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บทคัดย่อ             
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาดัชนีความเชื่อมั่นด้านภาวการณ์ทางสังคมของประชาชน
ในภาคใต้ 2560 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือกลุ่มประชาชนชาวไทยในภาคใต้ของประเทศไทย
จ านวน 420 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม และใช้การสุ่มตัวอย่ างแบบ
หลายขั้นตอน ผลการศึกษาพบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นด้านภาวการณ์ทางสังคมของประชาชนในภาคใต้ มี
ความผันผวนขึ้นลงตลอดเวลา แตเ่ดือนสุดท้ายของปี พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนโดยรวม และ
ดัชนีอื่น ๆ มีทิศทางท่ีเพ่ิมข้ึน ยกเว้นดัชนีด้านฐานะการเงินมทีิศทางที่ลดลง 
ค าส าคัญ: ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชน, ด้านภาวการณ์, ภาคใต้  
 
Abstract            
  The purposes of this study are to study confidence index of social situation of 
Southern people in 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 
confidence index of social situation of Southern people has fluctuated over time, but 
last month of year, overall people confidence index and other indexes have increased 
direction, except that the financial position index has decreased direction 
Keywords: People Confidence Index, Social Situation, Southern 
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บทน า 
 ภาวการณ์ทางสังคม เป็นสภาพแวดล้อมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งสภาพแวดล้อมทางสังคมที่
เกิดขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่และความสุขในการด าเนินชีวิตของประชาชน  โดย
สภาพแวดล้อมทางสังคมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งที่เป็นสภาพแวดล้อมภายนอก และสภาพแวดล้อม
ภายใน ซึ่งสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมในส่วนรวมที่ประชาชนไม่สามารถควบได้ 
ประกอบด้วย ภาวะเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและกฎหมาย ตลอดจนภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น ในขณะที่สภาพแวดล้อม
ภายใน เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตความเป็นอยู่ของคนในแต่ละบุคคล โดยสภาพแวดล้อมภายนอกและ
สภาพแวดล้อมภายในที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของคนในสังคมแทบทั้งสิ้น  (สนิท สมัครการ 
และสุพรรณี ไชยอ าพร, 2548) โดยสภาพแวดล้อมทางสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเป็นอย่าง
มาก ซึ่งส่งผลต่อปัญหาสังคมอย่างต่อเนื่อง (มติชนออนไลน์, 2560) 
  การเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ทางสังคม เป็นการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างความสัมพันธ์ของ
สังคม อันเป็นผลมาจากการสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก รวมถึงพฤติกรรมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ไป และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะมีความแตกต่างกันในแต่ละสังคม และแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา 
ดังนั้นการทราบถึงสภาวการณ์ทางสังคม ท าให้ทราบถึงปัญหาที่แท้จริงที่เกิดขึ้นสังคมนั้น และทราบถึงสิ่งที่
สังคมต้องการการได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นข้อมูลที่ส าคัญของ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทีเ่กี่ยวข้องในการช่วยแก้ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น และช่วยเหลือคนในสังคม
ให้สามารถด ารงอยู่อย่างมีความสุข โดยการก าหนดนโยบาย มาตรการการแก้ปัญหาสังคม และช่วยเหลือ
ในการพัฒนาสังคมที่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของสังคมไทยและสังคมโลก (สนิท 
สมัครการ และสุพรรณี ไชยอ าพร, 2548) 
  ดัชนีความเชื่อมั่นด้านภาวการณ์ทางสังคมของประชาชนในภาคใต้ เป็นการวัดการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงของความสุขโดยรวมของประชาชนในภาคใต้ ซึ่ง
ประกอบด้วยประเด็นต่าง ๆ อาทิ ความสุขในการด าเนินชีวิต ฐานการเงิน (รายได้หักรายจ่าย) ความมั่นคง
ในอาชีพ ความปลอดภัยในชีวิตและทัพย์สิน การปัญหายาเสพติด เสถียรภาพทางการเมือง การแก้ปัญหา
