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ผลการส ารวจภาวการณ์ทางสังคมของผู้บริโภคประจ าเดือนสิงหาคม 2563 
 

 ศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ได้ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นทาง
สังคมของผูบ้ริโภคร่วมกบัการส ารวจความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2549 เน่ืองจากการจดัท า
ดัชนีความเช่ือมั่นของผูบ้ริโภคนั้นมีวตัถุประสงค์ท่ีส าคัญในการวดัการเปล่ียนแปลงของการบริโภคของ
ภาคเอกชนและการเปล่ียนแปลงของผลผลิตมวลภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) เป็นส าคญั 
การจดัท าดชันีความเช่ือมัน่ทางสังคมท่ีจดัท าขึ้นใหม่ในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาดัชนีท่ีใช้ช้ีวดัการวดั   
การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทางสังคมและการเปล่ียนแปลงของความสุขโดยรวมของคนในประเทศ 
(Gross Domestic Happiness: GDH) ส าหรับผลการส ารวจในเดือนสิงหาคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 
 
ตาราง ผลส ารวจความคิดเห็นทางสังคมของผู้บริโภคในเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม 2563 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ การส ารวจในเดือนสิงหาคม 2563 

  ปัจจุบัน (%) 3 เดือนข้างหน้า (%) 

ดีหรือ
มาก/ 

ปานกลาง 
/ 

แย่หรือ
น้อย/ไม่ 

ดัชนี ดีหรือ
มาก/ 

ปานกลาง 
/ 

แย่หรือ
น้อย/ไม่ 

ดัชนี 

เหมาะสม พอสมควร เหมาะสม  เหมาะสม พอสมควร เหมาะสม  

1. ความสุขในการด าเนินชีวิต 4.9 33.2 61.9 43.0 9.6 33.3 57.1 52.5 
2. ภาวะคา่ครองชีพ 2.2 19.3 78.5 23.7 2.4 27.8 69.8 32.6 
3. ปัญหายาเสพติด 1.6 22.7 75.7 25.9 2.5 25.3 72.2 30.3 
4. สถานการณ์ทางการเมือง 2.1 28.3 69.6 32.5 3.4 31.3 65.3 38.1 
 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ การส ารวจในเดือนกรกฎาคม 2563 

  ปัจจุบัน (%)  3 เดือนข้างหน้า (%) 

ดีหรือ
มาก/ 

ปานกลาง 
/ 

แย่หรือ
น้อย/ไม่ 

ดัชนี ดีหรือ
มาก/ 

ปานกลาง 
/ 

แย่หรือ
น้อย/ไม่ 

ดัชนี 

เหมาะสม พอสมควร เหมาะสม  เหมาะสม พอสมควร เหมาะสม  

1. ความสุขในการด าเนินชีวิต 3.1 30.6 66.3 36.8 8.5 30.4 61.1 47.4 
2. ภาวะคา่ครองชีพ 1.4 17.8 80.8 20.6 1.7 25.3 73.0 28.7 
3. ปัญหายาเสพติด 0.8 19.4 79.8 21.0 1.8 23.4 74.8 27.0 
4. สถานการณ์ทางการเมือง  1.5 25.3 73.2 28.3 2.8 29.5 67.7 35.1 
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1.  ดัชนีวัดความสุขในการด ารงชีวิต 
ในเดือนสิงหาคม 2563 ดัชนีวดัความสุขในการด ารงชีวิตในปัจจุบันปรับตัวดีขึ้ นเป็นคร้ังแรกในรอบ  

3 เดือน โดยดชันีปรับตวัดีขึ้นมาอยู่ท่ีระดบั 43.0 ทั้งน้ีกลุ่มตวัอย่างเห็นวา่ในปัจจุบนัเป็นช่วงเวลาท่ีมีความสุขใน
การด ารงชีวิตในระดับมาก ปานกลาง และน้อยประมาณ 4.9% 33.2% และ 61.9% ตามล าดับ โดยดัชนีวดั
ความสุขในการด ารงชีวิตในเดือนสิงหาคม 2563 ปรับตวัดีขึ้นเม่ือเทียบกบัเดือนกรกฎาคม ซ่ึงอยู่ท่ีระดบั 36.8  
ท่ีกลุ่มตวัอย่างเห็นว่าในปัจจุบนัเป็นช่วงเวลาท่ีมีความสุขในการด ารงชีวิตในระดับมาก ปานกลาง และน้อย 
3.1% 30.6% และ 66.3% ตามล าดบั  

