ 
Web 

มี ใชภายใน 10,995 

กพ. ขอมูลจํานวน
บุคลากรดาน ICT 

XLS มี ใชภายใน 12,180 

การสงออก XLS มี มี ตามรหัสสินคา กรมศุลกากร 
การนําเขา XLS มี มี ตามรหัสสินคา 

สภาพัฒน การผลิต
สินคา-บริการ 

XLS มี มี ตามสาขา
เศรษฐกิจ 

สํานักงานสถิติ
แหงชาต ิ

การสํารวจ
การมีการใช 

ICT 

XLS มี ใชภายใน ประมาณ 
79,000 
ครัวเรือน 

หมายเหตุ: 1.  XLS หมายถึง แฟมขอมูลในรูปแบบของ Microsoft Excel หรือ รูปแบบอื่นที่แปลงมาสู
แฟมขอมูลของ Microsoft Excel ได 

 2.  MDB หมายถึง แฟมขอมูลในรูปแบบของ Microsoft Access  
 3.  PDF หมายถึง แฟมขอมูลในรูปแบบของ Adobe Acrobat 
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จากการสํารวจสถานะของขอมูลดาน ICT ในประเทศไทย ที่จัดเก็บโดยหนวยงานตางๆ 
ดังกลาว   คณะผูวิจัยพบปญหาหลายประการ ดังตัวอยางดังตอไปน้ี  

1. ขอมูลของหลายหนวยงานเชน ATCI และสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
ไมอยูในรูปแฟมขอมูลอิเล็กทรอนิกส หรือไมมีโครงสราง  

2. ขอมูลของหนวยงานสวนใหญไมสามารถเขาถึงไดผานเครือขายอินเทอรเน็ต  
ยกเวนขอมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการคา  กรมศุลกากร และสํานักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา 

3. ขอมูลของหนวยงานสวนใหญกําหนด ID ซ่ึงใชเปนการภายใน แตไมไดกําหนด  
ID มาตรฐาน (standard ID) ที่สามารถใชอางอิงไดทั่วไป    

4. ไมมีการตรวจสอบขอมูลเพ่ือแกไขความผิดพลาดตางๆ เชน การขจัดความ
ซํ้าซอนของขอมูล การขจัดระเบียนทีมี่ขอมูลไมสมบูรณอยางมาก และการ
ตรวจสอบคาตางๆ ของขอมูลวาอยูในพิสัย (range) ที่เปนไปไดหรือไม  ทําใหมี
ขอมูลที่ผิดพลาดและซ้ําซอนอยูเปนจํานวนมาก    

5. บางหนวยงานไมไดปรับปรุงใหขอมูลอยูในรูปแบบที่ทนัสมัย (update) อยาง
ตอเน่ืองเปนประจํา 

6. การขาดมาตรฐานในการบันทึกขอมูล ทําใหมีการบันทึกขอมูลเดียวกันใน
รูปแบบที่แตกตางกันในแตละฐานขอมูล อาทิ  

- การเก็บขอมูลเดียวกันไวในเขตขอมูล (field) ที่แตกตางกัน เชน SIPA 
และ ATCI จัดเก็บที่อยูของสถานประกอบการ โดยมีขอมูล เลขที่ ซอย 
ถนน ตําบล อําเภอ จังหวัด และรหัสไปรษณียแยกเขตขอมูลกัน 
ในขณะที่สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยจัดเก็บขอมูลดังกลาวไวใน
เขตขอมูลเดียวกันทั้งหมด    สวนกรมพัฒนาธุรกิจการคาใชเขตขอมูล
หน่ึงสําหรับเลขที่ ซอย และถนน แตแยกตําบล อําเภอ และจังหวัด
ออกเปนเขตขอมูลแตละเขต 

- การสะกดคําไมมีการกําหนดมาตรฐานหรือมีการสะกดคําไมถูกตองอยู
จํานวนมาก เชน ในฐานขอมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการคา มีบริษัทที่
จดทะเบียนโดยใชชื่อวา “บจ. บีไทมส จํากัด” แตในฐานขอมูลของ 
ATCI ไมปรากฏชื่อบริษทัดังกลาว แตพบบริษทัทีใ่ชชือ่วา “บริษัท บี
ไทม จํากัด” เปนตน  นอกจากนี้ ยังพบการเก็บขอมูลโดยใชคํายอ หรือ
อักษรยอตางๆ ไมตรงกัน เชน กรมพัฒนาธรุกิจการคาและ SIPA ใช
คําวา “กรุงเทพมหานคร”  ในขณะที่ ATCI และสภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทยใชคําวา “กรุงเทพฯ” 

- การจัดเก็บขอมูลโดยใชภาษาที่แตกตางกัน เชน กรมพัฒนาธุรกิจ
การคาจัดเก็บชื่อนิติบุคคลทีจ่ดทะเบียนโดยใชภาษาไทยเทานั้น    



 259 

ในขณะที่ SIPA, ATCI และสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยจัดเก็บ
ชื่อสถานประกอบการทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  นอกจากนี้ 
การบันทึกตําแหนง (position) ของผูตดิตอ (contact person) ใน
ฐานขอมูลของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยใชทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผสมผสานกัน 

 
7.2 ขอเสนอแนะในการจดัเก็บขอมูลดาน ICT เพือ่ใหสามารถเชื่อมโยงกันได  
 

จากที่กลาวมาขางตน จะเห็นวา เปนเรื่องยากที่จะเชื่อมโยงฐานขอมูลของหนวยงาน
ตางๆ เขาดวยกัน หากขอมูลยังไมถูกปรับใหเปนมาตรฐานเดียวกัน (standardization) และ
แกไขใหมีความถูกตอง (data cleansing)       

 
เพ่ือใหขอมูลดาน ICT  จากแหลงขอมูลตางๆ มีมาตรฐานเดียวกันและสามารถเชือ่มโยง

ใชงานรวมกันได คณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปน้ี  
 
7.2.1 การกําหนดรูปแบบของแฟมขอมูล  
 
 เง่ือนไขที่สําคญัที่สุดในการเชื่อมโยงฐานขอมูลคือตองมีการจัดเก็บขอมูลในรูปของ
แฟมขอมูลอิเล็กทรอนิกส  เง่ือนไขอันดับตอมาคือลักษณะของแฟมขอมูลอิเล็กทรอนิกสทีใ่ช
จัดเก็บตองมีความเหมาะสม   จากตารางที่ 7.2 จะเห็นวาแฟมขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ใชจัดเกบ็
ขอมูลดาน ICT ของหนวยงานตางๆ มี 3 รูปแบบ คือ  

1. PDF (Portable Document Format) แฟมขอมูลรูปแบบน้ีไมเหมาะสมที่จะ
นํามาใชในระบบขอมูลที่ตองการใหมีการเชื่อมโยง เน่ืองจาก PDF เปน
แฟมขอมูลอิเล็กทรอนิกสทีไ่มมีโครงสราง (unstructured) และอาจมีการ
เขารหัส (encryption) ในรูปแบบเฉพาะโดยผูพัฒนาโปรแกรม จึงทําใหการ
สืบคนขอมูลทาํไดยากและไมสามารถเชื่อมโยงกับฐานขอมูลอ่ืนได   

2. XLS เปนรูปแบบของแฟมขอมูลอิเล็กทรอนิกสจากโปรแกรม Microsoft Excel  
ซ่ึงสามารถแสดงโครงสรางขอมูลในรูปของตารางได    จุดเดนของ Microsoft 
Excel คือใชงาย ซ่ึงทําใหมีการใชงานอยูโดยทั่วไป  

3. MDB (Microsoft Access database) เปนรูปแบบของไฟลขอมูลจากโปรแกรม 
Microsoft access ซ่ึงสามารถแสดงขอมูลที่เปนโครงสรางได    และเปนที่นิยม
ใชทัว่ไปเชนเดียวกับแฟมขอมูล XLS   

 
 



 260 

7.2.2 การกําหนดเขตขอมูลที่ใชในการเชื่อมโยง (ID) 
 
 ในการออกแบบระบบเพื่อเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน เราจําเปนตองกําหนดเขต
ขอมูล (field) ที่จะใชเปนจุดเชื่อมโยง     โดยทั่วไป มักนิยมใชเขตขอมูลที่เปนเลขประจําตัวของ
ระเบียน (record) ในฐานขอมูลน้ัน ซ่ึงไมซํ้าซอนกับระเบียนอ่ืน (unique) และมีความสมบูรณใน
ตัวเอง (self contained) ไมใชมีเพียงบางสวน เชน ชื่อและนามสกุล อาจไมสามารถนํามาเปน
เขตขอมูลที่ใชในการเชื่อมโยงได เพราะฐานขอมูลบางแหงอาจจัดเก็บขอมูลโดยแยกชื่อและ
นามสกุลออกจากกัน หรือจํากัดความยาวของชื่อและนามสกุลไมใหเกนิกวาที่กําหนดไว เปนตน  
 

ตัวอยางของเขตขอมูลที่สามารถใชในการเชื่อมโยงระหวางฐานขอมูล ไดแก หมายเลข
บัตรประจําตัวประชาชน หมายเลขทะเบยีนการคา หมายเลขเอกสาร เปนตน   โดยทั่วไป เขต
ขอมูลที่ใชในการเชื่อมโยงนั้น มักจะตองมีการกําหนดขึ้นมาเพื่อใหสามารถตรวจสอบความ
ถูกตองในตวัเองไดโดยงาย เชน การใช checksum ในการตรวจสอบความถูกตอง    ในปจจุบัน 
หมายเลขตางๆ ที่ใชเปนมาตรฐานในการอางอิง เชน หมายเลขบตัรประชาชน รหัสสากลเลขที่
หนังสือ (ISBN) และรหัสสากลเลขทีว่ารสาร (ISSN)  ลวนมีการใชเลขหลกัพิเศษเพื่อทําหนาที่ 
checksum 
  
7.3 แนวทางในการเชื่อมโยงฐานขอมูล  
 
 การเชื่อมโยงขอมูลดาน ICT ระหวางหนวยงานสามารถดําเนินการไดใน 2 แนวทาง คือ 
การเชื่อมโยงโดยมีการปรับมาตรฐานขอมูลกอน และการเชื่อมโยงโดยไมมีการปรับมาตรฐาน
ขอมูล (หรือการเชื่อมโยงผาน mapping) ดังภาพที่ 7.1 
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ภาพที่ 7.1 แนวทางในการเชื่อมโยงขอมูลดาน ICT ระหวางหนวยงาน 
 

 
 
7.3.1  การปรับมาตรฐานขอมูลกอนเชื่อมโยง 
 

การปรับมาตรฐานขอมูลกอนเชื่อมโยง สามารถดําเนินการตามขั้นตอนตอไปน้ี  
1. จัดเก็บและเผยแพรขอมูลดาน ICT ของแตละหนวยงานในแฟมขอมูล

อิเล็กทรอนิกส ที่สามารถเขาถึงไดทางอินเทอรเน็ต โดยกําหนด format และ
โครงสรางของขอมูล  เชน จัดเก็บขอมูลโดยมีโครงสรางตามมาตรฐาน XML 
และกําหนดความหมายตาม Metadata และ Dublin Core (ดูกลองขอความที่ 
7.1)  

2. กําหนดใหเขารหัสตัวอักษรตามมาตรฐานรหัส Unicode ซ่ึงออกแบบใหใชได
กับภาษาสากลตางๆ รวมทัง้ภาษาไทย โดยไมกอใหเกิดปญหาในการรวมใชกบั
ภาษาอื่น   

3. กําหนดมาตรฐานการตั้งชื่อตาม DOI (digital object identifier) 
4. กําหนดมาตรฐานตางๆ ในการบันทึกขอมูลเพ่ือใหการสืบคนขอมูลมีความ

แมนยํา และสามารถตรวจสอบความซ้ําซอนของขอมูลได ดังตอไปน้ี   
- ใชการจําแนกกิจกรรม/ผลิตภัณฑตามมาตรฐานสากล โดยในสวนของ

อุตสาหกรรมการผลิตควรใชมาตรฐานการแบงประเภทกิจกรรมตาม 
ISIC  สวนของบริการใชมาตรฐานการแบงประเภทตาม CPC และสวน
ของสินคาใชการแบงประเภท HS 
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- กําหนดแนวทางและมาตรฐานการตั้งคํานาํหนาชื่อ (ตาม
ราชบัณฑิตยสถาน) รหัสทางภูมิศาสตร ตัวเลข รูปแบบวันที่ ที่อยู 
เครื่องหมายวรรคตอน ฯลฯ (ดูกลองขอความที่ 7.2) 

- กําหนดศัพทที่จะใช (controlled vocabulary) 
5. กําหนด ID มาตรฐาน โดยใชหมายเลขบตัรประชาชนในกรณีของระเบียนบุคคล 

เลขทะเบยีนการคาในกรณีของนิติบุคคล  และพิกัดศุลกากรตามมาตรฐาน HS  
6. ตรวจสอบและแกไขขอมูลใหถูกตอง (data cleansing) เพ่ือลดความซ้ําซอน 

และความผิดพลาดพื้นฐานตางๆ 
 

กลองขอความที่ 7.1 XML, Meta Data  และ Dublin Core 
  มาตรฐาน Extensible Markup Language (XML) มีขอดีหลายประการคือ สามารถ
จัดเก็บอยูในรูป Text file ทําใหสามารถเขาถึงไดโดยงาย ไมขึ้นอยูกับระบบปฏบิัติการ 
(operating system) ใดระบบหนึ่ง และสามารถจัดเก็บเปนโครงสราง (structure) ได 

 
XML ยังเอ้ือตอการแสดงขอมูลในรูปของ Metadata ซ่ึงแบงขอมูลออกเปนระเบียน 

(record)  โดยแตละระเบยีนมีเขตขอมูล (field) ซ่ึงประกอบดวยชือ่ (field name) และเนื้อหา 
(field data) ซ่ึงสวนของเนือ้หานั้นสามารถที่จะแบงตอไปออกเปนเขตขอมูลยอย (subfield) ได
อีก ดังโครงสรางตอไปน้ี 

<record1> 
 <fieldname1> data1 </fieldname1> 
 <fieldname2> data2 </fieldname2> 
 <fieldname3> 
  <fieldname31> data31 </fieldname31> 
  <fieldname32> data32 </fieldname32> 
  … 
 </fieldname3> 
 … 
</record1> 

ขอมูลแบบ Metadata ดังกลาวจะชวยในการกําหนดรูปแบบของเขตขอมูลที่จะใชเปนมาตรฐาน
วามีเขตขอมูลพ้ืนฐานอะไรบาง เชน ในกรณีของขอมูลนิตบิุคคล เขตขอมูลตางๆ อาจไดแก ชื่อ
บริษัท เลขทีท่ะเบียนการคา รายได กําไร ฯลฯ  ซ่ึงมาตรฐานการกาํหนดนี้มีอยูหลายมาตรฐาน 
โดยมีมาตรฐานที่สําคัญคือ Dublin Core ซ่ึงกําหนดใหมีเขตขอมูลพ้ืนฐาน (basic field) 15 เขต
ขอมูล เปนตน       
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กลองขอความที่ 7.2 การกําหนดมาตรฐานการบันทึกขอมูล 
 
การกําหนดมาตรฐานการบนัทึกขอมูลโดยทั่วไป จําเปนตองมีการพิจารณาถึงประเด็น

ตางๆ ดังน้ี  
• คํานําหนาชื่อ ควรกําหนดมาตรฐานการใชคํานําหนาชือ่ตามขอเสนอของ

ราชบัณฑิตยสถาน ดังน้ี  
- เพศ เชน นาย นาง นางสาว ด.ช. และ ด.ญ.  
- วุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ เชน ดร. ศ. รศ. และ ผศ. 
- อาชีพ เชน นายแพทย  พระคร ู
- ยศ เชน พ.ต.ต. พ.อ. 
- อ่ืนๆ รวมทั้งลําดับของคํานําหนาชื่อ ในกรณีที่มีคํานําหนาชื่อมากกวาหนึ่ง

คํา 
• รายชื่อของหนวยงาน:  ควรมีการกําหนดวาจะใชชื่อเต็ม ชื่อยอ หรือ รหัสหนวยงาน 
• ตัวเลข: ควรมีการกําหนดวาจะใชเลขอารบิก และไมมีตวัคั่น 
• รูปแบบวันที:่ ควรกําหนดลําดับและแนวทางการบันทึก วัน-เดือน-ป โดยมีประเด็น

ที่ควรพิจารณาดังน้ี  
- การบันทึกปจะใชป พ.ศ. หรือ ค.ศ. และจะใชเลข 2 หรือ 4 หลัก 
- การบันทึกวันที่ซ่ึงมีหลักเดียวจะบันทึก 0 นําหนาหรือไม  เชน วนัที่ 1 จะ

บันทึกเปน 01 หรือ 1 
• รูปแบบลําดับของที่อยู:  ควรพิจารณาถึงลําดับในการบันทึก เชน ซอยควรมากอน

ถนน หรือรหัสไปรษณียควรอยูเปนลําดับสุดทาย หรือไม   
• มาตรฐานในการตัดขอความ: ในกรณีเขตขอมูลมีขนาดยาวเกิน ควรมีการกําหนด

มาตรฐานในการตัดขอความใหชัดเจน  
• การใชเครื่องหมายวรรคตอน: มีประเด็นตางๆ ที่ควรพิจารณามากมาย เชน จะใช

ชองวางระหวางชื่อและนามสกุลกี่ตวัอักษร  จะมีการใช comma ในตัวเลขและ 
hyphen เพ่ือแยกตัวเลขในหมายเลขโทรศัพท หรือไมอยางไร 

 
 

ภาพที่ 7.2 แสดงลักษณะของฐานขอมูลที่มีการกําหนดมาตรฐานเพือ่การเชื่อมโยง
ขอมูลอยางครบถวนสมบูรณตามขอเสนอที่กลาวมาขางตน   
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ภาพที่ 7.2  การกําหนดมาตรฐานเพื่อการเชื่อมโยงขอมูล 

 
 

 
 อยางไรก็ตาม ในชวงตน หากหนวยงานตางๆ ที่เปนเจาของขอมูลไมสามารถจัดเก็บ
ขอมูลตามมาตรฐาน XML และใหความหมายโดยใช Meta Data  และ Dublin Core ได  ก็
สามารถใชระบบฐานขอมูลมาตรฐาน (standard database system) ที่ใชอยู โดยทั่วไปใน
ปจจุบันจัดเก็บขอมูลไปไดกอน  โดยยังคงมีมาตรฐานการตั้งชื่อ  การเขารหัสภาษาไทย และ
การใชคําศัพทที่กําหนด ตลอดจนมาตรฐานอื่นๆ ที่นําเสนอมาแลวดังกลาวขางตน 
 
7.3.2 การเชื่อมโยงขอมูลในกรณีที่มีการปรับมาตรฐานขอมูล 
 

เม่ือไดปรับปรุงใหขอมูลมีมาตรฐานแลว  การเชื่อมโยงขอมูลก็จะสามารถทําไดโดยงาย
โดยการใช ID ที่เปนมาตรฐานรวมกัน และเราสามารถมั่นใจไดวาขอมูลมีความผิดพลาดนอย
เน่ืองจากผานการทํา data cleansing มาแลว  

 
ภาพที่ 7.3 แสดงระบบการเชื่อมโยงขอมูลเม่ือมีการปรับมาตรฐานขอมูลแลว  จากภาพ 

ผูใชจะเขาสูเวบ็ไซตของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อคนหาขอมูลที่
ตองการ  โดยอาจระบุเง่ือนไข (condition) ตางๆ ในการสืบคนขอมูล (เชน ระบุวาตองการ
เรียกดูขอมูลของบริษัทซอฟตแวรที่มียอดขายเกินกวา 10 ลานบาทตอปขึ้นไป) หรือระบุชื่อของ
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ระเบียนทีต่องการเรียกดู  (เชน ระบุวาตองการดูขอมูลตางๆ ของบริษัท ABC)    ในกรณีของ
การระบุเง่ือนไข ระบบจะแปลงเงื่อนไขดังกลาวใหอยูในรูปของคําสั่ง SQL ซ่ึงเปนภาษา
มาตรฐานในการเรียกดูขอมูลจากระบบฐานขอมูล  แลวสงคําสั่งดังกลาวไปยังระบบฐานขอมูล
ของหนวยงานเจาของขอมูล    เม่ือไดผลลัพธกลับมาจากแตละฐานขอมูล ก็จะรวบรวมผลลัพธ
เหลานั้น แลวนําแสดงผลตอผูใช 

 
สวนในกรณีทีเ่รียกดขูอมูลโดยการระบุชื่อ เชน ชื่อบริษัท  ระบบของกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก็จะแปลงชื่อน้ันเปนเลขประจําตัวมาตรฐาน เชน 
หมายเลขทะเบียนการคา โดยใช Table Mapping ซ่ึงจัดเตรียมไว  แลวทําคําสั่งสืบคน
ฐานขอมูลในรปูของคําสั่ง SQL สงไปยังระบบของหนวยงานที่เปนเจาของขอมูล และรวม
ผลลัพธที่ไดนํามาแสดงผลตอผูใชตอไป  
 

ภาพที่ 7.3 การเชื่อมโยงขอมูลในกรณีที่มีการปรับมาตรฐานขอมูล 
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7.3.3 การเชื่อมโยงขอมูลในกรณีที่ไมมีการปรับมาตรฐานขอมูล 
 
ในกรณีที่ไมมีการปรับปรุงใหขอมูลมีมาตรฐาน  การเชื่อมโยงขอมูลยังสามารถทาํไดแม

จะไมมีความสะดวกเทากบัในกรณีที่มีการปรับปรุงใหขอมูลมีมาตรฐาน โดยจะตองสราง Table 
Mapping ขึ้นอีกหนึ่งตาราง ดังภาพที่  7.4 

 
จากภาพ ผูใชจะเขาสูเวบ็ไซตของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ

คนหาขอมูลทีต่องการ โดยอาจระบุเง่ือนไข (condition) ตางๆ ในการสืบคนขอมูล หรือระบชุื่อ
ของระเบียนทีต่องการเรียกดูไดเชนเดิม ทั้งน้ี ในกรณีของการระบุเง่ือนไข ระบบจะแปลงเงื่อนไข
ดังกลาวใหอยูในรูปของคําสัง่ SQL แลวสงคําสั่งดังกลาวไปยังระบบฐานขอมูลของหนวยงาน
เจาของขอมูล    เม่ือไดผลลัพธกลับมาจากแตละฐานขอมูล ก็จะรวบรวมผลลัพธเหลานั้น แลว
นําแสดงผลตอผูใชเชนเดียวกับกรณีที่มีการปรับขอมูลใหไดมาตรฐาน  

 
สวนในกรณีทีเ่รียกดูขอมูลโดยการระบุชื่อ เชน ชื่อบรษิทั ระบบของกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ก็จะแปลงชื่อน้ันเปนเลขประจําตัวมาตรฐาน  เชน หมายเลขทะเบียน
การคา โดยใช Table Mapping ซ่ึงจัดเตรียมไว แตกอนที่จะทําคําสั่งสืบคนฐานขอมูลในรูปของ
คําสั่ง SQL ก็ตองแปลงเลขประจําตัวมาตรฐานนั้น เปนเลขประจําตวัของแตละฐานขอมูล โดยใช 
Table Mapping อีกตารางหนึ่งซ่ึงหนวยงานเจาของขอมูล จัดสงใหแกกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร    เม่ือทราบเลขประจําตวัของแตละฐานขอมูลแลว กส็ามารถเรียกดู
ขอมูลไดเชนเดียวกับกรณทีี่มีการจัดมาตรฐานขอมูล   
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ภาพที่ 7.4 การเชื่อมโยงขอมูลในกรณีที่ไมมีการปรับมาตรฐานขอมูล 

 
 
7.3.4 เปรียบเทียบขอดีและขอเสียของการเชื่อมโยงขอมูลตาม 2 แนวทาง 
 
 ขอดีของการเชื่อมโยงขอมูลในกรณีที่มีการปรับมาตรฐานขอมูลกอนมี 2 ประการ คือ 
หน่ึง สามารถเชื่อมโยงขอมูลไดอยางสมบูรณ ซ่ึงทําใหผูใชเรียกดูขอมูลไดครบถวนตลอดเวลา  
และสอง ฐานขอมูลที่ปรับมาตรฐานแลวจะมีความพรอมตอการพัฒนาตอยอดในอนาคต     
อยางไรก็ตาม แนวทางนี้มีขอเสีย คือเจาของขอมูลแตละหนวยงานตองใชทรพัยากรในการ
ปรับปรุงขอมูลใหอยูในรูปมาตรฐานมากกวาในแนวทางที่สอง  และตองมีความรวมมือระหวาง
หนวยงานตางๆ ในระดับทีสู่งกวาแนวทางที่สอง   
 

สวนขอดีของการเชื่อมโยงขอมูลในกรณทีี่ไมมีการปรับมาตรฐานขอมูลกอน คือไมตอง
ใชทรัพยากรมากในการปรับปรุงขอมูลใหอยูในรูปมาตรฐาน อยางไรก็ตาม หนวยงานเจาของ
ฐานขอมูลยังคงมีภาระที่ตองปรับปรุงและจัดสง Table Mapping ใหแกกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารอยางสม่ําเสมอ ทุกครั้งทีมี่การเปลี่ยนแปลงฐานขอมูลในฐานขอมูล
ของตน เชน เม่ือมีการเพิ่มระเบียนใหม  มิฉะนั้น ผูใชจะไมสามารถเขาถึงขอมูลดังกลาวได   ใน
ระยะยาว ภาระดังกลาวจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุดอาจมากกวาภาระในการปรับปรุงฐานขอมูล
ใหไดมาตรฐานตั้งแตแรก  



 268 

จากเหตุผลทีก่ลาวมาขางตน  คณะผูวิจัยจึงเห็นวา แนวทางที่ควรใชในการเชือ่มโยง
ขอมูลดาน ICT ในประเทศไทยคือ การปรับขอมูลของฐานขอมูลตางๆ ใหมีมาตรฐานกอนการ
เชื่อมโยงขอมูล หรือใชแนวทางแรกนั่นเอง  

 
7.4 โปรโตคอลที่ใชในการสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงขอมูล 
 

จากการศึกษาโปรโตคอลทีใ่ชในการสื่อสารและเรียกใชฐานขอมูลบนอินเทอรเน็ต 
คณะผูวิจัยพบวา มีโปรโตคอลทีเ่หมาะสมที่จะนํามาใชงานไดอยางนอย 3 โปรโตคอล คอื 
SOAP, WAIS และ Z39.50 
 
7.4.1 SOAP (Simple Object Access Protocol) 
  

SOAP  เปนโปรโตคอลทีท่ําใหโปรแกรมบนระบบปฏบิัติการหนึ่งตดิตอกับอีกโปรแกรม
หน่ึงซ่ึงอยูบนระบบปฏิบตัิการเดียวกันหรอืระบบตางกนัได โดยผานโปรโตคอล HTTP 
(Hypertext Transfer Protocol) ที่ใชใน World Wide Web และใชภาษา XML (Extensible 
Markup Language) ในการสื่อสาร SOAP จะระบุวธิีในการเขารหัสสวนหัว (header encoding) 
ของทั้งโปรโตรคอล HTTP และไฟล XML ไวอยางชัดเจนทั้งในสวนของการติดตอไปยัง
คอมพิวเตอรอีกเครื่องหน่ึงและ สงผานขอมูลไปให รวมถึงระบุวธิีที่โปรแกรมซึ่งถูกเรียกนั้นจะสง
คาคืนกลับมาดวย 

 
จุดเดนของ SOAP คือการอยูบนพ้ืนฐานของโปรโตคอล HTTP ซ่ึงทาํใหไมคอยมีปญหา

ในการเขาถึงระบบเครือขายที่มีไฟรวอลล (firewall) เพราะวาไฟรวอลลสวนใหญตางก็อนุญาต
ใหขอมูลที่ใชโปรโตคอล HTTP (พอรต 80) ผานไดอยูแลว   นอกจากนี้ SOAP ยังถูกออกแบบ
ใหสามารถใชงานรวมกับโปรโตคอล SMTP และ MIME ไดดวย ซ่ึงชวยใหการทํางานระหวาง
ระบบทําไดสะดวกขึ้น 
 
7.4.2  WAIS (Wide Area Information Server) 
  

WAIS เปนระบบประมวลผลแบบกระจาย (distributed system) ซ่ึงมีการจัดแบงเก็บ
ขอมูลลงบนเครื่องคอมพิวเตอรหลายเครือ่งในระบบในอินเทอรเน็ต และแตกตางจากระบบทัว่ไป 
ซ่ึงจะจัดเก็บขอมูลทั้งหมดในเครื่องคอมพิวเตอรเพียงเครื่องเดียว  ผูใชระบบ WAIS สามารถ
คนหาขอมูลทีต่องการไดจากคอมพิวเตอรที่เก็บขอมูลในระบบทุกเครื่อง โดยใชคําสั่งที่ไม
ซับซอน  และสามารถเลือกคนหาขอมูลจากระบบฐานขอมูลมากกวา 1 ระบบไดในเวลาเดียวกนั  
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7.4.3 Z39.50 
 
Z39.50 เปนโปรโตรคอลที่ใชในการพฒันาระบบหองสมุดอัตโนมัต ิ การสืบคนผาน

โปรโตคอล Z39.50 เปนการสืบคนที่ผูใชสามารถสืบคนไปยังฐานขอมูลอ่ืนซ่ึงมีการติดตั้ง 
Z39.50 server         
 

ตารางที่ 7.3 สรุปจุดแข็ง-จุดออนของโปรโตคอลทั้ง 3 โปรโตคอลทีก่ลาวมาแลวขางตน
ดังน้ี 
 

ตารางที่ 7.3 สรุปจุดแข็ง-จุดออนของโปรโตคอลในการสื่อสาร 

โปรโตคอล จุดแข็ง จุดออน 
 
 

SOAP 

1. ใชในระบบขนาดใหญได 
2.  ใชงานในระบบปฏิบตัิการทีแ่ตกตาง

กันได  
3. ใชโปรโตคอล HTTP ในการสื่อสาร จึง

มักไมมีปญหากับ firewall 

ยังไมมีผูนํามาใชงานมากนัก 
เน่ืองจากความซับซอนในการ
พัฒนา 

 
 
 

WAIS 

1.  มีตัวอยางการพัฒนาขึ้นมาใหใชงาน
ไดจริงจํานวนมาก 

2.  คนหาขอมูลทีต่องการ ที่อยูในระบบ
โดยใชคําสั่งทีง่าย ไมซับซอน 

3.  มีการเก็บรายละเอียดของการคนหา
ขอมูลในครั้งกอนๆ ทําใหการคนหา
ขอมูลเดิมเปนไปอยางรวดเร็ว 

- 

 
Z39.50 

1.  นิยมใชในระบบเครือขายหองสมุด
อัตโนมัติ 

2.  ขั้นตอนการทาํงานไมยุงยาก 

เหมาะสําหรับใชกับระบบ
เครือขายหองสมุดมากกวา
ระบบอ่ืนๆ 

 
 คณะผูวิจัยมีความเห็นวา โปรโตคอลทั้ง 3 โปรโตคอลที่กลาวมาขางตนน้ี ลวนสามารถ
ใชไดกับการเชื่อมโยงขอมูลดาน ICT ไดทั้งสิ้น    
 
 
 
 
 



 270 

7.5 สรุปขอเสนอแนะ  
 

เพ่ือใหผูใชขอมูลสามารถใชประโยชนจากขอมูลดาน ICT ซ่ึงจัดเก็บโดยหนวยงานตางๆ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ    กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ควรเปนแกนนําในการ
สรางความรวมมือรวมกับหนวยงานที่เปนเจาของขอมูลดาน ICT และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
เพ่ือกําหนดมาตรฐานของขอมูลและวธิีการเชื่อมโยงขอมูลตางๆ  โดยดําเนินการดังน้ี 

1. สนับสนุนใหหนวยงานเจาของขอมูลจัดเก็บขอมูลในรูปของแฟมขอมูล
อิเล็กทรอนกิส  ที่เอ้ือตอการจัดเก็บขอมูลที่มีโครงสราง และเผยแพรขอมูล
ดังกลาวผานเครือขายอินเทอรเน็ต  

2. เปนแกนกลางในการแลกเปลี่ยนประสบการณทางเทคนิคระหวาง
หนวยงานเจาของขอมูลในการทํา data cleansing เพ่ือแกปญหาขอมูล
ซํ้าซอนและผิดพลาด   

3. สนับสนุนใหหนวยงานเจาของขอมูลกําหนดเขตขอมูลที่สามารถใชในการ
เชื่อมโยงระหวางฐานขอมูล ดังน้ี  

- ขอมูลที่เกี่ยวกับบุคคล: ควรใชหมายเลขบตัรประจําตัวประชาชน
โดยทําความตกลงกับกรมการปกครองในการขอเชื่อมโยงขอมูล
ดานทะเบียนราษฎร   

- ขอมูลนิติบคุคล: ควรใชหมายเลขทะเบียนการคา  
- ขอมูลดานสินคา: ควรใชพิกัดศุลกากร  

4. กําหนดใหหนวยงานเจาของขอมูลใชมาตรฐานในการเขารหัสตวัอักษร
ภาษาไทยตามมาตรฐาน Unicode    

5. กําหนดใหหนวยงานเจาของขอมูลใชมาตรฐานการตั้งชือ่ตาม DOI (digital 
object identifier) 

6. ประสานงานใหหนวยงานเจาของขอมูลรวมกันกําหนดมาตรฐานตางๆ ใน
การบันทึกขอมูลเพ่ือใหการสืบคนขอมูลมีความแมนยํา และสามารถ
ตรวจสอบความซ้ําซอนของขอมูลได ดังตอไปน้ี   

- ใชการจําแนกกิจกรรม/ผลิตภัณฑตามมาตรฐานสากล โดยในสวน
ของอุตสาหกรรมการผลิตควรใชมาตรฐานการแบงประเภท
กิจกรรมตาม ISIC  สวนของบริการใชมาตรฐานการแบงประเภท
ตาม CPC และสวนของสินคาใชการแบงประเภท HS 

- กําหนดแนวทางและมาตรฐานการตั้งคํานาํหนาชื่อ (ตาม
ราชบัณฑิตยสถาน) รหัสทางภูมิศาสตร ตัวเลข รูปแบบวันที่ ที่อยู 
เครื่องหมายวรรคตอน ฯลฯ   

- กําหนดศัพทที่จะใช (controlled vocabulary) 
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บทที่ 8 พัฒนาการของอุตสาหกรรมในประเทศผูนําดาน  ICT 
  

เน้ือหาในรายงานบทนี้จะกลาวถึงพัฒนาการของอุตสาหกรรมในประเทศผูนําดาน ICT 
โดยสังเขป เน้ือหาแบงเปน 3 สวน สวนแรกกลาวถึงพัฒนาการดาน ICT ของประเทศผูนําใน
อุตสาหกรรม ICT ในระดับโลก 5 ประเทศคือ สหรัฐอเมริกา ไอรแลนด อิสราเอล ออสเตรเลยี และ
สวีเดน สวนที่ 2 กลาวถึงพัฒนาการดาน ICT ของประเทศทีมี่ศักยภาพในการเปนผูนําดาน
อุตสาหกรรม ICT ในภูมิภาคเอเซีย 7 ประเทศกบั 1 เขตเศรษฐกิจ คือ ญ่ีปุน เกาหลีใต ไตหวนั 
จีน อินเดีย เวียดนาม สิงคโปร และมาเลเซีย สวนสดุทายจะสรุปปจจัยความสาํเร็จของประเทศ
และเขตเศรษฐกิจขางตน  
 
8.1 พัฒนาการของอุตสาหกรรมในประเทศผูนําดาน ICT ระดับโลก 
 

1. ประเทศสหรัฐอเมริกา 
สหรัฐอเมริกาเปนประเทศทีมี่อุตสาหกรรม ICT ในภาพรวมกาวหนาที่สุดในโลก  โดยการ

พัฒนาอุตสาหกรรมสวนใหญเปนการดําเนินการโดยภาคเอกชน ในปจจุบัน สหรัฐฯ มีอุตสากรรม 
ICT กระจายไปทั่วประเทศ ในสวนนี้ คณะวิจัยจะนําเสนอพัฒนาการของคลัสเตอรอุตสาหกรรม 
ICT ของสหรัฐอเมริกาที่สาํคัญ 2 แหง คือบริเวณซิลิคอนวลัเลย (Silicon Valley) ใกลนคร    
ซานฟรานซิสโก ทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอรเนีย และบริเวณทางหลวงหมายเลข 128 (Route 
128) รอบเมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส  จากนั้น จะวิเคราะหปจจัยหลักที่สงผลตอการเตบิโต
ของคลัสเตอรอุตสาหกรรม ICT ทั้งสองแหงน้ี และการที่สหรัฐฯ เปนผูนําทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศของโลกในที่สุด 
 

พัฒนาการของซิลิคอนวัลเลย: การพัฒนาเขตอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศซิลิคอน
วัลเลยเกิดจากอิทธิพลของมหาวิทยาลัยสแตนฟอรด (Stanford University) ซ่ึงเปนมหาวิทยาลัย
ที่เนนการวิจัยทั้งในเชิงทฤษฎีและทางปฏบิัติทีต่ั้งอยูในบริเวณนั้น  

 
ในทศวรรษ 1920 คณะผูบริหารของมหาวิทยาลัยตองการปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาจึง

ไดเชิญคณาจารยจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงซึ่งตั้งอยูทางภาคตะวนัออกของประเทศใหมา
ประจําที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอรด หน่ึงในคณาจารยเหลานั้นคือ เฟรด เทอรแมน (Fred Terman) 
จากสถาบันเทคโนโลยีแหงรัฐแมสซาชูเซตส (Massachusetts Institute of Technology - MIT) 
ซ่ึงเปนนักวิชาการที่มีผลงานวิจัยทางอิเลก็ทรอนิกสที่โดดเดน และสนับสนุนสงเสริมใหนักศึกษา
นําผลงานวิจัยออกสูตลาด   ศ. เทอรแมนไดชวยใหนักศึกษาสองคน คือ เดวิด ฮิวเล็ทท (David 
Hewlett) และ วิลเลยีม แพคการด (William Packard) นําเครื่องกําเนิดสัญญาณเสียงแบบออดิโอ 
(Audio Oscillator) จําหนายสูตลาดไดสําเร็จในทศวรรษ 1930 จากนั้นฮิวเล็ททและแพคการดได
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รวมกันกอตั้งบริษัทฮิวเลท็ท แพคการดไดสําเร็จในป 1938 และไดใชทุนทรัพยที่ไดจากการขาย
เครื่องกําเนิดสัญญาณเสียงแบบออดิโอนี้ในการขยายธรุกิจและฐานลกูคา1 สงผลใหบริษัทฮิวเลท็ท 
แพคการดเตบิโตขึ้นโดยมพีนักงาน 200 คน มีการผลิตสินคา 70 ชนิดออกสูตลาด และมียอดขาย
มากกวา 2 ลานดอลลารสหรัฐในป 1950  

 
นอกจากนี้ ลักษณะการบริหารงานของบริษัทฮิวเลท็ท แพคการดที่เนนการปฏิบัติกับ

พนักงานเหมือนด่ังคนในครอบครัว 2    กลายมาเปนตนแบบดานการจัดการของบริษัทเทคโนโลยี
สารสนเทศในเขตซลิิคอนวลัเลยที่เกิดขึ้นตามมาในภายหลัง และสงผลอยางมากตอการสรางเสริม
ความรวมมือระหวางบรษิัทในซิลิคอนวลัเลยจนนําไปสูการเปนคลัสเตอรอุตสาหกรรม ICT ที่
เขมแข็งจนถึงปจจุบัน3      วัฒนธรรมในการปฏิบัติกบัผูรวมงานเหมือนด่ังคนในครอบครัวไมได
จํากัดอยูเพียงภายในบริษทัหนึ่งๆ เทานั้น แตแพรขยายครอบคลุมทั้งซิลิคอนวัลเลย จึงทําให
บริษัทในซิลิคอนวัลเลยซ่ึงแมจะเปนคูแขงกันในตลาด แตความสัมพันธในระดับบคุคลระหวางผูที่
ทํางานอยูในบริษัทตางๆ น้ันเปรียบเสมือนเพ่ือนและญาติมิตร เปนผลใหการขอคําปรึกษา
เกี่ยวกับแนวทางแกปญหาจากบุคลากรที่ทํางานในบริษัทคูแขงเปนเหตุการณปกติที่เกิดขึ้นใน
ซิลิคอนวลัเลย4  

 
การพัฒนาเปนเขตอุตสาหกรรมของซิลิคอนวัลเลยยังไมปรากฏชัดเจนจนกระทั่งในป 

1954 เม่ือบริษัทฮิวเลท็ท แพคการดไดรับขอเสนอของมหาวิทยาลัยสแตนฟอรดใหแยกการ
ปฏิบัติการบางสวนของบรษิัทไปตั้งในอุทยานการวิจัยสแตนฟอรด (Stanford Research Park) 
ตอมาบริษัทดานเทคโนโลยสีารสนเทศอืน่ๆ จึงเริ่มตามเขาไปเชาพื้นที่ในอุทยานการวิจัย
สแตนฟอรด และในป 1980 พ้ืนที่ทั้งหมดของอุทยานการวิจัยสแตนฟอรดไดถูกเชาจนหมดสงผล
ใหมีบริษัทที่ทาํธุรกิจดานเทคโนโลยีสารสนเทศตั้งอยูอยางหนาแนนในบริเวณนั้น  

 
นอกจากฮิวเล็ททและแพคการดซึ่งประสบความสําเร็จในการกอตั้งบริษัทในเขตซลิิคอน

วัลเลยแลว ยงัมีวิศวกรและนักวิจัยดานอิเล็กทรอนิกสคนอ่ืนๆ เชน ดร. วิลเลียม ชอคเลย (Dr. 
William Shockley) ที่นําผลงานที่ตนเองคิดคนขึ้นมาผลิตเปนสินคาและจําหนายสูตลาด โดยการ
พัฒนาทรานซิสเตอรเพ่ือใชในการขยายสัญญาณภาพอิเล็กทรอนิกส (Electronic images) เพ่ือ
ทดแทนหลอดสูญญากาศที่ใชกันอยูกอนหนานี้ซ่ึงมีขนาดใหญ และตองใชพลังงานมาก และได
รวมกับนักวชิาการจากมหาวิทยาลัยทางภาคตะวันออกของประเทศจํานวนหนึ่งไดรวมกันกอตั้ง
บริษัทชอคเลย อินดัสทรีเพ่ือผลิตทรานซิสเตอรโดยใชซิลิคอน ตอมา ผูรวมกอตั้งบริษทัชอคเลย 

                                                 
1 Roger, E.M. and J.K. Larsen (1984) Silicon Valley Fever NY: Basic Books 
2 Ibid. 
3 Saxenian, A.L. (1994) Regional Advantage: Culture and Competition in Silicon Valley and Route 128 Cambridge, MA, 
Harvard University Press. 
4 Ibid. 



 273 

อินดัสทรีคนอ่ืนไดแยกตัวออกไปตั้งบริษทัของตนเอง เชน บรษิัทแฟรไชด เซมิคอนดักเตอร คอร
ปอเรชั่น (Fairchild Semiconductor Corporation) ซ่ึงไดพัฒนาจนกลายเปนบริษัทผลิตสารกึ่ง
ตัวนําทีใ่หญทีสุ่ดในแคลิฟอรเนีย นอกจากนี้ มีพนักงานจากบริษัทแฟรไชด เซมิคอนดักเตอร คอร
ปอเรชั่นจํานวนมากที่ไดแยกไปตั้งบรษิัทของตนเอง มีการคาดการณวาบริษทัในซิลิคอนวลัเลยที่
แยกออกมาจากบริษัทแฟรไชด เซมิคอนดักเตอร คอรปอเรชั่นมีจํานวนประมาณ 70 บริษัท ซ่ึง
ตอมาการเติบโตและการแยกตัวของบริษทัในซิลิคอนวลัเลยน้ีเปนปจจัยหลักที่สงผลใหซิลิคอน
วัลเลยกลายเปนคลัสเตอรอุตสาหกรรม ICT ที่ใหญทีสุ่ดในโลก5     

 
ปจจัยสําคัญอ่ืนที่สงผลตอการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมซิลิคอนวลัเลยคือ นโยบายการ

จัดซื้อจัดจางภาครัฐของรัฐบาลสหพันธรฐั  และสภาพภูมิอากาศของแคลิฟอรเนีย    ในดานการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐน้ัน ในป 1956 กระทรวงกลาโหมไดเริ่มวาจางใหบริษัทในซิลคิอนวัลเลยผลิต
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสเพ่ือนําไปใชในการทหาร โดยจํานวน 2 ใน 5 ของสารกึ่งตัวนําที่ผลติใน
ซิลิคอนวลัเลยน้ันใชเพ่ือตอบสนองตออุปสงคของหนวยงานดานการทหาร ซ่ึงเปนผลใหบรษิทัใน
ซิลิคอนวลัเลยไดมีโอกาสพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ และเปนชองทางในการสราง
รายไดเพ่ือนําไปสูการขยายธุรกิจตอไป สวนดานสภาพภูมิอากาศนั้น สภาพอากาศที่อบอุนและ
พ้ืนที่วางเปลาในซิลิคอนวลัเลยเปนปจจัยหน่ึงที่ดึงดูดใหเขามาตั้งบรษิัทในซลิิคอนวัลเลย จากการ
สํารวจโดย Roger และ Larsen พบวาบริษัทในซิลิคอนวัลเลยใหคะแนนสูงในดานสภาพอากาศ
และสาธารณปูโภคในซิลคิอนวัลเลย แรงงานที่มีทักษะ และการมีมหาวิทยาลัยทีเ่นนการวิจัยตัง้อยู
ในบริเวณ6 

 
พัฒนาการของ Route 128: คลัสเตอรอุตสาหกรรม ICT ในบริเวณทางหลวงหมายเลข 

128 (Route 128) เปนคลสัเตอรอุตสาหกรรม ICT ทีส่ําคัญอีกแหงหน่ึงของสหรัฐอเมริกาและของ
โลก โดยลักษณะการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมบริเวณทางหลวงหมายเลข 128 มีความคลายคลึง
กับการพัฒนาซิลิคอนวลัเลยที่เริ่มจากการมีมหาวิทยาลัยที่เนนการวจัิยและความสามารถในการ
ผลิตวิศวกรทีมี่คุณภาพตั้งอยูในพ้ืนที่ ไดแก สถาบันเทคโนโลยีแหงรัฐแมสซาชูเซตส 
(Massachusetts Institute of Technology - MIT) ซ่ึงเปนสถาบันที่มีชื่อเสียงในการวิจัยดาน
อิเล็กทรอนกิสและความสามารถในการผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพ นอกจากนี้  MIT ยังรวมมือกับ
บริษัทดานเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนําในรัฐแมสซาชูเซตสและในระดับโลก เชน ดูปองท โกดักส 
และซีร็อคเพ่ือนําผลงานวิจัยผลิตเปนสินคาผานทางบริษัทเหลานี้ และการเขาไปมีสวนรวมกับ
โครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ ของรัฐบาลกลาง 7     โดยรัฐบาลกลางมกีารลงทุนดาน
การวิจัยในรัฐแมสซาชูเซตสในสัดสวนทีสู่ง8    โดยรอยละ 60 ของการลงทุนวิจัยโดยรัฐน้ีเปนของ

                                                 
5 Roger, E.M. and J.K. Larsen (1984) Silicon Valley Fever NY: Basic Books 
6 Ibid. 
7 Rosegrant S. and D. Lampe (1992) Route 128 NY: Basic Books. 
8 รัฐแมสซาชูเซตสเปน 1 ใน 5 รัฐที่รัฐบาลกลางลงทุนดานการวิจัยมากที่สุด 



 274 

กระทรวง กลาโหม9 เชน องคกรนาซา และหนวยงานราชการอื่นๆ เชน กระทรวงพลังงาน โดย 
หนวยงานภาครัฐเหลานี้ไดสนับสนุนทุนการวิจัยจํานวนมหาศาลใหแก MIT และบริษัทที่ใหบรกิาร
ดานเทคโนโลยีขั้นสูงเพ่ือทาํการวิจัยผลติภัณฑตามที่รัฐตองการ โดยเฉพาะอยางยิ่งกระทรวง 
กลาโหม  

 
กลาวโดยสรุป ปจจัยสําคัญที่สงผลตอการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทั้ง 2 แหง คือสถาบันการศึกษา และนโยบายการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ กลาวคือ ในเขต
อุตสาหกรรมดังกลาว มีสถาบันการศึกษาที่สามารถผลิตวิศวกรทีมี่คุณภาพ และความสามารถใน
การรวมมือกับองคกรภายนอกทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ ซ่ึงเปนชองทางที่สําคัญในการเชื่อมโยง
ใหผูสําเร็จการศึกษาสามารถผลิตสินคาทีใ่ชเทคโนโลยรีะดับสูงออกสูตลาดได นอกจากนี้ 
สถาบันการศกึษายังทําหนาที่สําคัญในการผลักดันใหเกิดเขตอุตสาหกรรม10      ยกตัวอยางเชน 
มหาวิทยาลัยสแตนฟอรดจัดตั้งอุทยานการวิจัย และเสนอใหบริษัทตางๆ เขามาสรางฐานการผลิต
ในบริเวณดังกลาว สงผลใหกลายเปนศูนยกลางของเขตอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ พรอม
กับการผลติบคุลากรที่มีคุณภาพใหกับบรษิัททีเ่ขามาทาํการผลิตในเขตอุตสาหกรรม  

 
การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจางที่เกี่ยวของกับกิจการกลาโหมยังเปน

ปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งที่ชวยสรางอุปสงคตอสินคาที่ผลิตโดยบริษัททั้งในเขตซิลิคอนวลัเลย
และทางหลวงหมายเลข 128 ซ่ึงนับเปนบทบาทที่สําคญัของรัฐที่สามารถสงเสริมใหเกิดการพัฒนา
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศได 

 
นอกจากนี้ การที่สหรัฐเมรกิาเปนประเทศที่มีตลาดภายในขนาดใหญ ยังทําใหเกิดอุปสงคตอ

สินคาและบรกิาร ICT ในแตละปในปริมาณมหาศาลและสรางโอกาสทางธุรกิจมากมาย  ในขณะที่ 
การเปนประเทศที่เปนศูนยกลางทางการเงินของโลกก็ทําใหมีระบบการสนับสนุนทางการเงินอยาง
ครบวงจรตั้งแตการมีธุรกิจรวมทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสงู (venture capital business) 
ในชวงกอตั้งกจิการไปจนถึงการมีตลาดหลักทรัพยขนาดใหญรองรับชวงที่กิจการตองการระดม
เงินทุน สวนการเปนประเทศในระบบเศรษฐกิจเสรทีี่มีการแทรกแซงของรัฐบาลนอย การมีแรงงาน
มีทักษะในประเทศจํานวนมาก และการมีวัฒนธรรมการทําธุรกิจที่กลาลองถูกลองผิด ไมกลัวความ
ลมเหลวจากกฎหมายลมละลายที่เปนมิตรตอลูกหนี ้ ยังทําใหสหรัฐเปนผูนําในการใหกําเนิดและ
บมเพาะธุรกิจ ICT และธุรกจิที่ใชเทคโนโลยีชั้นสูงอ่ืนๆ อยางตอเน่ืองมาโดยตลอดดวย   

 

                                                 
9 Saxenian, A.L. (1994) Regional Advantage: Culture and Competition in Silicon Valley and Route 128 Cambridge, MA, 
Harvard University Press. 
10 ซ่ึงตางจากการเกดิเขตอุตสาหกรรมซินจูในไตหวันที่รัฐบาลตองเปนฝายผลักดันใหเกิดข้ึนไมใชมหาวิทยาลัย ดังเชนที่
มหาวิทยาลัยสแตนฟอรดดําเนินการ 
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2. ประเทศไอรแลนด 
ประเทศไอรแลนดมีชื่อเสียงในอุตสาหกรรม 2 กลุม คืออุตสาหกรรม ICT และ

อุตสาหกรรมยาและเคมีภัณฑ โดยอุตสาหกรรมทั้งสองมีสัดสวนถึง 2 ใน 3 ของการผลิตและการ
สงออกของภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของประเทศ โดยไอรแลนดถือเปนประเทศที่มีอุตสาหกรรม 
ICT โดดเดนที่สุดแหงหน่ึงในโลก ในปจจุบัน บริษทัดาน ICT ในไอรแลนมีมากกวา 1,300 บริษัท 
เปนบริษทัขามชาติกวา 300 บริษัท มีการจางแรงงานดาน ICT จํานวนมากกวา 100,000 คน 
มูลคาเพิ่มของสาขา ICT คิดเปนประมาณรอยละ 10 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ โดย
บริษัทชั้นนําของโลกที่มีฐานอยูในไอรแลนด ไดแก Microsoft, Intel, Google, Dell, IBM, และ 
Hewlett-Packard เปนตน 

 
อุตสาหกรรม ICT ของไอรแลนดที่มีชื่อเสียงระดับโลก ไดแก อุตสาหกรรมซอฟตแวรซ่ึง

นับเปนอุตสาหกรรมที่เนนเทคโนโลยีระดับสูงอุตสาหกรรมแรกที่ประสบความสําเร็จในประเทศ 
โดยอุตสาหกรรมซอฟตแวรของไอรแลนดเปนอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนจากตางประเทศใน
ระดับสูง บริษัทขามชาติมีบทบาทสําคัญในการใหกําเนิดและพัฒนาอุตสาหกรรม   โดยตอมา
ในชวงทศวรรษ 1990  ชาวไอรแลนดไดอพยพกลับประเทศซึ่งชาวไอรแลนดเหลานี้ลวนเปน
ผูเชี่ยวชาญและเปนบุคลากรที่ มีทักษะสูง ปจจัยน้ีนับเปนปจจัยสําคัญอีกประการที่ทําให
อุตสาหกรรมซอฟตแวรของไอรแลนดประสบความสําเร็จในปจจุบัน   

 
ในดานโทรคมนาคม ไอรแลนดนับเปนศูนยกลางดานโทรคมนาคมแหงหน่ึงระหวาง

อเมริกาเหนือและยุโรป นอกจากนี้ ไอรแลนดยังมีการผลิตสินคาในดานโทรคมนาคม คือเทเล    
โฟนิก  (telephonic) และอุปกรณเทเลกราฟก (telegraphic equipment) อุปกรณการสื่อสารขอมูล 
ใยแกวนําแสง อุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมไรสาย เปนตน ทั้งน้ี เน้ือหาที่จะนําเสนอตอไปจะเนนที่
อุตสาหกรรมซอฟตแวรซ่ึงเปนอุตสาหกรรมที่โดดเดนที่สุดในกลุมอุตสาหกรรม ICT ของ
ไอรแลนด 

 
 ในป 2003 อุตสาหกรรมซอฟตแวรของไอรแลนดมีบริษัทประกอบกิจการประมาณ 900 
บริษัท สรางรายได 18,000 ลานดอลลารสหรัฐ และสงออกมูลคา 17,300 ลานดอลลารสหรัฐ โดย
มีบริษัทในอุตสาหกรรมซอฟตแวร 770 บริษัทเปนบริษัททองถิ่น สวนบริษัทขามชาติมีการจาง
งานรอยละ 53 ของการจางแรงงานในอุตสาหกรรมซอฟตแวรและมีสวนแบงตลาดสงออกรอยละ 
90  ลักษณะที่สําคัญก็คือ บริษัทขามชาติและบริษัททองถิ่นไมไดแขงขันในตลาดเดียวกัน โดย
บริษัททองถิ่นมุงเนนตลาดเฉพาะ ในขณะที่บริษัทขามชาติใชไอรแลนดเปนฐานการสงออก ทั้งน้ี 
ไอรแลนดเปนประเทศที่สงออกซอฟตแวรมากที่สุดในโลก  
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 การพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรของไอรแลนดเกิดควบคูไปกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจของประเทศ โดยภาพรวมของการพัฒนาทางเศรษฐกิจของไอรแลนดสามารถสรุปได
ดังน้ี  ในป 1973 ซ่ึงเปนปที่ไอรแลนดเขาเปนสมาชิกสหภาพยุโรปนั้น ไอรแลนดมีรายได
ประชาชาติคิดเปนเพียงรอยละ 64 ของรายไดเฉลี่ยของสหภาพยุโรป ปลายทศวรรษที่ 1980 หน้ี
สาธารณะของไอรแลนดสูงถึงรอยละ 125 ของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ การขาดดุลการคลัง
ของไอรแลนดสูงถึงรอยละ 12 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ อัตราการวางงานอยูใน
ระดับสูงมาก และมีผูอพยพออกไปนอกประเทศสูง  อยางไรก็ตาม ในทศวรรษตอมา ภาวะ
เศรษฐกิจไอรแลนดไดพัฒนาดีขึ้นอันเปนผลสําคัญจากนโยบายการดึงดูดเงินลงทุนจาก
ตางประเทศและยุทธศาสตรเนนการสงออก ในทศวรรษ 1990 อัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอยูในระดับสูงกวาสองเทาของระดับเฉลี่ยของสหภาพยุโรป อัตราการวางงานลดลง และ
หน้ีสาธารณะลดเหลือรอยละ 37.47 ของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ  รายไดตอประชากรสูงสุด
เปนอันดับสองของสหภาพยุโรป  โดยนับจากป 1996 มีการอพยพยายกลับประเทศของชาว
ไอรแลนดเพ่ิมขึ้นทกุป   
 
 การพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรของไอรแลนดเริ่มขึ้นจริงจังหลังจาก IDA (Investment 
and Development Agency) ซ่ึงเปนหนวยงานสงเสรมิการลงทุนไดตัดสินใจกําหนดเปาหมายที่จะ
สงเสริมอุตสาหกรรม ICT เน่ืองจากเห็นถึงศักยภาพที่จะเตบิโตอยางสูงในอนาคต ไอรแลนดใช
ยุทธศาสตรการดึงดูดเงินลงทุนจากตางประเทศและการผลิตเพ่ือสงออกไปสูตลาดโลก และสราง
สิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการเติบโตของบริษทัควบคูไปกับการลงทุนในทรพัยากรมนุษยและโครงสราง
พ้ืนฐานของประเทศโดยเฉพาะระบบโทรคมนาคมของประเทศ  IDA เปนหนวยงานสําคัญที่เสนอ
ใหรัฐบาลเห็นถึงความสําคญัของระบบโทรคมนาคมตอการสรางงานใหมๆ ในประเทศ ซ่ึงทําให
รัฐบาลไดตัดสนิใจลงทุนจํานวนมหาศาลในระบบโทรคมนาคม นอกจากนี้ ในป 1981 รัฐบาลได
เริ่มใชนโยบายภาษีรายไดนิติบุคคลซึ่งเรียกเก็บบรษิทัที่ประกอบการในไอรแลนดเพียงรอยละ 10 
(ภายหลังเพ่ิมเปนรอยละ 12.5) ซ่ึงเปนระดับภาษีที่ต่ํามากเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ เชน 
สหรัฐอเมริกา (ภาษีรอยละ 39.5) เยอรมนี (ภาษีรอยละ 40) อังกฤษ (ภาษีรอยละ 30) ซ่ึงอัตรา
ภาษีที่ต่ํานี้มีสวนในการดึงดูดเงินลงทุนจากตางประเทศเปนอยางมาก 
 

นอกจากนโยบายภาษีเพ่ือดึงดูดการลงทุนและการสรางโครงสรางพื้นฐานโดยเฉพาะใน
ดานโทรคมนาคมแลว ไอรแลนดยังเห็นความสําคัญในดานการลงทุนในการศึกษาเพื่อสรางทุน
มนุษยซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เนนการใชเทคโนโลยีระดับสูง  ไอรแลนด
ปรับโครงสรางระบบการศึกษาระดับสูงนับตั้งแตทศวรรษ 1970 เพ่ือใหสอดคลองกับความ
ตองการของภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ไอรแลนดไดเพ่ิมทุนการศึกษาในทุกระดับโดยเฉพาะใน
ระดับอุดมศึกษา อัตราสวนรายจายเพื่อการศึกษาตอผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (GNP) 
เพ่ิมขึ้นเปนสองเทาในทศวรรษ 1960 ในป 1997 รายจายในการศึกษาตอผลิตภัณฑมวลรวม
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ภายในประเทศ (GDP) เทากับรอยละ 5.5   นอกจากนั้น โครงสรางประชากรก็เอ้ือตอการพัฒนา
อุตสาหกรรมอีกดวย โดยในป 1999 รอยละ 47 ของประชากรไอรแลนดมีอายุต่ํากวา 29 ป ซ่ึงทํา
ใหมีแรงงานที่อยูในวัยทํางานเปนจํานวนมาก   

 
ในขณะที่ประเทศมีแรงงานทักษะจํานวนมากขึ้น โครงขายพื้นฐานโดยเฉพาะระบบ

โทรคมนาคมก็มีแพรหลายและมีคุณภาพที่ดี ปจจัยภายนอกประเทศเองก็ชวยสงเสริมให
อุตสาหกรรมซอฟตแวรพัฒนาไดกาวหนามากขึ้น โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของความตองการ
ซอฟตแวรในตลาดโลกตลอดชวงปลายทศวรรษ 1980 และตนทศวรรษ 1990 การขยายตวัของ
โลกาภิวัตนและการรวมตัวของสหภาพยุโรปโดยเฉพาะการเปนตลาดเดียว (single market) ในป 
1992 นอกจากนี้ ไอรแลนดกับอังกฤษเปนเพียง 2 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่ใชภาษาอังกฤษ
เปนภาษาแม และไอรแลนดยังเปนสมาชิกอยูในสหภาพทางการเงินยุโรป (European Monetary 
Union) อีกดวย ซ่ึงทําใหไอรแลนดมีความนาสนใจในการเขามาลงทนุเพ่ือเขาสูตลาดสหภาพยุโรป 
นอกจากนี้ ปจจัยทางประวตัิศาสตรของไอรแลนดที่มีความสัมพันธใกลชิดกับสหรัฐอเมริกาจาก
การอพยพยายเขาไปในอเมริกาจํานวนมากในป 1847 ซ่ึงมีสวนทําใหบริษทัของสหรัฐอเมริกาโนม
เอียงที่จะเลือกไอรแลนดเปนแหลงลงทุนที่สําคัญในภูมิภาคยุโรป 

 
 ในดานบทบาทของบริษทัขามชาติในการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT ถือวาบริษทัขามชาติมี
บทบาทสูงมาก โดยสามารถจําแนกการเขามาของบริษัทขามชาติออกเปน 3 ระยะ ไดแก 

• ระยะแรก เริ่มขึ้นในชวงระหวางทศวรรษ 1970 ถึงตนทศวรรษ 1980  โดย
บริษัทผูผลติอุปกรณโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร เชน Digital, Amdhal, 
Ericsson, Apple และ Wang เขามาดําเนินกิจการในไอรแลนด โดยบริษัท
ขามชาติเพียงแคกระจายงานที่มีมูลคาเพิม่ต่ําเขามา เชน การพิมพคูมือ
ซอฟตแวร การบรรจุหีบหอ และบริการแปลภาษาสําหรับผูประกอบการ
ทองถิ่น 

• ระยะที่สอง บริษัทขามชาตเิขามาในทศวรรษ 1980 เชน บริษทั IBM, Lotus, 
Siemens-Nixdorf, Motorola, Lucent Technologies, Microsoft, Oracle และ 
EDS บริษทัเหลานี้มุงเนนในการผลิตคอมพิวเตอรสวนบุคคลและโปรแกรม
สําเร็จรูป (package software) โดยบริษัทขามชาตยิังคงเชื่อมโยงธุรกิจกับ
บริษัททองถิ่นในไอรแลนดอยางจํากัด  

• ระยะที่สาม การเขามาของบริษัทขามชาติ เชน Intel, Symantec, Novell และ 
Sun Microsystems เกิดขึ้นในชวงตลอดทศวรรษ 1990 โดยบริษทัขามชาติ
เหลานี้มีระดับการเชื่อมโยงกับบริษทัทองถิ่นเพ่ิมขึ้นอยางมากเมื่อเทียบกับ
ชวงกอน โดยมีการเขามาดําเนินธุรกิจทีห่ลากหลายรวมถึงการพัฒนา
ซอฟตแวร การใหบริการชวยเหลือผูบริโภคผานทางระบบออนไลน การผลิต
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สินคาเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและผูบริโภคแตละราย 
รวมถึงการใหบริการสนับสนุนการดําเนินการธุรกิจ (back office operation)  

 
สวนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรโดยบริษัทสัญชาติไอรแลนดไดเริ่มขึ้นอยางจริงจัง

