บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อความอยู่ดีมีสุข
และความพร้อมสำหรับอนาคต พ.ศ. 2563
เมื่อพิจารณาเป็นรายภาค พบว่า ประชาชนใน
การพัฒ นาประเทศไทยที่ผ่านมาได้ มุ่งเน้น
การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนา ภาคใต้ชายแดนมีความพึงพอใจในชีวิต สูงกว่าภาคอื่น
ประเทศให้ประชาชนอยู่ดีกินดี แต่ก็ทำให้เกิดผลกระทบ (6.8124 คะแนน)
ทางสั ง คม ครอบครั ว และชุ ม ชน รวมทั้ ง ปั ญ หา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจาก แผนภูมิ 1 ร้อยละของประชาชน จำแนกตามระดับ
ความพึง พอใจในชีวิต ของประชาชน
สถานการณ์ ใ นปัจ จุ บ ัน หลาย ๆ ประเทศ รวมทั้ ง
เป็นรายภาค
ประเทศไทยได้ให้ความสนใจในการศึกษาดัชนีชี้วัด
ความสุขของประชาชน และการปรับ ตัว รับ มื อ กั บ
ทั่วประเทศ
เหตุการณ์วิกฤตต่าง ๆ ที่เกิดขึ้ น รวมทั้งการเตรียม
5.0181 6.7007 7.1928
ร้อยละ 7.0453
ความพร้อมของประชาชนในการวางแผนในอนาคต
คะแนน
คะแนน คะแนน คะแนน
100
7.0453
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย
19.2
80
สำนักงานสถิติแห่งชาติ และสถาบันนโยบายสาธารณะ
58.8
69.9
71.8
60
และการพัฒนา (Institute of Public Policy and
50.0
Development : IPPD) ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็น 40
ของประชาชนต่อความอยู่ดีมีสุขและความพร้อมสำหรับ 20
36.9
26.9
27.4
25.7
อนาคต พ.ศ. 2563 เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการติดตาม
4.1
2.1 ช่วงเวลา
2.6
0
ประเมินผล และวางแผนกำหนดนโยบาย เพื่อยกระดับ
0.1
3.9
0.2
0.4
ปีทแี่ ล้ว ช่วงโควิด 19 ปัจจุบัน อนาคต
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น
(ธ.ค.62) ระบาดรุนแรง (พ.ย.-ธ.ค.63) (ธ.ค.68)
ซึ่งการสำรวจครั้งนี้ใช้แผนการเลือกตัวอย่างแบบ Stratified
(พ.ค.63)
Three-stage Sampling โดยส่งเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน
สถิติแห่งชาติไปสอบถามประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
ทุกจังหวัดทั่วประเทศ จำนวนตัวอย่างทั้งสิ้น 46,600 คน
รายภาค
เพื่อนำเสนอผลในระดับจังหวัด ภาค และทั่วประเทศ ร้อยละ 6.4270 6.6315 6.6069 6.7688 6.7179 6.7780 6.8124
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน - 100 คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน
8 ธันวาคม 2563 ซึ่งสรุปผลการสำรวจได้ดังนี้
80
1. ความพึงพอใจในชีวิต
ความพึงพอใจในชีวิตของประชาชนในช่วงปี 2562
ที่ผ่านมา (เดือนธันวาคม 2562) ประชาชนให้คะแนน
ความพึงพอใจในชีวิตเฉลี่ย 7.0453 คะแนน (เต็ม 10 คะแนน)
แต่ในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
มีความรุนแรง (เดือนพฤษภาคม 2563) ประชาชนมี
ความพึงพอใจในชีวิตเฉลี่ย 5.0181 คะแนน ขณะที่ในปัจจุบัน
(เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2563) ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในชีวิตเฉลี่ย 6.7007 คะแนน เนื่องจากสถานการณ์
โรคโควิด 19 ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ ซึ่งประชาชน
คาดว่าในอนาคตอีก 5 ปีข้างหน้าจะมีความพึงพอใจ
ในชีวิตเพิ่มมากขึ้น (7.1928 คะแนน)

60
40
20
0

50.6 56.9 54.8 60.7 58.7
62.1 65.7
39.0

38.0 41.8 36.5 37.3 32.5 30.4
9.1 4.8 3.3 2.7 3.8 5.1 3.9 ภาค
1.3 0.3 0.1 0.1 0.2 0.3 -กรุงเทพ กลาง ตะวันออก เหนือ ตะวันออก ใต้ ใต้ชายแดน
มหานคร
เฉียงเหนือ
มาก-มากที่สุด
น้อย-น้อยที่สุด

