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การสำรวจดัชนีความเชื่อม่ันอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Sentiment Index) 

ประจำไตรมาส 4 ปี 2565 

  

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้ดำเนินการสำรวจดัชนีความเชื่อม่ันอุตสาหกรรมดิจิทัลเป็นประจำ
ทุกไตรมาส สำหรับไตรมาส 4/2565 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติจากการ
ฟื้นตัวจากสถานการณ์ COVID-19 อย่างค่อยเป็นค่อยไป ทั้งนี้ยังมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบในทางลบหลายปัจจัยที่
ประเทศไทยต้องรับมืออย่างระมัดระวัง โดยสามารถสรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจ ดังนี้ 

ปัจจัยบวก 

1) การฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศ การขยายตัวนักท่องเที่ยวต่างชาติ ขณะที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
กลับมาสู ่ภาวะปกติ ส่งผลดีต่อการบริโภคและการใช้จ่ายในประเทศ  ซึ ่งเป็นผลสืบเนื ่องจาก
สถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น สังเกตไดจ้ากสถานการณ์การระบาดทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทยมีอัตรา
การติดเชื้อลดลง และมีแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงและอัตราการเสียชีวิตลดลง  

2) มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง  สอดคล้องกับการขยายตัวของ 
อุปสงค์ประเทศคู่ค้าโดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียนที่มีสัดส่วนธุรกรรมการค้าและการลงทุนระหว่าง
ประเทศในภูมิภาคเพ่ิมข้ึน รวมถึงยุโรปผ่านพ้นวิกฤตจากพลังงาน และจีนมีแนวโน้มผ่อนปรนนโยบาย 
Zero COVID 

3) นโยบาย Net Zero Carbon ของหลายประเทศ ทำให้การลงทุนในกลุ่มพลังงานที่มีแนวทางชัดเจน
ไปสู่พลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือกมีความน่าสนใจมากขึ้น ทำให้การเติบโตของธุรกิจ
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สินค้าเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมยานยนต์ดีขึ้น สังเกตได้จาก
กระแสรถยนต์ไฟฟ้าที่ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น พร้อมทิศทางของภาครัฐที่หวังผลักดันให้ไทยเป็น
ฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียนให้ได้ในปี 2030 

ปัจจัยลบ 

1) เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มที่จะขยายตัวในอัตราชะลอลง ตามการชะลอตัวของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจ
หลัก เนื่องจากการลดลงของ แรงสนับสนุนด้านการคลังของภาครัฐ และการปรับทิศทางการดำเนิน
นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากข้ึนของธนาคารกลางประเทศหลัก ท่ามกลางแรงกดดันเงินเฟ้อที่เพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งความยืดเยื้อของภาวะชะงักงันของห่วงโซ่อุปทานโลก  

2) ความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจและการเงินโลก โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้า
โภคภัณฑ์และราคาพลังงานในตลาดโลก ซึ่งอาจส่งผลต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของประเทศ
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เศรษฐกิจหลักเร็ว และมากกว่าที่คาด และส่งผลกระทบต่อความผันผวนในตลาดเงินโลก ซึ่งเป็น
ข้อจำกัดสำคัญของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจตลาดเกิดใหม่และไทย 

3) ความยืดเยื้อของปัญหาในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Disruption) โดยเป็นผลเนื่องจากการขาด
แคลนวัตถุดิบโดยเฉพาะ อย่างยิ่งการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อการ
ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่อยู ่ในห่วงโซ่การผลิตที ่สำคัญ อาทิ ยานยนต์ คอมพิวเตอร์ ชิ ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ จักรยานยนต์ และเครื่องใช้ในครัวเรือน 

การสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมดิจิทัลไตรมาส 4/2565 เป็นการสำรวจความเห็นของ
ผู้ประกอบการดิจิทัลที่มีต่อภาวะเศรษฐกิจ จำนวน 514 ราย ใน 5 อุตสาหกรรมย่อย ประกอบด้วย กลุ่ม
อุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ (Hardware and Smart Device) จำนวน 180 ราย (ร้อยละ 
35.0) กลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (Software) จำนวน 180 ราย (ร้อยละ 35.0) กลุ่มอุตสาหกรรมบริการด้าน
ดิจิทัล (Digital Service) จำนวน 74 ราย (ร้อยละ 14.4) กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content) 
จำนวน 40 ราย (ร้อยละ 7.8) และกลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (Telecommunication) จำนวน 40 ราย (ร้อยละ 
7.8) ตามลำดับ โดยระยะเวลาในการสำรวจดัชนีฯ อยู่ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 15 ธันวาคม 2565 

