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ผลการสารวจภาวการณ์ ทางสั งคมของผู้บริโภคประจาเดือนเมษายน 2565
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 ว ตั 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) สาหรับผลการสารวจในเดือนเมษายน 2565 มีดงั ต่อไปนี้
ตาราง ผลสารวจความคิดเห็นทางสั งคมของผู้บริโภคในเดือนมีนาคม และเมษายน 2565
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ

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

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

การสารวจในเดือนเมษายน 2565
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

1.7
0.8
1.2
2.4

19.1
5.4
8.3
19.3

79.2
93.8
90.5
78.3

22.5
7.0
10.7
24.1

1.3
1.1
1.2
2.1

24.3
13.8
13.2
22.2

74.4
85.1
85.6
75.7

26.9
16.0
15.6
26.4

การสารวจในเดือนมีนาคม 2565
ปัจจุบัน (%)
ปัจจุบัน (%)
ดีหรื อ ปานกลาง แย่ หรื อ ดัชนี ดีหรื อ ปานกลาง แย่ หรื อ ดัชนี
มาก/
/
น้ อย/ไม่
มาก/
/
น้ อย/ไม่
เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม
เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม

2.1
1.1
1.1
2.9

20.3
6.5
9.4
20.5

77.6
92.4
89.5
76.6

24.5
8.7
11.6
26.3

1.9
1.4
1.0
2.6

25.6
15.1
14.5
23.6

72.5
83.5
84.5
73.8

29.4
17.9
16.5
28.8
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1. ดัชนีวัดความสุ ขในการดารงชีวิต
ในเดื อนเมษายน 2565 ดัชนี ว ัดความสุ ข ในการด ารงชี วิ ตในปั จจุ บัน ปรั บตัวลดลงมาอยู่ ที่ ระดับ 22.5
ซึ่ งปรั บตัวลดลงต่อเนื่ องเป็ นเดื อนที่ 5 และอยู่ในระดับต่ าสุ ดในรอบ 7 เดื อนนับตั้งแต่ เดื อนตุลาคม 2564 ที่ เริ่ มท า
การสารวจเป็ นต้นมา ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าในปั จจุบนั เป็ นช่วงเวลาที่มีความสุ ขในการดารงชีวิตในระดับมาก
ปานกลาง และน้อยประมาณ 1.7% 19.1% และ 79.2% ตามล าดับ โดยดัชนี วดั ความสุ ขในการดารงชี วิ ตในเดื อน
เมษายน 2565 ปรับตัวลดลงเมื่อเทีย บกับเดือนมีนาคม ซึ่ งอยู่ที่ระดับ 24.5 ที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าในปั จจุบนั เป็ น
ช่วงเวลาที่มีความสุขในการดารงชีวิตในระดับมาก ปานกลาง และน้อย 2.1% 20.3% และ 77.6% ตามลาดับ
สาหรับการคาดหวังในความสุ ขในการดารงชี วิตในช่วง 3 เดื อนข้างหน้านั้น ดัชนี วดั ความสุ ขในการ
ดารงชี วิตในอนาคตปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 26.9 ซึ่ งปรับตัวลดลงต่อเนื่ องเป็ นเดือนที่ 5 และอยู่ในระดับต่าสุ ดเป็ น
ประวัติ การณ์ ในรอบ 17 ปี นั บตั้งแต่ เดื อนพฤษภาคม 2549 ที่ เริ่ มท าการส ารวจเป็ นต้นมา โดยกลุ่ มตัวอย่างเห็ นว่ า
ในอนาคตเป็ นช่วงเวลาที่มีความสุ ขในการดารงชีวิตจะอยู่ในระดับมาก ปานกลาง และน้อยประมาณ 1.3% 24.3%
และ 74.4% ตามลาดับ ทั้งนี้ ดัชนี วดั ความสุ ขในการดารงชีวิตในอนาคตอยู่ในระดับต่ากว่า 100 มากพอสมควร
แสดงว่าผูบ้ ริ โภคมีความสุ ขต่ากว่าระดับปกติ ซึ่ งเกิดจากความกังวลเกี่ยวกับค่าครองชีพทรงตัวอยู่ในระดับสู งใน
ปั จจุบนั และการแพร่ ระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอนแพร่ ระบาดในประเทศไทย ตลอดจนความกังวล
เกี่ยวกันภาวะเศรษฐกิจไทยว่าจะฟื้ นตัวได้เร็ วแค่ไหนในอนาคต ซึ่ งยังคงมีความเสี่ ยงต่อภาวะการว่างงานและ
การหารายได้ในอนาคตของผูบ้ ริ โภค

