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ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
เดือนพฤษภาคม 2563 4 มิถุนายน 2563

รายการ เม.ย. 63 พ.ค. 63 +/-

1. ดัชนีความเชื่อม่ันผู้บริโภค
โดยรวม

33.3 38.1

2. ดัชนีความเชื่อม่ันผู้บริโภค
ในปัจจุบัน

28.0 32.0

3. ดัชนีความเชื่อม่ันผู้บริโภค
ในอนาคต

36.8 42.1

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวมเดือนพฤษภาคม 
2563 ปรับตัวสูงขึ้น โดยอยู่ที่ระดับ 38.1 เมื่อเทียบกับระดับ 
33.3 ในเดือนก่อนหน้า เป็นการสูงขึ้นคร้ังแรกในรอบ 6 เดือน 
ตามการสูงขึ้นของดัชนคีวามเชื่อมั่นผู้บริโภคทั้งในปจัจุบนัและใน
อนาคต  โดยดัชนคีวามเชื่อมั่นผูบ้ริโภคในปัจจุบัน ปรับตัวสูงขึ้นจาก
ระดับ 28.0 มาอยู ่ที ่ระดับ 32.0 และดัชนีความเชื ่อมั ่น
ผู้บริโภคในอนาคต สูงขึ้นจากระดับ 36.8 มาอยู่ที่ระดับ 42.1
และเป็นการสูงขึ้นในทุกภูมิภาค และทุกอาชีพ   

การปรับตัวสูงขึ้นของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวม
ในเดือนนี้ คาดว่าสาเหตุส าคัญมาจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น 
และรัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ ส่งผลให้กิจการ
บางส่วนกลับมาด าเนินการได้อีกครั้ง ประกอบกับมาตรการ
ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องในทุกภาคส่วน   
ไม่ว่าจะเป็นผู้รับจ้างแรงงานในระบบ และแรงงานนอกระบบ 
เกษตรกร นักศึกษา และผู้ประกอบการ นอกจากนี้ได้ด าเนิน
มาตรการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน ทั้งการลด
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ประปา อินเตอร์เน็ต 
และค่าโทรศัพท์) และร่วมมือกับผู้ประกอบการจัดหาสินค้า     
ที่ จ า เป็นต่อการครองชีพใ ห้ เพียงพอในราคาที่ ย่ อมเยา            
ซึ่งมาตรการดังกล่าวสามารถบรรเทาความเดือดร้อน และสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้มากขึ้น

ดัชนีความเชื่อม่ันผู้บริโภคโดยรวม

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ดัชนีความเชื่อม่ันผู้บริโภคในปัจจุบัน

ดัชนีความเชื่อม่ันผู้บริโภคในอนาคต

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



ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เดือนเมษายน 2563

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ดัชนีความเชื่อม่ันผู้บริโภค จ าแนกรายอาชีพ

เมื่อพิจารณาจ าแนกรายอาชีพ พบว่า  ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวมปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อนหน้าทุกอาชีพ
โดยกลุ่มเกษตรกร สูงขึ้นจากระดับ 34.2 เป็น 38.3 กลุ่มพนักงานเอกชน จากระดับ 32.2 เป็น 35.5 กลุ่มผู้ประกอบการ 
จากระดับ 31.1 เป็น 38.7 กลุ่มรับจ้างอิสระ จากระดับ 30.8 เป็น 35.6 กลุ่มพนักงานของรัฐ จากระดับ 40.8 เป็น 45.8  
กลุ่มนักศึกษา จากระดับ 34.6 เป็น 42.5 และกลุ่มไม่ได้ท างาน จากระดับ 30.8 เป็น 33.1 การสูงขึ้นของดัชนี
ความเชื่อมั่นผู้บริโภคในทุกกลุ่ม คาดว่าเกิดจากมาตรการต่างๆ ของภาครัฐที่ออกมาอย่างต่อเนื่องสามารถบรรเทา
ความเดือดร้อนของผู้ท่ีได้รับผลกระทบครอบคลุมในทุกๆ กลุ่มอาชีพ
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ดัชนีความเชื่อม่ันผู้บริโภค จ าแนกรายภาค

