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  1.  ความส าคัญ  
 

เนื่องจากได้มีกระแสความคิดและการท างานเพื่อเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงให้การพัฒนาตอบสนอง

ต่อเป้าหมายเชิงคุณภาพมากขึ้นทั้งในด้านการพัฒนาคน จิตใจ การพัฒนาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ

สังคม อันจะน าไปสู่การมีสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน  ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวทั้งในระดับชุมชน ประเทศ และ

ระดับสากล ในขณะเดียวกันมีการพยายามศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลให้ประชาชนมีความสุข การ

พัฒนาดัชนีชี้วัดความสุขของคนในชาติและของชุมชน เพื่อสะท้อนความก้าวหน้าของการพัฒนา โดย

หน่วยงานเพื่อการพัฒนา สถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษาต่างๆ ในหลากหลายมุมโลก 

ในประเทศไทยได้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีเป้าหมายสุดท้ายคือความอยู่เย็น

เป็นสุขและประโยชน์สุขของชุมชน องค์กรและประเทศชาติ ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดเรื่องความสุขใน

พุทธธรรม เนื่องจากความสุขในระดับสูงถึงแม้จะเป็นความสุขของปัจเจกแต่จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่

ส่วนรวมได้อย่างแท้จริง 

การศึกษานี้ จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและท าความเข้าใจกรอบแนวคิดในเรื่องความสุขทั้งใน

ด้านการส ารวจองค์ความรู้ที่มีอยู่ในต่างประเทศและการพัฒนาแนวคิดที่เหมาะสมกับสังคมไทย ซึ่งมี

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพุทธศาสนาเป็นรากฐานที่ส าคัญ และท าความเข้าใจให้เห็นว่าความสุขเป็น

สิ่งทีพัฒนาและแบ่งปันกันได้และท าให้เกิดประโยชน์สุขต่อส่วนรวมได้   นอกจากนี้ยังอาจจะน าไปเป็น

แนวทางส าหรับการน าไปสู่ข้อเสนอทางนโยบายในการพัฒนาสังคมไปสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันหรือ

ประโยชน์สุขได้ในอนาคต 

เนื่องจากการศึกษาทางวิชาการทางด้านความสุขมีมานานซึ่งเกี่ยวพันกับรากฐานปรัชญาและหลัก

คิดของผู้น าทางปัญญาทั้งทางตะวันตกและตะวันออก ในรายงานนี้นี้จึงมีการทบทวนวรรณกรรมที่

เกี่ยวข้องกับความสุขที่มีความเชื่อมโยงกับประโยชน์สุข   ทั้งจากทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ตะวันตกและปรัขญา



 

ตะวันออก(พุทธศาสนา) และแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาความสุขในทางพุทธศาสนาสอดคล้องกับแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืนและความสุขของสังคมหรือประโยชน์สุขได้ 

 

2.   พัฒนาการแนวคิดจากปรัชญาตะวันตกและวิชาการตะวันตก 

 

ประเด็นเรื่องความสุขเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจและเป็นข้อถกเถียงของนักปรัชญาตะวันตกมานาน

ต้ังแต่สมัยกรีก แนวคิดที่น่าสนใจเช่น แนวคิดด้านปัญญานิยมที่มีการให้ความเห็นเกี่ยวกับความสุขที่มา

จากการมีปัญญาความรู้ และความสงบทางจิตใจ ซึ่งในกรณีนี้มีนักคิด  เช่น กลุ่มโสเครตีส เพลโต และ

อริสโตเติล เป็นต้น ที่ได้ให้ความเห็นว่า ความสุขคือสิ่งที่ได้ในเส้นทางที่จะไปสู่ความดีงามสูงสุดซึ่งก็คือ

ปัญญาความรู้คุณธรรม เป็นที่น่าสังเกตว่าความหมายของความสุขของอริสโตเต้ิลคือการเป็นอยู่และการ

กระท าที่ดี หรือ  ความพอเพียงในตนเอง หรือความหมายและจุดมุ่งหมายของชีวิตและมนุษย์ ความสุขของ

อริสโตเติ้ลจึงมองถึงมิติด้านจิตใจและจิตวิญญานด้วย 

นอกจากนี้มีแนวคิดนักเศรษฐศาสตร์สมัยก่อนที่เน้นความส าคัญไปที่ความสุขในระดับสากล 

ความสุขกับประชาชนในสังคม แนวคิดดังกล่าวได้ก่อขึ้นมาจากนักคิดนักปรัชญาที่ส าคัญ คือ เจเรมี เบน

แธม (Jeremy Bentham: 1748-1832) ชาวอังกฤษ แนวคิดหลักของเบนแธมที่เรียกว่า ประโยชน์นิยม 

(Utilitarianism) ได้ถูกพัฒนามาจนในท้ายที่สุดกลายมาสู่ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่  ในเรื่อง 

อรรถประโยชน์ (Utility) ที่เป็นที่รู้จักกันดีในปัจจุบันแต่ได้ละทิ้งสาระส าคัญด้ังเดิมในเรื่องความสุขของ

ประชาชนไป  เดิมทีในหนังสือ An Introduction to the Principles of Moral and Legislation ของเบนแธม

ได้อธิบายไว้ 2 ประเด็นคือ ธรรมชาติของมนุษย์ และหลักอรรถประโยชน์ ซึ่งพฤติกรรมของมนุษย์ใน

ความเห็นของเบนแธม คือ มนุษย์ต่างพยายามที่จะแสวงหาความพึงพอใจและหลีกเลี่ยงการกระท าที่

ก่อให้เกิดความเจ็บปวด ขณะที่หลักอรรถประโยชน์คือหลักการที่ยอมรับกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสุขและ

ปฏิเสธกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดความสุข ดังนั้น กิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักอรรถประโยชน์คือ กิจกรรมที่มี

แนวโน้มก่อให้เกิดความสุขมากกว่าที่จะเกิดความทุกข์ จึงท าให้น ามาสู่การเสนอนโยบายต่อรัฐให้ด าเนิน

นโยบายที่จะน าไปสู่การเพิ่มขึ้นของความสุขของสังคมและผู้คนมากกว่าที่จะก่อให้เกิดความทุกข์ขึ้น ซึ่งเบน



 

แธมเองได้เริ่มเอาคณิตศาสตร์เข้ามาอธิบายหลักการอรรถประโยชน์ ด้วยการค านวณหาความสุขรวมของ

ผู้คนในสังคมทั้งหมด โดยหักลบความพึงพอใจและความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากการกระท า และให้ค่า

ความสุขของแต่ละบุคคลน้ าหนักเท่ากันในการรวมค่าความสุขของสังคม ดังนั้นสรุปหลักอรรถประโยชน์

นิยมของเบนแธมได้ว่า การกระท าที่ถูกต้องคือการกระท าที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจมากที่สุด  และความ

เจ็บปวดน้อยที่สุด โดยพิจารณาจากกลุ่มประชากรที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท านั้นๆ ซึ่งหากเป็นระดับปัจเจก

ชนแล้วการกระท าที่ถูกต้องคือการกระท าที่อยู่บนพื้นฐานความพึงพอใจของบุคคลนั้นๆ แต่หากเป็นระดับ

สังคมหรือประเทศแล้ว การกระท าที่ถูกต้องจะต้องพิจารณาจากความพอใจและความเจ็บปวดของผู้คนใน

สังคม ทั้งหมดมีนัยยะว่าการกระท าของรัฐจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของสังคม  หรือเพื่อให้มีความสุข

รวมของสังคมมากที่สุด (society should aim to maximize the total utility of individuals, aiming for 

"the greatest happiness for the greatest number of people).   

หลักการความสุขสูงสุด (“The greatest happiness principle”) นี้สนับสนุนให้มีการกระท าที่เพิ่ม

ความสุขสุทธิโดยรวมของประชาชนในสังคมหรือในชุมชน   ตามหลักการนี้ การกระท าใดๆถือเป็น

ความชอบธรรมหากท าให้ความสุขรวมสุทธิสูงสุด โดยให้น้ าหนักเฉลี่ยของแต่ละคนเท่ากับ 1 เท่ากัน   ส่วน

การประเมินอรรถประโยชน์ มาจากความเปรียบเทียบความสุขและความทุกข์ ซึ่งมาจาก 4 แหล่งด้วยกัน 

ได้แก่ ทางกาย ทางการเมือง ทางคุณธรรม และทางจิตวิญญาณ 

ดังนั้นอรรถประโยชน์ตามหลักการน้ีน่าจะสะท้อนประโยชน์สุขของสังคมได้ ยกตัวอย่างดังค ากล่าว

ข้างล่างนี้    

[“utility is meant that property in any object, whereby it tends to produce benefit, 

advantage, pleasure, good, or happiness” and also “[prevents] the happening of mischief, 

pain, evil, or unhappiness to the party who’s interest is considered.”] 

“อรรถประโยชน์ หมายความถึง สิ่ งที่น าไปสู่ผลได้ ผลประโยชน์ ความพึงพอใจ ความดี และ

ความสุข รวมทั้ง (ป้องกัน) ความรู้สึกกวนใจ ความเจ็บปวด ความชั่วร้าย และการไม่มีความสุข ของบุคคล

หรือกลุ่มท่ีประโยชน์ของเขาถูกพิจารณา” 

http://en.wikipedia.org/wiki/Happiness


 

หลักอรรถประโยชน์ของเบนแธมได้รับการพัฒนาให้มีความชัดเจนมากขึ้น เมื่อจอห์น สจ๊วร์ต มิลล์ 

(John Stuart Mill) นักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษน าหลักการดังกล่าวมาปรับเพิ่มเติม  หลักอรรถประโยชน์

ตามความคิดของมิลล์เป็นหลักที่รวมจริยศาสตร์และนิติศาสตร์เข้าไว้ด้วยกัน  โดยมิลล์ถือว่าหลัก

อรรถประโยชน์ถือเป็นหลักการแรกทางจริยศาสตร์ ซึ่งจะไม่มีหลักการใดส าคัญหรือเป็นหลักการพื้นฐานไป

ยิ่งกว่า โดยมิลล์ได้ขยายมิติทางด้านคุณภาพของความรู้สึกสุข (Quality) เข้าไปประกอบกับแนวคิดเชิง

ปริมาณ (Quantity) ซึ่งในทรรศนะของมิลล์นั้น ความสุขมีความแตกต่างในคุณภาพและความสุขมีลักษณะ

ระดับที่ไม่เท่ากันเช่น ความสุขระดับสูงกว่าและต่ ากว่า เป็นต้น ซึ่งแตกต่างจาก เบนแธม ที่ให้น้ าหนัก

ความสุขเท่ากันแต่เขาคิดว่าความสุขมีหลายระดับชั้น เช่น ความสุขระดับปัญญาและคุณธรรมจะเหนือกว่า

ความสุขทางกายภาพ ซึ่งคนที่มีโอกาสประสบความสุขทั้งสองแบบนี้ มักจะชอบแบบแรก (ที่ปราณีตกว่า) 

มากกว่าแบบหลัง นอกจากนี้ยังไม่ได้ให้น้ าหนักความสุขของแต่ละคน(และสัตว์)เท่ากัน ซึ่งนับว่าเป็น

จุดเด่นจากการพัฒนาแนวคิดหลักอรรถประโยชน์ที่ต่อเนื่องจากแบนแธม 

ยิ่งไปกว่านั้นมิลล์ยังได้ขยายกรอบการอธิบายเพิ่มเติมไปอีกหลายส่วน เช่น เรื่องความสอดคล้อง

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เรื่องความเท่าเทียมกัน เรื่องเสรีภาพ และ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรัฐ ซึ่งโดยรวมแล้วมิลล์สรุปว่า จุดมุ่งหมายของการกระท าเพื่อสร้างความสุขอยู่

ที่การให้เสรีภาพ (Freedom) ให้แก่ประชาชน ท าให้ประชาชนสามารถมีสิทธิที่จะเลือกเส้นทางหรือการ

กระท าของตนได้  

งานศึกษาของมิลล์ได้เปิดมิติและความลึกของแนวคิดเรื่องอรรถประโยชน์ให้มากขึ้น มีความ

ละเอียดมากขึ้น กล่าวคือ ท าให้หลักอรรถประโยชน์ให้น้ าหนักกับความรู้สึกสุขของประชาชนมีส่วนร่วมใน

การก าหนดนโยบายด้วย ท าให้หลักอรรถประโยชน์ของเบนแธมและมิลล์มีทั้งมิติด้านคุณภาพและปริมาณ

ของความรู้สึกสุขมาก าหนด แต่อย่างไรก็ตาม ในจุดเด่นของหลักอรรถประโยชน์ก็เป็นจุดด้อยในทางปฏิบัติ

ของหลักการ เนื่องจากหลักอรรถประโยชน์ของเบนแธมและมิลล์อยู่บนฐานของความรู้สึก เมื่อความรู้สึก

เป็นสิ่งที่รับรู้ได้เฉพาะตน ไม่สามารถเปรียบเทียบหรืออธิบายถึงความมากน้อยที่ระหว่างบุคคลได้ จึงเป็น

เรื่องยากที่จะเปรียบเทียบคุณค่าของความรู้สึกระหว่างบุคคล (Interpersonal Comparison) ว่าบุคคลใดมี

ความสุขมากน้อยกว่ากันเพียงไร   



 

เมื่อความรู้สึกเป็นสิ่งยากที่จะประเมิน คุณลักษณะของอรรถประโยชน์แต่แรกเริ่มในแง่ที่รวบรวม

ความรู้สึก และอารมณ์ต่างๆที่กล่าวไว้โดยเจเรมี เบนแธม ค่อยๆ ปรับเปลี่ยนมาสู่การพิจารณา

อรรถประโยชน์ที่อยู่บนทางเลือก (Choices) ต่างๆ ภายใต้ข้อจ ากัดที่ก าหนด ปรับเปลี่ยนจากการพิจารณา

บนฐานความพึงพอใจของสังคมโดยรวมมาสู่การพิจารณาจากตัวปัจเจกบุคคล   ภายใต้ข้อสมมุติฐานที่ว่า

มนุษย์มีความเป็นเหตุเป็นผล (Rational) และกลายมาเป็นรากฐานของทฤษฏีเศรษฐศาสตร์จุลภาคใน

ปัจจุบัน หากจะพิจารณาความหมายของค าว่าอรรถประโยชน์ในปัจจุบันนี้นับว่าแตกต่างไปจากแนวคิด

อรรถประโยชน์ ณ จุดแรกเริ่มที่เจเรมี เบนแธม และจอห์น สจ๊วร์ต มิลล์ก าหนดไว้ โดยแนวคิดและค าจ ากัด

ความเริ่มมีความก ากวมและเปลี่ยนผันไปจนกระทั่งในที่สุด อรรถประโยชน์ในทางเศรษฐศาสตร์ได้ถู ก

ลดทอนความหมายเหลือเพียงในฐานะของค่า หรือตัวเลขที่แสดงให้เห็นในสมการอันสะท้อนถึงความพึง

พอใจของแต่ละบุคคล และสิ่งที่พอใจสูงสุดจะให้อรรถประโยชน์  มากที่สุดเท่านั้น ท าให้หัวใจส าคัญของ

หลักอรรถประโยชน์เรื่องการให้ความส าคัญกับความรู้สึกของประชาชนในสังคมหายไป จนในที่สุด หลัก

อรรถประโยชน์อยู่ในฐานะเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่ปราศจากมิติอารมณ์และความรู้สึกของมนุษย์ไป  

