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ดัชนีความเช่ือม่ันอุตสาหกรรมดิจิทัล 

Sentiment Index 

ประจำไตรมาส 4 ปี 2563 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้ดำเนินการสำรวจความเช่ือม่ันผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม

ดิจิทัล ประจำไตรมาส 4 ปี 2563 จำนวน 131 ราย ครอบคลุมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมฮาร์ดแว ร์และ

อุปกรณ์อัจฉริยะ ซอฟต์แวร์ บริการดิจิทัล และดิจิทัลคอนเทนต์ ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นผู้ประกอบการที่

ลงทะเบียน Digital Provider และ Digital Startup ไว้กับสำนักงานฯ โดยการเก็บผลสำรวจคร้ังน้ี แบบสอบถามที่

ได้รับการตอบกลับ คิดเป็นร้อยละ 59.82 

การอ่านค่า 

ดัชนีความเชื่อมั่น = 50 หมายถึง ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นต่ออตุสาหกรรมทรงตัวจากไตรมาสกอ่นหน้า 

ดัชนีความเชื่อมั่น > 50 หมายถึง ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นต่ออุตสาหกรรมดีข้ึนกว่าไตรมาสก่อนหน้า 

ดัชนีความเชื่อมั่น < 50 หมายถึง ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นต่ออุตสาหกรรมแย่ลงกว่าไตรมาสก่อนหน้า 

ดัชนีความเช่ือม่ันอุตสาหกรรมดิจิทัลไตรมาส 4 ปี 2563 

ผลการสำรวจดัชนีความเช่ือม่ันอุตสาหกรรมดิจิทัลในไตรมาส 4 ยังคงทรงตัวอยู่ที่ระดับ 49.9 ปรับตัว

เพิ่มข้ึนเล็กน้อยจากระดับ 49.8 ในไตรมาสที่ 3 แม้ว่าดัชนีฯ ยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่า 50 แต่ดัชนีฯ มีแนวโน้ม

ปรับตัวดีข้ึน โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากอุปสงค์สินค้าเทคโนโลยีที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ธุรกิจต่าง ๆ นำเทคโนโลยี

ดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น เพื่อทำให้เกิด Digital Transformation โดยสินค้าที่ได้ รับ

ความนิยมส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่อยู่ในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการดิจิทัล  เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่

ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เกิดการแพร่ระบาดในช่วงไตรมาส 2 ที่ผ่านมา จึงได้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วย  

ในการทำงานออนไลน์จากที่บ้าน (Work from Home) การให้บริการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของผู้ประกอบการ

ในธุรกิจต่างๆ 

แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังคงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่าง

ใกล้ชิด โดยในช่วงเดือนธันวาคม เดือนสุดท้ายของการเก็บข้อมูลได้เกิดการแพร่ระบาดรอบใหม่ในประเทศไทย  

ทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เร่ิมวางแผนจัดสรรการลงทนุอยา่งมีความระมัดระวงัเพิ่มยิง่ขึ้น ขณะเดียวกนัผู้ประกอบการ

ขนาดเล็กหลายรายยังคงประสบปัญหาสภาพคล่อง จากการสิ้นสุดมาตรการพักชำระหน้ี ทำให้ผู้ประกอบการต้อง

แบกรับต้นทุนในการประกอบการที่เพิ่มขึ้นภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจที่ยังคงผันผวน 
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สำหรับ 3 เดือนข้างหน้า คาดการณว์่า ดัชนีฯ ปรับตัวสูงข้ึนอยู่ที่ระดับ 53.7 ความเชือ่มั่นดีขึน้กวา่ปัจจุบนั 

ในเกือบทุกองค์ประกอบ ผู้ประกอบการคาดหวังว่า สถานการณ์การประกอบการจะปรับตัวดีขึน้ โดยมีปัจจัยสนับสนุน 

จากมาตรการช่วยเหลือผูไ้ด้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของรัฐบาลและมาตรการ

กระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐอย่างต่อเน่ืองด้วยการใช้จ่ายของภาครัฐทั้งการบริโภคและการลงทุน รวมทั้งความคืบหน้า

การพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ที่ส่งผลดีต่อความเชือ่มั่นของผู้ประกอบการ  

แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการยังมีการคาดการณ์ดัชนีฯ ในองค์ประกอบด้านต้นทุนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ 

