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การสำรวจดัชนีเชื่อม่ันอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Sentiment Index) 
ประจำไตรมาส 2 ปี 2564 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้ดำเนินการสำรวจดัชนีความเชื ่อมั ่นอุตสาหกรรมดิจิทัล 
ประจำไตรมาส 2 ปี 2564 จำนวน 400 ราย 5 อุตสาหกรรมย่อย ประกอบด้วย กลุ่มอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์
และอุปกรณ์อัจฉริยะ (Hardware and Smart Device) จำนวน 145 ราย (ร้อยละ 36.25%) กลุ่มอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ (Software) จำนวน 145 ราย (ร้อยละ 36.25%) กลุ่มอุตสาหกรรมบริการด้านดิจิทัล (Digital 
Service) จำนวน 50 ราย (ร้อยละ 12.50%) กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content) จำนวน  
30 ราย (ร้อยละ 7.50%) และกลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (Telecommunication) จำนวน 30 ราย (ร้อยละ 
7.50%) ตามลำดับ  

 

 

 
 
ตารางท่ี 1 ดัชนีความเชื่อม่ันอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Sentiment Index) ไตรมาส 2 ปี 2564 เทียบกับ
ไตรมาสอื่น 

ดัชนีความเชื่อม่ัน
อุตสาหกรรมดิจิทัล 

ไตรมาส 
2/2563 

ไตรมาส 
3/2563 

ไตรมาส 
4/2563 

ไตรมาส 
1/2564 

ไตรมาส 
2/2564 

คาดการณ์  
3 เดือนข้างหน้า 

ค่าดัชนีฯ 43.3 49.8 49.9 46.4 45.6 54.2 
ที่มา: สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

 
ดัชนีความเชื่อม่ันอุตสาหกรรมดิจิทัล ไตรมาส 2 ปี 2564  

ผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมดิจิทัล ไตรมาส 2 ปี 2564 อยู่ที่ระดับ 45.6 ทรงตัวจาก
ระดับ 46.4 ในไตรมาส 1 ปี 2564 โดยความเชื ่อมั ่นของผู ้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจ ิท ัลทรงตัว 
ในเกือบทุกองค์ประกอบ ทั้งด้านผลประกอบการ การผลิต คำสั่งซื้อ ด้านการลงทุน และด้านต้นทุนประกอบการ 
เนื่องจากธุรกิจทั่วไปและประชาชน มีการชะลอคำสั่งซื้อและลดปริมาณการซื้อสินค้าและบริการดิจิทัล เศรษฐกิจ
เกิดการชะลอตัว ประชาชนมีความระมัดระวังการใช้จ่ายมากข้ึน ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
โควิด-19 ระลอกที่ 3 และมาตรการของภาครัฐที่ยังไม่มีความชัดเจนในการบริหารจัดการเรื่องวัคซีน ทำให้ขาด
ความเชื่อมั่นและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 

การอ่านค่า
ดัชนีความเชื่อมัน่ = 50 หมายถึง ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นตอ่อุตสาหกรรมทรงตัวจากไตรมาสก่อนหน้า 
ดัชนีความเชื่อมัน่ > 50 หมายถึง ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นตอ่อุตสาหกรรมดีขึ้นกว่าไตรมาสกอ่นหน้า 
ดัชนีความเชื่อมัน่ < 50 หมายถึง ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นตอ่อุตสาหกรรมแย่ลงกว่าไตรมาสก่อนหน้า 
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สำหรับ 3 เดือนข้างหน้า คาดการณ์ว่า ดัชนีฯ ปรับตัวดีขึ ้นอยู ่ที ่ระดับ 54.2 โดยผู ้ประกอบการ 
ดิจิทัลมองว่า สถานการณ์ทางเศรษฐกิจจะกลับมาฟ้ืนตัวดีขึ้นในไตรมาส 3/2564 เนื่องจาก สถานการณ์เศรษฐกิจโลก
ก็เริ ่มฟื้นตัวในหลาย ๆ ประเทศ และหากภาครัฐมีการบริหารจัดการการฉีดวัคซีน และมาตรการการกระตุ้น
เศรษฐกิจผ่านโครงการต่าง ๆ รวมทั้ง หากมีการผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์ จะทำให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
ส่งผลให้อุตสาหกรรมดิจิทัลฟ้ืนตัวและทิศทางของเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่ดีขึ้น 

แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการดิจิทัลยังคงมีความกังวลในด้านต้นทุนประกอบการ เนื่องจาก ผู้ประกอบการ
ขนาดเล็กหลายรายยังคงประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน ทำให้ผู้ประกอบการดิจิทัลต้องแบกรับต้นทุนในการ
ประกอบการที่เพ่ิมข้ึน 
 
ตารางที่ 2 ดัชนีความเชื่อม่ันอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Sentiment Index) แต่ละองค์ประกอบในไตรมาส 2 
ปี 2564 เทียบกับไตรมาสอื่น 

ดัชนีความเชื่อม่ัน 
อุตสาหกรรมดิจิทัล 

ไตรมาส 
2/2563 

ไตรมาส 
3/2563 

ไตรมาส 
4/2563 

ไตรมาส 
1/2564 

ไตรมาส 
2/2564 

คาดการณ์  
3 เดือน
ข้างหน้า 

ด้านผลประกอบการ 31.1 40.2 46.6 36.6 35.5 57.9 
ด้านปริมาณการผลิต/การค้า/ 
การบริการ 

33.3 45.9 48.1 42.5 40.1 58.5 

ด้านคำสั่งซื้อ/ โครงการที่ได้ทำ/ 
ทำงานร่วมกับพันธมิตร/ คู่ค้า 

40.3 48.8 52.7 46.7 44.4 55.0 

ด้านการจ้างงาน 49.0 52.2 51.1 51.6 55.4 57.9 
ด้านการลงทุนเพื่อประกอบการ 48.0 53.0 56.9 57.1 54.2 60.2 
ด้านต้นทุนประกอบการ* 57.8 59.0 44.3 44.1 43.9 35.6 

* การอ่านค่า ดัชนี > 50 หมายความว่า ต้นทุนปรับตัวลดลง หากดชันี < 50 หมายความว่า ต้นทุนปรับตัวเพิ่มขึ้น 
ที่มา: สำนักงานส่งเสรมิเศรษฐกิจดิจิทัล 
 
❖ ด้านผลประกอบการ ด้านปริมาณการผลิต/ การค้า/ การบริการ และด้านคำสั่งซื้อ/ โครงการที่ได้ทำ/ 

ทำงานร่วมกับพันธมิตร/ คู่ค้า 
ดัชนีฯ ด้านผลประกอบการ ด้านปริมาณการผลิต/ การค้า/ การบริการ และด้านคำสั่งซื้อ/ โครงการที่

ได้ทำ/ ทำงานร่วมกับพันธมิตร/ คู่ค้า ไตรมาส 2 ปี 2564 อยู่ที่ระดับ 35.5 40.1 และ 44.4 ตามลำดับ โดย
ปรับตัวจากระดับ 36.6 42.5 และ 46.7 ตามลำดับ ในไตรมาส 1 ปี 2564 ซึ่งยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่า 50 ชี้ว่า 
ผู้ประกอบการดิจิทัล ยังคงกังวลต่อสถานการณ์เศรษฐกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดโรคโควิด-19 
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ระลอกท่ี 3 ทั่วประเทศ ทำให้เศรษฐกิจเกิดการชะลอตัวเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสก่อนหน้า นอกจากนี้ ยังเกิดจากต้นทุน
การประกอบการปรับตัวสูงขึ้น มีการชะลอการลงทุน และลูกค้าบางรายมีการต่อรองราคาสินค้า ซึ่งส่งผลกระทบ 
ต่อผลประกอบการโดยตรง ด้านคำสั่งซื ้อฯ ในประเทศ ซึ ่งมีค่าดัชนีอยู ่ที ่ 39.9 ปรับตัวลดลงจากระดับ 46.0  
ในไตรมาส 1 ปี 2564 เนื่องจาก เศรษฐกิจเกิดการชะลอตัว ลูกค้าไม่มีกำลังซื้อ แต่หากพิจารณาค่าดัชนีฯ ด้านคำสั่ง
ซื้อฯ ในต่างประเทศ อยู่ที่ระดับ 48.9 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 47.4 ในไตรมาส 1 ปี 2564 เนื่องจาก เป็นงานต่อเนื่อง
จากไตรมาสก่อนหน้า และผู้ประกอบการมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการซื้อ-ขาย เป็นทางออนไลน์มากขึ้น สำหรับดัชนีฯ 
คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า ด้านผลประกอบการ ด้านปริมาณการผลิต/ การค้า/ การบริการ และด้านคำสั่งซื้อ/ 
โครงการที่ได้ทำ/ ทำงานร่วมกับพันธมิตร/ คู่ค้า อยู่ท่ีระดับ 57.9 58.5 และ 55.0 ตามลำดับ ผู้ประกอบการดิจิทัล 
คาดหวังว่า ผลประกอบการ ปริมาณการผลิตฯ และยอดคำสั่งซื ้อฯ จะปรับตัวดีขึ ้น โดยได้มีการวางแผนพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ให้หลากหลายรูปแบบมากขึ้น และมีการวางแผนทางการตลาด เพื่อขยายฐาน
ลูกค้า รวมทั้ง หากมีมาตรการเปิดประเทศ จะทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศส่งผลให้ธุรกิจฟื้นตัวขึ้นและ
เป็นไปในทิศทางท่ีดีขึ้น 
 
