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การสำำารวจความสุำขของคนไทย ผ่่านแบบสำำารวจ 

“2564 ความสุำขอย่่ท่� ใด?”

การสำำารวจความสุำขของคนไทยในแบบสำำารวจ “2564 ความสุุขอยู่่�           
ท่ี่�ใด?” คร้�งน้� สุถาบัันนโยู่บัายู่สุาธารณะและการพััฒนา (Institute 
of Public Policy and Development - IPPD) เลืือกใช้้วิธี้การสำำารวจ
ออนไลืน์ โดยจากรายงาน Digital 2021 ท้�จ้ดทำาโดย Hootsuite แลืะ        
we are social  พบว่า ประชาชนชนไที่ยู่สุามารถเข้ าถึ ง                
อินเที่อร์เน็ตได้ 69.5% ของจำำานวนประชากร และม่ค�าเฉล่�ยู่ใน       
การใช้งานอินเที่อร์เน็ตวันละ 8 ชั�วโมง 44 นาท่ี่/วัน ด้วยการสำุ่ม       
แบบสำะดวก (convenience sampling) โดยม้กลืุ่มเป้้าหมาย คือ
ป้ระช้าช้นไทยท้�วป้ระเทศบนโลืกออนไลืน์ เพื�อสำำารวจความสุำขใน                 
ป้ี 2563 แลืะการตั้้�งเป้้าหมายความสุำขในปี้ 2564 สำถาบ้นฯ ได้เผย           
แพร่แบบสำำารวจผ่านสำื�อสำ้งคมออนไลืน์ของสำถาบ้นฯ ได้แก่ เฟซบุ�ก 
(Facebook) แลืะแอป้พลืิเคช้้นไลืน์ (LINE Application) รวมถึง               
ช้่องทางการติั้ดต่ั้ออิเล็ืกทรอนิกส์ำ ในกลืุ่มกรอบป้ระช้ากรตั้้วอย่าง            
ของสำถาบ้นฯ ด้วย

เพื�อรวบรวมความสำุขจากคนไทยท้�งป้ระเทศให้ได้มากท้�สำุด สำถาบ้นฯ ดำาเนินการ
ป้ระช้าสำ้มพ้นธี์ไป้ย้งองค์การบริหารสำ่วนจ้งหว้ดของแตั้่ลืะจ้งหว้ด เพื�อกระจาย
แบบสำอบถามไป้สำ่่ป้ระช้าช้นไทยในทุกพื�นท้�นอกจากน้� การจ้ดทำาแบบสำำารวจคร้�งน้�           
ย้งม้ว้ตั้ถุป้ระสำงค์เพื�อเผยแพร่เครื�องมือใหม่ “IPPD Voice” ซึ�งช่้วยในการร้บฟังเสำ้ยง 
ของป้ระช้าช้นบนโลืกออนไลืน์ได้มากยิ�งขึ�น แลืะเช้ิญช้วนป้ระช้าช้นไทยเข้าสำ่่กรอบ       
บ้ญช้้ป้ระช้ากร IPPD Voice ในอนาคตั้ ซึ�งจะช่้วยพ้ฒนาฐานข้อม่ลืกลืุ่มตั้้วอย่าง           
สำร้างช้่องทางสำื�อสำารความคิดเห็นของป้ระช้าช้นไทย สำ่่การพ้ฒนานโยบายของป้ระเทศ

 โครงการ “2564 ความสุุขอยู่่�ท่ี่�ใด?” สุำารวจำความสุุขของคนไที่ยู่บันโลก
ออนไลน์ระหว�างวันที่่� 27 มกราคม – 15 กุมภาพัันธ์ 2564 ม่ผู้่้เข้าร�วมสุ่�อสุาร
ความสุุขที่ั�งสุิ�น 1,354 คน คิดเป็นอัตราการที่ำาแบับัสุำารวจำเสุร็จำสุิ�น (completion 
rate)1 78.45% 

 จากกลืุม่ตั้ว้อยา่งผ่ร้ว่มสำื�อสำารความสำขุ เมื�อจำาแนกตั้ามเพศพบวา่ ม่เพัศหญิงิเขา้
ร�วมตอบัแบับัสุำารวจำมากท่ี่�สุุด คิดเป็น 69.72% เพัศชายู่ 27.40% ไม�ระบัุเพัศ 
1.62% และเพัศที่างเล่อก 1.26% ตามลำาดับั

ผ่่�ตอบแบบ
สำอบถาม

1.51%

1.43%

69.67%
เพศหญิิง

27.39%
เพศชาย

ไม่่ระบุุเพศ

เพศทางเลืือก

	 (1)	โดยอััตราการทำำาแบบสำำารวจเสำร็จสำ้�น	ประเมิ้นจากจำานวนผู้้�ทำ่�เข้�าร่วมิตอับแบบสำำารวจสำมิบ้รณ์์เทำ่านั�น

2564 ความสุขอยู่ที3ใด? 
 
การสํารวจความสขุของคนไทย ในแบบสํารวจ “2564 ความสขุอยูที่>ใด?” ครั Cงนี C สถาบนัฯ เลือกใช้วิธีการสํารวจ
ออนไลน์ โดยจากรายงาน Digital 2021 ที>จดัทําโดย Hootsuite และ we are social พบวา่ ประชาชนชนไทย
สามารถเข้าถงึอินเทอร์เน็ตได้ 69.5% ของจํานวนประชากร และมีคา่เฉลี>ยในการใช้งานอินเทอร์เน็ตวนัละ 8 
ชั>วโมง 44 นาที/วนั ด้วยการสุม่แบบสะดวก (convenience sampling) โดยมีกลุม่เปา้หมาย คือประชาชนไทย
ทั>วประเทศบนโลกออนไลน์ เพื>อสํารวจความสขุในปี 2563 และการตั Cงเปา้หมายความสขุในปี 2564 สถาบนัฯ 
ได้เผยแพร่แบบสํารวจผา่นสื>อสงัคมออนไลน์ของสถาบนัฯ ได้แก่ เฟซบุ๊ก (Facebook) และแอปพลเิคชนัไลน์ 
(LINE Application) รวมถงึช่องทางการติดตอ่อิเลก็ทรอนิกส์ ทางอีเมล ในกลุม่กรอบประชากรตวัอยา่งของ
สถาบนัฯ ด้วย 
 
เพื>อรวบรวมความสขุจากคนไทยทั Cงประเทศให้ได้มากที>สดุ สถาบนัฯ ดําเนินการประชาสมัพนัธ์ไปยงัองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัของแต่ละจงัหวดัเพื>อกระจายแบบสอบถามไปสู่ประชาชนไทยในทุกพื Cนที>นอกจากนี C การ
จดัทําแบบสํารวจครั Cงนี C ยงัมีวตัถปุระสงค์เพื>อเผยแพร่เครื>องมือใหม ่“IPPD Voice” ซึ>งช่วยในการรับฟังเสียงของ
ประชาชนบนโลกออนไลน์ได้มากยิ>งขึ Cน และเชิญชวนประชาชนไทยเข้าสูก่รอบบญัชีประชากร IPPD Voice ใน
อนาคต ซึ>งจะช่วยพฒันาฐานข้อมลูกลุ่มตวัอย่าง สร้างช่องทางสื>อสารความคิดเห็นของประชาชนไทยสู่การ
พฒันานโยบายของประเทศ 
 
