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ผลการส ารวจภาวการณ์ทางสังคมของผู้บริโภคประจ าเดือนธันวาคม 2563 
 

 ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกจิ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ได้ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นทาง
สังคมของผูบ้ริโภคร่วมกับการส ารวจความเชือ่ม่ันของผูบ้ริโภคตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2549 เน่ืองจากการจัดท า
ดัชนีความเชื่อม่ันของผู ้บริโภคน้ันมีว ัตถุประสงค์ท่ีส าคัญในการวดัการเปลี่ยนแปลงของการบริโภคของ
ภาคเอกชนและการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตมวลภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) เป็นส าคัญ 
การจัดท าดัชนีความเชื่อม่ันทางสังคมท่ีจัดท าขึ้นใหม่ในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาดัชนีท่ีใช้ชี้วดัการว ัด   
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงของความสุขโดยรวมของคนในประเทศ 
(Gross Domestic Happiness: GDH) ส าหรับผลการส ารวจในเดือนธันวาคม 2563 มีดังต่อไปน้ี 
 
ตาราง ผลส ารวจความคิดเห็นทางสังคมของผู้บริโภคในเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม 2563 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ การส ารวจในเดือนธันวาคม 2563 
  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 3.7 30.5 65.8 37.9 8.1 31.6 60.3 47.8 
2. ภาวะค่าครองชีพ 1.5 15.4 83.1 18.4 1.8 24.3 73.9 27.9 
3. ปัญหายาเสพติด 1.6 20.6 77.8 23.8 2.2 23.6 74.2 28.0 
4. สถานการณ์ทางการเมือง 1.2 22.9 75.9 25.3 2.1 27.3 70.6 31.5 
 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ การส ารวจในเดือนพฤศจิกายน 2563 

  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 4.4 32.7 62.9 41.5 8.7 33.2 58.1 50.6 
2. ภาวะค่าครองชีพ 1.7 17.6 80.7 21.0 2.3 26.3 71.4 30.9 
3. ปัญหายาเสพติด 1.3 22.3 76.4 24.9 1.9 25.2 72.9 29.0 
4. สถานการณ์ทางการเมือง  0.9 21.2 77.9 23.0 1.8 25.8 72.4 29.4 
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1.  ดัชนีวัดความสุขในการด ารงชีวิต 
ในเดือนธันวาคม 2563 ดัชนีว ัดความสุขในการด ารงชีวิตในปัจจุบันปรับตัวลดลง โดยดัชนีปรับตัวลดลงมา

อยู่ท่ีระดับ 37.9 ซึ่งอยู่ในระดับต ่าสุดในรอบ 5 เดือนนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 เป็นต้นมา ท้ังน้ีกลุ่มตัวอย่าง
เห็นว่าในปัจจุบันเป็นช่วงเวลาท่ีมีความสุขในการด ารงชีวิตในระดับมาก ปานกลาง และน้อยประมาณ 3.7% 
30.5% และ 65.8% ตามล าดับ โดยดัชนีวดัความสุขในการด ารงชีวิตในเดือนธันวาคม 2563 ปรับตัวลดลง 
เม่ือเทียบกับเดือนพฤศจิกายน ซึ่งอยู่ท่ีระดับ 41.5 ท่ีกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าในปัจจุบันเป็นช่วงเวลาท่ีมีความสุข 
ในการด ารงชีวิตในระดับมาก ปานกลาง และน้อย 4.4% 32.7% และ 62.9% ตามล าดับ  

 ส าหรับการคาดหวังในความสุขในการด ารงชีวิตในช่วง 3 เดือนข้างหน้าน้ัน ดัชนีว ัดความสุข 
ในการด ารงชีวิตในอนาคตปรับตัวลดลง โดยปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนซึ่ งอยู่ท่ีระดับ 50.6 มาอยู่ท่ีระดับ 47.8  
โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าในอนาคตเป็นช่วงเวลาท่ีมีความสุขในการด ารงชีวิตจะอยู่ในระดับมาก ปานกลาง และน้อย
ประมาณ 8.1% 31.6% และ 60.3% ตามล าดับ ท้ังน้ี ดัชนีว ัดความสุขในการด ารงชีวิตในอนาคตอยู่ในระดับ 
ต ่ากว่า 100 มากพอสมควร แสดงว่าผูบ้ริโภคมีความสุขต ่ากว่าระดับปกติ ซึ่งน่าจะเกิดจากความกังวลเกี่ยวกับ
ความไม่แน่นอนในอนาคตท่ีเกิดขึ้นจาการแพร่ระบาดรอบ 2 ของ  COVID-19 ในประเทศไทย  ซึ่ งท าให้
เศรษฐกิจไทยปรับตัวแย่ลงได้ในอนาคต  ก่อให้เกิดความเส่ียงต่อภาวะการว่างงานและการหารายได้ในอนาคต
ประกอบกับค่าครองชีพทรงตวัอยู่ในระดับสูงในปัจจุบัน 
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2. ดัชนีภาวะค่าครองชีพ 
ในเดือนธันวาคม 2563 ดัชนีภาวะค่าครองชีพในปัจจุบันปรับตัวลดลงโดยดัชนีปรับตัวลดลงมาอยู่ท่ี

