
ดัชนีความเช่ือม่ันผู้บริโภคเดือนเมษายน 2563 เท่ากับ 33.3

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
เดือนเมษายน 2563 5 พฤษภาคม 2563

รายการ ม.ีค. 63 เม.ย. 63 +/-
1. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค

โดยรวม
37.5 33.3

2. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
ในปัจจุบัน

32.7 28.0

3. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
ในอนาคต

40.7 36.8

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวมเดือนเมษายน 2563 
ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง โดยอยู่ท่ีระดับ 33.3 เทียบกับระดับ 
37.5 ในเดือนก่อนหน้า เป็นการลดลงของดัชนีความเชื่อม่ัน
ผู้บริโภค ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  โดยดัชนีความเชื่อม่ันผู้บริโภค
ในปัจจุบัน ปรับตัวลดลงจากระดับ 32.7  มา อยู ่ที ่ร ะดับ  2 8 .0 
และดัชนีความเชื่อม่ันผู้บริโภคในอนาคต ลดลงจากระดับ 
40.7 มาอยู่ที่ระดับ 36.8

การปรับตัวลดลงของดัชนีความเชื่อม่ันผู้บริโภคโดยรวม
ในเดือนนี้ มีสาเหตุส าคัญจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
ท าให้เกิดการจ ากัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในรูปแบบ
ต่างๆ ส่งผลกระทบต่อการบริโภคของประชาชน และการด าเนิน
ธุรกิจในวงกว้าง

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การติดเชื้อในประเทศไทยมี
แนวโน้มดีขึ้น ประกอบกับภาครัฐเริ่มออกมาตรการช่วยเหลือผู้
ได้รับผลกระทบในรูปแบบต่างๆ ทั้งมาตรการทั่วไป และ
มาตรการเฉพาะกลุ่ม คาดว่าน่าจะส่งผลให้ความเชื่อม่ันของ
ประชาชนปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นได้ในระยะต่อไป

ดัชนีความเช่ือม่ันผู้บริโภคโดยรวม

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า

ดัชนีความเช่ือม่ันผู้บริโภคในปัจจุบัน

ดัชนีความเช่ือม่ันผู้บริโภคในอนาคต

หมายเหตุ : ตั้งแต่เดือน ม.ค. 62 ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
เร่ิมใช้ดัชนีความเช่ือมั่นผู้บริโภคท่ีมีการปรับปรุงใหม่ (REV. CCI 2019) ซึ่งมี
การปรับปรุงท้ังจ านวนกลุ่มตัวอย่าง แบบสอบถาม และวิธีการ

ดัชนีความเช่ือม่ันผู้บริโภครายสัปดาห์

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวมจ าแนกรายสัปดาห์ 
พบว่า ลดลงในช่วงสัปดาห์ที่ 1-2 และเริ่มปรับตัวดีขึน้ในสัปดาหท์ี่ 
3-4  โดยในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนปรับตัวสูงขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญ  สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 ที่เริ่มมีสัญญาณ
การปรับตัวที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน



ดัชนีความเช่ือม่ันผู้บริโภค เดือนเมษายน 2563

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า

ดัชนีความเช่ือม่ันผู้บริโภค จ าแนกรายอาชีพ

เมื่อพิจารณาจ าแนกรายอาชีพ พบว่า ดัชนีความเช่ือม่ันผู้บริโภคโดยรวมปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าทุกอาชีพ
โดยกลุ่มรับจ้างอิสระ และกลุ่มไม่ได้ท างาน มีระดับความเช่ือม่ันต่ าท่ีสุด เมื่อ เทียบกับกลุ่มอาชีพอื่นๆ โดยลดลงจาก
ระดับ 34.5 เป็น 30.8 และ จากระดับ 36.2 เป็น 30.8 ตามล าดับ ส่วนกลุ่มเกษตรกร ลดลงจากระดับ 38.4 เป็น 34.2 
กลุ่มพนักงานเอกชน จากระดับ 34.1 เป็น 32.2 กลุ่มผู้ประกอบการ จากระดับ 35.1 เป็น 31.1 กลุ่มพนักงานของรัฐ    
จากระดับ 41.9 เป็น 40.8 และกลุ่มนักศึกษา จากระดับ 37.3 เป็น 34.6

