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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีการพัฒนามนุษย์และ

ดัชนีความสุขและศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อดัชนีการพัฒนามนุษย์ของประเทศท่ัวโลก โดยการศึกษาใน
ครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อน (Multiple regression analysis ) ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษา
เป็นข้อมูลภาคตัดขวาง ( Cross-sectional data ) จากฐานข้อมูลดัชนีการพัฒนามนุษย์ปี 2016 และ
ฐานข้อมูลดัชนีความสุขโลกปี 2016โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 157 ประเทศ ผลการศึกษาพบว่า ประเทศท่ีมี
ดัชนีการพัฒนามนุษย์สูงท่ีสุด 10 ประเทศได้แก่ นอร์เวย์ ออสเตรเลีย สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี 
เดนมาร์ก สิงคโปร์ เนเธอร์แลนด์ ไอร์แลนด์ ไอซ์แลนด์ แคนาดา และ ประเทศท่ีมีดัชนีการพัฒนา
มนุษย์ต่ าท่ีสุด 10 ประเทศ ได้แก่ เอริเทรีย เซียร์ราลีโอน โมซัมบิก ซูดานใต้ กินี บุรุนดี บูร์กินาฟาโซ 
ชาด ไนเจอร์ สาธารณรัฐแอฟริกากลาง และ ประเทศท่ีมีดัชนีความสุขโลกสูงสุด 10 ประเทศได้แก่ 
เดนมาร์ก สวิตเซอร์แลนด์ ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ ฟินแลนด์ แคนาดา เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ 
ออสเตรเลีย สวีเดนและ ประเทศท่ีมีดัชนีความสุขโลกต่ าสุด 10 ประเทศได้แก่ มาดากัสการ์ 
แทนซาเนีย ไลบีเรีย กินี รวันดา เบนิน อัฟกานิสถาน โตโก ซีเรีย บุรุนดี นอกจากนี้ จากการศึกษา
เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีการพัฒนามนุษย์และดัชนีความสุขของประเทศท่ัวโลก พบว่าดัชนีการ
พัฒนามนุษย์และดัชนีความสุขของประเทศท่ัวโลก มีความพันธ์กัน อยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 57  
และจากการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อดัชนีการพัฒนามนุษย์  พบว่าอายุขัยเฉล่ียมูลค่าผลิตภัณฑ์มวล
รวมประเทศ ปีเฉล่ียการศึกษา ค่าใช้จ่ายงานวิจัยและการพัฒนา จ านวนประชากรระดับการ
คอร์รัปช่ันเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อดัชนีการพัฒนามนุษย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 
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Abstract  
The purpose of this study was to study the relationship between the human 

development index, and the index of happiness and study the factors that affect 
human development index of countries around the world. By this time, studies using 
regression analysis (Multiple regression analysis), complex information used in the 
study is cross sector data (Cross-sectional data) from the database, the human 
development index year 2016 and world happiness index, database year 2016, using 
a sample of 157 countries. countries study found that the countries with the highest 
human development index, the 10  countries including Norway Australia Switzerland 
Germany Denmark Singapore Netherlands Ireland Iceland Canada and countries with 
the lowest human development index, 1 0  countries, including Eritrea Sierra Leone 
Mozambique South Sudan Guinea Burundi Burkina Faso Chad Niger Burkina Central 
African Republic and the country that has the world highest happiness index, 1 0 
countries including Denmark Switzerland Iceland Norway Finland Canada Netherlands 
New Zealand Australia Sweden and the country has the lowest global happiness 
index, 1 0  countries, including Madagascar, Tanzania, Liberia, Guinea Rwanda Benin 
Afghanistan Togo Syria Burundi. In addition, the study of the relationship between 
the human development index, and the index of happiness of countries around the 
world. Found that the human development index, and the index of happiness of 
countries around the world. Relations have suffered in the 57 percent intermediate 
and study on factors that influence the human development index. The average life 
expectancy is found to. Value of gross domestic product the country. Years of study, 
the average cost of research and development, population-level corruption as 
factors that affect human development index statistically significant at 0.05 level. 

 
Key words: human development index World happiness index. 
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บทน า 
แม้ประเทศต่างๆ ในโลกจะมีรูปแบบการปกครองท่ีแตกต่างกัน รวมท้ังมีการก าหนดระบบ

เศรษฐกิจท่ีแตกต่างกัน แต่เช่ือว่าเป้าหมายสูงสุดของภาครัฐในทุกประเทศไม่แตกต่างกันแต่อย่างใด
นั่นคือการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศนั่นเอง ในอดีตท่ีผ่านมาประเทศส่วนใหญ่มัก
เลือกใช้การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อบุคคล (Growth of Gross 
Domestic Product per Capita) เป็นเป้าหมายในการพัฒนาเนื่ องจากเห็นว่าเมื่อประเทศมี
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อบุคคลสูงขึ้นย่อมหมายถึงการท่ีประชาชนในประเทศมีรายได้ต่อ
บุคคลสูงขึ้นและมีมาตรฐานการครองชีพท่ีสูงขึ้นและน าไปสู่คุณภาพชีวิตท่ีสูงขึ้นส่งผลให้ล้วนแต่เป็น
วิถีทางท่ีจะน าไปสู่ความอยู่ดีมีสุขและความผาสุกของมนุษย์ท้ังส้ิน (ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น, 2557) 

