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ผลการสํ ารวจภาวการณ์ ทางสั งคมของผู้บริโภคประจําเดือนตุลาคม 2560
ศูนย์พยากรณ์ เศรษฐกิ จและธุ รกิ จ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ดาํ เนิ นการสํารวจความคิดเห็ นทาง
สังคมของผูบ้ ริ โภคร่ วมกับการสํารวจความเชื่ อมัน่ ของผูบ้ ริ โภคตั้งแต่เดื อนพฤษภาคม 2549 เนื่ องจากการจัดทํา
ดัช นี ค วามเชื่ อมัน่ ของผูบ้ ริ โภคนั้น มี วตั ถุ ป ระสงค์ที่ สํ าคัญ ในการวัด การเปลี่ ย นแปลงของการบริ โภคของ
ภาคเอกชนและการเปลี่ ยนแปลงของผลผลิ ตมวลภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) เป็ นสําคัญ
การจัดทําดัชนี ความเชื่ อมัน่ ทางสังคมที่จดั ทําขึ้นใหม่ในครั้ งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อพัฒนาดัชนี ที่ใช้ช้ ี วดั การวัด
การเปลี่ ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางสังคมและการเปลี่ ยนแปลงของความสุ ขโดยรวมของคนในประเทศ
(Gross Domestic Happiness: GDH) สําหรับผลการสํารวจในเดือนตุลาคม 2560 มีดงั ต่อไปนี้
ตาราง ผลสํ ารวจความคิดเห็นทางสั งคมของผู้บริ โภคในเดือนกันยายนและตุลาคม 2560
ความคิดเห็นเกีย่ วกับ

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

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

การสํ ารวจในเดือนตุลาคม 2560
ปัจจุบัน (%)
3 เดือนข้ างหน้ า (%)
ดีหรื อ ปานกลาง แย่ หรื อ ดัชนี ดีหรื อ ปานกลาง แย่ หรื อ ดัชนี
มาก/
/
น้ อย/ไม่
มาก/
/
น้ อย/ไม่
เหมาะสม พอสมควร เหมาะสม
เหมาะสม พอสมควร เหมาะสม
13.6
12.5
12.7
15.4

51.2
42.4
38.6
56.9

35.2
45.1
48.7
27.7

78.4
67.4
64.0
87.7

21.6
11.8
14.3
19.1

43.7
50.3
42.6
54.1

34.7
37.9
43.1
26.8

86.9
73.9
71.2
92.3

การสํ ารวจในเดือนกันยายน 2560
ปัจจุบัน (%)
3 เดือนข้ างหน้ า (%)
ดีหรื อ ปานกลาง แย่ หรื อ ดัชนี ดีหรื อ ปานกลาง แย่ หรื อ ดัชนี
มาก/
/
น้ อย/ไม่
มาก/
/
น้ อย/ไม่
เหมาะสม พอสมควร เหมาะสม
เหมาะสม พอสมควร เหมาะสม
11.5
11.6
11.4
13.7

