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ขาวประชาสมัพนัธ ์่  
มหาวทยาลยัศรีนครนทรวโรฒิ ิ ิ  

๑๑๔ สขุมุวทิ ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรงุเทพฯ  ๑๐๑๑๐  โทรศพัท ์๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ 
ภายใน ๕๖๖๖ โทรศพัท/์โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑ 

  
 

ชายชอบ"ป"ู-หญิงปลืม้"มาร์ค" โพลความสุขไม่เก่ียวเพศ 
  
 

 
 

หมายเหตุ - ดร.นพดล กรรณิกา ผ้อาํนวยการศนย์เครือข่ายวชิาการเพื่อู ู
สังเกตการณ์และวจิัยความสุขชุมชน หรือศนย์วจิัยความสุขชุมชน ู
มหาวทิยาลัยอัสสัมชัญ หรือเอแบคโพลล์ แถลงผลวจิัยเชิงสาํรวจ เร่ือง
แนวโน้มความสุขมวลรวม (Gross Domestic Happiness, GDH) ของคนไทย
วันนี ้กรณีศกึษาตวัอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึน้ไปใน 17 จังหวัดของประเทศ 
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร อ่างทอง ระยอง ราชบุรี นนทบุรี แพร่ พษิณุโลก 
เชียงใหม่ หนองบวัลาํภ มหาสารคาม ชัยภมิ ศรีสะเกษ อุดรธานี ขอนแก่น ู ู
สตล นราธิวาส และสงขลา จาํนวนทัง้สิน้ ู 3,247 ตวัอย่าง ระหว่างวันที่ 20 
กุมภาพนัธ์ -3 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา โดยใช้การเลือกตวัอย่างแบบแบ่งกลุ่ม
เชิงชัน้ภมิหลายชัน้ ที่สุ่มเลือกจังหวัด อาํเภอ ตาํบล ชุมชน ครัวเรือน และู
ประชาชนตัวอย่างระดับครัวเรือน พบว่า 
 

ความสขุมวลรวมของคนไทยเม่ือคา่คะแนนเตม็ 10 คะแนน ลา่สดุลดลงอยา่งตอ่เน่ือง

จาก 6.66 ในช่วงเดือนมกราคม เหลอื 6.42 ปัจจยัฉดุความสขุเป็นเร่ืองของปัญหาคา่

ครองชีพ รายจ่ายท่ีเพ่ิมสงูขึน้ รายได้เทา่เดิมหรือลดลง และฐานะเศรษฐกิจระดบั

ครัวเรือนไมม่ัน่คง นอกจากนีย้งัรับรู้ถงึความขดัแย้งแตกแยกของคนในชาติจากการ

แก้ไขรัฐธรรมนญู ฝ่ายการเมือง นกัการเมืองแก่งแยง่อํานาจมุง่ทําลายความน่าเช่ือถือ

ของกนัและกนั สง่ผลทําให้ความสขุของประชาชนตอ่สถานการณ์การเมืองโดย

ภาพรวมมีเพียง 4.35 คะแนน และความสขุตอ่รายได้ของตนเองในปัจจบุนัอยูท่ี่ 4.78 

คะแนนเทา่นัน้จากคะแนนเตม็ 10 

ข่าวจากหนังสือพมิพ์มตชิน   ฉบบัประจาํวันที่  ๕ เดอืนมีนาคม   พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า   

ศนูยส์ารสนเทศและการประชาสมพันธ ์ไดจั้ดระบบขา่วสอสงพมิพ ์สนใจดทูีไ่ด ้ั ื่ ิ่ http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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ความสขุของประชาชนสงูสดุใน 5 อนัดบัแรก ได้แก่ 1.ความสขุของประชาชนสงูสดุถงึ 

9.49 คะแนน เม่ือเหน็คนไทยเป็นหนึง่เดียวกนัแสดงความจงรักภกัดีตอ่สถาบนั 2.

ความสขุตอ่บรรยากาศความสมัพนัธ์ของคนในครอบครัวอยูท่ี่ 8.07 คะแนน 3.

