ผู้้� ตอบแบบ
สอบถาม

การสำำ �รวจความสุุ ขของคนไทย ผ่่ านแบบสำำ �รวจ

“2564 ความสุุ ขอยู่่�ที่่�ใด?”

27.39%
เพศชาย

69.67%
เพศหญิิ ง

ไม่่ ระบุุ เพศ

1.43%

เพศทางเลืื อก

ประชาชนไทยสามารถเข้้ าถึึ ง
อิิ นเทอร์์ เน็็ ตได้้

69.5%

การสำำ�รวจความสุุขของคนไทยในแบบสำำ�รวจ “2564 ความสุุขอยู่่�
ที่่�ใด?” ครั้้�งนี้้� สถาบัันนโยบายสาธารณะและการพััฒนา (Institute
of Public Policy and Development - IPPD) เลืือกใช้้วิิธีีการสำำ�รวจ
ออนไลน์์ โดยจากรายงาน Digital 2021 ที่่�จััดทำำ�โดย Hootsuite และ
we are social พบว่่ า ประชาชนชนไทยสามารถเข้้ า ถึึ ง
อิินเทอร์์เน็็ตได้้ 69.5% ของจำำ�นวนประชากร และมีีค่่าเฉลี่่�ยใน
การใช้้งานอิินเทอร์์เน็็ตวัันละ 8 ชั่่�วโมง 44 นาทีี/วััน ด้้วยการสุ่่�ม
แบบสะดวก (convenience sampling) โดยมีีกลุ่่�มเป้้าหมาย คืือ
ประชาชนไทยทั่่� ว ประเทศบนโลกออนไลน์์ เพื่่� อ สำำ� รวจความสุุ ข ใน
ปีี 2563 และการตั้้�งเป้้าหมายความสุุขในปีี 2564 สถาบัันฯ ได้้เผย
แพร่่แบบสำำ�รวจผ่่านสื่่�อสัังคมออนไลน์์ของสถาบัันฯ ได้้แก่่ เฟซบุ๊๊�ก
(Facebook) และแอปพลิิเคชัันไลน์์ (LINE Application) รวมถึึง
ช่่ อ งทางการติิ ด ต่่ อ อิิ เ ล็็ ก ทรอนิิ ก ส์์ ในกลุ่่�มกรอบประชากรตััวอย่่ า ง
ของสถาบัันฯ ด้้วย

1.51%

2564 ความสุขอยู่ท3 ใี ด?
การสํารวจความสุขของคนไทย ในแบบสํารวจ “2564 ความสุขอยูท่ ี>ใด?” ครังC นี C สถาบันฯ เลือกใช้ วธิ ีการสํารวจ
ออนไลน์ โดยจากรายงาน Digital 2021 ที>จดั ทําโดย Hootsuite และ we are social พบว่า ประชาชนชนไทย
สามารถเข้ าถึงอินเทอร์ เน็ตได้ 69.5% ของจํานวนประชากร และมีคา่ เฉลีย> ในการใช้ งานอินเทอร์ เน็ตวันละ 8
ชัว> โมง 44 นาที/วัน ด้ วยการสุม่ แบบสะดวก (convenience sampling) โดยมีกลุม่ เป้าหมาย คือประชาชนไทย
ทัว> ประเทศบนโลกออนไลน์ เพื>อสํารวจความสุขในปี 2563 และการตังเป้
C าหมายความสุขในปี 2564 สถาบันฯ
ได้ เผยแพร่แบบสํารวจผ่านสือ> สังคมออนไลน์ของสถาบันฯ ได้ แก่ เฟซบุ๊ก (Facebook) และแอปพลิเคชันไลน์
เพื่่�อรวบรวมความสุุ
ขจากคนไทยทั้้
ประเทศให้้
ากที่่�กสุส์ุดทางอี
สถาบัันฯ
�เนิินการ วอย่างของ
(LINE Application)
รวมถึงช่อ� งงทางการติ
ดต่ออิไเด้้ล็ม
กทรอนิ
เมล ในกลุม่ ดำำกรอบประชากรตั
ประชาสััมพัันธ์์
ไ ปยัังองค์์
สถาบั
นฯ ด้ วย ก ารบริิ ห ารส่่ ว นจัังหวััดของแต่่ ล ะจัังหวััด เพื่่� อ กระจาย
ค่่ าเฉลี่่� ยการใช้้ งาน
อิิ นเทอร์์ เน็็ ตของ
คนไทยเฉลี่่� ยวัั นละ

8 ชั่่� วโมง
44 นาทีี

แบบสอบถามไปสู่่�ประชาชนไทยในทุุกพื้้�นที่่�นอกจากนี้้� การจััดทำำ�แบบสำำ�รวจครั้้�งนี้้�
เพื>อรวบรวมความสุ
งประเทศให้
C “IPPDได้ มVoice”
ากที>สดุ สถาบั
ฯ ดําเนินการประชาสั
ยัังมีีวััตถุุประสงค์์
เพื่่�อเผยแพร่่ขเจากคนไทยทั
ครื่่�องมืือใหม่่
ซึ่่�งช่่วนยในการรัับฟัั
งเสีียงมพันธ์ไปยังองค์การ
บริ หารส่วนจังหวัดของแต่ละจังหวัดเพื>อกระจายแบบสอบถามไปสู่ประชาชนไทยในทุกพื Cนที>นอกจากนี C การ
ของประชาชนบนโลกออนไลน์์
งขึ้้�น เและเชิิ
ญเชวนประชาชนไทยเข้้
จัดทําแบบสํารวจครังC นีไC ยัด้้งมีมวากยิ่่�
ตั ถุประสงค์
พื>อเผยแพร่
ครื> องมือใหม่ “IPPD Voice”าซึสู่่ง> �กช่วรอบ
ยในการรับฟั งเสียงของ
บััญชีีประชากร
IPPD
Voice
ในอนาคต
ซึ่่
�
ง
จะช่่
ว
ยพััฒนาฐานข้้
อ
มููลกลุ่่�มตััวอย่่
าง IPPD Voice ใน
ประชาชนบนโลกออนไลน์ได้ มากยิ>งขึ Cน และเชิญชวนประชาชนไทยเข้ าสูก่ รอบบัญชีประชากร
ซึ>งจะช่วยพั
อมูลกลุ่มตัวอย่างสู่่สร้
างช่องทางสื>อสารความคิดเห็นของประชาชนไทยสู่การ
สร้้างช่่องทางสื่่�อนาคต
อสารความคิิ
ดฒเห็็นาฐานข้
นของประชาชนไทย
�การพััฒนานโยบายของประเทศ
พัฒนานโยบายของประเทศ

