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“ดัชนีชี้วัดความสุขของประชาชน 14 จังหวัดภาคใต้” กุมภาพันธ์ 2560   
 
เรียน ผู้สนใจทุกท่าน 
 
  ม.อ.โพล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด าเนินการโดย คณะท างานการส ารวจความคิดเห็น ม.อ.โพล 
ศูนย์บริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ด าเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความสุขของประชาชน
ในพ้ืนที่ 14 จังหวัดภาคใต้  เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่เกี่ยวข้อง จากการสอบถาม
ประชาชนในพ้ืนที่ 14 จังหวัดภาคใต้ โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดจ านวน 2,265 กลุ่มตัวอย่าง ระหว่างเดือน 
มกราคม – กุมภาพันธ์ 2560  จากข้อค าถามท่ีเกี่ยวข้องจ านวน 18  ข้อ โดยใช้เครื่องมือวัดความสุขที่ทางคณะส ารวจได้
ท าการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นโดยการสัมภาษณ์แบบสอบถามปลายเปิด พร้อมบททดสอบคุณภาพของเครื่องมือวัด
ความสุขฉบับ THI-15 ของกรมสุขภาพจิต (15 ข้อค าถาม) ผลการศึกษาพบว่าความหมายของความสุขกลุ่มเป้าหมายได้
ขยายขอบเขตไปถึง ความสุขจากการที่คนในสังคมมีความสามัคคี รวมทั้งสังคมมีสันติสุข คณะท างานการส ารวจจึงได้ท า
การเพ่ิมดัชนีความสุข อีก 3 ข้อค าถาม เกี่ยวกับความสุขที่เกิดจากสังคม เครื่องมือการวัดครั้งนี้จึงมี 18 ข้อค าถาม โดย
ใช้ชื่อว่า THI – 18 (PSU Version 1.0) 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1.ความสุขที่เกิดจากความพึงพอใจในชีวิต 2.ความสุขที่
เกิดจากการไม่มีทุกข์ 3.ความสุขที่สามารถเผชิญกับปัญหา 4.ความสุขที่เกิดจากการได้ช่วยเหลือผู้อ่ืน 5.ความสุขที่เกิด
จากครอบครัว และ 6.ความสุขที่เกิดจากสังคม 

THI – 18 (PSU Version 1.0) มีมาตรวัดค่าคะแนนเต็มอยู่ที่ 4.000 ตั้งแต่ “ไม่เลย = 1” “เล็กน้อย = 
2” “มาก = 3” และ “มากที่สุด = 4” ยกเว้นประเด็นค าถามข้อที่ 3 4 และ 5 ที่จะให้ค่าคะแนนกลับกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ด าเนินการโดย : คณะท างานการส ารวจความคิดเห็น ม.อ.โพล   
                     มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
ประเด็นส ารวจ : ดัชนีชี้วัดความสุขของประชาชน 14 จังหวัดภาคใต้  
www.outreach.psu.ac.th   e-mail: aoc.psu@gmail.com โทร 0 7428 6975 
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ความสุขคนใต้ปี 2560 แนวโน้มมีสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ เม่ือเทียบกับ ปี 2559 จังหวัดพังงามี
ความสุขสูงสุด ในขณะที่ภูเก็ตขึ้นมาเป็นอันดับสอง 

 
ตารางเปรียบเทียบดัชนีชี้วัดความสุขของประชาชนภาคใต้ 

ดัชนีชี้วัดความสุขประจ าเดือน ค่าคะแนน 
ประจ าเดือนมิถุนายน 2559 3.125 
ประจ าเดือนตุลาคม 2559 3.114 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2560 3.180 

ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 3.144 

 

 

 

จากการเก็บข้อมูลในความสุขของประชาชนชาวภาคใต้ประจ าเดือนเดือนมิถุนายน 2559  จ านวน 
1,769 คน ประจ าเดือนตุลาคม 2559 จ านวน 1,697 คน  และประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2560 จ านวน 2,256  รวมทั้งสิ้น 
5,722 คน พบว่าในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ประชาชนภาคใต้มีความสุขมากขึ้นเมื่อเทียบสองครั้งที่ผ่านมา โดยพบว่าใน
เดือนตุลาคม 2559 เป็นเดือนที่มีความสุขน้อยที่สุด 
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ประจ าเดือนมิถุนายน 2559 ประจ าเดือนตุลาคม 2559 ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ดัชนีชี้วัดความสุขของประชาชนภาคใต้

ค่าคะแนน ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม
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ผลการส ารวจดัชนีชี้วัดความสุขของประชาชนชาวภาคใต้  ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พบว่า ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดพังงาเป็นพ้ืนที่จังหวัดที่ประชาชนมีความสุขมากที่สุด คิดเป็นคะแนน 