ผู้ประกอบการขนาดเล็กหลายรายยังคงประสบปัญหาสภาพคล่อง จากการสิ้นสุดมาตรการพักชำระหน้ี ทำให้

ผู้ประกอบการต้องแบกรับต้นทุนในการประกอบการที่เพิ่มขึ้น 

ตารางที่ 1 ดัชนีความเช่ือม่ันอุตสาหกรรมดิจิทัล (Sentiment Index) ไตรมาส 2 - ไตรมาส 4 ปี 2563 
ดัชนีความเช่ือม่ันอุตสาหกรรมดิจิทัล ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 คาดการณ์ 3 เดือน

ข้างหน้า 

ค่าดัชนีฯ ในไตรมาสที่ทำการสำรวจ 43.3 49.8 49.9 53.7 

ที่มา: คำนวณโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

ตารางที่ 2 รายละเอียดองค์ประกอบดัชนีความเช่ือม่ันอุตสาหกรรมดิจิทัล (Sentiment Index) ไตรมาส 2 -  
ไตรมาส 4 ปี 2563 

ดัชนีความเช่ือม่ัน 
อุตสาหกรรมดิจิทัล 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 คาดการณ์ 3 
เดือน

ข้างหน้า 
ด้านผลประกอบการ 31.1 40.2 46.6 55.7 
ด้านปริมาณการผลิต/การค้า/ 
การบริการ 

33.3 45.9 48.1 56.9 

ด้านการจ้างงาน 49.0 52.2 51.1 53.4 
ด้านการลงทุนเพื่อประกอบการ 48.0 53.0 56.9 57.7 
ด้านต้นทุนการผลิต 57.8 59.0 44.3 37.8 
ด้านคำสั่งซื้อ/ โครงการที่ได้ทำ/ 
ทำงานร่วมกับพันธมิตร/ คู่ค้า 

40.3 48.8 52.7 60.7 

ที่มา: คำนวณโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
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❖ ด้านผลประกอบการ 

ดัชนีฯ ด้านผลประกอบการ ไตรมาส 4 อยู่ที่ระดับ 46.6 เพิ่มข้ึนจากระดับ 40.2 ในไตรมาส 3 แม้ว่า

ดัชนีฯ ยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่า 50 ช้ีว่าผู้ประกอบการณ์ยังคงไม่เช่ือม่ันอย่างต่อเนื่อง แต่ดัชนีฯ มีแนวโน้ม

ปรับตัวดีข้ึนตามคำสั่งซื้อและปริมาณการผลิตที่เพิ่มข้ึน ทำให้ความเช่ือม่ันด้านผลประกอบการดีข้ึน ทั้งน้ีปัจจัย

บวก จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการ

ดิจิทัลมีผลประกอบการดีขึ้น เน่ืองจากธุรกิจต่าง ๆ มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินการมาก

ยิ่งขึ้น ขณะที่ประชาชนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการทำงาน เรียนหนังสือ หรือทำกิจกรรมอยู่ที่บ้าน แต่อย่างไรก็ตาม 

ปัจจัยลบเกิดจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ โดยเฉพาะกลุ่มผู้จัดจำหน่ายราย

ย่อยยังคงได้รับผลกระทบอยา่งมาก เน่ืองจาก ไม่ได้ทำการค้าผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล จึงไม่สามารถระบายสินค้าใน

คลังสินค้าได้ จึงส่งผลต่อค่าโดยรวมของดัชนีฯ สำหรับดัชนีฯ ด้านผลประกอบการ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า 

อยู่ที่ระดับ 55.7 ผู้ประกอบการคาดหวังว่า ผลประกอบการธุรกิจดิจิทัลจะปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะผู้ประกอบการ

ในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการดิจิทัลที่คาดหวังผลประกอบการดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง จากการครบกำหนดส่ง

งานตามคำสั่งซื้อที่มีการสั่งซื้อสินค้าเพื่อรองรับการปรับตัวสู่ Digital Transformation เกิดการปิดโครงการและ

เบิกจ่ายงบประมาณ 

❖ ด้านปริมาณการผลิต/ การค้า/ การบริการ 

ดัชนีฯ ด้านปริมาณการผลิต/ การค้า/ การบริการ ในไตรมาสที่ 4 อยู่ที่ระดับ 48.1 ปรับตัวเพิ่มข้ึนจาก