โครงการโครงการ
“2564“2564
ความสุุ
อยู่่ท่ ี>ใ�ที่ด?”่�ใด?”
สำำ�รวจความสุุ
ขของคนไทยบนโลก
ความสุขขอยู
สํารวจความสุ
ขของคนไทยบนโลกออนไลน์
ระหว่างวันที> 27 มกราคม – 15
ออนไลน์์ระหว่่างวัั
น
ที่่
�
27
มกราคม
–
15
กุุ
ม
ภาพัั
น
ธ์์
2564
มีีผู้้�
เ
ข้้
า
ร่่วมสื่่
�อสาร
กุมภาพันธ์ 2564 มีผ้ เู ข้ าร่วมสือ> สารความสุขทังสิ
C Cน 1,354 คน คิดเป็ นอัตราการทําแบบสํ
ารวจเสร็จสิ Cน
ราการทําแบบสํ
ารวจเสร็
จสิ Cนประเมิ
านวนผู้ที>เข้ าร่วมตอบแบบ
ความสุุขทั้้�งสิ้้�(completion
น 1,354 rate)
คน คิิ78.45%
ดเป็็นโดยอั
อััตตราการทำำ
�แบบสำำ
�รวจเสร็็
จสิ้้น�นจากจํ
(completion
1
สํ
า
รวจสมบู
ร
ณ์
เ
ท่
า
นั
น
C
rate) 78.45%

จากกลุม่าตังผู้้�ร่่
วอย่วามสื่่�
งผู้รอ่วมสื
อ> สารความสุขขเมื่่�
เมื>ออจํจำำา�แนกตามเพศ
พบว่า มีเพศหญิ
งเข้ าร่วมตอบแบบสํ
จากกลุ่่�มตััวอย่่
สารความสุุ
แนกตามเพศพบว่่
า มีีเพศหญิิ
งเข้้า ารวจมากที>สดุ
คิดเป็ น 69.72% เพศชาย 27.40% ไม่ระบุเพศ 1.62% และเพศทางเลือก 1.26% ตามลําดับ
ร่่วมตอบแบบสำำ�รวจมากที่่�สุุด คิิดเป็็น 69.72% เพศชาย 27.40% ไม่่ระบุุเพศ
1.62% และเพศทางเลืือก 1.26% ตามลำำ�ดัับ
(1) โดยอััตราการทำำ�แบบสำำ�รวจเสร็็จสิ้้�น ประเมิินจากจำำ�นวนผู้้�ที่่�เข้้าร่่วมตอบแบบสำำ�รวจสมบููรณ์์เท่่านั้้�น
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ผู้้� ตอบแบบ
สอบถาม

“สุุ ขแค่่ ไหน
ใน
ปีี 2563”
34.79%

ฉัั นก็็ มีีความสุุ ขดีีนะ

52.07%

จะว่่ าดีีก็็ ไม่่ ใช่่ จะว่่ าแย่่ ก็็ไม่่ เชิิ ง

13.14%

มัั นเป็็ นปีี ร้้ าย ๆ ที่่� อยากเร่่ งให้้ ผ่่านไป

Gen Z & Alpha

21.05%

Gen Y

31.46%

Gen X

28.298%

Baby Boomers

18.83%

Silent Generation

0.37%

พิิจารณาจากกลุ่่�มตััวอย่่างในแต่่ละกลุ่่�มอายุุ เรีียงลำำ�ดัับจากมากไปน้้อย แบ่่งออกเป็็น
Gen Z & Alpha (อายุุ ต่ำ�ำ �กว่่ า 25 ปีี ) 21.05%
Gen Y (อายุุ 25 – 40 ปีี ) 31.46%
Gen X (อายุุ 41 - 56 ปีี ) 28.29%
Baby Boomers (อายุุ 57-75 ปีี ) 18.83% และ
Silent Generation (อายุุ มากกว่่ า 75 ปีี ) 0.37%

ปีี 2563 เป็็นปีีแห่่งความท้้าทายของคนไทย ที่่�ต้้องเผชิิญกัับการแพร่่ระบาดของ
โควิิด-19 ความขััดแย้้งทางการเมืือง ผลกระทบทางเศรษฐกิิจ สถาบัันฯ จึึงได้้
สำำ�รวจความสุุขสะสมของคนไทยในปีี 2563 ว่่า คนไทยแต่่ละพื้้�นที่่�มีีความรู้้�สึึก
สุุขหรืือทุุกข์์อย่่างไร
แบบสำำ�รวจสอบถามระดัับความสุุขของคนไทย แบ่่งออกเป็็น 3 ระดัับ ได้้แก่่
“มัันเป็็นปีีร้้าย ๆ ที่่� อยากเร่่งให้้ ผ่่านไป”
“จะว่่ าดีีก็็ ไม่่ ใช่่ จะว่่ าแย่่ ก็็ไม่่ เชิิ ง”
“ฉัั นก็็ มีี ความสุุ ขดีีนะ”

ผลจากการสำำ�รวจ พบว่่า คนไทยในกลุ่่�มตััวอย่่าง ส่่วนใหญ่่มีีความสุุขในปีี 2563 ใน
ระดัับ “จะว่่าดีีก็็ไม่่ใช่่ จะว่่าแย่่ก็็ไม่่เชิิง” คิิดเป็็น 52.07% รองลงมาคืือ “ฉัันก็็มีีความ
สุุขดีีนะ” 34.79% และ “มัันเป็็นปีีร้้าย ๆ ที่่�อยากเร่่งให้้ผ่่านไป” 13.14% และจาก
ผลคะแนนความสุุขเปรีียบเทีียบโดยใช้้ค่่ามััธยฐาน แปรผลระดัับความสุุขของแต่่ละ
พื้้�นที่่�ทั่่�วประเทศได้้ ดัังแผนที่่�ระดัับความสุุขคนไทยในโลกออนไลน์์ปีี 2563
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เหนืื อ/
กลาง/
อีีสาน/
ใต้้

เหนือ/กลาง/
อีสาน/ใต้
สุขต่ างกันแค่ ไหน
ในปี 2563

แผนที'ระดับความสุขคนไทยในปี 2563

สุุ ขต่่ างมุุ ม

เป้้ าหมายความสุุ ขในปีี 2564
ของกลุ่่�มตัั วอย่่ าง
ผู้้�สื่่� อสารความสุุ ข

สุุ ขต่่ างกัั นอย่่ างไร
ในปีี 2563
?

