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วันความสุขสากล (International Happiness Day) ของสหประชาชาติ ที่ตรงกับวันที่ 20 มีนาคมของทุกๆปี เป็ นวันหนึ่งที่จะช่วยให้
เกิดการตระหนักถึงการทาให้สงั คมและผูอ้ ื่นมีความสุขร่ วมกัน บทความนี้จึงอยากจะสะท้อนผลของการวิจยั หนึ่งโดยผูเ้ ขียน
เกี่ยวกับเรื่ องปัจจัยที่มีผลต่อความสุขi ซึ่งผลจากการวิจยั นี้พบว่า การให้ หรื อการเอื้อเฟื้ อช่วยเหลือผูอ้ ื่นทาให้คนมีความสุข
ได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดใน World Happiness Report 2018 ที่มีองค์ประกอบหนึ่งของความสุขคือ Generosity หรื อ ความ
เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ให้แก่บุคคลอื่น ดังนั้น เนื่องในวันความสุขสากลของปี นี้ จึงอยากเน้นในเรื่ อง ความสุขจากการให้
ในการศึกษาหนึ่งที่ผเู ้ ขียนได้ลองทดสอบความสัมพันธ์ของความสุขของบุคคลและปั จจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งในทางทฤษฎี
ของตะวันตกและแนวคิดทางพุทธศาสนา โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในกรุ งเทพและปริ มณทล เกือบ 500 ตัวอย่างใน
ปี ที่ผา่ นมา พบว่า ตัวแปรที่เกี่ยวกับการให้และการเสี ยสละ (โดยดูจากความถี่ในการช่วยเหลือผูอ้ ื่น การทางานจิตอาสา
และการบริ จาคเงินเพื่อการกุศลต่างๆ) มีความสัมพันธ์เป็ นบวกกับความสุขของบุคคลอย่างมีนยั สาคัญ นอกเหนือจากตัว
แปรด้าน สุขภาพ การศึกษา การมีครอบครัวที่อบอุ่น และการลดความเครี ยด เป็ นต้น สะท้อนให้เห็นว่า การให้ ทาให้ คนมี
ความสุ ขเพิม่ ขึน้ ได้
นอกจากนั้น เมื่อแยกกลุ่มตัวอย่างออกเป็ นกลุ่มย่อย อาทิ กลุ่มที่มีสถานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน เช่น แยกกลุ่มตาม
ระดับรายได้และการมีงานทา พบว่า กลุม่ ที่มีรายได้ระดับปานกลางและระดับสูงกว่า (โดยเปรี ยบเทียบในกลุม่ ตัวอย่าง คือ
กลุ่มที่มีรายได้ระหว่าง 20000 - 60000 บาท ต่อเดือน และ กลุ่มที่มีรายได้มากกว่า 60000 บาท ต่อเดือน ตามลาดับ)
ซึ่งมีสถานะที่ไม่ลาบากมากและมีฐานะที่จะช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้มากกว่ากลุ่มที่มีรายได้นอ้ ยกว่า (ต่ากว่า 20000 บาท ต่อ
เดือน) ตัวแปรด้านการให้และการแบ่งปันมีผลต่อความสุขอย่างมีนยั สาคัญในกลุ่มผูม้ ีรายได้ระดับปานกลางและสูงกว่า
และยิง่ มีผลต่อความสุขในขนาดที่มากกว่าในกลุ่มที่มีรายได้สูงกว่า ซึ่งมีความพร้อมและสถานะที่จะช่วยเหลือเจือจานผูอ้ ื่น
ได้มากกว่ากลุ่มอื่นๆ
นอกจากนั้น เมื่อแยกกลุ่มตัวอย่างออกเป็ นผูม้ ีงานทาและผูไ้ ม่มีงานทา พบว่า ความสุขของผูม้ ีงานทามีความสัมพันธ์เป็ น
บวกกับการให้ (นอกเหนือจาก ตัวแปร ด้านสุขภาพ การศึกษา ความสัมพันธ์ในครอบครัว และรายได้) อาจกล่าวได้วา่
กลุ่มผูม้ ีงานทา มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมดีกว่าผูไ้ ม่มีงานทา จึงมีศกั ยภาพและโอกาสที่จะช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้มากกว่า
กลุ่มผูท้ ี่ไม่มีงานทา รวมทั้งกลุ่มผูท้ ี่มีรายได้นอ้ ยที่ยงั มีปัญหาทางเศรษฐกิจอยู่ ซึ่งความสัมพันธ์ของตัวแปรนี้ไม่มีนยั สาคัญ
ต่อความสุขในทางสถิติ นอกจากนี้ ยังพบว่าในกลุ่มผูท้ างานภาคธุรกิจเอกชน ที่รวมทั้งเจ้าของกิจการและพนักงาน ตัว
แปรการให้และการแบ่งปัน มีผลต่อความสุขอย่างมีนยั สาคัญอีกด้วย

ผลการศึกษาที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่ง คือ ตัวแปรรายได้ ไม่ค่อยมีผล หรื อ มีผลต่อความสุขของคนน้อยกว่าตัวแปรอื่น
เช่น สุขภาพ ความสัมพันธ์ในครอบครัว เป็ นต้น และในบางกลุ่ม เช่น กลุ่มที่มีความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและการทางาน
(เช่น กลุ่มที่มีรายได้ดีและข้าราชการ) ปั จจัยด้านรายได้ไม่ได้มีผลต่อความสุขอย่างมีนยั สาคัญ แต่รายได้จะมีผลต่อความสุข
ในกลุ่มที่ขาดความมัน่ คง เช่นกลุม่ คนว่างงาน เป็ นต้น นอกจากนั้น ในกลุ่มที่เหลือ (ประมาณ 13% ของกลุ่มตัวอย่าง) พบว่า
ความต้องการทางด้านวัตถุที่ลดลง มีผลต่อความสุขที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ
ดังนั้น จากผลการศึกษานี ้ จะเห็นว่ า ความสุ ขของคนไม่ ได้มาจากการมีรายได้ มากหรือการได้ ทางวัตถุมากเสมอไป แต่
ได้ มาจากการให้ ผ้อู นื่ หรือการเสียสละช่ วยเหลือส่ วนรวม หรืออาจมาจากความต้ องการทางด้ านวัตถุทลี่ ดลงก็ได้ ซึ่งก็คอื
ความสุ ขจากภายใน ตามแนวทางของพุทธศาสนา ทีเ่ น้ นความสุ ขจากการพัฒนาจิตใจและปัญญา มากกว่ าการแสวงหา
ความสุ ขจากภายนอกหรือความสุ ขทางกายภาพเท่ านั้น ดังนั้น หากการพัฒนาช่วยให้คนส่วนใหญ่พน้ จากความขัดสนและ
ถึงพร้อมด้วยปั จจัยสี่ แล้ว การมีส่วนเกินทางวัตถุก็จะสามารถแบ่งปั นให้ผอู ้ ื่นและสังคมได้ อันเป็ นความสุขในทางจิตใจ
หรื อความสุขจากภายในนัน่ เอง และหากเน้นการพัฒนาคนให้มีความสุขจากภายในได้มากขึ้น จะลดความต้องการทางด้าน
วัตถุลงอันนาไปสู่การลดการใช้และการสิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งจะสอคล้องกับทิศทางของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
หรื อ Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 ซึ่งเป็ นวาระการพัฒนาของโลกอีกด้วย
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