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวัดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงของความสุขโดยรวมของประชาชนในภาคใต้ ซึ่งการศึกษาดัชนีความเชื่อมั่น
ด้านภาวการณ์ทางสังคมของประชาชนในภาคใต้ 2560 ครั้งนี้เป็นการศึกษาความเชื่อมั่นด้านภาวการณ์
ทางสังคมของประชาชนในภาคใต้ในลักษณะการเปรียบเทียบในแต่ละเดือนตั้งแต่เดือน เริ่มตั้งแต่มกราคม
ถึงธันวาคม 2560 โดยเป็นการรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนใน 14 จังหวัด
ภาคใต้ 
  
วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือศึกษาดัชนีความเชื่อมั่นด้านภาวการณ์ทางสังคมของประชาชนในภาคใต้ 2560 
   
ขอบเขตการศึกษา 
  ดัชนีความเชื่อมั่นด้านภาวการณ์ทางสังคมของประชาชนในภาคใต้ 2560 มีขอบเขตดังนี ้
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  1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาในประเด็น ภาวการณ์ทางสังคม ความสุขในการ
ด าเนินชีวิต 
 2. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเฉพาะพ้ืนทีภ่าคใต้ 
 3. ขอบเขตด้านประชากร การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาเฉพาะผู้บริโภคชาวไทยใน 14 จังหวัด
ภาคใต้ของประเทศไทย 
 
แนวคิดเกี่ยวกับภาวการณ์ทางสังคม 
  สภาวการณ์ทางสังคมเป็นสภาวการณ์ที่มีผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่ ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาที่
ส าคัญที่เก่ียวข้องกับคนในสังคม โดยลักษณะปัญหาสังคม (สนิท สมัครการ และสุพรรณี ไชยอ าพร, 2548) 
มีดังนี้ 
  1. เป็นสภาวการณ์ที่มีผลกระทบกระเทือนต่อคนเป็นจ านวนมาก 
  2. เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่พิจารณาว่าเป็นสภาวะการณ์ที่ไม่พึงปรารถนา 
  3. ปัญหาสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปเม่ือค่านิยมหรือการตีความในแบบแผนพฤติกรรมแตกต่างกันไป 
  4. ปัญหาสังคมย่อมผันแปรไปตามกาลเวลา 
  5. ปัญหาสังคมย่อมมีผลมาจากนโยบายของรัฐหรือจากพฤติกรรมที่มิได้คาดคิดล่วงหน้าไว้ก่อน 
  6. บุคคลมีชนชั้นทางสังคมที่แตกต่างกันย่อมมีความคิดเห็นต่อการแก้ปัญหาสังคมที่แตกต่างกัน
ทุกคนยอมรับการแก้ปัญหาสังคมที่เป็นประโยชน์แก่ตัวเองมากที่สุด 
   แม้ว่าสังคมจะมีความร่วมมือปรับเปลี่ยนและแก้ไข เพ่ือให้ได้กลไกทางสังคมด าเนินไปอย่าง
ราบรื่น แต่บางครั้งบางกรณีอาจเกิดปัญหาหรือข้อขัดแย้งขึ้นทั้งที่เป็นผลมาจากปัจจัยภายในและจาก
ปัจจัยภายนอกของสังคม ซึ่งส่งผลให้การท างานของกลไกทางสังคมไม่เป็นปกติและกลายเป็นปัญหาสังคม
ขึ้นมา สังคมไทยก็เป็นเช่นเดียวกับสังคมอ่ืนๆ ทั่วโลกที่มีปัญหา เพราะทุกสังคมมีการเปลี่ ยนแปลงซึ่งสิ่ง
เหล่านี้เป็นปัจจัยพ้ืนฐานท าให้เกิดปัญหาสังคมได้ ปัญหาสังคมอาจมีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อ
สังคมในระดับและขอบเขตที่ต่างกัน เช่น ระดับขุมชน ระดับประเทศ และระดับโลก เป็นต้น และปัญหาที่
เกิดข้ึนในสังคมไทย มีดังนี้ 
   1. ปัญหายาเสพติด ยาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติที่นับวันจะเพ่ิมความรุนแรงทุกขณะ 
สาเหตุของยาเสพติดมาจากความอยากรู้อยากลองของเด็กเอง และไม่ได้รับค าแนะน าที่ถูกต้องจากผู้ใหญ่ 
จึงหลงผิดไม่รู้ถึงโทษหรือผลลัพธ์ที่จะเกิดตามมา และสาเหตุส าคัญอีกประการหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่ผลักดันให้คนหันไปหายาเสพติด เช่น ครอบครัวแตกยก ความทุกข์ที่เกิดจากความยากไร้ การ
ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหญ่ๆได้ ท าให้จิตใจอ่อนแอ เมื่อได้รับการชุกจูงให้เสพยาเสพติด
เพ่ือคลายทุกข์ก็หันเข้าหายากเสพติดทันที ในขรณะเดียวกันเหล่ามิจฉาชพที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตัวก็พยายามผลิตและจ านวนยาเสพติดด้วยกลวิธีหลอกล่อให้คนเสพยาโดยไม่ค านึงถึงโทษที่จะเกิด
ขึ้นกับคนในสังคม 
    2. ปัญหาสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมมีอยู่ด้วยกันหลาย
ประการแต่ที่ส าคัญ คือ เกิดจากกระบวนการการผลิตโดยเฉพาะจากโรงงานอุตสาหกรรม การคมนาคม
ขนส่งก่อให้เกิดมลพิษ การพัฒนาประเทศ ก่อให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ทั้งทรัพยากร สิ่งแวดล้อม 
และภัยธรรมชาติ แต่ก็นับว่าน้อยมากถ้าเปรียบกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการกระท าของมนุษย์ เช่น การถาง
ป่าเพ่ือใช้ดินในการเพาะปลูก การตัดต้นไม้ท าฟืนและถ่าน เพ่ือใช้เป็นพลังงานในการหุงต้ม เป็นต้น 
