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ดัชนีช้ีวัดความสุขของประชาชนในพ้ืนท่ี 14 จังหวัดภาคใต 

ประจําเดือนมิถุนายน 2559 
 

ท่ีมา 

  การดําเนินการใด ๆ ของรัฐยอมเปนไปเพ่ือความสุขของประชาชนในรัฐนั้น  การวัดความสุขจึงเปนการวัด

ถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีสะทอนการบริหารจัดการของรัฐ ผลการรายงานความสุขของประเทศตางในโลก 

(World Happiness Report 2016) พบวาประเทศไทยมีคะแนนความสุขเฉลี่ยอยูท่ี 6.474 จากคะแนนเต็ม 10 

คะแนน อยูในลําดับท่ี 33 ของโลก มีคะแนนเพ่ิมข้ึนจากเดิม 0.631 คะแนน อยูในลําดับการเปลี่ยนแปลงคะแนนท่ี

ดีข้ึนเปนอันดับ 14 ของโลก และอยูในลําดับ 2 ของของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยอันดับหนึ่งเปน

ประเทศสิงคโปร (คะแนนเฉลี่ย 6.73 อันดับ 22 ของโลก มีคะแนนเพ่ิมข้ึน  0.099  คะแนน ลําดับของการ

เปลี่ยนแปลงท่ี 57) จากคะแนนดังกลาว จะเห็นวาประเทศไทยยังมีประเด็นท่ีตองการพัฒนาอีกมากเพ่ือสราง

ความสุขของคนในประเทศ 

   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําในพ้ืนท่ีภาคใต จึงไดเล็งเห็นความสําคัญของการ

สํารวจความคิดเห็นของประชาชน โดยอยูบนพ้ืนฐานของหลักการทางวิชาการ เพ่ือใหไดขอมูลท่ีนาเชื่อถือ โดย

เปาหมายของการสํารวจความคิดเห็นเพ่ือใหไดขอมูลอันเปนประโยชนตอสังคม และรัฐเพ่ือเปนแนวทางในการ

บริหารจัดการ การกําหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาสังคม ประเทศชาติ โดยใหประชาชนมีความสุขตามท่ีควรจะเปน 

การสํารวจความคิดเห็นจึงเปนบทบาทหนึ่งท่ีสะทอนตอความรับผิดชอบตอสังคม และสอดรับกับปณิธานของพระ

บิดา ท่ีวา "ประโยชนของเพ่ือนมนุษยเปนกิจท่ีหนึ่ง" 

 

เครื่องมือวัดความสุข 

  ดัชนีชี้วัดความสุขของประชาชนในพ้ืนท่ี 14 จังหวัดภาคใต พัฒนามาจากดัชนีชี้วัดความสุขคนไทย ของ

กรมสุขภาพจิต ในชื่อ ดัชนีชีว้ัดความสุขคนไทย Thai Happiness Indicators (THI – 15) มีจํานวน 15 ขอ เปน

แบบประเมินความสุขดวยตนเอง ซ่ึงสรางข้ึนภายใตกรอบแนวคิดคําจํากัดความของความสุข หมายถึง สภาพชีวิตท่ี

เปนสุข อันเปนผลจากการมีความสามารถในการจัดการปญหาในการดําเนินชีวิต มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาตนเองเพ่ือ

คุณภาพชีวิตท่ีดี โดยครอบคลุมถึงความดีงามภายในจิตใจ ภายใตสภาพสังคมและสิ่งแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดย

เครื่องมือนี้สรางข้ึนโดยใชกลุมคนเปนมาตรฐาน (Normative model) ในการกําหนดเกณฑปกติ (norm) เพราะยัง

ไมมีการตรวจมาตรฐาน (gold standard) ใด ๆ ท่ีสามารถตรวจวินิจฉัยไดวาบุคคลใดมีความสุขมากนอยเพียงใด มี

การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (content validity) โดยการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ และประชุมรวมกับ

ผูทรงคุณวุฒิทางดานสุขภาพจิต เพ่ือพิจารณาความตรงตามเนื้อหาท่ีตองการประเมิน จํานวน 10 ครั้ง มีการตรวจ

ความตรงตามโครงสราง (construct validity) ศึกษาความตรงตามโครงสรางโดยการวิเคราะหปจจัย (factor 
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analysis) และพิจารณาลดขอคําถามโดยคัดเลือกเฉพาะขอคําถามท่ีมีคา factor loading ตั้งแต 0.40 ข้ึนไป 