3.245 และประชาชนในจังหวัดจังหวัดปัตตานีมีความสุขน้อยที่สุด คิดเป็นคะแนน 2.714 ซึ่งหากแบ่งผลการส ารวจ
ออกเป็นองค์ประกอบ ทั้ง 6 องค์ประกอบ พบว่า 1) จังหวัดที่ประชาชนมีความสุขที่เกิดจากความพึงพอใจในชีวิตมาก
ที่สุด คือ จังหวัดพังงา คิดคะแนนเป็น 3.246 จังหวัดที่ประชาชนมีความสุขท่ีเกิดจากความพึงพอใจในชีวิตน้อยที่สุด คือ 
จังหวัดปัตตานี คิดเป็นค่าคะแนน 2.714  2) จังหวัดที่ประชาชนมีความสุขจากการไม่มีทุกข์มากที่สุดคือ จังหวัดชุมพร 
คิดเป็นคะแนน 4.640 จังหวัดที่ประชาชนมีความสุขจากการไม่มีทุกข์น้อยที่สุดคือ จังหวัดระนอง คิดเป็นคะแนน 3.678    
3) จังหวัดที่ประชาชนมีความสุขที่สามารถเผชิญกับปัญหามากที่สุด คือ จังหวัดพังงา คิดเป็นค่าคะแนน 3.094  จังหวัด
ที่ประชาชนมีความสุขที่สามารถเผชิญกับปัญหาน้อยที่สุด คือ จังหวัดตรัง คิดเป็นค่าคะแนน 2.075  4) จังหวัดที่
ประชาชนมีความสุขที่เกิดจากการได้ช่วยเหลือผู้อื่นมากที่สุด คือ จังหวัดพังงา คิดเป็นคะแนน 3.397 จังหวัดที่ประชาชน
มีความสุขที่เกิดจากการได้ช่วยเหลือผู้อ่ืนน้อยที่สุด คือ จังหวัดปัตตานี คิดเป็นคะแนน 2.895  5)  จังหวัดที่ประชาชนมี
ความสุขที่เกิดจากครอบครัวมากที่สุด คือ จังหวัดตรัง คิดเป็นคะแนน 3.781 จังหวัดที่ประชาชนมีความสุขที่เกิดจาก
ครอบครัวน้อยที่สุด คือ จังหวัดปัตตานี คิดเป็นคะแนน 2.986  6) จังหวัดที่ประชาชนมีความสุขที่เกิดจากสังคมมาก
ที่สุด คือ จังหวัดตรัง คิดเป็นคะแนน 3.397 จังหวัดที่ประชาชนมีความสุขที่เกิดจากสังคมน้อยที่สุด คือ จังหวัดสงขลา 
คิดเป็นคะแนน 2.601  

และหากวิเคราะห์จ าแนกตามตัวแปรข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า เพศของประชาชนที่มีความสุขมากที่สุด 
คือ เพศหญิง คิดเป็นคะแนน 2.934 กลุ่มอายุประชาชนที่มีความสุขมากที่สุด คือ กลุ่มอายุอายุต่ ากว่า 12 ปี คิดเป็น
คะแนน 3.032 ระดับการศึกษาของประชาชนที่มีความสุขมากท่ีสุด คือ ระดับการศึกษาปริญญาโท/ปริญญาเอก คิดเป็น
คะแนน 3.025 ระดับรายได้ของประชาชนที่มีความสุขมากที่สุด คือ กลุ่มรายได้มากกว่า 15,000 บาท คิดเป็นคะแนน 
3.051 และกลุ่มอาชีพที่ประชาชนมีความสุขมากที่สุด คือ กลุ่มท างานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นค่าคะแนน 3.057  

โดยมีรายละเอียดอื่น ดังนี้ 
 
 
 



~ 4 ~ 
 

สรุปภาพรวม จังหวัดภาคใต้ที่ประชาชนมีความสุข จากมากที่สุด – น้อยท่ีสุด 
จังหวัดภาคใต้ ค่าคะแนน 

พังงา 3.245 
ภูเก็ต 3.240 
ระนอง 3.228 
กระบี่ 3.200 
สตูล 3.152 
ตรัง 3.075 
พัทลุง 2.914 
ยะลา 2.902 
สุราษฎร์ธานี 2.862 
นราธิวาส 2.838 
นครศรีธรรมราช 2.780 
ชุมพร 2.755 
สงขลา 2.736 
ปัตตานี 2.714 

ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 2.933 
   

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจังหวัดภาคใต้ที่ประชาชนมีความสุขมากที่สุด – น้อยที่สุด พบว่า จังหวัดพังงา 

จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดระนอง เป็นจังหวัดที่ประชาชนมีความสุขมากที่สุดในภาคใต้ มีค่าคะแนน 3.245 ค่าคะแนน 
3.240 และค่าคะแนน 3.228 ส่วนจังหวัดปัตตานี จังหวัดสงขลา และจังหวัดชุมพร เป็นจังหวัดที่ประชาชนมีความสุข
น้อยที่สุดในภาคใต้ มีค่าคะแนน 2.714 ค่าคะแนน 2.736 และค่าคะแนน 2.755 ตามล าดับ โดยคะแนนเฉลี่ยทั้งภาคใต้
มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 2.933 
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3
3.1
3.2
3.3

จังหวัดภาคใต้ที่ประชาชนมีความสุข 

ค่าคะแนน ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม
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1. จังหวัดภาคใต้ทีป่ระชาชนมีความสุขที่เกิดจากความพึงพอใจในชีวิต  
จังหวัดภาคใต้ ค่าคะแนน 

ชุมพร 3.264 
พังงา 3.214 
กระบี่ 3.168 
ภูเก็ต 3.160 
นราธิวาส 3.153 
ยะลา 3.086 
ระนอง 3.079 
สตูล 3.028 
พัทลุง 3.005 
สงขลา 2.923 
สุราษฎร์ธานี 2.767 
นครศรีธรรมราช 2.756 
ปัตตานี 2.714 
ตรัง 2.694 

ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 2.986 
 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจังหวัดภาคใต้ที่ประชาชนมีความสุขที่เกิดจากความพึงพอใจในชีวิต พบว่า 
จังหวัดชุมพร จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ เป็นจังหวัดที่ประชาชนมีความสุขที่เกิดจากการพึงพอใจในชีวิตมากที่สุด 3 
อันดับแรก คิดเป็นค่าคะแนน 3.264 ค่าคะแนน 3.214 และค่าคะแนน 3.168 ตามล าดับ ส่วนจังหวัดตรัง จังหวัด
ปัตตานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดที่ประชาชนมีความสุขที่เกิดจากการพึงพอใจในชีวิตน้อยที่สุด 3 อันดับ
แรก คิดเป็นค่าคะแนน 2.694  ค่าคะแนน 2.714 ค่าคะแนน 2.756 ตามล าดับ โดยคะแนนเฉลี่ยทั้งภาคใต้มีค่าคะแนน
เฉลี่ยรวม 2.986 
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จังหวัดภาคใต้ที่ประชาชนมีความสุขที่เกิดจากความพึงพอใจในชีวิต 

ค่าคะแนน ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม
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2. จังหวัดภาคใต้ที่ประชาชนมีความสุขที่เกิดจากการไม่มีทุกข์  
จังหวัดภาคใต้ ค่าคะแนน 

ชุมพร 1.360 
สงขลา 1.483 
นราธิวาส 1.548 
นครศรีธรรมราช 1.752 
พัทลุง 1.855 
ยะลา 1.938 
ปัตตานี 2.282 
สุราษฎร์ธานี 2.335 
กระบี่ 3.223 
พังงา 3.244 
สตูล 3.250 
ตรัง 3.302 
ภูเก็ต 3.305 
ระนอง 3.322 

ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 2.260 
  

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจังหวัดภาคใต้ทีป่ระชาชนมีความสุขที่เกิดจากการไม่มีทุกข์ พบว่า จังหวัดชุมพร 

จังหวัดสงขลา และจังหวัดนราธิวาส เป็นจังหวัดที่ประชาชนมีความสุขที่เกิดจากการไม่มีทุกข์มากที่สุด 3 อันดับแรก  
คิดเป็นค่าคะแนน 1.360 ค่าคะแนน 1.483 และค่าคะแนน 1.548 ตามล าดับ ส่วนจังหวัดระนอง จังหวัดภูเก็ต และ
จังหวัดตรัง เป็นจังหวัดที่ประชาชนมีความสุขที่เกิดจากการไม่มีทุกข์น้อยที่สุด 3 อันดับแรก คิดเป็นค่าคะแนน 3.322 
ค่าคะแนน 3.305 ค่าคะแนน 3.302 ตามล าดับ โดยคะแนนเฉลี่ยทั้งภาคใต้มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 2.260 
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จังหวัดภาคใต้ที่ประชาชนมีความสุขที่เกิดจากการไม่มีทุกข์ 

ค่าคะแนน ค่าเฉลี่ยรวม
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3. จังหวัดภาคใต้ที่ประชาชนมีความสุขท่ีสามารถเผชิญกับปัญหา 
จังหวัดภาคใต้ ค่าคะแนน 

พังงา 3.094 
ภูเก็ต 3.024 
ระนอง 2.997 
สตูล 2.977 
พัทลุง 2.967 
สุราษฎร์ธานี 2.920 
นราธิวาส 2.904 
กระบี่ 2.772 
สงขลา 2.760 
นครศรีธรรมราช 2.751 
ชุมพร 2.700 
ยะลา 2.688 
ปัตตานี 2.585 
ตรัง 2.075 

ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 2.806 
 

 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจังหวัดภาคใต้ที่ประชาชนมีความสุขที่สามารถเผชิญกับปัญหา พบว่า จังหวัด
พังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง เป็นจังหวัดที่ประชาชนมีความสุขที่สามารถเผชิญกับปัญหาได้มากที่สุด มีค่าคะแนน 
3.094 ค่าคะแนน 3.024 และค่าคะแนน 2.997 ส่วนจังหวัดตรัง ปัตตานี และยะลา เป็นจังหวัดที่ประชาชนมีความสุขที่
สามารถเผชิญกับปัญหาน้อยที่สุด มีค่าคะแนน 2.075 ค่าคะแนน 2.585 และค่าคะแนน 2.688  โดยคะแนนเฉลี่ยทั้ง
ภาคใต้มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 2.806 
 
 
 

0

1

2

3

4

จังหวัดภาคใต้ที่ประชาชนมีความสุขที่สามารถเผชิญกับปัญหา

ค่าคะแนน ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม
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4. จังหวัดภาคใต้ที่ประชาชนมคีวามสุขที่เกิดจากการได้ช่วยเหลือผู้อ่ืน 
จังหวัดภาคใต้ ค่าคะแนน 

พังงา 3.397 
ระนอง 3.351 
ภูเก็ต 3.311 
กระบี่ 3.294 
พัทลุง 3.254 
นราธิวาส 3.250 
นครศรีธรรมราช 3.213 
ตรัง 3.200 
สงขลา 3.137 
สุราษฎร์ธานี 3.137 
ยะลา 3.129 
สตูล 3.127 
ชุมพร 3.096 
ปัตตานี 2.895 

ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 3.198 
 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจังหวัดภาคใต้ที่ประชาชนมีความสุขที่เกิดจากการได้ช่วยเหลือผู้ อ่ืน พบว่า 
จังหวัดพังงา จังหวัดระนอง และจังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดที่ประชาชนมีความสุขท่ีเกิดจากการได้ช่วยเหลือผู้อ่ืนมากที่สุด 
มีค่าคะแนน 3.397 ค่าคะแนน 3.351 และค่าคะแนน 3.311 ตามล าดับ ส่วนจังหวัดปัตตานี จังหวัดชุมพร และจังหวัด
สตูล เป็นจังหวัดที่ประชาชนมีความสุขที่เกิดจากการได้ช่วยเหลือผู้อ่ืนน้อยที่สุด มีค่าคะแนน 2.895 ค่าคะแนน 3.096 
และค่าคะแนน 3.127 ตามล าดับ โดยคะแนนเฉลี่ยทั้งภาคใต้มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 3.198 
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จังหวัดภาคใต้ที่ประชาชนมีความสุขที่เกิดจากการได้ช่วยเหลือผู้อื่น

ค่าคะแนน ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม
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5. จังหวัดภาคใต้ที่ประชาชนมีความสุขท่ีเกิดจากครอบครัว 
จังหวัดภาคใต้ ค่าคะแนน 

ตรัง 3.781 
กระบี่ 3.697 
ยะลา 3.548 
ภูเก็ต 3.537 
สงขลา 3.515 
สตูล 3.514 
พังงา 3.464 
ระนอง 3.418 
ชุมพร 3.316 
พัทลุง 3.314 
นราธิวาส 3.297 
สุราษฎร์ธานี 3.260 
นครศรีธรรมราช 3.230 
ปัตตานี 2.986 

ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 3.393 
 

 
 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจังหวัดภาคใต้ที่ประชาชนมีความสุขที่เกิดจากครอบครัว พบว่า จังหวัดตรัง 
จังหวัดกระบี่ และจังหวัดยะลา เป็นจังหวัดที่ประชาชนมีความสุขที่เกิดจากครอบครัวมากที่สุด มีค่าคะแนน 3.781 ค่า
คะแนน 3.697 และค่าคะแนน 3.548 ส่วนจังหวัดปัตตานี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัด
ที่ประชาชนมีความสุขท่ีเกิดจากครอบครัวน้อยที่สุด มีค่าคะแนน  2.986 ค่าคะแนน 3.230 และค่าคะแนน 3.260 โดย
คะแนนเฉลี่ยทั้งภาคใต้มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 3.393 
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ค่าคะแนน ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม
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6. จังหวัดภาคใต้ที่ประชาชนมีความสุขที่เกิดจากสังคม 

จังหวัดภาคใต้ ค่าคะแนน 
ตรัง 3.397 
ระนอง 3.206 
ภูเก็ต 3.104 
พัทลุง 3.099 
พังงา 3.061 
กระบี่ 3.047 
ยะลา 3.024 
สตูล 3.022 
นครศรีธรรมราช 2.977 
นราธิวาส 2.877 
ปัตตานี 2.822 
ชุมพร 2.781 
สุราษฎร์ธานี 2.756 
สงขลา 2.601 

ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 2.956 
 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจังหวัดภาคใต้ที่ประชาชนมีความสุขที่เกิดจากสังคม พบว่า จังหวัดตรัง จังหวัด

ระนอง จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดที่ประชาชนมีความสุขที่เกิดจากสังคมมากที่สุด มีค่าคะแนน 3.397 ค่าคะแนน 3.206 
และค่าคะแนน 3.104 ตามล าดับ ส่วนจังหวัดสงขลา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดชุมพร เป็นจังหวัดที่ประชาชนมี
ความสุขที่เกิดจากสังคมน้อยที่สุด มีค่าคะแนน 2.601 ค่าคะแนน 2.756 และค่าคะแนน 2.781 ตามล าดับ โดยคะแนน
เฉลี่ยทั้งภาคใต้มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 2.956 
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ค่าคะแนน ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม
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ความสุขของประชาชนภาคใต้จ าแนกตามเพศ 

ประเภทความสุข เพศ ค่าคะแนน 

ความสุขที่เกิดจากความพึงพอใจในชีวิต ชาย 2.978 

  หญิง 2.993 

  คะแนนเฉลี่ยรวม 2.987 

ความสุขที่เกิดจากการไม่มีทุกข์ ชาย 2.327 

  หญิง 2.214 

  คะแนนเฉลี่ยรวม 2.263 

ความสุขที่สามารถเผชิญกับปัญหา ชาย 2.803 

  หญิง 2.804 

  คะแนนเฉลี่ยรวม 2.804 

ความสุขที่เกิดจากการได้ช่วยเหลือผู้อื่น ชาย 3.181 

  หญิง 3.206 

  คะแนนเฉลี่ยรวม 3.195 

ความสุขที่เกิดจากการได้ครอบครัว ชาย 3.361 

  หญิง 3.422 

  คะแนนเฉลี่ยรวม 3.395 

ความสุขที่เกิดจากสังคม ชาย 2.947 

  หญิง 2.960 

  คะแนนเฉลี่ยรวม 2.955 

สรุปโดยรวม ชาย 2.932 

  หญิง 2.934 

  คะแนนเฉลี่ยรวม 2.932 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจังหวัดภาคใต้ที่ประชาชนมีความสุขจ าแนกตามเพศโดยรวม พบว่า เพศหญิง 
เป็นเพศท่ีมีความสุขมากท่ีสุด มีค่าคะแนน 2.934 ส่วนเพศชาย เป็นเพศที่มีความสุขน้อยที่สุด มีค่าคะแนน 2.932 โดยมี
ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 2.933  
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ความสุขของประชาชนภาคใต้จ าแนกตามกลุ่มอายุ 

ประเภทความสุข กลุ่มอายุ ค่าคะแนน 

ความสุขที่เกิดจากความพึงพอใจในชีวิต ต่ ากว่า 12 ปี 3.063 

  ระหว่าง 20 - 25 ปี 3.002 

  ระหว่าง 26 - 29 ปี 3.012 

  ระหว่าง 30 - 39 ปี 3.011 

  ระหว่าง 40 - 59 ปี 2.935 

  60 ปี ขึ้นไป 2.922 

  คะแนนเฉลี่ยรวม 2.986 

ความสุขที่เกิดจากการไม่มีทุกข์ ต่ ากว่า 12 ปี 2.785 

  ระหว่าง 20 - 25 ปี 2.318 

  ระหว่าง 26 - 29 ปี 2.143 

  ระหว่าง 30 - 39 ปี 2.193 

  ระหว่าง 40 - 59 ปี 2.167 

  60 ปี ขึ้นไป 2.148 

  คะแนนเฉลี่ยรวม 2.260 

ความสุขที่สามารถเผชิญกับปัญหา ต่ ากว่า 12 ปี 2.657 

  ระหว่าง 20 - 25 ปี 2.792 

  ระหว่าง 26 - 29 ปี 2.834 

  ระหว่าง 30 - 39 ปี 2.849 

  ระหว่าง 40 - 59 ปี 2.820 

  60 ปี ขึ้นไป 2.836 

  คะแนนเฉลี่ยรวม 2.808 

ความสุขที่เกิดจากการได้ช่วยเหลือผู้อื่น ต่ ากว่า 12 ปี 3.200 

  ระหว่าง 20 - 25 ปี 3.130 

  ระหว่าง 26 - 29 ปี 3.188 

  ระหว่าง 30 - 39 ปี 3.220 

  ระหว่าง 40 - 59 ปี 3.207 

  60 ปี ขึ้นไป 3.247 

  คะแนนเฉลี่ยรวม 3.198 
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ประเภทความสุข กลุ่มอายุ ค่าคะแนน 