จนท าให้หลักอรรถประโยชน์ในทฤษฏีทางตะวันตกทุกวันนี้ไม่สามารถอธิบายเรื่องความสุขและประโยชน์

สุขของสังคมได้ ทั้งๆที่แนวคิดด้ังเดิมจากนักคิดรุ่นแรกๆนั้นอรรถประโยชน์มีความเชื่อมโยงกับเรื่องความสุข

มาตั้งแต่แรก 

อย่างไรก็ตามมีนักวิชาการระดับแนวหน้าของการศึกษาเรื่องเศรษฐศาสตร์ความสุขได้พยายาม

ปรับแนวคิดด้านอรรถประโยชน์ให้สะท้อนเรื่องความสุขของบุคคล เช่นงานศึกษาของแดนีล คาห์เนแมน 
(Daniel Kahneman) ซึ่งเป็นนักจิตวิทยาที่ได้รับรางวัลโนเบลทางเศรษฐศาสตร์ ในปี ค.ศ. 2003 จากทฤษฎี

อรรถประโยชน์ประสบการณ์ (Experienced Utility) และ บรูโน เฟรย์ (Bruno Frey) นักเศรษฐศาสตร์ชาว

สวิส เป็นต้น 

คาห์เนแมน1 ได้ให้ความสนใจกับแนวคิดเรื่องอรรถประโยชน์ จึงได้ท าการศึกษางานของ Jeremy 

เบนแธม    โดยมองอรรถประโยชน์ในลักษณะหนึ่งของความพึงพอใจและความเจ็บปวด ซึ่ง  คาห์เนแมน 

เรียกแนวคิดนี้ว่า แนวคิดอรรถประโยชน์ประสบการณ์ (Experience Utility) ที่มีความคล้ายคลึงกับแนวคิด
                                                           
1 อ้างอิงใน คาห์เนแมน และ ครูเกอร์  (2006), p.4 



 

ผลประโยชน์กระบวนการ (Process Benefits) ของ คูแรนต์และ ดาน์ว ((Courant and Dow) (1985) โดย 

เอ็ดเวิร์ท (Edgeworth) ได้อธิบายความสุขของบุคคลในช่วงเวลาหนึ่งๆ ว่าเป็นผลรวมของอรรถประโยชน์ที่

เกิดขึ้นในชั่วขณะของช่วงเวลานั้นๆ (Momentary Utility) หรืออาจอธิบายในอีกนัยหนึ่งได้ว่า คือผลรวมของ

อรรถประโยชน์ในชั่วขณะ (Temporal Integral of Momentary Utility)  

นอกจากน้ี อีกหนึ่งประเด็นส าคัญที่ เบนแธม (1789) ได้ให้ความสนใจ คือ การตัดสินใจว่า อะไรคือ

สิ่งที่น่าจะท า และสิ่งที่ควรจะท า โดยตลอดช่วงศตวรรษที่ 19 ได้มีความพยายามในการอธิบายทาง

เศรษฐศาสตร ์จนกระทั่งในปัจจุบัน คาห์เนแมน (1997) จึงได้เสนอทฤษฎีการตัดสินใจ (Decision Theory) 

ในการอธิบายปรากฎการณ์นี้ว่าคือ ผลลัพธ์ของอรรถประโยชน์และการชั่งใจระหว่างทางเลือกต่างๆ ในการ

ตัดสินใจหนึ่งๆ หรือที่เรียกว่า อรรถประโยชน์การตัดสินใจ (Decision Utility) โดยสรุปแล้ว คาห์เนแมน ได้

เสนอสองแนวคิดส าคัญ หรืออรรถประโยชน์ประสบการณ์และอรรถประโยชน์การตัดสินใจในการศึกษา

เรื่องความสุขหรือความพึงพอใจจากการพัฒนาแนวคิดของ เบนแธม แล้ว 

ทั้งนี้ ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจเป็นสิ่งที่ปรากฎในชั่วขณะหนึ่งซึ่งแตกต่างกันตาม

ประสบการณ์ที่ต่างกันจากการเรียนรู้ที่ต่างกันในอดีต โดยแนวคิดพื้นฐานของการสร้างกรอบการอธิบาย

อรรถประโยชน์ประสบการณ์นั้น จะใช้การวัดประสบการณ์เกี่ยวกับความสุขและอารมณ์ (Hedonic and 

Affective Experience) ซึ่งเกิดจากการรายงานประสบการณ์จิตวิสัยในปัจจุบัน หรือตัวชี้วัดทางสรีระวิทยา 

โดยเบนแธม เจวอนส์ (Bentham Jevons) และ เอ็ดเวิร์ท (Edgeworth) ได้ใช้ อรรถประโยชน์ในทันที หรือ

ในขณะนั้น (Instant Utility) ซึ่งวิเคราะห์ผ่านการประเมินผลลัพธ์ที่เพิ่มขึ้นชั่วคราว (Temporally Extended 

Outcomes) ในอรรถประโยชน์ประสบการณ์ โดยใช้ผลลัพธ์ที่เพิ่มขึ้นชั่วคราวในการวิเคราะห์  มี 3 แบบ 

(1) อรรถประโยชน์จากความทรงจ า (Remember Utility) คือ การวัดผลลัพธ์ที่เพิ่มขึ้นชั่วคร่าวใน

อดีต ซึ่งเป็นการรายงานย้อนหลังเกี่ยวกับความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจในประเด็นต่างๆ  

(2) อรรถประโยชน์รวม (Total Utility)  โดยอรรถประโยชน์รวมนั้น เกิดจากกลุ่มต่างๆ ของ

อรรถประโยชน์ชั่วคราว ณ จุดเวลารวมกัน 

(3) อรรถประโยชน์คาดการณ์ (Predicted Utility) คือ การคาดการณ์เกี่ยวกับอรรถประโยชน์ของ

ผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้น  



 

ขณะที่อรรถประโยชน์จากการตัดสินใจ คือ การวัดผลลัพธ์ที่เพิ่มขึ้นชั่วคราวจากทางเลือกต่างๆ ทั้ง

ในการเปรียบเทียบโดยตรง หรือโดยอ้อม เช่น ระดับความพึงพอใจที่จะจ่าย (Willingness to Pay) 

อรรถประโยชน์เหล่านี้ จะมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนซึ่งกันและกัน  

อย่างไรก็ตาม พัฒนาการของแนวคิดอรรถประโยชน์โดย คาห์เนแมน ยังคงเน้นพิจารณาเพียง

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากอรรถประโยชน์นั้น ท าให้ต่อมา เฟรย์ และ สตัทเซอร์  (2002) ได้น าแนวคิด

อรรถประโยชน์ดังกล่าวไปพัฒนาต่อไปสู่การเป็นอรรถประโยชน์กระบวนการ (Procedural Utility) ซึ่งเป็น

การขยายแนวคิดจากเดิมที่ให้ความส าคัญเพียงผลลัพธ์ ไปสู่การให้ความส าคัญ โดยเน้นอรรถประโยชน์ที่

เกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินการด้วย อาทิเช่น อรรถประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วม   

นอกจากนี้ การใช้ความพึงพอใจอย่างเปิดเผย (Revealed Preference) เป็นตัวบ่งบอกความสุข

หรืออรรถประโยชน์  อาจท าให้การวัดความสุขเบี่ยงเบน หากอรรถประโยชน์ที่คาดว่าจะได้จากการกระท า

นั้น ๆ  (Decision Utility) ต่างจากอรรถประโยชน์ที่ได้รับจริงหลังจากการกระท า (Experienced Utility) 

สาเหตุหลักของความคลาดเคลื่อนระหว่าง อรรถประโยชน์ที่ใช้ตัดสินใจกับอรรถประโยชน์ที่ได้รับจริง คือ 

การปรับตัว  ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ เช่น คนเราอาจต่ืนเต้นกับสิ่งของชิ้นใหม่ที่เพิ่งซื้อมา  

หากแต่เมื่อเวลาผ่านไป  ความต่ืนเต้นกับของชิ้นนี้ก็ลดน้อยลง  เราอาจใช้ความต่ืนเต้นกับสิ่งของชิ้นนั้นใน

การตัดสินใจซื้อตอนแรก  ในทางลบผู้ประสบอุบัติเหตุจนถึงขั้นพิการ  อาจเป็นทุกข์มากในช่วงแรก  แต่

เมื่อเขาสามารถปรับตัวให้ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้  ความทุกข์ก็จะลดน้อยลง  แม้ว่าเขาอาจไม่กลับไปสุข

เหมือนเดิมก็ตาม 

พัฒนาการของทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ความสุขสะท้อนธรรมชาติและความต้องการของมนุษย์

มากกว่าเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก จึงน าไปสู่การทดสอบปัจจัยที่เกี่ยวข้องและการวัดแบบใหม่ และได้มี

การเชื่อมโยงกับวิธีการทางจิตวิทยาเข้าด้วย  โดยสรุปแนวคิดการวัดความสุขสามารถแบ่งได้ 2 รูปแบบ 

คือ ความสุขแบบอัตวิสัย (Subjective Happiness) และความสุขแบบภาวะวิสัย (Objective happiness) 

ซึ่งได้มีงานทางวิชาการที่ทดสอบเชิงประจักษ์มากมายเกี่ยวกับความสุขเหล่านี้และน าไปสู่การวัดแบบ

ต่างๆ ซึ่งจะกล่าวถึงการวัดในรายละเอียดในบทท่ี 3  ต่อไป 



 

นอกจากเศรษฐศาสตร์ความสุขแล้ว ยังมีเศรษฐศาสตร์การให้ (Economics of Giving) ที่ได้

อธิบายพฤติกรรมของคนที่ตรงข้ามกับกระแสหลักที่มองว่าคนมีความเห็นแก่ตัวเป็นพื้นฐาน แต่แนวคิดนี้ได้

ต้ังข้อสังเกตว่า “การให้” น่าจะเป็นพฤติกรรมทางสังคมขั้นรากฐานของมนุษย์ ดังนั้น การให้และการ

เอ้ือาทรหรือการช่วยเหลือเกื้อกูล จึงเป็นบรรทัดฐานของสังคมที่ดี กล่าวคือ การที่สังคมดีนั้น นอกจากต้อง

มาจากการกระท าที่ดีแล้ว (good act) สมาชิกในสังคมยังต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอีกด้วย (good 

social relations) อย่างไรก็ตาม การกระท าที่ดีหรือประพฤติดีในทางสังคมนั้นก็คือ การรู้คุณค่ากับการ

เสียสละ และความกตัญญูรู้คุณ ซึ่งตรงกันข้ามกับความเห็นแก่ตัว (โคล์ม (Kolm) (2000a, p.1-2 อ้างใน 

กนกศักด์ิ แก้วเทพ, 2552)) 

กนกศักด์ิ (2552)2 ได้กล่าวถึง “การให้ (Giving)” ที่รวมถึงการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน (Reciprocity) ซึ่ง

เป็นหนึ่งในรูปแบบการได้มาซึ่งสินค้าและบริการ โดยการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กัน ภายใต้พื้นฐานของ

ความเอ้ือาทรต่อกัน ซึ่งมากกว่าการเน้นการรักษาผลประโยชน์ของตน (Self-Interest) และ การให้ 

(Giving) ที่เป็นการโยกย้ายถ่ายเทสินค้าหรือบริการ โดยปราศจากเงื่อนไข ซึ่งสาเหตุการให้นั้นจะ

หลากหลายและแตกต่างกันออกไป เช่น รสนิยม แรงจูงใจ ภารกิจ หน้าที่ อารมณ์ความรู้สึก เป็นต้น โดย

สรุปแล้ว สิ่งส าคัญ ของการให้ในลักษณะดังกล่าว คือ ผู้ให้จะมีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน หรือก็คือ ผู้ให้

ไม่ได้ถือเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง (Non-Self Centeredness) ซึ่งในความเป็นจริงนั้น หลายๆ สถานการณ์ที่

มนุษย์ในสังคมมีพฤติกรรมที่ตรงข้ามกับการเห็นแก่ผลประโยชน์ของตนเอง (Self-Interest) ด่ังเช่นที่

เศรษฐศาสตร์กระแสหลักกล่าวไว้ อาทิเช่น การบริจาคเพื่อการกุศล การท างานอาสาสมัคร หรือการบริจาค

โลหิต เป็นต้น จากการศึกษาวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม (Behavioral Economics) โดย แมร์ (Meier 

(2006), หน้า 12-13 อ้างอิงโดยกนกศักด์ิ แก้วเทพ, 2552) ให้ทัศนะ ไว้ 3 ประการคือ 

 

1. ทัศนะที่ว่า ความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว (Self-Interest) ของมนุษย์เป็นปัจจัยในการผลักดัน

ที่ส าคัญนั้น เป็นความเชื่อที่ผิดพลาด 

                                                           
2 อ้างอิงใน กนกศักดิ์ (2552) 



 

2. การค้นคว้าวิจัยเรื่องพฤติกรรมของมนุษย์ที่เห็นแก่ประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมมากยิ่งขึ้น  จะ

น าไปสู่การค้นหาวิธีการและกลไกส าหรับการหาวิถีทางที่จะท าให้คนในสังคมมีบริจาคเพื่อสา

ธารณกุศลมากขึ้น  

3. รัฐบาลและสังคมควรน ามาใช้ในเชิงนโยบายเพื่อการเห็นแก่ประโยชน์ต่อสังคมมากขึ้นของ

มนุษย์ ภายใต้เงื่อนไขขององค์ความรู้ในเรื่องนี้ที่เพียงพอ 

 

         3)  พัฒนาการแนวคิดจากปรัชญาตะวันออก และความสุขในมุมมองตะวันออก 
 

 แนวคิดเรื่องความสุขทางตะวันออกส่วนใหญ่จะแตกต่างจากการศึกษาทางตะวันตก  โดยมี

รากฐานจากพุทธศาสนาเพื่ออธิบายถึงการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข โดยมุ่งไปถึงความสุขระดับสูงที่

ปราศจากการยึดมั่นในอัตตาตัวตน ความสุขที่เป็นอิสระโดยไม่ต้องแสวงหาและการพัฒนาทางปัญญาซึ่ง

จะท าให้เกิดประโยชน์สุขขึ้นเอง เช่น งานของพระสงฆ์ไทยหลายท่าน อาทิ พระพุทธทาส พระพรหมคุณา

ภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) พระไพศาล วิสาโล พระอาจารย์อ านาจ โอภาโส  เป็นต้น รวมทั้งงานศึกษาทางด้าน

พุทธเศรษฐศาสตร์ของอภิชัย พันธเสน (2544)3   ที่ใช้หลักพุทธศาสนาอธิบายระบบเศรษฐกิจเป็นต้น 

แนวความคิดทางพุทธศาสนากล่าวถึงปัญญาในฐานะที่ เป็นการพัฒนาจิตใจขั้นสูงสุด หรือก็คือ

ความสามารถที่จะเข้าใจในทุกสิ่งตามธรรมชาติของสิ่งนั้น (ด้วยใจที่เป็นกลางและไม่ทุกข์) ความสุขคือการ

รู้เท่าทันความทุกข์ หรืออีกนัยหนึ่ง การเห็นทุกข์ท าให้เป็นสุข โดยคนเราจะพัฒนามีความสุขมากขึ้นเรื่ อยๆ

จากการมีทุกข์ที่น้อยลง จนกระทั่งไม่มีทุกข์ กิเลส ตัณหาและอัตตาตัวตนเหลืออยู่เลย จนถึงระดับที่เรียกว่า

