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เกี่่� ยวกัับความพึึงพอใจในชีี วิิตของคนไทยและกิิ จกรรมทางด้า้ นสัังคมของ
คนไทย ข้้อมููลชุุ ดนี้้ เ� ป็็ นประโยชน์์ ในการวิิ เคราะห์์ “ราคาเงา” ของทุุ นทาง
สัังคมและความเสี่่� ยงทางสัังคม
ผู้้ � เ ขีี ยนขอขอบคุุ ณผู้้ � ท รงคุุ ณวุุ ฒิิ หลายท่่ านประกอบด้้ ว ย
ศ.ดร.มิ่่� งสรรพ์์ ขาวสอาด (ประธานแผนงานคนไทย 4.0) ที่่� ให้้คำำ�แนะนำำ�
� สุุ ด รศ.ดร.อวยพร เรืื องตระกููล
ตั้้�งแต่่ เริ่่� มต้้นโครงการ จนกระทั่่�งโครงการสิ้้ น
ที่่� ให้้คำำ� แนะนำำ� เกี่่� ยวกัับ เครื่่� องมืื อการวิิ จั ย
ั และผู้้ �ทรงคุุ ณวุุ ฒิิ ท่่ านอื่่� นๆ ที่่�

กรุุ ณาให้้ข้้อเสนอแนะในการปรัับปรุุ งการวิิ จัย
ั อัันประกอบด้้วย ศ.ดร.ดิิ เรก
ปัั ทมสิิ ริิ วััฒน์ ์ รศ.ดร.อมรรััต น์์ อภิิ นััน ท์์ม หกุุ ล ดร.อััค รพงศ์์ อั้้�น ทอง
คุุ ณวรวรรณ พลิิ คามิิ น คุุ ณสุุ วรรณีี วััง กานต์์ ดร.โสมรััศ มิ์์ � จััน ทรััต น์์
จัันทร์์วิิไลศรีี รศ.ดร.จามะรีี เชีี ยงทอง และดร.ชยุุ ตม์์ ภิิ รมย์์สมบััติิ
� งหลััง การทำำ� หนััง สืื อเล่่ มนี้้ �มีี หลายท่่ าน ผู้้ � เ ขีี ยนขอ
ผู้้ � ที่่� อยู่่� เบื้้ อ
ขอบคุุ ณผู้้ � ช่่ วยวิิ จััย ประกอบด้้ว ย คุุ ณกััญ ญาภััค เงาศรีี คุุ ณวิิ มลรััต น์์
เหมืื อนกููล คุุ ณวรรณภา คุุ ณากรวงศ์์ คุุ ณบุุ ณฑริิ กา ชลพิิ ทัก
ั ษ์์วงศ์์ ที่่� ทำำ�งาน
อย่่ างเต็็ มที่่� ช่่ วงเริ่่� มต้้นการระบาดของโควิิ ด-19 คุุ ณจัักรีี เตจ๊๊ะวารีี และ
เจ้้าหน้้าที่่� แผนงานคนไทย 4.0 ที่่� ช่่วยประสานงานในการทำำ�วิิจัย
ั และจััดทำำ�
หนัังสืื อเล่่ มนี้้ ไ� ด้้อย่่ างมีี ประสิิ ทธิิ ภาพ
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อภิิ ธานศัั พท์์
เศรษฐศาสตร์์ความสุุ ข (Economics of Happiness) เป็็ นการ
ศึึกษาความสััมพัันธ์ข
์ องตััวแปรทางด้้านเศรษฐกิิ จ สัังคม สุุ ขภาพ ค่่ านิิ ยม
บรรทััดฐานทางสัังคม สถาบััน และสิ่่� งแวดล้้อม ที่่� มีีผลต่่ อความพึึงพอใจใน
ชีี วิิตหรืื อความสุุ ขเชิิ งอััตวิิ สัย
ั ความสุุ ขในที่่� นี้้ เ� ป็็ นความสุุ ขทางโลก มิิ ใช่่ ความ
สุุ ขทางธรรมในแนวทางของศาสนาพุุ ทธ
ความพึึงพอใจในชีี วิิต (Life Satisfaction) เป็็ นการให้้แต่่ ละบุุ คคล
ประเมิิ นชีี วิิตของตนในภาพรวมว่่ าพึึงพอใจกัับชีี วิิตที่่� เป็็ นอยู่่�มากน้้อยเพีี ยงใด
การประเมิิ นความพึึงพอใจในชีี วิิตอาจจะเปรีี ยบเทีี ยบกัับขั้้�นบัันไดของชีี วิิต
(Cantril Ladder) ถ้้าประเมิิ นตนเองว่่ าไม่่ พึึงพอใจในชีี วิิตเลย ชีี วิิตแย่่ ที่่� สุุด
ไม่่ สามารถแย่่ ไปกว่่ านี้้ ไ� ด้้อีี ก จะอยู่่�ในบัันไดขั้้�นที่่� 0 ถ้้าประเมิิ นชีี วิิตตนเองว่่ า
พึึงพอใจในชีี วิิตมากที่่� สุุด ไม่่ มีีสิ่่� งใดทำำ�ได้้ดีี ไปกว่่ านี้้ � ก็็ จะอยู่่�บัันไดขั้้�นสููงสุุ ด
ซึ่่�งมัักให้้ค่่ าสููงสุุ ดเท่่ ากัับ 10
ความสุุ ขเชิิ งอััตวิิ สั ัย (Subjective Well-Being) เป็็ นการวััดเกี่่� ยวกัับ
อารมณ์์ ความรู้้ สึ
� ก
ึ ความพึึงพอใจในชีี วิิต และการมีี คุุณค่่ าของชีี วิิต โดยให้้
แต่่ ละบุุ คคลประเมิิ นด้้วยตััวเอง ความสุุ ขเชิิ งอััตวิิ สัย
ั ประกอบด้้วย 3 มิิ ติิ คืื อ
ความพึึงพอใจในชีี วิิตในภาพรวม อารมณ์์ (ด้้านบวกและด้้านลบ) และการมีี
ชีี วิิตที่่� มีีคุุณค่่ าและมีี ความหมาย (Eudaimonia) คำำ�ว่่า “ความสุุ ข” เป็็ นภาวะ
ความรู้้ สึ
� ก
ึ เชิิ งอารมณ์์ ที่่� ประเมิิ น ณ จุุ ดหนึ่่�งของเวลา
ความอยู่่� ดีี มีี สุุ ขส่่ วนบุุ คคล (Personal Well-Being) เป็็ นคำำ�ที่่�

สำำ�นัก
ั งานสถิิ ติิแห่่ งชาติิ สหราชอาณาจัักร ใช้้แทนคำำ�ว่่า ความสุุ ขเชิิ งอััตวิิ สัย
ั
�
�
�
เนื่่ องจากมีี ความเห็็ นว่่ า เป็็ นคำำ�ที่่ สามารถใช้้สื่่ อสารกัับประชาชนเข้้าใจได้้
ง่่ ายกว่่ า โดยทั้้�งสองคำำ�มีีความหมายเดีี ยวกััน
ความสุุ ขเชิิ งภาวะวิิ สัย
ั (Objective Well–Being) เป็็ นความสุุ ขที่่�
มีี สิ่่� งที่่� จับ
ั ต้้องได้้ที่่� ทำำ�ให้้ชีี วิิตดีี มีี การตอบสนองต่่ อความจำำ�เป็็ นของมนุุ ษย์์
�
ซึ่่งโดยทั่่�วไปมัักจะวััดจากระดัับรายได้เ้ ป็็ นสำำ�คัญ
ั บางหน่่ วยงานวััดความสุุ ข

เชิิ งภาวะวิิ สัย
ั จากหลายตััวแปร เช่่ น การศึึกษา สุุ ขภาพ ลำำ�ดับ
ั ชั้้�นทางสัังคม
� ่ งบอก
ความปลอดภััย หรืื อเหตุุ การณ์์ทางการเมืื อง เป็็ นต้้น ซึ่่�งปัั จจััยเหล่่ านี้้ บ่
ถึึงการมีี ชีีวิิตที่่� ดีี
บรรทััดฐานทางสัังคม (Social Norms) คืื อ มาตรฐานพฤติิ กรรม
� ฐานของความเชื่่� อร่่ วมกัันของคนที่่� อยู่่� ในกลุ่่�มเดีี ยวกัันหรืื อ
ที่่� ตั้้ง� อยู่่�บนพื้้ น
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ในสัังคมเดีี ยวกััน ว่่ าสมาชิิ กในกลุ่่�มหรืื อสัังคมควรประพฤติิ ตนอย่่ างไรใน
สถานการณ์์ต่่างๆ จึึงจะเรีี ยกว่่ ายอมรัับได้้ และพฤติิ กรรมอย่่ างไรที่่� คนใน
กลุ่่�มหรืื อสัังคมยอมรัับไม่่ ได้้
การสนัับสนุุ นทางสัังคม (Social Support) หมายถึึง การช่่ วยเหลืื อ
กัันโดยสมาชิิ กครอบครััว เพื่่� อน เพื่่� อนบ้้าน และบุุ คคลอื่่� นๆ ในสัังคม โดย
รููปแบบของความช่่ วยเหลืื ออาจเป็็ นเงิิ น สิ่่� งของ อารมณ์์ หรืื อแรงงาน
ทุุ นทางสัังคม (Social Capital) หมายถึึง ความสััมพัันธ์ ์ในสัังคมที่่�

สามารถนำำ�ไปสู่่�การได้้รัับผลประโยชน์์ร่่ วมกััน ผลประโยชน์์อาจจะเป็็ นตััวเงิิ น
หรืื อไม่่ ใช่่ เงิิ นก็็ ได้้ ความสััมพัันธ์ ์อาจจะเป็็ นได้้ทั้้�งระดัับเล็็ กๆ ระหว่่ างบุุ คคล
ไปจนถึึงขนาดใหญ่่ เป็็ นเครืื อข่่ ายหรืื อสถาบััน ทุุ นทางสััง คมในหนััง สืื อนี้้ �
ประกอบด้้วยความสััมพัันธ์ ์ที่่� ดีีในครอบครััวหรืื อระหว่่ างเพื่่� อน การมีี ส่่วนร่่ วม
ในสัังคม การสนัับสนุุ นกัันทางสัังคม รวมถึึงความไว้้วางใจในสัังคม ทุุ นทาง
� กัับการอยู่่�
สัังคมเหล่่ านี้้ เ� ป็็ นมิิ ติิที่่� ผู้้ค
� นให้้คุุ ณค่่ า เนื่่� องจากทำำ�ให้้คนรู้้ สึ
� ก
ึ ดีี ขึ้้น
ในสัังคมที่่� มีีความสััมพัันธ์ ์ที่่� ดีี มีี การช่่ วยเหลืื อกััน และไว้้วางใจกัันได้้
ราคาเงา (Shadow Price) เป็็ นราคาของสิิ นค้้า บริิ การ หรืื อสิ่่� งอื่่� นๆ
ที่่� ถูู กคำำ� นวณเพื่่� อสะท้้อนถึึง ค่่ าเสีี ยโอกาสหรืื อมูู ลค่่ าที่่� บุุ คคลหรืื อสััง คม
� ขายในตลาดจึึงไม่่ มีีราคา
ประเมิิ นให้้ สิิ นค้้าหรืื อบริิ การหลายอย่่ างไม่่ มีีการซื้้ อ
� ขายแต่่ เป็็ น
ที่่� ใช้้ในการอ้้างอิิ งได้้ เช่่ น ความสััมพัันธ์ ์ที่่� ดีีกับ
ั เพื่่� อน ไม่่ มีีการซื้้ อ
สิ่่� งที่่� บุุคคลและสัังคมให้้คุุ ณค่่ า การประเมิิ นความสััมพัันธ์ ์ที่่� ดีีกับ
ั เพื่่� อนให้้มีี
หน่่ วยเป็็ นเงิิ นจึึงเป็็ นการประเมิิ น “ราคาเงา” ของความสััมพัันธ์ ์ที่่� ดีีกับ
ั เพื่่� อน
เทคนิิ คความพึึงพอใจในชีี วิิต (Life Satisfaction Approach, LSA)
เป็็ นเทคนิิ คหนึ่่�งที่่� ใช้้ในการประเมิิ น “ราคาเงา” การใช้้วิิ ธีี LSA ประเมิิ นราคา
เงา เริ่่� มจากการสร้้างแบบจำำ�ลองความพึึงพอใจในชีี วิิตหรืื ออรรถประโยชน์์
เพื่่� อวิิ เคราะห์์ความสััมพัันธ์ ์ของระหว่่ างตััวแปรที่่� ต้้องการประเมิิ นมููลค่่ าราคา
เงาและตััวแปรรายได้้กัับความพึึงพอใจในชีี วิิต ราคาเงาคำำ�นวณได้จ
้ ากอััตรา
หน่่ วยสุุ ดท้้ายของการทดแทนกัันระหว่่ างรายได้้และตััวแปรที่่� สนใจ
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…ความสุุ ขเชิิงอััตวิิสััย (Subjective
W e l l- B e i n g ) เ ป็็ น ค ว า ม สุุ ข
ในความหมายที่่� ก ว้้ า งที่่� ป ระกอบ
ด้้ ว ย 3 มิิ ติิ คืื อ ความพึึ งพอใจ
ใ น ชีีวิิ ต ใ น ภ า พ ร ว ม อ า ร ม ณ์์
(ด้้ านบวกและด้้านลบ) และการมีี
เป้้าหมายในชีีวิิต…
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บทที่่� 1

บทนำำ�
การประเมิิ นชีี วิิตความอยู่่�ดีี กิินดีี ของคนไทยคงหลีี กเลี่่� ยงไม่่ ได้้ที่่�
� และ
จะถามว่่ า “คนไทยมีี ความสุุ ขดีีหรืื อไม่่ กับ
ั สภาพเศรษฐกิิ จที่่� พัฒ
ั นาขึ้้น
สภาพสัังคมและสิ่่� งแวดล้้อมที่่� เปลี่่� ยนแปลงไป” ปัั จจััยทางด้า้ นรายได้เ้ พีี ยง
� สามารถทำำ�ให้้ชีี วิิตอยู่่�ดีี มีีความสุุ ขเพิ่่� มขึ้้น
�
อย่่ างเดีี ยว เช่่ น การมีี รายได้้สููงขึ้้น
�
�
ด้ว้ ยหรืื อไม่่ การประเมิิ นความสุุ ขขึ้้นอยู่่�กัับปัั จเจกบุุ คคลที่่ ประเมิิ นด้้วยตััว

เองว่่ าจะให้้คุุ ณค่่ าหรืื อน้ำำ�� หนัักกัับมิิ ติิ ต่่างๆ เช่่ น จะให้้น้ำำ�� หนัักกัับมิิ ติิ ทาง
ด้้านรายได้้ ด้า้ นครอบครััว ด้า้ นสัังคม ด้า้ นการทำำ�งาน หรืื อความสััมพัันธ์ ์
ระหว่่ างบุุ คคล มากน้้อยต่่ างกัันอย่่ างไร การให้้น้ำำ�� หนัักในมิิ ติิด้า้ นต่่ างๆ ของ
คนที่่� ต่่างกัันอาจจะทำำ�ให้้รััฐประสบความยุ่่�งยากในการทำำ�ให้้คนในประเทศ
� รายงานของ The Organization for Economic
มีี ความสุุขโดยรวมยิ่่� งขึ้้น
� นะแนวทางในการ
Co-operation and Development หรืื อ OECD (2013) ชี้้ แ
ออกแบบนโยบายภาครััฐว่่ า ควรเป็็ นการสร้้างนโยบายที่่� ทำำ�ให้้คนมีี ความ
พึึง พอใจในชีี วิิ ต ภาครััฐ ไม่่ ควรตััดสิิ นเองโดยขาดหลัักฐานเชิิ ง ประจััก ษ์์
�
ว่่ านโยบายใดดีี ต่่อประชาชนหรืื อทำำ�ให้้ประชาชนมีี ชีีวิิตความเป็็ นอยู่่�ที่่� ดีีขึ้้น
ในระยะหลัังหลายประเทศพยายามที่่� ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับความพึึงพอใจในชีี วิิต

(Life Satisfaction) และความสุุ ขเชิิ งอััตวิิ สัย
ั (Subjective Well-Being) ของ
�
ประชากรในประเทศเพิ่่� มขึ้้น
ระดัับความพึึงพอใจในชีี วิิตของคนเป็็ นทางเลืื อกหนึ่่�งที่่� ใช้้ในการ
ประเมิิ นชีี วิิตความเป็็ นอยู่่�ของคนในประเทศ และยัังสามารถใช้้เป็็ นเป้้ าหมาย
หนึ่่�งของการพััฒนาประเทศ นอกเหนืื อไปจากเรื่่� องการพััฒนาด้า้ นเศรษฐกิิ จ
ที่่� มัักจะดูู จากมูู ลค่่ าของผลิิ ตภััณ ฑ์์ม วลรวมประชาชาติิ หรืื อรายได้้ของ
ประเทศ ประเทศที่่� พัฒ
ั นาแล้้วหลายประเทศ เช่่ น อัังกฤษ เยอรมััน ออสเตรเลีี ย
และสหรััฐอเมริิ กา ได้้จััดทำ�ำ การสำำ�รวจความพึึงพอใจในชีี วิิตของคนในประเทศ
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เป็็ นประจำำ� และได้้ให้้ความสำำ�คัญ
ั ในการนำำ�มาประเมิิ นความพึึงพอใจของ
� ในแต่่ ละปีี หรืื อต่่ อนโยบายของรััฐ การศึึกษาการ
คนต่่ อเหตุุ การณ์์ที่่� เกิิ ดขึ้้น
เลืื อกตั้้�งของสหภาพยุุ โรปย้้อนหลััง 40 ปีี พบว่่ า ความพึึงพอใจในชีี วิิตของ
ประชาชนเป็็ นตััวแปรที่่� สำำ�คัญ
ั ที่่� สุุดที่่� อธิิ บายว่่ ารััฐบาลนั้้�น ๆ จะได้้รัับการ
เลืื อกตั้้�งอีี กครั้้�งหรืื อไม่่ ข้้อมููลความพึึงพอใจในชีี วิิตสามารถใช้้คาดการณ์์
เกี่่� ยวกัับความชอบที่่� มีีต่่อรััฐ ได้้ดีี กว่่ าตััวแปรทางเศรษฐกิิ จอื่่� น (Clark et al.,
2018) Angela Markel อดีี ตนายกรััฐ มนตรีี ประเทศเยอรมัันได้้ก ล่่ าวว่่า
“What matters to people must be the guideline for our policies” (อ้้างถึึง
ใน Clark et al., 2018, หน้้า 13)
ในช่่ วงกว่่ าทศวรรษที่่� ผ่่านมาการศึึกษาวิิ จัย
ั เกี่่� ยวความพึึงพอใจ
ในชีี วิิตและความสุุ ขเชิิ งอััตวิิ สัย
ั มีี ความก้้าวหน้้าอย่่ างมากโดยเฉพาะในกลุ่่�ม
ประเทศที่่� มีีรายได้้สููง ส่่ วนหนึ่่�งของความก้้าวหน้้าในการวิิ จัย
ั มาจากการมีี
ข้้อมููลที่่� มีีคุุณภาพและน่่ าเชื่่� อถืื อ ประเทศสหราชอาณาจัักร สหรััฐอเมริิ กา
เยอรมนีี กลุ่่� มประเทศ OECD และออสเตรเลีี ย มีี การจััด เก็็ บข้้อมูู ล
ขนาดใหญ่่ ที่่� เกี่่� ยวข้้องกัับความพึึงพอใจในชีี วิิตและตััวแปรที่่� สำำ�คัญ
ั ๆ ที่่� มีี
ความเกี่่� ยวข้้องกััน ข้้อมููลที่่� จัด
ั เก็็ บเป็็ นข้้อมููลที่่� มีีคุุณภาพที่่� สามารถใช้้เป็็ น
ตััวแทนในระดัับประเทศ และมีี ขนาดกลุ่่�มตััวอย่่ างเพีี ยงพอที่่� จะเป็็ นตััวแทน
ของกลุ่่�มประชากรย่่ อยที่่� สนใจศึึกษา
สำำ� หรัับ ประเทศไทยเริ่่� มมีี การวิิ พากษ์์ถึึง “สััง คมที่่� มีี ความสุุ ข”
อย่่ างแพร่่ หลายในบริิ บทที่่� เป็็ นเป้้ าหมายประการหนึ่่�งในการพััฒนาประเทศ
ตั้้�ง แต่่ แผนพััฒ นาเศรษฐกิิ จ และสััง คมแห่่ งชาติิ ฉบัับ ที่่� 8 อีี กทั้้�ง รายงาน
“พิิ มพ์์เขีี ยว Thailand 4.0 โมเดลขัับเคลื่่� อนประเทศไทยสู่่�ความมั่่�งคั่่�ง มั่่�นคง
และยั่่�งยืื น” ได้้มีี การอ้้างถึึงประเด็็ นทางด้า้ นความสุุ ขว่่าถืื อเป็็ นเป้้ าหมายหนึ่่�ง
ในการพััฒนาประเทศ

“สััง คมไทย 4.0 เป็็ นสััง คมที่่� มีี ความหวััง (Hope)
เป็็ นสัังคมที่่� มีี ความสุุ ข (Happiness) มีีความสมานฉัันท์์
( H a r m o n y ) มีี ค ว า ม เห ลื่่� อ ม ล้ำำ�� อ ยู่่� ใ น ร ะ ดัั บ ต่ำำ��
มีีสิ่่� งแวดล้้อมและสุุ ขภาพที่่� ดีี ”
(กองบริิ หารงานวิิ จัย
ั และ
ประกัันคุุ ณภาพการศึึกษา, 2559)
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การทำำ�ความเข้้าใจเกี่่� ยวกัับมิิ ติิของความสุุ ขของคนในประเทศ และ
บทบาทของภาครััฐในการนำำ�ความสุุ ขมาสู่่�ประชาชนจึึงเป็็ นเรื่่� องที่่� สำำ�คัญ
ั ต่่ อ
การนำำ�พาประเทศไปสู่่�สัังคมไทย 4.0 ตามเป้้ าหมายของการพััฒนา

1.1

ความหมายและองค์์ ประกอบ

“ความสุุ ขเชิิ งอััตวิิ สัย
ั ” (Subjective Well–Being) เป็็ นการวััดเกี่่� ยวกัับ
อารมณ์์ ความรู้้ สึ
� ึก ความพึึงพอใจในชีี วิิต โดยให้้แต่่ ละบุุ คคลประเมิิ นด้ว้ ย
ตััวเอง ในขณะที่่� ความสุุ ขเชิิ งภาวะวิิสััย (Objective Well–Being) มัักเน้้น
ประเด็็ นด้้า นรายได้้แ ละสิ่่� งที่่� จัับ ต้้องได้้เ ป็็ นหลััก OECD (2013) ได้้ ใ ห้้
ความหมาย ความสุุ ขเชิิ งอััตวิิ สัย
ั ไว้้ดัังนี้้ �

“สภาพจิิตใจที่่� ดีี ซึ่่�งเป็็ นการประเมิินโดยปัั จเจกทั้้�ง
ด้้านความรู้้�สึึกทางบวก และทางลบผ่่ านประสบการณ์์
ของการดำำ�เนิินชีีวิิตของแต่่ละคน”
OECD (2013) และ Office for National Statistics (2018)
วััดความสุุ ขเชิิ งอััตวิิ สัย
ั ออกเป็็ น 3 มิิ ติิ คืื อ 1) มิิ ติิทางด้า้ นการประเมิิ นชีี วิิต
(Life Evaluation) 2) มิิติิ ทางอารมณ์์ (Affect) และ 3) มิิ ติิ ทางเชิิ งคุุ ณค่่ า
และการมีี เป้้ าหมายในชีี วิิต (Eudaimonia) โดยมิิ ติิ ทั้้�ง 3 สามารถอธิิ บาย
ความหมายและขอบเขตได้้ดัังนี้้ �

1.1.1

การประเมิินชีีวิิต (Life Evaluation)

การประเมิิ นชีี วิิต คืื อการให้้แต่่ ละบุุ คคลประเมิิ นชีี วิิตของตนเอง
ในภาพรวม หรืื อจำำ�แนกตามหััวข้้อ เช่่ น การประเมิิ น “ความพึึงพอใจในชีี วิิต”
ในภาพรวม (Overall Life Satisfaction) หรืื อการประเมิิ นเฉพาะด้า้ น เช่่ น การ
ประเมิิ นความพึึงพอใจต่่ อสุุ ขภาพ หรืื อสถานะทางการเงิิ นของตน เป็็ นต้้น
� อยู่่�กัับ
การประเมิิ นชีี วิิตของแต่่ ละบุุ คคลตามหลััก Peak-End Rule อาจขึ้้น
การเปรีี ยบเทีี ยบประสบการณ์์ ในอดีี ตเฉพาะตอนที่่� เข้้มข้้นที่่� สุุ ด (Peak)
และตอนจบ (End) กัับ ประสบการณ์์ ในปัั จจุุ บััน หรืื อสถานการณ์์ป กติิ
การศึึ ก ษาที่่� วััด ความสุุ ขเชิิ งอััต วิิ สััย โดยใช้้การวััด ความพึึ ง พอใจในชีี วิิ ต
ในภาพรวมมีี อย่่ างแพร่่ หลาย
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1.1.2	อารมณ์์ (Affect)

การประเมิิ นภาวะทางอารมณ์์ ความรู้้ �สึึก เป็็ นการประเมิิ นจาก
ประสบการณ์์ที่่� บุุคคลนั้้�นๆ รู้้ สึ
� ก
ึ ตามจุุ ดของช่่ วงเวลาหรืื อการทำำ�กิิจกรรม
ที่่� แตกต่่ างกัันออกไป อารมณ์์แบ่่ งกว้้างๆ ได้้เป็็ น 2 มิิ ติิ คืื อ 1) อารมณ์์ทาง
ด้้านบวก (Positive Affect) เช่่ น ความสุุ ข (Happiness) ความเบิิ กบานใจ
(Joy) เป็็ นต้้น และ 2) อารมณ์์ทางด้า้ นลบ (Negative Affect) เช่่ น ความเศร้้า
ความโกรธ ความกลััว ความกระวนกระวายใจ เป็็ นต้้น

1.1.3	มิิติิเชิิงคุุณค่่าและการมีีเป้้าหมายในชีีวิิต (Eudaimonia)

คำำ�ว่่า “Eudaimonia” เป็็ นคำำ�ศัพท์
ั ภ
์ าษากรีี กโบราณที่่� ใช้้อ้้างอิิ ง
ความสุุ ขตามมุุ มมองของอริิ สโตเติิ ล ที่่� มองว่่ าชีี วิิ ตที่่� ดีี (Good Life) คืื อ
ชีี วิิตที่่� มีีคุุณค่่ า การมีี เป้้ าหมายในชีี วิิต และการใช้้ชีี วิิตอย่่ างมีี ความหมาย
กล่่ าวได้้ว่่า กรอบ Eudaimonia แตกต่่ างจากการประเมิิ นชีี วิิตและอารมณ์์
ตรงที่่� ว่่า ความอยู่่�ดีี มีี สุุ ขในมิิ ติิ Eudaimonia ให้้ความสำำ�คั ญ
ั กัับ ผลลััพธ์ ที่่
์ �
เกี่่� ยวกัับการทำำ�หน้้าที่่� (Functioning) และการตระหนัักรู้้ �ในศัักยภาพของ
แต่่ ละบุุ คคล Steptoe and Fancourt (2019) กล่่ าวว่่ าการรู้้ �สึึกว่่ าชีี วิิ ตมีี
ความหมาย มีี ขอบเขตที่่� เกี่่� ยวข้้องกัับความเข้้าใจและความเข้้มแข็็ งทางด้้าน
จิิ ตใจ ซึ่่�งมีี ความสััมพัันธ์ ์กัับการประเมิิ นชีี วิิต (Life Satisfaction)
การศึึกษาวิิ จัย
ั ที่่� ผ่่านมา มีี ทั้้ง� สนัับสนุุ นแนวคิิ ดที่่� ว่่าความสุุ ขเชิิ ง
อััตวิิ สัย
ั (Subjective Well–Being) ควรมีี การวิิ เคราะห์์แยกเป็็ น 3 องค์์ประกอบ
(ดััง ที่่� กล่่ าวข้้างต้้น) และแนวคิิ ดที่่� ว่่ าความสุุ ขเชิิ งอััต วิิ สััย สามารถวััดได้้
จากการประเมิิ นความพึึงพอใจในชีี วิิตในภาพรวม การประเมิิ นแบบแยก
องค์์ประกอบหรืื อใช้้มิิ ติิเดีี ยวเป็็ นตััวแทน มีี ข้้อดีี /ข้้อด้้อยที่่� แตกต่่ างกััน
งานวิิ จัย
ั จำำ�นวนหนึ่่�งเลืื อกที่่� จะให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับมิิ ติิการประเมิิ น
ชีี วิิต (Life Evaluation) หรืื อความพึึงพอใจในชีี วิิตในภาพรวม เป็็ นตััวแปรเดีี ยว
หลัักในการสะท้้อนความสุุ ขเชิิ งอััตวิิ สัย
ั เนื่่� องจากเข้้าใจง่่ ายในการสื่่� อสาร
มีี ความครอบคลุุ ม สามารถสะท้้อนภาพรวมของชีี วิิตได้ม
้ ากกว่่ าองค์์ประกอบ
ด้้านอารมณ์์ความรู้้ �สึึก มีี เสถีี ยรภาพในระยะยาวและมีี ความเชื่่� อมโยงกัับ
ตััวแปรทางเศรษฐกิิ จและสัังคม ยกตััวอย่่ างงานวิิ จัย
ั ที่่� สนัับสนุุ นแนวคิิ ด
ดัังกล่่ าว เช่่ น Helliwell & Putman (2004) วิิ เคราะห์์ความแตกต่่ างระหว่่ าง
การประเมิิ นความสุุ ขและความพึึงพอใจในชีี วิิต ผลจากการศึึกษาแสดงให้้
เห็็ นว่่ าข้้อมููลความสุุ ขที่่� ประเมิิ นด้้วยตนเองสะท้้อนสถานการณ์์ ในระยะสั้้�น
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� อยู่่�กัับอารมณ์์ ณ ช่่ วงเวลานั้้�น ๆ ในขณะที่่� ความพึึง พอใจในชีี วิิ ต
และขึ้้น
เป็็ นการประเมิิ นในระยะยาวและมีี ความเสถีี ยรมากกว่่ า Peiro (2006) ศึึกษา
ข้้อมููล World Values Survey ในช่่ วงปีี ค.ศ. 1995 ถึึง 1996 พบว่่ า ความสุุ ขไม่่ ได้้
� อยู่่�กัับตััวแปรทางเศรษฐกิิ จ ซึ่่�งต่่ างกัับความพึึงพอใจในชีี วิิตที่่� ตัวั แปร
ขึ้้น
ทางเศรษฐกิิ จส่่ งผลกระทบอย่่ างมีี นัย
ั สำำ�คัญ
ั นอกจากนั้้�น รายงานการวิิ จัย
ั
ของ Clark et al. (2018) เลืื อกให้้ความสำำ�คัญ
ั ในการวััดความพึึงพอใจในชีี วิิต
มากกว่่ าให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับองค์์ประกอบทางด้้านอารมณ์์ โดยมองว่่ าถึึงแม้้
ความสุุ ขจะมีี ความสำำ�คัญ
ั มากในการสะท้้อนคุุ ณภาพชีี วิิตของคน ณ ช่่ วง
เวลานั้้�นๆ แต่่ ยังั คงมีี ข้้อจำำ�กัด
ั ในการประเมิิ นและเปลี่่� ยนแปลงค่่ อนข้้างเร็็ ว
เมื่่� อเทีี ยบกัับตััวแปรความพึึงพอใจในชีี วิิต
อย่่ างไรก็็ ตาม แนวคิิ ดและงานวิิ จัย
ั อีี กส่่ วนหนึ่่�งมองว่่ าการวััดความ
สุุ ขเชิิ งอััตวิิ สัย
ั โดยใช้้การประเมิิ นชีี วิิตเป็็ นตััวแทนเพีี ยงตััวแปรเดีี ยว เป็็ นการ
สะท้้อนมิิ ติิการวััดที่่� ไม่่ ครอบคลุุ ม และอาจขาดความลึึกในการอธิิ บายผล
(เช่่ น มิิ ติิทางด้้านเวลา และผลกระทบของนโยบายรััฐหรืื อกิิ จกรรม) งานวิิ จัย
ั
เชิิ งประจัักษ์์ที่่� สนัับสนุุ นผลสรุุ ปดัังกล่่ าวคืื อ การศึึกษาของ Arthaud-Day
et al. (2005) ที่่� วิิเคราะห์์ด้ว้ ยแบบจำำ�ลองโครงสร้้าง (Structural Equation
Model) พบว่่ า มิิ ติิด้า้ นการประเมิิ นชีี วิิต มิิ ติิอารมณ์์ทางด้้านบวก และมิิ ติิ
อารมณ์์ทางด้า้ นลบ มีี ความเป็็ นอิิ สระต่่ อกััน อีี กทั้้�งเมื่่� อวิิ เคราะห์์แบบจำำ�ลอง
โดยใส่่ ตัวั แปรทั้้�ง 3 มิิ ติิ เปรีี ยบเทีี ยบกัับแบบจำำ�ลองที่่� ใช้้ความพึึงพอใจในชีี วิิต
เป็็ นตััวแทนความสุุ ขเชิิ งอััตวิิ สัย
ั เพีี ยงตััวแปรเดีี ยว พบว่่ าแบบจำำ�ลองรููปแบบ
แรกมีี ความเหมาะสมกัับข้้อมููลที่่� นำำ�มาศึึกษามากกว่่ า (วิิ เคราะห์์จากค่่ าสถิิ ติิ
GFI, CFI, RMSEA และ ระดัับ Factor Loadings)
การวิิ จัย
ั เชิิ งประจัักษ์์ข้้างต้้น สนัับสนุุ นมุุ มมองของ Dolan and
Metcalfe (2012) และ Stiglitz et al. (2009) ที่่� กล่่ าวว่่ า ความสุุ ขเชิิ งอััตวิิ สัย
ั
มีี ขอบเขตที่่� กว้้างกว่่ าคำำ�ว่่ า ความสุุ ข และความพึึ ง พอใจในชีี วิิ ต โดยมีี
องค์์ประกอบทางด้้านอารมณ์์ทั้้ง� บวกและลบ รวมทั้้�งประเด็็ นทางด้า้ นคุุ ณค่่ า
และเป้้ าหมายในชีี วิิ ต องค์์ป ระกอบของแต่่ ละองค์์ป ระกอบมีี ปัั จจััย ที่่� ส่่ ง
ผลกระทบที่่� แตกต่่ างกััน ดัังนั้้�น องค์์ประกอบของความสุุ ขเชิิ งอััตวิิ สัย
ั แต่่ ละ
ด้้านควรวััดแยกจากกััน
� งึ ใช้้คำำ�จำ�กั
ดัังนั้้�น ในหนัังสืื อ “เศรษฐศาสตร์์ความสุุ ข” เล่่ มนี้้ จึ
ำ ด
ั ความ
“ความพึึงพอใจในชีี วิิต” (Life Satisfaction) ในความหมายถึึง การให้้แต่่ ละ
บุุ คคลประเมิิ นชีี วิิตของตนในภาพรวม ส่่ วนความสุุ ขเชิิ งอััตวิิ สัย
ั (Subjecแผนงานยุ ทธศาสตร์ เป้ าหมาย (Spearhead) ด้ านสั งคม คนไทย 4.0
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tive Well-Being) เป็็ นความสุุ ขในความหมายที่่� กว้้างที่่� ประกอบด้ว้ ย 3 มิิ ติิ
คืื อ ความพึึงพอใจในชีี วิิตในภาพรวม อารมณ์์ (ด้า้ นบวกและด้า้ นลบ) และ
การมีี เป้้ าหมายในชีี วิิต คำำ�ว่่า “ความสุุ ข” เป็็ นภาวะความรู้้ �สึึกเชิิ งอารมณ์์
� วม
ที่่� ประเมิิ น ณ จุุ ดหนึ่่�งของเวลา ส่่ วนคำำ� “เศรษฐศาสตร์์ความสุุ ข” ในที่่� นี้้ ร
ทั้้�งเรื่่� องความพึึงพอใจในชีี วิิต และความสุุ ขเชิิ งอััตวิิ สัย
ั เข้้าเป็็ นส่่ วนหนึ่่�งใน
การศึึกษา ขอบเขตของเศรษฐศาสตร์์ความสุุ ขค่่อนข้้างกว้้าง รวมตั้้�งแต่่ มิิติิ
เชิิ งเศรษฐกิิ จที่่� เกี่่� ยวข้้องกัับความพึึงพอใจในชีี วิิตและความสุุ ขเชิิ งอััตวิิ สัย
ั
มิิ ติิทางสัังคมและสิ่่� งแวดล้้อมที่่� ส่่งผลต่่ อความพึึงพอใจในชีี วิิตหรืื อความสุุ ข
� ง
เชิิ ง อััต วิิ สััย และในที่่� นี้้ ยั
ั รวมไปถึึง การศึึก ษาความสััม พััน ธ์ ข
์ องทััศ นคติิ
วััฒนธรรม ความไว้้วางใจกัันในสัังคม ค่่ านิิ ยม และบรรทััดฐานทางสัังคมกัับ
ความพึึงพอใจในชีี วิิตและความสุุ ขเชิิ งอััตวิิ สัย
ั

1.2

ประโยชน์์ ของการวัั ดความสุุ ขเชิิ งอัั ตวิิ สััย

Dolan and Metcalfe (2012) กล่่ าวถึึงการวััดความสุุ ขเชิิ งอััตวิิ สัย
ั
เพื่่� อเป้้ าหมายเชิิ งนโยบาย และตััวชี้้ วั� ดที่่
ั � สามารถนำำ�มาอ้้างอิิ งในการออกแบบ
นโยบายว่่ าควรมีี คุุ ณสมบััติิหลััก 3 ประการดัังนี้้ � ก) มีี ทฤษฎีี ที่่� น่่ าเชื่่� อถืื อ
ในการอ้้างอิิ ง ข) เป็็ นที่่� ยอมรัับได้้ในสัังคม และ ค) เป็็ นการวััดเชิิ งปริิ มาณ
ซึ่่�งสามารถตรวจสอบความน่่ าเชื่่� อถืื อและความถููกต้้องของข้้อมููลที่่� ทำำ�การ
จััดเก็็ บได้้ ข้้อมููลความสุุ ขเชิิ งอััตวิิ สัย
ั ที่่� มีีคุุณภาพเพีี ยงพอ สามารถใช้้เป็็ น
เครื่่� องมืื อของภาครััฐในการติิ ดตามความก้้าวหน้้าของนโยบายหรืื อโครงการ
(Monitoring Progress) การออกแบบนโยบาย (Informing Policy Design)
และการประเมิิ นนโยบาย (Policy Appraisal)
เครื่่� องมืื อที่่� มีีเป้้ าหมายใน “การติิ ดตามความก้้าวหน้้า” หรืื อการ
เปลี่่� ยนแปลงของความสุุ ขเชิิ ง อััต วิิ สััย จำำ� เป็็ นต้้องมีี การเก็็ บข้้อมูู ลอย่่ าง
ต่่ อเนื่่� องและควรเป็็ นการเก็็ บข้้อมููลระดัับประเทศ (National Level) เพื่่� อวััด
ความผัันผวนของตััว แปรตามช่่ วงเวลา การติิ ดตามตััวแปรความสุุ ขเชิิ ง
อััต วิิ สััย ยััง สามารถนำำ�ข้้ อมูู ลมาเปรีี ยบเทีี ยบกัับ การเปลี่่� ยนแปลงทาง
เศรษฐกิิ จ และสััง คมที่่� ส่่ งผลกระทบต่่ อประชาชน เช่่ น การเปรีี ยบเทีี ยบ
ทิิ ศทางการเปลี่่� ยนแปลงตััวแปรความสุุ ขเชิิ งอััตวิิ สัย
ั กัับผลิิ ตภััณฑ์์มวลรวม
ประชาชาติิ การเปรีี ยบเทีี ยบดัังกล่่ าวทำำ�ให้้มั่่�นใจว่่ าการเปลี่่� ยนแปลงด้้านอื่่� น ๆ
� ไม่่ ได้้ลดความสุุ ขของประชาชนในภาพรวม
ที่่� เกิิ ดขึ้้น
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ในขณะที่่� เป้้ าหมายเพื่่� อ “การออกแบบและการประเมิิ นผลของ
� ในระดัับพื้้ น
� ที่่� หรืื อจำำ�แนก
นโยบาย” จำำ�เป็็ นต้้องอาศััยข้้อมููลที่่� มีีความลึึกมากขึ้้น
ตามลัักษณะตามประชากรศาสตร์์ เช่่ น เป้้ าหมายเพื่่� อการออกแบบนโยบาย
จำำ�เป็็ นต้้องเก็็ บข้้อมููลโดยจำำ�แนกความสุุ ขเชิิ งอััตวิิ สัย
ั ตามองค์์ประกอบย่่ อย
เช่่ น เก็็ บข้้อมููลความพึึงพอใจในชีี วิิตที่่� มีีต่่อสุุ ขภาพร่่ างกาย สุุ ขภาพจิิ ต และ
สถานการณ์์การทำำ�งาน เป็็ นต้้น เพื่่� อนำำ�ไปสู่่�การออกแบบนโยบายที่่� มีีความ
� เช่่ น นโยบายเกี่่� ยวกัับสุุ ขภาพจิิ ต หรืื อนโยบายในการ
เฉพาะเจาะจงมากขึ้้น
แก้้ปัั ญหาการว่่ างงาน ส่่ วนเป้้ าหมายเพื่่� อการประเมิิ นนโยบาย ควรมีี การวััด
เพื่่� อสะท้้อนต้้นทุุ นและผลประโยชน์์ของการจััดทำำ�นโยบาย โดยการเก็็ บข้้อมููล
ความพึึงพอใจในชีี วิิตของกลุ่่�มควบคุุ ม และกลุ่่�มทดลองเพื่่� อประเมิิ นผลของ
นโยบาย
Dolan and Metcalfe (2012) ได้้เสนอกัับสำำ�นัก
ั งานสถิิ ติิแห่่ งชาติิ
ของสหราชอาณาจัักร (Office for National Statistics, ONS) ในการติิ ดตาม
ออกแบบ และประเมิิ นนโยบาย โดยใช้้เครื่่� องมืื อในการออกแบบสอบถามที่่�
จำำ�แนกตามวััตถุุ ประสงค์์ ดัังแสดงในตารางที่่� 1-1

ณััฐวุุ ฒิิ เผ่่ าทวีี (2559) กล่่ าวว่่ าหลัักการวิิ จัย
ั สำำ�คัญ
ั ในการหาตััวแปร
ความสุุ ขที่่� สามารถนำำ�มาใช้้ออกแบบนโยบายของรััฐบาล คืื อ การวิิ เคราะห์์
ตามหลัักวิิ ชาการเพื่่� อแยกแยะว่่ าอะไรคืื อความสััมพัันธ์ ์ (Correlation) และ
อะไรคืื อความเป็็ นเหตุุ เป็็ นผล (Causation) ของตััวแปรที่่� ต้้องการศึึกษากัับ
ตััวแปรทางด้้านความสุุ ข การวิิ เคราะห์์ความเป็็ นเหตุุ เป็็ นผลของตััวแปร
ควรใช้้ข้้อมููลที่่� เก็็ บจากประชากรจำำ�นวนมาก มีี การจััดเก็็ บอย่่ างสม่ำำ��เสมอ
และมีี ระเบีี ยบวิิ ธีีวิิจัย
ั ที่่� ถูู กต้้อง
Clark et al. (2018) สรุุ ปว่่ าข้้อมููลความพึึงพอใจในชีี วิิตสามารถนำำ�
ไปใช้้ในการตอบคำำ�ถามงานวิิ จัย
ั ได้้ 3 ประเด็็ น คืื อ
� หรืื อ
1. ปัั จจััยใดที่่� ทำำ�ให้้คนในสัังคมมีี ความพึึงพอใจในชีี วิิตมากขึ้้น
น้้อยลง โดยกำำ�หนดให้้ความพึึงพอใจในชีี วิิตเป็็ นตััวแปรตาม ปัั จจััยที่่� มีีการ
ศึึกษาอย่่ างแพร่่ หลาย เช่่ น รายได้้ และการว่่ างงาน
2. เมื่่� อคนมีี ความพึึง พอใจในชีี วิิ ตแล้้ว จะส่่ งผลต่่ อตนเองและ
สัังคมอย่่ างไร โดยกำำ�หนดให้้ตััวแปรความพึึงพอใจในชีี วิิตเป็็ นตััวแปรอิิ สระ
ในการวิิ เคราะห์์ เช่่ น การศึึกษาว่่ าหากพนัักงานมีี ความพึึงพอใจในงานที่่� ทำำ�
จะส่่ งผลต่่ อผลิิ ตภาพในการทำำ�งานอย่่ างไร หรืื อระดัับความพึึงพอใจในชีี วิิต
ของปัั จเจกบุุ คคลมีี ผลเชื่่� อมโยงต่่ ออััตราการฆ่่ าตััวตายหรืื อไม่่
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ตารางที่่� 1-1 แนวคำำ �ถามในการวัั ดความสุุ ขเชิิ งอัั ตวิิ สััย
การใช้้ ประโยชน์์ ในด้้ าน

องค์์ ประกอบความสุุ ขเชิิ ง
การติิ ดตามความก้้ าวหน้้ า
อัั ตวิิ สััย
ของโครงการ

การออกแบบนโยบาย

การประเมิิ นนโยบาย

การวัั ดการประเมิิ นชีีวิิ ต

โดยภาพรวม คุุ ณพอใจ
กัั บชีีวิิ ตของคุุ ณทุุ กวัั นนี้้�
มากน้้ อยแค่่ ไหน

คุุ ณพอใจกัั บด้้ านต่่ างๆ
ความพึึ งพอใจในชีีวิิ ตที่่�
ต่่ อไปนี้้�ของคุุ ณมากน้้ อย แบ่่ งตามองค์์ ประกอบย่่ อย
เพีียงใด: ความสัั มพัั นธ์์
และจำำ �แนกตามพื้้� นที่่� เช่่ น
ส่่ วนบุุ คคล / สุุ ขภาพ
ความพึึ งพอใจที่่� มีีต่่อการ
ร่่ างกาย /สุุ ขภาพจิิ ต /
ให้้ บริิ การสุุ ขภาพ การให้้
สถานการณ์์ การทำำ �งาน / บริิ การของรัั ฐบาลท้้ องถิ่่� น
สถานการณ์์ ทางการเงิิ น
เป็็ นต้้ น
/ ที่่� อยู่่�อาศัั ย / การมีีเวลา
ทำำ �ในสิ่่� งที่่� ชอบ / ชีีวิิ ตความ
เป็็ นอยู่่�ของบุุ ตร

การวัั ดประสบการณ์์ ที่่� มีี
ผลต่่ อภาวะทางอารมณ์์

โดยภาพรวม เมื่่� อวานนี้้�
คุุ ณรู้้�สึึกมีีความสุุ ข
มากน้้ อยแค่่ ไหน

ถามเกี่่� ยวกัั บการประเมิิ น
ถามเกี่่� ยวกัั บความสุุ ข
ความสุุ ขเมื่่� อวานนี้้� และเพิ่่� ม และความวิิ ตกกัั งวล และ
ความรู้้�สึึกอื่่� นๆ ที่่� ต้้องการ
เพิ่่� มคำำ �ถามจำำ �แนกตาม
ติิ ดตาม เช่่ น โดยภาพรวม กิิ จกรรมที่่� ทำำ� หรืือเพิ่่� มการ
เมื่่� อวานนี้้�คุุณรู้้�สึึกมีีพลัั ง /
ประเมิิ นอารมณ์์ จำำ�แนก
วิิ ตกกัั งวล / ผ่่ อนคลาย ตามองค์์ ประกอบย่่ อย เช่่ น
ในการทำำ �สิ่่� งต่่ างๆ
ความกัั งวลที่่� มีีต่่อสถานะ
มากน้้ อยเพีียงใด
ทางการเงิิ น เป็็ นต้้ น

การวัั ดความมีีคุุ ณค่่ า
ในชีีวิิ ต

โดยภาพรวม คุุ ณคิิ ดว่่ า
สิ่่� งที่่� คุุณทำำ �ในชีีวิิ ตมีีคุุ ณค่่ า
มากน้้ อยแค่่ ไหน

ถามเกี่ ยวกั บการประเมิ น
คุ ณค่ าในชี วิตในภาพรวม
และเพิ่ มประเด็ นเกี่ ยวกั บ
คุ ณค่ าในชี วิตจ�ำแนกตาม
กิ จกรรมที่ท�ำ

ที่มา: Dolan and Metcalfe (2012)

3. การประเมิิ นมููลค่่ าสิิ นค้้าสาธารณะ หรืื อสิิ นค้้าที่่� ไม่่ มีีราคาในตลาด
ด้ว้ ยการหา “ราคาเงา” (Shadow price) โดยใช้้แนวคิิ ด Life Satisfaction
Approach วิิ ธีีการคืื อ การนำำ�ผลที่่� ได้้จากการวิิ เคราะห์์สมการถดถอยและ
ทำำ�การเปรีี ยบเทีี ยบค่่ าสััมประสิิ ทธิ์์ �ตััวที่่� สนใจที่่� ไม่่ มีีราคาตลาดกัับตััวแปรทาง
ด้้านรายได้้ สิิ นค้้าและบริิ การที่่� ไม่่ มีีราคาตลาด เช่่ น ความไว้้วางใจในสัังคม
มลพิิ ษทางอากาศ ความสััมพัันธ์ ์ในครอบครััว เป็็ นต้้น งานวิิ จัย
ั ที่่� ใช้้แนวคิิ ด
ดััง กล่่ าวในการวิิ เคราะห์์ เช่่ น การศึึก ษาของ Van Praag and Baarsma
(2005) ที่่� ใช้้แบบสำำ� รวจความพึึ ง พอใจในชีี วิิ ตเพื่่� อประเมิิ นมูู ลค่่ ามลพิิ ษ
ทางเสีี ยงจากเครื่่� องบิิ น Luechinger (2009) ประเมิิ นคุุ ณภาพทางอากาศ
Chandoevwit and Thampanishvong (2015) ประเมิิ นราคาเงาของการมีี
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สุุ ขภาพดีี การช่่ วยเหลืื อผู้้ อื่่
� � น และการมีี ปฏิิ สัม
ั พัันธ์ ์ทางสัังคม Powdthavee
(2008) ประเมิิ นราคาเงาของความถี่่� ในการปฏิิ สัม
ั พัันธ์ ์ระหว่่ างเพื่่� อน ญาติิ
และเพื่่� อนบ้้าน

1.3

เนื้้� อหาในหนัั งสืื อเล่่ มนี้้�

� องการนำำ�
หนัังสืื อเศรษฐศาสตร์์ความสุุ ข (เชิิ งอััตวิิสััย) เล่่ มนี้้ ต้้
เสนอให้้เห็็ นถึึงแนวคิิ ดเกี่่� ยวกัับความพึึงพอใจในชีี วิิตและความสุุ ขเชิิ งอััตวิิ สัย
ั
การใช้้ประโยชน์์ ในการวิิ จัย
ั เพื่่� อเป็็ นแนวทางการนำำ�เสนอนโยบายสาธารณะ
� หาของหนัังสืื อมีี 7 บท โดยบทที่่� 1 เป็็ นบทนำำ�และการอธิิ บายความหมาย
เนื้้ อ
ของความพึึงพอใจในชีี วิิตและความสุุ ขเชิิ งอััตวิิ สัย
ั บทที่่� 2 จึึงเป็็ นเรื่่� องของ
การสำำ�รวจความพึึงพอใจในชีี วิิตและความสุุ ขเชิิ งอััตวิิ สัย
ั จากประสบการณ์์
ของประเทศต่่ างๆ รวมถึึงประเทศไทย ข้้อมูู ลจากการสำำ�รวจเหล่่ านี้้ เ� ป็็ น
ประโยชน์์ต่่อการวิิ จัย
ั ด้้านเศรษฐศาสตร์์ความสุุ ข บทที่่� 3 เป็็ นข้้อสรุุ ปของ
งานวิิ จั ย
ั นานาชาติิ ว่่ ามีี ปัั จจััย ใดบ้้างที่่� มีี ผลต่่ อความพึึง พอใจในชีี วิิ ตและ
ความสุุ ขเชิิ งอััตวิิ สัย
ั ของคน ซึ่่�งจากงานวิิ จัย
ั นานาชาติิ พบว่่ า ความไว้้วางใจ
และทุุ นทางสัังคมมีี บทบาทสำำ�คัญ
ั ต่่ อความพึึงพอใจในชีี วิิตของคน ในบทที่่�
4 เป็็ นการเสนอเทคนิิ คความพึึงพอใจในชีี วิิตที่่� ใช้้ประเมิิ นมููลค่่ าของตััวแปร
ทางสัังคม เช่่ น การประเมิิ นมููลค่่ าทุุ นทางสัังคม ดัังนั้้�น ในบทที่่� 5 จึึงเป็็ นการ
ใช้้ข้้อมููลการสำำ�รวจระดัับประเทศในการศึึกษาบทบาทของทุุ นทางสัังคมต่่ อ
ความพึึงพอใจในชีี วิิตของคนไทย รวมถึึงประเมิิ นว่่ าคนไทยให้้มููลค่่ ากัับทุุ น
ทางสัังคมและปัั จจััยอื่่� นๆ เพีี ยงใด บทที่่� 6 เป็็ นเรื่่� องความพึึงพอใจในชีี วิิต
ของคนไทยกัับความสััมพัันธ์ข
์ องตััวแปรบรรทััดฐานทางสัังคมและตััวแปร
เชิิ งสถาบัันซึ่่�งคนแต่่ ละรุ่่� นให้้ความสำำ�คัญ
ั ที่่� แตกต่่ างกััน ส่่ วนบทที่่� 7 เป็็ น
บทส่่ งท้้ายและเสนอแนวทางการนำำ�ผลการศึึกษาความพึึงพอใจในชีี วิิตไป
ใช้้ประโยชน์์เชิิ งนโยบาย
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…รายงานสถิิติิความสุุ ขใน World
Happiness Report ในปีี พ.ศ.
2555 จนถึึงปีี พ.ศ. 2562 ได้้แสดง
ให้้เห็็นว่่า คนไทยมีีความสุุ ขลดลง
เรื่่�อยๆ และปีี พ.ศ. 2562 เป็็นปีีที่�่
คนไทยมีีความสุุ ขต่ำำ��ที่่�สุุด…
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บทที่่� 2

การสำำ �รวจคว ามสุุ ข
เชิิงอััตวิิสัั ย
ระดัับความพึึงพอใจในชีี วิิตและความสุุ ขเชิิ งอััตวิิ สัย
ั เป็็ นสิ่่� งที่่� ต้้อง
ทำำ�การวััด การวััดความพึึงพอใจในชีี วิิตและความสุุ ขเชิิ งอััตวิิ สัย
ั นั้้�นไม่่ สามารถ
�
�
�
ทำำ�ได้้ด้ว้ ยเครื่่ องมืื อที่่ มีีมาตรวััดแบบมาตรฐานนานาชาติิ ที่่ มีีการยอมรัับโดย
ทั่่�วไป การวััดความพึึงพอใจในชีี วิิตและความสุุ ขเชิิ งอััตวิิ สัย
ั แตกต่่ างจากการ
วััดอูู ณหภููมิิ การวััดรายได้้ การวััดน้ำำ�� หนัักหรืื อความสููงที่่� มีีมาตรวััดมาตรฐาน
การจะมีี ข้้อมููลที่่� วัด
ั ระดัับความพึึงพอใจในชีี วิิตและความสุุ ขเชิิ งอััตวิิ สัย
ั จึึง
ต้้องอาศััยการทำำ�การสำำ�รวจ
� ำ�เสนอการสำำ�รวจความพึึงพอใจในชีี วิิตและความสุุ ขเชิิ ง
ในบทนี้้ นำ
อััตวิิ สัย
ั ที่่� ทำำ�กัน
ั ในต่่ างประเทศและการสำำ�รวจที่่� ทำำ�ในประเทศไทย

2.1	การสำำ �รวจความสุุ ขเชิิ งอัั ตวิิ สััยในต่่ างประเทศ
การวิิ จัย
ั เกี่่� ยวกัับความสุุ ขเชิิ งอััตวิิ สัย
ั และความพึึงพอใจในชีี วิิต
มีี ความก้้าวหน้้าอย่่ างมากในช่่ วงกว่่ า 20 ปีี ที่่� ผ่่านมา โดยความก้้าวหน้้าใน
� อยู่่�กัับความน่่ าเชื่่� อถืื อของการวััดและกระบวนการจััด
การวิิ จัย
ั ดัังกล่่ าว ขึ้้น
เก็็ บข้้อมููล และระเบีี ยบวิิ ธีีวิิจัย
ั การเก็็ บข้้อมููลเกี่่� ยวกัับความสุุ ขที่่� ครอบคลุุ ม
หลายประเทศทั่่�วโลก คืื อ The Gallup World Poll และ World Value Survey
ส่่ วนการสำำ� รวจที่่� ทำำ� ในระดัับ ประเทศมีี หลายประเทศ ยกตััว อย่่ างเช่่ น
สหราชอาณาจััก ร สหรััฐ อเมริิ กา เยอรมนีี กลุ่่� มประเทศ OECD และ
ออสเตรเลีี ย มีี การจััดเก็็ บข้้อมูู ลขนาดใหญ่่ ที่่� มีีคุุ ณภาพที่่� สามารถใช้้เป็็ น
ตััว แทนของประชากรในระดัับ ประเทศ นอกจากนี้้ � สหราชอาณาจััก ร
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เยอรมนีี และออสเตรเลีี ย มีี การเก็็ บข้้อมููลในลัักษณะ “Household Panel”
สหราชอาณาจัักรและเยอรมนีี ยัังมีี การเก็็ บข้้อมููลที่่� เรีี ยกว่่ า “Birth Cohort
Survey” เป็็ นการเก็็ บข้้อมููลเริ่่� มตั้้�งแต่่ เด็็ กแรกเกิิ ด เพื่่� อศึึกษาเส้้นทางชีี วิิต
ตามช่่ วงวััยอีี กด้้วย (OECD, 2013)
ในที่่� นี้้ � ข อกล่่ าวถึึ ง การจััด เก็็ บข้้อมูู ลความสุุ ขเชิิ งอััต วิิ สััย ใน
ต่่ างประเทศ 5 แหล่่ ง คืื อ (1) World Happiness Report หรืื อย่่ อว่่ า WHR
(2) World Values Survey หรืื อย่่ อว่่ า WVS (3) British Office for National
Statistics หรืื อย่่ อว่่ า ONS (4) British Household Panel Survey หรืื อย่่ อว่่ า
BHPS และ (5) Socio-Economic Panel หรืื อย่่ อว่่ า SOEP

2.1.1

World Happiness Report (WHR)

รายงานความสุุ ขโลก (World Happiness Report: WHR) ปัั จจุุ บัน
ั
จััดทำำ�โดย The United Nations Sustainable Development Solutions
Network ร่่ วมมืื อกัับมููลนิิ ธิิ Ernesto Illy เผยแพร่่ ครั้้�งแรกในปีี ค.ศ. 2012
จััดทำำ�ประจำำ�ทุุกสองปีี WHR เป็็ นรายงานที่่� สะท้้อนข้้อมููลความสุุ ขระดัับโลก
โดยมีี เป้้ าหมายเพื่่� อต้้องการให้้เห็็ นว่่ า คุุ ณภาพชีี วิิตของประชาชนสามารถ
ถููกประเมิิ นได้อ
้ ย่่ างน่่ าเชื่่� อถืื อ และมีี ความเที่่� ยงตรงผ่่ านการออกแบบตััวชี้้ วั� ด
ั
เกี่่� ยวกัับความสุุ ขเชิิ งอััตวิิ สัย
ั ที่่� มีีมิิติิที่่� แตกต่่ างกัันออกไป ในการจััดอัน
ั ดัับ
ความสุุ ขของแต่่ ละประเทศ WHR ใช้้ข้้อมููลที่่� จัด
ั เก็็ บโดย Gallop World Poll
(GWP) ที่่� เรีี ยกว่่ าการประเมิิ นแบบขั้้�นบัันไดแห่่ งความสุุ ข (Cantril Ladder)
โดยสอบถามเกี่่� ยวการประเมิิ นชีี วิิตด้้วยตนเองด้้วยข้้อคำำ�ถามเดีี ยวคืื อ “โปรด
� ที่่� 0-10 โดยขั้้�นที่่� 10 แสดงถึึง
จิิ นตนาการบัันไดทั้้�งหมด 10 ขั้้�น เริ่่� มตั้้�งแต่่ ขั้้น
ชีี วิิตที่่� ดีีที่่� สุุดสำำ�หรัับคุุ ณ และขั้้�นที่่� 0 ของบัันได แสดงถึึงชีี วิิตที่่� เลวร้้ายที่่� สุุด
คุุ ณรู้้ สึ
� ก
ึ ว่่ าตอนนี้้ � คุุ ณยืื นอยู่่� ณ บัันไดขั้้�นที่่� เท่่ าไหร่่ ”
มาตรวััด Cantril พััฒ นาโดย Hadley Cantril มีี การใช้้อย่่ าง
แพร่่ หลาย ซึ่่�งถืื อเป็็ นเครื่่� องมืื อหนึ่่�งในการประเมิิ นความอยู่่�ดีี มีีสุุข Diener
et al. (2009) ได้้วิิเคราะห์์ว่่าการประเมิิ นแบบขั้้�นบัันไดแห่่ งความสุุ ข สามารถ
สะท้้อนการประเมิิ นชีี วิิตที่่� มีีความต่่ อเนื่่� องของระยะเวลาได้ม
้ ากกว่่ าภาวะ
ทางอารมณ์์ จุุ ดเด่่ นของ Cantril Scale ที่่� แตกต่่ างจากมาตรวััดความอยู่่�ดีี
มีี สุุขอื่่� นๆ คืื อ ผู้้ ต
� อบแบบสอบถามสามารถยึึดตนเองเป็็ นหลััก โดยสามารถ
ประเมิิ นได้้ตามมุุ มมอง หรืื อประสบการณ์์ของตนเองที่่� ผ่่านมา
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Gallup ศึึกษาการประเมิิ นแบบขั้้�นบัันไดแห่่ งความสุุ ข จาก 150
ประเทศ เพื่่� อวิิ เคราะห์์จุุดตัด
ั (Cut-off) ของช่่ วงคะแนน ซึ่่�งสามารถแบ่่ งได้้
เป็็ น 3 กลุ่่�ม ดัังตารางที่่� 2-1
ตารางที่่� 2-1 จุุ ดตัั ด (Cut-Off) ช่่ วงคะแนนทัั ศนคติิ ต่่อระดัั บความอยู่่�ดีีมีีสุุ ข
กลุ่่� ม

จุุ ดตััดคะแนน

ทัั ศนคติิ ต่่ อระดัั บความอยู่่� ดีีมีีสุุข

Thriving

≥7

มาก

Struggling

5-6

ปานกลาง

≤4

น้้ อย

Suffering

ที่่� มา: GWP

รายงาน WHR 2019 (Helliwell. et al., 2019) จััดอัน
ั ดัับความสุุ ข
ของประเทศ โดยวััดจากค่่ าเฉลี่่� ยจากการประเมิิ นชีี วิิ ตของคนในแต่่ ละ
ประเทศจำำ� นวนทั้้�ง สิ้้ �น 156 ประเทศ ในการเก็็ บข้้อมูู ลแต่่ ละปีี GWP
สุ่่�มตััวอย่่ างประชากรประมาณ 1,000 คน จากแต่่ ละประเทศ สำำ�หรัับประเทศ
ที่่� มีีขนาดใหญ่่ อย่่ างเช่่ น รััสเซีี ยและจีี นมีี การสุ่่�มตััวอย่่ างมากกว่่ า 1,000 คน
(ประเทศจีี น 3,649 ตััวอย่่ าง ในปีี ค.ศ. 2018) ส่่ วนประเทศขนาดเล็็ กลงมา
เช่่ น เฮติิ และจาเมกา ที่่� มีีกลุ่่�มตััวอย่่ างประมาณ 500 คน การจััดอัน
ั ดัับในปีี
�
ค.ศ. 2019 ใช้้ข้้อมููลการประเมิิ นชีี วิิตเฉลี่่ ยของแต่่ ละประเทศ 3 ปีี ตั้้�งแต่่ ปีี
ค.ศ. 2016 ถึึง 2018 เพื่่� อลดความคลาดเคลื่่� อนของข้้อมููลที่่� เกิิ ดจากการสุ่่�ม
ตััวอย่่ าง (Sampling Errors)

