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ผลการส ารวจภาวการณ์ทางสังคมของผู้บริโภคประจ าเดือนมิถุนายน 2565 
 

 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 ารวจในเดือนมิถุนายน 2565 มีดงัต่อไปน้ี 
 

ตาราง ผลส ารวจความคิดเห็นทางสังคมของผู้บริโภคในเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน 2565 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ การส ารวจในเดือนมิถุนายน 2565 

  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 2.1 20.6 77.3 24.8 1.4 23.6 75.0 26.4 
2. ภาวะคา่ครองชีพ 1.1 5.8 93.1 8.0 1.1 13.3 85.6 15.5 
3. ปัญหายาเสพติด 1.7 9.5 88.8 12.9 1.4 15.7 82.9 18.5 
4. สถานการณ์ทางการเมือง 3.3 21.6 75.1 28.2 2.6 23.5 73.9 28.7 
 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ การส ารวจในเดือนพฤษภาคม 2565 

  ปัจจุบัน (%)   ปัจจุบัน (%) 

ดีหรือ
มาก/ 

ปานกลาง 
/ 

แย่หรือ
น้อย/ไม่ 

ดัชนี ดีหรือ
มาก/ 

ปานกลาง 
/ 

แย่หรือ
น้อย/ไม่ 

ดัชนี 

เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม  เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม  

1. ความสุขในการด าเนินชีวิต 1.9 19.7 78.4 23.5 1.1 23.1 75.8 25.3 
2. ภาวะคา่ครองชีพ 0.7 4.7 94.6 6.1 0.9 12.5 86.6 14.3 
3. ปัญหายาเสพติด 1.3 8.7 90.0 11.3 1.3 14.2 84.5 16.8 
4. สถานการณ์ทางการเมือง  2.9 20.7 76.4 26.5 2.4 22.9 74.7 27.7 
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1. ดัชนีวัดความสุขในการด ารงชีวิต 
ในเดือนมิถุนายน 2565 ดัชนีวดัความสุขในการด ารงชีวิตในปัจจุบันปรับตัวดีขึ้ นมาอยู่ ท่ีระดับ 24.8  

ซ่ึงปรับตวัดีขึ้นต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ีสองในรอบ 6 เดือน  เน่ืองจากสถานการณ์โควิดโอมิครอนเร่ิมคล่ีคลายไปในทิศทาง
ท่ีดีขึ้น แม้ว่าราคาน ้ ามันและค่าครองชีพจะปรับตัวสูงขึ้น ทั้งน้ีกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าในปัจจุบันเป็นช่วงเวลาท่ีมี
ความสุขในการด ารงชีวิตในระดบัมาก ปานกลาง และน้อยประมาณ 2.1% 20.6% และ 77.3% ตามล าดบั โดยดชันี
วดัความสุขในการด ารงชีวิตในเดือนมิถุนายน 2565 ปรับตวัดีขึ้นเม่ือเทียบกบัเดือนพฤษภาคม ซ่ึงอยูท่ี่ระดบั 23.5 ท่ี
กลุ่มตวัอย่างเห็นว่าในปัจจุบนัเป็นช่วงเวลาท่ีมีความสุขในการด ารงชีวิตในระดบัมาก ปานกลาง และนอ้ย 1.9% 
19.7% และ 78.4% ตามล าดบั  

