
 

บทที ่1 

บทน ำ 
1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญ 

            ในปัจจุบนัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความเจริญกา้วหนา้ไปอยา่งมาก ผูค้นสามารถใช้
ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในดา้นต่างๆมากมาย ไม่วา่จะเป็นการติดต่อส่ือสาร ดา้น
การคมนาคมขนส่ง ดา้นการเดินทาง เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีลว้นแลว้แต่ท าให้ชีวิตมีความสะดวกสบาย
มากยิ่งข้ึน มีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดียิ่งข้ึน อาจกล่าวได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถท าให้
ประเทศพฒันาไปในดา้นต่างๆ ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน โดยจากสภาพความเป็นอยูข่อง
สังคมเมือง มีการพฒันาใชร้ะบบส่ือสารโทรคมนาคม เพื่อติดต่อส่ือสารให้ดีข้ึน ช่วยเสริมสร้าง
ความเท่าเทียมในสังคมและการกระจายโอกาสระหวา่งชนบทกบัเมือง และประเด็นท่ีส าคญัประเด็น
หน่ึงนัน่คือการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริการในอุตสาหกรรม และการพาณิชกรรม 
ซ่ึงการแข่งขนัทางดา้นการผลิตสินคา้อุตสาหกรรมจ าเป็นตอ้งหาวิธีการในการผลิตให้ไดม้าก ราคา
ถูกลง ดงันั้นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จึงเขา้มามีบทบาทมาก มีการใชข้อ้มูลข่าวสารเพื่อการบริหาร
และการจดัการ การด าเนินการและยงัรวมไปถึงการให้บริการกบัลูกคา้ เพื่อให้ซ้ือสินคา้ไดส้ะดวก
ข้ึน ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้ นมีบทบาทส าคัญต่อการผลิตสินค้า
อุตสาหกรรมและการบริการ อีกทั้งยงัมีแนวโนม้จะมีความส าคญัมากยิ่งข้ึนในอนาคต เน่ืองจากใน
ปัจจุบนัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศยงัมีแนวโนม้ท่ีจะพฒันาต่อไปไดม้ากข้ึน 
 ระบบสารสนเทศ (สุชาดา กีระนนัทน์, 2541) หมายถึงระบบท่ีประกอบดว้ยส่วนต่างๆ 
ไดแ้ก่ ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ระบบเครือข่าย ฐานขอ้มูล ผูพ้ฒันาระบบ ผูใ้ช้
ระบบ พนักงานท่ีเก่ียวข้อง และ ผูเ้ช่ียวชาญในสาขา  ทุกองค์ประกอบน้ีท างานร่วมกันเพื่อ
ก าหนด รวบรวม จัดเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูลเพื่อสร้างสารสนเทศ และส่งผลลัพธ์หรือ
สารสนเทศท่ีได้ให้ผูใ้ช้เพื่อช่วยสนบัสนุนการท างาน การตดัสินใจ การวางแผน การบริหาร การ
ควบคุม การวเิคราะห์และติดตามผลการด าเนินงานขององคก์ร โดยหากกล่าวถึงระบบคอมพิวเตอร์ 
ยอ่มประกอบไปดว้ย 2 ส่วนหลกัอนัไดแ้ก่ฮาร์ดแวร์และซอฟทแ์วร์ โดยฮาร์ดแวร์ หมายถึง อุปกรณ์
ต่างๆ ท่ีประกอบข้ึนเป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ มีลกัษณะเป็นโครงร่างสามารถมองเห็นดว้ยตาและ
สัมผสัได ้(รูปธรรม) เช่น จอภาพ คียบ์อร์ด เคร่ืองพิมพ ์เมาส์ เป็นตน้ ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็นส่วน
ต่างๆ ตามลกัษณะการท างาน ได ้4 หน่วย คือ หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit :
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 CPU) หน่วยรับขอ้มูล (Input Unit) หน่วยแสดงผล (Output Unit) หน่วยเก็บขอ้มูลส ารอง 
(Secondary Storage) โดยอุปกรณ์แต่ละหน่วยมีหนา้ท่ีการท างานแตกต่างกนัออกไป ส่วนต่อมาคือ
ซอฟทแ์วร์ ซ่ึงหมายถึงองคป์ระกอบของคอมพิวเตอร์ท่ีเราไม่สามารถสัมผสัจบัตอ้งไดโ้ดยตรง เป็น
ชุดค าสั่งหรือโปรแกรม (Program) ท่ีเขียนข้ึนเพื่อให้คอมพิวเตอร์ท างาน ซอฟทแ์วร์จึงเป็นเสมือน
ตวัเช่ือมระหวา่งผูใ้ชง้านกบัคอมพิวเตอร์ให้สามารถเขา้ใจกนัได ้ทั้งน้ีซอฟทแ์วร์สามารถแบ่งออก
ไดเ้ป็น 2 ประเภท คือซอฟทแ์วร์ระบบซ่ึงหมายถึงโปรแกรมท่ีท าหนา้ท่ีประสานการท างาน ติดต่อ
การท างาน ระหว่างฮาร์ดแวร์กบัซอฟต์แวร์ประยุกต์เพื่อให้ผูใ้ช้สามารถใช้ซอฟท์แวร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และท าหน้าท่ีในการจดัการระบบ ดูแลรักษาเคร่ือง การแปลภาษาระดับต ่าหรือ