คนไทยในแต่่ละจัังหวััด(1)(2) ส่่วนใหญ่่ มีีระดัับความสุุขปีี 2563 ในระดัับ
“จะว่่ าดีีก็็ ไม่่ ใช่่ จะว่่ าแย่่ ก็็ไม่่ เชิิ ง” จำำ�นวน 41 จัังหวััด แบ่่งเป็็น
กรุุงเทพมหานครฯ ภาคกลาง 12 จัังหวััด ภาคเหนืือ 12 จัังหวััด
ภาคอีีสาน 10 จัังหวััด และภาคใต้้ 6 จัังหวััด
รองลงมา ได้้แก่่ “ฉัั นก็็ มีี ความสุุ ขดีีนะ” จำำ�นวน 26 จัังหวััด แบ่่งเป็็น
ภาคกลาง 11 จัังหวััด ภาคอีีสาน 7 จัังหวััด ภาคใต้้ 5 จัังหวััด
และภาคเหนืือ 3 จัังหวััด
ส่่วนจัังหวััดที่่ป� ระชาชนมีีระดัับความสุุขระดัับ “มัันเป็็นปีีร้้าย ๆ ที่่� อยากเร่่ง
ให้้ผ่่านไป” มีีจำำ�นวน 6 จัังหวััด แบ่่งเป็็น ภาคอีีสาน 3 จัังหวััด (ศรีีสะเกษ
บึึงกาฬ และร้้อยเอ็็ด) ภาคเหนืือ 2 จัังหวััด (พิิจิิตร และสุุโขทััย) และภาคใต้้ 1
จัังหวััด (ภููเก็็ต)
เป้้าหมายความสุุขของคนไทยในปีี 2564 สถาบัันฯ ได้้รวบรวมเป้้าหมายของคนไทย
ทั่่�วประเทศ สะท้้อนมุุมมองความสุุขของคนไทย โดยการสำำ�รวจแบ่่งกลุ่่�มเป้้าหมาย
ความสุุขออกเป็็น 7 กลุ่่�มได้้แก่่ การเงิิน การพัักผ่่อน ครอบครััว ความมั่่�นคงในชีีวิิต
ความสััมพัันธ์์ สัังคมและบ้้านเมืือง และสุุขภาพ
ผลจากการทำำ�สำำ�รวจ ทำำ�ให้้สัังเกตเห็็นได้้ว่่า คนไทยแต่่ละพื้้�นที่่�ต่่างมีี “สุุขต่่างมุุม”
และช่่วงวััย (generation) ที่่�ต่่างกััน ทำำ�ให้้เกิิดมุุมมอง “ห่่างกัันหลาย Gen เห็็น
(ความสุุข)ต่่างกััน”
(2) แบ่่งภููมิิภาคจัังหวััดตามเกณฑ์์การสำำ�รวจภาวะเศรษฐกิิจและสัังคมของครััวเรืือน สำำ�นัักงานสถิิติิแห่่งชาติิ
(3) จัังหวััดที่่�ไม่่มีีผู้้�เข้้าร่่วมตอบแบบสำำ�รวจมีีจำำ�นวน 4 จัังหวััด ได้้แก่่ อ่่างทอง สิิงห์์บุุรีี พัังงา และยะลา

จากการสำำ� รวจพบว่่ า กลุ่่�มตััวอย่่ า งคนไทยบนโลกออนไลน์์ ให้้ ค วามสำำ�คัั ญกัับ
เป้้าหมายความสุุข เรีียงลำำ�ดัับจากมากไปหาน้้อย ดัังนี้้�
		
ด้้ านสุุ ขภาพ 19.63%
			 การเงิิ น 17.74%
			ครอบครัั ว 16.20%
			ความมั่่� นคงในชีีวิิ ต 15.20%
			 การพัั กผ่่ อน 12.93%
			สัั งคมและบ้้ านเมืื อง 9.53%
			 ความสัั มพัั นธ์์ 8.77%
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ห่่ างกัันหลาย Gen
เห็็ น(ความสุุ ข)
ต่่ างกัั นอย่่ างไร

Gen Z &
Alpha

Gen Y

Gen X

Baby
Boomers

Silent
Generation
การเงิิ น

ครอบครัั ว

การพัั กผ่่ อน ความมั่่� นคงในชีีวิิ ต ความสัั มพัั นธ์์ สัั งคมและบ้้ านเมืื อง

สุุ ขภาพ

Gen Z & Alpha (อายุุต่ำำ��กว่่า 25 ปีี)
Gen Y (อายุุ 25 – 40 ปีี)
Gen X (อายุุ 41 - 56 ปีี)
Baby Boomers (อายุุ 57-75 ปีี)
Silent Generation (อายุุมากกว่่า 75 ปีี)

จากผลการสำำ�รวจความสุุขพบว่่า เป้้าหมายด้้านการเงิิน มีีกลุ่่�ม Gen Y เป็็นผู้้�ตั้้�ง
เป้้าหมายสููงสุุดถึึง 19.67% รองลงมา ได้้แก่่ Gen Z & Alpha 18.13% Gen X 17.46%
Baby Boomers 14.36% และ Silent Generation 5.26% ซึ่่ง� น้้อยกว่่า Gen Y ถึึง 3.7 เท่่า
ในขณะที่่�เป้้าหมายด้้านครอบครััว สัังเกตได้้ว่่า 3 อัันดัับแรกอยู่่�ในกลุ่่�มผู้้�มีีอายุุ
41 ปีี ขึ้้�นไป ได้้แก่่ Silent Generation มีีผู้้�ตั้้�งเป้้าหมายสููงที่่�สุุด 21.05% รองลงมา คืือ
Gen X 17.65% Baby Boomers 17.45% ตามมาด้้วย Gen Z & Alpha 15.36% และ
Gen Y 14.78%
เป้้าหมายด้้านการพัักผ่่อน ในแต่่ละช่่วงวััยมีีจำำ�นวนผู้้�ตั้้�งเป้้าหมายที่่�ใกล้้เคีียงกััน
เรีียงลำำ�ดัับจากมากไปหาน้้อยได้้แก่่ Baby Boomers 13.94% Gen Z & Alpha 13.78%
Gen Y 12.86% Gen X 11.73% และ Silent Generation 10.53%
ความมั่่�นคงในชีีวิิตเป็็นเป้้าหมาย ที่่�คนไทยในกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�มีีอายุุ 25 – 56 ปีี
เลืือกสููงที่่�สุุดเป็็นสองอัันดัับแรกได้้แก่่ Gen Y 17.05% และ Gen X 16.09% ตามมา
ด้้วย Silent Generation 15.79% Gen Z & Alpha 14.81% และ Baby Boomers
10.85%
ความสััมพัันธ์์เป็็นเป้้าหมายที่่�คนไทยส่่วนใหญ่่ให้้ความสำำ�คััญน้้อยที่่�สุดุ จากกลุ่่�ม
ตััวอย่่างสัังเกตได้้ว่่า มีีแนวโน้้มที่่�คนในช่่วงอายุุน้้อย จะมีีจำำ�นวนผู้้�ตั้้�งเป้้าหมายมาก
กว่่าคนในช่่วงอายุุที่่�สููงกว่่า เรีียงลำำ�ดัับจำำ�นวนผู้้�ตั้้�งเป้้าหมายจากมากไปหาน้้อยได้้
ดัังนี้้� Gen Z & Alpha 11.64% Gen Y 9.60% Gen X 6.97% Baby Boomers 6.38%
และ Silent Generation 5.26%
ด้้านสัังคมและบ้้านเมืือง คนไทยในแต่่ละช่่วงวััยมีีจำำ�นวนผู้้�ตั้้�งเป้้าหมายเรีียง
ลำำ�ดัับจากมากไปหาน้้อย ดัังนี้้� Silent Generation 15.79% Baby Boomers 12.02%
Gen Z & Alpha 9.98% Gen Y 8.61% และ Gen X 8.60%
เมื่่�อพิิจารณาเป้้าหมายด้้านสุุขภาพ ได้้กลายเป็็นเป้้าหมายที่่�คนไทยจากกลุ่่�ม
ตััวอย่่างให้้ความสำำ�คััญมากที่่�สุุดโดยพบว่่า มีีแนวโน้้มที่่�คนในช่่วงอายุุสููงกว่่าจะมีี
จำำ�นวนผู้้�ตั้้�งเป้้าหมายมากกว่่าคนในช่่วงอายุุน้้อย เรีียงลำำ�ดัับจำำ�นวนผู้้�ตั้้�งเป้้าหมาย
จากมากไปหาน้้อยได้้ดัังนี้้� Silent Generation 26.32% Baby Boomers 25.00%
Gen X 21.50% Gen Y 17.40% และ Gen Z & Alpha 16.31%

