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กิตติกรรมประกาศ 

 

งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างสูงจากผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ 
ศาสตราจารย์ ดร. มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ศาสตราจารย์ ดร. ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และรองศาสตราจารย์ ดร. 
อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล ซึ่งได้ให้ค าแนะน าในการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยและการปรับปรุงรายงานฉบับ
สมบูรณ์ ดร. กรรณิการ์ ธรรมพาณิชวงค์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี จรุงรัตนาพงศ์ และผู้ทรงคุณวุฒิ
อีกหลายท่าน ส าหรับความเห็นที่มีประโยชน์ในการประชุมวิชาการ คณะวิจัยขอขอบพระคุณส านักงานการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) และหน่วยงานบริหารจัดการและส่งมอบผลลัพธ์ (ODU: Outcome Delivery Unit) 
แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0 ที่ได้สนับสนุนทุนในการด าเนินงาน
โครงการวิจัย ส านักงานสถิติแห่งชาติที่ให้การสนับสนุนข้อมูลการส ารวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงขอขอบคุณเจ้าหน้าที่เทศบาลทั้ง 4 ภาค รวม 24 เทศบาล และอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในพ้ืนที่ทุกท่านที่กรุณาให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูล ตลอดจน
อาสาสมัครในพ้ืนที่ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม จนท าให้งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 

คณะผู้วิจัย 

กันยายน 2563 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 

การส ารวจความพึงพอใจในชีวิตเป็นเครื่องมือที่นิยมในการใช้วัดคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ หนึ่ง
ในปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในชีวิตนั่นคือนโยบายสาธารณะ เช่น ประชาชนในประเทศที่มีระบบสวัสดิการ
สังคมที่ดีมักมีความพึงพอใจในชีวิตสูงกว่าประเทศอ่ืน นอกจากนั้นแล้วการศึกษาความพึงพอใจในชีวิตยังช่วย
ในการประมาณ “ราคาเงา” ของสินค้าหรือบริการที่ไม่มีตลาด ราคาเงาช่วยบอกว่าคนในสังคมให้คุณค่ากับสิ่ง
ที่ถูกประเมินมากน้อยเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบอรรถประโยชน์ที่ได้จากเงินตรา ในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น 
อังกฤษ เยอรมัน ออสเตรเลีย ได้มีการส ารวจความพึงพอใจในชีวิตของคนในประเทศเป็นประจ า เพ่ือน าไป
พัฒนาคุณภาพชีวิต และการออกแบบนโยบายสาธารณะ ในขณะที่ประเทศไทยมีวัฒนธรรม บรรทัดฐานทาง
สังคม รวมไปถึงโครงสร้างทางเศรษฐกิจภายในประเทศที่ต่างจากประเทศที่พัฒนาแล้ว จึงอาจท าให้ปัจจัยที่มี
ผลต่อความพึงพอใจในชีวิตแตกต่างออกไป  

การศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจในชีวิตได้ถูกน าไปประยุกต์ใช้ในการประเมินราคาเงาของสิ่งแวดล้อม
หรือกิจกรรมเพ่ือสังคม ซึ่งเป็นการวิเคราะห์หามูลค่าของสิ่งแวดล้อมหรือกิจกรรมทางสังคมที่มีคุณค่าต่อ
สาธารณะ แต่สิ่งแวดล้อมหรือกิจกรรมเพ่ือสังคมเหล่านั้นไม่มีราคาตลาด การประเมินราคาเงานั้นช่วยบ่งบอก
ว่าคนในสังคมให้คุณค่ากับสิ่งที่ถูกประเมินมากน้อยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบมูลค่าของเงินตรา และท าให้เรา
สามารถวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมออกมาเป็นมูลค่าของเงินตรา
ได้ และสามารถช่วยท าให้เราทราบว่าคนไทยให้คุณค่า (มูลค่า) กับพฤติกรรมหรือสถานการณ์ทางสุขภาพ 
สังคม และวัฒนธรรมอย่างไร 

คนไทยที่เกิดในแต่ละช่วงปีอาจมีความคิด ทัศนคติ และการให้คุณค่าต่อเหตุการณ์ในชีวิตที่แตกต่าง
กัน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในชีวิตและความชอบต่อนโยบายสาธารณะที่แตกต่างกัน  การวิเคราะห์
ราคาเงาโดยค านึงถึงความแตกต่างของคนระหว่างรุ่น เช่น รุ่น Baby Boomer อายุ 56 - 74 ปี Gen X มีอายุ 
40 - 55 ปี และ Gen Y มีอายุ 24 - 39 ปีในปี พ.ศ. 2562 ช่วยให้เข้าใจคนไทยยิ่งขึ้นในการให้คุณค่ากับ
หลากหลายมิติที่มีผลต่อการด าเนินชีวิต ความเข้าใจเหล่านี้จะช่วยในการออกแบบนโยบายสาธารณะได้ตรงกับ
ความชอบของคนแต่ละรุ่น 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ (1) ประยุกต์แนวคิดความพึงพอใจในชีวิตเพ่ือวิเคราะห์
ราคาเงา ของปัจจัยทางสุขภาพ สังคม และทุนทางสังคม และ (2) ส ารวจความพึงพอใจในชีวิตของคนไทย ที่
ครอบคลุมปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และบรรทัดฐานทางสังคม โดยเน้นความแตกต่างระหว่างรุ่น 
ซึ่งจะช่วยท าให้สามารถน าไปวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และบรรทัด
ฐานทางสังคม ต่อความพึงพอใจในชีวิตของคนไทย 

งานวิจัยนี้คาดว่าจะมีประโยชน์ดังนี้ (1) มีผลการประเมินมูลค่าของคนไทยที่ให้กับสถานการณ์และ
กิจกรรมทางสังคมที่ไม่มี “ราคาตลาด” แต่มี “คุณค่า” ทั้งต่อตนเองและสังคม การประเมินมูลค่าเหล่านี้
สามารถน าไปเป็นตัวแทนทางการเงินในการวิเคราะห์โครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคม (2) มีผลการส ารวจความ
พึงพอใจในชีวิตของคนไทยที่ครอบคลุมทุกภาค ที่สามารถแสดงความแตกต่างของคนไทยระหว่างรุ่น ความ
แตกต่างในการให้ความส าคัญกับเหตุการณ์ต่าง ๆ และทัศนคติต่อความไว้วางใจ ความเชื่อ วัฒนธรรม และ
บรรทัดฐานทางสังคม ที่มีต่อความพึงพอใจในชีวิต  และ (3) มีผลการส ารวจที่สามารถน าไปวิเคราะห์
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ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และบรรทัดฐานทางสังคม ต่อความพึงพอใจในชีวิต
ของคนไทย 

การวิเคราะห์ราคาเงา 

การวิเคราะห์ “ราคาเงา” ด้วยวิธี Life Satisfaction Approach โดยการใช้ข้อมูลจาก 2 แหล่งคือ 
ข้อมูลการส ารวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ท าการส ารวจโดยส านักงาน
สถิติแห่งชาติ ในปี 2561 คุ้มรวมประชากรทุกจังหวัด และข้อมูลการส ารวจการบริโภคและการออม ท าการ
ส ารวจโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ในปี 2561 คุ้มรวมประชากรในจังหวัดขอนแก่น  

ผลการศึกษาจากข้อมูลการส ารวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
สรุปได้ว่า ความไว้วางใจกันในสังคม ความใกล้ชิดกันในชุมชน  การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชน ความ
สามัคคีในชุมชน ความเหลื่อมล้ าทางรายได้ในชุมชนที่ต่ า และการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ดี (เช่น การลด
ใช้โฟมหรือถุงพลาสติก และมีการแยกขยะ) มีความสัมพันธ์ทางบวกต่อความพึงพอใจในชีวิต คนที่ไม่ประสบ
เหตุการณ์ร้าย เช่น ราคาผลผลิตตกต่ า หรือบุคคลในครัวเรือนเจ็บป่วยหรือตกงาน มีความพึงพอใจในชีวิต
มากกว่าคนที่ประสบเหตุการณ์เหล่านั้น ส่วนคนประสบการณ์ที่เผชิญภัยธรรมชาติในอดีต 5 ปีที่ผ่านมา 
สามารถปรับตัวกับความสูญเสียได้เมื่อเวลาผ่านไป ท าให้เหตุการณ์นั้นไม่มีผลต่อความพึงพอใจในชีวิตใน
ปัจจุบัน  

ปัจจัยทางด้านการเงินส่วนบุคคล เช่น รายได้ การออมเงิน และการไม่มีหนี้ มีผลทางบวกต่อความพึง
พอใจในชีวิต คนที่มีสถานภาพสมรสที่หย่าร้าง หรือแยกกันอยู่ มีความพึงพอใจในชีวิตต่ ากว่าเมื่อเทียบกับกลุ่ม
คนโสด คนที่มีสุขภาพที่ดี ครอบครัวที่อบอุ่น สมรรถภาพทางจิตใจที่เข้มแข็ง พฤติกรรมการไม่เล่นการพนัน
หรือหวย การไม่ดื่มสุราหรือดื่มบ้างเป็นบางครั้ง มีผลท าให้ความพึงพอใจในชีวิตเพ่ิมมากข้ึน  

คนไทยให้มูลค่ากับทุนทางสังคม ซึ่งเกิดความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน การ
ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อ่ืน การมีความไว้วางใจกัน ความอบอุ่นในครอบครัวได้รับการประเมินมูลค่าราคา
เงาสูงที่สุด เท่ากับ 5,839 – 6,255 บาทต่อเดือน หรือคิดเป็นสัดส่วน 0.91 – 0.97 เท่าของรายได้เดือน การ
ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อ่ืนเป็นประจ าได้มีราคาเงาเท่ากับ 4,637 บาทต่อเดือน หรือคิดเป็นสัดส่วน 0.72 
เท่าของรายได้ การที่คนในชุมชนรู้สึกใกล้ชิดกันมีราคาเงาเท่ากับ 3,822 บาทต่อเดือนหรือคิดเป็น  0.59 เท่า
ของรายได้ และสังคมที่มีความไว้วางใจกันมีราคาเงาเท่ากับ 1,906 บาทต่อเดือนหรือคิดเป็น 0.30 เท่าของ
รายได ้

การวิเคราะห์ราคาเงาของคนไทยทั้ง 3 รุ่น พบว่าคนทั้งสามรุ่นยังคงให้มูลค่ากับความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวมากกว่าประเด็นอ่ืน ๆ รองลงมาคือ การให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นในสังคม และการมีงานท า คน
รุ่น Baby Boomer ประเมินมูลค่าการมีงานท าของคนในครอบครัวที่สูงกว่ารุ่นอ่ืนๆ และให้มูลค่ากับ
ปฏิสัมพันธ์กับคนในชุมชนต่ ากว่ารุ่นอ่ืนๆ เนื่องจากมีอายุมาก มีความเปราะบางทางสุขภาพและต้องการพ่ึงพา
รายได้จากครอบครัวมากกว่า ดั้งนั้นหากสมาชิกในครอบครัวว่างงาน จะส่งผลต่อความพึงพอใจในชีวิตของกลุ่ม 
Baby Boomer ที่สูงกว่ารุ่นอ่ืน 

กลุ่มคนรุ่น Gen Y ประเมินมูลค่าความไว้วางใจกันในสังคม ความเหลื่อมล้ าทางรายได้ต่ า การจัดการ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ดี มากกว่ารุ่นอ่ืน ๆ สาเหตุที่คนรุ่น Gen Y ประเมินมูลค่าความไว้วางใจกันในสังคม
มากกว่ารุ่นอ่ืน ๆ อาจพิจารณาได้จากคนรุ่น Gen Y เติบโตมาพร้อมกับความกังวลที่น้อยลงเกี่ยวกับการจัดหา
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ความต้องการพ้ืนฐานที่จ าเป็น เนื่องจากรุ่นพ่อแม่ได้จัดสรรไว้ให้แล้ว จึงมีเวลาให้สนใจกับสถานการณ์ทาง
สังคมและสิ่งแวดล้อมมากกว่าคนรุ่นก่อน 

การศึกษาด้วยข้อมูลการส ารวจการบริโภคและการออม พบว่า สุขภาพที่ดีเมื่อเปรียบเทียบกับคน
ทั่วไป การมีวินัยทางการเงิน เช่น ดูแลการเงินของตนเองอย่างใกล้ชิดเป็นประจ า หรือการออมเงินทุกเดือนเป็น
ประจ า มีผลด้านบวกต่อความพึงพอใจในชีวิต ในขณะที่พฤติกรรมเนือยนิ่ง มีผลทางลบต่อความพึงพอใจใน
ชีวิต การประเมินว่าสุขภาพของตนเองดีกว่าคนทั่วไปมาก มีราคาเงาสูงพอๆ กับรายได้ต่อเดือน ในการ
วิเคราะห์นี้พบว่าการมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่คนให้คุณค่าสูงกว่าพฤติกรรมสุขภาพและการมีวินัยทางการเงิน  

การด าเนินนโยบายสาธารณะของภาครัฐ หากต้องการด าเนินไปในเป้าหมายเพ่ือให้ประชาชนมี
ความสุข จ าเป็นต้องฟังเสียงและค านึงถึงความชอบของประชาชน ผลการศึกษาในบทนี้ให้ข้อสรุปว่า นโยบาย
สาธารณะที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อความมั่นคงในชีวิตเป็นนโยบายที่ช่วยเพ่ิมความพึงพอใจในชีวิตให้คนไทย 
นโยบายที่ส าคัญคือ นโยบายบรรเทาปัญหาการตกงานและการเจ็บป่วย สิ่งเหล่านี้รวมอยู่ในระบบความ
คุ้มครองทางสังคม เช่น ระบบประกันการว่างงาน และระบบประกันสุขภาพทั่วหน้า เป็นระบบที่ช่วยให้ความ
พึงพอใจในชีวิตไม่ตกต่ าลง นโยบายสาธารณะที่ช่วยสร้างทุนทางสังคมเป็นอีกนโยบายหนึ่งที่คนไทยให้
ความส าคัญ โดยเฉพาะกับคนในรุ่น Gen X และ Gen Y  

การส ารวจความพึงพอใจในชีวิต เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และบรรทัดฐานทางสังคม 

แบบส ารวจเกี่ยวกับความพึงพอใจในชีวิตในการศึกษานี้ใช้เครื่องมือเดียวกับ British Office for 
National Statistics (ONS) มีการถามสี่ค าถามคือ โดยรวม คุณประเมินความพึงพอใจในชีวิตระดับใด เมื่อ
วานนี้คุณรู้สึกมีความสุข / วิตกกังวล ระดับใด และโดยรวม คุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณท าในชีวิตมีคุณค่ามากน้อย
เพียงใด ค าตอบมี Scale 0 ถึง 10 ค าตอบ 0 คือ ไมเ่ลยหรือระดับต่ าท่ีสุด และ 10 คือ ระดับสูงที่สุด 

ประชากรเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนไทยอายุตั้งแต่ 24 – 74 ปี จ าแนกเป็นกลุ่มตาม
รุ่น ได้แก่ Baby Boomer มีอายุ 56 - 74 ปี Gen X มีอายุ 40 - 55 ปี และ Gen Y มีอายุ 24 - 39 ปี และเป็น
ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง (ในเขตเทศบาล) ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล การก าหนดขนาดตัวอย่างภายใต้ทรัพยากรและเวลาที่จ ากัดจึงเป็นแบบเจาะจงคือ ภาคละ 600 
ตัวอย่าง ผลการเก็บข้อมูลได้จ านวนตัวอย่างทั้งหมด 2,476 ตัวอย่าง  

การส ารวจด าเนินการในช่วงที่มีการมาตรการผ่อนคลายการล็อคดาวน์ของเหตุการณ์โควิด -19 กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในชีวิตโดยรวมในระดับค่อนข้างสูง มีความสุขในชีวิตค่อนข้างสูง และมีความ
วิตกกังวลในชีวิตค่อนข้างน้อย โดยรวมยังรู้สึกว่าสิ่งที่ตนเองท าอยู่ในทุก ๆ วันนั้นมีคุณค่าค่อนข้างมาก  คน
กรุงเทพฯ และปริมณฑลที่ความพึงพอใจในชีวิตและมีความสุขน้อยกว่าคนภาคอ่ืน ส่วนเหตุการณ์โรคระบาด
โควิด-19 นั้นท าให้คนส่วนใหญ่รู้สึกวิตกกังวลมากกว่าปกติ และยังมีผลกระทบทางลบต่อความพึงพอใจในชีวิต
มากอีกด้วย แม้ว่าคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะต้องท างานหนักกว่าคนภาคอ่ืน และยังมีบางส่วนต้องตกงาน
เพราะสถานการณ์โรคระบาด แต่คนภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังมีความพึงพอใจในชีวิตและความสุขดี และ
รู้สึกว่าสิ่งที่ท าอยู่ในนั้นมีคุณค่าในชีวิตมาก  

การส ารวจพบว่าคนส่วนใหญ่เห็นว่าการได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพโดยรวมนั้นดีขึ้นเรื่อย ๆ 
ในแต่ละรุ่น ส่วนโอกาสด้านอาชีพ ทั้งแง่ของการหางานและรายได้ คนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คิดว่าตนเองมีโอกาสที่ดีกว่ารุ่นพ่อแม่เล็กน้อย นอกจากนี้ถ้ามองเรื่องความม่ันคงในชีวิตคนภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนข้างคล้ายกันคือ มีความมั่นคงทางการเงินค่อนข้างต่ า ไม่คิดว่าตนเองมีรายได้ที่



 10 

เพียงพอต่อการยังชีพในปัจจุบัน ไม่เห็นด้วยว่าตนเองจะมีรายรับที่เพียงพอเมื่อแก่ชรา และไม่คิดว่าตนเองจะมี
เงินออมไว้ใช้จ่ายที่เพียงพอเมื่อตกงาน และที่ส าคัญคือ คนกลุ่มนี้ค่อนข้างไม่เห็นด้วยว่า ภาครัฐจะเข้ามา
ช่วยเหลือพวกเขาเมื่อโชคร้าย ล าบาก ยากจน ดังนั้น คนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงให้
ความส าคัญกับการมองหางานที่มีความม่ันคง ไม่มีความเสี่ยงจากการถูกเลิกจ้าง  

การส ารวจยังพบว่าบรรทัดฐานทางสังคมบางประการมีแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างรุ่น 
โดยเฉพาะเรื่อง การท าบุญ ความเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด การกตัญญูต่อพ่อแม่ ความไว้วางใจต่อการ
ให้บริการของรัฐ พฤติกรรมเกี่ยวกับการลอกการบ้านและลอกข้อสอบ การจ่ายสินบน และการให้คุณค่ากับ
งานที่ต้องการท า 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

คนไทยให้คุณค่ากับทุนทางสังคมและการลดความเสี่ยงทางสังคม ทุนทางสังคมที่ได้รับการตีราคาสูง
ที่สุดคือ การมีครอบครัวอบอุ่น และอันดับรองลงมาคือ การมีชุมชนที่คนไว้วางใจกัน ใกล้ชิดกัน และมีความ
สามัคคี ร่วมมือกันในการท ากิจกรรมต่างๆ ส่วนเรื่องความเสี่ยงทางสังคมที่คนไทยตีราคาให้สูงมากคือ ความ
เสี่ยงในการตกงาน และการเจ็บป่วย ผลการศึกษาน าไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังนี้ 

1. นโยบายด้านครอบครัว เน้นเรื่องการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีของสมาชิกในครอบครัว ภาครัฐสามารถ
สนับสนุนให้คนในครอบครัวได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันมากขึ้นได้หลายทาง เช่น  

- ส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันเต็มที่อย่างน้อยหนึ่งวันต่อสัปดาห์ 
โดยการก าหนดให้วันอาทิตย์เป็นวันหยุดส าหรับครอบครัว การจ้างงานในวันอาทิตย์
ควรมีต้นทุนสูงกว่าวันอื่นๆ และสูงกว่าอัตราที่ใช้ในปัจจุบัน  

- ส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวที่เดินทางพร้อมกัน ในวันอาทิตย์ด้วยการจ่าย
ค่าบริการขนส่งสาธารณะที่ถูกลงหรือจ่ายค่าผ่านประตูสถานบันเทิงหรือแหล่ง
เรียนรู้ที่ถูกลง 

- สนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงบริการปรึกษาปัญหาครอบครัวในราคาถูกลงหรือ
ฟรี เพ่ือลดและป้องกันปัญหาการหย่าร้าง 

อย่างไรก็ดี ความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นเรื่องซับซ้อน ปัญหาในครอบครัวเกิดขึ้นได้จาก
หลายสาเหตุ ข้อเสนอข้างต้นเป็นเพียงบางส่วนของนโยบายครอบครัวเท่านั้น 

2. นโยบายด้านทุนทางสังคมในระดับที่ใหญ่กว่าครอบครัว ซึ่งอาจเป็นเพื่อน ญาติ เพ่ือนร่วมงาน 
เพ่ือนบ้าน เพ่ือนในกลุ่มที่มีความสนใจตรงกัน หรือคนรู้จักในสังคมที่กว้างขึ้น คนไทยให้
ความส าคัญกับความรู้สึกใกล้ชิดกัน การไว้วางใจกัน และการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
ร่วมกัน สามารถน าไปสู่นโยบายสาธารณะ เช่น 

- นโยบายด้านการศึกษาที่ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และ
จิตส านึกในการท างานเพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน  

- นโยบายระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยการสร้างทุนทางสังคมในระดับ
ชุมชน การสร้างปฏิสัมพันธ์ในชุมชนกระตุ้นได้ด้วยการท าให้ชุมชนมีความเป็น 
Sharing Economy มากขึ้น  
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3. นโยบายด้านคุ้มครองความเสี่ยงทางสังคม เช่น การตกงาน และการเจ็บป่วย ความเสี่ยงด้าน
การตกงานยังคงเป็นความเสี่ยงใหญ่และมีผลกระทบสูงต่อความพึงพอใจในชีวิต นโยบาย
สาธารณะที่สามารถท าได้ เช่น 

- นโยบายที่น าไปสู่การป้องกันการเลิกจ้าง  เช่น การสนับสนุนค่าจ้างให้สถาน
ประกอบการ (Wage Subsidy) หรือนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่รัฐควรมีหนทาง
กระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อเกิดการชะงักงันของการบริโภคหรือการลงทุนจากภาคเอกชน 

- การขยายความครอบคลุมของระบบประกันสังคมไปยังแรงงานในระบบที่ยังเข้าไม่
ถึงระบบประกันสังคมให้มากข้ึน ระบบประกันสังคมให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ตก
งานให้ได้รับเงินประโยชน์ทดแทน จึงสามารถช่วยลดความยากล าบากแก่ครอบครัว
ที่มีสมาชิกตกงานได้ระดับหนึ่ง 

- นโยบายเสริมทักษะและความรู้แก่แรงงานทุกระดับ ตลาดการจ้างงานเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว นโยบายเสริมทักษะและความรู้จึงควรมีการปรับให้เข้ากับยุคสมัยด้วย 

- นโยบายส าหรับแรงงานนอกระบบให้สามารถสร้างรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ ประ
อาชีพหลักของแรงงานนอกระบบคือ ท างานในภาคบริการ ท างานค้าขาย และเป็น
เกษตรกร แรงงานนอกระบบมักขาดทักษะในการจัดการทางการเงิน  

ผลการศึกษา “ราคาเงา” ยังสามารถน าไปใช้ประโยชน์ทางอ้อมในการศึกษาเกี่ยวกับนโยบาย
สาธารณะ เช่น น าไปเป็นตัวแทนทางการเงินในการวิเคราะห์ผลประโยชน์ของโครงการด้านสังคม ส่วนการ
ส ารวจความพึงพอใจในชีวิตที่ท าให้การศึกษานี้ ยังไม่สามารถน าไปสู่ข้อเสนอทางนโยบายได้ จ าเป็นจะต้องมี
การวิจัยในระยะต่อไปเพ่ือให้ทราบว่าบทบาทของภาครัฐและความไว้วางใจต่อรัฐในการจัดนโยบายสาธารณะมี
ผลท าให้ความพึงพอใจในชีวิตเพ่ิมขึ้นอย่างไร และปัจจัยด้านสังคม วัฒนธรรม และบรรทัดฐานทางสังคมมีผล
ต่อความชอบนโยบายสาธารณะที่แตกต่างกันระหว่างคนไทยรุ่นอย่างไร 
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Executive Summary 

 

The survey of life satisfaction is a popular tool to measure population’s well-being in 
a country. One of the factors that affect people’s life satisfaction is public policy. For example, 
people in countries with good social welfare systems tend to have a higher life satisfaction 
than others. The study of life satisfaction can also be used to estimate the “shadow prices,” 
indicating how people in the society value the non-tradeable products comparing with the 
utility obtaining from earning monetary income. Many of developed countries such as England, 
Germany and Australia, regularly conduct life satisfaction surveys and used the surveys to 
improve people’s well-being and design public policies. Thailand, being in different culture, 
social norms and economic structure from the developed countries, may have different 
factors affecting their people’s life satisfaction. 

The life satisfaction study can be applied to evaluate the shadow prices of the 
environmental and social contribution activities. Such study analyzes how the public values 
environmental and social contribution activities which do not have market values. Shadow 
price estimate helps us understand societal valuation of the non-tradeable goods and services 
in the monetary term. We can use them to monetarize the cost and benefit of environmental 
or social contribution projects. In this sense, the shadow price helps us understand how Thai 
people value their health, social, and cultural relating behaviors. 

Thai people who were born in different periods may have different attitudes or thinking 
or may value incidences in their life differently. As such, they could reflect differently to their 
life satisfaction and their preferences for public policies. An evaluation of the shadow prices, 
taking into account the different between generations; i.e. Baby Boomer (56 – 74 years old), 
Gen X (40 – 55 years old), and Gen Y (24 – 39 years old); helps us understand how people in 
each generation values the aspects in life. This could help us design the public policies that 
match with the preferences across generations. 

This study has two objectives. First, to apply the life satisfaction approach to analyze 
the shadow prices of non-tradeable activities such as health, social and social capital relating 
activities. And second, to survey the life satisfaction among different generations of Thai 
people, including relating factors; economic, social, culture, and social norms. The survey can 
be used to analyze the association between economic, social, culture and social norms and 
people’s life satisfaction. 

The usefulness of this study is the following. (1) Having a monetary valuation of non-
tradable conditions or activities that benefits people or society. The valuation can be used as 
financial proxies to evaluate social contributing projects. (2) Having a life satisfaction survey, 
covering people in every region of Thailand. The survey can illustrate how Thai people in 
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different generations value various incidences in their life and share some attitudes on social 
trust, believe, culture, and social norms that affect their life satisfaction. And (3) Having a 
survey for the studies of the association of economic, social, cultural, and social norms with 
Thai people’s life satisfaction.  

Shadow price analysis 

The analysis of the shadow price using the Life Satisfaction Approach employs two 
data sources; the Sustained Quality of Life under the Sufficiency Economy Practice Survey 
conducted by the National Statistical Office in 2018, covering populations in every province, 
and the Consumption and Saving Survey conducted by Thailand Development Research 
Institute in 2018, covering urban populations in Khon Kaen province. 

The study using the Sustained Quality of Life under the Sufficiency Economy Practice 
Survey shows that social trust as well as friendly, generous, united, low-income inequality and 
well-managed environmental (e.g. reduce the use of plastic and foam and sort the garbage) 
communities positively correlate with life satisfaction. Individuals who do not face any bad 
incidences; such as low agriculture outputs or having someone in the family been sick or 
unemployed; have higher life satisfaction than others. But, for those who have experienced 
natural disaster in the past 5 years, they could be able to adapt themselves over time. Such 
events do not have an effect on current life satisfaction. 

Individual financial factors such as income, saving, debt-free are associated with 
positive life satisfaction. Individual who is separated or divorce has lower life satisfaction than 
those with the other marital status. Individual who has good physical or mental health, warm 
family, gambling- or lottery-free personality or is not a regular drinker has higher life satisfaction 
than others. 

Thai people place positive values on social capital that can be created through good 
relationship in the family and interaction between people outside the household, and 
trustworthy and generous community. Being in a good family win the highest shadow price of 
5,839 – 6,255 Baht per month or the proportions of 0.91 – 0.97 of per capita income. The 
shadow price of always helping others is 4,637 Baht per month or the proportion of 0.72 of 
per capita income. The shadow price of living in a trustworthy community is 1,906 Baht per 
month or the proportion of 0.30 of per capita income. 

The shadow price analysis of the three generations finds that every generation place 
priority on the relationship of their family members, generosity to others and having a job. 
The Baby Boomer puts a higher value for job than other generations but puts a lower value 
for social interaction in the community. This generation is ageing and more likely to have 
health problem and be dependent on income from other family members. Therefore, if any 
of the family members do not have job, it would affect life satisfaction of the Baby Boomer.  
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The Generation Y puts higher values for trustworthiness, income equality, and good 
environmental management in the community than others.  This might be because the 
Generation Y was born without worried about what to eat and where to live or about the 
basic needs. Their parents prepare all the basic needs for them.  They can contribute their 
time and resources to the social and environmental activities. 

Using the Consumption and Saving Survey, this study finds that being in good health 
compared with others and having financial discipline; e.g. always taking care of financial 
balance or saving money every month; are positively associated with life satisfaction. 
Sedentary behavior, on the other hand, is negatively associated with life satisfaction. The 
shadow price of being in good health is about the same amount as per capita income. In this 
analysis, we find that individuals put a higher value for good health than the healthy behavior 
or financial disciplinary. 

If the government goal is to maximize people’s welfare or happiness, the government 
should listen to their preferences for public policies. The policies reducing social risks that 
affect their social security can improve population’s life satisfaction. The important policies 
are unemployment and sickness mitigation policies. These policies are in the Social Safety Net 
Systems; e.g. the unemployment insurance system and the universal health coverage system. 
They help protect the life satisfaction of those who face with social risks from dropping. 
Another policy that Thai population, particularly for Generations X and Y, put a high value is 
social capital creation policy. 

A survey of life satisfaction, economic, social, culture and social norms 

A survey of life satisfaction uses 4 question-type as was surveyed by the British Office 
for National Statistics (ONS). The 4-ONS questions include: overall, how satisfied are you with 
your life? overall, how happy / anxious did you feel yesterday? and overall, to what extent 
do you feel the things you do in your life are worthwhile? The scales are from 0 to 10 where 
0 is for not at all or the lowest level and 10 is for the highest level. 

The target populations of the survey are Thai populations in 24 – 74 year of age 
classified into the Baby Boomer, age 56 – 74 years old, Generation X, 40 – 55 years old and 
Generation Y, 24 – 39 years old. The samples live in the municipality area (or urban area) in 
the North, Northeast, South, and Bangkok and vicinity. The number of samples is determined 
purposively at 600 samples per region. Total samples from the survey are practically 2,476.  

The survey was taken place when the government released the lock-down measure 
for the COVID-19. On average, samples are quite satisfied with their life, quite happy, not so 
anxious. Samples also feel what they had done in life are worthwhile. People in Bangkok and 
vicinity have lower levels of life satisfaction and happiness than people in the other regions. 
The COVID-19 pandemic causes people to be more anxious than normal. It also has a negative 
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impact on life satisfaction. Although people in the Northeast work harder and some of them 
are unemployed due to the pandemic, they are more satisfied with their life, happier, and 
feeling life is more worthwhile than people in the other regions.  

The survey finds that most of the samples think that their opportunities to obtain good 
education has been improved. Samples in the North and Northeast think that they have better 
opportunities to find jobs and earn income than their parents when they were at the same 
age. Samples in these regions think that nowadays they do not earn enough for basic needs, 
do not have enough earning for retirement and do not have enough saving to consume if they 
were unemployed. They also do not think that the government would help them if they were 
unlucky and impoverished. Therefore, people in these regions prefer the jobs that provide 
them with income security and low risk of being laid off. 

The survey also finds that the perception of social norms across generations has 
changed. The social norms include making merit behavior, the belief about reincarnation, the 
practice of the gratitude to parents, the trust on government to provide public goods and 
services, the behaviors on cheating in the homework and exam and paying bribes, and the 
characteristics of jobs they would choose.   

Policy recommendations 

Thai populations value social capital and social risk reduction as important factors 
affecting their life satisfaction. The social capital factor with the highest valuation is living in a 
warm family. The next highest valuation is living in a friendly and united community. The 
types of social risk reduction policy with high shadow price is the protection from being 
unemployment and sickness. Policy recommendations from these findings are the followings. 

1. Family policy emphasizing on the interaction of the family members. The 
government can promote family members to spend time together in many 
ways. For example; 

- Promote family members to spend time together at least one day a 
week by assigning Sunday to be a holiday for family. Wage employment 
on Sunday should has a higher cost than on the other days and be at 
a higher rate than present.  

- Promote family members to travel together on Sunday by discounting 
the cost of public transport for family or entrance fees to entertainment 
and learning centers 

- Promote people to have free or cheap accesses to family consultation 
service to protect family from divorce. 
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However, the relationship in a family is the results from complex issues. 
Dysfunctional family can be caused by many factors. The abovementioned 
policies are probably only some part of the family policy. 

2. Social capital policy focusing on building the relationship with friends, relative, 
colleagues, neighbors, or fellows with the same interest. Thai people value 
bonding, trust, and community’s environmental protection. The relating 
recommended policies are the followings. 

- Promote volunteering mindset and teamwork consciousness in the 
schooling systems.  

- Promote social capital building at the community level as part of the 
Local Administration Policies. Local Administration Office may 
encourage people in the community to engage in sharing economy. 

3. Social protection policies to protect people from social risks such as 
unemployment and sickness. Being unemployed is a major risk with a high 
impact on life satisfaction. The recommended policies are the followings. 

- Protect employees from being laid-off policy. The government could 
implement wage subsidy to the enterprises to protect lay off or 
implement macroeconomic policies to stimulate private consumption 
and investment.  

- Increase the coverage of the social insurance system to cover every 
worker in the formal labor market. The social insurance provides 
unemployment benefits. This mitigate the hardship of the unemployed 
family. 

- Enhance skills and knowledge to all levels of workers. As the 
employment market has changed rapidly, the skills and knowledge 
enhancement should be up-to-date to suit with the demand for 
employment. 

- Improve capability of the informal workers to earn enough for their 
living. These workers are mainly in the service, retail trade, and 
agricultural sectors. They are more likely to lack financial management 
skills.  

The shadow price study can also be applied indirectly to the public policy studies. For 
example, the shadow prices can be used as financial proxies when we evaluate the social 
return on investment. Yet, the life satisfaction survey under this study has not recommended 
policy implication. There should be a next step using the survey to analyze how government 
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and trust in government affect people’s satisfaction in life and how the social, cultural and 
social norms affect the preferences on public policies across generations. 
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บทคัดย่อ 

 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการประยุกต์แนวคิดความพึงพอใจในชีวิตเพ่ือวิเคราะห์ราคาเงา  ของ
ปัจจัยทางสุขภาพ สังคม และทุนทางสังคม และเพ่ือส ารวจความพึงพอใจในชีวิตของคนไทย ที่ครอบคลุมปัจจัย
ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และบรรทัดฐานทางสังคมในปี 2563  

การวิเคราะห์ “ราคาเงา” โดยการใช้ข้อมูลการส ารวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ราคาเงาของความรู้สึกว่าครอบครัวมีความอบอุ่นมากเท่ากับ 5,839 – 6,255 บาท
ต่อเดือน หรือ 0.91 - 0.97 เท่าของรายได้ต่อหัว ราคาเงาของความไว้วางใจในชุมชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทุน
ทางสังคม เท่ากับ 1,906 บาทต่อเดือนหรือ 0.30 เท่าของรายได้ต่อหัว เป็นที่น่าสังเกตว่า คนรุ่น Gen Y ให้
มูลค่ากับทุนทางสังคมเหล่านี้สูงกว่าคนรุ่นอ่ืน ความเสี่ยงทางสังคม เช่น การตกงาน การเจ็บป่วย การที่ราคา
ผลผลิตการเกษตรตกต่ า มีผลต่อคนรุ่น Baby Boomer มากกว่าคนรุ่นอ่ืน ราคาเงาของการไม่ประสบกับการ
ตกงาน และการเจ็บป่วย ของคนรุ่น Baby Boomer มีค่า 4,710 บาทและ 3,604 บาทหรือ 0.74 และ 0.57 
เท่าของรายได้ต่อหัว การศึกษาด้วยข้อมูลการส ารวจการบริโภคและการออม พบว่า พฤติกรรมเนือยนิ่ง มีผล
ทางลบต่อความพึงพอใจในชีวิต มีราคาเงาเท่ากับ 4,961 บาทหรือ 0.78 เท่าของรายได้ต่อหัว  

การส ารวจความพึงพอใจในชีวิตของคนไทย ครอบคลุมประชาชนไทยอายุตั้งแต่ 24 – 74 ปี ที่เป็นผู้ที่
อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลของทุกภาค ผลการเก็บข้อมูลในช่วง 1 พฤษภาคม 2563 – 15 มิถุนายน 2563 ได้
จ านวนตัวอย่างทั้งหมด 2,476 ตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในชีวิต จากสเกล 0 – 10 เฉลี่ย
เท่ากับ 7.3 โดยตัวอย่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความพึงพอใจในชีวิตสูงที่สุด และตัวอย่างในกรุงเทพฯ 
และปริมณฑลมีความพึงพอใจต่ าที่สุด เหตุการณ์โรคระบาดโควิด-19 นั้นท าให้คนส่วนใหญ่รู้สึกวิตกกังวล
มากกว่าปกติ และยังมีผลกระทบทางลบต่อความพึงพอใจในชีวิตมากอีกด้วย คะแนนความเห็นด้วยในเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองค่อนข้างต่ า คนกรุงเทพฯ ปริมณฑล และคนภาคใต้ค่อนข้างเห็นด้วยกับ
การที่รัฐน าภาษีไปใช้กับการสร้างถนน สร้างสะพานลอย ในขณะที่คนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ค่อนข้างเห็นด้วยกับการที่รัฐน าภาษีเพ่ือจัดสวัสดิการสังคม เช่น ประกันสุขภาพ การช่วยเหลือด้านอาชีพ และ
บ านาญชราภาพ แต่เห็นด้วยน้อยถ้าน าเงินภาษีไปใช้จัดบริการรถโดยสารสาธารณะราคาถูก คนส่ วนใหญ่เห็น
ด้วยอย่างยิ่งว่าการท าบุญตามศาสนา และการให้ทานให้สิ่งของแก่คนอ่ืนนั้นจะท าให้รู้สึกสบายใจ ส่วนระดับ
ความเห็นด้วยด้านบรรทัดฐานทางสังคมที่สูงที่สุดคือ เรื่องความกตัญญูต่อพ่อแม่และผู้สูงอายุ  
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Abstract 

 

This research aims to apply the Life Satisfaction Approach to analyze the shadow prices 
of health and social factors and social capital. It also aims to survey life satisfaction among 
Thai people focusing on economic and social aspects, cultural and social norms in 2020. 

Using data from the Sustained Quality of Life under the Sufficiency Economy Practice 
Survey, we find that the shadow prices of the feeling of being in a warm (loving) family is 5,839 
– 6,255 Baht per month or the proportions of 0.91 – 0.97 of per capita income and the feeling 
of trust in a community is 1,906 Baht per month or the proportion of 0.30 of per capital 
income. It should be noted that the Generation Y values the united community as part of 
social capital more than the other generations do. Social risks such as unemployment, 
sickness, and loss from lowering agriculture outputs affect the Baby Boomer more than the 
other generations. Their shadow prices of being unemployed and sick are 4,710 and 3,604 
Baht per month or the proportion of 0.74 and 0.57 of per capita income. The result using the 
Consumption and Saving Survey finds that sedentary behavior has a negative effect on life 
satisfaction. Its shadow price is 4,961 Baht per month or the proportion of 0.78 of per capita 
income.  

Our current life satisfaction survey covers the Thai population who are in the age group 
24-74 years and live in a municipal area. The survey took place between May 1, 2020 – June 
15, 2020. There are 2,476 samples. From the life satisfaction scale 0 to 10, the average value 
is 7.3. Samples from the Northeastern region have the highest mean and samples in Bangkok 
and nearby provinces have the lowest mean. The COVID-19 incidence during the survey period 
made people more nervous than normal. It had a substantial negative impact on life 
satisfaction. Samples are quite disparate when it comes to freedom to express political 
opinion. Samples in Bangkok and nearby provinces and in the Southern region are in accord 
with using tax revenues for constructing more roads and overpasses. Samples in the Northern 
and Northeastern regions quite support using tax revenues to provide social welfare: for 
example, health insurance, occupational assistance, and pension. However, they are less in 
agreement for using tax revenues to subsidize public transport. Most people agree that making 
religious merit or giving to others make them happy. The social norm on which there is most 
agreement is being grateful to their elderly parents. 
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บทที่ 1 

บทน า 

 
1.1 ความส าคัญและที่มาของปัญหา 

ระดับความพึงพอใจในชีวิตของคนเป็นทางเลือกหนึ่งที่ใช้ในการประเมินคุณภาพชีวิตของคนใน
ประเทศ และยังสามารถใช้เป็นเป้าหมายหนึ่งของการพัฒนาประเทศ นอกเหนือไปจากเรื่องการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจที่มักจะดูจากมูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติหรือรายได้ของประเทศ ประเทศที่พัฒนาแล้ว
หลายประเทศ เช่น อังกฤษ เยอรมัน ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา ได้จัดท าการส ารวจความพึงพอใจของคน
ในประเทศเป็นประจ า และได้ให้ความส าคัญในการน ามาประเมินความพึงพอใจของคนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในแต่ละปีหรือต่อนโยบายของรัฐ การศึกษาการเลือกตั้งของสหภาพยุโรปย้อนหลัง 40 ปี พบว่า ความพึงพอใจ
ในชีวิตของประชาชนเป็นตัวแปรที่ส าคัญที่สุดที่อธิบายว่ารัฐบาลนั้น  ๆ จะได้รับการเลือกตั้งอีกครั้งหรือไม่ 
ข้อมูลความพึงพอใจในชีวิตสามารถใช้คาดการณ์เกี่ยวกับความชอบที่มีต่อรัฐได้ดีกว่าตัวแปรทางเศรษฐกิจอ่ืน 
(Clark et al., 2018) Angela Markel นายกรัฐมนตรีประเทศเยอรมันได้กล่าวว่า “What matters to 
people must be the guideline for our policies” (อ้างถึงใน Clark et al., 2018, หนา้ 13) 

การศึกษาความพึงพอใจในชีวิตได้ถูกน าไปประยุกต์ใช้ในการประเมิน “ราคาเงา” (Shadow Price) 
ของสิ่งแวดล้อมหรือกิจกรรมเพ่ือสังคม ซึ่งเป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบหามูลค่าของสิ่งแวดล้อมหรือกิจกรรม
ทางสังคมที่มีคุณค่าต่อสาธารณะ แต่สิ่งแวดล้อมหรือกิจกรรมเพ่ือสังคมเหล่านั้นไม่มีการซื้อขาย ไม่มีตลาด 
และไม่มีราคา การประเมิน “ราคาเงา” ช่วยบ่งบอกว่าคนในสังคมมีความพึงพอใจจากการบริโภคสินค้าหรือ
บริการนั้น ๆ โดยแปลงมูลค่าความพึงพอใจให้เป็นเงินตรา  

ประโยชน์การใช้สอยอย่างหนึ่งของ “ราคาเงา” คือ ท าให้เราสามารถวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
ของโครงการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมได้ โดยสามารถเปรียบเทียบกับมูลค่าที่เป็นเงินตรา ตัวอย่างเช่น การ
ประเมินมูลค่าของคุณภาพอากาศในหลายประเทศในยุโรป (สรุปใน Frey, Luechinger & Stutzer, 2009) 
การประเมินมูลค่าการมีสุขภาพดีหรือการช่วยเหลือผู้อ่ืน (Chandoevwit & Thampanishvong, 2015) ราคา
เงาตามตัวอย่างนี้ท าให้สามารถวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนทางสังคมที่ท าให้คุณภาพอากาศดีขึ้น ท าให้
คนมีสุขภาพดีขึ้น หรือท าให้คนช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เป็นต้น โครงการทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเหล่านี้มัก
ประสบปัญหาในการหาตัวแทนทางการเงินที่ใช้ทดแทนมูลค่าทางการตลาดในการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของ
โครงการ ทั้ง ๆ ที่คนในสังคมต่างยอมรับร่วมกันว่าสิ่งที่โครงการท าได้สร้างประโยชน์และมีคุณค่าแก่ส่วนรวม 

งานวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจในชีวิตในหลายประเทศมีข้อค้นพบคล้ายกันในด้านความสัมพันธ์ของ
ความมั่นคง / ไม่ม่ันคง ทางสังคมต่อความพึงพอใจในชีวิต เช่น สถานะครอบครัวที่ไม่ม่ันคง (การแยกกันอยู่กับ
คู่สมรส) และความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ (เช่น การว่างงาน) มีผลด้านลบต่อความพึงพอใจในชีวิต การศึ กษา
เชิงเปรียบเทียบระหว่างประเทศได้ข้อสรุปว่า การมีระบบสวัสดิการสังคมที่ดีท าให้คนในประเทศนั้นมีความพึง
พอใจในชีวิตที่สูงกว่าคนในประเทศอ่ืน ซึ่งประชาชนในประเทศที่มีระบบสวัสดิการสังคมที่ดีมักมีความไว้วางใจ
ในภาครัฐที่สูง ในขณะเดียวกันประชาชนค่อนข้างพอใจกับความเหลื่อมล้ าที่ต่ าของคนในประเทศด้วย 

คนไทยมีวัฒนธรรม บรรทัดฐานทางสังคม โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมที่ค่อนข้างต่างไปจาก
ประเทศพัฒนาแล้ว บทบาทของวัฒนธรรม ความเชื่อ ความศรัทธาทางศาสนา ทุนทางสังคม (เช่น การร่วม
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ช่วยกันในยามยากล าบาก ความสามัคคี ความไว้วางใจระหว่างกัน) ความไว้วางใจที่มีต่อรัฐ รวมถึงความเหลื่อม
ล้ าในสังคม อาจจะมีผลต่อความพึงพอใจในชีวิตของคนไทย และอาจจะมีผลต่อการสนับสนุนนโยบาย
สาธารณะของภาครัฐได้ เช่น ถ้าประชาชนรู้สึกว่ารัฐไม่ได้ท าสิ่งใดหรือไม่ประสบความส าเร็จในการลดความ
เหลื่อมล้ าในสังคมหรือช่วยเหลือประชาชนในยามยากล าบาก ประชาชนอาจจะขาดความไว้วางใจต่อรัฐ และมี
ผลต่อการเลือกผู้แทนของตนในการเข้าบริหารประเทศในครั้งต่อไป หรือความเชื่อทางศาสนาในเรื่องการเวียน
ว่ายตายเกิด อาจท าให้คนไทยปลงตก และคาดว่าตนอยู่ในฐานะทางสังคมที่ต่ าเพราะชาติที่แล้วท าบุญมาน้อย 
วิธีคิดเพ่ือสร้างความพึงพอใจในชีวิตและความสบายใจให้ตนเองด้วยเหตุผลนี้ อาจท าให้ความเหลื่อมล้ าทาง
สังคมไม่มีผลต่อการประเมินความพึงพอใจในชีวิต คนอาจมีการปรับตัว (กลไก adaptation) หรือคุ้นเคยต่อ
ความเหลื่อมล้ าก่อนที่จะประเมินความพึงพอใจในชีวิตของตน เมื่อยอมรับว่าความเหลื่อมล้ า เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ส าหรับชาตินี้ คนจึงหาหนทางท าบุญท าทานที่จะเป็นความหวังเพ่ือเปลี่ยนชีวิต
ในชาติหน้า ถ้าเป็นเช่นนี้แล้วการด าเนินนโยบายสาธารณะของรัฐไม่มีผลต่อความหวังในชีวิต และอาจจะไม่มี
ผลต่อการเลือกผู้แทนเข้ามาบริหารประเทศในรอบต่อไป 

นอกจากค าถามเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความเชื่อและความศรัทธาทางศาสนา ทุนทางสังคม ความ
ไว้วางใจที่มีต่อรัฐ และความเหลื่อมล้ าในสังคมมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในชีวิตคนไทยหรือไม่แล้ว เรา
ยังอาจสงสัยต่อไปว่าปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อความพึงพอใจในชีวิตระหว่างคนไทยรุ่น Baby Boomer เกิดช่วง 
2489 – 2507 (อายุ 56 - 74 ปี ในปี 2563) รุ่น Gen X เกิดช่วง 2508 – 2522 (อายุ 40 - 55 ปี ในปี 2563) 
และรุ่น Gen Y เกิดช่วง 2523 – 2540 (อายุ 24 - 39 ปี ในปี 2563) แตกต่างกันหรือไม่ ถ้าคนระหว่างรุ่นมี
ช่องว่างทางความคิด ทัศนคติ บรรทัดฐานทางสังคม และการให้คุณค่าต่อเหตุการณ์ในชีวิตที่แตกต่างกัน ตัว
แปรเหล่านี้อาจเป็นการอธิบายสถานการณ์ที่ท าให้เกิดความพึงพอใจในชีวิตต่างกันและอาจมีความชอบ 
(Preference) ต่อนโยบายสาธารณะที่ต่างกันของคนไทยระหว่างรุ่นด้วย 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. ประยุกต์แนวคิดความพึงพอใจในชีวิตเพ่ือวิเคราะห์ราคาเงา ของปัจจัยทางสุขภาพ สังคม และทุน
ทางสังคม ซึ่งจะช่วยท าให้ทราบว่าคนไทยให้คุณค่า (มูลค่า) กับพฤติกรรมหรือสถานการณ์ทางสุขภาพ สังคม 
และทุนทางสังคมเพียงใด 

2. ส ารวจความพึงพอใจในชีวิตของคนไทย ที่ครอบคลุมปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
บรรทัดฐานทางสังคม โดยเน้นความแตกต่างระหว่างรุ่น (รุ่น Baby Boomer รุ่น Gen X และรุ่น Gen Y) ซึ่ง
จะช่วยท าให้สามารถน าไปวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และบรรทัดฐาน
ทางสังคม ต่อความพึงพอใจในชีวิตของคนไทย 

