
โครงการสํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2562 

1. ความเปนมา 

 ในปจจุบันการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีผลตอการพัฒนาประเทศ ทางดาน

เศรษฐกิจ ดานสังคม และดานอื่น ๆ ใหกาวไปขางหนาและทัดเทียมกับประเทศตาง ๆ ประชาชนตองมีความรู 

ทักษะ ความสามารถ ในการเขาถึงขอมูล ขาวสาร สารสนเทศตาง ๆ ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางท่ัวถึง

และตอเนื่อง 

 การท่ีจะทําใหประชาชนเขาถึงขาวสาร สารสนเทศตาง ๆ ผานการเผยแพรทางการใชโทรศัพท คอมพิวเตอร 

อินเทอรเน็ต ฯลฯ ภาครัฐจําเปนจะตองมีขอมูลมาใชในการวางแผน การกําหนดนโยบาย และปรับปรุงมาตรการตาง ๆ 

ท่ีเกี่ยวของใหเหมาะสม ในขณะเดียวกันยังทําใหภาครัฐทราบถึงปญหาและความตองการของประชาชน และสามารถ

ใหบริการประชาชนไดดีและตรงกับความตองการ สงผลใหการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของประเทศทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

 จากเหตุผลความจําเปนดังกลาว สํานักงานสถิติแหงชาติ จึงไดจัดทําขอมูลสถิติโดยการสํารวจการมีการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในครัวเรือน ซึ่งไดจัดทําการสํารวจโครงการดังกลาวครั้งแรกในป พ.ศ. 2544 

และต้ังแต พ.ศ. 2546 เปนตนมา ไดทําการสํารวจตอเนื่องเปนประจําทุกป โดยผนวกแบบสอบถามกับการสํารวจ

ภาวะการทํางานของประชากร แตเนื่องจากมีความตองการใชขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมากข้ึน 

จึงไดเพิ่มรายละเอียดของขอถามตามความตองการของผูใช และไดแยกแบบสอบถามออกจากการสํารวจ

ภาวะการทํางานของประชากร ต้ังแตป พ.ศ. 2548 เปนตนมา และดําเนินการสํารวจอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป 

2. วัตถุประสงค 

 2.1 เพื่อทราบจํานวนประชากรท่ีใชคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต และโทรศัพทมือถือ 

 2.2 เพื่อทราบจํานวนครัวเรือนท่ีมีอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในแตละประเภท คือ 

เครื่องโทรศัพทพื้นฐาน เครื่องคอมพิวเตอร และการเช่ือมตออินเทอรเน็ตในครัวเรือน 

 2.3 เพื่อทราบการใชคอมพิวเตอร ทักษะในการใช การใชอินเทอรเน็ตและรายละเอียดของการใช        

เชน สถานท่ีใช กิจกรรมในการใช ความถ่ีในการใช การส่ังซื้อสินคาหรือบริการ การใชโทรศัพทมือถือ และประเภท

ของโทรศัพทมือถือ 

3. ขอบขายและคุมรวม 

 การสํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในครัวเรือน คุมรวมในการสํารวจ คือ 

ครัวเรือนสวนบุคคล ท่ีมีหัวหนาครัวเรือนและสมาชิกในครัวเรือน อายุ 6 ปข้ึนไป 

 



4. รายการขอมูลท่ีเก็บรวบรวม 

 4.1 ขอมูลลักษณะท่ัวไปของสมาชิกในครัวเรือน เชน เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา การทํางาน  

 4.2 การมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสมาชิกในครัวเรือน เชน  

  - การใชคอมพิวเตอรของประชากร 

  - การใชอินเทอรเน็ตของประชากร 

  - การใชโทรศัพทมือถือของประชากร 

  - สถานท่ีใชอินเทอรเน็ต 

  - กิจกรรมในการใชอินเทอรเน็ต 

  - ความถ่ีในการใชอินเทอรเน็ต 

  - การส่ังซื้อสินคา/บริการทางอินเทอรเน็ต 

  - การมเีครื่องโทรศัพทพื้นฐานของครัวเรอืน 

  - การมีคอมพิวเตอรของครัวเรือน 

  - การเช่ือมตออินเทอรเน็ตของครัวเรือน เปนตน 

5. แผนการดําเนินงาน 

 5.1 การวางแผนและเตรียมงาน    พฤษภาคม 2562 – กันยายน 2562 

 5.2 การเก็บรวบรวมขอมูล    ตุลาคม 2562 – ธันวาคม 2562 

 5.3 การประมวลผลและการประมาณคา   มกราคม 2563 – สิงหาคม 2563 

 5.4 การวิเคราะหขอมูลและจัดทํารายงาน   พฤษภาคม 2563 – กันยายน 2563 

6. ระเบียบวิธีและการดําเนินการสํารวจ 

 ใชแผนการสุมตัวอยางเปนแบบ Stratified Two – Stage Sampling โดยมีจังหวัดเปนสตราตัม 

เขตแจงนับ (Enumeration Area : EA) เปนหนวยตัวอยางข้ันท่ีหนึ่ง ครัวเรือนสวนบุคคล เปนหนวยตัวอยางข้ันท่ีสอง 

