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เรียน กองบรรณาธิการข่าว      จ านวน 3 หน้า 
ส านักวิจยั ซูเปอรโ์พล เสนอผลส ารวจภาคสนาม เรื่อง 

ความสขุมวลรวมของคนไทย 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.นพดล กรรณิกา ผูอ้ านวยการส านกัวจิยัซูเปอรโ์พล (SUPER POLL) มลูนิธ ิ

สถาบันวิจยัความสุขชุมชนและความเป็นผู้น า ร่วมกับ นางจุฬารตัน์ นิรตัิศยกุล นักวิชาการอิสระด้าน
การเกษตรและการพฒันาชนบท เสนอผลส ารวจ เรื่อง ความสุขมวลรวมของคนไทย กรณีศกึษาประชาชน
ทุกสาขาอาชพีทัว่ประเทศโดยด าเนินโครงการทัง้การวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) และการวจิยั
เชงิคุณภาพ (Qualitative Research) จ านวน 1,092 ตวัอย่าง ระหว่างวนัที ่15 - 23 ตุลาคม 2564 ทีผ่่านมา 

เมื่อวเิคราะห์ความสุขมวลรวมของคนไทย ด้านความมัน่คง การเมอืงและระบบราชการ พบว่า 
ความสุขของคนไทยทีสู่งสุดด้านความมัน่คง การเมอืงและระบบราชการอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ความสุขเหน็คน
ไทยเป็นน ้าหนึ่งใจเดยีวกนัแสดงความจงรกัภกัด ีกตญัญูต่อสถาบนัพระมหากษตัรยิแ์ละแผ่นดนิไทย ได้ค่า
คะแนนเฉลีย่ 8.48 คะแนนจากคะแนนเตม็ 10 คะแนน  

ทีน่่าเป็นห่วงคอื ดชันีความสุขดา้นความมัน่คง การเมอืงและระบบราชการทีฉุ่ดความสุขคนไทยร่วง
ตกต ่าได้แก่ การท างานของขา้ราชการและระบบราชการท าความสุขคนไทยอยู่ค่าเฉลี่ย 4.98 คะแนนจาก
คะแนนเตม็ 10 คะแนน นอกจากนี้ ดชันีความสุขดา้นความมัน่คง การเมอืงและระบบราชการตวัอื่นๆ ทีท่ า
ใหค้วามสุขคนไทยตกต ่าเช่นกนั ไดแ้ก่ ความสุขของคนไทย เมื่อนึกถงึ วกิฤตโควดิ-19 และ วกิฤตเศรษฐกจิ 
ไดเ้พยีง 3.63 คะแนน ความสุขของคนไทย เมื่อนึกถงึ ความขดัแยง้ ความแตกแยกของคนในชาต ิไดเ้พยีง  
3.56 คะแนน และ ทีต่กต ่าสุดไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์นักการเมอืงและบรรยากาศการเมอืง ท าคนไทยมคีวามสุข
ไดค้ะแนนเฉลีย่เพยีง 3.51 คะแนน 

อย่างไรกต็าม ความสุขมวลรวมของคนไทย ดา้นสงัคมทีสู่งสุดไดแ้ก่ ครอบครวัของตนเอง มคีะแนน
เฉลี่ยความสุขอยู่ที่ 9.12 คะแนน รองลงมา ได้แก่ ศาสนา วฒันธรรมประเพณีที่ถือปฏิบัติมา ได้ 9.09 
คะแนน สุขภาพกาย ได ้8.55 คะแนน สุขภาพใจ ได้ 8.25 คะแนน ความสมัพนัธ์ของคนในชุมชน ได้ 8.19 
คะแนน และความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิได ้6.76 คะแนน ตามล าดบั 

