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ผลการสํารวจภาวการณ์ทางสังคมของผู้บริโภคประจําเดอืนมีนาคม 2559 
 

 ศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ไดด้าํเนินการสํารวจความคิดเห็นทาง
สังคมของผูบ้ริโภคร่วมกบัการสาํรวจความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2549 เน่ืองจากการจดัทาํ
ดัชนีความเช่ือมั่นของผูบ้ริโภคนั้ นมีวตัถุประสงค์ท่ีสําคญัในการวดัการเปล่ียนแปลงของการบริโภคของ
ภาคเอกชนและการเปล่ียนแปลงของผลผลิตมวลภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) เป็นสําคญั 
การจดัทาํดชันีความเช่ือมัน่ทางสังคมท่ีจดัทาํข้ึนใหม่ในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาดชันีท่ีใชช้ี้วดัการวดั   
การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทางสังคมและการเปล่ียนแปลงของความสุขโดยรวมของคนในประเทศ 
(Gross Domestic Happiness: GDH) สาํหรับผลการสาํรวจในเดือนมีนาคม 2559 มีดงัต่อไปน้ี 
 
ตาราง ผลสํารวจความคดิเห็นทางสังคมของผู้บริโภคในเดือนกมุภาพนัธ์และมีนาคม 2559 

ความคดิเห็นเกีย่วกบั การสํารวจในเดอืนมีนาคม 2559 

  ปัจจุบัน (%) 3 เดอืนข้างหน้า (%) 

ดหีรือ
มาก/ 

ปานกลาง / แย่หรือ
น้อย/ไม่ 

ดชันี ดหีรือ
มาก/ 

ปานกลาง / แย่หรือ
น้อย/ไม่ 

ดชันี 

เหมาะสม พอสมควร เหมาะสม  เหมาะสม พอสมควร เหมาะสม  

1. ความสุขในการดาํเนินชีวิต 13.2 58.4 28.4 84.8 21.0 48.8 30.2 90.8 

2. ภาวะค่าครองชีพ 13.5 48.6 37.9 75.6 13.8 53.1 33.1 80.7 

3. ปัญหายาเสพติด 13.2 49.7 37.1 76.1 18.4 44.9 36.7 81.7 

4. สถานการณ์ทางการเมือง 13.6 63.2 23.2 90.4 20.3 53.3 26.4 93.9  
 

ความคดิเห็นเกีย่วกบั การสํารวจในเดอืนกุมภาพนัธ์ 2559 

  ปัจจุบัน (%)  3 เดอืนข้างหน้า (%) 

ดหีรือ
มาก/ 

ปานกลาง / แย่หรือ
น้อย/ไม่ 

ดชันี ดหีรือ
มาก/ 

ปานกลาง / แย่หรือ
น้อย/ไม่ 

ดชันี 

เหมาะสม พอสมควร เหมาะสม  เหมาะสม พอสมควร เหมาะสม  

1. ความสุขในการดาํเนินชีวิต 14.1 58.4 27.5 86.6 21.7 49.5 28.8 92.9 

2. ภาวะค่าครองชีพ 14.2 49.5 36.3 77.9 14.3 53.8 31.9 82.4 

3. ปัญหายาเสพติด 13.9 50.4 35.7 78.2 19.1 45.8 35.1 84.0 

4. สถานการณ์ทางการเมือง  13.2 62.1 24.5 88.5 19.7 52.7 27.6 92.1 
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1.  ดัชนีวดัความสุขในการดาํรงชีวติ 

ในเดือนมีนาคม 2559 ดชันีวดัความสุขในการดาํรงชีวิตในปัจจุบนัปรับตวัลดลงต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 3 
และอยู่ในระดบัตํ่าสุดในรอบ 5 เดือนนบัตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 เป็นตน้มา โดยปรับตวัลดลงอยู่ท่ีระดบั 
84.8 ทั้งน้ีกลุ่มตวัอยา่งเห็นว่าในปัจจุบนัเป็นช่วงเวลาท่ีมีความสุขในการดาํรงชีวิตในระดบัมาก ปานกลาง และ
นอ้ยประมาณ 13.2% 58.4% และ 28.4% ตามลาํดบั โดยดชันีวดัความสุขในการดาํรงชีวิตในเดือนมีนาคม 2559 
ปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัเดือนกุมภาพนัธ์ ซ่ึงอยูท่ี่ระดบั 86.6 ท่ีกลุ่มตวัอยา่งเห็นว่าในปัจจุบนัเป็นช่วงเวลาท่ีมี
ความสุขในการดาํรงชีวิตในระดบัมาก ปานกลาง และนอ้ย 14.1% 58.4% และ 27.5% ตามลาํดบั  

