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คำ�นำ�
ภายใต้ แ นวคิ ด ที่ ว ่ า “ความสุ ข คนท� ำงาน” และ “องค์ ก รแห่ ง
ความสุ ข ” เป็ น เงื่ อ นไขที่ ส� ำ คั ญ ของการพั ฒ นาคุ ณ ภาพทรั พ ยากร
บุคคลที่เป็นหัวใจในการขับเคลื่อนประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้ ด� ำ เนิ น การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และความสุ ข คนท� ำ งาน
ในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้พัฒนาเครื่องมือวัดความสุข
คนท�ำงาน (ในองค์กร) หรือ HAPPINOMETER เพือ่ ใช้วดั คุณภาพชีวติ
และความสุขของคนท�ำงานที่เป็นบริบทของสังคมไทย สอดคล้องกับ
การด�ำเนินวิถีชีวิตของคนท�ำงานในองค์กรทุกประเภทและทุกระดับ
ในนามโครงการ “การพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนท�ำงานเพื่อ
ความยั่งยืนโดยการด�ำเนินงานในรูปแบบ “ศูนย์วิจัยความสุขคน
ท�ำงานแห่งประเทศไทย” (Healthy Workplace for All : Thailand
Centre for Happy Worker Studies: TCHS)” ซึง่ ได้รบั การสนับสนุน
จากส�ำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันฯ ได้ด�ำเนินการส�ำรวจความสุขของ
คนท�ำงาน (ในองค์กร) ทัว่ ประเทศ โดยได้รบั ความอนุเคราะห์จากส�ำนักงาน
สถิติแห่งชาติในการสุ่มตัวอย่างองค์กรจากทุกประเภทอุตสาหกรรม
เพือ่ เป็นองค์กรในการเข้าส�ำรวจความสุขคนท�ำงาน (ในองค์กร) ทีส่ ามารถ
ใช้เป็นข้อมูลตัวแทนระดับประเทศ (national representative) ได้ การ
ส�ำรวจด�ำเนินการในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี พ.ศ. 2560 โดยมีองค์กร
ที่เป็นตัวอย่างทั้งสิ้น 346 องค์กร คนท�ำงานจ�ำนวนรวม 29,383 คน
ใน 17 ประเภทอุตสาหกรรม
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ผลการส�ำรวจพบว่า คะแนนความสุขคนท�ำงานในองค์กรระดับ
ประเทศมีค่าคะแนนเฉลี่ย 58.0 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ “HAPPY” หรือ
“ระดับความสุขตามเป้าหมาย” (ช่วงคะแนน 50.00-74.99 คะแนน)”
โดยมิติความสุขที่มีค่าคะแนนสูงที่สุด คือ “มิติจิตวิญญาณดี” มีค่า
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 67.5 คะแนน และมิติที่มีค่าคะแนนต�่ำที่สุด คือ
“มิ ติ ผ ่ อ นคลายดี ” มี ค ่ า คะแนนเฉลี่ ย เท่ า กั บ 49.0 จั ด อยู ่ ใ นระดั บ
“UNHAPPY” หรือ “ระดับความสุขต�่ำกว่าเป้าหมาย (ช่วงคะแนน
25.00-49.99 คะแนน)”
เมื่ อ พิ จ ารณาตามประเภทอุ ต สาหกรรมของคนท� ำ งานทั้ ง 17
ประเภท ประเภทอุตสาหกรรมที่คนท�ำงานมีคะแนนความสุขภาพรวม
สูงทีส่ ดุ คือ "การศึกษา” ในล�ำดับถัดมาได้แก่ “กิจกรรมด้านสุขภาพและ
งานสังคมสงเคราะห์” และ “การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ
และการประกันสังคมภาคบังคับ” ตามล�ำดับ ส่วนประเภทอุตสาหกรรม
ที่คนท�ำงานมีคะแนนความสุขภาพรวมต�่ำที่สุด ได้แก่ “การผลิต” และ
“การก่อสร้าง” ตามล�ำดับ
คณะวิจัย คาดหวังว่าผลส�ำรวจความสุขคนท�ำงาน (ในองค์กร)
ระดับประเทศ พ.ศ. 2560 (ไตรมาส 1) ครั้งนี้ สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์
ในการวางแผนนโยบายและแผนระดับชาติ เพื่อสร้างเสริมความสุข
คุณภาพชีวติ และความสุขคนท�ำงานและองค์กรแห่งความสุขในประเทศ
ต่อไป รวมถึงเป็นข้อมูลเทียบเคียงความสุขคนท�ำงาน (ในองค์กร) ระดับ
ประเทศให้กับทุกองค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อการพัฒนาสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตและความสุขคนท�ำงานในองค์กรได้ต่อไปอย่างต่อเนื่อง
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คณะวิจัยขอขอบพระคุณ นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์
ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก สนั บ สนุ น สุ ข ภาวะองค์ ก ร ส� ำ นั ก งานกองทุ น
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทีใ่ ห้การสนับสนุนการด�ำเนินงาน
ของโครงการ ขอขอบพระคุณ คุณอานนท์ จันทวิช ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก
สถิติเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงคุณธิรดา ชัยเดชอัครกุล คุณวิสณี
พูลทรัพย์ และคุณบรรพต ตีเมืองสอง นักวิชาการสถิติช�ำนาญการ
ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติเป็นอย่างสูงทีใ่ ห้ความอนุเคราะห์และค�ำปรึกษา
ในการสุ่มตัวอย่างองค์กรและขั้นตอนการส�ำรวจต่างๆ เป็นอย่างดี และ
สุดท้าย ขอขอบพระคุณคนท�ำงาน (ในองค์กร) ทุกท่าน และองค์กร
ตัวอย่างทุกแห่งที่ให้ความร่วมมือในการส�ำรวจครั้งนี้

คณะวิจัย
โครงการ การพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนท�ำงาน
เพื่อความยั่งยืนโดยการด�ำเนินงานในรูปแบบ
“ศูนย์วิจัยความสุขคนท�ำงานแห่งประเทศไทย”
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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สารบัญตาราง
1. คนทำ�งานในองค์กร จำ�แนกตามกลุ่มอายุ
ภาคการทำ�งาน และเพศ
2. คนทำ�งานในองค์กรจำ�แนกตามลักษณะทั่วไป
3. ค่าคะแนนความสุขภาพรวมคนทำ�งาน
จำ�แนกตามลักษณะทั่วไปของคนทำ�งาน
4. ค่าคะแนนความสุขคนทำ�งานในมิติสุขภาพกายดี
จำ�แนกตามลักษณะทั่วไปของคนทำ�งาน
5. ค่าคะแนนความสุขคนทำ�งานในมิติผ่อนคลายดี
จำ�แนกตามลักษณะทั่วไปของคนทำ�งาน
6. ค่าคะแนนความสุขคนทำ�งานในมิติน้ำ�ใจดี
จำ�แนกตามลักษณะทั่วไปของคนทำ�งาน
7. ค่าคะแนนความสุขคนทำ�งานในมิติจิตวิญญาณดี
จำ�แนกตามลักษณะทั่วไปของคนทำ�งาน
8. ค่าคะแนนความสุขคนทำ�งานในมิติครอบครัวดี
จำ�แนกตามลักษณะทั่วไปของคนทำ�งาน
9. ค่าคะแนนความสุขคนทำ�งานในมิติสังคมดี
จำ�แนกตามลักษณะทั่วไปของคนทำ�งาน
10.ค่าคะแนนความสุขคนทำ�งานในมิติใฝ่รู้ดี
จำ�แนกตามลักษณะทั่วไปของคนทำ�งาน
11. ค่าคะแนนความสุขคนทำ�งานในมิติสุขภาพเงินดี
จำ�แนกตามลักษณะทั่วไปของคนทำ�งาน
12 ค่าคะแนนความสุขคนทำ�งานในมิติการงานดี
จำ�แนกตามลักษณะทั่วไปของคนทำ�งาน
13 ค่าคะแนนความผูกพันองค์กรภาพรวม และองค์ประกอบ
Say Stay และ Strive จำ�แนกตามลักษณะทั่วไปของคนทำ�งาน
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3. ค่าคะแนนความสุข
ภาพรวมและในแต่ละมิติความสุข 9 มิติ
4. ค่าคะแนนความสุขภาพรวมคนทำ�งาน
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1. ที่มาและความสำ�คัญ
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ท�ำการศึกษา
และพัฒนาตัวชี้วัดความสุขของคนท�ำงานในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง
ด้วยการสนับสนุนจาก ส�ำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร ส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เครื่องมือประเมินความสุขของคนท�ำงานหรือ HAPPINOMETER ได้
ถูกพัฒนาต่อยอดมาจากงานศึกษาของสถาบันฯ ในระหว่างปี พ.ศ. 25542557 ในการสร้างตัวชี้วัดความสุขของคนท�ำงานในภาคอุตสาหกรรมและ
บริการ และคนท�ำงานกลุ่มข้าราชการพลเรือน ภายใต้ “โครงการจับตา
สถานการณ์ความสุขคนท�ำงานในประเทศไทย”

HAPPINOMETER

HAPPINOMETER ถู ก ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ หลั ก ใน
การประเมินและติดตามสถานการณ์ความสุขของ
คนท� ำ งานในประเทศ ทั้ ง ในองค์ ก รภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน ซึ่งท�ำการส�ำรวจและรายงานผลในรูป
คะแนนความสุขในภาพรวมของคนท�ำงาน และ
ในแต่ ล ะมิ ติ ค วามสุ ข ตามแนวคิ ด HAPPY 8
อย่างต่อเนือ่ งเป็นรายครึง่ ปี ในแต่ละช่วงการส�ำรวจ
การเปลี่ ย นแปลงขึ้ น ลงของค่ า คะแนนความสุ ข
เมื่อเทียบกับช่วงการส�ำรวจก่อนหน้า เป็นตัวชี้วัด
ทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงการเปลีย่ นแปลงของสถานการณ์
ความสุขของคนท�ำงานได้เป็นอย่างดี และเป็นข้อมูล
เชิงประจักษ์ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
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ในองค์กร โดยเฉพาะฝ่ายทรัพยากรบุคคลและผู้บริหารขององค์กรซึ่งจะ
สามารถใช้เป็นข้อมูลช่วยการตัดสินใจในการคิดหากลยุทธ์ หรือโครงการที่
เหมาะสมและตรงประเด็น เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระดับความสุข
ของคนท�ำงานในองค์กรให้ดียิ่งขึ้น
ปั จ จุ บั น ได้ มี ก ารใช้ เ ครื่ อ งมื อ HAPPINOMETER กระจายไปยั ง
หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐทั่วประเทศ โดยได้รับการยอมรับจากผู้บริหาร
และบุคลากรระดับบริหารหน่วยงานทรัพยากรบุคคลของสถานประกอบการ
ที่ มี ทั้ ง ขนาดใหญ่ กลาง และเล็ ก จากหลากหลายประเภทและสาขา
ได้มกี ารน�ำ HAPPINOMETER ไปวัดคุณภาพชีวติ และความสุขของคนท�ำงาน
ในองค์กรหรือหน่วยงานของตน รวมทัง้ เมือ่ วัดผลแล้ว ก็ได้มกี ารน�ำหลักสูตร
การบริหารจัดการความรูส้ ค่ ู วามสุขคนท�ำงาน (Routine to Happiness : R2H)
ไปใช้ ใ นการสร้ า งเสริ ม ศั ก ยภาพนั ก สร้ า งสุ ข ในการจั ด กิ จ กรรมสร้ า งสุ ข
ในองค์กร ตลอดจน ใช้ HAPPINOMETER ในการวัดติดตามประเมินผล
ถึงความส�ำเร็จที่ตั้งเป้าหมายไว้ในองค์กรอย่างเป็นระบบ อย่างไรก็ตาม
การส�ำรวจในระดับองค์กรทีผ่ า่ นมายังมีขอ้ จ�ำกัดในการอ้างอิงหรือเทียบเคียง
ระดับความสุขขององค์กร (benchmarking) กับระดับความสุขทีเ่ ป็นค่ากลาง
ของประเทศ หรือค่ากลางของแต่ละประเภทอุตสาหกรรม ที่จะช่วยสะท้อน
ได้ว่า ความสุขของคนท�ำงานในองค์กรอยู่ในระดับที่ต�่ำกว่า สูงกว่า หรือ
ใกล้เคียงกับความสุขโดยเฉลี่ยของคนท�ำงานทั่วไปในประเทศ ดังนั้น
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถใช้เป็นตัวแทน (representative) ระดับความสุข
ของคนท� ำ งานในภาพรวมของประเทศ และเป็ น ระดั บ ความสุ ข อ้ า งอิ ง
(benchmark) ในภาพย่อยรายภาคอุตสาหกรรมได้ สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ด�ำเนินการส�ำรวจความสุขคนท�ำงาน
(ในองค์กร) ในประเทศไทย โดยได้รับความร่วมมือจากส�ำนักงานสถิติ
แห่งชาติเป็นที่ปรึกษาและด�ำเนินการสุ่มตัวอย่างองค์กรให้
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2. วัตถุประสงค์การสำ�รวจ
ความสุข
1) เพื่ อ ได้ ผ ลการส� ำ รวจ “ความสุ ข
ค น ท� ำ ง า น H A P P I N O M E T E R ”
ระดับชาติ ที่สามารถใช้เป็นระดับอ้างอิง
ในการวัดความสุขคนท�ำงานระดับองค์กร

2) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ค่าน�้ำหนัก
ความสุขในแต่ละมิติตาม HAPPINOMETER ที่มี
ต่อระดับความสุขรวมของคนท�ำงานไทย รวมถึง
พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดระดับความสุขจากค่าคะแนน
ความสุขรวมได้อย่างเหมาะสม

3) เพือ่ ได้ขอ้ มูลทีจ่ ะเป็นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต/ความสุขคนท�ำงานไทย (ในองค์กร) อย่างเหมาะสม

คนท�ำงาน

16
happy ������������.indd 16

5/27/2561 BE 10:04 PM

3. ระเบียบวิธีการสำ�รวจ
3.1 กลุ่มเป้าหมายของการสำ�รวจ และการสุ่มตัวอย่าง
ในการส�ำรวจครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คนท�ำงาน (ลูกจ้าง หรือ
พนักงาน) ในองค์กรหรือสถานประกอบการในประเทศไทย (ไม่รวม คนท�ำงาน
ภาคเกษตรกรรมและป่ า ไม้ การท� ำ เหมื อ งหรื อ กิ จ กรรมการจ้ า งงาน
ในครัวเรือนที่ไม่เป็นลักษณะองค์กรหรือสถานประกอบการ ผู้ประกอบ
อาชีพอิสระ และเจ้าของกิจการ) เพื่อให้ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาสามารถใช้
เป็นตัวแทน (representative) ข้อมูลความสุขของคนท�ำงานในระดับประเทศ
และระดั บ ประเภทอุ ต สาหกรรม การส� ำ รวจความสุ ข คนท� ำ งาน โดย
HAPPINOMETER จึงออกแบบให้ครอบคลุมคนท�ำงาน (ในองค์กร) ใน
ทุ ก ประเภทอุ ต สาหกรรมตามกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรมประเทศไทย (Thailand Standard Industrial ClassificationTSIC) ซึ่งก�ำหนดไว้ทั้งสิ้น 21 หมวดใหญ่ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริบท
การท� ำ งานในอุ ต สาหกรรมจ� ำ นวน 4 ประเภทมี ลั ก ษณะที่ ไ ม่ เข้ า ข่ า ย
“องค์กร หรือ สถานประกอบการ” ได้แก่ ประเภทเกษตรกรรม การป่าไม้
และการประมง ประเภทการท�ำเหมืองแร่และเหมืองหิน ประเภทกิจกรรม
การจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคลประเภทกิจกรรมขององค์การระหว่าง
ประเทศและภาคี ส มาชิ ก การส� ำ รวจฯ นี้ จึ ง ครอบคลุ ม 17 ประเภท
อุตสาหกรรม ประกอบด้วย
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ประเภท C
การผลิต

ประเภท E :
การจัดหาน�้ำ การจัดการ
และการบ�ำบัดน�้ำเสีย
ของเสีย และสิ่งปฏิกูล
ประเภท H :
การขนส่ง และ
สถานที่เก็บสินค้า
ประเภท K :
กิจกรรมทางการเงิน
และการประกันภัย
ประเภท N :
กิจกรรมการบริหาร
และการบริการ
สนับสนุน

ประเภท D :
ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน�้ำ
และระบบปรับอากาศ

:

ประเภท F :
การก่อสร้าง

ประเภท I :
ที่พักแรมและบริการ
ด้านอาหาร
ประเภท L :
กิจกรรม
อสังหาริมทรัพย์
ประเภท O :
การบริหารราชการ
การป้องกันประเทศ
และการประกันสังคม
ภาคบังคับ

ประเภท G :
การขายส่ง
และการขายปลีก
การซ่อมยานยนต์
และรถจักรยานยนต์
ประเภท J :
ข้อมูลข่าวสาร
และการสื่อสาร
ประเภท M :
กิจกรรมทางวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์
และเทคนิค
ประเภท P :
การศึกษา
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ประเภท Q :
กิจกรรมด้านสุขภาพ
และงานสังคม
สงเคราะห์

ประเภท R :
ศิลปะ ความบันเทิง
และนันทนาการ
ประเภท S :
กิจกรรม
บริการด้านอื่นๆ

การสุ่มตัวอย่างและก�ำหนดขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมเพื่อเข้าร่วม
ในการส�ำรวจครัง้ นี้ ได้รบั ความอนุเคราะห์ในการด�ำเนินการและให้คำ� ปรึกษา
โดยส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
ซึ่งหน่วยการสุ่ม (sampling unit) ในขั้นที่ 1 เป็นใน “ระดับองค์กร”
โดยใช้กรอบการสุม่ หรือ sampling frame จากฐานข้อมูลส�ำมะโนอุตสาหกรรรม
ของส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ โดยในแต่ละประเภทอุตสาหกรรม กรอบการสุม่
องค์กรครอบคลุมองค์กรในทุกประเภทอุตสาหกรรมย่อย แต่ครอบคลุม
เฉพาะองค์กร สถานประกอบการ หรือหน่วยงาน ที่มีสถานะหรือรูปแบบ
การจัดตัง้ เป็น บริษทั จาํ กัด (มหาชน) หรือหน่วยงานส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
สหกรณ์ โดยไม่รวมองค์กรที่ระบุลักษณะการจัดตั้งเป็นสถานประกอบการ
ส่วนบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัดหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และสถานประกอบ
การที่ไม่ระบุรูปแบบการจัดตั้งที่ชัดเจน ในขั้นนี้ จ�ำนวนองค์กรตัวอย่างรวม
ทีต่ อ้ งการ ถูกก�ำหนดไว้ทปี่ ระมาณ 400 องค์กร โดยกระจายในแต่ละประเภท
อุตสาหกรรมในสัดส่วนที่ใกล้เคียงประมาณ 20-25 องค์กรต่อประเภท
อุตสาหกรรม ซึ่งการสุ่มองค์กรตัวอย่างในแต่ละประเภทอุตสาหกรรม
จะจัดสรรให้กระจายตามขนาดขององค์กร ซึ่งแบ่งเป็น 4 ขนาด ได้แก่
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ขนาดของ
องค์กร
เล็ก

