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การสาํรวจความพงึพอใจในชวีติ เปน็เครือ่งมอืทีน่ยิมในการใชว้ดัคณุภาพชวีติของคนใน
ประเทศ หนึ่งในปจัจยัทีม่ผีลตอ่ความพงึพอใจในชวีติคอื นโยบายสาธารณะ เชน่ ประชาชน
ในประเทศท่ีมีระบบสวสัดิการสังคมท่ีดี มักมีความพึงพอใจในชวีติสูงกวา่ประเทศอ่ืน
นอกจากนัน้แลว้ การศกึษาความพงึพอใจในชวีติยงัชว่ยในการประมาณ “ราคาเงา” ของ
สินค้าหรอืบรกิารท่ีไม่มีตลาด ราคาเงาจะชว่ยบอกวา่คนในสังคมให้คุณค่ากับส่ิงท่ีถูก
ประเมนิมากน้อยเพยีงใด เมื่อเปรยีบเทียบอรรถประโยชน์ท่ีได้จากเงนิตรา ในประเทศท่ี
พฒันาแลว้ เชน่ องักฤษ เยอรมนี ออสเตรเลยี ได้มกีารสํารวจความพงึพอใจในชวีติ
ของคนในประเทศเป็นประจาํ เพื่อนําไปพฒันาคุณภาพชวีติและการออกแบบนโยบาย
สาธารณะ ในขณะที่ ประเทศไทยมวีฒันธรรม บรรทดัฐานทางสงัคม รวมไปถงึ โครงสรา้ง
ทางเศรษฐกิจภายในประเทศท่ีต่างจากประเทศท่ีพฒันาแลว้ จงึอาจทําใหม้ปีจัจยัท่ีมผีล
ต่อความพงึพอใจในชวีติแตกต่างออกไป

การศกึษาเกีย่วกบัความพงึพอใจในชวีติไดถ้กูนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการประเมนิ
ราคาเงาของส่ิงแวดลอ้มหรอืกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งเปน็การวเิคราะหห์ามูลค่าของส่ิง-
แวดลอ้มหรอืกิจกรรมทางสังคมท่ีมคีณุค่าต่อสาธารณะ แต่ส่ิงแวดลอ้มหรอืกิจกรรม
เพื่อสังคมเหลา่นัน้ไมม่รีาคาตลาด การประเมนิราคาเงานัน้ชว่ยบง่บอกวา่คนในสังคมให้
คณุคา่กบัสิง่ทีถ่กูประเมนิมากนอ้ยเพยีงใด เมื่อเปรยีบเทยีบมลูคา่ของเงนิตรา และทาํให้
เราสามารถวเิคราะหต์น้ทนุและผลประโยชนข์องโครงการดา้นสิง่แวดลอ้มและสงัคม
ออกมาเป็นมูลค่าของเงนิตราได้ และสามารถช่วยทําให้เราทราบวา่คนไทยให้คุณค่า
(มูลค่า) กับพฤติกรรมหรอืสถานการณ์ทางสุขภาพ สังคม และวฒันธรรมอยา่งไร

นโยบายสาธารณะและความพงึพอใจในชวีติของ
คนไทย 4.0
ศาสตราจารย์ ดร. วรวรรณ ชาญด้วยวทิย์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น

คนไทยใหค้ณุคา่กบัทนุทางสงัคมและการลด
ความเส่ียงทางสังคม ทนุทางสังคมท่ีได้รบั
ใหค้ณุค่าสูงท่ีสุด คือ การมคีรอบครวัอบอุน่
และอนัดับรองลงมาคือ การมชีมุชนท่ีคนไว้
วางใจกนั ใกลช้ดิกนั และมคีวามสามคัคี
รว่มมอืกนัในการทาํกจิกรรมตา่งๆ สว่นเรือ่ง
ความเสีย่งทางสงัคมทีค่นไทยตรีาคาให้
สูงมากคือ ความเส่ียงในการตกงานและการ
เจบ็ปว่ย ผลการศกึษานาํไปสูข่อ้เสนอแนะ
เชงินโยบาย ดังน้ี