 
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. มีการประเมินมูลค่าที่คนไทยให้กับสถานการณ์และกิจกรรมทางสังคมที่ไม่มี “ราคา” แต่มี 
“คุณค่า” ทั้งต่อตนเองและสังคม ทั้งนี้ มูลค่าเหล่านี้สามารถน าไปใช้เป็นตัวแทนทางการเงินในการประเมิน
โครงการที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อมได้ 

2. มีผลการส ารวจความพึงพอใจในชีวิตของคนไทยที่ครอบคลุมทุกภาค ที่สามารถแสดงความแตกต่าง
ของคนไทยระหว่างรุ่น ความแตกต่างในการให้ความส าคัญกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ทัศนคติ ความไว้วางใจ ความ
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เชื่อ วัฒนธรรม และบรรทัดฐานทางสังคม ที่มีต่อความพึงพอใจในชีวิตและอาจจะมีผลต่อความชอบของ
นโยบายสาธารณะ 

3. มีผลการส ารวจที่สามารถน าไปวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
และบรรทัดฐานทางสังคม ต่อความพึงพอใจในชีวิตของคนไทย 

 
1.4 เนื้อหารายงาน 

เนื้อหารายงานประกอบด้วย 3 บท ดังต่อไปนี้ 

บทที่ 1 เป็นบทน า มีเนื้อหาวัตถุประสงค์ของโครงการและประโยชน์ของโครงการ  

บทที่ 2 เป็นการวิเคราะห์ราคาเงาของปัจจัยสุขภาพ สังคม และทุนทางสังคม ซึ่งจะช่วยท าให้ทราบว่า
คนไทยให้คุณค่า (มูลค่า) กับพฤติกรรมหรือสถานการณ์ทางสุขภาพ สังคม และทุนทางสังคมเพียงใด  

ประเด็นค าถามหลักของการวิจัย คือ ทุนทางสังคมและการเผชิญความเสี่ยงทางสังคมมีผลต่อความพึง
พอใจในชีวิตของคนไทย ซึ่งหมายถึงว่าทุนทางสังคมและการไม่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงทางสังคมเป็นปัจจัยที่มี
คุณค่าต่อชีวิตคนไทย ในการวิจัยจึงใช้เครื่องมือ Life Satisfaction Approach (LSA) ในการประเมินคุณค่า
ของทุนทางสังคมและการไม่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงทางสังคมในรูปของ “ราคาเงา” ทุนทางสังคมในที่นี้
ประกอบด้วยความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชน การให้ความช่วยเหลือผู้ อ่ืน ความสามัคคี และความ
ไว้วางใจกันในสังคม และความเสี่ยงทางสังคมประกอบด้วย ความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย ตกงาน หรือรายได้
ตกต่ าจากการเผชิญกับภัยธรรมชาติ 

การวิเคราะห์ “ราคาเงา” ด้วยวิธี LSA ใช้ข้อมูลจาก 2 แหล่งคือ ข้อมูลการส ารวจคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ท าการส ารวจโดยส านักงานสถิติแห่งชาติ ในปี 2561 คุ้มรวม
ประชากรทั่วประเทศไทย และข้อมูลการส ารวจการบริโภคและการออม ท าการส ารวจโดยสถาบันวิจัยเพ่ือการ
พัฒนาประเทศไทย ในปี 2561 คุ้มรวมประชากรในจังหวัดขอนแก่น  

ผลการศึกษาจากข้อมูลการส ารวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
สรุปได้ว่า ความไว้วางใจกันในสังคม ความใกล้ชิดกันในชุมชน การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชน ความ
สามัคคีในชุมชน ความเหลื่อมล้ าทางรายได้ในชุมชนที่ต่ า และการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน เช่น การลดใช้
โฟมหรือถุงพลาสติก และพฤติกรรมการแยกขยะเป็นประจ า มีผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในชีวิต การไม่
เผชิญกับเหตุการณ์ร้ายหรือความเสี่ยงทางสังคม เช่น ราคาผลผลิตตกต่ า บุคคลในครัวเรือนเจ็บป่วยหรือตก
งาน มีผลด้านบวกต่อความพึงพอใจในชีวิตของบุคคลในครอบครัวในปัจจุบัน ส่วนประสบการณ์ที่เผชิญภัย
ธรรมชาติในอดีต 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีผลกระทบในระยะยาว ประชาชนปรับตัว ท าให้ไม่มีผลต่อความพึงพอใจใน
ชีวิตในปัจจุบัน ปัจจัยทางด้านการเงินส่วนบุคคล เช่น รายได้ การออมเงิน และการไม่มีหนี้ มีผลทางบวกต่อ
ความพึงพอใจในชีวิต การหย่าร้าง และแยกกันอยู่ ท าให้ความพึงพอใจในชีวิตลดลงเมื่อเทียบกับกลุ่มคนโสด 
ส่วนสุขภาพท่ีดี ครอบครัวที่อบอุ่น สมรรถภาพทางจิตใจที่เข้มแข็ง พฤติกรรมการไม่เล่นการพนันหรือหวย การ
ไม่ดื่มสุราหรือดื่มบ้างเป็นบางครั้ง มีผลท าให้ความพึงพอใจในชีวิตเพ่ิมมากขึ้น  

คนไทยระหว่างรุ่นให้ความส าคัญกับปัจจัยทางครอบครัว ชุมชน สังคม เศรษฐกิจ และทุนทางสังคมที่
แตกต่างกัน การวิเคราะห์ราคาเงาที่แบ่งตามรุ่น 3 รุ่น คือ กลุ่ม Baby Boomer กลุ่ม Gen X และ Gen Y 
พบว่า คนไทยทั้ง 3 รุ่น ให้มูลค่ากับความสัมพันธ์ในครอบครัวมากกว่าประเด็นอ่ืน ๆ รองลงมาคือ การให้ความ
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ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นในสังคม และการมีงานท า กลุ่มคนรุ่น Baby Boomer ประเมินมูลค่าการมีงานท าของคน
ในครอบครัวที่สูงกว่ารุ่นอื่น ๆ กลุ่มคนรุ่น Gen Y ประเมินมูลค่าความไว้วางใจกันในสังคม ความเหลื่อมล้ าทาง
รายได้ การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน มากกว่ารุ่นอื่น ๆ  

การศึกษาด้วยข้อมูลการส ารวจการบริโภคและการออม พบว่า สุขภาพที่ดีเมื่อเปรียบเทียบกับคน
ทั่วไป การมีวินัยทางการเงิน เช่น ดูแลการเงินของตนเองอย่างใกล้ชิดเป็นประจ า การออมเงินทุกเดือนเป็น
ประจ า มีผลด้านบวกต่อความพึงพอใจในชีวิต ในขณะที่พฤติกรรมเนือยนิ่งมีผลทางลบต่อความพึงพอใจในชีวิต 
การประเมินว่าสุขภาพของตนเองดีกว่าคนทั่วไปมาก มีราคาเงาสูงถึง 6,019 บาทต่อเดือน  

บทที่ 3 เป็นการน าเสนอผลการส ารวจความพึงพอใจในชีวิตของคนไทยด้วยสถิติเชิงพรรณนา โดยการ
ส ารวจใช้เครื่องมือเดียวกับ British Office for National Statistics (ONS) ซึ่งมีการถามสี่ค าถามคือ การ
ประเมินความพึงพอใจในชีวิตโดยรวม การประเมินความรู้สึกด้านบวกและด้านลบ และการประเมินคุณค่าและ
ความหมายในชีวิต ค าตอบมีสเกล 0 ถึง 10 ค าตอบ 0 คือ “ไม่พึงพอใจ หรือไม่รู้สึกเลย” และ 10 คือ “พึง
พอใจมากที่สุด หรือรู้สึกมากท่ีสุด” 

ประชากรเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ หมายถึง ประชาชนไทยอายุตั้งแต่ 24 – 74 ปี จ าแนกเป็นกลุ่ม
ตามรุ่น ได้แก่ Baby Boomer มีอายุ 56-74 ปี Gen X มีอายุ 40-55 ปี และ Gen Y มีอายุ 24-39 ปี และเป็น
ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง (ในเขตเทศบาล) ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล การก าหนดขนาดตัวอย่างภายใต้ทรัพยากรและเวลาที่จ ากัดจึงเป็นแบบเจาะจงคือ ภาคละ 600 
ตัวอย่าง อย่างไรก็ดี แม้ว่าการออกแบบการสุ่มตัวอย่างจะได้พยายามให้ได้ตัวแทนของคนไทยในทั้ง 4 ภาค แต่
ก็ยังมีข้อจ ากัดเรื่องการกระจายของตัวอย่างที่อยู่ใน 9 จังหวัดที่ท าการส ารวจ ดังนั้น การวิเคราะห์ผลจึงอาจจะ
ไม่แทนตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศอย่างแท้จริง 

ผลการเก็บข้อมูลได้จ านวนตัวอย่างทั้งหมด 2,476 ตัวอย่าง ในช่วงเริ่มต้นเก็บข้อมูลเป็นช่วงเริ่ม
อุบัติการณ์สถานการณ์โควิด-19 นักวิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จ านวน 288 ตัวอย่าง และเมื่อ
สถานการณ์โควิด-19 ผ่อนคลายลงจึงได้สัมภาษณ์จากอาสาสมัครโดยตรง ทั้งนี้ การกระจายของกลุ่มตัวอย่ าง
ยังคงเป็นไปตามแผนการศึกษาที่ได้วางไว้ 

ผลการส ารวจพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในชีวิตโดยรวมในระดับค่อนข้างสูง มี
ความสุขในชีวิตค่อนข้างสูง และมีความวิตกกังวลในชีวิตค่อนข้างน้อย โดยรวมยังรู้สึกว่าสิ่งที่ตนเองท าอยู่นั้นมี
คุณค่าค่อนข้างมาก ยกเว้นคนกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่ความพึงพอใจในชีวิตและความสุขน้อยกว่าคนภาคอ่ืน 
ส่วนเหตุการณ์โรคระบาดโควิด-19 นั้นท าให้คนส่วนใหญ่รู้สึกวิตกกังวลมากกว่าปกติ และยังมีผลกระทบทาง
ลบต่อความพึงพอใจในชีวิตอีกด้วย แม้ว่าคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะต้องท างานหนักกว่าคนภาคอ่ืน และ
ยังมีบางส่วนต้องตกงานเพราะสถานการณ์โควิด-19 แต่คนภาคตะวันออกเฉียงก็ยังมีความพึงพอใจในชีวิตและ
ความสุขดี และรู้สึกว่าสิ่งที่ท าอยู่นั้นมีคุณค่าในชีวิตมาก  

คนส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่าการได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพโดยรวมนั้นดีขึ้นเรื่อย ๆ ใน
แต่ละรุ่น และค่อนข้างเห็นด้วยว่าตนเองมีเสรีภาพสามารถเลือกทางเดินชีวิตของตนเองได้ และในชุมชนที่อยู่
อาศัยก็มีการจัดการขยะที่ดี แต่ส าหรับคนกรุงเทพฯ และปริมณฑลนั้นยังคิดว่า ตนเองมีทางเลือกในการใช้ชีวิต
ในสิ่งแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยไม่มากเท่าคนในภาคอ่ืน ทั้งเรื่องมลพิษจากขยะ อากาศบริสุทธิ์และน้ า
บริโภคท่ีสะอาด รวมทั้งเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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คนแต่ละรุ่นมีบรรทัดฐานทางสังคมที่แตกต่างกัน ความเชื่อเกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิด การท าบุญ 
ท าทานเปลี่ยนไประหว่างรุ่น เช่นเดียวกันกับทัศนคติเกี่ยวกับเสรีภาพทางการเมือง การเสียภาษีเพ่ือนโยบาย
สาธารณะทีม่ีความแตกต่างกันระหว่างรุ่น  

บทที่ 4 เป็นสรุปและข้อเสนอแนะซึ่งได้จากการสังเคราะห์ผลการศึกษาในบทที่ 2 ข้อเสนอแนะ
ประกอบด้วยนโยบายด้านครอบครัว ด้านทุนทางสังคม และด้านการคุ้มครองความเสี่ยงทางสังคม 
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บทที่ 2 

การวิเคราะห์ราคาเงาของปัจจัยทางสุขภาพ สังคม และทุนทางสังคม 

 

การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการภาครัฐ หรือนโยบายสาธารณะ อาจวิเคราะห์ได้จาก
การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม หากผลตอบแทนสุทธิตลอด
ระยะเวลาโครงการเมื่อปรับด้วยค่าเสียโอกาสของเงินลงทุนมีค่าเป็นบวก แสดงว่าโครงการมีความคุ้มค่าในการ
ลงทุน ประเทศไทยมักให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก ในการรายงานการ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการของภาครัฐ มีการให้มูลค่ากับสินค้าและบริการที่มีราคาในระบบ
ตลาด หากทว่าการวิเคราะห์ประโยชน์ของโครงการของภาครัฐที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมยังมีอยู่ค่อนข้าง
จ ากัด  

ในด้านการวิเคราะห์ผลกระทบของโครงการต่าง ๆ ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ได้มีการน าแนวคิดการประเมิน
โดยการวัดความพึงพอใจแบบเปิดเผย (Revealed preference: RP) และการประเมินมูลค่าทางตรง (Stated 
preference: SP) มาประยุกต์ใช้มากขึ้น หากแต่การวิเคราะห์ผลกระทบของโครงการที่มีต่อสังคมกลับมีการ
ค านึงถึงสินค้าและบริการที่มีคุณค่าแต่ไม่มีราคามาใช้ในการประเมินค่อนข้างน้อย โครงการบางโครงการไม่มี
ความคุ้มค่าทางด้านการเงินแต่มีคุณค่าต่อสังคม โครงการบางโครงการมีความคุ้มค่าทางการเงินแต่ส่งผล
กระทบด้านลบต่อสังคม เช่น อาจส่งผลต่อความไม่เท่าเทียมกันทางด้านรายได้ สร้างความสัมพันธ์เชิงลบของ
คนในชุมชน เป็นต้น การค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมจะช่วยให้การวิเคราะห์โครงการมีความรอบด้านมากขึ้น 
และสะท้อนสิ่งที่สังคมให้คุณค่าและไม่มีมูลค่าทางการตลาดด้วย 

บทนี้มีเป้าหมายเพ่ือตอบโจทย์ช่องว่างการศึกษาข้างต้น ในการประเมินมูลค่าของสินค้าหรือบริการ
บางประเภทที่ไม่มีราคาในตลาด เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนด้านนโยบายสาธารณะ
ให้มีความครอบคลุมผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ สุขภาพ สังคม และทุนทางสังคม ที่ส่งผลต่อชีวิตและความเป็นอยู่
ของคนไทยในยุคคนไทย 4.0 ในการศึกษาเน้นการวิเคราะห์กลุ่มตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของชุมชนที่
อยู่อาศัย เช่น ทุนทางสังคม ความสามัคคี และการการดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน และเหตุการณ์ส าคัญที่เคยเกิด
กับครอบครัวเรียกได้ว่าเป็นความเสี่ยงทางสังคม เช่น การเจ็บป่วยและการว่างงาน  

วิธีที่ใช้ในการศึกษาเป็นการประยุกต์แนวคิดความพึงพอใจในชีวิตเพ่ือวิเคราะห์ราคาเงา  เรียกว่า
เทคนิค Life Satisfaction Approach (LSA) ซึ่งจะช่วยท าให้ทราบว่าคนไทยให้คุณค่า (มูลค่า) กับพฤติกรรม
หรือสถานการณ์ทางสุขภาพ สังคม และทุนทางสังคมเพียงใด เทคนิค LSA มีจุดเด่น หลายประการ เช่น มี
ต้นทุนในการด าเนินการต่ ากว่า SP และ RP การประเมินราคาไม่ได้ขึ้นอยู่กับการตั้งสมมติฐานหรือการสร้าง
เหตุการณ์สมมติเหมือนกรณี SP จึงเป็นการลดอคติในการตอบค าถามในแบบสอบถาม นอกจากนั้น LSA มัก
ใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ระดับประเทศ จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่มากอาจท าให้สามารถสะท้อนภาพรวมของ
ประชากรไดด้ีขึ้นด้วย 

LSA สามารถประเมินราคาเงาของตัวแปรที่ต้องการศึกษาได้จากฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวัดความ
อยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยหรือความพึงพอใจในชีวิต การศึกษานี้ใช้ข้อมูลจาก 2 แหล่ง คือ 1) การส ารวจคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ในปี 2561 ที่จัดท าโดยส านักงานสถิติแห่งชาติ และ 
2) การส ารวจการบริโภคและการออม ในปี 2561 จัดท าโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ฐานข้อมูล



 33 

ที่ 1) เป็นการส ารวจระดับประเทศที่มีข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในชีวิตของคนไทยที่มีความทันสมัยมาก
ที่สุดชุดหนึ่งของประเทศไทยในขณะนี้ ส่วนการส ารวจที่ 2) น ามาวิเคราะห์ควบคู่กัน เพ่ือความครอบคลุมของ
ตัวแปรทั้งทางด้านสุขภาพ สังคม และพฤติกรรมทางสุขภาพ ราคาเงาท่ีค านวณได ้จะสามารถเอ้ือประโยชน์ต่อ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการเพ่ือประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งจะท าให้
ข้อสรุปเกี่ยวกับความคุ้มค่าในการลงทุน สะท้อนการพัฒนาอย่างยั่ งยืนได้มากกว่าการค านึงเฉพาะต้นทุนและ
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเท่านั้น 

 
2.1 ขอบเขตการวิเคราะห์ราคาเงาด้านสุขภาพ สังคม และทุนทางสังคม 
 

“ราคาเงา (Shadow Price)” คือ มูลค่าทางการเงิน (Monetary Value) ที่ใช้ส าหรับสะท้อนต้นทุน
และผลประโยชน์ของสินค้าที่ไม่มีราคาตลาด ยกตัวอย่าง เช่น การมีครอบครัวที่อบอุ่น ความสัมพันธ์ที่แน่น
แฟ้นในชุมชน ความไว้เนื้อเชื่อใจในสังคม เป็นต้น กล่าวคือ คนเราอาจมีความสุขหรือความพึงพอใจในชีวิต
เพ่ิมขึ้น เมื่ออยู่ในสังคมที่มีความไว้เนื้อเชื่อใจในสังคมสูง ในที่นี้ราคาเงาของความไว้เนื้อเชื่อใจในสังคมจะถูก
สะท้อนผ่านความพึงพอใจในชีวิตที่เพ่ิมขึ้น การที่หน่วยของราคาเงามีหน่วยเดียวกัน คือ บาทต่อเดือน ท าให้
สามารถเปรียบเทียบได้ว่าคนไทยให้คุณค่า (มูลค่า) กับมิติทางสังคมในด้านใดมากกว่ากัน 

การประยุกต์แนวคิดความพึงพอใจในชีวิตเพ่ือวิเคราะห์ราคาเงา ของปัจจัยทางสุขภาพ สังคม และทุน
ทางสังคม เป็นการศึกษาท่ีใช้ข้อมูลจากการส ารวจใหม่ 2 แหล่ง ดังนี้ 

ก.  การส ารวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ในปี  2561 
จัดท าการส ารวจโดยส านักงานสถิติแห่งชาติ  จ านวนตัวอย่างทั่วประเทศไทย  69,792 
ตัวอย่าง 

ข.  การส ารวจการบริโภคและการออม ในปี 2561 จัดท าการส ารวจโดยสถาบันวิจัยเพ่ือการ
พัฒนาประเทศไทย จ านวนตัวอย่าง 589 คน ครอบคลุมเขตเมืองและชนบทของประชากรใน
จังหวัดขอนแก่น 

ขอบเขตของการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งสองแหล่งเป็นดังรูปที่ 2-1 
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รูปที่ 2-1 ขอบเขตการวิเคราะห์ราคาเงา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน (Cost-Benefit Analysis: CBA) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ

ตัดสินใจหรือประเมินความคุ้มค่าของโครงการหรือมาตรการสาธารณะ โดยวิเคราะห์ว่าโครงการใดก่อให้เกิด
ประโยชน์มากกว่าต้นทุน หากผลประโยชน์สุทธิเป็นบวก แสดงว่าโครงการนั้นมีความคุ้มค่า เราก็ควรเลือกท า
โครงการนั้น รายงาน The Green Book (HM Treasury, 2018) โดยกระทรวงการคลัง (สหราชอาณาจักร) 
เน้นว่าการประเมินนโยบายสาธารณะ ควรท าการวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นต่อสังคม ไม่ใช่วิเคราะห์ในระดับบุคคล

การส ารวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างย่ังยืนตาม
หลักเศรษฐกจิพอเพียง ในปี 2561 
ตัวแปรที่ต้องการประเมินราคาเงา 
ลักษณะของชมุชนที่อยู่อาศัย 
1) ทุนทางสังคม (ความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชน 

การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ความสามัคคี และความ
ไว้วางใจ) 

2) ความเหลื่อมล้ าในสังคม 
3) การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน  

เหตุการณ์ส าคัญท่ีเคยเกิดกับครอบครัว เป็นความเสี่ยง
ทางสังคม และมีผลต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
1) ภัยธรรมชาต ิ  
2) ราคาผลผลิตตกต่ า  
3) การเจ็บป่วยของบุคคลในครัวเรือน  
4) บุคคลในครัวเรือนตกงาน  

การส ารวจการบริโภคและการออม ในปี 2561 
ตัวแปรที่ต้องการประเมินราคาเงา 

1) ภาวะน้ าหนักเกิน หรืออ้วน  
2) พฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาพ เช่น  
    การมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง และ การสูบบุหรี่ 
3) ทัศนคติต่อสุขภาพของตนเอง  
5) การมีวินัยทางการเงิน 

 

วิธีการ 
เทคนิคการประเมินราคาเงา 

Life Satisfaction Approach  

ผลการวิเคราะห์ 
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร เปรยีบเทียบขนาดของผลกระทบ และค านวณ 
ราคาเงาของลักษณะของชุมชนที่อยู่อาศัย และเหตุการณส์ าคัญทีเ่คยเกิดกับครอบครัว 
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หรือองค์กรเท่านั้น ซึ่งเรียกว่า การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางสังคม วิธีการดังกล่าวเป็นการวิเคราะห์
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากนโยบายสาธารณะในรูปของผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม กล่าวได้
ว่า ต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการที่มีราคาตลาด เช่น ค่าใช้จ่ายในการลงทุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการ ต้นทุนการผลิต รายได้ที่เพ่ิมข้ึนของคนในชุมชนเมื่อมีโครงการเกิดขึ้น ก าไรที่เพ่ิมขึ้นจากการผลิตสินค้า
และบริการ สามารถวิเคราะห์มูลค่าได้อย่างตรงไปตรงมา หากแต่ผลประโยชน์และผลกระทบทางด้านสังคม 
และสิ่งแวดล้อม เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล คุณค่าทางจิตใจ ความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน ความรู้สึก
ปลอดภัย หรือ ผลกระทบภายนอก เช่น มลภาวะจากโครงการ การเพ่ิมความรู้ให้แก่ประชาชน สิ่งเหล่านี้ไม่มี
การซื้อขายในระบบตลาด และไม่มีราคาตลาด จึงต้องใช้ “ราคาเงา” (Shadow Price) ในการประเมินมูลค่า 

เทคนิคการประเมินมูลค่าสินค้าหรือบริการที่ไม่มีราคาในระบบตลาด แบ่งได้เป็น 3 แนวทาง คือ 1) 
การประเมินโดยการวัดความพึงพอใจแบบเปิดเผย (RP) 2) การประเมินมูลค่าทางตรง (SP) และ 3) Life 
Satisfaction Approach (LSA) หรือ Well-being Approach (WA) ทั้งสามวิธีมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน  

เทคนิค RP และ SP มีการศึกษาอย่างแพร่หลายตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เทคนิค RP เป็นการประเมิน
มูลคา่สินค้าท่ีไม่มีราคาตลาดผ่านการสังเกตเกี่ยวกับตัวเลือกท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น วิธีการประเมินโดยการวัดความ
พึงพอใจแบบเปิดเผย ได้แก่ การประเมินราคาจากต้นทุนค่าเดินทาง (Travel Cost Method: TCM) และเป็น
การประเมินมูลค่าจากการใช้ทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ (Hedonic Price Method: 
HPM) การประเมินราคาจากรายได้ที่เสียไป (Lost Earning Approach) ซึ่งเป็นการพิจารณาจากรายได้ที่หาย
ในรูปมูลค่าปัจจุบัน (Present Value) จากการเสียชีวิตก่อนเวลาอันสมควร (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2006) 

การประเมินมูลค่าทางตรง (SP) เป็นการประเมินมูลค่าสินค้าที่ไม่มีราคาในระบบตลาด โดยการถาม
ความเต็มใจที่จะจ่าย (Willingness to Pay) หรือ ความเต็มใจที่จะรับ (Willingness to Accept) ซึ่งเป็น
วิธีการประเมินมูลค่าจากการตอบสนองของบุคคลโดยตรงต่อค าถามสมมติ (Hypothetical Question) 
ตัวอย่างเทคนิคที่ใช้แนวคิด SP เช่น การประเมินความเต็มใจจ่ายโดยตรง (Contingent Valuation Method: 
CVM) และวิธี Discrete Choice Experiment (DCE) แนวคิด SP อาจสะท้อนผ่านการประเมินทางอ้อมจาก
พฤติกรรมทางเศรษฐกิจ (Inference from economics behavior) เช่น พิจารณาพฤติกรรมของคนว่าจะ
ยอมจ่ายเงินเท่าไหร่เพ่ือรักษาชีวิตหรือลดโอกาสที่จะเสียชีวิต เช่น เรายอมจ่ายเงินเพื่อซื้อรถที่มีความปลอดภัย
มากขึ้น เพ่ือลดความเป็นไปได้ที่จะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ หรือคนจะยอมรับเงินเพ่ิมขึ้นหากต้อง
ท างานที่มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิต (ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี, 2551; ประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ, 2535)  

Fujiwara and Campbell (2011) วิเคราะห์ว่าเทคนิค RP และ SP ว่ามีจุดอ่อนและจุดแข็งที่แตกต่าง
กัน เทคนิค RP มีข้อดีคือ การคาดการณ์ขึ้นอยู่กับทางเลือกทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริง ท าให้ผลลัพธ์ไม่ได้ขึ้นอยู่
กับการตอบสนองในตลาดสมมุติ และมีต้นทุนในการด าเนินงานต่ ากว่าเทคนิค SP ข้อจ ากัดของ RP คือ 
ขั้นตอนการก าหนดราคาเงา ในกรณีที่ตลาดมีการแข่งขันไม่สมบูรณ์ นอกจากนั้นยังมีข้อโต้แย้งที่ว่า การใช้
รายได้เป็นตัวแทนราคาเงาอาจไม่สามารถสะท้อนค่าของชีวิตได้ เพราะรายได้เป็นสิ่งที่คนอ่ืนก าหนดให้บุคคล
นั้น ๆ อาจไม่ถูกต้องนักที่จะมองว่า คนรวยในประเทศมีค่ามากกว่าคนจน หรือคนไม่มีรายได้ไม่มีค่า อย่างไรก็
ตาม วิธีนี้น ามาใช้ในทางปฏิบัติมาก เพราะเข้าใจง่าย และวิธีการค านวณไม่ซับซ้อน 

ส่วนเทคนิค SP เป็นเทคนิคท่ีมีการศึกษาอย่างแพร่หลาย ความน่าเชื่อถือของวิธีการนี้ผ่านการทดสอบ
ในวงกว้าง แบบสอบถามที่ใช้ประเมินโดยเทคนิค SP มักมีการระบุค าถามเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือทัศนคติของ



 36 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อสินค้าหรือบริการที่ไม่มีราคาในระบบตลาด ท าให้การวิเคราะห์ความเต็มใจจ่าย
สามารถอธิบายถึงเหตุผลเบื้องหลัง หรือเหตุผลประกอบในการตัดสินใจเลือกได้ หากแต่วิธี SP มีข้อสังเกต
เกี่ยวกับอคติที่เกิดจากการสร้างเหตุการณ์สมมติ (Hypothetical Bias) เช่น ภายในโลกของสถานการณ์สมมติ 
ผู้ตอบอาจจะตอบเกินจริงเกี่ยวกับความเต็มใจที่จะจ่าย เนื่องจากไม่ต้องเผชิญกับข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 
หรือผู้ตอบแบบสอบถามอาจประเมินค่าของสินค้า โดยให้ราคาสูง เนื่องจากผู้ตอบอาจไม่คิดว่าราคานั้นเป็น
ราคาที่ต้องจ่ายจริงในอนาคต นอกจากนั้น ข้อจ ากัดส าคัญของ SP คือ มีต้นทุนสูงในการด าเนินการ และใช้
เวลาในการด าเนินการนาน เนื่องจากประกอบด้วยหลายขั้นตอน เช่น การจัดท าการสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ 
การทดสอบแบบสอบถาม และการส ารวจภาคสนาม  

เทคนิคที่ 3 คือ การประเมินมูลค่าโดยใช้แนวทางความพึงพอใจในชีวิตหรือความอยู่ดีมีสุข ที่เรียกว่า  
Life Satisfaction Approach (LSA) หรือ Well-being Approach (WA) เป็นวิธีการศึกษาที่ เริ่มขึ้น
ประมาณปี พ.ศ. 2545 การศึกษาของ Fujiwara & Campbell (2011) ซึ่งวิเคราะห์ว่าการประเมินมูลค่าโดย
ใช้แนวทางความพึงพอใจในชีวิต มีข้อได้เปรียบกว่าเทคนิค RP และ SP คือ การใช้เวลาและงบประมาณในการ
ด าเนินงานที่ต่ ากว่า (LSA ประมาณว่ามีต้นทุนในการด าเนินการ 10% ของวิธี SP (Fujiwara, 2019) เนื่องจาก 
LSA เป็นการค านวณราคาเงาของตัวแปรที่สนใจศึกษา ผ่านข้อค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในชีวิต ซึ่งมักถูก
ระบุไว้ในแบบสอบถามที่ใช้วัดความอยู่ดีมีสุขของแต่ละประเทศ ฐานข้อมูลดังกล่าวมักมีการเปิดเผยสู่
สาธารณะเพ่ือประโยชน์เชิงวิชาการ ท าให้อาจมีต้นทุนต่ าในการน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์  

วิธี  LSA วัดจากตัวแปรที่ส่งผลต่อความอยู่ดีมีสุข ด้วยเหตุนี้จึ งเป็นการลดอคติในการตอบ
แบบสอบถาม อีกทั้งมักเป็นการประเมินมูลค่าตัวแปรที่สนใจโดยใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ระดับประเทศ ข้อมูล
ดังกล่าวนอกจากจะต้องมีข้อค าถามหลักเกี่ยวกับความพึงพอใจในชีวิตและรายได้แล้ว ยังมีตัวแปรอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยทางประชากร สังคม ภูมิศาสตร์ และพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก ท าให้สามารถวิเคราะห์
ความเชื่อมโยงหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อตัวแปรที่ศึกษาได้ การวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลระดับประเทศ เป็นข้อ
ได้เปรียบกว่าวิธี RP และ SP เนื่องจากผลการศึกษาสามารถสะท้อนผลลัพธ์ส าหรับตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของ
ประชากรในภาพรวม  

การประเมินราคาเงา โดยวิธี LSA RP และ SP มีจุดเด่นและข้อจ ากัดที่แตกต่างกัน การน าวิธีดังกล่าว
ไปใช้ในการประเมินราคาเงาจึงควรค านึงถึงบริบทความเหมาะสมในการน าวิธีดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ เช่น 
วิธีการประเมินความเต็มใจจ่ายมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับค าถามสมมติและความไม่คุ้นเคยของผู้ตอบกับสถานการณ์
สมมติ อาจท าให้ผู้ตอบประเมินความเต็มใจที่จะจ่ายที่ต่ ากว่าหรือสูงกว่าความเป็นจริงได้ บริบทที่เหมาะสมกับ
การประเมินด้วยวิธี CVM มักใช้ประเมินมูลค่าที่ไม่ได้เกิดจากการใช้ (Non-use Value) เช่น ราคาของการ
รักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติส าหรับคนรุ่นหลัง  

ถึงแม้ว่าวิธี LSA ที่มีจุดเด่นหลายประการดังที่กล่าวข้างต้น แต่เนื่องจาก LSA ถือว่าเป็นวิธีการใหม่ ที่
ได้รับการพัฒนาในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา งานวิจัยที่ใช้เทคนิคดังกล่าวมีจ านวนน้อยกว่า 2 เทคนิคแรก 
ระเบียบวิธีวิจัยบางส่วนยังอยู่ในขั้นตอนพัฒนา ปรับปรุง เพ่ือให้การประเมินมูลค่ามีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
ข้อจ ากัดของวิธี LSA ที่มีการอ้างถึงค่อนข้างมากคือ ความเที่ยงตรง (Validity) และ ความเชื่อมั่น (Reliability) 
ของตัวแปรความพึงพอใจในชีวิต ซึ่งอาจเกิดจาก ล าดับในการวางข้อค าถาม (Question Order) เนื่องจาก
ผลกระทบจากค าถามก่อนหน้ามีอิทธิพลต่อค าถามในล าดับต่อมาที่พบในข้อค าถามเกี่ยวกับการวัดความพึง
พอใจในชีวิต OECD (2013) เสนอแนะว่า ควรหลีกเลี่ยงที่จะวางข้อค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในชีวิตไว้หลัง
ข้อค าถามที่สะท้อนอารมณ์ หรือข้อค าถามที่มีอิทธิพลต่อความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย เช่น ข้อค าถามเกี่ยวกับ
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รายได้ สถานทางด้านการจ้างงาน ความเชื่อมั่นทางการเมือง Fleming and Ambrey (2017) กลา่วว่า ตัวแปร
ความพึงพอใจในชีวิตที่ผู้ตอบประเมินด้วยตัวเองที่เป็นตัวแทนที่ดีนั้น จะต้องสะท้อนภาพรวมของชีวิตใน
ปัจจุบัน และสามารถเปรียบเทียบข้ามกลุ่มบุคคลภายใต้สถานการณ์ที่แตกต่างกันได ้ 

 
2.2.1 งานวิจัยเกี่ยวกับการใช้แนวคิด Life Satisfaction Approach (LSA)  

การวิเคราะห์ทิศทาง แนวโน้ม และการจัดกลุ่มงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้แนวคิด LSA ประเมินมูลค่าตัว
แปรเริ่มจาก การใช้โปรแกรม EndNote ค้นหาจากค าส าคัญ (Key Word) ด้วยค าว่า “Life Satisfaction 
Approach” หรือ “Well-being Approach” ในฐานข้อมูล ISI Web of Science (โดย Clarivate Analytics) 
พบงานวิจัยตั้งแต่ปี 2006 ถึงปัจจุบัน ที่มีค าส าคัญดังกล่าวเป็นส่วนประกอบของชื่อเรื่องและบทคัดย่อ จ านวน 
84 งานวิจัย จากนั้นใช้ Website Rayyan.qcri.org ในการจัดกลุ่มงานวิจัย จ าแนกตามปี ค าส าคัญ และ
ประเทศ ผลการจัดกลุ่มงานวิจัยพบว่า งานวิจัยที่ ใช้แนวคิด LSA ประเมินมูลค่ามีการศึกษามากขึ้นตั้งแต่ปี 
2011 ในปี 2016 ถึงปัจจุบัน (เฉลี่ยปีละประมาณ 10 งานวิจัย) วารสารที่ตีพิมพ์ส่วนใหญ่ คือ Social 
Indicators Research และ Ecological Economics ซึ่งเน้นประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อม รูปที่ 2-2 ผลการ
สืบค้นค าว่า “Life Satisfaction Approach” หรือ ”Well-being Approach” ซึ่งพบว่า งานวิจัยที่ใช้แนวคิด 
LSA ประเมินมูลค่ามักเป็นตัวแปรทางด้านสิ่งแวดล้อม งานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในออสเตรเลีย เยอรมนี 
และอังกฤษ  

 

รูปที่ 2-2 ผลการสืบค้นค าว่า “Life Satisfaction Approach” หรือ ”Well-being Approach” 
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ที่มา: Rayyan by Ouzzani, Hammady, Fedorowicz, and Elmagarmid (2016) 

 
2.2.2 แบบจ าลองความพึงพอใจในชีวิต  

วิธี LSA เป็นการประเมินราคาเงาผ่านแบบจ าลองความพึงพอใจในชีวิต ในการทบทวนวรรณกรรม
ส่วนนี้ เป็นการรวบรวม สังเคราะห์ และวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในชีวิต เพ่ือพัฒนาเป็น
แบบจ าลองความพึงพอใจในชีวิตที่เหมาะสม  

Fujiwara and Campbell (2011) อ้างถึง Dolan, Fujiwara and Metcalfe (2011) ในการอธิบาย
ว่า ขั้นตอนแรกในการใช้วิธี LSA ประเมินราคาเงา คือ การสร้างแบบจ าลองความพึงพอใจในชีวิต โดยสรุปได้
ว่า แบบจ าลองควรประกอบด้วยปัจจัยด้านรายได้  อายุ เพศ สถานภาพการสมรส สถานศึกษา สถานะการจ้าง
งาน สถานะสุขภาพ ความสัมพันธ์ทางสังคม  การปฏิบัติทางศาสนา  ที่อยู่อาศัย สภาพแวดล้อม ระดับ
อาชญากรรมในบริเวณใกล้เคียง จ านวนเด็กและผู้ติดตามอ่ืน ๆ (รวมถึงหน้าที่ดูแล) ภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ การ
ตีราคาสินค้าที่ไม่มีตลาดและลักษณะบุคลิกภาพ (เช่น บุคลิกภาพแบบ Introvert และ Extrovert) 

World Happiness Report ได้ออกแบบแบบจ าลองปัจจัยที่ส่งผลต่อการประเมินชีวิตแบบขั้นบันได 
และความรู้สึกทางด้านบวกและลบ โดยค านึงถึง 6 ปัจจัย คือ 1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP 
per Capita) 2) อายุคาดการณ์เฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (Healthy Life Expectancy) 3) การสนับสนุนทาง
สังคม (Social Support) 4) อิสระภาพในการเลือกทางเดินชีวิต (Freedom to Make Life Choices) 5) การ
ช่วยเหลือกันในสังคม (Generosity) และ 6) ทัศนคติที่มีต่อการคอร์รัปชัน (Perception of Corruption) จาก
การวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างประเทศ และพิจารณาจากค่า Adjusted R-Squared พบว่าปัจจัยทั้ง 6 
สามารถอธิบายการประเมินชีวิตได้ 74% อธิบายอารมณ์ด้านบวกได้ 48% และด้านลบ 27% (Helliwell, 
Layard & Sachs, 2019)  

งานศึกษาของ Clark, Frijters and Shields (2008) และ Helliwell et al. (2019) สามารถแบ่ง
ประเด็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยหรือความพึงพอใจในชีวิตออกเป็น 3 ประเด็นหลัก คือ 1) 
ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย รายได้ การว่างงาน สุขภาพกาย และสุขภาพจิต 2) ความสัมพันธ์ระหว่าง
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บุคคล ประกอบด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว และความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคม และ 3) ตัวแปร
ทางสถาบันและบรรทัดฐานทางสังคม ประกอบด้วย การสนับสนุนทางสังคม (Social Support) การช่วยเหลือ
ระหว่างกัน (Generosity) ความไว้วางใจในสังคม (Social Trust) คุณภาพและความไว้ใจในรัฐบาล (Quality 
and trust in national government) 

ผลสรุปความสัมพันธ์จากการศึกษาของ Clark et al. (2008) โดยใช้ข้อมูลจากสหราชอาณาจักร 
สหรัฐอเมริกา และเยอรมนี เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในชีวิต พบว่า รายได้เชิงเปรียบเทียบมีผล
ต่อความพึงพอใจในชีวิตมากกว่ารายได้ส่วนบุคคล ความพึงพอใจในชีวิตขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับ
ลอการิทึมของตัวแปรรายได้ และการเปลี่ยนแปลงรายได้มีผลท าให้ความพึงพอใจในชีวิตเพ่ิมขึ้น แต่ขนาด
ผลกระทบที่ค่อนข้างน้อย อีกทั้งยังพบว่า การศึกษาอาจส่งผลต่อความพึงพอใจในชีวิตผ่านรายได้ เนื่องจาก
รายได้มีลักษณะเป็นตัวแปรภายใน (Endogenous Variable) ในส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อความอยู่ดีมีสุขเชิงอัต
วิสัยอย่างมีนัยส าคัญและมีขนาดผลกระทบอย่างเห็นได้ชัด ประกอบด้วย การว่างงาน สุขภาพกาย สุขภาพจิต 
คุณภาพความสัมพันธ์ในครอบครัว และการสนับสนุนทางสังคม  (อ้างจากผลการศึกษาของ Clark & 
Georgellis, 2013 ; Di Tella et al., 2001; Gwozdz & Sousa-Poza, 2010 ; Clark, Fleche, Layard, 
Powdthavee, & Ward, 2018; Kamp Dush & Amato, 2005; Powdthavee, 2008) หากวิเคราะห์ปัจจัย
ต่าง ๆ ในชีวิตว่าคนมีการปรับตัวต่อสถานการณ์ในชีวิตหรือไม่ (Adaptation) พบว่า ปัจจัยทางด้านสุขภาพจิต 
และการว่างงานส่งผลกระทบเชิงลบต่อความพึงพอใจในชีวิตของบุคคลนั้น ๆ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต โดย
คนมีการปรับตัวเข้าสู่ภาวะสุขภาพจิตหรือการว่างงานช้ากว่าตัวแปรอื่นๆ โดยเปรียบเทียบ 
 

2.2.3 การใช้ Life Satisfaction Approach (LSA) ในการประเมินมูลค่าสินค้าหรือบริการ 

กรอบแนวคิด LSA ในการวิเคราะห์มูลค่าของตัวแปร สามารถอธิบายได้ตามตัวอย่างงานศึกษาของ  
Wang, Kang and Yu (2018) ปรับปรุงจากแบบจ าลองในการศึกษาของ  Brereton, Clinch and Ferreira 
(2008) ที่ท าการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของภูมิทัศน์ของประเทศจีน โดยสมมุติ Indirect utility 
function ของบุคคล i ในสถานที่ k ดังนี้ 

∪𝑖,𝑘
∗ = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑛𝑦𝑖,𝑘 + 𝛽2𝑡𝑖,𝑘 + 𝛽3𝑠𝑖,𝑘 + 𝛽4𝛿𝑖,𝑘 + 휀𝑖,𝑘  

 

ก าหนดให้ ∪𝑖,𝑘
∗  คืออรรถประโยชน์ของผู้อยู่อาศัย 𝑦𝑖,𝑘  คือรายได้ครัวเรือน 𝑡𝑖,𝑘  คือตัวแปรทาง

ประชากรศาสตร์ เช่น อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา ลักษณะทางบุคลิกภาพ เป็นต้น 𝑠𝑖,𝑘 คือ การประเมิน
คุณภาพภูมิทัศน์ในตัวเมือง (แบ่งเป็นระดับการให้คะแนน 0-10)  𝛿𝑖,𝑘 คือ เวกเตอร์ของตัวแปรอ่ืนๆ ที่ส่งผล
ต่อระดับอรรถประโยชน์ของบุคคล เนื่องจาก อรรถประโยชน์เป็นสิ่งที่สังเกตไม่ได้ จึงได้สมมุติให้ ความพึง
พอใจในชีวิตเป็นตัวแทน (LS) ของอรรถประโยชน์ และแทนค่าตัวแปรในแบบจ าลองได้ดังนี้  

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

 

เมื่อก าหนดให้ตัวแปรอ่ืนๆ มีค่าคงที่ ความเต็มใจจ่ายวิเคราะห์ได้จากอัตราหน่วยสุดท้ายของการ
ทดแทนกันระหว่างสินค้า 2 ชนิด (Marginal Rate of Substitution: MRS) ระหว่างรายได้และคุณภาพภูมิ
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ทัศน์ ค านวณโดยการน าอรรถประโยชน์ส่วนเพ่ิมของการปรับปรุงคุณภาพภูมิทัศน์ (𝑀𝑈𝑠) หารด้วย 
อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มเมื่อรายได้เปลี่ยนแปลง (𝑀𝑈𝑦) ซึ่งสามารถแสดงได้ดังนี้  

 

𝑊𝑇𝑃 = 𝑀𝑅𝑆 =
𝑀𝑈𝑠

𝑀𝑈𝑦
= 

𝜕𝑢 /𝜕𝑠 

𝜕𝑢 /𝜕𝑦 
 = 𝑦 ̅

�̂�3

�̂�1
 

 

Wang et al. (2018)  ท าการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรด้วยแบบจ าลอง Ordered Probit 
Model ผลจากการศึกษาพบว่า โดยเฉลี่ยครัวเรือนในเมือง Dalian ประเทศจีน มีความเต็มใจที่จะจ่ายหรือให้
มูลค่ากับการปรับปรุงคุณภาพภูมิทัศน์ชุมชนที่เพ่ิมข้ึนหนึ่งยูนิตเท่ากับ 24,579.5 หยวนต่อปี 

การทบทวนวรรณกรรมพบว่า งานวิจัยที่ใช้วิธี LSA ในการประเมินมูลค่าสินค้าหรือบริการ สามารถจัด
กลุ่มตามลักษณะตัวแปรผลลัพธ์ที่ต้องการศึกษาเป็น 3 กลุ่ม คือ การประเมินราคาสินค้าหรือบริการทางด้าน
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และสังคม  

การประเมินตัวแปรด้านสิ่งแวดล้อม  

งานวิจัยที่ใช้แนวคิด LSA ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่ ถูกน ามาใช้ในการประเมินมูลค่าที่เป็นตัวเงิน
ส าหรับตัวแปรทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เช่น Jones (2017) ประมาณมูลค่าของไฟป่า Holmes and 
Koch (2019) คิดมูลค่าที่เป็นตัวเงินของการระบาดของแมลงที่ส่งผลต่อพ้ืนที่ป่าที่ถูกท าลาย Carroll, Frijters 
and Shields (2009) ประเมินมูลค่าภัยแล้ง Luechinger and Raschky (2009) ประเมินผลกระทบที่เป็นตัว
เงินของภาวะอุทกภัย  

Ferriera and Moro (2009) ท าการประเมินมลพิษทางอากาศของประเทศไอร์แลนด์ การศึกษาท า
การเปรียบเทียบโดยวิธีการ Hedonic Price Method และ LSA ผลการศึกษาพบว่า ค่าฝุ่น PM10 ที่เพ่ิมขึ้น
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีค่าเท่ากับ 945 ยูโรต่อปี อุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้น 1 องศาเซลเซียส ในเดือนมกราคมมี
ค่าเท่ากับ 15,585 ยูโรต่อปี และ ส าหรับอุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้น 1 องศาเซลเซียส ในเดือนกรกฎาคมมีค่าเท่ากับ 
5,759 ยูโรต่อปี Levinson (2009) ศึกษากรณีในสหรัฐอเมริกา พบว่าการประเมินค่ามลภาวะทางอากาศจาก
การพิจารณาคา่ PM10 ด้วยวิธี LSA จะมีค่ามากกว่าการประเมินด้วยวิธี Hedonic Price Method การศึกษา
อ่ืน ๆ ที่วิเคราะห์เกี่ยวมลพิษทางอากาศมีหลากหลาย ( ยกตัวอย่างเช่น Levinson, 2009; Luechinger, 
2009; Mackerron & Mourato, 2009; Rehdanz & Maddison, 2005) 

การประเมินตัวแปรทางดา้นสุขภาพ  

การประเมินตัวแปรทางด้านสุขภาพ มีทั้งการประเมินจากการเปลี่ยนแปลงสถานะทางสุขภาพ การ
เป็นโรค พฤติกรรมใดที่ส่งผลดีหรือผลเสียต่อสุขภาพ รวมทั้งการให้บริการดูแลสุขภาพ  

Brown (2015) ประเมินค่าสถานะสุขภาพ โดยใช้ข้อมูล The General Social Survey (GSS) ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาพบว่า การย้ายจากสถานะสุขภาพที่ดีหรือดีเลิศไปเป็นสถานะสุขภาพที่ไม่ดี
หรือค่อนข้างไม่ดี เทียบเท่ากับการสูญเสียรายได้ของครัวเรือนประมาณ 41,654 ดอลลาร์ต่อปี ซึ่งมากกว่า
ค่าเฉลี่ยของรายได้ครัวเรือน Groot and Van Den Brink (2006) ท าการประเมินมูลค่าของการเป็นโรคหัวใจ
และหลอดเลือด (Cardiovascular Disease) โดยใช้ข้อมูล British Household Panel Survey พบว่า รายได้
ที่สามารถชดเชย (Income Compensate) ส าหรับการเป็นโรคหัวใจมีค่าประมาณ 49,564 ปอนด์ต่อปีส าหรับ
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ผู้ชาย และเท่ากับ 17,503 ปอนด์ต่อปีส าหรับผู้หญิง ราคาเงาของการเป็นโรคหัวใจในผู้ชายที่อายุ 25 ปี มีค่า
เท่ากับ 93,532 ปอนด์ต่อปี มากกว่าผู้ชายอายุ 75 ปีทีม่ีค่าเท่ากับ 1,808 ปอนด์ต่อปี 

