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ผลการส ารวจภาวการณ์ทางสังคมของผู้บริโภคประจ าเดือนธันวาคม 2565 
 

 ศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ได้ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นทาง
สังคมของผูบ้ริโภคร่วมกบัการส ารวจความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2549 เน่ืองจากการจดัท า
ดัชนีความเช่ือมั่นของผูบ้ริโภคนั้นมีวตัถุประสงค์ท่ีส าคัญในการวดัการเปล่ียนแปลงของการบริโภคของ
ภาคเอกชนและการเปล่ียนแปลงของผลผลิตมวลภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) เป็นส าคญั 
การจดัท าดชันีความเช่ือมัน่ทางสังคมท่ีจดัท าขึ้นใหม่ในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาดัชนีท่ีใช้ช้ีวดัการวดั  
การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทางสังคมและการเปล่ียนแปลงของความสุขโดยรวมของคนในประเทศ 
(Gross Domestic Happiness: GDH) ส าหรับผลการส ารวจในเดือนธนัวาคม 2565 มีดงัต่อไปน้ี 
 

ตาราง ผลส ารวจความคิดเห็นทางสังคมของผู้บริโภคในเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม 2565 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ การส ารวจในเดือนธันวาคม 2565 

  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 7.8 30.1 62.1 45.7 8.5 32.1 59.4 49.1 

2. ภาวะคา่ครองชีพ 5.2 13.7 81.1 24.1 4.9 23.7 71.4 33.5 

3. ปัญหายาเสพติด 3.5 18.2 78.3 25.2 4.6 23.7 71.7 32.9 

4. สถานการณ์ทางการเมือง 6.2 29.4 64.4 41.8 7.2 32.6 60.2 47.0 
 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ การส ารวจในเดือนพฤศจิกายน 2565 

  ปัจจุบัน (%)   ปัจจุบัน (%) 

ดีหรือ
มาก/ 

ปานกลาง 
/ 

แย่หรือ
น้อย/ไม่ 

ดัชนี ดีหรือ
มาก/ 

ปานกลาง 
/ 

แย่หรือ
น้อย/ไม่ 

ดัชนี 

เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม  เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม  

1. ความสุขในการด าเนินชีวิต 6.1 28.2 65.7 40.4 7.3 28.4 64.3 43.0 

2. ภาวะคา่ครองชีพ 4.1 12.7 83.2 20.9 4.0 21.2 74.8 29.2 

3. ปัญหายาเสพติด 3.3 17.4 79.3 24.0 4.1 21.1 74.8 29.3 

4. สถานการณ์ทางการเมือง  4.6 27.5 67.9 36.7 5.8 29.3 64.9 40.9 
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1. ดัชนีวัดความสุขในการด ารงชีวิต 
ในเดือนธันวาคม 2565 ดัชนีวัดความสุขในการด ารงชีวิตในปัจจุบันปรับตัวดีขึ้ นมาอยู่ ท่ีระดับ 45.7  

ซ่ึงปรับตวัดีขึ้นต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 8 และอยู่ในระดบัสูงสุดในรอบ  34 เดือนนบัตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นตน้มา  
เน่ืองจากสถานการณ์โควิดโอมิครอนและภาวะเศรษฐกิจเร่ิมคล่ีคลายไปในทิศทางท่ีดีขึ้น แม้ว่าราคาน ้ ามันและ 
ค่าครองชีพจะทรงตวัสูง ทั้งน้ีกลุ่มตวัอย่างเห็นว่าในปัจจุบนัเป็นช่วงเวลาท่ีมีความสุขในการด ารงชีวิตในระดบัมาก 
ปานกลาง และน้อยประมาณ 7.8% 30.1% และ 62.1% ตามล าดับ โดยดัชนีวดัความสุขในการด ารงชีวิตในเดือน
ธนัวาคม 2565 ปรับตวัดีขึ้นเม่ือเทียบกบัเดือนพฤศจิกายน ซ่ึงอยู่ท่ีระดบั 40.4 ท่ีกลุ่มตวัอย่างเห็นว่าในปัจจุบนัเป็น
ช่วงเวลาท่ีมีความสุขในการด ารงชีวิตในระดบัมาก ปานกลาง และนอ้ย 6.1% 28.2% และ 65.7% ตามล าดบั  