ภายใต้กรอบแนวคิดการพัฒนามนุษย์ของ UNDP ดัชนี HDI เป็นดัชนีช้ีวัดระดับการพัฒนา
มนุษย์หรือการพัฒนาคนในแต่ละประเทศซึ่งพิจารณาองค์ประกอบ ใน 3 ด้านด้วยกัน ได้แก่ ด้าน
สุขภาพ ด้านการศึกษา และด้านมาตรฐานด้านการครองชีพ เป็นวิธีการวัดความอยู่ดีกินดีตาม
มาตรฐานซึ่งเป็นส่วนส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วยังเป็นตัวช้ีวัดระดับการพัฒนาของแต่ละ
ประเทศในการระบุว่าประเทศใดประเทศหนึ่งจัดอยู่ในกลุ่มประเทศท่ีพัฒนาแล้วและประเทศท่ีก าลัง
พัฒนา นอกจากนี้การท่ีจะยกระดับคุณภาพชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องอาศัยปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง
หลากหลายปัจจัย ไม่ได้เกิดขึ้นจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง แต่ปัจจัยหนึ่งท่ีส าคัญคือความสุข ความสุขเป็น
ส่ิงท่ีทุกคนปรารถนาและสอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยังยืนเพราะความสุขเป็นส่วนหนึ่ งของการ
พัฒนาจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของมนุษย์ ดัชนีความสุขเป็นอีกมิติหนึ่งในการพัฒนามนุษย์ 
เนื่องจากมนุษย์ทุกคนต่างต้องการมีความสุขด้วยกันท้ังส้ิน ดัชนีความสุขเป็นการวัดค่าจากการ
ประเมินตนเองด้านความสุขและสวัสดีภาพ ดังนั้นควรเป็นนโยบายของทุกประเทศ เพื่อการบรรลุ
เป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป้าหมายนี้ได้รวมแนวความคิดท่ีว่าสวัสดีภาพของมนุษย์ควร
ได้รับการบ่มเพาะผ่านวิธีการแบบองค์รวมท้ังทางเศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดล้อม มากกว่าวิธีการ
แคบๆ ท่ีมุ่งเน้นไปท่ีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเดียว (เฉลิมพล แจ่มจันทร์, 2556) 

จากท่ีมาและความส าคัญ ดังกล่าว บทความนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีการพัฒนามนุษย์และดัชนีความสุขของประเทศท่ัวโลกเพื่อมุ่งเน้นว่าการ
พัฒนามนุษย์ควรจะเป็นเรื่องท่ีส าคัญท่ีสุดมีใช่เพียงแค่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ภายใต้ความเช่ือ
ท่ีว่ามนุษย์เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เมื่อมนุษย์มีความเจริญการพัฒนาด้านอื่นๆ จะส่งผลต่อความ
อยู่ดีมีสุขและสังคมท่ีมีความสุขท่ียั่งยืน และด้านอื่นๆก็จะดีขึ้นตามล าดับ 
 
 
 



 

 

วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น ISSN 2651-1509 

                             วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น   
                                              ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2564 

98 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีการพัฒนามนุษย์และดัชนีความสุขของประเทศท่ัวโลก 
2. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อดัชนีการพัฒนามนุษย์ของประเทศท่ัวโลก 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

  ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีการพัฒนามนุษย์และดัชนีความสุขของประเทศท่ัว
โลก ใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อน (Multiple regression analysis ) ตัวแปรอิสระท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์แบ่งออกเป็น 2 มิติ ได้แก ่

1. มิติทางด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม สนับสนุนทางสังคม
ค่าใช้จ่ายงานวิจัยและการพัฒนา   

2. มิติทางด้านสังคมและประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุขัยเฉล่ีย ความมีอิสระในการใช้
ชีวิตจ านวนประชากร ปีเฉล่ียการศึกษาระดับการคอร์รัปช่ัน ความเอื้ออาทร  

ตัวแปรตามท่ีใช้ในการศึกษาคือ ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index)  
ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาข้อมูลภาคตัดขวาง ( Cross – sectional data ) ข้อมูลท่ีใช้ใน

มิติทางด้านเศรษฐกิจ   

- มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม   
- สนับสนุนทางสังคมค่าใช้จ่าย 
- งานวิจัยและการพัฒนา   

มิติทางด้านสังคมและ

ประชากรศาสตร์ 
- อายุขัยเฉล่ีย   
- ความมีอิสระในการใช้ชีวิต              
- จ านวนประชากร  

- ปีเฉล่ียการศึกษา 
- ระดับการคอร์รัปช่ัน  
- ความเอื้ออาทร 

ดัชนีการพัฒนามนุษย์  

(Human Development Index) 
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การศึกษา ได้มาจากฐานข้อมูลของดัชนีการพัฒนามนุษย์และฐานดัชนีความสุขโลก ปี 2016 ซึ่งในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ใช้แบบจ าลองดังนี้ 
 