 ส าหรับการคาดหวงัในความสุขในการด ารงชีวิตในช่วง 3 เดือนขา้งหน้านั้น ดัชนีวดัความสุขในการ
ด ารงชีวิตในอนาคตปรับตวัดีขึ้นเป็นคร้ังแรกในรอบ 6 เดือน มาอยู่ท่ีระดบั 26.4 โดยกลุ่มตวัอย่างเห็นว่า ในอนาคตเป็น
ช่วงเวลาท่ีมีความสุขในการด ารงชีวิตจะอยู่ในระดบัมาก ปานกลาง และน้อยประมาณ 1.4% 23.6% และ 75.0% 
ตามล าดับ เน่ืองจากมีความกังวลเก่ียวกับราคาน ้ ามันและค่าครองชีพท่ีคาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้ นในอนาคต 
ตลอดจนความกงัวลเก่ียวกันภาวะเศรษฐกิจไทยว่าจะฟ้ืนตวัได้เร็วแค่ไหนในอนาคต ซ่ึงยงัคงมีความเส่ียงต่อ
ภาวะการวา่งงานและการหารายไดใ้นอนาคตของผูบ้ริโภคแมว้า่สถานการณ์โควิดจะปรับตวัดีขึ้นก็ตาม  
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2. ดัชนภีาวะค่าครองชีพ 
  ในเดือนมิถุนายน 2565 ดชันีภาวะค่าครองชีพในปัจจุบนัปรับตวัดีขึ้นเป็นคร้ังแรกในรอบ 6 เดือน มาอยู่ท่ี
ระดบั 8.0 ทั้งน้ีประชาชนยงัรู้สึกว่าประสบกบัภาวะค่าครองชีพท่ีสูงกว่าระดับปกติ (ระดบัปกติจะมีค่าดชันีท่ี
ระดบั 100) และการเพิ่มขึ้นของรายไดย้งัไม่เหมาะสมกบัค่าครองชีพในปัจจุบนัเท่าท่ีควร ทั้งน้ีกลุ่มตวัอยา่งเห็นว่า
ในปัจจุบนัเป็นช่วงเวลาท่ีมีภาวะค่าครองชีพอยู่ในระดบัดี (เหมาะสม) ปานกลาง และแย่ (ไม่เหมาะสม) ประมาณ 
1.1% 5.8% และ 93.1.0% ตามล าดบั เม่ือเทียบกบัเดือนพฤษภาคม ท่ีดชันีภาวะค่าครองชีพในปัจจุบนัอยู่ท่ีระดบั 6.1 
เทียบกับเดือนท่ีผ่านมาท่ีดัชนีภาวะค่าครองชีพอยู่ในระดับดี (เหมาะสม) ปานกลาง และแย่ (ไม่เหมาะสม) 
ประมาณ 0.7% 4.7% และ 94.6% ตามล าดบั  

 ส าหรับดชันีภาวะค่าครองชีพในช่วง 3 เดือนขา้งหน้านั้น กลุ่มตวัอย่างเห็นว่าในอนาคตภาวะค่าครองชีพ
อยู่ในระดบัดี (เหมาะสม) ปานกลาง และแย่ (ไม่เหมาะสม) ประมาณ 1.1% 13.3% และ 85.6% ตามล าดบั ส่งผลให้
ดชันีภาวะค่าครองชีพในอนาคตปรับตวัดีขึ้นมาอยูท่ี่ระดบั 15.5 ซ่ึงปรับตวัดีขึ้นเป็นคร้ังแรกในรอบ 6 เดือน เทียบกบั
เดือนท่ีผา่นมาท่ีดชันีมีค่าอยู่ท่ีระดบั 14.3 อยา่งไรก็ตาม การท่ีดชันีภาวะค่าครองชีพในอนาคตยงัมีค่าต ่ากวา่ระดบัปกติ 
(ท่ีระดบั 100) แสดงว่า ผูบ้ริโภครู้สึกว่า ค่าครองชีพท่ียงัอยู่ในระดบัสูงในอนาคตและอาจบัน่ทอนอ านาจซ้ือใน
อนาคต 
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3. ดัชนีความคิดเห็นเกีย่วกบัปัญหายาเสพติด 
ในเดือนมิถุนายน 2565 ดชันีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหายาเสพติดในปัจจุบนัปรับตวัดีขึ้นมาอยู่ท่ีระดบั 

12.9 ซ่ึงปรับตวัดีขึ้นต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ีสองในรอบ 6 เดือน ทั้งน้ี ประชาชนคิดว่าปัญหายาเสพติดยงัอยู่ในระดบัท่ี
ต ่ากว่าระดบัปกติ (ระดบัปกติจะมีค่าดชันีท่ีระดบั 100) โดยกลุ่มตวัอย่างเห็นว่าในปัจจุบนัเป็นช่วงเวลาท่ีมีปัญหายา
เสพติดอยู่ในระดับดี (มีปัญหาน้อย) ปานกลาง และแย่ (มีปัญหามาก) ประมาณ 1.7%  9.5% และ 88.8% 
ตามล าดบั ดชันีในเดือนน้ีปรับตวัดีขึ้นเม่ือเทียบกบัเดือนท่ีผ่านมาท่ีอยู่ในระดบั 11.3 ท่ีกลุ่มตวัอย่างเห็นว่าใน
เดือนพฤษภาคม เป็นช่วงเวลาท่ีมีปัญหายาเสพติดอยู่ในระดบัดี (มีปัญหานอ้ย) ปานกลาง และแย ่(มีปัญหามาก) 
ประมาณ 1.3% 8.7% และ 90.0% ตามล าดบั 