❖ ด้านการจ้างงาน 

ดัชนีฯ การจ้างงาน (ร ับเข้า) ไตรมาส 2 ปี 2564 อยู ่ท ี ่ระดับ 55.4 เพิ ่มขึ ้นจากระดับ 51.6 
ในไตรมาส 1 ปี 2564 ซึ่งอยู่ในระดับสูงกว่า 50 ชี้ว่า ในอุตสาหกรรมดิจิทัลมีระดับการจ้างงานและรายได้ของ
แรงงานยังอยู่ในระดบัที่ดีอย่างต่อเนื่อง และสามารถหาพนักงานได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะตำแหน่งงานด้านดิจิทัล ถึงแม้
จะมีจำนวนไม่มาก แต่ก็หาง่ายขึ้นกว่าในช่วงสถานการณ์ปกติ นอกจากนี ้ยังมีความต้องการตำแหน่งงานด้านดิจิทัล
มากกว่าตำแหน่งงานทั่วไปอีกด้วย สำหรับคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า ดัชนีปรับตัวอยู่ที่ระดับ 57.9 ผู้ประกอบการ
ดิจิทัล คาดหวังว่า เศรษฐกิจจะเริ่มคลี่คลายลง แนวโน้มทางธุรกิจจะดีขึ้น มีการขยายตัวและการเติบโตที่เพิ่มขึ้น 
ส่งผลให้มีความต้องการแรงงานและเกิดการจ้างงานทีเ่พ่ิมข้ึน 

 
❖ ด้านการลงทุนเพื่อประกอบการ 

ดัชนีฯ การลงทุนเพื ่อประกอบการ ไตรมาส 2 ปี 2564 อยู ่ที ่ระดับ 54.2 ลดลงจากระดับ 57.1 
ในไตรมาส 1 ปี 2564 ซึ่งอยู่ในระดับสูงกว่า 50 ชี้ว่า ผู้ประกอบการดิจิทัลยังคงมีการลงทุนต่อเนื่อง เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า เพ่ิมโอกาสทางการตลาด ขยายฐานลูกค้า และรองรับคำสั่งซื้อในอนาคต รวมถึงการเปลี่ยน
รูปแบบการทำธุรกิจให้เป็นทางดิจิทัลมากขึ ้น สำหรับคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า ดัชนีฯ การลงทุนเพื่อ
ประกอบการ อยู่ท่ีระดับ 60.2 ผู้ประกอบการดิจิทัล คาดหวังว่า จะมีการลงทุนต่อเนื่องเพ่ือรองรับผลประกอบการ
ที่คาดว่าจะดีข้ึน   
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ส่วนองค์ประกอบอื่น ๆ ในไตรมาส 2 ปี 2564 ซึ่งอยู่ในระดับสูงกว่า 50 ทั้งด้าน Software อยู่ที่ระดับ 
55.1 ด้าน Hardware & Smart Device อยู่ที่ระดับ 54.3 ด้าน Digital Service อยู่ที่ระดับ 54.5 Digital Content 
อยู่ที่ระดับ 56.5 และด้าน Telecommunication อยู่ที่ระดับ 50.8 ชี้ว่า ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล 
มีความเชื่อม่ันที่จะลงทุนในอุตสาหกรรมทุกด้าน  
 

