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บทคัดย่อ          
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคภาคใต้ ปี 2560  กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือกลุ่มผู้บริโภคชาวไทยในภาคใต้ของประเทศไทยจ านวน 420 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม และใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ผลการศึกษาพบว่า 
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวมมีความผันผวนตลอดเวลา แต่เดือนสุดท้ายดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
โดยรวม และดัชนีอ่ืน ๆ เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นเพราะเศรษฐกิจภาคใต้มีแนวโน้มในทิศทางที่ดีขึ้น ข้าว
และยางพารามีราคาสูงขึ้น และมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ  
ค าส าคัญ: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค, ภาคใต้  
 
Abstract            
  The purposes of this study are to study Southern consumer confidence index 
2017. The population sample size in this study were four hundred twenty Thai consumer 
in southern Thailand. The instrument for data collection were a multi stage sampling and 
questionnaire. The results of this study revealed that overall Southern consumer 
confidence index has fluctuated over time, but last month, overall consumer confidence 
index and other indexes rose steadily because Southern economic trends in a better 
direction, rice and rubber with higher prices, and economic stimulus policies of 
government 
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บทน า 
 Consumer Confidence Index เป็นดัชนีความเชื่อมั่นด้านการอุปโภคบริโภคภาคครัวเรือนที่
แสดงถึงทัศนคติของผู้บริโภคต่อภาวะการมีงานท า รายได้ ค่าครองชีพ ตลอดจนทิศทาง และเหตุการณ์
ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน อีกทั้งการคาดการณ์ในอนาคต หากผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจ
ในอนาคตมีแนวโน้มที่ดี ผู้บริโภคก็จะใช้จ่าย และลงทุนเพ่ิมขึ้น ซึ่งท าให้เศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้นตามไปด้วย 
ในทางกลับกันหากผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่น ย่อส่งผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจโดยรวมในอนาคต 
(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560) ทั้งนี้ดัชนีความเชื่อมั่นของผูบริโภคสามารถบอกแนวโนม 
การวางงาน อัตราเงินเฟอ หรือเงินฝด ตลอดจนขนาดของรายไดที่แทจริงได ซึ่งจะชวยใหรัฐบาลสามารถ
แกไขปญหาเศรษฐกิจไดใกลเคียงกับความจริงไดมากที่สุด (บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี, 
2560) 
 วัตถุประสงค์ของการจัดท าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เพ่ือวัดระดับการบริโภคของผู้บริโภคใน
ภาคใต้ของประเทศไทยที่สะท้อนผ่านทัศนคติของประชาชนต่อภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นและคาดว่าจะ
เกิดข้ึนในแต่ละช่วงเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องชี้ทิศทางเศรษฐกิจที่แสดงความต้องการใช้จ่ายของผู้บริโภค ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงอ านาจการซื้อของประชาชนที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละเดือน โดยได้จากการส ารวจความ
คิดเห็นของประชาชนใน 14 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคภาคใต้จะเป็นสัญญาณ
เตือนภัยทางเศรษฐกิจล่วงหน้า และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐด้านเศรษฐกิจในการก าหนด
นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ เพ่ือช่วยเหลือประชาชนในภาคใต้ อีกทั้งหน่วยงานภาคเอกชนสามารถน าข้อมูล
เพ่ือใช้ในการวางแผน และก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมกับช่วงเวลา  (ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์, 2560) 
  ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้ (2559) ได้ศึกษาดัชนี
ความเชื่อมั่นผู้บริโภคภาคใต้ 2559 พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวมมีความผันผวนขึ้นลง
ตลอดเวลา  โดยดัชนีแต่ละด้านมีการขึ้นลงไปในทิศทางเดียวกัน โดยในแต่ละช่วงเวลาจะได้รับปัจจัยบวก
และลบที่แตกต่างกัน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวม โดยเฉพาะในไตรมาสสุดท้าย 
เส้นดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวมเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง เป็นเพราะราคายางพารามีการปรับตัวสูง การ
ส่งออกดีขึ้น อีกทั้งภาครัฐได้ออกนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง อาทิ นโยบายการดูแล
ราคาข้าวให้ปรับตัวสูงขึ้น แจกเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย มาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชน 
ได้แก่ ช็อปช่วยชาติ  เที่ยวช่วยชาติ และการประกาศให้มีวันหยุดติดต่อกันหลายวันเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ซึ่งนโยบายดังกล่าวนับเป็นปัจจัยบวกที่ท าให้ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวมสูงขึ้น  ทั้งนี้ 
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคภาคใต้ 2560 เพ่ือเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ถึงทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจในภาคใต้  
 
วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือศึกษาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในพ้ืนที่ภาคใต้ ปี 2560  
    
ขอบเขตการศึกษา 
  ดัชนีความเชื่อม่ันผู้บริโภคภาคใต้ 2560 มีขอบเขตดังนี้ 
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  1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาในประเด็น สภาพเศรษฐกิจภาคใต้ และก าลังซื้อ
ของผู้บริโภค  
  2. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเฉพาะพ้ืนที่ 14 จังหวัดภาคใต้ของประเทศ
ไทย 
 3. ขอบเขตด้านประชากร การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาเฉพาะผู้บริโภคชาวไทยที่มีภูมิล าเนาอยู่ใน 
14 จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย 
 
