
1 
 

เรียน กองบรรณาธิการข่าว       จ านวน 2 หน้า 

          
ส านักวิจยั ซูเปอรโ์พล มูลนิธิสถาบนัวิจยัความสุขชุมชนและความเป็นผู้น า 
น าเสนอผลส ารวจภาคสนาม เร่ือง ความสุขชุมชน ความสุขประเทศไทย 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.นพดล กรรณิกา ผูอ้ านวยการส านกัวจิยัซูเปอรโ์พล (SUPER POLL) มลูนิธิ
สถาบนัวจิยัความสุขชุมชนและความเป็นผู้น า น าเสนอผลส ารวจภาคสนาม เรื่อง ความสุขชุมชน ความสุข
ประเทศไทย กรณศีกึษาประชาชนทุกสาขาอาชพีทัว่ประเทศ จ านวนทัง้สิน้ 1,046 ตวัอย่าง ด าเนินโครงการ
ทัง้การวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) และการวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) ระหว่าง 
วนัที ่1 มถิุนายน – 27 กนัยายน พ.ศ. 2562 ทีผ่่านมา พบว่า 
 เงนิเป็นสิง่ส าคญัทีท่ าใหค้นมคีวามสุข แต่ความสุขของคนไม่ไดข้ึน้อยู่กบัเงนิเพยีงอย่างเดยีว เพราะ
จากการศึกษาวจิยัความสุขชุมชน ความสุขประเทศไทย เปรยีบเทียบระหว่าง กลางปี 2550 กบั กลางปี 
2562 ช่วงระยะเวลาครบ 12 ปีพอด ีพบการเปลีย่นแปลงความสุขของประชาชนคนไทยทีน่่าพจิารณาหลาย
ปัจจยั โดยพบว่า ความสุขของคนไทยที่ได้คะแนนสูงสุด เมื่อคะแนนเต็ม  10 คะแนน คือ ความสุขใน
ครอบครวั ได้ 7.02 คะแนน รองลงมาอันดบัสอง ได้แก่ สุขภาพกาย ได้ 6.86 คะแนน อนัดบัสามได้แก่ 
สภาพที่พกัอาศยั ไฟฟ้า คมนาคม ถนนหนทาง น ้าประปา ได้ 6.75 คะแนน อนัดบัสี่ ได้แก่ สุขภาพใจ ได้ 
6.69 คะแนน และอนัดบัห้า ได้แก่ ทรพัยากรธรรมชาต ิคนอยู่กบัป่าได้ ประชาชนปลูกไม้มคี่าขายได้ ได้  
6.47 คะแนน 
 อย่างไรกต็าม ความสุขทีว่ดัไดค้ะแนน 3 อนัดบัสุดทา้ยไดแ้ก่ เศรษฐกจิของประเทศ การคา้เสรทีีไ่ด้
เพยีง 4.87 คะแนน อนัดบัรองสุดทา้ยไดแ้ก่ ธรรมาภบิาล บรหิารประเทศ ไดเ้พยีง 5.32 คะแนน และ ความ
ปลอดภยัทางถนน ไดเ้ท่ากนัคอื ไดเ้พยีง 5.32 คะแนน โดยมคีวามสุขชุมชน ความสุขประเทศไทยโดยรวม
เท่ากบั 6.47 คะแนนถอืว่าค่อนขา้งมคีวามสุข 
 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.นพดล กล่าวต่อว่า แต่เมื่อเปรยีบเทยีบความสุขของประชาชนยอ้นหลงัไป  
12 ปีทีผ่่านมา คอืช่วงกลางปี 2550 กบั ช่วงกลางปี 2562 พบประเดน็ทีน่่าสนใจคอื มปัีจจยัความสุขชุมชน 
ความสุขประเทศไทยหลายตวัเพิ่มขึ้นอันดบัหนึ่งได้แก่ สภาพที่พกัอาศยั ไฟฟ้า คมนาคม ถนนหนทาง 
น ้าประปา เพิม่ขึ้น + 3.67 จาก 3.08 ในช่วงกลางปี 2550 มาอยู่ที่ 6.75 ในช่วงกลางปีนี้ อนัดบัสองได้แก่ 
เรื่องทรพัยากรธรรมชาต ิคนอยู่กบัป่าได ้ประชาชนปลูกไมม้คี่าขายได ้ท าคนมคีวามสุขเพิม่ขึน้ + 1.68 จาก 
4.79 ในช่วงกลางปี 2550 มาอยู่ที่ 6.47 ในช่วงกลางปีนี้ และอนัดบัสามคอื ธรรมภิบาล บรหิารประเทศ 
เพิม่ขึน้ + 1.58 จาก 3.74 ในช่วงกลางปี 2550 มาอยู่ที ่5.32 ในช่วงกลางปีนี้ 
 ทีน่่าเป็นห่วงคอื การใชช้วีติพอเพยีงของประชาชนลดลงมากสุด คอื – 1.07 จาก 7.41 ในช่วงกลาง
ปี 2550 มาอยู่ที ่6.34 ในช่วงกลางปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ ความสุขต่อสภาวะเศรษฐกจิของประเทศ การค้า
เสร ีทีป่ระชาชนยงัคงมคีวามสุขต ่าสุด คอื 4.87 คะแนนในช่วงกลางปีนี้ แต่กเ็พิม่ขึน้จาก 3.60 ทีเ่คยส ารวจ
พบในช่วงกลางปี 2550 หรอืเมื่อ 12 ปีทีแ่ลว้ 
 ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลการวดัความสุขของประชาชนครัง้นี้ชี้ให้เหน็ว่า เงนิหรอืเศรษฐกจิเป็น
เรื่องส าคญัแต่ประชาชนยงัมปัีจจยัส าคญัอื่น ๆ ที่ท าให้มีความสุขอกีหลายด้านและกระแสที่ก าลงัท าลาย
ความสุขของประชาชนในขณะนี้อาจท าให้ประชาชนจ านวนมากรูส้กึแย่ แต่เมื่อเปรยีบเทยีบขอ้มูลยอ้นกลบั
ไปเมื่อ 12 ปีทีแ่ลว้พบว่า สถานการณ์บา้นเมอืงและความสุขของประชาชนหลายดา้นกลบัเหน็ไดช้ดัว่าดขีึน้ 



