
เศรษฐศาสตร์
ความสุข

Economics of Happiness

วรวรรณ ชาญด้วยวทิย์
สาวณีิ สุรยัินรตักร



Khon Thai 4.0

1เศรษฐศาสตร์
ความสุข

แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0

เศรษฐศาสตร์
ความสุข

วรวรรณ ชาญด้้วยวิทย์
สาวิณี สุริยันรัตกร

2 5 6 5

แผนงานยุทธศาสตร์
เป้าหมาย (Spearhead) 

ด้้านสังคม คนไทย 4.0



Khon Thai 4.0

2เศรษฐศาสตร์
ความสุข

แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0

เศรษฐศาสตร์ความสุข 
ผู้้�เขีียน: วรวรรณ ชาญด้�วยวิทย ์และ สาวิณี สุริยนัรตักร

เศรษฐศาสตรค์วามสุขี: 2565.
1. ความพึงึพึอใจในชีวิต 2. ความสุขีเชิงอตัวิสยั 3. ทุนทางสงัคม 4. ราคาเงา

พิึมพึค์รั�งแรก: มกราคม 2565
จำานวน: 500 เล่ม
เลขีมาตรฐานสากลประจำาหนงัสือ: 978-616-398-659-7
จดั้ทำาโด้ย: แผู้นงานยุทธศาสตรเ์ป้าหมาย (Spearhead) 
 ด้�านสงัคม คนไทย 4.0
 คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่
สนบัสนุนโด้ย: สำานกังานการวิจยัแห่งชาติ (วช.)
พิึมพึที์� : หจก.ลอ๊คอินดี้ไซนเ์วิรค์ 
 เลขีที�  127/31 ตำาบลช�างเผืู้อก อำาเภอเมือง 
 จงัหวดั้เชียงใหม่ 50300

© สงวนลิขีสิทธิ � พึ.ศ. 2565 โด้ยสำานกังานการวิจยัแห่งชาติ

เนื�อหาขีองหนงัสือเล่มนี�ปรบัปรุงมาจากโครงการ “นโยบายสาธารณะ
และความพึึงพึอใจในชีวิตขีองคนไทย 4.0 (ระยะที�  1)” ภายใต�แผู้นงาน
ยุทธศาสตรเ์ป้าหมาย (Spearhead) ด้�านสงัคม คนไทย 4.0 สนบัสนุนโด้ย
สำานกังานการวิจยัแห่งชาติ (วช.)



Khon Thai 4.0

3เศรษฐศาสตร์
ความสุข

แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0

กิิตติกิรรมประกิาศ

หนังสือเล่มนี�ประสบความสำาเร็จได้�ด้�วยการสนับสนุนจาก 
หลายฝ่่าย ผู้้�เขีียนจึงขีอขีอบคุณผู้้�ให�การสนับสนุนทุกๆ ฝ่่ายไว� ณ ที� นี�  
อนัด้บัแรก ผู้้�เขีียนขีอขีอบคุณ สำานกังานการวิจยัแห่งชาติ (วช.) ภายใต� 
แผู้นงานยุทธศาสตรเ์ป้าหมาย (Spearhead) ด้�านสงัคม แผู้นงานคนไทย 4.0  
ที�ให�การสนบัสนุนทุนวิจยัแก่โครงการ นโยบายสาธารณะและความพึงึพึอใจ
ในชีวิตขีองคนไทย 4.0 (ระยะที�  1) รวมถึึงสนบัสนุนการทำาหนงัสือเล่มนี� 
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มหาวิทยาลยัขีอนแก่น ที�สนบัสนุนการเก็บขี�อม้ลออนไลน์ในช่วงการระบาด้
ขีองไวรสัโคโรนา 2019 หรือ โควิด้-19 ทำาให�การวิเคราะหค์วามแตกต่าง
ระหว่างรุ่นในบทที�  6 มีขี�อม้ลจำานวนมากขีึ �น

สิ�งที�ขีาด้ไม่ได้�ในการทำาวิจยัคือ การมีขี�อม้ลที�มีคุณภาพึ ผู้้�เขีียน
ขีอขีอบคุณสำานกังานสถิึติแห่งชาติที�จดั้เก็บขี�อม้ล การสำารวจคุณภาพึชีวิต
ขีองประชาชนอย่างยั�งยืนตามหลกัเศรษฐกิจพึอเพีึยง ปี 2561 ซึ�งมีขี�อถึาม
เกี�ยวกบัความพึงึพึอใจในชีวิตขีองคนไทยและกิจกรรมทางด้�านสงัคมขีอง 
คนไทย ขี�อม้ลชุด้นี�เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห ์“ราคาเงา” ขีองทุนทาง
สงัคมและความเสี�ยงทางสงัคม

ผู้้�เขีียนขีอขีอบคุณผู้้�ทรงคุณวุฒิิหลายท่านประกอบด้�วย  
ศ.ด้ร.มิ�งสรรพึ ์ขีาวสอาด้ (ประธานแผู้นงานคนไทย 4.0) ที� ให�คำาแนะนำา 
ตั�งแต่เริ�มต�นโครงการ จนกระทั�งโครงการสิ�นสุด้ รศ.ด้ร.อวยพึร เรืองตระก้ล  
ที� ให�คำาแนะนำาเกี�ยวกบัเครื� องมือการวิจยั และผู้้�ทรงคุณวุฒิิท่านอื�นๆ ที�  

กรุณาให�ขี�อเสนอแนะในการปรบัปรุงการวิจยั อนัประกอบด้�วย ศ.ด้ร.ดิ้เรก  
ปัทมสิริวัฒิน์ รศ.ด้ร.อมรรัตน์ อภินันทม์หกุล ด้ร.อัครพึงศ ์อั�นทอง  
คุณวรวรรณ พึลิคามิน คุณสุวรรณี วงักานต ์ด้ร.โสมรัศมิ � จันทรัตน ์ 
จนัทรวิ์ไลศรี รศ.ด้ร.จามะรี เชียงทอง และด้ร.ชยุตม ์ภิรมยส์มบติั 

ผู้้�ที� อย่้เบื �องหลงัการทำาหนังสือเล่มนี�มีหลายท่าน ผู้้�เขีียนขีอ
ขีอบคุณผู้้�ช่วยวิจัยประกอบด้�วย คุณกัญญาภคั เงาศรี คุณวิมลรัตน ์ 
เหมือนก้ล คุณวรรณภา คุณากรวงศ ์คุณบุณฑริกา ชลพิึทกัษว์งศ ์ที�ทำางาน
อย่างเต็มที� ช่วงเริ�มต�นการระบาด้ขีองโควิด้-19 คุณจกัรี เตจ๊ะวารี และ
เจ�าหน�าที�แผู้นงานคนไทย 4.0 ที� ช่วยประสานงานในการทำาวิจยัและจดั้ทำา 
หนงัสือเล่มนี�ได้�อย่างมีประสิทธิภาพึ
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อภิิธานศัพท์์

เศรษฐศาสตรค์วามสุข (Economics of Happiness) เป็นการ
ศกึษาความสมัพึนัธข์ีองตวัแปรทางด้�านเศรษฐกิจ สงัคม สุขีภาพึ ค่านิยม 
บรรทดั้ฐานทางสงัคม สถึาบนั และสิ�งแวด้ล�อม ที�มีผู้ลต่อความพึงึพึอใจใน
ชีวิตหรือความสุขีเชิงอตัวิสยั ความสุขีในที�นี�เป็นความสุขีทางโลก มิใช่ความ
สุขีทางธรรมในแนวทางขีองศาสนาพุึทธ

ความพึงึพึอใจในชีีวิต (Life Satisfaction) เป็นการให�แต่ละบุคคล
ประเมินชีวิตขีองตนในภาพึรวมว่าพึงึพึอใจกบัชีวิตที�เป็นอย่้มากน�อยเพีึยงใด้ 
การประเมินความพึงึพึอใจในชีวิตอาจจะเปรียบเทียบกบัขีั�นบนัได้ขีองชีวิต 
(Cantril Ladder) ถึ�าประเมินตนเองว่าไม่พึึงพึอใจในชีวิตเลย ชีวิตแย่ที� สุด้  
ไม่สามารถึแย่ไปกว่านี�ได้�อีก จะอย่้ในบนัได้ขีั�นที�  0 ถึ�าประเมินชีวิตตนเองว่า
พึึงพึอใจในชีวิตมากที� สุด้ ไม่มีสิ�งใด้ทำาได้�ดี้ไปกว่านี� ก็จะอย่้บนัได้ขีั�นส้งสุด้  
ซึ�งมกัให�ค่าส้งสุด้เท่ากบั 10 

ความสุขเชิีงอตัวิสยั (Subjective Well-Being) เป็นการวดั้เกี�ยวกบั
อารมณ ์ความร้�สกึ ความพึงึพึอใจในชีวิต และการมีคุณค่าขีองชีวิต โด้ยให�
แต่ละบุคคลประเมินด้�วยตวัเอง ความสุขีเชิงอตัวิสยัประกอบด้�วย 3 มิติ คือ 
ความพึงึพึอใจในชีวิตในภาพึรวม อารมณ ์(ด้�านบวกและด้�านลบ) และการมี
ชีวิตที�มีคุณค่าและมีความหมาย (Eudaimonia) คำาว่า “ความสุขี” เป็นภาวะ
ความร้�สกึเชิงอารมณ ์ที�ประเมิน ณ จุด้หนึ�งขีองเวลา

ความอย่� ดีีมีสุขส�วนบุุคคล (Personal Well-Being) เป็นคำาที�
สำานกังานสถิึติแห่งชาติ สหราชอาณาจกัร ใช�แทนคำาว่า ความสุขีเชิงอตัวิสยั 
เนื�องจากมีความเห็นว่า เป็นคำาที�สามารถึใช�สื�อสารกบัประชาชนเขี�าใจได้� 
ง่ายกว่า โด้ยทั�งสองคำามีความหมายเดี้ยวกนั

ความสุขเชิีงภาวะวิสยั (Objective Well–Being) เป็นความสุขีที�
มีสิ�งที�จบัต�องได้�ที�ทำาให�ชีวิตดี้ มีการตอบสนองต่อความจำาเป็นขีองมนุษย ์ 
ซึ�งโด้ยทั�วไปมกัจะวดั้จากระด้บัรายได้�เป็นสำาคญั บางหน่วยงานวดั้ความสุขี
เชิงภาวะวิสยัจากหลายตวัแปร เช่น การศกึษา สุขีภาพึ ลำาด้บัชั�นทางสงัคม 
ความปลอด้ภยั หรือเหตุการณท์างการเมือง เป็นต�น ซึ�งปัจจยัเหล่านี�บ่งบอก 
ถึงึการมีชีวิตที�ดี้

บุรรทัดัีฐานทัางสงัคม (Social Norms) คือ มาตรฐานพึฤติกรรม
ที�ตั�งอย่้บนพืึ�นฐานขีองความเชื�อร่วมกนัขีองคนที�อย่้ในกลุ่มเดี้ยวกนัหรือ
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ในสงัคมเดี้ยวกนั ว่าสมาชิกในกลุ่มหรือสงัคมควรประพึฤติตนอย่างไรใน
สถึานการณต่์างๆ จงึจะเรียกว่ายอมรบัได้� และพึฤติกรรมอย่างไรที�คนใน
กลุ่มหรือสงัคมยอมรบัไม่ได้�

การสนบัุสนุนทัางสงัคม (Social Support) หมายถึงึ การช่วยเหลือ
กนัโด้ยสมาชิกครอบครวั เพืึ�อน เพืึ�อนบ�าน และบุคคลอื�นๆ ในสงัคม โด้ย 
ร้ปแบบขีองความช่วยเหลืออาจเป็นเงิน สิ�งขีอง อารมณ ์หรือแรงงาน 

ทุันทัางสงัคม (Social Capital) หมายถึงึ ความสมัพึนัธ ์ในสงัคมที�
สามารถึนำาไปส่้การได้�รบัผู้ลประโยชนร่์วมกนั ผู้ลประโยชนอ์าจจะเป็นตวัเงิน 
หรือไม่ใช่เงินก็ได้� ความสมัพึนัธอ์าจจะเป็นได้�ทั�งระด้บัเล็กๆ ระหว่างบุคคล
ไปจนถึึงขีนาด้ใหญ่เป็นเครือข่ีายหรือสถึาบนั ทุนทางสงัคมในหนงัสือนี�
ประกอบด้�วยความสมัพึนัธที์�ดี้ในครอบครวัหรือระหว่างเพืึ�อน การมีส่วนร่วม
ในสงัคม การสนบัสนุนกนัทางสงัคม รวมถึงึความไว�วางใจในสงัคม ทุนทาง
สงัคมเหล่านี�เป็นมิติที�ผู้้�คนให�คุณค่า เนื�องจากทำาให�คนร้�สกึดี้ขีึ �นกบัการอย่้
ในสงัคมที�มีความสมัพึนัธที์�ดี้ มีการช่วยเหลือกนั และไว�วางใจกนัได้�

ราคาเงา (Shadow Price) เป็นราคาขีองสินค�า บริการ หรือสิ�งอื�นๆ  
ที� ถ้ึกคำานวณเพืึ�อสะท�อนถึึงค่าเสียโอกาสหรือม้ลค่าที� บุคคลหรือสงัคม
ประเมินให� สินค�าหรือบริการหลายอย่างไม่มีการซื�อขีายในตลาด้จงึไม่มีราคา
ที�ใช�ในการอ�างอิงได้� เช่น ความสมัพึนัธที์�ดี้กบัเพืึ�อน ไม่มีการซื�อขีายแต่เป็น
สิ�งที� บุคคลและสงัคมให�คุณค่า การประเมินความสมัพึนัธที์� ดี้กบัเพืึ�อนให�มี
หน่วยเป็นเงินจงึเป็นการประเมิน “ราคาเงา” ขีองความสมัพึนัธที์�ดี้กบัเพืึ�อน

เทัคนิคความพึงึพึอใจในชีีวิต (Life Satisfaction Approach, LSA) 
เป็นเทคนิคหนึ�งที�ใช�ในการประเมิน “ราคาเงา” การใช�วิธี LSA ประเมินราคา
เงา เริ�มจากการสร�างแบบจำาลองความพึงึพึอใจในชีวิตหรืออรรถึประโยชน ์
เพืึ�อวิเคราะหค์วามสมัพึนัธข์ีองระหว่างตวัแปรที�ต�องการประเมินม้ลค่าราคา
เงาและตวัแปรรายได้�กบัความพึงึพึอใจในชีวิต ราคาเงาคำานวณได้�จากอตัรา
หน่วยสุด้ท�ายขีองการทด้แทนกนัระหว่างรายได้�และตวัแปรที�สนใจ 
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…ความสุขเชิงิอัตัวสัิย (Subjective 
We l l-Be ing)  เ ป็็นความ สุ ข 
ในความหมายท่ี่�กว้างท่ี่�ป็ระกอับ
ด้้วย 3 มิติ  คือั ความพึึงพึอัใจ 
ใน ชิ่ วิ ต ในภ าพึรว ม  อั า รมณ์์  
(ด้้านบวกและด้้านลบ) และการม่
เป้็าหมายในชิว่ิต…
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บัท์ท่์� 1

บที่นำา

การประเมินชีวิตความอย่้ดี้กินดี้ขีองคนไทยคงหลีกเลี�ยงไม่ได้�ที�
จะถึามว่า “คนไทยมีความสุขีดี้หรือไม่กบัสภาพึเศรษฐกิจที�พึฒัินาขีึ �น และ
สภาพึสงัคมและสิ�งแวด้ล�อมที� เปลี�ยนแปลงไป” ปัจจยัทางด้�านรายได้�เพีึยง
อย่างเดี้ยว เช่น การมีรายได้�ส้งขีึ �นสามารถึทำาให�ชีวิตอย่้ดี้มีความสุขีเพิึ�มขีึ �น 
ด้�วยหรือไม่ การประเมินความสุขีขีึ �นอย่้กบัปัจเจกบุคคลที�ประเมินด้�วยตวั
เองว่าจะให�คุณค่าหรือนำ �าหนกักบัมิติต่างๆ เช่น จะให�นำ �าหนกักบัมิติทาง
ด้�านรายได้� ด้�านครอบครวั ด้�านสงัคม ด้�านการทำางาน หรือความสมัพึนัธ ์
ระหว่างบุคคล มากน�อยต่างกนัอย่างไร การให�นำ �าหนกัในมิติด้�านต่างๆ ขีอง
คนที�ต่างกนัอาจจะทำาให�รฐัประสบความยุ่งยากในการทำาให�คนในประเทศ
มีความสุขีโด้ยรวมยิ�งขีึ �น รายงานขีอง The Organization for Economic 
Co-operation and Development หรือ OECD (2013) ชี �แนะแนวทางในการ
ออกแบบนโยบายภาครฐัว่า ควรเป็นการสร�างนโยบายที�ทำาให�คนมีความ 
พึึงพึอใจในชีวิต ภาครฐัไม่ควรตดั้สินเองโด้ยขีาด้หลกัฐานเชิงประจกัษ ์ 
ว่านโยบายใด้ดี้ต่อประชาชนหรือทำาให�ประชาชนมีชีวิตความเป็นอย่้ที� ดี้ขีึ �น 
ในระยะหลงัหลายประเทศพึยายามที�ให�ความสำาคญักบัความพึงึพึอใจในชีวิต 
(Life Satisfaction) และความสุขีเชิงอตัวิสยั (Subjective Well-Being) ขีอง
ประชากรในประเทศเพิึ�มขีึ �น

ระด้บัความพึงึพึอใจในชีวิตขีองคนเป็นทางเลือกหนึ�งที�ใช�ในการ
ประเมินชีวิตความเป็นอย่้ขีองคนในประเทศ และยงัสามารถึใช�เป็นเป้าหมาย 
หนึ�งขีองการพึฒัินาประเทศ นอกเหนือไปจากเรื�องการพึฒัินาด้�านเศรษฐกิจ 
ที�มกัจะด้้จากม้ลค่าขีองผู้ลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติหรือรายได้�ขีอง
ประเทศ ประเทศที�พึฒัินาแล�วหลายประเทศ เช่น องักฤษ เยอรมนั ออสเตรเลีย  
และสหรฐัอเมริกา ได้�จดั้ทำาการสำารวจความพึงึพึอใจในชีวิตขีองคนในประเทศ 
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เป็นประจำา และได้�ให�ความสำาคญัในการนำามาประเมินความพึึงพึอใจขีอง
คนต่อเหตุการณที์�เกิด้ขีึ �นในแต่ละปีหรือต่อนโยบายขีองรฐั การศกึษาการ
เลือกตั�งขีองสหภาพึยุโรปย�อนหลงั 40 ปี พึบว่า ความพึงึพึอใจในชีวิตขีอง
ประชาชนเป็นตวัแปรที�สำาคญัที� สุด้ที�อธิบายว่ารฐับาลนั�น ๆ จะได้�รบัการ
เลือกตั�งอีกครั�งหรือไม่ ขี�อม้ลความพึึงพึอใจในชีวิตสามารถึใช�คาด้การณ์
เกี�ยวกบัความชอบที�มีต่อรฐัได้�ดี้กว่าตวัแปรทางเศรษฐกิจอื�น (Clark et al.,  
2018) Angela Markel อดี้ตนายกรฐัมนตรีประเทศเยอรมนัได้�กล่าวว่า 
“What matters to people must be the guideline for our policies” (อ�างถึงึ 
ใน Clark et al., 2018, หน�า 13)

ในช่วงกว่าทศวรรษที� ผู่้านมาการศึกษาวิจยัเกี�ยวความพึึงพึอใจ
ในชีวิตและความสุขีเชิงอตัวิสยัมีความก�าวหน�าอย่างมากโด้ยเฉพึาะในกลุ่ม
ประเทศที�มีรายได้�ส้ง ส่วนหนึ�งขีองความก�าวหน�าในการวิจยัมาจากการมี
ขี�อม้ลที�มีคุณภาพึและน่าเชื�อถืึอ ประเทศสหราชอาณาจกัร สหรฐัอเมริกา 
เยอรมนี กลุ่มประเทศ OECD และออสเตรเลีย มีการจัด้เก็บขี�อม้ล 
ขีนาด้ใหญ่ที� เกี�ยวขี�องกบัความพึึงพึอใจในชีวิตและตวัแปรที�สำาคญัๆ ที� มี
ความเกี�ยวขี�องกนั ขี�อม้ลที�จดั้เก็บเป็นขี�อม้ลที� มีคุณภาพึที�สามารถึใช�เป็น
ตวัแทนในระด้บัประเทศ และมีขีนาด้กลุ่มตวัอย่างเพีึยงพึอที�จะเป็นตวัแทน
ขีองกลุ่มประชากรย่อยที�สนใจศกึษา 

สำาหรบัประเทศไทยเริ� มมีการวิพึากษถ์ึึง “สงัคมที� มีความสุขี” 
อย่างแพึร่หลายในบริบทที�เป็นเป้าหมายประการหนึ�งในการพึฒัินาประเทศ 
ตั�งแต่แผู้นพึฒัินาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที�  8 อีกทั�งรายงาน 
“พิึมพึเ์ขีียว Thailand 4.0 โมเด้ลขีบัเคลื�อนประเทศไทยส่้ความมั�งคั�ง มั�นคง 
และยั�งยืน” ได้�มีการอ�างถึงึประเด็้นทางด้�านความสุขีว่าถืึอเป็นเป้าหมายหนึ�ง
ในการพึฒัินาประเทศ 

“สังัคมไทย 4.0 เป็็นสังัคมท่� ม่ความหวงั (Hope)  
เป็็นสังัคมท่�ม่ความสุัข (Happiness) ม่ความสัมานฉันัท ์
( H a r m o n y )  ม่ ค ว า ม เห ล่ื่� อ ม ลื่ำ �า อ ย่� ในร ะ ดัับ ต่ำำ�า  
ม่ส่ั�งแวดัลื่อ้มแลื่ะสุัขภาพท่�ด่ั”

(กองบริหารงานวิจยัและ
ประกนัคุณภาพึการศกึษา, 2559)
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การทำาความเขี�าใจเกี�ยวกบัมิติขีองความสุขีขีองคนในประเทศ และ
บทบาทขีองภาครฐัในการนำาความสุขีมาส่้ประชาชนจงึเป็นเรื�องที�สำาคญัต่อ
การนำาพึาประเทศไปส่้สงัคมไทย 4.0 ตามเป้าหมายขีองการพึฒัินา

1.1 ความหมายและองค์ประกิอบั

“ความสุขีเชิงอตัวิสยั” (Subjective Well–Being) เป็นการวดั้เกี�ยวกบั 
อารมณ ์ความร้�สึก ความพึึงพึอใจในชีวิต โด้ยให�แต่ละบุคคลประเมินด้�วย
ตวัเอง ในขีณะที�ความสุขีเชิงภาวะวิสยั (Objective Well–Being) มกัเน�น 
ประเด็้นด้�านรายได้�และสิ� งที�จับต�องได้�เป็นหลกั OECD (2013) ได้�ให� 
ความหมาย ความสุขีเชิงอตัวิสยั ไว�ด้งันี� 

“สัภาพจ่ิต่ำใจิท่� ด่ั ซ่ึ่�งเป็็นการป็ระเม่นโดัยปั็จิเจิกทั�ง
ดัา้นความร่ส้ัก่ทางบวก แลื่ะทางลื่บผ่�านป็ระสับการณ์์
ของการดัำาเน่นช่ีว่ต่ำของแต่ำ�ลื่ะคน”

OECD (2013) และ Office for National Statistics (2018)  
วดั้ความสุขีเชิงอตัวิสยัออกเป็น 3 มิติ คือ 1) มิติทางด้�านการประเมินชีวิต 
(Life Evaluation) 2) มิติทางอารมณ ์(Affect) และ 3) มิติทางเชิงคุณค่า
และการมีเป้าหมายในชีวิต (Eudaimonia) โด้ยมิติทั�ง 3 สามารถึอธิบาย 
ความหมายและขีอบเขีตได้�ด้งันี�

1.1.1 การป็ระเมินชิ่วิต (Life Evaluation)
การประเมินชีวิต คือการให�แต่ละบุคคลประเมินชีวิตขีองตนเอง 

ในภาพึรวม หรือจำาแนกตามหวัขี�อ เช่น การประเมิน “ความพึงึพึอใจในชีวิต” 
ในภาพึรวม (Overall Life Satisfaction) หรือการประเมินเฉพึาะด้�าน เช่น การ
ประเมินความพึงึพึอใจต่อสุขีภาพึ หรือสถึานะทางการเงินขีองตน เป็นต�น 
การประเมินชีวิตขีองแต่ละบุคคลตามหลกั Peak-End Rule อาจขีึ �นอย่้กบั
การเปรียบเทียบประสบการณ์ในอดี้ตเฉพึาะตอนที� เขี�มขี�นที� สุด้ (Peak)  
และตอนจบ (End) กบัประสบการณ์ในปัจจุบนั หรือสถึานการณป์กติ  
การศึกษาที� วดั้ความสุขีเชิงอตัวิสยัโด้ยใช�การวดั้ความพึึงพึอใจในชีวิต 
ในภาพึรวมมีอย่างแพึร่หลาย
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1.1.2 อัารมณ์์ (Affect)
การประเมินภาวะทางอารมณ ์ความร้�สึก เป็นการประเมินจาก

ประสบการณที์�บุคคลนั�นๆ ร้�สกึ ตามจุด้ขีองช่วงเวลาหรือการทำากิจกรรม
ที�แตกต่างกนัออกไป อารมณแ์บ่งกว�างๆ ได้�เป็น 2 มิติ คือ 1) อารมณท์าง
ด้�านบวก (Positive Affect) เช่น ความสุขี (Happiness) ความเบิกบานใจ 
(Joy) เป็นต�น และ 2) อารมณท์างด้�านลบ (Negative Affect) เช่น ความเศร�า  
ความโกรธ ความกลวั ความกระวนกระวายใจ เป็นต�น

1.1.3 มิติเชิิงคุณ์ค่าและการม่เป้็าหมายในชิ่วิต (Eudaimonia)
คำาว่า “Eudaimonia” เป็นคำาศพัึทภ์าษากรีกโบราณที�ใช�อ�างอิง

ความสุขีตามมุมมองขีองอริสโตเติล ที�มองว่าชีวิตที� ดี้ (Good Life) คือ  
ชีวิตที� มีคุณค่า การมีเป้าหมายในชีวิต และการใช�ชีวิตอย่างมีความหมาย 
กล่าวได้�ว่า กรอบ Eudaimonia แตกต่างจากการประเมินชีวิตและอารมณ ์
ตรงที� ว่าความอย่้ดี้มีสุขีในมิติ Eudaimonia ให�ความสำาคญักบัผู้ลลพัึธที์�  
เกี�ยวกบัการทำาหน�าที�  (Functioning) และการตระหนกัร้�ในศกัยภาพึขีอง 
แต่ละบุคคล Steptoe and Fancourt (2019) กล่าวว่าการร้�สึกว่าชีวิตมี 
ความหมาย มีขีอบเขีตที�เกี�ยวขี�องกบัความเขี�าใจและความเขี�มแข็ีงทางด้�าน
จิตใจ ซึ�งมีความสมัพึนัธก์บัการประเมินชีวิต (Life Satisfaction)

การศึกษาวิจยัที� ผู่้านมา มีทั�งสนบัสนุนแนวคิด้ที� ว่าความสุขีเชิง 
อตัวิสยั (Subjective Well–Being) ควรมีการวิเคราะหแ์ยกเป็น 3 องคป์ระกอบ  
(ด้งัที�กล่าวขี�างต�น) และแนวคิด้ที� ว่าความสุขีเชิงอตัวิสยั สามารถึวดั้ได้� 
จากการประเมินความพึึงพึอใจในชีวิตในภาพึรวม การประเมินแบบแยก 
องคป์ระกอบหรือใช�มิติเดี้ยวเป็นตวัแทน มีขี�อดี้/ขี�อด้�อยที�แตกต่างกนั

งานวิจยัจำานวนหนึ�งเลือกที�จะให�ความสำาคญักบัมิติการประเมิน
ชีวิต (Life Evaluation) หรือความพึงึพึอใจในชีวิตในภาพึรวม เป็นตวัแปรเดี้ยว 
หลกัในการสะท�อนความสุขีเชิงอตัวิสยั เนื�องจากเขี�าใจง่ายในการสื�อสาร  
มีความครอบคลุม สามารถึสะท�อนภาพึรวมขีองชีวิตได้�มากกว่าองคป์ระกอบ
ด้�านอารมณค์วามร้�สึก มีเสถีึยรภาพึในระยะยาวและมีความเชื�อมโยงกบั
ตวัแปรทางเศรษฐกิจและสงัคม ยกตวัอย่างงานวิจยัที�สนับสนุนแนวคิด้ 
ด้งักล่าว เช่น Helliwell & Putman (2004) วิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่าง
การประเมินความสุขีและความพึงึพึอใจในชีวิต ผู้ลจากการศกึษาแสด้งให�
เห็นว่าขี�อม้ลความสุขีที�ประเมินด้�วยตนเองสะท�อนสถึานการณ์ในระยะสั�น  
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และขีึ �นอย่้กบัอารมณ ์ณ ช่วงเวลานั�นๆ ในขีณะที�ความพึึงพึอใจในชีวิต
เป็นการประเมินในระยะยาวและมีความเสถีึยรมากกว่า Peiro (2006) ศกึษา
ขี�อม้ล World Values Survey ในช่วงปี ค.ศ. 1995 ถึงึ 1996 พึบว่า ความสุขีไม่ได้� 
ขีึ �นอย่้กบัตวัแปรทางเศรษฐกิจ ซึ�งต่างกบัความพึึงพึอใจในชีวิตที�ตวัแปร
ทางเศรษฐกิจส่งผู้ลกระทบอย่างมีนยัสำาคญั นอกจากนั�น รายงานการวิจยั
ขีอง Clark et al. (2018) เลือกให�ความสำาคญัในการวดั้ความพึงึพึอใจในชีวิต 
มากกว่าให�ความสำาคญักบัองคป์ระกอบทางด้�านอารมณ ์โด้ยมองว่าถึงึแม�
ความสุขีจะมีความสำาคญัมากในการสะท�อนคุณภาพึชีวิตขีองคน ณ ช่วง
เวลานั�นๆ แต่ยงัคงมีขี�อจำากดั้ในการประเมินและเปลี�ยนแปลงค่อนขี�างเร็ว
เมื�อเทียบกบัตวัแปรความพึงึพึอใจในชีวิต 

อย่างไรก็ตาม แนวคิด้และงานวิจยัอีกส่วนหนึ�งมองว่าการวดั้ความ
สุขีเชิงอตัวิสยัโด้ยใช�การประเมินชีวิตเป็นตวัแทนเพีึยงตวัแปรเดี้ยว เป็นการ
สะท�อนมิติการวดั้ที� ไม่ครอบคลุม และอาจขีาด้ความลึกในการอธิบายผู้ล 
(เช่น มิติทางด้�านเวลา และผู้ลกระทบขีองนโยบายรฐัหรือกิจกรรม) งานวิจยั
เชิงประจกัษที์�สนบัสนุนผู้ลสรุปด้งักล่าวคือ การศึกษาขีอง Arthaud-Day 
et al. (2005) ที� วิเคราะหด์้�วยแบบจำาลองโครงสร�าง (Structural Equation 
Model) พึบว่า มิติด้�านการประเมินชีวิต มิติอารมณท์างด้�านบวก และมิติ
อารมณท์างด้�านลบ มีความเป็นอิสระต่อกนั อีกทั�งเมื�อวิเคราะหแ์บบจำาลอง
โด้ยใส่ตวัแปรทั�ง 3 มิติ เปรียบเทียบกบัแบบจำาลองที�ใช�ความพึงึพึอใจในชีวิต
เป็นตวัแทนความสุขีเชิงอตัวิสยัเพีึยงตวัแปรเดี้ยว พึบว่าแบบจำาลองร้ปแบบ
แรกมีความเหมาะสมกบัขี�อม้ลที�นำามาศกึษามากกว่า (วิเคราะหจ์ากค่าสถิึติ 
GFI, CFI, RMSEA และ ระด้บั Factor Loadings)

การวิจยัเชิงประจกัษข์ี�างต�น สนบัสนุนมุมมองขีอง Dolan and 
Metcalfe (2012) และ Stiglitz et al. (2009) ที�กล่าวว่า ความสุขีเชิงอตัวิสยั 
มีขีอบเขีตที� กว�างกว่าคำาว่า ความสุขี และความพึึงพึอใจในชีวิต โด้ยมี 
องคป์ระกอบทางด้�านอารมณท์ั�งบวกและลบ รวมทั�งประเด็้นทางด้�านคุณค่า
และเป้าหมายในชีวิต องคป์ระกอบขีองแต่ละองคป์ระกอบมีปัจจยัที� ส่ง 
ผู้ลกระทบที�แตกต่างกนั ด้งันั�น องคป์ระกอบขีองความสุขีเชิงอตัวิสยัแต่ละ
ด้�านควรวดั้แยกจากกนั

ด้งันั�น ในหนงัสือ “เศรษฐศาสตรค์วามสุขี” เล่มนี�จงึใช�คำาจำากดั้ความ  
“ความพึงึพึอใจในชีวิต” (Life Satisfaction) ในความหมายถึงึ การให�แต่ละ
บุคคลประเมินชีวิตขีองตนในภาพึรวม ส่วนความสุขีเชิงอตัวิสยั (Subjec-
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tive Well-Being) เป็นความสุขีในความหมายที�กว�างที�ประกอบด้�วย 3 มิติ 
คือ ความพึึงพึอใจในชีวิตในภาพึรวม อารมณ ์(ด้�านบวกและด้�านลบ) และ
การมีเป้าหมายในชีวิต คำาว่า “ความสุขี” เป็นภาวะความร้�สึกเชิงอารมณ ์ 
ที�ประเมิน ณ จุด้หนึ�งขีองเวลา ส่วนคำา “เศรษฐศาสตรค์วามสุขี” ในที�นี�รวม
ทั�งเรื�องความพึึงพึอใจในชีวิต และความสุขีเชิงอตัวิสยั เขี�าเป็นส่วนหนึ�งใน
การศกึษา ขีอบเขีตขีองเศรษฐศาสตรค์วามสุขีค่อนขี�างกว�าง รวมตั�งแต่มิติ
เชิงเศรษฐกิจที� เกี�ยวขี�องกบัความพึึงพึอใจในชีวิตและความสุขีเชิงอตัวิสยั  
มิติทางสงัคมและสิ�งแวด้ล�อมที�ส่งผู้ลต่อความพึงึพึอใจในชีวิตหรือความสุขี 
เชิงอตัวิสยั และในที� นี�ยงัรวมไปถึึงการศึกษาความสมัพึนัธข์ีองทศันคติ 
วฒัินธรรม ความไว�วางใจกนัในสงัคม ค่านิยม และบรรทดั้ฐานทางสงัคมกบั
ความพึงึพึอใจในชีวิตและความสุขีเชิงอตัวิสยั

1.2 ประโยชน์ของกิารวัดความสุขเชิงอัตวิสัย

Dolan and Metcalfe (2012) กล่าวถึงึการวดั้ความสุขีเชิงอตัวิสยั 
เพืึ�อเป้าหมายเชิงนโยบาย และตวัชี�วดั้ที�สามารถึนำามาอ�างอิงในการออกแบบ
นโยบายว่าควรมีคุณสมบติัหลกั 3 ประการด้งันี� ก) มีทฤษฎีีที� น่าเชื�อถืึอ
ในการอ�างอิง ขี) เป็นที�ยอมรบัได้�ในสงัคม และ ค) เป็นการวดั้เชิงปริมาณ  
ซึ�งสามารถึตรวจสอบความน่าเชื�อถืึอและความถ้ึกต�องขีองขี�อม้ลที�ทำาการ
จดั้เก็บได้� ขี�อม้ลความสุขีเชิงอตัวิสยัที� มีคุณภาพึเพีึยงพึอ สามารถึใช�เป็น
เครื�องมือขีองภาครฐัในการติด้ตามความก�าวหน�าขีองนโยบายหรือโครงการ 
(Monitoring Progress) การออกแบบนโยบาย (Informing Policy Design) 
และการประเมินนโยบาย (Policy Appraisal) 

เครื�องมือที�มีเป้าหมายใน “การติด้ตามความก�าวหน�า” หรือการ 
เปลี�ยนแปลงขีองความสุขีเชิงอตัวิสยั จำาเป็นต�องมีการเก็บขี�อม้ลอย่าง 
ต่อเนื�องและควรเป็นการเก็บขี�อม้ลระด้บัประเทศ (National Level) เพืึ�อวดั้ 
ความผู้นัผู้วนขีองตวัแปรตามช่วงเวลา การติด้ตามตวัแปรความสุขีเชิง 
อัตวิสัยยงัสามารถึนำาขี�อม้ลมาเปรียบเทียบกับการเปลี� ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสงัคมที� ส่งผู้ลกระทบต่อประชาชน เช่น การเปรียบเทียบ
ทิศทางการเปลี�ยนแปลงตวัแปรความสุขีเชิงอตัวิสยักบัผู้ลิตภณัฑม์วลรวม
ประชาชาติ การเปรียบเทียบด้งักล่าวทำาให�มั�นใจว่าการเปลี�ยนแปลงด้�านอื�น ๆ   
ที� เกิด้ขีึ �น ไม่ได้�ลด้ความสุขีขีองประชาชนในภาพึรวม
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ในขีณะที� เป้าหมายเพืึ�อ “การออกแบบและการประเมินผู้ลขีอง 
นโยบาย” จำาเป็นต�องอาศยัขี�อม้ลที�มีความลกึมากขีึ �นในระด้บัพืึ�นที� หรือจำาแนก 

ตามลกัษณะตามประชากรศาสตร ์เช่น เป้าหมายเพืึ�อการออกแบบนโยบาย 
จำาเป็นต�องเก็บขี�อม้ลโด้ยจำาแนกความสุขีเชิงอตัวิสยัตามองคป์ระกอบย่อย 
เช่น เก็บขี�อม้ลความพึงึพึอใจในชีวิตที�มีต่อสุขีภาพึร่างกาย สุขีภาพึจิต และ
สถึานการณก์ารทำางาน เป็นต�น เพืึ�อนำาไปส่้การออกแบบนโยบายที�มีความ
เฉพึาะเจาะจงมากขีึ �น เช่น นโยบายเกี�ยวกบัสุขีภาพึจิต หรือนโยบายในการ
แก�ปัญหาการว่างงาน ส่วนเป้าหมายเพืึ�อการประเมินนโยบาย ควรมีการวดั้ 
เพืึ�อสะท�อนต�นทุนและผู้ลประโยชนข์ีองการจดั้ทำานโยบาย โด้ยการเก็บขี�อม้ล 
ความพึงึพึอใจในชีวิตขีองกลุ่มควบคุม และกลุ่มทด้ลองเพืึ�อประเมินผู้ลขีอง
นโยบาย 

Dolan and Metcalfe (2012) ได้�เสนอกบัสำานกังานสถิึติแห่งชาติ
ขีองสหราชอาณาจกัร (Office for National Statistics, ONS) ในการติด้ตาม 
ออกแบบ และประเมินนโยบาย โด้ยใช�เครื�องมือในการออกแบบสอบถึามที�
จำาแนกตามวตัถุึประสงค ์ด้งัแสด้งในตารางที�  1-1 

ณฐัวุฒิิ เผู่้าทวี (2559) กล่าวว่าหลกัการวิจยัสำาคญัในการหาตวัแปร 
ความสุขีที�สามารถึนำามาใช�ออกแบบนโยบายขีองรฐับาล คือ การวิเคราะห์
ตามหลกัวิชาการเพืึ�อแยกแยะว่าอะไรคือความสมัพึนัธ ์(Correlation) และ
อะไรคือความเป็นเหตุเป็นผู้ล (Causation) ขีองตวัแปรที�ต�องการศกึษากบั
ตวัแปรทางด้�านความสุขี การวิเคราะหค์วามเป็นเหตุเป็นผู้ลขีองตวัแปร 
ควรใช�ขี�อม้ลที� เก็บจากประชากรจำานวนมาก มีการจดั้เก็บอย่างสมำ�าเสมอ 
และมีระเบียบวิธีวิจยัที�ถ้ึกต�อง 

Clark et al. (2018) สรุปว่าขี�อม้ลความพึงึพึอใจในชีวิตสามารถึนำา
ไปใช�ในการตอบคำาถึามงานวิจยัได้� 3 ประเด็้น คือ

1. ปัจจยัใด้ที�ทำาให�คนในสงัคมมีความพึงึพึอใจในชีวิตมากขีึ �นหรือ
น�อยลง โด้ยกำาหนด้ให�ความพึงึพึอใจในชีวิตเป็นตวัแปรตาม ปัจจยัที�มีการ
ศกึษาอย่างแพึร่หลาย เช่น รายได้� และการว่างงาน 

2. เมื�อคนมีความพึึงพึอใจในชีวิตแล�ว จะส่งผู้ลต่อตนเองและ
สงัคมอย่างไร โด้ยกำาหนด้ให�ตวัแปรความพึงึพึอใจในชีวิตเป็นตวัแปรอิสระ
ในการวิเคราะห ์เช่น การศกึษาว่าหากพึนกังานมีความพึงึพึอใจในงานที�ทำา
จะส่งผู้ลต่อผู้ลิตภาพึในการทำางานอย่างไร หรือระด้บัความพึงึพึอใจในชีวิต
ขีองปัจเจกบุคคลมีผู้ลเชื�อมโยงต่ออตัราการฆ่่าตวัตายหรือไม่ 
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ต�ร�งท่�  1-1 แนำวคำ�ถ�มในำก�รวัดคว�มสุำขเชิิงอััตวิสัำย

องค์์ประกอบค์วามสุุขเชิิง
อัตวิสัุย

การใช้ิประโยชิน์์ใน์ด้้าน์

การติด้ตามค์วามก้าวหน้์า
ของโค์รงการ การออกแบบน์โยบาย การประเมิน์น์โยบาย

การวัดการประเมินช้วิต โดยภิาพรวม คุณพอใจ
กับช้วิตของคุณทุ์กวันน้�

มากน้อยแค่ไหน

คุณพอใจกับด้านต่างๆ 
ต่อไปน้�ของคุณมากน้อย
เพ้ยงใด: ความสัุมพันธ์

สุ่วนบุคคล / สุุขภิาพ
ร่างกาย /สุุขภิาพจิต / 

สุถานการณ์การท์ำางาน /  
สุถานการณ์ท์างการเงิน 
/ ท้์�อย่่อาศััย / การม้เวลา

ท์ำาในสิุ�งท้์�ชอบ / ช้วิตความ
เป็นอย่่ของบุตร

ความพึงพอใจในช้วิตท้์�
แบ่งตามองค์ประกอบย่อย 
และจำาแนกตามพ้�นท้์�  เช่น 
ความพึงพอใจท้์� ม้ต่อการ
ให้บริการสุุขภิาพ การให้

บริการของรัฐบาลท้์องถิ�น 
เป็นต้น

การวัดประสุบการณ์ท้์� ม้
ผลต่อภิาวะท์างอารมณ์

โดยภิาพรวม เม้�อวานน้�
คุณร้่สึุกม้ความสุุข

มากน้อยแค่ไหน

ถามเก้�ยวกับการประเมิน
ความสุุขเม้�อวานน้�  และเพิ�ม
ความร้่สึุกอ้�นๆ ท้์� ต้องการ
ติดตาม เช่น โดยภิาพรวม 
เม้�อวานน้� คุณร้่สึุกม้พลัง / 

วิตกกังวล / ผ่อนคลาย 
ในการท์ำาสิุ�งต่างๆ 
มากน้อยเพ้ยงใด

ถามเก้�ยวกับความสุุข
และความวิตกกังวล และ
เพิ�มคำาถามจำาแนกตาม

กิจกรรมท้์�ท์ำา หร้อเพิ�มการ
ประเมินอารมณ์จำาแนก

ตามองค์ประกอบย่อย เช่น 
ความกังวลท้์� ม้ต่อสุถานะ

ท์างการเงิน เป็นต้น

การวัดความม้คุณค่า
ในช้วิต

โดยภิาพรวม คุณคิดว่า
สิุ�งท้์� คุณท์ำาในช้วิตม้คุณค่า

มากน้อยแค่ไหน

ถามเก้�ยวกับการประเมิน
คุณค่าในช้วิตในภิาพรวม 
และเพิ�มประเด็นเก้�ยวกับ
คุณค่าในช้วิตจำาแนกตาม

กิจกรรมท้์�ท์ำา
ท้์�มา: Dolan and Metcalfe (2012)

3. การประเมินม้ลค่าสินค�าสาธารณะ หรือสินค�าที�ไม่มีราคาในตลาด้  
ด้�วยการหา “ราคาเงา” (Shadow price) โด้ยใช�แนวคิด้ Life Satisfaction 
Approach วิธีการคือ การนำาผู้ลที� ได้�จากการวิเคราะหส์มการถึด้ถึอยและ
ทำาการเปรียบเทียบค่าสมัประสิทธิ �ตวัที�สนใจที� ไม่มีราคาตลาด้กบัตวัแปรทาง
ด้�านรายได้� สินค�าและบริการที� ไม่มีราคาตลาด้ เช่น ความไว�วางใจในสงัคม 
มลพิึษทางอากาศ ความสมัพึนัธ ์ในครอบครวั เป็นต�น งานวิจยัที�ใช�แนวคิด้ 
ด้งักล่าวในการวิเคราะห ์เช่น การศึกษาขีอง Van Praag and Baarsma 
(2005) ที� ใช�แบบสำารวจความพึึงพึอใจในชีวิตเพืึ�อประเมินม้ลค่ามลพิึษ
ทางเสียงจากเครื�องบิน Luechinger (2009) ประเมินคุณภาพึทางอากาศ 
Chandoevwit and Thampanishvong (2015) ประเมินราคาเงาขีองการมี
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สุขีภาพึดี้ การช่วยเหลือผู้้�อื�น และการมีปฏิิสมัพึนัธท์างสงัคม Powdthavee 
(2008) ประเมินราคาเงาขีองความถีึ�ในการปฏิิสมัพึนัธร์ะหว่างเพืึ�อน ญาติ 
และเพืึ�อนบ�าน

1.3 เน้�อหาในหนังส้อเล่มน่�

หนงัสือเศรษฐศาสตรค์วามสุขี (เชิงอตัวิสยั) เล่มนี�ต�องการนำา
เสนอให�เห็นถึงึแนวคิด้เกี�ยวกบัความพึงึพึอใจในชีวิตและความสุขีเชิงอตัวิสยั 
การใช�ประโยชน์ในการวิจยัเพืึ�อเป็นแนวทางการนำาเสนอนโยบายสาธารณะ 
เนื�อหาขีองหนงัสือมี 7 บท โด้ยบทที� 1 เป็นบทนำาและการอธิบายความหมาย
ขีองความพึงึพึอใจในชีวิตและความสุขีเชิงอตัวิสยั บทที�  2 จงึเป็นเรื�องขีอง
การสำารวจความพึงึพึอใจในชีวิตและความสุขีเชิงอตัวิสยัจากประสบการณ์
ขีองประเทศต่างๆ รวมถึึงประเทศไทย ขี�อม้ลจากการสำารวจเหล่านี�เป็น
ประโยชนต่์อการวิจยัด้�านเศรษฐศาสตรค์วามสุขี บทที�  3 เป็นขี�อสรุปขีอง
งานวิจยันานาชาติว่ามีปัจจยัใด้บ�างที� มีผู้ลต่อความพึึงพึอใจในชีวิตและ
ความสุขีเชิงอตัวิสยัขีองคน ซึ�งจากงานวิจยันานาชาติพึบว่า ความไว�วางใจ
และทุนทางสงัคมมีบทบาทสำาคญัต่อความพึงึพึอใจในชีวิตขีองคน ในบทที�  
4 เป็นการเสนอเทคนิคความพึงึพึอใจในชีวิตที�ใช�ประเมินม้ลค่าขีองตวัแปร
ทางสงัคม เช่น การประเมินม้ลค่าทุนทางสงัคม ด้งันั�น ในบทที� 5 จงึเป็นการ
ใช�ขี�อม้ลการสำารวจระด้บัประเทศในการศกึษาบทบาทขีองทุนทางสงัคมต่อ
ความพึงึพึอใจในชีวิตขีองคนไทย รวมถึงึประเมินว่าคนไทยให�ม้ลค่ากบัทุน
ทางสงัคมและปัจจยัอื�นๆ เพีึยงใด้ บทที�  6 เป็นเรื�องความพึึงพึอใจในชีวิต
ขีองคนไทยกบัความสมัพึนัธข์ีองตวัแปรบรรทดั้ฐานทางสงัคมและตวัแปร
เชิงสถึาบนัซึ�งคนแต่ละรุ่นให�ความสำาคญัที�แตกต่างกนั ส่วนบทที�  7 เป็น
บทส่งท�ายและเสนอแนวทางการนำาผู้ลการศึกษาความพึึงพึอใจในชีวิตไป
ใช�ประโยชนเ์ชิงนโยบาย
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…รายงานสถิิติความสุขใน World 
Happiness Report ในปี็ พึ.ศ. 
2555 จนถึิงปี็ พึ.ศ. 2562 ได้แ้สด้ง 
ให้เห็นว่า คนไที่ยม่ความสุขลด้ลง
เรื�อัยๆ และปี็ พึ.ศ. 2562 เป็็นปี็ท่ี่�
คนไที่ยม่ความสุขตำ�าที่่�สุด้…
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บัท์ท่์� 2 

การสำ ารวจความสุข
เชิิงอััตวิ สัย

ระด้บัความพึงึพึอใจในชีวิตและความสุขีเชิงอตัวิสยัเป็นสิ�งที�ต�อง
ทำาการวดั้ การวดั้ความพึงึพึอใจในชีวิตและความสุขีเชิงอตัวิสยันั�นไม่สามารถึ
ทำาได้�ด้�วยเครื�องมือที�มีมาตรวดั้แบบมาตรฐานนานาชาติที�มีการยอมรบัโด้ย
ทั�วไป การวดั้ความพึงึพึอใจในชีวิตและความสุขีเชิงอตัวิสยัแตกต่างจากการ 
วดั้อ้ณหภ้มิ การวดั้รายได้� การวดั้นำ �าหนกัหรือความส้งที�มีมาตรวดั้มาตรฐาน  
การจะมีขี�อม้ลที�วดั้ระด้บัความพึึงพึอใจในชีวิตและความสุขีเชิงอตัวิสยัจงึ
ต�องอาศยัการทำาการสำารวจ 

ในบทนี�นำาเสนอการสำารวจความพึงึพึอใจในชีวิตและความสุขีเชิง
อตัวิสยัที�ทำากนัในต่างประเทศและการสำารวจที�ทำาในประเทศไทย

2.1 กิารสำารวจความสุขเชิงอัตวิสัยในต่างประเท์ศ

การวิจยัเกี�ยวกบัความสุขีเชิงอตัวิสยั และความพึึงพึอใจในชีวิต
มีความก�าวหน�าอย่างมากในช่วงกว่า 20 ปีที� ผู่้านมา โด้ยความก�าวหน�าใน
การวิจยัด้งักล่าว ขีึ �นอย่้กบัความน่าเชื�อถืึอขีองการวดั้และกระบวนการจดั้
เก็บขี�อม้ล และระเบียบวิธีวิจยั การเก็บขี�อม้ลเกี�ยวกบัความสุขีที�ครอบคลุม
หลายประเทศทั�วโลก คือ The Gallup World Poll และ World Value Survey  
ส่วนการสำารวจที� ทำาในระด้ับประเทศมีหลายประเทศ ยกตัวอย่างเช่น  
สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา เยอรมนี กลุ่มประเทศ OECD และ
ออสเตรเลีย มีการจดั้เก็บขี�อม้ลขีนาด้ใหญ่ที� มีคุณภาพึที�สามารถึใช�เป็น
ตวัแทนขีองประชากรในระด้บัประเทศ นอกจากนี� สหราชอาณาจักร 
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เยอรมนี และออสเตรเลีย มีการเก็บขี�อม้ลในลกัษณะ “Household Panel” 
สหราชอาณาจกัรและเยอรมนียงัมีการเก็บขี�อม้ลที� เรียกว่า “Birth Cohort 
Survey” เป็นการเก็บขี�อม้ลเริ�มตั�งแต่เด็้กแรกเกิด้ เพืึ�อศกึษาเส�นทางชีวิต
ตามช่วงวยัอีกด้�วย (OECD, 2013) 

ในที� นี�ขีอกล่าวถึึงการจัด้เก็บขี�อม้ลความสุขีเชิงอัตวิสัยใน 
ต่างประเทศ 5 แหล่ง คือ (1) World Happiness Report หรือย่อว่า WHR 
(2) World Values Survey หรือย่อว่า WVS (3) British Office for National 
Statistics หรือย่อว่า ONS (4) British Household Panel Survey หรือย่อว่า 
BHPS และ (5) Socio-Economic Panel หรือย่อว่า SOEP

2.1.1 World Happiness Report (WHR)
รายงานความสุขีโลก (World Happiness Report: WHR) ปัจจุบนั

จดั้ทำาโด้ย The United Nations Sustainable Development Solutions 
Network ร่วมมือกบัม้ลนิธิ Ernesto Illy เผู้ยแพึร่ครั�งแรกในปี ค.ศ. 2012 
จดั้ทำาประจำาทุกสองปี WHR เป็นรายงานที�สะท�อนขี�อม้ลความสุขีระด้บัโลก  
โด้ยมีเป้าหมายเพืึ�อต�องการให�เห็นว่า คุณภาพึชีวิตขีองประชาชนสามารถึ
ถ้ึกประเมินได้�อย่างน่าเชื�อถืึอ และมีความเที�ยงตรงผู่้านการออกแบบตวัชี�วดั้ 
เกี�ยวกบัความสุขีเชิงอตัวิสยัที� มีมิติที�แตกต่างกนัออกไป ในการจดั้อนัด้บั
ความสุขีขีองแต่ละประเทศ WHR ใช�ขี�อม้ลที�จดั้เก็บโด้ย Gallop World Poll 
(GWP) ที� เรียกว่าการประเมินแบบขีั�นบนัได้แห่งความสุขี (Cantril Ladder) 
โด้ยสอบถึามเกี�ยวการประเมินชีวิตด้�วยตนเองด้�วยขี�อคำาถึามเดี้ยวคือ “โปรด้
จินตนาการบนัได้ทั�งหมด้ 10 ขีั�น เริ�มตั�งแต่ขีั�นที�  0-10 โด้ยขีั�นที�  10 แสด้งถึงึ
ชีวิตที�ดี้ที� สุด้สำาหรบัคุณ และขีั�นที�  0 ขีองบนัได้ แสด้งถึงึชีวิตที�เลวร�ายที�สุด้ 
คุณร้�สกึว่าตอนนี� คุณยืนอย่้ ณ บนัได้ขีั�นที�เท่าไหร่”

มาตรวดั้ Cantril พึฒัินาโด้ย Hadley Cantril มีการใช�อย่าง 
แพึร่หลาย ซึ�งถืึอเป็นเครื�องมือหนึ�งในการประเมินความอย่้ดี้มีสุขี Diener  
et al. (2009) ได้�วิเคราะหว่์าการประเมินแบบขีั�นบนัได้แห่งความสุขี สามารถึ
สะท�อนการประเมินชีวิตที� มีความต่อเนื�องขีองระยะเวลาได้�มากกว่าภาวะ
ทางอารมณ ์จุด้เด่้นขีอง Cantril Scale ที�แตกต่างจากมาตรวดั้ความอย่้ดี้
มีสุขีอื�นๆ คือ ผู้้�ตอบแบบสอบถึามสามารถึยดึ้ตนเองเป็นหลกั โด้ยสามารถึ
ประเมินได้�ตามมุมมอง หรือประสบการณข์ีองตนเองที�ผู่้านมา 
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Gallup ศกึษาการประเมินแบบขีั�นบนัได้แห่งความสุขี จาก 150 
ประเทศ เพืึ�อวิเคราะหจุ์ด้ตดั้ (Cut-off) ขีองช่วงคะแนน ซึ�งสามารถึแบ่งได้�
เป็น 3 กลุ่ม ด้งัตารางที�  2-1

