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การสำรวจดัชนีเชื่อม่ันอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Sentiment Index) 
ประจำไตรมาส 1 ปี 2564 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้ดำเนินการสำรวจดัชนีความเชื ่อมั ่นอุตสาหกรรมดิจิทัล 
ประจำไตรมาส 1 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%) กลุ ่มอุตสาหกรรมบริการด้านดิจิทัล (Digital 
Service) จำนวน 50 ราย (ร้อยละ 12.50%) กลุ ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content) จำนวน  
30 ราย (ร้อยละ 7.50%) และกลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (Telecommunication) จำนวน 30 ราย (ร้อยละ 
7.50%) ตามลำดับ  

 

 

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

ดัชนีความเชื่อม่ัน
อุตสาหกรรมดิจิทัล 

ไตรมาส 
2/2563 

ไตรมาส 
3/2563 

ไตรมาส 
4/2563 

ไตรมาส 
1/2564 

คาดการณ์  
3 เดือนข้างหน้า 

ค่าดัชนีฯ 43.3 49.8 49.9 46.4 60.4 
ที่มา: สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

 
ดัชนีความเชื่อม่ันอุตสาหกรรมดิจิทัล ไตรมาส 1 ปี 2564  

ผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมดิจิทัล ไตรมาส 1 ปี 2564 อยู่ที่ระดับ 46.4 ทรงตัวจาก
ระดับ 49.9 ในไตรมาส 4 ปี 2563 โดยความเชื ่อมั ่นของผู ้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจ ิท ัลทรงตัว 
ในเกือบทุกองค์ประกอบ ทั้งด้านผลประกอบการ การผลิต คำสั่งซื้อ และต้นทุนประกอบการ เนื่องจากธุรกิจทั่วไป
และประชาชน มีการชะลอคำสั่งซื้อและลดปริมาณการซื้อสินค้าและบริการดิจิทัล ส่งผลให้ผู้ประกอบการดิจิทัล 
มียอดคำสั่งซื้อลดลง แม้ว่าในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จะมีความคลี่คลายลงไปบ้างแล้ว  
แต่สภาวะเศรษฐกิจยังไม่กลับมาเป็นปกติ 

สำหรับ 3 เดือนข้างหน้า คาดการณ์ว่า ดัชนีฯ ปรับตัวดีขึ ้นอยู ่ที ่ระดับ 60. 4 โดยผู ้ประกอบการ 
ดิจิทัลมองว่า สถานการณ์โควิด-19 จะดีขึ้น และอุปสงค์ในสินค้าเทคโนโลยีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากธุรกิจ

การอ่านค่า
ดัชนีความเชื่อมัน่ = 50 หมายถึง ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นตอ่อุตสาหกรรมทรงตัวจากไตรมาสก่อนหน้า 
ดัชนีความเชื่อมัน่ > 50 หมายถึง ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นตอ่อุตสาหกรรมดีขึ้นกว่าไตรมาสกอ่นหน้า 
ดัชนีความเชื่อมัน่ < 50 หมายถึง ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นตอ่อุตสาหกรรมแย่ลงกว่าไตรมาสก่อนหน้า 
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ทั่วไปมีความต้องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ิมมากขึ้น ซ่ึงจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ความนิยมในการทำกิจกรรม
ออนไลน์งานจากที่บ้าน (Work from Home) เพิ่มมากขึ้น และพฤติกรรมเหล่านี้คาดว่ายังคงอยู่ต่อเนื ่องแม้
สถานการณ์โควิด-19 จะคลี่คลาย ส่งผลให้การบริโภคเนื้อหาดิจิทัล (digital content) การค้าออนไลน์ การทำ
ธุรกรรมต่างๆ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เพิ่มมากขึ้น รวมถึงได้รับแรงกระตุ้นจากการใช้จ่ายภาครัฐ และมาตรการ
กระตุ ้นเศรษฐกิจที่ช่วยพยุงกำลังซื้อโดยรวมไว้  ตลอดจนความชัดเจนในเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับ
ประชาชนในประเทศ และมีการผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์ ทั ้งในประเทศและต่างประเทศเพิ ่มขึ ้น คาดว่า
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจจะกลับฟื้นตัวดีขึ้นในไตรมาส 2/2564 แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการดิจิทัลยังคงมีความ
กังวลในด้านต้นทุนประกอบการ เนื่องจาก ผู้ประกอบการขนาดเล็กหลายรายยังคงประสบปัญหาสภาพคล่องทาง
การเงิน ทำให้ผู้ประกอบการดิจิทัลต้องแบกรับต้นทุนในการประกอบการที่เพ่ิมข้ึน 
 
