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ค�ำน�ำ
ความสุขหรือความพึงพอใจในชีวิต เป็นการวัดคุณภาพชีวิตในมุมมอง
ของประชากร และความสุขเป็นเหมือนเป้าหมายส�ำคัญในชีวิตของคนทุกคน
บุคคลที่เติบโตมาในสภาพแวดล้อมต่างกันย่อมประสบพบเจอสถานการณ์
ในชีวิตที่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับคนต่างวัยต่างยุคสมัยหรือต่างเจเนอเรชั่น
(Generation) ย่อมผ่านประสบการณ์ชีวิตมาต่างกัน จึงให้คุณค่าหรือ
ความส�ำคัญต่อสิ่งต่างๆ ที่มีผลต่อความสุขหรือความพึงพอใจในชีวิตของตน
แตกต่างกัน
การศึกษาเพือ่ ท�ำความเข้าใจปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความพึงพอใจในชีวติ
ของคนท�ำงานในแต่ละเจเนอเรชัน่ เป็นสิง่ ทีน่ า่ สนใจ นอกจากจะทราบถึงปัจจัย
ส�ำคัญที่มีความพึงพอใจในชีวิตของประชากรกลุ่มช่วงวัยต่างๆ หรือกลุ่มคน
เจเนอเรชั่นที่ท�ำงานแล้ว ยังน�ำไปสู่การก�ำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและเพิ่มผลิตภาพในการท�ำงานได้อีกด้วย
คณะผู้วิจัยจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
น�ำโดย รศ.ดร. รศรินทร์ เกรย์ ได้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับปัจจัย
ส�ำคัญที่มีผลต่อความพึงพอใจในชีวิตของประชากรต่างวัยต่างเจเนอเรชั่น
ทีม่ งี านท�ำ โดยใช้ขอ้ มูลการส�ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร พ.ศ. 2558
ไตรมาส 3 กรกฎาคม–กันยายน 2558 ด�ำเนินงานโดยส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ
ซึ่งการศึกษานี้จะสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าหรือความส�ำคัญของปัจจัยต่างๆ
ที่มีผลต่อความพึงพอใจในชีวิตของคนแต่ละเจเนอเรชั่นที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

ในบทบาทของผูจ้ ดั การแผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต ซึง่ เป็นหน่วยงาน
ความร่วมมือระหว่างกรมสุขภาพจิตและส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) ขอขอบคุณคณะผู้วิจัยทุกท่านที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้
ผมเชื่อว่าข้อมูลในหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์และช่วยให้เราเข้าใจปัจจั
ยมีผลต่อความพึงพอใจในชีวติ ของคนแต่ละเจเนอเรชัน่ ได้เป็นอย่างดี น�ำไปสู่
การวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชากรต่างวัย รวมถึงใช้เป็นองค์ความรู้
ในการบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรที่มีบุคลากร
ต่างวัยต่างเจเนอเรชั่นอย่างเหมาะสมได้
นายแพทย์ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล
แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

บทสรุปผู้บริหาร
รายงานคุณภาพชีวิตต่างวัยเป็นการศึกษาสถานการณ์สุขภาพจิต
ของประชากรไทยที่มีงานท�ำ และมีอายุ 15 ปีขึ้นไป ผ่านข้อค�ำถามวัด
ความพึงพอใจในชีวิตซึ่งเป็นการวัดแบบข้อค�ำถามเดียว (Single Question
หรือ Global Question) ในการประเมินความรู้สึกพึงพอใจในชีวิตภาพรวม
โดยใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลทุตยิ ภูมจิ ากการส�ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร
พ.ศ. 2558 ไตรมาส 3 กรกฎาคม–กันยายน 2558 ซึง่ ด�ำเนินการโดยส�ำนักงาน
สถิติแห่งชาติ
การศึกษาครั้งนี้นอกจากเป็นการรายงานลักษณะทางประชากรของ
คนไทยต่างวัยที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป และเป็นผู้ที่ปกติมีงานท�ำในสัปดาห์
แห่งการส�ำรวจ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มประชากรคือ 1) กลุ่ม Greater
generation (เกิดปี พ.ศ. 2486 หรือปีก่อนหน้า) เป็นกลุ่มคนที่เกิดก่อนและ
ระหว่างช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 2) กลุ่ม Baby boomer (เกิดปี พ.ศ.
2487–2505) เป็นกลุ่มคนที่เกิดในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งมีอัตรา
การเกิดสูง และประชากรส่วนใหญ่เติบโตในภาคเกษตรกรรม 3) กลุ่ม
Generation X (เกิดปี พ.ศ. 2506–2520) เป็นกลุ่มคนที่เกิดในช่วงต่อจาก
ประชากรกลุม่ Baby boomer ประชากรทีเ่ กิดในรุน่ นีแ้ ต่ละปีมจี ำ� นวนมากกว่า
หนึง่ ล้านคน บางการศึกษาจึงเรียกคนทีเ่ กิดในรุน่ นีว้ า่ “ประชากรรุน่ เกิดล้าน”
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4) กลุ่ม Generation Y (เกิดปี พ.ศ. 2521–2538) คนกลุ่มนี้เกิดมาในช่วง
ที่ประเทศก�ำลังพัฒนาและเข้าสู่ความเป็นเมืองสูงขึ้น เป็นช่วงที่มีวิวัฒนาการ
ทางเทคโนโลยีต่างๆ ชัดเจน และ 5) ประชากรกลุ่ม Generation Z (เกิด
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา) คนกลุ่มนี้เกิดมาในยุคที่มีความพร้อมและ
ความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี อ ย่ า งมาก สามารถติ ด ต่ อ สื่ อ สารได้ อ ย่ า ง
ไร้พรมแดน นอกจากนี้การศึกษานี้ยังได้วิเคราะห์ปัจจัยส�ำคัญ ทั้งปัจจัยทาง
ประชากร ปัจจัยทางด้านการท�ำงาน ปัจจัยทางด้านครอบครัว และปัจจัยทาง
สังคม ที่มีผลต่อความพึงพอใจในชีวิตของประชากรกลุ่มตัวอย่างในแต่ละ
เจเนอเรชั่นดังกล่าวด้วย ผลการศึกษาแสดงได้ดังนี้
ลักษณะทางประชากรของคนไทยต่างวัยที่มีงานท�ำ อายุ 15 ปีขึ้นไป

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้เป็นประชากรต่างวัยที่มีงานท�ำและ
มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป (อายุ ณ ปี 2558 ที่ท�ำการส�ำรวจ) มีจ�ำนวนทั้งสิ้น
67,010 คน คน โดยส่วนใหญ่เป็นประชากรกลุ่ม Generation X คือ เกิด
ระหว่าง พ.ศ. 2506–2520 มีอายุระหว่าง 38–52 ปี (ณ ปีส�ำรวจ 2558)
คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมาในสัดส่วนใกล้เคียงกัน คือ กลุม่ Baby boomer
(เกิด พ.ศ. 2487–2505) อายุ 53–71 ปี และกลุ่ม Generation Y (เกิด พ.ศ.
2521–2538) อายุ 20–37 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.3 และ 28.5 ตามล�ำดับ
ส่วนกลุ่ม Generation Z (เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา) พบน้อยที่สุด
ร้อยละ 1.2
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายเล็กน้อย (ร้อยละ
50.9 และร้อยละ 49.1 ตามล�ำดับ) ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 73.8) มีสถานภาพ
สมรสแล้ว โดยกลุ่ม Generation X เป็นกลุ่มที่มีสถานภาพสมรสแล้ว
มากทีส่ ดุ กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 50.9) ส�ำเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับ
ประถมศึกษาและต�ำ่ กว่า โดยเฉพาะกลุม่ Greater Generation อย่างไรก็ตาม

II
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กลุม่ Generation Y ทีส่ ำ� เร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและต�ำ่ กว่ามีสดั ส่วน
ลดลงอย่างเห็นได้ชัด เมื่อเทียบกับประชากรกลุ่มอื่นๆ
กลุม่ ตัวอย่างโดยรวมส่วนใหญ่เป็นผูอ้ าศัยอยูน่ อกเขตเทศบาลมากกว่า
อยู่ในเขตเทศบาล (ร้อยละ 57.4 และร้อยละ 42.6 ตามล�ำดับ) โดยสัดส่วน
การอยู่อาศัยนอกเขตเทศบาลได้ลดลงตามกลุ่มอายุ คือ กลุ่ม Greater
Generation มีสัดส่วนของผู้อาศัยนอกเขตเทศบาลมากที่สุด (ร้อยละ 69.0)
รองลงมา คือ กลุ่ม Baby Boomer (ร้อยละ 63.1) กลุ่ม Generation X
(ร้อยละ 57.1) และกลุ่ม Generation Y (ร้อยละ 51.2)
ข้อมูลการท�ำงานของประชากรต่างวัย

กลุม่ ตัวอย่างทีม่ งี านท�ำ อายุตงั้ แต่ 15 ปีขนึ้ ไป ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง (ร้อยละ 41.5) รองลงมา คือ ลูกจ้างเอกชนและช่วย
ธุรกิจครัวเรือนโดยไม่ได้รบั ค่าจ้าง (ร้อยละ 27.2 และร้อยละ 18.4 ตามล�ำดับ)
โดยกลุ่ม Greater Generation ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้างมาก
ทีส่ ดุ ขณะทีก่ ลุม่ Generation Z และกลุม่ Generation Y เป็นลูกจ้างเอกชน
ในสัดส่วนมากที่สุด
กลุ่มตัวอย่างโดยรวมท�ำงานเฉลี่ย 43 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยกลุ่ม
Generation X และกลุ่ม Generation Y มีชั่วโมงการท�ำงานมากที่สุด คือ
เฉลี่ย 43.66 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เมื่อพิจารณาแนวโน้มของชั่วโมงการท�ำงาน
ต่อสัปดาห์ พบว่า กลุม่ Generation ทีม่ อี ายุนอ้ ยลง ส่วนใหญ่มชี วั่ โมงการท�ำงาน
เพิ่มมากขึ้น โดยกลุ่ม Generation Y และกลุ่ม Generation Z ส่วนใหญ่
ท�ำงานระหว่าง 41–48 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ หรือสัปดาห์ละ 6 วันๆ ละ 8 ชัว่ โมง
กลุ่มตัวอย่างประมาณครึ่งหนึ่งมีความรู้สึกต่อรายได้ที่ตัวเองได้รับ
ในรอบปี ว ่ า มี ค วามเพี ย งพอในระดั บ มากและมากที่ สุ ด ในขณะที่ ก ลุ ่ ม
Generation Z พบว่าร้อยละ 61.7 มีความรู้สึกเพียงพอต่อรายได้ในระดับ
คุณภาพชีวิตต่างวัยของผู้มีงานท�ำ
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III

เล็กน้อยเท่านั้น ส่วนความรู้สึกมีความสุขต่องานที่ท�ำและความรู้สึกมั่นคงใน
งานทีท่ ำ� นัน้ กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มคี วามรูส้ กึ มีความสุขต่องานทีท่ ำ� และความ
รูส้ กึ มัน่ คงในงานในระดับมากในสัดส่วนใกล้เคียงกัน ยกเว้นกลุม่ Generation
Z ที่มีสัดส่วนของผู้ที่มีความสุขต่องานที่ท�ำและรู้สึกมั่นคงในงานน้อยกว่า
กลุ่มอื่น
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในชีวิตของประชากรไทยต่างวัยที่มีงานท�ำ

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัย ทั้งปัจจัยทางประชากร ปัจจัย
ทางด้านงาน ปัจจัยทางด้านครอบครัว และปัจจัยทางสังคม ที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจในชีวติ ของประชากรไทยทีม่ งี านท�ำ และมีอายุ 15 ปีขนึ้ ไป โดย
ใช้วิธีการวิเคราะห์พหุถดถอย (Multiple Regression Analysis) และแบ่ง
การวิ เ คราะห์ อ อกเป็ น กลุ ่ ม ประชากรในช่ ว งวั ย ต่ า งๆ หรื อ กลุ ่ ม คนต่ า ง
เจเนอเรชั่น (Generation) ซึ่งผลการศึกษา พบว่า ประชากรต่างวัยหรือ
ต่างเจเนอเรชั่น (Generation) มีความพึงพอใจในชีวิตที่แตกต่างกัน โดย
ประชากรกลุ่ม Generation Y เป็นกลุ่มที่มีความพึงพอใจในชีวิตน้อยที่สุด
นอกจากนี้ ยังพบว่า ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความพึงพอใจในชีวิตของ
ประชากรแต่ละเจเนอเรชั่นมีความแตกต่างกันออกไป โดยปัจจัยที่ประชากร
แต่ละกลุ่มเจเนอเรชั่นให้คุณค่าความส�ำคัญเป็นดังนี้
กลุ่ม Greater generation พบว่า ความรู้สึกเพียงพอของรายได้
ที่ได้รับในรอบปี ความรู้สึกพอใจในภาวะสุขภาพของตนเอง และการได้รับ
การสนับสนุนทางครอบครัว เป็นปัจจัยหลักส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดความพึงพอใจ
ในชีวิต
กลุ่ม Baby boomer พบว่า ให้ความส�ำคัญกับครอบครัวมากกว่า
รายได้ทไี่ ด้รบั ในรอบปีและความสุขจากงานทีท่ ำ� โดยการได้รบั การสนับสนุน
ทางครอบครัวเป็นปัจจัยทีท่ ำ� ให้เกิดความพึงพอใจในชีวติ มากทีส่ ดุ นอกจากนี้
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ประชากรกลุ่มเบบี้บูม (Baby boomer) ซึ่งเป็นประชากรที่เข้าสู่วัยสูงอายุ
ยังให้ความส�ำคัญกับภาวะสุขภาพเป็นปัจจัยอันดับต้นๆ
กลุม่ Generation X พบว่า ให้ความส�ำคัญกับรายได้เป็นปัจจัยทีท่ ำ� ให้
เกิดความพึงพอใจในชีวิตมากที่สุด รองลงมา คือ การได้รับการสนับสนุนทาง
ครอบครัว และความรู้สึกมีความสุขจากงานที่ท�ำ
กลุ่ม Generation Y พบว่า ความรู้สึกเพียงพอต่อรายได้เป็นปัจจัย
ส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดความพึงพอใจในชีวิต นอกจากนี้การตัดสินใจในเรื่อง
สถานภาพสมรสของตนเอง ว่าจะเป็นเป็นโสดหรือแต่งงาน รวมถึงการจัดสรร
เวลาของตนเองส�ำหรับการท�ำงาน ชีวิตส่วนตัว และครอบครัวได้อย่างสมดุล
ยังเป็นปัจจัยส�ำคัญอีกประการที่มีผลต่อความสุขหรือความพึงพอใจในชีวิต
อย่างไรก็ตามคนกลุม่ นีเ้ ห็นว่าการสนับสนุนของครอบครัวมีผลต่อความพึงพอใจ
ในชีวิตน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับกลุ่มเจเนอเรชั่นอื่นๆ
กลุ ่ ม Generation Z พบว่า ความรู้สึก มี ค วามสุ ข จากงานที่ ท� ำ
ความรู้สึกมั่นคงในงาน และการได้รับการสนับสนุนทางครอบครัว เป็นปัจจัย
ส�ำคัญที่มีผลต่อความพึงพอใจในชีวิต
สรุปในภาพรวม หากควบคุมตัวแปรด้านอายุ เพศ ระดับการศึกษา
และสถานที่อยู่อาศัยแล้ว ปัจจัยส�ำคัญที่มีผลต่อความพึงพอใจในชีวิตของ
ประชากรไทยโดยรวมที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และเป็นผู้มีงานท�ำ เรียงตาม
ล�ำดับดังนี้ 1) ความรู้สึกว่ารายได้มีความเพียงพอ 2) การได้รับการสนับสนุน
ทางครอบครัว 3)ความรูส้ กึ มีความสุขจากงานทีท่ ำ� 4) ความรูส้ กึ พอใจในภาวะ
สุขภาพของตนเอง 5) การจัดสรรเวลาของตนเองส�ำหรับการท�ำงาน ชีวติ ส่วนตัว
และครอบครัว
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V

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) ซึ่งเป็นผู้ที่เกิดในปี
พ.ศ. 2521–2538 มีอายุระหว่าง 20–37 ปี (ณ ปีสำ� รวจ 2558) เป็นประชากร
แรงงานที่มีความส�ำคัญในปัจจุบันและในอนาคต แต่จากผลการศึกษาความ
พึงพอใจในชีวิตของคนเจเนอเรชั่นวาย พบว่า คนกลุ่มนี้มีความพึงพอใจ
ในชีวิตน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆ
1) ในด้านการใช้ชีวิต พบว่า คนกลุ่มนี้ให้ความส�ำคัญกับครอบครัว
น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มเจเนอเรชั่นอื่นๆ ภาครัฐและเอกชนควรสนับสนุน
ให้สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็งและส่งเสริมการจัดงานหรือจัดกิจกรรม
ครอบครัวในวันส�ำคัญต่างๆ เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวมีกิจกรรมท�ำร่วมกัน
และสร้างความใกล้ชิดกันมากขึ้น
2) ในด้านการท�ำงานของคนกลุ่มนี้ พบว่า ให้คุณค่ากับความสมดุล
ระหว่างชีวติ ส่วนตัวกับงานมากกว่ากลุม่ เจเนอเรชัน่ อืน่ ๆ และจากการทบทวน
วรรณกรรมพบว่า คนกลุม่ นีม้ แี นวโน้มเปลีย่ นงานมากกว่าคนเจเนอเรชัน่ อืน่ ๆ
ด้วย การสร้างความเข้าใจและปรับตัวต่อการบริหารจัดการขององค์กรที่มี
พนักงานกลุม่ ประชากรเจเนอเรชัน่ วาย จึงอาจต้องพิจารณาเรือ่ งความยืดหยุน่
ในการจัดสรรเวลาของพนักงาน ร่วมกับการค�ำนึงถึงความส�ำเร็จของงานมากกว่า
การยึดถือเรื่องเวลาท�ำงานเป็นส�ำคัญ
3) ความพึงพอใจในชีวติ สมรสของคนเจเนอเรชัน่ วาย พบว่า คนกลุม่
นีจ้ ะให้ความส�ำคัญกับการครองโสดมากกว่าการแต่งงานเล็กน้อย ซึง่ ปัจจุบนั
แนวโน้มของอัตราการครองโสดมีเพิ่มขึ้น และคนแต่งงานช้าลง (แต่งงาน
เมื่ออายุมาก) ส่งผลให้คนรุ่นนี้มีบุตรน้อยลง จากปรากฏการณ์ดังกล่าวถึง
เป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประชากรที่อาจส่งผลต่อก�ำลังแรงงาน
ที่ลดลงในอนาคต ซึ่งหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ควรตระหนัก
และเตรียมพร้อมเพื่อวางแผนรองรับกับสถานการณ์ด้านแรงงานที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคตด้วย
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บทที่

1
บทน�ำ

1.1 ที่มาและความส�ำคัญ

มนุษย์เราทุกคนต่างต้องการมีความสุขด้วยกันทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น
ชนชาติใด ภาษาใด หรือนับถือศาสนาใด ความสุขดูจะเป็นเหมือนเป้าหมาย
ส�ำคัญในชีวิตของคนทุกคน (Diener, Sapyta, & Suh, 1998) นอกจากนี้
ความสุขยังจะเป็นตัวแปรส�ำคัญทั้งต่อปัจเจกบุคคลและสังคมในทุกช่วงวัย
(Erdogan, Bauer, Truxillo, & Mansfield, 2012) เห็นได้จากความพยายาม
ในการศึกษาความสุขของคนในชาติ เช่น ประเทศภูฏานได้ริเริ่มใช้ดัชนีมวล
รวมประชาชาติ (Gross National Happiness) เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้า
ของประเทศ นอกเหนือจากการใช้ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (Gross
Domestic Product: GDP) เพราะการที่ประเทศมีรายได้เพิ่มขึ้นกลับพบว่า
คนในประเทศมีความสุขเพิ่มเพียงเล็กน้อยเท่านั้น (Layard, 2005 อ้างใน
รศรินทร์ เกรย์ และคณะ, 2553, หน้า 22) ส่วนประเทศไทย ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) โดยส�ำนักงาน
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ก�ำหนดให้ความอยู่เย็นเป็นสุขและ
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ความสงบสุขของสังคมไทยเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของการพัฒนาประเทศ
เช่นกัน (ส�ำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559)
ความสุ ข หรื อ ความพึ ง พอใจในชี วิ ต เป็ น การวั ด คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชากรอย่างหนึง่ โดย “ความสุข” (Happiness) เป็นเรือ่ งของอารมณ์ความ
รูส้ กึ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปตามสถานการณ์รอบตัว ขณะที่ “ความพึงพอใจในชีวติ ”
(Life satisfaction) เป็นความสุขโดยรวมของชีวติ ทีม่ คี วามคงทีม่ ากกว่าความ
สุข อย่างไรก็ตาม ความสุขกับความพึงพอใจในชีวิตมีความสัมพันธ์ทางบวก
อย่ า งสู ง และมั ก ใช้ท ดแทนกันในการอธิบายความอยู ่ ดีมี สุ ข เชิ ง อั ต วิ สั ย
(Subjective well–being) และคุณภาพชีวติ (Quality of Life) ของประชากร
อีกทั้งยังมักใช้ชุดตัวแปรหรือปัจจัยต้นเหตุชุดเดียวกันในการอธิบาย “ความ
สุข” และ “ความพึงพอใจในชีวิต” (Gray, Rukumnuaykit, Kittisuksathit,
& Thongthai, 2008) การศึกษาค่าดัชนีความสุขรวมของคนในประเทศอาจ
ไม่มีความหมายมากนัก หากขาดข้อมูลในการอธิบายปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับความสุขหรือความพึงพอใจในชีวติ ของประชากร ซึง่ ประชากรในแต่ละช่วง
วัยต้องเจอเงื่อนไขและประสบการณ์ในวัยเด็กที่หล่อหลอมวิถีชีวิต แบบแผน
ความคิด และค่านิยมในการด�ำเนินชีวิตที่แตกต่างกันไป ยกตัวอย่างจากการ
ศึกษาข้อมูลทางประชากรของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ใช้ข้อมูลส�ำรวจตั้งแต่
ปี ค.ศ. 1972–2004 ของ Yang (2008) พบว่า คนในช่วงวัยต่างกันหรือเป็น
คนต่างเจเนอเรชั่น (Generation) กัน จะมีความสุขต่างกัน โดยคนรุ่น Baby
Boomer (คือประมาณ ค.ศ.1945–1960) ดูจะมีความสุขน้อยกว่าประชากร
รุ่นอื่น เพราะคนกลุ่มนี้เป็นประชากรที่เกิดในช่วงฟื้นฟูหลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2 และเงื่อนไขความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นด้านเพศ
เชื้อชาติ และศาสนา ได้เป็นปัจจัยที่ท�ำให้คนมีความสุขน้อยลง
Ed Diener (1996) นักจิตวิทยาชาวอเมริกนั ทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับความอยูด่ ี
เชิงอัตวิสัย (Subjective well–being) เสนอว่า นอกจากบุคลิกภาพ

2

คุณภาพชีวิตต่างวัยของผู้มีงานท�ำ

Quality of Life among Employed Population by Generations

ส่วนบุคคล (Traits) แล้ว สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิต (Life events) นับเป็น
ปัจจัยส�ำคัญที่มีผลต่อความพึงพอใจในชีวิตของบุคคล หรืออาจกล่าวได้ว่า
บุคคลที่เติบโตมาในสภาพแวดล้อมต่างกันย่อมประสบพบเจอสถานการณ์ใน
ชีวิตที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น บุคคลที่เกิดมาในช่วงที่ประเทศไทยได้รับ
อิทธิพลทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทัง้ ความก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์
และอินเตอร์เน็ตอย่างในปัจจุบนั ย่อมถูกเลีย้ งดูและเติบโตจนหล่อหลอมเป็น
แบบแผนความคิด ความเชือ่ ค่านิยม และพฤติกรรมทีต่ า่ งไปจากบุคคลทีเ่ กิด
มาในยุคก่อนหน้านั้น ดังนั้น คนต่างวัยต่างยุคสมัยหรือต่างเจเนอเรชั่น
(Generation) ย่อมผ่านประสบการณ์ชีวิตมาต่างกัน จึงให้คุณค่าหรือ
ความส�ำคัญต่อสิ่งต่างๆ ที่มีผลต่อความสุขหรือความพึงพอใจในชีวิตของตน
แตกต่างกัน
คนกลุ่มเบบี้บูม (Baby boomer) ที่ส่วนใหญ่เริ่มเข้าสู่วัยสูงอายุ
ในปัจจุบัน เกิดและเติบโตมาท่ามกลางความแร้นแค้นทางเศรษฐกิจ ความ
ยากล�ำบากของพ่อแม่ และความวุน่ วายต่างๆ จึงท�ำให้คนกลุม่ นีม้ คี วามอดทน
สูง มีชีวิตเพื่อการท�ำงาน ขยัน ประหยัดอดออม ขณะที่คนเจเนอเรชั่นเอ็กซ์
(Generation X) หรือคนในยุคถัดมา กลับให้ความส�ำคัญกับความสมดุล
ระหว่ า งงานและครอบครั ว (Work–life balance) ค่ อ นข้ า งสู ง ส่ ว น
คนเจเนอเรชัน่ วาย (Generation Y) เติบโตขึน้ มาท่ามกลางความเปลีย่ นแปลง
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและค่านิยมของสังคม และได้รบั การเลีย้ งดูจากพ่อแม่
(ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนกลุ่มเบบี้บูม) ที่ค่อนข้างประสบความส�ำเร็จในชีวิต
จึงมักถูกตามใจและได้รับสิ่งของทุกอย่าง เนื่องจากพ่อแม่มักคิดว่าลูกควร
ได้รบั สิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ ซึง่ คนรุน่ พ่อแม่ไม่เคยได้รบั จึงท�ำให้คนเจเนอเรชัน่ วายมักเป็น
ตัวของตัวเองสูง ไม่ชอบอยูใ่ นกรอบหรือเงือ่ นไข และรักอิสระ ดังนัน้ คนแต่ละ
เจเนอเรชั่นจึงมักมองปัจจัยที่ท�ำให้ตัวเองมีความสุขหรือพึงพอใจในชีวิต
ไม่เหมือนกัน
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การศึกษาความสุขหรือความพึงพอใจในชีวติ ส่วนใหญ่มกั เป็นการศึกษา
ในกลุม่ ประชากรทัว่ ไป เพือ่ ศึกษาปัจจัยแวดล้อมทีม่ มี ติ คิ วามสัมพันธ์กบั ความ
สุขหรือความพึงพอใจในชีวติ ของประชากรโดยรวม เช่น ปัจจัยด้านครอบครัว
สังคม เศรษฐกิจ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังพบการศึกษาในกลุม่ นักเรียน เยาวชน
คนสูงอายุ คนป่วยหรือคนทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพ แต่มกั ไม่ได้มงุ่ เน้นผูม้ งี านท�ำและ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในงานเป็นการเฉพาะ แม้แต่ในงานวิจัยด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ทใี่ ห้ความส�ำคัญกับคนท�ำงานทีม่ คี วามสุข (Happy worker)
โดยส่วนใหญ่มักมุ่งเน้นศึกษาความพึงพอใจในงาน แต่ไม่ได้ครอบคลุมถึง
แนวคิดโดยรวมของความพึงพอใจในชีวิตหรือความสุขของคนท�ำงาน ซึ่งเป็น
คนกลุม่ ใหญ่ของประเทศและเศรษฐกิจ โดยจากการส�ำรวจแรงงานนอกระบบ
ปี พ.ศ. 2557 (เดือนสิงหาคม 2557) ของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า
ประชากรอายุ 15 ปีขนึ้ ไป ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70.5) เป็นผูท้ อี่ ยูใ่ นก�ำลังแรงงาน
และจากการศึกษาของ Erdogan และคณะ (2012) พบว่า ความพึงพอใจ
ในชีวติ มีความสัมพันธ์กบั มิตติ า่ งๆ ในด้านงานค่อนข้างมาก เช่น ความพึงพอใจ
ในอาชีพ ผลการปฏิบตั งิ าน ความตัง้ ใจทีจ่ ะลาออก และความยึดมัน่ ผูกพันต่อ
องค์กร ดังนัน้ การศึกษาเพือ่ ท�ำความเข้าใจปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความพึงพอใจ
ในชีวิตของคนท�ำงาน นอกจากจะน�ำไปสู่การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชากรแล้ว ยังสามารถอธิบายพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานของประชากร
กลุ่มช่วงวัยต่างๆ หรือกลุ่มคนเจเนอเรชั่นต่างกันได้อีกด้วย เช่น ท�ำไม
คนเจเนอเรชัน่ วายจึงมักถูกมองว่าเป็นคนไม่อดทนและเปลีย่ นงานบ่อย เป็นต้น
อย่างไรก็ตามความพึงพอใจของคนท�ำงาน ไม่ได้มีเฉพาะปัจจัยทางด้าน
การท�ำงานอย่างเดียวเท่านัน้ ยังมีปจั จัยอืน่ ๆ ร่วมด้วย เช่น ปัจจัยทางประชากร
ปัจจัยทางครอบครัวและสังคม เป็นต้น
รายงานคุณภาพชีวิตตามวัยเป็นการศึกษาสถานการณ์สุขภาพจิต
ของประชากรไทยที่มีงานท�ำ และมีอายุ 15 ปีขึ้นไป ผ่านข้อค�ำถามวัดความ
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พึงพอใจในชีวิตซึ่งเป็นการวัดแบบข้อค�ำถามเดียว (Single question หรือ
Global Question) ในการประเมินความรู้สึกพึงพอใจในชีวิตภาพรวม โดย
ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิจากการส�ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร
พ.ศ. 2558 ไตรมาส 3 กรกฎาคม–กันยายน 2558 ซึง่ ด�ำเนินการโดยส�ำนักงาน
สถิติแห่งชาติ เพื่อส�ำรวจภาวะการมีงานท�ำ ภาวะการว่างงาน และลักษณะ
ที่ส�ำคัญบางประการของก�ำลังแรงงานในประเทศ
นอกจากนี้ รายงานคุณภาพชีวิตตามวัยฉบับนี้ยังได้วิเคราะห์ปัจจัย
ส�ำคัญ ทั้งปัจจัยทางประชากร ปัจจัยทางด้านงาน ปัจจัยทางด้านครอบครัว
และปัจจัยทางสังคม ทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจในชีวติ ของประชากรไทยทีม่ งี าน
ท�ำ และมีอายุ 15 ปีขึ้นไป โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็นกลุ่มประชากรใน
ช่วงวัยต่างๆ หรือกลุ่มคนต่างเจเนอเรชั่น (Generation) ตั้งแต่กลุ่ม Greater
Generation ที่มีอายุ 72 ปีขึ้นไป (อายุ ณ ปี 2558 ที่ท�ำการส�ำรวจ) ซึ่งเป็นก
ลุม่ ทีม่ อี ายุมากทีส่ ดุ และพบว่ามีประชากรในกลุม่ นีจ้ ำ� นวนหนึง่ ทีย่ งั คงท�ำงาน
อยู่ กลุ่มคนเบบี้บูม (Baby boomer) ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรวัยท�ำงานช่วง
ปลายที่ส่วนใหญ่ประสบความส�ำเร็จในชีวิต หน้าที่การงาน มีอาชีพและราย
ได้มั่นคง กลุ่มคนเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Generation X) ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่
มีสดั ส่วนมากทีส่ ดุ ทีก่ ำ� ลังเติบโตในชีวติ การท�ำงาน และกลุม่ คนเจเนอเรชัน่ วาย
(Generation Y) ซึง่ เป็นกลุม่ ประชากรจ�ำนวนมากเช่นกันทีเ่ ข้าสูต่ ลาดแรงงาน
และมักถูกตั้งค�ำถามจากกลุ่มคนเบบี้บูมซึ่งเป็นหัวหน้าหรือนายจ้าง เกี่ยวกับ
พฤติกรรมทีแ่ ตกต่างแหวกแนว เช่น การไม่อยูใ่ นกฎระเบียบ การไม่มสี มั มาคารวะ
และการเปลีย่ นงานบ่อย เป็นต้น จนถึงกลุม่ คนรุน่ หลังสุดหรือคนเจเนอเรชัน่ ซี
(Generation Z) ทีม่ อี ายุระหว่าง15–19 ปี (อายุ ณ ปี 2558 ทีท่ ำ� การส�ำรวจ)
และคนกลุม่ นีจ้ ำ� นวนหนึง่ ได้เข้าสูก่ ารท�ำงานบ้างแล้ว โดยการวิเคราะห์ความ
พึงพอใจในชีวิตของประชากรต่างวัยหรือต่างเจเนอเรชั่นนี้เป็นการสะท้อน
ให้เห็นถึงการให้คณ
ุ ค่าหรือความส�ำคัญต่อปัจจัยต่างๆ ทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจ
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ในชีวิตของคนแต่ละเจเนอเรชั่นที่ชัดเจนยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรต่างวัย อีกทั้งยังเป็น
ประโยชน์ในด้านบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรที่มี
บุคลากรต่างวัยต่างเจเนอเรชั่นได้อีกด้วย
1.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อรายงานลักษณะทางประชากรของคนไทยต่างวัยที่มีงานท�ำ
อายุ 15 ปีขึ้นไป โดยแบ่งออกเป็นประชากรกลุ่ม Greater generation
ประชากรกลุม่ Baby boomer ประชากรกลุม่ Generation X ประชากรกลุม่
Generation Y และประชากรกลุ่ม Generation Z
2. เพือ่ ศึกษาปัจจัยส�ำคัญทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจในชีวติ ของประชากร
ไทยต่างวัยต่างเจเนอเรชั่นที่มีงานท�ำ และมีอายุ 15 ปีขึ้นไป
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บทที่

