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บทสรุปผู้บริหาร 
 

การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Reviews) 
เกี่ยวกับการวัดการอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยท่ีจัดท าขึ้นในต่างประเทศและในประเทศไทย เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้
เพียงพอท่ีสามารถน าไปต่อยอดในการปรับปรุง และพัฒนาฐานข้อมูลในประเทศไทยอย่างเป็นระบบต่อไป  โดยมี
เป้าหมายหลักเพื่อให้การส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยมีคุณภาพเพียงพอท่ีจะท าให้งานวิจัยใน
อนาคตเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว สามารถเช่ือมโยงผลการศึกษาท่ีได้จากงานวิจัย เพื่อน าไปสู่การเปล่ียนแปลง หรือ
การออกแบบแนวทางปฏิบัติเชิงนโยบายของภาครัฐได้อย่างเป็นรูปธรรม 

การศึกษาแบ่งออกเป็น 7 บท ท่ีครอบคลุมต้ังแต่การให้ค าจ ากัดความ ความส าคัญของการวิจัย ไปจนถึง
การสรุปประเด็นข้อเสนอแนะในการท าวิจัย เริ่มต้นด้วย บทที่ 1) บทน า บทที่ 2) ความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย 
(Subjective Well–Being) ความหมายองค์ประกอบ และการน าไปใช้ประโยชน์ สรุปประเด็นส าคัญได้ว่า 
ความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย (Subjective Well–Being) คือ สภาพจิตใจท่ีดี ท่ีประเมินจากประสบการณ์อารมณ์ 
ความรู้สึก ท่ีบุคคลนั้นๆ ประเมินด้วยตัวเอง องค์ประกอบของความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยท่ีครอบคลุมอาจแบ่งได้เป็น 
3 มิติ คือ มิติทางด้านการประเมินชีวิต (Life Evaluation) มิติทางอารมณ์ (Affect) และมิติทางเชิงคุณค่าและการ
มีเป้าหมายในชีวิต (Eudaimonia) การวัดความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม
ความก้าวหน้า ออกแบบ และประเมินนโยบายหรือโครงการ และสามารถน ามาวิเคราะห์เพื่อตอบค าถามวิจัยว่า
ปัจจัยใดท่ีท าให้คนในสังคมมีความสุขมากขึ้นหรือน้อยลง นอกจากนั้นยังมีประโยชน์ในการค านวณหามูลค่าราคา
เงาของสินค้าหรือบริการท่ีไม่มีราคาในตลาดได้ด้วย โดยใช้แนวคิด Life Satisfaction Approach (LSA)  

บทที่ 3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยอย่างมีนัยส าคัญและมีขนาดผลกระทบอย่างเห็นได้ชัด ประกอบด้วย การว่างงาน สุขภาพ
กาย สุขภาพจิต คุณภาพความสัมพันธ์ในครอบครัว และการสนับสนุนทางสังคม และหากวิเคราะห์ในประเด็นการ
ปรับตัวของตัวแปร (Adaptation) พบว่า ปัจจัยทางด้านสุขภาพจิต และการว่างงานส่งผลกระทบเชิงลบต่อความ
พึงพอใจในชีวิตของบุคคลนั้นๆ ท้ังในปัจจุบันและเช่ือมโยงต่อเนื่องสู่ช่วงเวลาในอนาคต  

บทที่ 4) ฐานข้อมูลความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยในต่างประเทศและประเทศไทย ฐานข้อมูลต่างประเทศ 
ศึกษาจาก 1) World Happiness Report (WHR) 2) The World Value Survey (WVS) 3) British Office for 
National Statistics (ONS) 4) British Household Panel Survey (BHPS) และ 5) German Socio-Economic 
Panel (SOEP) ส่วนฐานข้อมูลของประเทศไทย ศึกษาจาก 3 แหล่ง คือ 1) การส ารวจความพึงพอใจในชีวิตของคน
ไทย 2) การส ารวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรมและสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย 3) การส ารวจความสุข
คนท างาน (ในองค์กร) การถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาของต่างประเทศ ท าให้ทราบว่าปัจจุบันฐานข้อมูลความอยู่
ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยของประเทศไทย มีข้อจ ากัดในหลายประเด็น เช่น ช่วงข้อมูลค่อนข้างส้ัน การพัฒนาแบบสอบถาม
อย่างเป็นระบบ ความไม่ต่อเนื่องในการจัดเก็บข้อมูล และการอ านวยความสะดวกในการเปิดเผยข้อมูลต่อ



ค 

สาธารณะ อีกท้ังประเทศไทยยังขาดการเก็บข้อมูลแบบ Panel ท่ีสามารถสะท้อนความเป็นเหตุเป็นผลของปัจจัยท่ี
ส่งผลกระทบต่อความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยได้ดีกว่าข้อมูลภาคตัดขวาง 

บทที่ 5) เคร่ืองมือในการวัดความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย การออกแบบเครื่องมือในการวัดความอยู่ดีมีสุข
เชิงอัตวิสัยในมิติการประเมินชีวิต มักถามว่าโดยรวมแล้วปัจจุบันนี้คุณพึงพอใจในชีวิตของคุณมากแค่ไหน มิติ
ประสบการณ์ด้านบวก WVS ONS SOEP เลือกสอบถามด้วยค าถามท่ีตรงไปตรงมาว่า โดยรวมแล้วคุณรู้สึกมี
ความสุขอย่างไร WHR ประเมินอารมณ์ทางด้านบวกผ่านการสอบถามเกี่ยวกับรู้สึกผ่อนคลาย การเบิกบานใจ และ
ความรู้สึกว่าได้เรียนรู้หรือท าส่ิงท่ีน่าสนใจ ส าหรับประสบการณ์ด้านลบ ส่วนใหญ่เป็นการประเมินเกี่ยวกับความ
กังวลและความเครียด การประเมินทางด้านอารมณ์มักเลือกระบุจุดของช่วงเวลาในการประเมินความรู้สึกท่ีเกิดขึ้น
เมื่อวานนี้ การประเมินมิติคุณค่าในชีวิต มักถามว่าโดยให้ประเมินความรู้สึกว่าส่ิงท่ีท าในชีวิตมีคุณค่าและมี
ประโยชน์หรือไม่ 

บทที่ 6) ทิศทางและแนวโน้มงานวิจัยเก่ียวกับความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย กรณีศึกษาต่างประเทศ และ
ประเทศไทย งานวิจัยเกี่ยวกับประเด็นความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย มีการศึกษาเพิ่มมากขึ้นในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา 
งานวิจัยท่ีผ่านมาสามารถจัดหมวดหมู่ตามวัตถุประสงค์ได้ 4 กลุ่ม คือ การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อความอยู่
ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย การปรับตัวของตัวแปรการใช้แนวคิด LSA ประเมินมูลค่าตัวแปร และการประเมินนโยบายโดยใช้
ข้อมูลความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย ผลการศึกษาเมื่อวิเคราะห์ด้วยข้อมูลภาคตัดขวาง (Cross sectional data) กับ 
ข้อมูลตัดภาคขวางทางยาว (Panel Data)  อาจได้ผลการศึกษาท่ีเหมือนกันหรือต่างกันได้ การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผล
ต่อความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยในประเทศไทยท่ีผ่านมา มักเป็นการวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลภาคตัดขวาง การศึกษา
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขโดยใช้ข้อมูลตัดภาคขวางทางยาว ยังมีข้อจ ากัดในด้านการเก็บข้อมูล ท าให้ประเด็นการ
ปรับตัวของตัวแปร (Adaptation) แทบไม่มีการศึกษาในประเทศไทย อีกท้ังงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องการใช้แนวคิด LSA 
ประเมินมูลค่าตัวแปร และการประเมินนโยบายโดยใช้ข้อมูลความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยยังมีค่อนข้างจ ากัด
เช่นเดียวกัน  

บทที่ 7) ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเคร่ืองมือวัดความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
เครื่องมือวัดความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย สามารถแบ่งประเด็นการพิจารณา ได้เป็น 1 ) การวางข้อค าถาม และ
องค์ประกอบของแบบสอบถาม 2) มิติในการการวัด การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและระเบียบวิธีวิจัย 3) การ
ออกแบบข้อค าถาม และ 4) การน าเสนอข้อมูล การแปรผล และติดตามผล ยกตัวอย่างเช่น ONS เสนอว่าการ
ประเมินความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย ควรแยกประเมิน เป็น 3 มิติ คือ มิติทางด้านการประเมินชีวิต มิติทางอารมณ์ 
และมิติการมีเป้าหมายในชีวิต OECO (2013) เสนอแนะว่าควรหลีกเล่ียงท่ีจะวางข้อค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ในชีวิตไว้หลังข้อค าถามท่ีสะท้อนอารมณ์หรือข้อค าถามท่ีมีอิทธิพลต่อความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย เช่น ข้อค าถาม
เกีย่วกับรายได้ สถานทางด้านการจ้างงาน  
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กล่าวได้ว่า การวัดความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยท่ีอยู่ภายใต้เงื่อนไขความถูกต้องและเหมาะสมของขนาด
ตัวอย่าง ความถ่ีในการจัดเก็บ และระเบียบวิธีวิจัยสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามความก้าวหน้า ออกแบบ 
และประเมินนโยบายหรือโครงการของภาครัฐและเอกชน ซึ่งถือเป็นความท้าทายของประเทศไทยในการพัฒนา
เครื่องมือดังกล่าวให้มีเพียงพอ เพื่อติดตามความสุขของคนไทยในบริบทสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วใน
ปัจจุบัน 
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Executive Summary 
 

The objective of this study is to conduct a systematic review of subjective well-being 
(SWB) compiled internationally and in Thailand. The first goal is to create an adequate and 
update-to-date knowledge background in the SWB field that can be further used for the 
improvement in future SWB research and data collection in Thailand. The second goal is to 
contribute the knowledge of research trend analysis, research gaps, and policy recommendations 
in order to guide change and design concrete policy guidelines for the Thai government. 

The study is divided into seven sections, starting from Section 1 the Introduction. The 
definitions and composition of SWB and its benefits. It can be said that SWB is a good mental 
state which is self-assessed from the experiences, emotions, and feelings. Section 2 discusses the 
three core compositions of SWB, which are life evaluation, emotional affect, and eudaimonia, 
which includes concepts of the sense of purpose or meaning. The advantage measurement of 
SWB is used for monitoring progress, informing policy design, and policy appraisal. Additionally, 
SBW collected data can be used to answer research questions about which factors which make 
people in society more or less happy. SWB data is also useful in terms of calculating the shadow 
price of non-market goods and services by employing the Life Satisfaction Approach (LSA) 
concept. 

In what follows, Section 3 discusses about determinants of SWB. The majority of research 
finds that the factors that have a significant effect on SWB with strong effects are unemployment, 
physical health, mental health, quality of family relationships, and social support. In terms of 
adaptation issues, there is relatively strong evidence of adaptation to mental health and 
unemployment, showing that mental health and unemployment create dissatisfaction not only 
at the time the event or when symptoms happen but also to a lesser extent over the following 
year. 

Section 4 outlines the main SWB databases conducting internationally and in Thailand. 
The SWB best-practiced databases include the World Happiness Report (WHR), The World Value 
Survey (WVS), British Office for National Statistics (ONS), British Household Panel Survey (BHPS), 
and German Socio-Economic Panel (SOEP). In Thailand, we present three SWB databases: The 
Thai Life Satisfaction Survey; The Survey on Conditions of Society, Culture, and Mental Health 
(Thai Happiness); and Employee Happiness Survey (Happinometer). The best practice studies point 
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out that Thailand SWB databases are facing a set of challenges and limitations that reflect Thai 
people’s life. For example, due to a short data range, it is difficult to accurately project the trend 
and explain the relationship between the factors that affect Thai wellbeing using the time series 
data set.  Also, there is a lack of systematic questionnaire development, open data usage, and 
panel data collection. The panel data contains observations across a collection of individuals so 
that it can generate a clearer picture of an evaluation of the causal effects between SWB and 
socioeconomics variables.  

Section 5 outlines the measurements of SWB. The life evaluation dimension is judged by 
asking people to provide overall assessments of their life, such as “Overall, how satisfied are you 
with your life nowadays?” The surveys of WVS, ONS, and SOEP justify positive emotional 
dimensions by asking, “Overall, how happy did you feel yesterday?” However, WHR assesses 
positive emotions through inquiries about relaxation, exhilaration, and a feeling of learning or 
doing interesting things. Negative emotional measurements often assess feelings of anxiety and 
stress. The eudaimonia dimension is measured by asking respondents to evaluate how worthwhile 
their lives are. 

The research trends and gaps in SWB studies are presented in Section 6. In the last ten 
years, there has been an increase in the number of research papers focusing on SWB throughout 
numerous countries. The previous research related to SWB can be categorized into four groups 
according to their main objectives: 1) the study of factors that affect SWB, 2) the Dynamics or 
adaptation of SWB, 3) calculation of a shadow price using the Life Satisfaction Approach (LSA), 
and 4) policy appraisal from SWB data. SWB studies conducted in Thailand often employ cross-
sectional data for the analysis. As a consequence of limited time series and panel data, there are 
few studies related to adaptation issues and shadow price calculation using LSA. 

Chapter 7 aims to give recommendations in order to develop SWB databases and research 
in Thailand. The recommendations include: 1) things to consider when designing SWB 
questionnaires such as question order and SWB dimensions 2) questionnaire and research 
methodology development 3) data presentation and monitoring. For example, British Office for 
National Statistics suggests that SWB should be evaluated in three separate dimensions (life 
assessment, emotional, and eudaimonia). OECD (2013) advises that the questions about life 
satisfaction should be not placed behind the questions that may cause an emotional response 



ช 

such as questions about income and employment status. It can be said that the SWB 
measurements, under the condition of the accuracy and a sufficiently large sample size, can be 
used as tools designing and evaluating public or private policies. Furthermore, it is currently a 
considerable challenge for Thailand to develop a tool to sufficiently monitor the happiness of 
Thai people in a rapidly changing social context. 
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บทคัดย่อ 
 

ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา ประเด็นด้านความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย “Subjective Well-Being” มีแนวโน้ม
การศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศ การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็น
ระบบ (Systematic Reviews) เกี่ยวกับการวัดการอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยท่ีจัดท าขึ้นในต่างประเทศและในประเทศ
ไทย การศึกษาครอบคลุมต้ังแต่การให้ค าจ ากัดความ ความส าคัญของการวิจัย การวิเคราะห์แนวโน้ม ช่องว่างการ
วิจัย ไปจนถึงการสรุปประเด็นข้อเสนอแนะในการท าวิจัยและเก็บข้อมูล เพื่อเช่ือมโยงสู่การสร้างองค์ความรู้ให้
เพียงพอท่ีสามารถน าไปต่อยอดในการปรับปรุง และพัฒนาฐานข้อมูลในประเทศไทยอย่างเป็นระบบต่อไป โดยมี
เป้าหมายหลักเพื่อให้การส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยมีคุณภาพเพียงพอท่ีจะท าให้งานวิจัยใน
อนาคตเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว สามารถเช่ือมโยงผลการศึกษาท่ีได้น าสู่การเปล่ียนแปลง หรือการออกแบบ
แนวทางปฏิบัติเชิงนโยบายของภาครัฐในการสร้างความสุขของคนไทยอย่างเป็นรูปธรรม 
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Abstract 

 In the last ten years, there has been an increase in the number of research papers focusing 
on subjective well-being throughout numerous countries. The objective of this review is to 
methodically retrieve, appraise, and synthesize studies of subjective well-being conducted 
internationally and in Thailand. This systematic review explores definitions and scope, research 
trend analysis, research gaps, and summarizes the recommendations for improving future 
subjective well-being research and data collection in Thailand. The main goal is to develop a 
quality subjective well-being survey which can be implemented as a powerful tool to guild 
governmental policies and maximize the happiness of Thai people.  
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บทท่ี 1  
บทน า 

 
1. ที่มาและความส าคัญ 
 

ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมาการพัฒนาทางเศรษฐกิจดีขึ้น ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติท่ีแท้จริงของประเทศไทย
เพิ่มขึ้น 33% สัดส่วนคนยากจนลดลงจาก 20.43% เป็น 7.87%1 และคนไทยมีการศึกษาสูงขึ้นจ านวนปีการศึกษา
เฉล่ียของประชากรท่ีมีอายุ 15-59 ปี เพิ่มขึ้นจาก 9.1 ปี เป็น 9.5 ปี2 แต่การพัฒนาท่ีสวนทางกันกลับเป็นประเด็น
ด้านความเป็นอยู่ของประชากรไทย เช่น สัดส่วนเด็กอายุ 0-17 ปี ท่ีไม่ได้อยู่กับพ่อและแม่ เพิ่มขึ้นจาก 19.3% เป็น 
22.8%3 อัตราการจดทะเบียนหย่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น4 คนไทย 16.4% เส่ียงต่อการมีปัญหาทางสุขภาพจิต5 ดัชนีคอร์
รัปชันของไทยอยู่อันดับท่ี 99 จาก 180 ประเทศท่ัวโลก (Transparency.Org, 2018) ประชากรท่ีรวยท่ีสุด 20% 
ของประชากรท้ังหมดยังคงครอบครองส่วนแบ่งรายได้มากกว่า 50% ของรายได้รวมทั้งประเทศ6 ปริมาณการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อคนเพิ่มขึ้นจาก 3.21 เป็น 3.90 ตันต่อคน7 
 ค าถามส าคัญเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ คือ คนไทยในยุค 4.0 มีความสุขดีหรือไม่กับสภาพเศรษฐกิจท่ี
พัฒนาขึ้น และสภาพสังคมและส่ิงแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป ปัจจัยทางด้านรายได้เพียงอย่างเดียวสามารถสะท้อน
การมีชีวิตท่ีดีได้หรือไม่ ค าตอบขึ้นอยู่กับปัจเจกบุคคลท่ีประเมินด้วยตัวเองว่าจะให้คุณค่าหรือน้ าหนักกับด้านต่างๆ 
เช่น รายได้ ครอบครัว สังคม การท างาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มากน้อยต่างกันอย่างไร รายงาน OECD 
(2013) ช้ีแนะแนวทางในการออกแบบนโยบายภาครัฐว่า ควรเป็นการสร้างนโยบายท่ีท าให้คนมีความพึงพอใจในชีวิต
มากกว่าท่ีภาครัฐจะตัดสินเองว่านโยบายใดดีต่อประชาชนหรือท าให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ซึ่งเป็นท่ีมา
ของการท่ีหลายประเทศพยายามท่ีให้ความส าคัญของค าว่า “ความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย (Subjective Well-
Being)” เพิ่มขึ้น 
 ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมาการศึกษาวิจัยเกี่ยวความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยมีความก้าวหน้าอย่างมากโดยเฉพาะใน
กลุ่มประเทศท่ีมีรายได้สูง ความก้าวหน้าในการวิจัยด้านดังกล่าวสอดคล้องกับความน่าเช่ือถือ การพัฒนา
แบบสอบถามและขนาดของข้อมูลท่ีท าการส ารวจประเทศพัฒนาแล้ว อาทิเช่น สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา 

                                                             
1เทียบปี พ.ศ. 2554 กับป ีพ.ศ. 2560 (ส านักงานสถิตแิหง่ชาติ, สืบค้นวันที่ 12 มิถุนายน 2562) 
2 เทยีบป ีพ.ศ. 2553 กับปี พ.ศ. 2560  (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, สืบค้นวันที่ 12 มิถุนายน 2562) 
3เทียบปี พ.ศ. 2548 กับ พ.ศ. 2554 (ส านักงานสถิตแิห่งชาติ, สบืค้นวันที่ 12 มิถุนายน 2562) 
4 5 ต่อพันครัวเรือนในปี พ.ศ. 2550 เป็น 5.69 ในป ีพ.ศ. 2560 (กรมการปกครอง, สบืค้นวันที่ 12 มิถุนายน 2562) 
5การส ารวจสุขภาพจิต (ความสุข) พ.ศ. 2558   
6เปรียบเทียบข้อมูล พ.ศ. 2550- 2559 (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ, สืบค้นวันที่ 12 มิถุนายน 2562) 
7เทียบปี พ.ศ. 2551 กับ พ.ศ. 2560 (ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน, สืบค้นวันที่ 12 มิถุนายน 2562) 
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เยอรมนี กลุ่มประเทศ OECD และออสเตรเลีย มีการจัดเก็บฐานข้อมูลขนาดใหญ่ท่ีมีคุณภาพท่ีสามารถใช้เป็นตัวแทน
ในระดับประเทศ และมีขนาดกลุ่มตัวอย่างเพียงพอท่ีจะเป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรย่อยท่ีสนใจศึกษา  

ส าหรับประเทศไทยค าว่า “ความอยู่ดีมีสุข” เริ่มมีการวิพากษ์อย่างแพร่หลายในบริบทเป้าหมายประการ
หนึ่งในการพัฒนาประเทศ ต้ังแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี 8 อีกท้ังรายงาน “พิมพ์เขียว Thailand 4.0 
โมเดลขับเคล่ือนประเทศไทยสู่ความมั่งค่ัง มั่นคง และยั่งยืน” ได้มีการอ้างถึงประเด็นทางด้านความสุขว่าถือเป็น
เป้าหมายหนึ่งในการพัฒนาประเทศ (ดังข้อความด้านล่าง) หากแต่แนวทางปฏิบัติหรือด าเนินนโยบายในด้านการ
พัฒนาคนในบริบทการสร้างนวัตกรรมความสุขยังไม่มีความชัดเจนในโมเดลดังกล่าว 

“สังคมไทย 4.0 เป็นสังคมท่ีมีความหวัง (Hope) เป็น “สังคมท่ีมีความสุข (Happiness)” มีความสมานฉันท์ 
(Harmony) มีความเหล่ือมล ้าอยู่ในระดับต้่า มีส่ิงแวดล้อมและสุขภาพท่ีดี” 

(กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา, 2559) 

ปัจจุบันฐานข้อมูลท่ีจัดท าโดยหน่วยงานภาครัฐ ท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิ สัย
ยกตัวอย่างเช่น 1) การส ารวจความพึงพอใจในชีวิตของคนไทย 2) การส ารวจสภาวะทางสังคม วัฒนธรรมและ
สุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย และ 3) การส ารวจความสุขคนท างาน (ในองค์กร: HAPPINOMETER) กล่าวได้ว่าข้อดี
ของฐานข้อมูลจากการส ารวจท่ี 1 และ 2 คือเป็นการเลือกตัวอย่างประชากรจากทุกจังหวัดในประเทศไทย มี
แผนการสุ่มตัวอย่างแบบ Stratified Three–Stage Sampling แต่ท้ังนี้ยังมีข้อจ ากัดในหลายประเด็น อาทิเช่น การ
ทดสอบ Cognitive Testing การพัฒนาแบบสอบถามอย่างเป็นระบบ รวมท้ังความไม่ต่อเนื่องในการจัดเก็บข้อมูล 
เป็นต้น ในส่วนการส ารวจความสุขคนท างาน (ในองค์กร) มีจุดเด่นคือมีกระบวนการพัฒนาแบบสอบถาม มีการ
ทดสอบความตรงและความเช่ือมั่น (Validity and Reliability) ของเครื่องมือ หากแต่ขอบเขตของดัชนีดังกล่าวเน้น
การขับเคล่ือนนโยบายสร้างสุขในองค์กร มากกว่าสะท้อนความสุขของประชากรไทยในภาพรวม อีกท้ังประเทศไทย
ยังขาดการเก็บข้อมูลแบบ Panel ท่ีสามารถสะท้อนความเป็นเหตุเป็นผลของปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อความอยู่ดีมีสุข
เชิงอัตวิสัยได้ดีกว่าข้อมูลภาคตัดขวาง  

การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Reviews) เกี่ยวกับ
การวัดการอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยท่ีจัดท าขึ้นในต่างประเทศและในประเทศไทย เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้เพียงพอท่ี
สามารถน าไปต่อยอดในการปรับปรุง และพัฒนาฐานข้อมูลในประเทศไทยอย่างเป็นระบบต่อไป โดยมีเป้าหมายหลัก
เพื่อให้การส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยมีคุณภาพเพียงพอ ท่ีจะท าให้งานวิจัยในอนาคตเกี่ยวกับ
ประเด็นดังกล่าว สามารถเช่ือมโยงผลการศึกษาท่ีได้จากงานวิจัยเพื่อน าไปสู่การเปล่ียนแปลง หรือการออกแบบ
แนวทางปฏิบัติเชิงนโยบายของภาครัฐได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Reviews) เกี่ยวกับการวิจัยและการวัดการอยู่ดีมี

สุขเชิงอัตวิสัย ท้ังในประเด็นการถอดบทเรียนการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) และวิเคราะห์ช่องว่างของการ

วิจัย (Research Gaps) 

2.2 เสนอประเด็นการวิจัย และเสนอการเก็บข้อมูลท่ีสามารถน ามาตอบโจทย์ช่องว่างการวิจัยและการวัดการ

อยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยในสังคมของคนไทย 4.0 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
สรุป สังเคราะห์ งานวิจัยเกี่ยวกับความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยท้ังในและต่างประเทศ รวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบ 

วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของรายงานการส ารวจข้อมูลท่ีเกี่ยวกับความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยท้ังในและต่างประเทศดังนี้ 
ต่างประเทศ 
1) World Happiness Report (WHR) 
2) The World Value Survey (WVS) 
3) Measuring National Well-Being Programme โดย British Office for National Statistics 

(ONS) 
4) British Household Panel Survey (BHPS) 
5) German Socio-Economic Panel (SOEP) 

ในประเทศไทย 
1) การส ารวจความพึงพอใจในชีวิตของคนไทย  
2) การส ารวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรมและสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย 
3) การส ารวจความสุขคนท างาน (ในองค์กร) 

 
 
 
 
 
 
 



4 

 

4. กรอบแนวความคิดของการวิจัย 

กรอบแนวความคิดของการทบทวนวรรณกรรมแสดงดังนี้ 
รายงานการส ารวจ

ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับความ
อยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย

ในต่างประเทศ 

 รายงานการส ารวจ
ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับความ
อยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย
ของประเทศไทย 

 งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับ
ความอยู่ดีมีสุขเชิงอัต

วิสัยท้ังในและ
ต่างประเทศ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 กรอบแนวความคิดของการทบทวนวรรณกรรม 

 
  

สรุป เปรียบเทียบ วิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับ  
“ความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ข้อเสนอในการปรับปรุง/พัฒนาการเก็บและจัดการข้อมูลเกี่ยวกับ
ความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยในประเทศไทย 

- ข้อเสนอช่องว่างการวิจัย และประเด็นการวิจัย  
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บทท่ี 2  
ความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย ความหมายองค์ประกอบ และการน าไปใช้ประโยชน ์

 
1. ความหมายและองค์ประกอบ 

 ความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย (Subjective Well–Being) เป็นการวัดเกี่ยวกับอารมณ์ ความรู้สึก ความพึงพอใจ
ในชีวิต โดยให้แต่ละบุคคลประเมินด้วยตัวเอง ในขณะท่ีความอยู่ดีมีสุขเชิงภาวะวิสัย (Objective Well–Being) มัก
เน้นประเด็นด้านรายได้เป็นหลัก OECD (2013) ได้ให้ความหมาย ความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย ไว้ดังนี้  

“สภาพจิตใจท่ีดี ซึ่งเป็นการประเมินโดยปัจเจกทั งด้านความรู้สึกทางบวก และทางลบผ่านประสบการณ์ของการ
ด้าเนินชีวิตของแต่ละคน” 

 OECD (2013) และ Office for National Statistics (2018) วิเคราะห์ว่าการวัดความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย 
(Subjective Well–Being) ควรมีการแยกวิเคราะห์ออกเป็น 3 มิติ คือ 1) มิติทางด้านการประเมินชีวิต (Life 
Evaluation) 2) มิติทางอารมณ์ (Affect) และ 3) มิติทางเชิงคุณค่าและการมีเป้าหมายในชีวิต (Eudaimonia) โดย
มิติท้ัง 3 สามารถอธิบายความหมายและขอบเขตได้ดังนี้ 

      1. การประเมินชีวิต (Life Evaluation) 

          การประเมินชีวิต คือการให้แต่ละบุคคลประเมินชีวิตของตนเองในภาพรวม หรือจ าแนกตามหัวข้อ เช่น การ
ประเมินความพึงพอใจในชีวิตในภาพรวม (Overall Life Satisfaction) การประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อสุขภาพ 
สถานะทางการเงิน เป็นต้น การวัดความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยโดยใช้การวัดความพึงพอใจในชีวิตมีการใช้อย่าง
แพร่หลาย การประเมินชีวิตของแต่ละบุคคลตามหลัก Peak-End Rule อาจขึ้นอยู่กับการเปรียบเทียบประสบการณ์
ในอดีตเฉพาะตอนท่ีเข้มข้นท่ีสุด (Peak) และตอนจบ (End) กับประสบการณ์ในปัจจุบัน หรือสถานการณ์ปกติ 

 2. อารมณ์ (Affect) 

    การประเมินภาวะทางอารมณ์ ความรู้สึก เป็นการประเมินจากประสบการณ์ท่ีบุคคลนั้นๆ รู้สึก ตามจุดของ
ช่วงเวลาหรือการท ากิจกรรมท่ีแตกต่างกันออกไป อารมณ์แบ่งกว้างๆ ได้เป็น 2 มิติ คือ 1) อารมณ์ทางด้านบวก 
(Positive Affect) เช่น ความสุข (Happiness) ความเบิกบานใจ (Joy) เป็นต้น และ 2) อารมณ์ทางด้านลบ 
(Negative Affect) เช่น ความเศร้า ความโกรธ ความกลัว ความกระวนกระวายใจ เป็นต้น 
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 3. มิติเชิงคุณค่าและการมีเป้าหมายในชีวิต (Eudaimonia) 

     ค าว่า “Eudaimonia” เป็นค าศัพท์ภาษากรีกโบราณท่ีใช้อ้างอิงความสุขตามมุมมองของอริสโตเติล ท่ีมองว่า
ชีวิตท่ีดี (Good Life) คือ ชีวิตท่ีมีคุณค่า การมีเป้าหมายในชีวิต และการใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย กล่าวได้ว่า กรอบ 
Eudaimonia แตกต่างจากการประเมินชีวิตและอารมณ์ ตรงท่ีว่าความอยู่สุขในมิติ Eudaimonia ให้ความส าคัญกับ
ผลลัพธ์ท่ีเกี่ยวกับการท าหน้าท่ี (Functioning) และการตระหนักรู้ในศักยภาพของแต่ละบุคคล Steptoea & 
Fancourta (2019) กล่าวว่าการรู้สึกว่าชีวิตมีความหมาย มีขอบเขตท่ีเกี่ยวข้องกับความเข้าใจและความเข้มแข็ง
ทางด้านจิตใจ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการประเมินชีวิต (Life Satisfaction) 

 การศึกษาวิจัยท่ีผ่านมา มีท้ังสนับสนุนแนวคิดท่ีว่าความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย (Subjective Well–Being) 
ควรมีการวิเคราะห์แยกเป็น 3 องค์ประกอบ (ดังท่ีกล่าวข้างต้น) และแนวคิดท่ีว่าความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย สามารถ
วัดได้จากตัวแปรเดียวที่สะท้อนการประเมินชีวิตในระยะยาว คือ การประเมินความพึงพอใจในชีวิต การประเมินแบบ
แยกองค์ประกอบหรือใช้มิติเดียวเป็นตัวแทน มีข้อด/ีข้อด้อยท่ีแตกต่างกัน 

 งานวิจัยจ านวนหนึ่งเลือกท่ีจะให้ความส าคัญกับมิติการประเมินชีวิต (Life Evaluation) เป็นตัวแปรเดียว
หลักในการสะท้อนความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย เนื่องจากเข้าใจง่ายในการส่ือสาร มีความครอบคลุม สามารถสะท้อน
ภาพรวมของชีวิตได้มากกว่าองค์ประกอบด้านอารมณ์ความรู้สึก มีเสถียรภาพในระยะยาวและมีความเช่ือมโยงกับตัว
แปรทางเศรษฐกิจและสังคม ยกตัวอย่างงานวิจัยท่ีสนับสนุนแนวคิดดังกล่าว เช่น Helliwell & Putman (2004) 
วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างการประเมินความสุขและความพึงพอใจในชีวิต  ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า
ข้อมูลความสุขท่ีประเมินด้วยตนเองสะท้อนสถานการณ์ในระยะส้ัน และขึ้นอยู่กับอารมณ์ ณ ช่วงเวลานั้นๆ ในขณะ
ท่ีความพึงพอใจในชีวิตเป็นการประเมินในระยะยาวและมีความเสถียรมากกว่า Peiro (2006) ศึกษาข้อมูล World 
Values Survey ในช่วงปี ค.ศ. 1995 ถึง 1996 พบว่าความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวแปรทางเศรษฐกิจ ซึ่งต่างกับความ
พึงพอใจในชีวิตท่ีตัวแปรทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ นอกจากนั้นรายงานการวิจัยของ Clark et al. 
(2018) ท่ีสรุปไว้ในหนังสือ The Origins of Happiness: The Science of Well-Being Over the Life Course 
เลือกให้ความส าคัญในการวัดความพึงพอใจในชีวิต มากกว่าให้ความส าคัญกับองค์ประกอบทางด้านอารมณ์ โดยมอง
ว่าถึงแมค้วามสุขจะมีความส าคัญมากในการสะท้อนคุณภาพชีวิตของคน ณ ช่วงเวลานั้นๆ แต่ยังคงมีข้อจ ากัดในการ
ประเมินและเปล่ียนแปลงค่อนข้างเร็วเมื่อเทียบกับตัวแปรความพึงพอใจในชีวิต  
 อย่างไรก็ตาม แนวคิดและงานวิจัยอีกส่วนหนึ่งมองว่าการวัดความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยโดยใช้การประเมิน
ชีวิตเป็นตัวแทนเพียงตัวแปรเดียว เป็นการสะท้อนมิติการวัดท่ีไม่ครอบคลุม และอาจขาดความลึกในการอธิบายผล 
(เช่น มิติทางด้านเวลา และผลกระทบของนโยบายรัฐหรือกิจกรรม) งานวิจัยเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลสรุปดัง
กล่าวคือ การศึกษาของ Arthaud-Day et al. (2005) ท่ีวิเคราะห์ด้วยแบบจ าลองโครงสร้าง (Structural Equation 



7 

Modeling) โดยใช้ข้อมูล World Value Survey พบว่า มิติด้านการประเมินชีวิต มิติอารมณ์ทางด้านบวก และมิติ
อารมณ์ทางด้านลบ มีความเป็นอิสระต่อกัน อีกท้ังเมื่อวิเคราะห์แบบจ าลองโดยใส่ตัวแปรท้ัง 3 มิติ เปรียบเทียบกับ
แบบจ าลองท่ีใช้ความพึงพอใจในชีวิตเป็นตัวแทนความอยู่ดีมีสุขเพียงตัวแปรเดียว พบว่าแบบจ าลองรูปแบบแรกมี
ความเหมาะสมกับข้อมูลท่ีน ามาศึกษามากกว่า (วิเคราะห์จากค่าสถิติ GFI, CFI, RMSEA และ ระดับ Factor 
Loadings) 
 งานวิจัยท่ีท่ีน่าสนใจอีกฉบับ คือการศึกษาของ White & Dolan (2009) ท่ีใช้วิธี The Day Reconstruction 
Method (DRC) ท าการเก็บข้อมูลเพื่อเช่ือมโยงของการท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวัน กับมิติความอยู่ดีมีสุข ท้ังในด้าน
ความเพลิดเพลินใจ และมิติคุณค่าในชีวิต ผลการศึกษาพบว่า กิจกรรมการใช้เวลากับเด็ก ก่อให้เกิดความรู้สึกมี
คุณค่ามากกว่าความรู้สึกเพลิดเพลินใจ ในขณะท่ีการดูโทรทัศน์ก่อให้เกิดความเพลิดเพลินใจมากกว่ารู้สึกมีคุณค่า 
 การวิจัยเชิงประจักษ์ข้างต้น สนับสนุนมุมมองของ Dolan & Metcalfe (2012) และ Stigliz et al. (2009) 
ท่ีกล่าวว่า ความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยมีขอบเขตท่ีกว้างกว่าค าว่า ความสุข และความพึงพอใจในชีวิต โดยมี
องค์ประกอบทางด้านอารมณ์ท้ังบวกและลบ รวมทั้งประเด็นทางด้านคุณค่าและเป้าหมายในชีวิต องค์ประกอบของ
แต่ละองค์ประกอบมีปัจจัยท่ีส่งผลกระทบท่ีแตกต่างกัน ดังนั้นองค์ประกอบของความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยแต่ละด้าน
ควรวัดแยกจากกัน 
 
2. ประโยชน์ของการวัดความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย 

Dolan & Metcalfe (2012) กล่าวว่า ความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยควรมีการวัดเพื่อเป้าหมายเชิงนโยบาย และ
ตัวชี้วัดท่ีสามารถน ามาอ้างอิงในการออกแบบนโยบายควรมีคุณสมบัติหลักๆ 3 ประการ คือ 1) มีทฤษฎีท่ีน่าเช่ือถือ
ในการอ้างอิง 2) เป็นท่ียอมรับท้ังภาครัฐและสังคม และ 3) เป็นการวัดเชิงปริมาณซึ่งสามารถตรวจสอบความ
น่าเช่ือถือและความถูกต้องของข้อมูลท่ีท าการจัดเก็บได้ ข้อมูลความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยท่ีมีคุณภาพเพียงพอ
สามารถใช้เป็นเครื่องมือของภาครัฐในการ 1) ติดตามความก้าวหน้าของนโยบายหรือโครงการ (Monitoring 
Progress) 2) การออกแบบนโยบาย ( Informing Policy Design) และ 3) การประเมินนโยบาย (Policy 
Appraisal)  
 เครื่องมือท่ีมีเป้าหมายใน “การติดตามความก้าวหน้า” หรือการเปล่ียนแปลงของความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย
จ าเป็นต้องมีการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และควรเป็นการเก็บข้อมูลระดับประเทศ (National Level) เพื่อวัดความ
ผันผวนของตัวแปรตามช่วงเวลา การติดตามตัวแปรความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยยังสามารถน าข้อมูลมาเปรียบเทียบกับ
การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีส่งผลกระทบต่อประชาชน เช่น การเปรียบเทียบทิศทางการเปล่ียนแปลง
ตัวแปรความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยกับ GDP การเปรียบเทียบดังกล่าวท าให้มั่นใจได้ว่าการเปล่ียนแปลงด้านอื่นๆ ท่ี
เกิดขึ้น ไม่ได้ลดความสุขของประชาชนในภาพรวม 
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ในขณะท่ีเป้าหมายเพื่อ “การออกแบบและการประเมินผลของนโยบาย” จ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลท่ีมีความ
ลึกมากขึ้นในระดับพื้นท่ี หรือจ าแนกตามลักษณะตามประชากรศาสตร์ เช่น เป้าหมายเพื่อการออกแบบนโยบาย
จ าเป็นต้องเก็บข้อมูลโดยจ าแนกความอยู่ดีมีสุขตามองค์ประกอบย่อย เช่น เก็บข้อมูลความพึงพอใจในชีวิตท่ีมีต่อ
สุขภาพกาย สุขภาพจิต และสถานการณ์การท างาน เป็นต้น เพื่อน าไปสู่การออกแบบนโยบายท่ีมีความ
เฉพาะเจาะจงมากขึ้น เช่น นโยบายเกี่ยวกับสุขภาพจิต หรือนโยบายในการแก้ปัญหาการว่างงาน ส่วนเป้าหมายเพื่อ
การประเมินนโยบาย ควรมีการวัดเพื่อสะท้อนต้นทุนและผลประโยชน์ของการจัดท านโยบายโดยการเก็บข้อมูล
ความพึงพอใจในชีวิตของกลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลองเพื่อประเมินผลของนโยบาย  

รายงานดังกล่าวของ Dolan & Metcalfe (2012) ได้มีการเสนอเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติให้กับส านักงานสถิติ
แห่งชาติของสหราชอาณาจักร และ OECD ในการติดตาม ออกแบบ และประเมินนโยบาย โดยใช้เครื่องมือในการ
ออกแบบสอบถามท่ีจ าแนกตามวัตถุประสงค์ (ดังตารางท่ี1) 

ตารางที่ 1 ข้อเสนอแนะในการออกแบบค าถามในการวัดความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย 
องค์ประกอบ
ความอยู่ดีมีสุข

เชิงอัตวิสัย 

ติดตามการ
เปล่ียนแปลง 

ออกแบบนโยบาย ประเมินนโยบาย 

การประเมิน
ชีวิต  

โดยรวมแล้ว 
ปัจจุบันนี้คุณพึง
พอใจในชีวิตของคุณ
มากแค่ไหน 
 

- ความพึงพอใจในชีวิตท่ีแบ่ง
ตามองค์ประกอบย่อย 
 

 คุณพอใจกับด้านต่างๆ 
ต่อไปนี้ของคุณมากน้อยแค่
ไหน 
- ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล  

- สุขภาพร่างกาย 

- สุขภาพจิต 

- สถานการณ์การท างาน 

- สถานการณ์ทางการเงิน 

- ท่ีอยู่อาศัย 

- การมีเวลาท าในส่ิงท่ีชอบ 

- บุตร(หากมี) 

- ความพึงพอใจในชีวิตท่ีแบ่งตาม
องค์ประกอบย่อย และจ าแนกตาม
พื้นท่ี 
 
- ความพึงพอใจท่ีมีต่อการ
ให้บริการ เช่น ระบบการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว การให้บริการ
ของรัฐบาลท้องถิ่น เป็นต้น 
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องค์ประกอบ
ความอยู่ดีมีสุข

เชิงอัตวิสัย 

ติดตามการ
เปล่ียนแปลง 

ออกแบบนโยบาย ประเมินนโยบาย 

การประเมิน
ภาวะทาง
อารมณ์ 
ความรู้สึก 

 โดยรวมแล้ว เมื่อ
วานนี้คุณรู้สึกมี
ความสุขมากน้อย
เพียงใด 

 โดยรวมแล้ว เมื่อ
วานนี้คุณรู้สึกกังวล
มากน้อยเพียงใด 
 
 

- ถามเกี่ยวกับ การประเมิน
ความสุขเมื่อวานนี้ และเพิ่ม
ความรู้สึกอื่นๆ เช่น 

 โดยภาพรวม เมื่อวานนี้คุณ
รู้สึก ผ่อนคลาย/เครียด/โกรธ 
มากน้อยแค่ไหน 
 

- ถามเกี่ยวกับการประเมินความสุข
และความกังวล  

 โดยจ าแนกตามกิจกรรมท่ีท า 
เช่น การท างาน การเล้ียงดูบุตร 
การปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวและ
ทางสังคม การออกก าลังกาย เป็น
ต้น 

 ประเมินอารมณ์จ าแนกตาม
องค์ประกอบย่อย เช่น ความกังวล
ท่ีมีต่อสถานะทางการเงินการ
ท างาน ครอบครัว สุขภาพ เป็นต้น 

การประเมิน
คุณค่าในชีวิต 

 โดยรวมแล้ว คุณ
รู้สึกว่าส่ิงท่ีคุณท าใน
ชีวิตมีคุณค่ามากน้อย
เพียงใด 

 - ถามเกี่ยวกับการประเมินคุณค่า
ชีวิตในภาพรวม และเพิ่มประเด็น
เกี่ยวกับความหมายและเป้าหมาย
ของชีวิต จ าแนกตามกิจกรรมท่ีท า
ในกิจวัตรประจ าวัน 

ท่ีมา: Dolan & Metcalfe (2012) 

ณัฐวุฒิ เผ่าทวี (2016) วิเคราะห์โดยอ้างอิงกรณีศึกษาของประเทศอังกฤษ ท่ีสามารถน าข้อมูลความความ
อยู่ดีมีสุขส่วนบุคคลท่ีจัดเก็บในระดับประเทศ น าไปใช้ประโยชน์ในการเช่ือมโยงสู่การขับเคล่ือนนโยบายความสุข
ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีข้ันตอนในการด าเนินการท่ีส าคัญ 3 ขั้นตอน คือ  

ขั้นที่ 1 : มีการสุ่มเก็บข้อมูลของคนในประเทศอย่างสม่ าเสมอ  
ขั้นที่ 2 : มีการวิจัยและประเมินผลของข้อมูลความสุขอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
ขั้นท่ี 3 : มีการน าผลวิจัยเหล่านี้ไปใช้ในการเขียนหนังสือ หรือรายงาน แนะน านโยบายต่างๆ ให้กับ

นักการเมืองรัฐสภา 
ณัฐวุฒิ กล่าวว่าหลักการวิจัยส าคัญในการหาตัวแปรความสุขท่ีสามารถน ามาใช้ออกแบบนโยบายของรัฐบาล 

คือการวิเคราะห์ตามหลักวิชาการ เพื่อแยกแยะว่าอะไรคือความสัมพันธ์ (Correlation) และอะไรคือความเป็นเหตุ
เป็นผล (Causation) ของตัวแปรท่ีต้องการศึกษากับตัวแปรทางด้านความสุข ผลการวิเคราะห์ความเป็นเหตุเป็นผล
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ของตัวแปร ท่ีท าการจัดเก็บจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ มีการจัดเก็บอย่างสม่ าเสมอ และผ่านการระเบียบวิธีวิจัยท่ี
ถูกต้องตามมาตรฐานสากล จะท าให้การออกแบบนโยบายสร้างความสุขของภาครัฐเลือกให้น้ าหนัก หรือจัดล าดับ
ความส าคัญกับประเด็นท่ีมีผลส าคัญต่อความสุขของคนในประเทศ เช่น การให้ความส าคัญกับประเด็นด้านการ
ว่างงาน รายได้โดยเปรียบเทียบ และพัฒนาการของเด็กเล็ก เป็นต้น  

 Clark (2018) สังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ความสุขในช่วง 40 ปีท่ีผ่านมาพบว่า ข้อมูลความสุข
สามารถน าไปใช้ในการตอบค าถามงานวิจัยได้หลักๆ 3 ประเด็น คือ 1) การก าหนดให้ความสุขเป็นตัวแปรตาม 
เพื่อศึกษาว่าปัจจัยใดที่ท าให้คนในสังคมมีความสุขมากข้ึนหรือน้อยลง 2) ก าหนดให้ตัวแปรความสุขเป็นตัวแปร
อิสระในการวิเคราะห์ เพื่อตอบค าถามว่าเม่ือคนมีความสุขแล้ว จะส่งผลต่อตนเองและสังคมอย่างไร เช่น 
การศึกษาว่าหากพนักงานมีความสุขในการท างานจะส่งผลต่อผลิตภาพ (Productivity) ในการท างานอย่างไร หรือ
ระดับความสุขของปัจเจกบุคคล มีผลเช่ือมโยงต่อรายได้ หรืออัตราการฆ่าตัวตาย หรือไม่/อย่างไร และ 3) การเก็บ
ข้อมูลความสุขหรือความพึงพอใจในชีวิตสามารถน ามาประเมินมูลค่าสินค้าสาธารณะ หรือสินค้าที่ไม่มีราคาใน
ตลาดได้ วิเคราะห์โดยใช้แนวคิด Life Satisfaction Approach (LSA) 