โครงการ “2564 ความสขุอยูที่>ใด?” สํารวจความสขุของคนไทยบนโลกออนไลน์ระหวา่งวนัที> 27 มกราคม – 15 
กมุภาพนัธ์ 2564 มีผู้ เข้าร่วมสื>อสารความสขุทั Cงสิ Cน 1,354 คน คิดเป็นอตัราการทําแบบสํารวจเสร็จสิ Cน 
(completion rate) 78.45% โดยอตัราการทําแบบสํารวจเสร็จสิ Cนประเมินจากจํานวนผู้ ที>เข้าร่วมตอบแบบ
สํารวจสมบรูณ์เทา่นั Cน 
 
 
 
 
จากกลุม่ตวัอยา่งผู้ ร่วมสื>อสารความสขุเมื>อจําแนกตามเพศ พบวา่ มีเพศหญิงเข้าร่วมตอบแบบสํารวจมากที>สดุ 
คิดเป็น 69.72% เพศชาย 27.40% ไมร่ะบเุพศ 1.62% และเพศทางเลือก 1.26% ตามลําดบั 
 
 
 
 
 

8 ช่ั่�วโมง 
44 นาท่

69.5%

ค่่าเฉล่ื�ยการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตของ
ค่นไทยเฉล่ื�ยวัันลืะ

ประชาชนไทยสาม่ารถเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตได้้
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21.05% 31.46% 28.298% 18.83% 0.37%

พิจารณาจากกลืุ่มตั้้วอย่างในแตั้่ลืะกลืุ่มอายุ เร้ยงลืำาด้บจากมากไป้น้อย แบ่งออกเป้็น

 Gen Z & Alpha (อายุตำ�ากว่ัา 25 ปี) 21.05% 
 Gen Y (อายุ 25 – 40 ปี) 31.46% 
 Gen X (อายุ 41 - 56 ปี) 28.29% 
 Baby Boomers (อายุ 57-75 ปี) 18.83% แลืะ 
 Silent Generation (อายุม่ากกว่ัา 75 ปี) 0.37%

Gen Z & Alpha Gen Y Gen X Baby Boomers Silent Generation

ปี 2563 เป็นปีแห�งความที่้าที่ายู่ของคนไที่ยู่ ที่่�ต้องเผู้ชิญิกับัการแพัร�ระบัาดของ
โควิด-19 ความขัดแยู้่งที่างการเม่อง ผู้ลกระที่บัที่างเศรษฐกิจำ สุถาบัันฯ จำึงได้
สุำารวจำความสุุขสุะสุมของคนไที่ยู่ในปี 2563 ว�า คนไที่ยู่แต�ละพั่�นที่่�ม่ความร่้สุึก
สุุขหร่อทีุ่กข์อยู่�างไร 

แบบสำำารวจสำอบถามระด้บความสำุขของคนไทย แบ่งออกเป้็น 3 ระด้บ ได้แก่ 

 “ม่นเป็็นปี็ร�าย ๆ ท่�อยากเร่งให้�ผ่่านไป็” 
 “จะว่าด่ก็ไม่ใช่ั่ จะว่าแย่ก็ไม่เชิั่ง”
 “ฉ่ันก็ม่ความสุำขด่นะ” 

ผลืจากการสำำารวจ พบว่า คนไทยในกลืุ่มต้ั้วอย่าง สำ่วนใหญ่ม้ความสุำขในปี้ 2563 ใน
ระด้บ “จำะว�าดก่ไ็ม�ใช� จำะว�าแยู่�กไ็ม�เชงิ” คดิเปน็ 52.07% รองลืงมาคอื “ฉนักม่็ความ
สุุขด่นะ” 34.79% แลืะ “มันเป็นปีร้ายู่ ๆ ที่่�อยู่ากเร�งให้ผู้�านไป” 13.14% แลืะจาก
ผลืคะแนนความสุำขเป้ร้ยบเท้ยบโดยใช้้ค่าม้ธียฐาน แป้รผลืระด้บความสุำขของแต่ั้ลืะ
พื�นท้�ท้�วป้ระเทศได้ ด้งแผนท้�ระด้บความสำุขคนไทยในโลืกออนไลืน์ป้ี 2563

“สุำขแค่ไห้น
ใน

ปี็ 2563”

34.79%

52.07%

13.14%

ฉันก็ม่่ค่วัาม่สุขด่้นะ

จะว่าด่ก็ไม่ใช่ั่ จะว่าแย่ก็ไม่เชิั่ง

มั่นเป็นปีร้าย ๆ ท่�อยากเร่งให้ผ่่านไป

ผ่่�ตอบแบบ
สำอบถาม
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คนไทยในแตั้่ลืะจ้งหว้ด(1)(2) สำ่วนใหญ่ ม้ระด้บความสำุขป้ี 2563 ในระด้บ 
 “จะว่าด่ก็ไม่ใช่ั่ จะว่าแย่ก็ไม่เชิั่ง” จำำานวน 41 จำังหวัด แบ่งเป้็น 
 กรุงเที่พัมหานครฯ ภาคกลาง 12 จำังหวัด ภาคเหน่อ 12 จำังหวัด 
 ภาคอ่สุาน 10 จำังหวัด และภาคใต้ 6 จำังหวัด

รองลืงมา ได้แก ่“ฉ่ันก็ม่ความสุำขด่นะ” จำำานวน 26 จำังหวัด แบ่งเป้็น 
 ภาคกลาง 11 จำังหวัด ภาคอ่สุาน 7 จำังหวัด ภาคใต้ 5 จำังหวัด 
 และภาคเหน่อ 3 จำังหวัด

ส่ำวนจ้งหว้ดท้�ป้ระช้าช้นม้ระด้บความสุำขระด้บ “ม่นเป็็นปี็ร�าย ๆ ท่�อยากเร่ง       
ให้�ผ่่านไป็” ม่จำำานวน 6 จำังหวัด แบ่งเป้็น ภาคอ่สุาน 3 จำังหวัด (ศร่สุะเกษ        
บัึงกาฬ และร้อยู่เอ็ด) ภาคเหน่อ 2 จำังหวัด (พัิจำิตร และสุุโขที่ัยู่) และภาคใต้ 1 
จำังหวัด (ภ่เก็ต)
 เป้า้หมายความสำขุของคนไทยในป้ ี2564 สำถาบน้ฯ ไดร้วบรวมเป้า้หมายของคนไทย
ท้�วป้ระเทศ สำะท้อนมุมมองความสำุขของคนไทย โดยการสำำารวจแบ่งกลืุ่มเป้้าหมาย      
ความสำุขออกเป้็น 7 กลืุ่มได้แก่ การเงิน การพัักผู้�อน ครอบัครัว ความมั�นคงในช่วิต 
ความสุัมพัันธ์ สุังคมและบั้านเม่อง แลืะสุุขภาพั 
 ผลืจากการทำาสำำารวจ ทำาให้สำ้งเกตั้เห็นได้ว่า คนไทยแตั้่ลืะพื�นท้�ตั้่างม้ “สุุขต�างมุม” 
แลืะช่้วงว้ย (generation) ท้�ตั้่างก้น ทำาให้เกิดมุมมอง “ห�างกันหลายู่ Gen เห็น           
(ความสุุข)ต�างกัน”

จากการสำำารวจพบว่า กลืุ่มตั้้วอย่างคนไทยบนโลืกออนไลืน์ ให้ความสำำาค้ญก้บ                 
เป้้าหมายความสำุข เร้ยงลืำาด้บจากมากไป้หาน้อย ด้งน้� 

   ด้้านสุขภาพ 19.63% 
   การเงิน 17.74% 
   ค่รอบุค่รัวั 16.20% 
   ค่วัาม่มั่�นค่งในช่วิัต 15.20% 
   การพักผ่่อน 12.93% 
   สังค่ม่แลืะบุ้านเมื่อง 9.53% 

   ค่วัาม่สัม่พันธ์์ 8.77%

เห้นือ/
กลาง/
อ่สำาน/

ใต�
สุขต่างกันอย่างไร

ในปี 2563
?