2

แนวคิดเกี่ยวกับช่วงวัยของประชากร (Generation)
และความพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction)

การศึกษาคุณภาพชีวิตต่างวัยของผู้ที่มีงานท�ำในครั้งนี้ ได้ศึกษาและ
ทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับช่วงวัยของประชากร (Generation) และความพึง
พอใจในชีวิต (Life Satisfaction) โดยเนื้อหาในบทนี้ประกอบด้วย
2.1 ค�ำนิยามของประชากรในแต่ละช่วงวัย
2.2 แนวคิดและการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจในชีวิต
2.3 กรอบแนวคิดในการศึกษา
2.1 ค�ำนิยามของประชากรในแต่ละช่วงวัย

ในสังคมประกอบไปด้วยคนแต่ละช่วงวัยในสัดส่วนที่แตกต่างกัน และ
คนทีม่ อี ายุแตกต่างกันหรือเป็นคนต่างรุน่ กัน ย่อมมีคณ
ุ ลักษณะทีแ่ ตกต่างกัน
ทั้งอุปนิสัย วิธีคิด การด�ำเนินชีวิต ค่านิยม ความเชื่อ และพฤติกรรม เนื่องมา
จากคนแต่ละรุ่นเติบโตขึ้นมาภายใต้บริบทของสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนกัน
คุณภาพชีวิตต่างวัยของผู้มีงานท�ำ
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ทั้ ง ทางด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง วั ฒ นธรรม และเทคโนโลยี ที่ มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
การจ�ำแนกประชากรตามรุน่ ต่างๆ หรือเรียกว่า เจเนอเรชัน่ (Generation)
นัน้ ได้นยิ ามตามปีเกิดของประชากร ซึง่ อาจถูกก�ำหนดไว้คอ่ นข้างหลากหลาย
และแตกต่างกันไปในแต่ละการศึกษา อย่างไรก็ตาม ยังคงเป็นช่วงเวลาทีใ่ กล้
เคียงกัน ยกตัวอย่างเช่น Zimmerman (2011 อ้างใน ชานนท์ ศิริธร และ
ม.ล.วิฏราธร จิรประวัติ, 2555) ได้ก�ำหนดประชากรที่เกิดในปี 1964–1981
(พ.ศ. 2507–2524) เป็นรุ่นเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Generation X) เพราะมีการ
สังเกตได้ว่า คนที่เกิดช่วงปีนี้มีคุณลักษณะรูปแบบการใช้ชีวิตและพฤติกรรม
ที่แตกต่างไปจากคนรุน่ ก่อนและรุน่ หลังอย่างเห็นได้ชดั ขณะที่บางการศึกษา
ของไทยได้ก�ำหนดให้ช่วงที่มีประชากรรุ่นเกิดล้านในประเทศไทยเป็นช่วงปี
เกิดของคนเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ คือ ปี พ.ศ. 2506–2526 (โครงการสุขภาพคน
ไทย, 2559, หน้า 12–13) ซึง่ เป็นช่วงต่อจากประชากรรุน่ เบบีบ้ มู เมอร์ (Baby
Boomers) ที่เกิดหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา หรือระหว่างปี พ.ศ.
2487–2505 ส่วนประชากรรุ่น Greater Generation คือกลุ่มประชากรที่
เกิดปี พ.ศ. 2486 หรือปีก่อนหน้านั้น (อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์, 2557)
ประชากรรุ่นเบบี้บูมเมอร์ (Baby Boomers) มักถูกมองว่าเป็นพวก
อนุรกั ษ์นยิ มหรือหัวเก่า มีนสิ ยั ยึดมัน่ ไม่เปลีย่ นแปลงอะไรง่ายๆ ให้ความส�ำคัญ
กับผลงานแม้จะต้องใช้เวลานานกว่าจะประสบความส�ำเร็จ โดยประชากร
รุ่นเบบี้บูมเมอร์ในไทยส่วนใหญ่เติบโตมาในภาคเกษตรกรรม ซึ่งเป็นช่วงที่
ประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นชนบทและมีประชากรไม่หนาแน่นมาก (โครงการ
สุขภาพคนไทย, 2559. หน้า 12–13) โดยจากการศึกษาส�ำมะโนประชากร
และเคหะ ปี 2523, 2543, และ 2553 ของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า
ประชากรรุน่ เบบีบ้ มู เมอร์ (Baby Boomers) ส่วนใหญ่มสี ถานภาพการท�ำงาน
เมือ่ ช่วงอายุ 20–28 ปี คือ ท�ำงานช่วยกิจการครอบครัวโดยไม่ได้รบั ค่าตอบแทน
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ขณะที่คนเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Generation X) และเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) ได้เข้าสูก่ ารท�ำงานเป็นลูกจ้างเอกชนเพิม่ มากขึน้ เมือ่ มีชว่ งอายุเดียวกัน
(โครงการสุขภาพคนไทย, 2559, หน้า 14–15)
ประชากรรุ่นเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Generation X) เกิดมาท่ามกลาง
เศรษฐกิจที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง และประเทศไทยได้รับอิทธิพลจาก
ตะวันตกหลายอย่าง อาทิ การเกิดของเคเบิลทีวี ฟาสต์ฟู้ด และร้านสะดวก
ซื้อต่างๆ (โครงการสุขภาพคนไทย, 2559, หน้า 12–13) คนเจเนอเรชั่นเอ็กซ์
(Generation X) จึงมักมีนิสัยชอบความเสี่ยง ยินดีรับการเปลี่ยนแปลง ขณะ
เดียวกันคนรุ่นนี้จะให้ความส�ำคัญต่อสัมพันธภาพทั้งเพื่อนร่วมงานและ
ครอบครัว (รัชฎา อสิสนธิสกุล และ อ้อยอุมา รุ่งเรือง, 2559) โดย ศรีกัญญา
มงคลศิริ (2548) ได้กล่าวถึงลักษณะของคนเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ว่า เป็นคนที่
ขี้เกียจ ซึ่งแตกต่างจากแนวคิดของ Lorette (2011 อ้างใน ชานนท์ ศิริธร
และ ม.ล.วิฏราธร จิรประวัต,ิ 2555) ทีม่ องว่าคนเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์เป็นคนขยัน
หมั่นเพียร ท�ำงานหนักเพื่อสร้างความมั่นคงในหน้าที่การงาน และรักที่จะ
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ นอกจากนี้ ศรีกัญญา (2548) ยังมองว่าคนเจเนอเรชั่นเอ็กซ์
เป็นคนรักอิสระ รักการเป็นเจ้าของกิจการ กล้าแสดงออกและต้องการให้ผอู้ นื่
ยอมรับ ชอบความจริงและเกลียดขั้นตอนและกฎระเบียบ เปลี่ยนงานบ่อย
หลงใหลเทคโนโลยี ห่วงใยสุขภาพ ให้สงิ่ ทีด่ ที สี่ ดุ ส�ำหรับลูก หลงใหลในตนเอง
และตราสินค้า และมีก�ำลังซื้อ
ส่วนประชากรเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) เป็นประชากรที่มี
สัดส่วนมากที่สดุ ของจ�ำนวนประชากรโลก คือ ร้อยละ 39 ซึ่งมากกว่าจ�ำนวน
ประชากรเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Generation X) ที่มีจ�ำนวนมากเป็นอันดับสอง
คือ ร้อยละ 27 ของประชากรโลก (โครงการสุขภาพคนไทย, 2559, หน้า 10–11)
ส่วนประชากรเจเนอเรชั่นวายในประเทศไทยนั้น ณัฐวุฒิ ศรีกตัญญู (2540)
มองว่าเป็นประชากรทีเ่ กิดในปี พ.ศ. 2524–2539 (ค.ศ. 1981–1996) ซึง่ เป็น
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ช่วงทีป่ ระเทศไทยมีการเติบโตของความเป็นเมืองสูงขึน้ ครัวเรือนมีขนาดเล็ก
ลง เป็นช่วงที่วิวัฒนาการต่างๆ ก้าวหน้าเติบโตอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต จึงท�ำให้คนเจเนอเรชั่นวาย
(Generation Y) มีความเป็นสากล เชื่อมั่นในตนเองสูง ทะเยอทะยาน
ไม่ผูกพันต่อองค์การ และมีแนวโน้มเปลี่ยนงานมากกว่าคนเจเนอเรชั่นเอ็กซ์
(Generation X) และเบบีบ้ มู เมอร์ (Baby boomers) โดยมองว่าประสบการณ์
ที่หลากหลายเป็นการสะสมทักษะและหาโอกาสใหม่ๆ (โครงการสุขภาพ
คนไทย, 2559, หน้า 14–15) นอกจากนี้ คนเจเนอเรชัน่ วายมักเป็นคนปรับตัว
เก่ง มีความคิดริเริ่ม มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยี และช่างสงสัยใน
ทุกสิ่ง จนบางครั้งมีการเรียกคนรุ่นนี้ว่า Generation Why?
นอกจากนี้ สังคมไทยยังมีประชากรรุน่ ใหม่ทกี่ ำ� ลังเติบโตเข้าสูว่ ยั แรงงาน
นั่นคือ Generation Z หรือประชากรที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา
(อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์, 2557) โดยประชากรเจเนอเรชั่นซี (Generation Z)
เป็นคนทีเ่ กิดมาพร้อมความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสือ่ สาร และมักมองว่า
โทรศัพท์มือถือ ทั้งสมาร์ทโฟนและแท๊บเล็ตเป็นเหมือนอวัยวะชิ้นที่ 33 ของ
ร่างกายทีข่ าดเสียไม่ได้ และด้วยการติดโลกออนไลน์จงึ ท�ำให้คนเจเนอเรชัน่ ซี
เป็นมนุษย์ข้อมูลที่กลัวอนาคต กลัวว่าจะเรียนอะไรดีที่ไม่ตกงาน อาชีพอะไร
มัน่ คง และมีแนวโน้มทีจ่ ะเลือกงานทีเ่ งินดีมากกว่าทีช่ อบจริงๆ คนเจเนอเรชัน่ ซี
(Generation Z) เป็นคนเปิดกว้างทางความคิดและวัฒนธรรม ยอมรับความ
แตกต่างของสีผิว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี เพราะโลกอินเตอร์เน็ตท�ำให้
คนรุน่ นีส้ ามารถติดต่อกับเพือ่ นต่างชาติได้งา่ ยดาย อย่างไรก็ตาม คนรุน่ ใหม่นี้
มักเป็นคนทีท่ ำ� เพือ่ ตัวเองก่อน มักเรียกร้องสิทธิตวั เอง ชอบอิสระเสรี มีแนวโน้ม
เป็นมนุษย์หลายงานที่มีความอดทนต�่ำ ไม่รอคอย ตอบสนองความรวดเร็ว
ของโลกได้อย่างทันที และหาความรูผ้ า่ นเทคโนโลยีได้ทกุ ที่ (ทีนวาไรตี,้ 2559)
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ประชากรในรุ่นหลังๆ มีแนวโน้มของรายได้เพิ่มสูงขึ้น ขณะเดียวกัน
ก็มีการใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย มีแนวโน้มของการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ช้าลง เนื่องจากใช้เวลาในการเรียนนานขึ้น และจากการศึกษาส�ำมะโน
ประชากรและเคหะของส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ พบว่า ประชากรอายุ 25–29 ปี
ทีแ่ ต่งงานแล้วมีสดั ส่วนลดลงอย่างเห็นได้ชดั และประชากรไทยมีแนวโน้มของ
การแต่งงานที่อายุมากขึ้น และมีอัตราการครองโสดเพิ่มมากขึ้น แต่ยังคงให้
ความส�ำคัญกับรูปแบบการแต่งงานทีค่ วรมีการจัดงานแต่งงานและจดทะเบียน
สมรส มากกว่าการใช้ชวี ติ คูร่ ปู แบบใหม่ หรือการอยูก่ นิ กันก่อนแล้วค่อยตัดสินใจ
แต่งงาน (โครงการสุขภาพคนไทย, 2559, หน้า 20–21)
ปัจจุบนั มีการแบ่งประชากรไทยออกเป็นรุน่ ต่างๆ ตามปีเกิดทีแ่ ตกต่าง
หลากหลาย การศึกษาครั้งนี้ใช้การแบ่งประชากรไทยออกเป็น 5 รุ่นหรือ 5
เจเนอเรชั่น ตามการศึกษาของ อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ (2557) เพื่อให้
ครอบคลุมกลุ่มประชากรที่มีงานท�ำ อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป ดังนี้
กลุ่ม Greater Generation เป็นกลุ่มประชากรที่เกิดปี พ.ศ. 2486
หรือปีก่อนหน้านั้น โดยมีอายุตั้งแต่ 72 ปี ขึ้นไป (อายุ ณ ปี 2558 ที่ท�ำ
การส�ำรวจ)
กลุ่ม Baby Boomer เป็นกลุ่มประชากรที่เกิดปี พ.ศ. 2487–2505
โดยมีอายุระหว่าง 53–71 ปี (อายุ ณ ปี 2558 ที่ท�ำการส�ำรวจ)
กลุ่ม Generation X เป็นกลุ่มประชากรที่เกิดปี พ.ศ. 2506–2520
โดยมีอายุระหว่าง 38–52 ปี (อายุ ณ ปี 2558 ที่ท�ำการส�ำรวจ)
กลุ่ม Generation Y เป็นกลุ่มประชากรที่เกิดปี พ.ศ. 2521–2538
โดยมีอายุระหว่าง 20–37 ปี (อายุ ณ ปี 2558 ที่ท�ำการส�ำรวจ)
กลุ่ม Generation Z เป็นกลุ่มประชากรที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539
เป็นต้นไป และมีอายุไม่น้อยกว่า 15 ปี คือ อายุระหว่าง 15–19 ปี (อายุ
ณ ปี 2558 ที่ท�ำการส�ำรวจ)
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในชีวิต

ความพึงพอใจในชีวิต (Life satisfaction) เป็นมิติหนึ่งความอยู่ดีมีสุข
เชิงอัตวิสัย (Subjective well–being) สามารถแยกส่วนการวิเคราะห์ออก
จากความรู้สึกทางบวก (Positive affect) และความรู้สึกทางลบ (Negative
affect) ซึ่งเป็นอีกสองมิติของความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย ทั้งนี้ เพราะความ
พึงพอใจในชีวติ เป็นการประเมินชีวติ ตนเองในภาพรวมทุกด้านว่าเป็นอย่างไร
(Diener, 1984; Diener, Emmons, Larsen, & Giffin, 1985; Diener, Suh,
Lucas, & Smith, 1999) นอกจากนี้ ความพึงพอใจในชีวิตยังแตกต่างจาก
“ความสุข” (Happiness) ที่เป็นความรู้สึกที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายกว่า
ความพึงพอใจในชีวิตจึงเป็นความสุขของชีวิตโดยรวมที่น�ำไปสู่คุณภาพชีวิต
(Quality of life) อย่างไรก็ตาม ความสุขและความพึงพอใจในชีวิตมีความ
สัมพันธ์ทางบวกกันอย่างสูง ดังนั้น ตัวแปรที่ใช้ท�ำนายความสุขและความ
พึงพอใจในชีวิตจึงมักเป็นตัวแปรชุดเดียวกัน (Gray et al., 2008)
แม้ ว ่ า การวั ด ความพึ ง พอใจในชี วิ ต จะมี ก ารพั ฒ นาแบบวั ด ที่ มี
องค์ประกอบหลายด้าน (Multidimensional questions) เช่น ความพึงพอใจ
ในชีวิตครอบครัว ความพึงพอใจในความสัมพันธ์กับเพื่อน ความพึงพอใจ
ในภาวะสุขภาพ เป็นต้น (Andrews & Withey, 1976) แต่ความพึงพอใจใน
ชีวติ เป็นความรูส้ กึ ต่อภาพรวมของชีวติ จึงมีการพัฒนาแบบวัดความพึงพอใจ
ในชีวิตโดยใช้ข้อค�ำถามหลายข้อให้ผู้ตอบได้ประเมินชีวิตของตนเองโดยรวม
เช่น แบบวัด Life Satisfaction with Life Scale (SWLS) ที่มี 5 ค�ำถาม
(Diener et al., 1985) คือ
1. “ชีวิตส่วนใหญ่ของฉันเป็นไปตามที่ฉันคิดไว้”
2. “สภาวะต่างๆ ในชีวิตของฉันล้วนดีเยี่ยม”
3. “ฉันมีความพึงพอใจในชีวิต”
4. “จนถึงวันนี้ ฉันได้ในสิ่งที่ฉันต้องการแล้ว”
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5. “ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ ฉันแทบจะไม่อยากเปลีย่ นแปลงอะไรเลย”
แต่ละข้อค�ำถามมีตัวเลือกให้ตอบ 7 สเกล ได้แก่ “ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
“ไม่ เห็น ด้ วย” “ไม่เ ห็นด้วยเล็ก น้อย” “เฉยๆ ” “เห็ นด้ วยเล็ก น้อ ย”
“เห็นด้วย” “เห็นด้วยอย่างยิ่ง”
นอกจากนี้ การวัดความพึงพอใจในชีวติ ยังมีการใช้คำ� ถามเดียว (Single
question หรือ Global Question) ในการประเมินความรูส้ กึ พึงพอใจในชีวติ
ภาพรวม ซึ่ ง พบลั ก ษณะการวั ด ความสุ ข และความพึ ง พอใจในชี วิ ต
แบบข้อค�ำถามเดียวในการส�ำรวจของส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติของประเทศไทย
หลายครัง้ รวมทัง้ การส�ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร พ.ศ. 2558 ทีถ่ าม
ว่า “ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน ได้ส�ำรวจตัวเองและประเมิน
ความรู้สึกตนเองว่า ท่านรู้สึกพึงพอใจในชีวิตระดับใด” โดยให้เลือกตอบ 10
สเกล คือ ระดับ 0 (ไม่พึงพอใจในชีวิตเลย) จนถึง 10 (พึงพอใจในชีวิต
มากที่สุด)
2.2.1 การศึกษาความพึงพอใจในชีวิต

การศึกษาทฤษฎีเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในชีวิตได้แบ่งออกเป็น
2 แนวคิด คือ แนวคิดบนลงล่าง (Top–down approach) และแนวคิด
ล่างขึ้นบน (Bottom–up approach) (Erdogan et al., 2012) โดยแนวคิด
บนลงล่าง (Top–down approach) มองว่า ความพึงพอใจในชีวิตเป็น
ความสัมพันธ์ภายในปัจเจกบุคคล บุคลิกภาพ (Traits หรือ Personality) ของ
แต่ละบุคคลมีผลต่อความพึงพอใจในชีวติ ของบุคคลนัน้ ความพึงพอใจในชีวติ
จึงขึ้นอยู่กับว่าเขาเป็นคนอย่างไร โดยบุคลิกภาพที่สัมพันธ์กับความพึงพอใจ
ในชีวติ ได้แก่ บุคลิกภาพทีเ่ กีย่ วกับการแสดงออกทางอารมณ์ เช่น ความคงที่
ทางอารมณ์ (Emotional stability) และบุคลิกภาพที่เกี่ยวกับการตีความ
เหตุการณ์ในชีวิต เช่น การปกป้องตนเอง (Defensiveness) (DeNeve &
Cooper, 1998)
คุณภาพชีวิตต่างวัยของผู้มีงานท�ำ
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ส่วนแนวคิดล่างขึน้ บน (Bottom–up approach) มองว่า ความพึงพอใจ
ในชีวติ เป็นความสัมพันธ์กบั องค์ประกอบอืน่ ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ ความพึงพอใจ
ในชีวติ ของแต่ละคนจะแตกต่างกัน ขึน้ อยูก่ บั ว่าเขาให้นำ�้ หนักกับอะไรในชีวติ
มากกว่ากัน เช่น คนที่ให้คุณค่ากับความส�ำเร็จ (achievement) เขาก็จะให้
ความส�ำคัญกับเรือ่ งงาน ส่วนคนทีใ่ ห้คณ
ุ ค่ากับเรือ่ งความสัมพันธ์ (affiliation)
เขาก็จะให้ความส�ำคัญกับครอบครัวมากกว่า เป็นต้น (Erdogan et al., 2012)
2.2.2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในชีวิต

ปัจจัยทางประชากรที่มีความสัมพันธ์กับความสุขหรือความพึงพอใจ
ในชีวิต ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา การมีงานท�ำ และ
รายได้ โดยการศึกษาข้อมูลภาคตัดขวางของประชากรอเมริกนั ปี ค.ศ. 1972–
2004 พบว่า ความพึงพอใจในชีวิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามอายุที่มากขึ้น และ
เพศหญิงจะมีความสุขน้อยกว่าเพศชายเมือ่ อายุหลังวัยกลางคนไปแล้ว อีกทัง้
ความไม่เท่าเทียมกันของเพศ เชือ้ ชาติ และการศึกษายังเป็นประเด็นทางสังคม
ที่ มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจในชี วิ ต ของคนรุ ่ น นั้ น ๆ อี ก ด้ ว ย อย่ า งไรก็ ต าม
จากการศึกษาพบว่า ความไม่เท่าเทียมกันด้านเพศและเชื้อชาติมีแนวโน้มลด
ลงในช่วงกว่า 30 ปีที่ผ่านมา (Yang, 2008) สอดคล้องกับการศึกษาความสุข
ของประชากรไทยในปี พ.ศ. 2551 ที่พบว่า กลุ่มชายไทยมีความสุขมากกว่า
เพศหญิงเพียงเล็กน้อยในทุกกลุ่มอายุ (รศรินทร์ เกรย์ และคณะ, 2553)
การศึกษาของ Clark และ Oswald (Clark & Oswald, 1994) และ
การศึกษาของ Blanchflower และ Oswald (Blanchflower & Oswald,
2004) พบว่า ผูท้ มี่ งี านท�ำมีความพึงพอใจในชีวติ มากกว่าผูท้ ไี่ ม่มงี านท�ำอย่าง
ชัดเจน เช่นเดียวกับการศึกษาในประเทศไทยที่พบว่า คนตกงานมีความสุข
ลดลง นอกจากนี้ ระดับรายได้และการศึกษายังมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความสุขอีกด้วย (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2549) อย่างไรก็ตาม รายได้ที่
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เพิ่มขึ้นท�ำให้คนมีความสุขมากขึ้น ในกรณีที่เงินรายได้นั้นสามารถตอบสนอง
ความขาดแคลนขัน้ พืน้ ฐานของบุคคลนัน้ ได้ อาทิ อาหาร เครือ่ งนุง่ ห่ม ยารักษา
โรค ที่อยู่อาศัย แต่ถ้ามีเงินถึงระดับหนึ่งแล้ว เงินรายได้ที่เพิ่มขึ้นกลับไม่ได้
ท�ำให้มคี วามสุขเพิม่ มากขึน้ ในสัดส่วนทีเ่ ท่ากับรายได้ทเี่ พิม่ ขึน้ แต่กลับเพิม่ ขึน้
ในสัดส่วนที่ลดลง นั่นคือ การมีเงินรายได้มากขึ้น ไม่ได้หมายความว่ามีความ
สุขมากขึ้นตามไปด้วย (Brooks, 2008; Helliwell, 2005; Layard, 2005
อ้างใน รศรินทร์ เกรย์ และคณะ, 2553, หน้า 102–103) ซึ่งการศึกษาในคน
ไทยพบว่า คนที่ไม่รู้สึกว่าตัวเองยากจนจะมีความสุขมากที่สุด เมื่อเทียบกับ
คนที่รู้สึกว่าตัวเองจนหรือจนกว่าคนอื่น (Gray et al., 2008) ฉะนั้น ระดับ
ความสุขจึงขึ้นอยู่กับระดับความเพียงพอของแต่ละคน (รศรินทร์ เกรย์ และ
คณะ, 2553)
นอกจากปัจจัยทางประชากรทีม่ ผี ลต่อระดับความสุขหรือความพึงพอใจ
ในชีวิตแล้ว ปัจจัยด้านครอบครัว เช่น สัมพันธภาพในครอบครัว การใช้เวลา
ร่วมกัน เป็นต้น ยังเป็นองค์ประกอบส�ำคัญที่ท�ำให้คนเรามีความสุขมากที่สุด
โดยเฉพาะในช่วงวัยเริ่มต้นของการสร้างครอบครัว (อายุระหว่าง 20–39 ปี)
(รศรินทร์ เกรย์ และคณะ, 2553) นอกจากนี้ การได้รับการสนับสนุนทาง
สังคม หรือการมีทนุ ทางสังคม เช่น การมีความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ผูอ้ นื่ การมีเพือ่ น
ฝูง ความรู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจ และการอาศัยในชุมชนที่มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน จะส่งผลให้ความสุขหรือความพึงพอใจในชีวิตของบุคคลเพิ่ม
มากขึ้น (พิริยะ ผลพิรุฬห์ และ ปังปอนด์ รักอ�ำนวยกิจ, 2550)
2.2.3 ความพึงพอใจในชีวิตกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องในงาน

ความพึงพอใจในชีวติ มีความสัมพันธ์กบั ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องในงาน ทัง้ การ
เป็นผลกระทบ (Consequence) ที่เกิดจากปัจจัยในงาน เช่น ความพึงพอใจ
ในงาน ความรูส้ กึ มัน่ คงในงาน ความขัดแย้งและการรักษาสมดุลย์ระหว่างบ้าน
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กับงาน และการเป็นตัวแปรต้น (Antecedent) ที่ส่งผลต่อมิติต่างๆ ด้านงาน
เช่น ความพึงพอใจในอาชีพ ผลการปฏิบัติงาน ความตั้งใจที่จะลาออก และ
ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร (Erdogan et al., 2012) ดังนั้น การท�ำความ
เข้าใจว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องในงานอะไรบ้างที่มีผลต่อความพึงพอใจในชีวิตจะ
ช่วยให้อธิบายพฤติกรรมบางอย่างได้ เช่น ผลการปฏิบัติงาน และการลาออก
จากงาน
ความพึงพอใจในงาน (Job satisfaction) มักถูกมองว่าเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ที่มีผลต่อความพึงพอใจในชีวิต (Life satisfaction) และบางการศึกษาพบว่า
ความสัมพันธ์ของทัง้ สองตัวแปรเป็นความสัมพันธ์แบบสองทาง (reciprocal)
คือ ต่างส่งผลต่อกันและกัน (T. A. Judge, Boudreau, & Bretz, 1994;
Timothy A. Judge & Hulin, 1993; Timothy A. Judge & Locke, 1993)
ซึง่ ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกับความพึงพอใจในชีวติ จะมีสงู
ในกลุม่ คนทีท่ ำ� งานวิชาชีพ (Professional job) เช่น กลุม่ อาจารย์มหาวิทยาลัย
(Cunningham & De La Rosa, 2008; Near & Sorcinelli, 1986;
Sorcinelli & Near, 1989) กลุ่มคนท�ำงานที่เกี่ยวข้องกับการบิน (Ayres &
Malouff, 2007) และกลุ่มคนที่จ้างงานตนเอง (Thompson, Kopelman,
& Schriesheim, 1992) ขณะที่กลุ่มคนท�ำงาน Non–professional job จะ
ได้ความพึงพอใจในชีวติ จากปัจจัยอืน่ ทีน่ อกเหนือจากงานมากกว่า (Susskind,
Borchgrevink, Michele Kacmar, & Brymer, 2000) นอกจากนี้ ยังพบว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกับความพึงพอใจในชีวิตจะมีมาก
ในกลุ่มผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย (Babin & Boles, 1998; Sorcinelli & Near,
1989) และสิ่ ง แวดล้ อ มในที่ ท� ำ งานที่ ดี ความสั ม พั น ธ์ อั น ดี กั บ หั ว หน้ า
เพื่อนร่วมงาน ยังเป็นส่วนสนับสนุนให้เกิดความพึงพอใจในชีวิตอีกด้วย
ความมั่นคงในงาน (Job security) มีผลในการท�ำนายความพึงพอใจ
ในชีวิตของบุคคลเช่นกัน (De Cuyper & De Witte, 2006, 2008) หาก
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คนตกงานหรือไม่มีงานท�ำจะเป็นผลลบต่อความพึงพอใจในชีวิต นั่นคือ
หากมองว่างานเป็นแหล่งตอบสนองความต้องการ โดยเฉพาะความต้องการ
ทางเศรษฐกิจ (Financial needs) การท�ำงานจะสามารถหาเงินเพื่อน�ำไป
ซื้อหาข้าวของและความต้องการอื่นในชีวิต รายได้จึงมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับความพึงพอใจในชีวติ เช่นกัน (Schyns, 2000) แต่การศึกษาของ Xie (Xie,
1996) พบว่า ความเพียงพอในรายได้ (Income adequacy) มีความส�ำคัญ
มากกว่าเงินเดือนที่แท้จริง (Actual salary)
การศึกษาบางส่วนพบว่า จ�ำนวนชั่วโมงการท�ำงานไม่มีความสัมพันธ์
โดยตรงกับความพึงพอใจในชีวิต (Linn, Yager, Cope, & Leake, 1986;
Matthews & Barnes–Farrell, 2010; Thompson & Prottas, 2006) ขณะ
ที่บางการศึกษาพบว่า มีความสัมพันธ์กันแต่เพียงเล็กน้อย (Ezzedeen &
Swiercz, 2007; T. A. Judge et al., 1994) ส่วนงานวิจัยของ Jackson
(Jackson, 1993) และ Rode (Rode, 2004) พบว่า ชั่วโมงการท�ำงานมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจในชีวิต โดยอาจเป็นการเชื่อมโยงกับ
ความมั่ น คงในงานกับรายได้ นั่นคือ การได้มีชั่วโมงการท� ำ งานมากขึ้ น
หมายถึงการมีงานท�ำ การได้รับการจ้างงาน และผลที่ได้รับ คือ เงินรายได้ที่
เพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ การรักษาสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับงาน (Work–life
balance) ยังเป็นประเด็นที่ให้ความสนใจศึกษา โดยพบว่า การรักษาสมดุล
ระหว่างชีวิตส่วนตัวกับงานมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในชีวิต โดยมี
ความเครียดเป็นตัวแปรคัน่ กลาง (Mediator) (Greenhaus, Collins, & Shaw,
2003) โดยการศึกษาของ Kossek และ Ozeki (Ernst Kossek & Ozeki,
1998) พบว่า ความขัดแย้งที่เกิดจากงานไปสู่ครอบครัว (Work–to–family
conflict) มีผลให้ความพึงพอใจในชีวิตลดลง และมักพบในผู้หญิงมากกว่า
ผู้ชาย ซึ่งความขัดแย้งระหว่างงานกับเวลาว่างส่วนตัว (Work–leisure