ระดบัสูงให้เป็นภาษาเคร่ืองเพื่อให้เคร่ืองอ่านไดเ้ขา้ใจ ประเภทต่อมาคือซอฟตแ์วร์ประยุกต์ซ่ึงเป็น
โปรแกรมท่ีใช้ส าหรับท างานต่าง ตามท่ีตอ้งการ เช่น การท างานเอกสาร งานกราฟิก งานน าเสนอ 
หรือเป็น Software ส าหรับงานเฉพาะดา้น เช่นโปรแกรมงานทะเบียน โปรแกรมการบริการเวบ็ไซด ์  
เป็นตน้ 
 ประสิทธิภาพในทางเศรษฐศาสตร์  หมายถึงการด าเนินงานใดๆก็ตามท่ีสามารถใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัให้เกิดประโยชน์สูงท่ีสุด หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงคือการด าเนินงานให้เกิด
ตน้ทุนจากการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ย่างจ ากดัให้ต ่าท่ีสุด โดยสามารถไดป้ระโยชน์หรือผลผลิตจาก
การด าเนินงานนั้นๆให้สูงท่ีสุดนั่นเอง ดงันั้นความมีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริการจึง
หมายถึงความสามารถในการผลิตและการบริการให้เกิดประโยชน์สูงท่ีสุดโดยใชต้น้ทุนท่ีมีอยูอ่ยา่ง
จ ากดัต ่าท่ีสุด ซ่ึงตน้ทุนเหล่าน้ีอาจประกอบไปดว้ยตน้ทุนดา้นแรงงาน ดา้นเคร่ืองจกัร ดา้นการเก็บ
รักษาสินคา้คงคลงั ดา้นการน าเขา้วตัถุดิบ รวมไปถึงดา้นการขนส่งสินคา้ ปัจจยัต่างๆเหล่าน้ีเป็น
ปัจจัยท่ีเป็นต้นทุนในการผลิตของผูป้ระกอบการธุรกิจต่างๆ โดยหากผูป้ระกอบการสามารถ
ควบคุมและจดัการตน้ทุนเหล่าน้ีให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุดก็อาจหมายถึงผลก าไรท่ีมากข้ึนท่ี
ผูป้ระกอบการจะไดรั้บนัน่เอง 
 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (Small and Medium Sized Enterprises: SMEs) เป็น
ธุรกิจท่ีมีการใช้ตน้ทุนต ่า มีความคล่องตวัสูง สามารถเปล่ียนแปลงไปตามการเปล่ียนแปลงของ
เศรษฐกิจไดง่้าย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถแยกออกเป็น 3 กิจการใหญ่ๆได้แก่ 
กิจการด้านการผลิต กิจการด้านการคา้และกิจการดา้นการบริการ โดยมีการก าหนดลกัษณะของ
วิสาหกิจแตกต่างกนัไป เช่นการก าหนดโดยใช้ลกัษณะของมูลค่าสินทรัพยถ์าวร หรือการก าหนด
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มจากจ านวนการจา้งงาน เป็นตน้ จากขอ้มูลสถาบนัวิสาหกิจขนาด
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กลางและขนาดยอ่มอุตสาหกรรมการผลิต(SMI)พบวา่ในปัจจุบนัวา่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในประเทศไทยมีอยู่เป็นประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ของวิสาหกิจทั้งหมด โดยมีจ านวนทั้งส้ิน 
2,827,633 กิจการในปี 2554 ดงันั้นอาจกล่าวได้ว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นตวัขบั
เคล่ือนท่ีส าคญัของเศรษฐกิจของประเทศไทย เพราะสามารถเพิ่มการจา้งงาน สร้างมูลค่าเพิ่ม ลด
การน าเขา้สินคา้และบริการจากต่างประเทศโดยหนัมาใชสิ้นคา้ภายในประเทศแทน อีกทั้งยงัมีส่วน
ในการช่วยพฒันาฝีมือแรงงานรวมไปถึงการเช่ือมโยงกับกิจการในภาคการผลิตอ่ืนๆ ซ่ึงปัจจยั
เหล่าน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงความส าคญัของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ีมีต่อการขบัเคล่ือนของ
ระบบเศรษฐกิจไทยได้เป็นอย่างดี จะเห็นได้ว่าหากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมี
ประสิทธิภาพในการผลิตท่ีดียิ่งข้ึนอาจสะทอ้นให้เห็นถึงสภาพเศรษฐกิจของประเทศท่ีดียิ่งข้ึนอีก
ด้วยนั่นเอง ดังนั้ นรัฐบาลควรให้ความส าคญักับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มากข้ึน เพื่อ
สนบัสนุนกิจกรรมต่างๆของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนนัน่เอง 
ทั้งน้ีสามารถแบ่งประเภทของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มตามจ านวนการจา้งงานไดด้งัน้ี 