 
3. สรุป 

ความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย (Subjective Well–Being) คือ สภาพจิตใจท่ีดี ท่ีประเมินจากประสบการณ์
อารมณ์ ความรู้สึก ท่ีบุคคลนั้นๆ ประเมินด้วยตัวเอง องค์ประกอบของความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยท่ีครอบคลุมอาจแบ่ง
ได้เป็น 3 มิติ คือ มิติทางด้านการประเมินชีวิต (Life Evaluation) มิติทางอารมณ์ (Affect) และมิติทางเชิงคุณค่า
และการมีเป้าหมายในชีวิต (Eudaimonia) ท้ังนี้ มิติทางด้านการประเมินชีวิต ถูกน ามาใช้ในการวัดและเป็นตัวแทน
ความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยอย่างแพร่หลาย เนื่องจากสามารถสะท้อนภาพรวมของชีวิตได้มากกว่าองค์ประกอบด้าน
อารมณ์ความรู้สึก เป็นการประเมินชีวิตระยะยาว และเข้าใจง่าย การวัดความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย สามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการติดตามความก้าวหน้า ออกแบบ และประเมินนโยบายหรือโครงการ และสามารถน ามาวิเคราะห์เพื่อ
ตอบค าถามวิจัยว่า ปัจจัยใดท่ีท าให้คนในสังคมมีความสุขมากขึ้นหรือน้อยลง รวมทั้งตอบค าถามว่า เมื่อคนมีความสุข
แล้วจะส่งผลต่อตนเองและสังคมอย่างไร นอกจากนั้นยังมีประโยชน์ในการค านวณหามูลค่าราคาเงาของสินค้าหรือ
บริการท่ีไม่มีราคาในตลาดได้ โดยใช้แนวคิด Life Satisfaction Approach (LSA) ได้อีกด้วย ท้ังนี้เครื่องมือท่ี
สามารถเช่ือมโยงสู่นโยบายระดับประเทศได้นั้น อยู่ภายใต้เงื่อนไขความถูกต้องและเหมาะสมของขนาดตัวอย่าง 
ความถ่ีในการจัดเก็บ และระเบียบวิธีวิจัยท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลการศึกษา  
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บทท่ี 3 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย 

เป้าหมายของภาครัฐท่ีเน้นความสุขเป็นเครื่องมือในการออกแบบนโยบาย อาจไม่ใช่ด าเนินการเพื่อท าให้
ประชาชนมีความสุขมากท่ีสุด หรือ Maximize Happiness เนื่องจากมิติด้านความสุขขึ้นอยู่กับปัจเจกจึงไม่มีเกณฑ์
แบ่งท่ีชัดเจน ซึ่งแตกต่างจากมิติทางด้านรายได้ เช่น สามารถแบ่งคนจนและคนไม่จนด้วยเส้นความยากจน (Poverty 
Line) งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการวัดความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยส่วนใหญ่  จึงไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ว่าใครมี
ความสุขมากกว่าใคร แต่เป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุว่าปัจจัยอะไรท่ีท าให้ความสุขของคนเราแตกต่างกัน  หรือ
พยายามท าความเข้าใจว่าคนรู้สึกต่อชีวิตของพวกเขาอย่างไร และท าไมพวกเขาจึงรู้สึกเช่นนั้น 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยมีการศึกษาในวงกว้าง ยกตัวอย่าง
เช่นในรายงาน World Happiness Report ได้ออกแบบแบบจ าลองปัจจัยท่ีส่งผลต่อการประเมินชีวิตแบบข้ันบันได 
และความรู้สึกทางด้านบวกและลบ โดยค านึงถึง 6 ปัจจัย คือ  

1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP per Capita)  
2) อายุคาดการณ์เฉล่ียของการมีสุขภาพดี (Healthy Life Expectancy)  
3) การสนับสนุนทางสังคม (Social Support) 
4) อิสระภาพในการเลือกทางเลือกของชีวิต (Freedom to Make Life Choices)  
5) ความมีน้ าใจ (Generosity) 
6) ทัศนคติท่ีมีต่อการคอร์รัปชัน (Perception of Corruption) 

จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างประเทศ และพิจารณาจากค่า Adjusted R-Squared พบว่าปัจจัยท้ัง 
6 สามารถอธิบายการประเมินชีวิตได้ 74% อธิบายอารมณ์ด้านบวกได้ 47.6% และด้านลบ 27% (Helliwell, 
Layard & Sachs, 2019)  

การศึกษาวิจัยท่ีน่าสนใจอีกงานศึกษาจัดท าโดย Clark et al. (2008) ใช้ข้อมูล British Cohort Study  
(BSC) เก็บข้อมูลจากหน่วยตัวอย่างเดิมตอนท่ีมีอายุ 34 และ 42 ปี วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ การศึกษา การมีงานท า การไม่มีประวัติทางอาชญากรรม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
สุขภาพกาย และสุขภาพจิต ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในชีวิต จากรูปท่ี 2 จะเห็นว่าเมื่อเปรียบเทียบตัวแปรท้ัง 7 ตัว
แปร การศึกษาส่งผลทางตรงต่อความพึงพอใจในชีวิตค่อนข้างน้อยโดยเปรียบเทียบ แต่ท้ังนี้การศึกษาอาจส่งผล
ทางอ้อมผ่านผลกระทบท่ีมีต่อรายได้และการจ้างงาน ในส่วนปัจจัยทางด้านพฤติกรรม พบว่าการมีคู่ครองส่งผล
กระทบต่อความพึงพอใจในชีวิตค่อนข้างมาก การไม่เคยถูกจับกุม (Criminal Arrest) มีผลทางบวกต่อระดับความ
พอใจในชีวิต เนื่องจากการมีประวัติทางอาชญากรรมอาจเป็นการท าให้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการกีดกันทางสังคม 
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ซึ่งอาจจะผลต่อระดับความพึงพอใจในชีวิตได้เช่นกัน ในภาพรวมสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ว่า “สุขภาพจิต การ
มีคู่ครอง การว่างงาน” ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในชีวิตมากกว่าตัวแปรอื่นๆ โดยปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในชีวิตท่ีมีมากท่ีสุดคือ “สุขภาพจิต (Mental Health)” ซึ่งมีผลกระทบมากกว่า ความยากจน หรือการว่างงาน 

 
รูปที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความความพึงพอใจในชีวิต 
ท่ีมา: The Origin Of Happiness, Clark et al. (2008) 

นอกจากนั้นงานศึกษาดังกล่าวได้ท าการเปรียบเทียบผ่านข้อมูลขนาดใหญ่ระหว่างประเทศ ท่ีมีระเบียบวิธี
วิจัยตามหลักสากลในการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งมีท้ังรูปแบบ Panel ข้อมูลภาคตัดขวาง ข้อมูลอนุกรมเวลา หรือแม้แต่
ข้อมูลท่ีมีการศึกษาติดตามตามรุ่น (Cohort Study) เช่น British Cohort Study (BSC) British Household Panel 
Survey (BHPS) German Socioeconomics Panel (SOEP) Household, Income and Labour Dynamics in 
Australia (HILDA) เป็นต้น ผลสรุปเป็นไปในแนวทางท่ีสอดคล้องกัน คือ การว่างงาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
สุขภาพจิตและสุขภาพกายเป็นปัจจัยส้าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจในชีวิต โดยปัจจัยท่ีมีผลกระทบมากกว่า
ปัจจัยอื่นๆ คือ สุขภาพจิต กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ความเป็นเหตุเป็นผลของปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจใน
ชีวิตสามารถสรุปได้ดังรูปท่ี 3 
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ตัวแปรตาม  ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรขั้นกลาง 
     
  รายได้  การศึกษาส่งผลต่อรายได้ 
     
  การศึกษา   
 
 
ความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย 
-ความพึงพอใจในชีวิต  
(คะแนน 0-10: Ordinal Scale) 
 

    
 การท างานและการว่างงาน   
    
 ความสัมพันธ์ในครอบครัว และ

สังคม 
  

    
 สุขภาพกาย   

     
  สุขภาพจิต   
     
  ตัวแปรทางสถาบันและ 

บรรทัดฐานทางสังคม 
  

รูปที่ 3 กรอบแนวคิดปัจจัยท่ีส่งผลต่อความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย 
ท่ีมา: Clark et al. (2008) (ปรับโดยผู้เขียน) 

จากการศึกษาวิจัยข้างต้น (Clark et al., 2008; Helliwell, Layard & Sachs, 2019) สามารถสังเคราะห์
โดยแบ่งประเด็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยออกเป็น 3 ประเด็นหลัก คือ 1) ปัจจัยส่วนบุคคล 2) 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ 3) ตัวแปรทางสถาบันและบรรทัดฐานทางสังคม โดยในแต่ละประเด็นมีการแบ่ง
องค์ประกอบย่อย หรือปัจจัยท่ีคาดว่าน่าจะมีความเช่ือมโยงกับความอยู่ดีมีสุขของคนในสังคมได้ดังนี้  

1) ปัจจัยส่วนบุคคล 
1.1) รายได้ 
1.2) การว่างงาน 
1.3) สุขภาพกาย 
1.4) สุขภาพจิต 
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2) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
2.1) ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว 
2.2) ความสัมพันธ์ระหว่างสังคม 

3) ตัวแปรทางสถาบันและบรรทัดฐานทางสังคม 
3.1) การสนับสนุนทางสังคม  
3.2) ความมีน้ าใจ  
3.3) ความไว้วางใจในสังคม  
3.4) คุณภาพและความไว้ใจในรัฐบาล  

1. ปัจจัยส่วนบุคคล 

Clark (2018) กล่าวว่า การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคลกับความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยท่ีมี
การศึกษาในวงกว้าง คือประเด็นทางด้านรายได้และการว่างงาน ผลการวิจัยส่วนใหญ่พบว่าหากวิเคราะห์ด้วยข้อมูล
ภาคตัดขวาง เมื่อรายได้เพิ่มมากขึ้นมีแนวโน้มท่ีจะท าให้ความอยู่ ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยเพิ่มขึ้น ส่วนการว่างงานมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับระดับความอยู่ดีมีสุข ท้ังการวิเคราะห์ด้วยข้อมูลภาคตัดขวางและข้อมูลตัดภาค
ขวางทางยาว ตัวแปรส่วนบุคคลอื่นๆ เช่น อายุ เพศ ประเทศ ชาติพันธุ์ ผลการศึกษาของ Blanchflower & Oswald 
(2004) พบว่า ความสุขและความพึงพอใจในชีวิตมีความสัมพันธ์กับอายุ มีลักษณะเป็นรูป U-Shaped ท้ังใน
กรณีศึกษาของสหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา โดยความพึงพอใจต่อชีวิตจะมีค่าต่ าสุดเมื่ออายุประมาณ 40 ปี 
เมื่อก าหนดให้ปัจจัยอื่นๆ คงท่ี 

ในส่วนประเด็นด้านเพศ Kahneman & Deaton (2010) วิเคราะห์โดยใช้ข้อมูล Gallup-Healthways 
Well-Being Index พบว่าผู้หญิงจะประเมินอารมณ์ทางด้านบวกมากกว่าผู้ชาย ในขณะเดียวกันก็จะประเมินอารมณ์
ทางด้านลบหรือความเครียดมากกว่าผู้ชาย Clark (2018) ได้ให้ความเห็นว่า ตัวแปรเกี่ยวกับเพศและอายุ มีความ
เช่ือมโยงกับประเด็นเชิงนโยบายค่อนข้างน้อย เนื่องจากเป็นลักษณะส่วนบุคคลท่ีเปล่ียนแปลงได้ยาก ตัวแปรส่วน
บุคคลท่ีมีการศึกษาเชิงประจักษ์และมีการเช่ือมโยงต่อข้อเสนอเชิงนโยบายมากกว่า คือ รายได้ การว่างงาน ปัจจัย
ด้านสุขภาพ ชีวิตครอบครัว และการศึกษา โดยสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

1.1 รายได้ (Income) 
  Stiglitz. et al. (2009) เสนอแนะแนวทางในการวัดผลการด าเนินงานทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทาง
สังคมว่า รายได้ครัวเรือน (Household Income) มีความส าคัญมากกว่ารายได้ส่วนบุคคล (Individual Income) 
เนื่องจากเป็นตัวแปรท่ีสามารถสะท้อนมาตรฐานการครองชีพทางวัตถุ  Headey & Wooden (2004) ใช้ข้อมูล 
HILDA วิเคราะห์ผลกระทบของรายได้ท่ีมีต่อความอยู่ดีมีสุข โดยใช้รายได้ครัวเรือนท่ีใช้จ่ายได้จริง (Household 
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Disposable Income) เป็นตัวแปรหลักในการวิเคราะห์ผลกระทบท่ีมีต่อความพึงพอใจท่ีมีต่อชีวิตในภาพรวม ผล
การศึกษาพบว่า รายได้ครัวเรือนมีผลกระทบเชิงบวกต่อความพึงพอใจในชีวิต แต่ขนาดผลกระทบน้อยกว่าตัวแปร
ความมั่งค่ังท่ีวัดโดยสินทรัพย์และหนี้สิน 

Clark et al. (2008) ศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้ข้อมูลจากสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และเยอรมนี 
เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในชีวิต ผลจากวิเคราะห์สรุปได้ 3 ประเด็น คือ 1) รายได้เชิงเปรียบเทียบดู
เหมือนจะมีผลต่อความพึงพอใจในชีวิตมากกว่ารายได้ส่วนบุคคล 2) ความพึงพอใจในชีวิตข้ึนอยู่กับความสัมพันธ์เชิง
เส้นตรงกับลอการิทึมของตัวแปรรายได้ และ 3) การเปล่ียนแปลงรายได้มีขนาดผลกระทบท่ีค่อนข้างน้อย โดยหาก
รายได้เพิ่มขึ้น 2 เท่า ความพึงพอใจในชีวิตจะเพิ่มขึ้นไม่เกิน 0.2 ระดับคะแนน (ความพึงพอใจในชีวิตแบ่งเป็น 10 
ระดับ) Easterlin et al. (2010) ศึกษาความเช่ือมโยงระหว่างรายได้กับความสุขในระดับมหภาค ท้ังในกลุ่มประเทศ
ก าลังพัฒนาและพัฒนาแล้ว เมื่อเปรียบเทียบผลในระยะส้ันและระยะยาวพบว่า ความสุขและรายได้มีความส าคัญใน
ทิศทางเดียวกันในระยะส้ันเท่านั้น  

1.2 การว่างงาน (Unemployment)  

 Clark & Georgellis (2013) วิเคราะห์การปรับตัวของตัวแปรโดยใช้ข้อมูล BHPS Wave 17 เหตุการณ์
ส าคัญในชีวิต (ประกอบด้วย การว่างงาน การแต่งงาน การหย่าร้าง การให้ก าเนิดบุตร และการเป็นหม้าย ) ท่ีมี
ผลกระทบต่อความพึงพอใจในชีวิต ผลการศึกษาแสดงดังรูปท่ี 4 พบว่า เมื่อเกิดเหตุการณ์ การแต่งงาน การหย่าร้าง 
การให้ก าเนิดบุตร และการเป็นหม้าย ความพึงพอใจในชีวิตจะมีการเปล่ียนแปลง หลังจากนั้นจะมีการค่อยๆ ปรับตัว
เข้าสู่ระดับความพึงพอใจก่อนท่ีเหตุการณ์นั้นๆ จะเกิดขึ้น ต่างจากการว่างงานที่ส่งผลกระทบทางด้านลบ 
(โดยเฉพาะเพศชาย) ต่อความพึงพอใจในชีวิตในปีที่ 0 คือปีที่เกิดการว่างงาน และส่งผลต่อความพึงพอใจใน
ชีวิตที่ลดลงอย่างต่อเนื่องแม้เวลาผ่านไป ซ่ึงแสดงถึงการปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติที่ช้ากว่าการแต่งงาน หรือการ
หย่าร้าง จากรูปท่ี 4 จะเห็นว่า เมื่อแต่งงาน ความพึงพอใจในชีวิตส าหรับผู้หญิงจะเพิ่มสูงมากในปีท่ีมีการแต่งงาน 
หลังจากนั้นจะค่อยๆ ลดลง 

 รูปท่ี 5 แสดงการปรับตัวของความสุขเมื่อเกิดการเปล่ียนแปลงทางด้านรายได้ ( Income Shock) พบว่า 
ระดับความสุขจะเพิ่มมากขึ้นในปีท่ีรายได้เพิ่มข้ึน หลังจากนั้นจะค่อยๆ ลดระดับลงภายใน 2 ปี และกลับเข้าสู่ระดับ
ความสุขเดิมก่อนท่ีจะมีการปรับเพิ่มเงินเดือน ซึ่งต่างจากการว่างงานท่ีเมื่อเวลาผ่านไป 5 ปี ระดับความสุขก็ดูเหมือน
ไม่มีแนวโน้มท่ีจะปรับตัวเข้าสู่ระดับเดิมก่อนท่ีไม่ว่างงาน ในกรณีของผู้ชาย Clark (2018) ให้ข้อสังเกตว่า ความรู้สึก
แย่จากประสบการณ์การว่างงานท่ีส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจในชีวิตของบุคคลนั้นๆ ในปัจจุบัน และส่งผล
กระทบผ่านช่วงเวลาในอนาคตด้วยนั้น เป็นหนึ่งในข้อสรุปท่ีส าคัญท่ีสุดในการวิจัยเกี่ยวกับความสุขท่ีมีการศึกษาท่ี
ผ่านมา 
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รูปที่ 4 ผลกระทบเชิงพลวัตของการปรับตัวของความพึงพอใจในชีวิต  

ท่ีมา: Clark & Georgellis (2013) 
 

 
รูปที่ 5  การปรับตัวของความสุขเมื่อเกิดการเปล่ียนแปลงทางรายได้ (Income Shock) 
ท่ีมา: Clark (2018) 
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 การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขมีท้ังการใช้ข้อมูลระดับบุคคล (Individual Level) และมีการใช้ข้อมูล
มหภาคในการวิเคราะห์ Di Tella et al. (2001) พบว่าการใช้ข้อมูลมหภาควิเคราะห์อัตราการว่างงานกับความพึง
พอใจในชีวิตของ 12 ประเทศในทวีปยุโรป โดยใช้ข้อมูล Eurobarometer ต้ังแต่ปี ค.ศ. 1975-1991 ผลการศึกษาท่ี
ได้สอดคล้องกับการวิเคราะห์การว่างงานโดยใช้ข้อมูลส่วนบุคคล โดยพบว่าอัตราการว่างงานท่ีเพิ่มขึ้นมีผลกระทบ
ทางลบต่อความพึงพอใจในชีวิตรวมของประเทศนั้นๆ   

1.3 สุขภาพกาย (Physical Health) 
ในการวัดระดับสุขภาพ มีท้ังเป็นการให้ผู้ตอบประเมินระดับความพึงพอใจต่อสุขภาพด้วยตนเอง เช่น ระดับ 

0-10 โดย 0 หมายถึงสุขภาพแย่ท่ีสุดไปจนถึง 10 คือสุขภาพดีท่ีสุด นอกจากนั้นอาจมีการใช้ดัชนีวัดระดับสุขภาพ 
เช่น การประเมินสุขภาพกาย โดยพิจารณาจากดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL Index) ท่ีแสดงถึงความสามารถ
ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน งานวิจัยส่วนใหญ่พบความเช่ือมโยงระหว่างภาวะสุขภาพกับความพึงพอใจในชีวิต 
ยกตัวอย่างเช่น Gwozdz, W. & Sousa-Poza, A. (2010) ท าการศึกษาผู้สูงอายุท่ีมีอายุต้ังแต่ 75 ปีข้ึนไปในเยอรมนี 
พบว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุตอนปลายคือปัจจัยทางด้านภาวะสุขภาพ 

Suriyanrattakorn (2019) ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขของผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงโดยวิเคราะห์จาก
ข้อมูลภาคตัดขวาง 2 ช่วงเวลา (Panel Data) ในปี พ.ศ.2559 และ 2560 จาก “โครงการวิเคราะห์ประสิทธิผลของ
การให้บริการการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง : กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี”ผลจากการวิเคราะห์
ด้วยแบบจ าลอง Random Effects Regression Model (REM) พบว่า ระดับสุขภาพ ท่ีวัดโดยความสามารถในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน (ADL) และความพึงพอใจการให้บริการภาครัฐในการให้บริการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว สามารถ
อธิบายความสุขได้อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับความเช่ือมัน 95% กล่าวคือ หากระดับสุขภาพท่ีวัดโดยค่าคะแนน ADL 
เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะท าให้ระดับความสุขของผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงเพิ่มขึ้น 0.05 หน่วย ในด้านบทบาทภาครัฐท่ีอยู่
ในรูปการให้บริการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงท่ีบ้านพบว่า หากระดับความพึงพอใจในการให้บริการเพิ่มขึ้น 1 
หน่วย จะท าให้ความสุขเพิ่มข้ึน 0.43 หน่วย  

Wiking (2017) กล่าวไว้ในหนังสือ The Key to Happiness ว่า หากมองในมุมมองทางด้านการออกแบบ
นโยบายเพื่อท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น นโยบายท่ีส่งผลชัดเจนมากท่ีสุดนโยบายหนึ่ง คือ “ระบบการดูแล
สุขภาพถ้วนหน้า” องค์การอนามัยโลกได้ให้ค านิยามค าว่าหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health 
Coverage หรือ UHC) ว่าคือการท่ีประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขได้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริม 
การป้องกัน การรักษา หรือการฟื้นฟู โดยท่ีบริการทางสาธารณสุขเหล่านี้จะต้องมีคุณภาพ ซึ่งสามารถพิจารณาได้
จากตัวช้ีวัด 2 ตัวช้ีวัดคือ ดัชนีความครอบคลุมการบริการ (UHC Service Coverage Index) และสัดส่วนของ
ประชากรท่ีมีค่าใช้จ่ายทางสุขภาพเกิน 10% ของค่าใช้จ่ายท้ังหมดในการบริโภคหรือรายได้ การจัดอันดับของ 
World Happiness Report พบว่ากลุ่มประเทศนอร์ดิกท่ีมีระดับความสุขสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ล้วนแต่มีระบบ
ประกันหรือการดูแลสุขภาพถ้วนหน้าท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ท้ังส้ิน (ตารางท่ี 2) 
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ตารางที่ 2 การจัดอันดับความสุขในปี ค.ศ. 2016-2018 
 ดัชนีความครอบคลุมการบริการ (UHC Service Coverage Index) 
ฟินแลนด์ 79 
เดนมาร์ก ≥80 
นอร์เวย์ ≥80 
ไอซ์แลนด์ ≥80 
เนเธอร์แลนด์ ≥80 
สวิตเซอร์แลนด์ ≥80 
สวีเดน ≥80 
นิวซีแลนด์ ≥80 
แคนาดา ≥80 
ออสเตรีย ≥80 

ท่ีมา: World Happiness Report, องค์การอนามัยโลก 
หมายเหตุ: ประเทศไทยครอบคลุม 75%  

การศึกษาเชิงประจักษ์ของ Blanchflower (2009) ใช้ข้อมูล The Behavioral Risk Factor Surveillance 
System (BRFSS) ศึกษาประชากรวัยผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกา ผลจากการวิเคราะห์โดย Order Logistics Model 
พบว่า การไม่สามารถไปพบแพทย์เนื่องจากข้อจ ากัดทางด้านการเงิน ส่งผลอย่างมากต่อความพึงพอใจในชีวิตของคน
สหรัฐอเมริกา แม้ว่าใช้ตัวแปรควบคุม รายได้ การศึกษา และตัวแปรส าคัญอื่นๆ เช่น ตัวแปรทางประชากรศาสตร์ 
ตัวแปรทางภูมิศาสตร์ สถานภาพสมรส การจ้างงาน จ านวนบุตร รวมท้ังชาติพันธุ์ ก็ยังพบว่าความสามารถในการ
เข้าถึงบริการทางการแพทย์ส่งผลต่อความพึงพอใจในชีวิตของคนในภาพรวม  

1.4 สุขภาพจิต (Mental Health) 
 Clark (2018) วิเคราะห์เปรียบเทียบโดยใช้ข้อมูล BRFSS ของสหรัฐอเมริกา ข้อมูล HILDA ของออสเตรเลีย 

และข้อมูล BCS รวมท้ัง BHPS ของอังกฤษ เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของความรู้สึกเป็นทุกข์ ในการวัดตัวแปรทางด้าน
สุขภาพจิต การวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูล BRFSS และ HILDA วัดจากค าถามเกี่ยวกับการวินิจฉัยภาวะอาการซึมเศร้า
หรือมีภาวะโรควิตกกังวล ข้อมูล BCS วัดจากค าถามเกี่ยวกับการไปพบแพทย์ในปีท่ีแล้ว เกี่ยวกับปัญหาทางด้าน
อารมณ์ ส่วน BHPS เลือกใช้การประเมินภาวะสุขภาพจิต จากแบบสอบถามสุขภาพท่ัวไป (The General Health 
Questionnaire: GHQ-12) (Goldberg & Williams, 1988) GHQ-12 เป็นเครื่องมือคัดกรองความผิดปกติทางจิต

https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=42102
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เวชเบื้องต้น หรือความผิดปกติในระยะส้ันส าหรับประชากรท่ัวไป โดยหากค่าคะแนนต่ ากว่า 20% บ่งบอกถึงภาวะ
ปัญหาทางสุขภาพจิต 

 จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปร เปรียบเทียบข้อมูลท้ัง 4 ฐานข้อมูล ดังตารางท่ี 3 
จะเห็นว่า ความผิดปกติทางสุขภาพจิตส่งผลกระทบต่อระดับความทุกข์ในระดับบุคคลมากกว่าตัวแปรอื่นๆ ยกเว้น
เฉพาะกรณีของออสเตรเลียเท่านั้น การศึกษาในประเด็นเพิ่มเติมพบว่า ปัญหาสุขภาพจิตเป็นปัญหาส าคัญท่ีเกิดข้ึน
โดยท่ัวไปส าหรับกลุ่มประชากรวัยท างาน ผลกระทบสุขภาพจิตนอกจากจะส่งผลกระทบต่อตัวบุคคลนั้นๆ แล้ว ยัง
ส่งผลกระทบภายนอกต่อระดับปัญหาสุขภาพจิตของคู่ครองด้วยเช่นเดียวกัน หากวิเคราะห์ในประเด็นการปรับตัว 
(Adaptation) พบว่าการปรับตัวของระดับความพึงพอใจเมื่อเกิดปัญหาสุขภาพจิต มีการปรับตัวเข้าสู่ระดับเริ่มต้นท่ี
ช้ากว่าการมีปัญหาสุขภาพกาย ซึ่งแสดงถึงผลกระทบระยะยาวที่เกิดข้ึนจากปัญหาภาวะสุขภาพจิต 

ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์ของผลกระทบเชิงพลวัตของเหตุการณ์ในตลาดแรงงานต่อความพึงพอใจในชีวิต 
 สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร (BCS) สหราชอาณาจักร (BHPS) 

รายได้(Log) -0.12 
(0.00) 

-0.09 
(0.02) 

-0.05 
(0.01) 

-0.07 
(0.01) 

การว่างงาน 0.06 
(0.00) 

0.06 
(0.01) 

0.03 
(0.02) 

0.07 
(0.00) 

ความเจ็บป่วยทางกาย 0.05 
(0.00) 

0.16 
(0.02) 

0.05 
(0.01) 

0.09 
(0.01) 

ความเจ็บป่วยทางกายจิต 0.09 
(0.00) 

0.14 
(0.01) 

0.09 
(0.01) 

0.26 
(0.00) 

ท่ีมา: Clark (2018) 
หมายเหตุ: วิเคราะห์ด้วยข้อมูลภาคตัดขวาง  

ปัจจุบันหลายประเทศได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับประเด็นทางด้านสุขภาพจิตของคนในสังคมมากขึ้น  
ยกตัวอย่างเช่น ประเทศอังกฤษมีการก าหนดสัดส่วนงบประมาณท่ีเกี่ยวกับสุขภาพจิตของคนท่ีมากกว่าประเทศอื่นๆ 
เนื่องจากตระหนักว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในชีวิตท่ีส าคัญท่ีสุดคือ สุขภาพจิต รายงาน World Economic 
Forum (2019) กล่าวว่า อังกฤษมีการจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับสุขภาพจิตเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับประเทศนิวซีแลนด์ 
ท่ีเป็นประเทศแรกท่ีมีการต้ังงบประมาณท่ีเรียกว่า Well-Being Budget ท่ีให้ความส าคัญกับประเด็นทางสุขภาพจิต
มากขึ้นเช่นเดียวกัน 
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2. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

Helliwell & Putnam (2004) กล่าวว่า ถึงแม้ว่าตัวแปรท่ีคาดการณ์ความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยได้มากท่ีสุด
อาจเป็นเรื่องของยีนส์ และปัจจัยท่ีเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ยกตัวอย่างเช่น การมองโลกในแง่ดี หรือการนับถือตนเอง  

(Self – Esteem) การศึกษาดังกล่าววิเคราะห์เกี่ยวกับทุนทางสังคมท่ีมีต่อความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยโดยใช้ฐานข้อมูล 
The World Values Survey (WVS) และ European Values Survey (EVS) ผลการวิเคราะห์พบว่า ทุนทางสังคม
ในประเด็นด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน รวมถึงความไว้วางใจในสังคม ล้วนมีความ
เช่ือมโยงกับความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย 

2.1 ความสัมพันธ์ในครอบครัว 
Kamp Dush & Amato (2005) ศึกษาการเช่ือมโยงระหว่างสถานะ และคุณภาพของความสัมพันธ์ กับ

ความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย ประเมินจาก 4 มิติ คือ มิติความพึงพอใจในชีวิต ความสุข ความทุกข์ และความนับถือ
ตนเอง ใช้ข้อมูล Panel ท่ีเรียกว่า Marital Instability Over The Life Course ของประเทศสหรัฐอเมริกา การ
ประเมิณสถานะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลแบ่งออกเป็น 1) แต่งงาน 2) อยู่ด้วยกันโดยไม่แต่งงาน 3) การคบหา
เพียงแค่ 1 คน 4) การคบหาหลายคน และ 5) การเป็นโสด จากผลการวิเคราะห์ด้วย Structural Equation Model 
(SEM) พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีแต่งงาน อยู่ด้วยกันโดยไม่แต่งงาน และคบหาเพียงแค่ 1 คน มีผลกระทบเชิงบวกต่อ
ความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยของบุคคลนั้นๆ ซึ่งผลผระทบเชิงบวกอาจวิเคราะห์ได้ในประเด็นด้านการสนับสนุนทาง
สังคม และการรวมกลุ่มทางสังคม (Social Support and Social Integration) การศึกษาดังกล่าวมีการวิเคราะห์
คุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยให้บุคคลนั้นๆ ประเมินคุณภาพความสัมพันธ์ในประเด็นการเข้าอกเข้าใจกัน 
การแสดงความรัก ความคิดเห็นท่ีตรงกัน กิจกรรมท่ีท าร่วมกัน ความซื่อสัตย์ และความพอใจต่อความสัมพันธ์ใน
ภาพรวม ในการวิเคราะห์มีการใส่ตัวแปรควบคุม คือ สถานะความสัมพันธ์ เพศ อายุ ผิวสี และระดับการศึกษาสูงสุด 
ผลการศึกษาพบว่าคุณภาพความสัมพันธ์ส่งผลกระทบทางบวกต่อความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย  

Thomas, Liu & Umberson (2017) พบว่า ความสัมพันธ์ท่ีดีมีผลกระทบเชิงบวกในมุมมองการจัดสรร
ทรัพยากร หรือส่งผ่านทรัพยากรท่ีท าให้สมาชิกในครอบครัวรับมือกับความเครียด Williams (2003) ศึกษาข้อมูล 3 
Wave ท่ีเรียกว่า The Americans’ Changing Lives Survey ซึ่งเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 3,617 คน 
พบว่า ปัจจัยท่ีส าคัญมากกว่าสถานภาพ ไม่ว่าจะเป็น การแต่งงาน หรือการเป็นโสด คือคุณภาพของความสัมพันธ์ท่ี
ส่งผลต่อสุขภาพจิต โดยในการประเมินคุณภาพความสัมพันธ์ของคู่ครอง เป็นการค านวณค่าดัชนีเดียว จากค าถาม
เกี่ยวกับความปรองดองในชีวิตสมรส (Marital Harmony) ท่ีถามว่า “เมื่อพิจารณาจากทุกส่ิงในภาพรวม คุณพอใจ
กับชีวิตแต่งงานของคุณมากน้อยเพียงใด” และ “คู่สมรสของคุณท าให้คุณรู้สึกถึงความรัก และความห่วงใยมากน้อย
เพียงใด” นอกจากนั้นยังมีมิติความเครียดในชีวิตสมรส (Marital Stress) ท่ีถามว่า “คุณสองคนมีความขัดแย้ง หรือมี
ความไม่ลงรอยกันบ่อยเพียงใด” และ “คุณเบ่ือหน่าย หรือเสียใจกับชีวิตการแต่งงานของคุณบ่อยแค่ไหน” 
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ความสัมพันธ์ในครอบครัว อาจใช้หลักวิเคราะห์ตามแนวทาง Family Environment Scale: FES ซึ่งแบ่ง
มิติทางด้านความสัมพันธ์เป็น 3 มิติ คือ 1) มิติ Cohesion คือ ความเป็นหนึ่งเดียวกันของครอบครัว การช่วยเหลือ 
การสนับสนุนซึ่งกันและกัน รวมทั้งการใช้เวลาด้วยกันในครอบครัว 2) มิติ Expressiveness คือ การพูดคุย และการ
แสดงออกถึงความรู้สึก และ 3) มิติ Conflict คือ การทะเลาะ และการจัดการทางอารมณ์ด้านลบ  

รายงาน World Family Map 2019 ท่ีจัดท าโดย Institute for Family Studies ศึกษาความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวระหว่างบุตรกับผู้ปกครอง ของประเทศท่ีพัฒนาแล้วและก าลังพัฒนาท้ังหมด 49 ประเทศ การศึกษา
ดังกล่าวเป็นการรวบรวม 16 ตัวบ่งช้ี ท่ีสะท้อนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว มุมมองเกี่ยวกับบทบาท
ของสมาชิกในครอบครัว เวลาท่ีใช้ร่วมกัน เช่น การรับประทานอาหารร่วมกัน และความพึงพอใจต่อชีวิตครอบครัว 
(Wilcox , DeRose, and Carroll, 2019)  Musick & Meier (2012) ศึกษาข้อมูล 3 Waves ของฐานข้อมูล The 
National Longitudinal Survey of Adolescent Health (กลุ่มตัวอย่างจ านวน 17,977 ราย ในสหรัฐอเมริกา) 
จากผลการวิเคราะห์ด้วยแบบจ าลอง Fixed-Effects Model พบว่า การรับประทานอาหารเย็นร่วมกันภายใน
ครอบครัว มีความเช่ือมโยงกับสุขภาพจิตของเด็กวัยรุ่น 

2.2 ความสัมพันธ์ในสังคม (Social Relationship) 
Powdthavee (2008) กล่าวว่า หลักฐานเชิงประจักษ์ท้ังในงานวิจัยเชิงจิตวิทยาและสังคมวิทยาต่างยืนยัน

ว่า ความสัมพันธ์ทางสังคมมีส่วนในการส่งเสริมความสุขส่วนบุคคล หากแต่ขนาดของผลกระทบยังไม่สามารถทราบ
แน่ชัด งานศึกษานี้จึงใช้ข้อมูล British Household Panel Survey  ท้ังท่ีเป็น Pooled Data และ Panel Data ท า
การวิเคราะห์ด้วยวิธี Order Probit Model OLS และแบบจ าลอง Fixed Effect Regression ผลจากการศึกษา
พบว่า ความถ่ีในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมท่ีเพิ่มขึ น ส่งผลต่อความพึงพอใจในชีวิตท่ีเพิ่มขึ นด้วย นอกจากนั้นมีการใช้
แนวคิด Life Satisfaction Valuation Approach หรือการใช้ราคาเงา (Shadow Price) เพื่อประเมินค่าความพึง
พอใจในชีวิตท่ีได้รับ จากการเพิ่มความถี่ในการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ญาติพี่น้อง และเพื่อนบ้าน ผลจากการ
วิเคราะห์พบว่า การเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมทางสังคม (Social Involvement) มีมูลค่าเท่ากับ 85,000 ปอนด์ต่อปี 
การศึกษาของประเทศไทย Chandoevwit & Thampanishvong (2015) พบว่าความถ่ีในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
ส่งผลทางบวกต่อระดับความพึงพอใจในชีวิตส่วนบุคคล การใช้ราคาเงาในการประเมินค่าพบว่า ความถี่ในการ
ปฏสัิมพันธ์กับเพื่อนบ้านโดยการพูดคุยแบบเห็นหน้ามีราคาประมาณ 0.5 เท่าของรายได้ต่อหัวต่อเดือน  

Stiglitz et al. (2009) ให้ข้อสังเกตว่า การวิเคราะห์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในสังคมกับความพึง
พอใจในชีวิต โดยท่ัวไปมักเป็นการวัดโดยถามจ านวนหรือความถี่ของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน อย่างไรก็ตาม การ
วัดในด้านดังกล่าวต้องการตัวแปรท่ีสะท้อนพฤติกรรม และการท ากิจกรรมระหว่างบุคคล ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศ
อังกฤษ ออสเตรเลีย แคนาดา ไอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกา เลือกใช้ข้อมูลการมีส่วนร่วมของพลเมือง (Civic 
Engagement) จ านวนคนท่ีท างานอาสาสมัครท้ังในส่วนองค์กรภาครัฐและเอกชน ความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านและ
สมาชิกในครัวเรือน เป็นตัวแปรท่ีอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในสังคม นอกจากนั้นงานศึกษาดังกล่าวยังให้
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ข้อเสนอแนะว่า การเพิ่มมิติความสัมพันธ์ในสังคมด้านอื่นๆ เช่น ความไว้วางใจระหว่างคน (Trust in Others) ความ
โดดเด่ียวในสังคม (Social Isolation) การมีส่วนร่วมในท่ีท างานและในกิจกรรมทางศาสนา มิตรภาพระหว่างความ
แตกต่างทางชาติพันธุ์ ศาสนา และสถานะทางสังคม ตัวแปรดังกล่าวจะท าให้การวิเคราะห์มีมิติท่ีครอบคลุมมากขึ้น 

3. บรรทัดฐานทางสังคมและสถาบัน (Social Norms and Institutions) 

บรรทัดฐานทางสังคมสามารถนิยามได้ว่า คือ  "มาตรฐานพฤติกรรมท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐานของความเช่ือร่วมกัน
ในวงกว้างว่า สมาชิกในกลุ่มควรประพฤติตนอย่างไรในสถานการณ์ท่ีก าหนด” (Fehr  & Fischbacher, 2004) 
บรรทัดฐานทางสังคมท่ีแตกต่างกันในแต่ละประเทศ มีผลต่อพฤติกรรม และกระบวนการประเมินความสุขในแต่ละ
สังคมท่ีแตกต่างกันออกไป เช่น รายงาน WHR 2019 แสดงให้เห็นว่าคนในกลุ่มประเทศแกนดิเนเวียส่วนใหญ่
ประเมินความสุขในระดับมากกว่า 7  ส่วนประเทศท่ีมีสถานการณ์ความไม่มั่นคงทางการเมือง เช่น ซีเรีย 
อัฟกานิสถาน ประเมินความสุขคิดเป็นค่าเฉล่ียรวมของประเทศเท่ากับ 3.2-3.5 คะแนนเท่านั้น (Helliwell, Layard, 
& Sachs, 2019) สอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงประจักษ์ของ Clark et al. (2008) ท่ีพบว่าประชาชนจะมีความสุข
น้อยลงในสังคมท่ีคนในสังคมไม่ค่อยมีความไว้วางใจกัน (Distrust) สังคมท่ีมีการกดขี่ มีความไม่เสมอภาค และมี
รัฐบาลท่ีล้มเหลว การวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านสถาบัน และบรรทัดฐานทางสังคมท่ีมีผลต่อความสุขของคนในประเทศ 
แบ่งออกเป็นประเด็นย่อยๆ ได้ดังนี้ 

3.1 การสนับสนุนทางสังคม (Social Support) 
Barrera et al. (1981) ให้ค าจ ากัดเกี่ยวกับ การสนับสนุนทางสังคม (Social Support) ว่าหมายถึง “การ

ช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ โดยสมาชิกครอบครัว เพื่อน เพื่อนบ้าน และบุคคลอื่นๆ ในสังคม” จะเห็นว่า การ
สนับสนุนทางสังคมครอบคลุมการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social Relationship) ในวงกว้าง โดยงานวิจัยท้ังทางด้าน
การแพทย์และสังคมศาสตร์ พบว่าการสนับสนุนทางสังคม ความสัมพันธ์ทางสังคม และความโดดเด่ียว (Loneliness) 
มีความสัมพันธ์กับสุขภาพ และความอยู่ดีมีสุข  

การสนับสนุนทางสังคมกับสุขภาพ  
Crabtree (2012) วิเคราะห์การสนับสนับสนุนทางสังคมท่ีมีต่อความพึงพอใจด้านสุขภาพ จากข้อมูลท่ี

จัดเก็บโดย Gallup World Poll ช่วงปี 2005 ถึง 2009 ศึกษากลุ่มตัวอย่างทีมีอายุ 15-75 ปี รวม 139 ประเทศ 
การวิเคราะห์การสนับสนับสนุนทางสังคม วัดจากข้อค าถามเดียวคือ การถามว่า “หากคุณมีปัญหา คุณมีญาติหรือ
เพื่อนท่ีคุณสามารถไว้ใจ ช่วยเหลือคุณเมื่อใดก็ตามท่ีคุณต้องการหรือไม่” (If you were in trouble, do you have 
relatives or friends you can count on to help you whenever you need them, or not?) ผลจากการศึกษา
ในภาพรวมระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วหรือก าลังพัฒนา พบว่าการสนับสนุนทางสังคมท่ีแข็งแกร่ง มี
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ความเกี่ยวข้องอย่างเห็นได้ชัดกับความพึงพอใจด้านสุขภาพ (ตัวแปรควบคุม คืออายุ เพศ การศึกษาและสถานภาพ
การสมรส) 

การสนับสนุนทางสังคมกับความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย  
ฐานข้อมูลในรายงาน WHR ถูกน ามาวิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นการสนับสนุนทางสังคมในวงกว้าง เช่น 

Helliwell, Layard, & Sachs (2019) ใช้วิธี Pooled OLS วิเคราะห์ข้อมูลปี 2005 ถึง 2018 พบว่า การสนับสนุน
ทางสังคมส่งผลเชิงบวก ท้ังต่อความพึงพอใจในชีวิตและมิติทางด้านอารมณ์ เมื่อวิเคราะห์ขนาดของผลกระทบพบว่า
หากเปรียบเทียบเป็น 100% ผลกระทบของการสนับสนุนทางสังคมท่ีมีต่อความพึงพอใจในชีวิตคิดเป็นสัดส่วนมาก
ท่ีสุดคือ (34%) ตามด้วย ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (26%) อายุคาดการณ์เฉล่ีย (21%) ความมีอิสรภาพ 
(11%) ความมีน้ าใจ (5%) และการคอร์รัปชัน (3%)  

Calvo et al. (2012) พบว่า การมีใครสักคนท่ีสามารถพึ่งพาได้เมื่อยามจ าเป็น มีผลกระทบทางด้าน
บวกต่อระดับความพึงพอใจในชีวิต และความรู้สึกทางด้านบวก การศึกษาดังกล่าวยังมีการก าหนดตัวแปรเกี่ยวกับ
การท างานอาสาสมัครเข้าไปในแบบจ าลองด้วย โดยถือเป็นส่วนหนึ่งในทุนทางสังคม ตัวแปรดังกล่าววัดจากค าถาม
ท่ีว่า “คุณได้แบ่งเวลาท างานอาสาสมัครให้กับหน่วยงานต่างๆ ในช่วงเดือนท่ีผ่านมาหรือไม่ ” (Have you 
volunteered your time to an organization in the past month?) 