Shi, Joyce, Wall, Orpana and Bancej (2019) ประเมินมูลค่าที่เป็นตัวเงินของผลกระทบของ
พฤติกรรมสุขภาพ การศึกษาริเริ่มจากการตระหนักว่า การประเมินต้นทุนและผลตอบแทนของการลงทุนของ
ภาครัฐเกี่ยวกับนโยบายทางส่งเสริมสุขภาพมักเน้นผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน งานวิจัยดังกล่าวใช้ข้อมูล The 
Canadian Community Health Survey (CCHS) ศึกษากลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จ านวน 117,602 คน ในปี 
2009 และ 2010 ตัวแปรพฤติกรรมสุขภาพแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ  1) การใช้เวลาว่างในการออกก าลังกาย 2) 
ความถี่ของการบริโภคผักและผลไม้ และ 3) การไม่สูบบุหรี่ ตัวแปรการใช้เวลาว่างในการออกก าลังกาย วัดจาก
จ านวนครั้งหรือความถ่ีต่อเดือน ในการการออกก าลังกายท่ีมากกว่า 15 นาที จากนั้นค าตอบจะถูกจัดหมวดหมู่
เป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่ม Active (ออกก าลังกายมากกว่า 12 ครั้งต่อเดือน) 2) กลุ่มปานกลาง (ออกก าลังกาย 
4-11 ครั้งต่อเดือน) และ 3) กลุ่ม Inactive (ออกก าลังกายน้อยกว่า 4 ครั้งต่อเดือน) ส่วนความถี่ของการ
บริโภคผักและผลไม้ วัดจากจ านวนครั้งที่บริโภคผักและผลไม้ต่อวัน ตัวแปรการสูบบุหรี่ วัดจากค าถามว่า “ใน
ปัจจุบันคุณสูบบุหรี่ทุกวัน บางครั้งหรือไม่เลย” (ค าตอบแบ่งเป็น ไม่สูบบุหรี่ สูบบุหรี่เป็นครั้งคราว สูบบุหรี่เป็น
ประจ าทุกวัน) เมื่อท าการวิเคราะห์ด้วยวิธี Ordinary Least Squares Regression ผลการศึกษาพบว่า รายได้
และพฤติกรรมสุขภาพมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจในชีวิต ราคาเงาของการออกก าลังกายที่เพ่ิมขึ้น 
การรับประทานผักหรือผลไม้เพ่ิมขึ้นทุกวัน และไม่สูบบุหรี่ เท่ากับ 631 ดอลล่าร์ 115 ดอลล่าร์และ 563 ดอล
ล่าร์ต่อสัปดาห์ (ตามล าดับ) 

Van Den Berg and Ferrer-i-Carbonell (2007) ใช้ข้อมูลจากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างผู้ดูแลผู้ป่วย
อย่างไม่เป็นทางการ (Informal Caregivers) จ านวน 865 คน ในประเทศเนเธอร์แลนด์ วิเคราะห์โดย OLS 
พบว่า มูลค่าการดูแลมีราคา 8-15 ยูโรต่อชั่วโมง หากผู้รับเป็นสมาชิกในครอบครัว และ 7- 9 ยูโรต่อชั่วโมง 
ส าหรับผู้รับบริการที่ไม่ใช่สมาชิกในครอบครัว นอกจากนั้นยังพบว่า มูลค่าทางการเงินจากการประเมินด้วย 
LSA สอดคล้องกับราคาตลาดของการให้บริการโดยผู้ช านาญการในด้านการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน (Professional 
Home Care) 

การประเมินตัวแปรทางสังคม 

ตัวแปรทางสังคมในการทบทวนวรรณกรรมนี้เป็นมิติกว้างที่รวมตั้งแต่ความเสี่ยงทางสังคม การมีงาน
ท า การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และทุนทางสังคม  

การประเมินความเสี่ยงทางสังคมเน้นการประเมินมูลค่าการว่างงาน เนื่องจากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า
การว่างงานเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในชีวิตอย่างมีนัยส าคัญ โดยส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจใน
ชีวิตทั้งในปัจจุบันและสืบเนื่องไปสู่อนาคตด้วย เช่น Fujiwara (2019) ศึกษาต้นทุนของการว่างงาน โดยวิธี 
Three-Step Wellbeing Valuation (3S-WV) ซึ่งแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การ
วิเคราะห์สมการรายได้ (Income Model) ขั้นที่ 2 วิเคราะห์แบบจ าลองสินค้าที่ไม่มีราคาในตลาด (The Non-
Market Good Model) และขั้นที่  3 คือการค านวณหามูลค่าที่ เป็นตัวเงินของการว่างงาน (Deriving 
Wellbeing Values for Unemployment) เพ่ือประมาณค่าส่วนเกินของการชดเชยรายได้ (Compensating 
Surplus: CS) ส าหรับการว่างงาน ผลการวิเคราะห์พบว่า จ านวนเงินที่ต้องใช้ในการชดเชยเพ่ือแลกกับการ
ว่างงานในปีแรก โดยไม่ท าให้ความพึงพอใจลดลง คือ 9,805 ปอนด์ หรือประมาณ 38% ของเงินเดือนเฉลี่ย 
การเปรียบเทียบผลของการวิเคราะห์ด้วยแบบจ าลอง 3S-WV กับ แบบจ าลอง OLS ที่ก าหนดให้ตัวแปรรายได้
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เป็น Endogenous Variable พบว่าวิธี 3S-WV มีความยืดหยุ่น มีความ Robust และลดความเอนเอียงจาก
การประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรรายได้ นอกจากนั้น Blanchflower and Oswald (2004) ได้ใช้ข้อมูล 
US General Social Survey และ Eurobarometers วิเคราะห์มูลค่าการว่างงานในประเทศ สหรัฐอเมริกา 
และ อังกฤษ ด้วยวิธี Ordered Logit Regression พบว่า การว่างงานมีผลต่อความพึงพอใจในชีวิต เปรียบได้
กับมูลค่าการสูญเสียรายได้ 60,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี  

Helliwell and Huang (2005) ประเมินค่าความพึงพอใจในการท างาน และความเชื่อมั่นในที่ท างาน 
(Workplace Trust) วิเคราะห์ข้อมูลของประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยแบบจ าลอง Ordered Probit และ
ก าหนดให้ความพึงพอใจในการท างานเป็นตัวแปรภายใน (Endogenous Variable) พบว่า 1 จุดที่ลดลงของ
ความพึงพอใจในการท างาน (Scale 1 - 10 จุด) สามารถทดแทนด้วยรายได้ 30,000 - 55,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
ต่อปี ในด้านความเชื่อมั่นในที่ท างาน สามารถทดแทนด้วยรายได้ 13,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี 

หลักฐานเชิงประจักษ์ทั้งในงานวิจัยจิตวิทยาและสังคมวิทยาไดแ้สดงให้เห็นว่า ความสัมพันธ์ทางสังคม
มีส่วนในการส่งเสริมความสุขส่วนบุคคล (Powdthavee, 2008) หากแต่ขนาดของผลกระทบยังไม่ทราบแน่ชัด 
Powdthavee (2008) จึงใช้ข้อมูล British Household Panel Survey ทั้งที่เป็น Pooled Data และ Panel 
Data ท าการวิเคราะห์ด้วยวิธี Ordered Probit Model วิธี OLS และแบบจ าลอง Fixed Effect Regression 
ผลจากการศึกษาพบว่า ความถี่ในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่เพ่ิมขึ้น ส่งผลต่อความพึงพอใจในชีวิตที่เพ่ิมขึ้น
ด้วย การค านวณราคาเงา พบว่า การเพ่ิมระดับการมีส่วนร่วมทางสังคมมีมูลค่าเท่ากับ 85,000 ปอนด์ต่อปี 
การศึกษาของประเทศไทย Chandoevwit and Thampanishvong (2015) พบว่าความถี่ในการปฏิสัมพันธ์
ทางสังคมส่งผลทางบวกต่อระดับความพึงพอใจในชีวิตส่วนบุคคล การใช้ราคาเงาในการประเมินค่าพบว่า 
ความถี่ในการปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนบ้านโดยการพูดคุยแบบเห็นหน้ามีราคาประมาณ 0.5 เท่าของรายได้ต่อ
หัวต่อเดือน 

Clark and Oswald (2002) วิเคราะห์ราคาเงาของสถานะภาพการสมรส โดยใช้ข้อมูล British 
Household Panel Survey ด้วยแบบจ าลอง Ordered Probit Regression พบว่า ความพึงพอใจในชีวิตที่ได้
จากการแต่งงานเปรียบได้กับความพึงพอใจจากการมีรายได้ 70,000 ปอนด์ต่อปี และการเป็นหม้ายท าให้ความ
พึงพอใจในชีวิตน้อยกว่าคนที่ไม่เป็นหม้าย เมื่อสมมุติให้สิ่งอ่ืน ๆ คงที่ การจะท าให้ผู้เป็นหม้ายมีความพึงพอใจ
ในชีวิตเท่ากับคนที่ไม่เป็นหม้าย เขาควรจะต้องมีรายได้เ พ่ิมขึ้นถึง 170 ,000 ปอนด์ต่อปี  ในขณะที่  
Powdthavee (2008) พบว่า การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีราคาเงาที่สูงกว่าการได้แต่งงาน (ซึ่งมี ราคาเงา
ประมาณ 50,000 ปอนด์) 

การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเป็นตัวแปรหนึ่ งที่แสดงถึงการมีทุนทางสังคมที่ดี  การใช้ข้อมูล
ระดับประเทศเช่น Helliwell et al. (2019) ได้แสดงให้เห็นว่า การสนับสนุนกันทางสังคม และการช่วยเหลือ
กันได้ท าให้ความพึงพอใจในชีวิตสูงขึ้น Chandoevwit and Thampanishvong (2015) พบว่า การมี
ปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนบ้านบ่อย ๆ การร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมในชุมชนบ่อย ๆ การร่วมกิจกรรมทางศาสนา
ในชุมชนบ่อย ๆ หรือการร่วมกิจกรรมด้านกีฬาในชุมชนบ่อย ๆ มีราคาเงาประมาณ 0.50 เท่า 0.19 เท่า 0.23 
เท่า 0.32 เท่าของรายได้ต่อเดือน ตามล าดับ งานวิจัยที่ประเมินราคาเงาของทุนทางสังคมยังมีค่อนข้างน้อย 
ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยที่เน้นให้เห็นความสัมพันธ์ของทุนทางสังคมกับความพึงพอใจในชีวิตเท่านั้น 

Brenig and Proeger (2018) ศึกษาผลกระทบของการก่ออาชญากรรมต่อความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย 
โดยใช้ข้อมูล European Social Survey ผลการศึกษาพบว่า ความกลัวที่จะเกิดอาชญากรรมและการตกเป็น
เหยื่ออาชญากรรมมีผลต่อการลดลงของความพึงพอใจในชีวิตอย่างมีนัยส าคัญ การศึกษาดังกล่าวท าการ
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ประเมินมูลค่าการปรับปรุงความปลอดภัยในที่สาธารณะให้เป็นตัวเงิน โดยใช้แนวคิด LSA ผลการศึกษาพบว่า 
หากภาครัฐมีมาตรการนโยบายสาธารณะช่วยปรับปรุงชุมชนจากท่ีไม่มีความปลอดภัย ให้มีความปลอดภัยมาก
ขึ้น จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อผู้ที่ถือครองที่อยู่อาศัยประมาณ 14,923 ยูโร คิดเป็น 52% ของรายได้
ครัวเรือนต่อป ี

Kuroki (2013) และ Cohen (2008) ศึกษาราคาเงาของการถูกลักทรัพย์ในญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลความสุขของประเทศญี่ปุ่นพบว่า การมีประสบการณ์โดยตรงของการถูกลักขโมยส่งผล
ต่อความความสุขที่ลดลงของบุคคลนั้น ๆ คิดเป็นตัวเงินเท่ากับเงินที่สูญเสียไปประมาณ 35,000-52,500 
ดอลลาร์สหรัฐ งานวิจัยดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าต้นทุนทางจิตวิทยาที่ไม่เป็นตัวเงินของผู้ที่ถูกลักขโมยมีขนาด
มากกว่ามูลค่าของสิ่งของที่เสียไปจากการถูกขโมยอย่างมีนัยส าคัญ ในกรณีประเทศสหรัฐอเมริกา Cohen 
(2008) พบว่าผลกระทบของการถูกลักทรัพย์ที่บ้านของตนเอง มีราคาเท่ากับ 85,000 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อการ
ขโมยเข้าบ้านแต่ละครั้ง โดยผลกระทบของการถูกลักทรัพย์เท่ากับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงจากสุขภาพ
ดีมากไปสู่สุขภาพดี 

งานศึกษาโดย Dolan and Metcalfe (2008) มองว่าการพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่เมืองให้มีความ
สวยงาม และน่าอยู่มากขึ้น ถือเป็นสินค้าสาธารณะที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางอ้อมที่เป็นบวกต่อชุมชน 
การศึกษาดังกล่าวเก็บข้อมูลจาก 675 ครัวเรือนในประเทศอังกฤษ โดยท าการเปรียบเทียบราคาเงาของการ
ฟ้ืนฟูเมืองจาก 3 เทคนิค คือ RP SP และ LSA วิเคราะห์ โดย OLS และ 2SLS พบว่า การฟ้ืนฟูเมืองมีราคาเงา
เท่ากับ 6,400 ปอนดต์่อคนต่อปี เมื่อก าหนดให้ตัวแปรรายได้เป็นตัวแปรภายใน และเท่ากับ 19,000 ปอนดต์่อ
คนต่อปี เมื่อก าหนดให้ตัวแปรรายได้เป็นตัวแปรภายนอก  

Welsch (2008) ศึกษาด้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยใช้ข้อมูล 146 ประเทศ จาก the World 
Database of Happiness ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ดัชนีการทุจริตคอร์รัปชัน (คะแนนอยู่ในช่วง 1 -10 
คะแนน) เพ่ิมจุดที่ 1 มีราคาเงาเท่ากับ 900 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปี 

Okuyama (2019) ประเมินราคาเงาของการรับชมการเผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะ (Viewing Public 
Broadcasting) ในปี 2013-2015 ด้วยตัวอย่างจ านวน 7,421 คน ในประเทศญี่ปุ่น ผู้ตอบแบบสอบถามถูก
สัมภาษณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมการดูโทรทัศน์ โดยให้ระบุชั่วโมงการรับชมรายการในช่อง NHK ในวันจันทร์ – 
ศุกร์ การศึกษาดังกล่าวได้พิจารณาปัญหาของ Endogeneity ของตัวแปรการรับชมการแพร่ภาพสาธารณะ จึง
ก าหนดให้ Instrument Variable คือ ค่าใช้จ่ายครัวเรือนเกี่ยวกับบริการด้านวัฒนธรรมและสันทนาการ (ราย
เดือน) การทดสอบ Endogeneity เริ่มจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยกราฟอย่างง่าย ระหว่าง 1) ค่าใช้จ่าย
ของครัวเรือนด้านวัฒนธรรมและสันทนาการกับจ านวนชั่วโมงในการดูสื่อสาธารณะ 2 ) ค่าใช้จ่ายด้าน
วัฒนธรรมและสันทนาการกับความพึงพอใจในชีวิต ผลที่ได้พบว่า ค่าใช้จ่ายด้านวัฒนธรรมมีแนว โน้ม
ความสัมพันธ์ในทิศทางลบกับจ านวนชั่วโมงในการดูสื่อสาธารณะ แต่ไม่พบแนวโน้มความสัมพันธ์เชิงบวกหรือ
ลบในกรณีของค่าใช้จ่ายฯ กับความพึงพอใจในชีวิต การแสดงความสัมพันธ์โดยกราฟที่กล่าวมา แสดงให้เห็น
หลักฐานเกี่ยวกับความเหมาะสมในการก าหนดให้ ค่าใช้จ่ายด้านวัฒนธรรมและสันทนาการของครัวเรือน เป็น
ตัวแปรภายในที่มี Instrument Variable คือ จ านวนชั่วโมงในการดูสื่อสาธารณะ การประเมินราคาเงา พบว่า 
การดูการแพร่ภาพสาธารณะมีมูลค่าประมาณ 996,000 เยนต่อคนต่อปี  

สรุป การประเมินราคาของสินค้าหรือบริการที่ไม่มีราคาในระบบตลาดด้วยเทคนิค LSA ถือเป็น
เทคนิคใหม่เมื่อเทียบกับวิธีการประเมินแบบดั้งเดิม แนวคิด LSA มีการศึกษาเพ่ิมมากขึ้นในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา 
โดยขยายการวิเคราะห์จากเดิมที่เน้นประเด็นทางด้านการประเมินมูลค่าทางสิ่งแวดล้อม มาเป็นการประเมินตัว
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แปรทางด้านสังคม และบทบาทเชิงสถาบันมากขึ้น เทคนิค LSA มีจุดเด่น หลายประการ เช่น LSA มักใช้
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ระดับประเทศ จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่มากอาจท าให้สามารถสะท้อนภาพรวมของ
ประชากรได้มากกว่า อย่างไรก็ตาม งานวิจัยที่ใช้เทคนิค LSA ยังมจี านวนน้อยกว่า 2 เทคนิคค่อนข้างมาก (RP 
และ SP) 

งานศึกษาวิจัยที่ใช้วิธี LSA ค านวณราคาเงาที่ผ่านมา เลือกที่จะเปรียบเทียบผลการศึกษาด้วยเทคนิค 
LSA เปรียบเทียบกับเทคนิคอ่ืนๆ เช่น Hedonic Pricing Model หรือ การวิเคราะห์ความเต็มใจที่จะจ่ายด้วย 
Contingent Valuation Method (CVM) เพ่ือเปรียบเทียบความน่าเชื่อถือของราคาเงาที่ประเมิน ยกตัวอย่าง 
เช่น Dolan & Metcalfe (2008) พบว่า การประเมินทางการเงินจากข้อมูลความพึงพอใจในชีวิต นั้นให้ค่าสูง
กว่า RP และ SP เครื่องมือเศรษฐมิติที่น ามาวิเคราะห์แบบจ าลองความพึงพอใจในชีวิต กรณีที่เป็นการ
วิเคราะห์ข้อมูลภาคตัดขวาง มักใช้ OLS หรือ Ordered Logit Model หากเป็นข้อมูล Panel มักใช้ Fixed 
หรือ Random Effect Model ในการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปร แบบจ าลองความพึงพอใจในชีวิตที่
ใช้ในการประมาณราคาเงา มักก าหนดให้ตัวแปรรายได้อยู่ในรูปแบบ Logarithm เนื่องจากค านึงถึงการลด
น้อยถอยลงของอรรถประโยชน์ส่วนเพ่ิมเมื่อรายได้เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งความสัมพันธ์ไม่เป็นเส้นตรง Fujiwara 
and Campbell (2011) เสนอแนะว่าการใส่ตัวแปรที่เป็น Interaction Term เข้าไปในแบบจ าลองความพึง
พอใจในชีวิต ท าให้สามารถประเมินมูลค่าตัวแปรที่สนใจในระดับกลุ่มย่อยได้  

ข้อถกเถียงเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยของเทคนิค LSA ที่มีการพูดถึงในวงกว้างคือ ประเด็นด้าน 
Endogeneity ของตัวแปรรายได้ ปัญหา Endogeneity คือการที่ตัวแปรที่ใช้การอธิบาย (Explanatory 
Variable) มีความสัมพันธ์กับค่าความคลาดเคลื่อน (Error term) ของแบบจ าลองความพึงพอใจในชีวิต ตัว
แปรรายได้จึงถูกวิเคราะห์ให้เป็นตัวแปรภายใน ที่ขึ้นกับ Instrumental Variables ซึ่งถูกก าหนดให้มีอิทธิพล
ต่อความพึงพอใจในชีวิตผ่าน Endogenous Variable เท่านั้น โดยที่ไม่ส่งผลโดยตรงจาก Instrumental 
Variable ไปที่ความพึงพอใจในชีวิต เ พ่ือจัดการกับปัญหา Endogeneity งานวิจัยบางส่วนเลือกใช้  
Instrumental variable (IV) models ห รื อ  2SLS (Helliwell & Huang, 2005; Chandoevwit & 
Thampanishvong, 2016; Mendoza, Loyola, Aguilar & Escalante, 2019) อย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม  Fujiwara 
(2019) ได้เสนอว่าปัญหา Endogeneity ในตัวแปรรายได้ ควรมีการประมาณการด้วยวิธี Two-Step 
Approach (Dolan et al., 2011) และวิธี  Three-Step Wellbeing Valuation (3S-WV) การวิ เคราะห์
เปรียบเทียบผลการศึกษาระหว่างวิธี 2SLS กับวิธี 3S-WV พบว่าวิธีหลังมีความ Robust และลดความเอนเอียง
จากการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรรายได้ 
 
2.3 ระเบียบวิธีวิจัย 

ประเด็นค าถามหลักของการวิจัย คือ ทุนทางสังคมและการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทางสังคมมีผลต่อ
ความพึงพอใจในชีวิตของคนไทย ซึ่งหมายถึงว่าทุนทางสังคมและการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทางสังคมเป็นปัจจัย
ที่มีคุณค่าต่อชีวิตคนไทย ในการวิจัยจึงใช้เครื่องมือ LSA ในการประเมินคุณค่าของทุนทางสังคมและการ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยงทางสังคมในรูปของ “ราคาเงา” ทุนทางสังคมในที่นี้ประกอบด้วยความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวและชุมชน การให้ความช่วยเหลือผู้ อ่ืน ความสามัคคี และความไว้วางใจกันในสังคม และความเสี่ยง
ทางสังคมประกอบด้วย ความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย ตกงาน หรือรายได้ตกต่ าจากการเผชิญกับภัยธรรมชาติ 

สมมติฐานของการศึกษา คือ ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและชุมชน การให้ความช่วยเหลือผู้ อ่ืน 
ความสามัคคี และการไว้วางใจกันในสังคม มีความสัมพันธ์ทางเดียวกับความพึงพอใจในชีวิต (Helliwell et 
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al., 2019) และมีราคาเงาเป็นบวก การไม่ต้องกับเผชิญกับภาวะว่างงานหรือการเจ็บป่วยของบุคคลใน
ครอบครัว หรือการไม่ต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติที่ท าให้เกิดความเสียหายกับครอบครัวและรายได้ตกต่ า น่าจะ
มีความสัมพันธ์ทางเดียวกับความพึงพอใจในชีวิตและมีราคาเงาเป็นบวก เนื่องจาก การที่ คนในครัวเรือนเกิด
ความยากล าบากชั่วขณะ อาจจะมีผลกระทบในเชิงจิตวิทยา ส่งผลสืบเนื่องต่อความพึงพอใจในชีวิตของสมาชิก
ในครอบครัวในปัจจุบัน ดังเช่น ผลการศึกษาของประเทศอังกฤษ (Clark & Georgellis, 2013) ที่ศึกษาจาก
ข้อมูล BHPS พบว่า การว่างงานของบุคคลในครอบครัว ส่งผลกระทบทางด้านลบต่อความพึงพอใจในชีวิตในปี
ที่เกิดการว่างงาน และส่งผลต่อความพึงพอใจในชีวิตที่ลดลงอย่างต่อเนื่องแม้เวลาผ่านไป ในทางกลับกัน 
ครัวเรือนที่ไม่มีสมาชิกว่างงาน จะมีความพึงพอใจในชีวิตมากกว่า ในการวิจัยนี้ยังมีสมมุติฐานว่าลักษณะส่วน
บุคคลเช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพสมรส มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในชีวิต อย่างไรก็ดี 
การวิเคราะห์ผลของลักษณะส่วนบุคคลที่มีต่อราคาเงาจะเน้นเฉพาะความแตกต่างระหว่างกลุ่มอายุเท่านั้น 

 
2.3.1 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา  

การวิเคราะห์ราคาเงาในการศึกษานี้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิจาก 2 แหล่ง คือ 1) การส ารวจคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ในปี 2561 โดยส านักงานสถิติแห่งชาติ และ 2) การส ารวจ
การบริโภคและการออม ปี 2561 จัดท าการส ารวจโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

การส ารวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ตัวแปรที่น ามา
วิเคราะห์แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 1) คุณลักษณะของชุมชนที่อยู่อาศัย 2) เหตุการณ์ส าคัญ (Shock) ที่เป็น
ความเสี่ยงทางสังคมมีผลทางลบกับคนในครอบครัว 3) สภาพเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน และ 4) 
ลักษณะส่วนบุคคล (ตารางที่ 2-1) ในส่วนการค านวณราคาเงาจะท าการพิจารณาเฉพาะกลุ่มที่ 1 และ 2 
เท่านั้น  

ตัวแปรกลุ่มที่ 1 คุณลักษณะของชุมชนที่อยู่อาศัย ประกอบด้วย ทุนทางสังคม ความเหลื่อมล้ าใน
ชุมชน และการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน  

เครื่องมือที่มักใช้วัดทุนทางสังคม คือ ความไว้วางใจกันในสังคม วัดด้วยข้อค าถามการท ากระเป๋าเงิน
หาย ที่เรียกว่า The Wallet-Dropping Question โดยถามค าถามว่า“หากคุณท ากระเป๋าเงินหาย แล้วคนใน
หมู่บ้าน/ชุมชน/ละแวกบ้านเก็บได้ ท่านคิดว่าจะได้คืนหรือไม่” ค าตอบแบ่งเป็น ไม่ได้คืน ได้คืน ไม่แน่ใจ งาน
ศึกษาของ Tolsma and Meer (2017) และ Helliwell, Huang and Wang (2016) ได้ให้ความเห็นว่า ข้อ
ค าถามเกี่ยวกับการท ากระเป๋าเงินหาย นอกจากจะเป็นการวัดความเชื่อใจในสังคมอีกรูปแบบหนึ่ง ยังสามารถ
เชื่อมโยงกับความเชื่อมั่นในประเด็นย่อยอ่ืนๆ ได้ เช่น ความเชื่อใจในต ารวจ และเพ่ือนบ้าน ส่วนความสามัคคี
ในชุมชน วัดจากข้อค าถาม 2 ข้อ เกี่ยวกับ 1) การมีส่วนร่วมท าโครงการเพ่ือส่วนรวม และ 2) การลงแขก/เอา
แรงกัน ซึ่งถือเป็นประเพณีไทยที่แสดงถึงการช่วยเหลือกัน สะท้อนความสามัคคีในชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ของ
สังคมเชิงเกษตรของประเทศไทย การสนับสนุนทางสังคมวัดจากการให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืนเมื่อมีโอกาส โดย
ถามจากค าถามว่า ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ท่านให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืนเมื่อมีโอกาสมากน้อยเพียงใด  ส่วน
ความคิดเห็นของคนในชุมชนเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ วัดจากการถามค าถามว่า “ในชุมชนของ
ท่าน ท่านคิดว่าคนรวยฐานนะดีกว่าคนจนมากหรือไม่” 

ตัวแปรที่ใช้ในการอธิบายคุณลักษณะของชุมชนที่อยู่อาศัยและทุนทางสังคม ประกอบด้วยตัวแปรดังนี้ 
- ความไว้วางใจกันในสังคม  
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- ความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชน  
- การให้ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาส  
- ความสามัคคีในชุมชน  
- ความเหลื่อมล้ าทางรายได้ในชุมชน 
- การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน พิจารณาจาก การลดใช้โฟมหรือถุงพลาสติก และพฤติกรรมการ

แยกขยะเป็นประจ า   

ตัวแปรกลุ่มที่ 2 เหตุการณ์ส าคัญที่เป็นความเสี่ยงทางสังคมที่เคยเกิดกับครอบครัว ประกอบด้วย 
การเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงที่มีผลกับคนในครอบครัวและมีผลกระทบเชิงสังคม ซ่ึงมีส่วนในการสะท้อนการ
ปรับตัวของครัวเรือน เป็นการอธิบายว่าเมื่อเวลาผ่านไป เหตุการณ์นั้น ๆ ที่เกิดขึ้นในอดีต ครัวเรือนปรับตัวได้
หรือไม่และส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจในชีวิตในปัจจุบันอย่างไร พิจารณาจาก 4 เหตุการณ์ส าคัญ คือ 

- ภัยธรรมชาต ิ 
- ราคาผลผลิตตกต่ า  
- การเจ็บป่วยของบุคคลในครัวเรือน  
- บุคคลในครัวเรือนตกงาน  

ตัวแปรกลุ่มท่ี 3 สภาพเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ประกอบด้วย 4 ตัวแปร คือ 
- รายได้  
- การมีเงินออม 
- การเป็นหนี้  
- การเป็นครัวเรือนเกษตรกร   

ตัวแปรกลุ่มที่ 4 ลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วยสถานภาพและสัมพันธ์ในครอบครัว รวมถึง
พฤติกรรมสุขภาพ การชอบเสี่ยง ภาวะความมั่นคงทางอารมณ์ สมรรถภาพของจิตใจในการแก้ไขปัญหา 
ประกอบด้วย ความสัมพันธ์ในครัวเรือน ตัวแปรทั้งหมดในกลุ่มมีดังนี้ 

- ความสัมพันธ์ในครอบครัว 
- สถานภาพสมรส 
- สถานะทางสุขภาพ  
- การดื่มแอลกอฮอล์  
- ภาวะความมั่นคงทางอารมณ์ สมรรถภาพของจิตใจในการแก้ไขปัญหา วัดจากค าถาม 3 ข้อ โดย

อ้างอิงจากการส ารวจสุขภาพจิต โดยกรมสุขภาพจิต โดยเป็นการถามเกี่ยวกับการการยอมรับ
และความสามารถในการจัดการกับปัญหา และการควบคุมอารมณ์ 

- การเล่นพนันหรือซ้ือหวย  

ตารางที่ 2-1 ค าอธิบายตัวแปร: การส ารวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวแปร ค าอธิบายตัวแปร 
ตัวแปรผลลัพธ์  
ความพึงพอใจในชีวิต ระดับคะแนนการประเมินความพึงพอใจในชีวิตในช่วง 1 เดือนที่

ผ่านมา คะแนนเร่ิมตั้งแต่ 0 - 10 (0 คือ พึงพอใจในชีวิตน้อยที่สดุ 
และ 10 คือ พึงพอใจในชีวิตมากที่สุด) 
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ตัวแปร ค าอธิบายตัวแปร 
(หมายเหตุ: เนื่องจากข้อมูลความพึงพอใจในชีวิตมีการกระจาย
ตัวแบบเบ้ซ้าย การวิเคราะห์ในแบบจ าลองได้ท าการจัดกลุ่มตัว
แปรความพึงพอใจในชีวิตใหม่เป็น 6 กลุ่ม คือ 1 คือ กลุ่มระดับ
ความพึงพอใจน้อย (ค่าคะแนนระหว่าง 0 - 5)  และ 6 คือกลุ่มที่
มีความพึงพอใจในชีวิตมากที่สุด) 

1) คุณลักษณะของชุมชนที่อยู่อาศัย  
ทุนทางสังคม  

- ครอบครัวอบอุ่นมาก 1 = ครอบครัวอบอุ่นมาก  
- ครอบครัวอบอุ่นมากที่สุด 1 = ครอบครัวอบอุ่นมากที่สุด  
- คนในชุมชนรู้สึกใกล้ชิดกันกลางๆ  1 = คนในชุมชนรู้สึกใกล้ชิดกันกลางๆ  
- คนในชุมชนรู้สึกใกล้ชิดพอสมควรถึงมาก 1 = คนในชุมชนรู้สึกใกล้ชิดพอสมควรถึงมาก 
- ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นบ่อยครั้ง 1 =  ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นบ่อยครั้ง 
- ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเป็นประจ า 1 =  ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นเป็นประจ า 
- ชุมชนยังมีการลงแขก/เอาแรงกัน 1 = มีกิจกรรมการลงแขก/เอาแรงกัน 
- มั่นใจว่าได้รับกระเป๋าเงินคืน 1 = มั่นใจว่าได้รับกระเป๋าเงินคืน 

ความเหลื่อมล้ าทางรายได้  
- ความเหลื่อมล้ าทางรายได้ไม่มาก 1 = ความเหลื่อมล้ าทางรายได้ไม่มาก 

การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน   
- ลดใช้โฟมหรือถุงพลาสติก 1 = ลดใช้โฟมหรือถุงพลาสติก 
- แยกขยะเป็นประจ า 1 = แยกขยะเป็นประจ า 

2) การไม่ต้องเผชิญความเสี่ยงทางสังคมที่มีผลด้านลบต่อครัวเรือน ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 
- ไม่ประสบเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ 1 = ไม่ประสบกับภัยธรรมชาติ 
- ไม่ประสบเหตุการณ์ราคาผลผลิตตกต่ า 1 = ไม่ประสบกับเหตุการณ์ราคาผลผลิตตกต่ า 
- ไม่ประสบเหตุการณ์การเจ็บป่วยของ

บุคคลในครัวเรือน 
1 = บุคคลในครัวเรือนไม่เจ็บป่วย 

- ไม่ประสบเหตุการณ์บุคคลในครัวเรือน
ตกงาน 

1 = บุคคลในครัวเรือนไม่ตกงาน 

3) สภาพเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 
- ln รายได้ครัวเรือน ลอการิทึมธรรมชาติ (Natural logarithms) ของรายได้ครัวเรือน 
- มีการออม 1 = มีการออมเงิน 
- การไม่มีหนี้ 1 = ไม่มีหนี้ 
- ประกอบอาชีพเกษตรกร  1 = ประกอบอาชีพเกษตรกร 

4) ลักษณะส่วนบุคคล  
สถานภาพสมรส  

- สมรส 1 = สมรส 
- หม้าย 1 = หม้าย 
- หย่าร้าง 1 = หย่าร้าง 
- แยกกันอยู่ 1 = แยกกันอยู่ 
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ตัวแปร ค าอธิบายตัวแปร 
สถานะทางสุขภาพ  

- สุขภาพปานกลาง 1 = ประเมินสุขภาพด้วยตนเองอยู่ในระดับปานกลาง 
- สุขภาพดี 1 = ประเมินสุขภาพด้วยตนเองอยู่ในระดับดี 
- สุขภาพดีมาก 1 = ประเมินสุขภาพด้วยตนเองอยู่ในระดับดีมาก 

พฤติกรรมที่ส่งผลต่อสุขภาพ  
- ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บางครั้ง 1 = ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บางครั้ง 
- ไม่ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 1 = ไม่ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

สมรรถภาพทางจิตใจ  
- ยอมรับกับปัญหาได้มาก 1 = ยอมรับกับปัญหาได้มาก 
- ยอมรับกับปัญหาได้มากที่สุด 1 = ยอมรับกับปัญหาได้มากที่สุด 
- ควบคุมอารมณ์ได้ในระดับมาก 1 = ควบคุมอารมณ์ได้ในระดับมาก 
- ควบคุมอารมณ์ได้ในระดับมากที่สุด 1 = ควบคุมอารมณ์ได้ในระดับมากที่สุด 
- มั่นใจมากว่าจะสามารถเผชิญเหตุการณ์

ร้ายแรงที่เกิดขึ้นได้มาก 
1 = มั่นใจมาก 

- มั่นใจมากที่สุดจะสามารถเผชิญ
เหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นได้มากที่สุด 

1 = มั่นใจมากที่สุด 

-  การเล่นพนันหรือซื้อหวย 1 = มีการเล่นพนันหรือซื้อหวย 
ตัวแปรควบคุมอ่ืนๆ  

- เพศชาย 1 = เพศชาย 
- อายุ อายุ (ปี) 
- อายุ2/ 100 อายุยกก าลังสอง หารด้วย 100  
- ประถมศึกษา 1 = จบการศึกษาสูงสุด ระดับประถมศึกษาและต่ ากว่า 
- มัธยมศึกษาตอนต้น 1 = จบการศึกษาสูงสุด ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 = จบการศึกษาสูงสุด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
- อนุปริญญา 1 = จบการศึกษาสูงสุด ระดับอนุปริญญา 
- ปริญญาตรี  1 = จบการศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาตรี 
- สูงกว่าปริญญาตรี  1 = จบการศึกษาสูงสุด ระดับสูงกว่าปริญญาตรี 

 

ข้อมูลการส ารวจการบริโภคและการออม ถูกน ามาวิเคราะห์ราคาเงาในประเด็น 1) ภาวะน้ าหนัก
เกินหรืออ้วน 2) การนั่งเฉย ๆ เป็นเวลานาน หรือมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง 3) ทัศนคติต่อสุขภาพของตนเองโดย
เปรียบเทียบกับคนอ่ืน 4) การสูบบุหรี่ และ 5) การมีวินัยทางการเงิน สมมุติฐานการวิจัยคือ ตัวแปรเหล่านี้วัด
ภาวะสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ และการมีวินัยทางสุขภาพและวินัยทางการเงิน และมีผลต่อความพึงพอใจใน
ชีวิต แสดงว่าเป็นปัจจัยที่มีคุณค่าและมีผลต่อ Utility Function ของคน ดังนั้น เราจึงสามารถเทียบเคียงมูลค่า
กับเงินได้ หรือสามารถหาราคาเงาได้เช่นกัน 

ภาวะน้ าหนักเกิน หรืออ้วน วัดจากค่าดัชนีมวลกาย (BMI) มากกว่า 25 หมายถึง การมีภาวะอ้วนใน
ระดับหนึ่ง ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่มากับความอ้วนได้ เช่น โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง 
ภาวะน้ าหนักเกินอาจจะมีผลทางลบต่อความพึงพอใจในชีวิต ผู้ที่มีน้ าหนักเกินอาจจะรู้สึกเชื่องช้าและเจ็บป่วย
ง่ายกว่าคนปกติ  

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03fZaPmwYuOw9YHXLc7eE-uBTz3zg:1586952211562&q=%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwj6zuHWseroAhWSZt4KHWhSDIEQkeECKAB6BAgOECc
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การประเมินพฤติกรรมทางด้านสุขภาพ พิจารณาจากการสูบบุหรี่ และพฤติกรรมเนือยนิ่ง หรือการนั่ง
นาน ๆ วัดจากข้อค าถามว่า “สัปดาห์ที่ผ่านมา ท่านนั่งเฉย ๆ เช่น นั่งดูทีวี นั่งท างาน เล่นเกม หรือนอนเอน
กาย ติดต่อกัน นานเกิน 2 ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาการนอนหลับ ) จ านวนกี่วัน” ทั้งนี้ ทางการแพทย์พบว่า
พฤติกรรมเนือยนิ่งหรือการนั่งนาน ๆ อาจส่งผลต่อ การปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ และส่งผลเสียระยะยาวต่อ
โครงสร้างของกระดูก พฤติกรรมที่ไม่ดีต่อสุขภาพอาจสะท้อนถึงการขาดวินัยในการดูแลสุขภาพ การขาดการ
ควบคุมตนเอง ซึ่งอาจะมีผลต่อความพึงพอใจในชีวิต ส่วนทัศนคติต่อสุขภาพของตนเอง พิจารณาจากค าถาม 
“ท่านคิดว่าสุขภาพของท่านอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับสุขภาพของคนวัยเดียวกัน” ค าตอบแบ่งเป็น แย่กว่า
มาก ค่อนข้างแย่กว่า ใกล้เคียงหรือเท่าๆ กัน ค่อนข้างดีกว่าและดีกว่ามาก เป็นการประเมินสุขภาพของตนเอง 
คนที่มีสุขภาพไม่ดีเม่ือเทียบกับผู้อื่นน่าจะมีความพึงพอใจในชีวิตต่ ากว่าผู้อื่น 

การมีวินัยทางการเงิน วัดจากพฤติกรรมการดูแลการเงินของตนเองอย่างใกล้ชิดและพฤติกรรมการ
ออมเป็นประจ าทุกเดือน การขาดวินัยทางการเงินเป็นอีกลักษณะหนึ่งของการขาดการควบคุมตนเอง อาจจะมี
ความสัมพันธ์ทางลบกับความพึงพอใจในชีวิตเช่นเดียวกับการขาดวินัยด้านสุขภาพ 

ในการค านวณรายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน เป็นการพิจารณาจากรายได้ทางด้านรายจ่าย โดยรวมจาก
รายจ่ายเพื่อการบริโภคต่อเดือน เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ค่ารักษาพยาบาล ค่าเดินทาง
และการสื่อสาร ค่าใช้จ่ายสันทนาการ และค่าอาหาร เป็นต้น (ค าอธิบายตัวแปรสรุปไว้ในตารางที่ 2-2) 

ตารางที่ 2-2 ค าอธิบายตัวแปร: การส ารวจการบริโภคและการออม  

ตัวแปร ค าอธิบายตัวแปร 
ตัวแปรผลลัพธ์  
ความพึงพอใจในชีวิต ทุกวันนี้ท่านมีความพึงพอใจในชีวิตอยู่ในระดับใด จาก 1 - 10  

(1 หมายถึง น้อยท่ีสุด และ 10 หมายถึง มากท่ีสุด) 
ตัวแปรท่ีสนใจ  
พอใจกับน้ าหนักตนเองมาก 1 = พอใจมาก 
ดัชนีมวลกาย (BMI) มากกว่า 25 1 = ดัชนีมวลกาย (BMI) มากกว่า 25 หมายถึงมีภาวะอ้วน 
พฤติกรรมเนือยนิ่ง  1 = มีพฤติกรรมเนือยนิ่ง  
สุขภาพใกล้เคียงกับคนทั่วไป 1 = คิดว่าสุขภาพของตนใกล้เคียงกับคนท่ัวไป 
สุขภาพดีกว่าคนท่ัวไป 1 = คิดว่าสุขภาพของตนดีกว่าคนท่ัวไป 
สุขภาพดีกว่าคนท่ัวไปมาก 1 = คิดว่าสุขภาพของตนดีกว่าคนท่ัวไปมาก 
การสูบบุหรี่ 1 = สูบบุหรี่ 
จ านวนบุหรี่ที่สูบต่อวัน จ านวนบุหรี่ที่สูบ มวนต่อวัน 
ดูแลการเงินของตนเองเป็นประจ า 1 = ดูแลการเงินของตนเองอย่างใกล้ชิดเป็นประจ า 
ออมเงินทุกเดือนเป็นประจ า 1 = ออมประจ าทุกเดือน เป็นสัดส่วนกับรายได้ท่ีเพิ่มขึ้น 
ตัวแปรด้านเศรษฐกิจและประชากรศาสตร์ 
เพศชาย 1 = เพศชาย 
อาย ุ อายุ (ปี) 
อาย2ุ/ 100 อายุยกก าลังสอง หารด้วย 100  
ln รายได้ส่วนบุคคล ลอการิทึมธรรมชาติ (Natural logarithms) ของรายได้ 
สมรส 1 = สมรส 
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ตัวแปร ค าอธิบายตัวแปร 
หย่า 1 = หย่า 
หม้าย 1 = หม้าย 
มัธยมศึกษาตอนต้น 1 = จบการศึกษาสูงสุด ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ ากว่า 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 1 = จบการศึกษาสูงสุด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
อนุปริญญา/ปวส. 1 = จบการศึกษาสูงสุด ระดับอนุปริญญา/ปวส. 
ปริญญาตรี  1 = จบการศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโทขึ้นไป 1 = จบการศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาโทขึ้นไป 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน จ านวนสมาชิกในครัวเรือน (คน) 

 
2.3.2 แบบจ าลองที่ใช้ในการประมาณการ 

การประเมินมูลค่าราคาเงาของสินค้าที่ไม่มีราคาในตลาด พิจารณาได้จากความเต็มใจจ่าย หรือความ
เต็มใจที่จะรับเงินชดเชย จากการเปลี่ยนแปลงสถานะก่อน (แทนค่าด้วย 0) และหลัง (แทนค่าด้วย 1) ในการ
บริโภคสินค้าที่ไม่มีราคาในระบบตลาดนั้น ๆ เพ่ือท าให้ระดับอรรถประโยชน์ของบุคคลนั้น ๆ มีค่าเท่ากับ
สถานะก่อนที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้  

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

แบบจ าลองอ้างงานศึกษาของ Powdthavee (2008) Chandoevwit and Thampanishvong 
(2016) และ Fujiwara and Campbell (2011) โดยสมมติให้ความพึงพอใจในชีวิตของคนไทยเป็นฟังก์ชัน (u) 
ของลักษณะส่วนบุคคลและการเป็นคนรุ่นต่าง ๆ (s) รายได้ (y) และ x คือ เวกเตอร์ ที่เก่ียวกับคุณลักษณะของ
ชุมชนที่อยู่อาศัย (ทุนทางสังคม ความเหลื่อมล้ าในสังคม การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน ) การไม่ต้องเผชิญ
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบทางลบกับครอบครัว (ภัยธรรมชาติ ราคาผลผลิตตกต่ า การเจ็บป่วยของบุคคลใน
ครัวเรือน และบุคคลในครัวเรือนตกงาน) รวมทั้งภาวะน้ าหนักเกิน และการมีการวางแผนทางการเงิน ค่า
ความคลาดเคลื่อนของความสัมพันธ์แทนด้วย 𝑒 และ 𝑓 เป็น Non-differentiable Function ที่ เชื่อม
ความสัมพันธ์ของความพึงพอใจในชีวิตจากการส ารวจ (𝑤) กับค่าจริงที่ Unobserved 

แบบจ าลองความพึงพอใจในชีวิต เขียนได้ในสมการที่ (2) 

𝑤𝑖 = 𝑓(𝑢(𝑠𝑖 , 𝑦𝑖 , 𝑥𝑖)) + 𝑒𝑖                                                                               (2) 

ในการประมาณการความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ กับความพึงพอใจในชีวิต เราสมมติความสัมพันธ์ 
Reduced Form Equation ดังสมการที่ (3) โดยตั้งสมมติฐานว่าตัวแปรรายได้มีลักษณะเป็นตัวแปรภายใน 
(Endogenous Variable) ซึ่งก่อให้เกิดปัญหา Endogeneity คือ การที่ตัวแปรที่ใช้การอธิบาย (Explanatory 
Variable) มีความสัมพันธ์กับค่าความคลาดเคลื่อน (Error Term) ของแบบจ าลองความพึงพอใจในชีวิต เพ่ือ
จัดการกับปัญหา Endogeneity งานศึกษาครั้งนี้ เลือกใช้วิธี Instrumental variable estimators ด้วย
แบบจ าลอง Two-Stage Least Squares (2SLS) และ Generalized Method of Moments (GMM) โดย
ก าหนดให้ตัวแปรรายรายได้ถูกก าหนดโดย เขตการปกครอง (urban) ภาค (reg) จ านวนการท ากิจกรรมเพ่ิม
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รายได้ลดรายจ่าย (activity) พฤติกรรมการใช้จ่าย (spend) และ การไม่ประสบเหตุการณ์ภัยธรรมชาติในช่วง 
5 ปีที่ผ่านมา (shock) 1 

𝑤𝑖 = ∝ +𝛽1𝑠𝑖 + 𝛽2𝑙𝑛𝑦𝑖 + 𝛽3𝑥𝑖 + 𝑒𝑖                                                                       (3) 

𝑙𝑛𝑦𝑖 = 𝜋0 + 𝜋1𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑖 + 𝜋2𝑟𝑒𝑔𝑖 + 𝜋3𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦𝑖 + 𝜋4𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖+𝜋5𝑠ℎ𝑜𝑐𝑘𝑖 + 𝜇𝑖     (4) 

จากสมการที่ (1) และ (3) จัดให้อยู่ในรูปสมการที่ (5) ได้ดังนี ้

𝑤(∝ +𝛽1𝑠𝑖
0 + 𝛽2𝑙𝑛𝑦𝑖

0 + 𝛽3𝑥𝑖
1 + 𝑒𝑖) 

= 𝑤(∝ +𝛽1𝑠𝑖
0 + 𝛽2(𝑙𝑛𝑦𝑖

0 + WTP) + 𝛽3𝑥𝑖
0 + 𝑒𝑖)                         (5) 

จัดรูปแบบสมการที่ (5) จะได้ค่าความเต็มใจจ่าย 

𝑊𝑇𝑃 =  
𝛽3(𝑥𝑖

1−𝑥𝑖
0)

𝛽2
                                                                                 (6) 

เมื่อก าหนดให้ตัวแปรอ่ืน ๆ มีค่าคงที่ ความเต็มใจจ่ายวิเคราะห์ได้จากอัตราหน่วยสุดท้ายของการ
ทดแทนกันระหว่างสินค้า 2 ชนิด (Marginal Rate of Substitution: MRS) ระหว่างรายได้และตัวแปรที่สนใจ
ศึกษา (Explanatory Variables) ยกตัวอย่างเช่น ตัวแปรที่สนใจประเมินมูลค่าราคาเงา คือ สุขภาพจิตที่ดี 
สามารถค านวณได้จาก การน าค่าสัมประสิทธิ์ 𝛽3 หารด้วย 𝛽2 (จากสมการที่ 3) 𝛽3 สะท้อนการเปลี่ยนแปลง
ของปัจจัยทางด้านสุขภาพจิตที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในชีวิต หรือเรียกได้ว่า คือ อรรถประโยชน์ส่วนเพ่ิมของ
การเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพจิต (𝑀𝑈𝑥) เมื่อน ามาหารด้วย 𝛽2 ที่แสดงถึงอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มเมื่อรายได้
เปลี่ยนแปลง (𝑀𝑈𝑦) ผลที่ได้คืออัตราหน่วยสุดท้ายของการทดแทนกันระหว่างรายได้และสุขภาพจิตที่ดีขึ้น 
(𝑀𝑅𝑆𝑥𝑦) ซึ่งสะท้อนว่าหากภาวะสุขภาพจิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น คนเราจะยินดีจ่ายเงินเท่าไหร่ ค่า
ดังกล่าวสะท้อนราคาเงาของภาวะสุขภาพจิตที่ดี  

เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในชีวิตและรายได้ไม่ใช่ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง ในที่นี้
ตัวแปรรายได้จึงจัดอยู่ในรูปแบบ Logarithm เพราะพิจารณาถึงการลดน้อยถอยลงของอรรถประโยชน์ของ
ส่วนเพ่ิมเมื่อรายได้เปลี่ยนแปลงไป การประเมินค่าทางการเงินหรือราคาเงา โดยอ้างอิงหลัก Compensating 
Surplus (CS) จึงใช้สูตรในการค านวณดังนี้ (ก าหนดให้ 𝑦0 = �̅�  คือ รายได้ของครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน)  

กรณีสินค้าท่ีส่งผลกระทบเชิงบวก: 𝑀𝑜𝑛𝑒𝑡𝑎𝑟𝑦 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 =  �̅� − e[ln (�̅�)−(𝛽3/𝛽2)]              (7) 

กรณีสินค้าท่ีส่งผลกระทบเชิงลบ:𝑀𝑜𝑛𝑒𝑡𝑎𝑟𝑦 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 =  e[ (−𝛽3/𝛽2)+ ln (�̅�)] − �̅�           (8) 

ข้อสังเกตจากการศึกษาของ Blanchflower and Oswald (2004) พบว่า ความสุขและความพึงพอใจ
ในชีวิตมีความสัมพันธ์กับอายุ มีลักษณะเป็นรูป U-Shaped ทั้งในกรณีศึกษาของสหราชอาณาจักร และ
สหรัฐอเมริกา โดยความพึงพอใจต่อชีวิตจะมีค่าต่ าสุดเมื่ออายุประมาณ 40 ปี เมื่อก าหนดให้ปัจจัยอ่ืน ๆ คงที่ 
ดังนั้น แบบจ าลองความพึงพอใจในชีวิตในส่วนตัวแปรอายุ ได้เพ่ิมตัวแปรอายุยกก าลังสอง เข้าไปใน

