
  

 
 

ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ  ได้ด ำเนินกำรส ำรวจ
คุณภำพชีวิตของประชำชนอย่ำงยั่งยืน ตำมหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง พ.ศ. 2561 เป็นครั้งแรก โดยเก็บรวบรวมข้อมูล
จำกครัว เรือนส่วนบุคคลตัวอย่ ำงจ ำนวน 85,080 
ครัวเรือนทั่วประเทศ  เพ่ือศึกษำข้อมูลชีวิตควำมเป็นอยู่
ของประชำชนในด้ำนเศรษฐกิจ สั งคม สิ่ งแวดล้อม 
สุขภำพ ควำมสุข กำรเรียนรู้ และวัฒนธรรม เพ่ือเป็น
แนวทำงในกำรด ำรงชีวิตและปฏิบัติตนของประชำชน   
ทั้งในกำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน และกำรพัฒนำในด้ำนต่ำง ๆ 
อีกทั้งภำครัฐยังมีข้อมูลในกำรด ำเนินนโยบำยส่งเสริมให้
ประชำชนยึดแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืนต่อไป 
ผลกำรส ำรวจที่ส ำคัญสรุปได้ดังนี้ 

ความพอประมาณ 
 ควำมพอประมำณ หมำยถึง ควำมพอดี กำรด ำรงชีวิต
อยู่บนควำมพอดี ไม่มำกไม่น้อยจนเกินไป ใช้จ่ำยอย่ำง  
ไม่ เกินตัว   ไม่มีหนี้สินหรือแม้มีหนี้สินก็ไม่กระทบต่อ       
กำรกินอยู่หรือรำยได้ของครัวเรือน  
 จำกผลกำรส ำรวจพบว่ำ เมื่อต้องกำรซื้ออะไรบำงอย่ำง 
ครัวเรือนร้อยละ 83.6 ของครัวเรือนทั่วประเทศ จะพิจำรณำ
ซื้อจำกควำมจ ำเป็น มีประโยชน์และได้ใช้มำกกว่ำกำรซื้อตำม
ควำมต้องกำร หรือซื้อเมื่อมีกำรลดรำคำ ครัวเรือนที่ไม่มีกำร
ผ่ อนหนี้ /ผ่ อนสิ นค้ ำ  หรื อถ้ ำมี ผ่ อนหนี้ /ผ่ อนสิ นค้ ำ               
ก็ไม่กระทบต่อกำรกินอยู่ของครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 74.2 
และยังพบว่ำ ครัว เร ือนที ่ไม ่ม ีหนี ้ส ินค ิดเป็นร้อยละ 
51.7  
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 นอกจำกนี้ครัวเรือนร้อยละ 30.0 เห็นว่ำ คนใน
หมู่บ้ำน/ชุมชน/ละแวกบ้ำน ไม่มีพฤติกรรมกำรซื้อของ
ตำมกันจนเกินก ำลัง หรือซื้อเกินควำมจ ำเป็น  
 

 
 
 

ความมีเหตุผล 
 ควำมมีเหตุผล หมำยถึง ในกำรตัดสินใจเรื่องใดๆ  
ก็ตำมจะต้องเป็นไปอย่ำงมีเหตุผล ไม่ใช้อำรมณ์ และ
ค ำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึนอย่ำงรอบคอบ 
 ครัวเรือนร้อยละ 94.9 มีควำมคิดเห็นว่ำ คนใน
หมู่บ้ำน/ ชุมชน/ละแวกบ้ำน แก้ปัญหำโดยกำรพูดคุยกัน
ไม่มำกก็น้อย 

แผนภูมิ 1 

  
 

 
 

การมีภูมิคุ้มกันที่ด ี
 กำรมีภูมิคุ้มที่ส ำคัญของครัวเรือน คือ กำรออม
ควำมสำมำรถในกำรจั ดกำรกั บปัญหำที่ ไม่ คำดคิ ด   
ที่ส่งผลกระทบต่อรำยได้ของครัวเรือน และกำรเตรียมตัว    
ให้พร้อมกับกำรรับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลง 
ที่จะเกิดขึ้นในอนำคต ครัวเรือนที ่มีกำรออม คิดเป็น 
ร้อยละ 67.3  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

เขตการปกครอง  
และทั่วราชอาณาจักร 

หนี้สิน 
ไม่มี มี 

ท่ัวรำชอำณำจักร 51.7 48.3 

ในเขตเทศบำล 58.9 41.1 

นอกเขตเทศบำล 45.3 54.7 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
การส ารวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561 
 
 

ร้อยละของครัวเรือนที่มีความคิดเห็นต่อการแก้ปัญหา
โดยการพูดคุยกัน ไม่ใช้อารมณ์ของคนในหมู่บ้าน/
ชุมชน/ละแวกบ้าน จ าแนกตามระดับความคิดเห็น1 