ผู้เขียนได้น าข้อมูล WHR ปี 2018 วิเคราะห์ความสัมพันธ์อย่างง่ายด้วยกราฟ ระหว่างการสนับสนุน
ทางสังคมกับความพึงพอใจในชีวิต (Life Ladder) ของ 137 ประเทศ พบว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกระหว่าง 2 
ตัวแปรอย่างชัดเจน ดังรูปท่ี 6 
รูปที่ 6 การสนับสนุนทางสังคม กับความพึงพอใจในชีวิต (Life Ladder) 

 
ท่ีมา: WHR (2018) วิเคราะห์โดยผู้เขียน 

y = 0.0758x + 0.3933
R² = 0.5173
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Siedlecki et al. (2014) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของการสนับสนุนทางสังคมและความ
เป็นอยู่ท่ีดีมีสุขเชิงอัตวิสัย ท่ีแบ่งเป็น 3 มิติ คือ ความพึงพอใจในชีวิต อารมณ์ทางบวก และอารมณ์ทางด้านลบ กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีท าการศึกษาจ านวน 1,111 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แบบจ าลองสมการโครงสร้าง (SEM) งานศึกษา
ดังกล่าวใช้เครื่องมือในการวัดการสนับสนุนทางสังคมท่ีเรียกว่า “The Social Network Questionnaire” (Shaw 
et al., 2007) ประกอบด้วยข้อค าถามท้ังหมด 27 ข้อ ท่ีแบ่งมิติทางสังคมออกเป็น 4 มิติ คือ  

1) การยึดติดกับสังคม (Social Embeddedness) เป็นมิติเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับครอบครัวและเพื่อน 
โดยวัดจากจ านวนความถ่ีในการติดต่อกับครอบครัว และเพื่อน 

2) การได้รับการสนับสนุนทางสังคม (Enacted Support) หมายถึง การยอมรับการสนับสนุน ท้ังท่ีเป็น
การสนับสนุนทางอารมณ์ ข้อมูล และปัจจัยทางด้านวัตถุ  

3) การให้การสนับสนุน (Provided Support) เป็นการให้การสนับสนุน ท้ังท่ีเป็นการสนับสนุนทางอารมณ์ 
ข้อมูล และปัจจัยทางด้านวัตถุ  

4) การวัดการรับรู้การสนับสนุนทางสังคม (Perceived Support) วัดจากข้อค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ต่อการสนับสนุนทางสังคมท่ีคาดหวัง กล่าวได้ว่า การให้การสนับสนุนทางสังคมจะมีความหมายหรือมี
คุณค่าแก่ผู้รับมากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้รับ ผู้รับอาจไม่พอใจกับการได้รับการ
สนับสนุนหากเป็นการสนับสนุนท่ีไม่ถูกต้องส าหรับผู้ท่ีต้องการ 

ผลการศึกษาของ Siedlecki et al. (2014) พบว่า การได้รับสนับสนุนทางสังคม (Enacted Support) 
และการรับรู้การสนับสนุน (Perceived Support) มีส่วนในการท านายความพึงพอใจในชีวิต ส่วนความถี่ในการติอ
ต่อกับครอบครัว (Family Embeddedness) และการให้การสนับสนุน (Provided Support) มีส่วนในการท านาย
ความรู้สึกด้านบวก  

Thomas (2010) เขียนบทความวิจัยเรื่อง “Is it better to give or to receive? Social support 
and the well-being of older adults” เป็นการศึกษาการให้และการได้รับการสนับสนุนทางสังคม  ท่ีส่งผลต่อ
ความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุ ใช้ข้อมูลจาก The Social Networks In Adult Life (SNAL) Survey (กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 689 คน ในสหรัฐอเมริกา) การก าหนดตัวแปรทางด้านการสนับสนุนทางสังคม แบ่งเป็นความถ่ีการได้รับหรือ
การให้การสนับสนุน และประเภทบุคคลท่ีให้หรือได้รับการสนับสนุน เช่น เพื่อน บุตร พี่น้อง คู่สมรส และสมาชิก
ครอบครัวคนอื่นๆ ผลการศึกษาพบว่า “การให”้ ส่งผลกระทบด้านบวกอย่างเห็นได้ชัดต่อความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุ 
ในขณะท่ีการได้รับการสนับสนุนทางสังคมกลับมีผลทางบวกเฉพาะในกรณีท่ีผู้ให้เป็นคู่สมรส หรือพี่น้องเท่านั้น  
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3.2 ความมีน้ าใจ (Generosity) 
WHR 2019 จัดอันดับประเทศท่ีมีน้ าใจมากท่ีสุด “The Most Generous Country” (เฉล่ียปี 2016-2018) 

พบว่าประเทศ 2 อันดับแรก คือ ประเทศพม่า และอินโดนีเซีย ส่วนประเทศไทยอยู่ในอันดับท่ี 10 การส ารวจความมี
น้ าใจวัดจากข้อค าถามเดียวท่ีว่า “คุณได้บริจาคเงินเพื่อการกุศลในเดือนท่ีผ่านมาหรือไม่” (Have you donated 
money to a charity in the past month?) เป็นท่ีน่าสังเกตว่าเมื่อเทียบกับ 156 ประเทศท่ัวโลก พม่ามีระดับ
ความพึงพอใจในชีวิตเป็นอันดับท่ี 131 รายได้ต่อหัว (GDP Per Capita) อันดับท่ี 106 และอายุเฉล่ียเป็นอันดับท่ี 
110 ของโลก ซึ่งสวนทางกับความมีน้ าใจท่ีได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับต้นๆ ของโลก  

ตารางที่ 4 การจัดอันดับประเทศตามความพึงพอใจในชีวิต การสนับสนุนทางสังคม และความมีน้ าใจ 
 เฉล่ียปี 2016-2018 
อันดับ ความพึงพอใจในชีวิต 

(Ladder) 
การสนับสนุนทางสังคม 
(Social Support) 

ความมีน้ าใจ 
(Generosity) 

1 ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์ พม่า 
2 เดนมาร์ก ฟินแลนด์ อินโดนีเซีย 
3 นอร์เวย ์ นอร์เวย ์ ไอซ์แลนด์ 
4 ไอซ์แลนด์ เดนมาร์ก อังกฤษ 
5 เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ มอลตา 
6 สวิตเซอร์แลนด์ ไอร์แลนด์ ออสเตรเลีย 
7 สวีเดน ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์ 
8 นิวซีแลนด์ เติร์กเมนิสถาน นิวซีแลนด์ 
9 แคนาดา อังกฤษ ไอร์แลนด์ 
10 ออสเตรีย มองโกเลีย ไทย 

ท่ีมา: World Happiness Report 2019, Generosity มีการปรับด้วยค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว 

เมื่อวิเคราะหค์วามมีน้ าใจ (Generosity) กับความพึงพอใจในชีวิตของประเทศท้ังหมด 138 ประเทศ พบว่า 
ความสัมพันธ์ที่แสดงโดยกราฟมีทิศทางท่ีไม่ชัดเจน ซึ่งแตกต่างจากความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมและ
ความพึงพอใจในชีวิต ส าหรับ รูปท่ี 7 เป็นการคัดเลือกเฉพาะ 12 ประเทศในทวีปเอเชียจากรูปจะเห็นว่าประเทศไทย
มรีะดับความพอใจในชีวิตมากท่ีสุดโดยเปรียบเทียบ แต่มีระดับความมีน้ าใจน้อยกว่าพม่า และอินโดนีเซีย 
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รูปที่ 7 ความมีน้ าใจ และความพึงพอใจในชีวิต (Life Ladder) 

 
ท่ีมา: WHR (2018) วิเคราะห์โดยผู้เขียน 

3.3 ความไว้วางใจในสังคม (Social Trust) 

ความน่าเช่ือถือ (Trust) เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของทุนทางสังคม (Social Capital) ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญใน
การสร้างความอยู่ดีมีสุข รวมถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Grootaert, 1998) The World Value Survey (WVS) 
ได้มีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างประเทศด้วยการถามค าถามว่า “คุณคิดว่าคนส่วนใหญ่สามารถไว้วางใจได้ 
หรือต้องระมัดระวังในการติดต่อกับผู้อื่น” ค าตอบแบ่งเป็น 1) คนส่วนใหญ่สามารถไว้ใจได้ 2) ไม่แน่ใจ 3) ต้อง
ระมัดระวัง ในส่วน Eurostat และ European Social Survey มีการสอบถามในลักษณะเดียวกัน แต่ค าตอบ
แบ่งเป็นสเกลต้ังแต่ 0-10 การแบ่งสเกลเป็น 11 จุด ท าให้สามารถอธิบายระดับความไว้วางใจของผู้ตอบ
แบบสอบถามแต่ละคนได้ละเอียดมากขึ้น ซึ่งสามารถน ามาวิเคราะห์การกระจายของข้อมูล หรือความไม่เท่าเทียม
ด้านความไว้วางใจ (Trust Inequality) ภายในชุมชนหรือของประเทศได้ (Helliwell, Huang, & Wang, 2016)  

รูปท่ี 8 ผู้เขียนอ้างอิงข้อมูล WVS ท าการวิเคราะห์สัดส่วนกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบว่าคนส่วนใหญ่สามารถ
ไว้วางใจได้ พบว่า ประเทศสวีเดนกลุ่มตัวอย่างกว่า 60% ตอบว่าคนส่วนใหญ่สามารถไว้ใจได้ ส่วนฟิลิปปินส์มีสัดส่วน
เพียง 3.2% เท่านั้น 
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รูปที่ 8 สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบว่าคนส่วนใหญ่สามารถไว้ใจได้ จ าแนกตามประเทศ (%) 

 
ท่ีมา: World Values Survey Wave 6: 2010-2014 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ สหราชอาณาจักร (ONS) ออกแบบตัวช้ีวัดเกี่ยวกับบรรทัดฐานทางความเช่ือมั่นและ
ความร่วมมือ (Trust And Cooperative Norms) แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล 2) การ
สนับสนุนเครือข่ายทางสังคม 3) การมีส่วนร่วมของพลเมือง และ 4) บรรทัดฐานทางความไว้วางใจและความร่วมมือ 
ตัวชี้วัดด้านความไว้วางใจ แบ่งเป็นความไว้วางใจท่ีมีต่อรัฐบาล คนส่วนใหญ่ และเพื่อนบ้าน นอกจากนั้น ONS ยังมี
การสอบถามเกี่ยวกับการประเมินความรู้สึกปลอดภัย ในกรณีท่ีต้องเดินคนเดียวในเวลากลางคืนในพื้นท่ีท่ีพวกเขาอยู่
อาศัย 

การวัดความไว้วางใจในสังคม อาจวัดด้วยข้อค าถามการท ากระเป๋าเงินหาย ท่ีเรียกว่า The Wallet-
Dropping Question โดยถามค าถามว่า “หากคุณท้ากระเป๋าเงินหาย มีโอกาสมากน้อยเพียงใดท่ีจะได้กระเป๋าเงิน
คืน” การสอบถามดังกล่าวมีความเช่ือมโยงการวิจัยเชิงทดลองท่ีจัดท าโดย The Reader’s Digest (รายงานใน
นิตยสาร The Economist เดือนมิถุนายน 1996) ท่ีทดลองน ากระเป๋าเงินท่ีมีเงินสดมูลค่า 50 ดอลลาร์ โดยมีการ
ระบุท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าของสมมติ น าไปท้ิงไว้ตามจุดต่างๆ ใน 20 เมืองของกลุ่มประเทศยุโรป
ตะวันตก และ 12 เมือง ในสหรัฐอเมริกา เพื่อวิเคราะห์ความไว้วางใจในสังคมนั้นๆผ่านอัตราการได้รับกระเป๋าเงิน
พร้อมเงินคืน งานวิจัยบางส่วนเลือกท่ีจะให้ข้อค าถามดังกล่าวในการวัดความไว้วางใจทางสังคม รวมท้ังศึกษา
ผลกระทบท่ีมีตัวแปรทางเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น งานศึกษาของ Knack (2001) และ Tolsma & 
Meer (2017) โดย Helliwell, Huang, & Wang (2016) ได้ให้ความเห็นว่า ข้อค าถามเกี่ยวกับการท ากระเป๋าเงิน
หาย นอกจากจะเป็นการวัดความเช่ือใจในสังคมอีกรูปแบบหนึ่ง ยังสามารถเช่ือมโยงกับความเช่ือมั่นในประเด็นย่อย
อื่นๆ ได้ เช่น ความเช่ือใจในต ารวจ และเพื่อนบ้าน 
 Helliwell, Huang, & Wang (2016) ศึกษาความไว้วางใจในทางสังคมและความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย โดย
วัดจากความพึงพอใจในชีวิต โดยใช้ข้อมูลศึกษาเชิงเปรียบเทียบจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 3 ฐานข้อมูล คือ 
European Social Survey (ปี 2002 -2012) ข้อมูล Wave ท่ี 6 ของ WVS (ปี ค.ศ. 1981-2014) และ ข้อมูลจาก 
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Gallup World Poll (GWP) ผลจากการศึกษาพบว่า ความไว้วางใจทางสังคม ต ารวจ กระบวนการทางกฎหมาย 
รัฐสภา และนักการเมือง มีผลต่อความอยู่ดีมีสุขท่ีแตกต่างกันออกไป โดยขนาดผลกระทบของความไว้วางใจทาง
สังคม และความไว้วางใจในต ารวจมีผลต่อความพึงพอใจในชีวิตของคนในสังคมมากท่ีสุด (รูปท่ี 9) 
 
รูปที่ 9 การประเมินผลกระทบของความไว้วางใจ ท่ีมีต่อความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย 

 

 ท่ีมา: Helliwell, Huang, &Wang (2016) 

การศึกษานี้ยังพบว่า การถูกเลือกปฏิบัติ ปัญหาสุขภาพกาย และการว่างงาน ส่งผลด้านลบต่อความอยู่ดีมี
สุขเชิงอัตวิสัย หากแต่ผลกระทบทางด้านลบจะมีความเสียหายน้อยกว่าในกรณีสังคมท่ีมีความไว้วางใจกันในสังคม 
ผลการศึกษาดังกล่าวสรุปว่า ความไว้วางใจทางสังคมท่ีเพิ่มขึ้น มีส่วนช่วยลดความไม่เท่าเทียมกันด้านชีวิตความ
เป็นอยู่ (Inequality Well-Being) ได้อีกช่องทางหนึ่ง 

3.4 คุณภาพและความไว้ใจในรัฐบาล (Quality and Trust in National Government) 
Tavits (2008) ศึกษาผลกระทบของการทุจริต (Corruption) ท่ีมีต่อความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย วิเคราะห์ 68 

ประเทศ จากฐานข้อมูล Eurobarometer โดย Multilevel Modeling ผลการวิเคราะห์พบว่า คนในประเทศนั้นๆ 
จะประเมินความพึงพอใจในชีวิตท่ีมากกว่า เมื่อรัฐบาลของตนมีระดับการทุจริตท่ีต่ าการศึกษาของ Tay, Herian, & 
Diener (2014) ใช้ข้อมูลท่ีจัดเก็บโดย GWP ในปี 2005-2011 ครอบคลุม 150 ประเทศวิเคราะห์โดยวิธี Mediation 
Analyses และ Longitudinal Modeling พบว่า การคอร์รัปชันของภาครัฐ มีความสัมพันธ์กับรายได้ประชาชาติ 
และความเช่ือถือของสถาบันในทิศทางตรงกันข้าม และส่งผลให้ความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
มิติในด้านความพึงพอใจในชีวิต 
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Hudson (2006) ใช้ข้อมูล Eurobarometer ครอบคลุม 15 ประเทศในปี 2004 วิเคราะห์ความน่าเช่ือถือ
(Trust) ของรัฐบาลท่ีมีต่อผลกระทบต่อความอยู่ดีมีสุข ผลจากการวิเคราะห์พบว่าความไว้วางใจท่ีมีต่อรัฐบาลมี
ผลกระทบเชิงบวกต่อความเป็นอยู่ท่ีดีของผู้คนในประเทศนั้นๆ OECD (2013) อธิบายว่าความเช่ือมั่นในรัฐบาล 
เกิดขึ้นจาก 2 องค์ประกอบ คือ 1) ความไว้วางใจทางสังคม (Social Trust) และ 2) ความไว้วางใจทางการเมือง 
(Political Trust) ท้ังนี้  ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ท่ีมีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความเช่ือใจ  (Trust) หรือเ ช่ือมั่น 
(Confidence) ในรัฐบาล ประกอบด้วย Gallup World Poll, World Values Survey (WVS), Eurobarometer 
และ Edelman Trust Barometer รายละเอียดตัวชี้วัด แสดงดังตารางท่ี 5 

ตารางที่ 5 การส ารวจระหว่างประเทศเกี่ยวกับการวัดความไว้วางใจ/ความเช่ือมั่นในรัฐบาล 
แหล่งท่ีมา ปี ตัวชี้วัด ค าตอบ 

Gallup World Poll 2005- ปัจจุบัน  ความเช่ือมั่นในรัฐบาล 
(Confidence in The 
Government)  

2 ตัวเลือก คือ ใช่/ไม่ใช่ 

World Values Survey 4 Waves  
1989-93  
1994-98  
1999-04  
2005-08 

ความเช่ือมั่นในรัฐบาล 
(Confidence in The 
Government) 

4 ตัวเลือกคือมาก/ 
ค่อนข้างมาก/ 
ไม่มาก/ ไม่เช่ือมั่นเลย 

Eurobarometer 2003-ปัจจุบัน ความไว้ใจในรัฐบาล 
(Trust in Government) 
 

2 ตัวเลือกคือ 
มีแนวโน้มท่ีจะเช่ือใจ /มี
แนวโน้มท่ีจะไม่เช่ือใจ 

Edelman Trust 
Barometer 

2001-ปัจจุบัน ความไว้ใจในรัฐบาล 
(Trust in Government) 

9 สเกล: 1 หมายถึงไม่
เ ช่ือใจเลย 9 หมายถึง 
เช่ือใจมาก 

ท่ีมา: Government At A Glance 2013 (OECD, 2013) 
 
 
 
 

4. สรุป 
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โจทย์วิจัยกระแสหลักของเศรษฐศาสตร์ความสุข คือ การวิเคราะห์หาสาเหตุว่าปัจจัยอะไรท่ีท าให้ความสุขของ
คนเราแตกต่างกัน จากนั้นน าผลการศึกษาท่ีได้เช่ือมโยงสู่การก าหนดนโยบายในระดับจุลภาคและมหภาค จากการ
ทบทวนวรรณกรรมพบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยอย่างมีนัยส าคัญและมีขนาดผลกระทบอย่าง
เห็นได้ชัด ประกอบด้วย การว่างงาน สุขภาพกาย สุขภาพจิต คุณภาพความสัมพันธ์ในครอบครัว และการสนับสนุน
ทางสังคม และหากวิเคราะห์ในประเด็นการปรับตัวของตัวแปร (Adaptation) พบว่า ปัจจัยทางด้านสุขภาพจิต และ
การว่างงานส่งผลกระทบเชิงลบต่อความพึงพอใจในชีวิตของบุคคลนั้นๆ ท้ังในปัจจุบันและเช่ือมโยงต่อเนื่องสู่
ช่วงเวลาในอนาคต โดยมีการปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติท่ีช้ากว่าตัวแปรอื่นๆ โดยเปรียบเทียบ นอกจากนั้นปัจจัย
ทางด้านบรรทัดฐานทางสังคมและสถาบันมีส่วนในการคาดการณ์ความพึงพอใจในชีวิตของคนในสังคมด้วย
เช่นเดียวกัน กล่าวได้ว่าประชาชนจะมีความสุขน้อยลงในสังคมท่ีคนไม่ค่อยมีความไว้วางใจกัน และมีปัญหาทุจริตใน
ภาครัฐ 
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บทท่ี 4 
ฐานข้อมูลความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยในต่างประเทศและประเทศไทย 

  บทท่ี 4 เป็นการสรุป วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ฐานข้อมูลท่ีถูกออกแบบมาเพื่อวัดความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย ท่ี
จัดท าขึ้นท้ังในต่างประเทศ และประเทศไทย ความก้าวหน้าในการพัฒนาเครื่องมือวัดความสุขของประเทศต่างๆ 
สามารถน ามาถอดบทเรียน จากแนวทางปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อน ามาเป็นแนวทางส าหรับประเทศ
ไทย ในการออกแบบการจัดเก็บข้อมูลท่ีสามารถสะท้อนความสุขของคนในประเทศได้อย่างมีความน่าเช่ือถือ  และ
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

1. ฐานข้อมูลความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยในต่างประเทศ 

  การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประเด็นความสุข และความอยู่ดีมีสุขมีความก้าวหน้าอย่างมากในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา 
โดยความก้าวหน้าในการวิจัยด้านดังกล่าว ขึ้นอยู่กับความน่าเช่ือถือของการจัดเก็บข้อมูล และระเบียบวิธีวิจัย 
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับความอยู่ดีมีสุขในระดับนานาชาติท่ีครอบคลุมหลายประเทศท่ัวโลก คือ The Gallup World Poll 
และ World Value Survey ส่วนข้อมูลระดับประเทศ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา เยอรมนี กลุ่มประเทศ 
OECD และออสเตรเลีย มีการจัดเก็บฐานข้อมูลขนาดใหญ่ท่ีมีคุณภาพท่ีสามารถใช้เป็นตัวแทนในระดับประเทศ 
ประเทศอังกฤษ เยอรมนี และออสเตรเลีย มีการเก็บข้อมูลในลักษณะ“Household Panel” นอกจากนั้น อังกฤษ
และเยอรมนีมีการเก็บข้อมูลท่ีเรียกว่า “Birth Cohort Survey” เป็นการเก็บข้อมูลเริ่มต้ังแต่เด็กแรกเกิด เพื่อศึกษา
เส้นทางชีวิตตามช่วงวัยอีกด้วย (OECD, 2013) ฐานข้อมูลความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยในต่างประเทศ ท าการถอด
บทเรียนจาก 5 แหล่ง คือ 

1)  World Happiness Report (WHR) 

2)  World Values Survey (WVS) 

3)  British Office for National Statistics (ONS) 

4)  British Household Panel Survey (BHPS) 

5)  Socio-Economic Panel (SOEP) 
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1.1 World Happiness Report (WHR) 
ที่มาและระเบียบวิธีการวิจัย 

รายงานความสุขโลก (World Happiness Report: WHR) ปัจจุบันจัดท าโดย  The United Nations 
Sustainable Development Solutions Network ร่วมมือกับมูลนิธิ Ernesto Illy เผยแพร่ครั้งแรกในปี 2012 
จัดท าประจ าปียกเว้นปี 2014 WHR เป็นรายงานท่ีสะท้อนข้อมูลความสุขระดับโลก โดยมีเป้าหมายเพื่อต้องการ
สะท้อนให้เห็นว่า คุณภาพชีวิตของประชาชนสามารถถูกประเมินได้อย่างน่าเช่ือถือ และมีความเท่ียงตรงผ่านการ
ออกแบบตัวช้ีวัดเกี่ยวกับความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย ท่ีมีมิติท่ีแตกต่างกันออกไป ในการจัดอันดับความสุขของแต่ละ
ประเทศ ใช้ข้อมูลท่ีจัดเก็บโดย Gallop World Poll (GWP) ท่ีเรียกว่าการประเมินแบบขั้นบันไดแห่งความสุข (The 
Cantril Ladder) โดยสอบถามเกี่ยวการประเมินชีวิตด้วยตนเองด้วยข้อค าถามเดียวคือ “โปรดจินตนาการบันได
ทั งหมด 10 ขั น เริ่มตั งแต่ขั นท่ี 0-10 โดยขั นท่ี 10 แสดงถึงชีวิตท่ีดีท่ีสุดส้าหรับคุณ และขั นท่ี 0 ของบันได แสดงถึง
ชีวิตท่ีเลวร้ายท่ีสุด คุณรู้สึกว่าตอนนี  คุณยืนอยู่ ณ บันไดขั นที่เท่าไหร่” 

10 Best Possible Life 

9  

8  

7  

6  

5  

4  

3  

2  

1  

0 Worst Possible Life 

รูปที่ 1 The Cantril Self-Anchoring Striving Scale (Cantril, 1965) 
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มาตรวัด Cantril พัฒนาโดย Hadley Cantril มีการใช้อย่างแพร่หลาย ซึ่งถือเป็นเครื่องมือหนึ่งในการ
ประเมินความอยู่ดีมีสุข การวัดความอยู่ดีมีสุขมีมิติท่ีหลากหลาย เช่น การประเมินชีวิต (Life Evaluation) ท่ีเป็นการ
ประเมินระยะยาว ไปจนถึงการประเมินด้านภาวะทางอารมณ์ Diener et al. (2009) ได้วิเคราะห์ว่าการประเมิน
แบบข้ันบันไดแห่งความสุข (The Cantril Ladder) สามารถสะท้อนการประเมินชีวิตท่ีมีความต่อเนื่องของระยะเวลา
ได้มากกว่าภาวะทางอารมณ์ โดยพบว่ารายได้ หรือปัจจัยเชิงวัตถุนิยมมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในชีวิต(Life 
Satisfaction) ท่ีประเมินด้วยมาตรวัด Cantril มากกว่าความสัมพันธ์ท่ีมีต่ออารมณ์ อย่างเช่น ความสุข จุดเด่นของ 
Cantril Scale ท่ีแตกต่างจากมาตรวัดความอยู่ดีมีสุขอื่นๆ คือ ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถยึดตนเองเป็นหลัก โดย
สามารถประเมินได้ตามมุมมอง หรือประสบการณ์ของตนเองท่ีผ่านมา  

Gallup ศึกษาการประเมินแบบขั้นบันไดแห่งความสุข จาก 150 ประเทศ เพื่อวิเคราะห์จุดตัด (Cut-off) 
ของช่วงคะแนน ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ดังตารางท่ี 6  

ตารางที่ 6 จุดตัด (Cut-Off) ช่วงคะแนนทัศนคติต่อระดับความอยู่ดีมีสุข 
กลุ่ม จุดตัดคะแนน ทัศนคติต่อระดับความอยู่ดีมีสุข 

Thriving  ≥ 7 มาก 
Struggling  5-6 ปานกลาง 
Suffering ≤ 4 น้อย 

ท่ีมา: GWP 

รายงาน “WHR 2019” จัดอันดับความสุขของประเทศ โดยวัดจากค่าเฉล่ียจากการประเมินชีวิตของคนใน
แต่ละประเทศจ านวนท้ังส้ิน 156 ประเทศ ในการเก็บข้อมูลแต่ละปี GWP สุ่มตัวอย่างประชากรประมาณ 1,000 คน 
จากแต่ละประเทศ ส าหรับประเทศท่ีมีขนาดใหญ่ อย่างเช่น รัสเซียและจีนมีการสุ่มตัวอย่างมากกว่า 1,000 คน 
(ประเทศจีน 3,649 ตัวอย่าง,ข้อมูลปี ค.ศ. 2018) ส่วนประเทศขนาดเล็กลงมา เช่น เฮติ และจาเมกา ท่ีมีกลุ่ม
ตัวอย่างประมาณ 500 คน การจัดอันดับในปี ค.ศ. 2019 ใช้ข้อมูลการประเมินชีวิตเฉล่ียของแต่ละประเทศ 3 ปี 
ต้ังแต่ปี ค.ศ. 2016 ถึง 2018 เพื่อลดความคลาดเคล่ือนของข้อมูลท่ีเกิดจากการสุ่มตัวอย่าง (Sampling Errors) 

แบบจ าลองความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย  

นอกจากการจัดอันดับความสุขของประเทศต่างๆ แล้ว ส่วนประกอบส าคัญของรายงาน WHR คือ การ
วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย ท่ีคิดเป็นสัดส่วนต่อคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียของประเทศนั้นๆ 
ปัจจัยท่ีน ามาศึกษามี 6 ปัจจัย คือ 1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP per Capita) 2) อายุคาดการณ์
เฉล่ียของการมีสุขภาพดี (Healthy Life Expectancy) 3) การสนับสนุนทางสังคม (Social Support) 4) อิสระภาพ
ในการเลือกทางเลือกของชีวิต (Freedom to Make Life Choices) 5) ความมีน้ าใจ (Generosity) ซึ่งมองในบริบท
การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน และ 6) ทัศนคติท่ีมีต่อการคอร์รัปชัน (Perception of Corruption) ข้อมูลท่ี
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น ามาวิเคราะห์ใน WHR มีท้ังท่ีเก็บข้อมูลโดย Gallup World Poll และอ้างอิงจากฐานข้อมูลอื่นๆ เช่น ธนาคารโลก 
(World Bank) องค์การอนามัยโลก (WHO) เป็นต้น ลักษณะข้อมูล การออกแบบสอบถาม และแหล่งท่ีมาของข้อมูล 
(แสดงดังตารางท่ี 7)  

ตารางที่ 7 แหล่งท่ีมาของข้อมูลท่ีน ามาวิเคราะห์ขนาดผลกระทบของปัจจัยท่ีส่งผลต่อความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย 
 ปัจจัย ลักษณะข้อมูลและการออกแบบสอบถาม ท่ีมาของข้อมูล 

1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน

ประเทศต่อหัว 

GDP per Capita  

ใช้รูปแบบของ Natural Log GDP per Capita และมี
การปรับด้วยอ านาจซื้อ (Purchasing Power Parity: 
PPP) ในปี 2011 

World 
Development 
Indicator (WDI) 
ท่ีมา: World Bank 

2 อายุคาดการณ์เฉล่ีย
ของการมีสุขภาพดี 
(Healthy Life 
Expectancy 
(HALE)) 

คาดประมาณจ านวนปีโดยเฉล่ียของการมีชีวิตอยู่ ของ
ประชากร โดยปรับด้วยผลรวมของสถานะสุขภาพ 

Global Health 
Observatory (GHO) 
ท่ีมา: World Health 
Organization  

3 การสนับสนุนทาง
สังคม 
(Social Support)  
 

 ค าถาม 
“ถ้าคุณมีปัญหา คุณมีเพื่อนหรือครอบครัวที่คุณสามารถ
พึ่งพา และช่วยคุณเมื่อยามจ าเป็นหรือไม่”  
“If you were in trouble, do you have relatives 
or friends you can count on to help you 
whenever you need them, or not?” 
 ค าตอบม ี2 ค่า (Binary Responses) คือ มกีับไม่มี 

Gallup World Poll 
(GWP) 

4 อิสรภาพในการเลือก

ทางเลือกของชีวิต 

(Freedom to Make 

Life Choices) 

 ค าถาม 
“คุณพอใจหรือไม่พอใจ กับอิสรภาพในการเลือก ทางเดิน
ชีวิตของคุณ”  
“Are you satisfied or dissatisfied with your 
freedom to choose what you do with your 
life?” 
 ค าตอบม ี2 ค่า (Binary Responses) คือ พอใจกับ

ไม่พอใจ 

Gallup World Poll 
(GWP) 
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 ปัจจัย ลักษณะข้อมูลและการออกแบบสอบถาม ท่ีมาของข้อมูล 

5 ความมีน้ าใจ  

(Generosity) 

 

 ค าถาม 
“คุณบริจาคเงินให้องค์กรการกุศลในช่วงเดือนท่ีผ่านมา
หรือไม่” 
“Have you donated money to a charity in the 

past month?” 

 ค าตอบม ี2 ค่า (Binary Responses) คือ บริจาค
กับไม่ได้บริจาค 

หมายเหตุ 
การวิเคราะห์ ใช้ค่า Residual ท่ีได้จากการวิเคราะห์การ
ถดถอย (Regression Analysis) ของข้อค าถามนี้กับ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว 

Gallup World Poll 
(GWP) 

6 ทัศนคติท่ีมีต่อการ

คอร์รัปชัน 

(Perception of 

Corruption) 

 ค าถาม (2 ข้อค าถาม) 
“ภาครัฐมีการคอร์รัปชัน อย่างแพร่หลาย ใช่หรือไม่” 
“ภาคธุรกิจ มีการคอร์รัปชัน อย่างแพร่หลาย ใช่หรือไม่” 
“Is corruption widespread throughout the 

government or not?”  

“Is corruption widespread within businesses or 

not?”  

 ค าตอบม ี2 ค่า (Binary Responses) คือใช่กับไม่ใช่ 

Gallup World Poll 
(GWP) 

ท่ีมา: GWP 

การวิเคราะห์ผลกระทบของปัจจัยท้ัง 6 ปัจจัย ท่ีมีต่อการประเมินชีวิตแบบขั้นบันได รวมท้ังความรู้สึก
ทางด้านบวกและลบ (โดยวิธี Pooled OLS ต้ังแต่ปี ค.ศ. 2005 ถึง 2018) พบว่า เมื่อพิจารณาจากค่า Adjusted R-
Squared ปัจจัยทั ง 6 สามารถอธิบายอารมณ์ทางบวก และลบ ได้น้อยกว่าการประเมินชีวิตแบบขั นบันได (การ
ประเมินชีวิตมีค่า Adjusted R-Squared เท่ากับ 74% อารมณ์ด้านบวก 47.6% และด้านลบ 27%) ผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศต่อหัว การสนับสนุนทางสังคม อายุคาดการณ์เฉล่ีย อิสรภาพในการเลือกทางเลือกของชีวิต สามารถ
อธิบายการประเมินชีวิตได้ท่ีระดับความเช่ือมั่น 99% ส่วนความมีน้ าใจทัศนคติท่ีมีต่อการคอร์รัปชัน อธิบายได้ท่ี
ระดับความเช่ือมั่น 95% และ 90% ตามล้าดับ นอกจากนั้น รายงานได้มีการอ้างทรรศนะของ Aristotelian ท่ีกล่าว
ว่า อารมณ์ทางด้านบวกมีความส าคัญในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ดังนั้น ในแบบจ าลองจึงได้เพิ่มปัจจัยอารมณ์
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ทางด้านบวกและลบ เข้าไปสมการด้วย หลังจากเพิ่มตัวแปร 2 ตัวแปรดังกล่าวเข้าไปในสมการ ส่งผลให้ Adjusted 
R-Squared เพิ่มขึน้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น 

รายงาน WHR ปี ค.ศ.2019 

 ประเทศที่มีความสุขมากที่สุด และน้อยที่สุดในโลก 

การจัดอันดับประเทศท่ีมีความสุขมากท่ีสุดในโลก จากค่าคะแนนการประเมินชีวิตเฉล่ีย 3 ปี (2016-
2018) ประเทศท่ีมีค่าเฉล่ียมากอันดับ 1-4 จาก 156 ประเทศ คือ ประเทศฟินแลนด์ (7.769) เดนมาร์ก (7.600) 
นอร์เวย์ (7.554) และไอซ์แลนด์ (7.494) โดยประเทศ 20 อันดับแรก ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย และ 
กลุ่มประเทศ OECD ส าหรับเอเชีย ประเทศท่ีมีค่าคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ไต้หวัน (6.446) ซึ่งอยู่ในอันดับท่ี 25  
ประเทศท่ีประเมินค่าความพอใจในชีวิตค่อนข้างต่ าส่วนใหญ่เป็นประเทศท่ีอยู่ในภาวะสงคราม หรือมีความไม่มั่นคง
ทางความปลอดภัยในชีวิต เช่น อัฟกานิสถาน (3.203) สาธารณรัฐแอฟริกากลาง (3.083) และ ซูดานใต้ (2.853) 
เป็นต้น 

 ประเทศไทย 

ประเทศไทย มีค่าเฉล่ียการประเมินชีวิตเท่ากับ 6.008 ถูกจัดอยู่ในอันดับท่ี 52 รายงาน WHR ได้ให้ข้อ
พึงสังเกตว่า การเปรียบเทียบอันดับคะแนนความสุขของประเทศต่างๆ เพื่อสรุปว่าประเทศไหนมีความสุขมากน้อย
ต่างกัน ควรวิเคราะห์ด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากบริบทสังคมและเศรษฐกิจ มิติทางวัฒนธรรม และพฤติกรรม
ของแต่ละภูมิภาคในโลกมีความแตกต่างกันต้ังแต่น้อยไปหามาก การเปรียบเทียบการจัดอันดับประเทศในภาพรวม
ระดับโลก อาจมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับปัญหาการประเมินเกินความจริงหรือต่ ากว่าความจริง (Overstate หรือ 
Understate) หรือแม้แต่การแสดงความออกถึงความรู้สึกท่ีแตกต่างกัน ซึ่งอาจมีผลต่อการประเมินในแบบสอบถาม  

ตารางท่ี 8 ผู้เขียนท าการสรุป การจัดอันดับประเทศท่ีแบ่งตามองค์ประกอบและปัจจัยท่ีส่งผลต่อความ
อยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลของประเทศไทย กับกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ จากตารางเมื่อเปรียบเทียบ 12 ประเทศ พบว่า ไต้หวันมีค่าเฉล่ียการประเมินแบบขั้นบันไดมากท่ีสุด และมี
ความรู้สึกทางด้านลบน้อยท่ีสุด  (จัดอยู่ในอันดับท่ี 25 และอันดับท่ี 1 ของโลก) ลาวมีความรู้สึกด้านบวกในอันดับท่ี 
5 ของโลก สิงคโปร์มีคะแนนด้านการสนับสนุนทางสังคม คอร์รัปชัน GDP ต่อหัว และอายุคาดเฉล่ียของการมีสุข
ภาวะ จัดอยู่ในอันดับท่ีกว่าประเทศท่ีน ามาเปรียบเทียบ ส าหรับประเทศไทย ความรู้สึกด้านบวก การสนับสนุนทาง
สังคม และความมีน้ าใจ สะท้อนมิติเชิงท่ีดีส าหรับสังคมไทย ส่วนการคอร์รัปชันในองค์กรและภาครัฐ ท่ีอยู่ในล าดับท่ี 
131 สะท้อนให้เห็นว่า ประเด็นด้านการคอร์รัปชันอาจเป็นประเด็นหลักส าคัญของประเทศไทยท่ีควรพัฒนา 
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ตารางที่ 8 การจัดอันดับประเทศท่ีแบ่งตามองค์ประกอบและปัจจัยท่ีส่งผลต่อความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย 
ประเทศ การ

ประเมิน
แบบ
ขั้นบันได  

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความรู้สึก
ด้านบวก 
 

ความรู้สึก
ด้านลบ 
 

การ
สนับสนุน
ทางสังคม 

อิสรภาพ 
 

คอร์รปัชัน ความมีน้ าใจ 
 

GDP 
ต่อหัว 

อายุคาดเฉลี่ย
ของการมีสุข
ภาวะ 

ไต้หวัน 25 37 17 1 48 102 56 56 NA. NA. 
ฮ่องกง 76 33 105 28 76 66 14 18 9 NA. 
จีน 93 72 21 11 108 31 NA. 133 68 34 

สิงคโปร์ 34 5 38 2 36 20 1 21 3 1 
ไทย 52 81 20 35 53 18 131 10 62 58 
ฟิลิปปินส์ 69 119 42 116 75 15 49 115 97 99 
มาเลเซีย 80 12 25 23 97 36 137 27 40 59 
อินโดนีเซีย 92 108 9 104 94 48 129 2 83 98 
เวียดนาม 94 27 121 27 64 23 86 97 105 49 
ลาว 105 59 5 112 120 22 27 34 102 112 
กัมพูชา 109 135 27 142 109 2 94 61 116 102 
พม่า 131 70 45 86 96 29 24 1 106 110 

ท่ีมา: ข้อมูลจาก GWP (ท าการวิเคราะห์โดยผู้เขียน) 
หมายเหตุ : ความรู้สึกด้านลบและการคอร์รัปชัน อันดับ 1 หมายถึง ประเทศท่ีมีความรู้สึกด้านลบและคอร์รัปชัน 
               น้อยท่ีสุด 
   : ตัวเลขในตารางแสดง อันดับของแต่ละประเทศ เปรียบเทียบจาก 156 ประเทศท่ัวโลก 
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ข้อมูลคะแนนความพึงพอใจในชีวิตของคนไทยเฉล่ีย 3 ปีล่าสุด เท่ากับ 6.008 เมื่อพิจารณาปัจจัยท่ีคิดเป็น
สัดส่วนต่อค่าคะแนนดังกล่าว พบว่า การสนับสนุนทางสังคม และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว มีสัดส่วน
ประมาณ 40% รองมา คือ สุขภาพ (อธิบายด้วยอายุคาดเฉล่ียของการมีสุขภาวะ) (13.8%) อิสรภาพ (9.3%) ความ
มีน้ าใจ (6) และทัศนคติท่ีมีต่อการคอร์รัปชัน (0.5%) 

ผู้เขียนน าข้อมูลการประเมินชีวิตแบบขั้นบันไดของประเทศไทยต้ังแต่ปี 2006-2018 (13 ปี ปีละประมาณ 
1,000 ตัวอย่าง) วิเคราะห์แนวโน้มเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ จากรูปท่ี 10 พบว่า แนวโน้มความ
พึงพอใจในชีวิต ท่ีวัดจากการประเมินชีวิตแบบขั้นบันไดมีการเปล่ียนแปลงไม่มากนัก เมื่อเทียบกับตัวแปรทาง
เศรษฐกิจอย่างผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ท่ีมีทิศทางเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน  
 
รูปที่ 10 แนวโน้มการประเมินชีวิตแบบข้ันบันได และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัวของประเทศไทย ปี 2006-
2018 

 
ท่ีมา: ข้อมูลจาก GWP (ท าการวิเคราะห์โดยผู้เขียน) 

รูปท่ี 11 แสดงแนวโน้มการเปล่ียนของปัจจัยท้ัง 6 ปัจจัย (ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว อายุ
คาดการณ์เฉล่ียของการมีสุขภาพดี การสนับสนุนทางสังคม อิสระภาพในการเลือกทางเลือกของชีวิต ความมีน้ าใจ 
และทัศนคติท่ีมีต่อการคอร์รัปชัน) รวมท้ังอารมณ์ทางบวกและลบของประเทศไทย พบว่า ตัวแปรทางด้านอารมณ์
ทางบวกและลบ มีการเปล่ียนแปลงขึ้นลงมากกว่าการประเมินชีวิต คนไทยมีสุขภาพดีขึ้นอย่างชัดเจน เมื่อพิจารณา
จากการเพิ่มขึ้นของอายุขัยเฉล่ีย ในส่วนตัวแปรอื่นๆ เนื่องจากข้อมูลค่อนข้างส้ัน (13 ปี) ท าให้การพิจารณาแนวโน้ม 
(Trend) เห็นภาพท่ีไม่ค่อยชัดเจนนัก  
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รูปที่ 11 การเปล่ียนแปลงองค์ประกอบและปัจจัยท่ีส่งผลต่อความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย 

  

  
  

  

 

 

ท่ีมา: ข้อมูลจาก GWP (ท าการวิเคราะห์โดยผู้เขียน) 
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กล่าวโดยสรุป รายงาน WHR มีจุดเด่น คือ การน าเสนอข้อมูลการประเมินชีวิต (ซึ่งแทนด้วยค าว่าความสุข) 
ของประเทศต่างๆ ท่ัวโลก และน ามาจัดอันดับประเทศตามระดับค่าคะแนนความสุข ข้อมูลดังกล่าวจัดเก็บโดย GWP 
ซึ่งมีการตรวจคุณภาพเครื่องมือการวิจัย เช่น การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความเช่ือมั่น (Reliability) 
รวมทั้งมีการทดสอบความเพียงพอของขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% เปรียบเสมือนมอนิเตอร์ในการ
ติดตามความสุขของประเทศนั้นๆ การศึกษาวิจัยท่ีผ่านมา พบว่า ฐานข้อมูล WHR เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ระดับ
โลก ซึ่งมีการน าข้อมูลดังกล่าวเช่ือมโยงสู่งานศึกษาวิจัยท่ีหลากหลาย  

เป็นท่ีน่าสังเกตว่า ข้อมูลการจัดอันดับประเทศตามระดับความสุข หรือแม้แต่การวิเคราะห์สัดส่วนของปัจจัย
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อาจยังไม่เพียงพอท่ีจะน้าไปสู่การเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีมีเป้าหมาย
เพื่อสร้างความอยู่ดีมีสุขของประเทศนั นๆ ได้เท่าท่ีควร เนื้อหาส่วนอื่นๆ ในรายงานเป็นการสรุป สังเคราะห์ รวบรวม 
ศึกษากรณีศึกษาท่ีเกี่ยวกับประเด็นด้านการออกแบบนโยบาย และนวัตกรรมท่ีเกี่ยวกับความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย ซึ่ง
มักอ้างอิงจากฐานข้อมูลอื่นๆ ด้วย เช่น ฐานข้อมูลท่ีจัดเก็บโดยภาครัฐของประเทศอังกฤษ เยอรมนี สหรัฐอเมริกา 
เป็นต้น อีกท้ังรายงาน WHR มีประเด็นท่ีมีข้อถกเถียงกันในประเด็นด้านการจัดอันดับประเทศจากข้อค าถามเพียงข้อ
ค าถามเดียว ความเพียงพอของกลุ่มตัวอย่างแต่ละประเทศ และการจัดอันดับความสุขของประเทศต่างๆ โดยไม่ได้
ค านึงถึงประเด็นความแตกต่างทางวัฒนธรรม สังคม มุมมองท่ีมีต่อความสุข การแสดงออกทางพฤติกรรมของแต่ละ
ประเทศ  ข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์ต่อยอดสู่งานวิจัย มีเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลระดับรวมของประเทศ ไม่มีการ
เปิดเผยข้อมูลระดับบุคคล ในกรณีศึกษาของประเทศไทยขนาดตัวอย่างของประชากรท่ีจัดเก็บยังเป็นข้อสังเกตถึง
ความเพียงพอในการอ้างอิงประชากรในการอธิบาย Subcategories ระดับประเทศ ถึงแม้ว่าการเก็บข้อมูล GWP จะ
มีการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified Sampling) ตามภูมิศาสตร์ และมีการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของ
แบบสอบถามก็ตาม 

1.2 World Values Survey (WVS) 
ที่มาและระเบียบวิธีการวิจัย  

WVS เป็นฐานข้อมูลระดับโลก เก็บข้อมูลจากกว่า 80 ประเทศ การเก็บข้อมูลได้อาศัยความร่วมมือกับ
องค์กรระหว่างประเทศ เช่น  United National Development Program, World Bank, Bill and Melinda 
Gates Foundation และ European Values Study เป็นต้น เริ่มท าการเก็บข้อมูลต้ังแต่ปี ค.ศ. 1981 ข้อมูล 
Wave ท่ี 1 เป็นการเก็บข้อมูลในช่วงปี ค.ศ.1981-1984 เริ่มแรกเป็นการเก็บข้อมูลจาก 10 ประเทศ คือ อาร์เจนตินา 
ออสเตรเลีย ฟินแลนด์ ฮังการี ญี่ปุ่น เม็กซิโก แอฟริกาใต้ เกาหลีใต้ สวีเดน และสหรัฐอเมริกา โดยการเก็บข้อมูล
นับเป็นส่วนหนึ่งของการส ารวจ European Values Study ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อตอบค าถามวิจัยว่า “การ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีท่ีเกิดขึ้น มีผลต่อการเปล่ียนค่านิยมพื้นฐาน และแรงจูงใจของ
ประชาชน ในสังคมอุตสาหกรรม หรือไม่ อย่างไร” โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักวิจัยหรือผู้ก าหนดนโยบาย สามารถมี
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ข้อมูลท่ีมีคุณภาพเพียงพอเพื่อใช้ในการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงด้านความเช่ือ ค่านิยม และแรงจูงใจ ในสังคมนั้นๆ 
ได้ 

ปัจจุบัน WVS  การเก็บข้อมูลถึง Wave ท่ี 7 เป็นการเก็บข้อมูล ช่วงปี 2014-2017 WVS มีการเปิดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณะชนโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังข้อมูลส่วนบุคคล ระดับประเทศ และข้อมูลท่ีแบ่งตาม Wave ท า
ให้สามารถเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลภาคตัดขวางระหว่างประเทศ และข้อมูลอนุกรมเวลาเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มของตัว
แปรได้ ในแบบสัมภาษณ์ WVS เริ่มจากการวางค าถามเกี่ยวกับการประเมินความสุขในชีวิต ตามมาด้วยการประเมิน
ความพึงพอใจในชีวิตไว้ในส่วนต้นๆ ของแบบสอบถาม การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ก าหนดอายุต้ังแต่ 18 ปีข้ึนไป ใช้การ
สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage Stage Sampling) ซึ่งอิงตามหลักความน่าจะเป็น ขนาดกลุ่มตัวอย่างใน
แต่ละประเทศอยู่ในช่วง 1,000-1,500 คน ใช้วิธีการสัมภาษณ์ตัวต่อตัว (Face –To-Face Interview) 

ตารางที่ 9 จ านวนประเทศท่ี WVS ท าการจัดเก็บข้อมูล แบ่งตาม Wave 1 ถึง 8 
Wave ปี จ านวนประเทศ 

Wave 7 ก าลังด าเนินการ 80 
Wave 6 2010-2014 60 
Wave 5 2005-2009 58 
Wave 4 1999-2004 41 
Wave 3 1995-1998 57 
Wave 2 1990-1994 18 
Wave 1 1981-1984 10 

ท่ีมา: WVS 

ฐานข้อมูล WVS ถูกน าไปใช้ในการตอบโจทย์งานวิจัยหลากหลายประเด็น เช่น การพัฒนาการทางเศรษฐกิจ 
ประชาธิปไตย ศาสนา ความเท่าเทียมกันทางเพศ ทุนทางสังคม และความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิ สัย WVS แบ่ง
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 14 ประเด็นดังนี้ 

1) ค่านิยมทางสังคมทัศนคติและแบบแผน (Social Values, Attitudes & Stereotypes) 

2) ความอยู่ดีมีสุขในสังคม (Societal Well-Being) 

3) ทุนทางสังคม ความไว้วางใจและการเป็นสมาชิกขององค์กร (Social Capital, Trust and Organizational 

Membership) 

4) ค่าทางเศรษฐกิจ (Economic Values) 
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5) การทุจริต (Corruption) 

6) การย้ายถ่ิน (Migration) 

7) ดัชนีโพสต์-วัตถุนิยม (Post-Materialist Index) 

8) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science & Technology) 

9) ค่านิยมทางศาสนา (Religious Values) 

10) ความปลอดภัย (Security) 

11) ค่านิยมทางจริยธรรมและบรรทัดฐาน (Ethical Values & Norms) 

12) ผลประโยชน์ทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมือง (Political Interest and Political 

Participation) 

13) วัฒนธรรมทางการเมืองและระบอบการเมือง (Political Culture And Political Regimes) 

14) ข้อมูลประชากร (Demography) 
 

Inglehart–Welzel Cultural Map 

จุดเด่นในการน าเสนอข้อมูลจาก WVS คือ มีการจัดท า Inglehart–Welzel Cultural Map ท่ีแสดงมุมมอง
ทางด้านค่านิยมทางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปตามช่วงเวลา ค่านิยมทางสังคมเป็น 4 แบบ คือ  

1) ค่านิยมด้ังเดิม (Traditional Values) คือ คุณค่าท่ีเน้นการให้ความส าคัญด้านศาสนา ความสัมพันธ์
ระหว่างครอบครัวแบบด้ังเดิม การเคารพต่อผู้มีอ านาจ/หรือเจ้าหน้าท่ีรัฐ คนท่ีมีค่านิยมด้านนี้ จะปฏิเสธการหย่าร้าง 
การท าแท้ง การฆ่าตัวตาย สังคมเหล่านี้มีความภาคภูมิใจของชาติในระดับสูง และมีมุมมองแบบชาตินิยม  

2) ค่านิยมตามเหตุผลทางโลก (Secular-Rational Values) เป็นค่านิยมท่ีตรงข้ามกับค่านิยมด้ังเดิม คือ 
ค่านิยมท่ีคนในสังคมให้ความส าคัญกับศาสนา การนับถืออ านาจรัฐน้อยกว่าค่านิยมด้ังเดิม การหย่าร้าง หรือการท า
แท้ง อาจถูกมองว่าเป็นเรื่องท่ียอมรับได้  

3) ค่านิยมในการเอาตัวรอด (Survival Values) ให้ความส าคัญกับความมั่นคงทางกายภาพและ
เศรษฐกิจ คนในสังคมท่ีให้คุณค่าด้านนี้มักเป็นสังคมมีระดับการยอมรับและความไว้เนื้อเช่ือใจในสังคมต่ า  

4) ค่านิยมในการแสดงออก (Self-Expression Values) ให้ความส าคัญเกี่ยวกับ ประเด็นด้านการ
ปกป้องส่ิงแวดล้อม เสรีภาพทางเพศ ความเท่าเทียมทางเพศ และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในประเด็นทาง
เศรษฐกิจและการเมือง 

ในการสะท้อนว่า ประเทศนั้นๆ มีรูปแบบค่านิยมทางสังคมในรูปแบบใด พิจารณาได้จากระดับคะแนนค่านิยม
ทางสังคม ประเมินจากชุดค าถาม และดัชนี ท่ีแบ่งเป็น 10  ด้านดังนี้ 

1) ความรู้สึกถึงความสุข (Feeling of Happiness)  
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2) คนส่วนใหญ่สามารถไว้วางใจได้ (Most people can be trusted)  
3) การเปล่ียนแปลงในอนาคต : การให้ความเคารพต่ออ านาจหน้าท่ี (Future changes: greater 

respect for authority)  
4) การด าเนินการทางการเมือง : การลงช่ือยื่นค าร้อง (Political action: signing a petition)  
5) พระเจ้ามีความส าคัญต่อชีวิตของคุณอย่างไร (How important is god in your life?)  
6) ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นรักร่วมเพศ (Homosexuality)  
7) ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นการท าแท้ง (Abortion)  
8) ระดับความภูมิใจในสัญชาติ (How proud of nationality?)  
9) ดัชนี Post-Materialist 4 รายการ  
10) ดัชนีเอกราช (Autonomy Index) 