ความสขุตอ่บรรยากาศความสมัพนัธ์ของคนในชมุชน เช่น การช่วยเหลือเกือ้กลูกนั 

7.93 คะแนน 4.สขุภาพใจ อยูท่ี่ 7.79 คะแนน และ 5.สขุภาพกาย อยูท่ี่ 7.38 

ตามลําดบั 

 

เม่ือจําแนกพบวา่ กลุม่ผู้ชายมีความสขุมากกวา่กลุม่ผู้หญิง คือผู้ชายมีความสขุอยูท่ี่ 

6.53 ในขณะท่ีผู้หญิงมีความสขุอยูท่ี่ 6.36 เป็นความแตกตา่งท่ีเคยพบในช่วงรัฐบาล

นายกฯอภิสทิธินัน้ ผู้หญิงมีความสขุมากกวา่ผู้์ ชาย แตใ่นช่วงรัฐบาลนายกฯย่ิงลกัษณ์ 

กลบัพบวา่ผู้หญิงมีความสขุน้อยกวา่ผู้ชาย นอกจากนีย้งัมีปัจจยัอ่ืนๆ ได้แก่ ภาวะ

ความยากลําบากของผู้หญิงต้องทํางานหนกัในยคุปัจจบุนั การดแูลภาระตา่งๆ ใน

ครอบครัว และปัญหาคนรักนอกใจ ไมซ่ื่อสตัย์ตอ่กนั โดยเสนอแนะให้สง่เสริมบทบาท

ผู้หญิงและลดทอนปัญหาภาระความยากลําบากตา่งๆ ในกลุม่ผู้หญิงเช่นกนั 

 

เม่ือจําแนกตามอาชีพ พบวา่ กลุม่เกษตรกรและกลุม่ผู้ รับจ้างใช้แรงงานทัว่ไปเป็นกลุม่

คนไทยท่ีมีความสขุต่ําสดุคือ 6.34 คะแนน และกลุม่พนกังานบริษัทเอกชนเป็นกลุม่คน

ท่ีมีความสขุเป็นอนัดบัรองสดุท้ายคือ มีความสขุ 6.41 คะแนน และท่ีน่าพิจารณาคือ 

กลุม่ประชาชนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีความสขุสงูสดุคือ 6.65 รองลงมาคือ

ประชาชนในกรุงเทพมหานคร 6.54 คนในภาคเหนือ 6.50 คนในภาคกลาง 6.40 และ

ตํ่าสดุคือคนในภาคใต้ 5.71 ตามลําดบั 

 

สิ่งท่ีน่าเป็นหว่งคือ เร่ืองปัญหาปากท้องและเศรษฐกิจระดบัครัวเรือนท่ี "ในจอทีวีกบัใน

บ้าน" ของประชาชนยงัไมต่รงกนั กลา่วคือ ในจอทีวีระบกุนัวา่เศรษฐกิจเร่ิมฟืน้ตวัดีขึน้ 

ประชาชนมีความเช่ือมัน่ด้านเศรษฐกิจเพ่ิมขึน้ แตเ่ศรษฐกิจระดบัครัวเรือนในบ้านของ

ประชาชนกําลงัมีปัญหา รายจ่ายท่ีเพ่ิมขึน้ แตร่ายได้เทา่เดิมหรือลดลง จงึน่าเป็นหว่ง

เร่ืองการคํานวณคา่จีดีพีท่ีไมไ่ด้อยูบ่นพืน้ฐานของข้อมลูท่ี แท้จริง แตม่าจากข้อมลูท่ี

สะท้อนอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุม่คนเฉพาะกลุม่บน ยอดพีระมิดของ

สงัคมและเคยเกิดขึน้ในบางประเทศท่ีคา่จีดีพีไมไ่ด้อยูบ่นความเป็นจริง จนสง่ผลให้เกิด
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วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศในวงกว้าง โดยภาครัฐจะโหมใช้มาตรการ "ธง

ฟ้า" ช่วยลดรายจ่าย อาจไมค่รอบคลมุพืน้ท่ีและไมต่รงกบัความต้องการของประชาชน 

 

น่ากงัวลวา่ความขดัแย้งในหมูป่ระชาชนเร่ืองการแก้ไขรัฐธรรมนญู อาจลกุลามจาก

หน้าจอทีวีไปยงัแตล่ะครัวเรือนและในชมุชน ทําลายบรรยากาศความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนั

ของประชาชนตรงตามกระแสขา่ว 

 