 ส าหรับดัชนีความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหายาเสพติดในช่วง 3 เดือนข้างหน้านั้น กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า       
ในอนาคตปัญหายาเสพติดอยูใ่นระดบัดี (มีปัญหานอ้ย) ปานกลาง และแย่ (มีปัญหามาก) ประมาณ 1.4% 15.7% 
และ 82.9% ตามล าดบั ส่งผลให้ดชันีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหายาเสพติดในอนาคตปรับตวัดีขึ้นมาอยู่ท่ีระดบั 18.5 
ซ่ึงปรับตวัดีขึ้นต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ีสองในรอบ 6 เดือน เช่นเดียวกนั เทียบกบัค่าดชันีเดือนก่อนท่ีอยู่ท่ีระดบั 16.8 การ
ท่ีดัชนียงัมีค่าต ่ากว่าระดับ 100 แสดงว่าประชาชนมีความเห็นว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาท่ีส าคญัส าหรับ
สังคมไทยท่ีตอ้งเร่งแกไ้ข  
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4. ดัชนีความคิดเห็นเกีย่วกบัสถานการณ์ทางการเมือง 
  ในเดือนมิถุนายน 2565 ดัชนีความคิดเห็นเก่ียวกับสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันปรับตัวดีขึ้น
ต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ีสามในรอบ 6 เดือน โดยอยูท่ี่ในระดบั 28.2 เทียบกบัระดบัท่ี 26.5 ในเดือนพฤษภาคม โดยกลุ่ม
ตวัอย่างเห็นว่าในปัจจุบนัเป็นช่วงเวลาท่ีมีสถานการณ์ทางการเมืองอยู่ในระดับดี (มีเสถียรภาพ) ปานกลาง และแย ่
(ขาดเสถียรภาพ) ประมาณ 3.3% 21.6% และ 75.1% ตามล าดับ ขณะท่ีเดือนพฤษภาคม กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า 
สถานการณ์ทางการเมืองอยู่ในระดบัดี (มีเสถียรภาพ) ปานกลาง และแย่ (ขาดเสถียรภาพ) ประมาณ 2.9% 20.7% 
และ 76.4% ตามล าดบั อย่างไรก็ตาม กลุ่มตวัอย่างยงัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบนั
ในระดบัแยเ่กินกวา่ 50.0% ต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 33 นบัตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 เป็นตน้มา 
 ส าหรับการคาดหวงัในสถานการณ์ทางการเมืองในช่วง 3 เดือนข้างหน้านั้ น กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า
สถานการณ์ทางการเมืองในอนาคตไม่ค่อยมีเสถียรภาพ โดยเห็นว่าในอนาคตสถานการณ์ทางการเมืองอยูใ่นระดบัดี 
(มีปัญหานอ้ย) ปานกลาง และแย่ (มีปัญหามาก) ประมาณ 2.6% 23.5% และ 73.9% ตามล าดบั ทั้งน้ี ดชันีความ
คิดเห็นเก่ียวกับสถานการณ์ทางการเมืองในอนาคตปรับตวัดีขึ้นต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ีสามในรอบ 6 เดือน มาอยู่ท่ี
ระดับ 28.7 เม่ือเทียบกับดัชนีในเดือนพฤษภาคม ท่ีอยู่ท่ีระดับ 27.7 อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างยงัมีความคิดเห็น
เก่ียวกับสถานการณ์ทางการเมืองในอนาคตในระดับแย่เกินกว่า 50.0% ต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 32 นับตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน 2562 เป็นตน้มา การท่ีดชันีความคิดเห็นเก่ียวกบัสถานการณ์ทางการเมืองในอนาคตปรับตวัห่างจาก
ระดบั 100 มากขึ้น แสดงว่า ในมุมมองของผูบ้ริโภคเห็นว่าสถานการณ์การเมืองของประเทศไทยมีเสถียรภาพลดลง
ในอนาคต 
 

 