เหนือ/กลาง/ 
อีสาน/ใต้ 
สุขต่างกันแค่ไหน 
ในปี 2563 
  

แผนที'ระดับความสุขคนไทยในปี 2563 
 

	 (2)	แบ่งภู้มิ้ภูาคจังหวัดตามิเกณ์ฑ์์การสำำารวจภูาวะเศรษฐก้จและสำังคมิข้อังครัวเรือัน	สำำานักงานสำถิ้ต้แห่งชาต้
	 (3)	จังหวัดทำ่�ไมิ่มิ่ผู้้�เข้�าร่วมิตอับแบบสำำารวจมิ่จำานวน	4	จังหวัด	ได�แก่	อั่างทำอัง	สำ้งห์บุร่	พัังงา	และยะลา

สุำขต่างมุม
เป้าหม่ายค่วัาม่สุขในปี 2564 

ของกลุ่ืม่ตัวัอย่าง
ผ้้่สื� อสารค่วัาม่สุข
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ห่้างก่นห้ลาย Gen
เห็น(ค่วัาม่สุข)
ต่างกันอย่างไร

การเงิน การพักผ่่อนค่รอบุค่รัวั ค่วัาม่มั่�นค่งในช่วิัต ค่วัาม่สัม่พันธ์์ สังค่ม่แลืะบุ้านเมื่อง สุขภาพ 

Silent 
Generation

Baby 
Boomers

Gen X

Gen Y

Gen Z & 
Alpha

Gen X Baby Boomers Silent Generation

 จากผลืการสำำารวจความสำุขพบว่า เป้าหมายู่ด้านการเงิน ม้กลืุ่ม Gen Y เป้็นผ่้ตั้้�ง 
เป้า้หมายสำง่สุำดถึง 19.67% รองลืงมา ได้แก่ Gen Z & Alpha 18.13% Gen X 17.46% 
Baby Boomers 14.36% แลืะ Silent Generation 5.26% ซึ�งน้อยกว่า Gen Y ถึง 3.7 เท่า
 ในขณะท้�เป้าหมายู่ด้านครอบัครัว ส้ำงเกตั้ได้ว่า 3 อ้นด้บแรกอย่่ในกลุ่ืมผ้่ม้อายุ        
41 ปี้ ขึ�นไป้ ได้แก่ Silent Generation ม้ผ่้ตั้้�งเป้้าหมายสำ่งท้�สำุด 21.05% รองลืงมา คือ 
Gen X 17.65% Baby Boomers 17.45% ตั้ามมาด้วย Gen Z & Alpha 15.36% แลืะ 
Gen Y 14.78%
 เป้าหมายู่ด้านการพัักผู้�อน ในแตั้่ลืะช้่วงว้ยม้จำานวนผ่้ตั้้�งเป้้าหมายท้�ใกลื้เค้ยงก้น 
เรย้งลืำาดบ้จากมากไป้หาน้อยได้แก ่Baby Boomers 13.94% Gen Z & Alpha 13.78% 
Gen Y 12.86% Gen X 11.73% แลืะ Silent Generation 10.53%
 ความมั�นคงในช่วิตเป้็นเป้้าหมาย ท้�คนไทยในกลืุ่มตั้้วอย่างท้�ม้อายุ 25 – 56 ป้ี         
เลืือกสำ่งท้�สำุดเป้็นสำองอ้นด้บแรกได้แก่ Gen Y 17.05% แลืะ Gen X 16.09% ตั้ามมา
ด้วย Silent Generation 15.79% Gen Z & Alpha 14.81% แลืะ Baby Boomers 
10.85% 
 ความสุมัพันัธเ์ป้น็เป้า้หมายท้�คนไทยส่ำวนใหญ่ให้ความสำำาคญ้น้อยท้�สำดุ จากกลืุม่
ตั้้วอย่างสำ้งเกตั้ได้ว่า ม้แนวโน้มท้�คนในช้่วงอายุน้อย จะม้จำานวนผ่้ตั้้�งเป้้าหมายมาก      
กว่าคนในช่้วงอายุท้�สำ่งกว่า เร้ยงลืำาด้บจำานวนผ่้ตั้้�งเป้้าหมายจากมากไป้หาน้อยได้         
ด้งน้� Gen Z & Alpha 11.64% Gen Y 9.60% Gen X 6.97% Baby Boomers 6.38% 
แลืะ Silent Generation 5.26%
 ด้านสุังคมและบั้านเม่อง คนไทยในแตั้่ลืะช้่วงว้ยม้จำานวนผ่้ตั้้�งเป้้าหมายเร้ยง
ลืำาด้บจากมากไป้หาน้อย ด้งน้� Silent Generation 15.79% Baby Boomers 12.02% 
Gen Z & Alpha 9.98% Gen Y 8.61% แลืะ Gen X 8.60%
 เมื�อพิจารณาเป้้าหมายด้านสุุขภาพั ได้กลืายเป็้นเป้้าหมายท้�คนไทยจากกลืุ่ม
ตั้้วอย่างให้ความสำำาค้ญมากท้�สำุดโดยพบว่า ม้แนวโน้มท้�คนในช้่วงอายุสำ่งกว่าจะม้
จำานวนผ่้ตั้้�งเป้้าหมายมากกว่าคนในช้่วงอายุน้อย เร้ยงลืำาด้บจำานวนผ่้ตั้้�งเป้้าหมาย         
จากมากไป้หาน้อยได้ด้งน้� Silent Generation 26.32% Baby Boomers 25.00%        
Gen X 21.50% Gen Y 17.40% แลืะ Gen Z & Alpha 16.31%
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Gen Z & Alpha

การเงิน
สุขภาพ

ค่รอบุค่รัวั

Gen Y

การเงิน
สุขภาพ

ค่วัาม่มั่�นค่ง
ในช่วิัต

สุขภาพ
ค่รอบุค่รัวั

การเงิน
 

สุขภาพ
ค่รอบุค่รัวั

การเงิน
 

สุขภาพ
ค่รอบุค่รัวั

ค่วัาม่มั่�นค่ง
ในช่วิัต 

Gen	Z	&	Alpha	(อัายุตำ�ากว่า	25	ปี)
Gen	Y	(อัายุ	25	–	40	ปี)
Gen	X	(อัายุ	41	-	56	ปี)
Baby	Boomers	(อัายุ	57-75	ปี)	
Silent	Generation	(อัายุมิากกว่า	75	ปี)
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ส่ำดส่ำวนความสุำข
อย่่ท่� ใด

ค่นไทยม่่เป้าหม่ายค่วัาม่สุข
ในเรื�องใด้บุ้าง

จำากแบับัสุำารวจำท่ี่� เปิดโอกาสุให้ผู้่้ตอบัสุ่�อสุาร          
ความสุุข 3 อันดับัในแต�ละกลุ�มเป้าหมายู่ สุามารถ
ขยู่ายู่ภาพัสัุดสุ�วนของความสุุขจำากทัี่�ง 7 กลุ�ม           
เป้าหมายู่ได้ ดังน่�        