ปานกลาง
ไม่พึงพอใจเลย

หมายเหตุ : -- ข้อมูลมีจำนวนเล็กน้อย
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2. ความพึงพอใจในเรื่องต่าง ๆ
สำหรั บ เรื่ อ งที่ ป ระชาชนมี ค วามพึ ง พอใจ
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2563 โดยให้คะแนน
เฉลี่ย มากกว่า 7 คะแนนขึ้น ไป (เต็ม 10 คะแนน)
ได้แก่ ชีวิตครอบครัว ความมีอิส ระในการใช้ชี วิ ต
รวมถึงการใช้เวลาว่าง สุขภาพกายและสุขภาพจิต
ความมั่ น คงในชี วิ ต การใช้ ชี วิ ต อย่ า งมี เ ป้ า หมาย
มี คุ ณ ค่ า มี ป ระโยชน์ สั ง คมในชุ ม ชน/หมู่ บ้ า น
สภาพความเป็ น อยู่ ที่ ดี ขณะที่เรื่องอื่นประชาชนให้
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยประมาณ 6 คะแนน ได้แก่
การทำงาน/อาชีพ การมีส่วนร่วมหรือมีสิทธิมีเสียง
ด้านการเมืองการปกครอง และการเงิน เช่น รายได้
เงินออม ทรัพย์สินที่มีอยู่ เป็นต้น
แผนภูมิ 2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชน
ในเรื่องต่าง ๆ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนเดือนธันวาคม 2563
เรื่อง
ครอบครัวว
ชีวชีิตวิตครอบครั

7.6606

ความมี
อิสระในการใช้
ความมี
อิสระในการใช้ชชีวีวิติต
รวมถึ
การใช้เวลาว่
าง าง
รวมถึงงการใช้
เวลาว่

7.3116

สุขภาพกายและสุขขภาพจิ
ภาพจิตต
สุขภาพกายและสุ

7.3003

ความมั่น่นคงในชี
คงในชีววิติต
ความมั

7.2499

การใช้ชีวการใช้
ิตอย่าชงมีีวิตเป้อย่าาหมาย
งมี
เป้
า
หมาย
มี
ค
ณ
ุ
ค่
า
มี…
มีคุณค่า มีประโยชน์

7.2051

สังคมในชุ
มชน/หมู่บ่บ้า้านน
สังคมในชุ
มชน/หมู

7.1600

สภาพความเป็นอยู
สภาพความเป็
อยู่ท่ที่ดี่ดี

การทำงาน/อาชี
การทางาน/อาชีพ พ
การมีการมี
ส่วนร่
วมหรื
ส่วนร่
วมหรืออมีมีสสิทิทธิธิมีมี
งด้านการเมื
องการ…
เสียงด้เสีายนการเมื
องการปกครอง
การเงิการเงิ
น เช่นนเช่รายได้
เงินเงิออม
น รายได้
น
ทรัออม
พย์สทรัินพทีย์่มสอี ินยูที่มเป็ีอยูน่…ต้น

7.0739
6.6579
6.6500
6.2895

คะแนน
6.0 6.5 7.0 7.5 8.0

3. พื้นที่อำนวยความสะดวก/พื้นที่กิจกรรมที่ส่งผล
ต่อความเป็นอยู่ที่ดี
ประชาชนเห็นว่าพื้นที่อำนวยความสะดวก/
พื้นที่กิจกรรมที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดี 3 อันดับแรก
คือ พื้นที่บริการสุขภาพ เช่น สถานพยาบาล คลินิก เป็นต้น
(8.1561 คะแนน จาก 10 คะแนน) พื้นที่ทางศาสนาและ
ความเชื่อ เช่น วัด มัสยิด โบสถ์ ศาลเจ้า ศาลพระพรหม
เป็นต้น (7.9839 คะแนน) และพื้นที่แหล่งอาหาร เช่น ตลาด
ซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น (7.8822 คะแนน)
สำหรับพื้นที่อำนวยความสะดวก/พื้นที่กิจกรรม
ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก/ง่ายดาย
3 อันดับแรก คือ พื้นที่ทางศาสนาและความเชื่อ เช่น
วัด มัสยิด โบสถ์ ศาลเจ้า ศาลพระพรหม เป็นต้น
(8.1604 คะแนน) พื้นที่บริการสุขภาพ เช่น สถานพยาบาล
คลินิก เป็นต้น (7.8675 คะแนน) และพื้นที่แหล่งอาหาร
เช่น ตลาด ซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น (7.8417 คะแนน)
แผนภูมิ 3 คะแนนเฉลี ่ ยของความสำคั ญของพื ้ นที่
อำนวยความสะดวก/พื้นที่กิจกรรมที่ส่งผล
ต่ อความเป็ นอยู ่ ท ี ่ ดี ของประชาชน และ
ความสามารถเข้าถึงพื้นทีฯ่ ได้อย่างสะดวก/
ง่ายดายของประชาชน
พื้นที่
พื้นพืที้น่บทีริ่บกริการสุ
ภาพ
ารสุขขภาพ
พื้นที่ทางศาสนาและความ
พื้นที่ทางศาสนาและความเชื
่อ
เชื่อ
หล่งอาหาร
พื้นพืที้นที่แ่แหล่
อาหาร
อเข้าสู่
การเชื่อมต่อเข้การเชื
าสูอิ่อนเทอร์
ิน่อมต่
เทอร์
เน็ต
เน็ต