ระดับ 18.4 ซึ่ งอยู่ในระดับต ่าสุดในรอบ 176 เดือน หรือ 14 ปี 8 เดือน นับตั้งแต่ท าการส ารวจในเดือนพฤษภาคม  2549 
เป็นต้นมา ท้ังน้ี ประชาชนยงัรู้สึกว่าประสบกับภาวะค่าครองชีพท่ีสูงกว่าระดับปกติ (ระดับปกติจะมีค่าดัชนีท่ี
ระดับ 100) และการเพิ่มขึ้นของรายได้ยงัไม่เหมาะสมกบัค่าครองชีพในปัจจุบันเท่าท่ีควร ท้ังน้ีกลุ่มตัวอย่างเห็นว่า
ในปัจจุบันเป็นช่วงเวลาท่ีมีภาวะค่าครองชีพอยู่ในระดับดี (เหมาะสม) ปานกลาง และแย่ (ไม่เหมาะสม) ประมาณ 
1.5% 15.4% และ 83.1% ตามล าดบั เม่ือเทียบกับเดือนพฤศจิกายน ท่ีดัชนีภาวะคา่ครองชีพในปัจจบัุนอยู่ท่ีในระดับ 
21.0 เทียบกับเดือนท่ีผ่านมาท่ีดัชนีภาวะค่าครองชีพอยู่ในระดับดี (เหมาะสม) ปานกลาง และแย่ (ไม่เหมาะสม) 
ประมาณ 1.7% 17.6% และ 80.7% ตามล าดับ  

 ส าหรับดัชนีภาวะค่าครองชีพในชว่ง 3 เดือนข้างหน้าน้ัน กลุ่มตัวอย่างเหน็วา่ในอนาคตภาวะค่าครองชีพ
อยู่ในระดับดี (เหมาะสม) ปานกลาง และแย่ (ไม่เหมาะสม) ประมาณ 1.8% 24.3% และ 73.9% ตามล าดับ ส่งผลให้
ดัชนีภาวะค่าครองชีพในอนาคตปรับตัวลดลง มาอยู่ท่ีระดับ 27.9 ซึ่งอยู่ในระดับต ่าสุดในรอบ 176 เดือน หรือ  
14 ปี 8 เดือน นับตั้งแต่ท าการส ารวจในเดือนพฤษภาคม 2549 เป็นต้นมา เทียบกับเดือนท่ีผ่านมาท่ีดัชนีมีค่าอยู่ท่ี
ระดับ 30.9 อย่างไรก็ตาม การท่ีดัชนีภาวะค่าครองชีพในอนาคตยงัมีค่าต ่ากว่าระดับปกติ (ท่ีระดับ 100) แสดงว่า 
ผูบ้ริโภครู้สึกว่า ค่าครองชีพท่ียงัอยู่ในระดับสูงในอนาคตและอาจบ่ันทอนอ านาจซื้อในอนาคต 
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3. ดัชนีความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหายาเสพติด 
ในเดือนธันวาคม 2563 ดัชนีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดในปัจจุบันปรับตัวลดลงโดยดัชนี