คุณภาพชีวิตต่างวัยของผู้มีงานท�ำ

Quality of Life among Employed Population by Generations

17

conflict หรือ Work–nonwork conflict) ก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อ
ความพึงพอใจในชีวติ ของบุคคลอย่างชัดเจน (Aryee, 1992; Babin & Boles,
1998; Rice, Frone, & McFarlin, 1992) ดังนั้น แม้ว่าการมีงานท�ำจะท�ำให้
คนมีความพึงพอใจในชีวิตเพิ่มขึ้น แต่การท�ำงานมากเกินไปก็ท�ำให้ขาดความ
สุขที่ควรได้รับจากครอบครัว เพื่อน และการพักผ่อนส่วนตัว
2.3 กรอบแนวคิดในการศึกษา

ในการศึกษาลักษณะทางประชากรของคนไทยต่างวัยที่มีงานท�ำ อายุ
15 ปีขนึ้ ไป และศึกษาปัจจัยส�ำคัญทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจในชีวติ ของประชากร
ต่างเจเนอเรชั่นที่มีงานท�ำครั้งนี้ ได้แบ่งปัจจัยก�ำหนดความพึงพอใจในชีวิต
ออกเป็น 6 ปัจจัยหลัก คือ 1) ปัจจัยด้านประชากร 2) ปัจจัยด้านการท�ำงาน
3) ปัจจัยด้านภาวะสุขภาพ 4) ปัจจัยด้านครอบครัว 5) ปัจจัยด้านสังคม และ
6) ปัจจัยด้านการจัดการสมดุลเวลา แสดงได้ดังแผนภาพที่ 1
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แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้
1. ปจจัยดานประชากร
1. อายุ
2. เพศ
3. ระดับการศึกษา
4. สถานที่อยูอาศัย
5. สถานภาพสมรส

2. ปจจัยดานการทำงาน
6. สถานภาพการทำงาน
7. ชั่วโมงการทำงาน
8. ความรูสึกวารายไดเพียงพอในรอบป
9. ความรูสึกมั่นคงในงาน
10. ความรูสึกมีความสุขในงาน

3. ปจจัยดานภาวะสุขภาพ
11. ความรูสึกพึงพอใจกับสุขภาพ
ของตนเอง

ความพึงพอใจในชีวิต

4. ปจจัยดานครอบครัว
12. ความรูสึกไดรับการสนับสนุน
ทางครอบครัว

5. ปจจัยดานสังคม
13. ความรูสึกไดรับการสนับสนุน
ทางสังคม

6. ปจจัยดานการจัดการสมดุลเวลา
14. ความรูสึกพึงพอใจในการจัดสรรเวลา
ของตนเอง สำหรับเวลาทำงาน
ชีวิตสวนตัว และครอบครัว
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บทที่

3

ระเบียบวิธีการวิจัย
การศึกษาคุณภาพชีวิตต่างวัยของผู้มีงานท�ำในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์
2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรของคนไทยต่างวัยที่มี
งานท�ำ อายุ 15 ปีขนึ้ ไป โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุม่ ประชากร คือ กลุม่ Greater
generation กลุ่ม Baby boomer กลุ่ม Generation X กลุ่ม Generation
Y และกลุ่ม Generation Z และ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยส�ำคัญที่มีผลต่อความ
พึงพอใจในชีวติ ของประชากรไทยต่างวัยต่างเจเนอเรชัน่ ทีม่ งี านท�ำ และมีอายุ
15 ปีขนึ้ ไป โดยงานวิจยั นีเ้ ป็นการศึกษาเชิงปริมาณ มีรายละเอียดของวิธวี จิ ยั
ดังนี้
3.1 แหล่งข้อมูล

รายงานฉบับนี้ใช้ข้อมูลการส�ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร
พ.ศ. 2558 ไตรมาส 3 กรกฎาคม–กันยายน 2558 ซึง่ ด�ำเนินการโดยส�ำนักงาน
สถิติแห่งชาติ เพื่อส�ำรวจภาวะการมีงานท�ำ ภาวะการว่างงาน และลักษณะที่
ส�ำคัญของก�ำลังแรงงานในประเทศ นอกจากนี้ ยังได้มกี ารผนวกแบบสอบถาม
วัดสุขภาพจิตเข้ากับการส�ำรวจครั้งนี้ด้วย โดยปฏิบัติงานเก็บข้อมูลจาก
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ประชากรตัวอย่างทั่วทุกภาคของประเทศ ระหว่างวันที่ 1–12 ของเดือน
กรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน พ.ศ. 2558
การส�ำรวจครั้งนี้เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบ Stratified Two–stage
Sampling โดยมีจงั หวัดเป็นสตราตรัม (Stratum) จ�ำนวนทัง้ สิน้ 77 สตราตรัม
เขตแจงนับ (ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล) เป็นหน่วยตัวอย่าง
ขั้นที่หนึ่ง ครัวเรือนส่วนบุคคลและสมาชิกในครัวเรือนกลุ่มบุคคลประเภท
คนงาน เป็นหน่วยตัวอย่างขั้นที่สอง โดยมีครัวเรือนตัวอย่างทั้งสิ้น 83,880
ครัวเรือน จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ�ำนวน
ทั้งสิ้น 198,077 คน และในการศึกษาครั้งนี้ จะศึกษาเฉพาะกลุ่มที่เป็นผู้ที่มี
งานท�ำและตอบค�ำถามความพึงพอใจในชีวิตด้วยตัวเอง จ�ำนวน 67,010 คน
การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้จาก
การส�ำรวจ และใช้สัดส่วนค่าถ่วงน�้ำหนัก (Weighted cases) ซึ่งส�ำนักงาน
สถิตแิ ห่งชาติจดั ท�ำส�ำหรับการส�ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร พ.ศ. 2558
ไตรมาส 3 กรกฎาคม–กันยายน 2558 เพื่อให้ข้อมูลจากการส�ำรวจครั้งนี้
มีการกระจายตามสัดส่วนของประชากรระดับประเทศ
3.2 กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ประชากรตัวอย่างที่มีอายุ
15 ปีขึ้นไป ที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในชีวิตด้วยตนเอง และเป็น
ผู้ที่ปกติมีงานท�ำในสัปดาห์แห่งการส�ำรวจ คือ มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด
ต่อไปนี้
1. ได้ทำ� งานตัง้ แต่ 1 ชัว่ โมงขึน้ ไป โดยได้รบั ค่าจ้าง เงินเดือน ผลก�ำไร
เงินปันผล ค่าตอบแทนที่มีลักษณะอย่างอื่นส�ำหรับผลงานที่ท�ำ เป็นเงินสด
หรือสิ่งของ
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2. ไม่ได้ทำ� งาน หรือท�ำงานน้อยกว่า 1 ชัว่ โมง แต่เป็นบุคคลทีม่ ลี กั ษณะ
อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ (ซึ่งจะถือว่าเป็น ผู้ที่ปกติมีงานประจ�ำ)
a. ยังได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง หรือผลประโยชน์อื่นๆ หรือผลก�ำไร
จากงานหรือธุรกิจในระหว่างที่ไม่ได้ท�ำงาน
b. ไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง หรือผลประโยชน์อื่นๆ หรือผลก�ำไร
จากงาน หรือธุรกิจในระหว่างทีไ่ ม่ได้ทำ� งาน แต่ยงั มีงานหรือธุรกิจ
ที่จะกลับไปท�ำ
3. ท�ำงานอย่างน้อย 1 ชั่วโมง โดยไม่ได้รับค่าจ้างในวิสาหกิจหรือ
ไร่นาเกษตรของหัวหน้าครัวเรือนหรือของสมาชิกในครัวเรือน
3.3 นิยามตัวแปรที่ใช้ศึกษา

1. ความพึงพอใจในชีวิต
ความพึงพอใจในชีวิตที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบค�ำถามเดียว
(Single Question หรือ Global Question) ที่ใช้วัดความรู้สึกของตนเอง
เกี่ยวกับความพึงพอใจในชีวิตโดยรวม
ค�ำถาม “ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ท่านได้ส�ำรวจตัวเอง
และประเมินความรู้สึกตนเองว่า ท่านมีความพึงพอใจในชีวิตระดับใด?”
ซึ่งให้เลือกตอบด้วยค่าคะแนนระหว่าง 0–10 คะแนน
0 คะแนน
หมายถึง		
ไม่มีความพึงพอใจในชีวิตเลย
10 คะแนน
หมายถึง
มีความพึงพอใจในชีวติ มากทีส่ ดุ
2. กลุ่มประชากรตามช่วงวัย (Generation)
การศึกษาครั้งนี้แบ่งกลุ่มประชากรออกเป็นรุ่นตามปีเกิด เพื่อศึกษา
ความแตกต่างของปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชากรกลุ่มวัยต่างๆ
ที่มีงานท�ำ โดยแบ่งเป็นกลุ่ม (อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์, 2557) ดังนี้
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กลุ่ม Greater Generation เป็นกลุ่มประชากรที่เกิดปี พ.ศ. 2486
หรือปีก่อนหน้านั้น โดยมีอายุตั้งแต่ 72 ปี ขึ้นไป (อายุ ณ ปี 2558 ที่ท�ำการ
ส�ำรวจ) และเป็นผู้ที่ปกติมีงานท�ำในสัปดาห์ของการส�ำรวจ
กลุ่ม Baby Boomer เป็นกลุ่มประชากรที่เกิดปี พ.ศ. 2487–2505
โดยมีอายุระหว่าง 53–71 ปี (อายุ ณ ปี 2558 ที่ท�ำการส�ำรวจ) และเป็นผู้ที่
ปกติมีงานท�ำในสัปดาห์ของการส�ำรวจ
กลุ่ม Generation X เป็นกลุ่มประชากรที่เกิดปี พ.ศ. 2506–2520
โดยมีอายุระหว่าง 38–52 ปี (อายุ ณ ปี 2558 ที่ท�ำการส�ำรวจ) และเป็นผู้ที่
ปกติมีงานท�ำในสัปดาห์ของการส�ำรวจ
กลุ่ม Generation Y เป็นกลุ่มประชากรที่เกิดปี พ.ศ. 2521–2538
โดยมีอายุระหว่าง 20–37 ปี (อายุ ณ ปี 2558 ที่ท�ำการส�ำรวจ) และเป็นผู้ที่
ปกติมีงานท�ำในสัปดาห์ของการส�ำรวจ
กลุ่ม Generation Z เป็นกลุ่มประชากรที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539
เป็นต้นไป และมีอายุไม่น้อยกว่า 15 ปี คือ อายุระหว่าง 15–19 ปี (อายุ ณ
ปี 2558 ที่ท�ำการส�ำรวจ) และเป็นผู้ที่ปกติมีงานท�ำในสัปดาห์ของการส�ำรวจ
3. ปัจจัยด้านการท�ำงาน
ปัจจัยด้านการท�ำงาน ประกอบด้วย สถานภาพการท�ำงานและชั่วโมง
การท�ำงานต่อสัปดาห์ รวมทั้งความรู้สึกต่อรายได้และงานที่ท�ำ ดังนี้
4. สถานภาพการท�ำงาน คือ สถานะของบุคคลที่ท�ำงานในสถานที่
ที่ท�ำงานหรือธุรกิจ แบ่งเป็น
นายจ้าง หมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจของตนเองเพื่อหวังผลก�ำไร หรือ
ส่วนแบ่ง และได้จ้างบุคคลอื่นมาท�ำงานในธุรกิจในฐานะลูกจ้าง
ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง หมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจของ
ตนเองโดยล�ำพังผูเ้ ดียว หรืออาจมีบคุ คลอืน่ มาร่วมกิจการด้วยเพือ่ หวังผลก�ำไร
หรือส่วนแบ่ง และไม่ได้จ้างลูกจ้าง แต่อาจมีสมาชิกในครัวเรือนหรือผู้ฝึกงาน

24

คุณภาพชีวิตต่างวัยของผู้มีงานท�ำ

Quality of Life among Employed Population by Generations

มาช่วยท�ำงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนอย่างอื่นส�ำหรับงานที่ท�ำ
ช่วยธุรกิจครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หมายถึง ผู้ที่ช่วยท�ำงานโดย
ไม่ได้รับค่าจ้างในไร่นาเกษตร หรือในธุรกิจของสมาชิกในครัวเรือน
ลูกจ้าง หมายถึง ผู้ที่ท�ำงานโดยได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน รายสัปดาห์
รายวัน รายชิ้น หรือเหมาจ่าย ค่าตอบแทนที่ได้รับอาจเป็นเงินหรือสิ่งของ
โดยลูกจ้างแบ่งเป็น
ลูกจ้างรัฐบาล หมายถึง ข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ตลอดจนลูกจ้างประจ�ำและลูกจ้างชั่วคราวของรัฐบาล
ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ หมายถึง ผู้ที่ท�ำงานให้กับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ลูกจ้างเอกชน หมายถึง ผู้ที่ท�ำงานให้กับเอกชน หรือธุรกิจของเอกชน
รวมทั้งผู้ที่รับจ้างท�ำงานบ้าน
ผู้รับจ้างท�ำงานหลายเจ้า หมายถึง ผู้ที่ท�ำงานให้กับหน่วยงาน หรือ
ธุรกิจ หรือบุคคล มากกว่า 1 แห่งในช่วงเวลาเดียวกัน
การรวมกลุ่ม หมายถึง กลุ่มคนที่มาร่วมกันท�ำงานโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อพึ่งตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สมาชิกแต่ละคนมีความเท่าเทียม
กันในการก�ำหนดการท�ำงานทุกขัน้ ตอน ไม่วา่ เป็นการลงทุน การขาย งานอืน่ ๆ
ของกิ จ การที่ ท� ำ ตลอดจนการแบ่ ง รายได้ ใ ห้ แ ก่ ส มาชิ ก ตามที่ ต กลงกั น
(การรวมกลุ่มดังกล่าวอาจจดทะเบียนจัดตั้งในรูปของสหกรณ์หรือไม่ก็ได้)
5. ชั่วโมงการท�ำงาน เป็นชั่วโมงท�ำงานจริงทั้งหมดในสัปดาห์แห่ง
การส�ำรวจ ส�ำหรับบุคคลที่มีอาชีพมากกว่าหนึ่งอาชีพ ชั่วโมงการท�ำงานจะ
เป็นยอดรวมของชั่วโมงการท�ำงานทุกอาชีพ
6. ความรูส้ กึ ต่อรายได้ เป็นการถามความรูส้ กึ ต่อข้อความว่า “ในรอบ
1 ปีที่ผ่านมา ท่านมีรายได้ที่ดีเพียงพอในรอบปี” โดยค�ำตอบเป็นตัวเลือก
วัดความรู้สึกที่มีต่อข้อความดังกล่าว 4 ระดับ คือ
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0 หมายถึง
ไม่เลย
1 หมายถึง
เล็กน้อย
2 หมายถึง
มาก
3 หมายถึง
มากที่สุด
7. ความรู้สึกต่องานที่ท�ำอยู่ เป็นการถามความรู้สึกต่อข้อความว่า
“ตอนนีท้ า่ นมีความสุขกับงานทีท่ ำ� อยู”่ โดยค�ำตอบเป็นตัวเลือกวัดความรูส้ กึ
ที่มีต่อข้อความดังกล่าว 4 ระดับ คือ
0 หมายถึง
ไม่เลย
1 หมายถึง
เล็กน้อย
2 หมายถึง
มาก
3 หมายถึง
มากที่สุด
8. ความรู้สึกมั่นคงในงาน เป็นการถามความรู้สึกต่อข้อความว่า
“งานที่ท่านท�ำมีความมั่นคง” โดยค�ำตอบเป็นตัวเลือกวัดความรู้สึกที่มี
ต่อข้อความดังกล่าว 4 ระดับ คือ
0 หมายถึง
ไม่เลย
1 หมายถึง
เล็กน้อย
2 หมายถึง
มาก
3 หมายถึง
มากที่สุด
9. การจัดสรรเวลาของตนเองส�ำหรับการท�ำงาน ชีวิตส่วนตัว
และครอบครัว
การจัดสรรเวลาของตนเองส�ำหรับการท�ำงาน ชีวติ ส่วนตัว และครอบครัว
เป็นการถามความรู้สึกต่อข้อความว่า “ท่านรู้สึกพึงพอใจในการจัดสรรเวลา
ของตนเองส�ำหรับการท�ำงาน ชีวิตส่วนตัว และครอบครัว” โดยค�ำตอบ
เป็นตัวเลือกวัดความรู้สึกที่มีต่อข้อความดังกล่าว 4 ระดับ คือ
0 หมายถึง
ไม่เลย
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1 หมายถึง
2 หมายถึง
3 หมายถึง

เล็กน้อย
มาก
มากที่สุด

10. การสนับสนุนทางครอบครัว
การสนับสนุนทางครอบครัว หมายถึง ความรู้สึกได้รับการสนับสนุน
ทางจิตใจจากครอบครัวในด้านความมั่นคงปลอดภัย ความเชื่อมั่น และ
ความรักความอบอุ่น ประกอบด้วย ข้อค�ำถาม 3 ข้อ ได้แก่
1.“ท่านรู้สึกมั่นคงปลอดภัยเมื่ออยู่ในครอบครัว”
1. “หากท่านป่วยหนัก ท่านเชื่อว่าครอบครัวจะดูแลเป็นอย่างดี”
2. “ท่านและสมาชิกในครอบครัวมีความรักและผูกพันต่อกัน”
ค�ำตอบเป็นตัวเลือกวัดความรู้สึกที่มีต่อข้อความดังกล่าว 4 ระดับ คือ
0 หมายถึง
ไม่เลย
1 หมายถึง
เล็กน้อย
2 หมายถึง
มาก
3 หมายถึง
มากที่สุด
การสนั บ สนุ น ทางครอบครั ว เป็ น การรวมคะแนนข้ อ ค� ำ ถามที่ วั ด
ความรูส้ กึ จาก 3 ข้อค�ำถามข้างต้น คะแนนเต็ม 9 คะแนน ซึง่ จากการวิเคราะห์
ค่าความสอดคล้องภายใน (Internal Consistency) ด้วยวิธี Cronbach’s
Alpha ได้เท่ากับ 0.876 ซึ่งเป็นค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ที่ค่อนข้างสูง
แสดงให้เห็นว่า ข้อค�ำถามทัง้ สามมีนยั ยะเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพือ่ วัดตัวแปร
การสนับสนุนทางครอบครัว
11. การสนับสนุนทางสังคม
การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง ความรู้สึกได้รับการสนับสนุนทางใจ
และความสัมพันธ์ที่ดีจากเพื่อนและสังคมรอบตัว รวมทั้งความรู้สึกมั่นคง
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ปลอดภัยและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนที่อาศัยอยู่และชุมชนรอบข้าง
ประกอบด้วยข้อค�ำถาม 5 ข้อ ได้แก่
1. “ท่านมีเพื่อนหรือคนอื่นๆ ในสังคมคอยช่วยเหลือท่านในยาม
ที่ต้องการ”
2. “ท่านมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้าน”
3. “ท่านรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่”
4. “ท่านมั่นใจว่าชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่มีความปลอดภัยส�ำหรับท่าน
และครอบครัว”
5. “ท่านพอใจกับสิง่ แวดล้อมในชุมชนของท่าน เช่น อากาศ น�ำ้ ขยะ”
ค�ำตอบเป็นตัวเลือกวัดความรู้สึกที่มีต่อข้อความดังกล่าว 4 ระดับ คือ
0 หมายถึง
ไม่เลย
1 หมายถึง
เล็กน้อย
2 หมายถึง
มาก
3 หมายถึง
มากที่สุด
การสนับสนุนทางสังคมเป็นการรวมคะแนนข้อค�ำถามที่วัดความรู้สึก
จาก 5 ข้อค�ำถามข้างต้น คะแนนเต็ม 15 คะแนน ซึ่งจากการวิเคราะห์ค่า
ความสอดคล้องภายใน (Internal Consistency) ด้วยวิธี Cronbach’s Alpha
ได้เท่ากับ 0.795 ซึ่งเป็นค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ที่ค่อนข้างสูง แสดง
ให้เห็นว่า ข้อค�ำถามทั้งห้ามีนัยยะเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อวัดตัวแปร
การสนับสนุนทางสังคม
12. ภาวะสุขภาพ
ภาวะสุขภาพ เป็นความรู้สึกที่มีต่อภาวะสุขภาพโดยรวมของตนเอง
ในช่วง 1 เดือนทีผ่ า่ นมาจนถึงปัจจุบนั โดยถามความรูส้ กึ ต่อข้อความว่า “ท่าน
พอใจกับสุขภาพของตนเอง” โดยค�ำตอบเป็นตัวเลือกวัดความรู้สึกที่มีต่อ
ข้อความดังกล่าว 4 ระดับ คือ
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0
1
2
3

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ไม่เลย
เล็กน้อย
มาก
มากที่สุด

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสถิติเพื่อสังคมศาสตร์ (Statistical
Package for the Social Sciences: SPSS version 22) และน�ำเสนอรายงาน
ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis)
เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เป็นตัวแปรต้นกับความพึงพอใจ
ในชีวิตของประชากรในช่วงวัยต่างๆ โดยน�ำเสนอโมเดลความสัมพันธ์ตาม
ล�ำดับดังนี้
1. ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจของกลุม่ ประชากรโดยรวมทีม่ งี านท�ำ
อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
2. ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจของประชากรกลุ ่ ม Greater
Generation ที่มีงานท�ำ
3. ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชากรกลุ่ม Baby Boomer
ที่มีงานท�ำ
4. ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชากรกลุ่ม Generation X
ที่มีงานท�ำ
5. ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชากรกลุ่ม Generation Y
ที่มีงานท�ำ
6. ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชากรกลุ่ม Generation Z
ที่มีงานท�ำ
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บทที่

4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ในบทนีเ้ ป็นการน�ำเสนอผลการศึกษาคุณภาพชีวติ ต่างวัยของผูม้ งี านท�ำ
โดยน�ำเสนอผลภายใต้วัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) ลักษณะทางประชากร
ของคนไทยต่างวัยที่มีงานท�ำ อายุ 15 ปีขึ้นไป ทั้ง 5 กลุ่มประชากรคือ กลุ่ม
Greater generation กลุ่ม Baby boomer กลุ่ม Generation X กลุ่ม
Generation Y และกลุม่ Generation Z และ 2) ปัจจัยส�ำคัญทีม่ ผี ลต่อความ
พึงพอใจในชีวติ ของประชากรไทยต่างวัยต่างเจเนอเรชัน่ ทีม่ งี านท�ำ และมีอายุ
15 ปีขึ้นไป มีรายละเอียดดังนี้
4.1 ลักษณะทางประชากรของคนไทยต่างวัยที่มีงานท�ำ อายุ 15 ปีขึ้นไป
4.1.1 ลักษณะทางประชากรของกลุม
่ ตัวอย่างทีม
่ ง
ี านท�ำ อายุตง
ั้ แต่
15 ปีขึ้นไป

กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่มีงานท�ำที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปและตอบ
ข้อค�ำถามด้วยตนเอง จ�ำนวน 67,010 คน เมื่อพิจารณาตามกลุ่มช่วงอายุ
เป็นรุ่นตามการเกิด (Generation) พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม Generation
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X คือ เกิดระหว่าง พ.ศ. 2506–2520 มีอายุระหว่าง 38–52 ปี (ณ ปีส�ำรวจ
2558) คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมาในสัดส่วนใกล้เคียงกัน คือ กลุ่ม Baby
boomer (เกิด พ.ศ. 2487–2505) อายุ 53–71 ปี และกลุ่ม Generation Y
(เกิด พ.ศ. 2521–2538) อายุ 20–37 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.3 และ 28.5
ตามล�ำดับ โดยกลุ่ม Greater Generation ที่มีอายุ 72 ปีหรือมากกว่า (เกิด
พ.ศ. 2486 หรือก่อนหน้านั้น) และกลุ่ม Generation Z ที่มีงานท�ำ มีอายุ
ระหว่าง 15–19 ปี (ณ ปีส�ำรวจ 2558) มีจ�ำนวนเพียงร้อยละ 2.0 และ
ร้อยละ 1.2 ตามล�ำดับ
ตารางที่ 1 จ�ำนวนและร้อยละของประชากรที่มีงานท�ำ อายุ 15 ปี
ขึ้นไป จ�ำแนกตามกลุ่มช่วงวัย
กลุ่มช่วงวัยตามการเกิด (Generation)
Greater generation (เกิด พ.ศ. 2486 หรือก่อนหน้านั้น)
อายุ 72 ปี หรือมากกว่า
Baby boomer (เกิด พ.ศ. 2487–2505) อายุ 53–71 ปี
Gen X (เกิด พ.ศ. 2506–2520) อายุ 38–52 ปี
Gen Y (เกิด พ.ศ. 2521–2538) อายุ 20–37 ปี
Gen Z (เกิด พ.ศ. 2539 หรือหลังจากนั้น) อายุ 15–19 ปี
รวม

จ�ำนวน ร้อยละ
1,311
2.0
18,995 28.3
26,801 40.0
19,074 28.5
829
1.2
67,010 100.0

กลุม่ ตัวอย่างโดยรวมทีม่ งี านท�ำ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย
เล็กน้อย (ร้อยละ 50.9 และร้อยละ 49.1 ตามล�ำดับ) อย่างไรก็ตาม
เมือ่ พิจารณาตามกลุม่ ช่วงอายุเป็นรุน่ ตามการเกิด (Generation) พบว่า กลุม่
Greater Generation กลุ่ม Baby Boomer และ กลุ่ม Generation Z ที่มี
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งานท�ำ ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 60.8, 51.3, และ
59.8 ตามล�ำดับ) ขณะที่กลุ่ม Generation X และกลุ่ม Generation Y ที่มี
งานท�ำ เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 52.8 และ 51.5 ตามล�ำดับ)
แผนภาพที่ 2 ร้อยละของประชากร Generation ต่างๆ ที่มีงานท�ำ
จ�ำแนกตามเพศ
100

48.5
51.5

Greater
Gen

59.8

47.2
52.8

Total

Gen X

Gen Y

ชาย
หญิง

40.2

51.3
48.7
Baby
Boomer

39.2

49.1
50.9

70
60
50
40
30
20
10
0

60.8

90
80

Gen Z

Greater
Gen

61.2

Gen X

Gen Y

2.0

4.6

24.8

34.2

9.9

9.0

16.3

4.9

Baby
Boomer

73.2

81.1

78.8

68.7

29.0

Total

2.3

10.5

15.7

73.8

กลุ่มตัวอย่างโดยรวมส่วนใหญ่ ร้อยละ 73.8 มีสถานภาพสมรสแล้ว
โดยกลุ100่ม Generation X เป็นกลุ่มที่มีสถานภาพสมรสแล้วมากที่สุด (ร้อยละ
90
81.1) รองลงมา
คือ กลุ่ม Baby Boomer (ร้อยละ 78.8) กลุ่ม Greater
80
70
60
Generation
(ร้อยละ 68.7) และกลุ่ม Generation Y (ร้อยละ 61.2) ในทาง
50
40
กลับกัน3020 กลุ่มตัวอย่างที่มีงานท�ำที่มีสัดส่วนของสถานภาพโสดมากที่สุด คือ
10
กลุ่ม Generation
Z (ร้อยละ 73.2) และกลุ่ม Generation Y (ร้อยละ 34.2)
0
Gen Z

โสด
สมรส
หมาย/หยา/แยกกันอยู/สมรสแตไมทราบสถานภาพ

คุณภาพชีวิตต่างวัยของผู้มีงานท�ำ

Quality of Life among Employed Population by Generations

33

20
10
0

Total

Greater

Baby

Gen X

Gen Y

Gen Z

Total

Baby
Boomer

73.2
24.8

Gen X

2.0

4.6

9.9

9.0

34.2

61.2

78.8
4.9

Greater
Gen

16.3

68.7
29.0
2.3

10.5

15.7

73.8

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

81.1

Boomer
แผนภาพที่ 3 Gen
ร้อยละของประชากร
Generation ต่างๆ ที่มีงานท�ำ
จ�ำแนกตามสถานภาพสมรส

Gen Y

Gen Z

โสด
สมรส
หมาย/หยา/แยกกันอยู/สมรสแตไมทราบสถานภาพ

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
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52.9

ระดับปริญญาตรี
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19.0

25.6
26.6
18.7

0
0
0
0

0.2

2
0

8.8

17.5

0.8

12.7
14.3
3.9
10.1
2.1
0

2.0

4.3
5.0
5.4
1.5
5.3
1.0
0.1

9.3

2.0
2.6
0.4
1.3
0
0

14.4
15.1
4.5
10.9
1.7
0.1

2.4

50.9

55.0

77.4

84.4

กลุ่มตัวอย่างโดยรวมส่วนใหญ่ส�ำเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับประถม
ศึกษาและต�
่ำกว่า (ร้อยละ 50.9) โดยกลุ่ม Greater Generation ส่วนใหญ่
100
ถึงร้อ90ยละ 84.4 ส�ำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและต�ำ่ กว่า รองลงมา คือ
กลุม่ 8070Baby Boomer (ร้อยละ 77.4) และกลุม่ Generation X (ร้อยละ 55.0)
60 ่ม Generation Y ที่ส�ำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและต�่ำกว่า
โดยกลุ
50
มีสดั ส่40วนลดลงอย่างมาก เมือ่ เทียบกับกลุม่ อืน่ ๆ ทีก่ ล่าวมาข้างต้น ขณะเดียวกัน
มีสัด3020ส่วนของผู้ส�ำเร็จการศึกษาในระดับที่สูงมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นระดับ
10 กษาตอนต้น (ร้อยละ 25.6) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
มัธยมศึ
0
(ร้อยละ
26.6)
บสูงกว่
ยมศึBoomer
กษาตอนปลาย
Total ระดัGreater
GenามัธBaby
Gen X (ร้อยละ
Gen Y 8.8) และระดั
Gen Z บ
ปริญญาตรี (ร้อยละ 18.7) ขณะทีก่ ลุม่ Generation Z ซึง่ เป็นกลุม่ อายุระหว่าง
ีการศึปีกสษา�ำรวจ 2558) ที่มีงานท�ำ ระดั
มัธยมศึกษาตอนต
15–19 ปีไมม(ณ
ส่วบนใหญ่
ร้อยละน 52.9 ส�ำเร็จ
ระดับประถมศึ
กษาและต่
ำกวา น
ระดับสูงกวามัธยมศึกษาตอนปลาย
การศึกษาระดั
บมัธยมศึ
กษาตอนต้