พื้นทีพื่เ้นรีทีย่เนรู
้ในสถานศึ
รียนรู
้ในสถานศึกกษาษา
พื้นพืที้น่ทที่ทางธรรมชาติ
างธรรมชาติ
ระบบขนส่
ระบบขนส่งงมวลชน
มวลชน
พื้นที่ออกกำลังกาย
พื้นที่ออกกาลังกาย
(ไม่จำกัดรูปแบบพื้นที่)
่เรียนรู
้นอกสถานศึกกษาษา
พื้นทีพื่เรี้นยทีนรู
้นอกสถานศึ
พื้นที่ทางศิลปะ ดนตรี และ
พื้นที่ทางศิลปะ
นันทนาการอื่น ๆ

การส่งผล

8.1561
7.8675
7.9839
8.1604
7.8822
7.8417
7.3327
7.4340
7.2909
7.3408
7.2244
7.1599
7.0295
6.7171
6.8160
6.8380
6.2771
5.9263
6.1591
6.0403
คะแนน

5.0 6.0 7.0 8.0 9.0
การเข้าถึง
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4. การประสบเหตุการณ์วิกฤตที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิต
อย่างรุนแรง
ประชาชนร้อยละ 26.6 ระบุว่าเคยประสบ
เหตุ ก ารณ์ วิ ก ฤตที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การดำรงชี วิ ต
อย่างรุนแรง และร้อยละ 73.4 ระบุว่าไม่เคยประสบฯ
โดยเหตุการณ์วิกฤตที่มีผู้ประสบฯ 3 อันดับแรก ได้แก่
วิ ก ฤตทางการเงิ น เช่ น ธุ ร กิ จ ล้ ม ละลาย หนี้ สิ น
ความขัดสน เป็นต้น (ร้อยละ 11.2) วิกฤตความสัมพันธ์
ทางครอบครัว เช่น ปัญหาครอบครัว การเลิกรา การหย่าร้าง
บุคคลสำคัญเสียชีวิต ความรุนแรงในครอบครัว เป็นต้น
(ร้อยละ 6.4) และวิกฤตทางธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม
น้ำแล้ง ดินถล่ม แผ่นดินไหว เป็นต้น (ร้อยละ 4.8)
เมื่ อ พิ จ ารณาสั ด ส่ ว นความรุ น แรง พบว่ า
ร้อยละ 63.4 ระบุว่ามีความรุนแรงในระดับมาก-มากที่สุด
ร้อยละ 30.0 ระบุว่ามีความรุนแรงปานกลาง และ
ร้อยละ 6.6 ระบุว่ามีความรุนแรงในระดับน้อย-น้อยที่สุด
แผนภูมิ 4 ร้ อ ยละของประชาชน จำแนกตาม
การประสบเหตุการณ์วิกฤตที่ส่งผลกระทบ
ต่อการดำรงชีวิตอย่างรุนแรง
การประสบเหตุการณ์วิกฤต
เรื่องที่เคยประสบฯ
วิกฤตทางการเงิน 11.2%
วิกฤตความสัมพันธ์
ไม่เคย
เคย
ทางครอบครัว
6.4%
73.4% 26.6%
วิกฤตทางธรรมชาติ 4.8%
วิกฤตทางสุขภาพ 2.0%
วิกฤตทางอุบัติเหตุ 1.8%
วิกฤตทางสังคม
0.4%
ผู้ที่เคยประสบฯ ระบุความรุนแรงของเหตุการณ์วิกฤต
43.3%
20.1%
มากที่สุด

