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ผลการสารวจภาวการณ์ ทางสั งคมของผู้บริโภคประจาเดือนมกราคม 2563
ศูนย์พยากรณ์ เศรษฐกิจและธุ รกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ดาเนิ นการสารวจความคิดเห็นทาง
สังคมของผูบ้ ริ โภคร่ วมกับการสารวจความเชื่ อมัน่ ของผูบ้ ริ โภคตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2549 เนื่องจากการจัดทา
ดัช นี ค วามเชื่ อมั่น ของผูบ้ ริ โภคนั้น มี วตั ถุ ป ระสงค์ที่ ส าคัญ ในการวัด การเปลี่ ย นแปลงของการบริ โภคของ
ภาคเอกชนและการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตมวลภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) เป็ นสาคัญ
การจัดทาดัชนี ความเชื่ อมัน่ ทางสังคมที่ จดั ทาขึ้นใหม่ในครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาดัชนี ที่ใช้ช้ ี วดั การวัด
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงของความสุ ขโดยรวมของคนในประเทศ
(Gross Domestic Happiness: GDH) สาหรับผลการสารวจในเดือนมกราคม 2563 มีดงั ต่อไปนี้
ตาราง ผลสารวจความคิดเห็นทางสั งคมของผู้บริโภคในเดือนธันวาคม 2562 และมกราคม 2563
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ

1. ความสุ ขในการดาเนินชีวิต
2. ภาวะค่าครองชีพ
3. ปัญหายาเสพติด
4. สถานการณ์ทางการเมือง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ

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

การสารวจในเดือนมกราคม 2563
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

6.7
4.7
3.5
4.7

41.2
24.8
30.6
37.1

52.1
70.5
65.9
58.2

54.6
34.2
37.6
46.5

12.9
4.4
6.3
6.1

34.5
32.3
29.9
38.9

52.6
63.3
63.8
55.0

60.3
41.1
42.5
51.1

การสารวจในเดือนธันวาคม 2562
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