2 
 

 
 
 
ตาราง แสดงค่าเฉล่ียความสุขชุมชน ความสุขประเทศไทย ด้านต่าง ๆ เม่ือคะแนนเตม็ 10 คะแนน 
ล าดบั
ท่ี 

ความสุขชุมชน ความสุขประเทศไทย 
ด้านต่าง ๆ 

ความสุข 
กลางปี 2550 

ความสุข 
กลางปี 2562 

 
เพ่ิม / ลด 

1 ความสุขในครอบครวั 5.63 7.02 + 1.39 
2 สุขภาพกาย 6.94 6.86 - 0.08 
3 สภาพทีพ่กัอาศยั ไฟฟ้า คมนาคม น ้าประปา 3.08 6.75 + 3.67 
4 สุขภาพใจ 5.97 6.69 + 0.72 

5 
ทรพัยากรธรรมชาต ิคนอยู่กบัป่าได ้ 
ประชาชนปลูกไมม้คี่าขายได ้

 
4.79 

 
6.47 

 
+ 1.68 

6 อาชพีการงาน 5.28 6.43 + 1.15 
7 การใชช้วีติพอเพยีง 7.41 6.34 - 1.07 
8 ความสมัพนัธข์องคนในชุมชน 6.56 6.24 - 0.32 
9 ความปลอดภยัทางถนน  5.32  
10 ธรรมาภบิาล บรหิารประเทศ 3.74 5.32 + 1.58 
11 เศรษฐกจิของประเทศ การคา้เสร ี 3.60 4.87 + 1.27 
12 ความสุขชุมชน ความสุขประเทศไทย รวม 5.02 6.47 + 1.45 

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


