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ผลการสารวจภาวการณ์ ทางสั งคมของผู้บริโภคประจาเดือนมิถุนายน 2559
ศูนย์พยากรณ์ เศรษฐกิ จและธุ รกิ จ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ดาเนิ นการสารวจความคิดเห็ นทาง
สังคมของผูบ้ ริ โภคร่ วมกับการสารวจความเชื่ อมัน่ ของผูบ้ ริ โภคตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2549 เนื่องจากการจัดทา
ดัช นี ค วามเชื่ อมัน่ ของผูบ้ ริ โภคนั้น มี วตั ถุ ป ระสงค์ที่ ส าคัญ ในการวัด การเปลี่ ย นแปลงของการบริ โภคของ
ภาคเอกชนและการเปลี่ ยนแปลงของผลผลิ ตมวลภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) เป็ นสาคัญ
การจัดทาดัชนี ความเชื่ อมัน่ ทางสังคมที่ จดั ทาขึ้นใหม่ในครั้ งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อพัฒนาดัชนี ที่ใช้ช้ ี วดั การวัด
การเปลี่ ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางสังคมและการเปลี่ ยนแปลงของความสุ ขโดยรวมของคนในประเทศ
(Gross Domestic Happiness: GDH) สาหรับผลการสารวจในเดือนมิถุนายน 2559 มีดงั ต่อไปนี้
ตาราง ผลสารวจความคิดเห็นทางสั งคมของผู้บริ โภคในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2559
ความคิดเห็นเกีย่ วกับ

1. ความสุขในการดาเนินชีวติ
2. ภาวะค่าครองชีพ
3. ปั ญหายาเสพติด
4. สถานการณ์ทางการเมือง
ความคิดเห็นเกีย่ วกับ

1. ความสุขในการดาเนินชีวติ
2. ภาวะค่าครองชีพ
3. ปั ญหายาเสพติด
4. สถานการณ์ทางการเมือง

การสารวจในเดือนมิถุนายน 2559
ปัจจุบัน (%)
3 เดือนข้ างหน้ า (%)
ดีหรือ ปานกลาง / แย่ หรือ ดัชนี ดีหรือ ปานกลาง / แย่ หรือ
มาก/
น้ อย/ไม่
มาก/
น้ อย/ไม่
เหมาะสม พอสมควร เหมาะสม
เหมาะสม พอสมควร เหมาะสม
12.6
11.6
12.3
14.2

54.3
46.1
44.5
64.7

33.1
42.3
43.2
21.1

79.5
69.3
69.1
93.1

19.7
12.7
17.6
20.4

48.1
52.6
43.7
54.7

32.2
34.7
38.7
24.9

การสารวจในเดือนพฤษภาคม 2559
ปัจจุบัน (%)
3 เดือนข้ างหน้ า (%)
ดีหรือ ปานกลาง / แย่ หรือ ดัชนี ดีหรือ ปานกลาง / แย่ หรือ
มาก/
น้ อย/ไม่
มาก/
น้ อย/ไม่
เหมาะสม พอสมควร เหมาะสม
เหมาะสม พอสมควร เหมาะสม
12.1
12.2
11.9
13.4

