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ผลการส ารวจภาวการณ์ทางสังคมของผู้บริโภคประจ าเดอืนสิงหาคม 2560 
 

 ศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ได้ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นทาง
สังคมของผูบ้ริโภคร่วมกบัการส ารวจความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2549 เน่ืองจากการจดัท า
ดัชนีความเช่ือมั่นของผูบ้ริโภคนั้นมีวตัถุประสงค์ท่ีส าคญัในการวดัการเปล่ียนแปลงของการบริโภคของ
ภาคเอกชนและการเปล่ียนแปลงของผลผลิตมวลภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) เป็นส าคญั 
การจดัท าดชันีความเช่ือมัน่ทางสังคมท่ีจดัท าข้ึนใหม่ในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาดชันีท่ีใช้ช้ีวดัการวดั   
การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมทางสังคมและการเปล่ียนแปลงของความสุขโดยรวมของคนในประเทศ 
(Gross Domestic Happiness: GDH) ส าหรับผลการส ารวจในเดือนสิงหาคม 2560 มีดงัต่อไปน้ี 
 
ตาราง ผลส ารวจความคิดเห็นทางสังคมของผู้บริโภคในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2560 

ความคิดเห็นเกีย่วกบั การส ารวจในเดอืนสิงหาคม 2560 

  ปัจจุบัน (%) 3 เดอืนข้างหน้า (%) 

ดหีรือ
มาก/ 

ปานกลาง 
/ 

แย่หรือ
น้อย/ไม่ 

ดชันี ดหีรือ
มาก/ 

ปานกลาง 
/ 

แย่หรือ
น้อย/ไม่ 

ดชันี 

เหมาะสม พอสมควร เหมาะสม  เหมาะสม พอสมควร เหมาะสม  
1. ความสุขในการด าเนินชีวิต 12.1 52.2 35.7 76.4 19.5 41.4 39.1 80.4 
2. ภาวะค่าครองชีพ 12.5 43.7 43.8 68.7 10.7 51.2 38.1 72.6 
3. ปัญหายาเสพติด 11.9 38.9 49.2 62.7 14.6 41.6 43.8 70.8 
4. สถานการณ์ทางการเมือง 12.5 56.3 31.2 81.3 16.5 52.6 30.9 85.6     
 

ความคิดเห็นเกีย่วกบั การส ารวจในเดอืนกรกฎาคม 2560 

  ปัจจุบัน (%)  3 เดอืนข้างหน้า (%) 

ดหีรือ
มาก/ 

ปานกลาง 
/ 

แย่หรือ
น้อย/ไม่ 

ดชันี ดหีรือ
มาก/ 

ปานกลาง 
/ 

แย่หรือ
น้อย/ไม่ 

ดชันี 

เหมาะสม พอสมควร เหมาะสม  เหมาะสม พอสมควร เหมาะสม  
1. ความสุขในการด าเนินชีวิต 12.4 53.2 34.4 78.0 20.3 42.7 37.0 83.3 
2. ภาวะค่าครองชีพ 13.1 44.8 42.1 71.0 11.2 52.4 36.4 74.8 
3. ปัญหายาเสพติด 12.3 40.3 47.4 64.9 15.3 42.5 42.2 73.1 
4. สถานการณ์ทางการเมือง  12.1 54.8 33.1 79.0 15.4 51.3 33.3 82.1 
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1.  ดัชนีวดัความสุขในการด ารงชีวติ 

ในเดือนสิงหาคม 2560 ดชันีวดัความสุขในการด ารงชีวติในปัจจุบนัปรับตวัลดลงต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 5 โดย
ดชันีปรับตวัลดลงมาอยูท่ี่ระดบั 76.4 ซ่ึงอยูใ่นระดบัต ่าสุดในรอบ 9 เดือนนบัตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2559 เป็นตน้
มา ทั้งน้ีกลุ่มตวัอยา่งเห็นว่าในปัจจุบนัเป็นช่วงเวลาท่ีมีความสุขในการด ารงชีวิตในระดบัมาก ปานกลาง และ
นอ้ยประมาณ 12.1% 52.2% และ 35.7% ตามล าดบั โดยดชันีวดัความสุขในการด ารงชีวติในเดือนสิงหาคม 2560 
ปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัเดือนกรกฎาคม ซ่ึงอยูท่ี่ระดบั 78.0 ท่ีกลุ่มตวัอย่างเห็นว่าในปัจจุบนัเป็นช่วงเวลาท่ีมี
ความสุขในการด ารงชีวติในระดบัมาก ปานกลาง และนอ้ย 12.4% 53.2% และ 34.4% ตามล าดบั  