 สําหรับการคาดหวงัในความสุขในการดาํรงชีวิตในช่วง 3 เดือนขา้งหน้านั้น กลุ่มตวัอย่างเห็นว่าใน
อนาคตเป็นช่วงเวลาท่ีมีความสุขในการดาํรงชีวิตจะอยูใ่นระดบัมาก ปานกลาง และนอ้ยประมาณ 21.0% 48.8% 
และ 30.2% ตามลาํดบั ทั้งน้ีดชันีวดัความสุขในการดาํรงชีวิตในอนาคตยงัคงอยูต่ ํ่ากว่าระดบั 100 ต่อเน่ืองเป็น
เดือนท่ี 13  โดยปรับตวัลดลงต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 3 และอยูใ่นระดบัตํ่าสุดในรอบ 6 เดือนนบัตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2558 เป็นตน้มา มาอยูท่ี่ 90.8 ปรับตวัลดลงจากเดือนท่ีผา่นมาซ่ึงอยูท่ี่ระดบั 92.9  
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2. ดัชนีภาวะค่าครองชีพ 

ในเดือนมีนาคม 2559 ดชันีภาวะค่าครองชีพในปัจจุบนัปรับตวัลดลงต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 3 และอยู่ใน
ระดบัตํ่าสุดในรอบ 6 เดือนนบัตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 เป็นตน้มา โดยอยูท่ี่ระดบั 75.6 ทั้งน้ี ประชาชนยงัรู้สึกว่า
ประสบกบัภาวะค่าครองชีพท่ีสูงกวา่ระดบัปกติ (ระดบัปกติจะมีค่าดชันีท่ีระดบั 100) และการเพิ่มข้ึนของรายได้
ยงัไม่เหมาะสมกบัค่าครองชีพในปัจจุบนัเท่าท่ีควร ทั้งน้ีกลุ่มตวัอยา่งเห็นว่าในปัจจุบนัเป็นช่วงเวลาท่ีมีภาวะค่า
ครองชีพอยู่ในระดับดี (เหมาะสม) ปานกลาง และแย่ (ไม่เหมาะสม) ประมาณ 13.5%  48.6% และ 36.3% 
ตามลาํดบั เม่ือเทียบกบัเดือนกุมภาพนัธ์ ท่ีดชันีภาวะค่าครองชีพในปัจจุบนัอยู่ท่ีในระดบั 77.9 เทียบกบัเดือนท่ี
ผ่านมาท่ีดชันีภาวะค่าครองชีพอยู่ในระดบัดี (เหมาะสม) ปานกลาง และแย่ (ไม่เหมาะสม) ประมาณ 14.2%  
49.5% และ 36.3% ตามลาํดบั 

 สําหรับดัชนีภาวะค่าครองชีพในช่วง 3 เดือนขา้งหน้านั้ น กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าในอนาคตภาวะค่า     
ครองชีพอยู่ในระดับดี (เหมาะสม) ปานกลาง และแย่ (ไม่เหมาะสม) ประมาณ  13.8% 53.1% และ 33.1% 
ตามลาํดบั ส่งผลให้ดชันีภาวะค่าครองชีพในอนาคตปรับตวัลดลงมาอยู่ท่ีระดบั 80.7 เทียบกบัเดือนท่ีผ่านมาท่ี
ดชันีมีค่าอยู่ท่ีระดบั 82.4 การท่ีดชันีภาวะค่าครองชีพในอนาคตยงัมีค่าตํ่ากว่าระดบัปกติ (ท่ีระดบั 100) และ
ปรับตวัลดลงต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 3 และอยูใ่นระดบัตํ่าสุดในรอบ 6 เดือนนบัตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 เป็นตน้มา 
แสดงวา่ ผูบ้ริโภคยงัรู้สึกวา่ค่าครองชีพท่ียงัอยูใ่นระดบัสูงในอนาคต และอาจบัน่ทอนอาํนาจซ้ือในอนาคตได ้
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3. ดัชนีความคดิเห็นเกีย่วกบัปัญหายาเสพตดิ 