นิพพานคือบรมสุข ซึ่งความสุขในระดับนี้จะท าประโยชน์ให้แก่โลก ไม่มีความต้องการใดๆที่จะท าเพื่อ

ตนเองอีกแล้ว ซึ่งจะสอดคล้องของความหมายของค าว่าประโยชน์สุข 

                                                           
3 อ้างอิงใน อภิชัย พันธเสน (2544) 



 

  ดังนั้นการพัฒนาปัญญาในความหมายของพุทธศาสนาจึงเป็นสิ่งส าคัญของการพัฒนาความสุข 

โดยส่วนใหญ่แล้วเมื่อคนเราขาดปัญญาจะเป็นเพราะอวิชชาหรือความจริงที่ถูกบิดเบือนเพราะความชอบ

หรือไม่ชอบ(อคติ)ของแต่ละบุคคลจะท าให้เกิดทุกข์ และสร้างวงจรปฎิจสมุทบาท ดังนั้น ปัญญาคือสิ่งที่

ต้องได้รับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุสถานะของความเป็นกลาง เข้าใจทุกอย่างด้วยความเป็น

กลางเพื่อที่จะสามารถเรียนรู้และเข้าใจทุกสิ่งตามธรรมชาติของสิ่งนั้นๆ  

 ความสุขในพุทธศาสนามีการแยกย่อยเป็นหลายขั้นจากขั้นหยาบไปถึงขั้นประณีตสูงสุด โดยงาน

ของพระสงฆ์ไทยที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องความสุขอาจเรียกชื่อความสุขระดับสูงไว้ต่างกันแต่หมายความ

เหมือนกัน เช่นพระพุทธทาส เรียกว่าความสุขจากการละตัวตน พระพรหมคุณาภรณ์เรียกว่าความสุขที่เป็น

อิสระ(จากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งปวง) และพระสงฆ์ท่านอ่ืนๆสายการปฎิบัติดูจิตอาจเรียกว่า ความสุขที่

มีอยู่แต่เดิมจากจิตเดิมแท้ ที่เป็นกลางปราศจากการปรุงแต่ง เหล่านี้เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่หมายถึงความสุข

ด้านใน ที่มีอยู่ภายในของมนุษย์ทุกคน เป็นความสุขระดับสูงที่ไม่ได้ขึ้นกับวัตถุและการแสวงหาจาก

ภายนอก 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) ได้กล่าวถึงการพัฒนาความสุข ว่าเป็นการพัฒนาธรรมะ โลก 

และสังคม และความหมายของความสุขซึ่งมีในหลายระดับ ทั้งระดับโลกียะและโลกุตตระ โดยแยกย่อยได้

ถึง 10 ข้ัน (จากพุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ)4 หรืออาจสรุปย่อเป็นแค่ 3 ขั้นคือ กามสุข ฌานสุข 

และ นิพพานสุข โดยความสุขระดับล่างๆ ยังมีทุกข์มาปนอยู่มาก (ในกามสุขเองยังมีขั้นหยาบ ขั้นดี ขั้นดี

เลิศ) แต่ความสุขระดับบนจะปราณีตขึ้นเรื่อยๆและผู้ที่รู้จักสุขอันปราณีตแล้วจะไม่วกกลับมาหาความสุข

แบบหยาบอีกแต่จะมุ่งสู่ความสุขที่ปราณีตยิ่งๆขึ้นไปตามล าดับ  

อย่างไรก็ตามส าหรับคนทั่วไปให้เข้าใจได้ง่าย อาจจัดแบ่งระดับความสุขเป็นแค่ 3 ระดับหลัก5 ได้

ดังนี้ 

                                                           
4 อ้างอิงจาก  พระพรหมคุณาภรณ์  (2541 )   บทที่ 15  ตอน ชีวิตควรเป็นอย่างไร: บทความประกอบ “ความสุข”หน้า 530 

5 จากธรรมะบรรยาย เร่ือง ความสุข  เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 ณ วัดญาณเวศกวัน นครปฐม 



 

1) ความสุขที่ต้องหา เป็นความสุขจากการสนองความอยากที่มาจากตัณหา ความอยากได้

อยากมี ท าเพื่อตัวตนของตนเอง เป็นกามสุข การท างานจะเป็นการท าเพื่อหวังผลภายใต้

ระบบเงื่อนไขของโลก 

2) ความสุขที่สร้างขึ้นเองได้ เป็นความสุขที่ตอบสนองต่อฉันทะ ความชอบหรือความอยากรู้ 

อยากท าในสิ่งที่ดีงาม เพื่อสิ่งนั้นเอง โดยท าเหตุเพื่อสิ่งนั้นๆ  

3) ความสุขอันมีอยู่ทุกเวลา เป็นความสุขอิสระ  ไม่ต้องตอบสนองต่อความอยาก ไม่ต้อง

ขึ้นกับฉันทะ (แต่มีฉันทะอยู่เต็มเปี่ยม)  

ดังนั้น มนุษย์จึงต้องควรมีการเพียรพัฒนาความสุขขั้นสูงยิ่งๆขึ้นไป ก าจัดเหตุแห่งทุกข์ ไม่ติดสุข 

อย่าเสียอิสรภาพ ให้พัฒนาถึงความสุขสูงสุดที่ไม่ต้องหา แต่มีอยู่ภายในของทุกคนตลอดเวลา เป็น

ความสุขที่ไม่ต้องพึ่งพาสิ่งอ่ืน เป็นอิสระ มีสุขอย่างประณีต สมบรูณ์ และพร้อมที่จะเสวยสุขอย่างเต็มที่ 

หมดจากกิเลส เป็นสุขที่สมบรูณ์ ขั้นสูงสุด หรือ นิพพาน (ดังพุทธพจน์ที่ว่า  นิพพานัง ปรมัง สุขขัง) เมื่อถึง

ขั้นนั้นบุคคลก็จะท างานเพื่อโลกอย่างเต็มที่ ดังนั้นการพัฒนาความสุขจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญในกระบวนการ

สร้างสุข มนุษย์จึงต้องพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุข ให้ถูกทาง  ความสุขในแต่ละระดับต้องมีสติ

ก ากับ ไม่เช่นนั้นจะเกิดโทษ เช่น ติดสุข เฉื่อยชา ขี้เกียจ ลุ่มหลง ถ้าไม่รู้จักพอ ความสุขจากระบบเงื่อนไข

ของโลกท าให้เกิดทุกข์ได้6 

ความสุขที่ต้องแสวงหาจากภายนอกมักท าให้เกิดทุกข์ ทั้งแก่ตนเองและภายนอก จึงควรเรียนรู้

วิธีการสร้างสุขที่ถูกต้องที่ไม่ต้องแสวงหา เป็นชีวิตที่มีความสุขอยู่ในตัวเอง เป็นอิสระ สงบเย็น มีความรู้เท่า

ทัน จะไม่ก่อปัญหาให้แก่ตนเองและผู้ อ่ืน อันจะท าให้มีชีวิตที่เกื้อกูลแก่กันและกันในสังคมมากขึ้น

ตามล าดับ(พระธรรมปิฏก 2547)7 การพัฒนาความสุขจึงเป็นการพัฒนาคนและสังคม ที่รวมถึงด้าน

จิตใจและปัญญาด้วย การพัฒนาประเทศที่เน้นแนวทางพัฒนาความสุขจึงเป็นการพัฒนาที่

ยกระดับขึ้นไปจากการพัฒนาเศรษฐกิจที่ตอบสนองต่อความสุขในระดับวัตถุเท่านั้น และยังเป็น

การส่งเสริมให้มีประโยชน์สุขในสังคม เนื่องจากความสุขในระดับที่มากกว่าความสุขที่ต้องหาขึ้นไปจน
                                                           
6 จากธรรมะบรรยาย เร่ืองเดิม 

7 อ้างอิงจากพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต) (2543) 



 

ใกล้สู่ระดับนิพพานสุข ล้วนท าให้เกิดประโยชน์สุข ดังนั้น การพัฒนาความสุขของบุคคล จึงเป็นการพัฒนา

ประโยชน์สุขด้วย 

การพัฒนาคนในระดับที่สูงยิ่งๆขึ้นไปจนถึงโลกุตรสุข จะมีแต่พฤติกรรมที่อ านวยประโยชน์เกื้อกูล

แก่การด ารงอยู่และด าเนินไปด้วยดีของชีวิตตนและสังคม ยิ่งคนใหนพัฒนาใกล้นิพพานมากเท่าไหร่ เขายิ่ง

มีความพร้อมที่จะท าการเพื่อโลกได้เท่านั้น เพราะเขาจะมีความพึ่งพาต่อปัจจัยภายนอกน้อยลง พร้อมกับ

พึ่งตัวเองได้เป็นอิสระมาขี้น พร้อมทั้งมีความสามารถ สติ ปัญญาที่จะท าอะไรได้ดีได้มากขึ้นด้วย  ดังค าว่า 

“บุคคลนิพพาน ท าการเพื่อโลก” พลังความสามารถที่มีไม่ต้องใช้เพื่อตัวเองแล้ว ท าเพื่อโลกอย่างเดียวโดย

สมบูรณ์8 ซึ่งการพัฒนาคนในระดับนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นพัฒนาประโยชน์สุข 

ในการเชื่อมโยงกับโลกและการเก้ือกูลกัน พระพุทธศาสนาสอนว่า9 

1) มนุษย์ เป็นส่วนหน่ึงอยู่ในระบบความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยของธรรมชาติที่ทุกส่วนส่งผล

กระทบต่อกัน จึงต้องท าหน้าที่ประสานกลมกลืนกันเพื่อให้เกิดผลดีในการอยู่ร่วมกัน 

2) มนุษย์ สัตว์ ทั้งปวงเป็นเพื่อนร่วมกฎธรรมชาติเสมอเหมือนกัน ทุกชีวิตรักสุข เกลียดทุกข์ 

กลัวตายเหมือนกัน ไม่มีการแบ่งแยกแตกต่าง การท าร้ายสัตว์ ไม่ว่าชีวิตใดก็เป็นสิ่งไม่ดี

ทั้งสิ้น มนุษย์ควรมีเมตตาและไมตรีที่ไม่จ ากัดแบ่งแยก มีแนวโน้มของจิตใจในทางที่จะ

ช่วยเหลือเก้ือกูล มุ่งความสามัคคีและความกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

3) ชีวิตที่ดีงามสูงสุดเป็นชีวิตที่มีความสุขด้วยความมีอิสรภาพ นอกจากอิสรภาพภายนอกที่

เกี่ยวข้องกับธรรมชาติแวดล้อมเริ่มตั้งแต่ความปลอดพ้นจากความขาดแคลนปัจจัย 4 และ

การพ้นจากการเบียดเบียนกันระหว่างมนุษย์แล้ว สูงขึ้นไปมนุษย์ต้องมีอิสรภาพภายในซึ่ง

เกิดจากการพัฒนาตนด้วยสติปัญญา การพัฒนาจิตปัญญา จนกระทั่งมีความสุขที่เป็นไท

แก่ตนเอง ซึ่งท าให้เขาสามารถกลับมาเกื้อกูลต่อธรรมชาติและเพื่อนมนุษย์ได้ดียิ่งขึ้น 

                                                           
8 อ้างอิงในพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) (2553), หน้า 48-49 

9 อ้างอิงในพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต) (2539), หน้า 75 



 

ความสุขจากด้านในที่ไร้อามิสนี้จะเกื้อกูลทุกคนที่เกี่ยวข้อง ยิ่งเป็นสุขกันได้มากคน ก็ส่งเสริมสังคม

เป็นสุขมากเท่านั้น ซึ่งท าให้มีประโยชน์สุขมากเท่านั้น 

จะเห็นว่าแนวคิดการพัฒนาความสุขตามแนวพุทธศาสนานั้นถึงแม้จะเป็นการพัฒนาความสุขของ

แต่ละบุคคลหรือปัจเจก แต่สุดท้ายเป็นไปเพื่อการเกื้อกูลโลกและสังคม ซึ่งก็คือประโยชน์สุขแก่ส่วนรวม

นั่นเอง  โดยการพัฒนาทางปัญญายิ่งๆขึ้นในระดับสูงขึ้นเรื่อยๆไปจนมีอิสรภาพภายในเป็นฐาน จึงจะท าให้

บรรลุอิสรภาพ 2 อย่าง ด้านนอก ท าให้มนุษย์อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้สมบรูณ์ ท าให้เกิดอิสรภาพในทางบวก 

มีความประสานกลมกลืนกัน เพราะฉะนั้น ตามหลักนี้ เมื่อบุคคลมีความสุข ความสุขของบุคคลจะกลับไป

ช่วยหนุนในวัตถุประสงค์ 3 ข้อข้างต้นให้ส าเร็จ ท าให้มนุษย์อยู่ร่วมกันโดยสันติ บรรเทาความทุกข์ยาก

เดือดร้อนและรักษาผืนโลกเอาไว้ได้ดังนั้น ความสุขของบุคคลจึงเป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จหรือ

ล้มเหลวของวัตถุประสงค์นี้10 หรืออีกนัยหนึ่งประโยชน์สุขของส่วนรวมจึงมีที่มาจากการพัฒนาความสุขของ

ปัจเจก 

การให้ และ ประโยชน์สุขในมุมมองพุทธศาสนา 

นอกจากนี้ พุทธศาสนายังสอนให้มีเมตตาธรรม หรือ ความรัก คือความปรารถนาให้คนอ่ืนมี

ความสุข มองผู้อ่ืนอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติเช่นเดียวกับเรา ดังนั้น การให้(ผู้อ่ืน)จึงท าให้เรามีความสุขจาก

การท่ีเห็นผู้อื่นมีความสุขด้วย ดังมีพุทธพจน์ที่ว่า “ผู้ให้ย่อมได้รับความสุข” ความสุขของเขาคือความสุขของ

เราด้วย ทั้งผู้ให้และผู้รับจึงต่างเป็นผู้”ได้” และมีความสุขด้วยกัน ความสุข(จากการให้)แบบประสานเช่นนี้ 

ท าให้ความต้องการหาความสุขแบบเห็นแก่ตัวลดน้อยลง ทั้งยังจะท าให้เกิดประโยชน์แผ่ขยายต่อไปได้

ยิ่งขึ้นอีกด้วย  ดังนั้นทรัพย์สามารถเป็นทานเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นและเพิ่มความสุขให้เราได้  โดยเฉพาะ

การให้ที่บริสุทธ์ปราศจากการยึดอัตตาตัวตนยิ่งท าให้ผู้ให้มีความสุขมาก 

ดังนั้นพระพุทธศาสนาจึงสอนว่าชีวิตที่สมบูรณ์นั้นต้องประกอบด้วยประโยชน์สุขที่เป็น

จุดมุ่งหมายของชีวิต ซึ่งมี 3 ระดับขั้น ตามหลักอรรถ หรือ อัตถะ 3 ในพระพุทธศาสนา ซึ่งหลัก

อัตถะ 3 คือ ประโยชน์เบื้องต้น ประโยชน์ท่ามกลาง และประโยชน์สูงสุด หรือ จุดหมายเบื้องต้น ซึ่งก็คือ 

ทิฏฐธัมมิกัตถะ แปลว่าประโยชน์ทันตาเห็น เป็นประโยชน์ที่มีความมั่นคงเพียงพอทางเศรษฐกิจรวมอยู่ด้วย 
                                                           