 

 

 
 
ตารางท่ี 1 ดัชนีความเชื่อม่ันอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Sentiment Index) ไตรมาส 4 ปี 2565 เทียบกับ
ไตรมาสอื่น 

ปี 2563 2564 2565 คาดการณ์  
3 เดือน ไตรมาส 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ค่าดัชนีฯ 43.3 49.8 49.9 46.4 45.6 45.0 52.5 44.8 46.0 48.6 49.0 51.7 
ที่มา: สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
 
 
 
 
 
 
 
 

การอ่านค่า
ดัชนีความเชื่อมัน่ = 50 หมายถึง ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นตอ่อุตสาหกรรมทรงตัวจากไตรมาสก่อนหน้า 
ดัชนีความเชื่อมัน่ > 50 หมายถึง ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นตอ่อุตสาหกรรมดีขึ้นกว่าไตรมาสกอ่นหน้า 
ดัชนีความเชื่อมัน่ < 50 หมายถึง ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นตอ่อุตสาหกรรมแย่ลงกว่าไตรมาสก่อนหน้า 
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กราฟที่ 1 เปรียบเทียบดัชนีความเชื่อม่ันอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Sentiment Index) ปี 2563 - 2565 

 
 
ดัชนีความเชื่อม่ันอุตสาหกรรมดิจิทัล ไตรมาส 4 ปี 2565 

ผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมดิจิทัล ไตรมาส 4 ปี 2565 อยู่ที ่ระดับ 49.0 เพิ่มขึ้น
เล็กน้อยจากระดับ 48.6 ในไตรมาส 3 ปี 2565 โดยความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัลโดย
ส่วนมากดีขึ้นเล็กน้อย ไม่ว่าจะเป็นด้านผลประกอบการ ด้านปริมาณการผลิตฯ ด้านคำสั่งซื้อฯ ด้านการลงทุน และ
ด้านต้นทุนการประกอบการหรือการผลิต มีเพียงองค์ประกอบด้านการจ้างงานเท่านั้น ที่ปรับตัวลดลงจากไตรมาสที่
ผ่านมา เนื่องด้วยภาวะเศรษฐกิจที่อยู่ในช่วงฟื้นตัวจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้การลงทุนในอุตสาหกรรม
ดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ส่งผลให้ความต้องการจ้างบุคลากรโดยเฉพาะบุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัลสูงขึ้น
เป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามความสามารถในการผลิตบุคลากรที่มีทักษะดิจิทัลของไทยไม่สามารถมาเติมเต็มความ
ต้องการในส่วนนี้ได้อย่างทันท่วงที ทำให้ผู้ประกอบการหลายรายไม่สามารถสรรหาบุคลากรได้อย่างเพียงพอ 

สำหรับ 3 เดือนข้างหน้า คาดการณ์ว่า ดัชนีฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 62.7 ผู้ประกอบการดิจิทัลมอง
ว่าสถานการณ์ในประเทศน่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ทั้งแนวโน้มการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้
ระบบเศรษฐกิจมีการหมุนเวียน สถานการณท์างการเงินของประเทศที่มีแนวโน้มดีขึ้น และอัตราเงินเฟ้อที่คาดว่าจะ
กลับสู่ภาวะปกติในช่วงกลางปี 2566 แต่อย่างไรก็ตาม ยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์โลกที่ไม่สามารถคาดเดาได้ 
โดยเฉพาะสถานการณ์การเงินของสหรัฐอเมริกา นโยบายต่างประเทศของจีนและญี่ปุ่นซึ่งเป็นคู่ค้าที่สำคัญของ
ประเทศไทย รวมไปถึงความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ส่งผลให้ผู้ประกอบการดิจิทัลยังคงมีความกังวลในด้านต้นทุน
ประกอบการ และด้านคำสั่งซื ้อ เนื่องจากผู้ประกอบการรายเล็กหลายรายประสบปัญหาสภาพคล่องและหนี้สะสม
ต่อเนื่องหลายไตรมาส 
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ตารางที่ 2 ดัชนีความเชื่อม่ันอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Sentiment Index) จำแนกตามองค์ประกอบ ไตรมาส 
4 ปี 2565 เทียบกับไตรมาสอื่น 

