
ดัชนีฯ ดา้นผลประกอบการ ดัชนีฯ ด้านผลประกอบการ ไตรมาส 3 อย ู่ ท่ีระดับ 40.2 

ปรบัตวัเพิ่มข้ึนจากระดบั 3.11 ในไตรมาส 2 ท้ังนี้ความเชื่อมั ่น

ของผูป้ระกอบการดา้นผลประกอบการปรับตัวดีขึ้น โดยมีปัจจัยจาก

การร่วมมือกันของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ท าให้

สามารถควบคุมการแพ ร่ร ะบาดของ  COVID-19 ได้อย่า ง มี

ประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการยังคงกังวลต่อผล

ประกอบการของธรุกิจท่ีตกต ่าจากผลกระทบของการแพร่ระบาด

ของ COVID-19 ท่ีส่งผลต่อก าลังซื้อท่ีอ่อนแอลงของผูบ้ริโภค ท าให้

ผูบ้ริโภคระมัดระวังในการใชจ้่ายมากยิ่งขึ้น

ส าหรบัดชันีฯ ดา้นผลประกอบการ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า อย ู่ ท่ีระดับ 66.4 ผู้ประกอบการ

คาดการณ์ว่าผลประกอบการธรุกิจดิจิทัลจะปรับตัวดีขึ้น ทุกภาคส่วนเ ร่ิมหันมาให้ความส าคั ญกกับ Digital 

Transformation ในองค์กร ซึ่งจะสามารถกระตุน้ผลประกอบการของผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมดิจิทัลได้

ดัชนีความเชื่อมัน่

อตุสาหกรรมดิจิทัลในภาพรวม

ไตรมาส 
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ดัชนีฯ ดา้นปริมาณการผลิต/การคา้/การบริการ

ดัชนีฯ ด้านปริมาณ การผ ลิต/การค้า/การ

บริการ ไตรมาส 3 อย ู่ ท่ีระดับ 45.9 ปรบัตัว

เพิ่มข้ึนจากระดับ 33.3 ในไตรมาส 2 ความ

เชื่อมั ่นของผู้ประกอบการต่อปริมาณการผลิ ต/

การคา้/การบริการปรับตัวดีขึ้น ซึ่งสืบเนื่องมาจาก

ความเชื่อมั ่นในด้านผลประกอบการท่ีดีขึ้ น แล ะ

คาดการณ ์3 เดือนขา้งหนา้ว่า ดัชนีฯ ด้านนี้ จะ

ปรบัตวัพ ุ่งสงูข้ึนไปอย ู่ ท่ีระดับ 67.2 โดยมีแรง

หนนุจากก าลงัซื้อท่ีคาดว่าจะเพิ่มข้ึนต่อเนื่อง

ผูป้ระกอบการจึงคาดการณ์ว่าจะมีการเพิ่มปริมาณการผลิต/การค้า/การบริการ เพิ่มขึ้นตามไปด้วย 

เนื่องจากในปัจจบัุนแนวโนม้การบริโภคสินค้าและบริการดิจิทัลมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเ ป็นอย่างมาก 

โดยเฉพาะการบริการดา้นดิจิทัล

ดัชนีฯ ดา้นการจา้งงาน

ดชันีฯ ดา้นการจา้งงานไตรมาส 3 อย ู่ ท่ีระดับ 52.2 

ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 49.0 ในไตรมาส 2 สะท้อนว่า

สถานการณ์การจา้งงานในอตุสาหกรรมดิจิทัลมีแนวโนม้ดี

ขึ้นจากไตรมาสท่ีผ่านมา โดยคาดการณว่์า อีก 3 เดือน

ขา้งหนา้สถานการณก์ารจา้งงานก็ยงัไม่เปล่ียนแปลง

จากเดิมมากนกั เนื่องจากค่าดัชนีฯ ยังคงทรงตัวท่ีระดับ 

50.0 ท้ังนี้ ดัชนีฯ ด้านการจ้างงาน ประกอบไปด้วย 3 

ดัชนีย่อย ไดแ้ก่ อัตราการออกจากงาน ต าแหน่งงานว่าง

เม่ือเทียบกับเดือนท่ีผ่านมา และความยากง่ายในการหา

พนักงาน

โดยดชันีฯ ดา้นอตัราการออกจากงานไตรมาส 3 อย ู่ ท่ีระดับ 52.9 ปรบัตัวเพิ่มข้ึนจากระดับ 

48.9ในไตรมาส 2 เ ป็นผลมาจากในปัจจ ุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 มีความ

คลี่คลายลงแลว้ อัตราการออกจากงานท้ังในกรณีสมัครใจลาออกเองและกรณีการถกูใหอ้อกของแรงงาน

ท่ีอย ู่ในอตุสาหกรรมดิจิทัลจึงมีจ านวนลดลง
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ดัชนีฯ ดา้นการลงทนุเพื่อประกอบการ ดชันีฯ ดา้นการลงทนุเพื่อประกอบการไตรมาส 3 อย ู่

ท่ีระดับ  53.0 ปร ับตัวเพิ่ม ข้ึนจากระดับ ท่ี  48.0 

ใน ไตรมาส 2  สะท้อน ว่าระ ดับความ เ ชื่ อ มั ่นของ

ผูป้ระกอบการดา้นการลงทนุปรับตัวดีขึ้น จากการลงทนุใน

ธรุกิจ ซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์ ท่ีเพิ่มขึ้น โดยดัชนีฯ ด้านการ