ประเทศที่่�มีีความสุุ ขมากที่่�สุุด และน้้อยที่่�สุุดในโลก

การจััดอัน
ั ดัับประเทศที่่� มีีความสุุ ขมากที่่� สุุดในโลก จากค่่ าคะแนน
การประเมิิ นชีี วิิตเฉลี่่� ย 3 ปีี (2016-2018) ประเทศที่่� มีีค่่าเฉลี่่� ยมากอัันดัับ 1-4
จาก 156 ประเทศ คืื อ ประเทศฟิิ นแลนด์์ (7.769) เดนมาร์์ก (7.600) นอร์์เวย์์
(7.554) และไอซ์์แลนด์์ (7.494) โดยประเทศ 20 อัันดัับแรก ส่่ วนใหญ่่ เป็็ น
กลุ่่�มประเทศสแกนดิิ เนเวีี ยและกลุ่่�มประเทศ OECD สำำ�หรัับเอเชีี ย ประเทศที่่� มีี
ค่่ าคะแนนเฉลี่่� ยสููงที่่� สุุด คืื อ ไต้้หวััน (6.446) ซึ่่�งอยู่่�ในอัันดัับที่่� 25 ประเทศที่่�
ประเมิิ นค่่ าความพอใจในชีี วิิตค่่ อนข้้างต่ำำ��ส่่วนใหญ่่ เป็็ นประเทศที่่� อยู่่�ในภาวะ
สงคราม หรืื อมีี ความไม่่ มั่่�นคงทางความปลอดภััยในชีี วิิต เช่่ น อััฟกานิิ สถาน
(3.203) สาธารณรััฐแอฟริิ กากลาง (3.083) และ ซููดานใต้้ (2.853) เป็็ นต้้น
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ประเทศไทยเป็็ นประเทศที่่� ถูู กจััดว่่าคนในประเทศมีี ความสุุ ขใน
อัันดัับที่่� 52 ของโลก รายงานสถิิ ติิความสุุ ขใน World Happiness Report
ในปีี พ.ศ. 2555 จนถึึงปีี พ.ศ. 2562 ได้้แสดงให้้เห็็ นว่่ า คนไทยมีี ความสุุ ข
(นิิ ยามแบบกว้้างในความหมายของความพึึงพอใจในชีี วิิตหรืื อความสุุ ขเชิิ ง
อััตวิิ สัย
ั ) ลดลงเรื่่� อย ๆ และปีี พ.ศ. 2562 เป็็ นปีี ที่่� คนไทยมีี ความสุุ ขต่ำ� ำ�ที่่� สุุด
รายงาน WHR ได้ใ้ ห้้ข้้อพึึงสัังเกตว่่ า การเปรีี ยบเทีี ยบอัันดัับคะแนนความสุุ ข
ของประเทศต่่ างๆ เพื่่� อสรุุ ปว่่ าประเทศไหนมีี ความสุุ ขมากน้้อยต่่ างกััน ควร
วิิ เคราะห์์ด้ว้ ยความระมััดระวััง เนื่่� องจากบริิ บทสัังคมและเศรษฐกิิ จ มิิ ติิทาง
วััฒนธรรม และพฤติิ กรรมของแต่่ ละภููมิิ ภาคในโลกมีี ความแตกต่่ างกัันตั้้�งแต่่
น้้อยไปหามาก การเปรีี ยบเทีี ยบการจััดอัน
ั ดัับประเทศในภาพรวมระดัับ
โลก อาจมีี ข้้อโต้้แย้้งเกี่่� ยวกัับปัั ญหาการประเมิิ นเกิิ นความจริิ งหรืื อต่ำำ��กว่่ า
ความจริิ ง (Overstate หรืื อ Understate) หรืื อแม้้แต่่ การแสดงออกถึึงความ
รู้้ สึ
� ก
ึ ที่่� แตกต่่ างกััน ซึ่่�งอาจมีี ผลต่่ อการประเมิิ นในแบบสอบถาม
ข้้อมููลคะแนนความพึึงพอใจในชีี วิิตของคนไทยเฉลี่่� ย 3 ปีี ล่่ าสุุ ด
เท่่ ากัับ 6.008 เมื่่� อพิิ จารณาปัั จจััยที่่� คิิดเป็็ นสััดส่่วนต่่ อค่่ าคะแนนดัังกล่่ าว
พบว่่ าการสนัับสนุุ นทางสัังคม และผลิิ ตภััณฑ์์มวลรวมในประเทศ มีี ผลต่่ อ
ความความพึึงพอใจในชีี วิิตของคนไทยมากที่่� สุุด รองมาคืื อ สุุ ขภาพ (อธิิ บาย
ด้้วยอายุุ คาดเฉลี่่� ยของการมีี สุุขภาวะ) อิิ สรภาพ ความมีี น้ำำ�� ใจ และทััศนคติิ
ที่่� มีีต่่อการคอร์์รัป
ั ชััน ตามลำำ�ดับ
ั
กล่่ าวโดยสรุุ ป รายงาน WHR มีี จุุดเด่่ น คืื อ การนำำ�เสนอข้้อมููลการ
ประเมิิ นชีี วิิต (ซึ่่�งแทนด้้วยคำำ�ว่่าความสุุ ข) ของประเทศต่่ างๆ ทั่่�วโลก และนำำ�
มาจััดอัน
ั ดัับประเทศตามระดัับค่่ าคะแนนความสุุ ข ข้้อมููลดัังกล่่ าวจััดเก็็ บ
โดย GWP ซึ่่�งมีี การตรวจคุุ ณภาพเครื่่� องมืื อการวิิ จัย
ั เช่่ น การทดสอบความ
เที่่� ยงตรง (Validity) และความเชื่่� อมั่่�น (Reliability) รวมทั้้�งมีี การทดสอบความ
เพีี ยงพอของขนาดกลุ่่�มตััวอย่่ างที่่� ระดัับความเชื่่� อมั่่�น 95% เปรีี ยบเสมืื อน
มอนิิ เตอร์์ในการติิ ดตามความสุุ ขของประเทศนั้้�นๆ การศึึกษาวิิ จัย
ั ที่่� ผ่่านมา
พบว่่ า ฐานข้้อมููลที่่� WHR ใช้้เป็็ นฐานข้้อมููลขนาดใหญ่่ ระดัับโลก ซึ่่�งมีี การนำำ�
ข้้อมููลดัังกล่่ าวเชื่่� อมโยงสู่่�งานศึึกษาวิิ จัย
ั ที่่� หลากหลาย
อย่่ างไรก็็ ดีี เป็็ นที่่� น่่าสัังเกตว่่ า ข้้อมููลการจััดอัน
ั ดัับประเทศตาม
ระดัับความสุุ ข หรืื อแม้้แต่่ การวิิ เคราะห์์สัดส่
ั ่ วนของปัั จจััยทางด้า้ นเศรษฐกิิ จ
สัังคม และการเมืื อง อาจยัังไม่่ เพีี ยงพอที่่� จะนำำ�ไปสู่่�การเสนอข้้อเสนอแนะเชิิ ง
นโยบายที่่� มีีเป้้ าหมายเพื่่� อสร้้างความอยู่่�ดีี มีีสุุขของประเทศนั้้�นๆ ได้้เท่่ าที่่� ควร
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� หาส่่ วนอื่่� นๆ ในรายงานเป็็ นการสรุุ ป สัังเคราะห์์ รวบรวม ศึึกษาเป็็ นกรณีี
เนื้้ อ
ศึึกษาที่่� เกี่่� ยวกัับประเด็็ นด้้านการออกแบบนโยบาย และนวััตกรรมที่่� เกี่่� ยวกัับ
ความสุุ ขเชิิ งอััตวิิ สัย
ั ซึ่่�งมัักอ้้างอิิ งจากฐานข้้อมููลอื่่� นๆ ด้้วย เช่่ น ฐานข้้อมููลที่่�

จััดเก็็ บโดยภาครััฐของสหราชอาณาจัักร เยอรมนีี สหรััฐอเมริิ กา เป็็ นต้้น
อีี กทั้้�งรายงาน WHR มีี ประเด็็ นที่่� มีีข้้อถกเถีี ยงกัันในประเด็็ นด้า้ นการจััด
อััน ดัับ ประเทศจากข้้อคำำ�ถ ามเพีี ยงข้้อคำำ�ถ ามเดีี ยว ความเพีี ยงพอของ
กลุ่่�มตััวอย่่ างแต่่ ละประเทศ และการจััดอัน
ั ดัับความสุุ ขของประเทศต่่ างๆ
โดยไม่่ ได้้คำำ�นึง
ึ ถึึงประเด็็ นความแตกต่่ างทางวััฒนธรรม สัังคม มุุ มมองที่่� มีี
ต่่ อความสุุ ข การแสดงออกทางพฤติิ กรรมของแต่่ ละประเทศ

2.1.2

World Values Survey (WVS)

WVS เป็็ นฐานข้้อมูู ลระดัับโลก เก็็ บข้้อมูู ลมากกว่่ า 80 ประเทศ
การเก็็ บข้้อมููลได้้อาศััยความร่่ วมมืื อกัับองค์์กรระหว่่ างประเทศ เช่่ น United
National Development Program, World Bank, Bill and Melinda Gates
Foundation และ European Values Study เป็็ นต้้น เริ่่� มทำำ�การเก็็ บข้้อมููล
ตั้้�งแต่่ ปีี ค.ศ. 1981 ข้้อมููล Wave ที่่� 1 เป็็ นการเก็็ บข้้อมููลในช่่ วงปีี ค.ศ.19811984 เริ่่� มแรกเป็็ นการเก็็ บข้้อมูู ลจาก 10 ประเทศ คืื อ อาร์์เจนติิ นา
ออสเตรเลีี ย ฟิิ นแลนด์์ ฮัังการีี ญี่่� ปุ่่� น เม็็ กซิิ โก แอฟริิ กาใต้้ เกาหลีี ใต้้ สวีี เดน
และสหรััฐ อเมริิ กา โดยการเก็็ บข้้อมูู ลนัับ เป็็ นส่่ วนหนึ่่� งของการสำำ� รวจ
European Values Study ซึ่่�งมีี วััตถุุ ประสงค์์หลัักเพื่่� อตอบคำำ�ถามวิิ จัย
ั ว่่ า
� มีี ผลต่่ อการ
“การเปลี่่� ยนแปลงทางเศรษฐกิิ จ สัังคม และเทคโนโลยีี ที่่� เกิิ ดขึ้้น
� ฐาน และแรงจููงใจของประชาชน ในสัังคมอุุ ตสาหกรรม
เปลี่่� ยนค่่ านิิ ยมพื้้ น
หรืื อไม่่ อย่่ างไร” โดยมีี เป้้ าหมายเพื่่� อให้้นััก วิิ จััย หรืื อผู้้ �กำ�
ำ หนดนโยบาย
สามารถมีี ข้้อมููลที่่� มีีคุุณภาพเพีี ยงพอเพื่่� อใช้้ในการวิิ เคราะห์์การเปลี่่� ยนแปลง
ด้้านความเชื่่� อ ค่่ านิิ ยม และแรงจููงใจในสัังคมนั้้�นๆ ได้้
ปัั จจุุ บัน
ั WVS มีี การเก็็ บข้้อมููลถึึง Wave ที่่� 7 (ตารางที่่� 2-2) WVS มีี
การเปิิ ดเผยข้้อมููลต่่ อสาธารณะโดยไม่่ เก็็ บค่่ าใช้้จ่่ ายใดๆ ทั้้�งข้้อมููลส่่ วนบุุ คคล
ระดัับประเทศ และข้้อมููลที่่� แบ่่ งตาม Wave ทำำ�ให้้สามารถเปรีี ยบเทีี ยบข้้อมููล
ภาคตััดขวางระหว่่ างประเทศ และข้้อมููลอนุุ กรมเวลาเพื่่� อวิิ เคราะห์์แนวโน้้ม
ของตััว แปรได้้ ในแบบสััม ภาษณ์์ WVS เริ่่� มจากการวางคำำ�ถามเกี่่� ยวกัับ
การประเมิิ นความสุุ ขในชีี วิิต ตามด้้วยการประเมิิ นความพึึงพอใจในชีี วิิตไว้้
ในส่่ วนต้้นๆ ของแบบสอบถาม การเลืื อกกลุ่่�มตััวอย่่ าง กำำ�หนดอายุุ ตั้้ง� แต่่ 18
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� ไป ใช้้การสุ่่�มตััวอย่่ างแบบหลายขั้้�นตอน (Multistage Stage Sampling)
ปีี ขึ้้น
ซึ่่�งอิิ งตามหลัักความน่่ าจะเป็็ น ขนาดกลุ่่�มตััวอย่่ างในแต่่ ละประเทศอยู่่� ใน
ช่่ วง 1,000-1,500 คน วิิ ธีีการสััมภาษณ์์ ใช้้แบบตััวต่่ อตััว (Face-To-Face
Interview)
ตารางที่ 2-2 จ�ำนวนประเทศที่ WVS ท�ำการจั ดเก็ บข้ อมู ล แบ่ งตาม Wave 1 ถึ ง 8
Wave

ปี

จ� ำนวนประเทศ

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

ที่มา: WVS

ข้้อมูู ล WVS ถูู กนำำ�ไปใช้้ในการตอบโจทย์์ง านวิิ จั ย
ั หลากหลาย
ประเด็็ น เช่่ น การพััฒนาการทางเศรษฐกิิ จ ประชาธิิ ป ไตย ศาสนา ความ
เท่่ าเทีี ยมกัันทางเพศ ทุุ นทางสัังคม และความสุุ ขเชิิ งอััตวิิ สัย
ั โดย WVS แบ่่ ง
�
แบบสอบถามแบ่่ งออกเป็็ น 14 ประเด็็ นดัังนี้้
1. ค่่ านิิ ยมทางสัังคมทััศนคติิ และแบบแผน (Social Values, Attitudes & Stereotypes)
2. ความอยู่่�ดีี มีีสุุขในสัังคม (Societal Well-Being)
3. ทุุ นทางสัังคม ความไว้้วางใจและการเป็็ นสมาชิิ กขององค์์กร
(Social Capital, Trust and Organizational Membership)
4. มููลค่่ าทางเศรษฐกิิ จ (Economic Values)
5. การทุุ จริิ ต (Corruption)
6. การย้้ายถิ่่� น (Migration)
7. ดััชนีี ยุุ คหลััง วััตถุุ นิิยม (Post-Materialist Index)
8. วิิ ทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี (Science & Technology)
9. ค่่ านิิ ยมทางศาสนา (Religious Values)
10. ความปลอดภััย (Security)
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11. ค่่ านิิ ยมทางจริิ ยธรรมและบรรทััดฐาน (Ethical Values &

12. ผลประโยชน์์ทางการเมืื องและการมีี ส่่วนร่่ วมทางการเมืื อง
(Political Interest and Political Participation)
13. วััฒนธรรมทางการเมืื องและระบอบการเมืื อง (Political Culture And Political Regimes)
14. ข้้อมููลประชากร (Demography)

จุุ ดเด่่ นในการนำำ�เสนอข้้อมูู ลจาก WVS คืื อ มีี การจััดทำำ� Inglehart-Welzel Cultural Map ที่่� แสดงมุุ มมองทางด้้า นค่่ า นิิ ยมทางสััง คมที่่�
เปลี่่� ยนแปลงไปตามช่่ วงเวลา ซึ่่�งแบ่่ งเป็็ น 4 แบบ คืื อ
1. ค่่ านิิ ยมดั้้�ง เดิิ ม (Traditional Values) คืื อ คุุ ณค่่ าที่่� เน้้นการ
ให้้ความสำำ�คั ญ
ั ด้้า นศาสนา ความสััม พััน ธ์ร์ ะหว่่ างครอบครััว แบบดั้้�ง เดิิ ม
การเคารพต่่ อผู้้ มี
� ี อำำ�นาจ/หรืื อเจ้้าหน้้าที่่� รัฐ
ั คนที่่� มีีค่่านิิ ยมด้า้ นนี้้ � จะปฏิิ เสธ
� ี ความภาคภููมิิ ใจของ
การหย่่ าร้้าง การทำำ�แท้้ง การฆ่่ าตััวตาย สัังคมเหล่่ านี้้ มี
ชาติิ ในระดัับสููง และมีี มุุมมองแบบชาติิ นิิยม
2. ค่่ านิิ ยมตามเหตุุ ผลทางโลก (Secular-Rational Values) เป็็ นค่่ า
นิิ ยมที่่� ตรงข้้ามกัับค่่ านิิ ยมดั้้�งเดิิ ม คืื อ ค่่ านิิ ยมที่่� คนในสัังคมให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับ
ศาสนา การนัับถืื ออำำ�นาจรััฐน้้อยกว่่ าค่่ านิิ ยมดั้้�งเดิิ ม การหย่่ าร้้าง หรืื อการ
ทำำ�แท้้ง อาจถููกมองว่่ าเป็็ นเรื่่� องที่่� ยอมรัับได้้
3. ค่่ านิิ ยมในการเอาตััวรอด (Survival Values) ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับ
� ก
ความมั่่�นคงทางกายภาพและเศรษฐกิิ จ คนในสัังคมที่่� ให้้คุุ ณค่่ าด้า้ นนี้้ มั
ั เป็็ น
� เชื่่� อใจในสัังคมต่ำำ��
สัังคมมีี ระดัับการยอมรัับและความไว้้เนื้้ อ
4. ค่่ านิิ ยมในการแสดงออก (Self-Expression Values)
ให้้ความสำำ�คัญ
ั เกี่่� ยวกัับ ประเด็็ นด้า้ นการปกป้้ องสิ่่� งแวดล้้อม เสรีี ภาพทางเพศ
ความเท่่ าเทีี ยมทางเพศ และการมีี ส่่วนร่่ วมในการตััดสิินใจในประเด็็ นทาง
เศรษฐกิิ จและการเมืื อง
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ในการสะท้้อนว่่ า ประเทศนั้้�น ๆ มีี รูู ปแบบค่่ านิิ ยมทางสััง คมใน
รููปแบบใด พิิ จารณาได้้จากระดัับคะแนนค่่ านิิ ยมทางสัังคม ประเมิิ นจากชุุ ด
คำำ�ถาม และดััชนีี ที่่� แบ่่ งเป็็ น 10 ด้้านดัังนี้้ �

1. ความรู้้ สึ
� ก
ึ ถึึงความสุุ ข (Feeling of happiness)
2. คนส่่ วนใหญ่่ สามารถไว้้วางใจได้้ (Most people can be trusted)
3. การเปลี่่� ยนแปลงในอนาคต: การให้้ความเคารพต่่ ออำำ� นาจ
หน้้าที่่� (Future changes: greater respect for authority)
4. การดำำ�เนิิ นการทางการเมืื อง: การลงชื่่� อยื่่� นคำำ�ร้้อง (Political
action: signing a petition)
5. พระเจ้้ามีี ความสำำ�คัญ
ั ต่่ อชีี วิิตของคุุ ณอย่่ างไร (How important
is god in your life?)
6. ความเห็็ นเกี่่� ยวกัับประเด็็ นรัักร่่ วมเพศ (Homosexuality)
7. ความเห็็ นเกี่่� ยวกัับประเด็็ นการทำำ�แท้้ง (Abortion)
8. ระดัับความภููมิิ ใจในสััญชาติิ (How proud of nationality?)
9. ดััชนีี Post-Materialist 4 รายการ
10. ดััชนีี เอกราช (Autonomy Index)

การพิิ จารณา Cultural Map1 ช่่ วยให้้เห็็ นภาพการเปลี่่� ยนแปลง
ของค่่ านิิ ยมทางสััง คมที่่� น่่ าสนใจของแต่่ ละประเทศ ในช่่ วง 30 ปีี (ค.ศ.
1981-2014) ที่่� ผ่่านมา การเข้้าสู่่�กระแสโลกาภิิ วัต
ั น์์นอกจากจะทำำ�ให้้ให้้โลก
� ก็็ ยังั แสดงให้้เห็็ นว่่ าค่่ านิิ ยมในสัังคมที่่� เกี่่� ยวข้้อง
มีี การเชื่่� อมโยงกัันมากขึ้้น
กัับการแต่่ งงาน ครอบครััว เพศ และเพศวิิ ถีี มีี การเปลี่่� ยนแปลงเช่่ นเดีี ยวกััน
� อยู่่�กัับ ลััก ษณะเฉพาะของ
โดยความเร็็ วในการเปลี่่� ยนแปลงมากน้้อยขึ้้น
ประเทศนั้้�นๆ การศึึกษาแนวโน้้มการเปลี่่� ยนแปลงเชิิ งค่่ านิิ ยม แสดงให้้เห็็ นภาพ
ค่่ อนข้้างชััดสำำ�หรัับประเทศที่่� มีีการเก็็ บข้้อมููลมากกว่่ า 30 ปีี สำำ�หรัับประเทศ
ส่่ วนใหญ่่ ในเอเชีี ย รวมทั้้�ง ประเทศไทย ที่่� มีี การเก็็ บข้้อมูู ลยััง ไม่่ ถึึง 10 ปีี
ภาพการเปลี่่� ยนแปลงค่่ านิิ ยมทางสัังคมยัังไม่่ เห็็ นเป็็ นทิิ ศทางที่่� ชัด
ั เจนนััก
กรณีี ศึึก ษาประเทศไทย การเก็็ บข้้อมูู ลเริ่่� มใน Wave ที่่� 5 คืื อ
ช่่ วงปีี ค.ศ. 2005-2009 หน่่ วยงานที่่� ทำำ�การเก็็ บข้้อมููลภาคสนาม คืื อ สถาบััน
พระปกเกล้้า กลุ่่�มตััวอย่่ างทำำ�การสุ่่�ม จาก 50 อำำ�เภอ แบบสอบถามได้้ถููกนำำ�มา
1	ศึึ กษาเพิ่่� มเติิ มได้้ จาก http://www.worldvaluessurvey.org
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แปลเป็็ นภาษาไทยจำำ�นวนทั้้�งหมด 36 หน้้า ปัั จจุุ บัน
ั ข้้อมููลล่่ าสุุ ด คืื อ Wave ที่่� 6
มีี จำำ�นวนกลุ่่�มตััวอย่่ าง 1,200 คน ส่่ วนต้้นของแบบสอบถามเริ่่� มจากการถาม
เกี่่� ยวกัับองค์์ประกอบในชีี วิิตที่่� ให้้ความสำำ�คัญ
ั เช่่ น ครอบครััว เพื่่� อน ศาสนา
เป็็ นต้้น จากนั้้�นเป็็ นข้้อคำำ�ถามที่่� ให้้ประเมิิ นความสุุ ข โดย Scale แบ่่ งออก
เป็็ น 4 Scale คืื อ 1 มีี ความสุุ ขมาก 2 ค่่ อนข้้างมีี ความสุุ ข 3 ไม่่ มีีความสุุ ขมาก
และ 4 ไม่่ มีีความสุุ ขเลย การสอบถามเกี่่� ยวกัับความพึึงพอใจในชีี วิิต ถามว่่ า
� ่ านมีี ความพึึงพอใจในชีี วิิตของท่่ าน
“เมื่่� อพิิ จารณาทุุ กๆ อย่่ างแล้้ว ทุุ กวัันนี้้ ท่
ในภาพรวมอย่่ างไร” คำำ�ตอบสามารถเลืื อกตอบได้้ตั้้�งแต่่ 1-10 โดย 1 คืื อ
ไม่่ พอใจอย่่ างยิ่่� ง และ 10 คืื อพอใจมากที่่� สุุด
ประเด็็ นการประเมิิ นที่่� น่่าสนใจของประเทศไทยคืื อ ด้า้ นการเข้้า
ร่่ วมกลุ่่�มทางศาสนา พบว่่ า กลุ่่�มตััวอย่่ างประมาณ 15-20% มีี การเข้้าร่่ วม
อย่่ างสม่ำำ��เสมอ ซึ่่�งสััดส่่วนมากกว่่ าการเข้้าร่่ วมกลุ่่�มด้า้ นกีี ฬา หรืื อศิิ ลปะ
เมื่่� อถามว่่ าลัักษณะเพื่่� อนบ้้านลัักษณะใดที่่� คนส่่ วนใหญ่่ ไม่่ ชอบ 3 อัันดัับแรก
คืื อ ผู้้ ติ
� ิ ดยาเสพติิ ด ผู้้ ติ
� ิ ดเหล้้า/ดื่่� มจััด และแรงงานต่่ างด้า้ ว ในส่่ วนประเด็็ น
ด้้านอิิ สรภาพ Wave 6 สััดส่่วนคนที่่� ตอบว่่ ารู้้ สึ
� ก
ึ ว่่ ามีี อิิสรภาพมาก (ในระดัับ
� จาก 16% เป็็ น 37% ส่่ วนประเด็็ นด้า้ นความไว้้
9 และ 10) มีี สัดส่
ั ่ วนเพิ่่� มขึ้้น
วางใจ (Trust) พบว่่ า ใน Wave 5 พรรคการเมืื อง และรััฐบาล ได้้รัับระดัับ
ความไว้้วางใจน้้อยที่่� สุุด อาจสืื บเนื่่� องจากช่่ วงเวลาดัังกล่่ าวเป็็ นช่่ วงเริ่่� มต้้น
ของวิิ กฤตการณ์์การเมืื องไทย
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2.1.3

British Office for National Statistics (ONS)

ในปีี ค.ศ. 1970 ONS ได้้จััดทำำ� รายงาน “Social Trends” ซึ่่�ง
ประกอบด้้วยดััชนีี ชี้้ วั� ด
ั ทางสัังคมที่่� สะท้้อนมุุ มมองความอยู่่�ดีี มีีสุุข ในปีี ค.ศ.
2010 ภายใต้้รััฐ บาลของ David Cameron มีี เป้้ าหมายชััด เจนในพััฒ นา
ตััวชี้้ วั� ด
ั ความอยู่่�ดีี มีีสุุข โดยมีี การให้้สุุ นทรพจน์์ว่่า

“The government is asking the Office of National Statistics to devise a new way of measuring
wellbeing in Britain. And so, from April next year,
we’ll start measuring our progress as a country,
not just by how our economy is growing, but by
how our lives are improving.”
(Cameron, 2010)
ต่่ อมา ONS ได้้จััดทำำ�โครงการการวััดความอยู่่�ดีี มีีสุุขระดัับชาติิ
หรืื อที่่� เรีี ยกว่่ า (Measuring National Well-Being Programme: MNWP) โดยมีี
เป้้ าหมายเพื่่� อพััฒ นาเครื่่� องมืื อในการวััด ความอยู่่�ดีี มีี สุุ ขที่่� เป็็ นที่่� ยอมรัับ
ในวงกว้้างและน่่ าเชื่่� อถืื อเพีี ยงพอที่่� จะสามารถสะท้้อนและติิ ดตามการ
เปลี่่� ยนแปลงในชีี วิิตของคนในประเทศภายใต้้สภาพแวดล้้อม สถานการณ์์
หรืื อนโยบายของภาครััฐที่่� เปลี่่� ยนแปลงไป การเก็็ บข้้อมูู ลความอยู่่�ดีี มีีสุุ ข
ส่่ วนบุุ คคล (Personal Well-Being) เป็็ นส่่ วนหนึ่่�งในการสำำ�รวจ Annual
Population Survey (APS) ซึ่่�งเป็็ นการสำำ�รวจระดัับครััวเรืื อนที่่� มีีขนาดกลุ่่�ม
ตััว อย่่ างใหญ่่ ที่่� สุุ ดในประเทศอััง กฤษ ขนาดกลุ่่� มตััว อย่่ างประมาณ
� ไป) เป็็ นการเก็็ บข้้อมูู ลที่่� ไม่่ ได้้ติิ ดตาม
� แต่่ 16 ปีี ขึ้้น
150,000 คน (อายุุ ตั้้ง
เก็็ บข้้อมููลจากหน่่ วยตััวอย่่ างเดิิ ม
ONS แนะนำำ�ว่่า ในการเปรีี ยบเทีี ยบข้้อมููลที่่� เหมาะสมควรเป็็ นการ
� ที่่� ระหว่่ างช่่ วงเวลา เพื่่� อพิิ จารณาแนวโน้้มการเปลี่่� ยนแปลง
เปรีี ยบเทีี ยบตามพื้้ น
� ที่่� นั้้�น ๆ การเปรีี ยบเทีี ยบ หรืื อจััดอั น
ของข้้อมูู ลของเฉพาะพื้้ น
ั ดัับ ความ
� ที่่� ในช่่ วงเวลาเดีี ยวกััน
พึึงพอใจในชีี วิิต โดยพิิ จารณาจากค่่ าเฉลี่่� ยระหว่่ างพื้้ น
�
�
�
� ที่่� มีีขนาดกลุ่่�ม
อาจนำำ�มาซึ่่งการสรุุ ปผลที่่ ผิิ ดพลาดได้้ เนื่่ องจากแต่่ ละพื้้ น
ตััวอย่่ างที่่� ไม่่ เท่่ ากััน และลัักษณะองค์์ประกอบทางประชากรอาจมีี ความ
� ที่่� นอกจากการสำำ�รวจ APS ที่่� มีีการระบุุ ข้้อคำำ�ถาม
แตกต่่ างกัันระหว่่ างพื้้ น
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ความอยู่่�ดีี มีี สุุ ขส่่ วนบุุ คคลแล้้ว การสำำ� รวจทั้้�ง ที่่� จััดทำำ� โดย ONS และ
หน่่ วยงานอื่่� นๆ ประมาณ 33 การสำำ�รวจ เช่่ น Wealth and Assets Survey
Living Costs and Foods Survey และ Time Use Survey ต่่ างก็็ ได้้มีี การระบุุ
ข้้อคำำ�ถามดัังกล่่ าวไว้้เป็็ นส่่ วนหนึ่่�งในแบบสอบถาม โดยมีี แนวทางในการ
ออกแบบข้้อคำำ�ถามโดยใช้้หลัักเกณฑ์์เดีี ยวกััน เพื่่� อให้้สามารถเปรีี ยบเทีี ยบ
ความอยู่่�ดีี มีีสุุขส่่วนบุุ คคลระหว่่ างฐานข้้อมููลสถิิ ติิที่่� แตกต่่ างกัันได้้
ONS เลืื อกใช้้คำำ�ว่่ า “ความอยู่่� ดีี มีี สุุ ขส่่ วนบุุ คคล (Personal
Well-Being)” แทนคำำ�ว่่า ความสุุ ขเชิิ ง อััต วิิ สััย (Subjective Well-Being)
เนื่่� องจากมีี ความเห็็ นว่่ า เป็็ นคำำ�ที่่� สามารถใช้้สื่่� อสารกัับประชาชนเข้้าใจได้้
ง่่ ายกว่่ า โดยทั้้�งสองคำำ�มีีความหมายเหมืื อนกััน ความอยู่่�ดีี มีีสุุขส่่วนบุุ คคล
แบ่่ ง ออกเป็็ น 3 มิิ ติิ คืื อ การประเมิิ นชีี วิิ ต (Evaluation Measures) การ
ประเมิิ นความรู้้ �สึึกว่่ าชีี วิิ ตตนเองมีี เป้้ าหมายหรืื อมีี คุุ ณค่่ า (Eudemonic
Measure) และการประเมิิ นทางด้้านอารมณ์์ความรู้้ �สึึก ณ ช่่ วงเวลานั้้�นๆ
(Experience Measure) ซึ่่�งวััดจากข้้อคำำ�ถามจำำ�นวน 4 คำำ�ถาม การตอบใช้้
เวลาประมาณ 1.5 นาทีี ในการตอบคำำ�ถามทั้้�ง 4 ข้้อ โดยมีี เพีี ยง 1% ของกลุ่่�ม
ตััวอย่่ างที่่� ปฏิิ เสธการให้้ข้้อมููลในส่่ วนดัังกล่่ าว
ข้้อคำำ�ถามในการประเมิิ นความอยู่่�ดีี มีี สุุ ขส่่ วนบุุ คคล ผ่่ านการ
วิิ เคราะห์์ Cognitive Testing เชิิ งปริิ มาณ (จากการสำำ�รวจ Opinions and
Lifestyle) และเชิิ งคุุ ณภาพ จากกลุ่่�มตััวอย่่ างจำำ�นวน 30 ราย ที่่� มีีอายุุ ระดัับ
การศึึกษา และสถานภาพการทำำ�งานที่่� แตกต่่ างกัันออกไป การวิิ เคราะห์์
� เพื่่� อต้้องการทราบว่่ า ผู้้ �ต อบแบบสอบถามมีี ความ
เชิิ ง คุุ ณภาพจััดทำำ�ขึ้้น
เข้้าใจเกี่่� ยวกัับความหมาย ขอบเขตของคำำ�สำำ�คัญ
ั ที่่� นำำ�มาใช้้ในแบบสอบถาม
มากน้้อยเพีี ยงใด หรืื อมีี มุุมมองต่่ อข้้อคำำ�ถามอย่่ างไร เช่่ น ข้้อคำำ�ถามที่่� วัด
ั
อารมณ์์ความรู้้ สึ
� ึกมีี การทดสอบว่่ า ผู้้ ต
� อบแบบสอบถามเข้้าใจคำำ�ว่่า ความ
วิิ ตกกัังวล (Anxious) ความเครีี ยด (Stressed) และความกัังวล (Worried)
ในมุุ มมองอย่่ างไร จากการทดสอบพบว่่ าผู้้ ต
� อบเชื่่� อมโยงคำำ�ว่่า ความวิิ ตก
กัังวล (Anxious) กัับประเด็็ นด้้านปัั ญหาทางสุุ ขภาพจิิ ตมากกว่่ า
ข้้อคำำ�ถามในมิิ ติิคุุณค่่ าในชีี วิิตมีี การวิิ เคราะห์์ความเป็็ นไปได้้ใน
การเลืื อกใช้้คำำ�ในการประเมิิ นว่่ าควรเลืื อกใช้้คำำ�ว่่า การรู้้ สึ
� ก
ึ ว่่ าชีี วิิตมีี คุุณค่่ า
(Worthwhile) มีี เป้้ าหมาย (Purpose) หรืื อมีี ความหมาย (Meaningful)
นอกจากนั้้�นการเลืื อกใช้้คำำ�ที่่� เกี่่� ยวข้้องกัับเวลา เช่่ น เมื่่� อวานนี้้ � (Yesterday)
หรืื อคำำ�ว่่า Typical Day, Nowadays, These Day หรืื อไม่่ ระบุุ ช่่วงเวลา ก็็ มีีการ
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วิิ เคราะห์์เพื่่� อเลืื อกใช้้คำำ�ที่่� ผู้้ต
� อบสามารถเข้้าใจได้้ง่่าย และสามารถตอบได้้
อย่่ างตรงไปตรงมา ยกตััวอย่่ างเช่่ น ข้้อคำำ�ถามที่่� ใช้้วััดความพึึงพอใจในชีี วิิต
มีี การวิิ เคราะห์์ Cognitive Testing จากข้้อคำำ�ถาม 4 ทางเลืื อก ดัังนี้้ �
ทางเลื อกที่ 1
(Best practice)
ทางเลื อกที่ 2

ทางเลื อกที่ 3
ทางเลื อกที่ 4

โดยรวมแลว้ ปั จจุ บน
ั นี ้ คุ ณพึงพอใจกับชี วิตของคุ ณมาก
แค่ ไหน
(Overall, how satisfied are you with your life nowadays?)
โดยรวมแล้ว ทุ กวันนี ้ คุ ณพึงพอใจกับชี วิตของคุ ณมาก
แค่ ไหน
(Overall, how satisfied are you with your life these
days?)
โดยรวมแล้ว คุ ณพึงพอใจกับชี วิตของคุ ณมากแค่ ไหน
(Overall, how satisfied are you with your life?)
ในช่ วงปี ที่ผ่านมา โดยรวมแลว้ คุ ณพึงพอใจกับชี วิตของ
คุ ณมากแค่ ไหน?
(During the past year, overall, how satisfied have you
been with your life?)

ONS ให้้ ความสำำ�คั ั ญ อย่่ างมากในการตรวจสอบคุุ ณภาพ
ของเครื่่� องมืื อวััด ความอยู่่�ดีี มีี สุุ ข ว่่ ามีี ความเหมาะสมเพีี ยงพอที่่� จะตอบ
วััตถุุ ประสงค์์การใช้้งานหรืื อไม่่ โดยยึึดหลัักการการตรวจสอบตาม European Statistical System ที่่� ระบุุ ว่่า ข้้อมูู ลสถิิ ติิที่่� มีีคุุ ณภาพควรได้้รัับการ
ตรวจสอบ 5 มิิ ติิ คืื อ 1) ตรงตามความต้้องการของผู้้ �ใช้้ข้้อมููล (Relevance)
2) ความถููกต้้องและน่่ าเชื่่� อถืื อ (Accuracy and Reliability) 3) ความทัันเวลา
หรืื อทัันต่่ อสถานการณ์์ (Timeliness and Punctuality) 4) การเข้้าถึึงข้้อมููล
(Accessibility and Clarity) และ 5) ความสอดคล้้อง (Coherence and Comparability) (รายละเอีี ยดดััง ตารางที่่� 2-3)
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ตารางที่่� 2-3 หลัั กการการตรวจสอบตาม European Statistical System
มิิ ติิ

ความหมาย

Relevance ตรงตามความ
ข้้ อมููลที่่� ทำำ�การจัั ดเก็็ บ
ต้้ องการของผู้้� ใช้้ ข้้อมููล ควรมีีความครอบคลุุ มตาม
วัั ตถุุ ประสงค์์ ที่่� ต้้องการ
ศึึ กษา

วิิ ธีีการตรวจสอบ (กรณีี ศึึกษา ONS)
• จุุ ดเด่่ นของการรวบรวมข้้ อมููลเกี่่� ยวกัั บข้้ อมููลความ
อยู่่�ดีีมีี สุุ ขส่่ วนบุุ คคล คืือ เป็็ นการประเมิิ นที่่� ขึ้้� นอยู่่�กัับ
มุุ มมองส่่ วนบุุ คคล ข้้ อมููล Personal Well Being ถููกนำำ �
ไปใช้้ ใน 4 แนวทาง คืือ
1. การติิ ดตามความเป็็ นอยู่่�ของชาติิ โดยรวม
2. ใช้้ ในกระบวนการกำำ �หนดนโยบาย
3. การเปรีียบเทีียบระหว่่ างประเทศ
4. การเปิิ ดโอกาสให้้ แต่่ ละบุุ คคลตัั ดสิิ นใจด้้ วยตนเอง
เกี่่� ยวกัั บชีีวิิ ตของพวกเขา
• กลุ่่�มตัั วอย่่ างขนาดใหญ่่ จากชุุ ดข้้ อมููลการสำำ �รวจ
ประชากรประจำำ �ปีี (APS) ช่่ วยให้้ สามารถเปรีียบเทีียบ
ระหว่่ างกลุ่่�มย่่ อยที่่� แตกต่่ างกัั นของประชากรได้้
ยกตัั วอย่่ างเช่่ น กลุ่่�มอายุุ ที่่� แตกต่่ างกัั น หรืือกลุ่่�ม
ชาติิ พัันธุ์์�ที่่� แตกต่่ างกัั น ซึ่�่ งสามารถช่่ วยให้้ การกำำ �หนด
นโยบายมีีความเหมาะสมและสอดคล้้ องกัั บความ
ต้้ องการในแต่่ ละพื้้� นที่่�

Accuracy and
ความแตกต่่ างของผลลัั พธ์์
• ความถููกต้้ องของข้้ อมููล มีีการวิิ เคราะห์์ ด้้วย
Reliability ความถููกต้้ อง ที่่� ได้้ จากการประมาณค่่ า
สัั มประสิิ ทธิ์์� แห่่ งความแปรผัั น (Coefficient of Variaและความน่่ าเชื่่� อถืือ
กัั บค่่ าจริิ ง โดยข้้ อมููลมีี
tion) ที่่� คำำ�นวณโดยนำำ �ค่่าส่่ วนเบี่่� ยงเบนมาตรฐาน
ความถููกต้้ องแม่่ นยํําสููง หารด้้ วยค่่ าเฉลี่่� ย ซึ่�่ งสามารถนำำ �ไปใช้้ ในการเปรีียบเทีียบ
จะมีีความคลาดเคลื่่� อนของ การกระจายของข้้ อมููลแต่่ ละชุุ ดว่่ าข้้ อมููลใดมีีการกระจาย
ข้้ อมููลต่ำำ� �
ของข้้ อมููลมากกว่่ ากัั น
• หากสัั มประสิิ ทธิ์์� แห่่ งความแปรผัั นมีีค่่ ามาก หมายถึึ ง
ข้้ อมููลมีีการกระจายจากค่่ าเฉลี่่� ยมาก ซึ่�่ งมีีผลต่่ อ
คุุ ณภาพของข้้ อมููล
• หากการประมาณค่่ าความอยู่่�ดีีมีี สุุ ขส่่ วนบุุ คคลพื้้� นที่่� ใด
มีีค่่ าสัั มประสิิ ทธิ์์� แห่่ งความแปรผัั น มากกว่่ า 20% จะไม่่ มีี
การเผยแพร่่ ข้้อมููลในรายงาน เนื่่� องจากแสดงว่่ าการ
ประมาณค่่ าไม่่ น่่าเชื่่� อถืือเพีียงพอ
Timeliness and
Punctuality
ความทัั นเวลา

ความทัั นเวลา วัั ดจากเวลา
• ข้้ อมููลความอยู่่�ดีีมีี สุุ ขส่่ วนบุุ คคล มีีการกำำ �หนดช่่ วง
ที่่� จััดเก็็ บและส่่ งผ่่ านข้้ อมููล ระยะเวลาการเผยแพร่่ ที่่� ชััดเจน มีีการระบุุ ใน Releases
กัั บระยะเวลาที่่� ข้้อมููลพร้้ อม
Calendar โดยการเผยแพร่่ ข้้อมููลรายไตรมาส และ
ใช้้ งานและ/หรืือมีีการเปิิ ด
ข้้ อมููลราย 3 ปีี
เผยต่่ อสาธารณะ หรืือ
เวลาที่่� จััดเก็็ บและส่่ งผ่่ าน
ข้้ อมููล กัั บแผนการ
เผยแพร่่ ข้้อมููลที่่� วางแผน
ไว้้ แล้้ วว่่ าสามารถนำำ �เสนอ
ข้้ อมููลได้้ เป็็ นไปตามแผนที่่�
วางไว้้ หรืือไม่่
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ตารางที่่� 2-3 (ต่่ อ)
มิิ ติิ

ความหมาย

วิิ ธีีการตรวจสอบ (กรณีี ศึึกษา ONS)

Accessibility and
Clarity
การเข้้ าถึึ งข้้ อมููล

มีีช่่ องทางการเข้้ าถึึ งข้้ อมููล
ที่่� สะดวกมีีรายละเอีียดที่่�
อธิิ บายถึึ งความเป็็ นมาของ
ข้้ อมููล เช่่ น คำำ �จำำ�กััดความ
ของข้้ อมููล หน่่ วยงานที่่�
จัั ดเก็็ บ ช่่ องทางการติิ ดต่่ อ
เป็็ นต้้ น

• ONS มีีการจัั ดตั้้� งทีีมงานเพื่่� ออำำ �นวยความสะดวก
ในการเข้้ าถึึ งข้้ อมููล ผ่่ านช่่ องทางโทรศัั พท์์ และช่่ องทาง
ออนไลน์์

Coherence and
Comparability
ความสอดคล้้ อง และการ
เปรีียบเทีียบ

สถิิ ติิทางการที่่� ได้้ จาก
แหล่่ งข้้ อมููลเดีียวกัั นมีี
ความสอดคล้้ องและไม่่
ขัั ดแย้้ งกัั น ถึึ งแม้้ ข้้อมููลที่่�
ได้้ มาจากแหล่่ งที่่� มาหรืือ
วิิ ธีี การที่่� แตกต่่ างกัั นควรมีี
ความสอดคล้้ องกัั บหัั วข้้ อ
ที่่� ต้้องการศึึ กษา และ
สามารถเปรีียบเทีียบข้้ าม
ช่่ วงเวลาหรืือระหว่่ างพื้้� นที่่�
ทางภููมิิ ศาสตร์์ ได้้

• ข้้ อคำำ �ถามเกี่่� ยวกัั บความอยู่่�ดีีมีี สุุ ขส่่ วนบุุ คคลได้้ ผ่่าน
การทดสอบก่่ อนนำำ �ไปใช้้ จริิ ง ผ่่ านการทดสอบเชิิ ง
คุุ ณภาพ Cognitive Testing และการทดสอบเชิิ ง
ปริิ มาณการสำำ �รวจ The Opinions and Lifestyle
Survey (OPN) การสำำ �รวจ OPN มีีวัั ตถุุ ประสงค์์
เพื่่� อสะท้้ อนข้้ อมููลเบื้้� องต้้ น เช่่ น จุุ ดตัั ดของค่่ าคะแนน
การกระจายของข้้ อมููล การวิิ เคราะห์์ Correlation ของ
ข้้ อคำำ �ถามความอยู่่�ดีีมีี สุุ ขส่่ วนบุุ คคล การจัั ดเก็็ บข้้ อมููล
ใช้้ วิิธีี การวิิ จััยเชิิ งทดลอง (Experimental Research
Designs) โดยสอบถามกลุ่่�มตัั วอย่่ างจำำ �นวน 1,100 คน
ในแต่่ ละเดืือน จำำ �นวน 4 เดืือน โดยในแต่่ ละเดืือนมีีการ
ทดสอบโดยใช้้ เทคนิิ คการตั้้� งคำำ �ถามที่่� แตกต่่ างกัั น
• มีีการวิิ เคราะห์์ พฤติิ กรรมการตอบข้้ อคำำ �ถามของ
ผู้้�ตอบแบบสอบถาม เพื่่� อเป็็ นข้้ อมููลเบื้้� องต้้ นสำำ �หรัั บการ
วิิ จััยในการสะท้้ อนผลลัั พธ์์ ที่่� ได้้ จากการเก็็ บข้้ อมููลข้้ อคิิ ด
เห็็ น หรืือข้้ อเสนอแนะเกี่่� ยวกัั บแบบข้้ อคำำ �ถาม เพื่่� อให้้
มั่่� นใจว่่ าแบบสอบถามทั้้� ง 4 ข้้ อ มีีความสอดคล้้ องกัั บ
หัั วข้้ อที่่� ต้้องการศึึ กษาและสามารถเปรีียบเทีียบข้้ าม
ช่่ วงเวลาได้้

ที่่� มา: Office for National Statistics (2018) และธนาคารแห่่ งประเทศไทย (2557)

จากการวิิ เคราะห์์ Cognitive Testing ของการวางข้้อคำำ�ถามที่่�
Personal Well-Being จากการสำำ�รวจ The Integrated Household Survey
(IHS) พบว่่ า การวางคำำ�ถามดัังกล่่ าวหลัังข้้อคำำ�ถามที่่� เกี่่� ยวข้้องกัับสุุ ขภาพ
หรืื อตลาดแรงงาน อาจส่่ งผลต่่ อคำำ� ตอบที่่� ผู้้ �ต อบแบบสอบถามทำำ� การ
ประเมิิ น ONS จึึงแนะนำำ�ให้้วางข้้อคำำ�ถาม Personal Well-Being ไว้้หลัังข้้อ
คำำ�ถามที่่� เกี่่� ยวกัับข้้อมูู ลประชากรส่่ วนบุุ คคล ซึ่่�งควรอยู่่� ในช่่ วงต้้นๆ ของ
แบบสอบถาม
ความอยู่่�ดีี มีีสุุขตาม ONS ได้้ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับประเด็็ นด้้านอััตวิิ สัย
ั
�
และภาวะวิิ สัย
ั ซึ่่งครอบคลุุ ม 10 ด้า้ น คืื อ ความอยู่่�ดีี มีีสุุขส่่วนบุุ คคล ความ
สััมพัันธ์ ์ สุุ ขภาพ การทำำ�กิิจกรรม การอยู่่�อาศััย การเงิิ นส่่ วนบุุ คคล ระบบ
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เศรษฐกิิ จ การศึึกษาและทัักษะความชำำ�นาญ ภาครััฐ และสิ่่� งแวดล้้อมทาง
ธรรมชาติิ
ONS ได้้จััดทำำ� รายงานการติิ ดตามผลการใช้้ประโยชน์์จ าก
ข้้อมููลความอยู่่�ดีี มีีสุุข ที่่� เรีี ยกว่่ า “Personal Well-Being Outputs and User
Feedback” เพื่่� อสะท้้อนมุุ มมอง ข้้อคิิ ดเห็็ นหรืื อข้้อเสนอแนะของผู้้ �ใช้้ข้้อมููล
โดยมีี เป้้ าหมายเพื่่� อพััฒนาตััวชี้้ วั� ดดั
ั งั กล่่ าวให้้สอดคล้้องกัับความต้้องการ
� การสำำ�รวจความคิิ ดเห็็ นของผู้้ � ใช้้จััดทำำ�ผ่่ านการสำำ�รวจ
ของผู้้ � ใช้้มากขึ้้น
Online ยกตััวอย่่ างประเด็็ นในการวิิ เคราะห์์ เช่่ น 1) ลัักษณะของผู้้ �ใช้้ข้้อมููล
เช่่ น หน่่ วยงานภาครััฐ ภาคการศึึกษา หน่่ วยงานเอกชน 2) การใช้้ประโยชน์์
� ฐาน ใช้้เพื่่� อจััดทำำ�รายงาน ใช้้เพื่่� อ
จากข้้อมููล เช่่ น ใช้้เพื่่� ออ้้างอิิ งเป็็ นข้้อมููลพื้้ น
� หาที่่� ผู้้ � ใช้้นำำ�ไปใช้้
การวิิ เคราะห์์ ในแบบจำำ� ลองหรืื อการพยากรณ์์ 3) เนื้้ อ
งานจริิ ง เช่่ น รููปภาพ กราฟ ฐานข้้อมููล และ 4) สอบถามความคิิ ดเห็็ นของผู้้ ใ� ช้้
ในประเด็็ นระดัับการให้้ความสำำ�คัญ
ั และประโยชน์์ของข้้อมููล รายงานการ
� ในปีี ค.ศ. 2018
ติิ ดตามดัังกล่่ าวเริ่่� มจััดทำำ�ขึ้้น

2.1.4

British Household Panel Survey (BHPS)

British Household Panel Survey: BHPS สนัับสนุุ นโดย Economic
& Social Research Council (ESRC) จััดทำำ�โดย The Institute for Social and
Economic Research: University of Essex เป็็ นชุุ ดข้้อมููล Panel ที่่� รู้้จั
� ก
ั กัันดีี
และใช้้กัันอย่่ างแพร่่ หลาย การสำำ�รวจ BHPS เป็็ นเครื่่� องมืื อหลัักสำำ�หรัับวััด
การเปลี่่� ยนแปลงทางสัังคมในสหราชอาณาจัักร โดยมีี วัต
ั ถุุ ประสงค์์ของการ
สำำ�รวจ เพื่่� อทำำ�ความเข้้าใจเกี่่� ยวกัับการเปลี่่� ยนแปลงทางสัังคมและเศรษฐกิิ จ
ระดัับบุุ คคลและครััวเรืื อน เพื่่� อสร้้างแบบจำำ�ลอง พยากรณ์์ วิิ เคราะห์์ความ
เป็็ นเหตุุ ของตััว แปรทางเศรษฐกิิ จและสััง คม BHPS เริ่่� มทำำ� การจััด เก็็ บ
ข้้อมููลในปีี ค.ศ. 1991 เป็็ นข้้อมููลระดัับครััวเรืื อน ที่่� สอบถามสมาชิิ กทุุ กคน
� ไป ส่่ วนแบบสอบถามที่่� เป็็ น Youth
ในครััว เรืื อนที่่� มีี อายุุ ตั้้�ง แต่่ 16 ปีี ขึ้้ น
Questionnaire เริ่่� มสำำ�รวจในปีี ค.ศ. 1994 จััดเก็็ บข้้อมููลแบบ Annual Panel
Data โดยเป็็ นการติิ ดตามบัันทึึกข้้อมูู ลจากหน่่ วยสำำ�รวจเดิิ มติิ ดต่่ อไปใน
แต่่ ละปีี
การสำำ�รวจภาคสนามจะเริ่่� มทุุ กวัันที่่� 1 กัันยายนของทุุ กปีี โดยใช้้
การจััดเก็็ บข้้อมููลการสััมภาษณ์์จากผู้้ � ให้้คำำ�ตอบโดยตรง (Face To Face
Interview) การสำำ�รวจข้้อมููลรอบที่่� 1 (Wave 1) ค.ศ. 1991 เก็็ บข้้อมููลจำำ�นวน
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� ที่่� หลัังจากนั้้�น
� 10,300 คน สุ่่�มตััวอย่่ างจาก 250 พื้้ น
5,500 ครััวเรืื อน รวมทั้้�งสิ้้ น
มีี การเพิ่่� มกลุ่่�มตััวอย่่ าง 1,500 ครััวเรืื อนในสกอตแลนด์์และเวลส์์ และ 2,000
ครััวเรืื อนในไอร์์แลนด์์เหนืื อ ข้้อมููล BHPS มีี การเผยแพร่่ สำำ�หรัับผู้้ �ใช้้ที่่� เป็็ น
ภาครััฐและภาคการศึึกษาโดยไม่่ คิิดค่่าใช้้จ่่ าย แต่่ หากผู้้ �ใช้้ข้้อมููลเป็็ นภาค
ธุุ รกิิ จจะมีี การเก็็ บค่่ าธรรมเนีี ยมการใช้้ข้้อมููล
การตรวจสอบคุุ ณภาพของเครื่่� องมืื อของแบบสำำ�รวจ BHPS ก่่ อน
การสำำ�รวจจริิ งในรอบที่่� 1 ได้้มีี การศึึกษานำำ�ร่่องโดยใช้้วิิ ธีีต่่างๆ เหมืื อนการ
ศึึกษาจริิ ง แต่่ ขอบเขตแคบกว่่ า จำำ�นวน 500 ครััวเรืื อน เพื่่� อตรวจสอบและ
ประเมิิ นขั้้�นตอน การออกแบบสอบถามและวิิ ธีีการในการเก็็ บข้้อมููล Panel
ซึ่่�งทำำ�การเก็็ บต่่ อเนื่่� องโดยใช้้กลุ่่�มตััวอย่่ างเดิิ มเป็็ นระยะเวลา 3 ปีี หลัังจากนั้้�น
มีี การจััด การประชุุ ม เพื่่� อซััก ถามผู้้ �สั ม
ั ภาษณ์์เกี่่� ยวกัับ ปัั ญหาที่่� พบในการ
จััดการแบบสำำ�รวจ นอกจากนั้้�นในรอบที่่� 2 ยัังมีี การทำำ�การวิิ จัย
ั เชิิ งทดลอง
เกี่่� ยวกัับผลกระทบของผู้้ สั
� ม
ั ภาษณ์์อีีกด้้วย
การสำำ�รวจ BHPS เป็็ นการจััดเก็็ บข้้อมููลแบบ Panel ซึ่่�งมีี ข้้อได้้
เปรีี ยบมากกว่่ าการเก็็ บข้้อมูู ลแบบภาคตััดข วาง ข้้อมูู ล Panel สามารถ
ควบคุุ มลัักษณะเฉพาะของหน่่ วยวิิ เคราะห์์ที่่� สังั เกตไม่่ ได้้ (Unobserved Heterogeneity) ซึ่่�งทำำ�ให้้การวิิ เคราะห์์มีีความน่่ าเชื่่� อถืื อมากกว่่ าการวิิ เคราะห์์
โดยใช้้ข้้อมููลภาคตััดขวาง นอกจากนั้้�น ประโยชน์์ของการวิิ เคราะห์์ Panel
Data ในการวิิ เคราะห์์การเปลี่่� ยนแปลงทางเศรษฐกิิ จและสัังคมของบุุ คคล
หรืื อครััวเรืื อน คืื อ สามารถวิิ เคราะห์์เงื่่� อนไข เหตุุ การณ์์ ในชีี วิิต พฤติิ กรรม
และค่่ านิิ ยม ที่่� มีีความเชื่่� อมโยงกัับการเปลี่่� ยนแปลงทางเศรษฐกิิ จและสัังคม
เมื่่� อเวลาผ่่ านไปได้้ เนื่่� องจาก BHPS เก็็ บข้้อมููลสมาชิิ กทุุ กคนในครััวเรืื อน
มีี การติิ ดตามเก็็ บข้้อมููลสมาชิิ กในครััวเรืื อนอย่่ างต่่ อเนื่่� อง (รวมทั้้�งในกรณีี ที่่�
สมาชิิ กในครััวเรืื อนมีี การย้้ายจากบ้้าน) ทำำ�ให้้สามารถวิิ เคราะห์์และติิ ดตาม
ผลกระทบของการปฏิิ สัม
ั พัันธ์ ์ภายในครััวเรืื อน และสามารถสะท้้อนข้้อมููลที่่�
มีี ลัก
ั ษณะเฉพาะในมิิ ติิการก่่ อตััวและการสลายตััวของครััวเรืื อน
แบบสอบถามและสััมภาษณ์์ BHPS ประกอบด้ว้ ยคำำ�ถามที่่� เกี่่� ยวกัับ
ประเด็็ นเชิิ งด้้านนโยบาย และสัังคมศาสตร์์ โดยแบ่่ งออกเป็็ น 7 ประเด็็ น
หลัักๆ ดัังนี้้ �
1. สภาพที่่� อยู่่�อาศััย (Housing Conditions)
2. การย้้ายที่่� อยู่่�อาศััย (Residential Mobility)
3. การศึึกษาและการฝึึ กอบรม (Education and Training)
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4. สุุ ขภาพและการใช้้บริิ การด้า้ นสุุ ขภาพ (Health and the Usage
of Health Services)
5. พฤติิ กรรมตลาดแรงงาน (Labour Market Behavior)
6. มููลค่่ าทางเศรษฐกิิ จและสัังคม (Socio-Economic Values)
7. รายได้้จากการจ้้างงาน สิิ ทธิิ ประโยชน์์จากสวััสดิิ การสัังคม และ
เงิิ นบำำ�นาญ (Income from Employment, Benefits and Pensions)
แบบสอบถามที่่� ให้้กรอกด้ว้ ยตนเอง (Self-Completion Questionnaire) ประกอบด้้วยข้้อคำำ�ถามในส่่ วนการวิิ เคราะห์์ความสุุ ขเชิิ งอััตวิิ สัย
ั
ซึ่่�งประกอบด้ว้ ย แบบสอบถาม General Health Questionnaire หรืื อ GHQ-122
ความพึึงพอใจในชีี วิิตในภาพรวม และความพึึงพอใจที่่� แบ่่ งออกเป็็ นด้้านๆ
คืื อ ด้้านสุุ ขภาพ รายได้้ของครััวเรืื อน บ้้าน/ที่่� อยู่่�อาศััย สามีี /ภรรยา/คู่่�ครอง
งาน ชีี วิิตทางสัังคม จำำ�นวนเวลาว่่ างที่่� มีี และวิิ ธีีที่่� คุุณใช้้เวลาว่่ าง นอกจากนั้้�น
BHPS ยัังมีี การใช้้แบบสอบถามการประเมิิ นคุุ ณภาพชีี วิิตที่่� เรีี ยกว่่ า Control,
Autonomy, Self-Realization and Pleasure หรืื อ CASP-19 ซึ่่�งแบ่่ งการวััด
ออกเป็็ น 3 ประเด็็ นคืื อ มิิ ติิด้า้ นความสามารถ (Competence Autonomy)
มิิ ติิการตระหนัักรู้้ ใ� นตนเอง และมิิ ติิความเพลิิ ดเพลิิ นใจ ข้้อคำำ�ถามเป็็ นการให้้
ผู้้ ต
� อบประเมิิ นเกี่่� ยวกัับชีี วิิตหรืื อความรู้้ สึ
� ก
ึ ว่่ าเหตุุ การณ์์ หรืื อความรู้้ สึ
� ก
ึ ต่่ อไปนี้้ �
� บ่่ อยแค่่ ไหน (Hyde et al., 2003)
เกิิ ดขึ้้น

2.1.5

The Socio-Economic Panel (SOEP)

การสำำ� รวจ Socio-Economic Panel (SOEP) จััดทำำ� โดย The
German Institute for Economic Research (DIW Berlin) สนัับสนุุ นโดย
The Federal Ministry of Education and Research (BMBF) และภาค
รััฐบาล เป็็ นการเก็็ บข้้อมูู ลระดัับครััวเรืื อนและบุุ คคลในประเทศเยอรมนีี
วััตถุุ ประสงค์์ในการทำำ�การสำำ�รวจ SOEP คืื อ ต้้องการเก็็ บข้้อมููลที่่� สามารถ
สะท้้อนพฤติิ กรรมการตััดสิินใจ และการเปลี่่� ยนแปลงชีี วิิตความเป็็ นอยู่่� ใน
ระดัับบุุ คคลที่่� สามารถนำำ�ข้้อมููลไปสู่่�การออกแบบนโยบายได้้