                                                           
1 เขตการปกครอง (urban) ก าหนดให ้1= พื้นที่ในเขตเทศบาล  
  จ านวนการท ากจิกรรมเพิ่มรายได้ลดรายจา่ย (activity) เช่น ลดการใช้สินค้าฟุ่มเพือย การท าสิ่งของในชีวิตประจ าวนัใช้เอง เป็นต้น 
  พฤติกรรมการใช้จ่าย (spend)  ก าหนดให้ 1 = การมีพฤติกรรมการใช้จ่าย ทีม่ักพิจารณาก่อนซื้อวา่สิ่งที่ซ้ือมีความจ าเป็นและมีประโยชน์ 
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แบบจ าลองด้วย ทั้งนี้ ในการประเมิณราคาเงาจะใช้ค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้จากการประมาณค่าจากแบบจ าลอง 
GMM หลังจากนั้นน าค่าดังกล่าวมาแทนในสมการที่ 7 และ 8 เพ่ือค านวณหาราคาเงาของตัวแปรที่ต้องการ
ศึกษาต่อไป  

 
2.4 ผลการศึกษา 
2.4.1 ข้อมูลการส ารวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

การวิเคราะห์จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 69 ,792 คน (เลือกเฉพาะตัวอย่างที่ตอบค าถามเกี่ยวกับการ
ประเมินความพึงพอใจในชีวิต) เป็นเพศชาย 58.5% อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร 3% ภาคกลาง (ยกเว้น 
กทม.) 29.9% ภาคเหนือ 22.8% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 26.9% และภาคใต้ 17.5% รายได้ครัวเรือนเฉลี่ย
ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 20,317 บาท จ านวนสมาชิกเฉลี่ยต่อครัวเรือน 3.16 คน รายได้เฉลี่ยต่อคน
เท่ากับ 6,429.43 บาทต่อเดือน 

ค่าเฉลี่ยและค่ามัธยฐานของความพึงพอใจในชีวิตของคนไทยมีค่าเท่ากับ 7.7 และ 8.0 ตามล าดับ จาก
รูปที่ 2-3 จะเห็นว่าประมาณ 63% ของกลุ่มตัวอย่างประเมินว่าตนมีความสุขในระดับ 7 - 8 และประมาณ 4% 
ที่ประเมินว่าตนเองมีความพึงพอใจในชีวิตที่ระดับคะแนน 0 - 5 จังหวัดที่มีความพึงพอใจในชีวิตเฉลี่ยสูงคือ 
พังงา กาญจนบุรี สระแก้ว บุรีรัมย์ น่าน และหนองคาย ส่วนจังหวัดที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในชีวิตต่ าคือ 
ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ และปราจีนบุรี (รูปที่ 2-4)  

ตารางที่ 2-3 แสดงการกระจายของตัวแปรด้านคุณลักษณะชุมชนที่อยู่อาศัย และการเผชิญกับ
เหตุการณ์ที่มีผลกระทบเชิงลบต่อครัวเรือน ตัวแปรด้านทุนทางสังคม แสดงให้เห็นว่า 23% ประเมินว่า
ครอบครัวของตนเองมีความอบอุ่นมากที่สุด และเกินครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่าง (58%) คิดว่าจะไม่ได้กระเป๋า
เงินคืน ในด้านความสัมพันธ์และความสามัคคีในชุมชน พบว่า 54% ตอบว่าชุมชนมีความใกล้ชิดกันพอสมควร
ถึงมาก กลุ่มตัวอย่าง 26% คิดเห็นว่าคนในชุมชนของตนมีส่วนร่วมท าโครงการเพ่ือส่วนรวมในระดับมาก 43% 
ตอบว่าชุมชนของตนยังมีกิจกรรมการลงแขก/เอาแรงกันเกิดขึ้น ประเด็นที่น่าสนใจ คือ มีเพียง 20% ของกลุ่ม
ตัวอย่างที่คิดว่าในชุมชนของตนมีความแตกต่างด้านรายได้ต่ า ในด้านพฤติกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน พบว่า 37% มีการแยกขยะเป็นประจ า และ 38% มีการมีการลดใช้โฟมหรือถุงพลาสติก ส าหรับ
เหตุการณ์ส าคัญเชิงลบที่เคยเกิดในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาที่ส่งผลต่อครอบครัว พบว่า กลุ่มตัวอย่างน้อยมากเคย
ประสบเหตุการณ์ด้านลบต่อครัวเรือน กล่าวคือ 3.8% เคยประสบกับภัยธรรมชาติ 20.5% เคยประสบกับ
เหตุการณ์ราคาผลผลิตตกต่ า 6.4% ประสบกับการเจ็บป่วยครั้งส าคัญของบุคคลในครัวเรือน และกลุ่มตัวอย่าง 
3.4% ระบุว่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สมาชิกในครัวเรือนเคยว่างงาน 
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รูปที่ 2-3 ร้อยละของคนไทยที่มีความพึงพอใจในชีวิตระดับต่างๆ   

 
ที่มา: ข้อมูลการส ารวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2561 

หมายเหตุ: ที่ระดับน้อย (0 - 5) ถึงมากที่สุด (10) 
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รูปที่ 2-4 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในชีวิตรายจังหวัด 

 
ที่มา: ข้อมูลการส ารวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2561 
หมายเหตุ: ระดับความพึงพอใจในชีวิต 0 - 10 โดยที่ 0 คือ ต่ าที่สุด และ 10 คือ สูงที่สุด 
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ตารางที่ 2-3 คุณลักษณะของชุมชนที่อยู่อาศัย และเหตุการณ์ทีม่ีผลกระทบกับครอบครัว  

 ความถี่  
(ร้อยละ) 

ความอบอุ่นในครอบครัว ไม่อบอุ่น 0.3% 
 อบอุ่นเล็กน้อย 5% 
 อบอุ่นมาก 71% 
 อบอุ่นมากที่สุด 23% 
ความสัมพันธ์ในชุมชน ห่างเหินมาก 1% 
 ห่างเหิน 7% 
 กลางๆ  35% 
 ใกล้ชิดพอสมควร 46% 
 ใกล้ชิดมาก 8% 
ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาส ไม่เลย 0.8% 
 นานๆ ครั้ง 21% 
 บ่อยครั้ง 67% 
 เป็นประจ า 8% 
ชุมชนยังมีการลงแขก/เอาแรงกัน มี 43% 
 ไม่มี 53% 
ถ้าท ากระเป๋าเงินหายท่านคิดว่าจะได้คืนหรือไม่ ไม่ได้คืน 58% 

ได้คืน 12% 
ไม่แน่ใจ 29% 
ไม่ทราบ 1% 

ความเหลื่อมล้ าทางรายได้ 
 

ไม่มาก 20% 
มาก 60% 
มากที่สุด 15% 
ไม่ทราบ 4% 

การมีส่วนร่วมลดใช้โฟมหรือถุงพลาสติก มี 37.5% 
 ไม่มี  61.3% 
แยกขยะเป็นประจ า ไม่ท าเป็นประจ า 63.1% 
 ท าเป็นประจ า 36.9% 
ประสบกับภัยธรรมชาติ ไม่เกิด 96.2% 
 เกิด 3.8% 
ประสบกับปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า ไม่เกิด 79.5 
 เกิด 20.5% 
การเจ็บป่วยของบุคคลในครัวเรือน ไม่เกิด 93.6 
 เกิด 6.4% 
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 ความถี่  
(ร้อยละ) 

บุคคลในครัวเรือนตกงาน ไม่เกิด 96.6 
 เกิด 3.4% 
ที่มา : การส ารวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2561 
 

(1) การวิเคราะห์แบบจ าลองความพึงพอใจในชีวิต 

ตารางที่ 2-4 แสดงผลการวิเคราะห์แบบจ าลองความพึงพอใจในชีวิต ด้วยวิธี Ordered Probit 
Regression และ GMM (ผลการประเมินด้วยแบบจ าลอง 2SLS ได้ค่าใกล้เคียงกับแบบจ าลอง GMM ซึ่งแสดง
ไว้ในส่วนภาคผนวก ก) ค่าสัมประสิทธ์ที่ได้วิธี GMM จะถูกน าไปใช้ในการค านวณราคาเงาในล าดับถัดไป ส่วน
ค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วย Ordered Probit Regression จะไม่ถูกน ามาใช้ค านวณราคาเงา
โดยตรงจากการแทนค่าในสูตรการค านวณ Compensating Surplus (CS) (อ้างอิงไว้ในสมการที่ 6) เนื่องจาก
ค่าดังกล่าวไม่ใช่ค่าท่ีสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรอิสระที่มีผลต่อตัวแปรตาม 

แบบจ าลอง GMM มีค่า R-squared เท่ากับ 0.20 แบบจ าลอง Ordered Probit มีค่า “pseudo” R-
squared เท่ากับ 0.071 ข้อสังเกต คือ ค่า “pseudo” R-squared ไม่ได้แปลความหมายเหมือนกับ ค่า R-
squared ที่ได้จาก GMM ที่เป็นการสะท้อนสัดส่วนของความแปรปรวนของตัวแปรตอบสนองที่อธิบายโดยตัว
แปรท านาย (Predictor Variable)2 แบบจ าลอง Ordered Probit ได้ท าการทดสอบ Goodness of Fit ของ
แบบจ าลอง โดยพิจารณาจากค่า Likelihood ratio Chi-square มีค่า P-value เท่ากับ 0.000 หมายความว่า 
อย่างน้อยมีค่าสัมประสิทธิ์อย่างน้อย 1 ตัว ที่ไม่เท่ากับศูนย์  ความสัมพันธ์ของตัวแปรอธิบาย (Explaining 
Variable) ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในชีวิต จาก Ordered Probit จะถูกอธิบายผลการศึกษา จากเครื่องหมาย
ของค่าสัมประสิทธิ์ ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม และผลการทดสอบระดับ
นัยส าคัญทางสถิติเท่านั้น ส่วนการอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของตัว
แปรตามจะถูกค านวณให้เป็น ค่า Marginal Effect และท าการแปรผลในล าดับถัดไป  

การทดสอบความเหมาะสมของแบบจ าลอง GMM เริ่มจากการทดสอบ Endogeneity ของตัวแปร
รายได้ พิจารณาจากค่า C statistic มี ค่าเท่ากับ 13.695  (p-value = 0.0002) หมายความว่า ตัวแปรรายได้
ควรพิจารณาให้เป็นตัวแปรภายใน จากนั้นท าการทดสอบความเหมาะสมของตัวแปร Instrument 
(ประกอบด้วย เขตการปกครอง ภาค การท ากิจกรรมเพ่ิมรายได้ลดรายจ่าย พฤติกรรมการใช้จ่ายและ การไม่
ประสบเหตุการณ์ภัยธรรมชาติในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ) ที่ใช้ในการอธิบายตัวแปรรายได้ ด้วย Hansen’s J 
statistic มีค่าเท่ากับ 13.2988 (p-value = 0.0652) ซึ่งแสดงว่า ตัวแปร Instrument ที่พิจารณาว่าส่งผลต่อ
รายได้มีความเหมาะสม  

                                                           
2 ค่าสถิติ R-squared และ “pseudo” R-squared ของการศึกษานี้ มีความใกล้เคียงกับงานวิจัย ของ Pawdthvee (2008) ที่ได้ศึกษามูลค่าราคา
เงาของความสัมพันธ์ทางสังคมโดยใช้เครื่องมือ LSA โดยใช้ข้อมูล BHPS พบว่า ค่า R-Squared จากการวิเคราะห์ด้วยวิธี OLS และ Ordered 
Probit มีค่าเท่ากับ 0.184 และ Pseudo R-squared เท่ากับ 0.058 และ Chandoevwit & Thampanishvong (2016) ที่ศึกษาการประเมินราคา
เงาของความสัมพันธ์ในสังคม กรณีศึกษาของประเทศไทย พบว่า Pseudo R-squared เท่ากับ 0.0343  
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ผลการศึกษาในตารางที่ 2-4 แสดงให้เห็นว่า ทุนทางสังคม ไม่ว่าจะเป็น ครอบครัวที่อบอุ่น 
ความสัมพันธ์ในสังคมที่ใกล้ชิด การให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืนเมื่อมีโอกาส ความสามัคคีในชุมชนสะท้อนผ่าน
กิจกรรมลงแขก และความไว้วางใจกันในสังคม ล้วนส่งผลกระทบทางบวกต่อความพึงพอใจในชีวิตอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ นอกจากนั้น ความเหลื่อมล้ าทางรายได้ในชุมชนที่ต่ า และการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
เช่น การลดใช้โฟมหรือถุงพลาสติก และพฤติกรรมการแยกขยะเป็นประจ า ล้วนส่งผลกระทบทางบวกต่อความ
พึงพอใจในชีวิตอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และ 99% ส่วนกลุ่มตัวแปรเหตุการณ์
ส าคัญทีม่ีผลกระทบเชิงลบกับครอบครัว พบว่า การไม่ประสบเหตุการณ์ราคาผลผลิตตกต่ า และการที่บุคคลใน
ครัวเรือนไม่เจ็บป่วยหรือตกงาน มีผลทางบวกต่อความพึงพอใจในชีวิตของบุคคลในครอบครัวในปัจจุบัน ส่วน
ประสบการณ์ท่ีเผชิญภัยธรรมชาติในอดีต 5 ปีที่ผ่านมาไม่มีผลต่อความพึงพอใจในชีวิตในปัจจุบัน  

ปัจจัยทางด้านการเงินส่วนบุคคล เช่น รายได้ การออมเงิน และการไม่มีหนี้ มีผลทางบวกต่อความพึง
พอใจในชีวิต เพศที่แตกต่างกันไม่มีผลในการอธิบายความพึงพอใจในชีวิต การหย่าร้าง และแยกกันอยู่ ท าให้
ความพึงพอใจในชีวิตลดลงเมื่อเทียบกับกลุ่มคนโสด ส่วนสุขภาพท่ีดี สมรรถภาพทางจิตใจที่เข้มแข็ง พฤติกรรม
การไม่เล่นการพนันหรือหวย การไม่ดื่มสุราหรือดื่มเป็นบางครั้ง มีผลท าให้ความพึงพอใจในชีวิตเพ่ิมมากขึ้น 
(ผลการประมาณการแบบจ าลองครบทกุตัวแปรดูในตารางภาคผนวก ก) 

ตารางที่ 2-4 ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองความพึงพอใจในชีวิต: การส ารวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่าง
ยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวแปร 
Ordered Probit 
ค่าสัมประสิทธ์ิ 

IV-GMM 
ค่าสัมประสิทธ์ิ 

ทุนทางสังคม ความเหลื่อมล้ า และสิ่งแวดล้อม   
ครอบครัวอบอุ่นมาก 0.604*** 0.639*** 

 (0.021) (0.023) 
ครอบครัวอบอุ่นมากท่ีสุด 0.934*** 0.966*** 

 (0.023) (0.026) 
ชุมชนใกล้ชิดปานกลาง 0.118*** 0.131*** 

 (0.018) (0.020) 
ชุมชนใกล้ชิดกันพอสมควร ถึงมาก 0.210*** 0.242*** 

 (0.018) (0.021) 
ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นบ่อยครั้ง 0.208*** 0.215*** 

 (0.011) (0.012) 
ให้ความช่วยเหลือเป็นประจ า 0.335*** 0.342*** 

 (0.019) (0.021) 
มีกิจกรรมลงแขก 0.073*** 0.082*** 

 (0.009) (0.010) 
มั่นใจว่าได้กระเป๋าเงินคืน 0.085*** 0.094*** 

 (0.013) (0.013) 
ความเหลื่อมล้ าทางรายได้ไม่มาก 0.086*** 0.088*** 

  (0.011) (0.011) 
ลดใช้โฟมหรือถุงพลาสติก 0.027*** 0.032*** 

  (0.005) (0.006) 
แยกขยะเป็นประจ า 0.138*** 0.135*** 
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ตัวแปร 
Ordered Probit 
ค่าสัมประสิทธ์ิ 

IV-GMM 
ค่าสัมประสิทธ์ิ 

 (0.009) (0.010) 
ประสบการณ์ด้านลบของครัวเรือน   
ไม่ประสบเหตุการณภ์ัยธรรมชาติ 0.021  

 (0.023)  
ไม่ประสบเหตุการณร์าคาผลผลติตกต่ า 0.062*** 0.051*** 

 (0.013) (0.013) 
ไม่ประสบเหตุการณ์การเจ็บป่วยของบุคคลในครัวเรือน 0.212*** 0.213*** 

 (0.018) (0.020) 
ไม่ประสบเหตุการณ์บคุคลในครัวเรือนตกงาน 0.32*** 0.338*** 

 (0.024) (0.026) 
เศรษฐกิจและสังคม   
ln รายได้ครัวเรือน 0.170*** 0.268*** 

 (0.006) (0.025) 
มีเงินออม 0.247*** 0.225*** 

 (0.010) (0.015) 
ไม่มีหนี ้ 0.123*** 0.154*** 

 (0.009) (0.011) 
ประกอบอาชีพเกษตรกร 0.07*** 0.075*** 

 (0.011) (0.012) 
สมรส 0.043** 0.009 
 (0.017) (0.020) 
หม้าย -0.022 -0.034 
 (0.020) (0.022) 
หย่าร้าง -0.115*** -0.127*** 
 (0.029) (0.032) 
แยกกันอยู ่ -0.100*** -0.109*** 
 (0.028) (0.030) 
ลักษณะส่วนบุคคลและสุขภาพ   
สุขภาพปานกลาง 0.261*** 0.274*** 

 (0.020) (0.024) 
สุขภาพด ี 0.432*** 0.45*** 

 (0.020) (0.024) 
สุขภาพดมีาก 0.627*** 0.647*** 

 (0.024) (0.027) 
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บางครั้ง 0.049** 0.054*** 

 (0.019) (0.020) 
ไม่ดืม่เครื่องดืม่แอลกอฮอล ์ 0.09*** 0.092*** 

 (0.019) (0.020) 
ยอมรับปัญหาได้ในระดับมาก 0.05*** 0.055*** 

 (0.014) (0.014) 
ยอมรับปัญหาได้ในระดับมากที่สดุ 0.184*** 0.178*** 

 (0.026) (0.027) 
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ตัวแปร 
Ordered Probit 
ค่าสัมประสิทธ์ิ 

IV-GMM 
ค่าสัมประสิทธ์ิ 

ควบคุมอารมณไ์ด้มาก 0.053*** 0.057*** 

 (0.017) (0.018) 
ควบคุมอารมณไ์ด้มากท่ีสุด 0.103*** 0.102*** 

 (0.028) (0.029) 
มั่นใจท่ีจะเผชิญเหตุการณ์ร้ายแรงได้ในระดับมาก 0.16*** 0.164*** 

 (0.016) (0.017) 
มั่นใจท่ีจะเผชิญเหตุการณ์ร้ายแรงได้ในระดับมากทีสุ่ด 0.217*** 0.223*** 

 (0.027) (0.028) 
เล่นการพนันหรือหวย -0.118*** -0.138*** 

 (0.034) (0.037) 
จ านวนกลุ่มตัวอยา่ง 61,302 60,493 
Pseudo R-squared 0.0711  
Log-likelihood -89,573.26  
R-squared  0.198 
Likelihood Ratio (LR) Chi-Square 13,708.58  
LR Chi-square (P-value) 0.000  
Wald statistic  14,795.07 

หมายเหตุ : *** ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 1%  ** ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 5%   *  ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 10%  
ดูผลประมาณการครบตัวแปรในภาคผนวก ก 
ค่าในวงเล็บ แสดงค่า Standard error 
กลุ่มอ้างอิง (Reference Group) คือ ครอบครัวไม่อบอุ่นถึงอบอุ่นเล็กน้อย ชุมชนห่างเหินกัน ไม่ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเม่ือมี
โอกาสถึงให้ความช่วยเหลือเล็กน้อย การไม่แน่ใจหรือไม่ม่ันใจว่าได้รับกระเป๋าเงินคืน ความเหลื่อมล้ าทางรายได้มาก การไม่ได้
ลดการใช้โฟมหรือถุงพลาสติก ไม่แยกขยะเป็นประจ า ไม่มีกิจกรรมลงแขกในชุมชน การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจ า 
เพศหญิง การเป็นโสด สุขภาพแย่ การศึกษาต่ ากว่าระดับประถมศึกษา เกิดภัยธรรมชาติ เกิดราคาผลผลิตตกต่ า เกิดการ
เจ็บป่วยของบุคคลในครัวเรือน บุคคลในครัวเรือนตกงาน 
 

(2) การวิเคราะห์ผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effect) 

ผลของแบบจ าลอง Ordered Probit ถูกน ามาวิเคราะห์ผลกระทบส่วนเพ่ิม ส าหรับอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงของตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อตัวแปรตาม เพ่ือความง่ายต่อการอธิบายค่า Marginal Effect การ
วิเคราะห์ส่วนนี้ได้ท าการจัดกลุ่มตัวแปรความพึงพอใจในชีวิตใหม่เป็น 3 กลุ่ม คือ พอใจในชีวิตน้อย  (คะแนน 
0-5) พอใจในชีวิตปานกลาง (คะแนน 6-7) และพอใจในชีวิตมาก (คะแนน 8-10) ผลในตารางที่ 2-5 แสดงค่า 
Marginal Effects ของตัวแปรทุนทางสังคม และตัวแปรเหตุการณ์ส าคัญที่มีผลกระทบทางลบกับครอบครัว มี
เครื่องหมายเป็นลบในกลุ่มพึงพอใจในชีวิตน้อย และพึงพอใจในชีวิตปานกลาง ส่วนกลุ่มพึงพอใจในชีวิตมากมี
เครื่องหมายเป็นบวก การแปรผลตัวแปรทุนทางสังคม สอดคล้องกับตารางที่ 2-4 ยกตัวอย่างเช่น คนที่อยู่ใน
ชุมชนที่สามารถไว้วางใจกันได้มีความน่าจะเป็นที่มีความพึงพอใจในชีวิตมาก เมื่อเทียบกับคนในชุมชนที่มีความ
ไว้วางใจในสังคมต่ า คนในชุมชนที่มีความแตกต่างทางด้านรายได้น้อยจะมีความน่าจะเป็นที่จะอยู่ในกลุ่มที่มี
ความพึงพอใจในชีวิตมาก เมื่อเทียบกับคนในชุมชนที่มีความแตกต่างทางด้านรายได้มาก คนที่อยู่ในครอบครัว
ทีไ่ม่มีใครตกงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจะมีความน่าจะเป็นที่จะอยู่ในกลุ่มที่มีความพึงพอใจในชีวิตมาก เมื่อเทียบ
กับคนที่มีสมาชิกในครัวเรือนเคยมีประสบการณ์การตกงาน ส าหรับตัวแปรทางรายได้ พบว่า หากรายได้
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เพ่ิมขึ้น 1% จะเพ่ิมความน่าจะเป็นที่จะอยู่ในกลุ่มที่มีความพึงพอใจในชีวิตมากขึ้น 7% และมีความน่าจะเป็น
น้อยลง 1.5% ที่จะอยู่ในกลุ่มที่มีความพึงพอใจในชีวิตต่ า   
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ตารางที่ 2-5 Marginal Effects ของแบบจ าลอง Ordered Probit 
 

พอใจในชีวิตน้อย พอใจในชีวิตปานกลาง พอใจในชีวิตมาก 
ln รายได้ครัวเรือน -0.015*** -0.057*** 0.072*** 

ครอบครัวอบอุ่นมาก -0.046*** -0.176*** 0.222*** 

ครอบครัวอบอุ่นมากท่ีสุด -0.070*** -0.266*** 0.336*** 

ชุมชนใกล้ชิดกันปานกลาง -0.012*** -0.044*** 0.056*** 

ชุมชนใกล้ชิดกันพอสมควร ถึงมาก -0.019*** -0.073*** 0.093*** 

ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นบ่อยครั้ง -0.017*** -0.064*** 0.080*** 

ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเป็นประจ า -0.024*** -0.092*** 0.116*** 

มีกิจกรรมลงแขก -0.009*** -0.034*** 0.043*** 

มั่นใจว่าได้กระเป๋าเงินคืน -0.009*** -0.033*** 0.041*** 

ความเหลื่อมล้ าทางรายได้ไม่มาก -0.008*** -0.030*** 0.038*** 

ลดใช้โฟมหรือถุงพลาสติก -0.003*** -0.011*** 0.014*** 

แยกขยะเป็นประจ า -0.007*** -0.027*** 0.034*** 

ไม่ประสบเหตุการณภ์ัยธรรมชาติ -0.002 -0.006 0.007 

ไม่ประสบเหตุการณร์าคาผลผลติตกต่ า -0.004*** -0.014*** 0.018*** 

ไม่ประสบเหตุการณ์การเจ็บป่วยของบุคคลในครัวเรือน -0.019*** -0.072*** 0.091*** 

ไม่ประสบเหตุการณ์บคุคลในครัวเรือนตกงาน -0.028*** -0.105*** 0.133*** 

หมายเหตุ : *** ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 1%  ** ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 5%   *  ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 10%  
 

(3) การวิเคราะหร์าคาเงาของคุณลักษณะของชุมชนที่อยู่อาศัย และเหตุการณ์ส าคัญที่มีผลกระทบทางลบ
กับครอบครัว 

ค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้จากการวิเคราะห์แบบจ าลองความพึงพอใจในชีวิตด้วยวิธี GMM ในตารางที่ 2-4 
ถูกน ามาประเมินมูลค่าราคาเงา ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรที่สนใจศึกษาและรายได้ถูกน ามาแทนค่า เพ่ือหา
มูลค่าทางการเงิน ( 𝑀𝑜𝑛𝑒𝑡𝑎𝑟𝑦 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 =  �̅� − e[ln (�̅�)−(𝛽3/𝛽2)]) โดยรายได้เฉลี่ยต่อคนเท่ากับ 6,429.43 
บาทต่อเดือน 

ตารางที่ 2-6 แสดงผลการค านวณราคาเงาพบว่า คนไทยให้ความส าคัญกับตัวแปรทางด้านครอบครัว
ค่อนข้างมาก ซึ่งสะท้อนผ่านราคาเงาที่สูงกว่าตัวแปรด้านอ่ืน ๆ ราคาเงาของการมีครอบครัวอบอุ่นมากถึงมาก
ที่สุดมีค่า 5,839 - 6,255 บาทต่อเดือน (คิดเป็นสัดส่วน 0.91-0.97 เท่าของรายได้ต่อเดือน) ซึ่งสามารถอธิบาย
ได้ว่า ความรู้สึกว่าครอบครัวของตนเป็นครอบครัวที่ไม่อบอุ่นหรืออบอุ่นน้อย ท าให้มีความพึงพอใจในชีวิตน้อย
กว่าคนที่ครอบครัวอบอุ่น และต้องใช้เงินเกือบเท่ากับรายได้ต่อเดือน จึงจะท าให้เขามีความพึงพอใจในชีวิต
เพ่ิมข้ึนเท่ากับคนที่มีครอบครัวอบอุ่นมากท่ีสุด  
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ตัวแปรที่คนไทยให้ความส าคัญรองลงมา คือ การให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืนเมื่อมีโอกาส (มีราคาเงาคิด
เป็นสัดส่วน 0.72 เท่าของรายได้ต่อเดือน) เมื่อพิจารณาเหตุการณ์ส าคัญที่มีผลกระทบทางลบกับครอบครัว 
พบว่า การไม่ต้องเผชิญกับการว่างงานมีราคาเงาที่สูงกว่าการไม่ต้องเผชิญกับการเจ็บป่วยของบุคคลใน
ครัวเรือน ในส่วนความใกล้ชิดในชุมชนในระดับพอสมควรถึงมากท่ีสุด ความรู้สึกว่าสังคมมีความไว้วางใจ ความ
เหลื่อมล้ าทางรายได้น้อย มีราคาเงาเท่ากับ 3,822 บาท 1,906 บาท และ 1,805 บาทต่อเดือน คิดเป็นสัดส่วน 
0.59 0.30 และ 0.28 เท่าของรายได้ต่อเดือน (ตามล าดับ) หากประเมินมูลค่าที่เป็นตัวเงินเรียงจากมากไปน้อย 
พบว่า 5 อันดับแรกคือ มิติทางด้านครอบครัว การให้ การมีงานท า ความใกล้ชิดกันในชุมชน และการเจ็บป่วย 

ตารางที่ 2-6 การประเมินมูลค่าท่ีเป็นตัวเงินเรียงจากมากไปน้อย (บาท/เดือน) จากแบบจ าลอง GMM 

  ราคาเงา สัดส่วนต่อรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ครอบครัวอบอุ่นมากที่สุด   6,255  0.97 
ครอบครัวอบอุ่นมาก  5,839  0.91 
ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเป็นประจ า  4,637  0.72 
ไม่ประสบเหตุการณ์บุคคลในครัวเรือนตกงาน  4,613  0.72 
ชุมชนใกล้ชิดกันพอสมควรถึงมาก  3,822  0.59 
ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นบ่อยครั้ง  3,552  0.55 
ไม่ประสบเหตุการณ์การเจ็บป่วยของบุคคลในครัวเรือน  3,523  0.55 
แยกขยะเป็นประจ า  2,547  0.40 
ชุมชนใกล้ชิดกันปานกลาง  2,492  0.39 
มั่นใจว่าได้กระเป๋าเงินคืน  1,906  0.30 
ความเหลื่อมล้ าทางรายได้ไม่มาก  1,805  0.28 
มีกิจกรรมลงแขก  1,698  0.26 
ไม่ประสบเหตุการณ์ราคาผลผลิตตกต่ า  1,121  0.17 
ลดใช้โฟมหรือถุงพลาสติก  721  0.11 

หมายเหต:ุ รายได้เฉลี่ยต่อคนเท่ากับ 6,429.43 บาทต่อเดือน 
 

(4) การวิเคราะห์ราคาเงา (Shadow Price) ของคุณลักษณะของชุมชนที่อยู่อาศัยและเหตุการณ์ส าคัญที่
เคยเกิดขึ้นกับครอบครัว จ าแนกตามรุ่น  

คนไทยรุ่น Baby Boomer (อายุ 56 - 74 ปี) รุ่น Gen X (อายุ 40 - 55 ปี) และรุ่น Gen Y (อายุ 24 
- 39 ปี) อาจมีความคิด ทัศนคติ ความพึงพอใจในชีวิตและการให้คุณค่าต่อเหตุการณ์ในชีวิตที่แตกต่างกัน การ
วิเคราะห์ในส่วนนี้ต้องการตอบค าถามว่า คุณลักษณะของชุมชนที่อยู่อาศัยและเหตุการณ์ส าคัญที่เคยเกิด
ขึ้นกับครอบครัว คนแต่ละรุ่นให้คุณค่ากับปัจจัยใดมากกว่ากัน มีความเหมือนและต่างกันอย่างไร (ผลประมาณ
การแบบจ าลองความพึงพอใจในชีวิตของคนทั้งสามรุ่นแสดงในภาคผนวก ตารางที่ ก2) รายได้เฉลี่ยระหว่างรุ่น
แตกต่างกันในการค านวณราคาเงา รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือนของคนกลุ่ม Baby Boomer เท่ากับ 6,332.24 
บาท กลุ่ม Gen X เท่ากับ 7,102.33 บาท และกลุ่ม Gen Y เท่ากับ 6,461.18 บาท 
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ตารางที่ 2-7 แสดงผลของราคาเงาที่แบ่งตามรุ่น (คัดเลือกบางตัวแปรที่สามารถอธิบายตัวแปรตามได้
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ) พบว่า คนไทยทั้ง 3 รุ่น ยังคงให้มูลค่ากับความสัมพันธ์ในครอบครัวมากกว่าตัวแปร
อ่ืน ๆ รองลงมาคือ การมีความสุขจากการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ อ่ืนในสังคม และการมีงานท า ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ราคาเงาของคนไทยในภาพรวม  

กลุ่มคนรุ่น Baby Boomer ประเมินมูลค่าการมีงานท าของคนในครอบครัวที่สูงกว่ารุ่นอ่ืน ๆ และให้
มูลค่ากับความสัมพันธ์ในชุมชนต่ ากว่ารุ่นอ่ืน ๆ กล่าวได้ว่าคนรุ่น Baby Boomer ที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายแุละก าลัง
ก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุ มีความต้องการพ่ึงพิงครอบครัวมากกว่ารุ่นอ่ืน ๆ เนื่องจาก มีความเปราะบางทางสุขภาพ
และมีความต้องการความเกื้อหนุนทางด้านรายได้จากครอบครัวมากกว่า จากการส ารวจประชากรสูงอายุใน
ประเทศไทย ปี 2560 โดยส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า แหล่งรายได้หลักของผู้สูงอายุไทยส่วนใหญ่ (34.7%) 
มาจากบุตร ดังนั้น หากคนในครอบครัวว่างงาน จึงมีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อความพึงพอใจในชีวิตที่สะท้อนผ่าน
ราคาเงาของกลุ่ม Baby Boomer ที่สูงกว่า กลุ่ม Gen X และ Gen Y กลุ่มคนรุ่น Baby Boomer ให้มูลค่ากับ
ความสัมพันธ์ในชุมชนต่ ากว่ารุ่นอ่ืน ๆ อาจสืบเนื่องจาก ปัญหาทางสุขภาพที่เปราะบางอาจท าให้การ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีบทบาทในการอธิบายความพึงพอใจในชีวิตน้อยกว่ารุ่นอ่ืน ๆ ผลการศึกษานี้สอดคล้อง
กับ Suriyanrattakorn (2019) ที่พบว่า การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมไม่สามารถอธิบายความแตกต่างของ
ความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะติดบ้านติดเตียงไดอ้ย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

กลุ่มคนรุ่น Gen Y ประเมินมูลค่าความไว้วางใจกันในสังคม ความเหลื่อมล  าทางรายได้ต่ า การจัดการ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน มากกว่ารุ่นอ่ืนๆ ราคาเงาของความไว้วางใจกันในสังคมของกลุ่มคน Gen Y เท่ากับ 
2,749 บาท (คิดเป็นสัดส่วน 0.43 เท่าของรายได้ต่อเดือน) ส่วนกลุ่ม Baby Boomer และ Gen X เท่ากับ 
1,358 และ 2,217 บาท (ตามล าดับ) สาเหตุที่คนรุ่น Gen Y ประเมินมูลค่าความไว้วางใจกันในสังคมมากกว่า
รุ่นอื่น ๆ อาจพิจารณาได้จากคนรุ่น Gen Y หรือ คนยุค Millennials เกิดในช่วง ปี พ.ศ. 2523 - 2540 ซึ่งเป็น
ช่วงที่เศรษฐกิจมีการขยายตัวค่อนข้างมาก ส่งผลให้พ่อแม่ของเด็กที่เกิดในช่วงนี้มักมีฐานะทางเศรษฐกิจที่
ดีกว่าคนรุ่นก่อน เด็กยุค Millennials เติบโตมาพร้อมกับความกังวลที่น้อยลงเกี่ยวกับการจัดหาความต้องการ
พ้ืนฐานที่จ าเป็น (Basic Needs) เนื่องจากรุ่นพ่อแม่ได้จัดสรรไว้ให้แล้ว ตามทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของ
มาส์โลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs Theory, Maslow, 1943)) ความต้องการในล าดับถัดมาคือ ความ
ต้องการความปลอดภัยในสังคม Wike (2008) พบว่าความไว้วางใจในสังคม มีความเชื่อมโยงกับความปลอดภัย
ในสังคม โดย การส ารวจ Pew Global Attitudes Survey ปี 2007 ที่เก็บข้อมูลจากหลากหลายประเทศ 
พบว่า สังคมท่ีมีความไว้วางใจในสังคมค่อนข้างสูง ส่งผลต่ออัตราการเกิดอาชญากรรมท่ีต่ าในสังคมนั้น ๆ  

ตารางที่ 2-7 การประเมินราคาเงา (บาท/เดือน) จ าแนกตามรุ่น 

  
Baby Boomer 

56-74 ปี 
Gen X 

40-55 ปี 
Gen Y 

24-39 ปี 

 ราคาเงา สัดส่วนต่อรายได ้ ราคาเงา สัดส่วนต่อรายได ้ ราคาเงา สัดส่วนต่อรายได ้

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

ครอบครัวอบอุ่นมากที่สุด   6,226   0.98   6,803   0.96   5,986   0.93  

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

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

ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นบอ่ยครั้ง  3,366   0.53   3,633   0.51   3,608   0.56  



 64 

  
Baby Boomer 

56-74 ปี 
Gen X 

40-55 ปี 
Gen Y 

24-39 ปี 

 ราคาเงา สัดส่วนต่อรายได ้ ราคาเงา สัดส่วนต่อรายได ้ ราคาเงา สัดส่วนต่อรายได ้

ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเป็นประจ า  4,547   0.72   4,932   0.69   4,650   0.72  

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

มั่นใจว่าได้กระเป๋าเงินคืน  1,358   0.21   2,217   0.31   2,749   0.43  

ความเหลื่อมล้ าทางรายได้ไม่มาก  1,775   0.28   1,567   0.22   2,303   0.36  

ลดใช้โฟมหรือถุงพลาสติก  500   0.08   788   0.11   920   0.14  

แยกขยะเป็นประจ า  2,510   0.40   2,461   0.35   3,101   0.48  

ไม่ประสบเหตุการณ์ราคาผลผลิตตกต่ า  1,395   0.22   1,465   0.21   n.s.   n.s.  

ไม่ประสบเหตุการณ์การเจ็บปว่ยของบุคคลใน
ครัวเรือน 

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

ไม่ประสบเหตุการณ์บุคคลในครัวเรือนตกงาน  4,710   0.74   4,714   0.66   4,081   0.63  

หมายเหต:ุ n.s. คือ ความแตกต่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิต ิ
 
2.4.2 ข้อมูลการส ารวจการบริโภคและการออม  

ข้อมูลที่น ามาศึกษา คือกลุ่มตัวอย่างจ านวน 589 คน ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป แบ่งเป็นเพศหญิง 
68% และชาย 32% ค่าเฉลี่ยและมัธยฐานของความพึงพอใจในชีวิตเท่ากับ 7.5 และ 8.0 (ตามล าดับ) ตัวอย่าง 
57% ประเมินความพึงพอใจในชีวิตของตนอยู่ในระดับ 8 - 10 ตัวอย่าง 44% มีภาวะน้ าหนักเกิน (ตารางที่ 2-
8) ตัวอย่าง 25% มีพฤติกรรมการนั่งนาน ๆ เกิน 2 ชั่วโมง ทุกวันในสัปดาห์ และประมาณ 27% มีการออมเงิน
เป็นประจ า 

ตารางที่ 2-8 ลักษณะของตัวแปรทางสุขภาพและการวางแผนทางการเงิน  

 สัดส่วน (%) 
ดัชนีมวลกาย (BMI) มากกว่า 25 43.97 
ดัชนีมวลกาย (BMI) น้อยกว่า 25 56.03 
ความพึงพอใจในน้ าหนักตนเอง  
   ไม่พอใจมาก 32.43 
   ค่อนข้างไม่พอใจ 32.09 
   ค่อนข้างพอใจ 19.02 
   พอใจมาก 16.47 
จ านวนวันที่มีพฤติกรรมเนือยนิ่ง นั่งติดต่อกันเกิน 2 ช.ม.  
   ไม่มี 28.86 
   1 - 3 วัน 29.71 
   4 - 6 วัน 16.81 
   ทุกวัน 24.62 
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 สัดส่วน (%) 
การประเมินสุขภาพตนเอง  
   แย่มาก 1.02 
   ค่อนข้างแย่ 3.9 
   สุขภาพใกล้เคียงกับคนทั่วไป 54.16 
   ดีกว่าคนทั่วไป 35.31 
   ดีกว่าคนทั่วไปมาก 5.6 
พฤติกรรมการสูบบุหรี่  
   สูบ 10.53 
   ไม่สูบ 89.47 
ดูแลการเงินของตนเอง  
   ไม่เลย 2.21 
   ค่อนข้างน้อย 9.51 
   บางครั้ง 16.98 
   ค่อนข้างบ่อย 19.19 
   เป็นประจ า 52.12 
การออม  
   ไม่มีการออม 14.09 
   ออมบ้างไม่ออมบ้าง 58.74 
   ออมประจ าทุกเดือนโดยมีจ านวนเงินที่แน่นอน 16.98 
   ออมประจ าทุกเดือน แล้วเพ่ิมสัดส่วนตามรายได้ที่เพ่ิมข้ึน 10.19 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ มีผลต่อความพึงพอใจในชีวิต พบว่า สุขภาพที่ดีเมื่อ
เปรียบเทียบกับคนทั่วไป การมีวินัยทางการเงิน เช่น การดูแลการเงินของตนเองอย่างใกล้ชิดเป็นประจ า การ
ออมเงินทุกเดือนเป็นประจ า (โดยเพ่ิมสัดส่วนการออมตามรายได้ที่เพ่ิมขึ้น ) มีผลทางบวกต่อความพึงพอใจใน
ชีวิต ในขณะที่พฤติกรรมเนือยนิ่งมีผลทางลบต่อความพึงพอใจในชีวิต ส่วนภาวะน้ าหนักเกิน และการสูบบุหรี่ 
ไมพ่บว่ามีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในชีวิตอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

ตารางที่ 2-9 ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองความพึงพอใจในชีวิต: การส ารวจการบริโภคและการออม 

  Ordered Probit  OLS 
  (1) (2)  (3) 
  ค่าสัมประสิทธิ์ z-ratio ค่าสัมประสิทธิ์ z-ratio  ค่าสัมประสิทธิ์ t-ratio 
ดัชนีมวลกาย (BMI) มากกวา่ 25 -0.001 -0.01 -0.088 -0.93  -0.181 -1.17 
พอใจมากกับน้ าหนักตนเอง 0.235* 1.92 0.206 1.61  0.298 1.43 
น่ังติดต่อกันเกิน 2 ช.ม. -0.118** -3.03 -0.080* -1.9  -0.129* -1.86 
สุขภาพใกลเ้คียงกับคนทั่วไป 0.558** 2.76 0.600** 2.94  1.024** 3.03 
สุขภาพดกีว่าคนทัว่ไป 0.672** 3.25 0.682** 3.25  1.158** 3.34 
สุขภาพดกีว่าคนทัว่ไปมาก 1.290** 4.71 1.293** 4.61  1.999** 4.44 
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  Ordered Probit  OLS 
  (1) (2)  (3) 
  ค่าสัมประสิทธิ์ z-ratio ค่าสัมประสิทธิ์ z-ratio  ค่าสัมประสิทธิ์ t-ratio 
สูบบุหร่ี -0.097 -0.35 0.049 0.17  0.043 0.09 
จ านวนบุหร่ีที่สูบต่อวัน -0.008 -0.28 -0.025 -0.87  -0.041 -0.85 
ดูแลการเงินของตนเองเป็นประจ า 0.229** 2.58 0.183** 2.01  0.319** 2.13 
ออมเงินทกุเดอืนเป็นประจ า 0.397** 2.67 0.338** 2.24  0.462* 1.9 
เพศชาย     -0.060 -0.54  -0.112 -0.61 
อายุ     0.017 0.5  0.045 0.81 
อายุ2/ 100     -0.015 -0.37  -0.047 -0.69 
ln รายได้ส่วนบุคคล     0.133* 1.93  0.224** 1.97 
สมรส     0.004 0.03  -0.050 -0.21 
หย่า     -0.097 -0.42  -0.250 -0.65 
หม้าย     -0.122 -0.48  -0.312 -0.74 
มัธยมศึกษาตอนต้น     0.064 0.39  0.129 0.48 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.     -0.460** -3.45  -0.707** -3.25 
อนุปริญญา/ปวส.     -0.332 -1.65  -0.492 -1.48 
ปริญญาตร ี     -0.439** -2.75  -0.641** -2.44 
ปริญญาโทขึ้นไป     -0.669** -2.65  -1.081** -2.57 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน     -0.012 -0.45  -0.032 -0.73 
ค่าคงที ่         4.367 3.15 
/cut1 -2.348 0.32 -1.240 0.86      
/cut2 -2.208 0.30 -1.087 0.86      
/cut3 -1.880 0.27 -0.731 0.85      
/cut4 -1.368 0.24 -0.189 0.84      
/cut5 -0.411 0.23 0.782 0.84      
/cut6 -0.104 0.23 1.092 0.84      
/cut7 0.323 0.23 1.528 0.84      
/cut8 1.077 0.23 2.305 0.84      
/cut9 1.519 0.24 2.762 0.84      
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 589   589    589   
Pseudo R-squared 0.029   0.042        
Log-likelihood -1065.78   -1051.14        
R-squared          0.135   
Likelihood Ratio (LR) Chi-Square 62.46  91.73     
LR Chi-square (p-value) 0.0000  0.0000     

หมายเหตุ : ** ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 5%  
  *   ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 10% 

ค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้จากการวิเคราะห์แบบจ าลองความพึงพอใจในชีวิตโดยการประมาณค่าด้วยวิธี OLS
ในตารางที่ 2-9 ถูกน ามาประเมินราคาเงา (ตารางที่ 2-10) ราคาเงาของพฤติกรรมเนือยนิ่ง มีค่าทางลบเท่ากับ 
4,691 บาทต่อเดือน (คิดเป็นสัดส่วน 0.78 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน) การประเมินราคาเงาของการมีวินัย
ทางการเงินด้วยการดูแลการเงินของตนเองเป็นประจ า และพฤติกรรมออมเงินทุกเดือนเป็นประจ ามีค่าเท่ากับ 
4,577 บาท และ 5,257 บาทต่อเดือน ตามล าดับ ส าหรับการประเมินว่าสุขภาพของตนเองดีกว่าคนทั่วไปมาก
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มีราคาเงาถึง 6,019 บาทต่อเดือน แสดงให้เห็นว่าสุขภาพดีเป็นผลลัพธ์สุดท้ายที่คนให้คุณค่าสูงกว่าพฤติกรรม
สุขภาพและการเงิน  

ตารางที่ 2-10 การประเมินราคาเงาของพฤติกรรมสุขภาพและการเงิน (บาท/เดือน) 

ตัวแปร 
ราคาเงา 

OLS  สัดส่วนต่อรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
นั่งติดต่อกันเกิน 2 ช.ม. -4,691  -0.78 
สุขภาพใกล้เคียงกับคนทั่วไป 5,958  0.99 
สุขภาพดีกว่าคนทั่วไป 5,986  0.99 
สุขภาพดีกว่าคนทั่วไปมาก 6,019  1.00 
ดูแลการเงินของตนเองเป็นประจ า 4,577  0.76 
ออมเงินทุกเดือนเป็นประจ า 5,257  0.87 

หมายเหต:ุ รายได้เฉลี่ยต่อคนมีค่าประมาณ 6,019.35 บาทต่อเดือน 
 
2.5 สรุปผลการศึกษา  

การมีทุนทางสังคม เช่น ความไว้วางใจกันในสังคม ความใกล้ชิดกันในชุมชน การช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันในชุมชน และความสามัคคีในชุมชน การมีความเหลื่อมล้ าทางรายได้ต่ า การมีการจัดการสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน เช่น การลดใช้โฟมหรือถุงพลาสติก และการแยกขยะเป็นประจ า และการที่บุคคลในครัวเรือนไม่
เจ็บป่วยหรือตกงาน ล้วนมีผลทางบวกกับความพึงพอใจในชีวิตของคนไทย และเป็นสิ่งที่คนไทยให้คุณค่า
การศึกษาราคาเงาท าให้ทราบว่าคนไทยให้คุณค่ากับพฤติกรรมหรือสถานการณ์ทางสุขภาพ สังคม และทุนทาง
สังคม และการอยู่ร่วมกันในสังคมมากน้อยเพียงใด ผลการวิเคราะห์ที่ใช้หน่วยเดียวกัน คือ บาทต่อเดือน ท าให้
สามารถเปรียบเทียบขนาดของผลกระทบที่สะท้อนผ่านราคาเงาของปัจจัยนั้น ๆ  

ผลการศึกษาในประเด็นด้านคุณลักษณะของชุมชนที่อยู่อาศัย พบว่า คนไทยให้ความส าคัญกับตัวแปร
ด้านครอบครัวค่อนข้างมาก และมีราคาเงาที่สูงกว่าตัวแปรด้านอ่ืน ๆ โดยราคาเงาของการมีครอบครัวอบอุ่น
มากถึงมากที่สุดเท่ากับ 5,839 - 6,255 บาทต่อเดือน หรือคิดเป็น 0.91-0.97 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
รองลงมาคือ การให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืน การมีงานท า ความใกล้ชิดกันในชุมชน และการที่คนในครอบครัวมี
สุขภาพที่แข็งแรงไม่เจ็บป่วย หากสมาชิกในครอบครัวตกงานจะส่งผลต่อความสุขของคนในครอบครัวที่ลดลง 
ซึ่งลดลงมากกว่าการที่คนในครอบครัวเจ็บป่วย ซึ่งสอดคล้องกับ Clark and Georgellis (2013) ที่พบว่า การ
ว่างงานของบุคคลในครอบครัวในประเทศอังกฤษ ส่งผลกระทบทางด้านลบต่อความพึงพอใจในชีวิตในปีที่ 0 
คือปีที่เกิดการว่างงาน และส่งผลต่อความพึงพอใจในชีวิตที่ลดลงอย่างต่อเนื่องแม้เวลาผ่านไป  

