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ผลการสารวจภาวการณ์ ทางสั งคมของผู้บริโภคประจาเดือนกรกฎาคม 2565
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 ว ตั 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) สาหรับผลการสารวจในเดือนกรกฎาคม 2565 มีดงั ต่อไปนี้
ตาราง ผลสารวจความคิดเห็นทางสั งคมของผู้บริโภคในเดือนมิถุนายน และกรกฎาคม 2565
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ

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

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

การสารวจในเดือนกรกฎาคม 2565
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

3.2
1.4
1.9
3.8

22.3
6.1
10.9
22.8

74.5
92.5
87.2
73.4

28.7
8.9
14.7
30.4

3.1
1.5
1.9
3.7

24.3
14.9
16.4
24.2

72.6
83.6
81.7
72.1

30.5
17.9
20.2
31.6

การสารวจในเดือนมิถุนายน 2565
ปัจจุบัน (%)
ปัจจุบัน (%)
ดีหรื อ ปานกลาง แย่ หรื อ ดัชนี ดีหรื อ ปานกลาง แย่ หรื อ ดัชนี
มาก/
/
น้ อย/ไม่
มาก/
/
น้ อย/ไม่
เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม
เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม

2.1
1.1
1.7
3.3

20.6
5.8
9.5
21.6

77.3
93.1
88.8
75.1

24.8
8.0
12.9
28.2

1.4
1.1
1.4
2.6

23.6
13.3
15.7
23.5

75.0
85.6
82.9
73.9

26.4
15.5
18.5
28.7
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1. ดัชนีวัดความสุ ขในการดารงชีวิต
ในเดื อนกรกฎาคม 2565 ดัชนี ว ดั ความสุ ขในการด ารงชี วิ ตในปั จจุ บันปรั บตัวดี ข้ ึ นมาอยู่ ที่ ระดับ 28.7
ซึ่งปรับตัวดีข้ ึนต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 3 ในรอบ 7 เดือน เนื่องจากสถานการณ์โควิดโอมิครอนเริ่ มคลี่คลายไปในทิศทาง
ที่ดีข้ ึน แม้ว่าราคาน้ ามันและค่าครองชีพจะทรงตัวสู ง ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าในปั จจุบนั เป็ นช่วงเวลาที่มีความสุ ข
ในการด ารงชี วิ ต ในระดับ มาก ปานกลาง และน้ อยประมาณ 3.2% 22.3% และ 74.5% ตามล าดับ โดยดัชนี ว ดั
ความสุ ขในการดารงชี วิตในเดื อนกรกฎาคม 2565 ปรับตัวดี ข้ ึนเมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน ซึ่ งอยู่ที่ระดับ 24.8 ที่
กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าในปั จจุบนั เป็ นช่วงเวลาที่มีความสุ ขในการดารงชีวิตในระดับมาก ปานกลาง และน้อย 2.1%
20.6% และ 77.3% ตามลาดับ
สาหรับการคาดหวังในความสุ ขในการดารงชี วิตในช่วง 3 เดื อนข้างหน้านั้น ดัชนี วดั ความสุ ขในการ
ดารงชีวิตในอนาคตปรับตัวดีข้ ึนต่อเนื่ องเป็ นเดือนที่ 2 ในรอบ 7 เดือน มาอยู่ที่ระดับ 30.5 โดยกลุ่มตัวอย่างเห็ นว่า ใน
อนาคตเป็ นช่วงเวลาที่มีความสุ ขในการดารงชีวิตจะอยู่ในระดับมาก ปานกลาง และน้อยประมาณ 3.1% 24.3% และ
72.6% ตามลาดับ เนื่องจากสถานการณ์โควิดโอมิครอนเริ่ มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีข้ ึน แต่ยงั มีความกังวลเกี่ยวกับ