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ

3

2. ดัชนีภาวะค่ าครองชีพ
ในเดือนเมษายน 2565 ดัชนี ภาวะค่าครองชี พในปั จจุบนั ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 7.0 ซึ่ งปรับตัวลดลง
ต่อเนื่ องเป็ นเดือนที่ 5 และอยู่ในระดับต่าสุ ดเป็ นประวัติการณ์ ในรอบ 17 ปี นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2549 ที่เริ่ มทาการ
ส ารวจเป็ นต้นมา ทั้งนี้ ป ระชาชนยังรู ้ สึ ก ว่าประสบกับ ภาวะค่าครองชี พ ที่ สู งกว่าระดับปกติ (ระดับปกติ จะมี
ค่าดัชนี ที่ระดับ 100) และการเพิ่มขึ้นของรายได้ยงั ไม่เหมาะสมกับค่าครองชี พในปั จจุบนั เท่าที่ควร ทั้งนี้ กลุ่ม
ตัวอย่ างเห็ น ว่ าในปั จจุ บ ั น เป็ นช่ วงเวลาที่ มี ภ าวะค่ าครองชี พ อยู่ ในระดั บ ดี (เหมาะสม) ปานกลาง และแย่
(ไม่เหมาะสม) ประมาณ 0.8% 5.4% และ 93.8% ตามลาดับ เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม ที่ดชั นี ภาวะค่าครองชี พใน
ปัจจุบนั อยู่ที่ระดับ 8.7 เทียบกับเดือนที่ผ่านมาที่ดชั นีภาวะค่าครองชีพอยู่ในระดับดี (เหมาะสม) ปานกลาง และ
แย่ (ไม่เหมาะสม) ประมาณ 1.1% 6.5% และ 92.4% ตามลาดับ
สาหรับดัชนี ภาวะค่าครองชีพในช่วง 3 เดือนข้างหน้านั้น กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าในอนาคตภาวะค่าครองชีพ
อยู่ในระดับดี (เหมาะสม) ปานกลาง และแย่ (ไม่เหมาะสม) ประมาณ 1.1% 13.8% และ 85.1% ตามลาดับ ส่ งผลให้
ดัชนี ภาวะค่าครองชี พในอนาคตปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 16.0 ซึ่ งปรับตัวลดลงต่อเนื่ องเป็ นเดือนที่ 5 และอยู่ใน
ระดับต่าสุ ดในรอบ 8 เดือนนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 เป็ นต้นมา เทียบกับเดือนที่ผ่านมาที่ดชั นี มีค่าอยู่ที่ระดับ 17.9
อย่างไรก็ตาม การที่ดชั นีภาวะค่าครองชีพในอนาคตยังมีค่าต่ากว่าระดับปกติ (ที่ระดับ 100) แสดงว่า ผูบ้ ริ โภครู ้สึกว่า
ค่าครองชีพที่ยงั อยูใ่ นระดับสูงในอนาคตและอาจบัน่ ทอนอานาจซื้อในอนาคต
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3. ดัชนีความคิดเห็นเกีย่ วกับปัญหายาเสพติด
ในเดือนเมษายน 2565 ดัชนีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั ญหายาเสพติดในปั จจุบนั ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ
10.7 ซึ่ งปรั บตัวลดลงต่ อเนื่ องเป็ นเดื อนที่ 5 และอยู่ในระดับต่ าสุ ดเป็ นประวัติ การณ์ ในรอบ 17 ปี นั บตั้งแต่ เดื อน
พฤษภาคม 2549 ที่เริ่ มทาการสารวจเป็ นต้นมา ทั้งนี้ ประชาชนคิดว่าปั ญหายาเสพติดยังอยู่ในระดับที่ต่ากว่าระดับ
ปกติ (ระดับปกติจะมีค่าดัชนีที่ระดับ 100) โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าในปัจจุบนั เป็ นช่วงเวลาที่มีปัญหายาเสพติด อยู่ใน
ระดับดี (มีปัญหาน้อย) ปานกลาง และแย่ (มีปัญหามาก) ประมาณ 1.2% 8.3% และ 90.5% ตามลาดับ ดัชนี ใน
เดือนนี้ ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมาที่อยู่ในระดับ 11.6 ที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าในเดื อนมีนาคม เป็ น
ช่วงเวลาที่มีปัญหายาเสพติดอยูใ่ นระดับดี (มีปัญหาน้อย) ปานกลาง และแย่ (มีปัญหามาก) ประมาณ 1.1% 9.4%
