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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสุขคนไทยว่ามากน้อยเพียงใด และปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน 

ที่มีอิทธิพลต่อระดับความสุขคนไทย 

วสัดแุละวธิกีาร  ใช้ข้อมลูทตุยิภมูจิากการส�ารวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน พ.ศ. 2552  

สุม่ตวัอย่างแบบ stratified two-stage sampling มคีรวัเรอืน 52,000 ครวัเรอืน สมัภาษณ์ประชากร

อายุ 15 ปีขึ้นไปในเดือนมกราคมถึงธันวาคม วิเคราะห์ด้วยถดถอยลอจิสติก ตัวแปรที่มีอิทธิพล

ต่อระดับความสุขคือปัจจัยภายนอก ได้แก่ รายได้ครัวเรือน และหนี้สินครัวเรือน ปัจจัยภายใน

คือ ความสามารถในการท�าใจยอมรับปัญหาที่ยากจะแก้ไข และมีปัจจัยควบคุม ได้แก่ อายุ  

เพศ สถานภาพสมรส การศึกษา และอาชีพ

ผลการศึกษา มีประชากรจ�านวน 81,019 ราย หญิงมีสัดส่วนสูงกว่าชายเล็กน้อย ประชากรที่มี 

สัดส่วนสูงสุดอยู่ในกลุ่มวัยแรงงาน (25-59 ปี) เป็นผู้มีคู่ จบระดับประถมศึกษา ท�างานในภาค

เกษตรกรรม  รายได้เฉลีย่ต่อครวัเรอืน 14,386 บาทต่อเดอืน มหีนีส้นิในระบบ ประชากรอยู่ในกลุ่มที่

มีระดับความสุขมากคิดเป็นร้อยละ 82.9 จากการวิเคราะห์ควบคุมด้วยตัวแปรทางประชากรและ

สังคมแล้ว พบว่า ผู้ที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้สูง ครัวเรือนที่ไม่มีหนี้สิน มีความสุขที่สุด ผู้ที่อยู่ 

ครัวเรือนมีหนี้สินในระบบมีโอกาสที่จะมีความสุขมากกว่ามีหนี้สินนอกระบบ  ยิ่งสามารถท�าใจ

ยอมรับปัญหาที่ยากจะแก้ไขได้มากก็มีโอกาสมีความสุขมากขึ้น  

สรุป ร้อยละ 82.9 ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปอยู่ในกลุ่มที่มีระดับความสุขมาก รายได้ หนี้สิน 

และความสามารถในการท�าใจยอมรับปัญหา เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขของคนไทย 

ค�าส�าคัญ  ความสามารถท�าใจยอมรับปัญหา  ความสุขคนไทย  รายได้  หนี้สิน 
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ABSTRACT

Objectives: To explore to what extent Thai people are happy and external and internal factors 
affecting happiness among Thai people. 
Methods: Data from the socio-economic survey in 2009 were utilized. The survey adopted  
stratified two - stage sampling. There were 52,000 sample households. Population aged 15 years  
and over were interviewed during January to December.  Binary logistic regression was used 
to explore factors affecting happiness. The dependent variable was categorized into more  
happiness or less happiness. The independent variables included household income and  
household debt for external factors and ability of one’s mind to accept serious problems for the 
internal factor. The controlling factors were sex, age, marital status, education attainment and 
occupation 
Results: The sample consisted of 81,019 people. The proportion of females was slightly higher 
than that of males. The highest proportions were those in the working ages (25-59 years), currently 
married, completed primary education, engaged in the agricultural sector, living in households 
with legal debt. The average household income were 14,386 Baht per month.  About 82.9 percent 
of  population were in the more happiness category. Controlling for demographic and social 
factors, the results showed that people living in households with the highest average household 
income, households without debt were happiest. Those living in households with legal debt were 
happier than households with illegal debt. In addition, those who had higher ability to manage 
their minds to accept serious problems were more likely to be happier. 
Conclusion: The study found that 82.9 percent of the population were in the more happiness 
category.  Income, debt and cognitive strategies of acceptance were significant factors  
affecting happiness among Thai people.
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บทน�า
 ความสุขเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนาความสุข 

