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ผลการสํ ารวจภาวการณ์ ทางสั งคมของผู้บริโภคประจําเดือนมีนาคม 2559
ศูนย์พยากรณ์ เศรษฐกิ จและธุ รกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ดาํ เนิ นการสํารวจความคิดเห็ นทาง
สังคมของผูบ้ ริ โภคร่ วมกับการสํารวจความเชื่อมัน่ ของผูบ้ ริ โภคตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2549 เนื่ องจากการจัดทํา
ดัช นี ความเชื่ อมั่น ของผูบ้ ริ โ ภคนั้น มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ที่ สําคัญ ในการวัด การเปลี่ ย นแปลงของการบริ โ ภคของ
ภาคเอกชนและการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตมวลภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) เป็ นสําคัญ
การจัดทําดัชนี ความเชื่ อมัน่ ทางสังคมที่จดั ทําขึ้นใหม่ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาดัชนี ที่ใช้ช้ ี วดั การวัด
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงของความสุ ขโดยรวมของคนในประเทศ
(Gross Domestic Happiness: GDH) สําหรับผลการสํารวจในเดือนมีนาคม 2559 มีดงั ต่อไปนี้
ตาราง ผลสํ ารวจความคิดเห็นทางสั งคมของผู้บริโภคในเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม 2559
ความคิดเห็นเกีย่ วกับ

1. ความสุ ขในการดําเนินชีวิต
2. ภาวะค่าครองชีพ
3. ปัญหายาเสพติด
4. สถานการณ์ทางการเมือง
ความคิดเห็นเกีย่ วกับ

1. ความสุ ขในการดําเนินชีวิต
2. ภาวะค่าครองชีพ
3. ปัญหายาเสพติด
4. สถานการณ์ทางการเมือง

การสํ ารวจในเดือนมีนาคม 2559
ปัจจุบัน (%)
3 เดือนข้ างหน้ า (%)
ดีหรือ ปานกลาง / แย่หรือ ดัชนี ดีหรือ ปานกลาง / แย่หรือ
มาก/
น้ อย/ไม่
มาก/
น้ อย/ไม่
เหมาะสม พอสมควร เหมาะสม
เหมาะสม พอสมควร เหมาะสม
13.2
13.5
13.2
13.6

58.4
48.6
49.7
63.2

28.4
37.9
37.1
23.2

84.8
75.6
76.1
90.4

21.0
13.8
18.4
20.3

48.8
53.1
44.9
53.3

30.2
33.1
36.7
26.4

การสํ ารวจในเดือนกุมภาพันธ์ 2559
ปัจจุบัน (%)
3 เดือนข้ างหน้ า (%)
ดีหรือ ปานกลาง / แย่หรือ ดัชนี ดีหรือ ปานกลาง / แย่หรือ
มาก/
น้ อย/ไม่
มาก/
น้ อย/ไม่
เหมาะสม พอสมควร เหมาะสม
เหมาะสม พอสมควร เหมาะสม
14.1
14.2
13.9
13.2