ความสุขที่เกิดจากครอบครัว ต่ ากว่า 12 ปี 3.484 

  ระหว่าง 20 - 25 ปี 3.363 

  ระหว่าง 26 - 29 ปี 3.408 

  ระหว่าง 30 - 39 ปี 3.428 

  ระหว่าง 40 - 59 ปี 3.330 

  60 ปี ขึ้นไป 3.421 

  คะแนนเฉลี่ยรวม 3.393 

ความสุขที่เกิดจากสังคม ต่ ากว่า 12 ปี 3.004 

  ระหว่าง 20 - 25 ปี 2.959 

  ระหว่าง 26 - 29 ปี 2.987 

  ระหว่าง 30 - 39 ปี 2.960 

  ระหว่าง 40 - 59 ปี 2.931 

  60 ปี ขึ้นไป 2.901 

  คะแนนเฉลี่ยรวม 2.956 

สรุปโดยรวม ต่ ากว่า 12 ปี 3.032 

  ระหว่าง 20 - 25 ปี 2.928 

  ระหว่าง 26 - 29 ปี 2.930 

  ระหว่าง 30 - 39 ปี 2.945 

  ระหว่าง 40 - 59 ปี 2.897 

  60 ปี ขึ้นไป 2.912 

  คะแนนเฉลี่ยรวม 2.933 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจังหวัดภาคใต้ที่ประชาชนมีความสุขจ าแนกตามอายุโดยรวม พบว่า ต่ ากว่า 12 
ปี เป็นช่วงอายุที่มีความสุขมากที่สุด มีค่าคะแนน 3.032 ส่วนช่วงอายุระหว่าง 40 - 59 ปี  เป็นช่วงอายุที่มีความสุขน้อย
ที่สุด มีค่าคะแนน 2.897 โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 2.933  
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ความสุขของประชาชนภาคใต้จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ประเภทความสุข ระดับการศึกษา ค่าคะแนน 

ความสุขที่เกิดจากความพึงพอใจในชีวิต ไม่ได้เรียนหนังสือ 2.635 
 ประถมศึกษา 2.897 
 มัธยมศึกษา 2.960 
 ปวช./ปวส./อนุปริญญาตรี 3.009 
 ปริญญาตรี 3.062 
 ปริญญาโท/ปริญญาเอก 3.148 
 คะแนนเฉลี่ยรวม 2.981 
ความสุขที่เกิดจากการไม่มีทุกข์ ไม่ได้เรียนหนังสือ 2.194 
 ประถมศึกษา 2.390 
 มัธยมศึกษา 2.377 
 ปวช./ปวส./อนุปริญญาตรี 2.048 
 ปริญญาตรี 2.223 
 ปริญญาโท/ปริญญาเอก 2.190 
 คะแนนเฉลี่ยรวม 2.258 
ความสุขที่สามารถเผชิญกับปัญหา ไม่ได้เรียนหนังสือ 2.551 
 ประถมศึกษา 2.795 
 มัธยมศึกษา 2.752 
 ปวช./ปวส./อนุปริญญาตรี 2.765 
 ปริญญาตรี 2.898 
 ปริญญาโท/ปริญญาเอก 2.952 
 คะแนนเฉลี่ยรวม 2.807 
ความสุขที่เกิดจากการได้ช่วยเหลือผู้อื่น ไม่ได้เรียนหนังสือ 2.973 
 ประถมศึกษา 3.183 
 มัธยมศึกษา 3.146 
 ปวช./ปวส./อนุปริญญาตรี 3.176 
 ปริญญาตรี 3.260 
 ปริญญาโท/ปริญญาเอก 3.384 
 คะแนนเฉลี่ยรวม 3.197 
ความสุขที่เกิดจากครอบครัว ไม่ได้เรียนหนังสือ 3.146 
 ประถมศึกษา 3.401 
 มัธยมศึกษา 3.384 
 ปวช./ปวส./อนุปริญญาตรี 3.291 
 ปริญญาตรี 3.474 
 ปริญญาโท/ปริญญาเอก 3.470 
 คะแนนเฉลี่ยรวม 3.391 
ความสุขที่เกิดจากสังคม ไม่ได้เรียนหนังสือ 2.719 
 ประถมศึกษา 3.038 
 มัธยมศึกษา 2.918 
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ประเภทความสุข ระดับการศึกษา ค่าคะแนน 
 ปวช./ปวส./อนุปริญญาตรี 2.941 