การพิจารณา Cultural Map8 ช่วยให้เห็นภาพการเปล่ียนแปลงของค่านิยมทางสังคมท่ีน่าสนใจของแต่ละ
ประเทศ ในช่วง 30 ปี (ค.ศ. 1981-2014) ท่ีผ่านมา การเข้าสู่กระแสโลกาภิวัตน์นอกจากจะท าให้ให้โลกมีการ
เช่ือมโยงกันมากขึ้น ก็ยังแสดงให้เห็นว่าค่านิยมในสังคมท่ีเกี่ยวข้องกับการแต่งงาน ครอบครัว เพศ และเพศวิถี มีการ
เปล่ียนแปลงเช่นเดียวกัน โดยความเร็วในการเปล่ียนแปลงมากน้อยขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของประเทศนั้นๆ 
การศึกษาแนวโน้มการเปล่ียนแปลงเชิงค่านิยม แสดงให้เห็นภาพค่อนข้างชัดส าหรับประเทศท่ีมีการเก็บข้อมูล
มากกว่า 30 ปี ส าหรับประเทศส่วนใหญ่ในเอเชีย รวมท้ังประเทศไทย ท่ีมีการเก็บข้อมูลยังไม่ถึง 10 ปี ภาพการ
เปล่ียนแปลงค่านิยมทางสังคมยังไม่เห็นเป็นทิศทางท่ีชัดเจนนัก จากรูปท่ี 12 เมื่อแบ่งกลุ่มตามความเหมือนทาง
สังคมและศาสนา พบว่า สังคมอิสลามในตะวันออกกลางเน้นค่านิยมด้ังเดิมและค่าความอยู่รอด ตรงกันข้ามกับสังคม
โปรเตสแตนต์ในยุโรปเหนือ ท่ีให้คุณค่ากับค่านิยมตามเหตุผลทางโลก (Secular-Rational Values) และค่านิยมใน
การแสดงออก (Self-Expression Values) ส่วนประเทศไทยมีระดับค่านิยมตามเหตุผลทางโลก และค่านิยมในการ
แสดงออกในระดับกลางๆ  

 

 

 

 

                                                             
8 ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก  http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp?CMSID=Findings 
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รูปที่ 12 Cultural Map - WVS Wave 6 (ปี 2010-2014) 

 
ท่ีมา: WVS 

ความสุขประเทศไทย และทุนทางสังคมสะท้อนผ่านข้อมูล WVS 

กรณีศึกษาประเทศไทย การเก็บข้อมูลเริ่มใน Wave ท่ี 5 คือช่วงปี ค.ศ. 2005-2009 หน่วยงานท่ีท าการเก็บ
ข้อมูลภาคสนาม คือ สถาบันพระปกเกล้า น าโดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล กลุ่มตัวอย่างท าการสุ่ม จาก 50 อ าเภอ 
แบบสอบถามได้ถูกน ามาแปลเป็นภาษาไทยจ านวนท้ังหมด 36 หน้า ปัจจุบันข้อมลูล่าสุด คือ Wave ท่ี 6 มีจ านวน
กลุ่มตัวอย่าง 1,200 คน ส่วนต้นของแบบสอบถามเริ่มจากการถามเกี่ยวกับองค์ประกอบในชีวิตท่ีให้ความส าคัญ เช่น 
ครอบครัว เพื่อน ศาสนา เป็นต้น จากนั้นเป็นข้อค าถามท่ีให้ประเมินความสุข โดย Scale แบ่งออกเป็น 4 Scale คือ 
1 มีความสุขมาก 2 ค่อนข้างมีความสุข 3 ไม่มีความสุขมาก และ 4 ไม่มีความสุขเลย การสอบถามเกี่ยวกับความพึง
พอใจในชีวิต ถามว่า “เมื่อพิจารณาทุกๆ อย่างแล้ว ทุกวันนี้ท่านมีความพึงพอใจในชีวิตของท่านในภาพรวมอย่างไร” 
ค าตอบสามารถเลือกตอบได้ต้ังแต่ 1-10 โดย 1 คือไม่พอใจอย่างยิ่ง และ 10 คือพอใจมากท่ีสุด  

ในล าดับต่อไป ผู้เขียนได้น าข้อมูล WVS ศึกษาความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยและตัวแปรท่ีเกี่ยวข้องของประเทศ
ไทย โดยท าการเปรียบเทียบข้อมูลใน Wave ท่ี 5 (พ.ศ. 2547-2551) และ Wave ท่ี 6 (พ.ศ.2552-2556) รูปท่ี 13-
15 แสดงให้เห็นว่า ประเด็นท่ีคนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญมาก 3 อันดับแรก คือ 1) ครอบครัว 2) งาน และ 3) ศาสนา 
กว่า 90% ของกลุ่มตัวอย่างมีความสุขค่อนข้างมากถึงมากท่ีสุด โดย Wave 5 และ 6 สัดส่วนมีการเปล่ียนแปลง
เล็กน้อย กลุ่มตัวอย่างท่ีมีความพึงพอใจในชีวิตระดับมาก (ระดับการประเมินในช่วงคะแนน 9-10) มีสัดส่วนเพิ่มข้ึน
จาก 22% ใน Wave ท่ี 5 เป็น 35% ใน Wave ท่ี 6  
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รูปที่ 13 ประเด็นท่ีคนไทยให้ความส าคัญต่อชีวิต (% ต่อกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด) 

 
ท่ีมา: WVS (วิเคราะห์โดยผู้เขียน) 

รูปที่ 14 การประเมินความสุขด้วยตนเอง (% ต่อกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด) 

 
ท่ีมา: WVS (วิเคราะห์โดยผู้เขียน) 

รูปที่ 15 การประเมินความพึงพอใจในชีวิต 

 
ท่ีมา: WVS (วิเคราะห์โดยผู้เขียน) 
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ประเด็นด้านอื่นๆ ท่ีน่าสนใจของประเทศไทย ยกตัวอย่างเช่น เมื่อพิจารณาการเข้าร่วมกลุ่มทางศาสนา 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างประมาณ 15-20% มีการเข้าร่วมอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งสัดส่วนมากกว่าการเข้าร่วมกลุ่มลักษณะอื่นๆ 
เช่น กีฬา ศิลปะ เมื่อถามว่าลักษณะเพื่อนบ้านลักษณะใดท่ีคนส่วนใหญ่ไม่ชอบ 3 อันดับแรก คือ ผู้ติดยาเสพติด ผู้ติด
เหล้า/ด่ืมจัด และแรงงานต่างด้าว ในส่วนประเด็นด้านอิสรภาพ Wave 6 สัดส่วนคนท่ีตอบว่ารู้สึกว่ามีอิสรภาพมาก 
(ในระดับ 9 และ 10) มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก 16% เป็น 37% ส่วนประเด็นด้านความเช่ือมั่น (Trust) พบว่า ใน Wave 
5 พรรคการเมือง และรัฐบาล มีระดับความเช่ือมั่นน้อยท่ีสุด (เทียบกับความเช่ือมั่นของหน่วยงานอื่นๆ เช่น วัด/
โบสถ์ กองทัพ ส่ือมวลชน โทรทัศน์ ต ารวจกระบวนการยุติธรรม รัฐบาล พรรคการเมือง เจ้าหน้าท่ีรัฐ) อาจสืบเนื่อง
จากช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเริ่มต้นของวิกฤตการณ์การเมืองไทย  
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1.3 British Office for National Statistics (ONS) 
ที่มาและระเบียบวิธีการวิจัย 

สืบเนื่องจากตระหนักในข้อจ ากัดของ GDP ในการเปล่ียนแปลงทางด้านสังคม ท าให้การสะท้อนความอยู่ดีมี
สุขของคนในประเทศผ่าน GDP ดูเหมือนจะสะท้อนภาพท่ีแคบเกินไป ในปี ค.ศ. 1970 ONS ได้จัดท ารายงาน 
“Social Trends” ซึ่งประกอบด้วยดัชนีช้ีวัดทางสังคมท่ีสะท้อนมุมมองความอยู่ดีมีสุข ในปี 2010 ภายใต้รัฐบาลของ 
David Cameron มีเป้าหมายชัดเจนในพัฒนาตัวชี้วัดความอยู่ดีมีสุข โดยมีการให้สุนทรพจน์ว่า  

“The government is asking the office of national statistics to devise a new way of measuring 
wellbeing in Britain. And so, from April next year, we’ll start measuring our progress as a country, 
not just by how our economy is growing, but by how our lives are improving.” 

25 November 2010; GOV.UK 

ต่อมา ONS ได้จัดท าโครงการการวัดความอยู่ดีมีสุขระดับชาติ หรือท่ีเรียกว่า (Measuring National Well-
Being Programme: MNWP) โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเครื่องมือในการวัดความอยู่ดีมีสุขท่ีเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง
และน่าเช่ือถือเพียงพอ ท่ีจะสามารถสะท้อนและติดตามการเปล่ียนแปลงในชีวิตของคนในประเทศ ภายใต้
สภาพแวดล้อม สถานการณ์ หรือนโยบายของภาครัฐท่ีเปล่ียนแปลงไป  การเก็บข้อมูลความอยู่ดีมีสุขส่วนบุคคล 
(Personal Well-Being) เป็นส่วนหนึ่งในการส ารวจ Annual Population Survey (APS) ซึ่งเป็นการส ารวจระดับ
ครัวเรือนท่ีมีขนาดกลุ่มตัวอย่างใหญ่ท่ีสุดในประเทศอังกฤษ ขนาดกลุ่มตัวอย่างประมาณ 150,000 คน (อายุต้ังแต่ 
16 ปีข้ึนไป) เป็นการเก็บข้อมูลท่ีไม่ได้ติดตามเก็บข้อมูลจากหน่วยตัวอย่างเดิม  

ONS แนะน้าว่า ในการเปรียบเทียบข้อมูลท่ีเหมาะสม ควรเป็นการเปรียบเทียบตามพื นท่ีระหว่างช่วงเวลา 
เพื่อพิจารณาแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของข้อมูลของเฉพาะของพื นท่ีนั นๆ การเปรียบเทียบ หรือจัดอันดับความพึง
พอใจในชีวิต โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียระหว่างพื้นท่ีในช่วงเวลาเดียวกัน  อาจน ามาซึ่งการสรุปผลท่ีผิดพลาดได้ 
เนื่องจากแต่ละพื้นท่ีมีขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่เท่ากัน และลักษณะองค์ประกอบทางประชากรอาจมีความแตกต่างกัน
ระหว่างพื้นท่ี นอกจากการส ารวจ APS ท่ีมีการระบุข้อค าถามความอยู่ดีมีสุขส่วนบุคคลแล้ว การส ารวจท้ังท่ีจัดท า
โดย ONS และหน่วยงานอื่นๆ ประมาณ 33 การส ารวจ เช่น Wealth And Assets Survey Living Costs And 
Foods Survey และ Time Use Survey ต่างก็ได้มีการระบุข้อค าถามดังกล่าวไว้เป็นส่วนหนึ่งในแบบสอบถาม โดย
มีแนวทางในการออกแบบข้อค าถามโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบความอยู่ดีมีสุขส่วนบุคคล
ระหว่างฐานข้อมูลสถิติท่ีแตกต่างกันได้  

ONS เลือกใช้ค าว่า “ความอยู่ดีมีสุขส่วนบุคคล (Personal Well-Being)” แทนค าว่าความอยู่ดีมีสุข
เชิงอัตวิสัย (Subjective Well-Being) เนื่องจากมีความเห็นว่า เป็นค าท่ีสามารถใช้ส่ือสารกับประชาชนเข้าใจได้ง่าย
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กว่า โดยท้ังสองค ามีความหมายเหมือนกัน ความอยู่ดีมีสุขส่วนบุคคลแบ่งออกเป็น 3 มิติ คือ การประเมินชีวิต 
(Evaluation Measures) การประเมินความรู้สึกว่าชีวิตตนเองมีเป้าหมายหรือมีคุณค่า (Eudemonic Measure) 
และการประเมินทางด้านอารมณ์ความรู้สึก ณ ช่วงเวลานั้นๆ (Experience Measure) ซึ่งวัดจากข้อค าถามจ านวน 4 
ค าถามดังนี้ การตอบใช้เวลาประมาณ 1.5 นาที ในการตอบค าถามท้ัง 4 ข้อ โดยมีเพียง 1% ของกลุ่มตัวอย่างท่ี
ปฏเิสธการให้ข้อมูลในส่วนดังกล่าว 

ข้อค าถามในการประเมินความอยู่ดีมีสุขส่วนบุคคล ผ่านการวิเคราะห์ Cognitive Testing เชิงปริมาณ(จาก
การส ารวจ Opinions and Lifestyle) และเชิงคุณภาพ จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 ราย ท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา 
และสถานภาพการท างานท่ีแตกต่างกันออกไป การวิเคราะห์เชิงคุณภาพจัดท าขึ้นเพื่อต้องการทราบว่า  ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ขอบเขตของค าส าคัญท่ีน ามาใช้ในแบบสอบถามมากน้อยเพียงใด 
หรือมีมุมมองต่อข้อค าถามอย่างไร เช่น ข้อค าถามท่ีวัดอารมณ์ความรู้สึกมีการทดสอบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเข้าใจ
ค าว่า ความวิตกกังวล (Anxious) ความเครียด (Stressed) และความกังวล (Worried) ในมุมมองอย่างไร จากการ
ทดสอบพบว่าผู้ตอบเช่ือมโยงค าว่า ความวิตกกังวล (Anxious) กับประเด็นด้านปัญหาทางสุขภาพจิตมากกว่า  

ข้อค าถามในมิติคุณค่าในชีวิต (Eudemonia) มีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการเลือกใช้ค าในการประเมิน
ว่าควรเลือกใช้ค าว่ า การรู้ สึกว่าชีวิตมี คุณค่า (Worthwhile) มี เป้าหมาย (Purpose) หรือมีความหมาย 
(Meaningful) นอกจากนั้นการเลือกใช้ค าท่ีเกี่ยวข้องกับเวลา เช่น เมื่อวานนี้ (Yesterday) หรือค าว่า Typical Day, 
Nowadays, Theses Day หรือไม่ระบุช่วงเวลา ก็มีการวิเคราะห์เพื่อเลือกใช้ค าท่ีผู้ตอบสามารถเข้าใจได้ง่าย และ
สามารถตอบได้อย่างตรงไปตรงมา ยกตัวอย่างเช่น ข้อค าถามท่ีใช้วัดความพึงพอใจในชีวิต มีการวิเคราะห์ Cognitive 
Testing จากข้อค าถาม 4 ทางเลือก ดังนี้ 

 
ทางเลือกท่ี 1 
(Best practice) 

โดยรวมแล้ว ปัจจุบันนี้ คุณพึงพอใจกับชีวิตของคุณมากแค่ไหน 
(Overall, how satisfied are you with your life nowadays?) 

ทางเลือกท่ี 2 โดยรวมแล้ว ทุกวันนี้ คุณพึงพอใจกับชีวิตของคุณมากแค่ไหน 
(Overall, how satisfied are you with your life these days?) 

ทางเลือกท่ี 3 โดยรวมแล้ว คุณพึงพอใจกับชีวิตของคุณมากแค่ไหน 
(Overall, how satisfied are you with your life?) 

ทางเลือกท่ี 4 ในช่วงปีท่ีผ่านมา คุณพึงพอใจกับชีวิตของคุณมากแค่ไหน? 
(During the past year, overall, how satisfied have you been with your life?) 

ONS ให้ความส าคัญอย่างมากในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดความอยู่ดีมีสุข ว่ามีความเหมาะสม
เพียงพอท่ีจะตอบวัตถุประสงค์การใช้งานหรือไม่ โดยยึดหลักการการตรวจสอบตาม European Statistical System 
ท่ีระบุว่า ข้อมูลสถิติท่ีมีคุณภาพควรได้รับการตรวจสอบ 5 มิติ คือ 1) ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล 
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(Relevance) 2) ความถูกต้องและน่าเช่ือถือ (Accuracy and Reliability) 3) ความทันเวลาหรือทันต่อสถานการณ์ 
(Timeliness and Punctuality) 4) การเข้าถึงข้อมูล (Accessibility and Clarity) และ 5) ความสอดคล้อง 
(Coherence and Comparability) (รายละเอียดดัง 

ตารางท่ี 10)  

จากการวิเคราะห์ Cognitive Testing ของการวางข้อค าถามท่ี Personal Well-Being จากการส ารวจ 
The Integrated Household Survey (IHS) พบว่า การวางค าถามดังกล่าวหลังข้อค าถามท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพ
หรือตลาดแรงงาน อาจส่งผลต่อค าตอบท่ีผู้ตอบแบบสอบถามท าการประเมิน  ONS แนะน้าให้วางข้อค้าถาม 
Personal Well-Being ไว้หลังข้อค้าถามท่ีเกี่ยวกับข้อมูลประชากรส่วนบุคคล ซึ่งควรอยู่ในช่วงต้นๆ ของ
แบบสอบถาม  

ตารางที่ 10 หลักการการตรวจสอบตาม European Statistical System 
มิติ ความหมาย วิธีการตรวจสอบ(กรณีศึกษา ONS) 

Relevance 
ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้
ข้อมูล 
 

ข้อมูลท่ีท าการจัดเก็บควร
มีความครอบคลุมตาม
วัตถุประสงค์ท่ีต้องการ
ศึกษา 

- จุดเด่นของการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นอยู่ส่วน
บุคคล คือ เป็นการประเมินท่ีขึ้นอยู่กับมุมมองส่วนบุคคล การ
น าเข้ามูล Personal Well Being ถูกน าไปใช้ใน 4 แนวทาง 
คือ  

- การติดตามความเป็นอยู่ของชาติโดยรวม 
- ใช้ในกระบวนการก าหนดนโยบาย 
- การเปรียบเทียบระหว่างประเทศ 
- การเปิดโอกาสให้แต่ละบุคคลตัดสินใจด้วยตนเอง

เกี่ยวกับชีวิตของพวกเขา 

- กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ จากชุดข้อมูลการส ารวจประชากร
ประจ าปี (APS) ช่วยให้สามารถเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มย่อย
ท่ีแตกต่างกันของประชากรได้  ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มอายุท่ี
แตกต่างกัน หรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถช่วยให้
การก าหนดนโยบายมีความเหมาะกับและสอดคล้องกับความ
ต้องการในแต่ละพื้นท่ี 
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มิติ ความหมาย วิธีการตรวจสอบ(กรณีศึกษา ONS) 
Accuracy and 
Reliability 
ความถูกต้องและ
ความน่าเช่ือถือ 

ความแตกต่างของผลลัพธ์
ท่ีได้จากการประมาณค่า 
กับค่าจริง โดยข้อมูลมี
ความถูกต้องแมน่ย าสูง จะ
มีความคลาดเคล่ือนของ
ข้อมูลต่ า 
 

- ความถูกต้องของข้อมูล มีการวิเคราะห์ด้วย สัมประสิทธิ์แห่ง
ความแปรผัน (Coefficient of Variation) ท่ีค านวณโดยน าค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน หารด้วยค่าเฉล่ีย ซึ่งสามารถน าไปใช้
ในการเปรียบเทียบการกระจายของข้อมูลแต่ละชุดว่าข้อมูลใด
มีการกระจายของข้อมูลมากกว่ากัน  
- หากสัมประสิทธิ์แห่งความแปรผันมีค่ามาก หมายถึง ข้อมูลมี
การกระจายจากค่าเฉล่ียมาก ซึ่งมีผลต่อคุณภาพของข้อมูล  
-หากการประมาณค่าความอยู่ดีมีสุขส่วนบุคคลพื้นท่ีใดมีค่า
สัมประสิทธิ์แห่งความแปรผัน มากกว่า 20% จะไม่มีการ
เผยแพร่ข้อมูลในรายงาน เนื่องจากแสดงว่าการประมาณค่าไม่
น่าเช่ือถือเพียงพอ 

Timeliness and 
Punctuality 
ความทันเวลา 

ความทันเวลา วัดจากเวลา
ท่ีจัดเก็บและส่งผ่านข้อมูล 
กับระยะเวลาท่ีข้อมูล
พร้อมใช้งานและ/หรือมี
การเปิดเผยต่อสาธารณะ 
หรือเวลาท่ีจัดเก็บและ
ส่งผ่านข้อมูล กับแผนการ
เผยแพร่ข้อมูลท่ีวางแผนไว้
แล้วว่าสามารถน าเสนอ
ข้อมูลได้เป็นไปตามแผนท่ี
วางไว้หรือไม ่

- ข้อมูลความอยู่ดีมีสุขส่วนบุคคล มีการก าหนดช่วงระยะเวลา
การเผยแพร่ท่ีชัดเจน มีการระบุใน Releases Calendar โดย
การเผยแพร่ข้อมูลรายไตรมาส และข้อมูลราย 3 ปี  
 

Accessibility 
and Clarity 
การเข้าถึงข้อมูล 

มีช่องทางการเข้าถึงข้อมูล
ท่ีสะดวกมีรายละเอียดท่ี
อธิบายถึงความเป็นมาของ
ข้อมูล เช่น ค าจ ากัดความ
ของข้อมูล หน่วยงานท่ี
จัดเก็บ ช่องทางการติดต่อ 
เป็นต้น 

- ONS มีการจัดต้ังทีมงานเพื่ออ านวยความสะดวกในการ
เข้าถึงข้อมูล ผ่านช่องทางโทรศัพท์ และช่องทางออนไลน์ 
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มิติ ความหมาย วิธีการตรวจสอบ(กรณีศึกษา ONS) 
Coherence and 
Comparability 
ความสอดคล้อง 
และการ
เปรียบเทียบ 

สถิติทางการท่ีได้จาก
แหล่งข้อมูลเดียวกันมี
ความสอดคล้องและไม่
ขัดแย้งกัน ถึงแม้ข้อมูลท่ี
ได้มาจากแหล่งท่ีมาหรือ
วิธีการท่ีแตกต่างกันควรมี
ความสอดคล้องกับหัวข้อท่ี
ต้องการศึกษา และ
สามารถเปรียบเทียบข้าม
ช่วงเวลาหรือระหว่างพื้นท่ี
ทางภูมิศาสตร์ได้ 

- ข้อค าถามเกี่ยวกับความอยู่ดีมีสุขส่วนบุคคลได้ผ่านการ
ทดสอบก่อนน าไปใช้จริง ผ่านการทดสอบเชิงคุณภาพ 
Cognitive Testing และการทดสอบเชิงปริมาณการส ารวจ 
The Opinions and Lifestyle Survey (OPN) การส ารวจ 
OPN มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนข้อมูลเบ้ืองต้น เช่น จุดตัดของ
ค่าคะแนน การกระจายของข้อมูล การวิเคราะห์ Correlation 
ของข้อค าถามความอยู่ดีมีสุขส่วนบุคคล การจัดเก็บข้อมูลใช้
วิธีการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research Designs) 
โดยสอบถามกลุ่มตัวอย่างจ านวน 1,100 คน ในแต่ละเดือน 
จ านวน 4 เดือน โดยในแต่ละเดือนมีการทดสอบโดยใช้เทคนิค
การตั้งค าถามท่ีแตกต่างกัน 
- มีการวิเคราะห์พฤติกรรมการตอบข้อค าถามของผู้ตอบ
แบบสอบถาม เพื่อเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นส าหรับการวิจัยในการ
สะท้อนผลลัพธ์ที่ได้จากการเก็บข้อมูลข้อคิดเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแบบข้อค าถาม เพื่อให้มั่นใจว่า
แบบสอบถามท้ัง 4 ข้อ มีความสอดคล้องกับหัวข้อท่ีต้องการ
ศึกษาและสามารถเปรียบเทียบข้ามช่วงเวลาได้ 

ท่ีมา: ONS และธนาคารแห่งประเทศไทย (2557) 

ความอยู่ดีมีสุข (Well-Being) ตามขอบเขตของ ONS 

ความอยู่ดีมีสุข Well-Being ตามขอบเขตของ ONS ได้ให้ความส าคัญกับประเด็นด้านอัตวิสัยและภาวะวิสัย
ซึ่งครอบคลุม 10 ด้าน คือ ความอยู่ดีมีสุขส่วนบุคคล ความสัมพันธ์สุขภาพ การท ากิจกรรม การอยู่อาศัย การเงิน
ส่วนบุคคล ระบบเศรษฐกิจ การศึกษาและทักษะความช านาญ ภาครัฐ และส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ โดยในแต่ละ
ด้านประกอบด้วยตัวช้ีวัดย่อยแสดงรายละเอียดตามตารางท่ี 11 

ตารางที่ 11 องค์ประกอบหลัก และตัวชี้วัดย่อยของความอยู่ดีมีสุข(Well-Being)ตามขอบเขตของ ONS 
องค์ประกอบหลัก  ตัวชี้วัดย่อย 
1. ความอยู่ดีมีสุขส่วน
บุคคล 

1.1 สัดส่วนผู้ท่ีมีความพึงพอใจในชีวิตในภาพรวมมากท่ีสุด (คะแนน 9-10) 

(Personal Well-Being) 1.2 สัดส่วนผู้ท่ีรู้สึกว่าส่ิงท่ีพวกเขาท ามีคุณค่ามากท่ีสุด (คะแนน 9-10) 
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องค์ประกอบหลัก  ตัวชี้วัดย่อย 
(ระดับคะแนน 0-10) 1.3 สัดส่วนผู้ท่ีให้คะแนนความสุขส าหรับเมื่อวานนี้ ในระดับมากท่ีสุด 

(คะแนน 9-10) 
 1.4 สัดส่วนผู้ท่ีให้คะแนนระดับความวิตกกังวล ส าหรับเมื่อวานนี้ในระดับต่ า

ท่ีสุด (คะแนน 0-1) 
 1.5 สุขภาวะทางจิตของประชากร 
2. ความสัมพันธ์ 2.1 สัดส่วนผู้ท่ีมีความสัมพันธ์กับคู่ครอง เป็นไปอย่างค่อนข้างไม่มีความสุข 

หรือไม่มีความสุขมาก 
(Our Relationships) 2.2 สัดส่วนผู้ท่ีรู้สึกเหงาเป็นประจ าๆ 
 2.3 สัดส่วนผู้ท่ีตอบว่า เมื่อมีปัญหาสามารถพึ่งพาคู่ครอง สมาชิกในครอบครัว 

หรือเพื่อนได้ 
3. สุขภาพ 3.1 อายุคาดเฉล่ียของการมีสุขภาพดี 
(Health) 3.2 สัดส่วนของผู้ท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย 
 3.3 สัดส่วนผู้ท่ีมีความพึงพอใจในสุขภาพของตนเองในระดับมากท่ีสุด 
 3.4 คะแนนประเมินระดับภาวะซึมเศร้า และความกระวนกระวายใจ 
4. การท ากิจกรรม 4.1 อัตราการว่างงาน 
(What We Do) 4.2 สัดส่วนผู้ท่ีมีความพึงพอใจในหน้าท่ีการงานในระดับมาก ถึงมากท่ีสุด 
 4.3 สัดส่วนผู้ท่ีมีความพึงพอใจในการใช้เวลาว่างในระดับมาก ถึงมากท่ีสุด 
 4.4 การท ากิจกรรมอาสาสมัครในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา 
 4.5 การมีส่วนร่วมหรือเข้าร่วมในกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม อย่างต่ า 3 

ครั้งในปีท่ีแล้ว 
 4.6 สัดส่วนของผู้ท่ีออกก าลังกายอย่างต่ า 150 นาทีต่ออาทิตย์ 
5. การอยู่อาศัย 5.1 การก่ออาชญากรรม 
(Where We Live) 5.2 สัดส่วนผู้ท่ีรู้สึกว่าการเดินผู้เดียวในตอนกลางคืนมีความปลอดภัย

ค่อนข้างมาก หรือมากท่ีสุด 
 5.3 การเข้าถึงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง

ในช่วง 12 เดือนท่ีผ่านมา 
 5.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกนักับเพื่อนบ้าน 
 5.5 เวลาในการเดินทาง 
 5.6 สัดส่วนผู้ท่ีมีความพึงพอใจในท่ีอยู่อาศัยค่อนข้างมาก หรือมากท่ีสุด 
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องค์ประกอบหลัก  ตัวชี้วัดย่อย 
6. การเงินส่วนบุคคล 6.1 บุคคลในครัวเรือนท่ีมีรายได้เฉล่ียน้อยกว่า 60% หลังจากหักค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย 
(Personal Finance) 6.2 ค่ามัธยฐานความมั่งค่ังต่อครัวเรือน รวมถึงความมั่งค่ังเงินบ านาญ 
 6.3 รายได้ครัวเรือนเฉล่ียท่ีแท้จริง 
 6.4 ผู้ท่ีพึงพอใจมาก หรือมากท่ีสุดต่อระดับรายได้ของครัวเรือน 
 6.5 ผู้ท่ีประเมินการประสบปัญหาทางการเงินเกิดขึ้นได้ค่อนข้างยาก   หรือ

ยากมาก 
7. ระบบเศรษฐกิจ 7.1 รายได้สุทธิประชาชาติท่ีแท้จริงต่อหัว 
(The Economy) 7.2 หนี้สาธารณะ 
 7.3 อัตราเงินเฟ้อ 
8. การศึกษาและทักษะ
ความช านาญ 

8.1 ทุนมนุษย์ คุณค่าของทักษะความรู้และความสามารถของบุคคลใน
ตลาดแรงงาน 

(Education and Skills) 8.2 สัดส่วนผู้ท่ีไม่ได้อยู่ในระหว่างเรียน ท างาน หรือได้รับการฝึกอบรม 
 8.3 สัดส่วนผู้อยู่ท่ีอายุระหว่าง 16-64 ปี โดยไม่มีวุฒิการศึกษา 
9. ภาครัฐ 9.1 จ านวนผู้ออกมาลงคะแนนเลือกตั้ง 
(Governance) 9.2 ความเช่ือมั่นในรัฐบาล 
10. ส่ิงแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ 

10.1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

(The Natural  10.2 พื้นท่ีคุ้มครองทางธรรมชาติ 
Environment) 10.3 พลังงานท่ีใช้ในประเทศจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน 
 10.4 ขยะจากครัวเรือนท่ีน ากลับมาใช้ใหม่ 

ท่ีมา: ONS 

การน าเสนอข้อมูล 

ข้อค าถามเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจในชีวิต คุณค่า ความสุข และความวิตกกังวล ถูกน ามาใช้วัด
ความอยู่ดีมีสุขส่วนบุคคล โดยไม่มีการท าค่าดัชนีรวมเพียงค่าเดียว ONS ให้เหตุผลว่า ข้อค าถามแต่ละข้อถูก
ออกแบบมาเพื่อวัดความอยู่ดีมีสุขในมิติท่ีแตกต่างกัน ดังนั้น การสร้างดัชนีท่ีเกิดจากการรวมตัวเลขจากค าถามท่ีมีมิติ
ต่างกันเข้าด้วยกันนั้นอาจไม่เหมาะสม ในการน าเสนอข้อมูลความอยู่ดีมีสุขส่วนบุคคล (Personal Well-Being) มี
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การแสดงท้ังค่าเฉล่ีย และสัดส่วนการกระจายของข้อมูล (Distributions) ยกตัวอย่างข้อมูลการน าเสนอของความพึง
พอใจในชีวิตของประเทศอังกฤษ ปี 2012 ถึง 2018 ดังตารางท่ี 12 

ตารางที่ 12 ความพึงพอใจในชีวิตของประเทศอังกฤษ ปี 2012 ถึง 2018 

  
Mean 

Average 
Low Medium High Very High 
0-4 5-6 7-8 9-10 

January 2012 - December 2012 7.45 5.85 17.24 50.74 26.17 
January 2013 - December 2013 7.49 5.65 16.28 51.34 26.73 
January 2014 - December 2014 7.58 4.98 15.16 51.63 28.24 
January 2015 - December 2015 7.65 4.50 14.24 52.12 29.13 
January 2016 - December 2016 7.67 4.52 13.86 51.99 29.63 
January 2017 - December 2017 7.69 4.47 13.48 51.93 30.13 
January 2018 - December 2018 7.70 4.41 13.40 51.73 30.46 

ท่ีมา: ONS 

การน าเสนอข้อมูลความอยู่ดีมีสุขส่วนบุคคล มีการก าหนดจุดตัดระดับคะแนนความพึงพอใจในชีวิต ความ
คุ้มค่า ความสุข และความวิตกกังวล แสดงดัง 

ตารางท่ี 13 

ตารางที่ 13 จุดตัดระดับคะแนนความพึงพอใจในชีวิต ความคุ้มค่า ความสุข และความวิตกกังวล 
ระดับคะแนนความพึงพอใจในชีวิต ความคุ้มค่าและความสุข ระดับคะแนนความวิตกกังวล 

0 ถึง4 ต่ า 0 ถึง1 น้อยมาก 
5 ถึง6 ปานกลาง 2 ถึง3 น้อย 
7 ถึง8 มาก 4 ถึง5 ปานกลาง 
9 ถึง10 มากท่ีสุด 6 ถึง10 มาก 

ท่ีมา: ONS 

การติดตามประเมินผล 

ONS ได้จัดท ารายงานการติดตามผลการใช้ประโยชน์จากข้อมูลความอยู่ดีมีสุขส่วนบุคคล (Personal Well 
Being) ท่ีเรียกว่า “Personal Well-Being Outputs and User Feedback” เพื่อสะท้อนมุมมอง ข้อคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะของผู้ใช้ข้อมูล โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาตัวช้ีวัดดังกล่าวให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น 
การส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้จัดท าผ่านการส ารวจ Online ยกตัวอย่างประเด็นในการวิเคราะห์ เช่น 1) ลักษณะ
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ของผู้ใช้ข้อมูล เช่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา หน่วยงานเอกชน 2) การใช้ประโยชน์จากข้อมูล เช่น ใช้เพื่อ
อ้างอิงเป็นข้อมูลพื้นฐาน ใช้เพื่อจัดท ารายงาน ใช้เพื่อการวิเคราะห์ในแบบจ าลองหรือการพยากรณ์ 3) เนื้อหาท่ีผู้ใช้
น าไปใช้งานจริง เช่น รูปภาพ กราฟ ฐานข้อมูล และ 4) สอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้ ในประเด็นระดับการให้
ความส าคัญและประโยชน์ของข้อมูล รายงานการติดตามดังกล่าวเริ่มจัดท าขึ้นในปี 2018 ในส่วนท้ายของรายงานได้
มีการสรุปแนวทางการพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อปรับปรุงข้อมูล Personal Well Being ไว้ด้วย 

1.4 British Household Panel Survey (BHPS) 

ที่มาและระเบียบวิธีการวิจัย 

การส ารวจ British Household Panel Survey: BHPS สนับสนุนโดย Economic & Social Research 
Council (ESRC) จัดท าโดย The Institute for Social and Economic Research: University of Essex เป็นชุด
ข้อมูล Panel ท่ีรู้จักกันดีและใช้กันอย่างแพร่หลาย การส ารวจ BHPS เป็นเครื่องมือหลักส าหรับวัดการเปล่ียนแปลง
ทางสังคมในสหราชอาณาจักร โดยมีวัตถุประสงค์ของการส ารวจ เพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงทาง
สังคมและเศรษฐกิจระดับบุคคลและครัวเรือน เพื่อสร้างแบบจ าลอง พยากรณ์ วิเคราะห์ความเป็นเหตุของตัวแปร
ทางเศรษฐกิจและสังคม BHPS เริ่มท าการจัดเก็บข้อมูลในป ีค.ศ.1991 เป็นข้อมูลระดับครัวเรือน ท่ีสอบถามสมาชิก
ทุกคนในครัวเรือนท่ีมีอายุต้ังแต่ 16 ปีขึ้นไป ส่วนแบบสอบถามท่ีเป็น Youth Questionnaire เริ่มส ารวจในปี ค.ศ. 
1994 จัดเก็บข้อมูลแบบ Annual Panel Data โดยเป็นการติดตามบันทึกข้อมูลจากหน่วยส ารวจเดิมติดต่อไปในแต่
ละปี  

การส ารวจภาคสนามจะเริ่มทุกวันท่ี 1 กันยายนของทุกปี การจัดเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์จากผู้ให้ค าตอบ
โดยตรง (Face To Face Interview) Wave ท่ี 1 (ค.ศ. 1991) เก็บข้อมูลจ านวน 5,500 ครัวเรือน รวมท้ังส้ิน 
10,300 คน สุ่มตัวอย่างจาก 250 พื้นท่ี หลังจากนั้นมีการเพิ่มกลุ่มตัวอย่าง 1,500 ครัวเรือนใน สกอตแลนด์และ
เวลส์ และ 2,000 ครัวเรือน ในไอร์แลนด์เหนือ ข้อมูล BHPS มีการเผยแพร่ส าหรับผู้ใช้ ท่ีเป็นภาครัฐและภาค
การศึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่หากผู้ใช้ข้อมูลเป็นภาคธุรกิจจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ข้อมูล 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือของแบบส ารวจ BHPS ก่อนการส ารวจจริงใน Wave ท่ี 1 ได้มีการ
การศึกษาน าร่อง (Pilot Study) โดยใช้วิธีต่างๆ เหมือนการศึกษาจริง แต่ขอบเขตแคบกว่า จ านวน 500 ครัวเรือน 
เพื่อตรวจสอบและประเมินขั้นตอน การออกแบบสอบถามและวิธีการในการเก็บข้อมูล Panel ซึ่งท าการเก็บต่อเนื่อง
โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเดิมเป็นระยะเวลา 3 ปี หลังจากนั้นมีการจัดการประชุมเพื่อซักถามผู้สัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาท่ี
พบในการจัดการแบบส ารวจ นอกจากนั้นใน Wave ท่ี 2 ยังมีการท าการวิจัยเชิงทดลองเกี่ยวกับผลกระทบของผู้
สัมภาษณ์ด้วย  
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จุดเด่นของข้อมูล Panel Data 

การส ารวจ BHPS เป็นการจัดเก็บข้อมูลแบบ Panel ซึ่งมีข้อได้เปรียบมากกว่าการเก็บข้อมูลแบบ
ภาคตัดขวาง  ข้ อมู ล  Panel ควบคุม ลักษณะ เฉพาะของหน่วยวิ เคราะห์ ท่ี สั ง เกตไม่ ไ ด้  (Unobserved 
Heterogeneity) ในแบบจ าลองการวิเคราะห์ข้อมูลภาคตัดขวางโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ท่ีแตกต่างจากการวิเคราะห์
ข้อมูลภาคตัดขวางธรรมดา ประโยชน์ของการวิเคราะห์ Panel Data ในการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคมของบุคคลหรือครัวเรือน คือ สามารถวิเคราะห์เงื่อนไข เหตุการณ์ในชีวิต พฤติกรรม และค่านิยม ท่ีมีความ
เช่ือมโยงกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมเมื่อเวลาผ่านไปได้ อีกท้ัง เนื่องจาก BHPS เป็นการเก็บข้อมูล
สมาชิกทุกคนในครัวเรือน มีการติดตามเก็บข้อมูลสมาชิกในครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง (รวมท้ังในกรณีท่ีสมาชิกใน
ครัวเรือนมีการย้ายจากบ้าน) ท าให้สามารถวิเคราะห์และติดตามผลกระทบของการปฏิสัมพันธ์ภายในครัวเรือน และ
สามารถสะท้อนข้อมูลท่ีมีลักษณะเฉพาะในมิติกระบวนการการก่อตัวและการสลายตัวของครัวเรือน  

องค์ประกอบแบบสอบถามBHPS 

แบบสอบถามและสัมภาษณ์ BHPS ประกอบด้วยค าถามท่ีเกี่ยวกับประเด็นเชิงด้านนโยบาย และ
สังคมศาสตร์โดยแบ่งออกเป็น 7 ประเด็นหลักๆ ดังนี้   

1) สภาพท่ีอยู่อาศัย (Housing Conditions) 

2) การย้ายท่ีอยู่อาศัย (Residential Mobility) 

3) การศึกษาและการฝึกอบรม (Education and Training) 

4) สุขภาพและการใช้บริการด้านสุขภาพ (Health and the Usage of Health Services) 

5) พฤติกรรมตลาดแรงงาน (Labour Market Behavior) 

6) มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Values) 

7) รายได้จากการจ้างงานสิทธิประโยชน์ และเงินบ านาญ (Income from Employment, Benefits and 

Pensions) 

แบบสอบถาม เริ่มด้วยแบบสอบถามครัวเรือน (Household Questionnaire) ตามด้วย แบบสอบถามส่วน
บุคคล (Individual Questionnaire) และแบบสอบถามท่ีให้กรอกด้วยตนเอง (Self-Completion Questionnaire) 
ตัวอย่างประเด็นข้อค าถามแสดงดังตารางท่ี 17 (ใช้ระยะเวลาในการตอบแบบสอบถามประมาณ 45 นาที) 
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ตารางที่ 14 แบบสอบถาม BHPS 
ส่วนประกอบ ประเด็นค าถาม 

แบบสอบถาม
ครัวเรือน 
(Household 
Questionnaire) 

1) ลักษณะครัวเรือน เช่น ขนาดครัวเรือน สถานะความเป็นเจ้าของท่ีอยู่อาศัย 
ข้อมูลการติดต่อของสมาชิกในครัวเรือนทุกคน เป็นต้น 
2) สถานะทางการเงินของครัวเรือน เช่น ข้อมูลการเช่า/จ านองท่ีอยู่อาศัย ข้อมูล
รายจ่ายเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือน ความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมของท่ีอยู่
อาศัย เป็นต้น 

แบบสอบถามส่วน
บุคคล  
(Individual 
Questionnaire) 

1) เพื่อนบ้านและข้อมูลส่วนบุคคล (Neighborhood and Individual 
Demographics) เช่น ความพึงพอใจเกี่ยวกับเพื่อนบ้าน ข้อมูลส่วนบุคคล เหตุผลใน
การย้ายท่ีอยู่ ภูมิหลังทางการศึกษา เป็นต้น 
2) การจ้างงานในปัจจุบัน (Current Employment) เช่น สถานภาพการจ้างงาน 
ช่ัวโมงในการท างาน ความคิดเห็นท่ีมีต่อเงินเดือน เป็นต้น 
3) สถานะทางการเงินส่วนบุคคล (Finances) เช่น รายได้ เงินออม รายจ่าย เงินโอน
เป็นต้น 
4) สุขภาพและการดูแล (Health and Caring) เช่น ภาวะสุขภาพ การพบแพทย์ 
การใช้บริการสวัสดิการสังคม เป็นต้น 
5) ค่านิยมและความคิดเห็น (Values and Opinions) เช่น ความคิดเห็นท่ีมีต่อการ
กระจายรายได้ ความยุติธรรมทางสังคม บทบาทภาครัฐ เป็นต้น 

แบบสอบถามท่ีให้
การกรอกด้วยตนเอง 
(Self-Completion 
Questionnaire) 

ความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย (Subjective Well-Being) ความเครียด (Stress) ความ
กังวล (Worry) ความกดดัน (Pressure) ความสุข (Happiness) ความทุกข์ 
(Unhappiness) ความสามารถในการจัดการความเครียด (Strain Capability) 
ความแข็งแรง (Strength) ความเช่ือมั่น (Confidence) 
 

ท่ีมา: BHPS 

แบบสอบถามท่ีให้กรอกด้วยตนเอง (Self-Completion Questionnaire) ประกอบด้วยข้อค าถามในส่วน
การวิเคราะห์ความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย ซึ่งประกอบด้วย แบบสอบถาม GHQ-129 ความพึงพอใจในชีวิตในภาพรวม 
และความพึงพอใจท่ีแบ่งออกเป็นด้านๆ คือ ด้านสุขภาพ รายได้ของครัวเรือน บ้าน/ท่ีอยู่อาศัย สามี/ภรรยา/คู่ครอง 
งาน ชีวิตทางสังคม จ านวนเวลาว่างท่ีมี และวิธีท่ีคุณใช้เวลาว่าง นอกจากนั้น BHPS ยังมีการใช้แบบสอบถามการ

                                                             
9 เคร่ืองมือแบบสอบถาม GHQ-12 มีการอธิบายรายละเอียดในบทที่ 5 ในหัวข้อดชันีความอยู่ดีมีสขุเชงิอัตวิสยั 
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ประเมินคุณภาพชีวิตท่ีเรียกว่า CASP-19 (Hyde et al., 2003) ซึ่งแบ่งการวัดออกเป็น 3 ประเด็นคือ มิติด้าน
ความสามารถ (Competence Autonomy) มิติการตระหนักรู้ในตนเอง และมิติความเพลิดเพลินใจ ข้อค าถามเป็น
การให้ผู้ตอบประเมินเกี่ยวกับชีวิตหรือความรู้สึกว่าเหตุการณ์ หรือความรู้สึกต่อไปนี้เกิดขึ้นบ่อยแค่ไหน (การตอบ
แบ่งออกเป็น 4 สเกล คือ 0 บ่อยครั้ง 1 บางครั้ง 2 ไม่บ่อย และ 3 ไม่เคย) CASP-19 ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 
19 ข้อ สามารถปรับให้เป็นตัวแปรเดียวที่มีค่าคะแนนต้ังแต่ 0 ถึง 57 คะแนน 

งานวิจัยท่ีใช้ข้อมูล BHPS วิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย มีท้ังท่ีใช้เพียงตัวแปรความ
พึงพอใจในชีวิตในภาพรวมเป็นตัวแปรหลักเพียงตัวแปรเดียวในการวิเคราะห์ เช่น Foye (2017) และ Peasgood 
(2007) ได้ต้ังค าถามงานวิจัยว่า การน าตัวแปรท้ัง 3 ตัวแปร คือ ความพึงพอใจในชีวิตในภาพรวม CASP-19 และ 
GHQ-12 สามารถสะท้อนความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยในมุมมองท่ีเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ผลการวิเคราะห์โดย
ใช้วิธี Multivariate Analysis พบว่า ตัวแปรบางตัวมีความสัมพันธ์กับตัวแปรท้ัง 3 ในทิศทางท่ีอาจไม่สอดคล้องกัน
นัก เช่น ระดับการศึกษาของแต่ละบุคคล มีผลกระทบทางบวกต่อตัวแปร CASP-19 หากแต่ให้ผลตรงกันข้ามกับ 
GHQ-12 
 

1.5 The Socio-Economic Panel (SOEP) 

ที่มาและระเบียบวิธีการวิจัย 

ก า ร ส า ร ว จ  Socio-Economic Panel (SOEP) จั ด ท า โ ด ย  The German Institute for Economic 
Research (DIW Berlin) สนั บ สนุ น โ ด ย  The Federal Ministry of Education and Research (BMBF) แ ละ
ภาครัฐบาล เป็นการเก็บข้อมูลระดับครัวเรือนและบุคคลในประเทศเยอรมนี วัตถุประสงค์ในการท าการส ารวจ SOEP 
คือ ต้องการเก็บข้อมูลท่ีสามารถสะท้อนพฤติกรรมการตัดสินใจ และการเปล่ียนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ในระดับ
บุคคลท่ีสามารถน าข้อมูลไปสู่การออกแบบนโยบายได้ 

การเก็บข้อมูลเริ่มต้ังแต่ปี ค.ศ. 1984 เริ่มด้วยการเก็บข้อมูลเฉพาะเยอรมนีตะวันตก จากนั้นปี ค.ศ. 1990 มี
การขยายการเก็บข้อมูลเพิ่มในส่วนเยอรมนีตะวันออก กลุ่มตัวอย่างในแต่ละปีประมาณ 15,000 ครัวเรือน จ านวน 
30,000 คน เก็บข้อมูลด้วยวิธี Multi-Stage Random Samples และใช้การสุ่มตัวอย่างโดยใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น 
(Random Probability Sampling) นอกจากนั้นยังมีการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างท่ีเฉพาะเจาะจง เช่น แม่เล้ียงเด่ียว 
ผู้ล้ีภัย เป็นต้น  