10 เร่ืองเดิม หน้า 77 



 

จุดหมายท่ามกลาง คือ สัมปรายิกัตถะ อันเป็นประโยชน์ทางจิตใจ ในทางคุณธรรม ในทางคุณภาพชีวิต 

และจุดหมายสูงสุด คือ ปรมัตถ์ ได้แก่ความเป็นอิสระของมวลมนุษย์ที่มีภายในชีวิตจิตใจของแต่ละคน ซึ่ง

ประโยชน์เบื้องต้นต้องประสานและเกื้อกูลกับจุดหมายทั้งสองอย่างที่สูงขึ้นไป 11  จะเห็นว่าหลักอรรถ 3 นี้มี

ความสอดคล้องกับความสุขทั้ง 3 ระดับที่กล่าวถึงมาแล้วเช่นกัน  (อาจอนุมานเรียกได้ว่าเป็นความสุขระดับ 

กาย จิต และปัญญา)  ซึ่งอาจจะใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์ประโยชน์สุขในการศึกษานี้ได้ ตามข้อเสนอใน

ส่วนท่ี 3.3 ต่อไป 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) ได้อธิบายประโยชน์สุขทั้ง 3 ระดับไว้ดังนี้12 

ระดับที่ 1 คือประโยชน์สุขระดับต้น เป็นสิ่งที่ตามองเห็น ประกอบไปด้วย  

1) การมีสุขภาพดี มีร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย เป็นอยู่สบาย ใช้การได้ดี 

2) มีทรัพย์สินเงินทอง มีการงานอาชีพเป็นหลักฐาน หรือพึ่งตนเองได้ในทางเศรษฐกิจ 

3) มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนมนุษย์ หรือมีสถานะในสังคม เช่น ยศศักด์ิ ต าแหน่ง ฐานะ 

ความมีเกียรติ มีชื่อเสียง ได้รับการยกย่อง หรือเป็นที่ยอมรับในสังคม รวมทั้งมีมิตรสหาย

บริวาร 

4) มีครอบครัวดี มีความสุข 

สิ่งเหล่านี้คือประโยชน์ที่มองเห็นเฉพาะหน้าและเป็นฐานที่มั่นคงในระดับแรก และสิ่งเหล่านี้ก็

เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ประโยชน์สุขในระดับนี้เป็นสิ่งที่คนมุ่งหมายกันมาก แต่ก็ยังไม่พอเพราะ

อาจสร้างปัญหาได้ เนื่องจากมนุษย์ยังไม่เต็มอ่ิมยังแก่งแย่งแข่งขันกันอยู่ จึงควรใช้ประโยชน์

สุขขั้นนี้เป็นฐานในการก้าวขึ้นสู่ประโยชน์สุขขั้นต่อไป 

 ระดับที่ 2 คือความสุขที่เป็นด้านนามธรรม เป็นเรื่องของจิตใจที่ลึกซึ้งลงไป เป็นประโยชน์ที่เลยจาก

ตามองเห็นหรือเลยไปข้างหน้า เช่น ความมีชีวิตที่มีคุณค่าเป็นประโยชน์ การที่เราได้ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อ่ืน

ด้วยคุณธรรม ได้ท าประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ เกื้อกูลสังคม ซึ่งท าให้เรามีความสุขเพิ่มขึ้นอีก ท าให้เราอยาก

                                                           
11 อ้างอิงในพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต) (2542) 

12 อ้างอิงในพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) (2533) 



 

เอาประโยชน์สุขในระดับที่ 1 มาช่วย เช่นทรัพย์สินเงิน วัตถุ มาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ หรือ ใช้ ฐานะ 

ต าแหน่ง บารมี ยศศักด์ิ มาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้กว้างขวางและสะดวกดียิ่งขึ้ง มีความมั่นใจในการอยู่

ร่วมกับผู้อื่น มีคุณธรรมภายใน ท าให้มีความสุขที่ลึกซึ้ง เต็มใจ มีศรัทธา ท าให้มีความเชื่อมั่นในการกระท า

ความดี จิตใจจะผ่องใส เป็นความสุขที่ประณีต ความสุขของบุคคลเกี่ยวเนื่องกับสังคม เพราะเมื่อเราสุข

แล้ว ก็ยิ่งช่วยสังคม เพื่อนร่วมสังคมยิ่งมีความสุข เราก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้น เป็นความสุขจากการให้ที่

แท้จริง ซึ่งต่างจากประโยชน์สุขในระดับที่ 1 ที่เป็นในระดับบุคคลเท่านั้น ต่างคนต่างจะเอา ท าให้ต้องแย่ง

ชิงกันได ้

 ดังนั้นมนุษย์ควรใช้ประโยชน์จากประโยชน์สุขขั้นที่ 1 และก้าวให้ถึงประโยชน์สุขระดับ 2 ให้ได้ ให้

เป็นประโยชน์เกื้อกูลกว้างขวางออกไป และกลายเป็นความสุขที่ลึกซึ้งเต็มที่  มีความมั่นใจในคุณค่าชีวิต

ของตนเอง มีปัญญา มีความรู้ความเข้าใจในความจริงของสิ่งทั้งหลาย และปฏิบัติต่อสิ่งที่เกี่ยวข้องได้ดี 

 อย่างไรก็ตามประโยชน์ทั้งสองระดับนี้ยังไม่สมบรูณ์ เพราะเรายังอิงกับด้านวัตถุและจิตใจอยู่ (เช่น

คุณธรรม ความดีงามของเราเอง) ยังหวังให้คนยกย่องในคุณงามความดี ปฎิบัติต่อเราดี จิตใจยังไม่เป็น

อิสระเต็มที่ ยังมีทุกข์ได้ จึงควรมีการพัฒนาให้ถึงขั้นสูงสุด 

 ระดับที่ 3 ประโยชน์สุขขั้นสูงสุด ท าจิตใจให้มีอิสรภาพ โดยมีปัญญามาน าจิต หรือ ให้จิตเข้าสู่

กระแสของปัญญา เข้าใจความเปลี่ยนแปลงของสิ่งทั้งหลายตามกฎธรรมชาติ รู้เท่าทันความจริง และ

วางใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง โดยกระแสของปัญญาก็รู้เข้าใจ คิด พิจารณาไปตามกระแสแห่งเหตุปัจจัย  

คนจะไม่เกิดปัญหา และปฎิบัติต่อผู้อ่ืนได้ถูกต้อง มองผู้อ่ืนด้วยความเข้าใจ มองสิ่งต่างๆตามคุณค่าจริง

ของสิ่งนั้น ไม่ใช่ตามความชอบ ความชัง หรือ ตัณหาของเรา แต่มองตามเหตุปัจจัยตามความเป็นจริงที่เป็น

สภาวะแท้ๆ ให้ได้ประโยชน์จากประสบการณ์หรือสถาณการณ์ที่เราเกี่ยวข้องทุกอย่าง 

 ประโยชน์สุขขั้นสูงสุดที่ใช้ปัญญาน าจิตใจให้เป็นอิสระนี้  เป็นนามธรรม เป็นขั้นที่เป็นโลกุตระ อยู่

เหนือกระแสโลก เพราะมีปัญญาที่รู้เท่าทันความเป็นจริงของชีวิต อยู่ในโลกโดยไม่มีความบีบค้ันจากกฎ

ธรรมชาติ การกระทบกระทั่งต่างๆ เบิกบานเกษมปลอดโปร่ง 



 

การท่ีคนก็มีความสุขแบบยั่งยืนจะเป็นหลักประกันให้การพัฒนาอย่างยั่งยืนส าเร็จผลได้จริง ดังนั้น

การพัฒนาในระดับประโยชน์สุขที่แท้จะท าให้โลกมีความสงบร่มเย็น13    

นอกจากนี้มีผลงานเขียนของพระสงฆ์ไทยอีกหลายท่านที่ได้เน้นการพัฒนาความสุขในระดับสูง

โดยให้ละตัวตน ความยึดมั่นถือมั่น ให้เข้าใจสภาวะความเป็นจริงของธรรมชาติที่เป็นอนิจจังและอนัตตา 

อย่างเป็นกลาง ซึ่งท าให้คนที่ได้พัฒนาความสุขแบบนี้ได้เกื้อกูลต่อโลกยิ่งๆขึ้นไป  ส่วนการศึกษาทาง

วิชาการไทยที่ทดสอบเกี่ยวกับการเชื่อมโยงความสุขของคนไทยกับความพอเพียง มีงานวิจัยภาคสนาม (รส

ริน 2551) ที่พบว่าคนที่รู้สึกพอเพียงมีความสุขมากว่าคนที่ไม่พอใจในสิ่งที่ตนมี  

เนื่องจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีรากฐานจากปรัชญาพุทธศาสนา จึงสอดคล้องกับวัฒนธรรม

ตะวันออกที่ความสุขมาจากความพอประมาณ การใช้ปัญญา และความมีเหตุผล ในการด ารงชีวิต  เน้น

ความสุขที่มากกว่าการได้มาซึ่งการครอบครองทางวัตถุ กล่าวอีกนัยนึงคือเน้นความสุขในระดับขั้นสูงขึ้นไป 

คือ จิตใจ ความรู้จัก “พอ” และ ความไม่สร้างเหตุแห่งทุกข์ 

 

4. แนวคิดการวัดการพัฒนาสังคมและประเทศชาติตามแนวพุทธศาสนา 
 

ในทางพุทธศาสนา มนุษย์ที่พัฒนาสมบูรณ์แล้วจะก าจัดละโลภ โกรธ หลง ได้ทั้งหมด แต่มนุษย์

จะต้องพัฒนาขึ้นไปตามล าดับเป็นขั้นเป็นตอน สิ่งที่จะใช้วัดระดับการพัฒนาคนทั่วไปคือการหมด

ความเห็นผิด (โดยการแก้ไขความเห็นให้ถูกต้อง)หรือสัมมาทิฏฐิ ซึ่งเป็นคุณสมบัติส าคัญขั้นต้นๆในการ

พัฒนามนุษย์ เพราะถ้าลดทิฎฐิได้ ถึงแม้จะยังมีกิเลสอ่ืนอยู่บ้าง เช่น โลภะ โทสะ ก็จะอ่อนก าลังลง และมี

ผลร้ายในวงจ ากัด ไม่รุนแรง ไม่ยาวนานถ้าไม่ยึดกับทิฎฐิ 14 การมีทิฎฐิมานะยึดว่าของตนเท่านั้นจริงแท้ 

ของคนอ่ืนมีแต่เท็จ ท าให้เกิดความวิวาทบาดหมางกัน ทางสายกลางคือการเดินทางที่ถูกต้องไปสู่เป้าหมาย

เป็นทางแห่งปัญญา จึงต้องเริ่มต้นด้วยสัมมาทิฎฐิ ด้วยความเข้าใจปัญหาและรู้จุดหมายที่จะเดินไป ไม่

                                                           
13 อ้างอิงในพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) (2533) 

14  อ้างอิงในพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต) (2539), หน้า 78   



 

เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน ดังนั้นคนและสังคมที่มีคุณภาพจึงควรได้รับการพัฒนามากไปกว่าระดับของ

การมีศีลโดยทั่วไป โดยให้ละทิฎฐิ มานะ อัตตาตัวตน อันเป็นกิเลสขั้นละเอียดให้ได้ ทิฎฐิ หรือความเห็น 

ความเชื่อ ลัทธินิยม และแม้แต่ศาสนา หรือ อุดมการณ์ต่างๆ และค่านิยมในสังคม ความยึดถือตามๆกันไป 

จะกลายเป็นกรรมของสังคมที่มีผลกว้างไกล สืบไปตลอดกาลเวลาอันยาวนาน  ความโลภ ความโกรธ 

ความหลง ถูกหนุนให้แน่นหนาและมีก าลังมากเพราะมีฐานที่เกาะที่ยึดจากความเห็นผิด ถ้ามนุษย์ทั้งหลาย

มีมิจฉาทิฎฐิต่อธรรมชาติ ต่อมนุษย์ด้วยกัน และต่อจุดหมายของชีวิตในตัวมนุษย์เอง แล้วมนุษย์ทั้งหลายมี

กรรมร่วมกันเป็นกรรมของสังคม ท าให้อารยธรรมต่างๆมีปัญหา15 

ในกรณีของสังคมไทยจะเห็นว่าผลกรรมใหญ่ของสังคมไทยเป็นปัญหาเรื่องคุณภาพคน ที่ไม่พัฒนา

ก้าวหน้ามุ่งแน่วแน่ไปในกุศลขั้นปัญญา16 การแก้ปัญหาใหญ่ที่สุดของสังคมไทยที่อ่อนแอทางปัญญา จึง

ต้องแก้ปัญหาคุณภาพคน คนไทยควรแสวงหาปัญญามากกว่าใช้ความรู้สึกไปพิจารณาวินิจฉัย ควรเอา

ปัญญามาเป็นใหญ่ จึงต้องเร่งสร้างวัฒนธรรมแห่งการแสวงหาปัญญาขึ้นมาในสังคมไทย  ดังนั้นจึงควร

ส่งเสริมให้คนมีสัมมาทิฎฐิในการพัฒนาสังคมไทย 

การสรุปตามแนวความคิดทางพุทธศาสนา อาจจะได้แนวทางว่าการพัฒนาตัวชี้วัดระดับการ

พัฒนาสังคมและประเทศชาติเบื้องต้นคือการลดความเห็นผิด การที่สังคมมีความเห็นที่ถูกต้อง มี

สัมมาทิฎฐิ มากเท่าไร ก็จะแสดงให้เห็นว่าสังคมนั้นมีการพัฒนามากเท่านั้น ต้องพัฒนาคนให้มี

ความสามารถที่จะมีความสุขที่เป็นสุขแท้ให้ได้ จึงจะเกิดประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นและสังคมโดยรวม ส่วนการวัด

ประโยชน์สุข ถ้าการศึกษานี้สนใจประโยชน์สุขในระดับ 2 อาจขึ้นอยู่กับสิ่งที่สะท้อนจาก”การให้”ผู้อ่ืน ซึ่ง

สะท้อนถึงความพอเพียงในตนเองและความสุขในจิตใจ ส่วนระดับ 3 อาจขึ้นอยู่กับจ านวนผู้มีความสุขทาง

ปัญญา ยิ่งคนมีความสุขในระดับนี้มากขึ้นเท่าไร ก็ยิ่งส่งเสริมสังคมให้มีความสุขและประโยชน์สุขมากขึ้น

เท่านั้น ดังนั้นการส่งเสริมการปฎิบัติธรรมชั้นสูงที่ลดอัตตาตัวตนและความเห็นผิดต่างๆ เป็นการส่งเสริมให้

เกิดประโยชน์สุขที่กว้างขวางอย่างแท้จริงแก่สังคม ชุมชน องค์กร ประเทศชาติ เพียงแค่สังคมดี หรือมีศีล

                                                           
15 อ้างอิงในพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) (2539) 

16 อ้างอิงในพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) (2553) 



 

สังคมก็ยังไม่พอ เพราะยังมีปัญหาจาก อัตตา ทิฎฐิ มานะอยู่ ต้องมีการพัฒนาความสุขในระดับปัญญาให้

มากยิ่งๆขึ้นเท่านั้น จึงจะเกิดประโยชน์สุขแก่สังคมและโลกอย่างแท้จริงและยั่งยืน  ความสุขในระดับปัจเจก