❖ ด้านต้นทุนประกอบการ 
ดัชนีฯ ด้านต้นทุนประกอบการ ไตรมาส 2 ปี 2564 ทรงตัวอยู่ที่ระดับ 43.9 ปรับตัวลดลงจากระดับ 

44.1 ในไตรมาส 1 ปี 2564 ค่าดัชนีฯ อยู่ในระดับต่ำกว่า 50 ชี้ว่า ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล ไมม่ีความ
เชื่อมั่นต่อเนื่อง เนื่องจาก ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ระลอกที่ 3 จึงทำให้มีต้นทุนสูง ทั้งต้นทุน 
การผลิต ต้นทุนการขนส่งและต้นทุนสินค้า รวมถึงต้นทุนการจ้างงาน เพื่อให้ได้แรงงานที่มีทักษะความสามารถ 
ที่ตรงตามความต้องการของงานนั้น ๆ สำหรับดัชนีฯ ด้านต้นทุนประกอบการ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า อยู่ที่
ระดับ 35.6 ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล มองว่า ดัชนีฯ แย่ลง เนื่องจาก สถานการณ์การค้าระหว่าง
ประเทศยังไม่ดีขึ้นเท่าที่ควร ส่งผลทำให้ไม่สามารถนำเข้าสินค้าบางอย่างได้ ทำให้ต้นทุนการขนส่งและต้นทุนสินค้า
เพ่ิมข้ึน จนทำให้ผู้ประกอบการต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้น 
 
ดัชนีความเชื่อม่ันอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Sentiment Index) จำแนกรายอุตสาหกรรม 

ดัชนีความเชื ่อมั ่นฯ จำแนกรายอุตสาหกรรม แบ่งเป็น 5 กลุ ่มอุตสาหกรรมย่อย ประกอบด้วย  
กลุ่มอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ (Hardware and Smart Device) กลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 
(Software) กลุ ่มอ ุตสาหกรรมบร ิการด ้านดิจ ิท ัล (Digital Service) กลุ ่มอ ุตสาหกรรมดิจ ิท ัลคอนเทนต์  
(Digital Content) และกลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (Telecommunication) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางท่ี 3 ดัชนีความเชื่อม่ันอุตสาหกรรมดิจิทัล จำแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมย่อย  

ดัชนีความเชื่อม่ันอุตสาหกรรมดิจิทัล 
 

ไตรมาส 2/2564 คาดการณ์  
3 เดือนข้างหน้า 

กลุ่มอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ 42.3 50.9 
กลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 49.5 58.1 
กลุ่มอุตสาหกรรมบริการด้านดิจิทัล 48.9 58.1 
กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ 42.0 58.1 
กลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคม 40.7 48.1 

* การอ่านค่า ดัชนี > 50 หมายความว่า ต้นทุนปรับตัวลดลง หากดชันี < 50 หมายความว่า ต้นทุนปรับตัวเพิ่มขึ้น 
ที่มา: สำนักงานส่งเสรมิเศรษฐกิจดิจิทัล 
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ดัชนีความเชื่อมั่นฯ จำแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมย่อย ในไตรมาส 2 ปี 2564 พบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมย่อย