ตารางที่ 2 ดัชนีความเชื่อม่ันอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Sentiment Index) แต่ละองค์ประกอบในไตรมาส 1 
ปี 2564 เทียบกับไตรมาสอื่น 

ดัชนีความเชื่อม่ัน 
อุตสาหกรรมดิจิทัล 

ไตรมาส 
2/2563 

ไตรมาส 
3/2563 

ไตรมาส 
4/2563 

ไตรมาส 
1/2564 

คาดการณ์  
3 เดือนข้างหน้า 

ด้านผลประกอบการ 31.1 40.2 46.6 36.6 66.0 
ด้านปริมาณการผลิต/การค้า/ 
การบริการ 

33.3 45.9 48.1 42.5 69.8 

ด้านคำสั่งซื้อ/ โครงการที่ได้ทำ/ 
ทำงานร่วมกับพันธมิตร/ คู่ค้า 

40.3 48.8 52.7 46.7 61.1 

ด้านการจ้างงาน 49.0 52.2 51.1 51.6 61.6 
ด้านการลงทุนเพื่อประกอบการ 48.0 53.0 56.9 57.1 67.1 
ด้านต้นทุนประกอบการ* 57.8 59.0 44.3 44.1 36.5 

* 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 1 ปี 2564 อยู่ที่ระดับ 36.6 42.5 และ 46.7 ตามลำดับ โดย
ปรับตัวจากระดับ 46.6 48.1 และ 52.7 ตามลำดับ ในไตรมาส 4 ปี 2563  ซึ่งยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่า 50 ชี้ว่า 
ผู ้ประกอบการดิจิทัล ยังคงกังวลต่อสถานการณ์เศรษฐกิจ ที่ได้ร ับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดโรค 
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โควิด-19 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ เกิดการชะลอการลงทุน ยอดคำสั่งซื ้อลดลง และลูกค้าบางราย 
มีการต่อรองราคาสินค้า กระทบต่อผลประกอบการโดยตรง ด้านคำสั่งซื้อฯ ในประเทศ ซึ่งมีค่าดัชนีอยู่ที่ 46.0 ปรับตัว
ลดลงจากระดับ 53.4 ในไตรมาส 4 ปี 2563 แต่หากพิจารณาค่าดัชนีฯ ด้านคำสั ่งซ ื ้อฯ ในต่างประเทศ  
อยู่ที่ระดับ 47.4 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 45.0 ในไตรมาส 4 ปี 2563 เนื่องจาก เป็นงานต่อเนื่องจากไตรมาส 
ก่อนหน้า และมีการทำสัญญาต่อเนื่องในระยะยาว สำหรับดัชนีฯ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า ด้านผลประกอบการ 
ด้านปริมาณการผลิต/ การค้า/ การบริการ และด้านคำสั่งซื้อ/ โครงการที่ได้ทำ/ ทำงานร่วมกับพันธมิตร/ คู่ค้า 
อยู่ท่ีระดับ 66.0 69.8 และ 61.1 ตามลำดับ ผู้ประกอบการดิจิทัล คาดหวังว่า ผลประกอบการ ปริมาณการผลิตฯ และ
ยอดคำสั่งซื้อฯ จะปรับตัวดีขึ้น โดยคาดว่าภาวะเศรษฐกิจจะค่อย ๆ ดีขึ้นตามลำดับ จึงไดม้ีการวางแผนพัฒนาสินค้า 
ออกแบบสินค้าใหม่ มีโครงการใหม่เกิดขึ้น เพื่อเป็นการดึงดูด สร้างความสนใจในสินค้า และเพื่อให้สอดคล้อง 
กับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น รวมทั้ง หากมีมาตรการเปิดประเทศ/ ปลดล็อค จะทำให้การติดต่อซื้อขายทาง
ธุรกิจมีความง่ายและสะดวกมาก จึงส่งผลให้ธุรกิจฟ้ืนตัวขึ้น เป็นไปในทิศทางท่ีดีขึ้น 
 