แบบจ าลองท่ี 1 
𝐻𝐷𝐼𝑖  = 𝛼 + 𝛽1 HLE + 𝛽2 GDP + 𝛽3SST + 𝛽4 RDI + 𝛽5 FRE + 𝛽6POP + 𝛽7MYS 

                   + 𝛽8POC +𝛽9 GNS+𝜀 

แบบจ าลองท่ี 2  
𝐿𝑛𝐻𝐷𝐼𝑖 = 𝑙𝑛𝛼 + 𝑙𝑛𝛽1 HLE + 𝑙𝑛𝛽2 GDP + 𝑙𝑛𝛽3 SST + 𝑙𝑛𝛽4 RDI + 𝑙𝑛𝛽5 FRE + 

𝑙𝑛𝛽6POP  

+ 𝑙𝑛𝛽7MYS + 𝑙𝑛𝛽8POC +𝑙𝑛𝛽9GNS+𝜀 

แบบจ าลองท่ี 3 
𝐻𝐷𝐼𝑖 = 𝑙𝑛𝛼 + 𝑙𝑛𝛽1 HLE + 𝑙𝑛𝛽2 GDP + 𝑙𝑛𝛽3 SST + 𝑙𝑛𝛽4 RDI + 𝑙𝑛𝛽5 FRE + 𝑙𝑛𝛽6 POP   

+ 𝑙𝑛𝛽7 MYS + 𝑙𝑛𝛽8 POC +𝑙𝑛𝛽9GNS+𝜀 

 
จากการศึกษาแบบจ าลองได้อธิบายถึงความหมายของตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา ความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปร และท่ีมาของข้อมูล ดังตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1 แสดงความหมายของตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และท่ีมาของ
ข้อมูล  
ตัวแปรอิสระ ความหมายของตัวแปร ความสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวแปรและสมมุติฐาน 
แหล่งที่มาของข้อมูล 

HLE อายุขัยเฉล่ีย 
(healthy life expectancy) 

𝛽1< 0 World Happiness 
Report2016 

GDPPC มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ 
(GDP per capita) 

𝛽2< 0 World Happiness 
Report 2016 

SST การสนับสนุนทางสังคม 
(social support) 

𝛽3< 0 World Happiness 
Report 2016 

RDI ค่าใช้จ่ายงานวิจัยและการพัฒนา 
(Research and developmen 

texpenditure ) 

𝛽4> 0 Human 
Development 
Report2016 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
ตัวแปรอิสระ ความหมายของตัวแปร ความสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวแปรและสมมุติฐาน 
แหล่งที่มาของข้อมูล 

FREE ความมีอิสระในการใช้ชีวิต 
(freedom to make life 

choices) 

𝛽5> 0 World Happiness 
Report 2016 

POP จ านวนประชากร 
( population ) 

𝛽6< 0 Human  
development 
report2016 

 MYS ปีเฉล่ียการศึกษา 
          ( Mean years  of 
schooling ) 

𝛽7< 0 Human 
Development 
Report  2016 

POC ระดับการคอร์รัปช่ัน 
( Perceptions of corruption ) 

𝛽8< 0 World Happiness 
Report  2016  

GNS ความเอื้ออาทร 
(Generosity) 

𝛽9< 0 World Happiness 
Report  2016 

ตัวแปรตาม          ความหมายของตัวแปร                                       แหล่งที่มาของข้อมูล  
HDI ดัชนีการพัฒนามนุษย ์

( Human Development 
Index )  

  Human 
Development 
Report  2016 

   
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีการพัฒนา

มนุษย์และดัชนีความสุขของประเทศท่ัวโลกรวม 157 ประเทศ ดังท่ีแสดงในตารางท่ี 2 
ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีการพัฒนามนุษย์และดัชนีความสุขของประเทศท่ัวโลก
รวม 157 ประเทศ 
กลุ่มทวีป ประเทศ 

North 
America 

El Salvador,Guatemala,Nicaragua,Jamaica,Dominican 
Republic,Honduras,Haiti, Canada ,Panama , Costa Rica  

South 
America 

Trinidad , Tobago, Ecuador, Bolivia, Paraguay ,Venezuela , Chile, Argentina, 
Uruguay, Colombia, Suriname , Peru, Brazil 

Oceania New Zealand , Australia 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 

กลุ่มทวีป ประเทศ 
Europe United Kingdom , Germany, France, Czech Republic,  Spain, Malta, 

Slovakia, Italy, Moldova , Kazakhstan, Slovenia, Lithuania, Belarus, Poland, 
Croatia, Russia, North 
Cyprus,Cyprus,Kosovo,Estonia,Turkey,Montenegro,Romania,Serbia,Portugal,
Latvia,Macedonia,Albania,Bosnia and Herzegovina, Greece, Hungary, 
Ukraine, Bulgaria ,Switzerland , Iceland , Denmark , Finland, Netherlands , 
Austria , Sweden , Mexico , United States , Luxembourg , Ireland , Norway, 
Belgium  