(ยกเวนขอคําถามท่ีผูทรงคุณวุฒิลงความเห็นวาจําเปนตองมี ขอนี้ คา factor loading อาจต่ํากวา 0.40) และมีการ

พัฒนาจนเหลือฉบับสั้นจํานวน 15 ขอ มีการศึกษาศึกษาความตรงรวมสมัย (concurrent validity) ในการศึกษา

ครั้งนี้ ไดทําการศึกษาความตรงรวมสมัยโดยใช ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตของอัมพร โอตระกูล และคณะ จํานวน 12 ขอ 

ทําการศึกษาควบคูกันไปในชวงเวลาเดียวกัน ผลการศึกษาพบวา ดัชนีชี้วัดความสุขคนไทย 15 ขอ กับดัชนีชี้วัด 

สุขภาพจิตของอัมพร โอตระกูล และคณะมีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอันดับของสเปยรแมน (Spearman’s correlation coefficient) เทากับ 0.49 

มีความเชื่อม่ันของเครื่องมือ (reliability) โดยมีคา cronbach’s alpha coefficient เทากับ 0.70  

  THI – 15 สามารถใชผู ท่ีอยูในวัย 15-60 ป โดยไมจํากัดเพศ สามารถอานออก เขียนได ในกรณีท่ีไม

สามารถอานดวยตนเองได อาจใชวิธีใหบุคคลอ่ืนอานใหฟง และผูตอบแบบประเมินเปนผูเลือกคําตอบดวยตนเอง  

สามารถนําไปใชประเมินระดับความสุขของกลุมคนในหนวยงาน องคกรตาง ๆ หรือคนในชุมชนในชวงเวลาท่ี

ตางกัน เพ่ือดูระดับความสุขของกลุมคนนั้น ๆ เปนการเฝาระวังภาวะสุขภาพจิตขององคกรนั้นในอีกรูปแบบหนึ่ง 

โดยควรใชประเมินในระดับกลุมคนปละ 1 – 2 ครั้ง  ในการนําดัชนีชี้วัดความสุขคนไทยไปใชเพ่ือประเมินซํ้า วา

ตนเองมีระดับความสุข เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม อยางเร็วควรประเมินซํ้าอีก 1 เดือน  

 

 ดัชนีวัดความสุขฉบับ มอ.โพล  

 ในเบื้องตนเปนฉบับท่ีมุงเนนวัดความสุขของคนในพ้ืนท่ีภาคใต 14 จังหวัด และเห็นวาการใชเครื่องมือวัด

ความสุขจําเปนตองทําความเขาใจในความหมายของความสุขและองคประกอบของความสุขเสียกอน ทางทีม

สํารวจความคิดเห็นจึงไดทําการศึกษาเบื้องตนโดยการสัมภาษณและแบบสอบถามปลายเปด พรอมทดสอบ

คุณภาพของเครื่องมือวัดความสุขฉบับ THI – 15 ของกรมสุขภาพจิต ผลการศึกษาพบวาความหมายของความสุข

ของกลุมเปาหมายไดขยายขอบเขตไปถึง ความสุขท่ีเกิดจากการท่ีคนในสังคมมีความสามัคคี รวมท้ังสังคมมีสันติสุข 

ทางทีมสํารวจความคิดเห็นจึงไดเพ่ิมดัชนีวัดความสุข อีกจํานวน 3 ขอคําถามท่ีเก่ียวกับความสุขท่ีเกิดจากสังคม 

เครื่องมือวัดนี้จึงมีท้ังหมด 18 ขอคําถาม โดยใชชื่อวา THI – 18 (PSU Version 1.0) Version1.0 เปนฉบับแรกท่ี

เปนเครื่องมือท่ีจะใชวัดความสุขของคนในพ้ืนท่ีภาคใตโดยเฉพาะและไดพัฒนาเปนครั้งแรก ซ่ึงตอไปอาจมีการ

พัฒนาใหครอบคลุมในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ  

  ผลการวิเคราะหองคประกอบท้ัง การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (EFA) โดยการสกัดองคประกอบ

หลายวิธี แตวิธีท่ีทําใหการตีความและจัดกลุมดัชนีไดเหมาะสมท่ีสุดเปนวิธี Principal Component analysis 