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   3. ปัญหาการทุจริต เป็นการฉ้อราษฎร์บังหลวงที่เป็นปัญหาส าคัญระดับชาติ จะเห็นได้ว่าการ
ทุจริตมีตั้งแต่ในระดับสูงลงมาถึงระดับท้องถิ่น แม้ว่าจะมีการปราบปรามและรณรงค์ต่อต้านอยู่เนือง ๆ 
แล้วก็ตาม สาเหตุส าคัญของการเกิดปัญหาทุจริตมาจากความต้องการบริโภคเกินความพอดี คือมีรายได้
น้อยกว่ารายจ่าย จึงหาช่องทางทุจริตน าเอาทรัพย์สินของคนอ่ืนและของทางราชการมาเป็นของตนเอง 
รวมทั้งกฎเกณฑ์และกฎศีลธรรมของคนในสังคมเสื่อมลง จึงท าผิดได้โดยไม่มีความละอายและเกรงกลัวต่อ
กฎหมายบ้านเมือง 
  
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 และ
นราธิวาส 
  2..การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เริ่มจากการสุ่ม
ตัวอย่างแบบโควตา โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่า ๆ กันตามกลุ่มพ้ืนที่ ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างพ้ืนที่ละ 
140 ตัวอย่าง จากนั้นท าการคัดเลือกจังหวัดในแต่ละกลุ่มพ้ืนที่ โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยอาศัยความ
น่าจะเป็น ซึ่งเป็นการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย ด้วยการจับสลากในแต่ละกลุ่มพ้ืนที่ โดยการจับสลากกลุ่มพ้ืนที่
ละ 2 จังหวัด จากการสุ่มจับสลากในแต่ละกลุ่มพ้ืนที่ได้จังหวัดทั้งสิ้น 6 จังหวัด และก าหนดขนาดตัวอย่าง
จังหวัดละ 70 ตัวอย่าง รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 420 ตัวอย่าง  
 3..เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งโครงสร้างของแบบสอบถามออกเป็น 2 
ส่วน ดังนี้ 
    ส่วนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไป ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check List)  
     ส่วนที่ 2 ค าถามเก่ียวกับความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับภาวการณ์ทางสังคม และความสุขใน
การด าเนินชีวิต มีลักษณะค าถามเป็นมาตราส่วนประมาณ (Rating Scales) ได้ก าหนดเกณฑ์ในการให้
คะแนน 3 ระดับ ได้แก่ เพ่ิมข้ึน เท่าเดิม และลดลง 
    การวิเคราะห์ค่าดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชน โดยระดับคาของดัชนีจะอยู่ ระหวาง 0 
ถึง 100 หากดัชนีมีคาใกล 100 หมายถึง ประชาชนมีความเชื่อมั่นสูง แตหากดัชนีมีคาใกล 0 หมายถึง 
ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่ า (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 
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ผลการวิจัย 
  ผลการศึกษาดัชนีความเชื่อมั่น ด้านภาวการณ์ทางสังคมของประชาชนในภาคใต้ 2560 ผู้เขียนได้
เสนอผลการศึกษาเป็นรายเดือน มีรายละเอียดดังนี้  
 ผลการส ารวจความเชื่อมั่น ด้านภาวการณ์ทางสังคมของประชาชนในภาคใต้ เดือนมกราคม 2560 
พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความสุขในการด าเนินชีวิตเท่าเดิม คิดเป็นร้อยละ 56.90 ในขณะที่มีความสุข
ในการด าเนินชีวิตน้อยลง คิดเป็นร้อยละ 28.50 และมีความสุขในการด าเนินชีวิตดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 
14.60  นอกจากนี้ประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะการเงินเท่าเดิม คิดเป็นร้อยละ 54.60 ในขณะที่มีฐานะ
การเงินดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 32.30 ประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าตนเองมีความมั่นคงในอาชีพเท่า
เดิม คิดเป็นร้อยละ 46.20 ในขณะที่ส่วนหนึ่งมีความคิดเห็นว่าตนเองมีความมั่นคงในอาชีพดีขึ้น คิดเป็น
ร้อยละ 36.20 นอกจากนี้ประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเท่าเดิม 
คิดเป็นร้อยละ 54.60 และส่วนหนึ่งมีความคิดเห็นว่าความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินดีขึ้น คิดเป็นร้อย
ละ 24.60 เมื่อพิจารณาถึงปัญหายาเสพติด พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่ายังมีปัญหายาเสพ
ติดเท่าเดิม คิดเป็นร้อยละ 60.80 ในขณะที่ส่วนหนึ่งมองว่าปัญหายาเสพติดเริ่มดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 25.40  
นอกจากนี้ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองว่ายังคงอยู่ในระดับปกติเท่าเดิม คิด
เป็นร้อยละ 57.30 และมีความเห็นว่าสถานการณ์ทางการเมืองอยู่ในระดับที่ดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 27.40  
ในส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
ว่ายังคงเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้เท่าเดิม คิดเป็นร้อยละ 57.70 ในขณะที่ส่วน