ทีน่่าสนใจคอื ความสุขของคนไทย ดา้นเศรษฐกจิ ทีส่งูสุดไดแ้ก่ การน าหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้
จรงิจงั ได้ 8.57 คะแนน รองลงมาคอื อาชพีการงานของตนเอง ได้ 7.83 คะแนน ทรพัยส์นิ ทีด่นิ ทีท่ ากนิ ที่
อยู่อาศยั ได ้7.39 คะแนน ในขณะที ่การเปิดประเทศ ฟ้ืนฟูเศรษฐกจิและแกปั้ญหาปากทอ้งได้ 6.43 คะแนน 
แต่เมื่อนึกถงึ หนี้สนิ ทัง้ในและนอกระบบ ท าคนไทยมคีวามสุขต ่า เหลอืเพยีง 4.42 คะแนนจากคะแนนเตม็ 
10 คะแนน ตามล าดบั อย่างไรกต็าม เมื่อคนไทยนึกถงึทุกอย่างรวม ๆ กนัในทุกมติขิองชวีติ พบว่า ความสุข
มวลรวมของคนไทยอยู่ที ่6.71 คะแนนตคีวามไดว้่ามคีวามสุขค่อนขา้งมาก 

นางจุฬารตัน์ นิรตัศิยกุล นกัวชิาการอสิระดา้นการเกษตรและการพฒันาชนบท กล่าวว่า ในมุมมอง
ของตนซึง่เกดิในรชักาลที ่9 พบเหน็ว่า“ความสุข”ของคนไทยผกูพนัอยู่กบัพระมหากษตัรยิท์ุกรชักาล จงึเป็น
ทีป่ระจกัษ์ในผลส ารวจว่า คนไทยมคีวามสุขเมื่อเหน็ความเป็นน ้าหนึ่งใจเดยีวกนัแสดงความจงรกัภกัดแีละ
กตญัญตู่อสถาบนัพระมหากษตัรยิแ์ละแผ่นดนิไทย พระมหากษตัรยิท์ุกพระองคท์รงงานเพือ่ประโยชน์สุข
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ของประชาชนทุกคนบนแผ่นดนินี้และทรงแกว้กิฤตของชาตแิละของประชาชนในทุกวกิฤต นอกจากนี้ ผล
ส ารวจครัง้นี้ยงัพบดว้ยว่าการใชห้ลกัเศรษฐกจิพอเพยีงทีแ่ทจ้รงิจะท าใหค้นไทยมคีวามสุขในการด ารงชวีติที่
ตอ้งมสีต ิปัญญา และความเพยีร 

นางจุฬารตัน์ กล่าวต่อว่า พระบาทสมเดจ็พระวชริะเกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลที ่ 10 ไดท้รงมพีระราช
ด ารสัเรื่อง “อารยเกษตร” เมื่อวนัที ่29 มกราคม 2564 ความว่า “โคกหนองนา นอกจากเป็นสญัลกัษณ์ของ
ความอุดมสมบูรณ์ทางดา้นเกษตรกรรมแลว้ยงัเป็นศลิปะ เป็นแบบฝึกหดัทีด่ ี ในการทีจ่ะรวมเกษตรที่
หลากหลายใหม้าอยู่ในพืน้ทีเ่ดยีวกนั ในเวลาเดยีวกนัรกัษาความหลากหลาย แต่ความหลากหลายนัน้ ก็
เกือ้กูลซึง่กนัและกนั ประเทศของเรานี้ไม่หนีเรื่องการเกษตรคอืปากทอ้งและเป็นชวีติของเราตามพระบรมรา
โชบายของรชักาลที ่ 9 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั พระราชทานมา ไดร้บัพระมหากรุณาธคิุณมามากมาย
ในเรื่องของเกษตร ...ในเรื่องของการพฒันา อนัน้ีกเ็ป็นการรวม หรอืแสดงตวัอย่าง และเป็นตวัอย่างทีใ่ชง้าน
ไดจ้รงิ ๆ น าไปใชไ้ด ้ไม่ใช่เป็นโมเดลทีแ่สดงไวใ้นตู ้อยู่คงที ่แต่เป็นโมเดลทีใ่ชง้านไดจ้รงิๆ น าไปใชไ้ดอ้ย่าง
อ่อนตวั อย่างใชง้านไดจ้รงิๆ แลว้กห็ลากหลายได ้ โคกหนองนา น าความหลากหลาย และความอ่อนตวัมา
รวม เพือ่ใชง้านในเรื่องปากทอ้งและการเกษตรซึง่เป็นเศรษฐกจิของเรา”  