ปรับตัวลดลงมาอยู่ท่ีระดับ 23.8 ท้ังน้ี ประชาชนคิดว่าปัญหายาเสพติดยงัอยู่ในระดับท่ีต า่กว่าระดับปกติ (ระดับ
ปกติจะมีค่าดัชนีท่ีระดับ 100) โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นวา่ในปัจจบัุนเป็นช่วงเวลาท่ีมีปัญหายาเสพติดอยู่ในระดับดี  
(มีปัญหาน้อย) ปานกลาง และแย่ (มีปัญหามาก) ประมาณ 1.6% 20.6% และ 77.8% ตามล าดับ ดัชนีในเดือนน้ี
ปรับตัวดีขึ้น เม่ือเทียบกับเดือนท่ีผ่านมาท่ีอยู่ในระดับ 24.9 ท่ีกลุ่มตัวอย่างเห็นว่า ในเดือนพฤศจิกายน เป็น
ช่วงเวลาท่ีมีปัญหายาเสพติดอยู่ในระดับดี (มีปัญหาน้อย) ปานกลาง และแย่ (มีปัญหามาก) ประมาณ 1.3% 
22.3% และ 76.4% ตามล าดับ   

 ส าหรับดัชนีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดในช่วง 3 เดือนข้างหน้าน้ัน กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า       
ในอนาคตปัญหายาเสพติดอยู่ในระดับดี (มีปัญหาน้อย) ปานกลาง และแย่ (มีปัญหามาก) ประมาณ 2.2% 23.6% 
และ 74.2% ตามล าดับ ส่งผลให้ดัชนีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดในอนาคตปรับตัวดีขึ้นอยู่ท่ีระดับ 29.0 
เทียบกับค่ าดัชนีเดือนก่อนท่ีอยู่ท่ีระดับ 28.0 การท่ีดัชนียังมีค่าต ่ากว่าระดับ 100 แสดงว่ าประชาชน 
มีความเห็นว่าปัญหายาเสพตดิเป็นปัญหาท่ีส าคญัส าหรับสังคมไทยท่ีต้องเร่งแก้ไข  
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4. ดัชนีความคิดเห็นเก่ียวกับสถานการณ์ทางการเมอืง 
ในเดือนธันวาคม 2563 ดัชนีความคิดเหน็เกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจบัุนปรับตัวดีขึ้นเป็น

คร้ังแรกในรอบ 4 เดือน โดยดัชนีปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ท่ีในระดับ 25.3 ดีขึ้นเม่ือเทียบกับระดับท่ี 23.0 ในเดือน
พฤศจิกายน โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าในปัจจุบันเป็นช่วงเวลาท่ีมีสถานการณ์ทางการเมืองอยู่ในระดับดี (มีเสถียรภาพ) 
ปานกลาง และแย่ (ขาดเสถียรภาพ) ประมาณ 1.2% 22.9% และ 75.9% ตามล าดับ ขณะท่ีเดือนพฤศจิกายน  
กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า สถานการณ์ทางการเมืองอยู่ในระดับดี (มีเสถียรภาพ) ปานกลาง และแย่ (ขาดเสถียรภาพ) 
ประมาณ 0.9% 21.2% และ 76.4% ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างยงัมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์
ทางการเมืองในปัจจบัุนในระดับแย่เกินกว่า 50.0% ต่อเน่ืองเป็นเดอืนท่ี 15 นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 เป็นต้นมา 

 ส าหรับการคาดหวังในสถานการณ์ทางการเมืองในช่วง 3 เดือนข้างหน้าน้ัน กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า
สถานการณ์ทางการเมืองในอนาคตไม่คอ่ยมีเสถียรภาพ โดยเห็นวา่ในอนาคตสถานการณ์ทางการเมืองอยู่ในระดับด ี  
(มีปัญหาน้อย) ปานกลาง และแย่ (มีปัญหามาก) ประมาณ 2.1% 27.3% และ 70.6% ตามล าดับ ท้ังน้ี ดัชนีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในอนาคตปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ท่ีระดับ 31.5 ดีขึ้นเม่ือเทียบกบัดชันีในเดือน
พฤศจิกายนท่ีอยู่ท่ีระดับ 29.4 นอกจากน้ี อย่างไรก็ตามกลุ่มตัวอย่างยงัมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทาง
การเมืองในอนาคตในระดับแย่เกินกว่า 50.0% ต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 14 นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นต้นมา 
การท่ีดัชนีความคิดเหน็เกีย่วกบัสถานการณ์ทางการเมืองในอนาคตปรับตัวห่างจากระดบั 100 มากขึ้น แสดงวา่ใน
มุมมองของผูบ้ริโภคเหน็ว่าสถานการณ์การเมืองของประเทศไทยมีเสถียรภาพน้อยลงในอนาคต 

   