การส ารวจ SOEP ประกอบด้วยข้อมูลหลากหลายแขนง เช่น ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ ทุนทางสังคม การ
ใช้เวลาว่าง ตลาดแรงงานและการจ้างงาน ทัศนคติ ค่านิยม บุคลิกภาพ และดัชนีเชิงอัตวิสัย (เช่น ความกังวล และ
ความพึงพอใจในชีวิต) เป็นต้น การเก็บข้อมูลตามเส้นทางชีวิตมีเป้าหมายเพื่อต้องการท้าความเข้าใจปัจจัยหรือ
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ นในชีวิต (Life Event) ตั งแต่แรกเกิดไปจนถึงเสียชีวิต ท่ีส่งผลต่อชีวิตในปัจจุบันของพวกเขาเอง 
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รวมทั้งสมาชิกในครอบครัว โดยมองว่าการตัดสินใจ สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความรู้สึกนึกคิดของแต่ละบุคคล
ท่ีสะท้อนในปัจจุบัน มีความเช่ือมโยงกับบริบททางโครงสร้างและการเปล่ียนแปลงต่างๆ ในสังคมท่ีบุคคลนั้นเติบโต
มา  

SOEP มีการแบ่งชุดค าถามตามช่วงวัย โดยเริ่มต้ังแต่แรกเกิดโดยการสอบถามแม่ของเด็ก ใช้แบบสอบถาม 
Mother-Child Questionnaire เก็บข้อมูลต้ังแต่มีการตั้งครรภ์เพื่อวิเคราะห์สุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เป็นแม่ 
ต่อมาเมื่อเป็นช่วงระดับประถมศึกษาและระดับมัธยม และเมื่อเข้าสู่การเป็นผู้ใหญ่จะมีการสอบถาม Individual และ 
Household Questionnaire เพื่อวัดสถานะความเป็นอยู่ ท้ัง ด้านอัตวิ สัย และภาวะวิ สัย โดย Individual 
Questionnaire จะสอบถามผู้ท่ีมีอายุต้ังแต่ 18 ปีข้ึนไป  

ประเด็นด้านคุณภาพของเครื่องมือและการตรวจสอบ กล่าวได้ว่า ข้อมูล SOEP เป็นชุดข้อมูลท่ีมีคุณภาพสูง 
มีการตรวจคุณภาพของข้อมูลท้ังในการทดสอบความเช่ือมั่น และความน่าเช่ือถือข้อมูล นอกจากนั้นข้อมูล SOEP ถูก
จัดท าตามหลักการ Cross National Equivalence File (CNEF) ท าให้สามารถเช่ือมโยงเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 
Panel ในประเทศอื่นท่ีได้ ยกตัวอย่างเช่น BHPS ของสหราชอาณาจักร และ The Household Income and 
Labour Dynamics in Australia (HILDA) ของประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น ในการอ้างอิงตัวแปรท่ีศึกษา SOEP จะ
มีการอ้างถึงจากทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง หลังจากนั้นมีการแสดงการวิเคราะห์ Cognitive Test โดยแสดงผล
ต้ังแต่ปีท่ีมีการเริ่มเก็บข้อมูลนั้นๆ ถึงปัจจุบัน เป็นการตรวจสอบเครื่องมือวิจัยทุกปี และมีการกล่าวถึง  Scale 
Development ว่าท่ีผ่านมามีการพัฒนาตัวแปรดังกล่าวอย่างไรบ้าง 

SOEP มีการออกแบบข้อค้าถามท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นในส่วนความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยท่ีครอบคลุมทั ง 3 
มิติ คือ การประเมินชีวิต (Life Evaluation) อารมณ์ (Affect) และมิติคุณค่าในชีวิต (Eudaimonia) ข้อค าถาม
เกี่ยวกับความพึงพอใจในชีวิตถูกวางไว้เป็นข้อค าถามแรก จากนั้นข้อค าถามข้อท่ี 2 เป็นการวัดความอยู่ดีมีสุข
ทางด้านอารมณ์ความรู้สึก (Affective Well-Being) ตามด้วยค าถามเกี่ยวกับการประเมินคุณค่าในชีวิต ข้อค าถาม
แรกถามว่า “วันนี้คุณรู้สึกพึงพอใจเพียงใดในชีวิตของคุณ” (How satisfied are you today with the following 
areas of your life?) และมีการแบ่งความพึงพอใจในชีวิตท่ีมีต่อองค์ประกอบย่อย 11 องค์ประกอบ คือ สุขภาพการ
นอนหลับการท างาน การท างานท่ีบ้าน รายได้ครัวเรือน รายได้ส่วนบุคคล ท่ีอยู่อาศัย เวลาว่าง บริการดูแลเด็ก ชีวิต
ครอบครัว และมาตรฐานการครองชีพ ค าตอบเป็นมาตรวัดอันดับ (Ordinal Scale) เริ่มต้ังแต่ 0-10 โดย 0 คือ ไม่
พอใจเลย 10 คือพอใจมากท่ีสุด 

การน าข้อมูลSOEPไปใช้ประโยชน์ 
ข้อมูล SOEP มีการเปิดเผยข้อมูลระดับบุคคลต่อสถาบันการศึกษาและเพื่อประโยชน์ด้านการวิจัย โดยไม่คิด

ค่าใช้จ่าย มีรูปแบบการอ านวยความสะดวกในการให้บริการข้อมูลท่ีเรียกว่า บริการ SOEP Hotline ข้อมูล SOEP 
ได้ถูกน ามาวิเคราะห์โดยนักวิจัยจากหลากหลายสาขา เช่น เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา การเมืองจิตวิทยา 
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ประชากรศาสตร์ สถาปัตยกรรมและการวางผังเมือง โภชนาการพันธุศาสตร์ รวมท้ังวิทยาศาสตร์ประสาท (Neuro 
Science) ในปี 2017 SOEP มีผู้ใช้งานประมาณ 3,500 คนท่ัวโลก ประมาณ 50% เป็นผู้ใช้ในประเทศเยอรมนี 
นอกจากนั้น SOEP มีการน าไปใช้เพื่อการวิเคราะห์ ในรายงาน OECD คือ The Development of Income 
Inequality in OECD และ  Education at a glance และ ร าย ง าน  The German Federal Government on 
Wellbeing in Germany  

เห็นว่าการพัฒนาและการตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัยหรือแบบสอบถามอย่างต่อเนื่องของ SOEP รวมทั้ง
การเก็บข้อมูลติดตามตามรุ่น (Birth Cohort) อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 35 ปี ซึ่งถือได้ว่าเป็นข้อมูล 
Longitudinal Data ระดับประเทศท่ียาวท่ีสุดชุดหนึ่งของโลก โดยปัจจุบันสามารถเก็บข้อมูลติดตามได้ถึง 3 รุ่น ท า
ให้ข้อมูล SOEP มีจุดเด่นในการน ามาวิเคราะห์และติดตามการเปล่ียนแปลงรูปแบบต่างๆ ของพลวัตของครัวเรือน 
ท้ังในระดับครัวเรือนและระดับบุคคล สามารถวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงทางสังคมระยะยาวได้ รวมท้ังตอบโจทย์
งานวิจัยท่ีต้องการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในอดีต กับผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นต่อชีวิตในภายหลัง 
เช่น สามารถตอบปัญหางานวิจัยในประเด็นด้านการพึ่งพาซึ่งกันและกันระหว่างบุคคลและครอบครัว ผลกระทบ
ระยะส้ันและระยะยาวของการปฏิรูปนโยบาย งานวิจัยเกี่ยวกับความไม่เท่าเทียมทางด้านรายได้ และการย้ายถิ่น 
เป็นต้น 

นอกจากนั้น การเก็บข้อมูลทางจิตวิทยา ยังถือเป็นนวัตกรรมและจุดเด่นอีกประการหนึ่งของข้อมูล SOEP 
ในแบบสอบถามมีการออกแบบข้อค าถามท่ีเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เชิงจิตวิทยาท่ีแตกต่างตามลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์  

2. ข้อมูลความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยของประเทศไทย 

ข้อมูลความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยท่ีท าการส ารวจในประเทศไทย มีท้ังในรูปแบบไม่เป็นทางการท่ีจัดท าโดย
ภาคการศึกษาและภาคเอกชน และการจัดเก็บข้อมูลท่ีเป็นทางการโดยหน่วยงานภาครัฐ การจัดเก็บข้อมูลท่ีไม่เป็น
ทางการส่วนใหญ่อาจมีข้อจ ากัดด้านขนาดตัวอย่าง ซึ่งมักมีการออกแบบงานวิจัยและการส ารวจเพื่อตอบโจทย์ใน
บริบทและกลุ่มตัวอย่างท่ีเฉพาะเจาะจง เช่น ระดับชุมชน จังหวัด หรือแบ่งตามกลุ่มวัย เช่น วัยเด็ก ผู้สูงอายุ เป็นต้น 
ปัจจุบัน ฐานข้อมูลทางการท่ีเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย ท่ีมีขนาดกลุ่มตัวอย่างเพียงพอท่ีสามารถ
อ้างอิง ตัวเป็นแทนในระดับประเทศ และมีแผนการสุ่มตัวอย่างแบบ Stratified Three–Stage Sampling 
ประกอบด้วย 3 ฐานการส ารวจหลักๆ คือ  

1) การส ารวจความพึงพอใจในชีวิตของคนไทย 
2) การส ารวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรมและสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย  
3) การส ารวจความสุขคนท างาน (ในองค์กร) 
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  การวิเคราะห์ข้อมูลความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยของประเทศไทย จะเป็นการศึกษาเน้นการส ารวจจาก 3 
ฐานข้อมูลหลักข้างต้น โดยในส่วนท้ายของบทจะเป็นการสรุปเปรียบเทียบ และเสนอประเด็นช่องว่างระเบียบวิธีวิจัย
เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยให้มีประสิทธิผลในการน าไปใช้เพื่อสะท้อนความคิดและความรู้สึกของ
คนไทยได้อย่างมีความน่าเช่ือถือ และเป็นท่ียอมรับในวงกว้างมากขึ้น 

2.1 การส ารวจความพึงพอใจในชีวิตของคนไทย 
  การส ารวจความพึงพอใจในชีวิตของคนไทย10 จัดท าโดยส านักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับ มูลนิธินโยบายสุข
ภาวะ และส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง เสริมสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่วม สะท้อนความรู้สึก ความคิดเห็น และความพึงพอใจในชีวิตของตนเอง  เพื่อเป็นข้อมูลให้รัฐบาลและหน่วยงาน ท่ี
เกี่ยวข้องน าไปใช้ในการวางแผน พัฒนา และขับเคล่ือนกลไกการสร้างความสุขและความอยู่ดีมีสุขของประชาชนใน
ประเทศท่ีแท้จริง และยั่งยืน การส ารวจดังกล่าวจัดท าขึ้นเพียงปีเดียว คือ ปี พ.ศ. 2555 

  ระเบียบวิธีวิจัย 
   แผนการสุ่มตัวอย่างใช้แบบ  Stratified three – Stage Sampling โดยสุ่มตัวอย่างประชาชนท่ีมีอายุ 15 ปี
ขึ้นไป จากทุกจังหวัดในประเทศไทย ในแต่ละจังหวัดแบ่งเป็น 2 สตราตัมย่อย ตามลักษณะการปกครองของกรมการ
ปกครอง คือ ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นตัวแทนของประเทศมีจ านวนท้ังส้ิน 54,100 
คน ในส่วนองค์ประกอบของแบบสอบถามประกอบด้วยข้อค าถาม 11 ตอน (จ านวน 11 หน้า) (แสดงรายละเอียดใน
ตารางท่ี 15) ข้อค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในชีวิต ถูกวางไว้ในตอนท่ี 6 และ ค าถามเกี่ยวกับความสุข ถูกวางไว้
เป็นข้อค าถามในตอนท่ี 10 ของแบบสอบถาม 

การออกแบบข้อค าถามความพึงพอใจในชีวิต ถามว่า “ท่านมีความพึงพอใจในชีวิตของท่านมากน้อย
เพียงใด” ค าตอบแบ่งเป็น 1-10 ( 1 เท่ากับไม่พอใจเลย และ 10 พึงพอใจมากท่ีสุด) จากนั้น กลุ่มค าถามข้อถัดมา
เป็นการประเมินความพึงพอใจในชีวิตแยกตามองค์ประกอบย่อย โดยถามว่า “ท่านมีความพึงพอใจในเรื่องต่างๆ 
ต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด” ด้านต่างๆ แบ่งเป็น การศึกษา การท างาน ความเป็นอยู่ในปัจจุบันบ้าน/ท่ีพักอาศัย ชีวิต
ครอบครัว สุขภาพ และสังคม ในมิติทางด้านการประเมินทางอารมณ์ ถามว่า “โดยภาพรวม ท่านมีความสุขในชีวิต
มากน้อยเพียงใด” (scale 1-10) จะเห็นได้ว่าแบบส ารวจความพึงพอใจในชีวิตของคนไทย ถูกออกแบบมาเพื่อ
สะท้อนความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย ในมิติการประเมินชีวิต และการประเมินอารมณ์ทางด้านบวกซึ่งคือความสุข การ
สะท้อนความรู้สึกทางด้านลบถูกแทรกไว้ในส่วนท้ายของตอนท่ี 5 ท่ีถามว่า ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นต่อไปนี้
อย่างไร “ชีวิตมันยุ่งยาก ซับซ้อน จนแทบจะหาทางออกไม่เจอ” “ฉันรู้สึกกว่าหดหู่ทุกครั้งเมื่อเปรียบเทียบตัวเองกับ
เพื่อนบ้าน” (ค าตอบแบ่งเป็น 1-5 1 = ไม่เห็นด้วยอย่างมาก  5 = เห็นด้วยอย่างมาก) 

                                                             
10เน้ือหาสรุปจากการส ารวจความพงึพอใจในชีวิตของคนไทย ในป ีพ.ศ. 2555 
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ตารางที่ 15 องค์ประกอบแบบสอบถามการส ารวจความพึงพอใจในชีวิตของคนไทย 
ตอน ด้าน องค์ประกอบ 
1 ข้อมูลท่ัวไป - เพศ   

- อายุ   

- ศาสนา  

- สัญชาติ  

- ระดับการศึกษาสูงสุด  

- สถานภาพสมรส  

- สถานภาพการท างาน     
2 ความมั่นคงในการ

ท างาน 
- อาชีพท่ีประกอบในปัจจุบันและอาชีพท่ีผ่านมา   

- ความมั่นคงในการท างานในปัจจุบัน  

- ความคิดเห็นเกี่ยวกับการท างาน  

- ความรู้สึกกับการท างาน     
3 ความมั่นคงในเร่ือง

บ้าน/ท่ีอยู่อาศัย   
- การครอบครองบ้าน/ท่ีพักอาศัย  

- ปัญหาการผ่อน ช าระบ้าน/ท่ีพักอาศัย  

- ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับบ้าน/ท่ีพักอาศัย    
4 การมีส่วนร่วมกับ

ชุมชน   
- การจัดกิจกรรมภายในชุมชน  

- การมีส่วนร่วมกิจกรรมภายในและภายนอกชุมชน   
5 ความคิดเห็นต่อ

สังคม   
- การเคารพกฏกติกา   

- ความกดดันจากความแตกต่างของสังคมความเช่ือมั่นในกระบวนการ
ของประเทศ  

- ความคิดเห็นเกี่ยวกับมุมมองต่อชีวิต 
6 ความพึงพอใจในชีวิต   - ความพึงพอใจในชีวิต ความพึงพอใจในด้านต่างๆ   

(ด้านการศึกษา ด้านการท างาน ด้านความเป็นอยู่ในปัจจุบัน   

ด้านท่ีพักอาศัย  ด้านชีวิตครอบครัว  ด้านสุขภาพ และด้าน สังคม)  

- เร่ืองท่ีมีความส าคัญต่อชีวิต (การศึกษาท่ีดี งานท่ีดี คุณภาพชีวิตท่ีดี    
ท่ีอยู่อาศัยท่ีดี สุขภาพท่ีดี และสังคมท่ีดี)   

7 ความสัมพันธ์กับ
ครอบครัว   

- การพบปะพูดคุยกับคนในครอบครัว  

- บุคคลท่ีให้ความ ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ 
8 การท ากิจกรรม   - การใช้เวลาในแต่ละวัน      
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ตอน ด้าน องค์ประกอบ 
9 สุขภาพ - สุขภาพร่างกาย   

- ความมีชีวิตชีวา      
10 ความสุขในชีวิต ความสุขในชีวิต   

- การประสบปัญหาสิ่งแวดล้อม (มลพิษทางเสียง มลพษิ ทางอากาศ 
มลพิษทางน้ า ความเสี่ยงต่อภัยพิบัติ ขาดสวนสาธารณะ/ท่ีพักผ่อน-
หย่อนใจ  ขยะ/ความสกปรก ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน) 

- คุณภาพของระบบบริการสาธารณะ      
11 ด้านเศรษฐกิจ   - การมีเหตุการณ์ด้านเศรษฐกิจเกิดข้ึน (เช่น ค้างช าระหน้ีสิน ไม่มีเงินซื้อ 

อาหาร ฯลฯ)  

- รายได้ของครัวเรือนและแนวโน้มของรายได้ในอนาคต ความสามารถใน
การท ากิจกรรมตามท่ีต้องการ 

ท่ีมา: การส ารวจความพึงพอใจในชีวิตของคนไทย ในปี พ.ศ. 2555 

การน าเสนอข้อมูล และสรุปผลที่ส าคัญจากการส ารวจ 
การสรุปผล และน าเสนอข้อมูลของการส ารวจความพึงพอใจในชีวิตฯ ส่วนใหญ่เป็นการวิเคราะห์สถิติเชิง

พรรณนา เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความสุขหรือความพึงพอใจต่อชีวิต ซึ่งจ าแนกตามลักษณะกลุ่มย่อยของประชากร 
เช่น จ าแนกตามภาค อาชีพ การศึกษา สถานะการสมรส เป็นต้น  

 รายงานผลการส ารวจฯ แสดงให้เห็นว่าค่าเฉล่ียระดับความสุขมีค่ามากกว่าความพึงพอใจในชีวิตใน
ภาพรวม และเมื่อจ าแนกตามกลุ่มย่อย ด้านท่ีคนไทยให้น้ าหนักความส าคัญต่อชีวิตเรียงล าดับมากไปน้อย คือ ด้าน
สุขภาพ ชีวิตครอบครัว คุณภาพชีวิต งานท่ีดี  ท่ีอยู่อาศัย สังคม และด้านการศึกษา ค่าเฉล่ียความพึงพอใจท่ีแบ่งเป็น
ประเด็นย่อย พบว่า ความพึงพอใจด้านครอบครัวมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองมาคือด้านสุขภาพ ท่ีอยู่ อาศัย คุณภาพชีวิต 
สังคม การท างาน และการศึกษา ตามล าดับ จังหวัดท่ีมีความสุขท่ีสุดคือ บึงกาฬ และจังหวัดมีความสุขน้อยท่ีสุดคือ
นราธิวาส ส่ิงท่ีน่าสังเกตคือการสรุปผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความสุขของกลุ่มย่อย เช่น เมื่อแยกรายจังหวัด หรือ
อาชีพ ข้อมูลมีเพียงพอต่อการสรุปหรือไม่ว่าจังหวัดแต่ละจังหวัดมีความสุขมากน้อยต่างกันเพียงใด เนื่องจากการเก็บ
ข้อมูลเลือกตัวแทนของทุกจังหวัดจ านวน 700 คน ยกเว้นกรุงเทพท่ีมีขนาดตัวอย่าง 900 คน 

2.2 การส ารวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรมและสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย (The Survey on 
Conditions of Society, Culture and Mental Health (Thai Happiness) 

การส ารวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรมและสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย จัดท าโดยส านักงานสถิติ
แห่งชาติ ร่วมกับกรมสุขภาพจิต สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และส านักงานกองทุน
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สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อสะท้อนสภาพสังคมไทยเกี ่ยวกับพฤติกรรม ค่านิยม 
วัฒนธรรม และสุขภาพจิตของคนไทย ส าหรับน าไปใช้ในการติดตาม ประเมินสถานการณ์ และทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในอนาคต และให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องน าไปก าหนดนโย บาย และ
วางแผนในการแก้ปัญหาสังคมและสุขภาพจิตได้อย่างตรงจุด11 

ระเบียบวิธีวิจัย 
การส ารวจนี้ใช้แผนการสุ่มตัวอย่างแบบ Stratified Two Stage Sampling โดยมีจังหวัดเป็น   สต

ราตัม (Stratum) ซึ่งมีทั้งสิ้น 76 สตราตัมย่อย ตามลักษณะการปกครอง คือ ในเขตเทศบาล และนอกเขต
เทศบาล องค์ประกอบแบบสอบถามฯ ประกอบด้วย 7 ตอน คือ 

1) ลักษณะท่ัวไปของสมาชิกในครัวเรือน 

2) ศาสนา 

3) การยอมรับพฤติกรรมทางสังคม  

4) คุณธรรม-จริยธรรม  

5) สุขภาพกาย/ใจ  

6) ค่านิยมของวัยรุ่นไทย  

7) สุขภาพจิตคนไทย  

การส ารวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรมและสุขภาพจิตฯ วางข้อค าถามเกี่ยวกับความอยู่ดีมีสุขเชิงอัต
วิสัยซึ ่งมองในมุมมองของสุขภาพจิต ไว้ในส่วนสุดท้ายของแบบสอบถาม เนื่องจากเป็นส่วนขยายเพิ่มจาก
โครงการส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่จัดท าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 โดยในปี พ.ศ. 2554 ได้มีการเริ่ม
ผนวกแบบสอบถามสุขภาพจิตเข้าไปกับการส ารวจ โดยผนวกไว้เป็นส่วนสุดท้าย ส านักงานสถิติแห่งชาติ ได้ให้
ความจ ากัดความสุขภาพจิตว่าคือ “สภาพชีวิตที่เป็นสุข มีอารมณ์มั่นคง สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมท่ี
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีสมรรถภาพในการท้างาน และอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความพอใจ  "สุขภาพจิต" มีผล
ต่อการด้ารงชีวิตของมนุษย์หลายด้าน คือ ด้านการศึกษา อาชีพการงาน ชีวิตครอบครัว เพื่อนร่วมงาน  และ
สุขภาพร่างกาย” 

แบบสอบถามล่าสุดปี พ.ศ. 2561 ในส่วนสุขภาพจิตมีการปรับเปล่ียนข้อค าถามบางส่วนจากปี พ.ศ. 2558 
โดยตัดบางข้อค าถามท่ีมีการทับซ้อนหรือความหมายใกล้เคียงกัน โดยสุขภาพจิตสามารถวัดได้จาการออกแบบข้อ
ค าถาม 19 ค าถาม12 ดังนี้ 

                                                             
11เน้ือหาสรุปจากการส ารวจสภาวะทางสงัคม วฒันธรรมและสุขภาพจิต 
12อ้างอิงการส ารวจสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย พ.ศ. 2558 
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 “ในช่วง 1 เดือนท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ท่านได้ส้ารวจตัวเองและประเมินเหตุการณ์ อาการ ความคิดเห็น 
และความรู้สึกของท่านว่าอยู่ในระดับใด” 

1) รู้สึกพึงพอใจในชีวิต 

2) รู้สึกสบายใจ  

3) รู้สึกเบ่ือหน่ายท้อแท้กับการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

4) รู้สึกผิดหวังในตนเอง 

5) รู้สึกว่าชีวิตมีแต่ความทุกข์ 

6) มั่นใจว่าจะสามารถควบคุมอารมณ์ได้ เมื่อมีเหตุการณ์คับขันหรือร้ายแรงเกิดขึ้น 

7) สามารถท าใจยอมรับได้ส าหรับปัญหาท่ียากจะแก้ไข 

8) มั่นใจท่ีจะเผชิญเหตุการณ์ร้ายแรงท่ีเกิดขึ้นในชีวิต  

9) รู้สึกเห็นอกเห็นใจเมื่อผู้อื่นมีทุกข์ 

10) รู้สึกเป็นสุขในการช่วยเหลือผู้อื่นท่ีมีปัญหา 

11) ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นเมื่อมีโอกาส  

12) รู้สึกภูมิใจในตนเอง  

13) ท่านรู้สึกมั่นคงปลอดภัยเมื่ออยู่ในครอบครัว 

14) เมื่อป่วยหนักเช่ือว่าครอบครัวจะดูแลเป็นอย่างดี 

15) สมาชิกในครอบครัวมีความรักและผูกพันต่อกัน 

16) มั่นใจว่าชุมชนท่ีอยู่อาศัยมีความปลอดภัย 

17) รู้สึกมั่นคงปลอดภัยในทรัพย์สินเมื่ออยู่ในชุมชนนี้ 

18) มีหน่วยงานสารณสุขใกล้บ้าน 

19) เมื่อเดือดร้อนหน่วยงานในชุมชนช่วยเหลือ (เช่นวัดมูลนิธิชมรมเป็นต้น) 

สุขภาพจิตส่วนบุคคลวัดจะถูกน าเสนอโดยการค านวณเป็นเลขดัชนีเพียงค่าเดียว จากข้อถามสุขภาพจิตฉบับ
ส้ันเพียง 15 ข้อ ซึ่งแบ่งตามองค์ประกอบหลักเป็น  5 ด้าน (แสดงดังตารางท่ี 16 และ ตารางท่ี 17) โดยมีคะแนนเต็ม
เท่ากับ 45 คะแนน แต่ละข้อถามจะมีคะแนนในการประเมิน 4 ระดับ คือ ไม่เลย (0 คะแนน) เล็กน้อย (1 คะแนน) 
มาก (2 คะแนน) มากท่ีสุด (3 คะแนน) (ข้อ 4-6 หากตอบไม่เลยจะถูกปรับคะแนนให้เป็น 3 คะแนน ) จุดตัด
ก าหนดให้ คะแนน 0.00-27.00 หมายถือช่วงคะแนนท่ีบุคคลมีระดับสุขภาพจิตท่ีต่ ากว่าคนท่ัวไป เท่ากับคนท่ัวไปมี
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คะแนนในช่วง 27.01-34.00 และคะแนน 34.01-45.00 คือสูงกว่าคนท่ัวไป นอกจากชุดค าถามการประเมิน
สุขภาพจิต ยังมีการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับมิติทางอารมณ์เชิงบวก คือการถามว่า “ในช่วง 1 เดือนท่ีผ่านมาจนถึง
ปัจจุบัน ท่านมีสุขภาพกายอยู่ในระดับใด” (ค าตอบแบ่งเป็น 0-10 โดย 0 คือ สุขภาพแย่มาก และ 10 สุขภาพดีมาก) 

ตารางที่ 16 องค์ประกอบหลัก 5 ด้าน 
ด้าน จ านวนข้อค าถาม คะแนน 

สภาพจิตใจ (ความรู้สึกดี 3 ข้อ ความรู้สึกไม่ดี 3 ข้อ ) 6 18 
สมรรถภาพของจิตใจ 3 9 
คุณภาพของจิตใจ 3 9 
ปัจจัยสนับสนุน 3 9 
รวม 15 45 

ท่ีมา:  การส ารวจสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย พ.ศ. 2558 
 
ตารางที่ 17 ข้อถามสุขภาพจิตฉบับส้ัน 15 ข้อ 

“ในช่วง 1 เดือนท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ท่านได้ส ารวจตัวเองและประเมินเหตุการณ์ อาการ ความคิดเห็น
และความรู้สึกของท่านว่าอยู่ในระดับใด” 

ค าถาม ไม่เลย 
(0) 

เล็กน้อย 
(1) 

มาก 
(2) 

มาก
ท่ีสุด 
(3) 

1.ท่านรู้สึกพึงพอใจในชีวิต     
2.ท่านรู้สึกสบายใจท่านรู้สึกภูมิใจในตนเอง     
3.ท่านรู้สึกภูมิใจในตนเอง     
4.ท่านรู้สึกเบ่ือหน่ายท้อแท้กับการด าเนินชีวิตประจ าวัน     
5. ท่านรู้สึกผิดหวังในตนเอง     
6.ท่านรู้สึกว่าชีวิตมีแต่ความทุกข์     

7.ท่านสามารถท าใจยอมรับได้ส าหรับปัญหาท่ียากจะแก้ไข     
8.ท่านมั่นใจว่าจะสามารถควบคุมอารมณ์ได้เมื่อมีเหตุการณ์คับขัน
หรือร้ายแรงเกิดขึ้น 

    

9.ท่านมั่นใจท่ีจะเผชิญเหตุการณ์ร้ายแรงท่ีเกิดขึ้นในชีวิต     

10.ท่านรู้สึกเห็นอกเห็นใจเมื่อผู้อื่นมีทุกข์     
11.ท่านรู้สึกเป็นสุขในการช่วยเหลือผู้อื่นท่ีมีปัญหา     
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ค าถาม ไม่เลย 
(0) 

เล็กน้อย 
(1) 

มาก 
(2) 

มาก
ท่ีสุด 
(3) 

12.ท่านให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นเมื่อมีโอกาส     

13.ท่านรู้สึกมั่นคงปลอดภัยเมื่ออยู่ในครอบครัว     
14.เมื่อท่านป่วยหนักเช่ือว่าครอบครัวจะดูแลเป็นอย่างดี     
15.ท่านและสมาชิกในครอบครัวมีความรักและผูกพันต่อกัน     

ท่ีมา:  การส ารวจสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย พ.ศ. 2558 

การน าเสนอข้อมูลและสรุปผลที่ส าคัญจากการส ารวจ 
การน าเสนอข้อมูล ส่วนใหญ่แสดงด้วยค่าสถิติร้อยลและค่าดัชนี ที่จ าแนกจากองค์ประกอบย่อย  ใน

รายงานได้แนะน าว่า การน้าข้อมูลจากการส้ารวจไปอธิบายผลสามารถน้าเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค และ
เขตการปกครองเท่านั น ดังนั นจึงไม่ควรน้าเสนอข้อมูลในระดับพื นที่ย่อยกว่าที่ก้าหนดไว้ข้างต้น  เพราะจ านวน
ครัวเรือนตัวอย่างมีไม่เพียงพอที่จะน าเสนอข้อมูลในระดับพื้นที่ย่อยได้ รูปแบบการน าเสนอมีท้ัง กราฟ แผนภูมิ
เปรียบเทียบกับข้อมูลปีก่อนหน้า รวมทั้งกราฟเรดาร์ (Radar Chart) ท่ีจ าแนกตามองค์ประกอบสุขภาพจิตได้ 5 ด้าน 
คือ 1) ด้านสภาพจิตใจ ท่ีแบ่งย่อยเป็น ด้านความรู้สึกท่ีดีและความรู้สึกท่ีไม่ดี              2) ด้านสมรรถภาพจิตใจ 3) 
ด้านคุณภาพของจิตใจ และ 5) ด้านปัจจัยสนับสนุนในการน าเสนอผลท าการแปลงคะแนนในแต่ละด้านให้เป็นร้อย
ละ โดยแต่ละด้านมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 
รูปที่ 16 สุขภาพจิตคนไทยอายุ 15 ปีข้ึนไป จ าแนกตามองค์ประกอบหลักของสุขภาพจิต (ปี 2558) 

 

 
ท่ีมา: การส ารวจสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย 2558 
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ยกตัวอย่าง ผลการส ารวจสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย พ.ศ. 2558 พบว่า การไม่มีความรู้สึกไม่ดีเป็น

องค์ประกอบท่ีมีคะแนนมากท่ีสุด คือ ร้อยละ 91.6  รองลงมาเป็นปัจจัยสนับสนุน ส่วนองค์ประกอบท่ีมีคะแนนน้อย
ท่ีสุด คือ ด้านสมรรถภาพของจิตใจ (ร้อยละ 57.6) เมื่อพิจารณาสุขภาพจิตจ าแนกตามสถานภาพสมรสและ
ภาวการณ์ท างาน พบว่า หากแยกกันอยู่จะมีระดับคะแนนในด้านปัจจัยสนับสนุน และความรู้สึกดีลดลง ในขณะท่ี
หากว่างงานระดับคะแนนในด้านท่ีลดลงอย่างเห็นได้ชัดคือ ด้านความรู้สึกดี 

ในรายงานดังกล่าวให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายว่า การท่ีคนไทยจะมีระดับสุขภาพจิตท่ีดีขึ นได้ควรมุ่งพัฒนา
สมรรถภาพของจิตใจเป็นหลัก ท้ังนี้ยังเน้นว่า กลุ่มผู้ท่ีมีสถานภาพแยกกันอยู่ควรได้รับการดูแลและเอาใจใส่จากคน
รอบข้างมากเป็นพิเศษ และภาครัฐควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาระดับสุขภาพจิตของผู้ว่างงาน นอกจากนั้น ผล
จากการส ารวจฯ ปีล่าสุดในปี พ.ศ. 2561 ท่ีท าการส ารวจกลุ่มตัวอย่างจ านวน 67,454 คน จาก 27,960 ครัวเรือน 
พบว่าประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป มีคะแนนสุขภาพจิตโดยเฉล่ียเท่ากับ 31.56 คะแนน เพศชายและหญิงมีคะแนน
สุขภาพจิตท่ีใกล้เคียงกัน กลุ่มวัยรุ่น (15-24 ปี) มีคะแนนสุขภาพจิตต่ าท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มวัยอื่น  
 

2.3 การส ารวจความสุขคนท างาน (ในองค์กร) 
การส ารวจความสุขคนท างาน (ในองค์กร)13 จัดท าโดยความร่วมมือระหว่าง ส านักงานสถิติแห่งชาติและ

สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล ท าการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต และความสุข โดยให้
ความส าคัญกับประชากรวัยแรงงาน เนื่องจากมองว่า  

 

“ความสุขคนท้างานและองค์กรแห่งความสุข เป็นประเด็นส้าคัญของการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรบุคคล ท่ี
เป็นหัวใจในการขับเคล่ือนประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ” 

 

การส ารวจความสุขคนท างาน (ในองค์กร) ปี พ.ศ. 2561 
 

การส ารวจดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความสุขของประชากรวัยแรงงานท่ี
ท างานเป็นลูกจ้างในองค์กร ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และลูกจ้างภาคเอกชน 2) เพื่อน าข้อมูลไปใช้เป็น
กลไกในการขับเคล่ือน เสริมสร้าง “ความสุขคนท างาน” และ “องค์กรแห่งความสุข”และ 3) เพื่อให้ประเทศมี
ฐานข้อมูลความสุขคนท างานในประเทศไทย ในการจัดเก็บข้อมูล การส ารวจดังกล่าว ได้ผนวกไปกับการส ารวจ
ภาวะการท างานของประชากรท่ีจัดเก็บข้อมูลโดยส านักงานสถิติแห่งชาติ การส ารวจความสุขคนท างานฯ จัดท าขึ้นปี
แรกในปี พ.ศ. 2561 เป็นโครงการสืบเนื่องจากโครงการน าร่อง “โครงการจับตาสถานการณ์ความสุขคนท างานใน
ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555–2557” ท่ีเป็นการเก็บข้อมูลคนท างานในภาครัฐและเอกชนจากท่ัวประเทศ จ านวน 
12,918 คนจาก 52 องค์กร การส ารวจความสุขคนท างานฯ ปี พ.ศ. 2556 เก็บข้อมูลจากครัวเรือนตัวอย่างท้ังส้ิน 

                                                             
13อ้างอิงสรุปเบื้องต้นการส ารวจความสขุคนท างาน (ในองค์กร) พ.ศ. 2561 
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83,880 ครัวเรือน ลักษณะการเก็บข้อมูลเป็นแบบ Paper – based และ Online-based และผ่านระบบมือถือ 
(Mobile Apps-based) 

ระเบียบวิธีวิจัย 
เครื่องมือ HAPPINOMETER14 (พัฒนาโดย รศ.ดร. ศิรินันท์ กิตติสุขสถิตและคณะสถาบันวิจัยประชากรและ

สังคมสนับสนุนโดย ส านักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) ประกอบด้วย
ข้อค าถาม 81 ข้อ เป็นข้อมูลท่ัวไปขององค์กร (18 ข้อค าถาม) และข้อมูลของคนท างาน ซึ่งค าถามแบ่งเป็น 9 มิติ ค า
จ ากัดความและประเด็นค าถามย่อยในแต่ละมิติ แสดงดังตารางท่ีตารางท่ี 18 
 

ตารางที่ 18 ประเด็นข้อค าถามของมิติท้ัง 9 มิติ 
มิติ ค าจ ากัดความ ประเด็นค าถาม 

สุขภาพดี  
(Happy Body) 

การท่ีบุคคลมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง สมส่วน มีพฤติกรรม
การบริโภค ท่ีปลอดภัย มี
ความพึงพอใจสภาวะสุขภาพ
กายของตนเอง 

- ค่า BMI  และเส้นรอบเอว  
- การรับประทานอาหารเช้า  
- การออกก าลังกาย  
- การสูบบุหรี่  
- การดื่มเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์   
- ความพึงพอใจกับสุขภาพกาย 

ผ่อนคลายดี 
(Happy Relax) 

การท่ีบุคคลสามารถบริหาร
เวลาในแต่ละวันเพื่อการ
พักผ่อน ได้อย่างมีคุณภาพ 
พอใจกับการบริหารจัดการ
ปัญหาของตนเอง และท าชีวิต
ให้ง่าย สบายๆ 

- ความเพียงพอท่ีได้รับในการพักผ่อน การท า
กิจกรรมท่ีเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ ในรอบสัปดาห์ 
การมีความเครียดโดยรวม  

- การมีชีวิตท่ีเป็นไปตามท่ีคาดหวังโดยรวม  
- ความสามารถในการจัดการ ปัญหาในชีวิตโดยรวม 

น้ าใจดี  
(Happy Heart) 

การท่ีบุคคลมีจิตสาธารณะ มี
ส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์ 
ให้กับส่วนรวม และมีเมตตากับ
คนรอบข้าง 

- ความรู้สึกเอื้ออาทรห่วงใย คนรอบข้าง  

- การให้ความช่วยเหลือแก่คนรอบข้าง  

- การท าประโยชน์เพื่อส่วนรวมด้วยความเต็มใจและ
ยินดี   

- การเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม  

- การท ากิจกรรมท่ีมีประโยชน์ด้วยตนเอง 

                                                             
14อ้างอิงสรุปเบื้องต้นการส ารวจความสขุคนท างาน (ในองค์กร) พ.ศ. 2561 
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มิติ ค าจ ากัดความ ประเด็นค าถาม 
จิตวิญญาณดี 
(Happy Soul) 

การท่ีบุคคลมีความตระหนักถึง
คุณธรรม และศีลธรรม รู้แพ้รู้
ชนะ รู้จักให้ และมีความกตัญญู
รู้คุณ 

- การท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม/ ศาสนา/การให้ทาน  

- การปฏิบัติกิจตามศาสนาเพื่อให้จิตใจสงบ  

- การยกโทษและให้อภัยอย่างจริงใจต่อผูส้ านึกผิด  

- การยอมรับและขอโทษในความผิดท่ีท าหรือมีส่วน
รับผิดชอบ  

- การตอบแทนหรือช่วยเหลือผู้มีพระคุณ 
ครอบครัวดี 
(Happy Family) 

การท่ีบุคคลมีความรู้สึกผูกพัน 
เช่ือใจ มั่นใจ และอุ่นใจ กับ
บุคคลในครอบครัวของตนเอง 

- การมีเวลาอยู่กับครอบครัวอย่างเพียงพอ  

- การท ากิจกรรมร่วมกันในครอบครัว 

- การมีความสุขกับครอบครัว   
สังคมดี  
(Happy Society) 

การท่ีบุคคลมีความสัมพันธ์ท่ีดี
ต่อเพื่อนบ้าน ไม่ท าให้ผู้อื่น 
เดือดร้อน ไม่เอาเปรียบผู้คน
รอบข้าง ไม่ท าให้สังคมเสื่อม
ถอย 

- เพื่อนบ้าน มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับเรา  

- การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสังคม  

- ความรู้สึกปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน เมื่อมี
ปัญหาสามารถขอความช่วยเหลือจากคนในชุมชน  

- ความรู้สึกว่าสังคมไทยทุกวันน้ีมีความสงบสุข  

- การใช้ชีวิต ในสังคมอย่างมีความสุข   
ใฝ่รู้ดี  
(Happy Brain) 

การท่ีบุคคลมีความตื่นตัว 
กระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ๆ เพื่อปรับตัวให้เท่าทัน
และต้ังรับการเปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลา และพอใจท่ีจะแสดง
ความทันสมัยอยู่เสมอ 

- การแสวงหาความรู้ใหม่  

- ความสนใจท่ีจะพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าใน
ชีวิต  

- โอกาสท่ีจะได้รับในการอบรม/ศึกษาต่อ/ดูงาน 

สุขภาพเงินดี 
(Happy Money) 

การท่ีบุคคลมีวินัยในการใช้
จ่ายเงิน มีความสามารถ และ
พึงพอใจในการบริหารจัดการ
ระบบการรับ จ่าย และออมเงิน
ในแต่ละเดือน 

- ภาระในการผ่อนชาระหน้ีสินต่างๆ  

- การผ่อนช าระหน้ีสินตามก าหนดเวลา  

- การมีเงินเก็บออมในแต่ละเดือน  

- ค่าตอบแทนท่ีได้รับเพียงพอกับรายจ่ายในแต่ละ
เดือน   

การงานดี  
(Happy Work-
life) 

การท่ีบุคคลมีความสบายใจในท่ี
ท างาน มีความรัก ความผูกพัน 
และความภาคภูมิใจในองค์กร มี
ความมั่นใจในอาชีพรายได้ และ

- การท างานท่ีมีความท้าทายและส่งเสริมให้ได้ 
เรียนรู้สิ่งใหม่  

- ความชัดเจนของโอกาสการเติบโตในต าแหน่ง การ
มีอาชีพท่ีมั่นคง  
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มิติ ค าจ ากัดความ ประเด็นค าถาม 
มีความพึงพอใจกับ
ความก้าวหน้า ของตนเองใน
องค์กร 

- ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วน
ร่วมในข้อเสนอแนะกับหัวหน้างาน  

- การได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
แรงงาน/พระราชบัญญัติหรือระเบียบต่างๆ  

- การได้รับการพิจารณาเลื่อนข้ัน เลื่อนต าแหน่งปรับ
ข้ึนค่าจ้างด้วยความเหมาะสม  

- การได้รับค่าตอบแทนถูกต้องและตรงตามเวลา  

- การได้รับค่าตอบแทนท่ีคุ้มค่ากับความเสี่ยงอันอาจ 
เกิดจากการท างาน  

- การได้รับการดูแลเกี่ยวกับสุขภาพท่ีดีจากองค์กร  

- ความพึงพอใจกับสภาพแวดล้อมโดยรวมของ
องค์กร  

- ความพึงพอใจกับสวสัดิการท่ีองค์กรจัดให้ การให้
ความส าคัญกับการท างานเป็นทีม  

- ความสัมพันธ์ในท่ีท างานเหมือนพี่น้อง การสื่อสาร
พูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน  

- การถ่ายทอด แลกเปลี่ยน แบบอย่างการท างาน
ระหว่างกัน  

- การท างานอย่างมีความสุข 

ท่ีมา:  การส ารวจความสุขคนท างาน (ในองค์กร) พ.ศ. 2561 

 

ระดับความสุขรวมและระดับความสุขของคนท างานท้ัง 9 มิติ ถูกแปลงให้มีคะแนนเต็มเท่ากับ 100 คะแนน 
และมีการแบ่งจุดตัดค่าคะแนนตามตารางท่ี 19 การส ารวจฯ มีการเช่ือมโยงผลของค่าคะแนน เพื่อสะท้อนสมรรถนะ
ขององค์กรผ่านตัวบ่งช้ีทางด้านความสุขของพนักงงานในองค์กร พร้องท้ังเสนอแนวทางในการปฎิบัติให้องค์กร 
ยกตัวอย่างเช่น หากระดับคะแนนในมิติการงานดี ได้คะแนนรวมเท่ากับ 20 ซึ่งสะท้อนระดับความสุขท่ีต่ ากว่า
เป้าหมาย เป็นการส่งสัญญาณระบุให้ผู้บริหารต้องให้การพัฒนาสนับสนุนในมิติดังกล่าว ในทางกลับกันหากคะแนน
อยู่ในช่วง 75-100 สะท้อนว่าบุคลากรมีความสุขมาก เป็นสัญญาณว่าผู้บริหารควรให้การพัฒนาสนับสนุนต่อไปและ
ยกย่องเป็นแบบอย่าง 
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ตารางที่ 19 การแบ่งช่วงคะแนนระดับความสุข 
ระดับความสุข ไม่มีความสุขมาก ไม่มีความสุข มีความสุข มีความสุขมาก 
ระดับช่วงคะแนน 0.00 – 24.99 25.00 – 49.99 50.00 – 74.99 75 – 100 

ท่ีมา:  การส ารวจความสุขคนท างาน (ในองค์กร) พ.ศ. 2561 
 

เครื่องมือเครื่องมือ HAPPINOMETER มีจุดเด่นในด้านการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือ โดยมีการอ้าง
ทฤษฎี แนวคิด งานวิจัยในการสร้างแบบสอบถาม มีกระบวนการตรวจสอบความเท่ียงตรงและน่าเช่ือถือ มีการศึกษา
ความตรงตามเนื้อหาโดยการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง และมีการประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านคุณภาพชีวิต 
และสุขภาพจิต เพื่อพิจารณาความตรงตามเนื้อหาท่ีต้องการ นอกจากนั้นยังมีการศึกษาความตรงตามโครงสร้างโดย
การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) พร้อมท้ังมีการทดสอบเช่ือมั่นของเครื่องมือ (Reliability) ท่ีแสดงโดยค่า 
Cronbach’s Alpha  (รายงงานสถานการณ์ความสุขของคนท างานในประเทศไทยปีท่ี 2 พ.ศ. 2556 ) 

จุฑามาศ แก้วพิจิตร และคณะ (2556) ได้วิเคราะห์ถึงจุดเด่นของเครื่องมือ HAPPINOMETER ไว้ว่าเป็นแบบ
ประเมินท่ีเข้าใจง่าย และสามารถทราบผลทันทีเมื่อท าแบบสอบถามออนไลน์ ซึ่งท าให้บุคคลหรือผู้บริหารองค์กร 
สามารถน าผลท่ีได้มาวางแผนบริหารจัดการความสุขของตนเองหรือคนในองค์กรในทุกระดับ ได้อย่างรวดเร็ว ถูกจุด
และถูกใจ เป็นเครื่องมือท่ีสามารถน าไปใช้ในการประเมินความสุขขององค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน ท่ีน า HAPPINOMETER ไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น กระทรวงสาธารณสุข การประปานคร
หลวง โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ และภาคมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชียงใหม่ เทคโนโลยีสุรนารี 
มหิดล ราชภัฏเทพสตรี เป็นต้น 

การน าเสนอข้อมูลและสรุปผลที่ส าคัญจากการส ารวจ 
การส ารวจความสุขคนท างาน (ในองค์กร) ปี พ.ศ. 2561 ท่ีมีการเปิดเผยข้อมูลในปัจจุบัน เป็นรายงานข้อ

สรุปผลเบื้องต้นเท่านั้น ท าให้การอ้างอิงผลมีข้อจ ากัดในการวิเคราะห์เชิงลึกถึงระเบียบวิธีวิจัย  และการน าเสนอผล 
ผลการสรุปการศึกษาเบื้องต้นพบว่า ค่าเฉล่ียความสุขระดับประเทศมีค่าเท่ากับ 58.62 คะแนน จัดอยู่ในระดับมี
ความสุข (ช่วงคะแนน 50.00-74.99 คะแนน) และหากพิจารณาคะแนนในแต่ละมิติ พบว่า “มิติครอบครัวดี” มี
ระดับคะแนนสูงท่ีสุดคือ (64.50 คะแนน) ตามมาด้วย มิติจิตวิญญาณดี สังคมดี การงานดี สุขภาพดี สุขภาพเงินดี 
น้ าใจดี มิติท่ีมีระดับคะแนนน้อยท่ีสุด คือ มิติผ่อนคลายดีใฝ่รู้ดี (Happy Brain) (49.46 คะแนน) จัดอยู่ในระดับไม่มี
ความสุขเป็นการส่งสัญญาณให้ต้องพัฒนาสนับสนุนอย่างจริงจัง 

เมื่อวิเคราะห์ค่าเฉล่ียความสุข มีการจ าแนกแยกตามเพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส  ลักษณะการ
จ้างงาน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และประเภทอุตสาหกรรม ผลสรุปท่ีส าคัญ พบว่ากลุ่มแยกกันอยู่มีระดับคะแนน
ความสุขท่ีต่ ากว่ากลุ่มอื่นๆ อย่างเห็นได้ชัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับความสุขมากท่ีสุด (60.67) กรุงเทพมี
ความสุขน้อยท่ีสุด (56.18) ลูกจ้างรัฐบาลมีคะแนนความสุขสูงกว่าลูกจ้างเอกชน คนท างานในอุตสาหกรรมสาขา
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การศึกษามีคะแนนความสุขสูงสุด (66.66 คะแนน) กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคลมีคะแนนความสุข
น้อยท่ีสุดคือ 51.63 เมื่อจ าแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พบว่า คนท างานในภาคการค้าและบริการ (60.23 
คะแนน) มีคะแนนความสุขสูงกว่าคนท างานในภาคการผลิต (56.03 คะแนน) 
 

2.4 เปรียบเทียบ จุดเด่นและข้อจ ากัดของฐานข้อมูลทั้ง 3 ฐานข้อมูล 
ฐานข้อมูลทางการระดับประเทศท่ีเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย ท้ัง 3 แหล่งท่ีมา มีมิติ 

องค์ประกอบ การออกแบบข้อค าถามท่ีสะท้อนการประเมินชีวิต อารมณ์ คุณค่าในชีวิต และจุดอ่อนจุดแข็งท่ีแตกต่าง
กันออกไป ยกตัวอย่างเช่น การวัดมิติเชิงครอบครัว แบบส ารวจแต่ละแหล่งมีความครอบคลุมแนวทางการวัด Family 
Environment Scale: FES ท่ีแตกต่างกัน แสดงดังตารางท่ี 20 
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ตารางที่ 20 สรุปแบบส ารวจท่ีมีข้อมูลเกี่ยวกับ ครอบครัว และ ความพึงพอใจในชีวิต 

ชื่อแบบส ารวจ ตัวแปรเกี่ยวกบัความพึง
พอใจในชีวิต 

ข้อค าถามเกี่ยวกบัประเด็นครอบครัว 

การส ารวจความพึงพอใจในชีวิต
ของคนไทย ในปี พ.ศ. 2555 
 
หน่วยงานท่ีท า 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ มูลนิธิ
นโยบาย สุขภาวะ และ ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ สสส. 
 