Asia Turkmenistan, Mauritius, Hong Kong, Indonesia, Vietnam, Kyrgyzstan, 
Bhutan, Azerbaijan, Pakistan, Jordan, China, Philippines, Laos, Mongolia, 
Lebanon, 
Israel , United Arab Emirates , Oman , Singapore, Qatar, Thailand, Saudi 
Arabia, Georgia, Sri Lanka, Egypt, Yemen, Cambodia, Afghanistan, Syria, 
Taiwan, Kuwait, Uzbekistan, Japan, South Korea, Bahrain, Malaysia, 
Tajikistan, Palestinian Territories, Bangladesh, Iran, Iraq, India, Nepal, 
Armenia, Myanmar 

Africa Libya, Algeria, Nigeria, Zambia, Somaliland region, Morocco, Mozambique, 
Lesotho, Swaziland, Nigeria, Tanzania, Madagascar, Central African 
Republic, Chad, Guinea, Ivory Coast, Burkina Faso, Rwanda, Burundi, Togo 
Tunisia South Africa, Ghana, Zimbabwe, Liberia, Sudan, Congo (Kinshasa), 
Ethiopia, Sierra Leone, Mauritania, Kenya, Djibouti, Botswana, Malawi, 
Cameroon, Angola, Mali, Congo(Brazzaville), Comoros, Uganda, Senegal, 
Gabon. 
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ผลการวิเคราะห์ 
ข้อมูลลักษณะท่ัวไปของดัชนีการพัฒนามนุษย ์
แผนภูมิ : 10 ประเทศที่มีดัชนีการพัฒนามนุษย์เฉลี่ยสูงสุดและดัชนีการพัฒนามนุษย์

เฉลี่ยต่ าสุด ปี 2016  

 
  จะเห็นได้ว่า “ประเทศนอร์เวย์” เป็นประเทศท่ีมีค่าดัชนีการพัฒนามนุษย์สูงสุดในโลกเป็น

อันดับ 1 ด้วยค่าดัชนีมากถึง 0.949เปอร์เซ็นต์ เนื่องจาก ประเทศนอร์เวย์ถือเป็นประเทศน่าอยู่ท่ีสุด
ของโลก เป็นประเทศท่ีมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่จากการส่งออกน้ ามันเป็นหลัก เป็นประเทศท่ีประชากรมี
คุณภาพชีวิตดีท่ีสุด  มีเปอร์เซ็นต์การว่างงานต่ า การศึกษาสูง มีความมั่งค่ัง พลังงานเกือบท้ังหมดของ
ประเทศกว่า 99% เป็นไฟฟ้าพลังงานน้ า มี่สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยงาม มีช่ือเสียงเป็นดินแดนแห่งพระ
อาทิตย์กลางคืน ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติอย่างแสงเหนือ และ รองลงมาจากนอร์เวย์ ได้แก่ 
ออสเตรเลียและสวิตเซอร์แลนด์ อันดับต่อมาคือ เยอรมนี เดนมาร์ก สิงคโปร์ เนเธอร์แลนด์ ไอร์แลนด์ 
ไอซ์แลนด์ และ แคนาดา ส่วนประเทศมหาอ านาจญี่ปุ่นและเกาหลีใต้อยู่อันดับท่ี 17 และ 18 จีนอยู่
อันดับท่ี 90       

และส าหรับ 10 ประเทศท่ีมีดัชนีการพัฒนามนุษย์ต่ าท่ีสุดในโลกส่วนใหญ่อยู่ในทวีปแอฟริกา                 
เป็นกลุ่มประเทศท่ียากจนอัตราเงินเฟ้อเพิ่มระดับสูงขาดแคลนอาหารอดอยากยากแค้นและเผชิญพิษ
สงครามวุ่นวายกลางเมืองได้แก่ ไนเจอร์ อยู่อันดับท่ี 187 ชาดอยู่อันดับท่ี 186 บูร์กินาฟาโซอยู่อันดับ
ท่ี 185 บุรุนดีอยู่อันดับท่ี 184 กินีอยู่อันดับท่ี 183 ซูดานใต้และโมซัมบิกอยู่อันดับท่ีเท่ากันอันดับท่ี 
181 เซียร์ราลีโอนและเอริเทรียอยู่อันดับท่ีเท่ากันคืออันดับ 179 และประเทศท่ีมีค่าดัชนีการพัฒนา
มนุษย์ต่ าท่ีสุดในโลก คือ สาธารณรัฐแอฟริกากลาง อยู่ ท่ีอันดับ 188 เป็นประเทศยากจนมากท่ี
ประชากรมีความเส่ียงต่อการเป็นโรคเอดส์  
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แผนภูมิ : 10 ประเทศที่มดีัชนคีวามสุขโลกเฉลี่ยสูงสุดและดัชนีความสุขโลกเฉลี่ยต่ าสดุ ปี 2016 

 
 