หนึ่งมีความคิดเห็นว่าเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 22.30 และ
คาดการณ์ว่าเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีชายแดนภาคใต้จะดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 36.20  
 ผลการส ารวจดัชนีความเชื่อมั่นด้านภาวการณ์ทางสังคมของประชาชนในภาคใต้ เดือนกุมภาพันธ์ 
2560 เปรียบเทียบกับเดือนมกราคม 2560 พบว่า ความสุขในการด าเนินชีวิต ฐานะการเงิน (รายได้หัก
รายจ่าย) และความมั่นคงในอาชีพปรับตัวลดลง เนื่องจากราคายางพารามีความผันผวนและมีแนวโน้ม
ลดลงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการแก้ปัญหายาเสพติด และการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ มีการปรับตัวลดลงเช่นกัน เนื่องจากยังมีข่าว และประเด็นเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
บางส่วนเชื่อมโยงกับเครือข่ายที่ก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ในขณะที่เสถียรภาพทางการ
เมือง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้น เนื่องจากนโยบายการบริหารจัดการ
และการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของรัฐบาลสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันต่อเหตุการณ์ ขณะที่ผลคาดการณ์ในอีก 3 
เดือนข้างหน้า ประชาชนส่วนใหญ่มองว่าความสุขในการด าเนินชีวิต และฐานะการเงิน (รายได้หักรายจ่าย) 
ดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 18.80 และ 17.90 ตามล าดับ นอกจากนี้เสถียรภาพทางการเมืองและการแก้ปัญหา
ยาเสพติดดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 42.90 และ 36.60 และปัจจัยที่ประชาชนส่วนใหญ่มองว่ามีผลกระทบต่อ
ความสุขในการด าเนินชีวิตในปัจจุบันมากที่สุด คือ รายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 39.90 รองลงมา หนี้สิน
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 24.70 
 ผลการส ารวจดัชนีความเชื่อมั่นด้านภาวการณ์ทางสังคมของประชาชนในภาคใต้ เดือนมีนาคม 
2560 เปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2560 พบว่า ความสุขในการด าเนินชีวิต ฐานะการเงิน (รายได้หัก
รายจ่าย) และความม่ันคงในอาชีพ ปรับตัวลดลง เนื่องจากรายได้ของประชาชนลดลง เนื่องจากยางพารามี
ราคาลดลง และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่การแก้ปัญหายาเสพติด เสถียรภาพทางการเมือง 
และการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากนโยบายการบริหาร
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จัดการของรัฐบาลในหลาย ๆ ด้าน ได้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เพ่ือให้สังคมปลอดภัยและมี
ความสุข ขณะที่ผลคาดการณ์ในอีก 3 เดือนข้างหน้า ประชาชนส่วนใหญ่มองว่าความสุขในการด าเนินชีวิต 
และฐานะการเงิน (รายได้หักรายจ่าย) ดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 20.80 และ 19.40 ตามล าดับ นอกจากนี้
เสถียรภาพทางการเมือง และการแก้ปัญหายาเสพติดดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 40.40 และ 38.70 และปัจจัยที่
ประชาชนส่วนใหญ่มองว่ามีผลกระทบต่อความสุขในการด าเนินชีวิตในปัจจุบันมากที่สุด คือ รายจ่าย คิด
เป็นร้อยละ 35.60 รองลงมาคือ หนี้สินครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 27.10 
 ผลการส ารวจดัชนีความเชื่อมั่นด้านภาวการณ์ทางสังคมของประชาชนในภาคใต้ เดือนเมษายน 
2560 เปรียบเทียบกับเดือนมีนาคม 2560 พบว่า ความสุขในการด าเนินชีวิต ฐานะการเงิน (รายได้หัก
รายจ่าย) และความมั่นคงในอาชีพ มีความเชื่อมั่นเพ่ิมขึ้น เนื่องจากมีวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ท าให้
ประชาชนได้เดินทางพักผ่อน ท่องเที่ยวกับครอบครัว และการแก้ปัญหายาเสพติดปรับตัวดีขึ้น มีการจับกุม
ยาเสพติดได้เพ่ิมขึ้น ในขณะที่การแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการปรับตัวลดลง 
เนื่องจากมีเหตุสถานการณ์ความไม่สงบ ทั้งลอบยิงและวางระเบิดในหลายจุดของ 3 จังหวัดชายแดน 
ขณะที่ผลคาดการณ์ในอีก 3 เดือนข้างหน้า ประชาชนส่วนใหญ่มองว่าความสุขในการด าเนินชีวิต และ
ฐานะการเงิน (รายได้หักรายจ่าย) ดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 22.70 และ 23.60 ตามล าดับ นอกจากนี้การ
แก้ปัญหายาเสพติด และเสถียรภาพทางการเมืองดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 41.30 และ 43.20 และปัจจัยที่