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 54,100 ราย  
(อายุ 15 ปีข้ึนไป ท่ัวประเทศ) 
 
 
 
 

- “ท่านมีความพึงพอใจ
ในชีวิตของท่านมากน้อย
เพียงใด” (scale 1-10)  
 
(มีแยกถามความพึงพอใจ
ในด้านต่างๆ เช่น 
การศึกษา การท างาน 
ความเป็นอยู่ในปัจจุบัน
บ้าน/ท่ีพักอาศัย ชีวิต
ครอบครัว สุขภาพ 
สังคม) 
 
- ความสุขในชีวิต 
“โดยภาพรวมท่านมี
ความสุขในชีวิตมากน้อย
เพียงใด” (scale 1-10)  
 

มิติความเปน็หนึง่เดียวกันของครอบครัว (Cohesion) 
- ท่านมีความพึงพอใจในในชีวิตครอบครัวเพียงใด (scale 1-10)  
- ท่านคิดว่าชีวิตครอบครัวท่ีดีมีความส าคัญต่อชีวิตท่านมากน้อยเพียงใด (scale 1-10)  
- ในปีท่ีผ่านมา งานฉันเยอะมากจนท าให้ไม่มีเวลาดูแลครอบครัวอย่างสมบูรณ์แบบ  
- ในปีท่ีผ่านมาฉันต้องดูแลครอบครัวจนท าให้ไม่มีเวลาท างานให้ได้ผลดี  
- ท่านมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลเหล่าน้ี ลูก พ่อ/แม่ สามี/ภรรยา พี่น้อง/ญาติ บ่อยแค่ไหน  

แบ่งเป็นแบบเจอหน้า และแบบแบบผ่านทางโทรศัพท์จดหมาย Email 
- หากอยู่ในสถานการณ์ต่อไปน้ี 1) เมื่อป่วยและต้องการการดูแลช่วยเหลือ 2) เมื่อมีปัญหา

ทางการเงิน ท่านสามารถขอความช่วยเหลือจากใครได้มากที่สุด 
- ท่านคิดว่าใช้เวลาแต่ละวันกับการดูแลบุคคลในครัวเรือนมากน้อยเพียงใด  
- ท่านคิดว่าใช้เวลาแต่ละวันกับการติดต่อพูดคุยกับพี่น้อง/ญาติท่ีอยู่นอกครัวเรือนมากน้อย

เพียงใด  
มิติการพดูคุยและการแสดงออกทางความรู้สึก (Expressiveness) 

 เมื่อรู้สึกเครียดและอยากคุยกับใครซักคนท่านสามารถขอความช่วยเหลือจากใครได้มากที่สุด 
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ชื่อแบบส ารวจ ตัวแปรเกี่ยวกบัความพึง
พอใจในชีวิต 

ข้อค าถามเกี่ยวกบัประเด็นครอบครัว 

การส ารวจสภาวะทางสังคม 
วัฒนธรรมและสุขภาพจิต 
(ความสุข) ของคนไทย  
 
จัดเก็บข้อมูลโดย ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ 

ประมาณ 27,000 ครัวเรือน 
 
 
 
 
 

- แบบคัดกรอง
สุขภาพจิต 
- “ในช่วง1 เดือนท่ีผ่าน
มาจนถึงปัจจุบัน  ท่าน
มีความพึงพอใจในชีวิต
อยู่ในระดับใด” (0 คือ 
ไม่เลย 1 คือ เล็กน้อย 
2 คือ มาก 3 คือ มาก
ท่ีสุด 

มิติความเปน็หนึง่เดียวกันของครอบครัว (Cohesion) 
ตอนท่ี 6 ความสัมพันธ์กับสมาชิกในครัวเรือน 

- ถามเฉพาะผู้ท่ีมีอายุต้ังแต่ 13 - 24 ปี และตอบด้วยตนเอง  
โดยปกติ...(ช่ือ)...ได้แสดงออกหรือมีการกระท าเหล่าน้ีบ่อยแค่ไหน"  
(ค าตอบแบ่งเป็น ประจ า บางครั้ง นานๆครั้ง และไม่ท าเลย) 
- มีผู้ปกครองท่ีส่งเสริมสนันสนุนช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ 
- มีความรู้สึกปลอดภัยอบอุ่น และมีความสุขเมื่ออยู่ในครอบครัวตนเอง 
- มีผู้ปกครองเป็นแบบอย่างที่ดีให้ท าตาม 
- มีผู้ปกครองคอยสนันสนุนให้ท าในสิ่งท่ีชอบหรืออยากท า 
- น าหลักค าสอนทางศาสนาหรือคุณธรรมมาใช้กับสมาชิกครอบครัว ( เช่น รับผิดชอบ

ต่อหน้าท่ีในครอบครัวซื่อสัตย์  ขยันกตัญญูรู้คุณ เป็นต้น) 
- ใช้เวลาท ากิจกรรมพร้อมหน้ากันร่วมกับสมาชิกครอบครัวอย่างมีความสุข (เช่น 

รับประทานอาหารร่วมกัน ช่วยกันท างานบ้าน ท างานอดิเรก ดูรายการโทรทัศน์ เป็น
ต้น) 

- ใช้เวลาท ากิจกรรมร่วมกันนอกบ้านกับสมาชิกครอบครัวอย่างมีความสุข (เช่น เล่นกีฬา 
เท่ียวพักผ่อนหย่อนใจ การไปเยี่ยมญาติพี่น้องด้วยกัน เป็นต้น) 

- ท าหน้าท่ีตามบทบาทหรือความรับผิดชอบของตนเองในครอบครัว( เช่น พ่อแม่อบรม
เลี้ยงดูบุตรหลานให้เป็นคนดีมีศีลธรรม ผู้สูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่จากบุตรหลาน 
เป็นต้น) 

- เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับสมาชิกครอบครัว  
- ในช่วง 1 เดือนท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบันท่านรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยเมื่ออยู่ในครอบครัว  
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ชื่อแบบส ารวจ ตัวแปรเกี่ยวกบัความพึง
พอใจในชีวิต 

ข้อค าถามเกี่ยวกบัประเด็นครอบครัว 

- เมื่อป่วยหนักเช่ือว่าครอบครัวจะดูและเป็นอย่างดี 
- สมาชิกในครอบครัวมีความรักและผูกพันต่อกัน 

มิติการพดูคุยและการแสดงออกทางความรู้สึก (Expressiveness) 
- โดยปกติท่านสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสื่อ เช่น วิทยุทีว ีสื่อประเภทอื่นๆ 

ภายในครัวเรือนได้บ่อยแค่ไหน 
- การแสดงออกถึงความรัก ความอาทร ความสนใจเอาใจใส่กับสมาชิกครอบครัว (บอกรักโอบ

กอดไต่ถามทกข์สุข เป็นต้น)  
- การพูดคุยปรึกษาหารือ หรือตัดสินใจร่วมกันด้วยเหตุด้วยผล ในเร่ืองส าคัญของครอบครัว 

(เช่น วางแผนลดค่าใช้จ่ายครัวเรือน แก้ปัญหาลูกติดสารเสพติด เป็นต้น) 
มิติความขัดแย้ง (Conflict) 

- มีความรู้สึกขัดแย้งไม่พอใจ  ไม่ชอบใจใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาครอบครัว (เช่น 
พูดจาท าร้ายจิตใจ ใช้ค าพูดท่ีหยาบคาย แสดงอารมณ์โกรธท าร้ายร่างกาย เป็นต้น)  

 3. การส ารวจความสุขคนท างาน 
(ในองค์กร)  
ส านักงานสถิติแห่งชาติ และ
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประมาณ 83,880 ครัวเรือน 

“โดยรวมแล้ว ปัจจุบัน 
ความสุข ของท่านอยู่ใน
ระดับใด” (1 คือ น้อย
ท่ีสุด 2 คือ น้อย 3 คือ 
ปานกลาง4 คือ มาก 5 
คือ มากที่สุด) 

มิติความเปน็หนึง่เดียวกันของครอบครัว (Cohesion) 
- ท่านมีเวลาอยู่กับครอบครัวอย่างเพียงพอหรือไม่  
- โดยรวมแล้วท่านมีความสุขกับครอบครัวของท่านหรือไม่  

ท่ีมา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
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จะเห็นว่า การออกแบบตัวแปรเกี่ยวกับความพึงพอใจในชีวิต การส ารวจท้ัง 3 ให้ความส าคัญกับการวัด
ความอยู่ดีมีเชิงเชิงอัตวิสัยในมิติการประเมินชีวิต และอารมณ์เชิงบวกเป็นหลัก ในการศึกษาตัวแปรเกี่ยวกับมิติเชิง
ครอบครัวพบว่า แบบส ารวจการส ารวจความพึงพอใจในชีวิตของคนไทย ไม่มีข้อค าถามเกี่ยวกับมิติความขัดแย้ง การ
ส ารวจสภาวะทางสังคม วัฒนธรรมและสุขภาพจิต (ความสุข) ของคนไทย มีครบท้ัง 3 องค์ประกอบ รวมท้ังมีข้อ
ค าถามท่ีสามารถเช่ือมโยงมีประเด็นอ้างถึง มิติด้านการด ารงไว้ในระบบของครอบครัว (System Maintenance 
Dimensions) ในส่วนการส ารวจความสุขคนท างาน มีเฉพาะมิติ cohesion ในล าดับต่อไปจะเป็นการสรุปจุดเด่น
และข้อสังเกตของแต่ละการส ารวจ  

เริ่มจาก “การส ารวจความพึงพอใจในชีวิตของคนไทยปี 2555” ถือเป็นการส ารวจเกี่ยวกับความอยู่ดีมี
สุขเชิงอัตวิสัยท่ีมีขนาดฐานข้อมูลใหญ่ท่ีสุดชุดหนึ่งของประเทศไทย (กลุ่มตัวอย่างกว่า 54,000 คน กระจายท่ัวทุก
จังหวัด) แต่เนื่องจากการเก็บข้อมูลเพียงปีเดียวเท่านั้น (ปี 2555) ท าให้ขาดความต่อเนื่องในการวิเคราะห์การ
เปล่ียนแปลงของตัวแปร ซึ่งมีส่วนส าคัญต่อการก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนาความอยู่ดีมีสุขของคนในสังคม ข้อมูล
ค่าเฉล่ียความสุขถูกน าเสนอในภาครวมระดับประเทศและระดับจังหวัด ซึ่งขนาดกลุ่มตัวอย่างในระดับจังหวัด อาจ
เป็นประเด็นท่ีมีการตั้งข้อสังเกตถึงความเพียงพอในการอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระดับจังหวัด ข้อสังเกต
ดังกล่าวคล้องกับข้อพึงระวังท่ีระบุในรายงานการส ารวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรมและสุขภาพจิต (ความสุข) 
คนไทย ท่ีเน้นว่าการน าข้อมูลจากการส ารวจดังกล่าวไปอธิบายผล สามารถน าเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค 
และเขตการปกครองเท่านั้น ไม่ควรน าเสนอในภาพย่อยในระดับจังหวัด 

หากพิจารณาตามกรอบปัจจัยท่ีคาดว่าจะส่งผลต่อความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยตามกรอบการวิจัยของ Clark 
et al. (2008) และ Helliwell, Layard & Sachs (2019) การส ารวจความพึงพอใจฯ มีการออกแบบข้อค าถามท่ี
ครอบคลุม มิติรายได้ การท างาน สุขภาพกายความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และตัวแปรทางสถาบันและบรรทัดฐาน
ทางสังคม รวมท้ังมีข้อค าถามในมิติเชิงส่ิงแวดล้อม เช่น มลภาวะทางอากาศ แต่ท้ังนี้ยังขาดเครื่องมือในการวัด
สุขภาพจิต ท่ีถือเป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย ส าหรับขอบเขตการถามค าถามเกี่ยวกับมิติ
ความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย การส ารวจความพึงพอใจฯ มีการสอบถามเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจในชีวิตใน
ภาพรวม การประเมินความพึงพอใจตามองค์ประกอบย่อย (เช่น ด้านการศึกษา การเงิน ครอบครัว) มีการจ าแนก
วิเคราะห์ตามพื้นท่ีซึ่งสามารถใช้เป็นเครื่องมือของภาครัฐในการติดตามความก้าวหน้าของนโยบายหรือโครงการ 
(Monitoring Progress) และการออกแบบนโยบาย ( Informing Policy Design) และประเมินนโยบาย (Policy 
Appraisal) ได้ในระดับหนึ่ง แบบส ารวจดังกล่าวมีการสอบถามมิติทางด้านอารมณ์ หากแต่ไม่มีข้อค าถามในการวัด
มิติคุณค่าในชีวิต ท่ีชัดเจน 
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การส ารวจความพึงพอใจฯ มีข้อจ ากัดด้านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือก่อนน าไปใช้จริง โดยใน
รายงานไม่ได้ระบุว่ามีการวิเคราะห์ Cognitive Testing เพื่อทดสอบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความหมาย ขอบเขต ของค าส าคัญท่ีน ามาใช้ในแบบสอบถามมากน้อยเพียงใด การน าเสนอผลส่วนใหญ่เป็นการใช้
ค ่า เฉลี ่ย  ซึ ่ง ในกรณีที ่ข ้อม ูลม ีล ักษณะเบี ่ยง เบนไปจากการแจกแจงแบบปกติ ( Normal Distribution) 
ค่อนข้างมาก การอธิบายผลของข้อมูลโดยใช้ค่าเฉล่ียเป็นตัวแทนเพียงค่าเดียวอาจท าให้เกิดความล าเอียงในการ
อ้างอิงผลการศึกษา จะเห็นได้ว่าผลการส ารวจ Personal Well-Being ท่ีจัดท าโดย ONS ได้มีการน าเสนอข้อมูล
ความพึงพอใจในชีวิตในรูปของค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการกระจายของข้อมูลในรูปสัดส่วนร่วม
ด้วย 

การศึกษาวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื ่อก าหนดจุดตัด  (Cut-off) ของระดับความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยท่ี
เหมาะสมและถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัยเป็นประเด็นส าคัญที่ควรท าการศึกษาเพิ่มเติม (การวิเคราะห์ Cut-off 
ในกรณีแบ่งช่วงจุดตัดหลายจุด หรือ Multiple Cut-off Point สามารถวิเคราะห์จาก Logistic Regression 
Model และ Compound Cumulative method)  WHR แบ่งทัศนทัศนคติต่อระดับความอยู่ดีมีสุขเป็น 3 กลุ่ม 
คือ Thriving (มากกว่า 7)  Struggling (5-6 คะแนน) และกลุ่ม Suffering (น้อยกว่า 4) ส่วน ONS ก าหนดสัดส่วน
การกระจายของข้อมูล (Distributions) ท่ีเป็นช่วงความสุข ระดับต่ า (0-4)        ปานกลาง (5-6) สูง (7-8) สูงมาก 
(9-10) ส าหรับบริบทของประเทศไทยช่วงความสุขต่ าไปจนถึงสูงมาก อาจมีช่วงค่าคะแนนท่ีแตกต่างจากงานศึกษา
ของต่างประเทศ เนื่องด้วยประเด็นการตีความความแตกต่างในการรับรู้ระดับสเกลของแต่ละสังคมหรือประเทศท่ีไม่
เท่ากัน  

ในส่วนประเด็นด้านล าดับการวางข้อค าถามเกี่ยวกับความสุขและความพึงพอใจในชีวิต การส ารวจความพึง
พอใจฯ วางข้อค าถามดังกล่าวไว้ในส่วนท่ี 6 และ 10 ของแบบสอบถาม การส ารวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม
และสุขภาพจิตฯ วางข้อค าถามเกี่ยวกับความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย ซึ่งมองในมุมมองของสุขภาพจิต ไว้ในส่วน
สุดท้ายของแบบสอบถาม เนื่องจากเป็นส่วนขยายเพิ่มจากโครงการส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ี
จัดท าต้ังแต่ปี 2528 รายงาน WWS และ ONS ไว้วิเคราะห์ว่าล าดับการวางข้อค าถามมีผลต่อระดับการประเมินของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม โดย ONS เสนอแนะว่า การวางข้อค าถาม Personal Well-Being ควรวางไว้หลังข้อค าถามท่ี
เกี่ยวกับข้อมูลประชากรส่วนบุคคล ซึ่งควรอยู่ในช่วงต้นๆ ของแบบสอบถาม แบบสอบถามของ WVS วางค าถาม
เกี่ยวกับการประเมินความสุขในชีวิต ตามมาด้วยการประเมินความพึงพอใจในชีวิตไว้ในส่วนต้นของแบบสอบถาม 
โดยข้อค าถามท่ีถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ถูกวางไว้ในส่วนสุดท้ายของแบบสอบ  ถามจุดอ่อนอีก
ประการของแบบการส ารวจความพึงพอใจฯ คือในรายงานการน าเสนอข้อมูลไม่ได้เสนอแนะข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายท่ีได้จากค่าสถิติในการส ารวจท่ีชัดเจน 

“การส ารวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรมและสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย” จุดเด่นของแบบ
ส ารวจฯ คือ มีประเด็นทางด้านคุณธรรมจริยธรรม และศาสนา และท่ีส าคัญคือประเด็นด้านสุขภาพจิต ท่ีวัดจาก
เครื่องมือคัดกรองความผิดปกติทางจิตเวชเบื้องต้น ซึ่งสามารถน ามาวิเคราะห์ผลเช่ือมโยงต่อความอยู่ดีมีสุขเชิงอัต
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วิสัย ข้อค าถามในแบบคัดกรองครอบคลุมการวัดความความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย ได้ท้ัง 3 มิติ การการน าเสนอระดับ
สุขภาพจิต ค านวณเป็นค่าดัชนีและจัดกลุ่มตามช่วงคะแนน ระดับสุขภาพจิตท่ีต่ ากว่าคนท่ัวไป เท่ากับคนท่ัวไป และ
สูงกว่าคนท่ัวไป ซึ่งมีความง่ายในการส่ือสาร รวมท้ังมีการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง คือ เริ่มเก็บข้อมูลในปี 2551 
(หากแต่ไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลทุกปี) การน าเสนอข้อมูลมีการเปรียบเทียบกับข้อมูลปีก่อนหน้า และกราฟเรดาร์ 
(Radar Chart) ท่ีจ าแนกตามองค์ประกอบสุขภาพจิต 5 ด้าน ท าให้สามารถอธิบายผลการศึกษาได้ในมิติลึกมากข้ึน 
สามารถเช่ือมโยงไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการวิเคราะห์ค่าสถิติได้ ข้อจ ากัดของการส ารวจดังกล่าว อาจเป็น
การเก็บข้อมูลท่ีไม่ได้เก็บทุกปี อีกท้ังข้อมูลมีความยาวไม่เพียงพอในการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงสภาพเศรษฐกิจ 
สังคม และความความคิดความรู้สึก เมื่อต้องการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงในระยะยาว  

การส ารวจความสุขคนท างาน (ในองค์กร) : HAPPINOMETER มีจุดเด่นหลัก คือ มีการพัฒนาเครื่องมือ
และการตรวจสอบเครื่องมือในการวัดความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย ท่ีเป็นระบบตามหลักสถิติ แบบส ารวจความสุข
คนท างานฯ มีการศึกษาผ่านโครงการน าร่อง ก่อนน าแบบสอบถามดังกล่าวไปใช้จริง มิติความสุขมีความครอบคลุม
ทุกมิติในเชิงการวัดคุณภาพชีวิต อีกท้ังเครื่องมือ HAPPINOMETER สามารถน าผลท่ีได้มาวางแผนบริหารจัดการ
ความสุขของตนเองหรือคนในองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม  

การส ารวจท้ัง 3 ฐานข้อมูลดังกล่าว มีข้อสังเกตในด้านประเด็นการอ านวยความสะดวกในการใช้ข้อมูลและ
การเผยแพร่ต่อสาธารณะ ข้อจ ากัดของการเข้าถึงข้อมูลส่งผลต่องานวิจัยเชิงลึกในระดับประเทศมีข้อจ ากัด กล่าวได้
ว่า ถึงแม้ประเทศไทยจะมีการเก็บข้อมูลท่ีสะท้อนความสุขหรือความพึงพอใจในชีวิตของคนไทย แต่การน าข้อมูล
ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์เชิงวิจัยเพื่อออกแบบนโยบายในระดับมหภาคยังถือเป็นข้อจ ากัดท่ีส าคัญของประเทศไทย  

3. สรุป 
ฐานข้อมูลความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยในต่างประเทศท่ีประกอบด้วย WHR WVS ONS BHPS และ SOEP มี

วัตถุประสงค์หลักร่วมกันคือ เพื่อพัฒนาเครื่องมือในการวัดความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย ให้ท่ีเป็นท่ียอมรับในวงกว้าง
และน่าเช่ือถือเพียงพอ ท่ีจะสามารถสะท้อนและติดตามการเปล่ียนแปลงในชีวิตของคนในประเทศนั้นๆ ได้ เป้าหมาย
ท่ีคาดหวังคือการน าผลการศึกษาจากการส ารวจ เช่ือมโยงสู่การก าหนดนโยบายสร้างความสุขท่ีเป็นรูปธรรม การ
ถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาของต่างประเทศ ท าให้ทราบว่าปัจจุบันฐานข้อมูลความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยของประเทศ
ไทย มีข้อจ ากัดในหลายประเด็น เช่น ช่วงข้อมูลค่อนข้างส้ัน การทดสอบ Cognitive Testing การพัฒนา
แบบสอบถามอย่างเป็นระบบ ความไม่ต่อเนื่องในการจัดเก็บข้อมูล และการอ านวยความสะดวกในการเปิดเผยข้อมูล
ในระดับบุคคลเพื่อการศึกษาวิจัยในวงกว้าง อีกท้ัง ประเทศไทยยังขาดการเก็บข้อมูลแบบ Panel ท่ีสามารถสะท้อน
ความเป็นเหตุเป็นผลของปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยได้ดีกว่าข้อมูลภาคตัดขวาง 
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บทท่ี 5 
เครื่องมือในการวัดความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย 

 การออกแบบเครื่องมือทางด้าน “แบบสอบถามในการวัดความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย” ส่วนใหญ่เป็นลักษณะ
ค าถามท่ีให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินด้วยตนเอง ซึ่งการประเมินของผู้ตอบอาจมีการอ้างอิงประสบการณ์ 
ความรู้สึก หรือการคาดหวัง ท่ีอาจเช่ือมโยงกับส่ิงท่ีเกิดขึ้นในอดีต ปัจจุบัน หรือในอนาคตของบุคคลนั้นๆ เครื่องมือ
ในการวัดความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย อาจถูกออกแบบมาเพื่อใช้วัดความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยในมิติท่ีแตกต่างกันออกไป 
เช่น ค าถามท่ีเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจในชีวิต เป็นเครื่องมือในการวัดมิติด้านการประเมินชีวิต ค าถาม
เกี่ยวกับความรู้สึกมีความสุข หรือความเครียด ใช้วัดมิติด้านประสบการณ์หรืออารมณ์ ส่วนค าถามท่ีเกี่ยวกับรู้สึก
เกี่ยวกับคุณค่าในตนเอง ประเด็นดังกล่าวก็จะตอบโจทย์มิติคุณค่าในชีวิต 

 สืบเนื่องจากบทท่ี 4 ท่ีเป็นการสรุปคุณลักษณะของฐานข้อมูลของแหล่งท่ีมาต่างๆ ในภาพรวม ในบทท่ี 5 
จะเป็นการอธิบาย และเปรียบเทียบเน้นเฉพาะประเด็นการออกแบบข้อค าถามท่ีน ามาใช้วัดความอยู่ดีมีสุขเชิงอัต
วิสัย โดยศึกษาและอ้างอิงจากฐานข้อมูลท่ีท าการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย 5 ฐานข้อมูล คือ 1) 
World Happiness Report (WHR) 2) World Values Survey (WVS) 3) Office for National Statistics (ONS) 
4) The Socio-Economic Panel (SOEP) และ 5) British Household Panel Survey (BHPS) นอกจากนั้น ใน
ส่วนท้ายได้มีการศึกษาเครื่องมือในการวัดความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยท่ีจัดท าออกมาในรูปของดัชนี คือ GHQ-
12WEMWBS และ Bradburn Scale Of Psychological Well-Being 

1. ค าถามที่ใช้วัดความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย 

ฐานข้อมูลท่ีถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์งานวิจัยเกี่ยวกับความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยท่ีมีการอ้างอิงอย่าง
แพร่หลาย และมีระเบียบวิธีวิจัยในการพัฒนาเครื่องมือวัดอย่างเป็นระบบ คือ โครงการการวัดความอยู่ดีมีสุข
ระดับชาติ หรือท่ีเรียกว่า (Measuring National Well-Being Programme: MNWP) ท่ีจัดท าโดย ONS WHR 
BHPS และ SOEP 

ONS ได้พัฒนาเครื่องมือในการวัดความอยู่ดีมีสุขท่ีเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง ได้แบ่งขอบเขตของความอยู่ดีมี
สุขเชิงอัตวิสัยเป็น 3 มิติ คือ การประเมินชีวิต (Evaluation Measures) การประเมินความรู้สึกว่าชีวิตตนเองมี
เป้าหมายหรือมีคุณค่า (Eudemonic Measure) และการประเมินทางด้านอารมณ์ความรู้สึก ณ ช่วงเวลานั้นๆ 
(Experience Measure) ซึ่งวัดจากข้อค าถามจ านวน 4 ค าถามดังนี้  
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“ต่อไปจะเป็นข้อค าถาม 4 ข้อ ท่ีเกี่ยวกับความรู้สึก และมุมมองในชีวิต การตอบไม่มีค าตอบท่ีถูกหรือผิด แต่
จะเป็นการประเมินระดับคะแนนต้ังแต่ 0 ถึง 10 โดยท่ี 0 คือ “ไม่พึงพอใจ หรือไม่รู้สึกเลย” และ 10 คือ “พึงพอใจ
มากท่ีสุด หรือรู้สึกมากท่ีสุด” 

(Next I would like to ask you four questions about your feelings on aspects of your life. 
There are no right or wrong answers. Foreach of these questions I’d like you to give an answer on 
a scale of 0 to 10, where 0 is “not at all” and 10 is “completely”.) 
 
ตารางท่ี 21 เครื่องมือวัดความอยู่ดีมีสุขส่วนบุคคล จัดท าโดย ONS 

การวัด ตัวแปร ข้อค าถาม (คะแนน 0-10) 
Evaluation  ความพึงพอใจในชีวิต  

(Life Satisfaction) 
โดยรวมแล้ว ปัจจุบันนี้คุณพึงพอใจในชีวิตของคุณมากแค่ไหน 
Overall, how satisfied are you with your life 
nowadays? 

Eudemonic ความคุ้มค่า 
(Worthwhile) 

โดยรวมแล้ว คุณรู้สึกว่าส่ิงท่ีคุณท าในชีวิตมีคุณค่ามากน้อย
เพียงใด 
Overall, to what extent do you feel that the things 
you do in your life are worthwhile? 

Experience ความสุข 
(Happiness) 

โดยรวมแล้ว เมื่อวานนี้คุณรู้สึกมีความสุขมากน้อยแค่ไหน 
Overall, how happy did you feel yesterday? 

ความวิตกกังวล 
(Anxiety) 

โดยรวมแล้ว เมื่อวานนี้คุณรู้สึกวิตกกังวลมากน้อยแค่ไหน 
Overall, how anxious did you feel yesterday? 

ท่ีมา: Office for National Statistics 

ฐานข้อมูลส าคัญของประเทศอังกฤษในการวัดความสุข คือ การส ารวจ BHPS มีการออกแบบข้อค าถามท่ีใช้
วัดความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย จากการสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในชีวิต โดยถามว่า “โดยรวมแล้ว คุณพึงพอใจ 
หรือ ไม่พึงพอใจ กับชีวิตของคุณ” How dissatisfied or satisfied are you with your life overall?(ค าตอบ
แบ่งเป็นสเกล 1 ถึง 7 โดย 1 คือ ไม่พอใจมาก 7 คือ พอใจมาก) และ “เมื่อเทียบกับปีท่ีแล้ว คุณพึงพอใจกับชีวิตมาก
ขึ้น น้อยลง หรือเท่าเดิม” Would you say that you are more satisfied with life, less satisfied or feel 
about the same as you did a year ago? (ค าตอบแบ่งเป็น 4 สเกล คือ พอใจมากขึ้น พอใจน้อยลง พอใจเท่า
เดิม ไม่ทราบ) 
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รวมท้ังมีการใช้เครื่องมือการประเมินทางสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตท่ีเรียกว่า แบบสอบถามสุขภาพท่ัวไป 
(The General Health Questionnaire: GHQ-12) (Goldberg & Williams, 1988) และแบบสอบถามการประเมิน
คุณภาพชีวิตของผุ้สูงอายุท่ีเรียกว่า CASP-19 (Hyde et al., 2003) จะเห็นได้ว่า BHPS มีข้อค าถามท่ีสะท้อนมิติใน
การประเมินชีวิต รวมทั้งมิติเชิงคุณค่า (Eudaimonic) และมิติทางด้านอารมณ์ เช่น คุณเคยคิดว่าตัวเองเป็นคนไร้ค่า
หรือไม่ คุณรู้สึกว่าคุณได้มีส่วนร่วมในการท าส่ิงท่ีเป็นประโยชน์มากน้อยแค่ไหน คุณรู้สึกไม่มีความสุขหรือหดหู่
หรือไม่คุณรู้สึกเครียดหรือไม่  

ส าหรับแนวทางในการออกแบบข้อค าถามใน WHR ให้ความส าคัญในการประเมินความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย 
ใน 2 มิติ คือ 1) การประเมินความพึงพอใจในชีวิตชีวิต จากขั้นบันไดแห่งความสุข (The Cantril Ladder) และ 2) 
การประเมินภาวะทางอารมณ์ ความรู้สึก แบ่งเป็นความรู้สึกด้านบวก และด้านลบ ข้อสังเกต คือ WHR ไม่ได้มีข้อ
ค าถามเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายหรือคุณค่าในชีวิต (Eudemonic) ท่ีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากให้เหตุผลด้านประเด็นการ
ส่ือสารได้เข้าใจยากกว่า 2 มิติข้างต้น มิติการประเมินชีวิต ใช้การประเมินแบบขั้นบันไดแห่งความสุข หรือท่ีเรียกว่า 
“The Cantril Ladder” มาตรวัด Cantril พัฒนาโดย Hadley Cantril (ตารางท่ี 22) มีการถามว่า คุณรู้สึกว่าตอนนี้ 
คุณยืนอยู่ ณ บันไดขั้นท่ีเท่าไหร่ รวมท้ังมีการให้ประเมินชีวิตในอนาคต โดยรูปแบบการถามลักษณะเดียวกันแต่
เปล่ียนจากค าว่า ตอนนี้ (This time) เป็นอีก 5 ปีข้างหน้า ท้ังนี้ ข้อมูลท่ีมีการเปิดเผยในรายงานความสุขโลกมี
เฉพาะการประเมินชีวิต ณ ตอนนี้ เท่านั้น 

ข้อค าถามมิติทางประสบการณ์ในรายงาน WHR มีการถามอารมณ์ท่ีหลากหลายกว่า ONS และค าตอบของ
ค าถามมี 2 ทางเลือกเท่านั้น คือ ใช่ กับ ไม่ใช่ (เนื่องจาก WHR เป็นการเก็บข้อมูลระดับโลก การเลือกใช้ค าตอบ ใช่
กับไม่ใช่ ท าให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบ และลดปัญหา Overstate ท่ีมีความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม) ประสบการณ์
เชิงบวก (Positive Experience) ประเมินจากการถามค าถามเกี่ยวกับ การผ่อนคลาย (Well-Rested) การหัวเราะ 
(Laughter) การได้เรียนรู้และท าส่ิงท่ีน่าสนใจ และความเบิกบานใจ (Enjoyment) โดยเป็นการประเมินจาก
ประสบการณ์ท่ีเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ด้วยข้อค าถามดังนี้ส่วนมิติทางประสบการณ์เชิงลบ (Negative Experience) 
ประเมินจากการถามเกี่ยวกับการประเมินความเจ็บปวดทางกายความกังวลความเศร้า ความเครียด และความโกรธ  

ตารางที่ 22 เครื่องมือวัดความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย อ้างอิงการส ารวจ WHR 
การวัด ตัวแปร ข้อค าถาม (คะแนน 0-10) 
Evaluation  การประเมินแบบ

ขั้นบันไดแห่ง
ความสุข “The 
Cantril Ladder” 

“โปรดจินตนาการบันไดท้ังหมด 10 ขั้น เริ่มต้ังแต่ขั้นที่ 0-10  
 ขั้นที่ 10 แสดงถึงชีวิตท่ีดีท่ีสุดส าหรับคุณและขั้นที่ 0 ของบันไดแสดงถึง
ชีวิตท่ีเลวร้ายท่ีสุดคุณรู้สึกว่าตอนนี้ คุณยืนอยู่ ณ บันไดขั้นที่เท่าไหร่” 
“Please imagine a ladder, with steps numbered from 0 at 
the bottom to 10 at the top. The top of the ladder 
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การวัด ตัวแปร ข้อค าถาม (คะแนน 0-10) 
represents the best possible life for you and the bottom of 
the ladder represents the worst possible life for you. On 
which step of the ladder would you say you personally feel 
you stand at this time?” 

Eudemonic คุณค่าในชีวิต 
(Worthwhile) 

ไม่ระบ ุ

Experience 

ประสบการณ์เชิง
บวก(Positive 
Experience) 

“เมื่อวานนี้ คุณรู้สึกผ่อนคลายหรือไม่” 
Did you feel well-rested yesterday? 
“เมื่อวานนี้ท้ังวนั คุณได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพหรือไม่” 
Were you treated with respect all day yesterday? 
“เมื่อวานนี้ คุณยิ้มหรือหัวเราะบ่อยๆ ใช่หรือไม่” 
Did you smile or laugh a lot yesterday?  
“เมื่อวานนี้ คุณได้เรียนรู้หรือท าส่ิงท่ีน่าสนใจหรือไม่” 
Did you learn or do something interesting yesterday? 
“เมื่อวานนี้คุณรู้สึกเบิกบานใจค่อนข้างมากใช่หรือไม่” 
“Did you experience the enjoyable feelings a lot of the day 
yesterday?” 

ประสบการณ์เชิง
ลบ(Negative 
Experience) 

“เมื่อวานนี้ คุณรู้สึกเกี่ยวกับอารมณ์เหล่านี้  
(ความเจ็บปวดทางกาย/ กังวล/ เศร้า/ เครียด/โกรธ) 
มากหรือไม่” 
“Did you experience the following feelings during a lot of the 
day yesterday?” 

 การส ารวจ WVS ถูกออกแบบมาเพื่อตอบวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และติดตามการเปล่ียนแปลงด้าน
ค่านิยมบรรทัดฐาน และความเช่ือของผู้คนโดยส ารวจเปรียบเทียบระดับนานาชาติโดยประเด็นด้านอยู่ดีมีสุขเชิงอัต
วิสัยท่ีระบุในแบบส ารวจถูกระบุไว้ในส่วนของประเด็นย่อยคือ ความอยู่ดีมีสุขในสังคม (Societal Well-Being) 
ค าถามครอบคลุมมิติท้ัง 3 มิติ (ดังตารางท่ี 23) ในด้านการประเมินประสบการณ์ด้านลบ มีการถามค าถามว่า “คุณ
กังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ต่อไปนี้ในระดับใด” โดยแบ่งการประเมินเป็นด้านๆ เช่น ความกังวลต่อการตกงาน หรือ
ความกังวลต่อการก่อการร้าย เป็นต้น หากแต่ไม่มีข้อค าถามท่ีใช้วัดระดับความกังวลของชีวิตในภาพรวม ในมิติ 
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Eudemonic WVS เลือกใช้ลักษณะค าถามท่ีเป็นการประเมินความถี่ในการคิดเกี่ยวกับความหมายและจุดประสงค์
ของชีวิต ซึ่งต่างจาก ONS ท่ีให้ประเมินความรู้สึกว่าส่ิงท่ีคุณท าในชีวิตมีความคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด 

ตารางที่ 23 เครื่องมือวัดความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย อ้างอิงการส ารวจ WVS 
การวัด ตัวแปร ข้อค าถาม  
Evaluation  ความพึงพอใจใน

ชีวิต  
(Life satisfaction) 

“เมื่อพิจารณาจากทุกส่ิงแล้ว คุณมีความพึงพอใจต่อชีวิตของคุณทุกวันนี้
ในภาพรวมอย่างไร” 
All things considered, how satisfied are you with your life as 
a whole these days. 
(คะแนน 1 ไม่พอใจอย่างยิ่ง – 10 พอใจมากท่ีสุด) 

Eudemonic ความหมายและ
จุดประสงค์ของ
ชีวิต(Meaning 
and Purpose of 
life) 

“คุณคิดเกี่ยวกับความหมายและจุดประสงค์ของชีวิตบ่อยแค่ไหน” 
How often, if at all, do you think about the meaning and 
purpose of life? 

(ค าตอบแบ่งเป็น 4 สเกล คือ บ่อยครั้ง(often) บางครั้ง(sometimes) ไม่
บ่อย (rarely) ไม่เคย (never)) 
 

Experience 

ประสบการณ์เชิง
บวก(Positive 
Experience) 

“เมื่อพิจารณาทุกๆ อย่างแล้วคุณจะบอกว่าคุณ” 
Taking all things together, would you say you are 
1 มีความสุขมาก  
2 ค่อนข้างมีความสุข  
3 ไม่มีความสุขมาก  
4 ไม่มีความสุขเลย 

ประสบการณ์เชิง
ลบ (Negative 
Experience) 

ไม่มีข้อค าถามท่ีใช้วัดระดับความกังวลของชีวิตในภาพรวม 

การส ารวจ SOEP ในส่วนแบบสอบถามส่วนบุคคลมีการออกแบบข้อค าถามท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นในส่วน
ความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยท่ีครอบคลุมท้ัง 3 มิติ คือ การประเมินชีวิต (Life Evaluation) อารมณ์ (Affect) และ
คุณค่าในชีวิต (Eudaimonia) ข้อค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในชีวิตถูกวางไว้ในส่วนแรกเป็นข้อค าถามแรกจากนั้น
ข้อค าถามข้อท่ี 2 เป็นการวัดความอยู่ดีมีสุขทางด้านอารมณ์ความรู้สึก  (Affective Well-Being) ตามด้วยค าถาม
เกี่ยวกับการประเมินคุณค่าในชีวิต รวมท้ังมีเครื่องมือวัดทางจิตวิทยา เช่น การประเมินบุคลิกภาพและทัศนคติผ่าน
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การวัดเชิงจิตวิทยาท่ีเรียกว่า “Big Five”15 และ Effort-Reward Imbalance Model ถูกออกแบบมาเพื่อวัด
ความเครียดในการท างาน นอกจากนั้นมิติ Eudaimonia ยังมีการประเมินด้วยข้อค าถามเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าใน
ตนเอง (Self Esteem) โดยถามเกี่ยวกับระดับทัศนคติท่ีดีท่ีมีต่อต่อตัวเอง (Richteret. al., 2013) 

เครื่องมือวิจัยท่ีใช้วัดความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยจาก WHR WVS ONS SOEP และ BHPS สรุปได้ดังตารางท่ี 
24 
 

ตารางที่ 24 สรุปค าถามท่ีใช้วัดความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยแบ่งตาม 5 แหล่งท่ีมาของข้อมูล 

องค์ประกอบความอยู่ดี
มีสุขเชิงอัตวิสัย 

แหล่ง
ท่ีมา 

ค าถาม 

การประเมินชีวิต 
(Life Evaluation) 

WHR - โปรดจินตนาการบันไดท้ังหมด 10 ขั้น เริ่มต้ังแต่ขั้นท่ี 0-10 ขั้นที่ 10 
แสดงถึงชีวิตท่ีดีท่ีสุดส าหรับคุณและขั้นที่ 0 ของบันไดแสดงถึงชีวิตท่ี
เลวร้ายท่ีสุด คุณรู้สึกว่าตอนนี้ คุณยืนอยู่ ณ บันไดขั้นที่เท่าไหร่ 

WVS - เมื่อพิจารณาจากทุกส่ิงแล้ว คุณมีความพึงพอใจต่อชีวิตของคุณทุกวันนี้
ในภาพรวมอย่างไร 

ONS - โดยรวมแล้ว ปัจจุบันนี้คุณพึงพอใจในชีวิตของคุณมากแค่ไหน 
SOEP  - วันนี้คุณรู้สึกพึงพอใจเพียงใดในชีวิตของคุณ 
BHPS - โดยรวมแล้ว คุณพึงพอใจ หรือ ไม่พึงพอใจ กับชีวิตของคุณ 

- เมื่อเทียบกับปีท่ีแล้ว คุณพอใจกับชีวิตมากขึ้น น้อยลง หรือเท่าเดิม 
ประสบการณ์ 
(Experience) 

ด้าน
บวก 

WHR - เมื่อวานนี้ คุณรู้สึกผ่อนคลายหรือไม่” 
- เมื่อวานนี้ท้ังวัน คุณได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพหรือไม่ 
- เมื่อวานนี้ คุณยิ้มหรือหัวเราะบ่อยๆ ใช่หรือไม่ 
- เมื่อวานนี้ คุณได้เรียนรู้หรือท าส่ิงท่ีน่าสนใจหรือไม่ 
- เมื่อวานนี้ คุณรู้สึกเบิกบานใจค่อนข้างมากใช่หรือไม่ 

WVS - เมื่อพิจารณาทุกๆ อย่างแล้วคุณจะบอกว่าคุณมีความสุขมากน้อยอย่างไร 
ONS - โดยรวมแล้ว เมื่อวานนี้คุณรู้สึกมีความสุขมากน้อยแค่ไหน 
SOEP  - โปรดระบุว่าคุณมีความสุขบ่อยเพียงใดในช่วงส่ีสัปดาห์ท่ีผ่านมา 

                                                             
15 “Big Five” ใช้อธิบายบุคลิกภาพและสภาพทางจิตใจของมนุษย์ ลักษณะนิสัยพื้นฐานของบคุคล โดยจ าแนกบุคลิกภาพออกเปน็ 5 มิติ คือความ
เปิดรับประสบการณ์ (Openness) ความพถิีพิถัน (Conscientiousness) ความยินยอมเห็นใจ (Agreeableness) ความสนใจตอ่สิ่งภายนอก 
(Extraversion) และความไม่เสถียรทางอารมณ์ (Neuroticism) 
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องค์ประกอบความอยู่ดี
มีสุขเชิงอัตวิสัย 

แหล่ง
ท่ีมา 

ค าถาม 

BHPS ข้อค าถามส่วนหนึ่งในGHQ-12 
- คุณสามารถสนุกกับกิจกรรมปกติในชีวิตประจ าวันได้หรือไม่ 
- เมื่อพิจารณาจากทุกส่ิง คุณรู้สึกมีความสุขหรือไม่ 

ประสบการณ์ 
(Experience) 

ด้าน
ลบ 

WHR - เมื่อวานนนี้ คุณรู้สึกเกี่ยวกับอารมณ์เหล่านี้ (ความเจ็บปวดทางกาย/ 
กังวล/ เศร้า/ เครียด/โกรธ) มากหรือไม่ 

WVS ไม่ระบุชัดเจน 
ONS - โดยรวมแล้ว เมื่อวานนี้คุณรู้สึกวิตกกังวลมากน้อยแค่ไหน 
SOEP  - โปรดระบุว่าคุณรู้สึก โกรธ/กังวล/เศร้า บ่อยเพียงใดในช่วงส่ีสัปดาห์ท่ี

ผ่านมา 
BHPS ข้อค าถามส่วนหนึ่งใน GHQ-12 

- คุณนอนไม่หลับเพราะกังวลหรือไม ่
- คุณรู้สึกเครียดหรือไม่ 
- คุณรู้สึกไม่มีความสุขหรือหดหู่หรือไม่ 

คุณค่าและความหมาย
ในชีวิต 
(Eudemonic) 

WHR ไม่ได้ระบุอย่างชัดเจน 
WVS - คุณคิดเกี่ยวกับความหมายและจุดประสงค์ของชีวิตบ่อยแค่ไหน 
ONS - โดยรวมแล้ว คุณรู้สึกว่าส่ิงท่ีคุณท าในชีวิตมีความคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด 
SOEP  - คุณมีความรู้สึกว่าส่ิงท่ีคุณท าในชีวิตมีคุณค่าและมีประโยชน์หรือไม่ 
BHPS ข้อค าถามส่วนหนึ่งใน GHQ-12 

- คุณรู้สึกว่าคุณได้มีส่วนร่วมในในการท าส่ิงท่ีเป็นประโยชน์มากน้อยแค่
ไหน 

- คุณเคยคิดว่าตัวเองเป็นคนไร้ค่าหรือไม่ 
 

เมื่อเปรียบเทียบเครื่องมือจากแหล่งข้อมูลข้างต้น ONS น้าเสนอเครื่องมือการวัดความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย
จากค้าถาม 4 ข้อ ท่ีสั น กระชับ ง่ายต่อการส่ือสาร และครอบคลุมมิติความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยทุกด้าน อีกทั งชุด
ค้าถามท่ีกระชับท้าให้สามารถผนวกเข้ากับการส้ารวจอื่นๆ ของภาครัฐได้สะดวกมากขึ น Helliwell, Layard & 
Sachs (2019) ได้วิเคราะห์ว่าการออกแบบนโยบายท่ีค านึงถึงความอยู่ดีมีสุขในประเทศอังกฤษมีความก้าวหน้ากว่า
ประเทศอื่น ท้ังในด้านการออกแบบตัวช้ีวัดและการประเมินผล Dolan, Layard, & Metcalfe (2011) ได้ให้
ความเห็นว่า ONS มีการออกแบบข้อค าถามจ ากัดเพียง 4 ข้อ แต่สามารถครอบคลุมมิติท่ีสะท้อนความอยู่ดีมีสุข
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เชิงอัตวิสัย อีกท้ัง Hicks, Tinkler, & Allin (2013) กล่าวว่าการท างานโดยอาศัยความร่วมมือ กับหน่วยงานท้ังใน
และต่างประเทศในการพัฒนาตัวช้ีวัดเกี่ยวกับความอยู่ดีมีสุข เช่น  Eurostat Economic Co-operation and 
Development (OECD) และ The United Nations (UN) รวมท้ังการทดสอบเครื่องมือผ่านการวิจัยเชิงทดลอง 
ก่อนท่ีจะน าเครื่องมือดังกล่าวไปใช้จริง ถือเป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้ตัวช้ีวัดความอยู่ดีมีสุขส่วนบุคคลสามารถน าไปใช้
อ้างอิงสู่การออกแบบเชิงนโยบายได้  

2. ดัชนีความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย 

จากตารางท่ี 24 จะเห็นว่า แหล่งข้อมูลส่วนใหญ่มีการออกแบบข้อค าถามเพื่อใช้วัดความอยู่ดีมีสุข ซึ่ง
ครอบคลุมอย่างน้อย 2 มิติ คือ มิติด้านการประเมินชีวิต และมิติด้านการประเมินอารมณ์ความรู้สึก ท้ังนี้การวัดความ
อยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยอาจสามารถค านวณจากการสอบถามด้วยชุดของกลุ่มค าถามจากนั้นค านวณเป็นค่าดัชนีเพียงค่า
เดียวเพื่อใช้เป็นตัวแทน ยกตัวอย่างแบบทดสอบเชิงสุขภาพจิตของบุคคลท่ัวไปท่ีใช้อย่างแพร่หลาย เช่น 1) The 
General Health Questionnaire (GHQ-12) 2) Bradburn Scale of Psychological Well-Being และ3) 
The Warwick-Edinburgh Mental Wellbeing Scale (WEMWBS)  

 แบบทดสอบเหล่านี้มีเป้าหมายในการวัด ติดตาม หรือประเมินผล สุขภาพจิตของประชนท่ัวไป กล่าวได้ว่า
ค าว่า ความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย (Subjective Well–Being) และความอยู่ดีมีสุขเชิงสุขภาพจิต (Mental Well–
Being) มีความซ้อนทับกันในหลายมิติ เช่น มิติด้านอารมณ์ทางด้านบวก ความรู้สึกดี การตระหนักรู้ในคุณค่าของ
ตนเอง หากแต่ความอยู่ดีมีสุขเชิงสุขภาพจิตจะเพิ่มมิติการท าหน้าท่ีของจิตใจ (Psychological Functioning) เข้ามา
ในการวิเคราะห์ด้วย Stewart-Brow & Janmohamed (2008) ได้ให้ค าจ ากัดความ ความอยู่ดีมีสุขเชิงสุขภาพจิต 
(Mental Well–Being) ว่าคือการมีสุขภาพจิตท่ีดี คนท่ีมีสุขภาพจิตท่ีดีจะรู้สึกดีและจิตใจสามารถท าหน้าท่ีได้อย่างดี
เช่นเดียวกัน กล่าวได้ว่าสุขภาพจิตได้รับอิทธิพลจากสถานการณ์ภายนอกและวิธีการตอบสนองของแต่ละบุคคล 
บุคคลท่ีมีจิตใจท างานได้ดี จะสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ภายนอกท่ีท้าทายด้วยวิธีท่ียืดหยุ่นและสามารถ
รับมือหรือปรับตัวกับสถานการณ์นั้นๆ ได้ 

2.1 The General Health Questionnaire (GHQ-12) 

BHPS ใช้ความพึงพอใจในชีวิตและ GHQ-12 (Goldberg & Williams, 1988) ท่ีเป็นเครื่องมือคัดกรอง
ความผิดปกติทางจิตเวชเบื้องต้นหรือความผิดปกติในระยะส้ันส าหรับประชากรท่ัวไป ซึ่งเหมาะส าหรับทุกเพศทุกวัย
ต้ังแต่วัยรุ่นขึ้นไป เป็นการให้ผู้ตอบประเมินสถานะปัจจุบันเปรียบเทียบกับสถานะปกติ ประกอบด้วยข้อค าถาม 12 
ข้อ ท่ีครอบคลุมความรู้สึกเครียด หดหู่ ความสามารถในการรับมือกับปัญหา ความกังวลท่ีมีผลต่อการนอนไม่หลับ 
(Insomnia) การขาดความมั่นใจ ค าตอบส าหรับค าถามแต่ละข้อ แบ่งเป็น 4 สเกล ตามระดับของความรู้สึกเมื่อเทียบ
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กับภาวะปกติ คือ 1) ไม่เลย (Not At All) 2) ไม่มากไปกว่าปกติ (No More Than Usual) 3) มากกว่าปกติ (More 
Than Usual)และ 4) มากกว่าปกติมาก (Much More Than Usual) หากผู้ตอบตอบค าถามในแต่ละข้อว่า 1) ไม่
เลย หรือ 2) ไม่มากไปกว่าปกติ คิดคะแนนเท่ากับ 0 และหากตอบว่า 3) มากกว่าหรือ 4) มากกว่าปกติมาก คิดค่า
คะแนนเท่ากับ 1 จากนั้นรวมคะแนนท้ังหมดเข้าด้วยกัน ซึ่งสามารถมีค่าได้ต้ังแต่ 0 ถึง 12 คะแนน โดยคะแนนท่ีมาก
ขึ้นหมายถึงระดับสุขภาพจิตท่ีแย่ลง  

Clark (2014) กล่าวว่า GHQ มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในทางการแพทย์ จิตวิทยา และสังคมวิทยา เป็น
ตัวชี้วัดท่ีมีประสิทธิภาพในการทดสอบของสถิติ (Robust Indicator) ในการประเมินสภาพจิตใจของแต่ละบุคคลการ
ใช้ข้อมูลจาก BHPS พบว่า GHQ เป็นตัวบ่งช้ีท่ีมีความเท่ียง (Validity) สูง โดยมีค่า Cronbach’s Alpha เท่ากับ 
0.90 จากตารางข้างต้นจะเห็นว่า BHPS มีข้อค าถามท่ีเกี่ยวข้องความอยู่ดีมีสุขในมิติคุณค่าในชีวิต และมิติทางด้าน
อารมณ์ เช่น คุณเคยคิดว่าตัวเองเป็นคนไร้ค่าหรือไม่ คุณรู้สึกว่าคุณได้มีส่วนร่วมในการท าส่ิงท่ีเป็นประโยชน์มากน้อย
แค่ไหน คุณรู้สึกไม่มีความสุขหรือหดหู่หรือไม่คุณรู้สึกเครียดหรือไม่  

The General Health Questionnaire: GHQ-12  

“ต่อไปนี้เป็นค าถามบางส่วนเกี่ยวกับวิธีท่ีคุณรู้สึกในช่วงสองสามสัปดาห์ท่ีผ่านมา ส าหรับค าถามแต่ละข้อโปรดท า
เครื่องหมายท่ีช่องถัดจากค าตอบท่ีอธิบายความรู้สึกของคุณได้ดีท่ีสุด” 

(Here are some questions regarding the way you have been feeling over the last few weeks. For 
each question please tick the box next to the answer that best describes the way you have felt.) 