จะเห็นได้ว่า “ประเทศเดนมาร์ก” มีค่าดัชนีความสุขโลกมากที่สุด เป็นอันดับ 1 เน่ืองจากเดนมาร์ก
ถือว่าเป็นประเทศท่ีมีระบบสวัสดิการและการศึกษาดีท่ีสุดด้วยการพัฒนาประเทศให้มีความเท่าเทียมกันใน
ด้านของสุขภาพและเสรีภาพของประชากรเดนมาร์กดูแลประชากรของตนอย่างดีด้วยระบบสวัสดิการและ
บริการสาธารณะฟรีมากมาย เช่นการประกันสุขภาพและการศึกษา ประเทศน้ียังภาคภูมิใจในประชาสังคม
อันเข้มแข็งและความรู้สึกของการเป็นชุมชนจนได้ช่ือว่าเป็นดินแดนแห่งเสรีภาพมีท้ังธรรมชาติซึ่งน ามาสู่
ความสุขรองลงมาจากเดนมาร์ก คือ สวิตเซอร์แลนด์ เป็นชาติท่ีร่ ารวยมีความเสถียรภาพทางการเมืองและ
เศรษฐกิจมากท่ีสุดประเทศหน่ึงมาตรฐาน ความเป็นอยู่ท่ีสูง อันดับต่อมา คือ ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ ฟินแลนด์ 
แคนาดา เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลียสวีเดน141 ส่วนประเทศมหาอ านาจญี่ปุ่นและเกาหลีใต้อยู่
อันดับท่ี 54 และ 59 จีนอยู่อันดับท่ี 84  

และในส่วนส าหรับ 10 ประเทศท่ีมีดัชนีความสุขโลกต่ าสุดส่วนใหญ่อยู่ในทวีปแอฟริกา เป็นกลุ่ม
ประเทศท่ียากจนมีความขัดแย้งทางการเมือง มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน ขาดเสถียรภาพทางการเมือง และ
ขาดแคลนอาหาร อดอยากยากแค้นและเผชิญพิษสงครามกลางเมืองท่ีวุ่นวาย ได้แก่ มาดากัสการ์อยู่ท่ีอันดับ
ท่ี 149 แทนซาเนียอยู่ ท่ีอันดับ 150ไลบีเรียอยู่ ท่ีอันดับ 151 และอันดับต่อมา คือ กินี รวันดา เบนิน 
อัฟกานิสถาน โตโก ซีเรีย และอันดับประเทศท่ีมีค่าดัชนีมีความสุขต่ าสุดของโลก คือ ประเทศบุรุน ดีเป็น
ประเทศท่ีเล็กและยากจนท่ีสุดประเทศหน่ึงในแอฟริกาทั้งยังมีความขัดแย้งระหว่างชนเผ่าเดียวกันอีกเดียว 

ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีการพัฒนามนุษย์และดัชนีความสุขของประเทศท่ัวโลก  
ใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation) สามารถท าการทดสอบด้วยโปรแกรม SPSS 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีการพัฒนามนุษย์และดัชนีความสุขของประเทศท่ัวโลก 
หมายเหตุ : **มีระดับนัยส าคัญที่ 0.01 

 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีการพัฒนามนุษย์และดัชนีความสุขของประเทศท่ัว
โลก ได้วิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีการพัฒนามนุษย์และดัชนีความสุขของประเทศท่ัวโลกจาการ
วิเคราะห์พบว่า ดัชนีการพัฒนามนุษย์มีความสัมพันธ์กับดัชนีความสุขอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( r = 0.58 , 
P-value = 0.000 ) ซึ่งมีความสัมพันธ์กันทางเส้นตรงในทิศทางเดียวกัน แสดงว่าการยกระดับคุณภาพชีวิต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพน้ันจะต้องอาศัยปัจจัยทางความสุขด้วย เพราะความสุขเป็นสิ่งท่ีมนุษย์ปรารถนามาก
ท่ีสุดมนุษย์ถือเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและความสุขก็เป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาด้วยเช่นกันเมื่อมนุษย์
มีความเจริญการพัฒนาในแต่ละด้านได้ อย่างมีประสิทธิภาพก็จะส่งผลต่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน เช่น 
ทางด้านครอบครัว ด้านเศรษฐกิจ และสังคม  เมื่อประชาชนและสังคมมีความสุข ก็ล้วนเป็นวิถีทางท่ีจะ
น าไปสู่ความประสบความส าเร็จของประเทศชาติและการ พัฒนามนุษย์ท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนแล้วก็จะ
ส่งผลท าให้การพัฒนาในด้านอื่นๆน้ันก็จะดีข้ึนตามล าดับด้วยจึง เห็นได้ว่าความสุขเป็นส่ วนหน่ึงของการ
พัฒนาอย่างยังยืนท่ีจะส่งผลต่อระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีและความผาสุกของ มนุษย์ท้ังสิ้นของมนุษย์ 

ในการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อดัชนีการพัฒนามนุษย์ประเทศท่ัวโลกของประเทศท่ัวโลก 
สามารถท าการทดสอบด้วยโปรแกรม STATA 

 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อนปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการพัฒนามนุษย์ประเทศท่ัวโลก 

 
ตัวแปร 

Linear model Log–log model Lin-log model 

β 
( t ) 

Robust 
S.E 

β 
( t ) 

Robust 
S.E 

β 
( t ) 

Robust 
S.E 

HLE 
(healthy life expectancy) 