ก ่อให้เกิดผลดีต ่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ  

มีงานวิจัยเป็นจ�านวนมากพบว่า อารมณ์ความสุข

ท�าให้เราท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความ

กระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ มีบุคคลิกที่ท�าให้ 

ผู้อื่นชื่นชอบ มีสุขภาพดีอายุยืนยาวขึ้น เป็นมิตรกับผู้อื่น  

สามารถฟื ้นฟูจากความถดถอยได้เร็วขึ้น ให้ความ 

ช่วยเหลือผู ้อื่นมากขึ้น1 ดังนั้นโยบายที่ดีจึงควรเป็น

นโยบายที่เพิ่มความสุขให้ประชาชน2

 ในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาเศรษฐกิจ 

สินค้ามีราคาแพง รายได้เป็นปัจจัยภายนอกปัจจัยหนึ่ง

ทมีผีลต่อความสขุ แต่การศกึษาในประเทศทีพ่ฒันาแล้ว 

เช่น อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น พบว่าการมีรายได้

เพิม่ขึน้ไม่ได้ท�าให้ความสขุเพิม่ขึน้2 ในประเทศไทยพบว่า 

ผู้ที่ไม่มีหนี้สินมีความสุขมากกว่าผู้มีหนี้สิน3 นอกจากนี้ 

ยังมีปัจจัยภายในเกี่ยวกับจิตใจที่มีความสัมพันธ์กับ

ความสุขคนไทยเช่นเดียวกัน ได้แก่ ความรู้สึกพอใจใน 

สิ่งที่ตนเองมีอยู่ ความเคร่งศาสนา จิตวิญญาณ และ

ความภูมิใจในตนเอง4,5 

 นอกจากผลติภณัฑ์มวลรวมประชาชาต ิหรอืจดีพีี 

แล้ว ประเทศไทยได้สร้างดชันรีวมเศรษฐกจิและด้านอืน่ๆ  

เพือ่วดัความอยูด่มีสีขุเชงิภาวะวสิยั  (objective  well-being)  

ของประชาชน6 ซึ่งไม่สามารถแสดงความอยู่ดีมีสุขได้

อย่างสมบูรณ์ ต้องการความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยด้วย 

(subjective well being)7 โดยปกติแล้วความอยู่ดีมีสุข 

มีความสัมพันธ์กับความรู ้สึกนึกคิดเกี่ยวกับชีวิตของ

ตนเอง8  ความสุขเป็นการประเมินความพึงพอใจใน

ชีวิตของปัจเจกบุคคล ใช้เป็นตัวชี้วัดความอยู่ดีมีสุข

เชิงอัตวิสัย9 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความสุขและปัจจัย

ที่เกี่ยวข้องจึงมีความจ�าเป็นในการก�าหนดนโยบาย  

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสุขของคนไทย

ว่ามีมากน้อยเพียงใด และปัจจัยภายนอกและภายใน 

ควบคุมด้วยปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อความสุขของ 

คนไทย ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา  

และอาชีพ5  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการสร้าง

ความสุขให้กับประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัย

ภายนอกที่เกี่ยวกับรายได้และหนี้สิน และปัจจัยภายใน

คือความสามารถท�าใจในการยอมรับปัญหา ยังไม่มี 

การศึกษาในเรื่องดังกล่าวในประเทศไทยด้วยหลักฐาน

เชงิประจกัษ์ทีส่ามารถใช้เป็นตวัแทนในระดบัประเทศได้

วิธีการศึกษา
 ใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากการส�ารวจภาวะเศรษฐกิจ

และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2552 ด�าเนินงานโดย

ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิร่วมกบักรมสขุภาพจติ กระทรวง

สาธารณสุข แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิตเพื่อสุขภาวะ

ของสังคมไทย และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

มหาวทิยาลยัมหดิล  เป็นการส�ารวจทีม่แีผนการสุม่ตวัอย่าง

ให้ประชากรที่ได้เป็นตัวแทนของประชากรในระดับ

ประเทศ กลุ่มตัวอย่าง คือประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 

จากทั่วประเทศ การส�ารวจนี้คุ้มรวมครัวเรือนส่วนบุคคล 

ทัง้ทีอ่ยูใ่นเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลในทกุจงัหวดั 

ทั่วประเทศ สุ่มตัวอย่างแบบ stratified two - stage  

sampling โดยมีจังหวัดเป็นชั้นภูมิ ซึ่งมีทั้งสิ้น 76 ชั้น 

ภูมิย่อยตามลักษณะการปกครอง คือ ในเขตเทศบาล 

และนอกเขตเทศบาล  มีชุมรุมอาคาร (ส�าหรับในเขต

เทศบาล และกรุงเทพฯ) และหมู่บ้าน (ส�าหรับนอกเขต

เทศบาล) เป็นตัวอย่างขั้นที่หนึ่ง ครัวเรือนส่วนบุคคล

เป็นตัวอย่างขั้นที่สอง มีจ�านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 52,000 