ระดับ 45.9 ในไตรมาส 3 แม้ว่าผู้ประกอบการยังคงไม่เช่ือม่ันด้านปริมาณการผลิตต่อเนื่องติดต่อกัน 3 ไตร

มาส แต่ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อปริมาณการผลิต/ การค้า/ การบริการ ที่ปรับตัวดีขึ้นได้รับอานิสงส์มา

จากความเชื่อมั่นในด้านคำสั่งซื้อและผลประกอบการที่ดีขึ้น โดยคาดการณ์ว่า อีก 3 เดือนข้างหน้า ดัชนีฯ จะ

ปรับตัวสูงข้ึนอยู่ที่ระดับ 56.9 เน่ืองจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่ได้ส่งมอบงานตามกำหนด จึงมีทรัพยากรพอต่อคำ

สั่งซื้อ/ โครงการที่ได้ทำ/ ทำงานร่วมกับพันธมิตร/คู่ค้า รายใหม่ที่จะเกิดขึ้นในไตรมาสที่ 1 ปี 2564  

❖ ด้านการจ้างงาน 

ด ั ชน ี ฯ  ด ้ า น ก า ร จ ้า งงาน ไตร มาส  4 อย ู ่ ท ี ่ ร ะด ั บ 5 1.1  ปร ั บต ั ว ลดลงจ าก ระด ั บ  52.2  

ในไตรมาส 3 โดยดัชนีฯ ด้านการจ้างงาน ประกอบไปด้วย 3 ดัชนีย่อย ได้แก่ อัตราการออกจากงาน ตำแหน่งงาน

ว่างเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา และความยากง่ายในการหาพนักงาน  แม้ว่าดัชนีฯ การจ้างงานไตรมาส 4  

ปรับตัวลดลง แต่ค่าดัชนีฯ ยังคงอยู่ในระดับสูงกว่า 50 สะท้อนว่า ผู้ประกอบการยังคงเชื่อมั่นต่อสถานการณ์การ

จ้างงานในอุตสาหกรรมดิจิทัล โดยมีปัจจัยบวกจากผู้ประกอบการได้ว่าจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นแล้วในไตรมาสที่ผ่านมา  
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แต่ปัจจัยลบเกิดจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่ได้แรงงานที่มีทักษะเหมาะสมกับงานน้ัน ๆ ทำให้ยังมีความ

ต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น โดยคาดการณ์ว่า อีก 3 เดือนข้างหน้า ดัชนีฯ สถานการณ์การจ้างงานปรับตัวเพิ่มข้ึน

เป็นระดับ 53.4  

ภาวะดัชนีฯ ย่อยด้านอัตราการออกจากงานไตรมาส 4 ปรับตัวลดลงอยู่ที่ระดับ 50.8 ลดลงจากระดับ 

52.2 ในไตรมาส 3 ค่าดัชนีฯ ยังคงอยู่ในระดับ 50  ช้ีว่าผู้ประกอบการเช่ือม่ันทรงตัวจากไตรมาสที่ ผ่าน มา 

ปัจจัยบวกเกิดจาก ผู้ประกอบการส่วนใหญ่พยายามดูแลพนักงานของตน โดยไม่มีการปลดพนักงานออก ในช่วง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมทั้งแรงงานส่วนใหญ่ยังไม่ย้ายงาน หรือคิดหางานใหม่ ทำให้

อัตราการออกจากงาน ทั้งในกรณีสมัครใจลาออกเองและกรณีการถูกให้ออกของแรงงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมดิจิทลั

ทรงตัวอยู่ในระดับเดิม  

ดัชนีฯ ด้านตำแหน่งงานว่างไตรมาส 4 อยู่ที่ระดับ 50.4 ปรับตัวลดลงจากระดับ 52.0 ในไตรมาส 3  

ค่าดัชนีฯ ยังคงอยู่ในระดับ 50  ช้ีว่าผู้ประกอบการเช่ือม่ันทรงตัวจากไตรมาสที่ผ่านมา ปัจจัยลบเกิดจาก

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัลส่วนใหญ่ยังไม่สามารถหาพนักงานที่มีความสามารถตรงกับต ำแหน่ง งาน

ภายใต้ค่าแรงที่ผู้ประกอบการเสนอให้ได้ จึงยังคงมีอัตราตำแหน่งงานว่าง ซึ่งเป็นปัญหาในเชิงโค รงส ร้างของ

