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ผลการสารวจภาวการณ์ ทางสั งคมของผู้บริโภคประจาเดือนมิถุนายน 2564
ศูนย์พยากรณ์ เศรษฐกิจและธุ รกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ดาเนิ นการสารวจความคิดเห็นทาง
สังคมของผูบ้ ริ โภคร่ วมกับการสารวจความเชื่ อมัน่ ของผูบ้ ริ โภคตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2549 เนื่องจากการจัดทา
ดัช นี ค วามเชื่ อมั่น ของผูบ้ ริ โภคนั้น มี วตั ถุ ป ระสงค์ที่ ส าคัญ ในการวัด การเปลี่ ย นแปลงของการบริ โภคของ
ภาคเอกชนและการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตมวลภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) เป็ นสาคัญ
การจัดทาดัชนี ความเชื่ อมัน่ ทางสังคมที่ จดั ทาขึ้นใหม่ในครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาดัชนี ที่ใช้ช้ ี วดั การวัด
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงของความสุ ขโดยรวมของคนในประเทศ
(Gross Domestic Happiness: GDH) สาหรับผลการสารวจในเดือนมิถุนายน 2564 มีดงั ต่อไปนี้
ตาราง ผลสารวจความคิดเห็นทางสั งคมของผู้บริโภคในเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน 2564
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ

1. ความสุ ขในการดาเนินชีวิต
2. ภาวะค่าครองชีพ
3. ปัญหายาเสพติด
4. สถานการณ์ทางการเมือง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ

1. ความสุ ขในการดาเนินชีวิต
2. ภาวะค่าครองชีพ
3. ปัญหายาเสพติด
4. สถานการณ์ทางการเมือง

การสารวจในเดือนมิถุนายน 2564
ปัจจุบัน (%)
3 เดือนข้ างหน้ า (%)
ดีหรื อ ปานกลาง แย่ หรื อ ดัชนี ดีหรื อ ปานกลาง แย่ หรื อ ดัชนี
มาก/
/
น้ อย/ไม่
มาก/
/
น้ อย/ไม่
เหมาะสม พอสมควร เหมาะสม
เหมาะสม พอสมควร เหมาะสม
2.5
0.9
1.3
1.2

19.2
8.4
11.5
14.6

78.3
90.7
87.2
84.2

24.2
10.2
14.1
17.0

2.9
1.1
1.1
0.8

26.8
16.2
16.2
19.6

70.3
82.7
82.7
79.6

32.6
18.4
18.4
21.2

การสารวจในเดือนพฤษภาคม 2564
ปัจจุบัน (%)
3 เดือนข้ างหน้ า (%)
ดีหรื อ ปานกลาง แย่ หรื อ ดัชนี ดีหรื อ ปานกลาง แย่ หรื อ ดัชนี
มาก/
/
น้ อย/ไม่
มาก/
/
น้ อย/ไม่
เหมาะสม พอสมควร เหมาะสม
เหมาะสม พอสมควร เหมาะสม
2.7
0.6