ในชวงทศวรรษ 1990 บริษัททองถิ่นสวนใหญมุงเนนในตลาดเฉพาะ (niche market) ซ่ึงเปน
ชองวางทางการตลาดที่บริษัทขามชาติไมไดเขามาดําเนินกิจการ เชน ซอฟตแวรชวยสอน
คอมพิวเตอร (computer-based training software) ซอฟตแวรดานโทรคมนาคม ซอฟตแวรดาน
การเงินและประกันภัย และซอฟตแวรระบบ เปนตน โดยบริษัททองถิ่นชั้นนําที่เจริญเติบโตอยาง
รวดเร็วและสามารถเขาไปมีสวนรวมในตลาดโลก ไดแก บริษัท Iona, Trintech และ Kindle 
อยางไรก็ตาม บริษัททองถิ่นสวนใหญยังคงมีขนาดเล็ก  
 

3. ประเทศอสิราเอล 
อิสราเอลเปนประเทศที่มีความสามารถในการแขงขันและมีชื่อเสียงโดดเดนในดานการ

วิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรม ICT เกือบทุกสาขา โดยอิสราเอลประสบความสําเร็จในการพัฒนา
อุตสาหกรรมฮารดแวรกอนหลังจากนั้นจึงสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรใหประสบ
ความสําเร็จไดเชนเดียวกัน นอกเหนือจากอุตสาหกรรม ICT แลว อิสราเอลยังเปนประเทศที่มี
ความสามารถในการวิจัยและพัฒนาในระดับสูงทางดานวิทยาศาสตรสิ่งมีชีวิต (life science) อีก
ดวย ทั้งน้ี ในปจจุบันอิสราเอลมีจํานวนบริษัทจดทะเบียนในตลาด NASDAQ ของสหรัฐอเมริกาสูง
เปนอันดับ 3 รองจากสหรัฐอเมริกาและแคนาดา 

 
การพัฒนาอุตสาหกรรมของอิสราเอลโดยภาพรวมแลวมีรูปแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมที่

แตกตางจากประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญที่มักเริ่มตนพัฒนาจากอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยี
ระดับต่ําไปสูเทคโนโลยีระดับสูงโดยอาศัยการพึ่งพาเทคโนโลยีจากตางชาติโดยเริ่มจากการลอก
เลียนจนสามารถพัฒนาขึ้นมาไดดวยตนเองในที่สุด  สําหรับอิสราเอลแลว ประเทศสามารถเขาสู
อุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีระดับสูงไดโดยตรงทันทีเน่ืองจากมีฐานจากการวิจัยและพัฒนาของ
ประเทศอิสราเอลเอง ซ่ึงปจจัยสําคัญเกิดจากความเขมแข็งทางวิชาการของอิสราเอลประกอบกบั
ระบบการสงเสริมนวัตกรรมของอิสราเอลที่ออกแบบใหเอ้ือตอการนํางานวิจัยไปใชในทาง
อุตสาหกรรมจนประสบความสําเร็จ  นอกจากนี้ การที่ประเทศมีความสามารถในการวิจัยและ
พัฒนาสูงจนมีชื่อเสียงในระดับโลกไดชวยดึงดูดนักลงทุนทั้งในประเทศและจากตางประเทศใหเพ่ิม
การลงทุนในอุตสาหกรรมที่เนนเทคโนโลยรีะดับสูงเพ่ิมขึน้ โดยอิสราเอลเปนประเทศที่มีรายจาย
เพ่ือการวิจัยและพัฒนาสูงมากหรือประมาณรอยละ 4.7 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ซ่ึง
รอยละ 70 เปนรายจายเพื่อวิจัยและพัฒนาโดยภาคเอกชน 
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 การวิจัยและพฒันาที่แข็งแกรงในประเทศชวยสงเสริมใหบริษัทที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีระดับสูงสามารถกาวสูการเปนผูนําในระดับโลกในหลายดาน เชน อุตสาหกรรม
ซอฟตแวร โดยเฉพาะซอฟตแวรปองกันไวรัสคอมพิวเตอรและซอฟตแวรดูแลระบบความ
ปลอดภัยทางคอมพิวเตอร สวนในดานอุตสาหกรรมฮารดแวรที่มีชื่อเสียง ไดแก ใยแกวนําแสง 
(fibre optics) อิเล็กโทรออปติก (electro-optics) เครื่องมือทางการแพทย และระบบภาพทาง
การแพทย (medical imaging system)  
 

การพัฒนาอุตสาหกรรม ICT ของอิสราเอลอาจกลาวไดวาเริ่มขึน้ในป 1947 โดย
คณะกรรมการที่ปรึกษาของ Applied Mathematics Department of the Weizmann Institute (ซ่ึง
ประกอบดวยนักวิทยาศาสตรชื่อดังอยาง Albert Einstein, Robert Oppenheimer, และ John 
Von Neumann) ไดเสนอแนะใหสถาบนัสรางคอมพิวเตอรดิจิทลัขึน้ ในป 1948 สงครามเพื่อ
ประกาศอิสรภาพและภัยคกุคามความมั่นคงที่เกิดขึ้นเปนแรงผลักดันใหสถาบันพัฒนา
คอมพิวเตอรถูกจัดตั้งขึ้น (ชื่อวา Golems) เพ่ือใชเปนเครื่องมือทางการทหาร 

 
ในชวงเริ่มตนกอรางสรางประเทศใหมน้ัน นโยบายการวิจัยของอิสราเอลเนนความมั่นคง

ของประเทศและความเปนเลิศทางวิชาการเปนเปาหมายสําคัญมากกวาการพัฒนาอุตสาหกรรม 
โดยหนวยงานปองกันประเทศชื่อ RAFAEL เปนหนวยงานทีมี่บทบาทสําคญัในการวิจัยและ
พัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และยังทําหนาที่เปนศูนยบมเพาะสําหรับบริษัทเอกชนและ
หนวยงานดานการทหารโดยเฉพาะที่เกีย่วกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นอกจากนี้ นักวิทยาศาสตรชั้นนําที่เปนผูกอตั้ง RAFAEL ไดเปนผูจัดทํานโยบายอุตสาหกรรมที่มี
ฐานจากวิทยาศาสตรในชวงปลายทศวรรษ 1960 อีกดวย 

 
หลังจากสงครามประกาศอิสรภาพในป 1948 ไดมีชาวยิวอพยพเขามาในประเทศจํานวน

มากจนทําใหประชากรเพ่ิมถึงสองเทาในป 1954 และเพิ่มเปนสามเทาในป 1963  เน่ืองจาก
สถาบันการศึกษาและระบบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัยไดลงหลักปกฐานอยางดี
แลวในอิสราเอลจึงมีสวนชวยใหผูอพยพสามารถพัฒนาศักยภาพและยกระดับทักษะไดอยาง
รวดเร็วสงผลใหอิสราเอลมีแรงงานทักษะสูงจํานวนมาก นอกจากนี้ เปาหมายของรัฐบาลที่นําโดย
พรรคแรงงานสังคม (socialist labor party) ในชวงเวลานั้นไดมีเปาหมายสําคัญคือนโยบายการ
จางงานเต็มที่ (full employment) จึงทําใหแรงงานทักษะมีสวนพัฒนาประเทศอยางสูงซ่ึงสงผลให
ในชวงเวลาดังกลาวเศรษฐกิจอิสราเอลไดเจริญเติบโตอยางสูง 

 
ตอมาในชวงสงครามตนทศวรรษ 1960 ฝรั่งเศสซึ่งเปนแหลงอาวุธหลักของอิสราเอลได

ประกาศหามการซื้อขาย (embargo) สินคาอาวุธสงครามกับอิสราเอล ทําใหอิสราเอลไมสามารถ
ซ้ืออาวุธที่สําคัญๆ ได ในขณะที่ประเทศที่เปนศัตรูของอิสราเอลมีอาวุธที่กาวหนากวาซึ่งไดมาจาก
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สหภาพโซเวียต ดังน้ัน รัฐบาลอิสราเอลจึงไดทุมเทงบประมาณเพื่อการลงทุนและพัฒนาจํานวน
มหาศาลใหกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการทหาร การวิจัยและพัฒนาที่เกิดขึ้นเปน
ประโยชนตอภาคอุตสาหกรรมในระยะตอมาเปนอยางมาก 

 
หลังจากเศรษฐกิจตกต่ําในชวง 1965-67 รัฐบาลอิสราเอลเริ่มใชนโยบายอุตสาหกรรมที่

มุงเนนการสงออก โดยเนนการวิจัยทางวิทยาศาสตรเปนฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม รัฐบาล
จัดตั้งตําแหนงหัวหนานักวทิยาศาสตร (Chief Scientist Officer) ประจํากระทรวงหลักๆ ของ
ประเทศ โดยเฉพาะกระทรวงการคาและอุตสาหกรรม และไดใหทุนวิจัยและพฒันาในโครงการ
ดานเทคโนโลยีตางๆ เชน การพัฒนาคอมพิวเตอร การพัฒนาเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสทาง
การแพทย การวิจัยและพัฒนาโรงงานไฟฟาพลังไอน้ํา เปนตน  

 
ในป 1975 อิสราเอลไดจัดตั้ง Bi-national Industrial R&D foundation (BIRD) ใหอยู

ภายใต สํานักงานหัวหนานักวิทยาศาสตร (Office of the Chief Scientist หรือ OCS) เพ่ือสงเสริม
การรวมมือกันระหวางบรษิัทอิสราเอลและบรษิัทสหรฐัอเมริกา โดยยุทธศาสตรหลักคือการแบง
งานกันทําระหวางอิสราเอลและสหรฐัอเมริกา โดย BIRD จะใหทุนวิจัยโครงการที่มีการวิจัยและ
พัฒนาในอิสราเอลและทําการตลาดในสหรัฐอเมริกาเทานั้น  BIRD ถือเปนหนวยงานสําคัญที่ชวย
ใหบริษทัดานเทคโนโลยีสามารถวิจัยและพัฒนาสินคาใหมโดยมีตลาดสหรัฐอเมริการองรับ โดย
ในชวงทศวรรษ 1980-1990 BIRD ชวยดึงดูดบริษัทขามชาติจากสหรัฐอเมริกาใหเขามาเปด
ศูนยวิจัยและพัฒนาในอิสราเอลมากขึ้น ตอมาไดมีการออกกฎหมายการวิจัยและพฒันาในป 1984  
ซ่ึงชวยให OCS และ BIRD ไดขยายกจิกรรมวิจัยและพัฒนามากขึ้น โดยในชวงนี้ผูประกอบการ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศประสบความสําเร็จแลว และถือเปนชวงที่สองของการพัฒนา
อุตสาหกรรม ICT ที่อุตสาหกรรมซอฟตแวรเริ่มประสบความสําเร็จในระดับโลก ตอมาในป 1989 
หลังจากสหภาพโซเวียตลมสลายไดมีผูอพยพจํานวนมากยายมาอยูที่อิสราเอล การเคลื่อนยาย
แรงงานในชวงนี้ทําใหอิสราเอลไดบุคลากรที่มีการศึกษาสูงและผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีจํานวน
มากรวมทั้งวศิวกรหลายพนัคนที่เคยอยูในอุตสาหกรรมทหารของสหภาพโซเวียต ซ่ึงทําให
อุตสาหกรรม ICT ของอิสราเอลมีแรงงานที่มีคุณภาพสูงเพ่ิมขึ้นอีกจํานวนมาก 

 
ในป 1991 OCS เริ่มตนโครงการเพื่อชวยประกันความเสี่ยงใหกับกองทุนรวมทุน 

(venture capital) ใหมๆ ที่เขาสูตลาดหลักทรัพยของอิสราเอล (Tel Aviv Stock Exchange) 
รวมทั้งไดจัดตั้งโครงการศนูยบมเพาะทางเทคโนโลย ี (Technological Incubator Program) เพ่ือ
ชวยเหลือผูประกอบการในชวงเริ่มตนธุรกิจในการนําความคิดไปสูการคาในเชิงพาณิชย และเพื่อ
ชวยเหลือแรงงานทักษะสูงจากโซเวียตในการหางานหรือเริ่มธุรกิจในตลาดเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
อยางอิสราเอล ในป 2004 ศนูยบมเพาะทางเทคโนโลยีจํานวน 24 โครงการ มีบริษัทเขารวม 883 
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บริษัท โดยในจํานวนนี้ รอยละ 53 ยังคงดําเนินธุรกิจอยู โดยมีบริษัทจํานวนมากที่สามารถเขาไป
จดทะเบียนในตลาด NASDAQ ในสหรัฐอเมริกาได  

 
นอกจากนั้น OCS ยังมีโครงการ MAGNET เพ่ือใหทุนกับบรษิัทภาคเอกชน โดยมี

เปาหมายเพื่อสรางกลุมพัฒนาเทคโนโลยรีวมกัน (consortium) โดยสมาชิกกลุมเปนเจาของ
ทรัพยสินทางปญญารวมกนั โดยทั่วไปกลุมพัฒนาเทคโนโลยีกลุมหนึ่งจะประกอบดวยบรษิัท 2-3 
บริษัท และสถาบันการศึกษาหรือสถาบนัวิจัย 1 แหง โครงการ MAGNET เปนโครงการใหทุนให
เปลาประมาณ  รอยละ 66 ของตนทุนการวิจัย ผลทีเ่กิดขึ้นคือมีการพัฒนาเทคโนโลยีสาขาตางๆ 
ไดประสบความสําเร็จเปนอยางดี   

 
 ในสวนของบทบาทของบรษิัทขามชาติในการพัฒนาอุตสาหกรรมนั้น ในชวงเริม่ตนการ
พัฒนานั้น อุตสาหกรรม ICT ของอิสราเอลไมไดพ่ึงพาบริษัทขามชาติ แตไดพัฒนาอุตสาหกรรม
ขึ้นภายในประเทศเอง อุตสาหกรรม ICT เร่ิมพัฒนาจากอุตสาหกรรมฮารดแวรคอมพิวเตอร 
อุปกรณทางการทหารเพื่อการปองกันประเทศ และการวิจัยทางวชิาการตางๆ ในมหาวิทยาลยั 
บริษัทขามชาติเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในทศวรรษ 1990  
 

การเขามาของบริษัทขามชาติอาจแบงไดเปน 2 ระยะ คือระยะแรก บริษัทขามชาติเขามา
ตั้งฐานการวิจัยและพัฒนาในอิสราเอลจากการที่ประเทศมีแรงงานที่มีทักษะสูง โดยบริษทัขามชาติ
เขามาเพื่อวิจัยดานคอมพิวเตอรและการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท 
Motorola และ IBM เปนบริษัทสหรัฐอเมริกากลุมแรกที่เขามาตั้งศนูยวจัิยและพฒันาในอิสราเอล
ในทศวรรษ 1950 โดย Motorola มุงเนนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑไรสาย เชน ระบบควบคุม
ชลประทานทางไกล (remote irrigation systems) สําหรับเกษตรกรรม สวน IBM เขามาตั้ง
ศูนยวิจัยที่เนนการวิจัยดานอุปกรณประยุกตที่เกีย่วกบัภาพถายทางการแพทย (medical imaging 
multimedia applications) การออกแบบซอฟตแวร และการออกแบบ VLSI (very large-scale 
integration) บริษัท Intel เปนอีกบริษัทที่เขามาตั้งศูนยวิจัยในป 1974 ซ่ึงปจจุบันเปนศูนยวจัิย
ของ Intel ทีใ่หญที่สุดที่อยูนอกสหรัฐอเมริกา บริษัท Intel อิสราเอลมีสวนสําคญัในการพัฒนา
เทคโนโลยีไมโครโปรเซสเซอร 8088 และเทคโนโลยีเพนเทียม MMX  

 
แมวาบริษทัขามชาติเขามาอิสราเอลระหวางชวงทศวรรษ 1950-1970 แตบริษทัขามชาติ

เหลานี้จางงานในชวงนั้นเพียงประมาณรอยละ 1 ของจํานวนแรงงานทั้งหมดเหลานั้น อีกทั้งการ
วิจัยของบริษทัขามชาตใินชวงเริ่มตนมักจะเชื่อมโยงกับตลาดโลกมากกวาเปนการวิจัยที่เชื่อมโยง
กับทองถิ่น สวนในการเขามาระยะที่สอง บรษิทัขามชาติไดเขามาในอิสราเอลในชวงทศวรรษ 
1990 โดยปจจัยดึงดูดการลงทุนคือ การมีบุคลากรที่มีความสามารถจํานวนมาก โดยบริษทัที่
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สําคัญ เชน Microsoft ไดเขามาตั้งศูนยวิจัยและพัฒนาในป 1991 โดยเนนวิจัยระบบวินโดวและ
โปรแกรมจัดการเครือขาย เปนตน 

 
4. ประเทศออสเตรเลีย 
ออสเตรเลียเปนประเทศทีมี่ภาคเกษตรกรรมขนาดใหญ และมีการสงออกสินคาเกษตรใน

ปริมาณมากทั้งในหมวดปศสุัตวและกสิกรรม ออสเตรเลียจึงไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกตใชในการจัดการการเกษตรและประสบผลสําเรจ็เปนอยางดี ในสวนนี ้ คณะผูวิจัยจะ
นําเสนอประสบการณการใชเทคโนโลยสีารสนเทศในภาคเกษตรกรรมของออสเตรเลียเพ่ือเปน
แนวทางในการเรียนรูและนาํไปประยุกตใชในภาคเกษตรกรรมของประเทศไทย  
 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคเกษตรกรรม 
 

จากผลการสํารวจของ Australian Bureau of Statistics ป 2004 - 2005 ซ่ึงทําการสํารวจ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในฟารมจํานวน 30,500 แหง 11  (คิดเปนรอยละ 23 ของฟารมทั้ง
ประเทศ) พบวาสัดสวนของฟารมที่ใชคอมพิวเตอรคดิเปนรอยละ 55 ในป 2004 และเพิ่มขึ้นเพียง
เล็กนอยเปนรอยละ 56 ในป 2005  และการใชคอมพิวเตอรในฟารมดังกลาว สวนใหญเปนการใช
คอมพิวเตอรเพ่ือจัดการทางการเงินมากที่สุด (รอยละ 44) รองลงมาคือ ใชคอมพิวเตอรเพ่ือเก็บ
ขอมูลทางการเกษตร (รอยละ 31) 

 
ขณะที่ สัดสวนของฟารมที่ใชอินเทอรเน็ตคิดเปนรอยละ 47 ในป 2004 และเพิม่ขึ้นเปน

รอยละ 53 ในป 2005 และกิจกรรมทางอินเทอรเน็ตที่ใชมากทีสุ่ดคือ ใชอีเมล (รอยละ 42) 
รองลงมาคือ ใชอินเทอรเน็ตเพ่ือหาขอมูลพยากรณอากาศ (รอยละ 39) และใชอินเทอรเน็ตเพ่ือดู
ราคาผลผลติ (รอยละ 30) 12  นอกจากนี้ การเชื่อมตอทางอินเทอรเน็ตในฟารมสวนใหญเปนการ
เชื่อมตอแบบไดอัลอัพ (รอยละ 33) รองลงมาคือ การเชื่อมตอบรอดแบนด (รอยละ 9) และการ
เชื่อมตอแบบ ISDN (รอยละ 7) 

 

                                                 
11 ประกอบดวยฟารมที่ทําปศุสัตวและผลิตผลิตภัณฑจากปศุสัตว เชน เลี้ยงแกะ เลี้ยงวัว ผลิตเนยแข็ง รวมถึงฟารมที่ทํากสิกรรม 
เชน ปลูกผลไม ขาวสาลี และขาวบาเลย โดยฟารมที่ทําการสํารวจเปนฟารมที่มีการดําเนินกิจกรรมทางการเกษตรที่มีมูลคา
มากกวา 5,000 ดอลลารออสเตรเลียตอป 
12 ที่มา: Australian Bureau of Statistics (2004-05), Use of Information Technology on Farms. access through 
http://www.abs.gov.au 
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อยางไรก็ตาม อัตราการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคเกษตรกรรมของออสเตรเลีย
ยังคงต่ํากวาอัตราการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตในภาคธุรกิจโดยเฉลี่ย โดยในป 2005 ภาค
ธุรกิจมีอัตราการใชคอมพิวเตอร (รอยละ 88.6) และการใชอินเทอรเน็ต (รอยละ 76.8)13  

 
การทําฐานขอมูลแมลงศัตรพืูช 

 
ในป 2002 องคการวิจัยวทิยาศาสตรและอุตสาหกรรม (Commonwealth Scientific and 

Industrial Research Organization: CSIRO) 14  ซ่ึงเปนองคการวจัิยแหงชาติของออสเตรเลยีได
จัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกบัโรคและแมลงศตัรูพืชที่สําคัญของประเทศ (Australian Plant Pest 
Database - APPD) ซ่ึงเปนฐานขอมูลทีมี่ประโยชนอยางมากตอการตัดสินใจของเกษตรกรในการ
ปลูกพืชหรือจัดการกับแมลงหรือโรคพืชที่ระบาด กลาวคือ APPD เปนฐานขอมูลกลางที่เก็บขอมูล
เกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชและโรคพืชจากทั่วประเทศ โดยมีการปอนขอมูลจากทุกหนวยงานทั่ว
ประเทศที่มีหนาที่เกี่ยวกบัการดูแลสุขอนามัยของพืช และมีการปรับปรุงใหทนัสมัยโดยอัตโนมัติ 
(automated refresh) นอกจากนี้ ผูใชสามารถเขาสูฐานขอมูลผานทางอินเทอรเน็ตเพ่ือเขาไป
ตรวจขอมูลเกีย่วกับแมลงศตัรูพืชและโรคพืชกวา 1 ลานชนิดเพื่อจะไดทราบสถานการณวามีการ
ระบาดของแมลงและโรคพืชชนิดใดหรือไมเพ่ือที่เกษตรกรจะไดเตรยีมมาตรการปองกันไดอยาง
ทันทวงท ี

 
ขอมูลดังกลาวไมเพียงแตเปนประโยชนตอเกษตรกรเทานั้น ยังเปนประโยชนแก

หนวยงานที่ทาํหนาที่กักกันพืชดวย กลาวคือ หนวยงานที่ทําหนาทีก่ักกันพืชสามารถอาศัยขอมูล
จากฐานขอมูลเพ่ือหาขอมูลไดวามีการระบาดของแมลงและโรคพืชในบริเวณใด จากนั้นจะได
ควบคุมไมใหมีการเคลื่อนยายพืชจากบริเวณที่มีการระบาดเพื่อกันไมใหไปลุกลามยังบริเวณอื่นๆ 
ได นอกจากนี้ ขอมูลโรคพืชและแมลงดังกลาวอาจนําไปปรับใชในการตัดสินใจของคณะเจรจา
การคาไดอีกดวย เชน ในการเจรจาการคานั้น หากผลไมของประเทศใดมีโรค Guignardia 
citricarpa ซ่ึงสงผลใหผิวของผลไมเปนรอย ประเทศคูคามักจะตองกักกนัผลไมดังกลาว แตหาก
คณะเจรจาการคาของออสเตรเลียตรวจสอบขอมูลจากฐานขอมูล APPD แลวไมพบรายงานการ
ระบาดของโรคดังกลาวในออสเตรเลยี คณะเจรจาการคาสามารถนําขอมูลน้ีไปใชเปนขอมูล
ประกอบการเจรจาเพื่อปองกันการกีดกันทางการคาจากประเทศคูคาได  
 
 
 

                                                 
13 ที่มา: Australian Bureau of Statistics (2004-05), Business Use of Information Technology, Summary Indicators - 2002-
03 to 2005-06. access through http://www.abs.gov.au 
14 Lumb, E., Nuamann, I.D., Evan, G and Pheloung, (2003) The Australia Plant Pest Data Base: A Model for The 
Countries of South East Asia? Kuala Lumpur, International Conference on Plant Protection in the Tropics 
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การใช RFID ในกิจการปศสุัตว 
 
 กระทรวงอุตสาหกรรมปฐมภูมิ (Department of Primary Industries) ของมลรัฐวิกตอเรีย 
เปนผูนําในการพัฒนาระบบการใชเทคโนโลยี RFID ในกิจการปศุสตัว โดยเฉพาะในการเลี้ยงโค
เน้ือ    ระบบ National Livestock Identification System ที่พัฒนาขึ้นประกอบไปดวย RFID ที่ใช
ติดอยูบริเวณหูของโคเนื้อแตละตวั ระบบสแกน (scanning system) ที่ใชอาน RFID ที่ฟารม และ
ระบบสแกนของรถบรรทุก (truck scanner)   ระบบดังกลาวทาํใหเกษตรกรสามารถตรวจสอบ
ขอมูลสุขภาพและการใหยารักษาโรคของโคเนื้อแตละตวัได  และทําใหเกษตรกร ผูคา โรงเชือดไป
จนถึงรานคาปลีกสามารถติดตามการเคลื่อนยายของโคเนื้อไดจากฟารมไปจนถึงปลายทาง  ซ่ึง
ทําใหผูบริโภคเกิดความมัน่ใจในความปลอดภัยของเน้ือโคที่บริโภค ระบบดังกลาวจึงชวยทําให
อุตสาหกรรมปศุสัตวของออสเตรเลยีมีความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น     
 

กลาวโดยสรุป การประยุกตใชเทคโนโลยสีารสนเทศในภาคเกษตรกรรมของออสเตรเลียมี
ประโยชนมากตอภาคเกษตรกรรม ทั้งดานการตรวจสอบขอมูลสภาพอากาศ การระบาดของแมลง
และโรคพืช และการจัดการทางการเงิน ตลอดจนการเสริมสรางความปลอดภัยของอาหาร เปนตน 
ดังน้ัน นโยบายการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคเกษตรกรรมจะเปนประโยชนอยาง
มากตอประเทศที่ประชากรในประเทศสวนใหญทําการเกษตรเปนหลกั 

 
5. ประเทศสวีเดน 

 ในศตวรรษที ่ 20 สวีเดนไดยกระดับจากประเทศที่เนนอุตสาหกรรมแบบเกาที่มี
กระบวนการผลิตที่ไมซับซอน เชน ผลติภัณฑจากปาไมและเหมืองแรเหล็กมาสูอุตสาหกรรมแบบ
ใหมที่ตองการทักษะและเทคโนโลยีระดับสูง โดยการเปลี่ยนผานไดเริ่มขึ้นในชวงกลางทศวรรษที่ 
1990 โดยอุตสาหกรรมที่โดดเดน คืออุตสาหกรรมที่มีการวิจัยและพัฒนา ตัวอยางเชน 
อุตสาหกรรม ICT และอุตสาหกรรมยา ในสวนของอุตสาหกรรม ICT มีการเจริญเติบโตอยาง
รวดเร็ว และเปนอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนจากตางประเทศในระดับสูง ปจจุบัน สวเีดนเปน
ประเทศหนึ่งที่เปนผูนําระดับโลกในดานการลงทุนในเทคโนโลยี ICT จํานวนผูใชคอมพิวเตอร การ
เชื่อมตออินเทอรเน็ตและจํานวนผูใชโทรศัพทเคลื่อนที ่ โดยในชวงเปลี่ยนผานการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมนี้ อุตสาหกรรมที่เคยสําคัญกับประเทศ เชน สิง่ทอ เหล็กและเหล็กกลาไดลด
ระดับความสําคัญลง อุตสาหกรรมการสรางเรือก็ไดลมเลิกอุตสาหกรรมไปจากประเทศสวีเดน 
 

ในทศวรรษที ่ 1990 การพัฒนาอุตสาหกรรม ICT โดยเฉพาะโทรคมนาคมและเทคโนโลยี
สารสนเทศถือเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลักของสวีเดน แมชวงป 2001-2003 ไดเกิดการถดถอย
ของอุตสาหกรรม ICT ในระดับโลก ซ่ึงสงผลใหภาคโทรคมนาคมของสวีเดนไดรับผลกระทบดวย 
แตตอมาภายหลังจากปลายป 2003 การผลิตและการจางงานของอุตสาหกรรม ICT ในสวีเดนได
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กลับมาเตบิโตอีกครั้งอยางมีนัยสําคัญ  ในดานซอฟตแวร สวีเดนมซีอฟตแวรที่มีชื่อเสียงในดาน
บันเทิง ซอฟตแวรเกมส ซอฟตแวรสนับสนุนการบิน ซอฟตแวรทีใ่ชกับอุปกรณไรสาย การสื่อสาร
ระบบอัจฉริยะในบาน ระบบควบคุมกระบวนการผลิต ซอฟตแวรดานสุขภาพ ซอฟตแวรทีใ่ชใน
รถยนต (telematics) และในการปาไม  สวนในดานฮารดแวร สวเีดนถือเปนผูนําในดานอุปกรณ
สื่อสารไรสาย โดยเฉพาะบริษัท Ericsson ซ่ึงเปนบริษัทสวีเดนที่เปนผูนําตลาดในอุตสาหกรรม
การผลิตดานโทรคมนาคม โดยเฉพาะการสื่อสารอินเทอรเน็ตความเร็วสูงและไรสาย ผลิตภัณฑที่
เกี่ยวกับโทรศพัทเคลื่อนที่ยคุที่ 3 (3G)  เทคโนโลยีเลเซอรสําหรับอุปกรณสื่อสารความเรว็สูง 
(Photonics) และระบบการออกแบบชิป เปนตน 

 
บริษัทขามชาติดาน ICT ชั้นนําของโลกลวนมีการเขามาตั้งบรษิัทวิจัยและพฒันาใน

สวีเดน เชน Nortel Network (แคนาดา) Nokia (ฟนแลนด) Intel (สหรัฐ) และ Microsoft (สหรัฐ) 
เปนตน นอกจากนี้ ยังมีบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กจํานวนมากที่ประกอบการในสวีเดนโดย
สวนใหญเปนผูรับการวาจางตอ (subcontractors) หรือผูผลิตสินคาเฉพาะดาน 

 
 การพัฒนาอุตสาหกรรม ICT ของสวีเดนเปนผลมาจากปจจัยตางๆ หลายประการ 
โดยเฉพาะการเปดตลาดโทรคมนาคมของสวีเดนในป 1993 การลงทุนวิจัยและพัฒนาอยาง
มหาศาล นโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมนวัตกรรมและการสนับสนุนการสรางคลัสเตอรสําหรับ
อุตสาหกรรม ICT และอุตสาหกรรมที่สําคัญอ่ืนๆ  โดยสามารถสรุปได ดังน้ี 
 

การเปดเสรีตลาดโทรคมนาคม: ตลาดโทรคมนาคมของสวีเดนไดเปดเสรีในป 1993 โดย
สวีเดนถือเปนประเทศในกลุมแรกของยุโรปที่เปดตลาดโทรคมนาคมใหมีการแขงขัน การเปดเสรี
โทรคมนาคมและสนับสนุนการแขงขันในตลาดชวยทําใหตลาดโทรคมนาคมของสวีเดนมีการ
เจริญเติบโตสงู โดยในป 2005 มีผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนทีป่ระมาณ 25 ราย ผูใหบริการ
โครงขายระบบ GSM 4 ราย และผูใหบริการโครงขายระบบ UMTS 3 ราย และผูใหบรกิาร
โทรศัพทเคลือ่นที่ยุค 3 จํานวน 4 ราย การที่ตลาดโทรคมนาคมในประเทศขยายตวัสูงชวยให
ผูผลิตอุปกรณโทรคมนาคมตางๆ สรางนวัตกรรมใหมๆ เพ่ือตอบสนองตอตลาดที่เปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว เชน บริษัท  Ericsson ซ่ึงเปนผูนําตลาดอุปกรณโทรคมนาคมสามารถจดทะเบียน
สิทธิบตัรไดมากกวา 16,000 สิทธิบตัร และเปนเจาของสิทธบิัตรอุปกรณเกี่ยวกับ
โทรศัพทเคลือ่นที่ยุคที่ 3 ถึง 1 ใน 3 ของโลก นอกจากการเปดเสรีตลาดโทรคมนาคมแลว รัฐบาล
สวีเดนยังใชนโยบายยกเวนภาษีสําหรับคอมพิวเตอรสวนบุคคลเพื่อลดชองวางทางดิจิทัล การ
ออกใบอนุญาตโทรศัพท 3G  การสนับสนุนและอุดหนุนโครงขายบรอดแบนด การเพิ่มการ
สนับสนุนสําหรับหลักสตูรการศึกษาทีเ่กี่ยวกับเทคโนโลยีระดับสูง ซ่ึงนโยบายเหลานีช้วยให
อุตสาหกรรม ICT โดยรวมเติบโตอยางมาก 
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การวิจัยและพฒันาและการสงเสริมนวัตกรรม: สวีเดนเปนประเทศหนึ่งที่มีรายจายเพื่อ
การวิจัยและพฒันาสูงติดอันดับโลก โดยในป 2005 รายจายเพื่อการวิจัยและพัฒนาของสวีเดนสงู
ถึงรอยละ 3.9 ของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ ถือเปนอันดับสองรองจากอิสราเอล    (รอยละ 
4.7)  นอกจากนี้ สถาบัน SICS (Swedish Institute of Computer Science) ของสวีเดนไดรับ
เลือกเปนสถาบันวิจัยดานคอมพิวเตอรอันดับหน่ึงของโลกในป 2004  หนวยงานสงเสริม
นวัตกรรมของประเทศ คือ VINNOVA (Swedish Agency for Innovation Systems) ซ่ึงตั้งขึ้นมา
ในป 2001 เนนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในเทคโนโลยีเพ่ือการอุตสาหกรรม รวมทั้งเทคโนโลยี
ที่เขาไปในชีวติและการทํางานของผูคนรวมทั้งในสังคม โดยหนวยงานนี้วัตถปุระสงคสําคัญเพ่ือให
ทุนวิจัยและพฒันาตามความตองการของธุรกิจและภาครัฐ รวมทัง้สงเสริมใหมีการรวมงานกัน
ระหวางมหาวทิยาลัยและสถาบันการวิจัย อุตสาหกรรมและธุรกิจ นอกจากนี้ รัฐบาลสวีเดนยงัได
สนับสนุนโครงการพัฒนาเครือขายยุคหนา (next generation network) โครงการพัฒนา
ซอฟตแวรสําหรับเครือขาย และการพัฒนาเทคโนโลยซีอฟตแวรเกีย่วกับการประมวลภาษามนษุย 
ซ่ึงการลงทุนวจัิยและพัฒนาเหลานี้สงผลใหสวีเดนเปนประเทศหนึ่งที่มีความโดดเดนใน
อุตสาหกรรม ICT  ในสวนของการวิจัยภาคเอกชนนั้น บริษัท Ericsson เปนบรษิัทหลักที่วิจัยดาน
อุปกรณสื่อสารไรสาย โดยในป 2001 บรษิัท Ericsson บริษทัเดียวมีรายจายวิจัยและพัฒนาสูงถึง
รอยละ 20 ของรายจายวิจัยและพัฒนาทั้งหมดของประเทศ 

 
การสงเสริมการจัดตั้งคลัสเตอรอุตสาหกรรม: สวีเดนมีชื่อเสียงระดับโลกในดาน

เทคโนโลยีไรสาย โดยรูจักกันทั่วไปวาเปน “Wireless Valley” รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการ
จัดตั้งคลัสเตอรอุตสาหกรรมตางๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรม ICT เพ่ือใชประโยชนจากโครงสราง
พ้ืนฐาน การแลกเปลีย่นองคความรูและแรงงาน โดยในสวีเดนมีคลัสเตอรอุตสาหกรรม ICT หลาย
แหงตั้งอยูรอบอุทยานวิทยาศาสตร (science park) และมหาวิทยาลัย โดยมีการเชื่อมโยงกันอยาง
ใกลชิดระหวางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศกบัทางฝายวิชาการซึ่งทําใหประเทศสามารถ
ดึงดูดนักลงทุนดาน ICT ทัง้ภายในและจากตางประเทศ ตวัอยางคลสัเตอรที่สําคญัของสวีเดนดาน 
ICT ไดแก 

• Kista Science Park (Stockholm): ตั้งอยูชานเมืองดานเหนือของกรุงสต็อคโฮลม 
เปนศูนยกลางการพัฒนาเทคโนโลยีไรสายและอินเทอรเน็ตไรสาย โดยมีบริษัท
ตั้งอยูประมาณ 650 บริษทัมีพนักงานรวมประมาณ 27,000 คน อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศของสวีเดนตั้งอยูที่ Kista มากที่สุด มีมหาวิทยาลัยไอที (IT 
University) ซ่ึงรับนักศึกษาไดประมาณ 12,000 คนซึ่งทําใหกลายเปน
มหาวิทยาลัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใหญที่สุดในยุโรป บริษัทชั้นนําของโลก
ที่ตั้งอยูที่น่ี ไดแก Sun Microsystems, Ericsson และ Nokia เปนตน 

• Uppsala region: ตั้งอยูทางตอนเหนือของกรุงสต็อคโฮลม คลัสเตอรมุงเนนวิจัย
และพัฒนาดานชีวสารสนเทศศาสตร (bioinformatics) การพัฒนาซอฟตแวร
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ระดับสูง และดานใหคําปรึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม คลัส
เตอรน้ีเปนผูนําดานการพัฒนาการหลอมรวมเทคโนโลยีระหวางโทรคมนาคม 
เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ และบนัเทิง (telecom, IT, media, 
entertainment :TIME)  

• Goteborg region: ตั้งอยูดานตะวันตก เนนเทคโนโลยรีะดับสูง เชน พวกเรดาร
และอุปกรณตรวจจับสัญญาณ (sensor)   

• Linkoping/Norrkoping region: อยูดานใตของเมืองหลวง มีชื่อเสียงในดานวิจัย
และพัฒนาดานซอฟตแวรและคอมพิวเตอร  เนนเทคโนโลยีประยุกตเกี่ยวกับการ
สื่อสารกับที่อยูอาศัย (home communication) เชน ระบบความปลอดภัยและ
ระบบอัจฉริยะของบาน ระบบการแพทยออนไลน (telemedicine) บริการเกี่ยวกับ
สาธารณูปโภค การสรางบานและการออกแบบบาน เปนตน  

• Kariskrona/Ronneby region: ตั้งอยูดานตะวันออกเฉียงใตของประเทศเปน
ศูนยกลางพัฒนาเทคโนโลยดีานโทรคมนาคม  

• Umea/Lulea region: ตัง้อยูดานตะวนัออกเฉียงเหนือรูจักกันในชื่อ “Internet 
Bay” เปนศูนยกลางนวตักรรมอินเทอรเน็ตไรสายและเทคโนโลยีไรสาย 

 
 นโยบายดึงดูดการลงทุนของสวีเดน: สวีเดนใชมาตรการทางภาษีเงินไดนิติบุคคลเพื่อ   
จูงใจบริษัทขามชาติ โดยบริษัทที่ประกอบการในสวีเดนจะเสียเพียงภาษีเงินไดนิติบุคคลใหกบัรัฐ
จากรายไดประจําป โดยไมตองเสียภาษีอ่ืนๆ ใหกับทองถิ่นหรือภาษีใบอนุญาตธุรกิจอ่ืนๆ โดย
ภาษีเงินไดนิติบุคคลของสวีเดนอยูในระดับไมสูงนัก คือรอยละ 28 นอกจากนี้ สวีเดนไมเก็บภาษี
เงินปนผลจากหลักทรัพย รวมทั้งการไดรับการยกเวนภาษีจากการขายหลกัทรัพย ในดาน
บุคลากรแลวตนทนุทางดานคาจางแรงงานในดาน ICT ถือวาอยูในระดับต่ําเม่ือเทียบกบัประเทศ
พัฒนาแลวหลายๆ ประเทศ โดยบทบาทของบรษิัทขามชาติในระบบเศรษฐกิจสวีเดนอยูใน
ระดับสูง ในป 2003 บริษทัขามชาติกวา 10,000 บริษทั จางงานกวา 550,000 คน โดยบริษัทที่อยู
ในอุตสาหกรรม ICT คิดเปนสัดสวนรอยละ 12 ของบริษัททั้งหมดและจางงานรอยละ 10 บริษทั
ตางชาติสวนใหญในอุตสาหกรรม ICT อยูในสวนของบริการ ในสวนของอุตสาหกรรมผลติสินคา
อิเล็กทรอนิกสดาน ICT มีจํานวนบริษทัตางชาติ 94 แหง จางงานประมาณ 11,000 คน โดย
ประเทศที่ลงทนุในสวีเดนดาน ICT สูงสุดคือสหรัฐอเมริกา รองลงมาคือสิงคโปรและฝรั่งเศส  ทั้งน้ี 
การพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรของสวีเดนเปนผลจากบริษัทขามชาติเปนหลัก 
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8.2 พัฒนาการของอุตสาหกรรมในประเทศของอุตสาหกรรมในเอเซีย 
 

1. ประเทศญี่ปุน 
ญ่ีปุนเปนประเทศระดบัแนวหนาที่สามารถตอยอดหรือพัฒนาเทคโนโลยีในเกือบทกุๆ 

ดาน เน่ืองจากมีอุตสาหกรรมสนับสนุนที่ครบวงจร และอุปสงคภายในประเทศที่ตองการใช
เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพขององคกรอยางตอเน่ืองทั้งในภาครัฐและเอกชน และมีบุคลากร
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสูงจํานวนมาก แมวา ในปจจุบันญี่ปุนมีความสามารถ
ในการแขงขันลดลง เน่ืองจากไมสามารถเปนผูนําทางดานเทคโนโลยีไดเหมือนในชวง ป 1980 -
1990 ก็ตาม     ในภาพรวมญี่ปุนยังคงเปนประเทศที่มีความแขง็แกรงในการพัฒนาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ICT ในเกือบทุกดาน โดยเฉพาะการใชความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคการศกึษา 
และภาคอุตสาหกรรม เปนยุทธศาสตรสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT ตามแนวคดิที่
เรียกวา ubiquitous life ซ่ึงเปนการบูรณาการเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขากับเทคโนโลยีสื่อสารมี
สายและไรสายเขาดวยกันเพ่ืออํานวยความสะดวกในการใชชวีิตประจําวันของประชาชน   
  

พัฒนาการของอุตสาหกรรม ICT ในประเทศญี่ปุนเริ่มตนจากอุตสาหกรรมการผลติ
ฮารดแวร สวนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรน้ันไมโดดเดนมาก และสวนใหญเปนการผลิต
เพ่ือรองรับความตองการของภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศเทานัน้ ยกเวนในสวนที่เกีย่วของ
กับคอมพิวเตอรเกมส ในชวงหลังญีปุ่นไดยายฐานการผลิตฮารดแวรออกนอกประเทศเพื่อลด
ตนทุนการผลติ อุตสาหกรรม ICT ในประเทศญี่ปุนจึงเนนการเพิ่มมูลคาของอุตสาหกรรมโดยมุงสู
อุตสาหกรรมภาคบริการ เชน โทรคมนาคมและการใหบริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจน 
อุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือพัฒนาสื่อและสาระบันเทงิตางๆ ซ่ึงไดรับความนิยมเปน
อยางสูงในปจจุบัน 
  
อุตสาหกรรมการผลิตฮารดแวร15 
  

ญ่ีปุนพัฒนาอุตสาหกรรมฮารดแวรจากการลอกเลียนและตอยอดเทคโนโลยีของโลก
ตะวันตกในระยะแรก จากนั้นจึงปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีเปนของตัวเอง  อุตสาหกรรมการ
ผลิตฮารดแวรเริ่มขึ้นในยุค 1970 ที่มีการผลิตเครื่องคอมพิวเตอรขนาดใหญ (mainframe 
computer) และการผลิตคอมพิวเตอรสวนบคุคลซึ่งบริษทัในญี่ปุนสามารถพัฒนาเทคโนโลยีได
ดวยตนเองในเกือบทุกประเภทสินคา 16  โดยมีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสที่เขมเข็งเปนฐานในการ
พัฒนาของฮารดแวร   

                                                 
15 อุตสาหกรรมการผลิตฮารดแวรประกอบดวย การผลิตคอมพิวเตอร เซิรฟเวอร ฮารดดิสก อุปกรณเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร และ
อุปกรณเสริม เปนตน 
16 Itami, Hiroyuki “Three Waves of Japanese Industries” (In Japanese), Ch11 P332. 
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 ในอดีต การขาดมาตรฐานรวมกันในการผลิตเครื่องคอมพิวเตอรของแตละบริษทั ทําให
เกิดปญหาการพัฒนาซอฟตแวรและอุปกรณเสริม เน่ืองจากไมสามารถใชซอฟตแวรและ
อุปกรณเสริมรวมกันได จึงกอใหเกิดผลเสียตอเครือขายการพัฒนานวัตกรรมโดยรวม และทาํให
ความสามารถในการแขงขันในระยะยาวของประเทศลดลง ขณะที่สหรัฐอเมริกาซึ่งเปนประเทศทีมี่
การกําหนดมาตรฐานกลางของเครื่องคอมพิวเตอร กลายเปนผูนําในการผลิตนวัตกรรมทางดาน
เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมฮารดแวร และเปนประเทศเจาของเทคโนโลยีที่ล้ําหนาที่สุดในปจจุบัน  
  
 ในชวงตน ญ่ีปุนยังคงมีบทบาทสําคัญในการผลิตฮารดแวรอ่ืนๆ เชน อุตสาหกรรมการ
ผลิตสารกึ่งตัวนํา โดยเฉพาะอยางยิ่ง DRAM และ LSI ซ่ึงเปนชิ้นสวนที่มีมูลคาเพิม่สูง โดยญี่ปุน
เปนผูนําในการผลิตตั้งแตในชวงทศวรรษ 1970 และสามารถผลิตไดสูงสุดเปนอันดับสองของ
โลก 17  รองจากสหรัฐอเมริกาเทานั้น อยางไรก็ตาม ในชวงทศวรรษ 1980 สถานการณได
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว จากพัฒนาทางเทคโนโลยีที่มีการเปลีย่นแปลงรุน (generation) ของ
ผลิตภัณฑสารกึ่งตัวนําอยางกาวกระโดด ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงผูนําในตลาดโลก กลาวคือ ใน
ป1986 ญ่ีปุนเปนผูนําตลาด แตในป 1992 บริษทัญี่ปุนกลับถูกบริษัทเกาหลีใตแซงและแยงชิง
สวนแบงตลาดไป   
 
 รัฐบาลญี่ปุนมีบทบาทในการสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสารกึ่งตัวนําในชวงทศวรรษ 
1970 นโยบายการปกปองทางการคาในชวงนั้นทําใหบริษัทญีปุ่นหลายแหงตัดสินใจลงทุนโดยใช
เทคโนโลยีชั้นสูง เน่ืองจากสามารถขายในประเทศไดในปริมาณมาก เชน บริษัทฮิตาชิไดลงทุนใน
การพัฒนาวงจรรวมแบบ MOS-IC และเกิดงานวิจัยของภาครัฐที่รวมกับเอกชนหลายโครงการ 
(เชน โครงการ Super LSI 18  ที่กระทรวงอุตสาหกรรมและการคาระหวางประเทศเปนตวักลางใน
การรวมกลุมบริษัทตางๆ ในอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาเทคโนโลยรีวมกันตั้งแตเครื่องจักรการผลิต 
ไปจนถึงการออกแบบผลติภัณฑ)  นโยบายดังกลาวทําใหบริษัทญีปุ่นสามารถสั่งสมความสามารถ
ทางเทคโนโลยีจนสามารถแขงขันในตลาดโลกได นอกจากนี้ ภาคเอกชนเองสามารถสนับสนุน
งานวิจัยใหกาวเขาสูระดับอุตสาหกรรมโลกได เชน การพัฒนา tunnel diode ซ่ึงตอมา ชาวญีปุ่น
ไดรับรางวัลโนเบลสาขาฟสิกสจากการพัฒนาทฤษฎทีี่เกี่ยวของในป 1973    บทบาทที่สาํคัญ
ดังกลาวของรฐับาลสงผลใหญ่ีปุนกลายเปนผูนําในอุตสาหกรรมการผลิตสารกึ่งตัวนําในตลาดโลก
ในชวงทศวรรษ 1980  
 
 ในปจจุบัน ญ่ีปุนไมไดเปนผูนําในอุตสาหกรรมการผลิตฮารดแวรในตลาดโลกอีกตอไป 
เน่ืองจากการขาดนวัตกรรมในอุตสาหกรรม แตอุตสาหกรรมดังกลาวยังคงมีการพัฒนาอยาง

                                                 
17 ผลิตไดเกือบรอยละ 40 ของตลาดโลก 
18 Yamaguchi, Eiji “Japanese Semi-conductor and device Industry,” Japanese Science-oriented Industry by Goto and 
Odagiri (2003), (in Japanese) Ch 7 P221. 
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ตอเน่ืองโดยวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพ โดยบริษัทญีปุ่นเลิกผลติในประเทศและยายฐานการผลติสู
ตางประเทศแทน  นอกจากนั้นภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคอุตสาหกรรมไดพยายามสงเสริม
ใหเกิดความรวมมือระหวางกันเพ่ือสรางนวัตกรรมจากงานวิจัย และสนับสนุนใหเกดิการสรางกลุม
อุตสาหกรรม (cluster) ในรปูแบบเดียวกนักับซิลิคอนวลัเลย   ซ่ึงจะเห็นไดจากการรวมตวักันเปน
สมาคมตางๆ ในชวงทศวรรษ 1990 จนถงึปจจุบัน 
 
อุตสาหกรรมซอฟตแวร19 
  
 พัฒนาการของอุตสาหกรรมซอฟตแวรของญี่ปุนเริ่มจากการเขามาทาํการตลาดของ
บริษัท IBM ในชวงทศวรรษ1960 ซ่ึงขณะนั้น บริษทัญี่ปุนยังไมมีการพัฒนาในดานนี้ จนกระทั่ง
หลังสงครามโลกครั้งที่สอง บริษัทญีปุ่นไดเริ่มสรางเครื่องคอมพิวเตอรขนาดใหญ (mainframe) 
และมีการพัฒนาระบบปฏบิตัิงาน (Operation System – OS) ขึ้นเองเปนครั้งแรก  
 

การพัฒนาระบบปฏบิัติงานของญี่ปุนมีความกาวหนาในชวงทศวรรษ 1980 อยางไรก็ตาม 
ญ่ีปุนไมสามารถกาวสูการเปนผูนําในระดับโลกได เน่ืองจากเปนการพัฒนาระบบปฏิบตัิงานทีใ่ช
ภายในประเทศ 20  จึงมีตลาดจํากัดที่ใชสําหรับฮารดแวรของบริษัทญีปุ่นเทานั้น นอกจากนี้ ใน
ภายหลัง ผูใชในตลาดโลกหนัมาใชระบบปฏิบัติการของ Microsoft มากกวา จึงทําใหบริษทัญี่ปุน
ตองปรับตวัเองใหเขากับมาตรฐานของซอฟตแวรตางประเทศ และกลายเปนผูตามใน
อุตสาหกรรมซอฟตแวร การพัฒนาซอฟตแวรเพ่ือใชในประเทศในปจจุบันจึงเปนเพียงการ
สนับสนุนอุตสาหกรมการผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกส และเครื่องใชไฟฟาเทานั้น  
  

ในปจจุบัน การพัฒนาซอฟตแวรของญี่ปุนมีตนทุนทีสู่งมาก เน่ืองจากความตองการใน
ประเทศที่จํากดั และแรงงานที่ไมเพียงพอในการผลิตเพ่ือแขงขันกับซอฟตแวรตางประเทศ ดังน้ัน 
บริษัทญี่ปุนจึงสงงานออกไปเพื่อจางใหบริษัทในประเทศอื่นๆ เชน อินเดีย หรือ สิงคโปร ผลิต
แทน (outsourcing)  เพ่ือลดตนทุน  สภาพการณดังกลาวยิ่งทําใหระดับการพัฒนาซอฟตแวรใน
ประเทศญี่ปุนถูกจํากัดอยูเพียงแคการปรับปรุงระบบที่มีอยูใหเหมาะสมกับความตองการเฉพาะ
ของธุรกิจในประเทศเทานั้น   
 
 

                                                 
19  อุตสาหกรรมซอฟตแวรสามารถแบงไดเปน 3 ประเภท คือซอฟตแวรที่ใชในผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ซอฟตแวรสําหรับ
คอมพิวเตอร และซอฟตแวรเกมส ซ่ึงมีพัฒนาการที่เกิดข้ึนในยุคสมัยที่ตางกัน และมีความสามารถในการแขงขันที่ตางกัน ในสวน
น้ีจะนําเสนอเพียงสองสวนแรก และในสวนของซอฟตแวรเกมสจะนําไปอธิบายรวมกับการพัฒนาส่ือทางดิจิทัล 
20 Itami, Hiroyuki “Three Waves of Japanese Industries (In Japanese) Ch11 P345 
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อุตสาหกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล21 
 
 ความสําคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับสื่อดิจิทัลในยุคแรกเริ่มจาก การวางแผน
ถายทอดสัญญาณโทรทัศนจากระบบอะนาล็อกสูระบบดิจิทัล โดยมีกระทรวงกิจการภายใน 
ประเทศ (MIC) เปนผูสนับสนุนใหมีการพัฒนาเทคโนโลยีระบบดิจิทัลในการถายทอดสัญญาณของ
สถานีวิทยุโทรทัศน NHK22 โดยในป 1989 ญ่ีปุนไดเริ่มถายทอดสัญญาณภาพในระบบดิจิทลัผาน
ดาวเทียม ในปจจุบันสถานีโทรทัศนทกุสถานีในญี่ปุนไดถายทอดสัญญาณระบบ ดิจิทัลเกอืบ
ทั้งหมด โดยจะยกเลิกระบบอะนาล็อกทัว่ประเทศในป 2010 การเปลี่ยนแปลงดงักลาวทําใหเกิด
การพัฒนาเทคโนโลยีตางๆ ครั้งใหญ ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและเครือ่งใชไฟฟา ทั้ง
อุปกรณถายทอด และอุปกรณรับสัญญาณ 
  

ญ่ีปุนเริ่มพัฒนาแอนิเมชั่น (animation) ในระบบดจิิตัลครั้งแรกในป1995 ตอมา ในป 
1997 มีการยกเลิกระบบฟลมเปลี่ยนเปนระบบดิจิทลั เพราะบรษิัทฟลมภาพยนตรหลายแหงได
ยกเลิกการผลติทําใหผูผลิตแอนิเมชั่นไดใชเทคโนโลยีระบบดิจิทลัอยางแทจริง ในปจจุบนัแอนิ
เมชั่นของญี่ปุนไดรับความนิยมอยางสูงในตลาดอเมริกาและยุโรป โดยในป 2005 สามารถทํา
รายไดประมาณ 30 ลานเหรียญสหรัฐ ในตลาดอเมริกาและยุโรป  

 
สวนการพัฒนาเกมสของประเทศญี่ปุนก็ไดกาวเขาสูยคุดิจิทัลเชนกัน โดยญี่ปุนมีบริษัท

ผลิตเครื่องและซอฟตแวรเกมส ซ่ึงพัฒนาจากบริษัทผลติของเลนและเกมสกด เกมส
อิเล็กทรอนิกสของญี่ปุนไดรับการตอบรบัจากตลาดภายในประเทศอยางดี และสามารถพัฒนาไปสู
การสงออกได โดยในป 2005 มีมูลคาการสงออกสูงถึง 2,000 ลานเหรียญสหรัฐ  

 
 ประเด็นที่นาสนใจอีกประการในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของญี่ปุนคือ การรวมตัวของ
ภาคเอกชนซึ่งดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับสื่อดิจิทัลในรูปของสมาคมที่ชื่อวา Digital Content 
Association of Japan (DCAJ) เม่ือป 1991 โดยมีวัตถปุระสงคเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีรวมกัน 
ตอมา ในป2003 กระทรวงเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการคา (MEITI) ไดเริ่มกําหนดยุทธศาสตร
ของอุตสาหกรรมสารบันเทงิ (infotainment) ของญ่ีปุนเพ่ือคุมครองทรัพยสินทางปญญา และ
พัฒนาเทคโนโลยีสําหรับสื่อดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ และรองรับสังคมสูงอายุของญี่ปุน  

                                                 
21  การพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับส่ือดิจิทัล คือการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถนําไปสรางสารสนเทศ และสาระบันเทิงตางๆ ในรูปดิ
จิทัล (Digital contents)21  อุตสาหกรรมดังกลาวนับเปนการพัฒนาซอฟตแวรอีกแขนงหนึ่ง แตมีความพิเศษที่นํามาใชในวงการสื่อ
ในหลายๆ แขนง เชน การนําเสนอฐานขอมูลและเว็บเพจ  การสรางภาพยนตร รายการโทรทัศน และวิดิทัศน  การสรางเกมส 
ดนตรี และแอนิเมชัน ซ่ึงเปนการใชเทคโนโลยีในการนําเสนอและคอมพิวเตอรกราฟฟกเพื่อการตัดตอและสรางสรรในรูปแบบดิ
จิทัล และการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการสงถายขอมูลภาพและเสียงที่มีคุณภาพสูง 
22 http://www.nhk.or.jp/digital/tech/index.html 
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กลาวโดยสรุป ปจจัยหลักในการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT ของญี่ปุนคอื อุปสงคในประเทศ 
และความสามารถในการสรางนวัตกรรม กลาวคือ ในอุตสาหกรรมการผลิตฮารดแวร ญ่ีปุน
สามารถพัฒนาเทคโนโลยีไดโดยอาศัยพ้ืนฐานที่แข็งแกรงของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในการ
พัฒนาเทคโนโลยีทําใหญ่ีปุนกลายเปนประเทศชั้นนําในอุตสาหกรรมฮารดแวรของโลก   อยางไร
ก็ตาม ในที่สดุญี่ปุนก็ไมสามารถรักษาความกาวหนาทางเทคโนโลยีไวได ทําใหญ่ีปุนไมสามารถ
แขงขันกับสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใตในอุตสาหกรรมสารกึ่งตัวนํา  นอกจากนี้ อุปสรรคที่สําคญัที่
สงผลลบตอการเติบโตของอุตสาหกรรมฮารดแวรของญี่ปุนโดยเฉพาะคอมพิวเตอร คือขาดการทํา
มาตรฐานรวมกัน เน่ืองจากบริษัทผูผลติตางมุงแขงขันกันโดยใชมาตรฐานสินคาที่แตกตางกัน  ทาํ
ใหตลาดแบงแยกออกเปนสวนยอยๆ และไมสามารถมีขนาดการผลิตทีใ่หญพอได  
 

ในสวนของอตุสาหกรรมซอฟตแวร ญ่ีปุนมีอุปสงคในประเทศที่ไมมากนักจึงสงผลใหการ
พัฒนาซอฟตแวรของญี่ปุนไมกาวหนาเทาที่ควร  ในทางตรงขามอุตสาหกรรมพัฒนาสื่อดิจิทัลของ
ญ่ีปุนประสบความสําเร็จอยางสูง โดยมีเหตุผลสวนหนึ่งเนื่องมาจากการมีโครงสรางพื้นฐานดาน
การสื่อสาร เชน บริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ที่มีคุณภาพสูง   
 

ในดานบทบาทของรัฐบาลนั้น จะเห็นไดวารัฐบาลญีปุ่นทําหนาที่กระตุนใหเกิดการพัฒนา
ของอุตสาหกรรม เชน การกีดกันทางการคาในชวงทศวรรษ 1970 อยางไรก็ตาม บทบาทของ
รัฐบาลญี่ปุนตัง้แตชวงทศวรรษ 1970 จนถึงปจจุบันเปนไปในทศิทางที่สนับสนนุภาคเอกชนใน
การพัฒนามากกวาการที่รัฐบาลจะเปนแรงขับเคลื่อนหลักในการพัฒนาเอง 
  

2. ประเทศเกาหลีใต 
ในชวงเวลา 3 ทศวรรษที่ผานมา เศรษฐกิจของเกาหลีใตมีการเจริญเติบโตอยางมาก โดย

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยประมาณรอยละ 7.4 ตอป ในแตละทศวรรษมีอุตสาหกรรมที่
เปนผูนําการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทีส่ําคัญแตกตางกัน กลาวคือ ในทศวรรษที่ 1960 
อุตสาหกรรมที่เนนการใชแรงงานเปนแรงขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สําคัญ เชน 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ ในทศวรรษ 1970-1980 อุตสาหกรรมหนักและอุตสาหกรรมประกอบชิ้นสวน
และแปรรูปเปนปจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สําคัญ และในทศวรรษ 1990 อุตสาหกรรมภาคบริการ
และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศเปนปจจัยสําคัญตอการเจริญเตบิโตทาง
เศรษฐกิจ  

 
อุตสาหกรรม ICT ของเกาหลีใตประกอบดวย 3 อุตสาหกรรมยอย ไดแก อุตสาหกรรม

การผลิตอุปกรณ ICT  อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวกับ ICT และอุตสาหกรรมการผลิต
ซอฟตแวรและการบริการที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร  โดยอุตสาหกรรม ICT ของเกาหลีใตเติบโต
อยางมากนับตั้งแตทศวรรษที่ 1990 และเติบโตอยางตอเน่ืองแมในชวงวิกฤตเศรษฐกิจในชวงป 
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1997-1998 โดยอัตราการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม ICT ของเกาหลีอยูที่รอยละ 20 ตอป ใน
ระหวางป 1995-2000  ในป 1995 อุตสาหกรรม ICT มีสัดสวนรอยละ 5.7 ของผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศและเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 13.1 ในป 1999 และรอยละ 12.9 ในป 2000 อุตสาหกรรม 
ICT สงผลใหผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเติบโตรอยละ 40 ในป 1999 การเจริญเติบโตที่
เพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วนี้มีผลมาจากการเจริญเติบโตของการบริการโทรศัพทเคลื่อนที่และการใช
อินเทอรเน็ตเปนหลัก  

 
ในสวนของอตุสาหกรรมการผลิตอุปกรณ ICT เกาหลีใตนับไดวาประสบความสําเร็จอยาง

สูง โดยในป 2004 อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ ICT ที่มีเทคโนโลยสีูงของเกาหลีใตมีสัดสวนคดิ
เปนรอยละ 13 ของมูลคาเพิ่มรวม และนับเปนอันดับที่ 2 ในประเทศสมาชิก OECD ในดานการ
ผลิตอุปกรณ ICT ขณะที่ประเทศสมาชิก OECD มีสัดสวนเฉลี่ยรอยละ 8  

 
ในขณะเดียวกัน การผลิตของเกาหลีใตในภาคอุตสาหกรรมการบริการดาน ICT ยังไม

ประสบความสําเร็จมากเทาอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ ICT โดยในป 2004 เกาหลีใตสามารถ
ผลิตอุตสาหกรรมการบริการดาน ICT เพียงรอยละ 13 ขณะที่ประเทศสมาชิก OECD มีสัดสวน
เฉลี่ยในการผลิตอุตสาหกรรมการบริการดาน ICT รอยละ 19 ของมูลคาเพิ่มรวม  
 
 สวนอุตสาหกรรมการผลิตซอฟตแวรและการบริการทีเ่กี่ยวกับคอมพิวเตอรน้ันมีมูลคา 
4,100 ลานดอลลารสหรัฐในป 1999 คิดเปนรอยละ 7 ของอุตสาหกรรม ICT ทั้งหมด และรอยละ 
70 ของมูลคานี้มาจากการบริการที่เกีย่วกับคอมพิวเตอร อีกทั้งสัดสวนสําคัญของอุตสาหกรรม
การผลิตซอฟตแวรและการบริการทางคอมพิวเตอรน้ันมาจากบริษัทตางชาติ เชน IBM, Oracle, 
Microsoft, SAP และ HP เปนตน อยางไรก็ดี อุตสาหกรรมทั้งสองนี้มีอัตราการเจริญเติบโตเปน
สองเทาของอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณโทรคมนาคมและภาคบรกิาร จึงเปนไปไดวา
อุตสาหกรรมการผลิตซอฟแวรและการบริการที่เกี่ยวกบัคอมพิวเตอรจะมีบทบาทสําคัญตอ
เศรษฐกิจเกาหลีในอนาคตอันใกล   
 

ในดานของนโยบายของรัฐที่สําคัญในการสงเสริมการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม ICT
เริ่มขึ้นนับตั้งแตป 1993 ซ่ึงรัฐบาลไดเริ่มวางแผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน ICT โดยมี
แผนการสรางทางดวนสารสนเทศ (Information Super Highway) ขึ้น ตอมาในป 1995 ไดมีการ
ตั้งคณะกรรมการเพื่อควบคุมการดําเนินการตามแผนนี้ และไดอนุมัติงบประมาณ 31,000 ลาน
ดอลลารสหรัฐเพื่อสรางทางดวนสารสนเทศตั้งแตป 1995 - 2010  ตอมามีการพัฒนาดาน ICT 
อยางมากในกลางทศวรรษ 1990 แผนการสรางโครงสรางพื้นฐานดาน ICT จึงถูกเรงใหเสร็จกอน
กําหนด โดยแผนระยะที่ 2 ซ่ึงเดิมวางแผนใหเสร็จในป 2002 ก็ถูกเรงใหเสร็จในป 2000  เปนผล
ใหในป 2000 เกาหลีใตมีศูนยแลกเปลี่ยนสัญญาณความเร็วสูง (high-speed exchanges) 118 
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แหงและระบบสงสัญญาณแบบวงจรสวิตซ (subscriber switching facilities) 173 แหงเพ่ือทําการ
ติดตั้งระบบเครือขาย Asynchronous Transfer Mode (ATM) ทั่วประเทศ  นอกจากนี้  มีทางดวน
สารสนเทศที่เชื่อมตอ 144 ชุมสายสารสนเทศเขาดวยกันผานใยแกวนําแสง ดวยความเร็ว 5 
Mbps ถึง 10 Gbps โดยเครือขายทั้งหมดมีความยาว 19,988 กิโลเมตรและมีเครื่องสงสัญญาณใย
แกว (optical transmitter) 342 เครื่อง 