ประชาชนส่วนใหญ่มองว่ามีผลกระทบต่อความสุขในการด าเนินชีวิตในปัจจุบันมากที่สุด คือ รายจ่าย คิด
เป็นร้อยละ 31.40 รองลงมา คือ หนี้สินครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 24.80 
 ผลการส ารวจดัชนีความเชื่อมั่นด้านภาวการณ์ทางสังคมของประชาชนในภาคใต้ เดือนพฤษภาคม 
2560 เปรียบเทียบกับเดือนเมษายน 2560 พบว่า ความสุขในการด าเนินชีวิต และฐานะการเงิน (รายได้
หักรายจ่าย) มีความเชื่อม่ันลดลง เนื่องจากภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนที่เพ่ิมขึ้นจากการเปิดภาคการศึกษา
ของนักเรียนประถมและมัธยมศึกษา ท าให้ประชาชนส่วนใหญ่กังวลต่อรายจ่ายดังกล่าว รวมทั้งการ
แก้ปัญหายาเสพติด เสถียรภาพทางการเมือง และการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มี
ความเชื่อมั่นลดลง เนื่องจากมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสถานการณ์
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เหตุการณ์ระเบิดหน้าห้างบิ๊กซี จังหวัดปัตตานี และเหตุการณ์
ระเบิดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จึงส่งผลให้ประชาชนมีความคิดเห็นว่า เสถียรภาพทางการเมืองของ
รัฐบาลลดลง ขณะที่ผลคาดการณ์ในอีก 3 เดือนข้างหน้า ประชาชนส่วนใหญ่มองว่าความสุขในการด าเนิน
ชีวิต และฐานะการเงิน (รายได้หักรายจ่าย) ดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 24.10 และ 25.40 ตามล าดับ นอกจากนี้
การแก้ปัญหายาเสพติด และเสถียรภาพทางการเมืองดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 45.60 และ 47.20 และปัจจัยที่
ประชาชนส่วนใหญ่มองว่ามีผลกระทบต่อความสุขในการด าเนินชีวิตในปัจจุบันมากที่สุด คือ รายจ่าย คิด
เป็นร้อยละ 39.50 รองลงมา คือ หนี้สินครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 31.60 
 ผลการส ารวจดัชนีความเชื่อมั่นด้านภาวการณ์ทางสังคมของประชาชนในภาคใต้ เดือนมิถุนายน 
2560 เปรียบเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2560 พบว่า ความสุขในการด าเนินชีวิต ฐานะการเงิน (รายได้หัก
รายจ่าย) และความมั่นคงในอาชีพ มีความเชื่อมั่นลดลง เนื่องจากรายได้ที่ลดลงจากราคายางพาราและ
ปาล์มน้ ามันปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง ท าให้ประชาชนส่วนใหญ่กังวลต่อรายได้ที่อาจจะไม่พอกับรายจ่าย 
รวมทั้งการแก้ปัญหายาเสพติด และการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีความเชื่อมั่น
ลดลง เนื่องจากมีการจับกุมคดียาเสพติดรายใหญ่ที่จะส่งผ่านชายแดนภาคใต้ไปยังประเทศเพ่ือนบ้านมูลค่า
กว่า 1,300 ล้านบาท รวมทั้งสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เหตุการณ์ลอบวางระเบิด
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ทหารพรานในจังหวัดนราธิวาส แต่อย่างไรก็ตาม ประชาชนส่วนใหญ่มองว่า เสถียรภาพทางการเมืองของ
รัฐบาลปรับตัวเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากรัฐบาลได้เน้นย้ าถึงการปฏิบัติงานตามโรดแม็ปที่วางเอาไว้ และ
ความชัดเจนของการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ขณะที่ผลคาดการณ์ในอีก 3 เดือนข้างหน้า ประชาชน
ส่วนใหญ่มองว่าความสุขในการด าเนินชีวิต และฐานะการเงิน (รายได้หักรายจ่าย) ดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 
24.90 และ 22.90 ตามล าดับ นอกจากนี้การแก้ปัญหายาเสพติด และเสถียรภาพทางการเมืองดีขึ้น คิด
เป็นร้อยละ 39.60 และ 45.70 และปัจจัยที่ประชาชนส่วนใหญ่มองว่ามีผลกระทบต่อความสุขในการ
ด าเนินชีวิตในปัจจุบันมากท่ีสุด คือ รายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 35.70 รองลงมา คือ หนี้สินครัวเรือน คิดเป็น
ร้อยละ 34.50 
 ผลการส ารวจดัชนีความเชื่อมั่นด้านภาวการณ์ทางสังคมของประชาชนในภาคใต้ เดือนกรกฎาคม 
2560 เปรียบเทียบกับเดือนมิถุนายน 2560 พบว่า ความสุขในการด าเนินชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การแก้ปัญหายาเสพติด และเสถียรภาพทางการเมือง มีความเชื่อมั่นลดลง เนื่องจากคดี
ฆาตกรรมในหลายพ้ืนที่ของภาคใต้ ได้แก่ จ.กระบี่   จ.ตรัง และ จ.ปัตตานี ท าให้ประชาชนกังวลเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งของคดีมาจากปัญหายาเสพติด ส่วน
เสถียรภาพทางการเมือง มีความเชื่อมั่นลดลง เนื่องมาจากการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เช่น พระ