2
เป็็ นเครื่่� องมืือคัั ดกรองความผิิ ดปกติิ ทางจิิ ตเวชเบื้้� องต้้ นหรืือความผิิ ดปกติิ ในระยะสั้้� นสำำ �หรัั บประชากรทั่่� วไป ซึ่�่ งเหมาะ
สำำ �หรัั บทุุ กเพศทุุ กวัั ยตั้้� งแต่่ วััยรุ่่�นขึ้้� นไป โดยให้้ ผู้้� ตอบประเมิิ นสถานะปัั จจุุ บัันเปรีียบเทีียบกัั บสถานะปกติิ ประกอบด้้ วยข้้ อคำำ �ถาม 12 ข้้ อ
ที่่� ครอบคลุุ มความรู้้�สึึกเครีียด หดหู่่� ความสามารถในการรัั บมืือกัั บปัั ญหา ความกัั งวลที่่� มีี ผลต่่ อการนอนไม่่ หลัั บ (Insomnia) และการ
ขาดความมั่่� นใจ
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การเก็็ บข้้อมููลเริ่่� มตั้้�งแต่่ ปีี ค.ศ. 1984 เริ่่� มด้้วยการเก็็ บข้้อมููลเฉพาะ
เยอรมนีี ตะวัันตก จากนั้้�นปีี ค.ศ. 1990 มีี การขยายการเก็็ บข้้อมููลเพิ่่� มในส่่ วน
เยอรมนีี ตะวัันออก กลุ่่�มตััวอย่่ างในแต่่ ละปีี ประมาณ 15,000 ครััว เรืื อน
จำำ�นวน 30,000 คน เก็็ บข้้อมูู ลด้้วยวิิ ธีี Multi-Stage Random Sampling
และใช้้การสุ่่�มตััวอย่่ างโดยใช้้ทฤษฎีี ความน่่ าจะเป็็ น (Random Probability
Sampling) นอกจากนั้้�นยัังมีี การเก็็ บข้้อมููลกลุ่่�มตััวอย่่ างที่่� เฉพาะเจาะจง เช่่ น
� งเดี่่� ยว ผู้้ ลี้้
� ย
แม่่ เลี้้ ย
� ภั
ั เป็็ นต้้น
การสำำ�รวจ SOEP ประกอบด้้วยข้้อมููลหลากหลายแขนง เช่่ น ข้้อมููล
ทางประชากรศาสตร์์ ทุุ นทางสัังคม การใช้้เวลาว่่ าง ตลาดแรงงานและการ
จ้้างงาน ทััศนคติิ ค่่ านิิ ยม บุุ คลิิ กภาพ และดััชนีี เชิิ งอััตวิิ สัย
ั (เช่่ น ความกัังวล
และความพึึงพอใจในชีี วิิต) เป็็ นต้้น การเก็็ บข้้อมููลตามเส้้นทางชีี วิิตมีี เป้้ าหมาย
� ในชีี วิิต (Life Event)
เพื่่� อต้้องการทำำ�ความเข้้าใจปัั จจััยหรืื อเหตุุ การณ์์ที่่� เกิิ ดขึ้้น
ตั้้�งแต่่ แรกเกิิ ดไปจนถึึงเสีี ยชีี วิิตที่่� ส่่งผลต่่ อชีี วิิตและครอบครััว โดยมองว่่ า
การตััดสิินใจ สถานะทางเศรษฐกิิ จและสัังคม ความรู้้ �สึึกนึึกคิิ ดของแต่่ ละ
บุุ คคล มีี ความเชื่่� อมโยงกัับบริิ บททางโครงสร้้างและการเปลี่่� ยนแปลงต่่ างๆ
ในสัังคมที่่� บุุคคลนั้้�นเติิ บโตมา
SOEP มีี การแบ่่ งชุุ ดคำำ�ถามตามช่่ วงวััย โดยเริ่่� มตั้้�งแต่่ แรกเกิิ ด
ด้้วยการสอบถามแม่่ ของเด็็ ก ใช้้แบบสอบถาม Mother-Child Questionnaire
เก็็ บข้้อมููลมารดาตั้้�งแต่่ มีีการตั้้�งครรภ์์เพื่่� อวิิ เคราะห์์สุุขภาพกายและสุุ ขภาพ
จิิ ตของผู้้ เ� ป็็ นแม่่ และเก็็ บต่่ อเมื่่� อเด็็ กเกิิ ดและเข้้าสู่่�การศึึกษาระดัับประถม
� ไป) จะมีี การ
ศึึกษาและระดัับมััธยม เมื่่� อเข้้าสู่่�การเป็็ นผู้้ �ใหญ่่ (อายุุ 18 ปีี ขึ้้น
สอบถามรายคนและสอบถามเกี่่� ยวกัับครััวเรืื อน เพื่่� อวััดสถานะความเป็็ นอยู่่�
ทั้้�งด้้านอััตวิิ สัย
ั และภาวะวิิ สัย
ั
ข้้อมูู ลจากการสำำ� รวจ SOEP เป็็ นข้้อมูู ลที่่� มีี คุุ ณภาพสูู ง มีี การ
ตรวจคุุ ณภาพของข้้อมููลทั้้�งในการทดสอบความเชื่่� อมั่่�น และความน่่ าเชื่่� อถืื อ
ข้้อมูู ล นอกจากนั้้�นข้้อมูู ล SOEP ถูู กจััดทำำ�ตามหลัักการ Cross National
Equivalence File (CNEF) ทำำ�ให้้สามารถเชื่่� อมโยงเพื่่� อเปรีี ยบเทีี ยบข้้อมููล
Panel ในประเทศอื่่� นได้้ ยกตััวอย่่ างเช่่ น BHPS ของสหราชอาณาจัักร และ
The Household Income and Labour Dynamics in Australia (HILDA)
ของประเทศออสเตรเลีี ย เป็็ นต้้น ในการอ้้างอิิ งตััวแปรที่่� ศึก
ึ ษา SOEP จะมีี
การอ้้างถึึงจากทฤษฎีี และงานวิิ จัย
ั ที่่� เกี่่� ยวข้้อง หลัังจากนั้้�นมีี การแสดงการ
วิิ เคราะห์์ Cognitive Test โดยแสดงผลตั้้�งแต่่ ปีีที่่� มีีการเริ่่� มเก็็ บข้้อมููลนั้้�นๆ
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ถึึงปัั จจุุ บัน
ั เป็็ นการตรวจสอบเครื่่� องมืื อวิิ จัย
ั ทุุ กปีี และมีี การกล่่ าวถึึง Scale
Development ว่่ าที่่� ผ่่านมามีี การพััฒนาตััวแปรดัังกล่่ าวอย่่ างไรบ้้าง
SOEP มีี การออกแบบข้้อคำำ�ถามที่่� เกี่่� ยวข้้องกัับประเด็็ นในส่่ วน
ความสุุ ขเชิิ งอััตวิิ สัย
ั ที่่� ครอบคลุุ มทั้้�ง 3 มิิ ติิ คืื อ การประเมิิ นชีี วิิต (Life Evaluation) อารมณ์์ (Affect) และมิิ ติิคุุณค่่ าในชีี วิิต (Eudaimonia) ข้้อคำำ�ถาม
เกี่่� ยวกัับความพึึงพอใจในชีี วิิตถููกวางไว้้เป็็ นข้้อคำำ�ถามแรก จากนั้้�นข้้อคำำ�ถาม
ข้้อที่่� 2 เป็็ นการวััดความอยู่่�ดีี มีีสุุขทางด้้านอารมณ์์ความรู้้ สึ
� ก
ึ ตามด้ว้ ยคำำ�ถาม
� ุ ณรู้้ �สึึก
เกี่่� ยวกัับการประเมิิ นคุุ ณค่่ าในชีี วิิต ข้้อคำำ�ถามแรกถามว่่ า “วัันนี้้ คุ
พึึงพอใจในชีี วิิตในเรื่่� องต่่ อไปนี้้ เ� พีี ยงใด” (How satisfied are you today with
the following areas of your life?) และมีี การแบ่่ งความพึึงพอใจในชีี วิิตที่่� มีี
ต่่ อองค์์ประกอบย่่ อย 11 องค์์ประกอบ คืื อ สุุ ขภาพการนอนหลัับการทำำ�งาน
การทำำ�งานที่่� บ้้าน รายได้ค
้ รััวเรืื อน รายได้้ส่่ วนบุุ คคล ที่่� อยู่่�อาศััย เวลาว่่ าง
บริิ การดููแลเด็็ ก ชีี วิิตครอบครััว และมาตรฐานการครองชีี พ คำำ�ตอบเป็็ น
มาตรวััดอัน
ั ดัับ (Ordinal Scale) เริ่่� มตั้้�งแต่่ 0-10 โดย 0 คืื อ ไม่่ พอใจเลย 10
คืื อพอใจมากที่่� สุุด
ข้้อมููลระดัับบุุ คคลของ SOEP ได้้มีี การเปิิ ดเผยแก่่ สถาบัันการศึึกษา
เพื่่� อประโยชน์์ด้า้ นการวิิ จัย
ั โดยไม่่ คิิดค่่าใช้้จ่่ าย มีี รูู ปแบบการอำำ�นวยความ
สะดวกในการให้้บริิ การข้้อมููลที่่� เรีี ยกว่่ า บริิ การ SOEP Hotline ข้้อมููล SOEP
ได้้ถููกนำำ�มาวิิ เคราะห์์ โดยนัักวิิ จัย
ั จากหลากหลายสาขา เช่่ น เศรษฐศาสตร์์
สัังคมวิิ ทยา การเมืื องจิิ ตวิิ ทยา ประชากรศาสตร์์ สถาปัั ตยกรรมและการ
วางผัังเมืื อง โภชนาการพัันธุุ ศาสตร์์ รวมทั้้�งวิิ ทยาศาสตร์์ประสาท (Neuro
Science) ในปีี ค.ศ. 2017 SOEP มีี ผู้้ � ใช้้งานประมาณ 3,500 คนทั่่�ว โลก
ประมาณ 50% เป็็ นผู้้ �ใช้้ในประเทศเยอรมนีี นอกจากนั้้�น SOEP มีี การนำำ�ไป
ใช้้เพื่่� อการวิิ เคราะห์์ ในรายงาน OECD คืื อ The Development of Income
Inequality in OECD และ Education at a glance และรายงาน The German
Federal Government on Wellbeing in Germany
SOEP มีี การตรวจสอบเครื่่� องมืื อในการวิิ จัย
ั หรืื อแบบสอบถาม
อย่่ างต่่ อเนื่่� อง มีี การติิ ดตามผู้้ �ให้้ข้้อมููลตามรุ่่�น (Birth Cohort) อย่่ างต่่ อเนื่่� อง
เป็็ นระยะเวลากว่่ า 35 ปีี ซึ่่�งถืื อได้้ว่่าเป็็ นข้้อมููล Longitudinal Data ระดัับ
ประเทศที่่� ยาวที่่� สุุดชุุดหนึ่่�งของโลก มีี การเก็็ บข้้อมููลติิ ดตามได้ถึ
้ ง
ึ 3 รุ่่�น ทำำ�ให้้
ข้้อมููล SOEP มีี จุุดเด่่ นในการนำำ�มาวิิ เคราะห์์และติิ ดตามการเปลี่่� ยนแปลง
รูู ปแบบต่่ างๆ ของพลวััตรของครััวเรืื อน ทั้้�งในระดัับครััวเรืื อนและระดัับ
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บุุ คคล สามารถวิิ เคราะห์์การเปลี่่� ยนแปลงทางสัังคมระยะยาวได้้ รวมทั้้�งตอบ
�
โจทย์์งานวิิ จัย
ั ที่่� ต้้องการวิิ เคราะห์์ความสััมพัันธ์ ์ระหว่่ างเหตุุ การณ์์ที่่� เกิิ ดขึ้้น
� ต่่ อชีี วิิตในภายหลััง เช่่ น สามารถตอบปัั ญหา
ในอดีี ต กัับผลลััพธ์ที่่
์ � เกิิ ดขึ้้น
งานวิิ จัย
ั ในประเด็็ นด้า้ นการพึ่่�งพาซึ่่�งกัันและกัันระหว่่ างบุุ คคลและครอบครััว
ผลกระทบระยะสั้้�นและระยะยาวของการปฏิิ รูู ปนโยบาย งานวิิ จัย
ั เกี่่� ยวกัับ
ความไม่่ เท่่ าเทีี ยมทางด้้า นรายได้้ และการย้้ายถิ่่� น เป็็ นต้้น นอกจากนั้้�น
การเก็็ บข้้อมููลทางจิิ ตวิิ ทยา ยัังถืื อเป็็ นนวััตกรรมและจุุ ดเด่่ นอีี กประการหนึ่่�ง
ของข้้อมููล SOEP ในแบบสอบถามมีี การออกแบบข้้อคำำ�ถามที่่� เกี่่� ยวข้้องกัับ
การวิิ เคราะห์์เชิิ งจิิ ตวิิ ทยาที่่� แตกต่่ างตามลัักษณะทางประชากรศาสตร์์
โดยสรุุ ป แบบสอบถามในต่่ างประเทศที่่� วัด
ั ความพึึงพอใจในชีี วิิต
มัักมีี ประเด็็ นคำำ�ถามด้า้ นอื่่� น ๆ ประกอบเพื่่� อประโยชน์์ ในการวิิ เคราะห์์ความ
สััมพัันธ์ ์ของหลายปัั จจััยกัับระดัับความพึึงพอใจในชีี วิิตและความสุุ ขเชิิ งอััตวิิ สัย
ั
ข้้อคำำ�ถามที่่� เกี่่� ยวกัับด้้านเศรษฐกิิ จ สัังคม และวััฒนธรรม ประกอบด้้วย
ข้้อ มูู ล พื้้ �น ฐานด้้า นเศรษฐกิิ จและสััง คมของบุุ คคลและ
ครอบครััว เศรษฐานะและการจััดลำ�ดั
ำ บ
ั ของตนเองเทีี ยบกัับคนในชุุ มชน
และเทีี ยบกัับคนในระดัับประเทศ (Relative income และ Absolute income)
การมีี อาชีี พที่่� มั่่�นคง (มีี รายได้้จากเงิิ นเดืื อนประจำำ�) หรืื ออาชีี พที่่� ไม่่ มั่่�นคง
(แรงงานนอกระบบและ Gig worker) การมีี Long Working Hour หรืื อการ
� ฐานทั่่�วไปที่่� มัก
ทำำ�งานหลายอาชีี พ ตััวแปรเหล่่ านี้้ เ� ป็็ นข้้อมููลพื้้ น
ั จะถููกสอบถาม
และเก็็ บข้้อมูู ลไว้้ในการสำำ� รวจข้้อมูู ลเศรษฐกิิ จ และสััง คมของครััว เรืื อน
ในระดัับประเทศ เช่่ น การสำำ�รวจของ ONS, BHPS และ SOEP
ความเป็็นอยู่่� และความสััมพัันธ์ ์กัับคนในครอบครััวและเพื่่� อน
ฝููง เป็็ นอีี กประเด็็ นที่่� มีีการสอบถามและเก็็ บข้้อมูู ลในการสำำ�รวจเกี่่� ยวกัับ
ความพึึงพอใจในชีี วิิต เช่่ น การสำำ�รวจของ World Happiness Report และ
World Values Survey รวมไปถึึงการสอบถามเรื่่� องของการจััดลำ�ดั
ำ บ
ั ชั้้�น
ของตนเองในชุุ มชนหรืื อสัังคม และความคาดหวัังในการขยัับลำำ�ดับ
ั ชั้้�นของ
ตนเองในอนาคต
ความเชื่่� อ พฤติิ กรรม หรืือทััศนคติิ ความไม่่ เท่่ าเทีี ยมกัันของ
คนในสััง คม ความทุุ กข์์ห รืื อความโชคร้้าย ความเชื่่� อเกี่่� ยวกัับ บาป บุุ ญ
การเวีี ยนว่่ ายตายเกิิ ด พฤติิ กรรมทำำ�บุุญทำำ�ทานเพื่่� อชาติิ หน้้า ความเชื่่� อและ
ความศรััทธาในพระเจ้้า รวมไปถึึงบรรทััดฐานทางสัังคม การสำำ�รวจของ
World Happiness Report และ World Values Survey สอบถามถึึงเรื่่� อง
ความเชื่่� อที่่� เกี่่� ยวโยงในทางศาสนา พระเจ้้า การเป็็ นผู้้ นำ
� ำ�ทางศาสนา
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ทุุ นทางสััง คม ความไว้้วางใจกัันของคนในชุุ ม ชน สััง คม และ
ความไว้้ใจต่่อภาครััฐ เป็็ นอีี กหนึ่่�งตััวแปรสำำ�คัญ
ั ที่่� มีีผลต่่ อความพึึงพอใจใน
ชีี วิิตของคน ในการสำำ�รวจ World Value Survey มีี การเก็็ บข้้อมููลเปรีี ยบเทีี ยบ
ระหว่่ างประเทศด้ว้ ยการถามคำำ�ถามว่่ า “คุุ ณคิิ ดว่่าคนส่่ วนใหญ่่ สามารถไว้้
วางใจได้้ หรืื อต้้องระมััดระวัังในการติิ ดต่่อกัับผู้้ อื่่
� � น” ซึ่่�ง SOEP ของประเทศ
เยอรมนีี มีีการสอบถามความคิิ ดเห็็ นของประชาชนต่่ อความไว้้วางใจในสัังคม
ด้้วยลัักษณะคำำ�ถามดัังกล่่ าวเช่่ นกััน
ทััศนคติิ ต่่ อการโกง การคอร์์รัปชั
ั น
ั คำำ�ถามที่่� เกี่่� ยวกัับการโกง
หรืื อการคอร์์รั ัป ชััน จะเป็็ นคำำ�ถ ามที่่� ถามถึึง ความสำำ�คั ญ
ั ของระบบการ
ปกครองในประเทศ เช่่ น ความสำำ�คัญ
ั ของระบบประชาธิิ ป ไตย การจััดการ
เงิิ นภาษีี ของประชาชนโดยภาครััฐ รวมถึึง ความเต็็ มใจจะจ่่ ายภาษีี ของ
ประชาชน เช่่ น ในการสำำ�รวจของ World Values Survey

2.2	การสำำ �รวจความอยู่่�ดีีมีีสุุขเชิิงอัั ตวิิ สััยของประเทศไทย
ข้้อมููลทางการที่่� เกี่่� ยวกัับความพึึงพอใจชีี วิิตของคนไทยที่่� ทำำ�การ
สำำ�รวจระดัับประเทศทั้้�งหมดเป็็ นข้้อมููลภาคตััดขวาง ซึ่่�งมีี ทั้้ง� การเก็็ บต่่ อเนื่่� อง
ทุุ กๆ ปีี และเก็็ บไม่่ ต่่อเนื่่� อง ช่่ วงการเก็็ บข้้อมููลค่่ อนข้้างสั้้�น และมีี ข้้อจำำ�กัด
ั
ในการนำำ�ข้้อมููลมาวิิ เคราะห์์ ในเชิิ งอนุุ กรมเวลา การสำำ�รวจของประเทศไทย
ที่่� ออกแบบมาเพื่่� อให้้สามารถนำำ�เข้้ามูู ลมาวิิ เคราะห์์ความพึึงพอใจในชีี วิิต
ประกอบด้ว้ ย 4 การสำำ�รวจหลััก คืื อ 1) การสำำ�รวจความพึึงพอใจในชีี วิิตของ
คนไทย 2) การสำำ�รวจความสุุ ขคนทำำ�งาน (ในองค์์กร) 3) การสำำ�รวจสภาวะ
ทางสัังคมและวััฒนธรรมและสุุ ขภาพจิิ ตคนไทย และ 4) การสำำ�รวจคุุ ณภาพ
ชีี วิิตของประชาชนอย่่ างยั่่�งยืื นตามหลัักเศรษฐกิิ จพอเพีี ยง รายละเอีี ยด
แสดงในตารางที่่� 2-4
� เพื่่� อเป็็ น
1. การสํํารวจความพึึงพอใจในชีี วิิตของคนไทย จััดทำำ�ขึ้้น
ข้้อมููลให้้รััฐบาลและหน่่ วยงานที่่� เกี่่� ยวข้้องนํําไปใช้้ในการวางแผน พััฒนา
และขัับเคลื่่� อนกลไกการสร้้างความสุุ ขและความอยู่่�ดีี มีีสุุ ขของประชาชน
ในประเทศที่่� แท้้จริิ งและยั่่�งยืื น ข้้อคำำ�ถ ามความพึึ ง พอใจในชีี วิิ ต ถามว่่ า
“ท่่ านมีี ความพึึงพอใจในชีี วิิตของท่่ านมากน้้อยเพีี ยงใด” คำำ�ตอบแบ่่ งเป็็ น
1-10 (1 เท่่ ากัับไม่่ พอใจเลย และ 10 พึึงพอใจมากที่่� สุุด) นอกจากนั้้�น ยัังมีี
การประเมิิ นความพึึง พอใจในชีี วิิ ตแยกตามองค์์ป ระกอบย่่ อ ย (แบ่่ ง เป็็ น
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การศึึ ก ษา การทำำ� งาน ความเป็็ นอยู่่� ในปัั จจุุ บััน บ้้าน/ที่่� พััก อาศััย ชีี วิิ ต
ครอบครััว สุุ ขภาพ และสัังคม) และมีี การประเมิิ นอารมณ์์เชิิ งบวก และลบ
2. การสํํารวจความสุุ ขคนทํํางาน (ในองค์์กร) มีี วัต
ั ถุุ ประสงค์์เพื่่� อ
� ฐานเกี่่� ยวกัับความสุุ ขของประชากรวััยแรงงานที่่� ทํํางาน
ก) จััดเก็็ บข้้อมููลพื้้ น
เป็็ นลููกจ้้างในองค์์กร ได้แ
้ ก่่ ข้้าราชการ พนัักงานรััฐวิิ สาหกิิ จ และลููกจ้้าง
ภาคเอกชน ข) เพื่่� อนํําข้้อมูู ลไปใช้้เป็็ นกลไกในการขัับเคลื่่� อน เสริิ มสร้้าง
“ความสุุ ขคนทํํางาน” และ “องค์์กรแห่่ งความสุุ ข”และ ค) เพื่่� อให้้ประเทศมีี ฐาน
ข้้อมููลความสุุ ขคนทํํางานในประเทศไทย การประเมิิ นระดัับความสุุ ข ประเมิิ น
จากกลุ่่�มชุุ ดคำ�ถ
ำ าม ที่่� แบ่่ งเป็็ น 9 มิิ ติิ คืื อ มิิ ติิสุุขภาพดีี ผ่่ อนคลายดีี น้ำำ�� ใจดีี
จิิ ตวิิ ญญาณดีี ครอบครััว ดีี สััง คมดีี ใฝ่่ รู้้ �ดีี สุุ ขภาพเงิิ นดีี และการงานดีี
จากนั้้�นแปลงค่่ าคะแนนให้้เป็็ นเลขดััชนีี เดีี ยวที่่� มีีคะแนนเต็็ ม 100
3. การสํํารวจสภาวะทางสััง คมและวััฒ นธรรมและสุุ ขภาพจิิ ต
(ความสุุ ข) คนไทย โดยมีี วัต
ั ถุุ ประสงค์์เพื่่� อสะท้้อนสภาพสัังคมไทยเกี่่� ยวกัับ
พฤติิ กรรม ค่่ านิิ ยม วััฒนธรรม และสุุ ขภาพจิิ ตของคนไทย สำำ�หรัับนำำ�ไปใช้้ใน
การติิ ดตาม ประเมิิ นสถานการณ์์ และทิิ ศทางการเปลี่่� ยนแปลงของสัังคมใน
อนาคต และให้้หน่่ วยงานภาครััฐ และเอกชนที่่� เกี่่� ยวข้้องนำำ�ไปกำำ�หนดนโยบาย
รวมทั้้�ง วางแผนในการแก้้ปัั ญหาสััง คมและสุุ ขภาพจิิ ตได้้อ ย่่ างตรงจุุ ด
การประเมิิ นความอยู่่�ดีี มีีสุุขเชิิ งอััตวิิ สัย
ั จากการสำำ�รวจนี้้ � เป็็ นการวััดผ่่านข้้อ
คำำ�ถามการประเมิิ นสุุ ขภาพจิิ ต 15 ข้้อ ที่่� วัด
ั สภาพจิิ ตใจ สมรรถภาพของจิิ ตใจ
คุุ ณภาพของจิิ ตใจ และปัั จจััยสนัับสนุุ น
4. การสำำ�รวจคุุ ณภาพชีี วิิตของประชาชนอย่่ างยั่่�งยืื นตามหลััก
เศรษฐกิิ จพอเพีี ยง มีี วัต
ั ถุุ ประสงค์์เพื่่� อศึึกษาข้้อมููลชีี วิิตความเป็็ นอยู่่�ของ
ประชาชนในด้้านเศรษฐกิิ จ สัังคม สิ่่� งแวดล้้อม สุุ ขภาพ ความสุุ ข การเรีี ยนรู้้ �
� ฐานในการดำำ�รงชีี วิิตอย่่ างพอเพีี ยงและยั่่�งยืื น
และวััฒนธรรม เพื่่� อเป็็ นพื้้ น
และให้้ประเทศมีี ข้้อมููลสำำ�หรัับพััฒนาคุุ ณภาพชีี วิิตของประชาชนตามหลััก
เศรษฐกิิ จพอเพีี ยง การประเมิิ นความสุุ ขและความพึึงพอใจในชีี วิิตวััดจาก
แบบสอบถามสุุ ขภาพจิิ ต ตามแนวทางของกรมสุุ ขภาพจิิ ต และการประเมิิ น
ความสุุ ขและความพึึงพอใจในชีี วิิตในภาพรวม
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ตารางที่่� 2-4 ข้้ อมููลการสำำ �รวจความสุุ ขเชิิ งอัั ตวิิ สััยในประเทศไทย
ชื่่� อฐานข้้ อมููล

ขนาดตัั วอย่่าง

ลัั กษณะข้้ อมููล

หน่่วยงาน

ปีี ที่่� สำำ�รวจ

การสำำ �รวจความ
พึึ งพอใจในชีีวิิ ตของ
คนไทย

54,000 คน
(สุ่่�มตัั วอย่่ างจากทุุ ก
จัั งหวัั ด)

แบบสอบถาม
ประกอบข้้ อคำำ �ถาม
11 ด้้ านที่่� มีี ความ
สำำ �คััญต่่อความพึึ ง
พอใจในชีีวิิ ต

• สํํานัั กงานสถิิ ติิ
แห่่ งชาติิ • มููลนิิ ธิิ
นโยบายสุุ ขภาวะ
• สํํานัั กงานกองทุุ น
สนัั บสนุุ นการสร้้ าง
เสริิ มสุุ ขภาพ (สสส.)

ปีี 2555

การสำำ �รวจความสุุ ข
คนทำำ �งาน
(ในองค์์ กร)

83,880 ครัั วเรืือน
(สุ่่�มตัั วอย่่ างจากทุุ ก
จัั งหวัั ด)

ข้้ อคำำ �ถามประเมิิ น
ความสุุ ขคนทำำ �งาน
แบ่่ งเป็็ น 9 มิิ ติิ

• สํํานัั กงานสถิิ ติิ
แห่่ งชาติิ
• สถาบัั นวิิ จััย
ประชากรและสัั งคม
มหาวิิ ทยาลัั ยมหิิ ดล

ปีี 2561

การสํํารวจสภาวะ
ทางสัั งคมและ
วัั ฒนธรรม
และสุุ ขภาพจิิ ต
(ความสุุ ข) คนไทย

27,960 ครัั วเรืือน
(สุ่่�มตัั วอย่่ างจากทุุ ก
จัั งหวัั ด)

การสำำ �รวจคุุ ณภาพ 69,792 ตัั วอย่่ าง
ชีีวิิ ตของประชาชน (สุ่่�มตัั วอย่่ างจากทุุ ก
อย่่ างยั่่� งยืืนตามหลัั ก
จัั งหวัั ด)
เศรษฐกิิ จพอเพีียง

แบบการสอบถาม
• สถาบัั นวิิ จััย
แบ่่ งเป็็ น 7 ตอน
ประชากรและสัั งคม
ประเด็็ นทางด้้ าน
มหาวิิ ทยาลัั ยมหิิ ดล
สุุ ขภาพจิิ ตถููกแทรก
• สำำ �นัักงานสถิิ ติิ
ไว้้ ในส่่ วนสุุ ดท้้ ายของ
แห่่ งชาติิ
แบบสอบถาม
• กรมสุุ ขภาพจิิ ต
• แผนงานสร้้ าง
เสริิ มสุุ ขภาพจิิ ตเพื่่� อ
สุุ ขภาวะสัั งคมไทย
สำำ �นัักงานกองทุุ น
สนัั บสนุุ นการสร้้ าง
เสริิ มสุุ ขภาพ
แบบสอบถาม
แบ่่ งออกเป็็ น 7 ตอน
ที่่� สะท้้ อนข้้ อมููลชีีวิิ ต
ความเป็็ นอยู่่�ของ
ประชาชน

สำำ �นัักงานสถิิ ติิ
แห่่ งชาติิ

ปีี 2551 2554
2557 และ 2561

ปีี 2561 จัั ดทำำ �
ทุุ ก 3 ปีี

การสำำ�รวจทั้้�ง 4 แหล่่ งดัังกล่่ าว มีี มิิติิ องค์์ประกอบ การออกแบบ
ข้้อคำำ�ถามที่่� สะท้้อน การประเมิิ นชีี วิิต อารมณ์์ และการมีี คุุณค่่ าและเป้้ าหมาย
ในชีี วิิ ตที่่� แตกต่่ างกััน ออกไป ข้้อมูู ลสถิิ ติิ จากฐานข้้อมูู ลดััง กล่่ าวไม่่ ได้้มีี
การนำำ�เสนอในระดัับบุุ คคลอย่่ างเป็็ นทางการบนหน้้า Website ประเด็็ นการ
อำำ�นวยความสะดวกในการใช้้ข้้อมููล และการเผยแพร่่ ต่่อสาธารณะถืื อเป็็ น
ข้้อจำำ�กัดข
ั องประเทศไทย ข้้อจำำ�กัดข
ั องการเข้้าถึึงข้้อมููลส่่ งผลต่่ องานวิิ จัย
ั
เชิิ งลึึกในระดัับประเทศ ในส่่ วนการนำำ�เสนอผลการสำำ�รวจที่่� ได้้จากการสำำ�รวจ
ส่่ วนใหญ่่ เป็็ นการสรุุ ป โดยวิิ เคราะห์์สถิิ ติิเชิิ งพรรณนา เพื่่� อเปรีี ยบเทีี ยบค่่ า
เฉลี่่� ยความสุุ ขหรืื อความพึึงพอใจต่่ อชีี วิิต จำำ�แนกตามลัักษณะกลุ่่�มย่่ อยของ
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ประชากร เช่่ น รายงานการสำำ�รวจความพึึงพอใจในชีี วิิตของคนไทย ในปีี
พ.ศ. 2555 ผลการสำำ�รวจพบว่่ า ค่่ าเฉลี่่� ยระดัับความสุุ ขมีีค่่ามากกว่่ าความ
พึึงพอใจในชีี วิิตในภาพรวม ส่่ วนประเด็็ นที่่� คนไทยให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่ อความ
พึึงพอใจในชีี วิิตเรีี ยงลำำ�ดับ
ั มากไปน้้อย คืื อ สุุ ขภาพ ชีี วิิตครอบครััว คุุ ณภาพ
ชีี วิิต งานที่่� ดีี ที่่� อยู่่�อาศััย สัังคม และด้้านการศึึกษา

2.3

สรุุ ป

ฐานข้้อมููลความอยู่่�ดีี มีีสุุขเชิิ งอััตวิิ สัย
ั ในต่่ างประเทศที่่� ประกอบด้้วย
WHR WVS ONS BHPS และ SOEP มีี วัต
ั ถุุ ประสงค์์หลัักร่่ วมกัันคืื อ เพื่่� อพััฒนา
เครื่่� องมืื อในการวััดความอยู่่�ดีี มีีสุุขเชิิ งอััตวิิ สัย
ั ข้้อมููลเหล่่ านี้้ เ� ป็็ นที่่� ยอมรัับและ
เชื่่� อถืื อในวงการวิิ ชาการ สามารถนำำ�ไปวิิ เคราะห์์ติิดตามการเปลี่่� ยนแปลง
ความพึึงพอใจในชีี วิิตของคนในประเทศนั้้�นๆ ได้้ เป้้ าหมายที่่� คาดหวัังได้้คืื อ
การนำำ�ผ ลการวิิ จั ย
ั ไปสู่่�ข้้อเสนอเชิิ ง นโยบาย การถอดบทเรีี ยนจากกรณีี
ศึึกษาของต่่ างประเทศ ทำำ�ให้้ทราบว่่ าปัั จจุุ บัน
ั ฐานข้้อมููลความอยู่่�ดีี มีีสุุขเชิิ ง
อััตวิิ สัย
ั ของประเทศไทย มีี ข้้อจำำ�กัด
ั ในหลายประเด็็ น เช่่ น ช่่ วงเวลาเก็็ บข้้อมููล
ค่่ อนข้้างสั้้�น ความไม่่ ต่่อเนื่่� องในการจััดเก็็ บข้้อมููล และการไม่่ สามารถเข้้าถึึง
ข้้อมููลในระดัับบุุ คคลเพื่่� อการศึึกษาวิิ จัย
ั อีี กทั้้�ง ประเทศไทยยัังขาดการเก็็ บ
ข้้อมููลแบบ Panel ที่่� สามารถสะท้้อนความเป็็ นเหตุุ เป็็ นผลของปัั จจััยที่่� ส่่ง
ผลกระทบต่่ อความอยู่่�ดีี มีีสุุ ขเชิิ งอััตวิิ สััยระหว่่ างช่่ วงเวลาได้้ดีี กว่่ าการใช้้
ข้้อมููลภาคตััดขวาง
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…ปัั จจัั ย ทางด้้ า นสุุ ข ภาพจิิ ต และ
การว่่ า งงานส่่ ง ผลกระทบเชิิ ง ลบ
ต่่ อ ค ว า ม พึึ ง พอ ใ จ ใ น ชีีวิิ ต ข อ ง
ป ร ะ ช า ช น ทั้้� ง ใ น ปัั จ จุุ บัั น แ ล ะ
เชื่่� อ มโยงต่่ อ เนื่่� อ งไปสู่่�ช่่ ว งเวลา
ในอนาคต ประชาชนจะมีีความสุุ ข
น้้ อ ยลงในสัั งคมที่่� ค นไม่่ ค่่ อ ยมีี
ความไว้้ ว างใจกัั น และมีีปัั ญหา
ทุุจริิตในภาครััฐ…
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บทที่่� 3

อะไรทำำ�ให้้คน
มีีความสุุ ข
ในรายงานของ The World Happiness Report (WHR) ได้อ
้ อกแบบแบบ
จำำ�ลองเพื่่� ออธิิ บายความสััมพัันธ์ ์ว่่ า ปัั จจััยใดบ้้างที่่� มีีผลทำำ�ให้้ความสุุ ขของคน
นานาประเทศแตกต่่ างกััน การประเมิิ นความสุุ ขใน WHR ใช้้การประเมิิ นชีี วิิต
แบบขั้้�นบัันได และความรู้้สึ
� ก
ึ ทางด้า้ นบวกและลบ ข้้อมููลที่่� นำำ�มาวิิ เคราะห์์ ใน
WHR มีี ทั้้ง� ที่่� เก็็ บข้้อมููลโดย Gallup World Poll และอ้้างอิิ งจากฐานข้้อมููลอื่่� นๆ
เช่่ น ธนาคารโลก (World Bank) องค์์การอนามััยโลก (WHO) เป็็ นต้้น ลัักษณะ
ข้้อมููล การออกแบบสอบถาม และแหล่่ งที่่� มาของข้้อมููล การวิิ เคราะห์์ผล
กระทบของปัั จจััยทั้้�ง 6 ปัั จจััย ดัังแสดงในตารางที่่� 3-1 ตั้้�งแต่่ ปีี ค.ศ. 2005
ถึึง 2018 พบว่่ า ผลิิ ตภััณฑ์์มวลรวมในประเทศต่่ อหััว การสนัับสนุุ นทางสัังคม
อายุุ คาดเฉลี่่� ย อิิ สรภาพในการเลืื อ กทางเลืื อ กของชีี วิิ ต สามารถอธิิ บ าย
การประเมิิ นชีี วิิตได้้ที่่� ระดัับความเชื่่� อมั่่�น 99% ส่่ วนความมีี น้ำำ�� ใจ ทััศนคติิ
ที่่� มีี ต่่ อการคอร์์รั ัป ชััน อธิิ บายได้้ที่่� ระดัับ ความเชื่่� อมั่่�น 95% และ 90%
ตามลำำ�ดับ
ั ปัั จจััยทั้้�ง 6 สามารถอธิิ บายอารมณ์์ทางบวกและลบ ได้้น้้อยกว่่ า
การประเมิิ นชีี วิิตแบบขั้้�นบัันได
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ตารางที่่� 3-1 แหล่่ งข้้ อมููลที่่� นำำ�มาวิิ เคราะห์์ ขนาดผลกระทบของปัั จจัั ยที่่� ส่่งผลต่่ อ
ความสุุ ขเชิิ งอัั ตวิิ สััย
ปัั จจัั ย

ลัั กษณะข้้ อมููลและการออกแบบสอบถาม

ที่่� มาของข้้ อมููล

ผลิิ ตภัั ณฑ์์ มวลรวมในประเทศ
ต่่ อหัั ว GDP per Capita

ใช้้ รูู ปแบบของ Natural Log GDP per Capita
และมีีการปรัั บด้้ วยอำำ �นาจซื้้�อ (Purchasing
Power Parity: PPP) ในปีี 2011

World Development
Indicator (WDI) ที่่� มา:
World Bank

อายุุ คาดเฉลี่่� ยของการมีี
สุุ ขภาพดีี (Healthy Life
Expectancy, HALE))

คาดประมาณจำำ �นวนปีี โดยเฉลี่่� ยของการมีีชีีวิิ ตอยู่่� Global Health Observatory
ของประชากร โดยปรัั บด้้ วยผลรวมของสถานะ
(GHO)ที่่� มา: World Health
สุุ ขภาพ
Organization

การสนัั บสนุุ นทางสัั งคม
(Social Support)

คำำ �ถาม “ถ้้ าคุุ ณมีีปััญหา คุุ ณมีีเพื่่� อนหรืือ
ครอบครัั วที่่� คุุณสามารถพึ่่� งพา และช่่ วยคุุ ณเมื่่� อ
ยามจำำ �เป็็ นหรืือไม่่ ” “If you were in trouble, do
you have relatives or friends you can count
on to help you whenever you need them,
or not?” คำำ �ตอบมีี 2 ค่่ า (Binary Responses)
คืือ มีีกัั บไม่่ มีี

Gallup World Poll (GWP)

อิิ สรภาพในการเลืือกทาง
เลืือกของชีีวิิ ต (Freedom to
Make Life Choices)

คำำ �ถาม “คุุ ณพอใจหรืือไม่่ พอใจกัั บอิิ สรภาพ
ในการเลืือกทางเดิิ นชีีวิิ ตของคุุ ณ” “Are you
satisfied or dissatisfied with your freedom
to choose what you do with your life?”
คำำ �ตอบมีี 2 ค่่ า (Binary Responses) คืือ พอใจ
กัั บไม่่ พอใจ

Gallup World Poll (GWP)

ความมีีน้ำ�ำ �ใจ (Generosity)

คำำ �ถาม “คุุ ณบริิ จาคเงิิ นให้้ องค์์ กรการกุุ ศลใน
ช่่ วงเดืือนที่่� ผ่่านมาหรืือไม่่ ” “Have you donated
money to a charity in the past month?”
คำำ �ตอบมีี 2 ค่่ า (Binary Responses) คืือ บริิ จาค
กัั บไม่่ ได้้ บริิ จาค

Gallup World Poll (GWP)

ทัั ศนคติิ ที่่� มีีต่่อการคอร์์ รััปชัั น
(Perception of Corruption)

คำำ �ถาม (2 ข้้ อคำำ �ถาม) “ภาครัั ฐมีีการคอร์์ รััปชัั น
อย่่ างแพร่่ หลาย ใช่่ หรืือไม่่ ” “ภาคธุุ รกิิ จมีีการ
คอร์์ รััปชัั นอย่่ างแพร่่ หลาย ใช่่ หรืือไม่่ ” “Is corruption widespread throughout the government or not?” “Is corruption widespread
within businesses or not?” คำำ �ตอบมีี 2 ค่่ า
(Binary Responses) คืือ ใช่่ กัับไม่่ ใช่่

Gallup World Poll (GWP)

ที่่� มา: Helliwell et al. (2019)

การรายงานของ WHR เป็็ นการมองภาพรวมและเปรีี ยบเทีี ยบ
ระหว่่ างประเทศ ซึ่่�งทำำ�ให้้การวิิ เคราะห์์ปััจจััยที่่� แสดงถึึงความแตกต่่ างระดัับ
บุุ คคลทำำ�ได้อ
้ ย่่ างจำำ�กั ด
ั ในขณะที่่� Clark et al. (2008) ใช้้ข้้อมูู ล British
Cohort Study (BSC) ทำำ�ให้้สามารถเจาะลึึกปัั จจััยที่่� เป็็ นลัักษณะของบุุ คคลใน
หลายช่่ วงเวลาได้้ ข้้อมููล BSC เป็็ นการเก็็ บข้้อมููลจากหน่่ วยตััวอย่่ างเดิิ มตอน
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ที่่� มีีอายุุ 34 และ 42 ปีี การวิิ เคราะห์์พิิจารณาความสััมพัันธ์ ์ระหว่่ างรายได้้
การศึึกษา การมีี งานทำำ� การไม่่ มีี ประวััติิทางอาชญากรรม ความสััมพัันธ์ ์
ระหว่่ างบุุ คคล สุุ ขภาพกาย และสุุ ขภาพจิิ ต ที่่� ส่่งผลต่่ อความพึึงพอใจในชีี วิิต
เมื่่� อเปรีี ยบเทีี ยบตััวแปรทั้้�ง 7 ตััวแปร พบว่่ า การศึึกษาส่่ งผลทางตรงต่่ อ
� ารศึึกษาอาจ
ความพึึงพอใจในชีี วิิตค่่ อนข้้างน้้อยโดยเปรีี ยบเทีี ยบ แต่่ ทั้้ง� นี้้ ก
ส่่ งผลทางอ้้อมผ่่ านผลกระทบที่่� มีีต่่อรายได้้และการจ้้างงาน ในส่่ วนปัั จจััย
ทางด้า้ นพฤติิ กรรม พบว่่ าการมีี คู่่� ครองส่่ งผลกระทบต่่ อความพึึงพอใจใน
ชีี วิิตค่่ อนข้้างมาก การไม่่ เคยถููกจัับคดีี อาญามีี ผลทางบวกต่่ อระดัับความ
พอใจในชีี วิิต เนื่่� องจากการมีี ประวััติิทางอาชญากรรมอาจเป็็ นการทำำ�ให้้มีี
ประสบการณ์์เกี่่� ยวกัับการกีี ดกัันทางสัังคม ซึ่่�งอาจจะผลต่่ อระดัับความ
พึึงพอใจในชีี วิิตได้เ้ ช่่ นกััน ในภาพรวมสามารถสรุุ ปผลการวิิ เคราะห์์ ได้้ว่่า
“สุุ ขภาพจิิ ต การมีี คู่่� ครอง การว่่ างงาน” ส่่ งผลต่่ อระดัับความพึึงพอใจใน
ชีี วิิตมากกว่่ าตััวแปรอื่่� นๆ โดยปัั จจััยที่่� ส่่ งผลต่่ อความพึึงพอใจในชีี วิิตที่่� มีี
มากที่่� สุุดคืือ “สุุ ขภาพจิิ ต (Mental Health)” ซึ่่�งมีี ผลกระทบมากกว่่ า ความ
ยากจน หรืื อการว่่ างงาน
นอกจากนั้้�น งานศึึกษาดัังกล่่ าวได้้ทำำ�การเปรีี ยบเทีี ยบกัับข้้อมููล
ขนาดใหญ่่ ระหว่่ างประเทศที่่� มีีระเบีี ยบวิิ ธีีวิิจัย
ั ตามหลัักสากลในการจััดเก็็ บ
ข้้อมููล ซึ่่�งมีี ทั้้ง� รููปแบบ Panel ข้้อมููลภาคตััดขวาง ข้้อมููลอนุุ กรมเวลา รวมถึึง
ข้้อมููลที่่� มีีการศึึกษาติิ ดตามตามรุ่่�น (Cohort Study) เช่่ น British Household
Panel Survey (BHPS) German Socioeconomics Panel (SOEP) Household, Income and Labour Dynamics in Australia (HILDA) เป็็ นต้้น ผลสรุุ ป
เป็็ นไปในแนวทางที่่� สอดคล้้องกััน คืื อ การว่่ างงาน ความสััมพัันธ์ ์ระหว่่ าง
บุุ คคล สุุ ขภาพจิิ ตและสุุ ขภาพกายเป็็ นปัั จจััยสำำ�คัญ
ั ที่่� ส่่งผลกระทบต่่ อความ
พึึงพอใจในชีี วิิต โดยปัั จจััยที่่� มีีผลกระทบมากกว่่ าปัั จจััยอื่่� นๆ คืื อ สุุ ขภาพจิิ ต
กรอบแนวคิิ ดในการวิิ เคราะห์์ความเป็็ นเหตุุ เป็็ นผลของปัั จจััยที่่�
ส่่ งผลต่่ อความพึึงพอใจในชีี วิิตสามารถสรุุ ปได้้ดัังรูู ปที่่� 3-1 ทำำ�ให้้สามารถ
สัังเคราะห์์ โดยแบ่่ งประเด็็ นปัั จจััยที่่� ส่่งผลต่่ อความสุุ ขเชิิ งอััตวิิ สัย
ั ออกเป็็ น 3
ประเด็็ นหลััก คืื อ 1) ปัั จจััยส่่ วนบุุ คคล 2) ความสััมพัันธ์ ์ระหว่่ างบุุ คคล และ
3) ตััวแปรทางสถาบัันและบรรทััดฐานทางสัังคม
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รูู ปที่่� 3-1 กรอบแนวคิิ ดปัั จจัั ยที่่� ส่่งผลต่่ อความสุุ ขเชิิ งอัั ตวิิ สััย
ตั วแปรตาม

ตั วแปรอิ สระ

ตั วแปรคั่ นกลาง

รายได้

การศึ กษาส่ งผล
ต่ อรายได้

การศึ กษา
ปั จจั ยส่ วนบุ คคล
ความสุ ขเชิ งอั ตวิ สัย
ความพึ งพอใจในชี วิต
(คะแนน 0-10:
Ordinal Scale)

การทํ างานและการว่ างงาน
สุ ขภาพกาย
สุ ขภาพจิ ต

ความสั มพั นธ์
ระหว่ างบุ คคล

ตั วแปรทางสถาบั นและ
บรรทั ดฐานทางสั งคม

ความสั มพั นธ์ ในครอบครั ว
ความสั มพั นธ์ ในสั งคม

การสนั บสนุ นทางสั งคม
ความไว้ วางใจในสั งคม
คุ ณภาพและความไว้ วางใจ
ในรั ฐบาล

ที่่� มา: สรุุ ปจาก Clark et al. (2008) โดยผู้้�แต่่ ง

3.1	ปัั จจัั ยส่่ วนบุุ คคล
Clark (2018) กล่่ าวว่่ า ความสััมพัันธ์ ์ระหว่่ างลัักษณะส่่ วนบุุ คคล
กัับความสุุ ขเชิิ งอััตวิิ สัย
ั ที่่� มีีการศึึกษาในวงกว้้าง คืื อ ปัั จจััยทางด้้านรายได้้
และการว่่ างงาน ผลการศึึกษาส่่ วนใหญ่่ พบว่่ าหากวิิ เคราะห์์ด้ว้ ยข้้อมููลภาค
� มีี แนวโน้้มที่่� จะทำำ�ให้้ความสุุ ขเชิิ งอััตวิิ สัย
�
ตััดขวาง เมื่่� อรายได้้เพิ่่� มมากขึ้้น
ั เพิ่่� มขึ้้น
ส่่ วนการว่่ างงานมีี ความสััมพัันธ์ ใ์ นทิิ ศทางตรงกัันข้้ามกัับความสุุ ขเชิิ งอััตวิิ สัย
ั
ทั้้�งการวิิ เคราะห์์ด้ว้ ยข้้อมูู ลภาคตััดขวางและข้้อมูู ลตััดภาคขวางทางยาว
ตััว แปรส่่ วนบุุ คคลอื่่� นๆ ที่่� มัักใช้้ในการศึึก ษายััง ประกอบด้้ว ย อายุุ เพศ
ชาติิ พัันธุ์์� ผลการศึึก ษาของ Blanchflower and Oswald (2004) พบว่่ า
ความสุุ ขเชิิ งอััต วิิ สััย และความพึึ ง พอใจในชีี วิิ ตมีี ความสััม พััน ธ์ กั
์ ับ อายุุ
มีี ลัก
ั ษณะเป็็ นรููป U-Shaped ทั้้�งในกรณีี ศึึกษาของสหราชอาณาจัักร และ
สหรััฐ อเมริิ กา โดยความพึึง พอใจในชีี วิิ ตจะมีี ค่่ า ต่ำำ��สุุ ดเมื่่� ออายุุ ประมาณ
40 ปีี เมื่่� อกำำ�หนดให้้ปัั จจััยอื่่� นๆ คงที่่�
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ในส่่ วนประเด็็ นด้้านเพศ Kahneman and Deaton (2010) วิิ เคราะห์์
โดยใช้้ข้้อมูู ล Gallup-Healthways Well-Being Index พบว่่ าผู้้ �ห ญิิ งจะ
ประเมิิ นอารมณ์์ทางด้า้ นบวกมากกว่่ าผู้้ ช
� าย ในขณะเดีี ยวกัันก็็ จะประเมิิ น
อารมณ์์ทางด้า้ นลบหรืื อความเครีี ยดมากกว่่ าผู้้ �ชาย Clark (2018) ได้้ให้้
ความเห็็ นว่่ า ตััวแปรเกี่่� ยวกัับเพศและอายุุ มีีความเชื่่� อมโยงกัับประเด็็ นเชิิ ง
นโยบายค่่ อนข้้างน้้อย เนื่่� องจากเป็็ นลัักษณะส่่ วนบุุ คคลที่่� รัฐ
ั ไม่่ มีี บทบาท
ในการเปลี่่� ยนแปลง ตััวแปรส่่ วนบุุ คคลที่่� มีีการศึึกษาเชิิ งประจัักษ์์และมีี การ
เชื่่� อมโยงต่่ อข้้อเสนอเชิิ งนโยบายมากกว่่ า คืื อ รายได้้ การว่่ างงาน ปัั จจััยด้้าน
สุุ ขภาพ ชีี วิิตครอบครััว และการศึึกษา โดยสามารถอธิิ บายได้้ดัังต่่ อไปนี้้ �

3.1.1

รายได้้ (Income)

Stiglitz. et al. (2009) เสนอแนะแนวทางในการวััดผลการดำำ�เนิิ น
งานทางเศรษฐกิิ จและความก้้าวหน้้าทางสัังคมว่่ า รายได้ค
้ รััวเรืื อน (Household Income) มีี ความสำำ�คัญ
ั มากกว่่ ารายได้้ส่่ วนบุุ คคล (Individual Income)
เนื่่� องจากเป็็ นตััวแปรที่่� สามารถสะท้้อนมาตรฐานการครองชีี พทางวััต ถุุ
ของทุุ กคนในครอบครััว Headey & Wooden (2004) ใช้้ข้้อมููล Household,
Income and Labour Dynamics in Australia หรืื อ HILDA วิิ เคราะห์์ผลกระทบ
ของรายได้้ที่่� มีีต่่อความพึึงพอใจในชีี วิิต โดยใช้้รายได้้ครััวเรืื อนที่่� ใช้้จ่่ ายได้้จริิ ง
(Household Disposable Income) เป็็ นตััวแปรหลัักในการวิิ เคราะห์์ผลกระทบ
ที่่�มีีต่่อความพึึงพอใจที่่�มีีต่่อชีีวิิตในภาพรวม ผลการศึึกษาพบว่่า รายได้้ครััวเรืื อน
มีี ผลกระทบเชิิ งบวกต่่ อความพึึงพอใจในชีี วิิต แต่่ ขนาดผลกระทบน้้อยกว่่ า
� ิน
ตััวแปรความมั่่�งคั่่�งที่่� วัด
ั โดยสิิ นทรััพย์แ
์ ละหนี้้ สิ
Clark et al. (2008) ใช้้ข้้อมููลจากสหราชอาณาจัักร สหรััฐอเมริิ กา
และเยอรมนีี เพื่่� อศึึกษาปัั จจััยที่่� ส่่งผลต่่ อความพึึงพอใจในชีี วิิต ผลของรายได้้
ต่่ อความพึึงพอใจในชีี วิิตสรุุ ปได้้ 3 ประเด็็ น คืื อ 1) รายได้เ้ ชิิ งเปรีี ยบเทีี ยบมีี ผล
ต่่ อความพึึงพอใจในชีี วิิตมากกว่่ าระดัับรายได้้ส่่ วนบุุ คคล 2) ความพึึงพอใจ
ในชีี วิิ ตมีี ความสััม พััน ธ์ เ์ ชิิ งเส้้นตรงกัับ ลอการิิ ทึึมของตััวแปรรายได้้ และ
3) การเปลี่่� ยนแปลงรายได้้มีี ขนาดผลกระทบต่่ อความพึึงพอใจในชีี วิิตที่่�
� 2 เท่่ า ความพึึงพอใจในชีี วิิตจะเพิ่่� มขึ้้น
�
ค่่ อนข้้างน้้อย โดยหากรายได้้เพิ่่� มขึ้้น
ไม่่ เกิิ น 0.2 ระดัับคะแนน (ความพึึงพอใจในชีี วิิตแบ่่ งเป็็ น 10 ระดัับ) Easterlin
et al. (2010) ศึึก ษาความเชื่่� อมโยงระหว่่ างรายได้้กัับ ความสุุ ขในระดัับ
มหภาค ทั้้�งในกลุ่่�มประเทศกำำ�ลังั พััฒนาและพััฒนาแล้้ว เมื่่� อเปรีี ยบเทีี ยบผล
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ในระยะสั้้�น และระยะยาวพบว่่ า ความพึึง พอใจในชีี วิิ ตและรายได้้มีี ความ
สััมพัันธ์ ์ในทิิ ศทางเดีี ยวกัันในระยะสั้้�นเท่่ านั้้�น

3.1.2

การว่่างงาน (Unemployment)

Clark & Georgellis (2013) วิิ เคราะห์์การปรัับตััวต่่ อเหตุุ การณ์์
สำำ�คัญ
ั กัับความพึึงพอใจในชีี วิิตโดยใช้้ข้้อมููล BHPS Wave 17 เหตุุ การณ์์
สำำ�คัญ
ั ในชีี วิิตประกอบด้ว้ ย การว่่ างงาน การแต่่ งงาน การหย่่ าร้้าง การให้้
กำำ�เนิิ ดบุุตร และการเป็็ นหม้้าย ผลการศึึกษาแสดงดัังรููปที่่� 3-2 พบว่่ า เมื่่� อเกิิ ด
เหตุุ การณ์์การแต่่ งงาน การหย่่ าร้้าง การให้้กำำ�เนิิ ดบุุ ตร และการเป็็ นหม้้าย
ความพึึงพอใจในชีี วิิตจะมีี การเปลี่่� ยนแปลง หลัังจากนั้้�นคนจะมีี การค่่ อยๆ
� ต่่ างจาก
� ๆ จะเกิิ ดขึ้้น
ปรัับตััวเข้้าสู่่�ระดัับความพึึงพอใจก่่ อนที่่� เหตุุ การณ์์นั้้น
การว่่ างงานที่่� ส่่งผลกระทบทางด้้านลบ ( โดยเฉพาะเพศชาย) ต่่ อความพึึง
พอใจในชีี วิิตในปีี ที่่� 0 คืื อปีี ที่่� เกิิ ดการว่่ างงาน และส่่ งผลต่่ อความพึึงพอใจใน
ชีี วิิตที่่� ลดลงอย่่ างต่่ อเนื่่� องแม้้เวลาผ่่ านไป ซึ่่�งแสดงถึึงการปรัับตััวเข้้าสู่่�ภาวะ
ปกติิ ที่่� ช้้ากว่่ าการแต่่ งงาน หรืื อการหย่่ าร้้าง
รูู ปที่่� 3-2 การปรัั บตัั วของความสุุ ขเมื่่� อเกิิ ดการเปลี่่� ยนแปลงทางรายได้้
(Income Shock)
ระดั บความสุ ข

ระดั บความสุ ข
ระดั บรายได้
(รายได้ เพิ่ มขึ้ นในปี ที่ 2)

0

1

2

3

4

5

ปี

ที่มา: Clark et al. (2008)

รููปที่่� 3-2 แสดงการปรัับตััวของความสุุ ขเมื่่� อเกิิ ดการเปลี่่� ยนแปลง
ทางด้้านรายได้้ซึ่่�งแสดงด้้วยเส้้นทึึบ ระดัับความสุุ ขแสดงด้้วยเส้้นประ ระดัับ
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� ในปีี ที่่� รายได้้เพิ่่� มขึ้้น
� (ปีี ที่่� 2) หลัังจากนั้้�นระดัับความสุุ ข
ความสุุ ขจะเพิ่่� มมากขึ้้น
� จะค่่ อยๆ ลดระดัับลงภายใน 2 ปีี และกลัับเข้้าสู่่�ระดัับ
จากการที่่� รายได้เ้ พิ่่� มขึ้้น
ความสุุ ขเดิิ มก่่ อนที่่� จะมีี การปรัับเพิ่่� มเงิิ นเดืื อน
อย่่ างไรก็็ ดีี ถ้้าเป็็ นเหตุุ การณ์์เช่่ น การว่่ างงานของเพศชาย ระดัับ
ความสุุ ขมีีการปรัับตััวที่่� ช้้ากว่่ า แม้้เมื่่� อเวลาผ่่ านไป 5 ปีี แล้้ว การปรัับตััวของ
ความสุุ ขก็็ยังั ไม่่ เข้้าสู่่�ระดัับเดิิ มก่่ อนที่่� ไม่่ ว่่างงาน Clark (2008) ให้้ข้้อสัังเกตว่่ า
ความรู้้ สึ
� ก
ึ แย่่ จากประสบการณ์์การว่่ างงานส่่ งผลกระทบต่่ อความพึึงพอใจใน
ชีี วิิตของบุุ คคลนั้้�นๆ ในปัั จจุุ บัน
ั และส่่ งผลกระทบผ่่ านช่่ วงเวลาในอนาคตด้ว้ ย
เป็็ นหนึ่่�งในข้้อสรุุ ปที่่� สำำ�คั ญ
ั ที่่� สุุ ดในการวิิ จั ย
ั เกี่่� ยวกัับ ความสุุ ขที่่� เคยมีี การ
ศึึกษาที่่� ผ่่านมา
การวิิ เคราะห์์ปััจจััยที่่� ส่่งผลต่่ อความสุุ ขมีีทั้้�งการใช้้ข้้อมููลระดัับ
บุุ คคล (Individual Level) และมีี การใช้้ข้้อมููลมหภาคในการวิิ เคราะห์์ Di Tella
et al. (2001) พบว่่ าการใช้้ข้้อมููลมหภาควิิ เคราะห์์อัต
ั ราการว่่ างงานกัับความ
พึึงพอใจในชีี วิิตของ 12 ประเทศในทวีี ปยุุ โรป โดยใช้้ข้้อมููล Eurobarometer
ตั้้�งแต่่ ปีี ค.ศ. 1975-1991 ผลการศึึกษาที่่� ได้้สอดคล้้องกัับการวิิ เคราะห์์
� มีี
การว่่ างงานโดยใช้้ข้้อมููลส่่ วนบุุ คคล โดยพบว่่ าอััตราการว่่ างงานที่่� เพิ่่� มขึ้้น
ผลกระทบทางลบต่่ อความพึึงพอใจในชีี วิิตรวมของประเทศนั้้�นๆ

3.1.3	สุุ ขภาพกาย (Physical Health)

ในการวััดระดัับสุุ ขภาพ มีี ทั้้ง� เป็็ นการให้้ผู้้ ต
� อบประเมิิ นระดัับความ
พึึงพอใจต่่ อสุุ ขภาพด้้วยตนเอง เช่่ น ระดัับ 0-10 โดย 0 หมายถึึงสุุ ขภาพแย่่
ที่่� สุุดไปจนถึึง 10 คืื อสุุ ขภาพดีี ที่่� สุุด นอกจากนั้้�นอาจมีี การใช้้ดััชนีี วัด
ั ระดัับ
สุุ ขภาพ เช่่ น การประเมิิ นสุุ ขภาพกายของผู้้ สูู� งอายุุ โดยพิิ จารณาจาก Barthel
Activities of Daily Living (ADL) Index ที่่� แสดงถึึงความสามารถในการดำำ�เนิิ น
ชีี วิิตประจำำ�วัน
ั งานวิิ จัย
ั ส่่ วนใหญ่่ พบความเชื่่� อมโยงระหว่่ างภาวะสุุ ขภาพกัับ
ความพึึงพอใจในชีี วิิต เช่่ น Gwozdz and Sousa-Poza (2010) ทำำ�การศึึกษา
� ไปในเยอรมนีี พบว่่ าปัั จจััยที่่� ส่่งผลต่่ อความ
ผู้้ สูู
� งอายุุ ที่่� มีีอายุุ ตั้้ง� แต่่ 75 ปีี ขึ้้น
พึึงพอใจในชีี วิิตของผู้้ สูู
� งอายุุ ตอนปลายคืื อปัั จจััยทางด้้านภาวะสุุ ขภาพ
Suriyanrattakorn (2019) ศึึกษาปัั จจััยที่่� ส่่งผลต่่ อความสุุ ขของ
ผู้้ สูู
� งอายุุ ที่่� มีีภาวะพึ่่�งพิิ งโดยวิิ เคราะห์์จากข้้อมูู ลภาคตััดขวาง 2 ช่่ วงเวลา
ในปีี พ.ศ. 2559 และ 2560 จาก “โครงการวิิ เคราะห์์ประสิิ ทธิิ ผลของการ
ให้้บริิ การการดูู แลระยะยาวสำำ�หรัับผู้้ �สูู งอายุุ ที่่� มีีภาวะพึ่่�งพิิ ง: กรณีี ศึึกษา
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จัังหวััดอุุดรธานีี ” ผลจากการวิิ เคราะห์์ด้ว้ ยแบบจำำ�ลอง Random Effects
Regression Model (REM) พบว่่ า ระดัับ สุุ ขภาพ ที่่� วั ด
ั โดยความสามารถ
ในการดำำ� เนิิ นชีี วิิ ตประจำำ�วั น
ั (ADL) และความพึึง พอใจต่่ อการให้้บริิ การ
ภาครััฐในการให้้บริิ การดููแลผู้้ สูู� งอายุุ ระยะยาว สามารถอธิิ บายความพึึงพอใจ
ในชีี วิิตของผู้้ สูู
� งอายุุ ได้้อย่่ างมีี นัย
ั สำำ�คัญ
ั ที่่� ระดัับความเชื่่� อมััน 95% กล่่ าวคืื อ
� 1 หน่่ วย จะทำำ�ให้้ระดัับ
หากระดัับสุุ ขภาพที่่� วัด
ั โดยค่่ าคะแนน ADL เพิ่่� มขึ้้น
� 0.05 หน่่ วย
ความสุุ ขของผู้้ สูู
� งอายุุ ที่่� มีีภาวะพึ่่�งพิิ งเพิ่่� มขึ้้น
Wiking (2017) กล่่ าวไว้้ในหนัังสืื อ The Key to Happiness ว่่ า หากมอง
ในมุุ มมองทางด้า
้ นการออกแบบนโยบายเพื่่� อทำำ�ให้้ประชาชนมีี คุุ ณภาพ
� นโยบายที่่� ส่่งผลชััดเจนมากที่่� สุุดนโยบายหนึ่่�ง คืื อ “ระบบการ
ชีี วิิตที่่� ดีีขึ้้น
ดููแลสุุ ขภาพถ้้วนหน้้า” องค์์การอนามััยโลกได้ใ้ ห้้คำำ�นิิยามคำำ�ว่่าหลัักประกััน
สุุ ขภาพถ้้วนหน้้า (Universal Health Coverage หรืื อ UHC) ว่่ าคืื อการที่่�

ประชาชนทุุ กคนสามารถเข้้าถึึงบริิ การทางสาธารณสุุ ขได้้ ไม่่ ว่่าจะเป็็ นการส่่ ง
เสริิ ม การป้้ องกััน การรัักษา หรืื อการฟื้้�นฟูู โดยที่่� บริิ การทางสุุ ขภาพเหล่่ านี้้ �
จะต้้องมีี คุุ ณภาพ ซึ่่�งสามารถพิิ จารณาได้จ
้ ากตััวชี้้ วั� ด
ั 2 ตััวชี้้ วั� ดคื
ั ื อ ดััชนีี
ความครอบคลุุ มการบริิ การ (UHC Service Coverage Index) และสััดส่่วน
ของประชากรที่่� มีีค่่าใช้้จ่่ ายทางสุุ ขภาพเกิิ น 10% ของค่่ าใช้้จ่่ ายทั้้�งหมดใน
การบริิ โภคหรืื อรายได้้ การจััดอัน
ั ดัับของ World Happiness Report พบว่่ า
กลุ่่�มประเทศนอร์์ดิิกที่่� มีีระดัับความสุุ ขสูู งเป็็ นอัันดัับต้้นๆ ของโลก ล้้วนแต่่
มีี ระบบประกัันหรืื อการดููแลสุุ ขภาพที่่� ประชาชนสามารถเข้้าถึึงบริิ การได้้
�
อย่่ างถ้้วนหน้้าทั้้�งสิ้้ น
การศึึกษาเชิิ งประจัักษ์์ของ Blanchflower (2009) ใช้้ข้้อมููล The
Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS) ศึึกษาประชากร
วััย ผู้้ � ใหญ่่ ในสหรััฐ อเมริิ กา ผลจากการวิิ เคราะห์์ โดย Order Logistics
Model พบว่่ า การไม่่ สามารถไปพบแพทย์์เนื่่� องจากข้้อจำำ�กัด
ั ทางด้้านการ
เงิิ น ส่่ งผลอย่่ างมากต่่ อความพึึงพอใจในชีี วิิตของคนสหรััฐอเมริิ กา แม้้ว่่ า
ใช้้ตััวแปรควบคุุ ม รายได้้ การศึึกษา และตััวแปรสำำ�คัญ
ั อื่่� นๆ เช่่ น ตััวแปร
ทางประชากรศาสตร์์ ตััวแปรทางภููมิิ ศาสตร์์ สถานภาพสมรส การจ้้างงาน
จำำ�นวนบุุ ตร รวมทั้้�งชาติิ พัน
ั ธุ์์� ก็็ ยังั พบว่่ าความสามารถในการเข้้าถึึงบริิ การ
ทางการแพทย์์ส่่งผลต่่ อความพึึงพอใจในชีี วิิตของคนในภาพรวม
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3.1.4	สุุ ขภาพจิิต (Mental Health)

Clark (2018) วิิ เคราะห์์เปรีี ยบเทีี ยบโดยใช้้ข้้อมูู ล BRFSS ของ
สหรััฐอเมริิ กา ข้้อมููล HILDA ของออสเตรเลีี ย และข้้อมููล BCS รวมทั้้�ง BHPS
ของอัังกฤษ เพื่่� อวิิ เคราะห์์สาเหตุุ ของความรู้้ สึ
� ก
ึ เป็็ นทุุ กข์์ ในการวััดตัวั แปร
ทางด้า้ นสุุ ขภาพจิิ ต การวิิ เคราะห์์ โดยใช้้ข้้อมููล BRFSS และ HILDA วััดจาก
คำำ�ถามเกี่่� ยวกัับการวิิ นิิจฉััยภาวะอาการซึึมเศร้้าหรืื อมีี ภาวะโรควิิ ตกกัังวล
ข้้อมูู ล BCS วััดจากคำำ�ถามเกี่่� ยวกัับ การไปพบแพทย์์ ในปีี ที่่� แล้้ว เกี่่� ยวกัับ
ปัั ญหาทางด้า้ นอารมณ์์ ส่่ วน BHPS เลืื อกใช้้การประเมิิ นภาวะสุุ ขภาพจิิ ต
จากแบบสอบถามสุุ ขภาพ GHQ-12 (Goldberg & Williams, 1988) จากการ
วิิ เคราะห์์เปรีี ยบเทีี ยบค่่ าสััมประสิิ ทธิ์์ �ของตััวแปร เปรีี ยบเทีี ยบข้้อมููลทั้้�ง 4 ฐาน
ข้้อมููลดัังตารางที่่� 4-2 จะเห็็ นว่่ า ความผิิ ดปกติิ ทางสุุ ขภาพจิิ ตส่่ งผลกระทบ
ต่่ อระดัับความพึึงพอใจในชีี วิิตมากกว่่ าการเจ็็ บป่่วยทางกาย ยกเว้้นเฉพาะกรณีี
ของออสเตรเลีี ยเท่่ านั้้�น การศึึกษาในประเด็็ นเพิ่่� มเติิ มพบว่่ า ปัั ญหาสุุ ขภาพ
� โดยทั่่�วไปสำำ� หรัับ กลุ่่�มประชากรวััย ทำำ�งาน
จิิ ตเป็็ นปัั ญหาสำำ�คั ญ
ั ที่่� เกิิ ดขึ้้น
ผลกระทบสุุ ขภาพจิิ ตนอกจากจะส่่ งผลกระทบต่่ อตััวบุุ คคลนั้้�นๆ แล้้ว ยัังส่่ ง
ผลกระทบภายนอกต่่ อระดัับปัั ญหาสุุ ขภาพจิิ ตของคนที่่� ใกล้้ชิิ ดโดยเฉพาะ
คู่่�ครอง หากวิิ เคราะห์์ ในประเด็็ นการปรัับตััว (Adaptation) พบว่่ าการปรัับตััว
ของระดัับความพึึงพอใจในชีี วิิตเมื่่� อเกิิ ดปััญหาสุุ ขภาพจิิ ต มีี การปรัับตััวเข้้า
สู่่�ความพึึงพอใจในชีี วิิตที่่� ระดัับก่่ อนมีี ปััญหาสุุ ขภาพจิิ ตช้้ากว่่ าการปรัับตััว
� จาก
กรณีี มีีปััญหาทางสุุ ขภาพกาย ซึ่่�งแสดงถึึงผลกระทบระยะยาวที่่� เกิิ ดขึ้้น
ปัั ญหาภาวะสุุ ขภาพจิิ ต
ปัั จจุุ บัน
ั หลายประเทศได้ใ้ ห้้ความสำำ�คัญ
ั เกี่่� ยวกัับปัั ญหาทางด้า้ น
� ยกตััวอย่่ างเช่่ น ประเทศอัังกฤษมีี การ
สุุ ขภาพจิิ ตของคนในสัังคมมากขึ้้น
กำำ�หนดสััดส่่วนงบประมาณที่่� เกี่่� ยวกัับสุุ ขภาพจิิ ตของคนที่่� มากกว่่ าประเทศ
อื่่� นๆ เนื่่� องจากตระหนัักว่่ า ปัั จจััยที่่� ส่่งผลต่่ อความพึึงพอใจในชีี วิิตที่่� สำำ�คัญ
ั
�
ที่่ สุุดคืือ สุุ ขภาพจิิ ต รายงาน World Economic Forum (2019) กล่่ าวว่่ า อัังกฤษ
� เช่่ นเดีี ยวกัับประเทศ
มีี การจััดสรรงบประมาณเกี่่� ยวกัับสุุ ขภาพจิิ ตเพิ่่� มขึ้้น
นิิ วซีี แลนด์์ที่่� เป็็ นประเทศแรกที่่� มีีการตั้้�งงบประมาณที่่� เรีี ยกว่่ า Well-Being
� เช่่ นเดีี ยวกััน
Budget ที่่� ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับประเด็็ นทางสุุ ขภาพจิิ ตมากขึ้้น
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ตารางที่่� 3-2 ค่่ าสััมประสิิ ทธิ์์� ของผลกระทบเชิิ งพลวัั ตของสุุ ขภาพกายและสุุ ขภาพจิิ ต
ต่่ อความพึึ งพอใจในชีีวิิ ต
สหรัั ฐอเมริิ กา

ออสเตรเลีี ย

สหราชอาณาจัั กร
(BCS)

สหราชอาณาจัั กร
(BHPS)

ความเจ็็ บป่่ วย
ทางกาย

0.05
(0.00)

0.16
(0.02)

0.05
(0.01)

0.09
(0.01)

ความเจ็็ บป่่ วย
ทางจิิ ต

0.09
(0.00)

0.14
(0.01)

0.09
(0.01)

0.26
(0.00)

ที่มา: Clark (2018), ค่ าในวงเล็ บ คื อ ค่ า standard errors

3.2

ความสัั มพัั นธ์์ ระหว่่ างบุุ คคล

Helliwell and Putnam (2004) กล่่ าวว่่ า ถึึงแม้้ว่่ าตััวแปรที่่� คาดการณ์์
ความสุุ ขเชิิ งอััต วิิ สััย ได้้ม ากที่่� สุุ ดอาจเป็็ นเรื่่� องของยีี นหรืื อลััก ษณะทาง
พัันธุุ กรรมและปัั จจััยที่่� เกี่่� ยวกัับบุุ คลิิ กภาพ ยกตััวอย่่ างเช่่ น การมองโลก
ในแง่่ ดีี หรืื อการนัับถืื อตนเอง (Self–Esteem) การศึึกษาดัังกล่่ าววิิ เคราะห์์
เกี่่� ยวกัับทุุ นทางสัังคมที่่� มีีต่่อความสุุ ขเชิิ งอััตวิิ สัย
ั โดยใช้้ฐานข้้อมููล The World
Values Survey (WVS) และ European Values Survey (EVS) ผลการวิิ เคราะห์์
พบว่่ า ทุุ นทางสัังคมในประเด็็ นด้า้ นความสััมพัันธ์ ใ์ นครอบครััว ความสััมพัันธ์ ์
ระหว่่ างเพื่่� อน รวมถึึงความไว้้วางใจในสัังคม ล้้วนมีี ความเชื่่� อมโยงกัับความสุุ ข
เชิิ งอััตวิิ สัย
ั