ต�ร�งท่�  2-1 จุดตัด (Cut-Off) ช่ิวงคะแนำนำทัศนำคติต่อัระดับคว�มอัยู่ด่ม่สุำข
กลุุ่�ม จุุด้ตัด้ค์ะแน์น์ ทััศน์ค์ติต�อระดั้บค์วามอย่�ดี้มีสุุข

Thriving ≥ 7 มาก

Struggling 5-6 ปานกลาง

Suffering ≤ 4 น้อย
ท้์�มา: GWP

รายงาน WHR 2019 (Helliwell. et al., 2019) จดั้อนัด้บัความสุขี 
ขีองประเทศ โด้ยวดั้จากค่าเฉลี�ยจากการประเมินชีวิตขีองคนในแต่ละ
ประเทศจำานวนทั�งสิ �น 156 ประเทศ ในการเก็บขี�อม้ลแต่ละปี GWP  
สุ่มตวัอย่างประชากรประมาณ 1,000 คน จากแต่ละประเทศ สำาหรบัประเทศ
ที�มีขีนาด้ใหญ่ อย่างเช่น รสัเซียและจีนมีการสุ่มตวัอย่างมากกว่า 1,000 คน 
(ประเทศจีน 3,649 ตวัอย่าง ในปี ค.ศ. 2018) ส่วนประเทศขีนาด้เล็กลงมา 
เช่น เฮติ และจาเมกา ที�มีกลุ่มตวัอย่างประมาณ 500 คน การจดั้อนัด้บัในปี 
ค.ศ. 2019 ใช�ขี�อม้ลการประเมินชีวิตเฉลี�ยขีองแต่ละประเทศ 3 ปี ตั�งแต่ปี 
ค.ศ. 2016 ถึงึ 2018 เพืึ�อลด้ความคลาด้เคลื�อนขีองขี�อม้ลที�เกิด้จากการสุ่ม
ตวัอย่าง (Sampling Errors)

ป็ระเที่ศที่่�ม่ความสุขมากที่่�สุด้ และน้อัยที่่�สุด้ในโลก
การจดั้อนัด้บัประเทศที�มีความสุขีมากที�สุด้ในโลก จากค่าคะแนน

การประเมินชีวิตเฉลี�ย 3 ปี (2016-2018) ประเทศที�มีค่าเฉลี�ยมากอนัด้บั 1-4 
จาก 156 ประเทศ คือ ประเทศฟิินแลนด้ ์(7.769) เด้นมารก์ (7.600) นอรเ์วย ์
(7.554) และไอซแ์ลนด้ ์(7.494) โด้ยประเทศ 20 อนัด้บัแรก ส่วนใหญ่เป็น 
กลุ่มประเทศสแกนดิ้เนเวียและกลุ่มประเทศ OECD สำาหรบัเอเชีย ประเทศที�มี 
ค่าคะแนนเฉลี�ยส้งที�สุด้ คือ ไต�หวนั (6.446) ซึ�งอย่้ในอนัด้บัที�  25 ประเทศที�
ประเมินค่าความพึอใจในชีวิตค่อนขี�างตำ�าส่วนใหญ่เป็นประเทศที�อย่้ในภาวะ
สงคราม หรือมีความไม่มั�นคงทางความปลอด้ภยัในชีวิต เช่น อฟัิกานิสถึาน 
(3.203) สาธารณรฐัแอฟิริกากลาง (3.083) และ ซ้ด้านใต� (2.853) เป็นต�น
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ประเทศไทยเป็นประเทศที� ถ้ึกจดั้ว่าคนในประเทศมีความสุขีใน
อนัด้บัที�  52 ขีองโลก รายงานสถิึติความสุขีใน World Happiness Report 
ในปีพึ.ศ. 2555 จนถึึงปีพึ.ศ. 2562 ได้�แสด้งให�เห็นว่า คนไทยมีความสุขี 
(นิยามแบบกว�างในความหมายขีองความพึงึพึอใจในชีวิตหรือความสุขีเชิง
อตัวิสยั) ลด้ลงเรื�อย ๆ และปี พึ.ศ. 2562 เป็นปีที�คนไทยมีความสุขีตำ�าที� สุด้ 
รายงาน WHR ได้�ให�ขี�อพึงึสงัเกตว่า การเปรียบเทียบอนัด้บัคะแนนความสุขี 
ขีองประเทศต่างๆ เพืึ�อสรุปว่าประเทศไหนมีความสุขีมากน�อยต่างกนั ควร
วิเคราะหด์้�วยความระมดั้ระวงั เนื�องจากบริบทสงัคมและเศรษฐกิจ มิติทาง
วฒัินธรรม และพึฤติกรรมขีองแต่ละภ้มิภาคในโลกมีความแตกต่างกนัตั�งแต่
น�อยไปหามาก การเปรียบเทียบการจดั้อนัด้บัประเทศในภาพึรวมระด้บั
โลก อาจมีขี�อโต�แย�งเกี�ยวกบัปัญหาการประเมินเกินความจริงหรือตำ�ากว่า 
ความจริง (Overstate หรือ Understate) หรือแม�แต่การแสด้งออกถึงึความ
ร้�สกึที�แตกต่างกนั ซึ�งอาจมีผู้ลต่อการประเมินในแบบสอบถึาม 

ขี�อม้ลคะแนนความพึึงพึอใจในชีวิตขีองคนไทยเฉลี�ย 3 ปีล่าสุด้ 
เท่ากบั 6.008 เมื�อพิึจารณาปัจจยัที� คิด้เป็นสดั้ส่วนต่อค่าคะแนนด้งักล่าว 
พึบว่าการสนบัสนุนทางสงัคม และผู้ลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ มีผู้ลต่อ
ความความพึงึพึอใจในชีวิตขีองคนไทยมากที�สุด้ รองมาคือ สุขีภาพึ (อธิบาย
ด้�วยอายุคาด้เฉลี�ยขีองการมีสุขีภาวะ) อิสรภาพึ ความมีนำ �าใจ และทศันคติ 
ที�มีต่อการคอรร์ปัชนั ตามลำาด้บั

กล่าวโด้ยสรุป รายงาน WHR มีจุด้เด่้น คือ การนำาเสนอขี�อม้ลการ
ประเมินชีวิต (ซึ�งแทนด้�วยคำาว่าความสุขี) ขีองประเทศต่างๆ ทั�วโลก และนำา
มาจดั้อนัด้บัประเทศตามระด้บัค่าคะแนนความสุขี ขี�อม้ลด้งักล่าวจดั้เก็บ
โด้ย GWP ซึ�งมีการตรวจคุณภาพึเครื�องมือการวิจยั เช่น การทด้สอบความ
เที�ยงตรง (Validity) และความเชื�อมั�น (Reliability) รวมทั�งมีการทด้สอบความ
เพีึยงพึอขีองขีนาด้กลุ่มตวัอย่างที�ระด้บัความเชื�อมั�น 95% เปรียบเสมือน
มอนิเตอร์ในการติด้ตามความสุขีขีองประเทศนั�นๆ การศกึษาวิจยัที�ผู่้านมา 
พึบว่า ฐานขี�อม้ลที�  WHR ใช�เป็นฐานขี�อม้ลขีนาด้ใหญ่ระด้บัโลก ซึ�งมีการนำา
ขี�อม้ลด้งักล่าวเชื�อมโยงส่้งานศกึษาวิจยัที�หลากหลาย 

อย่างไรก็ดี้ เป็นที� น่าสงัเกตว่า ขี�อม้ลการจดั้อนัด้บัประเทศตาม
ระด้บัความสุขี หรือแม�แต่การวิเคราะหส์ดั้ส่วนขีองปัจจยัทางด้�านเศรษฐกิจ 
สงัคม และการเมือง อาจยงัไม่เพีึยงพึอที�จะนำาไปส่้การเสนอขี�อเสนอแนะเชิง
นโยบายที�มีเป้าหมายเพืึ�อสร�างความอย่้ดี้มีสุขีขีองประเทศนั�นๆ ได้�เท่าที�ควร 
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เนื�อหาส่วนอื�นๆ ในรายงานเป็นการสรุป สงัเคราะห ์รวบรวม ศกึษาเป็นกรณี
ศกึษาที�เกี�ยวกบัประเด็้นด้�านการออกแบบนโยบาย และนวตักรรมที�เกี�ยวกบั
ความสุขีเชิงอตัวิสยั ซึ�งมกัอ�างอิงจากฐานขี�อม้ลอื�นๆ ด้�วย เช่น ฐานขี�อม้ลที�
จดั้เก็บโด้ยภาครฐัขีองสหราชอาณาจกัร เยอรมนี สหรฐัอเมริกา เป็นต�น  
อีกทั�งรายงาน WHR มีประเด็้นที� มีขี�อถึกเถีึยงกนัในประเด็้นด้�านการจดั้
อนัด้บัประเทศจากขี�อคำาถึามเพีึยงขี�อคำาถึามเดี้ยว ความเพีึยงพึอขีอง
กลุ่มตวัอย่างแต่ละประเทศ และการจดั้อนัด้บัความสุขีขีองประเทศต่างๆ  
โด้ยไม่ได้�คำานึงถึงึประเด็้นความแตกต่างทางวฒัินธรรม สงัคม มุมมองที�มี
ต่อความสุขี การแสด้งออกทางพึฤติกรรมขีองแต่ละประเทศ  

2.1.2 World Values Survey (WVS)
WVS เป็นฐานขี�อม้ลระด้บัโลก เก็บขี�อม้ลมากกว่า 80 ประเทศ 

การเก็บขี�อม้ลได้�อาศยัความร่วมมือกบัองคก์รระหว่างประเทศ เช่น United 
National Development Program, World Bank, Bill and Melinda Gates 
Foundation และ European Values Study เป็นต�น เริ�มทำาการเก็บขี�อม้ล
ตั�งแต่ปี ค.ศ. 1981 ขี�อม้ล Wave ที�  1 เป็นการเก็บขี�อม้ลในช่วงปี ค.ศ.1981-
1984 เริ� มแรกเป็นการเก็บขี�อม้ลจาก 10 ประเทศ คือ อารเ์จนตินา 
ออสเตรเลีย ฟิินแลนด้ ์ฮงัการี ญี� ปุ่น เม็กซิโก แอฟิริกาใต� เกาหลีใต� สวีเด้น 
และสหรฐัอเมริกา โด้ยการเก็บขี�อม้ลนับเป็นส่วนหนึ� งขีองการสำารวจ  
European Values Study ซึ�งมีวตัถุึประสงคห์ลกัเพืึ�อตอบคำาถึามวิจยัว่า 
“การเปลี�ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สงัคม และเทคโนโลยีที�เกิด้ขีึ �น มีผู้ลต่อการ
เปลี�ยนค่านิยมพืึ�นฐาน และแรงจ้งใจขีองประชาชน ในสงัคมอุตสาหกรรม 
หรือไม่ อย่างไร” โด้ยมีเป้าหมายเพืึ� อให�นักวิจยัหรือผู้้�กำาหนด้นโยบาย 
สามารถึมีขี�อม้ลที�มีคุณภาพึเพีึยงพึอเพืึ�อใช�ในการวิเคราะหก์ารเปลี�ยนแปลง
ด้�านความเชื�อ ค่านิยม และแรงจ้งใจในสงัคมนั�นๆ ได้�

ปัจจุบนั WVS มีการเก็บขี�อม้ลถึงึ Wave ที� 7 (ตารางที� 2-2) WVS มี
การเปิด้เผู้ยขี�อม้ลต่อสาธารณะโด้ยไม่เก็บค่าใช�จ่ายใด้ๆ ทั�งขี�อม้ลส่วนบุคคล 
ระด้บัประเทศ และขี�อม้ลที�แบ่งตาม Wave ทำาให�สามารถึเปรียบเทียบขี�อม้ล
ภาคตดั้ขีวางระหว่างประเทศ และขี�อม้ลอนุกรมเวลาเพืึ�อวิเคราะหแ์นวโน�ม
ขีองตวัแปรได้� ในแบบสมัภาษณ ์WVS เริ� มจากการวางคำาถึามเกี�ยวกบั
การประเมินความสุขีในชีวิต ตามด้�วยการประเมินความพึึงพึอใจในชีวิตไว�
ในส่วนต�นๆ ขีองแบบสอบถึาม การเลือกกลุ่มตวัอย่าง กำาหนด้อายุตั�งแต่ 18 
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ปีขีึ �นไป ใช�การสุ่มตวัอย่างแบบหลายขีั�นตอน (Multistage Stage Sampling) 
ซึ�งอิงตามหลกัความน่าจะเป็น ขีนาด้กลุ่มตวัอย่างในแต่ละประเทศอย่้ใน
ช่วง 1,000-1,500 คน วิธีการสมัภาษณ์ใช�แบบตวัต่อตวั (Face-To-Face 
Interview)

ต�ร�งท่�  2-2 จำ�นำวนำประเทศท่�  WVS ทำ�ก�รจัดเก็บข้อัมูล แบ่งต�ม Wave 1 ถึง 8
Wave ปี จุ�าน์วน์ประเทัศ

Wave 7 2017-2021 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
ท้์�มา: WVS

ขี�อม้ล WVS ถ้ึกนำาไปใช�ในการตอบโจทยง์านวิจยัหลากหลาย
ประเด็้น เช่น การพึฒัินาการทางเศรษฐกิจ ประชาธิปไตย ศาสนา ความ
เท่าเทียมกนัทางเพึศ ทุนทางสงัคม และความสุขีเชิงอตัวิสยั โด้ย WVS แบ่ง
แบบสอบถึามแบ่งออกเป็น 14 ประเด็้นด้งันี�

1. ค่านิยมทางสงัคมทศันคติและแบบแผู้น (Social Values, Atti-
tudes & Stereotypes)

2. ความอย่้ดี้มีสุขีในสงัคม (Societal Well-Being)
3. ทุนทางสงัคม ความไว�วางใจและการเป็นสมาชิกขีององคก์ร 

(Social Capital, Trust and Organizational Membership)
4. ม้ลค่าทางเศรษฐกิจ (Economic Values)
5. การทุจริต (Corruption)
6. การย�ายถิึ�น (Migration)
7. ด้ชันียุคหลงั วตัถุึนิยม (Post-Materialist Index)
8. วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (Science & Technology)
9. ค่านิยมทางศาสนา (Religious Values)
10. ความปลอด้ภยั (Security)
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11. ค่านิยมทางจริยธรรมและบรรทดั้ฐาน (Ethical Values & 
Norms)

12. ผู้ลประโยชนท์างการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
(Political Interest and Political Participation)

13. วฒัินธรรมทางการเมืองและระบอบการเมือง (Political Cul-
ture And Political Regimes)

14. ขี�อม้ลประชากร (Demography)

จุด้เด่้นในการนำาเสนอขี�อม้ลจาก WVS คือ มีการจดั้ทำา Ingle-
hart-Welzel Cultural Map ที�แสด้งมุมมองทางด้�านค่านิยมทางสงัคมที�
เปลี�ยนแปลงไปตามช่วงเวลา ซึ�งแบ่งเป็น 4 แบบ คือ 

1. ค่านิยมด้ั�งเดิ้ม (Traditional Values) คือ คุณค่าที� เน�นการ
ให�ความสำาคญัด้�านศาสนา ความสมัพึนัธร์ะหว่างครอบครวัแบบด้ั�งเดิ้ม  
การเคารพึต่อผู้้�มีอำานาจ/หรือเจ�าหน�าที�รฐั คนที�มีค่านิยมด้�านนี� จะปฏิิเสธ
การหย่าร�าง การทำาแท�ง การฆ่่าตวัตาย สงัคมเหล่านี�มีความภาคภ้มิใจขีอง
ชาติในระด้บัส้ง และมีมุมมองแบบชาตินิยม 

2. ค่านิยมตามเหตุผู้ลทางโลก (Secular-Rational Values) เป็นค่า
นิยมที�ตรงขี�ามกบัค่านิยมด้ั�งเดิ้ม คือ ค่านิยมที�คนในสงัคมให�ความสำาคญักบั
ศาสนา การนบัถืึออำานาจรฐัน�อยกว่าค่านิยมด้ั�งเดิ้ม การหย่าร�าง หรือการ
ทำาแท�ง อาจถ้ึกมองว่าเป็นเรื�องที�ยอมรบัได้� 

3. ค่านิยมในการเอาตวัรอด้ (Survival Values) ให�ความสำาคญักบั
ความมั�นคงทางกายภาพึและเศรษฐกิจ คนในสงัคมที�ให�คุณค่าด้�านนี�มกัเป็น
สงัคมมีระด้บัการยอมรบัและความไว�เนื�อเชื�อใจในสงัคมตำ�า 

4. ค่านิยมในการแสด้งออก (Self-Expression Values)  
ให�ความสำาคญัเกี�ยวกบั ประเด็้นด้�านการปกป้องสิ�งแวด้ล�อม เสรีภาพึทางเพึศ  
ความเท่าเทียมทางเพึศ และการมีส่วนร่วมในการตดั้สินใจในประเด็้นทาง
เศรษฐกิจและการเมือง
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ในการสะท�อนว่า ประเทศนั�นๆ มีร้ปแบบค่านิยมทางสงัคมใน 
ร้ปแบบใด้ พิึจารณาได้�จากระด้บัคะแนนค่านิยมทางสงัคม ประเมินจากชุด้
คำาถึาม และด้ชันี ที�แบ่งเป็น 10 ด้�านด้งันี�

1. ความร้�สกึถึงึความสุขี (Feeling of happiness) 
2. คนส่วนใหญ่สามารถึไว�วางใจได้� (Most people can be trusted) 
3. การเปลี�ยนแปลงในอนาคต: การให�ความเคารพึต่ออำานาจ

หน�าที�  (Future changes: greater respect for authority) 
4. การด้ำาเนินการทางการเมือง: การลงชื�อยื�นคำาร�อง (Political 

action: signing a petition) 
5. พึระเจ�ามีความสำาคญัต่อชีวิตขีองคุณอย่างไร (How important 

is god in your life?) 
6. ความเห็นเกี�ยวกบัประเด็้นรกัร่วมเพึศ (Homosexuality) 
7. ความเห็นเกี�ยวกบัประเด็้นการทำาแท�ง (Abortion) 
8. ระด้บัความภ้มิใจในสญัชาติ (How proud of nationality?) 
9. ด้ชันี Post-Materialist 4 รายการ 
10. ด้ชันีเอกราช (Autonomy Index)

การพิึจารณา Cultural Map1 ช่วยให�เห็นภาพึการเปลี�ยนแปลง
ขีองค่านิยมทางสงัคมที� น่าสนใจขีองแต่ละประเทศ ในช่วง 30 ปี (ค.ศ. 
1981-2014) ที�ผู่้านมา การเขี�าส่้กระแสโลกาภิวตันน์อกจากจะทำาให�ให�โลก
มีการเชื�อมโยงกนัมากขีึ �น ก็ยงัแสด้งให�เห็นว่าค่านิยมในสงัคมที� เกี�ยวขี�อง
กบัการแต่งงาน ครอบครวั เพึศ และเพึศวิถีึ มีการเปลี�ยนแปลงเช่นเดี้ยวกนั  
โด้ยความเร็วในการเปลี�ยนแปลงมากน�อยขีึ �นอย่้กบัลกัษณะเฉพึาะขีอง 
ประเทศนั�นๆ การศกึษาแนวโน�มการเปลี�ยนแปลงเชิงค่านิยม แสด้งให�เห็นภาพึ 
ค่อนขี�างชดั้สำาหรบัประเทศที�มีการเก็บขี�อม้ลมากกว่า 30 ปี สำาหรบัประเทศ
ส่วนใหญ่ในเอเชีย รวมทั�งประเทศไทย ที� มีการเก็บขี�อม้ลยงัไม่ถึึง 10 ปี  
ภาพึการเปลี�ยนแปลงค่านิยมทางสงัคมยงัไม่เห็นเป็นทิศทางที�ชดั้เจนนกั 

กรณีศึกษาประเทศไทย การเก็บขี�อม้ลเริ� มใน Wave ที�  5 คือ  
ช่วงปี ค.ศ. 2005-2009 หน่วยงานที�ทำาการเก็บขี�อม้ลภาคสนาม คือ สถึาบนั 
พึระปกเกล�า กลุ่มตวัอย่างทำาการสุ่ม จาก 50 อำาเภอ แบบสอบถึามได้�ถ้ึกนำามา 

1 ศึักษาเพิ�มเติมได้จาก http://www.worldvaluessurvey.org
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แปลเป็นภาษาไทยจำานวนทั�งหมด้ 36 หน�า ปัจจุบนัขี�อม้ลล่าสุด้ คือ Wave ที� 6 
มีจำานวนกลุ่มตวัอย่าง 1,200 คน ส่วนต�นขีองแบบสอบถึามเริ�มจากการถึาม
เกี�ยวกบัองคป์ระกอบในชีวิตที�ให�ความสำาคญั เช่น ครอบครวั เพืึ�อน ศาสนา 
เป็นต�น จากนั�นเป็นขี�อคำาถึามที� ให�ประเมินความสุขี โด้ย Scale แบ่งออก
เป็น 4 Scale คือ 1 มีความสุขีมาก 2 ค่อนขี�างมีความสุขี 3 ไม่มีความสุขีมาก 
และ 4 ไม่มีความสุขีเลย การสอบถึามเกี�ยวกบัความพึงึพึอใจในชีวิต ถึามว่า  
“เมื�อพิึจารณาทุกๆ อย่างแล�ว ทุกวนันี�ท่านมีความพึงึพึอใจในชีวิตขีองท่าน
ในภาพึรวมอย่างไร” คำาตอบสามารถึเลือกตอบได้�ตั�งแต่ 1-10 โด้ย 1 คือ 
ไม่พึอใจอย่างยิ�ง และ 10 คือพึอใจมากที�สุด้ 

ประเด็้นการประเมินที� น่าสนใจขีองประเทศไทยคือ ด้�านการเขี�า
ร่วมกลุ่มทางศาสนา พึบว่า กลุ่มตวัอย่างประมาณ 15-20% มีการเขี�าร่วม
อย่างสมำ�าเสมอ ซึ�งสดั้ส่วนมากกว่าการเขี�าร่วมกลุ่มด้�านกีฬา หรือศิลปะ 
เมื�อถึามว่าลกัษณะเพืึ�อนบ�านลกัษณะใด้ที�คนส่วนใหญ่ไม่ชอบ 3 อนัด้บัแรก 
คือ ผู้้�ติด้ยาเสพึติด้ ผู้้�ติด้เหล�า/ดื้�มจดั้ และแรงงานต่างด้�าว ในส่วนประเด็้น
ด้�านอิสรภาพึ Wave 6 สดั้ส่วนคนที�ตอบว่าร้�สกึว่ามีอิสรภาพึมาก (ในระด้บั 
9 และ 10) มีสดั้ส่วนเพิึ�มขีึ �นจาก 16% เป็น 37% ส่วนประเด็้นด้�านความไว�
วางใจ (Trust) พึบว่า ใน Wave 5 พึรรคการเมือง และรฐับาล ได้�รบัระด้บั
ความไว�วางใจน�อยที� สุด้ อาจสืบเนื�องจากช่วงเวลาด้งักล่าวเป็นช่วงเริ�มต�น
ขีองวิกฤตการณก์ารเมืองไทย 
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2.1.3 British Office for National Statistics (ONS)
ในปี ค.ศ. 1970 ONS ได้�จดั้ทำารายงาน “Social Trends” ซึ� ง

ประกอบด้�วยด้ชันีชี �วดั้ทางสงัคมที�สะท�อนมุมมองความอย่้ดี้มีสุขี ในปี ค.ศ. 
2010 ภายใต�รฐับาลขีอง David Cameron มีเป้าหมายชดั้เจนในพึฒัินา 
ตวัชี �วดั้ความอย่้ดี้มีสุขี โด้ยมีการให�สุนทรพึจนว่์า 

“The government is asking the Office of Nation-
al 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.”

(Cameron, 2010)

ต่อมา ONS ได้�จดั้ทำาโครงการการวดั้ความอย่้ดี้มีสุขีระด้บัชาติ 
หรือที�เรียกว่า (Measuring National Well-Being Programme: MNWP) โด้ยมี 
เป้าหมายเพืึ�อพึฒัินาเครื� องมือในการวดั้ความอย่้ดี้มีสุขีที� เป็นที�ยอมรบั
ในวงกว�างและน่าเชื�อถืึอเพีึยงพึอที�จะสามารถึสะท�อนและติด้ตามการ
เปลี�ยนแปลงในชีวิตขีองคนในประเทศภายใต�สภาพึแวด้ล�อม สถึานการณ ์
หรือนโยบายขีองภาครฐัที� เปลี�ยนแปลงไป การเก็บขี�อม้ลความอย่้ดี้มีสุขี 
ส่วนบุคคล (Personal Well-Being) เป็นส่วนหนึ�งในการสำารวจ Annual  
Population Survey (APS) ซึ�งเป็นการสำารวจระด้บัครวัเรือนที�มีขีนาด้กลุ่ม 
ตัวอย่างใหญ่ที� สุด้ในประเทศอังกฤษ ขีนาด้กลุ่มตัวอย่างประมาณ  
150,000 คน (อายุตั�งแต่ 16 ปีขีึ �นไป) เป็นการเก็บขี�อม้ลที� ไม่ได้�ติด้ตาม 
เก็บขี�อม้ลจากหน่วยตวัอย่างเดิ้ม 

ONS แนะนำาว่า ในการเปรียบเทียบขี�อม้ลที�เหมาะสมควรเป็นการ 
เปรียบเทียบตามพืึ�นที�ระหว่างช่วงเวลา เพืึ�อพิึจารณาแนวโน�มการเปลี�ยนแปลง 

ขีองขี�อม้ลขีองเฉพึาะพืึ�นที� นั�นๆ การเปรียบเทียบ หรือจดั้อนัด้บัความ 
พึงึพึอใจในชีวิต โด้ยพิึจารณาจากค่าเฉลี�ยระหว่างพืึ�นที�ในช่วงเวลาเดี้ยวกนั 
อาจนำามาซึ�งการสรุปผู้ลที� ผิู้ด้พึลาด้ได้� เนื� องจากแต่ละพืึ�นที� มีขีนาด้กลุ่ม
ตวัอย่างที� ไม่เท่ากนั และลกัษณะองคป์ระกอบทางประชากรอาจมีความ 
แตกต่างกนัระหว่างพืึ�นที�  นอกจากการสำารวจ APS ที�มีการระบุขี�อคำาถึาม



Khon Thai 4.0

32เศรษฐศาสตร์
ความสุข

แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0

ความอย่้ดี้มีสุขีส่วนบุคคลแล�ว การสำารวจทั�งที� จัด้ทำาโด้ย ONS และ 
หน่วยงานอื�นๆ ประมาณ 33 การสำารวจ เช่น Wealth and Assets Survey  
Living Costs and Foods Survey และ Time Use Survey ต่างก็ได้�มีการระบุ
ขี�อคำาถึามด้งักล่าวไว�เป็นส่วนหนึ�งในแบบสอบถึาม โด้ยมีแนวทางในการ
ออกแบบขี�อคำาถึามโด้ยใช�หลกัเกณฑเ์ดี้ยวกนั เพืึ�อให�สามารถึเปรียบเทียบ
ความอย่้ดี้มีสุขีส่วนบุคคลระหว่างฐานขี�อม้ลสถิึติที�แตกต่างกนัได้� 

ONS เลือกใช�คำาว่า “ความอย่� ดีีมีสุขส� วนบุุคคล (Personal 
Well-Being)” แทนคำาว่าความสุขีเชิงอตัวิสยั (Subjective Well-Being) 
เนื�องจากมีความเห็นว่า เป็นคำาที�สามารถึใช�สื�อสารกบัประชาชนเขี�าใจได้� 
ง่ายกว่า โด้ยทั�งสองคำามีความหมายเหมือนกนั ความอย่้ดี้มีสุขีส่วนบุคคล
แบ่งออกเป็น 3 มิติ คือ การประเมินชีวิต (Evaluation Measures) การ
ประเมินความร้�สึกว่าชีวิตตนเองมีเป้าหมายหรือมีคุณค่า (Eudemonic 
Measure) และการประเมินทางด้�านอารมณค์วามร้�สึก ณ ช่วงเวลานั�นๆ 
(Experience Measure) ซึ�งวดั้จากขี�อคำาถึามจำานวน 4 คำาถึาม การตอบใช�
เวลาประมาณ 1.5 นาที ในการตอบคำาถึามทั�ง 4 ขี�อ โด้ยมีเพีึยง 1% ขีองกลุ่ม
ตวัอย่างที�ปฏิิเสธการให�ขี�อม้ลในส่วนด้งักล่าว

ขี�อคำาถึามในการประเมินความอย่้ดี้มีสุขีส่วนบุคคล ผู่้านการ
วิเคราะห ์Cognitive Testing เชิงปริมาณ (จากการสำารวจ Opinions and 
Lifestyle) และเชิงคุณภาพึ จากกลุ่มตวัอย่างจำานวน 30 ราย ที�มีอายุ ระด้บั
การศึกษา และสถึานภาพึการทำางานที�แตกต่างกนัออกไป การวิเคราะห์
เชิงคุณภาพึจดั้ทำาขีึ �นเพืึ�อต�องการทราบว่า ผู้้�ตอบแบบสอบถึามมีความ
เขี�าใจเกี�ยวกบัความหมาย ขีอบเขีตขีองคำาสำาคญัที�นำามาใช�ในแบบสอบถึาม 
มากน�อยเพีึยงใด้ หรือมีมุมมองต่อขี�อคำาถึามอย่างไร เช่น ขี�อคำาถึามที�วดั้
อารมณค์วามร้�สึกมีการทด้สอบว่า ผู้้�ตอบแบบสอบถึามเขี�าใจคำาว่า ความ
วิตกกงัวล (Anxious) ความเครียด้ (Stressed) และความกงัวล (Worried)  
ในมุมมองอย่างไร จากการทด้สอบพึบว่าผู้้�ตอบเชื�อมโยงคำาว่า ความวิตก
กงัวล (Anxious) กบัประเด็้นด้�านปัญหาทางสุขีภาพึจิตมากกว่า 

ขี�อคำาถึามในมิติคุณค่าในชีวิตมีการวิเคราะหค์วามเป็นไปได้�ใน
การเลือกใช�คำาในการประเมินว่าควรเลือกใช�คำาว่า การร้�สกึว่าชีวิตมีคุณค่า 
(Worthwhile) มีเป้าหมาย (Purpose) หรือมีความหมาย (Meaningful) 
นอกจากนั�นการเลือกใช�คำาที� เกี�ยวขี�องกบัเวลา เช่น เมื�อวานนี� (Yesterday) 
หรือคำาว่า Typical Day, Nowadays, These Day หรือไม่ระบุช่วงเวลา ก็มีการ
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วิเคราะหเ์พืึ�อเลือกใช�คำาที� ผู้้�ตอบสามารถึเขี�าใจได้�ง่าย และสามารถึตอบได้�
อย่างตรงไปตรงมา ยกตวัอย่างเช่น ขี�อคำาถึามที�ใช�วดั้ความพึงึพึอใจในชีวิต 
มีการวิเคราะห ์Cognitive Testing จากขี�อคำาถึาม 4 ทางเลือก ด้งันี�

ทางเลือกที�  1 โด้ยรวมแล�ว ปัจจุบนันี� คุณพึงึพึอใจกบัชีวิตขีองคุณมาก
แค่ไหน

(Best practice) (Overall, how satisfied are you with your life now-
adays?)

ทางเลือกที�  2 โด้ยรวมแล�ว ทุกวนันี� คุณพึงึพึอใจกบัชีวิตขีองคุณมาก
แค่ไหน
(Overall, how satisfied are you with your life these 
days?)

ทางเลือกที�  3 โด้ยรวมแล�ว คุณพึงึพึอใจกบัชีวิตขีองคุณมากแค่ไหน
(Overall, how satisfied are you with your life?)

ทางเลือกที�  4 ในช่วงปีที� ผู่้านมา โด้ยรวมแล�วคุณพึงึพึอใจกบัชีวิตขีอง
คุณมากแค่ไหน?
(During the past year, overall, how satisfied have you 
been with your life?)

ONS ให�ความสำาคัญอย่างมากในการตรวจสอบคุณภาพึ
ขีองเครื� องมือวดั้ความอย่้ดี้มีสุขี ว่ามีความเหมาะสมเพีึยงพึอที�จะตอบ
วตัถุึประสงคก์ารใช�งานหรือไม่ โด้ยยดึ้หลกัการการตรวจสอบตาม Euro-
pean Statistical System ที�ระบุว่า ขี�อม้ลสถิึติที� มีคุณภาพึควรได้�รบัการ
ตรวจสอบ 5 มิติ คือ 1) ตรงตามความต�องการขีองผู้้�ใช�ขี�อม้ล (Relevance) 
2) ความถ้ึกต�องและน่าเชื�อถืึอ (Accuracy and Reliability) 3) ความทนัเวลา
หรือทนัต่อสถึานการณ ์(Timeliness and Punctuality) 4) การเขี�าถึงึขี�อม้ล 
(Accessibility and Clarity) และ 5) ความสอด้คล�อง (Coherence and Com-
parability) (รายละเอียด้ด้งั ตารางที�  2-3)
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ต�ร�งท่�  2-3 ห้ลักก�รก�รตรวจสำอับต�ม European Statistical System
มิติ ค์วามหมาย วิธีีการตรวจุสุอบ (กรณีีศึกษา ONS)

Relevance ตรงตามความ
ต้องการของผ้่ใช้ข้อม่ล

ข้อม่ลท้์�ท์ำาการจัดเก็บ
ควรม้ความครอบคลุมตาม

วัตถุประสุงค์ท้์� ต้องการ
ศึักษา

• จุดเด่นของการรวบรวมข้อม่ลเก้�ยวกับข้อม่ลความ
อย่่ด้ม้สุุขสุ่วนบุคคล ค้อ เป็นการประเมินท้์� ขึ�นอย่่กับ

มุมมองสุ่วนบุคคล ข้อม่ล Personal Well Being ถ่กนำา
ไปใช้ใน 4 แนวท์าง ค้อ

1. การติดตามความเป็นอย่่ของชาติโดยรวม
2. ใช้ในกระบวนการกำาหนดนโยบาย
3. การเปร้ยบเท้์ยบระหว่างประเท์ศั

4. การเปิดโอกาสุให้แต่ละบุคคลตัดสิุนใจด้วยตนเอง
เก้�ยวกับช้วิตของพวกเขา

• กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่่ จากชุดข้อม่ลการสุำารวจ
ประชากรประจำาปี (APS) ช่วยให้สุามารถเปร้ยบเท้์ยบ

ระหว่างกลุ่มย่อยท้์�แตกต่างกันของประชากรได้  
ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มอายุท้์�แตกต่างกัน หร้อกลุ่ม

ชาติพันธ์ุท้์�แตกต่างกัน ซึึ่�งสุามารถช่วยให้การกำาหนด
นโยบายม้ความเหมาะสุมและสุอดคล้องกับความ

ต้องการในแต่ละพ้�นท้์�

Accuracy and 
Reliability ความถ่กต้อง

และความน่าเช้�อถ้อ

ความแตกต่างของผลลัพธ์
ท้์� ได้จากการประมาณค่า 
กับค่าจริง โดยข้อม่ลม้

ความถ่กต้องแม่นยำาสุ่ง 
จะม้ความคลาดเคล้�อนของ

ข้อม่ลตำ�า

• ความถ่กต้องของข้อม่ล ม้การวิเคราะห์ด้วย 
สัุมประสิุท์ธิ�แห่งความแปรผัน (Coefficient of Varia-

tion) ท้์�คำานวณโดยนำาค่าสุ่วนเบ้�ยงเบนมาตรฐาน 
หารด้วยค่าเฉล้�ย ซึึ่�งสุามารถนำาไปใช้ในการเปร้ยบเท้์ยบ
การกระจายของข้อม่ลแต่ละชุดว่าข้อม่ลใดม้การกระจาย

ของข้อม่ลมากกว่ากัน
• หากสัุมประสิุท์ธิ�แห่งความแปรผันม้ค่ามาก หมายถึง 

ข้อม่ลม้การกระจายจากค่าเฉล้�ยมาก ซึึ่�งม้ผลต่อ
คุณภิาพของข้อม่ล 

• หากการประมาณค่าความอย่่ด้ม้สุุขสุ่วนบุคคลพ้�นท้์� ใด
ม้ค่าสัุมประสิุท์ธิ�แห่งความแปรผัน มากกว่า 20% จะไม่ม้

การเผยแพร่ข้อม่ลในรายงาน เน้�องจากแสุดงว่าการ
ประมาณค่าไม่น่าเช้�อถ้อเพ้ยงพอ

Timeliness and 
Punctuality
ความทั์นเวลา

ความทั์นเวลา วัดจากเวลา
ท้์� จัดเก็บและสุ่งผ่านข้อม่ล 
กับระยะเวลาท้์� ข้อม่ลพร้อม
ใช้งานและ/หร้อม้การเปิด

เผยต่อสุาธารณะ หร้อ
เวลาท้์� จัดเก็บและสุ่งผ่าน

ข้อม่ล กับแผนการ
เผยแพร่ข้อม่ลท้์�วางแผน
ไว้แล้วว่าสุามารถนำาเสุนอ
ข้อม่ลได้เป็นไปตามแผนท้์�

วางไว้หร้อไม่

• ข้อม่ลความอย่่ด้ม้สุุขสุ่วนบุคคล ม้การกำาหนดช่วง
ระยะเวลาการเผยแพร่ท้์� ชัดเจน ม้การระบุใน Releases 

Calendar โดยการเผยแพร่ข้อม่ลรายไตรมาสุ และ
ข้อม่ลราย 3 ปี
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ต�ร�งท่�  2-3 (ต่อั)
มิติ ค์วามหมาย วิธีีการตรวจุสุอบ (กรณีีศึกษา ONS)

Accessibility and 
Clarity

การเข้าถึงข้อม่ล

ม้ช่องท์างการเข้าถึงข้อม่ล
ท้์�สุะดวกม้รายละเอ้ยดท้์�

อธิบายถึงความเป็นมาของ
ข้อม่ล เช่น คำาจำากัดความ

ของข้อม่ล หน่วยงานท้์�
จัดเก็บ ช่องท์างการติดต่อ 

เป็นต้น

• ONS ม้การจัดตั�งท้์มงานเพ้�ออำานวยความสุะดวก
ในการเข้าถึงข้อม่ล ผ่านช่องท์างโท์รศััพท์์ และช่องท์าง

ออนไลน์

Coherence and 
Comparability

ความสุอดคล้อง และการ
เปร้ยบเท้์ยบ

สุถิติท์างการท้์� ได้จาก
แหล่งข้อม่ลเด้ยวกันม้
ความสุอดคล้องและไม่

ขัดแย้งกัน ถึงแม้ข้อม่ลท้์�
ได้มาจากแหล่งท้์�มาหร้อ

วิธ้การท้์�แตกต่างกันควรม้
ความสุอดคล้องกับหัวข้อ

ท้์� ต้องการศึักษา และ
สุามารถเปร้ยบเท้์ยบข้าม

ช่วงเวลาหร้อระหว่างพ้�นท้์�
ท์างภ่ิมิศัาสุตร์ ได้

• ข้อคำาถามเก้�ยวกับความอย่่ด้ม้สุุขสุ่วนบุคคลได้ผ่าน
การท์ดสุอบก่อนนำาไปใช้จริง ผ่านการท์ดสุอบเชิง
คุณภิาพ Cognitive Testing และการท์ดสุอบเชิง
ปริมาณการสุำารวจ The Opinions and Lifestyle 
Survey (OPN) การสุำารวจ OPN ม้วัตถุประสุงค์

เพ้�อสุะท้์อนข้อม่ลเบ้�องต้น เช่น จุดตัดของค่าคะแนน 
การกระจายของข้อม่ล การวิเคราะห์ Correlation ของ
ข้อคำาถามความอย่่ด้ม้สุุขสุ่วนบุคคล การจัดเก็บข้อม่ล
ใช้วิธ้การวิจัยเชิงท์ดลอง (Experimental Research 

Designs) โดยสุอบถามกลุ่มตัวอย่างจำานวน 1,100 คน 
ในแต่ละเด้อน จำานวน 4 เด้อน โดยในแต่ละเด้อนม้การ

ท์ดสุอบโดยใช้เท์คนิคการตั�งคำาถามท้์�แตกต่างกัน
• ม้การวิเคราะห์พฤติกรรมการตอบข้อคำาถามของ

ผ้่ตอบแบบสุอบถาม เพ้�อเป็นข้อม่ลเบ้�องต้นสุำาหรับการ
วิจัยในการสุะท้์อนผลลัพธ์ท้์� ได้จากการเก็บข้อม่ลข้อคิด

เห็น หร้อข้อเสุนอแนะเก้�ยวกับแบบข้อคำาถาม เพ้�อให้
มั�นใจว่าแบบสุอบถามทั์�ง 4 ข้อ ม้ความสุอดคล้องกับ
หัวข้อท้์� ต้องการศึักษาและสุามารถเปร้ยบเท้์ยบข้าม

ช่วงเวลาได้
ท้์�มา: Office for National Statistics (2018) และธนาคารแห่งประเท์ศัไท์ย (2557)

จากการวิเคราะห ์Cognitive Testing ขีองการวางขี�อคำาถึามที�  
Personal Well-Being จากการสำารวจ The Integrated Household Survey 
(IHS) พึบว่า การวางคำาถึามด้งักล่าวหลงัขี�อคำาถึามที� เกี�ยวขี�องกบัสุขีภาพึ
หรือตลาด้แรงงาน อาจส่งผู้ลต่อคำาตอบที� ผู้้�ตอบแบบสอบถึามทำาการ
ประเมิน ONS จงึแนะนำาให�วางขี�อคำาถึาม Personal Well-Being ไว�หลงัขี�อ
คำาถึามที� เกี�ยวกบัขี�อม้ลประชากรส่วนบุคคล ซึ�งควรอย่้ในช่วงต�นๆ ขีอง
แบบสอบถึาม 

ความอย่้ดี้มีสุขีตาม ONS ได้�ให�ความสำาคญักบัประเด็้นด้�านอตัวิสยั 
และภาวะวิสยัซึ�งครอบคลุม 10 ด้�าน คือ ความอย่้ดี้มีสุขีส่วนบุคคล ความ
สมัพึนัธ ์สุขีภาพึ การทำากิจกรรม การอย่้อาศยั การเงินส่วนบุคคล ระบบ
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เศรษฐกิจ การศกึษาและทกัษะความชำานาญ ภาครฐั และสิ�งแวด้ล�อมทาง
ธรรมชาติ 

ONS ได้�จัด้ทำารายงานการติด้ตามผู้ลการใช�ประโยชนจ์าก
ขี�อม้ลความอย่้ดี้มีสุขี ที� เรียกว่า “Personal Well-Being Outputs and User 
Feedback” เพืึ�อสะท�อนมุมมอง ขี�อคิด้เห็นหรือขี�อเสนอแนะขีองผู้้�ใช�ขี�อม้ล  
โด้ยมีเป้าหมายเพืึ�อพึฒัินาตวัชี�วดั้ด้งักล่าวให�สอด้คล�องกบัความต�องการ
ขีองผู้้�ใช�มากขีึ �น การสำารวจความคิด้เห็นขีองผู้้�ใช�จดั้ทำาผู่้านการสำารวจ 
Online ยกตวัอย่างประเด็้นในการวิเคราะห ์เช่น 1) ลกัษณะขีองผู้้�ใช�ขี�อม้ล 
เช่น หน่วยงานภาครฐั ภาคการศกึษา หน่วยงานเอกชน 2) การใช�ประโยชน์
จากขี�อม้ล เช่น ใช�เพืึ�ออ�างอิงเป็นขี�อม้ลพืึ�นฐาน ใช�เพืึ�อจดั้ทำารายงาน ใช�เพืึ�อ 

การวิเคราะห์ในแบบจำาลองหรือการพึยากรณ ์3) เนื�อหาที� ผู้้�ใช�นำาไปใช� 
งานจริง เช่น ร้ปภาพึ กราฟิ ฐานขี�อม้ล และ 4) สอบถึามความคิด้เห็นขีองผู้้�ใช�  
ในประเด็้นระด้บัการให�ความสำาคญัและประโยชนข์ีองขี�อม้ล รายงานการ
ติด้ตามด้งักล่าวเริ�มจดั้ทำาขีึ �นในปี ค.ศ. 2018 

2.1.4 British Household Panel Survey (BHPS)
British Household Panel Survey: BHPS สนบัสนุนโด้ย Economic 

& Social Research Council (ESRC) จดั้ทำาโด้ย The Institute for Social and 
Economic Research: University of Essex เป็นชุด้ขี�อม้ล Panel ที� ร้�จกักนัดี้
และใช�กนัอย่างแพึร่หลาย การสำารวจ BHPS เป็นเครื�องมือหลกัสำาหรบัวดั้
การเปลี�ยนแปลงทางสงัคมในสหราชอาณาจกัร โด้ยมีวตัถุึประสงคข์ีองการ
สำารวจ เพืึ�อทำาความเขี�าใจเกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงทางสงัคมและเศรษฐกิจ 
ระด้บับุคคลและครวัเรือน เพืึ�อสร�างแบบจำาลอง พึยากรณ ์วิเคราะหค์วาม
เป็นเหตุขีองตวัแปรทางเศรษฐกิจและสงัคม BHPS เริ� มทำาการจดั้เก็บ
ขี�อม้ลในปี ค.ศ. 1991 เป็นขี�อม้ลระด้บัครวัเรือน ที�สอบถึามสมาชิกทุกคน 
ในครัวเรือนที� มีอายุตั�งแต่ 16 ปีขีึ �นไป ส่วนแบบสอบถึามที� เป็น Youth  

Questionnaire เริ�มสำารวจในปี ค.ศ. 1994 จดั้เก็บขี�อม้ลแบบ Annual Panel 
Data โด้ยเป็นการติด้ตามบนัทึกขี�อม้ลจากหน่วยสำารวจเดิ้มติด้ต่อไปใน
แต่ละปี 

การสำารวจภาคสนามจะเริ�มทุกวนัที�  1 กนัยายนขีองทุกปี โด้ยใช�
การจดั้เก็บขี�อม้ลการสมัภาษณจ์ากผู้้�ให�คำาตอบโด้ยตรง (Face To Face 
Interview) การสำารวจขี�อม้ลรอบที� 1 (Wave 1) ค.ศ. 1991 เก็บขี�อม้ลจำานวน 
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5,500 ครวัเรือน รวมทั�งสิ �น 10,300 คน สุ่มตวัอย่างจาก 250 พืึ �นที� หลงัจากนั�น 

มีการเพิึ�มกลุ่มตวัอย่าง 1,500 ครวัเรือนในสกอตแลนด้แ์ละเวลส ์และ 2,000 
ครวัเรือนในไอรแ์ลนด้เ์หนือ ขี�อม้ล BHPS มีการเผู้ยแพึร่สำาหรบัผู้้�ใช�ที� เป็น
ภาครฐัและภาคการศกึษาโด้ยไม่คิด้ค่าใช�จ่าย แต่หากผู้้�ใช�ขี�อม้ลเป็นภาค
ธุรกิจจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมการใช�ขี�อม้ล

การตรวจสอบคุณภาพึขีองเครื�องมือขีองแบบสำารวจ BHPS ก่อน
การสำารวจจริงในรอบที�  1 ได้�มีการศกึษานำาร่องโด้ยใช�วิธีต่างๆ เหมือนการ
ศกึษาจริง แต่ขีอบเขีตแคบกว่า จำานวน 500 ครวัเรือน เพืึ�อตรวจสอบและ
ประเมินขีั�นตอน การออกแบบสอบถึามและวิธีการในการเก็บขี�อม้ล Panel 
ซึ�งทำาการเก็บต่อเนื�องโด้ยใช�กลุ่มตวัอย่างเดิ้มเป็นระยะเวลา 3 ปี หลงัจากนั�น 
มีการจดั้การประชุมเพืึ�อซกัถึามผู้้�สมัภาษณเ์กี�ยวกบัปัญหาที�พึบในการ
จดั้การแบบสำารวจ นอกจากนั�นในรอบที�  2 ยงัมีการทำาการวิจยัเชิงทด้ลอง
เกี�ยวกบัผู้ลกระทบขีองผู้้�สมัภาษณอี์กด้�วย 

การสำารวจ BHPS เป็นการจดั้เก็บขี�อม้ลแบบ Panel ซึ�งมีขี�อได้�
เปรียบมากกว่าการเก็บขี�อม้ลแบบภาคตดั้ขีวาง ขี�อม้ล Panel สามารถึ
ควบคุมลกัษณะเฉพึาะขีองหน่วยวิเคราะหที์�สงัเกตไม่ได้� (Unobserved Het-
erogeneity) ซึ�งทำาให�การวิเคราะหมี์ความน่าเชื�อถืึอมากกว่าการวิเคราะห์
โด้ยใช�ขี�อม้ลภาคตดั้ขีวาง นอกจากนั�น ประโยชนข์ีองการวิเคราะห ์Panel 
Data ในการวิเคราะหก์ารเปลี�ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคมขีองบุคคล
หรือครวัเรือน คือ สามารถึวิเคราะหเ์งื�อนไขี เหตุการณ์ในชีวิต พึฤติกรรม 
และค่านิยม ที�มีความเชื�อมโยงกบัการเปลี�ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคม
เมื�อเวลาผู่้านไปได้� เนื�องจาก BHPS เก็บขี�อม้ลสมาชิกทุกคนในครวัเรือน  
มีการติด้ตามเก็บขี�อม้ลสมาชิกในครวัเรือนอย่างต่อเนื�อง (รวมทั�งในกรณีที�
สมาชิกในครวัเรือนมีการย�ายจากบ�าน) ทำาให�สามารถึวิเคราะหแ์ละติด้ตาม
ผู้ลกระทบขีองการปฏิิสมัพึนัธภ์ายในครวัเรือน และสามารถึสะท�อนขี�อม้ลที�
มีลกัษณะเฉพึาะในมิติการก่อตวัและการสลายตวัขีองครวัเรือน 

แบบสอบถึามและสมัภาษณ ์BHPS ประกอบด้�วยคำาถึามที�เกี�ยวกบั 
ประเด็้นเชิงด้�านนโยบาย และสงัคมศาสตร์โด้ยแบ่งออกเป็น 7 ประเด็้น
หลกัๆ ด้งันี� 

1. สภาพึที�อย่้อาศยั (Housing Conditions)
2. การย�ายที�อย่้อาศยั (Residential Mobility)
3. การศกึษาและการฝึ่กอบรม (Education and Training)
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4. สุขีภาพึและการใช�บริการด้�านสุขีภาพึ (Health and the Usage 
of Health Services)

5. พึฤติกรรมตลาด้แรงงาน (Labour Market Behavior)
6. ม้ลค่าทางเศรษฐกิจและสงัคม (Socio-Economic Values)
7. รายได้�จากการจ�างงาน สิทธิประโยชนจ์ากสวสัดิ้การสงัคม และ

เงินบำานาญ (Income from Employment, Benefits and Pensions)

แบบสอบถึามที� ให�กรอกด้�วยตนเอง (Self-Completion Ques-
tionnaire) ประกอบด้�วยขี�อคำาถึามในส่วนการวิเคราะหค์วามสุขีเชิงอตัวิสยั  
ซึ�งประกอบด้�วย แบบสอบถึาม General Health Questionnaire หรือ GHQ-122  
ความพึึงพึอใจในชีวิตในภาพึรวม และความพึึงพึอใจที�แบ่งออกเป็นด้�านๆ 
คือ ด้�านสุขีภาพึ รายได้�ขีองครวัเรือน บ�าน/ที�อย่้อาศยั สามี/ภรรยา/ค่้ครอง 
งาน ชีวิตทางสงัคม จำานวนเวลาว่างที�มี และวิธีที�คุณใช�เวลาว่าง นอกจากนั�น 
BHPS ยงัมีการใช�แบบสอบถึามการประเมินคุณภาพึชีวิตที�เรียกว่า Control, 
Autonomy, Self-Realization and Pleasure หรือ CASP-19  ซึ�งแบ่งการวดั้
ออกเป็น 3 ประเด็้นคือ มิติด้�านความสามารถึ (Competence Autonomy) 
มิติการตระหนกัร้�ในตนเอง และมิติความเพึลิด้เพึลินใจ ขี�อคำาถึามเป็นการให� 
ผู้้�ตอบประเมินเกี�ยวกบัชีวิตหรือความร้�สกึว่าเหตุการณ ์หรือความร้�สกึต่อไปนี� 
เกิด้ขีึ �นบ่อยแค่ไหน (Hyde et al., 2003)

2.1.5 The Socio-Economic Panel (SOEP)
การสำารวจ Socio-Economic Panel (SOEP) จดั้ทำาโด้ย The 

German Institute for Economic Research (DIW Berlin) สนบัสนุนโด้ย 
The Federal Ministry of Education and Research (BMBF) และภาค
รฐับาล เป็นการเก็บขี�อม้ลระด้บัครวัเรือนและบุคคลในประเทศเยอรมนี 
วตัถุึประสงค์ในการทำาการสำารวจ SOEP คือ ต�องการเก็บขี�อม้ลที�สามารถึ
สะท�อนพึฤติกรรมการตดั้สินใจ และการเปลี�ยนแปลงชีวิตความเป็นอย่้ใน
ระด้บับุคคลที�สามารถึนำาขี�อม้ลไปส่้การออกแบบนโยบายได้�

2 เป็นเคร้�องม้อคัดกรองความผิดปกติท์างจิตเวชเบ้�องต้นหร้อความผิดปกติในระยะสัุ�นสุำ าหรับประชากรทั์�วไป ซึึ่�งเหมาะ
สุำาหรับทุ์กเพศัทุ์กวัยตั�งแต่วัยรุ่นขึ�นไป โดยให้ผ้่ตอบประเมินสุถานะปัจจุบันเปร้ยบเท้์ยบกับสุถานะปกติ ประกอบด้วยข้อคำาถาม 12 ข้อ  
ท้์�ครอบคลุมความร้่สึุกเคร้ยด หดห่่ ความสุามารถในการรับม้อกับปัญ่หา ความกังวลท้์� ม้ผลต่อการนอนไม่หลับ (Insomnia) และการ
ขาดความมั�นใจ
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การเก็บขี�อม้ลเริ�มตั�งแต่ปี ค.ศ. 1984 เริ�มด้�วยการเก็บขี�อม้ลเฉพึาะ
เยอรมนีตะวนัตก จากนั�นปี ค.ศ. 1990 มีการขียายการเก็บขี�อม้ลเพิึ�มในส่วน
เยอรมนีตะวนัออก กลุ่มตวัอย่างในแต่ละปีประมาณ 15,000 ครวัเรือน  
จำานวน 30,000 คน เก็บขี�อม้ลด้�วยวิธี Multi-Stage Random Sampling 
และใช�การสุ่มตวัอย่างโด้ยใช�ทฤษฎีีความน่าจะเป็น (Random Probability 
Sampling) นอกจากนั�นยงัมีการเก็บขี�อม้ลกลุ่มตวัอย่างที�เฉพึาะเจาะจง เช่น  
แม่เลี �ยงเดี้�ยว ผู้้�ลี �ภยั เป็นต�น 

การสำารวจ SOEP ประกอบด้�วยขี�อม้ลหลากหลายแขีนง เช่น ขี�อม้ล
ทางประชากรศาสตร ์ทุนทางสงัคม การใช�เวลาว่าง ตลาด้แรงงานและการ
จ�างงาน ทศันคติ ค่านิยม บุคลิกภาพึ และด้ชันีเชิงอตัวิสยั (เช่น ความกงัวล 
และความพึงึพึอใจในชีวิต) เป็นต�น การเก็บขี�อม้ลตามเส�นทางชีวิตมีเป้าหมาย 
เพืึ�อต�องการทำาความเขี�าใจปัจจยัหรือเหตุการณที์�เกิด้ขีึ �นในชีวิต (Life Event) 
ตั�งแต่แรกเกิด้ไปจนถึงึเสียชีวิตที� ส่งผู้ลต่อชีวิตและครอบครวั โด้ยมองว่า 
การตดั้สินใจ สถึานะทางเศรษฐกิจและสงัคม ความร้�สึกนึกคิด้ขีองแต่ละ
บุคคล มีความเชื�อมโยงกบับริบททางโครงสร�างและการเปลี�ยนแปลงต่างๆ 
ในสงัคมที�บุคคลนั�นเติบโตมา 