ที ่ม ีระด ับดัชน ีฯ ต ่ำกว ่าระดับ 50 ได ้แก่ กลุ ่มอ ุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ (Software) อยู ่ท ี ่ระด ับ 49.5  
กลุ่มอุตสาหกรรมบริการด้านดิจิทัล (Digital Service) อยู่ที ่ระดับ 48.9 กลุ่มอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และ
อุปกรณ์อัจฉริยะ (Hardware and Smart Device) ดัชนีฯ อยู่ที ่ระดับ 42.3 กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลคอน
เทนต์ (Digital Content) อยู่ท่ีระดับ 42.0 และกลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคม(Telecommunication) อยู่ที่
ระดับ 40.7 ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ทั้งในแง่ของผลประกอบการ คำสั่งซื้อ 
และการลงทุน รวมถึงความคืบหน้าในการกระจายวัคซีน มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดส่งผลให้เศรษฐกิจ 
เกิดการชะลอตัว คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า ผู้ประกอบการทุกกลุ่มอุตสาหกรรมคาดว่าดัชนีฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 
โดยกลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (Software) ปรับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 58.1 กลุ่มอุตสาหกรรมบริการด้านดิจิทัล 
(Digital Service) ปรับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 58.1 กลุ่มอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ (Hardware 
and Smart Device) ปรับขึ้นมาอยู่ที ่ระดับ 50.9 กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content)  
ปรับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 58.1 และกลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคม(Telecommunication) ปรับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 
48.1 ผู้ประกอบการดิจิทัล คาดหวังว่า เศรษฐกิจจะเริ่มคลี่คลายขึ้นหลังจากภาครัฐมีแผนการบริหารวัคซีนและ 
มีมาตรการที่ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้ผู้ประกอบการดิจิทัลมีความเชื่อมั่นในการลงทุน แต่ก็ยังมีความกังวล
ต่อต้นทุนประกอบการที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับปริมาณการผลิต และยอดคำสั่งซื้อที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นตาม
สภาวะเศรษฐกิจ 

 
อุปสรรคสำคัญในการดำเนินธุรกิจ 

ผู้ประกอบการดิจิทัลส่วนใหญ่ได้ให้ข้อคิดเห็นต่ออุปสรรคในการดำเนินธุรกิจในช่วง ไตรมาสที่ 2/2564 
คล้ายๆ กัน โดยสรุปอุปสรรคสำคัญท่ีมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจได้ดังนี้ 

• การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกที ่ 3 ส่งผลให้เกิดคลัสเตอร์ใหม่ ๆ โดยเฉพาะในโรงงาน
อุตสาหกรรมการผลิต ทำให้ขาดรายได้จากแหล่งการผลิต รวมถึง ผลกระทบจากโควิด-19 ในไตรมาส
ก่อนหน้าที่ส่งผลกระทบในด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม ซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำคัญของประเทศ 

• ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยไปลงทุนต่างประเทศน้อย ที่ผ่านมาภาครัฐมุ่งเน้นส่งเสริมการดึงดูดนักลงทุน
มาลงทุนในประเทศ โดยไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนผู้ประกอบการขยายตลาดหรือไปลงทุน
ในต่างประเทศ 

• ขาดนโยบายกระตุ้นการใช้จ่ายด้านดิจิทัลที่ชัดเจน เช่น การซื้ออุปกรณ์ดิจิทัล หรือการเพิ่มทักษะ
ความรู้ด้านดิจิทัล สามารถนำเอาใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ 
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• ขาดแคลนแรงงานและบุคลากรด้านดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรมให้มีทักษะความรู้ด้านดิจิทัลที่สามารถไป
ประยุกต์ใช้กับงานได้ 
 

ความคาดหวังในด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลโดยภาครัฐ 
ผู้ประกอบการดิจิทัลคาดหวังว่า ภาครัฐจะส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ผ่านนโยบายและมาตรการ ดังนี้ 

• มาตรการควบคุมโควิด-19 ระลอกที่สาม (การกระจายวัคซีน, อัตราดอกเบี้ย, แหล่งเงินกู้) ให้ครอบคลุม
ทั้งประชาชนและผู้ประกอบการดิจิทัล โดยกำหนดทิศทางและนโยบายให้ชัดเจนและรวดเร็ว 

• สนับสนุนการขยายตลาดและจัดหาตลาดต่างประเทศให้กับธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก 

• ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ (ภาษีนำเข้า, ภาษีนิติบุคคล) ให้มีความชัดเจนเอื้อต่อธุรกิจดิจิทัล และ
กระบวนการติดต่อของภาครัฐที่ต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างมากและมีข้ันตอนที่ยุ่งยาก 

 

 
 
 
 
 