ปี 2563 2564 2565 คาดการณ ์ 
3 เดือน ไตรมาส 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ด้านผล
ประกอบการ 

31.1 40.2 46.6 36.6 35.5 32.9 53.4 38.8 49.2 51.0 52.6 62.7 

ด้านปริมาณการ
ผลิต/ การค้า/  
การบริการ 

33.3 45.9 48.1 42.5 40.1 40.5 55.5 45.3 49.9 55.2 56.9 62.0 

ด้านคำสั่งซื้อ/ 
โครงการที่ได้ทำ/ 
ทำงานร่วมกบั
พันธมิตร/ คู่ค้า 

40.3 48.8 52.7 46.7 44.4 46.1 53.2 48.0 49.2 54.5 59.5 60.6 

ด้านการจ้างงาน 49.0 52.2 51.1 51.6 55.4 53.0 57.00 49.6 47.3 53.4 48.1 49.9 
ด้านการลงทุน
เพื่อประกอบการ 

48.0 53.0 56.9 57.1 54.2 54.7 57.9 50.8 49.4 54.1 51.9 54.0 

ด้านต้นทุน
ประกอบการ 

57.8 59.0 44.3 44.1 43.9 42.6 38.1 36.5 30.8 23.7 25.0 23.8 

ที่มา: สำนักงานส่งเสรมิเศรษฐกิจดิจิทัล 
 

❖ ดัชนีความเชื่อม่ันอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Sentiment Index) จำแนกตามองค์ประกอบ 
ดัชนีฯ ด้านผลประกอบการ ด้านปริมาณการผลิตฯ ด้านคำสั่งซื้อฯ และด้านต้นทุนประกอบการฯ 

อยู่ที่ระดับ 52.6, 56.9, 59.5, และ 25.0 ตามลำดับ ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาส 3 ปี 2565 ที่ระดับ 
51.0, 55.2, 54.5 และ 23.7 ตามลำดับ เป็นสัญญาณที่ดีในภาพรวมของอุตสาหกรรม โดยดัชนีด้านต้นทุน
ประกอบการฯ มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 2 ปี โดยในส่วนของด้านการจ้างงาน และด้านการ
ลงทุนเพื่อประกอบการ ไตรมาส 4 ปี 2565 อยู่ที่ระดับ 48.1 และ 51.9 ตามลำดับ โดยปรับตัวลดลงจากระดับ 
53.4 และ 54.1 ในไตรมาส 3 ปี 2565 ตามลำดับ ผู้ประกอบการดิจิทัลมีความเชื่อมั่นในหลายด้านว่าสภาวะการณ์
จะดีขึ้นในไตรมาสนี้ ยกเว้นด้านการจ้างงานและด้านต้นทุนประกอบการฯ ที่ผู้ประกอบการดิจิทัลยังคงไม่มีความ
เชื่อมั่น กล่าวคือ การเพ่ิมข้ึนของรายได้ภาคการเกษตร และการท่องเที่ยวในประเทศท่ีเพ่ิมขึ้นส่งผลให้กำลังซื้อของ
ภาคเอกชนโดยรวมดีขึ้น ลูกค้ามีการขอผ่อนชำระหนี้ลดลง ทำให้ผลประกอบการมีแนวโน้มที่จะเป็นไปตามแผนที่
กำหนดไว้มากขึ้น ด้านปริมาณการผลิตฯ และด้านคำสั่งซื ้อฯ ปรับตัวดีขึ ้น  เนื่องด้วย แนวโน้มการลงทุนจาก
ต่างประเทศที่มีสัญญาณชัดเจนว่ามีความสนใจที่จะลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัล ทั้งนี้รวมไปถึงนักลงทุนที่ขอรับการ
สนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ด้วย ปริมาณนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศก็เป็น
ปัจจัยสำคัญทีช่่วยให้เศรษฐกิจในประเทศเกิดการไหลเวียน ผู้ประกอบการสามารถหาแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น ส่งผล
ให้ผลประกอบการของธุรกิจในอุตสาหกรรมดิจิทัลมีความสามารถในการทำกำไรมากขึ้น สร้างโอกาสในการขยาย
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กิจการ เกิดการจ้างงาน/ เพ่ิมจำนวนพนักงานเพ่ือรองรับการขยายตัวของกิจการ อย่างไรก็ตามความสามารถในการ
ผลิตกำลังคนดิจิทัลของไทยนั้นไม่สามารถท่ีจะเติมเต็มความต้องการที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องได้ อีกท้ังต้นทุนการผลิต
ยังคงอยู่ในระดับที่สูง เนื่องจากยังต้องอาศัยปัจจัยการผลิตจากต่างประเทศประกอบกับเงินบาทที่อ่อนค่าลงทำให้
กำลังซื้อของผู้ประกอบการไทยลดลง ปัจจัยเหล่านี้เป็นอุปสรรคสำคัญที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจและความ
เชื่อมั่นของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล 