การเงิน สาม่ารถแบุ่งได้้เป็น 2 กลุ่ืม่ คื่อ
 • การวางแผู้นการใช้จำ�ายู่ คิดเป็น 75.79% 
 ในกลืุ่มน้�ป้ระกอบไป้ด้วยคำาตั้อบ ได้แก่ ม้เงินเก็บออม, ม้เงินใช้้, ม้สำภาพคล่ืองทาง 
การเงินท้�ด้, ไม่เป็้นหน้� แลืะม้อิสำรภาพทางการเงิน ตั้ามลืำาด้บ
 • หวังการเปล่�ยู่นแปลงและการเสุ่�ยู่งโชค คิดเป็น 24.21% 
 ป้ระกอบไป้ด้วยคำาตั้อบ: ถ่กลือตั้เตั้อร้�, มเ้งินจากการเล่ืนหุ้น, ได้ขึ�นเงินเดือน แลืะได้
เงินป้ันผลืเยอะ ตั้ามลืำาด้บ

ครอบคร่ว  สาม่ารถแบุ่งได้้เป็น 3 กลุ่ืม่ คื่อ
 • ภาพัการเปล่�ยู่นแปลงเชิงบัวกในครอบัครัว 52.70% ป้ระกอบไป้ด้วย คนใน
ครอบคร้วม้สำุขภาพด้แลืะแข็งแรง คนในครอบคร้วร้กก้นด้ คนในครอบคร้วป้ร้บป้รุง         
ตั้้วให้ด้ขึ�น คนในครอบคร้วหายป้่วย ตั้ามลืำาด้บ
 • ความสุำาเร็จำและความมั�นคงของคนในครอบัครัว 24.65% ป้ระกอบไป้ด้วย 
คนในครอบคร้วป้ระสำบความสำำาเร็จ คนในครอบคร้วป้ระสำบความสำำาเร็จในการศึกษา 
คนใน ครอบคร้วได้แตั้่งงาน ตั้ามลืำาด้บ
 • การใช้เวลากับัครอบัครัว 22.65% ป้ระกอบไป้ด้วย ได้ใช้้เวลืาก้บครอบคร้ว        
มากขึ�น ได้กลื้บบ้านไป้หาครอบคร้ว ได้ทำาบุญร่วมก้บครอบคร้ว ตั้ามลืำาด้บ
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ส่ำดส่ำวนความสุำข
อย่่ท่� ใด

ค่นไทยม่่เป้าหม่ายค่วัาม่สุข
ในเรื�องใด้บุ้าง

การพ่ักผ่่อน  สาม่ารถแบุ่งได้้เป็น 3 กลุ่ืม่ คื่อ
 • การลงทีุ่นกับัการพัักผู้�อน คิดเป็น 39.76% 
 ป้ระกอบไป้ดว้ย ไดไ้ป้ทอ่งเท้�ยวมากขึ�น ไดต้ั้กแตั้ง่บา้น ไดไ้ป้คอนเสำิร์ตั้ศลิืป้ินท้�ช้อบ 
ตั้ามลืำาด้บ
 • กิจำกรรมใกล้ตัว คิดเป็น 39.12% 
 ป้ระกอบไป้ด้วย ได้นอนเตั้็มอิ�ม ได้ซื�อของท้�อยากได้ ได้กินของอร่อยให้หนำาใจ ได้
เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสำนา ตั้ามลืำาด้บ
 • งานอดิเรกยู่ามว�าง คิดเป็น 21.12% 
 ป้ระกอบไป้ด้วย ได้ทำางานอดิเรกใหม่ ๆ ได้ด่ซ้ร้สำ์/หน้งท้�ช้อบ ได้อ่านหน้งสำือท้�ช้อบ 
ตั้ามลืำาด้บ

ความม่�นคงในช่ั่วิต  สาม่ารถแบุ่งได้้เป็น 2 กลุ่ืม่ คื่อ
 • คุณภาพัช่วิตและการพััฒนาตัวเอง คิดเป็น 61.54% 
 ในกลืุ่มน้�ป้ระกอบไป้ด้วย ม้คุณภาพช้้วิตั้ท้�ด้ ได้ทำาในสำิ�งท้�ตั้้วเองตั้้องการ ได้พ้ฒนา
ตั้้วเอง ป้ระสำบความสำำาเร็จในการศึกษา ม้ความป้ลือดภ้ย ตั้ามลืำาด้บ
 • รายู่ได้และที่รัพัยู่์สุิน คิดเป็น 38.46% 
 ในกลืุ่มน้�ป้ระกอบไป้ด้วย ป้ระสำบความสำำาเร็จในหน้าท้�การงาน ม้ทร้พย์สำินเป้็นของ
ตั้ว้เอง มกิ้จการท้�ป้ระสำบความสำำาเรจ็ ได้เป้ดิกิจการเป้น็ของตั้ว้เอง ไม่ตั้กงาน ตั้ามลืำาดบ้
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ส่ำดส่ำวนความสุำข
อย่่ท่� ใด

ค่นไทยม่่เป้าหม่ายค่วัาม่สุข
ในเรื�องใด้บุ้าง

ความส่ำมพ่ันธ์์  สาม่ารถแบุ่งได้้เป็น 3 กลุ่ืม่ คื่อ
 • คนรัก 48.09% ป้ระกอบไป้ด้วย ได้ใช้้เวลืาก้บคนท้�เราร้ก ได้แตั้่งงานก้บคนร้ก ได้
สำารภาพร้ก ตั้ามลืำาด้บ
 • เพ่ั�อนและเพ่ั�อนร�วมงาน 31.44% ป้ระกอบไป้ดว้ย ไดเ้ท้�ยวก้บเพื�อน ไดช้้ว่ยเหลือื
เพื�อน ได้ร้บคำาช้มจากห้วหน้า ม้ลื่กน้องท้�ด้ ตั้ามลืำาด้บ
 • อ่�น ๆ 20.47% ป้ระกอบไป้ด้วย ได้พบป้ะก้บคนอื�น ได้เร้ยนก้บคร่เก่ง ๆ เจ๋ง ๆ ได้
เลื่นก้บสำ้ตั้ว์เลื้�ยง ตั้ามลืำาด้บ

ส่ำงคมและบ�านเมือง สาม่ารถแบุ่งได้้เป็น 4 กลุ่ืม่ คื่อ
 • ความเช่�อมั�นการที่ำางานของภาครัฐ 39.23% ป้ระกอบไป้ด้วย ม้กฎหมายท้�ด้
แลืะบ้งค้บใช้้อย่างยุตั้ิธีรรม ม้เจ้าหน้าท้�ภาคร้ฐท้�ไม่คอร์ร้ป้ช้้�น ตั้ามลืำาด้บ
 • สุทิี่ธโิดยู่ชอบัตามรฐัธรรมน่ญิ/สุทิี่ธมินุษยู่ชน 26.10% ป้ระกอบไป้ด้วย มสิ้ำทธิี 
เสำร้ภาพในการแสำดงออก ม้ป้ระช้าธีิป้ไตั้ย ตั้ามลืำาด้บ
 • สุวสัุดกิาร 19.03% ป้ระกอบไป้ด้วย มร้ะบบสำาธีารณสุำขท้�ครอบคลุืมแลืะคุม้ครอง 
ม้สำว้สำดิการท้�ด้ ม้ว้คซ้นแก้โรคร้าย ม้ค่าครองช้้พด้ ตั้ามลืำาด้บ
 • คุณภาพัช่วิตและสุิ�งแวดล้อม 15.64% ป้ระกอบไป้ด้วย ม้มลืพิษน้อยลืง ม้พื�นท้�
สำ้เข้ยวเยอะขึ�น ตั้ามลืำาด้บ
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ส่ำดส่ำวนความสุำข
อย่่ท่� ใด