❖ ด้านการจ้างงาน 

ดัชนีฯ การจ้างงาน (รับเข้า) ไตรมาส 1 ปี 2564 ทรงตัวอยู่ที่ระดับ 51.6 เพิ่มขึ้นจากระดับ 51.1  
ในไตรมาส 4 ปี 2563 ซึ่งอยู่ในระดับสูงกว่า 50 ชี้ว่า ในอุตสาหกรรมดิจิทัลมีระดับการจ้างงานและรายได้ของ
แรงงานยังอยู่ในระดับที่ดีอย่างต่อเนื่อง  โดยยังคงรักษาจำนวนแรงงาน  ชั่วโมงการทำงานเฉลี่ย และรายได้เฉลี่ย 
ต่อคนของพนักงานปัจจุบันให้คงเดิม และสามารถหาพนักงานได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะตำแหน่งงานด้านดิจิทัลที่แมจ้ะ 
มีจำนวนไม่มาก แต่ก็หาง่ายขึ้นกว่าในช่วงสถานการณ์ปกติ สำหรับคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า ดัชนีปรับตัวอยู่ที่
ระดับ 61.6 ผู้ประกอบการดิจิทัล คาดหวังว่าผลประกอบการจะดีขึ้น ยอดคำสั่งซื้อ และโครงการใหม่จะเพิ่มขึ้น  
ทำให้ต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น เพ่ือรองรับธุรกิจที่เติบโตขึ้นในไตรมาสหน้า 

 
❖ ด้านการลงทุนเพื่อประกอบการ 

ดัชนีฯ การลงทุนเพื่อประกอบการ ไตรมาส 1 ปี 2564 อยู่ที่ระดับ 57.1 ซึ่งอยู่ในระดับสูงกว่า 50 ชี้ว่า 
ผู้ประกอบการดิจิทัลยังคงมีการลงทุนต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมโอกาส ขยายฐานลูกค้า และสร้างรายได้ให้กับบริษัทมากขึ้น 
โดยเชื่อมั่นว่า โควิด-19 ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป โดยมีการธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ 
มากขึ้น ธุรกิจทั่วไปจึงต้องปรับตัวนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นใช้ในธุรกิจมากขึ้น เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว 
แม่นยำ ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงไป สำหรับคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า ดัชนีฯ 
การลงทุนเพื่อประกอบการ อยู่ที่ระดับ 67.1 ผู้ประกอบการดิจิทัลยังคาดว่าจะมีการลงทุนต่อเนื่องเพื่อรองรับ 
ผลประกอบการที่คาดว่าจะดีข้ึน   
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ส่วนองค์ประกอบด้าน Software ไตรมาส 1 ปี 2564 อยู่ที่ระดับ 57.6 ซึ่งอยู่ในระดับสูงกว่า 50 ชี้ว่า 
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล มีความเชื่อม่ันต่อเนื่อง ด้าน Hardware ไตรมาส 1 ปี 2564 อยู่ที่ระดับ 57.0 
ชี้ว่า ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัลกลับมามีความเชื่อมั่นอีกครั้ง ด้าน Digital Service และด้าน Digital 
Content ไตรมาส 1 ปี 2564 อยู่ที่ระดับ 60.8 และ 60.1 ตามลำดับ ชี้ว่า ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล  
มีความเชื ่อมั ่นที ่จะลงทุนด้าน Digital Service และด้าน Digital Content ส่วนด้าน Telecommunication  
ไตรมาส 1 ปี 2564 อยู่ที่ระดับ 49.9 ชี้ว่า ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล ไม่มีความเชื่อมั่นที่จะลงทุนด้าน 
Telecommunication 
 