 
ตำรำงที1่ ประเภทของวสิาหกิจขนาดยอ่มจ าแนกตามจ านวนการจา้งงาน 

ประเภทของวสิาหกิจ จ านวนการจา้งงาน 
กิจการดา้นการผลิต ไม่เกิน 50 คน 
กิจการดา้นการคา้ส่ง ไม่เกิน 25 คน 
กิจการดา้นการคา้ปลีก ไม่เกิน 15 คน 
กิจการดา้นการบริการ ไม่เกิน 50 คน 
ท่ีมา: ส านกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
 
ตำรำงที2่ ประเภทของวสิาหกิจขนาดกลางจ าแนกตามจ านวนการจา้งงาน 

ประเภทของวสิาหกิจ จ านวนการจา้งงาน 
กิจการดา้นการผลิต 50-200 คน 
กิจการดา้นการคา้ส่ง  25-50 คน 
กิจการดา้นการคา้ปลีก 16-30 คน 
กิจการดา้นการบริการ 51-200 คน 
ท่ีมา: ส านกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
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 ในปัจจุบนั วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตอ้งเผชิญกบัขอ้จ ากดัหลายอย่างอนัเป็น
อุปสรรคปัญหาต่อการด าเนินธุรกิจ และเป็นเหตุให้ตน้ทุนการผลิตสูงข้ึน จากหลายๆ ปัจจยั คือการ
มีตน้ทุนค่าแรงงานมีแนวโน้มสูงข้ึน, ราคาวตัถุดิบท่ีแพงข้ึนจากการลดค่าเงินบาทกรณีท่ีตอ้งน า
วตัถุดิบจากต่างประเทศ, ตน้ทุนค่าโสหุ้ยโรงงานท่ีมีแนวโนม้สูงข้ึน เช่น ค่าน ้ ามนั ค่าน ้ า ค่าไฟท่ีจะ
ปรับท่ีตวัข้ึนทุกวนัเป็นตน้, ปริมาณคู่แข่งขนัท่ีมีมากข้ึนและการแข่งขนัมีแนวโน้มท่ีจะรุนแรง
เพิ่มข้ึน ดงันั้นผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจึงตอ้งมีความจ าเป็นในการลด
ตน้ทุนการผลิตต่อหน่วยสินคา้ท่ีผลิตเพื่อการมีผลก าไรมากข้ึน ดงันั้น ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมจึงมีความจ าเป็นตอ้งปรับตวั ปรับวิธีการท าธุรกิจ เพื่อลดตน้ทุนการผลิตให้
ต ่าลง โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มผลผลิตเพื่อความอยูร่อด ทั้งน้ี ในการลดตน้ทุนการผลิต ซ่ึงถือเป็น
กุญแจสู่ความส าเร็จประการหน่ึงจึงมีความจ าเป็นอย่างมากส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่มในการลดและควบคุมตน้ทุนการผลิต โดยในการผลิตสินคา้ ตน้ทุนการผลิตจะสูงหรือต ่านั้น 
ข้ึนอยู่กับปัจจยัต่างๆ หลายประการด้วยกัน เช่นการมีนโยบายเพื่อลดต้นทุนอย่างจริงจงัของ
ผูบ้ริหาร, การสร้างจิตส านึกของพนกังานต่อการลดตน้ทุนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิต การเพิ่มคุณภาพสินค้าและบริการ ความปลอดภัย รวมไปถึงการขนส่ง  ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีมี
ความส าคญัอยา่งยิง่ต่อการอยูร่อดของบริษทันัน่เอง 
 ในทางเศรษฐศาสตร์ การผลิตหมายถึงการสร้างสรรคส่ิ์งหน่ึงส่ิงใดออกมาหรือท าให้เกิดส่ิง
ใหม่ข้ึน หรือการแปรสภาพส่ิงหน่ึง ให้เป็นอีกส่ิงหน่ึง จากวตัถุอยา่งหน่ึงไปเป็นวตัถุอีกอยา่งหน่ึง 
หรือจากแรงงานอยา่งหน่ึงไปเป็นอีกอยา่งหน่ึง การผลิตประกอบดว้ยปัจจยัต่างๆคือ ปัจจยัดา้นท่ีดิน
(Land) ซ่ึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติทั้ งหมดท่ีเกิดข้ึนเองทั้ งในส่วนท่ีอยู่บนดินและอยู่ใต้ดิน 
นอกจากน้ียงัถือเป็นปัจจยัเดียวท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั ปัจจยัดา้นแรงงาน (Labor) คือทรัพยากรมนุษยท่ี์มี
อยูซ่ึ่งประกอบไปดว้ยดา้นการใชค้วามคิดและในดา้นการใชแ้รงงานซ่ึงจะไดรั้บค่าตอบแทนเป็นตวั
เงินหรือเป็นส่ิงของตอบแทนอยา่งใดอยา่งหน่ึง โดยแรงงานท่ีไม่ไดรั้บค่าตอบแทนจะไม่ถือวา่เป็น
แรงงานในก าลงัแรงงาน (Labor Force) นัน่เอง ประการท่ีสามคือปัจจยัดา้นทุน (Capital) คือส่ิงท่ี
มนุษยส์ร้างข้ึนมาเพื่ออ านวยความสะดวกในการผลิต เช่น เคร่ืองจกัร หรือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ี
ใชใ้นการผลิตเป็นตน้ ประการสุดทา้ยคือความสามารถในการประกอบการ  (Entrepreneurship) คือ
ความสามารถในการด าเนินการวางแผนจดัการทางดา้นธุรกิจการผลิตภายใตค้วามเส่ียงในระดบั
ต่างๆ โดยจะมีผูป้ระกอบการ(entrepreneur) เป็นผูร้วบรวมปัจจยัการผลิตต่างๆเพื่อท าการผลิตข้ึน