“เมื่อเร็วๆ นี้คุณรู้สึกกับส่ิงเหล่านี้มากน้อยแค่ไหน” 
Have you recently.... 

1) คุณสามารถมีสมาธิหรือจดจ่อกับส่ิงท่ีคุณท าได้มากน้อยแค่ไหน 
Been able to concentrate on whatever you're doing? 

2) คุณนอนไม่หลับเพราะกังวลหรือไม ่
Lost much sleep over worry? 

3) คุณรู้สึกว่าคุณได้มีส่วนร่วมในการท าส่ิงท่ีเป็นประโยชน์มากน้อยแค่ไหน 
Felt that you were playing a useful part in things? 

4) คุณรู้สึกว่าสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับส่ิงต่างๆได้มากน้อยแค่ไหน 
Felt capable of making decisions about things? 

5) คุณรู้สึกเครียดหรือไม่ 
Felt constantly under strain? 
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6) คุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถแก้ปัญหาความยากล าบากท่ีเกิดขึ้นได้? 
Felt you couldn't overcome your difficulties? 

7) คุณสามารถสนุกกับกิจกรรมปกติในชีวิตประจ าวันได้หรือไม่ 
Been able to enjoy your normal day-to-day activities? 

8) คุณสามารถเผชิญหน้ากับปัญหาได้หรือไม่ 
Been able to face up to problems? 

9) คุณรู้สึกไม่มีความสุขหรือหดหู่หรือไม่? 
Been feeling unhappy or depressed? 

10) คุณสูญเสียความมั่นใจในตัวเองหรือไม่ 
Been losing confidence in yourself? 

11) คุณเคยคิดว่าตัวเองเป็นคนไร้ค่าหรือไม่ 
Been thinking of yourself as a worthless person? 

12) เมื่อพิจารณาจากทุกส่ิงรู้สึกมีความสุขหรือไม่ 
Been feeling reasonably happy, all things considered? 

ท่ีมา: Goldberg & Williams (1988)  

2.2 Bradburn scale of psychological well-being 
เครื่องมือในการการวัดสุขภาวะทางจิตท่ีใช้อย่างแพร่หลายอีกเครื่องมือหนึ่ง เรียกว่า  Bradburn Scale of 

Psychologic Wellbeing ท่ีพัฒนาโดย Bradburn (1969) ดัชนี ดังกล่าววิ เคราะห์จาก 2 องค์ประกอบ คือ 
ผลกระทบเชิงบวกและลบ แต่ละองค์ประกอบมี 5 รายการ โดยถามว่า ในช่วงสองสามสัปดาห์ท่ีผ่านมาพวกเขารู้สึก
ถึงอารมณ์ในแต่ละข้อหรือไม่ ค าตอบในแต่ละข้อมี 2 ค าตอบเท่านั้น คือ “ใช่” หรือ“ไม่” หากตอบใช่ คิดค่าคะแนน 
1 คะแนน ต่อข้อ จากนั้นรวบผลคะแนนเชิงบวกลบด้วยผลรวมค่าคะแนนเชิงลบ หลังจากนั้นน าคะแนนทางด้านบวก 
หารด้วยคะแนนทางด้านลบ 

Bradburn Scale of Psychological Well-being 

ค้าถามทางด้านบวก (Positive Affect) 
ในช่วงสองสามสัปดาห์ท่ีผ่านมา คุณรู้สึกในประเด็นต่อไปนี้ ...หรือไม่ 

- ต่ืนเต้นหรือสนใจในบางส่ิง (particularly excited or interested in something) 
- ภูมิใจเพราะมีคนชมคุณในส่ิงท่ีคุณท า (proud because someone complimented you on 

something you had done) 
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- พอใจท่ีได้ท าบางส่ิงส าเร็จลุล่วง (pleased about having accomplished something) 
- มีความสุข (on top of the world)  
- ส่ิงท่ีก าลังท าเป็นไปได้ด้วยดี (that things were going your way) 

ค้าถามทางด้านลบ (Negative Affect) 
- รู้สึกกระสับกระส่ายจนคุณไม่สามารถนั่งบนเก้าอี้นานๆ ได้ (so restless that you couldn't sit long in 

a chair) 
- เหงาหรือรู้สึกห่างไกลจากคนอื่น (very lonely or remote from other people) 
- เบ่ือ (bored) 
- ซึมเศร้าหรือไม่มีความสุขมาก (depressed or very unhappy) 
- อารมณ์เสียเพราะมีคนวิพากษ์วิจารณ์คุณ (upset because someone criticized you) 

ท่ีมา: Bradburn (1969)  

2.3 The Warwick-Edinburgh Mental Wellbeing Scale: WEMWBS 
WEMWBS ได้รับการสนับสนุนทุนในการพัฒนาจาก Health Scotland (NHS) เพื่อพัฒนาเครื่องมือใน

การติดตามวัดความอยู่ดีมีสุขเชิงสุขภาพจิต (Mental Well–Being) ท่ีมีความเหมาะสมและน่าเช่ือถือเพียงพอ ท่ีจะ
สามารถอธิบายคุณลักษณะของประชากรท่ัวไปได้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการในแผนระดับชาติในการพัฒนา
สุขภาพจิตและความอยู่ดีมีสุข (National Programme for Improving Mental Health and Well-Being) ของ
ประเทศสกอตแลนด์ นอกจากนั้นการพัฒนาเครื่องมือดังกล่าว ยังมีเป้าหมายเพื่อประเมินโครงการหรือนโยบาย
ภาครัฐ ท่ีมีจุดประสงค์ในการพัฒนาสุขภาพจิตของประชาชนท่ัวไป ถูกออกแบบให้ครอบคลุมการประเมินความอยู่ดี
มีสุขเชิงอัตวิสัย และการท าหน้าท่ีของจิตใจ (Psychological Functioning) เช่น ความสุข ความพึงพอใจในชีวิต 
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น และการตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเอง  

WEMWBS เริ่มแรกจัดท าโดย ดร. Ruth Tennant หลังจากนั้นได้รับการพัฒนาโดยศาสตราจารย์ Sarah 
Stewart-Brown และศาสตราจารย์ Stephen Platt จากมหาวิทยาลัย Edinburgh ประกอบด้วยข้อค าถาม 14 ข้อ 
ในแต่ละข้อค าถามสามารถเลือกตอบได้ 5 สเกล โดยมีค่าคะแนนต้ังแต่ 1 ถึง 5 (ไม่มีเลย=1 ไม่ค่อยมี=2 บางครั้ง=3 
บ่อยๆ= 4 ตลอดเวลา=5) คะแนนระดับต่ าสุด คือ 14 และสูงสุด คือ 70 ในการน าเสนอข้อมูล เป็นการน าเสนอใน
รูปของค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ WEMWBS ได้ผ่านการทดสอบ
อย่างครอบคลุมส าหรับน าไปใช้กับผู้ท่ีมีอายุ 16 ปีขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุมกลุ่ม (Focus Group) การ
ทดสอบเท่ียงตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) ความสอดคล้องภายใน (Internal Consistency) ความ
เช่ือถือ (Reliability) โดยวิธีการวัดซ้ า (Test-Retest Reliability) และทดสอบความล าเอียง (Response Bias) (The 
University Of Warwick And University Of Edinburgh, 2006)  
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The Warwick–Edinburgh Mental Well-Being Scale (WEMWBS) 

ข้อความในส่วนล่างนี้ เป็นข้อความบางส่วนเกี่ยวกับความรู้สึกและความคิด โปรดท าเครื่องหมายในช่องท่ีท่านคิดว่า
ตรงกับประสบการณ์ ในช่วง 2 สัปดาห์ท่ีผ่านมาของท่านมากท่ีสุด  
Below are some statements about feelings and thoughts. Please tick the box that best describes 
your experience of each over the last 2 weeks. 

 
ข้อค าถาม 

ไม่มีเลย 
(None 
of the 
time) 

ไม่ค่อยมี 
(rarely) 

บางครัง้
(some 
of the 
time) 

บ่อยๆ
(often) 

ตลอดเวลา 
(all of 
the time) 

ฉันรู้สึกมองโลกในแง่ดีเก่ียวกับอนาคต 
(I’ve been feeling optimistic about the future) 

     

ฉันรู้สึกมีประโยชน์ 
(I’ve been feeling useful) 

     

ฉันรู้สึกผ่อนคลาย 
(I’ve been feeling relaxed) 

     

ฉันรู้สึกสนใจคนอื่นๆ 
(I’ve been feeling interested in other people) 

     

ฉันมีพลังงานเหลือเฟือ 
(I’ve had energy to spare) 

     

ฉันจัดการกับปัญหาได้ดี 
(I’ve been dealing with problems well) 

     

ฉันก าลังคิดอย่างชัดเจน 
(I’ve been thinking clearly) 

     

ฉันรู้สึกดีกับตัวเอง 
(I’ve been feeling good about myself) 

     

ฉันรู้สึกใกล้ชิดกับคนอื่น 
(I’ve been feeling close to other people) 

     

ฉันรู้สึกมั่นใจ 
(I’ve been feeling confident) 

     

ฉันสามารถตัดสินใจเก่ียวกับสิ่งต่างๆ ได้เอง 
(I’ve been able to make up my own mind about 
things) 

     

ฉันรู้สึกถึงความรัก      
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ข้อค าถาม 

ไม่มีเลย 
(None 
of the 
time) 

ไม่ค่อยมี 
(rarely) 

บางครัง้
(some 
of the 
time) 

บ่อยๆ
(often) 

ตลอดเวลา 
(all of 
the time) 

(I’ve been feeling loved) 
ฉันสนใจสิ่งใหม่ๆ 
(I’ve been interested in new things) 

     

ฉันรู้สึกเบิกบานใจ 
(I’ve been feeling cheerful) 

     

ท่ีมา: Warwick–Edinburgh Mental Well-Being Scale (WEMWBS) © NHS Health Scotland, University of 
Warwick and University of Edinburgh (2006) แปลเป็นภาษาไทยโดยผู้เขียน 
หมายเหตุ: แบบสอบถามอย่างส้ัน The Short Warwick–Edinburgh Mental Well-Being Scale (SWEMWBS) มี
จ านวน 7 ข้อค าถาม ดังท่ีเน้นด้วยแถบสีฟ้า  
 

3. สรุป 
การออกแบบเครื่องมือในการวัดความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยในมิติการประเมินชีวิต (Life Evaluation) มัก

ถามว่า โดยรวมแล้วปัจจุบันนี้คุณพึงพอใจในชีวิตของคุณมากแค่ไหนมิติประสบการณ์ด้านบวก (Positive 
Experience) WVS ONS SOEP เลือกสอบถามด้วยค าถามท่ีตรงไปตรงมาว่า โดยรวมแล้วคุณรู้สึกมีความสุขอย่างไร 
WHR ประเมินอารมณ์ทางด้านบวกผ่านการสอบถามเกี่ยวกับรู้สึกผ่อนคลาย การเบิกบานใจ และความรู้สึกว่าได้
เรียนรู้หรือท าส่ิงท่ีน่าสนใจ ส าหรับประสบการณ์ด้านลบ (Negative Experience) ส่วนใหญ่เป็นการประเมิน
เกี่ยวกับความกังวลและความเครียด การประเมินทางด้านอารมณ์มักเลือกระบุจุดของช่วงเวลาในการประเมิน
ความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ ในส่วนค าถามท่ีถามเกี่ยวกับการประเมินว่าส่ิงท่ีท าในชีวิตมีคุณค่าและมีประโยชน์
หรือไม่อย่างไรใช้ในการประเมินมิติ Eudemonic นอกจากนั้น GHQ-12 และ WEMWBS ยังถือเครื่องมือในการวัด
ความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย และการท าหน้าท่ีของจิตใจ (Psychological Functioning) ท่ีสามารถวิเคราะห์ออกมา
เป็นค่าคะแนนเดียว ซึ่งมีประโยชน์ในเชิงนโยบายส าหรับการติดตามภาวะทางสุขภาพจิตของประชาชนท่ัวไป 
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บทท่ี 6 
ทิศทางและแนวโน้มงานวิจัยเกี่ยวกับความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย                                

กรณีศึกษาต่างประเทศ และประเทศไทย 

1. แนวโน้มงานวิจัย (ต่างประเทศ) เก่ียวกับความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา 

การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Reviews) เกี่ยวกับงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความอยู่ดี
มีสุขเชิงอัตวิสัยท่ีจัดท าขึ้นในต่างประเทศ มีเป้าหมายเพื่อรวบรวม วิเคราะห์ และจัดหมวดหมู่องค์ความรู้เกี่ยวกับ
ความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยอย่างมีระบบ รวมทั้งวิเคราะห์ช่องว่างของการวิจัย (Research Gaps) กระบวนการทบวน
วรรณกรรม เน้นการคัดเลือกงานวิจัยจากวารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือ เช่น Web of Science โดยคัด
เฉพาะงานวิจัย ท่ีวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งท่ีมาท่ีน่าเช่ือถือ หรือมีการระบุวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีชัดเจน และ
เพียงพอท่ีจะสามารถอ้างอิงผลการวิเคราะห์ภาพรวมระดับประเทศหรือประชากรกลุ่มย่อยได้ การเสนอประเด็นการ
วิจัยและช่องว่างงานวิจัย เน้นการวิเคราะห์และสังเคราะห์จากงานวิจัยเชิงปริมาณที่มีการตีพิมพ์ไม่เกิน 10 ปี 
(2010-2019) เพื่อความทันสมัยของข้อมูล  

การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเริ่มจาก การใช้โปรแกรม Endnote ค้นหาจากค าส าคัญ (key 
word) ว่ า  “Subjective Well-being” ในฐานข้อมู ล  ISI Web of Science (โดย  Clarivate Analytics) พบ
งานวิจัยในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา ท่ีมีค าว่า “Subjective Well-Being” เป็นส่วนประกอบของช่ือเรื่อง จ านวนกว่า 
2,000 งานวิจัย จากนั้นใช้ Website Rayyan.qcri.org ในการจัดกลุ่มงานวิจัย จ าแนกตามปี ค าส าคัญ ประเทศ และ
ลักษณะของมูลท่ีน ามาใช้ในการวิจัยจาก รูปท่ี 17 พบว่างานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี แสดงให้เห็นประเทศต่างๆ ได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวมากขึ้น  

รูปที่ 17 จ านวนงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Web of Science ค้นหาจากค าค้น “Subjective Well-being” ปี 
2010-2019 

 
ท่ีมา:  สรุปข้อมูลจาก Rayyan by Mourad Ouzzani et al. (2016) 
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รูปท่ี 18 แสดงค าส าคัญอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับค าส าคัญหลัก “Subjective Well-Being” โดยพบว่า ค าว่า ความสุข 
“Happiness” ความพึงพอใจในชีวิต “Life Satisfaction” ความพึงพอใจในชีวิต “Health Satisfaction” และ 
คุณภาพชีวิต “Quality of Life” เป็นประเด็นท่ีมีการอ้างถึงในงานวิจัยค่อนข้างมาก ท้ังนี้พบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่
เป็นการศึกษาในสหรัฐอเมริกา จีน อังกฤษ และเยอรมนี ซึ่งมีความสอดคล้องกับคุณภาพในการจัดเก็บข้อมูลและ
ระดับการเปิดเผยข้อมูลจากการส ารวจของประเทศดังกล่าว 
 

รูปที่ 18 ผลการจัดกลุ่มจากการสืบค้นค าว่าsubjective well-being 

 
ท่ีมา: Rayyan by Mourad Ouzzani et al. (2016)  

  ในการสังเคราะห์งานวิจัย เพื่อจัดหมวดหมู ่และวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend) ศึกษาจากงานวิจัยจ านวนท้ังส้ิน
กว่า 200 งาน ท่ีเกี่ยวข้องกับความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย ท่ีครอบคลุมในประเด็นเรื่องเศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา และ
ส่ิงแวดล้อม โดยเน้นศึกษาจากวารสารหลักๆ 7 วารสารท่ี คือ 1) Journal of Happiness Studies 2) World 
Development 3) Ecological Economics 4) Journal of Positive Psychology 5) Applied Research in 
Quality of Life 6) Social Indicators Research และ 7) Quality of Life Research ผลจากการ ศึกษาจาก
งานวิจัยท่ีผ่านมา สามารถจัดกลุ่มงานวิจัยตามวัตถุประสงค์ได้ 4 กลุ่ม คือ 

1) การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย 

2) การปรับตัวของตัวแปร (Adaptation) 

3) การใช้แนวคิด Life Satisfaction Approach (LSA) ประเมินมูลค่าตัวแปร 

4) การประเมินนโยบายโดยใช้ข้อมูลความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย 
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1.1 การศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย 
  งานวิจัยเกี่ยวกับความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยส่วนใหญ่เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อตัวแปรดังกล่าว 
โดยมีท้ังการวิเคราะห์เพียงมิติเดียว เช่น มิติการประเมินชีวิต และงานวิจัยท่ีแยกวิเคราะห์เพิ่มเติมเป็นมิติทางด้าน
อารมณ์ และการตระหนักในคุณค่าของตนเอง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยท่ีมีการการศึกษาใน
รอบ 10 ปีท่ีผ่านมา มีความหลากหลาย โดยส่วนใหญ่ยังคงให้ความส าคัญเกี่ยวกับประเด็นทางด้านวัตถุปัจจัย เช่น 
รายได้ครัวเรือน (Household Income) รายได้โดยเปรียบเทียบ (Comparative Income) ความแตกต่างทางด้าน
รายได้ (Income Gap) การเจริญเติบโตและวิกฤติทางเศรษฐกิจ (Economic Growth and Crisis) ยกตัวอย่างเช่น 
(Hajdu & Hajdu, 2014; Li et al., 2019; Stevenson & Wolfers, 2013; Tao & Chiu, 2013; Tsurumi, Imauji, 
& Managi, 2019; J. C. Wang, Yan, & Zhang, 2019; Welsch & Kuhling, 2015) นอกจากประเด็นทางด้าน
เศรษฐกิจ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความอยู่ดีมีสุขสามารถจัดกลุ่มงานวิจัยท่ีมีการศึกษาในวงกว้างได้ 3 กลุ่มคือ 1) ปัจจัย
ทางด้านทุนสังคม (Social Capital) 2) ปัจจัยทางด้านจิตใจและการมีเป้าหมายในชีวิต และ 3) ปัจจัยทางด้าน
ส่ิงแวดล้อม 

  ประเด็นท่ีมีการศึกษาเกี่ยวกับ “ทุนทางสังคม” ท่ีส่งผลต่อความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย ยกตัวอย่างเช่น  การมี
ส่วนร่วมทางสังคม (Social Participation) การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Interaction) เครือข่าย
สังคม (Social Network) ความไว้วางใจ (Trust) และความเกี่ยวพันของเครือข่ายสังคม (Social Ties) (Han, Kim, 
& Lee, 2013; Lau & Li, 2011; Pang, 2018; Puntscher et al. 2015; Sulemana, 2015; Tobiasz-Adamczyk 
& Zawisza, 2017; Zhu, Gao, Nie, Dai, & Fu, 2019) ผลการศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่า ทุนทางสังคม
ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย 

 งานวิจัยในวารสารเชิงจิตวิทยา เช่น Journal of Positive Psychology เน้นการศึกษาปัจจัยเกี่ยวกับ 
“สภาพและสมรรถนะของจิตใจ” และการมีเป้าหมายในชีวิตท่ีเช่ือมโยงกับความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตสัย ยกตัวอย่างเช่น 
ปัจจัยทางด้านความเครียด (Stress) แรงจูงใจในการบรรลุเป้าหมายเป้าหมาย (Goal Motive) ความฉลาดทาง
อารมณ์ (Emotional Intelligence) การมีสติหรือการต้ังสติอยู่กับปัจจุบัน (Mindfulness) และความเห็นอกเห็นใจ
ตนเอง (Self-compassion) รวมท้ังลักษณะบุคลิกภาพ (Personality Trait) (Atanes et al., 2015; Chen, Peng, 
& Fang, 2016; Ha & Kim, 2013; Hanley, Warner, & Garland, 2015; J. T. Huang, Shi, & Liu, 2018; Votter 
& Schnell, 2019; Zhang, et al., 2019) ผลสรุปเกี่ยวกับปัจจัยเกี่ยวกับสภาพและสมรรถนะของจิตใจท่ีส่งผลต่อ
ความอยู่ดีมีสุข ค่อนข้างมีความหลากหลาย งานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการส ารวจจากกลุ่มตัวอย่างท่ีจ ากัด เช่น กลุ่มผุ้
สูงอายุ เด็กวัยรุ่น กลุ่มผู้อพยพ และนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ข้อมูลท่ีใช้ในการวิเคราะห์มักเป็นข้อมูลลักษณะท่ีไม่
เป็นทางการ ท่ีท าการจัดเก็บเองโดยนักวิจัย ข้อมูลดังกล่าวมีข้อจ ากัดทางด้านจ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีน ามาอ้างอิงใน
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ภาพรวมระดับประเทศ รวมทั้งเนื่องด้วยปัจจัยทางด้านจิตใจมีความเป็นอัตวิสัยค่อนข้างมาก ท าใหม้ีข้อจ ากัดในการ
วัด  

  ในส่วนการศึกษาเกี่ยวกับ “ประเด็นทางด้านส่ิงแวดล้อม” เช่ือมโยงกับความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย มี
การศึกษามากขึ้น โดยเฉพาะในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา (Andersson, Nassen, Larsson, & Holmberg, 2014; Tsurumi, 
Imauji, & Managi, 2018; Verhofstadt, et al., 2016; Welsch & Biermann, 2014; Yuan, Shin, & Managi, 
2018) งานวิจัยในวารสาร Ecological Economics มีการศึกษาเกี่ยวกับ พื้นท่ีสีเขียว (Greenery) รอยเท้านิเวศน์ 
(Ecological Footprint) การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas emissions) และผลกระทบจากภัยพิบัติ 
เช่น ภัยพิบัตินิวเคลียร์และภัยธรรมชาติท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในชีวิตหรือความสุขของประชาชน ท้ังนี้ ประเด็นท่ี
ภาครัฐและภาคประชาชนให้ความสนใจค่อนข้างมากคือ ผลกระทบของมลพิษทางอากาศ (Air Pollution) ท่ี
เช่ือมโยงต่อความพึงพอใจในชีวิตของประชาชน Yuan et al. (2018) ท าการศึกษากลุ่มตัวอย่างจ านวน 18,441 คน
จาก 281 เมืองในประเทศจีน ผลจากการศึกษาพบว่า มลพิษทางอากาศซึ่งวัดโดย Air Quality Index (AQI) มี
ความสัมพันธ์เชิงลบกับความพึงพอใจในชีวิต เช่นเดียวกับ การออกแบบงานวิจัยเชิงทดลอง (Experimental 
design) ของ Li et al. (2019) ท่ีพบว่า ปริมาณอนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ท่ีมากเกิน 150 AQI มีผลต่อ
อารมณ์เชิงลบของคนในเมืองปักกิ่ง ประเทศจีน 

   เครื่องมือท่ีใช้วิเคราะห์การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย พบว่า  แบบจ าลอง
โครงสร้าง (Structure Equation Model: SEM) และการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) ถูกน ามาใช้วิเคราะห์
อย่างแพร่หลายในกรณีท่ีเป็นข้อมูลติดตามตามรุ่น (Cohort Study) และข้อมูลท่ีมีลักษณะไม่เป็นทางการ  

  กรณีท่ีข้อมูลมีลักษณะเป็น Panel Data หรือ Longitudinal Data เครื่องมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์ส่วนใหญ่
คือ Quantile Regression (Binder, 2016; Fang & Niimi, 2017; Mahuteau & Zhu, 2016; Neira, et al., 2019) 
และ Fixed Effect Regression Model ในส่วนข้อมูลภาคตัดขวาง (Cross-sectional Data) เครื่องมือท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ คือ Order Probit Model และ Multiple Regression 

1.2 การปรับตัวของตัวแปร (Adaptation) 
 

การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาผลกระทบของตัวแปรท่ี
เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน หากแต่ Clark (2018) ได้ให้ความเห็นว่า การท่ีจะน าผลการศึกษาดังกล่าวเช่ือมโยงไปสู่
การออกแบบนโยบายจ าเป็นต้องศึกษาว่า ตัวแปรท่ีส่งผลกระทบต่อความอยู่ดีมีสุข ผลกระทบเหล่านี้จะหายไปใน
ระยะยาวหรือไม่อย่างไร เรียกการวิเคราะห์ลักษณะนี้ว่า “การปรับตัวของตัวแปร (Adaptation)”  หรือ 
ความสามารถของครัวเรือนหรือชุมชนในการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น การศึกษาในบริบทการปรับตัวของ
ตัวแปรท่ีผ่านมา ส่วนใหญ่ยังคงให้ความส าคัญกับการปรับตัวของความพึงพอใจในชีวิตเมื่อเกิดเหตุการณ์ส าคัญๆ 
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ในช่วงของชีวิต เช่น การเปล่ียนแปลงทางด้านรายได้ (Income Shock) การเจ็บป่วยส าคัญๆ (Health Shock) การ
ประสบภัยพิบัติ รวมทั้งการเปล่ียนแปลงสถานะการแต่งงาน และการว่างงาน  

งานวิจัยท่ีใช้ข้อมูลภาคตัดขวางในการวิเคราะห์การปรับตัวของตัวแปร ยกตัวอย่างเช่น  การศึกษาของ 
Fafchamps & Kebede (2012) ศึกษาข้อมูลระดับครัวเรือนจ านวน 1,500 ครัวเรือน ในเขตชนบทของประเทศ
เอธิโอเปีย เพื่อต้องการตอบค าถามว่า เหตุใดครัวเรือนท่ีมีสมาชิกเจ็บป่วยถึงมีระดับความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยท่ึ
ค่อนข้างต่ า และครัวเรือนเหล่านั้นมีการปรับตัวต่อภาวะความเจ็บป่วยอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป ในการวิเคราะห์
สมการถดถอย ตัวแปรท่ีเกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วยท่ีน ามาวิเคราะห์มี 3 ตัวแปร คือ 1) ตัวแปร Dummy  ท่ีแยก 0 
กับ 1 ระหว่างการเจ็บป่วยและการไม่เจ็บป่วย 2) ตัวแปรท่ีสะท้อนระดับความรุนแรงของความเจ็บป่วย ซึ่งคือตัว
แปรการประเมินความเจ็บป่วยด้วยตนเอง และ 3) ตัวแปรจ านวนปีท่ีเจ็บป่วย ซึ่งเป็นตัวแปรส าคัญในการวิเคราะห์
การปรับตัวของตัวแปร โดยหากสมมติฐานการปรับตัวถูกต้อง ผลกระทบท่ีเกิดจากความเจ็บป่วยควรจะลดลงเมื่อ
เวลาผ่านไป แต่จากผลการวิเคราะห์จากสมการถดถอยพบว่า ไม่มีหลักฐานท่ีชัดเจนในการสนับสนุนการปรับตัว
ดังกล่าว  

การอ้างอิงผลการศึกษาดังกล่าว อาจถูกจ ากัดด้วยลักษณะข้อมูลท่ีเป็นข้อมูลภาคตัดขวาง ท าให้ไม่สามารถ
ควบคุมลักษณะเฉพาะของหน่วยวิเคราะห์ท่ีสังเกตไม่ได้ (Unobserved Heterogeneity) ซึ่งแตกต่างจากการ
วิเคราะห์ด้วยข้อมูล Panel ท่ีมีความได้เปรียบกว่าตรงท่ีอาจท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรถูกต้องมากขึ้น 

หนังสือ “Adaptation, Poverty and Development. The Dynamics of Subjective Well-Being” ท่ี
ท าการรวบรวมงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการปรับตัวของความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย ได้ให้ข้อคิดเห็นว่างานวิจัยท่ีใช้ข้อมูล
ภาคตัดขวางส่วนใหญ่ อาจไม่สามารสรุปความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ หรือการปรับตัว ดังนั้นการปรับตัวควรเป็น
การศึกษาจากข้อมูลแบบ Panel ท่ีมีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ ซึ่งจะท าให้สามารถติดตามข้อมูลใน
อดีตของบุคคลนั้นๆ ได้ (Clark & Georgellis, 2012) ข้อมูลท่ีมักมีการน ามาวิเคราะห์การปรับตัวของตัวแปร 
(Adaptation) คือ ข้อมูล BHPS และ SOEP  

Oswald & Powdthavee (2008) และ Fafchamps & Kebede (2012) ศึกษาการปรับตัวของความพึง
พอใจในชีวิตเมื่อเกิดภาวะความเจ็บป่วย จากวิจัยแรกวิเคราะห์ด้วยข้อมูล BHPS (waves 7 ถึง 14) กรอบแนวคิดใน
การศึกษาวิเคราะห์จากการมองความพึงพอใจในชีวิตในรูปของอรรถประโยชน์ส่วนบุคคล แบบจ าลองท่ีใช้สามารถ
แสดงได้ดังนี้  

𝐿𝑆𝑖𝑡 =  𝛼0+𝛼1𝐷𝑖𝑡+𝛼2𝑃𝐴𝑆𝑇𝐷𝑖𝑡+𝛼3(𝐷𝑖𝑡 × 𝑃𝐴𝑆𝑇𝐷𝑖𝑡) + 𝑋𝑖𝑡
′  𝛾 + 휀𝑖𝑡  
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 ก าหนดให้ 𝐿𝑆𝑖𝑡 คือ การความพึงพอใจในชีวิต 𝐷𝑖𝑡 คือ ตัวแปร Dummy โดย 1 แทนการมีความผิดปกติทาง
ร่างกาย/ความเจ็บป่วย  และ 0 แทนคนท่ีตอบว่าไม่มีความผิดปกติ   𝑃𝐴𝑆𝑇𝐷𝑖𝑡 คือ อัตราส่วนของความผิดปกติทาง
ร่างกายในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา โดยหากอัตราส่วนดังกล่าวเท่ากับ 0 หมายความว่า ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมานับจากปัจจุบัน
บุคคลนั้นไม่มีความเจ็บป่วยทางร่างกาย  หากอัตราส่วนเท่ากับ 1 หมายความว่าเจ็บป่วยอย่างต่อเนื่องท้ัง 3 ปี 
ส่วนตัวแปร 𝑋 คือเวกเตอร์ของลักษณะส่วนบุคคลและครัวเรือนท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในชีวิต และ ε คือ ค่า
ความคลาดเคล่ือน 

  สมมติฐานของค่าสัมประสิทธ์หน้า 𝐷𝑖𝑡 มีเครื่องหมายเป็นลบ เนื่องจากคนท่ีมีความเจ็บป่วยในปัจจุบันจะมี
ความพึงพอใจในชีวิตต่ ากว่าคนท่ีได้เจ็บป่วย ส่วนค่าสัมประสิทธิ์  𝑃𝐴𝑆𝑇𝐷𝑖𝑡 มีเครื่องหมายลบ เนื่องจากความ
เจ็บป่วยในอดีตท่ีผ่านมาและท่ียังเจ็บป่วยอยู่มีผลต่อความพึงพอใจในชีวิตท่ีลดลงในปัจจุบัน สัมประสิทธิ์หน้าตัวแปร
อิทธิพลร่วม (Interaction Term) (𝐷𝑖𝑡 × 𝑃𝐴𝑆𝑇𝐷𝑖𝑡 ) มีเครื่องหมายเป็นบวก ผลการศึกษาโดย GLS with Random 
Effects (RE) และ Individual Fixed Effects (FE) Models พบว่า เครื่องหมายของสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรท้ัง 3 
สอดคล้องกับข้อสมมติฐาน และพบว่าการปรับตัวของความพึงพอใจในชีวิตเมื่อเกิดภาวะความเจ็บป่วยอยู่ท่ีประมาณ 
30-50% ความเร็วและช้าในการปรับตัวขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของความเจ็บป่วย  

ส าหรับประเด็นทางด้านรายได้ Zaidi & Burchardt (2005) ใช้ข้อมูล BHPS จ านวน 10 wave เพื่อศึกษา
กระบวนการปรับตัวของความพึงพอใจทางสถานะการเงินระดับบุคคล เมื่อมีการเปล่ียนแปลงทางด้านรายได้ 
(Income Shock) การวิเคราะห์ท าการเปรียบเทียบผลท้ังจากข้อมูลภาคตัดขวางและข้อมูลภาคตัดขวางทางยาว โดย
ใช้เครื่องมือ Ordered Logit Regression และ Fixed Effects Regression การวิเคราะห์ผลระยะส้ันพิจารณาจาก
ตัวแปรการเปล่ียนแปลงรายได้ในปีท่ีแล้วกับรายได้ในปัจจุบัน (𝑌𝑖𝑡 − 𝑌𝑖𝑡−1) ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ ส าหรับการ
วิเคราะห์ระยะยาวพิจารณาจากรูปแบบการปรับตัวของรายได้ในช่วงวลา 10 ปี ซึ่งแบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ แบบคงท่ี 
(Flat) ลดลง (Falling) และเพิ่มขึ้น(Rising) (รูปแบบเพิ่มขึ้น หมายถึง การท่ีรายได้ท่ีเปล่ียนแปลงเพิ่มมากขึ้นอย่าง
น้อย 15 เปอร์เซ็นต์ไทล์ โดยทิศทางการเปล่ียนแปลงมีความสัมพันธ์เป็นบวกกับแนวโน้มเวลา) ผลการวิเคราะห์เมื่อ
ก าหนดให้กลุ่มอ้างอิงในการวิเคราะห์คือกลุ่มท่ีมีรายได้คงท่ี พบว่า ในระยะส้ันและระยะยาวให้ผลคล้ายกัน คือ 
บุคคลท่ีประสบกับประสบการณ์ท่ีรายได้เพิ่มขึ้นจะมีความพึงพอใจพอใจน้อยกว่ากลุ่มอ้างอิง ในขณะท่ีผู้ท่ีมีรายได้
เพิ่มกลับมีความพอใจน้อยกว่ากลุ่มอ้างอิงเช่นเดียวกัน ผลดังกล่าวให้ข้อสรุปว่า คนปรับตัวเข้ากับรายได้ท่ีเพิ่มขึ้นได้
มากกว่าเมื่อรายได้รายได้ลดลง 

การศึกษาการปรับตัวเมื่อรายได้เปล่ียนแปลงโดยใช้กรณีศึกษาของประเทศก าลังพัฒนา ยกตัวอย่าง
การศึกษาของ Salas and Vigorito (2019) วิเคราะห์จากข้อมูลภาคตัดขวางทางยาวในปี 2004 2006 และปี 2011 
ของประเทศอุรุกวัย พบว่า การปรับตัวของความพึงพอใจในชีวิต ในกรณีเมื่อเกิดการเปล่ียนแปลงทางรายได้ท่ีเพิ่มขึ้น 
(Income Shock) เห็นผลไม่ชัดเจน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากข้อจ ากัดด้านข้อมูลท่ีมีเพียง 3 ปี  
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Melzer and Muffels (2017) ศึกษาการปรับตัวของความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยเมื่อเกิดการรวมประเทศ  
(German Reunification) ระหว่างฝ่ังตะวันตกและตะวันออก ในปี 1990 โดยวิเคราะห์จากข้อมูล SOEP ต้ังแต่ปี 
1990 ถึงปี 2014 โดย Fixed-effects Generalized Least Squares Regressions  ผลการวิจัยช้ีให้เห็นว่า การรวม
ประเทศซึ่งส่งผลให้เกิดการย้ายถิ่นฐาน มีผลในเชิงบวกเชิงเศรษฐกิจต่อท้ังเพศชายและหญิงในสังคมใหม่ แต่เมื่อ
วิเคราะห์การปรับตัวของความอยู่ดีสุขกลับพบว่า การเพิ่มขึ้นของรายได้แทบจะไม่ได้ส่งผลประโยชน์ต่อความสุข 
เนื่องจากกระบวนการปรับตัวและการเปรียบเทียบทางสังคม (Social Comparison) ในกรณีผู้อพยพท่ีเป็นเพศชาย 
รายได้ท่ีเพิ่มขึ้นส่งผลต่อความอยู่ดีมีสุขเพิ่มข้ึน แต่ลักษณะการเพิ่มเป็นการเพิ่มแบบถดถอย  

บางวิจัยบางส่วน เลือกใช้เครื่องมือการวิจัยเชิงทดลอง ในการศึกษาการปรับตัวของความอยู่ดีมีสุข เช่น  
Galiani, Gertler, and Undurraga (2018) ศึกษาการปรับตัวของความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยของผู้ท่ีมีท่ีพักอาศัยอยู่
ในสลัมเมื่อมีการปรับปรุงท่ีอยู่อาศัย ศึกษาโดยใช้วิธี Multicountry Field Experiment พบว่า การปรับปรุงท่ีอยู่
อาศัยส่งผลให้ความสุขของผู้อาศัยในสลัมเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  แต่หลังจากประมาณ 8 เดือน 60% ของผลกระทบ
ทางบวกท่ีได้รับจะค่อยๆ หายไป  นอกจากนั้นยังมีการประมาณค่าการปรับตัวของตัวแปรด้วยแบบจ าลองเชิง
โครงสร้าง ผลท่ีได้พบว่าอัตราการลดลงของผลกระทบ (Decay Rate) จะลดลงประมาณ 20% ต่อเดือน  จากการ
คาดการณ์ ประมาณได้ว่าหลังจากท่ีมีการปรับปรุงบ้านส่งผลให้ผู้อยู่ในสลัมมีความสุขมากขึ้น แต่หลังจาก 28 เดือน
ผลกระทบจะหายไป 

1.3 การใช้แนวคิด Life Satisfaction Approach (LSA) ประเมินมูลค่าตัวแปร  

  ประโยชน์ของการเก็บข้อมูลความพึงพอใจในชีวิตประการหนึ่ง คือ สามารถน ามาใช้ในการประมาณค่าสินค้า
หรือบริการท่ีไม่มีมูลค่าทางการตลาด เช่น ความไว้วางใจในสังคม มลพิษทางอากาศ ความสัมพันธ์ในครอบครัว เป็น
ต้น งานวิจัยท่ีใช้แนวคิดดังกล่าวในการวิเคราะห์ ยกตัวอย่างเช่น การศึกษาของ Van Praag & Baarsma (2005) ใช้
แบบส ารวจความสุขเพื่อประเมินมูลค่ามลพิษทางเสียงจากเครื่องบิน Luechinger (2009) ประเมินคุณภาพทาง
อากาศ Chandoevwit & Thampanishvong (2015) ประเมินราคาเงาของการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม Powdthavee 
(2008) ประเมินราคาของความถ่ีในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน ญาติ และเพื่อนบ้าน 

  กรอบแนวคิด Life Satisfaction Approach (LSA) ในการวิเคราะห์มูลค่าของตัวแปร สามารถอธิบายตาม
ตัวอย่างงานศึกษาของ Wang, Kang, and Yu (2018) ท าการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของภูมิทัศน์ของเมือง 
Dalian ประเทศจีน การออกแบบจ าลองโดยท าการปรับจากแบบจ าลองในการศึกษาของ Brereton, Clinch, and 
Ferreira (2008) สามารถแสดงในรูปสมการอรรถประโยชน์ (Utility Function) ได้ดังนี้ 

∪𝑖,𝑘
∗ = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑛𝑦𝑖,𝑘 + 𝛽2𝑡𝑖,𝑘  + 𝛽3𝑠𝑖,𝑘 + 𝛽4𝛿𝑖,𝑘 + 휀𝑖,𝑘 
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ก าหนดให้ ∪𝑖,𝑘
∗  คืออรรถประโยชน์ของผู้อยู่อาศัย 𝑦𝑖,𝑘   คือรายได้ครัวเรือน  𝑡𝑖,𝑘  คือตัวแปรทาง

ประชากรศาสตร์ เช่น อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา ลักษณะทางบุคลิคภาพ เป็นต้น s_(i,k)  คือการประเมิน
คุณภาพภูมมิทัศน์ในตัวเมือง (แบ่งเป็นระดับการให้คะแนน 0-10) 𝛿𝑖,𝑘 คือ เวกเตอร์ของตัวแปรอื่นๆ ท่ีส่งผลต่อ
ระดับอรรถประโยชน์ของบุคคล จากนั้นท าการแปลงอรรถประโยชน์ให้อยู่ในรูปความพึงพอใจในชีวิต ซึ่งสามารถ
เขียนในอยู่ในรูปของแบบจ าลองความพึงพอใจในชีวิตได้ดังนี้  

𝐿𝑆𝑖,𝑘
∗ = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑛𝑦𝑖,𝑘 + 𝛽2𝑡𝑖,𝑘 + 𝛽3𝑠𝑖,𝑘 + 𝛽4𝛿𝑖,𝑘 + 휀𝑖,𝑘 

  เมื่อก าหนดให้ตัวแปรอื่นๆ มีค่าคงท่ี ความเต็มใจจ่ายวิเคราะห์ได้จากอัตราหน่วยสุดท้ายของการทดแทนกัน
ระหว่างสินค้า 2 ชนิด (Marginal Rate of Substitution; MRS) ระหว่างรายได้และคุณภาพภูมิทัศน์ ค านวณโดย
การน าอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มของการปรับปรุงคุณภาพภูมิทัศน์ (𝑀𝑈𝑠 ) หารด้วย อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มเมื่อรายได้
เปล่ียนแปลง  (𝑀𝑈𝑦 ) ซึ่งสามารถแสดงได้ดังนี้  

𝑊𝑇𝑃 = 𝑀𝑅𝑆 =
𝑀𝑈𝑠

𝑀𝑈𝑦
= 

𝜕𝑢 /𝜕𝑠 

𝜕𝑢 /𝜕𝑦 
 = 𝑦 ̅

�̂�3

�̂�1
 

  การวิจัยฉบับนี้ ท าการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรด้วยแบบจ าลองด้วย Ordered Probit Model 
ผลจากการศึกษาพบว่า โดยเฉล่ียครัวเรือนในเมือง Dalian มีความเต็มใจท่ีจะจ่ายต่อปีในอัตรา 24,579.5 หยวน 
ส าหรับการปรับปรุงคุณภาพภูมิทัศน์ชุมชนท่ีเพิ่มขึ้นหนึ่งยูนิต   