คนทำ�งาน

1-50

กลาง

คนทำ�งาน

51-200

ใหญ่

คนทำ�งาน

201-1,000 คน

ใหญ่
มาก

คนทำ�งาน

1,0001 คน

คน
คน

สำ�หรับการสุ่มในขั้นที่ 2 เป็นใน “ระดับบุคคลหรือคนทำ�งาน”
ขนาดหรือจำ�นวนตัวอย่างของคนทำ�งานที่ต้องการกำ�หนดไว้ที่ประมาณ
20,000 คน โดยกระจายใน 17 ประเภทอุตสาหกรรมในสัดส่วนที่
ใกล้เคียงกันประมาณ 1,000 – 1,500 คนต่อประเภทอุตสาหกรรม
โดยขนาดของตัวอย่างคนทำ�งานที่ต้องการในแต่ละองค์กรถูกกำ�หนด
โดยสำ�นักงานสถิตแิ ห่งชาติ ซึง่ พิจารณาตามขนาดขององค์กร โดยองค์กร
ขนาดเล็ก ต้องการจำ�นวนตัวอย่างคนทำ�งาน 15-30 คนต่อองค์กร
องค์ ก รขนาดกลาง จำ�นวนตั ว อย่ า งคนทำ�งาน 60 คนต่ อ องค์ ก ร
องค์กรขนาดใหญ่ จำ�นวนตัวอย่างคนทำ�งาน 100 คนต่อองค์กร และ
องค์กรขนาดใหญ่มาก จำ�นวนตัวอย่างคนทำ�งาน 120 คนต่อองค์กร
การสุ่มเลือกตัวอย่างคนทำ�งานในแต่ละองค์กรจะดำ�เนินการโดยฝ่าย
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ทรัพยากรบุคคลขององค์กร ภายใต้คำ�แนะนำ�และแนวทางทีก่ ำ�หนดโดย
คณะผู้วิจัยฯ ที่ให้มีการกระจายอย่างเหมาะสมในคนทำ�งานกลุ่มต่างๆ
ขององค์กร แผนการสุ่มภาพรวมของการสำ�รวจ สรุปได้ดังแผนภาพที่ 1

ประเภท
อุตสาหกรรม
(17 ประเภท)

สุ่มขั้นที่ 1

เลือกองค์กร

(พิจารณาตามขนาด
ขององค์กรรวมประมาณ
400 องค์กร)

สุ่มขั้นที่ 2

เลือกคนทำ�งาน

(พิจารณาตามขนาด
ขององค์กรรวมประมาณ
20,000 คน))

อุตสาหกรรม
ที่ 1

จำ�นวน ...
องค์กร

คนทำ�งาน ...
คน

อุตสาหกรรม
ที่ 2

จำ�นวน ...
องค์กร

คนทำ�งาน ...
คน

อุตสาหกรรม
ที่ 3

จำ�นวน ...
องค์กร

คนทำ�งาน ...
คน

จำ�นวน ...
องค์กร

คนทำ�งาน ...
คน

จำ�นวน ...
องค์กร

คนทำ�งาน ...
คน

ประเทศไทย

อุตสาหกรรม
ที่ 17

แผนภาพที่ 1 แผนการสุ่มตัวอย่างภาพรวมของการสำ�รวจ
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ส�ำหรับการคิดค่าถ่วงน�้ำหนัก (weighting) เพื่อวิเคราะห์และ
น�ำเสนอผลการส�ำรวจฯ เพื่อให้สอดคล้องตามแผนการสุ่มตัวอย่าง
มีการด�ำเนินการใน 2 ขั้นตอน คือ

หนึง่ การถ่วงน�ำ้ หนักด้วย base weight ส�ำหรับ
คนท� ำ งานแต่ ล ะคนโดยจ� ำ แนกตามประเภท
อุตสาหกรรม (i) และ ขนาดขององค์กร (j) ทีค่ นท�ำงาน
นั้ น สั ง กั ด โดยค่ า base weight ของคนท� ำ งาน
แต่ละคนเท่ากับ Nij/nij โดย Nij คือ จ�ำนวนคน
ท�ำงาน ในภาคอุตสาหกรรม i ขนาดองค์กร j และ
nij คื อ จ� ำ นวนกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งคนท� ำ งานในภาค
อุตสาหกรรม i ขนาดองค์กร j ที่สุ่มได้

สอง การถ่วงน�้ำหนักด้วย adjusted weight ส�ำหรับคนท�ำงาน
แต่ละคนโดยจ�ำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม (i) ทีค่ นท�ำงานนัน้ สังกัด
โดยค่า adjusted weight ของคนท�ำงานแต่ละคนเท่ากับ ni/n’i
โดย ni คือ จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างคนท�ำงานในภาคอุตสาหกรรม i
ทีส่ มุ่ ได้ และ n’i คือ จ�ำนวนกลุม่ ตัวอย่างคนท�ำงานในภาคอุตสาหกรรม
i ที่เก็บข้อมูลได้จริงจากงานสนาม

22
happy ������������.indd 22

5/27/2561 BE 10:04 PM

3.2 เครื่องมือวัดความสุข “HAPPINOMETER”
เครื่องมือ HAPPINOMETER ประกอบด้วยข้อคำ�ถาม 13 ตอน
ตอนที่ 1 และ 2 เป็นข้อมูลทั่วไปขององค์กร และ ของคนทำ�งานมี 4
และ 14 ข้อคำ�ถามตามลำ�ดับ ตอนที่ 3-11 เป็นข้อคำ�ถามประเมิน
ความสุขคนทำ�งาน 9 มิติ รวมทั้งหมด 54 คำ�ถาม ตอนที่ 12 และ 13
เป็นข้อคำ�ถามประเมินความผูกพันและสมดุลชีวิตกับการทำ�งานของ
คนทำ�งาน ซึ่งมี 9 และ 5 ข้อคำ�ถามตามลำ�ดับ โดยในแต่ละตอน
ของเครื่องมือวัด HAPPINOMETER มีรายละเอียด ดังนี้
>> ตอนที่ 1 เป็นข้อคำ�ถามข้อมูลทั่วไปขององค์กร
มี 4 ข้อคำ�ถาม ได้แก่ ชื่อและสถานที่ตั้งองค์กร ประเภท
ของหน่วยงาน/องค์กร ขนาดขององค์กร และลักษณะ
ของหน่วยงาน (สำ�นักงานใหญ่ สำ�นักงานสาขา กรม/กอง
ไซต์งานหรือลักษณะอื่นๆ)
>> ตอนที่ 2 เป็นข้อคำ�ถามลักษณะทั่วไปของคน
ทำ�งาน มี 14 ข้อคำ�ถาม ได้แก่ เพศ อายุ จังหวัดที่อาศัย
ในปัจจุบันและภูมิลำ�เนา ระดับการศึกษาที่สำ�เร็จสูงสุด
สถานภาพสมรส จำ�นวนบุตร สถานภาพการตั้งครรภ์
สภาพการจ้างงาน ลักษณะงานและการทำ�งานระดับ
ตำ�แหน่งในการปฏิบตั งิ าน อายุงานในองค์กรหรือหน่วยงาน
ในปัจจุบนั ประวัตกิ ารเปลีย่ นงาน และรายได้รวมต่อเดือน
โดยประมาณ
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Happy Body

Happy Relax

Happy Heart

>> ตอนที่ 3 มิติที่ 1 สุขภาพกายดี (Happy Body)
การทีบ่ คุ คลมีสขุ ภาพร่างกายแข็งแรง สมส่วน มีพฤติกรรม
การบริโภคทีป่ ลอดภัย มีความพึงพอใจภาวะสุขภาพกาย
ของตนเอง ประกอบด้วย 6 ข้อคำ�ถามตัวชี้วัดเกี่ยวกับ
ค่า BMI และเส้นรอบเอว การรับประทานอาหารเช้า
การออกกำ�ลังกาย การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ ความพึงพอใจกับสุขภาพกาย
>> ตอนที่ 4 มิติที่ 2 ผ่อนคลายดี (Happy Relax)
หมายถึง การทีบ่ คุ คลสามารถบริหารเวลาในแต่ละวันเพือ่
การพักผ่อนได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ พอใจกับการบริหารจัดการ
ปัญหาของตนเอง และทำ�ชีวิตให้ง่าย สบายๆ ประกอบ
ด้วย 5 ข้อคำ�ถามตัวชี้วัด เกี่ยวกับความเพียงพอที่ได้รับ
ในการพั ก ผ่ อ น การทำ�กิ จ กรรมที่ เ ป็ น การพั ก ผ่ อ น
หย่ อ นใจในรอบสั ป ดาห์ การมี ค วามเครี ย ดโดยรวม
การมีชวี ติ ทีเ่ ป็นไปตามทีค่ าดหวังโดยรวม ความสามารถ
ในการจัดการปัญหาในชีวิตโดยรวม
>> ตอนที่ 5 มิติที่ 3 น�้ำใจดี (Happy Heart) หมายถึง
การที่ บุ ค คลมี จิ ต สาธารณะ มี ส ่ ว นร่ ว มในการสร้ า ง
ประโยชน์ให้กับส่วนรวม และมีเมตตากับคนรอบข้าง
ประกอบด้วย 5 ข้อค�ำถามตัวชี้วัด เกี่ยวกับความรู้สึก
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เอื้ออาทรห่วงใยคนรอบข้าง การให้ความช่วยเหลือแก่คน
รอบข้าง การท�ำประโยชน์เพือ่ ส่วนรวมด้วยความเต็มใจและ
ยินดี การเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และ
การท�ำกิจกรรมที่มีประโยชน์ด้วยตนเอง
>> ตอนที่ 6 มิติที่ 4 จิตวิญญาณดี (Happy Soul)
หมายถึง การที่บุคคลมีความตระหนักถึงคุณธรรม และ
ศี ล ธรรม รู้ แ พ้ รู้ ช นะ รู้ จั ก ให้ และมี ค วามกตั ญ ญู รู้ คุ ณ
ประกอบด้วย 5 ข้อคำ�ถามตัวชี้วัด เกี่ยวกับการทำ�นุบำ�รุง
ศิลปวัฒนธรรม/ศาสนา/การให้ทาน และการปฏิบัติกิจ
ตามศาสนาเพื่อให้จิตใจสงบ การยกโทษและให้อภัยอย่าง
จริงใจต่อผู้สำ�นึกผิด การยอมรับและขอโทษในความผิด
ที่ทำ�หรือมีส่วนรับผิดชอบ การตอบแทนหรือช่วยเหลือ
ผู้มีพระคุณ
>> ตอนที่ 7 มิติที่ 5 ครอบครัวดี (Happy Family)
หมายถึ ง การที่ บุ ค คลมี ค วามรู้ สึ ก ผู ก พั น เชื่ อ ใจ มั่ น ใจ
และอุ่นใจกับบุคคลในครอบครัวของตนเอง ประกอบด้วย
3 ข้อคำ�ถามตัวชี้วัด เกี่ยวกับการมีเวลาอยู่กับครอบครัว
อย่างเพียงพอ การทำ�กิจกรรมร่วมกันในครอบครัว การมี
ความสุขกับครอบครัว

Happy Soul

Happy Family
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Happy
Society

Happy Brain

>> ตอนที่ 8 มิ ติ ที่ 6 สั ง คมดี (Happy Society)
หมายถึง การที่บุคคลมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนบ้าน
ไม่ทำ�ให้ผอู้ นื่ เดือดร้อน ไม่เอาเปรียบผูค้ นรอบข้าง ไม่ทำ�ให้
สั ง คมเสื่อ มถอย ประกอบด้ ว ย 6 ข้ อ คำ�ถามตั ว ชี้วัด
เกีย่ วกับเพื่อนบ้านมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเรา การปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบข้อบังคับของสังคม ความรู้สึกปลอดภัย
ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น เมื่ อ มี ปั ญ หาสามารถขอความ
ช่วยเหลือจากคนในชุมชน ความรูส้ กึ ว่าสังคมไทยทุกวันนี้
มีความสงบสุข และการใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
>> ตอนที่ 9 มิติที่ 7 ใฝ่รู้ดี (Happy Brain) หมายถึง
การที่บุคคลมีความตื่นตัว กระตือรือร้นในการเรียนรู้
สิง่ ใหม่ๆ เพือ่ ปรับตัวให้เท่าทันและตัง้ รับการเปลีย่ นแปลง
ได้ตลอดเวลา และพอใจที่จะแสดงความทันสมัยอยู่เสมอ
ประกอบด้วย 3 ข้อคำ�ถามตัวชี้วัด เกี่ยวกับการแสวงหา
ความรูใ้ หม่ ความสนใจทีจ่ ะพัฒนาตนเองเพือ่ ความก้าวหน้า
ในชีวิต โอกาสที่จะได้รับในการอบรม/ศึกษาต่อ/ดูงาน

>> ตอนที่ 10 มิติที่ 8 สุขภาพเงินดี (Happy Money)
หมายถึง การทีบ่ คุ คลมีวนิ ยั ในการใช้จา่ ยเงิน มีความสามารถ
และพึ ง พอใจในการบริ ห ารจั ด การระบบการรั บ จ่ า ย
Happy Money และออมเงินในแต่ละเดือน ประกอบด้วย 4 ข้อคำ�ถาม
ตั ว ชี้ วั ด เกี่ ย วกั บ ภาระในการผ่ อ นชำ�ระหนี้ สิ น ต่ า งๆ
การผ่ อ นชำ�ระหนี้ สิ น ตามกำ�หนดเวลา การมี เ งิ น เก็ บ
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ออมในแต่ ล ะเดื อ น ค่ า ตอบแทนที่ ไ ด้ รั บ เพี ย งพอกั บ
รายจ่ายในแต่ละเดือน
>> ตอนที่ 11 มิติที่ 9 การงานดี (Happy Work-life)
หมายถึง การที่บุคคลมีความสบายใจในที่ทำ�งาน มีความ
รัก ความผูกพัน และความภาคภูมิใจในองค์กร มีความ
มัน่ ใจในอาชีพรายได้ และมีความพึงพอใจกับความก้าวหน้า
ของตนเองในองค์กร ประกอบด้วย 17 ข้อคำ�ถามตัวชี้วัด
เกีย่ วกับการทำ�งานทีม่ คี วามท้าทายและส่งเสริมให้ได้เรียนรู้
สิง่ ใหม่ ความชัดเจนของโอกาสการเติบโตในตำ�แหน่ง การมี
อาชีพที่มั่นคง ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นและ
มีส่วนร่วมในข้อเสนอแนะกับหัวหน้างาน การได้รับการ
ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน/พระราชบัญญัติ
หรือระเบียบต่างๆ การได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น/เลื่อน
ตำ�แหน่ง/ปรับขึ้นค่าจ้างด้วยความเหมาะสม การได้รับ
ค่าตอบแทนถูกต้องและตรงตามเวลา การได้รบั ค่าตอบแทน
ที่คุ้มค่ากับความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการทำ�งาน การได้
รับการดูแลเกี่ยวกับสุขภาพที่ดีจากองค์กร ความพึงพอใจ
กับสภาพแวดล้อมโดยรวมขององค์กร ความพึงพอใจกับ
สวัสดิการที่องค์กรจัดให้ การให้ความสำ�คัญกับการทำ�งาน
เป็นทีม ความสัมพันธ์ในที่ทำ�งานเหมือนพี่น้อง การสื่อสาร
พูดคุยกับเพือ่ นร่วมงาน การถ่ายทอด/แลกเปลีย่ นแบบอย่าง
การทำ�งานระหว่างกัน และการทำ�งานอย่างมีความสุข

Happy
Work-life
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Say

Stay

Strive

>> ตอนที่ 12 ความผูกพันองค์กร ประเมินจาก
3 องค์ประกอบ ได้แก่ Say หรือ การกล่าวถึงองค์กรใน
ทางทีด่ หี รือทางบวก ความรักและภาคภูมใิ จต่อองค์กร
Stay หรือ ความต้องการทีจ่ ะอยูก่ บั องค์กรต่อไปแม้จะ
มีโอกาสใหม่ที่เทียบเท่าหรืออาจจะดีกว่า ความรู้สึก
ในการเป็นส่วนหนึง่ และเป็นเจ้าของร่วมในองค์กร และ
Strive หรือ ความต้องการหรือความภาคภูมิใจและ
ความเต็มใจที่จะทำ�งานเพื่อความสำ�เร็จขององค์กร
อย่างมุ่งมั่น ทุ่มเท สร้างสรรค์ โดยมีทั้งหมด 9 ข้อ
คำ�ถามตัวชี้วัด เกี่ยวกับ การแนะนำ�ญาติ เพื่อน หรือ
คนรู้จักมาทำ�งานในองค์กร การกล่าวปกป้ององค์กร
และความภาคภูมใิ จทีไ่ ด้ทำ�งานในองค์กร การไม่ลาออก
แม้ว่ามีโอกาสในการศึกษาต่อ การไม่ลาออกแม้ว่า
มีโอกาสเปลีย่ นสถานทีท่ ำ�งาน และการรูส้ กึ เป็นเจ้าของ
ร่วมในองค์กร การทำ�งานอย่างทุ่มเทเพื่อประโยชน์
ขององค์กร การคิดใหม่ทำ�ใหม่เพือ่ สร้างความก้าวหน้า
ให้กับองค์กร และการทำ�งานอย่างมีเป้าหมาย
>> ตอนที่ 13 สมดุลชีวติ กับการทำ�งาน ประกอบด้วย
5 ข้อคำ�ถามตัวชี้วัด เกี่ยวกับความรู้สึกต่อจำ�นวนวัน
ทำ�งานในแต่ละสัปดาห์ จำ�นวนชั่วโมงทำ�งานและ
จำ�นวนชั่ ว โมงพั ก ผ่ อ นในแต่ ล ะวั น ความยื ด หยุ่ น
ในการทำ�งานขององค์กร และการทำ�งานกับความ
ตรงตามวุฒิการศึกษา
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ในการประเมินระดับความสุขของคนท�ำงานทั้ง 9 มิติ รวมถึง
ความสุ ข ภาพรวมจากข้ อ ค� ำ ถามตอนที่ 3-11 โดยเครื่ อ งมื อ
HAPPINOMETER นั้ น คะแนนความสุ ข จะมี ค ่ า อยู ่ ใ นช่ ว ง 0-100
คะแนน โดยสามารถตีความและให้ความหมาย ได้ดังต่อไปนี้

Very Unhappy = คะแนน 0.00 – 24.99

หมายถึง ระดับความสุขที่สะท้อนให้เห็นผลที่ได้ว่า
อยู่ในขั้น ต�่ำกว่าเป้าหมายมากที่สุด เป็นสัญญาณ
ระบุให้ผู้บริหารต้องให้การพัฒนาสนับสนุนทันที

Unhappy = คะแนน 25.00 – 49.99

หมายถึง ระดับความสุขที่สะท้อนให้เห็นผลที่ได้ว่า
อยู่ในขั้น ต�่ำกว่าเป้าหมาย เป็นสัญญาณระบุให้
ผู้บริหารต้องให้การพัฒนาสนับสนุนอย่างจริงจัง

Happy = คะแนน 50.00 – 74.99

หมายถึง ระดับความสุขที่สะท้อนให้เห็นผลที่ได้ว่า
อยู่ในขั้น ตามเป้าหมาย เป็นสัญญาณว่า ผู้บริหาร
ควรให้การพัฒนาสนับสนุนต่อไป