 
นอกจากแผนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานแลว รัฐบาลเกาหลใีตยังไดจัดทําแผนแมบท

เพ่ือใหมีการใชสาธารณูปโภคดาน ICT ใหเกิดผลสูงสดุโดยแผนแมบทฉบบัแรกในการพัฒนา ICT 
(1st Master Plan for Information Promotion) เกิดขึ้นในป 1996 และแผนแมบทฉบบัที่ 2 (2nd 
Master Plan or Cyber Korea 21) เกดิขึ้นในป 1999 ตามลําดับ  แผนแมบทเหลานี้เนนการเรง
เตรียมความพรอมดานโครงสรางพื้นฐานดาน ICT และทําใหการพฒันาอุตสาหกรรม ICT เปนตัว
ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ตอมา เน่ืองจากแผนแมบทฉบับที่ 2 บรรลุเปาหมายเร็ว
กวากําหนด แผนแมบทฉบบัที่ 3 (e-Korea Vision 2006) จึงเกิดขึ้นป 2002  โดยแผนแมบทฉบับ
ที่ 3 น้ีไดใหความสําคัญเกี่ยวกับการขยายตัวของสารสนเทศ (informatization) จึงไดเนนการ
ยกระดับความสามารถของประชากรในการใช ICT การขยายการเขาถึง ICT ในภาครัฐและ
อุตสาหกรรม การปฏิรูปกฎระเบียบตางๆ ใหเอ้ืออํานวยตอการใช ICT การสรางความปลอดภัย
และเชื่อถือไดในไซเบอรสเปซ (cyber space) การยกระดับและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานดาน
โทรคมนาคม และโดยเฉพาะอยางยิ่ง การสงเสริมพาณิชยอิเล็คทรอนิกสและการใช ICT ใน
ภาคอุตสาหกรรม  

 
สืบเน่ืองจากแผนแมบทในการพัฒนา ICT ดังกลาว กระทรวงตางๆ ไดออกมาตรการและ

โครงการตางๆ เพ่ือนํา ICT ไปประยุกตใชในหนวยงาน โดยมีคณะกรรมการสงเสริมสารสนเทศ 
(Informatization Promotion Committee) ซ่ึงมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานไดดําเนินการดูแลและ
ประสานการดําเนินโครงการระหวางกระทรวงและสํานกังานตางๆ และมีรัฐมนตรีกระทรวง
สารสนเทศและโทรคมนาคมเปนประธานเจาหนาที่สารสนเทศแหงชาติ (National Chief 
Information Officer)  โดยมีหนวยงานหลัก 3 แหงเปนศูนยกลางในการดําเนินนโยบายสงเสริม
การแผกระจายไปสูภาคอุตสาหกรรมตางๆ ของประเทศ ไดแก กระทรวงสารสนเทศและ
โทรคมนาคม กระทรวงพาณิชย อุตสาหกรรมและพลังงาน และสํานกังานจัดการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม โดยหนวยงานเหลานี้มีการประสานงานกันอยางใกลชิดเพื่อสงเสริมการใช ICT 
และพาณิชยอิเล็คทรอนิกสในกลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยกระทรวงสารสนเทศและ
โทรคมนาคมทําหนาที่ดูแลบริษัทที่ใหบริการดาน IT และผูใหบริการดานสารสนเทศประยกุต 
(application service providers) ขณะที ่ กระทรวงพาณิชย อุตสาหกรรม และพลังงานทําหนาที่
สงเสริมการใช ICT ในบรรดาผูประกอบการทางธุรกิจ 
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3. เขตเศรษฐกิจไตหวัน 
การพัฒนาอุตสาหกรรม ICT ของไตหวันโดยมีรัฐเปนแกนนําหลักในการพัฒนาไดสงผล

ใหบริษทัไตหวันมีบทบาทที่สําคัญในการผลิตสินคา ICT ของโลก การพัฒนาของอุตสาหกรรม 
ICT ในไตหวันมีลักษณะเฉพาะที่แตกตางจากประเทศอื่นๆ คือไตหวันเนนการพัฒนา
อุตสาหกรรม ICT โดยอาศัยบรษิัทขนาดเล็กและขนาดกลางที่เกิดขึน้ใหมโดยชาวไตหวัน ขณะที่
บริษัทขามชาติไมไดมีบทบาทมากนัก ในชวงทศวรรษ 1990 บริษัทไตหวันไดริเริ่มประดิษฐ
แบบจําลองการผลิตชปิซิลคิอนวงจรรวมในสารกึ่งตัวนํา และในปจจุบัน ชปิซิลิคอนจํานวน
มากกวาครึ่งหน่ึงที่ใชอยูทัว่โลกผลติในไตหวัน นับไดวาไตหวนัเปนประเทศผูนําทางดานการ
ออกแบบและการผลิตสินคา ICT ที่สําคัญประเทศหนึง่ของโลก กลาวคือ ในป 2001 ไตหวันผลิต
แผงวงจร (circuit board) รอยละ 70 คอมพิวเตอรพกพา (laptop) รอยละ 55 จอแอลซีดี (LCD 
monitor) รอยละ 56 จอหลอดแบบสี (color-display tube monitor) รอยละ 51 และกลองดิจิตัล
รอยละ 36 ของทั้งหมดที่ใชอยูทั่วโลก นอกจากนี้ อุตสาหกรรมออกแบบวงจรรวมของไตหวันใหญ
ที่สุดเปนอันดับสองของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา และในป 2002 อุตสาหกรรมไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสในไตหวันมีมูลคา 88,000 ลานดอลลารสหรัฐซ่ึงยังไมรวมอุตสาหกรรมสารกึ่งตัวนํา
ที่มีมูลคา 21,400 ลานดอลลารสหรัฐ 

 
อุตสาหกรรม ICT ของไตหวันไดเริ่มขึ้นในทศวรรษ 1960 โดยในทศวรรษ 1960 ไตหวัน

ไดพัฒนาอุตสาหกรรมโดยมีรัฐเปนแกนนาํหลัก โดยเริ่มจากอุตสาหกรรมที่เนนการใชแรงงาน
เชนเดียวกบัอุตสาหกรรมในประเทศอื่นๆ ที่อยูในชวงเริ่มแรกของการพัฒนา ขณะเดียวกัน ก็เริ่ม
มีการผลิตสินคาอิเล็กทรอนกิสเกิดขึ้น เม่ือรัฐบาลไตหวันไดดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศดวย
การสรางเขตอุตสาหกรรมปลอดภาษี การสงเสริมแรงงานใหมีคุณภาพ และศักยภาพตลาดที่กาํลัง
เติบโต  ในชวงทศวรรษ 1970 สินคาสงออกของไตหวันรอยละ 50 เปนสินคาจําพวกสิ่งทอและ
รองเทา และอีกรอยละ 50 เปนสินคาอิเลก็ทรอนกิสขั้นพ้ืนฐาน  

 
นโยบายดึงดูดการลงทุนสงผลใหบรษิัทตางชาติเขามาตั้งฐานการผลิตในไตหวัน โดยในป 

1964 บรษิัท General Instrument  จากสหรัฐอเมริกาเปนบริษทัแรกที่ไดเขามา  จากนั้นบริษัท
จากสหรัฐอเมริกาอีก 24 บริษัท ก็เขามาสรางฐานการผลิตในไตหวนั โดยสวนใหญเขามาเพื่อผลิต
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและสารกึ่งตัวนําเปนสําคัญ และเปนการผลิตสินคาที่มีเทคโนโลยีอยูใน
ระดับต่ําเทานัน้ อยางไรก็ตาม รัฐบาลไตหวันมีมาตรการใหบริษทัขามชาตทิี่มาตั้งฐานการผลิต
เพ่ือสงออกตองมีอุปกรณที่ผลิตในประเทศในสัดสวนทีรั่ฐบาลกําหนด ซ่ึงมาตรการดังกลาวทาํให
บริษัทไตหวันสามารถเรียนรูเทคโนโลยีจากบริษัทตางชาติ   นอกจากนี้ รัฐบาลออกมาตรการ
กําหนดขอบเขตการลงทุนและหามไมใหบริษัทไตหวันมีหน้ีมากเกินขอบเขตที่รัฐบาลกําหนด 
มาตรการนี้เปนผลดีกับบรษิทัไตหวันในชวงตอมาโดยเฉพาะในเวลาที่ประเทศเผชญิกับวิกฤต
เศรษฐกิจในทศวรรษ 1970 และในชวงปลายทศวรรษ 1990  
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รัฐบาลไดมุงสงเสริมการยกระดับเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม ICT ของประเทศ เน่ืองจาก
ตระหนักถึงความสําคัญของการแกไขปญหาคาแรงราคาถูกที่เปนปจจัยดึงดูดใหบริษัทตางชาติ
เขามาตั้งฐานการผลิตในไตหวันเพียงเพ่ือผลิตสินคาเทคโนโลยีต่ํา โดยในป 1973 รัฐบาลไดกอตั้ง
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Industrial Technology Research Institute หรือ ITRI) โดย
ไดรับความชวยเหลือจากกลุมชาวอเมริกันเชื้อสายจีนทีท่ํางานอยูในบริษัทผลติสารกึ่งตัวนําและ
วงจรรวมชั้นนําของอเมริกา  เปนผลให ITRI ไดคิดคนและพัฒนาผลิตภัณฑสารกึ่งตัวนําที่สําคัญ 
คือ pureplay silicon chip และ pure IC ตอมา รัฐบาลไดมอบหมายให ITRI และมหาวิทยาลัยชั้น
นําทางดานวิศวกรรมศาสตร 2 แหง คือมหาวิทยาลัยแหงชาติเชียวทง (National University 
Chiaotung) และมหาวิทยาลัยแหงชาตชิิงหัว (National University Chinghua) ศึกษาวิทยาการ
และเทคโนโลยีที่จําเปนในการพัฒนาผลิตภัณฑสารกึ่งตวันําและนําเสนอวิธีพัฒนาเทคโนโลยี
เหลานั้น อีกทั้งวิธทีี่จะถายทอดเทคโนโลยีไปใหกบัภาคอุตสาหกรรม โดยมหาวิทยาลยัและ ITRI 
ไดปฏิบัตติามแผนพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีจนสําเร็จ ตอมา ภาคอุตสาหกรรมไดทําการผลิต
เพ่ือขายในตลาดตอไป ซ่ึงนโยบายการพัฒนานวัตกรรมโดยภาครัฐน้ีประสบผลเร็จและทําให
ไตหวันสามารถกลายเปนผูผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกสทีส่ําคัญของโลกได โดยเฉพาะในดานการ
ออกแบบวงจรรวม  

 
ในสวนของอตุสาหกรรมซอฟตแวร รัฐบาลไตหวันไดกอตั้งสถาบันเพ่ืออุตสาหกรรม

สารสนเทศ (Institution for Information Industry หรือ  III) เพ่ือสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร
ของไตหวัน นอกจากนั้น สถาบัน III ยังทําหนาที่สงเสริมใหเกิดการใชเทคโนโลยสีารสนเทศทั่วทั้ง
ไตหวัน ตลอดจนชวยรัฐบาลนําคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช แตเน่ืองจากการ
กอตั้ง III ไดเกิดขึ้นหลังจากบริษัทซอฟตแวรจํานวนหนึ่งไดกอตั้งขึ้นและดําเนินการไดอยางดีแลว 
และ III จะตองหารายไดเพ่ือดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย ดังน้ัน III จึงดําเนินการเสมือน
บริษัทใหคําปรึกษาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และสงผลใหเกดิการแขงขันระหวาง III กับ
บริษัทซอฟตแวรเอกชนทีต่ั้งขึ้นอยูกอนแลว แทนที่จะเกิดความรวมมือกันระหวาง III กับบริษัท
ตางๆ ในอุตสาหกรรมซอฟตแวร จึงทาํให III ไมไดมีบทบาททีส่ําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรของไตหวัน เม่ือเปรียบเทียบกบั ITRI ที่มีบทบาทสูงในการรวมมือกับบริษัทเอกชนใน
อุตสาหกรรมฮารดแวรจนทําใหประสบความสําเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรมฮารดแวรของไตหวัน 

 
ในป 1980 รัฐบาลไตหวันตองการยกระดับการผลิตของอุตสาหกรรม ICT ที่เนนการใช

แรงงานเปนการผลิตที่เนนการใชความรูและเทคโนโลยี จึงไดจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตรซินจู 
(Hsinchu Science Park) ขึ้นเพ่ือดึงดูดใหบริษัทตางชาติและบริษัทของชาวตางชาติเชื้อสายจีน
เขามาตั้งฐานการผลิตสินคาดาน ICT ที่อยูบนพ้ืนฐานของการวิจัยและพัฒนา โดยรัฐบาลไดเสนอ
การรวมทุนไมเกินรอยละ 49 กับบริษัทที่เนนการวิจัยและพัฒนาที่ตั้งอยูในอุทยานวิทยาศาตรซินจู
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น้ี นอกจากนี้ ยังมีการใหสิทธิพิเศษทางภาษีอ่ืนๆ เชน การยกเวนภาษีใน 5 ปแรกและหลังจาก
น้ันเสียภาษีอัตรารอยละ 22 

 
ผลของนโยบายการตั้งอุทยาศาตรซินจูทาํใหมีวิศวกรและผูเชีย่วชาญดาน ICT เชื้อสาย

ไตหวันที่ทํางานตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในสหรัฐอเมริกา กลับเขามาทํางานในไตหวัน
มากขึ้น โดยในทศวรรษที ่ 1990 มีบุคลากรดาน ICT เชื้อสายไตหวันที่ทํางานในสหรัฐอเมรกิา
กลับเขามาทํางานในไตหวันรวมทั้งหมดประมาณ 2,500 คน โดยมีอัตราเฉลี่ยปละ 350 คน ซ่ึง
ตางจากในทศวรรษที่ 1980 ที่มีบุคลากรดาน ICT เชื้อสายไตหวันกลับเขาทํางานในประเทศไมถึง
ปละ 10 คน 

 
การกลับเขามาของบุคลากรดาน ICT เหลานี้มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาอุตสาหกรรม 

ICT ของไตหวัน เน่ืองจากบุคลากรเหลานี้สวนใหญมีประสบการณทาํงานในซิลิคอนวัลเลยมากอน 
และสามารถนาํความรูทางดานการวิจัยและพัฒนาดาน ICT เขามาดวย นอกจากนี้ ยังเปน
ชองทางที่สําคัญในการเชื่อมโยงการตลาดของสินคาที่ผลิตในไตหวนัสูซิลิคอนวลัเลยดวย ในป 
1999 มีบริษทัที่ผลติสินคาดาน ICT ซ่ึงสวนใหญเปนวงจรรวมและคอมพิวเตอรสวนบุคคลทั้งหมด 
284 บริษัทในเขตซินจู ซ่ึงรอยละ 40 ของบริษัทเหลานี้ตั้งอยูในอุทยานวิทยาศาตรซินจู การ
เกิดขึ้นของบริษัทดาน ICT จํานวนมากในไตหวันทําใหเกิดการแขงขันและการพัฒนา
อุตสาหกรรม ICT ของไตหวันเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง การออกแบบและผลิตอุปกรณใน
สายการผลิตสินคา IT เปนผลทําให ไตหวันสามารถกลายเปนผูนําในการผลิตวงจรรวมและ
คอมพิวเตอรสวนบุคคลของโลกไดในทศวรรษที่ 1990  
 

4. ประเทศจีน 
การพัฒนาอุตสาหกรรม ICT ของจีนเริ่มขึ้นในทศวรรษ 1980 หลังจากจีนปฏิรูประบบ

เศรษฐกิจจากระบบรวมศูนยเปนระบบตลาด โดยมีนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT ที่
สําคัญ ไดแก การพัฒนาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยโีดยผานการนําเขาเทคโนโลยี การดึงดูดการ
ลงทุนจากตางชาติ และการสงเสริมใหชาวจีนไดรับการศึกษาและฝกอบรมในตางประเทศ 

 
นอกจากนี้ ยังสงเสริมใหมีการวิจัยในมหาวิทยาลยัใหมากขึ้น 23   และสงเสริมใหเกดิการ

เชื่อมโยงระหวางมหาวิทยาลัยและภาคธุรกิจเพ่ือสามารถนําผลงานวจัิยมาใชในเชงิพาณิชยได 
รวมทั้งมีการประกาศใชแผนพัฒนาวิทยาศาสตรในเดือนมีนาคมป 1986 (หรือที่รูจักกันในนาม 
“แผน 863”) เพ่ือพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดาน ICT รวมถงึวิทยาศาสตรสาขาอื่นๆ เชน 
เทคโนโลยีชวีภาพ พลังงาน หุนยนต และอวกาศ โดยรัฐบาลไดอนุมัติงบประมาณในการคนควา
และพัฒนานวตักรรมทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยจํีานวน 670 ลานดอลลารสหรัฐในชวงป 

                                                 
23 ในอดีต การวิจัยสวนใหญเกิดข้ึนในสถาบันวิจัยของรัฐเปนหลัก 
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1986-2000 นอกจากนี้ รัฐบาลไดริเริ่มการสรางเขตอุตสาหกรรมดาน ICT เพ่ือดึงดูดการลงทุน
จากตางชาต ิ

 
นโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT ดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิ่ง แผนพัฒนา

วิทยาศาสตร 863 ทําใหเกดิการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน ICT เปนอยางมาก โดยเฉพาะการ
นํา ICT มาใชในภาครัฐ เชน การจัดเก็บภาษี การธนาคาร และการเชื่อมโยงฐานขอมูลของภาครัฐ 
อยางไรก็ตาม แผนพัฒนาวิทยาศาสตรดังกลาวยังไมสามารถบรรลุเปาหมายหลักที่วางไวคือ การ
สนับสนุนใหสามารถนํางานวิจัยไปใชในทางพาณิชยได นอกจากนี้ รัฐบาลจีนประสบปญหาสมอง
ไหลกลาวคือบุคลากรซึ่งรฐับาลสงเสริมใหไปศึกษาตางประเทศที่กลบัสูประเทศมจํีานวนไมมาก
นัก  

 
ตอมาในทศวรรษ 1990 รัฐบาลจีนไดปรับเปลี่ยนนโยบายการพัฒนา ICT โดยลดการ

ควบคุมกิจการตางๆ และเปดเสรีใหเอกชนเขามาเปนเจาของกิจการได ซ่ึงเปนผลใหเกิดการ
ลงทุนจากไตหวันและฮองกงเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการผลิตฮารดแวร นอกจากนี้ 
รัฐบาลไดจัดตั้งเขตอุตสาหกรรม 52 แหงทั่วประเทศเพือ่รองรับการลงทุนจากตางประเทศ และได
ปรับเปลี่ยนนโยบายจากการควบคุมกิจการโดยรัฐไปเปนการใหสิทธิประโยชนแกผูประกอบการ
เอกชน  
 

นโยบายการใหสิทธิประโยชนตางๆ แกผูประกอบการดาน ICT มีสวนสําคัญอยางมากใน
การพัฒนาอุตสาหกรรม ICT โดยสิทธิประโยชนตางๆ ไดแก การใหทุนสนับสนนุผูประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME) การจัดซื้อจัดจางภาครัฐโดยซื้อผลิตภัณฑในประเทศเปนหลัก 
การลดภาษีบางสวนใหแกผูประกอบการที่ทําวิจัยและพัฒนา การยกเวนภาษเีงินไดของ
ผูประกอบการที่นําเขาเทคโนโลยีสมัยใหม การเก็บภาษีมูลคาเพิม่เพียงรอยละ 6 สําหรับ
ผลิตภัณฑซอฟตแวรที่พัฒนาและผลติในประเทศ การลดหยอนคาใชจายที่ใชคํานวณภาษีแก
บริษัทที่พัฒนาและผลติซอฟตแวร การยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม การใหเงินกูสนับสนุนแกผูสงออก
สินคาที่มีเทคโนโลยีสูง และสิทธิพิเศษทางภาษีแกผูประกอบการทีนํ่าเขาเทคโนโลยีใหมลาสุดจาก
ตางประเทศ เปนตน 
 

ตอมา รัฐบาลไดออกกฎหมายเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ ICT 
เชน ในป 2000 ไดมีกฎระเบียบวาดวยการจัดการการสื่อสารทางไกล (Telecommunication 
Regulations) เพ่ือจัดการเรื่องลิขสิทธิ์ การเชื่อมตอโครงขาย การเก็บคาบริการและการใหบริการ
อินเทอรเน็ต การสรางและการเขาถึงโครงขาย และความปลอดภัยบนอินเทอรเน็ต และในป 2004 
มีกฎหมายลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Signature Law) เพ่ือสงเสริมดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
(E-Commerce) ดวย 
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ในดานการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานดาน ICT น้ัน รัฐบาลมีนโยบายใหรัฐวิสาหกิจมี
บทบาทหลักในการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน โดยการกระจายรัฐวิสาหกิจ เชน ไชนาเทเลคอม 
ออกเปนบริษทัตางๆ เพ่ือใหเกิดการแขงขันในตลาดมากขึ้น ตอมาภายหลังจากที่เขาเปนสมาชิก
องคการการคาโลกในป 2001 รัฐบาลจีนไดเปดโอกาสใหบริษทัตางชาติเขามาใหบริการทาง
โทรคมนาคมมากขึ้นโดยไมตองรวมดําเนินการกับบรษิัทจีน  

 
การสรางบุคลากรนับเปนปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT ของ

ประเทศจีน โดยรัฐบาลมีนโยบายพัฒนาบุคลากรดาน ICT ผานการศึกษาทัง้ในระบบปกติและ
ระบบนอกโรงเรียน โดยในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รัฐบาลไดอนุมัตงิบประมาณปละ 
6-7.5 พันลานดอลลารสหรัฐเพ่ือบรรลเุปาหมายที่ใหโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเขาถึง
อินเทอรเน็ตรอยละ 90 ภายในป 2010  ซ่ึงผลการดําเนินนโยบายดังกลาวทําใหในป 2004 
โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจาํนวน 35,000 โรงเรียนมีระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
เพ่ิมขึ้นมากกวา 10 เทานับจากป 2000 อยางไรก็ตาม เม่ือเทยีบกับประเทศอ่ืนในภูมิภาคนี้ 
ประเทศจีนยังมีจํานวนนักเรียนที่เขาถึง ICT อยูในระดับต่ํา และมีชองวางทางดิจิทัลอยูในระดับสงู 

 
ในระดับอุดมศึกษา รัฐบาลมุงสรางบุคลากรใหรองรับการเจริญเตบิโตดาน ICT ของ

ประเทศ โดยสงเสริมใหมหาวิทยาลัยและสถาบันเทคโนโลยีตางๆ ปรับปรงุหลักสูตรและเพ่ิม
วิชาเอกที่เกีย่วของกับ ICT ยกตวัอยางเชน ในป 2002 ไดมีการกอตั้งคณะซอฟตแวรและไมโคร
อิเล็กทรอนิกสในมหาวิทยาลัยปกกิ่งที่สามารถรับนักศึกษาเขาเรียนไดประมาณ 2,000 คนตอป 
โดยหลักสูตรของคณะนี้จัดทําขึ้นภายใตคําแนะนําของบริษัทดานเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัโลก 
เชน ไมโครซอฟท ลูเซนท และโมโตโรลา ซ่ึงดําเนินการสอนโดยอาจารยจากตางประเทศและ
อาจารยเชื้อสายจีนที่มีประสบการณการทํางานจากตางประเทศ รวมทั้งอาจารยที่มีประสบการณ
การทํางานในอุตสาหกรรม ICT และมีการจัดใหนักศึกษาไดมีโอกาสทําวิจัยและฝกงานใน
ภาคอุตสาหกรรม ICT ดวย นอกจากนี้ รัฐบาลยังรวมมือกับบริษทั ICT ในระดับโลก เชน IBM ใน
การจัดทําหลักสูตรระยะสั้นตางๆ แตเน่ืองจากระยะเวลาในการอบรมที่สั้นเกินไปทําใหบุคลากรที่
ไดเขารับการอบรมยังไมมีคุณภาพเทาทีค่วร  

 
การดําเนินนโยบายในชวงทศวรรษ 1990 ที่ผานมาเปนผลใหอุตสาหกรรม ICT ของจีน

ขยายตวัสูงมาก กลาวคือ จากเดิมที่มีสัดสวนรอยละ 4 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศในป 
2001 เพ่ิมขึ้นเปน รอยละ 7 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศในป 2004 นอกจากนี้ ในป 
2004 อุตสาหกรรม ICT ของจีนมีอัตราการขยายตวัที่สูงมากเปนผลใหเศรษฐกิจของประเทศจีน
เติบโตมากกวารอยละ 15 และผลติภัณฑดานเทคโนโลยีสารสนเทศคิดเปนรอยละ 28 ของสินคา
สงออกทั้งหมด ซ่ึงการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม ICT มีสวนทําใหบริษทั ICT ของประเทศจีน
กลายเปนบรษิัทขามชาติระดับโลก เชน Huawei และ ZTE  
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นอกจากนี้ การดําเนินนโยบายที่เชื่อมโยง ICT เขากับการใหบริการภาครัฐเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทํางานของรัฐและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เปนผลใหหนวยงานของ
รัฐประมาณรอยละ 98 ไดนํา ICT เขามาใชในการใหบริการซึ่งทําใหเกิดการพัฒนาประสิทธิภาพ
การทํางานขององคกรอยางเห็นไดชัด เชน กรมศุลกากรไดนําการบริการศุลกากรผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส (E-customs) เขามาใช ซ่ึงเปนผลทําใหกรมศุลกากรสามารถตรวจพบการปลอม
แปลงการสําแดงสินคาที่ตองเสียภาษีศุลกากรถึง 13,874 รายการคิดเปนมูลคา 12,000 ลาน
ดอลลารสหรัฐ ในป 1998 นอกจากนี้  ในป 2007 รัฐบาลกําลังริเร่ิมบริการการเกษตร
อิเล็กทรอนิกส (E-agriculture) โดยมีเปาหมายใหเกษตรกรสามารถเขาถึงขอมูล เชน ราคาพืชผล 
สภาพดินฟาอากาศ โรคพืชและแมลง รวมถึงเทคนิคการทําการเกษตร โดยผานทางศูนยบริการ
ตอบรับขอมูลทางโทรศัพท (call center) หรืออินเทอรเน็ต 

 
อยางไรก็ตาม ประเทศจนียังคงประสบปญหาบางประการเกี่ยวกบัการใหบริการภาครัฐ

โดยผานทาง ICT เชน หนวยงานภาครัฐไมปรับปรุงขอมูลในเวบ็ไซตใหทันสมัยอยูเสมอ และมี
เว็บไซตจํานวนมากที่ไมไดอํานวยความสะดวกในการใหบริการประชาชน ซ่ึงเปนผลทําใหจีนอยู
ในอันดับที่ 57 จาก 179 ประเทศในการจัดอันดับความพรอมดานอิเล็กทรอนิกสของรัฐบาล (E-
Government Readiness Rankings) ในป 2007 

 
5. ประเทศอนิเดีย 
อินเดียนับเปนประเทศผูนําที่เกิดขึ้นใหมทางดานอุตสาหกรรมบริการซอฟตแวร ซ่ึงเปน

ผลจากการเตบิโตอยางรวดเร็วของการสงออก โดยอินเดียเริ่มทําการสงออกซอฟตแวรในชวง
กลางทศวรรษ 1970 และขยายตัวอยางสงูนับจากป 1980 เชน ในป 1986-1987 มีอัตราการ
เติบโตรอยละ 62.5 และมีมูลคาการสงออก 39 ลานเหรียญสหรัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งในทศวรรษ 
1990 อินเดียมีอัตราการเตบิโตเฉลี่ยรอยละ 44 ตอป และมูลคาการสงออกซอฟตแวรเพ่ิมขึน้สูง
จากเดิม 128 ลานเหรียญสหรัฐในป 1990-1991 เปน 3,962 ลานเหรียญสหรัฐในป 1999-2000 
และนับจากป 2000 เปนตนมา อุตสาหกรรมสงออกซอฟตแวรของอินเดียยังคงเติบโตอยาง
ตอเน่ือง กลาวคือ ในป 2003-2004 อินเดียมีมูลคาการสงออกซอฟตแวร 12,200 ลานเหรียญ
สหรัฐและมีอัตราการเตบิโตรอยละ 23.5 

 
พัฒนาการของอุตสาหกรรมดาน ICT ของอินเดียเริ่มจากในชวงทศวรรษ 1950 ซ่ึงบริษัท 

IBM เขาไปดําเนินธุรกิจทางดานซอฟตแวรกับองคกรขนาดใหญของอินเดีย และไดมีการพัฒนา
นักเขียนโปรแกรมซอฟตแวรจํานวนมากเพื่อจัดทําซอฟตแวรสั่งงานเครื่องจักรขนาดใหญใน
อินเดีย ในชวงเวลานั้นบรษิัท IBM เปนบริษทัที่ครองตลาดดานคอมพิวเตอรและซอฟตแวรใน
อินเดีย 
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ตอมาในป 1978 รัฐบาลอินเดียซ่ึงดําเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบวางแผนจากสวนกลาง 
(planned economy) ไดสั่งใหบริษัท IBM เปลี่ยนฐานะบริษทัอินเดียที่เปนหุนสวนของบรษิัท IBM 
ใหกลายเปนบริษัทลูกของ IBM  แตบริษัท IBM ปฏิเสธที่จะทําตามคําสั่งของรัฐบาลและไดยาย
ฐานการผลติออกจากอินเดีย ทําใหรัฐบาลตั้งบริษทัขึ้นมาเองเพื่อทําหนาที่ดูแลคอมพิวเตอรตาม
องคกรตางๆ ที่บริษทั IBM ไดติดตัง้ไวโดยจางพนกังานดานซอฟตแวรที่เคยทํางานกับบริษัท 
IBM   

 
ในขณะนั้น อินเดียมีการพัฒนาบุคลากรดานคอมพิวเตอรและซอฟตแวรขึน้อยางมาก 

เน่ืองจาก ธุรกิจตางๆ ในอินเดียไดเริ่มใชคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานมากขึ้น เชน การนํา
คอมพิวเตอรมาใชในการวางแผนการจัดสรรทรัพยากรและการวางแผนตารางเวลาเดินทางของ
อากาศยาน เปนตน นอกจากนี้ รัฐบาลไดใชนโยบายผลติเพ่ือทดแทนการนําเขา (Import 
substitution policies) เปนผลใหเกิดบริษัทผลิตคอมพิวเตอรและเกิดความตองการซอฟตแวร
สําหรับคอมพิวเตอรมากขึ้น 

 
ชวงปลายศตวรรษ 1980 ความตองการบุคลากรดาน IT ในอินเดียเพ่ิมขึ้นสูง เน่ืองจาก

การเติบโตอยางรวดเร็วของอุตสาหกรรมซอฟตแวรของโลก24 และการขาดแคลนทรัพยากรบุคคล
ดาน IT ในประเทศสหรัฐอเมริกาทําใหบริษัทเทคโนโลยีของสหรัฐเร่ิมจางงานบุคลากรดาน IT 
จากอินเดียมากขึ้น 

 
นโยบายของรัฐบาลมีบทบาทที่สําคัญในการสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวร 

โดยการแกไขกฎระเบียบ ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน และสงเสริมการศึกษา25 ยกตัวอยางเชน ใน
ป 1991 นโยบายการเปดเสรีซอฟตแวรทําใหมีการลดกฎระเบียบที่ไมจําเปน และลดขอจํากัดใน
การแขงขันระหวางผูประกอบการในประเทศและผูประกอบการจากตางประเทศ รวมทั้งการลด
ภาษีนําเขาวัตถุดิบ  ตลอดจน รัฐบาลไดจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีซอฟตแวรแหงอินเดีย 
(Software Technology Parks of India: STPI) .ในเมืองตางๆ เชน บังกาลอร มุมไบ และเชนไน 
เพ่ือสงเสริมการสงออกซอฟตแวร และแกไขปญหาโครงสรางพื้นฐานในประเทศที่เปนอุปสรรค
อยางมากตออุตสาหกรรมซอฟตแวร โดยรัฐบาลไดจัดหาโครงสรางพื้นฐานทางโทรคมนาคมที่ดี 
การเชื่อมตอดาวเทียมความเร็วสูง และการใหสิทธิพิเศษดานการสงออก เชน ไมมีภาษีนําเขา
วัตถุดิบ การอนุญาตใหตางประเทศถือหุนรอยละ 100 และการยกเวนภาษีรายไดนิติบุคคล 
รวมทั้ง การอํานวยความสะดวกใหผูประกอบการสามารถติดตอกับสํานักงานของรัฐในนิคม

                                                 
24 รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจาก Lakha (1994). 
25 รายละเอียดเพิ่มเติม ดูจาก Lakha (1994), Balasubramanyam และ Balasubramanyam (1997) และ Ghemawat และ 
Patibandla (1999) 
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อุตสาหกรรมเหลานี้ไดโดยตรงเม่ือตองการทําธุรกรรมตางๆ กับรัฐ เชน การยื่นขออนุญาต     
เปนตน 

 
ผลของนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจทําใหอุตสาหกรรมซอฟตแวรของอินเดียพัฒนาขึ้นอยาง

รวดเร็ว เน่ืองจากนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจทําใหเกิดการกระจายอํานาจจากรัฐบาลกลางไปยัง
รัฐบาลระดับภูมิภาคและระดับรัฐ ซ่ึงชวยลดความยุงยากซับซอนและอุปสรรคในการทําธุรกรรม
กับรัฐ เชน การขอใบอนุญาตนําเขาและสงออกสามารถทําไดรวดเร็วขึ้น การแกไขระเบียบการ
กูยืมเงินจากสถาบันการเงินที่พิจารณาอนุมัติเงินกูโดยเปลี่ยนแปลงจากการใชหลักประกันที่เปน
ทรัพยสินที่จับตองได เปนการพิจารณาจากผลประกอบการ เน่ืองจากผูประกอบการธุรกิจทางดาน 
ICT สวนใหญมีทรัพยสินที่จับตองไมได เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร รวมทั้ง การแกไขกฎหมาย
แรงงานเพื่อใหเอ้ือตอการทํางานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เชน การอนุญาตใหผูหญิงสามารถ
ทํางานในเวลากลางคืนได นอกจากนี้  รัฐไดเปลี่ยนแปลงใหบริษัทผูจัดตั้งกองทุนสามารถกําหนด
ราคาหนวยลงทุนเองไดเม่ือมีการเปดขายหนวยลงทุนตอสาธารณะ (Initial Public Offering - 
IPO) จากเดิมที่รัฐบาลจะเปนผูกําหนดราคา  ซ่ึงเอ้ือใหผูประกอบการดาน ICT สามารถระดมทุน
ไดงายขึ้นโดยผานการจัดตั้งกองทุนตราสารทุน ตลอดจน การลดความเขมงวดในการควบคุมการ
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศซึ่งสงผลใหบริษัทอินเดียสามารถจางบริษัทที่ปรึกษาตางชาติมาให
คําปรึกษาในการทําธุรกิจและการตั้งสํานักงานในตางประเทศเปนไปไดงายขึ้น  

 
นอกจากนี้ การปฎิรูปเศรษฐกิจยังสงผลใหบริษัทตางชาติสามารถเปนเจาของบริษทัลูกใน

อินเดียไดโดยสมบูรณ ทําใหบริษัทชั้นนําของโลก เชน IBM, ORACLE, SAP และ Microsoft เขา
มาดําเนินกิจการในอินเดีย ซ่ึงการเขามาของบริษทัชั้นนําระดับโลกเหลานี้ทําใหเกิดการแขงขัน
ระหวางบรษิทัตางชาติและบริษัทอินเดียทําใหบรษิัทอินเดียปรับปรุงกระบวนการและเครื่องมือ
การทํางานเพื่อใหทัดเทียมกับมาตรฐานระดับนานาชาติ  

 
การเติบโตของอุตสาหกรรมซอฟตแวรในอินเดียสวนหนึ่งเปนผลจากบุคลากรทางดาน IT 

ของอินเดียที่มีคุณภาพสูงทั้งที่อาศัยอยูในประเทศและตางประเทศ โดยชาวอินเดียสวนหนึ่งที่
อาศัยอยูตางประเทศไดกลบัมาเพื่อทํางานดาน IT ในอินเดีย เชน ในป 1999 รอยละ 14 ของ
นักวิทยาศาสตรและวศิวกรชาวอินเดียที่เกิดในตางประเทศและทํางานในสหรัฐฯ ไดกลับเขามา
ทํางานในอินเดียและนําประสบการณที่ไดมาชวยพัฒนาอุตสาหกรรม IT ของอินเดีย นอกจากนี้ 
การที่บุคลากรชาวอินเดียมีคุณภาพสูงและคาจางต่ําโดยเปรียบเทียบทําใหบรษิัทตางประเทศ 
โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา ไดจางบริษัทที่อยูในอินเดียใหสงบุคลากรไปประจําการเพื่อปฏิบัตงิาน
ที่ตางประเทศ (on-site หรือ body shopping)   
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ตอมาโลกแหงเทคโนโลยีดาวเทียมและเทคโนโลยีเครือขายที่ทันสมัยทําใหสามารถมีการ
ใชงานไดกวางขวางขึ้นและราคาที่ถูกลง บริษัท Texas Instrument เปนบริษัทแรกที่นําเทคโนโลยี
การติดตอผานดาวเทียมเขามาใชในอินเดีย การพัฒนาเทคโนโลยีโทรคมนาคมดังกลาวนี้ทําให
บุคลากรชาวอินเดียไมตองเดินทางไปทํางานใหลูกคาในแหลงที่ลูกคาอยูอีกตอไป แตสามารถ
ทํางานจากอินเดียและสงขอมูลผานการสื่อสารทางดาวเทียมและระบบเครือขายได ดังนั้น จึงเกิด
การพัฒนาการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศผานเครือขายออนไลนขามประเทศขึ้น โดยใน
ปจจุบันอินเดียมีสวนแบงทางการตลาดถึง 2 ใน 3 ของอุตสาหกรรมการบริการธุรกิจขามแดน 
(offshore services business) และบริษัทอินเดียหลายบริษัทไดกลายเปนบริษัทชั้นนําในระดับ
โลกในการใหบริการทางดานธุรกิจขามแดน  

 
6. ประเทศเวียดนาม 
การริเริ่มพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของเวียดนามเกิดขึ้น

พรอมกับการปฏิรูปเศรษฐกิจเวียดนามในป 1986 หรือที่เปนที่รูจักกันในนามของการปฏิรูป Doi 
Moi (Renovations) โดยรัฐบาลภายใตการนําของพรรคคอมมิวนิสตเวียดนามไดใชจีนเปน
แบบอยางในการปฏิรูปเศรษฐกิจ โดยการอนุญาตใหบริษัทตางชาติเขามาลงทุนในเวียดนาม และ
นโยบายสําคญัที่เปนยุทธศาสตรของเวยีดนามตั้งแตเริม่แผนปฏิรูปเศรษฐกิจคือ การพัฒนา
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเนนที่การรบัจางผลิตและบริการ 
(Outsource) และอุตสาหกรรมซอฟตแวร 
 
ปจจัยสนับสนนุการเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ปจจัยสําคัญทีส่งผลตอการเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของเวียดนามมี 
4 ประการหลัก ไดแก แรงงานคุณภาพดีและคาจางถูก การเชื่อมโยงกับตลาดสินคาเทคโนโลย ี
สารสนเทศทีส่ําคัญของโลก ความมุงม่ันของรัฐบาลในการปรับปรงุสาธารณูปโภค และวิสยัทัศนที่
ชัดเจนในการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ26 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

ประการที่ 1 แรงงานคุณภาพดีและคาจางถูก: ประชากรของเวียดนามสวนใหญอยูในวัย
เรียนและวัยทาํงาน ในป 2006 เวียดนามมีประชากรทั้งสิ้นราว 80 ลานคนซึ่งประชากรสวนใหญ
อยูในวัยทํางาน27 กลาวคือ มีประชากรที่มีอายุระหวาง 15 - 65 ป รอยละ 62 ประชากรอายุต่ํา
กวา 15 ป รอยละ 32 และประชากรอายุมากกวา 65 ป รอยละ 6 นอกจากนี้ อัตราการรูหนังสือ

                                                 
26 Chiddamber, S.R. (2003). An Analysis of Vietnam’s ICT and Software Services Sector. Washington D.C., MA, 
American University. 
27 อางแลว (Chiddamber, S.R.,2003) 
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ของประชากรสูงถึงรอยละ 94 ซ่ึงเปนผลจากนโยบายการศึกษาแบบสังคมนิยมที่จัดสรรให
ประชากรมีการศึกษาอยางทั่วถึง  

 
ในป 2006 เวียดนามมีประชากรวัยทํางานทั้งสิ้น 40 ลานคน ในจํานวนนี้เปนผูที่ทํางาน

ในภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประมาณ 50,000 คน 28   สถาบันการ 
ศึกษาของเวียดนามสามารถผลิตบัณฑติดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขาสูตลาด 
แรงงานปละ 2,500 คน29 นอกจากนี้ สถาบันการศึกษาในประเทศยงัไดรวมมือกับองคกรตางชาติ
และบรษิัทขามชาติเพ่ือพัฒนาบุคลากรในประเทศ ยกตวัอยางเชน  มหาวิทยาลัยฮานอย รวมมือ
กับบริษทั NIIT บริษทั ApTech ของประเทศอินเดีย และองคกรความรวมมือนานาชาติแหงญีปุ่น 
(The Japanese International Cooperation - JICA) เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และเปดหลักสตูรอบรมเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนสนับสนุน
งบประมาณเพื่อการศึกษาทางไกล  

 
คุณสมบัติของแรงงานเวียดนามที่มีคุณภาพดแีละคาจางถูกในภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศสงผลตอการตัดสินใจเขามาลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศของตางชาติเปนอยางมาก 
กลาวคือ เวียดนามมีวิศวกรที่เรียนรูเรว็ ปรับตวังาย ขยัน อดทนตองานหนัก และสามารถฝกให
เปนผูนําได อีกทั้งคาแรงของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร
ของเวียดนามมีราคาถูกกวาแรงงานอเมริกันรอยละ 90 และถูกกวาแรงงานอินเดียประมาณ 7 เทา
เม่ือเปรียบเทยีบกับระดับทกัษะแรงงานในระดับเดียวกนั (ในป 2005 แรงงานทกัษะดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในเวยีดนามมีคาแรง 1,400 - 6,000 ดอลลารตอป) อยางไรก็
ตาม แรงงานเวียดนามมีปญหาดานความรูภาษาอังกฤษซึ่งเปนอุปสรรคที่สาํคัญตอการพฒันา
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในอุตสาหกรรมรับจางผลิตหรือรับจางบริการ (Outsource)30 

 
ประการที่ 2 การเชื่อมโยงกับตลาดสินคาเทคโนโลยสีารสนเทศทีส่ําคัญของโลก:  บริษัท

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีชื่อเสียงระดับโลกจํานวนมาก (เชน บริษัทอินเทล (Intel)31 บริษทัฮิว
เล็ทท แพคการด บริษัทแอปเปล บรษิทัฟูจิซึ บริษัทซีเมนส บริษทัเอเซอร บริษัทไอบีเอ็ม บริษัท
ซิสโกซิสเต็ม และบริษทัฟรานซเทเลคอม) เขาไปลงทุนในเวียดนาม เน่ืองจากปจจัยดึงดูดการ
ลงทุนตางๆ ไดแก แรงงานที่มีคุณภาพและคาจางถูก ความมีเสถยีรภาพของรัฐบาล และการให

                                                 
28 ที่มา: Euro Money Conference (2007) 
29 Ta D.T. (2006) Prospect of ICT Development in Vietnam and Opportunity for Investors Hanoi. 
30  Kogod School of Business, American University ไดทําการสัมภาษณผูบริหารบริษัทที่ดําเนินกิจการในอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศบางบริษัท (ที่มา: An Analysis of Vietnam’s ICT and Software Services Sector Washington D.C., MA, 
American University) 
31 บริษัทอินเทลเขาไปตั้งฐานการผลิตมูลคากวา 1,000 ลานดอลลารซ่ึงสงผลตอภาพลักษณดานการลงทุนในเวียดนามเปนอยาง
มาก 
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สิทธิประโยชนแกบริษัทตางชาติที่เขาไปลงทุน ซ่ึงการเขาไปลงทุนของบริษทัระดับโลกเหลานี้
สงผลใหบรษิทัอ่ืนๆ กลาทีจ่ะตัดสินใจเขาไปลงทุนในเวียดนาม 

 
บริษัทขามชาติเหลานี้ไดนําระบบการบรหิารงานในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารเขาไปใชในเวียดนามและถายทอดความรูและเทคโนโลยีสูแรงงานเวยีดนาม นอกจากนี้ 
นักลงทุนชาวอเมริกันเชื้อสายเวียดนามและชาวอเมริกันที่เตบิโตในชวงสงครามเวยีดนามที่เขามา
ลงทุนในเวียดนามมีบทบาทสําคัญในการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของ
เวียดนามกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของสหรัฐอเมริกา32 

 
ประการที่ 3 ความมุงม่ันของรัฐบาลที่จะปรบัปรงุสาธารณูปโภค: บริษัทไปรษณียและ

โทรคมนาคมเวียดนาม (Vietnam Post and Telecommunications Group - VNPT) ซ่ึงเปน
รัฐวิสาหกิจทําหนาที่ดูแลภาคโทรคมนาคมทั้งหมดมีความมุงม่ันในการพัฒนาสาธารณูปโภคดาน
โทรคมนาคมในประเทศ โดยจะเห็นไดวาคาใชจายดานโทรคมนาคมที่เพ่ิมขึ้นมากกวา 10 เทาใน
เวลาไมถึง 10 ป (ตารางที่ 8.1) 

 
ความมุงม่ันในการพัฒนาสาธารณูปโภคดานโทรคมนาคม สงผลใหเวียดนามมีพัฒนาการ

ทางดานโทรคมนาคมที่รวดเร็ว กลาวคือ มีคูสายโทรศพัทจํานวน 2.6 ลานคูสายซึง่นับวาเพียงพอ
ตอความตองการ มีการติดตั้งคูสายโทรศพัทระหวางประเทศจํานวน 1.5 ลานคูสายในเวลาไมถงึ 2 
ป และมีปริมาณการใชโทรศัพทระหวางประเทศเพิม่ขึ้นนับสิบเทาจากป 1992 ถึงป 1997 
นอกจากนี้ ตั้งแตป 1999 รัฐบาลเวียดนามไดแสดงเจตนาที่จะลงทุนในการปรับปรุงพัฒนา
สาธารณูปโภคดานการสื่อสารและโทรคมนาคมจํานวน 500 ลานดอลลาร 33  อยางไรก็ตาม ดาน
บริการอินเทอรเน็ต เวียดนามมีบริษัทใหบริการอินเทอรเน็ตทั้งหมด 5 บริษทัที่ใหบริการแกผูใช
อินเทอรเน็ตจํานวน 175,000 คนในป 2002 ซ่ึงนับวายงัมีระดับการเขาถึงอินเทอรเน็ตทีต่่ําอยู  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
32  Chiddamber, S.R. (2003) An Analysis of Vietnam’s ICT and Software Services Sector Washington D.C., MA, 
American University. 
33 US Department of States (1999) Vietnam Trade Report. 
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ตารางที่ 8.1  คาใชจายในดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเวียดนาม 

คาใชจาย 
(ลานดอลลาร) 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

ฮารดแวร 118 136 166 225 317 167 191 235 265 
ซอฟตแวร 10 13 17 20 36 23 25 24 30 
โทรคมนาคม 160 264 512 701 921 1,061 1,426 1,589 1,709 

ที่มา: Digital Planet 2002, WITSA publication 

 
ประการที่ 4 วิสัยทศันทีช่ัดเจนในการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ: รัฐบาล

เวียดนามตระหนักดีวาความเจริญและการลดความยากจนของประเทศนั้นขึ้นอยูกับการลงทุนเพ่ือ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาการศึกษา และการดําเนินธุรกิจของ
ภาคเอกชน ดังน้ัน รัฐบาลเวียดนามจึงไดกําหนดเปาหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เชน เปาหมายในการผลติบุคคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศจํานวน 
800,000 คนในป 2010 และในจํานวนนี ้  100,000 คนเปนผูที่จบการศึกษาระดบัมหาวิทยาลยั 
และเปาหมายสูการเปนประเทศที่มีสงัคมสารสนเทศ (information society) อยูในระดับที่สูงกวา
คาเฉลี่ยของประเทศในภูมิภาคอาเซียนในป 2010 และเวยีดนามจะกลายเปนประเทศที่มี
ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค
อาเซียนในป 2020 34  

 
มาตรการที่รัฐบาลเวียดนามใชเพ่ือใหบรรลุเปาหมายดังกลาว ไดแก การจัดตั้งเขต

อุตสาหกรรมซอฟตแวร 15 แหงทั่วประเทศ การยกเวนภาษีธุรกิจใหแกบริษัทผลติซอฟตแวรใน 4 
ปแรก การลดหยอนภาษีใหกับผูที่ทํางานในอุตสาหกรรมซอฟตแวร การยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม 
ภาษีนําเขาและภาษีสงออกแกอุตสาหกรรมซอฟตแวร และการสนับสนุนคาบริการอินเทอรเน็ตแก
บริษัทที่ตั้งอยูในเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวร เปนตน 
 
อุปสรรคที่สําคัญตอการพฒันาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 คาจางแรงงานที่ต่ําเปนปจจัยดึงดูดใหบริษัทขามชาตเิขามาลงทุนในเวียดนามในปจจุบัน 
โดยการเขามาสรางฐานการผลิตที่ใชประโยชนจากคาจางแรงงานถูก อยางไรก็ตาม ในอนาคต 
หากมีบริษัทขามชาติเขาไปตั้งฐานการผลติจํานวนมากขึ้นอาจสงผลใหเกิดการขาดแคลนแรงงาน
ที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานตามที่ตางชาติตองการ และอาจสงผลใหคาจางของแรงงานที่มีทักษะ
สูงขึ้น ดังน้ัน อุปสรรคที่สาํคัญตอการพฒันาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของเวียดนามใน
อนาคตคือ การที่เวียดนามไมสามารถควบคุมการเพิ่มคาจางแรงงานที่สูงขึ้น และไมสามารถผลิต

                                                 
34 34Ta D.T. (2006) Prospect of ICT Development in Vietnam and Opportunity for Investors Hanoi. 
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แรงงานที่มีคุณภาพใหเพียงพอตอความตองการของตลาดได ซ่ึงจะเปนผลทําใหเวียดนามสูญเสีย
ความไดเปรียบดานคาจางแรงงานที่ต่ําในที่สุด 

 
7. ประเทศสิงคโปร 
สิงคโปรเปนประเทศผูนําทางดาน ICT ในระดับโลก โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเปนฐานการ

ผลิตสินคาและบริการดาน ICT ที่มีมูลคาเพิ่มสูง ในสวนนี้จะกลาวถึงพัฒนาการของการเปนฐาน
การผลิตสินคาและบริการ ICT และนโยบายของรัฐบาลสิงคโปรที่ทําใหเกิดพฒันาการดังกลาว 
ตามลําดับ 
 
พัฒนาการของการเปนฐานการผลิตสินคาและบริการดาน ICT ที่มีมูลคาเพิ่มสูง 
 

การพัฒนาฐานการผลิตสินคาและบริการดาน ICT ในสิงคโปรสามารถแบงออกเปน 4 
ระยะ ไดแก 

• ระยะแรก ชวงปลายทศวรรษ 1960 - ปลายทศวรรษ 1970 
อุตสาหกรรม ICT ของสิงคโปรเริ่มในทศวรรษ 1960 จากการเขามาตั้งฐานการ
ผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกสของบริษัทขามชาติของสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุน 
เน่ืองจากบริษัทขามชาตใินประเทศเหลานี้ประสบภาวะตลาดแรงงาน
ภายในประเทศที่อ่ิมตวัและคาแรงเพิ่มขึ้น ขณะทีส่ิงคโปรมีขอไดเปรียบดาน
แรงงานราคาถูกที่สามารถฝกฝนได สาธารณูปโภคที่เอ้ือตออุตสาหกรรม 
ตลอดจนการขนสงและการโทรคมนาคมที่มีคุณภาพ ปจจัยเหลานี้สงผลดีตอการ
ตั้งฐานการผลติใหมทีต่องการการผลิตสินคาที่ตรงตอเวลา นอกจากนี้รัฐบาลยังมี
มาตรการตางๆ ในการสนับสนุนอุตสาหกรรมอยางชัดเจน เชน มาตรการสงเสริม
การลงทุน และการอบรมบคุลากรเพื่อปอนอุตสาหกรรมที่เขามาตั้งใหม ในระยะนี้
อุตสาหกรรม ICT ที่เขามาตั้งฐานการผลิตใหมเหลานี้ยังไมตองการแรงงานที่มี
ทักษะสูง 
 

• ระยะที่ 2 ชวงปลายทศวรรษ 1970 – ปลายทศวรรษ 1980 
การลงทุนดานอุตสาหกรรม ICT ในชวงเริ่มแรกของระยะนี้เปนการลงทุนของ
บริษัทจากสหรัฐอเมริกาเพือ่ผลิตสารกึ่งตัวนํา (semiconductor)  ตอมาเปนการ
ลงทุนของบริษัทจากญี่ปุนเพ่ือผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกสสําหรับการบริโภค 
(consumer electronics) ในชวงกลางทศวรรษ 1980 บริษทัจากสหรัฐอเมริกา
จํานวนมากเริ่มเขามาตั้งฐานการผลิตสินคาอิเล็กทรอนกิสเพ่ือการอุตสาหกรรม 
เชน อุปกรณเก็บขอมูล (disk drive) อุปกรณที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร และ
วงจรรวม เปนตน ทําใหสิงคโปรไดกลายเปนแหลงผลติหลักในการผลิต
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คอมพิวเตอรและอุปกรณทีเ่กี่ยวของ ในชวงเวลานี้ขอไดเปรียบของสิงคโปรดาน
คาแรงที่ต่ําเริม่หมดไป ทําใหสิงคโปรตองรักษาความสามารถในการแขงขันไว
ดวยแรงงานที่มีทักษะและสาธารณูปโภคที่มีคุณภาพสูง  
 

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Development Board) จึงได
จัดตั้งโครงการยกระดับอุตสาหกรรมทองถิ่น (Local Industry Upgrading 
Program) เพ่ือเชื่อมโยงบริษัทขามชาติกับบรษิัททองถิ่นเพ่ือใหบริษัททองถิ่น
เรียนรูการบรหิารจัดการและการผลิตที่มีประสิทธิภาพจากบรษิัทขามชาต ิ การ
พัฒนาในระยะนี้ตองการแรงงานที่มีทักษะสูงขึ้น จึงนําไปสูการปรับปรุงหลักสูตร
และการฝกทกัษะที่เกีย่วกบังานเทคนิคใหกับแรงงาน 

 
การสนับสนุนดังกลาวมีสวนทําใหเกิดอุตสาหกรรมทีส่นับสนุน

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสเกิดขึ้น เชน การผลิตแผงวงจร (printed circuit 
board) และงานวิศวกรรมที่ตองการความแมนยํา (precision engineering) ซ่ึง
อุตสาหกรรมเหลานี้มีเจาของเปนชาวสิงคโปร  
 

• ระยะที่ 3 ชวงปลายทศวรรษ 1980 - กลางทศวรรษ 1990 
ลักษณะสําคญัของพัฒนาการอุตสาหกรรม ICT ในชวงนี้คือการเปลี่ยนแปลงใน
โครงสรางการผลิต 2 ประการหลัก ไดแก บริษัทสิงคโปรมีการลงทุนใน
อุตสาหกรรมการผลิตทีเ่นนการใชเทคโนโลยีระดับสูงและมีการผลติดวย
เครื่องจักรอัตโนมัติ เชน อุปกรณโทรคมนาคม เครื่องพิมพ (computer printer) 
เวเฟอรเซมิคอนดักเตอร อุปกรณเก็บขอมูลฮารดดิสก (hard disk drive) รวมถึง
การออกแบบ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ นอกจากนี้ บริษัทสิงคโปรมีการยายฐาน
การผลิตทีเ่นนการใชแรงงานไปยงัประเทศอ่ืนในภูมิภาคที่มีคาแรงต่ํา เชน ไทย
และมาเลเซยี  สวนอุตสาหกรรมสนับสนุนที่พัฒนาขึ้นกอนน้ีก็รับสัญญาวาจาง
ผลิตจากบรษิทัขามชาตติางๆ 
 

• ระยะที่ 4 ชวงปลายทศวรรษ 1990 จนถงึปจจุบัน 
นับจากปลายทศวรรษ 1990 สิงคโปรมีศักยภาพสูงทาง ICT หลายดาน เชน 
เทคโนโลยีการแปลงขอมูลเปนระบบดิจิทลั (digitization) เทคโนโลยีไรสาย 
(wireless technology) เทคโนโลยีอัตโนมัติ (automation) เทคโนโลยียอสวน 
(miniaturization) เทคโนโลยีที่สามารถตอบโตกบัมนุษย (human interface 
technology) ผลิตภัณฑอัจฉริยะ (product intelligence) การผลิตเวเฟอร (wafer 
fabrication) และวงจรรวมที่ใชสําหรับการใชงานเฉพาะอยาง (application-
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specific integrated circuit) เปนตน สวนอุตสาหกรรมการผลิตสารกึ่งตัวนํา 
ประกอบดวยการออกแบบวงจรรวม การประกอบและทดสอบสารกึ่งตัวนําดวย
ระบบอัตโนมตัิ การฉีดและขึ้นรูป ซ่ึงการผลิตเหลานีต้องใชเทคโนโลยีและความ
แมนยําสูงจึงเปนผลใหสินคาและบริการดาน ICT ของสิงคโปรที่ผลติออกมาหลัง
ทศวรรษ 90 มีมูลคาเพิ่มสูงดวย ในชวงเวลานี้ รัฐบาลสิงคโปรมีนโยบายพัฒนา
ใหสิงคโปรเปนศูนยกลางทางดานอิเล็กทรอนิกส จึงชักจูงบริษัทชั้นนําใน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและ IT ที่มีเทคโนโลยใีหมลาสุดใหเขามาลงทุนใน
สิงคโปร ซ่ึงบริษัทชั้นนําเหลานี้ทําการผลิตสินคาและบริการที่หลากหลาย เชน 
การออกแบบผลิตภัณฑ การนําสารกึ่งตัวนําไปประยุกตใช การผลิตอุปกรณ
โทรคมนาคมและอุปกรณเก็บขอมูล เปนตน 

 
นโยบายที่สําคัญของรัฐบาล 
  

ความสําเร็จสวนหนึ่งทางดาน ICT ของสิงคโปรเปนผลจากนโยบายและวสิัยทศันที่ชัดเจน
ของรัฐบาลในการสงเสริมและพัฒนา ICT โดยรัฐบาลไดมอบสิทธปิระโยชนดานภาษีและพัฒนา
สาธารณูปโภคเพื่อดึงดูดใหบริษัทขามชาติเขามาตั้งฐานการผลิตฮารดแวร นอกจากนี้ รัฐบาล
สิงคโปรไดจัดตั้งคณะกรรมการคอมพิวเตอรแหงชาติ (National Computer Board - NCB) เพ่ือ
รับผิดชอบการพัฒนาดาน ICT ของประเทศ โดย NCB ไดเริ่มแผนการคอมพิวเตอรภิวัฒน
แหงชาติ (National Computerization Plan) ในป 1981 โดยมีวัตถุประสงคสําคัญ 3 ประการ 
ไดแก การใชคอมพิวเตอรในงานราชการ การฝกอบรมบคุลากรดานซอฟตแวรและสราง
อุตสาหกรรมสารสนเทศในประเทศ ตอมา ในป 1982 รัฐบาลริเร่ิมโครงการคอมพิวเตอรภิวัฒน
สําหรับราชการ (The Civil Service Computerization Program - CSCP) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธภิาพการดําเนินงานของภาคราชการและเพื่อเชื่อมตอองคกรภาครัฐทุกองคกรเขา
ดวยกัน โครงการนี้ไดกอใหเกิดการสรางบุคลากรเพื่อทํางานในโครงการและการนําเขาเทคโนโลยี
จากตางประเทศเพื่อใชในโครงการ ซ่ึงตอมาบุคลากรและเทคโนโลยีเหลานี้ไดแพรไปสูภาคธรุกิจ 
แตโครงการนี้ยังไมไดกอใหเกิดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีมากนัก  

 

• แผนเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ (National IT Plan) 
ในป 1985 NCB ไดเริ่มแผนเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ (National IT Plan) ซ่ึงมี

ยุทธศาสตรหลักดังน้ี 
- พัฒนาบุคลากรและผูเชีย่วชาญทางดาน IT โดยมีมาตรการ เชน  การปรับปรุง

ระบบการศึกษาโดยเพิ่มหลักสูตรที่ใหตระหนักถึงความสําคัญและการใช
คอมพิวเตอร อีกทั้งเพ่ิมความสําคัญใหกับวิชาคณิตศาสตรและความสามารถดาน
เทคนิคเครื่องกลในโรงเรียน  อีกทั้งเพ่ิมการฝกอบรมดาน ICT ในโพลีเทคนคิและ
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มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ คาใชจายในการวิจัยพัฒนายังเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 0.9 
ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศในป 1988 

- ปรับปรุงสาธารณูปโภคดาน ICT โดยมีมาตรการ เชน  การสรางระบบใยแกวนํา
แสง (fiber optics) และเครือขายบริการดิจิทัลรวม (integrated services digital 
network – ISDN) 

- ทําหนาที่เชื่อมโยงและประสานการทํางานระหวางองคกรที่ทําหนาทีส่นันสนุน
งานดาน ICT โดยมีมาตรการ เชน การทํางานรวมกับบริษทัซอฟตแวรระดับโลก
เพ่ือพัฒนาทักษะดานวศิวกรรมและ IT 

- สรางวฒันธรรมที่เอ้ือตอการใช ICT โดยมีมาตรการ เชน  การจัดกิจกรรมเพื่อ
สงเสริมวัฒนธรรมการใช ICT 

- เพ่ิมการใช ICT ในการทาํงาน โดยมีมาตรการตางๆ เชน การขยายการใช
คอมพิวเตอรในภาคราชการ การนํา ICT เขาไปใชในอุตสาหกรรมหลักของ
ประเทศ การใหบริการสาธารณะแบบ one-stop และ non-stop service การริเริ่ม
ระบบการแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ (national electronic data 
interchange (EDI) system)  

 

• IT 2000: Intelligence Island 
หลังจากแผนเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติประสบความสําเร็จ รัฐบาลสิงคโปรก็เร่ิมแผน 

IT2000 ในป 1992 โดยมีเปาหมายใหสิงคโปรเปนเกาะอัจฉริยะ (Intelligence Island) โดยการ
สรางระบบสาธารณูปโภคสารสนเทศแหงชาติ (National Information Infrastructure - NII) เพ่ือ
เชื่อมตอคอมพิวเตอรในทุกบาน ทุกโรงเรียนและทุกสํานักงานเขาดวยกัน โดยมีเปาหมายคือ 
ยกระดับการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของกับ ICT ยกระดับคุณภาพชีวิตและการติดตอสื่อสาร
ระหวางกันของธุรกิจและประชาชน และยกระดับความสามารถในการแขงขันของประเทศเพื่อไปสู
ความเปนศูนยกลางเครือขายธุรกิจระหวางประเทศ  

 
NII กอใหเกิดการพัฒนาเครือขายความเร็วสูง (high-speed infrastructure) ครอบคลุมทั้ง

เกาะไดสําเร็จในป 1999 ซ่ึงเครือขายนี้ถกูนําไปใชในกจิกรรมที่หลากหลายประกอบดวย กิจกรรม
ความบันเทิง ขาว การศึกษา พาณิชยอิเล็กทรอนิกส การประชุมทางไกล การดําเนินกิจการของ
รัฐและการใหบริการอินเทอรเน็ตความเรว็สูง ทั้งน้ี รัฐบาลไดมอบหมายให NCB และ การ
โทรคมนาคมแหงสิงคโปร (Telecommunication Authority of Singapore - TAS) รับผิดชอบดแูล
ดําเนินโครงการตางๆ เพ่ือจะทําใหสิงคโปรกลายเปนเกาะอัจฉริยะ  
  