 ส าหรับการคาดหวังในความสุขในการด ารงชีวิตในช่วง 3 เดือนข้างหน้านั้ น ดัชนีวัดความสุข 
ในการด ารงชีวิตในอนาคตปรับตวัดีขึ้นเป็นคร้ังแรกในรอบ 3 เดือนโดยปรับตวัดีขึ้นจากเดือนก่อนซ่ึงอยู่ท่ีระดับ 
47.4 มาอยู่ท่ีระดบั 52.5 โดยกลุ่มตวัอย่างเห็นว่าในอนาคตเป็นช่วงเวลาท่ีมีความสุขในการด ารงชีวิตจะอยู่ในระดบั
มาก ปานกลาง และนอ้ยประมาณ 9.6% 33.3% และ 57.1% ตามล าดบั  ทั้งน้ี ดชันีวดัความสุขในการด ารงชีวิตใน
อนาคตอยู่ในระดบัต ่ากว่า 100 มากพอสมควร แสดงว่าผูบ้ริโภคมีความสุขต ่ากว่าระดบัปกติ ซ่ึงน่าจะเกิดจาก
การท่ีเศรษฐกิจไทยยงัขยายตัวในระดับต ่า  และความสุ่มเส่ียงต่อภาวะการว่างงานสูง ท าให้รายได้ของ 
กลุ่มตัวอย่างเพิ่มขึ้ นไม่มากและอาจลดลงได้ประกอบกับค่าครองชีพทรงตัวอยู่ในระดับสูง ประกอบกับ 
ความกงัวลเก่ียวกบัความไม่แน่นอนในอนาคตท่ีเกิดขึ้นจาก COVID-19  
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2. ดัชนีภาวะค่าครองชีพ 
ในเดือนสิงหาคม 2563 ดัชนีภาวะค่าครองชีพในปัจจุบนัปรับตวัดีขึ้นเป็นคร้ังแรกในรอบ 3 เดือน โดย

ดชันีปรับตวัดีขึ้นมาอยู่ท่ีระดบั 23.7 ทั้งน้ี ประชาชนยงัรู้สึกว่าประสบกบัภาวะค่าครองชีพท่ีสูงกว่าระดบัปกติ 
(ระดับปกติจะมีค่าดัชนีท่ีระดับ 100) และการเพิ่มขึ้ นของรายได้ยงัไม่เหมาะสมกับค่าครองชีพในปัจจุบัน
เท่าท่ีควร ทั้งน้ีกลุ่มตวัอย่างเห็นว่าในปัจจุบนัเป็นช่วงเวลาท่ีมีภาวะค่าครองชีพอยู่ในระดบัดี (เหมาะสม) ปานกลาง 
และแย่ (ไม่เหมาะสม) ประมาณ 2.2% 19.3% และ 78.5% ตามล าดบั เม่ือเทียบกับเดือนกรกฎาคม ท่ีดชันีภาวะค่า
ครองชีพในปัจจุบนัอยู่ท่ีในระดบั 20.6 เทียบกบัเดือนท่ีผ่านมาท่ีดชันีภาวะค่าครองชีพอยู่ในระดบัดี (เหมาะสม)  
ปานกลาง และแย ่(ไม่เหมาะสม) ประมาณ 1.4% 17.8% และ 80.8% ตามล าดบั  

 ส าหรับดชันีภาวะค่าครองชีพในช่วง 3 เดือนขา้งหนา้นั้น กลุ่มตวัอย่างเห็นว่าในอนาคตภาวะค่าครองชีพ
อยู่ในระดบัดี (เหมาะสม) ปานกลาง และแย่ (ไม่เหมาะสม) ประมาณ 2.4% 27.8% และ 69.8% ตามล าดบั ส่งผลให้
ดชันีภาวะค่าครองชีพในอนาคตปรับตวัดีขึ้นเป็นคร้ังแรกในรอบ 3 เดือน มาอยู่ท่ีระดบั 32.6 เทียบกบัเดือนท่ีผ่านมา
ท่ีดชันีมีค่าอยู่ท่ีระดบั 28.7 อย่างไรก็ตาม การท่ีดชันีภาวะค่าครองชีพในอนาคตยงัมีค่าต ่ากว่าระดบัปกติ (ท่ีระดบั 
100) แสดงวา่ ผูบ้ริโภคยงัรู้สึกวา่ ค่าครองชีพท่ียงัอยูใ่นระดบัสูงในอนาคตและอาจบัน่ทอนอ านาจซ้ือในอนาคต 
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3. ดัชนีความคิดเห็นเกีย่วกบัปัญหายาเสพติด 
ในเดือนสิงหาคม 2563 ดชันีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหายาเสพติดในปัจจุบนัปรับตวัดีขึ้นเป็นคร้ังแรก