โสด
สมรส
หมาย/หยา/แยกกันอยู/สมรสแตไมทราบสถานภาพ

Total

77.4

Baby Boomer

ไมมีการศึกษา
ระดับประถมศึกษาและต่ำกวา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

Gen X

27.9
19.0

25.6
26.6
18.7

Gen Y

0
0
0
0

0.2

2
0

8.8

17.5
0.8

12.7
14.3
3.9
10.1
2.1
0

2.0

52.9

55.0

Greater Gen

4.3
5.0
5.4
1.5
5.3
1.0
0.1

2.0
2.6
0.4
1.3
0
0

9.3

50.9
14.4
15.1
4.5
10.9
1.7
0.1

2.4

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

84.4

แผนภาพที่ 4 ร้อยละของประชากร Generation ต่างๆ ที่มีงานท�ำ
จ�ำแนกตามระดับการศึกษา

Gen Z

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ระดับสูงกวามัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับปริญญาตรี

กลุม่ ตัวอย่างโดยรวมส่วนใหญ่เป็นผูอ้ าศัยอยูน่ อกเขตเทศบาลมากกว่า
อยู่ในเขตเทศบาล (ร้อยละ 57.4 และร้อยละ 42.6 ตามล�ำดับ) โดยสัดส่วน
การอยู่อาศัยนอกเขตเทศบาลได้ลดลงตามกลุ่มอายุ คือ กลุ่ม Greater
Generation มีสัดส่วนของผู้อาศัยนอกเขตเทศบาลมากที่สุด (ร้อยละ 69.0)
รองลงมา คือ กลุ่ม Baby Boomer (ร้อยละ 63.1) กลุ่ม Generation X
(ร้อยละ 57.1) และกลุ่ม Generation Y (ร้อยละ 51.2) อย่างไรก็ตาม พบว่า
กลุ่ม Generation Z มีสัดส่วนของผู้อาศัยนอกเขตเทศบาลมากถึงร้อยละ
63.0
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Greater
Gen

Baby
Boomer

Gen X

63.0
48.8
51.2

ในเขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล

37.0

42.9

36.9

31.0
Total

57.1

63.1

57.4
42.6

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

69.0

แผนภาพที่ 5 ร้อยละของประชากร Generation ต่างๆ ที่มีงานท�ำ
จ�ำแนกตามสถานที่อยู่อาศัย

Gen Y

Gen Z

4.1.2 ปัจจัยด้านการท�ำงาน
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
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48.4

0.3
0.5
2.1
0.3

0.7
1.1
0.1
0

9.1

39.3

47.2

23.0
18.1

0.8
1.7
0.2
1.9

ลูกจางรัฐบาล
ลูกจางรัฐวิสาหกิจ
ลูกจางเอกชน
ผูรับจางทำงานหลายเจา
การรวมกลุม

7.9

25.0

42.6

17.5

8.7

3.6

0.6 6.3
11.0
1.9
0.1

19.2

15.7

0.9
0
1.14.3
0.1
3.3

0.7
1.6
0.1
5.1

3.0

7.5

41.5
18.4
27.2

57.7

72.1

1. สถานภาพการท�ำงานและชั่วโมงการท�ำงานต่อสัปดาห์
เมื่อพิจารณาสถานภาพการท�ำงานของผู้ที่มีงานท�ำ อายุตั้งแต่ 15 ปี
ขึ้นไป พบว่า ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง (ร้อยละ 41.5)
รองลงมา คือ ลูกจ้างเอกชนและช่วยธุรกิจครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง (ร้อย
ละ 27.2 และร้อยละ 18.4 ตามล�ำดับ) โดยกลุ่ม Greater Generation
ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้างมากที่สุด (ร้อยละ 72.1) ขณะที่กลุ่ม
Generation
Y เป็
างเอกชนในสั
Total Z และกลุ
Greater่ม Generation
Baby
Gen
X นลูกจ้Gen
Y
Gen Zดส่วน
Gen
Boomer
มากที่สุด (ร้อยละ 48.4 และ 47.2 ตามล�ำดับ) นอกจากนี้ ยังพบว่า
นายจาง
กลุ่ม Generation
เป็วนโดยไม
กลุ่มมีลทีูก่จชา่วง ยธุรกิจครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง
ประกอบธุรกิจZสวนตั
ในสัดส่วนมากที
ชวยธุร่สกิจุดครั(ร้วเรืออยละ
นโดยไม39.3)
ไดรับคาจาง

นอกเขตเทศบาล

3

30
20
10
0

Total

Greater
Gen

Baby
Boomer

Gen X

Gen Y

Gen Z

47.2

Gen X

Gen Y

0.3
0.5
2.1
0.3

0.7
1.1
0.1
0

7.9

9.1

39.3

23.0
18.1

25.0

42.6
17.5

8.7
0.8
1.7
0.2
1.9

Baby
Boomer

3.6

Greater
Gen

48.4

57.7
19.2
0.6 6.3
11.0
1.9
0.1

15.7

0.7
1.6
0.1
5.1

Total

0.9
0
4.3
1.1
0.1
3.3

41.5
18.4
27.2
7.5
3.0

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

72.1

แผนภาพที่ 6 ร้อยละของประชากร Generation ต่างๆ ที่มีงานท�ำ
จ�ำแนกตามสถานภาพการท�ำงาน

Gen Z

นายจาง
ประกอบธุรกิจสวนตัวโดยไมมีลูกจาง
ชวยธุรกิจครัวเรือนโดยไมไดรับคาจาง
ลูกจางรัฐบาล
ลูกจางรัฐวิสาหกิจ
ลูกจางเอกชน
ผูรับจางทำงานหลายเจา
การรวมกลุม

Gen X

Gen Y

17.2

40.6

32.1

10.1

40.1

24.3

21.9
13.6

Baby
Boomer

30.1
[VALUE].0

Greater
Gen

27.2

Total

14.7

37.6

14.8
21.8
25.8

30.4
26.1

9.3
14.6
23.5

20
10
0

14.3

29.2

52.6

กลุ่มตัวอย่างโดยรวมท�ำงานเฉลี่ย 43 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยกลุ่ม
100
Generation
X และกลุ่ม Generation Y มีชั่วโมงการท�ำงานมากที่สุด คือ
90
เฉลี่ย 8043.66 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยกลุ่ม Greater Generation ส่วนใหญ่
70
ร้อยละ60 52.6 ท�ำงานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เช่นเดียวกับ
50
กลุ่ม Baby
Boomer ที่ส่วนใหญ่ ร้อยละ 37.6 มีชั่วโมงการท�ำงานน้อยกว่า
40
หรือเท่30ากับ 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือสัปดาห์ละ 5 วันๆ ละ 7 ชั่วโมง เมื่อ
Gen Z
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นอยกวาหรือเทากับ 35 ชั่วโมง
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36-40 ชั่วโมง
41-48 ชั่วโมง
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Gen X

Gen Y

0.3
0.5
2.1
0.3

0.7
1.1
0.1
0

Baby
Boomer

0.8
1.7
0.2
1.9

Greater
Gen

3.6

0.6 6.
1.9
0.1

Total

0.9
0
1.14.3
0.1
3.3

0.7
1.6
0.1
5.

3.0

10
0

Gen Z

นายจาง
ประกอบธุ
รกิจสวนตั
วโดยไมมีลูกำจงานต่
าง อสัปดาห์ พบว่า กลุ่ม Generation
พิจารณาแนวโน้
มของชั
่วโมงการท�
ชวยธุรกิจครัวเรือนโดยไมไดรับคาจาง
ทีม่ อี ายุนอ้ ยลง
ส่วนใหญ่มชี วั่ โมงการท�ำงานเพิม่ มากขึน้ โดยกลุม่ Generation
ลูกจางรัฐบาล
Y และกลุม่ ลูGeneration
กจางรัฐวิสาหกิจ Z ส่วนใหญ่ทำ� งานระหว่าง 41–48 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
หรือสัปดาห์ลูกลจะางเอกชน
6 วันๆ ละ 8 ชั่วโมง
ผูรับจางทำงานหลายเจา
การรวมกลุม

Gen X

Gen Y

40.6
17.2

32.1

10.1

40.1
24.3

21.9
13.6

Baby
Boomer

30.1
[VALUE].0

Greater
Gen

27.2

Total

14.7

14.8
21.8
25.8

37.6
9.3
14.6
23.5

30.4
26.1

29.2

14.3

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

52.6

แผนภาพที่ 7 ร้อยละของประชากร Generation ต่างๆ ที่มีงานท�ำ
จ�ำแนกตามจ�ำนวนชั่วโมงการท�ำงานต่อสัปดาห์

Gen Z

นอยกวาหรือเทากับ 35 ชั่วโมง
36-40 ชั่วโมง
41-48 ชั่วโมง
มากกวา หรือเทากับ 49 ชั่วโมง

2. ความรู้สึกต่อรายได้และงานที่ท�ำ

ผลการส�ำรวจ พบว่า ผู้ที่มีงานท�ำ อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป โดยรวม
ส่วนใหญ่มีความรู้สึกต่อรายได้ที่ตัวเองได้รับในรอบปีว่า มีความเพียงพอ
ในระดับเล็กน้อย (ร้อยละ 49.4) รองลงมา คือ รู้สึกเพียงพอในระดับมาก
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(ร้อยละ 42.7) โดยผูท้ รี่ สู้ กึ ว่ามีรายได้เพียงพอในระดับมากทีส่ ดุ มีเพียงร้อยละ
2.2 เมื่อพิจารณาตามกลุ่มช่วงอายุเป็นรุ่นตามการเกิด (Generation) พบว่า
กลุ่ม Generation Z ส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 61.7 มีความรู้สึกเพียงพอต่อ
รายได้ที่ตัวเองได้รับในรอบปีในระดับเล็กน้อย

Total

Baby
Boomer

Gen X

Gen Y

61.7
2.5

4.9

2.3

30.9

49.5
43.7
4.4

2.3

48.7
42.8
6.2

49.4
42.5
2.0

1.7

Greater
Gen

6.1

52.4
38.0
7.8

2.2

5.7

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

49.4
42.7

แผนภาพที่ 8 ร้อยละของประชากร Generation ต่างๆ ที่มีงานท�ำ
จ�ำแนกตามระดับความรู้สึกต่อรายได้ที่ตัวเองได้รับในรอบปีที่ผ่านมา

ไมเลย
เล็กนอย
มาก
มากที่สุด

Gen Z

Total

Greater
Gen

Baby
Boomer

Gen X

70.5ป

มาก
มากที่สุด

0.7

14.0
7.5
0.4
22.4
6.6

77.7

78.4

78.4

0.6

12.9
8.0
0.6
13.5
7.5

78.2

13.4
7.8

0.6

0.6

50
40
30
20
10
0

13.6
7.7

78.1

เมื่อพิจารณาระดับความรู้สึกต่องานที่ท�ำอยู่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ในทุกกลุม่ Generation มีความสุขกับงานทีท่ ำ� อยูใ่ นระดับมากทีใ่ กล้เคียง
กัน ยกเว้นกลุ่ม Generation Z และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ในทุกกลุ่ม
100
Generation
มีความรูส้ กึ มีความมัน่ คงในงานในระดับมากทีใ่ กล้เคียงกัน ยกเว้น
90
กลุ่ม 80Generation Z ถึงร้อยละ 41.3 ที่มีความรู้สึกมั่นคงในงานระดั
บ
ไมเลย
70
เล็กน้60อย
เล็กนอย

Gen Y

Gen Z
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Total

Greater
Gen

Baby
Boomer

Gen X

Gen Y

2.5

4.

2.3

4.

2.3

6.

2.0

6.

1.7

7

2.2

5.

10
0

มากที่สุด

Gen Z

Baby
Boomer

Gen X

70.5ป

77.7

0.7
14.0
14.0
77.7
7.5
7.5
0.4
0.4
22.4
22.4
70.5ป
6.6
6.6

78.4
78.4
Gen X

Gen Y

ไมเลย
เล็กนอย
มาก
ไมเลย
มากที
เล็กนอ่สยุด
มาก
มากที่สุด

Gen Z

0.7

78.4
78.4

Greater
Gen

Baby
Boomer

0.6

0.6

0.6

13.4
7.8

Greater
Gen

0.6
12.9
12.9
8.0
8.0
0.6
0.6
13.5
13.5
7.5
7.5

78.2
78.2

Total

13.4
7.8

78.1
13.6
7.7

0.6

13.6
7.7

Total

0.6

90
80
100
70
90
60
80
50
70
40
60
30
50
20
40
10
300
20
10
0

78.1

แผนภาพที่ 9 ร้อยละของประชากร Generation ต่างๆ ที่มีงานท�ำ
100
จ�ำแนกตามระดั
บความรู้สึกมีความสุขต่องานที่ท�ำอยู่

Gen Y

Gen Z

41.3
49.5
7.2
41.3
49.5
2.0

ไมเลย
เล็กนอย
มาก
ไมเลย
มากที
เล็กนอ่สยุด
มาก
มากที่สุด

2.0

4.8

Gen Y

Gen Z
7.2

63.2
28.0
63.2
Gen Y

4.1

5.5

Gen X

4.1
28.0
4.8

63.8

Baby
Boomer

Gen X

4.4

5.6

Baby
Boomer

4.4
26.3
5.5

26.3
63.8

Greater
Gen

5.6

63.8
25.5
63.8
5.1

3.7

Greater
Gen

25.5

5.1

60.4
29.6
60.4
6.3
29.6
3.7

5.2

Total

6.3

63.4
4.6
26.8
5.2
Total

4.6

100
90
80
100
70
90
60
80
50
70
40
60
30
50
20
40
10
300
20
10
0

26.8
63.4

แผนภาพที่ 10 ร้อยละของประชากร Generation ต่างๆ ที่มีงานท�ำ
จ�ำแนกตามระดับความรู้สึกมั่นคงในงาน

Gen Z

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาความรู้สึกที่มีต่อการจัดสรรเวลาของตนเอง
ส�ำหรับการท�ำงาน ชีวิตส่วนตัว และครอบครัว พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
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ในทุกกลุม่ Generation มีความรูส้ กึ พึงพอใจในระดับมากต่อการจัดสรรเวลา
ของตนเองส�ำหรับการท�ำงาน ชีวิตส่วนตัว และครอบครัว ในสัดส่วนที่
ใกล้เคียงกัน

Total

Greater
Gen

Baby
Boomer

Gen X

Gen Y

78.7

ไมเลย
เล็กนอย
มาก
มากที่สุด

1.0

12.1
8.1

78.2

7.6
1.2
12.8
7.8

78.6

79.8

78.9

12.1
7.7
1.8
10.0
6.8
1.4
11.0
7.8
1.1
12.6

1.3

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

81.5

แผนภาพที่ 11 ร้อยละของประชากร Generation ต่างๆ ที่มีงานท�ำ
จ�ำแนกตามระดับความรูส้ กึ พึงพอใจในการจัดสรรเวลาของตนเองส�ำหรับการ
ท�ำงาน ชีวิตส่วนตัว และครอบครัว

Gen Z

3. การสนับสนุนทางครอบครัว

Total

79.5

83.7

81.1

12.4
6.2
0.3
6.7
9.3
0
5.5
15.0

0.4

6.2

23

Greater
Gen

1.2

2.6

0.6

20
10
0

14.2
6.5
3.6

36.9

56.9

71.7

78.7

เมือ่ พิจารณาการได้รบั การสนับสนุนทางครอบครัว พบว่า กลุม่ ตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ในทุกกลุม่ Generation มีความรูส้ กึ มัน่ คงปลอดภัยในระดับมากเมือ่
อยู่กับครอบครัว โดยกลุ่ม Greater Generation จ�ำนวนถึงร้อยละ 75.3 มี
100 ้สึกมั่นคงปลอดภัยเมื่ออยู่กับครอบครัว กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความ
ความรู
90
เชื่อมั80่นในระดับมากว่าครอบครัวจะดูแลเป็นอย่างดีหากเจ็บป่วย โดยกลุ่ม
70
Generation
X มีความเชือ่ มัน่ ว่าครอบครัวจะดูแลเป็นอย่างดีหากเจ็บป่วยใน
60
ไมเลย
ระดับ50มากถึงร้อยละ 71.1 และกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ในทุกกลุม่ Generation
เล็กนอย
40
มีความรู
้
ส
ึ
ก
ว่
า
ตนเองและครอบครั
ว
มี
ค
วามรั
ก
และผู
ก
พั
น
ต่
อ
กั
น
ในระดั
มาก บมาก
30
มากที่สุด
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เช่นกัน โดยกลุม่ Greater Generation รูส้ กึ ว่าตนเองและสมาชิกในครอบครัว
มีความรักและผูกพันต่อกันในระดับมากถึงร้อยละ 70.9 โดยคะแนนเฉลี่ย
ความรู้สึกได้รับการสนับสนุนทางครอบครัวโดยรวม คือ 6.61 (S.D. = 1.35)
จากคะแนนเต็ม 9.00

N=
N=
N=
N=
N=
67,010 1,311 18,995 26,801 19,074
ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยเมื่ออยู่ในครอบครัว
ไม่เลย
0.3
0.5
0.2
0.2
0.4
เล็กน้อย
3.6
4.9
3.2
3.6
3.8
มาก
74.4 75.3 74.8 74.9 73.5
มากที่สุด
21.7 19.3 21.8 21.3 22.4
ความเชื่อมั่นว่าครอบครัวจะดูแลเป็นอย่างดีหากเจ็บป่วย
ไม่เลย
0.4
0.9
0.4
0.5
0.4
เล็กน้อย
4.0
6.0
3.9
3.8
4.1
มาก
70.7 70.4 70.4 71.1 70.4
มากที่สุด
24.9 22.8 25.2 24.6 25.1
ตนเองและสมาชิกในครอบครัวมีความรักและผูกพันต่อกัน
ไม่เลย
0.3
0.6
0.3
0.3
0.4
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Gen. Z

Gen. Y

Gen.X

Baby
Boomer

Greater
Gen.

ความรู้สึก

รวม
ทุกกลุ่ม

ตารางที่ 2 ร้อยละของประชากรที่มีงานท�ำ อายุ 15 ปีขึ้นไป จ�ำแนก
ตามระดับความรู้สึกได้รับการสนับสนุนทางครอบครัว

N=
829
0
3.2
73.3
23.5
0.1
3.0
70.8
26.1
0

N=
N=
N=
67,010 1,311 18,995
เล็กน้อย
2.9
3.8
2.9
มาก
69.6 70.9 69.7
มากที่สุด
27.1 24.7 27.1
ความรู้สึกได้รับการสนับสนุนทางครอบครัว
คะแนนเฉลี่ย 6.61 6.48 6.62
S.D.
1.35 1.42 1.35

Gen. Z

Gen. Y

Gen.X

Baby
Boomer

Greater
Gen.

รวม
ทุกกลุ่ม

ความรู้สึก

N=
N=
N=
26,801 19,074 829
2.8
3.0
2.2
69.9 69.2 69.8
27.1 27.4 28.0
6.61
1.33

6.62
1.37

6.69
1.32

4. การสนับสนุนทางสังคม

ส�ำหรับการได้รบั การสนับสนุนทางสังคม พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่
มี ค วามรู ้ สึ ก ได้ รั บ การสนั บ สนุ น ทางสั ง คมในระดั บ มาก โดยเฉพาะกลุ ่ ม
Greater Generation และมีแนวโน้มลดลงในกลุ่ม Generation ที่มีอายุ
น้อยลง ทั้งในประเด็นความรู้สึกมีเพื่อนหรือคนอื่นๆ ในสังคมคอยช่วยเหลือ
ในยามที่ต้องการ ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้าน ความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่ง
กับชุมชนทีอ่ าศัยอยู่ ความรูส้ กึ มัน่ ใจในความปลอดภัยของชุมชนทีอ่ าศัย และ
ความรู้สึกพอใจกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน เช่น อากาศ น�้ำ ขยะ โดยคะแนน
เฉลี่ยความรู้สึกได้รับการสนับสนุนทางสังคมโดยรวม คือ 9.42 (S.D. = 1.75)
จากคะแนนเต็ม 15.00
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N=
N=
N=
N=
N=
67,010 1,311 18,995 26,801 19,074
การมีเพื่อนหรือคนอื่นๆ ในสังคมคอยช่วยเหลือในยามที่ต้องการ
ไม่เลย
0.7
0.6
0.6
0.7
0.7
เล็กน้อย
19.8 16.1 16.6 19.7 23.3
มาก
75.4 79.3 78.8 75.4 71.9
มากที่สุด
4.1
3.9
4.0
4.1
4.0
การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้าน
ไม่เลย
0.5
0.5
0.2
0.4
1.1
เล็กน้อย
12.9
6.3
8.2 11.9 19.1
มาก
80.3 87.8 84.6 81.3 74.2
มากที่สุด
6.3
5.5
7.0
6.4
5.7
ความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่อาศัยอยู่
ไม่เลย
1.1
0.7
0.6
0.9
2.1
เล็กน้อย
15.7
8.7 10.6 15.0 22.2
มาก
77.7 84.5 82.4 78.6 71.4
มากที่สุด
5.5
6.0
6.4
5.5
4.4
ความรู้สึกมั่นใจในความปลอดภัยของชุมชนที่อาศัย
ไม่เลย
0.3
0.4
0.2
0.3
0.3
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Gen. Z

Gen. Y

Gen. X

Baby
Boomer

Greater
Gen.

ความรู้สึก

รวม

ตารางที่ 3 จ�ำนวนและร้อยละของประชากรที่มีงานท�ำ อายุ 15 ปี
ขึ้นไป จ�ำแนกตามระดับความรู้สึกได้รับการสนับสนุนทางสังคม

N=
829
1.4
22.3
69.1
7.2
0.4
15.0
79.3
5.2
1.5
20.4
73.9
4.3
0

N=
N=
N=
N=
N=
67,010 1,311 18,995 26,801 19,074
เล็กน้อย
10.4
6.8
7.5 10.0 14.0
มาก
82.7 86.5 84.9 82.9 79.9
มากที่สุด
6.6
6.2
7.3
6.8
5.8
ความรู้สึกพอใจกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน เช่น อากาศ น�้ำ ขยะ
ไม่เลย
1.3
1.3
1.2
1.2
1.4
เล็กน้อย
18.0 13.9 15.2 17.7 21.5
มาก
76.2 79.8 78.8 76.6 72.9
มากที่สุด
4.5
5.0
4.9
4.4
4.2
ความรู้สึกได้รับการสนับสนุนทางสังคม
คะแนนเฉลี่ย 9.42 9.68 9.66 9.46 9.13
S.D.
1.75 1.57 1.57 1.72 1.91

Gen. Z

Gen. Y

Gen. X

Baby
Boomer

Greater
Gen.

รวม

ความรู้สึก

N=
829
12.5
80.7
6.7
2.6
21.1
72.3
4.0
9.24
1.93

5. ความรู้สึกต่อภาวะสุขภาพของตนเอง

การประเมินระดับความรูส้ กึ พึงพอใจในสุขภาพของตนเอง พบว่า กลุม่
ตัวอย่างโดยรวมส่วนใหญ่มคี วามรูส้ กึ พอใจกับสุขภาพของตนเองในระดับมาก
(ร้อยละ 78.7) โดยผู้ที่มีงานท�ำ อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ให้คะแนนความ
พึงพอใจในชีวิต เฉลี่ยเท่ากับ 7.48 (S.D. = 1.194) จากคะแนนเต็ม 10.00
เมื่อพิจารณาตามกลุ่มช่วงอายุเป็นรุ่นตามการเกิด (Generation) พบว่า
ความรู้สึกพึงพอใจในสุขภาพของตนเองในระดับมากและมากที่สุดมีสัดส่วน
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12.1
8.1

เล็กนอย
มาก
มากที่สุด

1.0

7.6
1.2
12.8
7.8

12.1
7.7
1.8
10.0
6.8
1.4
11.0
7.8
1.1
12.6

1.3

50
40
30
20
10
0

ลดน้อยลงผกผั
บกลุ่มอายุBaby
ที่มากขึGen
้น Xนั่นคือGenกลุY ่ม Greater
Generation
Total นกัGreater
Gen Z
Gen
Boomer
จ�ำนวนถึงร้อยละ 36.9 มีความรู้สึกพึงพอใจในสุขภาพของตนเองในระดับ
เล็กน้อย และร้อยละ 3.6 ไม่รู้สึกพึงพอใจในสุขภาพของตนเองเลย

79.5

83.7

81.1

71.7
56.9

Total

Greater
Gen

Baby
Boomer

12.4
6.2
0.3
6.7
9.3
0
5.5
15.0

ไมเลย
เล็กนอย
มาก
มากที่สุด

0.4

6.2

1.2

2.6

23

36.9
14.2
6.5
3.6

0.6

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

78.7

แผนภาพที่ 12 ร้อยละของประชากร Generation ต่างๆ ที่มีงานท�ำ
จ�ำแนกตามระดับความรู้สึกพึงพอใจในสุขภาพของตนเอง

Gen X

Gen Y

Gen Z

6. ความพึงพอใจในชีวิตของประชากรที่มีงานท�ำ อายุ 15 ปีขึ้นไป

จากการให้กลุ่มตัวอย่างประเมินความพึงพอใจในชีวิตของตนเอง
ด้วยค่าคะแนนระหว่าง 0 ถึง 10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีงานท�ำ อายุตั้งแต่
15 ปีขึ้นไป โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ย 7.48 (S.D. = 1.19) จากคะแนนเต็ม
10 คะแนน โดยกลุ่ม Generation Y มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในชีวิต
มากที่สุด คือ 7.53 และกลุ่ม Generation Z มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
ในชีวิตน้อยที่สุด คือ 7.39
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลีย่ ความรูส้ กึ พึงพอในในชีวติ ของประชากรทีม่ งี านท�ำ
อายุ 15 ปีขึ้นไป จ�ำแนกตาม Generation
ช่วงวัย
รวมทุกช่วงวัย

Greater Generation
Baby Boomer
Generation X
Generation Y
Generation Z

N
67,010
1,311
18,995
26,801
19,074
829

ความพึงพอใจในชีวิต
ค่าเฉลี่ย
7.48
7.47
7.43
7.49
7.53
7.39

(S.D.)
1.19
1.29
1.23
1.17
1.19

1.22

4.2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในชีวิตของประชากร
ที่มีงานท�ำ อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

การรายงานเผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple Regression
Analysis) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับความพึงพอใจ
ในชีวิตของประชากรที่มีงานท�ำ โดยน�ำเสนอรายงานภาพรวมของกลุ่มที่มี
งานท�ำและอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป (ณ ปีส�ำรวจ 2558) และน�ำเสนอรายงาน
ของแต่ละกลุ่มวัย ดังนี้
1. กลุ่มที่มีงานท�ำ อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
2. กลุ่ม Greater Generation ที่มีงานท�ำ
3. กลุ่ม Baby Boomer ที่มีงานท�ำ
4. กลุ่ม Generation X ที่มีงานท�ำ
5. กลุ่ม Generation Y ที่มีงานท�ำ
6. กลุ่ม Generation Z ที่มีงานท�ำ
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4.2.1 ความพึงพอใจในชีวิตของประชากรที่มีงานท�ำ อายุตั้งแต่
15 ปีขึ้นไป (ณ ปีส�ำรวจ 2558)

ผลการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจใน
ชีวิตของกลุ่มประชากรที่มีงานท�ำ อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ประกอบด้วย
กลุม่ ช่วงวัย เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส สถานทีอ่ ยูอ่ าศัย สถานภาพ
การท�ำงาน ชั่วโมงการท�ำงาน ความรู้สึกเพียงพอในรายได้ต่อปี ความรู้สึก
มัน่ คงในงาน ความรูส้ กึ มีความสุขในงานทีท่ ำ� อยู่ ความรูส้ กึ พึงพอใจกับสุขภาพ
ของตนเอง ความรู้สึกได้รับการสนับสนุนทางครอบครัว ความรู้สึกได้รับ
การสนับสนุนทางสังคม ความรู้สึกพึงพอใจในการจัดสรรเวลาของตนเอง
ส�ำหรับเวลาท�ำงาน ชีวิตส่วนตัว และครอบครัว โดยปัจจัยดังกล่าวในสมการ
สามารถท�ำนายความพึงพอใจในชีวิตได้ร้อยละ 17.6 และปัจจัยที่มีความ
สัมพันธ์มากทีส่ ดุ กับความพึงพอใจในชีวติ ของประชากรทีม่ งี านท�ำ อายุตงั้ แต่
15 ปีขนึ้ ไป ได้แก่ ความรูส้ กึ เพียงพอในรายได้ตอ่ ปี (Beta = 0.156) ความรูส้ กึ
ได้รับการสนับสนุนทางครอบครัว (Beta = 0.129) ความรู้สึกมีความสุข
ในงานที่ท�ำ (Beta = 0.105) ความรู้สึกพึงพอใจกับสุขภาพของตนเอง
(Beta = 0.072) และความรูส้ กึ พึงพอใจในการจัดสรรเวลาของตนเอง ส�ำหรับ
เวลาท�ำงาน ชีวติ ส่วนตัว และครอบครัว (Beta = 0.071) ตามล�ำดับ นอกจากนี้
ระดับการศึกษายังเป็นอีกหนึง่ ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในชีวติ
คือ ผูท้ สี่ ำ� เร็จการศึกษาต�ำ่ กว่าปริญญาตรีมแี นวโน้มของความพึงพอใจในชีวติ
น้อยกว่าผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า โดยความสัมพันธ์
ของปัจจัยต่างๆ กับความพึงพอใจในชีวิตมีรายละเอียดดังนี้
กลุม่ ช่วงวัย พบว่า กลุม่ ประชากรทุกช่วงวัยทีม่ งี านท�ำ ได้แก่ กลุม่ Baby
Boomer กลุ่ม Generation X กลุ่ม Generation Y และกลุ่ม Generation
Z มีความพึงพอใจในชีวิตน้อยเมื่อเทียบกับกลุ่ม Greater Generation
โดยกลุ่ม Generation Y มีความพึงพอใจในชีวิตน้อยที่สุด (Beta = –0.083)
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รองลงมา คือ กลุ่ม Generation X (Beta = –0.078)
เพศ พบว่า เพศหญิงทีม่ งี านท�ำมีความพึงพอใจในชีวติ มากกว่าเพศชาย
ที่มีงานท�ำ (Beta = 0.019)
ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษามีความ
พึงพอใจในชีวิตน้อยที่สุด (Beta = –0.114) เมื่อเทียบกับกลุ่มที่มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรีและสูงกว่า
สถานที่อยู่อาศัย พบว่า ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลมีความพึงพอใจ
ในชีวิตมากกว่าผู้ที่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล (Beta = 0.018)
สถานภาพสมรส พบว่า ผู้ที่มีงานท�ำที่มีสถานภาพโสดและสมรสแล้ว
เป็นผู้ที่มีความพึงพอใจในชีวิตมากกว่าผู้ที่ม่าย/หย่า/แยกกันอยู่/สมรสแต่
ไม่ทราบสถานภาพ โดยผู้ที่มีสถานภาพโสดเป็นผู้ที่มีความพึงพอใจในชีวิต
มากที่สุด (Beta = 0.069)
สถานภาพการท�ำงาน พบว่า ผู้ท่ีเป็นลูกจ้างรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
มีความพึงพอใจในชีวิตมากที่สุด (Beta = 0.054)
ชัว่ โมงการท�ำงาน พบว่า ชัว่ โมงการท�ำงานทีเ่ พิม่ ขึน้ มีความสัมพันธ์กบั
ความพึงพอใจในชีวิตที่เพิ่มมากขึ้น (Beta = 0.014)
ความรู้สึกว่ารายได้เพียงพอในรอบปี พบว่า ผู้ที่มีความรู้สึกว่ามีรายได้
เพียงพอในรอบปีในระดับมากและมากที่สุดมีความพึงพอใจในชีวิตมากกว่า
ผู้ที่รู้สึกว่าไม่มีรายได้เพียงพอหรือเพียงพอเล็กน้อย (Beta = 0.156)
ความรูส้ กึ มัน่ คงในงาน พบว่า ผูท้ มี่ คี วามรูส้ กึ มัน่ คงในงานในระดับมาก
และมากทีส่ ดุ มีความพึงพอใจในชีวติ มากกว่าผูท้ รี่ สู้ กึ ไม่มนั่ คงในงานหรือรูส้ กึ
มั่นคงเพียงเล็กน้อย (Beta = 0.041)
ความรู้สึกมีความสุขในงานที่ท�ำอยู่ พบว่า ผู้ที่มีความรู้สึกมีความสุข
ในงานที่ท�ำอยู่ในระดับมากและมากที่สุด มีความพึงพอใจในชีวิตมากกว่า
ผู้ที่รู้สึกไม่มีความสุขในงานหรือมีความสุขเพียงเล็กน้อย (Beta = 0.105)
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ความรูส้ กึ พึงพอใจกับสุขภาพของตัวเอง พบว่า ผูท้ มี่ คี วามรูส้ กึ พึงพอใจ
กับสุขภาพของตัวเองในระดับมากและมากที่สุด มีความพึงพอใจในชีวิต
มากกว่าผูท้ รี่ สู้ กึ ว่าไม่พงึ พอใจกับสุขภาพของตัวเองหรือพึงพอใจเพียงเล็กน้อย
(Beta = 0.072)
ความรู้สึกได้รับการสนับสนุนทางครอบครัว พบว่า ความรู้สึกได้รับ
การสนับสนุนทางครอบครัวทีม่ ากขึน้ มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในชีวติ
ที่มากขึ้นตามไปด้วย (Beta = 0.129)
ความรู้สึกได้รับการสนับสนุนทางสังคม พบว่า ความรู้สึกได้รับการ
สนับสนุนทางสังคมทีม่ ากขึน้ มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในชีวติ ทีม่ ากขึน้
ตามไปด้วย (Beta = 0.058)
ความรู้สึกพึงพอใจในการจัดสรรเวลาของตนเอง ส�ำหรับเวลาท�ำงาน
ชีวติ ส่วนตัว และครอบครัว พบว่า ผูท้ มี่ คี วามรูส้ กึ พึงพอใจในการจัดสรรเวลา
ของตนเอง ส�ำหรับเวลาท�ำงาน ชีวติ ส่วนตัว และครอบครัว ในระดับมากและ
มากทีส่ ดุ มีความพึงพอใจในชีวติ มากกว่าผูท้ รี่ สู้ กึ ไม่พงึ พอใจในการจัดสรรเวลา
หรือพึงพอใจเพียงเล็กน้อย (Beta = 0.071)
ตารางที่ 5 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในชีวิตของ
ประชากรที่มีงานท�ำ อายุ 15 ปีขึ้นไป
ค่าสัมประสิทธิ์ (Coefficient)
B
S.E.
Beta
กลุ่มประชากรตามช่วงวัย (กลุ่มอ้างอิง: Greater generation)
กลุ่ม Baby boomer
–0.171 0.031 –0.064 ***
กลุ่ม Generation X
–0.191 0.031 –0.078 ***
กลุ่ม Generation Y
–0.220 0.033 –0.083 ***
ปัจจัยความพึงพอใจในชีวิต

50

คุณภาพชีวิตต่างวัยของผู้มีงานท�ำ

Quality of Life among Employed Population by Generations

ปัจจัยความพึงพอใจในชีวิต

ค่าสัมประสิทธิ์ (Coefficient)
B
S.E.
Beta
–0.214 0.050 –0.020 ***

กลุ่ม Generation Z
เพศ (กลุ่มอ้างอิง: ชาย)
หญิง
0.044 0.009 0.019 ***
ระดับการศึกษา (กลุ่มอ้างอิง: ระดับปริญญาตรีและสูงกว่า)
ไม่ได้รับการศึกษา
–0.265 0.031 –0.034 ***
ระดับประถมศึกษา
–0.273 0.016 –0.114 ***
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
–0.196 0.018 –0.058 ***
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ
–0.131 0.016 –0.044 ***
อนุปริญญา
สถานที่อยู่อาศัย (กลุ่มอ้างอิง: นอกเขตเทศบาล)
ในเขตเทศบาล
0.044 0.009 0.018 ***
สถานภาพสมรส (กลุ่มอ้างอิง: ม่าย หรือหย่า หรือแยกกันอยู่ หรือสมรส
แต่ไม่ทราบสถานภาพ)
สมรสแล้ว
0.167 0.014 0.061 ***
โสด
0.226 0.018 0.069 ***
สถานภาพการท�ำงาน (กลุม่ อ้างอิง: รับจ้างท�ำงานหลายเจ้า หรือการรวมกลุม่ )
นายจ้าง
0.185 0.042 0.027 ***
ธุรกิจส่วนตัว
0.065 0.034 0.027
ธุรกิจครอบครัวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง
0.029 0.035 0.009
ลูกจ้างรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
0.233 0.038 0.054 ***
ลูกจ้างเอกชน
0.031 0.035 0.011
ชั่วโมงการท�ำงาน (ต่อเนื่อง)
0.001 0.000 0.014 **
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ค่าสัมประสิทธิ์ (Coefficient)
B
S.E.
Beta
ความรู้สึกว่ารายได้เพียงพอในรอบปี (กลุ่มอ้างอิง: ไม่เลยและเล็กน้อย)
รู้สึกว่ารายได้เพียงพอมากและมากที่สุด 0.373 0.010 0.156 ***
ความรู้สึกมั่นคงในงาน (กลุ่มอ้างอิง: ไม่เลยและเล็กน้อย)
รู้สึกมั่นคงในงานมากและมากที่สุด
0.105 0.011 0.041 ***
ความรู้สึกมีความสุขในงานที่ท�ำอยู่ (กลุ่มอ้างอิง: ไม่เลยและเล็กน้อย)
รู้สึกมีความสุขมากและมากที่สุด
0.357 0.014 0.105 ***
ความรู้สึกพึงพอใจกับสุขภาพของตนเอง (กลุ่มอ้างอิง: ไม่เลยและเล็กน้อย
รู้สึกพึงพอใจมากและมากที่สุด
0.242 0.013 0.072 ***
ความรู้สึกได้รับการสนับสนุนทางครอบครัว 0.114 0.003 0.129 ***
(ต่อเนื่อง)
ความรู้สึกได้รับการสนับสนุนทางสังคม
0.040 0.003 0.058 ***
(ต่อเนื่อง)
ความรู้สึกพึงพอใจในการจัดสรรเวลาของตนเอง ส�ำหรับเวลาท�ำงาน
ชีวิตส่วนตัว และครอบครัว (กลุ่มอ้างอิง: ไม่เลยและเล็กน้อย)
รู้สึกพึงพอใจมากและมากที่สุด
0.247 0.013 0.071 ***
Adjusted R2 = 0.176; df = 25, 66984
ปัจจัยความพึงพอใจในชีวิต

* มีระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
** มีระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
*** มีระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .001
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4.2.2 ความพึงพอใจในชีวต
ิ ของประชากรกลุม
่ Greater Generation
ที่มีงานท�ำ (เกิดปี พ.ศ. 2486 หรือก่อนหน้านั้น)

ผลการวิเคราะห์กลุ่มประชากร Greater Generation ที่มีงานท�ำ
พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในชีวิตของกลุ่ม Greater
Generation ประกอบด้วย ชัว่ โมงการท�ำงาน ความรูส้ กึ เพียงพอในรายได้ตอ่ ปี
ความรู้สึกมีความสุขในงานที่ท�ำอยู่ ความรู้สึกพึงพอใจกับสุขภาพของตนเอง
ความรูส้ กึ ได้รบั การสนับสนุนทางครอบครัว ความรูส้ กึ ได้รบั การสนับสนุนทาง
สังคม ความรู้สึกพึงพอใจในการจัดสรรเวลาของตนเอง ส�ำหรับเวลาท�ำงาน
ชีวติ ส่วนตัว และครอบครัว โดยปัจจัยในสมการสามารถท�ำนายความพึงพอใจ
ในชีวติ ได้รอ้ ยละ 24.6 และปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์มากทีส่ ดุ กับความพึงพอใจ
ในชีวติ ของประชากรกลุม่ Greater Generation ทีม่ งี านท�ำ ได้แก่ ความรูส้ กึ
เพียงพอในรายได้ต่อปี (Beta = 0.169) ความรู้สึกพึงพอใจกับสุขภาพของ
ตนเอง (Beta = 0.149) ความรู้สึกได้รับการสนับสนุนทางครอบครัว (Beta
=0.143) ความรูส้ กึ พึงพอใจในการจัดสรรเวลาของตนเอง ส�ำหรับเวลาท�ำงาน
ชีวิตส่วนตัว และครอบครัว (Beta = 0.117) และความรู้สึกมีความสุขในงาน
ที่ท�ำอยู่ (Beta = 0.098) ตามล�ำดับ โดยความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ กับ
ความพึงพอใจในชีวิตมีรายละเอียดดังนี้
ประชากรกลุ่ม Greater Generation ที่มีอายุ เพศ ระดับการศึกษา
สถานภาพสมรส และสถานทีอ่ ยูอ่ าศัย ทีแ่ ตกต่างกัน ไม่มผี ลต่อความพึงพอใจ
ในชีวิต
ผู้ที่มีสถานภาพการท�ำงานและความรู้สึกมั่นคงในงาน ที่แตกต่างกัน
มีความพึงพอใจในชีวิตไม่แตกต่างกัน
ชัว่ โมงการท�ำงาน พบว่า ชัว่ โมงการท�ำงานทีเ่ พิม่ ขึน้ มีความสัมพันธ์กบั
ความพึงพอใจในชีวิตที่เพิ่มมากขึ้น (Beta = 0.086)
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ความรู้สึกว่ารายได้เพียงพอในรอบปี พบว่า ผู้ที่มีความรู้สึกว่ามีรายได้
เพียงพอในรอบปีในระดับมากและมากที่สุดมีความพึงพอใจในชีวิตมากกว่า
ผู้ที่รู้สึกว่าไม่มีรายได้เพียงพอหรือเพียงพอเล็กน้อย (Beta = 0.169)
ความรูส้ กึ มีความสุขในงานทีท่ ำ� อยู่ พบว่า ผูท้ มี่ คี วามรูส้ กึ มีความสุขใน
งานทีท่ ำ� อยูใ่ นระดับมากและมากทีส่ ดุ มีความพึงพอใจในชีวติ มากกว่าผูท้ รี่ สู้ กึ
ไม่มีความสุขในงานหรือมีความสุขเพียงเล็กน้อย (Beta = 0.098)
ความรูส้ กึ พึงพอใจกับสุขภาพของตัวเอง พบว่า ผูท้ มี่ คี วามรูส้ กึ พึงพอใจ
กับสุขภาพของตัวเองในระดับมากและมากที่สุด มีความพึงพอใจในชีวิต
มากกว่าผูท้ รี่ สู้ กึ ว่าไม่พงึ พอใจกับสุขภาพของตัวเองหรือพึงพอใจเพียงเล็กน้อย
(Beta = 0.149)
ความรู้สึกได้รับการสนับสนุนทางครอบครัว พบว่า ความรู้สึกได้รับ
การสนับสนุนทางครอบครัวทีม่ ากขึน้ มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในชีวติ
ที่มากขึ้นตามไปด้วย (Beta =0.143)
ความรู ้ สึ ก ได้ รั บ การสนั บ สนุ น ทางสั ง คม พบว่ า ความรู ้ สึ ก ได้ รั บ
การสนับสนุนทางสังคมที่มากขึ้นมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในชีวิตที่
มากขึ้นตามไปด้วย (Beta =0.075)
ความรู้สึกพึงพอใจในการจัดสรรเวลาของตนเอง ส�ำหรับเวลาท�ำงาน
ชีวติ ส่วนตัว และครอบครัว พบว่า ผูท้ มี่ คี วามรูส้ กึ พึงพอใจในการจัดสรรเวลา
ของตนเอง ส�ำหรับเวลาท�ำงาน ชีวติ ส่วนตัว และครอบครัว ในระดับมากและ
มากทีส่ ดุ มีความพึงพอใจในชีวติ มากกว่าผูท้ รี่ สู้ กึ ไม่พงึ พอใจในการจัดสรรเวลา
หรือพึงพอใจเพียงเล็กน้อย (Beta = 0.117)
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ตารางที่ 6 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในชีวิตของ
ประชากร อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานท�ำ และเกิดปี พ.ศ. 2486 หรือก่อนหน้า
นั้น (Greater Generation)
ปัจจัยความพึงพอใจในชีวิต

ค่าสัมประสิทธิ์ (Coefficient)
B S.E.
Beta
0.010 0.009 0.027

อายุ (ปี)
เพศ (กลุ่มอ้างอิง: ชาย)
หญิง
0.104 0.077 0.039
ระดับการศึกษา (กลุ่มอ้างอิง: ระดับปริญญาตรีและสูงกว่า)
ไม่ได้รับการศึกษา
–0.294 0.288 –0.066
ระดับประถมศึกษา
–0.342 0.270 –0.096
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
–0.382 0.347 –0.041
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ
–0.137 0.322 –0.018
อนุปริญญา
สถานที่อยู่อาศัย (กลุ่มอ้างอิง: นอกเขตเทศบาล)
ในเขตเทศบาล
–0.006 0.070 –0.002
สถานภาพสมรส (กลุ่มอ้างอิง: ม่าย หรือหย่า หรือแยกกันอยู่ หรือสมรส
แต่ไม่ทราบสถานภาพ)
สมรสแล้ว
0.009 0.082 0.003
โสด
–0.373 0.218 –0.043
สถานภาพการท�ำงาน (กลุม่ อ้างอิง: รับจ้างท�ำงานหลายเจ้า หรือการรวมกลุม่ )
นายจ้าง
0.252 0.328 0.043
ธุรกิจส่วนตัว
0.063 0.297 0.022
ธุรกิจครอบครัวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง
–0.074 0.308 –0.021
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ค่าสัมประสิทธิ์ (Coefficient)
B S.E.
Beta
ลูกจ้างรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
0.426 0.438 0.032
ลูกจ้างเอกชน
–0.059 0.332 –0.009
ชั่วโมงการท�ำงาน (ต่อเนื่อง)
0.006 0.002 0.086 ***
ความรู้สึกว่ารายได้เพียงพอในรอบปี (กลุ่มอ้างอิง: ไม่เลยและเล็กน้อย)
รู้สึกว่ารายได้เพียงพอมากและมากที่สุด
0.445 0.076 0.169 ***
ความรู้สึกมั่นคงในงาน (กลุ่มอ้างอิง: ไม่เลยและเล็กน้อย)
รู้สึกมั่นคงในงานมากและมากที่สุด
0.127 0.082 0.047
ความรู้สึกมีความสุขในงานที่ท�ำอยู่ (กลุ่มอ้างอิง: ไม่เลยและเล็กน้อย)
รู้สึกมีความสุขมากและมากที่สุด
0.363 0.105 0.098 ***
ความรู้สึกพึงพอใจกับสุขภาพของตนเอง (กลุ่มอ้างอิง: ไม่เลยและเล็กน้อย
รู้สึกพึงพอใจมากและมากที่สุด
0.391 0.070 0.149 ***
ความรู้สึกได้รับการสนับสนุนทางครอบครัว 0.130 0.024 0.143 ***
(ต่อเนื่อง)
ความรู้สึกได้รับการสนับสนุนทางสังคม (ต่อ 0.061 0.023 0.075 **
เนื่อง)
ความรู้สึกพึงพอใจในการจัดสรรเวลาของตนเอง ส�ำหรับเวลาท�ำงาน
ชีวิตส่วนตัว และครอบครัว (กลุ่มอ้างอิง: ไม่เลยและเล็กน้อย)
รู้สึกพึงพอใจมากและมากที่สุด
0.465 0.107 0.117 ***
Adjusted R2 = 0.246; df = 22, 1287
ปัจจัยความพึงพอใจในชีวิต

* มีระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
** มีระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
*** มีระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .001
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4.2.3 ความพึงพอใจในชีวิตของประชากรกลุ่ม Baby Boomer ที่มี
งานท�ำ (เกิดปี พ.ศ. 2487–2505)

ผลการวิเคราะห์กลุม่ ประชากร Baby Boomer ทีม่ งี านท�ำ พบว่า ปัจจัย
ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในชีวติ ของกลุม่ Baby Boomer ทีม่ งี านท�ำ
ประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส สถานทีอ่ ยูอ่ าศัย สถานภาพ
การท�ำงาน ชั่วโมงการท�ำงาน ความรู้สึกเพียงพอในรายได้ต่อปี ความรู้สึก
มัน่ คงในงาน ความรูส้ กึ มีความสุขในงานทีท่ ำ� อยู่ ความรูส้ กึ พึงพอใจกับสุขภาพ
ของตนเอง ความรู้สึกได้รับการสนับสนุนทางครอบครัว ความรู้สึกได้รับการ
สนับสนุนทางสังคม ความรูส้ กึ พึงพอใจในการจัดสรรเวลาของตนเอง ส�ำหรับ
เวลาท�ำงาน ชีวติ ส่วนตัว และครอบครัว โดยปัจจัยดังกล่าวในสมการสามารถ
ท�ำนายความพึงพอใจในชีวิตได้ร้อยละ 19.9 และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์มาก
ที่สุดกับความพึงพอใจในชีวิตของประชากรกลุ่ม Baby Boomer ที่มีงานท�ำ
ได้แก่ ความรูส้ กึ ได้รบั การสนับสนุนทางครอบครัว (Beta = 0.157) ความรูส้ กึ
เพียงพอในรายได้ตอ่ ปี (Beta = 0.141)ความรูส้ กึ มีความสุขในงานทีท่ ำ� (Beta
= 0.122) ความรูส้ กึ พึงพอใจกับสุขภาพของตนเอง (Beta = 0.097) และการ
ท�ำงานเป็นลูกจ้างรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ (Beta = 0.061) ตามล�ำดับ นอกจากนี้
ระดับการศึกษายังเป็นอีกหนึง่ ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในชีวติ
คือ ผูท้ สี่ ำ� เร็จการศึกษาต�ำ่ กว่าปริญญาตรีมแี นวโน้มของความพึงพอใจในชีวติ
น้อยกว่าผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า โดยความสัมพันธ์
ของปัจจัยต่างๆ กับความพึงพอใจในชีวิตมีรายละเอียดดังนี้
อายุ พบว่า กลุ่มประชากร Baby Boomer ที่มีอายุมาก มีความพึง
พอใจในชีวิตมากกว่าผู้ที่มีอายุน้อยกว่า (Beta = 0.018)
เพศ พบว่า เพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจในชีวติ ไม่แตกต่างกัน
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ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ท่ีมีการศึกษาระดับประถมศึกษามีความพึง
พอใจในชีวติ น้อยทีส่ ดุ (Beta = –0.137) เมือ่ เทียบกับกลุม่ ทีม่ กี ารศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและสูงกว่า
สถานที่อยู่อาศัย พบว่า ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลมีความพึงพอใจ
ในชีวิตมากกว่าผู้ที่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล (Beta = 0.024)
สถานภาพสมรส พบว่า ผู้ที่มีงานท�ำที่มีสถานภาพโสดและสมรสแล้ว
เป็นผู้ที่มีความพึงพอใจในชีวิตมากกว่าผู้ที่ม่าย/หย่า/แยกกันอยู่/สมรสแต่
ไม่ทราบสถานภาพ โดยผู้ที่มีสถานภาพสมรสแล้วเป็นผู้ที่มีความพึงพอใจ
ในชีวิตมากที่สุด (Beta = 0.038)
สถานภาพการท�ำงาน พบว่า ผู้ที่เป็นลูกจ้างรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
มีความพึงพอใจในชีวิตมากที่สุด (Beta = 0.061)
ชั่วโมงการท�ำงาน พบว่า ชั่วโมงการท�ำงานที่แตกต่างกันไม่มีผล
ต่อความพึงพอใจในชีวิต
ความรู้สึกว่ารายได้เพียงพอในรอบปี พบว่า ผู้ที่มีความรู้สึกว่ามีรายได้
เพียงพอในรอบปีในระดับมากและมากที่สุดมีความพึงพอใจในชีวิตมากกว่า
ผู้ที่รู้สึกว่าไม่มีรายได้เพียงพอหรือเพียงพอเล็กน้อย (Beta = 0.141)
ความรูส้ กึ มัน่ คงในงาน พบว่า ผูท้ มี่ คี วามรูส้ กึ มัน่ คงในงานในระดับมาก
และมากทีส่ ดุ มีความพึงพอใจในชีวติ มากกว่าผูท้ รี่ สู้ กึ ไม่มนั่ คงในงานหรือรูส้ กึ
มั่นคงเพียงเล็กน้อย (Beta = 0.041)
ความรูส้ กึ มีความสุขในงานทีท่ ำ� อยู่ พบว่า ผูท้ มี่ คี วามรูส้ กึ มีความสุขใน
งานทีท่ ำ� อยูใ่ นระดับมากและมากทีส่ ดุ มีความพึงพอใจในชีวติ มากกว่าผูท้ รี่ สู้ กึ
ไม่มีความสุขในงานหรือมีความสุขเพียงเล็กน้อย (Beta = 0.122)
ความรูส้ กึ พึงพอใจกับสุขภาพของตัวเอง พบว่า ผูท้ มี่ คี วามรูส้ กึ พึงพอใจ
กับสุขภาพของตัวเองในระดับมากและมากที่สุด มีความพึงพอใจในชีวิต
มากกว่าผูท้ รี่ สู้ กึ ว่าไม่พงึ พอใจกับสุขภาพของตัวเองหรือพึงพอใจเพียงเล็กน้อย
(Beta = 0.097)
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ความรู้สึกได้รับการสนับสนุนทางครอบครัว พบว่า ความรู้สึกได้รับ
การสนับสนุนทางครอบครัวทีม่ ากขึน้ มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในชีวติ
ที่มากขึ้นตามไปด้วย (Beta = 0.157)
ความรูส้ กึ ได้รบั การสนับสนุนทางสังคม พบว่า ความรูส้ กึ ได้รบั การสนับสนุน
ทางสังคมทีม่ ากขึน้ มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในชีวติ ทีม่ ากขึน้ ตามไปด้วย
(Beta = 0.042)
ความรู้สึกพึงพอใจในการจัดสรรเวลาของตนเอง ส�ำหรับเวลาท�ำงาน
ชีวติ ส่วนตัว และครอบครัว พบว่า ผูท้ มี่ คี วามรูส้ กึ พึงพอใจในการจัดสรรเวลา
ของตนเอง ส�ำหรับเวลาท�ำงาน ชีวติ ส่วนตัว และครอบครัว ในระดับมากและ
มากทีส่ ดุ มีความพึงพอใจในชีวติ มากกว่าผูท้ รี่ สู้ กึ ไม่พงึ พอใจในการจัดสรรเวลา
หรือพึงพอใจเพียงเล็กน้อย (Beta = 0.056)
ตารางที่ 7 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในชีวิตของ
ประชากรที่มีงานท�ำ และเกิดปี พ.ศ. 2487–2505 (Baby Boomer)
ปัจจัยความพึงพอใจในชีวิต

ค่าสัมประสิทธิ์ (Coefficient)
B
S.E.
Beta
0.005 0.002 0.018 **

อายุ (ปี)
เพศ (กลุ่มอ้างอิง: ชาย)
หญิง
0.020 0.018
ระดับการศึกษา (กลุ่มอ้างอิง: ระดับปริญญาตรีและสูงกว่า)
ไม่ได้รับการศึกษา
–0.433 0.055
ระดับประถมศึกษา
–0.401 0.039
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
–0.376 0.050
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ
–0.254 0.046
อนุปริญญา

0.008
–0.072 ***
–0.137 ***
–0.067 ***
–0.052 ***
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ค่าสัมประสิทธิ์ (Coefficient)
B
S.E.
Beta
สถานที่อยู่อาศัย (กลุ่มอ้างอิง: นอกเขตเทศบาล)
ในเขตเทศบาล
0.061 0.018 0.024 ***
สถานภาพสมรส (กลุ่มอ้างอิง: ม่าย หรือหย่า หรือแยกกันอยู่ หรือสมรสแต่
ไม่ทราบสถานภาพ)
สมรสแล้ว
0.113 0.024 0.038 ***
โสด
0.155 0.042 0.027 ***
สถานภาพการท�ำงาน (กลุม่ อ้างอิง: รับจ้างท�ำงานหลายเจ้า หรือการรวมกลุม่ )
นายจ้าง
0.107 0.074 0.016
ธุรกิจส่วนตัว
0.032 0.059 0.013
ธุรกิจครอบครัวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง
–0.008 0.062 –0.003
ลูกจ้างรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
0.295 0.069 0.061 ***
ลูกจ้างเอกชน
0.025 0.063 0.006
ชั่วโมงการท�ำงาน (ต่อเนื่อง)
0.001 0.001 0.009
ความรู้สึกว่ารายได้เพียงพอในรอบปี (กลุ่มอ้างอิง: ไม่เลยและเล็กน้อย)
รู้สึกว่ารายได้เพียงพอมากและมากที่สุด 0.347 0.019 0.141 ***
ความรู้สึกมั่นคงในงาน (กลุ่มอ้างอิง: ไม่เลยและเล็กน้อย)
รู้สึกมั่นคงในงานมากและมากที่สุด
0.108 0.021 0.041 ***
ความรู้สึกมีความสุขในงานที่ท�ำอยู่ (กลุ่มอ้างอิง: ไม่เลยและเล็กน้อย)
รู้สึกมีความสุขมากและมากที่สุด
0.436 0.027 0.122 ***
ความรู้สึกพึงพอใจกับสุขภาพของตนเอง (กลุ่มอ้างอิง: ไม่เลยและเล็กน้อย
รู้สึกพึงพอใจมากและมากที่สุด
0.278 0.021 0.097 ***
ปัจจัยความพึงพอใจในชีวิต
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ปัจจัยความพึงพอใจในชีวิต

ค่าสัมประสิทธิ์ (Coefficient)
B
S.E.
Beta
0.143 0.006 0.157 ***

ความรู้สึกได้รับการสนับสนุนทางครอบครัว
(ต่อเนื่อง)
ความรู้สึกได้รับการสนับสนุนทางสังคม
0.032 0.006 0.042 ***
(ต่อเนื่อง)
ความรู้สึกพึงพอใจในการจัดสรรเวลาของตนเอง ส�ำหรับเวลาท�ำงาน ชีวิต
ส่วนตัว และครอบครัว (กลุ่มอ้างอิง: ไม่เลยและเล็กน้อย)
รู้สึกพึงพอใจมากและมากที่สุด
0.209 0.026 0.056 ***
Adjusted R2 = 0.199; df = 22, 18971
* มีระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
** มีระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
*** มีระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .001

4.2.4 ความพึงพอใจในชีวิตของประชากรกลุ่ม Generation X ที่มี
งานท�ำ (เกิดปี พ.ศ. 2506–2520)