50.7
41.6
38.1
56.8

37.8
46.8
51.5
29.5

73.7
64.8
60.9
84.2

20.4
10.3
13.8
18.3

41.9
49.1
41.8
53.2

37.7
40.6
44.4
28.5

82.7
69.7
69.4
89.8
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1. ดัชนีวดั ความสุ ขในการดํารงชี วติ
ในเดือนตุลาคม 2560 ดัชนีวดั ความสุ ขในการดํารงชี วติ ในปั จจุบนั ปรับตัวดีข้ ึนเป็ นครั้งแรกในรอบ 7 เดือน
นับตั้งแต่เดื อนเมษายน 2560 เป็ นต้นมา โดยดัช นี ป รับ ตัวดี ข้ ึ นมาอยู่ที่ ระดับ 78.4 ทั้งนี้ กลุ่ ม ตัวอย่างเห็ น ว่าใน
ปั จจุบนั เป็ นช่วงเวลาที่มีความสุ ขในการดํารงชีวิตในระดับมาก ปานกลาง และน้อยประมาณ 13.6% 51.2% และ
35.2% ตามลําดับ โดยดัชนี วดั ความสุ ขในการดํารงชี วิตในเดื อนตุลาคม 2560 ปรับตัวดี ข้ ึนเมื่ อเที ยบกับเดื อน
กันยายน ซึ่ งอยูท่ ี่ระดับ 73.7 ที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าในปั จจุบนั เป็ นช่วงเวลาที่มีความสุ ขในการดํารงชี วิตในระดับ
มาก ปานกลาง และน้อย 11.5% 50.7% และ 37.8% ตามลําดับ
สําหรับการคาดหวังในความสุ ขในการดํารงชี วิตในช่ วง 3 เดือนข้างหน้านั้น 2560 ดัชนี วดั ความสุ ขใน
การดํารงชี วิตในอนาคตปรับตัวดี ข้ ึนต่อเนื่ องเป็ นเดื อนที่ 2 ดีข้ ึนจากเดื อนก่อนซึ่ งอยู่ที่ระดับ 82.7 มาอยู่ที่ระดับ
86.9 โดยกลุ่มตัวอย่างเห็ นว่าในอนาคตเป็ นช่ วงเวลาที่มีความสุ ขในการดํารงชี วิตจะอยูใ่ นระดับมาก ปานกลาง
และน้อยประมาณ 21.6% 43.7% และ 34.7% ตามลําดับ ทั้งนี้ ดชั นี วดั ความสุ ขในการดํารงชี วิตในอนาคตยังคง
อยู่ต่ าํ กว่าระดับ 100 แสดงว่าผูบ้ ริ โภคยังไม่มีความสุ ขอยู่ในระดับปกติ ซึ่ งส่ วนหนึ่ งอาจเป็ นผลมาจากการที่
ภาวะเศรษฐกิจไทยในปั จจุบนั ยังไม่ได้มีการฟื้ นตัวอย่างทัว่ ถึ ง และค่าครองชีพยังคงทรงตัวอยูใ่ นระดับสู งตาม
ความรู ้สึกของผูบ้ ริ โภค
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2. ดัชนีภาวะค่ าครองชี พ
ในเดือนตุลาคม 2560 ดัชนี ภาวะค่าครองชี พในปั จจุบนั ปรับตัวดีข้ ึนเป็ นครั้งแรกในรอบ 6 เดือนนับตั้งแต่
เดื อนพฤษภาคม 2560 เป็ นต้นมา โดยดัชนี ปรับตัวดี ข้ ึนมาอยูท่ ี่ ระดับ 67.4 ทั้งนี้ ประชาชนยังรู ้ สึกว่าประสบกับ
ภาวะค่าครองชี พ ที่ สู งกว่าระดับ ปกติ (ระดับ ปกติ จะมี ค่าดัช นี ที่ ระดับ 100) และการเพิ่ม ขึ้ นของรายได้ยงั ไม่
เหมาะสมกับค่าครองชี พในปั จจุบนั เท่าที่ควร ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าในปั จจุบนั เป็ นช่วงเวลาที่มีภาวะค่าครอง
ชี พอยู่ในระดับดี (เหมาะสม) ปานกลาง และแย่ (ไม่เหมาะสม) ประมาณ 12.5% 42.4% และ 45.1% ตามลําดับ
เมื่อเทียบกับเดือนกันยายนที่ดชั นี ภาวะค่าครองชี พในปั จจุบนั อยูท่ ี่ในระดับ 64.8 เทียบกับเดื อนที่ผ่านมาที่ดชั นี
ภาวะค่าครองชีพอยูใ่ นระดับดี (เหมาะสม) ปานกลาง และแย่ (ไม่เหมาะสม) ประมาณ 11.5% 50.7% และ 37.8%
ตามลําดับ
สํ 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 10.3% 49.1% และ 40.6%
ตามลําดับ ส่ งผลให้ดชั นีภาวะค่าครองชี พในอนาคตปรับตัวดีข้ ึนเป็ นครั้งแรกในรอบ 7 เดือนนับตั้งแต่เดือนเมษายน
2560 เป็ นต้นมา อยูท่ ี่ระดับ 73.9 เทียบกับเดือนที่ผา่ นมาที่ดชั นี มีค่าอยูท่ ี่ระดับ 69.7 อย่างไรก็ตาม การที่ดชั นี ภาวะ