ทางออกตอ่ทัง้สองปัญหาข้างต้น ในด้านเศรษฐกิจ รัฐบาลต้องทําให้การแก้ปัญหาปาก

ท้อง เชน่ ราคาสินค้าและบริการท่ีสอดคล้องกบัรายได้ของประชาชน และต้องทําให้

นโยบายการกระจายทรัพยากรไปยงัครัวเรือนตา่งๆ เป็นไปอยา่งทัว่ถงึ สว่นความ

ขดัแย้งในหมูป่ระชาชนเร่ืองการแก้ไขรัฐธรรมนญู ต้องพยายามทําให้เป็นเร่ืองของ

เหตผุลมากกวา่อารมณ์ความรู้สกึและการใช้ความรุนแรง ฝ่ายการเมืองต้องไมทํ่าให้

รู้สกึวา่ รัฐธรรมนญูทําให้พวกเขาเจ็บปวดเพราะระบบตรวจสอบและถ่วงดลุอํานาจ แต่

ต้องทําให้สาธารณชนเห็นวา่ แก้ไขแล้วคณุภาพชีวิตของประชาชนแตล่ะคนสว่นใหญ่

ทัง้ประเทศจะดีอยา่งไร ประเทศชาติโดยสว่นรวมจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง แก้ไขแล้วจะ

ไปเพ่ิมความสขุให้กบัประชาชนได้อยา่งไร แตข่า่วการแก้ไขรัฐธรรมนญูในช่วงนีก้ลบัทํา

ให้ประชาชนเป็นสขุน้อยลงและกําลงั เกิดความขดัแย้งอยา่งกว้างขวาง  

 
น.ส.สัจจา สิงหะ 
ผู้จดัการภาคอาวโุส บริษัทเอกชนแหง่หนึง่  

ผลวิจยัเชิงสาํรวจของเอแบคโพลล์วา่ ในความคิดเห็นสว่นตวั มองวา่ ความสขุทกุข์อยู่

ในใจ ไมเ่หน่ือยใจ เข้าใจวา่เราเปลี่ยนแปลงภายนอกไมไ่ด้ ต้องเปลี่ยนท่ีตวัเราเอง 

ยอมรับกบัทกุอยา่งแล้วจะมีความสขุ ไมว่า่รัฐบาลชดุไหนจะเปลี่ยนแปลงเข้ามา เช่ือวา่

ทัง้เพศชายและเพศหญิงตา่งก็มีสขุและทกุข์ตา่งกนัไปของแตล่ะคน สําหรับตนเองนัน้ 

ในรัฐบาล "ย่ิงลกัษณ์ ชินวตัร" เป็นนายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรก ผู้หญิงอยา่งเราก็น่าจะ

มีความสขุเพ่ิมขึน้ เพราะได้ผู้หญิงมาบริหารงานแตต้่องให้เวลาหน่อย แตก็่ยอมรับวา่ 

รัฐบาลย่ิงลกัษณ์ ตนเองมีความสขุมากขึน้ เพราะวา่เราอายมุากขึน้เข้าใจชีวิตมากขึน้  

 

สว่นเร่ืองปัญหาเศรษฐกิจ ความเป็นจริงคา่ครองชีพสงูกวา่รายได้เรามาก วิธีใช้คือ

ปรับตวัเอง จากท่ีต้องเดินทางบอ่ยก็ลดการเดินทางลงมา เช่าบ้านอยูใ่กล้ท่ีทํางานลด
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คา่ใช้จ่ายตวัเอง เคยกินของแพงก็มากินของสะอาดมีคณุภาพ สารอาหารได้ครบ 5 หมู ่

ราคาลดลง เศรษฐกิจแบบนีใ้ครไมป่รับตวัเองจะรู้สกึวา่เงินตงึตวั บางครัง้ขดัสนไม่

พอใช้จ่าย ลดคา่ใช้จ่ายท่ีตวัเราแล้วจะเหลือเงินเก็บและใช้จ่ายอยา่งเพียงพอ เพราะเรา