ราชก าหนดการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ที่ส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วนธุรกิจ และภาวะราคา
สินค้าเกษตรหลายอย่างได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน และล าไย มีความผันผวนและมีแนวโน้มที่ราคาจะ
ลดลง ดังนั้น รัฐบาลจึงควรออกมาตรการดูแล และแก้ไขราคาสินค้าเกษตรดังกล่าวในระยะยาวด้วย ส่วน
ฐานะการเงิน (รายได้หักรายจ่าย) และความมั่นคงในอาชีพ มีความเชื่อมั่นเพ่ิมขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากราคา
ยางพาราและปาล์มน้ ามันปรับตัวเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ และการแก้ปัญหาความไม่สงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีความเชื่อมั่นเพ่ิมข้ึน เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบลดน้อยลง และมีการจับกุม
ผู้ต้องหาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เพ่ิมขึ้น ขณะที่ผลคาดการณ์ในอีก 3 เดือนข้างหน้า 
ประชาชนส่วนใหญ่มองว่าความสุขในการด าเนินชีวิต และฐานะการเงิน (รายได้หักรายจ่าย) ดีขึ้น คิดเป็น
ร้อยละ 25.30 และ 24.40 ตามล าดับ นอกจากนี้การแก้ปัญหายาเสพติด และเสถียรภาพทางการเมืองดี
ขึ้น คิดเป็นร้อยละ 37.40 และ 41.60 และปัจจัยที่ประชาชนส่วนใหญ่มองว่ามีผลกระทบต่อความสุขใน
การด าเนินชีวิตในปัจจุบันมากที่สุด คือ ค่าครองชีพ คิดเป็นร้อยละ 33.80 รองลงมา คือ หนี้สินครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ 29.70 
 ผลการส ารวจดัชนีความเชื่อมั่นด้านภาวการณ์ทางสังคมของประชาชนในภาคใต้ เดือนสิงหาคม 
2560 เปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2560 พบว่า ความสุขในการด าเนินชีวิต และฐานะการเงิน (รายได้
หักรายจ่าย) มีความเชื่อมั่นเพ่ิมขึ้น เนื่องจากรายได้ของประชาชนเพ่ิมขึ้นจากราคายางพาราที่ปรับตัว
สูงขึ้นและการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุด วันแม่แห่งชาติและวันอีฎิ้ลอัดฮา ส่วนการแก้ปัญหายาเสพ
ติด เสถียรภาพทางการเมือง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความเชื่อมั่นเพ่ิมขึ้นด้วย เนื่องจาก
ภาครัฐสามารถจับกุมและด าเนินคดียาเสพติดได้เพ่ิมมากขึ้น และการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ก็มีความเชื่อมั่นลดลง เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบปล้นเต็นท์รถมือสองในพ้ืนที่อ าเภอ
นาทวี จังหวัดสงขลา เพ่ือท าคาร์บอมบ์ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ซึ่งสร้างความวิตกกังวลให้แก่
ประชาชนเป็นอย่างมาก ขณะที่ผลคาดการณ์ในอีก 3 เดือนข้างหน้า ประชาชนส่วนใหญ่มองว่าความสุขใน
การด าเนินชีวิต และฐานะการเงิน (รายได้หักรายจ่าย) ดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 27.20 และ 28.30 ตามล าดับ 
นอกจากนี้การแก้ปัญหายาเสพติด และเสถียรภาพทางการเมืองดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 35.90 และ 38.20 
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และปัจจัยที่ประชาชนส่วนใหญ่มองว่ามีผลกระทบต่อความสุขในการด าเนินชีวิตในปัจจุบันมากที่สุด คือ 
ค่าครองชีพ คิดเป็นร้อยละ 30.20 รองลงมา คือ หนี้สินครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 25.30 
 ผลการส ารวจดัชนีความเชื่อมั่นด้านภาวการณ์ทางสังคมของประชาชนในภาคใต้ เดือนกันยายน 
2560 เปรียบเทียบกับเดือนสิงหาคม 2560 พบว่า ความสุขในการด าเนินชีวิต ความมั่นคงในอาชีพ ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความเชื่อมั่น
ลดลง เนื่องจากความกังวลจากรายได้ที่ไม่แน่นอนในภาคเกษตรซึ่งราคามีความผันผวนรวมทั้งผลผลิตมีก็
จ านวนลดลงเนื่องจากมีฝนตกชุกทั่วทั้งภาคใต้ และความกังวลจากเหตุการณ์ลอบระเบิดทหารที่จังหวัด
ปัตตานีในวันที่ 22 กันยายน 2560 ที่มีความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินส่งผลให้ดัชนีการแก้ปัญหาความ
ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลงด้วย อย่างไรก็ตาม ฐานะการเงิน (รายได้หักรายจ่าย) การแก้ปัญหา
ยาเสพติด และเสถียรภาพทางการมเองมีความเชื่อมั่นเพ่ิมขึ้น เนื่องจากภาครัฐสามารถจับกุมและ
ด าเนินคดียาเสพติดได้เพ่ิมมากขึ้น และผลการตัดสินคดีทางการเมืองที่มีความชัดเจนจึงส่งผลให้
เสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลเพิ่มมากข้ึน ขณะที่ผลคาดการณ์ในอีก 3 เดือนข้างหน้า ประชาชนส่วน
ใหญ่มองว่าความสุขในการด าเนินชีวิต และฐานะการเงิน (รายได้หักรายจ่าย) ดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 28.70 