SOEP มีการแบ่งชุด้คำาถึามตามช่วงวยั โด้ยเริ�มตั�งแต่แรกเกิด้ 
ด้�วยการสอบถึามแม่ขีองเด็้ก ใช�แบบสอบถึาม Mother-Child Questionnaire 
เก็บขี�อม้ลมารด้าตั�งแต่มีการตั�งครรภเ์พืึ�อวิเคราะหสุ์ขีภาพึกายและสุขีภาพึ
จิตขีองผู้้�เป็นแม่ และเก็บต่อเมื�อเด็้กเกิด้และเขี�าส่้การศกึษาระด้บัประถึม
ศกึษาและระด้บัมธัยม เมื�อเขี�าส่้การเป็นผู้้�ใหญ่ (อายุ 18 ปีขีึ �นไป) จะมีการ
สอบถึามรายคนและสอบถึามเกี�ยวกบัครวัเรือน เพืึ�อวดั้สถึานะความเป็นอย่้
ทั�งด้�านอตัวิสยั และภาวะวิสยั 

ขี�อม้ลจากการสำารวจ SOEP เป็นขี�อม้ลที� มีคุณภาพึส้ง มีการ
ตรวจคุณภาพึขีองขี�อม้ลทั�งในการทด้สอบความเชื�อมั�น และความน่าเชื�อถืึอ 
ขี�อม้ล นอกจากนั�นขี�อม้ล SOEP ถ้ึกจดั้ทำาตามหลกัการ Cross National 
Equivalence File (CNEF) ทำาให�สามารถึเชื�อมโยงเพืึ�อเปรียบเทียบขี�อม้ล 
Panel ในประเทศอื�นได้� ยกตวัอย่างเช่น BHPS ขีองสหราชอาณาจกัร และ 
The Household Income and Labour Dynamics in Australia (HILDA) 
ขีองประเทศออสเตรเลีย เป็นต�น ในการอ�างอิงตวัแปรที�ศกึษา SOEP จะมี
การอ�างถึงึจากทฤษฎีีและงานวิจยัที�เกี�ยวขี�อง หลงัจากนั�นมีการแสด้งการ
วิเคราะห ์Cognitive Test โด้ยแสด้งผู้ลตั�งแต่ปีที� มีการเริ�มเก็บขี�อม้ลนั�นๆ 
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ถึงึปัจจุบนั เป็นการตรวจสอบเครื�องมือวิจยัทุกปี และมีการกล่าวถึงึ Scale 
Development ว่าที�ผู่้านมามีการพึฒัินาตวัแปรด้งักล่าวอย่างไรบ�าง

SOEP มีการออกแบบขี�อคำาถึามที� เกี�ยวขี�องกบัประเด็้นในส่วน
ความสุขีเชิงอตัวิสยัที�ครอบคลุมทั�ง 3 มิติ คือ การประเมินชีวิต (Life Eval-
uation) อารมณ ์(Affect) และมิติคุณค่าในชีวิต (Eudaimonia) ขี�อคำาถึาม
เกี�ยวกบัความพึงึพึอใจในชีวิตถ้ึกวางไว�เป็นขี�อคำาถึามแรก จากนั�นขี�อคำาถึาม
ขี�อที� 2 เป็นการวดั้ความอย่้ดี้มีสุขีทางด้�านอารมณค์วามร้�สกึ ตามด้�วยคำาถึาม
เกี�ยวกบัการประเมินคุณค่าในชีวิต ขี�อคำาถึามแรกถึามว่า “วนันี�คุณร้�สึก 
พึงึพึอใจในชีวิตในเรื�องต่อไปนี�เพีึยงใด้” (How satisfied are you today with 
the following areas of your life?) และมีการแบ่งความพึงึพึอใจในชีวิตที�มี
ต่อองคป์ระกอบย่อย 11 องคป์ระกอบ คือ สุขีภาพึการนอนหลบัการทำางาน 
การทำางานที�บ�าน รายได้�ครวัเรือน รายได้�ส่วนบุคคล ที�อย่้อาศยั เวลาว่าง 
บริการด้้แลเด็้ก ชีวิตครอบครวั และมาตรฐานการครองชีพึ คำาตอบเป็น
มาตรวดั้อนัด้บั (Ordinal Scale) เริ�มตั�งแต่ 0-10 โด้ย 0 คือ ไม่พึอใจเลย 10 
คือพึอใจมากที�สุด้

ขี�อม้ลระด้บับุคคลขีอง SOEP ได้�มีการเปิด้เผู้ยแก่สถึาบนัการศกึษา 
เพืึ�อประโยชนด์้�านการวิจยั โด้ยไม่คิด้ค่าใช�จ่าย มีร้ปแบบการอำานวยความ 
สะด้วกในการให�บริการขี�อม้ลที�เรียกว่า บริการ SOEP Hotline ขี�อม้ล SOEP 
ได้�ถ้ึกนำามาวิเคราะห์โด้ยนกัวิจยัจากหลากหลายสาขีา เช่น เศรษฐศาสตร ์
สงัคมวิทยา การเมืองจิตวิทยา ประชากรศาสตร ์สถึาปัตยกรรมและการ 
วางผู้งัเมือง โภชนาการพึนัธุศาสตร ์รวมทั�งวิทยาศาสตรป์ระสาท (Neuro 
Science) ในปี ค.ศ. 2017 SOEP มีผู้้�ใช�งานประมาณ 3,500 คนทั�วโลก 
ประมาณ 50% เป็นผู้้�ใช�ในประเทศเยอรมนี นอกจากนั�น SOEP มีการนำาไป
ใช�เพืึ�อการวิเคราะห ์ในรายงาน OECD คือ The Development of Income 
Inequality in OECD และ Education at a glance และรายงาน The German 
Federal Government on Wellbeing in Germany 

SOEP มีการตรวจสอบเครื�องมือในการวิจยัหรือแบบสอบถึาม
อย่างต่อเนื�อง มีการติด้ตามผู้้�ให�ขี�อม้ลตามรุ่น (Birth Cohort) อย่างต่อเนื�อง
เป็นระยะเวลากว่า 35 ปี ซึ�งถืึอได้�ว่าเป็นขี�อม้ล Longitudinal Data ระด้บั
ประเทศที�ยาวที�สุด้ชุด้หนึ�งขีองโลก มีการเก็บขี�อม้ลติด้ตามได้�ถึงึ 3 รุ่น ทำาให�
ขี�อม้ล SOEP มีจุด้เด่้นในการนำามาวิเคราะหแ์ละติด้ตามการเปลี�ยนแปลง 
ร้ปแบบต่างๆ ขีองพึลวตัรขีองครวัเรือน ทั�งในระด้บัครวัเรือนและระด้บั
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บุคคล สามารถึวิเคราะหก์ารเปลี�ยนแปลงทางสงัคมระยะยาวได้� รวมทั�งตอบ
โจทยง์านวิจยัที�ต�องการวิเคราะหค์วามสมัพึนัธร์ะหว่างเหตุการณที์�เกิด้ขีึ �น 
ในอดี้ต กบัผู้ลลพัึธที์� เกิด้ขีึ �นต่อชีวิตในภายหลงั เช่น สามารถึตอบปัญหา
งานวิจยัในประเด็้นด้�านการพึึ�งพึาซึ�งกนัและกนัระหว่างบุคคลและครอบครวั 
ผู้ลกระทบระยะสั�นและระยะยาวขีองการปฏิิร้ปนโยบาย งานวิจยัเกี�ยวกบั
ความไม่เท่าเทียมทางด้�านรายได้� และการย�ายถิึ�น เป็นต�น นอกจากนั�น  
การเก็บขี�อม้ลทางจิตวิทยา ยงัถืึอเป็นนวตักรรมและจุด้เด่้นอีกประการหนึ�ง 
ขีองขี�อม้ล SOEP ในแบบสอบถึามมีการออกแบบขี�อคำาถึามที�เกี�ยวขี�องกบั
การวิเคราะหเ์ชิงจิตวิทยาที�แตกต่างตามลกัษณะทางประชากรศาสตร ์

โด้ยสรุป แบบสอบถึามในต่างประเทศที�วดั้ความพึงึพึอใจในชีวิต
มกัมีประเด็้นคำาถึามด้�านอื�น ๆ ประกอบเพืึ�อประโยชน์ในการวิเคราะหค์วาม 
สมัพึนัธข์ีองหลายปัจจยักบัระด้บัความพึงึพึอใจในชีวิตและความสุขีเชิงอตัวิสยั  
ขี�อคำาถึามที�เกี�ยวกบัด้�านเศรษฐกิจ สงัคม และวฒัินธรรม ประกอบด้�วย  

ขอ้ม่ลพ้ึ �นฐานดีา้นเศรษฐกิจและสังคมของบุุคคลและ
ครอบุครวั เศรษฐานะและการจดั้ลำาด้บัขีองตนเองเทียบกบัคนในชุมชน
และเทียบกบัคนในระด้บัประเทศ (Relative income และ Absolute income) 
การมีอาชีพึที�มั�นคง (มีรายได้�จากเงินเดื้อนประจำา) หรืออาชีพึที� ไม่มั�นคง 
(แรงงานนอกระบบและ Gig worker) การมี Long Working Hour หรือการ
ทำางานหลายอาชีพึ ตวัแปรเหล่านี�เป็นขี�อม้ลพืึ�นฐานทั�วไปที�มกัจะถ้ึกสอบถึาม
และเก็บขี�อม้ลไว�ในการสำารวจขี�อม้ลเศรษฐกิจและสงัคมขีองครวัเรือน 
ในระด้บัประเทศ เช่น การสำารวจขีอง ONS, BHPS และ SOEP 

ความเป็็นอย่�และความสมัพึนัธ์ก์บัุคนในครอบุครวัและเพ้ึ�อน
ฝู่ง เป็นอีกประเด็้นที� มีการสอบถึามและเก็บขี�อม้ลในการสำารวจเกี�ยวกบั
ความพึงึพึอใจในชีวิต เช่น การสำารวจขีอง World Happiness Report และ 
World Values Survey รวมไปถึึงการสอบถึามเรื�องขีองการจดั้ลำาด้บัชั�น
ขีองตนเองในชุมชนหรือสงัคม และความคาด้หวงัในการขียบัลำาด้บัชั�นขีอง
ตนเองในอนาคต 

ความเช้ี�อ พึฤติกรรม หร้อทัศันคติ ความไม่เท่าเทียมกนัขีอง
คนในสงัคม ความทุกขีห์รือความโชคร�าย ความเชื� อเกี� ยวกบับาป บุญ  
การเวียนว่ายตายเกิด้ พึฤติกรรมทำาบุญทำาทานเพืึ�อชาติหน�า ความเชื�อและ
ความศรทัธาในพึระเจ�า รวมไปถึึงบรรทดั้ฐานทางสงัคม การสำารวจขีอง 
World Happiness Report และ World Values Survey สอบถึามถึงึเรื�อง
ความเชื�อที�เกี�ยวโยงในทางศาสนา พึระเจ�า การเป็นผู้้�นำาทางศาสนา 
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ทุันทัางสงัคม ความไวว้างใจกนัของคนในชุีมชีน สงัคม และ
ความไวใ้จต�อภาครฐั เป็นอีกหนึ�งตวัแปรสำาคญัที�มีผู้ลต่อความพึงึพึอใจใน
ชีวิตขีองคน ในการสำารวจ World Value Survey มีการเก็บขี�อม้ลเปรียบเทียบ
ระหว่างประเทศด้�วยการถึามคำาถึามว่า “คุณคิด้ว่าคนส่วนใหญ่สามารถึไว�
วางใจได้� หรือต�องระมดั้ระวงัในการติด้ต่อกบัผู้้�อื�น” ซึ�ง SOEP ขีองประเทศ
เยอรมนีมีการสอบถึามความคิด้เห็นขีองประชาชนต่อความไว�วางใจในสงัคม
ด้�วยลกัษณะคำาถึามด้งักล่าวเช่นกนั 

ทัศันคติต�อการโกง การคอรร์ปั็ชีนั คำาถึามที� เกี�ยวกบัการโกง
หรือการคอรร์ัปชันจะเป็นคำาถึามที� ถึามถึึงความสำาคญัขีองระบบการ
ปกครองในประเทศ เช่น ความสำาคญัขีองระบบประชาธิปไตย การจดั้การ
เงินภาษีขีองประชาชนโด้ยภาครฐั รวมถึึงความเต็มใจจะจ่ายภาษีขีอง
ประชาชน เช่น ในการสำารวจขีอง World Values Survey

2.2 กิารสำารวจความอยู่ด่ม่สุขเชิงอัตวิสัยของประเท์ศไท์ย

ขี�อม้ลทางการที�เกี�ยวกบัความพึงึพึอใจชีวิตขีองคนไทยที�ทำาการ
สำารวจระด้บัประเทศทั�งหมด้เป็นขี�อม้ลภาคตดั้ขีวาง ซึ�งมีทั�งการเก็บต่อเนื�อง
ทุกๆ ปีและเก็บไม่ต่อเนื�อง ช่วงการเก็บขี�อม้ลค่อนขี�างสั�น และมีขี�อจำากดั้
ในการนำาขี�อม้ลมาวิเคราะห์ในเชิงอนุกรมเวลา การสำารวจขีองประเทศไทย
ที�ออกแบบมาเพืึ�อให�สามารถึนำาเขี�าม้ลมาวิเคราะหค์วามพึึงพึอใจในชีวิต 
ประกอบด้�วย 4 การสำารวจหลกั คือ 1) การสำารวจความพึงึพึอใจในชีวิตขีอง
คนไทย 2) การสำารวจความสุขีคนทำางาน (ในองคก์ร) 3) การสำารวจสภาวะ
ทางสงัคมและวฒัินธรรมและสุขีภาพึจิตคนไทย และ 4) การสำารวจคุณภาพึ
ชีวิตขีองประชาชนอย่างยั�งยืนตามหลกัเศรษฐกิจพึอเพีึยง รายละเอียด้
แสด้งในตารางที�  2-4

1. การสำารวจความพึงึพึอใจในชีวิตขีองคนไทย จดั้ทำาขีึ �นเพืึ�อเป็น
ขี�อม้ลให�รฐับาลและหน่วยงานที� เกี�ยวขี�องนำาไปใช�ในการวางแผู้น พึฒัินา 
และขีบัเคลื�อนกลไกการสร�างความสุขีและความอย่้ดี้มีสุขีขีองประชาชน 
ในประเทศที� แท�จริงและยั� งยืน ขี�อคำาถึามความพึึงพึอใจในชีวิต ถึามว่า  
“ท่านมีความพึึงพึอใจในชีวิตขีองท่านมากน�อยเพีึยงใด้” คำาตอบแบ่งเป็น 
1-10 (1 เท่ากบัไม่พึอใจเลย และ 10 พึงึพึอใจมากที� สุด้) นอกจากนั�น ยงัมี 
การประเมินความพึึงพึอใจในชีวิตแยกตามองคป์ระกอบย่อย (แบ่งเป็น  
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การศึกษา การทำางาน ความเป็นอย่้ในปัจจุบัน บ�าน/ที� พึักอาศยั ชีวิต
ครอบครวั สุขีภาพึ และสงัคม) และมีการประเมินอารมณเ์ชิงบวก และลบ

2. การสำารวจความสุขีคนทำางาน (ในองคก์ร) มีวตัถุึประสงคเ์พืึ�อ 
ก) จดั้เก็บขี�อม้ลพืึ�นฐานเกี�ยวกบัความสุขีขีองประชากรวยัแรงงานที�ทำางาน
เป็นล้กจ�างในองคก์ร ได้�แก่ ขี�าราชการ พึนกังานรฐัวิสาหกิจ และล้กจ�าง 
ภาคเอกชน ขี) เพืึ�อนำาขี�อม้ลไปใช�เป็นกลไกในการขีบัเคลื�อน เสริมสร�าง 
“ความสุขีคนทำางาน” และ “องคก์รแห่งความสุขี”และ ค) เพืึ�อให�ประเทศมีฐาน
ขี�อม้ลความสุขีคนทำางานในประเทศไทย การประเมินระด้บัความสุขี ประเมิน
จากกลุ่มชุด้คำาถึาม ที�แบ่งเป็น 9 มิติ คือ มิติสุขีภาพึดี้ ผู่้อนคลายดี้ นำ �าใจดี้  
จิตวิญญาณดี้ ครอบครวัดี้ สงัคมดี้ ใฝ่่ร้�ดี้ สุขีภาพึเงินดี้ และการงานดี้  
จากนั�นแปลงค่าคะแนนให�เป็นเลขีด้ชันีเดี้ยวที�มีคะแนนเต็ม 100

3. การสำารวจสภาวะทางสงัคมและวฒัินธรรมและสุขีภาพึจิต 
(ความสุขี) คนไทย โด้ยมีวตัถุึประสงคเ์พืึ�อสะท�อนสภาพึสงัคมไทยเกี�ยวกบั
พึฤติกรรม ค่านิยม วฒัินธรรม และสุขีภาพึจิตขีองคนไทย สำาหรบันำาไปใช�ใน
การติด้ตาม ประเมินสถึานการณ ์และทิศทางการเปลี�ยนแปลงขีองสงัคมใน
อนาคต และให�หน่วยงานภาครฐั และเอกชนที�เกี�ยวขี�องนำาไปกำาหนด้นโยบาย 
รวมทั�งวางแผู้นในการแก�ปัญหาสงัคมและสุขีภาพึจิตได้�อย่างตรงจุด้  
การประเมินความอย่้ดี้มีสุขีเชิงอตัวิสยัจากการสำารวจนี� เป็นการวดั้ผู่้านขี�อ
คำาถึามการประเมินสุขีภาพึจิต 15 ขี�อ ที�วดั้สภาพึจิตใจ สมรรถึภาพึขีองจิตใจ 
คุณภาพึขีองจิตใจ และปัจจยัสนบัสนุน

4. การสำารวจคุณภาพึชีวิตขีองประชาชนอย่างยั�งยืนตามหลกั
เศรษฐกิจพึอเพีึยง มีวตัถุึประสงคเ์พืึ�อศึกษาขี�อม้ลชีวิตความเป็นอย่้ขีอง
ประชาชนในด้�านเศรษฐกิจ สงัคม สิ�งแวด้ล�อม สุขีภาพึ ความสุขี การเรียนร้�  
และวฒัินธรรม เพืึ�อเป็นพืึ�นฐานในการด้ำารงชีวิตอย่างพึอเพีึยงและยั�งยืน 
และให�ประเทศมีขี�อม้ลสำาหรบัพึฒัินาคุณภาพึชีวิตขีองประชาชนตามหลกั
เศรษฐกิจพึอเพีึยง การประเมินความสุขีและความพึึงพึอใจในชีวิตวดั้จาก 
แบบสอบถึามสุขีภาพึจิต ตามแนวทางขีองกรมสุขีภาพึจิต และการประเมิน
ความสุขีและความพึงึพึอใจในชีวิตในภาพึรวม 
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ต�ร�งท่�  2-4 ข้อัมูลก�รสำำ�รวจคว�มสุำขเชิิงอััตวิสัำยในำประเทศไทย
ช่ิ�อฐาน์ข้อม่ลุ่ ขน์าด้ตัวอย�าง ลัุ่กษณีะข้อม่ลุ่ หน์�วยงาน์ ปีทีั�สุ� ารวจุ

การสุำารวจความ
พึงพอใจในช้วิตของ

คนไท์ย 

54,000 คน 
(สุุ่มตัวอย่างจากทุ์ก

จังหวัด)

แบบสุอบถาม
ประกอบข้อคำาถาม 
11 ด้านท้์� ม้ความ

สุำาคัญ่ต่อความพึง
พอใจในช้วิต

• สุำ านักงานสุถิติ
แห่งชาติ • ม่ลนิธิ
นโยบายสุุขภิาวะ 

• สุำ านักงานกองทุ์น
สุนับสุนุนการสุร้าง

เสุริมสุุขภิาพ (สุสุสุ.)

ปี 2555

การสุำารวจความสุุข
คนท์ำางาน 

(ในองค์กร)

83,880 ครัวเร้อน 
(สุุ่มตัวอย่างจากทุ์ก

จังหวัด)

ข้อคำาถามประเมิน
ความสุุขคนท์ำางาน

แบ่งเป็น 9 มิติ

• สุำ านักงานสุถิติ
แห่งชาติ 

• สุถาบันวิจัย
ประชากรและสัุงคม 
มหาวิท์ยาลัยมหิดล

ปี 2561

การสุำารวจสุภิาวะ
ท์างสัุงคมและ

วัฒนธรรม
และสุุขภิาพจิต 

(ความสุุข) คนไท์ย

27,960 ครัวเร้อน 
(สุุ่มตัวอย่างจากทุ์ก

จังหวัด)

แบบการสุอบถาม
แบ่งเป็น 7 ตอน 
ประเด็นท์างด้าน

สุุขภิาพจิตถ่กแท์รก
ไว้ในสุ่วนสุุดท้์ายของ

แบบสุอบถาม

• สุถาบันวิจัย
ประชากรและสัุงคม 
มหาวิท์ยาลัยมหิดล 

• สุำ านักงานสุถิติ
แห่งชาติ 

• กรมสุุขภิาพจิต 
• แผนงานสุร้าง

เสุริมสุุขภิาพจิตเพ้�อ
สุุขภิาวะสัุงคมไท์ย 
สุำ านักงานกองทุ์น

สุนับสุนุนการสุร้าง
เสุริมสุุขภิาพ

ปี 2551 2554 
2557 และ 2561

การสุำารวจคุณภิาพ
ช้วิตของประชาชน

อย่างยั�งย้นตามหลัก
เศัรษฐกิจพอเพ้ยง

69,792 ตัวอย่าง 
(สุุ่มตัวอย่างจากทุ์ก

จังหวัด)

แบบสุอบถาม
แบ่งออกเป็น 7 ตอน 
ท้์�สุะท้์อนข้อม่ลช้วิต
ความเป็นอย่่ของ

ประชาชน

สุำานักงานสุถิติ
แห่งชาติ

ปี 2561 จัดท์ำา
ทุ์ก 3 ปี

การสำารวจทั�ง 4 แหล่งด้งักล่าว มีมิติ องคป์ระกอบ การออกแบบ
ขี�อคำาถึามที�สะท�อน การประเมินชีวิต อารมณ ์และการมีคุณค่าและเป้าหมาย 
ในชีวิตที� แตกต่างกนัออกไป ขี�อม้ลสถิึติจากฐานขี�อม้ลด้งักล่าวไม่ได้�มี
การนำาเสนอในระด้บับุคคลอย่างเป็นทางการบนหน�า Website  ประเด็้นการ
อำานวยความสะด้วกในการใช�ขี�อม้ล และการเผู้ยแพึร่ต่อสาธารณะถืึอเป็น 
ขี�อจำากดั้ขีองประเทศไทย ขี�อจำากดั้ขีองการเขี�าถึงึขี�อม้ลส่งผู้ลต่องานวิจยั
เชิงลกึในระด้บัประเทศ ในส่วนการนำาเสนอผู้ลการสำารวจที� ได้�จากการสำารวจ 
ส่วนใหญ่เป็นการสรุปโด้ยวิเคราะหส์ถิึติเชิงพึรรณนา เพืึ�อเปรียบเทียบค่า
เฉลี�ยความสุขีหรือความพึงึพึอใจต่อชีวิต จำาแนกตามลกัษณะกลุ่มย่อยขีอง
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ประชากร เช่น รายงานการสำารวจความพึึงพึอใจในชีวิตขีองคนไทย ในปี  
พึ.ศ. 2555 ผู้ลการสำารวจพึบว่า ค่าเฉลี�ยระด้บัความสุขีมีค่ามากกว่าความ
พึึงพึอใจในชีวิตในภาพึรวม ส่วนประเด็้นที�คนไทยให�ความสำาคญัต่อความ
พึงึพึอใจในชีวิตเรียงลำาด้บัมากไปน�อย คือ สุขีภาพึ ชีวิตครอบครวั คุณภาพึ
ชีวิต งานที�ดี้ ที�อย่้อาศยั สงัคม และด้�านการศกึษา 

2.3 สรุป

ฐานขี�อม้ลความอย่้ดี้มีสุขีเชิงอตัวิสยัในต่างประเทศที�ประกอบด้�วย  
WHR WVS ONS BHPS และ SOEP มีวตัถุึประสงคห์ลกัร่วมกนัคือ เพืึ�อพึฒัินา
เครื�องมือในการวดั้ความอย่้ดี้มีสุขีเชิงอตัวิสยั ขี�อม้ลเหล่านี�เป็นที�ยอมรบัและ
เชื�อถืึอในวงการวิชาการ สามารถึนำาไปวิเคราะหติ์ด้ตามการเปลี�ยนแปลง
ความพึงึพึอใจในชีวิตขีองคนในประเทศนั�นๆ ได้� เป้าหมายที�คาด้หวงัได้�คือ
การนำาผู้ลการวิจยัไปส่้ขี�อเสนอเชิงนโยบาย การถึอด้บทเรียนจากกรณี
ศกึษาขีองต่างประเทศ ทำาให�ทราบว่าปัจจุบนัฐานขี�อม้ลความอย่้ดี้มีสุขีเชิง
อตัวิสยัขีองประเทศไทย มีขี�อจำากดั้ในหลายประเด็้น เช่น ช่วงเวลาเก็บขี�อม้ล
ค่อนขี�างสั�น ความไม่ต่อเนื�องในการจดั้เก็บขี�อม้ล และการไม่สามารถึเขี�าถึงึ 
ขี�อม้ลในระด้บับุคคลเพืึ�อการศกึษาวิจยั อีกทั�ง ประเทศไทยยงัขีาด้การเก็บ
ขี�อม้ลแบบ Panel ที�สามารถึสะท�อนความเป็นเหตุเป็นผู้ลขีองปัจจยัที� ส่ง
ผู้ลกระทบต่อความอย่้ดี้มีสุขีเชิงอตัวิสยัระหว่างช่วงเวลาได้�ดี้กว่าการใช�
ขี�อม้ลภาคตดั้ขีวาง
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…ปั็จจัยที่างด้้านสุขภาพึจิต และ
การว่างงานส่งผลกระที่บเชิิงลบ 
ต่อัความพึึงพึอัใจในชิ่วิตขอัง
ป็ระชิ าชินที่ั� ง ใ น ปั็ จจุ บั นและ 
เชิื�อัมโยงต่อัเนื�อังไป็ส่่ชิ่วงเวลา 
ในอันาคต ป็ระชิาชินจะม่ความสุข
น้อัยลงในสังคมที่่�คนไม่ค่อัยม่ 
ความไว้วางใจกัน และม่ปั็ญหา
ทีุ่จริตในภาครัฐ…
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บัท์ท่์� 3

อัะไรที่ำาให้คน
ม่ความสุข

ในรายงานขีอง The World Happiness Report (WHR) ได้�ออกแบบแบบ
จำาลองเพืึ�ออธิบายความสมัพึนัธว่์า ปัจจยัใด้บ�างที�มีผู้ลทำาให�ความสุขีขีองคน
นานาประเทศแตกต่างกนั การประเมินความสุขีใน WHR ใช�การประเมินชีวิต
แบบขีั�นบนัได้ และความร้�สกึทางด้�านบวกและลบ ขี�อม้ลที�นำามาวิเคราะห์ใน 
WHR มีทั�งที�เก็บขี�อม้ลโด้ย Gallup World Poll และอ�างอิงจากฐานขี�อม้ลอื�นๆ 
เช่น ธนาคารโลก (World Bank) องคก์ารอนามยัโลก (WHO) เป็นต�น ลกัษณะ
ขี�อม้ล การออกแบบสอบถึาม และแหล่งที�มาขีองขี�อม้ล การวิเคราะหผ์ู้ล 
กระทบขีองปัจจยัทั�ง 6 ปัจจยั ด้งัแสด้งในตารางที�  3-1 ตั�งแต่ปี ค.ศ. 2005 
ถึงึ 2018 พึบว่า ผู้ลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศต่อหวั การสนบัสนุนทางสงัคม 
อายุคาด้เฉลี�ย อิสรภาพึในการเลือกทางเลือกขีองชีวิต สามารถึอธิบาย
การประเมินชีวิตได้�ที�ระด้บัความเชื�อมั�น 99% ส่วนความมีนำ �าใจ ทศันคติ 
ที� มีต่อการคอรร์ัปชัน อธิบายได้�ที� ระด้บัความเชื� อมั� น 95% และ 90%  

ตามลำาด้บั ปัจจยัทั�ง 6 สามารถึอธิบายอารมณท์างบวกและลบ ได้�น�อยกว่า
การประเมินชีวิตแบบขีั�นบนัได้ 
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ต�ร�งท่�  3-1 แห้ล่งข้อัมูลท่�นำำ�ม�วิเคร�ะห์้ขนำ�ดผลกระทบขอังปัจจัยท่�ส่ำงผลต่อั
คว�มสุำขเชิิงอััตวิสัำย

ปัจุจัุย ลัุ่กษณีะข้อม่ลุ่แลุ่ะการออกแบบสุอบถาม ทีั�มาของข้อม่ลุ่

ผลิตภัิณฑ์์มวลรวมในประเท์ศั
ต่อหัว GDP per Capita 

ใช้ร่ปแบบของ Natural Log GDP per Capita 
และม้การปรับด้วยอำานาจซ้ึ่�อ (Purchasing 

Power Parity: PPP) ในปี 2011

World Development 
Indicator (WDI) ท้์�มา: 

World Bank

อายุคาดเฉล้�ยของการม้
สุุขภิาพด้ (Healthy Life 
Expectancy, HALE))

คาดประมาณจำานวนปีโดยเฉล้�ยของการม้ช้วิตอย่่ 
ของประชากร โดยปรับด้วยผลรวมของสุถานะ

สุุขภิาพ

Global Health Observatory 
(GHO)ท้์�มา: World Health 

Organization

การสุนับสุนุนท์างสัุงคม 
(Social Support)

คำาถาม “ถ้าคุณม้ปัญ่หา คุณม้เพ้�อนหร้อ
ครอบครัวท้์� คุณสุามารถพึ�งพา และช่วยคุณเม้�อ

ยามจำาเป็นหร้อไม่” “If you were in trouble, do 
you have relatives or friends you can count 
on to help you whenever you need them, 
or not?” คำาตอบม้ 2 ค่า (Binary Responses) 

ค้อ ม้กับไม่ม้

Gallup World Poll (GWP)

อิสุรภิาพในการเล้อกท์าง
เล้อกของช้วิต (Freedom to 

Make Life Choices)

คำาถาม “คุณพอใจหร้อไม่พอใจกับอิสุรภิาพ
ในการเล้อกท์างเดินช้วิตของคุณ” “Are you 

satisfied or dissatisfied with your freedom 
to choose what you do with your life?” 

คำาตอบม้ 2 ค่า (Binary Responses) ค้อ พอใจ
กับไม่พอใจ

Gallup World Poll (GWP)

ความม้นำ�าใจ (Generosity) คำาถาม “คุณบริจาคเงินให้องค์กรการกุศัลใน
ช่วงเด้อนท้์� ผ่านมาหร้อไม่” “Have you donated 

money to a charity in the past month?” 
คำาตอบม้ 2 ค่า (Binary Responses) ค้อ บริจาค

กับไม่ได้บริจาค

Gallup World Poll (GWP)

ทั์ศันคติท้์� ม้ต่อการคอร์รัปชัน 
(Perception of Corruption)

คำาถาม (2 ข้อคำาถาม) “ภิาครัฐม้การคอร์รัปชัน 
อย่างแพร่หลาย ใช่หร้อไม่” “ภิาคธุรกิจม้การ

คอร์รัปชันอย่างแพร่หลาย ใช่หร้อไม่” “Is cor-
ruption widespread throughout the govern-

ment or not?” “Is corruption widespread 
within businesses or not?” คำาตอบม้ 2 ค่า 

(Binary Responses) ค้อ ใช่กับไม่ใช่

Gallup World Poll (GWP)

ท้์�มา: Helliwell et al. (2019)

การรายงานขีอง WHR เป็นการมองภาพึรวมและเปรียบเทียบ
ระหว่างประเทศ ซึ�งทำาให�การวิเคราะหปั์จจยัที�แสด้งถึงึความแตกต่างระด้บั 
บุคคลทำาได้�อย่างจำากดั้ ในขีณะที�  Clark et al. (2008) ใช�ขี�อม้ล British  
Cohort Study (BSC) ทำาให�สามารถึเจาะลกึปัจจยัที�เป็นลกัษณะขีองบุคคลใน
หลายช่วงเวลาได้� ขี�อม้ล BSC เป็นการเก็บขี�อม้ลจากหน่วยตวัอย่างเดิ้มตอน
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ที� มีอายุ 34 และ 42 ปี การวิเคราะหพิ์ึจารณาความสมัพึนัธร์ะหว่างรายได้�  
การศึกษา การมีงานทำา การไม่มีประวติัทางอาชญากรรม ความสมัพึนัธ ์
ระหว่างบุคคล สุขีภาพึกาย และสุขีภาพึจิต ที�ส่งผู้ลต่อความพึงึพึอใจในชีวิต  
เมื�อเปรียบเทียบตวัแปรทั�ง 7 ตวัแปร พึบว่า การศึกษาส่งผู้ลทางตรงต่อ
ความพึงึพึอใจในชีวิตค่อนขี�างน�อยโด้ยเปรียบเทียบ แต่ทั�งนี�การศกึษาอาจ
ส่งผู้ลทางอ�อมผู่้านผู้ลกระทบที�มีต่อรายได้�และการจ�างงาน ในส่วนปัจจยั
ทางด้�านพึฤติกรรม พึบว่าการมีค่้ครองส่งผู้ลกระทบต่อความพึึงพึอใจใน
ชีวิตค่อนขี�างมาก การไม่เคยถ้ึกจบัคดี้อาญามีผู้ลทางบวกต่อระด้บัความ
พึอใจในชีวิต เนื�องจากการมีประวติัทางอาชญากรรมอาจเป็นการทำาให�มี
ประสบการณเ์กี�ยวกบัการกีด้กนัทางสงัคม ซึ�งอาจจะผู้ลต่อระด้บัความ
พึึงพึอใจในชีวิตได้�เช่นกนั ในภาพึรวมสามารถึสรุปผู้ลการวิเคราะห์ได้�ว่า 
“สุขีภาพึจิต การมีค่้ครอง การว่างงาน” ส่งผู้ลต่อระด้บัความพึึงพึอใจใน
ชีวิตมากกว่าตวัแปรอื�นๆ โด้ยปัจจยัที� ส่งผู้ลต่อความพึึงพึอใจในชีวิตที� มี
มากที�สุด้คือ “สุขีภาพึจิต (Mental Health)” ซึ�งมีผู้ลกระทบมากกว่า ความ
ยากจน หรือการว่างงาน

นอกจากนั�น งานศกึษาด้งักล่าวได้�ทำาการเปรียบเทียบกบัขี�อม้ล
ขีนาด้ใหญ่ระหว่างประเทศที�มีระเบียบวิธีวิจยัตามหลกัสากลในการจดั้เก็บ
ขี�อม้ล ซึ�งมีทั�งร้ปแบบ Panel ขี�อม้ลภาคตดั้ขีวาง ขี�อม้ลอนุกรมเวลา รวมถึงึ
ขี�อม้ลที�มีการศกึษาติด้ตามตามรุ่น (Cohort Study) เช่น British Household 
Panel Survey (BHPS) German Socioeconomics Panel (SOEP) House-
hold, Income and Labour Dynamics in Australia (HILDA) เป็นต�น ผู้ลสรุป
เป็นไปในแนวทางที�สอด้คล�องกนั คือ การว่างงาน ความสมัพึนัธร์ะหว่าง
บุคคล สุขีภาพึจิตและสุขีภาพึกายเป็นปัจจยัสำาคญัที�ส่งผู้ลกระทบต่อความ
พึงึพึอใจในชีวิต โด้ยปัจจยัที�มีผู้ลกระทบมากกว่าปัจจยัอื�นๆ คือ สุขีภาพึจิต 

กรอบแนวคิด้ในการวิเคราะหค์วามเป็นเหตุเป็นผู้ลขีองปัจจยัที�
ส่งผู้ลต่อความพึึงพึอใจในชีวิตสามารถึสรุปได้�ด้งัร้ปที�  3-1 ทำาให�สามารถึ
สงัเคราะห์โด้ยแบ่งประเด็้นปัจจยัที�ส่งผู้ลต่อความสุขีเชิงอตัวิสยัออกเป็น 3 
ประเด็้นหลกั คือ 1) ปัจจยัส่วนบุคคล 2) ความสมัพึนัธร์ะหว่างบุคคล และ 
3) ตวัแปรทางสถึาบนัและบรรทดั้ฐานทางสงัคม
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รูปท่�  3-1 กรอับแนำวคิดปัจจัยท่�ส่ำงผลต่อัคว�มสุำขเชิิงอััตวิสัำย 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ

การศึกษาส่งผล
ต่อรายได้

ตัวแปรค่ันกลาง

ความสุขเชิงอัตวิสัย
ความพึงพอใจในชีวิต

(คะแนน 0-10: 
Ordinal Scale)

ตัวแปรทางสถาบันและ
บรรทัดฐานทางสังคม

รายได้
การศึกษา

การทํางานและการว่างงาน
สุขภาพกาย
สุขภาพจิต

ความสัมพันธ์ ในครอบครัว
ความสัมพันธ์ ในสังคม

การสนับสนุนทางสังคม
ความไว้วางใจในสังคม

คุณภาพและความไว้วางใจ
ในรัฐบาล

ปัจจัยส่วนบุคคล

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

ท้์�มา: สุรุปจาก Clark et al. (2008) โดยผ้่แต่ง

3.1 ปัจจัยส่วนบุัคคล

Clark (2018) กล่าวว่า ความสมัพึนัธร์ะหว่างลกัษณะส่วนบุคคล
กบัความสุขีเชิงอตัวิสยัที� มีการศึกษาในวงกว�าง คือ ปัจจยัทางด้�านรายได้�
และการว่างงาน ผู้ลการศกึษาส่วนใหญ่พึบว่าหากวิเคราะหด์้�วยขี�อม้ลภาค 
ตดั้ขีวาง เมื�อรายได้�เพิึ�มมากขีึ �นมีแนวโน�มที�จะทำาให�ความสุขีเชิงอตัวิสยัเพิึ�มขีึ �น  

ส่วนการว่างงานมีความสมัพึนัธใ์นทิศทางตรงกนัขี�ามกบัความสุขีเชิงอตัวิสยั  
ทั�งการวิเคราะหด์้�วยขี�อม้ลภาคตดั้ขีวางและขี�อม้ลตดั้ภาคขีวางทางยาว 
ตวัแปรส่วนบุคคลอื� นๆ ที�มกัใช�ในการศึกษายงัประกอบด้�วย อายุ เพึศ 
ชาติพึนัธุ ์ผู้ลการศึกษาขีอง Blanchflower and Oswald (2004) พึบว่า  
ความสุขีเชิงอัตวิสัยและความพึึงพึอใจในชีวิตมีความสัมพึันธก์ับอายุ  
มีลกัษณะเป็นร้ป U-Shaped ทั�งในกรณีศกึษาขีองสหราชอาณาจกัร และ
สหรฐัอเมริกา โด้ยความพึึงพึอใจในชีวิตจะมีค่าตำ�าสุด้เมื�ออายุประมาณ  
40 ปี เมื�อกำาหนด้ให�ปัจจยัอื�นๆ คงที�
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ในส่วนประเด็้นด้�านเพึศ Kahneman and Deaton (2010) วิเคราะห ์
โด้ยใช�ขี�อม้ล Gallup-Healthways Well-Being Index พึบว่าผู้้�หญิงจะ
ประเมินอารมณท์างด้�านบวกมากกว่าผู้้�ชาย ในขีณะเดี้ยวกนัก็จะประเมิน
อารมณท์างด้�านลบหรือความเครียด้มากกว่าผู้้�ชาย Clark (2018) ได้�ให�
ความเห็นว่า ตวัแปรเกี�ยวกบัเพึศและอายุมีความเชื�อมโยงกบัประเด็้นเชิง
นโยบายค่อนขี�างน�อย เนื�องจากเป็นลกัษณะส่วนบุคคลที�รฐัไม่มีบทบาท 
ในการเปลี�ยนแปลง ตวัแปรส่วนบุคคลที�มีการศกึษาเชิงประจกัษแ์ละมีการ
เชื�อมโยงต่อขี�อเสนอเชิงนโยบายมากกว่า คือ รายได้� การว่างงาน ปัจจยัด้�าน
สุขีภาพึ ชีวิตครอบครวั และการศกึษา โด้ยสามารถึอธิบายได้�ด้งัต่อไปนี�

3.1.1 รายได้้ (Income)
Stiglitz. et al. (2009) เสนอแนะแนวทางในการวดั้ผู้ลการด้ำาเนิน

งานทางเศรษฐกิจและความก�าวหน�าทางสงัคมว่า รายได้�ครวัเรือน (House-
hold Income) มีความสำาคญัมากกว่ารายได้�ส่วนบุคคล (Individual Income) 
เนื� องจากเป็นตวัแปรที�สามารถึสะท�อนมาตรฐานการครองชีพึทางวตัถุึ
ขีองทุกคนในครอบครวั Headey & Wooden (2004) ใช�ขี�อม้ล Household,  
Income and Labour Dynamics in Australia หรือ HILDA วิเคราะหผ์ู้ลกระทบ 
ขีองรายได้�ที�มีต่อความพึงึพึอใจในชีวิต โด้ยใช�รายได้�ครวัเรือนที�ใช�จ่ายได้�จริง 
(Household Disposable Income) เป็นตวัแปรหลกัในการวิเคราะหผ์ู้ลกระทบ 
ที�มีต่อความพึงึพึอใจที�มีต่อชีวิตในภาพึรวม ผู้ลการศกึษาพึบว่า รายได้�ครวัเรือน 
มีผู้ลกระทบเชิงบวกต่อความพึงึพึอใจในชีวิต แต่ขีนาด้ผู้ลกระทบน�อยกว่า
ตวัแปรความมั�งคั�งที�วดั้โด้ยสินทรพัึยแ์ละหนี�สิน

Clark et al. (2008) ใช�ขี�อม้ลจากสหราชอาณาจกัร สหรฐัอเมริกา 
และเยอรมนี เพืึ�อศกึษาปัจจยัที�ส่งผู้ลต่อความพึงึพึอใจในชีวิต ผู้ลขีองรายได้� 
ต่อความพึงึพึอใจในชีวิตสรุปได้� 3 ประเด็้น คือ 1) รายได้�เชิงเปรียบเทียบมีผู้ล
ต่อความพึงึพึอใจในชีวิตมากกว่าระด้บัรายได้�ส่วนบุคคล 2) ความพึงึพึอใจ 
ในชีวิตมีความสมัพึนัธเ์ชิงเส�นตรงกบัลอการิทึมขีองตวัแปรรายได้� และ 
3) การเปลี�ยนแปลงรายได้�มีขีนาด้ผู้ลกระทบต่อความพึึงพึอใจในชีวิตที�  
ค่อนขี�างน�อย โด้ยหากรายได้�เพิึ�มขีึ �น 2 เท่า ความพึงึพึอใจในชีวิตจะเพิึ�มขีึ �น 
ไม่เกิน 0.2 ระด้บัคะแนน (ความพึงึพึอใจในชีวิตแบ่งเป็น 10 ระด้บั) Easterlin  
et al. (2010) ศึกษาความเชื�อมโยงระหว่างรายได้�กบัความสุขีในระด้บั
มหภาค ทั�งในกลุ่มประเทศกำาลงัพึฒัินาและพึฒัินาแล�ว เมื�อเปรียบเทียบผู้ล 
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ในระยะสั�นและระยะยาวพึบว่า ความพึึงพึอใจในชีวิตและรายได้�มีความ
สมัพึนัธ ์ในทิศทางเดี้ยวกนัในระยะสั�นเท่านั�น 

3.1.2 การว่างงาน (Unemployment) 
Clark & Georgellis (2013) วิเคราะหก์ารปรบัตวัต่อเหตุการณ์

สำาคญักบัความพึึงพึอใจในชีวิตโด้ยใช�ขี�อม้ล BHPS Wave 17 เหตุการณ์
สำาคญัในชีวิตประกอบด้�วย การว่างงาน การแต่งงาน การหย่าร�าง การให�
กำาเนิด้บุตร และการเป็นหม�าย ผู้ลการศกึษาแสด้งด้งัร้ปที� 3-2 พึบว่า เมื�อเกิด้ 
เหตุการณก์ารแต่งงาน การหย่าร�าง การให�กำาเนิด้บุตร และการเป็นหม�าย 
ความพึึงพึอใจในชีวิตจะมีการเปลี�ยนแปลง หลงัจากนั�นคนจะมีการค่อยๆ 
ปรบัตวัเขี�าส่้ระด้บัความพึงึพึอใจก่อนที�เหตุการณน์ั�นๆ จะเกิด้ขีึ �น ต่างจาก
การว่างงานที� ส่งผู้ลกระทบทางด้�านลบ (โด้ยเฉพึาะเพึศชาย) ต่อความพึึง
พึอใจในชีวิตในปีที�  0 คือปีที�เกิด้การว่างงาน และส่งผู้ลต่อความพึงึพึอใจใน
ชีวิตที�ลด้ลงอย่างต่อเนื�องแม�เวลาผู่้านไป ซึ�งแสด้งถึงึการปรบัตวัเขี�าส่้ภาวะ
ปกติที�ช�ากว่าการแต่งงาน หรือการหย่าร�าง 

 
รูปท่�  3-2 ก�รปรับตัวขอังคว�มสุำขเม่�อัเกิดก�รเปล่�ยนำแปลงท�งร�ยได้ 

(Income Shock) 

ระดับความสุข

ระดับความสุข

ปี0 1 2 3 4 5

ระดับรายได้
(รายได้เพ่ิมข้ึนในปีท่ี 2)

ท้์�มา: Clark et al. (2008)

ร้ปที� 3-2 แสด้งการปรบัตวัขีองความสุขีเมื�อเกิด้การเปลี�ยนแปลง
ทางด้�านรายได้�ซึ�งแสด้งด้�วยเส�นทบึ ระด้บัความสุขีแสด้งด้�วยเส�นประ ระด้บั



Khon Thai 4.0

54เศรษฐศาสตร์
ความสุข

แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0

ความสุขีจะเพิึ�มมากขีึ �นในปีที�รายได้�เพิึ�มขีึ �น (ปีที� 2) หลงัจากนั�นระด้บัความสุขี 

จากการที�รายได้�เพิึ�มขีึ �นจะค่อยๆ ลด้ระด้บัลงภายใน 2 ปี และกลบัเขี�าส่้ระด้บั
ความสุขีเดิ้มก่อนที�จะมีการปรบัเพิึ�มเงินเดื้อน 

อย่างไรก็ดี้ ถึ�าเป็นเหตุการณเ์ช่น การว่างงานขีองเพึศชาย ระด้บั
ความสุขีมีการปรบัตวัที�ช�ากว่า แม�เมื�อเวลาผู่้านไป 5 ปีแล�ว การปรบัตวัขีอง
ความสุขีก็ยงัไม่เขี�าส่้ระด้บัเดิ้มก่อนที�ไม่ว่างงาน Clark (2008) ให�ขี�อสงัเกตว่า  
ความร้�สกึแย่จากประสบการณก์ารว่างงานส่งผู้ลกระทบต่อความพึงึพึอใจใน
ชีวิตขีองบุคคลนั�นๆ ในปัจจุบนั และส่งผู้ลกระทบผู่้านช่วงเวลาในอนาคตด้�วย  
เป็นหนึ�งในขี�อสรุปที�สำาคญัที� สุด้ในการวิจยัเกี�ยวกบัความสุขีที� เคยมีการ
ศกึษาที�ผู่้านมา 

การวิเคราะหปั์จจยัที� ส่งผู้ลต่อความสุขีมีทั�งการใช�ขี�อม้ลระด้บั
บุคคล (Individual Level) และมีการใช�ขี�อม้ลมหภาคในการวิเคราะห ์Di Tella 
et al. (2001) พึบว่าการใช�ขี�อม้ลมหภาควิเคราะหอ์ตัราการว่างงานกบัความ
พึงึพึอใจในชีวิตขีอง 12 ประเทศในทวีปยุโรป โด้ยใช�ขี�อม้ล Eurobarometer 
ตั�งแต่ปี ค.ศ. 1975-1991 ผู้ลการศึกษาที� ได้�สอด้คล�องกบัการวิเคราะห์
การว่างงานโด้ยใช�ขี�อม้ลส่วนบุคคล โด้ยพึบว่าอตัราการว่างงานที�เพิึ�มขีึ �นมี
ผู้ลกระทบทางลบต่อความพึงึพึอใจในชีวิตรวมขีองประเทศนั�นๆ  

3.1.3 สุขภาพึกาย (Physical Health) 
ในการวดั้ระด้บัสุขีภาพึ มีทั�งเป็นการให�ผู้้�ตอบประเมินระด้บัความ

พึงึพึอใจต่อสุขีภาพึด้�วยตนเอง เช่น ระด้บั 0-10 โด้ย 0 หมายถึงึสุขีภาพึแย่
ที� สุด้ไปจนถึงึ 10 คือสุขีภาพึดี้ที� สุด้ นอกจากนั�นอาจมีการใช�ด้ชันีวดั้ระด้บั
สุขีภาพึ เช่น การประเมินสุขีภาพึกายขีองผู้้�ส้งอายุ โด้ยพิึจารณาจาก Barthel 
Activities of Daily Living (ADL) Index ที�แสด้งถึงึความสามารถึในการด้ำาเนิน
ชีวิตประจำาวนั งานวิจยัส่วนใหญ่พึบความเชื�อมโยงระหว่างภาวะสุขีภาพึกบั
ความพึงึพึอใจในชีวิต เช่น Gwozdz and Sousa-Poza (2010) ทำาการศกึษา 
ผู้้�ส้งอายุที�มีอายุตั�งแต่ 75 ปีขีึ �นไปในเยอรมนี พึบว่าปัจจยัที� ส่งผู้ลต่อความ
พึงึพึอใจในชีวิตขีองผู้้�ส้งอายุตอนปลายคือปัจจยัทางด้�านภาวะสุขีภาพึ

Suriyanrattakorn (2019) ศกึษาปัจจยัที� ส่งผู้ลต่อความสุขีขีอง
ผู้้�ส้งอายุที� มีภาวะพึึ�งพิึงโด้ยวิเคราะหจ์ากขี�อม้ลภาคตดั้ขีวาง 2 ช่วงเวลา 
ในปี พึ.ศ. 2559 และ 2560 จาก “โครงการวิเคราะหป์ระสิทธิผู้ลขีองการ
ให�บริการการด้้แลระยะยาวสำาหรบัผู้้�ส้งอายุที� มีภาวะพึึ�งพิึง: กรณีศึกษา
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จงัหวดั้อุด้รธานี” ผู้ลจากการวิเคราะหด์้�วยแบบจำาลอง Random Effects  
Regression Model (REM) พึบว่า ระด้บัสุขีภาพึ ที�วดั้โด้ยความสามารถึ 
ในการด้ำาเนินชีวิตประจำาวนั (ADL) และความพึึงพึอใจต่อการให�บริการ 
ภาครฐัในการให�บริการด้้แลผู้้�ส้งอายุระยะยาว สามารถึอธิบายความพึงึพึอใจ
ในชีวิตขีองผู้้�ส้งอายุได้�อย่างมีนยัสำาคญัที�ระด้บัความเชื�อมนั 95% กล่าวคือ 
หากระด้บัสุขีภาพึที�วดั้โด้ยค่าคะแนน ADL เพิึ�มขีึ �น 1 หน่วย จะทำาให�ระด้บั
ความสุขีขีองผู้้�ส้งอายุที�มีภาวะพึึ�งพิึงเพิึ�มขีึ �น 0.05 หน่วย 

Wiking (2017) กล่าวไว�ในหนงัสือ The Key to Happiness ว่า หากมอง 
ในมุมมองทางด้�านการออกแบบนโยบายเพืึ�อทำาให�ประชาชนมีคุณภาพึ
ชีวิตที� ดี้ขีึ �น นโยบายที� ส่งผู้ลชดั้เจนมากที� สุด้นโยบายหนึ�ง คือ “ระบบการ
ด้้แลสุขีภาพึถึ�วนหน�า” องคก์ารอนามยัโลกได้�ให�คำานิยามคำาว่าหลกัประกนั
สุขีภาพึถึ�วนหน�า (Universal Health Coverage หรือ UHC) ว่าคือการที�
ประชาชนทุกคนสามารถึเขี�าถึงึบริการทางสาธารณสุขีได้� ไม่ว่าจะเป็นการส่ง
เสริม การป้องกนั การรกัษา หรือการฟ้ิ�นฟ้ิ โด้ยที�บริการทางสุขีภาพึเหล่านี� 
จะต�องมีคุณภาพึ ซึ�งสามารถึพิึจารณาได้�จากตวัชี�วดั้ 2 ตวัชี �วดั้คือ ด้ชันี
ความครอบคลุมการบริการ (UHC Service Coverage Index) และสดั้ส่วน
ขีองประชากรที�มีค่าใช�จ่ายทางสุขีภาพึเกิน 10% ขีองค่าใช�จ่ายทั�งหมด้ใน
การบริโภคหรือรายได้� การจดั้อนัด้บัขีอง World Happiness Report พึบว่า
กลุ่มประเทศนอรดิ์้กที�มีระด้บัความสุขีส้งเป็นอนัด้บัต�นๆ ขีองโลก ล�วนแต่
มีระบบประกนัหรือการด้้แลสุขีภาพึที�ประชาชนสามารถึเขี�าถึงึบริการได้�
อย่างถึ�วนหน�าทั�งสิ �น

การศกึษาเชิงประจกัษข์ีอง Blanchflower (2009) ใช�ขี�อม้ล The 
Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS) ศึกษาประชากร
วยัผู้้�ใหญ่ในสหรฐัอเมริกา ผู้ลจากการวิเคราะห์ โด้ย Order Logistics 
Model พึบว่า การไม่สามารถึไปพึบแพึทยเ์นื�องจากขี�อจำากดั้ทางด้�านการ
เงิน ส่งผู้ลอย่างมากต่อความพึึงพึอใจในชีวิตขีองคนสหรฐัอเมริกา แม�ว่า
ใช�ตวัแปรควบคุม รายได้� การศึกษา และตวัแปรสำาคญัอื�นๆ เช่น ตวัแปร
ทางประชากรศาสตร ์ตวัแปรทางภ้มิศาสตร ์สถึานภาพึสมรส การจ�างงาน 
จำานวนบุตร รวมทั�งชาติพึนัธุ ์ก็ยงัพึบว่าความสามารถึในการเขี�าถึงึบริการ
ทางการแพึทยส่์งผู้ลต่อความพึงึพึอใจในชีวิตขีองคนในภาพึรวม 
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3.1.4 สุขภาพึจิต (Mental Health)
Clark (2018) วิเคราะหเ์ปรียบเทียบโด้ยใช�ขี�อม้ล BRFSS ขีอง