ร้อยละของครัวเรือนที่มีหนี้สิน  จ าแนกตามเขตการ
ปกครอง และทั่วราชอาณาจักร1 

1 ไม่รวม “ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ” 

54.3   ปานกลาง 

21.8    มาก 

18.8    น้อย 

 5.1    ไม่มีเลย 
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ความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง 
 ควำมรอบรู้เกี่ยวกับเรื่องต่ำง ๆ จะเป็นประโยชน์  
ต่อกำรน ำไปใช้ในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน  และท ำให้เกิด
กำรพ่ึงพำตนเอง จนน ำไปสู่กำรพัฒนำอำชีพ หรือเพ่ือ
ประโยชน์ของส่วนรวม   

 ครัวเรือนที่มีกำรติดตำมข่ำวสำรจำกหนังสือพิมพ์  
วิทยุ โทรทัศน์ เป็นประจ ำทุกวัน คิดเป็นร้อยละ 47.9   

  ครัวเรือนร้อยละ 61.5 ไม่เคยท ำอะไรตำมคนอ่ืนโดย
ไม่ได้ศึกษำให้รอบคอบ และครัวเรือนร้อยละ 65.5 ถ้ำจะ
ลงทุนใด ๆ จะเริ่มต้นจำกน้อย ๆ ก่อน 
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ส ำหรับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรมีคนที่มีควำมรอบรู้

หลำยเรื่องในหมู่บ้ำน/ชุมชน/ละแวกบ้ำน พบว่ำ ส่วนใหญ่ 
(ร้อยละ 32.0) ระบุว่ำ มีมำกกว่ำ 10 คน 
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ความซื่อสัตย์ ความเพียร 
 ในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ หรือกำรด ำเนินชีวิต 
ประจ ำวัน ต้องอำศัยควำมรู้ และคุณธรรมเป็นพ้ืนฐำนที่
ส ำคัญ คือ ควำมซื่อสัตย์สุจริต ควำมเพียร ในกำรด ำเนินชีวิต 
 ครัวเรือนส่วนใหญ่เห็นว่ำ คนในหมู่บ้ำน/ชุมชน/
ละแวกบ้ำน จะเลือกคนที่ไม่โกงกิน และคนที่มีควำม
ซื่อสัตย์เป็นพื้นฐำนที่ส ำคัญ  
   โดยถ้ำให้เลือกระหว่ำงคนที่เก่งแต่โกงกิน กับคนที่    
ไม่เก่งและไม่โกงกิน พบว่ำ ร้อยละ 69.2 จะเลือกคนที่ไม่
เก่งและไม่โกงกิน และถ้ำให้เลือกระหว่ำงคนที่โกงแต่คน
เลือกได้ประโยชน์ กับคนที่ซื่อสัตย์แต่คนเลือกไม่ได้
ประโยชน์ ส่วนใหญ่ร้อยละ 77.1 จะคงเลือกคนที่ซื่อสัตย์ 
แม้คนเลือกจะไม่ได้ประโยชน์ก็ตำม 
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 จำกผลกำรส ำรวจพบว่ำ ครัวเรือนร้อยละ 90.2  ถ้ำตั้งใจ
จะท ำอะไร จะท ำจนส ำเร็จ แม้จะมีอุปสรรค 
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เขตการปกครอง  
และทั่วราชอาณาจักร 

จ านวนคนที่มีความรู้ รอบรู้หลายเรื่อง  
ไม่มีเลย  < 5 คน  5 - 10 คน  > 10 คน 

ท่ัวรำชอำณำจักร 14.3 28.7 25.0 32.0 

ในเขตเทศบำล 17.7 24.6 23.3 34.4 

นอกเขตเทศบำล 11.8 31.7 26.3 30.2 

 
      

   ร้อยละของครัวเรือนที่มีความคิดเห็นต่อคนใน หมู่บ้าน/  
ชุมชน/ ละแวกบ้าน เกี่ยวกับจ านวนคนที่มีความรู้ รอบรู้
ห ล า ย เ รื่ อ ง  จ า แ น ก ต า ม เ ข ต ก า ร ป ก ค ร อ ง  แ ล ะ                
ทั่วราชอาณาจักร1 

 

ร้อยละของครัวเรือนที่มีการออมเงิน  จ าแนกตามเขต 
การปกครอง และทั่วราชอาณาจักร1 

ไม่เคยเลย 

บางวัน 

ทุกวัน 

8.3 

43.8 

47.9 

คนที่ซื่อสัตย์ แต่คนเลือกไม่ได้ประโยชน์ 

ไม่มี 
มี 

ท่ัวรำชอำณำจักร ในเขตเทศบำล นอกเขตเทศบำล 

1 ไม่รวม “ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ” 