 ส าหรับการคาดหวงัในความสุขในการด ารงชีวิตในช่วง 3 เดือนขา้งหน้านั้น กลุ่มตวัอย่างเห็นว่าใน
อนาคตเป็นช่วงเวลาท่ีมีความสุขในการด ารงชีวติจะอยูใ่นระดบัมาก ปานกลาง และนอ้ยประมาณ 19.5% 41.4% 
และ 39.1% ตามล าดบั ทั้งน้ีดชันีวดัความสุขในการด ารงชีวิตในอนาคตยงัคงอยูต่  ่ากว่าระดบั 100 โดยปรับตวั
ลดลงจากเดือนก่อนซ่ึงอยู่ท่ีระดบั 83.3 มาอยู่ท่ีระดบั 83.3 ซ่ึงอยู่ในระดบัต ่าสุดในรอบ 9 เดือนนบัตั้งแต่เดือน
ธนัวาคม 2559 เป็นตน้มา 
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2. ดัชนีภาวะค่าครองชีพ 

ในเดือนสิงหาคม 2560 ดชันีภาวะค่าครองชีพในปัจจุบนัปรับตวัลดลงต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 4 โดยดชันี
ปรับตวัลดลงมาอยูท่ี่ระดบั 68.7 ซ่ึงอยูใ่นระดบัต ่าสุดในรอบ 28 เดือนนบัตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 เป็นตน้มา 
ทั้งน้ี ประชาชนยงัรู้สึกวา่ประสบกบัภาวะค่าครองชีพท่ีสูงกวา่ระดบัปกติ (ระดบัปกติจะมีค่าดชันีท่ีระดบั 100) 
และการเพิ่มข้ึนของรายได้ยงัไม่เหมาะสมกับค่าครองชีพในปัจจุบันเท่าท่ีควร ทั้งน้ีกลุ่มตวัอย่างเห็นว่าใน
ปัจจุบนัเป็นช่วงเวลาท่ีมีภาวะค่าครองชีพอยูใ่นระดบัดี (เหมาะสม) ปานกลาง และแย ่(ไม่เหมาะสม) ประมาณ 
12.5% 43.7% และ 43.8% ตามล าดบั เม่ือเทียบกบัเดือนกรกฎาคมท่ีดชันีภาวะค่าครองชีพในปัจจุบนัอยู่ท่ีใน
ระดับ 71.0 เทียบกบัเดือนท่ีผ่านมาท่ีดชันีภาวะค่าครองชีพอยู่ในระดับดี (เหมาะสม) ปานกลาง และแย่ (ไม่
เหมาะสม) ประมาณ 13.1% 44.8% และ 42.1% ตามล าดบั 

 ส าหรับดัชนีภาวะค่าครองชีพในช่วง 3 เดือนข้างหน้านั้ น กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าในอนาคตภาวะค่า     
ครองชีพอยู่ในระดับดี (เหมาะสม) ปานกลาง และแย่ (ไม่เหมาะสม) ประมาณ 10.7%  51.2% และ 38.1% 
ตามล าดบั ส่งผลให้ดชันีภาวะค่าครองชีพในอนาคตปรับตวัลดลงมาอยูท่ี่ระดบั 72.6 ซ่ึงอยูใ่นระดบัต ่าสุดในรอบ 
39 เดือนนบัตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 เป็นตน้มา เทียบกบัเดือนท่ีผ่านมาท่ีดชันีมีค่าอยู่ท่ีระดบั 74.8 อย่างไรก็
ตาม การท่ีดชันีภาวะค่าครองชีพในอนาคตยงัมีค่าต ่ากวา่ระดบัปกติ (ท่ีระดบั 100) แสดงวา่ ผูบ้ริโภคยงัรู้สึกวา่ค่า
ครองชีพท่ียงัอยูใ่นระดบัสูงในอนาคตและอาจบัน่ทอนอ านาจซ้ือในอนาคต 
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3. ดัชนีความคิดเห็นเกีย่วกบัปัญหายาเสพติด 