 ส าหรับการคาดหวงัในความสุขในการด ารงชีวิตในช่วง 3 เดือนขา้งหน้านั้น ดัชนีวดัความสุขในการ
ด ารงชีวติในอนาคตปรับตวัดีขึ้นต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 7 และอยูใ่นระดบัสูงสุดในรอบ 25  เดือนนบัตั้งแต่เดือนธนัวาคม 
2563 เป็นตน้มา โดยมาอยู่ท่ีระดบั 49.1 ทั้งน้ีกลุ่มตวัอย่างเห็นว่า ในอนาคตเป็นช่วงเวลาท่ีมีความสุขในการด ารงชีวิต
จะอยู่ในระดบัมาก ปานกลาง และน้อยประมาณ 8.5% 32.1% และ 59.4% ตามล าดบั เน่ืองจากสถานการณ์โควิด 
โอมิครอนเร่ิมคล่ีคลายไปในทิศทางท่ีดีขึ้น และเศรษฐกิจไทยปรับตวัดีขึ้นตามการท่องเท่ียวท่ีฟ้ืนตวัขึ้น แต่ยงัมีความ
กงัวลเก่ียวกบัราคาน ้ ามนัและค่าครองชีพท่ีคาดว่าจะปรับตวัสูงขึ้นในอนาคต ตลอดจนความกงัวลเก่ียวกนัภาวะ
เศรษฐกิจไทยวา่จะฟ้ืนตวัไดเ้ร็วแค่ไหนในอนาคต  
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2. ดัชนภีาวะค่าครองชีพ 
  ในเดือนธันวาคม 2565 ดัชนีภาวะค่าครองชีพในปัจจุบันปรับตวัดีขึ้นต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 7 และอยู่ใน
ระดบัสูงสุดในรอบ 31 เดือนนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 เป็นตน้มาโดยมาอยู่ท่ีระดบั 24.1 ทั้งน้ีประชาชนยงัรู้สึก
ว่าประสบกับภาวะค่าครองชีพท่ีสูงกว่าระดับปกติ (ระดับปกติจะมีค่าดชันีท่ีระดบั 100) และการเพิ่มขึ้นของ
รายไดย้งัไม่เหมาะสมกบัค่าครองชีพในปัจจุบนัเท่าท่ีควร ทั้งน้ีกลุ่มตวัอย่างเห็นว่าในปัจจุบนัเป็นช่วงเวลาท่ีมีภาวะ
ค่าครองชีพอยูใ่นระดบัดี (เหมาะสม) ปานกลาง และแย ่(ไม่เหมาะสม) ประมาณ 5.2% 13.7% และ 81.1% ตามล าดบั 
เม่ือเทียบกบัเดือนพฤศจิกายน ท่ีดชันีภาวะค่าครองชีพในปัจจุบนัอยู่ท่ีระดบั 20.9 เทียบกบัเดือนท่ีผ่านมาท่ีดชันี
ภาวะค่าครองชีพอยู่ในระดับดี (เหมาะสม) ปานกลาง และแย่ (ไม่เหมาะสม) ประมาณ 4.1% 12.7% และ 83.2% 
ตามล าดบั  

 ส าหรับดชันีภาวะค่าครองชีพในช่วง 3 เดือนขา้งหน้านั้น กลุ่มตวัอย่างเห็นว่าในอนาคตภาวะค่าครองชีพ
อยู่ในระดบัดี (เหมาะสม) ปานกลาง และแย่ (ไม่เหมาะสม) ประมาณ 4.9% 23.7% และ 71.4% ตามล าดบั ส่งผลให้
ดชันีภาวะค่าครองชีพในอนาคตปรับตวัดีขึ้นมาอยู่ท่ีระดับ 33.5 ซ่ึงปรับตวัดีขึ้นต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 7  และอยู่ใน
ระดบัสูงสุดในรอบ  33  เดือนนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นตน้มา  เทียบกบัเดือนท่ีผ่านมาท่ีดชันีมีค่าอยู่ท่ีระดบั 
29.2 อย่างไรก็ตาม การท่ีดชันีภาวะค่าครองชีพในอนาคตยงัมีค่าต ่ากว่าระดบัปกติ (ท่ีระดบั 100) แสดงว่า ผูบ้ริโภค
รู้สึกวา่ ค่าครองชีพท่ียงัอยูใ่นระดบัสูงในอนาคตและอาจบัน่ทอนอ านาจซ้ือในอนาคต 
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3. ดัชนีความคิดเห็นเกีย่วกบัปัญหายาเสพติด 
ในเดือนธนัวาคม 2565 ดชันีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหายาเสพติดในปัจจุบนัปรับตวัดีขึ้นมาอยู่ท่ีระดบั 

