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ผลการส ารวจภาวการณ์ทางสังคมของผู้บริโภคประจ าเดือนธันวาคม 2561 
 

 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 ารวจในเดือนธนัวาคม 2561 มีดงัต่อไปน้ี 
 
ตาราง ผลส ารวจความคิดเห็นทางสังคมของผู้บริโภคในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2561 

ความคิดเห็นเกีย่วกบั การส ารวจในเดือนธันวาคม 2561 

  ปัจจุบัน (%) 3 เดือนข้างหน้า (%) 

ดหีรือ
มาก/ 

ปานกลาง 
/ 

แย่หรือ
น้อย/ไม่ 

ดชันี ดหีรือ
มาก/ 

ปานกลาง 
/ 

แย่หรือ
น้อย/ไม่ 

ดชันี 

เหมาะสม พอสมควร เหมาะสม  เหมาะสม พอสมควร เหมาะสม  

1. ความสุขในการด าเนินชีวิต 13.2 52.3 34.5 78.7 22.4 44.8 32.8 89.6 
2. ภาวะค่าครองชีพ 10.1 37.6 52.3 57.8 10.6 45.6 43.8 66.8 
3. ปัญหายาเสพติด 10.6 40.5 48.9 61.7 12.7 41.7 45.6 67.1 
4. สถานการณ์ทางการเมือง 12.8 52.6 34.6 78.2 17.6 53.4 29.0 88.6   
 

ความคิดเห็นเกีย่วกบั การส ารวจในเดือนพฤศจกิายน 2561 

  ปัจจุบัน (%)  3 เดือนข้างหน้า (%) 

ดหีรือ
มาก/ 

ปานกลาง 
/ 

แย่หรือ
น้อย/ไม่ 

ดชันี ดหีรือ
มาก/ 

ปานกลาง 
/ 

แย่หรือ
น้อย/ไม่ 

ดชันี 

เหมาะสม พอสมควร เหมาะสม  เหมาะสม พอสมควร เหมาะสม  

1. ความสุขในการด าเนินชีวิต 14.1 53.4 32.5 81.6 23.1 46.1 30.8 92.3 
2. ภาวะค่าครองชีพ 10.4 38.3 51.3 59.1 11.2 46.5 42.3 68.9 
3. ปัญหายาเสพติด 11.7 40.2 48.1 63.6 13.2 42.3 44.5 68.7 
4. สถานการณ์ทางการเมือง  13.5 53.4 33.1 80.4 18.3 54.6 27.1 91.2 
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1.  ดัชนีวดัความสุขในการด ารงชีวติ 
ในเดือนธนัวาคม 2561 ดชันีวดัความสุขในการด ารงชีวติในปัจจุบนัปรับตวัลดลงต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 4 โดย

ดัชนีปรับตวัลดลงมาอยู่ท่ีระดับ 78.7 ทั้ งน้ีกลุ่มตวัอย่างเห็นว่าในปัจจุบันเป็นช่วงเวลาท่ีมีความสุขในการ
ด ารงชีวิตในระดบัมาก ปานกลาง และนอ้ยประมาณ 13.2% 52.3% และ 34.5% ตามล าดบั โดยดชันีวดัความสุข
ในการด ารงชีวิตในเดือนธนัวาคม 2561 ปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัเดือนพฤศจิกายน ซ่ึงอยู่ท่ีระดบั 81.6 ท่ีกลุ่ม
ตวัอย่างเห็นว่าในปัจจุบนัเป็นช่วงเวลาท่ีมีความสุขในการด ารงชีวิตในระดบัมาก ปานกลาง และน้อย 14.1% 
53.4% และ 32.5% ตามล าดบั  