3.2.1

ความสัั มพัันธ์์ในครอบครััว

Dush and Amato (2005) ศึึกษาการเชื่่� อมโยงระหว่่ างสถานะ
และคุุ ณภาพของความสััมพัันธ์ ์กัับความสุุ ขเชิิ งอััตวิิ สัย
ั โดยใช้้ข้้อมููล Marital
Instability Over The Life Course ของประเทศสหรััฐอเมริิ กา การประเมิิ น
สถานะความสััมพัันธ์ ์ระหว่่ างบุุ คคลแบ่่ งออกเป็็ น 1) แต่่ งงาน 2) อยู่่�ด้้วยกััน
โดยไม่่ แต่่ งงาน 3) การคบหาเพีี ยงแค่่ 1 คน 4) การคบหาหลายคน และ
5) การเป็็ นโสด จากผลการวิิ เคราะห์์ด้ว้ ย Structural Equation Model (SEM)
พบว่่ า กลุ่่�มตััวอย่่ างที่่� แต่่ งงาน อยู่่�ด้ว้ ยกัันโดยไม่่ แต่่ งงาน และคบหาเพีี ยงแค่่
1 คน มีี ผลกระทบเชิิ งบวกต่่ อความสุุ ขเชิิ งอััตวิิ สัย
ั ของบุุ คคลนั้้�นๆ แสดงให้้
เห็็ นข้้อดีี ของการมีี ความสััมพัันธ์ที่่
์ � แน่่ นแฟ้้ นกัับคนใดคนหนึ่่�ง การศึึกษา
ดัังกล่่ าวยัังได้้มีี การวิิ เคราะห์์คุุณภาพความสััมพัันธ์ ์ระหว่่ างบุุ คคล โดยให้้
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บุุ คคลนั้้�นๆ ประเมิิ นคุุ ณภาพความสััมพัันธ์ ์ในประเด็็ นการเข้้าอกเข้้าใจกััน
การแสดงความรััก ความคิิ ดเห็็ นที่่� ตรงกััน กิิ จกรรมที่่� ทำำ�ร่่วมกััน ความซื่่� อสััตย์์
และความพอใจต่่ อความสััมพัันธ์ ใ์ นภาพรวม ผลการศึึกษาพบว่่ าความสััมพัันธ์ ์
ที่่� มีีคุุณภาพส่่ งผลกระทบทางบวกต่่ อความสุุ ขเชิิ งอััตวิิ สัย
ั
เช่่ นเดีี ยวกัันกัับ Thomas et al. (2010) ที่่� พบว่่ า ความสััมพัันธ์ ์ที่่� ดีี
มีี ผลกระทบเชิิ งบวกในมุุ มมองการจััดสรรทรััพยากร หรืื อส่่ งผ่่ านทรััพยากร
ที่่� ทำำ�ให้้สมาชิิ กในครอบครััวรัับมืื อกัับความเครีี ยด Williams (2003) ศึึกษา
ข้้อมููล 3 Wave ที่่� เรีี ยกว่่ า The Americans’ Changing Lives Survey ซึ่่�งเก็็ บ
ข้้อมูู ลจากกลุ่่�มตััวอย่่ างจำำ�นวน 3,617 คน พบว่่ า ปัั จจััยที่่� สำำ�คัญ
ั มากกว่่ า
สถานภาพ ไม่่ ว่่าจะเป็็ นการแต่่ งงานหรืื อการเป็็ นโสด คืื อคุุ ณภาพของความ
สััมพัันธ์ ์ที่่� ส่่งผลต่่ อสุุ ขภาพจิิ ต โดยในการประเมิิ นคุุ ณภาพความสััมพัันธ์ ์ของ
คู่่�ครองเป็็ นการคำำ�นวณค่่ าดััชนีี เดีี ยวจากคำำ�ถามเกี่่� ยวกัับความปรองดองใน
ชีี วิิตสมรส (Marital Harmony) ที่่� ถามว่่ า “เมื่่� อพิิ จารณาจากทุุ กสิ่่� งในภาพรวม
คุุ ณพอใจกัับชีี วิิตแต่่ งงานของคุุ ณมากน้้อยเพีี ยงใด” และ “คู่่�สมรสของคุุ ณ
ทำำ�ให้้คุุ ณรู้้ สึ
� ก
ึ ถึึงความรััก และความห่่ วงใยมากน้้อยเพีี ยงใด” นอกจากนั้้�น
ยัังมีี มิิติิความเครีี ยดในชีี วิิตสมรส (Marital Stress) ที่่� ถามว่่ า “คุุ ณสองคน
มีี ความขััดแย้้ง หรืื อมีี ความไม่่ ลงรอยกัันบ่่ อยเพีี ยงใด” และ “คุุ ณเบื่่� อหน่่ าย
หรืื อเสีี ยใจกัับชีี วิิตการแต่่ งงานของคุุ ณบ่่ อยแค่่ ไหน”
ความสััม พััน ธ์ ์ ในครอบครััว อาจใช้้หลัักวิิ เคราะห์์ต ามแนวทาง
Family Environment Scale: FES ซึ่่�งแบ่่ งมิิ ติิ ทางด้า้ นความสััมพัันธ์เ์ ป็็ น
3 มิิ ติิ คืื อ 1) มิิ ติิ Cohesion คืื อ ความเป็็ นหนึ่่� งเดีี ยวกััน ของครอบครััว
การช่่ ว ยเหลืื อ การสนัับ สนุุ นซึ่่�ง กััน และกััน รวมทั้้�ง การใช้้เวลาด้ว
้ ยกัันใน
ครอบครััว 2) มิิ ติิ Expressiveness คืื อ การพููดคุุ ย และการแสดงออกถึึง
ความรู้้ สึ
� ก
ึ และ 3) มิิ ติิ Conflict คืื อ การทะเลาะ และการจััดการทางอารมณ์์
ด้้านลบ
รายงาน World Family Map 2019 ที่่� จั ดทำ
ั ำ� โดย Institute for
Family Studies ศึึกษาความสััมพัันธ์ ใ์ นครอบครััวระหว่่ างบุุ ตรกัับผู้้ ป
� กครอง
ของประเทศที่่� พััฒนาแล้้วและกำำ�ลัง
ั พััฒนาทั้้�งหมด 49 ประเทศ รายงาน
ดัังกล่่ าว เน้้นให้้เห็็ นว่่ า บทบาทการปฏิิ สัม
ั พัันธ์ ์ระหว่่ างสมาชิิ กในครอบครััว
มุุ มมองเกี่่� ยวกัับบทบาทของสมาชิิ กในครอบครััว ความพึึงพอใจต่่ อชีี วิิต
ครอบครััว รวมทั้้�ง เวลาที่่� ใช้้ร่่ วมกััน เช่่ น การรัับ ประทานอาหารร่่ วมกััน
ส่่ งผลต่่ อคุุ ณภาพชีี วิิตของสมาชิิ กในครอบครััว (Institute for Family Studies,
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2019) สอดคล้้องกัับ Musick and Meier (2012) ที่่� ศึก
ึ ษาข้้อมููล 3 Waves
ของฐานข้้อมููล The National Longitudinal Survey of Adolescent Health
(กลุ่่�มตััวอย่่ างจำำ�นวน 17,977 ราย ในสหรััฐอเมริิ กา) จากผลการวิิ เคราะห์์
ด้้วยแบบจำำ�ลอง Fixed Effects Model พบว่่ า การรัับประทานอาหารเย็็ นร่่ วมกััน
ภายในครอบครััว มีี ความเชื่่� อมโยงกัับสุุ ขภาพจิิ ตของเด็็ กวััยรุ่่�น

3.2.2

ความสัั มพัันธ์์ในสัั งคม

Powdthavee (2008) ใช้้ข้้อมููล British Household Panel Survey
ทั้้�งที่่� เป็็ น Pooled Data และ Panel Data พบว่่ า ความถี่่� ในการปฏิิ สัม
ั พัันธ์ ์ทาง
� ส่่ งผลต่่ อความพึึงพอใจในชีี วิิตที่่� เพิ่่� มขึ้้น
� ด้้วย เช่่ นเดีี ยวกัับ
สัังคมที่่� เพิ่่�มขึ้้น
การศึึกษาของ Chandoevwit & Thampanishvong (2016) และ Stiglitz
et al. (2009) ให้้ข้้อสัังเกตว่่ า ความสััม พััน ธ์ร์ ะหว่่ างผู้้ �ค นในสััง คมส่่ งผล
กระทบต่่ อความพึึ ง พอใจในชีี วิิ ต ความสััม พััน ธ์ ์ ใ นสััง คมโดยทั่่�วไปมััก
เป็็ นการวััด โดยถามจำำ� นวนหรืื อความถี่่� ของการปฏิิ สััม พััน ธ์ ร์ ะหว่่ างคน
อย่่ างไรก็็ ตาม การวััดในด้้านดัังกล่่ าวต้้องการตััวแปรที่่� สะท้้อนพฤติิ กรรม
และการทำำ�กิิจกรรมระหว่่ างบุุ คคล ยกตััวอย่่ างเช่่ น ในสหราชอาณาจัักร
ออสเตรเลีี ย แคนาดา ไอร์์แลนด์์ และสหรััฐอเมริิ กา เลืื อกใช้้ข้้อมูู ลการมีี
ส่่ วนร่่ วมของพลเมืื อง (Civic Engagement) จำำ�นวนคนที่่� ทำำ�งานอาสาสมััคร
ทั้้�ง ในส่่ วนองค์์ก รภาครััฐ และเอกชน ความสััม พััน ธ์ กั
์ ับ เพื่่� อนบ้้านและ
สมาชิิ กในครััว เรืื อน เป็็ นตััว แปรที่่� อธิิ บายความสััม พััน ธ์ ร
์ ะหว่่ างผู้้ � ค น
ในสััง คม งานศึึ ก ษาของ Stiglitz et al. (2009) ยััง ให้้ข้้อเสนอแนะว่่ า
การเพิ่่� มมิิ ติิความสััมพัันธ์ ์ในสัังคมด้า้ นอื่่� นๆ เช่่ น ความไว้้วางใจระหว่่ างคน
(Trust in Others) ความโดดเดี่่� ยวในสัังคม (Social Isolation) การมีี ส่่วนร่่ วม
ในที่่� ทำำ�งานและในกิิ จ กรรมทางศาสนา มิิ ตรภาพระหว่่ างความแตกต่่ าง
ทางชาติิ พััน ธุ์์� ศาสนา และสถานะทางสััง คม จะทำำ�ให้้การวิิ เคราะห์์มีี มิิ ติิ
�
ที่่� ครอบคลุุ มมากขึ้้น

3.3	บรรทัั ดฐานทางสัั งคมและสถาบัั น
บรรทััดฐานทางสัังคม (Social Norms) สามารถนิิ ยามได้้ว่่า คืื อ
� ฐานของความเชื่่� อร่่ วมกัันในวงกว้้างว่่ า
“มาตรฐานพฤติิ กรรมที่่� ตั้้ง� อยู่่�บนพื้้ น
สมาชิิ กในกลุ่่�มควรประพฤติิ ตนอย่่ างไรในสถานการณ์์ที่่� กำ�
ำ หนด” (Fehr &
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Fischbacher, 2004) บรรทััดฐานทางสัังคมที่่� แตกต่่ างกัันในแต่่ ละประเทศ
มีี ผลต่่ อพฤติิ กรรม และกระบวนการประเมิิ นความสุุ ขในแต่่ ละสัังคมที่่� แตกต่่ าง
กัันออกไป เช่่ น รายงาน WHR 2019 แสดงให้้เห็็ นว่่ า คนในกลุ่่�มประเทศ
สแกนดิิ เนเวีี ยส่่ วนใหญ่่ ประเมิิ นความสุุ ขในระดัับมากกว่่ า 7 ส่่ วนประเทศที่่� มีี
สถานการณ์์ความไม่่ มั่่�นคงทางการเมืื อง เช่่ น ซีี เรีี ย อััฟกานิิ สถาน ประเมิิ น
ความสุุ ขคิิดเป็็ นค่่ าเฉลี่่� ยรวมของประเทศเท่่ ากัับ 3.2-3.5 คะแนนเท่่ านั้้�น
(Helliwell et al., 2019) ซึ่่�งสอดคล้้องกัับผลการวิิ จัย
ั เชิิ งประจัักษ์์ของ Clark
et al. (2008) ที่่� พบว่่ าประชาชนจะมีี ความสุุ ขน้้อยลงในสัังคมที่่� คนในสัังคม
ไม่่ ค่่อยมีี ความไว้้วางใจกััน (Distrust) สัังคมที่่� มีีการกดขี่่� มีี ความไม่่ เสมอภาค
และมีี รัฐ
ั บาลที่่� ล้้มเหลว การวิิ เคราะห์์ปััจจััยทางด้า้ นสถาบััน และบรรทััดฐาน
ทางสัังคมที่่� มีีผลต่่ อความสุุ ขของคนในประเทศ แบ่่ งออกเป็็ นประเด็็ นย่่ อยๆ
ได้้ดัังต่่ อไปนี้้ �

3.3.1

การสนัับสนุุนทางสัั งคม

Barrera et al. (1981) ให้้คำำ�จำำ�กัด
ั เกี่่� ยวกัับ การสนัับสนุุ นทางสัังคม
(Social Support) ว่่ าหมายถึึง “การช่่ วยเหลืื อในรููปแบบต่่ างๆ โดยสมาชิิ ก
ครอบครััว เพื่่� อน เพื่่� อนบ้้าน และบุุ คคลอื่่� นๆ ในสัังคม” จะเห็็ นว่่ า การสนัับสนุุ น
ทางสััง คมครอบคลุุ มการปฏิิ สััม พััน ธ์ ท
์ างสััง คม (Social Relationship)
ในวงกว้้าง โดยงานวิิ จััย ทั้้�ง ทางด้้า นการแพทย์์แ ละสััง คมศาสตร์์ พบว่่ า
การสนัับ สนุุ นทางสััง คม ความสััม พััน ธ์ ท
์ างสััง คม และความโดดเดี่่� ยว
(Loneliness) มีี ความสััมพัันธ์ ์กัับสุุ ขภาพ และความอยู่่�ดีี มีีสุุข
Crabtree (2012) วิิ เคราะห์์การสนัับสนัับสนุุ นทางสัังคมที่่� มีีต่่อ
ความพึึงพอใจด้้านสุุ ขภาพ จากข้้อมููลที่่� จัด
ั เก็็ บโดย Gallup World Poll ช่่ วงปีี
ค.ศ. 2005 ถึึง 2009 ศึึกษากลุ่่�มตััวอย่่ างที่่� มีีอายุุ 15-75 ปีี รวม 139 ประเทศ
การวิิ เคราะห์์ก ารสนัับ สนัับ สนุุ นทางสััง คม วััด จากข้้อคำำ�ถ ามเดีี ยวคืื อ
การถามว่่า “หากคุุ ณมีี ปััญหา คุุ ณมีี ญาติิ หรืื อเพื่่� อนที่่� คุุณสามารถไว้้ใจ ช่่วยเหลืือ
คุุ ณเมื่่� อใดก็็ ตามที่่� คุุณต้้องการหรืื อไม่่ ” (If you were in trouble, do you
have relatives or friends you can count on to help you whenever you
need them, or not?) ผลจากการศึึกษาในภาพรวมระดัับโลก ไม่่ ว่่าจะเป็็ น
ประเทศที่่� พััฒ นาแล้้วหรืื อกำำ�ลัง
ั พััฒ นา พบว่่ าการสนัับ สนุุ นทางสััง คมที่่�
แข็็ งแกร่่ ง มีี ความเกี่่� ยวข้้องอย่่ างเห็็ นได้้ชััดกับ
ั ความพึึงพอใจด้้านสุุ ขภาพ
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นอกจากนี้้ � ฐานข้้อมููลในรายงาน WHR ถููกนำำ�มาวิิ เคราะห์์เกี่่� ยวกัับ
ประเด็็ นการสนัับสนุุ นทางสัังคมในนานาประเทศ เช่่ น Helliwell et al. (2019)
ใช้้วิิ ธีี Pooled OLS วิิ เคราะห์์ข้้อมููลปีี ค.ศ. 2005 ถึึง 2018 พบว่่ า การสนัับสนุุ น
ทางสัังคมส่่ งผลเชิิ งบวก ทั้้�งต่่ อความพึึงพอใจในชีี วิิตและมิิ ติิทางด้้านอารมณ์์
เมื่่� อวิิ เคราะห์์ขนาดของผลกระทบพบว่่ าหากเปรีี ยบเทีี ยบเป็็ น 100% ผลกระทบ
ของการสนัับ สนุุ นทางสััง คมที่่� มีี ต่่ อความพึึง พอใจในชีี วิิ ตคิิ ดเป็็ นสััดส่่ วน
มากที่่� สุุดคืือ (34%) ตามด้ว้ ย ผลิิ ตภััณฑ์์มวลรวมในประเทศต่่ อหััว (26%)
อายุุ คาดการณ์์เฉลี่่� ย (21%) ความมีี อิิสรภาพ (11%) ความมีี น้ำำ�� ใจ (5%) และ
การคอร์์รัป
ั ชััน (3%)
Calvo et al. (2012) พบว่่ า การมีี ใครสัักคนที่่� สามารถพึ่่�งพาได้้เมื่่� อ
ยามจำำ�เป็็ น มีี ผลกระทบทางด้า้ นบวกต่่ อระดัับความพึึงพอใจในชีี วิิต และ
ความรู้้ สึ
� ก
ึ ทางด้้านบวก การศึึกษาดัังกล่่ าวยัังมีี การกำำ�หนดตััวแปรเกี่่� ยวกัับ
การทำำ�งานอาสาสมััครเข้้าไปในแบบจำำ�ลองด้้วย โดยถืื อเป็็ นส่่ วนหนึ่่�งในทุุ น
ทางสัังคม ตััวแปรดัังกล่่ าววััดจากคำำ�ถามที่่� ว่่า “คุุ ณได้้แบ่่ งเวลาทำำ�งานอาสา
สมััครให้้กัับหน่่ วยงานต่่ างๆ ในช่่ วงเดืื อนที่่� ผ่่านมาหรืื อไม่่ ” (Have you volunteered your time to an organization in the past month?)

รูู ปที่่� 3-3 ความสัั มพัั นธ์์ของการสนัั บสนุุ นทางสัั งคมกัั บความพึึ งพอใจในชีีวิิ ต
(Life Ladder)
1.2
การสนั บสนุ นทางสั งคม (y)

1
0.8
y = 0.0758x + 0.3933
R² = 0.5173

0.6
0.4
0.2
0

0
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9

ระดั บความพึ งพอใจในชี วิต (x)
ที่มา: ข้ อมู ลจาก The World Happiness Report (Helliwell et al., 2019) วิ เคราะห์ โดยผู้ เขี ยน
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ผู้้ เ� ขีี ยนได้้นำำ�ข้้อมููล WHR ปีี 2018 วิิ เคราะห์์ความสััมพัันธ์ ์อย่่ างง่่ าย
ด้ว้ ยกราฟระหว่่ างการสนัับ สนุุ นทางสััง คมกัับ ความพึึง พอใจในชีี วิิ ตของ
137 ประเทศ พบว่่ ามีี ความสััมพัันธ์ ์ในทิิ ศทางบวกระหว่่ าง 2 ตััวแปรอย่่ าง
ชััดเจน ดัังรููปที่่� 3-3
Siedlecki et al. (2014) ศึึกษาความสััมพัันธ์ ์ระหว่่ างประเภทของ
การสนัับสนุุ นทางสัังคมและความเป็็ นอยู่่�ที่่� ดีีมีีสุุขเชิิ งอััตวิิ สัย
ั ที่่� แบ่่ งเป็็ น 3 มิิ ติิ
คืือ ความพึึงพอใจในชีีวิิต อารมณ์์ทางบวก และอารมณ์์ทางด้า้ นลบ กลุ่่�มตััวอย่่ าง
ที่่� ทำำ�การศึึกษาจำำ�นวน 1,111 คน วิิ เคราะห์์ข้้อมููลโดยใช้้แบบจำำ�ลองสมการ
โครงสร้้าง (SEM) งานศึึกษาดัังกล่่ าวใช้้เครื่่� องมืื อในการวััดการสนัับสนุุ น
ทางสัังคมที่่� เรีี ยกว่่ า “The Social Network Questionnaire” (Shaw et al.,
2007) ประกอบด้้วยข้้อคำำ�ถามทั้้�งหมด 27 ข้้อ ที่่� แบ่่ งมิิ ติิทางสัังคมออกเป็็ น
4 มิิ ติิ คืื อ
1. การยึึดติิดกับ
ั สัังคม (Social Embeddedness) เป็็ นมิิ ติิเกี่่� ยวกัับ
ความสััมพัันธ์ ์กัับครอบครััวและเพื่่� อน โดยวััดจากจำำ�นวนความถี่่� ในการติิ ดต่่อ
กัับครอบครััว และเพื่่� อน
2. การได้้รัับการสนัับสนุุ นทางสัังคม (Enacted Support) หมายถึึง
การยอมรัับการสนัับสนุุ น ทั้้�งที่่� เป็็ นการสนัับสนุุ นทางอารมณ์์ ข้้อมููล และ
ปัั จจััยทางด้้านวััตถุุ
3. การให้้การสนัับ สนุุ น (Provided Support) เป็็ นการให้้การ
สนัับสนุุ น ทั้้�งที่่� เป็็ นการสนัับสนุุ นทางอารมณ์์ ข้้อมููล และปัั จจััยทางด้า้ นวััตถุุ
4. การวััดการรัับรู้้ ก
� ารสนัับสนุุ นทางสัังคม (Perceived Support)
วััดจากข้้อคำำ�ถามเกี่่� ยวกัับความพึึงพอใจต่่ อการสนัับสนุุ นทางสัังคมที่่� คาดหวััง
กล่่ าวได้้ว่่า การให้้การสนัับ สนุุ นทางสััง คมจะมีี ความหมายหรืื อมีี คุุ ณค่่ า
� อยู่่�กัับความพึึงพอใจของผู้้ รั
แก่่ ผู้้รั
� บ
ั มากน้้อยเพีี ยงใดนั้้�น ขึ้้น
� บ
ั ผู้้ รั
� บ
ั อาจไม่่
พอใจกัับการได้้รัับการสนัับสนุุ นหากเป็็ นการสนัับสนุุ นที่่� ไม่่ ถูู กต้้องสำำ�หรัับ
ผู้้ ที่่
� � ต้้องการ
ผลการศึึกษาของ Siedlecki et al. (2014) พบว่่ า การได้้รัับสนัับสนุุ น
ทางสัังคม (Enacted Support) และการรัับรู้้ ก
� ารสนัับสนุุ น (Perceived Support) มีี ส่่วนในการทำำ�นายความพึึงพอใจในชีี วิิต ส่่ วนความถี่่� ในการติิ อต่่ อกัับ
ครอบครััว (Family Embeddedness) และการให้้การสนัับสนุุ น (Provided
Support) มีี ส่่วนในการทำำ�นายความรู้้ สึ
� ก
ึ ด้า้ นบวก นอกจากนี้้ � การศึึกษาโดย
Chandoevwit & Thampanishvong (2016) ยัังพบว่่ า การได้้ช่่ วยเหลืื อผู้้ อื่่
� �น
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หรืื อเป็็ นผู้้ �ให้้นั้้�นนำำ�มาซึ่่�งความสุุ ขเชิิ งอััตวิิ สัย
ั มากกว่่ าการเข้้าร่่ วมกิิ จกรรม
เชิิ งวััฒนธรรมของชุุ มชน การเป็็ นคนที่่� ต้้องรัับของจากผู้้ อื่่
� � นมัักหมายถึึง
เป็็ นผู้้ ข
� าดแคลนและมัักมีี ความสุุ ขน้้อยกว่่ าคนที่่� เป็็ นผู้้ �ให้้

3.3.2

ความไว้้วางใจในสัั งคม

� ฐานของทุุ นทางสัังคม
ความไว้้วางใจ (Trust) เป็็ นองค์์ประกอบพื้้ น
(Social Capital) ซึ่่�งเป็็ นปัั จจััยสำำ�คัญ
ั ในการสร้้างความอยู่่�ดีี มีีสุุข รวมถึึงการ
พััฒนาทางเศรษฐกิิ จ (Grootaert, 1998) WVS ได้้มีี การเก็็ บข้้อมููลเปรีี ยบ
เทีี ยบระหว่่ างประเทศด้้วยการถามคำำ�ถามว่่ า “คุุ ณคิิ ดว่่าคนส่่ วนใหญ่่ สามารถ
ไว้้วางใจได้้ หรืื อต้้องระมััดระวัังในการติิ ดต่่อกัับผู้้ อื่่
� � น” คำำ�ตอบแบ่่ งเป็็ น 1)
คนส่่ วนใหญ่่ สามารถไว้้ใจได้้ 2) ไม่่ แน่่ ใจ 3) ต้้องระมััดระวััง ในส่่ วน Eurostat
และ European Social Survey มีี การสอบถามในลัักษณะเดีี ยวกััน แต่่ คำ�
ำ ตอบ
แบ่่ งเป็็ นสเกลตั้้�งแต่่ 0-10 การแบ่่ งสเกลเป็็ น 11 จุุ ด ทำำ�ให้้สามารถอธิิ บาย
�
ระดัับความไว้้วางใจของผู้้ ต
� อบแบบสอบถามแต่่ ละคนได้้ละเอีี ยดมากขึ้้น
ซึ่่�งสามารถนำำ�มาวิิ เคราะห์์การกระจายของข้้อมููล หรืื อความไม่่ เท่่ าเทีี ยมด้้าน

ความไว้้วางใจ (Trust Inequality) ภายในชุุ มชนหรืื อของประเทศได้้ (Helliwell
et al., 2016)
ผู้้ เ� ขีี ยนใช้้ข้้อมููล WVS ทำำ�การวิิ เคราะห์์สัดส่
ั ่ วนกลุ่่�มตััวอย่่ างที่่� ตอบ
ว่่ าคนส่่ วนใหญ่่ สามารถไว้้วางใจได้้ (รููปที่่� 3-4) พบว่่ า กลุ่่�มตััวอย่่ างกว่่ า 60%
ของประเทศเนเธอร์์แลนด์์และสวีี เดนตอบว่่ าคนส่่ วนใหญ่่ สามารถไว้้ใจได้้
ส่่ วนฟิิ ลิิ ปปิิ นส์์มีีสัดส่
ั ่ วนเพีี ยง 3.2% เท่่ านั้้�น
สำำ�นัก
ั งานสถิิ ติิแห่่ งชาติิ สหราชอาณาจัักร (ONS) ออกแบบตััวชี้้ วั� ด
ั
เกี่่� ยวกัับบรรทััดฐานทางความเชื่่� อมั่่�นและความร่่ วมมืื อ (Trust and Cooperative
Norms) แบ่่ งเป็็ น 4 ด้า้ น ได้แ
้ ก่่ 1) ความสััมพัันธ์ ์ส่่ วนบุุ คคล 2) การสนัับสนุุ น
เครืื อข่่ ายทางสัังคม 3) การมีี ส่่วนร่่ วมของพลเมืื อง และ 4) บรรทััดฐานทาง
ความไว้้วางใจและความร่่ วมมืื อ ตััวชี้้ วั� ด
ั ด้้านความไว้้วางใจ แบ่่ งเป็็ นความไว้้
วางใจที่่� มีีต่่อรััฐบาล คนส่่ วนใหญ่่ และเพื่่� อนบ้้าน นอกจากนั้้�น ONS ยัังมีี การ
สอบถามเกี่่� ยวกัับการประเมิิ นความรู้้ สึ
� ก
ึ ปลอดภััย ในกรณีี ที่่� ต้้องเดิิ นคนเดีี ยว
� ที่่� ที่่� พวกเขาอยู่่�อาศััย
ในเวลากลางคืื นในพื้้ น
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รู ปท่� 3-4 สำั ดสำ่ วนำขอังกลุ่ มตั วอัย่ �งท่� ตอับว่ �คนำสำ่ วนำให้ญ่ สำ�ม�รถไว้ ใจได้
จำ �แนำกต�มประเทศ (%)
66.1

60.1

37.3

35.9

32.1

26.5
8.5
Japan

South Korea

Malaysia

12.4

8.3

3.2
Mexico

Netherlands

Philippines

34.8

Singapore

Zimbabwe

Sweden

Thailand

United States

ท์้� มา: ข้ อม่ ลจาก World Values Survey Wave 6: 2010-2014 วิ เคราะห์ โดยผ่้ แต่ ง

การวัด้ความไว�วางใจในสังคม อาจวัด้ด้�วยขี�อคำาถึามการทำากระเป๋ า
เงิ นหาย ที� เรี ยกว่ า The Wallet-Dropping Question โด้ยถึามคำาถึามว่ า “หากคุ ณ
ทำา กระเป๋ าเงิ นหาย มี โอกาสมากน� อ ยเพึี ยงใด้ที� จะ ได้� ก ระเป๋ าเงิ นคื น”
การสอบถึามด้ัง กล่ าวมี ความเชื� อมโยงการวิ จัย เชิ งทด้ลองที� จัด้ ทำา โด้ย
The Reader’s Digest (รายงานในนิ ตยสาร The Economist เด้ื อนมิ ถึุนายน
1996) ที� ทด้ลองนำากระเป๋ าเงิ นที� มีเงิ นสด้ม้ ลค่ า 50 ด้อลลาร์ โด้ยมี การระบุ
ที� อย้่ และหมายเลขีโทรศัพึท์ขีองเจ�าขีองสมมติ นำาไปทิ ง� ไว�ตามจุ ด้ต่ างๆ
ใน 20 เมื องขีองกลุ่ มประเทศยุ โรปตะวันตก และ 12 เมื อง ในสหรัฐอเมริ กา
� ๆ จากอัตราการได้�รบ
เพึื� อวิ เคราะห์ความไว�วางใจในสังคมนัน
ั กระเป๋ าเงิ น
พึร�อมเงิ นคื น งานวิ จย
ั บางส่ วนเลื อกที� จะให� ขีอ
� คำาถึามด้ังกล่ าวในการวัด้
ความไว�วางใจทางสังคม รวมทัง� ศึกษาผู้ลกระทบที� มีตวั แปรทางเศรษฐกิ จ
และสังคมอื� นๆ ยกตัวอย่ างเช่ น งานศึกษาขีอง Knack (2001) และ Tolsma
and Meer (2017) โด้ย Helliwell et al. (2016) ได้�ให�ความเห็ นว่ า ขี�อคำาถึาม
เกี� ยวกับการทำากระเป๋ าเงิ นหาย นอกจากจะเป็ นการวัด้ความเชื� อใจในสังคม
ร้ ปแบบหนึ�ง ยังสามารถึเชื� อมโยงกับความเชื� อมั� นในประเด้็ นย่ อยอื� นๆ ได้� เช่ น
ความเชื� อใจในตำารวจ และเพึื� อนบ�าน ได้�อีกด้�วย
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Helliwell et al. (2016) ศึึกษาความไว้้วางใจในทางสัังคมและ
ความพึึงพอใจในชีี วิิต โดยใช้้ข้้อมูู ลศึึกษาเชิิ งเปรีี ยบเทีี ยบจากฐานข้้อมูู ล
ขนาดใหญ่่ 3 ฐานข้้อมููล คืื อ European Social Survey (ปีี ค.ศ. 2002-2012)
ข้้อมููล Wave ที่่� 6 ของ WVS (ปีี ค.ศ. 1981-2014) และ ข้้อมููลจาก Gallup
World Poll (GWP) ผลจากการศึึกษาพบว่่ า ความไว้้วางใจทางสัังคม ตำำ�รวจ
กระบวนการทางกฎหมาย รััฐสภา และนัักการเมืื อง มีี ผลต่่ อความพึึงพอใจ
ในชีี วิิตที่่� แตกต่่ างกัันออกไป โดยขนาดผลกระทบของความไว้้วางใจทาง
สัังคม และความไว้้วางใจในตำำ�รวจมีี ผลต่่ อความพึึงพอใจในชีี วิิตของคนใน
สัังคมมากที่่� สุุด
ตารางที่่� 3-3 การสำำ �รวจระหว่่ างประเทศเกี่่� ยวกัั บการวัั ดความไว้้ วางใจ
และความเชื่่� อมั่่� นในรัั ฐบาล
แหล่่งที่่� มา

ปีี ค.ศ.

ตัั วชี้้� วััด

คำำ�ตอบ

Gallup World Poll

2005-ปัั จจุุ บััน

ความเชื่่� อมั่่� นในรัั ฐบาล

2 ตัั วเลืือก คืือ ใช่่ /ไม่่ ใช่่

World Values Survey

1989-93
1994-98
1999-04
2005-08

ความเชื่่� อมั่่� นในรัั ฐบาล

4 ตัั วเลืือก คืือ มาก/
ค่่ อนข้้ างมาก/ไม่่ มาก/
ไม่่ เชื่่� อมั่่� นเลย

Eurobarometer

2003-ปัั จจุุ บััน

ความไว้้ ใจในรัั ฐบาล

2 ตัั วเลืือก คืือ มีีแนวโน้้ ม
ที่่� จะเชื่่� อใจ/มีีแนวโน้้ มที่่� จะ
ไม่่ เชื่่� อใจ

Edelman Trust
Barometer

2001-ปัั จจุุ บััน

ความไว้้ ใจในรัั ฐบาล

9 สเกล: 1 หมายถึึ ง
ไม่่ เชื่่� อใจเลย 9 หมายถึึ ง
เชื่่� อใจมาก

ที่่� มา: OECD (2013)

3.3.3	คุุณภาพและความไว้้ใจในรััฐบาล

Tavits (2008) ศึึก ษาผลกระทบของการทุุ จริิ ต (Corruption)
ที่่� มีีต่่อความสุุ ขเชิิ งอััตวิิ สัย
ั ใน 68 ประเทศ จากฐานข้้อมููล Eurobarometer
ด้้วยวิิ ธีี Multilevel Modeling ผลการวิิ เคราะห์์พบว่่ า คนในประเทศหนึ่่�ง
� เมื่่� อรััฐบาลของตนมีี ระดัับการ
จะประเมิิ นความพึึงพอใจในชีี วิิตที่่� เพิ่่� มขึ้้น
ทุุจริิ ตที่่� ต่ำำ�� ลง ส่่ วน Tay et al. (2014) ใช้้ข้้อมูู ลที่่� จั ด
ั เก็็ บโดย GWP ในปีี
ค.ศ. 2005-2011 ครอบคลุุ ม 150 ประเทศวิิ เคราะห์์ โดยวิิ ธีี Mediation
Analysis และ Longitudinal Modeling พบว่่ า การคอร์์รัป
ั ชัันของภาครััฐ
มีี ความสััมพัันธ์ ์กัับรายได้ป
้ ระชาชาติิ และความเชื่่� อถืื อของสถาบัันในทิิ ศทาง
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ตรงกัันข้้าม และการคอร์์รัป
ั ชัันของภาครััฐทำำ�ให้้ความสุุ ขเชิิ งอััตวิิ สัย
ั ลดลง
โดยเฉพาะอย่่ างยิ่่� งมิิ ติิในด้้านความพึึงพอใจในชีี วิิต
Hudson (2006) ใช้้ข้้อมููล Eurobarometer ครอบคลุุ ม 15 ประเทศ
ในปีี ค.ศ. 2004 วิิ เคราะห์์ความน่่ าเชื่่� อถืื อของรััฐบาลที่่� มีีต่่อผลกระทบต่่ อ
ความอยู่่�ดีี มีีสุุข ผลจากการวิิ เคราะห์์พบว่่ าความไว้้วางใจที่่� มีีต่่อรััฐบาลมีี ผล
กระทบเชิิ งบวกต่่ อความเป็็ นอยู่่�ที่่� ดีีของผู้้ ค
� นในประเทศนั้้�นๆ OECD (2013)
� จาก 2 องค์์ประกอบ คืื อ 1) ความไว้้
อธิิ บายว่่ าความเชื่่� อมั่่�นในรััฐบาล เกิิ ดขึ้้น
วางใจทางสัังคม (Social Trust) และ 2) ความไว้้วางใจทางการเมืื อง (Political Trust) ทั้้�งนี้้ � ฐานข้้อมููลขนาดใหญ่่ ที่่� มีีการเก็็ บข้้อมููลเกี่่� ยวกัับความเชื่่� อใจ
(Trust) หรืื อเชื่่� อมั่่�น (Confidence) ในรััฐบาล ประกอบด้ว้ ย Gallup World
Poll, World Values Survey (WVS), Eurobarometer และ Edelman Trust
Barometer รายละเอีี ยดตััวชี้้ วั� ด
ั แสดงดัังตารางที่่� 4-3

3.3

สรุุ ป

โจทย์์วิิ จัย
ั กระแสหลัักของเศรษฐศาสตร์์ความสุุ ข คืื อ การวิิ เคราะห์์
หาสาเหตุุ ว่่าปัั จจััยอะไรที่่� ทำำ�ให้้ความสุุ ขของคนเราแตกต่่ างกััน จากนั้้�นนำำ�ผล
การศึึกษาที่่� ได้เ้ ชื่่� อมโยงสู่่�การกำำ�หนดนโยบายในระดัับจุุ ลภาคและมหภาค
� บว่่ า ปัั จจััยที่่� ส่่งผลต่่ อความสุุ ขเชิิ งอััตวิิ สัย
จากการทบทวนวรรณกรรมในบทนี้้ พ
ั
อย่่ างมีี นัย
ั สำำ�คัญ
ั และมีี ขนาดผลกระทบอย่่ างเห็็ นได้้ชััด ประกอบด้ว้ ย การ
ว่่ างงาน สุุ ขภาพกาย สุุ ขภาพจิิ ต คุุ ณภาพความสััมพัันธ์ ์ในครอบครััว และ
การสนัับสนุุ นทางสัังคม หากทำำ�วิิเคราะห์์ ในประเด็็ นการปรัับตััวของตััวแปร
(Adaptation) พบว่่ า ปัั จจััยทางด้า้ นสุุ ขภาพจิิ ต และการว่่ างงานส่่ งผลกระทบ
เชิิ งลบต่่ อความพึึ ง พอใจในชีี วิิ ตของบุุ คคลทั้้�ง ในปัั จจุุ บััน และเชื่่� อมโยง
ต่่ อเนื่่� องสู่่�ช่่วงเวลาในอนาคต นอกจากนั้้�น ปัั จจััยทางด้้านบรรทััดฐานทาง
สัังคมและสถาบัันมีี ส่่วนในการคาดการณ์์ความพึึงพอใจในชีี วิิตของคนใน
สัังคมด้้วยเช่่ นเดีี ยวกััน กล่่ าวได้้ว่่าประชาชนจะมีี ความสุุ ขน้้อยลงในสัังคมที่่�
คนไม่่ ค่่อยมีี ความไว้้วางใจกััน และมีี ปััญหาทุุ จริิ ตในภาครััฐ
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…การมีีปฏิิ สัั ม พัั น ธ์์ กัั บ เพื่่� อ นบ้้ า น
โดยการพููดคุุยแบบเห็็นหน้้าบ่่อยๆ
มีีราคาเงาคิิดเป็็นประมาณ 0.5 เท่่า
ของรายได้้ต่อ
่ คนต่่อเดืือน ส่่ วนการ
ร่่ ว มกิิ จ กรรมด้้ า นกีีฬาในชุุ ม ชน
อย่่างสม่ำำ��เสมอ การร่่วมกิิจกรรม
ทางศาสนาในชุุมชน และการร่่วม
กิิ จ กรรมทางวัั ฒ นธรรมในชุุ ม ชน
มีีราคาเงาประมาณ 0.32 เท่่ า
0.23 เท่่า และ 0.19 เท่่าของรายได้้
ต่่อคนต่่อเดืือน…
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บทที่่� 4

เทคนิิคความพึึ งพอใจ
ในชีีวิิตเพื่่� อประเมิินมููลค่่า
ตััวแปรทางสัั งคม
� ที่่� นำำ�ไปสู่่�ข้้อสรุุ ปว่่ าทุุ นทาง
ในบทที่่� 3 ได้้นำำ�เสนองานวิิ จัย
ั หลายชิ้้ น
สัังคมที่่� ประกอบด้้วยความสััมพัันธ์ ์ที่่� ดีีในครอบครััวหรืื อระหว่่ างเพื่่� อน การมีี
ส่่ วนร่่ วมในสัังคม การสนัับสนุุ นกัันทางสัังคม รวมถึึงความไว้้วางใจในสัังคม
มีี ผลต่่ อกัับความสุุ ขเชิิ งอััตวิิ สัย
ั ของประชาชน ซึ่่�งแสดงว่่ าทุุ นทางสัังคมเป็็ น
�
�
� กัับการอยู่่�ในสัังคมที่่� มีีความ
มิิ ติิที่่ ผู้้ค
� นให้้คุุ ณค่่ า เนื่่ องจากทำำ�ให้้คนรู้้ สึ
� ก
ึ ดีี ขึ้้น
สััมพัันธ์ ์ที่่� ดีี มีี การช่่ วยเหลืื อกััน และไว้้วางใจกัันได้้
เมื่่� อกล่่ าวถึึงการให้้คุุ ณค่่ ากัับทุุ นทางสัังคม เรามัักจะประสบปัั ญหา
เกี่่� ยวกัับการตีี ราคาของทุุ นทางสัังคม โครงการทางสัังคมหลายโครงการ
� คนช่่ วยเหลืื อกััน มากขึ้้น
� หรืื อมีี
ได้้ช่่ วยทำำ�ให้้ความสััม พััน ธ์ ์ ในสััง คมดีี ขึ้้น
� แต่่ การประเมิิ นความคุ้้ ม
ความไว้้วางใจมากขึ้้น
� ค่่ าของโครงการทางสัังคม
มัักประสบปัั ญหากัับการประเมิิ นราคามิิ ติิทางสัังคมเหล่่ านั้้�น หรืื อเรีี ยกว่่ า
การประเมิิ นราคาเงา
นัักวิิ จั ย
ั ทางด้า้ นเศรษฐศาสตร์์ความสุุ ขจึึง ได้้ป ระยุุ กต์์แนวคิิ ด
ความพึึงพอใจในชีี วิิตเพื่่� อวิิ เคราะห์์ราคาเงา ที่่� เรีี ยกว่่ าเทคนิิ คความพึึงพอใจ
ในชีี วิิต Life Satisfaction Approach (LSA) ซึ่่�งจะช่่ วยทำำ�ให้้ทราบว่่ าคนให้้
คุุ ณค่่ า (มููลค่่ า) กัับทุุ นทางสัังคม หรืื อพฤติิ กรรมทางสุุ ขภาพ หรืื อมิิ ติิด้า้ น
ความเสี่่� ยงทางสัังคมเพีี ยงใด เทคนิิ ค LSA มีี จุุดเด่่ นหลายประการ เช่่ น มีี ต้้นทุุ น
� อยู่่�กัับการตั้้�งสมมติิ ฐานหรืื อ
ในการดำำ�เนิิ นการต่ำำ�� การประเมิิ นราคาไม่่ ได้้ขึ้้น
การสร้้างเหตุุ การณ์์สมมติิ นอกจากนั้้�น LSA มัักใช้้ฐานข้้อมูู ลขนาดใหญ่่
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ระดัับประเทศ จำำ�นวนกลุ่่�มตััวอย่่ างที่่� มากอาจทำำ�ให้้สามารถสะท้้อนภาพรวม
� ด้้วย
ของประชากรได้้ดีี ขึ้้น
� ง
ในบทนี้้ จึ
ึ เป็็ นการแสดงแนวคิิ ดของเทคนิิ คความพึึงพอใจในชีี วิิต
และการประยุุ กต์์ใช้้ในการประเมิิ นมููลค่่ าของเหตุุ การณ์์ต่่างๆ ที่่� ไม่่ สามารถ
� ขายกัันในสถานการณ์์จริิง
อ้้างอิิ งมููลค่่ าตามราคาตลาดได้เ้ นื่่� องจากไม่่ มีีการซื้้ อ
และในบทต่่ อไปจึึงจะเป็็ นการนำำ�เทคนิิ คความพึึงพอใจในชีี วิิตมาวิิ เคราะห์์กับ
ั
มิิ ติิทางสัังคมของประเทศไทย

4.1

หลัั กแนวคิิ ดเกี่่� ยวกัั บเทคนิิ คความพึึ งพอใจในชีีวิิ ต

โดยทั่่�วไป การตััดสิิ นใจเกี่่� ยวกัับ การลงทุุ นสาธารณะจะมีี การ
วิิ เคราะห์์ต้้นทุุ นและผลตอบแทน (Cost-Benefit Analysis: CBA) ซึ่่�งเป็็ น
เครื่่� องมืื อที่่� ใช้้ในการตััดสิินใจหรืื อประเมิิ นความคุ้้ ม
� ค่่ าของโครงการหรืื อ
มาตรการ โดยวิิ เคราะห์์ว่่าโครงการใดก่่ อให้้เกิิ ดประโยชน์์มากกว่่ าต้้นทุุ น
หากผลประโยชน์์สุุทธิิ เป็็ นบวก แสดงว่่ าโครงการนั้้�นมีี ความคุ้้ ม
� ค่่ า เราก็็ ควร
เลืื อกทำำ�โครงการนั้้�น รายงาน The Green Book (HM Treasury, 2018) โดย
กระทรวงการคลััง สหราชอาณาจัักร เน้้นว่่ าการประเมิิ นนโยบายสาธารณะ
� ต่่ อสัังคม ไม่่ ใช่่ วิิเคราะห์์ ในระดัับบุุ คคลหรืื อ
ควรทำำ�การวิิ เคราะห์์ผลที่่� เกิิ ดขึ้้น
องค์์กรเท่่ านั้้�น ซึ่่�งเรีี ยกว่่ า การวิิ เคราะห์์ต้้นทุุ นและผลตอบแทนทางสัังคม
� จากนโยบายสาธารณะ
วิิ ธีีการดัังกล่่ าวเป็็ นการวิิ เคราะห์์ผลกระทบที่่� เกิิ ดขึ้้น
ในรููปของผลกระทบทางสัังคม เศรษฐกิิ จ และสิ่่� งแวดล้้อม
การวิิ เคราะห์์ต้้นทุุ นและผลตอบแทนของโครงการที่่� มีีราคาตลาด
เช่่ น ค่่ าใช้้จ่่ ายในการลงทุุ น ค่่ าใช้้จ่่ ายในการบริิ หารจััดการ ต้้นทุุ นการผลิิ ต
� ของคนในชุุ มชนเมื่่� อมีี โครงการเกิิ ดขึ้้น
� กำำ�ไรที่่� เพิ่่� มขึ้้น
� จาก
รายได้้ที่่� เพิ่่� มขึ้้น
การผลิิ ตสิิ นค้้าและบริิ การ สามารถวิิ เคราะห์์มูู ลค่่ าได้อ
้ ย่่ างตรงไปตรงมา
ตามราคาที่่� สังั เกตได้้จริิ ง แต่่ ผลประโยชน์์และผลกระทบทางด้้านสัังคม และ
สิ่่� งแวดล้้อม เช่่ น ความสััมพัันธ์ ์ระหว่่ างบุุ คคล ความไว้้วางใจ ความมั่่�นคง
ในชีี วิิตและทรััพย์สิ
์ ิ น ความรู้้ �สึึกปลอดภััย หรืื อ ผลกระทบภายนอก เช่่ น
มลภาวะจากโครงการ การเพิ่่� มความรู้้ �ให้้แก่่ ประชาชน สิ่่� งเหล่่ านี้้ �ไม่่ มีีการ
� ขายในระบบตลาด และไม่่ มีีราคาตลาด จึึงต้้องใช้้ “ราคาเงา” (Shadow
ซื้้ อ
Price) ในการประเมิิ นมููลค่่ า
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เทคนิิ คการประเมิิ นมููลค่่ าสิิ นค้้าหรืื อบริิ การที่่� ไม่่ มีีราคาในระบบ
ตลาด แบ่่ งได้้เป็็ น 3 แนวทาง คืื อ 1) การประเมิิ นโดยการวััดความพึึงพอใจ
แบบเปิิ ดเผย (Revealed preference, RP) 2) การประเมิิ นมููลค่่ าทางตรง
(Stated preference, SP) และ 3) เทคนิิ คความพึึงพอใจในชีี วิิต (Life Satisfaction Approach, LSA) หรืื อ Well-being Approach (WA) ทั้้�งสามวิิ ธีีมีีข้้อดีี
และข้้อเสีี ยที่่� แตกต่่ างกััน
เทคนิิ ค RP และ SP มีี การศึึกษาอย่่ างแพร่่ หลายตั้้�งแต่่ อดีี ตถึึง
ปัั จจุุ บัน
ั เทคนิิ ค RP เป็็ นการประเมิิ นมููลค่่ าสิิ นค้้าที่่� ไม่่ มีีราคาตลาดผ่่ านการ
� จริิ ง เช่่ น วิิ ธีีการประเมิิ นโดยการวััดความ
สัังเกตเกี่่� ยวกัับตััวเลืื อกที่่� เกิิ ดขึ้้น
พึึงพอใจแบบเปิิ ดเผย ได้แ
้ ก่่ การประเมิิ นราคาจากต้้นทุุ นค่่ าเดิิ นทาง (Travel
Cost Method, TCM) การประเมิิ นมููลค่่ าจากการใช้้ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม
ผ่่ านมููลค่่ าอสัังหาริิ มทรััพย์ ์ (Hedonic Price Method, HPM) และการประเมิิ น
ราคาจากรายได้้ที่่� เสีี ยไป (Lost Earning Approach) ซึ่่�งเป็็ นการพิิ จารณาจาก
รายได้้ที่่� หายในรููปมููลค่่ าปัั จจุุ บัน
ั (Present Value) จากการเสีี ยชีี วิิตก่่ อนเวลา
อัันสมควร (มหาวิิ ทยาลััยสุุ โขทััยธรรมาธิิ ราช, 2549)
การประเมิิ นมููลค่่ าทางตรง (SP) เป็็ นการประเมิิ นมููลค่่ าสิิ นค้้าที่่�
ไม่่ มีี ราคาในระบบตลาด โดยการถามความเต็็ มใจที่่� จะจ่่ าย (Willingness
to Pay) หรืื อความเต็็ มใจที่่� จะรัับ (Willingness to Accept) ซึ่่�งเป็็ นวิิ ธีีการ

ประเมิิ นมูู ลค่่ าจากการตอบสนองของบุุ คคลโดยตรงต่่ อคำำ�ถ ามสมมติิ
(Hypothetical Question) ตััวอย่่ างเทคนิิ คที่่� ใช้้แนวคิิ ด SP เช่่ น การประเมิิ น
ความเต็็ มใจจ่่ ายโดยตรง (Contingent Valuation Method, CVM) และวิิ ธีี
แบบจำำ�ลองทางเลืื อก (Discrete Choice Experiment, DCE) แนวคิิ ด SP
อาจสะท้้อนผ่่ านการประเมิิ นทางอ้้อมจากพฤติิ กรรมทางเศรษฐกิิ จ เช่่ น
พิิ จารณาพฤติิ กรรมของคนว่่ าจะยอมจ่่ ายเงิิ นเท่่ าไหร่่ เพื่่� อรัักษาชีี วิิตหรืื อ
� รถที่่� มีีความปลอดภััย
ลดโอกาสที่่� จะเสีี ยชีี วิิต เช่่ น เรายอมจ่่ ายเงิิ นเพื่่� อซื้้ อ
� เพื่่� อลดความเป็็ นไปได้้ที่่� จะเสีี ยชีี วิิ ตจากอุุ บััติิ เหตุุ ทางรถยนต์์
มากขึ้้ น
� หากต้้องทำำ�งานที่่� มีีความเสี่่� ยงที่่� จะเสีี ยชีี วิิต
หรืื อคนจะยอมรัับเงิิ นเพิ่่� มขึ้้น
(ณััฏฐพงศ์์ ทองภัักดีี , 2551; ประสิิ ทธิ์์ � ตงยิ่่� งศิิ ริิ, 2535)
Fujiwara and Campbell (2011) วิิ เคราะห์์ว่่าเทคนิิ ค RP และ SP
ว่่ ามีี จุุดอ่่อนและจุุ ดแข็็ งที่่� แตกต่่ างกััน เทคนิิ ค RP มีี ข้้อดีี คืือ การคาดการณ์์
� อยู่่�กัับทางเลืื อกทางเศรษฐกิิ จที่่� เกิิ ดขึ้้น
� จริิ ง ทำำ�ให้้ผลลััพธ์ ์ไม่่ ได้้ขึ้้น
� อยู่่�กัับ
ขึ้้น
การตอบสนองในตลาดสมมติิ และมีี ต้้นทุุ นในการดำำ�เนิิ นงานต่ำำ��กว่่ าเทคนิิ ค
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SP ข้้อจำำ�กัดข
ั อง RP คืื อ ขั้้�นตอนการกำำ�หนดราคาเงา ในกรณีี ที่่� ตลาดมีี การ
แข่่ งขัันไม่่ สมบููรณ์์ นอกจากนั้้�นยัังมีี ข้้อโต้้แย้้งที่่� ว่่า การใช้้รายได้้เป็็ นตััวแทน
ราคาเงาอาจไม่่ สามารถสะท้้อนค่่ าของชีี วิิตได้้ เพราะรายได้เ้ ป็็ นสิ่่� งที่่� คนอื่่� น
กำำ�หนดให้้บุุ คคลนั้้�นๆ อาจไม่่ ถูู กต้้องนัักที่่� จะมองว่่ า คนรวยในประเทศมีี ค่่า
� ำ�มาใช้้ในทาง
มากกว่่ าคนจนหรืื อคนไม่่ มีีรายได้้ ไม่่ มีีค่่า อย่่ างไรก็็ ตาม วิิ ธีีนี้้ นำ
ปฏิิ บัติ
ั ิ มากเพราะเข้้าใจง่่ าย และวิิ ธีีการคำำ�นวณไม่่ ซับ
ั ซ้้อน
ส่่ วนเทคนิิ ค SP เป็็ นเทคนิิ คที่่� มีีการศึึกษาอย่่ างแพร่่ หลาย ความน่่ า
� ่ านการทดสอบในวงกว้้าง แบบสอบถามที่่� ใช้้ประเมิิ น
เชื่่� อถืื อของวิิ ธีีการนี้้ ผ่
โดยเทคนิิ ค SP มัักมีี การระบุุ คำ�ถ
ำ ามเกี่่� ยวกัับคุุ ณลัักษณะหรืื อทััศนคติิ ของผู้้ �
ตอบแบบสอบถามที่่� มีีต่่อสิิ นค้้าหรืื อบริิ การที่่� ไม่่ มีีราคาในระบบตลาด ทำำ�ให้้
� งหลััง หรืื อ
การวิิ เคราะห์์ความเต็็ มใจจ่่ ายสามารถอธิิ บ ายถึึง เหตุุ ผลเบื้้ อ
เหตุุ ผลประกอบในการตััดสิินใจเลืื อกได้้ หากแต่่ วิิธีี SP มีี ข้้อสัังเกตเกี่่� ยวกัับ
อคติิ ที่่� เกิิ ดจากการสร้้างเหตุุ การณ์์สมมติิ (Hypothetical Bias) เช่่ น ภายใน
โลกของสถานการณ์์สมมติิ ผู้้ ต
� อบอาจจะตอบเกิิ นจริิ งเกี่่� ยวกัับความเต็็ มใจ
�
�
ที่่ จะจ่่ าย เนื่่ องจากไม่่ ต้้องเผชิิ ญกัับข้้อจำำ�กัด
ั ด้า้ นงบประมาณ หรืื อผู้้ ต
� อบ
แบบสอบถามอาจประเมิิ นมููลค่่ าของสิิ นค้้าโดยให้้ราคาสููง เนื่่� องจากผู้้ ต
� อบ
อาจไม่่ คิิ ดว่่ าราคานั้้�น เป็็ นราคาที่่� ต้้องจ่่ ายจริิ งในอนาคต นอกจากนั้้�น
ข้้อจำำ�กัดสำ
ั ำ�คัญ
ั ของ SP คืื อ มีี ต้้นทุุ นสููงในการดำำ�เนิิ นการ และใช้้เวลาในการ
ดำำ�เนิิ นการนานกว่่ าเทคนิิ ค RP เนื่่� องจากประกอบด้้วยหลายขั้้�นตอน เช่่ น
การจััดทำำ�การสนทนากลุ่่�ม การสััมภาษณ์์ การทดสอบแบบสอบถาม และ
การสำำ�รวจภาคสนาม
เทคนิิ คที่่� 3 คืื อ การประเมิิ นมููลค่่ าโดยใช้้แนวทางความพึึงพอใจ
ในชีี วิิตหรืื อความอยู่่�ดีี มีีสุุข ที่่� เรีี ยกว่่ า Life Satisfaction Approach (LSA)
� ประมาณปีี
หรืื อ Well-being Approach (WA) เป็็ นวิิ ธีีการศึึกษาที่่� เริ่่� มขึ้้น
พ.ศ. 2545 Fujiwara and Campbell (2011) กล่่ าวว่่ าการประเมิิ นมูู ลค่่ า
โดยใช้้แนวทางความพึึงพอใจในชีี วิิต มีี ข้้อได้้เปรีี ยบกว่่ าเทคนิิ ค RP และ SP
คืื อ การใช้้เวลาและงบประมาณในการดำำ�เนิิ นงานที่่� ต่ำ� ำ�กว่่ า (LSA ประมาณว่่ า
มีี ต้้นทุุ นในการดำำ�เนิิ นการ 10% ของวิิ ธีี SP (Fujiwara, 2019) เนื่่� องจาก LSA
เป็็ นการคำำ�นวณราคาเงาของตััวแปรที่่� สนใจศึึกษาผ่่ านข้้อคำำ�ถามเกี่่� ยวกัับ
ความพึึงพอใจในชีี วิิต ซึ่่�งมัักถูู กระบุุ ไว้้ในแบบสอบถามที่่� ใช้้วััดความอยู่่�ดีี
มีี สุุ ขของแต่่ ละประเทศ ฐานข้้อมูู ลดัังกล่่ าวมัักมีี การเปิิ ดเผยสู่่� สาธารณะ
เพื่่� อประโยชน์์เชิิ งวิิ ชาการ ทำำ�ให้้อาจมีี ต้้นทุุ นต่ำำ��ในการนำำ�ข้้อมููลดัังกล่่ าวมา
วิิ เคราะห์์
แผนงานยุ ทธศาสตร์ เป้ าหมาย (Spearhead) ด้ านสั งคม คนไทย 4.0

Khon Thai 4.0

เศรษฐศาสตร์
ความสุ ข

78

� ึง
วิิ ธีี LSA วััดจากตััวแปรที่่� ส่่งผลต่่ อความอยู่่�ดีี มีีสุุข ด้ว้ ยเหตุุ นี้้ จึ
เป็็ นการลดอคติิ ในการตอบแบบสอบถาม อีี กทั้้�งมัักเป็็ นการประเมิิ นมููลค่่ า
ตััวแปรที่่� สนใจโดยใช้้ฐานข้้อมูู ลขนาดใหญ่่ ระดัับประเทศ ข้้อมูู ลดัังกล่่ าว
นอกจากจะต้้องมีี ข้้อคำำ�ถามหลัักเกี่่� ยวกัับความพึึงพอใจในชีี วิิตและรายได้้
แล้้ว ยัังมีี ตัวั แปรอื่่� น ๆ ที่่� เกี่่� ยวข้้อง เช่่ น ปัั จจััยทางประชากร สัังคม ภููมิิ ศาสตร์์
และพฤติิ กรรมการตััดสิินใจเลืื อก ทำำ�ให้้สามารถวิิ เคราะห์์ความเชื่่� อมโยงหรืื อ
ปัั จจััยที่่� ส่่งผลต่่ อตััวแปรที่่� ศึก
ึ ษาได้้ การวิิ เคราะห์์ โดยใช้้ข้้อมููลระดัับประเทศ
เป็็ นข้้อได้้เปรีี ยบกว่่ าวิิ ธีี RP และ SP เนื่่� องจากผลการศึึกษาสามารถสะท้้อน
ผลลััพธ์ ์สำำ�หรัับตััวอย่่ างที่่� เป็็ นตััวแทนของประชากรในภาพรวม
การประเมิิ นราคาเงา โดยวิิ ธีี LSA RP และ SP มีี จุุดเด่่ นและข้้อจำำ�กัด
ั
ที่่� แตกต่่ างกััน การนำำ�วิิธีีดังั กล่่ าวไปใช้้ในการประเมิิ นราคาเงาจึึงควรคำำ�นึง
ึ ถึึง
บริิ บทความเหมาะสมในการนำำ�วิิธีีดังั กล่่ าวไปประยุุ กต์์ใช้้ เช่่ น วิิ ธีีการประเมิิ น
ความเต็็ มใจจ่่ ายมีี ข้้อจำำ�กัด
ั เกี่่� ยวกัับคำำ�ถามสมมติิ และความไม่่ คุ้้ น
� เคยของผู้้ ต
� อบ
กัับสถานการณ์์สมมติิ อาจทำำ�ให้้ผู้้ ต
� อบประเมิิ นความเต็็ มใจที่่� จะจ่่ ายที่่� ต่ำ� ำ�กว่่ า
หรืื อสููงกว่่ าความเป็็ นจริิ งได้้ บริิ บทที่่� เหมาะสมกัับการประเมิิ นด้ว้ ยวิิ ธีี CVM
มัักใช้้ประเมิิ นมููลค่่ าที่่� ไม่่ ได้้เกิิ ดจากการใช้้ (Non-use Value) เช่่ น ราคาของ
การรัักษาสภาพแวดล้้อมทางธรรมชาติิ สำำ�หรัับคนรุ่่�นหลััง
ถึึ ง แม้้ว่่ าวิิ ธีี LSA ที่่� มีี จุุ ดเด่่ นหลายประการดััง ที่่� กล่่ าวข้้างต้้น
แต่่ เนื่่� องจาก LSA ถืื อว่่ าเป็็ นวิิ ธีีการใหม่่ ที่่� ได้้รัับการพััฒนาในช่่ วง 10 กว่่ าปีี
ที่่� ผ่่ านมา งานวิิ จััย ที่่� ใช้้เทคนิิ คดััง กล่่ าวมีี จำำ� นวนน้้อยกว่่ า 2 เทคนิิ คแรก
ระเบีี ยบวิิ ธีีวิิจัย
ั บางส่่ วนยัังอยู่่�ในขั้้�นตอนพััฒนา ปรัับปรุุ ง เพื่่� อให้้การประเมิิ น
� ข้้อจำำ�กั ัดข องวิิ ธีี LSA ที่่� มีี การอ้้างถึึ ง
มูู ลค่่ ามีี ความถูู กต้้องมากยิ่่� งขึ้้ น
ค่่ อนข้้างมากคืื อ ความเที่่� ยงตรง (Validity) และ ความเชื่่� อมั่่�น (Reliability)
ของตััวแปรความพึึงพอใจในชีี วิิต ซึ่่�งอาจเกิิ ดจากลำำ�ดับ
ั ในการวางข้้อคำำ�ถาม
(Question Order) เนื่่� องจากผลกระทบจากคำำ�ถามก่่ อนหน้้ามีี อิิทธิิ พลต่่ อ
คำำ�ถ ามในลำำ�ดั บ
ั ต่่ อมาที่่� พบในข้้อคำำ�ถ ามเกี่่� ยวกัับ การวััด ความพึึ ง พอใจ
ในชีี วิิต
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4.2	การใช้้ Life Satisfaction Approach (LSA) ในการ
ประเมิิ นมูู ลค่่ าสิิ นค้้ าหรืือบริิ การ
การใช้้วิิ ธีี LSA ประเมิิ นราคาเงา เริ่่� มจากการสร้้างแบบจำำ�ลอง
ความพึึงพอใจในชีี วิิตหรืื ออรรถประโยชน์์ เพื่่� อวิิ เคราะห์์ความสััมพัันธ์ข
์ อง
ระหว่่ างตััวแปรที่่� ต้้องการประเมิิ นมููลค่่ าราคาเงากัับความพึึงพอใจในชีี วิิต
ทั้้�งนี้้ � แบบจำำ�ลองความพึึงพอใจ ควรประกอบด้้วยตััวแปรควบคุุ มที่่� เกี่่� ยวกัับ
ปัั จจััยด้้านรายได้้ อายุุ เพศ สถานภาพการสมรส สถานศึึกษา สถานะการ
จ้้างงาน สถานะสุุ ขภาพ ความสััม พััน ธ์ ท
์ างสััง คม การปฏิิ บััติิ ทางศาสนา
ที่่� อยู่่�อาศััย สภาพแวดล้้อม ระดัับอาชญากรรมในบริิ เวณใกล้้เคีี ยง จำำ�นวนเด็็ ก
และผู้้ ติ
� ิ ดตามอื่่� นๆ (รวมถึึงหน้้าที่่� ดูู แล) ภููมิิ ภาคทางภููมิิ ศาสตร์์ และลัักษณะ
บุุ คลิิ กภาพ เช่่ น บุุ คลิิ กภาพแบบ Introvert และ Extrovert (Fujiwara &
Campbell, 2011)
กรอบแนวคิิ ด LSA ในการวิิ เคราะห์์มูู ลค่่ าของตััวแปร สามารถ
อธิิ บายได้้ตามตััวอย่่ างงานศึึกษาของ Wang et al. (2018) ปรัับปรุุ งจาก
แบบจำำ�ลองในการศึึกษาของ Brereton et al. (2008) ที่่� ทำำ�การประเมิิ นมููลค่่ า
ทางเศรษฐกิิ จของภููมิิ ทััศ น์์ข องประเทศจีี น โดยสมมุุ ติิ Indirect utility
function ของบุุ คคล i ในสถานที่่� k ดัังนี้้ �

∪*i,k = β0 + β1lnyi,k + β2ti,k + β3si,k + β4δi,k + εi,k
กำำ�หนดให้้ ∪∗i,k คืื อ อรรถประโยชน์์ของผู้้ อ
� ยู่่�อาศััย yi,k คืื อ รายได้้
ครััวเรืื อน ti,k คืื อ ตััวแปรทางประชากรศาสตร์์ เช่่ น อายุุ สถานภาพสมรส
การศึึกษา ลัักษณะทางบุุ คลิิ กภาพ เป็็ นต้้น si,k คืื อ การประเมิิ นคุุ ณภาพ
ภููมิิ ทัศ
ั น์์ ในตััวเมืื อง (แบ่่ งเป็็ นระดัับการให้้คะแนน 0-10) δi,k คืื อ เวกเตอร์์
ของตััว แปรอื่่� นๆ ที่่� ส่่ งผลต่่ อระดัับอรรถประโยชน์์ของบุุ คคล เนื่่� องจาก
อรรถประโยชน์์เป็็ นสิ่่� งที่่� สัง
ั เกตไม่่ ได้้ จึึงได้ส
้ มมุุ ติิ ให้้ความพึึงพอใจในชีี วิิต
เป็็ นตััวแทน (LS) ของอรรถประโยชน์์ และแทนค่่ าตััวแปรในแบบจำำ�ลองได้้
ดัังนี้้ �

LS*i,k = β0+ β1lnyi,k + β2ti,k + β3si,k + β4δi,k + εi,k
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เมื่่� อกำำ�หนดให้้ตััวแปรอื่่� นๆ มีี ค่่าคงที่่� ความเต็็ มใจจ่่ ายวิิ เคราะห์์ ได้้
จากอััตราหน่่ วยสุุ ดท้้ายของการทดแทนกัันระหว่่ างสิิ นค้้า 2 ชนิิ ด (Marginal
Rate of Substitution: MRS) ระหว่่ างรายได้้และคุุ ณภาพภููมิิ ทัศ
ั น์์ คำำ�นวณ
โดยการนำำ� อรรถประโยชน์์ส่่ วนเพิ่่� มของการปรัับ ปรุุ งคุุ ณภาพภููมิิ ทััศ น์์
(MUs) หารด้ว้ ยอรรถประโยชน์์ส่่วนเพิ่่� มเมื่่� อรายได้เ้ ปลี่่� ยนแปลง (MUy)
ซึ่่�งสามารถแสดงได้้ดัังนี้้ �

WTP = MRS =

MUs
MUy

=

∂u / ∂s
∂u / ∂y

= y-

β^3
β^
1

� องตััวแปร
Wang et al. (2018) ทำำ�การประมาณค่่ าสััมประสิิ ทธิ์์ ข
ด้ว้ ยแบบจำำ�ลอง Ordered Probit Model ผลจากการศึึกษาพบว่่ า โดยเฉลี่่� ย
ครััวเรืื อนในเมืื อง Dalian ประเทศจีี น มีี ความเต็็ มใจที่่� จะจ่่ ายหรืื อให้้มููลค่่ า
� หนึ่่�งยููนิิ ตเท่่ ากัับ 24,579.5
กัับการปรัับปรุุ งคุุ ณภาพภููมิิ ทัศ
ั น์์ชุุมชนที่่� เพิ่่� มขึ้้น
หยวนต่่ อปีี
ข้้อสัังเกตเกี่่� ยวกัับงานวิิ จัย
ั ที่่� ใช้้วิิ ธีี LSA ในอดีี ต พบว่่ า เครื่่� องมืื อ
เศรษฐมิิ ติิที่่� นำำ�มาวิิ เคราะห์์แบบจำำ�ลองความพึึงพอใจในชีี วิิต กรณีี ที่่� เป็็ นการ
วิิ เคราะห์์ข้้อมููลภาคตััดขวาง มัักใช้้ OLS หรืื อ Ordered Logit Model หากเป็็ น
ข้้อมูู ล Panel มัักใช้้ Fixed หรืื อ Random Effect Model ในการประมาณ
� องตััว แปร แบบจำำ� ลองความพึึง พอใจในชีี วิิ ตที่่� ใช้้ในการ
ค่่ าสััมประสิิ ทธิ์์ ข
ประมาณราคาเงา มัักกำำ�หนดให้้ตััวแปรรายได้อ
้ ยู่่� ในรูู ปแบบ Logarithm
เนื่่� องจากคำำ�นึง
ึ ถึึงการลดน้้อยถอยลงของอรรถประโยชน์์ส่่วนเพิ่่� มเมื่่� อรายได้้
�
เปลี่่ ยนแปลงไป ซึ่่�งความสััม พััน ธ์ ที่่
์ � ไม่่ เป็็ นเส้้นตรง นอกจากนั้้�นงานวิิ จั ย
ั
ส่่ วนหนึ่่�งเลืื อกที่่� จะนำำ�เสนอผลการคำำ�นวณราคาเงาเปรีี ยบเทีี ยบระหว่่ างวิิ ธีี
LSA กัับเทคนิิ คอื่่� นๆ เช่่ น Hedonic Pricing Model หรืื อการวิิ เคราะห์์ความ
เต็็ มใจที่่� จะจ่่ ายด้ว้ ย Contingent Valuation Method (CVM) เพื่่� อเปรีี ยบเทีี ยบ
ความน่่ าเชื่่� อถืื อของราคาเงาที่่� ประเมิิ น ยกตััวอย่่ าง เช่่ น Dolan & Metcalfe
(2008) พบว่่ า การประเมิิ นทางการเงิิ นจากข้้อมูู ลความพึึง พอใจในชีี วิิ ต
นั้้�นให้้ค่่ าสููงกว่่ า RP และ SP
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ข้้อถกเถีี ยงเกี่่� ยวกัับระเบีี ยบวิิ ธีีวิิจัย
ั ของเทคนิิ ค LSA ที่่� มีีการพููดถึึง
ในวงกว้้างคืื อ ประเด็็ นด้้า น Endogeneity ของตััว แปรรายได้้ ปัั ญหา
Endogeneity คืื อการที่่� ตัวั แปรที่่� ใช้้อธิิ บาย (Explanatory Variable) มีี ความ
สััมพัันธ์ ์กัับค่่ าความคลาดเคลื่่� อน (Error Term) ของแบบจำำ�ลองความพึึงพอใจ
� กัับ Instruในชีี วิิต ตััวแปรรายได้้จึึงถููกวิิ เคราะห์์ ให้้เป็็ นตััวแปรภายใน ที่่� ขึ้้น

mental Variables ซึ่่�งถููกกำำ�หนดให้้มีี อิิทธิิ พลต่่ อความพึึงพอใจในชีี วิิตผ่่ าน
Endogenous Variable นั้้�น เพื่่� อจััดการกัับปัั ญหา Endogeneity งานวิิ จัย
ั
บางส่่ วนเลืื อกใช้้การวิิ เคราะห์์ด้ว้ ยวิิ ธีี Instrumental variable (IV) (Helliwell
& Huang, 2005; Chandoevwit & Thampanishvong, 2016; Mendoza et
al., 2019) อย่่ างไรก็็ ตาม Fujiwara (2019) ได้เ้ สนอว่่ าปัั ญหา Endogeneity ในตััวแปรรายได้ค
้ วรมีี การประมาณการด้ว้ ยวิิ ธีี Two-Step Approach
(Dolan et al., 2011) และวิิ ธีี Three-Step Wellbeing Valuation (3S-WV)
การวิิ เคราะห์์เปรีี ยบเทีี ยบผลการศึึกษาระหว่่ างวิิ ธีี 2SLS กัับ วิิ ธีี 3S-WV
พบว่่ าวิิ ธีีหลัังมีี ความ Robust และลดความเอนเอีี ยงจากการประมาณค่่ า
� องตััวแปรรายได้้ ได้้มากกว่่ า
สััมประสิิ ทธิ์์ ข
งานวิิ จััย ที่่� ใช้้วิิ ธีี LSA ในการประเมิิ นมูู ลค่่ าสิิ นค้้าหรืื อบริิ การ
สามารถจััดกลุ่่�มตามลัักษณะตััวแปรผลลััพธ์ ์ที่่� ต้้องการศึึกษาเป็็ น 3 กลุ่่�ม คืื อ
การประเมิิ นราคาสิิ นค้้าหรืื อบริิ การทางด้้านสิ่่� งแวดล้้อม สุุ ขภาพ และสัังคม

4.2.1

การประเมิินตััวแปรด้้านสิ่่� งแวดล้้อม

งานวิิ จัย
ั ที่่� ใช้้แนวคิิ ด LSA ในช่่ วง 15 ปีี ที่่� ผ่่านมาส่่ วนใหญ่่ ถููกนำำ�
มาใช้้ในการประเมิิ นมููลค่่ าที่่� เป็็ นตััวเงิิ นสำำ�หรัับตััวแปรทางด้า้ นสิ่่� งแวดล้้อม
เป็็ นหลััก เช่่ น การประเมิิ นมลพิิ ษทางอากาศ (Levinson, 2009; Luechinger,
2009; Mackerron & Mourato, 2009; Rehdanz & Maddison, 2005)
การประมาณมููลค่่ าของไฟป่่า (Jones, 2017) ผลกระทบการระบาดของ
แมลง (Holmes and Koch, 2019) การประเมิิ นมููลค่่ าภััยแล้้ง (Carroll et
al., 2009) และการประเมิิ นผลกระทบของภาวะอุุ ทกภััย (Luechinger &
Raschky, 2009) ตััวอย่่ างของการศึึกษา เช่่ น Ferriera and Moro (2010)
ทำำ�การประเมิิ นมลพิิ ษทางอากาศของประเทศไอร์์แลนด์์ การศึึกษาทำำ�การ
เปรีี ยบเทีี ยบโดยวิิ ธีีการ Hedonic Price Method และ LSA ผลการศึึกษาพบ
� ไมโครกรััมต่่ อลููกบาศก์์เมตรมีี ค่่าเท่่ ากัับ 945 ยููโร
ว่่ า ค่่ าฝุ่่� น PM10 ที่่� เพิ่่� มขึ้้น
� 1 องศาเซลเซีี ยส ในเดืื อนมกราคมมีี ค่่ าเท่่ ากัับ
ต่่ อปีี อุุ ณหภููมิิ ที่่� เพิ่่� มขึ้้น
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� 1 องศาเซลเซีี ยส ในเดืื อน
15,585 ยููโรต่่ อปีี และสำำ�หรัับอุุ ณหภููมิิ ที่่� เพิ่่� มขึ้้น
กรกฎาคมมีี ค่่ าเท่่ ากัับ 5,759 ยูู โรต่่ อปีี Levinson (2009) ศึึกษากรณีี ใน
สหรััฐอเมริิ กา พบว่่ าการประเมิิ นค่่ ามลภาวะทางอากาศจากการพิิ จารณา
ค่่ า PM10 ด้ว้ ยวิิ ธีี LSA จะมีี ค่่ามากกว่่ าการประเมิิ นด้ว้ ยวิิ ธีี Hedonic Price
Method

4.2.2

การประเมิินตััวแปรทางด้้านสุุ ขภาพ

การประเมิิ นตััวแปรทางด้้านสุุ ขภาพ มีี ทั้้ง� การประเมิิ นจากการ
เปลี่่� ยนแปลงสถานะทางสุุ ขภาพ การเป็็ นโรค พฤติิ กรรมใดที่่� ส่่งผลดีี หรืื อ
ผลเสีี ยต่่ อสุุ ขภาพ รวมทั้้�งการให้้บริิ การดููแลสุุ ขภาพ
Brown (2015) ประเมิิ นค่่ าสถานะสุุ ขภาพ โดยใช้้ข้้อมููล The General Social Survey (GSS) ของประเทศสหรััฐอเมริิ กา ผลการศึึกษาพบว่่ า
การย้้ายจากสถานะสุุ ขภาพที่่� ดีีหรืื อดีี เลิิ ศ ไปเป็็ นสถานะสุุ ขภาพที่่� ไม่่ ดีีหรืื อ
ค่่ อนข้้างไม่่ ดีี เทีี ยบเท่่ ากัับการสููญเสีี ยรายได้้ของครััวเรืื อนประมาณ 41,654
ดอลลาร์์ต่่อปีี ซึ่่�งมากกว่่ าค่่ าเฉลี่่� ยของรายได้้ครััวเรืื อน Groot and Van Den
Brink (2006) ทำำ�การประเมิิ นมููลค่่ าของการเป็็ นโรคหััวใจและหลอดเลืื อด
(Cardiovascular Disease) โดยใช้้ข้้อมููล British Household Panel Survey
พบว่่ า รายได้้ที่่� สามารถชดเชย (Income Compensate) สำำ�หรัับการเป็็ นโรค
หััวใจมีี ค่่าประมาณ 49,564 ปอนด์์ต่่อปีี สำำ�หรัับผู้้ ช
� าย และเท่่ ากัับ 17,503
ปอนด์์ต่่ อปีี สำำ�หรัับผู้้ ห
� ญิิ ง ราคาเงาของการเป็็ นโรคหััวใจในผู้้ ช
� ายที่่� อายุุ 25 ปีี
มีี ค่่าเท่่ ากัับ 93,532 ปอนด์์ต่่ อปีี มากกว่่ าผู้้ ช
� ายอายุุ 75 ปีี ที่่� มีีค่่าเท่่ ากัับ 1,808
ปอนด์์ต่่อปีี
Shi et al. (2019) พบว่่ า การประเมิิ นต้้นทุุ นและผลตอบแทน
ของการลงทุุ นของภาครััฐ เกี่่� ยวกัับ นโยบายทางส่่ งเสริิ มสุุ ขภาพมััก เน้้น
ผลตอบแทนที่่� เป็็ นตััวเงิิ น จึึงใช้้ข้้อมููล The Canadian Community Health
Survey (CCHS) ศึึกษากลุ่่�มตััวอย่่ างทั้้�งหมด จำำ�นวน 117,602 คน ในปีี 2009
และ 2010 ตััวแปรพฤติิ กรรมสุุ ขภาพแบ่่ งเป็็ น 3 ส่่ วน คืื อ 1) การใช้้เวลาว่่ าง
ในการออกกำำ�ลังั กาย 2) ความถี่่� ของการบริิ โภคผัักและผลไม้้ และ 3) การไม่่
สููบบุุ หรี่่� ตััวแปรการใช้้เวลาว่่ างในการออกกำำ�ลังั กาย วััดจากจำำ�นวนครั้้�งหรืื อ
ความถี่่� ต่่อเดืื อนในการการออกกำำ�ลังั กายที่่� มากกว่่ า 15 นาทีี จากนั้้�นคำำ�ตอบ
จะถููกจััดหมวดหมู่่�เป็็ น 3 กลุ่่�ม คืื อ 1) กลุ่่�ม Active (ออกกำำ�ลังั กายมากกว่่ า
12 ครั้้�งต่่ อเดืื อน) 2) กลุ่่�มปานกลาง (ออกกำำ�ลังั กาย 4-11 ครั้้�งต่่ อเดืื อน)
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และ 3) กลุ่่�ม Inactive (ออกกำำ�ลังั กายน้้อยกว่่ า 4 ครั้้�งต่่ อเดืื อน) ส่่ วนความถี่่�
ของการบริิ โภคผัักและผลไม้้ วััดจากจำำ�นวนครั้้�งที่่� บริิ โภคผัักและผลไม้้ต่่ อวััน
ตััวแปรการสููบบุุ หรี่่� วััดจากคำำ�ถามว่่ า “ในปัั จจุุ บัน
ั คุุ ณสููบบุุ หรี่่� ทุุกวััน บางครั้้�ง
หรืื อไม่่ เลย” (คำำ�ตอบแบ่่ งเป็็ น ไม่่ สูู บบุุ หรี่่� สูู บบุุ หรี่่� เป็็ นครั้้�งคราว สูู บบุุ หรี่่�
เป็็ นประจำำ�ทุุกวััน) เมื่่� อทำำ�การวิิ เคราะห์์ด้ว้ ยวิิ ธีี Ordinary Least Squares

Regression ผลการศึึกษาพบว่่ า รายได้้และพฤติิ กรรมสุุ ขภาพมีี ความสััมพัันธ์ ์
�
เชิิ งบวกกัับความพึึงพอใจในชีี วิิต ราคาเงาของการออกกำำ�ลังั กายที่่� เพิ่่� มขึ้้น
� ทุุ กวััน และไม่่ สูู บบุุ หรี่่� เท่่ ากัับ 631
การรัับ ประทานผััก หรืื อผลไม้้เพิ่่� มขึ้้น
ดอลลาร์์ 115 ดอลลาร์์และ 563 ดอลลาร์์ต่่อสััปดาห์์ (ตามลำำ�ดับ
ั )
Van Den Berg and Ferrer-i-Carbonell (2007) ใช้้ข้้อมููลจากการ
สำำ�รวจกลุ่่�มตััวอย่่ างผู้้ ดูู
� แลผู้้ ป่
� ่ วยอย่่ างไม่่ เป็็ นทางการ (Informal Caregivers)
จำำ�นวน 865 คน ในประเทศเนเธอร์์แลนด์์ วิิ เคราะห์์ โดย OLS พบว่่ า มููลค่่ าการ
ดููแลมีี ราคา 8-15 ยููโรต่่ อชั่่�วโมง หากผู้้ รั
� บ
ั เป็็ นสมาชิิ กในครอบครััว และ 7-9
ยููโรต่่ อชั่่�วโมง สำำ�หรัับผู้้ รั
� บ
ั บริิ การที่่� ไม่่ ใช่่ สมาชิิ กในครอบครััว นอกจากนั้้�น
ยัังพบว่่ ามููลค่่ าทางการเงิิ นจากการประเมิิ นด้ว้ ย LSA สอดคล้้องกัับราคาตลาด
ของการให้้บริิ การโดยผู้้ ชำ
� �ำ นาญการในด้้านการดููแลผู้้ ป่
� ่ วยที่่� บ้้าน (Professional Home Care)

4.2.3

การประเมิินตััวแปรทางสัั งคม

ตััวแปรทางสัังคมที่่� พบจากการทบทวนวรรณกรรมเป็็ นมิิ ติิที่่� กว้้าง
รวมตั้้�งแต่่ ความเสี่่� ยงทางสัังคม การมีี งานทำำ� การมีี ปฏิิ สัม
ั พัันธ์ ์กัับผู้้ อื่่
� � น และ
ทุุ นทางสัังคม
การประเมิิ นความเสี่่� ยงทางสัังคมเน้้นการประเมิิ นมููลค่่ าการว่่ างงาน
งานวิิ จั ย
ั ส่่ วนใหญ่่ พบว่่ า การว่่ างงานเป็็ นปัั จจััย ที่่� ส่่ งผลต่่ อความพึึง พอใจ
ในชีี วิิตอย่่ างมีีนััยสำำ�คัญ
ั โดยส่่ งผลกระทบต่่ อความพึึงพอใจในชีี วิิตทั้้�งใน
ปัั จจุุ บัน
ั และสืื บเนื่่� องไปสู่่�อนาคตด้ว้ ย เช่่ น Fujiwara (2019) ศึึกษาต้้นทุุ น
ของการว่่ างงาน โดยวิิ ธีี Three-Step Wellbeing Valuation (3S-WV)
ซึ่่�งแบ่่ งการวิิ เคราะห์์ออกเป็็ น 3 ขั้้�นตอน คืื อ ขั้้�นที่่� 1 การวิิ เคราะห์์สมการรายได้้
(Income Model) ขั้้�นที่่� 2 วิิ เคราะห์์แบบจำำ�ลองสิิ นค้้าที่่� ไม่่ มีีราคาในตลาด
(The Non-Market Good Model) และขั้้�นที่่� 3 คืื อการคำำ�นวณหามููลค่่ าที่่� เป็็ น
ตััวเงิิ นของการว่่ างงาน (Deriving Wellbeing Values for Unemployment)
เพื่่� อประมาณค่่ าส่่ วนเกิิ นของการชดเชยรายได้้ (Compensating Surplus:
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CS) สำำ�หรัับการว่่ างงาน ผลการวิิ เคราะห์์พบว่่ า จำำ�นวนเงิิ นที่่� ต้้องใช้้ในการ
ชดเชยเพื่่� อแลกกัับการว่่ างงานในปีี แรก โดยไม่่ ทำำ�ให้้ความพึึงพอใจลดลง คืื อ
9,805 ปอนด์์ หรืื อประมาณ 38% ของเงิิ นเดืื อนเฉลี่่� ย การเปรีี ยบเทีี ยบผล
ของการวิิ เคราะห์์ด้ว้ ยแบบจำำ�ลอง 3S-WV กัับแบบจำำ�ลอง OLS ที่่� กำ�
ำ หนดให้้
ตััวแปรรายได้้เป็็ น Endogenous Variable พบว่่ าวิิ ธีี 3S-WV มีี ความยืื ดหยุ่่�น
� อง
มีี ความ Robust และลดความเอนเอีี ยงจากการประมาณค่่ าสััมประสิิ ทธิ์์ ข
ตััวแปรรายได้ม
้ ากกว่่ า นอกจากนั้้�น Blanchflower and Oswald (2004)
ได้ใ้ ช้้ข้้อมููล General Social Survey และ Eurobarometers วิิ เคราะห์์มูู ลค่่ า
การว่่ างงานในประเทศ สหรััฐอเมริิ กา และ อัังกฤษ ด้้วยวิิ ธีี Ordered Logit
Regression พบว่่ า การว่่ างงานมีี ผลต่่ อความพึึงพอใจในชีี วิิต เปรีี ยบได้้กัับ
มููลค่่ าการสููญเสีี ยรายได้้ 60,000 ดอลลาร์์สหรััฐต่่ อปีี
Helliwell and Huang (2005) ประเมิิ นค่่ าความพึึงพอใจในการ
ทำำ�งาน และความไว้้วางใจในที่่� ทำำ�งาน (Workplace Trust) วิิ เคราะห์์ข้้อมููลของ
ประเทศสหรััฐอเมริิ กาด้้วยแบบจำำ�ลอง Ordered Probit และกำำ�หนดให้้ความ
พึึงพอใจในการทำำ�งานเป็็ นตััวแปรภายใน (Endogenous Variable) พบว่่ า
1 จุุ ดที่่� ลดลงของความพึึงพอใจในการทำำ�งาน (Scale 1-10 จุุ ด) สามารถทดแทน
ด้้วยรายได้้ 30,000-55,000 ดอลลาร์์สหรััฐ ต่่ อปีี ในด้้านความไว้้วางใจในที่่�

ทำำ�งาน สามารถทดแทนด้้วยรายได้้ 13,000 ดอลลาร์์สหรััฐต่่ อปีี
หลัักฐานเชิิ งประจัักษ์์ทั้้ง� ในงานวิิ จัย
ั จิิ ตวิิ ทยาและสัังคมวิิ ทยาได้้
แสดงให้้เห็็ นว่่ า ความสััมพัันธ์ ์ทางสัังคมมีี ส่่วนในการส่่ งเสริิ มความพึึงพอใจใน
ชีี วิิตของคน (Powdthavee, 2008) หากแต่่ ขนาดของผลกระทบยัังไม่่ ทราบ
แน่่ ชัด
ั งานวิิ จัย
ั ดัังกล่่ าวจึึงใช้้ข้้อมููล British Household Panel Survey ทั้้�งที่่� เป็็ น
Pooled Data และ Panel Data ทำำ�การวิิ เคราะห์์ด้ว้ ย 3 แบบจำำ�ลอง (Ordered
Probit Model, OLS และ Fixed Effect Regression) ผลจากการศึึกษาพบว่่ า
� ส่่ งผลต่่ อความพึึ ง พอใจในชีี วิิ ตที่่�
การมีี ปฏิิ สััม พััน ธ์ ท
์ างสััง คมที่่� เพิ่่� มขึ้้ น
� ด้้วย การคำำ�นวณราคาเงา พบว่่ า การเพิ่่� มระดัับการมีี ส่่วนร่่ วมทาง
เพิ่่� มขึ้้น

สัังคมมีี มูู ลค่่ าเท่่ ากัับ 85,000 ปอนด์์ต่่อปีี ด้้านการศึึกษาของประเทศไทย
Chandoevwit and Thampanishvong (2016) พบว่่ าการมีี ปฏิิ สัม
ั พัันธ์ ์ทาง
� ส่่ งผลทางบวกต่่ อระดัับ ความพึึ ง พอใจในชีี วิิ ตของบุุ คคล
สััง คมบ่่ อยขึ้้ น
การประเมิิ นราคาเงาพบว่่ า การมีี ปฏิิ สัม
ั พัันธ์ ์กัับเพื่่� อนบ้้านบ่่ อยๆ โดยการ
พููดคุุ ยแบบเห็็ นหน้้ามีี ราคาเงาคิิ ดเป็็ นประมาณ 0.5 เท่่ าของรายได้้ต่่ อคน
ต่่ อเดืื อน ส่่ วนการร่่ วมกิิ จกรรมด้้านกีี ฬาในชุุ มชนอย่่ างสม่ำำ��เสมอ การร่่ วม
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กิิ จกรรมทางศาสนาในชุุ มชน และการร่่ วมกิิ จกรรมทางวััฒนธรรมในชุุ มชน
มีี ราคาเงาประมาณ 0.32 เท่่ า 0.23 เท่่ า และ 0.19 เท่่ าของรายได้้ต่่ อคน
ต่่ อเดืื อน ตามลำำ�ดับ
ั
Clark and Oswald (2002) วิิ เคราะห์์ร าคาเงาของสถานภาพ
การสมรส โดยใช้้ข้้อมููล British Household Panel Survey ด้ว้ ยแบบจำำ�ลอง
Ordered Probit Regression พบว่่ า ความพึึงพอใจในชีี วิิตที่่� ได้้จากการแต่่ งงาน
เปรีี ยบได้้กัับความพึึงพอใจจากการมีี รายได้้ 70,000 ปอนด์์ต่่อปีี และการ
เป็็ นหม้้ายทำำ�ให้้ความพึึงพอใจในชีี วิิตน้้อยกว่่ าคนที่่� ไม่่ เป็็ นหม้้าย เมื่่� อสมมุุ ติิให้้
สิ่่� งอื่่� นๆ คงที่่� การจะทำำ�ให้้ผู้้ เ� ป็็ นหม้้ายมีี ความพึึงพอใจในชีี วิิตเท่่ ากัับคนที่่� ไม่่
� ถึึง 170,000 ปอนด์์ต่่อปีี ในขณะที่่�
เป็็ นหม้้าย เขาควรจะต้้องมีี รายได้เ้ พิ่่� มขึ้้น
Powdthavee (2008) พบว่่ า การปฏิิ สัม
ั พัันธ์ ์ทางสัังคมมีี ราคาเงาที่่� สูู งกว่่ า
�
การได้้แต่่ งงาน (ซึ่่งมีี ราคาเงาประมาณ 50,000 ปอนด์์) การปฏิิ สัม
ั พัันธ์ ์ทาง
สัังคมเป็็ นตััวแปรหนึ่่�งที่่� แสดงถึึงการมีี ทุุนทางสัังคมที่่� ดีี การใช้้ข้้อมููลระดัับ

ประเทศ ได้้แสดงให้้เห็็ นว่่ า การสนัับสนุุ นกัันทางสัังคม และการช่่ วยเหลืื อกััน
� กล่่ าวได้้ว่่า งานวิิ จัย
ได้้ทำำ�ให้้ความพึึงพอใจในชีี วิิตสููงขึ้้น
ั ที่่� ประเมิิ นราคาเงา
ของทุุ นทางสัังคมยัังมีี ค่่อนข้้างน้้อย ส่่ วนใหญ่่ เป็็ นงานวิิ จัย
ั ที่่� เน้้นให้้เห็็ นความ
สััมพัันธ์ข
์ องทุุ นทางสัังคมกัับความพึึงพอใจในชีี วิิตเท่่ านั้้�น
การประเมิิ นตััว แปรทางสััง คมด้้า นอาชญากรรมและความไม่่
ปลอดภััย ศึึกษาโดย Brenig and Proeger (2018) พบว่่ า ความกลััวที่่� จะเกิิ ด
อาชญากรรมและการตกเป็็ นเหยื่่� ออาชญากรรมมีี ผลต่่ อการลดลงของ
ความพึึงพอใจในชีี วิิตอย่่ างมีี นัย
ั สำำ�คัญ
ั และหากภาครััฐมีี มาตรการนโยบาย
สาธารณะช่่ วยปรัับปรุุ งชุุ มชนจากที่่� ไม่่ มีีความปลอดภััย ให้้มีี ความปลอดภััย
� จะก่่ อให้้เกิิ ดผลประโยชน์์ต่่ อผู้้ �ที่่� ถืื อครองที่่� อยู่่� อาศััย ประมาณ
มากขึ้้ น
14,923 ยููโร คิิ ดเป็็ น 52% ของรายได้้ครััวเรืื อนต่่ อปีี Kuroki (2013) ศึึกษา
ราคาเงาของการถููกลัักทรััพย์ ์ ในญี่่� ปุ่่� น พบว่่ า การมีี ประสบการณ์์ โดยตรง
ของการถููกลัักขโมยส่่ งผลต่่ อความความสุุ ขที่่� ลดลงของบุุ คคลนั้้�นๆ คิิ ดเป็็ น
ตััวเงิิ นเท่่ ากัับเงิิ นที่่� สูู ญเสีี ยไปประมาณ 35,000-52,500 ดอลลาร์์สหรััฐ
งานวิิ จัย
ั ดัังกล่่ าวชี้้ ใ� ห้้เห็็ นว่่ าต้้นทุุ นทางจิิ ตวิิ ทยาที่่� ไม่่ เป็็ นตััวเงิิ นของผู้้ ที่่
� � ถูู ก
�
ลัักขโมยมีี ขนาดมากกว่่ ามููลค่่ าของสิ่่� งของที่่ เสีี ยไปจากการถููกขโมยอย่่ างมีี
นััยสำำ�คัญ
ั ในกรณีี ประเทศสหรััฐอเมริิ กา Cohen (2008) พบว่่ าผลกระทบ
ของการถููกลัักทรััพย์ ์ที่่� บ้้านของตนเอง มีี ราคาเท่่ ากัับ 85,000 ดอลลาร์์สหรััฐ
ต่่ อการที่่� ขโมยเข้้าบ้้านแต่่ ละครั้้�ง โดยผลกระทบของการถููกลัักทรััพย์ ์เท่่ ากัับ
ผลกระทบของการเปลี่่� ยนแปลงจากสุุ ขภาพดีี มากไปสู่่�สุุขภาพดีี
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งานศึึกษาโดย Dolan and Metcalfe (2008) มองว่่ าการพััฒนาและ
� ที่่� เมืื องให้้มีี ความสวยงาม และน่่ าอยู่่�มากขึ้้น
� ถืื อเป็็ นสิิ นค้้าสาธารณะ
ฟื้้�นฟููพื้้ น
ที่่� ก่่ อให้้เกิิ ดผลกระทบทางอ้้อมที่่� เป็็ นบวกต่่ อชุุ มชน การศึึก ษาดััง กล่่ าว
เก็็ บข้้อมููลจาก 675 ครััวเรืื อนในประเทศอัังกฤษ โดยทำำ�การเปรีี ยบเทีี ยบ
ราคาเงาของการฟื้้� น ฟูู เมืื องจาก 3 เทคนิิ ค คืื อ RP SP และ LSA พบว่่ า
การฟื้้�นฟููเมืื องมีี ราคาเงาเท่่ ากัับ 6,400 ปอนด์์ต่่อคนต่่ อปีี เมื่่� อกำำ�หนดให้้
ตััวแปรรายได้้เป็็ นตััวแปรภายใน และเท่่ ากัับ 19,000 ปอนด์์ต่่อคนต่่ อปีี
เมื่่� อกำำ�หนดให้้ตััวแปรรายได้้เป็็ นตััวแปรภายนอก
Welsch (2008) ศึึก ษาด้้า นการทุุ จริิ ตคอร์์รั ป
ั ชััน โดยใช้้ข้้อมูู ล
146 ประเทศ จาก the World Database of Happiness ผลการศึึกษาแสดง
ให้้เห็็ นว่่ า ดััชนีี การทุุ จริิ ตคอร์์รัป
ั ชััน (คะแนนอยู่่� ในช่่ วง 1-10 คะแนน) เพิ่่� ม
1 จุุ ดมีี ราคาเงาเท่่ ากัับ 900 ดอลลาร์์ส หรััฐ ต่่ อคนต่่ อปีี ส่่ วน Okuyama
(2019) ประเมิิ นราคาเงาของการรัับ ชมการเผยแพร่่ ผ่่ านสื่่� อสาธารณะ
(Viewing Public Broadcasting) ในปีี 2013-2015 ด้ว้ ยตััวอย่่ างจำำ�นวน
7,421 คน ในประเทศญี่่� ปุ่่� น พบว่่ า การดูู การแพร่่ ภาพสาธารณะมีี มูู ลค่่ า
ประมาณ 996,000 เยนต่่ อคนต่่ อปีี

4.3

สรุุ ป

การประเมิิ นราคาของสิิ นค้้าหรืื อบริิ การที่่� ไม่่ มีีราคาในระบบตลาด
ด้้วยเทคนิิ ค LSA ถืื อเป็็ นเทคนิิ คใหม่่ เมื่่� อเทีี ยบกัับวิิ ธีีการประเมิิ นแบบดั้้�งเดิิ ม
� ในช่่ วง 10 กว่่ าปีี ที่่� ผ่่านมา โดยขยายการ
แนวคิิ ด LSA มีี การศึึกษาเพิ่่� มมากขึ้้น
วิิ เคราะห์์จากเดิิ มที่่� เน้้นประเด็็ นทางด้้านการประเมิิ นมููลค่่ าทางสิ่่� งแวดล้้อม
�
มาเป็็ นการประเมิิ นตััวแปรทางด้า้ นสัังคม และบทบาทเชิิ งสถาบัันมากขึ้้น

เทคนิิ ค LSA มีี จุุดเด่่ นหลายประการ เช่่ น LSA มัักใช้้ฐานข้้อมููลขนาดใหญ่่
ระดัับประเทศ จำำ�นวนกลุ่่�มตััวอย่่ างที่่� มากอาจทำำ�ให้้สามารถสะท้้อนภาพรวม
ของประชากรได้ม
้ ากกว่่ า อย่่ างไรก็็ ตาม งานวิิ จัย
ั ที่่� ใช้้เทคนิิ ค LSA ยัังมีี จำำ�นวน
น้้อยกว่่ าเทคนิิ ค RP และ SP ค่่ อนข้้างมาก และมีี ข้้อสัังเกตเกี่่� ยวกัับผลการ
ประเมิิ นมููลค่่ าที่่� ค่่อนข้้างสููงกว่่ าวิิ ธีีการประเมิิ นแบบดั้้�งเดิิ ม
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…คนไทยให้้ความสำำ �คัญ
ั กัับตััวแปร
ด้้านครอบครััวค่่อนข้้างมาก และมีี
ราคาเงาที่่�สูู งกว่่าตััวแปรด้้านอื่่�นๆ
โดยราคาเงาของการมีีครอบครััว
อ บ อุ่่� น ม า ก ถึึ ง ม า ก ที่่� สุุ ด เ ท่่ า กัั บ
5,839-6,255 บาทต่่อเดืือน หรืือ
คิิดเป็็น 0.91-0.97 เท่่าของรายได้้
เฉลี่่�ยต่่อเดืือน…
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บทที่่� 5

การใช้้เทคนิิค
ความพึึ งพอใจในชีีวิิต
ในการประเมิิ น ราคาเงา
ของทุุนทางสัั งคมและ
ความเสี่่� ยงทางสัั งคม
ในบทที่่� 4 เป็็ นการนำำ� เสนอแนวคิิ ดของ Life Satisfaction
Approach (LSA) และการใช้้ LSA ในงานวิิ จั ย
ั เพื่่� อวิิ เคราะห์์ร าคาเงาของ
สิ่่� งแวดล้้อม การมีี สุุขภาพดีี ทุุ นทางสัังคม และความเสี่่� ยงทางสัังคม (เช่่ น
� ะใช้้วิิ ธีี การ LSA ในการวิิ เคราะห์์ว่่าทุุ นทางสััง คม
การว่่ างงาน) ในบทนี้้ จ
�
และความเสี่่ ยงทางสัังคมมีี ผลต่่ อความพึึงพอใจในชีี วิิตของคนไทยหรืื อไม่่
ถ้้าหากว่่ ามีี เช่่ นเดีี ยวกัับงานวิิ จั ย
ั ในต่่ างประเทศ เราจะทำำ� การวิิ เคราะห์์
ต่่ อไปว่่ าคนไทยให้้มููลค่่ ากัับทุุ นทางสัังคมและความเสี่่� ยงทางสัังคมเพีี ยงใด
หรืื อเราทำำ�การวิิ เคราะห์์ “ราคาเงา” ของทุุ นทางสัังคม และความเสี่่� ยงทาง
� ะช่่ ว ยในการประเมิิ นมูู ลค่่ า
สััง คมนั่่�นเอง ประโยชน์์ของการวิิ เคราะห์์นี้้ จ
� หรืื อมีี
กิิ จกรรมหรืื อโครงการที่่� ช่่วยให้้คนในสัังคมมีี ทุุนทางสัังคมเพิ่่� มขึ้้น
ความเสี่่� ยงทางสัังคมลดลง
ทุุ นทางสัั ง คมที่่� เน้้นในบทนี้้ � ป ระกอบด้้ ว ยความสัั ม พัั น ธ์ ์ ใ น
ครอบครััวและชุุ มชน การให้้ความช่่ วยเหลืื อผู้้ อื่่
� � น ความสามััคคีี และความไว้้
วางใจกัันในสัังคม และความเสี่่� ยงทางสัังคมประกอบด้ว้ ย ความเสี่่� ยงต่่ อการ
เจ็็ บป่่วย (Health Shock) การว่่ างงาน (Shock from Unemployment) หรืื อ
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การมีี รายได้้ตกต่ำำ��จากการเผชิิ ญกัับภััยธรรมชาติิ (Income Shock from
Natural Disaster)3

5.1	กรอบและขอบเขตการวิิ เคราะห์์ ราคาเงาด้้ านสุุ ขภาพ
สัั งคม และทุุ นทางสัั งคม
“ราคาเงา (Shadow Price)” คืื อ มููลค่่ าทางการเงิิ น (Monetary
Value) ที่่� ใช้้สำำ�หรัับสะท้้อนต้้นทุุ นและผลประโยชน์์ของสิิ นค้้าที่่� ไม่่ มีี ราคา
ตลาด ยกตััวอย่่ าง เช่่ น การมีี ครอบครััวที่่� อบอุ่่�น ความสััมพัันธ์ ์ที่่� แน่่ นแฟ้้ น
� เชื่่� อใจในสัังคม เป็็ นต้้น กล่่ าวคืื อ คนเราอาจมีี ความสุุ ข
ในชุุ มชน ความไว้้เนื้้ อ
� เมื่่� ออยู่่� ในสัังคมที่่� มีีความไว้้เนื้้ อ
� เชื่่� อใจใน
หรืื อความพึึงพอใจในชีี วิิตเพิ่่� มขึ้้น
� าคาเงาของความไว้้เนื้้ อ
� เชื่่� อใจในสัังคมจะถููกสะท้้อนผ่่ าน
สัังคมสููง ในที่่� นี้้ ร
� การที่่� หน่่ วยของราคาเงามีี หน่่ วยเดีี ยวกััน
ความพึึงพอใจในชีี วิิตที่่� เพิ่่� มขึ้้น
คืื อ บาทต่่ อเดืื อน ทำำ�ให้้สามารถเปรีี ยบเทีี ยบได้้ว่่าคนไทยให้้คุุ ณค่่ า (มููลค่่ า)
กัับมิิ ติิทางสัังคมในด้า้ นใดมากกว่่ ากััน ขอบเขตของการวิิ เคราะห์์ราคาเงา
ในบทนี้้ เ� ป็็ นดัังรููปที่่� 5-1
สมมติิ ฐานของการศึึกษา คืื อ ความสััมพัันธ์ ์ที่่� ดีีในครอบครััวและ
ชุุ มชน การให้้ความช่่ วยเหลืื อผู้้ อื่่
� � น ความสามััคคีี การไว้้วางใจกัันในสัังคม
การไม่่ ต้้องเผชิิ ญกัับภาวะว่่ างงานหรืื อการเจ็็ บป่่วยของบุุ คคลในครอบครััว
หรืื อการไม่่ ต้้องเผชิิ ญกัับ ภััย ธรรมชาติิ ที่่� ทำำ� ให้้เกิิ ดความเสีี ยหายกัับ
ครอบครััวและรายได้ต
้ กต่ำำ�� คาดว่่ าจะมีี ผลทางบวกต่่ อความพึึงพอใจในชีี วิิต
� งั มีี สมมุุ ติิฐานว่่ าลัักษณะส่่ วนบุุ คคล
และมีี ราคาเงาเป็็ นบวก ในการวิิ จัย
ั นี้้ ยั
เช่่ น เพศ อายุุ ระดัับการศึึกษา และสถานภาพสมรส มีี ความสััมพัันธ์ ์กัับความ
พึึงพอใจในชีี วิิต อย่่ างไรก็็ ดีี การวิิ เคราะห์์ผลของลัักษณะส่่ วนบุุ คคลที่่� มีีต่่อ
ราคาเงาจะเน้้นเฉพาะความแตกต่่ างระหว่่ างกลุ่่�มอายุุ เท่่ านั้้�น

3	วิิ ธีี การและผลการศึึ กษาในบทที่่� 5 ส่่ วนหนึ่่� งอ้้ างอิิ งจากการศึึ กษาของ สาวิิ ณีี สุุ ริิยัันรัั ตกร (2565)
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รูู ปที่่� 5-1 ขอบเขตการวิิ เคราะห์์ ราคาเงา
ข้ อมู ลการสํ ารวจคุ ณภาพชี วิตของประชาชนอย่ างยั่ งยื นตามหลั กเศรษฐกิ จพอเพี ยง ในปี 2561
ตั วแปรที่ ต้องการประเมิ นราคาเงา
ลั กษณะของชุ มชนที่ อยู่ อาศั ย
1. ทุ นทางสั งคม
(ความสั มพั นธ์ ในครอบครั วและชุ มชน การช่ วยเหลื อเกื้ อกู ลกั น ความสามั คคี และความไว้ วางใจ)
2. ความเหลื่ อมลํ้ าในสั งคม
3. การจั ดการสิ่ งแวดล้ อมในชุ มชน
เหตุ การณ์ สํ าคั ญที่ เคยเกิ ดกั บครอบครั วเป็ นความเสี่ ยงทางสั งคม
และมี ผลต่ อชี วิ ตและทรั พย์ สิ น
1. ภั ยธรรมชาติ
2. ราคาผลผลิ ตตกตํ่ า
3. การเจ็ บป่ วยของบุ คคลในครั วเรื อน

วิ ธี การ
เทคนิ คการประเมิ นราคาเงา
Life Satisfaction Approach

การวิ เคราะห์
วิ เคราะห์ ความสั มพั นธ์ ของตั วแปร เปรี ยบเที ยบขนาดของผลกระทบ และคํ านวณ
ราคาเงาของลั กษณะของชุ มชนที่ อยู่ อาศั ย และเหตุ การณ์ สําคั ญที่ เคยเกิ ดกั บครอบครั ว

5.2

รายละเอีียดของข้้ อมูู ลที่่� ใช้้

ข้้อมูู ลจากการสำำ� รวจคุุ ณภาพชีี วิิ ตของประชาชนอย่่ างยั่่�ง ยืื น
ตามหลััก เศรษฐกิิ จพอเพีี ยง ถูู กนำำ� มาแบ่่ งกลุ่่� มตััว แปรเป็็ น 4 กลุ่่� ม คืื อ
1) คุุ ณลัักษณะของชุุ มชนที่่� อยู่่�อาศััย 2) เหตุุ การณ์์สำำ�คัญ
ั (Shock) ที่่� เป็็ น
ความเสี่่� ยงทางสัังคมมีี ผลทางลบกัับคนในครอบครััว 3) สภาพเศรษฐกิิ จและ
สัังคมของครััวเรืื อน และ 4) ลัักษณะส่่ วนบุุ คคล (ตารางที่่� 5-1) ในส่่ วนการ
คำำ�นวณราคาเงาจะทำำ�การพิิ จารณาเฉพาะกลุ่่�มที่่� 1 และ 2 เท่่ านั้้�น
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ตััวแปรกลุ่่� มที่่� 1 คุุ ณลัักษณะของชุุ มชนที่่� อยู่่� อาศััย ประกอบด้ว้ ย
ทุุ นทางสัังคม ความเหลื่่� อมล้ำำ�� ในชุุ มชน และการจััดการสิ่่� งแวดล้้อมในชุุ มชน
เครื่่� องมืื อที่่� มัก
ั ใช้้วััดทุุนทางสัังคม คืื อ ความไว้้วางใจกัันในสัังคม
วััดด้้วยข้้อคำำ�ถามการทำำ�กระเป๋๋ าเงิิ นหาย ที่่� เรีี ยกว่่ า The Wallet-Dropping
Question โดยถามคำำ�ถามว่่ า“หากคุุ ณทำำ�กระเป๋๋ าเงิิ นหาย แล้้วคนในหมู่่�บ้้าน/
ชุุ มชน/ละแวกบ้้านเก็็ บได้้ ท่่ านคิิ ดว่่าจะได้้คืื นหรืื อไม่่ ” คำำ�ตอบแบ่่ งเป็็ น ไม่่ ได้้
คืื น ได้้คืื น ไม่่ แน่่ ใจ งานศึึกษาของ Tolsma and Meer (2017) และ Helliwell
et al. (2016) ได้ใ้ ห้้ความเห็็ นว่่ า ข้้อคำำ�ถามเกี่่� ยวกัับการทำำ�กระเป๋๋ าเงิิ นหาย
นอกจากจะเป็็ นการวััดความเชื่่� อใจในสัังคมอีี กรููปแบบหนึ่่�ง ยัังสามารถเชื่่� อมโยง
กัับความเชื่่� อมั่่�นในประเด็็ นย่่อยอื่่� นๆ ได้้ เช่่ น ความเชื่่� อใจในตำำ�รวจ และเพื่่� อนบ้้าน
ส่่ วนความสามััคคีี ในชุุ มชน วััดจากข้้อคำำ�ถาม 2 ข้้อ เกี่่� ยวกัับ 1) การมีี ส่่วนร่่ วม
ทำำ�โครงการเพื่่� อส่่ วนรวม และ 2) การลงแขก/เอาแรงกััน ซึ่่�งถืื อเป็็ นประเพณีี ไทย
ที่่� แสดงถึึงการช่่ วยเหลืื อกััน สะท้้อนความสามััคคีี ในชุุ มชนที่่� เป็็ นเอกลัักษณ์์
ของสัังคมเชิิ งเกษตรของประเทศไทย การสนัับสนุุ นทางสัังคมวััดจากการ
ให้้ความช่่ วยเหลืื อผู้้ อื่่
� � นเมื่่� อมีี โอกาส โดยถามจากคำำ�ถามว่่ า ในช่่ วง 1 เดืื อน
ที่่� ผ่่ านมา ท่่ านให้้ความช่่ วยเหลืื อผู้้ � อื่่� นเมื่่� อมีี โอกาสมากน้้อยเพีี ยงใด
ส่่ วนความคิิ ดเห็็ นของคนในชุุ มชนเกี่่� ยวกัับความเหลื่่� อมล้ำำ�� ทางด้้านรายได้้
วััดจากการถามคำำ�ถามว่่ า “ในชุุ มชนของท่่ าน ท่่ านคิิ ดว่่าคนรวยฐานะดีี กว่่ า
คนจนมากหรืื อไม่่ ”
ตััวแปรที่่� ใช้้ในการอธิิ บายคุุ ณลัักษณะของชุุ มชนที่่� อยู่่�อาศััยและ
ทุุ นทางสัังคม ประกอบด้้วยตััวแปรดัังนี้้ �
1. ความไว้้วางใจกัันในสัังคม
2. ความสััมพัันธ์ ์ในครอบครััวและชุุ มชน
3. การให้้ช่่ วยเหลืื อผู้้ อื่่
� � นเมื่่� อมีี โอกาส
4. ความสามััคคีี ในชุุ มชน
5. ความเหลื่่� อมล้ำำ�� ทางรายได้้ในชุุ มชน
6. การจััดการสิ่่� งแวดล้้อมในชุุ มชน พิิ จารณาจากการลดใช้้โฟม
หรืื อถุุ งพลาสติิ ก และพฤติิ กรรมการแยกขยะเป็็ นประจำำ�

ตััวแปรกลุ่่� มที่่� 2 เหตุุ การณ์์สำำ�คัญ
ั ที่่� เป็็นความเสี่่� ยงทางสัังคม
ที่่� เคยเกิิ ดกับ
ั ครอบครััว ประกอบด้ว้ ย การเผชิิ ญกัับเหตุุ การณ์์ร้้ายแรงที่่�
มีี ผลกัับคนในครอบครััวและมีี ผลกระทบเชิิ งสัังคม ซึ่่�งมีี ส่่วนในการสะท้้อน
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� ๆ
การปรัับตััวของครััวเรืื อน เป็็ นการอธิิ บายว่่ าเมื่่� อเวลาผ่่ านไป เหตุุ การณ์์นั้้น
� ในอดีี ต ครััว เรืื อนปรัับ ตััวได้้หรืื อไม่่ และส่่ งผลกระทบต่่ อความ
ที่่� เกิิ ดขึ้้น
พึึงพอใจในชีี วิิตในปัั จจุุ บัน
ั อย่่ างไร พิิ จารณาจาก 4 เหตุุ การณ์์สำำ�คัญ
ั คืื อ
1. ภััยธรรมชาติิ
2. ราคาผลผลิิ ตตกต่ำำ��
3. การเจ็็ บป่่วยของบุุ คคลในครััวเรืื อน
4. บุุ คคลในครััวเรืื อนตกงาน
ตััว แปรกลุ่่� มที่่� 3 สภาพเศรษฐกิิ จและสััง คมของครััว เรืื อน
ประกอบด้้วย 4 ตััวแปร คืื อ
1. รายได้้
2. การมีี เงิิ นออม
3. การเป็็ นหนี้้ �
4. การเป็็ นครััวเรืื อนเกษตรกร

ตััวแปรกลุ่่� มที่่� 4 ลัักษณะส่่วนบุุ คคล ประกอบด้ว้ ยสถานภาพ
สมรส รวมถึึงพฤติิ กรรมสุุ ขภาพ การชอบเสี่่� ยง ภาวะความมั่่�นคงทางอารมณ์์
สมรรถภาพของจิิ ตใจในการแก้้ไขปัั ญหา ตััวแปรทั้้�งหมดในกลุ่่�มมีี ดังั นี้้ �
1. สถานภาพสมรส
2. สถานะทางสุุ ขภาพ
3. การดื่่� มแอลกอฮอล์์
4. ภาวะความมั่่�นคงทางอารมณ์์ สมรรถภาพของจิิ ตใจในการ
แก้้ไขปัั ญหา วััดจากคำำ�ถาม 3 ข้้อ โดยอ้้างอิิ งจากการสำำ�รวจสุุ ขภาพจิิ ต โดย
กรมสุุ ขภาพจิิ ต โดยเป็็ นการถามเกี่่� ยวกัับการการยอมรัับและความสามารถ
ในการจััดการกัับปัั ญหา และการควบคุุ มอารมณ์์
� หวย
5. การเล่่ นพนัันหรืื อซื้้ อ
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ตารางที่่� 5-1 คำำ �อธิิ บายตัั วแปร: การสำำ �รวจคุุ ณภาพชีีวิิ ตของประชาชนอย่่ างยั่่� งยืืน
ตามหลัั กเศรษฐกิิ จพอเพีียง
ตัั วแปร

คำำ�อธิิ บายตัั วแปร
ตัั วแปรผลลัั พธ์์

ความพึึ งพอใจในชีีวิิ ต

ระดัั บคะแนนการประเมิิ นความพึึ งพอใจในชีีวิิ ตในช่่ วง 1 เดืือนที่่�
ผ่่ านมา คะแนนเริ่่� มตั้้� งแต่่ 0-10 (0 คืือ พึึ งพอใจในชีีวิิ ตน้้ อยที่่� สุุด
และ 10 คืือ พึึ งพอใจในชีีวิิ ตมากที่่� สุุด) (หมายเหตุุ : เนื่่� องจากข้้ อมููล
ความพึึ งพอใจในชีีวิิ ตมีีการกระจายตัั วแบบเบ้้ ซ้้าย การวิิ เคราะห์์ ใน
แบบจำำ �ลองได้้ ทำำ�การจัั ดกลุ่่�มตัั วแปรความพึึ งพอใจในชีีวิิ ตใหม่่ เป็็ น
6 กลุ่่�ม คืือ 1 คืือ กลุ่่�มระดัั บความพึึ งพอใจน้้ อย (ค่่ าคะแนนระหว่่ าง
0-5) และ 6 คืือกลุ่่�มที่่� มีี ความพึึ งพอใจในชีีวิิ ตมากที่่� สุุด)
1. คุุ ณลัั กษณะของชุุ มชนที่่� อยู่่�อาศััย

ทุุ นทางสัั งคม
ครอบครัั วอบอุ่่�นมาก

1 = ครอบครัั วอบอุ่่�นมาก

ครอบครัั วอบอุ่่�นมากที่่� สุุด

1 = ครอบครัั วอบอุ่่�นมากที่่� สุุด

คนในชุุ มชนรู้้�สึึกใกล้้ ชิิดกัั นกลางๆ

1 = คนในชุุ มชนรู้้�สึึกใกล้้ ชิิดกัั นกลางๆ

คนในชุุ มชนรู้้�สึึกใกล้้ ชิิดพอสมควรถึึ งมาก

1 = คนในชุุ มชนรู้้�สึึกใกล้้ ชิิดพอสมควรถึึ งมาก

ให้้ ความช่่ วยเหลืือผู้้�อื่่� นบ่่ อยครั้้� ง

1 = ให้้ ความช่่ วยเหลืือแก่่ ผู้้�อื่่� นบ่่ อยครั้้� ง

ให้้ ความช่่ วยเหลืือผู้้�อื่่� นเป็็ นประจำำ �

1 = ให้้ ความช่่ วยเหลืือแก่่ ผู้้�อื่่� นเป็็ นประจำำ �

ชุุ มชนยัั งมีีการลงแขก/เอาแรงกัั น

1 = มีีกิิ จกรรมการลงแขก/เอาแรงกัั น

มั่่� นใจว่่ าได้้ รัับกระเป๋๋ าเงิิ นคืืน

1 = มั่่� นใจว่่ าได้้ รัับกระเป๋๋ าเงิิ นคืืน

ความเหลื่่� อมล้ำำ� �ทางรายได้้
ความเหลื่่� อมล้ำำ��ทางรายได้้ ไม่่ มาก

1 = ความเหลื่่� อมล้ำำ��ทางรายได้้ ไม่่ มาก

การจัั ดการสิ่่� งแวดล้้ อมในชุุ มชน
ลดใช้้ โฟมหรืือถุุ งพลาสติิ ก

1 = ลดใช้้ โฟมหรืือถุุ งพลาสติิ ก

แยกขยะเป็็ นประจำำ �

1 = แยกขยะเป็็ นประจำำ �

2. การไม่่ ต้้องเผชิิ ญความเสี่่�ยงทางสัั งคมที่่� มีี ผลด้้ านลบต่่ อครัั วเรืือน ในช่่ วง 5 ปีี ที่่� ผ่่านมา
ไม่่ ประสบเหตุุ การณ์์ ภััยธรรมชาติิ

1 = ไม่่ ประสบกัั บภัั ยธรรมชาติิ

ไม่่ ประสบเหตุุ การณ์์ ราคาผลผลิิ ตตกต่ำำ� �

1 = ไม่่ ประสบกัั บเหตุุ การณ์์ ราคาผลผลิิ ตตกต่ำำ� �

ไม่่ ประสบเหตุุ การณ์์ การเจ็็ บป่่ วยของบุุ คคล 1 = บุุ คคลในครัั วเรืือนไม่่ เจ็็ บป่่ วย
ในครัั วเรืือน
ไม่่ ประสบเหตุุ การณ์์ บุุคคลในครัั วเรืือนตกงาน 1 = บุุ คคลในครัั วเรืือนไม่่ ตกงาน
3. สภาพเศรษฐกิิ จและสัั งคมของครัั วเรืือน
ln รายได้้ ครัั วเรืือน

ลอการิิ ทึึมธรรมชาติิ (Natural logarithms) ของรายได้้ ครัั วเรืือน

มีีการออม

1 = มีีการออมเงิิ น

การไม่่ มีี หนี้้�

1 = ไม่่ มีี หนี้้�

ประกอบอาชีีพเกษตรกร

1 = ประกอบอาชีีพเกษตรกร
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ตัั วแปร

ตารางที่่� 5-1 (ต่่ อ)

คำำ�อธิิ บายตัั วแปร

4. ลัั กษณะส่่ วนบุุ คคล
สถานภาพสมรส
สมรส

1 = สมรส

หม้้ าย

1 = หม้้ าย

หย่่ าร้้ าง

1 = หย่่ าร้้ าง

แยกกัั นอยู่่�

1 = แยกกัั นอยู่่�
สถานะทางสุุ ขภาพ

สุุ ขภาพปานกลาง

1 = ประเมิิ นสุุ ขภาพด้้ วยตนเองอยู่่�ในระดัั บปานกลาง

สุุ ขภาพดีี

1 = ประเมิิ นสุุ ขภาพด้้ วยตนเองอยู่่�ในระดัั บดีี

สุุ ขภาพดีีมาก

1 = ประเมิิ นสุุ ขภาพด้้ วยตนเองอยู่่�ในระดัั บดีีมาก

พฤติิ กรรมที่่� ส่่ งผลต่่อสุุ ขภาพ
ดื่่� มเครื่่� องดื่่� มแอลกอฮอล์์ บางครั้้� ง

1 = ดื่่� มเครื่่� องดื่่� มแอลกอฮอล์์ บางครั้้� ง

ไม่่ ดื่่� มเครื่่� องดื่่� มแอลกอฮอล์์

1 = ไม่่ ดื่่� มเครื่่� องดื่่� มแอลกอฮอล์์

สมรรถภาพทางจิิ ตใจ
ยอมรัั บกัั บปัั ญหาได้้ มาก

1 = ยอมรัั บกัั บปัั ญหาได้้ มาก

ยอมรัั บกัั บปัั ญหาได้้ มากที่่� สุุด

1 = ยอมรัั บกัั บปัั ญหาได้้ มากที่่� สุุด

ควบคุุ มอารมณ์์ ได้้ ในระดัั บมาก

1 = ควบคุุ มอารมณ์์ ได้้ ในระดัั บมาก

ควบคุุ มอารมณ์์ ได้้ ในระดัั บมากที่่� สุุด

1 = ควบคุุ มอารมณ์์ ได้้ ในระดัั บมากที่่� สุุด

มั่่� นใจมากว่่ าจะสามารถเผชิิ ญเหตุุ การณ์์ ร้้ าย 1 = มั่่� นใจมาก
แรงที่่� เกิิ ดขึ้้� นได้้ มาก
มั่่� นใจมากที่่� สุุดจะสามารถเผชิิ ญเหตุุ การณ์์ ร้้าย 1 = มั่่� นใจมากที่่� สุุด
แรงที่่� เกิิ ดขึ้้� นได้้ มากที่่� สุุด
การเล่่นพนัั นหรืือซื้้� อหวย
มีีการเล่่ นพนัั นหรืือซื้้�อหวย

1 = มีีการเล่่ นพนัั นหรืือซื้้�อหวย

ตัั วแปรควบคุุ มอื่่�นๆ
เพศชาย

1 = เพศชาย

อายุุ

อายุุ (ปีี )

อายุุ 2/ 100

อายุุ ยกกำำ �ลัังสอง หารด้้ วย 100

ประถมศึึ กษา

1 = จบการศึึ กษาสููงสุุ ด ระดัั บประถมศึึ กษาและต่ำำ� �กว่่ า

มัั ธยมศึึ กษาตอนต้้ น

1 = จบการศึึ กษาสููงสุุ ด ระดัั บมัั ธยมศึึ กษาตอนต้้ น

มัั ธยมศึึ กษาตอนปลาย

1 = จบการศึึ กษาสููงสุุ ด ระดัั บมัั ธยมศึึ กษาตอนปลาย

อนุุ ปริิ ญญา

1 = จบการศึึ กษาสููงสุุ ด ระดัั บอนุุ ปริิ ญญา

ปริิ ญญาตรีี

1 = จบการศึึ กษาสููงสุุ ด ระดัั บปริิ ญญาตรีี

สููงกว่่ าปริิ ญญาตรีี

1 = จบการศึึ กษาสููงสุุ ด ระดัั บสููงกว่่ าปริิ ญญาตรีี
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5.3

แบบจำำ �ลองที่่� ใช้้ ในการประมาณการ

การประเมิิ นมูู ลค่่ าราคาเงาของสิิ นค้้าที่่� ไม่่ มีี ราคาในตลาด
พิิ จารณาได้้จากความเต็็ มใจจ่่ าย หรืื อความเต็็ มใจที่่� จะรัับเงิิ นชดเชย จากการ
เปลี่่� ยนแปลงสถานะก่่ อน (แทนค่่ าด้ว้ ย 0) และหลััง (แทนค่่ าด้้วย 1) ในการ
บริิ โภคสิิ นค้้าที่่� ไม่่ มีีราคาในระบบตลาดนั้้�นๆ เพื่่� อทำำ�ให้้ระดัับอรรถประโยชน์์
ของบุุ คคลนั้้�นๆ มีี ค่่าเท่่ ากัับสถานะก่่ อนที่่� ไม่่ มีีการเปลี่่� ยนแปลง ซึ่่�งสามารถ
อธิิ บายได้้ดัังนี้้ �

u (s0, y0, x1) = u (s0, y0 + WTP, x0)
(1)
� างอิิ งจากการศึึกษาของ Powdthavee (2008)
แบบจำำ�ลองที่่� ใช้้นี้้ อ้้
Chandoevwit and Thampanishvong (2016) และ Fujiwara and Campbell (2011) โดยสมมติิ ให้้ความพึึงพอใจในชีี วิิตของคนไทยเป็็ นฟัั งก์์ชัน
ั (u)
ของลัักษณะส่่ วนบุุ คคลและการเป็็ นคนรุ่่�นต่่ างๆ (s) รายได้้ (y) และ x คืื อ
เวกเตอร์์ ที่่� เกี่่� ยวกัับคุุ ณลัักษณะของชุุ มชนที่่� อยู่่�อาศััย (ทุุ นทางสัังคม ความ
เหลื่่� อมล้ำำ�� ในสััง คม การจััด การสิ่่� งแวดล้้อมในชุุ มชน) การไม่่ ต้้องเผชิิ ญ
ความเสี่่� ยงที่่� มีีผลกระทบทางลบกัับครอบครััว (ภััยธรรมชาติิ ราคาผลผลิิ ต
ตกต่ำำ�� การเจ็็ บป่่วยของบุุ คคลในครััวเรืื อน และบุุ คคลในครััวเรืื อนตกงาน)
ค่่ าความคลาดเคลื่่� อนของความสััมพัันธ์ ์แทนด้ว้ ย e และ f เป็็ น Non-differentiable Function ที่่� เชื่่� อมความสััมพัันธ์ข
์ องความพึึงพอใจในชีี วิิตจากการ
สำำ�รวจ (w) กัับค่่ าจริิ งที่่� Unobserved
แบบจำำ�ลองความพึึงพอใจในชีี วิิต เขีี ยนได้้ในสมการที่่� (2)

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

(2)

ในการประมาณการความสััมพัันธ์ ข
์ องตััวแปรต่่ าง ๆ กัับความ
พึึงพอใจในชีี วิิต เราสมมติิ ความสััมพัันธ์ ์ Reduced Form Equation ดัังสมการ
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ที่่� (3) โดยตั้้�ง สมมติิ ฐานว่่ าตััว แปรรายได้้มีี ลััก ษณะเป็็ นตััว แปรภายใน
(Endogenous Variable) ซึ่่�งก่่ อให้้เกิิ ดปัั ญหา Endogeneity คืื อ การที่่�
ตััวแปรที่่� ใช้้การอธิิ บาย (Explanatory Variable) มีี ความสััมพัันธ์ ์กัับค่่ าความ
คลาดเคลื่่� อน (Error Term) ของแบบจำำ�ลองความพึึงพอใจในชีี วิิต เพื่่� อจััดการ
กัับปัั ญหา Endogeneity งานศึึกษาครั้้�งนี้้ เ� ลืื อกใช้้วิิ ธีี Instrumental variable
estimators ด้้ว ยแบบจำำ� ลอง Two-Stage Least Squares (2SLS) และ
Generalized Method of Moments (GMM) โดยกำำ�หนดให้้ตััวแปรรายได้้ถููก
กำำ�หนดโดยเขตการปกครอง (urban) ภาค (reg) จำำ�นวนการทำำ�กิิจกรรม
เพิ่่� มรายได้้ลดรายจ่่ าย (activity) พฤติิ กรรมการใช้้จ่่ าย (spend) และการไม่่
ประสบเหตุุ การณ์์ภัย
ั ธรรมชาติิ ในช่่ วง 5 ปีี ที่่� ผ่่านมา (shock)4

wi = ∝ + b1si + b2lnyi + b3xi + ei

(3)

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

(4)

จากสมการที่่� (1) และ (3) จััดให้้อยู่่�ในรููปสมการที่่� (5) ได้้ดัังนี้้ �

w (∝ + b1si0 + b2lnyi0 + b3xi1 + ei)
= w (∝ + b1si0 + b2 (lnyi0 + WTP) + b3xi0 + ei)

(5)

4
เขตการปกครอง (urban) กำำ �หนดให้้ 1= พื้้� นที่่� ในเขตเทศบาล
จำำ �นวนการทำำ �กิิจกรรมเพิ่่� มรายได้้ ลดรายจ่่ าย (activity) เช่่ น ลดการใช้้ สิินค้้ าฟุ่่�มเพืือย การทำำ �สิ่่� งของในชีีวิิ ตประจำำ �วัันใช้้ เอง เป็็ นต้้ น
พฤติิ กรรมการใช้้ จ่่าย (spend) กำำ �หนดให้้ 1 = การมีีพฤติิ กรรมการใช้้ จ่่าย ที่่� มัักพิิ จารณาก่่ อนซื้้�อว่่ าสิ่่� งที่่� ซื้้�อมีีความจำำ �เป็็ นและมีีประโยชน์์
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จััดรูู ปแบบสมการที่่� (5) จะได้้ค่่ าความเต็็ มใจจ่่ าย

WTP =

β3 (xi1 - xi0)
β2

(6)