ที่เกิดจากปัญญาสามารถก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อโลกอย่างมหาศาลได้ (เช่นอริยบุคคล และผู้ทีมีคณู

ปการต่อโลก ทั้งหลายเป็นต้น) 

 

5. กรอบแนวคิดเพื่อการพัฒนาความสุขและประโยชน์สุขตามแนวทางพุทธ   

ศาสนา 

 

ในทางพุทธศาสนา ถ้าคนสามารถมีความสุขโดยพึ่งพาวัตถุน้อยลงก็จะมีส่วนเกินที่ตนมี จาก

ความสามารถมีได้ จึงจัดสรรส่วนเกินนั้นไปให้ผู้อ่ืน ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ท าให้สามารถสร้างประโยชน์ได้

กว้างขวางขึ้น ท าสิ่งที่มีคุณค่า ท าให้เกิดความสุขลึกซึ้งขึ้นในใจ มีความสุขจากการให้ ท าให้เกิดประโยชน์

สุขระดับ 2 ที่ความสุขของบุคคลประสานและเกื้อกูลกับสังคม การที่ประโยชน์สุขของเราเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์สุขของผู้อ่ืนและประโยชน์สุขของผู้อ่ืนก็เป็นประโยชน์สุขของเราด้วย จะท าให้การพัฒนาแบบ

ยั่งยืนส าเร็จผลได้ 17   ดังนั้นประโยชน์สุขจึงเชื่อมโยงกับความสุขแบบยั่งยืนและการพัฒนาแบบยั่งยืน  ซึ่ง

สอดคล้องกับเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธและเศรษฐกิจพอเพียง 

ในส่วนนี้จะพยายามประยุกต์แนวคิดในเชิงพุทธข้างต้นกับการอธิบายด้วยเส้นความสัมพันธ์ของ

ความสุข รูปข้างล่างนี้ แสดงให้เห็นว่า คนที่มีความสุขจากการพึ่งพาวัตถุน้อยลง เช่น คนที่มีความพอเพียง 

สมถะ หรือผู้ที่เข้าถึงธรรม สามารถท าประโยชน์ให้ผู้อ่ืนและก่อให้เกิดประโยชน์สุขและการพัฒนาแบบ

ยั่งยืนได ้

  

                                                           
17 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) (2533) 

 



 

รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุกับความสุข/ประโยชน์สุขในระดับต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1  เส้น H’H* แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความสุข/ประโยชน์สุขกับวัตถุของคนทั่วไป ซึ่งแสดง

ให้เห็นว่า ความสุข  (H) ในขั้นต้นขึ้นกับวัตถุ (M) และยังอยู่ในช่วงที่ความสัมพันธ์เป็นบวก คือ ถ้า M มาก

ข้ึน H ก็มากขึ้น  (ในช่วงที่ยังมีวัตถุน้อยความสัมพันธ์จะเป็น increasing return แต่พอวัตถุมากขึ้น เริ่มเป็น 

diminishing returns) ถ้าความสุขหรือประโยชน์สุขของคนทั่วไปในระดับ H0 ต้องขึ้นอยู่กับวัตถุในระดับ 

M0 (ตามเส้น H’H*) แต่คนที่มีความพอเพียง สมถะ คนปฎิบัติธรรม หรือมีกิเลสน้อย จะพึ่งพาวัตถุน้อยลง

เช่นที่ระดับ M1 แต่มีระดับความสุขอยู่ที่ H0 เท่ากัน ท าให้เส้นความสัมพันธ์ระหว่างความสุขกับวัตถุของ

คนแบบนี้อยู่ข้างบนของคนทั่วไปเป็นเส้น H’’H** ดังนั้นในระดับความสุขเท่ากันเขาจะใช้ทรัพยากรน้อยกว่า

พฤติกรรมของคนทั่วไป ท าให้ประหยัดทรัพยากรได้ถึง M1 M0 ซึ่งท าให้มีเหลือที่จะแจกจ่ายให้ผู้อ่ืนได้ เขาก็

จะมีความสุขใจในการช่วยเหลือผู้อ่ืน ท าให้มีความสุขในจิตใจลึกซึ้งยิ่งขึ้น  ท าให้ยิ่งมีความสุขขึ้นอีกและ

ก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อสังคมขึ้นยกระดับเป็นประโยชน์สุขระดับ 2 ตามเส้นความสัมพันธ์ H’’’H*** ซึ่ง

ต้องการวัตถุแค่  M1 และได้ให้ช่วยเหลือผู้อ่ืนอีก M1M0 ท าให้ผู้อ่ืนมีความสุขมากขึ้นอีก คนในสังคม (ทั้ง

ผู้ให้และผู้รับ) มีระดับความสุขหรือประโยชน์สุขจากการให้เพิ่มขึ้นอีกไปอยู่ที่ H2 (ที่เพิ่มขึ้น จาก H1 เป็น 

Ho จากการพึ่งพิงวัตถุที่น้อยลง และ H0 H2  จากการให้ผู้อ่ืน) ซึ่งจะเห็นว่า ความสุขและประโยชน์สุขใน
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ระดับ 2 นี้ สามารถท าให้ประหยัดทรัพยากรได้อีกถึง M1M2 ซึ่งถ้าเขามีความสามรถในการหาทรัพยากรได้

ในระดับ M2  เขาก็จะสามารถน าไปเจือจานสังคมได้ในถึง M1M2 ซึ่งยิ่งจะท าให้เส้นความสุขของเขาและ

ประโยชน์สุขของส่วนรวมยกระดับขึ้นๆไปอีก เป็นพลวัติของความสุข โดยขึ้นอยู่กับวัตถุน้อยและอาจพึ่งพิง

วัตถุน้อยลงเรื่อยๆ เมื่อมีความสุขจากสิ่งที่เป็นนามธรรมที่เกิดขึ้นในจิตใจแทน ท าให้ความสุขในสังคมจะ

เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากการที่คนในสังคมมีความสุขจากการให้และการเกื้อกูลกัน แทนการแก่งแย่ง ช่วงชิง 

แสวงหา ท าลาย จึงท าให้การพัฒนาแบบยั่งยืนจึงจะส าเร็จผลได้จริงจากความสุขที่ใช้ทรัพยากรน้อยลง 

และประโยชน์สุขที่มากกว่าระดับขั้นพื้นฐาน  

นอกจากนี้ ตามสมมุติฐานจากงานวิจัยเชิงประจักษ์ที่พบว่า เมื่อมีวัตถุหรือความมั่งค่ังถึงระดับ

หนึ่ง ความสุขจะไม่เพิ่มขึ้นหรือเริ่มลดลง สมมุติว่าความสัมพันธ์ระหว่างความสุขกับวัตถุหรือรายได้ไม่ได้

เพิ้มขึ้นหรือเริ่มเป็นลบต้ังแต่วัตถุอยู่ที่ระดับ Md ดังแสดงในรูปที่ 2 ซึ่งปลายเปิดของเส้นความสุขอาจจะ

เป็นเส้นขนานกับ M ต้ังแต่ Hd เป็นต้นไป ซึ่งเส้นลักษณะนี้อาจสอดคล้องกับงานทดสอบเชิงประจักษ์ที่

พบว่าความสุขไม่ได้เพิ่มข้ึนตามรายได้ในระยะยาว (Easterlin, 1974, Kusago, 2007, Clark  et.al 

(2006), Easterlin and Angelescu, 2009) 
 

รูปที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขกับวัตถุท่ีเพิ่มขึ้นจ านวนมาก 
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ส่วนความคิดว่าความสุขต่อวัตถุเมื่อถึงจุดสูงสุด Hd แล้วจะลดลงท าให้เส้นโค้งลง เป็นไปตาม

สมมุติฐานของนักคิดบางท่านที่คิดว่าวัตถุพอเกินความจ าเป็นแล้วจะน ามาซึ่งความทุกข์ พอมีมากขึ้น

เกินไป ความสุขก็จะลดลงเป็นเส้นโค้งของความสุข   อย่างไรก็ตาม  อาจยังไม่มีงานเชิงประจักษ์หรือทฤษฎี

ที่สนับสนุนแนวคิดนี้ชัดเจน (ส่วนใหญ่มักบอกว่าความสุขไม่ได้เพิ้มขึ้นจากวัตถุที่เพิ่มขึ้นมากกว่า) ดังนั้นรูป

ท่ี 2 นี้จึงเป็นแค่เพียงแสดงความเป็นไปได้ของความสุขเมื่อวัตถุเกินระดับ Md เท่านั้น ว่าอาจมี slope ได้ 2 

แบบ  คือ ไม่เพิ่มขึ้นต่อวัตถุหรือลดลงต่อวัตถุ ตามแนวคิดที่กล่าวถึงข้างตัน 

สมมติว่ามีความเป็นไปได้ที่มีจุดที่ความสุขต่อวัตถุหรือรายได้เริ่มมีความสัมพันธ์เป็นลบ (Hd และ 

Md) การบริโภคหรือการแสวงหาทรัพยากรมากตามแนววัตถุนิยมถึงระดับ M3 ก็ท าให้มีความสุขแค่ระดับ 

H2 เท่านั้น แสดงว่า แสดงว่าเราใช้ทรัพยากรท่ีสิ้นเปลืองและบริโภคเกินความจ าเป็นถึง M2M3 (ส าหรับคน

ทั่วไป) หรือ M0M4 (ส าหรับคนพอเพียง) โดยที่ไม่ได้ท าให้ความสุขหรือประโยชน์สุขเพิ่มขึ้นเลย ซึ่ง

ทรัพยากรส่วนเกินขนาดนี้ สามารถไปใช้เจือจานผู้อื่นและประหยัดทรัพยากรของโลกได้มากขึ้น   

จะเห็นว่าถึงแม้ความสัมพันธ์ของเส้นความสุขต่อวัตถุหลังจากจุดสูงสุด Hd อาจจะเป็นเส้นขนาน

กับ M แทนที่จะลดลงก็ตาม ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงข้อสรุปข้างต้น กล่าวคือ เมื่อความสุขถึงจุดสูงสุดแล้วการมี

วัตถุมากชึ้นไม่ได้มีผลต่อความสุข จึงเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างเกินความจ าเป็นไม่สิ้นสุดส าหรับความสุข

ระดับหนึ่ง  นัยยะที่เหมือนกันของทั้งสองกรณีคือควรรู้จักความพอดี ความพอประมาณ ในการ

บริโภค หรือการแสวงหาวัตถุ เมื่อถึงจุดๆหนึ่ง (ซึ่งความสุขสูงสุดอาจถึงจุดสูงสุดแล้ว) ไม่จ าเป็นต้องหา

รายได้ยิ่งๆขึ้นไปโดยไม่รู้จักความพอดี พอประมาณ ซึ่งท าให้สรุปได้ว่า คนควรมีความพอเพียง ใช้ชีวิตตาม

หลักเศรษฐกิจพอเพียง มีปัญญารู้จักจุดที่ควรจะ ”พอ” และเกื้อกูลผู้อื่น  

ดังนั้นถ้าการพัฒนาที่ผ่านมาที่เน้นวัตถุมากๆไม่ได้ท าให้คนมีความสุขมากขึ้น หรือทัศนะในการ

พัฒนาที่ผ่านมาเป็นมิฐฉาทิฎฐิต่อธรรมชาติและชีวิตมนุษย์แล้ว  การพัฒนาที่ผ่านมาจึงมีปัญหาจากการ

ปริโภคและใช้ทรัพยากรมากเกินไปจนท าให้เสียสมดุลธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและท าให้การพัฒนาที่ยั่งยืนไม่

ส าเร็จผลได้จริงและไม่ได้ท าให้มนุษย์มีความสุขที่แท้จริง 



 

ดังนั้น การพัฒนาที่เน้นความสุขและประโยชน์สุขในระดับสูงจึงเป็นการใช้วัตถุอย่างรู้เท่า

ทัน มีจุดมุ่งหมาย และใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาตนเองและสังคมอย่างสร้างสรรค์ อันน าไปสู่

ประโยชน์สุขที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น และท าให้การพัฒนาแบบยั่งยืนส าฤทธ์ผลได้ 

แนวคิดการพัฒนาจากประโยชน์สุขขั้นที่ 1 เป็นขั้นที่ 2 ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นได้คร่าวๆในรูป

ดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นชัดว่าการไปถึงประโยชน์สุขขั้นที่ 2 มีประโยชน์อย่างไร และ ท าไมเราจึงควร

ส่งเสริมประโยชน์ในระดับ 2 เป็นอย่างน้อย ส าหรับมนุษย์ปุถุชนทั่วไปที่ยังไม่สามารถไปถึงประโยชน์สุขใน

ระดับ 3 คือความเป็นอิสรภาพภายในจิตใจของมนุษย์ได้  อย่างไรก็ตามการพัฒนาจิตให้มีคุณภาพมากขึ้น

เรื่อยๆโดยใช้ปัญญาน า จะท าให้เป็นหนทางไปสู่ความสุขและประโยชน์สุขขั้นสูงสุดได้ 

 

     6. มาตรวัดความสุขและความอยู่ดีมีสุข 

 

ในหัวข้อนี้จะเน้นในเรื่องแนวคิดการวัดความสุขและความอยู่ดีมีสุขบางส่วน ซึ่งอาจเป็นพื้นฐานใน

พัฒนาการวัดประโยชน์สุข หรือสังคมที่มีความสุขได้  รวมทั้งยกตัวอย่างการพัฒนาดัชนีชี้วัดระดับประเทศ

ในบางประเทศ เช่นประเทศภูฎานและไทย  ท่ีได้มีการจัดท าในปัจจุบัน   

 

6.1) การวัดความสุข (Happiness) และความอยู่ดีมีสุข (Well-Being) 

การวัดความสุขและความอยู่ดีมีสุข มีสองประเภทหลัก ๆ คือแบบภาวะวิสัย (Objective) และ

แบบอัตวิสัย (Subjective)  การวัดแบบภาวะวิสัย เป็นการใช้มาตรที่สังเกตได้และผลลัพธ์ที่สังเกตได้ตรงกัน 

ไม่ว่าผู้สังเกตจะเป็นใครก็ตาม เช่น วัดความสุขแบบรูปธรรม เป็นการวัดความสุขจากวิธีการวัดของ

สรีรวิทยา เช่น การวัดคลื่นความถี่ของสมอง  อัตราการเต้นของหัวใจ   และตัวอย่างของมาตรวัดความอยู่ดี

มีสุข  ได้แก่  รายได้ ซึ่งบ่งบอกความอยู่ดีมีสุขด้านการเงิน  การเข้าถึงของน้ าสะอาด ซึ่งบ่งบอกความอยู่

เย็นเป็นสุขด้านสุขภาพ เป็นต้น  ส่วนมาตรวัดแบบอัตวิสัย (Subjective) ต่างจากแบบภาวะวิสัย 

(Objective) ตรงที่การวัดแบบอัตวิสัยไม่ขึ้นกับผู้สังเกต  แต่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกส่วนตัวของแต่ละบุคคล 

ตัวอย่างของมาตรวัดแบบอัตวิสัย ได้แก่ ความสุขส่วนบุคคล  ความพึงพอใจในชีวิตของตน เป็นต้นการวัด



 

ความสุขแบบนามธรรมจะใช้วิธีการทางจิตวิทยา ที่เรียกว่า การประเมินตนเองในภาพรวม (Global Self-

Report) เป็นวิธีการประเมินความสุขหรือความพึงพอใจในชีวิตของคนแต่ละคนด้วยตนเองว่า ในช่วงเวลา