และ 26.80 ตามล าดับ นอกจากนี้การแก้ปัญหายาเสพติด และเสถียรภาพทางการเมืองดีขึ้น คิดเป็นร้อย
ละ 32.60 และ 40.20 และปัจจัยที่ประชาชนส่วนใหญ่มองว่ามีผลกระทบต่อความสุขในการด าเนินชีวิตใน
ปัจจุบันมากที่สุด คือ ค่าครองชีพ คิดเป็นร้อยละ 32.50 รองลงมา คือ หนี้สินครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
25.60 
 ผลการส ารวจดัชนีความเชื่อมั่นด้านภาวการณ์ทางสังคมของประชาชนในภาคใต้ เดือนตุลาคม 
2560 เปรียบเทียบกับเดือนนกันยายน 2560 พบว่า ความสุขในการด าเนินชีวิต ฐานะการเงิน (รายได้หัก
รายจ่าย) ความมั่นคงในอาชีพ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความเชื่อมั่นลดลง เนื่องจาก
ความกังวลจากรายได้ที่ลดลงในภาคเกษตรซึ่งราคายางพาราและปาล์มน้ ามันที่มีแนวโน้นลดลงอย่าง
ต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนตุลาคม (การยางแห่งประเทศไทย) ประกอบกับเดือนตุลาคมเป็นก าหนดการพระ
ราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งสร้างความ
โศกเศร้าเสียใจให้กับประชาชนอีกด้วย อย่างไรก็ตามการแก้ปัญหายาเสพติด การแก้ปัญหาความไม่สงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเสถียรภาพทางการเมืองมีความเชื่อมั่นเพ่ิมขึ้น เนื่องจากภาครัฐสามารถจับกุม
และด าเนินคดียาเสพติดได้เพ่ิมมากขึ้น และนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลดภาระค่าใช้จ่ายให้คนจนจึง
ส่งผลให้เสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลเพ่ิมมากขึ้น ขณะที่ผลคาดการณ์ในอีก 3 เดือนข้างหน้า 
ประชาชนส่วนใหญ่มองว่าความสุขในการด าเนินชีวิต และฐานะการเงิน (รายได้หักรายจ่าย) ดีขึ้น คิดเป็น
ร้อยละ 30.60 และ 24.10 ตามล าดับ นอกจากนี้การแก้ปัญหายาเสพติด และเสถียรภาพทางการเมืองดี
ขึ้น คิดเป็นร้อยละ 30.50 และ 38.20 และปัจจัยที่ประชาชนส่วนใหญ่มองว่ามีผลกระทบต่อความสุขใน
การด าเนินชีวิตในปัจจุบันมากท่ีสุด คือ ราคาพืชผลทางการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 36.20 รองลงมา คือ ค่า
ครองชีพ คิดเป็นร้อยละ 22.50 
 ผลการส ารวจดัชนีความเชื่อมั่นด้านภาวการณ์ทางสังคมของประชาชนในภาคใต้ เดือน
พฤศจิกายน 2560 เปรียบเทียบกับเดือนนตุลาคม 2560 พบว่า ความสุขในการด าเนินชีวิต ฐานะการเงิน 
(รายได้หักรายจ่าย) ความมั่นคงในอาชีพ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเสถียรภาพทางการ
เมือง มีความเชื่อมั่นลดลง เนื่องจากความกังวลจากสภาวะฝนตกหนักทั่วทั้งภาคใต้ ติดต่อกันเป็น เวลา
หลายวัน ส่งผลให้เกิดน้ าป่าไหลหลากและน้ าท่วมขังในหลายจังหวัด ท าให้รายได้ลดลง และราคาสินค้า
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เกษตร เช่น ยางพารา ปาล์มน้ ามันก็มีแนวโน้มปรับตัวลดลง นอกจากนั้นฝนตกหนักและน้ าท่วมขัง
ติดต่อกันหลายวันยังท าให้ประชาชนกังวลถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพ่ิมขึ้นอีกด้วย อย่างไรก็
ตามการแก้ปัญหายาเสพติด และการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความเชื่อมั่น
เพ่ิมข้ึน เนื่องจากภาครัฐสามารถจับกุมและด าเนินคดียาเสพติดได้เพ่ิมมากขึ้น และเกิดเหตุการณ์ความไม่
สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนลดน้อยลง ขณะที่ผลคาดการณ์ในอีก 3 เดือนข้างหน้า ประชาชนส่วนใหญ่
มองว่าความสุขในการด าเนินชีวิต และฐานะการเงิน (รายได้หักรายจ่าย) ดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 34.50 และ 
26.20 ตามล าดับ นอกจากนี้การแก้ปัญหายาเสพติด และเสถียรภาพทางการเมืองดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 
25.30 และ 35.40 และปัจจัยที่ประชาชนส่วนใหญ่มองว่ามีผลกระทบต่อความสุขในการด าเนินชีวิตใน
ปัจจุบันมากที่สุด คือ ราคาพืชผลทางการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 38.40 รองลงมา คือ ค่าครองชีพ คิดเป็น
ร้อยละ 27.70 
 ผลการส ารวจดัชนีความเชื่อมั่นด้านภาวการณ์ทางสังคมของประชาชนในภาคใต้ เดือนธันวาคม 
2560 เปรียบเทียบกับเดือนนพฤศจิกายน 2560 พบว่า ความสุขในการด าเนินชีวิต ความมั่นคงในอาชีพ 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การแก้ปัญหา ยาเสพติด และการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ มีความเชื่อมั่นเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากเดือนธันวาคมมีวันหยุดยาวหลายวันรวมทั้ง