ครัวเรือน วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยให้เจ้าหน้าที่ของ

ส�านักงานสถิติแห่งชาติไปสัมภาษณ์สมาชิกทุกคนของ

ครวัเรอืนตวัอย่างทีม่อีาย ุ15 ปีขึน้ไป จ�านวน 81,019 คน  

ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม10 เครื่องมือที่ใช้คือ

แบบสอบถามซึ่งมีข้อค�าถามที่เกี่ยวข้องดังนี้
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 ปัจจัยภายนอก ได้แก่ สถานะภาพทางการเงิน  

วัดโดยรายได้ และหนี้สิน รายได้สอบถามค่าจ้าง 

และเงินเดือนจากการท�างานทุกอาชีพ และรายได้จาก

แหล่งอื่นๆ ที่ไม่ใช่จากการท�างานในรอบปีที่ผ่านมาของ

สมาชิกทุกคนในครัวเรือน แบ่งออกเป็นรายได้เฉลี่ย 

ของครัวเรือนต่อเดือน 5 กลุ่มให้มีสัดส่วนของประชากร

เท่าๆ กัน (ควินไตล์) ได้แก่ 1) 8,000 บาทและต�า่กว่า  

2) 8,001-13,000 บาท 3) 13,001-20,000 บาท  

4) 20,001-33,000 บาท 5)  33,001 บาทขึ้นไป หนี้สิน

ของครัวเรือนในรอบปีที่แล้ว แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มคือ  

1) ไม่มีหนี้สิน 2)  มีหนี้สินในระบบ 3) มีหนี้สินนอกระบบ 

4) มีหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบ

 ปัจจัยภายใน ได้แก่ ความสามารถในการท�าใจ 

ยอมรับได้ส�าหรับปัญหาที่ยากจะแก้ไข ประเมินด้วย

ค�าถาม “ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ ่านมาจนถึงป ัจจุบัน 

(ชื่อ) ได้ส�ารวจตนเองและประเมินเหตุการณ์ อาการ  

ความคิดเห็น และความรู้สึกของท่านว่า ท่านสามารถ

ท�าใจยอมรับปัญหาที่ยากจะแก้ไข อยู่ในระดับใด” คือ  

1) มากที่สุด 2) มาก และ3) ไม่เลย เล็กน้อย ในกรณีนี้  

ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นจริงในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาให้

ประเมินความรู้สึกจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง  ถ้าไม่มี

เหตุการณ์เกิดขึ้นจริง ผู้ตอบประเมินตนเองโดยสมมติว่า

มีปัญหาที่ยากจะแก้ไขเกิดขึ้น

 ความสุข วัดจากความพึงพอใจในชีวิต11,12 

ประเมินด้วยค�าถามที่คล้ายคลึงกับความสามารถใน

การท�าใจ “ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน (ชื่อ)  