สหรฐัอเมริกา ขี�อม้ล HILDA ขีองออสเตรเลีย และขี�อม้ล BCS รวมทั�ง BHPS 
ขีององักฤษ เพืึ�อวิเคราะหส์าเหตุขีองความร้�สกึเป็นทุกขี ์ในการวดั้ตวัแปร
ทางด้�านสุขีภาพึจิต การวิเคราะห์โด้ยใช�ขี�อม้ล BRFSS และ HILDA วดั้จาก
คำาถึามเกี�ยวกบัการวินิจฉยัภาวะอาการซมึเศร�าหรือมีภาวะโรควิตกกงัวล 
ขี�อม้ล BCS วดั้จากคำาถึามเกี�ยวกบัการไปพึบแพึทย์ในปีที�แล�ว เกี�ยวกบั
ปัญหาทางด้�านอารมณ ์ส่วน BHPS เลือกใช�การประเมินภาวะสุขีภาพึจิต 
จากแบบสอบถึามสุขีภาพึ GHQ-12  (Goldberg & Williams, 1988) จากการ 
วิเคราะหเ์ปรียบเทียบค่าสมัประสิทธิ �ขีองตวัแปร เปรียบเทียบขี�อม้ลทั�ง 4 ฐาน
ขี�อม้ลด้งัตารางที�  4-2 จะเห็นว่า ความผิู้ด้ปกติทางสุขีภาพึจิตส่งผู้ลกระทบ 
ต่อระด้บัความพึงึพึอใจในชีวิตมากกว่าการเจ็บป่วยทางกาย ยกเว�นเฉพึาะกรณี 
ขีองออสเตรเลียเท่านั�น การศกึษาในประเด็้นเพิึ�มเติมพึบว่า ปัญหาสุขีภาพึ
จิตเป็นปัญหาสำาคญัที� เกิด้ขีึ �นโด้ยทั�วไปสำาหรบักลุ่มประชากรวยัทำางาน 
ผู้ลกระทบสุขีภาพึจิตนอกจากจะส่งผู้ลกระทบต่อตวับุคคลนั�นๆ แล�ว ยงัส่ง
ผู้ลกระทบภายนอกต่อระด้บัปัญหาสุขีภาพึจิตขีองคนที�ใกล�ชิด้โด้ยเฉพึาะ 
ค่้ครอง หากวิเคราะห์ในประเด็้นการปรบัตวั (Adaptation) พึบว่าการปรบัตวั 
ขีองระด้บัความพึงึพึอใจในชีวิตเมื�อเกิด้ปัญหาสุขีภาพึจิต มีการปรบัตวัเขี�า
ส่้ความพึึงพึอใจในชีวิตที�ระด้บัก่อนมีปัญหาสุขีภาพึจิตช�ากว่าการปรบัตวั
กรณีมีปัญหาทางสุขีภาพึกาย ซึ�งแสด้งถึงึผู้ลกระทบระยะยาวที�เกิด้ขีึ �นจาก
ปัญหาภาวะสุขีภาพึจิต

ปัจจุบนัหลายประเทศได้�ให�ความสำาคญัเกี�ยวกบัปัญหาทางด้�าน
สุขีภาพึจิตขีองคนในสงัคมมากขีึ �น  ยกตวัอย่างเช่น ประเทศองักฤษมีการ
กำาหนด้สดั้ส่วนงบประมาณที�เกี�ยวกบัสุขีภาพึจิตขีองคนที�มากกว่าประเทศ 
อื�นๆ เนื�องจากตระหนกัว่า ปัจจยัที� ส่งผู้ลต่อความพึงึพึอใจในชีวิตที�สำาคญั
ที�สุด้คือ สุขีภาพึจิต รายงาน World Economic Forum (2019) กล่าวว่า องักฤษ 
มีการจดั้สรรงบประมาณเกี�ยวกบัสุขีภาพึจิตเพิึ�มขีึ �น เช่นเดี้ยวกบัประเทศ
นิวซีแลนด้ที์�เป็นประเทศแรกที�มีการตั�งงบประมาณที�เรียกว่า Well-Being 
Budget ที�ให�ความสำาคญักบัประเด็้นทางสุขีภาพึจิตมากขีึ �นเช่นเดี้ยวกนั
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ต�ร�งท่�  3-2 ค่�สัำมประสิำทธิิ์�ขอังผลกระทบเชิิงพึลวัตขอังสุำขภ�พึก�ยและสุำขภ�พึจิต
ต่อัคว�มพึึงพึอัใจในำช่ิวิต

สุหรัฐอเมริกา ออสุเตรเลีุ่ย สุหราชิอาณีาจัุกร 
(BCS)

สุหราชิอาณีาจัุกร 
(BHPS)

ความเจ็บป่วย
ท์างกาย

0.05
(0.00)

0.16
(0.02)

0.05
(0.01)

0.09
(0.01)

ความเจ็บป่วย
ท์างจิต

0.09
(0.00)

0.14
(0.01)

0.09
(0.01)

0.26
(0.00)

ท้์�มา: Clark (2018), ค่าในวงเล็บ ค้อ ค่า standard errors

3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างบุัคคล

Helliwell and Putnam (2004) กล่าวว่า ถึงึแม�ว่าตวัแปรที�คาด้การณ ์
ความสุขีเชิงอตัวิสยัได้�มากที� สุด้อาจเป็นเรื� องขีองยีนหรือลกัษณะทาง
พึนัธุกรรมและปัจจยัที� เกี�ยวกบับุคลิกภาพึ ยกตวัอย่างเช่น การมองโลก 
ในแง่ดี้ หรือการนบัถืึอตนเอง (Self–Esteem) การศกึษาด้งักล่าววิเคราะห์
เกี�ยวกบัทุนทางสงัคมที�มีต่อความสุขีเชิงอตัวิสยัโด้ยใช�ฐานขี�อม้ล The World 
Values Survey (WVS) และ European Values Survey (EVS) ผู้ลการวิเคราะห์
พึบว่า ทุนทางสงัคมในประเด็้นด้�านความสมัพึนัธ ใ์นครอบครวั ความสมัพึนัธ ์
ระหว่างเพืึ�อน รวมถึงึความไว�วางใจในสงัคม ล�วนมีความเชื�อมโยงกบัความสุขี 
เชิงอตัวิสยั

3.2.1 ความสัมพัึนธ์์ในครอับครัว
Dush and Amato (2005) ศึกษาการเชื�อมโยงระหว่างสถึานะ

และคุณภาพึขีองความสมัพึนัธก์บัความสุขีเชิงอตัวิสยั โด้ยใช�ขี�อม้ล Marital 
Instability Over The Life Course ขีองประเทศสหรฐัอเมริกา การประเมิน
สถึานะความสมัพึนัธร์ะหว่างบุคคลแบ่งออกเป็น 1) แต่งงาน 2) อย่้ด้�วยกนั 
โด้ยไม่แต่งงาน 3) การคบหาเพีึยงแค่ 1 คน 4) การคบหาหลายคน และ  
5) การเป็นโสด้ จากผู้ลการวิเคราะหด์้�วย Structural Equation Model (SEM)  
พึบว่า กลุ่มตวัอย่างที�แต่งงาน อย่้ด้�วยกนัโด้ยไม่แต่งงาน และคบหาเพีึยงแค่  
1 คน มีผู้ลกระทบเชิงบวกต่อความสุขีเชิงอตัวิสยัขีองบุคคลนั�นๆ แสด้งให�
เห็นขี�อดี้ขีองการมีความสมัพึนัธที์�แน่นแฟ้ินกบัคนใด้คนหนึ�ง การศึกษา 
ด้งักล่าวยงัได้�มีการวิเคราะหคุ์ณภาพึความสมัพึนัธร์ะหว่างบุคคล โด้ยให� 
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บุคคลนั�นๆ ประเมินคุณภาพึความสมัพึนัธ ์ในประเด็้นการเขี�าอกเขี�าใจกนั  
การแสด้งความรกั ความคิด้เห็นที�ตรงกนั กิจกรรมที�ทำาร่วมกนั ความซื�อสตัย ์ 
และความพึอใจต่อความสมัพึนัธใ์นภาพึรวม ผู้ลการศกึษาพึบว่าความสมัพึนัธ ์
ที�มีคุณภาพึส่งผู้ลกระทบทางบวกต่อความสุขีเชิงอตัวิสยั 

เช่นเดี้ยวกนักบั Thomas et al. (2010) ที�พึบว่า ความสมัพึนัธที์�ดี้
มีผู้ลกระทบเชิงบวกในมุมมองการจดั้สรรทรพัึยากร หรือส่งผู่้านทรพัึยากร
ที�ทำาให�สมาชิกในครอบครวัรบัมือกบัความเครียด้ Williams (2003) ศกึษา
ขี�อม้ล 3 Wave ที�เรียกว่า The Americans’ Changing Lives Survey ซึ�งเก็บ
ขี�อม้ลจากกลุ่มตวัอย่างจำานวน 3,617 คน พึบว่า ปัจจยัที�สำาคญัมากกว่า
สถึานภาพึ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งงานหรือการเป็นโสด้ คือคุณภาพึขีองความ
สมัพึนัธที์�ส่งผู้ลต่อสุขีภาพึจิต โด้ยในการประเมินคุณภาพึความสมัพึนัธข์ีอง
ค่้ครองเป็นการคำานวณค่าด้ชันีเดี้ยวจากคำาถึามเกี�ยวกบัความปรองด้องใน
ชีวิตสมรส (Marital Harmony) ที�ถึามว่า “เมื�อพิึจารณาจากทุกสิ�งในภาพึรวม 
คุณพึอใจกบัชีวิตแต่งงานขีองคุณมากน�อยเพีึยงใด้” และ “ค่้สมรสขีองคุณ
ทำาให�คุณร้�สกึถึงึความรกั และความห่วงใยมากน�อยเพีึยงใด้” นอกจากนั�น
ยงัมีมิติความเครียด้ในชีวิตสมรส (Marital Stress) ที�ถึามว่า “คุณสองคน
มีความขีดั้แย�ง หรือมีความไม่ลงรอยกนับ่อยเพีึยงใด้” และ “คุณเบื�อหน่าย 
หรือเสียใจกบัชีวิตการแต่งงานขีองคุณบ่อยแค่ไหน”

ความสมัพึนัธ ์ในครอบครวั อาจใช�หลกัวิเคราะหต์ามแนวทาง 
Family Environment Scale: FES ซึ�งแบ่งมิติทางด้�านความสมัพึนัธเ์ป็น  
3 มิติ คือ 1) มิติ Cohesion คือ ความเป็นหนึ� งเดี้ยวกนัขีองครอบครัว  
การช่วยเหลือ การสนับสนุนซึ�งกนัและกนั รวมทั�งการใช�เวลาด้�วยกนัใน
ครอบครวั 2) มิติ Expressiveness คือ การพ้ึด้คุย และการแสด้งออกถึงึ
ความร้�สกึ และ 3) มิติ Conflict คือ การทะเลาะ และการจดั้การทางอารมณ์
ด้�านลบ 

รายงาน World Family Map 2019 ที�จดั้ทำาโด้ย Institute for 
Family Studies ศกึษาความสมัพึนัธ ใ์นครอบครวัระหว่างบุตรกบัผู้้�ปกครอง 
ขีองประเทศที�พึฒัินาแล�วและกำาลงัพึฒัินาทั�งหมด้ 49 ประเทศ รายงาน
ด้งักล่าว เน�นให�เห็นว่า บทบาทการปฏิิสมัพึนัธร์ะหว่างสมาชิกในครอบครวั 
มุมมองเกี�ยวกบับทบาทขีองสมาชิกในครอบครวั ความพึึงพึอใจต่อชีวิต
ครอบครวั รวมทั�งเวลาที� ใช�ร่วมกนั เช่น การรบัประทานอาหารร่วมกนั  
ส่งผู้ลต่อคุณภาพึชีวิตขีองสมาชิกในครอบครวั (Institute for Family Studies,  
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2019) สอด้คล�องกบั Musick and Meier (2012) ที�ศกึษาขี�อม้ล 3 Waves 
ขีองฐานขี�อม้ล The National Longitudinal Survey of Adolescent Health 
(กลุ่มตวัอย่างจำานวน 17,977 ราย ในสหรฐัอเมริกา) จากผู้ลการวิเคราะห ์
ด้�วยแบบจำาลอง Fixed Effects Model พึบว่า การรบัประทานอาหารเย็นร่วมกนั 
ภายในครอบครวั มีความเชื�อมโยงกบัสุขีภาพึจิตขีองเด็้กวยัรุ่น

3.2.2 ความสัมพัึนธ์์ในสังคม 
Powdthavee (2008) ใช�ขี�อม้ล British Household Panel Survey 

ทั�งที�เป็น Pooled Data และ Panel Data พึบว่า ความถีึ�ในการปฏิิสมัพึนัธท์าง
สงัคมที� เพิึ�มขีึ �นส่งผู้ลต่อความพึึงพึอใจในชีวิตที� เพิึ�มขีึ �นด้�วย เช่นเดี้ยวกบั 

การศึกษาขีอง Chandoevwit & Thampanishvong (2016) และ Stiglitz  
et al. (2009) ให�ขี�อสงัเกตว่า ความสมัพึนัธร์ะหว่างผู้้�คนในสงัคมส่งผู้ล 
กระทบต่อความพึึงพึอใจในชีวิต ความสัมพึันธ ์ในสังคมโด้ยทั� วไปมัก
เป็นการวดั้โด้ยถึามจำานวนหรือความถีึ�ขีองการปฏิิสมัพึนัธร์ะหว่างคน 
อย่างไรก็ตาม การวดั้ในด้�านด้งักล่าวต�องการตวัแปรที�สะท�อนพึฤติกรรม 
และการทำากิจกรรมระหว่างบุคคล ยกตวัอย่างเช่น ในสหราชอาณาจกัร 
ออสเตรเลีย แคนาด้า ไอรแ์ลนด้ ์และสหรฐัอเมริกา เลือกใช�ขี�อม้ลการมี 
ส่วนร่วมขีองพึลเมือง (Civic Engagement) จำานวนคนที�ทำางานอาสาสมคัร 
ทั�งในส่วนองคก์รภาครัฐและเอกชน ความสัมพึันธก์ับเพืึ� อนบ�านและ
สมาชิกในครัวเรือน เป็นตัวแปรที� อธิบายความสัมพึันธร์ะหว่างผู้้�คน 
ในสงัคม งานศึกษาขีอง Stiglitz et al. (2009) ยงัให�ขี�อเสนอแนะว่า  
การเพิึ�มมิติความสมัพึนัธ ์ในสงัคมด้�านอื�นๆ เช่น ความไว�วางใจระหว่างคน  
(Trust in Others) ความโด้ด้เดี้�ยวในสงัคม (Social Isolation) การมีส่วนร่วม 
ในที�ทำางานและในกิจกรรมทางศาสนา มิตรภาพึระหว่างความแตกต่าง
ทางชาติพึนัธุ ์ศาสนา และสถึานะทางสงัคม จะทำาให�การวิเคราะหมี์มิติ 
ที�ครอบคลุมมากขีึ �น 

3.3 บัรรทั์ดฐานท์างสังคมและสถาบััน

บรรทดั้ฐานทางสงัคม (Social Norms) สามารถึนิยามได้�ว่า คือ  
“มาตรฐานพึฤติกรรมที�ตั�งอย่้บนพืึ�นฐานขีองความเชื�อร่วมกนัในวงกว�างว่า 
สมาชิกในกลุ่มควรประพึฤติตนอย่างไรในสถึานการณที์�กำาหนด้” (Fehr & 
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Fischbacher, 2004) บรรทดั้ฐานทางสงัคมที�แตกต่างกนัในแต่ละประเทศ  
มีผู้ลต่อพึฤติกรรม และกระบวนการประเมินความสุขีในแต่ละสงัคมที�แตกต่าง 
กนัออกไป เช่น รายงาน WHR 2019 แสด้งให�เห็นว่าคนในกลุ่มประเทศ
สแกนดิ้เนเวียส่วนใหญ่ประเมินความสุขีในระด้บัมากกว่า 7 ส่วนประเทศที�มี 
สถึานการณค์วามไม่มั�นคงทางการเมือง เช่น ซีเรีย อฟัิกานิสถึาน ประเมิน
ความสุขีคิด้เป็นค่าเฉลี�ยรวมขีองประเทศเท่ากบั 3.2-3.5 คะแนนเท่านั�น 
(Helliwell et al., 2019) ซึ�งสอด้คล�องกบัผู้ลการวิจยัเชิงประจกัษข์ีอง Clark  
et al. (2008) ที�พึบว่าประชาชนจะมีความสุขีน�อยลงในสงัคมที�คนในสงัคม
ไม่ค่อยมีความไว�วางใจกนั (Distrust) สงัคมที�มีการกด้ขีี� มีความไม่เสมอภาค 
และมีรฐับาลที�ล�มเหลว การวิเคราะหปั์จจยัทางด้�านสถึาบนั และบรรทดั้ฐาน
ทางสงัคมที�มีผู้ลต่อความสุขีขีองคนในประเทศ แบ่งออกเป็นประเด็้นย่อยๆ 
ได้�ด้งัต่อไปนี�

3.3.1 การสนับสนุนที่างสังคม 
Barrera et al. (1981) ให�คำาจำากดั้เกี�ยวกบั การสนบัสนุนทางสงัคม  

(Social Support) ว่าหมายถึงึ “การช่วยเหลือในร้ปแบบต่างๆ โด้ยสมาชิก
ครอบครวั เพืึ�อน เพืึ�อนบ�าน และบุคคลอื�นๆ ในสงัคม” จะเห็นว่า การสนบัสนุน 
ทางสงัคมครอบคลุมการปฏิิสมัพึนัธท์างสงัคม (Social Relationship)  
ในวงกว�าง โด้ยงานวิจยัทั�งทางด้�านการแพึทยแ์ละสงัคมศาสตร ์พึบว่า 
การสนับสนุนทางสงัคม ความสมัพึันธท์างสงัคม และความโด้ด้เดี้� ยว  
(Loneliness) มีความสมัพึนัธก์บัสุขีภาพึ และความอย่้ดี้มีสุขี 

Crabtree (2012) วิเคราะหก์ารสนบัสนบัสนุนทางสงัคมที�มีต่อ
ความพึงึพึอใจด้�านสุขีภาพึ จากขี�อม้ลที�จดั้เก็บโด้ย Gallup World Poll ช่วงปี  
ค.ศ. 2005 ถึงึ 2009 ศกึษากลุ่มตวัอย่างที�มีอายุ 15-75 ปี รวม 139 ประเทศ 
การวิเคราะห์การสนับสนับสนุนทางสงัคม วดั้จากขี�อคำาถึามเดี้ยวคือ  
การถึามว่า “หากคุณมีปัญหา คุณมีญาติหรือเพืึ�อนที�คุณสามารถึไว�ใจ ช่วยเหลือ 
คุณเมื�อใด้ก็ตามที� คุณต�องการหรือไม่” (If you were in trouble, do you 
have relatives or friends you can count on to help you whenever you 
need them, or not?) ผู้ลจากการศกึษาในภาพึรวมระด้บัโลก ไม่ว่าจะเป็น
ประเทศที�พึฒัินาแล�วหรือกำาลงัพึฒัินา พึบว่าการสนับสนุนทางสงัคมที�
แข็ีงแกร่ง มีความเกี�ยวขี�องอย่างเห็นได้�ชดั้กบัความพึงึพึอใจด้�านสุขีภาพึ
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นอกจากนี� ฐานขี�อม้ลในรายงาน WHR ถ้ึกนำามาวิเคราะหเ์กี�ยวกบั 
ประเด็้นการสนบัสนุนทางสงัคมในนานาประเทศ เช่น Helliwell et al. (2019)  
ใช�วิธี Pooled OLS วิเคราะหข์ี�อม้ลปี ค.ศ. 2005 ถึงึ 2018 พึบว่า การสนบัสนุน 
ทางสงัคมส่งผู้ลเชิงบวก ทั�งต่อความพึงึพึอใจในชีวิตและมิติทางด้�านอารมณ ์ 
เมื�อวิเคราะหข์ีนาด้ขีองผู้ลกระทบพึบว่าหากเปรียบเทียบเป็น 100% ผู้ลกระทบ 
ขีองการสนับสนุนทางสงัคมที� มีต่อความพึึงพึอใจในชีวิตคิด้เป็นสดั้ส่วน 
มากที� สุด้คือ (34%) ตามด้�วย ผู้ลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศต่อหวั (26%) 
อายุคาด้การณเ์ฉลี�ย (21%) ความมีอิสรภาพึ (11%) ความมีนำ �าใจ (5%) และ
การคอรร์ปัชนั (3%) 

Calvo et al. (2012) พึบว่า การมีใครสกัคนที�สามารถึพึึ�งพึาได้�เมื�อ
ยามจำาเป็น มีผู้ลกระทบทางด้�านบวกต่อระด้บัความพึึงพึอใจในชีวิต และ
ความร้�สกึทางด้�านบวก การศกึษาด้งักล่าวยงัมีการกำาหนด้ตวัแปรเกี�ยวกบั 
การทำางานอาสาสมคัรเขี�าไปในแบบจำาลองด้�วย โด้ยถืึอเป็นส่วนหนึ�งในทุน
ทางสงัคม ตวัแปรด้งักล่าววดั้จากคำาถึามที�ว่า “คุณได้�แบ่งเวลาทำางานอาสา
สมคัรให�กบัหน่วยงานต่างๆ ในช่วงเดื้อนที�ผู่้านมาหรือไม่” (Have you volun-
teered your time to an organization in the past month?)

รูปท่�  3-3 คว�มสัำมพัึนำธ์ิ์ขอังก�รสำนัำบสำนุำนำท�งสัำงคมกับคว�มพึึงพึอัใจในำช่ิวิต 
(Life Ladder) 
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ท้์�มา: ข้อม่ลจาก The World Happiness Report (Helliwell et al., 2019) วิเคราะห์ โดยผ้่เข้ยน
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ผู้้�เขีียนได้�นำาขี�อม้ล WHR ปี 2018 วิเคราะหค์วามสมัพึนัธอ์ย่างง่าย 
ด้�วยกราฟิระหว่างการสนับสนุนทางสงัคมกบัความพึึงพึอใจในชีวิตขีอง  
137 ประเทศ พึบว่ามีความสมัพึนัธ ์ในทิศทางบวกระหว่าง 2 ตวัแปรอย่าง
ชดั้เจน ด้งัร้ปที�  3-3 

Siedlecki et al. (2014) ศกึษาความสมัพึนัธร์ะหว่างประเภทขีอง
การสนบัสนุนทางสงัคมและความเป็นอย่้ที�ดี้มีสุขีเชิงอตัวิสยั ที�แบ่งเป็น 3 มิติ  
คือ ความพึงึพึอใจในชีวิต อารมณท์างบวก และอารมณท์างด้�านลบ กลุ่มตวัอย่าง 
ที�ทำาการศกึษาจำานวน 1,111 คน วิเคราะหข์ี�อม้ลโด้ยใช�แบบจำาลองสมการ
โครงสร�าง (SEM) งานศึกษาด้งักล่าวใช�เครื�องมือในการวดั้การสนบัสนุน
ทางสงัคมที� เรียกว่า “The Social Network Questionnaire” (Shaw et al., 
2007) ประกอบด้�วยขี�อคำาถึามทั�งหมด้ 27 ขี�อ ที�แบ่งมิติทางสงัคมออกเป็น 
4 มิติ คือ 

1. การยดึ้ติด้กบัสงัคม (Social Embeddedness) เป็นมิติเกี�ยวกบั
ความสมัพึนัธก์บัครอบครวัและเพืึ�อน โด้ยวดั้จากจำานวนความถีึ�ในการติด้ต่อ
กบัครอบครวั และเพืึ�อน

2. การได้�รบัการสนบัสนุนทางสงัคม (Enacted Support) หมายถึงึ  
การยอมรบัการสนบัสนุน ทั�งที� เป็นการสนบัสนุนทางอารมณ ์ขี�อม้ล และ
ปัจจยัทางด้�านวตัถุึ 

3. การให�การสนับสนุน (Provided Support) เป็นการให�การ
สนบัสนุน ทั�งที�เป็นการสนบัสนุนทางอารมณ ์ขี�อม้ล และปัจจยัทางด้�านวตัถุึ 

4. การวดั้การรบัร้�การสนบัสนุนทางสงัคม (Perceived Support)  
วดั้จากขี�อคำาถึามเกี�ยวกบัความพึงึพึอใจต่อการสนบัสนุนทางสงัคมที�คาด้หวงั  
กล่าวได้�ว่า การให�การสนับสนุนทางสงัคมจะมีความหมายหรือมีคุณค่า
แก่ผู้้�รบัมากน�อยเพีึยงใด้นั�น ขีึ �นอย่้กบัความพึงึพึอใจขีองผู้้�รบั ผู้้�รบัอาจไม่
พึอใจกบัการได้�รบัการสนบัสนุนหากเป็นการสนบัสนุนที� ไม่ถ้ึกต�องสำาหรบั
ผู้้�ที�ต�องการ

ผู้ลการศกึษาขีอง Siedlecki et al. (2014) พึบว่า การได้�รบัสนบัสนุน 
ทางสงัคม (Enacted Support) และการรบัร้�การสนบัสนุน (Perceived Sup-
port) มีส่วนในการทำานายความพึงึพึอใจในชีวิต ส่วนความถีึ�ในการติอต่อกบั
ครอบครวั (Family Embeddedness) และการให�การสนบัสนุน (Provided 
Support) มีส่วนในการทำานายความร้�สกึด้�านบวก นอกจากนี� การศกึษาโด้ย 
Chandoevwit & Thampanishvong (2016) ยงัพึบว่า การได้�ช่วยเหลือผู้้�อื�น
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หรือเป็นผู้้�ให�นั�นนำามาซึ�งความสุขีเชิงอตัวิสยัมากกว่าการเขี�าร่วมกิจกรรม
เชิงวฒัินธรรมขีองชุมชน การเป็นคนที�ต�องรบัขีองจากผู้้�อื�นมกัหมายถึงึ
เป็นผู้้�ขีาด้แคลนและมกัมีความสุขีน�อยกว่าคนที�เป็นผู้้�ให�

3.3.2 ความไว้วางใจในสังคม
ความไว�วางใจ (Trust) เป็นองคป์ระกอบพืึ�นฐานขีองทุนทางสงัคม 

(Social Capital) ซึ�งเป็นปัจจยัสำาคญัในการสร�างความอย่้ดี้มีสุขี รวมถึงึการ
พึฒัินาทางเศรษฐกิจ (Grootaert, 1998) WVS ได้�มีการเก็บขี�อม้ลเปรียบ
เทียบระหว่างประเทศด้�วยการถึามคำาถึามว่า “คุณคิด้ว่าคนส่วนใหญ่สามารถึ
ไว�วางใจได้� หรือต�องระมดั้ระวงัในการติด้ต่อกบัผู้้�อื�น” คำาตอบแบ่งเป็น 1) 
คนส่วนใหญ่สามารถึไว�ใจได้� 2) ไม่แน่ใจ 3) ต�องระมดั้ระวงั ในส่วน Eurostat 
และ European Social Survey มีการสอบถึามในลกัษณะเดี้ยวกนั แต่คำาตอบ 
แบ่งเป็นสเกลตั�งแต่ 0-10 การแบ่งสเกลเป็น 11 จุด้ ทำาให�สามารถึอธิบาย
ระด้บัความไว�วางใจขีองผู้้�ตอบแบบสอบถึามแต่ละคนได้�ละเอียด้มากขีึ �น  
ซึ�งสามารถึนำามาวิเคราะหก์ารกระจายขีองขี�อม้ล หรือความไม่เท่าเทียมด้�าน
ความไว�วางใจ (Trust Inequality) ภายในชุมชนหรือขีองประเทศได้� (Helliwell 
et al., 2016) 

ผู้้�เขีียนใช�ขี�อม้ล WVS ทำาการวิเคราะหส์ดั้ส่วนกลุ่มตวัอย่างที�ตอบ
ว่าคนส่วนใหญ่สามารถึไว�วางใจได้� (ร้ปที�  3-4) พึบว่า กลุ่มตวัอย่างกว่า 60% 
ขีองประเทศเนเธอรแ์ลนด้แ์ละสวีเด้นตอบว่าคนส่วนใหญ่สามารถึไว�ใจได้� 
ส่วนฟิิลิปปินสมี์สดั้ส่วนเพีึยง 3.2% เท่านั�น

สำานกังานสถิึติแห่งชาติ สหราชอาณาจกัร (ONS) ออกแบบตวัชี�วดั้ 
เกี�ยวกบับรรทดั้ฐานทางความเชื�อมั�นและความร่วมมือ (Trust and Cooperative  
Norms) แบ่งเป็น 4 ด้�าน ได้�แก่ 1) ความสมัพึนัธส่์วนบุคคล 2) การสนบัสนุน
เครือข่ีายทางสงัคม 3) การมีส่วนร่วมขีองพึลเมือง และ 4) บรรทดั้ฐานทาง
ความไว�วางใจและความร่วมมือ ตวัชี �วดั้ด้�านความไว�วางใจ แบ่งเป็นความไว�
วางใจที�มีต่อรฐับาล คนส่วนใหญ่ และเพืึ�อนบ�าน นอกจากนั�น ONS ยงัมีการ
สอบถึามเกี�ยวกบัการประเมินความร้�สกึปลอด้ภยั ในกรณีที�ต�องเดิ้นคนเดี้ยว
ในเวลากลางคืนในพืึ�นที�ที�พึวกเขีาอย่้อาศยั
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รูปท่�  3-4 สัำดส่ำวนำขอังกลุ่มตัวอัย่�งท่�ตอับว่�คนำส่ำวนำให้ญ่สำ�ม�รถไว้ใจได้ 
จำ�แนำกต�มประเทศ (%)

Japan

35.9

South Korea

26.5

Malaysia

8.5

Mexico

12.4

Netherlands

66.1

Philippines

3.2

Singapore

37.3

Zimbabwe

8.3

Sweden

60.1

Thailand

32.1

United States

34.8

ท้์�มา: ข้อม่ลจาก World Values Survey Wave 6: 2010-2014 วิเคราะห์ โดยผ้่แต่ง

การวดั้ความไว�วางใจในสงัคม อาจวดั้ด้�วยขี�อคำาถึามการทำากระเป๋า
เงินหาย ที�เรียกว่า The Wallet-Dropping Question โด้ยถึามคำาถึามว่า “หากคุณ
ทำากระเป๋าเงินหาย มีโอกาสมากน�อยเพีึยงใด้ที� จะได้�กระเป๋าเงินคืน” 
การสอบถึามด้งักล่าวมีความเชื�อมโยงการวิจยัเชิงทด้ลองที�จดั้ทำาโด้ย 
The Reader’s Digest (รายงานในนิตยสาร The Economist เดื้อนมิถุึนายน 
1996) ที�ทด้ลองนำากระเป๋าเงินที�มีเงินสด้ม้ลค่า 50 ด้อลลาร ์โด้ยมีการระบุ
ที�อย่้ และหมายเลขีโทรศพัึทข์ีองเจ�าขีองสมมติ นำาไปทิ�งไว�ตามจุด้ต่างๆ 
ใน 20 เมืองขีองกลุ่มประเทศยุโรปตะวนัตก และ 12 เมือง ในสหรฐัอเมริกา 
เพืึ�อวิเคราะหค์วามไว�วางใจในสงัคมนั�นๆ จากอตัราการได้�รบักระเป๋าเงิน
พึร�อมเงินคืน งานวิจยับางส่วนเลือกที�จะให�ขี�อคำาถึามด้งักล่าวในการวดั้
ความไว�วางใจทางสงัคม รวมทั�งศกึษาผู้ลกระทบที�มีตวัแปรทางเศรษฐกิจ
และสงัคมอื�นๆ ยกตวัอย่างเช่น งานศกึษาขีอง Knack (2001) และ Tolsma 
and Meer (2017) โด้ย Helliwell et al. (2016) ได้�ให�ความเห็นว่า ขี�อคำาถึาม
เกี�ยวกบัการทำากระเป๋าเงินหาย นอกจากจะเป็นการวดั้ความเชื�อใจในสงัคม
ร้ปแบบหนึ�ง ยงัสามารถึเชื�อมโยงกบัความเชื�อมั�นในประเด็้นย่อยอื�นๆ ได้� เช่น 
ความเชื�อใจในตำารวจ และเพืึ�อนบ�าน ได้�อีกด้�วย
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Helliwell et al. (2016) ศึกษาความไว�วางใจในทางสงัคมและ 
ความพึึงพึอใจในชีวิต โด้ยใช�ขี�อม้ลศึกษาเชิงเปรียบเทียบจากฐานขี�อม้ล
ขีนาด้ใหญ่ 3 ฐานขี�อม้ล คือ European Social Survey (ปี ค.ศ. 2002-2012) 
ขี�อม้ล Wave ที�  6 ขีอง WVS (ปี ค.ศ. 1981-2014) และ ขี�อม้ลจาก Gallup 
World Poll (GWP) ผู้ลจากการศกึษาพึบว่า ความไว�วางใจทางสงัคม ตำารวจ 
กระบวนการทางกฎีหมาย รฐัสภา และนกัการเมือง มีผู้ลต่อความพึงึพึอใจ 
ในชีวิตที�แตกต่างกนัออกไป โด้ยขีนาด้ผู้ลกระทบขีองความไว�วางใจทาง
สงัคม และความไว�วางใจในตำารวจมีผู้ลต่อความพึงึพึอใจในชีวิตขีองคนใน
สงัคมมากที�สุด้

ต�ร�งท่�  3-3 ก�รสำำ�รวจระห้ว่�งประเทศเก่�ยวกับก�รวัดคว�มไว้ว�งใจ
และคว�มเช่ิ�อัมั�นำในำรัฐบ�ล

แหลุ่�งทีั�มา ปี ค์.ศ. ตัวชีิ� วัด้ ค์�าตอบ

Gallup World Poll 2005-ปัจจุบัน ความเช้�อมั�นในรัฐบาล 2 ตัวเล้อก ค้อ ใช่/ไม่ใช่

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

ความเช้�อมั�นในรัฐบาล 4 ตัวเล้อก ค้อ มาก/ 
ค่อนข้างมาก/ไม่มาก/ 

ไม่เช้�อมั�นเลย

Eurobarometer 2003-ปัจจุบัน ความไว้ใจในรัฐบาล 2 ตัวเล้อก ค้อ ม้แนวโน้ม
ท้์�จะเช้�อใจ/ม้แนวโน้มท้์�จะ

ไม่เช้�อใจ

Edelman Trust 
Barometer

2001-ปัจจุบัน ความไว้ใจในรัฐบาล 9 สุเกล: 1 หมายถึง
ไม่เช้�อใจเลย 9 หมายถึง 

เช้�อใจมาก
ท้์�มา: OECD (2013)

3.3.3 คุณ์ภาพึและความไว้ใจในรัฐบาล
Tavits (2008) ศึกษาผู้ลกระทบขีองการทุจริต (Corruption)  

ที� มีต่อความสุขีเชิงอตัวิสยัใน 68 ประเทศ จากฐานขี�อม้ล Eurobarometer 
ด้�วยวิธี Multilevel Modeling ผู้ลการวิเคราะหพ์ึบว่า คนในประเทศหนึ�ง 
จะประเมินความพึึงพึอใจในชีวิตที� เพิึ�มขีึ �นเมื�อรฐับาลขีองตนมีระด้บัการ
ทุจริตที�ตำ�าลง ส่วน Tay et al. (2014) ใช�ขี�อม้ลที�จดั้เก็บโด้ย GWP ในปี 
ค.ศ. 2005-2011 ครอบคลุม 150 ประเทศวิเคราะห์โด้ยวิธี Mediation  
Analysis และ Longitudinal Modeling พึบว่า การคอรร์ปัชนัขีองภาครฐั  
มีความสมัพึนัธก์บัรายได้�ประชาชาติ และความเชื�อถืึอขีองสถึาบนัในทิศทาง 
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ตรงกนัขี�าม และการคอรร์ปัชนัขีองภาครฐัทำาให�ความสุขีเชิงอตัวิสยัลด้ลง 
โด้ยเฉพึาะอย่างยิ�งมิติในด้�านความพึงึพึอใจในชีวิต 

Hudson (2006) ใช�ขี�อม้ล Eurobarometer ครอบคลุม 15 ประเทศ
ในปี ค.ศ. 2004 วิเคราะหค์วามน่าเชื�อถืึอขีองรฐับาลที�มีต่อผู้ลกระทบต่อ
ความอย่้ดี้มีสุขี ผู้ลจากการวิเคราะหพ์ึบว่าความไว�วางใจที�มีต่อรฐับาลมีผู้ล 
กระทบเชิงบวกต่อความเป็นอย่้ที�ดี้ขีองผู้้�คนในประเทศนั�นๆ OECD (2013) 
อธิบายว่าความเชื�อมั�นในรฐับาล เกิด้ขีึ �นจาก 2 องคป์ระกอบ คือ 1) ความไว� 
วางใจทางสงัคม (Social Trust) และ 2) ความไว�วางใจทางการเมือง (Politi-
cal Trust) ทั�งนี� ฐานขี�อม้ลขีนาด้ใหญ่ที�มีการเก็บขี�อม้ลเกี�ยวกบัความเชื�อใจ 
(Trust) หรือเชื�อมั�น (Confidence) ในรฐับาล ประกอบด้�วย Gallup World 
Poll, World Values Survey (WVS), Eurobarometer และ Edelman Trust 
Barometer รายละเอียด้ตวัชี�วดั้ แสด้งด้งัตารางที�  4-3 

3.3 สรุป

โจทยวิ์จยักระแสหลกัขีองเศรษฐศาสตรค์วามสุขี คือ การวิเคราะห ์
หาสาเหตุว่าปัจจยัอะไรที�ทำาให�ความสุขีขีองคนเราแตกต่างกนั จากนั�นนำาผู้ล
การศกึษาที� ได้�เชื�อมโยงส่้การกำาหนด้นโยบายในระด้บัจุลภาคและมหภาค  
จากการทบทวนวรรณกรรมในบทนี�พึบว่า ปัจจยัที�ส่งผู้ลต่อความสุขีเชิงอตัวิสยั 
อย่างมีนยัสำาคญัและมีขีนาด้ผู้ลกระทบอย่างเห็นได้�ชดั้ ประกอบด้�วย การ
ว่างงาน สุขีภาพึกาย สุขีภาพึจิต คุณภาพึความสมัพึนัธ ์ในครอบครวั และ
การสนบัสนุนทางสงัคม หากทำาวิเคราะห์ในประเด็้นการปรบัตวัขีองตวัแปร 
(Adaptation) พึบว่า ปัจจยัทางด้�านสุขีภาพึจิต และการว่างงานส่งผู้ลกระทบ 
เชิงลบต่อความพึึงพึอใจในชีวิตขีองบุคคลทั�งในปัจจุบนัและเชื� อมโยง 
ต่อเนื�องส่้ช่วงเวลาในอนาคต นอกจากนั�น ปัจจยัทางด้�านบรรทดั้ฐานทาง
สงัคมและสถึาบนัมีส่วนในการคาด้การณค์วามพึึงพึอใจในชีวิตขีองคนใน
สงัคมด้�วยเช่นเดี้ยวกนั กล่าวได้�ว่าประชาชนจะมีความสุขีน�อยลงในสงัคมที�
คนไม่ค่อยมีความไว�วางใจกนั และมีปัญหาทุจริตในภาครฐั
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…การม่ป็ฏิิสัมพัึนธ์์กับเพืึ�อันบ้าน 
โด้ยการพ่ึด้คุยแบบเห็นหน้าบ่อัยๆ 
มร่าคาเงาคิด้เป็็นป็ระมาณ์ 0.5 เที่า่
ขอังรายได้ต้อ่ัคนตอ่ัเดื้อัน ส่วนการ
ร่วมกิจกรรมด้้านก่ฬาในชิุมชิน
อัย่างสมำ�าเสมอั การร่วมกิจกรรม
ที่างศาสนาในชุิมชิน และการร่วม
กิจกรรมที่างวัฒนธ์รรมในชิุมชิน  
ม่ราคาเงาป็ระมาณ์ 0.32 เท่ี่า 
0.23 เที่า่ และ 0.19 เที่า่ขอังรายได้้ 
ต่อัคนต่อัเด้ือัน…
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บัท์ท่์� 4

เที่คนิคความพึึงพึอัใจ
ในชิ่วิตเพืึ� อัป็ระเมินม่ลค่า

ตัวแป็รที่างสังคม

ในบทที�  3 ได้�นำาเสนองานวิจยัหลายชิ�นที�นำาไปส่้ขี�อสรุปว่าทุนทาง
สงัคมที�ประกอบด้�วยความสมัพึนัธที์�ดี้ในครอบครวัหรือระหว่างเพืึ�อน การมี
ส่วนร่วมในสงัคม การสนบัสนุนกนัทางสงัคม รวมถึงึความไว�วางใจในสงัคม 
มีผู้ลต่อกบัความสุขีเชิงอตัวิสยัขีองประชาชน ซึ�งแสด้งว่าทุนทางสงัคมเป็น
มิติที�ผู้้�คนให�คุณค่า เนื�องจากทำาให�คนร้�สกึดี้ขีึ �นกบัการอย่้ในสงัคมที�มีความ
สมัพึนัธที์�ดี้ มีการช่วยเหลือกนั และไว�วางใจกนัได้�

เมื�อกล่าวถึงึการให�คุณค่ากบัทุนทางสงัคม เรามกัจะประสบปัญหา 
เกี�ยวกบัการตีราคาขีองทุนทางสงัคม โครงการทางสงัคมหลายโครงการ 
ได้�ช่วยทำาให�ความสมัพึนัธ ์ในสงัคมดี้ขีึ �น คนช่วยเหลือกนัมากขีึ �น หรือมี
ความไว�วางใจมากขีึ �น แต่การประเมินความคุ�มค่าขีองโครงการทางสงัคม
มกัประสบปัญหากบัการประเมินราคามิติทางสงัคมเหล่านั�น หรือเรียกว่า 
การประเมินราคาเงา 

นกัวิจยัทางด้�านเศรษฐศาสตรค์วามสุขีจึงได้�ประยุกตแ์นวคิด้
ความพึงึพึอใจในชีวิตเพืึ�อวิเคราะหร์าคาเงา ที�เรียกว่าเทคนิคความพึงึพึอใจ
ในชีวิต Life Satisfaction Approach (LSA) ซึ�งจะช่วยทำาให�ทราบว่าคนให� 
คุณค่า (ม้ลค่า) กบัทุนทางสงัคม หรือพึฤติกรรมทางสุขีภาพึ หรือมิติด้�าน 
ความเสี�ยงทางสงัคมเพีึยงใด้ เทคนิค LSA มีจุด้เด่้นหลายประการ เช่น มีต�นทุน 
ในการด้ำาเนินการตำ�า การประเมินราคาไม่ได้�ขีึ �นอย่้กบัการตั�งสมมติฐานหรือ
การสร�างเหตุการณส์มมติ นอกจากนั�น LSA มกัใช�ฐานขี�อม้ลขีนาด้ใหญ่



Khon Thai 4.0

75เศรษฐศาสตร์
ความสุข

แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0

ระด้บัประเทศ จำานวนกลุ่มตวัอย่างที�มากอาจทำาให�สามารถึสะท�อนภาพึรวม
ขีองประชากรได้�ดี้ขีึ �นด้�วย

ในบทนี�จงึเป็นการแสด้งแนวคิด้ขีองเทคนิคความพึงึพึอใจในชีวิต
และการประยุกต์ใช�ในการประเมินม้ลค่าขีองเหตุการณต่์างๆ ที� ไม่สามารถึ 
อ�างอิงม้ลค่าตามราคาตลาด้ได้�เนื�องจากไม่มีการซื�อขีายกนัในสถึานการณจ์ริง  
และในบทต่อไปจงึจะเป็นการนำาเทคนิคความพึงึพึอใจในชีวิตมาวิเคราะหก์บั
มิติทางสงัคมขีองประเทศไทย

4.1 หลักิแนวคิดเก่ิ�ยวกัิบัเท์คนิคความพึงพอใจในช่วิต

โด้ยทั� วไป การตดั้สินใจเกี�ยวกบัการลงทุนสาธารณะจะมีการ
วิเคราะหต์�นทุนและผู้ลตอบแทน (Cost-Benefit Analysis: CBA) ซึ�งเป็น
เครื�องมือที� ใช�ในการตดั้สินใจหรือประเมินความคุ�มค่าขีองโครงการหรือ
มาตรการ โด้ยวิเคราะหว่์าโครงการใด้ก่อให�เกิด้ประโยชนม์ากกว่าต�นทุน 
หากผู้ลประโยชนสุ์ทธิเป็นบวก แสด้งว่าโครงการนั�นมีความคุ�มค่า เราก็ควร
เลือกทำาโครงการนั�น รายงาน The Green Book (HM Treasury, 2018) โด้ย
กระทรวงการคลงั สหราชอาณาจกัร เน�นว่าการประเมินนโยบายสาธารณะ 
ควรทำาการวิเคราะหผ์ู้ลที�เกิด้ขีึ �นต่อสงัคม ไม่ใช่วิเคราะห์ในระด้บับุคคลหรือ
องคก์รเท่านั�น ซึ�งเรียกว่า การวิเคราะหต์�นทุนและผู้ลตอบแทนทางสงัคม  
วิธีการด้งักล่าวเป็นการวิเคราะหผ์ู้ลกระทบที�เกิด้ขีึ �นจากนโยบายสาธารณะ
ในร้ปขีองผู้ลกระทบทางสงัคม เศรษฐกิจ และสิ�งแวด้ล�อม 

การวิเคราะหต์�นทุนและผู้ลตอบแทนขีองโครงการที�มีราคาตลาด้ 
เช่น ค่าใช�จ่ายในการลงทุน ค่าใช�จ่ายในการบริหารจดั้การ ต�นทุนการผู้ลิต 
รายได้�ที� เพิึ�มขีึ �นขีองคนในชุมชนเมื�อมีโครงการเกิด้ขีึ �น กำาไรที� เพิึ�มขีึ �นจาก
การผู้ลิตสินค�าและบริการ สามารถึวิเคราะหม้์ลค่าได้�อย่างตรงไปตรงมา
ตามราคาที�สงัเกตได้�จริง แต่ผู้ลประโยชนแ์ละผู้ลกระทบทางด้�านสงัคม และ
สิ�งแวด้ล�อม เช่น ความสมัพึนัธร์ะหว่างบุคคล ความไว�วางใจ ความมั�นคง
ในชีวิตและทรพัึยสิ์น ความร้�สึกปลอด้ภยั หรือ ผู้ลกระทบภายนอก เช่น 
มลภาวะจากโครงการ การเพิึ�มความร้�ให�แก่ประชาชน สิ�งเหล่านี�ไม่มีการ
ซื�อขีายในระบบตลาด้ และไม่มีราคาตลาด้ จงึต�องใช� “ราคาเงา” (Shadow 
Price) ในการประเมินม้ลค่า
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เทคนิคการประเมินม้ลค่าสินค�าหรือบริการที� ไม่มีราคาในระบบ
ตลาด้ แบ่งได้�เป็น 3 แนวทาง คือ 1) การประเมินโด้ยการวดั้ความพึงึพึอใจ
แบบเปิด้เผู้ย (Revealed preference, RP) 2) การประเมินม้ลค่าทางตรง 
(Stated preference, SP) และ 3) เทคนิคความพึงึพึอใจในชีวิต (Life Satis-
faction Approach, LSA) หรือ Well-being Approach (WA) ทั�งสามวิธีมีขี�อดี้
และขี�อเสียที�แตกต่างกนั 

เทคนิค RP และ SP มีการศึกษาอย่างแพึร่หลายตั�งแต่อดี้ตถึงึ
ปัจจุบนั เทคนิค RP เป็นการประเมินม้ลค่าสินค�าที� ไม่มีราคาตลาด้ผู่้านการ
สงัเกตเกี�ยวกบัตวัเลือกที�เกิด้ขีึ �นจริง เช่น วิธีการประเมินโด้ยการวดั้ความ
พึงึพึอใจแบบเปิด้เผู้ย ได้�แก่ การประเมินราคาจากต�นทุนค่าเดิ้นทาง (Travel 
Cost Method, TCM) การประเมินม้ลค่าจากการใช�ทั�งทางตรงและทางอ�อม
ผู่้านม้ลค่าอสงัหาริมทรพัึย ์(Hedonic Price Method, HPM) และการประเมิน
ราคาจากรายได้�ที�เสียไป (Lost Earning Approach) ซึ�งเป็นการพิึจารณาจาก
รายได้�ที�หายในร้ปม้ลค่าปัจจุบนั (Present Value) จากการเสียชีวิตก่อนเวลา
อนัสมควร (มหาวิทยาลยัสุโขีทยัธรรมาธิราช, 2549)

การประเมินม้ลค่าทางตรง (SP) เป็นการประเมินม้ลค่าสินค�าที�
ไม่มีราคาในระบบตลาด้ โด้ยการถึามความเต็มใจที�จะจ่าย (Willingness 
to Pay) หรือความเต็มใจที�จะรบั (Willingness to Accept) ซึ�งเป็นวิธีการ
ประเมินม้ลค่าจากการตอบสนองขีองบุคคลโด้ยตรงต่อคำาถึามสมมติ 
(Hypothetical Question) ตวัอย่างเทคนิคที�ใช�แนวคิด้ SP เช่น การประเมิน
ความเต็มใจจ่ายโด้ยตรง (Contingent Valuation Method, CVM) และวิธี
แบบจำาลองทางเลือก (Discrete Choice Experiment, DCE) แนวคิด้ SP 
อาจสะท�อนผู่้านการประเมินทางอ�อมจากพึฤติกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น 
พิึจารณาพึฤติกรรมขีองคนว่าจะยอมจ่ายเงินเท่าไหร่เพืึ�อรกัษาชีวิตหรือ
ลด้โอกาสที�จะเสียชีวิต เช่น เรายอมจ่ายเงินเพืึ�อซื�อรถึที� มีความปลอด้ภยั
มากขีึ �น เพืึ� อลด้ความเป็นไปได้�ที�จะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถึยนต ์ 
หรือคนจะยอมรบัเงินเพิึ�มขีึ �นหากต�องทำางานที� มีความเสี�ยงที�จะเสียชีวิต 
(ณฏัิฐพึงศ ์ทองภกัดี้, 2551; ประสิทธิ � ตงยิ�งศิริ, 2535) 

Fujiwara and Campbell (2011) วิเคราะหว่์าเทคนิค RP และ SP 
ว่ามีจุด้อ่อนและจุด้แข็ีงที�แตกต่างกนั เทคนิค RP มีขี�อดี้คือ การคาด้การณ์
ขีึ �นอย่้กบัทางเลือกทางเศรษฐกิจที�เกิด้ขีึ �นจริง ทำาให�ผู้ลลพัึธ ์ไม่ได้�ขีึ �นอย่้กบั
การตอบสนองในตลาด้สมมติ และมีต�นทุนในการด้ำาเนินงานตำ�ากว่าเทคนิค 
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SP ขี�อจำากดั้ขีอง RP คือ ขีั�นตอนการกำาหนด้ราคาเงา ในกรณีที�ตลาด้มีการ
แข่ีงขีนัไม่สมบ้รณ ์นอกจากนั�นยงัมีขี�อโต�แย�งที�ว่า การใช�รายได้�เป็นตวัแทน
ราคาเงาอาจไม่สามารถึสะท�อนค่าขีองชีวิตได้� เพึราะรายได้�เป็นสิ�งที�คนอื�น
กำาหนด้ให�บุคคลนั�นๆ อาจไม่ถ้ึกต�องนกัที�จะมองว่า คนรวยในประเทศมีค่า
มากกว่าคนจนหรือคนไม่มีรายได้�ไม่มีค่า อย่างไรก็ตาม วิธีนี�นำามาใช�ในทาง
ปฏิิบติัมากเพึราะเขี�าใจง่าย และวิธีการคำานวณไม่ซบัซ�อน

ส่วนเทคนิค SP เป็นเทคนิคที�มีการศกึษาอย่างแพึร่หลาย ความน่า
เชื�อถืึอขีองวิธีการนี�ผู่้านการทด้สอบในวงกว�าง แบบสอบถึามที�ใช�ประเมิน
โด้ยเทคนิค SP มกัมีการระบุคำาถึามเกี�ยวกบัคุณลกัษณะหรือทศันคติขีองผู้้�
ตอบแบบสอบถึามที�มีต่อสินค�าหรือบริการที� ไม่มีราคาในระบบตลาด้ ทำาให�
การวิเคราะหค์วามเต็มใจจ่ายสามารถึอธิบายถึึงเหตุผู้ลเบื �องหลงั หรือ
เหตุผู้ลประกอบในการตดั้สินใจเลือกได้� หากแต่วิธี SP มีขี�อสงัเกตเกี�ยวกบั
อคติที�เกิด้จากการสร�างเหตุการณส์มมติ (Hypothetical Bias) เช่น ภายใน
โลกขีองสถึานการณส์มมติ ผู้้�ตอบอาจจะตอบเกินจริงเกี�ยวกบัความเต็มใจ
ที�จะจ่าย เนื�องจากไม่ต�องเผู้ชิญกบัขี�อจำากดั้ด้�านงบประมาณ หรือผู้้�ตอบ
แบบสอบถึามอาจประเมินม้ลค่าขีองสินค�าโด้ยให�ราคาส้ง เนื�องจากผู้้�ตอบ 
อาจไม่คิด้ว่าราคานั�นเป็นราคาที� ต�องจ่ายจริงในอนาคต นอกจากนั�น  
ขี�อจำากดั้สำาคญัขีอง SP คือ มีต�นทุนส้งในการด้ำาเนินการ และใช�เวลาในการ
ด้ำาเนินการนานกว่าเทคนิค RP เนื�องจากประกอบด้�วยหลายขีั�นตอน เช่น 
การจดั้ทำาการสนทนากลุ่ม การสมัภาษณ ์การทด้สอบแบบสอบถึาม และ
การสำารวจภาคสนาม 

เทคนิคที�  3 คือ การประเมินม้ลค่าโด้ยใช�แนวทางความพึงึพึอใจ 
ในชีวิตหรือความอย่้ดี้มีสุขี ที� เรียกว่า Life Satisfaction Approach (LSA) 
หรือ Well-being Approach (WA) เป็นวิธีการศึกษาที� เริ�มขีึ �นประมาณปี 
พึ.ศ. 2545 Fujiwara and Campbell (2011) กล่าวว่าการประเมินม้ลค่า
โด้ยใช�แนวทางความพึงึพึอใจในชีวิต มีขี�อได้�เปรียบกว่าเทคนิค RP และ SP 
คือ การใช�เวลาและงบประมาณในการด้ำาเนินงานที�ตำ�ากว่า (LSA ประมาณว่า
มีต�นทุนในการด้ำาเนินการ 10% ขีองวิธี SP (Fujiwara, 2019) เนื�องจาก LSA 
เป็นการคำานวณราคาเงาขีองตวัแปรที�สนใจศกึษาผู่้านขี�อคำาถึามเกี�ยวกบั 
ความพึึงพึอใจในชีวิต ซึ�งมกัถ้ึกระบุไว�ในแบบสอบถึามที� ใช�วดั้ความอย่้ดี้
มีสุขีขีองแต่ละประเทศ ฐานขี�อม้ลด้งักล่าวมกัมีการเปิด้เผู้ยส่้สาธารณะ
เพืึ�อประโยชนเ์ชิงวิชาการ ทำาให�อาจมีต�นทุนตำ�าในการนำาขี�อม้ลด้งักล่าวมา
วิเคราะห ์
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วิธี LSA วดั้จากตวัแปรที� ส่งผู้ลต่อความอย่้ดี้มีสุขี ด้�วยเหตุนี�จึง
เป็นการลด้อคติในการตอบแบบสอบถึาม อีกทั�งมกัเป็นการประเมินม้ลค่า
ตวัแปรที�สนใจโด้ยใช�ฐานขี�อม้ลขีนาด้ใหญ่ระด้บัประเทศ ขี�อม้ลด้งักล่าว
นอกจากจะต�องมีขี�อคำาถึามหลกัเกี�ยวกบัความพึงึพึอใจในชีวิตและรายได้�
แล�ว ยงัมีตวัแปรอื�น ๆ  ที�เกี�ยวขี�อง เช่น ปัจจยัทางประชากร สงัคม ภ้มิศาสตร ์
และพึฤติกรรมการตดั้สินใจเลือก ทำาให�สามารถึวิเคราะหค์วามเชื�อมโยงหรือ
ปัจจยัที�ส่งผู้ลต่อตวัแปรที�ศกึษาได้� การวิเคราะห์โด้ยใช�ขี�อม้ลระด้บัประเทศ 
เป็นขี�อได้�เปรียบกว่าวิธี RP และ SP เนื�องจากผู้ลการศกึษาสามารถึสะท�อน
ผู้ลลพัึธส์ำาหรบัตวัอย่างที�เป็นตวัแทนขีองประชากรในภาพึรวม 

การประเมินราคาเงา โด้ยวิธี LSA RP และ SP มีจุด้เด่้นและขี�อจำากดั้ 
ที�แตกต่างกนั การนำาวิธีด้งักล่าวไปใช�ในการประเมินราคาเงาจงึควรคำานึงถึงึ
บริบทความเหมาะสมในการนำาวิธีด้งักล่าวไปประยุกต์ใช� เช่น วิธีการประเมิน 
ความเต็มใจจ่ายมีขี�อจำากดั้เกี�ยวกบัคำาถึามสมมติและความไม่คุ�นเคยขีองผู้้�ตอบ 
กบัสถึานการณส์มมติ อาจทำาให�ผู้้�ตอบประเมินความเต็มใจที�จะจ่ายที�ตำ�ากว่า
หรือส้งกว่าความเป็นจริงได้� บริบทที�เหมาะสมกบัการประเมินด้�วยวิธี CVM 
มกัใช�ประเมินม้ลค่าที� ไม่ได้�เกิด้จากการใช� (Non-use Value) เช่น ราคาขีอง
การรกัษาสภาพึแวด้ล�อมทางธรรมชาติสำาหรบัคนรุ่นหลงั 