แก้ไขระบบไมไ่ด้ ร้านค้า นายทนุเอาเปรียบ ขึน้ราคาสินค้าแพงมากในปัจจบุนั อะไร

แพงมากก็อยา่ไปซือ้ใช้ ซือ้เฉพาะของจําเป็นจริงๆ น่าจะทําให้เรามีความสขุ ไมต้่อง

ทกุข์จากการวางแผนการใช้จ่ายเงินในสภาพเศรษฐกิจในปัจจบุนั  

 
นางสุภคัสร วรรณปลกู  
ประธานเครือขา่ยแมญิ่งพะเยา 

สภาวะเศรษฐกิจบีบรัด ทําให้คา่ครองชีพสงูขึน้ ภาระรายจ่ายมากขึน้ แตร่ายได้ยงัอยู่

กบัท่ีหรือลดลง ความขดัแย้งในบ้านเมืองยงัเหลืออยู ่นบัวา่เป็นเหตหุรือปัจจยัทําให้คน

ในสงัคมมีความสขุน้อยลง โดยเฉพาะกลุม่ผู้หญิงต้องเป็นคนทํางานทัง้นอกบ้านและ

ในบ้าน ภาวะความรับผิดชอบมากขึน้ ไมว่า่จะเป็นการทําหน้าท่ีแมบ้่าน แมข่องลกูและ

ผู้ นําชมุชน รวมถงึพนกังานหรือผู้บริหารในองค์กรตา่งๆ ผู้หญิงต้องแสดงความ

รับผิดชอบหนกัหน่วงมากขึน้กวา่เดิม จงึเป็นสาเหตหุนึง่ทําให้ความสขุสว่นตวัของ

ผู้หญิงหรือกลุม่สตรีลดลงจากเดิม 

 

เหตผุลประการสําคญัผู้หญิงอาจจะไมมี่เวลาใสใ่จความสขุในเร่ืองสว่นตวัของตวัเอง

คือ ในปัจจบุนัประเทศมีผู้บริหารเป็นผู้ นําสตรี สง่ผลกระทบถงึความคาดหวงัเก่ียวกบั

สตรีในสงัคมทกุระดบัต้องเกิดความกดดนัแก่สตรีท่ีเป็นผู้ นํา เป็นคนทํางาน เพราะเม่ือ

สงัคมคาดหวงักบัสตรีตัง้แตผู่้ นําประเทศมาถงึผู้ นําระดบัพืน้ท่ี จงึทําให้สตรีมีความคิด

ถงึเร่ืองสขุสว่นตวัลดลง เป็นเร่ืองปกติ เพราะสตรีจะหว่งคนอ่ืนมากกวา่ตวัเอง 

 

อยา่งไรก็ตาม มัน่ใจและเช่ือวา่ ด้วยความเป็นหว่งเอือ้อารีตอ่บคุคลอ่ืนของผู้หญิง แม้

ตวัเองจะไมส่ขุมากมาย แตเ่พ่ือความสขุของคนอ่ืนและสขุสว่นรวมในระยะยาว 

ความสขุสว่นตวัระยะสัน้จงึไมใ่ช่ประเดน็ปัญหาของผู้หญิงทํางาน และย่ิงกวา่นัน้เม่ือ

กองทนุพฒันาบทบาทสตรีมีความเป็นจริงสามารถมีผลในเชิงปฏิบติัได้แล้ว เช่ือวา่อีก

ไมน่านสตรีจะมีความสขุมากขึน้ เพราะเม่ือสงัคมโดยรวมรอบข้างของผู้หญิงทัง้ใน

ครอบครัว สงัคม และชมุชน มีความสขุหรือความสบายใจกนัมากขึน้ ทําให้ผู้หญิงท่ี

เป็นคนทํางานและคาดหวงัให้สงัคมทกุภาคสว่นเป็นสขุ ก็จะมีความสขุใจสว่นตวัตาม
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ไปด้วยอยา่งแน่นอน  

 
น.ส.จติรา ดุษฎีเมธา 
ประธานศนย์พฒันาความสุขมนุษย์ มหาวทิยาลัยศรีนครินรวโิรฒ ู (มศว) 
เร่ืองนีม้องได้ใน 2 มิต ิคือความสุขจะเพิ่มขึน้หรือลดลง จริงๆ แล้วไม่ได้
เก่ียวกับผ้หญิงหรือผ้ชายเป็นนายกฯ ผลสาํรวจไม่ได้ถามโดยตรงว่าความสุขู ู
ของผ้หญิงหรือผ้ชายในยุคนี ้เช่ือมโยงกับใครเป็นนายกฯ แต่ถ้าจะให้โยงู ู
ความสุขของผ้หญิงกับการมีผ้หญิงหรือผ้ชายเป็นนายกฯ นัน้ กบ็อกได้แต่ว่าู ู ู
เหมือนกับในกลุ่มผ้หญิง แล้วมีผู้ ูชายหน้าตาดี ผ้หญิงกจ็ะร้สึกหวือหวา มีสีสัน ู ู
ในขณะที่ในกลุ่มผ้ชายถ้ามีผ้หญิงหน้าตาด ีผ้ชายกจ็ะร้สึกมีสีสันเช่นกันู ู ู ู  
 

