
ดัชนีความเชื่อมั่นผู�บริโภคเดือนมิถุนายน 2563 เท�ากับ 42.5 

ดัชนีความเช่ือม่ันผู�บริโภค
เดือนมิถุนายน 2563 3 กรกฎาคม 2563

รายการ พ.ค. 63 มิ.ย. 63 +/-

1. ดัชนีความเชื่อม่ันผู�บริโภค
โดยรวม

38.1 42.5

2. ดัชนีความเชื่อม่ันผู�บริโภค
    ในป,จจุบัน

32.0 36.0

3. ดัชนีความเชื่อม่ันผู�บริโภค
   ในอนาคต

42.1 46.9

ดัชนีความเชื่อม่ันผู�บริโภคโดยรวมเดือนมิถุนายน 
2563 ปรับตัวสูงขึ้น โดยอยู�ที่ระดับ 42.5 เม่ือเทียบกับระดับ 
38.1 ในเดือนก�อนหน�า ซึ่งเป9นการสูงขึ้นต�อเน่ืองเป9นเดือนที่ 2 
ตามการสูงข้ึนของดัชนีความเชื่อมั่นผู�บริโภคทั้งในป จจุบันและ
ในอนาคต  โดยดัชนีความเชื่อม่ันผู�บริโภคในป จจุบัน ปรับตัวสูงข้ึน
จากระดับ 32.0 มาอยู,ที่ระดับ 36.0 และดัชนีความเชื่อมั่น
ผู�บริโภคในอนาคต สูงข้ึนจากระดับ 42.1 มาอยู,ที่ระดับ 46.9
และเป9นการสูงขึ้นในทุกภูมิภาค และทุกอาชีพ   

การปรับตัวสูงข้ึนของดัชนคีวามเชื่อม่ันผู�บริโภคในเดอืนนี้ 
คาดว,ามาจากการยกเลิกประกาศห�ามออกนอกเคหสถาน 
และการผ,อนปรนการบังคับใช�มาตรการต,างๆ เพื่อป6องกัน
การแพร,ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ออกมาเป9นระยะๆ  
เนื่องจากสถานการณ;ได�คลี่คลายลง ส,งผลให�การดํา เนิน
ชีวิตประจําวันของประชาชน และกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ  
ภาคธุรกิจเร่ิมเข�าสู,ภาวะปกติมากข้ึน ประกอบกับภาครัฐ
มีมาตรการช,วยเหลือและเยียวยาเพื ่อบรรเทาผลกระทบ
ให�กับทุกภาคส,วนอย,างต,อเนื่อง ซ่ึงป จจัยต,างๆ เหล,านี้น,าจะเป9น
ส,วนสําคัญที่ส,งผลให�ดัชนีความเชื่อม่ันผู�บริโภคปรับตัวดีข้ึน

ดัชนีความเช่ือม่ันผู�บริโภคโดยรวม

กองดัชนีเศรษฐกิจการค�า สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรAการค�า

ดัชนีความเช่ือม่ันผู�บริโภคในป,จจุบัน

ดัชนีความเช่ือม่ันผู�บริโภคในอนาคต

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

ดัชนีความเช่ือม่ันผู�บริโภค จําแนกรายอาชีพ

เมื่อพิจารณาจําแนกรายอาชีพ พบว,า  ดัชนีความเชื่อมั่นผู�บริโภคโดยรวมปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนก�อนหน�าทุกอาชีพ  
โดยกลุ,มเกษตรกร สูงขึ้นจากระดับ 38.3 เป9น 42.3 กลุ,มพนักงานเอกชน จากระดับ 35.5 เป9น 41.2 กลุ,มผู�ประกอบการ 
จากระดับ 38.7 เป9น 42.5 กลุ,มรับจ�างอิสระ จากระดับ 35.6 เป9น 40.6 กลุ,มพนักงานของรัฐ จากระดับ 45.8 เป9น 49.4  
กลุ,มนักศึกษา จากระดับ 42.5 เป9น 43.9 และกลุ,มไม,ได�ทํางาน จากระดับ 33.1 เป9น 36.5 การสูงขึ้นของดัชนี
ความเช่ือมั่นผู�บริโภคในทุกกลุ,ม คาดว,าสาเหตุหลักมาจากมาตรการช,วยเหลือเยียวยา และการควบคุมการแพร,ระบาดของ
เช้ือไวรัสโควิด-19 ท่ีรัฐบาลสามารถดําเนินการได�อย,างมีประสิทธิภาพ สามารถแก�ไขป ญหาได�ตรงจุด และครอบคลุม
ประชาชนทุกภาคส,วน อาทิเช,น มาตรการชดเชยรายได�แก,แรงงาน ลูกจ�าง อาชีพอิสระ เกษตรกร มาตรการ
ช,วยเหลือให�ก ับกลุ ,มเปราะบาง ( เด็กแรกเกิด ผู �ส ูงอายุ และคนพิการ)  มาตรการลดเง ินสมทบเข�ากองทุน
ประกันสังคมของนายจ�างและลูกจ�าง และมาตรการเพิ่มสภาพคล,องให�กับผู�ประกอบการ เป9นต�น   
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ดัชนีความเช่ือม่ันผู�บริโภค จําแนกรายภาค

