
ดัชนีความเช่ือม่ันผู�บรโิภคเดือนมีนาคม 2563 
เท�ากับ 37.5

ดัชนีความเช่ือม่ันผู�บริโภค
เดือนมีนาคม 2563 7 เมษายน 2563

รายการ ก.พ. 63 มี.ค. 63 +/-

1. ดัชนีความเชื่อม่ันผู�บริโภค
โดยรวม

43.1 37.5

2. ดัชนีความเชื่อม่ันผู�บริโภค
    ในป*จจุบัน

38.2 32.7

3. ดัชนีความเชื่อม่ันผู�บริโภค
   ในอนาคต

46.4 40.7

ดัชนีความเช่ือม่ันผู�บริโภคโดยรวมเดือนมีนาคม 
2563 ปรับตัวลดลงมาอยู�ท่ีระดับ 37.5 จากระดับ 43.1 
ในเดือนก�อนหน�า เป�นการลดลงของท้ังดัชนีความเชื่อม่ัน
ผู�บริโภคในป จจุบันและอนาคต  โดยดัชนีความเชื่อม่ันผู�บริโภค
ในป จจุบันปรับตัวลดลงจากระดับ 38.2 มาอยู+ที่ระดับ 32.7  
และดัชนีความเชื ่อมั่นผู �บริโภคในอนาคตปรับตัวลดลง
จากระดับ 46.4 มาอยู+ท่ีระดับ 40.7  ซ่ึงการลดลงในเดือนนี้
เป7นการลดลงในทุกภูมิภาคและทุกอาชีพ 

การปรับตัวลดลงค+อนข�างมากของดัชนีความเชื่อม่ัน
ผู�บริโภคในเดือนนี้ มีสาเหตุสําคัญจากสถานการณ6การแพร+
ระบาดของไวรัสโควิด - 19 ท่ีมีระดับความรุนแรงสูงกว+า
เดือนก+อน ส+งผลให�ภาครัฐต�องออกมาตรการจํากัดกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคมหลายด�านเพ่ือควบคุมการระบาด
ของโรค ซึ่งมาตรการดังกล+าวส+งผลกระทบต+อเศรษฐกิจ
ท้ังทางตรงและทางอ�อมอย+างหลีกเลี่ยงไม+ได� อย+างไรก็ตาม 
รัฐบาลได�มีมาตรการให�ความช+วยเหลือเยียวยากับผู�ท่ีได�รับ
ผลกระทบจากการแพร+ระบาดของไวรัสออกมาเป�นระยะๆ 
อย+างต+อเนื่อง อาทิ มาตรการเพ่ือบรรเทาภาระค+าใช�จ+าย
ให�กับประชาชน มาตรการเพ่ือบรรเทาผลกระทบและเสริม
สภาพคล+องให�กับผู�ประกอบการ  มาตรการดูแลและเยียวยา 
แรงงานลูกจ�าง  ลูกจ�างชั่วคราว  และอาชีพอิสระ ท่ีไม+ได�อยู+
ในระบบประกันสังคม เป�นต�น  ซ่ึงน+าจะช+วยบรรเทาความ
เดือดร�อนของผู�ได�รับผลกระทบในบางส+วนได�

ดัชนีความเช่ือม่ันผู�บริโภคโดยรวม

กองดัชนีเศรษฐกิจการค�า สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร>การค�า

ดัชนีความเช่ือม่ันผู�บริโภคในป*จจุบัน

ดัชนีความเช่ือม่ันผู�บริโภคในอนาคต

หมายเหตุ : ต้ังแต+เดือน ม.ค. 62 สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร6การค�า 
เร่ิมใช�ดัชนีความเช่ือม่ันผู�บริโภคท่ีมีการปรับปรุงใหม+ (REV. CCI 2019) ซ่ึงมี
การปรับปรุงท้ังจํานวนกลุ+มตัวอย+าง แบบสอบถาม และวิธีการ



ดัชนีความเช่ือมั่นผู�บริโภค เดือนมีนาคม 2563 

กองดัชนีเศรษฐกิจการค�า สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร>การค�า

ดัชนีความเช่ือม่ันผู�บริโภค จําแนกรายอาชีพ

เมื่อพิจารณาจําแนกรายอาชีพ พบว+า  ดัชนีความเชื่อมั่นผู�บริโภคโดยรวมปรับตัวลดลงจากเดือนก�อนหน�าทุกอาชีพ  
โดยกลุ+มเกษตรกร ลดลงจากระดับ 44.3 เป�น 38.4  กลุ+มพนักงานเอกชน จากระดับ 41.0 เป�น 34.1  กลุ+มผู�ประกอบการ 
จากระดับ 43.5 เป�น 35.1  กลุ+มรับจ�างอิสระ จากระดับ 42.0 เป�น 34.5 กลุ+มพนักงานของรัฐ จากระดับ 47.7 เป�น 41.9  
กลุ+มนักศึกษา จากระดับ 41.3 เป�น 37.3  และกลุ+มไม+ได�ทํางาน  จากระดับ 40.1 เป�น 36.2  เป�นที่น+าสังเกตว+า
กลุ+มพนักงานเอกชน มีความเช่ือมั่นตํ่าท่ีสุดเมื่อเทียบกับกลุ+มอาชีพอ่ืนๆ เป�นครั้งแรก  คาดว+าแนวโน�มการให�หยุดพักงาน 
การเลิกจ�างงาน และการปLดกิจการ ท่ีมีอย+างต+อเน่ืองในช+วงท่ีผ+านมา เป�นป จจัยหลักท่ีส+งผลกระทบต+อความเช่ือมั่นของ
กลุ+มพนักงานเอกชนเป�นอย+างมาก เน่ืองจากแนวโน�มดังกล+าวกระทบต+อรายได�และความเป�นอยู+ของพนักงานโดยตรง 
  