Very Happy = คะแนน 75.00 – 100

หมายถึง ระดับความสุขที่สะท้อนให้เห็นผลที่ได้ว่า
อยูใ่ นขัน้ เกินเป้าหมาย เป็นสัญญาณว่า ผูบ้ ริหารควร
ให้การพัฒนาสนับสนุนต่อไปและยกย่องเป็นแบบอย่าง
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3.3 กระบวนการสำ�รวจ
ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ ได้ทำ� การสุม่ ตัวอย่างรายชือ่ องค์กรให้ทงั้ สิน้
จ�ำนวน 400 องค์กร (พร้อมรายชือ่ องค์กรทีเ่ ป็นองค์กรส�ำรองเต็มจ�ำนวน)
กระจายไปในแต่ละประเภทอุตสาหกรรม และตามขนาดของสถาน
ประกอบการ (โดยประเมินจากจ�ำนวนคนท�ำงาน) ทั้งนี้ จ�ำนวนตัวอย่าง
คนท�ำงานทีต่ อ้ งการในแต่ละองค์กรถูกก�ำหนดขึน้ อยูก่ บั ขนาดขององค์กร
โดยส�ำนักงานสถิติแห่งชาติได้เป็นผู้ก�ำหนดให้และส่งมาให้โครงการ
พร้อมกับรายชื่อ จากรายชื่อองค์กรที่เป็นตัวอย่าง ในขั้นต้น พนักงาน
เก็บข้อมูลของโครงการ ด�ำเนินการติดต่อองค์กรและสถานประกอบการ
เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้คนท�ำงานให้ความร่วมมือในการตอบแบบ
ส�ำรวจความสุขคนท�ำงาน
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีกระบวนการดังนี้
1) จั ด อบรมพนั ก งานเก็ บ ข้ อ มู ล จ� ำ นวน 15 ท่ า น เพื่ อ สร้ า ง
ความเข้าใจโครงการฯ วัตถุประสงค์ในการส�ำรวจความสุขคนท�ำงาน
ท�ำความเข้าใจกระบวนการเก็บข้อมูลและแบบส�ำรวจความสุข ซักซ้อม
ขั้นตอนและวิธีการในการติดต่อประสานงานองค์กร รวมถึงขั้นตอน
การประสานงานภายในทีมพนักงานเก็บข้อมูลและคณะท�ำงานฯ เป็นต้น
2) พนั ก งานเก็ บ ข้ อ มู ล โทรศั พ ท์ ติ ด ต่ อ ประสานงานผ่ า นฝ่ า ย
ทรัพยากรบุคคลขององค์กร เพื่อชี้แจงรายละเอียดการตอบแบบส�ำรวจ
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และส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ พร้อมเอกสารแนบ ได้แก่ แบบส�ำรวจ
ความสุขคนท�ำงาน รายละเอียดการเก็บแบบส�ำรวจ ตัวอย่างผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่องค์กรจะได้รับ
3) องค์กรที่ให้ความอนุเคราะห์ จะแจ้งความประสงค์กลับมายัง
พนักงานเก็บข้อมูล หรือพนักงานเก็บข้อมูลติดต่อเพื่อติดตามผลการให้
ความอนุเคราะห์การส�ำรวจความสุขคนท�ำงาน
4) ด� ำ เนิ น การจั ด ส่ ง แบบส� ำ รวจความสุ ข คนท� ำ งานผ่ า นทาง
ไปรษณีย์ ก�ำหนดระยะเวลาการตอบแบบส�ำรวจประมาณ 2 – 4 สัปดาห์
5) พนักงานเก็บข้อมูลโทรศัพท์ติดตามผลการกรอกแบบส�ำรวจ
ความสุขคนท�ำงานในองค์กรที่ได้รับแบบส�ำรวจความสุขคนท�ำงานแล้ว
6) คณะท�ำงานฯ จัดส่งถุงผ้าเป็นที่ระลึกให้แก่องค์กรที่ส่งคืนแบบ
ส�ำรวจความสุขคนท�ำงานเป็นที่เรียบร้อย
7) กรณี องค์กรแจ้งความประสงค์ให้พนักงานเก็บข้อมูลสามารถ
เข้ามาเก็บรวบรวมข้อมูลได้ภายในองค์กร โครงการฯ จะท�ำการนัดหมาย
วันที่ต้องการให้ไปแจกแบบส�ำรวจและให้พนักงานเก็บข้อมูลเข้าไปแจก
แบบส�ำรวจและรอรับกลับตามวันเวลาที่นัดหมายกับองค์กร
จากการด�ำเนินการเก็บข้อมูลส�ำรวจความสุขคนท�ำงาน (ในองค์กร)
ในช่วงไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2560 มีองค์กร
ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบส�ำรวจ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2560 ทั้งสิ้น
จ�ำนวน 346 องค์กร จ�ำนวนคนท�ำงานผู้ตอบแบบส�ำรวจ 29,383 คน
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4. ผลการสำ�รวจ
การน�ำเสนอผลการส�ำรวจประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ หนึง่ ลักษณะ
ทั่วไปของคนท�ำงาน (ในองค์กร) ในประเทศไทย สอง ผลการประเมิน
ความสุขคนท�ำงาน ภาพรวมทุกมิติความสุข และ ผลการประเมินความ
สุขคนท�ำงานในแต่ละมิติความสุข 9 มิติ โดยน�ำเสนอทั้งระดับความสุข
คนท�ำงานในภาพรวม และระดับความสุขเมื่อจ�ำแนกตามลักษณะของ
คนท�ำงาน และสาม ผลการประเมินความผูกพันองค์กรของคนท�ำงาน
ผลการประเมินที่น�ำเสนอผลเป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
ผลการส�ำรวจโดยถ่วงค่าน�้ำหนัก (weighted) ตามที่ได้ให้รายละเอียด
ไว้ ใ นส่ ว นที่ 3 เนื่ อ งด้ ว ยข้ อ จ� ำ กั ด ในเรื่ อ งความสมบู ร ณ์ ข องกรอบ
การสุม่ ตัวอย่างและข้อมูลจ�ำนวนประชากรเป้าหมายคนท�ำงานในองค์กร
ในประเทศไทยทั้ ง ในภาพรวมและในแต่ ล ะประเภทอุ ต สาหกรรม
การน�ำเสนอผลจะมุง่ เน้นน�ำเสนอค่าทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์ทเี่ ป็นค่าเฉลีย่
ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าต�ำ่ สุด และการกระจายตัวในลักษณะ
ค่าร้อยละ มากกว่า ค่าความถี่และจ�ำนวนคนท�ำงาน

4.1. ลักษณะทั่วไปของคนทำ�งาน
การส�ำรวจความสุขคนท�ำงาน (ในองค์กร) ระดับประเทศ พ.ศ. 2560
ไตรมาส 1 มีจำ� นวนคนท�ำงานทีร่ ว่ มประเมินระดับความสุขทัง้ สิน้ จ�ำนวน
29,383 คน จาก 346 องค์กร ใน 17 ประเภทอุตสาหกรรม เมือ่ วิเคราะห์
ข้อมูลพร้อมถ่วงน�้ำหนัก พบว่า เป็นคนท�ำงานในหน่วยงานภาคเอกชน
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ร้อยละ 85.1 และคนท�ำงานในหน่วยงานภาครัฐร้อยละ 14.9 จ�ำแนก
ตามเพศ พบว่า มีสัดส่วนของคนท�ำงานเพศหญิง สูงกว่า คนท�ำงานเพศ
ชาย โดยเท่ากับ ร้อยละ 58.7 และ 40.6 ตามล�ำดับ โดยคนท�ำงานอีก
ร้อยละ 0.7 ระบุสถานะเป็นเพศทางเลือก (ตาราง 2)

ตาราง 1 คนทำ�งานในองค์กร จำ�แนกตามกลุ่มอายุ ภาคการทำ�งานและเพศ

รวม
กลุ่มอายุ

ชาย

หญิง

เพศ
ทางเลือก

รวม

18-24 ปี
25-34 ปี
35-44 ปี
45-54 ปี
55-59 ปี
60 ปีขึ้นไป

12.2%
45.4%
28.5%
11.4%
2.1%
0.5%

13.2%
46.7%
27.6%
10.2%
1.8%
0.5%

26.3%
49.9%
22.8%
0.9%
0.0%
0.0%

12.9%
46.2%
27.9%
10.6%
1.9%
0.5%

รวม

100%

100%

100%

100%
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ภาครัฐ
กลุ่มอายุ

ชาย

หญิง

เพศ
ทางเลือก
รวม

18-24 ปี
25-34 ปี
35-44 ปี
45-54 ปี
55-59 ปี
60 ปีขึ้นไป

17.8%
39.7%
18.2%
16.5%
7.3%
0.6%

14.6%
44.2%
20.2%
14.2%
6.0%
0.7%

32.8%
47.0%
20.1%
0.0%
0.0%
0.0%

15.7%
42.9%
19.6%
14.8%
6.3%
0.7%

รวม

100%

100%

100%

100%

ภาค
เอกชน
กลุ่มอายุ

ชาย

หญิง

เพศ
ทางเลือก
รวม

18-24 ปี
25-34 ปี
35-44 ปี
45-54 ปี
55-59 ปี
60 ปีขึ้นไป

11.5%
46.1%
29.7%
10.8%
1.4%
0.5%

12.9%
47.2%
29.3%
9.3%
0.9%
0.5%

25.0%
50.5%
23.3%
1.1%
0.0%
0.1%

12.4%
46.7%
29.4%
9.9%
1.1%
0.5%

รวม

100%

100%

100%

100%
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ดังแสดงในตาราง 1 เมือ่ จ�ำแนกตามกลุม่ อายุ คือ 18-24 ปี 25-34 ปี
35-44 ปี 45-54 ปี 55-59 ปี และ 60 ปีขึ้นไป พบว่า คนท�ำงานส่วนใหญ่
อยู่ในวัยท�ำงานระยะต้น คือ ประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของคนท�ำงาน
ทั้งหมดอยู่ในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (ร้อยละ 46.2)
เมือ่ พิจารณาการกระจายตามรายอายุแยกตามคนท�ำงานในภาครัฐ
และเอกชน พบว่า คนท�ำงานในภาคเอกชนมีอายุน้อยกว่าคนท�ำงาน
ในภาครัฐ โดยเกือบร้อยละ 90 ของกลุ่มคนท�ำงานในภาคเอกชนมีอายุ
ต�่ำกว่า 45 ปี (ร้อยละ 88.5) ขณะที่ในภาครัฐคิดเป็นสัดส่วนต�่ำกว่า
หรือที่ร้อยละ 78.2 นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างในภาคเอกชนที่มีอายุ 55 ปี
ขึ้นไป มีเพียงร้อยละ 1.6 ซึ่งน้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างในภาครัฐที่มีอายุ
55 ปีขึ้นไป ที่มีสูงถึงร้อยละ 7.0
พิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรมทั้ง 17 ประเภทที่ท�ำการส�ำรวจ
การกระจายตัวของสัดส่วนคนท�ำงานในแต่ละประเภทอุตสาหกรรมเป็น
ดังแสดงในแผนภาพ 2 มากกว่าครึ่งของคนท�ำงานในองค์กรทั้งหมด
(ร้อยละ 53.7) อยู่ในประเภทอุตสาหกรรม “การผลิต” คนท�ำงาน
ในสัดส่วนทีม่ าก ในล�ำดับถัดมาอยูใ่ นประเภทอุตสาหกรรม “การขายส่ง
และการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ และรถจักรยานยนต์” (ร้อยละ 14.8)
“การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาค
บั ง คั บ ” (ร้ อ ยละ 6.1) “ที่ พั ก แรมและบริ ก ารด้ า นอาหาร”
(ร้อยละ 4.4) และ “การศึกษา” (ร้อยละ 4.4) ตามล�ำดับ
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แผนภาพ 2 คนทำ�งาน (ในองค์กร) ในประเทศไทย จำ�แนกตาม 17 ประเภท		
อุตสาหกรรม

Q กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 2.7 %
P การศึกษา 4.4 %
O การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ
และการประกันสังคมภาคบังคับ 6.1 %
N กิจกรรมการบริหาร
และการบริการสนับสนุน 2.9 %

R ศิลปะ ความบันเทิง
และนันทนาการ 0.3 %
S กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ 0.3 %

M กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์
และเทคนิค 1.0 %
L กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 1.0%
K กิจกรรมทางการเงิน
และการประกันภัย 2.9 %
J ข้อมูลข่าวสาร
และการสื่อสาร 1.6 %

C การผลิต 53.7 %

I ที่พักแรม
และบริการด้านอาหาร 4.4 %
H การขนส่ง
และสถานที่ เก็บสินค้า 1.4 %
G การขายส่งและการขายปลีก
การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 14.8 %
F การก่อสร้าง 1.8 %
E การจัดหาน�้ำ การจัดการ
และการบ�ำบัดน�้ำเสีย 0.1 %

D ไฟฟ้า ก๊าช ไอน�้ำ
และระบบปรับอากาศ 0.7 %

36
happy ������������.indd 36

5/27/2561 BE 10:04 PM

ดังแสดงในตาราง 2 เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา พบว่า
ประมาณหนึง่ ในสีข่ องคนท�ำงาน (ร้อยละ 25.2) จบการศึกษาในสายช่าง
หรือวิชาชีพ (ปวช./ปวส.) ร้อยละ 22.1 และ 12.6 จบการศึกษาระดับ
มัธยมปลายและมัธยมต้น ตามล�ำดับ มีเพียงร้อยละ 5.8 เท่านั้นของคน
ท�ำงานในองค์กร ที่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาและต�่ำกว่า
ขณะที่ผู้ที่จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาปริญญาตรี และ สูงกว่า
ปริ ญ ญาตรี คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นที่ ร ้ อ ยละ 29.2 และ 5.0 ตามล� ำ ดั บ
เมื่อจ�ำแนกตามสถานภาพสมรส พบว่า คนท�ำงานในสัดส่วนที่มากที่สุด
ที่ ร ้ อ ยละ 43.4 มี ส ถานภาพสมรสเป็ น “แต่ ง งานและอยู ่ ร ่ ว มกั น ”
ในสัดส่วนที่มากเป็นล�ำดับสองได้แก่ “โสด” (ร้อยละ 38.6) ที่น่าสนใจ
คือ พบว่าคนท�ำงานทีอ่ ยูด่ ว้ ยกันโดยไม่ได้แต่งงานมีสดั ส่วนถึงร้อยละ 9.4
แต่ งงานแต่ไม่ได้อยู่ด ้ว ยกัน ร้อยละ 3.3 และ หย่า แยกทางหรือ
เลิกกัน ร้อยละ 4.0 ตามล�ำดับ
ในด้านของลักษณะงาน ประมาณครึ่งหนึ่งของคนท�ำงานในองค์กร
ทั้งหมด ซึ่งเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุด ท�ำงาน “ด้านการผลิต” (ร้อยละ 49.4)
ประมาณ หนึ่งในสี่ท�ำงาน “ด้านการบริการ” (ร้อยละ 24.4) และอีก
ร้อยละ 19.4 และ 4.2 ท�ำงาน “ด้านส�ำนักงาน” และ “ด้านบริหาร”
ตามล� ำ ดั บ เกี่ ย วกั บ ประเภทการจ้ า งงาน ส่ ว นใหญ่ ข องคนท� ำ งาน
ในองค์กรถึงร้อยละ 85.5 มีประเภทการจ้างงานเป็นแบบ “ประจ�ำหรือ
มีสญ
ั ญาจ้าง” กลุม่ ทีม่ ปี ระเภทการจ้างเป็นรายวัน และประเภทอืน่ ๆ เช่น
จ้างเหมา บางช่วงเวลา หรือตามผลงาน มีจ�ำนวนคิดเป็นที่สัดส่วน
ร้อยละ 12.0 และ 2.5 ตามล�ำดับ
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เมือ่ พิจารณาระยะเวลาทีท่ ำ� งานในองค์กรปัจจุบนั พบว่า คนท�ำงาน
ถึงร้อยละ 28.2 มีอายุงานในการท�ำงานกับองค์กรปัจจุบันถึง 10 ปีหรือ
มากกว่า ในสัดส่วนที่มากเป็นล�ำดับถัดมาเป็นกลุ่มที่มีอายุงาน 3-5 ปี
(ร้อยละ 24.8) 1-2 ปี (ร้อยละ 18.9) และ 6-9 ปี (ร้อยละ 16.6) ตาม
ล�ำดับ คนท�ำงานที่เพิ่งเริ่มท�ำงานและมีอายุงานกับองค์กรปัจจุบันไม่ถึง
1 ปี มีเพียงร้อยละ 11.6 คนท�ำงานส่วนใหญ่ที่ร้อยละ 45.0 ท�ำงาน
ในองค์กรหรือสถานประกอบการที่มีขนาดใหญ่มาก (XL: จ�ำนวนคน
ท�ำงานมากกว่า 1,000 คนขึ้นไป ร้อยละ 29.4 และ 19.5 ของคนท�ำงาน
ทัง้ หมดท�ำงานในองค์กรทีม่ ขี นาดใหญ่ (L: จ�ำนวนคนท�ำงาน 201-1,000
คน) และ ขนาดกลาง (M: จ�ำนวนคนท�ำงาน 51-200 คนตามล�ำดับ)
มีเพียงร้อยละ 6.1 ที่ท�ำงานในองค์กรขนาดเล็ก (S: จ�ำนวนคนท�ำงาน
ไม่เกิน 50 คน)
ตาราง 2 คนทำ�งานในองค์กร จำ�แนกตามลักษณะทั่วไป

เพศ

ชาย

ชาย
หญิง
เพศทางเลือก

ระดับการศึกษา

ลักษณะทั่วไปของคนท�ำงาน

ประถมศึกษา หรือต�ำ่ กว่า 5.8%		
ม.ต้น
13.1%
ม.ปลาย
20.9%
สายช่าง/วิชาชีพ
32.9%
ป.ตรี
22.9%
สูงกว่าป.ตรี
		 4.3%

หญิง

เพศ
ทางเลือก

รวม

40.6%
58.7%
0.7%
5.9%
12.3%
23.0%
19.8%
33.6%
5.5%

5.0%
14.1%
19.1%
27.1%
30.5%
4.2%

5.8%
12.6%
22.1%
25.2%
29.2%
5.0%

38
happy ������������.indd 38

5/27/2561 BE 10:04 PM

หญิง

เพศ
ทางเลือก

รวม

โสด
แต่งงานและอยูร่ ว่ มกัน
แต่งงานแต่ไม่ได้อยูด่ ว้ ยกัน
อยูด่ ว้ ยกันโดยไม่ได้แต่งงาน
หม้าย
หย่า แยกทาง เลิกกัน
ไม่ทราบ/ไม่ตอบ

36.3%
45.6%
		3.8%
10.4%
		0.5%
		3.3%
		0.1%

39.8%
42.3%
3.0%
8.7%
1.5%
4.6%
0.1%

76.7%
6.3%
1.0%
13.6%
0.6%
1.0%
0.7%

38.6%
43.4%
3.3%
9.4%
1.1%
4.0%
0.1%

งานส�ำนักงาน
งานด้านการผลิต
งานด้านการบริการ
งานด้านบริหาร
งานด้านอื่นๆ
ไม่ทราบ/ไม่ตอบ

12.9%
53.7%		
25.7%
		 4.7%
		 2.2%
		 0.8%

24.0%
46.4%
23.6%
3.8%
1.5%
0.7%

20.0%
46.6%
24.1%
6.4%
2.3%
0.6%

19.4%
49.4%
24.4%
4.2%
1.8%
0.7%

ประจ�ำ/สัญญาจ้าง
85.3%
รายวัน
12.7%
อื่นๆ เช่น จ้างเหมา
		 2.0%
บางช่วงเวลา ตามผลงาน

85.6%
11.6%
2.8%

82.8%
10.7%
6.6%

85.5%
12.0%
2.5%

น้อยกว่า 1 ปี
1-2 ปี
3-5 ปี 			
6-9 ปี
10 ปีหรือมากกว่า

11.8%
19.4%
24.6%
16.4%
27.8%

17.9%
21.9%
24.5%
20.4%
15.3%

11.6%
18.9%
24.8%
16.6%
28.2%

อายุงาน

ประเภท
การจ้างงาน

สถานภาพสมรส

ชาย

ลักษณะงาน

ลักษณะทั่วไปของคนท�ำงาน

11.1%
18.0%
25.0%
16.8%
29.1%
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ชาย

หญิง

เพศ
ทางเลือก

รวม

S (50 and lower)
M (51-200)
L (201-1000)
XL (1001 and over)

5.7%
18.3%
31.8%
44.2%

6.5%
20.3%
27.8%
45.5%

5.9%
17.9%
26.2%
50.1%

6.1%
19.5%
29.4%
45.0%

ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
ภาคเอกชน

10.4%
89.6%

18.0%
82.0%

17.8%
82.2%

14.9%
85.1%

ภาค
การจ้างงาน ขนาดองค์กร

ลักษณะทั่วไปของคนท�ำงาน

4.2 ความสุขคนทำ�งาน
4.2.1 คะแนนความสุขภาพรวม
ผลการส� ำ รวจความสุ ข คนท� ำ งาน (ในองค์ ก ร) ระดั บ ประเทศ
พ.ศ. 2560 ไตรมาส 1 ในภาพรวม พบว่า คะแนนความสุขคนท�ำงาน
ในองค์กรระดับประเทศมีค่าคะแนนเฉลี่ย 58.0 คะแนน ซึ่งตามเกณฑ์
ของเครือ่ งมือ HAPPINOMETER จัดอยูใ่ นระดับ “HAPPY” หรือ “ระดับ
ความสุขตามเป้าหมาย (ช่วงคะแนน 50.00-74.99 คะแนน)” ค่าเฉลี่ย
คะแนนความสุขคนท�ำงานในองค์กรระดับประเทศ ในแต่ละมิตคิ วามสุข
ทั้ง 9 มิติ ดังแสดงในแผนภาพ 3 โดยมิติความสุขที่มีค่าคะแนนสูงที่สุด
คือ “มิติจิตวิญญาณดี” มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 67.5 คะแนน และ
มิตทิ มี่ คี า่ คะแนนต�ำ่ ทีส่ ดุ คือ “มิตผิ อ่ นคลายดี” มีคา่ คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ
49.0 จั ด อยู ่ ใ นระดั บ “UNHAPPY” หรื อ “ระดั บ ความสุ ข ต�่ ำ กว่ า
เป้าหมาย (ช่วงคะแนน 25.00-49.99 คะแนน)”
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แผนภาพ 3 ค่าคะแนนความสุข ภาพรวมและในแต่ละมิติความสุข 9 มิติ