ผลการวิเคราะห์กลุม่ ประชากร Generation X ทีม่ งี านท�ำ พบว่า ปัจจัย
ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในชีวติ ของกลุม่ Generation X ทีม่ งี านท�ำ
ประกอบด้วย อายุ เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส สถานที่อยู่อาศัย
สถานภาพการท�ำงาน ชั่วโมงการท�ำงาน ความรู้สึกเพียงพอในรายได้ต่อปี
ความรูส้ กึ มัน่ คงในงาน ความรูส้ กึ มีความสุขในงานทีท่ ำ� อยู่ ความรูส้ กึ พึงพอใจ
กับสุขภาพของตนเอง ความรูส้ กึ ได้รบั การสนับสนุนทางครอบครัว ความรูส้ กึ
ได้รบั การสนับสนุนทางสังคม ความรูส้ กึ พึงพอใจในการจัดสรรเวลาของตนเอง
ส�ำหรับเวลาท�ำงาน ชีวิตส่วนตัว และครอบครัว โดยปัจจัยดังกล่าวในสมการ
สามารถท�ำนายความพึงพอใจในชีวิตได้ร้อยละ 18.5 และปัจจัยที่มีความ
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สัมพันธ์มากที่สุดกับความพึงพอใจในชีวิตของประชากรกลุ่ม Generation X
ทีม่ งี านท�ำ ได้แก่ ความรูส้ กึ เพียงพอในรายได้ตอ่ ปี (Beta = 0.153) ความรูส้ กึ
ได้รับการสนับสนุนทางครอบครัว (Beta = 0.145) และการศึกษาระดับต�่ำ
กว่าปริญญาตรีที่มีความสัมพันธ์ทางลบกับความพึงพอใจในชีวิต โดยความ
สัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ กับความพึงพอใจในชีวิตมีรายละเอียดดังนี้
อายุ พบว่า กลุ่มประชากร Generation X ที่มีอายุมาก มีความ
พึงพอใจในชีวิตมากกว่าผู้ที่มีอายุน้อยกว่า (Beta = 0.016)
เพศ พบว่า เพศหญิงทีม่ งี านท�ำมีความพึงพอใจในชีวติ น้อยกว่าเพศชาย
ที่มีงานท�ำ (Beta = 0.017)
ระดับการศึกษา พบว่า ผูท้ มี่ กี ารศึกษาระดับต�ำ่ กว่าปริญญาตรีมคี วาม
พึงพอใจในชีวติ น้อยกว่าผูท้ มี่ กี ารศึกษาระดับปริญญาตรีตามล�ำดับ คือ ระดับ
ประถมศึกษามีความพึงพอใจในชีวิตน้อยที่สุด (Beta = –0.145) รองลงมา
คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Beta = –0.085) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
และอนุปริญญา (Beta = –0.060) และผูท้ ไี่ ม่ได้รบั การศึกษา (Beta = –0.035)
สถานที่อยู่อาศัย พบว่า ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลมีความพึงพอใจใน
ชีวิตมากกว่าผู้ที่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล (Beta = 0.016)
สถานภาพสมรส พบว่า ผู้ที่มีงานท�ำที่มีสถานภาพโสดและสมรสแล้ว
เป็นผู้ที่มีความพึงพอใจในชีวิตมากกว่าผู้ที่ม่าย/หย่า/แยกกันอยู่/สมรสแต่
ไม่ทราบสถานภาพ ในระดับทีใ่ กล้เคียงกัน (Beta = 0.054 และ Beta = 0.058
ตามล�ำดับ)
สถานภาพการท�ำงาน พบว่า ผู้ที่เป็นลูกจ้างรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจมี
ความพึงพอใจในชีวิตมากที่สุด (Beta = 0.047) รองลงมา คือ ผู้ที่ท�ำธุรกิจ
ส่วนตัว (Beta = 0.043) และผู้ที่เป็นนายจ้าง (Beta = 0.027)
ชั่วโมงการท�ำงาน พบว่า ชั่วโมงการท�ำงานที่เพิ่มมากขึ้นมีผลต่อความ
พึงพอใจในชีวิตที่มากขึ้นตามไปด้วย (Beta = 0.014)
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ความรู้สึกว่ารายได้เพียงพอในรอบปี พบว่า ผู้ที่มีความรู้สึกว่ามีรายได้
เพียงพอในรอบปีในระดับมากและมากที่สุดมีความพึงพอใจในชีวิตมากกว่า
ผู้ที่รู้สึกว่าไม่มีรายได้เพียงพอหรือเพียงพอเล็กน้อย (Beta = 0.153)
ความรูส้ กึ มัน่ คงในงาน พบว่า ผูท้ มี่ คี วามรูส้ กึ มัน่ คงในงานในระดับมาก
และมากทีส่ ดุ มีความพึงพอใจในชีวติ มากกว่าผูท้ รี่ สู้ กึ ไม่มนั่ คงในงานหรือรูส้ กึ
มั่นคงเพียงเล็กน้อย (Beta = 0.056)
ความรูส้ กึ มีความสุขในงานทีท่ ำ� อยู่ พบว่า ผูท้ มี่ คี วามรูส้ กึ มีความสุขใน
งานทีท่ ำ� อยูใ่ นระดับมากและมากทีส่ ดุ มีความพึงพอใจในชีวติ มากกว่าผูท้ รี่ สู้ กึ
ไม่มีความสุขในงานหรือมีความสุขเพียงเล็กน้อย (Beta = 0.109)
ความรูส้ กึ พึงพอใจกับสุขภาพของตัวเอง พบว่า ผูท้ มี่ คี วามรูส้ กึ พึงพอใจ
กับสุขภาพของตัวเองในระดับมากและมากที่สุด มีความพึงพอใจในชีวิต
มากกว่าผูท้ รี่ สู้ กึ ว่าไม่พงึ พอใจกับสุขภาพของตัวเองหรือพึงพอใจเพียงเล็กน้อย
(Beta = 0.065)
ความรู้สึกได้รับการสนับสนุนทางครอบครัว พบว่า ความรู้สึกได้รับ
การสนับสนุนทางครอบครัวทีม่ ากขึน้ มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในชีวติ
ที่มากขึ้นตามไปด้วย (Beta = 0.145)
ความรูส้ กึ ได้รบั การสนับสนุนทางสังคม พบว่า ความรูส้ กึ ได้รบั การสนับสนุน
ทางสังคมทีม่ ากขึน้ มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในชีวติ ทีม่ ากขึน้ ตามไปด้วย
(Beta = 0.051)
ความรู้สึกพึงพอใจในการจัดสรรเวลาของตนเอง ส�ำหรับเวลาท�ำงาน
ชีวติ ส่วนตัว และครอบครัว พบว่า ผูท้ มี่ คี วามรูส้ กึ พึงพอใจในการจัดสรรเวลา
ของตนเอง ส�ำหรับเวลาท�ำงาน ชีวติ ส่วนตัว และครอบครัว ในระดับมากและ
มากทีส่ ดุ มีความพึงพอใจในชีวติ มากกว่าผูท้ รี่ สู้ กึ ไม่พงึ พอใจในการจัดสรรเวลา
หรือพึงพอใจเพียงเล็กน้อย (Beta = 0.054)
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ตารางที่ 8 ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในชีวติ ของประชากร
ที่มีงานท�ำ และเกิดปี พ.ศ. 2506–2520 (Generation X)
ปัจจัยความพึงพอใจในชีวิต

ค่าสัมประสิทธิ์ (Coefficient)
B
S.E.
Beta
0.004 0.002 0.016 **

อายุ (ปี)
เพศ (กลุ่มอ้างอิง: ชาย)
หญิง
0.041 0.014 0.017 **
ระดับการศึกษา (กลุ่มอ้างอิง: ระดับปริญญาตรีและสูงกว่า)
ไม่ได้รับการศึกษา
–0.290 0.051 –0.035 ***
ระดับประถมศึกษา
–0.341 0.024 –0.145 ***
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
–0.298 0.028 –0.085 ***
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ
–0.181 0.025 –0.060 ***
อนุปริญญา
สถานที่อยู่อาศัย (กลุ่มอ้างอิง: นอกเขตเทศบาล)
ในเขตเทศบาล
0.037 0.014 0.016 **
สถานภาพสมรส (กลุ่มอ้างอิง: ม่าย หรือหย่า หรือแยกกันอยู่ หรือสมรสแต่
ไม่ทราบสถานภาพ)
สมรสแล้ว
0.172 0.022 0.058 ***
โสด
0.222 0.030 0.054 ***
สถานภาพการท�ำงาน (กลุม่ อ้างอิง: รับจ้างท�ำงานหลายเจ้า หรือการรวมกลุม่ )
นายจ้าง
0.167 0.062 0.027 **
ธุรกิจส่วนตัว
0.102 0.051 0.043 *
ธุรกิจครอบครัวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง
0.081 0.053 0.026
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ค่าสัมประสิทธิ์ (Coefficient)
B
S.E.
Beta
ลูกจ้างรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
0.188 0.056 0.047 ***
ลูกจ้างเอกชน
0.092 0.052 0.034
ชั่วโมงการท�ำงาน (ต่อเนื่อง)
0.001 0.001 0.014 *
ความรู้สึกว่ารายได้เพียงพอในรอบปี (กลุ่มอ้างอิง: ไม่เลยและเล็กน้อย)
รู้สึกว่ารายได้เพียงพอมากและมากที่สุด 0.360 0.015 0.153 ***
ความรู้สึกมั่นคงในงาน (กลุ่มอ้างอิง: ไม่เลยและเล็กน้อย)
รู้สึกมั่นคงในงานมากและมากที่สุด
0.141 0.017 0.056 ***
ความรู้สึกมีความสุขในงานที่ท�ำอยู่ (กลุ่มอ้างอิง: ไม่เลยและเล็กน้อย)
รู้สึกมีความสุขมากและมากที่สุด
0.367 0.022 0.109 ***
ความรู้สึกพึงพอใจกับสุขภาพของตนเอง (กลุ่มอ้างอิง: ไม่เลยและเล็กน้อย
รู้สึกพึงพอใจมากและมากที่สุด
0.226 0.021 0.065 ***
ความรู้สึกได้รับการสนับสนุนทางครอบครัว 0.127 0.005 0.145 ***
(ต่อเนื่อง)
ความรู้สึกได้รับการสนับสนุนทางสังคม
0.034 0.004 0.051 **
(ต่อเนื่อง)
ความรู้สึกพึงพอใจในการจัดสรรเวลาของตนเอง ส�ำหรับเวลาท�ำงาน
ชีวิตส่วนตัว และครอบครัว (กลุ่มอ้างอิง: ไม่เลยและเล็กน้อย)
รู้สึกพึงพอใจมากและมากที่สุด
0.183 0.020 0.054 ***
Adjusted R2 = 0.186; df = 22, 26778
ปัจจัยความพึงพอใจในชีวิต

* มีระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
** มีระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
*** มีระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .001

คุณภาพชีวิตต่างวัยของผู้มีงานท�ำ

Quality of Life among Employed Population by Generations

65

4.2.5 ความพึงพอใจในชีวิตของประชากรกลุ่ม Generation Y ที่มี
งานท�ำ (เกิดปี พ.ศ. 2521–2538)

ผลการวิเคราะห์กลุม่ ประชากร Generation Y ทีม่ งี านท�ำ พบว่า ปัจจัย
ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในชีวติ ของกลุม่ Generation Y ทีม่ งี านท�ำ
ประกอบด้วย อายุ เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส สถานที่อยู่อาศัย
สถานภาพการท�ำงาน ความรูส้ กึ เพียงพอในรายได้ตอ่ ปี ความรูส้ กึ มัน่ คงในงาน
ความรู้สึกมีความสุขในงานที่ท�ำอยู่ ความรู้สึกพึงพอใจกับสุขภาพของตนเอง
ความรูส้ กึ ได้รบั การสนับสนุนทางครอบครัว ความรูส้ กึ ได้รบั การสนับสนุนทาง
สังคม ความรู้สึกพึงพอใจในการจัดสรรเวลาของตนเอง ส�ำหรับเวลาท�ำงาน
ชีวติ ส่วนตัว และครอบครัว โดยปัจจัยในสมการสามารถท�ำนายความพึงพอใจ
ในชีวติ ได้รอ้ ยละ 14.9 และปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์มากทีส่ ดุ กับความพึงพอใจ
ในชีวิตของประชากรกลุ่ม Generation Y ที่มีงานท�ำ ได้แก่ ความรู้สึกเพียง
พอในรายได้ต่อปี (Beta = 0.168) สถานภาพสมรสทั้งโสดและสมรสแล้ว
(Beta = 0.159 และ 0.133 ตามล�ำดับ) ความรูส้ กึ พึงพอใจในการจัดสรรเวลา
ของตนเอง ส�ำหรับเวลาท�ำงาน ชีวิตส่วนตัว และครอบครัว (Beta = 0.106)
ความรู้สึกได้รับการสนับสนุนทางสังคม (Beta = 0.085) และความรู้สึกมี
ความสุขในงานที่ท�ำอยู่ (Beta = 0.080) ตามล�ำดับ โดยความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยต่างๆ กับความพึงพอใจในชีวิตมีรายละเอียดดังนี้
อายุ พบว่า กลุ่มประชากร Generation Y ที่มีอายุมาก มีความ
พึงพอใจในชีวิตน้อยกว่าผู้ที่มีอายุน้อยกว่า (Beta = –0.018)
เพศ พบว่า เพศหญิงทีม่ งี านท�ำมีความพึงพอใจในชีวติ มากกว่าเพศชาย
ที่มีงานท�ำ (Beta = 0.040)
ระดับการศึกษา พบว่า พบว่า ผู้ที่มีการศึกษาระดับต�่ำกว่าปริญญาตรี
มีความพึงพอใจในชีวติ น้อยกว่าผูท้ มี่ กี ารศึกษาระดับปริญญาตรีตามล�ำดับ คือ
ระดับประถมศึกษามีความพึงพอใจในชีวิตน้อยที่สุด (Beta = –0.055)
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รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Beta = –0.034) และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายและอนุปริญญา (Beta = –0.032) โดยผู้ที่ไม่ได้รับ
การศึกษามีความพึงพอใจในชีวติ ไม่แตกต่างจากผูท้ จี่ บปริญญาตรีและสูงกว่า
สถานที่อยู่อาศัย พบว่า ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลมีความพึงพอใจ
ในชีวิตมากกว่าผู้ที่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล (Beta = 0.018)
สถานภาพสมรส พบว่า ผู้ที่มีงานท�ำที่มีสถานภาพโสดและสมรสแล้ว
เป็นผู้ที่มีความพึงพอใจในชีวิตมากกว่าผู้ที่ม่าย/หย่า/แยกกันอยู่/สมรสแต่
ไม่ทราบสถานภาพ โดยผู้ที่มีสถานภาพโสดมีความพึงพอใจในชีวิตมากที่สุด
(Beta = 0.159)
สถานภาพการท�ำงาน พบว่า ผู้ท่ีเป็นลูกจ้างรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
มีความพึงพอใจในชีวติ มากทีส่ ดุ (Beta = 0.054) รองลงมา คือ ผูท้ เี่ ป็นนายจ้าง
(Beta = 0.042)
ชั่วโมงการท�ำงาน พบว่า ชั่วโมงการท�ำงานที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อ
ความพึงพอใจในชีวิต
ความรู้สึกว่ารายได้เพียงพอในรอบปี พบว่า ผู้ที่มีความรู้สึกว่ามีรายได้
เพียงพอในรอบปีในระดับมากและมากที่สุดมีความพึงพอใจในชีวิตมากกว่า
ผู้ที่รู้สึกว่าไม่มีรายได้เพียงพอหรือเพียงพอเล็กน้อย (Beta = 0.168)
ความรูส้ กึ มัน่ คงในงาน พบว่า ผูท้ มี่ คี วามรูส้ กึ มัน่ คงในงานในระดับมาก
และมากทีส่ ดุ มีความพึงพอใจในชีวติ มากกว่าผูท้ รี่ สู้ กึ ไม่มนั่ คงในงานหรือรูส้ กึ
มั่นคงเพียงเล็กน้อย (Beta = 0.022)
ความรูส้ กึ มีความสุขในงานทีท่ ำ� อยู่ พบว่า ผูท้ มี่ คี วามรูส้ กึ มีความสุขใน
งานทีท่ ำ� อยูใ่ นระดับมากและมากทีส่ ดุ มีความพึงพอใจในชีวติ มากกว่าผูท้ รี่ สู้ กึ
ไม่มีความสุขในงานหรือมีความสุขเพียงเล็กน้อย (Beta = 0.080)
ความรูส้ กึ พึงพอใจกับสุขภาพของตัวเอง พบว่า ผูท้ มี่ คี วามรูส้ กึ พึงพอใจ
กับสุขภาพของตัวเองในระดับมากและมากที่สุด มีความพึงพอใจในชีวิต
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มากกว่าผูท้ รี่ สู้ กึ ว่าไม่พงึ พอใจกับสุขภาพของตัวเองหรือพึงพอใจเพียงเล็กน้อย
(Beta = 0.027)
ความรูส้ กึ ได้รบั การสนับสนุนทางครอบครัว พบว่า ความรูส้ กึ ได้รบั การ
สนับสนุนทางครอบครัวที่มากขึ้นมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในชีวิตที่
มากขึ้นตามไปด้วย (Beta = 0.085)
ความรูส้ กึ ได้รบั การสนับสนุนทางสังคม พบว่า ความรูส้ กึ ได้รบั การสนับสนุน
ทางสังคมที่มากขึ้นมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในชีวิตที่มากขึ้นตามไป
ด้วย (Beta = 0.085)
ความรู้สึกพึงพอใจในการจัดสรรเวลาของตนเอง ส�ำหรับเวลาท�ำงาน
ชีวติ ส่วนตัว และครอบครัว พบว่า ผูท้ มี่ ีความรูส้ กึ พึงพอใจในการจัดสรรเวลา
ของตนเอง ส�ำหรับเวลาท�ำงาน ชีวติ ส่วนตัว และครอบครัว ในระดับมากและ
มากทีส่ ดุ มีความพึงพอใจในชีวติ มากกว่าผูท้ รี่ สู้ กึ ไม่พงึ พอใจในการจัดสรรเวลา
หรือพึงพอใจเพียงเล็กน้อย (Beta = 0.106)
ตารางที่ 9 ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในชีวติ ของประชากร
ที่มีงานท�ำ และเกิดปี พ.ศ. 2521–2538 (Generation Y)
ปัจจัยความพึงพอใจในชีวิต

ค่าสัมประสิทธิ์ (Coefficient)
B
S.E.
Beta
–0.004 0.002 –0.018 *

อายุ (ปี)
เพศ (กลุ่มอ้างอิง: ชาย)
หญิง
0.091 0.017 0.038 ***
ระดับการศึกษา (กลุ่มอ้างอิง: ระดับปริญญาตรีและสูงกว่า)
ไม่ได้รับการศึกษา
–0.176 0.094 –0.013
ระดับประถมศึกษา
–0.172 0.029 –0.055 ***
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ปัจจัยความพึงพอใจในชีวิต

ค่าสัมประสิทธิ์ (Coefficient)
B
S.E.
Beta
–0.093 0.027 –0.034 ***
–0.078 0.024 –0.032 ***

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ
อนุปริญญา
สถานที่อยู่อาศัย (กลุ่มอ้างอิง: นอกเขตเทศบาล)
ในเขตเทศบาล
0.042 0.017 0.018 *
สถานภาพสมรส (กลุ่มอ้างอิง: ม่าย หรือหย่า หรือแยกกันอยู่ หรือสมรส
แต่ไม่ทราบสถานภาพ)
สมรสแล้ว
0.324 0.039 0.133 ***
โสด
0.398 0.041 0.159 ***
สถานภาพการท�ำงาน (กลุม่ อ้างอิง: รับจ้างท�ำงานหลายเจ้า หรือการรวมกลุม่ )
นายจ้าง
0.358 0.095 0.042 ***
ธุรกิจส่วนตัว
0.068 0.077 0.024
ธุรกิจครอบครัวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง
0.013 0.078 0.004
ลูกจ้างรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
0.227 0.082 0.054 **
ลูกจ้างเอกชน
–0.001 0.077 0.000
ชั่วโมงการท�ำงาน (ต่อเนื่อง)
0.001 0.001 0.012
ความรู้สึกว่ารายได้เพียงพอในรอบปี (กลุ่มอ้างอิง: ไม่เลยและเล็กน้อย)
รู้สึกว่ารายได้เพียงพอมากและมากที่สุด 0.401 0.019 0.168 ***
ความรู้สึกมั่นคงในงาน (กลุ่มอ้างอิง: ไม่เลยและเล็กน้อย)
รู้สึกมั่นคงในงานมากและมากที่สุด
0.057 0.021 0.022 **
ความรู้สึกมีความสุขในงานที่ท�ำอยู่ (กลุ่มอ้างอิง: ไม่เลยและเล็กน้อย)
รู้สึกมีความสุขมากและมากที่สุด
0.267 0.026 0.080 ***
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ค่าสัมประสิทธิ์ (Coefficient)
B
S.E.
Beta
ความรู้สึกพึงพอใจกับสุขภาพของตนเอง (กลุ่มอ้างอิง: ไม่เลยและเล็กน้อย
รู้สึกพึงพอใจมากและมากที่สุด
0.125 0.033 0.027 ***
ความรู้สึกได้รับการสนับสนุนทางครอบครัว 0.074 0.006 0.085 ***
(ต่อเนื่อง)
ความรู้สึกได้รับการสนับสนุนทางสังคม
0.053 0.005 0.085 ***
(ต่อเนื่อง)
ความรู้สึกพึงพอใจในการจัดสรรเวลาของตนเอง ส�ำหรับเวลาท�ำงาน
ชีวิตส่วนตัว และครอบครัว (กลุ่มอ้างอิง: ไม่เลยและเล็กน้อย)
รู้สึกพึงพอใจมากและมากที่สุด
0.363 0.025 0.106 ***
Adjusted R2 = 0.149; df = 22, 19051
ปัจจัยความพึงพอใจในชีวิต

* มีระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
** มีระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
*** มีระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .001
4.2.6 ความพึงพอใจในชีวิตของประชากรกลุ่ม Generation Z อายุ
15 ปีขึ้นไป ที่มีงานท�ำ (เกิดปี พ.ศ. 2539 หรือหลังจากนั้น)

ผลการวิเคราะห์กลุม่ ประชากร Generation Z ทีม่ งี านท�ำ พบว่า ปัจจัย
ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในชีวติ ของกลุม่ Generation Z ทีม่ งี านท�ำ
ประกอบด้วย ความรู้สึกมีความสุขในงานที่ท�ำอยู่ (Beta = 0.194) ระดับ
การศึกษา ความรู้สึกมั่นคงในงาน (Beta = 0.123) และความรู้สึกได้รับ
การสนับสนุนทางครอบครัว (Beta = 0.076) ตามล�ำดับ โดยปัจจัยในสมการ
สามารถท�ำนายความพึงพอใจในชีวิตได้ร้อยละ 12.0 โดยความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยต่างๆ กับความพึงพอใจในชีวิตมีรายละเอียดดังนี้
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อายุ พบว่า กลุ่มประชากร Generation Z ที่มีอายุแตกต่างกัน ไม่มี
ผลต่อความพึงพอใจในชีวิต
เพศ พบว่า เพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจในชีวติ ไม่แตกต่างกัน
ระดับการศึกษา พบว่า ผูจ้ บการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีความ
พึ ง พอในชี วิ ต มากกว่ า ผู ้ จ บการศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายและ
อนุปริญญา (Beta = 0.170) ขณะทีผ่ จู้ บการศึกษาระดับประถมศึกษามีความ
พึงพอใจในชีวิตน้อยกว่าผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ
อนุปริญญา (Beta = –0.151)
สถานทีอ่ ยูอ่ าศัย พบว่า ผูท้ อี่ าศัยอยูใ่ นเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล
มีความพึงพอใจในชีวิตไม่แตกต่างกัน
สถานภาพสมรส พบว่า ผู้ที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกันมีความ
พึงพอใจในชีวิตไม่แตกต่างกัน
สถานภาพการท�ำงาน พบว่า ผู้ที่มีสถานภาพการท�ำงานแตกต่างกัน
มีความพึงพอใจในชีวิตไม่แตกต่างกัน
ชั่วโมงการท�ำงาน พบว่า ชั่วโมงการท�ำงานที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อ
ความพึงพอใจในชีวิต
ความรู้สึกว่ารายได้เพียงพอในรอบปี พบว่า ผู้ที่มีความรู้สึกว่ามีรายได้
เพียงพอแตกต่างกันไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในชีวิต
ความรูส้ กึ มัน่ คงในงาน พบว่า ผูท้ มี่ คี วามรูส้ กึ มัน่ คงในงานในระดับมาก
และมากทีส่ ดุ มีความพึงพอใจในชีวติ มากกว่าผูท้ รี่ สู้ กึ ไม่มนั่ คงในงานหรือรูส้ กึ
มั่นคงเพียงเล็กน้อย (Beta = 0.123)
ความรูส้ กึ มีความสุขในงานทีท่ ำ� อยู่ พบว่า ผูท้ มี่ คี วามรูส้ กึ มีความสุขใน
งานทีท่ ำ� อยูใ่ นระดับมากและมากทีส่ ดุ มีความพึงพอใจในชีวติ มากกว่าผูท้ รี่ สู้ กึ
ไม่มีความสุขในงานหรือมีความสุขเพียงเล็กน้อย (Beta = 0.194)
ความรูส้ กึ พึงพอใจกับสุขภาพของตัวเอง พบว่า ผูท้ มี่ คี วามรูส้ กึ พึงพอใจ
กับสุขภาพของตัวเองในระดับแตกต่างกันไม่มีผลต่อความพึงพอใจในชีวิต
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ความรูส้ กึ ได้รบั การสนับสนุนทางครอบครัว พบว่า ความรูส้ กึ ได้รบั การ
สนับสนุนทางครอบครัวที่มากขึ้นมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในชีวิตที่
มากขึ้นตามไปด้วย (Beta = 0.076)
ความรู้สึกได้รับการสนับสนุนทางสังคม พบว่า ความรู้สึกได้รับการ
สนับสนุนทางสังคมที่แตกต่างกันไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในชีวิต
ความรู้สึกพึงพอใจในการจัดสรรเวลาของตนเอง ส�ำหรับเวลาท�ำงาน
ชีวติ ส่วนตัว และครอบครัว พบว่า ผูท้ มี่ คี วามรูส้ กึ พึงพอใจในการจัดสรรเวลา
ของตนเอง ส�ำหรับเวลาท�ำงาน ชีวิตส่วนตัว และครอบครัว ในระดับแตกต่าง
กัน ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในชีวิต
ตารางที่ 10 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในชีวิตของ
ประชากร อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานท�ำ และเกิดปี พ.ศ. 2539 หรือหลังจาก
นั้น (Generation Z)
ปัจจัยความพึงพอใจในชีวิต

ค่าสัมประสิทธิ์ (Coefficient)
B
S.E.
Beta
–0.028 0.040 –0.024

อายุ (ปี)
เพศ (กลุ่มอ้างอิง: ชาย)
หญิง
–0.084 0.092 –0.034
ระดับการศึกษา (กลุ่มอ้างอิง: ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอนุปริญญา)
ไม่ได้รับการศึกษา หรือต�่ำกว่าประถม –0.161 0.904 –0.006
ศึกษา
ระดับประถมศึกษา
–0.410 0.131 –0.151 **
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
–0.415 0.116 0.170 ***
สถานที่อยู่อาศัย (กลุ่มอ้างอิง: นอกเขตเทศบาล)
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ค่าสัมประสิทธิ์ (Coefficient)
B
S.E.
Beta
ในเขตเทศบาล
0.024 0.089 0.010
สถานภาพสมรส (กลุ่มอ้างอิง: ม่าย หรือหย่า หรือแยกกันอยู่
หรือสมรสแต่ไม่ทราบสถานภาพ)
สมรสแล้ว
0.330 0.299 0.117
โสด
0.250 0.297 0.091
สถานภาพการท�ำงาน
(กลุ่มอ้างอิง: รับจ้างท�ำงานหลายเจ้า หรือการรวมกลุ่ม)
ธุรกิจส่วนตัว
–0.103 0.312 –0.025
ธุรกิจครอบครัวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง
–0.361 0.290 –0.145
ลูกจ้างรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
0.279 0.530 0.021
ลูกจ้างเอกชน
–0.393 0.290 –0.161
ชั่วโมงการท�ำงาน (ต่อเนื่อง)
–0.001 0.003 –0.007
ความรู้สึกว่ารายได้เพียงพอในรอบปี (กลุ่มอ้างอิง: ไม่เลยและเล็กน้อย)
รู้สึกว่ารายได้เพียงพอมากและมากที่สุด 0.192 0.103 0.074
ความรู้สึกมั่นคงในงาน (กลุ่มอ้างอิง: ไม่เลยและเล็กน้อย)
รู้สึกมั่นคงในงานมากและมากที่สุด
0.300 0.099 0.123 **
ความรู้สึกมีความสุขในงานที่ท�ำอยู่ (กลุ่มอ้างอิง: ไม่เลยและเล็กน้อย)
รู้สึกมีความสุขมากและมากที่สุด
0.563 0.112 0.194 ***
ความรู้สึกพึงพอใจกับสุขภาพของตนเอง (กลุ่มอ้างอิง: ไม่เลยและเล็กน้อย
รู้สึกพึงพอใจมากและมากที่สุด
0.164 0.186 0.031
ความรู้สึกได้รับการสนับสนุนทางครอบครัว 0.071 0.033 0.076 *
(ต่อเนื่อง)

ปัจจัยความพึงพอใจในชีวิต
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ปัจจัยความพึงพอใจในชีวิต

ค่าสัมประสิทธิ์ (Coefficient)
B
S.E.
Beta
–0.015 0.025 –0.024

ความรู้สึกได้รับการสนับสนุนทางสังคม
(ต่อเนื่อง)
ความรู้สึกพึงพอใจในการจัดสรรเวลาของตนเอง ส�ำหรับเวลาท�ำงาน
ชีวิตส่วนตัว และครอบครัว (กลุ่มอ้างอิง: ไม่เลยและเล็กน้อย)
รู้สึกพึงพอใจมากและมากที่สุด
0.089 0.133 0.025
Adjusted R2 = 0.120; df = 20, 807
* มีระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
** มีระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
*** มีระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .001
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บทที่

5

สรุปผลการศึกษาและอภิปราย
รายงานคุณภาพชีวิตต่างวัยของผู้ท่ีมีงานท�ำฉบับนี้ เป็นการศึกษา
ความพึงพอใจในชีวิตของประชากรไทยในช่วงวัยต่างๆ โดยใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลทุตยิ ภูมจิ ากการส�ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร พ.ศ. 2558 ไตรมาส 3
กรกฎาคม–กันยายน 2558 ที่มีการผนวกข้อค�ำถามเกี่ยวกับการวัดภาวะ
สุขภาพจิตของประชากร ซึ่งด�ำเนินการโดยส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ผลการ
ศึกษาสรุปได้ดังนี้
5.1 สรุปลักษณะทางประชากรของคนไทยต่างวัยที่มีงานท�ำ อายุ 15 ปี
ขึ้นไป
5.1.1 ลักษณะทางประชากร

จากข้อมูลการส�ำรวจฯ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้เป็นประชากร
ต่างวัยทีม่ งี านท�ำและมีอายุตงั้ แต่ 15 ปีขนึ้ ไป (อายุ ณ ปี 2558 ทีท่ ำ� การส�ำรวจ)
มีจำ� นวนทัง้ สิน้ 67,010 คน คน โดยส่วนใหญ่เป็นประชากรกลุม่ Generation
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X คือ เกิดระหว่าง พ.ศ. 2506–2520 มีอายุระหว่าง 38–52 ปี (ณ ปีส�ำรวจ
2558) คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมาในสัดส่วนใกล้เคียงกัน คือ กลุ่ม Baby
boomer (เกิด พ.ศ. 2487–2505) อายุ 53–71 ปี และกลุ่ม Generation Y
(เกิด พ.ศ. 2521–2538) อายุ 20–37 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.3 และ 28.5 ตาม
ล�ำดับ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายเล็กน้อย (ร้อยละ
50.9 และร้อยละ 49.1 ตามล�ำดับ) ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 73.8) มีสถานภาพ
สมรสแล้ว โดยกลุ่ม Generation X เป็นกลุ่มที่มีสถานภาพสมรสแล้วมาก
ที่สุด (ร้อยละ 81.1) รองลงมา คือ กลุ่ม Baby Boomer (ร้อยละ 78.8) กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ส�ำเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับประถมศึกษาและต�่ำกว่า
(ร้อยละ 50.9) โดยเฉพาะกลุ่ม Greater Generation (ร้อยละ 84.4) รอง
ลงมา คือ กลุ่ม Baby Boomer (ร้อยละ 77.4) และกลุ่ม Generation X
(ร้อยละ 55.0) โดยกลุม่ Generation Y ทีส่ ำ� เร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา
และต�ำ่ กว่ามีสดั ส่วนลดลงอย่างมาก เมือ่ เทียบกับกลุม่ อืน่ ๆ ทีก่ ล่าวมาข้างต้น
กลุม่ ตัวอย่างโดยรวมส่วนใหญ่เป็นผูอ้ าศัยอยูน่ อกเขตเทศบาลมากกว่า
อยู่ในเขตเทศบาล (ร้อยละ 57.4 และร้อยละ 42.6 ตามล�ำดับ) โดยสัดส่วน
การอยู่อาศัยนอกเขตเทศบาลได้ลดลงตามกลุ่มอายุ คือ กลุ่ม Greater
Generation มีสัดส่วนของผู้อาศัยนอกเขตเทศบาลมากที่สุด (ร้อยละ 69.0)
รองลงมา คือ กลุ่ม Baby Boomer (ร้อยละ 63.1) กลุ่ม Generation X
(ร้อยละ 57.1) และกลุ่ม Generation Y (ร้อยละ 51.2)
5.1.2 ข้อมูลการท�ำงานของประชากรต่างวัย