1. นโยบายด้านครอบครวั เน้นเรื่องการมี
ปฏสิมัพนัธท์ีด่ขีองสมาชกิในครอบครวั
ภาครฐัสามารถสนบัสนนุใหค้นในครอบครวั
ได้ใชเ้วลาอยูร่ว่มกันมากขึ้นได้หลายทาง
2. นโยบายด้านทนุทางสังคมในระดับท่ี

ใหญ่กวา่ครอบครวั ซึ่งอาจเปน็เพื่อน ญาติ
เพื่อนรว่มงาน เพื่อนบา้น เพื่อนในกลุม่ท่ีมี
ความสนใจตรงกัน หรอืคนรูจ้กัในสังคมท่ี
กวา้งขึ้น คนไทยใหค้วามสาํคญักบัความรูส้กึ
ใกล้ชดิกัน การไวว้างใจกัน และการรกัษา
ส่ิงแวดลอ้มในชมุชนรว่มกัน

3. นโยบายด้านการคุม้ครองความเส่ียง
ทางสังคม เชน่ การตกงาน และการเจบ็ปว่ย
ความเสีย่งดา้นการตกงานยงัคงเปน็ความ
เส ีย่งใหญแ่ละมผีลกระทบสงูตอ่ความ
พึงพอใจในชีวติ
ผลการศึกษา “ราคาเงา” ยงัสามารถนํา

ไปใชป้ระโยชนท์างออ้มในการศกึษาเกีย่วกบั
นโยบายสาธารณะ อาทเิชน่ นาํไปเปน็ตวัแทน
ทางการเงนิในการวเิคราะหผ์ลประโยชนข์อง
โครงการด้านสังคม ฯลฯ
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คนไทยทีเ่กดิในแตล่ะชว่งปอีาจมคีวามคดิ ทศันคติ และ
การใหค้ณุคา่ตอ่เหตกุารณใ์นชวีติทีแ่ตกตา่งกนั ซึง่อาจสง่ผล
ใหเ้กดิความพงึพอใจในชวีติและความชอบตอ่นโยบายสาธารณะ
ท่ีแตกต่างกันไปด้วยการวเิคราะหร์าคาเงา โดยคํานงึถึงความ
แตกต่างของคนระหวา่งรุน่ในปี พ.ศ. 2562 เชน่ รุน่ Baby
Boomer อายุ 56 - 74 ปี Gen X มอีายุ 40 - 55 ปี และ
Gen Y มอีายุ 24 - 39 ปี ชว่ยใหเ้ขา้ใจการใหค้ณุค่ากับหลาก
หลายมติทิีม่ผีลตอ่การดาํเนนิชวีติของคนไทยมากยิง่ขึ้น
ความเขา้ใจเหลา่นีจ้ะชว่ยในการออกแบบนโยบายสาธารณะ
ได้ตรงกับความชอบของคนแต่ละรุน่

วตัถปุระสงค์ของการศึกษา
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์ 2 ประการ คือ หน่ึง ประยุกต์
แนวคดิความพงึพอใจในชวีติ เพื่อวเิคราะหร์าคาเงาของปจัจยั
ทางสุขภาพ สังคม และทนุทางสังคม และ สอง สํารวจความ
พงึพอใจในชวีติของคนไทย ทีค่รอบคลมุปจัจยัดา้นเศรษฐกจิ
สังคม วฒันธรรม และบรรทัดฐานทางสังคม โดยเน้นความ
แตกตา่งระหวา่งรุน่ ซึ่งจะชว่ยทาํใหส้ามารถนาํไปวเิคราะห์
ความสัมพนัธข์องปจัจยัด้านเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม
และบรรทดัฐานทางสงัคมทีม่ตีอ่ความพงึพอใจในชวีติของ
คนไทย