แนวคิดเกี่ยวกับดัชนีความเชื่อม่ันผู้บริโภค 
  ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค คือ เครื่องมือชี้วัดและเตือนภัยทางเศรษฐกิจลวงหนาโดยจัดท าขอมูล
เปนรายเดือนเพ่ือใหสามารถติดตามอ านาจซื้อของผูบริโภคที่สงผลตอการผลิต การจางงาน และปริมาณ
การใชจายของประชาชนในแตละชวงเวลา สะทอนใหเห็นถึงความตองการในสินคาและบริการอยางใกล
ชิดและทันเหตุการณ ทั้งนี้ถาผูบริโภคสวนใหญเชื่อมั่นตอภาวะเศรษฐกิจจะใชจายอยางเต็มก าลัง ซึ่งจะ   
สงผลดีตอเศรษฐกิจโดยรวม แตถาผูบริโภคสวนใหญขาดความเชื่อมั่นก็จะลดการใชจายหรือระมัดระวัง
การใชจายซึ่งจะสงผลตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมใหชะลอตัวลง  ทั้งนี้ได้มีการก าหนดแบบส ารวจความ
เชื่อมั่นผูบริโภคเพ่ือใช้เป็นแบบสอบถามขอมูลความเชื่อมั่นผูบริโภค โดยสอบถามความคิดเห็นของ
ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณทั่วไปของเศรษฐกิจและธุรกิจ รายไดโอกาสหางานท าและการใชจาย         
สินคาอุปโภค-บริโภคท่ีจ าเปนตอการครองชีพ โดยแบงตาม เพศ  อายุ  การศึกษาอาชีพ  และรายได  ทั้งนี้
ในการจัดท าดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค ได้ท าการส ารวจความคิดเห็นของผูบริโภคเกี่ยวกับสถานการณ์
ปัจจุบัน และสถานการณ์ในอนาคต โดยแบงดัชนีเปน 3 ประเภทคือ ดัชนีความเชื่อมั่นของผูบริโภค
โดยรวม  ดัชนีสถานการณปจจุบัน และดัชนีคาดการณ์ในอนาคต โดยระดับคาของดัชนีจะอยู่  ระหวาง 0 
ถึง 100 หากดัชนีมีคาใกล 100 หมายถึง ความเชื่อมั่นของผูบริโภคตอภาวะเศรษฐกิจ “ดี” แตหากดัชนี
มีคาใกล 0 หมายถึง ความเชื่อมั่นของผูบริโภคตอภาวะเศรษฐกิจ “ไมดี” (ส านักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์, 2560) 
  
วิธีด าเนินการศึกษา 
  งานนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ การศึกษาครั้งนี้มีวิธีการด าเนินการดังต่อไปนี้  
  1. ประชากรที่ศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคชาวไทยในพ้ืนที่ 14 จังหวัดภาคใต้ โดยก าหนดประชากร
ออกเป็น 3 กลุ่มพ้ืนที่ คือ 1) กลุ่มจังหวัดทางภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประกอบด้วย  ชุมพร  สุราษฎร์ธานี  
นครศรีธรรมราช  พัทลุง และสงขลา  2) กลุ่มจังหวัดทางภาคใต้ฝั่งตะวันตก ประกอบด้วย ระนอง พังงา 
ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล 3) กลุ่มสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่าง ประกอบด้วย ปัตตานี  ยะลา  
และนราธิวาส 
  2. การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เริ่มจากการสุ่ม
ตัวอย่างแบบโควตา โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่า ๆ กันตามกลุ่มพ้ืนที่ ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างพ้ืนที่ละ 
140 ตัวอย่าง จากนั้นท าการคัดเลือกจังหวัดในแต่ละกลุ่มพื้นที ่โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย ด้วยการ
จับสลากในแต่ละกลุ่มพ้ืนที่ โดยการจับสลากกลุ่มพ้ืนที่ละ 2 จังหวัด  จากการสุ่มจับสลากในแต่ละกลุ่ ม
พ้ืนที่ไดจ้ังหวัดทั้งสิ้น 6 จังหวัด  และก าหนดขนาดตัวอย่างจังหวัดละ 70 ตัวอย่าง  รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 
420 ตัวอย่าง  
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 3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งโครงสร้างของแบบสอบถามออกเป็น 2 
ส่วน ดังนี้ 
      ส่วนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไป ประกอบด้วย เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  
อาชีพ  และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check List)   
       ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ และก าลังซื้อของ
ผู้บริโภค มีลักษณะค าถามเป็นมาตราส่วนประมาณ (Rating Scales) ได้ก าหนดเกณฑ์ในการให้คะแนน 3 
ระดับ ได้แก่ เพ่ิมข้ึน  เท่าเดิม และลดลง 
    การวิเคราะห์ค่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค โดยระดับคาของดัชนีจะอยู่  ระหวาง 0 ถึง 
100 หากดัชนีมีคาใกล 100 หมายถึง ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นตอภาวะเศรษฐกิจสูง แตหากดัชนีมีคาใกล 0 
หมายถึง ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นตอภาวะเศรษฐกิจน้อย (ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
กระทรวงพาณิชย์, 2560)  
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ ในการเก็บ
แบบสอบถามผู้วิจัยจะเลือกเก็บกับกลุ่มผู้บริโภคภาคครัวเรือนใน 6 จังหวัดที่ท าการสุ่มตัวอย่างได้ โดยการ
ให้แบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่างเพ่ือตอบเองจ านวน 420 ตัวอย่าง เนื่องจากเป็นการจัดท าดัชนีความ
เชื่อมั่นผู้บริโภคเป็นรายเดือน จึงได้ท าการเก็บทุกเดือน โดยจะเก็บในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน  
  5. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในงานสถิติเพ่ือ
การวิจัย ประกอบด้วย ร้อยละ และค่าเฉลี่ย โดยการวิเคราะห์ผลและเขียนผลดัชนีให้เสร็จภายในวัน
สุดท้ายของเดือน เพ่ือเผยแพร่ตามสื่อต่าง ๆ ในวันที่ 1 ของแต่ละเดือนถัดไป 
  