ในรอบ 18 เดือน โดยดชันีปรับตวัดีขึ้นมาอยู่ท่ีระดบั 25.9 ทั้งน้ี ประชาชนคิดว่าปัญหายาเสพติดยงัอยู่ในระดบัท่ีต ่า
กว่าระดบัปกติ (ระดบัปกติจะมีค่าดชันีท่ีระดบั 100) โดยกลุ่มตวัอยา่งเห็นว่าในปัจจุบนัเป็นช่วงเวลาท่ีมีปัญหายาเสพ
ติดอยู่ในระดบัดี (มีปัญหาน้อย) ปานกลาง และแย่ (มีปัญหามาก) ประมาณ 2.5% 25.3% และ 72.2% ตามล าดบั 
ดชันีในเดือนน้ีปรับตวัดีขึ้นเม่ือเทียบกบัเดือนท่ีผ่านมาท่ีอยู่ในระดบั 21.0 ท่ีกลุ่มตวัอย่างเห็นว่า ในเดือนกรกฎาคม  
เป็นช่วงเวลาท่ีมีปัญหายาเสพติดอยู่ในระดับดี (มีปัญหาน้อย) ปานกลาง และแย่ (มีปัญหามาก) ประมาณ 0.8% 
19.4% และ 79.8% ตามล าดบั   

 ส าหรับดัชนีความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหายาเสพติดในช่วง 3 เดือนข้างหน้านั้น กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า       
ในอนาคตปัญหายาเสพติดอยูใ่นระดบัดี (มีปัญหานอ้ย) ปานกลาง และแย่ (มีปัญหามาก) ประมาณ 2.5% 25.3% 
และ 72.2% ตามล าดับ ส่งผลให้ดัชนีความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหายาเสพติดในอนาคตปรับตวัดีขึ้นอยู่ท่ีระดับ 
30.3 เทียบกับค่าดัชนีเดือนก่อนท่ีอยู่ท่ีระดับ 27.0 การท่ีดัชนียงัมีค่าต ่ากว่าระดับ 100 แสดงว่าประชาชน 
มีความเห็นวา่ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาท่ีส าคญัส าหรับสังคมไทยท่ีตอ้งเร่งแกไ้ข  
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4. ดัชนีความคิดเห็นเกีย่วกบัสถานการณ์ทางการเมือง 
ในเดือนสิงหาคม 2563 ดชันีความคิดเห็นเก่ียวกบัสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบนัปรับตวัดีขึ้นเป็น

คร้ังแรกในรอบ 18 เดือน โดยดชันีปรับตวัดีขึ้นมาอยู่ท่ีในระดบั 32.5 เทียบกบัระดบัท่ี 28.3 ในเดือนกรกฎาคม  
โดยกลุ่มตวัอย่างเห็นว่าในปัจจุบนัเป็นช่วงเวลาท่ีมีสถานการณ์ทางการเมืองอยู่ในระดบัดี (มีเสถียรภาพ) ปานกลาง 
และแย่ (ขาดเสถียรภาพ) ประมาณ 2.1% 28.3% และ 69.6% ตามล าดบั ขณะท่ีเดือนกรกฎาคม กลุ่มตวัอย่างเห็นว่า 
สถานการณ์ทางการเมืองอยู่ในระดบัดี (มีเสถียรภาพ) ปานกลาง และแย่ (ขาดเสถียรภาพ) ประมาณ 1.5% 25.3% 
และ 73.2% ตามล าดับ กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันในระดับแย่  
เกินกวา่ 50.0% ต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 11 นบัตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 เป็นตน้มา 

 ส าหรับการคาดหวงัในสถานการณ์ทางการเมืองในช่วง 3 เดือนข้างหน้านั้ น กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า
สถานการณ์ทางการเมืองในอนาคตยงัมีเสถียรภาพดี โดยเห็นว่าในอนาคตสถานการณ์ทางการเมืองอยู่ในระดบัดี   
(มีปัญหานอ้ย) ปานกลาง และแย่ (มีปัญหามาก) ประมาณ 3.4% 31.3% และ 65.3% ตามล าดบั ทั้งน้ี ดชันีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัสถานการณ์ทางการเมืองในอนาคตปรับตวัดีขึ้นโดยปรับตวัดีขึ้นมาอยู่ท่ีระดบั 38.1 เทียบกบัดชันี
ในเดือนกรกฎาคม ท่ีอยู่ท่ีระดบั 35.1 นอกจากน้ี กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัสถานการณ์ทางการเมืองใน
อนาคตในระดับแย่เกินกว่า 50.0% ต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 10 นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นตน้มา การท่ี
ดัชนีความคิดเห็นเก่ียวกับสถานการณ์ทางการเมืองในอนาคตปรับตวัห่างจากระดับ 100 มากขึ้น แสดงว่าใน
มุมมองของผูบ้ริโภคเห็นว่าสถานการณ์การเมืองของประเทศไทยยงัเสถียรภาพในอนาคต 

  