คะแนน
ความสุขเฉลี่ยรวม
58.0 คะแนน
60.1

Happy Work-life

Happy Brain

Happy Body

100
75 59.4

Happy Relax

49.0

50
25

58.5

63.2 Happy Heart

0 0

67.5

50.8
Happy Money

55.3
Happy Society

57.9

Happy Soul

Happy Family

เมื่อน�ำผลค่าคะแนนเฉลี่ยทุกมิติมาจัดอันดับ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
อันดับ 1 ได้แก่ จิตวิญญาณดี
อันดับ 2 ได้แก่ น�้ำใจดี
อันดับ 3 ได้แก่ การงานดี
อันดับ 4 ได้แก่ สุขภาพดี
อันดับ 5 ได้แก่ ใฝ่รู้ดี
อันดับ 6 ได้แก่ ครอบครัวดี
อันดับ 7 ได้แก่ สังคมดี
อันดับ 8 ได้แก่ สุขภาพเงินดี
อันดับ 9 ได้แก่ ผ่อนคลายดี

(Happy Soul)
(Happy Heart)
(Happy Work-Life)
(Happy Body)
(Happy Brain)
(Happy Family)
(Happy Society)
(Happy Money)
(Happy Relax)

มีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 67.5 คะแนน
มีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 63.2 คะแนน
มีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 60.1 คะแนน
มีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 59.4 คะแนน
มีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 58.5 คะแนน
มีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 57.9 คะแนน
มีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 55.3 คะแนน
มีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 50.8 คะแนน
มีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 49.0 คะแนน
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เมื่ อ พิ จ ารณาตามประเภทอุ ต สาหกรรมของคนท� ำ งานทั้ ง 17
ประเภท (ตามแผนภาพด้านล่างที่สรุปจากตาราง 3) พบว่า

ประเภทอุตสาหกรรมที่คนทำ�งาน
มีคะแนนความสุขภาพรวม
คะแนน
ความสุขภาพรวม
สูงที่สุด

ประเภท P :
การศึกษา

มีค่าคะแนนความสุข
เฉลี่ยเท่ากับ

64.9 คะแนน

ประเภท Q :
กิจกรรมด้านสุขภาพ
และงานสังคม
สงเคราะห์
มีค่าคะแนนความสุข
เฉลี่ยเท่ากับ

62.0 คะแนน

ประเภท O :
การบริหารราชการ
การป้องกันประเทศ และ
การประกันสังคมภาคบังคับ
มีค่าคะแนนความสุข
เฉลี่ยเท่ากับ

61.3 คะแนน

คะแนน
ความสุขภาพรวม
ต่ำ�ที่สุด
(หากไม่นับรวม
ประเภทอุตสาหกรรม
“กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ”)

ประเภท C :
การผลิต

มีค่าคะแนนความสุข
เฉลี่ยเท่ากับ

56.8 คะแนน

ประเภท F :
การก่อสร้าง

มีค่าคะแนนความสุข
เฉลี่ยเท่ากับ

56.9 คะแนน

เมือ่ น�ำผลค่าคะแนนเฉลีย่ ความสุขภาพรวมของคนท�ำงานในแต่ละ
ประเภทอุตสาหกรรมทุกมาเรียงอันดับ จากมากไปหาน้อย สามารถแสดง
ได้ดังในแผนภาพ 4
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แผนภาพ 4 ค่าคะแนนความสุขภาพรวมคนทำ�งาน จำ�แนกตาม 17 ประเภทอุตสาหกรรม

เมื่อจ�ำแนกตามลักษณะทั่วไปของคนท�ำงาน (ตาราง 3) เกี่ยวกับ
เพศของคนท�ำงาน พบว่า คนท�ำงานหญิงมีคะแนนความสุขสูงกว่า
คนท�ำงานชายเล็กน้อย (58.6 และ 57.1 คะแนน ตามล�ำดับ) โดย
คนท�ำงานเพศทางเลือกเป็นกลุ่มที่มีคะแนนความสุขต�่ำที่สุด ที่ 55.5
คะแนน
อย่ า งไรก็ ต าม เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายมิ ติ ค วามสุ ข แม้ ภ าพรวม
คนท�ำงานหญิงจะ “สุขกว่า” คนท�ำงานชาย แต่ในมิติ Society, Brain
และ Work-life กลับพบว่า คนท�ำงานชายมีระดับความสุขที่สูงกว่า
คนท�ำงานหญิง เกี่ยวกับอายุของคนท�ำงาน ซึ่งในการน�ำเสนอนี้ได้
จัดกลุ่มคนท�ำงานตามเจเนอเรชันหรือรุ่นประชากร ผลการส�ำรวจ
แสดงให้เห็นว่า คนท�ำงานเจนเบบีบ้ มู มีคะแนนความสุขภาพรวมสูงกว่า
คนท�ำงานเจนเอ็กซ์และเจนวาย โดยทั้งสามรุ่นประชากรนี้ มีค่าคะแนน
ความสุขเท่ากับ 62.3 58.8 และ 57.5 คะแนน ตามล�ำดับ
เมือ่ พิจารณาสถานภาพสมรส พบว่า ในภาพรวมคนท�ำงานทีแ่ ต่งงาน
และอยูร่ ว่ มกันกับคูส่ มรสมีคะแนนเฉลีย่ ความสุขสูงทีส่ ดุ (58.5 คะแนน)
ซึ่งใกล้เคียงกันกับคะแนนเฉลี่ยความสุขของกลุ่มคนท�ำงานที่เป็นโสด
(58.2 คะแนน) และเป็นหม้าย (58.2 คะแนน) คนท�ำงานที่ระบุว่า
มีสถานภาพหย่า แยกทางหรือเลิกกันกับคู่สมรส เป็นกลุ่มที่มีคะแนน
ความสุขต�่ำที่สุดที่ 55.3 คะแนน กลุ่มที่อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงานและ
แต่งงานแล้วแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขค่อนข้างต�่ำ
เช่นกัน โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 56.0 ถึง 56.3 คะแนน ตามล�ำดับ
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เกี่ยวกับระดับการศึกษา ของคนท�ำงาน กลุ่มที่มีการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรีมีค่าคะแนนความสุขสูงที่สุด ที่ 63.6 คะแนน ตามมาด้วย
กลุ่มที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (59.9 คะแนน) ส่วนกลุ่มที่มีค่า
คะแนนความสุขต�่ำที่สุดได้แก่ กลุ่มที่จบการศึกษาระดับมัธยมต้น (55.9
คะแนน) ซึ่งมีค่าคะแนนความสุขไม่แตกต่างจากกลุ่มที่จบการศึกษา
ระดับประถมศึกษาและต�ำ่ กว่า มัธยมตอนปลาย รวมถึงกลุม่ ทีจ่ บสายช่าง/
วิชาชีพมากนัก
จ�ำแนกตาม ลักษณะงานทีท่ ำ� คนท�ำงานด้านการบริหารมีคา่ คะแนน
ความสุขภาพรวมสูงที่สุด (61.2 คะแนน) คนท�ำงานด้านการบริการและ
งานส�ำนักงานมีคา่ คะแนนความสุขทีใ่ กล้เคียงกัน (59.4 และ 59.5 คะแนน
ตามล�ำดับ) ขณะทีค่ นท�ำงานด้านการผลิตมีคะแนนความสุขต�ำ่ ทีส่ ดุ เมือ่
เทียบกับลักษณะงานอื่น (56.3คะแนน)
ในด้านของประเภทการจ้างงานพบว่า คนท�ำงานที่มีประเภทการ
จ้างงานที่ยืดหยุ่นในลักษณะการจ้างเหมางาน บางช่วงเวลาและตามผล
งานมีคา่ คะแนนความสุขภาพรวมทีส่ งู กว่าคนท�ำงานทีม่ กี ารจ้างงานแบบ
ประจ�ำหรือตามสัญญาจ้างเล็กน้อย (58.6 และ 58.2 คะแนน ตามล�ำดับ)
ขณะที่ ค นท� ำ งานที่ มี ป ระเภทการจ้ า งงานเป็ น รายวั น มี ค ่ า คะแนน
ความสุขภาพรวมที่ต�่ำที่สุดเท่ากับ 56.1 คะแนน
ส�ำหรับอายุงานหรือระยะเวลาการท�ำงานในองค์กรปัจจุบัน พบว่า
มีผลต่อความแตกต่างของค่าคะแนนความสุขภาพรวมของคนท�ำงาน
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ไม่มากนัก โดยในกลุ่มที่มีอายุการท�ำงานไม่ถึง 10 ปีพบว่ามีค่าคะแนน
ความสุขภาพรวมเท่ากับ 57.7 คะแนน ยกเว้นในกลุ่มอายุงาน 3-5 ปีที่
ค่าคะแนนความสุขต�ำ่ กว่าเล็กน้อยที่ 57.2 คะแนน กลุม่ คนท�ำงานทีม่ อี ายุ
งาน 10 ปีขึ้นไป พบว่าเป็นกลุ่มที่มีค่าคะแนนความสุขภาพรวมสูงที่สุด
โดยเท่ากับ 59.1 คะแนน
เกีย่ วกับขนาดขององค์กร ซึง่ พิจารณาจากจ�ำนวนคนท�ำงานทัง้ หมด
ในองค์กรนั้น พบว่า มีแนวโน้มสัมพันธ์กับค่าคะแนนความสุขภาพรวม
ของคนท�ำงานในทิศทางตรงข้าม กล่าวคือ พบว่า คนท�ำงานในองค์กร
ที่มีขนาดเล็ก (S) เป็นกลุ่มที่มีคะแนนความสุขภาพรวมสูงที่สุด (60.4
คะแนน) ขณะที่คนท�ำงานในองค์กรที่มีขนาดใหญ่มาก (XL) เป็นกลุ่มที่
มีคะแนนความสุขภาพรวมต�่ำที่สุด (57.1 คะแนน) โดยคนท�ำงาน
ในองค์ ก รที่ มี ข นาดกลางและขนาดใหญ่ (M และ L) มี ค ่ า คะแนน
ที่ ใ กล้ เ คี ย งกั น โดยเท่ า กั บ 58.4 และ 58.3 คะแนน ตามล� ำ ดั บ
เมื่อพิจารณาภาคการท�ำงาน คนท�ำงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจมีค่า
คะแนนความสุขภาพรวมที่สูงกว่าคนท�ำงานในภาคเอกชนอย่างเห็น
ได้ชัด โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 60.6 และ 57.3 คะแนน ตามล�ำดับ
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ตาราง 3 ค่ า คะแนนความสุ ข ภาพรวมคนทำ�งาน จำ�แนกตามลั ก ษณะทั่ ว ไป
		
ของคนทำ�งาน
คะแนนความสุขภาพรวม

คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ประเภทอุตสาหกรรม
C การผลิต
D ไฟฟ้า ก๊าช ไอน�้ำ และระบบปรับอากาศ
E การจัดหาน�้ำ การจัดการ และการบ�ำบัดน�้ำเสีย
F การก่อสร้าง
G การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์
H การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า
I ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
J ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร
K กิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย
L กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์
M กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค
N กิจกรรมการบริหาร และการสนับสนุน
O การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ
และการประกันสังคมภาคบังคับ
P การศึกษา
Q กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
R ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
S กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ

56.8
58.8
60.7
56.9
58.2
57.2
57.6
60.3
58.7
58.4
57.0
57.2

9.3
9.8
12.0
8.5
9.9
10.2
9.5
10.0
9.2
9.3
9.4
10.5

61.3
64.9
62.0
59.0
53.7

10.5
10.1
11.4
10.5
9.6

57.1
58.6
55.5

10.2
9.5
11.5

เพศ
ชาย			
หญิง			
เพศทางเลือก
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คะแนนความสุขภาพรวม

คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เจเนอเรชัน
เบบี้บูม (Baby boom)
เจนเอ็กซ์ (Gen X)
เจนวาย (Gen Y)

62.3
58.8
57.5

10.1
9.8
9.7

สถานภาพสมรส
โสด
แต่งงานและอยู่ร่วมกัน
แต่งงานแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน
อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงาน
หม้าย
หย่า แยกทาง เลิกกัน

58.2
10.0
58.5 		 9.6
56.3
10.5
56.0
		 9.6
58.2
10.6
55.3
		 9.2

ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาหรือต�่ำกว่า
ม.ต้น
ม.ปลาย
สายช่าง/วิชาชีพ
ป.ตรี
สูงกว่าป.ตรี

56.5		 9.5
55.9 		 9.3
56.6 		 9.5
56.8 		 9.8
59.9 		 9.6
63.6		 9.8

ลักษณะงานท่ี่ท�ำ
งานส�ำนักงาน
งานด้านการผลิต
งานด้านการบริการ
งานด้านบริหาร
งานด้านอ่ื่นๆ

59.5
56.3
59.4
61.2
59.0

9.4
9.2
10.6
10.1
11.6
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คะแนนความสุขภาพรวม

คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ประเภทการจ้างงาน
ประจ�ำ/สัญญาจ้าง
รายวัน
อื่นๆ เช่น จ้างเหมา บางช่วงเวลา ตามผลงาน

58.2
56.1
58.6

9.8
9.6
9.4

57.7
57.7
57.2
57.7
59.1

9.6
10.1
9.8
10.0
9.6

60.4
58.4
58.3
57.1

10.8
10.2
9.9
9.4

60.6
57.3

10.9
9.5

อายุงาน
น้อยกว่า 1 ปี
1-2 ปี
3-5 ปี
6-9 ปี
10 ปีขึ้นไป
ขนาดองค์กร
ขนาดเล็ก (S) (คนท�ำงาน ไม่เกิน 50)
ขนาดกลาง (M) (คนท�ำงาน 51-200)
ขนาดใหญ่ (L) (คนท�ำงาน 201-1,000)
ขนาดใหญ่มาก (XL) (คนท�ำงาน 1,001 ขึ้นไป
ภาคการท�ำงาน
ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
ภาคเอกชน
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4.2.2 สุขภาพกายดี (Happy Body)

ความสุขมิติที่ 1
สุขภาพกายดี
Happy Body

พิจารณาจากการมีคา่ ดัชนีมวลกาย หรือ Body Mass
Index (BMI) ที่เหมาะสม ไม่อ้วนเกินไปหรือผอมเกินไป
และการมีพฤติกรรมทางสุขภาพที่เหมาะสม ทั้งในเรื่อง
การรับประทานอาหารและการออกก�ำลังกาย รวมถึง การ
งดเว้นการสูบบุหรี่หรือการบริโภคเหล้า สุรา ซึ่งเป็น
อันตรายต่อสุขภาพของคนท�ำงาน ค่าคะแนนความสุขวัด
จากค�ำถามที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพกายรวม 6 ค�ำถาม ดังนี้
(3) ปัจจุบันท่าน
ออกก�ำลังกาย
โดยเฉลี่ยสัปดาห์
ละกี่วัน

(2) ปกติท่าน
กินอาหารเช้า
(1) ท่านมีน�้ำหนัก โดยเฉลี่ยสัปดาห์
ละกี่วัน
ส่วนสูง และเส้น
รอบเอวเท่าใด
(5) ปัจจุบันท่านดื่ม
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
เช่น เหล้า เบียร์ ไวน์
สาโท หรือสุราพื้นบ้าน
หรือไม่

(4) ปัจจุบันท่าน
สูบบุหรี่ ใบจาก
หรือยาเส้น
หรือไม่
(6) โดยรวมแล้ว
ท่านพึงพอใจกับ
สุขภาพกายของ
ท่านหรือไม่

จากผลการส�ำรวจความสุขคนท�ำงาน (ในองค์กร) ระดับประเทศ
พ.ศ. 2560 ไตรมาส 1 ภาพรวม พบว่าคนท�ำงานมีคะแนนความสุข
ในมิติสุขภาพกายดี เท่ากับ 59.4 คะแนน อยู่ในระดับ “HAPPY” หรือ
“ระดับความสุขตามเป้าหมาย” (คะแนน 50-74.99 คะแนน) เมื่อ
พิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรมของคนท�ำงานทัง้ 17 ประเภท (ตาราง
4) พบว่า ประเภทอุตสาหกรรมที่คนท�ำงานมีคะแนนความสุขในมิติ
สุขภาพกายดีสูงที่สุด คือ "P การศึกษา” โดยมีค่าคะแนนความสุขเฉลี่ย
เท่ากับ 66.7 คะแนน ในล�ำดับถัดมา ได้แก่ “Q กิจกรรมด้านสุขภาพ
50
happy ������������.indd 50

5/27/2561 BE 10:04 PM

และงานสังคมสงเคราะห์” และ “O การบริหารราชการ การป้องกัน
ประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ” โดยมีค่าคะแนนความสุข
เฉลี่ยเท่ากับ 64.9 คะแนน และ 63.1 คะแนน ตามล�ำดับ ส่วนประเภท
อุตสาหกรรมทีค่ นท�ำงานมีคะแนนความสุขในมิตสิ ขุ ภาพกายดีตำ�่ ทีส่ ดุ 3
อันดับแรก ได้แก่ “N กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน”
(53.2 คะแนน) “L กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์” (54.9 คะแนน) และ
“R ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ” (56.0 คะแนน)
เมื่อจ�ำแนกตามลักษณะทั่วไปของคนท�ำงาน เกี่ยวกับเพศของคน
ท�ำงาน พบว่า คนท�ำงานหญิงมีคะแนนความสุขในมิติสุขภาพกายดี
สูงกว่าคนท�ำงานเพศทางเลือก และคนท�ำงานชายอย่างเห็นได้ชัด โดยมี
คะแนนเท่ากับ 63.9 คะแนน ขณะที่ คนท�ำงานเพศทางเลือกมีค่าคะแนน
สูงกว่าคนท�ำงานชายเล็กน้อย (54.7 และ 52.9 คะแนน ตามล�ำดับ) เกีย่ วกับ
เจเนอเรชันหรือรุ่นประชากรของคนท�ำงาน ผลการส�ำรวจแสดงให้เห็น
ว่า คนท�ำงานเจนเบบี้บูม มีคะแนนความสุขในมิติสุขภาพกายดีสูงกว่า
คนท�ำงานเจนเอ็กซ์และเจนวาย ประชากรทั้งสามรุน่ นี้ มีคา่ คะแนน
ความสุขในมิตสิ ขุ ภาพกายดีเท่ากับ 66.1 61.0 และ 58.2 คะแนน ตามล�ำดับ
หากจ�ำแนกตามสถานภาพสมรส พบว่าคนท�ำงานที่เป็นหม้ายเป็น
กลุม่ ทีม่ คี ะแนนความสุขในมิตสิ ขุ ภาพกายดีสงู ทีส่ ดุ (63.6 คะแนน) ตาม
มาด้วย คนท�ำงานที่แต่งงานและอยู่ร่วมกันกับคู่สมรส (60.4 คะแนน)
และคนท�ำงานที่เป็นโสด ซึ่งมีคะแนนความสุขใกล้เคียงกับคนท�ำงานที่
หย่า แยก หรือเลิกกับคู่สมรส (58.9 และ 58.6 คะแนน ตามล�ำดับ)
ในด้านของระดับการศึกษา กลุ่มคนท�ำงานที่มีการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรีมีค่าคะแนนความสุขในมิติสุขภาพกายดีสูงที่สุด ที่ 64.0
คะแนน ตามมาด้วยกลุ่มที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต�่ำกว่า
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(62.1 คะแนน) และระดับปริญญาตรี (60.3 คะแนน) ส่วนกลุม่ ทีม่ คี า่ คะแนน
ความสุขต�ำ่ ทีส่ ดุ ได้แก่ กลุม่ ทีจ่ บการศึกษาสายช่าง/วิชาชีพ (56.6 คะแนน)
เมื่อพิจารณาตามลักษณะงานที่ท�ำ คนท�ำงานด้านงานส�ำนักงานมี
ค่าคะแนนความสุขในมิตสิ ขุ ภาพกายดีสงู ทีส่ ดุ (61.3 คะแนน) ขณะทีค่ น
ท�ำงานด้านการบริการและผลิตมีคา่ คะแนนความสุขทีใ่ กล้เคียงกัน ซึง่ นับว่า
ต�ำ่ ทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับลักษณะงานอืน่ (58.5 และ 58.9 คะแนน ตามล�ำดับ)
ในด้านของประเภทการจ้าง พบว่า คนท�ำงานทีม่ ปี ระเภทการจ้างงานทีย่ ดื หยุน่
ในลักษณะการจ้างเหมางาน บางช่วงเวลาและตามผลงานมีค่าคะแนน
ความสุขในมิตสิ ขุ ภาพกายดีทสี่ งู กว่าคนท�ำงานในประเภทการจ้างงานอืน่
เล็กน้อย (60.5 คะแนน) โดยคนท�ำงานที่มีการจ้างงานแบบประจ�ำหรือ
ตามสัญญาจ้างและแบบเป็นรายวันมีคะแนนที่ใกล้เคียงกัน (59.3 และ
59.6 คะแนน ตามล�ำดับ) ส�ำหรับอายุงานหรือระยะเวลาการท�ำงานใน
องค์กรปัจจุบัน พบว่า มีทิศทางสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความสุขในมิติ
สุขภาพกายดี โดยกลุม่ คนท�ำงานทีม่ อี ายุงาน 10 ปีขนึ้ ไป เป็นกลุม่ ทีม่ คี า่
คะแนนสูงที่สุดโดยเท่ากับ 61.7 คะแนน ขณะที่กลุ่มคนท�ำงานที่มีอายุ
การท�ำงานไม่ถึง 1 ปีมีค่าคะแนนต�่ำที่สุดเท่ากับ 56.9 คะแนน
เกีย่ วกับขนาดขององค์กร ซึง่ พิจารณาจากจ�ำนวนคนท�ำงานทัง้ หมด
ในองค์กรนั้น พบว่า คนท�ำงานในองค์กรที่มีขนาดเล็ก (S) และ องค์กร
ขนาดใหญ่มาก (XL) เป็นกลุ่มที่มีคะแนนความสุขในมิติสุขภาพกายดีสูง
ทีส่ ดุ ใกล้เคียงกัน เท่ากับ 59.9 และ 59.7 คะแนน ตามล�ำดับ ขณะทีค่ นท�ำงาน
ในองค์กรทีม่ ขี นาดใหญ่ (L) และขนาดกลาง (M) มีคะแนนความสุขในมิติ
สุขภาพกายดีที่ต�่ำกว่าเล็กน้อย โดยอยู่ในช่วง 58.9-59.0 คะแนน เมื่อ
พิจารณาภาคการท�ำงาน คนท�ำงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจมีค่าคะแนน
ความสุขในมิติสุขภาพกายดีที่สูงกว่าคนท�ำงานในภาคเอกชนอย่างเห็น
ได้ชัด โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 63.3 และ 58.4 คะแนน ตามล�ำดับ
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ตาราง 4 ค่าคะแนนความสุขคนทำ�งานในมิติสุขภาพกายดี จำ�แนกตามลักษณะ
		 ทั่วไปของคนทำ�งาน