สำหรับดัชนีฯ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า ด้านผลประกอบการ ด้านปริมาณการผลิตฯ  
ด้านคำสั่งซื้อฯ ด้านการจ้างงาน ด้านการลงทุนเพื่อประกอบการและด้านต้นทุนประกอบการฯ อยู่ท่ีระดับ 62.7, 
62.0, 60.6, 49.9, 54.0, และ 23.8 ตามลำดับ ถึงแม้ว่าภาพรวมผู้ประกอบการคาดการณ์ว่าในไตรมาสหน้าดัชนี
ความเชื่อมั่นจะดีขึ้นเล็กน้อย แต่ในองค์ประกอบด้านคำสั่งซื้อฯ และด้านต้นทุนประกอบการฯ นั้น ผู้ประกอบการ
กลับมองว่าสถานการณ์จะแย่ลงเล็กน้อย เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ในต่างประเทศที่มีแนวโน้มจะกลับมาอีก
ครั้ง ส่งผลกระทบต่อการผลิตชิ้นส่วนที่จำเป็นโดยเฉพาะในประเทศจีน ซึ่งไทยนำเข้าชิ้นส่วนเหล่านี้จากประเทศจีน
เป็นจำนวนมากทำให้ความเชื่อมั่นด้านต้นทุนประกอบการฯ มีแนวโน้มที่จะลดลง ในส่วนของด้านคำสั่งซื ้อฯ 
ผู้ประกอบการก็ยังเชื่อมั่นอยู่ถึงแม้ว่าดัชนีความเชื่อมั่นฯ จะลดลงไปเล็กน้อย อย่างไรก็ดีตาม ต้องมีการติดตามและ
เฝ้าระวังสถานการณ์ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่อาจส่งผลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางการ
เมือง อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองในประเทศคู่ค้าสำคัญของไทย 
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 4/2565 
คาดการณ์  

3 เดือนข้างหน้า 
กลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 52.9 56.3 
กลุ่มอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ 43.6 47.5 
กลุ่มอุตสาหกรรมบริการด้านดิจิทัล 51.8 55.7 
กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ 52.9 53.0 
กลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคม 46.9 41.6 

ที่มา: สำนักงานส่งเสรมิเศรษฐกิจดิจิทัล 



ดัชนีความเช่ือมั่นอุตสาหกรรมดิจิทัล  Digital Sentiment Index 

หน้า 6 จาก 7 
 

ดัชนีความเชื่อมั่นฯ จำแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมย่อย ในไตรมาส 4 ปี 2565 พบว่า มี 3 กลุ่มอุตสาหกรรม
ที่มีระดับดัชนีฯ สูงกว่าระดับ 50 ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ อยู่ที่ระดับ 52.9 กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ
ด้านดิจิทัล อยู ่ที ่ระดับ 51.8 และกลุ ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ อยู ่ที ่ระดับ 52.9 แสดงให้เห็นว่า
ผู้ประกอบการดิจิทัลในอุตสาหกรรมดังกล่าวเริ่มกลับมามีความเชื่อมั่นจากหลายปัจจัยที่เป็นบวกมากขึ้นในไตรมาส
นี้ ในขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืน มีระดับดัชนีฯ ต่ำกว่าระดับ 50 กลุ่มอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ 
อยู่ที ่ระดับ 43.6 และกลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคม อยู่ที ่ระดับ 46.9 ผู้ประกอบการดิจิทัลในอุตสาหกรรม
ดังกล่าวไม่มีความเชื่อมั่นต่ออุตสาหกรรมดิจิทัล กล่าวคือ เศรษฐกิจไทยมีปัญหาสะสมมาจากไตรมาสก่อนหน้า 
โดยเฉพาะเรื่องด้านต้นทุนประกอบการฯ และปัญหาการขาดแคลนกำลังคน ที่สะสมมาอย่างยาวนาน พร้อมกับ
ราคาสินค้า ราคาพลังงานและต้นทุนการขนส่งทีเ่พ่ิมข้ึนส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม 