เป็นสินค้าหรือบริการและเป็นผูต้ดัสินใจเก่ียวกับปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจว่าจะผลิตอะไร 
อยา่งไรและเพื่อใคร 
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 หากกล่าวถึงการลดตน้ทุนในการผลิต อาจกล่าวถึงการลดความสูญเสียหรือสูญเปล่าใน
โรงงาน โดยคุณธีรชยั โรจนพิสุทธ์ิ (อา้งใน: SMEs 005 กลยทุธ์สู่ความส าเร็จในการลดและควบคุม
ตน้ทุนการผลิต) ไดอ้ธิบายความสูญเปล่าในโรงงาน 8 ประการในโรงงานอุตสาหกรรม ท่ีมกัจะมี
การสูญเปล่าด้วยสาเหตุ ต่างๆ  ซ่ึ งประกอบไปด้วยความสูญเปล่าจากการผลิตของเสีย 
(Defects) ความสูญเปล่าจากการผลิตเกินความตอ้งการ (Over production) ซ่ึงเกิดจากการเก็บสินคา้
มากเกินไป ซ่ึงตอ้งพิจารณาความตอ้งการของลูกคา้เป็นหลกั ความสูญเปล่าจากการรอคอยหรือ
ความล่าช้า (Waiting time / delay) ความสูญเปล่าจากการเก็บวสัดุคงคลงัมากเกินไป (Excessive 
Inventory) โดยอาจเกิดจากการสั่งวสัดุปริมาณมากแต่มีการใชน้อ้ย ดั้งนั้นการสั่งซ้ือตอ้งมีเหตุผลใน
การสั่งและประหยดั ตอ้งสั่งตามจ านวน ความสูญเปล่าจากการขนยา้ยท่ีไม่จ  าเป็น (Unnecessary 
Transport) ซ่ึงควรมีวธีิการขนยา้ยท่ีเหมาะสมและถูกวิธี โดยตอ้งมีวิธีการท่ีดีและจ าเป็นตอ้งขนยา้ย
ความสูญเปล่าจากกระบวนการผลิตท่ีไร้ประสิทธิภาพ (Ineffective Process) โดยเฉพาะโรงงานใหม่
ท่ีตั้งมาแลว้ จะมีการลงทุนท่ีสูงกว่า แต่สามารถพฒันาขีดความสามารถทุกเร่ืองได้ดีกว่าโรงงาน
เก่าๆ โดยจะเห็นได้จากการท่ีมีนักลงทุนใหม่เกิดข้ึนมาเร่ือยๆพร้อมคู่แข่งของโรงงานเก่าท่ีมาก
ยิ่งข้ึนนัน่เอง ความสูญเปล่าจากการเคล่ือนไหวท่ีไม่จ  าเป็น (Unnecessary motion or action) หรือ
ความเคล่ือนไหวต่างๆท่ีมีส่วนช่วยให้เกิดผลผลิตต ่า ท าให้เกิดเทคนิคใหม่ท่ีเรียกวา่ Work Study 
เช่น การออกแบบโต๊ะท างาน การจดัวางของท่ีให้ออกแบบไดส้ะดวกสบายต่อการท างาน ซ่ึงจะ
ส่งผลให้เพิ่มผลผลิตได้ ประการสุดทา้ยคือความสูญเปล่าจากการผลิตและใช้พลังงาน (Energy 
Wastes) โดยหากมีการลดความสูญเสียทั้ง 8 ประการน้ีลงจะท าให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมสามารถลดตน้ทุนในการผลิตได้มากข้ึน รวมไปถึงโอกาสในการอยู่รอดของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่มก็มีมากข้ึนตามไปดว้ยนัน่เอง 
 ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) เป็นการติดต่อส่ือสารผา่นโครงข่าย
ขนาดใหญ่ โดยสามารถเช่ือมโยงขอ้มูลของทั้งโลกเขา้ไวด้ว้ยกนัดว้ยความรวดเร็ว อาจกล่าวไดว้่า
โลกในปัจจุบนัคือโลกไร้พรมแดนอยา่งแทจ้ริง การเขา้ถึงฐานขอ้มูลหรือกลุ่มเป้าหมายในจ านวน
มากๆไดใ้นเวลาอนัรวดเร็วและใชก้ารลงทุนท่ีต ่า ถือวา่เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นอยา่งมากต่อธุรกิจในปัจจุบนั 
โดยระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสามารถตอบสนองความต้องการในด้านต่างๆได้เป็นอย่างดี 
ดงันั้นธุรกิจต่างๆจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งต่อการให้ความสนใจและปรับตวัในการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึนเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนได้อย่างเต็มท่ี นอกจากน้ี
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงถือเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สากลท่ีสามารถเช่ือมต่อเขา้ด้วยกัน
ภายใตม้าตรฐานการส่ือสารเดียวกนัท่ีเป็นระบบสากล เพื่อใชใ้นการสืบหาขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ
ทัว่โลก โดยไม่มีขอ้จ ากดัเร่ืองระยะทางในการส่งผา่นขอ้มูลถึงกนั อีกทั้งยงัไม่มีขอ้จ ากดัเร่ืองชนิด
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ของขอ้มูล โดยบางขอ้มูลอาจเป็นเพียงขอ้ความท่ีส่งผ่านถึงกนัหรือในบางขอ้มูลอาจเป็นขอ้มูล
รูปภาพ รวมไปถึงขอ้มูลท่ีมาในรูปแบบของเสียง รวมไปถึงภาพเคล่ือนไหวก็สามารถส่งผา่นกนัได้
ในรูปแบบของระบบอินเตอร์ความเร็วสูงอีกดว้ย ในประเทศไทยเร่ิมมีการใชง้านอยา่งแพร่หลายใน