การวิเคราะห์ราคาเงาที่แบ่งคนตามรุ่น 3 รุ่น คือ กลุ่ม Baby Boomer กลุ่ม Gen X และ Gen Y 
พบว่า คนไทยทั้ง 3 รุ่น ยังคงให้มูลค่ากับความสัมพันธ์ในครอบครัวมากกว่าประเด็นอ่ืน ๆ รองลงมาคือ การให้
ความช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อ่ืนในสังคม และการมีงานท า กลุ่มคนรุ่น Baby Boomer ประเมินมูลค่าการมีงานท า
ของคนในครอบครัวที่สูงกว่ารุ่นอ่ืน และให้มูลค่ากับความสัมพันธ์ในชุมชนต่ ากว่ารุ่นอ่ืน กลุ่มคนรุ่น Gen Y 
ประเมินมูลค่าความไว้วางใจกันในสังคม ความเหลื่อมล้ าทางรายได้ต่ า การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
มากกว่ารุ่นอื่น  
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การศึกษาด้วยข้อมูลการส ารวจการบริโภคและการออม พบว่า สุขภาพที่ดีเมื่อเปรียบเทียบกับคน
ทั่วไป การมีวินัยทางการเงิน เช่น ดูแลการเงินของตนเองอย่างใกล้ชิดเป็นประจ า การออมเงินทุกเดือนเป็น
ประจ า มีผลทางบวกต่อความพึงพอใจในชีวิต ในขณะที่พฤติกรรมเนือยนิ่ง มีผลทางลบต่อความพึงพอใจใน
ชีวิต การประเมินว่าสุขภาพของตนเองดีกว่าคนทั่วไปมาก มีราคาเงาสูงถึง 6,019 บาทต่อเดือน หรือพอ ๆ กับ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แสดงให้เห็นว่าสุขภาพดีเป็นผลลัพธ์สุดท้ายที่คนให้คุณค่าสูงกว่าพฤติกรรมสุขภาพและ
การเงิน การประเมินราคาเงาของการดูแลการเงินของตนเองเป็นประจ า และพฤติกรรมออมเงินทุกเดือนเป็น
ประจ าคิดเป็นสัดส่วน 0.76 และ 0.87 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตามล าดับ  

ประโยชน์ของราคาเงาที่ค านวณในบทนี้สามารถน าไปใช้อ้างอิงในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
ต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการ ในการคิดต้นทุนและผลประโยชน์ให้รอบด้าน ครอบคลุมมิติทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะท าให้ข้อสรุปเกี่ยวกับความคุ้มค่าในการลงทุน สะท้อนการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนได้มากกว่าการค านึงเฉพาะต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเท่านั้น ในการวิเคราะห์ความคุ้มค่าใน
การลงทุนของโครงการภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ควรใช้ราคาเงาในการพิจารณา
ต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการในกรณีการประเมินสินค้าและบริการที่ไม่มีราคาในระบบตลาด 

การด าเนินนโยบายสาธารณะของภาครัฐ หากต้องการด าเนินไปในเป้าหมายเพ่ือให้ประชาชนมี
ความสุข จ าเป็นต้องฟังเสียงและค านึงถึงความชอบของประชาชน ผลการศึกษาในบทนี้ให้ข้อสรุปว่า นโยบาย
สาธารณะที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อความมั่นคงในชีวิตเป็นนโยบายที่ช่วยเพ่ิมความพึงพอใจในชีวิตให้คนไทย 
นโยบายที่ส าคญัคือ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการตกงานและการเจ็บป่วย แต่ถ้าหากประชาชนต้องเผชิญกับ
ความเสี่ยงนั้นแล้ว การมีระบบความคุ้มครองทางสังคม (Social Safety Net) เช่น ระบบประกันการว่างงาน 
และระบบประกันสุขภาพทั่วหน้า เป็นสิ่งที่ช่วยให้ความพึงพอใจในชีวิตไม่ตกต่ าลง นโยบายสาธารณะที่ช่วย
สร้างทุนทางสังคมเป็นอีกนโยบายหนึ่งที่คนไทยให้ความส าคัญ โดยเฉพาะกับคนในรุ่น Gen X และ Gen Y  

 
2.6 ข้อจ ากัดในการศึกษา และข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  

1) การวิเคราะห์ในบทนี้ท าให้เห็นความสัมพันธ์ของมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม ทุนทางสังคม ความ
เหลื่อมล้ า และด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อความพึงพอใจในชีวิตของคนไทย อย่างไรก็ดี การใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลการส ารวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ยังไม่ครอบคลุมประเด็น
ความเชื่อ และบรรทัดฐานทางสังคม ซึ่งอาจเป็นประเด็นที่ส าคัญต่อความพึงพอใจในชีวิตของคนไทยและควรมี
การศึกษาเพ่ือเสนอนโยบายสาธารณะที่เก่ียวข้องในล าดับต่อไป 

2) การวิเคราะห์ราคาเงาโดยใช้ข้อมูลการส ารวจการบริโภคและการออม ในปี 2561 ที่จัดท าโดย
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย มีขนาดตัวอย่างน้อยและการส ารวจครอบคลุมเขตเมืองและชนบทของ
ประชากรในจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น จากข้อจ ากัดของขนาดของตัวอย่างที่จัดเก็บเพียงจังหวัดเดียว อาจยังท า
ให้ไม่สามารถเชื่อมโยงผลการศึกษาราคาเงาของพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาพ สู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายใน
ระดับประเทศไดเ้ท่าท่ีควร  

3) การศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูลภาคตัดขวาง ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจในชีวิตและการค านวณราคาเงา การศึกษาในอนาคตควรพิจารณาถึงการวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูล Panel 
Data ซ่ึงอาจท าให้สามารถอธิบายความเป็นเหตุเป็นผลของตัวแปรส่งผลต่อความพึงพอใจในชีวิตได้ดยีิ่งขึ้น 

4) เทคนิค LSA มีจุดเด่น หลายประการ เมื่อเปรียบเทียบกับการประเมินโดยการวัดความพึงพอใจ
แบบเปิดเผย (RP) และการประเมินมูลค่าทางตรง (SP) อย่างไรก็ตาม งานวิจัยที่ใช้เทคนิค LSA อาจมีข้อจ ากัด
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เกี่ยวกับความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ของตัวแปรความพึงพอใจในชีวิตที่น ามา
วิเคราะห์ ในการศึกษาถัดไป หากสามารถท าการเปรียบเทียบการประเมินราคาเงาโดยใช้วิธี LSA และวิธี RP 
หรือ SP ก็จะท าให้เพ่ิมความเชื่อม่ันต่อผลการประเมินราคาเงา  
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บทที่ 3 

การส ารวจความพึงพอใจในชีวิต ทัศนคติ และบรรทัดฐานทางสังคม 

 

ระดับความพึงพอใจในชีวิตเป็นแนวทางหนึ่งที่ใช้ในการวัดคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ และเป็น
เป้าหมายหนึ่งของการพัฒนาประเทศ ที่นอกเหนือไปจากการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ คนในแต่ละรุ่น หรือ 
Generations มักมีประสบการณ์และเติบโตในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่แตกต่าง
กันไป ซึ่งมีผลให้การปลูกฝังและการหล่อหลอมวิธีคิด ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม มุมมองต่อสังคม และการใช้
ชีวิตของคนในแต่ละรุ่นไม่เหมือนกัน ปัจจัยดังกล่าวอาจจะมีผลต่อความพึงพอใจในชีวิต รวมไปถึงความชอบ
ต่อนโยบายสาธารณะที่แตกต่างกันระหว่างรุ่นได้  

ในประเทศท่ีพัฒนาแล้วให้ความส าคัญกับการส ารวจความพึงพอใจในชีวิตของคนในประเทศเป็นอย่าง
มาก และมีการส ารวจกันอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาประเมินความพึงพอใจของคนต่อเหตุการณ์ส าคัญ
ที่เกิดขึ้นในแต่ละปี รวมไปถึงการติดตามความก้าวหน้าด้านนโยบาย การออกแบบนโยบาย และการประเมิน
นโยบายของภาครัฐ ส าหรับประเทศไทยข้อมูลทางการที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในชีวิตหรือความอยู่ ดีมีสุข
เชิงอัตวิสัยของคนไทยยังเป็นข้อมูลภาคตัดขวาง การส ารวจหลายชุดมีค าถามการวัดความพึงพอใจในชีวิต แต่
การส ารวจเหล่านั้นน ามาใช้แบบดูแนวโน้มไม่ได้ และมักมีการเน้นเนื้อหาการส ารวจที่แตกต่างกัน จึงมีข้อจ ากัด
ในการน าข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์  

เนื่องจากคนไทยมีวัฒนธรรม โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมที่ค่อนข้างแตกต่างไปจากประเทศ
พัฒนาแล้ว จึงจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาเครื่องมือในการเก็บข้อมูลที่ครอบคลุมบริบททางวัฒนธรรม ความเชื่อ 
บรรทัดฐานทางสังคม การร่วมมือกันในยามยากล าบาก ความไว้วางใจที่มีต่อภาครัฐ รวมถึงความเหลื่อมล้ า ใน
สังคม ที่อาจจะมีผลต่อความพึงพอใจในชีวิตของคนไทย ซึ่งอาจจะมีผลต่อการสนับสนุนนโยบายสาธารณะของ
ภาครัฐได้  

การศึกษาในบทนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความพึงพอใจในชีวิตของคนไทย ที่ครอบคลุมปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และบรรทัดฐานทางสังคม โดยเน้นความแตกต่างระหว่างคน 3 รุ่น (รุ่น Baby 
Boomer รุ่น Gen X และรุ่น Gen Y) ซึ่งจะช่วยท าให้สามารถน าไปวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และบรรทัดฐานทางสังคมต่อความพึงพอใจในชีวิตของคนไทยระหว่างรุ่นได้ใน
ล าดับต่อไป  

 
3.1 ทบทวนวรรณกรรมด้านการส ารวจความพึงพอใจในชีวิต 
3.1.1 การให้ค าจ ากัดความของความพึงพอใจในชีวิต  

ความพึงพอใจในชีวิตหรือความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย (Subjective Well–being) เป็นค าที่ใช้ใน
ความหมายเดียวกัน การวัดความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยเป็นการวัดเกี่ยวกับอารมณ์ ความรู้สึก และความพึง
พอใจในชีวิตโดยรวม โดยการให้แต่ละบุคคลประเมินด้วยตัวเอง ในขณะที่ความอยู่ดีมีสุขเชิงภาวะวิสัย 
(Objective Well–being) มักเน้นประเด็นด้านรายได้เป็นหลัก OECD (2013) ได้ให้ความหมาย ความอยู่ดีมี
สุขเชิงอัตวิสัย หมายถึง สภาพจิตใจที่ดี ซึ่งเป็นการประเมินชีวิตโดยปัจเจกทั้งด้านความรู้สึกทางบวกและทาง
ลบผ่านประสบการณ์ของการด าเนินชีวิตของแต่ละคน 
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Diener, Suh, Lucas, and Smith (1999) แบ่งความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยเป็น 4 มิติ คือ  

1) อารมณ์พึงพอใจ (Pleasant Emotion) เช่น ความสนุก ความสุข ความรัก ความพึงพอใจ  

2) อารมณ์ไม่พึงพอใจ (Unpleasant Emotion) เช่น ความเศร้า ความโกรธ ความกังวล  

3) การวิเคราะห์ชีวิตในภาพรวม (Global life judgment) เช่น ความพอใจหรือการบรรลุเป้าหมาย
ในชีวิต 

4) ความพึงพอใจเฉพาะด้าน เช่น ด้านชีวิตครอบครัว ด้านสุขภาพ และการใช้เวลาว่าง เป็นต้น  

OECD (2013) จ าแนกการวัดความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการประเมินชีวิต (Life 
Evaluation) ด้านอารมณ์ (Affect) และด้านการมีคุณค่าและเป้าหมายในชีวิต (Eudaimonia) 

การประเมินชีวิต (Life Evaluation) คือการให้แต่ละบุคคลประเมินชีวิตของตนเองในภาพรวม หรือ
จ าแนกตามหัวข้อ เช่น การประเมินความพึงพอใจในชีวิตในภาพรวม  หรือการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ 
สุขภาพ สถานะทางการเงิน เป็นต้น การวัดความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยโดยใช้การวัดความพึงพอใจในชีวิตมีการ
ใช้อย่างแพร่หลาย การประเมินชีวิตของแต่ละบุคคลตามหลัก Peak-end Rule อาจขึ้นอยู่กับการเปรียบเทียบ
ประสบการณ์ในอดีตเฉพาะตอนที่เข้มข้นที่สุด (Peak) และตอนจบ (End) กับประสบการณ์ในปัจจุบัน หรือ
สถานการณ์ปกติ  

การประเมินภาวะทางอารมณ์ ความรู้สึก (Affect) เป็นการประเมินจากประสบการณ์ที่บุคคลนั้น ๆ 
รู้สึก ตามจุดของช่วงเวลาหรือการท ากิจกรรมที่แตกต่างกันออกไป อารมณ์แบ่งกว้าง ๆ ได้เป็น 2 มิติ คือ 
อารมณ์ทางด้านบวก (Positive Affect) เช่น ความสุข ความเบิกบานใจ และอารมณ์ทางด้านลบ (Negative 
Affect) เช่น ความเศร้า ความโกรธ ความกลัว ความกระวนกระวายใจ เป็นต้น 

การมีคุณค่าและเป้าหมายในชีวิต (Eudaimonia) แตกต่างจากการประเมินชีวิตและอารมณ์ ตรงที่
ความอยู่ดีมีสุขในมิติ Eudaimonia ให้ความส าคัญกับผลลัพธ์ที่เกี่ยวกับการท าหน้าที่ (Functioning) และการ
ตระหนักรู้ในศักยภาพของแต่ละบุคคล การรู้สึกว่าชีวิตมีความหมาย มีขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจและ
ความเข้มแข็งทางด้านจิตใจ (Steptoe & Fancourta, 2019) 

เนื่องด้วยความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยมีขอบเขตที่กว้างกว่าค าว่า ความสุข ความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยมี
องค์ประกอบทางด้านอารมณ์ทั้งบวกและลบ รวมทั้งประเด็นทางด้านคุณค่ าและเป้าหมายในชีวิตแต่ละ
องค์ประกอบมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบที่แตกต่างกัน ดังนั้น องค์ประกอบของความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยแต่ละด้าน
ควรวัดแยกจากกัน (Dolan & Metcalfe, 2012 และ Stigliz, Sen & Fitoussi, 2009) 

Helliwell and Putman (2004) วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างการประเมินความสุขและความพึง
พอใจในชีวิต ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าความสุขที่ประเมินด้วยตนเองสะท้อนภาวะการณ์ในระยะสั้น 
และขึ้นอยู่กับอารมณ์ ณ ช่วงเวลานั้น ๆ ในขณะที่ความพึงพอใจในชีวิตเป็นการประเมินในระยะยาวและมี
ความนิ่งมากกว่า Peiro (2006) ศึกษาข้อมูล the World Values Survey ในช่วงปี 1995 ถึง 1996 พบว่า
ความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวแปรทางเศรษฐกิจ ซึ่งต่างกับความพึงพอใจในชีวิตที่ตัวแปรทางเศรษฐกิจส่งผล
กระทบอย่างมีนัยส าคัญ  
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3.1.2 เครื่องมือในการวัดความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย 

เครื่องมือในการวัดความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยมักเป็นแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นลักษณะค าถามที่ให้
ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินด้วยตนเอง ซึ่งการประเมินของผู้ตอบอาจมีการอ้างอิงประสบการณ์ ความรู้สึก 
หรือการคาดหวัง ที่อาจเชื่อมโยงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต ปัจจุบัน หรือในอนาคตของบุคคลนั้น ๆ เครื่องมือใน
การวัดความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย อาจถูกออกแบบมาเพ่ือใช้วัดความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยในมิติที่แตกต่างกัน
ออกไป เช่น ค าถามที่เกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจในชีวิต เป็นเครื่องมือในการวัดมิติด้านการประเมิน
ชีวิต ค าถามเกี่ยวกับความรู้สึกมีความสุข หรือความเครียด ใช้วัดมิติด้านประสบการณ์หรืออารมณ์ ส่วนค าถาม
ที่เก่ียวกับความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ประเด็นดังกล่าวก็จะตอบโจทย์มิติ Eudaimonia 

ในส่วนต่อไปนี้เปรียบเทียบเครื่องมือในการวัดความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยของข้อมูล 5 แหล่ง 

1) รายงานความสุขโลก (World Happiness Report, WHR) ให้ความส าคัญในการประเมินความอยู่
ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยใน 2 ประเด็นคือ ก) การประเมินความพึงพอใจในชีวิต จากขั้นบันไดแห่งความสุข (The 
Cantril Ladder) และ ข) การประเมินภาวะทางอารมณ์ ความรู้สึก แบ่งเป็นความรู้สึกด้านบวก และด้านลบ 
ข้อสังเกต คือ Gallup World Poll ไม่ได้มีข้อค าถามเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายในชีวิตที่เฉพาะเจาะจง (ดังสรุปใน
ตารางที่ 3-1) 

 มิติการประเมินชีวิต การประเมินความสุขของแต่ละประเทศ ใช้การประเมินแบบขั้นบันไดแห่ง
ความสุข หรือที่เรียกว่า “The Cantril Ladder” มาตรวัด Cantril พัฒนาโดย Hadley Cantril มีการใช้อย่าง
แพร่หลาย ซึ่งถือเป็นเครื่องมือหนึ่งใน การประเมินชีวิตที่เป็นการประเมินระยะยาว  

 มิติทางประสบการณ์เชิงบวก ประเมินจากการถามค าถามเกี่ยวกับ การผ่อนคลาย  (Well-
Rested) การหัวเราะ (Laughter) การได้เรียนรู้และท าสิ่งที่น่าสนใจ และความเบิกบานใจ (Enjoyment) โดย
เป็นการประเมินจากประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนเมื่อวานนี้ (ค าตอบของค าถามมีสองทางเลือก คือ ใช่ กับ ไม่ใช่) 

 มิติทางประสบการณ์เชิงลบ ประเมินจากการถามเกี่ยวกับการประเมินความเจ็บปวดทางกาย 
ความกังวล ความเศร้า ความเครียด และความโกรธ (ค าตอบของค าถามมีสองทางเลือก คือ ใช่ กับ ไม่ใช่ ) 

2) World Values Survey (WVS) เป็นฐานข้อมูลระดับโลกโดยเก็บข้อมูลจากกว่า 80 ประเทศ การ
เก็บข้อมูลได้อาศัยความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ เช่น United National Development Program 
World Bank; Bill and Melinda Gates Foundation และ European Values Study เป็นต้น ในแบบ
สัมภาษณ์ World Values Survey เริ่มจากการวางค าถามเกี่ยวกับการประเมินความสุขในชีวิต ตามมาด้วย
การประเมินความพึงพอใจในชีวิตไว้ในส่วนต้น ๆ ของแบบสอบถาม (ดูตารางที่ 3-1) 

3) British Office for National Statistics (ONS) ได้จัดท าโครงการการวัดความอยู่ดีมีสุขระดับชาติ 
หรือที่เรียกว่า Measuring National Well-being Programme (MNWP) โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเครื่องมือ
ในการวัดความอยู่ดีมีสุขที่เป็นที่ยอมรับในวงกว้างและน่าเชื่อถือ การถามความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยมีสี่ค าถาม 
และให้ตอบตามสเกล 0 คือ “ไม่พึงพอใจ หรือไม่รู้สึกเลย” ถึง 10 คือ “พึงพอใจมากที่สุด หรือรู้สึกมากท่ีสุด”  

4) Socio-Economic Panel (SOEP) จัดท าโดย the German Institute for Economic Research 
(DIW Berlin) เป็นการเก็บข้อมูลระดับครัวเรือนและบุคคลในประเทศเยอรมนี รวมทั้งมีการเก็บข้อมูลติดตาม
ตามรุ่น (Birth Cohort) แบบข้อค าถามที่เกี่ยวข้องกับประเด็นในส่วนความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยครอบคลุมทั้ง
สามมิติ คือ การประเมินชีวิต อารมณ์ และคุณค่าของชีวิต  
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ค าตอบในการวัดความพึงพอใจในชีวิตเป็นสเกล เริ่มตั้งแต่ 0 - 10 โดย 0 คือ ไม่พอใจเลย 10 คือ
พอใจมากที่สุด ส่วนด้านอารมณ์ความรู้สึก ค าตอบเป็นมาตรวัดอันดับเริ่มตั้งแต่ 1 - 5 โดย 1 คือ แทบไม่เคย 5 
คือ บ่อยมาก ประเมินในมิติ Eudaimonia ค าตอบเริ่มจาก 0 - 10 โดยที่ 0 หมายถึง ไม่มีคุณค่าหรือไม่มี
ประโยชน์เลย และ 10 หมายถึงมีคุณค่าและมีประโยชน์อย่างมาก  

5) British Household Panel Survey (BHPS) สนั บ สนุ น โ ดย  Economic & Social Research 
Council (ESRC) จัดท าโดย Institute for Social and Economic Research: University of Essex BHPS 
มีการออกแบบข้อค าถามที่ใช้วัดความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย จากการสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในชีวิต 
รวมทั้งมีการใช้เครื่องมือการประเมินทางสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิต ที่เรียกว่า แบบสอบถามสุขภาพทั่วไป 
(The General Health Questionnaire, GHQ-12) และแบบสอบถามการประเมินคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่
เรียกว่า CASP-19 

BHPS มีข้อค าถามที่สะท้อนมิติในการประเมินชีวิต รวมทั้งมิติเชิงคุณค่าและมิติทางด้ านอารมณ์ เช่น 
คุณเคยคิดว่าตัวเองเป็นคนไร้ค่าหรือไม่ คุณรู้สึกว่าคุณได้มีส่วนร่วมในการท าสิ่งที่เป็นประโยชน์มากน้อยแค่
ไหน คุณรู้สึกไม่มีความสุขหรือหดหู่หรือไม่ คุณรู้สึกเครียดหรือไม่  

ตารางที่ 3-1 สรุปค าถามท่ีใช้วัดความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยแบ่งตาม 5 แหล่งข้อมูล 

องค์ประกอบความอยู่ดี
มีสุขเชิงอัตวิสัย 

แหล่งท่ีมา ค าถาม 

การประเมินชีวิต 
(Life Evaluation) 

WHR โปรดจินตนาการบันไดทั้งหมด 10 ขั้น เริ่มตั้งแต่ขั้นที่ 0 - 10 ขั้นที่ 10 
แสดงถึงชีวิตที่ดีที่สุดส าหรบัคุณและขั้นท่ี 0 ของบันไดแสดงถึงชีวิตที่
เลวร้ายที่สุด คณุรูส้ึกว่าตอนนี ้คณุยืนอยู่ ณ บันไดขั้นท่ีเท่าไหร ่

WVS เมื่อพิจารณาจากทุกสิ่งแล้ว คุณมคีวามพึงพอใจต่อชีวิตของคุณทุกวันน้ีใน
ภาพรวมอย่างไร 

ONS โดยรวมแล้ว ปัจจุบันนีคุ้ณพึงพอใจในชีวิตของคุณมากแค่ไหน 
SOEP  วันน้ีคุณรูส้ึกพึงพอใจเพียงใดในชีวิตของคุณ 
BHPS โดยรวมแล้ว คณุพึงพอใจ หรือ ไมพ่ึงพอใจ กับชีวิตของคุณ 

เมื่อเทียบกับปีท่ีแล้ว คณุพอใจกับชีวิตมากขึ้น น้อยลง หรือเท่าเดิม 
ประสบการณ ์หรือ
อารมณด์้านบวก 

WHR เมื่อวานนี้ คุณรู้สึกผ่อนคลายหรือไม่” 
เมื่อวานนี้ท้ังวัน คุณไดร้ับการปฏบิัติด้วยความเคารพหรือไม่ 
เมื่อวานนี้ คุณยิม้หรือ หัวเราะบ่อย ๆ ใช่หรือไม ่
เมื่อวานนี้ คุณได้เรียนรูห้รือท าสิ่งที่น่าสนใจหรือไม่ 
เมื่อวานนี้ คุณรู้สึก เบิกบานใจ ค่อนข้างมากใช่หรือไม ่

WVS เมื่อพิจารณาทุก ๆ อย่างแล้ว  คณุจะบอกว่าคณุมีความสุขมากน้อย
อย่างไร 

ONS โดยรวมแล้ว เมื่อวานนี้คุณรู้สึกมีความสุขมากน้อยแคไ่หน 
SOEP  โปรดระบุว่าคณุมีความสุข บ่อยเพยีงใดในช่วงสี่สัปดาห์ที่ผ่านมา 
BHPS ข้อค าถามส่วนหน่ึงในแบบสอบถามสุขภาพท่ัวไป 

คุณสามารถสนุกกับกิจกรรมปกติในชีวิตประจ าวันได้หรือไม่ 
เมื่อพิจารณาจากทุกสิ่ง คณุรูส้ึกมคีวามสุขหรือไม ่

ประสบการณ์ หรือ
อารมณด์้านลบ 

WHR เมื่อวานนี้ คุณรู้สึกเกีย่วกับอารมณ์เหล่านี้ (ความเจบ็ปวดทางกาย/ กังวล 
/ เศร้า / เครยีด / โกรธ) มากหรือไม ่

WVS ไม่ระบุชัดเจน 
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องค์ประกอบความอยู่ดี
มีสุขเชิงอัตวิสัย 

แหล่งท่ีมา ค าถาม 

ONS โดยรวมแล้ว เมื่อวานนี้คุณรู้สึกวิตกกังวลมากน้อยแค่ไหน 
SOEP  โปรดระบุว่าคณุรูส้ึก โกรธ / กังวล / เศร้า บ่อยเพียงใดในช่วงสี่สปัดาห์ที่

ผ่านมา 
BHPS ข้อค าถามส่วนหน่ึงในแบบสอบถามสุขภาพท่ัวไป 

คุณนอนไมห่ลับเพราะกังวลหรือไม่ 
คุณรูส้ึกเครียดหรือไม ่
คุณรูส้ึกไม่มีความสุขหรือหดหู่หรอืไม่ 

คุณค่าและความหมายใน
ชีวิต (Eudaimonia) 

WHR ไม่ได้ระบุอย่างชัดเจน 
WVS คุณคิดเกี่ยวกับความหมายและจดุประสงค์ของชีวิตบ่อยแค่ไหน 
ONS โดยรวมแล้ว คณุรูส้ึกว่าสิ่งที่คณุท าในชีวิตมีคุณค่ามากน้อยเพียงใด 
SOEP  คุณมีความรูส้ึกว่าสิ่งที่คณุท าในชีวิตมีคณุค่าและมีประโยชน์หรือไม่ 
BHPS ข้อค าถามส่วนหน่ึงในแบบสอบถามสุขภาพท่ัวไป 

คุณรูส้ึกว่าคณุไดม้ีส่วนร่วมในการท าสิ่งท่ีเป็นประโยชน์มากน้อยแคไ่หน 
คุณเคยคิดว่าตัวเองเป็นคนไร้ค่าหรือไม่ 

 
3.1.3 การส ารวจความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยในประเทศไทย 

ข้อมูลทางการที่เกี่ยวกับความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยในประเทศไทยทั้งหมดเป็นข้อมูลภาคตัดขวาง ซึ่งมี
ทั้งการเก็บต่อเนื่องทุก ๆ ปีและไม่เก็บต่อเนื่อง ช่วงข้อมูลค่อนข้างสั้นมีข้อจ ากัดในการน าข้อมูลมาวิเคราะห์ใน
เชิงอนุกรมเวลา การส ารวจที่ออกแบบมาเพ่ือให้สามารถน าเข้ามูลมาวิเคราะห์ความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยและ
ภาวะวิสัย ประกอบด้วย 5 ฐานการส ารวจหลักๆ คือ 1) การส ารวจความพึงพอใจในชีวิตของคนไทย 2) การ
ส ารวจความสุขคนท างาน (ในองค์กร) 3) การส ารวจสุขภาพจิต 4) การส ารวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่าง
ยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ 5) การส ารวจการบริโภคและการออม รายละเอียดแสดงในตารางที่ 3-
2 

1) การส ารวจความพึงพอใจในชีวิตของคนไทย จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นข้อมูลให้รัฐบาลและหน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้องน าไปใช้ในการวางแผน พัฒนา และขับเคลื่อนกลไกการสร้างความสุขและความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชนในประเทศที่แท้จริง และยั่งยืน การออกแบบข้อค าถามความพึงพอใจในชีวิต ถามว่า “ท่านมีความ
พึงพอใจในชีวิตของท่านมากน้อยเพียงใด” ค าตอบแบ่งเป็น 1 - 10 (1 เท่ากับไม่พอใจเลย และ 10 พึงพอใจ
มากที่สุด) นอกจากนั้นยังมีการประเมินความพึงพอใจในชีวิตแยกตามองค์ประกอบย่อย (แบ่งเป็น การศึกษา 
การท างาน ความเป็นอยู่ในปัจจุบัน บ้าน/ที่พักอาศัย ชีวิตครอบครัว สุขภาพ และสังคม) และมีการประเมิน
อารมณ์เชิงบวก และลบ 

2) การส ารวจความสุขคนท างาน (ในองค์กร) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับ
ความสุขของประชากรวัยแรงงานที่ท างานเป็นลูกจ้างในองค์กร ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ
ลูกจ้างภาคเอกชน 2) เพ่ือน าข้อมูลไปใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อน เสริมสร้าง “ความสุขคนท างาน” และ 
“องค์กรแห่งความสุข”และ 3) เพ่ือให้ประเทศมีฐานข้อมูลความสุขคนท างานในประเทศไทย การประเมิน
ระดับความสุข ประเมินจากกลุ่มชุดค าถาม ที่แบ่งเป็น 9 มิติ คือ มิติสุขภาพดี ผ่อนคลายดี น้ าใจดี จิตวิญญาณ
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ดี ครอบครัวดี สังคมดี ใฝ่รู้ดี สุขภาพเงินดี และการงานดี จากนั้นแปลงค่าคะแนนให้เป็นเลขดัชนีเดียวที่มี
คะแนนเต็ม 100 

3) การส ารวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรมและสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือสะท้อนสภาพสังคมไทยเกี่ยวกับพฤติกรรม ค่านิยม วัฒนธรรม และสุขภาพจิตของคนไทย ส าหรับน าไปใช้
ในการติดตาม ประเมินสถานการณ์ และทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสังคมในอนาคต และให้หน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชนที่เกี่ยวข้องน าไปก าหนดนโยบาย และวางแผนในการแก้ปัญหาสังคมและสุขภาพจิตได้อย่างตรงจุด 
การประเมินความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยจากการส ารวจนี้ เป็นการวัดผ่านข้อค าถามการประเมินสุขภาพจิต 15 
ข้อ ที่วัดสภาพจิตใจ สมรรถภาพของจิตใจ คุณภาพของจิตใจ และปัจจัยสนับสนุน 

 

ตารางที่ 3-2 ข้อมูลการส ารวจความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยในประเทศไทย 

 

4) การส ารวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาข้อมูลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความสุข การเรียนรู้  

ชื่อฐานข้อมลู ขนาดตัวอย่าง ลักษณะข้อมลู หน่วยงาน ปีที่ส ารวจ 
1. การส ารวจความ
พึงพอใจในชีวิตของ
คนไทย  

54,000 คน 
(สุ่มตัวอย่างจากทุก
จังหวัด) 

แบบสอบถามประกอบ
ข้อถาม 11 ด้านที่มี
ความส าคญัต่อความพึง
พอใจในชีวิต  

- ส านักงานสถิติแห่งชาติ  
- มูลนิธินโยบายสุขภาวะ  
- ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) 

ปี 2555  

2. การส ารวจ
ความสุขคนท างาน 
(ในองค์กร) 

83,880 ครัวเรือน  
(สุ่มตัวอย่างจากทุก
จังหวัด) 

ข้อค าถามประเมินความสุข
คนท างานแบ่งเป็น 9 มิต ิ

- ส านักงานสถิติแห่งชาติ  
- สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

ปี 2561 

3. การส ารวจสภาวะ
ทางสังคมและ
วัฒนธรรมและ
สุขภาพจิต (ความสุข) 
คนไทย 

27,960 ครัวเรือน 
(สุ่มตัวอย่างจากทุก
จังหวัด) 
 

แบบการสอบถามแบ่งเป็น 
7 ตอน ประเด็นทางด้าน
สุขภาพจิตถูกแทรกไว้ใน
ส่วนสุดท้ายของ
แบบสอบถาม 
 
 

- สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล  
- ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ
- กรมสุขภาพจติ  
- แผนงานสร้างเสริม
สุขภาพจิตเพื่อสุขภาวะ
สังคมไทย ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ 

ปี 2551 
2554 
2557 และ 
2561 

4. การส ารวจคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
อย่างยั่งยืนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

69,792 ตัวอย่าง 
(สุ่มตัวอย่างจากทุก
จังหวัด) 
 

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 
7 ตอน ท่ีสะท้อนข้อมูล
ชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชน  

ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ ปี 2561 
จัดท าทุก 3 
ปี 
 

5. การส ารวจการ
บริโภคและการออม 

589 ตัวอย่าง  
(เฉพาะจังหวัด
ขอนแก่น) 

แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 
ตอน คือ การบริโภค การ
ออม และข้อมูลทั่วไปของ
บุคคล 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย 

2561 
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และวัฒนธรรม เพ่ือเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียงและยั่งยืน และให้ประเทศมีข้อมูลส าหรับพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การประเมินความสุขและความพึงพอใจในชีวิตวัดจาก 
แบบสอบถามสุขภาพจิต ตามแนวทางของกรมสุขภาพจิต และการประเมินความสุขและความพึงพอใจในชีวิต
ในภาพรวม  

5) การส ารวจการบริโภคและการออม มีวัตุประสงค์หลักเพ่ือวิเคราะห์พฤติกรรม ความรู้ และทัศนคติ
เกี่ยวกับการบริโภคและการออม ในการประเมินความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยวัดจากมิติเดียว คือ มิติการประเมิน
ความพึงพอใจในชีวิต จากการถามค าถามว่า “ทุกวันนี้ท่านมีความพึงพอใจในชีวิตอยู่ในระดับใด” จากระดับ 1 
น้อยที่สุด ถึง 10 มากที่สุด 

การส ารวจทั้ง 5 แหล่งดังกล่าว มีมิติ องค์ประกอบ การออกแบบข้อค าถามท่ีสะท้อน การประเมินชีวิต 
อารมณ์ และการมีคุณค่าและเป้าหมายในชีวิต ที่แตกต่างกันออกไป ข้อมูลสถิติจากฐานข้อมูลดังกล่าว ไม่ได้มี
การน าเสนอข้อมูลสถิติท้ังหมดในระดับบุคคลอย่างเป็นทางการบนหน้า Website ที่เปิดเผยต่อประชาชนทั่วไป 
ประเด็นการอ านวยความสะดวกในการใช้ข้อมูล และการเผยแพร่ต่อสาธารณะถือเป็นข้อจ ากัดของประเทศ
ไทย ข้อจ ากัดของการเข้าถึงข้อมูลส่งผลต่องานวิจัยเชิงลึกในระดับประเทศ ในส่วนการน าเสนอผลการส ารวจที่
ได้จากการส ารวจ ส่วนใหญ่เป็นการสรุปโดยวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความสุขหรือ
ความพึงพอใจต่อชีวิต ซึ่งจ าแนกตามลักษณะกลุ่มย่อยของประชากร ยกตัวอย่าง เช่น รายงานการส ารวจความ
พึงพอใจในชีวิตของคนไทย ในปี พ.ศ. 2555 ผลการส ารวจพบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความสุขมีค่ามากกว่าความพึง
พอใจในชีวิตในภาพรวมและเมื่อจ าแนกตามกลุ่มย่อย ส่วนด้านที่คนไทยมีความส าคัญต่อชีวิตเรียงล าดับมากไป
น้อย คือ สุขภาพ ชีวิตครอบครัว คุณภาพชีวิต งานที่ดี ที่อยู่อาศัย สังคม และด้านการศึกษา ในส่วนความพึง
พอใจครอบครัวมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองมาคือด้านสุขภาพ ที่อยู่ อาศัย คุณภาพชีวิต สั งคม การท างาน และ
การศึกษา ตามล าดับ จังหวัดที่มีความสุขที่สุดคือ บึงกาฬ และมีความสุขน้อยที่สุดคือ นราธิวาส  

 
3.1.4 การวัดความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยกับนโยบายสาธารณะ 

Dolan and Metcalfe (2012) กล่าวถึงการวัดความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยเพ่ือเป้าหมายเชิงนโยบาย 
และตัวชี้วัดที่สามารถน ามาอ้างอิงในการออกแบบนโยบายว่าควรมีคุณสมบัติหลัก 3 ประการดังนี้ ก) มีทฤษฎี
ที่น่าเชื่อถือในการอ้างอิง ข) เป็นที่ยอมรับได้ในสังคม และ ค) เป็นการวัดเชิงปริมาณ ซึ่งสามารถตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของข้อมูลที่ท าการจัดเก็บได้ ข้อมูลความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยที่มีคุณภาพ
เพียงพอ สามารถใช้เป็นเครื่องมือของภาครัฐในการติดตามความก้าวหน้าของนโยบายหรือโครงการ 
(Monitoring Progress) การออกแบบนโยบาย ( Informing Policy Design) และ การประเมินนโยบาย 
(Policy Appraisal)  

เครื่องมือที่มีเป้าหมายใน “การติดตามความก้าวหน้า” หรือการเปลี่ยนแปลงของความอยู่ดีมีสุข
เชิงอัตวิสัย จ าเป็นต้องมีการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องและควรเป็นการเก็บข้อมูลระดับประเทศ (National 
Level) เพ่ือวัดความผันผวนของตัวแปรตามช่วงเวลา การติดตามตัวแปรความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยยังสามารถ
น าข้อมูลมาเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน เช่น การ
เปรียบเทียบทิศทางการเปลี่ยนแปลงตัวแปรความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยกับผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ การ
เปรียบเทียบดังกล่าวท าให้มั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงด้านอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ได้ลดความสุขของประชาชนใน
ภาพรวม 
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ในขณะที่เป้าหมายเพ่ือ “การออกแบบและการประเมินผลของนโยบาย” จ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลที่มี
ความลึกมากขึ้นในระดับพ้ืนที่ หรือจ าแนกตามลักษณะตามประชากรศาสตร์ เช่น เป้าหมายเพ่ือการออกแบบ
นโยบาย จ าเป็นต้องเก็บข้อมูลโดยจ าแนกความอยู่ดีมีสุขตามองค์ประกอบย่อย เช่น เก็บข้อมูลความพึงพอใจ
ในชีวิตที่มีต่อสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต และสถานการณ์การท างาน เป็นต้น เพ่ือน าไปสู่การออกแบบนโยบาย
ที่มีความเฉพาะเจาะจงมากข้ึน เช่น นโยบายเกี่ยวกับสุขภาพจิต หรือนโยบายในการแก้ปัญหาการว่างงาน ส่วน
เป้าหมายเพ่ือการประเมินนโยบาย ควรมีการวัดเพ่ือสะท้อนต้นทุนและผลประโยชน์ของการจัดท านโยบาย 
โดยการเก็บข้อมูลความพึงพอใจในชีวิตของกลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลองเพ่ือประเมินผลของนโยบาย  

Dolan and Metcalfe (2012) ได้เสนอเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติให้กับส านักงานสถิติแห่งชาติของ 
สหราชอาณาจักร และ OECD ในการติดตาม ออกแบบ และประเมินนโยบาย โดยใช้เครื่องมือในการออก
แบบสอบถามที่จ าแนกตามวัตถุประสงค์ ดังแสดงในตารางที่ 3-3 
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ตารางที่ 3-3 แนวค าถามในการวัดความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย 

องค์ประกอบความอยู่ดีมี
สุขเชิงอัตวิสัย 

การใช้ประโยชน์ในด้าน 
การติดตามความก้าวหน้าของโครงการ การออกแบบนโยบาย การประเมินนโยบาย 

การวัดการประเมินชีวิต  โดยภาพรวมคณุพอใจกับชีวิตของคุณทุก
วันน้ีมากน้อยแค่ไหน 
 

คุณพอใจกับด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้ของคุณมากน้อย
เพียงใด:  
ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล / สขุภาพร่างกาย /
สุขภาพจิต / สถานการณ์การท างาน /  
สถานการณ์ทางการเงิน / ที่อยู่อาศัย / การมี
เวลาท าในสิ่งท่ีชอบ / ชีวิตความเป็นอยู่ของบุตร  

ความพึงพอใจในชีวิตที่แบ่งตามองค์ประกอบย่อย และ
จ าแนกตามพื้นท่ี เช่น 
ความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการสุขภาพ  
การให้บริการของรัฐบาลท้องถิ่น เป็นต้น 
 
 

การวัดประสบการณ์ทีม่ีผล
ต่อภาวะทางอารมณ ์

โดยภาพรวม เมื่อวานน้ีคุณรู้สึกมคีวามสุข
มากน้อยแค่ไหน 
 
โดยภาพรวม เมื่อวานน้ีคุณรู้สึกกังวลมาก
น้อยแค่ไหน 

ถามเกี่ยวกับการประเมินความสุขเมื่อวานนี้ และ
เพิ่มความรูส้ึกอ่ืน ๆ ที่ต้องการติดตาม เช่น 
- โดยภาพรวม เมื่อวานนี้คณุรูส้ึกมีพลัง / วิตก
กังวล / ผ่อนคลาย ในการท าสิ่งตา่ง ๆ มากน้อย
เพียงใด 

ถามเกี่ยวกับความสุขและความวติกกังวล และเพิ่มค าถาม
จ าแนกตามกิจกรรมที่ท า  
หรือเพิ่มการประเมินอารมณจ์ าแนกตามองค์ประกอบย่อย 
เช่น ความกังวลที่มีต่อสถานะทางการเงิน เป็นต้น 

การวัดความมีคุณค่าชีวิต โดยภาพรวม คณุคิดว่าสิ่งที่คุณท าในชีวิตมี
คุณค่ามากน้อยแค่ไหน 

 ถามเกี่ยวกับการประเมินคณุค่าในชีวิตในภาพรวม  
และเพิ่มประเด็นเกี่ยวกับคุณค่าในชีวิตจ าแนกตามกิจกรรมที่
ท า 

ที่มา: Dolan and Metcalfe (2012) 
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ณัฐวุฒิ เผ่าทวี (2559) กล่าวว่าหลักการวิจัยส าคัญในการหาตัวแปรความสุขที่สามารถน ามาใช้
ออกแบบนโยบายของรัฐบาล คือ การวิเคราะห์ตามหลักวิชาการเพ่ือแยกแยะว่าอะไรคือความสัมพันธ์ 
(Correlation) และอะไรคือความเป็นเหตุเป็นผล (Causation) ของตัวแปรที่ต้องการศึกษากับตัวแปรทางด้าน
ความสุข การวิเคราะห์ความเป็นเหตุเป็นผลของตัวแปรควรใช้ข้อมูลที่เก็บจากประชากรจ านวนมาก มีการ
จัดเก็บอย่างสม่ าเสมอ และมีระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้อง  

ข้อมูลความพึงพอใจในชีวิตสามารถน าไปใช้ในการตอบค าถามงานวิจัยได้ 3 ประเด็น คือ (Clark et 
al., 2018)  

1) การก าหนดให้ความพึงพอใจในชีวิตเป็นตัวแปรตาม ในกรณีนี้เพ่ือศึกษาว่า ปัจจัยใดที่ท าให้คนใน
สังคมมีความพึงพอใจในชีวิตมากขึ้นหรือน้อยลง ปัจจัยที่มีการศึกษาอย่างแพร่หลาย เช่น รายได้ และการ
ว่างงาน  

2) ก าหนดให้ตัวแปรความพึงพอใจในชีวิตเป็นตัวแปรอิสระในการวิเคราะห์ เพ่ือตอบค าถามว่าเมื่อคน
มีความพึงพอใจในชีวิตแล้ว จะส่งผลต่อตนเองและสังคมอย่างไร เช่น การศึกษาว่าหากพนักงานมีความ พึง
พอใจในงานที่ท าจะส่งผลต่อผลิตภาพในการท างานอย่างไร หรือระดับความพึงพอใจในชีวิตของปัจเจกบุคคลมี
ผลเชื่อมโยงต่อ รายได้ หรืออัตราการฆ่าตัวตายหรือไม่  

3) การน าข้อมูลความพึงพอใจในชีวิตมาประเมินมูลค่าสินค้าสาธารณะ หรือสินค้าที่ไม่มีราคาในตลาด
ได้ วิเคราะห์โดยใช้แนวคิด Life Satisfaction Approach ในการค านวณ ซึ่งเป็นการน าผลที่ได้จากการ
วิเคราะห์สมการถดถอยและท าการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์ตัวที่สนใจที่ไม่มีราคาตลาดกับตัวแปรทาง ด้าน
รายได้ สินค้าและบริการที่ไม่มีราคาตลาด เช่น ความไว้วางใจในสังคม มลพิษทางอากาศ ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว เป็นต้น งานวิจัยที่ใช้แนวคิดดังกล่าวในการวิเคราะห์  เช่น การศึกษาของ Van Praag and 
Baarsma (2005) ที่ใช้แบบส ารวจความพึงพอใจในชีวิตเพ่ือประเมินมูลค่ามลพิษทางเสียงจากเครื่องบิน 
Luechinger (2009) ประเมินคุณภาพทางอากาศ Chandoevwit and Thampanishvong (2015) ประเมิน
ราคาเงาของการมีสุขภาพดี การช่วยเหลือผู้ อ่ืน และการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม Powdthavee (2008) 
ประเมินราคาเงาของความถ่ีในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือน ญาติ และเพ่ือนบ้าน 

แบบสอบถามที่วัดความพึงพอใจในชีวิตมักมีประเด็นค าถามด้านอ่ืน ๆ ประกอบเพ่ือประโยชน์ในการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของหลายปัจจัยกับระดับความพึงพอใจในชีวิต ข้อค าถามท่ีเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม ประกอบด้วย  

ข้อมูลพ้ืนฐานด้านเศรษฐกิจและสังคมของบุคคลและครอบครัว เศรษฐานะและการจัดล าดับของ
ตนเองเทียบกับคนในชุมชนและเทียบกับคนในระดับประเทศ (Relative income และ Absolute income) 
การมีอาชีพที่มั่นคง (มีรายได้จากเงินเดือนประจ า) หรืออาชีพที่ไม่ม่ันคง (แรงงานนอกระบบและ Gig worker) 
การมี Long Working Hour หรือการท าหลายอาชีพ ตัวแปรเหล่านี้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปที่มักจะถูก
สอบถามและเก็บข้อมูลไว้ในการส ารวจข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในระดับประเทศ เช่น การ
ส ารวจของ ONS, BHPS และ SOEP หรืองานวิจัยของ Clark, Frijters and Shields (2008) ก็มีการเก็บข้อมูล 
รายได้ การศึกษา การมีงานท า การไม่มีประวัติทางอาชญากรรม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิต เพ่ือใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรดังกล่าวที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในชีวิต 
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ความเป็นอยู่และความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวและเพ่ือนฝูง เป็นอีกประเด็นที่มีการสอบถามและ
เก็บข้อมูลในการส ารวจเกี่ยวกับความพึงพอใจในชีวิต เช่น การส ารวจของ World Happiness Report และ 
World Values Survey รวมไปถึงการสอบถามเรื่องของการจัดล าดับชั้นของตนเองในชุมชนหรือสังคม และ
ความคาดหวังในการขยับล าดับชั้นของตนเองในอนาคต งานวิจัยต่างประเทศ เช่ น The Brookings 
Institution (Julia, 2001) เก็บข้อมูลและวิเคราะห์การเปลี่ยนล าดับชั้นทางเศรษฐกิจของบุคคล โดยการ
เปรียบเทียบรายได้ของพ่อแม่กับลูก หรือการศึกษาของ World Bank Group (2018) เปรียบเทียบในแง่ของ
การศึกษาและโอกาสทางการศึกษาของรุ่นพ่อแม่เปรียบเทียบกับคนรุ่นลูก เป็นต้น 

ความเชื่อ พฤติกรรม หรือทัศนคติที่อ้างเพ่ือให้เกิดการปรับตัว (Adaptation) ความไม่เท่าเทียมกัน
ของคนในสังคม ความทุกข์หรือความโชคร้าย เช่น ความเชื่อเกี่ยวกับบาป บุญ การเวียนว่ายตายเกิด พฤติกรรม
ท าบุญท าทานเพ่ือชาติหน้า ความเชื่อและความศรัทธาในพระเจ้า รวมไปถึงบรรทัดฐานทางสังคม การส ารวจ
ของ World Happiness Report และ World Values Survey สอบถามถึงเรื่องความเชื่อที่เกี่ยวโยงในทาง
ศาสนา พระเจ้า การเป็นผู้น าทางศาสนา เป็นต้น งานวิจัยของ Clark et al. (2008) สอบถามและเก็บข้อมูล
บรรทัดฐานทางสังคมและสถาบันมีผลต่อความสุขของคนในประเทศ  

ทุนทางสังคม ความไว้วางใจกันของคนในชุมชน สังคม และความไว้ใจต่อภาครัฐ เป็นอีกหนึ่งตัวแปร
ส าคัญที่มีผลต่อความพึงพอใจในชีวิตของคน ในการส ารวจ  World Value Survey มีการเก็บข้อมูล
เปรียบเทียบระหว่างประเทศด้วยการถามค าถามว่า “คุณคิดว่าคนส่วนใหญ่สามารถไว้วางใจได้ หรือต้อง
ระมัดระวังในการติดต่อกับผู้อ่ืน” ซ่ึง SOEP ของประเทศเยอรมนีมีการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนต่อ
ความไว้วางใจในสังคมด้วยลักษณะค าถามดังกล่าวเช่นกัน  

ทัศนคติต่อการโกง การคอร์รัปชัน ค าถามท่ีเกี่ยวกับการโกงหรือการคอร์รัปชันจะเป็นค าถามที่ถามถึง
ความส าคัญของระบบการปกครองในประเทศ เช่น ความส าคัญของระบบประชาธิปไตย การจัดการเงินภาษี
ของประชาชนโดยภาครัฐ รวมถึงความเต็มใจจะจ่ายภาษีของประชาชน เช่น ในการส ารวจของ World Values 
Survey 

 
3.1.5 อะไรท าให้คนมีความพึงพอใจในชีวิตต่างกัน  

Wiking (2017) กล่าวว่า หากมองในมุมมองทางด้านการออกแบบนโยบายเพ่ือท าให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นโยบายที่ส่งผลชัดเจนมากที่สุดนโยบายหนึ่งคือ ระบบการดูแลสุขภาพถ้วนหน้า 
(Universal Health Care) การจัดอันดับของ World Happiness Report พบว่า กลุ่มประเทศนอร์ดิกที่ มี
ระดับความสุขสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ล้วนแต่มีระบบประกันหรือการดูแลสุขภาพถ้วนหน้าที่ประชาชน
สามารถเข้าถึงบริการได้ทั้งสิ้น ในทางตรงกันข้ามการไม่สามารถไปพบแพทย์เนื่องมาจากข้อจ ากัดทางด้าน
การเงิน ส่งผลด้านลบต่อความพึงพอใจในชีวิตของคนสหรัฐอเมริกา (Blanchflower, 2009)  