❖ ด้านต้นทุนประกอบการ 
ดัชนีฯ ด้านต้นทุนประกอบการ ไตรมาส 4 ทรงตัวอยู่ที่ระดับ 44.1 ปรับตัวลดลงจากระดับ 44.3  

ในไตรมาส 4 ค่าดัชนีฯ อยู่ในระดับต่ำกว่า 50 ชี้ว่า ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล ไมม่ีความเชื่อม่ันต่อเนื่อง 

ผู้ประกอบการทั่วไป มีต้นทุนการผลิตสูง โดยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 มีมาตรการปิดประเทศ 
จึงทำให้การเดินทางข้ามประเทศมีความยากลำบากส่งผลให้ต้นทุนการขนส่งและต้นทุนสินค้าเพิ่มขึ้น สำหรับดชันีฯ 
ด้านต้นทุนประกอบการ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ระดับ 36.5 ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล มองว่า 
ดัชนีฯ แย่ลง เนื่องจาก สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศยังไม่ดีขึ้นเท่าที่ควร ส่งผลทำให้ไม่สามารถนำเข้าสินค้า
บางอย่างได้ ทำให้ต้นทุนการขนส่งและต้นทุนสินค้าเพ่ิมข้ึน จนทำให้ผู้ประกอบการต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้น 
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ดัชนีความเชื่อม่ันอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Sentiment Index) จำแนกรายอุตสาหกรรม 
ดัชนีความเชื่อมั่นฯ จำแนกรายอุตสาหกรรม แบ่งเป็น 5 กลุ่มอุตสาหกรรมย่อย ประกอบด้วย กลุ่ม

อุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ (Hardware and Smart Device) กลุ ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 
(Software) กลุ่มอุตสาหกรรมบริการด้านดิจิทัล (Digital Service) กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital 
Content) และกลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (Telecommunication) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางท่ี 3 ดัชนีความเชื่อม่ันอุตสาหกรรมดิจิทัล จำแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมย่อย  

ดัชนีความเชื่อม่ันอุตสาหกรรมดิจิทัล 
 

ไตรมาส 1/2564 คาดการณ์  
3 เดือนข้างหน้า 

กลุ่มอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ 45.8 57.4 
กลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 46.4 62.0 
กลุ่มอุตสาหกรรมบริการด้านดิจิทัล 50.6 63.2 
กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ 42.9 62.9 
กลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคม 46.1 59.0 

* การอ่านค่า ดัชนี > 50 หมายความว่า ต้นทุนปรับตัวลดลง หากดชันี < 50 หมายความว่า ต้นทุนปรับตัวเพิ่มขึ้น 
ที่มา: สำนักงานส่งเสรมิเศรษฐกิจดิจิทัล 

 
ดัชนีความเชื่อมั่นฯ จำแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมย่อย ในไตรมาส 1 ปี 2564 พบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมย่อย