เมื่อคนไทย โดยเฉพาะอย่างย่ิงคนชนบทซ่ึงเป็นส่วนใหญ่ของประเทศสามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ ด้วยมีปัจจยัพื้นฐานในการด ารงชีวิต (มีกิน มีใช้ มีท่ีอยู่อาศยั และร่มเยน็) มีความมัน่คง
แล้วมารวมพลงักบัคนอ่ืน ๆ ในทุกสาขาอาชีพเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนัเพื่อปกป้องผลประโยชน์ชาติ
และของประชาชนทุกคน ก้าวต่อไปคือการน าประเทศไทยสู่ความมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยืน 

 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ีย ความสุขมวลรวมของคนไทย ด้านความมัน่คง การเมือง และระบบราชการ  
เม่ือคะแนนเตม็ 10 คะแนน  

 ล าดบัท่ี ความสุขมวลรวมของคนไทย ด้านความมัน่คง  การเมือง  และระบบราชการ ค่าเฉล่ีย 

1 
ความสุขทีเ่หน็คนไทยเป็นน ้าหนึ่งใจเดยีวกนัแสดงความจงรกัภกัด ีกตญัญตู่อสถาบนั
พระมหากษตัรยิแ์ละแผ่นดนิไทย 

 
8.48 

2 ความสุขของคนไทย เมื่อนึกถงึ การท างานของขา้ราชการและระบบราชการ 4.98 
3 ความสุขของคนไทย เมื่อนึกถงึ วกิฤตโควดิ-19 และ วกิฤตเศรษฐกจิ 3.63 
4 ความสุขของคนไทย เมื่อนึกถงึ ความขดัแยง้ ความแตกแยกของคนในชาติ 3.56 
5 ความสุขของคนไทย เมื่อนึกถงึ ภาพลกัษณ์นกัการเมอืงและบรรยากาศการเมอืง 3.51 
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ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉล่ีย ความสุขมวลรวมของคนไทย ด้านสงัคม เม่ือคะแนนเตม็ 10 คะแนน 

 ล าดบัท่ี ความสุขมวลรวมของคนไทย ด้านสงัคม ค่าเฉล่ีย 
1 ความสุขของคนไทย เมื่อนึกถงึ ครอบครวั ของตนเอง 9.12 
2 ความสุขของคนไทย เมื่อนึกถงึ ศาสนา วฒันธรรมประเพณีทีถ่อืปฏบิตัมิา 9.09 
3 ความสุข เมื่อนึกถงึ สุขภาพกาย ของตนเอง 8.55 
4 ความสุข เมื่อนึกถงึ สุขภาพใจ ของตนเอง 8.25 
5 ความสุขของคนไทยเมื่อนึกถงึ ความสมัพนัธข์องคนในชุมชน 8.19 
6 ความสุข เมื่อนึกถงึ ความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 6.76 

 
ตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉล่ีย ความสุขมวลรวมของคนไทย ด้านเศรษฐกิจ เม่ือคะแนนเตม็ 10 คะแนน 

 ล าดบัท่ี ความสุขมวลรวมของคนไทย ด้านเศรษฐกิจ ค่าเฉล่ีย 
1 ความสุขของคนไทย เมื่อนึกถงึ การน าหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชจ้รงิจงั 8.57 
2 ความสุขของคนไทย เมื่อนึกถงึ อาชพีการงานของตนเอง 7.83 
3 ความสุขของคนไทย เมื่อนึกถงึ ทรพัยส์นิ ทีด่นิ ทีท่ ากนิ ทีอ่ยู่อาศยั 7.39 
4 ความสุขของคนไทย เมื่อนึกถงึ การเปิดประเทศ ฟ้ืนฟูเศรษฐกจิและแก้ปัญหาปากทอ้ง 6.43 
5 ความสุขของคนไทย เมื่อนึกถงึ หนี้สนิ ทัง้ในระบบ และ นอกระบบ 4.42 

 
ตารางท่ี 4 แสดงค่าเฉล่ียความสุขมวลรวมของคนไทย เม่ือค่าคะแนนเตม็ 10 คะแนน 

ความสุขมวลรวมของคนไทย ค่าเฉล่ีย การตีความหมาย 
ความสุขมวลรวมของคนไทย 6.71 มคีวามสุขค่อนขา้งมาก 

ส านักวจิยั ซูเปอรโ์พล (SUPER POLL) โทร 02.051.5928 โทร 064.224.2646   www.superpollthailand.net 