63.4%
มาก-มากที่สุด

แผนภูมิ 5 ร้ อ ยละของประชาชนที ่ เ คยประสบ
เหตุ ก ารณ์ ว ิ ก ฤต จำแนกตามระดั บ
ความสามารถในการรับมือและการฟื้นตัว
ต่อเหตุการณ์วิกฤต
ความสามารถในการรับมือต่อเหตุการณ์วิกฤต
0.9
9.6
มาก-มากที่สุด
ปานกลาง
47.7
น้อย-น้อยที่สุด
41.8
ไม่สามารถรับมือได้เลย
การฟื้นตัวต่อเหตุการณ์วิกฤต
ไม่สามารถฟื้นตัวได้เลย
11.5%
สามารถฟื้นตัวได้
88.5%

30.0%
5.6%

มาก

5. ความสามารถในการรับมือและฟื้นตัวต่อเหตุการณ์
วิกฤตที่ประสบ
ประชาชนที่เคยประสบเหตุการณ์วิกฤต พบว่า
ร้อยละ 47.7 ระบุว่าสามารถรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าว
ได้มาก-มากที่สุด ร้อยละ 41.8 ระบุว่าปานกลาง และ
ร้อยละ 9.6 ระบุว่าน้อย-น้อยที่สุด ส่วนร้อยละ 0.9
ระบุว่าไม่สามารถรับมือได้เลย
ความสามารถในการฟื ้ น ตั ว ต่ อ เหตุ ก ารณ์
วิกฤตที่ประสบ พบว่า ร้อยละ 88.5 ระบุว่าสามารถ
ฟื้นตัวได้ (ซึ่งในจำนวนนี้ ร้อยละ 16.7 ระบุว่าใช้เวลา
ในการฟื้นตัวได้ภายใน 3 เดือน ร้อยละ 20.1 ระบุว่า
ใช้เวลาในการฟื้นตัว 4-6 เดือน ร้อยละ 17.4 ระบุว่า
ใช้เวลาในการฟื้นตัว 7-12 เดือน และร้อยละ 34.3
ระบุว่าใช้เวลาในการฟื้นตัวมากกว่า 1 ปี) ขณะที่
ร้อยละ 11.5 ระบุว่าฟื้นตัวไม่ได้เลย

ปานกลาง น้อย
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6. สภาพความเป็นอยู่ในชุมชน/หมู่บ้านที่ส่งผลต่อ
การรับมือกับเหตุการณ์วิกฤต
ประชาชนเห็นว่าสภาพความเป็นอยู่ในชุมชน/
หมู่บ้านที่ส่งผลต่อการรับ มือกับ เหตุการณ์วิกฤตได้
5 อันดับแรก คือ ปัจจัยขั้นพื้นฐาน เช่น ที่อยู่อาศัย/น้ำดื่ม/
ไฟฟ้ า/อาหาร เป็ นต้ น (6.9110 คะแนน จาก 10 คะแนน)
ความช่วยเหลือจากคนในสังคม เช่น เพื่อนบ้าน คนใน
หมู่บ้าน การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ เป็ น ต้ น (6.6853 คะแนน)
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และชุมชน/
หมู่บ้านในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ (6.5931 คะแนน)
การรับมือกับภาวะฉุกเฉิน เช่น การสำรองแหล่งน้ำ/
ไฟฟ้า ประกัน ภัย พิบ ัต ิ เป็น ต้น (6.4877 คะแนน)
และการสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ เช่น
การส่งเสริมทักษะแรงงานและการฝึกอบรมอาชีพ กลไก
ส่งเสริมการเงินสำหรับธุรกิจ เป็นต้น (6.4812 คะแนน)

7. ความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคต
ผลการสำรวจ พบว่า ประชาชนคิดถึงเรื่อง
ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เป็นร้อยละ 17.4 50.2
และ 32.4 ตามลำดับ
ทั้งนี้เมื่อพูดถึงคำว่า “อนาคต” ประชาชน
หมายถึงระยะเวลาประมาณ 2 ปี นอกจากนี้ ประชาชน
ร้อยละ 56.2 ระบุว่าสามารถกำหนดหรือเปลี่ยนแปลง
อนาคตของตนเองได้ ม าก-มากที ่ ส ุ ด ร้ อ ยละ 34.7
ปานกลาง ร้อยละ 6.6 น้อย-น้อยที่สุด และร้อยละ 2.5
ระบุว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เลย
เมื่อพิจารณาเป็นรายภาค พบว่า ประชาชน
ในภาคใต้ร้อยละ 59.1 ระบุว่ามีความสามารถกำหนด
หรือเปลี่ยนแปลงอนาคตของตนเองอยู่ในระดับมากมากที่สุด ในสัดส่วนที่สูงกว่าภาคอื่น