ในเดือนสิงหาคม 2560 ดชันีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหายาเสพติดในปัจจุบนัปรับตวัลดลงต่อเน่ืองเป็น
เดือนท่ี 5 โดยดชันีปรับตวัลดลงจากเดือนก่อนมาอยูท่ี่ระดบั 62.7 ซ่ึงอยูใ่นระดบัต ่าสุดในรอบ 38 เดือนนบัตั้งแต่
เดือนกรกฎาคม 2557 เป็นตน้มา ทั้งน้ี ประชาชนคิดวา่ปัญหายาเสพติดยงัอยูใ่นระดบัท่ีต ่ากวา่ระดบัปกติ (ระดบั
ปกติจะมีค่าดชันีท่ีระดบั 100) โดยกลุ่มตวัอยา่งเห็นว่าในปัจจุบนัเป็นช่วงเวลาท่ีมีปัญหายาเสพติดอยู่ในระดบัดี (มี
ปัญหาน้อย) ปานกลาง และแย่ (มีปัญหามาก) ประมาณ 11.9% 38.9% และ 49.2% ตามล าดบั ดชันีในเดือนน้ี
ปรับตัวลดลงเม่ือเทียบกับเดือนท่ีผ่านมาท่ีอยู่ในระดับ 64.9 ท่ีกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าในเดือนกรกฎาคม เป็น
ช่วงเวลาท่ีมีปัญหายาเสพติดอยู่ในระดบัดี (มีปัญหาน้อย) ปานกลาง และแย่ (มีปัญหามาก) ประมาณ 12.3% 
40.3% และ 47.4% ตามล าดบั   

 ส าหรับดชันีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหายาเสพติดในช่วง 3 เดือนขา้งหน้านั้น กลุ่มตวัอยา่งเห็นว่าใน
อนาคตปัญหายาเสพติดอยู่ในระดบัดี (มีปัญหาน้อย) ปานกลาง และแย่ (มีปัญหามาก) ประมาณ 14.6% 41.6% 
และ 43.8% ตามล าดบั ส่งผลให้ดชันีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหายาเสพติดในอนาคตอยูท่ี่ระดบั 70.8 ซ่ึงอยู่ใน
ระดบัต ่าสุดในรอบ 39 เดือนนบัตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 เป็นตน้มา โดยเป็นการปรับตวัลดลงเทียบกบัค่าดชันี
เดือนก่อนท่ีอยูท่ี่ระดบั 73.1 การท่ีดชันียงัมีค่าต ่ากวา่ระดบั 100 แสดงวา่ประชาชนมีความเห็นวา่ปัญหายาเสพติด
เป็นปัญหาท่ีส าคญัส าหรับสังคมไทยท่ีตอ้งเร่งแกไ้ข โดยเฉพาะเม่ือเศรษฐกิจยงัฟ้ืนตวัไม่ดีนกัในอนาคตจะท าให้
ปัญหายาเสพติดมีมากข้ึน 
 

 



ศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ    5 

 

4. ดัชนีความคิดเห็นเกีย่วกบัสถานการณ์ทางการเมือง 
ในเดือนสิงหาคม 2560 ดชันีความคิดเห็นเก่ียวกบัสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบนัปรับตวัดีข้ึนเป็น

คร้ังแรกในรอบ 7 เดือน โดยปรับตวัดีข้ึนมาอยู่ท่ีในระดบั 81.3 เทียบกบัระดบัท่ี 79.0 ในเดือนกรกฎาคม โดย
กลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ในปัจจุบนัเป็นช่วงเวลาท่ีมีสถานการณ์ทางการเมืองอยูใ่นระดบัดี (มีเสถียรภาพ) ปานกลาง 
และแย ่(ขาดเสถียรภาพ) ประมาณ 12.5% 56.3% และ 31.2% ตามล าดบั ขณะท่ีเดือนกรกฎาคม กลุ่มตวัอยา่งเห็น
วา่สถานการณ์ทางการเมืองอยู่ในระดบัดี (มีเสถียรภาพ) ปานกลาง และแย่ (ขาดเสถียรภาพ) ประมาณ 12.1% 
54.8% และ 33.1% ตามล าดบั  

 ส าหรับการคาดหวงัในสถานการณ์ทางการเมืองในช่วง 3 เดือนข้างหน้านั้ น กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า
สถานการณ์ทางการเมืองในอนาคตยงัมีเสถียรภาพดี โดยเห็นวา่ในอนาคตสถานการณ์ทางการเมืองอยูใ่นระดบัดี 
(มีปัญหานอ้ย) ปานกลาง และแย ่(มีปัญหามาก) ประมาณ 16.5% 52.6% และ 30.9% ตามล าดบั ทั้งน้ี ดชันีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัสถานการณ์ทางการเมืองในอนาคตปรับตวัดีข้ึนเช่นกนั โดยปรับตวัดีข้ึนมาอยูท่ี่ระดบั 85.6 เทียบ
กบัดชันีในเดือนกรกฎาคมท่ีอยูท่ี่ระดบั 82.1   
 

 