ร้ อยละของครั วเรื อนที่ มี การติ ดตามข่ าวสารจาก
หนั งสือพิมพ์  วิทยุ  ทีวี  จ าแนกตามความถี่ ในการ 
ติดตามข่าวสาร1 

   ร้อยละของครัวเรือนที่มีความคิดเห็นต่อคนในหมู่บ้าน/
ชุมชน/ละแวกบ้าน เกี่ยวกับการเลือกบุคคลประเภทต่างๆ1 

คนที่เก่งน้อยแต่ก็โกงกินน้อย 

คนที่ไม่เก่งและไม่โกงกิน 
69.2 

23.5 

7.3 คนที่เก่งมากแต่ก็โกงกินมาก 

คนที่โกง แต่คนเลือกได้ประโยชน์ 22.9 

77.1 
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ความสุข ความพึงพอใจ 

จำกกำรให้ผู้ตอบสัมภำษณ์ท่ีมีอำยุ 15 ปีขึ้นไป ที่เป็น
ตัวแทนของครัวเรือนส ำรวจตัวเองและประเมินควำมรู้สึก
ของตนเองในช่วง 1 เดือนที่ผ่ำนมำพบว่ำ ผู้ตอบสัมภำษณ์
รู้สึกว่ำตนเองมีควำมพึงพอใจในชีวิต และรู้สึกว่ำตนเองมี
ควำมสุขอยู่ในระดับมำก คิดเป็นร้อยละ 73.4 และ 74.8 
ตำมล ำดับ 
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สุขภาพจิต  
จำกกำรให้ผู้ตอบสัมภำษณ์ที่มีอำยุ 15 ปีขึ้นไป ที่

เป็นตัวแทนของครัวเรือนส ำรวจตัวเองและประเมิน
เหตุกำรณ์ อำกำร ควำมคิดเห็น และควำมรู้สึกของตนเอง
ในช่วง 1 เดือนที่ผ่ำนมำพบว่ำ คะแนนสุขภำพจิตเฉลี่ยอยู่ที่ 
31.18 คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ส ำหรับ
สุขภำพจิตของคนทั่วไป (28.0 – 34.0 คะแนน จำก
คะแนนเต็ม 45.0 คะแนน) โดยผู้ที่อยู่นอกเขตเทศบำลมี
คะแนนสุขภำพจิตเฉลี่ยสูงกว่ำผู้ที่อยู่ ในเขตเทศบำล 
(31.26 และ 31.10 คะแนน ตำมล ำดับ) 

 เมื่อเปรียบเทียบรำยภำคพบว่ำ ภำคตะวันออก  
เฉียงเหนือ มีคะแนนสุขภำพจิตเฉลี่ยสู งที่ สุ ด (31.64 
คะแนน) รองลงมำ คือ ภำคใต้ (31.43 คะแนน) ภำคเหนือ 
(31.25 คะแนน) กรุงเทพมหำนคร (31.16 คะแนน) และ
ภำคกลำง (30.65 คะแนน) ตำมล ำดับ 

 ตาราง 3 คะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิตของผู้ตอบสัมภาษณ์ จ าแนกตาม
ภาค และทั่วราชอาณาจักร 

ภาค และ                  
ทั่วราชอาณาจักร 

รวม 
เขตการปกครอง 

ในเขต
เทศบาล 

นอกเขต
เทศบาล 

ท่ัวรำชอำณำจักร 31.18 31.10 31.26 
  กรุงเทพมหำนคร                                                                            31.16 31.16 - 
  ภำคกลำง                                                                                              30.65 30.43 30.86 
  ภำคเหนือ                                                                                             31.25 31.43 31.15 
  ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ                                                                                31.64 31.77 31.58 
  ภำคใต้                                                                                               31.43 31.41 31.44 

 

 
 

  

 

  

ร ้อยละของครัว เ ร ือน  ถ้าตั้งใจจะท าอะไร จะท าจน   
ส าเร็จแม้จะมีอุปสรรค1 

90.2 9.8 
48.4 

41.8 

เป็นบำงเวลำ 

เป็นประจ ำ 

ร้อยละของผู้ตอบสัมภาษณ์ จ าแนกตามระดับความพึงพอใจ
และความสุข1 

1 ไม่รวม “ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ” 

ความสุข 

ความพึงพอใจ 
0.7 

17.2 73.4 

8.7 

0.4 

14.6 74.8 

10.2 

ไม่เลย 

เล็กน้อย มาก 

มากที่สุด 

ไม่เลย 

เล็กน้อย มาก 

มากที่สุด 