สาเหตุส าคัญท่ีกลุ่มรับจ้างอิสระ และกลุ่มไม่ไดท้ างาน มรีะดับความเช่ือมั่นต่ าท่ีสุด คาดว่ามาจากมาตรการจ ากัด
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการท างาน รวมท้ังโอกาสใน
การหางานท าของประชาชนกลุ่มน้ี อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้มีมาตรการดูแลและเยียวยาให้กับประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ 
ซ่ึงคาดว่าน่าจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ในระดับหน่ึง        
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ดัชนีความเช่ือม่ันผู้บริโภค จ าแนกรายภาค

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า

ผลการศึกษาประเด็นท่ีน่าสนใจประจ าเดือนเมษายน 2563

เมื่อพิจารณารายภูมิภาค พบว่า ดัชนีความ
เ ช่ือ ม่ันผู้บริโ ภคโดยรวมปรับตัวลดลงจาก
เดือนก่อนหน้าเกือบทุกภาค ยกเว้นกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล ความเ ช่ือมั่นปรับสูงข้ึน จาก
ระดับ 32.3 มาอยู่ท่ีระดับ 35.7 เป็นการสูงข้ึน
ของประชาชนแทบทุกกลุ่มอาชีพ (ยกเว้นกลุ่ม
ไม่ได้ท างานและกลุ่มนักศึกษา) สาเหตุส าคัญ
คาดว่ามาจากตัวเลขจ านวนผู้ติดเช้ือไวรัสโควิด-19
ในช่วงกลางเดือนเมษายน 2563 ของกลุ่ม
จังหวัดดังกล่า วอยู่ระดับต่ า ท าให้ประชาชน
คลายความกังวลได้ในระดับหน่ึง 

ส่วนภาคกลาง ดัชนีความเช่ือมั่นลดลงจาก
ระดับ 39.4 มาอยู่ท่ีระดับ 35.9 ภาคเหนือ จาก
ระ ดั บ 3 6 . 2 ม า อ ยู่ ท่ี ร ะดั บ  3 2 . 1 ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จากระดับ 39.6 มาอยู่ท่ี
ระดับ 35.5 และภาคใต้ จากระดับ 36.0 มาอยู่
ท่ีระดับ 30.9

ความกังวลใจของประชาชนในปัจจุบัน พบว่า  
เรื่องท่ีผู้บริโภคมีความกังวลมากท่ีสุด 5 ล าดับแรก
ได้แก่  
- ไวรัสโควิด-19 จะยืดเย้ือ ร้อยละ 31.5
- สินค้ามีราคาสูงข้ึน ร้อยละ  16.5
- รายได้ลดลง ร้อยละ 15.1
- การขาดแคลนสินค้าจ าเป็น ร้อยละ 11.9
- ความไม่มั่นคงในอาชีพ ร้อยละ 8.7
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ผลการศึกษาประเด็นท่ีน่าสนใจประจ าเดือนเมษายน 2563