หนึ่งๆ ที่ผ่านมา เขาคิดว่า ตัวเองมีความพึงพอใจหรือความสุขต่อชีวิตในภาพรวม  ต่อเรื่องต่างๆ มากน้อย

อย่างไร โดยความสุขในสองรูปแบบนี้ จะมีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กันอยู่ 

 

6.2) การวัดความอยู่ดีมีสุข แบบภาวะวิสัย (Objective)  

การวัดความอยู่ดีมีสุขอาจถูกมองได้ว่า เป็นการวัดความสามารถในการด ารงชีวิต(Capabilities) ซึ่ง

เป็นแนวคิดของอมาตยา เซน     ที่ว่าความยากจนไม่ใช่อุปสรรคของความอยู่ดีมีสุข หากคนสามารถ

ปรับตัวและใจให้ยอมรับกับความยากจนและปรับความทะเยอทะยานให้เหมาะกับสภาพความจริง การ

พัฒนาจึงควรมุ่งเพิ่มความสามารถในการด ารงชีวิตให้กับบุคคลและชุมชน และเพื่อให้มาตรวัดความอยู่ดีมี

สุขครอบคลุมเกือบทุกส่วนของชีวิต นักวิจัยและองค์กรต่าง ๆได้สร้างมาตรวัดรวมที่ครอบความอยู่ดีมีสุขใน

หลายด้านมาไว้ด้วยกัน ตัวอย่างเช่น 

1) ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index: HDI)  ขององค์การสหประชาชาติเพื่อ

การพัฒนา (UNDP) ที่เน้นการพัฒนาคนท่ีดูจากตัวชี้วัดหลักในด้านรายได้  การศึกษาและสุขภาพ 

2) กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขในประเทศก าลังพัฒนา (Well-being in Developing Countries 

Research Group: WED) ที่ใช้ทฤษฎีความจ าเป็นของมนุษย์ (Theory of Human Need เป็นหลัก โดยให้

นิยามความอยู่ดีมีสุขไว้ว่า เป็นสภาพการด ารงชีวิตของบุคคลและผู้อ่ืนที่ความจ าเป็นในชีวิตของบุคคลนั้น

ได้รับการตอบสนอง และเป็นการด ารงชีวิตที่บุคคลดังกล่าวสามารถด าเนินตามเป้าหมายของชีวิตได้อย่าง

มีความหมายและสามารถประสบกับความสุขและความพึงพอใจในชีวิตของตน 

การวัดความอยู่ดีมีสุขของ WED ดูจากสองประเด็นหลัก คือ สุขภาพกายและความเป็นอิสระใน

ชีวิต (Autonomy) การสนองความจ าเป็นในชีวิตเพื่อความอยู่ดีมีสุขแบ่งแยกออกเป็นความจ าเป็นพื้นฐาน  

11 อย่าง  ได้แก่  อาหารและน้ าสะอาดที่เพียงพอ  ที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย  การงานในสภาพการท างานที่

ปราศจากอันตราย  สาธารณสุขที่เหมาะสม  ความปลอดภัยของเด็กและเยาวชน  ความสัมพันธ์ที่ดีกับคน



 

รอบข้าง  ความปลอดภัยและมั่นคงทางกายภาพและเศรษฐกิจ  การคุมก าเนิดที่ปลอดภัย และ

ความสามารถในการเลี้ยงดูบุตร  และการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รวมไปถึงการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆ 

3) แนวคิดคุณภาพสังคม (Social Quality Concept) ท่ีสหภาพยุโรป (EU)ได้พัฒนาขึ้น เน้นเรื่อง

การมีส่วนร่วมในด้าน สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม รวมทั้งการพัฒนาชุมชนของตนเองเพื่อเพิ่มการอยู่ดี

มีสุขและศักยภาพของประชาชนในชุมชน ในการที่จะเป็นสังคมที่มีคุณภาพนั้น  สังคมนั้นต้องสนับสนุน

สมาชิกในชุมชน (ความเข้มแข็งของสังคม) สถาบันที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าถึงได้ (ความเป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกันกับสังคม) ประชาชนในชุมชนต้องเข้าถึงแหล่งทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรต่างๆ ที่จ าเป็น 

(ความมั่นคงของเศรษฐกิจและสังคม) รวมทั้ง สังคมต้องมีลักษณะของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของ

สังคมโอกาวา  (2007). 

 

6.3) การวัดความอยู่ดีมีสุข แบบอัตวิสัย (Subjective Well-Being)  

การวัดความสุข หรือความอยู่ดีมีสุขที่เป็นแบบอัตวิสัย (Subjective Well-Being) นักวิจัยความสุข

ได้สร้างกรอบแนวคิดและค้นพบแนวทางเพื่อวัดและอธิบายความสุขของบุคคลโดยใช้การส ารวจการ

รายงานความสุขด้วยตนเอง ซึ่งได้รับการยอมรับกันในวงกว้างว่าเป็นการวัดความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยได้ใน

ฐานะตัวแทนโดยตรงของอรรถประโยชน์ งานเขียนชิ้นหนึ่งของไดเนอร์ (2006)  รวมทั้งอีกหลายๆ ชิ้นงานที่

โด่งดังในเรื่องความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย ได้สนับสนุนการใช้ข้อมูลความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย นอกเหนือจาก

การวัดเชิงรูปธรรม/ภาวะวิสัยแบบด้ังเดิมของความอยู่ดีมีสุข นอกจากนี้ ยังเสนอแนวทางของการวัดว่าควร

เป็นอย่างไร (Kittiprapas, et. al.,2009)18 

การวัดความสุขเชิงอัตวิสัย (Subjective Well-Being) ที่ใช้ในวงการวิชาการมีทั้งแบบการใช้ค าถาม

เชิงเด่ียว(ค าถามเดียว)และค าถามเชิงซ้อน(ค าถามหลายค าถามแล้วมาสังเคราะห์เป็นค่าเดียว)  โดยเป็น

การให้ล าดับคะแนนต่อปัจจัยต่างๆที่มีความส าคัญต่อความสุขของเขา ซึ่งแต่ละวิธีการมีข้อดีข้อเสียต่างกัน 

                                                           
18 อ้างอิงในเสาวลักษม์ กิตติประภสัร์ และคณะ  (2009) 



 

และการให้ระดับของความสุขของแต่ละวิธีก็ต่างกันด้วย ซึ่งยังมีข้อถกเถียงทางทฤษฎีอยู่ว่าจ านวนระดับใด

จึงจะเหมาะสมครอบคลุมที่สุด 

ค าถามเชิงเด่ียวเกี่ยวกับความสุขที่พบบ่อย  เช่น  คุณมีความรู้สึกขนาดไหนในตอนนี้? หรือ 

โดยรวมคุณมีความสุข (มีความพึงพอใจ) กับชีวิตในระดับไหน? นอกจากค าถามเกี่ยวกับความสุขหรือ

ความพึงพอใจกับชีวิตโดยรวมแล้ว  ค าถามลักษณะดังกล่าวยังใช้ส ารวจความสุขหรือความพึงพอใจกับ

ส่วนย่อยของชีวิต  เช่น ด้านการเงิน ครอบครัว สุขภาพ หน้าที่การงาน เป็นต้น  ค าถาม เหล่านี้มักเป็น

ค าถามแบบปรนัย (Multiple choice) โดยจ านวนของตัวเลือก ที่ให้เลือกมีต้ังแต่สามไปจนถึงหนึ่งร้อย เพื่อ

ความเข้าใจที่ตรงกันของผู้ตอบค าถาม ผู้ออกแบบส ารวจมักให้นิยามกับตัวเลือกด้วย  

ตัวอย่างเช่น ในการส ารวจค่านิยมของโลก (The World Values Survey) ถามว่า “โดยภาพรวม

แล้ว คุณคิดว่า คุณมีความสุขในระดับใดโดยมี 4 ระดับคือ: มีความสุขมาก มีความสุขทีเดียว ไม่มีความสุข 

หรือไม่มีความสุขเลย” หลังจากนั้น แต่ละคนจะตอบโดยการให้คะแนนตามระดับความรู้สึก   ซึ่งคล้ายๆ กับ

การให้คะแนน 3 ระดับความพึงพอใจของการส ารวจสังคมทั่วไป (the General Social Surveys) ของ

ประเทศสหรัฐฯ ที่ถามว่า โดยภาพรวมแล้วคุณคิดว่า แต่ละวันที่ผ่านมาของคุณเป็นอย่างไร  แต่ General 

Social Survey นิยามในแบบส ารวจที่มีมีตัวเลือก 3 คือ  มีความสุขมาก (Very Happy) มีความสุข (Pretty 

Happy) และ ไม่ค่อยมีความสุข (Not too Happy)    หรือในการส ารวจรายได้และแรงงานของเกาหลี 

(Korean Labor and Income Survey) มี 5 ระดับของค าตอบ โดยรวมคุณมีความพึงพอใจกับชีวิตแค่ไหน 

โดย นิยามคือ 

1. พึงพอใจมาก (Very satisfied) 

2. พึงพอใจ (Satisfied) 

3. เฉย ๆ (Neither satisfied not dissatisfied) 

4. ไม่พึงพอใจ (Dissatisfied) 

5. ไม่พึงพอใจเลย (Very dissatisfied) 



 

ซึ่งตอนน าข้อมูลมาวิเคราะห์ อาจมีการสลับค่าจากการส ารวจโดยให้ตัวเลขมากขึ้นสะท้อนถึง

ความสุขที่มากขึ้นก็ได้ เพราะในการรายงานผลส ารวจของความสุขส่วนใหญ่ ตัวเลขที่สูงจะสะท้อน

ความสุขที่สูงขึ้น 

การส ารวจของยูโรบาโรมิเตอร์ (Eurobarometer) ใช้มาตรวัดต้ังแต่ 1 ถึง 10 โดย 1 ไม่พึงพอใจเลย 

(Completely dissatisfied) และ 10 คือ พอใจที่สุด (Completely satisfied) ส่วนการส ารวจดัชนีความอยู่ดี

กินดีของบุคคล (Personal Well-Being Index) ของ กลุ่มอยู่ดีกินดีสากล (International Well-being 

Group) (น าโดยศาตราจารย์ โรเบิร์ต คัมมินส์: Prof. Robert Cummins) ที่ใช้ในประเทศออสเตรเลีย ได้ใช้

ระดับเป็น 11 ระดับ ต้ังแต่ 0 ถึง10 โดย 0 คือ ไม่มีความสุขเลย จนถึงระดับ 10 คือมีความสุขมากที่สุด โดย

มีการส ารวจความพึงพอใจใน 8 ด้าน ได้แก่ สภาพชีวิตความเป็นอยู่ สุขภาพ การประสบความส าเร็จในชีวิต 

ความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ความปลอดภัย ความเชื่อมโยงในชุมชุน ความมั่นคงในอนาคต และด้านจิต

วิญญานหรือศาสนา  ซึ่งการส ารวจวิธีนี้สามารถใช้เป็นการส ารวจระดับมหภาคเพื่อการวัดความอยู่ดีกินดี

แห่งชาติ (National Well-Being) ได้ เช่นกัน 

 การถกเถียงในเรื่องมาตรวัดควรใช้    คัมมินส์ (2008)19 แสดงความคิดเห็นว่า จริงๆ แล้ว 5 ระดับ

ความพึงพอใจนั้นค่อนข้างไม่ครอบคลุมความรู้สึกที่แท้จริง เพราะประชาชนสามารถจะมีระดับความพึง

พอใจที่แตกต่างกันมากกว่านี้ได้ ดังนั้น จ านวนระดับความพึงพอใจที่มากกว่า 5 จะสะท้อนการตอบ

แบบสอบถามที่ชัดเจนและหลากหลายกว่า อย่างไรก็ตามในกรณีที่มีการขยายระดับความพึงพอใจมาก

เกินไป ก็อาจจะไม่เหมาะสม เพราะจะไม่มีค าขยายระดับความแตกต่างในแต่ละจุดที่เพียงพอ อย่างไรก็

ตาม มาตรวัดหนึ่งๆ ควรจะมีค่ากลางเพื่อเป็นจุดกึ่งกลางส าหรับการตัดสินใจของแต่ละบุคคล (หรือก็คือ 

ควรมีจ านวนระดับที่เป็นเลขค่ี) เช่น 7 หรือ 11 ระดับ  ( 0 -10) และที่ใช้อยู่ทั่วไปมักจะเป็นแบบหลัง 

                                                           
19 อ้างอิงใน โรเบิร์ต คัมมินส์ (2008) 

 



 

       ในประเด็นเรื่องระดับตัวเลขเท่าไรจึงจะเหมาะสม จะเห็นว่า ย่ิงขยายระดับตัวเลือกมากขึ้น ยิ่งยาก

ท่ีจะให้นิยามกับแต่ละตัวเลือกในแต่ละระดับ แต่เมื่อตัวเลือกมากขึ้น  การวัดระดับความสุข หรือความพึง

พอใจก็ท าได้ละเอียดมากขึ้น  แต่ไม่ว่าความละเอียดของตัวเลือกจะเป็นอย่างไร  สิ่งส าคัญที่ผู้ออกแบบ

ส ารวจควรค านึงถึง  คือ 

1. จ านวนตัวเลือกควรเป็นจ านวนค่ี  เพราะเมื่อตัวเลือกเป็นจ านวนค่ี  ค าตอบปรนัยจะมีค่า

กลาง (เช่น 2 จาก 1-3 หรือ 5 จาก 0-10)  และค่ากลาง นี้จะเป็นจุดยึด หรือจุดเทียบเคียง

ที่ผู้ตอบค าถามใช้ในการประเมินความสุขหรือความพึงพอใจของคน 

2. ความแตกต่างทางวัฒนธรรม  ท าให้การเปรียบเทียบระดับความสุขระหว่างประเทศ

เป็นไปได้ยาก การวัดระดับความสุขของคนต่างสังคมและวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่

ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศยังมีปัญหามาก   เพราะความสุขและความพึงพอใจอาจมี

ความหมายที่แตกต่างกัน เนื่องจากบุคคลและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอาจมีความ

แตกต่างในการตีความสิ่งที่เราต้องการวัดด้วยความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย(ที่มีการใช้ศัพท์

เฉพาะในการส ารวจ) การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มคนที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกันจึงเป็นอีก

ความยากล าบากของการศึกษาเปรียบเทียบความสุขและความพึงพอใจของประชาชนใน

ประเทศหนึ่งกับอีกประเทศหนึ่ง นอกจากนี้ อคติต่อวัฒนธรรมที่ต่างกันก็เป็นอีกความ

ยากล าบาก  ดังที่ คัมมินส์ (2008)20 ได้กล่าวไว้ว่า “คนเอเชียตะวันออกและตะวันออก

เฉียงใต้ (ตามขนบธรรมเนียมของการถ่อมตน) จะมีการให้คะแนนในล าดับต่ าสุดน้อยกว่า

คนจากประเทศตะวันตก เช่น ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา” ดังนั้น จึงควรระมัดระวัง

หากมีการเปรียบเทียบความสุขของบุคคลข้ามประเทศหรือวัฒนธรรม การออกแบบการ

วิจัยและวิธีการทางเศรษฐมิติที่เหมาะสม จะช่วยลดอคติในการตีความได้บ้าง นอกจากนี้

ตัวเลือกระดับคะแนน (Scale) ที่ให้ชาวเอเชียมักเลือกคือตัวเลือกกลางๆ   ในขณะที่

ชาวตะวันตกไม่ลังเลที่จะเลือกตัวเลือกต้นหรือปลาย (Extreme Choices) 