ค่าครองชี พในอนาคตยังมีค่าตํ่ากว่าระดับปกติ (ที่ระดับ 100) แสดงว่า ผูบ้ ริ โภคยังรู ้สึกว่า ค่าครองชี พที่ยงั อยูใ่ น
ระดับสู งในอนาคตและอาจบัน่ ทอนอํานาจซื้อในอนาคต
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3. ดัชนีความคิดเห็นเกีย่ วกับปั ญหายาเสพติด
ในเดื อนตุลาคม 2560 ดัชนี ความคิดเห็ นเกี่ยวกับปั ญหายาเสพติดในปั จจุบนั ปรับตัวดีข้ ึนเป็ นครั้งแรกใน
รอบ 7 เดื อนนับตั้งแต่เดื อนเมษายน 2560 เป็ นต้นมา โดยดัชนี ปรับตัวดี ข้ ึนจากเดื อนก่อนมาอยูท่ ี่ระดับ 64.0 ทั้งนี้
ประชาชนคิดว่าปั ญหายาเสพติดยังอยูใ่ นระดับที่ต่าํ กว่าระดับปกติ (ระดับปกติจะมีค่าดัชนี ที่ระดับ 100) โดยกลุ่ม
ตัวอย่างเห็นว่าในปั จจุบนั เป็ นช่วงเวลาที่มีปัญหายาเสพติดอยูใ่ นระดับดี (มีปัญหาน้อย) ปานกลาง และแย่ (มีปัญหา
มาก) ประมาณ 12.7% 38.6% และ 48.7% ตามลําดับ ดัชนีในเดือนนี้ปรับตัวดีข้ ึนเมื่อเทียบกับเดือนที่ผา่ นมาที่อยู่
ในระดับ 60.9 ที่กลุ่มตัวอย่างเห็ นว่าในเดื อนกันยายน เป็ นช่วงเวลาที่มีปัญหายาเสพติดอยูใ่ นระดับดี (มีปัญหา
น้อย) ปานกลาง และแย่ (มีปัญหามาก) ประมาณ 11.4% 38.1% และ 51.5% ตามลําดับ
สําหรับดัชนี ความคิดเห็ นเกี่ยวกับปั ญหายาเสพติดในช่วง 3 เดือนข้างหน้านั้น กลุ่มตัวอย่างเห็ นว่าใน
อนาคตปั ญหายาเสพติดอยู่ในระดับดี (มีปัญหาน้อย) ปานกลาง และแย่ (มีปัญหามาก) ประมาณ 14.3% 42.6%
และ 43.1% ตามลําดับ ส่ งผลให้ดชั นี ความคิดเห็นเกี่ยวกับปั ญหายาเสพติดในอนาคตปรับตัวดีข้ ึนเป็ นครั้งแรกใน
รอบ 7 เดือนนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 เป็ นต้นมา อยูท่ ี่ระดับ 71.2 โดยเป็ นการปรับตัวดีข้ ึนเทียบกับค่าดัชนีเดือน
ก่อนที่อยูท่ ี่ระดับ 69.4 การที่ดชั นี ยงั มีค่าตํ่ากว่าระดับ 100 แสดงว่าประชาชนมีความเห็ นว่าปั ญหายาเสพติดเป็ น
ปั ญหาที่ สําคัญสําหรับสังคมไทยที่ตอ้ งเร่ งแก้ไข โดยเฉพาะเมื่ อเศรษฐกิ จยังฟื้ นตัวไม่ดีนกั ในอนาคตจะทําให้
ปั ญหายาเสพติดมีมากขึ้น
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4. ดัชนีความคิดเห็นเกีย่ วกับสถานการณ์ ทางการเมือง
ในเดื อนตุ ล าคม 2560 ดัช นี ค วามคิ ดเห็ น เกี่ ย วกับ สถานการณ์ ท างการเมื อ งในปั จจุ บ ัน ปรั บ ตัวดี ข้ ึ น
ต่อเนื่ องเป็ นเดื อนที่ 3 โดยปรับตัวดี ข้ ึนมาอยูท่ ี่ในระดับ 87.7 เทียบกับระดับที่ 84.2 ในเดื อนกันยายน โดยกลุ่ม
ตัวอย่างเห็นว่าในปั จจุบนั เป็ นช่วงเวลาที่มีสถานการณ์ทางการเมืองอยูใ่ นระดับดี (มีเสถียรภาพ) ปานกลาง และ
แย่ (ขาดเสถี ยรภาพ) ประมาณ 15.4% 56.9% และ 27.7% ตามลําดับ ขณะที่เดือนกันยายน กลุ่มตัวอย่างเห็ นว่า
สถานการณ์ ท างการเมื องอยู่ในระดับ ดี (มี เสถี ยรภาพ) ปานกลาง และแย่ (ขาดเสถี ยรภาพ) ประมาณ 13.7%
56.8% และ 29.5% ตามลําดับ
สํ าหรั บ การคาดหวัง ในสถานการณ์ ท างการเมื อ งในช่ ว ง 3 เดื อนข้างหน้า นั้น กลุ่ ม ตัวอย่า งเห็ น ว่า
สถานการณ์ทางการเมืองในอนาคตยังมีเสถียรภาพดี โดยเห็นว่าในอนาคตสถานการณ์ทางการเมืองอยูใ่ นระดับ
ดี (มี ปั ญหาน้อย) ปานกลาง และแย่ (มี ปั ญหามาก) ประมาณ 19.1% 54.1% และ 26.8% ตามลําดับ ทั้งนี้ ดัชนี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในอนาคตปรับตัวดีข้ ึนต่อเนื่ องเป็ นเดือนที่ 2 โดยปรับตัวดี ข้ ึนมา
อยูท่ ี่ระดับ 92.3 เทียบกับดัชนีในเดือนกันยายนที่อยูท่ ี่ระดับ 89.8