กลุม่ ตัวอย่างทีม่ งี านท�ำ อายุตงั้ แต่ 15 ปีขนึ้ ไป ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง (ร้อยละ 41.5) รองลงมา คือ ลูกจ้างเอกชนและ
ช่วยธุรกิจครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง (ร้อยละ 27.2 และร้อยละ 18.4 ตาม
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ล�ำดับ) โดยกลุม่ Greater Generation ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มลี กู จ้าง
มากที่สุด (ร้อยละ 72.1) ขณะที่กลุ่ม Generation Z และกลุ่ม Generation
Y เป็นลูกจ้างเอกชนในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 48.4 และ 47.2 ตามล�ำดับ)
กลุ่มตัวอย่างโดยรวมท�ำงานเฉลี่ย 43 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยกลุ่ม
Generation X และกลุ่ม Generation Y มีชั่วโมงการท�ำงานมากที่สุด คือ
เฉลี่ย 43.66 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยกลุ่ม Greater Generation และกลุ่ม
Baby Boomer ส่วนใหญ่ ท�ำงานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
หรือสัปดาห์ละ 5 วันๆ ละ 7 ชัว่ โมง เมือ่ พิจารณาแนวโน้มของชัว่ โมงการท�ำงาน
ต่อสัปดาห์ พบว่า กลุ่ม Generation ที่มีอายุน้อยลง ส่วนใหญ่มีชั่วโมง
การท�ำงานเพิ่มมากขึ้น โดยกลุ่ม Generation Y และกลุ่ม Generation Z
ส่วนใหญ่ทำ� งานระหว่าง 41–48 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ หรือสัปดาห์ละ 6 วันๆ ละ
8 ชั่วโมง
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้สึกต่อรายได้ที่ตัวเองได้รับในรอบปีว่า
มีความเพียงพอในระดับเล็กน้อย โดยเฉพาะกลุ่ม Generation Z ส่วน
ความรูส้ กึ มีความสุขต่องานทีท่ ำ� และความรูส้ กึ มัน่ คงในงานทีท่ ำ� นัน้ กลุม่ ตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มคี วามรูส้ กึ มีความสุขต่องานทีท่ ำ� และความรูส้ กึ มัน่ คงในงานในระดับ
มากในสัดส่วนใกล้เคียงกัน ยกเว้นกลุ่ม Generation Z ที่มีสัดส่วนของผู้ที่มี
ความสุขต่องานที่ท�ำและรู้สึกมั่นคงในงานน้อยกว่ากลุ่มอื่น
5.1.3 ความรู้สึกได้รับการสนับสนุนทางครอบครัวและสังคม

เมือ่ พิจารณาการได้รบั การสนับสนุนทางครอบครัว พบว่า กลุม่ ตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ในทุกช่วงวัยหรือทุกกลุ่มเจเนอเรชั่น (Generation) มีความรู้สึก
มัน่ คงปลอดภัยในระดับมากเมือ่ อยูก่ บั ครอบครัว โดยกลุม่ Greater Generation
จ�ำนวนถึงร้อยละ 75.3 มีความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยเมื่ออยู่กับครอบครัว
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มคี วามเชือ่ มัน่ ในระดับมากว่าครอบครัวจะดูแลเป็นอย่างดี
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หากเจ็บป่วย โดยกลุม่ Generation X มีความเชือ่ มัน่ ว่าครอบครัวจะดูแลเป็น
อย่างดีหากเจ็บป่วยในระดับมากถึงร้อยละ 71.1 และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ในทุกกลุ่มเจเนอเรชั่น (Generation) มีความรู้สึกว่าตนเองและครอบครัวมี
ความรักและผูกพันต่อกันในระดับมากเช่นกัน โดยกลุม่ Greater Generation
รูส้ กึ ว่าตนเองและสมาชิกในครอบครัวมีความรักและผูกพันต่อกันในระดับมาก
ถึงร้อยละ 70.9
ส�ำหรับการได้รบั การสนับสนุนทางสังคม พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่
มีความรูส้ กึ ได้รบั การสนับสนุนทางสังคมในระดับมาก โดยเฉพาะกลุม่ Greater
Generation อย่างไรก็ตาม ความรู้สึกดังกล่าวมีแนวโน้มลดลงในกลุ่ม Generation ทีม่ อี ายุนอ้ ยลง นัน่ คือ กลุม่ คนทีม่ อี ายุนอ้ ยลงหรือเป็นคนเจเนอเรชัน่
รุ่นหลัง มีความรู้สึกได้รับการสนับสนุนทางสังคมลดลง ทั้งในประเด็นความ
รูส้ กึ มีเพือ่ นหรือคนอืน่ ๆ ในสังคมคอยช่วยเหลือในยามทีต่ อ้ งการ ความสัมพันธ์
ที่ดีกับเพื่อนบ้าน ความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งกับชุมชนที่อาศัยอยู่ ความรู้สึก
มัน่ ใจในความปลอดภัยของชุมชนทีอ่ าศัย และความรูส้ กึ พอใจกับสิง่ แวดล้อม
ในชุมชน เช่น อากาศ น�้ำ ขยะ
5.1.4 ความรู้สึกต่อภาวะสุขภาพของตนเอง

การประเมินระดับความรูส้ กึ พึงพอใจในสุขภาพของตนเอง พบว่า กลุม่
ตัวอย่างโดยรวมส่วนใหญ่มคี วามรูส้ กึ พอใจกับสุขภาพของตนเองในระดับมาก
(ร้อยละ 78.7) โดยผูท้ มี่ งี านท�ำ อายุตงั้ แต่ 15 ปีขนึ้ ไป ให้คะแนนความพึงพอใจ
ในชีวติ เฉลีย่ เท่ากับ 7.48 (S.D. = 1.194) จากคะแนนเต็ม 10.00 เมือ่ พิจารณา
ตามกลุ่มช่วงอายุเป็นรุ่นตามการเกิดหรือเจเนอเรชั่น (Generation) พบว่า
ความรู้สึกพึงพอใจในสุขภาพของตนเองในระดับมากและมากที่สุดมีสัดส่วน
ลดน้อยลงผกผันกับกลุ่มอายุที่มากขึ้น นั่นคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุมากจะมี
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ความรู้สึกพึงพอใจในสุขภาพของตนเองน้อยลง โดยพบว่า กลุ่ม Greater
Generation จ�ำนวนมากถึงร้อยละ 36.9 มีความรู้สึกพึงพอใจในสุขภาพของ
ตนเองในระดับเล็กน้อย และร้อยละ 3.6 ไม่รสู้ กึ พึงพอใจในสุขภาพของตนเอง
เลย
5.2 สรุปผลการวิเคราะห์ปจั จัยทีม
่ ผ
ี ลต่อความพึงพอใจในชีวต
ิ ของประชากร
ไทยต่างวัยที่มีงานท�ำ

ผลวิเคราะห์ปัจจัยส�ำคัญ ทั้งปัจจัยทางประชากร ปัจจัยทางด้านงาน
ปัจจัยทางด้านครอบครัว และปัจจัยทางสังคม ต่อความพึงพอใจในชีวิตของ
ประชากรไทยที่มีงานท�ำ และมีอายุ 15 ปีขึ้นไป โดยใช้วิธีการวิเคราะห์พหุ
ถดถอย (Multiple Regression Analysis) และแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็นก
ลุม่ ประชากรในช่วงวัยต่างๆ หรือกลุม่ คนต่างเจเนอเรชัน่ (Generation) สรุป
ผลภาพรวมการวิเคราะห์ปจั จัยส�ำคัญต่อประชากรต่างเจเนอเรชัน่ (Generation) ได้ดังนี้
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ตารางที่ 11 แสดงอันดับของปัจจัยส�ำคัญทีส่ ง่ ผลต่อความพึงพอใจของ
แต่ละ Generation อย่างนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ปัจจัยส�ำคัญ
1. รายได้เพียงพอ

2. พึงพอใจในสุขภาพของ
ตนเอง
3. ได้รับการสนับสนุนทาง
ครอบครัว
4. ได้รับการสนับสนุนทาง
สังคม
5. จัดสรรเวลาของตนเอง
ส�ำหรับเวลาท�ำงาน
ชีวิตส่วนตัว และ
ครอบครัว
6. มีความสุขในงานทีท่ ำ� อยู่
7. มั่นคงในงาน
8. สมรส/แต่งงาน
9. โสด

Greater
(72 ปีขึ้นไป)
Baby boomer
(53–71 ปี)
X
(38–52 ปี)
Y
(20–37 ปี)
Z
(15–19 ปี)
ภาพรวม
(15 ปีขึ้นไป)

Generation

1
2

2
4

1
4

1
8

–
–

1
4

3

1

2

5

3

2

6

6

9

5

–

8

4

5

7

4

–

5

5
–
–

3
7
8
9

3
6
5
7

7
9
3
2

1
2
–
–

3
9
7

– หมายถึง ไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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คนต่างวัยพอใจต่างกัน
จากตารางที่ 11 แสดงอันดับของปัจจัยส�ำคัญทีส่ ง่ ผลต่อความพึงพอใจ
ของแต่ละ Generation อย่างนัยส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 สามารถอธิบาย
ได้ว่า การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในชีวิตของประชากรไทยที่
มีงานท�ำและมีอายุ 15 ปีขึ้นไป พบว่า ประชากรต่างวัยหรือต่างเจเนอเรชั่น
(Generation) มีความพึงพอใจในชีวติ ทีแ่ ตกต่างกัน หรือกล่าวได้วา่ ประชากร
แต่ละเจเนอเรชัน่ ให้คณ
ุ ค่าความส�ำคัญต่อปัจจัยทีส่ มั พันธ์กบั ความพึงพอใจใน
ชีวิตของตนเองแตกต่างกันอีกด้วย นั่นคือ คนต่างเจเนอเรชั่นมีปัจจัยที่ท�ำให้
ตัวเองมีความสุขหรือความพึงพอใจในชีวิตไม่เหมือนกัน
ประชากรกลุ่มเกรทเตอร์เจเนอเรชั่น (Greater generation) แม้จะ
เป็นกลุ่มประชากรที่มีอายุมากที่สุดในสังคมไทย คือ อายุมากกว่า 72 ปี (เกิด
ปี พ.ศ. 2486 หรือปีก่อนหน้านั้น) แต่ยังมีประชากรรุ่นนี้จ�ำนวนหนึ่งที่ยังคง
ท�ำงานอยู่ และจากการศึกษาพบว่า ความรู้สึกเพียงพอของรายได้ที่ได้รับใน
รอบปี ความรูส้ กึ พอใจในภาวะสุขภาพของตนเอง และการได้รบั การสนับสนุน
ทางครอบครัว เป็นปัจจัยหลักส�ำคัญที่ท�ำให้ประชากรกลุ่มเกรทเตอร์เจเนอ
เรชั่น (Greater generation) เกิดความพึงพอใจในชีวิต
ขณะที่ประชากรกลุ่มเบบี้บูม (Baby boomer) ซึ่งเป็นประชากรรุ่น
ถัดมา เกิดปี พ.ศ. 2487–2505 มีอายุระหว่าง 53–71 ปี (อายุ ณ ปี 2558
ที่ท�ำการส�ำรวจ) ให้ความส�ำคัญกับครอบครัวมากกว่ารายได้ คือ การได้รับ
การสนับสนุนทางครอบครัวเป็นปัจจัยที่ท�ำให้เกิดความพึงพอใจในชีวิตมาก
ที่สุด รองลงมา คือ ความรู้สึกเพียงพอของรายได้ที่ได้รับในรอบปี และความ
รูส้ กึ มีความสุขจากงานทีท่ ำ� นอกจากนี้ ประชากรกลุม่ เบบีบ้ มู (Baby boomer)
ซึง่ เป็นประชากรทีเ่ ข้าสูว่ ยั สูงอายุ ยังให้ความส�ำคัญกับภาวะสุขภาพเป็นปัจจัย
อันดับต้นๆ อีกด้วย
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ประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Generation X) ที่เกิดระหว่างปี
พ.ศ. 2506–2520 มีอายุระหว่าง 38–52 ปี (อายุ ณ ปี 2558 ทีท่ ำ� การส�ำรวจ)
เป็นประชากรวัยแรงงานที่มีจ�ำนวนมากที่สุดในสังคมไทย ให้ความส�ำคัญกับ
รายได้เป็นอันดับหนึง่ คือ ความพึงพอใจในชีวติ ของประชากรกลุม่ นีม้ คี วามสัมพันธ์
กับความรู้สึกเพียงพอของรายได้ในรอบปีมากที่สุด รองลงมา คือ การได้รับ
การสนับสนุนทางครอบครัว และความรู้สึกมีความสุขจากงานที่ท�ำ เป็นอีก
สองปัจจัยหลักที่มีผลต่อความพึงพอใจในชีวิต
ประชากรที่ก�ำลังเข้ามีบทบาทในตลาดแรงงานของประเทศมากที่สุด
คือ ประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) ที่มีอายุระหว่าง 20–37
ปี (อายุ ณ ปี 2558 ที่ท�ำการส�ำรวจ) หรือเกิดปี พ.ศ. 2521–2538 เป็นกลุ่ม
ประชากรที่มีสัดส่วนของผู้ท�ำงานในหน่วยงานเอกชนมากที่สุด หรือเรียกได้
ว่าประชากรกลุม่ นีม้ แี นวโน้มท�ำงานเป็นลูกจ้างเอกชนมากขึน้ อย่างเห็นได้ชดั
และจากการศึกษาพบว่า ความรูส้ กึ เพียงพอต่อรายได้ทไี่ ด้รบั เป็นปัจจัยส�ำคัญ
ที่ท�ำให้เกิดความพึงพอใจในชีวิตของประชากรเจเนอเรชั่นนี้ นอกจากนี้ การ
ตัดสินใจต่อสถานภาพสมรสของตนเอง ไม่วา่ จะเป็นการเลือกทีจ่ ะอยูเ่ ป็นโสด
หรือการเลือกที่จะแต่งงาน ยังเป็นปัจจัยส�ำคัญอีกประการที่มีผลต่อความสุข
หรือความพึงพอใจในชีวิต และประชากรเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y)
ยังให้ความส�ำคัญกับการสร้างสมดุลระหว่างชีวติ และการท�ำงานหรือ Work–life
balance ค่อนข้างมาก โดยพบว่าการจัดสรรเวลาของตนเองส�ำหรับการท�ำงาน
ชีวิตส่วนตัว และครอบครัวได้อย่างสมดุลเป็นสิ่งที่ช่วยให้ประชากรกลุ่มนี้
เกิดความสุขหรือความพึงพอใจในชีวิต
ส่วนประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่นซี (Generation Z) ซึ่งเป็นประชากร
ที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เป็นต้นไป และมีอายุไม่น้อยกว่า 15 ปี คือ อายุ
ระหว่าง 15–19 ปี (อายุ ณ ปี 2558 ที่ท�ำการส�ำรวจ) และเป็นผู้ที่ปกติมีงาน
ท�ำในสัปดาห์ของการส�ำรวจ โดยการศึกษาพบว่า ความรู้สึกมีความสุขจาก
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งานที่ท�ำ ความรู้สึกมั่นคงในงาน และการได้รับการสนับสนุนทางครอบครัว
เป็นปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจในชีวติ ของประชากรเจเนอเรชัน่ ซี Generation
Z ที่มีงานท�ำ
โดยสรุป หากควบคุมตัวแปรด้านอายุ เพศ ระดับการศึกษา และสถาน
ทีอ่ ยูอ่ าศัยแล้ว ปัจจัยส�ำคัญทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจในชีวติ ของประชากรไทย
ทีม่ งี านท�ำโดยรวม เรียงตามล�ำดับดังนี้ 1) ความรูส้ กึ ว่ารายได้มคี วามเพียงพอ
2) การได้รบั การสนับสนุนทางครอบครัว 3)ความรูส้ กึ มีความสุขจากงานทีท่ ำ�
4) ความรู้สึกพอใจในภาวะสุขภาพของตนเอง 5) การจัดสรรเวลาของตนเอง
ส�ำหรับการท�ำงาน ชีวิตส่วนตัว และครอบครัว
ความเพียงพอของรายได้ที่ได้รับในรอบปีกับความพึงพอใจในชีวิต
เงินรายได้ที่เพิ่มขึ้นอาจไม่ท�ำให้คนมีความสุขเพิ่มมากขึ้นในสัดส่วนที่
เท่ากับรายได้ที่เพิ่มขึ้น คนที่มีมีเงินรายได้มากขึ้น ไม่ได้หมายความว่าจะมี
ความสุขมากขึ้นตามไปด้วย (Brooks, 2008; Helliwell, 2005; Layard,
2005 อ้างใน รศรินทร์ เกรย์ และคณะ, 2553, หน้า 102–103) แต่ความสุข
ของบุคคลขึน้ อยูก่ บั ระดับความเพียงพอของแต่ละคนมากกว่า (รศรินทร์ เกรย์
และคณะ, 2553) การศึกษาครั้งนี้จึงเป็นการถามถึงความรู้สึกเพียงพอของ
รายได้ทไี่ ด้รบั และพบว่า ความรูส้ กึ ว่ารายได้มคี วามเพียงพอในรอบปีเป็นสิง่ ที่
ประชากรเกือบทุกกลุ่มช่วงวัยทุกเจเนอเรชั่นให้ความส�ำคัญและเป็นปัจจัยที่
มีผลให้เขาเกิดความพึงพอใจในชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประชากรกลุ่ม
เกรทเตอร์เจเนอเรชัน่ (Greater Generation) และประชากรเจเนอเรชัน่ วาย
(Generation Y)
ประชากรกลุ่มเกรทเตอร์เจเนอเรชั่น (Greater generation) เป็น
ประชากรทีเ่ กิดมาในช่วงทีป่ ระเทศไทยยังไม่เข้าสูช่ ว่ งของการพัฒนาประเทศ
ประชากรส่วนใหญ่อาศัยในพืน้ ทีน่ อกเขตเมือง ได้รบั การศึกษาในระดับประถม
ศึกษาหรือต�่ำกว่า และบางคนไม่ได้รับการศึกษา รายได้จากงานที่ท�ำจึงอาจ
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ไม่เพียงพอต่อภาระค่าใช้จา่ ยทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ในสังคมปัจจุบนั นอกจากนี้ โดยปกติ
แล้วประชากรวัยนี้ควรเป็นกลุ่มคนเกษียณอายุที่หยุดท�ำงานประจ�ำแล้ว แต่
คนทีย่ งั คงท�ำงานอยูอ่ าจเป็นหัวหน้าครอบครัวและมีความจ�ำเป็นด้านเศรษฐกิจ
ซึ่งผลการส�ำรวจนี้พบว่า ประชากรเกรทเตอร์เจเนอเรชั่น (Greater generation) ส่วนใหญ่ทำ� ธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มลี กู จ้าง ซึง่ หมายรวมถึงการค้าขายหรือ
กิจการส่วนตัวขนาดเล็ก ดังนั้น การประเมินความเพียงพอของรายได้จึงเป็น
ปัจจัยหลักที่มีผลต่อความพึงพอใจในชีวิตของประชากรกลุ่มนี้
ขณะที่ประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) ซึ่งเป็นกลุ่ม
ประชากรรุ่นใหม่ที่เกิดมาพร้อมการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
การศึกษา และเทคโนโลยี เป็นกลุ่มประชากรที่ส่วนใหญ่ได้รับการศึกษา
ค่อนข้างดีและมีความสามารถในการแสวงหารายได้คอ่ นข้างมาก แต่ประชากร
รุน่ หลังๆ นีม้ แี นวโน้มของค่าใช้จา่ ยสูงตามไปเช่นกัน (โครงการสุขภาพคนไทย,
2559, หน้า 20–21) โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซื้อหาความสุข
ของตั ว เอง อาทิ ข้ า วของเครื่ อ งใช้ ที่ เ กี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ต ่ า งๆ ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงนวัตกรรมอย่างรวดเร็ว เช่น คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ
จ�ำพวกสมาร์ทโฟน ที่เรียกได้ว่าเป็นอุปกรณ์ประจ�ำตัวที่ขาดเสียมิได้ของ
ประชากรกลุ่มนี้ การประเมินความเพียงพอของรายได้ของประชากรเจเนอ
เรชัน่ วาย (Generation Y) จึงเทียบกับความต้องการจับจ่ายใช้สอยเพือ่ ความ
สุขของตนเองมากกว่า
ความรูส้ กึ เพียงพอของรายได้ขนึ้ อยูก่ บั การประเมินความเพียงพอของ
แต่ละคน ไม่มีตัวเลขตายตัวของระดับรายได้ที่เพียงพอ อย่างไรก็ตาม ความ
รู้สึกว่ารายได้ท่ีได้รับมีความเพียงพอเป็นสิ่งส�ำคัญที่มีผลให้ประชากรทั้งรุ่น
ใหญ่หรือกลุ่มเกรทเตอร์เจเนอเรชั่น (Greater generation) และประชากร
รุ่นใหม่หรือกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) เกิดความพึงพอใจในชีวิต
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นอกจากนี้ การศึกษาในกลุ่มประชากรเจเนอเรชั่นซี (Generation Z)
พบว่า ประชากรกลุ่มนี้เป็นเจเนอเรชั่นเดียวที่ไม่ได้ให้คุณค่าต่อรายได้ที่ได้รับ
ในรอบปีว่ามีผลต่อความสุขหรือความพึงพอใจในชีวิต ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะ
ประชากรเจเนอเรชั่นซี (Generation Z) เป็นประชากรที่ยังมีอายุน้อย และ
2 ใน 5 ของผูท้ ำ� งานทีอ่ ยูใ่ นเจเนอเรชัน่ นี้ เป็นผูท้ ที่ ำ� งานในครัวเรือนโดยไม่ได้
รับเงินค่าจ้าง แต่เป็นการท�ำงานเพือ่ ช่วยเหลือในไร่นา การเกษตร หรือกิจการ
ของครัวเรือน ท�ำให้คนกลุ่มนี้ไม่ได้ให้คุณค่าต่อความเพียงพอของรายได้ว่ามี
ผลต่อความพึงพอใจในชีวิตของตนเองมากนัก
การสนับสนุนทางครอบครัวกับความพึงพอใจในชีวิต
การได้รับการสนับสนุนทางครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกมั่นคง
ปลอดภัยเมือ่ อยูใ่ นครอบครัว ความเชือ่ มัน่ ในการดูแลของครอบครัวหากตนเอง
ต้องป่วยหนัก และความรักความผูกพันในครอบครัว เป็นปัจจัยส�ำคัญที่มีผล
ต่อความสุขหรือความพึงพอใจในชีวติ ของประชากรทุกช่วงวัยทุกเจเนอเรชัน่
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประชากรกลุ่มเกรทเตอร์เจเนอเรชั่น (Greater generation) ประชากรกลุม่ เบบีบ้ มู (Baby boomer) และประชากรกลุม่ เจเนอเรชัน่
เอ็กซ์ (Generation X) แสดงให้เห็นว่า ประชากรเจเนอเรชัน่ เหล่านีใ้ ห้คณ
ุ ค่า
ความส�ำคัญกับครอบครัวค่อนข้างมาก นอกจากนี้ ประชากรกลุม่ เจเนอเรชัน่
เอ็กซ์ (Generation X) ยังให้ความส�ำคัญต่อสัมพันธภาพทั้งเพื่อนร่วมงาน
อีกด้วย (รัชฎา อสิสนธิสกุล และ อ้อยอุมา รุ่งเรือง, 2559)
ขณะทีผ่ ลการศึกษาในกลุม่ ประชากรเจเนอเรชัน่ รุน่ หลังๆ ทัง้ เจเนอเรชั่
นวาย (Generation Y) และเจเนอเรชั่นซี (Generation Z) กลับพบว่า
ประชากรเจเนอเรชั่นเหล่านี้ให้ความส�ำคัญกับครอบครัวในล�ำดับหลังๆ คือ
มองว่า การได้รบั การสนับสนุนทางครอบครัวมีอทิ ธิพลต่อความสุขหรือความ
พึงพอใจในชีวติ ของตนเองน้อยกว่าปัจจัยอืน่ ๆ ทัง้ นี้ อาจเป็นเพราะประชากร
สองเจเนอเรชั่นนี้ส่วนใหญ่เกิดมาในช่วงที่สังคมไทยเริ่มมีอัตราการเกิดของ
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ประชากรลดลง ครัวเรือนมีขนาดเล็กลงและเป็นครัวเรือนเดี่ยว คือ อาจมี
สมาชิกครอบครัวเพียงแค่พ่อ แม่ ลูก และมักเป็นลูกคนเดียวที่ไม่มีพี่น้อง พ่อ
แม่ตอ้ งออกไปท�ำงานนอกบ้านทัง้ คู่ อีกทัง้ ไม่คอ่ ยมีความผูกพันกับปูย่ า่ ตายาย
หรือญาติคนอื่นๆ มากนัก ท�ำให้การพัฒนาความรู้สึกผูกพันกับครอบครัวมี
น้อยเมื่อเทียบกับลักษณะครอบครัวของคนเจเนอเรชั่นก่อนหน้า นอกจากนี้
การศึกษาครัง้ นีย้ งั พบว่า ประชากรเจเนอเรชัน่ วาย (Generation Y) ให้คณ
ุ ค่า
กับอิสระของการตัดสินใจในชีวติ สมรสของตนเองค่อนข้างมาก การครองชีวติ
โสดมีผลต่อความสุขหรือความพึงพอใจในชีวิตของตนเองมากพอๆ กับการ
ตัดสินใจแต่งงาน ขณะที่แนวโน้มของอัตราการครองโสดมีเพิ่มขึ้น และการ
แต่งงานทีอ่ ายุมากขึน้ (โครงการสุขภาพคนไทย, 2559, หน้า 20–21) ประชากร
เจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) และเจเนอเรชั่นซี (Generation Z) ส่วน
ใหญ่จงึ ยังไม่ได้แต่งงาน หรือเป็นช่วงการสร้างครอบครัวระยะต้นๆ คือ แต่งงาน
แต่ยังไม่มีลูก จึงยิ่งท�ำให้คุณค่าของครอบครัวมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจใน
ชีวิตน้อยลงไปอีก ขณะเดียวกัน มองว่าปัจจัยอื่น เช่น รายได้จากการท�ำงาน
และความสุขในงานที่ท�ำ มีความส�ำคัญมากกว่า
ความรู้สึกมีความสุขในงานที่ท�ำกับความพึงพอใจในชีวิต
จากการศึกษาพบว่า ความรู้สึกมีความสุขในงานที่ท�ำเป็นปัจจัยด้าน
งานที่มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อความพึงพอใจในชีวิตของประชากรที่มีงานท�ำ ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้านีท้ พ่ี บว่า ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์
กับความพึงพอใจในชีวติ อย่างมีนยั ส�ำคัญ และอาจเป็นความสัมพันธ์แบบสอง
ทาง คือ มีอิทธิพลต่อกันและกัน (T. A. Judge et al., 1994; Timothy A.
Judge & Hulin, 1993; Timothy A. Judge & Locke, 1993)
นอกจากนี้ การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ประชากรกลุ่มที่ให้ความ
ส�ำคัญกับความรู้สึกมีความสุขในงานที่ท�ำมากที่สุด ได้แก่ ประชากรกลุ่มเจ
เนอเรชั่นซี (Generation Z) ประชากรกลุ่มเบบี้บูม (Baby boomer) และ
ประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Generation X) ตามล�ำดับ
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ประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่นซี (Generation Z) เป็นประชากรที่อายุยัง
น้อย (อายุระหว่าง 15–19 ปี ณ ปีที่ท�ำการส�ำรวจ) ที่เพิ่งเริ่มเข้าสู่การท�ำงาน
คนรุน่ ใหม่นมี้ กั เป็นคนทีท่ ำ� เพือ่ ตัวเองก่อน ชอบอิสระเสรี และมักถูกมองว่ามี
แนวโน้มเป็นมนุษย์หลายงานที่มีความอดทนต�่ำ (ทีนวาไรตี้, 2559) ซึ่งเมื่อ
ความพึงพอใจในงานที่ท�ำมีผลต่อความสุขหรือความพึงพอใจในชีวิตของ
ประชากรเจเนอเรชั่นนี้ค่อนข้างมาก และจากการศึกษาพบว่า ประชากร
เจเนอเรชั่นซี (Generation Z) นี้มีความสุขในงานที่ท�ำและความรู้สึกมั่นคง
ในงานค่อนข้างน้อย ดังนั้น หากเขาท�ำงานแล้วไม่มีความสุข เขาก็มีแนวโน้ม
ทีจ่ ะลาออกหรือเปลีย่ นงานบ่อย เพือ่ ค้นหางานทีท่ ำ� แล้วมีความสุขส�ำหรับตัว
เอง ขณะเดียวกัน เนือ่ งจากประชากรเจเนอเรชัน่ นีม้ คี วามสามารถในการเข้า
ถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางผ่านเทคโนโลยีการสือ่ สารทีม่ ี
อยูร่ อบตัว ท�ำให้คนกลุม่ นีไ้ ด้รบั ข้อมูลข่าวสารอย่างมากมาย จนท�ำให้บางครัง้
เกิดความหวาดกลัวอนาคตและอยากได้งานทีม่ คี วามมัน่ คง (ทีนวาไรตี,้ 2559)
ประชากรเจเนอเรชั่นนี้จึงให้คุณค่าความส�ำคัญกับความรู้สึกมั่นคงในงานไป
พร้อมกันด้วย
ส�ำหรับประชากรกลุ่มเบบี้บูม (Baby boomer) และกลุ่มเจเนอเรชั่น
เอ็กซ์ (Generation X) เป็นกลุม่ ทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับงานค่อนข้างมาก มีความ
ยึดมั่นผูกพันในงานและองค์กรมากกว่ากลุ่มเจเนอเรชั่นอื่นๆ โดยเฉพาะกลุ่ม
เบบี้บูม (Baby boomer) ที่มีชีวิตเพื่อการท�ำงาน สู้งาน และไม่ค่อยเปลี่ยน
งาน ส่วนประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Generation X) จะทุ่มเทให้งาน
เมือ่ เห็นว่ามีความท้าทาย ได้ใช้ทกั ษะหลากหลาย มีความก้าวหน้า และมีอสิ ระ
ในการเลือกสถานทีห่ รือเวลาในการท�ำงานได้ (รัชฎา อสิสนธิสกุล และอ้อยอุมา
รุ่งเรือง, 2559) ดังนั้น คนสองเจเนอเรชั่นนี้ที่ให้คุณค่ากับชีวิตการท�ำงานจึง
มองว่า ความรูส้ กึ มีความสุขในงานทีท่ ำ� เป็นปัจจัยส�ำคัญทีส่ มั พันธ์กบั ความสุข
หรือความพึงพอใจในชีวิตของตนเอง
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ภาวะสุขภาพกับความพึงพอใจในชีวิต
สุขภาพกายและสุขภาพจิตเป็นสิง่ ทีม่ คี วามสัมพันธ์สอดคล้องกัน คนที่
มีสขุ ภาพกายดียอ่ มส่งผลให้มสี ขุ ภาพจิตดีตามไปด้วย ซึง่ จากการศึกษาครัง้ นี้
พบว่า ความพึงพอใจในภาวะสุขภาพของตนเองมีความสัมพันธ์อย่างมากกับ
ความพึงพอใจในชีวติ ของประชากรทีม่ งี านท�ำ และสุขภาพกายก็มกี ารแปรผกผัน
กับอายุทสี่ งู ขึน้ คนทีม่ อี ายุเพิม่ มากขึน้ จึงมักประสบกับปัญหาด้านสุขภาพมาก
ขึ้นไปตามไปด้วย ดังนั้น จึงพบว่า ประชากรกลุ่มเกรทเตอร์เจเนอเรชั่น
(Greater generation) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ประชากรกลุ่มเบบี้บูม
(Baby boomer) ซึ่งส่วนใหญ่ก�ำลังเข้าสู่วัยสูงอายุ และประชากรกลุ่มเจเนอ
เรชั่นเอ็กซ์ (Generation X) ซึ่งเป็นประชากรที่มีอายุมากขึ้น เป็นกลุ่มที่ให้
คุณค่ากับภาวะสุขภาพของตนเองมากขึน้ ตามไปด้วย โดยมองว่าความพึงพอใจ
ในภาวะสุขภาพของตนเองหรือการมีภาวะสุขภาพดีเป็นตัวแปรผันส�ำคัญให้
เกิดความสุขหรือความพึงพอใจในชีวิตของตนเอง การมีสุขภาพกายที่ดีนับ
เป็นก�ำไรชีวิต ดังค�ำกล่าวที่ว่า “ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ” ดังนั้น
การดูแลสุขภาพของประชากรเจเนอเรชั่นเหล่านี้จึงเป็นสิ่งส�ำคัญ ที่นอกจาก
จะเกิดประโยชน์ทั้งด้านสุขภาพกายแล้วยังส่งผลให้มีสุขภาพใจที่ดี อารมณ์ดี
มีความสุข และความพึงพอใจในชีวิตตามไปด้วย
ความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับงาน
ความสมดุลระหว่างชีวติ ส่วนตัวกับงานเป็นความสมดุลทัง้ ในด้านเวลา
ที่ให้กับบทบาทการท�ำงานและบทบาทอื่นในชีวิต (Time balance) ความ
สมดุลในแง่ความรู้สึกเกี่ยวข้องผูกพันในบทบาทงานและบทบาทด้านอื่นของ
ชีวิต (Involvement balance) และความสมดุลที่เป็นระดับความพึงพอใจที่
มีตอ่ บทบาทในงานและชีวติ ด้านอืน่ ๆ (Satisfaction balance) (Greenhaus
et al., 2003) ซึง่ การศึกษาครัง้ นีพ้ บว่า ความพึงพอใจในการจัดสรรเวลาของ
ตนเองส�ำหรับการท�ำงาน ชีวติ ส่วนตัว และครอบครัว มีความสัมพันธ์ทางบวก
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กับความพึงพอใจในชีวติ ของประชากรทีม่ งี านท�ำในเกือบทุกช่วงวัย สอดคล้อง
กับการศึกษาของ Greenhaus และคณะ (Greenhaus et al., 2003) เช่น
กันทีพ่ บว่า ความสมดุลระหว่างงานและครอบครัว (Work–family balance)
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวติ (Quality of life) ซึง่ คนทีใ่ ช้เวลากับ
ครอบครัวมากกว่าจะมีคุณภาพชีวิตดีกว่าคนที่ทุ่มเวลาให้กับงานมากกว่า
ครอบครัว ดังนัน้ คนท�ำงานทีส่ ามารถใช้ชวี ติ ได้อย่างสมดุลระหว่างการท�ำงาน
กับชีวิตของตนเอง ทั้งเรื่องส่วนตัวและครอบครัว จึงมีแนวโน้มที่มีความสุข
และความพึงพอใจในชีวิตมากกว่าคนที่ไม่สามารถจัดสรรเวลาได้อย่างสมดุล
การศึกษาครัง้ นีย้ งั พบว่า ประชากรกลุม่ เจเนอเรชัน่ วาย (Generation
Y) เป็นประชากรที่ให้คุณค่ากับความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับงานค่อน
ข้างมาก โดยมองว่า การมีชีวิตส่วนตัวเป็นสิ่งจ�ำเป็นมากพอๆ กับการท�ำงาน
เพื่อแสวงหารายได้ โดยชีวิตต้องสามารถจัดสรรเวลาของตนเองส�ำหรับการ
ท�ำงาน ชีวติ ส่วนตัว และครอบครัว ได้อย่างสมดุล บางครัง้ กลุม่ เจเนอเรชัน่ วาย
(Generation Y) ซึ่งส่วนใหญ่ท�ำงานในระบบ โดยเฉพาะเป็นลูกจ้างเอกชน
(โครงการสุขภาพคนไทย, 2559, หน้า 14–15) ที่มีชั่วโมงการท�ำงานมากกว่า
และมีความยืดหยุน่ ในการจัดสรรเวลาของตนเองได้นอ้ ยกว่า จึงมักถูกมองว่า
เป็นคนเอาแต่ใจตนเอง มีโลกของตัวเองสูง ไม่ทุ่มเทให้งาน และท�ำงานที่ไหน
ไม่ได้นาน ขณะที่ประชากรเจเนอเรชั่นวายกลับมองหาความยืดหยุ่น ไม่ถูก
จ�ำกัดด้วยเวลาและสถานที่ สามารถท�ำงานทีไ่ หนเมือ่ ใดก็ได้ และพร้อมทุม่ เท
หากงานนัน้ มีเป้าหมายทีส่ อดคล้องกับตนเอง ซึง่ เวลาท�ำงานจริงๆ อาจมากกว่า
ช่วงเวลาท�ำงาน (Working hours) แบบไปเช้าเย็นกลับก็ได้ ดังนั้น ในการ
บริหารจัดการขององค์กรที่มีพนักงานเป็นกลุ่มประชากรเจเนอเรชั่นวายจึง
อาจต้องพิจารณาเรื่องความยืดหยุ่นในการจัดสรรเวลาของพนักงาน โดย
ก�ำหนดเป้าหมายที่ความส�ำเร็จของงานมากกว่าการยึดถือเรื่องเวลาท�ำงาน
เป็นหลัก