ค่นไทยม่่เป้าหม่ายค่วัาม่สุข
ในเรื�องใด้บุ้าง

การจ่ดทำารายงานคร่�งน่�  สถาบัุนฯ ได้้นำาผ่ลืวิัเค่ราะห์ โด้ย
ลืะเอ่ยด้ของ 3 จัังหวััด้ ได้้แก่ กรุงเทพัฯ สุำรินทร์ แลืะนนทบุร่ 
ม่าแสด้งเป็นตัวัอย่างให้เห็น ถึงค่วัาม่แตกต่างของผ่ลืรวัม่       
สะสม่ของค่วัาม่สุขในปี 2563 แลืะเป้าหม่ายค่วัาม่สุขของ                
ปี 2564 โด้ยม่่รายลืะเอ่ยด้ ดั้งน่�

สุำขภาพั  สาม่ารถแบุ่งได้้เป็น 2 กลุ่ืม่ คื่อ
 • ปลอดภัยู่จำากโรค คิดเป็น 72.78% 
 ป้ระกอบไป้ด้วย ม้สำุขภาพด้แลืะแข็งแรง ม้สำุขภาพจิตั้ท้�ด้ ไม่ตั้ิดโควิด-19 
ไม่ป้วดเมื�อยตั้ามร่างกาย ตั้ามลืำาด้บ
 • ปรับัเปล่�ยู่นพัฤติกรรมเพั่�อสุุขภาพัที่่�ด่ คิดเป็น 27.22% 
 ป้ระกอบไป้ด้วย ม้สำมดุลืช้้วิตั้ท้�ด้ ได้ออกกำาลื้งสำมำ�าเสำมอ ม้หุ่นท้�เราพึงพอใจ 
ได้กินอาหารด้ตั้่อสำุขภาพ ได้นอนเตั้็มอิ�ม ม้บุคลืิกภาพด้ขึ�น ตั้ามลืำาด้บ
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ส่ำงความสุำขจาก
กรุงเทพัฯ

ค่นกรุงเทพฯ ตั�งเป้าหม่าย
ค่วัาม่สุขอะไร

ในปี ‘64? 

จากการสำำารวจความสำุขของคนไทยผ่านโครงการ “2564 ค่วัาม่สุขอย่้ท่� ใด้?” 
ม้กลืุ่มตั้้วอย่างคนกรุงเที่พัฯ จำำานวน 600 คน จำำาแนกตามเพัศ พบว่าม้เพัศหญิิง
จำำานวนมากท่ี่�สุดุ 69.33% เพัศชายู่ 27.67% ไม�ระบัเุพัศ 1.67% แลืะ เพัศที่างเลอ่ก 
1.33%
 เมื�อแบง่ตั้ามกลืุม่ช้ว่งอายพุบวา่ มจ้ำานวนผ่ต้ั้อบในช้ว่งอาย ุGen Z & Alpha 9.00% 
Gen Y 36.17% Gen X 30.67% Baby Boomers 23.83% แลืะ Silent Generation  
0.33%
 เมื�อถามถึงความสำุขในป้ี 2563 ของกลืุ่มตั้้วอย่างคนกรุงเทพฯ พบว่า มากกว�า          
ครึ�งหนึ�งของกลุ�มตัวอยู่�างม่ความสุุขในระดับั “จำะว�าด่ก็ไม�ใช� จำะว�าแยู่�ก็ไม�เชิง”    
อย่่ท้� 53.50% ตั้ามมาด้วย “ฉันก็ม่ความสุุขด่นะ” 34.17% แลืะ “มันเป็นปีร้ายู่ ๆ ที่่�
อยู่ากเร�งให้ผู้�านไป” 12.33%

จากการสำำารวจความสุำขของคนกรุงเทพัฯ ก้บการตั้้�งเป้้าหมาย 
อยากม้ความสำุขในด้านใดบ้างในป้ี 2564 
 คนกรุงเที่พัฯ ให้ความสุำาคัญิกับัสุุขภาพัเป้็นอ้นด้บแรก คิดเป้็น 20.12% 
 ตั้ามมาด้วย การเงิน 17.30% 
 ครอบัครัว 15.48% 
 ความมั�นคงในช่วิต 14.37% 
 การพัักผู้�อน 13.02% 
 สุังคมและบั้านเม่อง 10.39% แลืะ
 ความสุัมพัันธ์ 9.32%34.17%

53.50%

12.33%

ฉันก็ม่่ค่วัาม่สุขด่้นะ

จัะว่ัาด่้ก็ไม่่ใช่ จัะว่ัาแย่ก็ไม่่เชิง

มั่นเป็นปีร้าย ๆ ท่�อยากเร่งให้ผ่่านไป

9.00% 36.17% 30.67% 23.83% 0.33%
Gen Z & Alpha Gen Y Gen X Baby Boomers Silent Generation

1.67%

1.33%

ไม่่ระบุุเพศ

เพศทางเลืือก

27.67%
เพศชาย

69.33%
เพศหญิิง

Gen	Z	&	Alpha	(อัายุตำ�ากว่า	25	ปี)
Gen	Y	(อัายุ	25	–	40	ปี)
Gen	X	(อัายุ	41	-	56	ปี)
Baby	Boomers	(อัายุ	57-75	ปี)	
Silent	Generation	(อัายุมิากกว่า	75	ปี)
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ส่ำงความสุำขจาก
สุำรินทร์

ค่นสุรินทร์ ตั�งเป้าหม่าย
ค่วัาม่สุขอะไร

ในปี ‘64? 

จากการสำำารวจความสำุขของคนไทยผ่านโครงการ “2564 ค่วัาม่สุขอย่้ท่� ใด้?” 
ม้กลืุ่มตั้้วอย่างคนสุุรินที่ร์ จำำานวน 158 คน จำาแนกตั้ามเพศ พบว่า ม่เพัศหญิิง 
จำำานวนมากท่ี่�สุดุ 75.95% เพัศชายู่ 21.52% ไม�ระบัเุพัศ 1.90% แลืะเพัศที่างเลอ่ก 
0.63%
 เมื�อแบ่งตั้ามกลืุม่ช่้วงอายุพบว่ามจ้ำานวนผ่ต้ั้อบในช่้วงอายุ Gen Z & Alpha 93.67% 
Gen Y 5.07% Gen X แลืะ Baby Boomers เท่าก้นท้� 0.63%
 เมื�อถามถึงความสำุขในป้ี 2563 ของกลืุ่มตั้้วอย่างคนสุุรินที่ร์ พับัว�ามากกว�า            
ครึ�งหนึ�งของกลุ�มตัวอยู่�างม่ความสุุขในระดับั “จำะว�าด่ก็ไม�ใช� จำะว�าแยู่�ก็ไม�เชิง” 
อย่่ท้� 65.19% ตั้ามมาด้วย “ฉันก็ม่ความสุุขด่นะ” 22.78% แลืะ “มันเป็นปีร้ายู่ ๆ ที่่�
อยู่ากเร�งให้ผู้�านไป” 12.03%