ในเดือนมีนาคม 2559 ดชันีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหายาเสพติดในปัจจุบนัปรับตวัลดลงอยูท่ี่ในระดบั 
76.1 แสดงว่า ประชาชนคิดวา่ปัญหายาเสพติดยงัอยูใ่นระดบัท่ีตํ่ากว่าระดบัปกติ (ระดบัปกติจะมีค่าดชันีท่ีระดบั 
100) โดยกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ในปัจจุบนัเป็นช่วงเวลาท่ีมีปัญหายาเสพติดอยูใ่นระดบัดี (มีปัญหานอ้ย) ปานกลาง 
และแย ่(มีปัญหามาก) ประมาณ 13.2% 49.7% และ 37.1% ตามลาํดบั  ดชันีในเดือนน้ีปรับตวัลดลงอยูใ่นระดบั
ตํ่าสุดในรอบ 5 เดือนนบัตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 เป็นตน้มา   เม่ือเทียบกบัเดือนท่ีผา่นมาท่ีอยูใ่นระดบั 78.2 
ท่ีกลุ่มตวัอย่างเห็นว่าในเดือนกุมภาพนัธ์ เป็นช่วงเวลาท่ีมีปัญหายาเสพติดอยู่ในระดบัดี (มีปัญหาน้อย) ปาน
กลาง และแย ่(มีปัญหามาก) ประมาณ 13.9% 50.4% และ 35.7% ตามลาํดบั   

 สาํหรับดชันีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหายาเสพติดในช่วง 3 เดือนขา้งหน้านั้น กลุ่มตวัอยา่งเห็นว่าใน
อนาคตปัญหายาเสพติดอยู่ในระดบัดี (มีปัญหาน้อย) ปานกลาง และแย่ (มีปัญหามาก) ประมาณ 18.4% 44.9% 
และ 36.7% ตามลาํดบั ส่งผลใหด้ชันีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหายาเสพติดในอนาคตอยูท่ี่ระดบั 81.7 ซ่ึงเป็นการ
ปรับตวัลดลงอยูใ่นระดบัตํ่าสุดในรอบ 6 เดือนนบัตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 เป็นตน้มา เม่ือเทียบกบัค่าดชันีเดือน
ก่อนท่ีอยูท่ี่ระดบั 84.0 การท่ีดชันียงัมีค่าตํ่ากว่าระดบั 100 แสดงว่าประชาชนมีความเห็นว่าปัญหายาเสพติดเป็น
ปัญหาท่ีสําคญัสําหรับสังคมไทยท่ีตอ้งเร่งแกไ้ข โดยเฉพาะเม่ือเศรษฐกิจยงัฟ้ืนตวัไม่ดีนักในอนาคตจะทาํให้
ปัญหายาเสพติดมีมากข้ึน 
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4. ดัชนีความคดิเห็นเกีย่วกบัสถานการณ์ทางการเมือง 

ในเดือนมีนาคม 2559 ดชันีความคิดเห็นเก่ียวกบัสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบนัปรับตวัดีข้ึนเป็น
คร้ังแรกในรอบ 3 เดือน   โดยปรับตวัดีข้ึนมาอยูท่ี่ในระดบั 90.4 เทียบกบัระดบัท่ี 88.5 ในเดือนกุมภาพนัธ์  โดย
กลุ่มตวัอยา่งเห็นว่าในปัจจุบนัเป็นช่วงเวลาท่ีมีสถานการณ์ทางการเมืองอยูใ่นระดบัดี (มีเสถียรภาพ) ปานกลาง 
และแย่ (ขาดเสถียรภาพ) ประมาณ 13.6% 63.2% และ 23.2% ตามลาํดบั ขณะท่ีเดือนกุมภาพนัธ์ กลุ่มตวัอย่าง
เห็นว่าสถานการณ์ทางการเมืองอยู่ในระดบัดี (มีเสถียรภาพ) ปานกลาง และแย่ (ขาดเสถียรภาพ) ประมาณ 
13.2% 62.1% และ 24.5% ตามลาํดบั  

 สําหรับการคาดหวงัในสถานการณ์ทางการเมืองในช่วง 3 เดือนขา้งหน้านั้ น กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า
สถานการณ์ทางการเมืองในอนาคตยงัมีเสถียรภาพดี โดยเห็นวา่ในอนาคตสถานการณ์ทางการเมืองอยูใ่นระดบัดี 
(มีปัญหานอ้ย) ปานกลาง และแย ่(มีปัญหามาก) ประมาณ 20.3% 53.3% และ 26.4% ตามลาํดบั  ทั้งน้ี ดชันีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัสถานการณ์ทางการเมืองในอนาคตปรับตวัดีข้ึนเป็นคร้ังแรกในรอบ 3 เดือนเช่นเช่นเดียวกนั   
โดยปรับตวัดีข้ึนมาอยูท่ี่ระดบั 93.9 เทียบกบัดชันีในเดือนกมุภาพนัธ์ ท่ีอยูท่ี่ระดบั 92.1 

 

  