 ส าหรับการคาดหวงัในความสุขในการด ารงชีวิตในช่วง 3 เดือนข้างหน้านั้ น ดัชนีวดัความสุขใน          
การด ารงชีวติในอนาคตปรับตวัลดลงจากเดือนก่อนซ่ึงอยูท่ี่ระดบั 92.3 มาอยูท่ี่ระดบั 89.6 โดยกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่
ในอนาคตเป็นช่วงเวลาท่ีมีความสุขในการด ารงชีวิตจะอยู่ในระดบัมาก ปานกลาง และน้อยประมาณ 22.4% 
44.8% และ 32.8% ตามล าดบั ทั้งน้ีดชันีวดัความสุขในการด ารงชีวิตในอนาคตยงัคงอยูใ่กลร้ะดบั 100 แสดงว่า
ผูบ้ริโภคยงัมีความสุขใกลร้ะดบัระดบัปกติ แต่การท่ีความสุขในการด ารงชีวติปรับตวัลดลงต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 4 
น่าจะมาจากรู้สึกวา่ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ต่างๆ ปรับตวัลดลงในปัจจุบนัและในอนาคต 
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2. ดัชนีภาวะค่าครองชีพ 
ในเดือนธันวาคม 2561 ดชันีภาวะค่าครองชีพในปัจจุบนัปรับตวัลดลงต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 4 โดยดชันี

ปรับตวัลดลงมาอยู่ท่ีระดับ 57.8 ทั้ งน้ี ประชาชนยงัรู้สึกว่าประสบกับภาวะค่าครองชีพท่ีสูงกว่าระดบัปกติ 
(ระดับปกติจะมีค่าดัชนีท่ีระดับ 100) และการเพิ่มข้ึนของรายได้ยงัไม่เหมาะสมกับค่าครองชีพในปัจจุบัน
เท่าท่ีควร ทั้งน้ีกลุ่มตวัอย่างเห็นว่าในปัจจุบนัเป็นช่วงเวลาท่ีมีภาวะค่าครองชีพอยู่ในระดบัดี (เหมาะสม) ปานกลาง 
และแย่ (ไม่เหมาะสม) ประมาณ 10.1% 37.6% และ 52.3% ตามล าดบั เม่ือเทียบกบัเดือนพฤศจิกายน ท่ีดชันี
ภาวะค่าครองชีพในปัจจุบนัอยู่ท่ีในระดบั 59.1 เทียบกบัเดือนท่ีผ่านมาท่ีดชันีภาวะค่าครองชีพอยู่ในระดบัดี 
(เหมาะสม) ปานกลาง และแย ่(ไม่เหมาะสม) ประมาณ 10.4% 38.3% และ 51.3% ตามล าดบั  

 ส าหรับดัชนีภาวะค่าครองชีพในช่วง 3 เดือนข้างหน้านั้ น กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าในอนาคตภาวะ               
ค่าครองชีพอยู่ในระดับดี (เหมาะสม) ปานกลาง และแย่ (ไม่เหมาะสม) ประมาณ 10.6% 45.6% และ 43.8% 
ตามล าดบั ส่งผลให้ดชันีภาวะค่าครองชีพในอนาคตปรับตวัลดลงต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 4  เช่นกนั โดยดชันีปรับตวั
ลดลงมาอยู่ท่ีระดบั 66.8 ปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัเดือนท่ีผ่านมาท่ีดชันีมีค่าอยู่ท่ีระดบั 68.9 อย่างไรก็ตาม การท่ี
ดชันีภาวะค่าครองชีพในอนาคตยงัมีค่าต ่ากวา่ระดบัปกติ (ท่ีระดบั 100) แสดงวา่ ผูบ้ริโภคยงัรู้สึกวา่ค่าครองชีพท่ี
ยงัอยูใ่นระดบัสูงในอนาคตและอาจบัน่ทอนอ านาจซ้ือในอนาคต 
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3. ดัชนีความคิดเห็นเกีย่วกบัปัญหายาเสพติด 
ในเดือนธันวาคม 2561 ดชันีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหายาเสพติดในปัจจุบนัปรับตวัลดลงต่อเน่ืองเป็น