ราคาน้ ามันและค่าครองชีพที่คาดว่าจะปรับตัวสู งขึ้นในอนาคต ตลอดจนความกังวลเกี่ยวกันภาวะเศรษฐกิจไทย
ว่าจะฟื้ นตัวได้เร็ วแค่ไหนในอนาคต ซึ่ งยังคงมีความเสี่ ยงต่อภาวะการว่างงานและการหารายได้ในอนาคตของ
ผูบ้ ริ โภคแม้วา่ สถานการณ์โควิดจะปรับตัวดีข้ นึ ก็ตาม
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2. ดัชนีภาวะค่ าครองชีพ
ในเดือนกรกฎาคม 2565 ดัชนี ภาวะค่าครองชี พ ในปั จจุบนั ปรับตัวดี ข้ ึนต่อเนื่ องเป็ นเดือนที่ 2 ในรอบ 7
เดือน มาอยู่ที่ระดับ 8.9 ทั้งนี้ ประชาชนยังรู ้สึกว่าประสบกับภาวะค่าครองชีพที่สูงกว่าระดับปกติ (ระดับปกติจะมี
ค่าดัชนี ที่ระดับ 100) และการเพิ่มขึ้นของรายได้ยงั ไม่เหมาะสมกับค่าครองชี พในปั จจุ บนั เท่าที่ควร ทั้งนี้ กลุ่ม
ตัวอย่ างเห็ น ว่ าในปั จจุ บ ั น เป็ นช่ วงเวลาที่ มี ภ าวะค่ าครองชี พ อยู่ ในระดั บ ดี (เหมาะสม) ปานกลาง และแย่
(ไม่เหมาะสม) ประมาณ 1.4% 6.1% และ 92.5.0% ตามลาดับ เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน ที่ดชั นีภาวะค่าครองชีพใน
ปัจจุบนั อยู่ที่ระดับ 8.0 เทียบกับเดือนที่ผ่านมาที่ดชั นี ภาวะค่าครองชีพอยู่ในระดับดี (เหมาะสม) ปานกลาง และ
แย่ (ไม่เหมาะสม) ประมาณ 1.1% 5.8% และ 93.1% ตามลาดับ
สาหรับดัชนี ภาวะค่าครองชีพในช่วง 3 เดือนข้างหน้านั้น กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าในอนาคตภาวะค่าครองชีพ
อยู่ในระดับดี (เหมาะสม) ปานกลาง และแย่ (ไม่เหมาะสม) ประมาณ 1.5% 14.9% และ 83.6% ตามลาดับ ส่ งผลให้
ดัชนีภาวะค่าครองชีพในอนาคตปรับตัวดีข้ นึ มาอยูท่ ี่ระดับ 17.9 ซึ่งปรับตัวดีข้ ึนต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 2 ในรอบ 7 เดือน
เทียบกับเดือนที่ผ่านมาที่ดชั นี มีค่าอยู่ที่ระดับ 15.5 อย่างไรก็ตาม การที่ดชั นี ภาวะค่าครองชีพในอนาคตยังมีค่าต่ากว่า
ระดับปกติ (ที่ระดับ 100) แสดงว่า ผูบ้ ริ โภครู ้สึกว่า ค่าครองชี พที่ยงั อยู่ในระดับสู งในอนาคตและอาจบัน่ ทอน
อานาจซื้อในอนาคต
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3. ดัชนีความคิดเห็นเกีย่ วกับปัญหายาเสพติด
ในเดือนกรกฎาคม 2565 ดัชนีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดในปั จจุบนั ปรับตัวดีข้ ึนมาอยูท่ ี่ระดับ
14.7 ซึ่งปรับตัวดีข้ ึนต่อเนื่ องเป็ นเดือนที่ 3 ในรอบ 7 เดือน ทั้งนี้ ประชาชนคิดว่าปั ญหายาเสพติดยังอยู่ในระดับที่ต่า
กว่าระดับปกติ (ระดับปกติจะมีค่าดัชนีที่ระดับ 100) โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าในปัจจุบนั เป็ นช่วงเวลาที่มีปัญหายาเสพ
ติดอยู่ในระดับดี (มีปัญหาน้อย) ปานกลาง และแย่ (มีปัญหามาก) ประมาณ 1.9% 10.9% และ 87.2% ตามลาดับ
ดัชนีในเดือนนี้ปรับตัวดีข้ นึ เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมาที่อยูใ่ นระดับ 12.9 ที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าในเดือนมิถุนายน
เป็ นช่วงเวลาที่มีปัญหายาเสพติดอยู่ในระดับดี (มีปัญหาน้อย) ปานกลาง และแย่ (มี ปัญหามาก) ประมาณ 1.7%
9.5% และ 88.8% ตามลาดับ