วธีิการศึกษา
งานวจิยันีม้ขีอ้มลูครอบคลมุประเดน็ตา่งๆ ดงันี้ หนึ่ง ผลการ
ประเมนิมลูคา่ทีค่นไทยใหก้บัสถานการณแ์ละกจิกรรมทาง
สังคมท่ีไมม่ี “ราคาตลาด” แต่มี “คณุค่า” ท้ังต่อตนเองและ
สังคม การประเมนิมูลค่าเหลา่น้ีสามารถนําไปใชเ้ปน็ตัวแทน
ทางการเงนิในการวเิคราะหโ์ครงการทีม่ปีระโยชนต์อ่สงัคม
สอง ผลการสํารวจความพงึพอใจในชวีติของคนไทยท่ีครอบ
คลมุทกุภาคทีส่ามารถแสดงความแตกตา่งของคนไทยระหวา่ง
รุน่ ความแตกต่างในการใหค้วามสําคัญกับเหตกุารณ์ต่างๆ
และทัศนคติต่อความไวว้างใจ ความเช่ือ วฒันธรรม และ
บรรทัดฐานทางสังคมท่ีมต่ีอความพงึพอใจในชวีติ และ สาม
ผลการสาํรวจทีส่ามารถนาํไปวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์อง
ปจัจยัด้านเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และบรรทัดฐานทาง
สังคมต่อความพงึพอใจในชวีติของคนไทย

การวเิคราะห์ “ราคาเงา” ด้วยวธิี Life Satisfaction
Approach โดยการใชข้้อมูลจาก 2 แหล่ง คือ ข้อมูลการ
สาํรวจคณุภาพชวีติของประชาชนอยา่งยัง่ยนืตามหลกั
เศรษฐกิจพอเพยีงทําการสํารวจโดยสํานักงานสถิติแหง่ชาติ

ใน พ.ศ. 2561 ครอบคลมุรวมประชากรทกุจงัหวดั และขอ้มูล
การสํารวจการบรโิภคและการออม ทําการสํารวจโดยสถาบนั
วจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย ใน พ.ศ. 2561 ครอบคลมุ
รวมประชากรในจงัหวดัขอนแก่น

สรปุและอภิปรายผล
ผลการศกึษาจากขอ้มลูการสาํรวจคณุภาพชวีติของประชาชน
อยา่งยัง่ยนืตามหลกัเศรษฐกิจพอเพยีง สรปุได้วา่ ความไว้
วางใจกันในสังคม ความใกลช้ดิกันในชมุชน การชว่ยเหลอืซึ่ง
กันและกันในชมุชน ความสามคัคีในชมุชน ความเหลื่อมลํ้า
ทางรายได้ในชมุชนท่ีตํ่า และการจดัการส่ิงแวดลอ้มในชมุชน
ท่ีดีมีความสัมพันธท์างบวกต่อความพึงพอใจในชวีติ (เชน่
การลดใชโ้ฟมหรอืถงุพลาสติก การแยกขยะ) คนท่ีไมป่ระสบ
เหตกุารณ์รา้ยจะมคีวามพงึพอใจในชวีติมากกวา่คนท่ีประสบ
เหตกุารณ์เหลา่น้ัน (เชน่ ราคาผลผลติตกตํ่า บุคคลในครวั-
เรอืนเจบ็ปว่ยหรอืตกงาน) ส่วนคนท่ีประสบเหตกุารณเ์ผชญิ
ภยัธรรมชาตใินอดตี 5 ปทีีผ่า่นมาและสามารถปรบัตวักบัความ
สญูเสยีไดเ้มื่อเวลาผา่นไป ทาํใหเ้หตกุารณน์ัน้ไมม่ผีลตอ่ความ
พงึพอใจในชวีติในปจัจบุนั