เดือนท่ี 4 มาอยูท่ี่ระดบั 61.7 ทั้งน้ี ประชาชนคิดวา่ปัญหายาเสพติดยงัอยูใ่นระดบัท่ีต ่ากวา่ระดบัปกติ (ระดบัปกติ
จะมีค่าดัชนีท่ีระดับ 100) โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าในปัจจุบันเป็นช่วงเวลาท่ีมีปัญหายาเสพติดอยู่ในระดับดี            
(มีปัญหาน้อย) ปานกลาง และแย ่(มีปัญหามาก) ประมาณ 10.6% 40.5% และ 48.9% ตามล าดบั ดชันีในเดือนน้ี
ปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัเดือนท่ีผ่านมาท่ีอยู่ในระดับ 63.6 ท่ีกลุ่มตวัอย่างเห็นว่าในเดือนพฤศจิกายน เป็น
ช่วงเวลาท่ีมีปัญหายาเสพติดอยู่ในระดบัดี (มีปัญหาน้อย) ปานกลาง และแย่ (มีปัญหามาก) ประมาณ 11.7% 
40.2% และ 48.1% ตามล าดบั   

 ส าหรับดัชนีความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหายาเสพติดในช่วง 3 เดือนข้างหน้านั้น กลุ่มตวัอย่างเห็นว่า       
ในอนาคตปัญหายาเสพติดอยู่ในระดับดี (มีปัญหาน้อย) ปานกลาง และแย่ (มีปัญหามาก) ประมาณ 12.7% 
41.7% และ 45.6% ตามล าดบั ส่งผลใหด้ชันีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหายาเสพติดในอนาคตปรับตวัลดลงมาอยูท่ี่
ระดบั 67.1 ปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัค่าดชันีเดือนก่อนท่ีอยูท่ี่ระดบั 68.7 การท่ีดชันียงัมีค่าต ่ากวา่ระดบั 100 แสดง
วา่ประชาชนมีความเห็นวา่ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาท่ีส าคญัส าหรับสังคมไทยท่ีตอ้งเร่งแกไ้ข  
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4. ดัชนีความคิดเห็นเกีย่วกบัสถานการณ์ทางการเมือง 
ในเดือนธันวาคม 2561 ดชันีความคิดเห็นเก่ียวกบัสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบนัปรับตวัลดลง

ต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 4 มาอยู่ท่ีในระดบั 78.2 เทียบกบัระดบัท่ี 80.4 ในเดือนพฤศจิกายน โดยกลุ่มตวัอย่างเห็นว่า   
ในปัจจุบันเป็นช่วงเวลาท่ี มีสถานการณ์ทางการเมืองอยู่ในระดับดี (มี เสถียรภาพ) ปานกลาง และแย ่                   
(ขาดเสถียรภาพ) ประมาณ 12.8% 52.6% และ 34.6% ตามล าดบั ขณะท่ีเดือนพฤศจิกายน กลุ่มตวัอย่างเห็นว่า
สถานการณ์ทางการเมืองอยู่ในระดบัดี (มีเสถียรภาพ) ปานกลาง และแย่ (ขาดเสถียรภาพ) ประมาณ 13.5% 
53.4% และ 33.1% ตามล าดบั  

 ส าหรับการคาดหวงัในสถานการณ์ทางการเมืองในช่วง 3 เดือนข้างหน้านั้ น กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า
สถานการณ์ทางการเมืองในอนาคตยงัมีเสถียรภาพดี โดยเห็นว่าในอนาคตสถานการณ์ทางการเมืองอยูใ่นระดบัดี   
(มีปัญหานอ้ย) ปานกลาง และแย ่(มีปัญหามาก) ประมาณ 17.6% 53.4% และ 29.0% ตามล าดบั ทั้งน้ี ดชันีความ
คิดเห็นเก่ียวกับสถานการณ์ทางการเมืองในอนาคตปรับตวัลดลงมาอยู่ท่ีระดับ 88.6 เทียบกับดัชนีในเดือน
พฤศจิกายน ท่ีอยูท่ี่ระดบั 91.2 อยา่งไรก็ตาม การท่ีดชันีความคิดเห็นเก่ียวกบัสถานการณ์ทางการเมืองในอนาคต
ปรับตวัใกลเ้คียงระดบั 100 แสดงว่าในมุมมองของผูบ้ริโภคเห็นว่าสถานการณ์การเมืองของประเทศไทยยงัมี
เสถียรภาพดีในอนาคต 

 

  
 

 