ได ้ส�ารวจตนเองและประเมินเหตุการณ ์  อาการ  

ความคิดเห็น และความรู้สึกของท่านว่า ท่านพึงพอใจ 

ในชีวิต อยู่ในระดับใด” คือ 1) มากที่สุด 2) มาก และ 

3) ไม่เลย เล็กน้อย การวัดความสุข หรือความพึงพอใจ

ในชีวิตโดยใช้ข้อค�าถามเดียวนี้เหมือนกับประเทศอื่นๆ13

 วิเคราะห์ความถี่ร้อยละ และวิเคราะห์ถดถอย 

โลจิสติก (binary logistic regression) ของตัวแปรตาม

คอืระดบัความสขุ กลุม่สขุน้อย (รวมความพงึพอใจในชวีติ

ไม่เลย/เลก็น้อย) และสขุมาก (รวมความพงึพอใจในชวีติ

มาก/มากทีส่ดุ) ตวัแปรอสิระทีม่อีทิธพิล คอืรายได้ หนีส้นิ 

ความสามารถในการท�าใจยอมรับปัญหา โดยมีปัจจัย

แวดล้อมเป็นตวัควบคมุ ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส 

การศึกษา และอาชีพ 

ผลการศึกษา
 ประชากรที่อยู่ในวัยแรงงาน (25-59 ปี) มีสัดส่วน 

สูงที่สุด คิดเป็นประมาณร้อยละ 65 เพศหญิงมีมากกว่า 

ชายเล็กน้อย ส่วนใหญ่ร้อยละ 65.7 เป็นผู้มีคู่ เกือบ

ครึ่งหนึ่งจบระดับประถมศึกษา ประชาชนที่ท�างาน 

ภาคเกษตรมสีดัส่วนสงูทีส่ดุ ร้อยละ 23.3 ปัจจยัภายนอก 

ที่เกี่ยวกับสถานภาพทางเศรษฐกิจพบว่า รายได้เฉลี่ย 

(median) ครัวเรือนคิดเป็น 14,386 บาทต่อเดือน 

ร้อยละ 35.3 ไม่มีหนี้สิน ประชากรเกินกว่าครึ่งหนึ่ง  

(ร ้อยละ 52.7) อยู ่ในครัวเรือนที่มีหนี้สินในระบบ  

ในขณะที่ประชากรมีหนี้สินนอกระบบคิดเป็นร้อยละ 5  

ที่เหลือเป็นกลุ่มที่มีหนี้สินในระบบและนอกระบบ ปัจจัย

ภายในทางด้านจิตใจ พบว่า ประมาณร้อยละ 25.5  

ไม่สามารถท�าใจยอมรับปัญหาที่ยากจะแก้ไขได้เลย  

หรือได้เพียงเล็กน้อย ส่วนผู้ที่รายงานว่ามีความสุขน้อย

คดิเป็นร้อยละ 17.1 อกีร้อยละ 82.9 เป็นผูม้คีวามสขุมาก  

(ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 ลักษณะประชากร ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุข และระดับความสุข (n = 81,019)

ตัวแปร จ�านวน (คน) ร้อยละ
อายุ

15-24 16,083 19.9
25-39 24,923 30.8
40-59 28,236 34.9
60 ปีและสูงกว่า 11,778 14.5

เพศ
ชาย 39,388 48.6
หญิง 41,631 51.4

สถานภาพสมรส
โสด 19,024 23.5
สมรส 53,194 65.7
ม่าย 5,640 7.0
หย่า/แยกกันอยู่ 3,161 3.9

การศึกษา
ไม่ได้เรียน/ต�ากว่าประถมศึกษา 3,287 4.1
ประถมศึกษา 39,964 49.3
มัธยมศึกษา 29,693 36.6
ปริญญาตรีขึ้นไป 8,075 10.0

อาชีพ
ผู้ท�าการเกษตร 18,874 23.3
ผู้ประกอบธุรกิจการค้าอุตสาหกรรมและบริการ 15,568 19.2
เสมียนพนักงานพนักงานขายและให้บริการ 14,332 17.7
ผู้ปฎิบัติงานในกระบวนการผลิตและก่อสร้าง 9,693 12.0
ผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพวิชาการและนักบริหาร 8,171 10.1
คนงานรับจ้างทั่วไป 3,688 4.6
ผู้ไม่ได้ปฏิบัติงานเชิงเศรษฐกิจ 10,693 13.2

รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน
8,000 บาท และน้อยกว่า 18,039 22.3
8,001 - 13,000  บาท 18,520 22.9
13,001 - 20,000 บาท 16,085 19.9
20,001 - 33,000 บาท 14,533 17.9
33,001 บาทและมากกว่า 13,843 17.1

รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน (median) = 14,386 บาท
หนี้ครัวเรือน

ไม่มีหนี้ 28,619 35.3
เป็นหนี้ในระบบ 42,681 52.7
เป็นหนี้นอกระบบ 4,195 5.2
เป็นหนี้ทั้งในและนอกระบบ 5,524 6.8

ความสามารถท�าใจยอมรับปัญหาที่ยากจะแก้ไข
ไม่ได้เลย/ได้เล็กน้อย 20,661 25.5
มาก/ มากที่สุด 60,358 74.5