 
ปริญญาตรี 2.974 

 ปริญญาโท/ปริญญาเอก 3.010 
 คะแนนเฉลี่ยรวม 2.955 
สรุปโดยรวม ไม่ได้เรียนหนังสือ 2.703 
 ประถมศึกษา 2.951 
 มัธยมศึกษา 2.922 
 ปวช./ปวส./อนุปริญญาตรี 2.872 
 ปริญญาตรี 2.983 
 ปริญญาโท/ปริญญาเอก 3.025 
 คะแนนเฉลี่ยรวม 2.933 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจังหวัดภาคใต้ที่ประชาชนมีความสุขจ าแนกตามระดับการศึกษาโดยรวม พบว่า 
ระดับการศึกษาปริญญาโท/ปริญญาเอก เป็นระดับการศึกษาที่มีความสุขมากที่สุด มีค่าคะแนน 3.025 ส่วนระดับ
การศึกษาไม่ได้เรียนหนังสือ เป็นระดับการศึกษาที่มีความสุขน้อยที่สุด มีค่าคะแนน 2.703 โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 
2.932   
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ความสุขของประชาชนภาคใต้จ าแนกตามระดับรายได้ 
ประเภทความสุข ระดับรายได้ ค่าคะแนน 

ความสุขที่เกิดจากความพึงพอใจในชีวิต ไม่เกิน 5,000 บาท 2.873 
 ระหว่าง 5,001 - 10,000 บาท 2.854 
 ระหว่าง 10,001 - 15,000 บาท 3.018 
 มากกว่า 15,000 บาท 3.145 
 คะแนนเฉลี่ยรวม 2.981 
ความสุขที่เกิดจากการไม่มีทุกข์ ไม่เกิน 5,000 บาท 2.570 
 ระหว่าง 5,001 - 10,000 บาท 2.094 
 ระหว่าง 10,001 - 15,000 บาท 2.105 
 มากกว่า 15,000 บาท 2.281 
 คะแนนเฉลี่ยรวม 2.253 
ความสุขที่สามารถเผชิญกับปัญหา ไม่เกิน 5,000 บาท 2.664 
 ระหว่าง 5,001 - 10,000 บาท 2.768 
 ระหว่าง 10,001 - 15,000 บาท 2.802 
 มากกว่า 15,000 บาท 2.984 
 คะแนนเฉลี่ยรวม 2.815 
ความสุขที่เกิดจากการได้ช่วยเหลือผู้อื่น ไม่เกิน 5,000 บาท 3.108 
 ระหว่าง 5,001 - 10,000 บาท 3.122 
 ระหว่าง 10,001 - 15,000 บาท 3.206 
 มากกว่า 15,000 บาท 3.333 
 คะแนนเฉล่ียรวม 3.199 
ความสุขที่เกิดจากครอบครัว ไม่เกิน 5,000 บาท 3.402 
 ระหว่าง 5,001 - 10,000 บาท 3.258 
 ระหว่าง 10,001 - 15,000 บาท 3.393 
 มากกว่า 15,000 บาท 3.506 
 คะแนนเฉลี่ยรวม 3.393 
ความสุขที่เกิดจากสังคม ไม่เกิน 5,000 บาท 2.953 
 ระหว่าง 5,001 - 10,000 บาท 2.843 
 ระหว่าง 10,001 - 15,000 บาท 2.956 
 มากกว่า 15,000 บาท 3.054 
 คะแนนเฉลี่ยรวม 2.955 
สรุปโดยรวม ไม่เกิน 5,000 บาท 2.929 

 ระหว่าง 5,001 - 10,000 บาท 2.822 
 ระหว่าง 10,001 - 15,000 บาท 2.913 

 มากกว่า 15,000 บาท 3.051 
 คะแนนเฉลี่ยรวม 2.933 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจังหวัดภาคใต้ที่ประชาชนมีความสุขจ าแนกตามระดับรายได้โดยรวม พบว่า 
ระดับรายได้มากกว่า 15,000 บาท เป็นระดับรายได้ที่มีความสุขมากที่สุด มีค่าคะแนน 3.051 ส่วนระดับรายได้ระหว่าง 
ระหว่าง 5,001 - 10,000 บาท เป็นระดับรายได้ที่มีความสุขน้อยที่สุด มีค่าคะแนน 2.822 โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม 2.933  
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ความสุขของประชาชนภาคใต้จ าแนกตามอาชีพ 
ประเภทความสุข อาชีพ ค่าคะแนน 

