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ผลการสารวจภาวการณ์ทางสังคมของผู้บริโภคประจาเดือนธันวาคม 2563
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ ด าเนิ นการส ารวจความคิดเห็นทาง
สังคมของผูบ้ ริ โภคร่ วมกับการสารวจความเชือ่ มั่นของผูบ้ ริ โภคตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2549 เนื่ อ งจากการจั ด ท า
ดัช นี ความเชื่ อ มัน่ ของผู ้บ ริ โภคนั้ นมีว ัตถุ ป ระสงค์ ที่ ส าคั ญ ในการวัด การเปลี่ยนแปลงของการบริ โภคของ
ภาคเอกชนและการเปลี่ยนแปลงของผลผลิ ตมวลภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) เป็ นสาคั ญ
การจัด ทาดัช นีความเชื่อ มั่นทางสังคมที่จัด ทาขึ้นใหม่ในครั้ง นี้มีวตั ถุประสงค์เ พื่อพัฒ นาดั ชนีที่ใช้ช้ วี ดั การวัด
การเปลี่ ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงของความสุขโดยรวมของคนในประเทศ
(Gross Domestic Happiness: GDH) สาหรับผลการสารวจในเดือนธันวาคม 2563 มีดังต่อไปนี้
ตาราง ผลสารวจความคิดเห็นทางสังคมของผู้บริโภคในเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม 2563
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ

1. ความสุขในการดาเนินชีวิต
2. ภาวะค่าครองชีพ
3. ปัญหายาเสพติด
4. สถานการณ์ทางการเมือง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ

1. ความสุขในการดาเนินชีวิต
2. ภาวะค่าครองชีพ
3. ปัญหายาเสพติด
4. สถานการณ์ทางการเมือง

การสารวจในเดือนธันวาคม 2563
ปัจจุบัน (%)
3 เดือนข้างหน้ า (%)
ดีหรื อ ปานกลาง แย่หรื อ ดัชนี ดีหรื อ ปานกลาง แย่หรื อ ดัชนี
มาก/
/
น้ อย/ไม่
มาก/
/
น้ อย/ไม่
เหมาะสม พอสมควร เหมาะสม
เหมาะสม พอสมควร เหมาะสม

3.7
1.5
1.6
1.2

30.5
15.4
20.6
22.9

65.8
83.1
77.8
75.9

37.9
18.4
23.8
25.3

8.1
1.8
2.2
2.1

31.6
24.3
23.6
27.3

60.3
73.9
74.2
70.6

47.8
27.9
28.0
31.5

การสารวจในเดือนพฤศจิกายน 2563
ปัจจุบัน (%)
3 เดือนข้างหน้ า (%)
ดีหรื อ ปานกลาง แย่หรื อ ดัชนี ดีหรื อ ปานกลาง แย่หรื อ ดัชนี
มาก/
/
น้ อย/ไม่
มาก/
/
น้ อย/ไม่
เหมาะสม พอสมควร เหมาะสม
เหมาะสม พอสมควร เหมาะสม