Clark et al. (2008) เห็นว่าบรรทัดฐานทางสังคมและสถาบันมีผลต่อความสุขของคนในประเทศ 
ประชาชนจะมีความสุขน้อยลงในสังคมที่คนในสังคมไม่ค่อยมีความไว้วางใจกัน สังคมที่มีการกดขี่ มีความไม่
เสมอภาค และมีรัฐบาลที่ล้มเหลว บรรทัดฐานทางสังคมสามารถนิยามได้ว่าเป็น “มาตรฐานพฤติกรรมที่ตั้งอยู่
บนพ้ืนฐานของความเชื่อร่วมกันในวงกว้างว่าสมาชิกในกลุ่มควรประพฤติตนอย่างไรในสถานการณ์ที่ก าหนด” 
บรรทัดฐานทางสังคมท่ีแตกต่างกันในแต่ละประเทศ มีผลต่อพฤติกรรมและกระบวนการประเมินความพึงพอใจ
ในชีวิตในแต่ละสังคมที่แตกต่างกันออกไปด้วย (Fehr & Fischbacher, 2004) ในรายงาน The World 
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Happiness Report 2019 กล่าวว่า คนในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียส่วนใหญ่ประเมินความพึงพอใจในชีวิต
ในระดับที่มากกว่า 7 ส่วนประเทศที่มีบรรทัดฐานทางสังคมที่ตึงเครียดและอยู่ในสถานการณ์ความไม่มั่นคง
ทางการเมือง เช่น ซีเรีย อัฟกานิสถาน คนในประเทศนั้น ๆ ประเมินความพึงพอใจในชีวิตเฉลี่ยของประเทศ 
3.2 - 3.5 คะแนนเท่านั้น  

ความไว้วางใจเป็นองค์ประกอบหนึ่งของทุนทางสังคม (Social Capital) ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการ
สร้างความอยู่ดีมีสุขรวมถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Grootaert, 1998) The World Value Survey ได้มีการ
เก็บข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างประเทศด้วยการถามค าถามว่า “คุณคิดว่าคนส่วนใหญ่สามารถไว้วางใจได้ หรือ
ต้องระมัดระวังในการติดต่อกับผู้อ่ืน” ค าตอบแบ่งเป็น ก) คนส่วนใหญ่สามารถไว้ใจได้ ข) ไม่แน่ใจ ค) ต้อง
ระมัดระวัง ในส่วน Eurostat และ European Social Survey มีการสอบถามในลักษณะเดียวกันแต่ค าตอบ
แบ่งเป็นสเกล ตั้งแต่ 0 - 10 การแบ่งสเกล เป็น 11 จุด ท าให้สามารถอธิบายระดับความไว้วางใจของผู้ตอบ
แบบสอบถามแต่ละคนได้ละเอียดมากขึ้น ซึ่งสามารถน ามาวิเคราะห์การกระจายของข้อมูลหรือความไม่เท่า
เทียมด้านความไว้วางใจ (Trust Inequality) ภายในชุมชนหรือของประเทศได้ การวิเคราะห์จากหลายประเทศ
พบว่า ความไว้วางใจกันต่อคนในสังคม ต ารวจ กระบวนการทางกฎหมาย รัฐสภา และนักการเมือง มีผลเชิง
บวกต่อความพึงพอใจในชีวิต (Helliwell, Huang, & Wang, 2016; Hudson, 2006)  

Tavits (2008) ศึกษาผลกระทบของการทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption) ที่มีต่อความพึงพอใจในชีวิต
ของคนใน 68 ประเทศ จากฐานข้อมูล Eurobarometer ผลการวิเคราะห์พบว่าคนในประเทศจะประเมิน
ความพึงพอใจในชีวิตสูงเมื่อรัฐบาลของตนมีระดับการทุจริตที่ต่ า Tay, Herian, and Diener (2014) ศึกษา
ข้อมลู 150 ประเทศพบว่าการคอรร์ัปชันของภาครัฐ มีความสัมพันธ์กับรายได้ประชาชาติและความไว้วางใจต่อ
สถาบันในทิศทางตรงกันข้ามกัน และส่งผลให้ความพึงพอใจในชีวิตลดลง 

 
3.2 การพัฒนาเครื่องมือวิจัย 

การศึกษานี้ได้พัฒนาเครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถามเพ่ือส ารวจความพึงพอใจในชีวิตของคนไทย 
การวัดความพึงพอใจในชีวิต แยกออกเป็น 4 มิติ คือ (1) มิติทางด้านการประเมินชีวิต (2) มิติทางอารมณ์ด้าน
บวก (3) มิติทางอารมณ์ด้านลบ และ (4) มิติทางคุณค่าและการมีเป้าหมายในชีวิต โดยการศึกษาครั้งนี้
ประยุกต์ใช้ข้อค าถามของ ONS มี 4 ข้อค าถาม รวมทั้งประเด็นข้อถามเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
และบรรทัดฐานทางสังคม 

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน (ดูในภาคผนวก ข)  

ส่วนที่ 1 คือ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ส่วนที่ 2 คือ ความพึงพอใจในชีวิต  

ส่วนที่ 3 คือ ข้อมูลทั่วไปด้านเศรษฐานะ  

ส่วนที่ 4 คือ ความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ แบ่งเป็นด้าน ดังนี้ 
- ด้านความไว้วางใจต่อรัฐ ทัศนคติต่อการโกงและการคอร์รัปชั่น  
- ด้านการมีเสรีภาพ  
- ด้านทัศนคติและบรรทัดฐานทางสังคม  
- ด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
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- ด้านโอกาสทางสังคม  
- ด้านการประพฤติปฏิบัติตน  

ด้วยสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ “โควิด-19” ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก ท าให้
รัฐมีมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพ่ือชาติ” และการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) รวมถึงการ
ประกาศภาวะฉุกเฉินปิดสถานประกอบการจ านวนมากเป็นการชั่วคราว การใช้ชีวิตประจ าวันของคนไทย
เปลี่ยนไปกระทันหันในช่วงเดือน มีนาคม - เมษายน 2563 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการพัฒนาเครื่องมือวิจัย นักวิจัย
จึงได้เพ่ิมข้อถามเกี่ยวกับ “โควิด-19” ที่อาจจะกระทบกับความพึงพอใจในชีวิตของคนไทยจ านวน 2 ข้อ ใน
ส่วนที่ 2  

 
3.3 การเก็บข้อมูลด้วยการส ารวจ 
3.3.1 ขนาดตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง  

ประชากรเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ หมายถึง ประชาชนไทยอายุตั้งแต่ 24 – 74 ปีในปี พ.ศ. 2563 
จ าแนกเป็นกลุ่มตามรุ่น (Generations)3 ได้แก่ รุ่น Baby Boomer มีอายุ 56 - 74 ปี รุ่น Gen X มีอายุ 40 - 
55 ปี และรุ่น Gen Y มีอายุ 24 - 39 ปี และเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง (ในเขตเทศบาล) ในภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และกรุงเทพฯ และปริมณฑล การก าหนดตัวอย่างภายใต้ทรัพยากรและเวลาที่
จ ากัดจึงเป็นแบบเจาะจงคือ ภาคละ 600 ตัวอย่าง แผนการเก็บตัวอย่างทั้งหมดจึงเป็น 2,400 ตัวอย่าง 

การสุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนประชากรเป้าหมายในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

ขั้นที่หนึ่ง เลือกจังหวัดที่เป็นตัวแทนภาค ขั้นนี้ใช้การเจาะจงจังหวัดตัวแทนภาคละ 1 จังหวัด โดยเน้น
ความเป็นเมืองหลักของภาคที่มักมีประชากรย้ายถิ่นเข้าไปอยู่อาศัย ประชากรในเมืองน่าจะเป็นคุณลักษณะ
ของคนไทย 4.0 ในอนาคต จังหวัดที่เลือก คือ เชียงใหม่ สงขลา ขอนแก่น ส่วนกรุงเทพฯ และปริมณฑลเลือก
ทุกจังหวัด ไดแ้ก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม  

ขั้นที่สอง เลือกเทศบาลเพ่ือเป็นตัวแทนจังหวัด โดยแบ่งกลุ่มตามขนาดของเทศบาล ได้แก่ เทศบาล
นคร (ทน.) เทศบาลเมือง (ทม.) และเทศบาลต าบล (ทต.) ขั้นนี้ใช้การเลือกเทศบาลนครจังหวัดละ 1 แห่ง การ
สุ่มด้วยการจับฉลาก เทศบาลเมืองจังหวัดละ 2 แห่ง และเทศบาลต าบลจังหวัดละ 3 แห่ง ส่วนกรุงเทพฯ สุ่ม
ด้วยการจับฉลากจ านวน 5 เขต และปริมณฑลเลือกเทศบาลนครจังหวัดละ 1 แห่ง  

ขั้นสุดท้าย ท าการสุ่มตัวอย่างครัวเรือนตามความสะดวก และให้คนหนึ่งคนในครัวเรือนเป็นตัวแทนใน
การตอบค าถาม โดยเก็บข้อมูลเทศบาลละ 100 คน รวมเป็นจังหวัดละ 600 คน ส่วนกรุงเทพฯ เก็บข้อมูลใน 5 
เขตจ านวน 100 คน และปริมณฑลเก็บภายในเขตเทศบาลนครละ 100 คน รวมเป็น 600 คน การกระจายของ
ตัวอย่างทั้งหมดให้ใกล้เคียงกับโครงสร้างอายุของประชากรของประเทศ คือ รุ่น Gen Y 40% รุ่น Gen X 30% 
และรุ่น Baby Boomer 30% (ตารางที่ 3-4) 

                                                           
3 การจ าแนกคนเป็นกลุ่มตามยุคสมัยที่คน ๆ นั้นเกิดเป็นรุ่น ๆ ด้วยสมมติฐานที่ว่า สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่คนแตล่ะ
ยุคเผชิญท าใหผู้้คนท่ีเกิดในแต่ละช่วงเวลามีลักษณะนิสยัและทัศนคติที่แตกต่างกันออกไป  (Mannheim, 1923) 
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อย่างไรก็ดี แม้ว่าการออกแบบการสุ่มตัวอย่างจะได้พยายามให้ได้ตัวแทนของคนไทยในทั้ง 4 ภาค แต่
ก็ยังมีข้อจ ากัดเรื่องการกระจายของตัวอย่างที่กระจายเพียง 9 จังหวัดที่ท าการส ารวจ ดังนั้น การวิเคราะห์ผล
จึงอาจจะไมส่ามารถเป็นตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศได้อย่างแท้จริง 

ตารางที่ 3-4 ขนาดตัวอย่างและพ้ืนที่แจงนับ 

จังหวัด เทศบาล จ านวนตัวอย่าง (คน) 
Gen Y  Gen X Baby Boomer รวม 

เชียงใหม่  เทศบาลนครเชียงใหม่ (อ.เมือง) 32 35 33 100 
เทศบาลเมืองแม่เหียะ (อ.เมือง) 32 35 33 100 
เทศบาลเมืองต้นเปา (อ.สันก าแพง) 32 35 33 100 
เทศบาลต าบลสันก าแพง (อ.สันก าแพง) 32 35 33 100 
เทศบาลต าบลแม่แตง (อ.แม่แตง) 32 35 33 100 
เทศบาลต าบลสันมหาพน (อ.แม่แตง)  32 35 33 100 

สงขลา เทศบาลนครสงขลา (อ.เมือง) 34 32 34 100 
เทศบาลเมืองม่วงงาม (อ.สิงหนคร) 34 32 34 100 
เทศบาลเมืองควนลัง (อ.หาดใหญ่) 34 32 34 100 
เทศบาลต าบลพะตง (อ.หาดใหญ่) 34 32 34 100 
เทศบาลต าบลนาสีทอง (อ.รัตภูมิ) 34 32 34 100 
เทศบาลต าบลเกาะแต้ว (อ.เมือง)  34 32 34 100 

ขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น (อ.เมือง) 34 33 33 100 
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ (อ.บ้านไผ่) 34 33 33 100 
เทศบาลเมืองกระนวน (อ.กระนวน) 34 33 33 100 
เทศบาลต าบลสะอาด (อ.น้ าพอง) 34 33 33 100 
เทศบาลต าบลน้ าพอง (อ.น้ าพอง) 34 33 33 100 
เทศบาลต าบลเขื่อนอุบลรัตน์ (อ.อบุลรัตน์) 34 33 33 100 

กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 

กรุงเทพฯ 5 เขต 34 38 28 100 
เทศบาลนครนครปฐม 34 38 28 100 
เทศบาลนครนนทบุร ี 34 38 28 100 
เทศบาลนครรังสติ 34 38 28 100 
เทศบาลนครสมุทรปราการ 34 38 28 100 
เทศบาลนครสมุทรสาคร 34 38 28 100 

รวม 2,400 

หมายเหตุ ข้อมูลเทศบาล ณ วันท่ี 20 ธันวาคม 2562  
ที่มา กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น (สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม 2563) 

 

3.3.2 การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

การศึกษานี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการวัดความพึงพอใจในชีวิต โดยใช้แบบสอบถามในการสัมภาษณ์
กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคล นักวิจัยตระหนักถึงหลักการเคารพต่ออาสาสมัครที่ให้
ข้อมูล การปกป้องความลับด้านข้อมูลส่วนบุคคล และความเสี่ยงที่จะส่งผลต่ออาสาสมัคร ดังนั้น นักวิจัยจึงขอ
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การรับรองตามหลักการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยด าเนินการผ่านศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการนี้ได้รับการรับรองเม่ือวันที่ 21 เมษายน 2563 เลขที่โครงการ HE633030 

 
3.3.3 การทดสอบแบบสอบถามและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

นักวิจัยน าแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้น โดยมีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและให้ค าแนะน าในการปรับปรุง
แบบสอบถาม จากนั้นนักวิจัยท าการทดสอบเครื่องมือ จ านวน 36 ตัวอย่าง ในกลุ่มคนที่มีลักษณะคล้ายกลุ่ม
ตัวอย่างตามแผนการเก็บข้อมูล และน าผลจากการตอบค าถามมาทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีหา
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าเท่ากับ 0.806 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์เป็น
ที่ยอมรับและเป็นที่เชื่อถือ (George & Mallery, 2003) รายละเอียดของผลการทดสอบทั้งหมดแสดงใน
ภาคผนวก ค 
 

3.4 ผลการส ารวจความพึงพอใจในชีวิตของตัวอย่างใน 9 จังหวัด  
3.6.1 การส ารวจ 

เนื่องจากรัฐบาลได้ออกพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เริ่มตั้งแต่ 26 
มีนาคม 2563 เพ่ือควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้นักวิจัยไม่สามารถเดินทางลง
พ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลได้ตามแผนการด าเนินงานที่วางไว้ จึงจ าเป็นต้องปรับวิธีการเก็บข้อมูล  โดยช่วงแรก ต้น
เดือน พฤษภาคม 2563 ได้เปลี่ยนจากการสัมภาษณ์ที่บ้านอาสาสมัครเป็นการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 
(Enumeration by Telephone) นักวิจัยด าเนินการประสานงานขอความอนุเคราะห์รายชื่อและเบอร์
โทรศัพท์ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล/เขตกทม. ที่สุ่มตัวอย่างทั้งหมด 23 เทศบาลและ 5 เขตกทม. 
อย่างไรก็ดี นักวิจัยได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลจากเทศบาล/เขตกทม.เพียง 11 แห่ง นักวิจัยโทรศัพท์
สัมภาษณ์ตัวอย่างทั้งหมด 560 คน ได้รับความยินยอมให้สัมภาษณ์ 288 คน ปฏิเสธ 114 คนและไม่สามารถ
ติดต่อได้ 158 คน อัตราการตอบกลับ (Response Rate) ของวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เท่ากับ 58% 
เท่านั้น  

เมื่อรัฐบาลผ่อนคลายล็อกดาวน์ระยะแรก นักวิจัยได้ปรับวิธีการเก็บข้อมูลเป็นการส ารวจในพ้ืนที่ตาม
แผนการท างานเดิม นักวิจัยจึงประสานผู้น าชุมชนและผู้น าอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม .) ใน
พ้ืนที่เพ่ือลงเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์โดยตรง (Face to Face Interview) โดยนักวิจัยด าเนินการตาม
มาตรการควบคุมป้องกันโรคของภาครัฐและกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด การลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลด้วยการ
สัมภาษณ์วันที่ 15 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2563 จากตัวอย่าง 2,200 คน มีผู้ปฏิเสธการให้ข้อมูลประมาณ 
47 คน อัตราการตอบจึงเท่ากับ 98% โดยรวมได้ข้อมูลที่สมบูรณ์จ านวนทั้งหมด 2,476 ตัวอย่าง เป็นจ านวน
มากกว่าเป้าหมายที่วางแผนไว้เล็กน้อย  
 

3.6.2 ผลการส ารวจด้านประชากร เศรษฐกิจ และสังคม 

ตารางที่ 3-5 แสดงจ านวนตัวอย่างทั้งหมดท่ีส ารวจ 2,476 คน จ าแนกตามลักษณะทางประชากร เป็น
คนที่อาศัยและท างานในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 607 คน คนภาคเหนือ 609 คน คนภาคใต้ 635 คน และคน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 625 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงประมาณ 66% การกระจายของตัวอย่างใกล้เคียงกับ
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โครงสร้างอายุประชากรในแต่ละภาค ตัวอย่างส่วนใหญ่สมรสหรืออยู่ด้วยกันกับคู่ครองประมาณ 58% จบ
การศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ ากว่า ประมาณ 31% รองลงมาคือจบการศึกษาระดับปริญญาตรีประมาณ 
27% ตัวอย่างมากกว่าครึ่ง (52%) มีสถานะเป็นหัวหน้าครอบครัว โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ ปริมณฑล ภาคใต้ 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยกเว้นภาคเหนือที่ส่วนใหญ่จากการส ารวจพบว่าไม่ได้เป็นหัวหน้าครอบครัว  

ตารางที่ 3-5 ลักษณะทางประชากรของครัวเรือนตัวอย่าง (ร้อยละ)  

 กรุงเทพฯ 
และปริมณฑล 

ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

รวม 

เพศ (%)      
ชาย 36.74 33.17 35.28 28.80 33.48 
หญิง 62.93 65.35 64.72 70.72 65.95 
อื่น ๆ เช่น LGBTQI 0.33 1.48 0.00 0.48 0.57 
รวม 100 100 100 100 100 

อายุ (%)      
24-39 ปี 30.81 33.17 32.91 31.20 32.03 
40-55 ปี 40.36 31.86 30.87 35.20 34.53 
56-74 ปี 28.83 34.98 36.22 33.60 33.44 
รวม 100 100 100 100 100 

สถานภาพสมรส (%)      
โสด 32.13 29.06 23.62 19.36 25.97 
สมรส/อยูด่้วยกัน 49.59 53.53 63.62 63.04 57.55 
หม้าย/หย่า/แยกกันอยู ่ 18.29 17.41 12.76 17.60 16.48 
รวม 100 100 100 100 100 

ระดับการศึกษา (%)      
ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า 30.31 33.17 25.51 35.20 31.02 
มัธยมศึกษาตอนต้น 15.32 11.33 10.39 10.72 11.91 
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. 17.79 16.58 13.70 19.20 16.80 
อนุปริญญา หรือ ปวส. 6.59 6.90 6.93 10.40 7.71 
ปริญญาตร ี 23.06 26.77 36.85 20.96 26.98 
ปริญญาโทขึ้นไป 6.92 5.25 6.61 3.52 5.57 
รวม 100 100 100 100 100 

สถานะในครัวเรือน (%)      
เป็นหัวหน้าครอบครัว 51.89 45.81 53.23 55.20 51.58 
ไม่เป็นหัวหน้าครอบครัว 38.88 50.08 41.57 42.88 43.34 
ไม่มีหัวหนา้ครอบครัว เพราะแยกกัน
ใช้จ่าย 

9.23 4.11 5.20 1.92 5.09 

รวม 100 100 100 100 100 
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง (คน)  607 609 635 625 2,476 

 

ตารางที่ 3-6 แสดงให้เห็นว่าครอบครัวโดยเฉลี่ยมีสมาชิกที่อาศัยอยู่ร่วมกันประมาณ 3 - 4 คน และมี
บุตรประมาณ 1 - 2 คน และบุตรส่วนใหญ่ยังคงอยู่อาศัยกับพ่อแม่และครอบครัว  



 90 

ตารางที่ 3-6 จ านวนสมาชิกในครัวเรือนและจ านวนบุตร  

 กรุงเทพฯ 
และปริมณฑล 

ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

รวม 

จ านวนสมาชกิในครัวเรือน (คน)  
ค่าเฉลี่ย 3.79 3.43 4.06 4.23 3.88 
s.d. 1.90 1.54 1.80 1.81 1.79 

จ านวนบุตรทั้งหมด (คน) 
ค่าเฉลี่ย 1.35 1.10 1.71 1.67 1.46 
s.d. 1.30 0.95 1.40 1.11 1.23 

จ านวนบุตรทีย่ังอยูอ่าศัยในบ้านเดียวกับครอบครัวเป็นประจ าเกินกว่า 3 เดือน (คน)  
ค่าเฉลี่ย 1.26 0.96 1.58 1.28 1.28 
s.d. 0.98 0.74 1.15 0.86 0.97 

 

ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นแรงงานนอกระบบประมาณ 55% (  



 91 

ตารางที่ 3-7) ได้แก่ อาชีพค้าขายอาหาร เสื้อผ้าที่เป็นธุรกิจส่วนตัวไม่ได้มีนายจ้าง อาชีพรับจ้างทั่วไป 
รับจ้างเหมา อาชีพเกษตรกร ท าไร่ ท านา ท าประมง อาชีพอิสระที่ต้องใช้เทคโนโลยีในการท างาน เช่น ขาย
ของออนไลน์ นักออกแบบกราฟิก รวมถึงเจ้าของกิจการ ช่วยธุรกิจในครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง และการ
รวมกลุ่มอาชีพในชุมชน เช่น กลุ่มแม่บ้านท าน้ าพริกส่งขาย เป็นต้น อีกประมาณ 32% เป็นแรงงานในระบบ 
ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างของรัฐ ลูกจ้างเอกชน และลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ นอกจากนี้ ยังพบว่ามีตัวอย่างประมาณ 
2% ที่ก าลังหางาน ว่างงาน และตกงาน ซึ่งจากการสอบถามคนกลุ่มนี้พบว่า สาเหตุที่ต้องว่างงานและตกงาน
เกิดจากเลิกจ้างและพักงานไม่มีก าหนดของนายจ้าง ที่ได้รับผลกระทบมาจากการระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่ง
พบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ส าหรับผู้ที่มีงานท าส่วนใหญ่ (เป็นแรงงานในระบบ) ประมาณ 33% ท างานประจ าเพียงงานเดียวแบบ
เต็มเวลา 35-48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และอีกประมาณ 23% ท างานเดียวมากกว่า 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และท่ีน่า
สังเกตคือ 1 ใน 5 ของคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ต้องท างานหลายงานและใช้เวลาท างานมากกว่า 48 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ประมาณ 58% ของตัวอย่างทั้งหมดมีค่าใช้จ่ายครัวเรือนเฉลี่ยน้อยกว่า 20,000 บาทต่อ
เดือน 

เมื่อให้กลุ่มตัวอย่างเปรียบเทียบรายได้ของครัวเรือนกับคนในชุมชน หรือผู้ที่อาศัยละแวกที่พักรัศมีไม่
เกิน 5 กิโลเมตร โดยก าหนดให้กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มคนที่มีรายได้ต่ าที่สุดในชุมชน จนถึง 10 คือ กลุ่มคนที่มีรายได้
สูงที่สุดในชุมชน กลุ่มตัวอย่างเปรียบเทียบว่าครัวเรือนตนเองมีระดับรายได้โดยเปรียบเทียบเฉลี่ยอยู่ที่ 5.27 
หรือมีฐานะปานกลางในละแวกบ้านตนเอง ( 

ตารางที่ 3-8) แต่เมื่อให้เปรียบเทียบกับประชากรทั้งประเทศ กลุ่มตัวอย่างจะประเมินว่าครัวเรือน
ตนเองมีระดับรายได้โดยเปรียบเทียบเฉลี่ย 4.20 หรืออยู่ต่ ากว่าคนฐานะปานกลางทั่วไป โดยเฉพาะคนในภาค
อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่กรุงเทพและปริมณฑล เมื่อถามถึงความพึงพอใจทางการเงิน โดยก าหนดให้มี 10 ระดับคือ 1 คือ 
ไม่พึงพอใจเลย ระดับเพ่ิมขึ้นจนถึง 10 คือ พึงพอใจมากที่สุด กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความพึงพอใจทางการเงิน
ของครัวเรือนเฉลี่ยอยู่ที่ 5.41  

รูปที่ 3-1 และรูปที่ 3-2 แสดงให้เห็นว่าตัวอย่างในภาคใต้ค่อนข้างพอใจกับฐานะทางการเงินของ
ครัวเรือนตนเองว่าพอ ๆ กันกับคนในชุมชน ส่วนคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรู้สึกว่าตนเองแย่กว่าคนอ่ืน ๆ 
ถ้าเทียบกับคนทั้งประเทศ คนในกรุงเทพและปริมณฑลและภาคใต้ค่อนข้างพึงพอใจทางการเงินของตนเอง คน
ทั้งสามรุ่นมีการกระจายของความพอใจทางการเงินของตนเองคล้ายกัน 
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ตารางที่ 3-7 ลักษณะทางเศรษฐานะของครัวเรือน (ร้อยละ) 

 กรุงเทพฯ 
และ

ปริมณฑล 

ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

รวม 

อาชีพ (%)      
แรงงานในระบบ  30.48 27.59 39.37 28.16 31.46 
แรงงานนอกระบบ 55.85 55.83 49.29 58.40 54.81 
นักเรียน นักศึกษา 0.99 1.31 0.47 0.32 0.77 
แม่บ้าน ท างานบ้าน เกษียณอาย ุ 9.56 10.02 8.35 9.44 9.33 
พักผ่อนยังไม่หางาน 1.15 4.11 0.94 0.96 1.78 
ก าลังหางาน ว่างงาน ตกงาน 1.98 1.15 1.57 2.72 1.86 
รวม 100 100 100 100 100 

ชั่วโมงการท างานต่อสัปดาห์ (%)      
ไม่ได้ท างาน 10.87 12.81 9.92 11.20 11.19 
ท างานงานเดียวหรือหลายงาน น้อยกว่า 40 ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห ์

14.33 21.02 23.62 15.20 18.58 

ท างานเดียวเตม็เวลา 35 - 48 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์ 38.55 29.06 33.39 29.44 32.59 
ท างานเดียวเตม็เวลา มากกว่า 48 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์ 26.52 22.99 19.69 23.36 23.10 
ท าหลายงาน มากกว่า 48 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์ 9.72 14.12 13.39 20.80 14.54 
รวม 100 100 100 100 100 

ค่าใช้จ่ายทั้งครัวเรือนต่อเดือน (%)      
น้อยกว่า 5,000 บาท/เดือน 5.27 7.22 5.35 2.88 5.17 
5,001 - 10,000 บาท/เดือน 25.04 23.65 21.89 13.92 21.08 
10,001 - 20,000 บาท/เดือน 31.80 34.98 30.87 30.56 32.03 
20,001 - 30,000 บาท/เดือน 17.46 17.41 20.31 25.44 20.19 
30,001 - 40,000 บาท/เดือน 8.07 9.69 9.92 13.92 10.42 
40,001 - 50,000 บาท/เดือน 3.13 3.12 5.67 7.36 4.85 
50,001 - 60,000 บาท/เดือน 2.31 1.48 2.05 2.08 1.98 
60,001 - 70,000 บาท/เดือน 2.14 0.49 1.57 0.96 1.29 
70,001 - 80,000 บาท/เดือน 0.99 0.16 0.79 0.48 0.61 
80,001 - 90,000 บาท/เดือน 0.82 0.49 0.31 0.80 0.61 
90,001 - 100,000 บาท/เดือน 0.82 0.66 0.47 0.48 0.61 
มากกว่า 100,000 บาท/เดือน 2.14 0.66 0.79 1.12 1.17 
รวม 100 100 100 100 100 

 

ตารางที่ 3-8 รายไดโ้ดยเปรียบเทียบและความพึงพอใจทางการเงิน  

 กรุงเทพฯ 
และปริมณฑล 

ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

รวม 

รายได้โดยเปรียบเทียบกับคนในชุมชน  
ค่าเฉลี่ย 5.20  5.13 5.69 5.06 5.27 
s.d. 1.66 1.50 1.54 1.64 1.61 
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 กรุงเทพฯ 
และปริมณฑล 

ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

รวม 

รายได้โดยเปรียบเทียบกับตัวอย่างทั้งประเทศ 
ค่าเฉลี่ย 4.62 4.09 4.34 3.74 4.20 
s.d. 1.69 1.79 1.62 1.67 1.72 

ความพึงพอใจทางการเงินของครัวเรือน 
ค่าเฉลี่ย 5.18 5.11 5.82 5.51 5.41 
s.d. 2.13 2.20 2.09 2.24 2.18 

 

รูปที่ 3-1 ล าดับรายไดเ้มื่อเปรียบเทียบกับผู้อื่น 

 
หมายเหตุ สเกลค าตอบ 1 คือ กลุ่มคนท่ีมีรายได้ต่ าที่สุด ระดับเพิ่มขึ้นจนถึง 10 คือ กลุ่มคนท่ีมีรายได้สูงที่สุด 
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รูปที่ 3-2 ระดับความพึงพอใจทางการเงินของตนเอง 

 
หมายเหตุ สเกลค าตอบ 1 คือ ไม่พึงพอใจเลย ระดับเพิ่มขึ้นจนถึง 10 คือ พึงพอใจมากท่ีสุด 

 
3.6.3 ผลการส ารวจความพึงพอใจในชีวิต 

กลุ่มตัวอย่างประเมินระดับความพึงพอใจในชีวิตเฉลี่ย 7.3 (ตารางที่ 3-9) ต่ ากว่าข้อมูลการส ารวจ
คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในปี  พ.ศ. 2561 เล็กน้อย ที่มีค่าเฉลี่ย 7.7 
แต่ส าหรับคนกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีความพึงพอใจในชีวิตเฉลี่ยประมาณ 7.0 ซึ่งต่ ากว่าคนในภาคอ่ืน ๆ 
รูปที่ 3-3 แสดงความพึงพอใจในชีวิตโดยรวมจ าแนกตามภาคและกลุ่มอายุ การกระจายของระดับความพึง
พอใจในชีวิตค่อนข้างแตกต่างกันระหว่างภาคและรุ่น ตัวอย่างในรุ่น Baby Boomer เป็นรุ่นที่มีสัดส่วนความ
พึงพอใจในชีวิตระดับ 10 มากที่สุด 

ความสุขและความวิตกกังวลในชีวิตเป็นการประเมินภาวะทางอารมณ์ จากความรู้สึกในปัจจุบัน พบว่า 
ตัวอย่างมีความสุขเฉลี่ย 7.0 ยกเว้นคนกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่ประเมินว่า ตนเองมีความสุขเฉลี่ย 6.5 ซึ่ง
หมายถึงมีความสุขต่ ากว่าคนในภาคอ่ืน ๆ ท าให้ระดับความวิตกกังวลเฉลี่ย 4.6 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งสี่ภาค 
การประเมินถึงคุณค่าและความหมายในชีวิต กลุ่มตัวอย่างประเมินว่า ตนเองรู้สึกถึงการมีคุณค่าในชีวิตเฉลี่ย 
8.0 โดยคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเมินตนเองมีคุณค่าในชีวิตเฉลี่ย 8.5 ซึ่งสูงกว่าคนในภาคอ่ืน ๆ น่า
สังเกตว่า คนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และรุ่น Baby Boomer ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ยต่ า แต่สัดส่วน
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ของตัวอย่างที่ตอบว่า มีความพึงพอใจในชีวิตมากที่สุด (ระดับ 10) ในวันที่ผ่านมามีความสุขมากที่สุด (ระดับ 
10) และไม่มีความวิตกกังวลเลย (ระดับ 0) และสิ่งที่ท าอยู่นั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในชีวิตมากที่สุด (ระดับ 10) สูง
กว่าภาคอ่ืนและรุ่นอ่ืนมาก (รูปที่ 3-3 ถึงรูปที่ 3-6) 

ตารางที่ 3-9 ความพึงพอใจในชีวิต และความวิตกกังวลต่อโควิด-19 

 กรุงเทพฯ 
และปริมณฑล 

ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

รวม 

ระดับความพึงพอใจกับชีวิตโดยภาพรวม  
ค่าเฉลี่ย 6.97 7.05 7.45 7.79 7.32 
s.d. 2.06 2.08 1.97 1.93 2.04 

ระดับความสุขโดยภาพรวม ในวันที่ผ่านมา  
ค่าเฉลี่ย 6.50 7.04 7.06 7.37 7.00 
s.d. 2.25 2.02 2.03 2.30 2.18 

ระดับความวิตกกังวลโดยภาพรวม ในวันที่ผ่านมา 
ค่าเฉลี่ย 4.59 3.63 3.84 3.37 3.86 
s.d. 2.89 2.85 2.69 3.13 2.93 

ระดับของความรู้สึกถึงการมีคุณค่าในชีวิตโดยภาพรวม  
ค่าเฉลี่ย 7.68 7.68 7.97 8.49 7.96 
s.d. 2.15 2.01 1.70 1.78 1.94 

ระดับความวิตกกังวลโดยภาพรวม ที่มีผลมาจากเหตุการณ์โรคระบาดโควิด-19   
ค่าเฉลี่ย 6.18 6.13 6.09 6.69 6.28 
s.d. 2.76 2.88 2.76 3.03 2.87 

ผลกระทบทางลบของเหตุการณ์โรคระบาดโควิด-19 ต่อความพึงพอใจในชีวิต (%) 
ไม่มผีล 6.26 7.72 6.77 13.12 8.48 
น้อย 27.18 24.14 25.98 18.08 23.83 
มาก 44.15 45.48 50.55 43.04 45.84 
มากที่สุด 22.41 22.66 16.69 25.76 21.85 
รวม 100 100 100 100 100 
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รูปที่ 3-3 ระดับความพึงพอใจกับชีวิตโดยภาพรวม 

 
หมายเหตุ สเกลค าตอบ 0 คือ ไม่พึงพอใจในชีวิตเลย ระดับเพิ่มขึ้นจนถึง 10 คือ พึงพอใจในชีวิตมากที่สุด 
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รูปที่ 3-4 ระดับความสุขโดยภาพรวม ในวันที่ผ่านมา 

 
หมายเหตุ สเกลค าตอบ 0 คือ ไม่มีความสุขในชีวิตเลย ระดับเพิ่มขึ้นจนถึง 10 คือ มีความสุขในชีวิตมากที่สุด 
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รูปที่ 3-5 ระดับความวิตกกังวลโดยภาพรวม ในวันที่ผ่านมา 

 
หมายเหตุ สเกลค าตอบ 0 คือ ไม่รู้สึกวิตกกังวลในชีวิตเลย ระดับเพิ่มขึ้นจนถึง 10 คือ มีวิตกกังวลในชีวิตมากที่สุด 
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รูปที่ 3-6 ระดับของความรู้สึกถึงการมีคุณค่าในชีวิตโดยภาพรวม 

 
หมายเหตุ สเกลค าตอบ 0 คือ ไม่มีคุณค่าในชีวิตเลย ระดับเพิ่มขึ้นจนถึง 10 คือ มีคุณค่าในชีวิตมากที่สุด 
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รูปที่ 3-7 ระดับความวิตกกังวลโดยภาพรวม ที่มีผลมาจากเหตุการณ์โรคระบาดโควิด-19  

 
หมายเหตุ สเกลค าตอบ 0 คือ ไม่รู้สึกวิตกกังวลเลย ระดับเพิ่มขึ้นจนถึง 10 คือ มีวิตกกังวลมากท่ีสุด 

 

กลุ่มตัวอย่างประเมินว่า โรคระบาดโควิด-19 มีผลท าให้ตนเองรู้สึกวิตกกังวลมากขึ้นเป็นเฉลี่ย 6.28 
ซึ่งสูงกว่ากรณีปกติที่ระดับความวิตกกังวลมีคะแนนเฉลี่ย 3.86 (ตารางที่ 3-9) และยังมีผลกระทบทางลบต่อ
ความพึงพอใจในชีวิตโดยรวม ตัวอย่างส่วนใหญ่ (46%) เห็นว่าโควิด-19 มีผลต่อความพึงพอใจในชีวิตในระดับ
มาก โดยที่คนภาคตะวันออกเฉียงเหนือรู้สึกว่าการระบาดของโรคโควิด -19 มีผลต่อความพึงพอใจในชีวิตใน
ระดับมากท่ีสุดสูงกว่าคนในภาคอ่ืน ๆ (รูปที่ 3-8) ตัวอย่างรุ่น Baby Boomer มีสัดส่วนที่เห็นว่าโควิด-19 ไม่มี
ผลต่อความพึงพอใจในชีวิตสูงกว่ากลุ่มอายุอ่ืน ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่ากลุ่มผู้สูงอายุจ านวนหนึ่งไม่ค่อยได้เดินทาง
ออกนอกบ้าน เมื่อพิจารณาตามอาชีพของกลุ่มตัวอย่าง จะเห็นว่าแรงงานในระบบเกือบ 40% เห็นว่าโควิด-19 
มีผลต่อความพึงพอใจในชีวิตน้อยหรือไม่มีผลกระทบเลย แรงงานในระบบเหล่านี้ น่าจะมีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป ในขณะที่แรงงานนอกระบบกว่า 70% เห็นว่าโควิด-19 มีผลต่อความพึงพอใจในชีวิตมากถึง
มากที่สุด 
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รูปที่ 3-8 ผลกระทบทางลบของเหตุการณ์โรคระบาดโควิด-19 ต่อความพึงพอใจในชีวิต  

 
 

3.6.4 ผลการส ารวจความคิดเห็นด้านโอกาส ความมั่นคงในชีวิต และบรรทัดฐานทางสังคม  

เมื่อให้กลุ่มตัวอย่างเปรียบเทียบโอกาสในการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและการประกอบอาชีพในรุ่น
ตนเองกับรุ่นพ่อแม่และรุ่นลูก (รูปที่ 3-9) โดยเฉลี่ยแล้วตัวอย่างคิดว่าคุณภาพการศึกษารุ่นของตนเองดีกว่ารุ่น
ของพ่อแม่เล็กน้อย และเมื่อให้เปรียบเทียบกับรุ่นลูกที่จะเป็นอนาคตของประเทศ ตัวอย่างโดยเฉลี่ยคิดว่า
คุณภาพการศึกษาของรุ่นลูกดีกว่ารุ่นของตนเองมาก แสดงว่าคนส่วนใหญ่เห็นว่าคุณภาพการศึกษาโดยรวมดี
ขึ้นเรื่อย ๆ ส่วนเรื่องโอกาสในการประกอบอาชีพ ทั้งแง่ของการหางานและรายได้ ตัวอย่างในภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคิดว่ารุ่นตนเองมีโอกาสดีกว่ารุ่นของพ่อแม่มาก  
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รูปที่ 3-9 การเปรียบเทียบคุณภาพการศึกษาและอาชีพ ระหว่างรุ่นตนเองกับรุ่นพ่อแม่และรุ่นลูก 

 
ความเห็นเกี่ยวกับความมั่นคงในชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแสดงในรูปที่ 3-10 

(และตารางในภาคผนวก ง) กลุ่มตัวอย่างค่อนข้างเห็นด้วยว่าละแวกบ้านมีความปลอดภัยในการเดินคนเดียว
ในช่วงกลางคืน โดยคนกรุงเทพฯ และปริมณฑลเห็นด้วยน้อยที่สุด ความเห็นเกี่ยวกับอุบัติเหตุ อาชญากรรม 
และการก่อการร้าย ค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นภัยในชีวิตประจ าวันของคนภาคใต้สูงกว่าคนภาคอ่ืน ความเห็นว่า
ปัญหามลพิษทางอากาศเป็นภัยในชีวิตประจ าวันค่อนข้างสูงในคนภาคใต้เช่นเดียวกัน ความเห็นเกี่ยวกับโรค
อุบัติใหม่ เช่น โควิด-19 ค่อนข้างตรงกับสถานการณ์ปัจจุบันที่คนเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าเป็นภัยในชีวิตประจ าวัน 
ส่วนเรื่องการจัดการขยะในชุมชนโดยรวมทุกภาคค่อนข้างเห็นด้วยว่าชุมชนของตนเองมีการจัดการขยะที่ดี  
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รูปที่ 3-10 ภาพรวมความคิดเห็นด้านความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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รูปที่ 3-11 ความเห็นด้านความปลอดภัยในชีวิตประจ าวันของคน 3 รุ่น 

 
คนแต่ละรุ่นมีความเห็นแตกต่างกันเล็กน้อยเกี่ยวกับภัยในชีวิตประจ าวัน (รูปที่ 3-11) คนรุ่น Baby 

Boomer มักเป็นผู้ที่ค่อนข้างกลัวอันตรายจากอุบัติเหตุ และไม่ค่อยได้เดินทางตอนกลางคืนกลับคิดเห็นว่าการ
เดินออกจากบ้านในเวลากลางคืนค่อนข้างปลอดภัยอย่างยิ่ง (40%) ในขณะที่คนรุ่น Baby Boomer ประมาณ 
30% คิดเห็นว่ามลพิษทางอากาศยังไมเ่ป็นปัญหาต่อชีวิตประจ าวัน  

เมื่อถามเกี่ยวกับการมีรายได้ที่เพียงพอต่อการยังชีพในปัจจุบัน กลุ่มตัวอย่างรู้สึกเฉย ๆ ไม่ได้คิดว่า
ปัจจุบันตนเองมีรายได้ที่เพียงพอหรือไม่เพียงต่อการยังชีพ โดยคนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ค่อนข้างไม่เห็นด้วยว่าตนเองมีรายได้ที่เพียงพอแก่การยังชีพ ไม่เห็นด้วยว่าจะมีรายรับเพียงพอต่อการยังชีพใน
วัยเกษียณ และไม่เห็นด้วยว่าจะมีเงินใช้จ่ายเพียงพอเมื่อตกงาน แต่คนสองภาคนี้ค่อนข้างเห็นด้วยกับการได้รับ
ความช่วยเหลือด้านรักษาพยาบาลที่ฟรีและมีมาตรฐาน (ตารางท่ีภาคผนวก ง) 

โดยภาพรวมคะแนนความเห็นด้วยเกี่ยวกับความมั่นคงทางการเงินของกลุ่มตัวอย่างค่อนข้างต่ า 
นอกจากนี้ คะแนนความไว้วางใจว่ารัฐจะช่วยเหลือเมื่อโชคร้าย ล าบาก ยากจน ค่อนข้างต่ าเช่นเดียวกัน 
โดยเฉพาะในคนภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือค่อนข้างไม่เห็นด้วยว่ารัฐจะช่วยเหลือให้ยังชีพอยู่ได้เมื่อ
ยากล าบาก อย่างไรก็ตาม หากเป็นเรื่องของการรักษาโรคภัยยามเจ็บป่วย ตัวอย่างโดยเฉพาะในคนภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่อนข้างเห็นด้วยว่า พวกเขาจะได้รับการรักษาพยาบาลฟรีและมีมาตรฐาน ซึ่ง
จากการสอบถามเพ่ิมเติมตัวอย่างส่วนใหญ่บอกเหตุผลว่า เพราะมีบัตรทอง  
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับเสรีภาพแสดงในรูปที่ 3-12 (ตารางในภาคผนวก ง) โดยรวมทั้งประเทศคนส่วน
ใหญใ่ห้คะแนนความเห็นด้วยด้านเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองค่อนข้างต่ า โดยคนภาคเหนือ
ไม่เห็นด้วยในเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองสูงที่สุด ส่วนเสรีภาพในการเลือกทางเดินชีวิตของ
ตนเองโดยเฉลี่ยระดับประเทศคนส่วนใหญ่ค่อนข้างเห็นด้วยกับเรื่องนี้ นอกจากนี้  กลุ่มตัวอย่างค่อนข้างเห็น
ด้วยกับการมีทางเลือกในการเลือกใช้ชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัย เช่น ไม่มีมลพิษจากขยะ มี
อากาศที่บริสุทธิ์ และมีน้ าบริโภคท่ีสะอาด โดยคนกรุงเทพฯ และปริมณฑลความเห็นด้วยต่ ากว่าคนภาคอ่ืน  

รูปที่ 3-12 ภาพรวมของความคิดเห็นด้านเสรีภาพ 

 
 

ผลการส ารวจความเห็นเกี่ยวกับความไว้วางใจต่อรัฐ ทัศนคติต่อการโกง และการคอร์รัปชันแสดงใน
รูปที่ 3-13 (และตารางในภาคผนวก ง) คนกรุงเทพฯ ปริมณฑล และคนภาคใต้ค่อนข้างเห็นด้วยกับการที่รัฐน า
ภาษีของประชาชนไปใช้ในการสร้างถนน สร้างสะพาน เพ่ือเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ ในขณะที่คนภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือรู้สึกเฉย ๆ กับเรื่องนี้ กลุ่มตัวอย่างในภาคเหนือค่อนข้างไม่เห็นด้วยกับการที่รัฐ
น าภาษีของประชาชนไปใช้เพ่ือการป้องกันประเทศ 

กลุ่มตัวอย่างทุกภาคค่อนข้างเห็นด้วยกับการที่รัฐน าภาษีของประชาชนไปใช้ในการสร้างสวัสดิการทาง
สังคม เช่น ประกันสุขภาพ และการช่วยเหลือด้านอาชีพ เช่น การสร้างศูนย์ฝึกอาชีพ คนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเห็นด้วยสูงกว่าคนภาคอ่ืน ความเห็นเกี่ยวกับการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมอีก 1% เพ่ือให้รัฐ
น าไปจัดสวัสดิการเงินบ านาญยามแก่ชราให้เพียงพอกับการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน ได้คะแนนปานกลาง 
กล่าวคือกลุ่มตัวอย่างยังรู้สึกเฉย ๆ กับเรื่องนี้ ยกเว้นคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ค่อนข้างเห็นด้วย กลุ่ม
ตัวอย่างในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเห็นด้วยมากกว่าคนภาคอ่ืน ๆ ในประเด็นการเสียภาษีน้ ามันยานพาหนะ
เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยเพ่ือให้รัฐน าภาษีที่จัดเก็บได้ไปจัดบริการรถโดยสารสาธารณะที่ราคาถูก นอกจากนี้ กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ค่อนข้างเห็นด้วยกับการเสียภาษีบางประเภทเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยเ พ่ือให้รัฐน าไปสร้างและ
จัดบริการห้องสมุดดี ๆ ที่มีคุณภาพให้แก่เด็ก ๆ แต่คะแนนโดยรวมต่ ากว่ากรณีที่รัฐน าเงินภาษีไปใช้ด้าน
สุขภาพและฝึกอาชีพ 
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รูปที่ 3-13 ภาพรวมของความคิดเห็นด้านนโยบายสาธารณะ 

 
 

เมื่อจ าแนกตัวอย่างเป็น 3 รุ่น จะเห็นว่ามีความแตกต่างกันในด้านความไว้วางใจต่อรัฐ โดยที่คนรุ่น 
Gen Y 34% คิดว่าเขาขาดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง และ 40% ไม่เห็นด้วยที่ต้องเสีย
ภาษีเพ่ือให้รัฐน าเงินไปใช้ในการป้องกันประเทศ ส่วนคนรุ่น Baby Boomer มีอายุมากและมักเจ็บป่วย เห็น
ด้วยที่ต้องเสียภาษีเพ่ือให้รัฐจัดสวัสดิการประกันสุขภาพ เกือบ 60% ของ Baby Boomer เห็นด้วยที่ต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพ่ิมเพ่ือให้รัฐจัดสวัสดิการบ านาญที่เพียงพอแก่การด ารงชีพ (รูปที่ 3-14) 
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รูปที่ 3-14 ความแตกต่างต่อความไว้วางใจรัฐของคน 3 รุ่น 

 
 

ผลการส ารวจด้านทัศนคติและบรรทัดฐานทางสังคมแสดงในรูปที่ 3-15 (และตารางในภาคผนวก ง) 
จะเห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า การท าบุญในทางศาสนา เช่น ท าบุญให้แก่พระ ผู้ถือศีล วัด 
หรือ ศาสนสถานที่ตนเองนับถืออยู่ และการให้ทานให้สิ่งของแก่คนอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องในทางศาสนาต่างท าให้
ตนเองรู้สึกสบายใจ โดยเฉพาะคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ คะแนนความเห็นในด้าน
ความเชื่อเกี่ยวกับบุญกรรมค่อนข้างไปทางเฉย ๆ ถึงค่อนข้างเห็นด้วย โดยมีกลุ่มตัวอย่างในภาคใต้ที่เห็นด้วย
น้อยกว่าภาคอ่ืน ๆ อย่างไรก็ดี แม้ว่าความเชื่อเรื่องบุญจะแตกต่างหลากหลายไปตามภูมิภาค แต่บรรทัดฐาน
ทางสังคมเกี่ยวกับพิธีกรรมที่บรรพบุรุษท าไว้ และความกตัญญูต่อพ่อแม่ผู้สูงอายุ พบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นด้วย
กับสองเรื่องนี้อย่างยิ่ง นอกจากนี้ การส ารวจพบว่าคนกรุงเทพฯ และปริมณฑลจะเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา
น้อยกว่าคนภาคอ่ืน 
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รูปที่ 3-15 ภาพรวมของความคิดเห็นด้านทัศนคติและบรรทัดฐานทางสังคม 

 

  