ความสุขที่เกิดจากความพึงพอใจในชีวิต เกษตรกร 2.863 

  รับจ้าง 2.829 

  ธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย 2.966 

  ท างานบริษัท 3.121 

  ท างานราชการ 3.162 

  ท างานรัฐวิสาหกิจ 3.193 

  แม่บ้าน / ไม่ประกอบอาชีพ 2.832 

  อ่ืน ๆ 3.071 

  คะแนนเฉลี่ยรวม 2.984 

ความสุขที่เกิดจากการไม่มีทุกข์ เกษตรกร 2.094 

  รับจ้าง 2.174 

  ธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย 2.289 

  ท างานบริษัท 2.260 

  ท างานราชการ 2.134 

  ท างานรัฐวิสาหกิจ 2.314 

  แม่บ้าน / ไม่ประกอบอาชีพ 2.413 

  อ่ืน ๆ 2.564 

  คะแนนเฉลี่ยรวม 2.255 

ความสุขที่สามารถเผชิญกับปัญหา เกษตรกร 2.791 

  รับจ้าง 2.723 

  ธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย 2.871 

  ท างานบริษัท 2.822 

  ท างานราชการ 2.940 

  ท างานรัฐวิสาหกิจ 3.019 

  แม่บ้าน / ไม่ประกอบอาชีพ 2.703 

  อ่ืน ๆ 2.725 

  คะแนนเฉลี่ยรวม 2.810 

ความสุขที่เกิดจากการได้ช่วยเหลือผู้อื่น เกษตรกร 3.177 

  รับจ้าง 3.050 
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ประเภทความสุข อาชีพ ค่าคะแนน 

  ธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย 3.163 

  ท างานบริษัท 3.214 

  ท างานราชการ 3.375 

  ท างานรัฐวิสาหกิจ 3.277 

  แม่บ้าน / ไม่ประกอบอาชีพ 3.178 

  อ่ืน ๆ 3.269 

  คะแนนเฉลี่ยรวม 3.201 

ความสุขที่เกิดจากครอบครัว เกษตรกร 3.387 

  รับจ้าง 3.234 

  ธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย 3.320 

  ท างานบริษัท 3.468 

  ท างานราชการ 3.518 

  ท างานรัฐวิสาหกิจ 3.432 

  แม่บ้าน / ไม่ประกอบอาชีพ 3.402 

  อ่ืน ๆ 3.518 

  คะแนนเฉลี่ยรวม 3.396 

ความสุขที่เกิดจากสังคม เกษตรกร 3.001 

  รับจ้าง 2.836 

  ธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย 2.934 

  ท างานบริษัท 3.003 

  ท างานราชการ 3.014 

  ท างานรัฐวิสาหกิจ 3.070 

  แม่บ้าน / ไม่ประกอบอาชีพ 3.022 

  อ่ืน ๆ 2.938 

  คะแนนเฉลี่ยรวม 2.956 

สรุปโดยรวม เกษตรกร 2.884 

  รับจ้าง 2.808 

  ธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย 2.924 

  ท างานบริษัท 2.981 
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ประเภทความสุข อาชีพ ค่าคะแนน 

  ท างานราชการ 3.023 

  ท างานรัฐวิสาหกิจ 3.057 

  แม่บ้าน / ไม่ประกอบอาชีพ 2.924 
  อ่ืน ๆ 3.015 
  คะแนนเฉลี่ยรวม 2.933 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจังหวัดภาคใต้ที่ประชาชนมีความสุขจ าแนกตามอาชีพโดยรวม พบว่า อาชีพท างานรัฐวิสาหกิจ 
เป็นอาชีพที่มีความสุขมากที่สุด มีค่าคะแนน 3.057 ส่วนอาชีพรับจ้าง เป็นอาชีพที่มีความสุขน้อยที่สุด มีค่าคะแนน 
2.808 โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 2.933 

 
ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 
เพศ  

ชาย 43.3 
หญิง 56.7 

รวม 100 
อายุ  

ต่ ากว่า 12 ปี 11.2 
ระหว่าง 20 - 25 ปี 14.5 
ระหว่าง 26 - 29 ปี 13.5 
ระหว่าง 30 - 39 ปี 23.5 
ระหว่าง 40 - 59 ปี 29.8 
60 ปี ขึ้นไป 7.4 

รวม 100 
ระดับการศึกษา  

ไม่ได้เรียนหนังสือ 5.2 
ประถมศึกษา 18 
มัธยมศึกษา 24.5 
ปวช./ปวส./อนุปริญญาตรี 16.6 
ปริญญาตรี 29.9 
ปริญญาโท/ปริญญาเอก 5.9 

รวม 100 
ระดับรายได้  

ไม่เกิน 5,000 บาท 21.7 
ระหว่าง 5,001 - 10,000 บาท 25.6 
ระหว่าง 10,001 - 15,000 บาท 24.2 
มากกว่า 15,000 บาท 28.4 

รวม 100 
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ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 
อาชีพ  

เกษตรกร 15.8 
รับจ้าง 19.1 
ธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย 16.1 
ท างานบริษัท 10.7 
ท างานราชการ 15.2 
ท างานรัฐวิสาหกิจ 3.2 
แม่บ้าน / ไม่ประกอบอาชีพ 6.3 
อ่ืน ๆ 13.6 

รวม 100 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.7 มีอายุ
ระหว่าง 40 - 59 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.8 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 29.9 มีระดับรายได้
มากกว่า 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.4 และประกอบอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 19.1 
 
 

  
 ส ารวจโดย คณะท างานการส ารวจความคิดเห็น  ม.อ.โพล  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
13 มีนาคม 2560 