56.6
47.3
47.6
63.4

31.3
40.5
40.5
23.2

80.8
71.7
71.4
90.2

20.6
13.6
18.2
19.9

48.8
53.3
44.5
53.6

30.6
33.1
37.5
26.5

ดัชนี

87.5
78.0
78.9
95.5

ดัชนี

90.0
80.5
80.9
93.4
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1. ดัชนีวดั ความสุ ขในการดารงชี วติ
ในเดือนมิถุนายน 2559 ดัชนีวดั ความสุ ขในการดารงชีวิตในปั จจุบนั ปรับตัวลดลงต่อเนื่ องเป็ นเดือนที่ 6
และอยู่ในระดับต่ าสุ ดในรอบ 25 เดือนนับตั้งแต่เดื อนมิถุนายน 2557 เป็ นต้นมา โดยปรับตัวลดลงอยู่ที่ระดับ
79.5 ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าในปั จจุบนั เป็ นช่วงเวลาที่มีความสุ ขในการดารงชี วิตในระดับมาก ปานกลาง และ
น้อยประมาณ 12.6% 54.3% และ 33.1% ตามลาดับ โดยดัชนีวดั ความสุ ขในการดารงชีวติ ในเดือนมิถุนายน 2559
ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม ซึ่ งอยูท่ ี่ระดับ 80.8 ที่กลุ่มตัวอย่างเห็ นว่าในปั จจุบนั เป็ นช่วงเวลาที่มี
ความสุ ขในการดารงชีวติ ในระดับมาก ปานกลาง และน้อย 12.1% 56.6% และ 31.3% ตามลาดับ
สาหรับการคาดหวังในความสุ ขในการดารงชี วิตในช่ วง 3 เดื อนข้างหน้านั้น กลุ่ มตัวอย่างเห็ นว่าใน
อนาคตเป็ นช่วงเวลาที่มีความสุ ขในการดารงชีวติ จะอยูใ่ นระดับมาก ปานกลาง และน้อยประมาณ 19.7% 48.1%
และ 32.2% ตามลาดับ ทั้งนี้ ดชั นี วดั ความสุ ขในการดารงชี วิตในอนาคตยังคงอยูต่ ่ ากว่าระดับ 100 ต่อเนื่ องเป็ น
เดือนที่ 16 โดยปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนซึ่ งอยูท่ ี่ระดับ 90.0 มาอยูท่ ี่ ระดับ 87.5
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2. ดัชนีภาวะค่ าครองชีพ
ในเดือนมิถุนายน 2559 ดัชนีภาวะค่าครองชีพในปั จจุบนั ปรับตัวลดลงต่อเนื่ องเป็ นเดือนที่ 6 และอยูใ่ น
ระดับต่ าสุ ดในรอบ 13 เดื อนนับตั้งแต่เดื อนมิถุนายน 2558 เป็ นต้นมา โดยอยู่ที่ระดับ 69.3 ทั้งนี้ ประชาชนยัง
รู ้สึกว่าประสบกับภาวะค่าครองชีพที่สูงกว่าระดับปกติ (ระดับปกติจะมีค่าดัชนีที่ระดับ 100) และการเพิ่มขึ้นของ
รายได้ยงั ไม่เหมาะสมกับค่าครองชี พในปั จจุบนั เท่าที่ควร ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างเห็ นว่าในปั จจุบนั เป็ นช่ วงเวลาที่ มี
ภาวะค่าครองชีพอยูใ่ นระดับดี (เหมาะสม) ปานกลาง และแย่ (ไม่เหมาะสม) ประมาณ 11.6% 46.1% และ 42.3%
ตามลาดับ เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม ที่ดชั นี ภาวะค่าครองชี พในปั จจุบนั อยู่ที่ในระดับ 71.7 เทียบกับเดือนที่
ผ่านมาที่ ดชั นี ภาวะค่าครองชี พ อยู่ในระดับดี (เหมาะสม) ปานกลาง และแย่ (ไม่เหมาะสม) ประมาณ 12.2%
47.3% และ 40.5% ตามลาดับ
ส าหรั บ ดัช นี ภ าวะค่ า ครองชี พ ในช่ วง 3 เดื อนข้างหน้า นั้น กลุ่ ม ตัวอย่า งเห็ น ว่าในอนาคตภาวะค่ า
ครองชี พ อยู่ใ นระดับ ดี (เหมาะสม) ปานกลาง และแย่ (ไม่ เหมาะสม) ประมาณ 12.7% 52.6% และ 34.7%
ตามลาดับ ส่ งผลให้ดชั นี ภาวะค่าครองชี พในอนาคตปรับตัวลดลง มาอยูท่ ี่ระดับ 78.0 เทียบกับเดือนที่ผ่านมาที่
ดัชนี มีค่าอยูท่ ี่ระดับ 80.5 อย่างไรก็ตาม การที่ดชั นี ภาวะค่าครองชี พในอนาคตยังมีค่าต่ากว่าระดับปกติ (ที่ระดับ
100) แสดงว่า ผูบ้ ริ โภคยังรู้สึกว่าค่าครองชีพที่ยงั อยูใ่ นระดับสู งในอนาคตและอาจบัน่ ทอนอานาจซื้ อในอนาคต