ความสุข
น้อย 13,824 17.1
มาก 67,195 82.9



รายได้ หนี้สิน ความสามารถท�าใจยอมรับปัญหา และความสุข รศรินทร์ เกรย์ และคณะ

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 57 ฉบับท่ี 3 กรกฎาคม - กันยายน 2555352

 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างคู่ของตัวแปร

อิสระและตัวแปรตามทุกคู่ ตัวแปรทุกตัวเป็นแบบอันดับ

ชั้น โดยวิธีการทดสอบไคสแควร์  พบว่าทุกคู่มีความ

สัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (ตารางที่ 2) หลังจาก 

นั้นได้น�าตัวแปรทั้งหมดเข้าสู ่โมเดลของการถดถอย 

โลจิสติกแบบพหุ (ตารางที่ 3) ดังนี้

ตารางที่ 2  ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ และความสุข (univariate analysis) (n=81,019)

ตัวแปรอิสระ  สุขมาก  สุขน้อย   
  จ�านวน (ราย)  ร้อยละ  จ�านวน (ราย)  ร้อยละ  ไคสแควร์  p-value 

อายุ
15-24          13,587        84.5            2,496       15.5         47.72 <.01 
25-39          20,723        83.1            4,200       16.9 
40-59          23,274        82.4            4,962       17.6 
60 ปีและสูงกว่า            9,612        81.6            2,166       18.4 

เพศ
 ชาย          32,862        83.4            6,526       16.6         13.17 <.01
 หญิง          34,333        82.5            7,297       17.5 

สถานภาพสมรส
 โสด          16,077        84.5            2,947       15.5       472.08 <.01
 สมรส          44,517        83.7            8,677       16.3 
 ม่าย            4,316        76.5            1,323       23.5 
 หย่า/แยกกันอยู่            2,285        72.3               877       27.7 

การศึกษา
ไม่ได้เรียน/ต�ากว่าประถมศึกษา            2,466        75.0               821       25.0       584.47     <.01
ประถมศึกษา          32,336        80.9            7,628       19.1 
มัธยมศึกษา          25,154        84.7            4,539       15.3 
ปริญญาตรีขึ้นไป            7,240        89.6               836       10.4 

อาชีพ
ผู้ท�าการเกษตร          16,202        85.8            2,672       14.2       685.65 <.01
ผู้ประกอบธุรกิจ การค้า อุตสาหกรรมและบริการ          13,043        83.8            2,525       16.2 
เสมียน พนักงาน พนักงานขาย และให้บริการ          11,529        80.4            2,803       19.6 
ผู้ปฎิบัติงานในกระบวนการผลิตและก่อสร้าง            7,591        78.3            2,102       21.7 
ผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพ วิชาการ และนักบริหาร            7,330        89.7               841       10.3 
คนงานรับจ้างทั่วไป            2,928        79.4               760       20.6 
ผู้ไม่ได้ปฏิบัติงานเชิงเศรษฐกิจ            8,572        80.2            2,122       19.8 

รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน
   8,000 บาทและน้อยกว่า          14,090        78.1            3,948       21.9       729.42     <.01
   8,001 - 13,000  บาท          15,078        81.4            3,442       18.6 
   13,001 - 20,000 บาท          13,358        83.1            2,726       16.9 
   20,001 - 33,000 บาท          12,347        85.0            2,186       15.0 
   33,001  บาทและมากกว่า          12,322        89.0            1,522       11.0 

หนี้ครัวเรือน
 ไม่มีหนี้          23,684        82.8            4,936       17.2       626.21 <.01
 เป็นหนี้ในระบบ          36,242        84.9            6,439       15.1 
 เป็นหนี้นอกระบบ            3,004        71.6            1,191       28.4 
 เป็นหนี้ทั้งในและนอกระบบ            4,266        77.2            1,258       22.8 

ความสามารถท�าใจยอมรับปัญหาที่ยากจะแก้ไข
 ไม่ได้เลย/ได้เล็กน้อย          14,360        69.5            6,301       30.5    3,537.07 <.01
 มาก/ มากที่สุด          52,835        87.5            7,523       12.5   
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ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกกับความสุข (n = 81,019)