58.4
49.5
50.4
62.1

27.5
36.3
35.7
24.5

86.6
77.9
78.2
88.5

21.7
14.3
19.1
19.7

49.5
53.8
45.8
52.7

28.8
31.9
35.1
27.6

ดัชนี

90.8
80.7
81.7
93.9

ดัชนี

92.9
82.4
84.0
92.1
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1. ดัชนีวดั ความสุ ขในการดํารงชีวติ
ในเดือนมีนาคม 2559 ดัชนี วดั ความสุ ขในการดํารงชีวิตในปั จจุบนั ปรับตัวลดลงต่อเนื่ องเป็ นเดือนที่ 3
และอยู่ในระดับตํ่าสุ ดในรอบ 5 เดือนนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 เป็ นต้นมา โดยปรับตัวลดลงอยู่ที่ระดับ
84.8 ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าในปั จจุบนั เป็ นช่วงเวลาที่มีความสุ ขในการดํารงชีวิตในระดับมาก ปานกลาง และ
น้อยประมาณ 13.2% 58.4% และ 28.4% ตามลําดับ โดยดัชนี วดั ความสุ ขในการดํารงชีวิตในเดือนมีนาคม 2559
ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่ งอยูท่ ี่ระดับ 86.6 ที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าในปั จจุบนั เป็ นช่วงเวลาที่มี
ความสุ ขในการดํารงชีวิตในระดับมาก ปานกลาง และน้อย 14.1% 58.4% และ 27.5% ตามลําดับ
สําหรับการคาดหวังในความสุ ขในการดํารงชี วิตในช่ วง 3 เดื อนข้างหน้านั้น กลุ่มตัวอย่างเห็ นว่าใน
อนาคตเป็ นช่วงเวลาที่มีความสุ ขในการดํารงชีวิตจะอยูใ่ นระดับมาก ปานกลาง และน้อยประมาณ 21.0% 48.8%
และ 30.2% ตามลําดับ ทั้งนี้ ดชั นี วดั ความสุ ขในการดํารงชี วิตในอนาคตยังคงอยูต่ ่าํ กว่าระดับ 100 ต่อเนื่ องเป็ น
เดือนที่ 13 โดยปรับตัวลดลงต่อเนื่ องเป็ นเดือนที่ 3 และอยูใ่ นระดับตํ่าสุ ดในรอบ 6 เดือนนับตั้งแต่เดือนตุลาคม
2558 เป็ นต้นมา มาอยูท่ ี่ 90.8 ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผา่ นมาซึ่งอยูท่ ี่ระดับ 92.9
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2. ดัชนีภาวะค่ าครองชีพ
ในเดือนมีนาคม 2559 ดัชนี ภาวะค่าครองชี พในปั จจุบนั ปรับตัวลดลงต่อเนื่ องเป็ นเดื อนที่ 3 และอยู่ใน
ระดับตํ่าสุ ดในรอบ 6 เดือนนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 เป็ นต้นมา โดยอยูท่ ี่ระดับ 75.6 ทั้งนี้ ประชาชนยังรู ้สึกว่า
ประสบกับภาวะค่าครองชีพที่สูงกว่าระดับปกติ (ระดับปกติจะมีค่าดัชนีที่ระดับ 100) และการเพิ่มขึ้นของรายได้
ยังไม่เหมาะสมกับค่าครองชีพในปั จจุบนั เท่าที่ควร ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าในปั จจุบนั เป็ นช่วงเวลาที่มีภาวะค่า
ครองชี พ อยู่ในระดับ ดี (เหมาะสม) ปานกลาง และแย่ (ไม่ เหมาะสม) ประมาณ 13.5% 48.6% และ 36.3%
ตามลําดับ เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ ที่ดชั นี ภาวะค่าครองชีพในปั จจุบนั อยู่ที่ในระดับ 77.9 เทียบกับเดือนที่
ผ่านมาที่ ดชั นี ภาวะค่าครองชี พอยู่ในระดับดี (เหมาะสม) ปานกลาง และแย่ (ไม่เหมาะสม) ประมาณ 14.2%
49.5% และ 36.3% ตามลําดับ
สําหรั บ ดัช นี ภ าวะค่ าครองชี พ ในช่ ว ง 3 เดื อ นข้างหน้านั้น กลุ่ ม ตัว อย่างเห็ น ว่าในอนาคตภาวะค่ า
ครองชี พ อยู่ในระดับ ดี (เหมาะสม) ปานกลาง และแย่ (ไม่ เหมาะสม) ประมาณ 13.8% 53.1% และ 33.1%
ตามลําดับ ส่ งผลให้ดชั นี ภาวะค่าครองชี พในอนาคตปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 80.7 เทียบกับเดือนที่ผ่านมาที่
ดัชนี มีค่าอยู่ที่ระดับ 82.4 การที่ ดชั นี ภาวะค่าครองชี พในอนาคตยังมีค่าตํ่ากว่าระดับปกติ (ที่ระดับ 100) และ
ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 3 และอยูใ่ นระดับตํ่าสุ ดในรอบ 6 เดือนนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 เป็ นต้นมา
แสดงว่า ผูบ้ ริ โภคยังรู ้สึกว่าค่าครองชีพที่ยงั อยูใ่ นระดับสูงในอนาคต และอาจบัน่ ทอนอํานาจซื้อในอนาคตได้
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3. ดัชนีความคิดเห็นเกีย่ วกับปัญหายาเสพติด
ในเดือนมีนาคม 2559 ดัชนี ความคิดเห็นเกี่ยวกับปั ญหายาเสพติดในปั จจุบนั ปรับตัวลดลงอยูท่ ี่ในระดับ
76.1 แสดงว่า ประชาชนคิดว่าปั ญหายาเสพติดยังอยูใ่ นระดับที่ต่าํ กว่าระดับปกติ (ระดับปกติจะมีค่าดัชนีที่ระดับ
100) โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าในปั จจุบนั เป็ นช่วงเวลาที่มีปัญหายาเสพติดอยูใ่ นระดับดี (มีปัญหาน้อย) ปานกลาง
และแย่ (มีปัญหามาก) ประมาณ 13.2% 49.7% และ 37.1% ตามลําดับ ดัชนี ในเดือนนี้ ปรับตัวลดลงอยูใ่ นระดับ
ตํ่าสุ ดในรอบ 5 เดือนนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 เป็ นต้นมา เมื่อเทียบกับเดือนที่ผา่ นมาที่อยูใ่ นระดับ 78.2
ที่กลุ่มตัวอย่างเห็ นว่าในเดื อนกุมภาพันธ์ เป็ นช่ วงเวลาที่มีปัญหายาเสพติดอยู่ในระดับดี (มีปัญหาน้อย) ปาน
กลาง และแย่ (มีปัญหามาก) ประมาณ 13.9% 50.4% และ 35.7% ตามลําดับ
สําหรับดัชนี ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับปั ญหายาเสพติดในช่วง 3 เดือนข้างหน้านั้น กลุ่มตัวอย่างเห็ นว่าใน
อนาคตปั ญหายาเสพติดอยู่ในระดับดี (มีปัญหาน้อย) ปานกลาง และแย่ (มีปัญหามาก) ประมาณ 18.4% 44.9%
และ 36.7% ตามลําดับ ส่ งผลให้ดชั นี ความคิดเห็นเกี่ยวกับปั ญหายาเสพติดในอนาคตอยูท่ ี่ระดับ 81.7 ซึ่งเป็ นการ
ปรับตัวลดลงอยูใ่ นระดับตํ่าสุ ดในรอบ 6 เดือนนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 เป็ นต้นมา เมื่อเทียบกับค่าดัชนี เดือน
ก่อนที่อยูท่ ี่ระดับ 84.0 การที่ดชั นี ยงั มีค่าตํ่ากว่าระดับ 100 แสดงว่าประชาชนมีความเห็นว่าปั ญหายาเสพติดเป็ น
ปั ญหาที่สําคัญสําหรับสังคมไทยที่ตอ้ งเร่ งแก้ไข โดยเฉพาะเมื่อเศรษฐกิจยังฟื้ นตัวไม่ดีนักในอนาคตจะทําให้
ปัญหายาเสพติดมีมากขึ้น
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4. ดัชนีความคิดเห็นเกีย่ วกับสถานการณ์ ทางการเมือง
ในเดือนมีนาคม 2559 ดัชนี ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในปั จจุบนั ปรับตัวดีข้ ึนเป็ น
ครั้งแรกในรอบ 3 เดือน โดยปรับตัวดีข้ ึนมาอยูท่ ี่ในระดับ 90.4 เทียบกับระดับที่ 88.5 ในเดือนกุมภาพันธ์ โดย
กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าในปั จจุบนั เป็ นช่วงเวลาที่มีสถานการณ์ทางการเมืองอยูใ่ นระดับดี (มีเสถียรภาพ) ปานกลาง
และแย่ (ขาดเสถียรภาพ) ประมาณ 13.6% 63.2% และ 23.2% ตามลําดับ ขณะที่เดือนกุมภาพันธ์ กลุ่มตัวอย่าง
เห็ น ว่าสถานการณ์ ทางการเมื องอยู่ในระดับดี (มี เสถี ยรภาพ) ปานกลาง และแย่ (ขาดเสถี ยรภาพ) ประมาณ
13.2% 62.1% และ 24.5% ตามลําดับ
สําหรั บ การคาดหวังในสถานการณ์ ท างการเมื อ งในช่ ว ง 3 เดื อนข้างหน้านั้น กลุ่ ม ตัว อย่างเห็ น ว่า
สถานการณ์ทางการเมืองในอนาคตยังมีเสถียรภาพดี โดยเห็นว่าในอนาคตสถานการณ์ทางการเมืองอยูใ่ นระดับดี
(มีปัญหาน้อย) ปานกลาง และแย่ (มีปัญหามาก) ประมาณ 20.3% 53.3% และ 26.4% ตามลําดับ ทั้งนี้ ดัชนีความ
คิดเห็ นเกี่ ยวกับสถานการณ์ ทางการเมืองในอนาคตปรับตัวดี ข้ ึนเป็ นครั้งแรกในรอบ 3 เดื อนเช่ นเช่ นเดี ยวกัน
โดยปรับตัวดีข้ ึนมาอยูท่ ี่ระดับ 93.9 เทียบกับดัชนีในเดือนกุมภาพันธ์ ที่อยูท่ ี่ระดับ 92.1