หมุนแกนดวยวิธี Promax นับจํานวนองคองคประกอบดวยพิจารณาคา eigenvalue > 1.0 ไดองค ประกอบของ

ความสุขท้ังหมด จํานวน 6 องคประกอบ ไดแก  1) ความสุขท่ีเกิดครอบครัว (น้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง 

0.795-0.934,alpha=.843 ) 2) ความสุข ท่ี เ กิดจากสั งคม  (น้ํ าหนักองคประกอบอยู ระหว าง  .817-.920, 
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alpha=.858)   3) ความสุขท่ีเกิดจากการไดชวยเหลือผู อ่ืน (น้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง .771-.933, 

alpha=.767) 4) ความสุขท่ีเกิดจากการไมมีทุกข(น้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง .782-.868,alpha=.745) 5)

ความสุขท่ีเกิดจากความสามารถในการเผชิญปญหา (น้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง .753-.857,alpha=.752) 

และ 6) ความพึงพอใจในชีวิต (น้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง .354-.954, alpha=.781) จะเห็นวานน้ําหนัก

องคประกอบคอนขางสูงยกเวน ดานท่ี 6 ท่ี มีดัชนีหนึ่งขอท่ีคอนขางต่ําคือ .354 ท่ีวัด "รูสึกภูมิใจในตนเอง" ซ่ึง

ใหผลตรงกันในการสกัดองคประกอบท้ังแบบ PCA และ common Factor อ่ืน ๆ อยางไรก็ตามพบวาคาความ

เชื่อม่ันของเครื่องมือวัดอยูในระดับท่ียอมรับได การวิเคราะหองคประกอบเชิงยันยัน (confirmatory factor 

analysis, CFA) พบวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ (Test of Model Fit Value =162.379 DF=  

80 P-Value=.0000, Chi-Square to of ratio=2.03, RMSEA (Root Mean Square Error Of Approximation) 

=0.060, 90 Percent C.I. =0.047  0.073 CFI=0.935 ,TLI =0.915, SRMR (Standardized Root Mean Square 

Residual)=0.057) และคาน้ําหนักมีนัยสําคัญทางสถิติทุกตัวบงชี้ (Z>1.96) 

 THI – 18 (PSU Version 1.0) Version1.0 มีการจัดเรียงขอคําถามและการใหคะแนนเชนเดียวกันกับ THI 

– 15 โดยมีลักษณะเปนมาตรสวนประมาณคา 4 ระดับ ตั้งแต "ไมเลย" "เล็กนอย" "มาก" และ "มากท่ีสุด" ใหคะแนน 

1-4 ยกเวนดัชนีขอ 3,4 และ12 ท่ีเปนขอความทางลบ จะใหคะแนนกลับกัน 

 

ผลการสํารวจ 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยศูนยบริการวิชาการ ไดดําเนินการจัดเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับ

ความสุขของประชาชนในพ้ืนท่ีภาคใต เพ่ือเปนขอมูลในการพัฒนาคุณภาพของประชาชนของผูท่ีเก่ียวของ โดย

โครงการดังกลาวเปนสวนหนึ่งของการสํารวจความคิดเห็น “มอ.โพล” ซ่ึง จากการสอบถามประชาชนในพ้ืนท่ี 14 

จังหวัดภาคใต และเพ่ิมเติมเฉพาะกลุมอีก 2 อําเภอในจังหวัดสงขลา คือ อําเภอจะนะ และอําเภอเทพา  ซ่ึงตอบ

คําถามในเดือนมิถุนายน 2559 โดยกําหนดขนาดตัวอยางจากอํานาจการทดสอบ (power of test) ท่ีระดับ .95 

เพ่ือกําหนดขนาดตัวอยางในแตละจังหวัด และทําการเก็บรวบรวมขอมูลท้ังหมดจํานวนท้ังหมด 1,759 คน จากขอ

คําถามท่ีเก่ียวของจํานวน  18 ขอ มีคาคะแนนเต็มอยูท่ี 4.000 พบวา ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูลเปนพ้ืนท่ี

จังหวัดท่ีประชาชนมีความสุขมากท่ีสุด คิดเปนคะแนน  3.2595 และประชาชนในจังหวัดจังหวัดภูเก็ตมี