0.004 
(0.06) 

0.057 0.116*** 
(8.00) 

0.015 
 

0.077*** 
(7.13) 

0.011 

GDPPC 
(GDP per capita) 

0.065* 
(1.83) 

0.036 0.153*** 
(8.52) 

0.018 0.095** 
(7.12) 

0.013 

SST 
(social support) 

-0.073* 
(-1.96) 

0.037 0.027 
(1.57) 

0.017 0.023 
(1.78) 

0.013 

 
ตัวแปร 

 Pearson Correlations  
ค่าเฉลี่ย 
( Mean ) 

Std. 
Deviation 

N Pearson 
Correlation 

Sig. (2-tailed) 

ดัชนีการพัฒนามนุษย์ 0.6779 0.2122 157 0.577** 0.000 

ดัชนีความสุขโลก 5.3665 1.1417 157 
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ตัวแปร 

Linear model Log–log model Lin-log model 

β 
( t ) 

Robust 
S.E 

β 
( t ) 

Robust 
S.E 

β 
( t ) 

Robust 
S.E 

RDI(Research and 
development 
expenditure) 

0.006 
(0.59) 

0.010 0.018** 
(4.28) 

0.004 0.020** 
(6.13) 

0.003 

FREE 
(freedom to make life 

choices) 

0.069 
(1.12) 

0.061 -0.028 
(4.28) 

0.015 -0.025 
(-2.34) 

0.011 

POP 
(population) 

0.000 
(1.11) 

0.000 -0.007** 
(-2.49) 

0.003 -0.006** 
(-2.99) 

0.002 

MYS 
 (Mean years  of 

schooling) 

0.051** 
(17.20 ) 

0.003 
 

0.178*** 
(9.53) 

0.019 0.109* 
(7.84) 

0.014 

POC 
(Perceptions of 

corruption) 

-0.029 
(-0.38) 

0.077 0.009 
(1.76) 

0.005 0.011** 
(2.89) 

0.004 

GNS 
(Generosity) 

0.005 
(0.09) 

0.057 0.005 
(0.75) 

0.007 0.009 
(1.71) 

0.005 

R-squared 
F 

Prob>F 
Obs 

0.8516 
93.76 
0.0000 

157 

0.9518 
219.38 
0.0000 

110 

0.9413 
178.21 
0.0000 

110 
หมายเหตุ :*มีระดับนัยส าคัญที่ 0.1  **มีระดับนัยส าคัญที่ 0.05 ***มีระดับนัยส าคัญที่ 0.01 

 
ผลการวิจัยพบว่า มีท้ังปัจจัยท่ีไม่มีอิทธิพลต่อดัชนีการพัฒนามนุษย์และปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ

พัฒนามนุษย์โดยได้ท าการวิเคราะห์ด้วยแบบจ าลองท่ี 1 Linear regressionประกอบด้วยตัวแปรอิสระ 9 ตัว 
จะเห็นได้ว่าแบบจ าลองน้ีใช้ได้เพราะค่า Prob<F น้อยกว่า 0.05 แสดงว่าตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อตัวแปร
ตาม จากแบบจ าลองแสดงให้เห็นว่า ค่า R-squared เท่ากับ 0.8 แสดงว่าตัวแปรอิสระท้ัง 9 ตัว สามารถ
อธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามคือการพัฒนามนุษย์ โดยค่าF เท่ากับ 93.76 แสดงว่าสามารถอธิบาย
การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.1 , 0.05 และ 0.01 และสามารถอธิบายได้ว่า 
ปัจจัยท่ีไม่มีอิทธิพลต่อดัชนีการพัฒนามนุษย์ ประกอบด้วย อายุขัยเฉลี่ยค่าใช้จ่ายงานวิจัยและการพัฒนา 
ความมีอิสระในการใช้ชีวิต จ านวนประชากร ระดับการคอร์รัปช่ัน ความเอ้ืออาทรและปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
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ดัชนีการพัฒนามนุษย์ ประกอบด้วยมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ การสนับสนุนทางสังคม ณ ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.1ปีเฉลี่ยการศึกษา ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ตามล าดับ หากปัจจัยเหล่าน้ีมี
การเปลี่ยนแปลงไปจะท าให้ดัชนีการพัฒนามนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย 

จากแบบจ าลองท่ี 2 จะวิเคราะห์โดยการตัดตัวแปรท่ีไม่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามออกใช้วิธีการให้ตัว
แปรอิสระและตัวแปรตามอยู่ในรูปของ Log-Log Model ประกอบด้วยตัวแปรอิสระ 9 ตัว จะเห็นได้ว่า
แบบจ าลองน้ีใช้ได้เพราะค่า Prob<F น้อยกว่า 0.05 แสดงว่าตัวแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม                
จากแบบจ าลองแสดงให้เห็นว่า ค่า R-squared เท่ากับ 0.9 แสดงว่าตัวแปรอิสระท้ัง 9 ตัว สามารถอธิบาย
การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามคือดัชนีการพัฒนามนุษย์ โดยค่า F เท่ากับ 219.38 แสดงว่าสามารถอธิบาย
การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.1, 0.05 และ 0.01 และสามารถอธิบายได้ว่า 
ปัจจัยท่ีไม่มีอิทธิพลต่อดัชนีการพัฒนามนุษย์ ประกอบด้วย การสนับสนุนทางสังคม ความมีอิสระในการใช้
ชีวิต ระดับการคอร์รัปช่ัน ความเอื้ออาทร และปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อดัชนีการพัฒนามนุษย์ ประกอบด้วย 
อายุขัยเฉลี่ย มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ ปีเฉลี่ยการศึกษา ณ ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 จ านวนประชากร 
ค่าใช้จ่ายงานวิจัยและการพัฒนา ณ มีระดับนัยส าคัญที่ 0.1 ตามล าดับ หากปัจจัยเหล่าน้ีมีการเปลี่ยนแปลง
ไปจะท าให้ดัชนีการพัฒนามนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย 