ปจัจยัทางดา้นการเงนิสว่นบคุคล มผีลทางบวกตอ่ความ
พงึพอใจในชวีติ (เชน่ รายได้ การออมเงนิ และการไมม่หีน้ี)
คนท่ีมสีถานภาพสมรสท่ีหยา่รา้งหรอืแยกกันอยู่ มคีวามพงึ-
พอใจในชวีติตํ่ากวา่เมื่อเทียบกับกลุม่คนโสด คนท่ีมสุีขภาพ
ทีด่ี ครอบครวัทีอ่บอุน่ สมรรถภาพทางจติใจทีเ่ขม้แขง็ พฤต-ิ
กรรมการไมเ่ลน่การพนนัหรอืหวย การไมด่ื่มสุราหรอืด่ืมบา้ง
เปน็บางครัง้ มผีลทําใหค้วามพงึพอใจในชวีติเพิม่มากขึ้น

คนไทยใหมู้ลค่ากับทนุทางสังคม ซึ่งเกิดความสัมพนัธ์
ท่ีดีในครอบครวั การมปีฏิสัมพนัธกั์บผู้อื่น การใหค้วามชว่ย
เหลอืเกื้อกลูผูอ้ืน่ การมคีวามไวว้างใจกนั ความอบอุน่ในครอบ-
ครวัได้รบัการประเมนิมูลค่าราคาเงาสูงท่ีสุด เท่ากับ 5,839–
6,255 บาทต่อเดือน หรอืคิดเปน็สัดส่วน 0.91–0.97 เท่า
ของรายได้ การใหค้วามชว่ยเหลอืเก้ือกลูผู้อื่นเปน็ประจาํได้มี
ราคาเงาเทา่กบั 4,637 บาทตอ่เดอืน หรอืคดิเปน็สดัสว่น 0.72
เทา่ของรายได้ การทีค่นในชมุชนรูส้กึใกลช้ดิกนัมรีาคาเงา
เทา่กบั 3,822 บาทตอ่เดอืน หรอืคดิเปน็ 0.59 เทา่ของรายได้
และสังคมท่ีมคีวามไวว้างใจกันมรีาคาเงาเท่ากับ 1,906 บาท
ต่อเดือน หรอืคิดเปน็ 0.30 เท่าของรายได้

การวเิคราะหร์าคาเงาของคนไทยท้ัง 3 รุน่ พบวา่ คน
ทัง้สามรุน่ยงัคงใหม้ลูคา่กบัความสมัพนัธใ์นครอบครวัมาก
กวา่ประเด็นอื่นๆ รองลงมา คือ การใหค้วามชว่ยเหลอืเก้ือกลู
ผูอ้ืน่ในสงัคมและการมงีานทาํ คนรุน่ Baby Boomer ประเมนิ
มูลค่าการมงีานทําของคนในครอบครวัท่ีสูงกวา่รุน่อื่น ๆ และ
ใหม้ลูคา่กบัปฏสิมัพนัธก์บัคนในชมุชนตํ่ากวา่รุน่อืน่ๆ เนื่องจาก
มอีายุมาก มคีวามเปราะบางทางสุขภาพ และต้องการพึ่งพา
รายได้จากครอบครวัมากกวา่ ดังน้ัน หากสมาชกิในครอบ-
ครวัวา่งงานจะสง่ผลตอ่ความพงึพอใจในชวีติของกลุม่ Baby
Boomer ท่ีสูงกวา่รุน่อื่น



กลุม่คนรุน่ Gen Y ประเมนิมูลค่าความไวว้างใจกันใน
สังคม ความเหลื่อมลํ้าทางรายได้ตํ่า การจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ในชมุชนท่ีดีมากกวา่รุน่อื่นๆ สาเหตท่ีุคนรุน่ Gen Y ประเมนิ
มลูคา่ความไวว้างใจกนัในสงัคมมากกวา่รุน่อื่น ๆ อาจพจิารณา
ได้จากคนรุน่ Gen Y เติบโตมาพรอ้มกับความกังวลท่ีนอ้ยลง
เก่ียวกับการจดัหาความต้องการพื้นฐานท่ีจาํเปน็ เน่ืองจาก
รุน่พอ่แมไ่ดจ้ดัสรรไวใ้หแ้ลว้ จงึมเีวลาใหส้นใจกบัสถานการณ์
ทางสังคมและส่ิงแวดลอ้มมากกวา่คนรุน่ก่อน