แผนภูมิ 6 คะแนนเฉลี ่ ย ของความคิ ด เห็ น ของ
ประชาชนเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่
ที่ส่งผลต่อการรับมือกับเหตุการณ์วิกฤต
ในเรื่องต่าง ๆ

การคิดถึงเรื่องในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต

แผนภูมิ 7 ร้อยละของประชาชน จำแนกตาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคต

32.4

ปัจจัยขั้นพื้นฐาน

6.9110

1
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8. การวางแผนเพื่ออนาคตและการลงมือทำเพื่อเตรียม
ความพร้อมสำหรับอนาคต
ประชาชนได้มีการวางแผนเพื่ออนาคตมากที่สุด
คือ การเงิน (6.2961 คะแนน จาก 10 คะแนน) รองลงมา
ได้แก่ สุขภาพกายและสุขภาพจิต (6.2581 คะแนน)
การทำงาน/อาชีพ (6.1062 คะแนน) สภาพความเป็นอยู่ที่ดี
(6.0485 คะแนน) และชีวิตครอบครัว (5.5378 คะแนน)
แต่อย่างไรก็ตาม ประชาชนได้มีการลงมือทำ
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตมากที่สุด คือ
สุขภาพกายและสุขภาพจิต (6.1593 คะแนน) รองลงมาได้แก่
สภาพความเป็นอยู่ที่ดี (5.9620 คะแนน) การทำงาน/
อาชีพ (5.9292 คะแนน) การเงิน (5.9149 คะแนน)
และชีวิตครอบครัว (5.4082 คะแนน)
แผนภูมิ 8 คะแนนเฉลี่ยของการวางแผนเพื่ออนาคต
และการลงมือทำเพื่อเตรียมความพร้อม
สำหรับอนาคตของประชาชนในเรื่องต่าง ๆ
เรื่อง
สุขภาพกายและสุขภาพจิ1 ต
สภาพความเป็นอยู่ท2ี่ดี
การทำงาน/อาชี3พ
การเงิ4น
ชีวิตครอบครั5 ว

6.2581
6.1593
6.0485
5.9620
6.1062
5.9292
6.2961
5.9149
5.5378
5.4082 คะแนน

5.0 5.5 6.0 6.5
การวางแผน
การลงมือทำ

การสำรวจครั้ ง นี้ พบว่ า ผู้ ต อบสั ม ภาษณ์
เป็ น ชายร้ อ ยละ 48.6 และหญิ ง ร้ อ ยละ 51.4
มีอายุ 15-19 ปีร้อยละ 2.4 อายุ 20-29 ปีร้อยละ 10.9
อายุ 30-39 ปีร้อยละ 16.8 อายุ 40-49 ปีร้อยละ 23.5
อายุ 50-59 ปีร้ อ ยละ 25.2 และอายุ 60 ปี ขึ้ น ไป
ร้อยละ 21.2 มีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือ
ต่ำกว่าร้อยละ 43.5 มัธยมศึกษา/ปวช. ร้อยละ 38.5
ปวส./ปวท./อนุปริญญาร้อยละ 5.8 และปริญญาตรี
หรือสูงกว่า ร้อยละ 12.2 เป็นข้าราชการ/พนักงาน
ลู ก จ้ า งของรั ฐ /พนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ร้ อ ยละ 9.2
พนักงาน/ลูกจ้างเอกชนร้อยละ 19.7 ค้าขาย/ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 25.8 เกษตรกรร้อยละ 22.8
รั บ จ้ า งทั่ ว ไป/ขั บ รถรั บ จ้ า ง/กรรมกรร้ อ ยละ 8.2
นักเรียน/นักศึกษาร้อยละ 2.5 ว่างงาน/ไม่มีงานทำ
ร้ อ ยละ 1.5 และอื่ น ๆ เช่ น พ่ อ บ้ า น/แม่ บ้ า น
(อยู่บ้านเฉย ๆ) เกษียณอายุบำนาญ เป็นต้น ร้อยละ 10.3
รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท
ร้อยละ 26.5 รายได้ 10,001-30,000 บาทร้อยละ 56.4
รายได้ 30,001-50,000 บาทร้อยละ 12.9 รายได้
50,001-100,000 บาทร้อยละ 3.8 และรายได้มากกว่า
100,000 บาทร้อยละ 0.4