ธุรกิจต่างๆในปี 2537 โดยในขณะนั้นผูใ้ชง้านระบบอินเตอร์เน็ตในประเทศมีเพียงประมาณ 23,000 
คนเท่านั้น แต่ในปัจจุบนัมีผูใ้ชง้านระบบอินเตอร์เน็ตในประเทศไทยมากกวา่ 20 ลา้นคน จะเห็นได้
วา่การใช้งานอินเตอร์เน็ตของประเทศไทยมีจ านวนเพิ่มข้ึนอย่างมาก ทั้งน้ีภาคส่วนต่างๆมีการน า
ประโยชน์จากระบบอินเตอร์เน็ตมาใช้ประโยชน์มากข้ึน อีกทั้งการเปล่ียนแปลงไปของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีพฒันาข้ึนอย่างรวดเร็วก็เป็นอีกปัจจยัหน่ึงในการเพิ่มข้ึนของผูใ้ช้งาน
อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยในทุกภาคส่วนนัน่เอง  
 ขอ้แตกต่างระหว่างระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงกบัระบบอินเตอร์เน็ตในอดีตประกอบ
ไปดว้ยขอ้แตกต่างมากมาย โดยการใช้อินเตอร์เน็ตแบบในอดีตจะเป็นการใช้งานแบบ Dial Up 
ซ่ึงการใชอิ้นเตอร์เน็ตโดยทัว่ไปจะต่อสายโทรศพัทเ์ขา้กบัโมเด็ม เขา้ท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ในการใช้
งานจะต้องท าการต่อเช่ือมเข้าสู่อินเตอร์เน็ต โดยการกด Dial ต่อจากนั้นจึงจะสามารถใช้
อินเตอร์เน็ตได ้โดยความเร็วของอินเตอร์เน็ตจะข้ึนอยูก่บัโมเด็มดว้ย ซ่ึงโมเด็มความเร็วสูงสุดท่ีใชก้็
เพียง 56 Kbps แต่ถา้ใช้งานเพียงเรียกดูขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต (Downstream หรือ Download) 
ความเร็วดงักล่าว ก็นบัวา่เพียงพอ แต่หากตอ้งการจะดูภาพแบบ Video หรือ Movie Clip ก็ควร
จะตอ้งมีความเร็วสูงข้ึน และในกรณีท่ีตอ้งการใช้งานแบบ Upstream หรือ Upload การใชง้านแบบ
dial upจะท าการโหลดท่ีชา้มาก ดงันั้นจึงควรจะมีอินเตอร์เน็ตท่ีมีความเร็วสูงข้ึนมากข้ึน นัน่คือการ
ใชง้านระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (High Speed Internet หรือ Broad Band Internet) โดยบรอด-
แบรนด์ คือเทคโนโลยีการรับ-ส่งขอ้มูลท่ีเร็วข้ึน โดยใช้เทคนิคแบบ Wide Band ซ่ึงเม่ือมีปริมาณ
ของ Bandwidth มากข้ึน ก็จะท าให้สามารถส่งขอ้มูลผา่นเขา้-ออกไปในปริมาณท่ีมากข้ึน โดยใน
อดีตนั้น การรับ-ส่งขอ้มูลจะใชร้ะบบ Base Band ท่ีมีช่องความถ่ีแคบๆ โดยมีเพียง 4 กิโลเฮิรตซ์ ซ่ึง
ท าให้เกิดขอ้จ ากดัในการรับ-ส่งขอ้มูลของโมเด็มธรรมดาเพียง 56 kbps เท่านั้น แต่ส าหรับ Broad 
Band ในปัจจุบนั สามารถใชค้วามถ่ีไดก้วา้งมาก ซ่ึงอยูใ่นช่วง 25.875 ถึง 1,099.6875 กิโลเฮิรตซ์ 
นอกจากน้ีในปัจจุบนัยงัมีระบบADSL (Asymmetric Digital Service Line) ซ่ึงเป็นเทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ตท่ีสามารถรับและส่งขอ้มูลดว้ยความเร็วสูง การรับขอ้มูล (Downstream) จะมีความเร็ว
ไดสู้งถึง 8 เมกะบิตต่อวินาที (8 Mbps) และการส่งขอ้มูล (Upstream) มีความเร็วสูงสุดท่ี 1 Mbps 
ทั้งน้ีการให้บริการระบบADSLในปัจจุบนัพบว่า ความเร็วด้านการส่งขอ้มูลได้สูงสุด 512 kbps 
โดย ADSL มีความเร็วสูงกว่าระบบเดิมท่ีใช้โมเด็มมาก ท าให้การดูขอ้มูลในอินเตอร์เน็ตไดอ้ย่าง
รวดเร็ว โดยเฉพาะขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตท่ีมีรูปภาพมากๆ หรือมีภาพ Video Clip ท าให้สามารถ
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โหลดไดเ้ร็วและภาพไม่กระตุก นอกจากน้ียงัสามารถติดต่อเขา้อินเตอร์เน็ตไดท้นัที โดยไม่ตอ้ง
หมุนโทรศพัทแ์ละสามารถใชง้านไดต้ลอด 24 ชัว่โมง (Always On) ในดา้นบริการ ADSL สามารถ
รับขอ้มูลไดด้ว้ยความเร็วสูงกว่าดา้นการส่งขอ้มูล เพราะไดถู้กออกแบบมาให้เหมาะสมกบัการใช้
งานส่วนใหญ่ท่ีผูใ้ช้มกัจะเรียกดูข้อมูล ภาพ และเสียง ส่วนการส่งขอ้มูล เช่น การส่งอีเมล์ การ 
Update ขอ้มูล Edit ขอ้มูลในเวบ็ไซตน์ั้น จะมีความเร็วต ่ากวา่ และเม่ือติดตั้งระบบ ADSL แลว้ จะ
สามารถใชง้านโทรศพัทห์รือโทรสารไดต้ามปกติ พร้อมกบัการใชง้านอินเทอร์เน็ต บนคู่สายหรือท่ี
มีหมายเลขโทรศพัทเ์ดียวกนัไดอี้กดว้ย 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป1 แสดงการเช่ือมต่อของระบบADSL 