ความสุขนอยท่ีสุด คือคิดเปนคะแนน  2.9850 รายละเอียดอ่ืน ดังนี้ 
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ขอมูลเบ้ืองตนของประชากรกลุมตัวอยาง  

ผลการสํารวจดัชนีชี้วัดความสขุของประชาชนในพ้ืนท่ี 14 จังหวัดภาคใต และอีก 2 อําเภอใน

จังหวัดสงขลา คือ จะนะและเทพา จากประชากรกลุมตัวอยางท้ังหมด 1,759 ตัวอยาง มีรายละเอียดท่ีเก่ียวของดังนี้ 

• อายุกลุมตัวอยาง 

อายุ รอยละ 

12 ป ลงไป 3.9 

13-19 ป 9.4 

20-25 ป 14.2 

26-29 ป 12.6 

30-39 ป 26.0 

40-59 ป 28.4 

60 ป ข้ึนไป 5.6 

Total 100.0 

 

• อาชีพกลุมตัวอยาง 

อาชีพ รอยละ 

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 19.2 

คาขาย/รับจาง/ธุรกิจสวนตัว 20.6 

พนักงานบริษัท/หางราน 11.6 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 27.1 

เกษตรกร 11.1 

แมบาน 8.5 

อ่ืน ๆ 1.7 

Total 100.0 

• ระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา รอยละ 

ประถมศึกษา 16.1 

มัธยมศึกษา 21.2 

ปวช/ปวส/อนุปริญญา 14.8 
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ระดับการศึกษา รอยละ 

ปริญญาตรี 40.5 

ปริญญาโท/ปริญญาเอก 7.5 

Total 100.0 

 

• สถานภาพ 

ระดับการศึกษา รอยละ 

โสด 45.2 

สมรส 48.3 

หยาราง 5.0 

แยกกันอยู 1.5 

Total 100.0 

 

ความสุขของประชาชนในพ้ืนท่ี 14 จังหวัดภาคใต  

1. ระดับความสุขในภาพรวมของประชาชน 14 จังหวัดภาคใต เรียงตามลําดับมาก – นอย 

จากการสํารวจพบวา คะแนนเฉลี่ยของความสุขของประชาชนจังหวัดในพ้ืนท่ี 14 จังหวัดภาคใต คือ 3.1247 

คะแนน โดยจังหวัดท่ีประชาชนมีความสุขมากท่ีสุด 3 อันดับ คือ จังหวัดสตูล คิดเปนคะแนน 3.2595 จังหวัดสงขลา 

คิดเปนคะแนน 3.2490 และจังหวัดพัทลุง คิดเปนคะแนน  3.1994 ตามลําดับ สวนจังหวัดท่ีประชาชนมีความสุข

นอยท่ีสุด 3 อันดับคือ จังหวัดภูเก็ต คิดเปนคะแนน 2.9850 จังหวัดระนอง คิดเปนคะแนน 3.0029 และจังหวัด

นครศรีธรรมราช คิดเปนคะแนน 3.0201 ตามลําดับ สวนพ้ืนท่ีอําเภอจะนะและเทพา ประชาชนมีความสุขในเกณฑ

ท่ีต่ํากวาคาเฉลี่ยของภาคท้ังสองอําเภอ คิดเปนคะแนน 3.0220 และ 2.9734 คะแนน ตามลําดับ 

 

ลําดับท่ี จังหวัด คะแนนของแตละจังหวัด 

1 สตูล 3.2595 

2 สงขลา 3.2490 

3 พัทลุง 3.1994 

4 พังงา 3.1873 

5 นราธิวาส 3.1850 

6 ชุมพร 3.1652 

7 ปตตาน ี 3.1647 
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ลําดับท่ี จังหวัด คะแนนของแตละจังหวัด 

8 สุราษฎรธาน ี 3.1395 

9 ตรัง 3.1157 

10 กระบี่ 3.0851 

11 ยะลา 3.0488 

12 นครศรีธรรมราช 3.0201 

13 ระนอง 3.0029 

14 ภูเก็ต 2.9850 

** จะนะ 3.0220 

** เทพา 2.9734 

 Total 3.1247 

 

 
 