Happy Body

คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ประเภทอุตสาหกรรม
C การผลิต
D ไฟฟ้า ก๊าช ไอน�้ำ และระบบปรับอากาศ
E การจัดหาน�้ำ การจัดการ และการบ�ำบัดน�้ำเสีย
F การก่อสร้าง
G การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์
H การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า
I ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
J ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร
K กิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย
L กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์
M กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค
N กิจกรรมการบริหาร และการสนับสนุน
O การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ
และการประกันสังคมภาคบังคับ
P การศึกษา
Q กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
R ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
S กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ

59.2
61.1
61.3
60.6
56.9
59.5
57.6
60.2
60.0
54.9
58.2
53.2
63.1

15.7
14.7
17.8
16.5
16.3
16.8
16.2
15.3
14.4
17.9
14.6
18.2
16.0

66.7
64.9
56.0
58.8

13.2
14.2
17.0
14.9

52.9
63.9
54.7

17.7
12.9
16.2

เพศ
ชาย
หญิง
เพศทางเลือก
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Happy Body

คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เจเนอเรชัน
เบบี้บูม (Baby boom)
เจนเอ็กซ์ (Gen X)
เจนวาย (Gen Y)

66.1
61.0
58.2

15.2
16.2
15.6

58.9
60.4
57.9
56.6
63.6
58.6

16.0
15.8
16.9
16.2
16.6
16.0

62.1
58.7
59.4
56.6
60.3
64.0

18.1
17.1
15.7
16.1
15.0
14.6

61.3
58.9
58.5
59.8
59.5

14.6
16.2
16.5
16.2
17.7

สถานภาพสมรส
โสด
แต่งงานและอยู่ร่วมกัน
แต่งงานแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน
อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงาน
หม้าย
หย่า แยกทาง เลิกกัน
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาหรือต�่ำกว่า
ม.ต้น
ม.ปลาย
สายช่าง/วิชาชีพ
ป.ตรี
สูงกว่าป.ตรี
ลักษณะงานท่ี่ท�ำ
งานส�ำนักงาน
งานด้านการผลิต
งานด้านการบริการ
งานด้านบริหาร
งานด้านอ่ื่นๆ
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Happy Body

คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ประเภทการจ้างงาน
ประจ�ำ/สัญญาจ้าง
รายวัน
อื่นๆ เช่น จ้างเหมา บางช่วงเวลา ตามผลงาน

59.3
59.6
60.5

15.8
17.3
15.8

56.9
58.5
58.6
59.1
61.7

16.2
16.1
15.9
16.3
15.5

59.9
59.0
58.9
59.7

16.4
16.9
16.4
15.2

63.3
58.4

14.5
16.1

อายุงาน
น้อยกว่า 1 ปี
1-2 ปี
3-5 ปี
6-9 ปี
10 ปีขึ้นไป
ขนาดองค์กร
ขนาดเล็ก (S) (คนท�ำงาน ไม่เกิน 50)
ขนาดกลาง (M) (คนท�ำงาน 51-200)
ขนาดใหญ่ (L) (คนท�ำงาน 201-1,000)
ขนาดใหญ่มาก (XL) (คนท�ำงาน 1,001 ขึ้นไป
ภาคการท�ำงาน
ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
ภาคเอกชน
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4.2.3 ผ่อนคลายดี (Happy Relax)
การรูจ้ กั ผ่อนคลายจากสิง่ ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในการด�ำเนิน
ชีวติ ไม่วา่ ในการท�ำงาน หรือการใช้ชวี ติ ส่วนตัว ปัจจัย
ที่ท�ำให้เกิดการผ่อนคลายมีหลายรูปแบบ ทั้งจากการ
พักผ่อนทีเ่ พียงพอ การผ่อนคลายจากการท�ำกิจกรรม
ต่างๆ เช่น ดูหนัง ฟังเพลง เล่นกีฬา ปลูกต้นไม้ เป็นต้น
นอกจากนี้ การรูจ้ กั จัดการกับปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ก็เป็นหนทางหนึง่ ทีท่ ำ� ให้
ชีวติ ผ่อนคลาย การจมอยูก่ บั ปัญหาและแบกปัญหาไว้โดยไม่สามารถจัดการ
หรือวางลงได้อาจท�ำให้เกิดความเครียด และส่งผลต่อสภาวะของการผ่อนคลาย
ตามมา ความเครียดทีเ่ กิดขึน้ จึงสะท้อนถึงสภาวะการผ่อนคลายได้เช่นกัน ตัว
ชี้วัดส�ำหรับการผ่อนคลายดี จึงเป็นเรื่องของการพักผ่อนอย่างเพียงพอ
การท�ำกิจกรรมผ่อนคลายต่างๆ สภาวะความเครียดทีเ่ กิดขึน้ ความรูส้ กึ ว่าชีวติ
เป็นไปตามทีค่ าดหวัง ตลอดจนความสามารถในการจัดการกับปัญหาในชีวติ
ผลการส�ำรวจความสุขคนท�ำงาน (ในองค์กร) ระดับประเทศ พ.ศ. 2560
ไตรมาส 1 พบว่าคนท�ำงานในองค์กรประเทศไทยมีคะแนนความสุขในมิติ
ผ่อนคลายดี เท่ากับ 49.0 คะแนน ซึ่งนับเป็นมิติความสุขเดียวใน 9 มิติ
ทีร่ ะดับความสุขของคนท�ำงานอยูใ่ นระดับ“UNHAPPY”หรือ “ไม่มคี วามสุข”
(คะแนน 25.00 - 49.99 คะแนน) เมือ่ พิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรม
ของคนท�ำงานทัง้ 17 ประเภท (ตาราง 5) พบว่า ประเภทอุตสาหกรรมทีค่ น
ท�ำงานมีคะแนนความสุขในมิตผิ อ่ นคลายดีสงู ทีส่ ดุ คือ "P การศึกษา” โดย
มีค่าคะแนนความสุขเฉลี่ยเท่ากับ 56.2 คะแนน ในล�ำดับถัดมาได้แก่ “E
การจัดหาน�ำ้ การจัดการ และการบ�ำบัดน�ำ้ เสีย ของเสีย และสิง่ ปฏิกลู ”และ
“O การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาค
บังคับ” โดยมีคา่ คะแนน ความสุขเฉลี่ยเท่ากับ 54.9 คะแนน และ 54.7
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คะแนน ตามล�ำดับ ส่วนประเภทอุตสาหกรรมทีค่ นท�ำงานมีคะแนนความ
สุขผ่อนคลายดีต�่ำที่สุด 3 อันดับแรก (หากไม่นับรวม “กิจกรรมบริการ
ด้านอื่นๆ) ได้แก่ “C การผลิต” (46.6 คะแนน) “N กิจกรรมการบริหาร
และการบริการสนับสนุน” (48.1 คะแนน) และ “K กิจกรรมทางการเงิน
และการประกันภัย” (48.6 คะแนน)
เมือ่ จ�ำแนกตามลักษณะทัว่ ไปของคนท�ำงาน เกีย่ วกับเพศของคนท�ำงาน
พบว่า คนท�ำงานหญิงมีคะแนนความสุขในมิตผิ อ่ นคลายดีสงู กว่าคนท�ำงาน
ชายเล็กน้อย (49.2 และ 48.7 คะแนน ตามล�ำดับ) โดยคนท�ำงานเพศทางเลือก
เป็นกลุม่ ทีม่ คี ะแนนต�ำ่ ทีส่ ดุ ที่ 44.3 คะแนน เกีย่ วกับเจเนอเรชันหรือรุน่
ประชากรของคนท�ำงาน ผลการส�ำรวจแสดงให้เห็นว่า คนท�ำงานเจนเบบีบ้ มู
มีคะแนนความสุขในมิติผ่อนคลายดีสูงกว่าคนท�ำงานเจนเอ็กซ์และ
เจนวายอย่างเห็นได้ชัด โดยทั้งสามรุ่นประชากรนี้ มีค่าคะแนนความสุข
ในมิติผ่อนคลายดีเท่ากับ 55.6 50.4 และ 48.2 คะแนน ตามล�ำดับ
พิจารณาตามสถานภาพสมรส ในมิติผ่อนคลายดี คนท�ำงานที่เป็น
หม้ายเป็นกลุ่มที่มีคะแนนเฉลี่ยความสุขสูงที่สุด (50.3 คะแนน) ตามมา
ด้วย คนท�ำงานที่เป็นโสด และคนท�ำงานที่แต่งงานและอยู่ร่วมกันกับคู่
สมรส ซึ่งมีคะแนนความสุขใกล้เคียงกันที่ 49.5 และ 49.2 คะแนน ตาม
ล�ำดับ คนท�ำงานทีห่ ย่า แยกทาง หรือเลิกกับคูส่ มรสเป็นกลุม่ ทีม่ คี ะแนน
ความสุขผ่อนคลายดีต�่ำที่สุดเท่ากับ 46.5 คะแนน
เกีย่ วกับระดับการศึกษา กลุม่ คนท�ำงานทีม่ กี ารศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี
มีคา่ คะแนนความสุขสูงทีส่ ดุ ที่ 54.9 คะแนน ตามมาด้วยกลุม่ ทีจ่ บการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (51.4 คะแนน) และ ระดับประถมศึกษาหรือต�่ำกว่า
(49.2 คะแนน) ส่วนกลุม่ ทีม่ คี า่ คะแนนความสุขในมิตผิ อ่ นคลายดีตำ�่ ทีส่ ดุ
ได้แก่ กลุ่มที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย (46.8 คะแนน)
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เมื่อพิจารณาตามลักษณะงานที่ท�ำ คนท�ำงานด้านงานบริหารมีค่า
คะแนนความสุขในมิติผ่อนคลายดีสูงที่สุด (52.4 คะแนน) ขณะที่คน
ท�ำงานด้านการบริการและงานส�ำนักงานมีค่าคะแนนที่สูงใกล้เคียงกัน
(51.7 และ 51.0 คะแนน ตามล�ำดับ) ขณะที่คนท�ำงานด้านการผลิตมี
ค่าคะแนนความสุขในมิติผ่อนคลายดี ต�่ำที่สุด (46.4 คะแนน) ในด้าน
ของประเภทการจ้าง จ้างงาน พบว่า คนท�ำงานที่มีประเภทการจ้างงาน
ทีย่ ดื หยุน่ ในลักษณะการจ้างเหมางาน บางช่วงเวลาและตามผลงาน มีคา่
คะแนนความสุขในมิตผิ อ่ นคลายดีทสี่ งู กว่าคนท�ำงานในประเภทการจ้าง
งานแบบอื่นๆ (50.5 คะแนน) โดยคนท�ำงานที่มีการจ้างงานแบบประจ�ำ
หรือตามสัญญาจ้างมีคะแนนความสุขทีส่ งู กว่าคนท�ำงานทีม่ กี ารจ้างงาน
แบบเป็นรายวัน (49.3 และ 46.7 คะแนน ตามล�ำดับ) ส�ำหรับอายุงาน
หรือระยะเวลาการท�ำงานในองค์กรปัจจุบัน พบว่า มีทิศทางสัมพันธ์
ในเชิงบวกกับความสุขในมิติผ่อนคลายดี โดยกลุ่มคนท�ำงานที่มีอายุงาน
10 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มที่มีค่าคะแนนสูงที่สุด โดยเท่ากับ 50.2 คะแนน
ขณะที่กลุ่มคนท�ำงานที่มีอายุการท�ำงานไม่ถึง 1 ปี และ 1-2 ปี มีค่า
คะแนนต�่ำที่สุดเท่ากันที่ 48.3 คะแนน
เกีย่ วกับขนาดขององค์กรซึง่ พิจารณาจากจ�ำนวนคนท�ำงานทัง้ หมด
ในองค์กรนั้น พบว่า มีความสัมพันธ์ในทางตรงข้ามกับคะแนนความสุข
ในมิติผ่อนคลายดี โดยคนท�ำงานในองค์กรที่มีขนาดเล็ก (S) เป็นกลุ่มที่
มีคะแนนความสุขในมิตผิ อ่ นคลายดีสงู ทีส่ ดุ เท่ากับ 53.9 คะแนน ขณะที่
คนท�ำงานในองค์กรที่มีขนาดกลาง (M) ขนาดใหญ่ (L) และ ขนาดใหญ่
มาก (XL) มีคะแนนความสุขในมิติผ่อนคลายดีที่ต�่ำกว่าเป็นล�ำดับ โดย
เท่ากับ 50.7 49.6 และ 47.1 คะแนน ตามล�ำดับ เมื่อพิจารณาภาคการ
ท�ำงาน คนท�ำงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจมีค่าคะแนนความสุขในมิติ
ผ่อนคลายดีที่สูงกว่าคนท�ำงานในภาคเอกชน โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ
51.9 และ 48.3 คะแนน ตามล�ำดับ
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ตาราง 5 ค่าคะแนนความสุขคนทำ�งานในมิตผิ อ่ นคลายดี จำ�แนกตามลักษณะทัว่ ไป
		 ของคนทำ�งาน

Happy Relax

คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ประเภทอุตสาหกรรม
C การผลิต
D ไฟฟ้า ก๊าช ไอน�้ำ และระบบปรับอากาศ
E การจัดหาน�้ำ การจัดการ และการบ�ำบัดน�้ำเสีย
F การก่อสร้าง
G การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์
H การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า
I ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
J ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร
K กิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย
L กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์
M กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค
N กิจกรรมการบริหาร และการสนับสนุน
O การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ
และการประกันสังคม
P การศึกษา
Q กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
R ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
S กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ
เพศ

46.6
50.9
54.9
51.0
50.9
50.6
50.7
51.9
48.6
51.4
49.5
48.1
54.7

14.1
13.1
16.0
13.1
14.3
13.4
12.8
13.1
13.8
12.0
13.6
15.3
15.8

56.2
54.4
52.6
46.8

15.8
15.9
13.9
11.6

ชาย
หญิง
เพศทางเลือก

48.7
49.2
44.3

14.7
14.5
15.6
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Happy Relax

คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เจเนอเรชัน
เบบี้บูม (Baby boom)
เจนเอ็กซ์ (Gen X)
เจนวาย (Gen Y)

55.6
50.4
48.2

14.4
14.3
14.6

49.5
49.2
48.4
46.8
50.3
46.5

14.9
14.3
15.9
14.0
16.7
14.2

49.2
47.4
46.8
47.3
51.4
54.9

13.5
14.4
14.5
14.6
14.3
14.7

51.0
46.4
51.7
52.4
50.4

14.4
14.2
14.6
14.7
15.0

สถานภาพสมรส
โสด
แต่งงานและอยู่ร่วมกัน
แต่งงานแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน
อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงาน
หม้าย
หย่า แยกทาง เลิกกัน
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาหรือต�่ำกว่า
ม.ต้น
ม.ปลาย
สายช่าง/วิชาชีพ
ป.ตรี
สูงกว่าป.ตรี
ลักษณะงานท่ี่ท�ำ
งานส�ำนักงาน
งานด้านการผลิต
งานด้านการบริการ
งานด้านบริหาร
งานด้านอ่ื่นๆ
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Happy Relax

คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ประเภทการจ้างงาน
ประจ�ำ/สัญญาจ้าง
รายวัน
อื่นๆ เช่น จ้างเหมา บางช่วงเวลา ตามผลงาน