ลงทนุเพื่อประกอบการ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า 

อย ู่ท่ีระดบั 60.2 ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิ ทัล

คาดการณ์ว่าจะมีแผนการลงทนุเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการ

ลงทนุด้าน Software ด้าน Infrastructure และด้าน Hardware

ตามล าดับ เพื่อรองรับการพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิทัลและ

การขยายตลาดรองรับการปรับตัวของแนวโน้มการให้

ความส าคัญกกับ Digital Transformation ของทกุองค์กร 

ส่วนดชันีต าแหน่งงานว่างไตรมาส 3 อย ู่ท่ีระดบั 51.6 ปรบัตวัเพิ่มข้ึนจากระดบั 47.7 ในไตรมาส 

2 สะทอ้นว่าต าแหน่งงานว่างในอตุสาหกรรมดิจิทัลลดลง อาจเนื่องมาจากการท่ีผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ก

ยังไม่มีแผนในการรับคนเพิ่ม หรืออาจจะมีการรับคนเพิ่มไม่มากนัก ดัชนีย่อยสดุทา้ย

ดชันีฯ ดา้นความยากง่ายในการหาพนกังานไตรมาส 3 อย ู่ ท่ีระดับ 52.5 ปรบัตัวเพิ่มข้ึนจาก

ระดบั 51.4 ในไตรมาส 2 ผูป้ระกอบการหาพนักงานง่ายขึ้นเล็กนอ้ย โดยเฉพาะในการหาพนักงานทัว่ไป

ท่ีสามารถหาไดง้่ายกว่าพนักงานทักษะดิจิทัล
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ดัชนีฯ ดา้นตน้ทนุการผลิต
ดชันีฯ ดา้นตน้ทนุการผลิตไตรมาส 3 อย ู่ท่ีระดับ 59.0 

ปรบัตวัเพิ่มข้ึนจากระดบั 57.8 ในไตรมาส 2 เป็นผลมา

จากการพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีน ามาประย ุกต์ใช ้ในบาง

ขั้นตอนของธรุกิจท่ีท าใหส้ามารถช่วยลดตน้ทนุไดจ้ านวนมาก 

ประกอบกับในปัจจบัุนธรุกิจส่วนใหญก่ปรับเปลี่ยนรปูแบบการ

ด าเนินธรุกิจของตนเองโดยเฉพาะในอ ุตสาหกรรมSoftware, 

Digital Content และ  Digital Service ท่ีมีแนวคิดท่ีจะจัดจ้าง

พนักงานประจ าในกิจการของตนจ านวนนอ้ย และส่วนใหญก่จ ะ

ด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งจากบริษัทท่ีเป็นพาร์ทเนอ ร์หรือเวน

เดอร์ทดแทน

ส าหรบัดชันีฯ ดา้นตน้ทนุการผลิต คาดการณ ์3 เดือนขา้งหนา้ อย ูท่ี่ระดบั 64.4 ผูป้ระกอบการดิจิทัลส่วนใหญก่

คาดการณ์ว่าสถานการณ์ดา้นตน้ทนุการผลิตในอนาคตจะดีขึ้น เป็นผลจากการพัฒนาดา้นเทคโนโลยีดิจิทัล และการกันมา

ร่วมงานกันกับบริษัทท่ีเป็นพาร์ทเนอร์และเวนเดอร์ ท าใหไ้ม่ตอ้งจัดจา้งพนักงานประจ า

ดัชนีฯ ดา้นค าสัง่ซื้อ/ โครงการท่ีไดท้ า/ ท างานร่วมกับพันธมิตร/คู่คา้

ดชันีฯ ดา้นค าส ัง่ซื้อ/ โครงการท่ีไดท้ า/ ท างานร่วมกบั

พนัธมิตร/ค ู่คา้ ไตรมาส 3 อย ู่ท่ีระดับ 48.8 ปร ับตัว

เพิ่มข้ึนจากไตรมาส 2 ท่ี 40.3 ผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรม

ดิจิทัลมีความเชื่อมัน่ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะท างานร่วมกับพันธมิตร/

คู่คา้ในประเทศ เป็นผลจากการผ่อนคลายมาตรการในการ

ควบคมุโรค ท าใหธ้รุกิจต่าง ๆ สามารถกลับมาด าเนินการได้

อย่างปกติ แต่หากพิจารณาท างานร่วมกับพันธมิตร/คู่ค ้าใน

ต่างประเทศความเชื่อมัน่ยังอย ูใ่นระดับต ่า เน่ืองจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังไม่ดีขึ้น และยังมีการปิด

ประเทศอยู่ ท าใหก้ารเดินทางไปติดต่อธรุกิจ แสดงผลงานน้ันท า

ไดย้าก

ส าหรบัดชันีฯ ดา้นค าส ัง่ซื้อ/ โครงการท่ีไดท้ า/ ท างานร่วมกบัพนัธมิตร/ค ู่คา้ คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน ้า 

อย ูท่ี่ระดบั 59.2 ผูป้ระกอบการคาดการณ์ว่าสถานการจะดีขึ้นเร่ือย ๆ  ซ่ึงเป็นผลจากฝ่ังพันธมิตร/คู่คา้ในประเทศท่ีจะมี

สถานการณ์ดีขึ้นจากแนวโนม้การท า Digital Transformation ของธรุกิจต่าง ๆ ในประเทศ โดยคาดการณ์ว่าสภานการณ์

การท างานร่วมกับพันธมิตร/คู่คา้ในต่างประเทศจะดีขึ้นดว้ย เน่ืองจากแนวโน้มสถานการณ์ท่ีดีขึ้นต ามล าดับของ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
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