นอกจาก NII แลว ปจจัยสําคัญอีกประการที่ผลักดนัใหสิงคโปรสามารถกลายเปนเกาะ
อัจฉริยะได คือ การเปดเสรีดานการสื่อสารและโทรคมนาคมซึ่งเปนผลใหมีผูประกอบการดานการ
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สื่อสารและโทรคมนาคมรายใหมเขาสูตลาดมากขึ้น สภาพการณน้ีสงผลใหเกิดการแขงขันระหวาง
ผูประกอบการอันเปนผลใหราคาในการใหบริการดานการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาบรกิาร
อินเทอรเน็ต คาโทรศัพทเคลื่อนที่และโทรศัพทระหวางประเทศลดลงเปนอยางมาก นอกจากนี้ 
รัฐบาลยังไดรวม NCB และ TAS เขาดวยกันและกอตั้งเปนองคกรใหม เรียกวา องคกรพัฒนา
สารสนเทศและการสื่อสาร (Infocommunication Development Authority – IDA) อีกทั้งยังมีการ
ปฏิรูปคณะกรรมการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (National Science and Technology 
Board - NSTB) เพ่ือทําหนาที่ผลักดันนโยบายหลัก 5 ประการ ไดแก  

- เผยแพรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหแกนักเรียน ผูเชี่ยวชาญ และสาธารณชน
ผานการประกอบกิจการที่เกีย่วกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(Technopreneurial) ที่กําลงัเติบโตมาตั้งแตป 1996 

- พัฒนาภาวะในประเทศใหเอ้ือตอการดําเนินธุรกิจดานการเงินและการลงทุน 
- พัฒนาแรงงานเพื่อการวิจัยพัฒนาและการประกอบธุรกจิที่เกี่ยวกบัวทิยาศาสตร

และเทคโนโลยี 
- สงเสริมใหเกดิการดําเนินธุรกิจของสิงคโปรในตางประเทศ 
- เสริมสรางสาธารณูปโภคดานเทคโนโลยใีหมีคุณภาพดี 

 

•  แผนพัฒนาผูประกอบการที่เกี่ยวกบัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 (Technopreneurship 21) 
ในป 1999 รัฐบาลสิงคโปรไดออกแผนพัฒนาผูประกอบการที่เกีย่วกับวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี หรือที่เรียกวาแผน Technopreneurship 21 (T21) เพ่ือสนันสนุนใหประชาชนมี
ความคิดสรางสรรคและความเปนผูประกอบกิจการ โดยมีการดําเนินการ 3 ดานเพื่อใหแผน T21 
บรรลวุัตถุประสงค คือ  

- ปฏิรูประบบการศึกษาใหเปนระบบการศกึษาที่สงเสริมความคิดสรางสรรค อีกทั้ง
ปฏิรูปการเรยีนการสอนในสถาบันโพลีเทคนิคและมหาวิทยาลยัใหเนนการ
ปฏิบัติการในหองทดลอง นอกจากนี้ ยังมอบหมายใหสถาบันวิจัยสาธารณะ 
(public research institute) เปนจุดเชื่อมตอในการนําผลการวจัิยที่ไดจาก
มหาวิทยาลัยสงไปยังภาคธรุกิจเพ่ือประยุกตใช  

- จัดตั้งกองทุนเพ่ือรวมลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปน
จํานวนเงิน 1 พันลานดอลลารสหรัฐฯ ในชวงป 1998 - 1999 ธุรกิจที่เริ่มตนใหม
จํานวน 71 ธุรกิจ ไดรับเงินรวมลงทุนจากกองทุนนี้ 

- ปฏิรูปกรอบกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ใหเอ้ือตอการประกอบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส และเปนไปตามมาตรฐานสากล 

 



 312 

แผน IT2000 และ T21 ประสบความสําเร็จอยางสูง โดยทําใหสิงคโปรมีรายไดจาก
อุตสาหกรรมสารสนเทศและโทรคมนาคม (ไมรวมภาคการผลิตอุปกรณสารสนเทศและ
โทรคมนาคม) ประมาณ 2 หม่ืนลานดอลลารสหรัฐฯ หรือคิดเปนรอยละ 6 ของผลติภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศในป 1999 นอกจากนี้ ทําใหเกิดการเขาถึง ICT เพ่ิมขึ้น กลาวคือ รอยละ 81 ของ
ภาคธุรกิจสามารถเขาถึงอินเทอรเน็ต และรอยละ 57 และรอยละ 66 ของประชากรมีอินเทอรเน็ต
แบบโทรเขาและโทรศัพทเคลื่อนที่ใชตามลําดับ ขณะทีค่รัวเรือนรอยละ 59 มีคอมพิวเตอรสวนตัว
และรอยละ 99 สามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตความเรว็สูงได (broadband-ready) 

 

• Infocomm 21 
ในป 2000 รัฐบาลสิงคโปรไดออกแผนพัฒนา ICT เรียกวา The Infocomm 21 โดย

ตั้งเปาหมายใหสิงคโปรเปนเมืองที่สามารถเชื่อมตอกันดวยอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง 
(interactive broadband and multimedia and mobile wireless network) ภายในป 2005 และมุง
ใหสิงคโปรเปนศูนยกลางดาน ICT ในระดับโลก โดยการมุงเปดเสรีการโทรคมนาคมแบบสมบูรณ
เพ่ือกอใหเกิดการแขงขันในดานความหลากหลายของสินคาและดานราคา อีกทั้งยังมีการปรับปรุง
กฎหมายใหเอ้ือตอการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและการใหบริการดาน ICT ใหมากขึ้น 

 
สวนดานการพัฒนากําลังคนนั้น รัฐบาลสิงคโปรมุงสรางตลาดแรงงานที่มีความรูเกี่ยวกบั

อินเทอรเน็ตโดยผานการใหการศึกษาและฝกอบรมที่มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังมุงที่จะดึงดูดแรงงานที่
มีทักษะทางดาน ICT จากตางประเทศใหเขามาทํางานในสิงคโปรระยะยาว นอกจากนี้ รัฐบาล
สิงคโปรมุงที่จะทําใหสิงคโปรเปนศูนยกลางการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส (e-learning hub) ของ
ภูมิภาค ซ่ึงรัฐบาลสิงคโปรตัง้เปาหมายวาหลังจากการใชแผน Infocomm 21 สิงคโปรจะมีแรงงาน
ดาน ICT 250,000 คนหรือคิดเปนรอยละ 10 ของแรงงานทั้งหมดในป 2010    

 
8. ประเทศมาเลเซีย35 
มาเลเซียเปนประเทศหนึ่งที่มีพัฒนาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยาง

รวดเร็ว ซ่ึงเปนผลจากการที่รัฐบาลมาเลเซียมีวิสยัทศันในการพัฒนาประเทศสูการเปนประเทศที่
พัฒนาแลวในป 2020 ตามกรอบวิสัยทศัน Vision 2020 ยุทธศาสตรหน่ึงที่รัฐบาลมาเลเซียใชเพ่ือ
บรรลุเปาหมายดังกลาวคือ การสงเสริมการใชและพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ดังน้ัน ในป 1994 รัฐบาลจึงแตงตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาต ิ
(National Information Technology Council - NITC) ซ่ึงประกอบดวยกรรมการที่มาจากทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อทําหนาที่ใหคาํปรึกษาแกรัฐบาลในการผลักดันใหเกิด
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในประเทศ เพ่ือจะนําประเทศสูการพัฒนาแบบกาว
กระโดดจนกลายเปนประเทศพัฒนาในที่สดุ  

                                                 
35 ที่มา:  Multimedia Malaysia: Internet Case Study (2002), International Telecommunication Union 
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ในป 1996 NITC ไดออกวาระแหงชาติวาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ (National IT 
Agenda) โดยมีสาระสําคัญ คือการใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อเปลี่ยนใหมาเลเซียกลายเปน
สังคมแหงความรู (knowledge-base society) โดยมุงพัฒนาปจจัยที่สําคัญ 3 ประการ ไดแก 
ประชาชน โครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศ (infostructure) และการนําเอาเทคโนโลยีไป
ประยุกตใช (application) โดยมีมาตรการที่สําคัญ คอืการออกนโยบายเพื่อจัดระเบียบ
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การออกกฎหมายเพื่อจัดระเบียบความสัมพันธ
ระหวางบุคคลในโลกไซเบอร การจัดสรรงบประมาณจํานวน 1,370 ลานดอลลารเพ่ือใชในการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนการริเริ่มโครงการ Multimedia Super 
Corridor ซ่ึงเปนโครงการที่สําคัญมากตอการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของมาเลเซีย  

 
Multimedia Super Corridor (MSC) 
 
โครงการ Multimedia Super Corridor (MSC) เปนโครงการที่ริเริ่มขึ้นในป 1996 ในสมัย

ของ ดร. มหาเธร มูฮัมหมัด เปนนายกรัฐมนตรีการพัฒนา MSC ประกอบดวย 3 ชวง (ครอบคลมุ
ระยะเวลา 20 ป) ทั้งน้ี รัฐบาลมาเลเซียมุงม่ันที่จะพัฒนา MSC ใหเปนเขตอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
ระดับสูง (high technology) ที่คลายคลึงกับซิลิคอนวลัเลยในสหรฐัอเมริกา ดังน้ัน รัฐบาลมาเลเซีย
จึงวางแผนสราง MSC อยางครบวงจร และจัดหาสาธารณูปโภคใหไดมาตรฐานที่ทัดเทียมกับ
สาธารณูปโภคในประเทศพฒันาแลว  และสงเสริมการลงทุนจากบริษัทตางประเทศซึ่งเปนผูนําใน
อุตสาหกรรม 

 
MSC มีที่ตั้งอยูทางตอนใตของกรุงกัวลาลัมเปอร มีพ้ืนที่ทั้งหมดขนาดกวาง 50 กิโลเมตร 

และยาว 15 กิโลเมตร โดยมีทาอากาศยานนานาชาติแหงใหมตั้งอยูทางตอนใตสุดของ MSC และ
มีอาคารเปโตรนาสซึ่งเคยเปนอาคารที่สงูที่สุดในโลกตัง้อยูตอนเหนือ ภายในเขต MSC ยัง
ประกอบดวยเมืองปุตราจายา (Putrajaya) ซ่ึงเปนศูนยราชการแหงใหมของรัฐบาลและทําเนยีบ
นายกรัฐมนตร ี นอกจากนี้ ในเมืองศูนยกลางของ MSC ที่ชื่อวาเมืองไซเบอรจายา (Cyberjaya) 
ยังเปนที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมัลติมิเดีย (The Multimedia University) ซ่ึงเปนมหาวิทยาลยัแหง
เดียวในโลกทีเ่ปดการสอนหลักสูตรตางๆ ที่เกี่ยวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะ  ในป 2002 
มหาวิทยาลัยแหงน้ีรับนักศกึษาเขาศึกษาจํานวน 12,000 คนจาก 31 ประเทศ และมีคณาจารย
ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวฒิุจากประเทศตางๆ 23 ประเทศ  
 

ในพ้ืนที่ของโครงการ MSC มีการสรางวงจรสื่อสารหลัก (backbone) ดวยความเร็ว 40 
Gbps ซ่ึงใหบริการโดยบริษัท Telekom Malaysia ที่พรอมบริการเชื่อมตอไปยังบานพัก 
สํานักงานและที่ทําการรัฐบาลที่อยูในเขต MSC ผานทางเทคโนโลยี Fiber-to-Home, ADSL และ 
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high-speed wireless โดยมีบริษัท Telekom Malaysia ทําการรับประกันคุณภาพและใหบริการใน
ราคาที่ต่ํา 

 
ในดานหนึ่ง ดูเหมือนวา  MSC ประสบความสําเรจ็ในการดึงดูดบริษัทที่ดําเนนิธุรกิจ

เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร  โดยนับตั้งแตเริ่มโครงการจนถึงป 2002 มีบริษัท
ทั้งสิ้นจํานวน 600 บริษัทที่เขามาตั้งสํานักงานและฐานการผลิตใน MSC และในจํานวนนี้ เปน
บริษัทชั้นนําของโลกจํานวน 100 บรษิัท เชน Alcatel - Lucent, Cable & Wireless, Nokia, 
Fujitsu, IBM, Oracle, Sun, Intel, Lotus, Siemens และ NTT โดยเฉพาะอยางยิ่ง NTT ไดทํา
การสรางศูนยวิจัยและพัฒนาซึ่งใหญเปนอันดับ 2 ของศูนยวิจัยและพัฒนาในตางประเทศทั้งหมด
ของ NTT  อยางไรก็ตาม การศึกษาที่ไมเปดเผยของบริษัทที่ปรึกษาของรัฐบาลมาเลเซีย ซ่ึง
ประเมินการดําเนินการในชวงแรกพบวา บริษัทขามชาติจํานวนมากไมไดมีกิจกรรมใหมๆ ใน 
MSC  แตมามีสํานักงานใน MSC ตามคําเชื้อเชิญของรัฐบาลมาเลเซียเทานั้น   

 
นอกจากนี้ รัฐบาลมาเลเซยียังมีมาตรการสนับสนุนธรุกิจเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ เชน 

การสนับสนุนทุนในการวิจัยและพัฒนา การจัดสรรแหลงเงินกู การเปดหลักสูตรทีเ่กีย่วกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการบมเพาะผูประกอบการ ซ่ึงมาตรการเหลานี้มี
วัตถุประสงคเพ่ือดึงดูดบริษัทชั้นนําระดับโลกใหเขามาลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในมาเลเซีย และจะเปนชองทางใหผูประกอบการของมาเลเซยีมีโอกาสเชื่อมโยงและเรียนรู
จากบริษัทชั้นนําระดับโลกเพื่อจะนําไปสูการพัฒนาของผูประกอบการมาเลเซียตอไป 

 
กลาวโดยสรุป ประสบการณของมาเลเซียทําใหเห็นไดวา รัฐบาลของมาเลเซียมีนโยบาย

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สอดคลองกับวิสัยทัศนหลกัของประเทศ (การนําพา
มาเลเซียกาวสูการเปนประเทศพัฒนาแลวภายในป 2020) จากนั้น รัฐบาลจึงออกวาระแหงชาตวิา
ดวยการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนโยบายยอยที่รองรับวาระแหงชาติ
เพ่ือใหการพัฒนาสามารถเกิดขึ้นไดอยางเปนรูปธรรม เชน การดําเนินโครงการ MSC  

 
โครงการ MSC แสดงใหเห็นวา ประเทศกําลังพัฒนา เชน มาเลเซียก็สามารถมีความ

มุงม่ันและวิสยัทัศนในการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT และสงเสริมการพัฒนา ICT อยางครบวงจรได 
อยางไรก็ตาม ความสําเร็จของนโยบายและมาตรการในการสงเสรมิตางๆ เพ่ือใหบรรลวุิสัยทัศน
ที่ตั้งไวยอมขึ้นอยูกับปจจัยพ้ืนฐานของประเทศ ทั้งดานกําลังคน ความสามารถของผูประกอบการ 
และระดับการพัฒนาเทคโนโลยีโดยรวมของประเทศนั้นดวย   
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8.3 สรุปปจจัยความสําเรจ็ในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศผูนําดาน ICT 
 
 การพัฒนาอุตสาหกรรม ICT จนประสบความสําเรจ็ของแตละประเทศมีแนวทางในการ
พัฒนาที่มีรูปแบบที่หลากหลายแตกตางกันไปตามลักษณะพื้นฐานของประเทศ สภาพแวดลอม 
และนโยบายของรัฐ อยางไรก็ตาม แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมดังกลาวก็มีลักษณะรวมทีเ่ปน
ปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จของอุตสาหกรรม ICT ซ่ึงเปนอุตสาหกรรมที่เนนเทคโนโลยีระดับสูง
และการวิจัยและพัฒนาอยางตอเน่ือง ในการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT น้ัน คําถามที่สําคัญคอื   แต
ละประเทศจะมีแนวทางอยางไรในการไดมาซึ่งเทคโนโลยีใหมๆ ในแตละขั้นตอนของการพัฒนา
อุตสาหกรรม 
 
 สหรัฐอเมริกาและอิสราเอลเปนตัวอยางของประเทศที่มีความสามารถทางการวิจัยและ
พัฒนาสูงมากจนสามารถพัฒนาเทคโนโลยีไดขึ้นเองตั้งแตเริ่มตน เน่ืองจากมีจุดเดนในดานความ
แข็งแกรงในทางวิชาการจึงสามารถพัฒนานวัตกรรมได เปนที่นาสังเกตวาทั้งสองประเทศนี้พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดรวดเร็ว เพราะไดรับทุนสนับสนุนใหวิจัยเทคโนโลยีเพ่ือ
นําไปใชในการทหาร กลาวคือ สหรัฐอเมริกาเปนประเทศมหาอํานาจจึงตองปรับปรุงกองทัพให
ทันสมัยอยูตลอดเวลา ดังจะเห็นไดวาหนวยงานในกระทรวงกลาโหมเปนหนวยงานหลักในการ
กระตุนอุปสงคทั้งในบริเวณซิลิคอนวัลเลยและบริเวณทางหลวงหมายเลข 128 อยางนอยในชวง
เริ่มตน สวนอิสราเอลนั้น มีแรงกดดันจากสงครามซึ่งสงผลใหมีการนํางบประมาณดานทางวิจัย
และพัฒนาจํานวนมากไปใชวิจัยในทางทหาร องคความรูที่พัฒนาขึ้นโดยมีจุดเริ่มตนจากการ
พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือนําไปใชในการทหารนี้สามารถนํามาประยุกตใชในทางอุตสาหกรรมไดใน
เวลาตอมา  

การสนับสนุนดานการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีจากรัฐผนวกกบัความสามารถทางธุรกิจของ
ผูประกอบการในสหรัฐอเมริกา ทําใหสหรัฐอเมริกาสามารถกาวขึน้เปนผูนําในตลาดเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของโลกได ขณะที่สําหรับอิสราเอล เม่ือผนวกกับนวัตกรรมที่ริเริ่มจาก
วัตถุประสงคทางการทหารประกอบกับนโยบายสงเสรมินวัตกรรมทีเ่หมาะสมและความสัมพันธอัน
ใกลชิดกับสหรัฐอเมริกาจนสามารถระดมทุนจากสหรัฐอเมริกาและใชสหรัฐอเมริกาเปนตลาดหลัก 
สงผลใหอิสราเอลกาวขึ้นมาเปนประเทศผูนําในดานเทคโนโลยีทั้งทางดานฮารดแวรและ
ซอฟตแวรของโลกไดเชนกนั 
 
 สวนความสําเร็จของออสเตรเลียในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร
ในภาคเกษตรกรรมเปนผลจากหนวยงานของรัฐ (เชน Commonwealth Scientific and Industrial 
Research Organization) ที่สามารถบูรณาการขอมูลเกี่ยวกับภาคเกษตรกรรมทัง้ประเทศใหอยูใน
ฐานขอมูลเดียวกันไดโดยการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยซ่ึงทําใหเกิดประโยชนกับภาคเกษตรกรรม
เปนอยางมาก  
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สําหรับไอรแลนดและสวีเดน แนวทางในการไดมาซึ่งเทคโนโลยีสมัยใหมใชนโยบายดึงดูด
การลงทุนจากตางประเทศโดยการใหสิทธิพิเศษตางๆ แกบริษทัขามชาติโดยเฉพาะมาตรการทาง
ภาษีที่จูงใจใหเขามาลงทุน โดยประเทศมีแรงงานที่มีการศึกษาสงูอยูมาก ทําใหบริษทัขามชาติ
สนใจเขามาลงทุนในประเทศเปนจํานวนมาก  ไอรแลนดและสวีเดนยังมีจุดเดนในการเปนประเทศ
สมาชิกสหภาพยุโรป โดยเฉพาะไอรแลนดที่มีความสมัพันธในทางประวตัิศาสตรกับสหรัฐอเมรกิา
และใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแมจึงทําใหสหรัฐอเมริกามีความโนมเอียงในการเลอืกลงทุนใน
ไอรแลนด  เม่ือเศรษฐกิจเจริญเติบโตจากการเขามาลงทุนของตางชาติ ก็ดึงดูดใหนักวิชาชีพของ
ไอรแลนดที่เคยอพยพออกนอกประเทศไดนําประสบการณในการทํางานดานเทคโนโลยีระดับสูง
กลับเขามาทํางานในประเทศซึ่งสงเสริมใหอุตสาหกรรมซอฟตแวรพัฒนามากยิ่งขึ้น    ในสวนของ
สวีเดน ปจจัยสําคัญที่ทําใหสวีเดนเปนผูนําในเทคโนโลยีไรสาย คือการเปดเสรีตลาดโทรคมนาคม
และการมีบรษิัทชั้นนําของชาติอยาง Ericsson ที่เปนตวัหลักในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีไร
สายใหมๆ การสงเสริมใหมีคลัสเตอรอุตสาหกรรม ICT หลายแหงทั่วประเทศก็ชวยดึงดูดใหบริษัท
ขามชาติมาลงทุนมากขึ้น เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางมหาวทิยาลัยกบัภาคธุรกิจและมีการ
ใชโครงสรางพื้นฐานในคลสัเตอรรวมกัน 
 
 สําหรับแนวทางการพัฒนาของประเทศอตุสาหกรรมในเอเซีย ทั้งประเทศจีน อินเดีย 
เกาหลีใต ไตหวัน สิงคโปรและมาเลเซยีตางไดเทคโนโลยีมาจากตางชาติเปนหลกั ทั้งโดยผานการ
นําเขาเทคโนโลยี การดึงดูดการลงทุนจากตางชาต ิ การสงเสริมใหคนในชาติไปศึกษาใน
ตางประเทศ โดยกรณีจีนและอินเดียเริ่มตนจากรัฐมีบทบาทสงูในการเริ่มพัฒนาอุตสาหกรรม
เน่ืองจากใชระบบแบบวางแผนจากสวนกลาง  อยางไรก็ตาม จีนเริ่มประสบความสําเร็จเม่ือใช
นโยบายลดการกํากับดูแลและเปดเสรใีหเอกชนเขามาเปนเจาของกิจการได ซ่ึงทําใหนักลงทุน
จากไตหวันและฮองกงเขามาลงทุนจํานวนมาก นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนาประเทศโดยการเปด
เสรีมากขึ้นและการเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลกชวยใหประเทศมีความนาลงทุนจาก
ตางประเทศมากขึ้น การเพิ่มการแขงขันในภาคโทรคมนาคมชวยใหโครงสรางพื้นฐานทาง ICT 
แพรหลายมากขึ้น นอกจากนั้น นโยบายการศึกษาที่เนนการสรางบุคลากรทางดาน ICT โดยการ
รวมกับบรษิัทชั้นนําในการออกแบบหลักสตูรการศึกษา ก็ชวยใหนักศึกษาที่จบออกมาตรงกับ
ความตองการของบริษัทขามชาติชั้นนําเหลานั้น ในสวนของเกาหลีใตน้ัน บริษัทขนาดใหญ 
(chaebol) ยังเปนกําลังสําคัญในการดูดซับเทคโนโลยีจากตางประเทศ และพัฒนาตอยอด  
ในขณะที่ไตหวัน ใชสถาบนัวิจัยของรัฐ ในการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีใหแกบริษัทไตหวัน 
ซ่ึงสวนใหญเปนบริษทัขนาดกลางและบรษิัทขนาดเล็กซึ่งแตกตางจากกรณีสิงคโปรที่เริ่มดูดซับ
เทคโนโลยีจากตางชาติดวยแรงงานราคาถูกเปนเหตใุหบริษัทตางชาติใหเขามาตัง้ฐานการผลิตใน
ประเทศ หลังจากนั้นจึงคอยๆ พัฒนาแรงงานใหมีทักษะสูงขึ้นจนสามารถทําการวิจัยและพัฒนาได
ดวยตนเองในที่สุด ทั้งน้ีรัฐบาลสิงคโปรเปนแรงผลักดันสําคัญใหเกิดการพัฒนาแรงงานและ
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สาธารณูปโภคดาน ICT ผานการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนและการปฏบิัตินโยบายอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 
ในกรณีของญี่ปุน การกาวเขามาเปนผูสรางนวัตกรรมดานฮารดแวรของญี่ปุนเกิดจากการ

มีฐานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสที่เขมแข็งเปนทุนเดิม อยางไรก็ตาม ญ่ีปุนไมสามารถเปนผูนําใน
ตลาดซอฟตแวรได เน่ืองจากอุปสงคในประเทศต่ําจึงไมมีปจจัยในการกระตุนการพัฒนานวัตกรรม
ดานซอฟตแวร สวนดานสื่อดิจิทัลของญี่ปุนน้ันไดรับการพฒันา เน่ืองจากผูบริโภคสามารถบริโภค
สื่อผานอินเทอรเน็ตความเร็วสูงจึงเปนการเพิ่มอุปสงคอันนําไปสูการพัฒนาเพื่อสนองความ
ตองการของตลาด และเปนที่นาสังเกตวา บทบาทของรัฐบาลญีปุ่นตั้งแตชวงทศวรรษ 1970 
จนถึงปจจุบันเปนไปในทศิทางที่สนับสนนุภาคเอกชนในการพัฒนามากกวาการที่รัฐบาลจะเปน
แรงขับเคลื่อนหลักในการพฒันาเอง 

 
 ในสวนของอนิเดีย ชวงแรกอินเดียไดเทคโนโลยีจากบริษัทขามชาติอยาง IBM ซ่ึงแม
บริษัทจะออกจากประเทศไปแตบรษิทัก็ไดพัฒนานักเขียนโปรแกรมซอฟตแวรไวเปนจํานวนมาก 
บุคลากรเหลานี้ตอมาไดเขาไปทํางานใหกบับริษทัที่รัฐตัง้ขึ้นมาเพื่อดูแลคอมพิวเตอรตามองคกร
ตางๆ ความตองการใชคอมพิวเตอรที่มากขึ้นในประเทศทําใหเกิดบริษัทผลิตคอมพิวเตอรและ
ซอฟตแวรขึ้นมาเปนจํานวนมากในประเทศ เม่ือสหรัฐเกิดการขาดแคลนทรัพยากรบุคลากรดาน 
ICT บริษัทสหรัฐก็เริ่มจางบุคลากรดาน ICT จากอินเดียซ่ึงมีพ้ืนฐานภาษาอังกฤษดี การปฏิรูป
เศรษฐกิจของประเทศโดยการสรางเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรขึ้นมาหลายแหง รวมทั้งนโยบาย
การดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศชวยใหบริษัทขามชาติเขามาลงทนุในอินเดีย ภายหลัง
บุคลากรอินเดียที่ทํางานในตางประเทศโดยเฉพาะสหรฐัอเมริกาไดกลับมาทํางานในอินเดียก็ชวย
ทําใหอุตสาหกรรม ICT ของอินเดียเตบิโตขึ้น พรอมกับการลงทนุโครงสรางพื้นฐานดาน ICT 
ระหวางประเทศอยางมหาศาลในชวงฟองสบูในภาคเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งทําใหโครงสราง
พ้ืนฐาน เชน ใยแกวนําแสงขามทวีปทีมี่มากเพียงพอเม่ือผนวกกับการพัฒนาเทคโนโลยีทีท่าํให
เกดิการจางงานธุรกิจขามพรมแดนก็ทําใหอินเดียกลายเปนแหลงสําคัญในการวาจางงาน 
(outsource) ของสหรัฐเมรกิา 
 

สวนเวียดนามนั้น เนนความไดเปรียบในการมีแรงงานคุณภาพดีและคาจางถูก ประกอบ
กับการเมืองที่มีเสถียรภาพ เปนปจจัยดึงดูดการลงทุนจากตางชาต ิ ขณะที่ มาเลเซียเปนตนแบบ
ของรัฐบาลทีมี่นโยบายที่มุงม่ัน วิสัยทัศนชัดเจน และลงมือปฏิบัติอยางจริงจัง ประกอบกับ การมี
แผนพัฒนาอยางละเอียดในทุกดาน ทั้งการพัฒนาสาธารณูปโภคและบุคลากร ทาํใหสามารถดึงดูด
การลงทุนจากตางชาติ และเรียนรูเทคโนโลยีจากบริษทัตางชาตทิี่เขามาได   
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กลาวโดยสรุป ในชวงเริ่มตนพัฒนาอุตสาหกรรม ประเทศสวนใหญมักพึ่งพาเทคโนโลยี
จากประเทศทีมี่ระดับพัฒนาทางเทคโนโลยีสูงกวา (ยกเวนสหรฐัอเมริกา ญ่ีปุน และอิสราเอล) 
โดยผานชองทางตางๆ เชน การดึงดูดการลงทุนหรือการนําเขาเทคโนโลยี ซ่ึงในขั้นตอนนี้ประเทศ
จะตองเตรียมพรอมดานบุคลากรและแรงงานทักษะสูง โครงสรางพื้นฐานที่มีคุณภาพและ
แพรหลาย ตลอดจนมีกฎระเบียบที่เอ้ือตอการประกอบธุรกิจ เปนตน ในการพฒันาอุตสาหกรรม
ขั้นตอไป ประสบการณจากประเทศตางๆ ชี้ใหเห็นวาประเทศจะตองมีระบบสงเสริมการสราง
นวัตกรรมทีเ่ชื่อมโยงกับตลาด เน่ืองจากการวิจัยและพัฒนาจําเปนตองใชเงินลงทุนสูงและมีความ
เสี่ยงที่สูง ภาคเอกชนมีแนวโนมที่จะลงทุนวิจัยและพฒันาไมมากนัก รัฐจําตองเขามาสนับสนุน
ในชวงตน รวมทั้งจะตองมีกลไกที่เชื่อมโยงระหวางการวิจัยและพัฒนากับการพัฒนาผลิตภัณฑใน
เชิงพาณิชย นอกจากนี้ ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพที่ไมจํากัดความคิดสรางสรรคของแรงงานและ
สามารถสรางแรงงานที่ตรงกบัความตองการของตลาดถือเปนปจจัยสําคัญที่สุดในการพัฒนา
อุตสาหกรรมดานเทคโนโลยีระดับสูงทุกสาขารวมทั้งอุตสาหกรรม ICT ดวย จากพัฒนาการ
อุตสาหกรรมของทุกประเทศที่เสนอในบทนี้แสดงใหเห็นวา การมีคุณภาพของทรัพยากรมนุษย
เปนปจจัยแหงความสําเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรม 
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บทที่ 9 กรอบยุทธศาสตรเพื่อพฒันาอุตสาหกรรม ICT ของประเทศไทย 
 
9.1 กรอบแนวคิดในการพฒันาอุตสาหกรรม 
 
  เปาหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมก็คือ การสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ (economic 
value added) ในอุตสาหกรรมนั้น   ทั้งน้ี เน่ืองจากอุตสาหกรรมที่มีมูลคาเพิ่มสูงจะกอใหเกิด
ผลตอบแทนตอแรงงาน และนักลงทุนในอุตสาหกรรมนั้นมาก  และกอใหเกิดการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจโดยรวม     
 
 มูลคาเพิ่มทั้งหมดของอุตสาหกรรมเปนผลคูณของมูลคาเพิ่มตอหนวยการผลติ และขนาด
การผลิต  (scale of production)  อุตสาหกรรมที่จะกอใหเกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสงู จึง
ควรจะมีมูลคาเพิ่มตอหนวยการผลิตทีสู่ง และมีขนาดการผลิตทีใ่หญ แนวคิดนี้สามารถประยุกตใช
เพ่ือศึกษาสถานภาพของอุตสาหกรรมยอย 3 สาขาของอุตสาหกรรม ICT ในประเทศไทยไดดัง
ตารางที่ 9.1    
 

ตารางที่ 9.1 มูลคาเพิ่มของอุตสาหกรรม ICT ของประเทศไทย  

สาขาอุตสาหกรรม มูลคาเพิ่มตอหนวยการผลิต ขนาดการผลิต 

ผลิตภัณฑ IT (ฮารดแวร) ต่ํา 
 

ใหญ 
เพราะผลติเพ่ือสงออก 

เปนหลัก 
ซอฟตแวรและบริการ IT  ต่ํากวาระดบัของประเทศอื่น 

 
เล็ก  

เพราะผลติเพ่ือปอนตลาดใน
ประเทศเปนหลัก 

บริการโทรคมนาคม  สูง  
โดยสวนใหญเปนกําไร
สวนเกินจากการผูกขาด 

(economic rent) 

เล็ก 
เพราะอัตราคาบริการสูงเกนิ
ระดับที่เหมาะสม ทําใหตลาด
มีขนาดเล็กกวาที่ควรจะเปน 

ที่มา: คณะผูวิจัย  

 
 ตารางที่ 9.1 ชวยทําใหเราเห็นจุดแข็ง (strength) จุดออน (weakness) โอกาส 
(opportunity) และภัยคุกคาม (threat) ของอุตสาหกรรม ICT ในประเทศไทยไดชัดเจนขึ้นดังน้ี  
  
 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ IT (ฮารดแวร):   มีจุดแข็งที่มีการผลิตขนาดใหญจากการเนนการ
สงออก ทําใหมีประสิทธิภาพในการผลติ และมีตนทุนต่ํา แตมีจุดออนที่มีมูลคาเพิ่มต่ํา เพราะ
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ผลิตภัณฑของประเทศไทยไมแตกตางจากผลิตภัณฑของประเทศอ่ืนมาก ทําใหตองแขงขันอยาง
รุนแรงกับประเทศที่มีคาจางแรงงานต่ํากวา เชน จีน และมีความเสี่ยงจากภัยคุกคามจากการ
พ่ึงพาตลาดโลกในระดับทีสู่งมาก  ในขณะที่มีโอกาสที่จะขยายตัวและสรางมูลคาเพิ่มไดอีก หากมี
กระบวนการที่เหมาะสมในการวิจัยและพฒันาผลิตภัณฑ      
 
 อุตสาหกรรมซอฟตแวรและบริการ IT: มีจุดแข็งที่มีมูลคาเพิ่มสูงแตมีจุดออนที่มีการผลติ
ขนาดเล็ก เพราะพ่ึงพาตลาดในประเทศเปนหลัก และตองพ่ึงพาทรัพยสินทางปญญาของผูผลิต
ซอฟตแวรตางประเทศ ทาํใหมีกําไรสุทธิในระดับที่ไมสูงเทาที่ควร ในอนาคตอุตสาหกรรมนี้ มี
โอกาสที่จะขยายตัวและสรางมูลคาเพิ่มไดอีกมาก หากสามารถพัฒนาบุคลากร และแสวงหาตลาด
ในตางประเทศได อยางไรก็ตาม อุตสาหกรรมซอฟตแวรไทยกมี็ภัยคุกคามจากการถูกประเทศ
เพ่ือนบาน เชน เวียดนามชวงชิงความเปนผูนําในภูมิภาคไป  
 
 อุตสาหกรรมบรกิารโทรคมนาคม: มีจุดแข็งที่มีมูลคาเพิ่มสูง แตมีจุดออนที่มูลคาเพิ่ม
ดังกลาวสวนใหญมาจากกําไรสวนเกินจากการผูกขาด (economic rent) ซ่ึงทําใหมีขนาดในการ
ใหบริการเล็กกวาศักยภาพของประเทศ  ในอนาคตอตุสาหกรรมนี้มีโอกาสที่จะขยายตัวและสราง
มูลคาเพิ่มไดอีกมาก หากมีการดําเนินนโยบายในการเปดเสรีตลาด และปรับปรุงการกํากับดูแล
กิจการใหมีประสิทธิผล อยางไรก็ตาม อุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยก็มีความเสี่ยงที่จะลาหลัง
กวาประเทศอืน่ในภูมิภาคเดียวกัน หากไมสามารถแกไขปญหาในการกํากับดูแลไดอยางทันทวงที  
 
 เน้ือหาในสวนตอไปน้ีจะขยายความผลการวิเคราะหดังกลาวขางตนใหละเอียดขึ้น  และจะ
นําเสนอ roadmap ซ่ึงประกอบดวยเปาหมาย และยุทธศาสตรในการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT ใน
แตละสาขา  
 
9.2 กรอบยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมฮารดแวร  
9.2.1 สถานะของอุตสาหกรรม 
 

อุตสาหกรรมฮารดแวรของประเทศไทยมลีักษณะสําคญัคือ การผลิตสินคาที่มีมูลคาเพิ่ม
ต่ํา และเนนการสงออกสูง โดยสัดสวนการสงออกของอุตสาหกรรมฮารดแวรสูงถึงรอยละ 67-72.8 
ในชวงระหวางป 2548-2552 (ภาพที่ 9.1)  
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ภาพที่ 9.1 สัดสวนการสงออกของอุตสาหกรรมฮารดแวร (รอยละ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา:  รายงานผลสํารวจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย 2551, สํานักงาน

สถิติแหงชาติ 

 
ภูมิหลังของสภาพการณดังกลาวก็คือ อุตสาหกรรมการผลิตฮารดแวรของประเทศไทยมี

ลักษณะรบัจางผลิต (Original Equipment Manufacturing: OEM) ซ่ึงเปนการที่ลูกคาจางใหทํา
การผลิต จากนั้นติดตราสินคา (Brand) ของลูกคา การผลิตแบบ OEM ของประเทศไทยมีจุดออน
ที่สําคัญคือ ขาดการสรางนวัตกรรม เน่ืองจากอุตสาหกรรมในประเทศมีการทําวจัิยและพัฒนานอย 
โดยสัดสวนของสถานประกอบการดานฮารดแวรที่มีการทําวิจัยและพัฒนาดานปรับปรุงเทคโนโลยี 
พัฒนาผลิตภัณฑใหม และปรับปรงุผลติภัณฑที่มีอยูเพียงรอยละ 8.2, 6.1 และ 7.8 ตามลําดับ ซ่ึง
ต่ํากวาของอุตสาหกรรมซอฟตแวรที่มีสัดสวนการทําวิจัยและพัฒนาสงูกวามาก (ภาพที่ 9.2) 

 
ภาพที่ 9.2 รอยละของสถานประกอบที่มีการทําวิจยัและพัฒนา (รอยละ) 

 

ที่มา:  รายงานผลสํารวจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย 2551, 
สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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ฮารดแวร ซอฟตแวร บริการ IT สื่อสาร-โทรคมนาคม

ปรับปรุงเทคโนโลยี พัฒนาผลิตภัณฑใหม ปรับปรุงผลิตภัณฑท่ีมีอยู
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ปญหาสําคัญอีกประการหนึ่งคือ การขาดชางเทคนิคและวิศวกร โดยอุตสาหกรรม
ฮารดแวรมีสัดสวนของบุคลากรที่สําเร็จการศึกษาสาขา ICT เพียงรอยละ 3.85 ของบุคลากร
ทั้งหมด ซ่ึงเปนสัดสวนที่นอยที่สุดเม่ือเทียบกับอุตสาหกรรม ICT อ่ืนๆ ไดแก อุตสาหกรรม
ซอฟตแวร (รอยละ 50.85) อุตสาหกรรมบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (รอยละ 32.95) และ
อุตสาหกรรมการบริการดานสื่อสารและโทรคมนาคม (รอยละ 7.41)1  
 
9.2.2 เปาหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรม 
  

เปาหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมฮารดแวรที่สําคัญ 2 ประการคอื หน่ึง การพัฒนา
ความสามารถในการบริหารหวงโซอุปทาน (supply chain management)  ใหสอดคลองกับความ
ตองการใหมๆ ของตลาด  (ภาพที่ 9.3) โดยอุตสาหกรรมฮารดแวรตองปรับการพัฒนาดานหวงโซ
อุปทาน ที่เนนดานคุณภาพใหมากยิ่งขึ้น โดยนอกเหนือจากดานคุณภาพสินคาแลว ตองเนนการ
พัฒนาคุณภาพดานความปลอดภัยและสิง่แวดลอมดวย  สอง การพัฒนาหวงโซคุณคา (value 
chain) ใหสามารถสรางมูลคาเพิ่มไดสูงขึ้น โดยการมุงสูการเปนผูผลิตแบบ ODM (Original 
Design Manufacturing) และ OBM (Original Brand Manufacturing) 
 

ในอดีต ความสามารถในการผลิตและบรหิารหวงโซอุปทาน มุงเนน 3 ประเด็นหลักคือ 
ราคาที่สามารถแขงขันได คณุภาพสินคาที่มีอัตราสวนสินคาบกพรอง (defect) ต่ํา และการสงมอบ
สินคา โดยเฉพาะความสามารถในการสงมอบที่ทันเวลาพอดี (just in time) แตในปจจุบัน 
ผูบริโภคมีความตองการในดานความปลอดภัยของสินคา และมีความตื่นตัวในเรื่องสิ่งแวดลอม
มากขึ้นดวย  กฎระเบียบในประเทศพัฒนาแลวจึงสะทอนความตองการดังกลาว เชน ในดานความ
ปลอดภัย ผูผลิตตองรับผิดชอบตอความปลอดภัยของผลิตภัณฑดวย เชน สหภาพยุโรปมีการออก
ระเบียบที่เรียกวา Directive 85/374/EEC: Liability for defective products2 ซ่ึงในป 2551 ก็มี
การออกกฎหมายในลักษณะเดียวกันในประเทศไทย คือพระราชบัญญัติความรับผิดตอความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 กฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑเหลานี้ลวนกําหนดใหผูผลิตตองรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดจากความบกพรอง
ของสินคา   สวนดานสิ่งแวดลอม ผูผลิตตองผลิตสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมดวย เชน สหภาพ
ยุโรปออกระเบียบทีเ่รียกวา Directive 2002/96/EC: Waste electrical and electronic 
equipment (WEEE)3  ซ่ึงผูผลิตตองรับผิดชอบในการกําจัดเศษซากอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอ 

                                                 
1 ที่มา: รายงานผลที่สําคัญสํารวจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2551, สํานักงานสถิติ
แหงชาต ิ
2 Directive 85/374/EEC (อางอิงจาก http://eur-
lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=31985L0374&model=guich
ett) 
3 http://www.epeat.net/Docs/EU%20WEEE%20 Directive.pdf 
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นิกส และระเบียบทีเ่รียกวา Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in 
Electrical and Electronic Equipment Regulations (RoHS Regulations) 4  ทีจํ่ากัดการใชสาร
อันตรายในอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสไมใหเกินกวาปริมาณที่กาํหนด ไดแก ตะกั่ว (lead) 
แคดเมียม (cadmium) ปรอท (mercury) โครเมียมเฮกซาวาเลนท (hexavalent chromium) ไบ
ฟนิลโพลีโบรมิเนท (polybrominated biphenyl: PBB) และอีเทอรไดฟนิลโพลีโบรมิเนท 
(polybrominated diphenyl ether: PBDE) 5

     ผูผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยจึง
จําเปนตองปรับตวัใหเขากบัความตองการของผูบริโภค และกฎระเบียบตางๆ ดังกลาว จึงจะ
สามารถสงออกสินคาไปยังประเทศพัฒนาแลวได   

 
ในดานการพัฒนาหวงโซคุณคา (value chain)  ใหสามารถสรางมูลคาเพิ่มสูงขึน้จากเดิม  

ผูผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย จําเปนตองเรงปรับเปลี่ยนจากการผลิตที่มีระดับ
มูลคาเพิ่มต่ําในรูปแบบของ OEM (Original Equipment Manufacturing) ไปสูการผลิตที่มีระดับ
มูลคาเพิ่มสูงขึ้นในรูปแบบของ ODM (Original Design Manufacturing) ซ่ึงเนนการออกแบบหรือ 
OBM (Original Brand Manufacturing) ซ่ึงเนนการสรางตราสินคา (ภาพที่ 9.3)  
 

การผลิตแบบรับจางผลิต (OEM) เปนการผลิตทีผู่ผลิตทําหนาที่ผลิตตามคําสั่งซ้ือของผู
วาจางเทานั้น และสุดทายสินคาจะติดตราสินคาของผูวาจาง สินคาที่ผลิตจึงตองแขงขันโดยเนน
ตนทุนการผลติที่ถูก ซ่ึงเปนสาเหตุของการมีมูลคาเพิ่มต่ํา อุตสาหกรรมฮารดแวรของประเทศไทย
จึงควรพัฒนาไปสูการพัฒนาสินคาที่สูงขึน้ทั้งในรูปแบบของ ODM หรือ OBM อยางใดอยางหน่ึง 
หรือ ในรูปแบบของทั้ง ODM และ OBM รวมกัน ซ่ึงในการผลิตแบบ ODM  ผูผลิตจะทําหนาที่ทั้ง
ออกแบบและผลิตสินคา แตสินคาที่ผลติยังจะติดตราสินคาของลูกคาอยู ในขณะที่ ในการผลิต
แบบ OBM ผูผลิตจะตองสรางเครือขายการกระจายสินคาและทําการพัฒนาตราสินคาของตนเอง 
ซ่ึงเปนการสรางความแตกตางของสินคาและสรางฐานลูกคาของตนเอง   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
4 เปนผลสืบเน่ืองจากระเบียบสหภาพยุโรปที่ชื่อวา Directive2002/95 
5 http://www.rohs.gov.uk/ 



 324 

ภาพที่ 9.3 ตําแหนงในหวงโซมูลคาและมูลคาเพิ่มทีเ่ก่ียวของ  

 
ที่มา: Hong Kong Trade Development Council 

 
9.2.3 ยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม 
  

ยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมฮารดแวรที่สําคัญ 2 ประการดังน้ี   
 

ยุทธศาสตรที ่ 1 การดึงดูดและเชื่อมโยงการลงทุนจากตางชาต:ิ แมบริษัทจํานวนมากใน
อุตสาหกรรมฮารดแวรในประเทศไทย จะมีผูถือหุนเปนบริษทัขามชาติซ่ึงเปนเจาของเทคโนโลยี
ระดับสูงก็ตาม บริษัทลูกของบริษัทขามชาติในประเทศไทยเหลานีก้ลับมีความเชื่อมโยง (linkage) 
ในดานเทคโนโลยีกับอุตสาหกรรมและหนวยงานดานเทคโนโลยีในประเทศในระดับที่ต่ํา โจทยที่มี
ความสําคัญของอุตสาหกรรมฮารดแวรไทยจึง ไดแก การสรางความเชื่อมโยงทางเทคโนโลยี
ระหวางบรษิทัขามชาติกบับริษัทของคนไทย มหาวิทยาลัย สถาบนัวิจัยและพัฒนาในภาครัฐ   ใน
อุดมคติ การสรางความเชื่อมโยงทางเทคโนโลยีควรมีลักษณะบูรณาการทั้งระบบเริ่มตั้งแตการ
ระบุบรษิัทขามชาติที่เปนเจาของเทคโนโลยีที่ประเทศไทยตองการพฒันา และใหสิทธิพิเศษในการ
สงเสริมการลงทุนที่เชื่อมโยงกับการถายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนมีมาตรการติดตามการสราง
ความเชื่อมโยงทางเทคโนโลยีเม่ือเกิดการลงทนุขึ้นในประเทศไทยแลว ทั้งน้ี การดําเนินการ
ดังกลาวจะสามารถเกิดขึ้นไดก็ตอเม่ือ หนวยงานดานการสงเสริมการลงทุนคือสํานกังาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) และหนวยงานดานการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เชน สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (NSTDA) และมหาวิทยาลยัตางๆ 
ทํางานกันอยางใกลชิด  

 

มูลคาเพ่ิม 

การออกแบบ 
(Design) 

การจัดซื้อ
จัดหา 

(Procurement

การผลิต 
(Production) 

โลจิสติกสและ 
การกระจายสินคา 

(Logistics & 
Distribution) 

การพัฒนาตราสินคา 
(Brand Development) 

OBM ODM 

OEM 
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ยุทธศาสตรที ่ 2 การยกระดับกฎระเบียบดานคณุภาพ: ประเทศไทยควรยกระดับ
กฎระเบียบดานคุณภาพของสินคาในกลุมอิเล็กทรอนิกส ใหครอบคลุมถึงความปลอดภัยและการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม เพ่ือยกระดับการคุมครองผูบริโภค และสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอมใน
ประเทศ  ตลอดจนเพื่อสรางความแตกตางในการวางตําแหนง (positioning) ของอุตสาหกรรม
ไทย ใหแตกตางจากประเทศคูแขงที่มีคาจางแรงงานต่ํากวา    ทั้งน้ีกฎระเบียบทีก่ําหนดขึ้นควรมี
ความสอดคลอง (harmonization) กับกฎระเบียบของประเทศทีเ่ปนตลาดสงออกหลัก เพ่ือ
เอ้ืออํานวยใหบริษัทผูผลติในประเทศไทย สามารถมีสายการผลิต (production line) เดียว ทีมี่
ประสิทธิภาพในการผลิตเพ่ือตลาดในประเทศและตลาดสงออก 

 
ในสวนของกฎระเบียบดานความปลอดภัย ที่ผานมา ประเทศไทยไดออกพระราชบัญญัติ

ความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 ซ่ึงมีผลบังคบัใชตัง้แต
วันที่ 20 กุมภาพันธ 2552 โดยมีสาระสําคัญคือ ผูประกอบการตองรับผดิชอบตอความเสียหายที่
เกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัย โดยที่ผูเสียหายไมตองพิสูจนถึงสาเหตุของความไมปลอดภัยของ
สินคา6   สวนดานกฎระเบียบเกี่ยวกบัสิ่งแวดลอมน้ัน สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
กําลังจัดทํารางมาตรฐานผลติภัณฑดานสิ่งแวดลอมที่เรยีกวา Thai RoHS เพ่ือจํากัดสารที่เปน
สารอันตรายบางประเภทในผลิตภัณฑไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกส โดยพยายามใหสอดคลองกับ
ระเบียบของสหภาพยุโรป (Directive 2002/95/EC และ Directive2002/96/EC)     

 
9.3 กรอบยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวร และบริการ IT 
9.3.1 สถานะของอุตสาหกรรม 
  

อุตสาหกรรมซอฟตแวรและบริการ IT ของประเทศไทยมีขนาดตลาดเล็ก (ตารางที่ 9.2) 
เน่ืองจากพึ่งพาตลาดภายในประเทศเปนหลัก โดยมีสัดสวนตลาดกลุมวิสาหกิจและบรรษทัสูงทีสุ่ด 
(รอยละ 62) รองลงมาคือ ตลาดกลุมภาครัฐ (รอยละ 28.5) และครวัเรือนและสํานักงานขนาดเล็ก 
(รอยละ 9.5)  

 
ในทั้งสามสวนของตลาดดังกลาวขางตน ตลาดที่รัฐอาจใชมาตรการทางนโยบายในการ

พัฒนาอุตสาหกรรมไดมากที่สุดคือ ตลาดของภาครัฐเอง อยางไรก็ตาม  ในปจจุบัน ตลาดดังกลาว 
ยังมีปญหาหลายประการที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ อาทิ การมีความไมโปรงใสใน
การจัดซื้อจัดจาง  และการที่ตลาดมีระดับการกระจุกตวัสูง7 โดยมีสวนแบงตลาดภาครัฐของบริษทั
ดาน IT ในประเทศไทย 5 รายใหญที่สุดสงูถึงรอยละ 67 และสวนแบงตลาดของบรษิัทดาน IT ใน
                                                 
6 เดิมตามหลักกฎหมายแพง ผูเสียหายจะตองพิสูจนถึงความผิดของผูประกอบการ ซ่ึงเปนการยากที่ผูบริโภคจะพิสูจนไดเน่ืองจาก
ตองใชความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเขามาเกี่ยวของ 
7  กลุมภาครัฐมีสัดสวนการใชจายในตลาดฮารดแวรเพียงรอยละ 12  ขณะที่มีสัดสวนการใชจายในตลาดซอฟตแวรและบริการ IT 
รอยละ 28.5 (ที่มา: สรุปผลสํารวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยป 2551 และประมาณการป 2552) 
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ประเทศไทย 10 รายใหญที่สุดสูงถึงรอยละ 78  ซ่ึงเปนอุปสรรคตอการที่บรษิทัขนาดกลางและ
ขนาดเล็กจะสามารถพัฒนาขึ้นมาไดจากตลาดภาครฐั    

 
ตารางที่ 9.2 มูลคาตลาดซอฟตแวรและบริการ IT ของประเทศไทยป 2551  

   หนวย: ลานบาท 

 ภาครัฐ 
วิสาหกิจ/ 
บรรษัท 

ครัวเรือน/ 
สํานักงานขนาดเล็ก ทั้งหมด 

ซอฟตแวร 
(สัดสวน) 

18,778 
(29.8) 

35,999 
(57.2) 

8,160 
(13.0) 

62,937 
 

บริการ IT 
(สัดสวน) 

6,270 
(25.1) 

18,511 
(74.1) 

200 
(0.8) 

24,981 
 

ซอฟตแวรและบริการ IT 
(สัดสวน) 

25,048 
(28.5) 

54,510 
(62.0) 

8,360 
(9.5) 

87,918 
 

ที่มา: สรุปผลสํารวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยป 2551 และประมาณการป 2552 
หมายเหตุ: ตัวเลขที่อยูในวงเล็บแสดงสัดสวน (รอยละ) 

 
อุปสรรคที่สําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรและบริการ IT อีกประการหนึ่งของ

ประเทศไทยคอื ปญหาดานโครงสรางพื้นฐาน เชน บรกิารอินเทอรเน็ตความเรว็สงู (broadband) 
ยังไมแพรหลาย อัตราคาบริการอยูในระดับสูง และคุณภาพไมดี  นอกจากนี้ การขาดแคลน
บุคลากรดาน ICT ก็เปนปญหาที่มีความสําคัญเรงดวน โดยในปพ.ศ. 2551 สดัสวนของสถาน
ประกอบการดานซอฟตแวรและบริการ IT ที่ขาดแคลนบุคลากรและตองการบคุลากรดาน ICT 
เพ่ิม สูงถึงรอยละ 23 และรอยละ 11 ตามลําดับ8  
 
9.3.2 เปาหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรม 
 
 เปาหมายหลักในการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรและบริการ IT คือการเพิ่ม
ความสามารถในการรับงานตางประเทศ  และการพัฒนาตลาดภาครัฐใหมีความโปรงใสและเอ้ือตอ
การพัฒนาอุตสาหกรรม 
 
9.3.3 ยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม 
  

ยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรและบริการ IT ที่สําคัญ 5 ประการ คือการ
สงเสริมภาคเอกชนสูตลาดตางประเทศ การปฏิรูปการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ การสงเสริมการใช 
open source software การเปดเสรีโทรคมนาคม และการนําเขาแรงงานทักษะสูงจากตางประเทศ 

                                                 
8 รายงานผลสํารวจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย 2551, สํานักงานสถิติแหงชาต ิ
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ยุทธศาสตรที ่1 การสงเสริมภาคเอกชนสูตลาดตางประเทศ: เน่ืองจากตลาดอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรและบริการ IT ภายในประเทศมขีนาดเล็กมาก แนวทางเดียวของการพัฒนาให
อุตสาหกรรมเจริญเติบโตคอื การออกสูตลาดตางประเทศ โดยเฉพาะการใหบริการแบบ off-
shoring  ซ่ึงประเทศไทยนาจะมีศักยภาพที่สามารถทาํได เน่ืองจากคาแรงบุคลากรดาน IT ของ
ไทย แมจะสูงกวาอินเดียและฟลิปปนสก็ตาม ก็ยังอยูในระดับต่ําเม่ือเปรียบเทยีบกับประเทศ
พัฒนาแลว เชน ออสเตรเลยี ฮองกง และสิงคโปร (ตารางที่ 9.3)       

 
อยางไรก็ตาม ลําพังคาแรงในระดับต่ําอยางเดียว ไมสามารถทําใหอุตสาหกรรม

ซอฟตแวรและบริการ IT ของประเทศไทยเขาสูตลาดโลกได  ผูประกอบการในประเทศไทยที่จะ
สามารถรับงานจากตางประเทศไดจําเปนจะตองมีคุณภาพการใหบริการที่ไดมาตรฐานสากล เชน 
ไดรับการรับรองมาตรฐาน CMMI (Capability Maturity Model Integration)  ปญหาก็คือใน
ปจจุบันบริษทัไทยที่ไดรับการรับรอง CMMI ยังมีจํานวนนอย 9  หากเทียบกบัประเทศอื่นๆ เชน 
เกาหลีใต สิงคโปร อินเดีย และฟลิปปนส 10  สาเหตุสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหบรษิัทในประเทศ
ไทยไดการรับรอง CMMI จํานวนนอยเน่ืองจากการปรับไปสูมาตรฐานดังกลาวมีตนทุนสูง    
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังไมมีภาพลักษณของการเปนประเทศผูใหบริการดานซอฟตแวรและ
บริการ IT ซ่ึงทําใหผูประกอบการไทยทาํการตลาดไดยาก  

 
ตารางที่ 9.3 คาแรงบุคลากรดาน IT 

หนวย: ดอลลารสหรัฐตอป 

ประเทศ 
IT  

Management 
Project 

Management 
Systems 

Development Communications Support 
Other IT 

Professionals 

ออสเตรเลีย 94,397 80,090 71,484 66,833 54,375 76,362 
ฮองกง 79,101 53,377 46,769 61,339 47,380 65,996 
สิงคโปร 71,457 46,344 35,245 39,884 32,214 49,639 
มาเลเซีย 35,523 23,135 17,651 20,718 16,389 25,747 
ไทย 37,080 23,883 17,545 17,449 12,386 28,148 

อินเดีย 31,312 16,263 11,805 7,923 7,823 14,897 
ฟลิปปนส 23,721 12,952 10,545 9,686 7,438 10,091 
อินโดนีเซีย 15,184 8,580 4,808 7,227 4,485 7,639 
ที่มา: ZDNet Asia - Thailand IT Salary and Skills Report 2008 

 
ยุทธศาสตรในการสงเสริมภาคเอกชนไทยในอุตสาหกรรมซอฟตแวรและบริการ IT ให

สามารถเขาสูตลาดตางประเทศก็คือ การที่ภาครัฐใหการอุดหนุนใหบริษทัไทยไดรับการรับรอง

                                                 
9 ระดับ 2 (7 บริษัท) ระดับ 3 (4 บริษัท) ระดับ 5 (1 บริษัท) 
10 ที่มา: SEI (Software Engineering Institute) 
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มาตรฐานสากลมากขึ้น และการสงเสรมิการสรางแบรนดในระดับประเทศ (Thailand Brand) 
ควบคูไปกับการสรางแบรนดระดับคลัสเตอร (เชน Software Park Thailand) และแบรนดของ
บริษัทเอง   

 
ยุทธศาสตรที ่2 การปฏิรูปการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ: รัฐบาลควรเรงปฏิรูปการจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐใหมีความโปรงใส และเอ้ือตอการที่บริษทัขนาดกลางและขนาดยอม โดยปรับปรุงแกไข
กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการกําหนดคุณลักษณะทางเทคนิค (specification) เชน ไมใหมีการ 
“ล็อกสเปค” หรือการกําหนดคุณสมบัติอ่ืนที่มีลกัษณะกีดกันการแขงขัน เชน กําหนดให
ผูประกอบการตองมีประสบการณหรือเงินทุนสูงเกินความจําเปน  นอกจากนี้ ควรเรงการคนืเงิน
ค้ําประกันการเสนอราคา (bid bond) เพ่ือใหความชวยเหลือดานสภาพคลองแกบริษัทขนาดกลาง
และขนาดยอม ตลอดจนสงเสริมการใช Open Source Software (OSS)  ที่จะกลาวถึงตอไป  

 
ยุทธศาสตรที ่3 การสงเสรมิการใช Open Source Software (OSS) โดยเริ่มจากภาครัฐ:   

นอกจาก OSS จะสามารถชวยลดการจัดซื้อจัดจางที่ไมโปรงใสได เน่ืองจาก OSS เปนการใช
มาตรฐานแบบเปด (open standard) ทําใหการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะ (specification) เพ่ือเอ้ือ
ประโยชนแกบริษัทใดบรษิทัหนึ่งเปนไปไดยากแลว   การใช OSS ของภาครัฐจะทําใหการยอมรับ 
OSS ในประเทศไทยเปนไปไดงายขึ้น  ซ่ึงจะทําใหสามารถประหยดังบประมาณของภาครัฐ และ
ชวยสงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มของผูพัฒนาระบบ (system integrator) ในประเทศไทยใหสูงขึ้น 
เน่ืองจากไมตองเสียคาอนุญาตใชสทิธใินการใชซอฟตแวร (license fee)  แกตางประเทศ  

 
กรณีตัวอยางของรัฐบาลในตางประเทศทีใ่ช OSS เชน สิงคโปรมีนโยบายลดภาษีและให

เงินอุดหนุนโครงการเกี่ยวกับ Linux ตั้งแตป 2001, บราซิลออกกฎหมายใหใช OSS ในเทศบาล 
6 แหง ในป 2001, ในเยอรมัน สภาลางกําหนดใหใช Linux สําหรับเซริฟเวอรในป 2002, 
เบลเยียมกําหนดใหหนวยราชการสวนกลางใช Open File Format ในป 2006, ในเนเธอรแลนด 
เมืองใหญ 10 แหงประกาศใช Open Standard และ OSS ในป 2007, สหราชอาณาจักรประกาศ 
Government Action Plan ในการใช OSS ในป 2009 และฟนแลนดมีนโยบายใหราชการใช 
Open Standard และ OSS ในป 2009 
 
 ยุทธศาสตรที ่ 4 การเปดเสรีโทรคมนาคม: การเปดเสรีโทรคมนาคมเพื่อใหตลาด
โทรคมนาคมมีการแขงขันมากขึ้น จะสงผลใหคุณภาพของบริการ เชน บรกิารอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูง มีอัตราคาบรกิารถูกลง และมีการใชที่แพรหลายยิ่งขึน้ ดังจะกลาวถึงตอไปในหัวขอที่ 
9.4  
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 ยุทธศาสตรที ่ 5 การนําเขาแรงงานทักษะสูงจากตางประเทศ: การนําเขาแรงงานจาก
ตางประเทศมคีวามจําเปนตอการรับงานตางประเทศ เน่ืองจากไทยยังขาดบุคลากรที่มีทักษะดาน
ภาษา การตลาด และทักษะดานซอฟตแวรและบริการ IT บางประการ  นอกจากนี้ การนําเขา
แรงงานทักษะสูงจากตางประเทศยังจะทําใหเกิดการถายทอดความรู (knowledge transfer) แก
บุคลากรไทยดวย รัฐบาลจึงควรปรับปรุงแกไขกฎระเบียบดานแรงงานและการเขาเมืองให
ผูประกอบการสามารถนําเขาแรงงานทักษะสูงจากตางประเทศไดงายขึ้น  
 
9.4 กรอบยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม  
9.4.1 สถานะของอุตสาหกรรม 
 

อุตสาหกรรมโทรคมนาคมในประเทศไทยเปนอุตสาหกรรมบริการที่มีมูลคาเพิ่มตอหนวย
การผลิตทีสู่ง แตมูลคาเพิ่มที่เกิดขึน้สวนใหญเกีย่วของกับสวนเกินทางเศรษฐกิจทีเ่รียกกันวา 
“กําไรสวนเกนิจากการผูกขาด” (monopoly rent) ที่มาจากการแขงขันที่ไมมีประสิทธิผล      
ปญหาที่ตามมาจากการแขงขันที่ไมมีประสิทธิผลก็คือ อัตราคาบริการจะอยูในระดับที่สูงเกินไป 
ซ่ึงทําใหความตองการของตลาด หรือขนาดการผลิต (scale of production) ต่ํากวาระดบัที่
เหมาะสม ดังจะเห็นไดจากการที่บริการโทรคมนาคมหลายประเภทในประเทศไทยมคีวาม
แพรหลายในระดับที่ต่ํากวาระดับของประเทศอื่นๆ     นอกจากนี้ การแขงขันที่ไมมีประสิทธิผลยัง
ทําใหเกิดการลงทุนในระดบัที่ต่ําเกินไป  ดังจะเห็นไดจากภาพที่ 9.4 ซ่ึงเปรียบเทียบระดบัการ
ลงทุนในสาขาโทรคมนาคมในประเทศไทยกับมาเลเซีย   ภาพดังกลาวชี้ใหเห็นวา ระดับการลงทนุ
ในสาขาโทรคมนาคมของประเทศไทยอยูในระดับทีต่่ํากวาของประเทศมาเลเซียมาเกือบตลอด 
โดยเฉพาะในชวงตั้งแตป 2003 เปนตนมา ทั้งน้ี ในป 2004 การลงทุนในประเทศไทยอยูในระดบั
ที่ต่ํากวาครึ่งหนึ่งของระดับการลงทุนในมาเลเซีย   
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ภาพที่ 9.4 เปรียบเทียบการลงทุนในสาขาโทรคมนาคมในประเทศไทยกับมาเลเซีย 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