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
  ผลการศึกษาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในปี 2560 ผู้เขียนได้เสนอผลการศึกษาเป็นรายเดือน มี
รายละเอียดดังนี้  
 จากผลการส ารวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคภาคครัวเรือนในพ้ืนที่ภาคใต้ เดือนมกราคม 2560 
เปรียบเทียบกับเดือนธันวาคม 2559 พบว่า ในเดือนมกราคม ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคมีการปรับตัว
เพ่ิมข้ึนในด้านภาวะเศรษฐกิจโดยรวม รายได้จากการท างาน รายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคที่จ าเป็น
ในครัวเรือน รายจ่ายเพ่ือซื้อสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า และรายจ่ายด้านการท่องเที่ยวที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 
ส่วนหนึ่งมาจากรายได้เกษตรกรที่เพ่ิมขึ้นจากราคาสินค้าเกษตรปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ราคายางพาราที่
ปรับตัวเพ่ิมขึ้นสูงสุดในรอบ 4 ปี ซึ่งในเดือนมกราคมนั้น น้ ายางสดราคาปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้น 20 บาทต่อ
กิโลกรัม ท าให้น้ ายางสดมีราคา 87.50 บาทต่อกิโลกรัม ส่งผลให้ประชาชนมีก าลังซื้อเพ่ิมขึ้น ประกอบกับ
การจับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภค บริโภคและการท่องเที่ยวของประชาชน รวมทั้งการเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ที่เพ่ิมขึ้นในวันหยุดยาวปีใหม่และเทศกาลวันตรุษจีน 
ซึ่งสร้างรายได้อย่างมากมายเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของภาคใต้ นอกจากนี้ปัจจัยที่ประชาชนส่วนใหญ่มองว่า
มีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันมากที่สุด คือ การว่างงาน คิดเป็นร้อยละ 30.20 รองลงมา  คือ 
หนี้สินครัวเรือน และค่าครองชีพ คิดเป็นร้อยละ 24.60 และ 13.10 ตามล าดับ ขณะที่ปัญหาเร่งด่วนที่
ประชาชนส่วนใหญ่มองว่ารัฐบาลควรให้ความช่วยเหลือเป็นอันดับแรก คือ การว่างงาน รองลงมา คือ 
หนี้สินครัวเรือน และค่าครองชีพ ตามล าดับ 
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 ผลการส ารวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคภาคครัวเรือนในพ้ืนที่ภาคใต้ เดือนกุมภาพันธ์ 2560 
เปรียบเทียบกับเดือนมกราคม 2560 พบว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคมีการปรับตัว
ลดลงในทุกด้าน ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม รายได้จากการท างาน โอกาสในการหางานท า/ได้งานใหม่ 
รายจ่ายเพ่ือซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคที่จ าเป็นในครัวเรือน รายจ่ายเพ่ือซื้อสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า  
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องด้านอสังหาฯ และรายจ่ายด้านการท่องเที่ยว ส่วนหนึ่งมาจากรายได้เกษตรกรที่ลดลง 
ได้แก่ ราคายางพาราที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยน้ ายางสดปรับตัวลดลงถึง  11 บาทต่อกิโลกรัมใน
เดือนกุมภาพันธ์  ท าให้น้ ายางสดมีราคา 72 บาทต่อกิโลกรัม โดยมีแนวโน้มว่าราคายางพาราในอนาคตจะ
ยังคงมีความผันผวนต่อไป ส่งผลให้ก าลังซื้อในการจับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภค บริโภค และท่องเที่ยวลดลง 
เนื่องจากประชาชนมีความวิตกกังวลกับรายได้ที่ไม่แน่นอน นอกจากนี้ปัจจัยที่ประชาชนส่วนใหญ่มองว่ามี
ผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันมากที่สุด คือ ราคาสินค้าคิดเป็นร้อยละ 28.50 รองลงมา คือ 
หนี้สินครัวเรือน และค่าครองชีพ คิดเป็นร้อยละ 21.60 และ 17.40 ตามล าดับ ขณะที่ปัญหาเร่งด่วนที่
ประชาชนส่วนใหญ่มองว่ารัฐบาลควรให้ความช่วยเหลือเป็นอันดับแรก คือ หนี้สินครัวเรือน รองลงมา  คือ 
ราคาสินค้า และค่าครองชีพ ตามล าดับ 
  ผลการส ารวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคภาคครัวเรือนในพ้ืนที่ภาคใต้ เดือนมีนาคม 2560 
เปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2560 พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคมีการปรับตัวลดลงในทุกด้าน 
ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม รายได้จากการท างาน โอกาสในการหางานท า/ได้งานใหม่  รายจ่ายเพ่ือซื้อ