2. กลุมอายุของประชาชน 14 จังหวัดภาคใต ท่ีมีความสุขมากท่ีสุด – นอยท่ีสุด 

จากการสํารวจพบวา คะแนนเฉลี่ยของชวงอายุท่ีมีความสุขของประชาชนในพ้ืนท่ี 14 จังหวัดภาคใต คือ 3.1251 

คะแนน  โดยพบวา ชวงอายุของประชาชนท่ีมีความสุขมากท่ีสุดคือ อายุระหวาง 26-29 ป คิดเปนคะแนน 3.1944 

และชวงอายุท่ีประชาชนมีความสุขนอยท่ีสุดคือ 12 ป ลงไป คิดเปนคะแนน 3.0111 

2.8000
2.8500
2.9000
2.9500
3.0000
3.0500
3.1000
3.1500
3.2000
3.2500
3.3000

ระดับความสุขจําแนกรายแต่ละจังหวดั

คะแนนของแต่ละจงัหวดั คะแนนเฉลีย่
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ระดับความสุขจําแนกตามอายุ คะแนน 

12 ป ลงไป 3.0111 

13-19 ป 3.0981 

20-25 ป 3.1066 

26-29 ป 3.1944 

30-39 ป 3.1464 

40-59 ป 3.1108 

60 ป ข้ึนไป 3.1147 

Total 3.1251 

 

 
 

 3. กลุมอาชีพของประชาชน 14 จังหวัดภาคใต ท่ีมีความสุขมากท่ีสุด – นอยท่ีสุด 

จากการสํารวจพบวา คะแนนเฉลี่ยของกลุมอาชีพท่ีมีความสุขของประชาชนในพ้ืนท่ี 14 จังหวัดภาคใต คือ 3.1298 

คะแนน โดยกลุมอาชีพท่ีมีความสุขมากท่ีสุด คือ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเปนคะแนน 3.2091 และกลุมอาชีพท่ี

มีความสุขนอยท่ีสุด คือ แมบาน คิดเปนคะแนน 3.0923 

อาชีพ คะแนน 

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 3.0732 

คาขาย/รับจาง/ธุรกิจสวนตัว 3.1193 

พนักงานบริษัท/หางราน 3.1320 

2.9000

2.9500

3.0000

3.0500

3.1000

3.1500

3.2000

3.2500

12 ปี ลงไป 13-19 ปี 20-25 ปี 26-29 ปี 30-39 ปี 40-59 ปี 60 ปี ขึน้ไป

ระดับความสุขจําแนกตามอายุ

คะแนนของแต่ละจงัหวดั คะแนนเฉลีย่



8 
 

อาชีพ คะแนน 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3.2091 

เกษตรกร 3.0944 

แมบาน 3.0923 

อ่ืน ๆ 3.0385 

Total 3.1298 

 

 
 

4. สถานภาพของประชาชน 14 จังหวัดภาคใต ท่ีมีความสุขมากท่ีสุด – นอยท่ีสุด 

จากการสํารวจพบวา คะแนนเฉลี่ยของสถานภาพท่ีมีความสุขของประชาชนในพ้ืนท่ี 14 จังหวัดภาคใต คือ 3.1305 

คะแนน โดยสถานภาพท่ีมีความสุขมากท่ีสุด คือ สถานภาพสมรส คิดเปนคะแนน 3.1595 และสถานภาพท่ีมี

ความสุขนอยท่ีสุด คือ สถานภาพแยกกันอยู คิดเปนคะแนน 3.0295 

สถานภาพ คะแนน 

โสด 3.1212 

สมรส 3.1595 

หยาราง 2.9663 

แยกกันอยู 3.0295 

Total 3.1305 

 

2.9500
3.0000
3.0500
3.1000
3.1500
3.2000
3.2500

กลุ่มอาชีพ

คะแนนของแต่ละจงัหวดั คะแนนเฉลีย่
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5. กลุมรายไดของประชาชน 14 จังหวัดภาคใต ท่ีมีความสุขมากท่ีสุด – นอยท่ีสุด 

  จากการสํารวจพบวา คะแนนเฉลี่ยของกลุมรายไดท่ีมีความสุขของประชาชนในพ้ืนท่ี 14 จังหวัดภาคใต คือ 

3.1284 คะแนน โดยกลุมรายไดท่ีมีความสุขมากท่ีสุด คือ กลุมรายไดระหวาง 20,001 - 25,000 บาท คิดเปน