Gen Z & Alpha
การเงิิ น
1
สุุ ขภาพ
2
3 ครอบครัั ว

Gen Y
การเงิิ น
สุุ ขภาพ
ความมั่่� นคง
ในชีีวิิ ต

Gen X
สุุ ขภาพ
ครอบครัั ว
การเงิิ น

Baby Boomers
สุุ ขภาพ
ครอบครัั ว
การเงิิ น

Silent Generation
สุุ ขภาพ
ครอบครัั ว
ความมั่่� นคง
ในชีีวิิ ต
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สััดส่่ วนความสุุ ข
อยู่่�ที่่�ใด
คนไทยมีีเป้้ าหมายความสุุ ข
ในเรื่่� องใดบ้้ าง

จากแบบสำำ� รวจที่่� เ ปิิ ด โอกาสให้้ ผู้้� ต อบสื่่� อ สาร
ความสุุข 3 อัันดัับในแต่่ละกลุ่่�มเป้้าหมาย สามารถ
ขยายภาพสัั ด ส่่วนของความสุุ ข จากทั้้� ง 7 กลุ่่� ม
เป้้าหมายได้้ ดัังนี้้�

การเงิิ น สามารถแบ่่ งได้้ เป็็ น 2 กลุ่่�ม คืื อ
• การวางแผนการใช้้จ่่าย คิิดเป็็น 75.79%
ในกลุ่่�มนี้้�ประกอบไปด้้วยคำำ�ตอบ ได้้แก่่ มีีเงิินเก็็บออม, มีีเงิินใช้้, มีีสภาพคล่่องทาง
การเงิินที่่�ดีี, ไม่่เป็็นหนี้้� และมีีอิิสรภาพทางการเงิิน ตามลำำ�ดัับ
• หวัังการเปลี่่�ยนแปลงและการเสี่่�ยงโชค คิิดเป็็น 24.21%
	ประกอบไปด้้วยคำำ�ตอบ: ถููกลอตเตอรี่่,� มีีเงิินจากการเล่่นหุ้้�น, ได้้ขึ้้น� เงิินเดืือน และได้้
เงิินปัันผลเยอะ ตามลำำ�ดัับ

ครอบครััว สามารถแบ่่ งได้้ เป็็ น 3 กลุ่่�ม คืื อ
• ภาพการเปลี่่�ยนแปลงเชิิงบวกในครอบครััว 52.70% ประกอบไปด้้วย คนใน
ครอบครััวมีีสุุขภาพดีีและแข็็งแรง คนในครอบครััวรัักกัันดีี คนในครอบครััวปรัับปรุุง
ตััวให้้ดีีขึ้้�น คนในครอบครััวหายป่่วย ตามลำำ�ดัับ
• ความสำำ�เร็็จและความมั่่�นคงของคนในครอบครััว 24.65% ประกอบไปด้้วย
คนในครอบครััวประสบความสำำ�เร็็จ คนในครอบครััวประสบความสำำ�เร็็จในการศึึกษา
คนใน ครอบครััวได้้แต่่งงาน ตามลำำ�ดัับ
• การใช้้เวลากัับครอบครััว 22.65% ประกอบไปด้้วย ได้้ใช้้เวลากัับครอบครััว
มากขึ้้�น ได้้กลัับบ้้านไปหาครอบครััว ได้้ทำำ�บุุญร่่วมกัับครอบครััว ตามลำำ�ดัับ
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การพัั กผ่่ อน สามารถแบ่่ งได้้ เป็็ น 3 กลุ่่�ม คืื อ
• การลงทุุนกัับการพัักผ่่อน คิิดเป็็น 39.76%
	ประกอบไปด้้วย ได้้ไปท่่องเที่่�ยวมากขึ้้น� ได้้ตกแต่่งบ้้าน ได้้ไปคอนเสิิร์์ตศิลปิ
ิ ินที่่�ชอบ
ตามลำำ�ดัับ
• กิิจกรรมใกล้้ตััว คิิดเป็็น 39.12%
	ประกอบไปด้้วย ได้้นอนเต็็มอิ่่�ม ได้้ซื้้�อของที่่�อยากได้้ ได้้กิินของอร่่อยให้้หนำำ�ใจ ได้้
เข้้าร่่วมกิิจกรรมทางศาสนา ตามลำำ�ดัับ
• งานอดิิเรกยามว่่าง คิิดเป็็น 21.12%
	ประกอบไปด้้วย ได้้ทำำ�งานอดิิเรกใหม่่ ๆ ได้้ดููซีีรีีส์์/หนัังที่่�ชอบ ได้้อ่่านหนัังสืือที่่�ชอบ
ตามลำำ�ดัับ

ความมั่่� นคงในชีีวิิ ต สามารถแบ่่ งได้้ เป็็ น 2 กลุ่่�ม คืื อ
• คุุณภาพชีีวิิตและการพััฒนาตััวเอง คิิดเป็็น 61.54%
ในกลุ่่�มนี้้�ประกอบไปด้้วย มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี ได้้ทำำ�ในสิ่่�งที่่�ตััวเองต้้องการ ได้้พััฒนา
ตััวเอง ประสบความสำำ�เร็็จในการศึึกษา มีีความปลอดภััย ตามลำำ�ดัับ
• รายได้้และทรััพย์์สิิน คิิดเป็็น 38.46%
ในกลุ่่�มนี้้�ประกอบไปด้้วย ประสบความสำำ�เร็็จในหน้้าที่่�การงาน มีีทรััพย์์สิินเป็็นของ
ตััวเอง มีีกิิจการที่่�ประสบความสำำ�เร็็จ ได้้เปิิดกิิจการเป็็นของตััวเอง ไม่่ตกงาน ตามลำำ�ดัับ
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ความสัั มพัั นธ์์ สามารถแบ่่ งได้้ เป็็ น 3 กลุ่่�ม คืื อ
• คนรััก 48.09% ประกอบไปด้้วย ได้้ใช้้เวลากัับคนที่่�เรารััก ได้้แต่่งงานกัับคนรััก ได้้
สารภาพรััก ตามลำำ�ดัับ
• เพื่่อ� นและเพื่่อ� นร่่วมงาน 31.44% ประกอบไปด้้วย ได้้เที่่�ยวกัับเพื่่�อน ได้้ช่ว่ ยเหลืือ
เพื่่�อน ได้้รัับคำำ�ชมจากหััวหน้้า มีีลููกน้้องที่่�ดีี ตามลำำ�ดัับ
• อื่่�น ๆ 20.47% ประกอบไปด้้วย ได้้พบปะกัับคนอื่่�น ได้้เรีียนกัับครููเก่่ง ๆ เจ๋๋ง ๆ ได้้
เล่่นกัับสััตว์์เลี้้�ยง ตามลำำ�ดัับ