กองดัชนีเศรษฐกิจการค�า สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรAการค�า

ผลการศึกษาประเด็นท่ีน�าสนใจประจําเดือนมิถุนายน 2563

ผลกระทบท่ีผู�บริโภคได�รับจากการแพร�ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 พบว,า เรื่องท่ีผู�บริโภคได�รับ
ผลกระทบมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ได�แก,  
- ค�าใช�จ�ายเพ่ิมข้ึน ร�อยละ 32.4  
- รายได�ของกิจการลดลง ร�อยละ 19.8  
- การเดินทางมีความยากลําบากมากข้ึน 

ร�อยละ 19.5

     เม่ือพิจารณารายภูมิภาค พบว,า ดัชนีความ
เช่ือม่ันผู�บริโภคโดยรวมปรับตัวสูงข้ึนจาก
เดื อนก� อนหน� า ทุ กภาค  กรุ ง เ ทพฯ  และ
ปริมณฑลจากระดับ 38.9 มาอยู,ท่ีระดับ 42.4  
ภาคกลาง จากระดับ 39.2 มาอยู,ท่ีระดับ 43.4  
ภาคเหนือ จากระดับ 38.4 มาอยู,ท่ีระดับ 42.5  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากระดับ 40.5 
มาอยู,ท่ีระดับ 44.4 และภาคใต� จากระดับ 37.9  
มาอยู,ท่ีระดับ 43.4 การปรับตัวสูงข้ึนของดัชนี
คาดว,าป จจัยหลักมาจากผลของการผ,อนปรน
มาตรการต,างๆ และการลดข�อจํากัดด�านการ
เดินทางในประเทศ ทําให�กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคม รวมท้ังการท,องเท่ียวเริ่มขยายตัวใน
ทุกภู มิภาค  และเป9น ท่ีน, าสั ง เกตว, า  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีความเช่ือม่ันสูงท่ีสุด 
ต�อเนื ่องเป9นเดือนที่ 2  ในขณะที่กรุงเทพฯ 
และปริมณฑล มีความเชื่อม่ันตํ่าท่ีสุด เม่ือเทียบกับ
ภูมิภาคอ่ืนๆ 
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ผลการศึกษาประเด็นท่ีน�าสนใจประจําเดือนมิถุนายน 2563

     กิจกรรมท่ีผู�บริโภคทําเพ่ิมข้ึน ในช�วงการแพร�ระบาดของไวรัสโควิด-19 พบว,า เรื่องที่ผู�บริโภคทําเพิ่มขึ้น
มากท่ีสุด 3 อันดับแรก ได�แก,  

-  การใช�จ�ายด�านสุขอนามัย ร�อยละ 32.4  
-  การทําธุรกรรมทางการเงินส,วนบุคคลออนไลน; ร�อยละ 18.6  
-  การสั่งซ้ือสินค�าออนไลน; ร�อยละ 16.1
     

     การเดินทางไปพักผ�อน/ท�องเท่ียวต�างจังหวัด พบว,า โดยปกติแล�วผู�บริโภคเดินทางไปพักผ,อน/ท,องเที่ยว
ต,างจังหวัด มีความถ่ีไม�แน�นอน คิดเป9นร�อยละ 71.1 รองลงมาได�แก, เดือนละ 1 ครั้ง ร�อยละ 13.6 , 2-3 เดือน/ครั้ง 
ร�อยละ 12.7 และเดือนละหลายครั้ง ร�อยละ 2.6

     



ตารางดัชนีความเช่ือมั่นผู�บริโภค

กองดัชนีเศรษฐกิจการค�า สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรAการค�า กระทรวงพาณิชยA
563 ถ.นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี  โทรศัพทA 02 507 5808  โทรสาร 02 507 5825  

www.tpso.moc.go.th

หมายเหตุ  1.  สํารวจข�อมูลจากผู�บริโภคจํานวน 8,045 คน  ในทุกอําเภอท่ัวประเทศ (884 อําเภอ/เขต)  แยกเป9น 7 กลุ,มอาชีพ  
                   ตามโครงสร�างอาชีพประชากรในแต,ละจังหวัด
                2.  การอ,านค,าดัชนี :  ระดับค,าของดัชนีมีค,าอยู,ระหว,าง 0 – 100 หากค,าของดัชนีมีค,าตั้งแต,ระดับ 50 ข้ึนไป หมายถึง  ผู�บริโภค
                    มีความเช่ือมั่นต,อภาวะเศรษฐกิจ (อยู,ในช,วงเช่ือมั่น) และหากค,าดัชนีต่ํากว,า 50 หมายถึง ผู�บริโภคมีความไม,เช่ือมั่นต,อภาวะ  
                    เศรษฐกิจ (อยู,ในช,วงไม,เช่ือมั่น)

กําหนดการแถลงข�าว “สถานการณAด�านราคาสินค�าและบริการ” คร้ังต�อไป ในวันท่ี 5 สิงหาคม 2563