จากการสำำารวจความสุำขของคนสุำรินทร์ ก้บการตั้้�งเป้้าหมาย         
ความสำุขอะไรในป้ี 2564 
 คนสุุรินที่ร์ ม้จำานวนผ่้ตั้้�งเป้้าหมาย
 ด้านการเงิน 17.78% 
 สุุขภาพั 17.78%
 ครอบัครัว 17.04% 
 ความมั�นคงในช่วิต 15.41% 
 การพัักผู้�อน 13.18% 
 ความสุัมพัันธ์ 10.52%  
 สุังคมและบั้านเม่อง 8.30%

1.90%

0.63%

ไม่่ระบุุเพศ

เพศทางเลืือก

21.52%
เพศชาย

75.95%
เพศหญิิง

93.67% 5.07% 0.63%0.63%
Gen Z & Alpha Gen Y Gen X Baby Boomers

65.19%
จัะว่ัาด่้ก็ไม่่ใช่ จัะว่ัาแย่ก็ไม่่เชิง

12.03%
มั่นเป็นปีร้าย ๆ ท่�อยากเร่งให้ผ่่านไป

22.78%
ฉันก็ม่่ค่วัาม่สุขด่้นะ

Gen	Z	&	Alpha	(อัายุตำ�ากว่า	25	ปี)
Gen	Y	(อัายุ	25	–	40	ปี)
Gen	X	(อัายุ	41	-	56	ปี)
Baby	Boomers	(อัายุ	57-75	ปี)	
Silent	Generation	(อัายุมิากกว่า	75	ปี)
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ส่ำงความสุำขจาก
นนทบุร่

ค่นนนทบุุร่ ตั�งเป้าหม่าย
ค่วัาม่สุขอะไร

ในปี ‘64? 

จากการสำำารวจความสำุขของคนไทยผ่านโครงการ “2564 ค่วัาม่สุขอย่้ท่� ใด้?” 
ม้กลืุ่มตั้้วอย่างคนนนที่บัุร่ จำำานวน 93 คน เข้าร่วมตั้อบแบบสำำารวจ จำาแนกตั้ามเพศ 
พบว่าม้ เพัศหญิิงจำำานวนมากที่่�สุุด 70.9% เพัศชายู่ 25.81% ไม�ระบัุเพัศ 2.15% 
แลืะเพัศที่างเล่อก 1.08%
 เมื�อแบ่งตั้ามกลืุม่ช่้วงอายุพบว่ามจ้ำานวนผ่ต้ั้อบในช่้วงอายุ Gen Z & Alpha 10.75% 
Gen Y 33.33% Gen X 30.11% แลืะ Baby Boomers 25.81% 
 เมื�อถามถึงความสำุขในป้ี 2563 ของกลืุ่มตั้้วอย่างคนนนที่บัุร่พับัว�า กลุ�มตัวอยู่�าง
ม่ความสุุขในระดับั “จำะว�าด่ก็ไม�ใช� จำะว�าแยู่�ก็ไม�เชิง” อยู่่�ที่่� 49.46% ตั้ามมาด้วย 
“ฉันก็ม่ความสุุขด่นะ” 39.79% แลืะ “มันเป็นปีร้ายู่ ๆ ท่ี่�อยู่ากเร�งให้ผู้�านไป” 
10.75%

จากการสำำารวจความสุำขของคนนนทบุร่ ก้บการต้ั้�งเป้้าหมาย       
ความสำุขอะไรในป้ี 2564 
 คนนนที่บัุร่ให้ความสุำาคัญิกับั
 สุุขภาพั 19.63% 
 ครอบัครัว 17.20% 
 การเงินและความมั�นคงในช่วิต 15.86% 
 การพัักผู้�อน 11.56% 
 สุังคมและบั้านเม่อง 10.75% แลืะ
 ความสุัมพัันธ์ 9.14%

2.15%
ไม่่ระบุุเพศ

1.08%
เพศทางเลืือก

25.81%
เพศชาย

70.96%
เพศหญิิง

10.75% 33.33% 30.11% 25.81%
Gen Z & Alpha Gen Y Gen X Baby Boomers

39.79%

49.46%

10.75%

ฉันก็ม่่ค่วัาม่สุขด่้นะ

จัะว่ัาด่้ก็ไม่่ใช่ จัะว่ัาแย่ก็ไม่่เชิง

มั่นเป็นปีร้าย ๆ ท่�อยากเร่งให้ผ่่านไป
Gen	Z	&	Alpha	(อัายุตำ�ากว่า	25	ปี)
Gen	Y	(อัายุ	25	–	40	ปี)
Gen	X	(อัายุ	41	-	56	ปี)
Baby	Boomers	(อัายุ	57-75	ปี)	
Silent	Generation	(อัายุมิากกว่า	75	ปี)
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“2564 ความสุำขอย่่ท่� ใด?” สำำารวจผ่านระบบออนไลืน์ เพิ�มช่้องทาง              
การร้บฟังเสำ้ยงแลืะความคิดเห็นของป้ระช้าช้นท้�เข้าถึงง่าย สำะดวก แลืะรวดเร็ว ทำาให้
ความคิดเห็นสำาธีารณะไป้สำ่่ผ่้ออกแบบนโยบายได้อย่างเท่าท้นต่ั้อสำถานการณ์            
อย่างไรก็ตั้าม จากการสำำารวจได้พบข้อสำ้งเกตั้สำำาค้ญเพื�อการพ้ฒนาการสำำารวจ       
สำาธีารณะผ่านระบบออนไลืน์คือ  การสำำารวจด้วยระบบออนไลืน์ในคร้� งน้�                                           
ด้วยความเป้็นมิตั้รตั้่อผ่้ใช้้งาน การออกแบบท้�น่าสำนใจ แลืะง่ายตั้่อการใช้้งาน ทำาให้ม้               
ผ่้ตั้อบแบบสำำารวจในช้่วงอายุ Baby Boomers แลืะ Silent Generation เข้าร่วม          
กิจกรรมถึง 18.83% แลืะ 0.37% ตั้ามลืำาด้บ นอกจากน้�หากตั้้องการป้ระช้าสำ้มพ้นธี์         
ให้ป้ระช้าช้นท้�งป้ระเทศเข้าร่วมกิจกรรมในอนาคตั้ ควรเพิ�มระยะเวลืาการสำำารวจ             
เพื�อเพิ�มโอกาสำการเข้าถึงแบบสำำารวจของป้ระช้าช้นท้�วป้ระเทศมากขึ�น

