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รายการ ธ.ค. 62 ม.ค. 63 +/-

1. ดัชนีความเชื่อม่ันผู�บริโภค
โดยรวม

44.5 44.1

2. ดัชนีความเชื่อม่ันผู�บริโภค
    ในป(จจุบัน

39.4 38.9

3. ดัชนีความเชื่อม่ันผู�บริโภค
   ในอนาคต

48.0 47.6

ดัชนีความเช่ือม่ันผู�บริโภคโดยรวมเดือนมกราคม 
2563 ปรับตัวลดลงเล็กน�อยอยู�ท่ีระดับ 44.1 เป�นการ
ลดลงของท้ังดัชนีความเชื่อม่ันผู�บริโภคในป จจุบันและ
อนาคต  โดยดัชนีความเชื่อม่ันผู�บริโภคในป จจุบันปรับตัวลดลง
จากระดับ 39.4  มาอยู+ที ่ระดับ 38.9  ในขณะที่ดัชนี
ความเชื่อม่ันผู�บริโภคในอนาคตปรับตัวลดลงจากระดับ 48.0 
มาอยู+ท่ีระดับ 47.6 

การปรับตัวลดลงของดัชนีความเชื่อม่ันผู�บริโภคคาดว+า
สาเหตุหลักน+าจะมาจากความกังวลต+อสถานการณ4โรค
ระบาดไวรัสสายพันธุ4ใหม+ และสถานการณ4โลกที่ค+อนข�าง
ผันผวนในช+วงท่ีผ+านมา  อย+างไรก็ตาม คาดว+ามาตรการ
ต+างๆ ท่ีรัฐบาลออกมาอย+างต+อเนื่อง จะช+วยเป�นแรงส+งให�
เศรษฐกิจในป= 2563 สามารถปรับตัวดีข้ึน และส+งผลให�
ความเชื่อม่ันของผู�บริโภคปรับตัวดีข้ึนได�

ดัชนีความเช่ือม่ันผู�บริโภคโดยรวม

กองดัชนีเศรษฐกิจการค�า สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร:การค�า

ดัชนีความเช่ือม่ันผู�บริโภคในป(จจุบัน

ดัชนีความเช่ือม่ันผู�บริโภคในอนาคต

หมายเหตุ : ต้ังแต+เดือน ม.ค. 62 สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร4การค�า 
เร่ิมใช�ดัชนีความเช่ือม่ันผู�บริโภคท่ีมีการปรับปรุงใหม+ (REV. CCI 2019) ซ่ึงมี
การปรับปรุงท้ังจํานวนกลุ+มตัวอย+าง แบบสอบถาม และวิธีการ
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กองดัชนีเศรษฐกิจการค�า สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร:การค�า

ดัชนีความเช่ือม่ันผู�บริโภค จําแนกรายอาชีพ

เม่ือพิจารณาจําแนกรายอาชีพ พบว+า  ดัชนี
ความเชื่อม่ันผู�บริโภคโดยรวมส+วนใหญ+ปรับตัว
ลดลงจากเดือนก+อนหน�า  ได�แก+  กลุ+มเกษตรกร 
(ระดับ 44.2)  กลุ+มผู�ประกอบการ (ระดับ 45.1)  
กลุ+มพนักงานของรัฐ (47.8)  กลุ+มนักศึกษา  
(41.9)  และกลุ+มไม+ได�ทํางาน (40.1)  สําหรับ
กลุ+มพนักงานเอกชนและกลุ+มรับจ�างอิสระ ดัชนี
ปรับตัวสูงข้ึนมาอยู+ ท่ีระดับ 43.6 และ 44.2 
ตามลําดับ 
   เป�นท่ีน+าสังเกตว+า  ดัชนีความเชื่อม่ันของกลุ+ม
เกษตรกรในทุกภาคปรับตัวสูงข้ึน  ยกเว�นใน
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ดัชนี
ปรับตัวลดลง  คาดว+าสาเหตุหลักมาจากป ญหา
ภัยแล�งท่ีส+งผลกระทบเป�นวงกว�าง  นอกจากนี้
พบว+า ดัชนีความเชื่อม่ันของกลุ+มผู�ประกอบการ
ปรับตัวลดลงในทุกภาคยกเว�นกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล  
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ดัชนีความเช่ือม่ันผู�บริโภค จําแนกรายภาค

กองดัชนีเศรษฐกิจการค�า สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร:การค�า

ผลการศึกษาประเด็นท่ีน�าสนใจประจําเดือนมกราคม 2563

     เม่ือพิจารณารายภูมิภาค พบว+า ดัชนีความ
เช่ือม่ันผู�บริโภคโดยรวมในภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  และภาคใต�  ปรับตัว
ลดลง จากระดับ 44.4  46.7 และ 45.0  มาอยู+
ท่ีระดับ 43.1  45.1  และ 44.7 ตามลําดับ  
สํ าหรับภาคกลาง   ทรง ตัว ท่ี ระ ดับ 46 . 3  
ต+อเนื่องเป�นเดือนท่ี 3  มีเฉพาะกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลท่ีดัชนีปรับตัวสูงข้ึนจากระดับ 40.5
มาอยู+ท่ีระดับ 42.5     

การสํารวจความเห็นต�อราคาสินค�าในรอบป@ท่ีผ�านมา
ผู�บริโภคมีความเห็นว+า ราคาสินค�าในรอบป=ท่ีผ+านมา