ที่มีระดับดัชนีฯ สูงกว่าระดับ 50 ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมบริการด้านดิจิทัล (Digital Service) อยู่ที่ระดับ 50.6
ซึ่งได้รับอานิสงค์จากการมาตรการล็อคดาวน์ทำให้กิจกรรมทางกายภาพถูกปรับเปลี่ยนเป็นออนไลน์ และส่งผลให้
พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป หันมาใช้บริการดิจิทัลเพิ่มสูงขึ้น ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีค่าดัชนีฯ ต่ำกว่า 50 
ได ้แก่ กลุ ่มอ ุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์ (Software) อยู ่ท ี ่ระด ับ 46.4 กลุ ่มอ ุตสาหกรรมโทรคมนาคม
(Telecommunication) อยู่ท่ีระดับ 46.1 กลุ่มอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ (Hardware and 
Smart Device) ดัชนีฯ อยู่ที่ระดับ 45.8 กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content) อยู่ที่ระดับ 
42.9 ชี ้ว ่า ผ ู ้ประกอบการขาดความเช ื ่อม ั ่นต ่อภาวะเศรษฐกิจ เน ื ่องจากภาวะเศรษฐกิจที ่ถดถอยส่ง 
ผลกระทบต่อผลประกอบการลดลงและยอดคำสั่งซื้อลดลง คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า ผู้ประกอบการทุกกลุ่ม
อุตสาหกรรมคาดว่าดัชนีฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยกลุ่มอุตสาหกรรมบริการด้านดิจิทัล ค่าดัชนีฯ ปรับขึ้นมาอยู่ที่
ระดับ 63.2 กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ค่าดัชนีฯ ปรับขึ้นมาอยู่ที ่ระดับ 62.9 กลุ่มอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ ปรับขึ้นมาอยู่ที ่ระดับ 62.0 กลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ปรับขึ้นมาอยู ่ที ่ระดับ 59.0 กลุ่ม
อุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์ฯ ปรับขึ ้นมาอยู่ที ่ระดับ 57.4 ผู้ประกอบการดิจิทัล โดยเฉพาะผู ้ประกอบการกลุ่ม
อุตสาหกรรมบริการดิจิทัล และกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ คาดหวังว่าผลประกอบการจะดีขึ ้นอย่าง 
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ก้าวกระโดด โดยคาดว่าผลประกอบการดีขึ้นจากปริมาณการค้า และยอดคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ยังมีความ
กังวลต่อต้นทุนประกอบการที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้น จากการลงทุนเพ่ือประกอบการที่เพ่ิมขึ้น เพ่ือรองรับปริมาณการผลิต 
และยอดคำสั่งซื้อที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นตามสภาวะเศรษฐกิจที่คาดว่าจะดีขึ้นในไตรมาสหน้า  ในขณะที่ผู้ประกอบการ
ในกลุ ่มอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ แม้คาดการณ์ว่าผลประกอบการจะดีขึ ้น แต่ก็ไม่ได้คาดว่า 
ผลประกอบการจะดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดแบบอุตสาหกรรมดิจิทัลอื่นๆ  

 
อุปสรรคสำคัญในการดำเนินธุรกิจ 

ผู้ประกอบการดิจิทัลส่วนใหญ่ได้ให้ข้อคิดเห็นต่ออุปสรรคในการดำเนินธุรกิจในช่วง ไตรมาสที่ 1/2564 
คล้ายๆ กัน โดยสรุปอุปสรรคสำคัญท่ีมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจได้ดังนี้ 

• การแพร่ระบาดของโควิด-19 การระบาดระลอกใหม่ การระบาดที่เกิดเป็นคลัสเตอร์ใหม่ๆ ได้ส่งผลให้
ภาครัฐใช้มาตรการเข้มข้นในแต่ละพ้ืนที่ ขาดรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำคัญ 
ส่งผลให้หลายๆ ธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม ชะลอคำสั่งซื้อสินค้าและบริการดิจิทัล
เพ่ือรอดูสถานการณ์ว่าจะปรับตัวอย่างไร 

• เศรษฐกิจชะลอตัว โดยได้รับอิทธิพลมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ทำให้จีน สหรัฐ และญี่ปุ่น  
ได้ย้ายฐานการผลิตบางส่วนของอุตสาหกรรมการผลิตบางประเภทในประเทศไทย (ท่ีเริ่มประสบปัญหา
การแข่งขันในตลาดโลก) รวมถึงการลงทุนด้านดิจิทัลในแถบประเทศอาเซียนมากขึ้น ได้แก่ เวียดนาม 
อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เป็นต้น 

