
 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

เรื่อง 

ความสัมพันธ์ระหว่างการเลื่อนระดับชั้นระหว่างรุ่นกับลักษณะความเป็นสินค้า

ของสวัสดิการ : กรณีศกึษาเปรียบเทียบ สหรฐัอเมริกา นอร์เวย์ ญี่ปุน่และไทย

The relations of Intergenerational Social Mobility and the degree 

of welfare commodification: A comparative case studies of United 

States Norway Japan and Thailand 

 

 

โดย 

รองศาสตราจารย ์ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษด ี

 

 

 

งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัยวิทยาลัยสหวิทยาการ 
ประเภททุนวิจัยเดี่ยว ประจ าปีงบประมาณ 2562 

พ.ศ. 2564 



3 
 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนีไ้ด้ฉายภาพให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างระดบัความเป็นมิตรของสวัสดิการ (Welfare Generosity) และการ

เลื่อนล าดับชัน้ระหว่างรุ่น (Intergenerational Social Mobility) โดยพิจารณาจากกรณี ศึกษาในประเทศ นอร์เวย์ ญี่ปุ่ น 

สหรัฐอเม ริกา และไทย เปรียบเทียบในฐานะกรณี ศึกษา ฐานข้อมูลการวิเคราะห์น ามาจาก Comparative Welfare 

Entitlements Dataset -2   ซ่ึงพิจารณาสวัสดิการด้านการลาป่วย ว่างงาน และ ระบบ านาญ ในปี 2017 ควบคู่กับฐานข้อมูล

การเลื่อนล าดับชัน้ระหว่างรุ่นของธนาคารโลก ในปี 2018 ผลจากงานวิจยัพบว่า ลกัษณะสวสัดิการที่เป็นมิตรแก่ผู้คนทัง้ในด้าน

เชิงปริมาณและคุณภาพมีผลต่อการเลื่อนล าดับชัน้ระหว่างรุ่น โดยประเทศที่ใช้ระบบรัฐสวัสดิการถ้วนหน้าอย่างนอร์เวย์มี

แนวโน้มที่ที่จะท าให้การส่งต่อทรัพย์สินและความยากจนจากรุ่นพ่อแม่สู่รุ่นลูกน้อยลงเม่ือใช้ระบบรัฐสวัสดิการถ้วนหน้าอย่าง

ต่อเนื่อง ขณะที่ประเทศที่ระบบสวัสดิการเป็นการสมทบร่วมกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในกรณีญี่ปุ่ นนัน้ลกัษณะสวสัดิการ

จะขึน้กับการขยายตัวหรือหดตัวทางเศรษฐกิจ และในยามที่เศรษฐกิจหดตัวก็จะมีแนวโน้มให้กลุ่มชนชัน้สูงจะสร้างก าแพงสูง

เพื่อรักษาสถานะตน ขณะที่สหรัฐอเมริกาและไทยที่ระบบสวัสดิการเน้นการรับผิดชอบตัวเองผ่านกลไกตลาดเม่ือใช้ระบบนี ้

ต่อเนื่องจะส่งผลให้ลกัษณะสวสัดิการไม่มีการพฒันา และกลุ่มชนชัน้สงูมีแนวโน้มที่จะรักษาสถานะของตนได้มากขึน้ 

ค าส าคัญ 

การเลื่อนล าดบัชนชัน้ระหว่างรุ่น ระดบัความเป็นสินค้าของสวสัดิการ รัฐสวสัดิการ สวสัดิการในระบบทุนนิยม 
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Abstract 

The research illustrates the relationship between Welfare Generosity and the 

Intergenerational Social Mobility by considering the case studies in Norway, Japan, the United 

States and Thailand as a case study comparison. The analysis database is based on the 

Comparative Welfare Entitlements Dataset-2, which considers sickness, unemployment, and 

pension benefits in 2017, together with the World Bank's intergenerational social mobility database 

in 2018. The research found that welfare characteristics that are friendly to people, both in terms of 

quantity and quality, affect the promotion of intergenerational social mobility. Countries that use the 

universal welfare state system like Norway tend to reduce the transfer of property and poverty from 

parents to the younger generations when the universal welfare system is used continuously. While 

the countries that the welfare system is a joint venture between the employer and the employee like 

Japan, the welfare will depend on the expansion and contraction of the domestic economy. 

Furthermore, in times of economic contraction, there is a tendency for elite groups to build high 

walls to maintain their status. Meanwhile, the United States and Thailand, where the welfare system 

focuses on self-responsibility through market mechanisms, using this system continuously, the 

generosity of welfare will not develop. Moreover, the elite group is more likely to maintain their 

status under this kind of welfare system. 
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