คุณภาพชีวิตต่างวัยของผู้มีงานท�ำ

Quality of Life among Employed Population by Generations

89

5.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

การให้คุณค่าหรือความส�ำคัญต่อปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อความพึงพอใจ
ในชีวติ ของคนแต่ละเจเนอเรชัน่ ทีช่ ดั เจนยิง่ ขึน้ จะเป็นประโยชน์ตอ่ การศึกษา
เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรต่างวัย อีกทั้งยังเป็นประโยชน์
ในด้านบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรที่มีบุคลากร
ต่างวัยต่างเจเนอเรชั่นได้ ซึ่งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการศึกษามีดังนี้
1. ความรูส้ กึ ว่ารายได้มคี วามเพียงพอเป็นสิง่ ทีป่ ระชากรเกือบทุกกลุม่
ช่วงวัยทุกเจเนอเรชั่นให้ความส�ำคัญและเป็นปัจจัยที่ท�ำให้เกิดความพึงพอใจ
ในชีวิต ดังนั้น ภาครัฐและเอกชนควรส่งเสริมให้ประชากรมีงานท�ำทั้งปี และ
พิจารณาค่าตอบแทนขั้นต�่ำในการท�ำงานของผู้มีงานท�ำให้มีความเหมาะสม
กับค่าครองชีพตามสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน
2. การได้รับการสนับสนุนทางครอบครัว เป็นปัจจัยส�ำคัญที่มีผลต่อ
ความสุขหรือความพึงพอใจในชีวติ ประชากรทุกช่วงวัยทุกเจเนอเรชัน่ ให้คณ
ุ ค่า
ความส�ำคัญกับครอบครัวค่อนข้างมาก แต่ในกลุม่ ประชากรเจเนอเรชัน่ รุน่ ใหม่
ทั้งเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) และเจเนอเรชั่นซี (Generation Z) ซึ่ง
เป็นกลุ่มประชากรแรงงานที่ส�ำคัญในอนาคต กลับพบว่า ประชากรกลุ่มนี้ให้
ความส�ำคัญกับครอบครัวน้อยกว่ากลุม่ อืน่ ๆ ภาครัฐและเอกชนควรส่งเสริมให้
สถาบันครอบครัวมีความเข็มแข็งและส่งเสริมการจัดงานหรือจัดกิจกรรม
ครอบครัวในวันส�ำคัญต่างๆ เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวมีกิจกรรมท�ำร่วมกัน
และสร้างความใกล้ชิดกันมากขึ้น
3. ประชากรกลุ่มเกรทเตอร์เจเนอเรชั่น (Greater generation)
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ และประชากรกลุ่มเบบี้บูม (Baby boomer)
ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ ก� ำ ลั ง เข้ า สู ่ วั ย สู ง อายุ และประชากรกลุ ่ ม เจเนอเรชั่ น เอ็ ก ซ์
(Generation X) ซึง่ เป็นประชากรทีม่ อี ายุมากขึน้ เป็นกลุม่ ทีใ่ ห้คณ
ุ ค่ากับภาวะ
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สุขภาพของตนเอง เพราะการมีอายุเพิ่มมากขึ้นมักประสบกับปัญหาด้าน
สุขภาพมากขึ้นไปตามไปด้วย ซึ่งความพึงพอใจในภาวะสุขภาพของตนเอง
มีความสัมพันธ์อย่างมากกับความพึงพอใจในชีวิตของประชากรที่มีงานท�ำ
ดังนั้นภาครัฐควรส่งเสริมการดูแลสุขภาพของประชากรเจเนอเรชั่นเหล่านี้
อย่างต่อเนื่อง เพราะนอกจากจะเกิดประโยชน์ด้านสุขภาพกายแล้วยังส่งผล
ให้มีสุขภาพใจที่ดี อารมณ์ดี มีความสุข และความพึงพอใจในชีวิตตามไปด้วย
4. ประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) เป็นประชากร
แรงงานที่มีความส�ำคัญในปัจจุบัน ให้คุณค่ากับความสมดุลระหว่างชีวิตส่วน
ตัวกับงานมากกว่าเจเนอเรชัน่ อืน่ โดยมองว่า การมีชวี ติ ส่วนตัวเป็นสิง่ จ�ำเป็น
มากพอๆ กับการท�ำงานเพื่อแสวงหารายได้ และคนกลุ่มนี้มีความเชื่อมั่นใน
ตนเองสูง ทะเยอทะยาน ไม่ผกู พันต่อองค์กร และมีแนวโน้มเปลีย่ นงานมากกว่า
คนเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Generation X) และเบบี้บูมเมอร์ (Baby boomers)
ดังนั้นในการบริหารจัดการขององค์กรที่มีพนักงานกลุ่มประชากรเจเนอเรชั่
นวายจึงอาจต้องพิจารณาเรื่องความยืดหยุ่นในการจัดสรรเวลาของพนักงาน
โดยค�ำนึงถึงความส�ำเร็จของงานมากกว่าการยึดถือเรือ่ งเวลาท�ำงานเป็นหลัก
อย่างเดียว
5. ประชากรเจเนอเรชัน่ วาย (Generation Y) ให้คณ
ุ ค่ากับอิสระของ
การตัดสินใจในชีวติ สมรสของตนเองมากกว่ากลุม่ อืน่ ๆ การครองชีวติ โสดมีผล
ต่อความสุขหรือความพึงพอใจในชีวิตของตนเองมากพอๆ กับการตัดสินใจ
แต่งงาน ขณะที่แนวโน้มของอัตราการครองโสดมีเพิ่มขึ้น และคนแต่งงาน
ช้าลงหรือแต่งเมือ่ มีอายุมากขึน้ ท�ำให้คนรุน่ ใหม่มบี ตุ รน้อยลง จ�ำนวนเด็กเกิด
น้อยลง อาจจะเป็นปัญหาในเรือ่ งการขาดแคลนประชากรวัยแรงงานในอนาคต
ดังนัน้ ภาครัฐควรตระหนักและเตรียมรองรับในเรือ่ งดังกล่าวทีจ่ ะเกิดในอนาคต
ด้วย
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ลักษณะทางประชากร
เพศ
ชาย
หญิง
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
ม่าย/หย่า/แยกกันอยู่
ระดับการศึกษา
ไม่มีการศึกษา

อายุเฉลี่ย
(ขณะส�ำรวจ
ปี 2558)

49.1
50.9
15.7
73.8
10.5
2.4

32,926
34,084

10,509
49,477
7,025

1,637

รวม

121

30
901
381

797
513

9.3

821

2.3
938
68.7 14,968
29.0 3,089

60.8 9,737
39.2 9,257

4.3

546

4.9 2,416
78.8 21,724
16.3 2,662

51.3 12,644
48.7 14,157

2.0

146

9.0 6,520
81.1 11,678
9.9
877

47.2 9,252
52.8 9,823

0.8

34.2
61.2
4.6

48.5
51.5

2

606
205
17

495
333

0.2

73.2
24.8
2.0

59.8
40.2

Greater
Baby Boomer Generation X Generation Y Generation Z
Generation
N = 67,010
N = 1,311
N = 18,995
N = 26,801
N = 19,074
N = 829
45.06
75.73
59.27
45.11
29.88
17.92
(S.D. = 13.08) (S.D. = 3.59)
(S.D. = 4.73)
(S.D. = 4.25)
(S.D. = 4.91)
(S.D. = 1.07)
Min = 15
Min = 72
Min = 53
Min = 38
Min = 20
Min = 15
Max = 97
Max = 97
Max = 71
Max = 52
Max = 37
Max = 19
จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ

ตารางที่ 1 จ�ำนวนและร้อยละของประชากรที่มีงานท�ำ อายุ 15 ปีขึ้นไป จ�ำแนกตามข้อมูลทางประชากร

ภาคผนวก

102

คุณภาพชีวิตต่างวัยของผู้มีงานท�ำ

Quality of Life among Employed Population by Generations

N = 67,010
45.06
(S.D. = 13.08)
Min = 15
Max = 97
ลักษณะทางประชากร จ�ำนวน ร้อยละ
ประถม ศึกษาและต�ำ่ กว่า 34,110 50.9
มัธยม ศึกษาตอนต้น
9,681 14.4
มัธยมศึกษาตอนปลาย 10,113 15.1
หรือเทียบเท่า
สูงกว่ามัธยมศึกษาตอน 2,998
4.5
ปลาย
ปริญญาตรี
7,297 10.9
สูงกว่าปริญญาตรี
1,139
1.7
ไม่ทราบ
36
0.1
สถานที่อยู่อาศัย
ในเขตเทศบาล
28,537 42.6
นอกเขตเทศบาล
38,473 57.4

อายุเฉลี่ย
(ขณะส�ำรวจ
ปี 2558)

รวม

1.3 1,010
0
193
0
14
31.0 7,,015
69.0 11,979

18
0
0
406
905

287

0.4

36.9 11,505
63.1 15,297

5.3 2,699
1.0
557
0.1
13

Generation Z

42.9 9,304
57.1 9,770

10.1 3,570
2.1
389
0.0
9

48.8
51.2

18.7
2.0
0.0

8.8

307
522

0
0
0

0

37.0
63.0

0
0
0

0

N = 19,074
N = 829
29.88
17.92
(S.D. = 4.91)
(S.D. = 1.07)
Min = 20
Min = 15
Max = 37
Max = 19
จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ
3,336 17.5
231 27.9
4,875 25.6
439 52.9
5,079 26.6
157 19.0

Generation Y

3.9 1,670

N = 26,801
45.11
(S.D. = 4.25)
Min = 38
Max = 52
จ�ำนวน ร้อยละ
14,733 55.0
3,391 12.7
3,825 14.3

1.5 1,036

N = 18,995
59.27
(S.D. = 4.73)
Min = 53
Max = 71
จ�ำนวน ร้อยละ
14,703 77.4
950
5.0
1,016
5.4

Baby Boomer Generation X

5

Greater
Generation
N = 1,311
75.73
(S.D. = 3.59)
Min = 72
Max = 97
จ�ำนวน ร้อยละ
1,107 84.4
26
2.0
34
2.6

Quality of Life among Employed Population by Generations

คุณภาพชีวิตต่างวัยของผู้มีงานท�ำ

103

สถานภาพการท�ำงาน
นายจ้าง
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
โดยไม่มีลูกจ้าง
ช่วยธุรกิจครัวเรือน
โดยไม่ได้รับค่าจ้าง
ลูกจ้างรัฐบาล
ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ
ลูกจ้างเอกชน
ผู้รับจ้างท�ำงานหลายเจ้า
การรวมกลุ่ม
ชั่วโมงในการท�ำงานต่อสัปดาห์
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 35 ชั่วโมง
36–40 ชั่วโมง
41–48 ชั่วโมง
มากกว่าหรือเท่ากับ 49 ชั่วโมง
ค่าเฉลี่ยชั่วโมงท�ำงานต่อสัปดาห์

การท�ำงาน

7.5
0.7
27.2
1.6
0.1

5,037
468
18,243
1,057
80
29.2
14.3
30.4
26.1
43.00
(S.D. = 13.39)

18.4

12,300

19,564
9,557
20,403
17,487

3.0
41.5

2,028
27,798

รวม

7.9
0.7
47.2
1.1
0.1

18.1

1.9
23.0

21.9
13.6
40.1
24.3
43.66
(S.D. = 13.11)

4,185
2,600
7,654
4,635

8.7 1,498
0.8 141
25.0 9,004
1.7 215
0.2
15

17.5 3,446

3.6 371
42.6 4,385

27.2
14.7
30.1
28.0
43.66
(S.D. = 13.11)

7,283
3,942
8,071
7,507

6.3 2,329
.6 212
11.0 6,701
1.9 448
.1
42

19.2 4,684

3.3 961
57.7 11,425

37.6
14.8
21.8
25.8
40.85
(S.D. = 14.22)

7,140
2,810
4,150
4,895

0.9 1,195
0 111
4.3 2,081
1.1 362
0.1
19

15.7 3,639

5.1 629
72.1 10,959

52.6
9.3
14.6
23.5
36.94
(S.D. = 17.26)

690
122
192
308

12
0
56
15
1

206

67
953

0.3
0.5
48.4
2.1
0.3

39.3

0
9.1

32.1
10.1
40.6
17.2
40.87
(S.D. = 13.33)

266
83
337
143

3
4
401
17
3

326

0
75

Greater
Baby
Generation
Boomer Generation X Generation Y Generation Z
N = 67,010
N = 1,311
N = 18,995 N = 26,801 N = 19,074
N = 829
จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ

ตารางที่ 2 จ�ำนวนและร้อยละของประชากรที่มีงานท�ำ อายุ 15 ปีขึ้นไป จ�ำแนกตามสถานภาพการท�ำงานและ
ชั่วโมงการท�ำงานต่อสัปดาห์
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จ�ำนวน

ร้อยละ

3,798

33,093

28,633

1,487

ไม่เลย

เล็กน้อย

มาก

มากที่สุด

2.2

42.7

49.4

5.7

22

499

687
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จ�ำนวน

1.7

38.0

52.4

7.8

ร้อยละ

N = 1,311

N = 67,010

ความรู้สึกว่ารายได้เพียงพอในรอบปี

ความรู้สึก

Greater
Generation

รวม

376

8,082

9,379

1,157

จ�ำนวน
1,651

จ�ำนวน

2.0

626

42.5 11,459

2.3

42.8

48.7

6.2

ร้อยละ

N = 26,801

Generation X

49.4 13,065

6.1

ร้อยละ

N = 18,995

Baby
Boomer

442

8,337

9,449

846

จ�ำนวน

2.3

43.7

49.5

4.4

ร้อยละ

N = 19,074

Generation Y

20

256

511

41

จ�ำนวน

2.5

30.9

61.7

4.9

ร้อยละ

N = 829

Generation Z

ตารางที่ 3 จ�ำนวนและร้อยละของประชากรที่มีงานท�ำ อายุ 15 ปีขึ้นไป จ�ำแนกตามระดับความรู้สึกต่อรายได้
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จ�ำนวน

ร้อยละ

421

9,110

52,345

5,134

ไม่เลย

เล็กน้อย

มาก

มากที่สุด

7.7

78.1

13.6

0.6

102

1025

175

8

จ�ำนวน

2,456

119

จ�ำนวน

7.8

1,525

3,620

157

จ�ำนวน

8.0

2,013

2,673

133

จ�ำนวน

7.5

1,439

7.5

77.7

14.0

0.7

ร้อยละ

N = 19,074

Generation Y

78.4 14,829

13.5

0.6

ร้อยละ

N = 26,801

Generation X

78.4 21,012

12.9

0.6

ร้อยละ

N = 18,995

Baby Boomer

78.2 14,895

13.4

0.6

ร้อยละ

N = 1,311

N = 67,010

ความรู้สึกมีความสุขกับงานที่ท�ำอยู่

ความรู้สึก

Greater
Generation

รวม

55

584

186

3

จ�ำนวน

6.6

70.5

22.4

0.4

ร้อยละ

N = 829

Generation Z

ตารางที่ 4 จ�ำนวนและร้อยละของประชากรทีม่ งี านท�ำ อายุ 15 ปีขนึ้ ไป จ�ำแนกตามระดับความรูส้ กึ ต่องานทีท่ ำ� อยู่
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N = 18,995

Baby Boomer
N = 26,801

Generation X

N = 19,074

Generation Y

N = 829

Generation Z

17,970 26.8

42,468 63.4

3,507

เล็กน้อย

มาก

มากที่สุด

5.2

3,065

ไม่เลย

4.6

49

791

388

83

3.7

60.4

29.6

6.3

1,065

12,114

4,843

973

5.6

63.8

25.5

5.1

1,469

17,102

7,062

1,168

5.5

63.8

26.3

4.4

907

12,051

5,335

782

4.8

63.2

28.0

4.1

17

410

342

60

2.0

49.5

41.3

7.2

จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ

N = 1,311

N = 67,010

ความรู้สึกมีความมั่นคงในงาน

ความรู้สึก

Greater
Generation

รวม

ตารางที่ 5 จ�ำนวนและร้อยละของประชากรที่มีงานท�ำ อายุ 15 ปีขึ้นไป จ�ำแนกตามระดับความรู้สึกมั่นคง
ในงาน
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N = 18,995

N = 26,801

Generation X

N = 19,074

Generation Y

N = 829

Generation Z

842

8,126

52,871

5,172

ไม่เลย

เล็กน้อย

มาก

มากที่สุด

7.7

78.9

12.1

1.3

89

1,068

131

23
2,085

269

6.8

1,480

81.5 15,160

10.0

1.8

3,376

308

7.8

2,050

79.8 21,068

11.0

1.4

2,434

233

7.6

1,486

78.6 14,922

12.6

1.1

7.8

78.2

12.8

1.2

67

652

100

9

8.1

78.7

12.1

1.0

จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ

N = 1,311

N = 67,010

Baby Boomer

ความรู้สึกพึงพอใจในการจัดสรรเวลาของตนเองส�ำหรับการท�ำงาน ชีวิตส่วนตัว และครอบครัว

ความรู้สึก

Greater
Generation

รวม

ตารางที่ 6 จ�ำนวนและร้อยละของประชากรที่มีงานท�ำ อายุ 15 ปีขึ้นไป จ�ำแนกตามระดับความรู้สึกพึงพอใจใน
การจัดสรรเวลาของตนเองส�ำหรับการท�ำงาน ชีวิตส่วนตัว และครอบครัว
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N = 67,010

N = 1,311

Greater
Generation

จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ
ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยเมื่ออยู่ในครอบครัว
ไม่เลย
179
0.3
7
0.5
เล็กน้อย
2,390
3.6
64
4.9
มาก
49,881 74.4
987 75.3
มากที่สุด
14,561 21.7
253 19.3
ความเชื่อมั่นว่าครอบครัวจะดูแลเป็นอย่างดีหากเจ็บป่วย
ไม่เลย
295
0.4
11
0.9
เล็กน้อย
2,665
4.0
78
6.0
มาก
47,376 70.7
923 70.4
มากที่สุด
16,674 24.9
299 22.8
ตนเองและสมาชิกในครอบครัวมีความรักและผูกพันต่อกัน
ไม่เลย
228
0.3
8
0.6
เล็กน้อย
1,931
2.9
50
3.8
มาก
46,660 69.6
930 70.9
มากที่สุด
18,192 27.1
323 24.7
ความรู้สึกได้รับการสนับสนุนทางครอบครัว
คะแนนเฉลี่ย
6.61
6.48
(S.D. = 1.35)
(S.D. = 1.42)

ความรู้สึก

รวม

6.62
(S.D. = 1.35)

0.3
71
2.9
739
69.7 18,723
27.1 7,268

66
548
13,233
5,148

6.61
(S.D. = 1.33)

0.4
3.0
69.2
27.4

0.4
4.1
70.4
25.1

6.62
(S.D. = 1.37)

0.3
83
2.8
576
69.9 13,195
27.1 5,221

0.5
80
3.8
785
71.1 13,421
24.6 4,789

0
2.2
69.8
28.0

0.1
3.0
70.8
26.1

6.69
(S.D. = 1.32)

0
18
579
232

1
25
587
216

0.4
122
3.9 1,029
70.4 19,068
25.2 6,583

0
3.2
73.3
23.5

82
749
13,377
4,787

0.4
3.8
73.5
22.4

0
26
608
195

0.2
68
3.6
725
74.9 14,010
21.3 4,271

0.2
59
3.2
967
74.8 20,069
21.8 5,707

46
607
14,207
4,135

Generation Z

N = 829

Generation Y

N = 18,995 N = 26,801 N = 19,074

Generation X

จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ

Baby Boomer

ตารางที่ 7 จ�ำนวนและร้อยละของประชากรที่มีงานท�ำ อายุ 15 ปีขึ้นไป จ�ำแนกตามระดับความรู้สึกได้รับ
การสนับสนุนทางครอบครัว
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รวม

Greater
Baby Boomer
Generation
ความรู้สึก
N = 67,010
N = 1,311
N = 18,995
จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ
การมีเพื่อนหรือคนอื่นๆ ในสังคมคอยช่วยเหลือในยามที่ต้องการ
ไม่เลย
458
0.7
8
0.6
117
0.6
เล็กน้อย
13,291
19.8
211
16.1 3,150
16.6
มาก
50,501
75.4 1,040
79.3 14,962
78.8
มากที่สุด
2,760
4.1
52
3.9
766
4.0
การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้าน
ไม่เลย
357
0.5
6
0.5
34
0.2
เล็กน้อย
8,615
12.9
82
6.3 1567
8.2
มาก
53,793
80.3 1,150
87.8 16,063
84.6
มากที่สุด
4,246
6.3
72
5.5 1,331
7.0
ความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่อาศัยอยู่
ไม่เลย
760
1.1
10
0.7
109
0.6
เล็กน้อย
10,532
15.7
114
8.7 2,013
10.6
Generation Y

Generation Z

0.4
206
11.9 3,642
81.3 14,145
6.4 1,083
0.9
15.0

107
3,200
21,778
1,717
237
4,008

393
4,227

0.7
135
19.7 4,454
75.4 13,714
4.1
772

187
5,291
20,213
1,111

2.1
22.2

1.1
19.1
74.2
5.7

0.7
23.3
71.9
4.0

12
169

3
125
657
43

11
185
572
60

1.5
20.4

0.4
15.0
79.3
5.2

1.4
22.3
69.1
7.2

N = 26,801
N = 19,074
N = 829
จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ

Generation X

ตารางที่ 8 จ�ำนวนและร้อยละของประชากรที่มีงานท�ำ อายุ 15 ปีขึ้นไป จ�ำแนกตามระดับความรู้สึกได้รับ
การสนับสนุนทางสังคม

110

คุณภาพชีวิตต่างวัยของผู้มีงานท�ำ

Quality of Life among Employed Population by Generations

Greater
Baby Boomer
Generation
ความรู้สึก
N = 67,010
N = 1,311
N = 18,995
จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ
มาก
52,055
77.7 1,108
84.5 15,648
82.4
มากที่สุด
3,663
5.5
79
6.0 1,224
6.4
ความรู้สึกมั่นใจในความปลอดภัยของชุมชนที่อาศัย
ไม่เลย
193
.3
5
0.4
42
0.2
เล็กน้อย
6,971
10.4
90
6.8 1,433
7.5
มาก
55,403
82.7 1,134
86.5 16,126
84.9
มากที่สุด
4,444
6.6
82
6.2 1,393
7.3
ความรู้สึกพอใจกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน เช่น อากาศ น�้ำ ขยะ
ไม่เลย
870
1.3
17
1.3
226
1.2
เล็กน้อย
12,087
18.0
183
13.9 2,886
15.2
มาก
51,051
76.2 1,046
79.8 14,962
78.8
มากที่สุด
3,001
4.5
66
5.0
922
4.9
ความรู้สึกได้รับการสนับสนุนทางสังคม
คะแนนเฉลี่ย
9.42
9.68
9.66
(S.D. = 1.75)
(S.D. = 1.57)
(S.D. = 1.57)

รวม

Generation Y

Generation Z

1.4
21.5
72.9
4.2

0.3
14.0
79.9
5.8

9.13
(S.D. = 1.91)

1.2
274
17.7 4,104
76.6 13,902
4.4
794

332
4,740
20,542
1,187

9.46
(S.D. = 1.72)

0.3
59
10.0 2,673
82.9 15,244
6.8 1099

86
2672
22,229
1,815

2.6
21.1
72.3
4.0

0
12.5
80.7
6.7

9.24
(S.D. = 1.93)

22
175
599
33

0
103
669
56

N = 26,801
N = 19,074
N = 829
จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ
21,073
78.6 13,613
71.4
612
73.9
1,483
5.5
841
4.4
36
4.3

Generation X
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9,495

52,726

4,356

มาก

มากที่สุด

433

เล็กน้อย

ไม่เลย

N = 18,995

N = 26,801

N = 19,074

N = 829

Baby Boomer Generation X Generation Y Generation Z

6.5

78.7

14.2

0.6

34

746

483

47

222

2.6

776

56.9 13,622

36.9 4,374

3.6

114

4.1 1,649

71.7 21,724

23.0 3,314

1.2

50

6.2 1,772

81.1 15,974

12.4 1,278

0.4

9.3

83.7

6.7

0.3

124

659

45

0

15.0

79.5

5.5

0

จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ

N = 1,311

N = 67,010

ความรู้สึกพอใจกับสุขภาพของตนเอง

ความรู้สึก

Greater
Generation

รวม

ตารางที่ 9 จ�ำนวนและร้อยละของประชากรที่มีงานท�ำ อายุ 15 ปีขึ้นไป จ�ำแนกตามระดับความรู้สึกพอใจ
ในสุขภาพของตนเอง
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Greater
Baby Boomer Generation X Generation Y Generation Z
Generation
ความรู้สึก
N = 67,010
N = 1,311
N = 18,995
N = 26,801
N = 19,074
N = 829
จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ
ความพึงพอใจในชีวิต
0
10
0.0
0
0
7
0.0
3
0.0
0
0
0
0
1
73
0.1
0
0
1
0.0
6
0.0
65
0.3
0
0
2
33
0.0
2
0.2
22
0.1
4
0.0
5
0.0
0
0
3
110
0.2
1
0.0
35
0.2
63
0.2
11
0.1
0
0
4
274
0.4
9
0.7
90
0.5
110
0.4
65
0.3
0
0
5
3,487
5.2
88
6.7 1,147
6.0 1,330
5.0
842
4.4
80
9.7
6
7,620 11.4
159 12.1 2,351 12.4 3,002 11.2 2,016 10.6
92 11.1
7
19,853 29.6
382 29.1 5,697 30.0 8,170 30.5 5,372 28.2
232 28.0
8
25,232 37.7
445 34.0 6,787 35.7 10,047 37.5 7,645 40.1
307 37.1
9
7,354 11.0
134 10.2 1,932 10.2 2,906 10.8 2,297 12.0
84 10.2
10
2,965
4.4
91
6.9
925
4.9 1,160
4.3
755
4.0
34
4.1
7.47
7.43
7.49
7.53
7.39
ค่าเฉลี่ย
7.48
(S.D. = 1.19)
(S.D. = 1.29)
(S.D. = 1.23)
(S.D. = 1.17)
(S.D. = 1.19)
(S.D. = 1.22)

รวม

ตารางที่ 10 จ�ำนวนและร้อยละของประชากรที่มีงานท�ำ อายุ 15 ปีขึ้นไป จ�ำแนกตามระดับความรู้สึกพึงพอ
ในในชีวิต