3. ดัชนีความคิดเห็นเกีย่ วกับปัญหายาเสพติด
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ในเดื อนมิถุนายน 2559 ดัชนี ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับปั ญหายาเสพติดในปั จจุบนั ปรับตัวลดลงตามดัชนี
ความเชื่ อมัน่ ทางด้านเศรษฐกิ จ เมื่ อเศรษฐกิ จมี ปัญหามักจะมี ปัญหายาเสพติ ดตามมา โดยดัชนี ปรับลดลงจาก
เดือนก่อนมาอยูท่ ี่ระดับ 69.1 ทั้งนี้ ประชาชนคิดว่าปั ญหายาเสพติดยังอยูใ่ นระดับที่ต่ากว่าระดับปกติ (ระดับปกติ
จะมีค่าดัชนี ที่ระดับ 100) โดยกลุ่มตัวอย่างเห็ นว่าในปั จจุบนั เป็ นช่ วงเวลาที่มีปัญหายาเสพติดอยู่ในระดับดี (มี
ปั ญหาน้อย) ปานกลาง และแย่ (มี ปัญหามาก) ประมาณ 11.9% 47.6% และ 40.5% ตามลาดับ ดัชนี ในเดื อนนี้
ปรับตัวลดลงอยู่ในระดับต่ าสุ ดในรอบ 13 เดือนนับตั้งแต่เดื อนมิถุนายน 2558 เป็ นต้นมา เมื่ อเที ยบกับเดื อนที่
ผ่านมาที่อยูใ่ นระดับ 71.4 ที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าในเดือนพฤษภาคม เป็ นช่วงเวลาที่มีปัญหายาเสพติดอยูใ่ นระดับ
ดี (มีปัญหาน้อย) ปานกลาง และแย่ (มีปัญหามาก) ประมาณ 11.9% 47.6% และ 40.5% ตามลาดับ
สาหรับดัชนี ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับปั ญหายาเสพติดในช่ วง 3 เดื อนข้างหน้านั้น กลุ่มตัวอย่างเห็ นว่าใน
อนาคตปั ญหายาเสพติดอยู่ในระดับดี (มีปัญหาน้อย) ปานกลาง และแย่ (มีปัญหามาก) ประมาณ 17.6% 43.7%
และ 38.7% ตามลาดับ ส่ งผลให้ดชั นี ความคิดเห็นเกี่ยวกับปั ญหายาเสพติดในอนาคตอยูท่ ี่ระดับ 78.9 ซึ่ งเป็ นการ
ปรับตัวลดลงเทียบกับค่าดัชนีเดือนก่อนที่อยูท่ ี่ระดับ 80.9 การที่ดชั นี ยงั มีค่าต่ากว่าระดับ 100 แสดงว่าประชาชน
มีความเห็ นว่าปั ญหายาเสพติดเป็ นปั ญหาที่สาคัญสาหรับสังคมไทยที่ตอ้ งเร่ งแก้ไข โดยเฉพาะเมื่อเศรษฐกิจยัง
ฟื้ นตัวไม่ดีนกั ในอนาคตจะทาให้ปัญหายาเสพติดมีมากขึ้น

4. ดัชนีความคิดเห็นเกีย่ วกับสถานการณ์ ทางการเมือง
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ในเดือนมิถุนายน 2559 ดัชนี ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในปั จจุบนั ปรับตัวดีข้ ึนโดย
ปรับตัวดีข้ ึนมาอยูท่ ี่ในระดับ 93.1 เทียบกับระดับที่ 90.2 ในเดือนพฤษภาคม โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าในปั จจุบนั
เป็ นช่ วงเวลาที่ มี ส ถานการณ์ ท างการเมื องอยู่ในระดับ ดี (มี เสถี ยรภาพ) ปานกลาง และแย่ (ขาดเสถี ยรภาพ)
ประมาณ 14.2% 64.7% และ 21.1% ตามลาดับ ขณะที่เดือนพฤษภาคม กลุ่มตัวอย่างเห็ นว่าสถานการณ์ ทางการ
เมื อ งอยู่ใ นระดับ ดี (มี เสถี ย รภาพ) ปานกลาง และแย่ (ขาดเสถี ย รภาพ) ประมาณ 13.4% 63.4% และ 23.2%
ตามลาดับ
ส าหรั บ การคาดหวัง ในสถานการณ์ ท างการเมื อ งในช่ ว ง 3 เดื อนข้างหน้า นั้น กลุ่ ม ตัวอย่า งเห็ น ว่า
สถานการณ์ทางการเมืองในอนาคตยังมีเสถียรภาพดี โดยเห็นว่าในอนาคตสถานการณ์ทางการเมืองอยูใ่ นระดับดี
(มีปัญหาน้อย) ปานกลาง และแย่ (มีปัญหามาก) ประมาณ 20.4% 54.7% และ 24.9% ตามลาดับ ทั้งนี้ ดัชนีความ
คิดเห็ นเกี่ ยวกับสถานการณ์ ทางการเมื องในอนาคตปรับตัวดี ข้ ึนโดยปรับตัวดี ข้ ึนมาอยู่ที่ระดับ 95.5 เที ยบกับ
ดัชนีในเดือนพฤษภาคม ที่อยูท่ ี่ระดับ 93.4