  หลักการของแนวคิด LSA คือ การน าข้อมูลความสุขหรือความพึงพอใจในชีวิตมาประเมินมูลค่าสินค้า
สาธารณะ หรือสินค้าท่ีไม่มีราคาในตลาด วิธีการคือการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์ตัวท่ีสนใจท่ีไม่มีราคาในตลาดกับ
ตัวแปรทางด้านรายได้ กล่าวได้ว่า งานวิจัยในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมาส่วนใหญ่แนวคิด LSA ถูกน ามาใช้ในการประมาณ
มูลค่าท่ีเป็นตัวเงินส าหรับตัวแปรทางด้านส่ิงแวดล้อมเป็นหลัก ยกตัวอย่างเช่น Jones (2017) ประมาณมูลค่าของไฟ
ป่า Ambrey, Fleming, and Chan (2014) ประมาณมูลค่าผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) Holmes 
and Koch (2019) คิดมูลค่าท่ีเป็นตัวเงินของการระบาดของแมลง 
  แนวคิด LSA ยังถูกน ามาใช้ในการคิดมูลค่าท่ีเป็นตัวเงินของตัวแปรทางด้านสังคมและสุขภาพ ยกตัวอย่าง 
เช่น การคิดมูลค่าของทุนทางสังคม เช่น ความปลอดภัยในชุมชน และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ยกตัวอย่างงาน
ศึกษาของ Brenig and Proeger (2018) และ Kuroki (2013) ศึกษาผลกระทบของการก่ออาชญากรรมต่อความอยู่
ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย  งานศึกษาแรกวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูล European Social Survey ผลการศึกษาพบว่า ความกลัวท่ี
จะเกิดอาชญากรรมและการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมมีผลต่อการลดลงความพึงพอใจในชีวิตอย่างมีนัยส าคัญ 
จากนั้นการศึกษาดังกล่าวท าการประมินมูลค่าการปรับปรุงความปลอดภัยในท่ีสาธารณะให้เป็นตัวเงิน โดยใช้แนวคิด 
LSA พบว่า หากภาครัฐมีมาตรการนโยบายสาธารณะช่วยปรับปรุงชุมชนจากท่ีไม่มีความปลอดภัย ให้ปลอดภัยมาก
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ขึ้น จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อผู้ท่ีถือครองท่ีอยู่อาศัยประมาณในเป็นตัวเงินเท่ากับ 14,923 ยูโร คิดเป็น 52% ของ
รายได้ครัวเรือนต่อปี ส่วนงานศึกษาของ Kuroki (2013) วิเคราะห์ข้อมูลความสุขของประเทศญี่ปุ่น พบว่า การมี
ประสบการณ์โดยตรงของการถูกลักขโมยส่งผลต่อความความสุขท่ีลดลงของบุคคลนั้นๆ คิดเป็นตัวเงินเท่ากับเงินท่ี
สูญเสียไปประมาณ $35,000-$52,500 งานวิจัยดังกล่าวช้ีให้เห็นว่า ต้นทุนทางจิตวิทยาท่ีไม่เป็นตัวเงินของผู้ท่ีถูกลัก
ขโมยมีขนาดมากกว่ามูลค่าส่ิงของท่ีเสียไปจากการถูกขโมยอย่างมีนัยส้าคัญ 

  ในการการประเมินตัวแปรทางด้านสุขภาพและพฤติกรรม Brown (2015) ประเมินค่าสถานะสุขภาพ 
(Health Status) โดยใช้ข้อมูล The General Social Survey (GSS) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาพบว่า 
การย้ายจากสถานะสุขภาพท่ีดีหรือดีเลิศไปเป็นสถานะสุขภาพท่ีไม่ดีหรือค่อนข้างไม่ดี เทียบเท่ากับการสูญเสียรายได้
ของครัวเรือนประมาณ 41,654 ดอลลาร์ต่อปี ซึ่งมากกว่าค่าเฉล่ียของรายได้ครัวเรือน นอกจากนั้น Huang, et al. 
(2018) ท าการประเมินมูลค่าท่ีเป็นตัวเงินของพฤติกรรมในท่ีมีผลดีต่อสุขภาพ อาทิเช่น การออกก าลังกาย การ
รับประทานผักผลไม้อย่างสม่ าเสมอ และการสูบบุหรี่  

1.4 การประเมินนโยบายโดยใช้ข้อมูลความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย 

ตามท่ีกล่าวไว้ใน บทท่ี 3 เป้าหมายหนึ่งในการเก็บข้อมูลความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย คือการเช่ือมโยงสู่การ
ประเมินนโยบาย (Policy Appraisal) งานศึกษาท่ีผ่านมามีท้ังการประเมินนโยบายการจัดสรรพื้นท่ีเกษตร นโยบาย
ด้านสุขภาพ นโยบายเกี่ยวกับตลาดแรงงาน และนโยบายการพัฒนาสถาบันครอบครัว ยกตัวอย่าง เช่นงานศึกษา
ดังต่อไปนี้ 

Wang, et al. (2019) ท าการประเมินนโยบายการห้ามท าการปศุสัตว์ในพื้นท่ีต้องห้าม (Prohibited 
Grazing Policy: PGP) นโยบายดังกล่าวเริ่มด าเนินการในปี 2002 หลังจากด าเนินนโยบานมา 16 ปี พบความ
เปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้นของสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาของพื้นท่ีในเมือง Yanchi ในประเทศจีน งานศึกษาช้ินนี้ท าการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ของนโยบาย PGP และความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยของเกษตรกรโดยใช้
แบบจ าลองสมการโครงสร้าง ผลการศึกษพบว่า มี Full Mediation Effect ในความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ของ
นโยบายกับความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยของเกษตรกร ผ่านตัวกลาง คือ สถานภาพทางเศรษฐกิจ และปัจจัยทางด้าน
บุคลิกภาพ 

Minguez (2017) ประเมินนโยบายสนับสนุนสถาบันครอบครัว (เช่น การลาเพื่อเล้ียงดูบุตรท่ีได้รับค่าจ้าง 
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเล้ียงดูบุตร ) ท่ีส่งผลต่อความเป็นอยู่ท่ีดีมีสุขของเด็ก ผลการศึกษาพบว่า ระดับดัชนี
ความเป็นอยู่ที่ดีเชิงอัตวิสัยของเด็กแปรผันในเชิงบวกกับระดับความเข้มข้นของนโยบายสนับสนุนเชิงครอบครัวในแต่
ละประเทศ ในส่วนการประเมินนโยบายด้านสุขภาพ Yin, Abruquah, and Ding (2019) ท าการประเมินผลของ
นโยบายการประกันสุขภาพท่ีเรียกว่า China's New Cooperative Medical Scheme (NCMS) ลักษณะข้อมูลเป็น
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การเก็บข้อมูลแบบ Panel ปี 2011 และ   2013 ผลการศึกษาพบว่า NCMS มีผลในการส่งเสริมสุขภาพและความ
พึงพอใจในชีวิตโดยรวมของผู้สูงอายุในชนบท  

Sage (2015) ใช้ข้อมูล National Wellbeing Programme ท าการประเมินนโยบายสนับสนุนตลาดแรงงาน
ของประเทศอังกฤษ ท่ีเรียกว่า Active Labour Market Policies (ALMPs) ท่ีส่งผลต่อระดับความอยู่ดีมีสุขของผู้
ว่างงาน ผลการวิเคราะห์พบว่า นโยบาย ALMPs ส่งผลในเชิงบวกต่อความอยู่ดีมีสุขของผู้ว่างงานอย่างไรก็ตาม 
ข้อสังเกตท่ีได้จากแบบจ าลองพบว่า ALMPs ส่งผลต่อตัวแปรท่ีมีมิติในการประเมินชีวิตมากกว่ามิติเชิงอารมณ์ อีกท้ัง
ผลกระทบของนโยบายดังกล่าวส่งผลต่อผู้ชายมากกว่าผู้หญิง  

2. งานวิจัยเก่ียวกับความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย กรณีศึกษาประเทศประเทศไทย 

การทบทวนวรรรณกรรมเกี่ยวกับความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยท่ีมีการศึกษาในประเทศไทย การน าเสนอเริ่ม
จากการศึกษานิยามของค าว่าความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยในบริบทของคนไทย จากนั้นท าการรวมรวม และสังเคราะห์ 
จัดหมวดหมู่งานวิจัย การทบทวนวรรณกรรมแบ่งประเด็นตามวัตถุประสงค์หลักของการวิจัย เช่นเดียวกับ 
กรณีศึกษาต่างประเทศ คือ  1) การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย 2) การใช้แนวคิด life 
satisfaction approach (LSA) ประเมินมูลค่าตัวแปร และ 3) การประเมินนโยบายโดยใช้ข้อมูลความอยู่ดีมีสุข
เชิงอัตวิสัย  

 
ขอบเขตความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย และความสุขในบริบทสังคมไทย ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.

2550-2554) เป้าประสงค์หลักในการพัฒนาประเทศ คือการมุ่งสู่การสร้างความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย 
สศช.จึงได้ขยายแนวคิดการพัฒนาจากดัชนีความอยู่ดีมีสุขมาเป็น “ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย” ซึ่ง
มีองค์ประกอบในประเด็นการมีสุขภาวะ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม 
สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล และสังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาล การส ารวจความพึงพอใจในชีวิตของ
คนไทยพิจารณาความอยู่ดีมีสุขจากประเด็นด้านความมั่นคงในการท างาน ความมั่นคงในเรื่องบ้าน/ท่ีอยู่อาศัย การมี
ส่วนร่วมกับชุมชน  ความสัมพันธ์กับครอบครัว การท ากิจกรรม สุขภาพด้านเศรษฐกิจ รวมทั้ง ความคิดเห็นต่อสังคม 
ส่วนการส ารวจความสุขคนท างาน (ในองค์กร) มองในด้านผ่อนคลายดี (Happy Relax) น้ าใจดี (Happy Heart) จิต
วิญญาณดี (Happy Soul) ครอบครัวดี (Happy Family)สังคมดี (Happy Society) ใฝ่รู้ดี (Happy Brain) สุขภาพ
เงินดี (Happy Money) การงานดี  (Happy Work-life) 

จากท่ีกล่าวข้างต้น ความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยหรือความสุขของคนไทย กับบริบทสากลอาจมีองค์หลักในการ
พิจารณาไม่ต่างกันมากนัก คือ ความสุข ขึ นอยู่กับองค์ประกอบทางด้านครอบครัว สุขภาพกาย สุขภาพจิต สังคม 
และสถานะทางด้านเศรษฐกิจ การมีงานท้า และส่ิงแวดล้อม ความสุขในบริบทคนไทยอาจมีเอกลักษณ์ตรงท่ี
ประชากรส่วนใหญ่ในสังคมนักถือศาสนาพุทธ ดังนั้นจึงมีการเช่ือมโยงบริบทความสุขตามหลักค าสอนของ
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พระพุทธศาสนา ท่ีให้น้ าหนักกับความสุขทางจิตใจ (Emotional Happiness) ซึ่งหมายถึงการมีส่วนประกอบ
ทางด้านคุณธรรม ความดีงามภายในจิตใจ และมองว่า “บุญเป็นช่ือของความสุข” (พระมหาสุทติย์อาภากโร และ
คณะ, 2559) ความส าคัญของมิติด้านศาสนาสะท้อนผ่านผลการศึกษาของ Yiengprugsawan et al. (2010) จัดท า
ดัชนีคุณภาพชีวิตส่วนบุคคลของผู้ใหญ่ไทย (กลุ่มตัวอย่าง 87,134 คน ในปี 2009) ท าการค านวณดัชนีคุณภาพชีวิต
ตามแนวทาง The Personal Wellbeing Index-Adult (PWI-A) ท่ีพิจารณาค่าดัชนีจาก 8 องค์ประกอบ คือ โดเมน
ชีวิตมาตรฐานการครองชีพ สุขภาพความส าเร็จในชีวิต ความสัมพันธ์ส่วนตัว ความปลอดภัยส่วนบุคคล การเช่ือมโยง
ชุมชน และความมั่นคงในอนาคตและ จิตวิญญาณและศาสนา การเปรียบเทียบค่าดัชนี พบว่า ด้าน "จิตวิญญาณและ
ศาสนา" ได้รับคะแนนเฉล่ียสูงสุดในทุกโดเมน  

นอกจากนั้นจากการศึกษาของ Hitokoto, Takahashi, & Kaewpijit (2014) ท าการวิจัยเชิงคุณภาพโดย
การสัมภาษณ์เชิงลึกคนไทย (วัยผู้ใหญ่) จ านวน 80 คน ท่ีอาศัยอยู่ในชนบทและในเมืองเกี่ยวกับมุมมองและ
ความหมายของความสุขในนิยามของตัวพวกเขาเอง การออกแบบเครื่องมือในการวิจัยเริ่มจากการให้ผู้ถูกสัมภาษณ์
ประเมินความสุขในชีวิตของตนเอง จากนั้นถามต่อว่าความสุขในความหมายของคุณหมายถึงอะไร เป็นค าถาม
ปลายเปิด จากนั้นท าการประเมินความสุข ด้วยเครื่องมือวัดความสุข Interdependent Happiness Scale (IHS) 
ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดความสุขอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ท่ีกลมเกลียว  ( Interpersonal Harmony ) ความ
ธรรมดาเรียบง่าย (Ordinariness) และความสงบ (Quiescence) ผลการศึกษาพบว่า โดยส่วนใหญ่คนไทยให้
ความหมายความสุขว่า ในบริบทความสัมพันธ์หรือความใกล้ชิดระหว่างบุคคล และการมชีีวิตท่ีเรียบง่าย โดยคนท่ีอยู่
ในชนบทมีแนวโน้มท่ีจะให้คะแนน IHS สูงกว่าคนท่ีอาศัยอยู่ในเมือง 

กล่าวได้ว่า ความสุขของคนไทยนอกจากอาจจะมีความเช่ือมโยงกับความสุขเชิงพุทธแล้วนั้น จากการศึกษา
ข้างต้นเสริมว่า คนไทยให้น ้าหนักความสุขกับความสัมพันธ์หรือความใกล้ชิดระหว่างบุคคลค่อนข้างมาก และมอง
ความธรรมดา ความเรียบง่าย เป็นรูปแบบความสุข โดยเฉพาะคนท่ีอาศัยในชนบท 

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยที่ผ่านมาใน “ประเทศไทย” มีท้ังท่ีเป็นการวิเคราะห์
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  ผลการศึกษาในภาพรวมค่อนข้างสอดคล้องกับต่างประเทศ เช่น รายได้ การมีสุขภาพดี 
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย ส่วนการว่างงาน การแยกกันอยู่ มีความสัมพันธ์เชิงผกผันกับ
ความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณพบว่าการใช้ข้อมูลแบบไม่เป็นทางการในการวิเคราะห์ มักมี
ข้อจ ากัดเกี่ยวกับขนาดตัวอย่าง ส าหรับการทบทวนวรรณกรรมครั้งนี้ ได้ท าการเลือกเฉพาะงานวิจัยท่ีระบุการ
เลือกใช้ฐานข้อมูลและการสุ่มตัวอย่างข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือ รวมทั้งมีจ านวนขนาดตัวอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

- งานวิจัยสะท้อนความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยในภาพรวมของประเทศไทย 
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สืบเนื่องด้วยข้อจ ากัดของข้อมูลขนาดใหญ่เกี่ยวกับความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยท่ีสามารถใช้เป็นตัวแทนของ
ประเทศไทย ท าให้มีงานวิจัยไม่มากนักท่ีใช้ข้อมูลหรือกลุ่มตัวอย่างท่ีสามารถอ้างผลในระดับประเทศ ยกตัวอย่าง
งานวิจัยท่ีใช้กลุ่มท่ีอย่างท่ีเป็นตัวแทนของประเทศไทย เช่น Chandoevwit & Thampanishvong (2015) ใช้ข้อมูล
การส ารวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรมและสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย ปี 2555 ท่ีศึกษาการปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคม  Yiengprugsawan (2012) วิเคราะห์จากกลุ่มตัวอย่าง 60,569 ในปี 2009 กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช งานวิจัยดังกล่าวใช้เครื่องมือวัดการคัดกรองสุขภาพจิตแบบส้ันเพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ของสุขภาพจิตท่ีส่งผลต่อความสุขและความพึงพอใจในชีวิต เครื่องมือคัดกรองสุขภาพจิต แบ่งเป็นก
การวัด 4 ด้านคือสภาพจิตใจ สมรรถภาพของจิตใจ คุณภาพของจิตใจ และปัจจัยปัจจัยสนับสนุน ผลการวิเคราะห์
สหสัมพันธ์ (Correlation) พบว่า สภาพจิตใจ และการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ระดับปานกลางหรือ
ระดับสูงกับความสุข ขณะท่ีสมรรถภาพของจิตใจและคุณภาพของจิตใจไม่มีความสัมพันธ์กับความสุข งานศึกษา
ดังกล่าวมีจุดเด่น คือ กลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่ แต่การวิเคราะห์ผลเป็นการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation) ของ
ตัวแปรทางด้านสุขภาพจิตท่ีมีต่อความสุขและความพึงพอใจในชีวิตเท่านั้น ไม่ได้มีการวิเคราะห์ความเป็นเหตุเป็นผล
ของตัวแปร 

การศึกษาท่ีใช้ข้อมูล Cohort Study ในการวิเคราะห์ภาพรวมระดับประเทศมีข้อจ ากัดข้องข้างมาก  งาน
ศึกษาท่ีผ่านมาพบการศึกษาเฉพาะของ Yiengprugsawan et al. (2014) ท่ีท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
สุขภาพ ความสุข และการรับประทานอาหารร่วมกัน ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง 39,820 ในปี 2013 ท่ีมีการเก็บข้อมูล
อย่างต่อเนื่องจ านวน 8 ปี ต้ังแต่ปี 2005 ผลจาก Multivariate Cross-sectional Model พบว่า การไม่มีความสุขมี
ความสัมพันธ์กับความถี่ในการทานข้าวคนเดียว (Adjusted Odds Ratio – AOR 1.54) การศึกษาดังกล่าวให้ข้อ
สรุปว่า การทานอาหารไม่เพียงมีความส าคัญต่อผลลัพธ์ทางโภชนาการและสุขภาพเท่านั้น ยังน าไปสู่การเพิ่มความสุข
ได้ด้วย 
 

- ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยท่ีแบ่งกลุ่มย่อยของประชากร 

กลุ่มย่อยของประชากร มีการแบ่งการศึกษาโดยแยกตามช่วงวัย สถานะทางเศรษฐกิจ และอาชีพ 
ยกตัวอย่างงานศึกษาดังต่อไปนี้ 

Guillen and Guillen Royo (2013) ศึกษาชุมชนท่ีมีรายได้ต่ าในภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จ านวน 1,183 ครัวเรือน ผลจากแบบจ าลอง Probit พบว่า ความพึงพอใจของความต้องการขั้นพื้นฐาน (Basic 
Need) ท่ีวัดจากดัชนีความขัดสน (Deprivation Index: INDI) และความมั่งค่ัง (Wealth) ท่ีวัดจากจ านวนทรัพย์สิน
ของครัวเรือน ส่งผลเช่ือมโยงต่อความสุข งานวิจัยดังกล่าวให้ข้อคิดเห็นว่า ความต้องการขั้นพื้นฐานและความมั่งค่ัง 
มีมมุมองและบริบทการวัดท่ีต่างกัน โดยความต้องการขั้นพื้นฐานพิจารณาในประเด็นคุณภาพชีวิตของ ส่วนความมั่ง
ค่ังจะมองในเชิงวัตถุ  
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งานวิจัยท่ีศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยท่ีแบ่งตามช่วงอายุ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการศึกษา
กลุ่มวัยสูงอายุ และวัยรุ่น โดยปัจจัยท่ีส่งผลต่อความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยกรณีศึกษาของ  “วัยรุ่น” อ้างได้จาก
การศึกษาของ Jampaklay and Vapattanawong (2013) ศึกษาความอยู่ดีมีสุขเชิงัตวัสัยของวัยรุ่นท่ีของมีพ่อแม่
เป็นผู้อพยพจ านวน 496 คน Gray et al. (2013) ศึกษาว่าปัจจัยด้านครอบครัวและไม่ใช่ครอบครัวที่เอื้อต่อความสุข
ในหมู่นักเรียนอายุระหว่าง 15-18 ปีในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลจาก Social and Cultural Situation and 
Mental Health Survey (จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 905 คน) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยครอบครัวมีความส าคัญมากกว่า
ปัจจัยท่ีไม่ใช่ครอบครัวในการอธิบายความแปรปรวนของความสุขของในวัยรุ่น 

Jewpattanakul et al. (2010) ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความอยู่ดีมีสุขในครอบครัว ของครัวเรือนท่ีมีสมาชิก
วัยรุ่นอายุ 13-18 ปีอยู่ในครัวเรือน สุ่มตัวอย่าง Multistage Cluster Sampling จ านวน 280 ครัวเรือน จาก 24 
ชุมชน ในกรุงเทพ เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วยชุดค าถามเกี่ยวกับประเด็นทางด้านครอบครัวท่ีหลากหลาย 
จ านวน 7 ชุดค าถาม ยกตัวอย่างเช่น  Family Well-Being Questionnaire, Family Sense of Coherence Scale 
และ Parent-Adolescent Relationship Scale หลังจากนั้นท าการวิ เคราะห์ ด้วยแบบจ าลอง  Structural 
Equation Modeling เพื่อศึกษาผลกระทบของ สถานภาพทางเศรษฐกิจ เหตการณ์ส าคัญในชีวิต (Life Events) 
ชีวิตการสมรสและการปรับตัว ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และวัยรุ่น ความรู้สึกของการเช่ือมโยงกัน (Sense of 
Coherence) บุคลิคลักษณะของเพื่อนบ้าน ผลการศึกษาพบว่า ความรู้สึกเช่ือมโยงกันของครอบครัว (Family 
Sense of Coherence) ลักษณะของพื้นท่ีใกล้เคียง และการปรับตัวในชีวิตสมรส มีผลกระทบเชิงบวกโดยตรงอย่าง
มากต่อความผาสุกในครอบครัว ผลการศึกษาจากงานวิจัยข้างต้น เน้นให้เห็นว่าบทบาทของครอบครัวมีความส้าคัญ
ต่อการอธิบายความสุขของวัยรุ่น 

เนื่องด้วยการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยท าให้งานวิจัยส่วนหนึ่งให้ความส าคัญในการศึกษา
ความอยู่ดีมีสุขของ “ผู้สูงอายุ” หากแต่กลุ่มตัวอย่างยังคงมีข้อจ ากัด ส่วนใหญ่เป็นการวิเคราะห์ในระดับจังหวัด 
(Suriyanrattakorn, 2019; Chaiyo, 2012; Kramanon & Gray , 2015; Gray, Rukumnuaykit & Kittisuksathit, 
2006) 

Kramanon & Gray (2015)  แบ่งการวิเคราะห์ผู้สูงอายุเป็น 3 กลุ่ม คือ ผู้สูงอายุตอนต้น (60-64 ปี) 
ผู้สูงอายุตอนกลาง (65-74 ปี) และผู้สูงอายุตอนปลาย (75 ปีขึ้นไป) จ านวน 4,036 คน ในกาญจนบุรี ผลจากการ
วิเคราะห์พบว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขของผู้สูงอายุท้ัง 3 กลุ่มอย่างมีนัยส าคัญ คือ การมั่นใจว่าจะได้รับการดูแล
เอาใจใส่จากครอบครัวและภาวะสุขภาพ ส่วนปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจส่งผลต่อผู้สูงอายุตอนต้นและตอนกลางเท่านั้น  
ส าหรับผู้สูงอายุตอนปลายปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขอย่างมีนัยส าคัญ คือ การได้ช่วยเล้ียงเด็กๆ หรือหลาน และการ
เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา  
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Gray, Rukumnuaykit, & Kittisuksathit (2006) ศึกษากลุ่มตัวอย่างเป็นประชากรอายุ 55-80 ปีจ านวน 
986 คน ใช้การวิเคราะห์แบบถดถอยเชิงซ้อน (Multiple regression analysis) ตัวแปรอิสระประกอบด้วย อายุ 
เพศ หนี้สิน ครอบครัว สุขภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม ทรัพย์สินท่ีมีอยู่ และความรู้สึกพอเพียง ผลการศึกษา
พบว่า อายุและเพศไม่มีนัยส าคัญทางสถิติต่อความสุขของผู้สูงอายุ ส่วนปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขของผู้สูงอายุ คือ 
ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ครอบครัว สุขภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม โดยความพอเพียงในฐานะทางเศรษฐกิจของ
ตนเอง มีความส าคัญมากท่ีสุด 

Ariyabuddhiphongs and Li (2016 )  Monk-Turner and Turner (2010) และ  Leerattanakorn  & 
Wiboonpongse (2017) ศึกษาความสุขท่ีแบ่งตามกลุ่มอาชีพ งานวิจัย 2 งานแรกท าการศึกษาความอยู่ดีมีสุขเชิงอัต
วิสัยของผู้หญิงขายบริการทางเพศ โดยได้ท าการเปรียบเทียบกรณีศึกษา มณฑลยูนนาน ประเทศจีน และประเทศ
ไทย กลุ่มตัวอย่างหญิงขายบริการทางเพศจ านวน 283 คน วิเคราะห์โดยแบบจ าลอง Logistic พบว่า กรณีของยูน
นาน อายุเป็นตัวแปรพยากรณ์ความความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยได้มากกว่าตัวแปรอื่นๆ ในส่วนของประเทศไทย ปัจจัย
ทางด้านการศึกษาท่ีสูงขึ้นและรายได้โดยเปรียบเทียบมีผลเช่ือมโยงกับความสุขท่ีเพิ่มขึ้น Leerattanakorn & 
Wiboonpongse (2017) ศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและความสุขของเกษตรกรในประเทศไทย การศึกษานี้
มุ่งเน้นไปท่ีเกษตรกรท่ีอาศัยอยู่ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ผล Ordered Logit regression แสดงให้เห็น
ว่าการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้มีความสัมพันธ์เชิงบวกท่ีดีกับความสุขส่วนบุคคล 

กล่าวได้ว่า งานวิจัยส่วนใหญ่มักวัดความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย ในมติิการประเมินชีวิต คือวัดจากการประเมิน
ความพึงพอใจในชีวิตด้วยตนเอง แต่ท้ังนี้มีงานวิจัยบางส่วนท่ีท าการแยกวิเคราะห์มิติความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยท่ี
นอกเหนือจกมิติการประเมินชีวิต เช่น Rukumnuaykit (2015)ใช้การวิเคราะห์ Multivariate Analyses เพื่อ
ตรวจสอบว่า การอยู่ในเมืองมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ดีมีสุข ใน 4 องค์ประกอบ คือ คือความพึงพอใจในชีวิต 
ระดับความสุข คะแนนสุขภาพจิต  

การใช้แนวคิด Life Satisfaction Approach (LSA) ประเมินมูลค่าตัวแปร ถือเป็นประเด็นงานวิจัย
ค่อนข้างใหม่ส าหรับประเทศไทย โดยพบงานวิจัยส่วนน้อยท่ีศึกษาเรื่องดังกล่าว ซึ่งมีประโยชน์ค่อนข้างมากในการ
เช่ือมโยง สู่การวิ เคราะห์ ต้น ทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์   ยกตัวอย่างเช่น Chandoevwit & 
Thampanishvong (2015) ใช้ข้อมูลการส ารวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรมและสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย ปี 
2555 ประเมินราคาเงาของการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมโดยใช้การใช้แนวคิด LSA ผลจากการวิเคราะห์พบว่า ความถ่ีใน
การปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านโดยการพูดคุยแบบเห็นหน้ามีราคาประมาณ 0.5 เท่าของรายได้ต่อหัวต่อเดือน และเมื่อ
เปรียบเทียบกับปัจจัยอื่นๆ การมีสภาวะสุขภาพท่ีดีมีผลต่อความพึงพอใจในชีวิตมากท่ีสุด การย้ายจากการมีสุขภาพ
ท่ีไม่ดีมากไปสู่การมีสุขภาพท่ีดีมีค่าประมาณ 1.05 เท่าของรายได้เฉล่ียต่อเดือน  

การประเมินนโยบายโดยใช้ข้อมูลความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย การศึกษาของ Suriyanrattakorn (2019) ท่ี
ได้ท าการประเมินระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงในระบบหลักประกัน
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สุขภาพ (โครงการ LTC) ท่ีมีการปรับปรุงการให้บริการในปี 2559 โดยใช้ข้อมูลความพึงพอใจในชีวิต การศึกษา
วิเคราะห์จากข้อมูลภาคตัดขวางทางยาว (Panel Data) ของผู้สูงอายุท่ีมีภาวะติดบ้านติดเตียงจ านวน 246 คน ในปี 
2559 และ 2560 ซึ่งเป็นข้อมูลจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  วิธีในการศึกษาใช้
แบบจ าลอง Random Effects Model ผลการศึกษาพบว่า แม้ว่าความพึงพอใจต่อระดับการให้บริการด้านสุขภาพ
ของภาครัฐดังกล่าวจะส่งผลต่อความสุขของผู้สูงอายุ แต่ตัวแปรท่ีเกี่ยวกับความสม่ าเสมอของบริการเยี่ยมบ้านกลับ
ไม่มีผลต่อความสุข อาจกล่าวได้ว่า หากรัฐบาลจะใช้ความสุขเป็นตัวน าในการขับเคล่ือนนโยบายการดูแลสุขภาพ
ระยะยาว คุณภาพในการให้บริการแต่ละครั้งอาจมีความส าคัญต่อความสุขของผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง มากกว่า
ความถี่ในการให้บริการเยี่ยมบ้านของทีมสหวิชาชีพ ข้อจ ากัดของงานศึกษาดังกล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างจ ากัดเพียง
จังหวัดเดียวท าให้อาจยังไม่สามารถตอบโจทย์ในการประเมินนโยบายระดับประเทศได้ อาจกล่าวได้ว่า ส าหรับ
ประเทศไทยประเด็นการประเมินนโยบายโดยใช้ข้อมูลความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย ท่ีมีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ โดย
มีการควบคุมตัวแปรอื่นท่ีเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ใช่เป็นการเปรียบเทียบค่าเฉพาะความพึงพอใจเท่านั้น มีไม่มากนัก 

3. สรุป 
 

งานวิจัยเกี่ยวกับงานวิจัยด้านความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยท่ีเพิ่มมากขึ้นในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา สามารถจัด
หมวดหมู่ตามวัตถุประสงค์ 4 กลุ่ม คือ การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย การปรับตัวของ
ตัวแปรการใช้แนวคิด LSA ประเมินมูลค่าตัวแปร และการประเมินนโยบายโดยใช้ข้อมูลความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย จา
การวิจัยท่ีผ่านมาพบว่าผลการศึกษาเมื่อวิเคราะห์ด้วยข้อมูล Cross Sectional กับ Panel อาจได้ผลการศึกษาท่ี
เหมือนกันหรือต่างกันได้ ดังนั้นในการสรุปความสัมพันธ์ของตัวแปรจึงท าการเปรียบเทียบผลจากข้อมูล Cross 
sectional กับ Panel  ประกอบกันเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการน าผลการศึกษาเช่ือมโยงสูงการก าหนดนโยบาย การ
วิเคราะห์ช่องว่างงานวิจัย (Research Gap) พบว่า งานวิจัยท่ีศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท่ีสนใจกับความอยู่
ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยอาจท าให้มีน้ าหนักมากขึ้น โดยการวิเคราะห์ร่วมกับตัวแปรด้านรายได้ครัวเรือนเพื่อประเมินมูลค่า
ตัวแปร  

การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยในประเทศไทยท่ีผ่านมา มักเป็นการวิเคราะห์โดยใช้
ข้อมูลภาคตัดขวาง ในประเทศไทยการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขโดยใช้ Panel Data ยังมีข้อจ ากัดในด้านการ
เก็บข้อมูล ท าให้ประเด็นการปรับตัวของตัวแปร (Adaptation) แทบไม่มีการศึกษาในประเทศไทย อีกท้ังงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องการใช้แนวคิด LSA ประเมินมูลค่าตัวแปร และการประเมินนโยบายโดยใช้ข้อมูลความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย
ยังมีค่อนข้างจ ากัดเช่นเดียวกัน ข้อจ ากัดทางด้านข้อมูลท าให้การสรุปผลการศึกษามีข้อจ ากัดในเช่ือมโยงกับนโนบาย
ภาครัฐในการติดตามความก้าวหน้าของนโยบายการออกแบบนโยบาย และการประเมินนโยบายของประเทศไทย 
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บทท่ี 7 
 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเครื่องมือวัดความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย 

 
เครื่องมือวิจัยท่ีเกี่ยวกับการประเมินความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยท้ังในประเทศและต่างประเทศ ถึงแม้จะมีการ

พัฒนามากขึ้นในการก าหนดตัวแปร การออกแบบสอบถาม การเก็บข้อมูล รวมท้ังระเบียบวิธีวิจัย แต่ท้ังนี้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าวยังคงมีประเด็นท่ีน่าขบคิดหลากหลายประเด็น บทท่ี 7 จะเป็นการทบทวน
วรรณกรรมเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการพัฒนาเครื่องมือวัดความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย ซึ่งจะมีประโยชน์ส าหรับผู้สนใจ
ในการพัฒนาเครื่องมือวัดความอยู่ ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยให้มีประสิทธิภาพในการวัดผลมากยิ่งขึ้น  การน าเสนอแบ่ง
ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1) ล าดับในการวางข้อค าถามและองค์ประกอบของแบบสอบถาม 2) มิติในการ
การวัด การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและระเบียบวิธีวิจัย 3) การออกแบบข้อค าถาม และ 4) การน าเสนอข้อมูล 
การแปรผล และติดตามผล 
 
1) ล าดับในการวางข้อค าถาม และองค์ประกอบของแบบสอบถาม 

I. OECD (2013) เสอนแนะว่า ควรหลีกเล่ียงท่ีจะวางข้อค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในชีวิตไว้หลังข้อค าถาม

ท่ีสะท้อนอารมณ์ หรือข้อค าถามท่ีมีอิทธิพลต่อความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย เช่น ข้อค าถามเกี่ยวกับรายได้ 

สถานทางด้านการจ้างงาน ความเช่ือมั่นทางการเมือง  

II. ONS แนะน าให้วางข้อค าถาม Personal Well-Being ไว้หลังข้อค าถามท่ีเกี่ยวกับข้อมูลประชากรส่วน

บุคคล ซึ่งควรอยู่ในช่วงต้นๆ ของแบบสอบถาม 

III. SOEP เสนอแนะว่า ข้อค าถามเกี่ยวกับมิติความพึงพอใจในชีวิต ควรถูกล าดับเป็นข้อค าถามแรก ก่อนการ

ถามมิติด้านอื่นๆ (การประเมินทางอารมณ์ และการประเมินคุณค่าชีวิต) โดยความพึงพอใจในชีวิตควรวางไว้

ส่วนต้นๆ ของแบบสอบถาม 

IV.   OECD (2013) ให้ข้อเสนอแนะว่าในการจัดท าแบบส ารวจเพื่อจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความอยู่ดีมีสุขเชิงอัต

วิสัย ควรมีการเก็บข้อมูลหรือค านึงถึงตัวแปรท่ีมีลักษณะเป็นตัวแปรผันแปรร่วม (Covariate variable) ซึ่ง

อาจสามารถอธิบายหรือคาดการณ์ตัวแปรตามท่ีสนใจได้ โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น  

 1) กลุ่มตัวแปรทางประชากรศาสตร์ (เช่น อายุ เพศ สถานภาพการสมรส ประเภทครอบครัว 

จ านวนบุตร ขนาดครัวเรือน และข้อมูลทางภูมิศาสตร์)  

 2) กลุ่มตัวแปรท่ีเกี่ยวกับสถานภาพเชิงวัตถุนิยม (Material Conditions) (เช่น รายได้ของครัวเรือน 

การบริโภค การกีดกันคุณภาพท่ีอยู่อาศัย)  
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 3) คุณภาพชีวิต (เช่น สถานการณ์จ้างงาน สถานะสุขภาพ ความสมดุลระหว่างการท างาน ชีวิต

การศึกษาและทักษะการเช่ือมต่อทางสังคม (Social Connection) การมีส่วนร่วมของพลเมือง คุณภาพ

ส่ิงแวดล้อม และความปลอดภัยส่วนบุคคล)      

 4) กลุ่มตัวแปรเชิงจิตวิทยา (Psychological measures) เช่น แรงบันดาลใจ ความคาดหวัง

เกี่ยวกับอนาคต ซึ่งมีผลต่อการประเมินชีวิตของตนเองรวมทั้งอารมณ์ความรู้สึกของบุคคลนั้นๆ 
 

2) ประเด็นด้านมิติในการการวัด การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ และระเบียบวิธีวิจัย 

I. Dolan, Layard, & Metcalfe (2011) เสนอแนะว่า การวัดความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยของภาครัฐมีความการ

จัดท าอย่างต่อเนื่อง และควรมีการระบุข้อค าถามดังกล่าวแบบส ารวจอื่นๆ ของภาครัฐ เพื่อประโยชน์ในการ

ติดตามความก้าวหน้าของชีวิตของประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบนโยบาย และใช้เป็นเครื่องมือ

ในการประเมินนโยบาย 

II. BHPS ให้ความส าคัญกับการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือของแบบส ารวจ โดยการการศึกษาน าร่อง 

(Pilot Study) ท่ีมีกระบวนการเหมือนการศึกษาจริงแต่ขอบเขตแคบกว่า  

III. ONS ให้ความส าคัญอย่างมากในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดความอยู่ดีมีสุข โดยเสนอแนวทาง

ตรวจสอบ 5 มิติ คือ 1) ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล (Relevance) 2) ความถูกต้องและน่าเช่ือถือ 

(Accuracy and Reliability) 3) ความทันเวลาหรือทันต่อสถานการณ์ (Timeliness and Punctuality) 4) 

การเข้าถึงข้อมูล (Accessibility and Clarity) และ 5) ความสอดคล้อง (Coherence and 

Comparability) 

IV. OECD (2013) เน้นถึงความส าคัญของการจัดเก็บข้อมูลความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย ท่ีเป็นลักษณะข้อมูล 

Panel และขนาดของกลุ่มตัวอย่างควรมีจ านวนท่ีมากเพียงพอท่ีจะเป็นระดับประเทศได้ เนื่องจากข้อมูล 

Panal มีประโยชน์ในการวิเคราะห์ความเป็นเหตุเป็นผลของปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อความอยู่ดีมีสุขเชิงอัต

วิสัยและการปรับตัวของตัวแปร อีกท้ังข้อมูลควรมีขนาดใหญ่เพียงพอเพื่อเป็นตัวแทนกลุ่มประชากรท่ีสนใจ 

เนื่องจากเป็นการลดค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่า และ มี Degree of Freedom ขนาดเพียง

พอท่ีจะแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรระหว่างกลุ่มประชากรย่อยท่ีสนใจได้  

V. BHPS เสนอแนะว่า เวลาในการจัดเก็บข้อมูลแต่ละปีควรมีความสม่ าเสมอ (Time Consistency) ในการ

เลือกช่วงเวลาท่ีจัดเก็บ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบของผู้ตอบในการประเมินชีวิต ยกตัวอย่างเช่น การส ารวจ

ภาคสนามของ BHPS จะเริ่มทุกวันท่ี 1 กันยายนของทุกปี 
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3) ประเด็นด้านการออกแบบข้อค าถาม 

I. ONS เสนอว่าการวัดความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย ควรมีการออกแบบข้อค าถามท่ีครอบคลุม มิติประเมินชีวิต 

(Life Evaluation) อารมณ์ (Affect) ทางบวกและลบ และมิติเชิงคุณค่าในชีวิต (Eudaimonia) อีกท้ังชุด

ค าถามในการวัดความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย ควรกระชับ และเข้าใจง่าย เพื่อท าให้สามารถผนวกเข้ากับการ

ส ารวจอื่นๆ ของภาครัฐได้สะดวกมากขึ้น 

II. Stiglitz et al. (2009) เสนอแนะว่าการวัดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน ต้องการตัวแปรท่ีสามารถสะท้อน

พฤติกรรม และการท ากิจกรรมระหว่างบุคคล ดังนั้น การวัดโดยถามเฉพาะจ านวนหรือความถี่ของการ

ปฏิสัมพันธ์อาจสะท้อนมุมมองการปฏิสัมพันธ์ที่แคบเกินไป เพื่อสะท้อนมิติท่ีครอบคลุมมากขึ้น ควรมีการ

เพิ่มค าถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพลเมือง จ านวนคนท่ีท างานอาสาสมัคร ความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้าน

และสมาชิกในครัวเรือน ความไว้วางใจระหว่างคน ความโดดเด่ียวในสังคม  

4) การน าเสนอข้อมูล การแปรผล และติดตามผล 

I. Clark (2018) วิเคราะห์ว่า นอกจากจะวัดความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยโดยใช้ค่าเฉล่ีย เป็นตัวแทนของข้อมูลท่ี

ท าการส ารวจ ควรมีการน าเสนอการกระจายของข้อมูล (Distribution) ควบคู่ไปด้วย เพื่อสะท้อนสัดส่วน

ของประชากรท่ีมีความพึงพอใจต่อชีวิตค่อนข้างต่ า  

II. ONS แนะน าว่า ในการเปรียบเทียบข้อมูลท่ีเหมาะสม ควรเป็นการเปรียบเทียบตามพื้นท่ีระหว่างช่วงเวลา 

เพื่อพิจารณาแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของข้อมูลของเฉพาะของพื้นท่ีนั้นๆ การเปรียบเทียบ หรือจัดอันดับ

ความพึงพอใจในชีวิต โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียระหว่างพื้นท่ีในช่วงเวลาเดียวกัน อาจน ามาซึ่งการสรุปผลท่ี

ผิดพลาดได้ เนื่องจากแต่ละพื้นท่ีมีขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่เท่ากัน และลักษณะองค์ประกอบทางประชากร

อาจมีความแตกต่างกันระหว่างพื้นท่ี 
 

III. ONS เสนอแนะให้มีการติดตามผลการใช้ประโยชน์จากข้อมูลความอยู่ดีมีสุขส่วนบุคคล โดยมีเป้าหมายเพื่อ

พัฒนาตัวชี้วัดดังกล่าวให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น (ยกตัวอย่าง เช่น ONS จัดท า 

“Personal Well-Being Outputs and User Feedback” เพื่อสะท้อนมุมมอง ข้อคิดเห็นหรือ

ข้อเสนอแนะของผู้ใช้ข้อมูล) 
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กล่าวโดยรวม New Economics Foundation (NEF) สรุปในรายงาน Measuring Well-Being  A Guide 
for Practitioners ว่าส่ิงท่ีต้องพิจารณาเมื่อออกแบบสอบถามในการวัดความอยู่ดีมีสุข (Michaelson, Mahony, & 
Schifferes, 2012) คือ  

1) ล าดับในการวางข้อค าถาม (Question Order) เนื่องจากผลกระทบจากค าถามก่อนหน้ามีอิทธิพลต่อ

ค าถามในล าดับต่อมาท่ีพบในข้อค าถามเกี่ยวกับการวัดความพึงพอใจในชีวิตในรายงานแนะน าให้วางค าถามในการวัด

ความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยไว้ส่วนต้นๆของแบบสอบถาม 

2) ความถี่ในการวัด (Frequency of Measurement) ความถี่ในการวัดท่ีบ่อยขึ้น เช่น รายไตรมาส จะ

ช่วยให้สามารถติดตามระดับความอยู่ดีมีสุขท่ีมีรายละเอียดมากขึ้น ข้อมูลท่ียาวเพียงพอเป็นส่วนส าคัญส าหรับการ

วิเคราะห์อนุกรมเวลา การวัดความอยู่ดีมีสุขควรจัดท าอย่างต่ าปีละครั้ง แบบสอบถามและระเบียบวิธีการวิจัยท่ีใช้ใน

การเก็บข้อมูลแต่ละปีควรเป็นรูปแบบเดียวกัน เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบข้อมูลการส ารวจท่ีเก็บรวบรวมในเวลาท่ี

ต่างกัน 

3) ความยินยอมจากผู้ให้ข้อมูล ( Informed Consent) ในการเก็บข้อมูล ควรได้รับความยินยอมจาก

ผู้ตอบแบบสอบถาม โดยมีการแจ้งวัตถุประสงค์ในการท าวิจัย และการน าเข้ามูลไปใช้ประโยชน์ โดยอาจมีการให้

ผู้ตอบแบบสอบถามลงช่ือในใบยินยอมการให้ข้อมูล (Consent Form) 

4) จ านวนกลุ่มตัวอย่าง Sample จ านวนกลุ่มตัวอย่างควรมีจ านวนท่ีเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะเป็นเป็น

ตัวแทนของกลุ่มประชากรท่ีต้องการศึกษา 

5) ข้อค าถามเพิ่มเติม นอกจากชุดข้อค าถามเกี่ยวกับความอยู่ดีมีสุข ข้อมูลอื่นๆ ท่ีควรเก็บควบคู่ไปด้วย

เพื่อประโยชน์การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม คือ ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ เช่น อายุ เพศ เช้ือชาติ 

สถานภาพการสมรส รหัสไปรษณีย์ท่ีอยู่อาศัยของผู้ตอบแบบสอบถาม นอกจากนั้น ข้อค าถามเพิ่มเติม อาจมีการถาม

ว่า To what extent have respondents participated in an intervention? Have they participated in 

other similar interventions simultaneously? 

6) การไม่เปิดเผยตัวตนและการรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูล (Anonymity and Confidentiality) การ

วิจัยเกี่ยวกับความอยู่ดีมีสุขควรเป็นไปตามเกณฑ์การรับรองเชิงจริยธรรมการท าวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับมนุษย์โดยค านึงว่า

หลักจริยธรรมส าคัญกว่าผลงานวิจัยในแบบสอบถามไม่ควรมีการระบุช่ือหรือท่ีอยู่ ท่ีระบุเจาะจงของผู้ตอบ

แบบสอบถามและควรมีการระบุว่าข้อมูลท่ีท าการจัดเก็บนั้นจะถูกเก็บเป็นความลับ 
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7) ประเด็นด้านการใช้ภาษา (Language Issues) ในการสัมภาษณ์อาจต้องค านึงถึงกลุ่มตัวอย่างท่ีท าการ

สัมภาษณ์ว่าอุปสรรคทางภาษาในแง่ของการรู้หนังสือหรือไม่ข้อค าถามบางส่วนอาจมีการปรับให้เหมาะสมกับกลุ่มวัย 

เช่น การสอบถามความอยู่ดีมีสุขของประชากรวัยเด็ก 

8) ช่วงเวลาของการรวบรวมข้อมูล (Timing of Data Collection) ช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลช่วงกลางวัน

หรือเย็นวันธรรมดาหรือสุดสัปดาห์ช่วงเทศกาลปัจจัยทางด้านเวลาในการเก็บข้อมูลอาจมีผลต่อการตอบสนองของ

ผู้ตอบแบบสอบถามในการประเมินอารมณ์ความรู้สึกเชิงบวกหรือลบ 

9) อคติในการตอบสนอง (Response Bias) บางครั้งผู้ให้ข้อมูลตอบค าถามด้วยความคิดว่าควรตอบ

แทนท่ีจะสะท้อนรู้สึกของผู้ตอบจริงๆ ซึ่งเรียกว่า “Social Desirability Bias” หากกลุ่มตัวอย่างไม่มากนักการท า

การอภิปรายกลุ่ม group discussions เพื่อกระตุ้นผู้ให้ข้อมูลตอบค าถามท่ีสะท้อนความคิดและความรู้สึกท่ีแท้จริง 

 สรุป การวัดความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยท่ีอยู่ภายใต้เงื่อนไขความถูกต้องและเหมาะสมของขนาดตัวอย่าง 
ความถี่ในการจัดเก็บ และระเบียบวิธีวิจัยสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามความก้าวหน้า ออกแบบ และ
ประเมินนโยบายหรือโครงการของภาครัฐและเอกชน ซึ่งถือเป็นความท้าทายของประเทศไทยในการพัฒนาเครื่องมือ
ดังกล่าวให้มีเพียงพอ เพื่อติดตามความสุขของคนไทยในบริบทสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน 
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