แตห่ากให้มองในแงอ่ื่นๆ ทําให้ผู้หญิงในยคุนีมี้ความสขุน้อยกวา่ผู้ชาย ก็อาจเป็นเพราะ

ผู้หญิงในยคุนีมี้ความเครียด เพราะต้องมีความรับผิดชอบมากขึน้ มีงานรัดตวัมาก

ย่ิงขึน้ ขณะท่ีเดิมผู้ชายมีความเครียดอยูแ่ล้ว อีกทัง้ผู้หญิงในยคุนีต้้องปรับตวัทัง้เร่ือง

ลกู การจดัการงานบ้าน การทํางานนอกบ้าน และผู้หญิงบางคนยงัเป็นซิงเกิลมมั หรือ

อะไรท่ีผู้ชายทําได้ ผู้หญิงในยคุนีก็้ต้องทําได้ ฉะนัน้ จงึทําให้ความเครียดมากขึน้ อีกทัง้

ผู้หญิงเป็นเพศท่ีเก็บรายละเอียดมากกวา่ผู้ชาย ขณะท่ีผู้ชายจะจบัเฉพาะประเดน็

ใหญ่ๆ  

 
นางลัญจนา ภทัราภนัินท์ 
 

ประธานคณะกรรมการพฒันาสตรีอําเภอควนโดน จ.สตลู รองประธานคณะกรรมการ

พฒันาสตรีจงัหวดัสตลูและเลขานกุารกรรมการพฒันาสตรีระดบั ภาคใต้ ผู้ นําสตรี

มสุลิม  

 

ตอนนีก้ลุม่สตรีโดยเฉพาะในสว่นของ จ.สตลู มีความสขุดี มีความต่ืนตวัและมีความ

มัน่คง หลงัจากได้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้หญิงและเป็นสตรีด้วยกนั สว่นเศรษฐกิจรายได้

ในครัวเรือนนัน้ ผู้หญิงมีความกระตือรือร้นในการทํางานหาเลีย้งครอบครัว สง่ลกูเรียน 

และมีความสขุกบัการทํางาน ขยนัมากกวา่ผู้ชายในสว่นของ จ.สตลู ถงึ 80% ใน

มมุมองของตน สว่นความขดัแย้งในเร่ืองของการแก้ไขรัฐธรรมนญูนัน้ สตรีในชมุชนไม่

เข้าใจรัฐธรรมนญู ในเม่ือมีความมัน่คงในตวัเอง ขอร้องวา่คนไทยอยา่แตกแยก เหน็แก่
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ตวั เห็นแก่เปอร์เซน็ต์ ทําอะไรก็ได้ด้วยความสจุริต ทกุคนสามารถทํางานร่วมกนัได้ 

กลุม่สตรีในชมุชนอยูด้่วยกนัด้วยความรัก สามคัคี ช่วยเหลือซึง่กนัและกนักวา่คนใน

เมือง 

 

ผลกระทบและปัญหาท่ีเกิดขึน้ไมใ่ช่ เร่ืองการเมือง อยา่ชิงดีชิงเดน่กนั บ้านเมืองก็สงบ 

เด๋ียวประท้วงๆ ทําไมถ่กู การทํางานต้องให้โอกาสเวลาในการทํางาน ในการช่วยเหลือ

ประชาชน รัฐบาลมีเกียรติมีความรู้ความสามารถ ถ้าทะเลาะกนั ประชาชนชาวบ้านไม่

มีความรู้จะไปพึง่ใคร หากทกุคน เคารพในการทํางาน ลดความเห็นแก่ตวั หนัหน้าเข้า

หากนัและแก้ไขปัญหาร่วมกนั คนไทยจะมีความสขุโดยทัว่หน้ากนั 

(ท่ีมา : มติชนรายวนั ฉบบัวนัท่ี 5 มีนาคม 2555) 

 