สัังคมและบ้้านเมืื อง สามารถแบ่่ งได้้ เป็็ น 4 กลุ่่�ม คืื อ
• ความเชื่่�อมั่่�นการทำำ�งานของภาครััฐ 39.23% ประกอบไปด้้วย มีีกฎหมายที่่�ดีี
และบัังคัับใช้้อย่่างยุุติิธรรม มีีเจ้้าหน้้าที่่�ภาครััฐที่่�ไม่่คอร์์รััปชั่่�น ตามลำำ�ดัับ
• สิิทธิโิ ดยชอบตามรััฐธรรมนููญ/สิิทธิมิ นุุษยชน 26.10% ประกอบไปด้้วย มีีสิิทธิิ
เสรีีภาพในการแสดงออก มีีประชาธิิปไตย ตามลำำ�ดัับ
• สวััสดิกิ าร 19.03% ประกอบไปด้้วย มีีระบบสาธารณสุุขที่่�ครอบคลุุมและคุ้้�มครอง
มีีสวััสดิิการที่่�ดีี มีีวััคซีีนแก้้โรคร้้าย มีีค่่าครองชีีพดีี ตามลำำ�ดัับ
• คุุณภาพชีีวิิตและสิ่่�งแวดล้้อม 15.64% ประกอบไปด้้วย มีีมลพิิษน้้อยลง มีีพื้้�นที่่�
สีีเขีียวเยอะขึ้้�น ตามลำำ�ดัับ
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การจััดทำำ �รายงานครั้้� งนี้้� สถาบัั นฯ ได้้ นำำ �ผลวิิเคราะห์์ โดย
ละเอีียดของ 3 จัั งหวัั ด ได้้ แก่่ กรุุ งเทพฯ สุุ ริินทร์์ และนนทบุุ รีี

มาแสดงเป็็ นตัั วอย่่ างให้้ เห็็ น ถึึ งความแตกต่่ า งของผลรวม
สะสมของความสุุ ขในปีี 2563 และเป้้ าหมายความสุุ ขของ
ปีี 2564 โดยมีีรายละเอีียด ดัั งนี้้�

สุุ ขภาพ สามารถแบ่่ งได้้ เป็็ น 2 กลุ่่�ม คืื อ
• ปลอดภััยจากโรค คิิดเป็็น 72.78%
	ประกอบไปด้้วย มีีสุุขภาพดีีและแข็็งแรง มีีสุุขภาพจิิตที่่�ดีี ไม่่ติิดโควิิด-19
ไม่่ปวดเมื่่�อยตามร่่างกาย ตามลำำ�ดัับ
• ปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมเพื่่�อสุุขภาพที่่�ดีี คิิดเป็็น 27.22%
	ประกอบไปด้้วย มีีสมดุุลชีีวิิตที่่�ดีี ได้้ออกกำำ�ลัังสม่ำำ��เสมอ มีีหุ่่�นที่่�เราพึึงพอใจ
ได้้กิินอาหารดีีต่่อสุุขภาพ ได้้นอนเต็็มอิ่่�ม มีีบุุคลิิกภาพดีีขึ้้�น ตามลำำ�ดัับ
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ส่่ งความสุุ ขจาก
กรุุ งเทพฯ

27.67%
เพศชาย

คนกรุุ งเทพฯ ตั้้� งเป้้ าหมาย
ความสุุ ขอะไร
ในปีี ‘64?

Gen Z & Alpha

9.00%

Gen Y

36.17%

1.67%
ไม่่ ระบุุ เพศ

69.33%

1.33%

เพศหญิิ ง

Gen X

30.67%

Baby Boomers

23.83%

เพศทางเลืื อก

Silent Generation

0.33%

จากการสำำ�รวจความสุุขของคนไทยผ่่านโครงการ “2564 ความสุุ ขอยู่่�ที่่�ใด?”
มีีกลุ่่�มตััวอย่่างคนกรุุงเทพฯ จำำ�นวน 600 คน จำำ�แนกตามเพศ พบว่่ามีีเพศหญิิง
จำำ�นวนมากที่่สุ� ดุ 69.33% เพศชาย 27.67% ไม่่ระบุุเพศ 1.67% และ เพศทางเลืือก
1.33%
เมื่่�อแบ่่งตามกลุ่่�มช่่วงอายุุพบว่่า มีีจำำ�นวนผู้้�ตอบในช่่วงอายุุ Gen Z & Alpha 9.00%
Gen Y 36.17% Gen X 30.67% Baby Boomers 23.83% และ Silent Generation
0.33%
เมื่่�อถามถึึงความสุุขในปีี 2563 ของกลุ่่�มตััวอย่่างคนกรุุงเทพฯ พบว่่า มากกว่่า
ครึ่่�งหนึ่่�งของกลุ่่�มตััวอย่่างมีีความสุุขในระดัับ “จะว่่าดีีก็็ไม่่ใช่่ จะว่่าแย่่ก็็ไม่่เชิิง”
อยู่่�ที่่� 53.50% ตามมาด้้วย “ฉัันก็็มีีความสุุขดีีนะ” 34.17% และ “มัันเป็็นปีีร้้าย ๆ ที่่�
อยากเร่่งให้้ผ่่านไป” 12.33%
34.17%
Gen Z & Alpha (อายุุต่ำำ��กว่่า 25 ปีี)
Gen Y (อายุุ 25 – 40 ปีี)
Gen X (อายุุ 41 - 56 ปีี)
Baby Boomers (อายุุ 57-75 ปีี)
Silent Generation (อายุุมากกว่่า 75 ปีี)

จากการสำำ �รวจความสุุ ขของคนกรุุ งเทพฯ กัับการตั้้�งเป้้าหมาย
อยากมีีความสุุขในด้้านใดบ้้างในปีี 2564
คนกรุุงเทพฯ ให้้ความสำำ�คััญกัับสุุขภาพเป็็นอัันดัับแรก คิิดเป็็น 20.12%
ตามมาด้้วย การเงิิน 17.30%
ครอบครััว 15.48%
ความมั่่�นคงในชีีวิิต 14.37%
การพัักผ่่อน 13.02%
	สัังคมและบ้้านเมืือง 10.39% และ
ความสััมพัันธ์์ 9.32%

ฉัั นก็็ มีีความสุุ ขดีีนะ

12.33%

มัั นเป็็ นปีี ร้้ าย ๆ ที่่� อยากเร่่ งให้้ ผ่่านไป

53.50%

จะว่่ าดีีก็็ ไม่่ ใช่่ จะว่่ าแย่่ ก็็ไม่่ เชิิ ง
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ส่่ งความสุุ ขจาก
สุุ ริินทร์์

21.52%
เพศชาย

คนสุุ ริิ นทร์์ ตั้้� งเป้้ าหมาย
ความสุุ ขอะไร
ในปีี ‘64?