เมื่่� อกำำ�หนดให้้ตััวแปรอื่่� นๆ มีี ค่่าคงที่่� ความเต็็ มใจจ่่ ายวิิ เคราะห์์ ได้้
จากอััตราหน่่ วยสุุ ดท้้ายของการทดแทนกัันระหว่่ างสิิ นค้้า 2 ชนิิ ด (Marginal Rate of Substitution: MRS) ระหว่่ างรายได้แ
้ ละตััวแปรที่่� สนใจศึึกษา
(Explanatory Variables) ยกตััวอย่่ างเช่่ น ตััว แปรที่่� สนใจประเมิิ นมูู ลค่่ า
ราคาเงา คืื อ การมีี ครอบครััวอบอุ่่�นมาก สามารถคำำ�นวณได้้จาก การนำำ�ค่่า
สััมประสิิ ทธิ์์ � β3 หารด้้วย β2 (จากสมการที่่� 3) β3 สะท้้อนการเปลี่่� ยนแปลง
ของปัั จจััยการมีี ครอบครััวอบอุ่่�นมากที่่� ส่่งผลต่่ อความพึึงพอใจในชีี วิิต หรืื อ
เรีี ยกได้้ว่่า คืื อ อรรถประโยชน์์ส่่ วนเพิ่่� มของการเปลี่่� ยนแปลงจากการมีี
ครอบครััวอบอุ่่� นน้้อยมาเป็็ นครอบครััวอบอุ่่� นมาก (MRx) เมื่่� อนำำ�มาหาร
ด้้วย β2 ที่่� แสดงถึึงอรรถประโยชน์์ส่่วนเพิ่่� มเมื่่� อรายได้้เปลี่่� ยนแปลง (MUy)
ผลที่่� ได้้คืื ออััตราหน่่ วยสุุ ดท้้ายของการทดแทนกัันระหว่่ างรายได้แ
้ ละการมีี
ครอบครััวอบอุ่่�นมาก (MRSxy) ซึ่่�งสะท้้อนว่่ าหากความอบอุ่่�นในครอบครััว
� คนเราจะยิิ นดีี จ่่ายเงิิ นเท่่ าไหร่่ ค่่ า ดััง กล่่ าว
เปลี่่� ยนแปลงไปในทางที่่� ดีี ขึ้้น
สะท้้อนราคาเงาของครอบครััวอบอุ่่�นมาก
เนื่่� องจากความสััมพัันธ์ ์ระหว่่ างความพึึงพอใจในชีี วิิตและรายได้้
ไม่่ ใช่่ ความสััม พััน ธ์ เ์ ชิิ งเส้้นตรง ในที่่� นี้้ �ตั วั แปรรายได้้จึึงจััดอยู่่� ในรูู ปแบบ
Logarithm เพราะพิิ จารณาถึึงการลดน้้อยถอยลงของอรรถประโยชน์์ของ
ส่่ วนเพิ่่� มเมื่่� อรายได้เ้ ปลี่่� ยนแปลงไป การประเมิิ นค่่ าทางการเงิิ นหรืื อราคาเงา
โดยอ้้างอิิ งหลััก Compensating Surplus (CS) จึึงใช้้สููตรในการคำำ�นวณดัังนี้้ �
- คืื อ รายได้้ของครััวเรืื อนเฉลี่่� ยต่่ อเดืื อน)
(กำำ�หนดให้้ y0 = y
กรณีี สิิ นค้้าที่่� ส่่งผลกระทบเชิิ งบวก:
-

Monetary value = y- - e (ln(y )–(β /β ))
3

2

(7)
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กรณีี สิิ นค้้าที่่� ส่่งผลกระทบเชิิ งลบ:
Monetary value = e ((–(β /β ) + ln(y )) – y3

2

(8)
ข้้อสัังเกตจากการศึึกษาของ Blanchflower and Oswald (2004)
พบว่่ า ความสุุ ขและความพึึงพอใจในชีี วิิตมีี ความสััมพัันธ์ ์กัับอายุุ มีี ลัก
ั ษณะ
เป็็ นรููป U-Shaped ทั้้�งในกรณีี ศึก
ึ ษาของสหราชอาณาจัักร และสหรััฐอเมริิ กา
โดยความพึึงพอใจต่่ อชีี วิิตจะมีี ค่่าต่ำำ��สุุดเมื่่� ออายุุ ประมาณ 40 ปีี เมื่่� อกำำ�หนด
ให้้ปัั จจััยอื่่� นๆ คงที่่� ดัังนั้้�น แบบจำำ�ลองความพึึงพอใจในชีี วิิตในส่่ วนตััวแปร
อายุุ ได้้เพิ่่� มตััวแปรอายุุ ยกกำำ�ลังั สองเข้้าไปในแบบจำำ�ลองด้ว้ ย ทั้้�งนี้้ � ในการ
� � ได้้จากการประมาณค่่ าจากแบบ
ประเมิิ ณราคาเงาจะใช้้ค่่ าสััมประสิิ ทธิ์์ ที่่
จำำ�ลอง GMM หลัังจากนั้้�นนำำ�ค่่าดัังกล่่ าวมาแทนในสมการที่่� 7 และ 8 เพื่่� อ
คำำ�นวณหาราคาเงาของตััวแปรที่่� ต้้องการศึึกษาต่่ อไป

5.4

ผลการศึึ กษา

การวิิ เคราะห์์จากกลุ่่�มตััวอย่่ างจำำ�นวน 69,792 คน (เลืื อกเฉพาะ
ตััวอย่่ างที่่� ตอบคำำ�ถามเกี่่� ยวกัับการประเมิิ นความพึึงพอใจในชีี วิิต) เป็็ นเพศ
ชาย 58.5% อาศััยอยู่่� ในกรุุ งเทพมหานคร 3% ภาคกลาง (ยกเว้้น กทม.)
29.9% ภาคเหนืื อ 22.8% ภาคตะวัันออกเฉีี ยงเหนืื อ 26.9% และภาคใต้้
17.5% รายได้้ครััวเรืื อนเฉลี่่� ยต่่ อเดืื อนของกลุ่่�มตััวอย่่ างเท่่ ากัับ 20,317 บาท
จำำ� นวนสมาชิิ กเฉลี่่� ยต่่ อครััว เรืื อน 3.16 คน รายได้ ้เ ฉลี่่� ยต่่ อคนเท่่ ากัับ
6,429.43 บาทต่่ อเดืื อน
ค่่ าเฉลี่่� ยและค่่ ามััธยฐานของความพึึงพอใจในชีี วิิตของคนไทย
มีี ค่่าเท่่ ากัับ 7.7 และ 8.0 ตามลำำ�ดับ
ั จากรููปที่่� 5-2 จะเห็็ นว่่ าประมาณ 63%
ของกลุ่่�มตััวอย่่ างประเมิิ นว่่ าตนมีี ความสุุ ขในระดัับ 7-8 และประมาณ 4%
ที่่� ประเมิิ นว่่ าตนเองมีี ความพึึงพอใจในชีี วิิตที่่� ระดัับคะแนน 0-5 จัังหวััดที่่� มีี
ความพึึงพอใจในชีี วิิตเฉลี่่� ยสููงคืื อ พัังงา กาญจนบุุ รีี สระแก้้ว บุุ รีีรััมย์์ น่่ าน
และหนองคาย ส่่ วนจัังหวััดที่่� มีีค่่าเฉลี่่� ยความพึึงพอใจในชีี วิิตต่ำำ��คืือ ร้้อยเอ็็ ด
ศรีี สะเกษ และปราจีี นบุุ รีี (รููปที่่� 5-3)
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รู ปท่� 5-2 ร้ อัยละขอังคนำไทยท่� ม่คว�มพึึ งพึอัใจในำชิ่ วิตระดั บต่ �งๆ
39.7%

40

ร้ อยละของคนไทย

35
30
25

22.6%

20

16.8%

15
10
5
0

3.7%
0-5

10.6%

6.5%
6

7
8
ระดั บความพึ งพอใจในชี วิต

9

10

ท์้� มา: ข้ อม่ ลการสุำ ารวจคุ ณภิาพช้ วิตของประชาชนอย่ างยั� งย้ นตามหลั กเศัรษฐกิ จพอเพ้ ยง ปี 2561
หมายเหตุ : ท์้� ระดั บน้ อย (0-5) ถึ งมากท์้� สุุด (10)

รู ปท่� 5-3 ค่ �เฉล่� ยคว�มพึึ งพึอัใจในำชิ่ วิตร�ยจั งห้วั ด

ท์้� มา: ข้ อม่ ลการสุำ ารวจคุ ณภิาพช้ วิตของประชาชนอย่ างยั� งย้ นตามหลั กเศัรษฐกิ จพอเพ้ ยง ปี 2561
หมายเหตุ : ระดั บความพึ งพอใจในช้ วิต 0-10 โดยท์้� 0 ค้ อ ตำ� าท์้� สุุด และ 10 ค้ อ สุ่ งท์้� สุุด
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ตารางที่่� 5-3 แสดงการกระจายของตััวแปรด้า้ นคุุ ณลัักษณะชุุ มชน
ที่่� อยู่่�อาศััย และการเผชิิ ญกัับเหตุุ การณ์์ที่่� มีีผลกระทบเชิิ งลบต่่ อครััวเรืื อน
ตััวแปรด้้านทุุ นทางสัังคม แสดงให้้เห็็ นว่่ า 23% ประเมิิ นว่่ าครอบครััวของ
ตนเองมีี ความอบอุ่่�นมากที่่� สุุด และเกิิ นครึ่่�งหนึ่่�งของกลุ่่�มตััวอย่่ าง (58%)
คิิ ดว่่าจะไม่่ ได้้กระเป๋๋ าเงิิ นคืื น ในด้้านความสััมพัันธ์ ์และความสามััคคีี ในชุุ มชน
พบว่่ า 54% ตอบว่่ าชุุ มชนมีี ความใกล้้ชิิ ดกัน
ั พอสมควรถึึงมาก กลุ่่�มตััวอย่่ าง
26% คิิ ดเห็็ นว่่ าคนในชุุ มชนของตนมีี ส่่วนร่่ วมทำำ�โครงการเพื่่� อส่่ วนรวมใน
ระดัับมาก 43% ตอบว่่ าชุุ มชนของตนยัังมีี กิิจกรรมการลงแขก/เอาแรงกััน
� ประเด็็ นที่่� น่่ าสนใจ คืื อ มีี เพีี ยง 20% ของกลุ่่�มตััวอย่่ างที่่� คิิ ดว่่ าใน
เกิิ ดขึ้้น
ชุุ มชนของตนมีี ความแตกต่่ างด้้านรายได้้ต่ำำ�� ในด้้านพฤติิ กรรมการจััดการ
สิ่่� งแวดล้้อมในชุุ มชน พบว่่ า 37% มีี การแยกขยะเป็็ นประจำำ� และ 38% มีี การ
ลดใช้้โฟมหรืื อถุุ งพลาสติิ ก สำำ�หรัับเหตุุ การณ์์สำำ�คัญ
ั เชิิ งลบที่่� เคยเกิิ ดในช่่ วง
5 ปีี ที่่� ผ่่านมาที่่� ส่่งผลต่่ อครอบครััว พบว่่ า กลุ่่�มตััวอย่่ างน้้อยมากเคยประสบ
เหตุุ การณ์์ด้า้ นลบต่่ อครััวเรืื อน กล่่ าวคืื อ 3.8% เคยประสบกัับภััยธรรมชาติิ
20.5% เคยประสบกัับเหตุุ การณ์์ราคาผลผลิิ ตตกต่ำำ�� 6.4% ประสบกัับการ
เจ็็ บป่่วยครั้้�งสำำ�คัญ
ั ของบุุ คคลในครััวเรืื อน และกลุ่่�มตััวอย่่ าง 3.4% ระบุุ ว่่า
ในช่่ วง 5 ปีี ที่่� ผ่่านมา สมาชิิ กในครััวเรืื อนเคยว่่ างงาน
ตารางที่่� 5-2 คุุ ณลัั กษณะของชุุ มชนที่่� อยู่่�อาศััย และเหตุุ การณ์์ ที่่�มีี ผลกระทบกัั บ
ครอบครัั ว
ไม่ อบอุ่ น

ความอบอุ่ นในครอบครั ว

อบอุ่ นเล็ กน้ อย

5

71

ห่ างเหิ นมาก

1

ห่ างเหิ น
กลางๆ

ใกล้ ชิดพอสมควร
ใกล้ ชิดมาก

ให้ ความช่ วยเหลื อผู้ อื่นเมื่ อมี โอกาส

0.3

อบอุ่ นมาก

อบอุ่ นมากที่สุ ด

ความสั มพั นธ์ ในชุ มชน

ความถี่ (ร้ อยละ)

23
7

35
46
8

ไม่ เลย

0.8

บ่ อยครั้ ง

67

นานๆ ครั้ ง
เป็ นประจ�ำ
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ตารางที่่� 5-2 (ต่่ อ)
ชุ มชนยั งมี การลงแขก/เอาแรงกั น

มี

ความถี่่� (ร้้ อยละ)

ไม่ มี

ไม่ ได้ คืน
ถ้ าท�ำกระเป๋ าเงิ นหายท่ านคิ ดว่ าจะ
ได้ คืนหรื อไม่

ได้ คืน

ไม่ แน่ ใจ

ไม่ ทราบ
ความเหลื่ อมล�้ำทางรายได้

แยกขยะเป็ นประจ�ำ
ประสบกั บภั ยธรรมชาติ
ประสบกั บปั ญหาราคาผลผลิ ตตกต�่ำ
การเจ็ บป่ วยของบุ คคลในครั วเรื อน
บุ คคลในครั วเรื อนตกงาน

53

58
12
29
1

ไม่ มาก

20

มากที่สุ ด

15

มาก

ไม่ ทราบ

การมีส่ วนร่ วมลดใช้ โฟมหรื อถุ ง
พลาสติ ก

43

60
4

มี

37.5

ไม่ ท�ำเป็ นประจ�ำ

63.1

ไม่ มี

ท�ำเป็ นประจ�ำ
ไม่ เกิ ด
เกิ ด

61.3

36.9
96.2
3.8

ไม่ เกิ ด

79.5

ไม่ เกิ ด

93.6

เกิ ด
เกิ ด

ไม่ เกิ ด
เกิ ด

20.5
6.4

96.6
3.4

ที่มา : การส�ำรวจคุ ณภาพชี วิตของประชาชนอย่ างยั่ งยื นตามหลั กเศรษฐกิ จพอเพี ยง ปี 2561

ตารางที่่� 5-4 แสดงผลการวิิ เคราะห์์แบบจำำ�ลองความพึึงพอใจ
ในชีี วิิต ด้้วยวิิ ธีี Ordered Probit Regression และ GMM (ผลการประเมิิ น
ด้ว้ ยแบบจำำ�ลอง 2SLS ได้้ค่่ าใกล้้เคีี ยงกัับแบบจำำ�ลอง GMM ไม่่ ได้้แสดงไว้้
� � ได้้วิิธีี GMM จะถููกนำำ�ไปใช้้ในการคำำ�นวณราคาเงา
ในที่่� นี้้ )� ค่่ าสััมประสิิ ทธิ์์ ที่่
ในลำำ�ดับ
ั ถััดไป ส่่ วนค่่ าสััมประสิิ ทธิ์์ �ที่่� ได้้จากการวิิ เคราะห์์ด้ว้ ย Ordered Probit
Regression จะไม่่ ถูู กนำำ�มาใช้้คำำ�นวณราคาเงา
แบบจำำ� ลอง GMM มีี ค่่ า R-squared เท่่ ากัับ 0.20 แบบจำำ� ลอง
Ordered Probit มีี ค่่า “pseudo” R-squared เท่่ ากัับ 0.071 ข้้อสัังเกต คืื อ
ค่่ า “pseudo” R-squared ไม่่ ได้แ
้ ปลความหมายเหมืื อนกัับค่่ า R-squared
ที่่� ได้้จาก GMM ที่่� เป็็ นการสะท้้อนสััดส่่วนของความแปรปรวนของตััวแปร
แผนงานยุ ทธศาสตร์ เป้ าหมาย (Spearhead) ด้ านสั งคม คนไทย 4.0
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ตอบสนองที่่� อธิิ บายโดยตััวแปรทำำ�นาย (Predictor Variable)5 แบบจำำ�ลอง
Ordered Probit ได้้ทำำ�การทดสอบ Goodness of Fit ของแบบจำำ�ลอง โดย
พิิ จารณาจากค่่ า Likelihood ratio Chi-square มีี ค่่า P-value เท่่ ากัับ 0.000
� ย่่ างน้้อย 1 ตััว ที่่� ไม่่ เท่่ ากัับศููนย์์
หมายความว่่ า อย่่ างน้้อยมีี ค่่าสััมประสิิ ทธิ์์ อ
ความสััมพัันธ์ข
์ องตััวแปรอธิิ บาย (Explanatory Variable) ที่่� ส่่งผลต่่ อความ
พึึงพอใจในชีี วิิต
การทดสอบความเหมาะสมของแบบจำำ�ลอง GMM เริ่่� มจากการ
ทดสอบ Endogeneity ของตััวแปรรายได้้ พิิ จารณาจากค่่ า C statistic มีี ค่่า
เท่่ ากัับ 13.695 (p-value = 0.0002) หมายความว่่ า ตััวแปรรายได้้ควร
พิิ จารณาให้้เป็็ นตััวแปรภายใน จากนั้้�นทำำ�การทดสอบความเหมาะสมของ
ตััวแปร Instrument (ประกอบด้้วย เขตการปกครอง ภาค การทำำ�กิิจกรรม
เพิ่่� มรายได้ล
้ ดรายจ่่ าย พฤติิ กรรมการใช้้จ่่ ายและการไม่่ ประสบเหตุุ การณ์์
ภััยธรรมชาติิ ในช่่ วง 5 ปีี ที่่� ผ่่านมา) ที่่� ใช้้ในการอธิิ บายตััวแปรรายได้้ ด้ว้ ย
Hansen’s J statistic มีี ค่่าเท่่ ากัับ 13.2988 (p-value = 0.0652) ซึ่่�งแสดงว่่ า
ตััวแปร Instrument ที่่� พิิจารณาว่่ าส่่ งผลต่่ อรายได้้มีี ความเหมาะสม
ผลการศึึกษาในตารางที่่� 5-4 แสดงให้้เห็็ นว่่ า ทุุ นทางสัังคม ไม่่ ว่่าจะ
เป็็ นครอบครััวที่่� อบอุ่่�น ความสััมพัันธ์ ใ์ นสัังคมที่่� ใกล้้ชิิ ด การให้้ความช่่ วยเหลืื อ
ผู้้ อื่่
� � นเมื่่� อมีี โอกาส ความสามััคคีี ในชุุ มชนสะท้้อนผ่่ านกิิ จกรรมลงแขก และ
ความไว้้วางใจกัันในสัังคม ล้้วนส่่ งผลกระทบทางบวกต่่ อความพึึงพอใจในชีี วิิต
อย่่ างมีี นัย
ั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิ ติิ นอกจากนั้้�น ความเหลื่่� อมล้ำำ�� ทางรายได้ใ้ นชุุ มชน
ที่่� ต่ำ� ำ� และการจััดการสิ่่� งแวดล้้อมในชุุ มชน เช่่ น การลดใช้้โฟมหรืื อถุุ งพลาสติิ ก
และพฤติิ กรรมการแยกขยะเป็็ นประจำำ� ล้้วนส่่ งผลกระทบทางบวกต่่ อความ
พึึงพอใจในชีี วิิตอย่่ างมีี นัย
ั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิ ติิที่่� ระดัับความเชื่่� อมั่่�น 95% และ
99% ส่่ วนกลุ่่�มตััวแปรเหตุุ การณ์์สำำ�คัญ
ั ที่่� มีีผลกระทบเชิิ งลบกัับครอบครััว
พบว่่ า การไม่่ ประสบเหตุุ การณ์์ร าคาผลผลิิ ตตกต่ำำ�� และการที่่� บุุ คคลใน
ครััวเรืื อนไม่่ เคยประสบกัับการเจ็็ บป่่วยหรืื อการตกงาน มีี ผลทางบวกต่่ อ
ความพึึงพอใจในชีี วิิตของบุุ คคลในครอบครััวในปัั จจุุ บัน
ั ส่่ วนประสบการณ์์ที่่�

5	ค่่ าสถิิ ติิ R-squared และ “pseudo” R-squared ของการศึึ กษานี้้� มีีความใกล้้ เคีียงกัั บงานวิิ จััย ของ Pawdthvee
(2008) ที่่� ได้้ ศึึกษามููลค่่ าราคาเงาของความสัั มพัั นธ์์ ทางสัั งคมโดยใช้้ เครื่่� องมืือ LSA โดยใช้้ ข้้อมููล BHPS พบว่่ า ค่่ า R-Squared จากการ
วิิ เคราะห์์ ด้้วยวิิ ธีี OLS และ Ordered Probit มีีค่่ าเท่่ ากัั บ 0.184 และ Pseudo R-squared เท่่ ากัั บ 0.058 และ Chandoevwit & Thampanishvong (2016) ที่่� ศึึกษาการประเมิิ นราคาเงาของความสัั มพัั นธ์์ ในสัั งคม กรณีีศึึ กษาของประเทศไทย พบว่่ า Pseudo R-squared
เท่่ ากัั บ 0.0343
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เผชิิ ญภััยธรรมชาติิ ในอดีี ต 5 ปีี ที่่� ผ่่านมาไม่่ สามารถอธิิ บายความพึึงพอใจ
ในชีี วิิตในปัั จจุุ บัน
ั ได้้อย่่ างมีี นัย
ั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิ ติิ
ปัั จจััย ทางด้้า นการเงิิ นส่่ วนบุุ คคล (ไม่่ ได้้แ สดงในตาราง) เช่่ น
รายได้้ การออมเงิิ น และการไม่่ มีีหนี้้ � มีี ผลทางบวกต่่ อความพึึงพอใจในชีี วิิต
เพศของตััวอย่่ างไม่่ มีีผลในการอธิิ บายความพึึงพอใจในชีี วิิต การหย่่ าร้้าง
และแยกกัันอยู่่� ทำำ�ให้้ความพึึงพอใจในชีี วิิตลดลงเมื่่� อเทีี ยบกัับกลุ่่�มคนโสด
ตััวอย่่ างที่่� มีีคู่่� สมรสอยู่่�ด้้วยมีี ความพึึงพอใจในชีี วิิตสููงกว่่ ากลุ่่�มอื่่� น ส่่ วนสุุ ขภาพ
ที่่� ดีี สมรรถภาพทางจิิ ตใจที่่� เข้้มแข็็ ง พฤติิ กรรมการไม่่ เล่่ นการพนัันหรืื อหวย
�
การไม่่ ดื่่� มสุุ ราหรืื อดื่่� มเป็็ นบางครั้้�ง มีี ผลทำำ�ให้้ความพึึงพอใจในชีี วิิตเพิ่่� มมากขึ้้น
(ในที่่� นี้้ ไ� ม่่ ได้้แสดงผลการประมาณการแบบจำำ�ลองทุุ กตััวแปร)
ตารางที่่� 5-3 ผลการวิิ เคราะห์์ ทุุนทางสัั งคมและความเสี่่�ยงทางสัั งคม
กัั บความพึึ งพอใจในชีีวิิ ต
ตัั วแปร

Ordered Probit
ค่่าสัั มประสิิ ทธิ์์�

IV-GMM
ค่่าสัั มประสิิ ทธิ์์�

0.604***

0.639***

0.934***

0.966***

0.118***

0.131***

0.210***

0.242***

0.208***

0.215***

0.335***

0.342***

0.073***

0.082***

0.085***

0.094***

0.086***

0.088***

ทุุ นทางสัั งคม ความเหลื่่� อมล้ำำ� � และสิ่่� งแวดล้้ อม
ครอบครัั วอบอุ่่�นมาก
ครอบครั วอบอุ่ นมากที่สุ ด
ชุ มชนใกล้ ชิดปานกลาง
ชุ มชนใกล้ ชิดกั นพอสมควรถึ งมาก
ให้ ความช่ วยเหลื อผู้ อื่นบ่ อยครั้ ง
ให้ ความช่ วยเหลื อเป็ นประจ�ำ
มี กิจกรรมลงแขก
มั่ นใจว่ าได้ กระเป๋ าเงิ นคื น
ความเหลื่ อมล�้ำทางรายได้ ไม่ มาก

(0.021)

(0.023)
(0.018)
(0.018)

(0.011)
(0.019)
(0.009)
(0.013)
(0.011)
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ตัั วแปร
ลดใช้ โฟมหรื อถุ งพลาสติ ก
แยกขยะเป็ นประจ�ำ

ตารางที่่� 5-3 (ต่่ อ)
Ordered Probit
ค่่าสัั มประสิิ ทธิ์์�
0.027***
(0.005)

0.138***
(0.009)

ประสบการณ์์ ด้้านลบของครัั วเรืือน
ไม่ ประสบเหตุ การณ์ ภัยธรรมชาติ

IV-GMM
ค่่าสัั มประสิิ ทธิ์์�
0.032***
(0.006)

0.135***
(0.010)

0.021

(0.023)

ไม่ ประสบเหตุ การณ์ ราคาผลผลิ ต
ตกต�่ำ

0.062***

0.051***

ไม่ ประสบเหตุ การณ์ การเจ็ บป่ วยของ
บุ คคลในครั วเรื อน

0.212***

0.213***

ไม่ ประสบเหตุ การณ์ บุคคลในครั ว
เรื อนตกงาน

0.32***

0.338***

(0.013)
(0.018)

(0.024)

เศรษฐกิิ จและสัั งคม
ln รายได้ ครั วเรื อน
จ�ำนวนกลุ่ มตั วอย่ าง

Pseudo R-squared
R-squared

(0.013)
(0.020)

(0.026)

0.170***

0.268***

61,302

60,493

(0.006)
0.0711

(0.025)

0.198

หมายเหตุุ : ***ระดัั บนัั ยสำำ �คััญทางสถิิ ติิที่่� 1% ** ระดัั บนัั ยสำำ �คััญทางสถิิ ติิที่่� 5% *ระดัั บนัั ยสำำ �คััญทางสถิิ ติิที่่� 10%
ค่่ าในวงเล็็ บ แสดงค่่ า Standard error ผลในตารางเลืือกมาเฉพาะตัั วแปรด้้ านทุุ นทางสัั งคมและความเสี่่� ยงทางสัั งคม กลุ่่�มอ้้ างอิิ ง (Reference Group)
คืือ ครอบครัั วไม่่ อบอุ่่�นถึึ งอบอุ่่�นเล็็ กน้้ อย ชุุ มชนห่่ างเหิิ นกัั น ไม่่ ให้้ ความช่่ วยเหลืือผู้้�อื่่� นเมื่่� อมีี โอกาสถึึ งให้้ ความช่่ วยเหลืือเล็็ กน้้ อย การไม่่ แน่่ ใจหรืือไม่่ มั่่� นใจว่่ า
ได้้ รัับกระเป๋๋ าเงิิ นคืืน ความเหลื่่� อมล้ำำ��ทางรายได้้ มาก การไม่่ ได้้ ลดการใช้้ โฟมหรืือถุุ งพลาสติิ ก ไม่่ แยกขยะเป็็ นประจำำ � ไม่่ มีีกิิจกรรมลงแขกในชุุ มชน
การดื่่� มเครื่่� องดื่่� มแอลกอฮอล์์ เป็็ นประจำำ � เพศหญิิ ง การเป็็ นโสด สุุ ขภาพแย่่ การศึึ กษาต่ำำ� �กว่่ าระดัั บประถมศึึ กษา เกิิ ดภัั ยธรรมชาติิ เกิิ ดราคาผลผลิิ ตตกต่ำำ� �
เกิิ ดการเจ็็ บป่่ วยของบุุ คคลในครัั วเรืือน บุุ คคลในครัั วเรืือนตกงาน

� � ได้จ
ค่่ าสััมประสิิ ทธิ์์ ที่่
้ ากการวิิ เคราะห์์แบบจำำ�ลองความพึึงพอใจ
ในชีี วิิ ตด้้ว ยวิิ ธีี GMM ในตารางที่่� 5-5 ถูู กนำำ� มาประเมิิ นมูู ลค่่ าราคาเงา
� องตััวแปรที่่� สนใจศึึกษาและรายได้้ถููกนำำ�มาแทนค่่ าเพื่่� อหา
ค่่ าสััมประสิิ ทธิ์์ ข
- - e(ln(y-)–(β3/β2))) โดยรายได้เ้ ฉลี่่� ย
มููลค่่ าทางการเงิิ น (Monetary value = y
ต่่ อคนเท่่ ากัับ 6,429.43 บาทต่่ อเดืื อน ผลการคำำ�นวณราคาเงาพบว่่ า คนไทย
ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับตััวแปรทางด้้านครอบครััวค่่ อนข้้างมาก ซึ่่�งสะท้้อนผ่่ าน
ราคาเงาที่่� สูู งกว่่ าตััวแปรด้้านอื่่� นๆ ราคาเงาของการมีี ครอบครััวอบอุ่่�นมาก
ถึึงมากที่่� สุุดมีีค่่า 5,839 - 6,255 บาทต่่ อเดืื อน (คิิ ดเป็็ นสััดส่่วน 0.91-0.97
เท่่ าของรายได้้ต่่ อเดืื อน) ซึ่่�งสามารถอธิิ บายได้้ว่่า ความรู้้ �สึึกว่่ าครอบครััว
ของตนเป็็ นครอบครััว ที่่� ไม่่ อบอุ่่� นหรืื ออบอุ่่� นน้้อย ทำำ�ให้้มีี ความพึึง พอใจ
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ในชีี วิิตน้้อยกว่่ าคนที่่� ครอบครััวอบอุ่่� น และต้้องใช้้เงิิ นเกืื อบเท่่ ากัับรายได้้
ต่่ อเดืื อน จึึ ง จะทำำ� ให้้เขามีี ความพึึ ง พอใจในชีี วิิ ตเพิ่่� มขึ้้ �น เท่่ ากัับ คนที่่� มีี
ครอบครััวอบอุ่่�นมากที่่� สุุด
ตััวแปรที่่� คนไทยให้้ความสำำ�คัญ
ั รองลงมา คืื อ การให้้ความช่่ วยเหลืื อ
ผู้้ อื่่
� � นเมื่่� อมีี โอกาส (มีี ราคาเงาคิิ ดเป็็ นสััดส่่วน 0.72 เท่่ าของรายได้้ต่่ อเดืื อน)
เมื่่� อพิิ จารณาเหตุุ การณ์์สำำ�คัญ
ั ที่่� มีีผลกระทบทางลบกัับครอบครััว พบว่่ า
การไม่่ ต้้องเผชิิ ญกัับการว่่ างงานมีี ราคาเงาที่่� สูู งกว่่ าการไม่่ ต้้องเผชิิ ญกัับ
การเจ็็ บป่่วยของบุุ คคลในครััวเรืื อน ในส่่ วนความใกล้้ชิิ ดในชุุ มชนในระดัับ
พอสมควรถึึงมากที่่� สุุด ความรู้้ สึ
� ก
ึ ว่่ าสัังคมมีี ความไว้้วางใจ ความเหลื่่� อมล้ำำ��
ทางรายได้้น้้อย มีี ราคาเงาเท่่ ากัับ 3,822 บาท 1,906 บาท และ 1,805 บาท
ต่่ อเดืื อ น คิิ ดเป็็ นสััดส่่ วน 0.59 0.30 และ 0.28 เท่่ าของรายได้้ต่่ อเดืื อ น
(ตามลำำ�ดับ
ั ) หากประเมิิ นมููลค่่ าที่่� เป็็ นตััวเงิิ นเรีี ยงจากมากไปน้้อย พบว่่ า 5
อัันดัับแรกคืื อ มิิ ติิทางด้า้ นครอบครััว การให้้ความช่่ วยเหลืื อผู้้ อื่่
� � น การไม่่ ต้้อง
เผชิิ ญกัับการว่่ างงาน ความใกล้้ชิิ ดกัน
ั ของคนในชุุ มชน และการไม่่ ต้้องเผชิิ ญ
กัับการเจ็็ บป่่วยของคนในครััวเรืื อน
ตารางที่่� 5-4 การประเมิิ นมููลค่่ าที่่�เป็็ นตัั วเงิิ นเรีียงจากมากไปน้้ อย (บาท/เดืือน)
จากแบบจำำ �ลอง GMM
ราคาเงา

สัั ดส่่ วนต่่อรายได้้ เฉลี่่� ยต่่อเดืือน

ครอบครั วอบอุ่ นมากที่สุ ด

6,255

0.97

ครอบครั วอบอุ่ นมาก

5,839

0.91

ให้ ความช่ วยเหลื อผู้ อื่นเป็ นประจ�ำ

4,637

0.72

ไม่ ประสบเหตุ การณ์ บุคคลในครั วเรื อนตกงาน

4,613

0.72

ชุ มชนใกล้ ชิดกั นพอสมควรถึ งมาก

3,822

0.59

ให้ ความช่ วยเหลื อผู้ อื่นบ่ อยครั้ ง

3,552

0.55

ไม่ ประสบเหตุ การณ์ การเจ็ บป่ วยของบุ คคลใน
ครั วเรื อน

3,523

0.55

แยกขยะเป็ นประจ�ำ

2,547

0.40

ชุ มชนใกล้ ชิดกั นปานกลาง

2,492

0.39

มั่ นใจว่ าได้ กระเป๋ าเงิ นคื น

1,906

0.30

ความเหลื่ อมล�้ำทางรายได้ ไม่ มาก

1,805

0.28

มี กิจกรรมลงแขก

1,698

0.26

ไม่ ประสบเหตุ การณ์ ราคาผลผลิ ตตกต�่ำ

1,121

0.17

ลดใช้ โฟมหรื อถุ งพลาสติ ก

721

0.11

หมายเหตุุ : รายได้้ เฉลี่่� ยต่่ อคนเท่่ ากัั บ 6,429.43 บาทต่่ อเดืือน

แผนงานยุ ทธศาสตร์ เป้ าหมาย (Spearhead) ด้ านสั งคม คนไทย 4.0

Khon Thai 4.0

110

เศรษฐศาสตร์
ความสุ ข

เมี่่� อวิิ เคราะห์์ราคาเงาของคนไทยรุ่่�นต่่ างๆ (ตารางที่่� 5-6) พบว่่ า
คนไทยรุ่่�น Baby Boomer (อายุุ 56-74 ปีี ) รุ่่�น Gen X (อายุุ 40-55 ปีี ) และรุ่่�น
Gen Y (อายุุ 24-39 ปีี ) มีี ความคิิ ด ทััศนคติิ ความพึึงพอใจในชีี วิิตและการให้้
� องการ
คุุ ณค่่ าต่่ อเหตุุ การณ์์ ในชีี วิิตที่่� แตกต่่ างกััน การวิิ เคราะห์์ ในส่่ วนนี้้ ต้้
ตอบคำำ�ถามว่่ า คุุ ณลัักษณะของชุุ มชนที่่� อยู่่�อาศััยและเหตุุ การณ์์สำำ�คัญ
ั ที่่� เคย
� กัับครอบครััว คนแต่่ ละรุ่่�นให้้คุุ ณค่่ ากัับปัั จจััยใดมากกว่่ ากััน มีี ความ
เกิิ ดขึ้้น
เหมืื อนและต่่ างกัันอย่่ างไร จึึงทำำ�การประมาณการแบบจำำ�ลองความพึึงพอใจ
ในชีี วิิตโดยแยกคนทั้้�งสามรุ่่�นและใช้้รายได้้เฉลี่่� ยระหว่่ างรุ่่�นแตกต่่ างกัันใน
การคำำ�นวณราคาเงา รายได้้เฉลี่่� ยต่่ อคนต่่ อเดืื อนของคนกลุ่่�ม Baby Boomer
เท่่ ากัับ 6,332.24 บาท กลุ่่�ม Gen X เท่่ ากัับ 7,102.33 บาท และกลุ่่�ม Gen Y
เท่่ ากัับ 6,461.18 บาท ตารางที่่� 5-7 แสดงผลของราคาเงาที่่� แบ่่ งตามรุ่่� น
(คััดเลืื อกบางตััวแปรที่่� ผลการประมาณค่่ าสััมประสิิ ทธิ์์ �มีี นัย
ั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิ ติิ)
พบว่่ า คนไทยทั้้�ง 3 รุ่่�น ยัังคงให้้มููลค่่ ากัับความสััมพัันธ์ ์ในครอบครััวมากกว่่ า
� กููล
ตััวแปรอื่่� นๆ รองลงมาคืื อ การมีี ความสุุ ขจากการให้้ความช่่ วยเหลืื อเกื้้ อ
ผู้้ อื่่
� � นในสัังคม และการมีี งานทำำ� ซึ่่�งสอดคล้้องกัับผลการวิิ เคราะห์์ราคาเงา
ของคนไทยในภาพรวม
ตารางที่่� 5-5 เปรีียบเทีียบผลของทุุ นทางสัั งคมและความเสี่่�ยงทางสัั งคม
กัั บความพึึ งพอใจในชีีวิิ ตระหว่่ างรุ่่�น
ตัั วแปร

ครอบครัั วอบอุ่่�นมาก
ครอบครัั วอบอุ่่�นมากที่่� สุุด
ชุุ มชนใกล้้ ชิิดปานกลาง
ชุุ มชนใกล้้ ชิิดกัั นพอ
สมควร ถึึ งมาก
ให้้ ความช่่ วยเหลืือผู้้�อื่่� น
บ่่ อยครั้้� ง
ให้้ ความช่่ วยเหลืือเป็็ น
ประจำำ �

วิิ ธีีการ IV-GMM
Baby Boomer
Gen X
ค่่าสัั มประสิิ ทธิ์์�
ค่่าสัั มประสิิ ทธิ์์�
ทุุ นทางสัั งคม ความเหลื่่� อมล้ำำ� � และสิ่่� งแวดล้้ อม
0.688***
0.628***
(0.037)
(0.040)
1.036***
0.93***
(0.041)
(0.044)
0.074**
0.17***
(0.035)
(0.032)
0.188***
0.275***
(0.036)
(0.033)
0.192***
0.21***
(0.019)
(0.020)
0.321***
0.348***
(0.034)
(0.035)
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Gen Y
ค่่าสัั มประสิิ ทธิ์์�
0.528***
(0.059)
0.799***
(0.066)
0.152***
(0.040)
0.249***
(0.045)
0.25***
(0.032)
0.389***
(0.058)
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ตารางที่่� 5-5 (ต่่ อ)

ตัั วแปร
มีีกิิ จกรรมลงแขก
มั่่� นใจว่่ าได้้ กระเป๋๋ าเงิิ นคืืน
ความเหลื่่� อมล้ำำ��ทางราย
ได้้ ไม่่ มาก
ลดใช้้ โฟมหรืือถุุ ง
พลาสติิ ก
แยกขยะเป็็ นประจำำ �
ไม่่ ประสบเหตุุ การณ์์ ราคา
ผลผลิิ ตตกต่ำำ� �
ไม่่ ประสบเหตุุ การณ์์ การ
เจ็็ บป่่ วยของบุุ คคลใน
ครัั วเรืือน
ไม่่ ประสบเหตุุ การณ์์ บุุคคล
ในครัั วเรืือนตกงาน
ln รายได้้ ครัั วเรืือน
จำำ �นวนกลุ่่�มตัั วอย่่ าง
R-squared

วิิ ธีีการ IV-GMM
Baby Boomer
Gen X
ค่่าสัั มประสิิ ทธิ์์�
ค่่าสัั มประสิิ ทธิ์์�
0.063***
0.1***
(0.015)
(0.016)
0.061***
0.11***
(0.020)
(0.022)
0.083***
0.073***
(0.017)
(0.019)
0.021**
0.035***
(0.009)
(0.011)
0.128***
0.125***
(0.015)
(0.016)
ประสบการณ์์ ด้้านลบของครัั วเรืือน
0.063***
0.068***
(0.019)
(0.021)
0.213***
0.222***
(0.030)
(0.037)
0.345***
(0.047)
0.253***
(0.037)
24,854
0.207

เศรษฐกิิ จ

Gen Y
ค่่าสัั มประสิิ ทธิ์์�
0.093***
(0.028)
0.17***
(0.041)
0.135***
(0.033)
0.047***
(0.015)
0.2***
(0.028)
-0.027
(0.044)
0.065
(0.071)

0.32***
(0.043)

0.306***
(0.060)

0.293***
(0.047)
21,643
0.191

0.306***
(0.097)
7,108
0.192

หมายเหตุุ : *** ระดัั บนัั ยสำำ �คััญทางสถิิ ติิที่่� 1% ** ระดัั บนัั ยสำำ �คััญทางสถิิ ติิที่่� 5% * ระดัั บนัั ยสำำ �คััญทางสถิิ ติิที่่� 10%
ค่่ าในวงเล็็ บ แสดงค่่ า Standard error ผลในตารางเลืือกมาเฉพาะตัั วแปรด้้ านทุุ นทางสัั งคมและความเสี่่� ยงทางสัั งคม

กลุ่่�มคนรุ่่�น Baby Boomer ประเมิิ นมููลค่่ าการมีี งานทำำ�ของคนใน
ครอบครััวที่่� สูู งกว่่ ารุ่่� นอื่่� นๆ และให้้มููลค่่ ากัับความสััมพัันธ์ ์ในชุุ มชนต่ำำ��กว่่ า
รุ่่�นอื่่� นๆ กล่่ าวได้้ว่่าคนรุ่่�น Baby Boomer ที่่� เป็็ นกลุ่่�มผู้้ สูู
� งอายุุ และกำำ�ลังั ก้้าว
เข้้าสู่่�วััยสููงอายุุ มีี ความต้้องการพึ่่�งพิิ งครอบครััวมากกว่่ ารุ่่�นอื่่� นๆ เนื่่� องจากมีี
� หนุุ นทางด้า้ นรายได้้
ความเปราะบางทางสุุ ขภาพและมีี ความต้้องการความเกื้้ อ
จากครอบครััวมากกว่่ า จากการสำำ�รวจประชากรสููงอายุุ ในประเทศไทย ปีี 2560
โดยสำำ�นัก
ั งานสถิิ ติิแห่่ งชาติิ พบว่่ า แหล่่ งรายได้ห
้ ลัักของผู้้ สูู� งอายุุ ไทยส่่ วนใหญ่่
(34.7%) มาจากบุุ ตร ดัังนั้้�น หากคนในครอบครััวว่่ างงาน จึึงมีี แนวโน้้มที่่� จะ
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ส่่ งผลต่่ อความพึึงพอใจในชีี วิิตที่่� สะท้้อนผ่่ านราคาเงาของกลุ่่�ม Baby Boomer
ที่่� สูู งกว่่ ากลุ่่�ม Gen X และ Gen Y กลุ่่�มคนรุ่่�น Baby Boomer ให้้มููลค่่ ากัับความ
สััมพัันธ์ ใ์ นชุุมชนต่ำำ��กว่่ารุ่่�นอื่่� นๆ อาจสืื บเนื่่� องจาก ปัั ญหาทางสุุ ขภาพที่่� เปราะบาง
อาจทำำ�ให้้การปฏิิ สัม
ั พัันธ์ ์ทางสัังคมมีี บทบาทในการอธิิ บายความพึึงพอใจใน
� อดคล้้องกัับ Suriyanrattakorn (2019)
ชีี วิิตน้้อยกว่่ ารุ่่�นอื่่� นๆ ผลการศึึกษานี้้ ส
ที่่� พบว่่ า การเข้้าร่่ วมกิิ จกรรมทางสัังคมไม่่ สามารถอธิิ บายความแตกต่่ าง
ของความพึึงพอใจในชีี วิิตของผู้้ สูู
� งอายุุ ที่่� มีีภาวะติิ ดบ้้านติิ ดเตีี ยงได้อ
้ ย่่ างมีี
นััยสำำ�คัญ
ั ทางสถิิ ติิ
ตารางที่่� 5-6 การประเมิิ นราคาเงา (บาท/เดืือน) จำำ �แนกตามรุ่่�น
Baby Boomer
56-74 ปีี
ราคาเงา

สัั ดส่่ วนต่่อ
รายได้้

Gen X40-55 ปีี
ราคาเงา

สัั ดส่่ วนต่่อ
รายได้้

Gen Y24-39 ปีี
ราคาเงา

สัั ดส่่ วนต่่อ
รายได้้

ครอบครั วอบอุ่ นมาก

5,914

0.93

6,266

0.88

5,309

0.82

ครอบครั วอบอุ่ นมากที่สุ ด

6,226

0.98

6,803

0.96

5,986

0.93

ชุ มชนใกล้ ชิดกั นปานกลาง

1,604

0.25

3,124

0.44

2,523

0.39

ชุ มชนใกล้ ชิดกั นพอสมควรถึ งมาก

3,314

0.52

4,316

0.61

3,593

0.56

ให้ ความช่ วยเหลื อผู้ อื่นบ่ อยครั้ ง

3,366

0.53

3,633

0.51

3,608

0.56

ให้ ความช่ วยเหลื อผู้ อื่นเป็ นประจ�ำ

4,547

0.72

4,932

0.69

4,650

0.72

มี กิจกรรมลงแขก

1,389

0.22

2,053

0.29

1,698

0.26

มั่ นใจว่ าได้ กระเป๋ าเงิ นคื น

1,358

0.21

2,217

0.31

2,749

0.43

ความเหลื่ อมล�้ำทางรายได้ ไม่ มาก

1,775

0.28

1,567

0.22

2,303

0.36

ลดใช้ โฟมหรื อถุ งพลาสติ ก

500

0.08

788

0.11

920

0.14

แยกขยะเป็ นประจ�ำ

2,510

0.40

2,461

0.35

3,101

0.48

ไม่ ประสบเหตุ การณ์ ราคาผลผลิ ต
ตกต�่ำ

1,395

0.22

1,465

0.21

n.s.

n.s.

ไม่ ประสบเหตุ การณ์ การเจ็ บป่ วย
ของบุ คคลในครั วเรื อน

3,604

0.57

3,764

0.53

n.s.

n.s.

ไม่่ ประสบเหตุุ การณ์์ บุุคคล
ในครัั วเรืือนตกงาน

4,710

0.74

4,714

0.66

4,081

0.63

หมายเหตุ : n.s. คื อ ความแตกต่ างไม่ มีนัยส�ำคั ญทางสถิ ติ

กลุ่่�มคนรุ่่� น Gen Y ประเมิิ นมููลค่่ าสููงกว่่ าคนรุ่่� นอื่่� นในเรื่่� องความ
ไว้้วางใจกัันในสัังคม ความเหลื่่� อมล้ำำ�� ทางรายได้้ต่ำำ�� การจััดการสิ่่� งแวดล้้อม
แผนงานยุ ทธศาสตร์ เป้ าหมาย (Spearhead) ด้ านสั งคม คนไทย 4.0
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ในชุุ มชน ราคาเงาของความไว้้วางใจกัันในสัังคมของกลุ่่�มคน Gen Y เท่่ ากัับ
2,749 บาท (คิิ ดเป็็ นสััดส่่วน 0.43 เท่่ าของรายได้้ต่่ อเดืื อน) ส่่ วนกลุ่่�ม Baby
Boomer และ Gen X เท่่ ากัับ 1,358 และ 2,217 บาท (ตามลำำ�ดับ
ั ) สาเหตุุ ที่่�
คนรุ่่�น Gen Y ประเมิิ นมููลค่่ าความไว้้วางใจกัันในสัังคมมากกว่่ ารุ่่�นอื่่� นๆ อาจ

พิิ จารณาได้จ
้ ากคนรุ่่� น Gen Y หรืื อ คนยุุ ค Millennials เกิิ ดในช่่ วง ปีี พ.ศ.
2523-2540 ซึ่่�งเป็็ นช่่ วงที่่� เศรษฐกิิ จมีี การขยายตััวค่่ อนข้้างมาก ส่่ งผลให้้
� ก
พ่่ อแม่่ ของเด็็ กที่่� เกิิดในช่่ วงนี้้ มั
ั มีี ฐานะทางเศรษฐกิิ จที่่� ดีี กว่่ าคนรุ่่� นก่่ อน
เด็็ กยุุ ค Millennials เติิ บโตมาพร้้อมกัับความกัังวลที่่� น้้อยลงเกี่่� ยวกัับการ
� ฐานที่่� จำำ�เป็็ น (Basic Needs) เนื่่� องจากรุ่่�นพ่่ อแม่่ ได้้
จััดหาความต้้องการพื้้ น
จััดสรรไว้้ให้้แล้้ว ตามทฤษฎีี ลำ�ดั
ำ บ
ั ขั้้�นความต้้องการของมาส์์ โลว์์ (Maslow’s
Hierarchy of Needs Theory, Maslow, 1943) ความต้้องการในลำำ�ดับ
ั ถััดมา
คืื อ ความต้้องการความปลอดภััยในสัังคม Wike (2008) พบว่่ าความไว้้วางใจ
ในสัังคม มีี ความเชื่่� อมโยงกัับความปลอดภััยในสัังคม โดย การสำำ�รวจ Pew
Global Attitudes Survey ปีี 2007 ที่่� เก็็ บข้้อมูู ลจากหลากหลายประเทศ
พบว่่ า สัังคมที่่� มีีความไว้้วางใจในสัังคมค่่ อนข้้างสููง ส่่ งผลต่่ ออััตราการเกิิ ด
อาชญากรรมที่่� ต่ำ� ำ�ในสัังคมนั้้�นๆ

5.5

สรุุ ป

ในบทนี้้ � เราได้้ประยุุ กต์์ ใช้้เทคนิิ คความพึึงพอใจในชีี วิิต หรืื อ LSA
ในการวิิ เคราะห์์ “ราคาเงา” ของทุุ นทางสัังคมและความเสี่่� ยงทางสัังคม
� ระกอบด้้วย ความไว้้วางใจกัันในสัังคม ความใกล้้ชิิ ดกัน
ทุุ นทางสัังคมในที่่� นี้้ ป
ั
ในชุุ มชน การช่่ วยเหลืื อซึ่่�งกัันและกัันในชุุ มชน และความสามััคคีี ในชุุ มชน
การมีี ความเหลื่่� อมล้ำำ�� ทางรายได้้ต่ำำ�� การมีี การจััดการสิ่่� งแวดล้้อมในชุุ มชน
เช่่ น การลดใช้้โฟมหรืื อถุุ งพลาสติิ ก และการแยกขยะเป็็ นประจำำ� ส่่ วนความ
เสี่่� ยงทางสัังคมประกอบด้ว้ ย การมีี รายได้ต
้ กต่ำำ��เพราะภััยธรรมชาติิ การมีี
คนในครััวเรืื อนเจ็็ บป่่วยหรืื อตกงาน ผลของการศึึกษาพบว่่ า ทุุ นทางสัังคม
และความเสี่่� ยงทางสัังคมมีี ผลต่่ อความพึึงพอใจในชีี วิิตของคนไทย กล่่ าวคืื อ
ความไว้้วางใจกัันในสัังคม ความใกล้้ชิิ ดกัน
ั ในชุุ มชน การช่่ วยเหลืื อซึ่่�งกัันและ
กัันในชุุ มชน และความสามััคคีี ในชุุ มชน การมีี ความเหลื่่� อมล้ำำ�� ทางรายได้้ต่ำำ��
การมีี การจััดการสิ่่� งแวดล้้อมในชุุ มชน และการที่่� คนในครััวเรืื อนไม่่ เจ็็ บป่่วย
หรืื อตกงาน ล้้วนมีี ผลทางบวกกัับความพึึงพอใจในชีี วิิตของคนไทย และเป็็ น
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สิ่่� งที่่� คนไทยให้้คุุ ณค่่ า การศึึกษาราคาเงาทำำ�ให้้ทราบว่่ าคนไทยให้้คุุ ณค่่ ากัับ
พฤติิ กรรมหรืื อสถานการณ์์ทางสัังคม และทุุ นทางสัังคม และการอยู่่�ร่่วมกัันใน
สัังคมมากน้้อยเพีี ยงใด ผลการวิิ เคราะห์์ที่่� ใช้้หน่่ วยเดีี ยวกััน คืื อ บาทต่่ อเดืื อน
ทำำ�ให้้สามารถเปรีี ยบเทีี ยบขนาดของผลกระทบที่่� สะท้้อนผ่่ านราคาเงาของ
ปัั จจััยนั้้�นๆ
ผลการศึึกษาในประเด็็ นด้้านคุุ ณลัักษณะของชุุ มชนที่่� อยู่่�อาศััย
พบว่่ า คนไทยให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับตััวแปรด้้านครอบครััวค่่ อนข้้างมาก และมีี
ราคาเงาที่่� สูู งกว่่ าตััวแปรด้้านอื่่� นๆ โดยราคาเงาของการมีี ครอบครััวอบอุ่่�น
มากถึึงมากที่่� สุุดเท่่ ากัับ 5,839-6,255 บาทต่่ อเดืื อน หรืื อคิิ ดเป็็ น 0.91-0.97
เท่่ าของรายได้้เฉลี่่� ยต่่ อเดืื อน ปัั จจััยทางด้า้ นทุุ นทางสัังคมและความเสี่่� ยง
ทางสัังคมที่่� สำำ�คัญ
ั รองลงมาคืื อ การให้้ความช่่ วยเหลืื อผู้้ อื่่
� � น การมีี งานทำำ�
ความใกล้้ชิิ ดกัันในชุุ ม ชน และการที่่� คนในครอบครััวมีี สุุ ขภาพที่่� แข็็ ง แรง
ไม่่ เจ็็ บป่่วย เราพบว่่ า หากสมาชิิ กในครอบครััวตกงานจะส่่ งผลต่่ อความสุุ ข
ของคนในครอบครััวที่่� ลดลง ซึ่่�งลดลงมากกว่่ าการที่่� คนในครอบครััวเจ็็ บป่่วย
ซึ่่�งสอดคล้้องกัับ Clark and Georgellis (2013) ที่่� พบว่่ า การว่่ างงานของ
บุุ คคลในครอบครััวในประเทศอัังกฤษ ส่่ งผลกระทบทางด้า้ นลบต่่ อความ
พึึงพอใจในชีี วิิตในปีี ที่่� เกิิ ดการว่่ างงาน และส่่ งผลต่่ อความพึึงพอใจในชีี วิิตที่่�
ลดลงอย่่ างต่่ อเนื่่� องแม้้เวลาผ่่ านไป
การวิิ เคราะห์์ราคาเงาที่่� แบ่่ งคนตามรุ่่�น 3 รุ่่�น คืื อ กลุ่่�ม Baby Boomer

กลุ่่�ม Gen X และ Gen Y พบว่่ า คนไทยทั้้�ง 3 รุ่่�น ยัังคงให้้มููลค่่ ากัับความสััมพัันธ์ ์
ในครอบครััวมากกว่่ าประเด็็ นอื่่� นๆ รองลงมากคืื อ การให้้ความช่่ วยเหลืื อ
� กููลผู้้ อื่่
เกื้้ อ
� � นในสัังคม และการมีี งานทำำ� กลุ่่�มคนรุ่่�น Baby Boomer ประเมิิ น
มูู ลค่่ าการมีี งานทำำ�ของคนในครอบครััว ที่่� สูู งกว่่ ารุ่่� นอื่่� น และให้้มูู ลค่่ ากัับ
ความสััมพัันธ์ ์ในชุุ มชนต่ำำ��กว่่ ารุ่่�นอื่่� น กลุ่่�มคนรุ่่�น Gen Y ประเมิิ นมููลค่่ าความ
ไว้้วางใจกัันในสัังคม ความเหลื่่� อมล้ำำ�� ทางรายได้้ต่ำำ�� การจััดการสิ่่� งแวดล้้อม
ในชุุ มชนมากกว่่ ารุ่่�นอื่่� น
� ามารถนำำ�ไปใช้้อ้้างอิิ ง
ประโยชน์์ของราคาเงาที่่� คำ�
ำ นวณในบทนี้้ ส
ในงานวิิ จัย
ั ที่่� เกี่่� ยวข้้องกัับการประเมิิ นต้้นทุุ นและผลประโยชน์์ของโครงการ
ในการคิิ ดต้้นทุุ นและผลประโยชน์์ ให้้รอบด้้าน ครอบคลุุ มมิิ ติิทั้้ง� ทางด้า้ น
เศรษฐกิิ จ สัังคม และสิ่่� งแวดล้้อม ซึ่่�งจะทำำ�ให้้ข้้อสรุุ ปเกี่่� ยวกัับความคุ้้ ม
� ค่่ าใน
การลงทุุ น สะท้้อนการพััฒนาอย่่ างยั่่�งยืื นได้้มากกว่่ าการคำำ�นึง
ึ เฉพาะต้้นทุุ น
และผลตอบแทนทางเศรษฐกิิ จเท่่ านั้้�น
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…ปัั จจััยที่่ทำ
� �ำ ให้้คนแต่่ละรุ่่�นมีีความสุุข
นั้้� น แตกต่่ า งกัั น หากต้้ อ งการให้้
คนรุ่่�น Gen Z มีีความสุุ ข เราจำำ�เป็็น
ต้้ อ งสร้้ า งความเชื่่� อมั่่� น ในรัั ฐ บาล
ให้้ แ ก่่ ค นรุ่่�นนี้้� หากต้้ อ งการให้้
คนรุ่่�น Gen Y มีีความสุุข เราจำำ�เป็็น
ต้้ อ งสร้้ า งเชื่่� อมั่่� น ในระบบประกัั น
สุุ ข ภาพ และความไว้้ เ นื้้� อ เชื่่� อ ใจ
ภายในสัั ง คม และควรลดอัั ต รา
การว่่างงานของคนหนุ่่�มสาวลง…
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บทที่่� 6

ความพึึ งพอ ใจในชีีวิิต
และความแตกต่่างของ
คนไทยระหว่่างรุ่่�น
การนำำ�เสนอในบทที่่� 5 แสดงให้้เห็็ นว่่ าปัั จจััยทางด้า้ นทุุ นทางสัังคม
และความเสี่่� ยงทางสัังคมมีี ผลต่่ อความพึึงพอใจในชีี วิิตของคนไทย และยัังพบ
ว่่ าคนไทยในช่่ วงวััยที่่� ต่่างกัันหรืื อคนละ Generation กัันให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับมิิ ติิ
ทางสัังคมแตกต่่ างกััน อาจจะด้้วยคนในแต่่ ละรุ่่�นมีี ประสบการณ์์และเติิ บโต
ในสภาพแวดล้้อมทางเศรษฐกิิ จ สัังคม และการเปลี่่� ยนแปลงทางวััฒนธรรม
ที่่� แตกต่่ างกัันไป ซึ่่�งมีี ผลให้้การปลููกฝัั งและการหล่่ อหลอมวิิ ธีีคิิด การใช้้ชีี วิิต
และทััศนคติิ ต่่อสถาบัันของคนในแต่่ ละรุ่่�นแตกต่่ างกัันไปด้้วย
การศึึกษาใน 150 ประเทศของ Tay et al. (2014) ได้แ
้ สดงให้้
เห็็ นถึึงความสำำ�คัญ
ั ของปัั จจััยเชิิ งสถาบัันที่่� มีีผลต่่ อความพึึงพอใจในชีี วิิต
การคอร์์รัป
ั ชัันของภาครััฐ มีี ความสััมพัันธ์ ์กัับรายได้ป
้ ระชาชาติิ และความ
เชื่่� อถืื อของสถาบัันในทิิ ศทางตรงกัันข้้าม และส่่ งผลให้้ความพึึงพอใจในชีี วิิต
ลดลง Helliwell and Huang (2008) พบว่่ าการเชื่่� อในพระเจ้้า (ด้้วยการถาม
ว่่ า How importance is God in your life?) มีี อิิทธิิ พลต่่ อความพึึงพอใจใน
ชีี วิิตค่่ อนข้้างสููง Bok (2010) ได้ก
้ ล่่ าวว่่ าคุุ ณภาพของรััฐบาลมีี ผลต่่ อความ
พึึงพอใจในชีี วิิต คุุ ณภาพของรััฐประเมิิ นได้จ
้ ากการให้้บริิ การที่่� มีีประสิิ ทธิิภาพ
และการตอบสนองต่่ อความต้้องการของประชาชน ความไว้้วางใจได้้ของรััฐ
ในฐานะผู้้ �ให้้บริิ การ และการให้้ประชาชนมีี ส่่วนร่่ วมทั้้�งในด้้านการเมืื องและ
นโยบายสาธารณะ
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ในขณะที่่� ในประเทศจีี นซึ่่�งไม่่ ได้เ้ ป็็ นประเทศที่่� ปกครองด้้วยระบบ
ประชาธิิ ป ไตย ประชาชนไม่่ มีีส่่วนร่่ วมในด้า้ นการเมืื อง Liu et al. (2020)
ศึึกษาคุุ ณภาพของภาครััฐจากความไว้้วางใจได้้ของรััฐ การที่่� รัฐ
ั ตอบสนอง
ต่่ อประชาชน และผลของการให้้บริิ การของรััฐ การวิิ เคราะห์์ด้ว้ ยสมการ
โครงสร้้างพบว่่ า ความไว้้วางใจต่่ อรััฐ มีี ผลต่่ อความพึึง พอใจในชีี วิิ ตของ
ประชาชน การที่่� รัฐ
ั มีี การให้้บริิ การที่่� ดีีและมีี การตอบรัับต่่ อความต้้องการ
� ตััวชี้้ วั� ดคุ
ของประชาชนทำำ�ให้้เกิิ ดความไว้้วางใจต่่ อรััฐเพิ่่� มมากขึ้้น
ั ุ ณภาพ
ของรััฐทั้้�งสามตััวสามารถอธิิ บายความแปรปรวนของความพึึงพอใจในชีี วิิต
ได้้ 20% ตััวชี้้ วั� ดที่่
ั � มีีผลต่่ อความพึึงพอใจในชีี วิิตของคนเมืื องในประเทศจีี น
มากที่่� สุุดคืือ การให้้บริิ การของภาครััฐ การศึึกษาในประเทศกำำ�ลังั พััฒนา
ที่่� น่่าสนใจอีี กแห่่ งคืื อ ประเทศอิิ นโดนีี เซีี ย ที่่� พบว่่ า ความสุุ ขของประชาชน
มีี ความอ่่ อนไหวต่่ อประสิิ ทธิิ ภาพในการให้้บริิ การของรััฐมากกว่่ าเรื่่� องการมีี
ส่่ วนร่่ วมของประชาชน (Sujarwoto and Gindo, 2015)
การศึึก ษามิิ ติิ เชิิ งสถาบััน เช่่ น บทบาทของรััฐ ว่่ ามีี อิิ ทธิิ พ ลต่่ อ
ความพึึงพอใจในชีี วิิตในประเทศไทยหรืื อไม่่ มีี อยู่่�ค่่ อนข้้างจำำ�กัด
ั อมรรััตน์์
อภิิ นัน
ั ท์์มหกุุ ล และประสพโชค มั่่�งสวััสดิ์์ � (2556) ใช้้ข้้อมููลการสำำ�รวจที่่� จัดทำ
ั ำ�
โดยสถาบััน บััณฑิิ ตพััฒ นบริิ หารศาสตร์์ ในปีี 2550 และ ปีี 2551 พบว่่ า
ปัั จจััยเชิิ งสถาบัันที่่� มีีผลต่่ อความพึึงพอใจในชีี วิิตของคนไทยคืื อ การได้แ
้ สดง
ความคิิ ดเห็็ นทางการเมืื อง
คนรุ่่�นใหม่่ อาจให้้ความสำำ�คัญ
ั การแสดงความคิิ ดเห็็ น การมีี ส่่วนร่่ วม
ทางการเมืื องและการมีี เสรีี ภาพในการใช้้ชีี วิิ ตมากกว่่ ารุ่่� นก่่ อน รายงาน
World Happiness Report แสดงให้้เห็็ นว่่ าตััว แปรการมีี อิิ สรภาพในการ
เลืื อกทางเดิิ นของชีี วิิต (Freedom to Make Life Choices) เป็็ นปัั จจััยหนึ่่�งที่่�

มีี ความสำำ�คัญ
ั ต่่ อความพึึงพอใจในชีี วิิต (Helliwell et al., 2019) ส่่ วน Layard
(2006) เน้้นว่่ าการมีี อิิสรภาพเป็็ นตััวแปรที่่� มีีผลกัับความพึึงพอใจในชีี วิิตของ
คนเรีี ยกว่่ าเป็็ นหนึ่่�งใน Big Seven Predictors ซึ่่�งประกอบด้ว้ ย ความสััมพัันธ์ ์
ในครอบครััว ความมั่่�นคงทางการเงิิ น ประสบการณ์์จากการทำำ�งาน ความผููกพััน
และการเป็็ นเพื่่� อนกัันกัับคนในชุุ มชน สุุ ขภาพ ความมีี อิิสรภาพ และการมีี
คุุ ณค่่ าในตนเอง
� หาของบทนี้้ จึ
� ง
เนื้้ อ
ึ เป็็ นการนำำ�เสนอการสำำ�รวจความพึึงพอใจใน
ชีี วิิตของคนไทยในปีี พ.ศ. 2563 ที่่� ครอบคลุุ มปัั จจััยด้้านเศรษฐกิิ จ สัังคม
บรรทััดฐานทางสัังคม และทััศนคติิ เกี่่� ยวกัับความเป็็ นไปในสัังคม เช่่ น การมีี
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เสรีี ภาพ การมีี โอกาส และการทุุ จริิ ตคอร์์รัป
ั ชััน โดยในบทนี้้ เ� น้้นให้้เห็็ นความ
พึึงพอใจในชีี วิิตที่่� มีีความแตกต่่ างกัันระหว่่ างคน 4 รุ่่�น (รุ่่�น Baby Boomer
รุ่่�น Gen X รุ่่�น Gen Y และรุ่่�น Gen Z) อนึ่่�ง ในช่่ วงที่่� เก็็ บข้้อมููลเพื่่� อการศึึกษานี้้ �
� โควิิ ด-19 ระลอกที่่� 1 ใน
เป็็ นช่่ วงเวลาเดีี ยวกัันกัับการเริ่่� มระบาดของเชื้้ อ
ประเทศไทย ซึ่่�งกล่่ าวได้้ว่่าเป็็ นช่่ วงเวลาที่่� ไม่่ ปกติิ ความรู้้ สึ
� ก
ึ ของกลุ่่�มตััวอย่่ าง
� าจจะไม่่ เหมืื อนกัับความรู้้ สึ
ที่่� สำำ�รวจในช่่ วงนี้้ อ
� ก
ึ ในช่่ วงเหตุุ การณ์์ปกติิ

6.1	ข้้ อมูู ลการสำำ �รวจ
เนื่่� องจากข้้อมูู ลการสำำ�รวจโดยสำำ�นัก
ั งานสถิิ ติิ แห่่ งชาติิ ที่่� ใช้้ใน
บทที่่� 5 ยัังขาดตััวแปรด้้านบรรทััดฐานทางสัังคม เสรีี ภาพ และตััวแปรเชิิ ง
สถาบััน ในการวิิ จัย
ั ประเด็็ นดัังกล่่ าว ผู้้ เ� ขีี ยนได้้พััฒนาเครื่่� องมืื อการวิิ จัย
ั เป็็ น
แบบสอบถามเพื่่� อสำำ�รวจความพึึงพอใจในชีีวิิตของคนไทย การวััดความพึึงพอใจ
ในชีี วิิต แยกออกเป็็ น 4 มิิ ติิ คืื อ (1) มิิ ติิทางด้า้ นการประเมิิ นชีี วิิต (2) มิิ ติิทาง
อารมณ์์ด้า้ นบวก (3) มิิ ติิทางอารมณ์์ด้า้ นลบ และ (4) มิิ ติิทางคุุ ณค่่ าและการมีี
� ระยุุ กต์์ใช้้ข้้อคำำ�ถามของ ONS รวมทั้้�ง
เป้้ าหมายในชีี วิิต โดยการศึึกษาครั้้�งนี้้ ป
ประเด็็ นข้้อถามเกี่่� ยวกัับ ด้้า นเศรษฐกิิ จ สััง คม และความเห็็ นด้้า นความ
เป็็ นอยู่่�ในสัังคม ประกอบด้้วย ความไว้้วางใจต่่ อรััฐ ทััศนคติิ ต่่อการโกงและ
การคอร์์รัป
ั ชััน การมีี เสรีี ภาพในชีี วิิต ทััศนคติิ และบรรทััดฐานทางสัังคม
ความมั่่�นคงและความปลอดภััยในชีี วิิตและทรััพย์สิ
์ ิ น และโอกาสทางสัังคม
ประชากรเป้้ าหมายในการศึึกษาครั้้�งนี้้ � หมายถึึง ประชาชนไทย
อายุุ ตั้้ง� แต่่ 18-74 ปีี ในปีี พ.ศ. 2563 จำำ�แนกเป็็ นกลุ่่�มตามรุ่่�น (Generations)
ได้้แก่่ รุ่่�น Baby Boomer มีี อายุุ 56-74 ปีี รุ่่�น Gen X มีี อายุุ 40-55 ปีี รุ่่�น Gen Y
มีี อายุุ 24-39 ปีี และ Gen Z ในกลุ่่�มที่่� มีีอายุุ น้้อยกว่่ า 18-24 ปีี จำำ�นวนตััวอย่่ าง
ทั้้�งหมด 3,880 ตััวอย่่ างทั่่�วประเทศไทย สำำ�รวจในช่่ วงวัันที่่� 23 เมษายน-30
มิิ ถุุนายน 2563 การเก็็ บข้้อมููลประกอบด้้วย online interview จำำ�นวน 1,404
ตััวอย่่ าง และ face-to-face interview จำำ�นวน 2,476 ตััวอย่่ าง ในการเก็็ บ
ข้้อมููลแบบ face-to-face interview ใช้้การสุ่่�มตััวอย่่ างเป็็ นแบบหลายขั้้�นตอน
ขั้้�นที่่� 1 สุ่่�มจัังหวััดที่่� เป็็ นตััวแทนภาคละ 1 จัังหวััด ขั้้�นที่่� 2 สุ่่�มเทศบาล ขั้้�นนี้้ ใ� ช้้
การเลืื อกเทศบาลนครจัังหวััดละ 1 แห่่ ง การสุ่่�มด้ว้ ยการจัับฉลาก เทศบาล
เมืื องจัังหวััดละ 2 แห่่ ง และเทศบาลตำำ�บลจัังหวััดละ 3 แห่่ ง ส่่ วนกรุุ งเทพฯ
สุ่่�มด้ว้ ยการจัับฉลากจำำ�นวน 5 เขต และปริิ มณฑลเลืื อกเทศบาลนครจัังหวััด
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ละ 1 แห่่ ง และขั้้�นที่่� 3 สุ่่�มตััวอย่่ างครััวเรืื อนตามสะดวก และให้้คนหนึ่่�งคนใน
ครััวเรืื อนเป็็ นตััวแทนในการตอบคำำ�ถาม โดยเก็็ บข้้อมููลเทศบาลละประมาณ
100 คน

6.2	ลัั กษณะทางเศรษฐกิิ จและสัั งคมของตัั วอย่่ าง
ตารางที่่� 6-1 แสดงจำำ�นวนตััวอย่่ างทั้้�งหมดจำำ�แนกตามลัักษณะ
ทางสัังคมและเศรษฐกิิ จ ตััวอย่่ างส่่ วนใหญ่่ เป็็ นเพศหญิิ งประมาณ 66%
ประมาณครึ่่�งหนึ่่� งของตััว อย่่ างสมรสหรืื ออยู่่� ด้้ว ยกััน กัับ คู่่� ครอง โดยที่่�
กลุ่่�ม Gen Z 98% เป็็ นโสด เนื่่� องจากอายุุ ยังั น้้อย และกลุ่่�ม Gen Y และ Gen Z
� ไป ซึ่่�งตรงข้้ามกัับกลุ่่�ม
เกิิ นกว่่ าครึ่่�งหนึ่่�งมีี การศึึกษาระดัับปริิ ญญาตรีี ขึ้้น
Baby Boomer ที่่� ครึ่่�งหนึ่่�งมีี การศึึกษาระดัับประถมและเกืื อบ 60% เป็็ น

แรงงานนอกระบบ ส่่ วนใหญ่่ ของ Gen X เป็็ นแรงงานนอกระบบ มีี ถึง
ึ 20%
ต้้องทำำ�งานหลายอย่่ างในหนึ่่�งสััปดาห์์ โดยมีี ชั่่�วโมงทำำ�งานเกิิ น 48 ชั่่�วโมงต่่ อ
สััปดาห์์ แต่่ ส่่วนใหญ่่ ของ Gen Y เป็็ นแรงงานในระบบที่่� มัก
ั ทำำ�งานเต็็ มเวลา
งานเดีี ยว โดยเฉลี่่� ยมีี ชั่่�ว โมงทำำ�งานสั้้�นกว่่ า Gen X ในขณะที่่� กลุ่่�ม Gen Z
ส่่ วนใหญ่่ ยังั เรีี ยนหนัังสืื ออยู่่�ในปัั จจุุ บัน
ั
ตารางที่ 6-1 ลั กษณะทางสั งคมและเศรษฐกิ จของตั วอย่ าง (ร้ อยละ)
Baby
Boomer

Gen X

Gen Y

Gen Z

รวม

เพศ (%)
ชาย

32.5

31.8

35.4

26.4

32.6

หญิ ง

67.4

67.8

62.8

69.5

66.3

อื่่� นๆ เช่่ น LGBTQI

0.1

0.4

1.8

4.2

1.1

โสด

9.2

18.4

58.3

97.9

35.6

สมรส/อยู่ ด้วยกั น

62.8

66.8

37.5

1.8

50.9

หม้ าย/หย่ า/แยกกั นอยู่

27.9

14.7

4.1

0.3

13.5

สถานภาพสมรส (%)
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ตารางที่่� 6-1 (ต่่ อ)
Baby
Boomer

Gen X

Gen Y

Gen Z

รวม

ระดั บการศึ กษา (%)
ประถมศึ กษาหรื อต�่ำกว่ า

52.6

18.9

2.8

0.3

20.2

มั ธยมศึ กษาตอนต้ น

9.4

9.5

7.5

2.7

8.3

มั ธยมศึ กษาตอนปลาย หรื อ
ปวช.