ถึึงแม�ว่าวิธี LSA ที� มีจุด้เด่้นหลายประการด้งัที� กล่าวขี�างต�น  
แต่เนื�องจาก LSA ถืึอว่าเป็นวิธีการใหม่ที� ได้�รบัการพึฒัินาในช่วง 10 กว่าปี 
ที� ผู่้านมา งานวิจยัที� ใช�เทคนิคด้งักล่าวมีจำานวนน�อยกว่า 2 เทคนิคแรก 
ระเบียบวิธีวิจยับางส่วนยงัอย่้ในขีั�นตอนพึฒัินา ปรบัปรุง เพืึ�อให�การประเมิน 
ม้ลค่ามีความถ้ึกต�องมากยิ� งขีึ �น ขี�อจำากัด้ขีองวิธี LSA ที� มีการอ�างถึึง 
ค่อนขี�างมากคือ ความเที�ยงตรง (Validity) และ ความเชื�อมั�น (Reliability) 
ขีองตวัแปรความพึงึพึอใจในชีวิต ซึ�งอาจเกิด้จากลำาด้บัในการวางขี�อคำาถึาม 
(Question Order) เนื�องจากผู้ลกระทบจากคำาถึามก่อนหน�ามีอิทธิพึลต่อ
คำาถึามในลำาด้บัต่อมาที� พึบในขี�อคำาถึามเกี� ยวกบัการวดั้ความพึึงพึอใจ 
ในชีวิต 
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4.2 กิารใช้ Life Satisfaction Approach (LSA) ในกิาร
ประเมินมูลค่าสินค้าหร้อบัริกิาร

การใช�วิธี LSA ประเมินราคาเงา เริ�มจากการสร�างแบบจำาลอง
ความพึงึพึอใจในชีวิตหรืออรรถึประโยชน ์เพืึ�อวิเคราะหค์วามสมัพึนัธข์ีอง
ระหว่างตวัแปรที�ต�องการประเมินม้ลค่าราคาเงากบัความพึงึพึอใจในชีวิต 
ทั�งนี� แบบจำาลองความพึงึพึอใจ ควรประกอบด้�วยตวัแปรควบคุมที�เกี�ยวกบั  
ปัจจยัด้�านรายได้� อายุ เพึศ สถึานภาพึการสมรส สถึานศึกษา สถึานะการ
จ�างงาน สถึานะสุขีภาพึ ความสมัพึนัธท์างสงัคม การปฏิิบติัทางศาสนา  
ที�อย่้อาศยั สภาพึแวด้ล�อม ระด้บัอาชญากรรมในบริเวณใกล�เคียง จำานวนเด็้ก
และผู้้�ติด้ตามอื�นๆ (รวมถึงึหน�าที�ด้้แล) ภ้มิภาคทางภ้มิศาสตร ์และลกัษณะ
บุคลิกภาพึ เช่น บุคลิกภาพึแบบ Introvert และ Extrovert (Fujiwara & 
Campbell, 2011) 

กรอบแนวคิด้ LSA ในการวิเคราะหม้์ลค่าขีองตวัแปร สามารถึ
อธิบายได้�ตามตวัอย่างงานศึกษาขีอง Wang et al. (2018) ปรบัปรุงจาก 
แบบจำาลองในการศกึษาขีอง Brereton et al. (2008) ที�ทำาการประเมินม้ลค่า 
ทางเศรษฐกิจขีองภ้มิทศันข์ีองประเทศจีน โด้ยสมมุติ Indirect utility  
function ขีองบุคคล i ในสถึานที�  k ด้งันี�

 

∪*
i,k = β0 + β1lnyi,k + β2ti,k + β3si,k + β4δi,k + εi,k

กำาหนด้ให� ∪*
i,k คือ อรรถึประโยชนข์ีองผู้้�อย่้อาศยั yi,k คือ รายได้� 

ครวัเรือน ti,k คือ ตวัแปรทางประชากรศาสตร ์เช่น อายุ สถึานภาพึสมรส 
การศึกษา ลกัษณะทางบุคลิกภาพึ เป็นต�น si,k คือ การประเมินคุณภาพึ
ภ้มิทศัน์ในตวัเมือง (แบ่งเป็นระด้บัการให�คะแนน 0-10) δi,k คือ เวกเตอร์
ขีองตวัแปรอื�นๆ ที� ส่งผู้ลต่อระด้บัอรรถึประโยชนข์ีองบุคคล เนื� องจาก 
อรรถึประโยชนเ์ป็นสิ�งที�สงัเกตไม่ได้� จงึได้�สมมุติให�ความพึึงพึอใจในชีวิต 
เป็นตวัแทน (LS) ขีองอรรถึประโยชน ์และแทนค่าตวัแปรในแบบจำาลองได้�
ด้งันี�

 

LS*
i,k = β0+ β1lnyi,k + β2ti,k + β3si,k + β4δi,k + εi,k
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เมื�อกำาหนด้ให�ตวัแปรอื�นๆ มีค่าคงที�  ความเต็มใจจ่ายวิเคราะห์ได้�
จากอตัราหน่วยสุด้ท�ายขีองการทด้แทนกนัระหว่างสินค�า 2 ชนิด้ (Marginal 
Rate of Substitution: MRS) ระหว่างรายได้�และคุณภาพึภ้มิทศัน ์คำานวณ
โด้ยการนำาอรรถึประโยชนส่์วนเพิึ� มขีองการปรบัปรุงคุณภาพึภ้มิทศัน ์
(MUs) หารด้�วยอรรถึประโยชนส่์วนเพิึ�มเมื�อรายได้�เปลี�ยนแปลง (MUy) 
ซึ�งสามารถึแสด้งได้�ด้งันี� 

WTP = MRS =
MUs =

∂u / ∂s
= y-

β̂3

MUy ∂u / ∂y β̂1

Wang et al. (2018)  ทำาการประมาณค่าสมัประสิทธิ �ขีองตวัแปร
ด้�วยแบบจำาลอง Ordered Probit Model ผู้ลจากการศกึษาพึบว่า โด้ยเฉลี�ย
ครวัเรือนในเมือง Dalian ประเทศจีน มีความเต็มใจที�จะจ่ายหรือให�ม้ลค่า
กบัการปรบัปรุงคุณภาพึภ้มิทศันชุ์มชนที�เพิึ�มขีึ �นหนึ�งย้นิตเท่ากบั 24,579.5 
หยวนต่อปี

ขี�อสงัเกตเกี�ยวกบังานวิจยัที�ใช�วิธี LSA ในอดี้ต พึบว่า เครื�องมือ
เศรษฐมิติที�นำามาวิเคราะหแ์บบจำาลองความพึงึพึอใจในชีวิต กรณีที�เป็นการ
วิเคราะหข์ี�อม้ลภาคตดั้ขีวาง มกัใช� OLS หรือ Ordered Logit Model หากเป็น 
ขี�อม้ล Panel มกัใช� Fixed หรือ Random Effect Model ในการประมาณ
ค่าสมัประสิทธิ �ขีองตวัแปร แบบจำาลองความพึึงพึอใจในชีวิตที� ใช�ในการ
ประมาณราคาเงา มกักำาหนด้ให�ตวัแปรรายได้�อย่้ในร้ปแบบ Logarithm 
เนื�องจากคำานึงถึงึการลด้น�อยถึอยลงขีองอรรถึประโยชนส่์วนเพิึ�มเมื�อรายได้� 
เปลี�ยนแปลงไป ซึ�งความสมัพึนัธที์� ไม่เป็นเส�นตรง นอกจากนั�นงานวิจยั 

ส่วนหนึ�งเลือกที�จะนำาเสนอผู้ลการคำานวณราคาเงาเปรียบเทียบระหว่างวิธี 
LSA กบัเทคนิคอื�นๆ เช่น Hedonic Pricing Model หรือการวิเคราะหค์วาม
เต็มใจที�จะจ่ายด้�วย Contingent Valuation Method (CVM) เพืึ�อเปรียบเทียบ
ความน่าเชื�อถืึอขีองราคาเงาที�ประเมิน ยกตวัอย่าง เช่น Dolan & Metcalfe  
(2008) พึบว่า การประเมินทางการเงินจากขี�อม้ลความพึึงพึอใจในชีวิต  
นั�นให�ค่าส้งกว่า RP และ SP 
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ขี�อถึกเถีึยงเกี�ยวกบัระเบียบวิธีวิจยัขีองเทคนิค LSA ที�มีการพ้ึด้ถึงึ 
ในวงกว�างคือ ประเด็้นด้�าน Endogeneity ขีองตัวแปรรายได้� ปัญหา  
Endogeneity คือการที�ตวัแปรที�ใช�อธิบาย (Explanatory Variable) มีความ
สมัพึนัธก์บัค่าความคลาด้เคลื�อน (Error Term) ขีองแบบจำาลองความพึงึพึอใจ 
ในชีวิต ตวัแปรรายได้�จงึถ้ึกวิเคราะห์ให�เป็นตวัแปรภายใน ที�ขีึ �นกบั Instru-
mental Variables ซึ�งถ้ึกกำาหนด้ให�มีอิทธิพึลต่อความพึงึพึอใจในชีวิตผู่้าน 
Endogenous Variable นั�น เพืึ�อจดั้การกบัปัญหา Endogeneity งานวิจยั
บางส่วนเลือกใช�การวิเคราะหด์้�วยวิธี Instrumental variable (IV) (Helliwell 
& Huang, 2005; Chandoevwit & Thampanishvong, 2016; Mendoza et 
al., 2019) อย่างไรก็ตาม Fujiwara (2019) ได้�เสนอว่าปัญหา Endogene-
ity ในตวัแปรรายได้�ควรมีการประมาณการด้�วยวิธี Two-Step Approach 
(Dolan et al., 2011) และวิธี Three-Step Wellbeing Valuation (3S-WV)  
การวิเคราะหเ์ปรียบเทียบผู้ลการศึกษาระหว่างวิธี 2SLS กบัวิธี 3S-WV 
พึบว่าวิธีหลงัมีความ Robust และลด้ความเอนเอียงจากการประมาณค่า
สมัประสิทธิ �ขีองตวัแปรรายได้�ได้�มากกว่า

งานวิจัยที� ใช�วิธี LSA ในการประเมินม้ลค่าสินค�าหรือบริการ 
สามารถึจดั้กลุ่มตามลกัษณะตวัแปรผู้ลลพัึธที์�ต�องการศกึษาเป็น 3 กลุ่ม คือ 
การประเมินราคาสินค�าหรือบริการทางด้�านสิ�งแวด้ล�อม สุขีภาพึ และสงัคม 

4.2.1 การป็ระเมินตัวแป็รด้้านสิ�งแวด้ล้อัม 
งานวิจยัที� ใช�แนวคิด้ LSA ในช่วง 15 ปีที� ผู่้านมาส่วนใหญ่ ถ้ึกนำา

มาใช�ในการประเมินม้ลค่าที� เป็นตวัเงินสำาหรบัตวัแปรทางด้�านสิ�งแวด้ล�อม
เป็นหลกั เช่น การประเมินมลพิึษทางอากาศ (Levinson, 2009; Luechinger, 
2009; Mackerron & Mourato, 2009; Rehdanz & Maddison, 2005)  
การประมาณม้ลค่าขีองไฟิป่า (Jones, 2017) ผู้ลกระทบการระบาด้ขีอง
แมลง (Holmes and Koch, 2019) การประเมินม้ลค่าภยัแล�ง (Carroll et 
al., 2009) และการประเมินผู้ลกระทบขีองภาวะอุทกภยั (Luechinger & 
Raschky, 2009) ตวัอย่างขีองการศกึษา เช่น Ferriera and Moro (2010) 
ทำาการประเมินมลพิึษทางอากาศขีองประเทศไอรแ์ลนด้ ์การศกึษาทำาการ
เปรียบเทียบโด้ยวิธีการ Hedonic Price Method และ LSA ผู้ลการศกึษาพึบ
ว่า ค่าฝุ่่น PM10 ที�เพิึ�มขีึ �นไมโครกรมัต่อล้กบาศกเ์มตรมีค่าเท่ากบั 945 ย้โร 
ต่อปี อุณหภ้มิที� เพิึ�มขีึ �น 1 องศาเซลเซียส ในเดื้อนมกราคมมีค่าเท่ากบั 
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15,585 ย้โรต่อปี และสำาหรบัอุณหภ้มิที� เพิึ�มขีึ �น 1 องศาเซลเซียส ในเดื้อน
กรกฎีาคมมีค่าเท่ากบั 5,759 ย้โรต่อปี Levinson (2009) ศึกษากรณีใน
สหรฐัอเมริกา พึบว่าการประเมินค่ามลภาวะทางอากาศจากการพิึจารณา
ค่า PM10 ด้�วยวิธี LSA จะมีค่ามากกว่าการประเมินด้�วยวิธี Hedonic Price 
Method 

4.2.2 การป็ระเมินตัวแป็รที่างด้้านสุขภาพึ 
การประเมินตวัแปรทางด้�านสุขีภาพึ มีทั�งการประเมินจากการ

เปลี�ยนแปลงสถึานะทางสุขีภาพึ การเป็นโรค พึฤติกรรมใด้ที� ส่งผู้ลดี้หรือ
ผู้ลเสียต่อสุขีภาพึ รวมทั�งการให�บริการด้้แลสุขีภาพึ 

Brown (2015) ประเมินค่าสถึานะสุขีภาพึ โด้ยใช�ขี�อม้ล The Gene- 
ral Social Survey (GSS) ขีองประเทศสหรฐัอเมริกา ผู้ลการศึกษาพึบว่า 
การย�ายจากสถึานะสุขีภาพึที�ดี้หรือดี้เลิศไปเป็นสถึานะสุขีภาพึที� ไม่ดี้หรือ
ค่อนขี�างไม่ดี้ เทียบเท่ากบัการส้ญเสียรายได้�ขีองครวัเรือนประมาณ 41,654 
ด้อลลารต่์อปี ซึ�งมากกว่าค่าเฉลี�ยขีองรายได้�ครวัเรือน Groot and Van Den 
Brink (2006) ทำาการประเมินม้ลค่าขีองการเป็นโรคหวัใจและหลอด้เลือด้ 
(Cardiovascular Disease) โด้ยใช�ขี�อม้ล British Household Panel Survey 
พึบว่า รายได้�ที�สามารถึชด้เชย (Income Compensate) สำาหรบัการเป็นโรค
หวัใจมีค่าประมาณ 49,564 ปอนด้ต่์อปีสำาหรบัผู้้�ชาย และเท่ากบั 17,503 
ปอนด้ต่์อปีสำาหรบัผู้้�หญิง ราคาเงาขีองการเป็นโรคหวัใจในผู้้�ชายที�อายุ 25 ปี  
มีค่าเท่ากบั 93,532 ปอนด้ต่์อปี มากกว่าผู้้�ชายอายุ 75 ปีที�มีค่าเท่ากบั 1,808 
ปอนด้ต่์อปี

Shi et al. (2019) พึบว่า การประเมินต�นทุนและผู้ลตอบแทน
ขีองการลงทุนขีองภาครฐัเกี�ยวกบันโยบายทางส่งเสริมสุขีภาพึมกัเน�น
ผู้ลตอบแทนที�เป็นตวัเงิน จงึใช�ขี�อม้ล The Canadian Community Health 
Survey (CCHS) ศกึษากลุ่มตวัอย่างทั�งหมด้ จำานวน 117,602 คน ในปี 2009 
และ 2010 ตวัแปรพึฤติกรรมสุขีภาพึแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ  1) การใช�เวลาว่าง
ในการออกกำาลงักาย 2) ความถีึ�ขีองการบริโภคผู้กัและผู้ลไม� และ 3) การไม่
ส้บบุหรี�  ตวัแปรการใช�เวลาว่างในการออกกำาลงักาย วดั้จากจำานวนครั�งหรือ
ความถีึ�ต่อเดื้อนในการการออกกำาลงักายที�มากกว่า 15 นาที จากนั�นคำาตอบ
จะถ้ึกจดั้หมวด้หม่้เป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่ม Active (ออกกำาลงักายมากกว่า 
12 ครั�งต่อเดื้อน) 2) กลุ่มปานกลาง (ออกกำาลงักาย 4-11 ครั�งต่อเดื้อน) 
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และ 3) กลุ่ม Inactive (ออกกำาลงักายน�อยกว่า 4 ครั�งต่อเดื้อน) ส่วนความถีึ�
ขีองการบริโภคผู้กัและผู้ลไม� วดั้จากจำานวนครั�งที�บริโภคผู้กัและผู้ลไม�ต่อวนั 
ตวัแปรการส้บบุหรี�  วดั้จากคำาถึามว่า “ในปัจจุบนัคุณส้บบุหรี�ทุกวนั บางครั�ง  
หรือไม่เลย” (คำาตอบแบ่งเป็น ไม่ส้บบุหรี�  ส้บบุหรี� เป็นครั�งคราว ส้บบุหรี�
เป็นประจำาทุกวนั) เมื�อทำาการวิเคราะหด์้�วยวิธี Ordinary Least Squares  
Regression ผู้ลการศกึษาพึบว่า รายได้�และพึฤติกรรมสุขีภาพึมีความสมัพึนัธ ์
เชิงบวกกบัความพึงึพึอใจในชีวิต ราคาเงาขีองการออกกำาลงักายที�เพิึ�มขีึ �น  
การรบัประทานผู้กัหรือผู้ลไม�เพิึ�มขีึ �นทุกวนั และไม่ส้บบุหรี�  เท่ากบั 631  
ด้อลลาร ์115 ด้อลลารแ์ละ 563 ด้อลลารต่์อสปัด้าห ์(ตามลำาด้บั)

Van Den Berg and Ferrer-i-Carbonell (2007) ใช�ขี�อม้ลจากการ
สำารวจกลุ่มตวัอย่างผู้้�ด้้แลผู้้�ป่วยอย่างไม่เป็นทางการ (Informal Caregivers) 
จำานวน 865 คน ในประเทศเนเธอรแ์ลนด้ ์วิเคราะห์โด้ย OLS พึบว่า ม้ลค่าการ
ด้้แลมีราคา 8-15 ย้โรต่อชั�วโมง หากผู้้�รบัเป็นสมาชิกในครอบครวั และ 7-9 
ย้โรต่อชั�วโมง สำาหรบัผู้้�รบับริการที� ไม่ใช่สมาชิกในครอบครวั นอกจากนั�น 
ยงัพึบว่าม้ลค่าทางการเงินจากการประเมินด้�วย LSA สอด้คล�องกบัราคาตลาด้ 
ขีองการให�บริการโด้ยผู้้�ชำานาญการในด้�านการด้้แลผู้้�ป่วยที�บ�าน (Profes-
sional Home Care)

4.2.3 การป็ระเมินตัวแป็รที่างสังคม
ตวัแปรทางสงัคมที�พึบจากการทบทวนวรรณกรรมเป็นมิติที�กว�าง

รวมตั�งแต่ความเสี�ยงทางสงัคม การมีงานทำา การมีปฏิิสมัพึนัธก์บัผู้้�อื�น และ
ทุนทางสงัคม 

การประเมินความเสี�ยงทางสงัคมเน�นการประเมินม้ลค่าการว่างงาน  
งานวิจยัส่วนใหญ่พึบว่าการว่างงานเป็นปัจจยัที� ส่งผู้ลต่อความพึึงพึอใจ
ในชีวิตอย่างมีนยัสำาคญั โด้ยส่งผู้ลกระทบต่อความพึึงพึอใจในชีวิตทั�งใน
ปัจจุบนัและสืบเนื�องไปส่้อนาคตด้�วย เช่น Fujiwara (2019) ศึกษาต�นทุน
ขีองการว่างงาน โด้ยวิธี Three-Step Wellbeing Valuation (3S-WV)  
ซึ�งแบ่งการวิเคราะหอ์อกเป็น 3 ขีั�นตอน คือ ขีั�นที� 1 การวิเคราะหส์มการรายได้�  
(Income Model) ขีั�นที�  2 วิเคราะหแ์บบจำาลองสินค�าที� ไม่มีราคาในตลาด้ 
(The Non-Market Good Model) และขีั�นที�  3 คือการคำานวณหาม้ลค่าที�เป็น
ตวัเงินขีองการว่างงาน (Deriving Wellbeing Values for Unemployment) 
เพืึ�อประมาณค่าส่วนเกินขีองการชด้เชยรายได้� (Compensating Surplus: 
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CS) สำาหรบัการว่างงาน ผู้ลการวิเคราะหพ์ึบว่า จำานวนเงินที�ต�องใช�ในการ
ชด้เชยเพืึ�อแลกกบัการว่างงานในปีแรก โด้ยไม่ทำาให�ความพึงึพึอใจลด้ลง คือ 
9,805 ปอนด้ ์หรือประมาณ 38% ขีองเงินเดื้อนเฉลี�ย การเปรียบเทียบผู้ล
ขีองการวิเคราะหด์้�วยแบบจำาลอง 3S-WV กบัแบบจำาลอง OLS ที�กำาหนด้ให�
ตวัแปรรายได้�เป็น Endogenous Variable พึบว่าวิธี 3S-WV มีความยืด้หยุ่น 
มีความ Robust และลด้ความเอนเอียงจากการประมาณค่าสมัประสิทธิ �ขีอง
ตวัแปรรายได้�มากกว่า นอกจากนั�น Blanchflower and Oswald (2004)  
ได้�ใช�ขี�อม้ล General Social Survey และ Eurobarometers วิเคราะหม้์ลค่า
การว่างงานในประเทศ สหรฐัอเมริกา และ องักฤษ ด้�วยวิธี Ordered Logit 
Regression พึบว่า การว่างงานมีผู้ลต่อความพึงึพึอใจในชีวิต เปรียบได้�กบั
ม้ลค่าการส้ญเสียรายได้� 60,000 ด้อลลารส์หรฐัต่อปี 

Helliwell and Huang (2005) ประเมินค่าความพึึงพึอใจในการ
ทำางาน และความไว�วางใจในที�ทำางาน (Workplace Trust) วิเคราะหข์ี�อม้ลขีอง
ประเทศสหรฐัอเมริกาด้�วยแบบจำาลอง Ordered Probit และกำาหนด้ให�ความ
พึึงพึอใจในการทำางานเป็นตวัแปรภายใน (Endogenous Variable) พึบว่า  
1 จุด้ที�ลด้ลงขีองความพึงึพึอใจในการทำางาน (Scale 1-10 จุด้) สามารถึทด้แทน 
ด้�วยรายได้� 30,000-55,000 ด้อลลารส์หรฐั ต่อปี ในด้�านความไว�วางใจในที�
ทำางาน สามารถึทด้แทนด้�วยรายได้� 13,000 ด้อลลารส์หรฐัต่อปี

หลกัฐานเชิงประจกัษท์ั�งในงานวิจยัจิตวิทยาและสงัคมวิทยาได้�
แสด้งให�เห็นว่า ความสมัพึนัธท์างสงัคมมีส่วนในการส่งเสริมความพึงึพึอใจใน
ชีวิตขีองคน (Powdthavee, 2008) หากแต่ขีนาด้ขีองผู้ลกระทบยงัไม่ทราบ
แน่ชดั้ งานวิจยัด้งักล่าวจงึใช�ขี�อม้ล British Household Panel Survey ทั�งที�เป็น  
Pooled Data และ Panel Data ทำาการวิเคราะหด์้�วย 3 แบบจำาลอง (Ordered 
Probit Model, OLS และ Fixed Effect Regression) ผู้ลจากการศกึษาพึบว่า  
การมีปฏิิสมัพึนัธท์างสงัคมที� เพิึ� มขีึ �น ส่งผู้ลต่อความพึึงพึอใจในชีวิตที�  

เพิึ�มขีึ �นด้�วย การคำานวณราคาเงา พึบว่า การเพิึ�มระด้บัการมีส่วนร่วมทาง
สงัคมมีม้ลค่าเท่ากบั 85,000 ปอนด้ต่์อปี ด้�านการศกึษาขีองประเทศไทย 
Chandoevwit and Thampanishvong (2016) พึบว่าการมีปฏิิสมัพึนัธท์าง
สงัคมบ่อยขีึ �นส่งผู้ลทางบวกต่อระด้บัความพึึงพึอใจในชีวิตขีองบุคคล  
การประเมินราคาเงาพึบว่า การมีปฏิิสมัพึนัธก์บัเพืึ�อนบ�านบ่อยๆ โด้ยการ
พ้ึด้คุยแบบเห็นหน�ามีราคาเงาคิด้เป็นประมาณ 0.5 เท่าขีองรายได้�ต่อคน
ต่อเดื้อน ส่วนการร่วมกิจกรรมด้�านกีฬาในชุมชนอย่างสมำ�าเสมอ การร่วม
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กิจกรรมทางศาสนาในชุมชน และการร่วมกิจกรรมทางวฒัินธรรมในชุมชน 
มีราคาเงาประมาณ 0.32  เท่า 0.23 เท่า และ 0.19 เท่าขีองรายได้�ต่อคน 
ต่อเดื้อน ตามลำาด้บั 

Clark and Oswald (2002) วิเคราะหร์าคาเงาขีองสถึานภาพึ
การสมรส โด้ยใช�ขี�อม้ล British Household Panel Survey ด้�วยแบบจำาลอง  
Ordered Probit Regression พึบว่า ความพึงึพึอใจในชีวิตที�ได้�จากการแต่งงาน 
เปรียบได้�กบัความพึงึพึอใจจากการมีรายได้� 70,000 ปอนด้ต่์อปี และการ
เป็นหม�ายทำาให�ความพึงึพึอใจในชีวิตน�อยกว่าคนที�ไม่เป็นหม�าย เมื�อสมมุติให�
สิ�งอื�นๆ คงที�  การจะทำาให�ผู้้�เป็นหม�ายมีความพึงึพึอใจในชีวิตเท่ากบัคนที� ไม่ 
เป็นหม�าย เขีาควรจะต�องมีรายได้�เพิึ�มขีึ �นถึงึ 170,000 ปอนด้ต่์อปี ในขีณะที�   
Powdthavee (2008) พึบว่า การปฏิิสมัพึนัธท์างสงัคมมีราคาเงาที� ส้งกว่า
การได้�แต่งงาน (ซึ�งมีราคาเงาประมาณ 50,000 ปอนด้)์ การปฏิิสมัพึนัธท์าง
สงัคมเป็นตวัแปรหนึ�งที�แสด้งถึงึการมีทุนทางสงัคมที�ดี้ การใช�ขี�อม้ลระด้บั
ประเทศ ได้�แสด้งให�เห็นว่า การสนบัสนุนกนัทางสงัคม และการช่วยเหลือกนั
ได้�ทำาให�ความพึงึพึอใจในชีวิตส้งขีึ �น กล่าวได้�ว่า งานวิจยัที�ประเมินราคาเงา 
ขีองทุนทางสงัคมยงัมีค่อนขี�างน�อย ส่วนใหญ่เป็นงานวิจยัที�เน�นให�เห็นความ
สมัพึนัธข์ีองทุนทางสงัคมกบัความพึงึพึอใจในชีวิตเท่านั�น

การประเมินตวัแปรทางสงัคมด้�านอาชญากรรมและความไม่
ปลอด้ภยั ศกึษาโด้ย Brenig and Proeger (2018) พึบว่า ความกลวัที�จะเกิด้
อาชญากรรมและการตกเป็นเหยื�ออาชญากรรมมีผู้ลต่อการลด้ลงขีอง
ความพึงึพึอใจในชีวิตอย่างมีนยัสำาคญั และหากภาครฐัมีมาตรการนโยบาย
สาธารณะช่วยปรบัปรุงชุมชนจากที� ไม่มีความปลอด้ภยั ให�มีความปลอด้ภยั
มากขีึ �น จะก่อให�เกิด้ผู้ลประโยชนต่์อผู้้�ที� ถืึอครองที�อย่้อาศยัประมาณ 
14,923 ย้โร คิด้เป็น 52% ขีองรายได้�ครวัเรือนต่อปี Kuroki (2013) ศกึษา
ราคาเงาขีองการถ้ึกลกัทรพัึย ์ในญี� ปุ่น พึบว่า การมีประสบการณ์โด้ยตรง
ขีองการถ้ึกลกัขีโมยส่งผู้ลต่อความความสุขีที�ลด้ลงขีองบุคคลนั�นๆ คิด้เป็น 
ตวัเงินเท่ากบัเงินที� ส้ญเสียไปประมาณ 35,000-52,500 ด้อลลารส์หรฐั  
งานวิจยัด้งักล่าวชี�ให�เห็นว่าต�นทุนทางจิตวิทยาที� ไม่เป็นตวัเงินขีองผู้้�ที� ถ้ึก
ลกัขีโมยมีขีนาด้มากกว่าม้ลค่าขีองสิ�งขีองที�เสียไปจากการถ้ึกขีโมยอย่างมี
นยัสำาคญั ในกรณีประเทศสหรฐัอเมริกา Cohen (2008) พึบว่าผู้ลกระทบ
ขีองการถ้ึกลกัทรพัึยที์�บ�านขีองตนเอง มีราคาเท่ากบั 85,000 ด้อลลารส์หรฐั 
ต่อการที�ขีโมยเขี�าบ�านแต่ละครั�ง โด้ยผู้ลกระทบขีองการถ้ึกลกัทรพัึยเ์ท่ากบั
ผู้ลกระทบขีองการเปลี�ยนแปลงจากสุขีภาพึดี้มากไปส่้สุขีภาพึดี้
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งานศกึษาโด้ย Dolan and Metcalfe (2008) มองว่าการพึฒัินาและ
ฟ้ิ�นฟ้ิพืึ �นที�เมืองให�มีความสวยงาม และน่าอย่้มากขีึ �น ถืึอเป็นสินค�าสาธารณะ
ที� ก่อให�เกิด้ผู้ลกระทบทางอ�อมที� เป็นบวกต่อชุมชน การศึกษาด้งักล่าว
เก็บขี�อม้ลจาก 675 ครวัเรือนในประเทศองักฤษ โด้ยทำาการเปรียบเทียบ 
ราคาเงาขีองการฟ้ิ�นฟ้ิเมืองจาก 3 เทคนิค คือ RP SP และ LSA พึบว่า  
การฟ้ิ�นฟ้ิเมืองมีราคาเงาเท่ากบั 6,400 ปอนด้ต่์อคนต่อปี เมื�อกำาหนด้ให�
ตวัแปรรายได้�เป็นตวัแปรภายใน และเท่ากบั 19,000 ปอนด้ต่์อคนต่อปี  
เมื�อกำาหนด้ให�ตวัแปรรายได้�เป็นตวัแปรภายนอก 

Welsch (2008) ศึกษาด้�านการทุจริตคอรร์ปัชนัโด้ยใช�ขี�อม้ล 
146 ประเทศ จาก the World Database of Happiness ผู้ลการศกึษาแสด้ง
ให�เห็นว่า ด้ชันีการทุจริตคอรร์ปัชนั (คะแนนอย่้ในช่วง 1-10 คะแนน) เพิึ�ม  
1 จุด้มีราคาเงาเท่ากบั 900 ด้อลลารส์หรฐัต่อคนต่อปี ส่วน Okuyama 
(2019) ประเมินราคาเงาขีองการรบัชมการเผู้ยแพึร่ผู่้านสื�อสาธารณะ 
(Viewing Public Broadcasting) ในปี 2013-2015 ด้�วยตวัอย่างจำานวน 
7,421 คน ในประเทศญี� ปุ่น พึบว่า การด้้การแพึร่ภาพึสาธารณะมีม้ลค่า
ประมาณ 996,000 เยนต่อคนต่อปี 

4.3 สรุป 

การประเมินราคาขีองสินค�าหรือบริการที� ไม่มีราคาในระบบตลาด้
ด้�วยเทคนิค LSA ถืึอเป็นเทคนิคใหม่เมื�อเทียบกบัวิธีการประเมินแบบด้ั�งเดิ้ม 
แนวคิด้ LSA มีการศกึษาเพิึ�มมากขีึ �นในช่วง 10 กว่าปีที�ผู่้านมา โด้ยขียายการ
วิเคราะหจ์ากเดิ้มที�เน�นประเด็้นทางด้�านการประเมินม้ลค่าทางสิ�งแวด้ล�อม 
มาเป็นการประเมินตวัแปรทางด้�านสงัคม และบทบาทเชิงสถึาบนัมากขีึ �น 
เทคนิค LSA มีจุด้เด่้นหลายประการ เช่น LSA มกัใช�ฐานขี�อม้ลขีนาด้ใหญ่
ระด้บัประเทศ จำานวนกลุ่มตวัอย่างที�มากอาจทำาให�สามารถึสะท�อนภาพึรวม
ขีองประชากรได้�มากกว่า อย่างไรก็ตาม งานวิจยัที�ใช�เทคนิค LSA ยงัมีจำานวน
น�อยกว่าเทคนิค RP และ SP ค่อนขี�างมาก และมีขี�อสงัเกตเกี�ยวกบัผู้ลการ
ประเมินม้ลค่าที�ค่อนขี�างส้งกว่าวิธีการประเมินแบบด้ั�งเดิ้ม 
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…คนไที่ยใหค้วามสำาคญักบัตวัแป็ร
ด้้านครอับครัวค่อันข้างมาก และม่
ราคาเงาที่่�ส่งกว่าตัวแป็รด้้านอัื�นๆ 
โด้ยราคาเงาขอังการม่ครอับครัว
อับอุ่ันมากถึิงมากที่่� สุด้ เ ท่ี่า กับ 
5,839-6,255 บาที่ต่อัเดื้อัน หรือั
คดิ้เป็็น 0.91-0.97 เที่า่ขอังรายได้้
เฉล่�ยต่อัเด้ือัน…
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บัท์ท่์� 5

การใช้ิเที่คนิค
ความพึึงพึอัใจในช่ิวิต

ในการป็ระเมินราคาเงา
ขอังทีุ่นที่างสังคมและ
ความเส่� ยงที่างสังคม

ในบทที�  4 เป็นการนำาเสนอแนวคิด้ขีอง Life Satisfaction  
Approach (LSA) และการใช� LSA ในงานวิจยัเพืึ�อวิเคราะหร์าคาเงาขีอง 
สิ�งแวด้ล�อม การมีสุขีภาพึดี้ ทุนทางสงัคม และความเสี�ยงทางสงัคม (เช่น 
การว่างงาน) ในบทนี�จะใช�วิธีการ LSA ในการวิเคราะหว่์าทุนทางสงัคม
และความเสี�ยงทางสงัคมมีผู้ลต่อความพึึงพึอใจในชีวิตขีองคนไทยหรือไม่  
ถึ�าหากว่ามีเช่นเดี้ยวกบังานวิจยัในต่างประเทศ เราจะทำาการวิเคราะห ์
ต่อไปว่าคนไทยให�ม้ลค่ากบัทุนทางสงัคมและความเสี�ยงทางสงัคมเพีึยงใด้  
หรือเราทำาการวิเคราะห ์“ราคาเงา” ขีองทุนทางสงัคม และความเสี�ยงทาง
สงัคมนั� นเอง ประโยชนข์ีองการวิเคราะหนี์�จะช่วยในการประเมินม้ลค่า
กิจกรรมหรือโครงการที� ช่วยให�คนในสงัคมมีทุนทางสงัคมเพิึ�มขีึ �น หรือมี
ความเสี�ยงทางสงัคมลด้ลง 

ทุนทางสังคมที� เน�นในบทนี�ประกอบด้�วยความสัมพึันธ ์ใน
ครอบครวัและชุมชน การให�ความช่วยเหลือผู้้�อื�น ความสามคัคี และความไว�
วางใจกนัในสงัคม และความเสี�ยงทางสงัคมประกอบด้�วย ความเสี�ยงต่อการ
เจ็บป่วย (Health Shock) การว่างงาน (Shock from Unemployment) หรือ
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การมีรายได้�ตกตำ�าจากการเผู้ชิญกบัภยัธรรมชาติ (Income Shock from 
Natural Disaster)3

5.1 กิรอบัและขอบัเขตกิารวิเคราะห์ราคาเงาด้านสุขภิาพ 
สังคม และทุ์นท์างสังคม

“ราคาเงา (Shadow Price)” คือ ม้ลค่าทางการเงิน (Monetary 
Value) ที� ใช�สำาหรบัสะท�อนต�นทุนและผู้ลประโยชนข์ีองสินค�าที� ไม่มีราคา
ตลาด้ ยกตวัอย่าง เช่น การมีครอบครวัที�อบอุ่น ความสมัพึนัธที์�แน่นแฟ้ิน
ในชุมชน ความไว�เนื�อเชื�อใจในสงัคม เป็นต�น กล่าวคือ คนเราอาจมีความสุขี
หรือความพึึงพึอใจในชีวิตเพิึ�มขีึ �น เมื�ออย่้ในสงัคมที�มีความไว�เนื�อเชื�อใจใน
สงัคมส้ง ในที� นี�ราคาเงาขีองความไว�เนื�อเชื�อใจในสงัคมจะถ้ึกสะท�อนผู่้าน
ความพึึงพึอใจในชีวิตที� เพิึ�มขีึ �น การที�หน่วยขีองราคาเงามีหน่วยเดี้ยวกนั 
คือ บาทต่อเดื้อน ทำาให�สามารถึเปรียบเทียบได้�ว่าคนไทยให�คุณค่า (ม้ลค่า) 
กบัมิติทางสงัคมในด้�านใด้มากกว่ากนั ขีอบเขีตขีองการวิเคราะหร์าคาเงา
ในบทนี�เป็นด้งัร้ปที�  5-1 

สมมติฐานขีองการศกึษา คือ ความสมัพึนัธที์�ดี้ในครอบครวัและ
ชุมชน การให�ความช่วยเหลือผู้้�อื�น ความสามคัคี การไว�วางใจกนัในสงัคม  
การไม่ต�องเผู้ชิญกบัภาวะว่างงานหรือการเจ็บป่วยขีองบุคคลในครอบครวั 
หรือการไม่ต�องเผู้ชิญกับภัยธรรมชาติที� ทำาให�เกิด้ความเสียหายกับ
ครอบครวัและรายได้�ตกตำ�า คาด้ว่าจะมีผู้ลทางบวกต่อความพึงึพึอใจในชีวิต
และมีราคาเงาเป็นบวก ในการวิจยันี�ยงัมีสมมุติฐานว่าลกัษณะส่วนบุคคล 
เช่น เพึศ อายุ ระด้บัการศกึษา และสถึานภาพึสมรส มีความสมัพึนัธก์บัความ
พึงึพึอใจในชีวิต อย่างไรก็ดี้ การวิเคราะหผ์ู้ลขีองลกัษณะส่วนบุคคลที�มีต่อ
ราคาเงาจะเน�นเฉพึาะความแตกต่างระหว่างกลุ่มอายุเท่านั�น

3 วิธ้การและผลการศึักษาในบท์ท้์�  5 สุ่วนหนึ�งอ้างอิงจากการศึักษาของ สุาวิณ้ สุุริยันรัตกร (2565)
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 รูปท่�  5-1 ขอับเขตก�รวิเคร�ะห์้ร�ค�เง�

ข้อมูลการสํารวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างย่ังยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ในปี 2561
ตัวแปรท่ีต้องการประเมินราคาเงา

ลักษณะของชุมชนท่ีอยู่อาศัย
1. ทุนทางสังคม

(ความสัมพันธ์ ในครอบครัวและชุมชน การช่วยเหลือเก้ือกูลกัน ความสามัคคี และความไว้วางใจ)
2. ความเหล่ือมล้ําในสังคม

3. การจัดการส่ิงแวดล้อมในชุมชน

เหตุการณ์สําคัญท่ีเคยเกิดกับครอบครัวเป็นความเ ส่ียงทางสังคม 
และมีผลต่อชีวิตและทรัพย์สิน

1. ภัยธรรมชาติ 
2. ราคาผลผลิตตกต่ํา 

3. การเจ็บป่วยของบุคคลในครัวเรือน

วิ ธีการ
เทคนิคการประเมินราคาเงา

Life Satisfaction Approach

การวิเคราะห์
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร เปรียบเทียบขนาดของผลกระทบ และคํานวณ

ราคาเงาของลักษณะของชุมชนท่ีอยู่อาศัย และเหตุการณ์สําคัญท่ีเคยเกิดกับครอบครัว

5.2 รายละเอ่ยดของข้อมูลท่์� ใช้ 

ขี�อม้ลจากการสำารวจคุณภาพึชีวิตขีองประชาชนอย่างยั�งยืน
ตามหลกัเศรษฐกิจพึอเพีึยง ถ้ึกนำามาแบ่งกลุ่มตวัแปรเป็น 4 กลุ่ม คือ  
1) คุณลกัษณะขีองชุมชนที�อย่้อาศยั 2) เหตุการณส์ำาคญั (Shock) ที� เป็น 
ความเสี�ยงทางสงัคมมีผู้ลทางลบกบัคนในครอบครวั 3) สภาพึเศรษฐกิจและ
สงัคมขีองครวัเรือน และ 4) ลกัษณะส่วนบุคคล (ตารางที�  5-1) ในส่วนการ
คำานวณราคาเงาจะทำาการพิึจารณาเฉพึาะกลุ่มที�  1 และ 2 เท่านั�น 
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ตวัแป็รกลุ�มทีั� 1 คุณลกัษณะของชุีมชีนทีั�อย่�อาศยั ประกอบด้�วย 
ทุนทางสงัคม ความเหลื�อมลำ �าในชุมชน และการจดั้การสิ�งแวด้ล�อมในชุมชน 

เครื�องมือที�มกัใช�วดั้ทุนทางสงัคม คือ ความไว�วางใจกนัในสงัคม 
วดั้ด้�วยขี�อคำาถึามการทำากระเป๋าเงินหาย ที� เรียกว่า The Wallet-Dropping 
Question โด้ยถึามคำาถึามว่า“หากคุณทำากระเป๋าเงินหาย แล�วคนในหม่้บ�าน/
ชุมชน/ละแวกบ�านเก็บได้� ท่านคิด้ว่าจะได้�คืนหรือไม่” คำาตอบแบ่งเป็น ไม่ได้�
คืน ได้�คืน ไม่แน่ใจ งานศกึษาขีอง Tolsma and Meer (2017) และ Helliwell 
et al. (2016) ได้�ให�ความเห็นว่า ขี�อคำาถึามเกี�ยวกบัการทำากระเป๋าเงินหาย  
นอกจากจะเป็นการวดั้ความเชื�อใจในสงัคมอีกร้ปแบบหนึ�ง ยงัสามารถึเชื�อมโยง 
กบัความเชื�อมั�นในประเด็้นย่อยอื�น  ๆได้� เช่น ความเชื�อใจในตำารวจ และเพืึ�อนบ�าน  

ส่วนความสามคัคีในชุมชน วดั้จากขี�อคำาถึาม 2 ขี�อ เกี�ยวกบั 1) การมีส่วนร่วม 
ทำาโครงการเพืึ�อส่วนรวม และ 2) การลงแขีก/เอาแรงกนั ซึ�งถืึอเป็นประเพึณีไทย 
ที�แสด้งถึงึการช่วยเหลือกนั สะท�อนความสามคัคีในชุมชนที�เป็นเอกลกัษณ์
ขีองสงัคมเชิงเกษตรขีองประเทศไทย การสนบัสนุนทางสงัคมวดั้จากการ
ให�ความช่วยเหลือผู้้�อื�นเมื�อมีโอกาส โด้ยถึามจากคำาถึามว่า ในช่วง 1 เดื้อน 
ที� ผู่้านมา ท่านให�ความช่วยเหลือผู้้�อื� นเมื� อมีโอกาสมากน�อยเพีึยงใด้  
ส่วนความคิด้เห็นขีองคนในชุมชนเกี�ยวกบัความเหลื�อมลำ �าทางด้�านรายได้� 
วดั้จากการถึามคำาถึามว่า “ในชุมชนขีองท่าน ท่านคิด้ว่าคนรวยฐานะดี้กว่า
คนจนมากหรือไม่”

ตวัแปรที�ใช�ในการอธิบายคุณลกัษณะขีองชุมชนที�อย่้อาศยัและ
ทุนทางสงัคม ประกอบด้�วยตวัแปรด้งันี�

1. ความไว�วางใจกนัในสงัคม 
2. ความสมัพึนัธ ์ในครอบครวัและชุมชน 
3. การให�ช่วยเหลือผู้้�อื�นเมื�อมีโอกาส 
4. ความสามคัคีในชุมชน 
5. ความเหลื�อมลำ �าทางรายได้�ในชุมชน
6. การจดั้การสิ�งแวด้ล�อมในชุมชน พิึจารณาจากการลด้ใช�โฟิม

หรือถุึงพึลาสติก และพึฤติกรรมการแยกขียะเป็นประจำา  

ตวัแป็รกลุ�มทีั�  2 เหตุการณส์ำาคญัทีั�เป็็นความเสี�ยงทัางสงัคม
ทีั�เคยเกิดีกบัุครอบุครวั ประกอบด้�วย การเผู้ชิญกบัเหตุการณร์�ายแรงที�
มีผู้ลกบัคนในครอบครวัและมีผู้ลกระทบเชิงสงัคม ซึ�งมีส่วนในการสะท�อน
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การปรบัตวัขีองครวัเรือน เป็นการอธิบายว่าเมื�อเวลาผู่้านไป เหตุการณน์ั�นๆ  
ที� เกิด้ขีึ �นในอดี้ต ครวัเรือนปรบัตวัได้�หรือไม่และส่งผู้ลกระทบต่อความ 
พึงึพึอใจในชีวิตในปัจจุบนัอย่างไร พิึจารณาจาก 4 เหตุการณส์ำาคญั คือ

1. ภยัธรรมชาติ 
2. ราคาผู้ลผู้ลิตตกตำ�า 
3. การเจ็บป่วยขีองบุคคลในครวัเรือน 
4. บุคคลในครวัเรือนตกงาน 

ตวัแป็รกลุ�มทีั�  3 สภาพึเศรษฐกิจและสงัคมของครวัเร้อน 
ประกอบด้�วย 4 ตวัแปร คือ

1. รายได้� 
2. การมีเงินออม
3. การเป็นหนี� 
4. การเป็นครวัเรือนเกษตรกร  

ตวัแป็รกลุ�มทีั�  4 ลกัษณะส�วนบุุคคล ประกอบด้�วยสถึานภาพึ
สมรส รวมถึงึพึฤติกรรมสุขีภาพึ การชอบเสี�ยง ภาวะความมั�นคงทางอารมณ ์
สมรรถึภาพึขีองจิตใจในการแก�ไขีปัญหา ตวัแปรทั�งหมด้ในกลุ่มมีด้งันี�

1. สถึานภาพึสมรส
2. สถึานะทางสุขีภาพึ 
3. การดื้�มแอลกอฮอล ์
4. ภาวะความมั�นคงทางอารมณ ์สมรรถึภาพึขีองจิตใจในการ

แก�ไขีปัญหา วดั้จากคำาถึาม 3 ขี�อ โด้ยอ�างอิงจากการสำารวจสุขีภาพึจิต โด้ย
กรมสุขีภาพึจิต โด้ยเป็นการถึามเกี�ยวกบัการการยอมรบัและความสามารถึ
ในการจดั้การกบัปัญหา และการควบคุมอารมณ์

5. การเล่นพึนนัหรือซื�อหวย 
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ต�ร�งท่�  5-1 คำ�อัธิิ์บ�ยตัวแปร: ก�รสำำ�รวจคุณภ�พึช่ิวิตขอังประชิ�ชินำอัย่�งยั�งย่นำ
ต�มห้ลักเศรษฐกิจพึอัเพ่ึยง

ตัวแปร ค์�าอธิีบายตัวแปร
ตัวแปรผลลัพึธ์ิ์

ความพึงพอใจในช้วิต ระดับคะแนนการประเมินความพึงพอใจในช้วิตในช่วง 1 เด้อนท้์�
ผ่านมา คะแนนเริ�มตั�งแต่ 0-10 (0 ค้อ พึงพอใจในช้วิตน้อยท้์� สุุด 
และ 10 ค้อ พึงพอใจในช้วิตมากท้์� สุุด) (หมายเหตุ: เน้�องจากข้อม่ล
ความพึงพอใจในช้วิตม้การกระจายตัวแบบเบ้ซ้ึ่าย การวิเคราะห์ ใน
แบบจำาลองได้ท์ำาการจัดกลุ่มตัวแปรความพึงพอใจในช้วิตใหม่เป็น 
6 กลุ่ม ค้อ 1 ค้อ กลุ่มระดับความพึงพอใจน้อย (ค่าคะแนนระหว่าง 
0-5)  และ 6 ค้อกลุ่มท้์� ม้ความพึงพอใจในช้วิตมากท้์� สุุด)

1. คุณลักษณะขอังชุิมชินำท่�อัยู่อั�ศัย
ทุัน์ทัางสัุงค์ม

ครอบครัวอบอุ่นมาก 1 = ครอบครัวอบอุ่นมาก 
ครอบครัวอบอุ่นมากท้์� สุุด 1 = ครอบครัวอบอุ่นมากท้์� สุุด 
คนในชุมชนร้่สึุกใกล้ชิดกันกลางๆ 1 = คนในชุมชนร้่สึุกใกล้ชิดกันกลางๆ 
คนในชุมชนร้่สึุกใกล้ชิดพอสุมควรถึงมาก 1 = คนในชุมชนร้่สึุกใกล้ชิดพอสุมควรถึงมาก
ให้ความช่วยเหล้อผ้่อ้�นบ่อยครั�ง 1 = ให้ความช่วยเหล้อแก่ผ้่อ้�นบ่อยครั�ง
ให้ความช่วยเหล้อผ้่อ้�นเป็นประจำา 1 = ให้ความช่วยเหล้อแก่ผ้่อ้�นเป็นประจำา
ชุมชนยังม้การลงแขก/เอาแรงกัน 1 = ม้กิจกรรมการลงแขก/เอาแรงกัน
มั�นใจว่าได้รับกระเป๋าเงินค้น 1 = มั�นใจว่าได้รับกระเป๋าเงินค้น

ค์วามเหลุ่่�อมลุ่��าทัางรายได้้
ความเหล้�อมลำ�าท์างรายได้ไม่มาก 1 = ความเหล้�อมลำ�าท์างรายได้ไม่มาก

การจัุด้การสิุ�งแวด้ลุ้่อมใน์ชุิมชิน์ 
ลดใช้ โฟมหร้อถุงพลาสุติก 1 = ลดใช้ โฟมหร้อถุงพลาสุติก
แยกขยะเป็นประจำา 1 = แยกขยะเป็นประจำา

2. ก�รไม่ต้อังเผชิิญคว�มเส่ำ�ยงท�งสัำงคมท่�ม่ผลด้�นำลบต่อัครัวเร่อันำ ในำช่ิวง 5 ปีท่�ผ่�นำม�
ไม่ประสุบเหตุการณ์ภัิยธรรมชาติ 1 = ไม่ประสุบกับภัิยธรรมชาติ
ไม่ประสุบเหตุการณ์ราคาผลผลิตตกตำ�า 1 = ไม่ประสุบกับเหตุการณ์ราคาผลผลิตตกตำ�า
ไม่ประสุบเหตุการณ์การเจ็บป่วยของบุคคล
ในครัวเร้อน

1 = บุคคลในครัวเร้อนไม่เจ็บป่วย

ไม่ประสุบเหตุการณ์บุคคลในครัวเร้อนตกงาน 1 = บุคคลในครัวเร้อนไม่ตกงาน
3. สำภ�พึเศรษฐกิจและสัำงคมขอังครัวเร่อันำ

ln รายได้ครัวเร้อน ลอการิทึ์มธรรมชาติ (Natural logarithms) ของรายได้ครัวเร้อน
ม้การออม 1 = ม้การออมเงิน
การไม่ม้หน้� 1 = ไม่ม้หน้�
ประกอบอาช้พเกษตรกร 1 = ประกอบอาช้พเกษตรกร
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ต�ร�งท่�  5-1 (ต่อั)
ตัวแปร ค์�าอธิีบายตัวแปร

4. ลักษณะส่ำวนำบุคคล
สุถาน์ภาพสุมรสุ

สุมรสุ 1 = สุมรสุ
หม้าย 1 = หม้าย
หย่าร้าง 1 = หย่าร้าง
แยกกันอย่่ 1 = แยกกันอย่่

สุถาน์ะทัางสุุขภาพ
สุุขภิาพปานกลาง 1 = ประเมินสุุขภิาพด้วยตนเองอย่่ในระดับปานกลาง
สุุขภิาพด้ 1 = ประเมินสุุขภิาพด้วยตนเองอย่่ในระดับด้
สุุขภิาพด้มาก 1 = ประเมินสุุขภิาพด้วยตนเองอย่่ในระดับด้มาก

พฤติกรรมทีั�สุ�งผลุ่ต�อสุุขภาพ
ด้�มเคร้�องด้�มแอลกอฮอล์บางครั�ง 1 = ด้�มเคร้�องด้�มแอลกอฮอล์บางครั�ง
ไม่ด้�มเคร้�องด้�มแอลกอฮอล์ 1 = ไม่ด้�มเคร้�องด้�มแอลกอฮอล์

สุมรรถภาพทัางจิุตใจุ
ยอมรับกับปัญ่หาได้มาก 1 = ยอมรับกับปัญ่หาได้มาก
ยอมรับกับปัญ่หาได้มากท้์� สุุด 1 = ยอมรับกับปัญ่หาได้มากท้์� สุุด
ควบคุมอารมณ์ ได้ในระดับมาก 1 = ควบคุมอารมณ์ ได้ในระดับมาก
ควบคุมอารมณ์ ได้ในระดับมากท้์� สุุด 1 = ควบคุมอารมณ์ ได้ในระดับมากท้์� สุุด
มั�นใจมากว่าจะสุามารถเผชิญ่เหตุการณ์ร้าย
แรงท้์� เกิดขึ�นได้มาก

1 = มั�นใจมาก

มั�นใจมากท้์� สุุดจะสุามารถเผชิญ่เหตุการณ์ร้าย
แรงท้์� เกิดขึ�นได้มากท้์� สุุด

1 = มั�นใจมากท้์� สุุด

การเลุ่�น์พนั์น์หร่อซ่ื้�อหวย
ม้การเล่นพนันหร้อซ้ึ่�อหวย 1 = ม้การเล่นพนันหร้อซ้ึ่�อหวย

ตัวแปรค์วบคุ์มอ่�น์ๆ
เพศัชาย 1 = เพศัชาย
อายุ อายุ (ปี)
อายุ2/ 100 อายุยกกำาลังสุอง หารด้วย 100 
ประถมศึักษา 1 = จบการศึักษาสุ่งสุุด ระดับประถมศึักษาและตำ�ากว่า
มัธยมศึักษาตอนต้น 1 = จบการศึักษาสุ่งสุุด ระดับมัธยมศึักษาตอนต้น
มัธยมศึักษาตอนปลาย 1 = จบการศึักษาสุ่งสุุด ระดับมัธยมศึักษาตอนปลาย
อนุปริญ่ญ่า 1 = จบการศึักษาสุ่งสุุด ระดับอนุปริญ่ญ่า
ปริญ่ญ่าตร้ 1 = จบการศึักษาสุ่งสุุด ระดับปริญ่ญ่าตร้
สุ่งกว่าปริญ่ญ่าตร้ 1 = จบการศึักษาสุ่งสุุด ระดับสุ่งกว่าปริญ่ญ่าตร้
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5.3 แบับัจำาลองท่์� ใช้ในกิารประมาณกิาร

การประเมินม้ลค่าราคาเงาขีองสินค�าที� ไม่มีราคาในตลาด้ 
พิึจารณาได้�จากความเต็มใจจ่าย หรือความเต็มใจที�จะรบัเงินชด้เชย จากการ
เปลี�ยนแปลงสถึานะก่อน (แทนค่าด้�วย 0) และหลงั (แทนค่าด้�วย 1) ในการ
บริโภคสินค�าที� ไม่มีราคาในระบบตลาด้นั�นๆ เพืึ�อทำาให�ระด้บัอรรถึประโยชน์
ขีองบุคคลนั�นๆ มีค่าเท่ากบัสถึานะก่อนที� ไม่มีการเปลี�ยนแปลง ซึ�งสามารถึ
อธิบายได้�ด้งันี� 

u (s0, y0, x1) = u (s0, y0 + WTP, x0)
                                                        (1)