2000 2001 2002 2003 2004

ลานดอลลาร

ไทย

มาเลเซยี

ที่มา: ITU, Asia-Pacific Telecommunication/ICT Indicators 2008   

 
บริการอินเทอรเน็ตความเรว็สูง (broadband) เปนบริการที่ชี้ใหเห็นถึงสภาพปญหาใน

ตลาดบริการโทรคมนาคมของประเทศไทยไดอยางชัดเจน กลาวคอือัตราคาบริการบรอดแบรนด
ในประเทศไทยในป 2008 อยูในระดับที่สูงกวาหลายประเทศทีมี่ระดับการพัฒนาใกลเคียงกัน   
นอกจากนี้ เม่ือเทียบกับรายไดเฉลี่ยของประชากรของประเทศ จะพบวา คาบรกิารบรอดแบรนด
ของประเทศไทยอยูในระดบัสูงถึงรอยละ 6.4 ของรายไดเฉลี่ยตอเดือนของประชากร ซ่ึงอยูใน
ระดับที่สูงกวาของประเทศอืน่ๆ เชน ไตหวัน เกาหลใีต สิงคโปร ญ่ีปุน และมาเลเซีย เปนตน (ดู
ภาพที่ 9.5)  นอกจากนี้ เม่ือคํานึงถึงขอเท็จจริงที่วา บริการบรอดแบรนดในประเทศไทยมี
ความเร็วของวงจรต่ํากวาบริการในตางประเทศมาก เชน ในขณะที่บริการบรอดแบรนดของผู
ใหบริการรายใหญในประเทศไทยมีความเร็ว 256 Kbps ถึง 2 Mbps   ในขณะที่บรกิารดังกลาวใน
ญ่ีปุน และเกาหลีใตจะมีความเร็วในชวง 8-50 Mbps และ 10-50 Mbps ตามลําดับ  เราก็จะเห็นวา
อัตราคาบริการบรอดแบรนดในประเทศไทยยิ่งอยูในระดบัที่สูงกวาทีแ่สดงในภาพ     ดวยสาเหตุ
ดังกลาว   อัตราความแพรหลายของบริการดังกลาวในประเทศไทย จึงยังอยูในระดับต่ําคือ มี
ผูใชบริการในป 2007 อยูประมาณ 1.43 คนตอประชากร 100 คน (ITU, Asia-Pacific 
Telecommunication/ICT Indicators 2008) 
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ภาพที่ 9.5 คาบริการบรอดแบรนดเทยีบกับรายไดประชากรตอเดือน 
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ที่มา: ITU, Asia-Pacific Telecommunication/ICT Indicators 2008 

 
ตลาดอื่นๆ ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมก็มีปญหาการแขงขันที่ไมมีประสิทธิผลเชนเดียว 

กัน เชน ในกรณีของบริการโทรศัพทเคลื่อนที่  การแขงขันในตลาดดังกลาวถูกจํากัดจากการที่
ผูใชบริการไมสามารถเปลี่ยนผูใหบริการ โดยยังคงรักษาเลขหมายโทรศัพทเดิมไวได เน่ืองจากยัง
ไมมีระบบการคงสิทธิในเลขหมาย (number portability)  และการที่อัตราคาเชือ่มตอโครงขาย 
(interconnection charge) ของผูใหบริการอยูในระดับที่นาจะสูงเกินกวาตนทุน ซ่ึงขัดกับ
ขอกําหนดของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) ที่กําหนดวา อัตราดังกลาวตอง
สะทอนตนทุน แตก็ยังไมมีการดําเนินการแกไขแตอยางใด 

 
ปญหาในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในประเทศไทยยังสะทอนถึงการขาดการกํากับดูแลที่

มีประสิทธิผล (effective regulation)   จากการศึกษาของ Lirne Asia เม่ือป 2551 (ดู เดือนเดน, 
2551) ซ่ึงเปรยีบเทียบการกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทยกับประเทศฟลิปปนสและ
ประเทศในภูมิภาคเอเซียใต 4 ประเทศคือ อินเดีย บังคลาเทศ มัลดีฟ และปากีสถาน โดยให
คะแนนตั้งแตต่ําที่สุด 1 คะแนนจนถึงสูงที่สุด 5 คะแนน ใน 7 ดาน คือการเขาสูตลาด การเขาถึง
ทรัพยากรโทรคมนาคม การเชื่อมตอโครงขาย การกํากับดูแลอัตราคาบริการ  นโยบายการ
แขงขัน การใหบริการอยางทั่วถึง และการกํากับดูแลคณุภาพบริการ แลวนําเอาคะแนนของทั้ง 7 
ดานมาเฉลี่ยกัน   การศึกษาดังกลาวพบวา การกํากบัดูแลกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทยได
เพียง 2.8 คะแนน (ดูภาพที่ 9.6) ซ่ึงเทากับฟลปิปนส แตต่ํากวาการกํากับดูแลในมัลดีฟ และ
ปากีสถาน ซ่ึงตางเปนประเทศที่มีระดับการพัฒนาประเทศโดยรวมต่าํกวาประเทศไทย   

 
 

ดอลลาร 
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ภาพที่ 9.6 เปรียบเทียบคะแนนในการกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมไทยกับตางประเทศ 
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ที่มา: Lirne Asia 2008 

 
9.4.2 เปาหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรม 
 
 เปาหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม คือการสงเสริมใหตลาดโทรคมนาคม
เกิดการแขงขนัที่มีประสิทธผิล อันจะนํามาซึ่งบริการแกผูบริโภคที่มีความแพรหลาย โดยบริการ
ดังกลาวมีอัตราคาบริการในระดับเหมาะสมและมีคุณภาพดี ทั้งน้ี เพ่ือใหอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมเปนอุตสาหกรรมพื้นฐานในการพัฒนาประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ    
 
9.4.3 ยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม 
 
 ยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมประกอบไปดวย 2 สวน คือการเปดเสรี
ใหตลาดเกิดการแขงขัน และการปรับปรงุระบบการกํากับดูแลในดานตางๆ ใหไดมาตรฐาน เพ่ือ
สงเสริมการแขงขันและคุมครองผูใชบริการ  
 

ยุทธศาสตรที ่ 1 การเปดเสรีตลาดโทรคมนาคม:  การประกอบกิจการโทรคมนาคมใน
ประเทศไทยอยูภายใตกฎหมายการประกอบกิจการโทรคมนาคม ตามกฎหมายดังกลาว ผู
ประกอบกิจการที่มีโครงขายเปนของตนเองเพื่อใหบริการแกบุคคลทัว่ไปจํานวนมาก (ผูรับ
ใบอนุญาตแบบที่สาม) จะตองเปนนิติบคุคลสัญชาติไทย ตามกฎหมายการประกอบธุรกิจของคน
ตางดาว ซ่ึงหมายความวาจะตองมีคนไทยถอืหุนเกินกวาครึ่งหน่ึงของทุน     ขอกําหนดดังกลาวมี
ผลในการจํากดัการเขาสูตลาดของผูประกอบการตางประเทศ ซ่ึงทําใหตลาดโทรคมนาคมไมมีการ
แขงขันเทาทีค่วร จึงจําเปนตองปรับปรุงแกไขกฎหมายการประกอบกิจการโทรคมนาคม ให
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ผูประกอบการตางประเทศสามารถเขามาประกอบการได เพ่ือใหเอ้ือตอการสรางการแขงขันที่มี
ประสิทธผิลมากขึ้น  

 
ยุทธศาสตรที ่ 2 การปรับปรุงระบบการกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม:  การกํากับดูแล

กิจการโทรคมนาคม โดย กทช. ตลอดชวงเวลากวา 4 ปที่ผานมา ไดรับการวิพากษอยาง
กวางขวางวา ไมสามารถทําใหเกิดการแขงขันอยางมีประสิทธิผลและหยอนประสิทธิภาพในการ
กํากับดูแล เชน ไมมีแมกระทั่งการจัดเก็บขอมูลของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่จําเปนตอการ
กํากับดูแลดังที่กลาวมาแลวในบทที่ 4 นอกจากนี้  กฎหมายองคกรจัดสรรคลืน่ความถี่และกํากับ
กิจการวิทยุกระจายเสียงวทิยุโทรทศันและกิจการโทรคมนาคม ซ่ึงเปนกฎหมายที่จัดตั้ง กทช. ที่
บังคับใชอยูในปจจุบัน ก็ยังไมไดกําหนดขั้นตอนในการดําเนินการทางปกครองของ กทช. อยาง
เพียงพอ โดยเฉพาะการเปดเผยขอมูลเพ่ือสรางความโปรงใสและการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดเสยี
ตางๆ นอกจากนี้ การถอดถอนกรรมการในปจจุบันยังทําไดยากมากเพราะกฎหมายกําหนด
เง่ือนไขในการถอดถอนเฉพาะกรณีขาดคุณสมบัติและกรณีที่วุฒิสภามีมติใหถอดถอนตาม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตเทานัน้ โดยไมรวมถึง
กรณีที่ไมสามารถปฏิบตัิหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหการทําหนาที่ของ กทช. ที่ผานมา
ขาดความพรอมรับผิด (accountability) ตอประชาชน    
 

คณะผูวิจัยมีความเห็นวา ควรปรบัปรุงแกไขกฎหมายองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ โดย
กําหนดให กทช. ตองเปดเผยขอมูลอยางนอยดังตอไปน้ีตอสาธารณะ  

- ใบอนุญาตประกอบกิจการของผูรับใบอนุญาตทุกราย  
- ขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินการ เชน งบประมาณ และการใชจาย

งบประมาณในรายการตางๆ เชน การจัดซื้อจัดจางในรายละเอียด   
- ขอมูลเกี่ยวกบัเรื่องรองเรียนจากผูประกอบการ และผูบริโภค และผลการ

ดําเนินการ 
- บันทึกการประชุมของคณะกรรมการฯ  
- ผลการศึกษาวิจัยตางๆ ที่ กทช. วาจางบุคคลภายนอกใหศึกษาวิจัย 
- การพบปะระหวาง กทช. ผูบริหารสํานักงานเลขาธิการ กทช.  และ

ผูประกอบการตางๆ   
 

นอกจากนี้ ควรปรับปรุงแกไขกฎหมายดังกลาวใหมีกลไกในการประเมินผล กทช. โดย
หนวยงานภายนอกที่เปนอิสระ และสามารถถอดถอน กทช.ไดในกรณีที่ไมผานการประเมินผล
การปฏิบัติงาน   
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9.5 ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT ในเชิงสหสาขา 
 
 ขอเสนอแนะตางๆ ที่กลาวมาขางตน เปนขอเสนอแนะทางยุทธศาสตรในการพัฒนา
อุตสาหกรรม ICT ของแตละสาขา   อยางไรก็ตาม ในปจจุบันอุตสาหกรรมฮารดแวร อุตสาหกรรม
ซอฟตแวรและบริการ ICT และอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ไดมีความสัมพันธกนัอยางใกลชิดใน
ลักษณะหลอมรวมเขาหากนัมากขึ้น เชน ซอฟตแวรไดกลายเปนองคประกอบหลักของระบบ
ฮารดแวรตางๆ ดังจะเห็นไดจากตัวอยางของซอฟตแวรในระบบซับซอนขนาดใหญ (large 
complex system)  ซอฟตแวรในระบบฝงตัว (embedded system)  หรือซอฟตแวรรองรับการ
บริหารระบบโทรคมนาคม เปนตน    นอกจากนี้ อุตสาหกรรม ICT ยังเกี่ยวของกบัอุตสาหกรรม
การผลิตและบริการอื่นๆ เพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ เชน ระบบ ICT สําหรับยานยนตในปจจุบนัจะ
เกี่ยวของกับทั้งระบบเซ็นเซอร  ระบบฝงตัว ระบบนําวิถี (navigation system) หรือการบริหาร
โรงพยาบาลหรือสถานประกอบการในสาขาบริการก็จําเปนตองใชระบบซอฟตแวรที่ทันสมัย
รองรับ เปนตน     
 
 ดังน้ัน นอกจากตองพิจารณาแกไขปญหาตางๆ ในแตละสาขาอุตสาหกรรมแลว  การ
พัฒนาอุตสากรรม ICT ในประเทศไทยยังตองพิจารณาถึงความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมตางๆ 
เหลานี้ประกอบดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งใน 2 ดาน คือหน่ึง นโยบายดาน ICT ควรมีความสอด
ประสานกันทัง้ระบบทั้งในสวนของฮารดแวร ซอฟตแวร และโทรคมนาคม  เพ่ือใหความพยายาม
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมแตละสวน ไมสงผลกระทบในดานลบตออุตสาหกรรม ICT อ่ืนที่
เกี่ยวของ เชน การมุงคุมครองอุตสาหกรรมโทรคมนาคมโดยการชะลอการเปดเสรี  จะมีผลเสียตอ
อุตสาหกรรมที่ตองใชบริการโทรคมนาคมมาก เชน การสงออกซอฟตแวรและบริการ ICT เปนตน  
   

ประการที่สอง ยุทธศาสตรในการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT ในแตละสาขาควรยึดโยงกับ
อุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีความไดเปรียบเชิงเปรยีบเทียบในการแขงขัน เชน การที่ประเทศ
ไทยไดกลายเปนศูนยกลางของบริการรักษาพยาบาล (medical hub) ของเอเชียในปจจุบัน ได
ชวยใหผูประกอบกิจการโรงพยาบาลไทยสามารถสงออกระบบซอฟตแวรบริหารโรงพยาบาลไปยัง
ตางประเทศได   เชนเดียวกัน การที่ประเทศไทยเปนศนูยกลางการผลิตยานยนตในเอเชีย ก็นาจะ
สามารถชวยใหผูประกอบการดาน ICT ในประเทศไทย มีความไดเปรียบในการพฒันาระบบ ICT 
ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมยานยนตไดเชนกัน หากมีการกําหนดมาตรการในการสงเสริมอยาง
เหมาะสม     
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9.6 การนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ 
 
 การแปลงยุทธศาสตรที่เสนอขางตนไปสูการปฏิบัติจําเปนตองอาศัยการมีหนวยงานหลัก
เพ่ือทําหนาที่เปน “เจาภาพ” ในการผลักดัน  ซ่ึงหลายหนวยงานเปนหนวยงานภายนอกกระทรวง 
ICT  ตารางที่ 9.4 นําเสนอรายชื่อของหนวยงานซึ่งคณะผูวิจัยเห็นวา นาจะมีความเหมาะสมใน
การเปนเจาภาพในการแปลงยุทธศาสตรที่นําเสนอขางตนไปสูการปฏิบัต ิ  และเปาหมายทีค่วร
บรรลุใหไดในระยะสั้น       
 

ตารางที่ 9.4 รายชื่อของหนวยงานที่ควรเปนหลกัในการผลักดันยุทธศาสตร  
ยุทธศาสตร เปาหมายระยะสั้น หนวยงานหลัก 

การดึงดูดและเชื่อมโยงการลงทุน
จากตางชาติ 
 

การกําหนดมาตรการจูงใจในการ
ถายทอดเทคโนโลยี และ
แผนปฏิบัติการดึงดูดและเชื่อมโยง
การลงทุนดาน ICT  

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน (BOI) และ สํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ (สวทช.)  

การยกระดับกฎระเบียบดาน
คุณภาพสินคาอิเล็กทรอนิกสและ 
IT  

การออกกฎหมายตางๆ ที่
เกี่ยวของ เชน Thai ROHS และ 
WEEE 

สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

การสงเสริมภาคเอกชนใน
อุตสาหกรรมซอฟตแวรและบริการ 
IT ใหออกสูตลาดตางประเทศ 

แผนการทําการตลาดตางประเทศ 
และแผนการสรางแบรนดสําหรับ
ซอฟตแวรและบริการ IT ไทย  

SIPA 
เขตอุตสาหกรรมซอฟตแวร
ประเทศไทย 
กรมสงเสริมการสงออก 

การปฏิรูปการจดัซื้อจัดจางภาครัฐ
ดาน ICT 

การปรับปรุงแกไขกฎระเบียบดาน
การจัดซื้อจัดจางภาครัฐโดยรวม 
และแนวทางการจัดซื้อจัดจาง
สําหรับสินคาและบริการดาน IT 

กรมบัญชีกลาง 
กระทรวง ICT 

การสงเสริมการใช Open Source 
Software 

การจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อ
สงเสริมการใช Open Source 
Software ในภาครัฐ  

กระทรวง ICT 
ศูนยเทคโนโลยีอิเลิกทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) 

การนําเขาแรงงานทักษะสูงจาก
ตางประเทศ 

การปรับปรุงแกไขกฎหมาย
แรงงานและคนเขาเมือง 

กระทรวง ICT 
กระทรวงแรงงาน 
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง 

การเปดเสรีตลาดโทรคมนาคม การปรับปรุงแกไขกฎหมายการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม  

กระทรวง ICT (ดานนโยบาย) 
กทช. (ดานการกํากับดูแล) 

การปรับปรุงระบบการกํากับดูแล
กิจการโทรคมนาคม 

การปรับปรุงแกไขกฎหมายองคกร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ 

สํานักนายกรัฐมนตรี (การกํากับ
ดูแลกิจการวิทยุและโทรทัศน) 
กระทรวง ICT (การกํากับดูแล
กิจการโทรคมนาคม) 

ที่มา: คณะผูวิจัย 
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สัมมนา  เร่ือง “ดัชนีการวัดขีดความสามารถในการแขงขันดาน ICT ของไทย” 
วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2551  ณ หองแกรนดบอลรูม โรงแรมเซนจูร่ีพารค 

 
สรุปคําถามและประเด็นสําคัญเก่ียวกับการยกระดับขีดความสามารถดาน ICT ของประเทศ 
 

1. การวัดขีดความสามารถดาน ICT ของประเทศนั้นไมควรจะวัดดานการมีสาธารณูปโภค
เพียงอยางเดียว แตควรจะวัดดานการใชดวย เพราะบางครั้งแมจะมีสาธารณูปโภคดาน 
ICT ก็จริงแตอาจไมไดใช  

2. จากนั้นควรประเมินวาการใช ICT มีผลตอการพัฒนาดานเศรษฐกจิและสังคมหรือไม 
เชน ประเมินจากผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเพิ่มขึ้นเพียงใด และคุณภาพชีวิต
ประชากรดีขึน้หรือไม 

3. การจะเลือกตวัชีว้ัดดาน ICT ควรเลือกตวัชีว้ัดที่วัดครบทั้งมิติดานการมี และการใช ซ่ึง
ตัวชี้วัดทีค่รอบคลุมทั้ง 2 มิติ คือ Networked Readiness Index (NRI) ทั้งน้ี แผนแมบท
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 ยึดการวัดตามดัชนี NRI โดยแผน
แมบทฯ ฉบับที่ 2 น้ีมีเปาหมายหลัก 2 ประการ คือความรูดาน ICT (ICT Literacy) และ
การพัฒนาดาน ICT (ICT Development) โดยวัดตาม NRI ซ่ึงในแตละเปาหมายจะมี
ยุทธศาสตรรองรับ โดยแตละยทุธศาสตรจะมีมาตรการรองรับอีกขั้นหนึ่งเพ่ือให
ยุทธศาสตรบรรลุเปาหมาย 

4. การวัดการพัฒนาดาน ICT ควรคํานึงถึงสิ่งสําคัญ 3 ประการ ไดแก ประการแรก ใช
ตัวชี้วัดเพื่อวดัในสิ่งที่เราตองการวัด ประการที่สอง การวัดไมยุงยากเพราะการวัดที่
ยุงยากจะทําใหเกิดขอผิดพลาดในระหวางการประเมินผลได และประการสดุทาย 
ตัวชี้วัดเชื่อมโยงกับสิ่งที่ตองการวัดและควรมีความชัดเจนวาจะจัดเก็บขอมูลอยางไร 
เก็บดวยความถี่เทาไร 

5. ควรชีช้ัดวากฎระเบียบ หรือประเด็นทางการเมืองใดที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาดาน 
ICT เพราะอุปสรรคที่สําคัญน้ันเปนอุปสรรคดานนโยบายมากกวาอุปสรรคดานเทคนิค 
ซ่ึงควรแกกฎหมายการประกอบกิจการโทรคมนาคม เพราะเปนกฎหมายที่จํากัดการ
แขงขันอยางเสรีในตลาดโทรคมนาคมอันเปนอุปสรรคสาํคัญในการพฒันาคณุภาพ 
ราคาและการเขาถึงโทรคมนาคมในไทย 

6. เน่ืองจากการใช ICT เปนผลจากระดับการศึกษาของประชาชน ดังน้ัน การยกระดับการ
ใช ICT ควรเริ่มตั้งแตการยกระดับคณุภาพการศึกษาเพื่อใหระบบการศึกษาสามารถ
สรางทรัพยากรมนุษยที่เหมาะสมกับสังคมยุคสารสนเทศได อีกทั้งไทยควรพัฒนา
บุคลากรดาน ICT เพราะในอนาคตความตองการบคุลากรดานนี้มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นใน
ประเทศพัฒนาแลว 

 



 ก-2 

ประเด็นเก่ียวกับการตัง้เปาหมายใหประเทศไทยเลื่อนอันดับในดัชนีดาน ICT: ควร
ตั้งเปาหมายวาจะเลื่อนจากเดิมกี่อันดับ หรืออยูในเปอรเซ็นตไทลที่เทาไร 
 
 ควรตั้งเปาหมายโดยสนใจเปอรเซ็นไทลมากกวาเพราะประเด็นสําคญัไมไดอยูที่วา
ประเทศไทยอยูอันดับที่เทาไรหากนับจากอันดับสุดทายแตอยูที่ประเทศไทยอยูอันดับที่เทาไร
เม่ือนับจากอันดับแรก 
 
ประเด็นเก่ียวกับการที่คณะวจิัยใหความสนใจกับการจัดอันดับดาน ICT ที่จัดโดยองคกร
จัดอันดับตางประเทศนั้นสมควรหรือไม เพราะในบางประเทศ เชน อินเดีย มีอันดับดัชนี
ต่ํา แตมีการลงทุนดาน ICT มากกวาไทย 

 
 ในกรณีของอินเดียน้ัน การลงทุนเขาไปในอินเดียเปนไปตามสายสัมพันธทางธุรกจิ ทั้งน้ี
การยกอันดับดาน ICT ยังมีความสําคัญ เพราะนักลงทุนมักจะพิจารณาอันดับดาน ICT กอนที่
จะพิจารณาปจจัยอ่ืนๆ ตอไปเพ่ือใชในการตัดสินใจเขามาลงทุน 
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รางรายละเอยีดการสัมมนา  

เร่ือง “ดัชนีการวัดขีดความสามารถในการแขงขันดาน ICT ของไทย” 
จัดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

วันอังคารท่ี 18 พฤศจิกายน 2551 ระหวางเวลา 08.30 – 12.30 น. 
ณ หองแกรนดบอลรูม โรงแรมเซ็นจูร่ีพารค (ถนนราชปรารภ) 

 
1.  หลักการและเหตุผล 

ในสภาวการณปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (Information and 
Communication Technology: ICT) ไดกาวเขามามีบทบาทตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศในทุกๆดาน อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไดมุงเนน
ปรับเปลี่ยนการพัฒนาไปสูการแขงขันและมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารมา
ประยุกตใชเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอภาคเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ือใหสอดรับกับ
สภาวการณดังกลาวประเทศไทยไดกําหนดกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศในระยะที่ 2 
พ.ศ. 2544 – 2553 ซ่ึงมีเปาหมายใหประเทศพัฒนาไปสูเศรษฐกิจแหงภูมิปญญาและการเรียนรู
ซ่ึงมีสัดสวนของอุตสาหกรรมบนฐานความรูรอยละ 50 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 
(GDP)  

เพ่ือใหบรรลุเปาหมายดังกลาว กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยสํานักงาน
สงเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งเปนหนวยงานที่มีภารกิจหลักใน
การเชื่อมโยง สนับสนุน ขยายและพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ประเทศใหสอดคลองกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทาง
เศรษฐกิจของประเทศใหอยูในระดับสากลจึงมอบหมายใหคณะวิจัยจากสถาบันวิจัยเพ่ือการ
พัฒนาประเทศไทยดําเนินการวิจัยในโครงการ “สงเสริมบทบาทของอุตสาหกรรม ICT เพ่ือการ
สนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจประเทศ” บัดนี้คณะวิจัยไดทําการวิจัยในสวนที่เกีย่วกบั
ความสามารถในการแขงขันดาน ICT ของไทยเมื่อเปรียบเทยีบกบัตางประเทศเรียบรอยแลว  
สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยภายใตการสนบัสนุนของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร รวมกันจัดการสัมมนาในครั้งน้ีขึ้นเพ่ือนําเสนอผลการวิจัยดังกลาว อีกทั้งเพ่ือรับ
ฟงความคิดเห็นของผูเขารวมสัมมนาซึ่งประกอบดวยหนวยงานภาครัฐ ผูประกอบการและ
ตัวแทนจากสมาคมตางๆทีมี่ความเกี่ยวของกับการพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือคณะวิจัยจะรวบรวมความคิดเห็นที่ไดรับไปสังเคราะหตอ อันจะทําใหงานวิจัยสมบูรณยิ่งขึน้
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และนํามาซึ่งขอเสนอแนะเชงินโยบายในการสงเสริมบทบาทของอุตสาหกรรม ICT เพ่ือให
อุตสาหกรรมนี้เปนปจจัยหนึ่งที่จะขับเคลือ่นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจประเทศได  
 
2.  วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐ สมาคมและผูประกอบการที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารทราบถึงดัชนีการวัดขีดความสามารถในการแขงขัน
ดาน ICT ของไทยเมื่อเปรียบเทียบกับตางประเทศ 

2. เพ่ือรับฟงและแลกเปลีย่นความคิดเห็นเกีย่วกับดัชนีการวัดขีดความสามารถดาน 
ICT ของไทย และแนวทางการยกอันดับขีดความสามารถในการแขงขันดาน ICT 
ของไทย 

 
3. กลุมเปาหมายและผูเขารวมสัมมนา 

ตัวแทนจากองคกรภาครัฐที่รับผิดชอบการพัฒนาและกํากับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในภาคประชาชน ธุรกิจและอุตสาหกรรม  ตลอดจนผูประกอบการเอกชนใน
อุตสาหกรรมการผลิตและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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กําหนดการสัมมนา  

เร่ือง “ดัชนีการวัดขีดความสามารถในการแขงขันดาน ICT ของไทย” 
จัดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

วันอังคารท่ี 18 พฤศจิกายน 2551 ระหวางเวลา 08.30 - 12.30 น.  
ณ หองแกรนดบอลรูม โรงแรมเซ็นจูร่ีพารค (ถนนราชปรารภ) 

08.30 - 09.00 น.   ลงทะเบียน ที่หองแกรนดบอลรูม (ชัน้ 3) 

09.00 - 09.10 น. กลาวเปดการสัมมนา 
 โดย   คุณธานีรัตน  ศิริปะชะนะ 
      ผูตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

09.10 - 10.00 น. นําเสนอรายงานผลการศกึษา 
ผูนําเสนอ: ดร. สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย  

 รองประธานสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (ทดีีอารไอ) 
 ดร. เสาวรัจ  รัตนคําฟู 
 ผูเชี่ยวชาญสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (ทดีีอารไอ) 

10.00 - 11.30 น. เสวนาหัวขอ “แนวทางการยกอันดับขีดความสามารถในการแขงขัน 
 ดาน ICT ของไทย” 
ประธานดําเนนิการ: รศ.ดร. บวร ปภัสราทร  
  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  
ผูรวมเสวนา: คุณประวิตร  ฉัตตะละดา  
 ผูอํานวยการสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย 
 ดร. ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล   
 รองผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาต ิ
 คุณชไมพร  พรพฤทธิอนันต   
 รองผูอํานวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรประเทศไทย  
 ดร. สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย  

 รองประธานสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (ทดีีอารไอ) 

11.30 - 12.30 น. เปดเวทีรวมแสดงความคิดเห็น    

12.30  น. รวมรับประทานอาหารกลางวัน  



 



ความสามารถในการแขงขันดาน 
ICT ของไทยกับตางประเทศ

สํานักสงเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รวมกับ
มูลนิธิสถาบันวจิัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

หัวขอการนําเสนอ

ความสําคัญของการจัดอันดับความสามารถในการแขงขันดาน 
ICT 

ผลการจัดอันดับความสามารถในการแขงขันดาน ICT ของไทย
โดยหนวยงานตางประเทศ

ขอสังเกตตอผลการจัดอันดับของไทยโดยหนวยงานตางประเทศ

ขอเสนอแนะตอแนวทางการปรับอันดับของไทยใหสูงขึ้น



ความสําคญัของการจัดอันดับความสามารถดาน ICT

มิติภายนอก:
ธุรกิจและการลงทุนตางชาติ

มิติภายใน

• เพื่อประเมินความสามารถใน
การแขงขันดาน ICT ของไทย
เมื่อเทียบกับตางประเทศ

• เพื่อพัฒนาภาค ICT ของไทย

E-readiness rankings (EIU & IBM Institute for Business Value)
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ขอสังเกตตอการจัดอันดับดาน ICT

ผลการจัดอันดับ
ของไทยต่ํา

วิธีการในการจัดอันดับ?

ความเปนจริง?

คุณภาพของขอมูล?

• โครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยี (5%)

หลักเกณฑที่ใชในการจัดอันดับ

World Competitiveness Yearbook 

Networked Readiness Index • สภาพแวดลอม (1/3): ตลาด กฎระเบียบและการเมือง 
โครงสรางพื้นฐาน
• ความพรอม (1/3): สวนบุคคล ภาคธุรกิจ และภาครัฐ
• การใช (1/3): : สวนบุคคล ภาคธุรกิจ และภาครัฐ

• โครงสรางพื้นฐาน (20%)
• ราคาที่ยอมเยา (20%)
• ความรู (20%)
• คุณภาพ (20%)
• การใช ICT ทีแ่ทจริง (20%)

DAI

• โครงสรางพื้นฐานดานการเชื่อมโยงและเทคโนโลยี (20%)
• สภาพแวดลอมทางธุรกิจ (15%)
• สภาพแวดลอมทางสงัคมและวัฒนธรรม (15%)
• สภาพแวดลอมทางกฎหมาย (10%)
• นโยบายและวิสัยทัศนของรัฐบาลตอ ICT (15%)
• การปรับใช ICT ของผูบริโภคและธุรกิจ (25%)

E-Readiness Rankings



• EIU analysts and country sources

•GEM executive report

•Worldbank: Doing business

•Capgemini

• Pyramid Research, 

•ECTA, ITU, JIWire, Netcraft, 

•UNESCO, WIPO (Industrial 
Property Statistics), WITSA 
(Digital Planet)

ดัชนี E-Readiness Rankings ของ EIU

ตัวช้ีวัด 35 ตัว (ตัวช้ีวัดยอยเกือบ 100 ตัว)
ขอมูลเชิงสถิติ 11 ตัว       

(30% ของคะแนนทั้งหมด)
ขอมูลสอบถามความคิดเห็น 
และที่ประเมินโดยนักวเิคราะห 

24 ตัว (70% ของคะแนน
ทั้งหมด)

ขอสังเกตตอดัชนี E-Readiness Rankings ของ EIU
น้ําหนักของขอมูลสอบถามความคิดเห็นและที่ประเมินโดยนกัวิเคราะห
ประมาณ 70% ของคะแนนรวมทั้งหมด ซ่ึงมีความเปนอัตวิสัยเมื่อเทียบ
กับขอมูลสถิติ 

ขอมูลประเมินโดยนักวิเคราะหสวนใหญมาจากนกัวิเคราะหของ EIU เอง

การอางขอมูลในประเทศ (Country Source) มักอางรวมๆ ไมระบุ
แหลงขอมูลที่ชัดเจน 

ตัวช้ีวัดบางตัว ซ่ึงประกอบดวยตัวแปรยอย ถูกรายงานผลเฉพาะคะแนน
ของตัวช้ีวัดรวมเทานั้น ไมระบุคะแนนในแตละตัวแปรยอย

รายงานผลเฉพาะคาที่แปลงจากขอมูลดิบมาเปนคะแนนชวง 1-10 และ
ไมไดระบุวาวธีิการแปลงขอมูลทําอยางไร



คุณภาพ

ความรู ความสามารถ
ที่จะซ้ือได

โครงสรางพื้นฐาน

สมาชิก
บรอดแบนด

ปริมาณแบนดวิดท
ระหวางประเทศ

สมาชิก
โทรศัพทเคลื่อนที่

สมาชิก
โทรศัพทพื้นฐาน

การรูหนังสือ ราคา
อินเทอรเน็ต

การเขาศึกษา
ในโรงเรียน

การใช
ผูใชอินเทอรเน็ต

ดัชนี Digital Access Index ของ ITU
ตัวช้ีวัด 8 ตัวเปนขอมูลสถิติทั้งสิ้น
ดัชนีนี้มีขอบเขตแคบกวาดัชนีอื่น โดยเนนการ
เขาถึง ICT โดยเฉพาะ

เปาหมายสูงสุดคือ วัดจํานวนผูใชอินเทอรเน็ต

แหลงขอมูล: ITU World Telecommunication 
database, Worldbank, UNDP’s Human 
Development Index

วิธีการคํานวณคะแนนมีความชัดเจนและโปรงใส

ครอบคลุมประเทศทั้งสิ้น 178 ประเทศ

ขอสังเกต: รายงานผลการจัดอันดับในป 2002 
เพียงปเดียว ที่มา: ITU

ดัชนี Networked Readiness Index ของ WEF

ตัวช้ีวัด 68 ตัว

•ITU (World Telecomm. Indicator, World Info Soc. Report)

•US Patent and Trademark Office

•WB (WDI Online Database), WB (Doing Business)

•UNESCO Institute for Statistics, IMF (World Economic Outlook 
Database), UN (Global E-Gov Survey)

ขอมูลเชิงสถิติ 27 ตัว     
(40% ของคะแนนทั้งหมด)

ขอมูลสอบถามความคิดเห็น 
47 ตัว                

(60% ของคะแนนทั้งหมด)

• World Economic Forum
(Executive Opinion 
Survey)



ขอสังเกตตอดัชนี NRI ของ WEF

น้ําหนักของตัวช้ีวัดทีใ่ชขอมูลจากการสอบถามความคิดเห็นประมาณ 
60% ของคะแนนรวมทั้งหมด ซ่ึงมีความเปนอัตวิสัยเมื่อเทียบกับขอมูล
สถิติ  

ใหน้ําหนกัแกตัวแปรที่เกี่ยวของและไมเกี่ยวของโดยตรงเทากัน เชน การ
ฝกอบรมพนักงาน vs คาติดตั้งโทรศัพท/ คาใชโทรศัพทรายเดือนในภาค
ธุรกิจ

ไมรวมตัวแปรบางตัวที่สัมพันธโดยตรง เชน ในหมวดโครงสราง
พื้นฐาน ไมมีจํานวนสมาชิกโทรศัพทเคลื่อนที่ มีแตจํานวนโทรศัพท
พื้นฐาน

• IMD (Executive Opinion Survey)

ดัชนี Technological Infrastructure ของ IMD 

ตัวช้ีวัด 21 ตัว

• ITU (World Telecommunication/ ICT 
Indicator Development)

• Computer Industry Almanac Inc. 

• World Development Indicators database, 
World Bank

ขอมูลสอบถามความคิดเห็น 8 ตัว 
(1/3 ของคะแนนทัง้หมด)

ขอมูลสถิติ 13 ตัว      
(2/3 ของคะแนนทัง้หมด)



ขอสังเกตตอดัชนี Technological Infrastructure ของ IMD

น้ําหนักของตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพเทากับ 1/3 ของคะแนนในแตละหลักเกณฑ 
ขณะที่น้ําหนักของตัวช้ีวัดเชิงปริมาณเทากับ 2/3 ของคะแนนในแตละ
หลักเกณฑ

วิธีการคํานวณคะแนนชัดเจน 

ในกรณีที่ไมมีขอมูล ประเทศนั้นจะไดคาคะแนนเทากับคาเฉลี่ยของกลุม
ตัวอยาง ทําใหเกดิการบิดเบอืนในการจัดอนัดับ

การตรวจสอบผลการจัดอันดบัของไทย

แหลงขอมูล

ความถูกตองและความทันสมัยของขอมูล



WIPO WB ITU Pyramid UNDP Computer AlmanacEIU

องคกรระหวางประเทศ หนวยงานที่เกี่ยวของกับ ICT โดยตรง

?? ??

สสช NECTECสศช

ผูผลิตขอมูลในระดับประเทศ

E-Readiness DAI NRI WCY

หนวยงานจัดอันดับดาน ICT โดยตรง หนวยงานจัดอันดับท่ัวไป ซึ่งรวม ICT ไวดวย

แหลงขอมูลที่ตางประเทศใช

ตัวชี้วัดสําคัญที่ไทยไดคะแนนนอย

โทรศัพทเคลื่อนที่

E-Readiness
(EIU)

DAI
(ITU)

NRI       
(WEF)

Techno. Infra: 
WCY  (IMD)

สมาชิก      
บรอดแบนด ผูใชอินเทอรเน็ต คอมพิวเตอร โทรศัพทพื้นฐาน



จํานวนผูใชอินเทอรเน็ตตอประชากร 100 คน
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2007: 21 คน (ITU) vs.  14.2 คน (สสช)

จํานวนสมาชิกบรอดแบนดตอประชากร 100 คน
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ที่มา: ITU World Telecommunication Indicators 2007

2007: 1 คน (ITU) vs. 6.9 คน (สสช.)

ในการจัดอันดับป 2008 IMD ไมมีขอมูลของไทยในป 2006 จึงใชขอมูลป 2005 แทน

2007: 4.9 คน; 2008: 5.4 คน (EIU) 



จํานวนคอมพิวเตอรตอประชากร 100 คน

ที่มา: ITU World Telecommunication Indicators 2007
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2007: 11 สาย (ITU) vs. 11 สาย (สสช)



จํานวนสมาชิกโทรศพัทเคลื่อนที่ตอประชากร 100 คน
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ไตหวัน เกาหลีใต มาเลเซีย ไทย จีน เวียดนาม อินเดีย

ที่มา: ITU World Telecommunication Indicators 2007

2007: 80 ราย (ITU) vs. 71 ราย (สสช) vs. 80 ราย (ไตรมาส 4, กทช.)

ขอสังเกตตอผลการจัดอันดับของประเทศไทย

ไมมีการจัดเกบ็ขอมูลบางชุด  
บริการขอมูลไรสาย จํานวน hotspot

จัดเก็บขอมูลบางชุดไมสมบูรณทั้งระบบ อาจไดคาที่ต่ําเกนิไป
 จํานวนคอมพิวเตอร ผูใชบรอดแบรนด 

รายงานขอมูลบางชุดลาชา 
จํานวนผูใชบรอดแบรนด

ขอมูลบางชุดเปลี่ยนแปลงเร็ว อาจเผยแพรไมทันสมัยตลอดเวลา 
ผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่  

การจัดอันดับสะทอนสถานภาพของประเทศไทยถกูตองพอสมควร 
แตไทยอาจไดอันดับต่ํากวาที่ควรเพราะ...



ปญหาของความพรอมดาน ICT ของไทย

จํานวนผูใชอินเทอรเน็ตนอย จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรนอย

คาบริการบรอดแบนดสูง

 แบนดวิธระหวางประเทศนอย

จํานวน SSL Server นอย

จํานวนสมาชิกบรอดแบนดนอย 

จํานวนสายโทรศัพทพืน้ฐานนอย คาติดตั้งโทรศพัทพื้นฐานสูง 

ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศนอย
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ความสัมพันธทางลบระหวางคาติดตั้งโทรศัพทพ้ืนฐานและจํานวนโทรศัพทพ้ืนฐาน

ที่มา: ITU, IMF
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Simulation: อันดับ Technological Infrastructure ของ IMD 
ที่จะเปลี่ยนไปหากไทยเพิ่มจํานวนสายโทรศัพทพ้ืนฐานตอประชากร
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ไมมีการศึกษา ต่ํากวาประถม ประถม ม.ตน ม.ปลาย อนุปริญญา อุดมศึกษา

ไมใช

ใช

ผูใชอินเทอรเน็ต จาํแนกตามการศึกษา, 2551

ที่มา: สํานักงานสถติิแหงชาติ

ความสัมพันธทางบวกระหวางการใชอินเทอรเน็ตและระดับการศึกษา

จํานวนสมาชิกบรอดแบนดนอย ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 จํานวนผูใชอินเทอรเน็ตนอย 

ระดับการศกึษา



Simulation: อันดับ Technological Infrastructure ของ IMD 
ที่จะเปลี่ยนไปหากไทยเพิ่มจํานวนผูใชอินเทอรเนต็ 
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Simulation: อันดับ Technological Infrastructure ของ IMD 
ที่จะเปลี่ยนไป  หากไทยลดคาบริการบรอดแบนด
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ความสัมพันธทางบวกระหวางการใชคอมพิวเตอรและระดับการศึกษา
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Simulation: อันดับ Technological Infrastructure ของ IMD 
ที่จะเปลี่ยนไปหากไทยเพิ่มจํานวนคอมพิวเตอรตอประชากร
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ขอเสนอแนะ

จัดเก็บและเผยแพรขอมูลผานจุดศูนยรวมใหทันกับเวลา

สงเสริมใหมีการแขงขันมากขึ้นในตลาดโทรคมนาคม เพื่อทําใหราคา
บริการบรอดแบนดลดลง 
สงเสริมการแขงขันในตลาดคอมพิวเตอรราคาถูก

สงเสริมการเขาถึงอินเทอรเน็ตและการใชคอมพิวเตอรในโรงเรียนและ
สถานที่สาธารณะใหมากขึ้น 
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การสัมมนาเรื่อง “พัฒนาความสามารถในการแขงขันดาน ICT ของประเทศไทย” 
ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2552  ณ โรงแรมเซ็นจูร่ีพารค 

 
สรุปการเสวนาหัวขอ “ยกขีดความสามารถไอซีทีไทย สูภัยวิกฤตเศรษฐกิจ”  
 
ผูเสวนา  

1. ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน  (เลขาธกิาร สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ) 

2. คุณศิริวัฒน วงศจารุกร (กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) 
(MFEC)) 

3. คุณครรชิต นิงสานนท (กรรมการผูจัดการ  บริษัท อินโนวา ซอฟตแวร จํากัด) 
4. ดร. สมเกียรต ิตั้งกิจวานิชย (รองประธานสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)) 

 
สถานะของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของไทย 

1. ที่ผานมาประเทศไทยมีแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศหลายแผน 
แตไมมีการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

2. แรงงานไทยในภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศปจจุบันมีผลิตภาพ (productivity) 
ต่ํา โดยจากประสบการณของ บมจ. MFEC พบวาเวลาในการทํางานเฉลี่ยคือ 6 ชั่วโมง
ตอวัน แตคาแรงแพงกวาแรงงานเวียดนามซึ่งทํางานเฉลี่ย 10 ชั่วโมงตอวัน นอกจากนี้ 
สําหรับบัณฑติที่เพ่ิงจบการศึกษา ตองใชเวลาฝกอยางนอย 3 เดือนกวาจะสามารถ
ทํางานได และเม่ือทํางานไดแลวก็มักลาออกไปอยูกับบริษัทตางชาติที่เสนอคาจางใหสูง
กวา 

3. อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของไทยไมมีการสรางทรัพยสินทาง
ปญญา เน่ืองจากคนไทยมักคิดวาสนิคาดานเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยคนไทย เชน 
ซอฟตแวร ไมมีคุณภาพทัดเทียมกับสินคาจากตางประเทศ ดังน้ัน เม่ือผลิตออกมาจึงไม
เปนที่ยอมรับของตลาด ทําใหผูประกอบการไทยไมมีแรงจูงใจในการพัฒนาสินคาและได
แตเพียงนําสนิคาจากตางประเทศมาขายเทานั้น 

4. บริษัทซอฟตแวรไทยประสบปญหาในการเขาไปเปนผูรับจางในโครงการของหนวยงาน
ราชการ เพราะการตัดสินใจจางของหนวยงานราชการมักจะพิจารณาจากความสัมพันธ
มากกวามาตรฐานการใหบรกิาร 

5. ผลกําไรของบรษิัท system integrator ในประเทศไทย ไดไมมาก เพราะตองเสียคาใช
สิทธิใหแกเจาของทรัพยสินทางปญญาในตางประเทศ   

6. การรับจางบริการออกแบบดาน IT ใหกับตางประเทศ ชวยสรางมูลคาเพิ่มใหแกกิจการ 
แตก็มีความเสี่ยงในกรณีทีเ่ศรษฐกิจชะลอตัวเชนในปจจุบัน  
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7. การขอรับมาตรฐาน CMMI มีตนทุนสูง  บริษัทขนาดเล็กของไทยไมมีกําลังเงินมากพอ 
และไมคุมคา  

8. ภาคเกษตรกรรมของไทยไมมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกตใชจึงทําใหไมมี
การปรับปรุงประสิทธผิลในภาคเกษตร 

 
แนวทางการแกไขปญหา 

1. ปรับปรุงการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรของประเทศ โดยเริ่มจากการวางพื้นฐานใน
ระดับประถมศึกษา และควรสงเสริมใหเยาวชนคิดมากกวาทองจํา นอกจากนี้ หาก
มุงเนนสรางบุคลากรในระดบัอุดมศึกษาเพื่อปอนเขาสูอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศเพยีงอยางเดียวอาจไมทันการณ เน่ืองจากนักศึกษามีพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตรไมดี 

2. การพัฒนาแรงงานนอกจากจะเนนที่การศกึษาในระบบแลว ควรเนนใหการศึกษาหรือ
เพ่ิมทักษะแกแรงงานที่ไมไดอยูในระบบการศึกษาดวย   นอกจากนี้ การเปดใหแรงงาน
ดาน ICT จากตางประเทศเขามาทํางานในประเทศไทย จะชวยลดแรงกดดันจากการ
ขาดแคลนแรงงาน  

3. องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรมีนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศของทองถิ่นซ่ึงอาจ
นําไปสูการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชเพ่ือปรับปรุงผลผลติในภาคเกษตร 
โดยเริ่มจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นทีเ่ขมแข็ง เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นของ
จังหวัดภูเก็ต 

4. ควรมีการวางแผนการกําหนดตําแหนงของประเทศไทย (position) วาจะอยูในตาํแหนง
ใดในตลาดอาเซียน เพราะจะทําใหไทยสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชนจากตลาดอาเซียน
ไดอยางเต็มที่หลังจากอาเซียนพัฒนาไปเปนประชาคมที่เขมแข็ง 

5. การทํามาตรฐานแรงงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีการสอบวัด
คุณภาพแรงงานที่จัดขึ้น จะชวยแกปญหาบัณฑิตจบใหมไรคุณภาพ   

6. ภาคธุรกิจไทยไมควรรอใหรัฐบาลเปนแกนนําในการบกุตลาดตางประเทศ แตควร
รวมตวักันออกไปหาตลาดหรอืลงทุนในตางประเทศ เชน ตัวอยางของธุรกิจใน
อุตสาหกรรมกอสราง 
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รายละเอียดการสัมมนา  

เร่ือง “การพัฒนาความสามารถในการแขงขันดาน ICT ของประเทศไทย” 
จัดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

วันพฤหัสบดีท่ี 19 มีนาคม 2552 ระหวางเวลา 08.30 – 12.30 น. 
ณ หองแกรนดบอลรูม โรงแรมเซ็นจูร่ีพารค (ถนนราชปรารภ) 

 
1.  หลักการและเหตุผล 

ในสภาวการณปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (Information and 
Communication Technology: ICT) ไดกาวเขามามีบทบาทตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศในทุกๆดาน อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไดมุงเนน
ปรับเปลี่ยนการพัฒนาไปสูการแขงขันและมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารมา
ประยุกตใชเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอภาคเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ือใหสอดรับกับ
สภาวการณดังกลาวประเทศไทยไดกําหนดกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศในระยะที่ 2 
พ.ศ. 2544 – 2553 ซ่ึงมีเปาหมายใหประเทศพัฒนาไปสูเศรษฐกิจแหงภูมิปญญาและการเรียนรู
ซ่ึงมีสัดสวนของอุตสาหกรรมบนฐานความรูรอยละ 50 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 
(GDP)  

เพ่ือใหบรรลุเปาหมายดังกลาว กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยสํานักงาน
สงเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งเปนหนวยงานที่มีภารกิจหลักใน
การเชื่อมโยง สนับสนุน ขยายและพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ประเทศใหสอดคลองกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทาง
เศรษฐกิจของประเทศใหอยูในระดับสากลจึงมอบหมายใหคณะวิจัยจากสถาบันวิจัยเพ่ือการ
พัฒนาประเทศไทยดําเนินการวิจัยในโครงการ “สงเสริมบทบาทของอุตสาหกรรม ICT เพ่ือ
สนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจประเทศ” บัดนีค้ณะวิจัยไดทาํการวิจัยเสรจ็เรียบรอยแลว  
สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยภายใตการสนบัสนุนของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารจึงรวมกันจัดการสัมมนาในครั้งน้ีขึ้นเพ่ือนําเสนอผลการวิจัยดังกลาว อีกทั้งเพ่ือ
รับฟงความคดิเห็นของผูเขารวมสัมมนาซึ่งประกอบดวยหนวยงานภาครัฐ ผูประกอบการและ
ตัวแทนจากสมาคมตางๆทีมี่ความเกี่ยวของกับการพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือคณะวิจัยจะรวบรวมความคิดเห็นที่ไดรับไปสังเคราะหตอ อันจะทําใหงานวิจัยสมบูรณยิ่งขึน้
กอนที่จะสงมอบผลการวิจัยใหแกกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อนําไปปฏิบตัิ
ใหเกิดประโยชนแกประเทศชาตติอไป 
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2.  วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐ สมาคมและผูประกอบการที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารทราบทิศทางในการพัฒนาความสามารถในการ
แขงขันดาน ICT ของประเทศไทย 

2. เพ่ือรับฟงและแลกเปลีย่นความคิดเห็นเกีย่วกับการพัฒนาความสามารถในการ
แขงขันดาน ICT ของไทย 

 
3. กลุมเปาหมายและผูเขารวมสัมมนา 

ตัวแทนจากองคกรภาครัฐที่รับผิดชอบการพัฒนาและกํากับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในภาคประชาชน ธุรกิจและอุตสาหกรรม  ตลอดจนผูประกอบการเอกชนใน
อุตสาหกรรมการผลิตและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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กําหนดการสัมมนา  

เร่ือง “การพัฒนาความสามารถในการแขงขันดาน ICT ของประเทศไทย” 
จัดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

วันพฤหัสบดีท่ี 19 มีนาคม 2552 ระหวางเวลา 08.30 - 12.30 น.  
ณ หองแกรนดบอลรูม โรงแรมเซ็นจูร่ีพารค (ถนนราชปรารภ) 

08.30 - 09.00 น.   ลงทะเบียน ที่หองแกรนดบอลรูม (ชัน้ 3) 

09.00 - 09.10 น. กลาวเปดการสัมมนา 
 โดย   คุณอังศุมาล  ศุนาลัย 
         รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร   

09.10 - 10.00 น. นําเสนอรายงานผลการศกึษา 
ผูนําเสนอ: ดร. สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย  

 รองประธานสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (ทดีีอารไอ) 
 ดร. เสาวรัจ  รัตนคําฟู 
 ผูเชี่ยวชาญสถาบันวจัิยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (ทดีีอารไอ) 

10.00 - 11.30 น. เสวนาหัวขอ “ยกขีดความสามารถไอซีทีไทย สูภัยวิกฤตเิศรษฐกิจ” 
ประธานดําเนนิการ: รศ.ดร. บวร ปภัสราทร  
  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  
ผูรวมเสวนา: ดร. พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน  
 เลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร เทคโนโลยีและนวตักรรมแหงชาติ 
 คุณศิริวัฒน วงศจารุกร 
 กรรมการผูจัดการใหญ บริษทั เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) (MFEC)  
 คุณครรชิต นิงสานนท  
  กรรมการผูจัดการ  บริษทัอินโนวา ซอฟตแวร จํากัด 
 ดร. สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย  

 รองประธานสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (ทดีีอารไอ) 

11.30 - 12.30 น. เปดเวทีรวมแสดงความคิดเห็น    

12.30  น. รวมรับประทานอาหารกลางวัน 

            อาหารวางบริการในหองประชุม 



การพฒันาความสามารถใน
การแขงขันดาน ICT ของ

ประเทศไทย

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย

ขอบเขตในการศึกษา

ขอมูลที่จัดเก็บ
(Supply)

ขอมูลที่ใชกําหนดนโยบาย
(Demand 1)

ขอมูลที่ใชเปรียบเทียบ
ระหวางประเทศ

(Demand 2)

พัฒนาการและสถานะอุตสาหกรรม 
ICT ตางประเทศ

สถานะอุตสาหกรรมและ
สัมฤทธิผลของนโยบาย

จุดแข็งจุดออนของ
อุตสาหกรรม ICT ไทย

1. ขอเสนอแนะทางนโยบาย
ในการพัฒนาอตุสาหกรรม

2. ขอเสนอแนะในการจัดเก็บ/
เชื่อมโยงขอมูล



เศรษฐกิจสารสนเทศ (Information Economy)

อุตสาหกรรม ICT อุตสาหกรรม Content

การผลิตสินคา ICT

โทรคมนาคม

บริการดาน ICT

การผลิตสิ่งพิมพ 
การผลิตภาพยนตร-รายการ 

บริการขอมูล 
การแพรภาพ-กระจายเสียง 

ที่มา: OECD/UN

การผลิตซอฟตแวร 
บริการที่ปรึกษา 
การประมวลผลขอมูล 
การซอมบํารุง 

1. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐานขอมูล
ควรใชมาตรฐานสากลในการจัดประเภทอตุสาหกรรม เพื่อใหสามารถ
เปรียบเทยีบกบัตางประเทศได

ควรมุงปรับไปสูมาตรฐาน  ISIC Revision 4 ในการจัดประเภทอุตสาหกรรม
การผลิตสินคา ICT 

ควรมุงปรับไปสูมาตรฐาน CPC 1.1 และเวอรช่ันอื่นๆ ในอนาคตในการจัด
ประเภทอุตสาหกรรมบริการดาน ICT

กรมพัฒนาธุรกจิการคาควรปรับปรุงแนวทางระบุประเภทอตุสาหกรรม
ในการจดทะเบียนบริษัท ใหสามารถแยกขอมูลการเงินตามกิจกรรม

การจัดทําบญัชีประชาชาติ ควรปรับมาสู ISIC Revision 4 และเผยแพร
ขอมูลสาขา ICT เปน alternative aggregate



2. ขอเสนอแนะในการกาํหนดเปาหมายของแผน 
การตั้งเปาหมายของแผน ควรมุงเชื่อมโยงกับเปาหมาย ICT-
Readiness และเปาหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยรวมยิ่งขึ้น 
เพื่อลดตนทุนจัดเกบ็ขอมูล และใหยุทธศาสตรของประเทศมี
ความชัดเจน 

ควรเชื่อมโยงการจัดเก็บขอมูลเพื่อวัดผลเปาหมายของแผน ICT 
เขากับการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานอุตสาหกรรม และขอมูลเพื่อ
จัดทําดัชนี ICT-Readiness

3. ขอเสนอแนะในการจัดเก็บและเผยแพรขอมูล
กทช. ในฐานะหนวยงานกํากบัดูแลและมีทรัพยากรมาก ควร
จัดเก็บและรายงานขอมูลโทรคมนาคมอยางเปนระบบ อยางนอย
ตามรายการที่ ITU เสนอ โดยมีความถี่รายไตรมาส

สํานักงานสถิติแหงชาติ  กระทรวงไอซีที กทช. และ หนวยงานที่
เกี่ยวของ ควรรวมกันวางแนวทางในการจัดเก็บขอมูล 

กระทรวงไอซีที ควรเปนจุดรวมในการเผยแพรขอมูลดาน ICT สู
หนวยงานในตางประเทศ และผูสนใจ



1. มูลคาเพิ่มอุตสาหกรรม =  มูลคาเพิ่มตอหนวยผลิต x ขนาดการผลิต

 หัวใจการพัฒนาอตุสาหกรรม = การสรางมูลคาเพิ่ม

2. มูลคาเพิ่มตอหัว =  ผลิตภาพของแรงงาน

3. มูลคาเพิ่มตอการลงทุน =  ผลิตภาพของทุน

มูลคาเพิ่มของอุตสาหกรรม ICT ไทย



มูลคาเพิ่มของอุตสาหกรรม ICT ในตางประเทศ 
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ที่มา: OECD IT Outlook 2008

รอยละของมูลคาเพิ่มของภาคธุรกิจ

มูลคาการใชจายดาน ICT ในตลาดโลก
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ที่มา: OECD IT Outlook 2008



มูลคาการใชจายดาน ICT ของไทย

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

2550 2551 2552f
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ลานบาท

ที่มา:  การสํารวจตลาด ICT ของประเทศไทย 2551

ขนาดตลาด ICT ของไทย ป 2551 (หนวย: ลานบาท)

บริการการสื่อสารทางเสียง

(190,977)

อุปกรณสื่อสารขอมูล (59,868)

อุปกรณสื่อสารทางเสียง (67,094)

บริการสื่อสารขอมูล (59,868)

PC และ
อุปกรณ 
(59,868)

ระบบ 
(8,660)

องคกร

(55,547)

เคลื่อนที่
ฝงตัว
อื่นๆ

SI

out 

source

อื่นๆ

ฮารดแวร ซอฟตแวร บริการ โทรคมนาคม

ที่มา:  การสํารวจตลาด ICT ของประเทศไทย 2551



มูลคาเพิ่มรวม = มูลคาเพิ่มตอหนวย x ขนาดการผลิต 

เล็ก 

(ตลาดไมแขงขัน)

มาก

(monopoly rent)

โทรคมนาคม

เล็ก                       
(ตลาดในประเทศ)

มากบริการ IT

ใหญ                   
(ตลาดโลก)

ต่ํา                        
(รับจางผลิต)

ผลิตภัณฑ IT

ขนาดการผลิตมูลคาเพิ่มตอหนวยสาขาอุตสาหกรรม

อัตรากําไรสุทธิของบริษัทที่กําไรสูงสุด 5 อันดับ (2548-50)
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มูลคาเพิ่มต่ํา 

 อุตสาหกรรมการผลิตสินคา ICT

รับจางผลิตแบบ OEM

เนนการสงออกสงู 72.80
68.30

71.80
67.00 70.10

0

20

40

60

80

100

2548 2549 2550 2551 2552

สัดสวนการสงออกของอุตสาหกรรมฮารดแวร (%)

ท่ีมา: รายงานผลสํารวจอตุสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย 2551, สํานักงานสถิติแหงชาติ

มูลคาเพิ่มต่ํา 

 อุตสาหกรรมการผลิตสินคา ICT

รับจางผลิตแบบ OEM

ขาดการสรางนวัตกรรม

เนนการสงออกสงู
รอยละของสถานประกอบการที่มี R&D
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ฮารดแวร ซอฟตแวร บรกิาร IT สือ่สาร-โทรคมนาคม

ปรบัปรงุเทคโนโลยี
พฒันาผลิตภัณฑใหม 
ปรบัปรงุผลิตภัณฑท่ีมีอยู

ท่ีมา: รายงานผลสํารวจอตุสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย 2551, สํานักงานสถิติแหงชาติ



มูลคาเพิ่มต่ํา 

 อุตสาหกรรมการผลิตสินคา ICT

ขาดชางเทคนิค-วิศวกร

รับจางผลิตแบบ OEM

ขาดการสรางนวัตกรรม

เนนการสงออกสงู
รอยละของพนักงานที่จบการศึกษาดาน ICT
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ท่ีมา: รายงานผลสํารวจอตุสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย 2551, สํานักงานสถิติแหงชาติ
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ประสบการณของไตหวัน

ไตหวันเปนผูนําดานการผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกส การออกแบบวงจรรวม 
และการรับจางผลิตคอมพิวเตอร และชิ้นสวน

นโยบายของรัฐ
• ดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ สรางเขตอุตสาหกรรมปลอดภาษี 

• มีมาตรการใหบริษัทขามชาติที่ผลิตเพื่อสงออกตองมีอุปกรณที่ผลิตในประเทศ

• สงเสริมการฝกทักษะแรงงานคุณภาพสูง            

• สรางอุทยานวิทยาศาสตรซินจู

• สรางความเชื่อมโยงระหวางสถาบันวิจัยของรัฐ (ITRI) มหาวิทยาลัย และ
อุตสาหกรรม



มูลคาเพิ่มต่ํา 

 อุตสาหกรรมการผลิตสินคา ICT

พัฒนาสู ODM-OBM

ขาดชางเทคนิค-วิศวกร

รับจางผลิตแบบ OEM

ขาดการสรางนวัตกรรม

เนนการสงออกสงู

พัฒนาดานซัพพลายเชน 

ความสามารถในการบริหารซัพพลายเชน

ความสามารถในการผลิต
และบริหารซัพพลายเชน

ราคา คุณภาพ การสงมอบสินคา

คุณภาพสินคา ความปลอดภัย

PL Law

สิ่งแวดลอม

WEEE, ROHS



มูลคาเพิ่ม

การออกแบบ
(Design)

การจัดซื้อจัดหา
(Procurement)

การผลิต
(Production)

โลจิสติกสและ
การกระจายสินคา

(Logistics & 
Distribution)

การพัฒนาตราสินคา
(Brand Development)

ที่มา: Hong Kong Trade Development Council

ตําแหนงในหวงโซมูลคาและมูลคาเพิ่มที่เกี่ยวของ 

OEM

ODM OBM

มูลคาเพิ่มต่ํา นโยบาย 

 อุตสาหกรรมการผลิตสินคา ICT

พัฒนาสู ODM-OBM

ขาดชางเทคนิค-วิศวกร

รับจางผลิตแบบ OEM

ขาดการสรางนวัตกรรม

เนนการสงออกสงู

สงเสริมวิจัยพัฒนา

ดึงดูด-เชื่อมโยง FDI

กฎระเบียบดานคุณภาพ

พัฒนาดานซัพพลายเชน 



ขนาดตลาดเล็ก 

 อุตสาหกรรมบริการ ICT

จัดซื้อจัดจางภาครัฐมีปญหา

ตลาดภายในมีขนาดเล็ก

0

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

6 .0 6 .5 7 . 0 7 .5 8 .0 8 .5 9 .0 9 .5

N
um

be
r o

f C
on

tra
ct

s

V a lu e  o f  C o n t r a c t s  in  L o g  S c a le

ที่มา: สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

5 รายใหญที่สุดมีสวนแบงตลาด 67%

10 รายใหญที่สุดมีสวนแบงตลาด 78% 

การกระจุกตัวของตลาด ICT ภาครัฐ

ขนาดตลาดเล็ก 

 อุตสาหกรรมบริการ ICT

จัดซื้อจัดจางภาครัฐมีปญหา

ตลาดภายในมีขนาดเล็ก

โครงสรางพื้นฐานมีปญหา

ขาดแคลนบคุลากร

ท่ีมา: รายงานผลสํารวจอตุสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย 2551, สํานักงานสถิติแหงชาติ



25

ประสบการณของไอรแลนด

ไอรแลนดเปนประเทศที่สงออกซอฟตแวรมากที่สุดในโลก
นโยบายของรัฐ:
• ดึงดดู FDI (ภาษีเงินไดนิติบคุคลอัตราเดียว รอยละ 12.5)
• ใชประโยชนจากการเปนสมาชิก EU ในการเขาถึงตลาด
• เปดเสรีโทรคมนาคม เพื่อใหมีโครงสรางพื้นฐานตนทุนต่ําและมีคุณภาพ
• ลงทุนในการศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
• เชื่อมโยงสถาบันการศึกษากับอุตสาหกรรม 
• ใชนโยบายแรงงานที่ยืดหยุน ใหแรงงานตางประเทศเขาประเทศได   
• สรางแบรนดประเทศ คลัสเตอร และบริษัทหนุนเสริมกัน 

ขนาดตลาดเล็ก 

 อุตสาหกรรมบริการ ICT

จัดซื้อจัดจางภาครัฐมีปญหา

ตลาดภายในมีขนาดเล็ก

โครงสรางพื้นฐานมีปญหา

ขาดแคลนบคุลากร

 เพิ่มความสามารถรับงานนอก



คาแรงบุคลากรดาน IT (ดอลลารตอป)

ที่มา: ZDNet
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นโยบาย ขนาดตลาดเล็ก 

 อุตสาหกรรมบริการ ICT

พัฒนาตลาดภาครัฐ

จัดซื้อจัดจางภาครัฐมีปญหา

ตลาดภายในมีขนาดเล็ก

โครงสรางพื้นฐานมีปญหา

ขาดแคลนบคุลากร

ปฏิรูปการจัดซื้อจัดจาง

นําเขาแรงงานตางประเทศ

เพิ่มความสามารถรับงานนอก

เปดเสรีโทรคมนาคม

หนุนสูตางประเทศ

30

ตัวอยางนโยบาย open source software

2002สภาลางกําหนดใหใช Linux สําหรับเซิรฟเวอรเยอรมัน

2006กําหนดใหหนวยราชการสวนกลางใช open file format เบลเยียม

200710 เมืองใหญประกาศใช open standard และ open source เนเธอรแลนด

2009ประกาศ Government Action Plan ใหใช open source สหราชอาณาจักร

2009มีนโยบายใหราชการใช open standard และ open source ฟนแลนด

2001ออกกฎหมายใหใช open source ในเทศบาล 6 แหงบราซิล

2001ลดภาษีและใหเงินอุดหนุนโครงการเกี่ยวกับ Linuxสิงคโปร



 ตลาดไมแขงขันพอ 

 อุตสาหกรรมโทรคมนาคม

การลงทุนต่ํา
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บริการ



 ตลาดไมแขงขันพอ 

 อุตสาหกรรมโทรคมนาคม

การลงทุนต่ํา

บริการแพรหลายนอย
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คาบริการบรอดแบรนดตอเดือนเทียบกับรายไดเฉลี่ยตอเดือน

 ตลาดไมแขงขันพอ 

 อุตสาหกรรมโทรคมนาคม

การลงทุนต่ํา

การบิดเบือนจากสัมปทาน

การกํากับดูแลออนแอ

บริการแพรหลายนอย
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ประสบการณของเกาหลีใต

เกาหลใีตเปนผูนําในดานบริการโทรคมนาคม โดยมีอัตราการเขาถึงบรอด
แบนด 77% ของครัวเรือน  และโทรศัพทเคลื่อนที่ 75% ของประชากร
ประชากรสวนใหญมีพื้นฐานการศึกษาสูงและอาศัยในเขตเมือง
นโยบายของรัฐ

รัฐมีบทบาทนําจากการประกาศแผนแมบทพัฒนา ICT 3 ฉบับ เนนพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานดาน ICT เพื่อใหอุตสาหกรรม ICT เปนตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  
เปดเสรีกิจการโทรคมนาคม เพื่อสรางการแขงขัน โดยเฉพาะในตลาดโทรศัพท
พ้ืนฐานและบรอดแบรนด 
สงเสริมการวิจัยและพัฒนา  และการกําหนดมาตรฐานโดยเฉพาะเทคโนโลยี CDMA 

นโยบาย  ตลาดไมแขงขันพอ 

 อุตสาหกรรมโทรคมนาคม

ปฏิรูปการกํากับดูแล

การลงทุนต่ํา

การบิดเบือนจากสัมปทาน

การกํากับดูแลออนแอ

แกไขกฎหมายโทรคมนาคม

แกไขพรบ. ธุรกิจตางดาว

เปดเสรีตลาด

ยกเครื่อง กทช.