ส่วนการคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า ผู้ประกอบการใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรมคาดว่าดัชนีฯ ปรับตัวเพิ่มข้ึน 
ประกอบด้วย กลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ อยู่ที่ระดับ 56.3 กลุ่มอุตสาหกรรมบริการด้านดิจิทัล อยู่ที่ระดับ 
55.7 กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ อยู่ที่ระดับ 53.0 และกลุ่มอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ 
อยู่ที่ระดับ 47.5 สำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอื่น คาดว่าดัชนีฯ จะมีการปรับตัวลดลง คืออุตสาหกรรม
โทรคมนาคม อยู่ที่ 41.6 ผู้ประกอบการดิจิทัล คาดหวังว่า เศรษฐกิจในประเทศจะดีขึ้นตามลำดับ จากการผ่อน
คลายมาตรการควบคุมสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้การท่องเที่ยวในประเทศเริ่มฟื้นตัว ทั้งนี้ ผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมยังมีความกังวลในประเด็นของการควบรวมกิจการระหว่าง TRUE และ DTAC ซึ่งอาจ
ส่งผลต่ออุตสาหกรรมในภาพรวมและสถานการณ์หลังการควบรวมดังกล่าวกย็ากต่อการคาดการณ์ 
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อุปสรรคสำคัญในการดำเนินธุรกิจ 
ผู้ประกอบการดิจิทัลส่วนใหญ่ได้ให้ข้อคิดเห็นต่ออุปสรรคในการดำเนินธุรกิจในช่วง ไตรมาสที่ 4/2565 ใน

แนวทางเดียวกัน โดยสรุปอุปสรรคสำคัญท่ีมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจได้ ดังนี้ 

• ภาวะเศรษฐกิจยังอยู่ในช่วงฟื้นตัวแต่ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ยังคงมีอยู่ ทั้งนี้ สถานการณ์ 
การชะลอตัวของเศรษฐกิจ ส่งผลให้กำลังซื้อภายในประเทศลดลง งบการผลิตของลูกค้าลดลง มีการชะลอ
คำสั่งซื้อ ส่งผลต่อเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ 

• คู่แข่งทางการค้ามีเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะตลาดภายในประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุม รวมทั้ง เทคโนโลยี
นวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้ประกอบการดิจิทัลต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลา 

• เนื่องจากแหล่งวัตถุดิบในการผลิตส่วนใหญ่อยู่ต่างประเทศ โดยประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตสินค้า/ ประกอบ
สินค้าแล้วส่งออกสินค้าไปยังประเทศต่างๆ จึงทำให้การเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาทส่งผลกระทบต่อทั้ง
ผู้ผลิตที่ต้องนำเข้าวัตถุดิบและผู้ส่งออกในประเทศ 

• ผู้ประกอบการหลายรายไม่สามารถเข้าถึงตลาดภาครัฐได้ และสำหรับผู้ประกอบการที่อยู่ในตลาดภาครัฐก็
ประสบปัญหากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ล่าช้าทำให้การบริหารเงินทุนหมุนเวียนในกิจการทำได้ยาก 

 
ความคาดหวังในด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลโดยภาครัฐ 

ผู้ประกอบการดิจิทัลคาดหวังว่า ภาครัฐจะส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ผ่านนโยบายและมาตรการ ดังนี้ 

• เพิ่มการส่งเสริมด้านการเงินให้กับผู้ประกอบการดิจิทัลโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME และ Startup 
เช่น เพิ่มแหล่งเงินทุน เงินทุนหมุนเวียน และการเข้าถึงตลาดภาครัฐ รวมไปถึงการออกมาตรการที่
กระตุ้นให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจในภาพรวม 

• ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนทักษะด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรให้มีความรู้มากขึ้น เพื่อเติม
เต็มความต้องการที่สูงขึ้นพร้อมกับอุตสาหกรรมดิจิทัลที่เติมโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

• เพ่ิมการส่งเสริมในรูปแบบ Digital Consumption โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นช่องทางการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่มีอยู่เดิม การเข้าถึงเทคโนโลยีของภาคประชาชน และการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์เพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพในการทำธุรกิจต่างๆ 

 
 