12.0

15.2

13.9

40.1

16.1

อนุ ปริ ญญา หรื อ ปวส.

4.3

6.7

7.4

3.6

6.0

ปริ ญญาตรี

15.4

32.5

54.4

51.8

36.8

ปริ ญญาโทขึ้ นไป

8.3

17.3

14.1

1.5

12.6

อาชีพ (%)
แรงงานในระบบ

16.1

45.7

63.3

8.4

40.6

แรงงานนอกระบบ

58.0

47.3

29.2

10.5

41.1

นั กเรี ยน นั กศึ กษา

0.2

0.3

2.8

74.0

7.4

แม่ บ้าน ท�ำงานบ้ าน เกษี ยณอายุ

21.2

5.0

1.7

0.3

7.7

พั กผ่ อน ยั งไม่ หางาน อื่ นๆ

4.1

1.0

1.2

2.1

1.9

0.4

0.7

1.9

4.8

1.3

ก�ำลั งหางาน ว่ างงาน ตกงาน

ชั่ วโมงการท�ำงานต่ อสัปดาห์ (%)
ไม่ ได้ ท�ำงาน

20.0

5.5

6.6

59.3

14.1

ท�ำงานงานเดี ยวหรื อหลายงาน
น้ อยกว่ า 40 ชั่ วโมงต่ อสั ปดาห์

22.9

16.5

15.0

18.6

17.9

ท�ำงานเดี ยวเต็ มเวลา 35-48
ชั่ วโมงต่ อสั ปดาห์

24.7

36.2

43.0

12.6

33.4

ท�ำงานเดี ยวเต็ มเวลา มากกว่ า
48 ชั่ วโมงต่ อสั ปดาห์

19.2

20.7

20.6

5.7

19.0

ท�ำงานหลายงาน มากกว่ า 48
ชั่ วโมงต่ อสั ปดาห์

13.2

21.1

14.9

3.9

15.6

จ�ำนวนกลุ่ มตั วอย่ าง (คน)

985

1,330

1,231

334

3,880
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6.3

ผลการสำำ �รวจความพึึ งพอใจในชีีวิิ ต

ผลการประเมิิ นความพึึงพอใจในชีี วิิตของกลุ่่�มตััวอย่่ างเฉลี่่� ย 7.1
� � ำ�กว่่ าค่่ าเฉลี่่� ยที่่� ได้้จากข้้อมููลการ
จากคะแนนสููงสุุ ด 10 คะแนน ค่่ าเฉลี่่� ยนี้้ ต่ำ
สำำ�รวจคุุ ณภาพชีี วิิตของประชาชนอย่่ างยั่่�งยืื นตามหลัักเศรษฐกิิ จพอเพีี ยง
ในปีี พ.ศ. 2561 เล็็ กน้้อย ที่่� มีีค่่าเฉลี่่� ย 7.7 เมื่่� อเปรีี ยบเทีี ยบระหว่่ างรุ่่�น พบว่่ า
Baby Boomer มีี ความพึึงพอใจในชีี วิิตสููงที่่� สุุด และ Gen Z มีี ความพึึงพอใจใน
ชีี วิิตต่ำำ��ที่่� สุุด รููปที่่� 6-1 ถึึง 6-4 แสดงให้้เห็็ นผลการประเมิิ นความพึึงพอใจ
� ตามอายุุ ที่่� เพิ่่� มขึ้้น
�
ในชีี วิิต ความสุุ ข และความรู้้ สึ
� ก
ึ มีี คุุณค่่ าในชีี วิิตว่่ าเพิ่่� มขึ้้น
� กัับกลุ่่�มที่่� อายุุ น้้อยลง การระบาดของโควิิ ด-19
ส่่ วนความวิิ ตกกัังวลกลัับสููงขึ้้น
�
ในระลอกที่่ 1 มีี ผลต่่ อความวิิ ตกกัังวลของคน Gen Z มากที่่� สุุด กลุ่่�ม Baby
Boomer ไม่่ ค่่อยวิิ ตกกัังวลกัับโควิิ ด-19 มากนัักซึ่่�งอาจเป็็ นไปได้้ว่่ากลุ่่�มผู้้ สูู� งอายุุ
� าจจะ
จำำ�นวนหนึ่่�งไม่่ ค่่ อยได้้เดิิ นทางออกนอกบ้้าน (ทั้้�งนี้้ � สถานการณ์์นี้้ อ
� เรื่่� อยๆ)
เปลี่่� ยนไปเมื่่� อมีี ผู้้สูู
� งอายุุ จำำ�นวนมากเสีี ยชีี วิิตจากโควิิ ด-19 เพิ่่� มขึ้้น
ความแตกต่่ างของความพึึงพอใจในชีี วิิตระหว่่ างรุ่่�นชััดเจนที่่� สุุด
เมื่่� อเปรีี ยบเทีี ยบ Baby Boomer กัับ Gen Z โดยที่่� ค่่าเฉลี่่� ยของความพึึงพอใจ

ในชีี วิิต ความสุุ ข และความรู้้ สึ
� ก
ึ มีี คุุณค่่ าในชีี วิิตของ Baby Boomer สููงกว่่ า
Gen Z อย่่ างมีี นัย
ั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิ ติิ (t-test = 10.8, 7.2, และ 9.3 ตามลำำ�ดับ
ั )
�
ในขณะที่่ ความวิิ ตกกัังวลในภาพรวมและความวิิ ตกกัังวลจากเหตุุ การณ์์ระบาด
ของโควิิ ด-19 ของ Baby Boomer น้้อยกว่่ า Gen Z อย่่ างมีี นัย
ั สำำ�คัญ
ั ทาง
สถิิ ติิเช่่ นเดีี ยวกััน
รูู ปที่่� 6-1 ความพึึ งพอใจในชีีวิิ ตโดยภาพรวม
Baby boomer
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0.3%
0.6%
1.0%
1.4%
2.0%
8.4%

14.6%
14.4%

12.4%
0%

10%

Gen X
0.5%
1.1%
1.1%
1.6%
2.3%
8.9%

21.4%

20%

ค่ าเฉลี่ ย = 7.6

13.6%
18.1%

12.6%
15.0%

23.4%
30% 0%

Gen Y

10%

1.2%
0.6%
1.2%
2.4%
2.2%

20%

25.4%

30% 0%

ค่ าเฉลี่ ย = 7.3

แผนงานยุ ทธศาสตร์ เป้ าหมาย (Spearhead) ด้ านสั งคม คนไทย 4.0

14.1%
11.9%
9.3%
10.9%
10%

Gen Z
2.1%
1.5%
1.8%
5.1%
5.1%
21.4%
24.9%

20%

ค่ าเฉลี่ ย = 7.0

30% 0%

2.7%
4.2%
10%

19.2%
15.6%
23.1%
19.8%

20%

30%

ค่ าเฉลี่ ย = 6.2
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รูู ปที่่� 6-2 ความสุุ ขโดยภาพรวม ในวัั นที่่�ผ่่านมา
Baby boomer
0.8%
0.8%
1.7%
2.0%
2.0%

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0%

Gen X
1.4%
0.8%
1.9%
3.0%
2.8%

16.9%
11.5%
13.1%
22.3%
12.1%
16.8%
10%

20%

9.8%

Gen Y

15.1%

ค่ าเฉลี่ ย = 7.2

10%

16.8%
11.9%
20.6%
22.1%
9.9%
7.8%

19.2%
23.5%

10.9%
11.7%
30% 0%

20%

Gen Z

1.4%
1.0%
1.7%
2.7%
4.1%

30% 0%

ค่ าเฉลี่ ย = 6.9

10%

20%

1.2%
2.4%
2.1%
3.6%
5.1%

7.8%
3.3%

30% 0%

10%

ค่ าเฉลี่ ย = 6.7

18.6%
17.7%
21.9%
16.5%

20%

30%

ค่ าเฉลี่ ย = 6.2

รูู ปที่่� 6-3 ระดัั บความวิิ ตกกัั งวลโดยภาพรวม ในวัั นที่่�ผ่่านมา
Baby boomer
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10.8%
10.6%
9.1%
5.9%
14.9%
6.6%
7.6%
5.0%
1.4%
3.7%
0%

10%

20%

Gen X
24.5%

Gen Y

13.8%

6.1%
9.8%
10.2%
7.2%

18.9%

7.4%
9.9%
8.4%
4.2%
4.0%
30% 0%

ค่ าเฉลี่ ย = 3.4

8.0%
6.7%
10.8%
9.9%
8.4%

10%

20%

19.2%

10.6%
10.1%
9.3%
4.2%
2.9%
30% 0%

ค่ าเฉลี่ ย = 4.4

Gen Z
3.6%
3.9%
8.7%
11.7%
12.3%
16.5%
11.7%
13.2%
9.0%
4.8%
4.8%

10%

20%

30% 0%

ค่ าเฉลี่ ย = 4.6

10%

20%

30%

ค่ าเฉลี่ ย = 5.1

รูู ปที่่� 6-4 ความรู้้�สึึกถึึ งการมีีคุุ ณค่่ าในชีีวิิ ตโดยภาพรวม
Baby boomer
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Gen X

0.1%
0.3%
0.4%
0.7%
1.6%
7.8%
6.4%
10.3%

0.5%
0.5%
0.5%
1.4%
1.4%
6.8%
6.5%

22.8%
15.0%

0%

10%

20%

ค่ าเฉลี่ ย = 8.2

Gen Z

17.3%
24.9%
15.9%
18.8%

25.8%
17.2%
25.3%

10%

1.2%
0.9%
0.9%
3.3%
3.6%

9.7%
8.7%

14.3%

34.5%
30% 0%

Gen Y
0.2%
0.7%
0.6%
1.7%
1.5%

20%

30% 0%

ค่ าเฉลี่ ย = 8.0
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10%

20%

ค่ าเฉลี่ ย = 7.6

30% 0%

13.5%
12.3%
20.4%
18.6%
12.3%
13.2%
10%

20%

30%

ค่ าเฉลี่ ย = 7.0
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รูู ปที่่� 6-5 ความวิิ ตกกัั งวลโดยภาพรวม ที่่� มีี ผลมาจากเหตุุ การณ์์ โรคระบาดโควิิ ด-19
Baby boomer
ไม่ มีผล
น้ อย
มาก
มากที่ สุด
0%

12.2%
23.8%
22.8%
20%

Gen X
5.5%

41.2%

40%

Gen Y

30.3%
18.8%

60%

0%

20%

4.0%
45.4%

40%

60%

Gen Z
1.8%

25.6%

53.6%

16.8%
0%

20%

40%

60%

16.2%

54.2%

27.8%
0%

20%

40%

60%

Pearson Chi-squared = 143.1 (p < 0.001)

ผลการสำำ�รวจความคิิ ดเห็็ นเกี่่� ยวกัับการมีี เสรีี ภาพทางการเมืื อง
การเลืื อกทางเดิิ นในชีี วิิต การอยู่่� ในสิ่่� งแวดล้้อมที่่� ดีี และการเดิิ นทางยาม
กลางคืื นแสดงในรููปที่่� 6-6 ถึึง 6-8 โดยภาพรวมคนไทยทั้้�ง 4 รุ่่�นให้้ทััศนคติิ
ต่่ อเรื่่� องเสรีี ภาพแตกต่่ างกัันอย่่ างมีี นัย
ั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิ ติิ คนรุ่่�น Gen Y และ
Gen Z เกิิ นกว่่ า 33-36% คิิ ดว่่าเขาขาดเสรีี ภาพในการแสดงความคิิ ดเห็็ น
ทางการเมืื อง ส่่ วนคนรุ่่�น Baby Boomer และ Gen X ครึ่่�งหนึ่่�งคิิ ดว่่าเสรีี ภาพ
ในการแสดงความคิิ ดเห็็ นทางการเมืื องดีี แล้้ว
รูู ปที่่� 6-6 ท่่ านเห็็ นด้้วยหรืือไม่่ ว่่า ทุุ กวัั นนี้้� ท่่านสามารถแสดงความคิิ ดเห็็ นทาง
การเมืืองได้้ อย่่างเสรีี
Baby boomer
ไม่ เห็ นด้ วยอย่ างยิ่ ง

11.9%

ค่ อนข้ างไม่ เห็ นด้ วย

11.2%

เฉยๆ

28.0%

20%

10.5%
25.4%

40% 0%

10%

20%

18.6%

21.0%

23.6%

30%

25.1%

12.3%
25.6%

19.5%
10%

Gen Z

20.5%
26.0%

29.4%

เห็ นด้ วยอย่ างยิ่ ง

Gen Y

11.7%

ค่ อนข้ างเห็ นด้ วย
0%

Gen X
13.2%

13.5%
32.3%

20.7%

30%

40% 0%

10%

20%

30%

40% 0%

10%

20%

30%

40%

Pearson Chi-squared = 113.4 (p < 0.001)

รูู ปที่่� 6-7 ท่่ านเห็็ นด้้วยหรืือไม่่ ว่่า ท่่ านสามารถเลืือกทางเดิิ นชีีวิิตของท่่ านได้้
ด้้ วยตัั วท่่ านเอง
Baby boomer

Gen X

ไม่ เห็ นด้ วยอย่ างยิ่ ง 1.9%
ค่ อนข้ างไม่ เห็ นด้ วย
เฉยๆ

3.2%

5.7%

38.8%
20%

10.5%
21.8%

32.9%

45.3%
10%

4.2%

14.8%

เห็ นด้ วยอย่ างยิ่ ง
30%

40%

0%

20%

30%

22.5%

32.7%
45.0%

10%

Gen Z

2.0%

4.1%

10.8%

ค่ อนข้ างเห็ นด้ วย
0%

Gen Y

2.2%

40%

0%

20.4%

37.8%
10%

20%

30%

40%

42.5%
0%

10%

20%

30%

40%

Pearson Chi-squared = 123.0 (p < 0.001)
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คนไทยรุ่่�น Baby Boomer และ Gen X มีี ความเห็็ นคล้้ายกัันเกี่่� ยว
กัับเรื่่� องเสรีี ภาพในการเลืื อกทางเดิิ นชีี วิิต และการอยู่่�ในสิ่่� งแวดล้้อมที่่� สะอาด
ปลอดภััย เช่่ น ไม่่ มีี มลพิิ ษจากขยะ มีี อากาศที่่� บริิ สุุ ทธิ์์ � และมีี น้ำำ�� บริิ โภคที่่�
สะอาด (รููปที่่� 6-7) แต่่ คนรุ่่�น Gen Z ประมาณ 28% ไม่่ เห็็ นด้้วยว่่ าตนมีี ทาง
เลืื อกในการอยู่่�ในสิ่่� งแวดล้้อมที่่� สะอาดและปลอดภััย (รููปที่่� 6-8)
รูู ปที่่� 6-8 ท่่ านเห็็ นด้้วยหรืือไม่่ ว่่า ท่่ านมีี ทางเลืือกในการใช้้ ชีีวิิตในสิ่่� งแวดล้้ อมที่่� สะอาด
และปลอดภัั ย
Baby boomer
ไม่ เห็ นด้ วยอย่ างยิ่ ง
ค่ อนข้ างไม่ เห็ นด้ วย
เฉยๆ

Gen Y

4.1%

5.3%

20%

30%

40%

0%

15.6%

20.6%
28.6%
43.2%

10%

20%

30%

17.4%

26.3%

46.2%
10%

12.0%

11.9%

16.0%
35.8%

เห็ นด้ วยอย่ างยิ่ ง

Gen Z

6.6%

8.1%

9.8%

ค่ อนข้ างเห็ นด้ วย
0%

Gen X

2.8%

40%

18.6%

34.6%
0%

10%

20%

30%

40%

36.5%
0%

10%

20%

30%

40%

Pearson Chi-squared = 183.5 (p < 0.001)

รูู ปที่่� 6-9 ท่่ านเห็็ นด้้วยหรืือไม่่ ว่่า ท่่ านสามารถเดิิ นคนเดีียวในละแวกบ้้ านในช่่ วงเวลา
กลางคืืนได้้ อย่่างปลอดภัั ย
Baby boomer
ไม่ เห็ นด้ วยอย่ างยิ่ ง
ค่ อนข้ างไม่ เห็ นด้ วย
ค่ อนข้ างเห็ นด้ วย

29.5%
30%

13.2%

18.6%

40%

26.7%
30.1%

36.0%
20%

11.1%

18.0%

เห็ นด้ วยอย่ างยิ่ ง

0%

20%

30%

40%

34.7%

27.9%

31.7%
10%

Gen Z

9.4%

11.5%

12.2%

10%

Gen Y

8.6%

14.6%

เฉยๆ

0%

Gen X

7.6%

15.9%

22.8%
0%

10%

20%

30%

40%

19.8%
0%

10%

20%

30%

40%

Pearson Chi-squared = 174.4 (p < 0.001)

ความเห็็ นของคนทั้้�ง 4 รุ่่�นต่่ อมิิ ติิทางด้า้ นสถาบััน เช่่ น การให้้การ
ดููแลประชาชนอย่่ างปลอดภััย ดููแลด้้านการจััดการขยะที่่� ดีี การดููแลสุุ ขภาพ
ที่่� ดีี และมีี มาตรฐาน และการให้้บริิ การของภาครััฐ แสดงในรูู ปที่่� 6-9
ถึึง 6-12 ผลการทดสอบด้ว้ ย Pearson Chi-squared พบว่่ า คนทั้้�ง 4 รุ่่� น
มีี ความเห็็ นต่่ อปัั จจััยด้า้ นสถานบัันแตกต่่ างกัันอย่่ างมีี นัย
ั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิ ติิ
� ากกว่่ า
โดยคนรุ่่�น Gen Y และ Gen Z มีี ความเห็็ นเชิิ งลบต่่ อสถาบัันเหล่่ านี้้ ม
รุ่่�น Gen X และ Baby Boomer
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Khon Thai 4.0

127

เศรษฐศาสตร์
ความสุ ข

คนรุ่่� น Gen Z ประมาณ 30% และในสััดส่่ วนเดีี ยวกััน คิิ ดว่่ าไม่่
สามารถเดิิ นคนเดีี ยวในละแวกบ้้านในช่่ วงเวลากลางคืื นได้้อย่่ างปลอดภััย
(รููปที่่� 6-9) คนรุ่่�น Gen X และ Baby Boomer ที่่� มีีอายุุ มากและมัักไม่่ ค่่อยได้้
ออกจากบ้้านยามค่ำำ��คืืนประมาณ 60-66% คิิ ดว่่าการเดิิ นคนเดีี ยวในละแวก
� ิ ดว่่าการจััดการขยะในชุุ มชน
บ้้านในช่่ วงกลางคืื นได้อ
้ ย่่ างปลอดภััย คนรุ่่�นนี้้ คิ
ดีี แล้้วและค่่ อนข้้างเห็็ นด้้วยว่่ าจะได้้รัับการรัักษาพยาบาลที่่� ดีี มีี มาตรฐาน
ถ้้าตนเองเจ็็ บป่่วย (รููปที่่� 6-10 และ 6-11) คน Gen Z อาจจะมีี อายุุ น้้อยยััง
ไม่่ ค่่อยเจ็็ บป่่วยจึึงรู้้ �สึึกเฉยๆ กัับเรื่่� องการรัักษาพยาบาลฟรีี กลุ่่�มตััวอย่่ าง
ส่่ วนใหญ่่ ไม่่ เคยจ่่ ายเงิิ นให้้เจ้้าหน้้าที่่� ของรััฐเพื่่� ออำำ�นวยความสะดวกในการ
ติิ ดต่่อราชการ แต่่ ที่่� เคยจ่่ ายบ้้างและจ่่ ายเป็็ นประจำำ�มีีประมาณ 20% อย่่ างไรก็็ดีี
� ี ความแตกต่่ างกัันระหว่่ างรุ่่�น คนรุ่่�น Gen X และ Gen Y
พฤติิ กรรมเหล่่ านี้้ มี
ประมาณ 18-21% เคยจ่่ ายเงิิ นให้้เจ้้าหน้้าที่่� รัฐ
ั เพื่่� ออำำ�นวยความสะดวกให้้ตน
(รููปที่่� 6-12)
รูู ปที่่� 6-10 ท่่ านเห็็ นด้้วยหรืือไม่่ ว่่าปััจจุุ บััน ภายในชุุ มชนของท่่ านมีี การจัั ดการขยะที่่� ดีี
Baby boomer
ไม่ เห็ นด้ วยอย่ างยิ่ ง
ค่ อนข้ างไม่ เห็ นด้ วย

7.4%

เฉยๆ

9.1%

13.6%

30%

15.0%

40%

10%

20%

30%

40%

20.1%

30.6%

28.3%
0%

43.4%

31.0%
34.4%

40.4%
20%

9.9%

21.4%
33.7%

เห็ นด้ วยอย่ างยิ่ ง

Gen Z

7.6%

14.7%

10%

Gen Y

6.8%

ค่ อนข้ างเห็ นด้ วย
0%

Gen X

3.8%

11.7%

17.2%
0%

10%

20%

30%

40%

0%

10%

20%

30%

40%

Pearson Chi-squared = 321.4 (p < 0.001)

รูู ปที่่� 6-11 ถ้้ าวัันนี้้� ท่่านเจ็็ บป่่ วย ท่่ านจะได้้ รัับการรัั กษาพยาบาลฟรีีและมีีมาตรฐาน
Baby boomer
ไม่ เห็ นด้ วยอย่ างยิ่ ง
ค่ อนข้ างไม่ เห็ นด้ วย
เฉยๆ

4.4%
37.4%
30%

40%

15.6%
24.0%

34.3%

44.1%
20%

5.4%

8.6%
18.9%

เห็ นด้ วยอย่ างยิ่ ง

0%

20%

30%

40%

29.0%

33.1%

35.8%
10%

Gen Z

6.8%

7.5%

11.6%

10%

Gen Y

3.5%

ค่ อนข้ างเห็ นด้ วย
0%

Gen X

2.6%

18.9%

27.2%
0%

10%

20%

30%

40%

31.1%
0%

10%

20%

30%

40%

Pearson Chi-squared = 200.9 (p < 0.001)
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รูู ปที่่� 6-12 ท่่ านเคยจ่่ ายเงิิ นให้้ เจ้้ าหน้้าที่่�ของรัั ฐเพื่่� ออำำ�นวยความสะดวกในการติิ ดต่่ อ
ราชการหรืือไม่่
Baby boomer
เคยทํ าเป็ นประจํ า
เคยทํ าบ้ างเป็ นบางครั้ ง

Gen Y

4.3%

15.5%

75.0%

3.0%
40%

60%

80%

15.6%

73.4%

4.0%
20%

3.3%

14.8%

77.7%

0%

0%

20%

Gen Z

6.3%

19.3%

ไม่ เคยทํ าเลย
เรื่ องนี้ ไม่ เกี่ ยวกั บท่ าน

Gen X

2.8%

77.2%

3.9%
40%

60%

80%

0%

3.9%

20%

40%

60%

80%

0%

20%

40%

60%

80%

Pearson Chi-squared = 29.4 (p < 0.001)

รูู ปที่่� 6-13 เมื่่� อเปรีียบเทีียบกัั บรุ่่�นพ่่ อแม่่ ท่่ านคิิดว่่ าคุุณภาพการศึึ กษาและความรู้้�ที่่�ได้้
จากโรงเรีียนที่่� ระดัั บการศึึ กษาเดีียวกัั นกัับพ่่ อแม่่ รุ่่�นท่่ านดีี กว่่ าหรืือแย่่ กว่่ ารุ่่�นพ่่อแม่่
Baby boomer
ดี กว่ ามาก
ดี กว่ าเล็ กน้ อย

แย่ กว่ ามาก
0%

Gen Y
41.6%

37.1%

15.2%

30%

40%

50%

0%

12.9%

6.7%

3.5%
20%

36.2%

12.3%

5.3%

2.5%

42.2%

37.2%

11.7%

6.4%
10%

Gen Z

42.5%

41.5%

เท่ ากั น
แย่ กว่ าเล็ กน้ อย

Gen X

34.3%

6.3%

2.2%

10%

20%

30%

40%

50%

0%

10%

2.4%
20%

30%

40%

50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Pearson Chi-squared = 28.1 (p < 0.005)

รูู ปที่่� 6-14 เมื่่� อเปรีียบเทีียบกัั บรุ่่�นพ่่ อแม่่ ของท่่ าน ท่่ านคิิดว่่ าตนเองมีีอาชีีพและ
รายได้้ ที่่�ดีี กว่่ าหรืือแย่่ กว่่ ารุ่่�นพ่่อแม่่ (เทีียบกัั บตอนที่่� พ่่อแม่่ มีีอายุุเท่่ ากัับท่่ าน)
Baby boomer

Gen X

ดี กว่ ามาก

37.7%

ดี กว่ าเล็ กน้ อย

38.4%

เท่ ากั น
แย่ กว่ าเล็ กน้ อย
แย่ กว่ ามาก
0%

15.1%

13.8%

30%

40%

50%

0%

10%

37.4%

21.0%

19.2%

8.4%

2.8%
20%

24.3%

36.4%

6.6%

2.5%

Gen Z

30.1%

35.0%

6.3%
10%

Gen Y
41.8%

13.2%

4.1%
20%

30%

40%

50%

0%

10%

6.0%
20%

30%

40%

50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Pearson Chi-squared = 93.6 (p < 0.001)

ความคิิ ดเห็็ นเกี่่� ยวกัับโอกาสทางสัังคมซึ่่�งประกอบด้ว้ ยโอกาส
ทางการศึึกษาที่่� มีีคุุณภาพและการมีี อาชีี พและรายได้้ที่่� ดีีแสดงในรููปที่่� 6-13
และ 6-14 ความเห็็ นด้า้ นโอกาสมีี ความแตกต่่ างกัันระหว่่ างรุ่่� นอย่่ างมีี นัย
ั
สำำ�คัญ
ั ทางสถิิ ติิ คนรุ่่� น Gen X Gen Y และ Gen Z ต่่ างเห็็ นว่่ าคุุ ณภาพการ
ศึึกษาและความรู้้ �ที่่� ได้้จากโรงเรีี ยนดีี กว่่ ารุ่่� นพ่่ อแม่่ อย่่ างมาก แสดงว่่ าคน
� เรื่่� อยๆ ส่่ วนเรื่่� องโอกาสใน
ส่่ วนใหญ่่ เห็็ นว่่ าคุุ ณภาพการศึึกษาโดยรวมดีี ขึ้้น
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การประกอบอาชีี พ ทั้้�งแง่่ ของการหางานและรายได้้นั้้�นคนรุ่่�น Baby Boomer
และ Gen X ส่่ วนใหญ่่ คิิดว่่าตนเองทำำ�ได้้ดีี กว่่ าพ่่ อแม่่ ส่่ วนคนรุ่่�น Gen Z ถึึง
6% คิิ ดว่่าตนเองมีี อาชีี พและรายได้แ
้ ย่่ กว่่ ารุ่่�นพ่่ อแม่่ เทีี ยบตอนที่่� มีีอายุุ เท่่ ากััน
โดยสรุุ ปความคิิ ดเห็็ นเกี่่� ยวกัับปัั จจััยด้้านเสรีี ภาพ สถาบััน และ
โอกาสทางสัังคมมีี ความแตกต่่ างกัันระหว่่ างรุ่่�น โดยรุ่่�น Gen Y และ Gen Z
มัักมีี ความเห็็ นเชิิ งลบต่่ อเสรีี ภาพ สถาบััน และโอกาสทางสัังคมมากกว่่ ารุ่่�น
ที่่� อายุุ มากกว่่ า

6.4	บรรทัั ดฐานทางสัั งคม เสรีีภาพ และปัั จจัั ยเชิิงสถาบัั น
กัั บความพึึ งพอใจในชีีวิิ ต
ผลการศึึกษาในส่่ วนที่่� 6.3 เป็็ นการวิิ เคราะห์์ข้้อมููลด้ว้ ยสถิิ ติิอนุุ มาน
� งต้้นให้้เห็็ นว่่ า ความคิิ ดเห็็ นเกี่่� ยวกัับ
(Inferential Statistics) ฉายภาพเบื้้ อ
บรรทััดฐานทางสััง คม ปัั จจััย เชิิ งสถาบััน และเสรีี ภาพ มีี ความแตกต่่ าง
กัันระหว่่ างรุ่่� น การศึึกษาในส่่ วนนี้้ เ� ริ่่� มต้้นจากการตั้้�งสมมุุ ติิ ฐานการวิิ จัย
ั
ว่่ า กลุ่่�ม Baby Boomer Gen X Gen Y และ Gen Z เติิ บโตมาท่่ ามกลางการ
เปลี่่� ยนแปลงทางสัังคม วััฒนธรรม การเมืื อง และเศรษฐกิิ จ ที่่� แตกต่่ างกััน
ดัังนั้้�นอาจเป็็ นไปได้้ว่่า ปัั จจััยทางด้า้ นบรรทััดฐานทางสัังคมและปัั จจััยเชิิ ง
สถาบััน เช่่ น ความเชื่่� อมั่่�นต่่ อภาครััฐ ความเชื่่� อมั่่�นต่่ อระบบราชการ และ
� เชื่่� อใจกัันในสัังคม อาจส่่ งผลต่่ อความพึึงพอใจในชีี วิิตของคน
ความไว้้เนื้้ อ
แต่่ ละรุ่่�นแตกต่่ างกัันออกไป การพิิ สูู จน์์สมมุุ ติิฐานข้้างต้้น วิิ เคราะห์์ ได้้จาก
การสร้้างแบบจำำ�ลองความพึึงพอใจในชีี วิิต เพื่่� อใช้้วิิ เคราะห์์ความเชื่่� อมโยง
ระหว่่ างตััวแปรทางบรรทััดฐานทางสัังคม ปัั จจััยเชิิ งสถาบััน และเสรีี ภาพ
ที่่� มีีต่่อความพึึงพอใจในชีี วิิตส่่ วนบุุ คคล
ความเชื่่� อมั่่�นเชิิ งสถาบััน ไม่่ ว่่าจะเป็็ น ความเชื่่� อมั่่�นในรััฐบาล ความ
เชื่่� อมั่่�นในระบบสาธารณสุุ ข สะท้้อนให้้เห็็ นถึึงคุุ ณภาพ ประสิิ ทธิิ ภาพและ
ความโปร่่ งใสของสถาบัันนั้้�นๆ การที่่� ประชาชนได้้รัับการจััดสรรทรััพยากร
อย่่ างทั่่�วถึึงและสามารถเข้้าถึึงบริิ การที่่� มีีคุุณภาพ ย่่ อมส่่ งผลต่่ อความรู้้ สึ
� ก
ึ
และความพึึ ง พอใจในชีี วิิ ตของประชาชนไม่่ ว่่ าจะทางตรงหรืื อทางอ้้อม
งานวิิ จัย
ั ที่่� ทำำ�การศึึกษาความสััมพัันธ์ ์ระหว่่ างความเชื่่� อมั่่�นในสถาบัันกัับความ
อยู่่�ดีี มีีสุุขเชิิ งอััตวิิ สัย
ั มีี การศึึกษาอย่่ างแพร่่ หลาย (Hudson, 2006; Macchia
et al., 2020; Oshio & Urakawa, 2014; Suriyanrattakorn & Chang, 2021;
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Tang, 2012) ผลการศึึกษาเชิิ งประจัักษ์์ส่่วนใหญ่่ พบว่่ า ความสััมพัันธ์ ์ดัังกล่่ าว
มีี ทิิศทางที่่� ส่่งเสริิ มกััน ยกตััวอย่่ างผลการศึึกษาล่่ าสุุ ดของ Suriyanrattakorn
& Chang (2021) (ใช้้ข้้อมููล 97 ประเทศ ในปีี ค.ศ. 2011-2019) พบว่่ า ระดัับ
� ส่่ งผลทางบวกต่่ อคะแนนความพึึงพอใจในชีี วิิต
ความเชื่่� อมั่่�นในรััฐบาลที่่� สูู งขึ้้น
เฉลี่่� ยของประชาชน
� เชื่่� อใจระหว่่ างบุุ คคล
ดัังที่่� ได้ก
้ ล่่ าวไปแล้้วในบทที่่� 5 ด้า้ นความไว้้เนื้้ อ
ซึ่่�งถืื อเป็็ นส่่ วนประกอบสำำ�คัญ
ั ของทุุ นทางสัังคม การวิิ จัย
ั ที่่� ทำำ�การศึึกษาผล
กระทบของตััวแปรดัังกล่่ าวกัับปัั จจััยทางด้้านเศรษฐกิิ จและสัังคมมีี การ
� เชื่่� อใจระหว่่ างบุุ คคลกัับการพััฒนา
ศึึกษาในวงกว้้าง อย่่ างเช่่ น ความไว้้เนื้้ อ
�
�
ทางเศรษฐกิิ จ และความไว้้เนื้้ อเชื่่ อใจระหว่่ างบุุ คคลกัับความอยู่่�ดีี มีีสุุขเชิิ ง
อััตวิิ สัย
ั (Hamilton et al., 2016; Knack & Zak, 2001; Martínez et al., 2019;
� เชื่่� อใจระหว่่ างบุุ คคลต่ำำ��
Portela et al., 2012) กล่่ าวได้้ว่่า ชุุ มชนที่่� มีีความไว้้เนื้้ อ
อาจจำำ�กัด
ั การความถี่่� ของการมีี ปฏิิ สัม
ั พัันธ์ ์และการสนัับสนุุ นช่่ วยเหลืื อของ
คนในชุุ มชนซึ่่�งส่่ งผลกระทบด้า้ นลบต่่ อความพึึงพอใจในชีี วิิตของคนในชุุ มชน
ในภาพรวม
งานวิิ จัย
ั ในอดีี ต (Boarini et al., 2012; Helliwell et al., 2021)
พบว่่ า ปัั จจััย ด้้า นเสรีี ภาพในการเลืื อก ถืื อเป็็ นปัั จจััย สำำ�คั ญ
ั หนึ่่� งที่่� ส่่ งผล
กระทบต่่ อความอยู่่�ดีี มีีสุุ ขเชิิ งอััตวิิ สัย
ั อย่่ างมีีนััยสำำ�คัญ
ั ทางสถิิ ติิ กล่่ าวได้้
ว่่ า คำำ�จำำ�กัด
ั ความของคำำ�ว่่า “เสรีี ภาพในการเลืื อก (Freedom of choices)”
มีี ขอบเขตที่่� กว้้าง และอาจครอบคลุุ มตั้้�งแต่่ เรื่่� องส่่ วนบุุ คล ครอบครััว ไปจนถึึง
ระดัับประเทศ ยกตััวอย่่ างเช่่ น เสรีี ภาพในการเลืื อกสิ่่� งต่่ างๆ ในชีี วิิตประจำำ�วัน
ั
เช่่ น การเลืื อกกิิ จกรรมที่่� ทำำ� การศึึกษา อาชีี พ การเลืื อกคู่่�ครอง หรืื อแม้้กระทั่่�ง
เสรีี ภาพในการเลืื อกแสดงความคิิ ดเห็็ นและการแสดงออก นัักเศรษฐศาสตร์์
รางวััลโนเบล Amartya Sen กล่่ าวไว้้ในหนัังสืื อ Development as Freedom
ว่่ า เสรีี ภาพในการเลืื อกสะท้้อนให้้เห็็ นถึึงโอกาสที่่� แต่่ ละคนได้้รัับ และเป็็ น
เครื่่� องมืื อสำำ�คัญ
ั ในการส่่ งเสริิ มความอยู่่�ดีี มีีสุุ ขของประชาชน โดยเฉพาะ
หากศัักยภาพของบุุ คคลนั้้�นๆ เหมาะสมกัับโอกาสที่่� ได้้รัับ (Sen, 1999) ใน
ทางกลัับกััน ยกตััวอย่่ างเช่่ น ด.ญ. ก มีี ความมุ่่�งมั่่�นและศัักยภาพที่่� จะเรีี ยน
หมอ แต่่ ด้ว้ ยข้้อจำำ�กัด
ั ด้้านการเงิิ นของที่่� บ้้าน ทำำ�ให้้ ด.ญ. ก ไม่่ สามารถเลืื อก
ที่่� จะเรีี ยนหมอได้้ ด.ญ. ก อาจรู้้ สึ
� ก
ึ เสีี ยใจข้้อจำำ�กัด
ั เกี่่� ยวกัับทางเลืื อกที่่� ทำำ�ให้้
เธอไม่่ สามารถไล่่ ตามความฝัั นของเธอได้้ แต่่ ถ้้าหากเธอได้้รัับโอกาส เช่่ น
� เนื่่� องจากเธอ
ทุุ นการศึึกษา โอกาสดัังกล่่ าวอาจทำำ�ให้้เธอมีี ความสุุ ขมากขึ้้น
มีี ทางเลืื อกที่่� จะได้้ทำำ�ตามสิ่่� งที่่� เธอตั้้�งใจ
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� างอิิ งจากการศึึกษา
แบบจำำ�ลองที่่� ใช้้ในการวิิ เคราะห์์ ในส่่ วนนี้้ อ้้
ของ Clark et al. (2008) และ Helliwell et al. (2019) ตััวแปรตามที่่� ใช้้ใน
การศึึกษา คืื อ ความพึึงพอใจในชีี วิิตส่่ วนบุุ คคล มีี ค่่ าคะแนนตั้้�งแต่่ 0-10
โดย 10 หมายถึึงระดัับความพึึงพอใจในชีีวิิตที่่�มากที่่� สุุด ส่่ วนตััวแปรอธิิบายหลััก
� เชื่่� อใจเชิิ งสถาบััน (Institutional trust) ความไว้้
ที่่� เราสนใจ คืื อ ความไว้้เนื้้ อ
� เชื่่� อใจระหว่่ างบุุ คคล (Interpersonal trust) และเสรีี ภาพในการเลืื อก
เนื้้ อ
ทางเดิิ นของชีี วิิต (Freedom to make life choices) ตััวแปรอิิ สระที่่� ใช้้ในการ
� งต้้นของตััวแปร แสดงใน ตารางที่่� 6-2) สามารถแบ่่ ง
ศึึกษา (ค่่ าสถิิ ติิเบื้้ อ
ออกเป็็ น 4 กลุ่่�มได้้ดัังนี้้ �
1. ปัั จจััย ทางด้้า นบรรทััดฐานทางสััง คมและปัั จจััย เชิิ ง สถาบััน
ประกอบด้้วย
� เชื่่� อใจเชิิ งสถาบััน (Institutional trust)
1.1 ความไว้้เนื้้ อ
• ความเชื่่� อมั่่�นในรััฐบาล (วััดจากความเชื่่� อมั่่�นในภาครััฐที่่� จะเข้้า
มาช่่ วยแก้้ปัั ญหาเมื่่� อเกิิ ดสถานการณ์์ยากลำำ�บากต่่ อชีี วิิตของประชาชน)
• ความเชื่่� อมั่่�นในระบบสาธารณสุุ ข (วััดจากความมั่่�นใจเกี่่� ยวกัับการ
เข้้าถึึงและมาตรฐานการรัักษาพยาบาลของระบบประกัันสุุ ขภาพถ้้วนหน้้า)
� เชื่่� อใจระหว่่ างบุุ คคล (Interpersonal trust)
1.2 ความไว้้เนื้้ อ
� เชื่่� อใจและความปลอดภััยในสัังคม (วััดจากความ
• ความไว้้เนื้้ อ
มั่่�นใจเกี่่� ยวกัับความปลอดภััยหากต้้องเดิิ นคนเดีี ยวในเวลากลางคืื น)
2. เสรีี ภาพในการเลืื อกทางเดิิ นของชีี วิิต (Freedom to make life
choices) (วััดจากข้้อคำำ�ถามว่่ า ท่่ านเห็็ นด้ว้ ยหรืื อไม่่ ว่่าท่่ านสามารถเลืื อกทาง
เดิิ นทางเดิิ นของชีี วิิตได้้ด้ว้ ยตััวเอง)
3. ผลกระทบและการรัับ มืื อที่่� เกิิ ดจากสถานการณ์์ โควิิ ด-19
(วััดจากระดัับความกัังวลที่่� เกิิ ดจากผลกระทบจากสถานการณ์์ โควิิ ด)
4. ลัักษณะทางประชากรศาสตร์์ ประกอบด้้วย เพศ กลุ่่�มอายุุ
สถานภาพการสมรส สถานภาพการทำำ�งาน และรายได้้ (ตััวรายได้แ
้ บ่่ งเป็็ น
ความเพีี ยงพอของรายได้้ต่่ อการยัังชีี พ และระดัับรายได้้ โดยเปรีี ยบเทีี ยบ
ซึ่่�งมีี ค่่าระหว่่ าง 1-10 โดย 1 หมายถึึง เมื่่� อเปรีี ยบเทีี ยบกัับคนในชุุ มชนของตน
ครััวเรืื อนของตนเองอยู่่� ในกลุ่่�มที่่� มีีรายได้้ต่ำำ��ที่่� สุุด ส่่ วน 10 หมายถึึง อยู่่� ใน
กลุ่่�มที่่� มีีรายได้้สููงที่่� สุุดโดยเปรีี ยบเทีี ยบ)
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ตารางที่่� 6-2 ค่่ าสถิิติิเบื้้� องต้้ นของตัั วแปรที่่� ใช้้ ในการวิิ เคราะห์์ แบบจำำ �ลอง
ความพึึ งพอใจในชีีวิิ ต
ตั วแปร

ค่าเฉลี่ ย

ส่วน
เบี่ ยงเบน
มาตรฐาน

ค่าต�่ำสุด

ค่าสูงสุ ด

ความพึ งพอใจในชี วิต

7.182

2.048

0

10

ความเชื่ อมั่ นในรั ฐบาล

0.290

0.454

0

1

ความเชื่ อมั่ นในระบบสาธารณสุ ข

0.681

0.466

0

1

ความไว้้ เนื้้�อเชื่่� อใจและความปลอดภัั ยในสัั งคม

0.570

0.495

0

1

เสรีภาพในการเลื อกทางเดิ นของชี วิต

0.762

0.426

0

1

ความกั งวลเกี่ ยวกั บสถานการณ์ โควิ ด

1.813

0.824

0

3

เพศชาย

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

แต่ งงาน

0.509

0.500

0

1

หย่ าร้ าง

0.135

0.342

0

1

จบการศึ กษาระดั บปริ ญญาตรี /สูงกว่ า

0.494

0.500

0

1

ว่ างงาน

0.013

0.115

0

1

นั กเรี ยน/นั กศึ กษา

0.074

0.262

0

1

เกษตรกร

0.058

0.233

0

1

ข้ าราชการ/รั ฐวิ สาหกิ จ

0.312

0.464

0

1

ระดั บรายได้ โดยเปรี ยบเทียบ

5.484

1.628

1

10

0.400

0.490

0

1

ความเพี ยงพอของรายได้ ต่อการยั งชี พ

หมายเหตุ : จ�ำนวนตั วอย่ าง 3,880 คน

ผลการวิิ เคราะห์์แบ่่ งออกเป็็ น 2 ส่่ วน คืื อ 1) ปัั จจััยที่่� ส่่ งผลต่่ อ
ความพึึงพอใจในชีี วิิตในภาพรวม และ 2) ปัั จจััยที่่� ส่่งผลต่่ อความพึึงพอใจ
ในชีี วิิต จำำ�แนกตามรุ่่�น แบบจำำ�ความพึึงพอใจในชีี วิิต ทำำ�การวิิ เคราะห์์ด้ว้ ย
วิิ ธีี Ordered Probit regression เป็็ นหลััก เนื่่� องจากความพึึงพอใจในชีี วิิตมีี
มาตรวััดการจััดอัน
ั ดัับ (Ordinal Scale) ส่่ วนวิิ ธีี Ordinary Least Square (OLS)
(with robust standard errors) นำำ�มาวิิ เคราะห์์เพิ่่�มเติิ มเพื่่� อเปรีี ยบเทีี ยบ
ความเสถีี ยรและความน่่ าเชื่่� อถืื อของผลการวิิ เคราะห์์ ในภาพรวม ข้้อดีี ของ
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การแปรผลการศึึกษาจากการวิิ เคราะห์์ โดยแบบจำำ�ลอง OLS คืื อ สามารถ
แปลผลเปรีี ยบเทีี ยบค่่ าสััมประสิิ ทธิ์์ �ของตััวแปรที่่� ศึก
ึ ษาได้้โดยตรง ในขณะที่่�
Ordered Probit regression จะเน้้นเฉพาะการแปลผลตามเครื่่� องหมายของ
ค่่ าสััมประสิิ ทธิ์์ �ที่่� แสดงหน้้าตััวแปรแต่่ ละตััวเท่่ านั้้�น
สมการที่่� (1) ในตารางที่่� 6-3 เป็็ นการวิิ เคราะห์์เฉพาะตััวแปรทาง
� เชื่่� อใจเชิิ งสถาบััน ความไว้้เนื้้ อ
� เชื่่� อใจระหว่่ างบุุ คคล เสรีี ภาพใน
ด้้าน ความไว้้เนื้้ อ
การเลืื อกทางเดิิ นของชีี วิิต และระดัับความกัังวลเกี่่� ยวกัับสถานการณ์์ โควิิ ด
โดยยัังไม่่ วิิเคราะห์์ร่่วมกัับตััวแปรควบคุุ มอื่่� นๆ สมการที่่� (2) แสดงผลการ
วิิ เคราะห์์ โดยพิิ จารณาร่่ วมกัับแปรควบคุุ มที่่� คาดว่่ าจะส่่ งผลต่่ อความพึึงพอใจ
ในชีี วิิ ต จะเห็็ นได้้ว่่ าเมื่่� อเพิ่่� มตััว แปรควบคุุ มทางด้้า นประชากรศาสตร์์
� องตััวแปรที่่� สนใจมีี ขนาดลดลง ซึ่่�งบอกเป็็ นนััยได้้ว่่า
เข้้าไปค่่ าสััมประสิิ ทธิ์์ ข
หากละเลยการวิิ เคราะห์์ปััจจััยทางด้้านประชากรศาสตร์์เข้้าไปในแบบจำำ�ลอง
จะทำำ�ให้้การประมาณค่่ าเกิิ ดความเอนเอีี ยงได้้
ผลการศึึกษาในภาพรวมพบว่่ า ปัั จจััยที่่� มีีความสััมพัันธ์ ์กัับความ
พึึงพอใจในชีี วิิตอย่่ างมีี นัย
ั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิ ติิที่่� ระดัับ 95-99% คืื อ ความเชื่่� อมั่่�น
ในระบบสาธารณสุุ ข เสรีี ภาพในการเลืื อกทางเดิิ นของชีี วิิต และระดัับความ
กััง วลเกี่่� ยวกัับ สถานการณ์์ โ ควิิ ด จะเห็็ นว่่ า กลุ่่� มที่่� มีี ความกััง วลเกี่่� ยวกัับ
สถานการณ์์ โควิิ ดในระดัับสููงจะมีี ความพึึงพอใจในชีี วิิตน้้อยกว่่ ากลุ่่�มที่่� ไม่่ มีี
กัังวลใจเกี่่� ยวกัับสถานการณ์์ โควิิ ด กลุ่่�มคนที่่� มีีเสรีี ภาพในการเลืื อกทางเดิิ น
ในชีี วิิตจะมีี ความพึึงพอใจมากกว่่ ากลุ่่�มคนที่่� ตอบว่่ ามีี ข้้อจำำ�กัด
ั ในการเลืื อก
ส่่ วนกลุ่่�มคนที่่� เชื่่� อมั่่�นในระบบสาธารณสุุ ขมีีความพึึงพอใจมากกว่่ ากลุ่่�มคนที่่� มีี
ความเชื่่� อมั่่�นน้้อย น่่ าสัังเกตว่่ าหากใช้้กลุ่่�มประชากรทั้้�งหมดในการวิิ เคราะห์์
ความเชื่่� อมั่่�นในรััฐ บาลกลัับ ไม่่ สามารถอธิิ บายการเปลี่่� ยนแปลงของ
ระดัับ ความพึึง พอใจในชีี วิิ ตของประชาชนได้้อ ย่่ างมีี นััย สำำ�คั ญ
ั ทางสถิิ ติิ
แต่่ อย่่ างใด
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ตารางที่่� 6-3 แบบจำำ �ลองความพึึ งพอใจในชีีวิิ ต
ค่่าสัั มประสิิ ทธิ์์�
ตัั วแปร

Ordered Probit
(1)

OLS (Robust SE)
(2)

(3)

0.064

0.100

ความไว้้ เนื้้� อเชื่่� อใจเชิิ งสถาบัั น
0.093**

ความเชื่่� อมั่่� นในรัั ฐบาล
ความเชื่่� อมั่่� นในระบบสาธารณสุุ ข

(0.039)

(0.039)

(0.073)

0.199***

0.101***

0.169**

(0.038)

(0.039)

(0.072)

ความไว้้ เนื้้� อเชื่่� อใจระหว่่ างบุุ คคล
ความไว้้ เนื้้�อเชื่่� อใจและความปลอดภัั ยในสัั งคม
เสรีีภาพในการเลืือกทางเดิิ นของชีีวิิ ต

0.095***

0.070*

0.120*

(0.035)

(0.036)

(0.065)

0.348***

0.296***

0.552***

(0.041)

(0.041)

(0.077)

ระดัั บความกัั งวลเกี่่� ยวกัั บสถานการณ์์ โควิิ ด
กัั งวลน้้ อย
กัั งวลมาก
กัั งวลมากที่่� สุุด

-0.371***

-0.404***

-0.582***

(0.076)

(0.077)

(0.125)

-0.709***

-0.668***

-1.056***

(0.072)

(0.073)

(0.123)

-0.899***

-0.784***

-1.367***

(0.078)

(0.079)

(0.143)

-0.114***

-0.223***

(0.036)

(0.067)

0.045

0.067

(0.046)

(0.083)

0.065

0.106

(0.049)

(0.090)

ลัั กษณะทางประชากรศาสตร์์
เพศชาย
กลุ่ มอายุ
24-39 ปี (Gen Y)
40-55 ปี (Gen X)
56-74 ปี (Baby Boomer)
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ตารางที่่� 6-3 (ต่่ อ)
ค่่าสัั มประสิิ ทธิ์์�
ตัั วแปร

Ordered Probit
(1)

แต่ งงาน
หย่ าร้ าง
จบการศึ กษาระดั บปริ ญญาตรี /สูงกว่ า

OLS (Robust SE)
(2)

(3)

0.203***

0.364***

(0.042)

(0.077)

0.133**

0.226*

(0.061)

(0.116)

-0.067

-0.143*

(0.042)

(0.076)

-0.584***

-1.342***

(0.146)

(0.366)

สถานภาพการท� ำงาน
ว่ างงาน
นั กเรี ยน/นั กศึ กษา
เกษตรกร
ข้ าราชการ/รั ฐวิ สาหกิ จ

-0.104

-0.194

(0.073)

(0.136)

0.171**

0.259*

(0.075)

(0.154)

0.134***

0.278***

(0.042)

(0.072)

0.084***

0.175***

(0.011)

(0.022)

0.321***

0.584***

(0.037)

(0.064)

รายได้
ระดั บรายได้ โดยเปรี ยบเทียบ
ความเพี ยงพอของรายได้ ต่อการยั งชี พ

6.078***

ค่ าสั มประสิ ทธิ์
จ�ำนวนกลุ่ มตั วอย่ าง

(0.192)
3,880

3,880

R-squared
LR Chi-square (P-value)

3,880
0.167

0.000

Mean VIF

0.000
1.73

หมายเหตุุ : ***ระดัั บนัั ยสำำ �คััญทางสถิิ ติิที่่� 1% **ระดัั บนัั ยสำำ �คััญทางสถิิ ติิที่่� 5% *ระดัั บนัั ยสำำ �คััญทางสถิิ ติิที่่� 10% ค่่ าในวงเล็็ บ แสดงค่่ า Standard error
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ตารางที่่� 6-4 แสดงผลการศึึกษาเมื่่� อจำำ�แนกตามรุ่่�น ซึ่่�งแบ่่ งเป็็ น 3
� ไป) 2) กลุ่่�ม Gen Y
กลุ่่�ม คืื อ 1) กลุ่่�ม Baby Boomer และ Gen X (อายุุ 40 ปีี ขึ้้น
(อายุุ 24-39 ปีี ) และ 3) กลุ่่�ม Gen Z (อายุุ 18-24 ปีี ) ผลการศึึกษาภาพรวม
พบว่่ า นอกจากปัั จจััยทางด้้านลัักษณะทางประชากรศาสตร์์ เช่่ น รายได้้ และ
การแต่่ งงาน ปัั จจััยที่่� ส่่งผลกระทบต่่ อความพึึงพอใจในชีี วิิตของทั้้�ง 3 กลุ่่�ม
อย่่ างมีี นัย
ั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิ ติิที่่� ระดัับ คืื อ เสรีี ภาพในการเลืื อกทางเดิิ นของชีี วิิต
และความกัังวลเกี่่� ยวกัับสถานการณ์์ โควิิ ด หากพิิ จารณาแยกตามรุ่่�น พบว่่ า
ความเชื่่� อมั่่�นในรััฐบาลสามารถอธิิ บายความพึึงพอใจในชีี วิิตได้้เฉพาะกลุ่่�ม
Gen Z เท่่ านั้้�น ผลการศึึกษาดัังกล่่ าวมีี ความคล้้องกัับสถานการณ์์การเมืื อง
ของประเทศไทยในปัั จจุุ บัน
ั ที่่� กลุ่่�ม Gen Z เป็็ นกลุ่่�มที่่� ออกมาแสดงความคิิ ดเห็็ น
และเคลื่่� อนไหวทางการเมืื องอย่่ างเห็็ นได้้ชััด และผลการสำำ�รวจที่่� แสดงให้้
เห็็ นว่่ า คนรุ่่�น Gen Z มีี ความเห็็ นเชิิ งลบต่่ อสถาบัันมากกว่่ ารุ่่�น Gen X และ
Baby Boomer
กล่่ าวได้้ว่่า กลุ่่� มคน Gen Z เป็็ นกลุ่่� มที่่� ได้้รัับ การศึึก ษาที่่� ดีี กว่่ า
รุ่่� นพ่่ อแม่่ และรุ่่� นปู่่�ย่่ าตายาย เติิ บโตมาพร้้อมความความไม่่ แน่่ นอนทาง
เศรษฐกิิ จ การเมืื อง สัังคม และโรคระบาด ดัังนั้้�นจึึงเป็็ นกลุ่่�มที่่� ตั้้ง� คำำ�ถาม
มากมายเกี่่� ยวกัับความไม่่ แน่่ นอนในชีี วิิตของตน รวมทั้้�งของรุ่่�นถััดไปจากตน
ในรายงานของ Pew Research Center ได้้ทำำ�การสำำ�รวจลัักษณะของกลุ่่�ม
Gen Z เทีี ยบกัับรุ่่�นอื่่� นๆ พบว่่ า สััดส่่วนของกลุ่่�ม Gen Z (64%) มีี ความคิิ ด
เห็็ นว่่ ารััฐบาลควรแก้้ปัั ญหากัับสถานการณ์์ปััจจุุ บัน
ั มากกว่่ าที่่� เป็็ นอยู่่� ซึ่่�งมีี
สััดส่่วนมากกว่่ ารุ่่�นอื่่� นๆ อย่่ างเห็็ นได้้ชััด (Parker & Igielnik, 2020)
สำำ�หรัับกลุ่่�มคน Gen Y หรืื อกลุ่่�ม Millennium เราพบว่่ า ความเชื่่� อมั่่�น
ในระบบสาธารณสุุ ข ซึ่่�งสะท้้อนระบบรััก ษาพยาบาลที่่� มีี มาตรฐานและ
สามารถเข้้าถึึงได้้อย่่ างถ้้วนหน้้า ส่่ งผลต่่ อความพึึงพอใจในชีี วิิตเฉพาะคน
� ย่่ างมีี นัย
�
กลุ่่�มนี้้ อ
ั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิ ติิ นอกจากนั้้�น การว่่ างงาน และความไว้้เนื้้ อ
เชื่่� อใจภายในสัังคมก็็ เป็็ นปัั จจััยสำำ�คัญ
ั ที่่� ส่่งผลต่่ อความพึึงพอใจในชีี วิิตของ
คนกลุ่่�มนี้้ � กล่่ าวได้้ว่่า กลุ่่�ม Gen Y เป็็ นกลุ่่�มที่่� ใส่่ ใจสุุ ขภาพมากกว่่ ากลุ่่�มอื่่� นๆ

อีี กทั้้�งให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับความสมดุุ ลในการทำำ�งาน การออกกำำ�ลังั กาย และ
การหัันมาบริิ โภคผลิิ ตภััณฑ์์เพื่่� อสุุ ขภาพ เช่่ น ผลิิ ตภััณฑ์์ออร์์แกนิิ ก จากการ
สำำ�รวจ The Deloit Te Global 2021 Millennial and Gen Z Survey พบว่่ า 3
สิ่่� งสำำ�คัญ
ั ที่่� คนกลุ่่�ม Gen Y ให้้ความสนใจมากที่่� สุุด คืื อ การว่่ างงาน สิ่่� งแวดล้้อม
และระบบบริิ การสุุ ขภาพ ผลการสำำ�รวจดัังกล่่ าวสอดคล้้องกัับผลการศึึกษานี้้ �
แผนงานยุ ทธศาสตร์ เป้ าหมาย (Spearhead) ด้ านสั งคม คนไทย 4.0
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ที่่� พบว่่ า กลุ่่�ม Gen Y ที่่� เชื่่� อมั่่�นระบบบริิ การสุุ ขภาพของภาครััฐจะมีี ความพึึงพอใจ
ในชีี วิิตมากกว่่ ากลุ่่�มที่่� มีีความเชื่่� อมั่่�นน้้อย
ตารางที่่� 6-4 แบบจำำ �ลองความพึึ งพอใจในชีีวิิ ต (จำำ �แนกตามรุ่่�น)
 ค่่าสัั มประสิิ ทธิ์์�
Baby Boomer และ
Gen X (40 ปีี ขึ้้� นไป)
Ordered
Probit
(4)

OLS
(Robust
SE)
(5)

Gen Y(24-39 ปีี )
Ordered
Probit
(6)

Gen Z(18-24 ปีี )

OLS
(Robust
SE)
(7)

Ordered
Probit
(8)

OLS
(Robust
SE)
(9)

ความไว้ เนื้อเชื่อใจเชิ งสถาบั น
ความเชื่ อมั่ นในรั ฐบาล
ความเชื่ อมั่ นในระบบ
สาธารณสุ ข

0.074

0.106

-0.061

-0.129

0.184**

0.327**

(0.059)

(0.109)

(0.071)

(0.132)

(0.080)

(0.144)

0.097

0.167

0.159**

0.300**

0.037

0.028

(0.068)

(0.125)

(0.067)

(0.123)

(0.070)

(0.123)

0.227**

0.021

0.058

ความไว้ เนื้อเชื่อใจระหว่ างบุ คคล
ความไว้้ เนื้้�อเชื่่� อใจและ
ความปลอดภัั ยในสัั งคม
เสรีภาพในการเลื อกทางเดิ น
ของชี วิต

0.055

0.063

0.123**

(0.059)

(0.106)

(0.062)

(0.115)

(0.066)

(0.118)

0.369***

0.729***

0.233***

0.438***

0.275***

0.453***

(0.072)

(0.140)

(0.073)

(0.134)

(0.071)

(0.125)

-0.200

-0.308

(0.164)

(0.288)

ความกั งวลเกี่ ยวกั บสถานการณ์ โควิ ด
กั งวลน้ อย
กั งวลมาก
กั งวลมากที่สุ ด

-0.407*** -0.592*** -0.529*** -0.720***
(0.108)

(0.169)

(0.150)

(0.257)

-0.688*** -1.109*** -0.806*** -1.221*** -0.446*** -0.728***
(0.103)

(0.165)

(0.145)

(0.253)

(0.157)

(0.281)

-0.765*** -1.336*** -0.909*** -1.531*** -0.652*** -1.191***
(0.113)

(0.201)

(0.153)

(0.287)

(0.168)

(0.310)

-0.03

-0.063

(0.066)

(0.122)

ลั กษณะทางประชากรศาสตร์
เพศชาย

-0.082

-0.143

(0.061)

(0.106)
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ตารางที่่� 6-4 (ต่่ อ)
 ค่่าสัั มประสิิ ทธิ์์�
Baby Boomer และ
Gen X (40 ปีี ขึ้้� นไป)