ตัวแปร  Adjusted OR  95% CI of  adjusted OR  p-value 
   Lower  Upper  
อายุ 25-39 ปี                0.88            0.82            0.94           <.01 
อายุ 40-59 ปี                0.88            0.82            0.95          <.01
อายุ 60 ปีและสูงกว่า                1.05            0.96            1.15            .29 
หญิง                1.14            1.10            1.19           <.01
โสด                1.76            1.59            1.94           <.01
สมรส                1.79            1.64            1.95           <.01
ม่าย                1.26            1.13            1.40          <0.01
ประถมศึกษา                1.19            1.09            1.31           <.01
มัธยมศึกษา                1.48            1.34            1.63         <.01
ปริญญาตรีขึ้นไป                1.69            1.50            1.92           <.01
ผู้ท�าการเกษตร                1.49            1.36            1.64           <.01
เสมียน พนักงาน พนักงานขาย และให้บริการ                0.89            0.81            0.98            .01 
ผู้ปฎิบัติงานในกระบวนการผลิตและก่อสร้าง                0.86            0.78            0.95           <.01
ผู้ประกอบธุรกิจ การค้า อุตสาหกรรมและบริการ                1.05            0.96            1.16            .29 
ผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพ วิชาการ และนักบริหาร                1.30            1.15            1.46          <.01
ผู้ไม่ได้ปฏิบัติงานเชิงเศรษฐกิจ                0.99            0.90            1.09            .83 
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 8,001-13,000  บาทต่อเดือน                1.25            1.18            1.32           <.01
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 13,001-20,000  บาทต่อเดือน                1.39            1.31            1.48          <.01
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 20,001-33,000  บาทต่อเดือน                1.50            1.41            1.60           <.01
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 33,001  บาทต่อเดือนและมากกว่า                1.83            1.69            1.97           <.01
ครัวเรือนไม่มีหนี้                1.91            1.77            2.06           <.01
ครัวเรือนเป็นหนี้ในระบบ                1.86            1.72            2.01          <.01
ครัวเรือนเป็นหนี้ทั้งในและนอกระบบ                1.24            1.12            1.36           <.01
ท�าใจยอมรับปัญหาได้มาก                2.85            2.74            2.97          <.01
ท�าใจยอมรับปัญหาได้มากที่สุด                5.32            4.90            5.79           <.01

หมายเหตุ ตัวแปรอ้างอิงคือ อายุ 15-24 ปี เพศชาย หย่า/แยกกันอยู่ ไม่เคยเรียนหรือต�่ากว่าประถมศึกษา คนงานรับจ้างทั่วไป รายได้

เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือน 8,000 บาทและน้อยกว่า ครัวเรือนที่เป็นหนี้นอกระบบ ท�าใจยอมรับปัญหาได้เล็กน้อย/ไม่ได้เลย ตัวแปรอ้างอิง

เหล่านี้มีค่า adjusted odds ratio = 1.

 เมื่อพิจารณาจากค่า adjusted odds ratio พบว่า 

ผู้ที่อยู่ในวัยท�างานมีโอกาสที่จะมีความสุขน้อยกว่ากลุ่ม

วัยรุ่น และมีแนวโน้มว่าต�่ากว่าผู้สูงอายุ (แต่ผู้สูงอายุ

ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ) ผู้หญิงมีความสุขมากกว่าผู้ชาย  

ผู ้ที่ก�าลังสมรส หรือผู ้ที่มีคู ่มีความสุขมากกว่าผู ้มี

สถานภาพสมรสอื่นๆ เป็นที่น่าสังเกตว่าผู ้ที่เป็นโสด 

มโีอกาสมคีวามสขุใกล้เคยีงกบัผูท้ีม่คีูม่าก (ค่า adjusted 

odds ratio 1.79 ของผู้ที่มีคู่  1.76 ส�าหรับผู้ที่เป็นโสด)  

ผูท้ีม่คีวามสขุน้อยทีส่ดุ คอืผูท้ีม่สีถานภาพหย่า หรอืแยก

กันอยู่ การศึกษาสูงขึ้นท�าให้มีความสุขมากขึ้นตามไป

ด้วย ผู้ที่จบปริญญาตรีหรือสูงกว่ามีความสุขมากที่สุด 

ผู ้ที่มีอาชีพเกษตร มีความสุขมากที่สุด รองลงมาคือ 

ผู้ที่ปฏิบัติงานวิชาชีพ วิชาการ และนักบริหาร



รายได้ หนี้สิน ความสามารถท�าใจยอมรับปัญหา และความสุข รศรินทร์ เกรย์ และคณะ

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 57 ฉบับท่ี 3 กรกฎาคม - กันยายน 2555354