คะแนน 3.2502 และกลุมรายไดท่ีมีความสุขนอยท่ีสุด คือ กลุมรายไดระหวาง 3.0411 

กลุมรายได คะแนน 

ไมเกิน 5,000 บาท 3.0486 

5,001 - 10,000 บาท 3.0411 

10,001 - 15,000 บาท 3.1545 

15,001 - 20,000 บาท 3.1702 

20,001 - 25,000 บาท 3.2502 

25,0001 บาทข้ึนไป 3.2242 

Total 3.1284 

 

2.8500

2.9000

2.9500

3.0000

3.0500

3.1000

3.1500

3.2000

โสด สมรส หย่าร้าง แยกกนัอยู่

สถานภาพ

คะแนนของแต่ละจงัหวดั คะแนนเฉลีย่
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6. จังหวัดท่ีประชาชนมีความสุขท่ีเกิดจากความพึงพอใจในชีวิต มากท่ีสุด – นอยท่ีสุด 

  จากการสํารวจพบวา คะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจในชีวิตของประชาชนจังหวัดในพ้ืนท่ี 14 จังหวัด

ภาคใต คือ 3.1455 คะแนน โดยจังหวัดท่ีประชาชนมีความพึงพอใจในชีวิตมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ จังหวัดสงขลา 

คิดเปนคะแนน 3.4626 จังหวัดสตูล คิดเปนคะแนน 3.3393 และจังหวัดนราธิวาส คิดเปนคะแนน 3.3068 

ตามลําดับ สวนจังหวัดท่ีประชาชนมีความพึงพอใจในชีวิตนอยท่ีสุด 3 อันดับ คือ จังหวัดสุราษฎรธาน ี คิดเปน

คะแนน 2.8604 จังหวัดยะลา คิดเปนคะแนน 2.9181 และจังหวัดภูเก็ต คิดเปนคะแนน 2.9528 สวนพ้ืนท่ีอําเภอ

จะนะและเทพาของจังหวัดสงขลา ประชาชนมีความสุขในเกณฑท่ีต่ํากวาคาเฉลี่ยของภาคท้ังสองอําเภอ คิดเปน

คะแนน 3.0874 และ 2.9710 คะแนนตามลําดับ 

ลําดับท่ี จังหวัด คะแนนของแตละจังหวัด 

1 สงขลา 3.4626 

2 สตูล 3.3393 

3 นราธิวาส 3.3068 

4 ปตตาน ี 3.2910 

5 พังงา 3.1875 

6 ตรัง 3.1839 

7 ชุมพร 3.1607 

8 พัทลุง 3.1470 

9 นครศรีธรรมราช 3.0786 

10 กระบี่ 3.0453 

2.9000

2.9500

3.0000

3.0500

3.1000

3.1500

3.2000

3.2500

3.3000

ไม่เกิน 5,000 บาท 5,001 - 10,000 บาท 10,001 - 15,000 บาท 15,001 - 20,000 บาท 20,001 - 25,000 บาท 25,0001 บาทขึน้ไป

กลุ่มรายได้

คะแนนของแต่ละจงัหวดั คะแนนเฉลีย่
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ลําดับท่ี จังหวัด คะแนนของแตละจังหวัด 

11 ระนอง 3.0450 

12 ภูเก็ต 2.9528 

13 ยะลา 2.9181 

14 สุราษฎรธาน ี 2.8604 

** จะนะ 3.0874 

** เทพา 2.9710 

 Total 3.1455 

 

 
 

7. จังหวัดท่ีประชาชนมีความสุขจากการท่ีสามารถเผชิญกับปญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิต มากท่ีสุด – นอยท่ีสุด 

จากการสํารวจพบวา คะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการเผชิญปญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตของประชาชนจังหวัดใน

พ้ืนท่ี 14 จังหวัดภาคใต คือ 2.7570 คะแนน โดยจังหวัดท่ีประชาชนสามารถในการเผชิญปญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิต 

มากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ จังหวัดสตูล คิดเปนคะแนน 2.9018 จังหวัดพัทลุง คิดเปนคะแนน 2.8984 และจังหวัด

สุราษฎรธานี คิดเปนคะแนน  2.8832 ตามลําดับ สวนจงัหวัดท่ีประชาชนสามารถในการเผชิญปญหาท่ีเกิดข้ึนใน