อุตสาหกรรมดิจิทัลที่แรงงานในอุตสาหกรรมมีคุณภาพหรือทักษะไม่ตรงตามความต้องการของผู้ป ระกอบการ

อุตสาหกรรมดิจิทัล 

ดัชนีฯ ด้านความยากง่ายในการหาพนักงานไตรมาส 4 ทรงตัวอยู่ที่ระดับ 52.7 โดยลดลงจากระดับ 
52.5 ในไตรมาส 3 ค่าดัชนีฯ ยังคงอยู่ในระดับสูงกว่า 50  ช้ีว่าผู้ประกอบการเช่ือม่ันสูงข้ึนจากไตรมาสที่ผ่าน
มา ปัจจัยลบเกิดจากผู้ประกอบการหาพนักงานง่ายขึ้น แต่เป็นพนักงานทั่วไปยังไม่ใช่ทักษะดิจิทัลซึ่งเป็นทักษะ
เฉพาะที่ผู้ประกอบการต้องการ ซึ่งพนักงานที่มีทักษะตรงตามความต้องการ มักเรียกค่าตอบแทนสูง ผู้ประกอบการ
ในอุตสาหกรรมซึ่งส่วนใหญ่เป็น SME ไม่สามารถสู้ค่าแรงได้ ดังน้ันแรงงานทักษะดิจิทัลที่มีค วามส ามารถสูง 
ค่าตอบแทนสูงจึงมักกระจุกตัวอยู่ในบริษัทขนาดใหญ่ 
  



ดัชนีความเช่ือมั่นอุตสาหกรรมดิจิทัล   Sentiment Index 

-5- 

ตารางที่ 3 ดัชนีความเช่ือม่ันอุตสาหกรรมดิจิทัล (Sentiment Index) ด้านการจา้งงาน ไตรมาส 2 - ไตรมาส 4 
ปี 2563 

ดัชนีความเช่ือม่ันอุตสาหกรรมดิจิทัล
ด้านการจ้างงาน 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ค่าดัชนีฯ ด้านการจ้างงาน 49.0 52.2 51.1 
ด้านอัตราการออกจากงาน 48.9 52.9 50.8 
ตำแหน่งงานว่าง 51.8 52.0 50.4 

- พนักงานภาพรวม 51.6 47.7 50.4 
- เฉพาะพนักงานที่มีฝีมือและ 

      ตรงสายงาน 
52.0 51.8 51.1 

ความยากง่ายในการหาพนักงาน 42.3 52.5 52.7 
- พนักงานภาพรวม 52.5 51.4 52.7 
- เฉพาะพนักงานที่มีฝีมือและ 

      ตรงสายงาน 
39.3 42.3 38.9 

ที่มา: คำนวณโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

❖ ด้านการลงทุนเพื่อประกอบการ 

ดัชนีฯ ด้านการลงทุนเพื่อประกอบการ ไตรมาส 4 อยู่ที่ระดับ 56.9 ปรับตัวเพิ่มข้ึนจากระดับ 53.0  

ในไตรมาส 3 ค่าดัชนีฯ อยู่ในระดับสูงกว่า 50  สะท้อนว่าระดับความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการด้านก ารลงทุน

ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ไตรมาส 2 ปัจจัยบวกเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัลต้องปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินธุรกิจของตน โดยหันมาประกอบธุรกิจผ่าน

แพลตฟอร์มออนไลน์มากยิ่งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า เพิ่มโอกาสทางธุรกิจจากเดิมที่ มีหน้า ร้าน

เปลี่ยนเป็นช่องทางออนไลน์ ซึ่งถือเป็นการขยายฐานลูกค้าของธุรกิจด้านออนไลน์ หรือเข้าสู่รูปแบบธุรกิจ Digital 

Transformation รวมทั้ง ลดความเสี่ยงต่อการเผชิญหน้ากับลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของไวรัสโควิด -19 ในช ่วงน้ี โดยคาดว ่าอ ีก 3 เด ือนข ้างหน้า โดย ดัชนีฯ ด้านการลงทุนเพื ่อประกอบการ 

คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ระดับ 57.7 ปัจจัยบวกเกิดจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัลมีแผนการ

ลงท ุนเพิ ่มขึ ้น เพ ื ่อรองรับการพัฒนาของเทคโนโลยีด ิจิท ัลและการขยายตลาดรองรับการปรับต ัว  Digital 