49.3
46.7
50.5

14.6
14.3
15.2

48.3
48.3
48.4
48.9
50.2

14.0
15.0
14.6
14.6
14.4

53.9
50.7
49.6
47.1

15.0
14.4
14.5
14.4

51.9
48.3

16.6
14.1

อายุงาน
น้อยกว่า 1 ปี
1-2 ปี
3-5 ปี
6-9 ปี
10 ปีขึ้นไป
ขนาดองค์กร
ขนาดเล็ก (S) (คนท�ำงาน ไม่เกิน 50)
ขนาดกลาง (M) (คนท�ำงาน 51-200)
ขนาดใหญ่ (L) (คนท�ำงาน 201-1,000)
ขนาดใหญ่มาก (XL) (คนท�ำงาน 1,001 ขึ้นไป
ภาคการท�ำงาน
ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
ภาคเอกชน
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4.2.4 น้ำ�ใจดี (Happy Heart)
ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานแนวคิดทีว่ า่ ความสุขทีเ่ กิดขึน้ นัน้
จะเป็นความสุขทีส่ มบูรณ์หากมีการเผือ่ แผ่ไปยังคนอืน่
ความสุขทีแ่ บ่งปันให้กบั คนรอบข้างไม่วา่ จะเป็นคนใน
ครอบครัวเดียวกัน เพื่อนฝูง เพื่อนร่วมงาน คนที่รู้จัก
กัน หรือแม้แต่คนทีไ่ ม่รจู้ กั กันนัน้ น�ำมาความสุขทีผ่ ใู้ ห้
และผู้รับมีโอกาสได้รับร่วมกัน การมีน�้ำใจดีจึงเป็น
ความ
ตั ว ชี้ วั ด ความสุ ข ที่ ส� ำ คั ญ และมี ค วามหมายตั ว หนึ่ ง
เอื้ออาทร
ห่วงใย การมีน�้ำใจดีสามารถแสดงออกทั้งทางตรง และทาง
อ้อม ทางตรงก็จากความรู้สึกเอื้ออาทร ห่วงใยกัน
กัน
ช่วยเหลือ
การช่วยเหลือกัน ความเต็มใจและยินดีทำ� เพือ่ ส่วนรวม
กัน
ท�ำเพื่อ
การมีส่วนร่วมในการท�ำประโยชน์ต่อสังคม เหล่านี้
ส่วนร่วม
เป็นค�ำถามที่ใช้ในการประเมินความสุขในมิตินี้
จากผลการส�ำรวจความสุขคนท�ำงาน (ในองค์กร) ระดับประเทศ
พบว่าคนท�ำงานมีคะแนนความสุขในมิติน�้ำใจดี เท่ากับ 63.2 คะแนน
อยู่ในระดับ “HAPPY” หรือ “ระดับความสุขตามเป้าหมาย” (คะแนน
50-74.99 คะแนน) เมื่อพิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรมของคน
ท�ำงานทั้ง 17 ประเภท (ตาราง 6) พบว่า ประเภทอุตสาหกรรมที่คน
ท�ำงานมีคะแนนความสุขในมิติน�้ำใจดีสูงที่สุด คือ "P การศึกษา” โดยมี
ค่าคะแนนความสุขเฉลี่ยเท่ากับ 69.9 คะแนน ในล�ำดับถัดมาได้ แก่ “Q
กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์” และ “O การบริหาร
ราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ” โดยมี
ค่าคะแนนความสุขเฉลี่ยเท่ากับ 67.8 คะแนน และ 65.7 คะแนน ตาม
ล�ำดับ ส่วนประเภทอุตสาหกรรมที่คนท�ำงานมีคะแนนความสุขในมิติ
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น�ำ้ ใจดีตำ�่ เป็นอันดับต้นๆ (หากไม่นบั รวม ประเภทอุตสาหกรรม “กิจกรรม
บริการด้านอื่นๆ”) ได้แก่ “F การก่อสร้าง” (58.9 คะแนน) “M กิจกรรม
ทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค” และ “H การขนส่ง และสถานที่
เก็บสินค้า” (คะแนนเท่ากัน 61.6 คะแนน) และ “I ที่พักแรม และ
บริการด้านอาหาร” (61.7 คะแนน)
เมื่อจ�ำแนกตามลักษณะทั่วไปของคนท�ำงาน พบว่า คนท�ำงาน
เพศทางเลือกเป็นกลุ่มที่มีคะแนนความสุขในมิติน�้ำใจดีสูงที่สุด (63.9
คะแนน) รองลงมาได้แก่ คนท�ำงานหญิง ซึง่ มีคา่ คะแนนสูงกว่าคนท�ำงาน
ชายเล็กน้อย (63.4 และ 63.0 คะแนน ตามล�ำดับ) เกี่ยวกับเจเนอเรชัน
หรือรุน่ ประชากรของคนท�ำงาน ผลการส�ำรวจพบว่า คนท�ำงานเจนเบบีบ้ มู
มีคะแนนความสุขในมิติน�้ำใจดีสูงกว่าคนท�ำงานเจนเอ็กซ์และเจนวาย
ตามล�ำดับ โดยมีคา่ คะแนนเท่ากับ 66.8 63.4 และ 63.3 คะแนน ตามล�ำดับ
เมือ่ พิจารณาสถานภาพสมรสของคนท�ำงาน พบว่า คนท�ำงานทีเ่ ป็น
หม้ายเป็นกลุ่มที่มีคะแนนเฉลี่ยความสุขในมิติน�้ำใจดีสูงที่สุด (64.6
คะแนน) รองลงมาได้แก่ คนท�ำงานที่เป็นโสด และคนท�ำงานที่แต่งงาน
และอยู่ร่วมกันกับคู่สมรส ซึ่งมีคะแนนใกล้เคียงกันที่ 63.5 และ 63.2
คะแนนตามล�ำดับ ในขณะทีค่ นท�ำงานทีห่ ย่า แยกทางหรือเลิกกับคูส่ มรส
มีความสุขในมิติน�้ำใจดีต�่ำที่สุดเท่ากับ 62.4 คะแนน
เกี่ยวกับระดับการศึกษา พบว่า ความสุขในมิตินี้มีทิศทางแปรผัน
ตามระดับการศึกษาของคนท�ำงาน โดยกลุ่มคนท�ำงานที่มีการศึกษาสูง
กว่าปริญญาตรีมีค่าคะแนนความสุขในมิติสูงที่สุด ที่ 67.3 คะแนน ตาม
มาด้วยกลุม่ ทีจ่ บการศึกษาระดับปริญญาตรี (65.2 คะแนน) ขณะที่ กลุม่
ทีจ่ บการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต�ำ่ กว่ามีคา่ คะแนนความสุขในมิติ
น�้ำใจดีต�่ำที่สุดเท่ากับ 59.1 คะแนน
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หากจ�ำแนกตามลักษณะงานที่ท�ำ คนท�ำงานด้านงานบริหารเป็น
กลุ่มที่มีค่าคะแนนความสุขในมิติน�้ำใจดีสูงที่สุด (66.3 คะแนน) รองลง
มาคือกลุม่ คนท�ำงานด้านงานส�ำนักงาน (64.7 คะแนน) ขณะทีค่ นท�ำงาน
ด้านการผลิตมีคา่ คะแนนความสุขในมิตนิ ที้ ตี่ ำ�่ ทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับลักษณะ
งานอื่น (61.9 คะแนน)
ส�ำหรับประเภทของการจ้างงาน พบว่า คนท�ำงานที่มีประเภทการ
จ้างงานแบบประจ�ำหรือตามสัญญาจ้างมีคา่ คะแนนความสุขในมิตนิ ำ�้ ใจ
ดีที่สูงกว่าคนท�ำงานในประเภทการจ้างงานอื่น (63.6 คะแนน) ตามมา
ด้วยคนท�ำงานทีม่ กี ารจ้างงานทีย่ ดื หยุน่ ในลักษณะการจ้างเหมา บางช่วง
เวลาและตามผลงาน และ คนท�ำงานทีม่ กี ารจ้างงานแบบเป็นรายวัน ตาม
ล�ำดับ (62.5 และ 61.0 คะแนน ตามล�ำดับ) เมื่อพิจารณาอายุงานหรือ
ระยะเวลาการท�ำงานในองค์กรปัจจุบัน พบว่า คนท�ำงานในแต่ละกลุ่ม
อายุงานมีคะแนนความสุขในมิตนิ ำ�้ ใจดีทไี่ ม่แตกต่างกันมากนัก อยูใ่ นช่วง
62.6-63.9 คะแนน โดยกลุ่มคนท�ำงานที่มีอายุงาน 10 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่ม
ที่มีค่าสูงที่สุดโดยเท่ากับ 63.9 คะแนน ขณะที่กลุ่มคนท�ำงานที่มีอายุ
การท�ำงาน 3-5 ปีมีค่าคะแนนความสุขต�่ำที่สุดเท่ากับ 62.6 คะแนน
เกีย่ วกับขนาดขององค์กรซึง่ พิจารณาจากจ�ำนวนคนท�ำงานทัง้ หมด
ในองค์กรนั้น พบว่า คนท�ำงานในองค์กรทุกขนาดมีค่าคะแนนความสุข
น�้ำใจดีไม่แตกต่างกันมาก โดยอยู่ในช่วง 62.8-63.8 คะแนน โดยคน
ท�ำงานในองค์กรที่มีขนาดเล็ก (S) เป็นกลุ่มที่มีคะแนนสูงที่สุด (63.8
คะแนน) ขณะที่ คนท�ำงานในองค์กรที่มีขนาดกลาง (M) มีคะแนนต�่ำ
ทีส่ ดุ (62.8 คะแนน) เมือ่ พิจารณาภาคการท�ำงาน คนท�ำงานภาครัฐ และ
รัฐวิสาหกิจมีค่าคะแนนความสุขในมิติน�้ำใจดีที่สูงกว่าคนท�ำงานใน
ภาคเอกชนพอสมควร โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 65.7 และ 62.7 คะแนน
ตามล�ำดับ
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ตาราง 6 ค่าคะแนนความสุขคนทำ�งานในมิตินํ้าใจดี จำ�แนกตามลักษณะทั่วไปของ
		 คนทำ�งาน

Happy Heart

คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ประเภทอุตสาหกรรม
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S

การผลิต
ไฟฟ้า ก๊าช ไอน�้ำ และระบบปรับอากาศ
การจัดหาน�้ำ การจัดการ และการบ�ำบัดน�้ำเสีย
การก่อสร้าง
การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์
การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร
กิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค
กิจกรรมการบริหาร และการสนับสนุน
การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ
และการประกันสังคม
การศึกษา
กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ
เพศ

ชาย
หญิง
เพศทางเลือก

62.7
63.3
64.2
58.9
62.3
61.6
61.7
64.5
64.4
63.2
61.6
63.4
65.7

14.2
14.3
15.7
15.3
14.6
14.2
14.0
15.4
13.9
14.0
13.8
15.0
15.5

69.9
67.8
64.3
53.9

13.8
14.9
14.8
13.1

63.0
63.4
63.9

15.3
14.0
15.9
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Happy Heart

คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เจเนอเรชัน
เบบี้บูม (Baby boom)
เจนเอ็กซ์ (Gen X)
เจนวาย (Gen Y)

66.8
63.4
63.2

14.1
14.5
14.5

63.5
63.3
62.8
62.0
64.6
62.4

14.8
14.2
15.1
14.7
15.6
14.0

59.1
60.3
62.5
63.0
65.2
67.3

13.5
14.4
14.5
14.6
14.3
14.7

64.7
61.9
64.1
66.3
63.0

14.2
14.2
15.0
14.6
15.7

สถานภาพสมรส
โสด
แต่งงานและอยู่ร่วมกัน
แต่งงานแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน
อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงาน
หม้าย
หย่า แยกทาง เลิกกัน
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาหรือต�่ำกว่า
ม.ต้น
ม.ปลาย
สายช่าง/วิชาชีพ
ป.ตรี
สูงกว่าป.ตรี
ลักษณะงานท่ี่ท�ำ
งานส�ำนักงาน
งานด้านการผลิต
งานด้านการบริการ
งานด้านบริหาร
งานด้านอ่ื่นๆ
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Happy Heart

คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ประเภทการจ้างงาน
ประจ�ำ/สัญญาจ้าง
รายวัน
อื่นๆ เช่น จ้างเหมา บางช่วงเวลา ตามผลงาน

63.6
61.0
62.5

14.5
14.6
14.7

63.6
63.0
62.6
63.1
63.9

14.3
14.9
14.6
14.9
14.2

63.8
62.8
63.4
63.2

16.0
14.7
14.5
14.3

65.7
62.7

15.1
14.4

อายุงาน
น้อยกว่า 1 ปี
1-2 ปี
3-5 ปี
6-9 ปี
10 ปีขึ้นไป
ขนาดองค์กร
ขนาดเล็ก (S) (คนท�ำงาน ไม่เกิน 50)
ขนาดกลาง (M) (คนท�ำงาน 51-200)
ขนาดใหญ่ (L) (คนท�ำงาน 201-1,000)
ขนาดใหญ่มาก (XL) (คนท�ำงาน 1,001 ขึ้นไป
ภาคการท�ำงาน
ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
ภาคเอกชน
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4.2.5 จิตวิญญาณดี (Happy Soul)
ความสุขมิติที่ 4 พิจารณาสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
ของคนท�ำงาน ในด้านการท�ำนุบำ� รุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา
การให้ทาน การท�ำจิตใจให้สงบ การรู้จักยกโทษและให้
อภัยผู้อื่น การรู้จักยอมรับและขอโทษเมื่อกระท�ำผิด
รวมถึงการรู้จักตอบแทนคุณผู้ที่มีพระคุณ หรือผู้ที่เคย
ให้การช่วยเหลือ คะแนนความสุขในมิตคิ วามสุขนี้ ชีว้ ดั จาก
ค�ำถามทีเ่ กีย่ วข้องกับจิตวิญญาณรวม 5 ค�ำถาม เกีย่ วกับ
การได้มโี อกาสท�ำนุบำ� รุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนาหรือให้ทาน
การปฏิบัติกิจตามศาสนาเพื่อให้จิตใจสงบ การยกโทษ
และให้อภัยอย่างจริงใจต่อผูท้ สี่ ำ� นึกผิด การยอมรับและ
ขอโทษในความผิดที่ท�ำหรือมีส่วนรับผิดชอบ และการ
ตอบแทนผู้มีพระคุณ หรือผู้ที่เคยให้การช่วยเหลือ
จากการส�ำรวจความสุขคนท�ำงาน (ในองค์กร) ระดับประเทศ
พบว่า คนท�ำงานมีคะแนนความสุขในมิติจิตวิญญาณดี เท่ากับ 67.5
คะแนน อยู่ในระดับ “HAPPY” หรือ “ระดับความสุขตามเป้าหมาย”
(คะแนน 50-74.99 คะแนน) หากพิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรม
ของคนท�ำงานทั้ง 17 ประเภท (ตาราง 7) พบว่า ประเภทอุตสาหกรรม
ที่ ค นท� ำ งานมี ค ะแนนความสุ ข ในมิ ติ จิ ต วิ ญ ญาณดี สู ง ที่ สุ ด คื อ "P
การศึกษา” โดยมีคา่ คะแนนความสุขเฉลีย่ เท่ากับ 72.8 คะแนน ในล�ำดับ
ถัดมาได้ แก่ “Q กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์” และ
“J ข้อมูลข่าวสารและการสือ่ สาร” โดยมีคา่ คะแนนความสุขเฉลีย่ เท่ากับ
70.3 คะแนน และ 68.7 คะแนน ตามล�ำดับ ส่วนประเภทอุตสาหกรรม
ที่คนท�ำงานมีคะแนนความสุขในมิติจิตวิญญาณดีต�่ำกว่าคนท�ำงานใน
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ประเภทอุตสาหกรรมอื่นๆ (หากไม่นับรวม ประเภทอุตสาหกรรม
“กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ”) ได้แก่ “F การก่อสร้าง” (64.8 คะแนน) “I
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร” (65.0 คะแนน)
เมือ่ จ�ำแนกตามลักษณะทัว่ ไปของคนท�ำงาน พบว่า คนท�ำงานหญิง
มีคะแนนความสุขในมิตจิ ติ วิญญาณดีสงู กว่าคนท�ำงานเพศทางเลือก และ
คนท�ำงานชาย โดยมีคะแนนเท่ากับ 68.3 คะแนน ขณะที่คนท�ำงานเพศ
ทางเลือกมีค่าคะแนนสูงกว่าคนท�ำงานชาย (67.4 และ 66.3 คะแนน
ตามล�ำดับ) เกี่ยวกับเจเนอเรชันหรือรุ่นประชากรของคนท�ำงาน ผลการ
ส�ำรวจแสดงให้เห็นว่า คนท�ำงานเจนเบบี้บูม มีคะแนนความสุขจิต
วิญญาณดีสงู กว่าคนท�ำงานเจนเอ็กซ์และเจนวาย โดยมีคา่ คะแนนความ
สุขเท่ากับ 70.0 คะแนน ขณะที่คนท�ำงานเจนเอ็กซ์และเจนวายมีค่า
คะแนนความสุขจิตวิญญาณดีเท่ากันที่ 67.5 คะแนน
หากพิจารณาตามสถานภาพสมรส พบว่า คนท�ำงานที่เป็นหม้าย
เป็นกลุม่ ทีม่ คี ะแนนเฉลีย่ ความสุขในมิตจิ ติ วิญญาณสูงทีส่ ดุ (69.8 คะแนน)
ตามมาด้วย คนท�ำงานทีแ่ ต่งงานและอยูร่ ว่ มกันกับคูส่ มรส และคนท�ำงาน
ทีเ่ ป็นโสด ซึง่ มีคา่ คะแนนค่อนข้างใกล้เคียงกัน (67.8 และ 67.4 คะแนน
ตามล�ำดับ) ส่วนคนท�ำงานที่หย่า แยกทางหรือเลิกกับคู่สมรส แต่งงาน
แต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน และ อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงานมีค่าคะแนนที่
ค่อนข้างใกล้เคียงกัน คืออยู่ในช่วง 66.7-66.9 คะแนน
ในด้านของระดับการศึกษา กลุ่มคนท�ำงานที่มีการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรีมีค่าคะแนนความสุขในมิติจิตวิญญาณดีสูงที่สุด ที่ 69.7
คะแนน ตามมาด้วยกลุ่มที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลายและปริญญา
ตรี (68.0 และ 67.9 คะแนน ตามล�ำดับ) ส่วนกลุ่มที่มีค่าคะแนนความ
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สุขในมิติจิตวิญญาณดีต�่ำที่สุดได้แก่ กลุ่มที่จบการศึกษาระดับประถม
ศึกษาหรือต�่ำกว่า (65.4 คะแนน)
เมื่อพิจารณาตามลักษณะงานที่ท�ำ คนท�ำงานด้านงานบริหารมีค่า
คะแนนความสุขในมิติจิตวิญญาณดีสูงที่สุด (68.3คะแนน) ขณะที่คน
ท�ำงานในลักษณะงานอื่นๆ ทั้ง ด้านงานส�ำนักงาน การผลิต และการ
บริการ มีค่าคะแนนที่ใกล้เคียงกันอยู่ในช่วง 67.3-67.8 คะแนน ในด้าน
ของประเภทการจ้างงาน พบว่า คะแนนความสุขในมิติจิตวิญญาณดี
ของคนท�ำงานมีค่าที่ใกล้เคียงกัน คืออยู่ในช่วง 67.1-67.5 คะแนน โดย
คนท�ำงานทีม่ กี ารจ้างงานแบบประจ�ำหรือตามสัญญาจ้างและแบบรายวัน
มีคะแนนความสุขในมิติจิตวิญญาณดีเท่ากันที่ 67.5 คะแนน ขณะที่คน
ท�ำงานทีม่ ปี ระเภทการจ้างงานทีย่ ดื หยุน่ ในลักษณะการจ้างเหมา บางช่วง
เวลาและตามผลงานมีค่าคะแนนที่ต�่ำกว่าเล็กน้อย ที่ 67.1 คะแนน
ส�ำหรับอายุงานหรือระยะเวลาการท�ำงานในองค์กรปัจจุบัน พบว่า ไม่
ค่อยมีผลต่อความแตกต่างของค่าคะแนนความสุขในมิติจิตวิญญาณดี
โดยทุกกลุ่มคนท�ำงานตามอายุงานมีค่าคะแนนอยู่ในช่วง 67.1-67.8
คะแนน
เกีย่ วกับขนาดขององค์กรซึง่ พิจารณาจากจ�ำนวนคนท�ำงานทัง้ หมด
ในองค์กรนั้น พบว่า คนท�ำงานในองค์กรที่มีขนาดเล็ก (S) เป็นกลุ่มที่มี
คะแนนความสุขในมิติจิตวิญญาณดีสูงที่สุดที่ 68.2 คะแนน คนท�ำงาน
ในองค์กรขนาดใหญ่มาก (XL) และองค์กรทีม่ ขี นาดใหญ่ (L) มีคา่ คะแนน
ที่ใกล้เคียงกัน (67.7 และ 67.5 คะแนน ตามล�ำดับ) ขณะที่คนท�ำงาน
ในองค์กรขนาดกลาง (M) มีคะแนนความสุขในมิตจิ ติ วิญญาณดีทตี่ ำ�่ กว่า
เล็กน้อย (66.7 คะแนน) เมือ่ พิจารณาภาคการท�ำงาน คนท�ำงานภาครัฐและ
รัฐวิสาหกิจมีค่าคะแนนความสุขในมิติจิตวิญญาณดีที่สูงกว่าคนท�ำงาน
ในภาคเอกชน โดยมีคา่ คะแนนเท่ากับ 69.4 และ 67.0 คะแนน ตามล�ำดับ
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ตาราง 7 ค่าคะแนนความสุขคนทำ�งานในมิติจิตวิญญาณดี จำ�แนกตามลักษณะ
		 ทั่วไปของคนทำ�งาน

Happy Soul

คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ประเภทอุตสาหกรรม
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S