จากแบบจ าลองท่ี 3 ใช้ตัวแปรเหมือนกันกับแบบจ าลองท่ี 2 ต่างกันตรงท่ีว่าแบบจ าลองท่ี 3 ตัว
แปรตามไม่ได้อยู่ในรูปของ Log-Log Model ประกอบด้วยตัวแปรอิสระ 9 ตัว จะเห็นได้ว่าแบบจ าลองน้ี
ใช้ได้เพราะค่า Prob<F น้อยกว่า 0.05 แสดงว่าตัวแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม จากแบบจ าลอง
แสดงให้เห็นว่า ค่า R-squared เท่ากับ 0.9 แสดงว่าตัวแปรอิสระท้ัง 9 ตัว สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลง
ของตัวแปรตามคือดัชนีการพัฒนามนุษย์ โดยค่า F เท่ากับ 178.21 แสดงว่าสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลง
ของตัวแปรตามได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.1 , 0.05 และ 0.01 และสามารถอธิบายได้ว่า ปัจจัยท่ีไม่มี
อิทธิพลต่อดัชนีการพัฒนามนุษย์ ประกอบด้วย การสนับสนุนทางสังคม ความมีอิสระในการใช้ชีวิต                  
ความเอื้ออาทร  และปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อดัชนีการพัฒนามนุษย์ ประกอบด้วย อายุขัยเฉลี่ย ณ ระดับ
นัยส าคัญท่ี 0.05 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ ระดับการคอร์รัปช่ัน จ านวนประชากร ค่าใช้จ่ายงานวิจัย
และการพัฒนา  มีระดับนัยส าคัญท่ี 0.1 ปีเฉลี่ยการศึกษา ณ มีระดับนัยส าคัญท่ี 0.01หากปัจจัยเหล่าน้ี            
มีการเปลี่ยนแปลงไปจะท าให้ดัชนีการพัฒนามนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย 

จากการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีการพัฒนามนุษย์และดัชนีความสุขของประเทศ                
ท่ัวโลก ได้วิเคราะห์ถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการพัฒนามนุษย์ประเทศท่ัวโลกสามารถอธิบายได้ดังน้ีผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ  ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีส าคัญต่อดัชนีการพัฒนามนุษย์ในทิศทางเดียวกัน เมื่อเศรษฐกิจ
ภายในประเทศดีข้ึน ท าให้ประชาชนมีรายได้เพิ่ม จะส่งผลท าให้ประชาชนมีมาตรฐานในการด ารงชีวิตท่ีดีมี
ความกินดีอยู่ดีและในส่วนของ ปีเฉลี่ยการศึกษา เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อดัชนีการพัฒนามนุษย์ในทิศทาง
เดียวกัน เน่ืองจากเป็นการด าเนินการด้วยกระบวนการทางสังคม เพื่อพัฒนาบุคคลและสังคมเพื่อแก้ปัญหา
ของมนุษย์ให้หลุดพ้นและเข้าถึงสิ่งท่ีดีงาม การศึกษาช่วยให้มนุษย์ด ารงชีวิตท่ีสมบูรณ์และมีความก้าวหน้า
ทางหน้าท่ีการงาน สังคม ส่งผลไปสู่การพัฒนาบุคคลและประเทศชาติ และในส่วนของ อายุขัยเฉลี่ย เป็น
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อดัชนีการพัฒนามนุษย์ในทิศทางเดียวกัน เน่ืองจากเมื่อประชาชนมีอายุยืนยาวข้ึนแสดงให้
เห็นว่าประเทศน้ันมีความก้าวหน้าในด้านเศรษฐกิจและสังคม มีความเจริญทางด้านการแพทย์และด้าน
สาธารณสุข มีสิ่งแวดล้อมการศึกษาท่ีดี จึงท าให้ประชาชนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี น าไปสู่ความยืน
ยาวของชีวิต และในส่วนของ จ านวนประชากร เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อดัชนีการพัฒนามนุษย์ในทิศทาง
เดียวกัน เน่ืองจาก มนุษย์เป็นทรัพยากรท่ีส าคัญยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา เป็น
ทรัพยากรท่ีมีคุณภาพสามารถน าประเทศไปสู่การพัฒนาท่ีเจริญรุ่งเรือง มีความก้าวหน้า จะส่งผลท าให้
ประชาชนมีความสุขเพิ่มข้ึน และในส่วน คา่ใช้จ่ายการวิจัยและพัฒนา เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อดัชนีการพัฒนา
มนุษย์ในทิศทางเดียวกัน เป็นทางเลือกหรือวิธีการใหม่ๆ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา และสร้างนวัตกรรมท่ีช่วย
อ านวยความสะดวกให้ชีวิตประจ าวันให้ดีข้ึนแก่ประชาชน เป็นลักษณะของการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง โดยการ
พัฒนาอันน าไปสู่การยกระดับรายได้ของประเทศให้ดีข้ึน สนับสนุนทางสังคม เป็นปัจจัยท่ีส่งผลดัชนีการ
พัฒนามนุษย์ในทิศทางเดียวกัน เป็นการให้ความช่วยเหลือทางด้านสังคม วัตถุ ร่วมท้ังข้อมูลข่าวสาร ผลของ
แรงสนับสนุนท าให้ประชาชนเกิดความตระหนักต่อสิ่งเร้าต่างๆ ช่วยเพิ่มความสามารถในการต่อสู้กับปัญหา 
และ ในทางกลับกัน การคอร์รัปชั่น เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อดัชนีการพัฒนามนุษย์ในทิศทางตรงกันข้าม การ
คอร์รัปช่ันเป็นภัยคุกคาม ท่ีท าลายท้ังชีวิตความเป็นอยู่และชุมชนของผู้คน ท าให้ประชาชนความสุขลด
น้อยลง และมีผลกระไปสู่สังคมท่ีไม่มีเสถียรภาพและเต็มไปด้วยความขัดแย้งรุนแรงท าให้การพัฒนา
เศรษฐกิจไม่มีศักยภาพ และในส่วน ความมีอิสระในการใช้ชีวิต เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อดัชนีการพัฒนามนุษย์
ในทิศทางเดียวกัน เมื่อประชาชนมีอิสระในการใช้ชีวิตมีความสุขกับสิ่งท่ีอยากท าโดยไม่ไปกระทบต่อคนรอบ
ข้างและสังคมและประเทศชาติ ส่งผลท าให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการใช้ชีวิต ซึ่งน าไปสู่การพัฒนา 
และในส่วนของ ความเอื้ออาทร เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อดัชนีการพัฒนามนุษย์ในทิศทางเดียวกัน เพราะการ
เอ้ือเฟื้อมีน้ าใจให้แก่กัน เป็นการช่วยลดปัญหาความขัดแย้ง ท่ีจะส่งผลให้การยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนสูงข้ึน และประชาชนล้วนมีความผาสุกทั้งสิ้น  

 
ข้อเสนอแนะ  

จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีการพัฒนามนุษย์และดัชนีความสุขของประเทศท่ัวโลกผู้
ศึกษามีข้อเสนอแนะดังต่อไปน้ี 
 1. การศึกษา เป็นปัจจัยท่ีมีต่อดัชนีการพัฒนามนุษย์และดัชนีความสุข รัฐบาลควรสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนภาคเอกชนและทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาและเรียนให้
มากข้ึนเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมในด้านการศึกษาให้มีการผลิตบุคลากรท่ีมีคุณภาพ เพื่อน ามาสู่การ
พัฒนาประเทศชาติ 
 2. อายุขัยเฉลี่ย เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อดัชนีการพัฒนามนุษย์และดัชนีความสุขโลก รัฐบาลควรพัฒนา
ในด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขให้มีความก้าวหน้า และพัฒนาด้านสภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีข้ึน                  
เมื่อสภาพแวดล้อมของแต่ละประเทศดี จะท าให้ประชาชนมีสุขภาพกายแข็งแรงและมีสุขภาพจิตท่ีดี น าไปสู่
ความยืนยาวของชีวิต และการพัฒนามนุษย์อย่างยังยืน 
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3.ค่าใช้จ่ายงานวิจัยและการพัฒนา รัฐบาลควรสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อมุ่ง
พัฒนาหรือหาวิธีการใหม่ๆใช้ในการแก้ปัญหาและบริหารประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาอัน
น าไปสู่การยกระดับรายได้ของประเทศให้ดีข้ึน จะท าให้ประชาชนมีความสุขเพิ่ มข้ึนท าให้ดัชนีการพัฒนา
มนุษย์และดัชนีความสุขโลกสูงข้ึน 

4. ระดับการคอร์รัปช่ัน รัฐบาลควรลดระดับปัญหาการคอร์รัปช่ัน เพราะยิ่งมีการคอร์รัปช่ันมาก 
ดัชนีความสุขโลกลดลง 

5.ประชากร รัฐบาลจะต้องจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรท่ี
ส าคัญยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมและน าไปสู่การพัฒนาประเทศ  

6.การสนับสนุนทางสังคม รัฐบาลแต่ละประเทศควรให้การสนับสนุนทางสังคมเพื่อช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการต่อสู้กับปัญหาที่เกิดข้ึนและเป็นอีกทางหน่ึงในการช่วยเหลือประชาชน 
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