แบบจำาลองที�ใช�นี�อ�างอิงจากการศกึษาขีอง Powdthavee (2008) 
Chandoevwit and Thampanishvong (2016) และ Fujiwara and Camp-
bell (2011) โด้ยสมมติให�ความพึงึพึอใจในชีวิตขีองคนไทยเป็นฟัิงกช์นั (u)  
ขีองลกัษณะส่วนบุคคลและการเป็นคนรุ่นต่างๆ (s) รายได้� (y) และ x คือ 
เวกเตอร ์ที� เกี�ยวกบัคุณลกัษณะขีองชุมชนที�อย่้อาศยั (ทุนทางสงัคม ความ
เหลื�อมลำ �าในสงัคม การจดั้การสิ� งแวด้ล�อมในชุมชน) การไม่ต�องเผู้ชิญ
ความเสี�ยงที�มีผู้ลกระทบทางลบกบัครอบครวั (ภยัธรรมชาติ ราคาผู้ลผู้ลิต
ตกตำ�า การเจ็บป่วยขีองบุคคลในครวัเรือน และบุคคลในครวัเรือนตกงาน) 
ค่าความคลาด้เคลื�อนขีองความสมัพึนัธแ์ทนด้�วย e และ f เป็น Non-differ-
entiable Function ที� เชื�อมความสมัพึนัธข์ีองความพึงึพึอใจในชีวิตจากการ
สำารวจ (w) กบัค่าจริงที�  Unobserved

แบบจำาลองความพึงึพึอใจในชีวิต เขีียนได้�ในสมการที�  (2)

wi = f (u(si, yi, xi)) + ei

(2)

ในการประมาณการความสมัพึนัธข์ีองตวัแปรต่าง ๆ กบัความ 
พึงึพึอใจในชีวิต เราสมมติความสมัพึนัธ ์Reduced Form Equation ด้งัสมการ 
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ที�  (3) โด้ยตั�งสมมติฐานว่าตวัแปรรายได้�มีลกัษณะเป็นตวัแปรภายใน  
(Endogenous Variable) ซึ� งก่อให�เกิด้ปัญหา Endogeneity คือ การที�
ตวัแปรที�ใช�การอธิบาย (Explanatory Variable) มีความสมัพึนัธก์บัค่าความ 
คลาด้เคลื�อน (Error Term) ขีองแบบจำาลองความพึงึพึอใจในชีวิต เพืึ�อจดั้การ
กบัปัญหา Endogeneity งานศกึษาครั�งนี�เลือกใช�วิธี Instrumental variable 
estimators ด้�วยแบบจำาลอง Two-Stage Least Squares (2SLS) และ 
Generalized Method of Moments (GMM) โด้ยกำาหนด้ให�ตวัแปรรายได้�ถ้ึก 
กำาหนด้โด้ยเขีตการปกครอง (urban) ภาค (reg) จำานวนการทำากิจกรรม
เพิึ�มรายได้�ลด้รายจ่าย (activity) พึฤติกรรมการใช�จ่าย (spend) และการไม่
ประสบเหตุการณภ์ยัธรรมชาติในช่วง 5 ปีที�ผู่้านมา (shock)4 

wi = ∝ + β1si + β2lnyi + β3xi + ei

(3)

lnyi = π0 + π1urbani + π2regi + π3activityi + π4spendi + 
π5shocki + μi

(4)

จากสมการที�  (1) และ (3) จดั้ให�อย่้ในร้ปสมการที�  (5) ได้�ด้งันี�

 

w (∝ + β1si
0 + β2lnyi

0 + β3xi
1 + ei)

= w (∝ + β1si
0 + β2 (lnyi

0 + WTP) + β3xi
0 + ei)

(5)

4 เขตการปกครอง (urban) กำาหนดให้ 1= พ้�นท้์� ในเขตเท์ศับาล
จำานวนการท์ำากิจกรรมเพิ�มรายได้ลดรายจ่าย (activity) เช่น ลดการใช้สิุนค้าฟุ่มเพ้อย การท์ำาสิุ�งของในช้วิตประจำาวันใช้เอง เป็นต้น
พฤติกรรมการใช้จ่าย (spend) กำาหนดให้ 1 = การม้พฤติกรรมการใช้จ่าย ท้์� มักพิจารณาก่อนซ้ึ่�อว่าสิุ�งท้์� ซ้ึ่�อม้ความจำาเป็นและม้ประโยชน์
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จดั้ร้ปแบบสมการที�  (5) จะได้�ค่าความเต็มใจจ่าย

WTP =
β3 (xi

1 - xi
0)

β2

(6)

เมื�อกำาหนด้ให�ตวัแปรอื�นๆ มีค่าคงที�  ความเต็มใจจ่ายวิเคราะห์ได้�
จากอตัราหน่วยสุด้ท�ายขีองการทด้แทนกนัระหว่างสินค�า 2 ชนิด้ (Margin-
al Rate of Substitution: MRS) ระหว่างรายได้�และตวัแปรที�สนใจศึกษา  
(Explanatory Variables) ยกตวัอย่างเช่น ตวัแปรที�สนใจประเมินม้ลค่า
ราคาเงา คือ การมีครอบครวัอบอุ่นมาก สามารถึคำานวณได้�จาก การนำาค่า
สมัประสิทธิ �  β3 หารด้�วย β2 (จากสมการที�  3) β3 สะท�อนการเปลี�ยนแปลง
ขีองปัจจยัการมีครอบครวัอบอุ่นมากที�ส่งผู้ลต่อความพึงึพึอใจในชีวิต หรือ
เรียกได้�ว่า คือ อรรถึประโยชนส่์วนเพิึ�มขีองการเปลี�ยนแปลงจากการมี
ครอบครวัอบอุ่นน�อยมาเป็นครอบครวัอบอุ่นมาก (MRx) เมื�อนำามาหาร
ด้�วย β2 ที�แสด้งถึงึอรรถึประโยชนส่์วนเพิึ�มเมื�อรายได้�เปลี�ยนแปลง (MUy) 
ผู้ลที� ได้�คืออตัราหน่วยสุด้ท�ายขีองการทด้แทนกนัระหว่างรายได้�และการมี
ครอบครวัอบอุ่นมาก (MRSxy) ซึ�งสะท�อนว่าหากความอบอุ่นในครอบครวั
เปลี�ยนแปลงไปในทางที� ดี้ขีึ �น คนเราจะยินดี้จ่ายเงินเท่าไหร่ ค่าด้งักล่าว
สะท�อนราคาเงาขีองครอบครวัอบอุ่นมาก 

เนื�องจากความสมัพึนัธร์ะหว่างความพึึงพึอใจในชีวิตและรายได้� 
ไม่ใช่ความสมัพึนัธเ์ชิงเส�นตรง ในที� นี�ตวัแปรรายได้�จึงจดั้อย่้ในร้ปแบบ 
Logarithm เพึราะพิึจารณาถึงึการลด้น�อยถึอยลงขีองอรรถึประโยชนข์ีอง
ส่วนเพิึ�มเมื�อรายได้�เปลี�ยนแปลงไป การประเมินค่าทางการเงินหรือราคาเงา 
โด้ยอ�างอิงหลกั Compensating Surplus (CS) จงึใช�ส้ตรในการคำานวณด้งันี� 
(กำาหนด้ให� y0 = y-  คือ รายได้�ขีองครวัเรือนเฉลี�ยต่อเดื้อน) 

กรณีสินค�าที� ส่งผู้ลกระทบเชิงบวก: 

Monetary value = y- - e (ln(y- )–(β3/β2))

(7)
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กรณีสินค�าที� ส่งผู้ลกระทบเชิงลบ:

Monetary value = e ((–(β3/β2) + ln(y- ))– y-

(8)

ขี�อสงัเกตจากการศกึษาขีอง Blanchflower and Oswald (2004)  
พึบว่า ความสุขีและความพึงึพึอใจในชีวิตมีความสมัพึนัธก์บัอายุ มีลกัษณะ 
เป็นร้ป U-Shaped ทั�งในกรณีศกึษาขีองสหราชอาณาจกัร และสหรฐัอเมริกา 
โด้ยความพึงึพึอใจต่อชีวิตจะมีค่าตำ�าสุด้เมื�ออายุประมาณ 40 ปี เมื�อกำาหนด้
ให�ปัจจยัอื�นๆ คงที�  ด้งันั�น แบบจำาลองความพึึงพึอใจในชีวิตในส่วนตวัแปร
อายุ ได้�เพิึ�มตวัแปรอายุยกกำาลงัสองเขี�าไปในแบบจำาลองด้�วย ทั�งนี� ในการ
ประเมิณราคาเงาจะใช�ค่าสมัประสิทธิ �ที� ได้�จากการประมาณค่าจากแบบ
จำาลอง GMM หลงัจากนั�นนำาค่าด้งักล่าวมาแทนในสมการที�  7 และ 8 เพืึ�อ
คำานวณหาราคาเงาขีองตวัแปรที�ต�องการศกึษาต่อไป 

5.4  ผลกิารศึกิษา

การวิเคราะหจ์ากกลุ่มตวัอย่างจำานวน 69,792 คน (เลือกเฉพึาะ
ตวัอย่างที�ตอบคำาถึามเกี�ยวกบัการประเมินความพึงึพึอใจในชีวิต) เป็นเพึศ
ชาย 58.5% อาศยัอย่้ในกรุงเทพึมหานคร 3% ภาคกลาง (ยกเว�น กทม.) 
29.9% ภาคเหนือ 22.8% ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 26.9% และภาคใต� 
17.5% รายได้�ครวัเรือนเฉลี�ยต่อเดื้อนขีองกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 20,317 บาท  
จำานวนสมาชิกเฉลี� ยต่อครัวเรือน 3.16 คน รายได้�เฉลี� ยต่อคนเท่ากบั 
6,429.43 บาทต่อเดื้อน

ค่าเฉลี�ยและค่ามธัยฐานขีองความพึึงพึอใจในชีวิตขีองคนไทย 
มีค่าเท่ากบั 7.7 และ 8.0 ตามลำาด้บั จากร้ปที�  5-2 จะเห็นว่าประมาณ 63% 
ขีองกลุ่มตวัอย่างประเมินว่าตนมีความสุขีในระด้บั 7-8 และประมาณ 4% 
ที�ประเมินว่าตนเองมีความพึึงพึอใจในชีวิตที�ระด้บัคะแนน 0-5 จงัหวดั้ที�มี
ความพึึงพึอใจในชีวิตเฉลี�ยส้งคือ พึงังา กาญจนบุรี สระแก�ว บุรีรมัย ์น่าน 
และหนองคาย ส่วนจงัหวดั้ที�มีค่าเฉลี�ยความพึงึพึอใจในชีวิตตำ�าคือ ร�อยเอ็ด้ 
ศรีสะเกษ และปราจีนบุรี (ร้ปที�  5-3)
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รูปท่�  5-2 ร้อัยละขอังคนำไทยท่�ม่คว�มพึึงพึอัใจในำช่ิวิตระดับต่�งๆ  
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3.7%

ระดับความพึงพอใจในชีวิต

ร้อ
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6
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ท้์�มา: ข้อม่ลการสุำารวจคุณภิาพช้วิตของประชาชนอย่างยั�งย้นตามหลักเศัรษฐกิจพอเพ้ยง ปี 2561
หมายเหตุ: ท้์�ระดับน้อย (0-5) ถึงมากท้์� สุุด (10)

รูปท่�  5-3 ค่�เฉล่�ยคว�มพึึงพึอัใจในำช่ิวิตร�ยจังห้วัด 

ท้์�มา: ข้อม่ลการสุำารวจคุณภิาพช้วิตของประชาชนอย่างยั�งย้นตามหลักเศัรษฐกิจพอเพ้ยง ปี 2561
หมายเหตุ: ระดับความพึงพอใจในช้วิต 0-10 โดยท้์�  0 ค้อ ตำ�าท้์� สุุด และ 10 ค้อ สุ่งท้์� สุุด
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ตารางที� 5-3 แสด้งการกระจายขีองตวัแปรด้�านคุณลกัษณะชุมชน 
ที�อย่้อาศยั และการเผู้ชิญกบัเหตุการณที์�มีผู้ลกระทบเชิงลบต่อครวัเรือน 
ตวัแปรด้�านทุนทางสงัคม แสด้งให�เห็นว่า 23% ประเมินว่าครอบครวัขีอง
ตนเองมีความอบอุ่นมากที� สุด้ และเกินครึ�งหนึ�งขีองกลุ่มตวัอย่าง (58%) 
คิด้ว่าจะไม่ได้�กระเป๋าเงินคืน ในด้�านความสมัพึนัธแ์ละความสามคัคีในชุมชน 
พึบว่า 54% ตอบว่าชุมชนมีความใกล�ชิด้กนัพึอสมควรถึงึมาก กลุ่มตวัอย่าง 
26% คิด้เห็นว่าคนในชุมชนขีองตนมีส่วนร่วมทำาโครงการเพืึ�อส่วนรวมใน
ระด้บัมาก 43% ตอบว่าชุมชนขีองตนยงัมีกิจกรรมการลงแขีก/เอาแรงกนั 
เกิด้ขีึ �น ประเด็้นที� น่าสนใจ คือ มีเพีึยง 20% ขีองกลุ่มตวัอย่างที� คิด้ว่าใน
ชุมชนขีองตนมีความแตกต่างด้�านรายได้�ตำ�า ในด้�านพึฤติกรรมการจดั้การ 
สิ�งแวด้ล�อมในชุมชน พึบว่า 37% มีการแยกขียะเป็นประจำา และ 38% มีการ
ลด้ใช�โฟิมหรือถุึงพึลาสติก สำาหรบัเหตุการณส์ำาคญัเชิงลบที�เคยเกิด้ในช่วง 
5 ปีที�ผู่้านมาที�ส่งผู้ลต่อครอบครวั พึบว่า กลุ่มตวัอย่างน�อยมากเคยประสบ
เหตุการณด์้�านลบต่อครวัเรือน กล่าวคือ 3.8% เคยประสบกบัภยัธรรมชาติ 
20.5% เคยประสบกบัเหตุการณร์าคาผู้ลผู้ลิตตกตำ�า 6.4% ประสบกบัการ
เจ็บป่วยครั�งสำาคญัขีองบุคคลในครวัเรือน และกลุ่มตวัอย่าง 3.4% ระบุว่า 
ในช่วง 5 ปีที�ผู่้านมา สมาชิกในครวัเรือนเคยว่างงาน

ต�ร�งท่�  5-2 คุณลักษณะขอังชุิมชินำท่�อัยู่อั�ศัย และเห้ตุก�รณ์ท่�ม่ผลกระทบกับ
ครอับครัว 

ค์วามถี�  (ร้อยลุ่ะ)

ความอบอุ่นในครอบครัว

ไม่อบอุ่น 0.3
อบอุ่นเล็กน้อย 5

อบอุ่นมาก 71
อบอุ่นมากท้์� สุุด 23

ความสัุมพันธ์ ในชุมชน

ห่างเหินมาก 1
ห่างเหิน 7
กลางๆ 35

ใกล้ชิดพอสุมควร 46
ใกล้ชิดมาก 8

ให้ความช่วยเหล้อผ้่อ้�นเม้�อม้โอกาสุ

ไม่เลย 0.8
นานๆ ครั�ง 21
บ่อยครั�ง 67

เป็นประจำา 8
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ต�ร�งท่�  5-2 (ต่อั)
ค์วามถี�  (ร้อยลุ่ะ)

ชุมชนยังม้การลงแขก/เอาแรงกัน
ม้ 43

ไม่ม้ 53

ถ้าท์ำากระเป๋าเงินหายท่์านคิดว่าจะ
ได้ค้นหร้อไม่

ไม่ได้ค้น 58
ได้ค้น 12

ไม่แน่ใจ 29
ไม่ท์ราบ 1

ความเหล้�อมลำ�าท์างรายได้

ไม่มาก 20
มาก 60

มากท้์� สุุด 15
ไม่ท์ราบ 4

การม้สุ่วนร่วมลดใช้ โฟมหร้อถุง
พลาสุติก

ม้ 37.5
ไม่ม้ 61.3

แยกขยะเป็นประจำา
ไม่ท์ำาเป็นประจำา 63.1
ท์ำาเป็นประจำา 36.9

ประสุบกับภัิยธรรมชาติ
ไม่เกิด 96.2
เกิด 3.8

ประสุบกับปัญ่หาราคาผลผลิตตกตำ�า
ไม่เกิด 79.5
เกิด 20.5

การเจ็บป่วยของบุคคลในครัวเร้อน
ไม่เกิด 93.6
เกิด 6.4

บุคคลในครัวเร้อนตกงาน
ไม่เกิด 96.6
เกิด 3.4

ท้์�มา : การสุำารวจคุณภิาพช้วิตของประชาชนอย่างยั�งย้นตามหลักเศัรษฐกิจพอเพ้ยง ปี 2561

ตารางที�  5-4 แสด้งผู้ลการวิเคราะหแ์บบจำาลองความพึึงพึอใจ
ในชีวิต ด้�วยวิธี Ordered Probit Regression และ GMM (ผู้ลการประเมิน
ด้�วยแบบจำาลอง 2SLS ได้�ค่าใกล�เคียงกบัแบบจำาลอง GMM ไม่ได้�แสด้งไว� 
ในที� นี�) ค่าสมัประสิทธิ �ที� ได้�วิธี GMM จะถ้ึกนำาไปใช�ในการคำานวณราคาเงา 

ในลำาด้บัถึดั้ไป ส่วนค่าสมัประสิทธิ �ที� ได้�จากการวิเคราะหด์้�วย Ordered Probit 
Regression จะไม่ถ้ึกนำามาใช�คำานวณราคาเงา 

แบบจำาลอง GMM มีค่า R-squared เท่ากบั 0.20 แบบจำาลอง 
Ordered Probit มีค่า “pseudo” R-squared เท่ากบั 0.071 ขี�อสงัเกต คือ 
ค่า “pseudo” R-squared ไม่ได้�แปลความหมายเหมือนกบัค่า R-squared 
ที� ได้�จาก GMM ที� เป็นการสะท�อนสดั้ส่วนขีองความแปรปรวนขีองตวัแปร
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ตอบสนองที�อธิบายโด้ยตวัแปรทำานาย (Predictor Variable)5 แบบจำาลอง 
Ordered Probit ได้�ทำาการทด้สอบ Goodness of Fit ขีองแบบจำาลอง โด้ย
พิึจารณาจากค่า Likelihood ratio Chi-square มีค่า P-value เท่ากบั 0.000 
หมายความว่า อย่างน�อยมีค่าสมัประสิทธิ �อย่างน�อย 1 ตวั ที� ไม่เท่ากบัศ้นย ์
ความสมัพึนัธข์ีองตวัแปรอธิบาย (Explanatory Variable) ที� ส่งผู้ลต่อความ
พึงึพึอใจในชีวิต 

การทด้สอบความเหมาะสมขีองแบบจำาลอง GMM เริ�มจากการ
ทด้สอบ Endogeneity ขีองตวัแปรรายได้� พิึจารณาจากค่า C statistic มีค่า 
เท่ากบั 13.695  (p-value = 0.0002) หมายความว่า ตวัแปรรายได้�ควร
พิึจารณาให�เป็นตวัแปรภายใน จากนั�นทำาการทด้สอบความเหมาะสมขีอง
ตวัแปร Instrument (ประกอบด้�วย เขีตการปกครอง ภาค การทำากิจกรรม
เพิึ�มรายได้�ลด้รายจ่าย พึฤติกรรมการใช�จ่ายและการไม่ประสบเหตุการณ์
ภยัธรรมชาติในช่วง 5 ปีที� ผู่้านมา) ที� ใช�ในการอธิบายตวัแปรรายได้� ด้�วย 
Hansen’s J statistic มีค่าเท่ากบั 13.2988 (p-value = 0.0652) ซึ�งแสด้งว่า 
ตวัแปร Instrument ที�พิึจารณาว่าส่งผู้ลต่อรายได้�มีความเหมาะสม 

ผู้ลการศกึษาในตารางที� 5-4 แสด้งให�เห็นว่า ทุนทางสงัคม ไม่ว่าจะ
เป็นครอบครวัที�อบอุ่น ความสมัพึนัธใ์นสงัคมที�ใกล�ชิด้ การให�ความช่วยเหลือ 
ผู้้�อื�นเมื�อมีโอกาส ความสามคัคีในชุมชนสะท�อนผู่้านกิจกรรมลงแขีก และ
ความไว�วางใจกนัในสงัคม ล�วนส่งผู้ลกระทบทางบวกต่อความพึงึพึอใจในชีวิต
อย่างมีนยัสำาคญัทางสถิึติ นอกจากนั�น ความเหลื�อมลำ �าทางรายได้�ในชุมชน 
ที�ตำ�า และการจดั้การสิ�งแวด้ล�อมในชุมชน เช่น การลด้ใช�โฟิมหรือถุึงพึลาสติก  
และพึฤติกรรมการแยกขียะเป็นประจำา ล�วนส่งผู้ลกระทบทางบวกต่อความ
พึึงพึอใจในชีวิตอย่างมีนยัสำาคญัทางสถิึติที�ระด้บัความเชื�อมั�น 95% และ 
99% ส่วนกลุ่มตวัแปรเหตุการณส์ำาคญัที�มีผู้ลกระทบเชิงลบกบัครอบครวั 
พึบว่า การไม่ประสบเหตุการณร์าคาผู้ลผู้ลิตตกตำ�า และการที� บุคคลใน 
ครวัเรือนไม่เคยประสบกบัการเจ็บป่วยหรือการตกงาน มีผู้ลทางบวกต่อ
ความพึงึพึอใจในชีวิตขีองบุคคลในครอบครวัในปัจจุบนั ส่วนประสบการณที์�  

5 ค่าสุถิติ R-squared และ “pseudo” R-squared ของการศึักษาน้�  ม้ความใกล้เค้ยงกับงานวิจัย ของ Pawdthvee 
(2008) ท้์� ได้ศึักษาม่ลค่าราคาเงาของความสัุมพันธ์ท์างสัุงคมโดยใช้เคร้�องม้อ LSA โดยใช้ข้อม่ล BHPS พบว่า ค่า R-Squared จากการ
วิเคราะห์ด้วยวิธ้ OLS และ Ordered Probit ม้ค่าเท่์ากับ 0.184 และ Pseudo R-squared เท่์ากับ 0.058 และ Chandoevwit & Tham-
panishvong (2016) ท้์� ศึักษาการประเมินราคาเงาของความสัุมพันธ์ ในสัุงคม กรณ้ศึักษาของประเท์ศัไท์ย พบว่า Pseudo R-squared 
เท่์ากับ 0.0343
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เผู้ชิญภยัธรรมชาติในอดี้ต 5 ปีที� ผู่้านมาไม่สามารถึอธิบายความพึึงพึอใจ 
ในชีวิตในปัจจุบนัได้�อย่างมีนยัสำาคญัทางสถิึติ

ปัจจยัทางด้�านการเงินส่วนบุคคล (ไม่ได้�แสด้งในตาราง) เช่น 
รายได้� การออมเงิน และการไม่มีหนี� มีผู้ลทางบวกต่อความพึงึพึอใจในชีวิต 
เพึศขีองตวัอย่างไม่มีผู้ลในการอธิบายความพึึงพึอใจในชีวิต การหย่าร�าง 
และแยกกนัอย่้ ทำาให�ความพึึงพึอใจในชีวิตลด้ลงเมื�อเทียบกบักลุ่มคนโสด้ 
ตวัอย่างที�มีค่้สมรสอย่้ด้�วยมีความพึงึพึอใจในชีวิตส้งกว่ากลุ่มอื�น ส่วนสุขีภาพึ
ที�ดี้ สมรรถึภาพึทางจิตใจที�เขี�มแข็ีง พึฤติกรรมการไม่เล่นการพึนนัหรือหวย  
การไม่ดื้�มสุราหรือดื้�มเป็นบางครั�ง มีผู้ลทำาให�ความพึงึพึอใจในชีวิตเพิึ�มมากขีึ �น  

(ในที�นี�ไม่ได้�แสด้งผู้ลการประมาณการแบบจำาลองทุกตวัแปร)

ต�ร�งท่�  5-3 ผลก�รวิเคร�ะห์้ทุนำท�งสัำงคมและคว�มเส่ำ�ยงท�งสัำงคม
กับคว�มพึึงพึอัใจในำช่ิวิต

ตัวแปร Ordered Probit
ค์�าสัุมประสิุทัธิี�

IV-GMM
ค์�าสัุมประสิุทัธิี�

ทุนำท�งสัำงคม คว�มเห้ล่�อัมลำ�� และสิำ�งแวดล้อัม

ครอบครัวอบอุ่นมาก
0.604*** 0.639***
(0.021) (0.023)

ครอบครัวอบอุ่นมากท้์� สุุด
0.934*** 0.966***
(0.023) (0.026)

ชุมชนใกล้ชิดปานกลาง
0.118*** 0.131***
(0.018) (0.020)

ชุมชนใกล้ชิดกันพอสุมควรถึงมาก
0.210*** 0.242***
(0.018) (0.021)

ให้ความช่วยเหล้อผ้่อ้�นบ่อยครั�ง
0.208*** 0.215***
(0.011) (0.012)

ให้ความช่วยเหล้อเป็นประจำา
0.335*** 0.342***
(0.019) (0.021)

ม้กิจกรรมลงแขก
0.073*** 0.082***
(0.009) (0.010)

มั�นใจว่าได้กระเป๋าเงินค้น
0.085*** 0.094***
(0.013) (0.013)

ความเหล้�อมลำ�าท์างรายได้ไม่มาก
0.086*** 0.088***
(0.011) (0.011)
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ต�ร�งท่�  5-3 (ต่อั)
ตัวแปร Ordered Probit

ค์�าสัุมประสิุทัธิี�
IV-GMM

ค์�าสัุมประสิุทัธิี�

ลดใช้ โฟมหร้อถุงพลาสุติก
0.027*** 0.032***
(0.005) (0.006)

แยกขยะเป็นประจำา
0.138*** 0.135***
(0.009) (0.010)

ประสำบก�รณ์ด้�นำลบขอังครัวเร่อันำ

ไม่ประสุบเหตุการณ์ภัิยธรรมชาติ
0.021

(0.023)
ไม่ประสุบเหตุการณ์ราคาผลผลิต

ตกตำ�า
0.062*** 0.051***
(0.013) (0.013)

ไม่ประสุบเหตุการณ์การเจ็บป่วยของ
บุคคลในครัวเร้อน

0.212*** 0.213***
(0.018) (0.020)

ไม่ประสุบเหตุการณ์บุคคลในครัว
เร้อนตกงาน

0.32*** 0.338***
(0.024) (0.026)

เศรษฐกิจและสัำงคม

ln รายได้ครัวเร้อน
0.170*** 0.268***
(0.006) (0.025)

จำานวนกลุ่มตัวอย่าง 61,302 60,493
Pseudo R-squared 0.0711

R-squared 0.198
หมายเหตุ : ***ระดับนัยสุำาคัญ่ท์างสุถิติท้์�  1%  ** ระดับนัยสุำาคัญ่ท์างสุถิติท้์�  5%  *ระดับนัยสุำาคัญ่ท์างสุถิติท้์�  10% 

ค่าในวงเล็บ แสุดงค่า Standard error ผลในตารางเล้อกมาเฉพาะตัวแปรด้านทุ์นท์างสัุงคมและความเสุ้�ยงท์างสัุงคม กลุ่มอ้างอิง (Reference Group) 
ค้อ ครอบครัวไม่อบอุ่นถึงอบอุ่นเล็กน้อย ชุมชนห่างเหินกัน ไม่ให้ความช่วยเหล้อผ้่อ้�นเม้�อม้โอกาสุถึงให้ความช่วยเหล้อเล็กน้อย การไม่แน่ใจหร้อไม่มั�นใจว่า

ได้รับกระเป๋าเงินค้น ความเหล้�อมลำ�าท์างรายได้มาก การไม่ได้ลดการใช้ โฟมหร้อถุงพลาสุติก ไม่แยกขยะเป็นประจำา ไม่ม้กิจกรรมลงแขกในชุมชน 
การด้�มเคร้�องด้�มแอลกอฮอล์เป็นประจำา เพศัหญิ่ง การเป็นโสุด สุุขภิาพแย่ การศึักษาตำ�ากว่าระดับประถมศึักษา เกิดภัิยธรรมชาติ เกิดราคาผลผลิตตกตำ�า 

เกิดการเจ็บป่วยของบุคคลในครัวเร้อน บุคคลในครัวเร้อนตกงาน

ค่าสมัประสิทธิ �ที� ได้�จากการวิเคราะหแ์บบจำาลองความพึึงพึอใจ
ในชีวิตด้�วยวิธี GMM ในตารางที�  5-5 ถ้ึกนำามาประเมินม้ลค่าราคาเงา  
ค่าสมัประสิทธิ �ขีองตวัแปรที�สนใจศกึษาและรายได้�ถ้ึกนำามาแทนค่าเพืึ�อหา
ม้ลค่าทางการเงิน (Monetary value = y- - e(ln(y-)–(β3/β2))) โด้ยรายได้�เฉลี�ย
ต่อคนเท่ากบั 6,429.43 บาทต่อเดื้อน ผู้ลการคำานวณราคาเงาพึบว่า คนไทย
ให�ความสำาคญักบัตวัแปรทางด้�านครอบครวัค่อนขี�างมาก ซึ�งสะท�อนผู่้าน
ราคาเงาที�ส้งกว่าตวัแปรด้�านอื�นๆ ราคาเงาขีองการมีครอบครวัอบอุ่นมาก
ถึงึมากที�สุด้มีค่า 5,839 - 6,255 บาทต่อเดื้อน (คิด้เป็นสดั้ส่วน 0.91-0.97 
เท่าขีองรายได้�ต่อเดื้อน) ซึ�งสามารถึอธิบายได้�ว่า ความร้�สึกว่าครอบครวั
ขีองตนเป็นครอบครวัที� ไม่อบอุ่นหรืออบอุ่นน�อย ทำาให�มีความพึึงพึอใจ 
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ในชีวิตน�อยกว่าคนที�ครอบครวัอบอุ่น และต�องใช�เงินเกือบเท่ากบัรายได้� 
ต่อเดื้อน จึงจะทำาให�เขีามีความพึึงพึอใจในชีวิตเพิึ� มขีึ �นเท่ากับคนที� มี
ครอบครวัอบอุ่นมากที�สุด้ 

ตวัแปรที�คนไทยให�ความสำาคญัรองลงมา คือ การให�ความช่วยเหลือ 
ผู้้�อื�นเมื�อมีโอกาส (มีราคาเงาคิด้เป็นสดั้ส่วน 0.72 เท่าขีองรายได้�ต่อเดื้อน) 
เมื�อพิึจารณาเหตุการณส์ำาคญัที� มีผู้ลกระทบทางลบกบัครอบครวั พึบว่า  
การไม่ต�องเผู้ชิญกบัการว่างงานมีราคาเงาที� ส้งกว่าการไม่ต�องเผู้ชิญกบั
การเจ็บป่วยขีองบุคคลในครวัเรือน ในส่วนความใกล�ชิด้ในชุมชนในระด้บั
พึอสมควรถึงึมากที� สุด้ ความร้�สกึว่าสงัคมมีความไว�วางใจ ความเหลื�อมลำ �า 
ทางรายได้�น�อย มีราคาเงาเท่ากบั 3,822 บาท 1,906 บาท และ 1,805 บาท
ต่อเดื้อน คิด้เป็นสดั้ส่วน 0.59 0.30 และ 0.28 เท่าขีองรายได้�ต่อเดื้อน  
(ตามลำาด้บั) หากประเมินม้ลค่าที� เป็นตวัเงินเรียงจากมากไปน�อย พึบว่า 5 
อนัด้บัแรกคือ มิติทางด้�านครอบครวั การให�ความช่วยเหลือผู้้�อื�น การไม่ต�อง
เผู้ชิญกบัการว่างงาน ความใกล�ชิด้กนัขีองคนในชุมชน และการไม่ต�องเผู้ชิญ
กบัการเจ็บป่วยขีองคนในครวัเรือน

ต�ร�งท่�  5-4 ก�รประเมินำมูลค่�ท่�เป็นำตัวเงินำเร่ยงจ�กม�กไปน้ำอัย (บ�ท/เด่อันำ) 
จ�กแบบจำ�ลอัง GMM

ราค์าเงา สัุด้สุ�วน์ต�อรายได้้เฉลีุ่�ยต�อเด่้อน์
ครอบครัวอบอุ่นมากท้์� สุุด 6,255 0.97

ครอบครัวอบอุ่นมาก 5,839 0.91
ให้ความช่วยเหล้อผ้่อ้�นเป็นประจำา 4,637 0.72

ไม่ประสุบเหตุการณ์บุคคลในครัวเร้อนตกงาน 4,613 0.72
ชุมชนใกล้ชิดกันพอสุมควรถึงมาก 3,822 0.59
ให้ความช่วยเหล้อผ้่อ้�นบ่อยครั�ง 3,552 0.55

ไม่ประสุบเหตุการณ์การเจ็บป่วยของบุคคลใน
ครัวเร้อน 3,523 0.55

แยกขยะเป็นประจำา 2,547 0.40
ชุมชนใกล้ชิดกันปานกลาง 2,492 0.39
มั�นใจว่าได้กระเป๋าเงินค้น 1,906 0.30

ความเหล้�อมลำ�าท์างรายได้ไม่มาก 1,805 0.28
ม้กิจกรรมลงแขก 1,698 0.26

ไม่ประสุบเหตุการณ์ราคาผลผลิตตกตำ�า 1,121 0.17
ลดใช้ โฟมหร้อถุงพลาสุติก 721 0.11

หมายเหตุ: รายได้เฉล้�ยต่อคนเท่์ากับ 6,429.43 บาท์ต่อเด้อน
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เมี�อวิเคราะหร์าคาเงาขีองคนไทยรุ่นต่างๆ (ตารางที�  5-6) พึบว่า  
คนไทยรุ่น Baby Boomer (อายุ 56-74 ปี) รุ่น Gen X (อายุ 40-55 ปี) และรุ่น 
Gen Y (อายุ 24-39 ปี) มีความคิด้ ทศันคติ ความพึงึพึอใจในชีวิตและการให�
คุณค่าต่อเหตุการณ์ในชีวิตที�แตกต่างกนั การวิเคราะห์ในส่วนนี�ต�องการ
ตอบคำาถึามว่า คุณลกัษณะขีองชุมชนที�อย่้อาศยัและเหตุการณส์ำาคญัที�เคย
เกิด้ขีึ �นกบัครอบครวั คนแต่ละรุ่นให�คุณค่ากบัปัจจยัใด้มากกว่ากนั มีความ 
เหมือนและต่างกนัอย่างไร จงึทำาการประมาณการแบบจำาลองความพึงึพึอใจ
ในชีวิตโด้ยแยกคนทั�งสามรุ่นและใช�รายได้�เฉลี�ยระหว่างรุ่นแตกต่างกนัใน
การคำานวณราคาเงา รายได้�เฉลี�ยต่อคนต่อเดื้อนขีองคนกลุ่ม Baby Boomer 
เท่ากบั 6,332.24 บาท กลุ่ม Gen X เท่ากบั 7,102.33 บาท และกลุ่ม Gen Y 
เท่ากบั 6,461.18 บาท ตารางที�  5-7 แสด้งผู้ลขีองราคาเงาที�แบ่งตามรุ่น 
(คดั้เลือกบางตวัแปรที�ผู้ลการประมาณค่าสมัประสิทธิ �มีนยัสำาคญัทางสถิึติ) 
พึบว่า คนไทยทั�ง 3 รุ่น ยงัคงให�ม้ลค่ากบัความสมัพึนัธ ์ในครอบครวัมากกว่า
ตวัแปรอื�นๆ รองลงมาคือ การมีความสุขีจากการให�ความช่วยเหลือเกื �อก้ล
ผู้้�อื�นในสงัคม และการมีงานทำา ซึ�งสอด้คล�องกบัผู้ลการวิเคราะหร์าคาเงา
ขีองคนไทยในภาพึรวม 

ต�ร�งท่�  5-5 เปร่ยบเท่ยบผลขอังทุนำท�งสัำงคมและคว�มเส่ำ�ยงท�งสัำงคม
กับคว�มพึึงพึอัใจในำช่ิวิตระห้ว่�งรุ่นำ

ตัวแปร
วิธีีการ IV-GMM

Baby Boomer
ค์�าสัุมประสิุทัธิี�

Gen X
ค์�าสัุมประสิุทัธิี�

Gen Y
ค์�าสัุมประสิุทัธิี�

ทุนำท�งสัำงคม คว�มเห้ล่�อัมลำ�� และสิำ�งแวดล้อัม

ครอบครัวอบอุ่นมาก
0.688*** 0.628*** 0.528***
(0.037) (0.040) (0.059)

ครอบครัวอบอุ่นมากท้์� สุุด
1.036*** 0.93*** 0.799***
(0.041) (0.044) (0.066)

ชุมชนใกล้ชิดปานกลาง
0.074** 0.17*** 0.152***
(0.035) (0.032) (0.040)

ชุมชนใกล้ชิดกันพอ
สุมควร ถึงมาก

0.188*** 0.275*** 0.249***
(0.036) (0.033) (0.045)

ให้ความช่วยเหล้อผ้่อ้�น
บ่อยครั�ง

0.192*** 0.21*** 0.25***
(0.019) (0.020) (0.032)

ให้ความช่วยเหล้อเป็น
ประจำา

0.321*** 0.348*** 0.389***
(0.034) (0.035) (0.058)
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ต�ร�งท่�  5-5 (ต่อั)

ตัวแปร
วิธีีการ IV-GMM

Baby Boomer
ค์�าสัุมประสิุทัธิี�

Gen X
ค์�าสัุมประสิุทัธิี�

Gen Y
ค์�าสัุมประสิุทัธิี�

ม้กิจกรรมลงแขก
0.063*** 0.1*** 0.093***
(0.015) (0.016) (0.028)

มั�นใจว่าได้กระเป๋าเงินค้น
0.061*** 0.11*** 0.17***
(0.020) (0.022) (0.041)

ความเหล้�อมลำ�าท์างราย
ได้ไม่มาก

0.083*** 0.073*** 0.135***
(0.017) (0.019) (0.033)

ลดใช้ โฟมหร้อถุง
พลาสุติก

0.021** 0.035*** 0.047***
(0.009) (0.011) (0.015)

แยกขยะเป็นประจำา
0.128*** 0.125*** 0.2***
(0.015) (0.016) (0.028)
ประสำบก�รณ์ด้�นำลบขอังครัวเร่อันำ

ไม่ประสุบเหตุการณ์ราคา
ผลผลิตตกตำ�า

0.063*** 0.068*** -0.027
(0.019) (0.021) (0.044)

ไม่ประสุบเหตุการณ์การ
เจ็บป่วยของบุคคลใน

ครัวเร้อน

0.213*** 0.222*** 0.065
(0.030) (0.037) (0.071)

ไม่ประสุบเหตุการณ์บุคคล
ในครัวเร้อนตกงาน

0.345*** 0.32*** 0.306***
(0.047) (0.043) (0.060)

เศรษฐกิจ

ln รายได้ครัวเร้อน
0.253*** 0.293*** 0.306***
(0.037) (0.047) (0.097)

จำานวนกลุ่มตัวอย่าง 24,854 21,643 7,108 
R-squared 0.207 0.191 0.192

หมายเหตุ : *** ระดับนัยสุำาคัญ่ท์างสุถิติท้์�  1%  ** ระดับนัยสุำาคัญ่ท์างสุถิติท้์�  5% *  ระดับนัยสุำาคัญ่ท์างสุถิติท้์�  10% 
ค่าในวงเล็บ แสุดงค่า Standard error ผลในตารางเล้อกมาเฉพาะตัวแปรด้านทุ์นท์างสัุงคมและความเสุ้�ยงท์างสัุงคม

กลุ่มคนรุ่น Baby Boomer ประเมินม้ลค่าการมีงานทำาขีองคนใน
ครอบครวัที� ส้งกว่ารุ่นอื�นๆ และให�ม้ลค่ากบัความสมัพึนัธ ์ในชุมชนตำ�ากว่า
รุ่นอื�นๆ กล่าวได้�ว่าคนรุ่น Baby Boomer ที� เป็นกลุ่มผู้้�ส้งอายุและกำาลงัก�าว
เขี�าส่้วยัส้งอายุ มีความต�องการพึึ�งพิึงครอบครวัมากกว่ารุ่นอื�นๆ เนื�องจากมี 
ความเปราะบางทางสุขีภาพึและมีความต�องการความเกื �อหนุนทางด้�านรายได้� 
จากครอบครวัมากกว่า จากการสำารวจประชากรส้งอายุในประเทศไทย ปี 2560  
โด้ยสำานกังานสถิึติแห่งชาติ พึบว่า แหล่งรายได้�หลกัขีองผู้้�ส้งอายุไทยส่วนใหญ่  
(34.7%) มาจากบุตร ด้งันั�น หากคนในครอบครวัว่างงาน จงึมีแนวโน�มที�จะ
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ส่งผู้ลต่อความพึงึพึอใจในชีวิตที�สะท�อนผู่้านราคาเงาขีองกลุ่ม Baby Boomer  
ที�ส้งกว่ากลุ่ม Gen X และ Gen Y กลุ่มคนรุ่น Baby Boomer ให�ม้ลค่ากบัความ 
สมัพึนัธใ์นชุมชนตำ�ากว่ารุ่นอื�น  ๆอาจสืบเนื�องจาก ปัญหาทางสุขีภาพึที�เปราะบาง 

อาจทำาให�การปฏิิสมัพึนัธท์างสงัคมมีบทบาทในการอธิบายความพึงึพึอใจใน
ชีวิตน�อยกว่ารุ่นอื�นๆ ผู้ลการศกึษานี�สอด้คล�องกบั Suriyanrattakorn (2019) 
ที�พึบว่า การเขี�าร่วมกิจกรรมทางสงัคมไม่สามารถึอธิบายความแตกต่าง
ขีองความพึงึพึอใจในชีวิตขีองผู้้�ส้งอายุที�มีภาวะติด้บ�านติด้เตียงได้�อย่างมี
นยัสำาคญัทางสถิึติ 

ต�ร�งท่�  5-6 ก�รประเมินำร�ค�เง� (บ�ท/เด่อันำ) จำ�แนำกต�มรุ่นำ
Baby Boomer

56-74 ปี Gen X40-55 ปี Gen Y24-39 ปี

ราค์าเงา สัุด้สุ�วน์ต�อ
รายได้้ ราค์าเงา สัุด้สุ�วน์ต�อ

รายได้้ ราค์าเงา สัุด้สุ�วน์ต�อ
รายได้้

ครอบครัวอบอุ่นมาก  5,914  0.93  6,266  0.88  5,309  0.82 

ครอบครัวอบอุ่นมากท้์� สุุด  6,226  0.98  6,803  0.96  5,986  0.93 

ชุมชนใกล้ชิดกันปานกลาง  1,604  0.25  3,124  0.44  2,523  0.39 

ชุมชนใกล้ชิดกันพอสุมควรถึงมาก  3,314  0.52  4,316  0.61  3,593  0.56 

ให้ความช่วยเหล้อผ้่อ้�นบ่อยครั�ง  3,366  0.53  3,633  0.51  3,608  0.56 

ให้ความช่วยเหล้อผ้่อ้�นเป็นประจำา  4,547  0.72  4,932  0.69  4,650  0.72 

ม้กิจกรรมลงแขก  1,389  0.22  2,053  0.29  1,698  0.26 

มั�นใจว่าได้กระเป๋าเงินค้น  1,358  0.21  2,217  0.31  2,749  0.43 

ความเหล้�อมลำ�าท์างรายได้ไม่มาก  1,775  0.28  1,567  0.22  2,303  0.36 

ลดใช้ โฟมหร้อถุงพลาสุติก  500  0.08  788  0.11  920  0.14 

แยกขยะเป็นประจำา  2,510  0.40  2,461  0.35  3,101  0.48 

ไม่ประสุบเหตุการณ์ราคาผลผลิต
ตกตำ�า  1,395  0.22  1,465  0.21  n.s.  n.s. 

ไม่ประสุบเหตุการณ์การเจ็บป่วย
ของบุคคลในครัวเร้อน  3,604  0.57  3,764  0.53  n.s.  n.s. 

ไม่ประสุบเหตุการณ์บุคคล
ในครัวเร้อนตกงาน  4,710  0.74  4,714  0.66  4,081  0.63 

หมายเหตุ: n.s. ค้อ ความแตกต่างไม่ม้นัยสุำาคัญ่ท์างสุถิติ

กลุ่มคนรุ่น Gen Y ประเมินม้ลค่าส้งกว่าคนรุ่นอื�นในเรื�องความ 
ไว�วางใจกนัในสงัคม ความเหลื�อมลำ �าทางรายได้�ตำ�า การจดั้การสิ�งแวด้ล�อม
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ในชุมชน ราคาเงาขีองความไว�วางใจกนัในสงัคมขีองกลุ่มคน Gen Y เท่ากบั 
2,749 บาท (คิด้เป็นสดั้ส่วน 0.43 เท่าขีองรายได้�ต่อเดื้อน) ส่วนกลุ่ม Baby 
Boomer และ Gen X เท่ากบั 1,358 และ 2,217 บาท (ตามลำาด้บั) สาเหตุที�
คนรุ่น Gen Y ประเมินม้ลค่าความไว�วางใจกนัในสงัคมมากกว่ารุ่นอื�นๆ อาจ
พิึจารณาได้�จากคนรุ่น Gen Y หรือ คนยุค Millennials เกิด้ในช่วง ปี พึ.ศ. 
2523-2540 ซึ�งเป็นช่วงที� เศรษฐกิจมีการขียายตวัค่อนขี�างมาก ส่งผู้ลให� 
พ่ึอแม่ขีองเด็้กที� เกิด้ในช่วงนี�มกัมีฐานะทางเศรษฐกิจที� ดี้กว่าคนรุ่นก่อน 
เด็้กยุค Millennials เติบโตมาพึร�อมกบัความกงัวลที�น�อยลงเกี�ยวกบัการ
จดั้หาความต�องการพืึ�นฐานที�จำาเป็น (Basic Needs) เนื�องจากรุ่นพ่ึอแม่ได้�
จดั้สรรไว�ให�แล�ว ตามทฤษฎีีลำาด้บัขีั�นความต�องการขีองมาส ์โลว ์(Maslow’s 
Hierarchy of Needs Theory, Maslow, 1943) ความต�องการในลำาด้บัถึดั้มา 
คือ ความต�องการความปลอด้ภยัในสงัคม Wike (2008) พึบว่าความไว�วางใจ
ในสงัคม มีความเชื�อมโยงกบัความปลอด้ภยัในสงัคม โด้ย การสำารวจ Pew 
Global Attitudes Survey ปี 2007 ที� เก็บขี�อม้ลจากหลากหลายประเทศ 
พึบว่า สงัคมที�มีความไว�วางใจในสงัคมค่อนขี�างส้ง ส่งผู้ลต่ออตัราการเกิด้
อาชญากรรมที�ตำ�าในสงัคมนั�นๆ 

5.5 สรุป 

ในบทนี� เราได้�ประยุกต์ใช�เทคนิคความพึงึพึอใจในชีวิต หรือ LSA 
ในการวิเคราะห ์“ราคาเงา” ขีองทุนทางสงัคมและความเสี�ยงทางสงัคม  
ทุนทางสงัคมในที�นี�ประกอบด้�วย ความไว�วางใจกนัในสงัคม ความใกล�ชิด้กนั
ในชุมชน การช่วยเหลือซึ�งกนัและกนัในชุมชน และความสามคัคีในชุมชน 
การมีความเหลื�อมลำ �าทางรายได้�ตำ�า การมีการจดั้การสิ�งแวด้ล�อมในชุมชน 
เช่น การลด้ใช�โฟิมหรือถุึงพึลาสติก และการแยกขียะเป็นประจำา ส่วนความ
เสี�ยงทางสงัคมประกอบด้�วย การมีรายได้�ตกตำ�าเพึราะภยัธรรมชาติ การมี
คนในครวัเรือนเจ็บป่วยหรือตกงาน ผู้ลขีองการศกึษาพึบว่า ทุนทางสงัคม
และความเสี�ยงทางสงัคมมีผู้ลต่อความพึงึพึอใจในชีวิตขีองคนไทย กล่าวคือ 
ความไว�วางใจกนัในสงัคม ความใกล�ชิด้กนัในชุมชน การช่วยเหลือซึ�งกนัและ
กนัในชุมชน และความสามคัคีในชุมชน การมีความเหลื�อมลำ �าทางรายได้�ตำ�า 
การมีการจดั้การสิ�งแวด้ล�อมในชุมชน และการที�คนในครวัเรือนไม่เจ็บป่วย
หรือตกงาน ล�วนมีผู้ลทางบวกกบัความพึงึพึอใจในชีวิตขีองคนไทย และเป็น
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สิ�งที�คนไทยให�คุณค่า การศกึษาราคาเงาทำาให�ทราบว่าคนไทยให�คุณค่ากบั 
พึฤติกรรมหรือสถึานการณท์างสงัคม และทุนทางสงัคม และการอย่้ร่วมกนัใน 
สงัคมมากน�อยเพีึยงใด้ ผู้ลการวิเคราะหที์�ใช�หน่วยเดี้ยวกนั คือ บาทต่อเดื้อน 
ทำาให�สามารถึเปรียบเทียบขีนาด้ขีองผู้ลกระทบที�สะท�อนผู่้านราคาเงาขีอง
ปัจจยันั�นๆ 

ผู้ลการศึกษาในประเด็้นด้�านคุณลกัษณะขีองชุมชนที�อย่้อาศยั 
พึบว่า คนไทยให�ความสำาคญักบัตวัแปรด้�านครอบครวัค่อนขี�างมาก และมี
ราคาเงาที� ส้งกว่าตวัแปรด้�านอื�นๆ โด้ยราคาเงาขีองการมีครอบครวัอบอุ่น
มากถึงึมากที�สุด้เท่ากบั 5,839-6,255 บาทต่อเดื้อน หรือคิด้เป็น 0.91-0.97 
เท่าขีองรายได้�เฉลี�ยต่อเดื้อน ปัจจยัทางด้�านทุนทางสงัคมและความเสี�ยง
ทางสงัคมที�สำาคญัรองลงมาคือ การให�ความช่วยเหลือผู้้�อื�น การมีงานทำา  
ความใกล�ชิด้กนัในชุมชน และการที�คนในครอบครวัมีสุขีภาพึที�แข็ีงแรง 
ไม่เจ็บป่วย เราพึบว่า หากสมาชิกในครอบครวัตกงานจะส่งผู้ลต่อความสุขี
ขีองคนในครอบครวัที�ลด้ลง ซึ�งลด้ลงมากกว่าการที�คนในครอบครวัเจ็บป่วย 
ซึ�งสอด้คล�องกบั Clark and Georgellis (2013) ที�พึบว่า การว่างงานขีอง
บุคคลในครอบครวัในประเทศองักฤษ ส่งผู้ลกระทบทางด้�านลบต่อความ
พึงึพึอใจในชีวิตในปีที�เกิด้การว่างงาน และส่งผู้ลต่อความพึงึพึอใจในชีวิตที�
ลด้ลงอย่างต่อเนื�องแม�เวลาผู่้านไป 

การวิเคราะหร์าคาเงาที�แบ่งคนตามรุ่น 3 รุ่น คือ กลุ่ม Baby Boomer  
กลุ่ม Gen X และ Gen Y พึบว่า คนไทยทั�ง 3 รุ่น ยงัคงให�ม้ลค่ากบัความสมัพึนัธ ์
ในครอบครวัมากกว่าประเด็้นอื�นๆ รองลงมากคือ การให�ความช่วยเหลือ
เกื �อก้ลผู้้�อื�นในสงัคม และการมีงานทำา กลุ่มคนรุ่น Baby Boomer ประเมิน
ม้ลค่าการมีงานทำาขีองคนในครอบครวัที� ส้งกว่ารุ่นอื�น และให�ม้ลค่ากบั
ความสมัพึนัธ ์ในชุมชนตำ�ากว่ารุ่นอื�น กลุ่มคนรุ่น Gen Y ประเมินม้ลค่าความ
ไว�วางใจกนัในสงัคม ความเหลื�อมลำ �าทางรายได้�ตำ�า การจดั้การสิ�งแวด้ล�อม
ในชุมชนมากกว่ารุ่นอื�น 

ประโยชนข์ีองราคาเงาที�คำานวณในบทนี�สามารถึนำาไปใช�อ�างอิง
ในงานวิจยัที�เกี�ยวขี�องกบัการประเมินต�นทุนและผู้ลประโยชนข์ีองโครงการ 
ในการคิด้ต�นทุนและผู้ลประโยชน์ให�รอบด้�าน ครอบคลุมมิติทั�งทางด้�าน
เศรษฐกิจ สงัคม และสิ�งแวด้ล�อม ซึ�งจะทำาให�ขี�อสรุปเกี�ยวกบัความคุ�มค่าใน
การลงทุน สะท�อนการพึฒัินาอย่างยั�งยืนได้�มากกว่าการคำานึงเฉพึาะต�นทุน
และผู้ลตอบแทนทางเศรษฐกิจเท่านั�น 
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…ปั็จจยัที่่�ที่ำาใหค้นแตล่ะรุน่มค่วามสุข 
นั�นแตกต่างกัน หากต้อังการให้ 
คนรุน่ Gen Z มค่วามสุข เราจำาเป็็น
ต้อังสร้างความเชิื�อัมั�นในรัฐบาล 
ให้แก่คนรุ่นน่�  หากต้อังการให้ 
คนรุน่ Gen Y มค่วามสุข เราจำาเป็็น
ต้อังสร้างเชิื�อัมั�นในระบบป็ระกัน
สุขภาพึ และความไว้เนื�อัเชิื�อัใจ
ภายในสังคม และควรลด้อััตรา 
การว่างงานขอังคนหนุ่มสาวลง…
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บัท์ท่์� 6

ความพึึงพึอัใจในช่ิวิต
และความแตกต่างขอัง

คนไที่ยระหว่างรุ่น

การนำาเสนอในบทที� 5 แสด้งให�เห็นว่าปัจจยัทางด้�านทุนทางสงัคม
และความเสี�ยงทางสงัคมมีผู้ลต่อความพึงึพึอใจในชีวิตขีองคนไทย และยงัพึบ
ว่าคนไทยในช่วงวยัที�ต่างกนัหรือคนละ Generation กนัให�ความสำาคญักบัมิติ
ทางสงัคมแตกต่างกนั อาจจะด้�วยคนในแต่ละรุ่นมีประสบการณแ์ละเติบโต
ในสภาพึแวด้ล�อมทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเปลี�ยนแปลงทางวฒัินธรรม
ที�แตกต่างกนัไป ซึ�งมีผู้ลให�การปล้กฝั่งและการหล่อหลอมวิธีคิด้ การใช�ชีวิต 
และทศันคติต่อสถึาบนัขีองคนในแต่ละรุ่นแตกต่างกนัไปด้�วย 