7.2
5.2
3.8
5.5

42.3
26.5
32.2
38.3

50.5
68.3
64.0
56.2

56.7
36.9
39.8
49.3

13.7
5.2
6.7
6.7

35.9
33.5
31.4
40.6

50.4
61.3
61.9
52.7

63.3
43.9
44.8
54.0
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1. ดัชนีวัดความสุ ขในการดารงชีวิต
ในเดือนมกราคม 2563 ดัชนีวดั ความสุ ขในการดารงชีวิตในปัจจุบนั ปรับตัวลดลงต่อเนื่ องเป็ นเดือนที่ 11
โดยดัช นี ป รั บ ตัว ลดลงมาอยู่ที่ ระดับ 54.6 ทั้งนี้ กลุ่ ม ตัวอย่างเห็ น ว่าในปั จจุ บ ัน เป็ นช่ วงเวลาที่ มี ค วามสุ ข ใน
การด ารงชี วิตในระดับ มาก ปานกลาง และน้อยประมาณ 6.7% 41.2% และ 52.1% ตามล าดับ โดยดัชนี ว ดั
ความสุ ขในการดารงชีวิตในเดือนมกราคม 2563 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2562 ซึ่ งอยู่ที่ระดับ
56.7 ที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าในปัจจุบนั เป็ นช่วงเวลาที่มีความสุ ขในการดารงชีวิตในระดับมาก ปานกลาง และน้อย
7.2% 42.3% และ 50.5% ตามลาดับ
ส าหรั บ การคาดหวัง ในความสุ ข ในการด ารงชี วิ ต ในช่ ว ง 3 เดื อนข้างหน้ านั้ น ดัชนี วดั ความสุ ขใน
การดารงชีวิตในอนาคตปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 11 จากเดือนก่อนซึ่ งอยู่ที่ระดับ 63.3 มาอยู่ที่ระดับ 60.3
โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าในอนาคตเป็ นช่วงเวลาที่มีความสุ ขในการดารงชีวิตจะอยู่ในระดับมาก ปานกลาง และน้อย
ประมาณ 12.9% 34.5% และ 52.6% ตามลาดับ ทั้งนี้ ดัชนี วดั ความสุ ขในการดารงชี วิตในอนาคตอยู่ในระดับ
ต่ากว่า 100 มากพอสมควร แสดงว่าผูบ้ ริ โภคมีความสุ ขต่ากว่า ระดับปกติ ซึ่ งน่ าจะเกิดจากการที่เศรษฐกิจไทย
ยังขยายตัวในระดับต่าทาให้รายได้ของกลุ่มตัวอย่างเพิ่มขึ้นไม่มากประกอบกับค่าครองชีพทรงตัวอยูใ่ นระดับสู ง
ประกอบกับความกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนในอนาคตที่เกิดขึ้นจากไวรัสโคโรนา
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2. ดัชนีภาวะค่าครองชีพ
ในเดือนมกราคม 2563 ดัชนีภาวะค่าครองชีพในปัจจุบนั ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 11 และอยูใ่ น
ระดับต่าสุ ดประวัติการณ์ในรอบ 164 เดือนหรื อ 13 ปี 8 เดือนนับตั้งแต่ทาการสารวจในเดือนพฤษภาคม 2549
เป็ นต้นมา โดยดัชนีปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 34.2 ทั้งนี้ ประชาชนยังรู ้สึกว่าประสบกับภาวะค่าครองชีพที่สูง
กว่าระดับปกติ (ระดับปกติจะมีค่าดัชนีที่ระดับ 100) และการเพิ่มขึ้นของรายได้ยงั ไม่เหมาะสมกับค่าครองชีพใน
ปั จจุบนั เท่ าที่ควร ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างเห็ นว่าในปั จจุบนั เป็ นช่ วงเวลาที่ มีภาวะค่าครองชี พอยู่ในระดับดี (เหมาะสม)
ปานกลาง และแย่ (ไม่เหมาะสม) ประมาณ 4.7% 24.8% และ 70.5% ตามลาดับ เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2562
ที่ดชั นีภาวะค่าครองชีพในปัจจุบนั อยูท่ ี่ในระดับ 36.9 เทียบกับเดือนที่ผ่านมาที่ดชั นีภาวะค่าครองชีพอยู่ในระดับ
ดี (เหมาะสม) ปานกลาง และแย่ (ไม่เหมาะสม) ประมาณ 5.2% 26.5% และ 68.3% ตามลาดับ
ส าหรั บ ดัช นี ภ าวะค่ า ครองชี พ ในช่ ว ง 3 เดื อ นข้า งหน้ า นั้ น กลุ่ ม ตัว อย่ า งเห็ น ว่ า ในอนาคตภาวะ
ค่ าครองชี พ อยู่ในระดับ ดี (เหมาะสม) ปานกลาง และแย่ (ไม่เหมาะสม) ประมาณ 4.4% 32.3% และ 63.3%
ตามลาดับ ส่ งผลให้ดชั นีภาวะค่าครองชีพในอนาคตปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 11 และอยู่ในระดับต่าสุ ด
ประวัติการณ์ในรอบ 164 เดือนหรื อ 13 ปี 8 เดือนนับตั้งแต่ทาการสารวจในเดือนพฤษภาคม 2549 เป็ นต้นมาโดย
ดัชนีปรับตัวลดลงมาอยูท่ ี่ระดับ 41.1 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับเดือนที่ผา่ นมาที่ดชั นีมีค่าอยูท่ ี่ระดับ 43.9 อย่างไรก็ตาม
การที่ดชั นี ภาวะค่าครองชี พในอนาคตยังมีค่าต่ากว่าระดับปกติ (ที่ระดับ 100) แสดงว่า ผูบ้ ริ โภคยังรู ้สึกว่า ค่า
ครองชีพที่ยงั อยูใ่ นระดับสู งในอนาคตและอาจบัน่ ทอนอานาจซื้อในอนาคต
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3. ดัชนีความคิดเห็นเกีย่ วกับปัญหายาเสพติด