4.4
1.7
1.3
0.9

32.7
17.6
22.3
21.2

62.9
80.7
76.4
77.9

41.5
21.0
24.9
23.0

8.7
2.3
1.9
1.8

33.2
26.3
25.2
25.8

58.1
71.4
72.9
72.4

50.6
30.9
29.0
29.4
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1. ดัชนีวัดความสุ ขในการดารงชีวิต
ในเดื อนธั นวาคม 2563 ดั ชนีว ัดความสุขในการดารงชี วิตในปัจจุ บันปรับตั วลดลง โดยดั ชนีปรับตั วลดลงมา
อยู่ที่ระดับ 37.9 ซึ่งอยู่ในระดับต่าสุดในรอบ 5 เดือนนับตั้งแต่เดือนสิ งหาคม 2563 เป็ นต้นมา ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่า ง
เห็นว่ าในปั จจุบั นเป็ นช่ว งเวลาที่มีค วามสุขในการดารงชีวิต ในระดับมาก ปานกลาง และน้ อยประมาณ 3.7%
30.5% และ 65.8% ตามล าดั บ โดยดั ช นี วดั ความสุ ขในการด ารงชี วิ ต ในเดื อ นธันวาคม 2563 ปรั บตั วลดลง
เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิก ายน ซึ่งอยู่ที่ ระดั บ 41.5 ที่ กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าในปัจ จุบันเป็ นช่ว งเวลาที่มีความสุ ข
ในการดารงชีวิตในระดับมาก ปานกลาง และน้อย 4.4% 32.7% และ 62.9% ตามลาดับ
ส าหรั บ การคาดหวัง ในความสุ ข ในการด ารงชี วิ ต ในช่ ว ง 3 เดื อ นข้ า งหน้ า นั้ น ดั ชนี ว ัดความสุ ข
ในการด ารงชีวิ ตในอนาคตปรั บตั วลดลง โดยปรั บตั วลดลงจากเดื อนก่อ นซึ่ งอยู่ที่ระดั บ 50.6 มาอยู่ที่ ระดั บ 47.8
โดยกลุ่มตัวอย่างเห็ นว่าในอนาคตเป็ นช่ วงเวลาที่ มีความสุขในการด ารงชีวิตจะอยู่ในระดับมาก ปานกลาง และน้อ ย
ประมาณ 8.1% 31.6% และ 60.3% ตามลาดับ ทั้ง นี้ ดัช นีว ัดความสุ ข ในการดารงชีวิ ตในอนาคตอยู่ในระดั บ
ต่ากว่า 100 มากพอสมควร แสดงว่าผูบ้ ริ โภคมี ความสุขต่ากว่าระดั บปกติ ซึ่งน่าจะเกิดจากความกังวลเกี่ยวกั บ
ความไม่แน่ นอนในอนาคตที่ เ กิ ด ขึ้นจาการแพร่ ระบาดรอบ 2 ของ COVID-19 ในประเทศไทย ซึ่ ง ท าให้
เศรษฐกิจไทยปรับตัวแย่ลงได้ในอนาคต ก่อให้เกิดความเสี่ ยงต่อภาวะการว่างงานและการหารายได้ ในอนาคต
ประกอบกับค่าครองชีพทรงตัวอยู่ในระดับสูงในปัจจุบัน
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2. ดัชนีภาวะค่าครองชีพ
ในเดื อนธันวาคม 2563 ดั ชนี ภาวะค่า ครองชี พในปัจ จุบัน ปรั บตัวลดลงโดยดั ชนี ปรับตัว ลดลงมาอยู่ ที่
ระดั บ 18.4 ซึ่ งอยู่ ในระดั บต่าสุดในรอบ 176 เดือน หรื อ 14 ปี 8 เดื อน นับตั้งแต่ท าการสารวจในเดื อนพฤษภาคม 2549
เป็ นต้นมา ทั้งนี้ ประชาชนยังรู ้สึ กว่าประสบกับ ภาวะค่าครองชี พที่สูงกว่าระดั บปกติ (ระดับปกติจะมีค่าดัชนี ที่
ระดับ 100) และการเพิ่มขึ้นของรายได้ยงั ไม่เหมาะสมกับค่าครองชีพในปัจจุบันเท่าที่ควรทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า
ในปั จจุบั นเป็ นช่วงเวลาที่มีภาวะค่ าครองชี พอยู่ในระดับดี (เหมาะสม) ปานกลาง และแย่ (ไม่เหมาะสม) ประมาณ
1.5% 15.4% และ 83.1% ตามลาดับ เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน ที่ดัชนีภาวะค่าครองชีพในปัจจุบันอยู่ที่ในระดั บ
21.0 เทียบกับเดือนที่ผ่านมาที่ดัชนีภาวะค่าครองชีพอยู่ในระดับดี (เหมาะสม) ปานกลาง และแย่ (ไม่เหมาะสม)
ประมาณ 1.7% 17.6% และ 80.7% ตามลาดับ
สาหรับดัชนีภาวะค่าครองชีพในช่วง 3 เดือนข้างหน้านั้น กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าในอนาคตภาวะค่า ครองชี พ
อยู่ในระดับดี (เหมาะสม) ปานกลาง และแย่ (ไม่เหมาะสม) ประมาณ 1.8% 24.3% และ 73.9% ตามล าดั บ ส่ ง ผลให้
ดัชนี ภาวะค่า ครองชี พในอนาคตปรับตัวลดลง มาอยู่ที่ระดั บ 27.9 ซึ่ง อยู่ในระดั บต่ าสุ ดในรอบ 176 เดือ น หรื อ
14 ปี 8 เดือ น นับตั้ งแต่ทาการสารวจในเดือนพฤษภาคม 2549 เป็ นต้นมา เทียบกับเดือนที่ ผ่านมาที่ดัชนี มีค่าอยู่ ที่
ระดับ 30.9 อย่างไรก็ตาม การที่ดัชนีภาวะค่าครองชีพในอนาคตยังมี ค่าต่ากว่า ระดับปกติ (ที่ระดับ 100) แสดงว่ า
ผูบ้ ริ โภครู ้สึกว่า ค่าครองชีพที่ยงั อยู่ในระดับสูงในอนาคตและอาจบั่นทอนอานาจซื้อในอนาคต