                                                           
 20 เร่ืองเดิม 



 

3. นอกจากการเปรียบเทียบระหว่างประเทศหรือวัฒนธรรมแล้ว  การเปรียบเทียบระหว่าง

แบบส ารวจ หรือรอบส ารวจก็อาจท าได้ยาก  หากค าถามตัวเลือกหรือต าแหน่งของค าถาม

ในแบบส ารวจเปลี่ยนไป  เมื่อค าถามเปลี่ยนไป  ผู้ตอบค าถาม  อาจตีความค าถามต่าง

ออกไป  หรือเมื่อจ านวนตัวเลือกเปลี่ยนไป  ความละเอียดของค าตอบและช่วงของค าตอบ

ก็ต่างออกไป  หรือเมื่อล าดับตัวเลือกเปลี่ยนไปโดยสลับกัน (เช่น แทนที่จะให้ตัวเลือกที่ 1 

เป็นตัวเลือกส าหรับความสุขที่สุด  กลับใช้ตัวเลือกที่ 1  ส าหรับความสุขที่ต่ าที่สุด) ท าให้

ความหมายของคะแนนเปลี่ยนไป  และผู้ตอบค าถามมักเลือกตัวเลือกที่ตนเห็นก่อน (เช่น

เลือกตัวเลือกที่ 2 แทนตัวเลือกที่ 3  เมื่อตัวเลือกทั้งสองใกล้เคียงกัน)  ดังนั้น การสลับ

ต าแหน่งของตัวเลือกระหว่างแบบสอบถามหรือรอบส ารวจ  อาจก่อให้เกิดความคลาด

เคลื่อนที่เรียกว่า Primacy Bias หรือเมื่อต าแหน่งของค าถามในแบบส ารวจโดยรวม

เปลี่ยนไป  อาจก่อให้เกิด Recall Bias ที่เกิดจากค าถามก่อนหน้า เช่นเมื่อค าถามเกี่ยวกับ

ความยากล าบากทางการเงินน าหน้าค าถามเกี่ยวกับความสุข และเมื่อผู้ตอบค าถามต้อง

นึกถึงความล าบากทางการเงินก่อนความสุข  ผู้ตอบค าถามอาจประเมินความสุขต่ ากว่า

ความเป็นจริง  เพราะความยากล าบากทางการเงินยังติดอยู่ในใจ  ในทางตรงกันข้าม  

หากค าถามที่น าหน้าความสุขเป็นค าถามเกี่ยวกับ  ความเจริญในอดีต  ผู้ตอบค าถามอาจ

ประเมินความสุข ณ ปัจจุบันสูงกว่าความเป็นจริง เพราะว่าเมื่อเปรียบเทียบความเจริญใน

อดีตกับปัจจุบัน  ความรู้สึกที่ว่าความเจริญในปัจจุบันดีกว่า  อาจยังอยู่ในใจของผู้ตอบ

ค าถาม  เมื่อตอบค าถามเกี่ยวกับความสุข ณ ปัจจุบัน  ดังนั้นการใช้แบบส ารวจไม่ควรจะ

มีการเปลี่ยนแปลงกลางคันระหว่างการศึกษา เพราะอาจท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ 

 

อย่างไรก็ตามแม้ว่าการวัดความสุขหรือความพึงพอใจระดับบุคคลจะมีข้อควรคิดหลายประการ  

งานวิจัยหลายชิ้นได้พิสูจน์ให้เห็นว่า  การวัดความสุขด้วยการสอบถาม  สามารถวัดความสุขสามารถใช้ได้

เนื่องจาก   



 

1. ความเชื่อถือได้ (Reliability) ของมาตรวัดความสุข  งานวิจัยพบว่าความสุขที่วัดได้จาก

การสอบถาม  ไม่ได้ขึ้นกับอารมณ์ หรือความรู้สึกชั่วคราวของบุคคล  แต่ระดับความสุข

หรือความพึงพอใจที่วัดได้  แสดงถึง ความรู้สึกของบุคคลนั้นในช่วงชีวิตนั้นๆ จริง 

2. ความแท้จริง (Validity) ของมาตรวัดความสุข  งานวิจัยพบว่า ความสุขที่ได้จากการ

สอบถาม  แต่ละบุคคลจะตรงกับการประเมินความสุขของบุคคลนั้น  โดยคนรอบข้างของ

เขา เช่น คู่สมรส  หรือบุคคลในครอบครัว 

 

 นอกจากน้ีความสุขที่ได้จากการสอบถามยังตรงกับการวัดทางกายภาพของบุคคลนั้น  เช่น จ านวน

ครั้งการยิ้ม หรือตัวบ่งบอกความเครียด เช่น อัตราการเต้นของหัวใจ  ความดันโลหิต  ความสุขที่วัดได้ยัง

สามารถน าไปใช้ท านายความเสี่ยงด้านโรคหัวใจ  การฆ่าตัวตาย หรือความยืนยาวของชีวิตได้ 

ในขณะที่การวัดแบบภาวะวิสัย(Objective) นักวิจัยหรือผู้สังเกตการณ์เป็นผู้ก าหนดว่า  สิ่งใดบ้าง

มีความส าคัญหรือความจ าเป็นต่อการอยู่ดีมีสุข  แต่ในมาตรวัดแบบอัตวิสัย (Subjective) ผู้ถูกส ารวจหรือ

ผู้ตอบค าถามเกี่ยวกับระดับความสุขเป็นผู้คิดและตัดสินเองว่าสิ่งใดบ้างที่มีความส าคัณต่อความสุขของ

เขา  และสิ่งนั้นมีผลต่อความสุขโดยรวมของเขามากน้อยเพียงใด  การให้อ านาจการตัดสินใจกับผู้ถูก

ส ารวจนี้แตกต่างจาก แนวคิดของเศรษฐศาสตร์ยุคปัจจุบันที่วัดอรรถประโยชน์จากความพึงพอใจอย่าง

เปิดเผย (Revealed Preference) (สิ่งที่บุคคลนั้น ๆ บริโภคหรือเลือกเป็นสิ่งที่ให้อรรถประโยชน์สูงสุดกับ

เขา)  ดังนั้นจะเห็นได้ว่า  การวัดความอยู่ดีมีสุข แบบอัตวิสัย (Subjective) จะให้ความส าคัญกับการ

รายงานของแต่ละบุคคล มากกว่าการวัดความอยู่ดีมีสุขสุขในแบบอ่ืน 

 ความเชื่อที่ว่า  ความสุขปรับตัวในช่วงแคบ ๆ เป็นการรวมความเชื่อของนักเศรษฐศาสตร์ความสุข

และนักจิตวิทยาเข้าด้วยกัน  เดิมนักจิตวิทยาเชื่อว่า  ระดับความสุขของคนได้ถูกก าหนดไว้แล้ว  โดย

พันธุกรรมและลักษณะนิสัยส่วนตัว  อาทิ  คนเก็บตัวและคนช่างกังวล  จะมีความสุขน้อยกว่าคนที่ชอบเข้า

สังคม และคนที่ปล่อยวางได้ดี  อย่างไรก็ดีนักเศรษฐศาสตร์พบว่า  เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงชีวิต 

สามารถเปลี่ยนแปลงระดับความสุขได้  เช่น  การแต่งงานมักท าให้คนมีความสุขมากขึ้น  การตกงาน  ท า



 

ให้คนมีความสุขน้อยลง  ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่  ความสุขจะถูกก าหนดอย่างเคร่งครัด  โดยพันธุกรรมและ

ลักษณะนิสัยส่วนตัว 

 กลุ่มนักจิตวิทยาในออสเตรเลีย  น าโดยโรเบิร์ต คัมมินส์  ได้เสนอแนวคิดที่รวมความเชื่อของนัก

เศรษฐศาสตร์ และความเชื่อของนักจิตวิทยาเข้าด้วยกัน เรียกว่า ภาวะธ ารงดุล (Homeostasis)  ซึ่ง

อธิบายการปรับตัวของความสุขในช่วงแคบ สาเหตุที่ความสุขของคนปรับตัวในช่วงแคบๆ เท่านั้นก็คือ การ

ที่คนมีกันชน (Buffer) ที่ป้องกันไม่ให้ความสุข ความทุกข์ ของคน  เคลื่อนไหวรุนแรงเกินไป  ประเภทของ

กันชนก็แบ่งได้เป็นสองประเภท คือ 

1. กันชนภายนอก  เช่น มิตรภาพและครอบครัวที่คอยป้องกันไม่ให้ความสุขของเราลดต่ า

เกินไป (หรือไม่ให้ทุกข์เกินไปนั่นเอง)  ทรัพย์สินที่ช่วยเป็นหลักประกันในชีวิต (แม้ว่าความ

ร่ ารวยฟุ่มเฟือย จะไม่ท าให้คนมีความสุขขึ้นก็ตามจากเหตุผลเรื่องการปรับตัวข้างต้น) แต่

เวลาที่ชีวิตประสบปัญหาวิกฤตการเงินและการงาน ทรัพย์สินและเงินออมที่มีอยู่เป็น

เหมือนกันชนไม่ให้ชีวิตมีปัญหาหรือทุกข์เกินไป 

2. กันชนภายใน คือวิธีคิดความสามารถในการรับและแก้ปัญหาและการควบคุมอารมณ์ของ

แต่ละบุคคล 

วิธีนี้มักจะให้มาตรวัดอยู่ที่ 0-100 ซึ่งค่าเฉลี่ยของชาวตะวันตกอยู่ที่ประมาณ 75 คะแนน 

(Cummins, 2008). 

 

6.4) ประเด็นท่ีน่าคิดต่อเกี่ยวกับการวัดความสุข 

จะเห็นว่าแนวคิดของนักจิตวิทยาที่ให้ความส าคัญกับความรู้สึก อารมณ์ พฤติกรรม ในการ

วิเคราะห์ความสุข ซึ่งเชื่อในทฤษฎีที่ว่าความสุขของบุคคลเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงแคบเท่านั้น จึงเป็นการมอง

ความสุขที่ค่อนข้างตายตัว และยังขาดการวิเคราะห์ในระดับจิตปัญญาหรือการมองการพัฒนาการของ

ความสุขในระยะยาว ซึ่งถ้าพิจารณาความสุขในระดับปัญญาตามแนวพุทธศาสนาด้วย ระดับความสุขของ

บุคคลสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นได้ จนถึงระดับสูงสุดอย่างถาวร ดังนั้นการพัฒนาความสุขตามแนวทาง



 

พุทธศาสนาจะมีความเป็นพลวัตมากกว่า และมีนัยยะเชื่อมโยงกับการพัฒนาคน สังคม หรือแประเทศได้

กว้างกว่า 

    เนื่องจากตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับความสุข คสามอยู่ดีมีสุขและคุณภาพชีวิตมีทั้งที่เป็นภาวะวิสัย  

(Objective Well-Being) และอัตวิสัย (Subjective Well-Being) นักวิชาการที่ท าการศึกษาเรื่องตัวชี้วัด

ความอยู่ดีมีสุขมักเสนอให้พิจารณาตัวชี้วัดทั้ง 2 นี้แยกกันและไม่ควรน ามารวมกัน เช่น โรเบิร์ต คัมมินส์ได้

ให้เหตุผลในการใม่เห็นด้วยกับการรวมตัวชี้วัดทั้ง 2 แบบนี้ว่า 

1. ตัวชี้วัดด้านภาวะวิสัยเป็นสิ่งจับต้องได้ สังเกตได้โดยคนอ่ืนๆ เช่นทางกายภาพ และสามารถ

วัดได้ในเชิงปริมาณ ในขณะที่ตัวชี้วัดด้านอัตวิสัยเป็นการรายงานจากตัวบุคคลนั้นๆเองที่ได้

ประเมินความรู้สึกออกมาเป็นระดับค่าต่างๆ ซึ่งคนอ่ืนไม่สามารถพิสูจน์ได้เพราะเป็นการ

ประเมินของบุคคลคนน้ันเท่านั้น     

2. การวัดเป็นได้ 2 ลักษณะ เช่น สุขภาพที่เป็นกายภาพ และความรู้สึกเกี่ยวกับสุขภาพ ซึ่งทั้ง 2 

อาจไม่ได้มีความสัมพันธ์กันแบบเส้นตรง ก็ได้  ดังนั้นการวัดทางกายภาพเกี่ยวกับสุขภาพ ไม่

สามารถใช้ในการคาดการณ์ความรู้สึกเกี่ยวกับสุขภาพได้  

 

นอกจากน้ีการรวมปัจจัยบ่งชี้ต่างๆของชีวิตที่ต่างกันหรือคนละเรื่องมาอยู่ในตัวดัชนีเดียวกัน จะสื่อ

ความหมายที่สับสน จึงควรมีความระมัดระวังในการสื่อความหมายหากจะมีการรวมดัชนีต่างประเภทเป็น

ดัชนีเดียว 

รวมทั้งในรายงานของคณะกรรมาธิการศึกษาการวัดความก้าวหน้าของสังคมและเศรษฐกิจ  (ที่มี 

สติกลิตซ์และเซน เป็นประธาน) ได้กล่าวไม่เห็นด้วยกับการรวมตัวชี้วัดที่เป็นความอยู่ดีกินดีทางเศรษฐกิจ 

(Economic Well-Being) กับความอยู่ดีกินดีที่ยั่งยืน (Sustainable Well-Being) อยู่หลายครั้ง เพราะเป็น

มาตรวัดคนละประเภทคนละความหมาย การที่เอามารวมเข้าด้วยกันท าให้การสื่อสารและการตีความ

สับสนมาก 



 

ดังนั้น จะเห็นว่าการรวมตัวชี้วัดต่างประเภทเข้ามาเป็น ดัชนีเดียวดังที่บางองค์กรนิยมท ากันจะมี

ปัญหามากในสายตาของผู้เชี่ยวชาญบางกลุ่ม  ดังนั้นในการพิจารณาดัชนีต่างๆในการศึกษานี้ต่อไปอาจมี

การพิจารณาแยกกันเป็นแต่ละประเภทและแต่ละระดับของความสุข/ประโยชน์สุข 

 

6.5) การพัฒนาตัวชี้วัดความอยู่ดีมีสุขระดับประเทศที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

ในระดับประเทศ  หลายประเทศได้แสดงความสนใจที่จะน าความสุขและความอยู่ดีมีสุขมาใช้เป็น

มาตรชึ้น าในการพัฒนาและบริหารประเทศ เช่น ภูฎาน และไทย ซึ่งได้ออกแบบวิธีการวัดความอยู่ดีมีสุข

ของตนเอง (ซึ่งมีตัวชี้วัดที่ส่วนใหญ่เป็นภาวะวิสัย) และล่าสุด  ประธานาธิบดีผรั่งเศส นิโกลาส์ ซาร์โกซี 

(Nicolas Sarkozy) ได้ต้ังคณะกรรมการโดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการพัฒนารวมทั้งนักเศรษฐศาสตร์

ความสุขระดับโลกศึกษาและเขียนรายงานสรุปแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยเพื่อการวัดความก้าวหน้าของ

สังคมและเศรษฐกิจในนามของคณะกรรมาธิการว่าด้วยการวัดประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและ

ความก้าวหน้าทางสังคม  (The Commission on the Measurement of Economic Performance and 

