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ผลการส ารวจภาวการณ์ใช้จ่ายของผู้บริโภคประจ าเดือนพฤศจิกายน 2563 
 
 ศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ไดด้ าเนินการส ารวจภาวการณ์ใชจ่้ายของ
ผูบ้ริโภคร่วมกบัการส ารวจความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคในเดือนพฤศจิกายน 2563 ซ่ึงมีผลการศึกษาดงัน้ี 
 

ตาราง ผลส ารวจความเหมาะสมของผู้บริโภคในเดือนตุลาคม และพฤศจิกายน 2563 

 ตุลาคม 2563 (%)  พฤศจิกายน 2563 (%) 

รายการ เหมาะสม/ ไม่แน่ใจ 
/ 

ไม่
เหมาะสม/ 

เหมาะสม/ ไม่แน่ใจ 
/ 

ไม่
เหมาะสม/ 

 เหมาะสม
มาก 

ไม่ทราบ ไม่เหมาะสม
มาก 

เหมาะสม
มาก 

ไม่ทราบ ไม่เหมาะสม
มาก 

1. การซ้ือรถยนต์คันใหม่ในปัจจุบัน 11.2 28.5 60.3 13.1 29.1 57.8 

2. การซ้ือบ้านหลงัใหม่ในปัจจุบัน 7.3 19.8 72.9 8.9 20.2 70.9 

3. การใช้จ่ายเพ่ือการท่องเท่ียวใน
ปัจจุบัน 

7.7 30.2 62.1 9.4 30.9 59.7 

4. การลงทุนท าธุรกจิ SMEs ในปัจจุบัน  3.5 14.1 82.4 5.1 14.8 80.1 
 
  จากผลของการส ารวจความเหมาะสมของผู ้บริโภคในเดือนพฤศจิกายน 2563 พบว่า ดัชนีความ
เหมาะสมของผูบ้ริโภคในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกรายการปรับตวัดีขึ้นต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 2 ตามดชันี
ความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคท่ีปรับตวัดีขึ้นทุกรายการ ส าหรับรายละเอียดของการปรับตวัของดชันีต่างๆ ในเดือน
พฤศจิกายน 2563 มีดงัน้ี 
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1. ดัชนีความเหมาะสมในการซ้ือรถยนต์คันใหม่ 
 
ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ดัชนีความเหมาะสมในการซ้ือรถยนต์คนัใหม่ในปัจจุบนัปรับตวัดีขึ้นต่อเน่ือง

เป็นเดือนท่ี 2 และอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 10 เดือนนับตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2563 เป็นตน้มา โดยดัชนีในเดือน
พฤศจิกายน 2563 อยู่ในระดบั 55.3 ปรับตวัดีขึ้นจากเดือนตุลาคม ท่ีอยู่ในระดบั 50.9 ทั้งน้ีในเดือนพฤศจิกายน 2563 
ผูบ้ริโภคเห็นว่าในปัจจุบนัเป็นช่วงเวลาในการซ้ือรถยนตค์นัใหม่ในปัจจุบนัอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม ไม่แน่ใจ และ
ไม่เหมาะสมประมาณ 13.1% 29.1% และ 57.8% ตามล าดับ ขณะท่ีเดือนตุลาคม ผูบ้ริโภคเห็นว่า ในปัจจุบันเป็น
ช่วงเวลาในการซ้ือรถยนตใ์หม่ในปัจจุบนัอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม ไม่แน่ใจ และไม่เหมาะสมประมาณ 11.2% 28.5% 
และ 60.3% ตามล าดบั อย่างไรก็ตาม การท่ีดชันีอยูร่ะดบัต ่ากว่า 100 และกลุ่มตวัอย่าง 86.9% เห็นวา่ในปัจจุบนัเป็น
ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมปานกลางถึงน้อยในการซ้ือรถยนตค์นัใหม่ ซ่ึงเป็นระดบัท่ีเกินกว่า 50% ต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 
13 แสดงวา่ผูบ้ริโภคเห็นว่า ในช่วงน้ียงัไม่มีความเหมาะสมในการซ้ือรถยนตค์นัใหม่ 

 
ตาราง ดัชนีความเหมาะสมในการซ้ือรถยนต์คันใหม่ 

 