การศึกษาใน 150 ประเทศขีอง Tay et al. (2014) ได้�แสด้งให�
เห็นถึึงความสำาคญัขีองปัจจยัเชิงสถึาบนัที� มีผู้ลต่อความพึึงพึอใจในชีวิต  
การคอรร์ปัชนัขีองภาครฐั มีความสมัพึนัธก์บัรายได้�ประชาชาติ และความ
เชื�อถืึอขีองสถึาบนัในทิศทางตรงกนัขี�าม และส่งผู้ลให�ความพึงึพึอใจในชีวิต
ลด้ลง Helliwell and Huang (2008) พึบว่าการเชื�อในพึระเจ�า (ด้�วยการถึาม
ว่า How importance is God in your life?) มีอิทธิพึลต่อความพึึงพึอใจใน
ชีวิตค่อนขี�างส้ง Bok (2010) ได้�กล่าวว่าคุณภาพึขีองรฐับาลมีผู้ลต่อความ 
พึงึพึอใจในชีวิต คุณภาพึขีองรฐัประเมินได้�จากการให�บริการที�มีประสิทธิภาพึ 
และการตอบสนองต่อความต�องการขีองประชาชน ความไว�วางใจได้�ขีองรฐั
ในฐานะผู้้�ให�บริการ และการให�ประชาชนมีส่วนร่วมทั�งในด้�านการเมืองและ
นโยบายสาธารณะ
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ในขีณะที�ในประเทศจีนซึ�งไม่ได้�เป็นประเทศที�ปกครองด้�วยระบบ
ประชาธิปไตย ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในด้�านการเมือง Liu et al. (2020) 
ศกึษาคุณภาพึขีองภาครฐัจากความไว�วางใจได้�ขีองรฐั การที�รฐัตอบสนอง
ต่อประชาชน และผู้ลขีองการให�บริการขีองรฐั การวิเคราะหด์้�วยสมการ
โครงสร�างพึบว่า ความไว�วางใจต่อรฐัมีผู้ลต่อความพึึงพึอใจในชีวิตขีอง
ประชาชน การที�รฐัมีการให�บริการที�ดี้และมีการตอบรบัต่อความต�องการ
ขีองประชาชนทำาให�เกิด้ความไว�วางใจต่อรฐัเพิึ�มมากขีึ �น ตวัชี �วดั้คุณภาพึ
ขีองรฐัทั�งสามตวัสามารถึอธิบายความแปรปรวนขีองความพึงึพึอใจในชีวิต
ได้� 20% ตวัชี �วดั้ที�มีผู้ลต่อความพึงึพึอใจในชีวิตขีองคนเมืองในประเทศจีน
มากที� สุด้คือ การให�บริการขีองภาครฐั การศึกษาในประเทศกำาลงัพึฒัินา
ที� น่าสนใจอีกแห่งคือ ประเทศอินโด้นีเซีย ที�พึบว่า ความสุขีขีองประชาชน 
มีความอ่อนไหวต่อประสิทธิภาพึในการให�บริการขีองรฐัมากกว่าเรื�องการมี
ส่วนร่วมขีองประชาชน (Sujarwoto and Gindo, 2015)

การศึกษามิติเชิงสถึาบนัเช่น บทบาทขีองรฐั ว่ามีอิทธิพึลต่อ
ความพึึงพึอใจในชีวิตในประเทศไทยหรือไม่ มีอย่้ค่อนขี�างจำากดั้ อมรรตัน ์ 
อภินนัทม์หกุล และประสพึโชค มั�งสวสัดิ้ � (2556) ใช�ขี�อม้ลการสำารวจที�จดั้ทำา 
โด้ยสถึาบนับณัฑิตพึฒัินบริหารศาสตร์ในปี 2550 และ ปี 2551 พึบว่า 
ปัจจยัเชิงสถึาบนัที�มีผู้ลต่อความพึงึพึอใจในชีวิตขีองคนไทยคือ การได้�แสด้ง 
ความคิด้เห็นทางการเมือง 

คนรุ่นใหม่อาจให�ความสำาคญัการแสด้งความคิด้เห็น การมีส่วนร่วม 
ทางการเมืองและการมีเสรีภาพึในการใช�ชีวิตมากกว่ารุ่นก่อน รายงาน 
World Happiness Report แสด้งให�เห็นว่าตวัแปรการมีอิสรภาพึในการ
เลือกทางเดิ้นขีองชีวิต (Freedom to Make Life Choices) เป็นปัจจยัหนึ�งที�
มีความสำาคญัต่อความพึงึพึอใจในชีวิต (Helliwell et al., 2019) ส่วน Layard 
(2006) เน�นว่าการมีอิสรภาพึเป็นตวัแปรที�มีผู้ลกบัความพึงึพึอใจในชีวิตขีอง
คนเรียกว่าเป็นหนึ�งใน Big Seven Predictors ซึ�งประกอบด้�วย ความสมัพึนัธ ์
ในครอบครวั ความมั�นคงทางการเงิน ประสบการณจ์ากการทำางาน ความผู้้กพึนั 
และการเป็นเพืึ�อนกนักบัคนในชุมชน สุขีภาพึ ความมีอิสรภาพึ และการมี
คุณค่าในตนเอง

เนื�อหาขีองบทนี�จงึเป็นการนำาเสนอการสำารวจความพึึงพึอใจใน
ชีวิตขีองคนไทยในปี พึ.ศ. 2563 ที�ครอบคลุมปัจจยัด้�านเศรษฐกิจ สงัคม 
บรรทดั้ฐานทางสงัคม และทศันคติเกี�ยวกบัความเป็นไปในสงัคม เช่น การมี
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เสรีภาพึ การมีโอกาส และการทุจริตคอรร์ปัชนั โด้ยในบทนี�เน�นให�เห็นความ
พึงึพึอใจในชีวิตที�มีความแตกต่างกนัระหว่างคน 4 รุ่น (รุ่น Baby Boomer 
รุ่น Gen X รุ่น Gen Y และรุ่น Gen Z) อนึ�ง ในช่วงที�เก็บขี�อม้ลเพืึ�อการศกึษานี� 

เป็นช่วงเวลาเดี้ยวกนักบัการเริ�มระบาด้ขีองเชื�อโควิด้-19 ระลอกที�  1 ใน
ประเทศไทย ซึ�งกล่าวได้�ว่าเป็นช่วงเวลาที� ไม่ปกติ ความร้�สกึขีองกลุ่มตวัอย่าง
ที�สำารวจในช่วงนี�อาจจะไม่เหมือนกบัความร้�สกึในช่วงเหตุการณป์กติ

6.1 ข้อมูลกิารสำารวจ

เนื� องจากขี�อม้ลการสำารวจโด้ยสำานกังานสถิึติแห่งชาติที� ใช�ใน
บทที�  5 ยงัขีาด้ตวัแปรด้�านบรรทดั้ฐานทางสงัคม เสรีภาพึ และตวัแปรเชิง
สถึาบนั ในการวิจยัประเด็้นด้งักล่าว ผู้้�เขีียนได้�พึฒัินาเครื�องมือการวิจยัเป็น 
แบบสอบถึามเพืึ�อสำารวจความพึงึพึอใจในชีวิตขีองคนไทย การวดั้ความพึงึพึอใจ 
ในชีวิต แยกออกเป็น 4 มิติ คือ (1) มิติทางด้�านการประเมินชีวิต (2) มิติทาง
อารมณด์้�านบวก (3) มิติทางอารมณด์้�านลบ และ (4) มิติทางคุณค่าและการมี
เป้าหมายในชีวิต โด้ยการศกึษาครั�งนี�ประยุกต์ใช�ขี�อคำาถึามขีอง ONS รวมทั�ง 
ประเด็้นขี�อถึามเกี�ยวกบัด้�านเศรษฐกิจ สงัคม และความเห็นด้�านความ 
เป็นอย่้ในสงัคม ประกอบด้�วย ความไว�วางใจต่อรฐั ทศันคติต่อการโกงและ
การคอรร์ปัชนั การมีเสรีภาพึในชีวิต ทศันคติและบรรทดั้ฐานทางสงัคม 
ความมั�นคงและความปลอด้ภยัในชีวิตและทรพัึยสิ์น และโอกาสทางสงัคม 

ประชากรเป้าหมายในการศึกษาครั�งนี� หมายถึงึ ประชาชนไทย
อายุตั�งแต่ 18-74 ปี ในปี พึ.ศ. 2563 จำาแนกเป็นกลุ่มตามรุ่น (Generations) 
ได้�แก่ รุ่น Baby Boomer มีอายุ 56-74 ปี รุ่น Gen X มีอายุ 40-55 ปี รุ่น Gen Y 
มีอายุ 24-39 ปี และ Gen Z ในกลุ่มที�มีอายุน�อยกว่า 18-24 ปี จำานวนตวัอย่าง
ทั�งหมด้ 3,880 ตวัอย่างทั�วประเทศไทย สำารวจในช่วงวนัที�  23 เมษายน-30 
มิถุึนายน 2563 การเก็บขี�อม้ลประกอบด้�วย online interview จำานวน 1,404 
ตวัอย่าง และ face-to-face interview จำานวน 2,476 ตวัอย่าง ในการเก็บ 
ขี�อม้ลแบบ face-to-face interview ใช�การสุ่มตวัอย่างเป็นแบบหลายขีั�นตอน  
ขีั�นที�  1 สุ่มจงัหวดั้ที�เป็นตวัแทนภาคละ 1 จงัหวดั้ ขีั�นที�  2 สุ่มเทศบาล ขีั�นนี�ใช�
การเลือกเทศบาลนครจงัหวดั้ละ 1 แห่ง การสุ่มด้�วยการจบัฉลาก เทศบาล
เมืองจงัหวดั้ละ 2 แห่ง และเทศบาลตำาบลจงัหวดั้ละ 3 แห่ง ส่วนกรุงเทพึฯ 
สุ่มด้�วยการจบัฉลากจำานวน 5 เขีต และปริมณฑลเลือกเทศบาลนครจงัหวดั้
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ละ 1 แห่ง และขีั�นที�  3 สุ่มตวัอย่างครวัเรือนตามสะด้วก และให�คนหนึ�งคนใน
ครวัเรือนเป็นตวัแทนในการตอบคำาถึาม โด้ยเก็บขี�อม้ลเทศบาลละประมาณ 
100 คน

6.2 ลักิษณะท์างเศรษฐกิิจและสังคมของตัวอย่าง 

ตารางที�  6-1 แสด้งจำานวนตวัอย่างทั�งหมด้จำาแนกตามลกัษณะ
ทางสงัคมและเศรษฐกิจ ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพึศหญิงประมาณ 66% 
ประมาณครึ�งหนึ� งขีองตวัอย่างสมรสหรืออย่้ด้�วยกนักบัค่้ครอง โด้ยที�
กลุ่ม Gen Z 98% เป็นโสด้ เนื�องจากอายุยงัน�อย และกลุ่ม Gen Y และ Gen Z  
เกินกว่าครึ�งหนึ�งมีการศึกษาระด้บัปริญญาตรีขีึ �นไป ซึ�งตรงขี�ามกบักลุ่ม 
Baby Boomer ที�ครึ�งหนึ�งมีการศึกษาระด้บัประถึมและเกือบ 60% เป็น
แรงงานนอกระบบ ส่วนใหญ่ขีอง Gen X เป็นแรงงานนอกระบบ มีถึงึ 20% 
ต�องทำางานหลายอย่างในหนึ�งสปัด้าห์โด้ยมีชั�วโมงทำางานเกิน 48 ชั�วโมงต่อ
สปัด้าห ์แต่ส่วนใหญ่ขีอง Gen Y เป็นแรงงานในระบบที�มกัทำางานเต็มเวลา 
งานเดี้ยว โด้ยเฉลี�ยมีชั� วโมงทำางานสั�นกว่า Gen X ในขีณะที�กลุ่ม Gen Z  
ส่วนใหญ่ยงัเรียนหนงัสืออย่้ในปัจจุบนั

ต�ร�งท่�  6-1 ลักษณะท�งสัำงคมและเศรษฐกิจขอังตัวอัย่�ง (ร้อัยละ) 
Baby 

Boomer Gen X Gen Y Gen Z รวม

เพึศ (%)

ชาย 32.5 31.8 35.4 26.4 32.6

หญิ่ง 67.4 67.8 62.8 69.5 66.3

อ้�นๆ เช่น LGBTQI 0.1 0.4 1.8 4.2 1.1

สำถ�นำภ�พึสำมรสำ (%)

โสุด 9.2 18.4 58.3 97.9 35.6

สุมรสุ/อย่่ด้วยกัน 62.8 66.8 37.5 1.8 50.9

หม้าย/หย่า/แยกกันอย่่ 27.9 14.7 4.1 0.3 13.5
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ต�ร�งท่�  6-1 (ต่อั)
Baby 

Boomer Gen X Gen Y Gen Z รวม

ระดับก�รศึกษ� (%)

ประถมศึักษาหร้อตำ�ากว่า 52.6 18.9 2.8 0.3 20.2

มัธยมศึักษาตอนต้น 9.4 9.5 7.5 2.7 8.3

มัธยมศึักษาตอนปลาย หร้อ 
ปวช. 12.0 15.2 13.9 40.1 16.1

อนุปริญ่ญ่า หร้อ ปวสุ. 4.3 6.7 7.4 3.6 6.0

ปริญ่ญ่าตร้ 15.4 32.5 54.4 51.8 36.8

ปริญ่ญ่าโท์ขึ�นไป 8.3 17.3 14.1 1.5 12.6

อั�ช่ิพึ (%)

แรงงานในระบบ 16.1 45.7 63.3 8.4 40.6

แรงงานนอกระบบ 58.0 47.3 29.2 10.5 41.1

นักเร้ยน นักศึักษา 0.2 0.3 2.8 74.0 7.4

แม่บ้าน ท์ำางานบ้าน เกษ้ยณอายุ 21.2 5.0 1.7 0.3 7.7

พักผ่อน ยังไม่หางาน อ้�นๆ 4.1 1.0 1.2 2.1 1.9

กำาลังหางาน ว่างงาน ตกงาน 0.4 0.7 1.9 4.8 1.3

ชัิ�วโมงก�รทำ�ง�นำต่อัสัำปด�ห์้ (%)

ไม่ได้ท์ำางาน 20.0 5.5 6.6 59.3 14.1

ท์ำางานงานเด้ยวหร้อหลายงาน 
น้อยกว่า 40 ชั�วโมงต่อสัุปดาห์ 22.9 16.5 15.0 18.6 17.9

ท์ำางานเด้ยวเต็มเวลา 35-48 
ชั�วโมงต่อสัุปดาห์ 24.7 36.2 43.0 12.6 33.4

ท์ำางานเด้ยวเต็มเวลา มากกว่า 
48 ชั�วโมงต่อสัุปดาห์ 19.2 20.7 20.6 5.7 19.0

ท์ำางานหลายงาน มากกว่า 48 
ชั�วโมงต่อสัุปดาห์ 13.2 21.1 14.9 3.9 15.6

จำานวนกลุ่มตัวอย่าง (คน) 985 1,330 1,231 334 3,880
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6.3 ผลกิารสำารวจความพึงพอใจในช่วิต

ผู้ลการประเมินความพึงึพึอใจในชีวิตขีองกลุ่มตวัอย่างเฉลี�ย 7.1 
จากคะแนนส้งสุด้ 10 คะแนน ค่าเฉลี�ยนี�ตำ�ากว่าค่าเฉลี�ยที� ได้�จากขี�อม้ลการ
สำารวจคุณภาพึชีวิตขีองประชาชนอย่างยั�งยืนตามหลกัเศรษฐกิจพึอเพีึยง
ในปี พึ.ศ. 2561 เล็กน�อย ที�มีค่าเฉลี�ย 7.7 เมื�อเปรียบเทียบระหว่างรุ่น พึบว่า 
Baby Boomer มีความพึงึพึอใจในชีวิตส้งที�สุด้ และ Gen Z มีความพึงึพึอใจใน
ชีวิตตำ�าที� สุด้ ร้ปที�  6-1 ถึงึ 6-4 แสด้งให�เห็นผู้ลการประเมินความพึึงพึอใจ 
ในชีวิต ความสุขี และความร้�สกึมีคุณค่าในชีวิตว่าเพิึ�มขีึ �นตามอายุที� เพิึ�มขีึ �น  

ส่วนความวิตกกงัวลกลบัส้งขีึ �นกบักลุ่มที�อายุน�อยลง การระบาด้ขีองโควิด้-19  
ในระลอกที�  1 มีผู้ลต่อความวิตกกงัวลขีองคน Gen Z มากที� สุด้ กลุ่ม Baby  
Boomer ไม่ค่อยวิตกกงัวลกบัโควิด้-19 มากนกัซึ�งอาจเป็นไปได้�ว่ากลุ่มผู้้�ส้งอายุ 
จำานวนหนึ�งไม่ค่อยได้�เดิ้นทางออกนอกบ�าน (ทั�งนี� สถึานการณนี์�อาจจะ
เปลี�ยนไปเมื�อมีผู้้�ส้งอายุจำานวนมากเสียชีวิตจากโควิด้-19 เพิึ�มขีึ �นเรื�อยๆ)

ความแตกต่างขีองความพึึงพึอใจในชีวิตระหว่างรุ่นชดั้เจนที� สุด้
เมื�อเปรียบเทียบ Baby Boomer กบั Gen Z โด้ยที�ค่าเฉลี�ยขีองความพึงึพึอใจ
ในชีวิต ความสุขี และความร้�สกึมีคุณค่าในชีวิตขีอง Baby Boomer ส้งกว่า 
Gen Z อย่างมีนยัสำาคญัทางสถิึติ (t-test = 10.8, 7.2, และ 9.3 ตามลำาด้บั)  
ในขีณะที�ความวิตกกงัวลในภาพึรวมและความวิตกกงัวลจากเหตุการณร์ะบาด้ 
ขีองโควิด้-19 ขีอง Baby Boomer น�อยกว่า Gen Z อย่างมีนยัสำาคญัทาง
สถิึติเช่นเดี้ยวกนั 

รูปท่�  6-1 คว�มพึึงพึอัใจในำช่ิวิตโดยภ�พึรวม 
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รูปท่�  6-2 คว�มสุำขโดยภ�พึรวม ในำวันำท่�ผ่�นำม� 
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รูปท่�  6-3 ระดับคว�มวิตกกังวลโดยภ�พึรวม ในำวันำท่�ผ่�นำม�
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รูปท่�  6-4 คว�มรู้สึำกถึงก�รม่คุณค่�ในำช่ิวิตโดยภ�พึรวม
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ค่าเฉล่ีย = 8.2
30%20%10%0%

0.5%
0.5%
0.5%
1.4%
1.4%

6.8%
6.5%

14.3%
25.8%

17.2%
25.3%

Gen X

ค่าเฉล่ีย = 8.0
30%20%10%0%

0.2%
0.7%
0.6%
1.7%
1.5%

9.7%
8.7%

17.3%
24.9%

15.9%
18.8%

Gen Y

ค่าเฉล่ีย = 7.6
30%20%10%0%

1.2%
0.9%
0.9%

3.3%
3.6%

13.5%
12.3%

20.4%
18.6%

12.3%
13.2%

Gen Z

ค่าเฉล่ีย = 7.0
30%20%10%0%
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รูปท่�  6-5 คว�มวิตกกังวลโดยภ�พึรวม ท่� ม่ผลม�จ�กเห้ตุก�รณ์ โรคระบ�ดโควิด-19 

ไม่มีผล
น้อย
มาก

มากท่ีสุด

Baby boomer

0% 60%20% 40%

12.2%
23.8%

41.2%
22.8%

Gen X

0% 60%20% 40%

5.5%
30.3%

45.4%
18.8%

Gen Y

0% 60%20% 40%

4.0%
25.6%

53.6%
16.8%

Gen Z

0% 60%20% 40%

1.8%
16.2%

54.2%
27.8%

Pearson Chi-squared = 143.1 (p < 0.001)

ผู้ลการสำารวจความคิด้เห็นเกี�ยวกบัการมีเสรีภาพึทางการเมือง 
การเลือกทางเดิ้นในชีวิต การอย่้ในสิ�งแวด้ล�อมที� ดี้ และการเดิ้นทางยาม
กลางคืนแสด้งในร้ปที�  6-6 ถึงึ 6-8 โด้ยภาพึรวมคนไทยทั�ง 4 รุ่นให�ทศันคติ
ต่อเรื�องเสรีภาพึแตกต่างกนัอย่างมีนยัสำาคญัทางสถิึติ คนรุ่น Gen Y และ 
Gen Z เกินกว่า 33-36% คิด้ว่าเขีาขีาด้เสรีภาพึในการแสด้งความคิด้เห็น
ทางการเมือง ส่วนคนรุ่น Baby Boomer และ Gen X ครึ�งหนึ�งคิด้ว่าเสรีภาพึ
ในการแสด้งความคิด้เห็นทางการเมืองดี้แล�ว 

รูปท่�  6-6 ท่�นำเห็้นำด้วยห้ร่อัไม่ว่� ทุกวันำน่ำ� ท่�นำสำ�ม�รถแสำดงคว�มคิดเห็้นำท�ง
ก�รเม่อังได้อัย่�งเสำร่ 

ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

เฉยๆ

ค่อนข้างเห็นด้วย

เห็นด้วยอย่างย่ิง

Baby boomer

0% 10% 20% 30% 40%

11.9%

11.2%

28.0%

29.4%

19.5%

Gen X

0% 10% 20% 30% 40%

13.2%

11.7%

26.0%

25.6%

23.6%

Gen Y

0% 10% 20% 30% 40%

20.5%

12.3%

25.4%

21.0%

20.7%

Gen Z

0% 10% 20% 30% 40%

25.1%

10.5%

18.6%

13.5%

32.3%

Pearson Chi-squared = 113.4 (p < 0.001)

รูปท่�  6-7 ท่�นำเห็้นำด้วยห้ร่อัไม่ว่� ท่�นำสำ�ม�รถเล่อักท�งเดินำช่ิวิตขอังท่�นำได้
ด้วยตัวท่�นำเอัง 

ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

เฉยๆ

ค่อนข้างเห็นด้วย

เห็นด้วยอย่างย่ิง

Baby boomer

0% 10% 20% 30% 40%

1.9%

3.2%

10.8%

38.8%

45.3%

Gen X

0% 10% 20% 30% 40%

2.2%

4.1%

14.8%

32.9%

45.0%

Gen Y

0% 10% 20% 30% 40%

2.0%

5.7%

21.8%

32.7%

37.8%

Gen Z

0% 10% 20% 30% 40%

4.2%

10.5%

22.5%

20.4%

42.5%

Pearson Chi-squared = 123.0 (p < 0.001)
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คนไทยรุ่น Baby Boomer และ Gen X มีความเห็นคล�ายกนัเกี�ยว
กบัเรื�องเสรีภาพึในการเลือกทางเดิ้นชีวิต และการอย่้ในสิ�งแวด้ล�อมที�สะอาด้
ปลอด้ภยั เช่น ไม่มีมลพิึษจากขียะ มีอากาศที�บริสุทธิ � และมีนำ �าบริโภคที�
สะอาด้ (ร้ปที�  6-7) แต่คนรุ่น Gen Z ประมาณ 28% ไม่เห็นด้�วยว่าตนมีทาง
เลือกในการอย่้ในสิ�งแวด้ล�อมที�สะอาด้และปลอด้ภยั (ร้ปที�  6-8)

 
รูปท่�  6-8 ท่�นำเห็้นำด้วยห้ร่อัไม่ว่� ท่�นำม่ท�งเล่อักในำก�รใช้ิช่ิวิตในำสิำ�งแวดล้อัมท่�สำะอั�ด

และปลอัดภัย 

ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

เฉยๆ

ค่อนข้างเห็นด้วย

เห็นด้วยอย่างย่ิง

Baby boomer

0% 10% 20% 30% 40%

2.8%

5.3%

9.8%

35.8%

46.2%

Gen X

0% 10% 20% 30% 40%

4.1%

8.1%

16.0%

28.6%

43.2%

Gen Y

0% 10% 20% 30% 40%

6.6%

11.9%

20.6%

26.3%

34.6%

Gen Z

0% 10% 20% 30% 40%

12.0%

15.6%

17.4%

18.6%

36.5%

Pearson Chi-squared = 183.5 (p < 0.001)

รูปท่�  6-9 ท่�นำเห็้นำด้วยห้ร่อัไม่ว่� ท่�นำสำ�ม�รถเดินำคนำเด่ยวในำละแวกบ้�นำในำช่ิวงเวล�
กล�งค่นำได้อัย่�งปลอัดภัย 

ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

เฉยๆ

ค่อนข้างเห็นด้วย

เห็นด้วยอย่างย่ิง

Baby boomer

0% 10% 20% 30% 40%

7.6%

14.6%

12.2%

29.5%

36.0%

Gen X

0% 10% 20% 30% 40%

8.6%

11.5%

18.0%

30.1%

31.7%

Gen Y

0% 10% 20% 30% 40%

9.4%

13.2%

26.7%

27.9%

22.8%

Gen Z

0% 10% 20% 30% 40%

11.1%

18.6%

34.7%

15.9%

19.8%

Pearson Chi-squared = 174.4 (p < 0.001)

ความเห็นขีองคนทั�ง 4 รุ่นต่อมิติทางด้�านสถึาบนั เช่น การให�การ
ด้้แลประชาชนอย่างปลอด้ภยั ด้้แลด้�านการจดั้การขียะที�ดี้ การด้้แลสุขีภาพึ 
ที� ดี้และมีมาตรฐาน และการให�บริการขีองภาครัฐ แสด้งในร้ปที�  6-9  
ถึงึ 6-12 ผู้ลการทด้สอบด้�วย Pearson Chi-squared พึบว่า คนทั�ง 4 รุ่น 
มีความเห็นต่อปัจจยัด้�านสถึานบนัแตกต่างกนัอย่างมีนยัสำาคญัทางสถิึติ 
โด้ยคนรุ่น Gen Y และ Gen Z มีความเห็นเชิงลบต่อสถึาบนัเหล่านี�มากกว่า
รุ่น Gen X และ Baby Boomer
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คนรุ่น Gen Z ประมาณ 30% และในสดั้ส่วนเดี้ยวกนัคิด้ว่าไม่
สามารถึเดิ้นคนเดี้ยวในละแวกบ�านในช่วงเวลากลางคืนได้�อย่างปลอด้ภยั 
(ร้ปที�  6-9) คนรุ่น Gen X และ Baby Boomer ที�มีอายุมากและมกัไม่ค่อยได้�
ออกจากบ�านยามคำ�าคืนประมาณ 60-66% คิด้ว่าการเดิ้นคนเดี้ยวในละแวก
บ�านในช่วงกลางคืนได้�อย่างปลอด้ภยั คนรุ่นนี�คิด้ว่าการจดั้การขียะในชุมชน
ดี้แล�วและค่อนขี�างเห็นด้�วยว่าจะได้�รบัการรกัษาพึยาบาลที� ดี้ มีมาตรฐาน 
ถึ�าตนเองเจ็บป่วย (ร้ปที�  6-10 และ 6-11) คน Gen Z อาจจะมีอายุน�อยยงั
ไม่ค่อยเจ็บป่วยจงึร้�สึกเฉยๆ กบัเรื�องการรกัษาพึยาบาลฟิรี กลุ่มตวัอย่าง 
ส่วนใหญ่ไม่เคยจ่ายเงินให�เจ�าหน�าที�ขีองรฐัเพืึ�ออำานวยความสะด้วกในการ 
ติด้ต่อราชการ แต่ที�เคยจ่ายบ�างและจ่ายเป็นประจำามีประมาณ 20% อย่างไรก็ดี้  
พึฤติกรรมเหล่านี�มีความแตกต่างกนัระหว่างรุ่น คนรุ่น Gen X และ Gen Y 
ประมาณ 18-21% เคยจ่ายเงินให�เจ�าหน�าที�รฐัเพืึ�ออำานวยความสะด้วกให�ตน  
(ร้ปที�  6-12)

 
รูปท่�  6-10 ท่�นำเห็้นำด้วยห้ร่อัไม่ว่�ปัจจุบันำ ภ�ยในำชุิมชินำขอังท่�นำม่ก�รจัดก�รขยะท่�ด่ 

ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

เฉยๆ

ค่อนข้างเห็นด้วย

เห็นด้วยอย่างย่ิง

Baby boomer

0% 10% 20% 30% 40%

3.8%

7.4%

14.7%

33.7%

40.4%

Gen X

0% 10% 20% 30% 40%

6.8%

9.1%

21.4%

34.4%

28.3%

Gen Y

0% 10% 20% 30% 40%

7.6%

13.6%

31.0%

30.6%

17.2%

Gen Z

0% 10% 20% 30% 40%

9.9%

15.0%

43.4%

20.1%

11.7%

Pearson Chi-squared = 321.4 (p < 0.001)

 
รูปท่�  6-11 ถ้�วันำน่ำ� ท่�นำเจ็บป่วย ท่�นำจะได้รับก�รรักษ�พึย�บ�ลฟร่และม่ม�ตรฐ�นำ 

ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

เฉยๆ

ค่อนข้างเห็นด้วย

เห็นด้วยอย่างย่ิง

Baby boomer

0% 10% 20% 30% 40%

2.6%

4.4%

11.6%

37.4%

44.1%

Gen X

0% 10% 20% 30% 40%

3.5%

7.5%

18.9%

34.3%

35.8%

Gen Y

0% 10% 20% 30% 40%

6.8%

8.6%

24.0%

33.1%

27.2%

Gen Z

0% 10% 20% 30% 40%

5.4%

15.6%

29.0%

18.9%

31.1%

Pearson Chi-squared = 200.9 (p < 0.001)



Khon Thai 4.0

128เศรษฐศาสตร์
ความสุข

แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0

รูปท่�  6-12 ท่�นำเคยจ่�ยเงินำให้้เจ้�ห้น้ำ�ท่�ขอังรัฐเพ่ึ�อัอัำ�นำวยคว�มสำะดวกในำก�รติดต่อั
ร�ชิก�รห้ร่อัไม่

เคยทําเป็นประจํา
เคยทําบ้างเป็นบางคร้ัง

ไม่เคยทําเลย
เร่ืองน้ีไม่เก่ียวกับท่าน

Baby boomer

0% 20% 40% 60% 80%

2.8%
15.5%

77.7%
4.0%

Gen X

0% 20% 40% 60% 80%

4.3%
19.3%

73.4%
3.0%

Gen Y

0% 20% 40% 60% 80%

6.3%
14.8%

75.0%
3.9%

Gen Z

0% 20% 40% 60% 80%

3.3%
15.6%

77.2%
3.9%

Pearson Chi-squared = 29.4 (p < 0.001)

รูปท่� 6-13 เม่�อัเปร่ยบเท่ยบกับรุ่นำพ่ึอัแม่ ท่�นำคิดว่�คุณภ�พึก�รศึกษ�และคว�มรู้ท่� ได้
จ�กโรงเร่ยนำท่�ระดับก�รศึกษ�เด่ยวกันำกับพ่ึอัแม่ รุ่นำท่�นำด่กว่�ห้ร่อัแย่กว่�รุ่นำพ่ึอัแม่

ดีกว่ามาก

ดีกว่าเล็กน้อย

เท่ากัน

แย่กว่าเล็กน้อย

แย่กว่ามาก

Baby boomer

0% 10% 20% 30% 40% 50%

34.3%

41.5%

15.2%

6.4%

2.5%

Gen X

0% 10% 20% 30% 40% 50%

42.5%

37.1%

11.7%

5.3%

3.5%

Gen Y

0% 10% 20% 30% 40% 50%

41.6%

37.2%

12.3%

6.7%

2.2%

Gen Z

0% 10% 20% 30% 40% 50%

42.2%

36.2%

12.9%

6.3%

2.4%

Pearson Chi-squared = 28.1 (p < 0.005)

รูปท่�  6-14 เม่�อัเปร่ยบเท่ยบกับรุ่นำพ่ึอัแม่ขอังท่�นำ ท่�นำคิดว่�ตนำเอังม่อั�ช่ิพึและ
ร�ยได้ท่�ด่กว่�ห้ร่อัแย่กว่�รุ่นำพ่ึอัแม่ (เท่ยบกับตอันำท่�พ่ึอัแม่ม่อั�ยุเท่�กับท่�นำ) 

ดีกว่ามาก

ดีกว่าเล็กน้อย

เท่ากัน

แย่กว่าเล็กน้อย

แย่กว่ามาก

Baby boomer

0% 10% 20% 30% 40% 50%

37.7%

38.4%

15.1%

6.3%

2.5%

Gen X

0% 10% 20% 30% 40% 50%

41.8%

35.0%

13.8%

6.6%

2.8%

Gen Y

0% 10% 20% 30% 40% 50%

30.1%

36.4%

21.0%

8.4%

4.1%

Gen Z

0% 10% 20% 30% 40% 50%

24.3%

37.4%

19.2%

13.2%

6.0%

Pearson Chi-squared = 93.6 (p < 0.001)

ความคิด้เห็นเกี�ยวกบัโอกาสทางสงัคมซึ�งประกอบด้�วยโอกาส
ทางการศกึษาที�มีคุณภาพึและการมีอาชีพึและรายได้�ที�ดี้แสด้งในร้ปที� 6-13 
และ 6-14 ความเห็นด้�านโอกาสมีความแตกต่างกนัระหว่างรุ่นอย่างมีนยั
สำาคญัทางสถิึติ คนรุ่น Gen X Gen Y และ Gen Z ต่างเห็นว่าคุณภาพึการ
ศึกษาและความร้�ที� ได้�จากโรงเรียนดี้กว่ารุ่นพ่ึอแม่อย่างมาก แสด้งว่าคน
ส่วนใหญ่เห็นว่าคุณภาพึการศกึษาโด้ยรวมดี้ขีึ �นเรื�อยๆ ส่วนเรื�องโอกาสใน
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การประกอบอาชีพึ ทั�งแง่ขีองการหางานและรายได้�นั�นคนรุ่น Baby Boomer 
และ Gen X ส่วนใหญ่คิด้ว่าตนเองทำาได้�ดี้กว่าพ่ึอแม่ ส่วนคนรุ่น Gen Z ถึงึ 
6% คิด้ว่าตนเองมีอาชีพึและรายได้�แย่กว่ารุ่นพ่ึอแม่เทียบตอนที�มีอายุเท่ากนั 

โด้ยสรุปความคิด้เห็นเกี�ยวกบัปัจจยัด้�านเสรีภาพึ สถึาบนั และ
โอกาสทางสงัคมมีความแตกต่างกนัระหว่างรุ่น โด้ยรุ่น Gen Y และ Gen Z 
มกัมีความเห็นเชิงลบต่อเสรีภาพึ สถึาบนั และโอกาสทางสงัคมมากกว่ารุ่น
ที�อายุมากกว่า

6.4 บัรรทั์ดฐานท์างสังคม เสร่ภิาพ และปัจจัยเชิงสถาบััน
กัิบัความพึงพอใจในช่วิต

ผู้ลการศกึษาในส่วนที� 6.3 เป็นการวิเคราะหข์ี�อม้ลด้�วยสถิึติอนุมาน  
(Inferential Statistics) ฉายภาพึเบื�องต�นให�เห็นว่า ความคิด้เห็นเกี�ยวกบั
บรรทดั้ฐานทางสงัคม ปัจจยัเชิงสถึาบนั และเสรีภาพึ มีความแตกต่าง
กนัระหว่างรุ่น การศึกษาในส่วนนี�เริ�มต�นจากการตั�งสมมุติฐานการวิจยั
ว่า กลุ่ม Baby Boomer Gen X Gen Y และ Gen Z เติบโตมาท่ามกลางการ
เปลี�ยนแปลงทางสงัคม วฒัินธรรม การเมือง และเศรษฐกิจ ที�แตกต่างกนั  
ด้งันั�นอาจเป็นไปได้�ว่า ปัจจยัทางด้�านบรรทดั้ฐานทางสงัคมและปัจจยัเชิง
สถึาบนั เช่น ความเชื�อมั�นต่อภาครฐั ความเชื�อมั�นต่อระบบราชการ และ
ความไว�เนื�อเชื�อใจกนัในสงัคม อาจส่งผู้ลต่อความพึึงพึอใจในชีวิตขีองคน
แต่ละรุ่นแตกต่างกนัออกไป การพิึส้จนส์มมุติฐานขี�างต�น วิเคราะห์ได้�จาก
การสร�างแบบจำาลองความพึงึพึอใจในชีวิต เพืึ�อใช�วิเคราะหค์วามเชื�อมโยง
ระหว่างตวัแปรทางบรรทดั้ฐานทางสงัคม ปัจจยัเชิงสถึาบนั และเสรีภาพึ  
ที�มีต่อความพึงึพึอใจในชีวิตส่วนบุคคล 

ความเชื�อมั�นเชิงสถึาบนั ไม่ว่าจะเป็น ความเชื�อมั�นในรฐับาล ความ
เชื�อมั�นในระบบสาธารณสุขี สะท�อนให�เห็นถึงึคุณภาพึ ประสิทธิภาพึและ
ความโปร่งใสขีองสถึาบนันั�นๆ การที�ประชาชนได้�รบัการจดั้สรรทรพัึยากร
อย่างทั�วถึงึและสามารถึเขี�าถึงึบริการที�มีคุณภาพึ ย่อมส่งผู้ลต่อความร้�สกึ 
และความพึึงพึอใจในชีวิตขีองประชาชนไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ�อม  
งานวิจยัที�ทำาการศกึษาความสมัพึนัธร์ะหว่างความเชื�อมั�นในสถึาบนักบัความ
อย่้ดี้มีสุขีเชิงอตัวิสยัมีการศกึษาอย่างแพึร่หลาย (Hudson, 2006; Macchia 
et al., 2020; Oshio & Urakawa, 2014; Suriyanrattakorn & Chang, 2021; 
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Tang, 2012) ผู้ลการศกึษาเชิงประจกัษส่์วนใหญ่พึบว่า ความสมัพึนัธด์้งักล่าว 
มีทิศทางที�ส่งเสริมกนั ยกตวัอย่างผู้ลการศกึษาล่าสุด้ขีอง Suriyanrattakorn 
& Chang (2021) (ใช�ขี�อม้ล 97 ประเทศ ในปี ค.ศ. 2011-2019) พึบว่า ระด้บั
ความเชื�อมั�นในรฐับาลที�ส้งขีึ �นส่งผู้ลทางบวกต่อคะแนนความพึงึพึอใจในชีวิต
เฉลี�ยขีองประชาชน 

ด้งัที� ได้�กล่าวไปแล�วในบทที� 5 ด้�านความไว�เนื�อเชื�อใจระหว่างบุคคล 
ซึ�งถืึอเป็นส่วนประกอบสำาคญัขีองทุนทางสงัคม การวิจยัที�ทำาการศกึษาผู้ล 
กระทบขีองตวัแปรด้งักล่าวกบัปัจจยัทางด้�านเศรษฐกิจและสงัคมมีการ
ศกึษาในวงกว�าง อย่างเช่น ความไว�เนื�อเชื�อใจระหว่างบุคคลกบัการพึฒัินา
ทางเศรษฐกิจ  และความไว�เนื�อเชื�อใจระหว่างบุคคลกบัความอย่้ดี้มีสุขีเชิง 
อตัวิสยั (Hamilton et al., 2016; Knack & Zak, 2001; Martínez et al., 2019; 
Portela et al., 2012) กล่าวได้�ว่า ชุมชนที�มีความไว�เนื�อเชื�อใจระหว่างบุคคลตำ�า  
อาจจำากดั้การความถีึ�ขีองการมีปฏิิสมัพึนัธแ์ละการสนบัสนุนช่วยเหลือขีอง
คนในชุมชนซึ�งส่งผู้ลกระทบด้�านลบต่อความพึงึพึอใจในชีวิตขีองคนในชุมชน
ในภาพึรวม 

งานวิจยัในอดี้ต (Boarini et al., 2012; Helliwell et al., 2021)  
พึบว่า ปัจจยัด้�านเสรีภาพึในการเลือก ถืึอเป็นปัจจยัสำาคญัหนึ� งที� ส่งผู้ล 
กระทบต่อความอย่้ดี้มีสุขีเชิงอตัวิสยัอย่างมีนยัสำาคญัทางสถิึติ  กล่าวได้�
ว่า คำาจำากดั้ความขีองคำาว่า “เสรีภาพึในการเลือก (Freedom of choices)”  
มีขีอบเขีตที�กว�าง และอาจครอบคลุมตั�งแต่เรื�องส่วนบุคล ครอบครวั ไปจนถึงึ 
ระด้บัประเทศ ยกตวัอย่างเช่น เสรีภาพึในการเลือกสิ�งต่างๆ ในชีวิตประจำาวนั  
เช่น การเลือกกิจกรรมที�ทำา การศกึษา อาชีพึ การเลือกค่้ครอง หรือแม�กระทั�ง 
เสรีภาพึในการเลือกแสด้งความคิด้เห็นและการแสด้งออก นกัเศรษฐศาสตร์
รางวลัโนเบล Amartya Sen กล่าวไว�ในหนงัสือ Development as Freedom 
ว่า เสรีภาพึในการเลือกสะท�อนให�เห็นถึงึโอกาสที�แต่ละคนได้�รบั และเป็น
เครื�องมือสำาคญัในการส่งเสริมความอย่้ดี้มีสุขีขีองประชาชน โด้ยเฉพึาะ
หากศกัยภาพึขีองบุคคลนั�นๆ เหมาะสมกบัโอกาสที� ได้�รบั (Sen, 1999) ใน
ทางกลบักนั ยกตวัอย่างเช่น ด้.ญ. ก มีความมุ่งมั�นและศกัยภาพึที�จะเรียน
หมอ แต่ด้�วยขี�อจำากดั้ด้�านการเงินขีองที�บ�าน ทำาให� ด้.ญ. ก ไม่สามารถึเลือก
ที�จะเรียนหมอได้� ด้.ญ. ก อาจร้�สกึเสียใจขี�อจำากดั้เกี�ยวกบัทางเลือกที�ทำาให�
เธอไม่สามารถึไล่ตามความฝั่นขีองเธอได้� แต่ถึ�าหากเธอได้�รบัโอกาส เช่น  
ทุนการศกึษา โอกาสด้งักล่าวอาจทำาให�เธอมีความสุขีมากขีึ �น เนื�องจากเธอ
มีทางเลือกที�จะได้�ทำาตามสิ�งที�เธอตั�งใจ
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แบบจำาลองที� ใช�ในการวิเคราะห์ในส่วนนี�อ�างอิงจากการศึกษา
ขีอง Clark et al. (2008) และ Helliwell et al. (2019) ตวัแปรตามที�ใช�ใน
การศึกษา คือ ความพึึงพึอใจในชีวิตส่วนบุคคล มีค่าคะแนนตั�งแต่ 0-10  
โด้ย 10 หมายถึงึระด้บัความพึงึพึอใจในชีวิตที�มากที�สุด้ ส่วนตวัแปรอธิบายหลกั 
ที� เราสนใจ คือ ความไว�เนื�อเชื�อใจเชิงสถึาบนั (Institutional trust) ความไว�
เนื�อเชื�อใจระหว่างบุคคล (Interpersonal trust) และเสรีภาพึในการเลือก
ทางเดิ้นขีองชีวิต (Freedom to make life choices) ตวัแปรอิสระที�ใช�ในการ
ศกึษา (ค่าสถิึติเบื �องต�นขีองตวัแปร แสด้งใน ตารางที�  6-2) สามารถึแบ่ง
ออกเป็น 4 กลุ่มได้�ด้งันี� 

1. ปัจจยัทางด้�านบรรทดั้ฐานทางสงัคมและปัจจยัเชิงสถึาบนั 
ประกอบด้�วย

1.1 ความไว�เนื�อเชื�อใจเชิงสถึาบนั (Institutional trust)
• ความเชื�อมั�นในรฐับาล (วดั้จากความเชื�อมั�นในภาครฐัที�จะเขี�า

มาช่วยแก�ปัญหาเมื�อเกิด้สถึานการณย์ากลำาบากต่อชีวิตขีองประชาชน)
• ความเชื�อมั�นในระบบสาธารณสุขี (วดั้จากความมั�นใจเกี�ยวกบัการ 

เขี�าถึงึและมาตรฐานการรกัษาพึยาบาลขีองระบบประกนัสุขีภาพึถึ�วนหน�า)
1.2 ความไว�เนื�อเชื�อใจระหว่างบุคคล (Interpersonal trust)
• ความไว�เนื�อเชื�อใจและความปลอด้ภยัในสงัคม (วดั้จากความ

มั�นใจเกี�ยวกบัความปลอด้ภยัหากต�องเดิ้นคนเดี้ยวในเวลากลางคืน)
2. เสรีภาพึในการเลือกทางเดิ้นขีองชีวิต (Freedom to make life 

choices) (วดั้จากขี�อคำาถึามว่า ท่านเห็นด้�วยหรือไม่ว่าท่านสามารถึเลือกทาง
เดิ้นทางเดิ้นขีองชีวิตได้�ด้�วยตวัเอง)

3. ผู้ลกระทบและการรบัมือที� เกิด้จากสถึานการณ์โควิด้-19  
(วดั้จากระด้บัความกงัวลที�เกิด้จากผู้ลกระทบจากสถึานการณ์โควิด้)

4. ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบด้�วย  เพึศ กลุ่มอายุ 
สถึานภาพึการสมรส สถึานภาพึการทำางาน และรายได้� (ตวัรายได้�แบ่งเป็น 
ความเพีึยงพึอขีองรายได้�ต่อการยงัชีพึ และระด้บัรายได้�โด้ยเปรียบเทียบ  
ซึ�งมีค่าระหว่าง 1-10 โด้ย 1 หมายถึงึ เมื�อเปรียบเทียบกบัคนในชุมชนขีองตน  
ครวัเรือนขีองตนเองอย่้ในกลุ่มที�มีรายได้�ตำ�าที� สุด้ ส่วน 10 หมายถึงึ อย่้ใน
กลุ่มที�มีรายได้�ส้งที� สุด้โด้ยเปรียบเทียบ)
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ต�ร�งท่�  6-2 ค่�สำถิติเบ่�อังต้นำขอังตัวแปรท่� ใช้ิในำก�รวิเคร�ะห์้แบบจำ�ลอัง
คว�มพึึงพึอัใจในำช่ิวิต

ตัวแปร ค์�าเฉลีุ่�ย
สุ�วน์

เบี�ยงเบน์
มาตรฐาน์

ค์�าต��าสุุด้ ค์�าสุ่งสุุด้

ความพึงพอใจในช้วิต 7.182 2.048 0 10

ความเช้�อมั�นในรัฐบาล 0.290 0.454 0 1

ความเช้�อมั�นในระบบสุาธารณสุุข 0.681 0.466 0 1

ความไว้เน้�อเช้�อใจและความปลอดภัิยในสัุงคม 0.570 0.495 0 1

เสุร้ภิาพในการเล้อกท์างเดินของช้วิต 0.762 0.426 0 1

ความกังวลเก้�ยวกับสุถานการณ์ โควิด 1.813 0.824 0 3

เพศัชาย 0.327 0.469 0 1

อายุ 56-74 ปี (Baby Boomer) 0.040 0.197 0 1

อายุ 40-55 ปี (Gen X) 0.336 0.472 0 1

อายุ 24-39 ปี (Gen Y) 0.333 0.471 0 1

อายุ 18-24 ปี (Gen Z) 0.290 0.454 0 1

แต่งงาน 0.509 0.500 0 1

หย่าร้าง 0.135 0.342 0 1

จบการศึักษาระดับปริญ่ญ่าตร้/สุ่งกว่า 0.494 0.500 0 1

ว่างงาน 0.013 0.115 0 1

นักเร้ยน/นักศึักษา 0.074 0.262 0 1

เกษตรกร 0.058 0.233 0 1

ข้าราชการ/รัฐวิสุาหกิจ 0.312 0.464 0 1

ระดับรายได้ โดยเปร้ยบเท้์ยบ 5.484 1.628 1 10

ความเพ้ยงพอของรายได้ต่อการยังช้พ 0.400 0.490 0 1
หมายเหตุ: จำานวนตัวอย่าง 3,880 คน

ผู้ลการวิเคราะหแ์บ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ปัจจยัที� ส่งผู้ลต่อ
ความพึึงพึอใจในชีวิตในภาพึรวม และ 2) ปัจจยัที� ส่งผู้ลต่อความพึึงพึอใจ 
ในชีวิต จำาแนกตามรุ่น แบบจำาความพึึงพึอใจในชีวิต ทำาการวิเคราะหด์้�วย 
วิธี Ordered Probit regression เป็นหลกั เนื�องจากความพึงึพึอใจในชีวิตมี
มาตรวดั้การจดั้อนัด้บั (Ordinal Scale) ส่วนวิธี Ordinary Least Square (OLS) 
(with robust standard errors) นำามาวิเคราะหเ์พิึ�มเติมเพืึ�อเปรียบเทียบ 
ความเสถีึยรและความน่าเชื�อถืึอขีองผู้ลการวิเคราะห์ในภาพึรวม ขี�อดี้ขีอง
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การแปรผู้ลการศกึษาจากการวิเคราะห์โด้ยแบบจำาลอง OLS คือ สามารถึ
แปลผู้ลเปรียบเทียบค่าสมัประสิทธิ �ขีองตวัแปรที�ศกึษาได้�โด้ยตรง ในขีณะที�   
Ordered Probit regression จะเน�นเฉพึาะการแปลผู้ลตามเครื�องหมายขีอง
ค่าสมัประสิทธิ �ที�แสด้งหน�าตวัแปรแต่ละตวัเท่านั�น

สมการที�  (1) ในตารางที�  6-3 เป็นการวิเคราะหเ์ฉพึาะตวัแปรทาง
ด้�าน ความไว�เนื�อเชื�อใจเชิงสถึาบนั ความไว�เนื�อเชื�อใจระหว่างบุคคล เสรีภาพึใน
การเลือกทางเดิ้นขีองชีวิต และระด้บัความกงัวลเกี�ยวกบัสถึานการณ์โควิด้  
โด้ยยงัไม่วิเคราะหร่์วมกบัตวัแปรควบคุมอื�นๆ สมการที�  (2) แสด้งผู้ลการ 
วิเคราะห์โด้ยพิึจารณาร่วมกบัแปรควบคุมที�คาด้ว่าจะส่งผู้ลต่อความพึงึพึอใจ 
ในชีวิต จะเห็นได้�ว่าเมื� อเพิึ� มตวัแปรควบคุมทางด้�านประชากรศาสตร์
เขี�าไปค่าสมัประสิทธิ �ขีองตวัแปรที�สนใจมีขีนาด้ลด้ลง ซึ�งบอกเป็นนยัได้�ว่า  
หากละเลยการวิเคราะหปั์จจยัทางด้�านประชากรศาสตรเ์ขี�าไปในแบบจำาลอง
จะทำาให�การประมาณค่าเกิด้ความเอนเอียงได้�

ผู้ลการศกึษาในภาพึรวมพึบว่า ปัจจยัที�มีความสมัพึนัธก์บัความ
พึงึพึอใจในชีวิตอย่างมีนยัสำาคญัทางสถิึติที�ระด้บั 95-99% คือ ความเชื�อมั�น 
ในระบบสาธารณสุขี เสรีภาพึในการเลือกทางเดิ้นขีองชีวิต และระด้บัความ
กงัวลเกี�ยวกบัสถึานการณ์โควิด้ จะเห็นว่า กลุ่มที� มีความกงัวลเกี�ยวกบั
สถึานการณ์โควิด้ในระด้บัส้งจะมีความพึงึพึอใจในชีวิตน�อยกว่ากลุ่มที� ไม่มี
กงัวลใจเกี�ยวกบัสถึานการณ์โควิด้ กลุ่มคนที�มีเสรีภาพึในการเลือกทางเดิ้น
ในชีวิตจะมีความพึงึพึอใจมากกว่ากลุ่มคนที�ตอบว่ามีขี�อจำากดั้ในการเลือก 
ส่วนกลุ่มคนที�เชื�อมั�นในระบบสาธารณสุขีมีความพึงึพึอใจมากกว่ากลุ่มคนที�มี 

ความเชื�อมั�นน�อย น่าสงัเกตว่าหากใช�กลุ่มประชากรทั�งหมด้ในการวิเคราะห์
ความเชื� อมั� นในรัฐบาลกลับไม่สามารถึอธิบายการเปลี� ยนแปลงขีอง 
ระด้บัความพึึงพึอใจในชีวิตขีองประชาชนได้�อย่างมีนัยสำาคญัทางสถิึติ 
แต่อย่างใด้
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ต�ร�งท่�  6-3 แบบจำ�ลอังคว�มพึึงพึอัใจในำช่ิวิต

ตัวแปร

 ค์�าสัุมประสิุทัธิี�
Ordered Probit OLS (Robust SE)

(1) (2) (3)

คว�มไว้เน่ำ�อัเช่ิ�อัใจเชิิงสำถ�บันำ 

ความเช้�อมั�นในรัฐบาล 
0.093** 0.064 0.100

(0.039) (0.039) (0.073)   

ความเช้�อมั�นในระบบสุาธารณสุุข 
0.199*** 0.101*** 0.169** 

(0.038) (0.039) (0.072)   

คว�มไว้เน่ำ�อัเช่ิ�อัใจระห้ว่�งบุคคล

ความไว้เน้�อเช้�อใจและความปลอดภัิยในสัุงคม
0.095*** 0.070* 0.120*  

(0.035) (0.036) (0.065)   

เสุร้ภิาพในการเล้อกท์างเดินของช้วิต
0.348*** 0.296*** 0.552***

(0.041) (0.041) (0.077)   

ระดับคว�มกังวลเก่�ยวกับสำถ�นำก�รณ์ โควิด

กังวลน้อย
-0.371*** -0.404*** -0.582***

(0.076) (0.077) (0.125)   

กังวลมาก
-0.709*** -0.668*** -1.056***

(0.072) (0.073) (0.123)   

กังวลมากท้์� สุุด
-0.899*** -0.784*** -1.367***

(0.078) (0.079) (0.143)   

ลักษณะท�งประชิ�กรศ�สำตร์

เพศัชาย
-0.114*** -0.223***

(0.036) (0.067)   

กลุุ่�มอายุ

24-39 ปี (Gen Y)
0.045 0.067

(0.046) (0.083)   

40-55 ปี (Gen X)
0.065 0.106

(0.049) (0.090)   

56-74 ปี (Baby Boomer)
0.112 0.166

(0.093) (0.151)   
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ต�ร�งท่�  6-3 (ต่อั)

ตัวแปร

 ค์�าสัุมประสิุทัธิี�
Ordered Probit OLS (Robust SE)

(1) (2) (3)

แต่งงาน
0.203*** 0.364***

(0.042) (0.077)   

หย่าร้าง
0.133** 0.226*  

(0.061) (0.116)   

จบการศึักษาระดับปริญ่ญ่าตร้/สุ่งกว่า
-0.067 -0.143*  

(0.042) (0.076)   

สุถาน์ภาพการทั�างาน์

ว่างงาน
-0.584*** -1.342***

(0.146) (0.366)   

นักเร้ยน/นักศึักษา
-0.104 -0.194

(0.073) (0.136)   

เกษตรกร
0.171** 0.259*  

(0.075) (0.154)   

ข้าราชการ/รัฐวิสุาหกิจ
0.134*** 0.278***

(0.042) (0.072)   

รายได้้

ระดับรายได้ โดยเปร้ยบเท้์ยบ
0.084*** 0.175***

(0.011) (0.022)   

ความเพ้ยงพอของรายได้ต่อการยังช้พ
0.321*** 0.584***

(0.037) (0.064)   

ค่าสัุมประสิุท์ธิ�
6.078***

(0.192)   

จำานวนกลุ่มตัวอย่าง 3,880 3,880 3,880

R-squared 0.167

LR Chi-square (P-value) 0.000 0.000

Mean VIF 1.73
หมายเหตุ : ***ระดับนัยสุำาคัญ่ท์างสุถิติท้์�  1%  **ระดับนัยสุำาคัญ่ท์างสุถิติท้์�  5%  *ระดับนัยสุำาคัญ่ท์างสุถิติท้์�  10% ค่าในวงเล็บ แสุดงค่า Standard error
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ตารางที� 6-4 แสด้งผู้ลการศกึษาเมื�อจำาแนกตามรุ่น ซึ�งแบ่งเป็น 3 
กลุ่ม คือ 1) กลุ่ม Baby Boomer และ Gen X (อายุ 40 ปีขีึ �นไป) 2) กลุ่ม Gen Y 
(อายุ 24-39 ปี) และ 3) กลุ่ม Gen Z (อายุ 18-24 ปี) ผู้ลการศกึษาภาพึรวม
พึบว่า นอกจากปัจจยัทางด้�านลกัษณะทางประชากรศาสตร ์เช่น รายได้� และ 
การแต่งงาน ปัจจยัที� ส่งผู้ลกระทบต่อความพึงึพึอใจในชีวิตขีองทั�ง 3 กลุ่ม
อย่างมีนยัสำาคญัทางสถิึติที�ระด้บั คือ เสรีภาพึในการเลือกทางเดิ้นขีองชีวิต 
และความกงัวลเกี�ยวกบัสถึานการณ์โควิด้ หากพิึจารณาแยกตามรุ่น พึบว่า 
ความเชื�อมั�นในรฐับาลสามารถึอธิบายความพึึงพึอใจในชีวิตได้�เฉพึาะกลุ่ม 
Gen Z เท่านั�น ผู้ลการศกึษาด้งักล่าวมีความคล�องกบัสถึานการณก์ารเมือง 
ขีองประเทศไทยในปัจจุบนั ที�กลุ่ม Gen Z เป็นกลุ่มที�ออกมาแสด้งความคิด้เห็น 
และเคลื�อนไหวทางการเมืองอย่างเห็นได้�ชดั้ และผู้ลการสำารวจที�แสด้งให�
เห็นว่า คนรุ่น Gen Z มีความเห็นเชิงลบต่อสถึาบนัมากกว่ารุ่น Gen X และ 
Baby Boomer 