 ส�าหรับสถานภาพทางเศรษฐกิจ การเพิ่มขึ้น 

ของรายได้ท�าให้มีความสุขมากขึ้น ผู้ที่อยู่ในครัวเรือน

ร้อยละ 20 แรกของกลุ่มที่มีรายได้สูง (33, 001 บาท 

และมากกว่า) มโีอกาสทีม่คีวามสขุ 1.86 เท่าของกลุม่ทีอ่ยู่ 

ในครัวเรือนร้อยละ 20 แรกของกลุ ่มที่มีรายได้น้อย 

(8,000 บาทและน้อยกว่า) ส�าหรับการเป็นหนี้สินนั้น  

พบว่าผู้ที่ไม่มีหนี้สินมีความสุขมากที่สุด และผู้ที่มีหนี้สิน

นอกระบบเป็นผู้ที่มีความสุขน้อยที่สุด กล่าวคือ ผู้ที่ไม่มี

หนีส้นิมโีอกาสมคีวามสขุ 1.91 เท่าของผูท้ีอ่ยูใ่นครวัเรอืน

ทีเ่ป็นหนีน้อกระบบ อย่างไรกต็ามผูท้ีอ่ยูใ่นครวัเรอืนทีเ่ป็น

หนี้ในระบบมีโอกาสที่จะมีความสุขต�่ากว่าผู้ไม่เป็นหนี้

เพียงเล็กน้อยเท่านั้น (ค่า adjusted odds ratio = 1.86)

 ส�าหรับปัจจัยภายในทางด้านจิตใจ พบว่าผู ้ที่

มีความสามารถท�าใจยอมรับปัญหาที่ยากจะแก้ไขได้ 

ยิ่งมาก ย่อมมีความสุขมากขึ้นไปด้วย โดยที่ผู้ที่สามารถ

ท�าใจได้มาก หรือมากที่สุดมีโอกาสมีความสุขมากถึง 

5.32 เท่าของผู้ที่ท�าใจไม่ได้เลยหรือได้เพียงเล็กน้อย 

วิจารณ์
 ประชากรที่มีความสุขมากคิดเป็นร้อยละ 82.9  

การทีพ่บว่าสดัส่วนของประชากรทีม่คีวามสขุมากสงูกว่า

ผู้ที่มีความสุขน้อยเป็นแบบแผนที่พบโดยทั่วไปในประเทศ 

อืน่ๆ13 ประชากรทีอ่ยูใ่นวยัท�างานมคีวามสขุต�า่กว่าวยัรุน่ 

เมือ่ควบคมุโดยสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกจิและสงัคม 

แต่ไม่สามารถสรุปได้ส�าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ ในขณะที่ 

งานวิจัยในประเทศที่พัฒนาแล้วพบว่าความสัมพันธ์

ระหว่างอายุและเพศเป็นรูปตัวยู (U) คือกลุ่มวัยรุ่นและ

วัยสูงอายุมีความสุขมากกว่าวัยท�างาน14 อาจเนื่องจาก

วัยท�างานเป็นวัยที่เริ่มสร้างครอบครัว ต้องรับผิดชอบ

ครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านเศรษฐกิจ ส่วน 

วยัสงูอายเุป็นวยัทีห่มดภาระจากการท�างาน และมโีอกาส

ได้พักผ่อน ท่องเที่ยว โดยใช้เงินออมที่ได้สะสมขณะที่ 

อยู ่ในวัยท�างาน หญิงมีความสุขมากกว่าผู ้ชายซึ่งไม่

สอดคล้องกับงานวิจัยที่พบว่าผู้หญิงมีโอกาสเสี่ยงเป็น 
โรคซึมเศร้ามากกว่าผู้ชาย15 เหตุผลยังไม่ทราบแน่ชัด 
ผู ้มีคู ่มีความสุขที่สุด16-18อาจเนื่องจากผู้ที่มีคู ่จะมีการ
สนับสนุนกันทางอารมณ์ และเศรษฐกิจ ผู ้ที่อยู ่ใน
สถานภาพหย่า หรอืแยกกนัอยูม่คีวามสขุน้อยทีส่ดุ การมี 
การศกึษาสงู อาจหมายถงึการมรีายได้ทีส่งูกว่า และรูจ้กั 
จัดการปัญหาชีวิตที่ดีกว่า ท�าให้มีความสุขมากกว่า 
ผู้มีการศึกษาน้อย5  ผู้ที่มีอาชีพเกษตรมีความสุขที่สุด 
น่าจะเป็นเพราะมีความเป็นอิสระในการท�างาน ไม่มี
นายจ้าง และส่วนใหญ่อยู่ในชนบทซึ่งมีทุนทางสังคมสูง  
ได้แก่ ความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ความเอื้อเฟื ้อเผื่อแผ่  
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งผู้ที่อาศัยอยู่ใน
พืน้ทีท่ีม่ทีนุทางสงัคมสงูกว่า ย่อมมคีวามสขุมากกว่า4,19-21