บริการแพรหลายนอย



 
 

ภาคผนวก ข 
ผลการประชุมเฉพาะกลุมที่เก่ียวของ
โดยตรงในฝายผูผลิต และฝายผูใช 
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สรุปผลการประชุมระดมความคิดกลุมผูใชฐานขอมูลและกลุมผูจัดทําฐานขอมูล ICT  
วันที่ 19 กันยายน 2551 และ 23 กันยายน 2551 ตามลําดับ  

ณ หองประชุม ชั้น 2 อาคารสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
 

 คณะวิจัยเสนอประเด็นเกี่ยวกับการจัดเกบ็ขอมูล ICT เพ่ือใหทั้งกลุมผูใชและผูจัดทํา
ขอมูลดาน ICT แสดงความเห็น ดังน้ี 
 
ประเด็นเก่ียวกับการนิยามและชีว้ัดกิจกรรมดาน ICT  
 

1. ประเทศไทยควรใชนิยามเศรษฐกิจสารสนเทศ (information economy) ที่ออกโดย
องคกรความรวมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ในการกําหนดขอบเขตวา
เศรษฐกิจสารสนเทศครอบคลุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจใดบางเพราะนิยามดังกลาวมี
ความเปนสากล ตามนิยามของ OECD น้ันเศรษฐกจิสารสนเทศประกอบดวย 2 
สวน ไดแก อุตสาหกรรม ICT (ICT industry) ซ่ึงหมายถึงการผลิตและคาสินคาและ
บริการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยสีื่อสารและสารสนเทศ และอุตสาหกรรมเนื้อหา 
(content industry) ซ่ึงหมายถึงการผลิตและคาสิ่งพิมพ ภาพยนตร และการบริการ
ขอมูลขาวสารและใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของใชนิยามเดียวกันทั้งหมด การเขาใจใน
นิยามที่ตรงกนัเปนความสาํคัญประการแรกที่ตองทําใหเกิดขึ้น 

2. ประเทศไทยควรมีตวัชีว้ัดการพัฒนาดาน ICT ทั้งหมด 51 ตวัชีว้ัดซึ่งจําแนกไดเปน 
6 กลุมประกอบดวย โครงสรางพื้นฐานและโอกาสการเขาถึงโครงสรางพื้นฐานดาน 
ICT การเขาถึงและการใช ICT ของภาคครัวเรือนและบุคคล การใช ICT ของภาค
ธุรกิจ การใช ICT ของภาคราชการ อุตสาหกรรมและการคา ICT การศึกษาและ
ทักษะดาน ICT 

 
ประเด็นเก่ียวกับการจัดเก็บและจัดหมวดหมูขอมูลดาน ICT  

 
1. การเก็บขอมูล ICT ควรมกีารเชื่อมโยงขอมูลใน 3 ระดับ ประกอบดวย ขอมูล

พ้ืนฐาน อุตสาหกรรม ขอมูลเพ่ือนําไปใชในการจัดอันดับการพัฒนาดาน ICT ของ
ประเทศและขอมูลเพ่ือนําไปใชในการทํานโยบายและการประเมินผลนโยบาย การ
เก็บขอมูลใน 3 ระดับใหสอดคลองกันจะเปนการเพิม่ประสิทธิภาพในการใชขอมูล 
เชน ผูทํานโยบายสามารถเอาขอมูลพ้ืนฐานไปใชไดทันทีโดยที่ไมตองไปทําการ
จัดเก็บขอมูลที่จําเปนตอการทํานโยบายอีก 

2. ควรปรบัปรุงระบบการจัดประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกจิใหเปนไปตาม
มาตรฐานสากลโดยใช ISIC Rev 4 และ CPC 1.1 เพ่ือใหการจัดประเภทสินคาและ
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บริการดาน ICT มีความชัดเจน อีกทั้งความเปนสากลยังจะชวยใหองคกรทีท่ํา
หนาที่จัดอันดับการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมระหวางประเทศไดขอมูลที่
ถูกตองเพ่ือนําไปใชในการจัดอันดับ 

3. ควรปรบัปรุงการระบุประเภทอุตสาหกรรมเมื่อจดทะเบียนตาม ISIC หรือ TSIC  
4. ควรเกบ็ขอมูลรายไดและขอมูลดานการเงินอ่ืนๆ แยกตามกิจกรรมที่ผูประกอบการ

จดทะเบียนกบักรมพัฒนาธุรกิจการคา  
5. การทําบัญชีประชาชาตทิี่เกีย่วกับภาค ICT ควรเกบ็ตัวอยางใหละเอียดกวานี้ 

 
ประเด็นทีเ่ก่ียวกับแผนพฒันาภาค ICT 
 

1. การตั้งเปาหมายในแผนพัฒนาสาขา ICT ควรเชื่อมโยงกับลําดับความพรอมดาน 
ICT และการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยรวม 

2. เปาหมายของแผนแตละแผนควรมีความตอเน่ืองกันเพราะจะทําใหสามารถติดตาม
ความคืบหนาในระยะยาวของประเด็นที่ตองการพัฒนาได 

 
ประเด็นทีเ่สนอตอกลุมผูจัดทําขอมูลเทาน้ัน 

 
1. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติควรรายงาน

มูลคาเพิ่มของอุตสาหกรรม ICT ของประเทศแยกออกมาเปนทางเลือกในบัญชี
ประชาชาติและควรรายงานแยกกิจการไปรษณียออกไปจากกิจการโทรคมนาคม 

2. กรมพัฒนาธุรกิจการคาควรจําแนกขอมูลในงบการเงินตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ตาม TSIC  

 
กลุมผูใชขอมูลดาน ICT เห็นดวยกับทุกประเด็นที่คณะวิจัยเสนอโดยมีความเห็น

เพ่ิมเติม ดังน้ี 
1. ผูใชและผูทําฐานขอมูลดาน ICT ควรมีความเขาใจนิยาม TSIC ISIC CPC อยาง

ชัดเจน มิฉะนั้นจะทําใหการจัดเก็บและการนําขอมูลไปใชผิดพลาด 
2.  องคกรดานมาตรฐานการเก็บขอมูลของไทยควรเขาไปมีสวนรวมในการ

ปรับเปลี่ยนมาตรฐานสากล 
3. ควรทําตัวชี้วดัใหชัดเจนกอนที่จะไปจัดทาํฐานขอมูล เพราะการจัดทําฐานขอมูลมี

ความซับซอนมาก ตองใชเวลานานจึงจะสามารถทําไดเรียบรอย การจัดทําตัวชีว้ัด
ใหชัดเจนจะเปนกาวแรกทีส่ําคัญตอการทําฐานขอมูลในอนาคต 

4. ควรเพิ่มตวัชีว้ดัที่เกี่ยวกบั creative industry และ digital content 
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5. การเก็บตวัอยางเพื่อทําบัญชีประชาชาติในสวนที่เกีย่วของกับภาค ICT ยึดตาม 
CPC จึงมีความละเอียดเพยีงพอที่จะสะทอนสภาพของภาค ICT ได 

6. การทํารายงานผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศในสวนที่เกี่ยวกบัอุตสาหกรรม
ซอฟทแวรควรมีความระมัดระวัง เพราะในบางกรณีมูลคาเงินที่เกิดในอุตสาหกรรม
น้ีเปนเพียงแคการซื้อลิขสิทธิ์เทานั้นแตยังไมมีซอฟทแวรเกิดขึ้น 

7. ควรทําขอมูลเกี่ยวกับผูประกอบการดาน ICT ที่สะดวกตอองคกรที่ทําการสงเสริม
ผูประกอบการ เชน สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ธนาคาร
สามารถมานําไปประกอบการพิจารณาใหการสนับสนุนผูประกอบการ 

 
 สวนกลุมผูทําขอมูลดาน ICT ก็เห็นดวยกับขอเสนอของคณะวิจัยเชนกัน โดยมีความ
คิดเห็นเพ่ิมเตมิดังน้ี 

1. ควรนําขอมูลผูประกอบการจากกรมสรรพากรเขามาใชในการจัดทําฐานขอมูลภาค 
ICT ดวย เน่ืองจากกรมสรรพากรมีฐานขอมูลที่สมบูรณ 

2.  องคกรที่ทําหนาที่จัดสรร IP Address ควรจัดสรรแยกตามภาค จังหวัดซึ่งการ
จัดสรรดังกลาวจะทําใหสามารถตรวจสอบการใชอินเทอรเน็ตของประชากรได 

3. ในปจจุบันกรมพัฒนาธุรกิจการคามีแนวคิดที่จะเก็บขอมูลงบการเงินตามกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจดังที่คณะวิจัยไดเสนอ  

4. มีปญหาในการเปลี่ยนการใช ISIC Rev. 3 ไปเปนการใช ISIC Rev.4 เชน ทําให
ขอมูลมีการนับซํ้า  

5. องคกรที่ตองสํารวจขอมูลสาขา ICT ควรรวมมือกันทําสํารวจในคราวเดียว สวน
ระยะเวลาในการทําจะบอยเพียงใดนั้น องคกรเหลานี้ควรตกลงกันอีกครั้ง การ
รวมมือกันดังกลาวจะเปนการประหยัดเวลาของผูประกอบการซึ่งใหขอมูล และควร
มีแหลงขอมูลที่ผูประกอบการสามารถเขาถึงไดงายเพื่อสามารถนําขอมูลที่จัดทํามา
ใชประโยชนได และเห็นถึงประโยชนในการใหขอมูล  

6. คณะวิจัยควรเสนอวิธีการเพือ่ใหกระทรวง ICT สามารถเปนแกนนําในการจัดทํา
ฐานขอมูลไดอยางแทจริง 

7. ควรเพิ่มตวัชีว้ดัที่เกี่ยวกบัผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเขาไปในตวัชีว้ัด 51 
ตัวที่คณะวิจัยเสนอมา 

8. สํานักงานสถิติแหงชาติควรเก็บขอมูลการใชอินเทอรเน็ตภาคบุคคลและภาค
ครัวเรือนตอไปดังที่เปนอยูในปจจุบัน 

 



 
 



ระบบขอมูลอุตสาหกรรม ICT 

สํานักสงเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รวมกับ
มูลนิธิสถาบันวจิัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

2

กรอบในการศึกษา

ขอมูลที่จัดเก็บ
(Supply)

ขอมูลที่ใชกําหนดนโยบาย
(Demand 1)

ขอมูลที่ใชเปรียบเทียบ
ระหวางประเทศ

(Demand 2)

พัฒนาการและสถานะอุตสาหกรรม 
ICT ตางประเทศ

สถานะอุตสาหกรรมและ
สัมฤทธิผลของนโยบาย

จุดแข็งจุดออนของ
อุตสาหกรรม ICT ไทย

1. ขอเสนอแนะทางนโยบาย
ในการพัฒนาอตุสาหกรรม

2. ขอเสนอแนะในการจัดเก็บ/
เชื่อมโยงขอมูล
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• การลงทุน 
• การจางงาน
• รายได/กําไร/มูลคาเพิ่ม
• สงออก/นําเขา
• การบริโภคของครัวเรือน

ขอมูลพื้นฐานอุตสาหกรรม ICT

ประเภทของขอมูลทีเ่กี่ยวของ

ขอมูลวัดความพรอมดาน ICT       
(ICT Readiness)

• โครงสรางพื้นฐาน
• การเขาถึง
• การใช
• ทักษะ

ขอมูลเฉพาะสําหรับการประเมินนโยบาย 
และแผนที่กําหนดขึ้น

ขอมูลเพื่อประเมินนโยบาย

4

การพัฒนาระบบขอมูลดาน ICT 

การจัดประเภทสินคาและบริการที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม 
ICT (Classification)

การจัดเก็บขอมูลความพรอมดาน ICT (ICT Readiness)
เพื่อเปรียบเทียบกับตางประเทศ

เพื่อจัดทําและประเมินนโยบายและแผน การกํากับดูแลกจิการ

การเชื่อมโยงขอมูลที่จัดเก็บระหวางหนวยงาน 
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เศรษฐกิจสารสนเทศ (Information Economy)

อุตสาหกรรม ICT อุตสาหกรรม Content

การผลิตสินคา ICT

การคาและบริการดาน ICT

โทรคมนาคม 

การผลิตสิ่งพิมพ 
การผลิตภาพยนตร-รายการ 

บริการขอมูล 
การแพรภาพ-กระจายเสียง 

ที่มา: OECD/UN

6

 การแบงประเภทกิจกรรม ICT (ตาม ISIC Rev. 4)

Wholesale of electronic and telecommunications equipment and parts4652

Wholesale of computers, computer peripheral equipment and software4651

ICT trade industries

Manufacture of magnetic and optical media2680

Manufacture of consumer electronics2640

Manufacture of communication equipment2630

Manufacture of computers and peripheral equipment2620

Manufacture of electronic components and boards2610

ICT manufacturing industries
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 การแบงประเภทกิจกรรม ICT (ตาม ISIC Rev. 4)

Other telecommunications activities6190

Satellite telecommunications activities6130

Wireless telecommunications activities6120

Wired telecommunications activities6110

Telecommunications61

Software publishing5820

ICT services industries

8

 การแบงประเภทกิจกรรม ICT (ตาม ISIC Rev. 4)
Computer programming, consultancy and related activities62

Computer programming activities6201

Computer consultancy and computer facilities management activities6202

Other information technology and computer service activities6209

Data processing, hosting and related activities; web portals631

Data processing, hosting and related activities6311

Web portals6312

Repair of computers and communication equipment951

Repair of computers and peripheral equipment9511

Repair of communication equipment9512
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 การแบงประเภทกิจกรรม Content & Media (ตาม ISIC Rev. 4)
Publishing of books, periodicals and other publishing activities581

Book publishing5811

Publishing of directories and mailing lists5812

Publishing of newspapers, journals and periodicals5813

Other publishing activities5819

Motion picture, video and television programme activities591

Motion picture, video and television programme production activities5911

Motion picture, video and television programme post-production activities5912

Motion picture, video and television programme distribution activities5913

Motion picture projection activities5914

10

 การแบงประเภทกิจกรรม Content & Media (ตาม ISIC Rev. 4)
Sound recording and music publishing activities592

Programming and broadcasting activities60

Radio broadcasting6010

Television programming and broadcasting activities6020

Other information service activities639

Other information service activities n.e.c.6391
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มาตรฐานการจัดประเภทกิจกรรม-ผลิตภัณฑ ICT

ISIC

สถิติการนําเขา-สงออก

HS/SITCCPC

บัญชีประชาชาติ

การเจรจา FTA

การจัดประเภทกิจกรรม

การจัดประเภทผลิตภัณฑ
(สินคาและบริการ)

การจัดประเภทสินคา

ISIC Rev 4 ซ่ึงเสนอโดย OECD  ม ี
ICT Sector ไดรับการรับรองเปน 
alternative aggregation โดย UN

12

ตัวอยางขอมูลสําคญัที่จัดเกบ็โดยยึดตาม TSIC 

การสํามะโนหรือการสํารวจสถานประกอบการ และครัวเรือน (สสช)

การจางงาน (กระทรวงแรงงาน)

การจัดทําบัญชีประชาชาติ (สศช.)

การสํารวจอุตสาหกรรม (กระทรวงอุตสาหกรรม)

การจดทะเบียนธุรกิจ (กรมพัฒนาธุรกิจ)

การจัดทําดัชนกีารผลิตอุตสาหกรรม (ธปท.)

การจัดทําดัชนรีาคาผูบริโภค (กระทรวงพาณิชย)
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มาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรมการผลิตสินคา ICT

ISIC Rev 4

UN
TSIC 2001 (ISIC Rev 3)

ประเทศไทยยงัไมไดปรับปรุง TSIC ใหสอดคลองกับ ISIC Rev 4

การจัดประเภทอุตสาหกรรม ICT ของ Rev 3 และ Rev 4 แตกตางกันมาก

ขอมูลธุรกิจและงบการเงินของธุรกิจไมไดแยกตามราย TSIC 

มาตรฐานสากล มาตรฐานไทย

14

มาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรมบริการ ICT

CPC 1.1 (ISIC Rev. 4)

OECD/UN
TSIC 2001 (ISIC Rev 3)

ไมพบการใช CPC ในการจัดเก็บขอมูล  - การจัดประเภทบริการ ICT ตาม 
TSIC ไมสอดคลองกับมาตรฐานสากล มีรายละเอียดนอย 

ขอมูลธุรกิจ รวมทั้งงบการเงินไมไดแยกตามราย TSIC 

การสํารวจเพื่อจัดทําบัญชีประชาชาติมีขนาดตัวอยางที่เล็กเกินไป ไมมี
ขอมูลบริการ ICT หลายสาขา และตารางหลักไมไดแยกกจิการไปรษณีย
ออกจากกิจการโทรคมนาคม

มาตรฐานสากล มาตรฐานไทย
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ตัวอยางกิจกรรมใน ISIC Rev 4 ที่ไมปรากฏใน TSIC 2001 

Data processing, hosting and related activities6311

Web portals6312

Repair of computers and peripheral equipment9511

Repair of communication equipment9512

Wholesale of computers, computer peripheral equipment and software4651

Wholesale of electronic and telecommunications equipment and parts4652

Software publishing5820

16

ขอเสนอแนะ 
ควรใชมาตรฐานสากลในการจัดประเภทอตุสาหกรรม เพื่อใหสามารถ
เปรียบเทียบกบัตางประเทศได

ควรมุงปรับไปสูมาตรฐาน  ISIC (Revision 4) ในการจัดประเภท
อุตสาหกรรมการผลิตสินคา ICT 

ควรมุงปรับไปสูมาตรฐาน CPC 1.1 และเวอรช่ันอื่นๆ ในอนาคตในการจัด
ประเภทอุตสาหกรรมบริการดาน ICT

กรมพัฒนาธุรกิจการคาควรปรับปรุงแนวทางระบุประเภทอุตสาหกรรม
ในการจดทะเบียนบริษัท ใหสามารถแยกขอมูลการเงินตามกิจกรรม

ในการจัดทําบญัชีประชาชาติ    สศช. ควรจัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวกบั
อุตสาหกรรม ICT ใหละเอียดขึ้น และเผยแพรขอมูลอุตสาหกรรม ICT 
ซ่ึงจัดประเภทตามสากล เปนทางเลือก (alternative aggregate) ดวย 



ขอมูลที่ควรจัดเก็บเพื่อเปรียบเทียบ
ความพรอมดาน ICT กับตางประเทศ

18

การพิจารณาเลือกตวัชี้วัดที่ควรจัดเก็บขอมูล

1. ตัวช้ีวัดที่มีการใชรวมกันในการจัดอันดับความพรอมดาน ICT ของ
ตางประเทศ

E-Readiness Rankings: EIU และ IBM Institute for Business Value

Digital Access Index (DAI): ITU

Networked Readiness Index (NRI): WEF

World Competitiveness Yearbook (WCY): IMD

11 ตัวช้ีวัดที่เปนขอมูลสถิติที่ใชรวมกันจากอยางนอย 2 หนวยงาน 
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การพิจารณาเลือกตวัชี้วัดที่ควรจัดเก็บขอมูล

2. E-ITU Indicators: ITU (2003) เสนอใหจัดเก็บตัวช้ีวดัหลัก 23 ตัว

65. DAI

34. รัฐบาล

23. การศึกษา

32. ธุรกิจ

91. การใหบริการอยางทั่วถึง

ตัวช้ีวัดประเภทของตัวช้ีวัด

20

การพิจารณาเลือกตวัชี้วัดที่ควรจัดเก็บขอมูล
3. Core ICT Indicators: Partnership on Measuring ICT for Development* 

(2005)    42 ตัวช้ีวัด 

44. อุตสาหกรรม ICT และการคา ICT

123. การใช ICT ของภาคธุรกิจ 

142. โอกาสในการเขาถึงและการใช ICT ของภาคครัวเรือนและบุคคล 

121. โครงสรางพื้นฐานและโอกาสในการเขาถึงโครงสรางพื้นฐานดาน ICT 

ตัวช้ีวัดประเภทของตัวช้ีวัด

* ITU, OECD,UNESCO, UIS, Eurostat, UNECA, UNECLAC, UNESCAP, UNESCWA, UN ICT TF, WB, etc.
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ตัวชี้วัดที่ควรจัดเกบ็ขอมูล
ควรจัดเก็บขอมูลตัวช้ีวัด 51 ตัว  โดยแบงเปน 6 ประเภท

123. การใช ICT ของภาคธุรกิจ

34. การใช ICT ของภาครัฐ

36. การศึกษาและทักษะทาง ICT

55. อุตสาหกรรม ICT และการคา ICT

152. โอกาสในการเขาถึงและการใช ICT ของภาคครัวเรือนและบุคคล 

131. โครงสรางพื้นฐานและโอกาสในการเขาถึงโครงสรางพื้นฐานดาน ICT 

ตัวช้ีวัดประเภทของตัวช้ีวัด

22

ตัวชี้วัดที่ควรจัดเกบ็ขอมูล

เปรียบเทียบกบัขอมูลที่ไทยไดทําการจัดเกบ็แลว
1. สวนใหญมีการจัดเก็บแลว แตขาดขอมูลตัวช้ีวัดบางตัว ไดแก

สัดสวนของบคุคลที่สามารถเขาถึงอินเทอรเน็ต: สสช. เก็บขอมูลผูใชเทานั้น 

สัดสวนของธุรกิจทีม่ีอินทราเน็ต: สสช. ควรเก็บเพิ่มเติมจากการสํารวจการมีการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานประกอบการ

สัดสวนของธุรกิจทีม่ีเอกซทราเน็ต: สสช. ควรเก็บเพิ่มเตมิจากการสํารวจการมีการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานประกอบการ

สัดสวนของพนักงานของรัฐที่เขาถึงอนิเทอรเน็ตจากที่ทํางาน: สบทร. หรือ MICT ?
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ตัวชี้วัดที่ควรจัดเกบ็ขอมูล

เปรียบเทียบกบัขอมูลที่ไทยไดทําการจัดเกบ็แลว
2. ขอมูลมีการจัดเก็บแลว แตมีอยูอยางจํากัด

ขอมูลไมครบถวน เชน 

สัดสวนของหนวยงานของรัฐที่เขาถึงอินเทอรเน็ต มีขอมลูเฉพาะองคการปกครอง
สวนทองถิ่นเทานั้น

สัดสวนของหนวยงานของรัฐที่มีเว็บไซต มีขอมูลเฉพาะองคการบริหารสวน
ทองถิ่นเทานั้น

ความสับสนในการใชคําศัพท เชน การเขาถึง (access) และ ผูใช (user) 

ขอมูลไมไดจัดเก็บอยางสม่ําเสมอ เชน อัตราสวนเครื่องคอมพิวเตอรตอนักเรียน (2004)

คําจํากัดความไมชัดเจน เชน เครื่องคอมพิวเตอรในโรงเรียนตอนักเรียน ควรระบุให
ชัดเจนวาเปนคอมพิวเตอรที่ใชในการเรียนการสอนเทานัน้ ไมรวมใชในธุรการ/บริหาร

ขอมูลสําหรับประเมินนโยบายและแผน
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การตัง้เปาหมายในแผนตางๆ 
คณะผูวิจัยศึกษาการตั้งเปาหมายใน 4 แผนคือ 

 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับที่ 1 และ 2

 แผนแมบทกจิการโทรคมนาคมฉบับที่ 1 และ 2

 พบวา เปาหมายสวนใหญมีลักษณะเฉพาะเจาะจง
 มีความเชื่อมโยงกับการวัด ICT-Readiness ในระดบัสากล และลักษณะ
พื้นฐานของอุตสาหกรรม ICT นอย 

 ไมมีขอมูลในการประเมิน ตองจัดเกบ็ขอมูลใหม ทําใหมตีนทุนสูง

 มีเปาหมายตอเนื่องระหวางแผนนอย ไมสามารถติดตามความกาวหนา 
และพัฒนาระบบจัดเกบ็ขอมูลในระยะยาว

26

ขอเสนอแนะ

การตั้งเปาหมายของแผนในอนาคต ควรมุงเชื่อมโยงกับเปาหมาย ICT-
Readiness และเปาหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยรวมยิ่งขึ้น เพื่อลด
ตนทุนในการจัดเก็บขอมูล และใหยุทธศาสตรของประเทศมีความชัดเจน 

การจัดเก็บขอมูลเพื่อวัดผลเปาหมายควรพยายามเชื่อมโยงเขากับการ
จัดเก็บขอมูลพื้นฐานอุตสาหกรรม และ เปาหมาย ICT-Readiness เชน 

 การวัดขนาดตลาดซอฟตแวร ควรเชื่อมโยงกับการจัดทําบัญชีประชาชาติดาน 
ICT โดยใชการแบงประเภทอุตสาหกรรมที่สอดคลองกัน 
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ขอเสนอแนะ

สํานักงานสถิติแหงชาติ  กระทรวงไอซีที กทช. และ หนวยงานที่
เกี่ยวของ ควรรวมกันวางแนวทางในการจัดเก็บขอมูล 

การตั้งเปาหมายในแผนตางๆ ควรมุงใชขอมูลที่ตองมีการจัดเก็บอยู
แลว เชน ความพรอมดาน ICT และขอมูลพ้ืนฐานของอุตสาหกรรม

กระทรวงไอซีที ควรเปนจุดรวมในการเผยแพรขอมูลดาน ICT สู
หนวยงานในตางประเทศ 



ระบบขอมูลดาน ICT 

สํานักสงเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รวมกับ
มูลนิธิสถาบันวจิัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

กรอบในการศึกษา

ขอมูลที่จัดเก็บ
(Supply)

ขอมูลที่ใชกําหนดนโยบาย
(Demand 1)

ขอมูลที่ใชเปรียบเทียบ
ระหวางประเทศ

(Demand 2)

พัฒนาการและสถานะอุตสาหกรรม 
ICT ตางประเทศ

สถานะอุตสาหกรรมและ
สัมฤทธิผลของนโยบาย

จุดแข็งจุดออนของ
อุตสาหกรรม ICT ไทย

1. ขอเสนอแนะทางนโยบาย
ในการพัฒนาอตุสาหกรรม

2. ขอเสนอแนะในการจัดเก็บ/
เชื่อมโยงขอมูล



• การลงทุน 
• การจางงาน
• รายได/กําไร/มูลคาเพิ่ม
• สงออก/นําเขา
• การบริโภคของครัวเรือน

ขอมูลพื้นฐานอุตสาหกรรม ICT

ประเภทของขอมูลทีเ่กี่ยวของ

ขอมูลวัดความพรอมดาน ICT       
(ICT Readiness)

• โครงสรางพื้นฐาน
• การเขาถึง
• การใช
• ทักษะ

ขอมูลเฉพาะสําหรับการประเมินนโยบาย 
และแผนที่กําหนดขึ้น

ขอมูลเพื่อประเมินนโยบาย

การพัฒนาระบบขอมูลดาน ICT 

การจัดประเภทสินคาและบริการที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม 
ICT (Classification)

การจัดเก็บขอมูลความพรอมดาน ICT (ICT Readiness)
เพื่อเปรียบเทียบกับตางประเทศ

เพื่อจัดทําและประเมินนโยบายและแผน การกํากับดูแลกจิการ

การเชื่อมโยงขอมูลที่จัดเก็บระหวางหนวยงาน 



เศรษฐกิจสารสนเทศ (Information Economy)

อุตสาหกรรม ICT อุตสาหกรรม Content

การผลิตสินคา ICT

การคาและบริการดาน ICT

โทรคมนาคม 

การผลิตสิ่งพิมพ 
การผลิตภาพยนตร-รายการ 

บริการขอมูล 
การแพรภาพ-กระจายเสียง 

ที่มา: OECD/UN

 การแบงประเภทกิจกรรม ICT (ตาม ISIC Rev. 4)

Wholesale of electronic and telecommunications equipment and parts4652

Wholesale of computers, computer peripheral equipment and software4651

ICT trade industries

Manufacture of magnetic and optical media2680

Manufacture of consumer electronics2640

Manufacture of communication equipment2630

Manufacture of computers and peripheral equipment2620

Manufacture of electronic components and boards2610

ICT manufacturing industries



 การแบงประเภทกิจกรรม ICT (ตาม ISIC Rev. 4)

Other telecommunications activities6190

Satellite telecommunications activities6130

Wireless telecommunications activities6120

Wired telecommunications activities6110

Telecommunications61

Software publishing5820

ICT services industries

 การแบงประเภทกิจกรรม ICT (ตาม ISIC Rev. 4)
Computer programming, consultancy and related activities62

Computer programming activities6201

Computer consultancy and computer facilities management activities6202

Other information technology and computer service activities6209

Data processing, hosting and related activities; web portals631

Data processing, hosting and related activities6311

Web portals6312

Repair of computers and communication equipment951

Repair of computers and peripheral equipment9511

Repair of communication equipment9512



 การแบงประเภทกิจกรรม Content & Media (ตาม ISIC Rev. 4)
Publishing of books, periodicals and other publishing activities581

Book publishing5811

Publishing of directories and mailing lists5812

Publishing of newspapers, journals and periodicals5813

Other publishing activities5819

Motion picture, video and television programme activities591

Motion picture, video and television programme production activities5911

Motion picture, video and television programme post-production activities5912

Motion picture, video and television programme distribution activities5913

Motion picture projection activities5914

 การแบงประเภทกิจกรรม Content & Media (ตาม ISIC Rev. 4)
Sound recording and music publishing activities592

Programming and broadcasting activities60

Radio broadcasting6010

Television programming and broadcasting activities6020

Other information service activities639

Other information service activities n.e.c.6391



มาตรฐานการจัดประเภทกิจกรรม-ผลิตภัณฑ ICT

ISIC

สถิติการนําเขา-สงออก

HS/SITCCPC

บัญชีประชาชาติ

การเจรจา FTA

การจัดประเภทกิจกรรม

การจัดประเภทผลิตภัณฑ
(สินคาและบริการ)

การจัดประเภทสินคา

ISIC Rev 4 ซ่ึงเสนอโดย OECD  ม ี
ICT Sector ไดรับการรับรองเปน 
alternative aggregation โดย UN

ตัวอยางขอมูลสําคญัที่จัดเกบ็โดยยึดตาม TSIC 

การสํามะโนหรือการสํารวจสถานประกอบการ และครัวเรือน (สสช)

การจางงาน (กระทรวงแรงงาน)

การจัดทําบัญชีประชาชาติ (สศช.)

การสํารวจอุตสาหกรรม (กระทรวงอุตสาหกรรม)

การจดทะเบียนธุรกิจ (กรมพัฒนาธุรกิจ)

การจัดทําดัชนกีารผลิตอุตสาหกรรม (ธปท.)

การจัดทําดัชนรีาคาผูบริโภค (กระทรวงพาณิชย)



มาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรมการผลิตสินคา ICT

ISIC Rev 4

UN
TSIC 2001 (ISIC Rev 3)

ประเทศไทยยงัไมไดปรับปรุง TSIC ใหสอดคลองกับ ISIC Rev 4

การจัดประเภทอุตสาหกรรม ICT ของ Rev 3 และ Rev 4 แตกตางกันมาก

ขอมูลธุรกิจและงบการเงินของธุรกิจไมไดแยกตามราย TSIC 

มาตรฐานสากล มาตรฐานไทย

มาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรมบริการ ICT

CPC 1.1 (ISIC Rev. 4)

OECD/UN
TSIC 2001 (ISIC Rev 3)

การจัดประเภทบริการ ICT ตาม TSIC ไมสอดคลองกับมาตรฐานสากล มี
รายละเอียดนอย 

ขอมูลธุรกิจ รวมทั้งงบการเงินไมไดแยกตามราย TSIC 

บัญชีประชาชาติที่รายงานไมไดแยกกจิการไปรษณียออกจากกิจการ
โทรคมนาคม และไมพบรายงานขอมูลสาขาบริการ ICT อ่ืนๆ 

มาตรฐานสากล มาตรฐานไทย



ตัวอยางกิจกรรมใน ISIC Rev 4 ที่ไมปรากฏใน TSIC 2001 

Data processing, hosting and related activities6311

Web portals6312

Repair of computers and peripheral equipment9511

Repair of communication equipment9512

Wholesale of computers, computer peripheral equipment and software4651

Wholesale of electronic and telecommunications equipment and parts4652

Software publishing5820

 บัญชีประชาชาติสาขา ICT 
NECTEC และสภาพัฒน เคยจัดทําบัญชีประชาชาติสาขา ICT  ของป 
2543-2546 โดยแบงสาขาตามมาตรฐาน ISIC Rev 3



ขอเสนอแนะ 
ควรใชมาตรฐานสากลในการจัดประเภทอตุสาหกรรม เพื่อใหสามารถ
เปรียบเทียบกบัตางประเทศได

ควรมุงปรับไปสูมาตรฐาน  ISIC Revision 4 ในการจัดประเภทอุตสาหกรรม
การผลิตสินคา ICT 

ควรมุงปรับไปสูมาตรฐาน CPC 1.1 และเวอรช่ันอื่นๆ ในอนาคตในการจัด
ประเภทอุตสาหกรรมบริการดาน ICT

กรมพัฒนาธุรกิจการคาควรปรับปรุงแนวทางระบุประเภทอุตสาหกรรม
ในการจดทะเบียนบริษัท ใหสามารถแยกขอมูลการเงินตามกิจกรรม

ในการจัดทําบญัชีประชาชาติ  สศช. ควรปรับมาใช ISIC Revision 4
และเผยแพรขอมูลอุตสาหกรรม ICT เปนทางเลือก (alternative 
aggregate) ดวย 

ขอมูลตัวช้ีวัดเพื่อเปรียบเทียบ      
ความพรอมดาน ICT กับตางประเทศ



การพิจารณาเลือกตวัชี้วัดที่ควรจัดเก็บขอมูล

1. ตัวช้ีวัดที่มีการใชรวมกันในการจัดอันดับความพรอมดาน ICT ของ
ตางประเทศ

E-Readiness Rankings: EIU และ IBM Institute for Business Value

Digital Access Index (DAI): ITU

Networked Readiness Index (NRI): WEF

World Competitiveness Yearbook (WCY): IMD

11 ตัวช้ีวัดที่เปนขอมูลสถิติที่ใชรวมกันจากอยางนอย 2 หนวยงาน 

การพิจารณาเลือกตวัชี้วัดที่ควรจัดเก็บขอมูล

2. E-ITU Indicators: ITU (2003) เสนอใหจัดเก็บตัวช้ีวดัหลัก 23 ตัว

65. DAI

34. รัฐบาล

23. การศึกษา

32. ธุรกิจ

91. การใหบริการอยางทั่วถึง

ตัวช้ีวัดประเภทของตัวช้ีวัด



การพิจารณาเลือกตวัชี้วัดที่ควรจัดเก็บขอมูล
3. Core ICT Indicators: Partnership on Measuring ICT for Development* 

(2005)    42 ตัวช้ีวัด 

44. อุตสาหกรรม ICT และการคา ICT

123. การใช ICT ของภาคธุรกิจ 

142. โอกาสในการเขาถึงและการใช ICT ของภาคครัวเรือนและบุคคล 

121. โครงสรางพื้นฐานและโอกาสในการเขาถึงโครงสรางพื้นฐานดาน ICT 

ตัวช้ีวัดประเภทของตัวช้ีวัด

* ITU, OECD,UNESCO, UIS, Eurostat, UNECA, UNECLAC, UNESCAP, UNESCWA, UN ICT TF, WB, etc.

ตัวชี้วัดที่ควรจัดเกบ็ขอมูล
ควรจัดเก็บขอมูลตัวช้ีวัด 51 ตัว  โดยแบงเปน 6 ประเภท

123. การใช ICT ของภาคธุรกิจ

34. การใช ICT ของภาครัฐ

36. การศึกษาและทักษะทาง ICT

55. อุตสาหกรรม ICT และการคา ICT

152. โอกาสในการเขาถึงและการใช ICT ของภาคครัวเรือนและบุคคล 

131. โครงสรางพื้นฐานและโอกาสในการเขาถึงโครงสรางพื้นฐานดาน ICT 

ตัวช้ีวัดประเภทของตัวช้ีวัด

ดูเอกสารประกอบที่ 3 และ 4



ตัวชี้วัดที่ควรปรบัปรงุการจัดเกบ็ขอมูล

1. ขอมูลสวนใหญมีการจัดเกบ็แลว แตขาดขอมูลตัวช้ีวัดบางตัว ไดแก

สัดสวนของบุคคลที่สามารถเขาถึงอินเทอรเน็ต (สสช. เกบ็ขอมูลผูใช
เทานั้น)

สัดสวนของธุรกิจที่มีอินทราเน็ต*

สัดสวนของธุรกิจที่มี LAN*

สัดสวนของธุรกิจที่มีเอกซทราเน็ต*

* สสช. ควรเกบ็เพิ่มเติมจากการสํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสถานประกอบการ

ตัวชี้วัดที่ควรปรบัปรงุการจัดเกบ็ขอมูล

1. ขอมูลสวนใหญมีการจัดเกบ็แลว แตขาดขอมูลตัวช้ีวัดบางตัว ไดแก

สัดสวนของสถานที่ราชการที่เขาถึงอินเทอรเน็ต**

สัดสวนของพนักงานของรัฐที่เขาถึงอินเทอรเน็ตจากที่ทาํงาน**

** ควรจัดเกบ็โดย สบทร. หรือกระทรวง ICT



ตัวชี้วัดที่ควรปรบัปรงุการจัดเกบ็ขอมูล
2. มีการจัดเกบ็ขอมูลแลว แตขอมูลมีอยูอยางจํากดั

ขอมูลไมครบถวน เชน 
สัดสวนของทองถ่ินที่มีศูนยบริการอินเทอรเน็ตสาธารณะ***
 สัดสวนของหนวยงานของรัฐที่มีเว็บไซต***

*** มีขอมูลเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินเทานั้น
มีความสับสนในคําจํากัดความ เชน การเขาถึง (access) และ การใช (use)
ขอมูลบางรายการไมไดจดัเก็บอยางสม่ําเสมอ เชน อัตราสวนเครื่อง
คอมพิวเตอรตอนักเรียน (2004)
ขอมูลบางรายการมีคําจํากัดความไมชัดเจน เชน เครื่องคอมพิวเตอรใน
โรงเรียนตอนักเรียน ควรระบุใหชัดเจนวาเปนคอมพิวเตอรที่ใชในการ
เรียนการสอนเทานั้น ไมรวมใชในธุรการ/บริหาร

ขอมูลสําหรับประเมินนโยบายและแผน
และกํากับดูแลกิจการ



การตัง้เปาหมายในแผนตางๆ 
คณะผูวิจัยศึกษาการตั้งเปาหมายใน 4 แผนคือ 

 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับที่ 1 และ 2

 แผนแมบทกจิการโทรคมนาคมฉบับที่ 1 และ 2

เปาหมายในแผนแมบท ICT จํานวนมากมีลักษณะเฉพาะเจาะจง
 มีความเชื่อมโยงกับการวัด ICT-Readiness ในระดบัสากล และลักษณะ
พื้นฐานของอุตสาหกรรม ICT นอย 

 ไมมีขอมูลในการประเมิน ตองจัดเกบ็ขอมูลใหม ทําใหมตีนทุนสูง

 มีเปาหมายตอเนื่องระหวางแผนนอย ไมสามารถติดตามความกาวหนา 
และพัฒนาระบบจัดเกบ็ขอมูลในระยะยาว

การกาํกบัดูแลกิจการโทรคมนาคม 
ตองใชขอมูลที่ละเอียดกวาขอมูลที่ใชกําหนดนโยบายและแผน 
เชน ขอมูลตามรายบริการ ตามรายการตามที่เสนอแนะโดย ITU

 ปริมาณของบริการ: นาทกีารใชบริการ  จํานวน SMS ฯลฯ

 อัตราคาบริการ: คาติดตั้ง คาโทรศัพทเคลื่อนที่ คาโรมมิ่ง ฯลฯ

 คุณภาพบริการ: ระยะเวลารอการติดตั้ง-การซอม อัตราสายหลุด ฯลฯ 

 ผลประกอบการ: รายได กําไร การลงทุน 

 บริการใหมๆ เชน บรอดแบนด บริการขอมูลไรสาย

กทช. ไมไดจัดเก็บและรายงานขอมูลพ้ืนฐานอยางเปนระบบ  
ความมีอยูของขอมูลดอยกวาในยุคผูกขาดโดยรัฐวิสาหกิจ   ขอมูล
หลายรายการตองหาจากตลาดหลักทรัพยหรือบริษัทวิจัยตลาด



ขอเสนอแนะ

การตั้งเปาหมายของแผนในอนาคต ควรมุงเชื่อมโยงกับเปาหมาย 
ICT-Readiness และเปาหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยรวม
ยิ่งขึ้น เพื่อลดตนทุนในการจัดเก็บขอมูล และใหยุทธศาสตรของ
ประเทศมีความชัดเจน 

ควรพยายามเชื่อมโยงการจัดเก็บขอมูลเพื่อวัดผลเปาหมายของ
แผน ICT เขากับการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานอุตสาหกรรม และ
ขอมูลเพื่อจัดทําดัชนี ICT-Readiness

ขอเสนอแนะ

สํานักงานสถิติแหงชาติ  กระทรวงไอซีที กทช. และ หนวยงานที่
เกี่ยวของ ควรรวมกันวางแนวทางในการจัดเก็บขอมูล 

กทช. ในฐานะหนวยงานกํากับดูแลและมีทรัพยากรมาก ควรจัดเก็บ
และรายงานขอมูลโดยโทรคมนาคมอยางเปนระบบ อยางนอยตาม
รายการที่ ITU เสนอแนะ โดยมีความถี่ของขอมูลรายการสําคัญ
อยางนอยเปนรายไตรมาส 

กระทรวงไอซีที ควรเปนจุดรวมในการเผยแพรขอมูลดาน ICT สู
หนวยงานในตางประเทศ 



การกําหนดมาตรฐานขอมูลเพื่อ
เชื่อมโยงฐานขอมูล

ฐานขอมูลดาน ICT ที่สําคัญในประเทศไทย 
ฐานขอมูลดาน ICT

ฐานขอมูลผูประกอบการ

ฐานขอมูลดานบุคลากร

ฐานขอมูลอุตสาหกรรม

ATCI

SIPA/ATSI

กรมพัฒนาธุรกจิการคา

สภาอุตสาหกรรม

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน

กรมศุลกากร

สศช.

สํานักงานคณะกรรมการวจิัยแหงชาติ



สถานะของฐานขอมลูดาน ICT 

สํานักงานสถิติฯ

สภาพัฒน

กรมศุลกากร

กพ.

สํานักงานอุดมศึกษา

สภาวิจัยฯ

กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

SIPA

สภาอุตสาหกรรมฯ

ATCI

หนวยงาน

การสํารวจการใช/สถิตอื่นๆ

การผลิตสินคา-บริการ 

การสงออก-นําเขา

บุคลากร ICT 

นักศึกษา อาจารย หลักสูตร

นักวิจัยและโครงการวิจัย

นิติบุคคลและงบการเงิน

ผูประกอบการซอฟตแวร

ผูประกอบอุตสาหกรรม

ผูประกอบการ ICT

ขอมูล

XLS

XLS

XLS

XLS

XLS/ MBD/ Web

PDF

XLS / Web

XLS

XLS

PDF

รูปแบบการ
จัดเก็บ

มี

มี

มี

มี

มี

ไมมี

มี

มี

มี

ไมมี

โครงสราง

ใชภายใน

มี

มี

ใชภายใน

ใชภายใน

ไมมี

มี

ใชภายใน

ใชภายใน

ไมมี

ID 
มาตรฐาน

ปญหาของการจัดเก็บขอมลูอุตสาหกรรม ICT ในประเทศไทย

การจําแนกประเภทกิจกรรม/อุตสาหกรรม 
หนวยราชการ: ใชระบบการจําแนกทีย่ังไมทันสมัยเพียงพอ

พธ: รายงานงบการเงินไมไดแยกตามประเภทกิจกรรม/อุตสาหกรรม

สศช: บัญชีประชาชาติไมไดรายงานแยกไปรษณียจากโทรคมนาคม

เอกชน: ไมใชมาตรฐานในการจําแนกประเภทกิจกรรม/อุตสาหกรรม

ขอมูลของหลายหนวยงานไมอยูในรปูอิเล็กทรอนิกส หรือไมมี
โครงสราง  สวนใหญไมมี ID มาตรฐาน และไมมีการกําหนด
มาตรฐานขอมูล



2 แนวทางในการเชื่อมโยงขอมูล

ฐานขอมูลกระทรวง ICT ฐานขอมูลหนวยงานภายนอกที่ปรับมาตรฐาน

ฐานขอมูลหนวยงาน ภายนอก

Mapping

1. Standardize

เชื่อมโยงโดยตรง

2. เชื่อมโยงขอมูลโดยผาน mapping

แนวทางที ่1 การปรบัมาตรฐานขอมูลกอนเชื่อมโยง 
จัดเก็บและเผยแพรขอมูลในรูปอิเล็กทรอนิกสผานอินเทอรเน็ต 

กําหนด format และโครงสรางของขอมูล  

กําหนด ID มาตรฐาน - หมายเลขบัตรประชาชน/เลขทะเบียนการคา/
รหัสสินคา

กําหนดมาตรฐานขอมูล เชน 
ใชการจําแนกกิจกรรม/ผลิตภัณฑตามมาตรฐานสากล (SITC/CPC/HS)

กําหนดแนวทางและมาตรฐานการตั้งคํานําหนาช่ือ รหัสทางภูมิศาสตร ตัวเลข 
รูปแบบวันที่ ที่อยู เครื่องหมายวรรคตอน ฯลฯ

กําหนดศัพทที่จะใช (controlled vocabulary)

ทํา data cleansing เพื่อลดความซ้ําซอน และความผิดพลาดพื้นฐานตางๆ 



 การกาํหนดมาตรฐานขอมลูเพื่อเชื่อมโยง

Export
(Conversion)

XML

Metadata

Dublin core

Data

DOI Unicode

Controlled 
vocabulary

องคประกอบและ
ความหมายของขอมูล

มาตรฐานในการตั้งช่ือ

คําศพัทที่กาํหนดใหใช

โครงสรางและ
รูปแบบขอมูล

Import
(Conversion)

Data
Linking

รหัสสําหรับภาษาไทย

ขอเสนอแนะการกาํหนดมาตรฐานคาํที่ใชในฐานขอมูล
การตั้งคํานําหนาชื่อ: ควรเรียงลําดับตามแนวทางของราชบัณฑิตยสถาน

รหัสทางภูมิศาสตร:  ควรใชรหัสประเทศ จังหวัด อําเภอ รหัสไปรษณียตาม
มาตรฐาน 

ตัวเลข: ควรใชตัวเลขอารบิค ไมมีเครื่องหมายคั่น  

รูปแบบวันที่:
ควรใชรูปแบบวัน-เดือน-ป 

ใชป พ.ศ. หรือ ค.ศ. เพียงอยางเดียว / ระบุวาควรใชเลข 2 หลัก หรือ 4 หลัก

ที่อยู:  ควรกําหนดการเรียงลําดับ เชน ซอยมากอนถนน 

เครื่องหมายวรรคตอน: ควรกําหนดใหชัดเชน การใช - ในหมายเลขโทรศัพท 

ฯลฯ



การเชื่อมโยงฐานขอมูลกรณีมมีาตรฐานขอมูล

Table Mapping 

แปลงช่ือเปน  ID มาตรฐานโดย
อางอิงกับฐานขอมูลทะเบียนราษฎร 
กรมพัฒนาธุรกิจการคา กรมศุลกากร

Table Mapping 

แปลงช่ือเปน  ID มาตรฐานโดย
อางอิงกับฐานขอมูลทะเบียนราษฎร 
กรมพัฒนาธุรกิจการคา กรมศุลกากร

ผูใชงานผูใชงาน

กระทรวง ICT

ช่ือ

SIPA
สกอ.
ศุลกากร

ID มาตรฐาน

ผลลัพธ

ผลลัพทยอย

แนวทางที่ 2 การไมปรับมาตรฐานขอมลูกอนเชื่อมโยง 

หนวยงานเจาของขอมูล ไมตองปรับปรุงมาตรฐานการจัดเก็บขอมูล 

หนวยงานเจาของขอมูล สง Table Mapping ใหแก กระทรวง ICT ตาม
แนวทางที่กระทรวงฯ กําหนด 



การเชื่อมโยงฐานขอมูลกรณีไมมีมาตรฐานขอมลู

Table Mapping 1

แปลงช่ือเปน  ID มาตรฐานโดย
อางอิงกับฐานขอมูลทะเบียนราษฎร 
กรมพัฒนาธุรกิจการคา กรมศุลกากร

Table Mapping 1

แปลงช่ือเปน  ID มาตรฐานโดย
อางอิงกับฐานขอมูลทะเบียนราษฎร 
กรมพัฒนาธุรกิจการคา กรมศุลกากร

ผูใชงานผูใชงาน

Table Mapping 2

แปลง  ID มาตรฐาน เปน 
ID เฉพาะของแตละฐานขอมูล

Table Mapping 2

แปลง  ID มาตรฐาน เปน 
ID เฉพาะของแตละฐานขอมูล

ช่ือ

ID มาตรฐาน

กระทรวง ICT

SIPA
สกอ.
ศุลกากร

ผลลัพธ

ID เฉพาะ

ขอดีและขอเสีย
แนวทางที่ 1: การปรับปรุงขอมูลใหอยูในรูปมาตรฐาน

ขอดี: สามารถเชื่อมโยงขอมูลไดอยางสมบูรณ และพรอมตอการ
พัฒนาตอยอดในอนาคต 
ขอเสีย: เจาของขอมูลแตละหนวยงานตองใชทรัพยากรในการ
ปรับปรุงขอมูลใหอยูในรูปมาตรฐาน

แนวทางที่ 2 การไมปรับปรุงขอมูลใหอยูในรูปมาตรฐาน
ขอดี: ไมตองใชทรัพยากรมากในการปรับปรุงขอมูลใหอยูในรูป
มาตรฐาน
ขอเสีย: ไมสามารถเชื่อมโยงขอมูลไดอยางสมบูรณ และยากตอการ
พัฒนาตอยอดในอนาคต



ขอเสนอแนะ

ควรใชแนวทางการปรับปรุงขอมูลใหมีมาตรฐาน 
 จํานวนขอมูลในฐานขอมูลสวนใหญมีไมมากนัก  ไมนาจะใชทรัพยากร
ในการเปลี่ยนแปลงแกไขมาก

กระทรวง ICT ควรเปนแกนกําหนดมาตรฐานขอมูลและวางแนวทาง
ในการเชื่อมโยงขอมูล

โปรโตคอลในการสือ่สาร 
SOAP (Simple Object Access Protocol)

 ไมมีปญหาในการสื่อสารผาน Firewall และใชงานรวมกับ SMP และ MIME ไดดี

สามารถใชไดกับระบบขนาดใหญ แตยังซับซอนมาก จึงยังมีการใชนอย 

WAIS (Wide Area Information Server)
 สามารถคนหาขอมูลโดยใชคําสั่งที่ไมซับซอน 

 เก็บรายละเอียดการคนหาขอมูลที่ผานมาไว จึงสามารถหาขอมูลเดิมไดอยางรวดเร็ว

Z39.50 
 ใชมากในระบบเครือขายหองสมุดอัตโนมัติ 

 การใชงานไมยุงยาก 

สามารถเลือกโปรโครคอลใดในการสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงขอมูลดาน ICT ก็ได



 
 

ภาคผนวก ค 
การเดินทางไปศึกษาดูงาน 

และเก็บขอมูลในตางประเทศ 
 





 ค-1 

กําหนดการเดินทางไปศกึษาดูงานและเกบ็ขอมูลในตางประเทศ 
ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอรแลนด  

และกรุงดับลนิ ประเทศไอรแลนด  
ระหวางวันที ่12 - 22 มกราคม 2552 

โครงการสงเสริมบทบาทของอุตสาหกรรม ICT 
 เพ่ือการสนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจประเทศ 

 
1. รายชื่อผูเดินทาง 
 
สํานักสงเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

1. ดร. อาจิน จิรชีพพัฒนา     ผูอํานวยการสํานัก 
2. คุณพลอยรวี เกริกพันธกุล  นักวิชาการคอมพิวเตอร 7 วช   
3. คุณสรพงษ บรรจบดี   เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 5       

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
4.  ดร. สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย  รองประธานสถาบัน 
5.  ดร. เสาวรจั รัตนคําฟู   ผูเชี่ยวชาญ  

 
วันจันทรที่ 12 มกราคม 
23.55  ออกเดินทางสูกรุงปารีส   
 
วันอังคารที่ 13 มกราคม 
10.00      สัมภาษณผูเชีย่วชาญของ OECD  
14.00      สัมภาษณผูบริหารของบริษทั Alcatel – Lucent   
 
วันพุธที่ 14 กันยายน 
09.30     สัมภาษณผูเชีย่วชาญของ General Directorate for Competitiveness,   

Industry and Services (DGCIS), Ministry of Economy, Industry and 
Employment 

13.00  สัมภาษณผูบริหารของบริษทั System@tics   
  
วันพฤหัสบดทีี่ 15 มกราคม 
09.10  ออกเดินทางสูนครเจนีวา  
15.00      สัมภาษณผูบริหารของบริษทั Geneva Solution (Victor Emmanuel De Sa)  
17.00  สัมภาษณ Head of E–Voting 



 ค-2 

วันศุกรที่ 16 มกราคม 
09.00  สัมภาษณ Head of State Security (CIT)  
11.00  สัมภาษณผูเชีย่วชาญของ UNCTAD  
15.00  สัมภาษณผูเชีย่วชาญของ ITU–STAT   
 
วันเสารที่ 17 มกราคม 
15.45  ออกเดินทางสูกรุงดับลิน ไอรแลนด  
 
วันจันทรที่ 19 มกราคม 
11.00  สัมภาษณผูบริหารของบริษทั DAON  
14.00  สัมภาษณเจาหนาที่ของ Enterprise Ireland 
 
วันอังคารที่ 20 มกราคม 
11.00  สัมภาษณเจาหนาที่ของ IDA, Mr.Brendan Halpin 
14.30       สัมภาษณผูเชีย่วชาญของ NOVA, Mr. Micéal Whelan 
 
วันพุธที่ 21 มกราคม 
10.00  สัมภาษณผูเชีย่วชาญจาก Digital Hub  
11.30  สัมภาษณผูบริหารของบริษทั Mobileaware 
 
วันพฤหัสบดทีี่ 22 มกราคม 
15.00  เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
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OECD 
 
1. บุคคลที่เขาพบ: 
 

- Taylor Reynolds (Economist, Information, Computer and Communications 
Policy Division, Directorate for Science, Technology and Industry) 

- Desiree van Welsum (Structural Policy Division, Directorate for Science, 
Technology and Industry) 

- Vincenzo Spiezia (Senior Economist, Economic Analysis and Statistics 
Division, Directorate for Science, Technology and Industry) 

 
สถานที:่ OECD, Paris 
วันที่ 13 มกราคม 2552 

 
2. เน้ือหาจากการสัมภาษณ 
 
 OECD เปนหนวยงานทางวชิาการของประเทศในกลุมรายไดสูง  กอตั้งเม่ือป 1961 ใน
ปจจุบัน มีพนักงานในสํานักงานเลขาธิการ  2,500 คน  และการศึกษาพัฒนาการดานตลาดและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับตลาด ICT เปนสาขาหนึ่งที่ OECD ใหความสําคัญมาโดยตลอด    
  

ปญหาของการพัฒนาอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (broadband internet) ในกลุมประเทศ 
OECD คือขาดการแขงขัน ดังน้ัน OECD จึงพยายาม (1) สงเสริมการใชขายสายโทรศัพท
ทองถิ่นแบบคดิคาใชจายตามสวนที่ใช  (unbundled local loop) และ (2) สงเสริมการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานไปสูใยแกวนําแสง (fiber optics) จากเดิมที่เปนสายทองแดง 
 

(1) local loop unbundling   แมทําไดยาก  หากทําไดสําเร็จก็จะทําใหบริการ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงมีความแพรหลายมากขึ้น จากการแขงขันของผูประกอบการรายใหม  
ยกตัวอยางเชน ฝรั่งเศส ในอดีต บริษัท France Telecom ตั้งราคาขายสงใหสูงมากเกินไป และ
ราคาขายปลีกต่ําเกินไป  ซ่ึงกีดกันการแขงขันทําใหคูแขงไมสามารถเขาตลาดได    ตอมา 
ฝรั่งเศสไดเรียนรูจากบทเรียนที่ลมเหลวในอดีต มีการลงโทษปรบั France Telecom  และ
สงเสริมใหทํา local loop unbundling จนประสบความสําเร็จ   ในปจจุบัน ฝรั่งเศสมี ADSL 
operator 4-5 ราย และมีราคาคาบริการบรอดแบนดประมาณ 30 ยูโรตอเดือน สําหรับบริการ
ความเร็ว 26 Mbps (สามารถใชชมโทรทศันไดมากกวา 100 ชอง และโทรศัพทระหวางประเทศ
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ฟรีไปยัง 70 ประเทศ)    ตัวอยางของประเทศอื่นๆ ที่ประสบความสําเร็จในการทํา local loop 
unbundling คือสหราชอาณาจักร และญี่ปุน  
 

(2) การเปลี่ยนโครงสรางพื้นฐานเขาสูครัวเรือนจากสายทองแดงเปนใยแกวนําแสง 
(fiber-to-the-home: FTTH) เปนความทาทายหลักสําหรับประเทศใน OECD เพ่ือที่จะทําให
ประชาชนสามารถเชื่อมตอกันไดดวยความเร็วสูงยิ่งขึน้ และเกิดบรกิารใหมๆ     ขอควรระวงัก็
คือ รัฐบาลไมควรแทรกแซงตลาด โดยการเขาไปใหบริการเอง แตควรสงเสรมิเพ่ือกระตุนใหมี
การวางโครงขายใยแกวนําแสงมากขึ้น ยกตัวอยางเชน ในเนเธอรแลนด รัฐบาลกลางและรัฐบาล
ทองถิ่นไดรวมทุนกัน (รัฐบาลทองถิ่นออก 25%) และอํานวยความสะดวกในการวางโครงขาย
โดยใหสิทธิในทางสาธารณะ (rights of way) แลววาจางใหบริษทัเอกชนวางโครงขายเขาสู
ครัวเรือนและเปดใหมีการแขงขันเสรีโดยใชเครือขายดงักลาว   ในทางตรงขาม ในสหรัฐอเมริกา 
บริษัทเอกชนเปนเจาของโครงขายใยแกวนําแสงเขาสูครัวเรือน ทําใหมีการแขงขันในตลาดใย
แกวนําแสงทีน่อย 

 
ปจจัยอ่ืนที่สงผลตอการใชบรอดแบนดในประเทศ OECD คือระดับรายไดครัวเรือน 

อัตราการใชคอมพิวเตอร (PC penetration) ลักษณะของครัวเรือน (ครัวเรือนทีมี่เด็กมากกวาจะ
มีการใช บรอดแบนดมากกวา) และขนาดของครัวเรือน (คนโสดอาจจะไมสนใจที่จะใชจายดาน
บรอดแบนด ขณะที่ครอบครัวใหญจะมีโอกาสใชบรอดแบนดมากกวา)   
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Alcatel-Lucent 
 
1. บุคคลที่เขาพบ:  

- Gee Rittenhouse (Head of Research Bell Laboratories) 
- Gauillaume Mascot (Manager European Affairs) 
- Marie-Christine Jallais-Le Roux (Executive Briefing Center Manager) 

สถานที:่ Alcatel-Lucent, Paris 
วันที่ 13 มกราคม 2552 

 
2. เน้ือหาจากการสัมภาษณ 
2.1 พัฒนาการทางเทคโนโลยีและวิธีการดําเนินธุรกิจ 
 

เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงในวธิีการดําเนินธุรกิจ (business model) ทําใหบริษัท
โทรคมนาคม เผชิญกับปญหาที่ลงทุนในโครงสรางพื้นฐานแลว ไมสามารถเก็บเกีย่วประโยชนใน
อัตราที่ตองการได เชน บริการเสียงถกูทาทายจากบริการ skype  ในขณะที่บรกิารอยาง 
Amazon’s Kindle ก็มีผูใหบริการออนไลนเปนผูเกบ็เงินมาแบงใหบริษัทโทรคมนาคม  สวน
บริการอยาง Google หรือ MySpace ก็สามารถเก็บขอมูลจากผูใชบริการที่มีคามากทางธุรกิจ 
โดยบริษัทโทรคมนาคมไมสามารถมีสวนรวม     
 

ในความเห็นของ  Alcatel-Lucent วิธีการดําเนินธุรกิจของบริษัทผูใหบริการ
โทรคมนาคมไดมีการเปลี่ยนแปลงตามขัน้ตอนดังน้ี  

1. โมเดลที่หารายไดจากการเชื่อมตอ (connection oriented ARPU) ซ่ึงบริษทัผู
ใหบริการโทรคมนาคมเก็บคาบริการขอมูลและเสยีงตามเวลา  

2. โมเดลที่หารายไดจากการเชื่อมตอที่มีการควบคุม (controlled connectivity 
ARPU) ซ่ึงบริษัทผูใหบริการโทรคมนาคมเก็บคาบริการการใชขอมูลแบบ flat 
fee สําหรับปริมาณขอมูลที่ไมเกินที่กําหนด และเก็บคาบริการขอมูลและเสียง
ตามเวลา ที่เปนโมเดลหลกัในปจจุบันในประเทศพัฒนาแลว   

3. โมเดลที่หารายไดจากการเชื่อมตอแบบเปนครั้งๆ (session ARPU) ซ่ึงบริษัทผู
ใหบริการโทรคมนาคมเก็บคาบริการการใชขอมูลแบบ flat fee และเก็บ
คาบริการเสรมิอ่ืนๆ ผสมผสานกับรายไดจาการโฆษณา e-commerce ฯลฯ   

 
Alcatel-Lucent ในฐานะผูผลิตอุปกรณโทรคมนาคม ซ่ึงมีบริษัทโทรคมนาคมเปนลูกคา 

จึงมุงที่จะพัฒนาวิธีการดําเนินธุรกิจแบบใหม ตัวอยางแนวทางใหมในการทําธุรกิจคือ การที่ผูให
บริการโทรคมนาคมเปนผูใหบริการตางๆ แกผูใช เชน   
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- บริการ user authentication และ unified payment 
- Digital rights management และ secured transfer 
- Profile, preferences, usage pattern  