กล่าวได้�ว่า กลุ่มคน Gen Z เป็นกลุ่มที� ได้�รบัการศึกษาที� ดี้กว่า
รุ่นพ่ึอแม่และรุ่นป่้ย่าตายาย เติบโตมาพึร�อมความความไม่แน่นอนทาง
เศรษฐกิจ การเมือง สงัคม และโรคระบาด้ ด้งันั�นจงึเป็นกลุ่มที�ตั�งคำาถึาม
มากมายเกี�ยวกบัความไม่แน่นอนในชีวิตขีองตน รวมทั�งขีองรุ่นถึดั้ไปจากตน  
ในรายงานขีอง Pew Research Center ได้�ทำาการสำารวจลกัษณะขีองกลุ่ม 
Gen Z  เทียบกบัรุ่นอื�นๆ พึบว่า สดั้ส่วนขีองกลุ่ม Gen Z (64%) มีความคิด้
เห็นว่ารฐับาลควรแก�ปัญหากบัสถึานการณปั์จจุบนัมากกว่าที� เป็นอย่้ ซึ�งมี
สดั้ส่วนมากกว่ารุ่นอื�นๆ อย่างเห็นได้�ชดั้ (Parker & Igielnik, 2020)

สำาหรบักลุ่มคน Gen Y หรือกลุ่ม Millennium เราพึบว่า ความเชื�อมั�น 
ในระบบสาธารณสุขี ซึ� งสะท�อนระบบรกัษาพึยาบาลที� มีมาตรฐานและ
สามารถึเขี�าถึงึได้�อย่างถึ�วนหน�า ส่งผู้ลต่อความพึึงพึอใจในชีวิตเฉพึาะคน
กลุ่มนี�อย่างมีนยัสำาคญัทางสถิึติ นอกจากนั�น การว่างงาน และความไว�เนื�อ
เชื�อใจภายในสงัคมก็เป็นปัจจยัสำาคญัที� ส่งผู้ลต่อความพึงึพึอใจในชีวิตขีอง
คนกลุ่มนี� กล่าวได้�ว่า กลุ่ม Gen Y เป็นกลุ่มที�ใส่ใจสุขีภาพึมากกว่ากลุ่มอื�นๆ 
อีกทั�งให�ความสำาคญักบัความสมดุ้ลในการทำางาน การออกกำาลงักาย และ
การหนัมาบริโภคผู้ลิตภณัฑเ์พืึ�อสุขีภาพึ เช่น ผู้ลิตภณัฑอ์อรแ์กนิก จากการ 
สำารวจ The Deloit Te Global 2021 Millennial and Gen Z Survey  พึบว่า 3  
สิ�งสำาคญัที� คนกลุ่ม Gen Y ให�ความสนใจมากที�สุด้ คือ การว่างงาน สิ�งแวด้ล�อม 
และระบบบริการสุขีภาพึ ผู้ลการสำารวจด้งักล่าวสอด้คล�องกบัผู้ลการศกึษานี� 
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ที�พึบว่า กลุ่ม Gen Y ที�เชื�อมั�นระบบบริการสุขีภาพึขีองภาครฐัจะมีความพึงึพึอใจ 

ในชีวิตมากกว่ากลุ่มที�มีความเชื�อมั�นน�อย

ต�ร�งท่�  6-4 แบบจำ�ลอังคว�มพึึงพึอัใจในำช่ิวิต (จำ�แนำกต�มรุ่นำ)
 ค์�าสัุมประสิุทัธิี�

Baby Boomer แลุ่ะ 
Gen X (40 ปีขึ�น์ไป) Gen Y(24-39 ปี) Gen  Z(18-24 ปี)

 Ordered 
Probit

(4)

OLS 
(Robust 

SE)
(5)

Ordered 
Probit

(6)

OLS 
(Robust 

SE)
(7)

Ordered 
Probit

(8)

OLS 
(Robust 

SE)
(9)

คว�มไว้เน่ำ�อัเช่ิ�อัใจเชิิงสำถ�บันำ 

  ความเช้�อมั�นในรัฐบาล 
0.074 0.106 -0.061 -0.129 0.184** 0.327** 

(0.059) (0.109) (0.071) (0.132) (0.080) (0.144)   

  ความเช้�อมั�นในระบบ
สุาธารณสุุข 

0.097 0.167 0.159** 0.300** 0.037 0.028

(0.068) (0.125) (0.067) (0.123) (0.070) (0.123)   

คว�มไว้เน่ำ�อัเช่ิ�อัใจระห้ว่�งบุคคล

  ความไว้เน้�อเช้�อใจและ
ความปลอดภัิยในสัุงคม

0.055 0.063 0.123** 0.227** 0.021 0.058

(0.059) (0.106) (0.062) (0.115) (0.066) (0.118)   

เสุร้ภิาพในการเล้อกท์างเดิน
ของช้วิต

0.369*** 0.729*** 0.233*** 0.438*** 0.275*** 0.453***

(0.072) (0.140) (0.073) (0.134) (0.071) (0.125)   

คว�มกังวลเก่�ยวกับสำถ�นำก�รณ์ โควิด

  กังวลน้อย
-0.407*** -0.592*** -0.529*** -0.720*** -0.200 -0.308

(0.108) (0.169) (0.150) (0.257) (0.164) (0.288)   

  กังวลมาก
-0.688*** -1.109*** -0.806*** -1.221*** -0.446*** -0.728***

(0.103) (0.165) (0.145) (0.253) (0.157) (0.281)   

  กังวลมากท้์� สุุด
-0.765*** -1.336*** -0.909*** -1.531*** -0.652*** -1.191***

(0.113) (0.201) (0.153) (0.287) (0.168) (0.310)   

ลักษณะท�งประชิ�กรศ�สำตร์

  เพศัชาย
-0.082 -0.143 -0.216*** -0.438*** -0.03 -0.063

(0.061) (0.106) (0.063) (0.121) (0.066) (0.122)   
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ต�ร�งท่�  6-4 (ต่อั)
 ค์�าสัุมประสิุทัธิี�

Baby Boomer แลุ่ะ 
Gen X (40 ปีขึ�น์ไป) Gen Y(24-39 ปี) Gen  Z(18-24 ปี)

 Ordered 
Probit

(4)

OLS 
(Robust 

SE)
(5)

Ordered 
Probit

(6)

OLS 
(Robust 

SE)
(7)

Ordered 
Probit

(8)

OLS 
(Robust 

SE)
(9)

  สำถ�นำภ�พึก�รสำมรสำ 

    แต่งงาน
0.144* 0.255* 0.205*** 0.369*** 0.251*** 0.426***
(0.084) (0.146) (0.068) (0.122) (0.076) (0.139)   

    หย่าร้าง
0.088 0.147 0.13 0.217 0.07 0.091

(0.096) (0.175) (0.107) (0.213) (0.175) (0.302)   

  จบการศึักษาระดับ
ปริญ่ญ่าตร้/สุ่งกว่า

-0.174** -0.320** -0.094 -0.211 0.068 0.083
(0.074) (0.136) (0.075) (0.128) (0.069) (0.129)   

  สำถ�นำภ�พึก�รทำ�ง�นำ

    ว่างงาน
-0.555 -1.303 -1.189*** -2.610*** -0.311 -0.745
(0.459) (0.906) (0.273) (0.585) (0.191) (0.472)   

    นักเร้ยน/นักศึักษา
0.351 0.522 0.029 0.129 -0.12 -0.212

(0.432) (0.895) (0.255) (0.429) (0.086) (0.161)   

    เกษตรกร
0.192** 0.307* 0.074 0.03 0.143 0.187
(0.095) (0.176) (0.143) (0.342) (0.300) (0.704)   

    ข้าราชการ/รัฐวิสุาหกิจ
0.152** 0.325*** 0.185*** 0.375*** 0.072 0.147
(0.074) (0.121) (0.071) (0.121) (0.078) (0.133)   

  ร�ยได้

   ระดับรายได้ โดยเปร้ยบเท้์ยบ
0.098*** 0.196*** 0.038** 0.098*** 0.132*** 0.247***
(0.018) (0.036) (0.019) (0.037) (0.021) (0.043)   

    ความเพ้ยงพอของรายได้
ต่อการยังช้พ

0.264*** 0.510*** 0.361*** 0.647*** 0.386*** 0.648***
(0.060) (0.106) (0.066) (0.108) (0.071) (0.123)   

  ค่าสัุมประสิุท์ธิ�
6.137*** 6.774*** 5.350***
(0.302) (0.361) (0.383)   

จำานวนกลุ่มตัวอย่าง 1460 1460 1293 1293 1127 1127
R-squared 0.152 0.168 0.175

LR Chi-square (P-value) 0.000 0.000 0.000
Mean VIF 1.65 1.88 1.92

หมายเหตุ : *** ระดับนัยสุำาคัญ่ท์างสุถิติท้์�  1%  ** ระดับนัยสุำาคัญ่ท์างสุถิติท้์�  5%  *  ระดับนัยสุำาคัญ่ท์างสุถิติท้์�  10% ค่าในวงเล็บ แสุดงค่า Standard error
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6.5 สรุป

กล่าวโด้ยสรุปการวิเคราะห์ในบทนี�ที� ให�ความสำาคญักบัความ 
แตกต่างระหว่างรุ่น พึบว่า ปัจจยัสำาคญัที� ส่งผู้ลต่อความพึึงพึอใจในชีวิต
ขีองคนไทยในปัจจุบนัในภาพึรวม คือ เสรีภาพึในการเลือกทางเดิ้นขีองชีวิต  
ระด้บัความกงัวลเกี�ยวกบัสถึานการณ์โควิด้ และรายได้�  แต่ทว่าปัจจยัที�ทำาให�
คนแต่ละรุ่นมีความสุขีนั�นแตกต่างกนั หากต�องการให�คนรุ่น Gen Z มีความสุขี  
เราจำาเป็นต�องสร�างความเชื�อมั�นในรฐับาลให�แกคนรุ่นนี� หากต�องการให�
คนรุ่น Gen Y มีความสุขี เราจำาเป็นต�องสร�างความเชื�อมั�นในระบบประกนั
สุขีภาพึ การว่างงาน และความไว�เนื�อเชื�อใจภายในสงัคม และควรลด้อตัรา
การว่างงานขีองคนหนุ่มสาวลง

กล่าวได้�ว่า เสรีภาพึในการเลือกทางเดิ้นชีวิตขีองตนเอง มีประเด็้น
ที�ครอบคลุมถึงึปัจจยัทางด้�านครอบครวั เศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง  
ขีึ �นอย่้กบัว่าบุคคลนั�นๆ ให�ความสำาคญักบัสิ�งใด้ Jafarzadeh & Beheshti 
(2012) กล่าวว่า เสรีภาพึ (Freedom)  ถืึอเป็นเครื�องมือที�สำาคญัในการพึฒัินา
มนุษย ์เสรีภาพึในการแสด้งความคิด้เห็นที�สะท�อนประเด็้นการแก�ปัญหาใน
หลากหลายมุมมองช่วยให�การแก�ปัญหาทางเศรษฐกิจและสงัคมได้�รบัการ
แก�ไขีอย่างรอบด้�าน ทั�งนี� หากมองภาพึประเทศไทยภายใต�สถึานการณ์
การเมืองไทยหลงัจากการรฐัประหาร พึ.ศ 2557 เกี�ยวกบัประเด็้นด้�าน
เสรีภาพึในการแสด้งความคิด้เห็น และเสรีภาพึในการรบัร้�ขี�อม้ลเกี�ยวกบั
การบริหารงานขีองภาครฐั ภาพึสะท�อนพึบว่ามีเสียงวิพึากษวิ์จารณ์ในหลาย
ประเด็้นเกี�ยวกบัความเหมาะสมขีองการรบัมือ และการจำากดั้เสรีภาพึใน
การแสด้งความคิด้เห็นที�แตกต่างกนั โด้ยเฉพึาะประเด็้นทางด้�านการเมือง 

ผู้ลการวิจยัเชิงประจกัษ์ในส่วนนี�นำามาส่้ขี�อเสนอเชิงนโยบายที�
ว่า หากเป้าหมายขีองภาครฐัคือการทำาให�ประชาชนมีความสุขี (Happiness 
Maximization) นโยบายที�จำากดั้สิทธิเสรีภาพึขีองประชาชนในการแสด้งออก
และการแสด้งความคิด้เห็น ด้้เหมือนจะส่งผู้ลกระทบด้�านลบต่อความ 
พึงึพึอใจในชีวิตขีองประชาชนในวงกว�าง ในทางกลบักนันโยบายที�เพิึ�มโอกาส
หรือทางเลือกให�แก่ประชาชนมีศกัยภาพึแต่มีขี�อจำากดั้ทางด้�านเศรษฐกิจ 
เช่น การให�ทุนการศึกษาแก่เด็้กที� เรียนดี้แต่ยากจน นโยบายในลกัษณะ 
ด้งักล่าวมีแนวโน�มที�จะส่งผู้ลต่อเชิงบวกต่อความสุขีขีองประชาชน กล่าวได้�ว่า  
สถึานการณ์โควิด้ที�เกิด้ขีึ �นในปัจจุบนัส่งผู้ลกระทบต่อความพึงึพึอใจในชีวิต
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ขีองคนไทยอย่างถึ�วนหน�าทั�งวยัรุ่นจนถึงึวยัชรา นโยบายรฐัที�มีประสิทธิภาพึ
ที�สามารถึช่วยบรรเทาผู้ลกระทบที�เกิด้ขีึ �นอาจสามารถึทำาให�คนไทยมีความ
พึงึพึอใจในชีวิตเพิึ�มขีึ �นได้� ส่วนประชากรในกลุ่ม Gen Z นโยบายที�เกี�ยวกบั
การสร�างความเชื�อมั�นในภาครฐัด้�วยการเปิด้รบัความคิด้ใหม่ๆ และแสด้ง
ความโปร่งใสในการบริหารงาน น่าจะส่งผู้ลทำาให�ความสุขีขีองคนในกลุ่ม 
ด้งักล่าวมากขีึ �นได้�เช่นกนั
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…การท่ี่�นายกรัฐมนตร่คนปั็จจุบัน 
พึลเอัก ป็ระยุที่ธ์ ์จนัที่ร์โอัชิา ได้เ้น้น 
เรื�อัง “คืนความสุขให้ป็ระชิาชิน” 
นับตั�งแต่เด้ือันพึฤษภาคม พึ.ศ. 
2557 จึงควรใชิ้การป็ระเมิน 
ความสุขเชิิงอััตวิสัยในการติด้ตาม
ความก้าวหน้าโครงการขอังรัฐ 
และในการป็ระเมินนโยบายควรที่่�
จะคำานึงถึิงการเป็ล่�ยนแป็ลงขอัง
ความสุขขอังคนที่่�ได้้รับผลกระที่บ
จากนโยบายด้้วย…
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บัท์ท่์� 7

บที่ส่งที่้าย

หนงัสือเล่มนี�ว่าด้�วยเศรษฐศาสตรค์วามสุขี (เชิงอตัวิสยั) ที� ให�
ความสำาคญักบัความพึงึพึอใจในชีวิตและความสุขีเชิงอตัวิสยัในเชิงเป้าหมาย
หนึ�งขีองการประเมินชีวิตความเป็นอย่้ขีองคนในประเทศ เศรษฐศาสตร์
ความสุขีไม่ได้�มองรายได้�ว่าเป็นเป้าหมายส้งสุด้ขีองการมีชีวิตความเป็นอย่้
ที�ดี้ แต่เป็นตวัแปรหนึ�งที�มีผู้ลต่อเป้าหมายด้�านความสุขีเชิงอตัวิสยั ในขีณะ
เดี้ยวกนัก็ยงัมีตวัแปรอื�นๆ ไม่ว่าจะเป็นตวัแปรทางสงัคม สิ�งแวด้ล�อม ค่านิยม 
บรรทดั้ฐานทางสงัคม หรือตวัแปรเชิงสถึาบนั ที�ยงัมีความสำาคญัต่อการมี
ชีวิตความเป็นอย่้ที�ดี้ไม่น�อยกว่าตวัแปรด้�านรายได้�

7.1 สรุปเน้�อหาท่์�เป็นประโยชน์เชิงนโยบัาย

ในบทที� 1 ขีองหนงัสือ เราได้�นำาเสนอความหมายและการวดั้ความสุขี 
เชิงอตัวิสยั ซึ�งในงานวิจยัจำานวนมากได้�ใช�ความพึงึพึอใจในชีวิตในภาพึรวม
เป็นตวัแปรหลกัในการวดั้ความสุขีเชิงอตัวิสยั เช่นเดี้ยวกนักบันิยามขีอง
ความสุขีที�ใช�ในหนงัสือเล่มนี�

ประโยชนข์ีองการศึกษาความสุขีเชิงอตัวิสยัมีหลายด้�าน การ
ศกึษาที�นำามาซึ�งขี�อม้ลความสุขีเชิงอตัวิสยัและความพึงึพึอใจในชีวิตสามารถึ
นำาไปเป็นเครื�องมือในการติด้ตามความก�าวหน�าขีองนโยบายหรือโครงการ 
การออกแบบนโยบาย และการประเมินนโยบาย ถึ�าหากมีการเก็บขี�อม้ล
ความสุขีเชิงอตัวิสยัในระด้บัประเทศอย่างต่อเนื�อง ยงัจะช่วยทำาให�สามารถึ
เปรียบเทียบการเปลี�ยนแปลงขีองความสุขีเชิงอตัวิสยักบัรายได้�ประชาชาติ
และการเปลี�ยนแปลงอื�นๆ ที�เกิด้ขีึ �นในสงัคม
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ในบทที�  2 ได้�มีการทบทวนให�เห็นว่าหลายประเทศได้�ให�ความ
สำาคญักบัการเก็บขี�อม้ลความสุขีเชิงอตัวิสยั การเก็บขี�อม้ลที�สำาคญั 5 แหล่ง
ประกอบด้�วย (1) World Happiness Report หรือย่อว่า WHR (2) World  
Values Survey หรือย่อว่า WVS (3) British Office for National Statistics 
หรือย่อว่า ONS (4) British Household Panel Survey หรือย่อว่า BHPS 
และ (5) Socio-Economic Panel หรือย่อว่า SOEP โด้ยที�สองแหล่งแรก
เป็นการเก็บขี�อม้ลขีองนานาประเทศ WHR ให�คนประเมินชีวิตแบบขีั�นบนัได้  
(Cantril Ladder) ขีั�นที�  0 ถึงึ 10 ส่วน WVS ให�คนประเมินความพึงึพึอใจใน
ชีวิตระด้บั 1 ถึงึ 10 

ขี�อม้ลแหล่งที�สามและสี� เป็นขีองสหราชอาณาจกัร ONS ได้�จดั้
ทำาโครงการการวดั้ความอย่้ดี้มีสุขีระด้บัชาติ เพืึ�อให�สามารถึติด้ตามการ
เปลี�ยนแปลงชีวิตขีองคนในประเทศ ภายใต�สภาพึแวด้ล�อม สถึานการณ ์หรือ
นโยบายขีองภาครฐัที� เปลี�ยนแปลงไป ONS และหน่วยงานอื�นๆ ในประเทศ
ได้�ทำาการสอบถึามเกี�ยวกบัความอย่้ดี้มีสุขีขีองประชาชนทั�งหมด้ประมาณ  
33 การสำารวจ เช่น Wealth and Assets Survey Living Costs and Foods 
Survey และ Time Use Survey ต่างก็ได้�มีการระบุขี�อคำาถึามเกี�ยวกบัความ
อย่้ดี้มีสุขีไว�เป็นส่วนหนึ�งในแบบสอบถึาม โด้ยมีแนวทางในการออกแบบขี�อ
คำาถึามโด้ยใช�หลกัเกณฑเ์ดี้ยวกนั เพืึ�อให�สามารถึเปรียบเทียบความอย่้ดี้มี
สุขีส่วนบุคคลระหว่างฐานขี�อม้ลสถิึติที�แตกต่างกนัได้�

ขี�อม้ล BHPS เป็นขี�อม้ล Panel ใช�เป็นเครื�องมือหลกัสำาหรบัศกึษา
เกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงทางสงัคมและเศรษฐกิจระด้บับุคคลและครวัเรือน 
ในสหราชอาณาจกัร ประโยชนข์ีองการวิเคราะห ์Panel Data ในการวิเคราะห ์
การเปลี�ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคมขีองบุคคลหรือครวัเรือน คือ 
สามารถึวิเคราะหเ์งื�อนไขี เหตุการณ์ในชีวิต พึฤติกรรม และค่านิยม ที�มีความ
เชื�อมโยงกบัการเปลี�ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคมเมื�อเวลาผู่้านไปได้�  
เนื� องจาก BHPS เก็บขี�อม้ลสมาชิกทุกคนในครวัเรือน มีการติด้ตามเก็บ
ขี�อม้ลสมาชิกในครวัเรือนอย่างต่อเนื�อง ทำาให�สามารถึวิเคราะหแ์ละติด้ตาม
ผู้ลกระทบขีองการปฏิิสมัพึนัธภ์ายในครวัเรือน และสามารถึวิเคราะห์
ลกัษณะเฉพึาะในมิติการก่อตวัและการสลายตวัขีองครวัเรือน

ส่วน SOEP เป็นการเก็บขี�อม้ลระด้บัครวัเรือนและบุคคลในประเทศ 
เยอรมนี เพืึ�อใช�ในการศกึษาพึฤติกรรมการตดั้สินใจ และการเปลี�ยนแปลง
ชีวิตความเป็นอย่้ในระด้บับุคคลที�สามารถึนำาไปส่้การออกแบบนโยบายให�
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คนมีชีวิตความเป็นอย่้ที�ดี้ขีึ �นได้� การสำารวจ SOEP ประกอบด้�วยขี�อม้ลหลาก
หลายแขีนง เช่น ขี�อม้ลทางประชากรศาสตร ์ทุนทางสงัคม การใช�เวลาว่าง 
ตลาด้แรงงานและการจ�างงาน ทศันคติ ค่านิยม บุคลิกภาพึ และด้ชันีเชิง 
อตัวิสยั (เช่น ความกงัวล และความพึงึพึอใจในชีวิต) เป็นต�น การเก็บขี�อม้ล
ตามเส�นทางชีวิตมีเป้าหมายเพืึ�อต�องการทำาความเขี�าใจปัจจยัหรือเหตุการณ์
ที�เกิด้ขีึ �นในชีวิต (Life Event) ตั�งแต่แรกเกิด้ไปจนถึงึเสียชีวิตที�ส่งผู้ลต่อชีวิต
และครอบครวั 

สำาหรบัขี�อม้ลความพึึงพึอใจชีวิตขีองคนไทยในระด้บัประเทศ
ทั�งหมด้เป็นขี�อม้ลภาคตดั้ขีวาง ซึ�งมีทั�งการเก็บต่อเนื�องทุกๆ ปีและไม่เก็บ
ต่อเนื� อง ช่วงการเก็บขี�อม้ลค่อนขี�างสั�น และมีขี�อจำากดั้ในการนำาขี�อม้ล
มาวิเคราะห์ในเชิงอนุกรมเวลา การสำารวจขีองประเทศไทยที�ออกแบบมา
เพืึ�อให�สามารถึนำาเขี�าม้ลมาวิเคราะหค์วามพึงึพึอใจในชีวิต ประกอบด้�วย 4 
การสำารวจหลกั คือ 1) การสำารวจความพึงึพึอใจในชีวิตขีองคนไทย 2) การ
สำารวจความสุขีคนทำางาน (ในองคก์ร) โด้ย 3) การสำารวจสภาวะทางสงัคม
และวฒัินธรรมและสุขีภาพึจิตคนไทย และ 4) การสำารวจคุณภาพึชีวิตขีอง
ประชาชนอย่างยั�งยืนตามหลกัเศรษฐกิจพึอเพีึยง โด้ยทั�ง 4 การสำารวจนี� 
ด้ำาเนินการสำารวจโด้ยสำานกังานสถิึติแห่งชาติ การสำารวจเหล่านี�มีการออกแบบ 
ขี�อคำาถึามเกี�ยวกบัการประเมินชีวิต อารมณ ์และการมีคุณค่าและเป้าหมาย
ในชีวิตที�แตกต่างกนั

ในบทที� 3 เป็นการทบทวนงานวิจยัว่าอะไรบ�างทำาให�คนมีความสุขี  
ถึ�าปัจจยัที�มีผู้ลต่อความสุขีเป็นสิ�งที�รฐัสร�างได้�ก็จะสามารถึนำาความร้�ไปส่้ 
นโยบายสาธารณะได้� ในการใช�ขี�อม้ลระด้บัมหภาพึขีองนานาประเทศ ตั�งแต่ปี  
ค.ศ. 2005 ถึึง 2018 WHR พึบว่า ผู้ลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศต่อหัว  
การสนับสนุนทางสงัคม อายุคาด้เฉลี�ย อิสรภาพึในการเลือกทางเลือก 
ขีองชีวิต หากเปรียบเทียบขีนาด้ขีองผู้ลกระทบเป็น 100% ผู้ลกระทบ
ขีองการสนับสนุนทางสงัคมที� มีต่อความพึึงพึอใจในชีวิตคิด้เป็นสดั้ส่วน
มากที� สุด้คือ (34%) ตามด้�วย ผู้ลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศต่อหวั (26%)  
อายุคาด้เฉลี�ย (21%) ความมีอิสรภาพึ (11%) ความมีนำ �าใจ (5%) และการ
คอรร์ปัชนั (3%)

ในการสงัเคราะหง์านวิจยัทำาให�สามารถึแบ่งปัจจยัที�มีผู้ลต่อความสุขี 
เชิงอตัวิสยัขีองคนได้�เป็น 3 ประเด็้นหลกัคือ ลกัษณะทางเศรษฐกิจและสงัคม  
ความสมัพึนัธร์ะหว่างบุคคลและสงัคม และปัจจยัทางสถึาบนัและบรรทดั้ฐาน
ทางสงัคม 
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ความสมัพึนัธร์ะหว่างลกัษณะทางเศรษฐกิจและสงัคมกบัความสุขี 
เชิงอตัวิสยัประกอบด้�วย อายุ เพึศ สุขีภาพึ ชีวิตครอบครวั ชาติพึนัธุ ์รายได้� 
และการว่างงาน ปัจจยัที�น่าจะเป็นผู้ลขีองนโยบายสาธารณะได้�คือ สุขีภาพึ 
ชีวิตครอบครวั รายได้� และการว่างงาน ผู้ลการศึกษาส่วนใหญ่พึบว่าเมื�อ
รายได้�เพิึ�มมากขีึ �นมีแนวโน�มที�จะทำาให�ความสุขีเชิงอตัวิสยัเพิึ�มขีึ �น แต่ความ 

สมัพึนัธนี์�เป็นเพีึยงระยะสั�น การว่างงานมีความสมัพึนัธใ์นทิศทางตรงกนัขี�าม 
กบัความสุขีเชิงอตัวิสยั ผู้ลทางลบขีองการว่างงานต่อความสุขีจะค่อนขี�าง
ยาวนานกว่าผู้ลขีองการเปลี�ยนแปลงทางรายได้�หรือชีวิตครอบครวั เช่น 
การแต่งงาน หรือการหย่าร�าง ส่วนสุขีภาพึกายที�ดี้กบัความสุขีเชิงอตัวิสยั
มกัเปลี�ยนแปลงไปในทิศทางเดี้ยวกนั นอกจากนี� งานวิจยัยงัพึบว่าความ 
ผิู้ด้ปกติทางสุขีภาพึจิตส่งผู้ลกระทบต่อระด้บัความพึงึพึอใจในชีวิตมากกว่า
การเจ็บป่วยทางกาย

ในด้�านความสมัพึนัธร์ะด้บับุคคล งานวิจยัพึบว่า ปัจจยัที�มีผู้ลทาง
บวกต่อความสุขีเชิงอตัวิสยั คือคุณภาพึขีองความสมัพึนัธภ์ายในครอบครวั 
จงึทำาให�คนที�หย่าหรือแยกกนัอย่้มีความสุขีน�อยกว่าคนที�เป็นโสด้หรือคนที�
อย่้ด้�วยกนักบัค่้ครอง ความสมัพึนัธก์บัคนในสงัคมมีความสำาคญัไม่ยิ�งหย่อน
ไปกว่าความสมัพึนัธ ์ในครอบครวั ความถีึ�ขีองการมีปฏิิสมัพึนัธก์บัเพืึ�อน 
เพืึ�อนบ�าน หรือผู้้�อื�นในสงัคมมีผู้ลเชิงบวกต่อความสุขีเชิงอตัวิสยั การได้�
ทำางานอาสาสมคัรและช่วยเหลือผู้้�อื�นทำาให�คนมีความสุขีเพิึ�มมากขีึ �น

บรรทดั้ฐานทางสงัคมที�แตกต่างกนัในแต่ละประเทศมีผู้ลต่อ
พึฤติกรรมและการประเมินความสุขีในแต่ละสงัคมที�แตกต่างกนัออกไป  
ประชาชนจะมีความสุขีน�อยลงในสงัคมที�คนในสงัคมไม่ค่อยมีความไว�วางใจกนั  
สงัคมที�มีการกด้ขีี� มีความไม่เสมอภาค และมีรฐับาลที�ล�มเหลว การมีใครสกัคน 
ที�สามารถึพึึ�งพึาได้�เมื�อยามจำาเป็น มีผู้ลกระทบทางด้�านบวกต่อระด้บัความ
พึงึพึอใจในชีวิต ความไว�วางใจทางสงัคม ตำารวจ กระบวนการทางกฎีหมาย 
รฐัสภา และนกัการเมือง มีผู้ลต่อความพึงึพึอใจในชีวิตที�แตกต่างกนัออกไป 
โด้ยขีนาด้ผู้ลกระทบขีองความไว�วางใจทางสงัคม และความไว�วางใจในตำารวจ
มีผู้ลต่อความพึงึพึอใจในชีวิตขีองคนในสงัคมมากที�สุด้ การคอรร์ปัชนัขีอง
ภาครฐั มีความสมัพึนัธก์บัรายได้�ประชาชาติ และความเชื�อถืึอขีองสถึาบนัใน
ทิศทางตรงกนัขี�าม และการคอรร์ปัชนัขีองภาครฐัทำาให�ความสุขีเชิงอตัวิสยั 
ลด้ลง
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การศึกษาปัจจยัที�กำาหนด้ความพึึงพึอใจในชีวิตได้�ถ้ึกขียายไป
ส่้การประเมินม้ลค่าหรือ “ราคาเงา” ขีองตวัแปรด้�านทุนทางสงัคมและ
ความเสี�ยงทางสงัคม ซึ�งตวัแปรเหล่านี�ไม่มีราคาตลาด้ ในบทที�  4 อธิบายวิธี
ประมาณ “ราคาเงา” ด้�วยเทคนิคความพึงึพึอใจในชีวิตและการนำาไปใช�ใน
ด้�านสิ�งแวด้ล�อม สงัคม และตวัแปรเชิงสถึาบนั จากนั�นในบทที� 5 จงึเป็นการ
ศึกษาเชิงประจกัษข์ีองการใช�เทคนิคความพึึงพึอใจในชีวิตด้�วยขี�อม้ลการ
สำารวจคุณภาพึชีวิตขีองประชาชนอย่างยั�งยืนตามหลกัเศรษฐกิจพึอเพีึยง
ปี พึ.ศ. 2561 

การศึกษาเชิงประจกัษพ์ึบว่า คนไทยให�ความสำาคญักบัทุนทาง
สงัคม (ความสมัพึนัธ ์ในครอบครวัและขุีมชน การช่วยเหลือเกื �อก้ลกนั ความ
สามคัคี และความไว�วางใจ) การจดั้การสิ�งแวด้ล�อม การไม่ต�องเผู้ชิญกบั 
ความเสี�ยงทางสงัคม (ตกงาน เจ็บป่วย รายได้�ตกตำ�า) และการไม่ต�องเผู้ชิญกบั 
ภยัธรรมชาติ ตวัแปรทางด้�านครอบครวัมีความสำาคญักบัความพึึงพึอใจ 
ในชีวิตมากที�สุด้ ทำาให�มีราคาเงาที�ส้งกว่าตวัแปรด้�านอื�นๆ ราคาเงาขีองการ
มีครอบครวัอบอุ่นมากถึงึมากที�สุด้มีค่า 5,839-6,255 บาทต่อเดื้อน (คิด้เป็น
สดั้ส่วน 0.91-0.97 เท่าขีองรายได้�ต่อเดื้อน) ตวัแปรที�คนไทยให�ความสำาคญั
รองลงมา คือ การให�ความช่วยเหลือผู้้�อื�นเมื�อมีโอกาส (มีราคาเงาคิด้เป็น
สดั้ส่วน 0.72 เท่าขีองรายได้�ต่อเดื้อน) เมื�อเรียงลำาด้บัปัจจยัที�มีราคาเงาจาก
มากไปน�อย 5 อนัด้บัแรกคือ มิติทางด้�านครอบครวั การให�ความช่วยเหลือ 
ผู้้�อื�นเป็นประจำา การไม่ต�องเผู้ชิญกบัการว่างงาน ความใกล�ชิด้กนัขีองคนใน
ชุมชน และไม่ต�องเผู้ชิญกบัการเจ็บป่วยขีองคนในครวัเรือน

เมี�อวิเคราะหร์าคาเงาขีองคนไทยรุ่นต่างๆ (ตารางที�  5-6) พึบว่า 
คนไทยรุ่น Baby Boomer (อายุ 56-74 ปี) รุ่น Gen X (อายุ 40-55 ปี) และรุ่น 
Gen Y (อายุ 24-39 ปี) มีความคิด้ ทศันคติ ความพึงึพึอใจในชีวิตและการให�
คุณค่าต่อเหตุการณ์ในชีวิตที�แตกต่างกนั คนรุ่น Baby Boomer และ Gen X  
ให�ความสำาคญักบัความเสี�ยงทางสงัคมมากกว่า Gen Y ในขีณะที� รุ่น Gen Y 
กลบัให�ม้ลค่ากบัความไว�วางใจ ความเหลื�อมลำ �าทางรายได้� และการจดั้การ 
สิ�งแวด้ล�อมมากกว่ารุ่นก่อนหน�า

ด้�วยความแตกต่างระหว่างรุ่นที�เติบโตมาภายใต�สภาพึเศรษฐกิจ
และสงัคมที� เปลี�ยนแปลงไปขีองประเทศ อาจทำาให�ทศันคติและค่านิยม
ระหว่างรุ่นแตกต่างไปด้�วย ในบทที�  6 จงึนำาเสนอการสำารวจความพึงึพึอใจ
ในชีวิตขีองคนไทยในปี พึ.ศ. 2563 โด้ยเน�นให�เห็นความพึึงพึอใจในชีวิต 
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ที� มีความแตกต่างกนัระหว่างคน 4 รุ่น (รุ่น Baby Boomer รุ่น Gen X  
รุ่น Gen Y และรุ่น Gen Z) โด้นเฉพึาะประเด็้นด้�านบรรทดั้ฐานทางสงัคม  
และทศันคติเกี�ยวกบัความเป็นไปในสงัคม เช่น การมีเสรีภาพึ การมีโอกาส 
และการทุจริตคอรร์ปัชนั

ในบทที�  6 นำาเสนอขี�อม้ลการสำารวจในช่วงต�นขีองการระบาด้
เชื�อไวรสัโควิด้-19 แสด้งให�เห็นว่า ความแตกต่างขีองความพึงึพึอใจในชีวิต
ระหว่างรุ่นชดั้เจนที�สุด้เมื�อเปรียบเทียบ Baby Boomer กบั Gen Z โด้ยที�ค่า
เฉลี�ยขีองความพึงึพึอใจในชีวิต ความสุขี และความร้�สกึมีคุณค่าในชีวิตขีอง 
Baby Boomer ส้งกว่า Gen Z อย่างมีนยัสำาคญัทางสถิึติ ในขีณะที�ความวิตก
กงัวลในภาพึรวมและความวิตกกงัวลจากเหตุการณร์ะบาด้ขีองโควิด้-19 
ขีอง Baby Boomer น�อยกว่า Gen Z (ในช่วงต�นขีองการระบาด้) คนรุ่นใหม่
มีสดั้ส่วนที� ส้งกว่ารุ่น Baby Boomer และ Gen X ในด้�านทศันคติเชิงลบต่อ
เสรีภาพึในการแสด้งความคิด้เห็นทางการเมือง เสรีภาพึในการเลือกทางเดิ้น 
ชีวิตและการอย่้ในสิ�งแวด้ล�อมที�สะอาด้ และความปลอด้ภยัในการเดิ้นทางใน
ช่วงกลางคืน แต่คนรุ่นใหม่คิด้ว่ารุ่นตนมีโอกาสด้�านการศกึษาที�มีคุณภาพึ
ดี้กว่ารุ่นพ่ึอแม่

เมื�อนำาขี�อม้ลมาวิเคราะหถ์ึงึปัจจยัที�ส่งผู้ลต่อความพึงึพึอใจในชีวิต 
ขีองคนไทยในเชิงลกึด้�วยแบบจำาลองความพึงึพึอใจในชีวิต พึบว่า เมื�อควบคุม
ให�ปัจจยัทางด้�านลกัษณะทางประชากรศาสตร์ให�คงที� ปัจจยัที�ส่งผู้ลกระทบ 
ต่อความพึึงพึอใจในชีวิตขีองคนรุ่นต่างๆ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิึติ
ประกอบด้�วย เสรีภาพึในการเลือกทางเดิ้นขีองชีวิต และความกงัวลเกี�ยวกบั 
สถึานการณ์โควิด้ การวิเคราะหปั์จจยัที� ส่งผู้ลต่อความพึึงพึอใจในชีวิต 
แยกตามรุ่น ยงัทำาให�ทราบว่ากลุ่มคนในแต่ละรุ่นให�ความสำาคญักบัประเด็้น
ด้�านทุนทางสงัคม ความเชื�อมั�น และมุมมองเกี�ยวกบัเสรีภาพึที�แตกต่างกนั 
ยกตวัอย่างเช่น ความเชื�อมั�นในรฐับาลสามารถึอธิบายความพึงึพึอใจในชีวิต
ได้�เฉพึาะกลุ่ม Gen Z เท่านั�น ในขีณะที�ความพึงึพึอใจในชีวิตขีองกลุ่มคน Gen Y  
มีแนวโน�มที�จะขีึ �นอย่้กบัระด้บัความเชื�อมั�นในระบบประกนัสุขีภาพึ และความ
ไว�เนื�อเชื�อใจภายในสงัคม
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7.2 แนวท์างกิารนำาผลกิารศึกิษาไปใช้ประโยชน์

7.2.1 การพัึฒนาข้อัม่ล
การอย่้ดี้มีสุขีขีองคนในประเทศที�ประเมินจากความสุขีเชิงอตัวิสยั

และความพึงึพึอใจในชีวิตได้�ถ้ึกนำามาใช�ในการกำาหนด้นโยบายสาธารณะใน
นานาประเทศมากขีึ �น การประเมินความสุขีเชิงอตัวิสยัสามารถึใช�ประโยชน์
ได้�ทั�งในการติด้ตามความก�าวหน�าขีองโครงการ การออกแบบนโยบาย 
และการประเมินนโยบาย ด้งันั�น การที�นายกรฐัมนตรีคนปัจจุบนั พึลเอก 
ประยุทธ ์จนัทร์โอชา ได้�เน�นเรื�อง “คืนความสุขีให�ประชาชน” นบัตั�งแต่เดื้อน
พึฤษภาคม พึ.ศ. 2557 จึงควรใช�การประเมินความสุขีเชิงอตัวิสยัในการ
ติด้ตามความก�าวหน�าโครงการขีองรฐั การออกแบบนโยบายใหม่ๆ ควรให�
เน�นว่าช่วยสร�างการเปลี�ยนแปลงความสุขีขีองคนไทยหรือไม่ อย่างไร และ
ในการประเมินนโยบายควรที�จะคำานึงถึงึการเปลี�ยนแปลงขีองความสุขีขีอง
คนที� ได้�รบัผู้ลกระทบจากนโยบายด้�วย

การที�จะติด้ตามความก�าวหน�าโครงการ ออกแบบนโยบาย และ
ประเมินนโยบาย โด้ยคำานึงถึงึความสุขีขีองคนไทยได้�จำาเป็นที�จะต�องมีขี�อม้ล 
ตวัอย่างประเทศที� เก็บขี�อม้ลด้�วยการสอบถึามประชาชนเกี�ยวกบัระด้บั
ความสุขีเชิงอตัวิสยัประกอบด้�วย สหราชอาณาจกัร เริ�มตั�งแต่ปี พึ.ศ. 2534 
ประเทศเยอรมนัเริ�มตั�งแต่ปี พึ.ศ. 2527 ประเทศออสเตรเลีย เริ�มตั�งแต่ปี 
พึ.ศ. 2544 

ตวัอย่างขีองการถึามความอย่้ดี้มีสุขีขีองสหราชอาณาจกัรที�ใช�ชุด้
คำาถึาม 4 ขี�อในการวดั้ว่าคนในประเทศมีความพึงึพึอใจในชีวิตและมีความสุขี
หรือไม่ ขี�อ 1 โด้ยรวมแล�ว ปัจจุบนันี� ท่านพึงึพึอใจกบัชีวิตขีองท่านมากน�อย
เพีึยงใด้ ซึ�งเป็นการวดั้ภาพึรวมขีองชีวิต ขี�อ 2 โด้ยรวมแล�ว เมื�อวานนี� ท่านร้�สกึ 
มีความสุขีมากน�อยเพีึยงใด้ ขี�อ 3 โด้ยรวมแล�ว เมื�อวานนี� ท่านร้�สกึวิตกกงัวล 
มากน�อยเพีึยงใด้ โด้ยขี�อ 2 และ 3 เป็นการวดั้ภาวะทางอารมณ ์ขี�อ 4 โด้ยรวมแล�ว  
ท่านร้�สกึว่าสิ�งที�ท่านทำาในชีวิตมีคุณค่ามากน�อยเพีึยงใด้ ขี�อนี�เป็นการวดั้การ
มีคุณค่าขีองชีวิต คำาถึามทั�งสี�ขี�อนี�ถ้ึกถึามในการสำารวจหลายเรื�องที�จดั้ทำา 

โด้ยสำานกังานสถิึติขีองสหราชอาณาจกัร (Office of National Statistics หรือ 
ONS) นอกจากนี� การสำารวจอื�นที�จดั้ทำาโด้ยสถึาบนัการศึกษา หน่วยงาน 
ขีองรฐั และหน่วยงานอิสระอีกจำานวนมากในสหราชอาณาจกัร รวมกนัทั�งหมด้ 
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ไม่น�อยกว่า 33 การสำารวจที�มีการวดั้ความพึงึพึอใจในชีวิตขีองคนในประเทศ 
การสำารวจมีการจดั้ทำาทั�งรายเดื้อน รายไตรมาส รายครึ�งปี และรายปี 

ถึ�าให�มองว่าคนไทยจะมีความสุขีเพิึ�มขีึ �นหรือลด้ลงเมื�อรฐัได้�มี
บทบาทในการด้ำาเนินโครงการหรือเมื�อรฐัต�องการประเมินนโยบาย เราควรมี 
การวดั้ระด้บัความสุขีเชิงอตัวิสยัหรือความพึงึพึอใจในชีวิต ความสุขี ความวิตก 
กงัวล และการมีชีวิตที�มีคุณค่าอย่างต่อเนื�อง เพืึ�อให�ทราบแนวโน�มว่าคนไทย
ร้�สกึอย่างไรในแต่ละปี ทำาไมคนไทยถึงึมีหรือไม่มีความสุขี สิ�งที�รฐัทำามีส่วน
ช่วยให�คนไทยร้�สกึดี้ขีึ �นหรือแย่ลง ถึ�าต�องการให�คนไทยมีความสุขีมากขีึ �น
รฐัต�องทำาหรือไม่ทำาอะไร

ขี�อคำาถึามความพึึงพึอใจในชีวิตและความสุขีเชิงอตัวิสยัสี�ขี�อนี�
สามารถึเพิึ�มเขี�าไปในการสำารวจที�จดั้ทำาโด้ยสำานกังานสถิึติแห่งชาติ เช่น 
การสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมขีองครวัเรือน การสำารวจภาวะการ
ทำางานขีองประชากร การสำารวจเด็้กและเยาวชน การสำารวจอนามยัและ
สวสัดิ้การสงัคม การสำารวจประชากรผู้้�ส้งอายุ การสำารวจผู้้�พิึการ และการ
สำารวจสงัคมและวฒัินธรรม ขี�อคำาถึามสี�ขี�อนี�จะช่วยให�เชื�อมโยงความสุขีขีอง
คนในประเทศเขี�ากบัประเด็้นทางด้�านเศรษฐกิจ สงัคม สุขีภาพึ วฒัินธรรม 
และอื�นๆ และช่วยให�ติด้ตามความอย่้ดี้มีสุขีขีองคนไทย เพิึ�มเติมไปจากการ
ติด้ตามภาวะทางเศรษฐกิจที�มกัได้�รบัการพ้ึด้ถึงึกนัอย่้ตลอด้เวลา 

7.2.2 นโยบายที่่�ชิ่วยให้คนไที่ยม่ความสุข
การวิจยัในระด้บันานาประเทศพึบว่า การสนับสนุนทางสงัคม  

เป็นตวัแปรที�สำาคญักว่ารายได้�ที�ช่วยทำาให�คนในประเทศมีความสุขีเพิึ�มมากขีึ �น  

หรือแม�แต่กรณีประเทศไทยเองก็พึบว่า ทุนทางสงัคม (เช่น ความสมัพึนัธ ์
ในครอบครวัและขุีมชน การช่วยเหลือเกื �อก้ลกนั ความสามคัคี และความไว�
วางใจ) และความเสี�ยงทางสงัคม (เช่น การว่างงาน และการมีรายได้�ตกตำ�า
เนื�องจากวิกฤติ หรือราคาสินค�าเกษตรตกตำ�า) เป็นปัจจยัสำาคญัที�มีผู้ลต่อ
ความสุขีขีองคนไทย

ทุนทางสงัคมที�คนไทยให�คุณค่ามากที� สุด้คือ การมีครอบครวั
อบอุ่น นโยบายขีองรฐัที�จะช่วยส่งเสริมให�คนไทยมีครอบครวัอบอุ่นมีหลาย
แนวทาง เช่น การส่งเสริมให�คนในครอบครวัได้�มีการทำากิจกรรมร่วมกนั  
ซึ� งไม่จำาเป็นว่าจะต�องเป็นที� บ�านเพีึยงอย่างเดี้ยว อาจจะเป็นกิจกรรม
ที� โรงเรียน หรือกบัคนในชุมชน กิจกรรมที� เสริมสร�างครอบครวัอบอุ่น
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ยงัอาจเป็นการท่องเที�ยวหรือการหาความร้�ร่วมกนั นโยบายที� ส่งเสริม
กิจกรรมในครอบครวัที�ทำาให�เกิด้ครอบครวัอบอุ่นสามารถึทำาผู่้านกระทรวง
ศึกษาธิการ (ส่งเสริมให�ครอบครวัมีกิจกรรมในสถึานศึกษา) กระทรวง
แรงงาน (ส่งเสริมให�คนในครอบครัวมีวันหยุด้พึร�อมกัน) กระทรวง
มหาด้ไทย (ส่งเสริมองคก์รปกครองส่วนท�องถิึ�นจดั้กิจกรรมครอบครวั
ในท�องถิึ�น) กระทรวงสาธารณสุขี (ส่งเสริมการเขี�าถึึงการให�คำาปรึกษา
ปัญหาครอบครวั) กระทรวงท่องเที�ยวและการกีฬา (ส่งเสริมการท่องเที�ยว
ราคาประหยดั้สำาหรบัการเที�ยวขีองครอบครวั การเขี�าถึงึการเล่นและการ
ชมกีฬาราคาประหยดั้ขีองครอบครวั) กระทรวงวฒัินธรรมและกระทรวง
ทรพัึยากรธรรมชาติและสิ�งแวด้ล�อม (การเขี�าถึงึแหล่งความร้�ทางวฒัินธรรม
และสิ�งแวด้ล�อมในราคาประหยดั้สำาหรบัครอบครวั) และกระทรวงคมนาคม 
(การเดิ้นทางราคาประหยดั้สำาหรบัครอบครวั) 

การส่งเสริมการให�คนไทยมีจิตสาธารณะ มีกิจกรรมที�สร�างให�เกิด้ 
ความเอื �อเฟ้ิ�อและช่วยเหลือผู้้�อื�นจะช่วยให�คนไทยมีความสุขียิ�งขีึ �น กิจกรรม
ในที�เสริมสร�างให�เกิด้การช่วยเหลือผู้้�อื�นสามารถึเป็นส่วนหนึ�งขีองนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ (ส่งเสริมการมีจิตอาสาขีองนักเรียนแก่ชุมชน) 
กระทรวงสาธารณสุขี (ส่งเสริมอาสาสมคัรเยี�ยมเยียนและพ้ึด้คุยกบัผู้้�ป่วย
ในชุมชน) กระทรวงมหาด้ไทย (ส่งเสริมการร่วมกนัทำาความสะอาด้ชุมชน
และให�ความช่วยเหลือคนยากลำาบากในชุมชน) และกระทรวงพึฒัินาสงัคม
และความมั�นคงขีองมนุษย ์(ส่งเสริมให�ทุกครอบครวัได้�เป็นอาสาสมคัรด้้แล
ผู้้�ด้�อยโอกาส)

นโยบายที�สำาคญัอีกประการหนึ�งคือ การลด้ความเสี�ยงทางสงัคม 
ซึ�งมีทั�งการเจ็บป่วย การว่างงาน การยากลำาบากเพึราะขีาด้รายได้� เนื�องจาก
ประเทศไทยมีหลกัประกนัสุขีภาพึถึ�วนหน�าที� ให�ความคุ�มครองทุกคนที�  
เจ็บป่วยแล�ว จงึทำาให�ความเสี�ยงทางสงัคมเนื�องจากการเจ็บป่วยได้�ถ้ึกจดั้การ 
ไประด้บัหนึ�ง ความเสี�ยงทางสงัคมที�เกิด้จากการว่างงานยงัคงเป็นปัญหาใหญ่  
จากการระบาด้ขีองเชื�อไวรสัโควิด้-19 ทำาให�เห็นว่ามีคนจำานวนมากต�อง 
ว่างงานและคนเหล่านั�นส่วนใหญ่ไม่มีเงินออมเพีึยงพึอแก่การยงัชีพึ ถึงึแม�ว่า
วิกฤติขีนาด้รุนแรงลกัษณะนี�อาจจะไม่เกิด้ขีึ �นบ่อยครั�งนกั แต่งานวิจยัก็ได้�
แสด้งให�เห็นว่าการว่างงานนั�นมีผู้ลต่อความความสุขีขีองคนในครอบครวั
เป็นเวลานานกว่าวิกฤติอื�นๆ ด้งันั�น นโยบายที�จะช่วยให�คนไทยมีความสุขีคือ 
การคุ�มครองทางสงัคมที�ครอบคลุมทุกคนที�มีงานทำา นโยบายนี�เกี�ยวขี�องกบั 

กระทรวงแรงงานและกระทรวงพึฒัินาสงัคมและความมั�นคงขีองมนุษย์
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นโยบายที�ค่อนขี�างสำาคญัมากต่อคนรุ่นใหม่ เช่น รุ่น Gen Y และ  
Gen Z คือ นโยบายที�ลด้ความเหลื�อมลำ �าทางรายได้� และการจดั้การสิ�งแวด้ล�อม 
ให�สะอาด้และปลอด้ภยั คนรุ่นเหล่านี�มีอายุน�อยและจะต�องใช�ชีวิตไปอีกนาน  
เขีาได้�มองเห็นปัญหาความเหลื�อมลำ �าที�ยาวนานมาตั�งแต่รุ่นป่้ ย่า ตา ยาย และ
ยงัไม่ได้�รบัการจดั้การให�ดี้ขีึ �น รวมถึงึปัญหาสิ�งแวด้ล�อมที�รุนแรงขีึ �นเรื�อยๆ  

ถึ�าสิ�งเหล่านี�ไม่ได้�รบัการจดั้การ อาจจะทำาให�ปัญหาสงัคมและสิ�งแวด้ล�อม
ในอนาคตรุนแรงขีึ �น คนรุ่นใหม่เหล่านี�จงึให�ความสำาคญักบัสองเรื�องนี�มาก 
ในการมีนโยบายเพืึ�อให�ประชากรรุ่นใหม่มีความไว�วางใจในรฐัและมีความสุขี  
ภาครฐัควรให�ความสำาคญักบัการลด้ความเหลื�อมลำ �า และการทำาให�สิ�งแวด้ล�อม 
มีความสะอาด้และปลอด้ภยั ซึ�งเป็นนโยบายที�เกี�ยวขี�องกบักระทรวงการคลงั  
(ภาษีและการใช�จ่ายขีองรฐัเพืึ�อทำาให�การกระจายรายได้�ดี้ขีึ �น) กระทรวง
อุตสาหกรรม (ส่งเสริมให�ภาคอุตสาหกรรมลด้มลพิึษ) กระทรวงพึาณิชย ์ 
(ขีจดั้การผู้้กขีาด้ทางการค�า และคุ�มครองผู้้�ประกอบการและเกษตรกร 
รายเล็กรายน�อย) กระทรวงทรพัึยากรธรรมชาติและสิ�งแวด้ล�อม (ส่งเสริม
ให�การจดั้การทรพัึยากรธรรมชาติมีความยั�งยืนและมีการจดั้การสิ�งแวด้ล�อม
ให�สะอาด้) กระทรวงคมนาคมและกระทรวงพึลงังาน (ส่งเสริมบริการรถึ
สาธารณะที�มีประสิทธิภาพึและการใช�พึลงังานสะอาด้) กระทรวงมหาด้ไทย 
(ส่งเสริมการจดั้การสิ�งแวด้ล�อมในชุมชนและช่วยเหลือคนยากจนในชุมชน) 
กระทรวงสาธารณสุขี (ส่งเสริมอาหารปลอด้ภยั) และกระทรวงยุติธรรมและ
สำานกังานตำารวจแห่งชาติ (ส่งเสริมให�คนอย่้ในพืึ�นที�ปลอด้ภยัและได้�รบัการ
คุ�มครองอย่างเป็นธรรม) 

นโยบายที�กล่าวขี�างต�นเป็นตวัอย่างขีองนโยบายที�ภาครฐัสามารถึ
ทำาได้�เพืึ�อสร�างความเชื�อมั�นขีองภาครฐัให�แก่ประชาชนทุกรุ่นและน่าจะช่วย
เพิึ�มความสุขีให�แก่คนไทย การจะติด้ตามว่าความสุขีขีองคนไทยเพิึ�มขีึ �น 
เมื�อเวลาผู่้านไปหรือไม่ จำาเป็นจะต�องมีขี�อม้ลที�สอบถึามเกี�ยวกบัความสุขีเชิง
อตัวิสยัด้งัได้�กล่าวมาแล�วขี�างต�น 

อย่างไรก็ดี้ การเก็บขี�อม้ลระด้บันานาชาติและวิเคราะหค์วามสุขี
ใน The World Happiness Report ปี พึ.ศ. 2555 จนถึงึปี พึ.ศ. 2562 ได้�แสด้ง
ให�เห็นว่า คนไทยมีความสุขีลด้ลงเรื�อยๆ และปี พึ.ศ. 2562 เป็นปีที�คนไทยมี
ความสุขีตำ�าที� สุด้ เนื�อหาในหนงัสือได้�พึยายามแนะแนวทางให�เห็นว่าภาครฐั
สามารถึแสด้งบทบาทใด้และด้ำาเนินนโยบายใด้ได้�บ�างที�ตอบสนองความ
ต�องการและเพิึ�มความสุขีให�แก่ประชาชน
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