สินค้าอุปโภค บริโภคที่จ าเป็นในครัวเรือน รายจ่ายเพ่ือซื้อสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า  รายจ่ายที่
เกี่ยวข้องด้านอสังหาฯ และรายจ่ายด้านการท่องเที่ยว ส่วนหนึ่งมาจากรายได้เกษตรกรที่ลดลง ได้แก่ 
ราคายางพาราที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่สอง โดยน้ ายางสดปรับตัวลดลงถึง 10 บาทต่อ
กิโลกรัมในเดือนมีนาคม ท าให้น้ ายางสดมีราคา 65 บาทต่อกิโลกรัม ท าให้ก าลังซื้อในการจับจ่ายใช้สอย
สินค้าอุปโภคบริโภคลดลง เนื่องจากประชาชนมีความวิตกกังวลกับรายได้ที่ไม่แน่นอน และผลกระทบจาก
ภาวะค่าเงินมาเลเซียที่ตกต่ าสุดในรอบ 30 ปี ท าให้การค้าขายในจังหวัดชายแดนไทย-มาเลเซียซบเซา  
ประกอบกับจ านวนนักท่องเที่ยวมาเลเซียที่เข้ามาท่องเที่ยวในภาคใต้ที่ลดลงอย่างมาก ส่งผลท าให้ธุรกิจ
ท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจค้าขายต่าง ๆ มีรายได้ลดลง นอกจากนี้ปัจจัยที่ประชาชนส่วนใหญ่มองว่ามี
ผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันมากที่สุด คือ ราคาสินค้าคิดเป็นร้อยละ 28.50 รองลงมา คือ 
หนี้สินครัวเรือน และค่าครองชีพ คิดเป็นร้อยละ 21.60 และ17.40 ตามล าดับ ขณะที่ปัญหาเร่งด่วนที่
ประชาชนส่วนใหญ่มองว่ารัฐบาลควรให้ความช่วยเหลือเป็นอันดับแรก คือ หนี้สินครัวเรือน รองลงมา คือ 
ราคาสินค้า และค่าครองชีพ ตามล าดับ 
 ผลการส ารวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคภาคครัวเรือนในพ้ืนที่ภาคใต้ เดือน เมษายน 2560 
เปรียบเทียบกับเดือนมีนาคม 2560 พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคมีการปรับตัวเพ่ิมขึ้นได้แก่ ภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวม รายได้จากการท างาน รายจ่ายเพ่ือซื้ อสินค้าอุปโภค บริโภคที่จ าเป็นในครัวเรือน 
รายจ่ายเพ่ือซื้อสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า รายจ่ายที่เกี่ยวข้องด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะรายจ่าย
ด้านการท่องเที่ยวมีการปรับเพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน เนื่องมาจากวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ที่กระตุ้นให้
ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวและจับจ่ายใช้สอยเพ่ิมขึ้น รวมทั้งการเข้ามาเที่ยวในเทศกาลสงกรานต์ของ
นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ซึ่งสร้างเงินสะพัดไม่ต่ ากว่า 300 ล้านบาท และปัจจัยบวกจาก
นโยบายภาครัฐ ซึ่งกระทรวงการคลังได้จัดงบประมาณกว่า 3หมื่นล้านบาทต่อปี ให้เป็นสวัสดิการคนจนที่
ลงทะเบียนแล้วทั่วประเทศกว่า 10 ล้าน นอกจากนี้ปัจจัยที่ประชาชนส่วนใหญ่มองว่ามีผลกระทบต่อภาวะ
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เศรษฐกิจในปัจจุบันมากที่สุด คือ ราคาสินค้าคิดเป็นร้อยละ 25.60 รองลงมา คือ ค่าครองชีพ และหนี้สิน
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 23.40 และ12.50 ตามล าดับ ขณะที่ปัญหาเร่งด่วนที่ประชาชนส่วนใหญ่มองว่า
รัฐบาลควรให้ความช่วยเหลือเป็นอันดับแรก คือ ค่าครองชีพ รองลงมา คือ ราคาสินค้า และหนี้สิน
ครัวเรือนตามล าดับ 
 ผลการส ารวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคภาคครัวเรือนในพ้ืนที่ภาคใต้ เดือนพฤษภาคม 2560 
เปรียบเทียบกับเดือนเมษายน 2560 พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคมีการปรับตัวลดลงได้แก่ ภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวม รายได้จากการท างาน รายจ่ายเพ่ือซื้อสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า รายจ่ายที่เกี่ยวข้อง
ด้านอสังหาริมทรัพย์  และรายจ่ายด้านการท่องเที่ยว เนื่องมาจากความกังวลของผู้บริโภคจากเหตุการณ์
ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ เหตุลอบวางระเบิด ห้างบิ๊กซี ที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น
ในภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน  ในขณะที่รายจ่ายเพ่ือซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคที่จ าเป็นในครัวเรือน
ปรับตัวเพ่ิมข้ึน เนื่องมาจากการจับจ่ายใช้สอยสินค้าต่าง ๆ ของนักเรียนในช่วงเปิดภาคการศึกษา อย่างไร
ก็ตาม ประชาชนก็ยังกังวลต่อรายจ่ายดังกล่าว ซึ่งเป็นการปรับตัวเพ่ิมขึ้นในช่วงสั้น ๆ นอกจากนี้ปัจจัยที่