ชีวิต นอยท่ีสุด 3 อันดับ คือ จังหวัดยะลา คิดเปนคะแนน 2.4749 จังหวัดกระบี่ คิดเปนคะแนน 2.6296 และจังหวัด

สงขลา คิดเปนคะแนน 2.6525 สวนพ้ืนท่ีอําเภอจะนะและเทพาของจังหวัดสงขลา ประชาชนมีความสุขในเกณฑท่ี

ต่ํากวาคาเฉลี่ยของภาคท้ังสองอําเภอ คิดเปนคะแนน 2.7486 และ 2.6304 คะแนนตามลําดับ 
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4.0000

ความสุขทีเ่กดิจากความพงึพอใจในชีวติ 

คะแนนของแต่ละจงัหวดั คะแนนเฉลีย่
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ลําดับท่ี จังหวัด คะแนนของแตละจังหวัด 

1 สตูล 2.9018 

2 พัทลุง 2.8984 

3 สุราษฎรธาน ี 2.8832 

4 พังงา 2.8631 

5 ชุมพร 2.8482 

6 ปตตาน ี 2.8107 

7 ระนอง 2.8048 

8 ตรัง 2.7960 

9 นราธิวาส 2.7198 

10 นครศรีธรรมราช 2.7055 

11 ภูเก็ต 2.6615 

12 สงขลา 2.6525 

13 กระบี่ 2.6296 

14 ยะลา 2.4749 

** จะนะ 2.7486 

** เทพา 2.6304 

 Total 2.7570 
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ความสุขจากการทีส่ามารถเผชิญกบัปัญหาทีเ่กดิขึน้ในชีวติ 

คะแนนของแต่ละจงัหวดั คะแนนเฉลีย่
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8. จังหวัดท่ีประชาชนมีความสุขท่ีเกิดจากการท่ีไดชวยเหลือผูอ่ืน มากท่ีสุด – นอยท่ีสุด 

จากการสํารวจพบวา คะแนนเฉลี่ยของความสุขท่ีเกิดจากการไดชวยเหลือผูอ่ืนของประชาชนจังหวัดในพ้ืนท่ี 14 

จังหวัดภาคใต คือ 3.2061 คะแนน โดยจังหวัดท่ีประชาชนมีความสุขเม่ือไดชวยเหลือผูอ่ืน มากท่ีสุด 3 อันดับแรก 

คือ จังหวัดสงขลา คิดเปนคะแนน 3.4263 จังหวัดสตูล คิดเปนคะแนน 3.3423 และจังหวัดปตตานี คิดเปนคะแนน 

3.2831 ตามลําดับ สวนจังหวัดท่ีประชาชนมีความสุขเม่ือไดชวยเหลือผูอ่ืน นอยท่ีสุด 3 อันดับ คือ จังหวัดระนอง 

คิดเปนคะแนน 3.0536จังหวัดภูเก็ต คิดเปนคะแนน 3.0538 และจังหวัดสงขลา คิดเปนคะแนน 3.0825 สวนพ้ืนท่ี

อําเภอจะนะและเทพาของจังหวัดสงขลา ประชาชนมีความสุขในเกณฑท่ีต่ํากวาคาเฉลี่ยของภาคท้ังสองอําเภอ คิด

เปนคะแนน 3.1585 และ 2.9783 คะแนนตามลําดับ 

ลําดับท่ี จังหวัด คะแนนของแตละจังหวัด 

1 สงขลา 3.4263 

2 สตูล 3.3423 

3 ปตตาน ี 3.2831 

4 ชุมพร 3.2738 

5 ยะลา 3.2701 

6 สุราษฎรธาน ี 3.2500 

7 นราธิวาส 3.2006 

8 พังงา 3.1935 

9 ตรัง 3.1652 

10 พัทลุง 3.1563 

11 กระบี่ 3.1440 

12 นครศรีธรรมราช 3.0825 

13 ภูเก็ต 3.0538 

14 ระนอง 3.0536 

** จะนะ 3.1585 

** เทพา 2.9783 

 Total 3.2061 
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9. จังหวัดท่ีประชาชนมีความสุขจากคนในครอบครัวมีความรักความผูกพันกัน มีความม่ันคง ชวยเหลือซ่ึงกัน