และ 89.5% ตามลาดับ
ส าหรั บ ดัชนี ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับ ปั ญ หายาเสพติ ดในช่ วง 3 เดือนข้างหน้านั้น กลุ่ ม ตัวอย่างเห็ นว่า
ในอนาคตปัญหายาเสพติดอยูใ่ นระดับดี (มีปัญหาน้อย) ปานกลาง และแย่ (มีปัญหามาก) ประมาณ 1.1% 13.8%
และ 85.1% ตามลาดับ ส่ งผลให้ดชั นี ความคิดเห็นเกี่ยวกับปั ญหายาเสพติดในอนาคตปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 15.6
ซึ่ งปรับตัวลดลงต่อเนื่ องเป็ นเดือนที่ 5 และอยู่ในระดับต่าสุ ดในรอบ 8 เดื อนนับตั้งแต่เดื อนกันยายน 2564 เป็ นต้นมา
เทียบกับค่าดัชนีเดือนก่อนที่อยูท่ ี่ระดับ 16.5 การที่ดชั นียงั มีค่าต่ากว่าระดับ 100 แสดงว่าประชาชนมีความเห็นว่า
ปัญหายาเสพติดเป็ นปัญหาที่สาคัญสาหรับสังคมไทยที่ตอ้ งเร่ งแก้ไข
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4. ดัชนีความคิดเห็นเกีย่ วกับสถานการณ์ ทางการเมือง
ในเดือนเมษายน 2565 ดัชนีความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในปั จจุบนั ปรับตัวลดลงเป็ น
ครั้งแรกในรอบ 3 เดือนโดยอยู่ที่ในระดับ 24.1 เทียบกับระดับที่ 26.3 ในเดือนมีนาคม โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นว่า
ในปัจจุบนั เป็ นช่วงเวลาที่มีสถานการณ์ทางการเมืองอยู่ในระดับดี (มีเสถียรภาพ) ปานกลาง และแย่ (ขาดเสถียรภาพ)
ประมาณ 2.4% 19.3% และ 78.3% ตามลาดับ ขณะที่เดือนมีนาคม กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า สถานการณ์ทางการเมือง
อยู่ในระดับดี (มีเสถียรภาพ) ปานกลาง และแย่ (ขาดเสถียรภาพ) ประมาณ 2.9% 20.5% และ 76.6% ตามลาดับ
อย่างไรก็ตาม กลุ่ มตัวอย่างยังมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ ทางการเมืองในปั จจุบนั ในระดับแย่เกิ นกว่า
50.0% ต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 31 นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 เป็ นต้นมา
ส าหรั บ การคาดหวัง ในสถานการณ์ ท างการเมื อ งในช่ วง 3 เดื อ นข้างหน้า นั้น กลุ่ ม ตัวอย่ างเห็ น ว่า
สถานการณ์ทางการเมืองในอนาคตไม่ค่อยมีเสถียรภาพ โดยเห็นว่าในอนาคตสถานการณ์ทางการเมืองอยูใ่ นระดับดี
(มีปัญหาน้อย) ปานกลาง และแย่ (มีปัญหามาก) ประมาณ 2.1% 22.2% และ 75.7% ตามลาดับ ทั้งนี้ ดัชนี ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในอนาคตปรับตัวลดลงเป็ นครั้งแรกในรอบ 3 เดือนมาอยู่ที่ระดับ 26.4
เมื่อเทียบกับดัชนีในเดือนมีนาคม ที่อยูท่ ี่ระดับ 28.8 อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างยังมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์
ทางการเมืองในอนาคตในระดับแย่เกินกว่า 50.0% ต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 30 นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็ นต้นมา
การที่ดชั นี ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ท างการเมืองในอนาคตปรับตัวห่ างจากระดับ 100 มากขึ้น แสดงว่า
ในมุมมองของผูบ้ ริ โภคเห็นว่าสถานการณ์การเมืองของประเทศไทยมีเสถียรภาพลดลงในอนาคต