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3. ดัชนีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด
ในเดื อนธั นวาคม 2563 ดั ชนี ความคิดเห็นเกี่ ยวกั บปัญ หายาเสพติด ในปั จจุบันปรั บตัว ลดลงโดยดัช นี
ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 23.8 ทั้งนี้ ประชาชนคิดว่าปัญหายาเสพติดยังอยู่ในระดับที่ตา่ กว่าระดับ ปกติ (ระดั บ
ปกติจะมีค่าดัชนีที่ระดับ 100) โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าในปัจจุบันเป็ นช่วงเวลาที่มีปัญหายาเสพติ ด อยู่ ในระดั บ ดี
(มีปัญ หาน้อ ย) ปานกลาง และแย่ (มี ปัญหามาก) ประมาณ 1.6% 20.6% และ 77.8% ตามลาดับ ดั ชนีในเดือนนี้
ปรั บตั วดี ข้ นึ เมื่ อเที ยบกั บเดื อ นที่ ผ่า นมาที่ อยู่ ในระดับ 24.9 ที่ กลุ่ มตั วอย่า งเห็ นว่ า ในเดือ นพฤศจิ กายน เป็ น
ช่ว งเวลาที่มีปั ญหายาเสพติด อยู่ ในระดับ ดี (มี ปัญ หาน้ อย) ปานกลาง และแย่ (มีปัญ หามาก) ประมาณ 1.3%
22.3% และ 76.4% ตามลาดับ
สาหรับ ดัช นีค วามคิด เห็ นเกี่ ยวกั บปั ญ หายาเสพติ ดในช่ วง 3 เดือ นข้ างหน้ านั้น กลุ่ มตั วอย่างเห็ นว่ า
ในอนาคตปัญหายาเสพติดอยู่ในระดับดี (มีปัญหาน้อย) ปานกลาง และแย่ (มีปัญหามาก) ประมาณ 2.2% 23.6%
และ 74.2% ตามลาดั บ ส่งผลให้ ดัชนี ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บปั ญหายาเสพติ ดในอนาคตปรับตั วดี ข้ ึ นอยู่ ที่ระดั บ 29.0
เที ยบกั บ ค่ า ดั ช นี เดื อ นก่ อ นที่ อ ยู่ ที่ ระดั บ 28.0 การที่ ดั ช นี ยัง มี ค่ า ต่ า กว่ า ระดั บ 100 แสดงว่ า ประชาชน
มีความเห็นว่าปัญหายาเสพติดเป็ นปัญหาที่สาคัญสาหรับสังคมไทยที่ต้องเร่ งแก้ไข
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4. ดัชนีความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมือง
ในเดือนธันวาคม 2563 ดัชนีความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันปรั บตั ว ดี ข้ นึ เป็ น
ครั้ง แรกในรอบ 4 เดือ น โดยดัช นี ปรั บตั วดี ข้ นึ มาอยู่ ที่ในระดั บ 25.3 ดี ข้ นึ เมื่ อเที ยบกับระดั บที่ 23.0 ในเดื อ น
พฤศจิกายน โดยกลุ่มตัวอย่างเห็ นว่าในปัจจุบันเป็ นช่ วงเวลาที่มีสถานการณ์ทางการเมืองอยู่ในระดับดี (มีเสถียรภาพ)
ปานกลาง และแย่ (ขาดเสถี ยรภาพ) ประมาณ 1.2% 22.9% และ 75.9% ตามล าดั บ ขณะที่ เดื อนพฤศจิ กายน
กลุ่ มตั วอย่ างเห็ นว่า สถานการณ์ ทางการเมื องอยู่ ในระดั บดี (มี เสถี ยรภาพ) ปานกลาง และแย่ (ขาดเสถียรภาพ)
ประมาณ 0.9% 21.2% และ 76.4% ตามลาดับ อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่ างยังมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์
ทางการเมืองในปัจจุบันในระดับแย่เกินกว่า 50.0% ต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 15 นับตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2562 เป็ นต้นมา
สาหรับ การคาดหวังในสถานการณ์ ทางการเมื อ งในช่ ว ง 3 เดื อนข้ างหน้า นั้ น กลุ่ มตัว อย่ า งเห็ นว่ า
สถานการณ์ทางการเมืองในอนาคตไม่คอ่ ยมีเสถียรภาพ โดยเห็นว่าในอนาคตสถานการณ์ทางการเมืองอยู่ในระดับดี
(มีปัญหาน้ อย) ปานกลาง และแย่ (มีปัญ หามาก) ประมาณ 2.1% 27.3% และ 70.6% ตามล าดับ ทั้งนี้ ดัชนีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในอนาคตปรับตัวดีข้ นึ มาอยู่ที่ระดับ 31.5 ดีข้ นึ เมื่อเทียบกับดัชนีในเดือน
พฤศจิกายนที่อยู่ที่ระดับ 29.4 นอกจากนี้ อย่างไรก็ต ามกลุ่มตั วอย่างยังมี ความคิด เห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทาง
การเมื องในอนาคตในระดั บแย่ เกิ นกว่า 50.0% ต่ อเนื่ องเป็ นเดื อนที่ 14 นั บตั้ งแต่ เดื อนพฤศจิ กายน 2562 เป็ นต้ นมา
การที่ดัชนีความคิดเห็นเกีย่ วกับสถานการณ์ทางการเมืองในอนาคตปรับตัวห่างจากระดับ 100 มากขึ้น แสดงว่าใน
มุมมองของผูบ้ ริ โภคเห็นว่าสถานการณ์การเมืองของประเทศไทยมีเสถียรภาพน้อยลงในอนาคต