 การที่มีรายได้สูงขึ้น ความสุขสูงขึ้นไปด้วย  
สอดคล้องกับข้อค้นพบที่ว่าในประเทศที่ยากจน การมี
รายได้เพิม่ขึน้ ท�าให้มคีวามสขุเพิม่ขึน้ ต่างกบัในประเทศ
ที่ร�่ารวย รายได้ที่เพิ่มขึ้น ไม่ได้ท�าให้ความสุขเพิ่มขึ้น 
ในสัดส่วนเท่ากับรายได้ที่เพิ่มขึ้น2 ส่วนการที่ไม่เป็น
หนี้ท�าให้มีความสุขมากที่สุด เมื่อควบคุมด้วยรายได้ 
สอดคล ้องกับค� าสอนของศาสนาพุทธ เกี่ ยวกับ 
ความสุขของปุถุชนที่เรียกว่า อนณสุข หรือสุขเกิดจาก
ความไม่เป็นหนี้ คือ ความภูมิใจ เอิบอิ่มใจว่า ตนเป็นไท  
ไม่มีหนี้สินติดค้างใคร22 ส่วนความสุขของผู้ที่เป็นหนี้ 
ในระบบต�่ากว่าผู ้ไม่เป็นหนี้เล็กน้อย อาจเนื่องจาก 
การเป็นหนี้ในระบบได้ต้องมีเครดิต มีความสามารถ 
ในการผ่อนส่งค้างช�าระ ไม่เป็นภาระหรือเป็นภาระน้อย 
และมีสิ่งตอบแทนเป็นที่น่าพอใจ อาจเป็นการกู ้เพื่อ 
การลงทุน หรือซื้อที่อยู่อาศัย  ส่วนการเป็นหนี้นอกระบบ 
มีความสุขน้อยที่สุด น่าจะเป็นเพราะไม่สามารถกู ้
ในระบบได้ และมีภาระสูงในการผ่อนช�าระดอกเบี้ย 
สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมา4, 19 ความสามารถใน
การท�าใจยอมรับกับปัญหาได้มากจะมีโอกาสมีความสุข
มากขึ้น ซึ่งท�าได้โดยการจัดการแก้ไขปัญหา หรือจัดการ

กับอารมณ์ หรือทั้งสองอย่าง23
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 การศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูลที่มีการเลือกตัวอย่างที่มี

ขนาดใหญ่และวธิกีารสุม่ตวัอย่างทีเ่ป็นตวัแทนประชากร

ทั้งประเทศได้ ใช้ข้อค�าถามเกี่ยวกับความสุขที่เป็น

มาตรฐาน13 อย่างไรกต็ามมข้ีอควรค�านงึคอืตวัแปรปัจจยั

ภายใน การประเมินความสามารถในการท�าใจยอมรับ

กับปัญหา อาจไม่สะท้อนความสามารถที่ท�าได้จริงได้ดี 

ในกรณีที่ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมา 

สรุป
 ประชากรทีม่คีวามสขุมากคดิเป็นร้อยละ 82.9 ผูท้ี่

มโีอกาสมคีวามสขุมากทีส่ดุคอื กลุม่วยัรุน่ เพศหญงิ ผูม้คีู่ 

จบการศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอืสงูกว่า ประกอบอาชพี

ทางการเกษตร เมือ่ควบคมุด้วยตวัแปรทางประชากรและ

สังคมแล้ว พบว่า ปัจจัยภายนอก ได้แก่ รายได้ของครัว

เรือน ภาระหนี้สิน และปัจจัยภายในคือความสามารถใน

การท�าใจยอมรบัปัญหาทีย่ากจะแก้ไขมคีวามสมัพนัธ์กบั

ความสุข
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