แพงข้ึน ร�อยละ 80.2
เท�าเดิม ร�อยละ 15.7
ถูกลง ร�อยละ 4.1

เป�นท่ีน+าสังเกตว+า แม�อัตราเงินเฟPอท่ัวไปจะอยู+ในระดับตํ่า 
แต+ผู�บริโภคส+วนใหญ+ถึงร�อยละ 80.2 ยังคงเห็นว+าราคา
สินค�าสูงข้ึน คาดว+า สินค�ากลุ+มท่ีราคาสูงข้ึนอย+างชัดเจน 
โดยเฉพาะอาหาร ค+าโดยสาร และค+าบริการอ่ืนๆ ซ่ึง
ผู�บริโภคต�องใช�จ+ายเป�นประจํา น+าจะมีอิทธิพลต+อการ
ตัดสินใจค+อนข�างมาก ดังนั้น การดูแลและติดตามราคา
สินค�าเหล+านี้ให�เคลื่อนไหวสอดคล�องกับเหตุและผลจึง
เป�นประเด็นสําคัญท่ีต�องดําเนินการอย+างต+อเนื่อง
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ความคิดเห็นต�อการเปล่ียนแปลงของราคาสินค�าในรอบป@ท่ีผ�านมา
    จําแนกรายอาชีพ
    พบว+า ผู�บริโภค กลุ�มเกษตรกร  มีความเห็นว+าราคาสินค�าในรอบป=ท่ีผ+านมาแพงข้ึนมากท่ีสุด  คิดเป�น
ร�อยละ  86.5  รองลงมาได�แก+  กลุ+มนักศึกษา ร�อยละ 82.6  และกลุ+มผู�ประกอบการ  ร�อยละ 81.4  
    จําแนกรายภาค
    พบว+า ผู�บริโภคใน  กรุงเทพฯและปริมณฑล  มีความเห็นว+าราคาสินค�าในรอบป=ท่ีผ+านมาแพงข้ึนมากท่ีสุด  
คิดเป�นร�อยละ 88.0  รองลงมาได�แก+  ภาคเหนือ  ร�อยละ 81.5  และภาคกลาง  ร�อยละ 80.5 
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การซ้ือสินค�าทางอินเทอร:เน็ต
    พบว+า ผู�บริโภค เคยซ้ือสินค�าทางอินเทอร4เน็ต (ร�อยละ 43.8) และไม�เคยซ้ือ (ร�อยละ 56.2)  
    โดยผู�ซ้ือส+วนใหญ+นิยมซ้ือเครื่องแต+งกาย/เครื่องประดับ สินค�าสุขภาพ/เครื่องสําอาง/ของใช�ส+วนบุคคล 
มากท่ีสุด
    สินค�าท่ีผู�บริโภคนิยมซ้ือผ�านช�องทาง Lazada และ Shopee มากท่ีสุด  ได�แก+  
    -  กลุ+มเครื่องแต+งกายและเครื่องประดับ  ร�อยละ 28.6 และ 27.1   
    -  กลุ+มสินค�าสุขภาพ/เครื่องสําอาง/ของใช�ส+วนบุคคล  ร�อยละ 20.7 และ 18.6  
    -  กลุ+มของใช�ในสํานักงาน  ร�อยละ 11.2 และ 10.2  
   สินค�าท่ีผู�บริโภคนิยมซ้ือผ�านช�องทาง Facebook มากท่ีสุด ได�แก+
    -  กลุ+มเครื่องแต+งกายและเครื่องประดับ  ร�อยละ 27.6
    -  กลุ+มสินค�าสุขภาพ/เครื่องสําอาง/ของใช�ส+วนบุคคล  ร�อยละ 16.6
    -  กลุ+มอาหารและเครื่องด่ืม  ร�อยละ 9.2

  กลุ�มอาชีพท่ีนิยมซ้ือสินค�าทางอินเทอร:เน็ตมากท่ีสุด  คือ  กลุ�มพนักงานเอกชน  คิดเป�นร�อยละ 69.6  
รองลงมาได�แก+  กลุ+มพนักงานของรัฐ  ร�อยละ  65.4  และกลุ+มนักศึกษา  ร�อยละ 59.8  

  ภาคท่ีนิยมซ้ือสินค�าทางอินเทอร:เน็ตมากท่ีสุด  คือ  กรุงเทพฯ และปริมณฑล  คิดเป�นร�อยละ 57.0  
รองลงมาได�แก+  ภาคใต�  ร�อยละ 54.2  และภาคกลาง  ร�อยละ 49.8 



ตารางดัชนีความเช่ือมั่นผู�บริโภค

กองดัชนีเศรษฐกิจการค�า สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร:การค�า กระทรวงพาณิชย:
563 ถ.นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี  โทรศัพท: 02 507 5808  โทรสาร 02 507 5825  

www.tpso.moc.go.th

หมายเหตุ  1.  สํารวจข�อมูลจากผู�บริโภคจํานวน 8,362 คน  ในทุกอําเภอท่ัวประเทศ (884 อําเภอ/เขต)  แยกเป�น 7 กลุ+มอาชีพ  
                   ตามโครงสร�างอาชีพประชากรในแต+ละจังหวัด
                2.  การอ+านค+าดัชนี :  ระดับค+าของดัชนีมีค+าอยู+ระหว+าง 0 – 100 หากค+าของดัชนีมีค+าตั้งแต+ระดับ 50 หมายถึง  ผู�บริโภค
                    มีความเช่ือมั่นต+อภาวะเศรษฐกิจ (อยู+ในช+วงเช่ือมั่น)  

กําหนดการแถลงข�าว “สถานการณ:ด�านราคาสินค�าและบริการ” คร้ังต�อไป ในวันท่ี 5 มีนาคม 2563