Transformation ขององค์กรต่าง ๆ โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่คาดว่าจะค่าใช้จ่ายการลงทุนด้านการตล าดเพิ่ม

มากขึ้น เน่ืองจากด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไ ม่สามารถ
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เดินทางไปเสนองานแก่ลูกค้าได้ รวมทั้งการเดินทางไปเสนองานแก่ลูกค้าในต่างประเทศ ส่งผลให้ยอดคำสั่งซื้อลด

น้อยลง ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จึงต้องลงทุนเพื่อทำการตลาดในช่องทางอื่นเพิ่มมากขึ้น 

โดยหากพิจารณาดัชนีฯ ด้านการลงทุนเจาะลึกการลงทุนเพื่อประกอบการด้าน Hardware Software 

และ Infrastructure พบว่า  

ดัชนีฯ การลงทุนเพื่อประกอบการ ด้าน Hardware ไตรมาส 4 อยู่ที่ระดับ 49.6 ปรับตัวลดลงจาก

ระดับ 53.0 ในไตรมาส 3 ผู้ประกอบการมีการลงทุนในด้านอุปกรณ์ Hardware ลดลง เน่ืองจากได้ดำเนินก าร

ลงทุนไปแล้วในไตรมาส 3 ในส่วนของดัชนีฯ ด้าน Software ไตรมาส 4 ทรงตัวอยู่ที่ระดับ 56.5 โดยปรับตัว

ลดลงจากระดับ 57.0 ในไตรมาส 3  เนื ่องจากผ ู้ประกอบการลงทุนต ่อเนื ่องจากไตรมาสก ่อน เพื ่อรองรับ 

การขยายการตลาดและบริการ ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต และดัชนีฯ ด้าน Infrastructure ไตรมาส 4 อยู่ที่ระดับ 

49.2 ปรับตัวเพิ่มข้ึนจากระดับ 47.5 ในไตรมาส 3 ผู้ประกอบการมีการลงทุนในด้าน Infrastructure เพิ่มมากขึ้น

รองรับการขยายการผลิตและบริการในอนาคต 

โดยดัชนีฯ การลงทุนเพื่อประกอบการ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า ในด้าน Hardware Software 

และ  Infrastructure อย ู ่ท ี ่ระดับ 53.8 61.8 และ 55.7 ตามลำด ับ ผู้ประกอบการในอ ุตสาหกรรมดิจิทัล 

มีแผนการลงทุนเพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้าน Hardware  Software และ Infrastructure เพื่อรองรับการพัฒนาเข้าสู่ยุค 

New Normal  

ตารางที่ 4 ดัชนีความเช่ือม่ันอุตสาหกรรมดิจิทัล (Sentiment Index) ด้านการการลงทุนเพื่อประกอบการ  

ไตรมาส 2 - ไตรมาส 4 ปี 2563 

ดัชนีความเช่ือม่ันอุตสาหกรรม
ดิจิทัลด้านการการลงทุนเพื่อ

ประกอบการ 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 คาดการณ์ 3 
เดือนข้างหน้า 

ค่าดัชนีฯ ด้านการลงทุนเพื่อ
ประกอบการ 

48.0 53.0 56.9 57.7 

ด้าน Hardware 45.0 53.0 49.6 53.8 
ด้าน Software 54.1 57.0 56.5 61.8 
ด้าน Infrastructure 46.4 47.5 49.2 55.7 

หมายเหตุ: ค่าดัชนีฯ ด้าน Hardware  Software และ Infrastructure ไม่ได้รวมคำนวณเป็นดัชนีฯ ด้านการ

ลงทุนเพื่อประกอบการ 

ที่มา: คำนวณโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
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❖ ด้านต้นทุนการผลิต 

ดัชนีฯ ด้านต้นทุนการผลิตไตรมาส 4 อยู่ที่ระดับ 44.3 ปรับตัวลดลงจากระดับ 59.0 ในไตรมาส 3 ค่า

ดัชนีฯ อยู่ในระดับต่ำกว่า 50 ชี้ว่า ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัลมีต้นทุนการผลิตสูง แต่ไม่สามารถปรับ

ราคาสินค้าขึ้นได้ นอกจากน้ี ปัจจัยลบเกิดจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความกังวลเกี่ยวกับภาระดอกเบี้ยเงินกู้ที่