การศกึษาดว้ยขอ้มลูการสาํรวจการบรโิภคและการออม
พบวา่ การประเมนิวา่สุขภาพของตนเองดีกวา่คนท่ัวไปมากมี
ผลด้านบวกต่อความพงึพอใจในชวีติ และมรีาคาเงาสูงพอ ๆ
กบัรายไดต้อ่เดอืน อกีทัง้ การมสีขุภาพดเีปน็สิง่ทีค่นใหค้ณุคา่
สงูกวา่พฤตกิรรมสขุภาพและการมวีนิยัทางการเงนิ เชน่ ดแูล
การเงนิของตนเองอยา่งใกลช้ดิเปน็ประจาํหรอืการออมเงนิ

ทกุเดือนเปน็ประจาํ ในขณะท่ี พฤติกรรมเนือยน่ิงมผีลทาง
ลบต่อความพงึพอใจในชวีติ

การดาํเนนินโยบายสาธารณะของภาครฐั หากตอ้งการ
ดําเนินไปในเปา้หมายเพื่อใหป้ระชาชนมคีวามสุข จาํเปน็ต้อง
ฟงัเสียงและคํานงึถึงความชอบของประชาชน โดยนโยบาย
สาธารณะทีช่ว่ยลดความเสีย่งตอ่ความมัน่คงในชวีติ เปน็
นโยบายท่ีจะชว่ยเพิม่ความพงึพอใจในชวีติใหค้นไทย นโยบาย
ทีส่าํคญัคอื นโยบายบรรเทาปญัหาการตกงานและการเจบ็ปว่ย
ส่ิงเหลา่นีร้วมอยูใ่นระบบความคุม้ครองทางสังคม เชน่ ระบบ
ประกันการวา่งงาน และระบบประกันสุขภาพท่ัวหน้า ซึ่งเปน็
ระบบทีช่ว่ยใหค้วามพงึพอใจในชวีติไมต่กตํ่าลง นโยบาย
สาธารณะทีช่ว่ยสรา้งทนุทางสงัคมกเ็ปน็อกีนโยบายหนึ่งท่ี
คนไทยใหค้วามสําคัญ โดยเฉพาะกับคนในรุน่ Gen X และ
Gen Y

ปรมิณฑลมคีวามพงึพอใจในชวีติและมคีวามสุขนอ้ยกวา่คน
ภาคอื่น ๆ สว่นเหตกุารณโ์รคระบาดโควดิ 19 นัน้ ทาํใหค้นสว่น
ใหญ่รูสึ้กวติกกังวลมากกวา่ปกติ และยงัมผีลกระทบทางลบ
ตอ่ความพงึพอใจในชวีติมากอกีดว้ย แมว้า่คนภาคตะวนัออก-
เฉียงเหนือจะต้องทํางานหนักกวา่คนภาคอื่น ๆ และยงัมบีาง
สว่นตอ้งตกงานเพราะสถานการณโ์รคระบาด แตค่นภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนอืกย็งัมคีวามพงึพอใจในชวีติและความ
สุขดี และรูสึ้กวา่ส่ิงท่ีทําอยูใ่นน้ันมคีณุค่าในชวีติมาก