  จากการส ารวจการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารในสถานประกอบการ
ในปี 2554ของส านกังานสถิติแห่งชาติ พบว่าในส่วนของสถานประกอบการทัว่ประเทศ มีการใช้
ระบบอินเตอร์เน็ตเพียง 357,267 แห่ง หรือคิดเป็นเพียงร้อยละ 16.6 ของจ านวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด (ตารางท่ี 1) ทั้งน้ีพบว่าการใช้ระบบอินเตอร์ในสถานประกอบการท่ีมีจ านวนคนงาน 1-9 
คน มีการใชอิ้นเตอร์เน็ตจ านวน 295,531 สถานประกอบการ จากผูป้ระกอบการท่ีมีจ านวนคนงาน
ทั้งหมด 1- 9 คนทั้งส้ิน 2,053,876 สถานประกอบการ โดยคิดเป็นเพียงร้อยละ 14.4 เท่านั้น อยา่งไร
ก็ดีพบวา่เม่ือขนาดของสถานประกอบการท่ีมีจ านวนคนงานในสถานประกอบการเพิ่มมากข้ึนจะมี
ร้อยละของการใชอิ้นเตอร์เน็ตต่อจ านวนสถานประกอบการในขนาดนั้นเพิ่มสูงมากข้ึน โดยพบว่า 
ท่ีขนาดของสถานประกอบการท่ีมีจ านวนคนงาน 10-15 คน มีการใช้อินเตอร์เน็ตคิดเป็นร้อยละ 
47.1 ขนาดของสถานประกอบการท่ีมีจ านวนคนงาน 16-25 คน มีการใชอิ้นเตอร์เน็ตคิดเป็นร้อยละ 
58.6 ขนาดของสถานประกอบการท่ีมีจ านวนคนงาน 26-30 คน มีการใชอิ้นเตอร์เน็ตคิดเป็นร้อยละ 
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70.6 ขนาดของสถานประกอบการท่ีมีจ านวนคนงาน 31-50 คน มีการใชอิ้นเตอร์เน็ตคิดเป็นร้อยละ 
77.0ขนาดของสถานประกอบการท่ีมีจ านวนคนงาน 51-200 คน มีการใชอิ้นเตอร์เน็ตคิดเป็นร้อยละ 
88.1 ทั้งน้ีพบว่าการใช้อินเตอร์เน็ตของสถานประกอบการส่วนมากอยู่ในสถานประกอบการท่ีมี
จ านวนคนงานมากกว่า 200 คนข้ึนไป โดยมีการใช้งานสูงถึงร้อยละ 98.5 ของจ านวนสถาน
ประกอบการท่ีมีคนงานมากกว่า 200 คนข้ึนไป ทั้งน้ีตามการก าหนดลกัษณะวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มโดยจ าแนกตามจ านวนคนงานนั้นจะตอ้งมีไม่เกิน 200 คนดงัตาราง ทั้งน้ีจะเห็นไดว้า่
แม้ว่าจ  านวนสถานประกอบการท่ีมีจ านวนแรงงาน 1-9 คนจะมีมากถึง 2 ,053,876 สถาน
ประกอบการ แต่มีการใช้งานอินเตอร์เน็ตเพียงร้อยละ14.4 เม่ือเปรียบเทียบกับการใช้งาน
อินเตอร์เน็ตของสถานประกอบกอบการวสิาหกิจขนาดใหญ่ท่ีมีจ านวนคนงานมากกวา่ 200 คน โดย
มีการใช้งานอินเตอร์เน็ตสูงถึงร้อยละ 98.5 ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงปริมาณการใช้งานอินเตอร์เน็ตท่ี
แตกต่างกนัอยา่งเห็นไดช้ดั 
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ตำรำงที ่3 จ  านวนการใชอิ้นเตอร์เน็ตของสถานประกอบการทั้งหมดของประเทศไทยในปี      