25.2 ซ่ึงปรับตวัดีขึ้นต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 8  ทั้งน้ี ประชาชนคดิวา่ปัญหายาเสพติดยงัอยูใ่นระดบัท่ีต ่ากวา่ระดบัปกติ 
(ระดบัปกติจะมีค่าดชันีท่ีระดบั 100) โดยกลุ่มตวัอย่างเห็นวา่ในปัจจุบนัเป็นช่วงเวลาท่ีมีปัญหายาเสพติดอยู่ในระดบั
ดี (มีปัญหานอ้ย) ปานกลาง และแย่ (มีปัญหามาก) ประมาณ 3.5% 18.2% และ 78.3% ตามล าดบั ดชันีในเดือนน้ี
ปรับตัวดีขึ้นเม่ือเทียบกับเดือนท่ีผ่านมาท่ีอยู่ในระดับ 24.0 ท่ีกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าในเดือนพฤศจิกายน เป็น
ช่วงเวลาท่ีมีปัญหายาเสพติดอยู่ในระดับดี (มีปัญหาน้อย) ปานกลาง และแย่ (มีปัญหามาก) ประมาณ 3.3% 
17.4% และ 79.3% ตามล าดบั 

 ส าหรับดัชนีความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหายาเสพติดในช่วง 3 เดือนข้างหน้านั้น กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า       
ในอนาคตปัญหายาเสพติดอยูใ่นระดบัดี (มีปัญหาน้อย) ปานกลาง และแย่ (มีปัญหามาก) ประมาณ 4.6% 23.7% 
และ 71.7% ตามล าดบั ส่งผลให้ดชันีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหายาเสพติดในอนาคตปรับตวัดีขึ้นมาอยู่ท่ีระดบั 32.9 
ซ่ึงปรับตวัดีขึ้นต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 8 เช่นเดียวกนั เทียบกบัค่าดชันีเดือนก่อนท่ีอยูท่ี่ระดบั 29.3 การท่ีดชันียงัมีค่าต ่ากว่า
ระดบั 100 แสดงวา่ประชาชนมีความเห็นวา่ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาท่ีส าคญัส าหรับสังคมไทยท่ีตอ้งเร่งแกไ้ข  
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4. ดัชนคีวามคิดเหน็เกีย่วกบัสถานการณ์ทางการเมือง 
  ในเดือนธันวาคม 2565 ดัชนีความคิดเห็นเก่ียวกับสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันปรับตัวดีขึ้น
ต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 3 และอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 34 เดือนนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นมาโดยอยู่ท่ีใน
ระดับ 41.8 เทียบกับระดับท่ี 36.7 ในเดือนพฤศจิกายน โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าในปัจจุบันเป็นช่วงเวลาท่ีมี
สถานการณ์ทางการเมืองอยู่ในระดับดี (มีเสถียรภาพ) ปานกลาง และแย่ (ขาดเสถียรภาพ) ประมาณ 6.2% 29.4% 
และ 64.4% ตามล าดบั ขณะท่ีเดือนพฤศจิกายน กลุ่มตวัอย่างเห็นว่า สถานการณ์ทางการเมืองอยู่ในระดบัดี (มี
เสถียรภาพ) ปานกลาง และแย่ (ขาดเสถียรภาพ) ประมาณ 4.6% 27.5% และ 67.9% ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม 
กลุ่มตวัอย่างยงัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบนัในระดบัแย่เกินกว่า 50.0% ต่อเน่ือง
เป็นเดือนท่ี 39 นบัตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 เป็นตน้มา 
 ส าหรับการคาดหวงัในสถานการณ์ทางการเมืองในช่วง 3 เดือนข้างหน้านั้ น กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า
สถานการณ์ทางการเมืองในอนาคตไม่ค่อยมีเสถียรภาพ โดยเห็นว่าในอนาคตสถานการณ์ทางการเมืองอยูใ่นระดบัดี 
(มีปัญหาน้อย) ปานกลาง และแย่ (มีปัญหามาก) ประมาณ 7.2% 32.6% และ 60.2% ตามล าดบั ทั้งน้ี ดชันีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัสถานการณ์ทางการเมืองในอนาคตปรับตวัดีขึ้นต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 3 และอยูใ่นระดบัสูงสุดในรอบ 
34 เดือนนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นตน้มา โดยมาอยู่ท่ีระดบั 47.0 เม่ือเทียบกบัดชันีในเดือนพฤศจิกายน ท่ีอยู่ท่ี
ระดบั 40.9 อย่างไรก็ตาม กลุ่มตวัอยา่งยงัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัสถานการณ์ทางการเมืองในอนาคตในระดบัแยเ่กิน
กว่า 50.0% ต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 40 นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นต้นมา การท่ีดัชนีความคิดเห็นเก่ียวกับ
สถานการณ์ทางการเมืองในอนาคตปรับตวัห่างจากระดบั 100 มากขึ้น แสดงว่า ในมุมมองของผูบ้ริโภคเห็นว่า
สถานการณ์การเมืองของประเทศไทยไม่มีเสถียรภาพมากนกั 

 