22.3
10.2

75.0
89.2

27.7
11.4

4.1
1.3

27.4
17.6

68.5
81.1

35.6
20.2

1.1
0.9

14.2
17.5

84.7
81.6

16.4
19.3

1.3
1.2

18.6
21.9

80.1
76.9

21.2
24.3
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1. ดัชนีวัดความสุ ขในการดารงชีวิต
ในเดือนมิถุนายน 2564 ดัชนีวดั ความสุขในการดารงชีวิตในปัจจุบนั ปรับตัวลดลงมาอยูท่ ี่ระดับ 24.2 ซึ่งอยูใ่ น
ระดับต่ าสุ ดเป็ นประวัติการณ์ ในรอบ 194 เดื อนหรื อ 16 ปี 2 เดื อนนับตั้งแต่ ท าการส ารวจในเดื อนพฤษภาคม 2549
เป็ นต้นมา ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าในปั จจุบนั เป็ นช่วงเวลาที่มีความสุ ขในการดารงชีวิตในระดับมาก ปานกลาง
และน้อยประมาณ 2.5% 19.2% และ 78.3% ตามลาดับ โดยดัชนี วดั ความสุ ขในการดารงชีวิตในเดือนมิถุนายน 2564
ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม ซึ่ งอยู่ที่ระดับ 27.7 ที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าในปั จจุบนั เป็ นช่วงเวลาที่มี
ความสุขในการดารงชีวิตในระดับมาก ปานกลาง และน้อย 2.7% 22.3% และ 75.0% ตามลาดับ
สาหรับการคาดหวังในความสุ ขในการดารงชี วิตในช่วง 3 เดื อนข้างหน้านั้น ดัชนี วดั ความสุ ขในการ
ดารงชีวิตในอนาคตปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 32.6 ซึ่งอยูใ่ นระดับต่าสุดเป็ นประวัติการณ์ในรอบ 194 เดือนหรื อ 16 ปี
2 เดือนนับตั้งแต่ทาการสารวจในเดือนพฤษภาคม 2549 เป็ นต้นมา โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าในอนาคตเป็ นช่วงเวลาที่มี
ความสุขในการดารงชีวิตจะอยูใ่ นระดับมาก ปานกลาง และน้อยประมาณ 2.9% 26.8% และ 70.3% ตามลาดับ ทั้งนี้
ดัชนีวดั ความสุ ขในการดารงชีวิตในอนาคตอยู่ในระดับต่ากว่า 100 มากพอสมควร แสดงว่าผูบ้ ริ โภคมีความสุ ข
ต่ากว่าระดับปกติ ซึ่ งน่ าจะเกิ ดจากความกังวลเกี่ ยวกับความไม่ แน่ นอนในอนาคตที่ เกิ ดขึ้นจาการแพร่ ระบาดของ
COVID-19 ในประเทศไทย ซึ่ งทาให้เศรษฐกิจไทยปรับตัวแย่ลงได้ในอนาคต ก่อให้เกิดความเสี่ ยงต่อภาวะการ
ว่างงานและการหารายได้ในอนาคตประกอบกับค่าครองชีพทรงตัวอยูใ่ นระดับสูงในปัจจุบนั
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2. ดัชนีภาวะค่าครองชีพ
ในเดือนมิถุนายน 2564 ดัชนี ภาวะค่าครองชีพในปั จจุบนั ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 10.2 ซึ่ งอยู่ในระดับ
ต่าสุ ดเป็ นประวัติการณ์ในรอบ 194 เดือนหรื อ 16 ปี 2 เดือนนับตั้งแต่ทาการสารวจในเดือนพฤษภาคม 2549 เป็ นต้นมา
ทั้งนี้ ประชาชนยังรู ้สึกว่าประสบกับภาวะค่าครองชี พที่สูงกว่าระดับปกติ (ระดับปกติจะมีค่าดัชนี ที่ระดับ 100)
และการเพิ่มขึ้นของรายได้ยงั ไม่เหมาะสมกับค่าครองชีพในปั จจุบนั เท่าที่ควร ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าในปั จจุบนั
เป็ นช่วงเวลาที่มีภาวะค่าครองชีพอยู่ในระดับดี (เหมาะสม) ปานกลาง และแย่ (ไม่เหมาะสม) ประมาณ 0.9% 8.4%
และ 90.7% ตามลาดับ เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม ที่ดชั นี ภาวะค่าครองชี พในปั จจุบนั อยู่ที่ระดับ 11.4 เทียบกับ
เดือนที่ผ่านมาที่ดชั นีภาวะค่าครองชีพอยูใ่ นระดับดี (เหมาะสม) ปานกลาง และแย่ (ไม่เหมาะสม) ประมาณ 0.6%
10.2% และ 89.2% ตามลาดับ
สาหรับดัชนีภาวะค่าครองชีพในช่วง 3 เดือนข้างหน้านั้น กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าในอนาคตภาวะค่าครองชีพ
อยู่ในระดับดี (เหมาะสม) ปานกลาง และแย่ (ไม่เหมาะสม) ประมาณ 1.1% 16.2% และ 82.7% ตามลาดับ ส่ งผลให้
ดัชนี ภาวะค่าครองชีพในอนาคตปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 18.4 ซึ่ งอยู่ในระดับต่าสุ ดเป็ นประวัติการณ์ในรอบ 194
เดือนหรื อ 16 ปี 2 เดือนนับตั้งแต่ทาการสารวจในเดือนพฤษภาคม 2549 เป็ นต้นมา เทียบกับเดือนที่ผ่านมาที่ดชั นี มีค่า
อยูท่ ี่ระดับ 20.2 อย่างไรก็ตาม การที่ดชั นีภาวะค่าครองชีพในอนาคตยังมีค่าต่ากว่าระดับปกติ (ที่ระดับ 100) แสดง
ว่า ผูบ้ ริ โภครู ้สึกว่า ค่าครองชีพที่ยงั อยูใ่ นระดับสู งในอนาคตและอาจบัน่ ทอนอานาจซื้อในอนาคต
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3. ดัชนีความคิดเห็นเกีย่ วกับปัญหายาเสพติด