นอกจากน้�การจ้ดทำาแบบสำำารวจโครงการ “2564 ความสุุขอยู่่�ท่ี่�ใด?” ทำาให้เห็นถึง          
ความแตั้กตั้่างของระด้บความสำุข แลืะเป้้าหมายความสำุขในแตั้่ลืะพื�นท้� น้กวางแผน
นโยบายสำามารถนำามาใช้้ป้ระกอบ ในการออกแบบนโยบายสำาธีารณะแลืะ                      
การพ้ฒนาให้เหมาะสำมก้บพื�นท้� แลืะกลืุ่มคนในสำ้งคม ในการจ้ดทำาคร้�งน้� สำถาบ้นฯ ได้
นำาเครื�องมือท้�พ้ฒนาขึ�น ได้แก่ “IPPD Voice” ซึ�งเป้็นเครื�องมือท้�ช้่วยในการเก็บ              
ความคิดเห็นออนไลืน์ ท้�สำามารถใช้้งานได้สำะดวกมากยิ�งขึ�น แลืะ “IPPD Map” ท้�ใช้้ 
ช้่วยในการแสำดงผลืในเช้ิงภ่มิศาสำตั้ร์ได้ท้�งในระด้บป้ระเทศแลืะระด้บท้องถิ�น                    
โดยสำามารถด่ข้อม่ลืเพิ�มเติั้มของโครงการน้�ได้ท้� https://data.ippd.or.th/happiness- 
survey/dashboard
 

https://data.ippd.or.th/happiness-survey/dashboard
https://data.ippd.or.th/happiness-survey/dashboard
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ภาคผ่นวก
ท่�มาและการค�นห้าคำาเพืั�อตอบโจทย์ความสุำขสำำาห้ร่บ
โครงการ “2564 ค่วัาม่สุขอย่้ท่� ใด้ ?”

 การค้นหาคำาท้� เหมาะสำมสำำาหร้บความสุำขในด้านตั้่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็้น ด้าน             
ครอบคร้ว ความสำ้มพ้นธ์ี การพ้กผ่อน การเงิน สำุขภาพ สำ้งคมแลืะบ้านเมือง รวมถึง         
ด้านความม้�นคงในช้้วิตั้น้�น ได้กำาหนดขึ�นจากห้วข้อใน งานวิจำัยู่โครงการ Beyond 
Growth ของสำถาบ้นฯ ท้�ได้ม้การวิจ้ยเช้ิงสำาธีารณะเพื�อว้ดความสำุขแลืะความเสำ้�ยง 
 ทางสำถาบ้นฯ ได้นำาห้วข้อความสุำขด้านตั้่าง ๆ จากการวิจ้ยมาตั้่อยอดด้วยการ         
ค้นหาคำาท้�เหมาะสำมในแตั้่ลืะห้วข้อ ผ่านทางช้่องทางออนไลืน์ ได้แก่ Google Trends 
ซึ�งเป้็นช้่องทางการค้นหาคำาหรือป้ระโยคท้�เก้�ยวข้อง ใกลื้เค้ยงก้บคำาค้นหา โดยเป้็น 
เครื�องมือของก่เกิ�ลื (Google) ซึ�งเป้็นเสิำร์ช้เอนจิน (search engine) หรือเว็บไซตั้์           
ค้นหาข้อม่ลือ้นด้บหนึ�งท้�ป้ระเทศไทยเข้าใช้้งาน มากไป้กว่าน้�น Google Trends   
สำามารถเลืือกคำาค้นหาเฉพาะพื�นท้� ช้่วงเวลืา ความถ้�ของการค้นหาคำา แลืะป้ระเภทท้�
ตั้้องการค้นหา อาทิ ร่ป้ภาพ บทความ ร้านค้าเป้็นตั้้น ทำาให้การเลืือกคำาแลืะ                          
คำาใกลื้เค้ยง ท้�นำามาใช้้ม้ความเหมาะสำมมากยิ�งขึ�น
 สำถาบ้นฯ เลื็งเห็นว่า Google Trends ทำาให้คำาแลืะป้ระโยค ท้�นำามาป้ร้บใช้้ใน           
แบบสำำารวจผ่้ จะตั้รงก้บป้ระเด็นท้�ป้ระช้าช้นไทยให้ความสำนใจเนื�องจากคำาค้นหาน้�น       
มาจากสำิ�งท้�เป้็นเหตัุ้การณ์ หรือกระแสำท้�เกิดขึ�นจริงในระยะเวลืาท้�ทำาการค้นหา                  
คำาท้�เก้�ยวข้องก้บความสำุขแลืะคำาใกลื้เค้ยง ซึ�ง Google Trends ได้นำาไป้สำ่่ผลืลื้พธี์              
ท้�เป้็นป้ระโยช้น์ตั้่อข้�นตั้อนการพ้ฒนาแบบสำำารวจออนไลืน์คร้�งน้� โดยผลืลื้พธี์ของ            
คำาม้ด้งน้�
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 1. ครอบคร่ว: จากการค้นหาของ Google Trends พบคำาท้�ใช้้ค้นหาร่วมก้บ
ครอบคร้ว คือ ความมั�นคง ความสุำาเร็จำ สุุขภาพั ทำาให้การเลืือกใช้้คำาออกมาใน           
ร่ป้แบบท้�ป้ระช้าช้นสำามารถเลืือกมาในร่ป้ป้ระโยค เช้่น ความสุำาเร็จำและความ        
มั�นคงของครอบัครัว อยู่ากเห็นคนในครอบัครัวม่สุุขภาพัด่ เป้็นตั้้น

 5. สุำขภาพั: เป้็นหนึ�งในความสุำขท้�ป้ระช้าช้นไทยต้ั้องการมากยิ�งขึ�น                     
หลื้งจากท้�วโลืกตั้้องเผช้ิญก้บวิกฤตั้โควิด-19 คำาท้�ป้รากฏใน Google Trends จึง      
สำามารถวิเคราะห์แนวโน้มของคำา เช่้น ไม�เป็นโรค ไม�ติดโควิด-19 สุุขภาพัด่           
แข็งแรง สุุขภาพัจิำตด่ ซึ�งได้แป้ลืงเป็้นร่ป้ป้ระโยค เช่้น ไม�เป็นโรคร้ายู่ ไม�ติด                  
โควิด-19 ม่สุุขภาพัด่ แลืะร�างกายู่แข็งแรง ม่สุุขภาพัจำิตที่่�ด่ เป้็นตั้้น

 6. ส่ำงคมและบ�านเมือง: น้บว่าเป้็นหนึ�งในความสำุขท้�ป้ระช้าช้นไทย         
คาดการณ์ว่าควรได้ร้บร่วมก้น แลืะเป้็นความสุำขท้�แบ่งปั้นก้นได้ เพื�อให้สำ้งคมไทย           
เป้็นสำ้งคมท้�น่าอย่่มากยิ�งขึ�น ตั้้วอย่างคำาท้�ได้จาก Google Trends คือ สุิที่ธิเสุร่ภาพั 
สุาธารณสุุข กฎหมายู่ยุู่ติธรรม ต�อต้านคอร์รัปชั�น ซึ�งได้แป้ลืงออกมาเป้็นร่ป้       
ป้ระโยค เช้่น ม่สุิที่ธิเสุร่ภาพัขั�นพั่�นฐาน ม่ระบับัสุาธารณสุุขท่ี่�ด่ ม่กฎหมายู่ท่ี่�ด ่
และยูุ่ติธรรม เจำ้าหน้าที่่�ภาครัฐไม�คอร์รัปชั�น เป้็นตั้้น

 7. ความม่�นคงในช่ั่วิต: เป้็นอ้กหนึ�งป้ัจจ้ยท้�สำถาบ้นฯ ได้ใช้้ Google 
Trends ในการค้นหา ซึ�งร่ป้ป้ระโยคท้�ได้ม้หลืากหลืาย เช้่น ม่คุณภาพัช่วิตท่ี่�ด่                 
ได้พััฒนาตัวเอง ประสุบัความสุำาเร็จำในหน้าที่่�การงาน เป้็นตั้้น

 2. ความส่ำมพ่ันธ์์: Google Trends ได้แสำดงผลืคำาท้�เช้ื�อมตั้่อแลืะ                   
ใกลื้เค้ยงก้บความสำ้มพ้นธี์ คือ คนรัก เพั่�อนร�วมงาน คร่ อาจำารยู่์ แลืะอื�น ๆ ซึ�ง         
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ภาคผนวก 
ที'มาและการค้นหาคาํเพื'อตอบโจทย์ความสุขสาํหรับโครงการ “2564 ความสุขอยู่ที'ใด ?” 