ประชาชนส่วนใหญ่มองว่ามีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันมากที่สุด คือ ค่าครองชีพคิดเป็นร้อย
ละ 28.60 รองลงมา คือ ราคาสินค้า และหนี้สินครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 25.80 และ14.30 ตามล าดับ 
ขณะที่ปัญหาเร่งด่วนที่ประชาชนส่วนใหญ่มองว่ารัฐบาลควรให้ความช่วยเหลือเป็นอันดับแรก คือ ค่าครอง
ชีพ รองลงมา คือ หนี้สินครัวเรือน และราคาสินค้า ตามล าดับ 
 ผลการส ารวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคภาคครัวเรือนในพ้ืนที่ภาคใต้ เดือนมิถุนายน 2560 
เปรียบเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2560 พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่มีการปรับตัวลดลง ได้แก่ ภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวม รายได้จากการท างาน โอกาสในการหางานท า/ได้งานใหม่ รายจ่ายเพ่ือซื้อสินค้าอุปโภค 
บริโภคที่จ าเป็นในครัวเรือน และรายจ่ายเพ่ือซื้อสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า เนื่องมาจากความผันผวน
ของราคาปาล์มน้ ามัน และยางพารา ที่ราคาปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะราคายางพาราเดือน
มิถุนายนที่ปรับตัวลดลงถึง 14 บาท โดยน้ ายางสดมีราคา 51 บาท ส่งผลให้รายได้ของประชาชนส่วนใหญ่
ลดลง จึงท าให้การจับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภค บริโภคต่าง ๆ ชะลอตัวและลดลง ส่วนรายจ่ายด้านการ
ท่องเที่ยว และรายจ่ายที่เกี่ยวข้องด้านอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากการ
เดินทางท่องเที่ยวและกลับบ้านของประชาชนอิสลามในเทศกาลฮารีรายอ (25 มิถุนายน 2560) และการ
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นในช่วงฮารีรายอของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซี ยและสิงคโปร์ นอกจากนี้
ปัจจัยที่ประชาชนส่วนใหญ่มองว่ามีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันมากที่สุด คือ ค่าครองชีพ  
คิดเป็นร้อยละ 29.50 รองลงมา คือ หนี้สินครัวเรือน และราคาสินค้า คิดเป็นร้อยละ 24.20 และ14.80 
ตามล าดับ ขณะที่ปัญหาเร่งด่วนที่ประชาชนส่วนใหญ่มองว่ารัฐบาลควรให้ความช่วยเหลือเป็นอันดับแรก 
คือ ค่าครองชีพ รองลงมา คือ หนี้สินครัวเรือน และราคาสินค้า ตามล าดับ 
 ผลการส ารวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคภาคครัวเรือนในพ้ืนที่ภาคใต้ เดือนกรกฎาคม 2560 
เปรียบเทียบกับเดือนมิถุนายน 2560 พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่มีการปรับตัวเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย 
ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม รายได้จากการท างาน และรายจ่ายด้านการท่องเที่ยว เนื่องมาจากผลผลิต
ทางการเกษตร ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ที่ราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย โดยปัจจัยบวกมาจากราคา
น้ ามันโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน และมาตรการแก้ไขปัญหาราคายางพาราของ
ภาครัฐและเอกชน  และส่วนหนึ่งมาจากรายจ่ายจากการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาววันอาสาฬหบูชา ท า
ให้ประชาชนมีการเดินทางท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคด้านรายจ่าย
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เพ่ือซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคท่ีจ าเป็นในครัวเรือนได้ปรับตัวลดลงเล็กน้อย เนื่องมาจากความกังวลต่อภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีความผันผวน ค่าครองชีพ สินค้าอุปโภค บริโภค และราคาน้ ามันปรับตัวสูงขึ้น 
ประชาชนจึงชะลอการจับจ่ายใช้สอยดังกล่าว นอกจากนี้ปัจจัยที่ประชาชนส่วนใหญ่มองว่ามีผลกระทบต่อ
ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันมากที่สุด คือ ค่าครองชีพ คิดเป็นร้อยละ 28.20 รองลงมา คือ ราคาสินค้า และ
หนี้สินครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 25.60 และ12.40 ตามล าดับ ขณะที่ปัญหาเร่งด่วนที่ประชาชนส่วนใหญ่
มองว่ารัฐบาลควรให้ความช่วยเหลือเป็นอันดับแรก คือ ค่าครองชีพ รองลงมา คือ ราคาสินค้า และ หนี้สิน
ครัวเรือน ตามล าดับ 
 ผลการส ารวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคภาคครัวเรือนในพ้ืนที่ภาคใต้ เดือนสิงหาคม 2560 
เปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2560 พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่มีการปรับตัวเพ่ิมขึ้น ได้แก่ 
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม รายได้จากการท างาน รายจ่ายเพ่ือซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคที่จ าเป็นในครัวเรือน 
และรายจ่ายด้านการท่องเที่ยว เนื่องมาจากผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ที่ราคา
ปรับตัว และส่วนหนึ่งมาจากรายจ่ายจากการเดินทางท่องเที่ยวและการจับจ่ายใช้สอยสินค้าต่าง ๆ เพ่ิมขึ้น
ในช่วงวันหยุดยาววันแม่แห่งชาติและวันอีฎิ้ลอัดฮา (ฮารีรายอ)  อย่างไรก็ตาม ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
ด้านโอกาสในการหางานท า/ได้งานใหม่ รายจ่ายเพ่ือซื้อสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า รายจ่ายที่เกี่ยวข้อง
ด้านอสังหาฯได้ปรับตัวลดลงเล็กน้อย เนื่องมาจากความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจ และค่าครองชีพของ
ประชาชน และยังต้องการแรงกระตุ้นที่เป็นปัจจัยบวกจากภาครัฐและเอกชนด้วย  นอกจากนี้ปัจจัยที่
ประชาชนส่วนใหญ่มองว่ามีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันมากที่สุด คือ ค่าครองชีพ คิดเป็นร้อย
ละ 29.30 รองลงมา คือ หนี้สินครัวเรือน และราคาสินค้า คิดเป็นร้อยละ 22.40 และ15.80 ตามล าดับ 
ขณะที่ปัญหาเร่งด่วนที่ประชาชนส่วนใหญ่มองว่ารัฐบาลควรให้ความช่วยเหลือเป็นอันดับแรก คือ ค่าครอง
ชีพ รองลงมา คือ ราคาสินค้า และ หนี้สินครัวเรือน ตามล าดับ 
 ผลการส ารวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคภาคครัวเรือนในพ้ืนที่ภาคใต้ เดือนกันยายน 2560 
เปรียบเทียบกับเดือนสิงหาคม 2560 พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่มีการปรับตัวเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวม รายจ่ายเพ่ือซื้อสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า รายจ่ายที่เกี่ยวข้องด้านอสังหาริมทรัพย์
และรายจ่ายด้านการท่องเที่ยว เนื่องมาจากแนวโน้มที่ดีของการท่องเที่ยวเป็นส าคัญ โดยปัจจัยบวกจาก
การเปิดฤดูการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันในวันที่ 15 ตุลาคมนี้ และจากแนวทางการสนับสนุนนโยบายภาครัฐที่
ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย  อย่างไรก็ตาม ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคด้านรายได้จากการท างาน โอกาสใน
การหางานท า/ได้งานใหม่ และรายจ่ายเพ่ือซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคที่จ าเป็นในครัวเรือน ปรับตัวลดลง
เล็กน้อย เนื่องมาจากรายได้ภาคเกษตรที่ลดลง ราคาสินค้าเกษตรมีความผันผวน รวมทั้งผลผลิตมีจ านวน
ลดลง เนื่องจากมีฝนตกชุกทั่วทั้งภาคใต้ในช่วงนี้ ประชาชนจึงกังวลในค่าครองชีพและการจับจ่ายใช้สอย   
นอกจากนี้ปัจจัยที่ประชาชนส่วนใหญ่มองว่ามีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันมากที่สุด คือ ค่า
ครองชีพ คิดเป็นร้อยละ 32.60 รองลงมา คือ หนี้สินครัวเรือน และราคาสินค้า คิดเป็นร้อยละ 27.90 และ 
16.90 ตามล าดับ ขณะที่ปัญหาเร่งด่วนที่ประชาชนส่วนใหญ่มองว่ารัฐบาลควรให้ความช่วยเหลือเป็น
อันดับแรก คือ ค่าครองชีพ รองลงมา คือ หนี้สินครัวเรือน และ ราคาสินค้า ตามล าดับ 
 ผลการส ารวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคภาคครัวเรือนในพ้ืนที่ภาคใต้ เดือนตุลาคม 2560 
เปรียบเทียบกับเดือนกันยายน 2560 พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่มีการปรับตัวลดลง ได้แก่ ภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวม รายได้จากการท างานโอกาสในการหางานท า/ได้งานใหม่ รายจ่ายเพ่ือซื้อสินค้าอุปโภค 
บริโภคที่จ าเป็นในครัวเรือน รายจ่ายเพ่ือซื้อสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า และรายจ่ายที่เกี่ยวข้องด้าน
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อสังหาริมทรัพย์ เนื่องมาจากปัจจัยของสินค้าเกษตร ยางพาราและปาล์มน้ ามันที่มีแนวโน้นลดลงอย่าง
ต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนตุลาคม โดยน้ ายางพาราสดมีราคา 42.50 บาท ซึ่งราคาลดลงถึง 5.50 บาทต่อ
กิโลกรัม ส่งผลให้รายได้ของประชาชนลดลง มีความกังวลและระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอยสินค้าต่าง ๆ 