ผลจากการสํารวจ พบวา่ คนส่วนใหญ่เหน็วา่การได้รบั
โอกาสทางการศกึษาทีม่คีณุภาพโดยรวมนัน้ดขีึ้นเรื่อย ๆ
ในแต่ละรุน่ ส่วนโอกาสด้านอาชพี ท้ังแงข่องการหางานและ
รายได้ คนภาคเหนอืและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืคดิวา่ตนเอง
มโีอกาสทีด่กีวา่รุน่พอ่แมเ่ลก็นอ้ย ประเดน็เรือ่งความมัน่คงใน
ชวีติคนภาคเหนอืและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืนัน้คอ่นขา้ง
คลา้ยกันคือ มคีวามมัน่คงทางการเงนิค่อนขา้งตํ่า ไมคิ่ดวา่
ตนเองมรีายไดท้ีเ่พยีงพอตอ่การยงัชพีในปจัจบุนั ไมเ่หน็ดว้ย
วา่ตนเองจะมรีายรบัทีเ่พยีงพอเมื่อแกช่รา และไมค่ดิวา่ตนเอง
จะมเีงนิออมไวใ้ชจ้า่ยไดเ้พยีงพอเมื่อตกงานและทีส่าํคญัคอื
คนกลุม่นีค้อ่นขา้งไมเ่หน็ดว้ยวา่ภาครฐัจะเขา้มาชว่ยเหลอื
พวกเขาเมื่อโชครา้ย ลาํบาก ยากจน ดังน้ัน คนภาคเหนือและ
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืจงึใหค้วามสาํคญักบัการมองหางาน
ท่ีมคีวามมัน่คง ไมม่คีวามเส่ียงจากการถกูเลกิจา้ง

แบบสาํรวจเกีย่วกบัความพงึพอใจในชวีติในการศกึษานีใ้ช้
เครือ่งมอืเดยีวกบั The UK's official Office for National
Statistics (ONS) มกีารถามส่ีคําถามคือ หน่ึง โดยรวมคณุ
ประเมนิความพงึพอใจในชวีติระดบัใด สอง เมื่อวานนีค้ณุรูส้กึ
มคีวามสขุระดบัใด สาม เมื่อวานนีค้ณุรูส้กึมวีติกกงัวลระดบัใด
และ ส่ี โดยรวมคณุรูส้กึวา่สิง่ทีค่ณุทาํในชวีติมคีณุคา่มากนอ้ย
เพยีงใด คําตอบมี Scale 0 ถึง 10 คําตอบ 0 คือ ไมเ่ลย
หรอืระดับตํ่าท่ีสุด และ 10 คือ ระดับสูงท่ีสุด

ประชากรเปา้หมายในการศกึษานีค้อื ประชาชนไทยอายุ
ต้ังแต่ 24–74 ปี จาํแนกเป็นกลุ่มตามรุน่ ได้แก่ Baby
Boomer มอีายุ 56-74 ปี Gen X มอีายุ 40-55 ปี และ Gen Y
มอีายุ 24-39 ปี และเปน็ผู้ท่ีอาศัยอยูใ่นเขตเมอืง (ในเขต
เทศบาล) ในภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และ
กรงุเทพฯ และปรมิณฑล การกําหนดขนาดตัวอยา่งภายใต้
ทรพัยากรและเวลาทีจ่าํกดัจงึเปน็แบบเจาะจงคอื ภาคละ 600
ตัวอยา่ง ผลการเก็บขอ้มูลได้จาํนวนตัวอยา่งท้ังหมด 2,476
ตัวอยา่ง

การสาํรวจดาํเนนิการในชว่งทีม่กีารมาตรการผอ่น
คลายการลอ็คดาวนข์องสถานการณโ์รคระบาดโควดิ 19
กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญม่คีวามพงึพอใจในชวีติโดยรวมในระดบั
ค่อนขา้งสูง มคีวามสุขในชวีติค่อนขา้งสูง และมคีวามวติก
กังวลในชวีติค่อนขา้งน้อย โดยรวมยงัรูสึ้กวา่ส่ิงท่ีตนเองทํา
อยูใ่นทกุ ๆ วนัน้ันมคีณุค่าค่อนขา้งมาก คนกรงุเทพฯ และ

การสํารวจความพึงพอใจในชวีติ เศรษฐกจิ สังคม วฒันธรรม และบรรทดัฐาน
ทางสังคม
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บทสรปุเชงินโยบายน้ีนําเสนอข้อมูลสําคัญจากรายงาน เรื่อง
“นโยบายสาธารณะและความพึงพอใจในชวีติของคนไทย 4.0”