 
 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ค่อนข้างเห็นด้วยกับประเด็นการหย่าว่าเป็นทางออกท่ีดีกว่าการอยู่ด้วยกันอย่าง
ไม่มีความสุขของสามีภรรยา ผู้หญิงสามารถมีบุตรและท าหน้าที่เป็นได้ทั้งพ่อและแม่ โดยไม่จ าเป็นต้องแต่งงาน
หรือมีสามี เช่นเดียวกันกับเรื่องการได้ท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่าง ๆ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การมีบุคคล
ต้นแบบในการด าเนินชีวิตหรือการท างานจะช่วยให้มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจน และการอาศัยอยู่ในประเทศที่มี
การปกครองแบบประชาธิปไตยนั้นมีความส าคัญอย่างมาก ประเด็นเหล่านี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ค่อนข้างเห็น
ด้วย (รูปที่ 3-15)  
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เมื่อจัดกลุ่มความเห็นด้านความเชื่อ การมีชีวิตสมรส และความกตัญญูตามรุ่นพบว่า คนระหว่างรุ่นมี
ความเชื่อ การอดทนต่อชีวิตสมรส และบรรทัดฐานทางสังคมด้านความกตัญญูที่แตกต่างกัน (รูปที่ 3-16) คน
ทุกรุ่นเห็นว่าการท าบุญทางศาสนาท าให้รู้สึกสบายใจ แต่ความรู้สึกนี้ก็เบาบางลงในคนรุ่นหลัง คนรุ่น Baby 
Boomer มีความเชื่อแรงกล้าต่อการเวียนว่ายตายเกิด และการกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ ส่วนคนรุ่น Gen Y เชื่อ
เรื่องเหล่านี้น้อยลง คนรุ่นนี้ยึดมั่นต่อการอยู่อย่างเป็นสุขโดยไม่จ าเป็นต้องทนถ้าการสมรสไม่ประสบ
ความส าเร็จ 

ความเห็นเกี่ยวกับการโกง และการคอร์รัปชันในภาพรวมแสดงในรูปที่ 3-17 (และตารางในภาคผนวก 
ง) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยลอกการบ้านเพ่ือนหรือเคยให้เพ่ือนลอกการบ้านบ้างเป็นบางครั้งเมื่อตอนเป็น
นักเรียน นักศึกษา (หรือบางคนก็ก าลังเรียนอยู่) แต่ถ้าเป็นการสอบ ตัวอย่างประมาณครึ่งหนึ่งไม่เคยลอก
ข้อสอบคนอ่ืนและก็ไม่เคยให้คนอ่ืนลอกข้อสอบเลย มีตัวอย่างที่ลอกและให้ลอกข้อสอบเป็นประจ าเกินกว่า 
10% กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ืออ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการ แต่
ที่เคยจ่ายบ้างและจ่ายเป็นประจ ามีประมาณ 20% อย่างไรก็ดี พฤติกรรมเหล่านี้มีความแตกต่างกันระหว่างรุ่น 
คนรุ่น Gen Y กว่า 80% เคยลอกการบ้าน ประมาณครึ่งหนึ่งเคยลอกข้อสอบ คนรุ่น Baby Boomer และ 
Gen X ประมาณ 76 - 80% ไม่เคยจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่รัฐเพ่ืออ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการ ส่วน
คนรุ่น Gen Y กว่า 20% เคยจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่รัฐเพ่ืออ านวยความสะดวกให้ตน (รูปที่ 3-18) 

 

รูปที่ 3-16 ความคิดเห็นที่แตกต่างกัน 3 รุ่นในด้านการท าบุญ การหย่าร้าง และความกตัญญู  
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รูปที่ 3-17 ภาพรวมการประพฤติปฏิบัติเกี่ยวกับการโกงหรือคอร์รัปชั่น 

 
 

 

รูปที่ 3-18 การประพฤติชอบและมิชอบของคน 3 รุ่น 
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รูปที่ 3-19 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกงานที่อยากท า 

 
 

ผลการส ารวจเกี่ยวกับการเลือกงานที่อยากท าแสดงในรูปที่ 3-19 (และตารางในภาคผนวก ง.) แสดง
ให้เห็นว่า ประเด็นส าคัญที่ตัวอย่างจะคิดถึงเป็นอันดับแรกเมื่อต้องหางาน คือ งานที่มั่นคง ไม่มีความเสี่ยงว่าจะ
ตกงาน ถูกเลิกจ้าง หรือเลิกกิจการ โดยเฉพาะคนรุ่น Gen Y (54%) ส่วนคนรุ่น Baby Boomer อาจจะใกล้วัย
เกษียณหรือเกษียณไปแล้ว กลับมองเห็นความส าคัญของเพ่ือนร่วมงานมากกว่าวัยอ่ืน ประมาณ 27% ของทุก
กลุ่มอายุเลือกงานที่มีรายได้ดีเป็นหลัก 

 
3.5 สรุปผลการส ารวจ 

การส ารวจความพึงพอใจในชีวิตของคนไทยครั้งนี้ ด าเนินการในช่วงที่ทั่วโลกและประเทศไทยเผชิญ
วิกฤตโรคระบาดโควิด-19 การส ารวจจึงใช้เวลาในการด าเนินงานนานกว่าที่แผนก าหนดไว้ การส ารวจใช้วิธีการ
เก็บข้อมูล 2 วิธีร่วมกันคือ การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์และการสัมภาษณ์โดยตรง ผลการส ารวจสรุปให้เห็นว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ที่สมรสหรืออยู่ด้วยกันกับคู่ครอง ส่วนใหญ่มีการศึกษาเพียงระดับ
ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า คนกรุงเทพฯ ปริมณฑล ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่เป็นหัวหน้า
ครัวเรือน ยกเว้นคนภาคเหนือ แต่ละครัวเรือนมีสมาชิกประมาณ 3 - 4 คน เป็นบุตรประมาณ 1 - 2 คน  

กลุ่มตัวอย่างเป็นแรงงานนอกระบบ ถ้าเป็นแรงงานในระบบมักท างานประจ าเพียงอย่างเดียวใช้เวลา
ท างานสัปดาห์ละ 35 - 48 ชั่วโมง ยกเว้นคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ 1 ใน 5 ต้องท างานหลายอย่างและใช้
เวลาท างานมากกว่าคนภาคอ่ืน มีแรงงานส่วนหนึ่งที่ตกงานเพราะถูกเลิกจ้างหรือพักงานไม่มีก าหนดจาก
เหตุการณ์โรคระบาด โดยเฉพาะคนภาคตะวันออกเฉียงประสบปัญหาตกงานมากกว่าภาคอ่ืน ๆ ประมาณ 
58% ของครัวเรือนมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยน้อยกว่าเดือนละ 20,000 บาท เมื่อให้เปรียบเทียบรายได้กับคนในชุมชน
ส่วนใหญ่คิดว่าอยู่ในกลุ่มกลาง ๆ ไม่รวยหรือจนกว่าคนในชุมชน แต่ถ้าเปรียบเทียบกับประชากรทั้งประเทศ 
ส่วนใหญ่จะคิดว่าครัวเรือนของตนเองค่อนข้างยากจน โดยเฉพาะคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่อย่างไรก็
ตาม คนทุกภาคก็ยังพึงพอใจในการเงินของครัวเรือนในระดับกลางไม่แย่ไปและก็ไม่ดีจนเกินไป  

อีกหนึ่งประเด็นส าคัญคือ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในชีวิตโดยรวมในระดับค่อนข้างสูง มี
ความสุขในชีวิตค่อนข้างสูง และมีความวิตกกังวลในชีวิตค่อนข้างน้อย โดยรวมยังรู้สึกว่าสิ่งที่ตนเองท าอยู่นั้นมี
คุณค่าค่อนข้างมาก คนกรุงเทพฯ และปริมณฑลแม้จะมีฐานะดีกว่าแต่พบว่ามีความพึงพอใจในชีวิตและมี
ความสุขน้อยกว่าคนภาคอ่ืน ส่วนเหตุการณ์โรคระบาดโควิด-19 นั้นท าให้คนส่วนใหญ่รู้สึกวิตกกังวลมากกว่า
ปกติ และยังมีผลกระทบทางลบต่อความพึงพอใจในชีวิตมากอีกด้วย  
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คนส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่า การได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพโดยรวมนั้นดีขึ้นเรื่อย ๆ ใน
แต่ละรุ่น ส่วนโอกาสด้านอาชีพ ทั้งแง่ของการหางานและรายได้ คนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือคิด
ว่าตนเองมีโอกาสที่ดีกว่ารุ่นพ่อแม่ นอกจากนี้  ถ้ามองเรื่องความมั่นคงในชีวิตคนภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนข้างคล้ายกันคือ พวกเขาเหล่านี้มีความมั่นคงทางการเงินค่อนข้างต่ า ไม่คิดว่าตนเอง
มีรายได้ที่เพียงพอต่อการยังชีพในปัจจุบัน ไม่เห็นด้วยว่าตนเองจะมีรายรับที่เพียงพอเมื่อ เกษียณอายุ และไม่
คิดว่าตนเองจะมีเงินออมไว้ใช้จ่ายที่เพียงพอเมื่อตกงาน และที่ส าคัญคือ คนกลุ่มนี้ค่อนข้างไม่เห็นด้วยว่า 
ภาครัฐจะเข้ ามาช่วยเหลือพวกเขาเมื่ อ โชคร้าย ล าบาก ยากจน ดั งนั้น  คนภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจึงให้ความส าคัญกับการมองหางานที่มีความมั่นคง ไม่มีความเสี่ยงจากการถูกเลิกจ้าง 
หรือว่างงาน  

ถึงแม้ว่า คนส่วนใหญ่ค่อนข้างเห็นด้วยว่าตนเองมีเสรีภาพสามารถเลือกทางเดินชีวิตของตนเองได้ 
และในชุมชนที่อยู่อาศัยก็มีการจัดการขยะที่ดี แต่ส าหรับคนกรุงเทพฯ และปริมณฑลนั้นยังคิดว่า ตนเองมี
ทางเลือกในการใช้ชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยไม่มากเท่าคนภาคอ่ืน ทั้งเรื่องมลพิษจากขยะ 
อากาศบริสุทธิ์และน้ าบริโภคที่สะอาด รวมทั้งเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่คนกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลค่อนข้างเห็นด้วยว่า ตนเองสามารถเดินคนเดียวในละแวกบ้านช่วงเวลากลางคืนได้อย่างปลอดภัยต่ า
กว่าคนภาคอ่ืน และเมื่อเจ็บป่วยคนกรุงเทพฯ และปริมณฑลคิดว่าจะได้รับการรักษาพยาบาลฟรีและมี
มาตรฐานแต่อยู่ในระดับความเห็นด้วยที่ต่ ากว่าคนภาคอ่ืน ๆ สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย ทั้งปัญหาอุบัติเหตุ 
อาชญากรรม การก่อการร้าย และมลพิษทางอากาศ เป็นภัยในการใช้ชีวิตประจ าวันของคนภาคใต้  

คะแนนความเห็นด้วยด้านเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองทั้งประเทศค่อนข้างต่ า คน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล และคนภาคใต้ค่อนข้างเห็นด้วยกับการที่รัฐน าภาษีไปใช้กับการสร้างถนนสร้าง
สะพานลอย ในขณะที่คนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเห็นด้วยอย่างยิ่งกับการที่รัฐน าภาษีไปสร้าง
สวัสดิการสังคม เช่น ประกันสุขภาพ และการช่วยเหลือด้านอาชีพ เช่น การสร้างศูนย์ฝึกอาชีพ โดยเฉพาะคน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเห็นด้วยกับเรื่องนี้มาก แต่คนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่ค่อยเห็นด้วย
กับการน าภาษีไปใช้เพื่อการป้องกันประเทศ ส่วนคนภาคอ่ืนส่วนใหญ่รู้สึกเฉย ๆ   

บรรทัดฐานทางสังคมเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนา การใช้ชีวิตในครอบครัว และพฤติกรรมการโกง 
พบว่า คนส่วนใหญ่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่าการท าบุญ และการให้ทานให้สิ่งของแก่คนอ่ืนนั้นจะท าให้รู้สึกสบายใจ 
และบุตรหลานควรกตัญญูต่อพ่อแม่ผู้สูงอายุ การหย่าเป็นทางออกท่ีดีกว่าการอยู่ด้วยกันอย่างไม่มีความสุขของ
สามีภรรยา การอาศัยอยู่ในประเทศที่มีการปกครองแบบประชาธิปไตยนั้นมีความส าคัญอย่างมาก นอกจากนี้ 
การส ารวจยังพบว่า คนรุ่น Gen Y ส่วนใหญ่เคยลอกการบ้านเพ่ือนและก็เคยให้เพ่ือนลอกการบ้าน และมีคน
ประมาณ 1 ใน 5 ที่เคยจ่ายเงินเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ืออ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการโดยเฉพาะคนรุ่น 
Gen Y 

ความพึงพอใจในชีวิต ความสุข ความวิตกกังวล การมองเห็นคุณค่าในตนเอง อาจจะมีความสัมพันธ์
กับปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และบรรทัดฐานทางสังคม การใช้ข้อมูลการส ารวจเพ่ือวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของปัจจัยเหล่านี้ร่วมกับการวิเคราะห์บทบาทของภาครัฐในการจัดนโยบายสาธารณะว่าบทบาท
ของภาครัฐในหลาย ๆ ด้านมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในชีวิตของประชาชนหรือไม่ การวิเคราะห์ว่า
ประชาชนที่อยู่ในช่วงวัยที่แตกต่างกันที่อาจจะมีบรรทัดฐานทางสังคมที่แตกต่างกัน  และความชอบนโยบาย
สาธารณะหรือความไว้วางใจภาครัฐในการบริการสาธารณะที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจใน
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ชีวิตของคนระหว่างรุ่นหรือไม่ การวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์เหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนก าหนด
นโยบายที่ตรงกับความชอบหรือรสนิยมต่อนโยบายสาธารณะของคนไทย 4.0 ในล าดับต่อไป  
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บทที่ 4 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษานโยบายสาธารณะและความพึงพอใจในชีวิตของคนไทย 4.0 (ระยะที่ 1) มีวัตถุประสงค์ 2 
ประการคือ  

1. ประยุกต์แนวคิดความพึงพอใจในชีวิตเพ่ือวิเคราะห์ราคาเงา ของปัจจัยทางสุขภาพ สังคม และทุน
ทางสังคม ซึ่งจะช่วยท าให้ทราบว่าคนไทยให้มูลค่ากับพฤติกรรมหรือสถานการณ์ทางสุขภาพ สังคม และทุน
ทางสังคมเท่าไร 

2. ส ารวจความพึงพอใจในชีวิตของคนไทยกลุ่มตัวอย่างใน 9 จังหวัด ที่ครอบคลุมปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม และบรรทัดฐานทางสังคม ซึ่งจะช่วยท าให้เกิดการวิจัยต่อเนื่องน าผลการส ารวจไปวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของความพึงพอใจในชีวิตกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และบรรทัดฐานทางสังคม  

การวิเคราะห์ราคาเงา 

การวิเคราะห์ “ราคาเงา” ด้วยวิธี Life Satisfaction Approach (LSA) จากข้อมูลการส ารวจคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สรุปได้ว่า ความไว้วางใจกันในสังคม ความใกล้ชิดกัน
ในชุมชน การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชน ความสามัคคีในชุมชน ความเหลื่อมล้ าทางรายได้ในชุมชนที่ต่ า 
และการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน เช่น การลดใช้โฟมหรือถุงพลาสติก และพฤติกรรมการแยกขยะเป็น
ประจ า มีผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในชีวิต การไม่ประสบเหตุการณ์ร้าย เช่น ราคาผลผลิตตกต่ า บุคคลใน
ครัวเรือนเจ็บป่วยหรือตกงาน มีผลด้านบวกต่อความพึงพอใจในชีวิตของบุคคลในครอบครัวในปัจจุบัน ส่วน
ประสบการณ์ที่เผชิญภัยธรรมชาติในอดีต 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีผลกระทบด้านจิตใจในระยะยาว ประชาชน
ปรับตัวได้เร็วกว่าเหตุการณ์ร้ายด้านอื่น ๆ ท าให้ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในชีวิตในปัจจุบัน  

ปัจจัยทางด้านการเงินส่วนบุคคล เช่น รายได้ การออมเงิน และการไม่มีหนี้ มีผลทางบวกต่อความพึง
พอใจในชีวิต การหย่าร้าง และแยกกันอยู่ ท าให้ความพึงพอใจในชีวิตลดลงเมื่อเทียบกับกลุ่มคนโสด ส่วน
สุขภาพที่ดี ครอบครัวที่อบอุ่น สมรรถภาพทางจิตใจที่ เข้มแข็ง พฤติกรรมการไม่เล่นการพนันหรือหวย การไม่
ดื่มสุราหรือดื่มบ้างเป็นบางครั้ง มีผลท าให้ความพึงพอใจในชีวิตเพ่ิมมากข้ึน  

คนไทยให้ราคากับทุนทางสังคม โดยเฉพาะความอบอุ่นในครอบครัวที่เป็นหน่วยเล็กที่สุดของสังคม
ได้รับการประเมินมูลค่าราคาเงาสูงที่สุด และอันดับอ่ืน ๆ รองลงมาคือ การให้ความช่วยเหลือกัน การที่คนใน
ครัวเรือนไม่ตกงาน การที่คนในชุมชนรู้สึกใกล้ชิดกันมาก และการที่คนในครัวเรือนไม่เจ็บป่วย ราคาเงาของ
การมีครอบครัวอบอุ่นเท่ากับ 6,255 บาทต่อเดือนหรือ 0.97 เท่าของรายได ้คนรุ่น Baby Boomer (อายุ 56 - 
74 ปี) และ Gen X (อายุ 40 - 55 ปี) ประเมินราคาเงาของความอบอุ่นในครอบครัวมากกว่าคนรุ่น Gen Y 
(อายุ 24 - 39 ปี) 

ทุนทางสังคมที่ เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืนนอกครัวเรือนได้รับการประเมินมูลค่าที่สูง
เช่นเดียวกัน การที่คนในชุมชนรู้สึกใกล้ชิดกันได้รับการประเมินราคาเงาเท่ากับ 4,637 บาทต่อเดือนหรือ 0.72 
เท่าของรายได้ ความไว้วางใจกันได้รับการประเมินมูลค่าราคาเงาเท่ากับ 1,906 บาทต่อเดือนหรือ 0.30 เท่า
ของรายได้ ความสามัคคี มีการลงแขก เอาแรงกัน ได้รับการประเมินมูลค่าเท่ากับ 1,698 บาทต่อเดือนหรือ 
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0.26 เท่าของรายได้ เป็นที่น่าสังเกตว่า คนรุ่น Gen Y ให้มูลค่าหรือมีราคาเงาสูงกว่าคนรุ่นอ่ืนในมิติด้านความ
ไว้วางใจกัน การจัดการขยะ และความเหลื่อมล้ าที่ต่ า  

ความเสี่ยงทางสังคม เช่น การตกงาน การเจ็บป่วย การสูญเสียที่เกิดจากราคาผลผลิตตกต่ า มีผลต่อ
คนรุ่น Baby Boomer มากกว่าคนรุ่นอื่น ท าให้คนรุ่นนี้ประเมินราคาเงาของความเสี่ยงทางสังคมสูงมาก ราคา
เงาของการไม่ประสบกับการตกงาน และการเจ็บป่วย ของคนรุ่น Baby Boomer เท่ากับ 4,710 บาทหรือ 
0.74 เท่าของรายไดแ้ละ 3,604 บาทต่อเดือนหรือ 0.57 เท่าของรายได ้ 

การวิเคราะห์ด้วยข้อมูลการส ารวจการบริโภคและการออม พบว่า สุขภาพที่ดีเมื่อเปรียบเทียบกับคน
ทั่วไป การดูแลการเงินของตนเองเป็นประจ า การออมเงินทุกเดือนเป็นประจ า มีผลทางบวกต่อความพึงพอใจ
ในชีวิต ในขณะที่พฤติกรรมเนือยนิ่ง มีผลทางลบต่อความพึงพอใจในชีวิต การประเมินว่าสุขภาพของตนเอง
ดีกว่าคนทั่วไปมาก มีราคาเงาสูงถึง 6,019 บาทต่อเดือนหรือเท่ากับรายได้เฉลี่ยหนึ่งเดือน แสดงให้เห็นว่า
สุขภาพดีเป็นผลลัพธ์สุดท้ายที่คนให้คุณค่าสูงกว่าพฤติกรรมสุขภาพและการเงินที่มีวินัย ราคาเงาของพฤติกรรม
เนือยนิ่ง มีค่าเท่ากับ 4,961 บาทต่อเดือนหรือ 0.78 เท่าของรายได้ การประเมินราคาเงาของการมีวินัยทาง
การเงิน ด้วยการดูแลการเงินของตนเองเป็นประจ า และพฤติกรรมออมเงินทุกเดือนเป็นประจ ามีค่าเท่ากับ 
4,577 บาทต่อเดือนหรือ 0.76 เท่าของรายได ้และ 5,257 บาทต่อเดือนหรือ 0.87 เท่าของรายได ้ตามล าดับ  

การส ารวจความพึงพอใจในชีวิตและปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และบรรทัดฐานทางสังคม 

แบบส ารวจเกี่ยวกับความพึงพอใจในชีวิตในการศึกษานี้ใช้เครื่องมือเดียวกับ British Office for 
National Statistics (ONS) มีการถามสี่ค าถามคือ การประเมินความพึงพอใจในชีวิตโดยรวม การประเมิน
ความรู้สึกด้านบวกและด้านลบ และการประเมินคุณค่าและความหมายในชีวิต ค าตอบมีสเกล 0 ถึง 10 ค าตอบ 
0 คือ “ไม่พึงพอใจ หรือไม่รู้สึกเลย” และ 10 คือ “พึงพอใจมากที่สุด หรือรู้สึกมากท่ีสุด” 

ประชากรเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ หมายถึง ประชาชนไทยอายุตั้งแต่ 24 – 74 ปี จ าแนกเป็นกลุ่ม
ตามรุ่น ได้แก่ Baby Boomer รุ่น Gen X และรุ่น Gen Y และเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง (ในเขตเทศบาล) 
ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และกรุงเทพฯ และปริมณฑล การก าหนดขนาดตัวอย่างภายใต้
ทรัพยากรและเวลาที่จ ากัดจึงเป็นแบบเจาะจงคือ ภาคละ 600 ตัวอย่าง ผลการเก็บข้อมูลได้จ านวนตัวอย่าง
ทั้งหมด 2,476 ตัวอย่าง  

การส ารวจความพึงพอใจในชีวิตของคนไทยครั้งนี้ ด าเนินการในช่วงที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ประเทศไทย
และประเทศอ่ืน ๆ ต่างเผชิญวิกฤตจากโรคระบาดโควิด-19 ผลการส ารวจสรุปพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นแรงงานนอกระบบ และท างานประจ าเพียงอย่างเดียวใช้เวลาท ามาหากินสัปดาห์ละ 35 - 48 ชั่วโมง 
ยกเว้นคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ 1 ใน 5 ต้องท างานหลายอย่างและใช้เวลาท างานมากกว่าคนภาคอ่ืน มี
แรงงานส่วนหนึ่งที่ตกงานเพราะถูกเลิกจ้างหรือพักงานไม่มีก าหนดจากเหตุการณ์โรคระบาด โดยเฉพาะคนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือประสบปัญหาตกงานกว่าภาคอ่ืน ๆ เมื่อให้เปรียบเทียบรายได้กับคนในชุมชน ตัวอย่าง
ส่วนใหญ่คิดว่าตนอยู่ในกลุ่มกลาง ๆ ไม่รวยหรือจนกว่าคนในชุมชน แต่ถ้าเปรียบเทียบกับประชากรทั้งประเทศ 
ส่วนใหญ่จะคิดว่าครัวเรือนของตนเองค่อนข้างยากจน โดยเฉพาะคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่อย่างไรก็
ตาม คนทุกภาคก็ยังพึงพอใจในการเงินของครัวเรือนในระดับกลางไม่แย่ไปและก็ไม่ดีจนเกินไป  

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในชีวิตโดยรวมในระดับค่อนข้างสูง มีความสุขในชีวิตค่อนข้างสูง 
และมีความวิตกกังวลในชีวิตค่อนข้างน้อย โดยรวมยังรู้สึกว่าสิ่งที่ตนเองท าอยู่ในทุก ๆ วันนั้นมีคุณค่า
ค่อนข้างมาก ยกเว้นคนกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่ความพึงพอใจในชีวิตและมีความสุขน้อยกว่าคนภาคอ่ืน 
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ส่วนเหตุการณ์โรคระบาดโควิด-19 นั้นท าให้คนส่วนใหญ่รู้สึกวิตกกังวลมากกว่าปกติ และยังมีผลกระทบทาง
ลบต่อความพึงพอใจในชีวิตมากอีกด้วย แม้ว่าคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะต้องท างานหนักกว่าคนภาคอ่ืน 
และยังมีบางส่วนต้องตกงานเพราะสถานการณ์โรคระบาด แต่คนภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังมีความพึงพอใจ
ในชีวิตและความสุขดี และรู้สึกว่าสิ่งที่ท าอยู่นั้นมีคุณค่าในชีวิตมาก  

เรามักได้ยินผู้คนบ่นเรื่องคุณภาพการศึกษาของไทย แต่การส ารวจพบว่าคนส่วนใหญ่เห็นว่าการได้รับ
โอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพโดยรวมนั้นดีขึ้นเรื่อย ๆ ในแต่ละรุ่น ส่วนโอกาสด้านอาชีพ ทั้งแง่ของการหา
งานและรายได้ คนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือคิดว่าตนเองมีโอกาสที่ดีกว่ารุ่นพ่อแม่  นอกจากนี้ 
ถ้ามองเรื่องความมั่นคงในชีวิตคนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่อนข้างคล้ายกันคือ มีความมั่นคง
ทางการเงินค่อนข้างต่ า ไม่คิดว่าตนเองมีรายได้ที่เพียงพอต่อการยังชีพในปัจจุบัน ไม่เห็นด้วยว่าตนเองจะมี
รายรับที่เพียงพอเมื่อเกษียณอายุ และไม่คิดว่าตนเองจะมีเงินออมไว้ใช้จ่ายที่เพียงพอเมื่อตกงาน และที่ส าคัญ
คือ คนกลุ่มนี้ค่อนข้างไม่ไว้วางใจหรือค่อนข้างไม่เห็นด้วยว่า ภาครัฐจะเข้ามาช่วยเหลือพวกเขาเมื่อโชคร้าย 
ล าบาก ยากจน ดังนั้น คนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงให้ความส าคัญกับการมองหางานที่มีความ
มั่นคง ไม่มีความเสี่ยงจากการถูกเลิกจ้าง หรือว่างงาน  

ข้อเสนอแนะ 

คนไทยให้คุณค่ากับทุนทางสังคมและการลดความเสี่ยงทางสังคม ทุนทางสังคมที่ได้ รับการตีราคาสูง
ที่สุดคือ การมีครอบครัวอบอุ่น และอันดับรองลงมาคือ การมีชุมชนที่คนไว้วางใจกัน ใกล้ชิดกัน และร่วมมือกัน
ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ส่วนเรื่องความเสี่ยงทางสังคมที่คนไทยตีราคาให้สูงมากคือ ความเสี่ยงในการตกงาน 
และการเจ็บป่วย ผลการศึกษาน าไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังนี้ 

1. นโยบายด้านครอบครัว เน้นเรื่องการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีของสมาชิกในครอบครัว ซึ่งแต่ละ
ครอบครัวมีลักษณะด้านประชากรที่แตกต่างกัน เช่น การเป็นครอบครัวแบบคนหนึ่งรุ่น สอง
รุ่น หรือสามรุ่น ครอบครัวแต่ละประเภทอาจจะต้องการการกระตุ้นทางนโยบายที่แตกต่าง
กัน การจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นได้อาจจะมีหลายองค์ประกอบ แต่ โดยรวมแล้วภาครัฐ
สามารถสร้างกลไกสนับสนุนให้คนในครอบครัวได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันมากข้ึน เช่น  

- ส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันเต็มที่อย่างน้อยหนึ่งวันต่อสัปดาห์ 
โดยการก าหนดให้วันอาทิตย์เป็นวันหยุดส าหรับครอบครัว การจ้างงานในวันอาทิตย์
ควรมีต้นทุนสูงกว่าวันอ่ืน ๆ และสูงกว่าอัตราที่ใช้ในปัจจุบัน ซึ่งในสถานการณ์
ปัจจุบันนั้น กฎหมายก าหนดให้วันหยุดประจ าสัปดาห์เป็นวันใดก็ได้ (ไม่จ าเป็นต้อง
เป็นวันอาทิตย์) ท าให้คนในครอบครัวมีวันหยุดไม่ตรงกัน เช่น เด็กและข้าราชการ
หยุดในวันเสาร์และอาทิตย์ แต่ลูกจ้างเอกชนหรือผู้รับจ้างรายวันบางกลุ่มได้หยุดงาน
ในวันอ่ืน ท าให้คนครอบครัวชนชั้นกลางอาจมีวันหยุดไม่ตรงกัน และไม่สามารถท า
กิจกรรมครอบครัวได้พร้อมหน้ากัน เมื่อเวลาผ่านไปหลาย ๆ ปี คนในครอบครัว
รวมถึงเครือญาติในลักษณะนี้จะขาดโอกาสในการสะสมความสัมพันธ์ที่ดีที่เป็น
คุณลักษณะของครอบครัวอบอุ่น 

- ส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวที่เดินทางพร้อมกันด้วยการขนส่งสาธารณะในวัน
อาทิตย์จ่ายค่าเดินทางที่ถูกลง และส่งเสริมการท่องเที่ยวพร้อมหน้ากันในครอบครัว
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โดยเสียค่าผ่านประตูในสถานที่ที่เป็นกิจกรรมครอบครัวในราคาที่ต่ าหรือฟรี เช่น ค่า
ผ่านประตูพิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ สวนสนุก มีราคาท่ีถูกลงหรือฟรีส าหรับครอบครัว 

- สนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงบริการปรึกษาปัญหาครอบครัวในราคาถูกลงหรือ
ฟรี เพ่ือลดและป้องกันปัญหาการหย่าร้าง 

อย่างไรก็ดี ความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นเรื่องซับซ้อน ปัญหาในครอบครัวเกิดขึ้นได้จาก
หลายสาเหตุ ข้อเสนอข้างต้นเป็นเพียงบางส่วนของนโยบายครอบครัวเท่านั้น 

2. นโยบายด้านทุนทางสังคมในระดับที่ใหญ่กว่าครอบครัว ซึ่งอาจเป็นเพื่อน ญาติ เพ่ือนร่วมงาน 
เพ่ือนบ้าน เพ่ือนในกลุ่มที่มีความสนใจตรงกัน หรือคนรู้จักในสังคมที่กว้ างขึ้น จากผล
การศึกษา คนไทยให้ความส าคัญกับความรู้สึกใกล้ชิดกัน การไว้วางใจกัน และการรักษา
สิ่งแวดล้อมในชุมชนร่วมกัน สามารถน าไปสู่นโยบายสาธารณะ เช่น 

- นโยบายด้านการศึกษาที่มีเรื่องจิตส านึกในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และจิตส านึกใน
การท างานเพ่ือส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน การสร้างจิตส านึกเหล่านี้สามารถ
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา เช่น โรงเรียนในประเทศเยอรมันให้นักเรียนระดับมัธยม
ไปท างานอาสาสมัครและเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน หรือการส่งเสริมให้ผู้ปกครองมี
ส่วนร่วมในการท าขนมมาแบ่งปันกันในโรงเรียน ช่วยส่งเสริมให้ผู้ปกครองและ
นักเรยีนฝึกฝนการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกต่อกัน 

- นโยบายระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยการสร้างทุนทางสังคมในระดับ
ชุมชนที่มีความหลากหลาย เหมาะกับการออกแบบนโยบายส าหรับองค์กรปกครอง
ระดับท้องถิ่นมากกว่าหน่วยราชการกลาง การสร้างปฏิสัมพันธ์ในชุมชนกระตุ้นได้
ด้วยการท าให้ชุมชนมีความเป็น Sharing Economy มากขึ้น เช่น นโยบายธนาคาร
เวลา ให้คนที่มีเวลาว่างท างานบางอย่าง เช่น ช่วยเหลือดูแลเด็กหรือผู้สูงอายุเป็น
เวลา 10 ชั่วโมง แล้วในวันหลังจึงขอเวลาจากผู้อ่ืนในกลุ่มที่มา Share เวลาร่วมกัน
กลับคืนมา 10 ชั่วโมง การ Share เวลาและกิจกรรมอาจจะมีความหลากหลาย
ขึ้นกับว่าชุมชนนั้นมีทรัพยากรประเภทไหนให้แบ่งปันกัน ในชุมชนเกษตร อาจมีการ 
Share เครื่องมือ หรือเครื่องจักร ที่ใช้ช่วยประกอบการท าเกษตร ที่มีราคาแพง และ
หนึ่งปีมีการใช้เพียงไม่กี่ครั้ง เพ่ือแบ่งเบาการกู้เงินของเกษตรกร และช่วยเหลือกัน
จัดสรรทรัพยากรของส่วนรวมซึ่งอาจช่วยสร้างทุนทางสังคมในชุมชนได้อีกด้วย 

3. นโยบายด้านคุ้มครองความเสี่ยงทางสังคม เช่น การตกงาน และการเจ็บป่วย ในปัจจุบัน 
ประเทศไทยมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอยู่แล้ว หมายความว่า ประชาชนทุกคนมี
หลักประกันสุขภาพอย่างน้อยหนึ่งสิทธิในการรักษาพยาบาล ซึ่งหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
มีส่วนเสริมสร้างความพึงพอใจในชีวิตแก่คนไทย เช่นเดียวกันกับประเทศที่พัฒนาแล้วที่มี
สวัสดิการเข้มแข็ง ส่วนความเสี่ยงด้านการตกงานยังคงเป็นความเสี่ยงใหญ่และมีผลกระทบ
สูง นโยบายสาธารณะที่สามารถท าได้ เช่น 

- นโยบายที่น าไปสู่การป้องกันการเลิกจ้าง เช่น การสนับสนุนค่าจ้างให้สถาน
ประกอบการ (Wage Subsidy) หรือนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่รัฐควรมีหนทาง
กระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อเกิดการชะงักงันของการบริโภคหรือการลงทุนจากภาคเอกชน 
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- การขยายความครอบคลุมของระบบประกันสังคมไปยังแรงงานในระบบที่ยังเข้าไม่
ถึงระบบประกันสังคมให้มากข้ึน ระบบประกันสังคมให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ตก
งานให้ได้รับเงินประโยชน์ทดแทน 6 เดือนจึงสามารถช่วยลดความยากล าบากแก่
ครอบครัวที่มีสมาชิกตกงานได้ระดับหนึ่ง 

- นโยบายเสริมทักษะและความรู้แก่แรงงานทุกระดับให้สามารถกลับเข้าสู่
ตลาดแรงงานได้อย่างรวดเร็ว แม้ว่าในปัจจุบันรัฐได้มีกลไกนี้อยู่บ้างแล้ว แต่ด้วย
สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว นโยบายเสริมทักษะและความรู้ควรมีการ
ปรับให้เข้ากับยุคสมัยด้วย 

- นโยบายส าหรับแรงงานนอกระบบให้สามารถสร้างรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ 
ประเทศไทยมีแรงงานนอกระบบจ านวนมาก และมีอาชีพหลักคือ ท างานในภาค
บริการ ท างานค้าขาย และเป็นเกษตรกร ทักษะพ้ืนฐานที่แรงงานนอกระบบขาดคือ 
การจัดการทางการเงิน การช่วยเหลือให้แรงงานนอกระบบมีรายได้เพียงพอแก่การ
ยังชีพไม่ใช่เรื่องง่าย แต่มีความจ าเป็น ซึ่งในการศึกษานี้ได้ชี้ให้เห็นว่าการมีงานท า
เป็นสิ่งที่ช่วยเสริมความพึงพอใจให้แก่ชีวิต 

ผลการศึกษา “ราคาเงา” ยังสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายสาธารณะทางอ้อม เช่น น าไป
เป็นตัวแทนทางการเงินในการวิเคราะห์ผลประโยชน์ของโครงการด้านสังคม เช่น โครงการที่ช่วยให้คนมี
สุขภาพดี ช่วยให้เด็กมีกิจกรรมกับผู้ปกครอง เพ่ือน หรือเพ่ือนบ้าน ช่วยให้มีการจัดการขยะในชุมชน ราคาเงา
ที่ได้จากการศึกษานี้จะช่วยให้การวิเคราะห์ผลประโยชน์ของโครงการมีความรอบด้านในมิติของสังคมและ
สิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

ส่วนการส ารวจความพึงพอใจในชีวิตที่ท าในการศึกษา ระยะที่ 1 นี้ ยังไม่สามารถน าไปสู่ข้อเสนอทาง
นโยบายได้ จ าเป็นจะต้องมีการวิจัยในระยะต่อไปเพื่อให้ทราบว่าบทบาทของภาครัฐและความไว้วางใจต่อรัฐใน
การจัดนโยบายสาธารณะว่ามีผลท าให้ความพึงพอใจในชีวิตเพ่ิมขึ้นหรือไม่ และปัจจัยด้านสังคม วัฒนธรรม 
และบรรทัดฐานทางสังคมมีผลต่อความชอบนโยบายสาธารณะที่แตกต่างกันระหว่างคนไทยรุ่นต่าง ๆ หรือไม่ 
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ภาคผนวก ก ผลประมาณการครบทุกตัวแปร 

ตารางที่ ก1 ผลประมาณการความพึงพอใจในชีวิตจากข้อมูลการส ารวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเทียบด้วยวิธี  Ordered Probit GMM และ 2SLS 

ตัวแปร 
Ordered Probit 
ค่าสัมประสิทธ์ิ 

IV-GMM 
ค่าสัมประสิทธ์ิ 

2SLS 
ค่าสัมประสิทธ์ิ 

ทุนทางสังคม ความเหลื่อมล้ า และสิ่งแวดล้อม    
ครอบครัวอบอุ่นมาก 0.604*** 0.639*** 0.639*** 

 (0.021) (0.023) (0.023) 
ครอบครัวอบอุ่นมากท่ีสุด 0.934*** 0.966*** 0.965*** 

 (0.023) (0.026) (0.026) 
ชุมชนห่างเหินปานกลาง 0.118*** 0.131*** 0.131*** 

 (0.018) (0.020) (0.020) 
ชุมชนใกล้ชิดกันพอสมควร ถึงมาก 0.21*** 0.242*** 0.241*** 

 (0.018) (0.021) (0.021) 
ให้ความช่วยเหลือมาก 0.208*** 0.215*** 0.215*** 

 (0.011) (0.012) (0.012) 
ให้ความช่วยเหลือมากที่สุด 0.335*** 0.342*** 0.341*** 

 (0.019) (0.021) (0.021) 
มีกิจกรรมลงแขก 0.073*** 0.082*** 0.083*** 

 (0.009) (0.010) (0.010) 
มั่นใจว่าได้กระเป๋าเงินคืน 0.085*** 0.094*** 0.093*** 

 (0.013) (0.013) (0.013) 
ความเหลื่อมล้ าทางรายได้ไม่มาก 0.086*** 0.088*** 0.088*** 

  (0.011) (0.011) (0.011) 
ลดใช้โฟมหรือถุงพลาสติก 0.027*** 0.032*** 0.032*** 

  (0.005) (0.006) (0.006) 
แยกขยะเป็นประจ า 0.138*** 0.135*** 0.135*** 

 (0.009) (0.010) (0.010) 
ประสบการณ์ด้านลบของครัวเรือน    
ไม่ประสบเหตุการณภ์ัยธรรมชาติ 0.021   

 (0.023)   
ไม่ประสบเหตุการณร์าคาผลผลติตกต่ า 0.062*** 0.051*** 0.051*** 

 (0.013) (0.013) (0.013) 
ไม่ประสบเหตุการณ์การเจ็บป่วยของบุคคลในครัวเรือน 0.212*** 0.213*** 0.212*** 

 (0.018) (0.020) (0.020) 
ไม่ประสบเหตุการณ์บคุคลในครัวเรือนตกงาน 0.320*** 0.338*** 0.338*** 

 (0.024) (0.026) (0.026) 
เศรษฐกิจและสังคม    
ln รายได้ครัวเรือน 0.170*** 0.268*** 0.270*** 

 (0.006) (0.025) (0.025) 
มีเงินออม 0.247*** 0.225*** 0.225*** 

 (0.010) (0.015) (0.015) 
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ตัวแปร 
Ordered Probit 
ค่าสัมประสิทธ์ิ 

IV-GMM 
ค่าสัมประสิทธ์ิ 

2SLS 
ค่าสัมประสิทธ์ิ 

ไม่มีหนี ้ 0.123*** 0.154*** 0.155*** 

 (0.009) (0.011) (0.011) 
ประกอบอาชีพเกษตรกร 0.07*** 0.075*** 0.075*** 

 (0.011) (0.012) (0.012) 
สมรส 0.043** 0.009 0.008 
 (0.017) (0.020) (0.020) 
หม้าย -0.022 -0.034 -0.034 
 (0.020) (0.022) (0.022) 
หย่าร้าง -0.115*** -0.127*** -0.128*** 
 (0.029) (0.032) (0.032) 
แยกกันอยู ่ -0.100*** -0.109*** -0.109*** 
 (0.028) (0.030) (0.030) 
ลักษณะส่วนบุคคลและสุขภาพ    
สุขภาพปานกลาง 0.261*** 0.274*** 0.273*** 

 (0.020) (0.024) (0.024) 
สุขภาพด ี 0.432*** 0.45*** 0.449*** 

 (0.020) (0.024) (0.024) 
สุขภาพดมีาก 0.627*** 0.647*** 0.647*** 

 (0.024) (0.027) (0.027) 
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บางครั้ง 0.049** 0.054*** 0.054*** 

 (0.019) (0.020) (0.020) 
ไม่ดืม่เครื่องดืม่แอลกอฮอล ์ 0.09*** 0.092*** 0.093*** 

 (0.019) (0.020) (0.020) 
ยอมรับปัญหาได้ในระดับมาก 0.05*** 0.055*** 0.055*** 

 (0.014) (0.014) (0.014) 
ยอมรับปัญหาได้ในระดับมากที่สดุ 0.184*** 0.178*** 0.177*** 

 (0.026) (0.027) (0.027) 
ควบคุมอารมณไ์ด้มาก 0.053*** 0.057*** 0.057*** 

 (0.017) (0.018) (0.018) 
ควบคุมอารมณไ์ด้มากท่ีสุด 0.103*** 0.102*** 0.104*** 

 (0.028) (0.029) (0.029) 
มั่นใจท่ีจะเผชิญเหตุการณ์ร้ายแรงได้ในระดับมาก 0.160*** 0.164*** 0.165*** 

 (0.016) (0.017) (0.017) 
มั่นใจท่ีจะเผชิญเหตุการณ์ร้ายแรงได้ในระดับมากทีสุ่ด 0.217*** 0.223*** 0.224*** 

 (0.027) (0.028) (0.028) 
เล่นการพนันหรือหวย -0.118*** -0.138*** -0.139*** 

 (0.034) (0.037) (0.037) 
เพศชาย -0.001 -0.006 -0.006 

 (0.011) (0.011) (0.011) 
อาย ุ -0.003* -0.006*** -0.006*** 

 (0.002) (0.002) (0.002) 
อายุ2/ 100 0.008*** 0.01*** 0.01*** 
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ตัวแปร 
Ordered Probit 
ค่าสัมประสิทธ์ิ 

IV-GMM 
ค่าสัมประสิทธ์ิ 

2SLS 
ค่าสัมประสิทธ์ิ 

 (0.002) (0.002) (0.002) 
ประถมศึกษา 0.05*** 0.051*** 0.051*** 

 (0.011) (0.013) (0.013) 
มัธยมศึกษาตอนต้น 0.112*** 0.099*** 0.098*** 

 (0.018) (0.020) (0.020) 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 0.181*** 0.155*** 0.154*** 

 (0.017) (0.021) (0.021) 
อนุปริญญา 0.169*** 0.121*** 0.12*** 

 (0.027) (0.031) (0.031) 
ปริญญาตรี  0.239*** 0.168*** 0.165*** 

 (0.020) (0.030) (0.030) 
สูงกว่าปริญญาตรี  0.358*** 0.244*** 0.239*** 

 (0.039) (0.048) (0.048) 
ค่าคงท่ี 

 
-1.612*** -1.632*** 

 
 

(0.213) (0.214) 
/cut1 0.811   

 (0.098)   
/cut2 2.624   

 (0.089)   
/cut3 3.187   

 (0.089)   
/cut4 4.100   

 (0.090)   
/cut5 5.264   

 (0.090)   
จ านวนกลุ่มตัวอยา่ง 61,302 60,493 60,493 
Pseudo R-squared 0.071   
Log-likelihood -89,573.26   
R-squared  0.1984 0.1982 
Likelihood Ratio (LR) Chi-Square 13,708.58   
LR Chi-square (P-value) 0.000   
Wald statistic  14,795.07 14,789.49 

หมายเหตุ : *** ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 1%  ** ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 5%   *  ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 10%  
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ตารางที่ ก2 ผลการประมาณการความพึงพอใจในชีวิตด้วยวิธี GMM ของคน 3 รุ่น 

ตัวแปร 

  IV-GMM   

Baby Boomer Gen X Gen Y 

ค่าสัมประสิทธ์ิ ค่าสัมประสิทธ์ิ ค่าสัมประสิทธ์ิ 
ทุนทางสังคม ความเหลื่อมล้ า และ
สิ่งแวดล้อม 

  
 

ครอบครัวอบอุ่นมาก 0.688*** 0.628*** 0.528*** 

 (0.037) (0.040) (0.059) 
ครอบครัวอบอุ่นมากท่ีสุด 1.036*** 0.93*** 0.799*** 

 (0.041) (0.044) (0.066) 
ชุมชนใกล้ชิดปานกลาง 0.074** 0.17*** 0.152*** 

 (0.035) (0.032) (0.040) 
ชุมชนใกล้ชิดกันพอสมควร ถึงมาก 0.188*** 0.275*** 0.249*** 

 (0.036) (0.033) (0.045) 
ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นบ่อยครั้ง 0.192*** 0.21*** 0.25*** 

 (0.019) (0.020) (0.032) 
ให้ความช่วยเหลือเป็นประจ า 0.321*** 0.348*** 0.389*** 

 (0.034) (0.035) (0.058) 
มีกิจกรรมลงแขก 0.063*** 0.1*** 0.093*** 

 (0.015) (0.016) (0.028) 
มั่นใจว่าได้กระเป๋าเงินคืน 0.061*** 0.11*** 0.17*** 

 (0.020) (0.022) (0.041) 
ความเหลื่อมล้ าทางรายได้ไม่มาก 0.083*** 0.073*** 0.135*** 

 (0.017) (0.019) (0.033) 
ลดใช้โฟมหรือถุงพลาสติก 0.021** 0.035*** 0.047*** 

 (0.009) (0.011) (0.015) 
แยกขยะเป็นประจ า 0.128*** 0.125*** 0.2*** 

 (0.015) (0.016) (0.028) 
ประสบการณ์ด้านลบของครัวเรือน   

 
ไม่ประสบเหตุการณร์าคาผลผลติตกต่ า 0.063*** 0.068*** -0.027 

 (0.019) (0.021) (0.044) 
ไม่ประสบเหตุการณ์การเจ็บป่วยของ
บุคคลในครัวเรือน 

0.213*** 0.222*** 
0.065 
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ตัวแปร 

  IV-GMM   

Baby Boomer Gen X Gen Y 

ค่าสัมประสิทธ์ิ ค่าสัมประสิทธ์ิ ค่าสัมประสิทธ์ิ 
 (0.030) (0.037) (0.071) 

ไม่ประสบเหตุการณ์บคุคลในครัวเรือนตก
งาน 

0.345*** 0.32*** 
0.306*** 

 (0.047) (0.043) (0.060) 
เศรษฐกิจและสังคม   

 
ln รายได้ครัวเรือน 0.253*** 0.293*** 0.306*** 

 (0.037) (0.047) (0.097) 
มีเงินออม 0.214*** 0.232*** 0.198*** 

 (0.023) (0.025) (0.042) 
ไม่มีหนี ้ 0.183*** 0.122*** 0.122*** 

 (0.018) (0.017) (0.030) 
ประกอบอาชีพเกษตรกร 0.081*** 0.125*** 0.087** 

 (0.018) (0.022) (0.041) 
สมรส -0.056 0.055 -0.006 

 (0.041) (0.036) (0.043) 
หม้าย -0.102*** 0.01 -0.279** 

 (0.039) (0.043) (0.123) 
หย่าร้าง -0.202*** -0.007 -0.404*** 

 (0.059) (0.048) (0.087) 
แยกกันอยู ่ -0.196*** -0.019 -0.29*** 

 (0.055) (0.044) (0.075) 
ลักษณะส่วนบุคคลและสุขภาพ   

 
สุขภาพปานกลาง 0.267*** 0.31*** 0.263 

 (0.034) (0.065) (0.240) 
สุขภาพด ี 0.464*** 0.45*** 0.338 

 (0.035) (0.064) (0.235) 
สุขภาพดมีาก 0.674*** 0.638*** 0.57** 

 (0.043) (0.066) (0.235) 
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บางครั้ง 0.086** 0.047 0.054 

 (0.036) (0.029) (0.050) 
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ตัวแปร 

  IV-GMM   

Baby Boomer Gen X Gen Y 

ค่าสัมประสิทธ์ิ ค่าสัมประสิทธ์ิ ค่าสัมประสิทธ์ิ 

ไม่ดืม่เครื่องดืม่แอลกอฮอล ์ 0.134*** 0.075** 0.061 
 (0.035) (0.029) (0.051) 

ยอมรับปัญหาได้ในระดับมาก 0.032 0.059** 0.008 

 (0.023) (0.024) (0.040) 
ยอมรับปัญหาได้ในระดับมากท่ีสดุ 0.161*** 0.158*** 0.122 

 (0.043) (0.043) (0.076) 
ควบคุมอารมณไ์ด้มาก 0.101*** 0.048 0.008 

 (0.027) (0.030) (0.050) 
ควบคุมอารมณไ์ด้มากท่ีสุด 0.197*** 0.086* -0.058 

 (0.046) (0.048) (0.079) 
มั่นใจท่ีจะเผชิญเหตุการณ์ร้ายแรงได้ใน
ระดับมาก 

0.189*** 0.151*** 
0.139*** 

 (0.026) (0.029) (0.049) 
มั่นใจท่ีจะเผชิญเหตุการณ์ร้ายแรงได้ใน
ระดับมากที่สุด 

0.236*** 0.21*** 
0.15* 

 (0.044) (0.046) (0.081) 
เล่นการพนันหรือหวย -0.209*** -0.14*** -0.01 

 (0.069) (0.052) (0.087) 

เพศชาย -0.027 0.006 0.008 
 (0.019) (0.019) (0.030) 

อาย ุ 0.013 -0.061 -0.069 
 (0.035) (0.038) (0.047) 

อายุ2/ 100 -0.002 0.066* 0.111 
 (0.027) (0.039) (0.073) 

ประถมศึกษา 0.039** 0.064** 0.094 
 (0.017) (0.028) (0.070) 

มัธยมศึกษาตอนต้น 0.078** 0.089** 0.186** 
 (0.037) (0.035) (0.073) 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 0.132*** 0.184*** 0.183** 

 (0.037) (0.037) (0.078) 

อนุปริญญา 0.111* 0.093* 0.227** 
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ตัวแปร 

  IV-GMM   

Baby Boomer Gen X Gen Y 

ค่าสัมประสิทธ์ิ ค่าสัมประสิทธ์ิ ค่าสัมประสิทธ์ิ 

 (0.064) (0.051) (0.093) 

ปริญญาตรี  0.161*** 0.174*** 0.226** 

 (0.049) (0.055) (0.101) 

สูงกว่าปริญญาตรี  0.173** 0.266*** 0.43*** 

 (0.081) (0.080) (0.154) 

ค่าคงท่ี -2.185* -(0.602) -(0.550) 

  (1.168) (0.968) (1.135) 

จ านวนกลุ่มตัวอยา่ง 
                             

24,854  
                                

21,643  
                     

7,108  
R-squared 0.207 0.191 0.192 

หมายเหตุ : *** ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 1%  ** ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 5%   *  ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 10%  
IV-GMM  คือ การใช้วิธี Instrumental variable estimators ด้วยแบบจ าลอง Generalized Method of 
Moments (GMM) 
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ภาคผนวก ข เครื่องมือในการวิจัย 
การส ารวจความพึงพอใจในชีวิตของคนไทย 

วัตถุประสงค์ เพื่อส ารวจความพึงพอใจในชีวิตของคนไทย ที่ครอบคลุมปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  และ
บรรทัดฐานทางสังคม โดยเน้นความแตกต่างระหว่างรุ่น 

ค าตอบของท่านจะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ
บรรทัดฐานทางสังคม ต่อความพึงพอใจในชีวิตของคนไทย และความชอบต่อนโยบายสาธารณะ โดยข้อมูลของท่านจะเก็บไว้
เป็นความลับและใช้ประโยชน์เพื่อการวิจัยเท่าน้ัน 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง ข้อ 1-10 ขอให้ท่านตอบค าถามตามความเป็นจริง และตรงกับท่านมากท่ีสุด 
1. จังหวัดที่ท่านพักอาศัย เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ท่ีผ่านมา คือจังหวัดใด................................................. 
2. จังหวัดที่ท่านพักอาศัย ณ ปัจจุบันนี้ คือจังหวัดใด............................................... 
3. เพศสภาพของท่านคือ  
 1. ชาย  2. หญิง  3. อ่ืน ๆ เช่น LGBTQI 

4. ท่านอายุเท่าใด  
 24-39 ปี  40-55 ปี  56-74 ปี 

5. สถานภาพสมรสของท่านคือ   
 1. โสด  2. สมรส/ อยู่ด้วยกัน  3. หม้าย/ หย่า/ แยกกันอยู ่  4. อ่ืน ๆ ระบุ............. 