     พ.ศ. 2554 

ท่ีมา: ส านกังานสถิติแห่งชาติ; การส ารวจการมีการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของสถานประกอบการใน 
         ปีพ.ศ. 2554 

 ดงันั้นการศึกษาในคร้ังน้ีจึงมุ่งศึกษาผลของการใชร้ะบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใชใ้น
การผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศไทย ท่ีมีต่อประสิทธิภาพในการผลิต 
โดยเน้นไปท่ีการลดตน้ทุนในการผลิต การเพิ่มความเร็วในการผลิต และการใช้ทรัพยากรการผลิต
อยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 

กจิกรรมทำง
เศรษฐกจิ / 

ขนำดของสถำน
ประกอบกำร 

กำรใช้อนิเตอร์เน็ต จ ำนวนบุคลำกร 
ทีใ่ช้อนิเตอร์เน็ต 
ในกำรปฏิบัติงำน 

(คน) 
รวม ใช้ ไม่ใช้ 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ รวมทั้งส้ิน 
เฉลีย่ต่อ 
กจิกำร 

ขนำดของสถำน
ประกอบกำร 

        

1 - 9  คน 2,053,876 100.0 295,531 14.4 1,758,345 85.6 653,986 2.2 
10 - 15  คน 45,911 100.0 21,631 47.1 24,280 52.9 80,544 3.7 
16 - 25  คน 21,329 100.0 12,499 58.6 8,830 41.4 56,202 4.5 
26 - 30  คน 4,162 100.0 2,940 70.6 1,222 29.4 17,911 6.1 
31 - 50  คน 10,487 100.0 8,072 77.0 2,415 23.0 58,026 7.2 
51 - 200  คน 13,794 100.0 12,159 88.1 1,635 11.9 221,085 18.2 

มากกวา่ 200 คน 4,502 100.0 4,436 98.5 66 1.5 346,064 78.0 
รวม 2,154,061 100.0 357,267 16.6 1,796,794 83.4 1,433,819 4.0 
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1.2.วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
      1. เพื่อศึกษาผลของการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการลดตน้ทุนในการผลิตของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
      2. เพื่อศึกษาผลของการใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการเพิ่มความเร็วในการผลิตของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
      3. เพื่อศึกษาผลของการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ใน
การใชท้รัพยากรการผลิตอยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 
 