โดยการจัดสตราตัม กรุงเทพมหานครและจังหวัดเปนสตราตัม ซึ่งมีท้ังส้ิน 77 สตราตัม และในแตละสตราตัม 

(ยกเวน กรุงเทพมหานคร) ไดทําการแบงออกเปน 2 สตราตัมยอย ตามลักษณะการปกครองของกรมการปกครอง 

คือ ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล โดยการเลือกตัวอยางขั้นที่หนึ่งจากแตละสตราตัมยอย หรือแตละ

เขตการปกครอง ไดทําการเลือก EA ตัวอยางอยางอิสระตอกัน โดยใหความนาจะเปนในการเลือกเปนปฏิภาคกับ

จํานวนครัวเรือนของ EA นั้น ๆ ไดจํานวนตัวอยางท้ังส้ิน 5,970 EA จากท้ังส้ินจํานวน 127,460 EA ซึ่งกระจาย

ไปตามภาคและเขตการปกครอง การเลือกตัวอยางข้ันท่ีสอง ไดจากการนับจดในแตละ EA ตัวอยาง ดวยวิธีการสุม

แบบมีระบบ โดยกําหนดขนาดตัวอยาง ดังนี้ 

 



           - ในเขตเทศบาล กําหนด 16 ครัวเรือนตัวอยาง ตอ EA (ครัวเรือนตัวอยาง 2 ชุด ๆ ละ 8 ครัวเรือน) 

- นอกเขตเทศบาล กําหนด 12 ครัวเรือนตัวอยาง ตอ EA (ครัวเรือนตัวอยาง 2 ชุด ๆ ละ 6 ครัวเรือน)  

ไดจํานวนครัวเรือนตัวอยางท้ังส้ิน 83,880 ครัวเรอืน 

7. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลใชวิธีสงเจาหนาท่ีของสํานักงานสถิติแหงชาติ ออกไปสัมภาษณหัวหนาครัวเรือน 

และสมาชิกในครัวเรือนท่ีมีอายุ 6 ปข้ึนไป จากครัวเรือนสวนบุคคลท่ีตกเปนตัวอยาง 

8. คาบเวลาในการปฏบิัติงานสนาม 

 ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูล ระหวางเดือนตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2562 

9. การประมวลผลขอมูล 

 การบันทึกขอมูล และการประมวลผลขอมูลดําเนินการท่ีสํานักงานสถิติแหงชาติสวนกลาง 

10. การนําเสนอผลการสาํรวจ 

 การนําเสนอผลการสํารวจจะนําเสนอผลในระดับ ท่ัวประเทศ ภาค จังหวัด เปนจํานวนและรอยละ 

11. การนําขอมูลไปใชประโยชน 

 ภาครัฐ: เพื่อใหทราบสถานการณการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในครัวเรือน สําหรับ

นําไปกําหนดนโยบาย วางแผน สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารใหมากข้ึนและท่ัวถึง เชน 

- กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นําไปวางแผนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร รวมท้ังสงเสริมและผลักดันใหประชาชนมีการพัฒนาและใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- กระทรวงศึกษาธิการ นําไปวางแผนการจัดการเรียน การสอน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารใหนักเรียน นักศึกษา ไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

- คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) 

- บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (CAT) 

- บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (TOT) 

- สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ (TDRI) 

- สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) 



- องคกรระหวางประเทศ เชน สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ(ITU: International 

Telecommunication Union) และ UNCTAD (United Nations Conferences on Trade and Development) 

เปนองคการระหวางประเทศภายใตกรอบขององคการสหประชาชาติ (UN) ไดขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม

ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเปนประจําทุกป เพื่อนําขอมูลไป Update ฐานขอมูล จัดทํารายงาน

และใชเปนตัวช้ีวัดความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของแตละประเทศ 

- ใชเปนตัวช้ีวัดเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs:Sustainable Development Goals) 

 ภาคประชาชน: ไดรับบริการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอยางท่ัวถึงและดีข้ึน จากการ

สะทอนปญหา และใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนโดยตรงแกภาครัฐและหนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 ภาคเอกชน: สามารถใชในการวางแผนการตลาด และตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจ 