ต้องกลับมาชำระตามเดิมในภายหลังการสิ้นสุดมาตรการพักชำระหน้ีของรัฐบาล ซึ่งอาจจะส่งผลให้ผู้ประกอบการ

เกิดการขาดสภาพคล่อง และยังต้องแบกรับต้นทุนในการประกอบการที่ เพิ่มขึ้น แต่ไม่สามารถผลักดันต้นทุนที่

สูงขึ้นไปยังลูกค้าได้  

สำหรับดัชนีฯ ด้านต้นทุนการผลิต คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ระดับ 37.8 ผู้ประกอบการดิจิทัล

ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าสถานการณ์ด้านต้นทุนการผลิตในอนาคตจะแย่ลง จากการแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้น ทั้งต้นทุน

ด้านการผลิต และต้นทุนทางการเงินภายหลังการสิ้นสุดมาตรการพักชำระหน้ีของรัฐบาลและรายได้ที่ลดลงภายใต้

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ยังไม่แน่นอนและมีแนวโน้มที่รุนแรงยิ่งขึ้น  

❖ ด้านคำสั่งซื้อ/ โครงการที่ได้ทำ/ ทำงานร่วมกับพันธมิตร/คู่ค้า 

ดัชนีฯ ด้านคำสั่งซื้อ/ โครงการที่ได้ทำ/ ทำงานร่วมกับพันธมิตร/ คู่ค้า ไตรมาส 4 อยู่ที่ระดับ 52.7  

ปร ับตัวเพิ ่มขึ้นจากระดับ 48.8 ในไตรมาส 3 ผ ู ้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล ม ีความเชื ่อมั ่นดีขึ้น 

โดยเฉพาะด้านคำสั่งซื้อฯ ในประเทศ ซึ่งมีค่าดัชนีอยู่ที่ 53.4 ปรับตัวเพิ่มข้ึนจากระดับ 50.0 ในไตรมาส 3 เป็น

ผลจากการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐอย่างต่อเน่ือง และการใช้จ่ายของภาครัฐ ทั้งการบริโภคและ

การลงทุน แต่หากพิจารณาค่าดัชนีฯ ด้านคำสั่งซื้อฯ ในต่างประเทศ ทรงตัวอยู่ที่ระดับ 45.0 ปรับตัวเพิ่มข้ึนจาก

ระดับ 44.3 เน่ืองจากมาตรการการปิดประเทศ ทำให้การเดินทางไปติดต่อธุรกิจ แสดงผลงานน้ันทำได้ยาก สำหรับ

ดัชนีฯ ด้านคำสั่งซื้อ/ โครงการที่ได้ทำ/ ทำงานร่วมกับพันธมิตร/ คู่ค้า คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ระดับ 60.7 

ผู้ประกอบการคาดการณ์ว่า สถานการณ์จะดีขึ้นเร่ือย ๆ  ปัจจัยบวกเกิดจากผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัลคาดวา่

รัฐบาลจะประกาศมาตรการเยยีวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจระลอกสอง ช่วยดันให้คำสั่งซื้อฯ ในประเทศจะสูงข้ึน ทำให้

เกิด Digital Transformation ของธุรกิจต่าง ๆ ในประเทศ โดยด้านคำสั่งซื้อฯ ต่างประเทศ อยู่ที่ระดับ 51.1 

ผู้ประกอบการเพียงคาดหวังว่าสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศจะดีขึ้น ท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 
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ตารางที่ 5 ดัชนีความเช่ือม่ันอุตสาหกรรมดิจิทัล (Sentiment Index) ด้านคำสั่งซื้อ/ โครงการที่ได้ทำ/ 

ทำงานร่วมกับพันธมิตร/ คู่ค้า ไตรมาส 2 - ไตรมาส 4 ปี 2563 

ดัชนีความเช่ือม่ันอุตสาหกรรมดิจิทัล 
ด้านคำสั่งซื้อ/ โครงการที่ได้ทำ/  
ทำงานร่วมกับพันธมิตร/คู่ค้า 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 คาดการณ์  
3 เดือนข้างหน้า 

ค่าดัชนีฯ ด้านคำสั่งซื้อ/ โครงการที่ได้ทำ/ 
ทำงานร่วมกับพันธมิตร/คู่ค้า 

40.3 48.8 52.7 60.7 

  ในประเทศ 41.4 50.0 53.4 64.9 
  ต่างประเทศ 37.8 44.3 45.0 51.1 

ที่มา: คำนวณโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 