• ไม่มีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจด้านเทคโนโลยี เนื่องจากรัฐบาลมุ่งเน้นนโยบายระยะสั้นเพื่อแก้ไขปญัหา
เศรษฐกิจชะลอตัว โดยไม่ประกาศนโยบาย หรือเร่งปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่ยังคงเป็นอุปสรรค
ต่อการลงทุนขนาดใหญ่ด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ทำให้นักลงทุนต่างชาติต่างชะลอการลงทุนใน
ประเทศไทย 

• ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยไปลงทุนต่างประเทศน้อย ที่ผ่านมาภาครัฐมุ่งเน้นส่งเสริมการดึงดูดนักลงทุน
มาลงทุนในประเทศ โดยไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนผู้ประกอบการขยายตลาดหรือไปลงทุน
ในต่างประเทศ ประกอบกับสถานการณ์โควิดที่ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้สะดวกนัก 

• มาตรฐานการผลิตของไทยสู้ต่างประเทศไม่ได้  ผู ้ประกอบการดิจิทัลส่วนใหญ่เป็นขนาดกลางและ 
ขนาดเล็ก ซึ่งที่ผ่านมายังไม่ได้ให้ความสำคัญกับการผลิตสินค้าหรือบริการตามมาตรฐานสากล จึงมีการ
วิจัยและพัฒนา หรือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในสินค้าและบริการค่อนข้างน้อย  
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ความคาดหวังในด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลโดยภาครัฐ 
ผู้ประกอบการดิจิทัลคาดหวังว่า ภาครัฐจะส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ผ่านนโยบายและมาตรการ ดังนี้ 

• รัฐควรมีนโยบายที ่ช ัดเจนในการกำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื ่อกระตุ ้นให้เกิดการลงทุน  
การกำหนดนโยบายและอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น การกำหนดให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิต
ยานยนต์ไฟฟ้า หรือฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริการดิจิทัล ก็ควรกำหนดทิศทางและ
แนวนโยบายให้ชัดเจนโดยเร็ว  

• สนับสนุนการลดหย่อนภาษี (ภาษีรายได้, ภาษีนำเข้า เป็นต้น) จากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวที่เกิดข้ึนใน
ประเทศ การได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีจะช่วยเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูธุรกิจของผู้ประกอบการ
ดิจิทัลได ้

• ปรับปรุงกฎหมายให้มีความชัดเจนเอื้อต่อธุรกิจดิจิทัล อุปสรรคสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
คือกฎหมาย กฎ และระเบียบของหน่วยงานภาครัฐ ที่มักมีรายละเอียดที่ขัดแย้งหรือย้อนแย้งกัน ทำให้
ต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างมากในการตีความให้เกิดความชัดเจน  

• อำนวยความสะดวกในการจดทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่ขาด
ข้อมูล ขาดความรู้ และงบประมาณในการจดทรัพย์สินทางปัญญา หากภาครัฐมีช่องทางที่ช่วยอำนวย
ความสะดวก หรือมีงบประมาณสนับสนุนก็จะแบ่งเบาภาระของภาคธุรกิจไปได้ 

• สนับสนุนการขยายตลาดให้กับธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจขนาดกลางและเล็กมักมีข้อจำกัดเรื่องเงินทุนกับ
เครือข่ายธุรกิจ ทำให้ไม่สามารถขยายตลาดได้ ต้องการให้ภาครัฐมีมาตรการสนับสนุนหรือสร้างแต้ม
ต่อในการเข้าตลาดภาครัฐ ตลอดจนการสนับสนุนในการพาธุรกิจขนาดกลางและเล็กไปเปิดตลาด
ต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 