โดย ศาสตจราจารย์ ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวทิย์

เสนอต่อ สํานักงานการวจิยัแหง่ชาติ (วช.)
ภายใต้แผนงานยุทธศาสตรเ์ป้าหมาย (Spearhead)

ด้านสังคม คนไทย 4.0 (2563)

หน่วยส่งมอบผลลพัธแ์ผนงานคนไทย 4.0 (ODU)
แผนงานยุทธศาสตรเ์ป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
239 ถ.หว้ยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่ 50200

โทรศัพท์: 0875138016 E-mail: tejawaree@gmail.com

นอกจากนี้ บรรทดัฐานทางสงัคมบางประการมี
แนวโนม้ทีเ่ปลีย่นแปลงไประหวา่งรุน่ โดยเฉพาะเรื่องการ
ทําบุญ ความเชื่อเรื่องการเวยีนวา่ยตายเกิด การกตัญ�ูต่อ
พอ่แม่ ความไวว้างใจต่อการใหบ้รกิารของภาครฐั พฤติกรรม
เกีย่วกบัการลอกการบา้นและลอกขอ้สอบ การจา่ยสนิบน
และการใหค้ณุค่ากับงานท่ีต้องการทํา

ขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย
คนไทยใหค้ณุค่ากับทนุทางสังคมและการลดความเส่ียงทาง
สงัคม ทนุทางสงัคมทีไ่ดร้บัการตรีาคาสงูทีส่ดุคอื การมี
ครอบครวัอบอุน่ และอนัดับรองลงมาคือ การมชีมุชนท่ีคน
ไวว้างใจกัน ใกลช้ดิกัน และมคีวามสามคัคี รว่มมอืกันในการ
ทํากิจกรรมต่าง ๆ ส่วนเรื่องความเส่ียงทางสังคมท่ีคนไทยตี
ราคาใหสู้งมากคือ ความเส่ียงในการตกงานและการเจบ็ปว่ย
ผลการศึกษานําไปสู่ขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย ดังน้ี

1. นโยบายด้านครอบครวั
เนน้เร ื่องการมปีฏสิมัพนัธท์ีด่ขีองสมาชกิในครอบครวั
ภาครฐัสามารถสนบัสนนุใหค้นในครอบครวัไดใ้ชเ้วลาอยู่
รว่มกันมากขึ้นได้หลายทาง เชน่
1.1 ส่งเสรมิใหส้มาชกิในครอบครวัได้ใชเ้วลารว่มกันเต็มท่ี

อยา่งนอ้ยหนึ่งวนัตอ่สปัดาห์ โดยการกาํหนดใหว้นัอาทติยเ์ปน็
วนัหยดุสาํหรบัครอบครวั การจา้งงานในวนัอาทติยค์วรมี
ต้นทนุสูงกวา่วนัอื่น ๆ และสูงกวา่อตัราท่ีใชใ้นปจัจบุนั
1.2 ส่งเสรมิใหส้มาชกิในครอบครวัท่ีเดินทางท่องเท่ียวใน

วนัอาทิตยจ์า่ยค่าบรกิารขนสง่สาธารณะท่ีถกูลงหรอืจา่ยค่า
ผ่านประตสูถานบนัเทิงหรอืแหลง่เรยีนรูท่ี้ถกูลง
1.3 สนบัสนนุใหป้ระชาชนทัว่ไปเขา้ถงึบรกิารปรกึษาปญัหา

ครอบครวัในราคาถูกลงหรอืฟรี เพื่อลดและป้องกันปัญหา
การหยา่รา้ง

อยา่งไรกด็ี ความสมัพนัธใ์นครอบครวัเปน็เรือ่งซบัซอ้น
ปญัหาในครอบครวัเกดิขึ้นไดจ้ากหลายสาเหตุ ขอ้เสนอขา้งตน้
เปน็เพยีงบางส่วนของนโยบายครอบครวัเท่าน้ัน