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ผลการศึกษาประเด็นที่น่าสนใจประจ าเดือนพฤษภาคม 2563

ความกังวลใจของประชาชนในปัจจุบัน พบว่า  
เรื่องท่ีผู้บริโภคมีความกังวลมากท่ีสุด 5 ล าดับแรก
ได้แก่  
- ไวรัสโควิด-19 จะยืดเยื้อ ร้อยละ 28.9  
- รายได้ลดลง ร้อยละ  18.5  
- สินค้ามีราคาสูงขึ้น ร้อยละ 14.6
- ความไม่ม่ันคงในอาชีพ ร้อยละ 10.3
- การบริหารจัดการภาครัฐ ร้อยละ 8.1

เมื่อพิจารณารายภูมิภาค พบว่า ดัชนีความ
เชื่อม่ันผู้บริโภคโดยรวมปรับตัวสูงขึ้นจาก
เดื อนก่ อนหน้ าทุ กภาค กรุ ง เทพฯ  และ
ปริมณฑลจากระดับ 35.7 มาอยู่ที่ระดับ 38.9  
ภาคกลาง จากระดับ 35.9 มาอยู่ที่ระดับ 39.2  
ภาคเหนือ จากระดับ 32.1 มาอยู่ที่ระดับ 38.4  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากระดับ 35.5 มา
อยู่ที่ระดับ 40.5 และภาคใต้ จากระดับ 30.9  
มาอยู่ที่ระดับ 37.9

เป็นที่น่าสังเกตว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีความเชื่อม่ันสูงที่สุด ในขณะที่ภาคใต้ที่มี
ความเชื่อมั่นต่ าที่สุด เมื่อเทียบกับภูมิภาคอ่ืนๆ 
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ผลการศึกษาประเด็นที่น่าสนใจประจ าเดือนพฤษภาคม 2563

ผลกระทบในการประกอบอาชีพจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พบว่า เรื่องที่ผู้บริโภคได้รับ
ผลกระทบมากที่สุด คือ รายได้ของกิจการลดลง ร้อยละ 38.2 รองลงมาได้แก่ ได้รับค่าจ้างน้อยลง ร้อยละ 
18.6 ส าหรับผู้ที่ไม่ได้รับผลกระทบ คิดเป็นร้อยละ 28.0

การซื้อสินค้าออนไลน์/เดลิเวอรี่ พบว่า ในช่วงนี้
ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีการซื้อสินค้าออนไลน์/เดลิเวอรี่ 
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 36.6 เท่าเดิมร้อยละ 28.1 ส าหรับ
ผู้บริโภคท่ีซื้อลดลง คิดเป็นร้อยละ 35.3



ตารางดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
563 ถ.นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี  โทรศัพท์ 02 507 5808  โทรสาร 02 507 5825  

www.tpso.moc.go.th

หมายเหตุ 1.  ส ารวจข้อมูลจากผู้บริโภคจ านวน 7,864 คน ในทุกอ าเภอทั่วประเทศ (884 อ าเภอ/เขต)  แยกเป็น 7 กลุ่มอาชีพ  
ตามโครงสร้างอาชีพประชากรในแต่ละจังหวัด

2.  การอ่านค่าดัชนี :  ระดับค่าของดัชนีมีค่าอยู่ระหว่าง 0 – 100 หากค่าของดัชนีมีค่าตั้งแต่ระดับ 50 ขึ้นไป หมายถึง  ผู้บริโภค
มีความเช่ือมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจ (อยู่ในช่วงเช่ือมั่น) และหากค่าดัชนีต่ ากว่า 50 หมายถึง ผู้บริโภคมีความไม่เชื่อมั่นต่อภาวะ  
เศรษฐกิจ (อยู่ในช่วงไม่เช่ือมั่น)

ก าหนดการแถลงข่าว “สถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการ” คร้ังต่อไป ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563

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