Gen Z & Alpha

93.67%

Gen Y

5.07%

1.90%

75.95%

ไม่่ ระบุุ เพศ

เพศหญิิ ง

0.63%

เพศทางเลืื อก

Gen X

0.63%

Baby Boomers

0.63%

จากการสำำ�รวจความสุุขของคนไทยผ่่านโครงการ “2564 ความสุุ ขอยู่่�ที่่�ใด?”
มีีกลุ่่�มตััวอย่่างคนสุุริินทร์์ จำำ�นวน 158 คน จำำ�แนกตามเพศ พบว่่า มีีเพศหญิิง
จำำ�นวนมากที่่สุ� ดุ 75.95% เพศชาย 21.52% ไม่่ระบุุเพศ 1.90% และเพศทางเลืือก
0.63%
เมื่่�อแบ่่งตามกลุ่่�มช่่วงอายุุพบว่่ามีีจำำ�นวนผู้้�ตอบในช่่วงอายุุ Gen Z & Alpha 93.67%
Gen Y 5.07% Gen X และ Baby Boomers เท่่ากัันที่่� 0.63%
เมื่่�อถามถึึงความสุุขในปีี 2563 ของกลุ่่�มตััวอย่่างคนสุุ ริินทร์์ พบว่่ามากกว่่า
ครึ่่�งหนึ่่�งของกลุ่่�มตััวอย่่างมีีความสุุขในระดัับ “จะว่่าดีีก็็ไม่่ใช่่ จะว่่าแย่่ก็็ไม่่เชิิง”
อยู่่�ที่่� 65.19% ตามมาด้้วย “ฉัันก็็มีีความสุุขดีีนะ” 22.78% และ “มัันเป็็นปีีร้้าย ๆ ที่่�
อยากเร่่งให้้ผ่่านไป” 12.03%
22.78%

ฉัั นก็็ มีีความสุุ ขดีีนะ

Gen Z & Alpha (อายุุต่ำำ��กว่่า 25 ปีี)
Gen Y (อายุุ 25 – 40 ปีี)
Gen X (อายุุ 41 - 56 ปีี)
Baby Boomers (อายุุ 57-75 ปีี)
Silent Generation (อายุุมากกว่่า 75 ปีี)

65.19%

จากการสำำ �รวจความสุุ ขของคนสุุ ริิ น ทร์์ กัับการตั้้�งเป้้าหมาย
ความสุุขอะไรในปีี 2564
คนสุุริินทร์์ มีีจำำ�นวนผู้้�ตั้้�งเป้้าหมาย
	ด้้านการเงิิน 17.78%
สุุขภาพ 17.78%
ครอบครััว 17.04%
ความมั่่�นคงในชีีวิิต 15.41%
การพัักผ่่อน 13.18%
ความสััมพัันธ์์ 10.52%
	สัังคมและบ้้านเมืือง 8.30%

จะว่่ าดีีก็็ ไม่่ ใช่่ จะว่่ าแย่่ ก็็ไม่่ เชิิ ง
12.03%

มัั นเป็็ นปีี ร้้ าย ๆ ที่่� อยากเร่่ งให้้ ผ่่านไป
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ส่่ งความสุุ ขจาก
นนทบุุ รีี

25.81%
เพศชาย

คนนนทบุุ รีี ตั้้� งเป้้ าหมาย
ความสุุ ขอะไร
ในปีี ‘64?

Gen Z & Alpha

10.75%

Gen Y

33.33%

2.15%
70.96%
เพศหญิิ ง

Gen X

30.11%

ไม่่ ระบุุ เพศ

1.08%

เพศทางเลืื อก

Baby Boomers

25.81%

จากการสำำ�รวจความสุุขของคนไทยผ่่านโครงการ “2564 ความสุุ ขอยู่่�ที่่�ใด?”
มีีกลุ่่�มตััวอย่่างคนนนทบุุรีี จำำ�นวน 93 คน เข้้าร่่วมตอบแบบสำำ�รวจ จำำ�แนกตามเพศ
พบว่่ามีี เพศหญิิงจำำ�นวนมากที่่�สุุด 70.9% เพศชาย 25.81% ไม่่ระบุุเพศ 2.15%
และเพศทางเลืือก 1.08%
เมื่่�อแบ่่งตามกลุ่่�มช่่วงอายุุพบว่่ามีีจำำ�นวนผู้้�ตอบในช่่วงอายุุ Gen Z & Alpha 10.75%
Gen Y 33.33% Gen X 30.11% และ Baby Boomers 25.81%
เมื่่�อถามถึึงความสุุขในปีี 2563 ของกลุ่่�มตััวอย่่างคนนนทบุุรีีพบว่่า กลุ่่�มตััวอย่่าง
มีีความสุุขในระดัับ “จะว่่าดีีก็็ไม่่ใช่่ จะว่่าแย่่ก็็ไม่่เชิิง” อยู่่�ที่่� 49.46% ตามมาด้้วย
“ฉัันก็็มีีความสุุขดีีนะ” 39.79% และ “มัันเป็็นปีีร้้าย ๆ ที่่�อยากเร่่งให้้ผ่่านไป”
10.75%
39.79%

ฉัั นก็็ มีีความสุุ ขดีีนะ

Gen Z & Alpha (อายุุต่ำำ��กว่่า 25 ปีี)
Gen Y (อายุุ 25 – 40 ปีี)
Gen X (อายุุ 41 - 56 ปีี)
Baby Boomers (อายุุ 57-75 ปีี)
Silent Generation (อายุุมากกว่่า 75 ปีี)

จากการสำำ �รวจความสุุ ขของคนนนทบุุ รีี กัับการตั้้�งเป้้าหมาย
ความสุุขอะไรในปีี 2564
คนนนทบุุรีีให้้ความสำำ�คััญกัับ
สุุขภาพ 19.63%
ครอบครััว 17.20%
การเงิินและความมั่่�นคงในชีีวิิต 15.86%
การพัักผ่่อน 11.56%
	สัังคมและบ้้านเมืือง 10.75% และ
ความสััมพัันธ์์ 9.14%