ในเดือนมิถุนายน 2564 ดัชนีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดในปัจจุบนั ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ
14.1 ซึ่ งอยู่ในระดับต่ าสุ ดเป็ นประวัติ การณ์ ในรอบ 194 เดื อนหรื อ 16 ปี 2 เดื อนนั บตั้งแต่ ท าการส ารวจในเดื อน
พฤษภาคม 2549 เป็ นต้นมา ทั้งนี้ ประชาชนคิดว่าปัญหายาเสพติดยังอยูใ่ นระดับที่ต่ากว่าระดับปกติ (ระดับปกติจะ
มี ค่ า ดัช นี ที่ ร ะดับ 100) โดยกลุ่ ม ตัว อย่า งเห็ น ว่าในปั จจุ บัน เป็ นช่ ว งเวลาที่ มี ปั ญ หายาเสพติ ด อยู่ใ นระดับ ดี
(มีปัญหาน้อย) ปานกลาง และแย่ (มีปัญหามาก) ประมาณ 1.3% 11.5% และ 87.2% ตามลาดับ ดัชนี ในเดือนนี้
ปรับ ตัวลดลง เมื่ อเที ย บกับ เดื อนที่ ผ่านมาที่ อยู่ในระดับ 16.4 ที่ ก ลุ่มตัวอย่างเห็ น ว่า ในเดื อนพฤษภาคม เป็ น
ช่วงเวลาที่ มีปั ญหายาเสพติดอยู่ในระดับ ดี (มี ปั ญ หาน้อย) ปานกลาง และแย่ (มี ปั ญ หามาก) ประมาณ 1.1%
14.2% และ 84.7% ตามลาดับ
ส าหรับ ดัชนี ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับ ปั ญ หายาเสพติดในช่ วง 3 เดื อนข้างหน้านั้น กลุ่ ม ตัวอย่างเห็ นว่า
ในอนาคตปัญหายาเสพติดอยูใ่ นระดับดี (มีปัญหาน้อย) ปานกลาง และแย่ (มีปัญหามาก) ประมาณ 1.1% 16.2%
และ 82.7% ตามลาดับ ส่ งผลให้ดชั นี ความคิดเห็นเกี่ยวกับปั ญหายาเสพติดในอนาคตปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 18.4
ซึ่งอยู่ในระดับต่าสุ ดเป็ นประวัติการณ์ในรอบ 194 เดือนหรื อ 16 ปี 2 เดือนนับตั้งแต่ทาการสารวจในเดือนพฤษภาคม
2549 เป็ นต้นมา เที ย บกับ ค่ า ดัช นี เดื อ นก่ อ นที่ อ ยู่ ที่ ร ะดับ 21.2 การที่ ดัช นี ย งั มี ค่ าต่ ากว่าระดับ 100 แสดงว่ า
ประชาชนมีความเห็นว่าปัญหายาเสพติดเป็ นปัญหาที่สาคัญสาหรับสังคมไทยที่ตอ้ งเร่ งแก้ไข
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4. ดัชนีความคิดเห็นเกีย่ วกับสถานการณ์ ทางการเมือง
ในเดือนมิถุนายน 2564 ดัชนีความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในปั จจุบนั ปรับตัวลดลงมา
อยู่ที่ในระดับ 17.0 ซึ่งอยู่ในระดับต่าสุ ดเป็ นประวัติการณ์ในรอบ 194 เดือนหรื อ 16 ปี 2 เดือนนับตั้งแต่ทาการสารวจ
ในเดือนพฤษภาคม 2549 เป็ นต้นมา เมื่ อเที ยบกับระดับที่ 19.3 ในเดื อนพฤษภาคม โดยกลุ่มตัวอย่างเห็ นว่าใน
ปั จ จุ บ ัน เป็ นช่ ว งเวลาที่ มี ส ถานการณ์ ท างการเมื อ งอยู่ใ นระดับ ดี (มี เสถี ย รภาพ) ปานกลาง และแย่ (ขาด
เสถี ย รภาพ) ประมาณ 1.2% 14.6% และ 84.2% ตามล าดับ ขณะที่ เดื อ นพฤษภาคม กลุ่ ม ตัว อย่ า งเห็ น ว่ า
สถานการณ์ทางการเมืองอยู่ในระดับดี (มีเสถียรภาพ) ปานกลาง และแย่ (ขาดเสถียรภาพ) ประมาณ 0.9% 17.5%
และ 81.6% ตามลาดับ อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างยังมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบนั
ในระดับแย่เกินกว่า 50.0% ต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 21 นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 เป็ นต้นมา
ส าหรั บ การคาดหวัง ในสถานการณ์ ท างการเมื อ งในช่ ว ง 3 เดื อนข้างหน้า นั้น กลุ่ ม ตัวอย่า งเห็ น ว่ า
สถานการณ์ทางการเมืองในอนาคตไม่ค่อยมีเสถียรภาพ โดยเห็นว่าในอนาคตสถานการณ์ทางการเมืองอยูใ่ นระดับดี
(มีปัญหาน้อย) ปานกลาง และแย่ (มีปัญหามาก) ประมาณ 0.8% 19.6% และ 79.6% ตามลาดับ ทั้งนี้ ดัชนี ความ
คิดเห็ น เกี่ ยวกับ สถานการณ์ ท างการเมื องในอนาคตปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ ระดับ 21.2 ซึ่ งอยู่ในระดับต่ าสุ ดเป็ น
ประวัติการณ์ในรอบ 194 เดือนหรื อ 16 ปี 2 เดือนนับตั้งแต่ทาการสารวจในเดือนพฤษภาคม 2549 เป็ นต้นมา เมื่อเทียบ
กับดัชนี ในเดือนพฤษภาคม ที่อยู่ที่ระดับ 24.3 อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างยังมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์
ทางการเมืองในอนาคตในระดับแย่เกินกว่า 50.0% ต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 20 นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็ นต้นมา
การที่ดชั นีความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในอนาคตปรับตัวห่างจากระดับ 100 มากขึ้น แสดงว่าใน
มุมมองของผูบ้ ริ โภคเห็นว่าสถานการณ์การเมืองของประเทศไทยมีเสถียรภาพลดลงในอนาคต