ในเดือนมกราคม 2563 ดัชนีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดในปั จจุบนั ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็ น
เดือนที่ 11 โดยดัชนี ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 37.6 ทั้งนี้ ประชาชนคิดว่าปั ญหายาเสพติ ดยังอยู่ในระดับที่ ต่ ากว่า
ระดับปกติ (ระดับปกติจะมีค่าดัชนีที่ระดับ 100) โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าในปัจจุบนั เป็ นช่วงเวลาที่มีปัญหายาเสพติด
อยู่ในระดับ ดี (มีปั ญหาน้อย) ปานกลาง และแย่ (มีปัญหามาก) ประมาณ 3.5% 30.6% และ 65.9% ตามลาดับ
ดัชนีในเดือนนี้ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับเดือนที่ผา่ นมาที่อยูใ่ นระดับ 39.8 ที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า ในเดือนธันวาคม
2562 เป็ นช่วงเวลาที่มีปัญหายาเสพติดอยู่ในระดับดี (มีปัญหาน้อย) ปานกลาง และแย่ (มีปัญหามาก) ประมาณ 3.8%
32.2% และ 64.0% ตามลาดับ
ส าหรับ ดัชนี ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับ ปั ญ หายาเสพติดในช่ วง 3 เดื อนข้างหน้านั้น กลุ่ ม ตัวอย่างเห็ นว่า
ในอนาคตปัญหายาเสพติดอยูใ่ นระดับดี (มีปัญหาน้อย) ปานกลาง และแย่ (มีปัญหามาก) ประมาณ 6.3% 29.9%
และ 63.8% ตามลาดับ ส่ งผลให้ดชั นีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดในอนาคตปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็ น
เดือนที่ 11 มาอยู่ที่ระดับ 42.5 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับค่าดัชนี เดื อนก่อนที่อยู่ที่ระดับ 44.8 การที่ดชั นี ยงั มีค่าต่า
กว่าระดับ 100 แสดงว่าประชาชนมีความเห็นว่าปัญหายาเสพติดเป็ นปั ญหาที่สาคัญสาหรับสังคมไทยที่ตอ้ งเร่ ง
แก้ไข
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4. ดัชนีความคิดเห็นเกีย่ วกับสถานการณ์ ทางการเมือง
ในเดือนมกราคม 2563 ดัชนี ความคิดเห็ นเกี่ยวกับสถานการณ์ ทางการเมืองในปั จจุบัน ปรับตัวลดลง
ต่อ เนื่ อ งเป็ นเดื อ นที่ 11 และอยู่ใ นระดับ ต่ าสุ ด ในรอบ 68 เดื อ นนับ ตั้ง แต่ เดื อ นพฤษภาคม 2557 เป็ นต้น มา
โดยดัชนีปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ในระดับ 46.5 เทียบกับระดับที่ 49.3 ในเดือนธันวาคม 2562 โดยกลุ่มตัวอย่างเห็น
ว่า ในปั จ จุ บ ัน เป็ นช่ ว งเวลาที่ มี ส ถานการณ์ ท างการเมื อ งอยู่ใ นระดับ ดี (มี เสถี ย รภาพ) ปานกลาง และแย่
(ขาดเสถียรภาพ) ประมาณ 4.7% 37.1% และ 58.2% ตามลาดับ ขณะที่เดือนธันวาคม 2562 กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า
สถานการณ์ทางการเมืองอยู่ในระดับดี (มีเสถียรภาพ) ปานกลาง และแย่ (ขาดเสถียรภาพ) ประมาณ 5.5% 38.3%
และ 56.2% ตามลาดับ กลุ่ม ตัวอย่างมีค วามคิดเห็ นเกี่ย วกับสถานการณ์ ทางการเมืองในปั จจุบันในระดับแย่
เกินกว่า 50.0% เป็ นเดือนที่ 4 และต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 4 ในรอบ 68 เดือนนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 เป็ นต้นมา
ส าหรั บ การคาดหวัง ในสถานการณ์ ท างการเมื อ งในช่ ว ง 3 เดื อนข้างหน้า นั้น กลุ่ ม ตัวอย่า งเห็ น ว่ า
สถานการณ์ทางการเมืองในอนาคตยังมีเสถียรภาพดี โดยเห็นว่าในอนาคตสถานการณ์ทางการเมืองอยู่ในระดับดี
(มีปัญหาน้อย) ปานกลาง และแย่ (มีปัญหามาก) ประมาณ 6.1% 38.9% และ 55.0% ตามลาดับ ทั้งนี้ ดัชนี ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในอนาคตปรับตัวลดลงต่อเนื่ องเป็ นเดือนที่ 11 และอยู่ในระดับต่าสุ ด
ในรอบ 68 เดือนนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 เป็ นต้นมา มาอยู่ที่ระดับ 51.1 เทียบกับดัชนีในเดือนธันวาคม 2562
ที่อยูท่ ี่ระดับ 54.0 นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในอนาคตในระดับแย่
เกินกว่า 50.0% ต่อเนื่ องเป็ นเดือนที่ 3 ในรอบ 68 เดื อนนับตั้งแต่เดื อนพฤษภาคม 2557 เป็ นต้นมา การที่ ดัชนี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในอนาคตปรับตัว ห่ างจากระดับ 100 มากขึ้น แสดงว่าในมุมมอง
ของผูบ้ ริ โภคเห็นว่าสถานการณ์การเมืองของประเทศไทยจะขาดเสถียรภาพในอนาคต