10.75%

มัั นเป็็ นปีี ร้้ าย ๆ ที่่� อยากเร่่ งให้้ ผ่่านไป

49.46%

จะว่่ าดีีก็็ ไม่่ ใช่่ จะว่่ าแย่่ ก็็ไม่่ เชิิ ง
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“2564 ความสุุ ขอยู่่�ที่่� ใด?” สำำ�รวจผ่่านระบบออนไลน์์ เพิ่่�มช่่องทาง
การรัับฟัังเสีียงและความคิิดเห็็นของประชาชนที่่�เข้้าถึึงง่่าย สะดวก และรวดเร็็ว ทำำ�ให้้
ความคิิ ด เห็็ น สาธารณะไปสู่่�ผู้้� ออกแบบนโยบายได้้ อ ย่่ า งเท่่ า ทัันต่่ อ สถานการณ์์
อย่่ า งไรก็็ ต าม จากการสำำ� รวจได้้ พ บข้้ อ สัังเกตสำำ�คัั ญเพื่่� อ การพััฒนาการสำำ� รวจ
สาธารณะผ่่ า นระบบออนไลน์์ คืื อ การสำำ� รวจด้้ ว ยระบบออนไลน์์ ใ นครั้้� ง นี้้�
ด้้วยความเป็็นมิิตรต่่อผู้้�ใช้้งาน การออกแบบที่่�น่่าสนใจ และง่่ายต่่อการใช้้งาน ทำำ�ให้้มีี
ผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจในช่่วงอายุุ Baby Boomers และ Silent Generation เข้้าร่่วม
กิิจกรรมถึึง 18.83% และ 0.37% ตามลำำ�ดัับ นอกจากนี้้�หากต้้องการประชาสััมพัันธ์์
ให้้ประชาชนทั้้�งประเทศเข้้าร่่วมกิิจกรรมในอนาคต ควรเพิ่่�มระยะเวลาการสำำ�รวจ
เพื่่�อเพิ่่�มโอกาสการเข้้าถึึงแบบสำำ�รวจของประชาชนทั่่�วประเทศมากขึ้้�น
นอกจากนี้้�การจััดทำำ�แบบสำำ�รวจโครงการ “2564 ความสุุขอยู่่�ที่่�ใด?” ทำำ�ให้้เห็็นถึึง
ความแตกต่่างของระดัับความสุุข และเป้้าหมายความสุุขในแต่่ละพื้้�นที่่� นัักวางแผน
นโยบายสามารถนำำ� มาใช้้ ป ระกอบ ในการออกแบบนโยบายสาธารณะและ
การพััฒนาให้้เหมาะสมกัับพื้้�นที่่� และกลุ่่�มคนในสัังคม ในการจััดทำำ�ครั้้�งนี้้� สถาบัันฯ ได้้
นำำ�เครื่่�องมืือที่่�พััฒนาขึ้้�น ได้้แก่่ “IPPD Voice” ซึ่่�งเป็็นเครื่่�องมืือที่่�ช่่วยในการเก็็บ
ความคิิดเห็็นออนไลน์์ ที่่�สามารถใช้้งานได้้สะดวกมากยิ่่�งขึ้้�น และ “IPPD Map” ที่่�ใช้้
ช่่ ว ยในการแสดงผลในเชิิ ง ภููมิิ ศ าสตร์์ ไ ด้้ ทั้้� ง ในระดัับประเทศและระดัับท้้ อ งถิ่่� น
โดยสามารถดููข้้อมููลเพิ่่�มเติิมของโครงการนี้้�ได้้ที่่� https://data.ippd.or.th/happinesssurvey/dashboard
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ภาคผนวก
ที่่� มาและการค้้ นหาคำำ � เพื่่� อ ตอบโจทย์์ ความสุุ ขสำำ �หรัั บ
โครงการ “2564 ความสุุ ขอยู่่�ที่่�ใด ?”
การค้้ น หาคำำ�ที่่� เ หมาะสมสำำ� หรัับความสุุ ข ในด้้ า นต่่ า ง ๆ ไม่่ ว่่ า จะเป็็ น ด้้ า น
ครอบครััว ความสััมพัันธ์์ การพัักผ่่อน การเงิิน สุุขภาพ สัังคมและบ้้านเมืือง รวมถึึง
ด้้านความมั่่�นคงในชีีวิิตนั้้�น ได้้กำำ�หนดขึ้้�นจากหััวข้้อใน งานวิิจััยโครงการ Beyond
Growth ของสถาบัันฯ ที่่�ได้้มีีการวิิจััยเชิิงสาธารณะเพื่่�อวััดความสุุขและความเสี่่�ยง
ทางสถาบัันฯ ได้้นำำ�หััวข้้อความสุุขด้้านต่่าง ๆ จากการวิิจััยมาต่่อยอดด้้วยการ
ค้้นหาคำำ�ที่่�เหมาะสมในแต่่ละหััวข้้อ ผ่่านทางช่่องทางออนไลน์์ ได้้แก่่ Google Trends
ซึ่่�งเป็็นช่่องทางการค้้นหาคำำ�หรืือประโยคที่่�เกี่่�ยวข้้อง ใกล้้เคีียงกัับคำำ�ค้้นหา โดยเป็็น
เครื่่�องมืือของกููเกิ้้�ล (Google) ซึ่่�งเป็็นเสิิร์์ชเอนจิิน (search engine) หรืือเว็็บไซต์์
ค้้นหาข้้อมููลอัันดัับหนึ่่�งที่่�ประเทศไทยเข้้าใช้้งาน มากไปกว่่านั้้�น Google Trends
สามารถเลืือกคำำ�ค้้นหาเฉพาะพื้้�นที่่� ช่่วงเวลา ความถี่่�ของการค้้นหาคำำ� และประเภทที่่�
ต้้ อ งการค้้ น หา อาทิิ รููปภาพ บทความ ร้้ า นค้้ า เป็็ น ต้้ น ทำำ� ให้้ ก ารเลืื อ กคำำ� และ
คำำ�ใกล้้เคีียง ที่่�นำำ�มาใช้้มีีความเหมาะสมมากยิ่่�งขึ้้�น
	สถาบัันฯ เล็็งเห็็นว่่า Google Trends ทำำ�ให้้คำำ�และประโยค ที่่�นำำ�มาปรัับใช้้ใน
แบบสำำ�รวจผู้้� จะตรงกัับประเด็็นที่่�ประชาชนไทยให้้ความสนใจเนื่่�องจากคำำ�ค้้นหานั้้�น
มาจากสิ่่� ง ที่่� เ ป็็ น เหตุุ ก ารณ์์ หรืื อ กระแสที่่� เ กิิ ด ขึ้้� น จริิ ง ในระยะเวลาที่่� ทำำ� การค้้ น หา
คำำ�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความสุุขและคำำ�ใกล้้เคีียง ซึ่่�ง Google Trends ได้้นำำ�ไปสู่่�ผลลััพธ์์
ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อขั้้�นตอนการพััฒนาแบบสำำ�รวจออนไลน์์ครั้้�งนี้้� โดยผลลััพธ์์ของ
คำำ�มีีดัังนี้้�

27

การค้ นหาคําที>เหมาะสมสําหรับความสุขในด้ านต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ น ด้ านครอบครัว ความสัมพันธ์ การ
เกี>ยวข้ อง ใกล้ เคียงกับคําค้ นหา โดยเป็ นเครื> องมือของกูเกิ Cล (Google) ซึง> เป็ นเสิร์ชเอนจิน (search engine)
พักผ่อน การเงิน สุขภาพ สังคมและบ้ านเมือง รวมถึงด้ านความมัน> คงในชีวิต นันC ได้ กําหนดขึ Cนจากหัวข้ อใน
หรื อเว็บไซต์ค้นหาข้ อมูลอันดับหนึง> ที>ประเทศไทยเข้ าใช้ งาน มากไปกว่านันC Google Trends สามารถเลือกคํา
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5. สุุ ขภาพ: เป็็ น หนึ่่� ง ในความสุุ ข ที่่� ป ระชาชนไทยต้้ อ งการมากยิ่่� ง ขึ้้� น
หลัังจากทั่่�วโลกต้้องเผชิิญกัับวิิกฤตโควิิด-19 คำำ�ที่่�ปรากฏใน Google Trends จึึง
สามารถวิิเคราะห์์แนวโน้้มของคำำ� เช่่น ไม่่เป็็ น โรค ไม่่ติิ ด โควิิ ด -19 สุุ ข ภาพดีี
แข็็งแรง สุุขภาพจิิตดีี ซึ่่�งได้้แปลงเป็็นรููปประโยค เช่่น ไม่่เป็็นโรคร้้าย ไม่่ติิด
โควิิด-19 มีีสุุขภาพดีี และร่่างกายแข็็งแรง มีีสุุขภาพจิิตที่่�ดีี เป็็นต้้น

6. สัั งคมและบ้้านเมืื อง: นัับว่่าเป็็นหนึ่่�งในความสุุขที่่�ประชาชนไทย
คาดการณ์์ว่่าควรได้้รัับร่่วมกััน และเป็็นความสุุขที่่�แบ่่งปัันกัันได้้ เพื่่�อให้้สัังคมไทย
เป็็นสัังคมที่่�น่่าอยู่่�มากยิ่่�งขึ้้�น ตััวอย่่างคำำ�ที่่�ได้้จาก Google Trends คืือ สิิทธิิเสรีีภาพ
สาธารณสุุข กฎหมายยุุติิธรรม ต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�น ซึ่่�งได้้แปลงออกมาเป็็นรููป
ประโยค เช่่น มีีสิิทธิิเสรีีภาพขั้้�นพื้้�นฐาน มีีระบบสาธารณสุุขที่่�ดีี มีีกฎหมายที่่�ดีี
และยุุติิธรรม เจ้้าหน้้าที่่�ภาครััฐไม่่คอร์์รััปชั่่�น เป็็นต้้น

7. ความมั่่� นคงในชีีวิิ ต: เป็็นอีีกหนึ่่�งปััจจััยที่่�สถาบัันฯ ได้้ใช้้ Google
Trends ในการค้้นหา ซึ่่�งรููปประโยคที่่�ได้้มีีหลากหลาย เช่่น มีีคุุ ณ ภาพชีีวิิ ต ที่่� ดีี
ได้้พััฒนาตััวเอง ประสบความสำำ�เร็็จในหน้้าที่่�การงาน เป็็นต้้น

4. การเงิิ น: สถาบัันฯ ได้้ใช้้ Google Trends ต่่อยอดความหมายของคำำ�
ที่่�เกี่่�ยวข้้องด้้านการเงิิน ซึ่่�งได้้จััดออกมาในรููปประโยค เช่่น เงิินออม สภาพคล่่อง
ทางการเงิิน หนี้้� การใช้้จ่่าย ซึ่่�งได้้ปรัับมาเป็็นรููปประโยค เช่่น มีีเงิินเก็็บออม
มีีสภาพคล่่องทางการเงิินที่่�ดีี ไม่่เป็็นหนี้้� และมีีเงิินใช้้ เป็็นต้้น
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ผลสรุุ ปที่่� ได้้จากการค้้นหาคำำ � ทางสถาบัันฯ คาดการณ์์ว่่าวิิธีีการ
การหาแนวโน้้มของคำำ�และรููปประโยคเป็็นส่่วนสำำ�คััญ ในการดึึงดููดให้้บััญชีีผู้้�ใช้้
ชาวไทย สามารถเข้้าร่่วมการทำำ�แบบสำำ�รวจ และการหาความสุุขในหมวดต่่าง ๆ
อย่่างไรก็็ตาม การค้้นหาคำำ�เป็็นเพีียงกระบวนการณ์์ในการคััดสรรตััวเลืือก
ที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับหััวข้้อความสุุขที่่�กำำ�หนดไว้้ การวิิเคราะห์์แนวโน้้มทั้้�งหมด
จึึงขึ้้�นอยู่่�กัับปััจจััยอื่่�น ๆ ของตััวผู้้�ทำำ�แบบสำำ�รวจเองด้้วย
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คณะผู้้� จัั ดทำำ �
ที่่� ปรึึ กษา

ดร. นพ.สรภพ เกีียรติิพงษ์์สาร
	ผู้้�อำำ�นวยการสถาบัันนโยบายสาธารณะและการพััฒนา
คณะผู้้� จััดทำำ�

คุุณสุุภาวดีี ตัันติิยานนท์์
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.ณััตติิฤดีี เจริิญรัักษ์์
หััวหน้้า Public Opinion and Dialogue Lab
อาจารย์์พิิชชาภา จุุฬา
	หััวหน้้าทีีมวิิจััย The Beyond Growth Project
คุุณรััตติิกร เอกษมานนท์์
ผู้้�จััดการสำำ�นัักงาน สถาบัันนโยบายสาธารณะและการพััฒนา
คุุณชวกร ลีีละกุุล
ผู้้�จััดการ สถาบัันนโยบายสาธารณะและการพััฒนา
คุุณอธิิโชค พิิมพ์์วิิริิยะกุุล
ผู้้�จััดการ Public Opinion and Dialogue Lab
คุุณไปรยา อุุรานุุกููล
ผู้้�จััดการโครงการทีีมวิิจััย The Beyond Growth Project
คุุณสัันติิภาพ นิิยาโส
ผู้้�จััดการโครงการ Data and Intelligence Lab
คุุณภััสริิน รามวงศ์์
ผู้้�จััดการโครงการ Public Opinion and Dialogue Lab
คุุณรััสมิ์์�กร นพรุุจกุุล
คุุณกานต์์ ศุุภจารุุกิิตติ์์�
คุุณชยพล กล่ำำ��ปลีี
คุุณธััญพิิชชา ยอดแก้้ว
ทีีมงาน Public Opinion and Dialogue Lab
คุุณนิิธิิวุุฒิิ วิิไลนุุช
ทีีมงาน Data and Intelligence Lab
รายงานผลการสำำ�รวจความสุุขของคนไทย
ในแบบสำำ�รวจ “2564 ความสุุขอยู่่�ที่่�ใด?”
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