เดือน ปี ดัชนีความเหมาะสมในการซ้ือรถยนต์คันใหม่ในปัจจุบัน 
พฤศจิกายน 2562 63.4 
ธนัวาคม 2562 60.7 
มกราคม 2563 57.8 
กุมภาพนัธ์ 2563 52.3 
มีนาคม 2563 40.1 
เมษายน 2563 35.2 
พฤษภาคม 2563 37.9 
มิถุนายน 2563 40.2 
กรกฎาคม 2563 43.0 
สิงหาคม 2563 46.9 
กนัยายน 2563 45.8 
ตุลาคม 2563 50.9 
พฤศจิกายน 2563 55.3 
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2. ดัชนีความเหมาะสมในการซ้ือบ้านหลงัใหม่ 
 
ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ดชันีความเหมาะสมในการซ้ือบา้นหลงัใหม่ในปัจจุบนัปรับตวัดีขึ้นต่อเน่ืองเป็น

เดือนท่ี 2 และอยู่ในระดบัสูงสุดในรอบ 12 เดือนนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 เป็นตน้มา โดยปรับตวัดีขึ้นมาอยู่ท่ี
ระดับ 38.0 เทียบกับเดือนตุลาคม ท่ีดัชนีอยู่ในระดับ  34.4 ทั้ งน้ี ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ผูบ้ริโภคเห็นว่า 
ในปัจจุบนัเป็นช่วงเวลาในการซ้ือบ้านหลงัใหม่ในปัจจุบนัอยู่ในระดับท่ีเหมาะสม ไม่แน่ใจ และไม่เหมาะสม
ประมาณ 8.9% 20.2% และ 70.9% ตามล าดบั ขณะท่ีเดือนตุลาคม ผูบ้ริโภคเห็นว่าในปัจจุบนัเป็นช่วงเวลาในการซ้ือ
บา้นหลงัใหม่ ในปัจจุบนัอยู่ในระดับท่ีเหมาะสม ไม่แน่ใจ และไม่เหมาะสมประมาณ 7.3% 19.8% และ 72.9% 
ตามล าดบั อยา่งไรก็ตามการท่ีค่าดชันียงัคงมีค่าต ่ากวา่ระดบั 100 ค่อนขา้งมาก และกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ 91.1% 
เห็นว่าในปัจจุบันเป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสมปานกลางจนถึงน้อยในการซ้ือบ้านหลังใหม่ แสดงว่า ผูบ้ริโภค 
มีความเห็นวา่ในช่วงน้ียงัเป็นช่วงเวลาท่ีไม่เหมาะสมในการซ้ือบา้นหลงัใหม่ 
 

 ตาราง  ดัชนีความเหมาะสมในการซ้ือบ้านหลงัใหม่ 
 

เดือน ปี ดัชนีความเหมาะสมในการซ้ือบ้านหลงัใหม่ในปัจจุบัน 
พฤศจิกายน 2562 38.3 
ธนัวาคม 2562 36.1 
มกราคม 2563 33.5 
กุมภาพนัธ์ 2563 29.6 
มีนาคม 2563 26.2 
เมษายน 2563 22.6 
พฤษภาคม 2563 24.9 
มิถุนายน 2563 26.8 
กรกฎาคม 2563 28.7 
สิงหาคม 2563 32.0 
กนัยายน 2563 30.4 
ตุลาคม 2563 34.4 
พฤศจิกายน 2563 38.0 
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3. ดัชนีความเหมาะสมในการใช้จ่ายเพ่ือการท่องเท่ียว 
 

 ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ดชันีความเหมาะสมในการใช้จ่ายเพื่อการท่องเท่ียวในปัจจุบนัปรับตวัดีขึ้น
ต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 2 และอยู่ในระดบัสูงสุดในรอบ 10 เดือนนับตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2563 เป็นตน้มา โดยปรับตวั
ดีขึ้นมาอยู่ท่ีระดบั 49.7 เทียบกบัเดือนตุลาคม ท่ีอยู่ในระดบั 45.6 ทั้งน้ีในเดือนพฤศจิกายน 2563 ผูบ้ริโภคเห็นว่า
ใน ปั จ จุบัน เป็ น ช่ ว ง เวล าใน ก ารใช้ จ่ าย เพื่ อ ก ารท่ อ ง เท่ี ย ว ใน ปั จ จุบัน อยู่ ใน ระดับ ท่ี เห ม าะส ม  
ไม่แน่ใจ และไม่เหมาะสม ประมาณ 9.4% 30.9% และ 59.7% ตามล าดบั ขณะท่ีเดือนตุลาคม ผูบ้ริโภคเห็นว่าใน
ปัจจุบันเป็นช่วงเวลาในการใช้จ่ายเพื่อการท่องเท่ียวในปัจจุบันอยู่ในระดับท่ี เหมาะสม ไม่แน่ใจ และ 
ไม่เหมาะสมประมาณ 7.7% 30.2% และ 62.1%  อย่างไรก็ตาม การท่ีดัชนีต ่ากว่าระดับ 100 ค่อนข้างมาก และ 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ 90.6% เห็นว่าในปัจจุบนัเป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสมปานกลางจนถึงนอ้ย แสดงว่า ผูบ้ริโภค 
มีความเห็นวา่ในช่วงน้ียงัเป็นช่วงเวลาท่ีไม่เหมะสมในการใชจ่้ายเพื่อการท่องเท่ียว 
 

ตาราง  ดัชนีความเหมาะสมในการใช้จ่ายเพ่ือการท่องเท่ียว 
 

เดือน ปี ดัชนีความเหมาะสมในการใช้จ่ายเพ่ือการท่องเท่ียวในปัจจุบัน 
พฤศจิกายน 2562 54.7 
ธนัวาคม 2562 52.8 
มกราคม 2563 49.7 
กุมภาพนัธ์ 2563 43.5 
มีนาคม 2563 32.4 
เมษายน 2563 28.7 
พฤษภาคม 2563 31.8 
มิถุนายน 2563 34.7 
กรกฎาคม 2563 37.5 
สิงหาคม 2563 42.8 
กนัยายน 2563 42.0 
ตุลาคม 2563 45.6 
พฤศจิกายน 2563 49.7 
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4. ดัชนีความเหมาะสมในการลงทุนท าธุรกจิ SMEs  
 

ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ดัชนีความเหมาะสมในการลงทุนท าธุรกิจ SMEsในปัจจุบันปรับตวัดีขึ้น
ต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 2 และอยู่ในระดบัสูงสุดในรอบ 13 เดือนนบัตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นตน้มา โดยปรับตวั
ดีขึ้นมาอยู่ท่ีระดบั 25.0 เทียบกบัเดือนตุลาคม ท่ีอยู่ในระดบัประมาณ 21.1 ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ผูบ้ริโภค
เห็ นว่ าก ารลงทุ นท า ธุ รกิ จ  SMEs ใน ปั จ จุบัน เป็ น ช่ วง เวล าอยู่ ในระดับ ท่ี เหมาะสม ไม่ แน่ ใจ และ 
ไม่เหมาะสมประมาณ 5.1% 14.8% และ 80.1% ตามล าดับ ขณะท่ีเดือนตุลาคม ผูบ้ริโภคเห็นว่า ในปัจจุบันเป็น
ช่วงเวลาในการลงทุนท าธุรกิจในปัจจุบนัอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม ไม่แน่ใจ และไม่เหมาะสมประมาณ 3.5% 14.1% 
และ 82.4% ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม การท่ีค่าดัชนีมีค่าต ่ากว่าระดับ 100 มาก และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 94.9%  
เห็นว่าในปัจจุบนัยงัไม่ใช่ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการลงทุนท าธุรกิจ SMEs แสดงว่าผูบ้ริโภค มีความเห็นว่า ใน
เดือนพฤศจิกายน 2563 ยงัเป็นช่วงเวลาท่ีไม่เหมาะสมในการลงทุนท าธุรกิจ SMEs  

 
 

 ตาราง  ดัชนีความเหมาะสมในการลงทุนท าธุรกจิ 
 

เดือน ปี ดัชนีความเหมาะสมในการลงทุนท าธุรกจิในปัจจุบัน 
พฤศจิกายน 2562 24.4 
ธนัวาคม 2562 22.9 
มกราคม 2563 21.3 
กุมภาพนัธ์ 2563 18.5 
มีนาคม 2563 14.3 
เมษายน 2563 12.8 
พฤษภาคม 2563 14.9 
มิถุนายน 2563 15.7 
กรกฎาคม 2563 16.9 
สิงหาคม 2563 19.8 
กนัยายน 2563 18.5 
ตุลาคม 2563 21.1 
พฤศจิกายน 2563 25.0 
 