และกัน มากท่ีสุด – นอยท่ีสุด 

จากการสํารวจพบวา คะแนนเฉลี่ยของความสุขท่ีเกิดจากครอบครัวของประชาชนจังหวัดในพ้ืนท่ี 14 จังหวัดภาคใต 

คือ 2.7570 คะแนน โดยจังหวัดท่ีประชาชนมีความสุขท่ีเกิดจากครอบครัว มากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ จังหวัดสตูล 

คิดเปนคะแนน 2.9018 จังหวัดพัทลุง คิดเปนคะแนน 2.8984 และจังหวัดสุราษฎรธานี คิดเปนคะแนน 2.8832 

ตามลําดับ สวนจังหวัดท่ีประชาชนมีความสุขท่ีเกิดจากครอบครัว นอยท่ีสุด 3 อันดับ คือ จังหวัดยะลา คิดเปน

คะแนน 2.4749 จังหวัดกระบี่ คิดเปนคะแนน 2.6296 และจังหวัดสงขลา คิดเปนคะแนน 2.6525 สวนพ้ืนท่ีอําเภอ

จะนะและเทพาของจังหวัดสงขลา ประชาชนมีความสุขในเกณฑท่ีต่ํากวาคาเฉลี่ยของภาคท้ังสองอําเภอ คิดเปน

คะแนน 2.7486 และ 2.6304 คะแนนตามลําดับ 

ลําดับท่ี จังหวัด คะแนนของแตละจังหวัด 

1 สตูล 2.9018 

2 พัทลุง 2.8984 

3 สุราษฎรธาน ี 2.8832 

4 พังงา 2.8631 

5 ชุมพร 2.8482 

6 ปตตาน ี 2.8107 

7 ระนอง 2.8048 
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คะแนนของแต่ละจงัหวดั คะแนนเฉลีย่
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ลําดับท่ี จังหวัด คะแนนของแตละจังหวัด 

8 ตรัง 2.7960 

9 นราธิวาส 2.7198 

10 นครศรีธรรมราช 2.7055 

11 ภูเก็ต 2.6615 

12 สงขลา 2.6525 

13 กระบี่ 2.6296 

14 ยะลา 2.4749 

** จะนะ 2.7486 

** เทพา 2.6304 

 Total 2.7570 

 

 
 

10. จังหวัดท่ีประชาชนมีความทุกข มากท่ีสุด – นอยท่ีสุด 

จากการสํารวจพบวา คะแนนเฉลี่ยของจังหวัดท่ีประชาชนมีความทุกขในพ้ืนท่ี 14 จังหวัดภาคใต คือ 1.6813 

คะแนน โดยจังหวัดท่ีประชาชนมีความทุกข มากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ จังหวัดระนอง คิดเปนคะแนน 2.0134 

จังหวัดตรัง คิดเปนคะแนน 1.9316 และภูเก็ต คิดเปนคะแนน 1.7282 ตามลําดับ สวนจังหวัดท่ีประชาชนมีทุกข 
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นอยท่ีสุด 3 อันดับ คือ จังหวัดสงขลา คิดเปนคะแนน 1.4343 จังหวัดสุราษฎรธานี คิดเปนคะแนน 1.5198 และ

จังหวัดพัทลุง คิดเปนคะแนน 1.5273 สวนพ้ืนท่ีอําเภอจะนะและเทพาของจังหวัดสงขลา ประชาชนมีความทุกขใน

เกณฑท่ีสูงกวาคาเฉลี่ยของภาคท้ังสองอําเภอ คิดเปนคะแนน 2.1202 และ 1.7826 คะแนนตามลําดับ 

 

ลําดับท่ี จังหวัด คะแนนของแตละจังหวัด 

1 ระนอง 2.0134 

2 ตรัง 1.9316 

3 ภูเก็ต 1.7282 

4 พังงา 1.7202 

5 ยะลา 1.6966 

6 ชุมพร 1.6845 

7 นครศรีธรรมราช 1.6752 

8 ปตตาน ี 1.6561 

9 สตูล 1.6265 

10 กระบี่ 1.6199 

11 นราธิวาส 1.5409 

12 พัทลุง 1.5273 

13 สุราษฎรธาน ี 1.5198 

14 สงขลา 1.4343 

** จะนะ 2.1202 

** เทพา 1.7826 

 Total 1.6813 
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สํารวจความคิดเห็นโดย คณะทํางานการสํารวจความคิดเห็น มอ.โพล  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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