อย่างไรก็ตามดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคด้านรายจ่ายด้านการท่องเที่ยว ได้แก่  การเดินทาง ของฝาก ฯลฯ 
ปรับตัวเพ่ิมข้ึน เนื่องมาจากปัจจัยบวกจากการเปิดฤดูการท่องเที่ยวทะเลฝั่งอันดามันและการเดินทางของ
ประชาชนเพ่ือเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชอีกด้วย  นอกจากนี้ปัจจัยที่ประชาชนส่วนใหญ่มองว่ามีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
มากที่สุด คือ ค่าครองชีพ คิดเป็นร้อยละ 36.20 รองลงมา คือ หนี้สินครัวเรือน และราคาสินค้า คิดเป็น
ร้อยละ 28.10 และ 12.7c0 ตามล าดับ ขณะที่ปัญหาเร่งด่วนที่ประชาชนส่วนใหญ่มองว่ารัฐบาลควรให้
ความช่วยเหลือเป็นอันดับแรก คือ ค่าครองชีพ รองลงมา คือ หนี้สินครัวเรือน และ ราคาสินค้า ตามล าดับ 
 ผลการส ารวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคภาคครัวเรือนในพ้ืนที่ภาคใต้ เดือนพฤศจิกายน 2560 
เปรียบเทียบกับเดือนตุลาคม 2560 พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่มีการปรับตัวลดลง ได้แก่ ภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวม รายได้จากการท างานโอกาสในการหางานท า/ได้งานใหม่ รายจ่ายเพ่ือซื้อสินค้าอุปโภค 
บริโภคที่จ าเป็นในครัวเรือน รายจ่ายเพ่ือซื้อสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า และรายจ่ายด้านการท่องเที่ยว 
เนื่องมาจากสภาวะฝนตกหนักทั่วทั้งภาคใต้ ติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน ส่งผลให้เกิดน้ าป่าไหลหลากและ
น้ าท่วมขังในหลายจังหวัด ท าให้รายได้จากภาคเกษตรลดลง รวมทั้งราคาสินค้าเกษตร เช่น ยางพารา 
ปาล์มน้ ามัน ก็มีแนวโน้มปรับตัวลดลงอีกด้วย ประชาชนจึงกังวลและระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอยต่าง 
ๆ มากขึ้น อีกทั้งสภาวะฝนตกทั่วทั้งภาคใต้ดังกล่าว ยังส่งผลให้การท่องเที่ยวภาคใต้ฝั่งอันดามันปรับตัว
ลดลงเล็กน้อยอีกด้วย นอกจากนี้ปัจจัยที่ประชาชนส่วนใหญ่มองว่ามีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบันมากที่สุด คือ ค่าครองชีพ คิดเป็นร้อยละ 34.50 รองลงมา คือ ราคาสินค้า และหนี้สินครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ 30.10 และ 10.70 ตามล าดับ ขณะที่ปัญหาเร่งด่วนที่ประชาชนส่วนใหญ่มองว่ารัฐบาลควร
ให้ความช่วยเหลือเป็นอันดับแรก คือ ราคาสินค้า รองลงมา คือ ค่าครองชีพ และหนี้สินครัวเรือน 
ตามล าดับ 
 ผลการส ารวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคภาคครัวเรือนในพ้ืนที่ภาคใต้ เดือนธันวาคม 2560 
เปรียบเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2560 พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่มีการปรับตัวเพ่ิมขึ้น ได้แก่ 
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม โอกาสในการหางานท า/ได้งานใหม่ รายจ่ายเพ่ือซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคที่จ าเป็น
ในครัวเรือน รายจ่ายเพ่ือซื้อสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า รายจ่ายที่เกี่ยวข้องด้านอสังหาฯ และรายจ่าย
ด้านการท่องเที่ยว เนื่องมาจากการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนที่เพ่ิมขึ้น จากการจัดเลี้ยงฉลองปีใหม่ของ
หน่วยงานภาครัฐ บริษัทห้างร้านต่าง ๆ รวมทั้งรายจ่ายจากการท่องเที่ยวและเดินทางพักผ่อนกับ
ครอบครัวในช่วงวันหยุดปีใหม่ซึ่งติดต่อกันหลายวันอีกด้วย อย่างไรก็ตามรายได้จากการท างาน มีความ
เชื่อมั่นลดลง เนื่องจากรายได้จากภาคเกษตรลดลง รวมทั้งราคาสินค้าเกษตร เช่น ยางพารา ปาล์มน้ ามัน 
ก็มีแนวโน้มปรับตัวลดลง ซึ่งรัฐบาลได้ร่วมมือกับภาคเอกชนแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยออกมาตรการ
ช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ให้ราคายางพาราเพ่ิมขึ้นเป็น 60 บาทต่อกิโลกรัม โดยจะเริ่มใช้ในเดือนมกราคม 
2561  นอกจากนีป้ัจจัยที่ประชาชนส่วนใหญ่มองว่ามีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันมากที่สุด คือ 
ค่าครองชีพ คิดเป็นร้อยละ 32.40 รองลงมา คือ หนี้สินครัวเรือน และราคาสินค้า คิดเป็นร้อยละ 28.20 
และ 15.40 ตามล าดับ ขณะที่ปัญหาเร่งด่วนที่ประชาชนส่วนใหญ่มองว่ารัฐบาลควรให้ความช่วยเหลือเป็น
อันดับแรก คือ ค่าครองชีพ รองลงมา คือ หนี้สินครัวเรือน และราคาสินค้า ตามล าดับ 