การผลิต
ไฟฟ้า ก๊าช ไอน�้ำ และระบบปรับอากาศ
การจัดหาน�้ำ การจัดการ และการบ�ำบัดน�้ำเสีย
การก่อสร้าง
การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์
การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร
กิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค
กิจกรรมการบริหาร และการสนับสนุน
การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ
และการประกันสังคม
การศึกษา
กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ
เพศ

ชาย
หญิง
เพศทางเลือก

67.5
67.6
66.4
64.8
66.5
66.7
65.0
68.7
67.3
66.5
66.2
67.0
68.0

14.5
14.2
15.1
13.7
14.5
14.6
14.9
15.4
13.3
14.1
13.8
15.4
14.8

72.8
70.3
66.4
63.3

13.8
14.9
14.9
16.9

66.3
68.3
67.4

15.4
13.9
16.3
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Happy Soul

คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เจเนอเรชัน
เบบี้บูม (Baby boom)
เจนเอ็กซ์ (Gen X)
เจนวาย (Gen Y)

70.0
67.5
67.5

14.4
14.5
14.5

67.4
67.8
66.8
66.7
69.8
66.9

14.8
14.2
15.1
14.7
15.6
14.0

65.4
66.0
68.0
67.2
67.9
69.7

65.4
66.0
68.0
67.2
67.9
69.7

67.3
67.3
67.8
68.3
67.0

14.0
14.6
14.8
14.2
15.7

สถานภาพสมรส
โสด
แต่งงานและอยู่ร่วมกัน
แต่งงานแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน
อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงาน
หม้าย
หย่า แยกทาง เลิกกัน
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาหรือต�่ำกว่า
ม.ต้น
ม.ปลาย
สายช่าง/วิชาชีพ
ป.ตรี
สูงกว่าป.ตรี
ลักษณะงานท่ี่ท�ำ
งานส�ำนักงาน
งานด้านการผลิต
งานด้านการบริการ
งานด้านบริหาร
งานด้านอ่ื่นๆ
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Happy Soul

คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ประเภทการจ้างงาน
ประจ�ำ/สัญญาจ้าง
รายวัน
อื่นๆ เช่น จ้างเหมา บางช่วงเวลา ตามผลงาน

67.5
67.5
67.1

14.5
14.9
14.1

67.4
67.8
67.1
67.3
67.8

14.4
14.9
14.6
15.0
14.1

68.2
66.7
67.5
67.7

14.0
14.8
14.7
14.4

69.4
67.0

14.6
14.5

อายุงาน
น้อยกว่า 1 ปี
1-2 ปี
3-5 ปี
6-9 ปี
10 ปีขึ้นไป
ขนาดองค์กร
ขนาดเล็ก (S) (คนท�ำงาน ไม่เกิน 50)
ขนาดกลาง (M) (คนท�ำงาน 51-200)
ขนาดใหญ่ (L) (คนท�ำงาน 201-1,000)
ขนาดใหญ่มาก (XL) (คนท�ำงาน 1,001 ขึ้นไป
ภาคการท�ำงาน
ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
ภาคเอกชน
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4.2.6 ครอบครัวดี (Happy Family)
ความสุขมิติที่ 5 พิจารณาความสุขจากการได้ท�ำ
กิจกรรมร่วมกันและได้ใช้เวลาร่วมกันกับสมาชิกในครอบครัว
โดยเห็นว่าการได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัว ได้ท�ำกิจกรรม
ร่วมกับสมาชิกในครอบครัว และการได้ท�ำสิ่งต่างๆ ให้กับ
คนในครอบครัว เป็นสิง่ ทีช่ ว่ ยสร้างความสุข พร้อมๆ ไปกับ
การป้องกันไม่ให้ความทุกข์ ความเศร้าหมอง และความหดหู่
เข้ามารบกวนจิตใจ ในการวัดความสุขของคนท�ำงานในมิตนิ ี้
พิจารณาจากประเด็นค�ำถามทีเ่ กีย่ วข้องกับครอบครัว 3 ค�ำถาม
เกีย่ วกับการมีเวลาอยูก่ บั ครอบครัวเพียงพอ การมีโอกาสท�ำ
กิจกรรม (ออกก�ำลังกาย ท�ำบุญ ซื้อของ ฯลฯ) ร่วมกันกับ
คนในครอบครัว และความสุขทีม่ กี บั ครอบครัวโดยรวม
การส�ำรวจความสุขคนท�ำงาน (ในองค์กร) ระดับประเทศ พบว่า
คนท�ำงานมีคะแนนความสุขในมิติครอบครัวดี เท่ากับ 57.9 คะแนน
อยู่ในระดับ “HAPPY” หรือ “ระดับความสุขตามเป้าหมาย” (คะแนน
50-74.99 คะแนน) ซึ่งหากจ�ำแนกตามประเภทอุตสาหกรรมของคน
ท�ำงานทั้ง 17 ประเภทแล้ว (ตาราง 8) พบว่า ประเภทอุตสาหกรรม
ที่คนท�ำงานมีคะแนนความสุขในมิติครอบครัวดีสูงที่สุด คือ "P การ
ศึกษา” โดยมีคา่ คะแนนความสุขเฉลีย่ เท่ากับ 67.5 คะแนน ในล�ำดับถัด
มาได้แก่ “O การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกัน
สังคมภาคบังคับ” และ “E การจัดหาน�้ำ การจัดการ และการบ�ำบัด
น�้ำเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล” โดยมีค่าคะแนนความสุขเฉลี่ยเท่ากับ
63.2 คะแนน และ 61.0 คะแนน ตามล�ำดับ ส่วนประเภทอุตสาหกรรม
ที่คนท�ำงานมีคะแนนความสุขครอบครัวดีต�่ำที่สุด 3 อันดับแรก (หาก
ไม่นับรวม ประเภทอุตสาหกรรม “กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ”) ได้แก่
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“M กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค” (55.2 คะแนน)
“C การผลิต” (55.5 คะแนน) และ “F การก่อสร้าง” (56.8 คะแนน)
เมื่อจ�ำแนกตามลักษณะทั่วไปของคนท�ำงาน ในเรื่องแรกเกี่ยวกับ
เพศ พบว่า คนท�ำงานหญิงมีคะแนนความสุขในมิตคิ รอบครัวดีสงู กว่าคน
ท�ำงานชายเล็กน้อย (58.6 และ 57.1 คะแนน ตามล�ำดับ) โดยคนท�ำงาน
เพศทางเลือกเป็นกลุ่มที่มีคะแนนต�่ำที่สุดโดยต�่ำกว่าค่าคะแนนของคน
ท�ำงานหญิงและชายอยูพ่ อสมควร ที่ 51.0 คะแนน ส�ำหรับเจเนอเรชัน
หรือรุน่ ประชากรของคนท�ำงาน ผลการส�ำรวจแสดงให้เห็นว่า คนท�ำงาน
เจนเบบีบ้ มู มีคะแนนความสุขในมิตคิ รอบครัวดีสงู กว่าคนท�ำงานเจนเอ็กซ์
อยูพ่ อสมควร เช่นเดียวกันทีค่ นท�ำงานเจนเอ๊กซ์กม็ คี วามสุขในมิตสิ งู กว่า
คนท�ำงานเจนวายอย่างเห็นได้ชดั โดยทัง้ สามรุน่ ประชากรนี้ มีคา่ คะแนน
ความสุขในมิตคิ รอบครัวดีเท่ากับ 65.2 61.6 และ 55.8 คะแนน ตามล�ำดับ
หากพิจารณาแยกตามสถานภาพสมรส พบว่า คนท�ำงานที่แต่งงาน
และอยู ่ ร ่ ว มกั น กั บ คู ่ ส มรสเป็ น กลุ ่ ม ที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย ความสุ ข ในมิติ
ครอบครัวดีสูงที่สุด (62.4 คะแนน) ตามมาด้วย คนท�ำงานที่เป็นหม้าย
(58.4 คะแนน) และ คนท�ำงานที่อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงาน (56.7
คะแนน) ขณะที่คนท�ำงานที่แต่งงานแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน และคนท�ำงาน
ที่หย่า แยกทางหรือเลิกกับคู่สมรส เป็นกลุ่มที่มีค่าคะแนนต�่ำที่สุดใกล้
เคียงกัน (50.5 และ 50.6 คะแนน ตามล�ำดับ)
เกีย่ วกับระดับการศึกษา กลุม่ คนท�ำงานทีม่ กี ารศึกษาสูงกว่าปริญญา
ตรีมคี า่ คะแนนความสุขในมิตคิ รอบครัวดีสงู ทีส่ ดุ ที่ 62.9 คะแนน ตามมา
ด้วยกลุ่มที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (60.0 คะแนน) และระดับ
ประถมศึกษาหรือต�ำ่ กว่า (59.1 คะแนน) ส่วนกลุม่ ทีม่ คี า่ คะแนนความสุข
ในมิตคิ รอบครัวดีต�่ำที่สุดได้แก่ กลุ่มที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย
(55.4 คะแนน)
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เมื่อจ�ำแนกตามลักษณะงานที่ท�ำ คนท�ำงานด้านงานบริหารมีค่า
คะแนนความสุขในมิติครอบครัวดีสูงที่สุด (61.5 คะแนน) รองลงมาคือ
คนท�ำงานด้านการบริการ (61.0 คะแนน) ขณะทีค่ นท�ำงานด้านการผลิต
มีคา่ คะแนนทีต่ ำ�่ ทีส่ ดุ (55.0 คะแนน) ในส่วนของประเภทการจ้างงาน ผลการ
ส�ำรวจพบว่า คนท�ำงานทีม่ ปี ระเภทการจ้างงานทีย่ ดื หยุน่ ในลักษณะการ
จ้างเหมา บางช่วงเวลาและตามผลงานมีคา่ คะแนนความสุขในมิตคิ รอบครัวดี
ที่สูงกว่าคนท�ำงานในประเภทการจ้างงานอื่น (59.4 คะแนน) ตามด้วย
คนท�ำงานทีม่ กี ารจ้างงานแบบประจ�ำหรือตามสัญญาจ้าง ซึง่ มีคา่ คะแนน
ความสุขในมิตนิ สี้ งู กว่า คนท�ำงานทีม่ ปี ระเภทการจ้างงานเป็นแบบรายวัน
พอสมควร (58.3 และ 55.1 คะแนน ตามล�ำดับ) ส�ำหรับอายุงานหรือ
ระยะเวลาการท�ำงานในองค์กรปัจจุบัน พบว่า มีทิศทางสัมพันธ์ในเชิง
บวกกับความสุขในมิตคิ รอบครัวดี โดยคนท�ำงานทีม่ อี ายุงาน 10 ปีขนึ้ ไป
เป็นกลุ่มที่มีค่าคะแนนสูงที่สุดโดยเท่ากับ 61.4 คะแนน ขณะที่กลุ่มคน
ท�ำงานทีม่ อี ายุการท�ำงานไม่ถงึ 1 ปีมคี า่ คะแนนต�ำ่ ทีส่ ดุ เท่ากับ 55.3 คะแนน
หากพิจารณาขนาดขององค์กรบนพืน้ ฐานจ�ำนวนคนท�ำงานทัง้ หมด
ที่ท�ำงานในองค์กรนั้น พบว่า ขนาดขององค์กรมีทิศทางสัมพันธ์ในทาง
ตรงกันข้ามกับค่าคะแนนความสุขในมิติครอบครัวดี โดยคนท�ำงานใน
องค์กรที่มีขนาดเล็ก (S) มีค่าคะแนนความสุขในมิตินี้สูงมากที่สุด (62.4
คะแนน) ในขณะที่คนท�ำงานในองค์กรขนาดใหญ่มาก (XL) เป็นกลุ่มที่มี
คะแนนความสุขในมิตคิ รอบครัวดีตำ�่ ทีส่ ดุ (55.5 คะแนน) โดยคนท�ำงาน
ในองค์กรทีม่ ขี นาดกลาง (M) มีคะแนนความสุขในมิตคิ รอบครัวดีสงู กว่า
องค์กรที่มีขนาดใหญ่ (L) (60.3 และ 58.9 คะแนน ตามล�ำดับ) จ�ำแนก
ตามภาคการท�ำงาน คนท�ำงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจมีคา่ คะแนนความ
สุขในมิตภิ าพครอบครัวดีทสี่ งู กว่าคนท�ำงานในภาคเอกชนพอสมควร โดย
มีค่าคะแนนเท่ากับ 60.9 และ 57.1 คะแนน ตามล�ำดับ
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ตาราง 8 ค่าคะแนนความสุขคนทำ�งานในมิตคิ รอบครัวดี จำ�แนกตามลักษณะทัว่ ไป
		 ของคนทำ�งาน

Happy Family

คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ประเภทอุตสาหกรรม
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S

การผลิต
ไฟฟ้า ก๊าช ไอน�้ำ และระบบปรับอากาศ
การจัดหาน�้ำ การจัดการ และการบ�ำบัดน�้ำเสีย
การก่อสร้าง
การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์
การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร
กิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค
กิจกรรมการบริหาร และการสนับสนุน
การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ
และการประกันสังคม
การศึกษา
กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ
เพศ

ชาย
หญิง
เพศทางเลือก

55.5
60.2
61.0
56.8
60.8
60.0
57.5
60.8
57.3
59.3
55.2
58.9
63.2

19.9
20.4
21.7
20.0
20.3
20.7
20.6
20.6
21.0
20.9
21.3
21.1
21.7

67.5
60.5
60.3
54.3

20.3
22.2
22.0
19.1

57.1
58.6
51.0

20.5
20.5
23.0
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Happy Family

คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เจเนอเรชัน
เบบี้บูม (Baby boom)
เจนเอ็กซ์ (Gen X)
เจนวาย (Gen Y)

65.2
61.6
55.8

20.8
20.6
20.2

54.6
62.4
50.5
56.7
58.4
50.6

20.8
19.5
20.6
19.8
21.4
20.7

59.1
57.2
55.4
56.5
60.0
62.9

19.9
20.5
19.8
20.6
20.9
20.4

60.3
55.0
61.0
61.5
58.3

21.4
19.7
20.9
19.8
20.3

สถานภาพสมรส
โสด
แต่งงานและอยู่ร่วมกัน
แต่งงานแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน
อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงาน
หม้าย
หย่า แยกทาง เลิกกัน
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาหรือต�่ำกว่า
ม.ต้น
ม.ปลาย
สายช่าง/วิชาชีพ
ป.ตรี
สูงกว่าป.ตรี
ลักษณะงานท่ี่ท�ำ
งานส�ำนักงาน
งานด้านการผลิต
งานด้านการบริการ
งานด้านบริหาร
งานด้านอ่ื่นๆ
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Happy Family

คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ประเภทการจ้างงาน
ประจ�ำ/สัญญาจ้าง
รายวัน
อื่นๆ เช่น จ้างเหมา บางช่วงเวลา ตามผลงาน

58.3
55.1
59.4

20.6
20.0
19.8

55.3
55.5
56.6
58.2
61.4

19.8
20.5
20.4
20.8
20.5

62.4
60.3
58.9
55.5

21.3
21.1
20.4
19.9

60.9
57.1

21.5
20.3

อายุงาน
น้อยกว่า 1 ปี
1-2 ปี
3-5 ปี
6-9 ปี
10 ปีขึ้นไป
ขนาดองค์กร
ขนาดเล็ก (S) (คนท�ำงาน ไม่เกิน 50)
ขนาดกลาง (M) (คนท�ำงาน 51-200)
ขนาดใหญ่ (L) (คนท�ำงาน 201-1,000)
ขนาดใหญ่มาก (XL) (คนท�ำงาน 1,001 ขึ้นไป
ภาคการท�ำงาน
ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
ภาคเอกชน
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4.2.7 สังคมดี (Happy Society)
ความสุขมิติที่ 6 พิจารณาสุขภาวะของคนท�ำงาน
ทางสั ง คม ในด้ า นความสั ม พั น ธ์ ที่ มี ต ่ อ เพื่ อ นบ้ า น
การได้รับความช่วยเหลือจากคนในชุมชนที่อาศัยอยู่
เมื่ อ มี ป ั ญ หา การประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บ
ของสังคม ความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
รวมถึงความสงบสุขของสังคมในปัจจุบนั คะแนนความ
สุขในมิติความสุขนี้ ชี้วัดจากค�ำถามที่เกี่ยวข้องกับสุข
ภาวะทางสังคมรวม 6 ค�ำถาม เกี่ยวกับความสัมพันธ์
ที่ดีกับเพื่อนบ้าน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ/ ข้อ
บั ง คั บ ของสั ง คม ความรู ้ สึ ก ปลอดภั ย ในชี วิ ต และ
ทรัพย์สิน การสามารถขอความช่วยเหลือจากคนใน
ชุมชนเมื่อมีปัญหา ความรู้สึกว่าสังคมไทยทุกวันนี้
มีความสงบสุข และความรู้สึกในการใช้ชีวิตในสังคม
อย่างมีความสุข
จากผลการส�ำรวจความสุขคนท�ำงาน (ในองค์กร) ระดับประเทศ
พ.ศ. 2560 ไตรมาส 1 ภาพรวม พบว่าคนท�ำงานมีคะแนนความสุข
ในมิติสังคมดี เท่ากับ 55.3 คะแนน อยู่ในระดับ “HAPPY” หรือ “ระดับ
ความสุขตามเป้าหมาย” (คะแนน 50-74.99 คะแนน) เมื่อพิจารณาตาม
ประเภทอุตสาหกรรมของคนท�ำงานทั้ง 17 ประเภท (ตาราง 9) พบว่า
ประเภทอุตสาหกรรมทีค่ นท�ำงานมีคะแนนความสุขในมิตสิ งั คมดีสงู ทีส่ ดุ
คือ "P การศึกษา” โดยมีค่าคะแนนความสุขเฉลี่ยเท่ากับ 63.3 คะแนน
ในล�ำดับถัดมาได้ แก่ “Q กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์”
และ “O การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคม
ภาคบังคับ” โดยมีค่าคะแนนความสุขเฉลี่ยเท่ากับ 61.1 คะแนน และ
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59.4 คะแนน ตามล�ำดับ ส่วนประเภทอุตสาหกรรมทีค่ นท�ำงานมีคะแนน
ความสุ ข สั ง คมดี ต�่ ำ ที่ สุ ด 3 อั น ดั บ แรก (หากไม่ นั บ รวม ประเภท
อุตสาหกรรม “กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ”) ได้แก่ “M กิจกรรมทาง
วิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค” (53.0 คะแนน) “F การก่อสร้าง”
(53.5 คะแนน) และ “C การผลิต” (53.7 คะแนน)
เมื่ อ จ� ำ แนกตามลั ก ษณะทั่ ว ไปของคนท� ำ งาน เกี่ ย วกั บ เพศของ
คนท�ำงาน พบว่า คนท�ำงานชายมีคะแนนความสุขในมิติสังคมดีสูงกว่า
คนท�ำงานหญิงเล็กน้อย (55.8 และ 55.1 คะแนน ตามล�ำดับ) โดยคนท�ำงาน
เพศทางเลือกเป็นกลุม่ ทีม่ คี ะแนนต�ำ่ ทีส่ ดุ ที่ 51.9 จ�ำแนกตามเจเนอเรชัน
หรือรุ่นประชากรของคนท�ำงาน ผลการส�ำรวจค่อนข้างคล้ายคลึงกับ
คะแนนความสุขในมิติอื่น โดยพบว่า คนท�ำงานเจนเบบี้บูม มีคะแนน
ความสุขในมิตสิ งั คมดีสงู กว่าคนท�ำงานเจนเอ็กซ์และเจนวาย โดยทัง้ สาม
รุน่ ประชากรนี้ มีคา่ คะแนนเท่ากับ 59.9 56.3 และ 54.8 คะแนนตามล�ำดับ
หากจ�ำแนกตามสถานภาพสมรส คนท�ำงานทีแ่ ต่งงานและอยูร่ ว่ มกันกับ
คู่สมรสเป็นกลุ่มที่มีคะแนนเฉลี่ยความสุขในมิติสังคมดี สูงที่สุด (56.0
คะแนน) ตามมาด้วย คนท�ำงานทีเ่ ป็นโสด (55.6 คะแนน) และ คนท�ำงาน
ที่เป็นหม้าย (54.8 คะแนน) คนท�ำงานที่หย่า แยกทาง หรือเลิกกับคู่
สมรสเป็นกลุ่มที่มีความสุขในมิตินี้ต�่ำที่สุด (52.5 คะแนน) ส�ำหรับระดับ
การศึกษา กลุ่มคนท�ำงานที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีค่าคะแนน
ความสุขในมิติสังคมดีสูงที่สุด ที่ 60.2 คะแนน ตามมาด้วยกลุ่มที่จบการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี (57.3 คะแนน) ส่วนกลุ่มที่มีค่าคะแนนความสุข
ในมิตสิ งั คมดีตำ�่ ทีส่ ดุ เมือ่ จ�ำแนกตามระดับการศึกษา ได้แก่ กลุม่ ทีจ่ บการ
ศึกษาระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย (53.5 และ 53.6 คะแนน ตามล�ำดับ)
หากจ� ำ แนกตามลั ก ษณะงานที่ ท� ำ คนท� ำ งานด้ า นงานบริ ห ารมี
ค่าคะแนนความสุขในมิติสังคมดีสูงที่สุด (58.1 คะแนน) รองลงมาได้แก่
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คนท�ำงานด้านการบริการและงานส�ำนักงาน (57.7 และ 56.4 คะแนน
ตามล�ำดับ) ขณะที่คนท�ำงานด้านการผลิตมีค่าคะแนนในมิติสังคมดี
ความสุขที่ต�่ำที่สุดเมื่อเทียบกับลักษณะงานอื่น (53.4 คะแนน) ในส่วน
ของประเภทการจ้างงาน พบว่า คนท�ำงานที่มีประเภทการจ้างงานที่
ยืดหยุ่นในลักษณะการจ้างเหมางาน บางช่วงเวลาและตามผลงานมีค่า
คะแนนความสุขในมิติสังคมดี สูงกว่าคนท�ำงานในประเภทการจ้างงาน
อื่น (57.0 คะแนน) และคนท�ำงานที่มีการจ้างงานแบบประจ�ำหรือตาม
สัญญาจ้างมีคะแนนความสุขในมิติสังคมดี ที่สูงกว่าคนท�ำงานแบบ
รายวัน (55.5 และ 53.6 คะแนน ตามล�ำดับ) หากจ�ำแนกตามอายุงาน
หรือระยะเวลาการท�ำงานในองค์กรปัจจุบนั พบว่า กลุม่ คนท�ำงานทีม่ อี ายุ
งาน 10 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มที่มีค่าคะแนนความสุขในมิติสังคมดีสูงที่สุด
โดยเท่ากับ 56.1 คะแนน และกลุ่มคนท�ำงานที่มีอายุการท�ำงาน 3-5 ปี
มีค่าคะแนนความสุขในมิติสังคมดีต่�ำที่สุดเท่ากับ 54.4 คะแนน ขณะที่
คนท�ำงานทีม่ อี ายุการท�ำงานน้อยกว่า 1 ปี 1-2 ปี และ 6-9 ปี มีคา่ คะแนน
ความสุขในมิติสังคมดีใกล้เคียงกันในช่วง 55.3-55.6 คะแนน
เกีย่ วกับขนาดขององค์กร พบว่า มีแนวโน้มแปรผันในทิศทางตรงข้าม
กับระดับความสุขในมิตสิ งั คมดีของคนท�ำงาน โดยคนท�ำงานในองค์กรที่
มีขนาดเล็ก (S) เป็นกลุม่ ทีม่ คี ะแนนความสุขในมิตสิ งั คมดีสงู ทีส่ ดุ เท่ากับ
58.7 คะแนน ขณะที่ คนท�ำงานในองค์กรขนาดใหญ่มาก (XL) มีค่า
คะแนนความสุขในมิติสังคมดีต�่ำที่สุดเท่ากับ 53.8 คะแนน โดยที่คน
ท�ำงานในองค์กรที่มีขนาดใหญ่ (L) และขนาดกลาง (M) มีคะแนนความ
สุขในมิติสังคมดีใกล้เคียงกัน ที่ 56.2 และ 56.3 คะแนน ตามล�ำดับ เมื่อ
จ�ำแนกคนท�ำงานตามภาคการท�ำงาน คนท�ำงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
มีค่าคะแนนความสุขในมิติสังคมดี ที่สูงกว่าคนท�ำงานในภาคเอกชน
พอสมควร โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 57.9 และ 54.7 คะแนน ตามล�ำดับ
82
happy ������������.indd 82