ส าหรั บ ดัชนี ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับ ปั ญ หายาเสพติ ดในช่ วง 3 เดือนข้างหน้านั้น กลุ่ ม ตัวอย่างเห็ นว่า
ในอนาคตปัญหายาเสพติดอยูใ่ นระดับดี (มีปัญหาน้อย) ปานกลาง และแย่ (มีปัญหามาก) ประมาณ 1.9% 16.4%
และ 81.7% ตามลาดับ ส่ งผลให้ดชั นี ความคิดเห็นเกี่ยวกับปั ญหายาเสพติดในอนาคตปรับตัวดีข้ ึนมาอยู่ที่ระดับ 20.2
ซึ่งปรับตัวดีข้ นึ ต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 3 ในรอบ 7 เดือน เช่นเดียวกัน เทียบกับค่าดัชนีเดือนก่อนที่อยู่ที่ระดับ 18.5 การที่
ดัช นี ย งั มี ค่ าต่ า กว่าระดับ 100 แสดงว่าประชาชนมี ความเห็ น ว่า ปั ญ หายาเสพติ ด เป็ นปั ญ หาที่ ส าคัญ ส าหรั บ
สังคมไทยที่ตอ้ งเร่ งแก้ไข
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4. ดัชนีความคิดเห็นเกีย่ วกับสถานการณ์ ทางการเมือง
ในเดือนกรกฎาคม 2565 ดัชนี ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับสถานการณ์ ท างการเมืองในปั จจุ บนั ปรับตัวดี ข้ ึ น
ต่อเนื่ องเป็ นเดือนที่ 4 ในรอบ 7 เดือน โดยอยู่ที่ในระดับ 30.4 เทียบกับระดับ ที่ 28.2 ในเดือนมิถุนายน โดยกลุ่ม
ตัวอย่างเห็นว่าในปั จจุ บนั เป็ นช่วงเวลาที่มีสถานการณ์ทางการเมืองอยู่ในระดับดี (มีเสถียรภาพ) ปานกลาง และแย่
(ขาดเสถี ย รภาพ) ประมาณ 3.8% 22.8% และ 73.4% ตามล าดับ ขณะที่ เดื อ นมิ ถุน ายน กลุ่ มตัวอย่างเห็ น ว่า
สถานการณ์ทางการเมืองอยู่ในระดับดี (มีเสถียรภาพ) ปานกลาง และแย่ (ขาดเสถียรภาพ) ประมาณ 3.3% 21.6%
และ 75.1% ตามลาดับ อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างยังมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบนั
ในระดับแย่เกินกว่า 50.0% ต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 34 นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 เป็ นต้นมา
ส าหรั บ การคาดหวัง ในสถานการณ์ ท างการเมื อ งในช่ วง 3 เดื อ นข้างหน้ า นั้น กลุ่ ม ตัวอย่ างเห็ น ว่า
สถานการณ์ทางการเมืองในอนาคตไม่ค่อยมีเสถียรภาพ โดยเห็นว่าในอนาคตสถานการณ์ทางการเมืองอยูใ่ นระดับดี
(มีปัญหาน้อย) ปานกลาง และแย่ (มีปัญหามาก) ประมาณ 3.7% 24.2% และ 72.1% ตามลาดับ ทั้งนี้ ดัชนี ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในอนาคตปรับตัวดีข้ ึนต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 4 ในรอบ 7 เดือน มาอยูท่ ี่ระดับ
31.6 เมื่ อเที ยบกับดัชนี ในเดือนมิ ถุนายน ที่ อยู่ที่ ระดับ 28.7 อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างยังมีความคิดเห็ น เกี่ ยวกับ
สถานการณ์ ทางการเมืองในอนาคตในระดับแย่เกินกว่า 50.0% ต่อเนื่ องเป็ นเดือนที่ 33 นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน
2562 เป็ นต้นมา การที่ดัชนี ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ ทางการเมื องในอนาคตปรับตัว ห่ างจากระดับ 100
มากขึ้น แสดงว่า ในมุมมองของผูบ้ ริ โภคเห็นว่าสถานการณ์การเมืองของประเทศไทยมีเสถียรภาพลดลงในอนาคต