2. นโยบายด้านทนุทางสังคมในระดับท่ีใหญก่วา่
ครอบครวั

ซึง่อาจเปน็เพื่อนญาติ เพื่อนรว่มงาน เพื่อนบา้น เพื่อนในกลุม่
ทีม่คีวามสนใจตรงกนั หรอืคนรูจ้กัในสงัคมทีก่วา้งขึ้น คนไทย
ใหค้วามสาํคัญกับความรูส้กึใกลช้ดิกัน การไวว้างใจกันและ
การรกัษาสิง่แวดลอ้มในชมุชนรว่มกนั สามารถนาํไปสูน่โยบาย
สาธารณะ เชน่
2.1 นโยบายด้านการศึกษาท่ีส่งเสรมิการสรา้งจติสํานึกใน

การทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นและจติสาํนกึในการทาํงานเพื่อสว่น
รวม โดยไมห่วงัผลตอบแทน
2.2 การสรา้งทนุทางสงัคมในระดบัชมุชนดว้ยนโยบาย

ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การสรา้งปฏิสัมพนัธใ์น
ชมุชนกระตุน้ไดด้ว้ยการทาํใหช้มุชนมคีวามเปน็ Sharing
Economy มากขึ้น

3. นโยบายด้านการคุ้มครองความเส่ียงทาง
สังคม

เชน่ การตกงานและการเจบ็ปว่ย ความเส่ียงด้านการตกงาน
ยงัคงเปน็ความเสีย่งใหญแ่ละมผีลกระทบสงูตอ่ความพงึ-
พอใจในชวีติ นโยบายสาธารณะท่ีสามารถทําได้ เชน่
3.1 นโยบายท่ีนําไปสู่การปอ้งกันการเลกิจา้ง เชน่ การ-

สนับสนุนค่าจา้งใหส้ถานประกอบการ (Wage Subsidy)
หรอืนโยบายเศรษฐกิจมหภาคท่ีภาครฐัควรมหีนทางกระตุน้
เศรษฐกจิ เมื่อเกดิการชะงกังนัของการบรโิภคหรอืการลงทนุ
จากภาคเอกชน
3.2 การขยายความครอบคลมุของระบบประกันสังคมไป

ยงัแรงงานในระบบทีย่งัเขา้ไมถ่งึ ระบบประกนัสงัคมจะให้
ความคุม้ครองแกล่กูจา้งทีต่กงานใหไ้ดร้บัเงนิประโยชน์
ทดแทนจะชว่ยลดความยากลาํบากแกค่รอบครวัทีม่สีมาชกิ
ตกงานได้ระดับหน่ึง
3.3 นโยบายเสรมิทกัษะและความรูแ้กแ่รงงานทกุระดบั

เนื่องจากตลาดการจา้งงานเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็
นโยบายเสรมิทักษะและความรูจ้งึควรมกีารปรบัใหเ้ขา้กับยุค
สมยัด้วย
3.4 นโยบายสาํหรบัแรงงานนอกระบบใหส้ามารถสรา้ง

รายไดเ้พยีงพอแกก่ารยงัชพี อาชพีหลกัของแรงงานนอก
ระบบคอื ทาํงานในภาคบรกิาร ทาํงานคา้ขาย และเปน็เกษตรกร
อกีท้ัง แรงงานนอกระบบมกัขาดทักษะในการจดัการทางการ
เงนิ จงึควรเสรมิทักษะและความรูก้ารจดัการการเงนิเพิม่เติม
อกีด้วย

ผลการศึกษา “ราคาเงา” ยงัสามารถนําไปใชป้ระโยชน์
ทางออ้มในการศึกษาเก่ียวกับนโยบายสาธารณะ อาทิเชน่ นํา
ไปเปน็ตวัแทนทางการเงนิในการวเิคราะหผ์ลประโยชนข์อง
โครงการด้านสังคม ฯลฯ
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