เมื่อพิจารณาเป็นรายสัปดาห์ พบว่า ประชาชนมีความกังวลในเร่ืองต่างๆ ดังน้ี 
เรื่องที่มีความกังวลลดลง
- ความกังวลต่อการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 จะยืดเยื้อ ถึงแม้จะยังเป็นเร่ืองที่ประชาชนมีความกังวลสูงเป็นอันดับแรก
แต่เมื่อพิจารณาข้อมูลเป็นรายสัปดาห์พบว่ามีแนวโน้มลดลง ทั้งน้ีเน่ืองจากสถิติผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเน่ือง จึงเป็นปัจจัยส าคัญให้ประชาชนคลายความกังวลลงจากช่วงก่อนหน้า
- ความกังวลต่อการขาดแคลนสินค้าจ าเป็นลดลงอย่างมีนัยส าคัญ แม้ในสัปดาห์แรกจะสูงถึงร้อยละ 21.3 แต่ในสัปดาห์ที่ 4 ลดลง
เป็นอย่างมาก อยู่ที่ร้อยละ 8.3 สาเหตุส าคัญคาดว่ามาจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่  26 มีนาคม 
2563 ส่งผลให้ประชาชนมีความกังวลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันท าให้มีการซื้อสินค้าส ารองไว้เป็นจ านวนมาก สินค้าจึงขาดหาย
จากชั้นวางในบางช่วงเวลา อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ดังกล่าวเร่ิมดีขึ้นในระยะต่อมา และภาครัฐได้ปรับมาตรการก ากับ ดูแล และ
ผ่อนคลายระเบียบในสินค้าจ าเป็นเพื่อให้มีปริมาณที่เพียงพอความต้องการ ส่งผลให้ความกังวลของประชาชนลดลง  
- ความกังวลต่อสินค้าราคาสูงข้ึน ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์แรกที่ร้อยละ 23.9 มาอยู่ที่ร้อยละ 16.1 ในสัปดาห์ที่ 3 แต่ในสัปดาห์ที่ 4 
สูงขึ้นเล็กน้อย อยู่ที่ร้อยละ 17.2
เรื่องที่มีความกังวลเพ่ิมสูงข้ึน
- ความกังวลต่อความม่ันคงในอาชีพ เพ่ิมสูงข้ึน จากร้อยละ 3.7 ในสัปดาห์แรก เป็นร้อยละ 10.1 ในสัปดาห์ที่  4 เน่ืองจากมี
มาตรการจ ากัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ และสังคมในวงกว้าง 
บางกิจการต้องหยุดพักชั่วคราว ซึ่งส่งผลต่อการจ้างงาน โดยเป็นที่ น่าสังเกตว่ากลุ่มรับจ้างอิสระและพนักงานเอกชนมีความ
กังวลในด้านน้ีมากกว่าอาชีพอื่น
- ความกังวลต่อรายได้ เพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองในสัปดาห์ที่ 1-3 โดยสัปดาห์ที่ 3 อยู่ที่ร้อยละ 16.3 อย่างไรก็ตาม ในสัปดาห์ที่  4 
ความกังวลลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 14.9 ทั้งน้ี เน่ืองจากภาครัฐได้มีมาตรการดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด
อย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ความกังวลเร่ืองรายได้ลดลงได้ในระดับหน่ึง           

เป็นที่น่าสังเกตว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในคร้ังน้ี ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง และสร้างความกังวลต่อ
ประชาชนในหลายๆ ด้าน โดยความกังวลด้านสาธารณสุข สังคม และการด าเนินชีวิตประจ าวันประชาชนเริ่มลดลง แต่ความ
กังวลด้านเศรษฐกิจกลับเพ่ิมมากข้ึน



ตารางดัชนีความเช่ือม่ันผู้บริโภค

กองดัชนีเศรษฐกิจการคา้ ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารคา้ กระทรวงพาณิชย์
563 ถ.นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี  โทรศัพท ์ 02 507 5808  โทรสาร 02 507 5825  

www.tpso .moc.go.th

หมายเหตุ 1.  ส ารวจข้อมูลจากผู้บริโภคจ านวน 7,642 คน ในทุกอ าเภอท่ัวประเทศ (884 อ าเภอ/เขต)  แยกเป็น 7 กลุ่มอาชีพ  
ตามโครงสร้างอาชีพประชากรในแต่ละจังหวัด

2.  การอ่านค่าดัชนี :  ระดับค่าของดัชนีมีค่าอยู่ระหว่าง 0 – 100 หากค่าของดัชนีมีค่าต้ังแต่ระดับ 50 ข้ึนไป หมายถึง  ผู้บริโภค
มีความเช่ือมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจ (อยู่ในช่วงเช่ือมั่น) และหากค่าดัชนีต่ ากว่า 50 หมายถึง ผู้บริโภคมีความไม่เช่ือมั่นต่อภาวะ  
เศรษฐกิจ (อยู่ในช่วงไม่เช่ือมั่น)

ก าหนดการแถลงข่าว “สถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการ” คร้ังต่อไป ในวันท่ี 5 มิถุนายน 2563

http://www.,oc.go.th/