Social Progress) น าโดย โจเซฟ สติกลิตซ์ อมาตยา เซน และ ฌอง-ปอล ฟิตูซิ เป็นต้น  ซึ่งได้มีการเสนอให้

มีการใช้ข้อมูลความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยด้วย และควรมีการจัดเก็บข้อมูลทางสถิติในด้านนี้  รายงาน

ดังกล่าวนับเป็นก้าวส าคัญอีกก้าวหนึ่งในการน าความสุขและความอยู่เย็นเป็นสุขมาเป็นแนวนโยบายอย่าง

จริงจังและมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวัดการพัฒนาที่ควรจะเป็นต่อไป 

 ประเทศที่น าแนวคิดและมาตรวัดความสุขหรือความอยู่เย็นเป็นสุขมาเป็นตัวชี้น านโยบายอย่าง

จริงจังแล้วก็คือ ภูฏาน จากแนวความคิดความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness: 

GNH) ของภูฎานที่มีพื้นฐานมาจากปรัชญาพุทธศาสนาเช่นเดียวกัน จึงสอดรับกับแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงของไทยได้เป็นอย่างดี เนื่องจาก GNH ครอบคลุมถึงความสุขในระดับสูงขึ้นไปมากกว่าการได้มา

ทางวัตถุเท่านั้น  การใช้ GNH เป็นแนวทางการพัฒนาประเทศ จึงเน้นการพัฒนาที่สมดุล ภายใต้การ

บริหารจัดการที่ดี และการอนุรักษ์ธรรมชาติ การเติบโตที่เหมาะสมและเป็นธรรม การรักษาคุณค่าทาง

วัฒนธรรม สอดคล้องกับหลักมฌิมาปฎิปทาและความพอประมาณ อาจกล่าวได้ว่าภูฎานเป็นประเทศเดียว

ในขณะนี้ที่ใช้แนวทาง GNH ก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ GNH จึงมีความส าคัญในการชี้น าและ



 

ประเมินผลการพัฒนาของประเทศ อันจะน าไปสู่การวางนโยบายของประเทศที่สอดคล้องกับเป้าหมายของ 

GNH 

ภูฐานได้พัฒนาการวัด GNH ใน 9 มิติ ประกอบด้วย ความอยู่ดีมีสุขทางกายภาพ การมีสุขภาพที่ดี 

ความสมดุลของการใช้เวลา การศึกษา วัฒนธรรมที่หลากหลายและยึดหยุ่น ธรรมาภิบาล ความเข้มแข็ง

ของชุมชน สิ่งแวดล้อมที่หลากหลายและฟื้นฟูได้ และมาตรฐานการครองชีพ และเปรียบเทียบค่าที่ได้ในแต่

ละองค์ประกอบกับระดับที่น่าจะเป็นระดับที่มีความพึงพอใจ (Sufficiency Cut-Off) หรือสามารถได้รับ

ความสุขได้ ซึ่งถ้าการวัด GNHของทั้ง 9 มิตินี้เกินระดับที่ก าหนดนั้น ก็ถือได้ว่ามีความสุข แต่ถ้าต่ ากว่า

ระดับนั้นถือว่ายังขาดความสุขอยู่  และเพื่อให้สามารถน า GNH มาใช้ได้จริง  ปัจจัยที่ก าหนด GNH เหล่านี้

ต้องถูกแทนด้วยตัวแปรที่วัดได้จริง  ศูนย์ภูฎานศึกษา (Center of Bhutan Studies) จึงได้ออกแบบ แบบ

ส ารวจที่ครอบคลุมปัจจัยต่าง ๆ และใช้ทั้งค าถามทั้งแบบอัตวิสัยและภาวะวิสัย เช่น 

1) สุขภาพกาย 

- การให้คะแนนสุขภาพของตนเอง (Self-reported health) 

- ความพิการระยะยาว 

- จ านวนวันที่สุขภาพดีในเดือนที่ผ่านมา 

- ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index), ส่วนสูง และน้ าหนัก 

- ความรู้เรื่องเชื้อเอชไอวี และโรคเอดส์ 

- ความรู้เรื่องการเลี้ยงเด็กด้วยนมแม่ 

- ระยะทางถึงสถานีสาธารณสุขที่ใกล้ที่สุด 

2) สุขภาพใจ 

- การให้คะแนนความเครียดของตนเอง 

- ความถี่ของการสวดมนต์ 

- ความถี่ของการนั่งสมาธิ 

- การค านึงถึงหลักธรรมในชีวิตประจ าวัน 

- ความถี่ของความรู้สึกเห็นแก่ตัว 



 

- ความถี่ของความรู้สึกสงบ 

- ความถี่ของความรู้สึกเมตตากรุณา 

- ความถี่ของความรู้สึกเอ้ือเฟื้อ      

- ความถี่ของความรู้สึกหงุดหงิด 

- ความคิดฆ่าตัวตาย 

3) ความสมดุลในการใช้เวลา 

- จ านวนชั่วโมงการท างาน 

- จ านวนชั่วโมงการนอน 

4) ความเข้มแข็งทางสังคมและวัฒนธรรม 

- ความสามารถด้านภาษา 

- ความถี่ในการเล่นกีฬาพื้นบ้าน 

- ความรู้เรื่องหัตถกรรมพื้นบ้าน 

- การสอนบุตรหลานเกี่ยวกับระเบียบวินัย 

- การสอนบุตรหลานเรื่องความความยุติธรรม 

- ความรู้เรื่องการแสดงพื้นบ้าน 

- ความส าคัญของการตอบแทนบุญคุณ 

- ความคิดเห็นเกี่ยวกับการฆ่า 

- ความคิดเห็นเกี่ยวกับการลักขโมย 

- ความคิดเห็นเกี่ยวกับการโกหก 

- ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประพฤติผิดทางเพศ 

- จ านวนวันที่เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนและเพื่อนบ้าน 

5) ความเข้มแข็งของชุมชน 

- ความไว้วางใจในตัวเพื่อนบ้าน 

- ความถี่การช่วยเหลือซึ่งกันและกันของเพื่อนบ้าน 

-  การแลกเปลี่ยนแรงงานระหว่างเพื่อนบ้านในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา 



 

- ความถี่ของการเข้าสังคมกับเพื่อน 

- ความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยสมาชิกในครอบครัว 

- ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว 

- การทะเลาะกันของคนในครอบครัว 

- ความเข้าใจของคนในครอบครัว 

- การให้ก าลังใจของคนในครอบครัว 

- จ านวนญาติพี่น้องที่อยู่ในชุมชนเดียวกัน 

- การเป็นเหยื่ออาชญากรรม 

- ความรู้สึกปลอดภัยในชีวิต 

- ความขัดแย้งของคนในชุมชน 

- จ านวนวันที่ท างานเป็นอาสาสมัครในชุมชนในระยะ 12 เดือนที่ผ่านมา 

- เงินบริจาคในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา 

- การได้รับการสนับสนุนจากคนรอบตัว 

6) การศึกษา 

- ระดับการศึกษา 

- ความรู้ด้านภาษาประจ าชาติ และภาษาอังกฤษ 

- ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ของชุมชน 

7) คุณภาพชีวิต 

- รายได้ของครอบครัว 

- ความพอเพียงของรายได้เทียบกับความจ าเป็น 

- ความพอเพียงของอาหาร 

- ความเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย 

- พื้นที่ใช้สอยในบ้าน 

- การใช้เสื้อผ้ามือสอง 



 

- ความยากล าบากในการช่วยเหลืองานของชุมชน 

- การผัดผ่อนการซ่อมบ ารุงดูแลบ้าน 

8) ธรรมาภิบาล 

- การให้คะแนนรัฐบาลในการลดช่องว่างทางรายได้ 

- การให้คะแนนรัฐบาลการปรายการดกงกินของรัฐบาล 

- ความมีอิสระในการออกความเห็น 

- ความปลอดภัยจากความไม่เท่าเทียม 

- ความเชื่อมั่นต่อหน่วยงานรัฐ 

- ความเชื่อมั่นของสื่อมวลชน 

9) ความเข้มแข็งของระบบนิเวศ 

- มลพิษทางน้ า 

- การถูกกัดกร่อนของดิน 

- วิธีการก าจัดขยะของครอบครัว 

- ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชและสัตว์ในสิ่งแวดล้อมบริเวณชุมชน 

- การปลูกต้นไม้ในบ้านและพื้นที่เกษตรกรรม 

 

ส่วนกรณีของไทย ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดท า

ดัชนีความอยู่ดีมีสุข เพื่อประเมินผลกระทบจากการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ต้ังแต่แผนฯฉบับที่ 8-9 โดยในกรอบนี้จะใช้กรอบแนวคิดด้านความอยู่ดีมีสุข (Well-Being) ทั้งนี้ 

ค าว่า “อยู่ดีมีสุข” นั้น ได้ให้นิยามว่าคือ “การมีสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ มีความรู้ มีงานท าที่

ทั่วถึง มีรายได้พอเพียงต่อการด ารงชีวิต มีครอบครัวที่อบอุ่นมั่นคง อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี และอยู่ภายใต้

ระบบบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ” ดังนั้น องค์ประกอบของความอยู่ดีมีสุข จึงประกอบด้วย 7 ด้าน คือ

สุขภาพอนามัย ความรู้ ชีวิตการท างาน รายได้และการกระจายรายได้ ชีวิตครอบครัว สภาพแวดล้อมใน

การด ารงชีวิต และการบริหารจัดการที่ดีของรัฐ ต่อมาภายใต้แผนพัฒนาฉบับที่ 10 ได้มีการพยายามปรับ



 

ท าดัชนีชี้วัด”ความอยู่เย็นเป็นสุข”ของประชาชน (Green and Happiness Index: GHI) ด้วยองค์ประกอบ 

6 ด้าน คือ การมีสุขภาวะที่ดี เศรษฐกิจที่เป็นธรรม ชีวิตครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สภาพแวดล้อมและ

ระบบนิเวศสมดุล และการเป็นสังคมประชาธิปไตยด้วยระบบการบริหารจัดการที่ดี และมีการท าดัชนีเพื่อ

วัดความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนแยกเป็นส าหรับเขตเมืองและชนบทซึ่งมีอาจปัจจัยที่ก าหนดความสุข

แตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลที่จะใช้เป็นตัวชี้วัดบางตัวยังไม่ครบถ้วน 21 เช่น เดียวกับการจัดท า

ตัวชี้วัดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมหภาคของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (อภิชัย และคณะ 

2553) ที่พบปัญหาด้านข้อมูลเช่นเดียวกัน 

  จะเห็นว่าทั้งไทยและภูฎานได้มีการพัฒนาการจัดท าดัชนีชี้วัดเพื่อสะท้อนการพัฒนาในแนวทางที่

เน้นความสุขหรือความอยู่ดีมีสุขของสังคมของตัวเอง  ซึ่งอาจเข้าข่ายของประโยชน์สุขจากสังคมที่มี

คุณภาพที่คนในสังคมท าให้สังคมโดยรวมดีชึ้น ซึ่งอาจจะสะท้อนระดับของความสุขของชุมชนหรืออัตถะได้

ในระดับ 2 คือการสะท้อนถึงระดับสังคมที่พัฒนาในระดับคุณภาพชีวิต นอกเหนือจากระดับวัตถุหรือในทาง

เศรษฐกิจซึ่งเป็นประโยชน์สุขระดับ 1 เท่านั้น 

 

7. บทส่งท้าย 
 

จะเห็นว่าแนวคิดทางตะวันตกและตะวันออกมีรากฐานความคิดด้ังเดิมที่เกี่ยวข้องกับความสุขและ

ประโยชน์สุขที่คล้ายกัน เช่น ความสุขเชิงคุณภาพ การให้ความส าคัญกับความสุขระดับสูงคือระดับปัญญา

มากกว่าซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของชีวิตมนุษย์ การให้ และ การเกื้อกูลผู้อ่ืน ความเมตตาและการค านึงถึงผู้อ่ืน 

นอกจากนั้นการแปลความหมายของประโยชน์สุขอาจมีความเชื่อมโยงกับหลักด้ังเดิมของอรรถประโยชน์

ในทางตะวันตก (ซึ่งแนวคิดทางทฤษฏีตะวันตกในระยะหลังอาจจะลดทอนความส าคัญในเรื่องเหล่านี้ลง

จนหายไป)  และเชื่อมโยงกับหลักอัตถะ 3 ของพุทธศาสนาที่เน้นประโยชน์ที่มุ่งหมาย ซึ่งทั้งปรัชญา

                                                           
21  อ้างอิงในส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2553) 



 

ตะวันตกและตะวันออกมีรากฐานความคิดเรื่องความสุขถึงในระดับปัญญาที่สอดคล้องกับประโยชน์สุขของ

สังคมที่มีผลกระทบ ในวงกว้าง     

จะเห็นว่าประโยชน์สุขมีความเชื่อมโยงกับความสุข เพราะประโยชน์สุขเป็นผลจากความสุขใน

ระดับสูงขึ้นไปจากการได้รับการตอบสนองโดยทั่วไปหรือการท าเพื่อตนเอง  ประโยชน์สุขในระดับสังคมเป็น

ความสุขในระดับสูงกว่าระดับบุคคล เป็นความสุขจากการให้ที่บริสุทธ์ใจหรือจากการท าประโยชน์ให้ผู้อ่ืน 

ซึ่งการจะน าไปสู่ประโยชน์สุขที่มากขึ้นยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น ผู้ปฎิบัติต้องมีการพัฒนาความสุขให้ขึ้นไปสู่ระดับสูง

ยิ่งๆขึ้นไปด้วย   แต่การวัดความสุขที่มีในปัจจุบันมีเพียงการวัดถึงในระดับความอยู่ดีมีสุข (Well-Being) 

คุณภาพชีวิต ทั้งในรูปธรรมและนามธรรม หรือ ประโยชน์สุขในระดับ 2 เท่านั้น ยังขาดการวัดในระดับใน

ระดับสูงสุดคือในระดับปัญญา 

ดังนั้น การเสนอกรอบการวัดประโยชน์สุขในรายละเอียดจึงขึ้นกับการตีความว่าจะวัดประโยชน์สุข

ที่มีความหมายในระดับใด เช่น ถ้าวัดในระดับหนึ่งคือ ความสุขระดับวัตถุหรือประโยชน์ทันตาเห็นในด้าน

เศรษฐกิจ (อัตถะ1) หรืออรรถประโยชน์ในทันทีแบบปัจจุบัน ก็อาจวัดจากสิ่งที่สามารถเห็นเป็นได้รูปธรรม  

แต่ถ้าวัดในระดับสองซึ่งเป็นความสุขในด้านจิตใจ คุณธรรม การอยากท าสิ่งที่ดี อันท าให้เกิดประโยชน์สุข

ในระดับสองคือน าไปสู่คุณภาพชีวิตทั้งของบุคคลและสังคมดีขึ้น หรือตามแนวคิดอรรถประโยชน์แต่ด้ังเดิม 

กรอบการวัดคงต้องรวมการวัดความอยู่ดีมีสุขที่ทั้งเป็นรูปธรรมและนามธรรมเชิงอัตวิสัยด้วย ส่วนความสุข

สูงสุดที่เป็นความสุขระดับอิสระหรือประโยชน์สุขแบบปรมัตถ์อันน าไปสู่ความเป็นอิสระของมวลมนุษย์ อาจ

ยังไม่มีงานที่มีการวัดได้ในปัจจุบัน  
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