วันหยุดยาวปีใหม่ ท าให้ประชาชนได้เดินทางท่องเที่ยว และพักผ่อนกับครอบครัว รวมไปถึงบริษัท ห้าง
ร้านต่าง ๆ มีการเลี้ยงฉลองปีใหม่และให้โบนัสสิ้นปีแก่พนักงาน อย่างไรก็ตามฐานะการเงิน (รายได้หัก
รายจ่าย) และเสถียรภาพทางการเมือง มีความเชื่อมั่นลดลง เนื่องจากรายได้ของประชาชนจากภาคเกษตร
ลดลงจากราคาสินค้าเกษตรตกต่ าและมีฝนตกชุกจนถึงน้ าท่วมขังในหลายพ้ืนที่ของภาคใต้  ในขณะที่
เสถียรภาพทางการเมืองมีความเชื่อม่ันลดลง อาจเนื่องมาจากข่าวการตรวจสอบทรัพย์สินของรัฐมนตรีและ
การปรับคณะรัฐมนตรีล่าสุด ครั้งที่ 5 ด้วย ขณะที่ผลคาดการณ์ในอีก 3 เดือนข้างหน้า ประชาชนส่วนใหญ่
มองว่าความสุขในการด าเนินชีวิต และฐานะการเงิน (รายได้หักรายจ่าย) ดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 35.70 และ 
28.30 ตามล าดับ นอกจากนี้การแก้ปัญหายาเสพติด และเสถียรภาพทางการเมืองดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 
36.70 และ 37.80 และปัจจัยที่ประชาชนส่วนใหญ่มองว่ามีผลกระทบต่อความสุขในการด าเนินชีวิตใน
ปัจจุบันมากที่สุด คือ ราคาพืชผลทางการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 33.10 รองลงมา คือ ค่าครองชีพ คิดเป็น
ร้อยละ 24.50 
 
สรุปผลการวิจัย  
  จากผลการศึกษาดัชนีความเชื่อมั่นด้านภาวการณ์ทางสังคมของประชาชนในภาคใต้ 2560 พบว่า 
ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในแต่ละด้านมีความผันผวนขึ้นลงตลอดเวลา และจากภาพที่ 1 สรุปได้ว่า 
ดัชนีความเชื่อมั่นของประชนแต่ละด้าน บางช่วงเวลามีการขึ้นลงในทิศทางเดียวกัน แต่ในบางช่วงเวลามี
ความขึ้นลงในทิศทางท่ีตรงกันข้าม อาทิ ในไตรมาสที่ 1 ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนด้านต่าง ๆ มีการ
เพ่ิมขึ้นและลดลงเล็กน้อย ในขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชน ด้านฐานะการเงินมีการลดลงอย่าง
มาก ทั้งนี้ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนโดยรวมยังอยู่ในระดับที่ทรงตัว แต่หากสังเกตุในไตรมาสที่ 2 
กลับพบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนโดยรวมมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ดัชนีความ
เชื่อมั่นของประชาชนด้านอ่ืน ๆ มีการขึ้นลงในทิศทางเดียวกัน ในส่วนไตรมาสที่ 3 ดัชนีความเชื่อมั่นของ
ประชาชนโดยรวมขึ้นอยู่ในระดับที่ทรงตัว ในขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนด้านอ่ืน ๆ มีการขึ้นลง
ในทิศทางที่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาในไตรมาสที่ 4 โดยเฉพาะในเดือนธันวาคม ดัชนีความเชื่อมั่น
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ประชาชนด้านความสุขในการด ารงชีวิต และด้านอ่ืน ๆ มีทิศทางที่เพ่ิมขึ้น ยกเว้นด้านฐานการเงินมีการ
ลดลง ซึ่งสอดคล้องกับผลการส ารวจภาวการณ์ทางสังคมของผู้บริโภคประจ าเดือนธันวาคม 2560 ของ
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่พบว่า ดัชนีความสุขในการด ารงชีวิตมีการ
ปรับตัวเพ่ิมข้ึน (ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2560) 
 

 
 

ภาพที่ 1 ดัชนีความเชื่อมั่นด้านภาวการณ์ทางสังคมของประชาชนในภาคใต้ 2560 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาดัชนีความเชื่อมั่นด้านภาวการณ์ทางสังคมของประชาชนในภาคใต้ 2560 พบว่า 
ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในแต่ละด้านมีความผันผวนขึ้นลงตลอดเวลา โดยในบางช่วงเวลามี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน และในบางช่วงเวลามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกัน ซึ่งจากภาพที่ 
1 สังเกตได้ว่า โดยภาพรวมดัชนีความเชื่อมั่นแต่ละด้านไม่ค่อยมีความสัมพันธ์กันมากนัก เมื่อพิจารณาใน
เดือนธันวาคม ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปี พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นทุกด้านปรับตัวเพ่ิมขึ้น ยกเว้นด้านเดียว
ที่ปรับตัวลดลงคือ ด้านฐานะการเงิน (รายได้-ร่ายจ่าย) จึงเสนอให้หน่วยงานภาครัฐร่วมมือภาคเอกชนทุก
ภาคส่วน ยืนหยัดกับนโยบายคืนความสุขให้กับคนไทย โดยการก าหนดมาตรการเพ่ือช่วยเหลือประชาชน
ให้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ให้สามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้ต่ าถึงปาน
กลาง ลดความเหลี่ยมล้ าของคนในชาติ อีกทั้งเดินทางปฏิรูปประเทศไปสู่ประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล
อย่างแท้จริง 
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