การค้นหาคําที>เหมาะสมสําหรับความสขุในด้านตา่ง ๆ ไมว่า่จะเป็น ด้านครอบครัว ความสมัพนัธ์ การ
พกัผอ่น การเงิน สขุภาพ สงัคมและบ้านเมือง รวมถงึด้านความมั>นคงในชีวิต นั Cน ได้กําหนดขึ Cนจากหวัข้อใน
งานวิจยัโครงการ Beyond Growth ของสถาบนัฯ ที>ได้มีการวิจยัเชิงสาธารณะเพื>อวดัความสขุและความเสี>ยง  

ทางสถาบนัฯ ได้นําหวัข้อความสขุด้านตา่ง ๆ จากการวิจยัมาตอ่ยอดด้วยการค้นหาคําที>เหมาะสมใน
แตล่ะหวัข้อผา่นทางชอ่งทางออนไลน์ ได้แก่ Google Trends ซึ>งเป็นช่องทางการค้นหาคําหรือประโยคที>
เกี>ยวข้อง ใกล้เคียงกบัคําค้นหา โดยเป็นเครื>องมือของกเูกิ Cล (Google) ซึ>งเป็นเสร์ิชเอนจิน (search engine) 
หรือเวบ็ไซต์ค้นหาข้อมลูอนัดบัหนึ>งที>ประเทศไทยเข้าใช้งาน มากไปกวา่นั Cน Google Trends สามารถเลือกคํา
ค้นหาเฉพาะพื Cนที> ช่วงเวลา ความถี>ของการค้นหาคํา และประเภทที>ต้องการค้นหา อาทิ รูปภาพ บทความ 
ร้านค้าเป็นต้น ทําให้การเลือกคําและคําใกล้เคียง ที>นํามาใช้มีความเหมาะสมมากยิ>งขึ Cน 

สถาบนัฯ เลง็เห็นวา่ Google Trends ทําให้คําและประโยค ที>นํามาปรับใช้ในแบบสํารวจผู้  จะตรงกบั
ประเดน็ที>ประชาชนไทยให้ความสนใจเนื>องจากคําค้นหานั Cนมาจาก สิ>งที>เป็นเหตกุารณ์ หรือกระแสที>เกิดขึ Cนจริง
ในระยะเวลาที>ทําการค้นหาคําที>เกี>ยวข้องกบัความสขุและคําใกล้เคียง ซึ>ง Google Trends ได้นําไปสูผ่ลลพัธ์ที>
เป็นประโยชน์ตอ่ขั Cนตอนการพฒันาแบบสํารวจออนไลน์ครั Cงนี C  โดยผลลพัธ์ของคํามีดงันี C 

1. ครอบครัว: จากการค้นหาของ Google Trends พบคําที>ใช้ค้นหาร่วมกบัครอบครัว คือ ความมั>นคง 
ความสําเร็จ สขุภาพ ทําให้การเลือกใช้คําออกมาในรูปแบบที>ประชาชนสามารถเลือกมาในรูปประโยค เช่น 
ความสําเร็จและความมั>นคงของครอบครัว อยากเห็นคนในครอบครัวมีสขุภาพดี เป็นต้น 

 

 
 
2. ความสมัพนัธ์: Google Trends ได้แสดงผลคําที>เชื>อมตอ่และใกล้เคียงกบัความสมัพนัธ์ คือ คนรัก 

เพื>อนร่วมงาน ครู อาจารย์ และอื>น ๆ ซึ>งทําให้ออกมาเป็นรูปประโยคที>ไปทํากิจกรรมกบัผู้ ที>มีปฏิสมัพนัธ์ด้วย 
เช่น ได้ไปเดทกบัคนรัก ได้เรียนกบัครูหรืออาจารย์ที>ชอบ หรือการได้สารภาพรักกบัคนที>ชอบ เป็นต้น 
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ผ่ลสำรุป็ท่� ได�จากการค�นห้าคำา ที่างสุถาบัันฯ คาดการณ์ว�าวิธ่การ        
การหาแนวโน้มของคำาและร่ปประโยู่คเป็นสุ�วนสุำาคัญิ ในการดึงด่ดให้บััญิช่ผู้่้ใช้
ชาวไที่ยู่ สุามารถเขา้ร�วมการที่ำาแบับัสุำารวจำ และการหาความสุขุในหมวดต�าง ๆ  
อยู่�างไรก็ตาม การค้นหาคำาเป็นเพั่ยู่งกระบัวนการณ์ในการคัดสุรรตัวเล่อก               
ท่ี่�เหมาะสุมสุำาหรับัหัวข้อความสุุขท่ี่�กำาหนดไว้ การวิเคราะห์แนวโน้มทัี่�งหมด        
จำึงขึ�นอยู่่�กับัปัจำจำัยู่อ่�น ๆ ของตัวผู้่้ที่ำาแบับัสุำารวจำเองด้วยู่
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 ผ่้จ้ดการสำำาน้กงาน สำถาบ้นนโยบายสำาธีารณะแลืะการพ้ฒนา 
คุณชวกร ล่ละกุล
 ผ่้จ้ดการ สำถาบ้นนโยบายสำาธีารณะแลืะการพ้ฒนา
คุณอธิโชค พัิมพั์วิริยู่ะกุล
 ผ่้จ้ดการ Public Opinion and Dialogue Lab
คุณไปรยู่า อุรานุก่ล
 ผ่้จ้ดการโครงการท้มวิจ้ย The Beyond Growth Project
คุณสุันติภาพั นิยู่าโสุ
 ผ่้จ้ดการโครงการ Data and Intelligence Lab
คุณภัสุริน รามวงศ์
 ผ่้จ้ดการโครงการ Public Opinion and Dialogue Lab
คุณรัสุมิ�กร นพัรุจำกุล 
คุณกานต์ ศุภจำารุกิตติ�
คุณชยู่พัล กลำ�าปล่
คุณธัญิพัิชชา ยู่อดแก้ว 
 ท้มงาน Public Opinion and Dialogue Lab
คุณนิธิวุฒิ วิไลนุช
 ท้มงาน Data and Intelligence Lab

รายู่งานผู้ลการสุำารวจำความสุุขของคนไที่ยู่ 
ในแบับัสุำารวจำ “2564 ความสุุขอยู่่�ที่่�ใด?” 
พัิมพั์ครั�งที่่� 1 
ม่นาคม พั.ศ. 2564

สถาบัันนโยบัายสาธารณะและการพััฒนา
Institute of Public Policy and Development
ช้ั้�น 29 อาคารสำำาน้กงานสำามย่่านมิตรทาวน์ เลขท่�  944 ถนนพระราม 4 แขวงว้งใหม่ เขตปทุมว้น กรุงเทพมหานคร 10330
• contact@ippd.or.th • www.ippd.or.th • facebook.com/ippd.or.th
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