     



ดัชนีความเช่ือมั่นผู�บริโภค เดือนมีนาคม 2563 

ดัชนีความเช่ือม่ันผู�บริโภค จําแนกรายภาค

กองดัชนีเศรษฐกิจการค�า สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร>การค�า

ผลการศึกษาประเด็นท่ีน�าสนใจประจําเดือนมีนาคม 2563

     เม่ือพิจารณารายภูมิภาค พบว+า ดัชนีความ
เช่ือม่ันผู�บริโภคโดยรวมปรับตัวลดลงจาก
เดื อนก� อนหน� า ทุ กภาค  กรุ ง เ ทพฯ  และ
ปริมณฑลจากระดับ 39.8  มาอยู+ท่ีระดับ 32.3  
ภาคกลาง จากระดับ 44.8  มาอยู+ท่ีระดับ 39.4  
ภาคเหนือ จากระดับ 42.3 มาอยู+ท่ีระดับ  36.2  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากระดับ 45.8 มา
อยู+ท่ีระดับ 39.6  และภาคใต� จากระดับ 42.5  
มาอยู+ท่ีระดับ 36.0
    เป�นท่ีน+าสังเกตว+า กรุงเทพฯ และปริมณฑล
มีความเชื่อม่ันอยู+ในระดับตํ่าท่ีสุดเม่ือเทียบกับ
ภูมิภาคอ่ืนๆ สาเหตุสําคัญน+าจะมาจากการเป�น
ศูนย6กลางของการแพร+ระบาดและมีความเสี่ยง
สู ง ก ว+ า ภู มิ ภ า ค อ่ื น ๆ  ใ น ข ณ ะ ท่ี ภ า ค
ตะวันออกเ ฉียงเหนือมีความเชื่อ ม่ันดีกว+ า
ภูมิภาคอ่ืน

ความคิดเห็นของผู�บริโภคต�อป*ญหาของ
ประเทศในป*จจุบัน  พบว+า  เรื่องท่ีผู�บริโภคมี
ความกังวลมากท่ีสุด 3 ลําดับแรก ได�แก+  
- การแพร+ระบาดของไวรัส  ร�อยละ 27.7  
- ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ  ร�อยละ  24.4  
-   อ่ืนๆ  ร�อยละ  18.4 

     



ดัชนีความเช่ือมั่นผู�บริโภค เดือนมีนาคม 2563 

กองดัชนีเศรษฐกิจการค�า สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร>การค�า

ผลการศึกษาประเด็นท่ีน�าสนใจประจําเดือนมีนาคม 2563

จําแนกรายอาชีพ
    พบว+าเรื่องท่ีผู�บริโภคมีความกังวลมากท่ีสุดในขณะนี้ ได�แก+ 
    -  กลุ+มพนักงานของรัฐ กลุ+มไม+ได�ทํางาน และกลุ+มรับจ�างอิสระ เรื่องการแพร+ระบาดของไวรัส คิดเป�นร�อยละ 44.0  34.3 
       และ 33.6 ตามลําดับ 
    - กลุ+มพนักงานเอกชน  เรื่องการประกอบอาชีพและการแพร+ระบาดของไวรัส  คิดเป�นร�อยละ 24.4  
    - กลุ+มเกษตรกร  เรื่องราคาสินค�าเกษตรตกตํ่า  คิดเป�นร�อยละ 21.2
    - กลุ+มนักศึกษา เรื่องภาวะเศรษฐกิจของประเทศและอ่ืนๆ  คิดเป�นร�อยละ 28.7
    - กลุ+มผู�ประกอบการ  เรื่องอ่ืนๆ  คิดเป�นร�อยละ 43.4   



ดัชนีความเช่ือมั่นผู�บริโภค เดือนมีนาคม 2563 

กองดัชนีเศรษฐกิจการค�า สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร>การค�า

ผลการศึกษาประเด็นท่ีน�าสนใจประจําเดือนมีนาคม 2563

จําแนกรายภาค
    พบว+า เรื่องท่ีผู�บริโภคในกรุงเทพฯและปริมณฑล และภาคใต�  มีความกังวลมากท่ีสุดในขณะนี้ คือ ภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศ  คิดเป�นร�อยละ 30.2 และ 31.7  ในขณะท่ีเรื่องท่ีผู�บริโภคในภาคกลาง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคเหนือ  มีความความกังวลมากท่ีสุดในขณะนี้ คือ การแพร+ระบาดของไวรัส  คิดเป�นร�อยละ 41.5 31.2 และ 25.2  
ตามลําดับ



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 8,122 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 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 “สถานการณ>ด�านราคาสินค�าและบริการ” คร้ังต�อไป ในวันท่ี 5 พฤษภาคม 2563