 
ทั้งหมดนี้สามารถทําไดโดยการที่อุปกรณโทรคมนาคมสามารถมองเห็นขอมูลของ

ผูใชบริการ และทําใหผูผลติอุปกรณโทรคมนาคมมีฐานะเปน gate keeper แทน  ซ่ึงจะทําใหเกิด
การพัฒนาบริการใหมๆ เชน การอุดหนุนการใชบริการของผูใชบริการจากการแลกเปลีย่นกับ
การเก็บขอมูลดังกลาว  หรือการพัฒนาโฆษณาทีฝ่งอยูในขอมูลตางๆ เชน video stream 

 
นอกจากนี้ หากมีการพัฒนาเทคโนโลยี web 2.0 เปน web 3.0 โดยเพิ่มเซ็นเซอร

ตรวจจับพฤตกิรรมของผูใช ก็จะสามารถทํา personalization ไดงายขึ้น พัฒนาการทาง
เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงวธิีการดําเนินธุรกิจเชนน้ี อาจกอใหเกิดปญหาการละเมิดความ
เปนสวนตัว (privacy) ของผูใชบริการ ซ่ึงมีความละเอยีดออนมาก  ผูพัฒนาเทคโนโลยีจึงอาจ
ตองใชขอมูลในระดับ aggregate เชน ระดับเมือง แทนระดับบุคคล  หรือใชวธิ ี opt in เชน ที ่
Paypal หรือ Google ใช  
 
2.2 การลงทนุวิจัยและพฒันาในประเทศตางๆ  
 

Alcatel-Lucent เลือกลงทุนวิจัยและพฒันาในประเทศตางๆ โดยพิจารณาวาประเทศ
น้ันๆ มีแรงงานที่มีความพรอมหรือไม เชน วิจัยและพัฒนาในประเทศจีนดานเทคโนโลยีไรสาย 
และอินเดียในดานเทคโนโลยีซอฟตแวร   หรือเลือกทําเครื่องตนแบบ (prototype) ในอินเดีย 
เพราะคาแรงถูกกวา  และคิดวาไมจําเปนตองรวมศูนยการวิจัย เพราะไมใชแรงงานมีฝมือทุกคน
ตองการอยูที่สํานักงานใหญ   นอกจากนี้ การมีการวิจัยและพัฒนาในประเทศตางๆ ยังชวยเสริม
การทําธุรกิจในประเทศนั้น  เพราะจะสามารถพัฒนาสินคาและบริการไดดีขึ้น  ความซับซอนของ
ระดับงานวิจัยของศูนยวิจัยหลัก แตกตางจากศูนยวิจัยในประเทศตางๆนอยลงทกุขณะ ในบาง
กรณี การเลือกสถานที่ทําวิจัยและพัฒนายังขึ้นอยูกับกฎระเบียบของรัฐ เชน จะไมทําโครงการ
พัฒนาเทคโนโลยีไรสายความเร็ว 100 Gbps ในประเทศจีน เพราะรัฐบาลสหรัฐหามการสงออก
เทคโนโลยีชั้นสูงที่เกี่ยวของกับความมั่นคงไปประเทศจีน  
 
2.3 ปฏิสัมพันธกับหนวยงานรัฐ 
 

ในสวนของการทํางานกับหนวยงานของรัฐ บริษทัมีแนวนโยบายคือ  
1. สงเสริมการสรางโครงสรางพื้นฐานเชน บรอดแบนด โดยการสงเสริมใหเกิดการเปด

เสรีเพ่ือสรางการแขงขัน หรือใหใชเทคโนโลยีทางเลือก เชน เทคโนโลยีไรสาย 
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2. สงเสริมการพัฒนาระบบการกํากับดูแลทีไ่ดมาตรฐาน 
3. สงเสริมการวจัิยและพัฒนาทางเทคโนโลยี เชน ชวยเหลือโครงการวิจัยและพัฒนา

ทางเทคโนโลยีของประเทศตางๆ  
 

นอกจากนี้ บริษัทยังมีบทบาทในการกําหนดมาตรฐานทางเทคนิคตางๆ มากมาย โดยมี
ผูเชี่ยวชาญ 600 คน ใหความเห็นตอหนวยงานกําหนดมาตรฐานกวา 100 แหง โดยเฉพาะเวที
ที่มีความสําคญัอยาง 3GPP, 3GPP2, IEEE และ ITU เปนตน  
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Ministry of Economy, Industry and Employment 
 
1. บุคคลที่เขาพบ: 

- Mireille Pannetier (Head of Bilateral Affairs, Service for Information Society 
and Technologies, Sub-Directorate International Area, General Directorate 
for Enterprises)  

- Brigitte Schars (Bilateral Affairs, Service for Information Society and 
Technologies, Sub-Directorate International Area, General Directorate for 
Enterprises) 

 
สถานที:่ Ministry of Economy, Industry and Employment, Paris 
วันที่ 14 มกราคม 2552 

 
2. เน้ือหาจากการสัมภาษณ 
2.1 การสงเสริมการใช ICT ใน SMEs  
 

กระทรวงเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และแรงงานของฝรั่งเศส (Ministry of Economy, 
Industry and Employment) ประกอบดวยหนวยงานหลักซึ่งมีหนาที่ 4 ดานคือ 1) การคา
ตางประเทศ 2) การสงเสริมหัตถอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม การทองเที่ยว 
และการบริการ 3) แรงงาน และ 4) อุตสาหกรรมและการพาณิชย   
 

นโยบายหลักที่เกี่ยวกบั ICT ของฝรั่งเศสคือ การใช ICT เพ่ือสงเสริมนวัตกรรมของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยมีโครงการที่เรียกวา ICT & SME 2010 และ สงเสริม
การใช ICT ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยมีโครงการที่เรียกวา Digital Economy 
Passport ซ่ึงเปนหลักสูตรฝกอบรมขั้นตนที่ไมเสียคาใชจาย  
 

วิกฤติเศรษฐกิจในปจจุบันยังไมไดสงผลกระทบตอภาค ICT ของฝรัง่เศสมาก    อยางไร
ก็ตาม รัฐบาลฝรั่งเศสมองวา การเพิ่มการใชอินเทอรเน็ตความเรว็สงู และการขยายการใช ICT 
จะเปนเครื่องมือหน่ึงที่สําคัญในการตอสูกับวิกฤตเิศรษฐกิจ 
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2.2 การสงเสริมการสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลย ี 
 
 รัฐบาลฝรั่งเศสมีนโยบายสราง competitiveness cluster ตามแนวคิดของ Michael 
Porter โดยใหกระจายไปในภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศ  ในปจจุบันมีคลัสเตอรตามโครงการนี้ 71 
คลัสเตอร  แตละคลัสเตอรประกอบไปดวยบรษิัทขนาดตางๆ สถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษา 
ในแตละป กระทรวงฯ จะเปดใหมีการรับขอเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาตางๆ 2 ครั้ง ใน
ระหวางป 2005-2008 ไดใหการสงเสริมโครงการไปแลวกวา 550 โครงการ โดยมีวงเงิน 3.6 
พันลานยูโร ซ่ึงเปนเงินงบประมาณของรัฐประมาณ 1.1 พันลานยูโร  ที่เหลือเปนเงินลงทุนของ
ภาคเอกชน   
 
 ในบรรดา competitiveness cluster ทั้งหมดนี้ มี ICT Cluster 10 แหงโดยมี 3 แหง
เปนคลัสเตอรในระดับโลก คือ 1) MINALOGIC ซ่ึงเนนเทคโนโลยีไมโครและนาโน
อิเล็กทรอนิกส  และ ซอฟตแวรของระบบสมองกลฝงตวั (embedded software)  2) 
System@tic ซ่ึงเนนระบบที่ซับซอน (complex system) และซอฟตแวร รวมทั้ง open-source 
software และ 3) SCS ซ่ึงเนนชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส สมารการด และ RFID  นอกจากนี้ ยัง
มีคลัสเตอรอีก 2 แหงที่มีศักยภาพที่จะเปนคลัสเตอรในระดับโลกในอนาคต   
 
 การดําเนินการที่ผานมานับวาประสบความสําเร็จ โดย 58 คลัสเตอร มีผลงานที่ดี  ซ่ึง
ทําใหประธานาธิบดีฝรั่งเศสประกาศนโยบาย Cluster 2.0 เพ่ือสานตอและขยายนโยบายนี้ตอไป  
 

(ดูรายละเอียดทั้งหมดในเอกสารประกอบ) 
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System@tics 
 
1. บุคคลที่เขาพบ:  
 

Thierry Louvet (International Affairs Manager)  
สถานที:่ System@tics, Saint-Aubin, Frace 
วันที่ 14 มกราคม 2552 

 
2. เน้ือหาจากการสัมภาษณ 
 

System@tics คือ Competitiveness Cluster (complex systems) ที่มีแนวคิดริเริม่เม่ือ
พฤศจิกายน 2004 และมีการจัดตั้งขึ้นเม่ือเดือนกรกฎาคม 2005 (ในชวงระหวางป 2006-2008 
ไดงบประมาณจากรัฐบาลจํานวน 1.5 พันลานยูโร) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหภูมิภาคปารีสเปน
พ้ืนที่ที่มีความสามารถในการแขงขันสูงในภาค ICT และเปนโดเมนของ Software Intensive 
Systems (SISs)   
 

System@tics มียุทธศาสตรที่มุงเนนกลุมทํางาน 5 กลุมหลัก ไดแก กลุมทํางานที่
มุงเนนทางการตลาด ไดแก (1) รถยนตและการขนสง (มุงพัฒนาซอฟทแวรทีค่วบคุมระบบฝง
ตัว (embedded systems)) (2) โทรคมนาคม (พัฒนาและกระจายโครงสรางพื้นฐานบรอดแบนด
และการเชื่อมโยง โดยพัฒนาเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูง การเชื่อมตอแบบไรสาย และการ
สื่อสารและบรกิารสวนตวั) และ (3) ความมั่นคงและความปลอดภัย และกลุมทํางานที่มุงเนนดาน
เทคโนโลยี ไดแก (4) Systems Design and Development Tools และ (5) Free and Open 
Source Software (ปารีสมีจุดแข็งในดานนี้ และ cluster ทางดานนี้เพ่ิงเขามาอยูใน 
system@tics ไดไมนาน) 

 
Partners ของ System@tics ประกอบดวย บรษิัทขนาดใหญ (107 บริษัท ซ่ึงรวมทั้ง

บริษัทขามชาติ) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (183 บริษัท) และศูนยการศึกษาระดบัสูง
และการวิจัย (79 แหง) ซ่ึงกอใหเกิดการจางงานใน cluster ทั้งสิ้น 102,000 ตําแหนง   
ยุทธศาสตรระหวางประเทศที่สําคัญคือ การเพิ่ม partners ระหวางประเทศใหมากขึ้น และการ
ทําให System@tics เปนที่รูจัก 

 
โครงการทาํการวิจัยและพฒันารวมกัน เปนการริเริ่มจากความรวมมือของภาครัฐและ

ภาคเอกชน ซ่ึงปจจุบันมีโครงการวิจัยและพัฒนาจํานวน 117 โครงการ มีคาใชจายทั้งหมด 
608.6 ลานยูโร และเงินสนบัสนุนจากภาครัฐทั้งสิ้น 256.4 ลานยูโร 
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หลักเกณฑในการคัดเลือกโครงการของ System@tics เพ่ือขอรับการสนับสนุนจาก

รัฐบาล   
1. สอดคลองกับ Technology roadmap ของ 5 กลุมหลักขางตน 
2. โครงการถูกพัฒนาขึ้นมาอยางมีสวนรวมของธุรกิจในคลสัเตอร   
3. สามารถนําเสนอโครงการ และตอบขอซักถามแกคณะกรรมการไดอยางนา

พอใจ 
4. สามารถนําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร โดยแสดงใหเห็นความตอเน่ืองของ

โครงการ และความสัมพันธของโครงการ 
 

โครงการทําวจัิยรวมกันมักเปนโครงการวิจัยและพัฒนาชวงกอนการแขงขัน (pre-
competition phase)     ในการทําโครงการรวมกัน จะมีการตกลงตัง้แตในระดับการทําโครงการ
วาใครจะเปนผูไดรับประโยชน หรือใครจะเปนผูทรงสทิธิทางดานทรัพยสินทางปญญา โดยปกติ
แลว ในแตละโครงการจะประกอบดวย บริษัทใหญ 1-2 บริษทั (สามารถใหวิสัยทศันและ
ความคิดดานการตลาดเปนอยางดี และรูวาจะนําเทคโนโลยีมาใชไดอยางไร) หองทดลองวิจัย 1-
2 แหง (รูวาควรทําอะไรเพือ่ใหโครงการสําเร็จ) และวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 1-2 แหง 
(รูและสามารถจัดหาเทคโนโลยีได) ซ่ึงทั้งสามองคประกอบรวมกนัจะทําใหโครงการสําเร็จได   
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Geneva Solutions 
 
1. บุคคลที่เขาพบ: 

- Victor-Emmanuel SA (Founder Partner) 
- Dominique Vidal (Partner and CTO) 
- Michel Chevallier (State Chancellery, Head of e-voting communication 

project) 
สถานที:่ Chancellerie D’Etat, Geneva 
วันที่ 15 มกราคม 2552 

 
2. เน้ือหาจากการสัมภาษณ 
 

Geneva Solutions เปนบริษัทผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีความปลอดภัย (security 
technology) ของสวิตเซอรแลนด ซ่ึงมีพนักงานประมาณ 20 คน   บริษัทมุงพัฒนาสินคาและ
บริการเพื่อใหการใชงานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมีระดับความปลอดภัยสูง มีคุณภาพ และมี
ประสิทธิภาพ  บริษัทมีวฒันธรรมแบบ hacker และมีปรัชญาวา hacker จะตองรูรายละเอียด
ตางๆ ทางเทคนิคใหลึกมากที่สุด โดยจะตองไมมองสวนประกอบตางๆ ของระบบเปน “กลอง
ดํา” (black box) เพราะมิฉะนั้นจะเกดิความผิดพลาด เชน port scanning ที่ใชกันทั่วไป 
สามารถถูกตบตาไดจากการที่แจงขอมูลของระบบปฏบิัติการและเซริฟเวอรไมตรงกับความจริง 
 

ในป 2008 ทีมผูเชี่ยวชาญจาก Geneva Solutions ผานการคัดเลือกเขาแขงขัน 
hacking contest ในงาน DEFCON ที่ลาสเวกัส และไดรับรางวัลอันดับ 2 เปนรองเฉพาะ NSA 
จากสหรัฐเทานั้น  
 

ในการพัฒนาสินคาและบรกิาร Geneva Solutions ใชแนวคิด I-SDLC (Secured 
Development Life Cycle) ซ่ึงพัฒนาขึ้นโดย Microsoft (แตไมสามารถใชภายในบริษัทได) โดย
ถือวา การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะตองคํานึงถึงปจจัยดานความปลอดภัยทั้งกอน
พัฒนาระบบ ชวงพัฒนาระบบ และหลังจากการพัฒนาระบบ (เชน ชวงทดสอบ)   หากสนใจ
เฉพาะชวงใดชวงหนึ่ง เชน การทดสอบระบบ ก็จะทําใหระบบมีปญหาความปลอดภัย เชน หาก
ไมมีการทํา input validation ในชวงออกแบบระบบ แลวมาพบภายหลัง ก็ตองกลับไปพัฒนา
ใหมทั้งหมด ซ่ึงมีตนทุนมาก   หรือมิฉะนั้นก็จะมีปญหาความปลอดภัย ดังตัวอยางของระบบ
ตางๆ ที่สามารถโจมตีไดงายโดยใชเทคนิคตางๆ เชน การปอนขอมูลขยะเขาไปในระบบจน
ระบบลมแลวสามารถเขาไปโจมตีตอไปได  
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บริการของบรษิัทไดแก code review, in-depth analysis of algorithms, modules and 
libraries เพ่ือระบุปญหาความปลอดภัย และการทดสอบเจาะระบบ (penetration test) ขั้นสงู 
เพ่ือใหไดระบบที ่ “hack-free”     นอกจากนี้ ยังมีบริการ Copyright Finder ซ่ึงตรวจสอบวา
ซอฟตแวรหน่ึงๆ ละเมิดลขิสิทธิข์องซอฟตแวรอ่ืนที่มีอยูกอนหรือไม บริการนี้สามารถชวยให
ดําเนินคดีผูละเมิดลิขสิทธิท์างกฎหมายไปจนถึงในชัน้ศาลได  
 

สินคาสําคัญของบริษัทคือ Quantum Dana ซ่ึงใชหลักของพลศาสตรควอนตั้ม 
(quantum dynamics) ในการสรางตัวเลขสุม (random number generator) ซ่ึงสามารถควบคุม
ไดจากฝงเซิรฟเวอร และสามารถแกปญหาของการเขารหัสแบบ SSL ซ่ึงในปจจุบันมัก 
implement โดยใหบราวเซอรเปนผูสรางตัวเลขสุมเทยีม (pseudo-random number) และ
พารามิเตอรตางๆ โดยผูใชไมสามารถควบคุมได  ซ่ึงเปนจุดออนสําคัญ    สินคาอ่ืนๆ ก็ลวนอยู
บนพ้ืนฐานเทคโนโลยีน้ี เชน เทคโนโลยคีวามปลอดภยัที่ปองกันการดักจับขอมูล (man-in-the-
middle) ซ่ึงสามารถเขารหัสไปจนถึง application server ได ซ่ึงตางจาก SSL ซ่ึงจะเขารหัสถงึ
แค firewall เทานั้น โดยหลังจากนั้นอาจถูกดักจับขอมูลได   
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e-voting 

 
1. บุคคลที่เขาพบ: 

- Victor-Emmanuel SA (Founder Partner) 
- Dominique Vidal (Partner and CTO) 
- Michel Chevallier (State Chancellery, Head of e-voting communication 

project) 
สถานที:่ Chancellerie D’Etat, Geneva 
วันที่ 15 มกราคม 2552 
 
2. เน้ือหาจากการสัมภาษณ 
2.1 บริบททางการเมืองและสงัคม 
 

ในปจจุบัน มีเพียงมลรัฐเจนีวา ในสวิตเซอรแลนดเทานั้น ที่มีการลงคะแนนเสียงผาน
อินเทอรเน็ต (e-voting) อยางเต็มรูปแบบ โดยใชในการทําประชามติ   ที่ผานมาเคยมีประเทศ
เอสโตเนียเคยทํา e-voting แตประสบปญหาความปลอดภัยของระบบ   สวนประเทศและมลรัฐ
อ่ืนๆ ก็ยงัไมมีการใชอยางเต็มรูปแบบเชน ฝรั่งเศส (เฉพาะคนฝรั่งเศสที่อยูนอกประเทศ ในทวปี
อเมริกาเหนือ) เนเธอรแลนด (pilot) สหราชอาณาจักร (pilot และใชในการเลือกตั้งสมาคมตางๆ) 
และฟลอริดา (ทดลองใหทหารเลือกประธานาธิบดี)  
 

ความแพรหลายของ e-voting ในสวติเซอรแลนด เกิดจากการที่สวิตเซอรแลนดเปน
ประเทศที่มีลกัษณะเฉพาะหลายประการ เชน มีการลงคะแนนเสียงบอยครั้ง ทั้งการเลือกตั้ง การ
ทําประชามต ิ (referendum) และการเขาชื่อออกกฎหมายโดยประชาชน (initiative) ซ่ึงเปน
รูปแบบของประชาธิปไตยทางตรง (direct democracy) การที่ประชากรมีการศึกษาเฉลีย่สูง มี
อัตราการอานหนังสือพิมพมาก  และมีสํานึกในความเปนชุมชนสูง     แตมีปญหาการลงคะแนน
ของชาวสวิสที่อยูในตางประเทศจํานวนมาก (5.8 แสนคน) และคนพกิาร 
 

ในชวงหลัง อัตราการใชสทิธิ (turnout rate) ของประชาชนลดต่ําลง รัฐบาลจึงริเริ่ม
พัฒนาการอํานวยความสะดวกในการลงคะแนน เชน ใหมีการลงคะแนนทางไปรษณีย ซ่ึง
สามารถเพิ่มอัตราการใชสทิธิไดถึง 20 percentage point แตก็ยังมีประชาชนถึง 40-45% 
โดยเฉพาะคนหนุมสาวที่ยังไมไดใชสิทธิ  ในป 2000 รัฐบาลจึงมีแนวคิดในการพฒันาระบบ e-
voting ขึ้นเพ่ือดึงดูดใหคนหนุมสาวมาใชสิทธิมากขึ้น  ซ่ึงก็ประสบความสําเร็จ และไมกอใหเกิด
ปญหาอยางที่มีผูเปนหวง ไมวาจะเปนปญหา digital divide เพราะมีการจัดคอมพิวเตอร
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สาธารณะใหลงคะแนน  ปญหาความเสยีเปรียบของพรรคฝายซาย ซ่ึงมีฐานเสียงเปนคนรายได
ต่ํา แมจะมีความแตกตางระหวางอัตราการใชสิทธขิองผูมีและไมมีทักษะดานเทคโนโลย ี  
การศึกษาทีผ่านมายังพบวา e-voting นาจะมีผลดีที่ยัง่ยืนในระยะยาว เพราะพบวา ผูที่เคยใช e-
voting ในการลงคะแนนถึง 90% จะใชตอไป  
 
2.2 เทคโนโลยีที่เก่ียวของ 
 

ความปลอดภยัของระบบมีความสําคัญตอความเชื่อถือของสินคาและบริการตางๆ 
รวมทั้ง e-government service เพราะหากพลาดพลั้งไปเพียงครั้งเดียว ก็จะสูญเสียความเชื่อถอื
ไปเลย เชน กรณีของเอสโตเนีย  
 

เทคโนโลยีในการลงคะแนนเสียงของสวติเซอรแลนด มี 3 ระบบ ตามมลรัฐ (Canton) 
หลักตางๆ คอื  Geneva, Neuchatel และ Zurich ซ่ึงมีกฎหมายเลือกตั้งและการลงคะแนนเสียง
แตกตางกัน  ระบบของ Geneva จะเร่ิมจากการที่หนวยงานเลือกตั้งสงซองลงคะแนนทาง
ไปรษณียมาทีค่รัวเรือนตางๆ โดยมีบัตร 2 ใบคือบตัรแสดงการใชสิทธิ และบตัรลงคะแนน   ใน
กรณีที่ลงคะแนนทางไปรษณียจะตองกรอกบตัรใชสิทธิ โดยระบวุันเดือนปเกิด (ซ่ึงถือเปนขอมูล
สวนบุคคลที่ไมทราบกันโดยทั่วไป) และเซ็นชื่อกํากับ  สวนใบลงคะแนนไมตองลงชื่อ  แลวใสทัง้
สองบัตรแยกซองกันกลับคนื   
 

ในกรณีที่ลงคะแนนทางอินเทอรเน็ต มีการพัฒนาเทคโนโลยีรองรับดังน้ี  
- การยืนยันตัวผูลงคะแนน: ผูลงคะแนนจะใชรหัส PIN ตามบัตรที่ไดรับเปน 

login เพ่ือเขาถึงเว็บไซตเลือกตั้ง  โดยผูใชจะตองระบุวันเดือนปเกิด และ
ถิ่นกําเนิด  (municipal of origin) ซ่ึงทั้งสองตางเปนขอมูลสวนบุคคลที่ไม
ทราบกันโดยทั่วไป   

- การยืนยันเวบ็ไซตลงคะแนน: เม่ือผูลงคะแนน ลงคะแนนแลว ระบบจะให
การยืนยันโดยระบบสงขอมูลที่เปนกราฟก (capture) มา เพ่ือใหผูใช
ตรวจสอบกบัรหัสลับในบัตรของตน ซ่ึงไดจากการขูดบัตร กอนตอบยืนยัน
ในขั้นสุดทาย ทั้งน้ีเพ่ือปองกันการทํา phishing สวนนี้ใชเทคโนโลยี 
Quantum Dana 

- การรักษาความถูกตองของคะแนนทําโดยการเขารหัสขอมูล 
- การรักษาความลับในการลงคะแนนทําโดยใชเทคโนโลยีที่ไมใหมีการ

เชื่อมโยงระหวางบัตรคะแนน และบัตรการใชสิทธิ ซ่ึงเปรียบเสมือนการแบง
ซองออกเปน 2 ซองในระบบการลงคะแนนทางไปรษณยี   
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ระบบทั้งหมดทําใหสามารถตรวจสอบการออกเสียงผูลงคะแนน ปองกันการลงคะแนน
หลายครั้ง และสามารถตรวจสอบ (audit) สาเหตุของปญหาตางๆ ไดในกรณีมีขอพิพาท  
 
2.3 ขอสังเกต 
 

การใชวันเดือนปเกิด และถิ่นกําเนิดในการยืนยันผูใช คลายกับวิธีการของบริษัทบตัร
เครดิตในประเทศไทยที่ใชยนืยันตัวผูใชเม่ือมีการติดตอทางโทรศัพท  วิธีน้ีทําใหไมตองทํา
สมารทการด แจกประชาชนทุกคน แตก็ไมสามารถรับประกันความปลอดภัยไดทั้งหมด    
อยางไรก็ตาม พบวา ที่ผานมาไมเคยเกิดปญหารายแรงแตอยางใด  นอกจากนี้ ระบบความ
ปลอดภัยดังกลาว ไดรับการหนุนเสริมโดยกฎหมาย ซ่ึงกําหนดวาการลงคะแนนเสียงโดยทุจริต
มีความผิดทางอาญา  
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State Security for Cyber Administration 
 
1. บุคคลที่เขาพบ: 

- Victor-Emmanuel SA (Founder Partner) 
- Dominique Vidal (Partner and CTO) 
- Michel Chevallier (State Chancellery, Head of e-voting communication project) 
- Michel Warynski (Head of DOSID and President of State Security Council 

for Cyber Administration) 
สถานที:่ Chancellerie D’Etat, Geneva 
วันที่ 15 มกราคม 2552 

 
2. เน้ือหาจากการสัมภาษณ 
 
 รัฐบาลสวติเซอรแลนดมีบริการ e-government มากกวา 200 บริการ โดยพัฒนาจาก
หนวยงานตางๆ แยกจากกัน   บริการเหลานี้จะเปดใหประชาชนทั้งหมดใชในอนาคตอันใกล   
ปญหาสําคัญคือ จะออกแบบสถาปตยกรรม (architecture) และพัฒนาระบบการบริหารการ
เขาถึงระบบ (access management)  เหลานั้นอยางไร เพ่ือใหประชาชนไดรับความสะดวก เชน 
สามารถ log in เพียงครั้งเดียว แลวใชไดทุกระบบ  และมีความยืดหยุนตอการเปลีย่นแปลงของ
บริการ (เชน การเพิ่มบริการใหม) และการเปลี่ยนแปลงขององคกร (เชน การรวมสองหนวยงาน
เขาดวยกัน)  แตระบบตองมีการรักษาความปลอดภัยเพียงพอที่จะรับประกนัไดวา ผูที่มีสิทธิ
เขาถึงขอมูลเทานั้นที่จะสามารถเขาถึงขอมูลน้ันได   
 
 ระบบของ State Security for Cyber Administration ไดรับการออกแบบใหมีความ
ปลอดภัยและยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลงทั้งการเปลี่ยนแปลงของบรกิาร และการเปลี่ยนแปลง
ขององคกร  โดยมีการออกแบบระบบโดยยึดบทบาท (role based) ทั้งบทบาทในองคกร และ
โครงการ และผูใช (user-based) ทั้งการแบงผูใชเปนผูใชภายในและภายนอก ผูใชบุคคลหรือนิติ
บุคคล ซ่ึงสามารถทําไดทั้งการรวมศูนยและการกระจายความรับผดิชอบ    ระบบยังชวยใหมี
การมอบอํานาจจากผูบังคับบัญชาไปยังผูใตบังคับบญัชาได และใหเจาหนาที่ฝายหนึ่งไป
ชวยงานอีกฝายหนึ่งได  
 
 ในดานการรักษาความปลอดภัย  การออกแบบมีหลกัดงัน้ี  

- ตองสามารถ monitor แบบรวมศูนยได  
- ตองมี inventory ของบริการทั้งหมด และรูวาใครเปนผูรับผิดชอบแตละ

บริการ และแตละองคกร    
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UNCTAD 
 
1. บุคคลที่เขาพบ: 
 

- Charles Geiger (Special Advisor to the United Nations, Commission on 
Science and Technology for Development) 

- Remi Lang (Associate Economic Affairs Officers, ICT Policy and Analysis 
Unit/ ICT and E-Business Branch, Division for Services Infrastructure for 
Development and Trade Efficiency) 

- Scarlett Fondeur Gil (Associate Economic Affairs Officer, Division for 
Technology and Logistics) 

- Torbjorn Fredriksson (O.I.C., Policy Issues Section, Division on Investment 
and Enterprise) 

- Mongi Hamdi (Head, Science, Technology and ICT Branch, Division on 
Technology and Logistics) 

- Angel Gonzalez-Sanz (Chief, ICT Trends and Capacity Development 
Policies Unit, ICT and E-Business branch, Division for Services 
Infrastructure for Development and Trade Efficiency) 

- Cecile Barayre-EI Shami (Economic Affairs Officer, ICT Policy and Analysis 
Unit- ICT and E-Business Branch, Division for Services Infrastructure for 
Development and Trade Efficiency) 

 
สถานที:่ UNCTAD, Geneva 
วันที่ 16 มกราคม 2552 

 
2. เน้ือหาจากการสัมภาษณ 
2.1 การขยายการเขาถึง ICT  
 
 ปญหา digital divide กําลังเปลี่ยนโฉมหนาจากความแตกตางในการเขาถึง ICT ทั่วไป
เปนการเขาถงึอินเทอรเน็ตความเร็วสูง     สิ่งที่จําเปนในการพัฒนาอินเทอรเน็ตความเร็วสูง คอื 
ตองเปดตลาดเสรี โดยทั่วไป การเปดตลาดเสรทีําใหตลาดอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเตบิโตได
รวดเร็วมากขึน้ อยางไรก็ตาม ภาคเอกชนมักไมสนใจที่จะพัฒนาอินเทอรเน็ตความเรว็สูงใน
พ้ืนที่หางไกล     ดังน้ัน  รัฐจึงอาจอุดหนุนในการขยายการเขาถึงอินเทอรเน็ตความเร็วสูงไปยัง
พ้ืนที่หางไกล เชนเดียวกบัการอุดหนุนบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน ในชวงที่ผานมา   



 ค-19 

 
นอกจากนี้ ประชาชนจํานวนมากไมสามารถซื้อคอมพิวเตอรไดเพราะ มีรายไดไมพอ 

และในปจจุบนั มีแนวโนมที่ประชาชนจะใชเงินซือ้โทรศัพทเคลื่อนที่มากกวา เพราะ
โทรศัพทเคลือ่นที่ราคาถูกกวา อยางไรก็ตาม การใชโทรศัพทเคลื่อนที่ไมสามารถทําให
ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดเชนเดียวกับการใชคอมพิวเตอร จึงยังมีความจําเปนที่ตอง
ขยายโอกาสในการเขาถึงคอมพิวเตอรของประชากร โดยมาตรการตางๆ เชน คอมพิวเตอร
ราคาถูก หรือคอมพิวเตอรสาธารณะ  
 
2.2 การรวบรวมและเผยแพรขอมูลดาน ICT  
 

ประเทศที่เปนตัวอยางที่ดีในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ บราซิล มีการจัดเก็บขอมูลอยาง
สมํ่าเสมอ และมีการสํารวจการใช ICT โดยสถานประกอบการ (ขอมูลเปน time series) 
นอกจากนี้ อียิปต เปนอีกประเทศหนึ่งที่มีการจัดเก็บและเผยแพรขอมูลดาน ICT ไดอยางเปน
ระบบ    นอกจากนี้  การเผยแพรขอมูลระดับจุลภาค (micro-data) หรือขอมูลรายระเบียนยังทาํ
ใหสามารถวิจัยในเชิงนโยบายได เชน การศึกษาของ UNCTAD เรือ่งการใช ICT ของธุรกิจใน
ประเทศไทย ก็เกิดขึ้นไดจากขอมูลของสํานักงานสถิตแิหงชาติ   

 
ตัวชี้วัดหลักทีใ่ชในการวัดความสําคัญของภาค ICT ที่  UNCTAD ใหความสนใจไดแก 

- มูลคาเพิ่มของภาคธุรกิจ 
- จํานวนแรงงาน 
- การคาระหวางประเทศในดานสินคา ICT 
- การสงออกและนําเขาบริการ ICT 

 
นอกจากนี้ ผูแทนของ UNCTAD ที่อยูในสํานักเลขานุการของ WSIS ยงัตองการทราบ

ความคืบหนาของประเทศตางๆ ในการดําเนินการตามเปาหมายของ WSIS 
 
2.3 การพัฒนาอุตสาหกรรม ICT ในประเทศกําลงัพัฒนา  
 

การพัฒนาความสามารถทางดานซอฟตแวร และการใชศักยภาพทางดาน ICT เพ่ือ
สรางมูลคาเพิม่ทางเศรษฐกจิ จะเปนไปไดก็ตอเม่ือประชากรของประเทศมีทักษะและความรู
ทางดาน ICT ซ่ึงจําเปนตองอาศัยระบบการศึกษาที่แขง็แกรง เชน อินเดีย ซ่ึงมีอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรที่เขมแข็ง  เพราะมีสถาบันเฉพาะดานที่แขมแข็ง   สําหรับประเทศไทย การศึกษาใน
ระดับมัธยมศกึษานาจะเปนปญหาสําคัญในปจจุบัน  
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ITU 
 
1. บุคคลที่เขาพบ: 

- Susan Teltscher (Head, Market Information and Statistics Division, 
Telecommunication Development Bureau) 

- Esperanza Magpantay (Statistician, Market Information and Statistics 
Division, Telecommunication Development Bureau) 

 
สถานที:่ ITU, Geneva 
วันที่ 16 มกราคม 2552 

 
2. เน้ือหาจากการสัมภาษณ 

 
ITU มีการเก็บรวบรวมขอมูลทางดาน ICT 2 ครั้งตอป 
- ครั้งแรก ในไตรมาสแรก (ประมาณเดือนมีนาคม หรือเมษายน) เปนการเก็บ

รวบรวมขอมูลตวัชีว้ัดหลักที่สําคัญ 
- ครั้งที่สอง ในไตรมาสสุดทาย เปนการเกบ็รวบรวมขอมูลตัวชี้วัดประมาณ 100 ตัว

และขอมูลตัวชี้วัดที่จัดเก็บในครั้งแรกแลวดวย ตลอดจนตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจตางๆ  
 

ในการเก็บรวบรวมขอมูล ITU จะสงแบบฟอรมไปใหหนวยงานของรัฐในแตละประเทศ 
โดยกอนหนานี้ เคยสงทางไปรษณีย ตอมาในป 2006 ไดเปลี่ยนเปนการสงแบบสอบถาม
ออนไลน  

 
ในสวนของขอมูลเกี่ยวกับประเทศไทย ITU ไดรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ ไดแก  

1. ขอมูลหลักสวนใหญไดมาจากกระทรวง ICT โดยติดตอที่คุณอารีวรรณ ฮาวรังษ ี
(Areewan Huarangsee)  

2. ในสวนขอมูลครัวเรือน ITU ไดขอมูลจากสํานักงานสถิติแหงชาติ ในชวง
ไตรมาสที่ 3 หรือ 4 ของทุกป ซ่ึงขอมูลที่จัดเก็บ เชน จํานวนครัวเรือนที่ใช
โทรศัพทพ้ืนฐาน โทรศัพทเคลื่อนที่ หรืออินเทอรเน็ต เปนตน โดยตัวชี้วัดหลัก
เกี่ยวกับครัวเรือนที่จัดเก็บจะสอดคลองกับตวัชีว้ัดหลกัใน Partnership of 
Measuring Information Society 

3. ขอมูลอ่ืนๆ เชน แบนดวิดท จาก NECTEC และขอมูลเกี่ยวกบัราคาตางๆ ได
จากการรวบรวมจากเว็บไซตของ operator ตางๆ  เชน คาโทรศพัทเคลื่อนที่ 
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จะเปนของผูใหบริการรายใหญที่สุด สวนราคาคาบรกิารอินเทอรเน็ตความเรว็
สูงจะใชราคาที่ต่ําสุด 

 
ขอสังเกตหรือขอคิดเห็นของ ITU ในการเก็บรวบรวมขอมูลของประเทศไทยคือ  

1. บางครั้งไมมีขอมูล ทําให ITU ตองรวบรวมขอมูลเอง เชน ประเทศไทยไมมี
ขอมูลจํานวนสมาชิกอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ITU จึงใชขอมูลจากบริษัท Point 
Topic 

2. บางครั้งไดขอมูลไมครบถวน เชน ในป 2007-2008 ไมมีขอมูลเกี่ยวกับการ
ลงทุนและรายรับดาน ICT  

3. ขอมูลดานครัวเรือนของประเทศไทย สํานักงานสถิติแหงชาติทําไดดี  และทําให
ประเทศไทยเปน 1 ในประเทศตางๆ ไมเกิน 20 ประเทศ ซ่ึงไมใชประเทศใน
กลุม OECD ซ่ึงมีการจัดเก็บขอมูลดานครัวเรือน    นอกจากนี้  อียิปตยังเปน
ประเทศที่เปนตัวอยางที่ดีในการรวบรวมและเผยแพรขอมูลทางดาน ICT ซ่ึง
ประเทศไทยอาจเรียนรูไดในบางดาน เชน การเผยแพรขอมูลผานเว็บไซต 
(http://www.mcit.gov.eg/Indicators.aspx)  
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การปฏิรูปเศรษฐกิจของไอรแลนด  
 
 เดิมไอรแลนดเปนประเทศเกษตรกรรมทีย่ากจน และเคยมีประวัตศิาสตรที่มีคนอด
อาหารตายมากกวา 1 ลานคน (ดังแสดงในอนุสาวรียเตือนใจหลายแหงในดับลิน) และอพยพหนี
ออกไปนอกประเทศอีกกวา 1 ลานคน   
 
 แมกระทั่งในชวง 20 ปที่แลวหรือประมาณป 1988 ไอรแลนดก็ยังมีปญหาการพัฒนา
เศรษฐกิจตางๆ มากมาย เชน มีอัตราดอกเบี้ยสูงกวา 17-18% เน่ืองจาก ระบบการเงินของ
ประเทศไมพัฒนา  มีภาษีเงินไดนิติบุคคลสูงกวา 40% มีแรงงานที่สวนใหญสังกัดสหภาพ ทําให
มีคาแรงสูงมาก และมีความขัดแยงดานแรงงาน   ตลอดจนมีปญหายาเสพติดและปญหาสังคม
ตางๆ มากมาย  
  

การปฏิรูปเศรษฐกิจไดเริ่มขึน้จากขอเสนอของกลุมนักธรุกิจ รวมทั้ง Dermot Desmond 
นักการเงิน ซ่ึงเปนผูกอตัง้ International Financial Services Centre ของไอรแลนด และ
ภายหลังเปนประธานของ DAON   นาย Desmond เสนอใหรัฐบาลของนาย Charles Haughey 
ปฏิรูปสถาบันการเงิน โดยออกกฎหมาย Finance Act และดําเนินมาตรการปฏรูิปเศรษฐกิจ
อ่ืนๆ เชน การลดอัตราภาษีเงินไดนิตบิคุคลของสถาบันการเงิน และ hedge fund  เหลือ 0%  
ภายหลังไดมีการปรับอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลของทกุอุตสาหกรรมเปนอัตราเดียวคือ 12.5% 
ซ่ึงเปนอัตราทีต่่ําที่สุดในยุโรป ซ่ึงชวยใหอุตสาหกรรมที่มี margin ต่ํา เชน คอมพิวเตอร
ฮารดแวร  สามารถพัฒนาขึ้นไดในชวงเริ่มแรก ทั้งน้ี การปฏิรูปดังกลาวยังเปนผลจากการ
เปลี่ยนรุน (generation change) ของผูนําทางการเมืองจากรุนประกาศอิสรภาพ ซ่ึงเนนความ
ม่ันคงและการควบคุมระบบเศรษฐกิจ มาสูรุนใหมตั้งแตทศวรรษ 1960     การปฏิรูปเศรษฐกิจ
ของไอรแลนดยังไดรับการหนุนเสริมจากการเขาเปนสมาชิกของสหภาพยุโรป    

 
 นอกจากนี้ รัฐบาลไอรแลนดยังเลือกลงทุนโดยมุงไปยังสาขาการศึกษา และปฏิรูป
การศึกษาจากเดิมที่เนนเฉพาะสาขากฎหมาย ศาสนา และแพทย  มาสูสาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี การพัฒนาฮารดแวร และซอฟตแวร และการบริหารธุรกิจ    ซ่ึงเปนการให
ความสําคัญตอการศึกษาระดับอุดมศึกษา หลังจากที่กอนหนานั้นเคยใหมีการเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาฟรีมาแลว   
 
 รัฐบาลไอรแลนดยังมีปรัชญาไมเขามาแทรกแซงการดําเนินธุรกิจของเอกชน แตเนนการ
อํานวยความสะดวกใหเอกชนสามารถพัฒนาและยกระดับไดโดยการตั้งหนวยงานตางๆ เชน 
Enterprise Ireland ซ่ึงชวยให SMEs สามารถสงออกและพัฒนาเทคโนโลยี  IDA Ireland ซ่ึง
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เนนดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ และ Science Foundation of Ireland ซ่ึงใหการสนับสนุน
ดานการวิจัยและพัฒนา     
 
 นอกจากนี้ ปจจัยอ่ืนๆ เชน ที่ตั้งทางภูมิศาสตร ซ่ึงไอรแลนดอยูระหวางสหรัฐ และยุโรป 
ในขณะที่มีเวลาที่แตกตางกัน และการมีประชากรพูดภาษาอังกฤษ ยังเอ้ือตอการเขาสูตลาดของ
ประเทศเหลานั้น และชวยในการสรางอุตสาหกรรม off-shoring เชน อุตสาหกรรม call center 
และ technical support ได   
 
 ปจจุบัน ไอรแลนดเปนประเทศที่สงออกซอฟตแวรมากที่สุดในโลกมากกวาอินเดีย  ทั้งที่
มีประชากรเพยีง 4.5 ลานคนเทานั้น  
 
 ไอรแลนดประสบความสําเรจ็ในชวงป 1990s เน่ืองจาก 

- เศรษฐกิจสหรฐัเตบิโตมาก เทคโนโลยสีารสนเทศเตบิโตสูง และสหภาพยุโรป
รวมตวัเปนตลาดเดียว 

- ประชากรไอรแลนดมีคุณภาพและทักษะสูง 
- ภาษีเงินไดนิติบุคคลต่ํา 
- นโยบายสาธารณะที่มีความตอเน่ืองไมวารัฐบาลจะมาจากฝายขวาหรอืฝายซาย 
- ความรวมมือระหวางภาควชิาการและภาคอุตสาหกรรม 
- ความสามารถของผูจัดการชาวไอริช (การศึกษาดี มีประสบการณ และมีความ

มุงม่ันในการทํางาน) 
- ความยืดหยุน ความคลองแคลว และการมีความคิดสรางสรรค (ในไอรแลนด 

ระบบการทํางานไมมีลําดับชั้น ทุกคนสามารถมีความคิดเปนของตนเองและคิด
นอกกรอบได) 

 
ปจจัยความสาํเร็จในการดึงดูดการลงทุนดาน ICT ไดแก 

- การลงทุนทางการศึกษา: มีการใหการศึกษาฟรีในระดบัอุดมศึกษา (third level 
education) ในชวงระยะเวลา 30 ปที่ผานมา และมุงเนนดานวิทยาศาสตรและ
วิศวกรรมศาสตร 

- การลงทุนทางโครงสรางพื้นฐาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดานโทรคมนาคม 
- ที่ตั้งของไอรแลนด: เปนทางเชื่อมตอสหภาพยุโรป และเปนเสนทางในการ

เขาถึงยุโรป ตะวันออกกลาง และอาฟริกา (EMEA) 
- เปนแหลงดึงดูดแรงงานที่มีทักษะสูงจากตางประเทศ (ไอรแลนดอยูในลําดับที่ 4 

ของประเทศทีเ่ปนแหลงดึงดูดแรงงานทักษะสูงจากตางประเทศมากที่สุด รอง
จาก สหรัฐอเมริกา ลักเซมเบิรก และสวสิเซอรแลนด) 
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- มีการลงทุนทางโครงสรางพื้นฐานดานการวิจัย (ในป 2003 มีการลงทุนดาน
โครงสรางพื้นฐานดานการวจัิยจํานวน 2.5 ลานยูโร) 

- มีการตลาดเชงิรุก (เชน มุงแสวงหาคูคา มีการใชทุกวิถทีางเพือ่ใหไดเจรจา
ธุรกิจและทําใหธุรกิจเขามาลงทุนในไอรแลนด และใหแรงจูงใจในการทํางาน 
โดยการมีภาษีนิตบิุคคลทีต่่ํา) 
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DAON 
 
1. บุคคลที่เขาพบ:  

- Martin Walsh (Chief Legal Counsel)  
- Kevin Harnett (Legal Counsel) 
 
สถานที:่  IFSC House, Dublin, Ireland 
วันที่ 19 มกราคม 2552 

 
2. เน้ือหาจากการสัมภาษณ 
 
 นาย Dermot Desmond ประธานของ DAON เคยลงทุนในบริษัท Baltimore 
Technology ซ่ึงทําธุรกิจดานเทคโนโลยีความปลอดภัย (security technology) กอนจะขาย
กิจการไป   และมากอตั้ง  DAON  ซ่ึงเนนเทคโนโลย ี biometric  โดยชวงเริ่มตนมี McKinsey 
ซ่ึงเปนบริษทัที่ปรึกษาซึ่งศกึษาความเปนไปไดของอุตสาหกรรมเขารวมทุนในกจิการดวย  
 
 เทคโนโลยี biometric ของบริษัทใชในการทําระบบบตัรประจําตวัอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงใชใน
พาสปอรต บตัรผานดานศลุกากร และบตัรประจําตวัอ่ืนๆ โดยมีสนามบิน และรัฐบาลของหลาย
ประเทศ เปนลูกคา     บริการของบรษิัทเปน middleware technology ที่ชวยใหผูใชบริการ
ระบบความปลอดภัยสามารถเลือกเทคโนโลยีความปลอดภัยของบริษัทตางๆ ทีร่องรับได ไมวา
จะเปนเทคโนโลยีของNEC, SAGEM, MOTOROLA หรือ COGENT ซ่ึงทําใหผูใชบริการมี
อํานาจตอรองมากขึ้น และสามารถลดตนทุนได   
 
 บริษัทขยายตวัอยางรวดเรว็หลังจากเหตกุารณ 9/11 ในสหรัฐ  ซ่ึงทําใหคนในวงการ
ตางๆ ทั้งในยโุรปและสหรัฐ หันมายอมรับวา กิจการของตนมีความเสี่ยงดานความปลอดภัย  
ในปจจุบันบรษิัทมีสํานักงานในประเทศตางๆ ทั้งในสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลยี และประเทศ
ตางๆ อีกหลายประเทศ  
 
 DAON จะเนนการทําแผนธุรกิจที่รอบคอบกอนจะลงทุน และเนนการลงทุนในการวิจัย
พัฒนาเทคโนโลยี  ตลอดจนเนนการรับพนักงานเขาทํางานโดยกลั่นกรองอยางรอบคอบ    ใน
สวนของการวจัิยพัฒนาเทคโนโลย ี บริษทัมีนโยบายเนนการจดสิทธิบตัรเพ่ือคุมครองการ
ประดิษฐ  นอกจากลงทุนดวยเงินของตนแลว  บริษัทยังพยายามขอทุนวิจัยและพัฒนาจาก
สหภาพยุโรป โดยที่ผานมาเคยไดทุน 6 โครงการ  นอกจากนี้ บริษัทยังทําวิจัยและพฒันา
รวมกับมหาวทิยาลัยตางๆ ในไอรแลนด เชน University College และ Trinity College ซ่ึงมี
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หลักสูตรปริญญาโท และเอกดาน biometric ตลอดจนมหาวิทยาลัยในตางประเทศ เชน Virginia 
Institute of Technology ในสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ บริษัทยังใหการสนับสนุนรางวัล
วิทยานิพนธปริญญาเอกดาน biometric ดีเดน ของสหภาพยุโรป     
 
 ปจจุบัน บริษทัมีพนักงาน 160 คน โดยในจํานวนนี้  70% เปนชาวไอรแลนด ทีเ่หลือ
เปนชาวตางประเทศ โดยเฉพาะชาวบอลติก (เซอรเบีย โปแลนด เชคโกสะโลวาเกีย) อินเดีย 
และอ่ืนๆ  
 
 คาดวา วิกฤติการณทางเศรษฐกิจครั้งน้ีอาจทําใหมีการควบรวมกิจการในตลาดนี้มาก
ขึ้นในตลาดเทคโนโลยีชั้นสูง   ในขณะทีต่ลาดเทคโนโลยีระดับไมสูงจะถูกจีน และอินเดียแยงชิง
สวนแบงมากขึ้น    ดังน้ัน แนวทางในการอยูรอดในอนาคตของไอรแลนดคือ การไตระดับไปสู
การเปนเจาของเทคโนโลยใีนตลาดเฉพาะ (specialized market)      

  
สรุปปจจัยที่เอ้ือตอการประสบความสําเรจ็ 
1. นโยบายของรัฐบาล: ภาษีนิติบุคคลต่ํา และระบบการศึกษาที่แขง็แกรง กลาวคือ 

นโยบายลดภาษีมีความสําคัญมากตออุตสาหกรรม ICT โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
ฮารดแวร เพราะมี margin นอย 

2. วัฒนธรรมของความเปนผูประกอบการ (Culture of Entrepreneurship) โดย
ไอรแลนดเปนประเทศที่ประชาชนมีทัศนคติที่มีความยืดหยุนสูง (Flexible attitude) 

3. องคกรที่มีบทบาทสําคัญ คอื IDA และ Enterprise Ireland 
4. ลักษณะทางภูมิศาสตรของไอรแลนด:  ตั้งอยูขอบของยุโรปและสหรัฐอเมริกา 
5. ภาษา: ประชากรพูดภาษาอังกฤษ 
6. วัฒนธรรม: ไอรแลนดมีวัฒนธรรมเปด (Open Culture) ที่สามารถบูรณาการไดกับ

ประชากรจากประเทศอื่นๆ 
 

สรุปปจจัยที่เอ้ือตอความสําเร็จของ Daon 
1. Daon มีการวางแผนธุรกิจ (Business Plan) อยางรอบคอบ โดยบริษัทจะไมลงทุน

ถาไมแนใจวาจะไดรับผลตอบแทน 
2. ลงทุนในเทคโนโลยีใหมๆ และการวิจัยและพัฒนา โดยที่ผานมา มีการยื่นขอทุนจาก

สหภาพยุโรปทั้งหมด 7 โครงการและไดรับทุน 6 โครงการ 
3. ลงทุนในทรัพยากรบุคคล โดยบริษัทมุงทีจ่ะไดคนที่ดีทีสุ่ด โดยยอมที่จะจายมากขึ้น 
4. ปจจัยภายนอกไดแก การสนับสนุนของรัฐบาล โดยเฉพาะอยางยิ่ง การสนับสนนุ

ทางดานการศึกษาของรัฐบาล 
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ลักษณะการขยายตัวของบริษัท Daon ในตางประเทศ เชน ภูมิภาคเอเชีย 
1. มีการสงทีมหลักซึ่งประกอบดวยบคุคลทีเ่กงมีความสามารถระดับสูงใหเขาไปใน

ประเทศนั้น ในชวงระยะเวลาหนึ่ง เชน ในเอเชีย 6 เดือน 
2. หลังจาก 6 เดือน ทีมน้ีกลับมาที่ไอรแลนด และจัดทําแผนธุรกิจรวมกัน 
3. จากนั้น ทําการจาง local staff ใหทํางานรวมกัน 
 
การคุมครองทรัพยสินทางปญญา 
การคุมครองทรัพยสินทางปญญามีความสําคัญอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งใน Smart 

Technology ดังน้ัน การคุมครองทรัพยสินทางปญญาควรทําตั้งแตเริ่มแรก โดยบริษัทมีการจด
สิทธิบตัรทั้งในสหภาพยุโรป และตลาดใหญๆ เชน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และญี่ปุน ในแต
ละป บรษิัทจดสิทธิบตัรประมาณ 10-20 สิทธิบตัรตอป ในปน้ีจดสิทธิบตัรทั้งสิ้น 10-15 สิทธบิัตร 
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Enterprise Ireland 
 
1. บุคคลที่เขาพบ: 

- Alan Hobbs (Department Manager, High Growth Markets)  
- Ger Quirke (High Growth Markets) 
 

สถานที:่ East Point Business Park, Dublin, Ireland 
วันที่ 19 มกราคม 2552 

 
2. เน้ือหาจากการสัมภาษณ 
 
 Enterprise Ireland เปนหนวยงานของรัฐบาลกลางไอรแลนดที่มุงสงเสริมและพัฒนา
วิสาหกิจของชาวไอริช (Irish Owned Enterprises) เพ่ือใหกาวสูระดับสากล โดยเปนหนวยงาน
หน่ึงที่อยูภายใต Department of Enterprise, Trade and Employment และมุงเนนกิจกรรม
หลัก 5 ประการไดแก การสงเสริมการสงออก การลงทุนทางการวิจัยและนวัตกรรม การเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขันโดยมุงเนนการเพิ่มผลิตภาพ (productivity) ความชวยเหลือในการ
จัดตั้งและขยายธุรกิจ และการสงเสริมวิสาหกิจในระดับภูมิภาคตางๆ   
 

Enterprise Ireland มีการจัดทํายุทธศาสตรที่กําหนดเปาหมายทุก 3 ป เชน เปาหมายป 
2005-2007 มีการตั้งเปาหมายเพิ่มยอดการสงออกของกิจการที่ไดรับการสงเสริม 3 พันลานยูโร 
ซ่ึงปรากฏวา สามารถประสบความสําเร็จมากกวาที่ตั้งเปาไว โดยสามารถสงออกได 4.419 
พันลานยูโร และเปาหมายในการสงเสรมิการเพิ่มขึ้นของบริษัทที่มีศักยภาพสูง (High Potential 
Start-up: HPSU ซ่ึงหมายถึงบริษทัที่มีการเติบโตสงูใน 3 ป โดยอาจมียอดขาย 1 ลานยูโรตอป
หรือการจางงานมากกวา 10 คน และเปนบริษัทที่มุงสงออก) จํานวน 210 บริษัท เปนตน  

 
ในปจจุบัน Enterprise Ireland  มีสํานักงาน 4 แหงในกรุงดับบลิน และ 32 แหงทั่วโลก

และมีพนักงานทั้งหมด 950 คน ซ่ึงสํานักงานในตางประเทศมีการเปด-ปดตามสถานการณ โดย
ขึ้นอยูกับวาวสิาหกิจของไอรแลนดตองการไปทําธุรกิจในประเทศและภูมิภาคใด และมี
งบประมาณทัง้สิ้น 261 ลานยูโร (รอยละ 95 มาจากรัฐ (Exchequer Funded))  

 
คณะกรรมการของ Enterprise Ireland ประกอบดวยบุคคลจากหลายสาขาเชน 

ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัย และการดําเนินงานขององคกรมีความเปนอิสระ สงผลใหองคกรมี
ความเขมแข็ง 
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ในการใหความชวยเหลือวสิาหกิจ Enterprise Ireland  มีบริการทั้งในดานการเงินและ
การอบรมและใหคําปรึกษา  

- ดานการเงิน โดยใหการอุดหนุนบางสวน เชน ชวยเหลือคาใชจายในการให
คําปรึกษารอยละ 50 คาใชจายในการพบปะกับลูกคาหรือหุนสวนตางประเทศ
รอยละ 50 และคาใชจายในการวิจัยและนวัตกรรมรอยละ 50 โดยอยูในรูปแบบ
ของ Innovation Voucher (วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กสามารถขอความ
ชวยเหลือทางดานการเงินเพ่ือวาจางใหมหาวิทยาลัยชวยสรางนวตักรรมที่
เกี่ยวของกบักจิการของตน ซ่ึงเปนการสงเสริมความรวมมือระหวางวิสาหกิจ
และมหาวิทยาลัยในไอรแลนด)  

- ดานการอบรมและใหคําปรกึษา เชน การจัดคอรสอบรมเพื่อสรางภาวะผูนํา 
(Leadership training) ใหแก CEO ของกิจการ  

 
ปญหาหรืออุปสรรคที่สําคัญ คือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) มักประสบ

ปญหาในการเขาถึงแหลงเงินทุน โดยเฉพาะในชวงกอตั้งกิจการใหมๆ  ซ่ึง Enterprise Ireland 
จะใหความชวยเหลือ โดยทําหนาที่ในลักษณะคลาย angel investor เพ่ือใหกิจการที่เกิดขึ้นใหม
สามารถเติบโตได  กอนที่จะมี venture capital มารับชวงตอไป 

 
ปจจัยที่ทําใหไอรแลนดเปนประเทศที่นาสนใจในธุรกิจ Off-shoring 

1. แรงจูงใจดานภาษี โดยมีภาษีนิตบิุคคล (Corporate tax rate) อัตราเดียว 
รอยละ 12.5 ทําใหบรษิัทรายใหญระดับโลกเชน Intel Dell และ Microsoft  
เลือกที่จะเขามาทําธุรกิจอยูในไอรแลนด เพราะทําใหมีภาระภาษีต่ํากวา
การตั้งในประเทศอื่น  

2. มีประชากรทีมี่ทักษะแรงงานสูงโดยเฉพาะแรงงานดานวิชาชีพตางๆ เชน 
นักกฎหมาย และนักบญัชี และมีความรูดานภาษาอังกฤษ ซ่ึงเปน
ภาษาสากลในการทําธุรกิจระหวางประเทศ  

3. เปนประเทศทีมี่เสถียรภาพทางดานเศรษฐกิจและทางการเมือง ซ่ึงสวนหนึ่ง
เกิดจากการที่ไอรแลนดเขาเปนสมาชิกของสหภาพยุโรป  ดังน้ันแมวาจะมี
การเปลี่ยนรฐับาล แตนโยบายทางเศรษฐกิจที่สําคัญจะไมเปลี่ยนแปลง 

 
นอกจากนี้ ไอรแลนดยังเปนศูนยกลางของกิจการ multilingual call center (Technical 

support centers)  เพราะมีโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพที่ดี เชน มีโครงขายบรอดแบนดที่
ไดรับการพัฒนาอยางมากจากการสงเสริมการลงทุนของบริษัทโทรคมนาคมตางประเทศในชวง 
Dot.com Boom กอนป 2001   และมีการเปดกวางของการเคลื่อนยายแรงงาน  และวัฒนธรรม
ในการตอนรับชาวตางชาติ  
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IDA Ireland 
 
1. บุคคลที่เขาพบ:  

 
Mr.Shane Nolan (Business Development Manager, Strategic Business Group) 
 
สถานที:่ IDA Ireland, Dublin Ireland 
วันที ่14 มกราคม 2552 

 
2. เน้ือหาจากการสัมภาษณ 
 

IDA Ireland เปนองคกรของรัฐบาลกลางไอรแลนดที่ทําหนาที่ดึงดูดการลงทุนจาก
ตางชาติ (FDI) และเสริมสรางความสัมพันธอันดีกับนักลงทุนจากตางชาติ โดยทําหนาที่เปนปาก
เสียงใหแกบรษิัทตางชาติในการสื่อสารกับรัฐบาลไอรแลนด    เปาหมายหลักในการสงเสริมการ
ลงทุนของ IDA Ireland คือ สงเสริมการลงทุนที่มีคณุภาพ (quality investment) สงเสริมการ
ลงทุนที่ชวยพัฒนาภูมิภาคตางๆ ของไอรแลนด (regional spread) และการเสริมสรางธุรกิจใหม 
(new business) 

 
IDA Ireland  เปนองคกรอิสระในสังกัดกระทรวงวสิาหกิจ การคาและการจางงาน 

(Ministry of Enterprise, Trade and Employment) ของไอรแลนด ซ่ึงมีคณะกรรมการของ
องคกรเปนผูกํากับดูแลการดําเนินการ    ปจจุบัน IDA Ireland มีพนักงานทั้งสิ้น 295 คน  มี
สํานักงาน 7 แหงในไอรแลนด และมีสํานักงานในตางประเทศ เชน ในสหรัฐอเมรกิา 
เนเธอรแลนด เยอรมัน จีน เกาหลีใต ญ่ีปุน ไตหวัน และออสเตรเลีย เปนตน 

 
ผูใหสัมภาษณใหความเหน็วา ไมมีสูตรที่ตายตวัแนนอนในการดึงดูดการลงทุนจาก

ตางประเทศเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม    ผูกําหนดนโยบายและหนวยงานที่เกี่ยวของตองปรับ
นโยบายอยางตอเน่ือง และตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมภายนอกใหทัน  
นอกจากนี้ หนวยงานสงเสริมการลงทนุตองสรางความสัมพันธที่ใกลชิดกับบริษทัตางๆ และมี
การตอบสนองอยางเหมาะสม    โดยตองวิเคราะหใหไดวา อะไรคือสิ่งที่บริษทัเปาหมายตองการ
ในการเขามาลงทุนในไอรแลนด และไอรแลนดจะตอบโจทยน้ันไดอยางไร หรือมีจุดแข็งเหนือ
ประเทศคูแขงอยางไร ซ่ึงจะแตกตางกันไปแตละกรณี เชน  

- บริษัทในอุตสาหกรรม ICT ของรัสเซียอาจมีเทคโนโลยีชั้นสูง แตมีปญหาเรื่อง
ความนาเชื่อถอืในตลาดยุโรป  ก็อาจจะใชวิธชีักชวนใหเขามาตั้งสํานักงานตัวแทน
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ยุโรปในไอรแลนด โดยใชชื่อเสียงของไอรแลนดในอุตสาหกรรม ICT เปน
เครื่องมือในการเขาสูตลาดยุโรป  

- บริษัทที่สนใจใหบริการระหวางประเทศ (international service) ก็อาจจะใชจุดแข็ง
ของการที่ไอรแลนดมีภาษีเงินไดนิติบุคคลในระดับที่ต่าํ และมีบริการสนับสนุนทาง
เทคนิคหลายภาษา (multilingual service technical support service)   

- บริษัทที่สนใจดานเทคโนโลยี ก็อาจจะใชเทคโนโลยเีปนสื่อในการชักชวน โดย
แสดงใหเห็นวา มีแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกีย่วของในไอรแลนดอยางไร 
และบรษิัทจะไดประโยชนอยางไร หากเขามาลงทุน    

- การวิเคราะหวาประเทศคูแขงมีจุดออนอะไร แลวชูจุดแข็งของไอรแลนดในดานนั้น
เพ่ือดึงดูดการลงทุน เชน แมแลตเวียจะมีภาษีเงินไดนิติบุคคลอัตรา 0% ซ่ึงต่ํา
กวาไอรแลนด แตก็ไมมีความพรอมดานโครงสรางพื้นฐานทางโทรคมนาคม ก็จะ
ใชจุดแข็งของไอรแลนดดานโทรคมนาคมและดานอ่ืนๆ ในการดึงดูดการลงทุน
ของบริษัทเปาหมาย 

- การปรับตวัตามความตองการของลูกคา เชน เดิม IDA Ireland เคยชักชวนให 
Microsoft มาตั้งฐานในไอรแลนด แตไมสําเร็จ เพราะ Microsoft  เห็นวา
โครงสรางพื้นฐานทางโทรคมนาคมของไอรแลนดไมพรอม  IDA Ireland จึงชวน
บริษัทดานโทรคมนาคมระดับโลก เชน Global Crossing มาลงทุนกอน   

 
ทั้งน้ี การที่ IDA Ireland สามารถดึงดูดการลงทุนที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยชีั้นสูงได 

เน่ืองจาก มีทีมผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงประกอบดวยผูจบการศกึษาปริญญาเอกจากสาขาตางๆ เชน ICT 
และ เทคโนโลยีชวีศาสตร จํานวน 15 คน ทําหนาที่วิเคราะหวาบริษัทใดมีจุดออนและจุดแข็ง
ดานเทคโนโลยีอยางไร   

 
IDA Ireland  ไดพยายามติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทางธุรกิจของโลกโดย

ตลอด เพ่ือปรับกลยทุธใหเหมาะสม  โดยในปจจุบัน ไดใหความสําคัญตอการเปลี่ยนแปลง
ดังตอไปน้ี   

- แรงกดดันดานตนทุนของอุตสาหกรรม ICT โดยเฉพาะอยางยิ่งตอบริษทัทีมี่ 
margin ต่ําในอุตสาหกรรมฮารดแวร ซ่ึงทยอยยายฐานออกไปจากไอรแลนด  

- การขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ เชน การขาดแคลนนักพัฒนาซอฟตแวรที่มี
ประสบการณสูงจํานวนมากทั่วโลก  

- พัฒนาการทางเทคโนโลยีและการทําธุรกจิใหมๆ เชน การเกิด new convergence 
ระหวางอุตสาหกรรม ICT และอุตสาหกรรมอื่น เชน อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 
และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ เปนตน  ดังจะเห็นตัวอยางจากที่บริษทั Intel 
กาวเขาสูอุตสาหกรรมบริการสุขภาพในบางดาน   
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นอกจากนี้ ในชวงเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในปจจุบัน ซ่ึงการลงทุนของบริษัทขามชาติมี

แนวโนมลดลง  IDA Ireland ไดปรับกลยทุธในการสงเสริมการลงทนุดังน้ี  
- กระจายอุตสาหกรรมเปาหมายใหหลากหลายอุตสาหกรรม (diversification) โดยมุง

ใหมีกิจการในอุตสาหกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากอุตสาหกรรม ICT เชน อุตสาหกรรม
ยา และวศิวกรรม เปนตน 

- สงเสริมใหบรษิัททองถิ่นขนาดเล็กขยายตัว  ควบคูไปกับดึงดูดบริษัทใหญเขามา
ลงทุนในไอรแลนด  และดูแลกิจการที่ไดรับการสนับสนุนอยูแลวอยางตอเน่ือง เพ่ือ
ชักจูงใหเกิดการลงทุนใหมๆ  ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจของไอรแลนด 
เชน เดิม ORACLE  หรือ IBM เคยลงทุนในไมกี่สายธุรกิจในไอรแลนด แตชวงหลัง
ขยายสายธุรกจิมากขึ้นเปนกวา 10 สาย 

 
ในการเขาหาบริษัทเปาหมายในสหรัฐและยุโรปเพื่อทําการตลาด  IDA Ireland อาจ

เริ่มตนจากการคนประวตัิผูบริหารของบรษิัท เชน คนจากเอกสารที่บรษิทันั้นยื่นตอตลาด
หลักทรัพย (อาทิ เอกสาร 10-K ในกรณีของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยสหรัฐ) เพ่ือดู
วา มีกรรมการหรือผูบริหารระดับสูง ซ่ึงนาจะเปนคนไอรแลนดหรือไม  ถามีก็จะติดตอไปยังคน
เหลานั้นเพ่ือทําการตลาด  โดยยื่นขอเสนอในการลงทนุที่สอดคลองกับความตองการของบริษทั
ตามแนวทางดังกลาวขางตน       นอกจากนี้ IDA Ireland ยังนิยมใช customer testimony หรือ
คํายืนยันของนักลงทุนตางประเทศที่พอใจในการประกอบธุรกิจในไอรแลนดในการโฆษณาเพื่อ
ดึงดูดบริษัทอ่ืนมาลงทุนตอไป  
 

 นอกจากการดึงดูดการลงทุนโดยทั่วไปแลว  พันธกิจที่สําคัญอีกประการหนึ่งของ IDA 
Ireland คือการสงเสริมความเชื่อมโยง (linkage) ระหวางบริษทัขามชาติและบรษิัทไอรแลนด  
ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของความพยายามในการปองกันไมใหการดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศมี
ผลกระทบในดานลบตอบรษิัทไอรแลนดเอง  โดยใชแนวทางตางๆ คือ  

- ใชการมี cluster ของบริษัทขนาดใหญ และบรษิัทขนาดเล็กที่สัมพันธกันในลักษณะ 
ecosystem เปนเครื่องมือในการสงเสริมการลงทุนของบริษทัตางชาติใหมาตั้ง
สํานักงานในไอรแลนด  

- สงเสริมการถายทอดเทคโนโลยี เชน การสงเสริมใหบริษัทยาของไอรแลนด ใช
เทคนิคการพมิพของ HP ในการพัฒนาสินคาและบริการของตน หรือสงเสริมให
บริษัทไอรแลนดใชสิทธบิัตรของบริษัท IBM ซ่ึงยังไมเคยใชประโยชนในเชิงพาณิชย
มากอน   
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- สรางเครือขายการประกอบการที่มีอุตสาหกรรมเปนผูนํา (Industry-led network) 
จากการสงเสริมใหบริษัทรวมตวัเพ่ือทําโครงการรวมกนั โดยไดเงินสนับสนุน
บางสวนจากรฐั  

- สงเสริมความรวมมือกับบรษิัทขามชาติในการจัดตั้ง Corporate venture capital 
เพ่ือใหการสนับสนุนทางการเงินแกกิจการขนาดเล็ก  เชน รวมกบั IBM ในการ
จัดตั้ง European Venture Capital Centre และให venture capitalist เหลานี้ชักจูง
ใหเกิดการลงทุนในไอรแลนดของบริษัทที่ไดรับการสนับสนุนทางการเงิน    
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NOVA 
 
1.บุคคลที่เขาพบ:  
 Miceal Whelan (Communications) 

 
สถานที:่  NOVA UCD, Dublin 
วันที่ 20 มกราคม 2552 

 
2. เน้ือหาจากการสัมภาษณ 
2.1 บริบทของไอรแลนด  
 
 ไอรแลนดมีบริบทของการสรางนวัตกรรมที่เปนลักษณะเฉพาะดังตอไปน้ี  

- มหาวิทยาลัยวิจัย (research university) ในไอรแลนด เชน University 
College Dublin (UCD) แตกตางจากมหาวิทยาลยัวิจัยชั้นนําใน
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีรายไดจากทรัพยสินทางปญญามาก  แตถาศึกษาตอไป
จะพบวา รายไดจากทรัพยสินทางปญญาสวนใหญของมหาวิทยาลยัวิจัยชั้น
นําในสหรัฐอเมริกา จะมาจากสิทธิบตัรเพียงไมกี่ชิ้น และมักเปนสทิธิบตัรที่
อายุนาน 8-10 ป  สวนมหาวิทยาลยัวิจัยในไอรแลนดยังมีฐานทรัพยสินทาง
ปญญาไมมาก จึงตองพยายามเรงสราง portfolio ของทรัพยสินทางปญญา
ที่ใหญกวานั้น   

- ไอรแลนดมีกลไกในการสงเสริมการสรางทรัพยสินทางปญญาโดยการ
ยกเวนภาษเีงินไดบุคคลธรรมดาใหแกรายไดจากคาตอบแทนการใชสิทธิ 
(royalty fee) และใหนักลงทนุที่เปน venture capitalist สามารถนําเงิน
ลงทุนมาหักภาษีเปน tax credit ได   

- บางมหาวิทยาลัย เชน UCD อนุญาตใหอาจารยทํางานใหคําปรึกษา
ภายนอกไดสัปดาหละ 1 วัน และใหนํ้าหนักกับการมีสิทธิบตัรในการ
พิจารณาผลงานทางวิชาการ แมจะมีนํ้าหนักนอยกวาการมีผลงานตพิีมพใน
วารสารวชิาการก็ตาม   

- ไอรแลนดมีธุรกิจ venture capital อยูพอสมควร แตขาดนักลงทุนที่เรียกวา 
angel fund  (pre-venture capital) ทําใหมีความจําเปนที่รัฐตองเขามา
สนับสนุน ไมวาจะเปนกลไกของ Enterprise Ireland หรือกลไกตางๆ ของ
มหาวิทยาลัยเชน  NOVA 
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2.2 บริการของ NOVA 
 
  NOVA เปนหนวยงานในสังกัด University College Dublin  ซ่ึงกอตั้งโดยการสนับสนุน
ของภาคเอกชน 7 รายใหญ  โดย NOVA มีภารกิจสําคัญ 4 ประการคือ  

1. การสนับสนุนนักวิชาการใน UCD ในการระบุทรัพยสนิทางปญญาที่มีโอกาสใน
เชิงพาณิชย และคุมครองและบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาเหลานั้น   โดย
ใหคําแนะนําอาจารยวา ควรมีลําดับเวลาในการจดสิทธิบตัรและตีพิมพผลงาน
วิชาการสัมพันธกันอยางไร 

2. สนับสนุนนักวชิาการในการตั้งบริษทั โดยบริการบมเพาะธุรกิจ (business 
incubator)   โดยนอกจากบริษัทที่เกิดจากการกอตั้งโดย NOVA แลว บริษทั
จากภายนอกยังสามารถมาตั้งในพื้นที่ของ NOVA ได หากแสดงใหเห็นวา มี
ความเชื่อมโยงกับงานวิชาการของ UCD อยางไร    บริษัทที่จะใชบริการ 
incubator ซ่ึงใชพ้ืนที่ของ NOVA ซ่ึงมีอยู 50 unit โดยมีพ้ืนที่ unit ละ 50 
ตารางเมตร   จะตองเปนบริษัททีเ่กี่ยวของกับเทคโนโลยีชั้นสูง ซ่ึงมีอายุไมเกิน 
3 ป เพราะ NOVA จะอนุญาตใหบรษิัทตางๆ ใชพ้ืนที่ไดไมเกิน 3 ป เพ่ือ
เปดทางใหบรษิัทอ่ืน 

3. สรางความเชือ่มโยง (linkages) ระหวางธุรกิจและมหาวิทยาลัย 
4. สรางวัฒนธรรมของความเปนผูประกอบการ (entrepreneur) โดยผาน

กระบวนการสมัมนา หรือกิจกรรมตางๆ    
 

  บริการตางๆ ของ NOVA จะเปนบริการที่คิดอัตราตนทุน หรืออุดหนุนเล็กนอย  เชน 
การใหคําปรกึษาทางกฎหมายทั่วไปจะไมเสียคาใชจาย แตถาปรึกษาในเชิงลกึก็จะตองเสีย
คาใชจายบาง  

 
2.3 แนวทางการบริหารทรัพยสินทางปญญาของ NOVA 
 

การจดสิทธิบตัร จะเลือกจดในไอรแลนดกอน เพ่ือใหได priority date หลังจากนั้นจะหา
โอกาสถายทอดเทคโนโลยโีดยการอนุญาตใชสทิธิ (licensing) ใหแกผูอ่ืน   ซ่ึงจะชวยตรวจสอบ
โอกาสในเชิงพาณิชยของเทคโนโลยีน้ัน  โดยหากหาไมไดเลย หมายความวา เทคโนโลยีน้ันอาจ
มีโอกาสในเชิงพาณิชยไมมาก   แตถามีผูสนใจ ก็จะจดสิทธิบตัรโดยกระบวนการของ PCT โดย
เลือกจดในสหรัฐอเมริกา ยุโรป ญ่ีปุน ออสเตรเลีย และแคนาดา หรือตลาดใหญอ่ืนๆ  

 
NOVA  มี 2 แนวทางในการสนับสนุนการนําทรัพยสินทางปญญาไปแสวงหาประโยชน

ในเชิงพาณิชยคือ  การถายทอดเทคโนโลยีโดยการอนุญาตใชสทิธิ (licensing) และการตั้งบรษิทั
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ใหม (spin out) โดยจะพิจารณาเปนกรณีๆ ไป เชน หากเทคโนโลยีน้ันประยุกตใชไดในขอบเขต
ไมกวาง ก็จะเลือกถายทอดเทคโนโลยีแทน  เพราะไมคุมตอการตั้งบริษทัใหม (start-up 
company) 

 
ในการแบงผลประโยชนในกรณีของ start-up company นักวิชาการผูพัฒนาเทคโนโลยี

จะไดรับสวนแบง 85% ของผลประโยชน  ในขณะที ่ 15% ที่เหลือเปนของมหาวิทยาลัย   แต
หากบริษัทที่ตัง้ขึ้นอยูในพ้ืนที่ของ NOVA ก็จะตองเสียสวนแบง 6% ใหแกเอกชน 7 รายใหญที่
เปนผูถือหุนของ NOVA สวนมหาวิทยาลัยจะไดสวนแบงเหลือ 9%  สวนการแบงผลประโยชน
ในกรณีของการถายทอดเทคโนโลยีน้ัน ก็จะมีสูตรแบงกันระหวางผูสรางทรัพยสินทางปญญา 
มหาวิทยาลัย และคณะ 
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Digital Hub 
 
1. บุคคลที่เขาพบ:  

- Dr. Joyce O’Connor (Chair, Digital Hub Development Agency) 
- Philip Flynn (Chief Executive Officer, Digital Hub Development Agency) 
- Dr. Stephen Brennan (Director of Marketing and Strategy, Digital Hub 

Development Agency) 
 

สถานที:่ Digital Exchange, Crane Street, The Digital Hub, Dublin 8, Ireland 
วันที่ 21 มกราคม 2552 

 
2. เน้ือหาจากการสัมภาษณ 
 
 Digital Hub เปนองคกรของรัฐบาลกลางไอรแลนด ซ่ึงทําหนาที่สรางคลัสเตอร (cluster) 
การผลิตสื่อดิจิทัล (digital media)  และการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ  โดยผานการสนับสนนุ
วิสาหกิจ ในดานโครงสรางพื้นฐานตางๆ และการสนับสนุนการพัฒนาและการถายทอด
เทคโนโลยี  

 
ในปจจุบัน Digital Hub  มีพนักงานทั้งสิ้น 27 คน ซ่ึงทําหนาที่หลักในการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐานใน Digital Hub และทําการตลาดเพื่อดึงดูดใหกิจการตางๆ ในกลุมเปาหมาย 
มาตั้งใน Digital Hub  เพ่ือใหเกิดเปน cluster ในระดับทองถิน่และระดับระหวางประเทศ    
ในชวงหลัง นอกจากมีกิจกรรมในการสงเสริมวิสาหกิจแลว  Digital Hub ยังไดรับมอบหมายใหมี
กิจกรรมในสวนของชุมชน โดยมุงเนนการทํางานรวมกับโรงเรียนเพ่ือสงเสริมการใชสื่อดิจิทัลใน
หลักสูตรการเรียนการสอน สงเสริมการจางแรงงานทองถิ่นใหทํางานกับบริษทั ตลอดจน ลด
ชองวางทางดิจิทัลในชุมชน 

 
การดําเนินงานของ Digital Hub อยูภายใตการกํากับดูแลโดยคณะกรรมการซึ่งมาจาก

ภาคสวนตางๆ ทั้งหนวยงานรัฐ เชน Enterprise Ireland และ IDA ตลอดจน ผูแทนรัฐบาล
ทองถิ่น   ผูแทนจากมหาวิทยาลัย และผูแทนจากภาคเอกชน    ในดานงบประมาณของ Digital 
Hub ที่ไดจากรัฐคิดเปนรอยละ 35 และในปหนา จะเปนการหารายไดใหสามารถเลี้ยงตนเองได
ทั้งหมด โดยไมตองรับการอุดหนุนจากรัฐบาล ซ่ึงจะชวยใหสามารถดําเนินการไดคลองตัวมาก
ขึ้น   ทั้งน้ี Digital Hub วางแผนในการเพิ่มรายไดจากการเพิ่มจํานวนกิจการใน cluster และอาจ
ขยายการทํางานในดาน Venture Capital  
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ในปจจุบัน ทีต่ั้งของ Digital Hub ประกอบดวยตึก 10 แหงในใจกลางกรุงดับบลิน โดยมี
พ้ืนที่ประมาณ 22.5 ไร มีบริษัทที่อยูใน  cluster มากกวา 100 แหงและมีคนทํางานประมาณ 
1,000 คน ซ่ึงบริษัทที่อยูใน Digital Hub สวนใหญเปนบริษทัขนาดเล็ก ซ่ึงตองการมีที่ตั้งใน 
Digital Hub เพ่ือสรางเครือขาย สวนบรษิัทตางชาติมีสัดสวนประมาณรอยละ 10 เชน สวน data 
service ของ Amazon.com  และในปหนา มีเปาหมายที่จะเพ่ิมจํานวนบริษัทใน Digital Hub ให
เพ่ิมขึ้นเปน 250 บริษัท 
  

นอกจากการไดรับประโยชนจากโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพตางๆ ซ่ึง Digital Hub 
อํานวยความสะดวกให เชน การออกแบบสัญญาเชาอาคารทีมี่ความยืดหยุนมาก และได
ประโยชนจากสภาพแวดลอมทาง IT ที่ดีแลว ประโยชนสําคญัที่ไดรับจากการมีที่ตั้งอยูใน 
Digital Hub ของวิสาหกิจขนาดเล็กคือ การไดใชชื่อของ Digital Hub ในการประชาสัมพันธ   ซ่ึง
ทําใหกิจการมีความโดดเดนมากขึ้นในสายตาของตางประเทศ  นอกจากนี้ การอยูใน cluster ยัง
ทําใหสามารถวาจางแรงงานทักษะสูง และสามารถมปีฏิสัมพันธระหวางกิจการใน Digital Hub 
ดวยกันอยางใกลชิด  ทําใหสามารถหาคูคา และหุนสวนในการดําเนินโครงการขนาดใหญ เชน 
การรับงานจากตางประเทศได   
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Mobileaware 
 
1. บุคคลที่เขาพบ:  

Denise Power (VP Operations) 
 

สถานที:่ Digital Exchange, Crane Street, The Digital Hub, Dublin 8, Ireland 
วันเวลา: 21 มกราคม 2552 

 
2. เน้ือหาจากการสัมภาษณ 
 

บริษัท Mobileaware จัดตั้งขึ้นเม่ือ 7 ปที่แลวเปนบริษัทผลิตซอฟตแวรที่แปลง web 
content ใหสามารถปรากฏบนโทรศัพทเคลื่อนที่ไดอยางสวยงาม ซ่ึงสามารถใชในการพัฒนา
บริการ Mobile Self-Service Solution  ตางๆ   ปจจุบัน บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 30 คน มี
สํานักงานอยูในดับลินและในตางประเทศ 

 
เหตุผลที ่ Mobileaware เลอืกมีที่ตั้งอยูใน Digital Hub คือ เล็งเห็นประโยชนในการมี

ปฏิสัมพันธ และรวมธุรกิจอ่ืนใน Digital Hub     
 
ในการประกอบธุรกิจในตางประเทศ Mobileware มุงหาพันธมิตรในประเทศนั้น เพ่ือทํา

ธุรกิจรวมกัน    ในปจจุบันมีพันธมิตรทั้งใน ฝรั่งเศส จีน (China Mobile) ออสเตรเลีย (Telstra) 
สหรัฐอเมริกา และไอรแลนด (O2)    นอกจากการใหบริการรวมกับผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่
ตางๆ แลว   บริษัทยังเนนทําตลาด Mobile Self-Service Solution เชน ระบบ CRM  กับ
องคกรขนาดใหญ เชน สถาบันการเงนิ สายการบิน เปนตน โดยจะรวมมือกับ System 
Integrator ตางๆ เปนพันธมิตรทางธุรกิจ  

 
 

 



สรุปการเดนิทางไปศึกษาดูงานและเก็บขอมูลใน
ตางประเทศตามโครงการสงเสรมิ

บทบาทของอุตสาหกรรม ICT เพ่ือสนับสนุน
การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจประเทศ

ณ ประเทศฝรั่งเศส สวิสเซอรแลนด และไอรแลนด
วันที่ 12 – 22 มกราคม 2552

ฝร่ังเศส

คณะวิจัยเขาสัมภาษณบุคลากรขององคกรตางๆดังนี้

OECD
Ministry of Economy, Industry and 
Employment
System@tics
Alcatel-Lucent



OECD

หนวยงานทางวิชาการของกลุมประเทศรายไดสูง กอตั้งเมื่อป 1961 

และมีการศึกษาเรื่องการพัฒนาดานการตลาด กฎระเบียบที่เกีย่วของกับ ICT 

เปนสาขาหนึ่งที่ OECD ใหความสําคัญมาโดยตลอด

การแกปญหาการขาดการแขงขันอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
สงเสริมการใชขายโทรศัพททองถิ่นแบบคิดคาใชจายตามสวนที่ใช (unbundled 
local loop)

สงเสริมการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานไปสูใยแกวนําแสง

หัวใจสําคัญ: รัฐบาลไมควรแทรกแซงตลาดในลักษณะที่ crowd out เอกชน

Ministry of Economy, Industry and Employment

ประกอบดวยหนวยงานหลักซึ่งมีหนาที่ 4 ดาน

การคาตางประเทศ

การสงเสริมหัตถอุตสาหกรรม SMEs

การทองเที่ยวและการบริการ

อุตสาหกรรมและการพาณิชย



นโยบายหลักที่เกี่ยวกับ ICT ของฝรั่งเศส

การใช ICT เพื่อสงเสริมนวัตกรรมของ SMEs
สราง competitiveness cluster ในภูมิภาคตางๆ

มีทั้งหมด 71 คลัสเตอร
10 แหงเปน ICT คลัสเตอร (3 แหงเปนคลัสเตอรระดับโลก)

คลัสเตอรระดับโลก 3 แหง 
MINALOGIC: ไมโครและนาโนอิเล็กทรอนิกสและซอฟตแวรของระบบ
สมองกลฝงตัว
System@tics: เนนระบบซับซอนและซอฟตแวร รวมทั้ง open-source 
software
SCS: เนนช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส สมารทการดและ RFID

System@tics

จัดตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคม 2005

ไดงบประมาณจากรัฐ 1.5 พันลานยูโร (2006-2008)

เปาหมาย: มุงใหภูมิภาคปารีส
 เปนพื้นที่ที่มคีวามสามารถในการแขงขันดาน ICT

 เปนโดเมนของ Software Intensive Systems



ยุทธศาสตรที่เนนกลุมทํางาน 5 กลุมหลักของ System@tics

รถยนตและการขนสง (Embedded systems)

โทรคมนาคม

ความมั่นคงและความปลอดภัย

Systems Design and Development Tools

Free and Open Source Software

สภาพการณปจจุบัน

ประกอบดวยบริษัทใหญ 107 บริษัท SMEs 183 บริษัท

มีการจางงาน 102,000 ตําแหนง

ตองการเพิ่ม partner ระหวางประเทศ

ตองการทํา System@tics ใหเปนที่รูจัก

มีโครงการวิจัยและพัฒนา 117 โครงการ
 คาใชจาย 608.6 ลานยูโร

 ไดเงินสนับสนุนจากภาครัฐ 256.4 ลานยูโร 



หลักเกณฑในการคดัเลือกโครงการ
เพื่อขอการสนับสนนุจากรฐับาล

สอดคลองกับ Technology Roadmap ของ 5 กลุมหลักขางตน

ธุรกิจในคลัสเตอรมีสวนในการพัฒนาโครงการ

สามารถนําเสนอและตอบขอซักถามของคณะกรรมการไดดี

สามารถนําเสนอโดยแสดงใหเห็นความตอเนื่องและความสัมพันธของ
โครงการ

Alcatel - Lucent

ผูผลิตอุปกรณโทรคมนาคมซึ่งมีบริษัทโทรคมนาคมเปนลูกคา

วิธีการดําเนินธุรกิจของผูใหบริการโทรคมนาคมเปลี่ยนไปดังนี้

โมเดลที่หารายไดจากการเชื่อมตอ

โมเดลที่หารายไดจากการเชื่อมตอที่มีการควบคุม

โมเดลที่หารายไดจากการเชื่อมตอแบบเปนคร้ังๆ 



แนวทางใหมในการทําธรุกิจของ Alcatel-Lucent 

บริการ user authentication และ unified payment

Digital rights management และ secured transfer

Profile, preferences, usage pattern

แนวการทาํงานของ Alcatel Lucent

เกณฑในการเลือกประเทศเพื่อลงทุนวิจัยและพัฒนา

 แรงงานมีความพรอม เชน อินเดีย
 กฎระเบียบของรัฐเอื้ออํานวย

นโยบายของบริษัทในการทํางานกับหนวยงานของรัฐ
สงเสริมการสรางโครงสรางพื้นฐานโดยสงเสริมใหเปดเสรีเพื่อการ
แขงขัน

สงเสริมการพัฒนาระบบการกํากับดูแลที่ไดมาตรฐาน

สงเสริมการวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยี



สวิสเซอรแลนด

คณะวิจัยเขาสัมภาษณบุคลากรขององคกรตางๆดังนี้

UNCTAD

ITU

Geneva Solutions

e-voting

State Security for Cyber Administration

UNCTAD

ปญหา Digital Divide เปลี่ยนจากการเขาถึง ICT โดยทั่วไปเปน

การเขาถึงอินเทอรเน็ตความเร็วสูง

ส่ิงจําเปนในการพัฒนาอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
เปดตลาดเสรี

รัฐอุดหนุนการขยายการเขาถึงในพื้นที่ที่เอกชนไมสนใจพัฒนา เชน ชนบท

ขยายโอกาสการเขาถึงคอมพิวเตอร เชน คอมพิวเตอรราคาถูก คอมพิวเตอร
สาธารณะ



ตัวชี้วัดหลกัดาน ICT ที่ UNCTAD ใหความสนใจในปจจุบัน

มูลคาเพิ่มของภาคธุรกิจ

จํานวนแรงงาน

การคาระหวางประเทศในดานสินคา ICT

การสงออกและนําเขาบริการ ICT

การพัฒนาอุตสาหกรรม ICT ในประเทศกําลงัพัฒนา

ทักษะและความรูดาน ICT ของประชากรสําคัญมาก

ระบบการศึกษาตองแข็งแกรง

การศึกษาระดับมัธยมเปนอุปสรรค (bottleneck) ตอการพัฒนา
ประเทศ



ITU

เก็บขอมูลทางดาน ICT ปละ 2 ครั้ง
 คร้ังแรกในไตรมาสแรก: เก็บรวบรวมตัวช้ีวัดหลักที่สําคัญ

 คร้ังที่ 2 ในไตรมาสสุดทาย: เกบ็รวบรวมขอมูล

 ตัวช้ีวัดประมาณ 100 ตัว 

 ขอมูลตัวช้ีวัดที่จัดเก็บในครั้งแรก 

 ตัวช้ีวัดทางดานเศรษฐกิจตางๆ

ITU ไดขอมูลของประเทศไทยจาก 

ขอมูลหลักสวนใหญไดจากกระทรวง ICT

ขอมูลครัวเรือนไดจากสํานักงานสถิติแหงชาติ

ขอมูลอ่ืนๆ
แบนดวิธ จาก NECTEC

ขอมูลดานราคาจากเวบ็ไซตของผูประกอบการ เชน

คาโทรศัพทเคลื่อนที่จากผูใหบริการรายใหญที่สุด

คาบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงใชราคาที่ต่ําที่สุด



ขอสังเกตของ ITU ในการเกบ็ขอมูลของไทย

บางครั้งไมมีขอมูลทําให ITU ตองรวบรวมขอมูลเอง เชน ไมมีขอมูล
ของสมาชิกอินเทอรเน็ตความเร็วสูง

บางครั้งขอมูลไมครบ เชน ไมมีขอมูลการลงทุนและรายรับดาน ICT ใน
ป 2007 – 2008

สํานักงานสถิติแหงชาติเก็บรวบรวมขอมูลดานครัวเรือน ซ่ึงขอมูลที่
เผยแพรทําใหเกดิการวิจัยเชิงลึกไดดี

Geneva Solutions

บริษัทผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีความปลอดภยัของสวิสเซอรแลนด

วัฒนธรรมแบบ hacker

ใชแนวคิดแบบ I-SDLC (Secured Development Life Cycle) ในการ
พัฒนาสินคาและบริการ

ตองคํานึงถึงปจจัยดานความปลอดภัยในทกุขั้นตอนของการพัฒนา

สินคาสําคัญ: Quantum Dana



e - voting

การลงคะแนนเสียงผานอินเทอรเน็ต

สวิสเซอรแลนดตองมีการเลือกตั้งและลงประชามติบอย

ชาวสวิสจํานวน 5.8 แสนคนอยูตางประเทศ

ประชาชนรอยละ 40 – 45 ไมไปใชสิทธิ

e – voting ทําใหผูใชสิทธิเพิม่ขึ้น

วิธีการ

ผูลงคะแนนใชรหัส PIN เพือ่ login เขาเว็บไซตเลือกตั้ง ระบุวันเดินปเกดิ 
และสถานที่เกิด

ระบบจะใหการยืนยันโดยการสงขอมูลที่เปนกราฟฟก (capture) มา
เพื่อใหผูใชตรวจกับรหัสลับในบัตรของตน

ทําการลงคะแนน



เทคโนโลยีที่เกี่ยวของ

ความปลอดภยัของระบบมีความสําคัญมาก

ผูลงคะแนนใช PIN ในการยืนยันตัวผูลงคะแนน

ใชเทคโนโลยี Quantum Dana เพื่อยืนยันเวบ็ไซตลงคะแนน

การเขารหัสขอมูลเพื่อรักษาความถูกตองของคะแนน

เทคโนโลยีที่ไมใหมีการเชื่อมโยงระหวางบัตรคะแนนและบัตรการใช
สิทธิเพื่อรักษาความลับในการลงคะแนน 

ขอสังเกต

การใชวันเดือนปเกดิและสถานที่เกดิในการยืนยันผูใช คลายกับวิธีการ
ของบริษัทบัตรเครดิต

วีธีนี้ทําใหไมตองแจกสมารทการดกับทกุคน

ไมสามารถรับประกันความปลอดภัยไดทัง้หมด

แตยังไมเคยพบปญหารายแรงจากการใชวธีินี้



State Security for Cyber Administration

รัฐบาลสวิสมีบริการ e – government มากกวา 200 บริการ

พัฒนาจากหนวยงานตางๆที่แยกกัน

ตองออกแบบใหประชาชนเขาถึงบริการทั้งหมดไดสะดวก

มีความยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลงบริการ เชน การเพิ่มบริการใหม
มีความยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลงองคกร

ระบบตองมีการรักษาความปลอดภัยเพียงพอเพื่อปองกันการขโมยขอมูล

การออกแบบเพื่อรักษาความปลอดภัย

ตองสามารถควบคุมแบบรวมศูนยได

ตองมีคลังของบริการทั้งหมด

ตองทราบวาใครรับผิดชอบแตละบริการและแตละองคกร



ไอรแลนด

คณะวิจัยเขาสัมภาษณบุคลากรขององคกรตางๆดังนี้
IDA Ireland
Enterprise Ireland
Digital Hub
NOVA, University College Dublin
DAON
Mobileaware

Industrial Development Agency (IDA) Ireland

องคกรของรัฐบาลกลางทําหนาที่ดึงดูดการลงทุนจากตางชาติโดย
ทําหนาที่เปนตัวแทนของบริษัทตางชาติในการสื่อสารกับรัฐบาล
ไอรแลนด

เปาหมายหลักของ IDA Ireland

 สงเสริมการลงทุนที่มีคุณภาพ
 สงเสริมการลงทุนที่ชวยพัฒนาภูมิภาคตางๆของไอรแลนด
 เสริมสรางธุรกิจใหม



ยุทธศาสตรของ IDA Ireland เพื่อดึงดูดการลงทุนตางชาติ

ตองปรับนโยบายอยางตอเนื่องเพื่อตอบสนองกับสภาพแวดลอม
ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงเสมอ

ตองวิเคราะหใหไดวา
อะไรคือส่ิงที่บริษัทเปาหมายตองการในการมาลงทุนในไอรแลนด

ไอรแลนดจะตอบโจทยนั้นไดอยางไร

การปองกันไมใหทุนจากตางชาติมีผลกระทบดานลบตอ
บริษัทไอรแลนด

ใชการมีคลัสเตอรของบริษัทขนาดใหญและบริษัทขนาดเลก็ที่สัมพันธ
กันแบบ ecosystem

สงเสริมการถายทอดเทคโนโลยี

สรางเครือขายการประกอบการที่มีอุตสาหกรรมเปนผูนํา (Industry-led 
network) 

สงเสริมความรวมมือกับบริษัทตางชาติในการจัดตั้ง Corporate Venture 
Capital



Enterprise Ireland

หนวยงานของรัฐบาลกลางที่มุงสงเสริมและพัฒนา

วิสาหกิจของชาวไอริชเพื่อใหกาวสูระดับสากล

กิจกรรมหลัก 5 ประการของ Enterprise Ireland
สงเสริมการสงออก

ลงทุนทางการวิจัยและนวัตกรรม

เพิ่มความสามารถในการแขงขันโดยมุงเนนการเพิ่มผลิตภาพ (productivity)

ชวยเหลือในการจัดตั้งและขยายธุรกิจ

สงเสริมวิสาหกิจในระดับภูมิภาคตางๆ

การใหความชวยเหลือ SMEs

ใหการสนับสนุนเงินทุนแกกิจการใหม 
 คาใชจายในการใหคําปรึกษารอยละ 50

 คาใชจายในการพบลูกคาตางประเทศรอยละ 50

 คาใชจายในการวิจัยรอยละ 50

ชวยจัดคอรสอบรมเพื่อสรางภาวะผูนํา



Digital Hub

องคกรของรัฐบาลไอรแลนดทําหนาที่
สรางคลัสเตอร (cluster) ในการผลิตสื่อดิจิทัล (digital media) 

 พัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของโดยผานการสนับสนุนวิสาหกิจในดาน 
โครงสรางพื้นฐานและการสนับสนุนการพัฒนาและการถายทอดเทคโนโลยี

การดําเนินงานของ Digital Hub
อยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการซึ่งมาจากภาคสวนตางๆ

งบประจําปมาจากรัฐรอยละ 35

วางแผนวาในป 2010 จะหารายไดเองทั้งหมด

ประโยชนที่ SMEsไดจากการอยูใน Digital Hub

สามารถใชชื่อของ Digital Hub ในการประชาสัมพันธ

สามารถวาจางแรงงานทักษะสูงไดงาย

สามารถมีปฏิสัมพันธกบับริษัทอื่นใน Digital Hub ได

หาคูคาและหุนสวนสําหรับโครงการใหญไดงาย



Mobileaware

บริษัทขนาดเล็กตั้งขึ้นเมื่อป 2002

บริการ Mobile Self-Service Solution

มีพนักงาน 30 คน

ตั้งอยูใน Digital Hub เพราะเล็งเห็นประโยชนของคลัสเตอร

NOVA

หนวยงานในสังกัด University College Dublin (UCD)

กอตั้งโดยการสนับสนุนของภาคเอกชน 7 รายใหญ

ภารกิจหลัก
 สนับสนุนนักวิชาการใน UCD ในการใชทรัพยสินทางปญญาเพื่อ
การพาณิชย

 สนับสนุนนักวิชาการในการตั้งบริษัท

 สรางความเชื่อมโยงระหวางธุรกิจกับมหาวิทยาลัย

 สรางวัฒนธรรมของความเปนผูประกอบการ



การบรหิารทรพัยสินทางปญญาของ NOVA

เลือกจดสิทธบิัตรในไอรแลนดกอน

ถาเทคโนโลยีประยุกตใชไดในขอบเขตแคบ
 หาโอกาสถายทอดเทคโนโลยีโดยการอนญุาตใชสิทธิ

ถาเทคโนโลยีประยุกตใชไดในขอบเขตกวาง
 ตั้งบริษัทใหม

DAON

บริษัทดําเนินธุรกิจดานความปลอดภัยเนนเทคโนโลยี biometric
ที่ใชทําระบบบัตรประจําตัวอิเล็กทรอนิกส, พาสปอรต, บัตร
ผานดานศุลกากร และบัตรประจําตัวอ่ืนๆ

ปจจัยที่เอื้อตอความสําเร็จของ DAON
 มีการวางแผนธุรกิจอยางรอบคอบ
 ลงทุนในเทคโนโลยีใหมๆ
 ลงทุนในทรัพยากรบุคคล
 ปจจัยภายนอก เชน การสนับสนุนดานการศึกษาของรัฐ



สรุปปจจัยที่เอื้อตอความสําเร็จของไอรแลนด

นโยบายของรัฐ
 ภาษีนิติบุคคลต่ํา (รอยละ 12.5)

 ระบบการศึกษาแข็งแกรง มีการลงทุนดานการศึกษา: ศึกษาฟรีใน
ระดับอุดมศึกษา และมุงเนนดานวิทยาศาตรและวิศวกรรมศาสตร

 การลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน โดยเฉพาะดานโทรคมนาคม

 การลงทุนทางโครงสรางพื้นฐานการวิจัย (2.5 ลานยูโรในป 2003)

วัฒนธรรมของความเปนผูประกอบการ

องคกรที่มีบทบาทสําคัญ เชน IDA และ Enterprise Ireland

สรุปปจจัยที่เอื้อตอความสําเร็จของไอรแลนด

ลักษณะทางภูมิศาสตร: ตั้งอยูระหวางยุโรปและอเมริกา และเปน
เสนทางในการเขาถึงยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกา

มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมือง

ประชากรมีคุณภาพและทักษะสูง และพูดภาษาอังกฤษ

เปนแหลงดึงดูดแรงงานทักษะสูงจากตางประเทศ

มีการตลาดเชิงรุก

มีความรวมมือระหวางภาควิชาการและภาคอุตสาหกรรม
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Objectives of the initiative (Call Nov. 2004)
strengthen France’s industrial competitiveness
enhance economic development 
strengthen the image of France as a leader in cutting edge 
technologies
place enterprises at the centre of innovation process
foster synergies with local R&D potentials in order to attract 
new investment and skills
involve local authorities on all aspects of development and 
projects

Result of the call for tenders (July 2005) 
Seven global clusters (“Pôle de Compétitivité mondial”)
Ten global contender clusters (“Pôle de Compétitivité à
vocation mondiale”)
Fifty-four national clusters (“Pôle de Compétitivité national”)

« Pôles de Compétitivité » initiative 
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7 “Global” clusters

France’s 22 administrative Regions

ILE DE FRANCE

SYSTEM @ TIC PARIS-REGION

RHONE-ALPES

MINALOGIC

PROVENCE- COTE d’AZUR

COMMUNICATIVE & 
SECURED SOLUTIONS

AQUITAINE/ MIDI-PYRENEES

AEROSPACE VALLEY

ILE DE FRANCE

MEDICEN

RHONE-ALPES

LYONBIOPOLE

ICT CLUSTER

ILE DE FRANCE

FINANCE INNOVATION
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Funding of the clusters
€ 1.5 billion assigned by the French government for 3 
years (2006-2008)

supporting projects through the “Fonds Unique 
Interministériel” (FUI)

Competitiveness clusters and Eureka Clusters (ITEA2 …)
involving public research centres

National Research Agency - ANR
promoting industrial R&D 

Agency for Industrial Innovation – AII
bringing a specific support to SMEs

OSEO 

For 2005/2006: € 540 million of public funding (230 million 
from FUI and 310 millions from agencies)

generating 1.8 billion euros investment from companies
40% of the projects involving SMEs

Additional funding by local authorities
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Common denominator: ICTs
An original positioning at the crossroads of strategic 
technologies and briskly growing markets

Strategic Positioning

Automotive
& Transport

Security 
& Defense Telecoms

Systems Design and 
Development Tools

3 market-oriented 
Working Groups

2 technology-oriented 
Working Groups

Free and Open 
Source Software
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A tight geographic concentration in the south-west of the Paris Region

The Cluster’s strategic perimeter
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An organisation on the move

Large 
Enterprises

107

Research
& 

Higher  Education
Centres

79

SMEs

183
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A growing number of partners
• The Cluster gathers over 370 partners

The membership includes
• ≈ 107 large industrial companies
• ≈ 183 SMEs
• ≈ 79 research labs and training centers
With the support of
• ≈ 15 local authorities including the Paris Regional Government
• ≈ 12 economic development agencies
• The French Government

Jobs in the fields covered by the Cluster
• partners involved in the creation of the Cluster: 102 000 jobs

• all enterprises within the Cluster’s fields: 320 000 jobs

An initiative based on 
joint public-private partnerships

12

Key Players in Working Groups 

Automotive & Transport Working Group:
ALSTOM TRANSPORT, ARMINES, CEA, CNRS, CONTINENTAL, DELPHI, FREESCALE, 
GEENSYS, INRETS, INRIA, INTEMPORA, RENAULT, VALEO, VISTEON

Systems Design and Development Tools Working Group:
EADS ASTRIUM, CEA, C-S, DASSAULT AVIATION, DISTENE, ECP, EDF, ESTEREL 
TECHNOLOGIES, FLOWMASTER, INRIA, SAMTECH, SPRING TECHNOLOGIES, THALES, UTC

Security & Defence Working Group:
ALCATEL-LUCENT, BULL, CEA, EADS, GEMALTO, HGH Systèmes Infrarouges, INRIA, 
MARTEC, ORANGE, SAGEM DEFENSE SECURITE, TELECOM & Management SudParis, 
THALES, TRUSTED LOGIC

Telecoms Working Group:
ALCATEL-LUCENT, CITY PASSENGER, CNRS / SUPELEC / LSS, EGIDE, FRANCE TELECOM, 
Université Paris-Sud 11 / IEF, INRIA FUTURS, MOTOROLA, TELECOM & Management 
SudParis, THALES

Free & Open Source Sofware Working Group:
CAP GEMINI, C-S, INRIA, MANDRIVA, NUXEO, Université Pierre et Marie Curie / LIP6, 
UNIVERSITE PARIS 7, BULL
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Automotive
& 

Transports

1818 3333

Security
& Defense Telecoms

1919

Systems Design 
& Development 

Tools

4141

608,6 M608,6 M€€ of total costof total cost
235,4 M235,4 M€€ of public supportof public support

Free & 
Open 

Source 
Software

117 R&D 117 R&D projects projects 

66
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Automotive & Transport 

Working Group
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Automotive & Transport
Working Group

Electronic embedded systems in transport 
and safety 

Financed Projects : 18

Partners : 63
including 17 SMEs

Total R&D cost: 80M €

Create a collaborative development 
platform for embedded software

Development Axes

Architectures

Fonction 
safety

Methods
and tools 

Diagnostic 

Man-
machine 
interface

Algorithmes / 
data fusion 
for 
localisation
and vision

52 TECHNO52 TECHNO--PROVIDERS from the PROVIDERS from the 
ParisParis--Region are involved in this fieldRegion are involved in this field
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Security & Defense

Working Group
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Security & Defence
Working Group

Security of critical infrastructures : transportation, 
energy, decision-making centres, leisure sites...

Security of information systems : e-gov, e-commerce, 
communication, digital ID

Financed Projects : 33

Partners : 96
including 45 SMEs

Total R&D cost: 166 M€

Need to secure these systems =  development challenges, 
addressing 2 fast growing markets

100 TECHNO100 TECHNO--PROVIDERS in ParisPROVIDERS in Paris--
Region areRegion are involved in this fieldinvolved in this field

Physical 
safety 

technologies

Goods and 
people security 

systems

Security 
Technologies

Development Axes

Trusted 
digital 

systems
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Telecoms

Working Group
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High speed 
networks

Wireless 
Connectivity

Personalised 
Services & 

Communications

Development  Axes

Telecom 
Working Group

Develop and distribute services on broadband 
infrastructures and communication

Financed Projects : 19

Partners : 93
of which 45 SMEs

Total R&D cost: 124M €

153 TECHNO153 TECHNO--PROVIDERS in ParisPROVIDERS in Paris--
Region are involved in this fieldRegion are involved in this field
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System Design and Development Tools

Working Group
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High performance 
computing

Modelling
systems 

simulation 

Software 
engineering

Development Axes

Systems Design and Development Tools
Working Group

Mastering development risks

Multi-disciplinary simulation and optimisation  tools 
Systems engineering to satisfy customer needs at 
lower cost

Financed Projects : 41

Partners : 180 
including 76 SMEs

Total R&D cost: 221M €

139 TECHNO139 TECHNO--PROVIDERS in ParisPROVIDERS in Paris--
Region are involved in this fieldRegion are involved in this field

Develop services software and platforms
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Free & Open Source Software

Working Group
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Information Systems

Technologies for 
free software 
infrastructure

Technologies and 
tools for the 

development of Free 
and Open Source 

Software

Development axes

Free & Open Source Software 
Working Group

Develop specific R&D projects in the field of Free Software

Contribute to the development of the offer in the field of Free Software

Develop the  organisation of innovation coming from the end-users in the 
fied of Free Software

Financed Projects : 6

Partners : 63 members
including 25 SMEs

Total R&D cost: 17M €
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Maintain the European visibility of the Cluster as a technology 
leader in its fields, esp. towards the European Commission

Support the partnerships within the cluster’s Working Groups in 
order to multiply European collaborative R&D projects

Strengthen the partnerships with other European clusters of 
excellence

Inform and support the Cluster’s SMEs regarding their participation 
in European programmes and initiatives

European development strategy

Define the Cluster’s positionning as 
a European Cluster of Excellence, 
esp. within the frameworks of 
Technology Platforms, FP7 projects, 
EUREKA clusters, etc.
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European partnerships and projects  

Partnership with Point One – Netherlands.
• Field: embedded systems.
• Within the framework of EUREKA: submission of 2 R&D 
collaborative     projects following ITEA 2’s Inter-Clusters call for 
projects in 2007.

Creation of EICOSE, the ARTEMIS Innovation cluster.
• Partnership between the French clusters SYSTEM@TIC PARIS-
REGION, Aerospace Valley and the German cluster SafeTRANS.

• Field: embedded systems in transport.
• 5 Working Groups, 4 projects in progress.

Partnership with BICC-Net, an ICT cluster in Munich

Partnership in progress with 

TDS Québec SITC Angleterre

SYSTEM@TIC PARIS-REGION

Join the Digital Revolution!

Thank you for your attention



Michel Chevallier
Geneva State Chancellery

Internet Internet votingvoting::
situationsituation

perspectivesperspectives
and issuesand issues

Turnout is low in many modern 
democracies – in Switzerland too
Postal vote (introduced 1995) increased 
turnout by 20 percentage points
95% of voters vote by post
We thought "easy voting
means more voting"
40%-45% of citizens still
do not vote
Is the current procedure still too 
cumbersome for them?

Setting the stageSetting the stage



The a priori case for internet votingThe a priori case for internet voting
Online voting will increase turnout
Especially among young citizens
It will be successful because
eBanking is
It may affect the outcome of ballots 
by attracting young, educated and 
rich males?
The CIA will never let it happen, 
because it must be able to spy on any 
online exchange

The decisionThe decision
In 2001, the Swiss Confederation 
mandates Geneva, Neuchâtel and Zurich 
to develop each an internet voting 
system

The 3 applications must cover the 26 
different legal and organizational cases 
encountered in the country

First eVote: January 2003
(Geneva)

9 eVotes to-date in Geneva
Results?



Internet appeals to young votersInternet appeals to young voters

100%

Weight of the different
age groups among
practising voters

without eVote

Weight of the 
different age groups 

among practising
voters with eVote

18-29 60-6950-59 70-7940-4930-39

With eVote, the younger voters vote 
according to their demographic weight

Demographical
weight of age 

groups

No men/women digital divideNo men/women digital divide

100%

Demographical 
weight of age 

groups

18-29 60-6950-59 70-7940-4930-39

Until 50,     vote online according to their 
demographic weight
Their behavior through age is similar to the

’s (parallel lines)

Online 
voting 
behavior 
by
Men

Women



20%
23%

36%

25%

44%

52%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3

Postal votePostal vote

eVoteeVote
44% 52%

3rd ballot week2nd ballot week1st ballot week

Two voting channels, two stylesTwo voting channels, two styles

23%

More findingsMore findings
eVoting correlated with education

Other channels are not
(although voting is itself correlated with 
education)

The +you earn, the +likely you are to 
eVote 

The eVote users' party political 
preferences are quite evenly distributed

So far, eVoters have always voted with 
the consolidated majority



The search for a driverThe search for a driver
Why do some voters use eVote?

Do they have anything in common? 

Multifactor analysis shows that socio-
demographic and political preference
variables have no explanatory value

I can't anticipate your voting channel 
based on your age, gender, income or 
education

I can't anticipate your voting channel 
based on your political opinion

A broken barrierA broken barrier
While 22%-25% of all voters use internet

55.5% of usual abstainers use it
18.7% of regular voters use it

Online voting breaks
an invisible barrier that keeps
many voters away from politics

Since 90% of voters who used once 
eVoting keep using it, we can expect a 
lasting effect on turnout



What eVote users have in commonWhat eVote users have in common
Subjectively

They assess positively their own IT skills

They trust online information,
communication and transactions

Objectively

They use the web on a daily basis

They have a broadband access

Lessons learntLessons learnt
The choice of eVoting depends on one's  
attitude towards novelty
Acknowledging this, we engage new voters
It is not the "connected" vs. the "uncon-
nected", but the "skilled" vs. the "unskilled"
The same findings were done in Estonia
(c.f. Council of Europe studies) and in the 
United States (in the framework of the 2004 
Michigan Democratic Presidential primary)
Yet, iVoting may encourage votes among 
citizens likely to vote anyway, but reluctant to 
go to the polls on election day



Internet voting is not essentially a 
technical project

Technique accounts for 20%, procedures 
for 80%

Cultural and institutional facilitating 
factors weigh at least as much

In the decision to develop such a
program

In the attitude of citizens using it

Final remarksFinal remarks

The Swiss context
for 

internet voting



Internet voting is not essentially a 
technical project

The infrastructure is not its
main driver (internet penetration, broadband 
rate, etc… the «pipe factor»)

Cultural and institutional facilitating 
factors that weigh at least as much

Preliminary remarksPreliminary remarks

The case of SwitzerlandThe case of Switzerland
Federal State: no single decision center

Swiss people can challenge the MPs' 
(referendum) and propose new regulations 
(initiatives): no strong delegation to MPs

«Soft» regulation of vote secrecy

Low turnout

Remote (postal) voting implemented
ten years ago



Some Swiss specialtiesSome Swiss specialties
Politics is offline

High newspaper circulation

Strong community life
(many associations of any kind): face
to face important

Landsgemeinde still exists

Yet, the Swiss people
are tech savvy

More Swiss specialtiesMore Swiss specialties
Swiss people vote 4 to 6 times a year
Polls show 65%-70% of Swiss citizens
want to vote online

1/10 of citizens live abroad, but…

…Only 1/4 is a registered voter:
massive disenfranchisement

Disabled citizens must be able
to vote by themselves



How doesHow does
our systemour system

work?work?

The 11 commandments of eVoteThe 11 commandments of eVote
Votes cannot be intercepted nor modified
Votes cannot be known before the ballot reading
Only registered voters will be able to vote
Each voter will have one and only one vote
Vote secrecy is guaranteed
The voting application will resist any DoS attack
Voters will be protected against identity theft
Number of cast votes = number of received ballots
It will be possible to prove that citizen X voted
The system will not accept votes outside
the ballot opening period
The  system will be auditable



Standards – Precision - Performance

@@@@

NavigateurNavigateur RéseauRéseau

SSLSSL

SiteSite RegistreRegistre

GestionnaireGestionnaire UrneUrne

(votant par (votant par 
correspondance)correspondance)

Audit / contrôleAudit / contrôle

@@@@

NavigateurNavigateur RéseauRéseau

SSLSSL

SiteSite RegistreRegistre

GestionnaireGestionnaire UrneUrne

(votant par (votant par 
correspondance)correspondance)

Audit / contrôleAudit / contrôle

@@@@

NavigateurNavigateur RéseauRéseau

SSLSSL

SiteSite RegistreRegistre

GestionnaireGestionnaire UrneUrne

(votant par (votant par 
correspondance)correspondance)

Audit / contrôleAudit / contrôle

Filtering

Filtering

Printer's file 
management

Connection with the 
paper ballot reading 
process

e_Identification

Real-time audit

End-to end 
cryptography

End-to end 
cryptography

A performing architectureA performing architecture

Browser Network

Postal vote

eVote Paper vote

The new voting cardThe new voting card



A fourA four--stages dialoguestages dialogue

Voter fills it
eBallot box

Voters’
register

System asks confirmation
of the voter's choices

Voter confirms by 
authenticating himself

Voter identifies himself

The system sends
a ballot paper

System displays vote  
recording date

VotingVoting
serverserverYour PCYour PC

IdentificationIdentification

1354    5647   8024    5691

1 chance in  
5 billion to 
find this No 

by accident

https://ge-vote.geneve.ch/votations.html



Validate the legal sanctions reminderValidate the legal sanctions reminder

Fill the electronic ballot paperFill the electronic ballot paper

x

x

x

x



AuthenticationAuthentication

5z67ui

12    09    1965Voter's birthdate

Voter's origin

The secret code

ConfirmationConfirmation



Safer than postal votingSafer than postal voting
Internet voting is safer than postal voting
No more handling of ballot papers
Impossible to cast an invalid vote
Certainty that vote has been recorded
Possibility for postal voters to check if their 
ballot has been recorded
Easier to check the voter's ID
The controlled perimeter is increased
The electoral commission holds the eBallot 
box's encryption keys
It can access the source code

What are
the issues

to consider?



eVote saves money because
ballot reading is automatic
and no recount is needed

Really?

Some parameters influencing cost:
Will you close polling stations?
Will you emit smartcards?
Must I buy a plug-in device to vote online?
How much does the system’s maintenance 
cost?
How often will you upgrade your system?

The cost issueThe cost issue

What about cancelling a lay ceremony?

What about cancelling the physical
support for ballots? 

What about a system that is gossip
sensitive?

What about a system that could lead to a
change in electoral rules?

What about a system that only specialists
can test and appraise?

What about delegating the citizens
responsibilities in ballots to experts?

The legitimacy issuesThe legitimacy issues



Which solution: off the shelf or tailor-
made?
Which management of the source code?
Our call for tender
(http://www.geneve.ch/evoting/english/cahier_charges.asp)

Quoted the legal provisions applicable to ballots
Proposed a system's structure
Imposed that the servers be placed within the 
State's premises
Imposed that the source code be accessible to 
independents experts

The State of Geneva is the sole owner of its 
application

The ownership issueThe ownership issue

The knowledge issueThe knowledge issue
The IT specialists are the more skeptical 
about the project
They bring problems but no solutions
They refuse any other view than theirs
Their criticism often target non-technical 
aspects:

Example: online voting will
increase the risk of pressure
on voters



The media issueThe media issue
Media treat eVoting as a political issue

They are only interested in controversies

In the media approach, all statements 
weigh the same

How can we convey the citizens' 
expectations to the media and the 
politicians?

U
se

r f
rie

nd
lin

es
s

Security

A simple case:
the relationship 

security/
user friendliness

The world as it is



The futureThe future

What's next?What's next?
In May 2006, the Swiss government proposed to start 
disseminating eVoting in the country
In June 2006, the Geneva parliament has approved our 
eVoting report
In October 2006, the Geneva government presented an 
eVoting law
In September 2007, the parliamentary commission 
presented its report
In August 2008, the parliament adopt th eVoting law
In February 2009, the citizens will have the final say
2012 (?): according to federal authorities, eVoting is 
generalized



Changing the ballot rules always hurtsChanging the ballot rules always hurts
Changing the electoral rules
provokes suspicion

Women have been denied the voting right 
because they allegedly would not be able to 
make the right choices and would destabilize 
the institutions

The lowering of the voting right to 18 years 
raised the same fears

The introduction of postal voting raised them 
once again

Thank your for your attention

Visit the project's web site:

www.ge.ch/evoting

Demo web site at:

https://www.geneve.ch/ge-vote/demo-en/votation.html

michel.chevallier@etat.ge.ch
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Department Manager, High Growth Markets
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Enterprise Ireland:
who we are, 

what we do 
how we help companies
Strategy 2008-2010
Q&A



Irish Owned Enterprise Policy Analysis
and Advice

Inward Investment

Industrial Development in Ireland

Enterprise Ireland is the Irish government’s lead 
agency in the development of Irish companies trading 
internationally.

Enterprise Ireland has a unique global network 
bringing relevant skills and expertise to Irish 
companies to accelerate their growth in world 
markets.



Transforming Irish Industry 2005 - 2007

Target Outcome

New export sales €3 billion €4.419 billion

Number of companies investing €100,000+
in R&D per annum 617 624

Number of companies investing €2 million+
in R&D per annum 42 42

New high potential start-ups supported 210 221

Productivity improvement projects implemented 300 346

Exports : 2005-2007 by sector

2005 2006 2007

Food and Retail Consumer Markets €7,044m €7,857m €8,107m

Industrial and Lifesciences Markets €2,227m €2,630m €3,003m

Software, Services and Emerging Sectors €1,239m €1,819m €2,071m

Total €10,510m €12,306m €13,181m

Source: Forfás/Enterprise Ireland Annual Business Review



2005 2006 2007

Northern Europe €6,096m €7,179m €7,634m

The Americas €1,155m €1,334m €1,481m

Southern Europe, Middle East and Africa €1,124m €1,274m €1,292m

Germany, Central and Eastern Europe, 
Russia and CIS €788m €879m €995m

Asia-Pacific €527m €682m €671m

Rest of the World €156m €309m €353m

Total €9,846m €11,657m €12,426m

* Excludes sales recorded by the Irish Dairy Board  //  Source: Forfás/Enterprise Ireland Annual Business 

Exports : 2005-2007 by main market area*

Enterprise Ireland Resources
950 staff

150 are based in international markets
Range of expertise

Business Development
International Marketing
Technology / Productivity
Human Resource Development

Unique access to networks of expertise at home and 
abroad
Budget of €261m

95% Exchequer Funded



Transforming Irish Industry 2008-2010

Driving export growth
Driving scaled company growth
Enabling growth through innovation and R&D in 
products and services
Driving continued growth in existing sectors
Driving growth in internationally traded services
Developing leadership for growth
Delivering balanced regional growth

Key strategic targets 2008-2010



Entrepreneurship & Regional 
Development

National Headquarters, Shannon

Ten regional offices

Asia
Beijing
Guangzhou
Hong Kong
Kuala Lumpur
New Delhi
Seoul
Shanghai
Singapore
Sydney
Tokyo

Germany, Central and
Eastern Europe, Russia 
and CIS
Budapest
Dusseldorf
Moscow
Prague
Warsaw

Southern Europe, 
Middle East
and Africa
Dubai
Madrid
Milan 
Riyadh

Northern Europe
Amsterdam
Brussels
Glasgow
London
Paris
Stockholm

The Americas
Boston
Los Angeles
Mexico
New York
Sao Paulo
Silicon Valley
Toronto

International Sales & Partnering – Global Network



High Potential
Start-Ups

Entrepreneurs
starting companies
with the ability to

compete in 
world markets

Scaling
Ambitious companies

with the ability to
grow to scale and

achieve significant 
global success

Manufacturing and 
international-traded 
services companies

employing 
ten or more

Established SMEs

Irish-based
food and natural

resource companies
that are overseas

owned or
Controlled

MNC’s

Working with our clients –
Enterprise Ireland provides support at key stages of development

Develop and implement growth strategies
Succeed in international markets
Invest in research & innovation
Compete through productivity
Build strong management teams
Finance growth

We work in partnership with clients to help them :



Strategy Planning

Strategic Assessment
Strategic Workshops
Mentors
Strategy and Change Management 
development programmes
Consultancy / Feasibility

Succeed in International Markets

Marketing Assessment
Marketplace Services

Evaluate market opportunities
Identify and target buyers, partners, distribution channels
Arrange in-market visits with customised itineraries
Trade Fair participation
Advice and specialist sales support services
Access to in-market expertise – International Mentors and 
Sector Expert Panels

Sales & Marketing Training Programmes



Invest in Research & Innovation

R&D Fund
Innovation Assessment
R&D Collaboration

Innovation Vouchers
Innovation Partnerships
International R&D Programmes

Commercialising R&D, licensing and intellectual property 
protection
Innovation Management training / consultancy

Compete Through Productivity

Production Assessment
Benchmarking
Supply Chain Management
eBusiness
Environmental 

Regulatory issues
Environment-friendly products and services
Environmental Management Systems

Technology Roadmap Seminars
Current and emerging high technologies



Build Strong Management Teams

HRD Assessment
Management Training & Development Programmes
Leadership Programmes
Mentor Network
Funding for training and recruitment of key manager

Finance for Growth

Financial Assessment
Investor Ready Service
R&D Fund
Growth Fund
HPSU / Early Stage Support 
Seed and Venture Capital



THANK YOU!

www.enterprise-ireland.com

alan.hobbs@enterprise-ireland.com



Presentation

To

Thailand Development Research 
Institute Foundation

20th January 2009

Shane Nolan
Development Manager ICT

IDA Ireland

• A state agency with its own board 

• Attracts FDI to develop economy

• Builds relationships with inward investors

• Targets: -
– Quality investments
– Regional spread
– New business

• Employs 295 people



IDA Structure

295 People295 
People

Sectoral Divisions,
Regions & Overseas
Sect oral Divisions 

Regional & Overseas

Executive CommitteeExecutive Committee

Chief ExecutiveChief Executive

Board (12 Members)

IDA IrelandIDA Ireland

Policy Research & Advice
Science & Technology

Policy Research & 
Advice
Science & Technology

Forfas

Support for  Irish-owned
businesses (including

trade & technology)

Enterprise Ireland

Minister for Enterprise,
Trade & Employment

GovernmentGovernment

Science Foundation 
Ireland

Support  for 
Science and Research

IDA Offices Worldwide

California x 2

New YorkAtlanta

Chicago Boston

UK

Germany

Netherlands

Japan
Korea

Taiwan

Australia

Ireland

Shanghai
Mumbai



The “Celtic Tiger”- per capita income 
doubled in decade & exceeded EU & OECD
Levels of GDP per Capita, Ireland and Selected Economies, 1995-2005 (US$ PPP)

Source: Forfás Calculations; Groningen Growth & Development Centre, Total 
Economy Database, March 2006; OECD, Annual National Accounts Database; 
United Kingdom, Office for National Statistics, 2006 [online] 

The Irish Economy

4.7%

99000

2.11m

22.8%

€91.3bn

41200

176.4

4.23 million

2007

-8.6%

-48%

+61%

-73.6%

+407%

+231%

+395%

+19%

Increase/Decrease

3,53 millionPopulation

13%Unemployment

176,000Unemployment

1.310mTotal Labour Force

96.4%Total Debt GDP

€18bnMerchandise 
exports

10,357GDP per capita €

36.312GDP €b

1990



Importance of FDI in Ireland

STATUS
• IDA Clients 1,000 +
• Total employment 136,000
• Total annual sales € 95bn

IMPACT
• > 80% of Manufactured exports
• > 25% of gross domestic product
• Technology and management skills
• Global orientation

Success in the 90’s - why?

• US boom, IT growth, EU Single Market

• People, skills

• Corporate tax

• Consistent Public policy

• Industry/Academic collaboration

• Performance of Irish managers

• Flexibility, agility, creativity



Key Sectors & Players

ICT Financial Services International
Services

Intel
IBM
Dell
HP

Microsoft
Oracle

Ericsson
Lucent

Motorola
SAP
Cisco

Symantec

Citigroup
Merrill Lynch

HSBC
UBS

Pramerica
ABN AMRO

Allianz
Deutsche Bank

GE
Unicredito

AIG
BISYS

Google
eBay / Paypal

Yahoo
Amazon

Bertelsmann
Lufthansa

Hertz
MBNA

Accenture
Whirlpool

AOL
Quintiles

Pfizer
Wyeth

Johnson & 
Johnson

Lilly
Novartis

Boston Scientific
Medtronic

Bausch & Lomb
Baxter
Abbott
GSK

Life
Sciences

Information & Communications Technology

• Europe’s leading Information Technology location

• Over 220 IDA backed companies – accounting for c. 
40,000 jobs

• Intel opened their most advanced wafer fabrication facility 
costing €2 billion

• Recent investments from:  Google, eBay, PayPal, Yahoo, 
Amazon, Cisco, Bell Labs, Facebook, IBM



Success Factors in Attracting ICT 
Investment

• Investment in education – 30 years of free third level education and 
a focus on science & engineering

• Investment in infrastructure – particularly telecommunications

• Tax regime – competitive & legitimate

• Strategic location – EU access, EMEA reach

• Attractiveness to foreign skilled labour (and languages)

• Investment in research infrastructure

• Aggressive marketing

Promoting Linkages Between 
Multinational & Indigenous Enterprise

• Difficult to balance the need to create linkages and grow the base of 
indigenous companies

• Value of the ecosystem in promoting a location

• Licensing opportunities - Microsoft, HP

• Industry led networks - Competency Centres

• Targeting corporate venture capital teams



Government Policy in Promoting ICT

• Skills development & career promotion

• Further promotion by employer group IBEC & IDA

• Investment in telecommunications infrastructure at a local, national and international 
level

• Regulatory initiatives – immigration, telecommunications licensing

• Strategy for Science Technology & Innovation 2006 – 2013*
• Builds on a previous 4 year strategy
• €2.7bn invested by Govt up to 2008
• Building world class academic research groups 
• Target BERD €2.5bn by 2013
• ICT a critical element of the strategy

* http://www.entemp.ie/publications/science/2006/sciencestrategy.pdf

Challenges Facing IDA in Winning New 
ICT Investments

• Economic environment

• Skills 

• Cost pressures and the future of ICT manufacturing

• Shifting dynamic in the global ICT industry and the importance of China

• Continuing to build Ireland’s profile as a location for world class ICT 
research

• Research commercialisation

• Continuing to adapt to new trends - convergence

• Securing additional investments from the existing base of multinational 
ICT companies and working with them to consistently remain 
competitive and relevant



For further information 
please see our web-site on 
www.idaireland.com