Gen Y(24-39 ปีี )

Gen Z(18-24 ปีี )

Ordered
Probit
(4)

OLS
(Robust
SE)
(5)

Ordered
Probit
(6)

OLS
(Robust
SE)
(7)

Ordered
Probit
(8)

OLS
(Robust
SE)
(9)

0.144*

0.255*

0.205***

0.369***

0.251***

0.426***

(0.084)

(0.146)

(0.068)

(0.122)

(0.076)

(0.139)

0.088

0.147

0.13

0.217

0.07

0.091

(0.096)

(0.175)

(0.107)

(0.213)

(0.175)

(0.302)

-0.174**

-0.320**

-0.094

-0.211

0.068

0.083

(0.074)

(0.136)

(0.075)

(0.128)

(0.069)

(0.129)

สถานภาพการสมรส
แต่ งงาน
หย่ าร้ าง
จบการศึึ กษาระดัั บ
ปริิ ญญาตรีี/สููงกว่่ า
สถานภาพการท�ำงาน
ว่ างงาน
นั กเรี ยน/นั กศึ กษา
เกษตรกร
ข้ าราชการ/รั ฐวิ สาหกิ จ

-0.555

-1.303

(0.459)

(0.906)

-1.189*** -2.610***
(0.273)

(0.585)

-0.311

-0.745

(0.191)

(0.472)

0.351

0.522

0.029

0.129

-0.12

-0.212

(0.432)

(0.895)

(0.255)

(0.429)

(0.086)

(0.161)

0.192**

0.307*

0.074

0.03

0.143

0.187

(0.095)

(0.176)

(0.143)

(0.342)

(0.300)

(0.704)

0.152**

0.325***

0.185***

0.375***

0.072

0.147

(0.074)

(0.121)

(0.071)

(0.121)

(0.078)

(0.133)
0.247***

รายได้
ระดั บรายได้ โดยเปรียบเทียบ
ความเพี ยงพอของรายได้
ต่ อการยั งชี พ

0.098***

0.196***

0.038**

0.098***

0.132***

(0.018)

(0.036)

(0.019)

(0.037)

(0.021)

(0.043)

0.264***

0.510***

0.361***

0.647***

0.386***

0.648***

(0.106)

(0.066)

(0.108)

(0.071)

(0.060)

6.137***

ค่ าสั มประสิ ทธิ์
จ�ำนวนกลุ่ มตั วอย่ าง

(0.302)
1460

R-squared
LR Chi-square (P-value)
Mean VIF

6.774***

1460

(0.361)
1293

0.152
0.000

1293

(0.383)
1127

0.168
0.000

1.65

(0.123)
5.350***
1127
0.175

0.000
1.88

1.92

หมายเหตุุ : *** ระดัั บนัั ยสำำ �คััญทางสถิิ ติิที่่� 1% ** ระดัั บนัั ยสำำ �คััญทางสถิิ ติิที่่� 5% * ระดัั บนัั ยสำำ �คััญทางสถิิ ติิที่่� 10% ค่่ าในวงเล็็ บ แสดงค่่ า Standard error

แผนงานยุ ทธศาสตร์ เป้ าหมาย (Spearhead) ด้ านสั งคม คนไทย 4.0

Khon Thai 4.0

เศรษฐศาสตร์
ความสุ ข

6.5

139

สรุุ ป

� � ให้้ความสำำ�คั ญ
กล่่ าวโดยสรุุ ปการวิิ เคราะห์์ ในบทนี้้ ที่่
ั กัับ ความ
แตกต่่ างระหว่่ างรุ่่� น พบว่่ า ปัั จจััยสำำ�คัญ
ั ที่่� ส่่งผลต่่ อความพึึงพอใจในชีี วิิต
ของคนไทยในปัั จจุุ บัน
ั ในภาพรวม คืื อ เสรีี ภาพในการเลืื อกทางเดิิ นของชีี วิิต
ระดัับความกัังวลเกี่่� ยวกัับสถานการณ์์ โควิิ ด และรายได้้ แต่่ ทว่่ าปัั จจััยที่่� ทำำ�ให้้
� แตกต่่ างกััน หากต้้องการให้้คนรุ่่�น Gen Z มีี ความสุุ ข
คนแต่่ ละรุ่่�นมีี ความสุุ ขนั้้น
เราจำำ�เป็็ นต้้องสร้้างความเชื่่� อมั่่�นในรััฐบาลให้้แกคนรุ่่� นนี้้ � หากต้้องการให้้
คนรุ่่�น Gen Y มีี ความสุุ ข เราจำำ�เป็็ นต้้องสร้้างความเชื่่� อมั่่�นในระบบประกััน
� เชื่่� อใจภายในสัังคม และควรลดอััตรา
สุุ ขภาพ การว่่ างงาน และความไว้้เนื้้ อ
การว่่ างงานของคนหนุ่่� มสาวลง
กล่่ าวได้้ว่่า เสรีี ภาพในการเลืื อกทางเดิิ นชีี วิิตของตนเอง มีี ประเด็็ น
ที่่� ครอบคลุุ มถึึงปัั จจััยทางด้า้ นครอบครััว เศรษฐกิิ จ สัังคม และการเมืื อง
� อยู่่�กัับว่่ าบุุ คคลนั้้�นๆ ให้้ความสำำ�คัญ
ขึ้้น
ั กัับสิ่่� งใด Jafarzadeh & Beheshti
(2012) กล่่ าวว่่ า เสรีี ภาพ (Freedom) ถืื อเป็็ นเครื่่� องมืื อที่่� สำำ�คัญ
ั ในการพััฒนา
มนุุ ษย์์ เสรีี ภาพในการแสดงความคิิ ดเห็็ นที่่� สะท้้อนประเด็็ นการแก้้ปัั ญหาใน
หลากหลายมุุ มมองช่่ วยให้้การแก้้ปัั ญหาทางเศรษฐกิิ จและสัังคมได้้รัับการ
แก้้ไขอย่่ างรอบด้า้ น ทั้้�งนี้้ � หากมองภาพประเทศไทยภายใต้้สถานการณ์์
การเมืื องไทยหลัังจากการรััฐ ประหาร พ.ศ 2557 เกี่่� ยวกัับ ประเด็็ น ด้้า น
เสรีี ภาพในการแสดงความคิิ ดเห็็ น และเสรีี ภาพในการรัับรู้้ �ข้้อมููลเกี่่� ยวกัับ
การบริิ หารงานของภาครััฐ ภาพสะท้้อนพบว่่ ามีี เสีี ยงวิิ พากษ์์วิิจารณ์์ในหลาย
ประเด็็ นเกี่่� ยวกัับความเหมาะสมของการรัับมืื อ และการจำำ�กัด
ั เสรีี ภาพใน
�
การแสดงความคิิ ดเห็็ นที่่ แตกต่่ างกััน โดยเฉพาะประเด็็ นทางด้้านการเมืื อง
� ำ�มาสู่่�ข้้อเสนอเชิิ งนโยบายที่่�
ผลการวิิ จัย
ั เชิิ งประจัักษ์์ ในส่่ วนนี้้ นำ
ว่่ า หากเป้้ าหมายของภาครััฐคืื อการทำำ�ให้้ประชาชนมีี ความสุุ ข (Happiness
Maximization) นโยบายที่่� จำำ�กัดสิ
ั ิ ทธิิ เสรีี ภาพของประชาชนในการแสดงออก
และการแสดงความคิิ ดเห็็ น ดูู เหมืื อนจะส่่ งผลกระทบด้้า นลบต่่ อความ
พึึงพอใจในชีี วิิตของประชาชนในวงกว้้าง ในทางกลัับกัันนโยบายที่่� เพิ่่� มโอกาส
หรืื อทางเลืื อกให้้แก่่ ประชาชนมีี ศัก
ั ยภาพแต่่ มีีข้้อจำำ�กัด
ั ทางด้า้ นเศรษฐกิิ จ
เช่่ น การให้้ทุุ นการศึึกษาแก่่ เด็็ กที่่� เรีี ยนดีี แต่่ ยากจน นโยบายในลัักษณะ
ดัังกล่่ าวมีี แนวโน้้มที่่� จะส่่ งผลต่่ อเชิิ งบวกต่่ อความสุุ ขของประชาชน กล่่ าวได้้ว่่า
� ในปัั จจุุ บัน
สถานการณ์์ โควิิ ดที่่� เกิิ ดขึ้้น
ั ส่่ งผลกระทบต่่ อความพึึงพอใจในชีี วิิต
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ของคนไทยอย่่ างถ้้วนหน้้าทั้้�งวััยรุ่่�นจนถึึงวััยชรา นโยบายรััฐที่่� มีีประสิิ ทธิิ ภาพ
� อาจสามารถทำำ�ให้้คนไทยมีี ความ
ที่่� สามารถช่่ วยบรรเทาผลกระทบที่่� เกิิ ดขึ้้น
� ได้้ ส่่ วนประชากรในกลุ่่�ม Gen Z นโยบายที่่� เกี่่� ยวกัับ
พึึงพอใจในชีี วิิตเพิ่่� มขึ้้น
การสร้้างความเชื่่� อมั่่�นในภาครััฐด้ว้ ยการเปิิ ดรัับความคิิ ดใหม่่ ๆ และแสดง

ความโปร่่ งใสในการบริิ หารงาน น่่ าจะส่่ งผลทำำ�ให้้ความสุุ ขของคนในกลุ่่�ม
� ได้้เช่่ นกััน
ดัังกล่่ าวมากขึ้้น

แผนงานยุ ทธศาสตร์ เป้ าหมาย (Spearhead) ด้ านสั งคม คนไทย 4.0

Khon Thai 4.0

เศรษฐศาสตร์
ความสุ ข

141

เอกสารอ้้ างอิิ ง
อมรรััตน์์ อภิิ นัน
ั ท์์มหกุุ ล และ ประสพโชค มั่่�งสวััสดิ์์ .� (2556). ผลของการ
พััฒ นาประเทศต่่ อความพึึง พอใจในชีีวิิ ตของคนไทย. วารสาร
พััฒนบริิหารศาสตร์์, 53(1), 191-219.
Boarini, R., Comola, M., Smith, C., Manchin, R., & De Keulenaer, F.
(2012). What Makes for a Better Life? The Determinants
of Subjective Well-Being In Oecd Countries-Evidence From
The Gallup World Poll. (OECD Statistics Working Papers).
https://doi.org/10.1787/5k9b9ltjm937-en
Box, Derek (2010). The Politics of Happiness: What Government Can
Learn from the New Research on Well-Being. Princeton
University Press.
Clark, A. E., Frijters P., & Shields, M. A. (2008). Relative Income, Happiness, and Utility: An Explanation for the Easterlin Paradox
and Other Puzzles. Journal of Economic Literature, 46(1),
95-144.
Deloitte (2021). The Deloitte Global 2021 Millennial and Gen Z Survey. https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/millennialsurvey.html
Hamilton, K., Helliwell, J. F., & Woolcock, M. (2016). Social Capital,
Trust and Well-being in the Evaluation of Wealth. (Policy
Research Working Paper No. 7707). https://openknowledge.
worldbank.org/handle/10986/24624 License: CC BY 3.0
IGO.
Helliwell, J. F., & Huang, H. F. (2008). How’s your government? International evidence linking good government and well-being.
British Journal of Political Science, 38, 595-619.
Helliwell, J., Layard, R., & Sachs, J. (2019). World Happiness Report 2019. New York: Sustainable Development Solutions
Network.

แผนงานยุ ทธศาสตร์ เป้ าหมาย (Spearhead) ด้ านสั งคม คนไทย 4.0

Khon Thai 4.0

เศรษฐศาสตร์
ความสุ ข

142

Helliwell, J. F., Layard, R., Sachs, J., De Neve, J. E., & eds. (2021).
World Happiness Report 2021. New York: Sustainable Development Solutions Network.
Hudson, J. (2006). Institutional Trust and Subjective Well-Being across the EU. Kyklos, 59(1), 43–62. https://doi.
org/10.1111/J.1467-6435.2006.00319.X
Jafarzadeh, S., & Beheshti, M. B. (2012). Importance of freedom in
humanities developing. Procedia-Social and Behavioral
Sciences, 31, 323–332. https://doi.org/10.1016/J.SBSPRO.2011.12.062
Knack, S., & Zak, P. J. (2001). Building Trust: Public Policy, Interpersonal Trust, and Economic Development. Supreme Court
Economic Review, 10, 91-107. https://doi.org/10.1086/
SCER.10.1147139
Layard, R. (2006). Happiness: lessons from a new science. London:
Penguin Books.
Liu, H. X., Gao, H., & Huang, Q. (2020). Better Government, Happier
Residents? Quality of Government and Life Satisfaction in
China. Social Indicators Research, 147(3), 971-990.
Macchia, L., Plagnol, A. C., & Powdthavee, N. (2020). Buying Happiness in an Unequal World: Rank of Income More Strongly
Predicts Well-Being in More Unequal Countries. Personality
and Social Psychology Bulletin, 46(5), 769–780. https://doi.
org/10.1177/0146167219877413
Martínez, L. M., Estrada, D., & Prada, S. I. (2019). Mental health,
interpersonal trust and subjective well-being in a high violence context. SSM-Population Health, 8, 1-9. https://doi.
org/10.1016/J.SSMPH.2019.100423

แผนงานยุ ทธศาสตร์ เป้ าหมาย (Spearhead) ด้ านสั งคม คนไทย 4.0

Khon Thai 4.0

เศรษฐศาสตร์
ความสุ ข

143

Oshio, T., & Urakawa, K. (2014). The Association Between Perceived
Income Inequality and Subjective Well-being: Evidence
from a Social Survey in Japan. Social Indicators Research,
116(3), 755–770. https://doi.org/10.1007/s11205-0130323-x
Parker, K., & Igielnik, R. (2020, May 14). What We Know About Gen
Z So Far | Pew Research Center. https://www.pewresearch.
org/social-trends/2020/05/14/on-the-cusp-of-adulthoodand-facing-an-uncertain-future-what-we-know-about-genz-so-far-2/
Portela, M., Neira, I., & Salinas-Jiménez, M. del M. (2012). Social Capital and Subjective Wellbeing in Europe: A New Approach
on Social Capital. Social Indicators Research 2012 114:2,
114(2), 493–511. https://doi.org/10.1007/S11205-0120158-X
Sen, A. (1999). Development as freedom. Oxford: Oxford University
Press.
Sujarwoto, S., & Gindo, T. (2015). Decentralisation and Citizen Happiness: A Multilevel Analysis of Self-rated Happiness in
Indonesia. Journal of Happiness Studies, 16(2), 455-475.
Suriyanrattakorn, S., & Chang, C.-L. (2021). Valuation of Trust in Government: The Wellbeing Valuation Approach. Sustainability,
13(19), 1-14. https://doi.org/10.3390/SU131911000
Tang, L. (2012). The influences of patient’s satisfaction with medical
service delivery, assessment of medical service, and trust in
health delivery system on patient’s life satisfaction in China.
Health and Quality of Life Outcomes, 10(1), 1–13. https://
doi.org/10.1186/1477-7525-10-111
Tay, L., Herian, M. N., & Diener, E. (2014). Detrimental Effects of
Corruption and Subjective Well-Being. Social Psychological and Personality Science, 5(7), 751-759. doi:10.1177/
1948550614528544
แผนงานยุ ทธศาสตร์ เป้ าหมาย (Spearhead) ด้ านสั งคม คนไทย 4.0

Khon Thai 4.0

เศรษฐศาสตร์
ความสุ ข

แผนงานยุ ทธศาสตร์ เป้ าหมาย (Spearhead) ด้ านสั งคม คนไทย 4.0

144

Khon Thai 4.0

เศรษฐศาสตร์
ความสุ ข

145

…การที่่� น ายกรััฐมนตรีีคนปัั จจุุบััน
พลเอก ประยุุทธ์์ จัันทร์์โอชา ได้้เน้้น
เรื่่� อ ง “คืื น ความสุุ ขให้้ประชาชน”
นัั บ ตั้้� ง แต่่ เ ดืื อ นพฤษภาคม พ.ศ.
2 5 5 7 จึึ ง ค ว ร ใ ช้้ ก า ร ป ร ะ เ มิิ น
ความสุุ ขเชิิงอััตวิิสััยในการติิดตาม
ความก้้ า วหน้้ า โครงการของรัั ฐ
และในการประเมิินนโยบายควรที่่�
จะคำำ�นึึ ง ถึึ ง การเปลี่่� ย นแปลงของ
ความสุุ ขของคนที่่�ได้้รัับผลกระทบ
จากนโยบายด้้วย…
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บทที่่� 7

บทส่่ งท้้าย
หนัังสืื อเล่่ มนี้้ ว่� ่ าด้ว้ ยเศรษฐศาสตร์์ความสุุ ข (เชิิ งอััตวิิ สััย) ที่่� ให้้
ความสำำ�คัญ
ั กัับความพึึงพอใจในชีี วิิตและความสุุ ขเชิิ งอััตวิิ สัย
ั ในเชิิ งเป้้ าหมาย
หนึ่่�งของการประเมิิ นชีี วิิตความเป็็ นอยู่่�ของคนในประเทศ เศรษฐศาสตร์์
ความสุุ ขไม่่ ได้ม
้ องรายได้้ว่่าเป็็ นเป้้ าหมายสููงสุุ ดของการมีี ชีีวิิตความเป็็ นอยู่่�
�
ที่่ ดีี แต่่ เป็็ นตััวแปรหนึ่่�งที่่� มีีผลต่่ อเป้้ าหมายด้า้ นความสุุ ขเชิิ งอััตวิิ สัย
ั ในขณะ
เดีี ยวกัันก็็ ยังั มีี ตัวั แปรอื่่� นๆ ไม่่ ว่่าจะเป็็ นตััวแปรทางสัังคม สิ่่� งแวดล้้อม ค่่ านิิ ยม
บรรทััดฐานทางสัังคม หรืื อตััวแปรเชิิ งสถาบััน ที่่� ยังั มีี ความสำำ�คัญ
ั ต่่ อการมีี
ชีี วิิตความเป็็ นอยู่่�ที่่� ดีี ไม่่ น้้อยกว่่ าตััวแปรด้้านรายได้้

7.1

สรุุ ปเนื้้� อหาที่่� เป็็ นประโยชน์์ เชิิ งนโยบาย

ในบทที่่� 1 ของหนัังสืื อ เราได้้นำำ�เสนอความหมายและการวััดความสุุ ข
เชิิ งอััตวิิ สัย
ั ซึ่่�งในงานวิิ จัย
ั จำำ�นวนมากได้ใ้ ช้้ความพึึงพอใจในชีี วิิตในภาพรวม
เป็็ นตััวแปรหลัักในการวััดความสุุ ขเชิิ งอััตวิิ สัย
ั เช่่ นเดีี ยวกัันกัับนิิ ยามของ
ความสุุ ขที่่� ใช้้ในหนัังสืื อเล่่ มนี้้ �

ประโยชน์์ของการศึึก ษาความสุุ ขเชิิ ง อััต วิิ สััยมีี หลายด้า้ น การ
�
ศึึกษาที่่ นำำ�มาซึ่่�งข้้อมููลความสุุ ขเชิิ งอััตวิิ สัย
ั และความพึึงพอใจในชีี วิิตสามารถ
นำำ�ไปเป็็ นเครื่่� องมืื อในการติิ ดตามความก้้าวหน้้าของนโยบายหรืื อโครงการ

การออกแบบนโยบาย และการประเมิิ นนโยบาย ถ้้าหากมีี การเก็็ บข้้อมูู ล
ความสุุ ขเชิิ งอััตวิิ สัย
ั ในระดัับประเทศอย่่ างต่่ อเนื่่� อง ยัังจะช่่ วยทำำ�ให้้สามารถ
เปรีี ยบเทีี ยบการเปลี่่� ยนแปลงของความสุุ ขเชิิ งอััตวิิ สัย
ั กัับรายได้้ประชาชาติิ
� ในสัังคม
และการเปลี่่� ยนแปลงอื่่� นๆ ที่่� เกิิ ดขึ้้น
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ในบทที่่� 2 ได้้มีี การทบทวนให้้เห็็ นว่่ าหลายประเทศได้้ให้้ความ
สำำ�คัญ
ั กัับการเก็็ บข้้อมููลความสุุ ขเชิิ งอััตวิิ สัย
ั การเก็็ บข้้อมููลที่่� สำำ�คัญ
ั 5 แหล่่ ง
ประกอบด้้วย (1) World Happiness Report หรืื อย่่ อว่่ า WHR (2) World
Values Survey หรืื อย่่ อว่่ า WVS (3) British Office for National Statistics
หรืื อย่่ อว่่ า ONS (4) British Household Panel Survey หรืื อย่่ อว่่ า BHPS
และ (5) Socio-Economic Panel หรืื อย่่ อว่่ า SOEP โดยที่่� สองแหล่่ งแรก
เป็็ นการเก็็ บข้้อมููลของนานาประเทศ WHR ให้้คนประเมิิ นชีี วิิตแบบขั้้�นบัันได
(Cantril Ladder) ขั้้�นที่่� 0 ถึึง 10 ส่่ วน WVS ให้้คนประเมิิ นความพึึงพอใจใน
ชีี วิิตระดัับ 1 ถึึง 10
ข้้อมูู ลแหล่่ งที่่� สามและสี่่� เป็็ นของสหราชอาณาจัักร ONS ได้้จััด
ทำำ�โครงการการวััดความอยู่่�ดีี มีีสุุขระดัับชาติิ เพื่่� อให้้สามารถติิ ดตามการ
เปลี่่� ยนแปลงชีี วิิตของคนในประเทศ ภายใต้้สภาพแวดล้้อม สถานการณ์์ หรืื อ
นโยบายของภาครััฐที่่� เปลี่่� ยนแปลงไป ONS และหน่่ วยงานอื่่� นๆ ในประเทศ
ได้้ทำำ�การสอบถามเกี่่� ยวกัับความอยู่่�ดีี มีีสุุขของประชาชนทั้้�งหมดประมาณ
33 การสำำ�รวจ เช่่ น Wealth and Assets Survey Living Costs and Foods
Survey และ Time Use Survey ต่่ างก็็ ได้้มีี การระบุุ ข้้อคำำ�ถามเกี่่� ยวกัับความ
อยู่่�ดีี มีีสุุขไว้้เป็็ นส่่ วนหนึ่่�งในแบบสอบถาม โดยมีี แนวทางในการออกแบบข้้อ
คำำ�ถามโดยใช้้หลัักเกณฑ์์เดีี ยวกััน เพื่่� อให้้สามารถเปรีี ยบเทีี ยบความอยู่่�ดีี มีี
สุุ ขส่่วนบุุ คคลระหว่่ างฐานข้้อมููลสถิิ ติิที่่� แตกต่่ างกัันได้้
ข้้อมููล BHPS เป็็ นข้้อมููล Panel ใช้้เป็็ นเครื่่� องมืื อหลัักสำำ�หรัับศึึกษา
เกี่่� ยวกัับการเปลี่่� ยนแปลงทางสัังคมและเศรษฐกิิ จระดัับบุุ คคลและครััวเรืื อน
ในสหราชอาณาจัักร ประโยชน์์ของการวิิ เคราะห์์ Panel Data ในการวิิ เคราะห์์
การเปลี่่� ยนแปลงทางเศรษฐกิิ จ และสััง คมของบุุ คคลหรืื อครััว เรืื อน คืื อ
สามารถวิิ เคราะห์์เงื่่� อนไข เหตุุ การณ์์ในชีี วิิต พฤติิ กรรม และค่่ านิิ ยม ที่่� มีีความ
เชื่่� อมโยงกัับการเปลี่่� ยนแปลงทางเศรษฐกิิ จและสัังคมเมื่่� อเวลาผ่่ านไปได้้
เนื่่� องจาก BHPS เก็็ บข้้อมูู ลสมาชิิ กทุุ กคนในครััวเรืื อน มีี การติิ ดตามเก็็ บ
ข้้อมููลสมาชิิ กในครััวเรืื อนอย่่ างต่่ อเนื่่� อง ทำำ�ให้้สามารถวิิ เคราะห์์และติิ ดตาม
ผลกระทบของการปฏิิ สััม พััน ธ์ ภ
์ ายในครััว เรืื อน และสามารถวิิ เคราะห์์
ลัักษณะเฉพาะในมิิ ติิการก่่ อตััวและการสลายตััวของครััวเรืื อน
ส่่ วน SOEP เป็็ นการเก็็ บข้้อมููลระดัับครััวเรืื อนและบุุ คคลในประเทศ
เยอรมนีี เพื่่� อใช้้ในการศึึกษาพฤติิ กรรมการตััดสิินใจ และการเปลี่่� ยนแปลง
ชีี วิิตความเป็็ นอยู่่� ในระดัับบุุ คคลที่่� สามารถนำำ�ไปสู่่�การออกแบบนโยบายให้้
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� ได้้ การสำำ�รวจ SOEP ประกอบด้้วยข้้อมููลหลาก
คนมีี ชีีวิิตความเป็็ นอยู่่�ที่่� ดีีขึ้้น
หลายแขนง เช่่ น ข้้อมููลทางประชากรศาสตร์์ ทุุ นทางสัังคม การใช้้เวลาว่่ าง
ตลาดแรงงานและการจ้้างงาน ทััศนคติิ ค่่ านิิ ยม บุุ คลิิ กภาพ และดััชนีี เชิิ ง
อััตวิิ สัย
ั (เช่่ น ความกัังวล และความพึึงพอใจในชีี วิิต) เป็็ นต้้น การเก็็ บข้้อมููล
ตามเส้้นทางชีี วิิตมีี เป้้ าหมายเพื่่� อต้้องการทำำ�ความเข้้าใจปัั จจััยหรืื อเหตุุ การณ์์
� ในชีี วิิต (Life Event) ตั้้�งแต่่ แรกเกิิ ดไปจนถึึงเสีี ยชีี วิิตที่่� ส่่งผลต่่ อชีี วิิต
ที่่� เกิิ ดขึ้้น
และครอบครััว
สำำ� หรัับ ข้้อมูู ลความพึึง พอใจชีี วิิ ตของคนไทยในระดัับ ประเทศ
ทั้้�งหมดเป็็ นข้้อมููลภาคตััดขวาง ซึ่่�งมีี ทั้้ง� การเก็็ บต่่ อเนื่่� องทุุ กๆ ปีี และไม่่ เก็็ บ
ต่่ อเนื่่� อง ช่่ วงการเก็็ บข้้อมูู ลค่่ อนข้้างสั้้�น และมีี ข้้อจำำ�กั ด
ั ในการนำำ�ข้้อมูู ล
มาวิิ เคราะห์์ ในเชิิ งอนุุ กรมเวลา การสำำ�รวจของประเทศไทยที่่� ออกแบบมา
เพื่่� อให้้สามารถนำำ�เข้้ามููลมาวิิ เคราะห์์ความพึึงพอใจในชีี วิิต ประกอบด้ว้ ย 4
การสำำ�รวจหลััก คืื อ 1) การสำำ�รวจความพึึงพอใจในชีี วิิตของคนไทย 2) การ
สำำ�รวจความสุุ ขคนทำำ�งาน (ในองค์์กร) โดย 3) การสำำ�รวจสภาวะทางสัังคม
และวััฒนธรรมและสุุ ขภาพจิิ ตคนไทย และ 4) การสำำ�รวจคุุ ณภาพชีี วิิตของ
ประชาชนอย่่ างยั่่�งยืื นตามหลัักเศรษฐกิิ จพอเพีี ยง โดยทั้้�ง 4 การสำำ�รวจนี้้ �
� ี การออกแบบ
ดำำ�เนิิ นการสำำ�รวจโดยสำำ�นัก
ั งานสถิิ ติิแห่่ งชาติิ การสำำ�รวจเหล่่ านี้้ มี
�
ข้้อคำำ�ถามเกี่่ ยวกัับการประเมิิ นชีี วิิต อารมณ์์ และการมีี คุุณค่่ าและเป้้ าหมาย
ในชีี วิิตที่่� แตกต่่ างกััน
ในบทที่่� 3 เป็็ นการทบทวนงานวิิ จัย
ั ว่่ าอะไรบ้้างทำำ�ให้้คนมีี ความสุุ ข
ถ้้าปัั จจััยที่่� มีีผลต่่ อความสุุ ขเป็็ นสิ่่� งที่่� รัฐ
ั สร้้างได้้ก็็ จะสามารถนำำ�ความรู้้ � ไปสู่่�
นโยบายสาธารณะได้้ ในการใช้้ข้้อมููลระดัับมหภาพของนานาประเทศ ตั้้�งแต่่ ปีี
ค.ศ. 2005 ถึึง 2018 WHR พบว่่ า ผลิิ ตภััณฑ์์ม วลรวมในประเทศต่่ อหััว
การสนัับ สนุุ นทางสััง คม อายุุ คาดเฉลี่่� ย อิิ สรภาพในการเลืื อกทางเลืื อก
ของชีี วิิต หากเปรีี ยบเทีี ยบขนาดของผลกระทบเป็็ น 100% ผลกระทบ
ของการสนัับ สนุุ นทางสััง คมที่่� มีี ต่่ อความพึึง พอใจในชีี วิิ ตคิิ ดเป็็ นสััดส่่ วน
มากที่่� สุุดคืือ (34%) ตามด้ว้ ย ผลิิ ตภััณฑ์์มวลรวมในประเทศต่่ อหััว (26%)
อายุุ คาดเฉลี่่� ย (21%) ความมีี อิิสรภาพ (11%) ความมีี น้ำำ�� ใจ (5%) และการ
คอร์์รัป
ั ชััน (3%)
ในการสัังเคราะห์์งานวิิจัย
ั ทำำ�ให้้สามารถแบ่่งปัั จจััยที่่�มีีผลต่่ อความสุุ ข
เชิิ งอััตวิิ สัย
ั ของคนได้้เป็็ น 3 ประเด็็ นหลัักคืื อ ลัักษณะทางเศรษฐกิิ จและสัังคม
ความสััมพัันธ์ ์ระหว่่ างบุุ คคลและสัังคม และปัั จจััยทางสถาบัันและบรรทััดฐาน
ทางสัังคม
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ความสััมพัันธ์ ์ระหว่่ างลัักษณะทางเศรษฐกิิ จและสัังคมกัับความสุุ ข
เชิิ งอััตวิิ สัย
ั ประกอบด้้วย อายุุ เพศ สุุ ขภาพ ชีี วิิตครอบครััว ชาติิ พัน
ั ธุ์์� รายได้้
และการว่่ างงาน ปัั จจััยที่่� น่่าจะเป็็ นผลของนโยบายสาธารณะได้้คืื อ สุุ ขภาพ
ชีี วิิตครอบครััว รายได้้ และการว่่ างงาน ผลการศึึกษาส่่ วนใหญ่่ พบว่่ าเมื่่� อ
� มีี แนวโน้้มที่่� จะทำำ�ให้้ความสุุ ขเชิิ งอััตวิิ สัย
� แต่่ ความ
รายได้เ้ พิ่่� มมากขึ้้น
ั เพิ่่� มขึ้้น
สััมพัันธ์ ์นี้้ เ� ป็็ นเพีี ยงระยะสั้้�น การว่่ างงานมีี ความสััมพัันธ์ ใ์ นทิิ ศทางตรงกัันข้้าม
กัับความสุุ ขเชิิ งอััตวิิ สัย
ั ผลทางลบของการว่่ างงานต่่ อความสุุ ขจะค่่ อนข้้าง
ยาวนานกว่่ าผลของการเปลี่่� ยนแปลงทางรายได้ห
้ รืื อชีี วิิตครอบครััว เช่่ น
การแต่่ งงาน หรืื อการหย่่ าร้้าง ส่่ วนสุุ ขภาพกายที่่� ดีีกับ
ั ความสุุ ขเชิิ งอััตวิิ สัย
ั
มัักเปลี่่� ยนแปลงไปในทิิ ศทางเดีี ยวกััน นอกจากนี้้ � งานวิิ จัย
ั ยัังพบว่่ าความ
ผิิ ดปกติิ ทางสุุ ขภาพจิิ ตส่่ งผลกระทบต่่ อระดัับความพึึงพอใจในชีี วิิตมากกว่่ า
การเจ็็ บป่่วยทางกาย
ในด้้านความสััมพัันธ์ ์ระดัับบุุ คคล งานวิิ จัย
ั พบว่่ า ปัั จจััยที่่� มีีผลทาง
บวกต่่ อความสุุ ขเชิิ งอััตวิิ สัย
ั คืื อคุุ ณภาพของความสััมพัันธ์ ์ภายในครอบครััว
จึึงทำำ�ให้้คนที่่� หย่่ าหรืื อแยกกัันอยู่่�มีี ความสุุ ขน้้อยกว่่ าคนที่่� เป็็ นโสดหรืื อคนที่่�

อยู่่�ด้้วยกัันกัับคู่่�ครอง ความสััมพัันธ์ ์กัับคนในสัังคมมีี ความสำำ�คัญ
ั ไม่่ ยิ่่� งหย่่ อน
ไปกว่่ าความสััมพัันธ์ ์ ในครอบครััว ความถี่่� ของการมีี ปฏิิ สัม
ั พัันธ์กั
์ บ
ั เพื่่� อน
เพื่่� อนบ้้าน หรืื อผู้้ อื่่
� � นในสัังคมมีี ผลเชิิ งบวกต่่ อความสุุ ขเชิิ งอััตวิิ สัย
ั การได้้
�
ทำำ�งานอาสาสมััครและช่่ วยเหลืื อผู้้ อื่่
� � นทำำ�ให้้คนมีี ความสุุ ขเพิ่่� มมากขึ้้น
บรรทััดฐานทางสััง คมที่่� แตกต่่ างกัันในแต่่ ละประเทศมีี ผลต่่ อ
พฤติิ กรรมและการประเมิิ นความสุุ ขในแต่่ ละสัังคมที่่� แตกต่่ างกัันออกไป
ประชาชนจะมีี ความสุุ ขน้้อยลงในสัังคมที่่� คนในสัังคมไม่่ ค่่อยมีี ความไว้้วางใจกััน
สัังคมที่่� มีีการกดขี่่� มีี ความไม่่ เสมอภาค และมีี รัฐ
ั บาลที่่� ล้้มเหลว การมีี ใครสัักคน
ที่่� สามารถพึ่่�งพาได้้เมื่่� อยามจำำ�เป็็ น มีี ผลกระทบทางด้้านบวกต่่ อระดัับความ

พึึงพอใจในชีี วิิต ความไว้้วางใจทางสัังคม ตำำ�รวจ กระบวนการทางกฎหมาย
รััฐสภา และนัักการเมืื อง มีี ผลต่่ อความพึึงพอใจในชีี วิิตที่่� แตกต่่ างกัันออกไป
โดยขนาดผลกระทบของความไว้้วางใจทางสัังคม และความไว้้วางใจในตำำ�รวจ
มีี ผลต่่ อความพึึงพอใจในชีี วิิตของคนในสัังคมมากที่่� สุุด การคอร์์รัป
ั ชัันของ
ภาครััฐ มีี ความสััมพัันธ์ ์กัับรายได้ป
้ ระชาชาติิ และความเชื่่� อถืื อของสถาบัันใน
ทิิ ศทางตรงกัันข้้าม และการคอร์์รัป
ั ชัันของภาครััฐทำำ�ให้้ความสุุ ขเชิิ งอััตวิิ สัย
ั
ลดลง
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การศึึก ษาปัั จจััย ที่่� กำำ� หนดความพึึงพอใจในชีี วิิ ตได้้ถูู กขยายไป
สู่่� การประเมิิ นมูู ลค่่ า หรืื อ “ราคาเงา” ของตััว แปรด้า้ นทุุ นทางสััง คมและ
ความเสี่่� ยงทางสัังคม ซึ่่�งตััวแปรเหล่่ านี้้ ไ� ม่่ มีีราคาตลาด ในบทที่่� 4 อธิิ บายวิิ ธีี
ประมาณ “ราคาเงา” ด้ว้ ยเทคนิิ คความพึึงพอใจในชีี วิิตและการนำำ�ไปใช้้ใน
ด้้านสิ่่� งแวดล้้อม สัังคม และตััวแปรเชิิ งสถาบััน จากนั้้�นในบทที่่� 5 จึึงเป็็ นการ
ศึึกษาเชิิ งประจัักษ์์ของการใช้้เทคนิิ คความพึึงพอใจในชีี วิิตด้ว้ ยข้้อมููลการ
สำำ�รวจคุุ ณภาพชีี วิิตของประชาชนอย่่ างยั่่�งยืื นตามหลัักเศรษฐกิิ จพอเพีี ยง
ปีี พ.ศ. 2561
การศึึกษาเชิิ งประจัักษ์์พบว่่ า คนไทยให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับทุุ นทาง
� กููลกััน ความ
สัังคม (ความสััมพัันธ์ ์ในครอบครััวและขุุ มชน การช่่ วยเหลืื อเกื้้ อ
สามััคคีี และความไว้้วางใจ) การจััดการสิ่่� งแวดล้้อม การไม่่ ต้้องเผชิิ ญกัับ
ความเสี่่� ยงทางสัังคม (ตกงาน เจ็็ บป่่วย รายได้้ตกต่ำำ��) และการไม่่ ต้้องเผชิิ ญกัับ
ภััยธรรมชาติิ ตััวแปรทางด้้านครอบครััวมีี ความสำำ�คัญ
ั กัับความพึึงพอใจ
ในชีี วิิตมากที่่� สุุด ทำำ�ให้้มีี ราคาเงาที่่� สูู งกว่่ าตััวแปรด้า้ นอื่่� นๆ ราคาเงาของการ
มีี ครอบครััวอบอุ่่�นมากถึึงมากที่่� สุุดมีีค่่า 5,839-6,255 บาทต่่ อเดืื อน (คิิ ดเป็็ น
สััดส่่วน 0.91-0.97 เท่่ าของรายได้้ต่่ อเดืื อน) ตััวแปรที่่� คนไทยให้้ความสำำ�คัญ
ั
รองลงมา คืื อ การให้้ความช่่ วยเหลืื อผู้้ อื่่
� � นเมื่่� อมีี โอกาส (มีี ราคาเงาคิิ ดเป็็ น
สััดส่่วน 0.72 เท่่ าของรายได้้ต่่ อเดืื อน) เมื่่� อเรีี ยงลำำ�ดับ
ั ปัั จจััยที่่� มีีราคาเงาจาก
มากไปน้้อย 5 อัันดัับแรกคืื อ มิิ ติิทางด้า้ นครอบครััว การให้้ความช่่ วยเหลืื อ
ผู้้ อื่่
� � นเป็็ นประจำำ� การไม่่ ต้้องเผชิิ ญกัับการว่่ างงาน ความใกล้้ชิิ ดกัน
ั ของคนใน
ชุุ มชน และไม่่ ต้้องเผชิิ ญกัับการเจ็็ บป่่วยของคนในครััวเรืื อน
เมี่่� อวิิ เคราะห์์ราคาเงาของคนไทยรุ่่�นต่่ างๆ (ตารางที่่� 5-6) พบว่่ า
คนไทยรุ่่�น Baby Boomer (อายุุ 56-74 ปีี ) รุ่่�น Gen X (อายุุ 40-55 ปีี ) และรุ่่�น
Gen Y (อายุุ 24-39 ปีี ) มีี ความคิิ ด ทััศนคติิ ความพึึงพอใจในชีี วิิตและการให้้
คุุ ณค่่ าต่่ อเหตุุ การณ์์ ในชีี วิิตที่่� แตกต่่ างกััน คนรุ่่�น Baby Boomer และ Gen X
ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับความเสี่่� ยงทางสัังคมมากกว่่ า Gen Y ในขณะที่่� รุ่่� น Gen Y
กลัับให้้มููลค่่ ากัับความไว้้วางใจ ความเหลื่่� อมล้ำำ�� ทางรายได้้ และการจััดการ
สิ่่� งแวดล้้อมมากกว่่ ารุ่่�นก่่ อนหน้้า
ด้ว้ ยความแตกต่่ างระหว่่ างรุ่่�นที่่� เติิ บโตมาภายใต้้สภาพเศรษฐกิิ จ
และสััง คมที่่� เปลี่่� ยนแปลงไปของประเทศ อาจทำำ�ให้้ทััศ นคติิ และค่่ านิิ ยม
ระหว่่ างรุ่่�นแตกต่่ างไปด้้วย ในบทที่่� 6 จึึงนำำ�เสนอการสำำ�รวจความพึึงพอใจ
ในชีี วิิตของคนไทยในปีี พ.ศ. 2563 โดยเน้้นให้้เห็็ นความพึึงพอใจในชีี วิิต
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ที่่� มีี ความแตกต่่ างกัันระหว่่ างคน 4 รุ่่� น (รุ่่� น Baby Boomer รุ่่� น Gen X
รุ่่� น Gen Y และรุ่่� น Gen Z) โดนเฉพาะประเด็็ นด้า้ นบรรทััดฐานทางสัังคม
และทััศนคติิ เกี่่� ยวกัับความเป็็ นไปในสัังคม เช่่ น การมีี เสรีี ภาพ การมีี โอกาส
และการทุุ จริิ ตคอร์์รัป
ั ชััน
ในบทที่่� 6 นำำ� เสนอข้้อมูู ลการสำำ�รวจในช่่ วงต้้นของการระบาด
� ไวรััสโควิิ ด-19 แสดงให้้เห็็ นว่่ า ความแตกต่่ างของความพึึงพอใจในชีี วิิต
เชื้้ อ
ระหว่่ างรุ่่�นชััดเจนที่่� สุุดเมื่่� อเปรีี ยบเทีี ยบ Baby Boomer กัับ Gen Z โดยที่่� ค่่า
เฉลี่่� ยของความพึึงพอใจในชีี วิิต ความสุุ ข และความรู้้ สึ
� ก
ึ มีี คุุณค่่ าในชีี วิิตของ
Baby Boomer สููงกว่่ า Gen Z อย่่ างมีี นัย
ั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิ ติิ ในขณะที่่� ความวิิ ตก
กัังวลในภาพรวมและความวิิ ตกกัังวลจากเหตุุ การณ์์ระบาดของโควิิ ด-19
ของ Baby Boomer น้้อยกว่่ า Gen Z (ในช่่ วงต้้นของการระบาด) คนรุ่่�นใหม่่
มีี สัดส่
ั ่ วนที่่� สูู งกว่่ ารุ่่�น Baby Boomer และ Gen X ในด้า้ นทััศนคติิ เชิิ งลบต่่ อ
เสรีี ภาพในการแสดงความคิิ ดเห็็ นทางการเมืื อง เสรีี ภาพในการเลืื อกทางเดิิ น
ชีี วิิตและการอยู่่�ในสิ่่� งแวดล้้อมที่่� สะอาด และความปลอดภััยในการเดิิ นทางใน
ช่่ วงกลางคืื น แต่่ คนรุ่่�นใหม่่ คิิดว่่ารุ่่�นตนมีี โอกาสด้า้ นการศึึกษาที่่� มีีคุุณภาพ
ดีี กว่่ ารุ่่�นพ่่ อแม่่
เมื่่� อนำำ�ข้้อมููลมาวิิ เคราะห์์ถึง
ึ ปัั จจััยที่่� ส่่งผลต่่ อความพึึงพอใจในชีี วิิต
ของคนไทยในเชิิ งลึึกด้้วยแบบจำำ�ลองความพึึงพอใจในชีี วิิต พบว่่ า เมื่่� อควบคุุ ม
ให้้ปัั จจััยทางด้า้ นลัักษณะทางประชากรศาสตร์์ให้้คงที่่� ปัั จจััยที่่� ส่่งผลกระทบ
ต่่ อความพึึ ง พอใจในชีี วิิ ตของคนรุ่่� นต่่ างๆ อย่่ างมีี นัั ย สำำ�คั ัญ ทางสถิิ ติิ
ประกอบด้้วย เสรีี ภาพในการเลืื อกทางเดิิ นของชีี วิิต และความกัังวลเกี่่� ยวกัับ
สถานการณ์์ โ ควิิ ด การวิิ เคราะห์์ปััจจััย ที่่� ส่่ งผลต่่ อความพึึง พอใจในชีีวิิ ต
แยกตามรุ่่�น ยัังทำำ�ให้้ทราบว่่ ากลุ่่�มคนในแต่่ ละรุ่่�นให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับประเด็็ น
ด้า้ นทุุ นทางสัังคม ความเชื่่� อมั่่�น และมุุ มมองเกี่่� ยวกัับเสรีี ภาพที่่� แตกต่่ างกััน
ยกตััวอย่่ างเช่่ น ความเชื่่� อมั่่�นในรััฐบาลสามารถอธิิ บายความพึึงพอใจในชีี วิิต
ได้เ้ ฉพาะกลุ่่�ม Gen Z เท่่ านั้้�น ในขณะที่่� ความพึึงพอใจในชีี วิิตของกลุ่่�มคน Gen Y
� อยู่่�กัับระดัับความเชื่่� อมั่่�นในระบบประกัันสุุ ขภาพ และความ
มีี แนวโน้้มที่่� จะขึ้้น
� เชื่่� อใจภายในสัังคม
ไว้้เนื้้ อ
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7.2

แนวทางการนำำ �ผลการศึึ กษาไปใช้้ ประโยชน์์

7.2.1

การพััฒนาข้้อมููล

การอยู่่�ดีี มีีสุุขของคนในประเทศที่่� ประเมิิ นจากความสุุ ขเชิิ งอััตวิิ สัย
ั
และความพึึงพอใจในชีี วิิตได้้ถููกนำำ�มาใช้้ในการกำำ�หนดนโยบายสาธารณะใน
� การประเมิิ นความสุุ ขเชิิ งอััตวิิ สัย
นานาประเทศมากขึ้้น
ั สามารถใช้้ประโยชน์์
ได้้ทั้้�งในการติิ ดตามความก้้าวหน้้าของโครงการ การออกแบบนโยบาย
และการประเมิิ นนโยบาย ดัังนั้้�น การที่่� นายกรััฐมนตรีี คนปัั จจุุ บัน
ั พลเอก
ประยุุ ทธ์ ์ จัันทร์์ โอชา ได้เ้ น้้นเรื่่� อง “คืื นความสุุ ขให้้ประชาชน” นัับตั้้�งแต่่ เดืื อน
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 จึึงควรใช้้การประเมิิ นความสุุ ขเชิิ งอััตวิิ สัย
ั ในการ
ติิ ดตามความก้้าวหน้้าโครงการของรััฐ การออกแบบนโยบายใหม่่ ๆ ควรให้้
เน้้นว่่ าช่่ วยสร้้างการเปลี่่� ยนแปลงความสุุ ขของคนไทยหรืื อไม่่ อย่่ างไร และ
ในการประเมิิ นนโยบายควรที่่� จะคำำ�นึง
ึ ถึึงการเปลี่่� ยนแปลงของความสุุ ขของ
คนที่่� ได้้รัับผลกระทบจากนโยบายด้้วย
การที่่� จะติิ ดตามความก้้าวหน้้าโครงการ ออกแบบนโยบาย และ
ประเมิิ นนโยบาย โดยคำำ�นึง
ึ ถึึงความสุุ ขของคนไทยได้้จำำ�เป็็ นที่่� จะต้้องมีี ข้้อมููล
ตััวอย่่ างประเทศที่่� เก็็ บข้้อมูู ลด้้ว ยการสอบถามประชาชนเกี่่� ยวกัับระดัับ
ความสุุ ขเชิิ งอััตวิิ สัย
ั ประกอบด้ว้ ย สหราชอาณาจัักร เริ่่� มตั้้�งแต่่ ปีี พ.ศ. 2534
ประเทศเยอรมัันเริ่่� มตั้้�งแต่่ ปีี พ.ศ. 2527 ประเทศออสเตรเลีี ย เริ่่� มตั้้�งแต่่ ปีี
พ.ศ. 2544
ตััวอย่่ างของการถามความอยู่่�ดีี มีีสุุขของสหราชอาณาจัักรที่่� ใช้้ชุุ ด
คำำ�ถาม 4 ข้้อในการวััดว่่าคนในประเทศมีี ความพึึงพอใจในชีี วิิตและมีี ความสุุ ข
หรืื อไม่่ ข้้อ 1 โดยรวมแล้้ว ปัั จจุุ บัน
ั นี้้ � ท่่ านพึึงพอใจกัับชีี วิิตของท่่ านมากน้้อย
เพีี ยงใด ซึ่่�งเป็็ นการวััดภาพรวมของชีี วิิต ข้้อ 2 โดยรวมแล้้ว เมื่่� อวานนี้้ � ท่่ านรู้้ สึ
� ก
ึ
มีี ความสุุ ขมากน้้อยเพีี ยงใด ข้้อ 3 โดยรวมแล้้ว เมื่่� อวานนี้้ � ท่่ านรู้้ สึ
� ก
ึ วิิ ตกกัังวล
มากน้้อยเพีี ยงใด โดยข้้อ 2 และ 3 เป็็ นการวััดภาวะทางอารมณ์์ ข้้อ 4 โดยรวมแล้้ว
ท่่ านรู้้ สึ
� ก
ึ ว่่ าสิ่่� งที่่� ท่่านทำำ�ในชีี วิิตมีี คุุณค่่ ามากน้้อยเพีี ยงใด ข้้อนี้้ เ� ป็็ นการวััดการ
� กถามในการสำำ�รวจหลายเรื่่� องที่่� จัดทำ
มีี คุุณค่่ าของชีี วิิต คำำ�ถามทั้้�งสี่่� ข้้อนี้้ ถูู
ั ำ�
โดยสำำ�นัก
ั งานสถิิ ติิของสหราชอาณาจัักร (Office of National Statistics หรืื อ
ONS) นอกจากนี้้ � การสำำ�รวจอื่่� นที่่� จัดทำ
ั ำ�โดยสถาบัันการศึึกษา หน่่ วยงาน
ของรััฐ และหน่่ วยงานอิิ สระอีี กจำำ�นวนมากในสหราชอาณาจัักร รวมกัันทั้้�งหมด
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ไม่่ น้้อยกว่่ า 33 การสำำ�รวจที่่� มีีการวััดความพึึงพอใจในชีี วิิตของคนในประเทศ
การสำำ�รวจมีี การจััดทำำ�ทั้้ง� รายเดืื อน รายไตรมาส รายครึ่่�งปีี และรายปีี
� หรืื อลดลงเมื่่� อรััฐ ได้้มีี
ถ้้าให้้มองว่่ า คนไทยจะมีี ความสุุ ขเพิ่่� มขึ้้น
บทบาทในการดำำ�เนิิ นโครงการหรืื อเมื่่� อรััฐต้้องการประเมิิ นนโยบาย เราควรมีี
การวััดระดัับความสุุ ขเชิิ งอััตวิิ สัย
ั หรืื อความพึึงพอใจในชีี วิิต ความสุุ ข ความวิิ ตก
กัังวล และการมีี ชีีวิิตที่่� มีีคุุณค่่ าอย่่ างต่่ อเนื่่� อง เพื่่� อให้้ทราบแนวโน้้มว่่ าคนไทย
รู้้ สึ
� ก
ึ อย่่ างไรในแต่่ ละปีี ทำำ�ไมคนไทยถึึงมีี หรืื อไม่่ มีีความสุุ ข สิ่่� งที่่� รัฐ
ั ทำำ�มีีส่่วน
� หรืื อแย่่ ลง ถ้้าต้้องการให้้คนไทยมีี ความสุุ ขมากขึ้้น
�
ช่่ วยให้้คนไทยรู้้ สึ
� ก
ึ ดีี ขึ้้น

รััฐต้้องทำำ�หรืื อไม่่ ทำำ�อะไร
ข้้อคำำ�ถามความพึึงพอใจในชีี วิิตและความสุุ ขเชิิ งอััตวิิ สััยสี่่� ข้้อนี้้ �
สามารถเพิ่่� มเข้้าไปในการสำำ�รวจที่่� จัดทำ
ั ำ�โดยสำำ�นัก
ั งานสถิิ ติิแห่่ งชาติิ เช่่ น
การสำำ�รวจภาวะเศรษฐกิิ จและสัังคมของครััวเรืื อน การสำำ�รวจภาวะการ
ทำำ�งานของประชากร การสำำ�รวจเด็็ กและเยาวชน การสำำ�รวจอนามััยและ
สวััสดิิ การสัังคม การสำำ�รวจประชากรผู้้ สูู
� งอายุุ การสำำ�รวจผู้้ พิ
� ิ การ และการ
� ะช่่ วยให้้เชื่่� อมโยงความสุุ ขของ
สำำ�รวจสัังคมและวััฒนธรรม ข้้อคำำ�ถามสี่่� ข้้อนี้้ จ
คนในประเทศเข้้ากัับประเด็็ นทางด้า้ นเศรษฐกิิ จ สัังคม สุุ ขภาพ วััฒนธรรม
และอื่่� นๆ และช่่ วยให้้ติิ ดตามความอยู่่�ดีี มีีสุุขของคนไทย เพิ่่� มเติิ มไปจากการ
ติิ ดตามภาวะทางเศรษฐกิิ จที่่� มัก
ั ได้้รัับการพููดถึึงกัันอยู่่�ตลอดเวลา

7.2.2

นโยบายที่่�ช่่วยให้้คนไทยมีีความสุุ ข

การวิิ จั ย
ั ในระดัับ นานาประเทศพบว่่ า การสนัับ สนุุ นทางสััง คม
�
เป็็ นตััวแปรที่่� สำ�คั
ำ ญ
ั กว่่ ารายได้้ที่่� ช่่วยทำำ�ให้้คนในประเทศมีี ความสุุ ขเพิ่่� มมากขึ้้น
หรืื อแม้้แต่่ กรณีี ประเทศไทยเองก็็ พบว่่ า ทุุ นทางสัังคม (เช่่ น ความสััมพัันธ์ ์
� กููลกััน ความสามััคคีี และความไว้้
ในครอบครััวและขุุ มชน การช่่ วยเหลืื อเกื้้ อ
วางใจ) และความเสี่่� ยงทางสัังคม (เช่่ น การว่่ างงาน และการมีี รายได้ต
้ กต่ำำ��
เนื่่� องจากวิิ กฤติิ หรืื อราคาสิิ นค้้าเกษตรตกต่ำำ��) เป็็ นปัั จจััยสำำ�คัญ
ั ที่่� มีีผลต่่ อ
ความสุุ ขของคนไทย
ทุุ นทางสััง คมที่่� คนไทยให้้คุุ ณค่่ ามากที่่� สุุ ดคืื อ การมีี ครอบครััว
อบอุ่่�น นโยบายของรััฐที่่� จะช่่ วยส่่ งเสริิ มให้้คนไทยมีี ครอบครััวอบอุ่่�นมีี หลาย
แนวทาง เช่่ น การส่่ งเสริิ มให้้คนในครอบครััวได้้มีี การทำำ�กิิจกรรมร่่ วมกััน
ซึ่่� งไม่่ จำำ� เป็็ นว่่ าจะต้้องเป็็ นที่่� บ้้านเพีี ยงอย่่ างเดีี ยว อาจจะเป็็ นกิิ จกรรม
ที่่� โรงเรีี ยน หรืื อกัับ คนในชุุ มชน กิิ จกรรมที่่� เสริิ มสร้้างครอบครััว อบอุ่่� น
แผนงานยุ ทธศาสตร์ เป้ าหมาย (Spearhead) ด้ านสั งคม คนไทย 4.0

Khon Thai 4.0

เศรษฐศาสตร์
ความสุ ข

154

ยััง อาจเป็็ นการท่่ องเที่่� ยวหรืื อการหาความรู้้ �ร่่ วมกััน นโยบายที่่� ส่่ งเสริิ ม
กิิ จกรรมในครอบครััวที่่� ทำำ�ให้้เกิิ ดครอบครััวอบอุ่่�นสามารถทำำ�ผ่่านกระทรวง
ศึึก ษาธิิ การ (ส่่ งเสริิ มให้้ครอบครััวมีี กิิ จ กรรมในสถานศึึก ษา) กระทรวง
แรงงาน (ส่่ งเสริิ มให้้คนในครอบครััว มีี วััน หยุุ ดพร้้อมกััน ) กระทรวง
มหาดไทย (ส่่ งเสริิ มองค์์กรปกครองส่่ วนท้้องถิ่่� นจััดกิิจ กรรมครอบครััว
ในท้้องถิ่่� น) กระทรวงสาธารณสุุ ข (ส่่ งเสริิ มการเข้้าถึึง การให้้คำำ� ปรึึก ษา
ปัั ญหาครอบครััว) กระทรวงท่่ องเที่่� ยวและการกีี ฬา (ส่่ งเสริิ มการท่่ องเที่่� ยว
ราคาประหยััดสำำ�หรัับการเที่่� ยวของครอบครััว การเข้้าถึึงการเล่่ นและการ
ชมกีี ฬาราคาประหยััดของครอบครััว) กระทรวงวััฒนธรรมและกระทรวง
ทรััพยากรธรรมชาติิ และสิ่่� งแวดล้้อม (การเข้้าถึึงแหล่่ งความรู้้ ท
� างวััฒนธรรม
และสิ่่� งแวดล้้อมในราคาประหยััดสำำ�หรัับครอบครััว) และกระทรวงคมนาคม
(การเดิิ นทางราคาประหยััดสำำ�หรัับครอบครััว)
การส่่ งเสริิ มการให้้คนไทยมีี จิิตสาธารณะ มีี กิิจกรรมที่่� สร้้างให้้เกิิ ด
� เฟื้้�อและช่่ วยเหลืื อผู้้ อื่่
� กิิ จกรรม
ความเอื้้ อ
� � นจะช่่ วยให้้คนไทยมีี ความสุุ ขยิ่่� งขึ้้น
�
�
�
ในที่่ เสริิ มสร้้างให้้เกิิ ดการช่่ วยเหลืื อผู้้ อื่่
� นสามารถเป็็ นส่่ วนหนึ่่งของนโยบาย
กระทรวงศึึ ก ษาธิิ การ (ส่่ งเสริิ มการมีี จิิ ตอาสาของนััก เรีี ยนแก่่ ชุุ มชน)
กระทรวงสาธารณสุุ ข (ส่่ งเสริิ มอาสาสมััครเยี่่� ยมเยีี ยนและพููดคุุ ยกัับผู้้ ป่
� ่ วย
ในชุุ มชน) กระทรวงมหาดไทย (ส่่ งเสริิ มการร่่ วมกัันทำำ�ความสะอาดชุุ มชน
และให้้ความช่่ วยเหลืื อคนยากลำำ�บากในชุุ มชน) และกระทรวงพััฒนาสัังคม
และความมั่่�นคงของมนุุ ษย์์ (ส่่ งเสริิ มให้้ทุุ กครอบครััวได้เ้ ป็็ นอาสาสมััครดููแล
ผู้้ ด้
� อ
้ ยโอกาส)
นโยบายที่่� สำำ�คัญ
ั อีี กประการหนึ่่�งคืื อ การลดความเสี่่� ยงทางสัังคม
ซึ่่�งมีี ทั้้ง� การเจ็็ บป่่วย การว่่ างงาน การยากลำำ�บากเพราะขาดรายได้้ เนื่่� องจาก
ประเทศไทยมีี หลััก ประกััน สุุ ขภาพถ้้วนหน้้าที่่� ให้้ความคุ้้ �ม ครองทุุ กคนที่่�
เจ็็ บป่่วยแล้้ว จึึงทำำ�ให้้ความเสี่่� ยงทางสัังคมเนื่่� องจากการเจ็็ บป่่วยได้้ถููกจััดการ
ไประดัับหนึ่่�ง ความเสี่่� ยงทางสัังคมที่่� เกิิ ดจากการว่่ างงานยัังคงเป็็ นปัั ญหาใหญ่่
� ไวรััส โควิิ ด-19 ทำำ�ให้้เห็็ นว่่ ามีี คนจำำ�นวนมากต้้อง
จากการระบาดของเชื้้ อ

ว่่ างงานและคนเหล่่ านั้้�นส่่ วนใหญ่่ ไม่่ มีีเงิิ นออมเพีี ยงพอแก่่ การยัังชีี พ ถึึงแม้้ว่่ า
� าจจะไม่่ เกิิ ดขึ้้น
� บ่่ อยครั้้�งนััก แต่่ งานวิิ จัย
วิิ กฤติิ ขนาดรุุ นแรงลัักษณะนี้้ อ
ั ก็็ ได้้
แสดงให้้เห็็ นว่่ าการว่่ างงานนั้้�นมีี ผลต่่ อความความสุุ ขของคนในครอบครััว
เป็็ นเวลานานกว่่ าวิิ กฤติิ อื่่� นๆ ดัังนั้้�น นโยบายที่่� จะช่่ วยให้้คนไทยมีี ความสุุ ขคืือ
การคุ้้ ม
� ครองทางสัังคมที่่� ครอบคลุุ มทุุ กคนที่่� มีีงานทำำ� นโยบายนี้้ เ� กี่่� ยวข้้องกัับ
กระทรวงแรงงานและกระทรวงพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุ ษย์์
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นโยบายที่่� ค่่อนข้้างสำำ�คัญ
ั มากต่่ อคนรุ่่�นใหม่่ เช่่ น รุ่่�น Gen Y และ
Gen Z คืื อ นโยบายที่่� ลดความเหลื่่� อมล้ำำ�� ทางรายได้้ และการจััดการสิ่่� งแวดล้้อม
� ี อายุุ น้้อยและจะต้้องใช้้ชีี วิิตไปอีี กนาน
ให้้สะอาดและปลอดภััย คนรุ่่�นเหล่่ านี้้ มี
� � ยาวนานมาตั้้�งแต่่ รุ่่� นปู่่� ย่่ า ตา ยาย และ
เขาได้ม
้ องเห็็ นปัั ญหาความเหลื่่� อมล้ำำ�ที่่
� รวมถึึงปัั ญหาสิ่่� งแวดล้้อมที่่� รุุนแรงขึ้้น
� เรื่่� อยๆ
ยัังไม่่ ได้้รัับการจััดการให้้ดีี ขึ้้น
ถ้้าสิ่่� งเหล่่ านี้้ �ไม่่ ได้้รัับการจััดการ อาจจะทำำ�ให้้ปัั ญหาสัังคมและสิ่่� งแวดล้้อม
� คนรุ่่�นใหม่่ เหล่่ านี้้ จึ
� ง
� าก
ในอนาคตรุุ นแรงขึ้้น
ึ ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับสองเรื่่� องนี้้ ม
ในการมีี นโยบายเพื่่� อให้้ประชากรรุ่่�นใหม่่ มีีความไว้้วางใจในรััฐและมีี ความสุุ ข
ภาครััฐควรให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการลดความเหลื่่� อมล้ำำ�� และการทำำ�ให้้สิ่่� งแวดล้้อม
มีี ความสะอาดและปลอดภััย ซึ่่�งเป็็ นนโยบายที่่� เกี่่� ยวข้้องกัับกระทรวงการคลััง
� ) กระทรวง
(ภาษีี และการใช้้จ่่ ายของรััฐเพื่่� อทำำ�ให้้การกระจายรายได้้ดีี ขึ้้น
อุุ ตสาหกรรม (ส่่ งเสริิ มให้้ภาคอุุ ตสาหกรรมลดมลพิิ ษ) กระทรวงพาณิิ ชย์์
(ขจััดการผูู กขาดทางการค้้า และคุ้้ ม
� ครองผู้้ ป
� ระกอบการและเกษตรกร
รายเล็็ กรายน้้อย) กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิ และสิ่่� งแวดล้้อม (ส่่ งเสริิ ม
ให้้การจััดการทรััพยากรธรรมชาติิ มีีความยั่่�งยืื นและมีี การจััดการสิ่่� งแวดล้้อม
ให้้สะอาด) กระทรวงคมนาคมและกระทรวงพลัังงาน (ส่่ งเสริิ มบริิ การรถ
สาธารณะที่่� มีีประสิิ ทธิิ ภาพและการใช้้พลัังงานสะอาด) กระทรวงมหาดไทย
(ส่่ งเสริิ มการจััดการสิ่่� งแวดล้้อมในชุุ มชนและช่่ วยเหลืื อคนยากจนในชุุ มชน)
กระทรวงสาธารณสุุ ข (ส่่ งเสริิ มอาหารปลอดภััย) และกระทรวงยุุ ติิธรรมและ
� ที่่� ปลอดภััยและได้้รัับการ
สำำ�นัก
ั งานตำำ�รวจแห่่ งชาติิ (ส่่ งเสริิ มให้้คนอยู่่�ในพื้้ น
คุ้้ ม
� ครองอย่่ างเป็็ นธรรม)
นโยบายที่่� กล่่ าวข้้างต้้นเป็็ นตััวอย่่ างของนโยบายที่่� ภาครััฐสามารถ
ทำำ�ได้เ้ พื่่� อสร้้างความเชื่่� อมั่่�นของภาครััฐให้้แก่่ ประชาชนทุุ กรุ่่�นและน่่ าจะช่่ วย
�
เพิ่่� มความสุุ ขให้้แก่่ คนไทย การจะติิ ดตามว่่ า ความสุุ ขของคนไทยเพิ่่� มขึ้้น
เมื่่� อเวลาผ่่ านไปหรืื อไม่่ จำำ�เป็็ นจะต้้องมีี ข้้อมููลที่่� สอบถามเกี่่� ยวกัับความสุุ ขเชิิ ง

อััตวิิ สัย
ั ดัังได้้กล่่ าวมาแล้้วข้้างต้้น
อย่่ างไรก็็ ดีี การเก็็ บข้้อมููลระดัับนานาชาติิ และวิิ เคราะห์์ความสุุ ข
ใน The World Happiness Report ปีี พ.ศ. 2555 จนถึึงปีี พ.ศ. 2562 ได้แ
้ สดง
ให้้เห็็ นว่่ า คนไทยมีี ความสุุ ขลดลงเรื่่� อยๆ และปีี พ.ศ. 2562 เป็็ นปีี ที่่� คนไทยมีี
� หาในหนัังสืื อได้้พยายามแนะแนวทางให้้เห็็ นว่่ าภาครััฐ
ความสุุ ขต่ำ� ำ�ที่่� สุุด เนื้้ อ
สามารถแสดงบทบาทใดและดำำ�เนิิ นนโยบายใดได้้บ้้างที่่� ตอบสนองความ
ต้้องการและเพิ่่� มความสุุ ขให้้แก่่ ประชาชน
แผนงานยุ ทธศาสตร์ เป้ าหมาย (Spearhead) ด้ านสั งคม คนไทย 4.0
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เศรษฐศาสตร์
ความสุ ข
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สํานักงานการวิจย
ั แห่งชาติ

แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead)
ด้านสังคม คนไทย 4.0

www.khonthai4-0.net
Facebook: คนไทย 4.0
หน่วยบริหารจัดการและส่งมอบผลลัพธ์ (ODU) แผนงานคนไทย 4.0
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
E-mail: project.khonthai4.0@gmail.com