 
 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที่ 9 
The 9th Hatyai National and International Conference 

1455 

 

สรุปผลการวิจัย  
  จากผลการศึกษาพบว่า เส้นดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวมมีความผันผวนขึ้นลงตลอดเวลาใน
ปี 2560  และจากภาพที่ 1 สรุปได้ว่าทุกเส้นมีการขึ้นลงไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสาเหตุของเส้นกราฟ
สูงขึ้นเนื่องจากได้รับปัจจัยบวก และเส้นกราฟที่ต่ าลงเนื่องจากได้รับปัจจัยลบ โดยในแต่ละช่วงเวลาจะ
ได้รับปัจจัยบวกและลบที่แตกต่างกัน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวม โดยไตรมาสที่1 
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคอยู่ในทิศทางที่ลดลง เนื่องจากราคายางพารา และการท่องเที่ยวมีการปรับตัว
ลดลงอย่างต่อเนื่อง ในส่วนไตรมาสที่ 2 และ 3 มีการปรับตัวขึ้นลงเล็กน้อย  ในขณะที่ไตรมาสที่ 4 
โดยเฉพาะในเดือนธันวาคม เส้นดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคทุกด้านมีการปรับตัวเพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน 
เนื่องจากเป็นเดือนสุดท้ายของปี ซึ่งมีการจับจ่ายใช้สอยเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภคมากข้ึน การใช้จ่ายกับ
การท่องเที่ยวในช่วงปลายปี  การจัดงานฉลองปีใหม่ของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ยกเว้นเส้นดัชนี
ความเชื่อมั่นผู้บริโภคด้านรายได้จากการท างานมีการปรับตัวลดลงสวนทางกับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
ด้านอื่น ๆ เป็นเพราะรายได้จากประชาชนในภาคเกษตรกรลดลง เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรมีการปรับตัว
ลดลง ซึ่งภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมมือกันโดยการก าหนดมาตรการช่วยเหลือด้านต่าง ๆ เพ่ือให้ราคา
ยางพาราเพิ่มขึ้นเป็น 60 บาทต่อกิโลกรัม โดยจะเริ่มใช้ในเดือนมกราคม 2561 
 

 
 

ภาพที่ 1 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในภาคใต้ 2560 
 
 



 
 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที่ 9 
The 9th Hatyai National and International Conference 

1456 

 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ปี 2560 พบว่า การขึ้นลงของดัชนีความเชื่อมั่น
ผู้บริโภคภาคครัวเรือนในพ้ืนที่ภาคใต้ ล้วนเกิดจากปัจจัยภายนอกเป็นตัวก าหนดแทบทั้งสิ้น อาทิ ราคา
สินค้าเกษตร การเข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว การส่งออก ภัยธรรมชาติ และเหตุการณ์การก่อการ
ร้าย รวมถึงเทศกาลต่าง ๆ ทั้งนีจ้ึงเสนอแนะให้ภาครัฐและภาคเอกชนที่รับผิดชอบทางด้านเศรษฐกิจ ควร
วางแผน ก าหนดนโยบายและมาตรการส่งเสริมเศรษฐกิจภาคใต้อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง โดย
มุ่งเน้นการส่งเสริมสนับสนุนเพ่ือช่วยเหลือประชาชนในทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดการเจริญเติบโตไปอย่าง
พร้อมเพรียงกัน โดยเฉพาะภาคเกษตรกร จ าเป็นต้องมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ และสามารถพ่ึงพา
ตนเองไดอ้ย่างยั่งยืน  ในส่วนภาคเอกชน ควรก าหนดมาตรการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการลงทุนใหม่ การ
ขยายธุรกิจเพ่ิมขึ้นเพ่ือให้เกิดการจ้างงานเพ่ิมขึ้น อีกทั้งควรก าหนดมาตรการช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายของประชาชน อาทิ นโยบายการลดหย่อนภาษี  การช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาล เป็นต้น 
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