1.3. ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 
       หน่วยงานรัฐบาลท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและผูป้ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม มีความเขา้ใจวา่การใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงในกิจกรรมดา้น
ใดท่ีจะก่อให้เกิดผลในการเพิ่มประสิทธิการผลิต แล้วจึงจะสามารถส่งเสริมให้เกิดการใช้งาน
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในกิจกรรมนั้นๆ  
 

1.4. ขอบเขตกำรศึกษำ 
       ในการศึกษาในคร้ังน้ีผูว้ิจ ัยได้ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิโดยวิธีการเก็บรวบรวม
แบบสอบถามจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจ านวน 600 แบบสอบถาม ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดเ้ก็บ
แบบสอบถามโดยวิธีการลงพื้นท่ีโดยใช้แบบสอบถามประมาณ 400 ชุด และการส่งแบบสอบถาม
ใหแ้ก่วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มผา่นทางไปรษณียจ์  านวนทั้งส้ิน 1500 ชุด ทั้งน้ีการลงพื้นท่ี
เก็บแบบสอบถามในคร้ังน้ีผูว้จิยัไดล้งพื้นท่ีในงานSMEs Expoท่ีจดัข้ึนท่ี อิมแพค อารีน่า เมืองทอง-
ธานีและในงาน Otop ท่ีจดัข้ึนในจงัหวดัเชียงใหม่  
 

1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
      1. ประสิทธิภาพในการผลิต หมายถึงการด าเนินงานใดๆก็ตามด้านการผลิตท่ีสามารถใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัให้เกิดประโยชน์สูงท่ีสุด หรืออีกประการหน่ึงคือการด าเนินงานให้เกิด
ตน้ทุนจากการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ย่างจ ากดัให้ต ่าท่ีสุด โดยสามารถไดป้ระโยชน์หรือผลผลิตจาก
การด าเนินงานนั้นๆให้สูงท่ีสุดนั่นเอง ดงันั้นความมีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริการจึง
หมายถึงความสามารถในการผลิตและการบริการใหเ้กิดประโยชน์สูงท่ีสุดโดยใชต้น้ทุนท่ีมีอยูอ่ยา่ง
จ ากดัต ่าท่ีสุด ซ่ึงตน้ทุนเหล่าน้ีอาจประกอบไปดว้ยตน้ทุนดา้นแรงงาน ดา้นเคร่ืองจกัร ดา้นการเก็บ
รักษาสินคา้คงคลงั ดา้นการน าเขา้วตัถุดิบ รวมไปถึงดา้นการขนส่งสินคา้  
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      2. การลดตน้ทุนในการผลิต หมายถึงการลดค่าใชจ่้ายในกิจกรรมดา้นการผลิตต่างๆ ซ่ึงประกอบ
ไปดว้ย ดา้นการผลิต การบริการ การเก็บรักษาสินคา้คงคลงั การขนส่ง การคน้หาขอ้มูล การวิจยั
และพฒันา การส่ือสารในดา้นต่างๆ รวมไปถึงการฝึกอบรมในกิจกรรมดา้นต่างๆ ซ่ึงการลดตน้ทุน
อาจหมายถึงปริมาณค่าใช้จ่ายท่ีหรือจ านวนเงินท่ีลดลงไป ท าให้กิจการสามารถมีก าไรไดเ้พิ่มมาก
ข้ึนนัน่เอง 
      3. การเพิ่มความรวดเร็วในการผลิต หมายถึง ระยะเวลาท่ีสามารถลดลงไปได้ในกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมดา้นการผลิตต่างๆทั้งในดา้นการผลิต การบริการ การเก็บรักษาสินคา้คงคลงั การขนส่ง การ
คน้หาขอ้มูล การวิจยัและพฒันา การส่ือสารในดา้นต่างๆ รวมไปถึงการฝึกอบรมในกิจกรรมดา้น
ต่างๆ ซ่ึงหากกิจกรรมดา้นการผลิตต่างๆสามารถลดเวลาในกิจกรรมลงไป จะช่วยท าให้การผลิตมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนนัน่เอง 
      4. การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มท่ี หมายถึงการท่ีกิจการสามารถใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยูข่องตน ทั้งในดา้นของเคร่ืองจกัร วตัถุดิบ แรงงาน การจดัการคลงัสินคา้ ให้มีการ
ใช้ท่ีเป็นประโยชน์แก่องค์กรหรือกิจการมากยิ่งข้ึน ซ่ึงหากกิจการสามารถใช้ทรัพยากรเหล่าน้ีให้
เกิดประโยชน์มากยิ่งข้ึน ย่อมแสดงถึงประสิทธิภาพท่ีเพิ่มมากข้ึน รวมไปถึงผลก าไรท่ีมากยิ่งข้ึน
ดว้ยนัน่เอง 
 
 
 