6. ระดับการศึกษาที่ส าเร็จสูงสุดของท่านคือ  
 1. ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า  2. มัธยมศึกษาตอนต้น  3. มัธยมศึกษาตอนปลาย หรอื ปวช. 
 4. อนุปริญญา หรือ ปวส.  5. ปริญญาตร ี  6. ปริญญาโทข้ึนไป 
 7. อื่น ๆ ระบุ..................................   

7. ท่านเป็นหัวหน้าครอบครัวใช่หรือไม่ (หัวหน้าครอบครัว หมายถึง ผู้ที่ตัดสินใจด้านการเงินและเรื่องภายในบ้าน) 
 1. เป็น  2. ไม่เป็น  3. ไม่มีหัวหน้าครอบครัว เพราะแยกกันใช้จ่าย 

8. จ านวนสมาชิกในครอบครัวหรือคนที่อยู่ด้วยกัน (กินข้าวหม้อเดียวกัน) รวมท่านด้วย มีกี่คน 
 1 คน  2 คน  3 คน 
 4 คน  5 คน  6 คน 
 7 คน  8 คน  9 คน 
 10 คน  มากกว่า 10 คน  

9. ท่านมีบุตรทั้งหมด (ไม่จ าเป็นว่าต้องอยู่บ้านเดียวกัน) ก่ีคน  
 ไม่มีบุตร (ข้ามไปท าข้อ 11)  1 คน  2 คน 
 3 คน  4 คน  5 คน 
 6 คน  มากกว่า 6 คน  

10. บุตรที่อยู่บ้านเดียวกันเป็นประจ ากับท่าน เกินกว่า 3 เดือน ในปัจจุบันนี้มีกี่คน  
 ไม่มี   1 คน  2 คน 
 3 คน  4 คน  5 คน 
 6 คน  มากกว่า 6 คน  

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในชีวิต 

ค าช้ีแจง ข้อ 11-16 ขอให้ท่านบอกระดับความพึงพอใจในชีวิต โดยบอกระดับความพึงพอใจท่ีตรงกับท่านมากท่ีสุด 
11. โดยรวมแล้ว ปัจจุบันน้ี ท่านพึงพอใจกับชีวิตของท่านมากน้อยเพียงใด  

   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    
ไม่พึงพอใจในชีวิตเลย          พึงพอใจในชีวิตมากที่สุด 
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12. โดยรวมแล้ว เหตุการณ์โรคติดต่อโควิด-19 มีผลกระทบทางลบต่อความพึงพอใจในชีวิตของท่านที่ตอบไว้ในข้อ 11 
เพียงใด 

  ไม่มีผล  น้อย  มาก   มากที่สุด 
13. โดยรวมแล้ว เมื่อวานน้ี ท่านรู้สึกมีความสุขมากน้อยเพียงใด 

   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    
ไม่พึงพอใจในชีวิตเลย          พึงพอใจในชีวิตมากที่สุด 

14. โดยรวมแล้ว เมื่อวานน้ี ท่านรู้สึกวิตกกังวลมากน้อยเพียงใด 
   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    
ไม่พึงพอใจในชีวิตเลย          พึงพอใจในชีวิตมากที่สุด 

15. โดยรวมแล้ว โรคติดต่อโควิด-19 ท าให้ท่านรู้สึกวิตกกังวลมากน้อยเพียงใด 
   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    
ไม่พึงพอใจในชีวิตเลย          พึงพอใจในชีวิตมากที่สุด 

16. โดยรวมแล้ว ท่านรู้สึกว่าสิ่งที่ท่านท าในชีวิตมีคุณค่ามากน้อยเพียงใด 
   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    
ไม่พึงพอใจในชีวิตเลย          พึงพอใจในชีวิตมากที่สุด 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลทั่วไปด้านเศรษฐานะ 

ค าช้ีแจง ข้อ 17-20 ขอให้ท่านตอบค าถามตามความเป็นจริง โดยตอบค าถามที่ตรงกับท่านมากท่ีสุด  
17. อาชีพหลัก หรืองานท่ีใช้เวลาส่วนใหญ่ ในปัจจุบันของท่านคืออาชีพอะไร  
 1. นายจ้าง  2. ท าธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีนายจ้าง  3. ช่วยธุรกิจในครัวเรือน ไมไ่ด้รับค่าจ้าง 
 4. ลูกจ้างรัฐบาล/ข้าราชการ  5. ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ  6. ลูกจ้างเอกชน 
 7. การรวมกลุม่อาชีพ  8. รับจ้างท่ัวไป รับจ้างเหมา  9. เกษตรกร ท าไร่ ท านา 
 10. อาชีพอิสระ/ freelance  11. แม่บ้าน/ท างานบ้าน  12. นักเรียน นักศึกษา  
 13. เกษียณอายุแล้ว  14. ป่วย พิการ (จบการสอบถาม)  15. ก าลังหางานท า 
 16. พักผ่อน (ยังไม่หางาน)   17. อื่น ๆ ระบุ...........  

18. ท่านท างานทุกอาชีพก่ีช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
 1. ไม่ได้ท างาน 
 2. ท างานงานเดียวหรือหลายงาน น้อยกว่า 40 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
 3. ท างานเดียวเต็มเวลา 35 - 48 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์
 4. ท างานเดียวเต็มเวลา มากกว่า 48 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์
 5. ท าหลายงาน มากกว่า 48 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

19. สมมตุิว่า ท่านก าลังมองหางาน ประเด็นใดที่ท่านให้ความส าคัญเป็นล าดับแรก 
 1. งานท่ีมีรายไดด้ี เพื่อท่ีท่านจะไดไ้มต่้องกังวลเรื่องใด ๆ ท่ีเกีย่วกับตัวเงิน 
 2. งานท่ีมั่นคง ไม่มีความเสี่ยงจากการเลิกกิจการ หรือการว่างงาน 
 3. งานท่ีท่านได้ท ากับเพื่อนร่วมงานท่ีท่านชอบท างานด้วย 
 4. งานท่ีท าให้ท่านรู้สึกว่ามีศกัยภาพและมีคณุค่า 

20. ท่านช่วยบอกได้ไหมว่า “ค่าใช้จ่ายทั้งครอบครัว” (หมายถึง คนในบ้านที่กินข้าวหม้อเดียวกันกับท่าน) ที่ประกอบด้วย 
ค่าเช่าบ้าน ค่าอาหาร เครื่องดื่มทุกประเภทและบุหรี่ ค่าจ้างแม่บ้าน ค่าเสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัว ค่ายาและรักษาพยาบาล ค่า
เดินทางและค่าน้ ามัน ค่าโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต ค่าสมาชิกต่าง ๆ และฌาปนกิจ เงินบริจาค ค่าสันทนาการ ค่าตกแต่ง
ซ่อมแซมบ้าน ค่าประกันชีวิตและประกันสังคม และค่าดอกเบี้ย แชร์ หวย สลากทุกประเภท รวมกันทั้งหมด เฉลี่ยแล้วคิดเป็น
กี่บาทต่อเดือน  
 1. น้อยกว่า 5,000 บาทต่อเดือน 
 2. 5,001 - 10,000 บาทต่อเดือน 
 3. 10,001 - 20,000 บาทต่อเดือน 
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 4. 20,001 - 30,000 บาทต่อเดือน 
 5. 30,001 - 40,000 บาทต่อเดือน 
 6. 40,001 - 50,000 บาทต่อเดือน 
 7. 50,001 - 60,000 บาทต่อเดือน 
 8. 60,001 - 70,000 บาทต่อเดือน 
 9. 70,001 - 80,000 บาทต่อเดือน 
 10. 80,001 - 90,000 บาทต่อเดือน 
 11. 90,001 - 100,000 บาทต่อเดือน 
 12. มากกว่า 100,000 บาทต่อเดือน  

21. หากแบ่งช่วงของรายได้ของคนในชุมชนใกล้บ้านท่าน (ระยะไม่เกิน 5 กิโลเมตร) แบ่งออกเป็น 10 ระดับ เลข 1 คือ กลุ่มที่
มีรายได้ต่ าสุด และเลข 10 คือ กลุ่มที่รายได้สูงที่สุด อยากทราบว่า “ครัวเรือนของท่าน” อยู่ในกลุ่มรายได้ระดับใด (โดยนับ
รายได้จากค่าจ้าง เงินเดือน เงินบ านาญ และรายได้อื่น ๆ ทั้งหมดที่ได้มา)  

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    
กลุ่มที่มีรายได้ต่ าท่ีสุด         กลุ่มที่มีรายได้สูงที่สุด 

22. หากแบ่งช่วงของรายได้ของคนไทยท้ังประเทศออกเป็น 10 ระดับ เลข 1 คือ กลุ่มที่มีรายได้ต่ าสุด และเลข 10 คือ กลุ่มที่
มีรายได้สูงที่สุด อยากทราบว่า “ครัวเรือนของท่าน” อยู่ในกลุ่มรายได้ระดับใด (โดยนับรายได้จากค่าจ้าง เงินเดือน เงิน
บ านาญ และรายได้อื่น ๆ ทั้งหมดที่ได้มา)  

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    
กลุ่มที่มีรายได้ต่ าท่ีสุด         กลุ่มที่มีรายได้สูงที่สุด 

23. ท่านพอใจกับสถานการณ์ทางการเงินของครอบครัวท่านมากน้อยเพียงใด  
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    

ไม่พึงพอใจเลย         พึงพอใจมากที่สุด 
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ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ 

ค าช้ีแจง ข้อ 24-56 ขอให้ท่านบอกความคิดเห็นของท่าน โดยตอบค าถามที่ตรงกับท่านมากที่สุด ซึ่งมี 5 ระดับ ดังนี้ 1 คือ ไม่
เห็นด้วยอย่างยิ่ง, 2 คือ ค่อนข้างไม่เห็นด้วย, 3 คือ เฉย ๆ, 4 คือ ค่อนข้างเห็นด้วย, 5 คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ความคิดเห็น ด้านความไว้วางใจต่อรัฐ ทัศนคติต่อการโกงและการคอร์รัปชั่น 1 2 3 4 5 
24. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ทุกวันนี้ท่านต้องเสียภาษี เพื่อให้รัฐน าไปใช้จ่าย เพื่อประโยชน์
สาธารณะ เช่น สร้างถนน สร้างสะพานลอย  

1 2 3 4 5 

25. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ทุกวันนี้ท่านต้องเสียภาษี เพื่อให้รัฐน าไปใช้จ่าย เพื่อประโยชน์
สาธารณะ เช่น ป้องกันประเทศ  

1 2 3 4 5 

26. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ทุกวันนี้ท่านต้องเสียภาษี เพื่อให้รัฐน าไปใช้จ่าย เพื่อสร้างสวสัดิการ
สังคม เช่น ประกันสุขภาพ  

1 2 3 4 5 

27. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ทุกวันนี้ท่านต้องเสียภาษี เพื่อให้รัฐน าไปใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือท่านให้
มีความรู้ในการประกอบอาชีพ เชน่ ศูนย์ฝึกอาชีพ  

1 2 3 4 5 

28. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ถ้าท่านต้องเสียภาษมีูลค่าเพิ่มอีก 1% เพื่อให้รัฐน าไปจัดสวัสดิการเงิน
บ านาญที่พอกับการใช้จ่ายชีวิตประจ าวันให้แก่ท่าน  

1 2 3 4 5 

29. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ถ้าท่านต้องเสียภาษีน้ ามันเพิ่มเล็กน้อย เพื่อใหทุ้กคนได้ขึ้นรถโดยสาร
สาธารณะในราคาที่ถูกลง  

1 2 3 4 5 

30. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ถ้าท่านต้องเสียภาษีบางประเภทเพิ่มเล็กน้อย เพื่อให้รัฐน าไปสร้างและ
จัดบริการห้องสมดุดี ๆ มีคณุภาพให้เด็ก ๆ ได้ใช้  

1 2 3 4 5 

ความคิดเห็น ด้านการมีเสรีภาพ      
31. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า ทุกวันน้ีท่านสามารถแสดงความคิดเห็นทางการเมืองได้อย่างเสรี ใน
ทุกช่องทางการสื่อสาร 

1 2 3 4 5 

32. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า ท่านสามารถเลือกทางเดินชีวิตของท่านได้ด้วยตัวท่านเอง 1 2 3 4 5 
33. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า ท่านมีทางเลือกในการใช้ชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัย 
เช่น ไม่มีมลพิษจากขยะ มีอากาศบริสุทธ์ิ มีน้ าบริโภคที่สะอาด  

1 2 3 4 5 

ความคิดเห็น ด้านทัศนคติและบรรทัดฐานทางสังคม      
34. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า การท าบุญให้แก่พระ ผู้ถือศีล วัด หรือศาสนสถานตามศาสนาท่ีท่าน
นับถือน้ัน ท าให้ท่านรู้สึกสบายใจ 

1 2 3 4 5 

35. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า การให้สิ่งของแก่คนอื่นท าให้ท่านรู้สึกสบายใจ (หมายถึงการให้
สิ่งของคนท่ีไม่ได้เกี่ยวโยงในทางศาสนา) 

1 2 3 4 5 

36. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า คนที่เกิดมามีร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ เพราะชาติที่แล้วเขา
ท าบุญไว้มาก 

1 2 3 4 5 

37. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า คนที่มีฐานะการเงินดี เพราะชาติที่แล้วเขาท าบุญไว้มาก 1 2 3 4 5 
38. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า เราควรประกอบพิธีกรรมที่พ่อแม่หรือบรรพบุรุษเคยท าต่อ ๆ กันมา 
เช่น ตรุษจีน สารทไทย วันอีดิลฟิตรี่ เป็นต้น 

1 2 3 4 5 

39. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า การหย่าเป็นทางออกท่ีดีกว่าการอยู่ด้วยกันอย่างไม่มีความสุข 1 2 3 4 5 
40. ท่านเห็นด้วยกับแนวคิดนีห้รือไม่วา่ ผู้หญิงสามารถมีบุตรและท าหนา้ที่เป็นท้ังพ่อและแม่ได้
ด้วยตนเอง โดยไมจ่ าเป็นต้องแต่งงานหรือมีสาม ี

1 2 3 4 5 

41. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า คนหนุ่มสาวต้องกตัญญูและท าหน้าที่ดูแลพ่อแม่และผู้สูงอายุใน
ครอบครัว 

1 2 3 4 5 

42. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า ท่านควรได้ท่องเที่ยวไปในสถานท่ีต่าง ๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 1 2 3 4 5 
43. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า การมีบุคคลต้นแบบในการด าเนินชีวิตหรือการท างานช่วยให้ท่านมี
เป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจน 

1 2 3 4 5 
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44. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า การอาศัยอยู่ในประเทศที่มีการปกครองแบบประชาธิปไตยนั้น มี
ความ ส าคัญกับท่านอย่างมาก  

1 2 3 4 5 

ความคิดเห็น ด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน      
45. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า ท่านสามารถเดินคนเดียวในละแวกบ้าน ในช่วงเวลากลางคืนได้
อย่างปลอดภัย 

1 2 3 4 5 

46. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า อุบัติเหตุทางท้องถนนเป็นภัยในการใช้ชีวิตประจ าวันของท่าน 1 2 3 4 5 
47. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า อาชญากรรมเป็นภัยในการใช้ชีวิตประจ าวันของท่าน 1 2 3 4 5 
48. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า การก่อการร้ายเป็นภัยในการใช้ชีวิตประจ าวันของท่าน 1 2 3 4 5 
49. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า ปัจจุบัน มลพิษทางอากาศเป็นภัยต่อชีวิตของท่าน 1 2 3 4 5 
50. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า ปัจจุบัน โรคอุบัติใหม่ เช่น โควิด-19, โรคไขห้วัดสายพันธ์ุใหม่ เป็น
ภัยในการใช้ชีวิตประจ าวันของท่าน 

1 2 3 4 5 

51. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า ปัจจุบัน ภายในชุมชนของท่านมีการจัดการขยะที่ดี 1 2 3 4 5 
52. ปัจจุบัน ท่านมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ 1 2 3 4 5 
53. ถ้าวันนี้ท่านเจ็บป่วย ท่านจะได้รับการรักษาพยาบาลฟรีและมีมาตรฐาน 1 2 3 4 5 
54. เมื่อท่านเกษียณอายุ ท่านจะมีรายรับเพียงพอต่อการยังชีพ 1 2 3 4 5 
55. ถ้าท่านตกงานไม่มีงานท า ท่านคิดว่า ท่านมีเงินออมเพียงพอส าหรับการจับจ่ายใช้สอย 
จนกว่าจะได้งานใหม ่

1 2 3 4 5 

56. ถ้าท่านโชคร้าย ล าบาก ยากจน ท่านคิดว่ารัฐจะเข้ามาช่วยเหลือให้ท่านยังชีพอยู่ได้ 1 2 3 4 5 

ค าช้ีแจง ข้อ 57-59 ขอให้ท่านบอกความคิดเห็นของท่าน โดยตอบค าถามท่ีตรงกับท่านมากท่ีสุด ซึ่งมี 5 ระดับ ดังนี้  

1 คือ แย่กว่ามาก, 2 คือ แย่กว่าเล็กน้อย, 3 คือ เท่ากัน, 4 คือ ดีกว่าเล็กน้อย, 5 คือ ดีกว่ามาก 
ความคิดเห็น ด้านโอกาสทางสังคม 1 2 3 4 5 

57. เราอยากทราบความเห็นทางการศกึษาของท่าน เมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นพ่อแม่ ท่านคิดว่า
คุณภาพการศึกษาและความรู้ที่ไดจ้ากโรงเรียนท่ีระดับการศึกษาเดียวกับพ่อแม่ รุ่นท่านดีกว่า
หรือแย่กว่ารุ่นพ่อแม ่

1 2 3 4 5 

58. เราอยากทราบความเห็นทางการศกึษาของท่าน เมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นลูกของท่าน (ท่าน
อาจจะไม่มีลูกกไ็ด้) ท่านคิดว่ารุ่นลูกของท่านจะได้รับความรูจ้ากการศึกษาที่มีคณุภาพมากกว่า
หรือแย่กว่ารุ่นท่าน 

1 2 3 4 5 

59. เราอยากทราบโอกาสในการประกอบอาชีพของท่าน เมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นพ่อแม่ของท่าน 
ท่านคิดว่าตนเองมีอาชีพและรายได้ที่ดีกว่าหรือแย่กว่ารุ่นพ่อแม่ (เทยีบกับตอนที่พ่อแม่มีอายุ
เท่ากับท่าน) 

1 2 3 4 5 

ค าช้ีแจง ข้อ 60-65 ขอให้ท่านบอกระดับความถี่ในเรื่องต่อไปนี้ โดยตอบค าถามที่ตรงกับท่านมากท่ีสุด ซึ่งมี 4 ระดับ ดังน้ี  

1 คือ ไม่เคยท าเลย, 2 คือ เคยท าบ้างเป็นบางครั้ง, 3 คือ เคยท าเป็นประจ า, 4 คือ เรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับท่าน 
การประพฤติปฏิบัติ 1 2 3 4 

60. ตอนท่านเป็นนักเรียน/นักศึกษา ท่านเคยลอกการบ้านเพื่อนหรือไม่  1 2 3 4 
61. ตอนท่านเป็นนักเรียน/นักศึกษา ท่านเคยให้เพื่อนลอกการบ้านหรือไม่ 1 2 3 4 
62. ตอนท่านเป็นนักเรียน/นักศึกษา ท่านเคยลอกข้อสอบคนอ่ืนหรือไม่ 1 2 3 4 
63. ตอนท่านเป็นนักเรียน/นักศึกษา ท่านเคยให้คนอื่นลอกข้อสอบหรือไม่ 1 2 3 4 
64. ท่านเคยจ่ายเงินให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐเพื่ออ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการหรือไม่ 1 2 3 4 
65. ปีที่ผ่านมา นอกจากงานแต่ง งานบวช หรืองานศพ ท่านเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอื่น ๆ อีก
หรือไม่ 

1 2 3 4 
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รหัสผู้บันทึก  ID        
วัน/เดือน/ปีท่ีเก็บข้อมูล         

******* จบการสอบถาม ขอขอบพระคุณอย่างย่ิง ******* 
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ภาคผนวก ค ผลการทดสอบความเชื่อม่ัน (reliability)  

การทดสอบความเชื่อมั่น (reliability) โดยวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) 

ตารางที่ ค1 การทดสอบความเชื่อม่ัน 

Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 36 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 36 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha 0.806 
N of Items 42 
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ตารางที่ ค1 สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาครายตัวแปร 

Item-Total Statistics (1) 
 Scale 

Mean if 
Item 

Deleted 

Scale 
Variance 
if Item 

Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ทุกวันน้ีท่านต้องเสียภาษี เพื่อให้รัฐน าไปใช้
จ่าย เพื่อประโยชน์สาธารณะ เช่น สร้างถนน สร้างสะพานลอย 

141.14 219.380 .336 .801 

ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ทุกวันนี้ท่านต้องเสียภาษี เพื่อให้รัฐน าไปใช้
จ่าย เพื่อประโยชน์สาธารณะ เช่น ป้องกันประเทศ 

141.92 216.993 .300 .802 

ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ทุกวันนี้ท่านต้องเสียภาษี เพื่อให้รัฐน าไปใช้
จ่าย เพื่อสร้างสวัสดิการสังคม เชน่ ประกันสุขภาพ 

140.64 221.380 .381 .800 

ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ทุกวันนี้ท่านต้องเสียภาษี เพื่อให้รัฐน าไปใช้
จ่าย เพื่อช่วยเหลือท่านให้มีความรู้ในการประกอบอาชีพ เช่น ศูนย์
ฝึกอาชีพ 

140.94 224.283 .226 .804 

ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ถ้าท่านต้องเสียภาษมีูลค่าเพิ่มอีก 1% เพื่อให้
รัฐน าไปจดัสวสัดิการเงินบ านาญทีพ่อกับการใช้จ่ายชีวิตประจ าวัน
ให้แก่ท่าน 

141.44 215.283 .368 .799 

ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ถ้าท่านต้องเสียภาษีน้ ามันเพิ่มเล็กน้อย เพื่อให้
ทุกคนได้ขึ้นรถโดยสารสาธารณะในราคาที่ถูกลง 

141.50 219.800 .217 .805 

ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ถ้าท่านต้องเสียภาษีบางประเภทเพิ่มเล็กน้อย 
เพื่อให้รัฐน าไปสร้างและจัดบริการห้องสมุดดี ๆ มีคณุภาพให้เด็ก ๆ 
ได้ใช้ 

141.39 215.102 .400 .798 

 
 
  



 138 

Item-Total Statistics (2) 
 Scale 

Mean if 
Item 

Deleted 

Scale 
Variance 
if Item 

Deleted 

Corrected 
Item-
Total 

Correlatio
n 

Cronbach'
s Alpha if 

Item 
Deleted 

ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า ทุกวันน้ีท่านสามารถแสดงความคิดเห็น
ทางการเมืองได้อยา่งเสรี ในทุกช่องทางการสื่อสาร 

142.00 218.629 .278 .803 

ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า ท่านสามารถเลือกทางเดินชีวิตของท่านได้
ด้วยตัวท่านเอง 

140.81 221.590 .330 .801 

ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า ท่านมีทางเลือกในการใช้ชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่
สะอาดและปลอดภยั เช่น ไม่มมีลพิษจากขยะ มีอากาศบรสิุทธ์ิ มีน้ า
บริโภคทีส่ะอาด 

141.75 206.593 .580 .790 

ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า การท าบุญให้แก่พระ ผู้ถือศีล วัด หรือศาสน
สถานตามศาสนาท่ีท่านนับถือน้ัน ท าให้ท่านรู้สึกสบายใจ 

141.75 213.050 .424 .797 

ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า การให้สิ่งของแก่คนอื่นท าให้ท่านรู้สึกสบาย
ใจ (หมายถึงการให้สิ่งของคนท่ีไมไ่ด้เกี่ยวโยงในทางศาสนา) 

140.94 216.511 .474 .797 

ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า คนที่เกดิมามีร่างกายและจติใจที่สมบรูณ์ 
เพราะชาติที่แล้วเขาท าบุญไว้มาก 

141.94 212.683 .422 .797 

ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า คนที่มีฐานะการเงินดี เพราะชาติที่แล้วเขา
ท าบุญไว้มาก 

142.17 218.486 .263 .803 

ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า เราควรประกอบพิธีกรรมที่พ่อแม่หรือบรรพ
บุรุษเคยท าต่อ ๆ กันมา เช่น ตรุษจีน สารทไทย วันอีดิลฟิตรี่ เป็นตน้ 

141.56 216.025 .357 .800 

ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า การหย่าเปน็ทางออกท่ีดีกว่าการอยู่ด้วยกัน
อย่างไม่มีความสุข 

141.11 230.616 -.024 .812 

ท่านเห็นด้วยกับแนวคิดนีห้รือไม่วา่ ผู้หญิงสามารถมีบุตรและท า
หน้าท่ีเป็นทั้งพ่อและแมไ่ด้ด้วยตนเอง โดยไมจ่ าเป็นต้องแต่งงานหรอื
มีสาม ี

140.94 221.654 .232 .804 

ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า คนหนุม่สาวต้องกตัญญูและท าหน้าท่ีดูแลพ่อ
แม่และผู้สูงอายุในครอบครัว 

140.81 219.361 .317 .801 

ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า ท่านควรได้ท่องเที่ยวไปในสถานท่ีต่าง ๆ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

140.69 224.047 .214 .804 

ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า การมีบุคคลต้นแบบในการด าเนินชีวิตหรือ
การท างานช่วยให้ท่านมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจน 

140.92 222.936 .299 .802 

ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า การอาศัยอยู่ในประเทศท่ีมีการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยนั้น มีความ ส าคัญกบัท่านอย่างมาก 

140.81 226.675 .128 .807 
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Item-Total Statistics (3) 
 Scale 

Mean if 
Item 

Deleted 

Scale 
Variance 
if Item 

Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า ท่านสามารถเดินคนเดียวในละแวกบ้าน 
ในช่วงเวลากลางคืนได้อยา่งปลอดภัย 

141.69 215.647 .400 .798 

ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า อุบัตเิหตุทางท้องถนนเป็นภัยในการใช้
ชีวิตประจ าวันของท่าน 

140.81 224.390 .245 .804 

ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า อาชญากรรมเป็นภัยในการใช้ชีวิตประจ าวัน
ของท่าน 

140.83 223.400 .201 .805 

ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า การก่อการร้ายเป็นภัยในการใช้
ชีวิตประจ าวันของท่าน 

141.00 224.229 .139 .808 

ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า ปัจจุบัน มลพิษทางอากาศเป็นภัยต่อชีวิต
ของท่าน 

140.47 229.399 .038 .808 

ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า ปัจจุบัน โรคอุบัติใหม่ เช่น โควิด-19, โรค
ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ เป็นภยัในการใช้ชีวิตประจ าวันของท่าน 

140.42 230.079 .006 .810 

ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า ปัจจุบัน ภายในชุมชนของท่านมีการจัดการ
ขยะที่ด ี

141.64 211.037 .510 .794 

ปัจจุบัน ท่านมีรายไดเ้พียงพอต่อการยังชีพ 141.50 213.800 .507 .795 
ถ้าวันนี้ท่านเจ็บป่วย ท่านจะได้รับการรักษาพยาบาลฟรีและมี
มาตรฐาน 

141.22 215.549 .387 .798 

เมื่อท่านเกษียณอายุ ท่านจะมรีายรับเพียงพอต่อการยังชีพ 141.50 203.286 .690 .786 
ถ้าท่านตกงานไม่มีงานท า ท่านคิดว่า ท่านมีเงินออมเพียงพอส าหรับ
การจับจ่ายใช้สอย จนกว่าจะได้งานใหม่ 

141.94 199.368 .703 .784 

ถ้าท่านโชคร้าย ล าบาก ยากจน ทา่นคิดว่ารัฐจะเข้ามาช่วยเหลือให้
ท่านยังชีพอยู่ได้ 

142.61 222.473 .188 .806 

เราอยากทราบความเห็นทางการศกึษาของท่าน เมื่อเปรียบเทียบกับ
รุ่นพ่อแม่ ท่านคิดว่าคณุภาพการศกึษาและความรู้ที่ได้จากโรงเรียน
ที่ระดับการศึกษาเดยีวกับพ่อแม่ รุ่นท่านดีกว่าหรือแย่กว่ารุ่นพ่อแม ่

140.47 225.285 .208 .804 

เราอยากทราบความเห็นทางการศกึษาของท่าน เมื่อเปรียบเทียบกับ
รุ่นลูกของท่าน (ท่านอาจจะไมม่ีลกูก็ได้) ท่านคิดว่ารุ่นลูกของท่านจะ
ได้รับความรูจ้ากการศึกษาท่ีมคีุณภาพมากกว่าหรือแย่กว่ารุ่นท่าน 

140.97 227.113 .078 .809 
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tem-Total Statistics (4) 
 Scale 

Mean if 
Item 

Deleted 

Scale 
Variance 
if Item 

Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

เราอยากทราบโอกาสในการประกอบอาชีพของท่าน เมื่อ
เปรียบเทยีบกับรุ่นพ่อแม่ของท่าน ท่านคิดว่าตนเองมีอาชีพและ
รายได้ที่ดีกว่าหรือแย่กว่ารุ่นพ่อแม่ (เทียบกับตอนที่พ่อแม่มีอายุ
เท่ากับท่าน) 

140.97 224.542 .233 .804 

ตอนท่านเป็นนักเรยีน/นักศึกษา ท่านเคยลอกการบ้านเพื่อนหรือไม่ 142.86 233.609 -.167 .811 
ตอนท่านเป็นนักเรยีน/นักศึกษา ท่านเคยให้เพื่อนลอกการบ้าน
หรือไม ่

142.83 232.771 -.151 .809 

ตอนท่านเป็นนักเรยีน/นักศึกษา ท่านเคยลอกข้อสอบคนอ่ืนหรือไม่ 143.33 233.029 -.140 .810 
ตอนท่านเป็นนักเรยีน/นักศึกษา ท่านเคยให้คนอื่นลอกข้อสอบ
หรือไม ่

143.22 237.378 -.363 .814 

ท่านเคยจ่ายเงินให้เจ้าหน้าท่ีของรฐัเพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ติดต่อราชการหรือไม ่

143.42 235.336 -.190 .814 

ปีท่ีผ่านมา นอกจากงานแต่ง งานบวช หรืองานศพ ท่านเข้าร่วม
กิจกรรมทางศาสนาอ่ืน ๆ อีกหรือไม ่

142.97 226.313 .161 .806 
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ภาคผนวก ง ตารางผลการส ารวจด้านความเห็น 

 

ตารางที่ ง1 ความคิดเห็นด้านโอกาสทางการศึกษาและอาชีพ   

 กรุงเทพฯ 
และปริมณฑล 

ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

รวม 

เปรียบเทียบคุณภาพการศึกษาและความรู้ที่ได้จากโรงเรียน ระหว่างรุ่นตนเองกับรุ่นพ่อแม่  
ค่าเฉลี่ย 4.00 4.15 3.82 4.15 4.03 
s.d. 0.99 0.96 0.93 0.93 0.96 

เปรียบเทียบคุณภาพการศึกษาและความรู้ที่ได้จากโรงเรียน ระหว่างรุ่นลูกกับรุ่นตนเอง  
ค่าเฉลี่ย 4.16 4.37 4.10 4.46 4.27 
s.d. 0.99 0.95 1.00 0.94 0.98 

เปรียบเทียบโอกาสในการประกอบอาชีพและรายได้ ระหว่างรุ่นตนเองกับรุ่นพ่อแม่  
ค่าเฉลี่ย 3.74 4.00 3.76 4.17 3.92 
s.d. 1.17 1.09 0.91 0.93 1.04 

หมายเหตุ สเกลค าตอบ 1 คือ แย่กว่ามาก 2 คือ แย่กว่าเล็กน้อย 3 คือ เท่ากัน 4 คือ ดีกว่าเล็กน้อย 5 คือ ดีกว่ามาก  

ตารางที่ ง2 ความคิดเห็นด้านความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

 กรุงเทพฯ 
และ

ปริมณฑล 

ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนื

อ 

รวม 

ท่านสามารถเดินคนเดียวในละแวกบ้าน ในช่วงเวลากลางคืนได้อย่างปลอดภัย 
ค่าเฉลี่ย 3.51 3.91 3.57 3.66 3.66 
s.d. 1.21 1.23 1.27 1.37 1.28 

อุบัติเหตุทางท้องถนนเป็นภัยในการใช้ชีวิตประจ าวันของท่าน 
ค่าเฉลี่ย 3.87 3.69 4.01 3.47 3.76 
s.d. 1.03 1.36 1.02 1.40 1.23 

อาชญากรรมเป็นภัยในการใชช้ีวิตประจ าวันของท่าน 
ค่าเฉลี่ย 3.86 3.44 4.01 3.40 3.67 
s.d. 1.10 1.47 1.27 1.48 1.32 

การก่อการร้ายเป็นภัยในการใช้ชวีิตประจ าวันของท่าน 
ค่าเฉลี่ย 3.50 3.26 3.83 3.11 3.43 
s.d. 1.26 1.51 1.15 1.57 1.41 

ปัจจุบนัมลพิษทางอากาศเป็นภัยต่อชีวิตของท่าน 
ค่าเฉลี่ย 4.05 3.99 4.11 3.81 3.99 
s.d. 1.04 1.26 1.02 1.35 1.18 

ปัจจุบนัโรคอุบัติใหม ่เช่น โควิด-19, โรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม ่เป็นภัยในการใชช้ีวิตประจ าวันของท่าน 
ค่าเฉลี่ย 4.11 4.22 4.26 4.29 4.22 
s.d. 1.04 1.01 0.97 1.05 1.02 

ปัจจุบนัภายในชมุชนของท่านมกีารจัดการขยะที่ดี 
ค่าเฉลี่ย 3.62 3.90 3.60 4.13 3.81 
s.d. 1.15 1.14 1.16 1.08 1.15 
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 กรุงเทพฯ 
และ

ปริมณฑล 

ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนื

อ 

รวม 

ปัจจุบนัท่านมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ 
ค่าเฉลี่ย 3.02 2.99 3.03 2.97 3.00 
s.d. 1.22 1.23 1.11 1.32 1.22 

ถ้าวันนี้ท่านเจ็บป่วย ท่านจะได้รับการรักษาพยาบาลฟรีและมีมาตรฐาน 
ค่าเฉลี่ย 3.72 4.06 3.92 4.17 3.97 
s.d. 1.10 1.07 1.02 1.03 1.07 

เมื่อท่านเกษียณอาย ุ(แก่ชรา) ท่านจะมีรายรับเพียงพอต่อการยังชีพ 
ค่าเฉลี่ย 3.11 2.93 3.27 2.87 3.05 
s.d. 1.27 1.32 1.15 1.43 1.31 

ถ้าท่านตกงานไม่มีงานท า ท่านคดิว่า ท่านมีเงินออมเพียงพอส าหรับการจับจ่ายใช้สอยจนกว่าจะได้งานใหม่ 
ค่าเฉลี่ย 2.77 2.58 2.91 2.42 2.67 
s.d. 1.33 1.32 1.20 1.31 1.31 

ถ้าท่านโชคร้าย ล าบาก ยากจน ท่านคิดว่ารัฐจะเข้ามาช่วยเหลือใหท้่านยังชีพอยู่ได้ 
ค่าเฉลี่ย 2.83 2.60 3.02 2.75 2.80 
s.d. 1.30 1.32 1.25 1.28 1.30 

หมายเหตุ สเกลค าตอบ 1 คือ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 2 คือ ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 3 คือ เฉย ๆ 4 คือ ค่อนข้างเห็นด้วย 5 คือ เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง  
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ตารางที่ ง3 ความคิดเห็นด้านเสรีภาพ 

 กรุงเทพฯ 
และ

ปริมณฑล 

ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนื

อ 

รวม 

ทุกวันนี้ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นทางการเมืองได้อย่างเสรี ในทุกช่องทางการสื่อสาร 
ค่าเฉลี่ย 3.42 2.92 3.46 3.16 3.24 
s.d. 1.22 1.44 1.13 1.41 1.32 

ท่านสามารถเลือกทางเดินชีวิตของท่านได้ด้วยตัวท่านเอง 
ค่าเฉลี่ย 4.00 4.19 4.07 4.25 4.13 
s.d. 1.01 0.98 0.88 1.00 0.97 

ท่านมีทางเลือกในการใช้ชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภยั เช่น ไม่มีมลพิษจากขยะ มีอากาศบริสุทธิ์ มีน้ า
บริโภคที่สะอาด  

ค่าเฉลี่ย 3.80 4.07 4.02 4.16 4.01 
s.d. 1.14 1.15 1.01 1.08 1.10 

หมายเหตุ สเกลค าตอบ 1 คือ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 2 คือ ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 3 คือ เฉย ๆ 4 คือ ค่อนข้างเห็นด้วย 5 คือ เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง  
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ตารางที่ ง4 ความคิดเห็นด้านนโยบายสาธารณะ  

 กรุงเทพฯ 
และปริมณฑล 

ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

รวม 

ทุกวันนี้ท่านต้องเสียภาษี เพ่ือให้รัฐน าไปใช้จ่าย เพ่ือประโยชน์สาธารณะ เช่น สร้างถนน สร้างสะพานลอย  
ค่าเฉลี่ย 3.56 3.39 3.53 3.40 3.47 
s.d. 1.10 1.32 1.06 1.31 1.21 

ทุกวันนี้ท่านต้องเสียภาษ ีเพ่ือให้รัฐน าไปใช้จ่าย เพ่ือประโยชน์สาธารณะ เช่น ป้องกันประเทศ  
ค่าเฉลี่ย 3.07 2.46 3.20 2.78 2.88 
s.d. 1.26 1.44 1.18 1.43 1.36 

ทุกวันนี้ท่านต้องเสียภาษ ีเพ่ือให้รัฐน าไปใช้จ่าย เพ่ือสร้างสวัสดิการสังคม เช่น ประกันสขุภาพ  
ค่าเฉลี่ย 3.88 4.16 3.84 4.19 4.02 
s.d. 1.07 1.07 0.95 1.08 1.06 

ทุกวันนี้ท่านต้องเสียภาษ ีเพ่ือใหรั้ฐน าไปใช้จ่าย เพ่ือช่วยเหลือท่านให้มีความรู้ในการประกอบอาชพี เช่น ศูนย์ฝึก
อาชีพ  

ค่าเฉลี่ย 3.71 3.78 3.82 4.14 3.86 
s.d. 1.03 1.16 0.92 1.03 1.05 

ถ้าท่านต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมอีก 1% เพ่ือให้รัฐน าไปจัดสวัสดิการเงินบ านาญท่ีพอกับการใช้จ่ายชีวิตประจ าวันให้แก่
ท่าน  

ค่าเฉลี่ย 3.18 3.10 3.22 3.45 3.24 
s.d. 1.33 1.54 1.18 1.39 1.37 

ถ้าท่านต้องเสียภาษีน้ ามนัเพ่ิมเลก็น้อย เพ่ือให้ทุกคนได้ขึ้นรถโดยสารสาธารณะในราคาท่ีถูกลง  
ค่าเฉลี่ย 3.15 2.69 2.97 2.98 2.95 
s.d. 1.29 1.42 1.26 1.44 1.36 

ถ้าท่านต้องเสียภาษีบางประเภทเพ่ิมเล็กน้อย เพ่ือให้รัฐน าไปสร้างและจัดบริการห้องสมุดดี ๆ มีคุณภาพให้เด็ก ๆ ได้
ใช้  

ค่าเฉลี่ย 3.48 3.62 3.67 3.76 3.63 
s.d. 1.24 1.23 1.09 1.25 1.21 

หมายเหตุ สเกลค าตอบ 1 คือ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 2 คือ ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 3 คือ เฉย ๆ 4 คือ ค่อนข้างเห็นด้วย 5 คือ เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง  
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ตารางที่ ง5 ความคิดเห็นด้านทัศนคติและบรรทัดฐานทางสังคม  

 กรุงเทพฯ 
และปริมณฑล 

ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

รวม 

การท าบุญให้แก่พระ ผู้ถือศีล วัด หรือศาสนสถานตามศาสนาที่ท่านนับถือนั้น ท าให้ท่านรู้สึกสบายใจ 
ค่าเฉลี่ย 4.00 4.22 4.16 4.50 4.22 
s.d. 1.04 1.03 0.94 0.87 0.99 

การให้สิ่งของแก่คนอื่นท าให้ท่านรู้สึกสบายใจ (หมายถึงการให้สิ่งของคนที่ไม่ได้เกี่ยวโยงในทางศาสนา) 
ค่าเฉลี่ย 4.09 4.40 4.31 4.56 4.34 
s.d. 0.88 0.85 0.86 0.81 0.87 

คนที่เกิดมามีร่างกายและจิตใจทีส่มบูรณ์ เพราะชาติที่แล้วเขาท าบุญไว้มาก 
ค่าเฉลี่ย 3.58 3.52 3.15 3.83 3.52 
s.d. 1.12 1.35 1.35 1.24 1.29 

คนที่มีฐานะการเงินดี เพราะชาติที่แล้วเขาท าบุญไว้มาก 
ค่าเฉลี่ย 3.47 3.37 2.97 3.60 3.35 
s.d. 1.19 1.36 1.33 1.35 1.33 

เราควรประกอบพิธีกรรมที่พ่อแม่หรือบรรพบุรุษเคยท าต่อ ๆ กันมา เช่น ตรุษจีน สารทไทย วันอีดิลฟิตร่ี เป็นต้น 
ค่าเฉลี่ย 3.88 4.12 4.26 4.39 4.17 
s.d. 1.02 1.01 0.86 0.88 0.96 

ปีที่ผ่านมา นอกจากงานแต่ง งานบวช หรืองานศพ ท่านเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอ่ืน ๆ อีกหรือไม่* 
ค่าเฉลี่ย 1.91 2.29 2.49 2.28 2.25 
s.d. 0.90 0.71 0.88 0.80 0.85 

การหย่าเป็นทางออกที่ดีกว่าการอยู่ด้วยกันอย่างไม่มีความสุข 
ค่าเฉลี่ย 3.66 3.59 3.50 3.62 3.59 
s.d. 1.21 1.44 1.28 1.49 1.36 

ผู้หญิงสามารถมีบุตรและท าหน้าที่เป็นทั้งพ่อและแม่ได้ด้วยตนเอง โดยไม่จ าเป็นต้องแต่งงานหรือมีสามี 
ค่าเฉลี่ย 3.80 4.09 3.25 4.00 3.78 
s.d. 1.14 1.15 1.36 1.30 1.29 

คนหนุ่มสาวต้องกตัญญูและท าหน้าท่ีดูแลพ่อแม่และผู้สูงอายุในครอบครัว 
ค่าเฉลี่ย 4.38 4.44 4.56 4.72 4.53 
s.d. 0.91 0.85 0.78 0.64 0.81 

ท่านควรได้ท่องเท่ียวไปในสถานที่ต่าง ๆ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
ค่าเฉลี่ย 4.02 4.02 4.32 4.15 4.13 
s.d. 1.04 1.24 0.89 1.13 1.08 

การมีบุคคลต้นแบบในการด าเนนิชีวิตหรือการท างานช่วยให้ท่านมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจน 
ค่าเฉลี่ย 3.98 3.76 4.11 4.25 4.03 
s.d. 0.96 1.26 0.90 0.96 1.04 

การอาศัยอยู่ในประเทศท่ีมีการปกครองแบบประชาธิปไตยนั้น มีความส าคัญกับท่านอย่างมาก  
ค่าเฉลี่ย 4.06 4.11 4.09 4.35 4.15 
s.d. 0.93 1.01 0.87 0.83 0.92 

หมายเหตุ สเกลค าตอบ 1 คือ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 2 คือ ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 3 คือ เฉย ๆ 4 คือ ค่อนข้างเห็นด้วย 5 คือ เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง  
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*สเกลค าตอบ สเกลค าตอบ 1 คือ ไม่เคยท าเลย 2 คือ เคยท าบ้างบางครั้ง 3 คือ เคยท าเป็นประจ า 4 คือ เรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้อง
กับท่าน 

ตารางที่ ง6 ความเห็นเกี่ยวกับการโกง และการคอร์รัปชั่น  

 กรุงเทพฯ 
และปริมณฑล 

ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

รวม 

ตอนท่านเป็นนกัเรียน/นักศึกษา ท่านเคยลอกการบ้านเพ่ือนหรือไม่ 
ค่าเฉลี่ย 2.06 1.81 2.16 1.90 1.99 
s.d. 0.86 0.72 0.83 0.70 0.79 

ตอนท่านเป็นนกัเรียน/นักศึกษา ท่านเคยให้เพ่ือนลอกการบ้านหรือไม่ 
ค่าเฉลี่ย 2.02 1.91 2.24 1.97 2.04 
s.d. 0.85 0.73 0.86 0.68 0.79 

ตอนท่านเป็นนกัเรียน/นักศึกษา ท่านเคยลอกข้อสอบคนอืน่หรือไม่ 
ค่าเฉลี่ย 1.64 1.38 1.81 1.47 1.58 
s.d. 0.82 0.65 0.92 0.66 0.79 

ตอนท่านเป็นนกัเรียน/นักศึกษา ท่านเคยให้คนอื่นลอกข้อสอบหรือไม่ 
ค่าเฉลี่ย 1.68 1.47 1.89 1.58 1.65 
s.d. 0.85 0.71 0.91 0.68 0.81 

ท่านเคยจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ืออ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการหรือไม่ 
ค่าเฉลี่ย 1.44 1.26 1.47 1.34 1.38 
s.d. 0.81 0.66 0.85 0.72 0.77 

หมายเหตุ สเกลค าตอบ 1 คือ ไม่เคยท าเลย 2 คือ เคยท าบ้างบางครั้ง 3 คือ เคยท าเป็นประจ า 4 คือ เรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับ
ท่าน 
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ตารางที่ ง7 ความคิดเห็นต่อบรรทัดฐานทางสังคมเก่ียวกับคุณค่าของงานที่ท า (ร้อยละ) 

สมมุติว่า ท่านก าลังมองหางาน ประเด็น
ใดที่ท่านให้ความส าคัญเป็นล าดับแรก 

กรุงเทพฯ 
และปริมณฑล 

ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

รวม 

1. งานท่ีมีรายไดด้ี เพื่อท่ีท่านจะได้ไมต่้อง
กังวลเรื่องใด ๆ ท่ีเกี่ยวกับตัวเงิน 

30.81 28.74 27.24 22.24 27.22 

2. งานท่ีมั่นคง ไม่มีความเสี่ยงจากการเลิก
กิจการ หรือการวา่งงาน 

44.81 47.45 45.67 52.48 47.62 

3. งานท่ีท่านได้ท ากับเพื่อนร่วมงานท่ีท่าน
ชอบท างานด้วย 

7.74 7.72 7.87 9.60 8.24 

4. งานท่ีท าให้ท่านรู้สึกว่ามีศักยภาพและมี
คุณค่า 

16.64 16.09 19.21 15.68 16.92 

รวม 100 100 100 100 100 
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