5/27/2561 BE 10:05 PM

ตาราง 9 ค่าคะแนนความสุขคนทำ�งานในมิตสิ งั คมดี จำ�แนกตามลักษณะทัว่ ไปของ
		 คนทำ�งาน

Happy Society

คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ประเภทอุตสาหกรรม
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S

การผลิต
ไฟฟ้า ก๊าช ไอน�้ำ และระบบปรับอากาศ
การจัดหาน�้ำ การจัดการ และการบ�ำบัดน�้ำเสีย
การก่อสร้าง
การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์
การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร
กิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค
กิจกรรมการบริหาร และการสนับสนุน
การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ
และการประกันสังคม
การศึกษา
กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ

53.7
55.3
58.3
53.5
56.6
53.9
54.8
57.1
55.5
56.1
53.0
55.9
59.4

13.6
13.6
12.9
11.1
14.5
12.6
13.6
14.8
12.6
11.9
13.5
14.3
14.3

63.3
61.1
58.0
50.7

14.1
15.4
14.0
12.5

55.8
55.1
51.9

14.4
13.7
17.7

เพศ
ชาย
หญิง
เพศทางเลือก
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Happy Society

คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เจเนอเรชัน
เบบี้บูม (Baby boom)
เจนเอ็กซ์ (Gen X)
เจนวาย (Gen Y)

59.9
56.3
54.8

13.4
13.6
14.2

55.6
56.0
54.3
53.0
54.8
52.5

14.3
13.7
14.7
13.9
14.9
13.7

54.7
53.5
53.6
54.4
57.3
60.2

13.3
14.0
14.0
14.3
13.6
13.7

56.4
53.4
57.7
58.1
57.2

13.6
13.7
14.5
14.1
15.3

สถานภาพสมรส
โสด
แต่งงานและอยู่ร่วมกัน
แต่งงานแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน
อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงาน
หม้าย
หย่า แยกทาง เลิกกัน
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาหรือต�่ำกว่า
ม.ต้น
ม.ปลาย
สายช่าง/วิชาชีพ
ป.ตรี
สูงกว่าป.ตรี
ลักษณะงานท่ี่ท�ำ
งานส�ำนักงาน
งานด้านการผลิต
งานด้านการบริการ
งานด้านบริหาร
งานด้านอ่ื่นๆ
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Happy Society

คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ประเภทการจ้างงาน
ประจ�ำ/สัญญาจ้าง
รายวัน
อื่นๆ เช่น จ้างเหมา บางช่วงเวลา ตามผลงาน

55.5
53.6
57.0

14.0
14.2
14.6

55.6
55.3
54.4
55.3
56.1

13.8
14.7
14.3
14.3
13.3

58.7
56.3
56.2
53.8

14.4
14.1
14.2
13.7

57.9
54.7

15.4
13.7

อายุงาน
น้อยกว่า 1 ปี
1-2 ปี
3-5 ปี
6-9 ปี
10 ปีขึ้นไป
ขนาดองค์กร
ขนาดเล็ก (S) (คนท�ำงาน ไม่เกิน 50)
ขนาดกลาง (M) (คนท�ำงาน 51-200)
ขนาดใหญ่ (L) (คนท�ำงาน 201-1,000)
ขนาดใหญ่มาก (XL) (คนท�ำงาน 1,001 ขึ้นไป
ภาคการท�ำงาน
ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
ภาคเอกชน
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4.2.8 ใฝ่รู้ดี (Happy Brain)
การใฝ่หาความรู้เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดความสุขที่ส�ำคัญ
ความต้องการ และการได้มีโอกาสแสวงหาความรู้ใหม่ๆ
ของคนท�ำงานในองค์กร เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้
องค์กรก้าวไปข้างหน้าอย่างมัน่ คง การพัฒนาบุคลากร โดย
การอบรม ศึกษาต่อ หรือการส่งไปดูงานยังสถานที่ต่างๆ
จะช่วยเสริมสร้างทักษะ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์
ของบุคคล ซึ่งมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมผลิตภาพของ
คนท�ำงานในองค์กร การพัฒนาความรู้ ทักษะ และความ
สามารถของคนในองค์กร จะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการ
ท�ำงาน มองเห็นคุณค่าของตนเอง และพร้อมทีจ่ ะถ่ายทอด
คุณค่าที่รับรู้นั้นให้กับองค์กรต่อไป
ดังนั้นการวัดความสุขของคนท�ำงานจึงได้น�ำความสุขจากการใฝ่หา
ความรู้ เข้าเป็นตัวชีว้ ดั ตัวหนึง่ โดยพิจารณาจากประเด็นค�ำถามทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการใฝ่หาความรู้ 3 ค�ำถาม เกีย่ วกับความสนใจในการแสวงหาความรู้
ใหม่ๆ เพิม่ เติมจากแหล่งความรูต้ า่ งๆ การสนใจทีจ่ ะพัฒนาตนเอง เพือ่ ความ
ก้าวหน้าในชีวิต และการมีโอกาสที่จะได้รับการอบรม/ศึกษาต่อ/ดูงาน
เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของตนเอง
การส�ำรวจความสุขคนท�ำงาน (ในองค์กร) ระดับประเทศ พบว่า คนท�ำงาน
มีคะแนนความสุขในมิตใิ ฝ่รดู้ ี เท่ากับ 58.5 คะแนน อยูใ่ นระดับ “HAPPY”
หรือ “ระดับความสุขตามเป้าหมาย” (คะแนน 50-74.99 คะแนน) เมื่อ
พิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรมของคนท�ำงานทัง้ 17 ประเภท (ตาราง 10)
พบว่า ประเภทอุตสาหกรรมที่คนท�ำงานมีคะแนนความสุขในมิติใฝ่รู้ดี
สูงทีส่ ดุ คือ "P การศึกษา” โดยมีคา่ คะแนนความสุขเฉลีย่ เท่ากับ 66.7 คะแนน
ในล�ำดับถัดมาได้แก่ “Q กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์” และ
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“E การจัดหาน�ำ้ การจัดการ และการบ�ำบัดน�ำ้ เสีย ของเสีย และสิง่ ปฏิกลู ”
โดยมีคา่ คะแนนความสุขในมิตใิ ฝ่รด้ ู เี ฉลีย่ เท่ากับ 63.4 คะแนน และ 62.9 คะแนน
ตามล�ำดับ ส่วนประเภทอุตสาหกรรมทีค่ นท�ำงานมีคะแนนความสุขในมิติ
ใฝ่รดู้ ี ต�ำ่ ทีส่ ดุ 3 อันดับแรก (หากไม่นบั รวมประเภทอุตสาหกรรม “กิจกรรม
บริการด้านอืน่ ๆ”) ได้แก่ “F การก่อสร้าง” (54.0 คะแนน) “C การผลิต” (56.7
คะแนน) และ “H การขนส่ง และสถานทีเ่ ก็บสินค้า” (56.8 คะแนน)
จ�ำแนกตามลักษณะทัว่ ไปของคนท�ำงาน เกีย่ วกับเพศของคนท�ำงาน
พบว่า ในมิติความสุขนี้ คนท�ำงานชายและคนท�ำงานเพศทางเลือกมี
ค่าคะแนนความสุขเท่ากัน (59.9 คะแนน) โดยเป็นค่าคะแนนความสุขสูงกว่า
ในคนท�ำงานเพศหญิง (57.6 คะแนน) พิจารณาตามเจเนอเรชันหรือรุ่น
ประชากร ผลการส�ำรวจในมิตใิ ฝ่รดู้ ใี ห้ขอ้ ค้นพบทีแ่ ตกต่างจากผลการส�ำรวจ
ความสุขในมิตอิ นื่ โดยพบว่า คนท�ำงานเจนวายเป็นกลุม่ ทีม่ คี า่ คะแนนความ
สุขในมิตใิ ฝ่รดู้ สี ูงที่สุด (59.5 คะแนน) ตามมาด้วยคนท�ำงานเจนเอ็กซ์
(57.1 คะแนน) และต�่ำที่สุดในคนท�ำงานเจนเบบี้บูม (56.7 คะแนน)
เมื่อพิจารณาตามสถานภาพสมรสของคนท�ำงาน คนท�ำงานที่เป็น
โสดเป็นกลุ่มที่มีคะแนนเฉลีย่ ความสุขในมิตใิ ฝ่รดู้ สี งู ทีส่ ดุ (60.5 คะแนน)
รองลงมา ได้แก่ คนท�ำงานทีแ่ ต่งงานและอยูร่ ว่ มกันกับคูส่ มรสและแต่งงาน
แต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน ซึ่งมีค่าคะแนนความสุขใกล้เคียงกัน (57.4 และ 57.5
คะแนน ตามล�ำดับ) ส่วนกลุม่ คนท�ำงานตามสถานภาพสมรสที่เหลือมีค่า
คะแนนความสุขใกล้เคียงกัน คืออยูใ่ นช่วง 56.3-56.8 คะแนน ในด้านของ
ระดับการศึกษา พบว่า มีแนวโน้มความสัมพันธ์กับระดับค่าคะแนนความ
สุขมิตินี้ในทิศทางเดียวกัน โดยคนท�ำงานทีม่ กี ารศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี
เป็นกลุม่ ทีม่ คี า่ คะแนนความสุขใฝ่รู้ดีสูงที่สุด ที่ 66.5 คะแนน ตามมาด้วย
กลุ่มที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (61.6 คะแนน) ขณะที่คนท�ำงาน
ที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต�่ำกว่าเป็นกลุ่มที่มีค่าคะแนน
ความสุขในมิติใฝ่รู้ดีต�่ำที่สุดที่ 52.0 คะแนน
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หากจ�ำแนกคนท�ำงานตามลักษณะงาน พบว่า กลุม่ ทีท่ ำ� งานด้านงาน
บริหารมีค่าคะแนนความสุขในมิติใฝ่รู้ดีสูงที่สุด (63.7 คะแนน) รองลง
มาได้แก่ คนท�ำงานด้านการบริการและงานส�ำนักงาน (61.2 และ 60.3
คะแนน ตามล�ำดับ) ขณะที่คนท�ำงานด้านการผลิตมีค่าคะแนนต�่ำที่สุด
เมือ่ เทียบกับลักษณะงานอืน่ (55.8 คะแนน) ในส่วนของประเภทการจ้างงาน
พบว่า คนท�ำงานทีม่ ปี ระเภทการจ้างงานทีย่ ดื หยุน่ ในลักษณะการจ้างเหมา
บางช่วงเวลาและตามผลงานมีค่าคะแนนความสุขในมิติใฝ่รู้ดี ที่สูงกว่า
คนท�ำงานในประเภทการจ้างงานอืน่ เล็กน้อย (59.9 คะแนน) โดยคนท�ำงาน
ทีม่ กี ารจ้างงานแบบประจ�ำหรือตามสัญญาจ้างมีคา่ คะแนนความสุขในมิติ
ทีส่ งู กว่าคนท�ำงานแบบเป็นรายวันอยูพ่ อสมควร (58.8 และ 55.8 คะแนน
ตามล�ำดับ) ส�ำหรับอายุงานหรือระยะเวลาการท�ำงานในองค์กรปัจจุบัน
พบว่า มีทิศทางความสัมพันธ์ค่อนข้างไปในทิศทางตรงกันข้ามกับค่า
คะแนนความสุขในมิติใฝ่รู้ดี โดยกลุ่มคนท�ำงานที่มีอายุงานไม่ถึง 1 ปี
เป็นกลุ่มที่มีค่าคะแนนสูงที่สุดโดยเท่ากับ 61.4 คะแนน ขณะที่กลุ่มคน
ท�ำงานทีม่ อี ายุการท�ำงาน10 ปีขนึ้ ไป มีคา่ คะแนนต�ำ่ ทีส่ ดุ เท่ากับ 56.9 คะแนน
ส�ำหรับขนาดขององค์กรหรือจ�ำนวนคนท�ำงานทั้งหมดในองค์กรนั้น
พบว่า มีทศิ ทางความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับค่าคะแนนความสุข
ในมิติใฝ่รู้ดีด้วยเช่นกัน จากผลการส�ำรวจ คนท�ำงานในองค์กรที่มีขนาด
เล็ก (S) เป็นกลุ่มที่มีคะแนนความสุขในมิติใฝ่รู้ดี สูงที่สุดเท่ากับ 61.3
ขณะที่ คนท�ำงานในองค์กรขนาดใหญ่มาก (XL) เป็นกลุ่มที่มีคะแนนต�่ำ
ทีส่ ดุ เท่ากับ 57.2 คะแนน โดยคนท�ำงานในองค์กรขนาดใหญ่ (L) และขนาด
กลาง (M) มีคะแนนความสุขที่สูงกว่าคนท�ำงานในองค์กรขนาดใหญ่ (L)
(59.8 และ 58.9 คะแนน ตามล�ำดับ) เมือ่ พิจารณาภาคการท�ำงาน คนท�ำงาน
ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจมีค่าคะแนนความสุขภาพในมิติใฝ่รู้ดีที่สูงกว่าคน
ท�ำงานในภาคเอกชนอย่างเห็นได้ชัด โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 61.5 และ
57.9 คะแนน ตามล�ำดับ
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ตาราง 10 ค่าคะแนนความสุขคนทำ�งานในมิติใฝ่รู้ดี จำ�แนกตามลักษณะทั่วไปของ
		
คนทำ�งาน

Happy Brain

คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ประเภทอุตสาหกรรม
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S

การผลิต
ไฟฟ้า ก๊าช ไอน�้ำ และระบบปรับอากาศ
การจัดหาน�้ำ การจัดการ และการบ�ำบัดน�้ำเสีย
การก่อสร้าง
การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์
การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร
กิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค
กิจกรรมการบริหาร และการสนับสนุน
การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ
และการประกันสังคม
การศึกษา
กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ

56.7
57.2
62.9
54.0
59.7
56.8
58.9
60.5
61.0
60.4
58.0
59.8
62.1

16.1
16.7
21.5
18.2
16.9
17.0
17.0
15.8
14.8
16.5
16.4
16.8
16.7

66.7
63.4
60.5
51.0

16.0
16.5
16.1
16.9

59.9
57.6
59.9

16.7
16.3
18.5

เพศ
ชาย
หญิง
เพศทางเลือก
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Happy Brain

คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เจเนอเรชัน
เบบี้บูม (Baby boom)
เจนเอ็กซ์ (Gen X)
เจนวาย (Gen Y)

56.7
57.1
59.5

17.8
16.5
16.4

60.5
57.4
57.5
56.8
56.3
56.4

16.6
16.3
16.5
16.4
18.2
16.3

52.0
54.4
56.4
58.4
61.6
66.5

17.3
16.1
15.9
16.3
16.1
15.8

60.3
55.8
61.2
63.7
61.5

16.2
15.9
16.9
16.5
18.4

สถานภาพสมรส
โสด
แต่งงานและอยู่ร่วมกัน
แต่งงานแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน
อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงาน
หม้าย
หย่า แยกทาง เลิกกัน
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาหรือต�่ำกว่า
ม.ต้น
ม.ปลาย
สายช่าง/วิชาชีพ
ป.ตรี
สูงกว่าป.ตรี
ลักษณะงานท่ี่ท�ำ
งานส�ำนักงาน
งานด้านการผลิต
งานด้านการบริการ
งานด้านบริหาร
งานด้านอ่ื่นๆ
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Happy Brain

คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ประเภทการจ้างงาน
ประจ�ำ/สัญญาจ้าง
รายวัน
อื่นๆ เช่น จ้างเหมา บางช่วงเวลา ตามผลงาน

58.8
55.8
59.9

16.4
16.9
16.9

61.4
60.3
57.8
58.3
56.9

16.2
16.7
16.5
16.5
16.3

61.3
59.8
58.9
57.2

17.4
17.0
16.6
16.0

61.5
57.9

16.7
16.4

อายุงาน
น้อยกว่า 1 ปี
1-2 ปี
3-5 ปี
6-9 ปี
10 ปีขึ้นไป
ขนาดองค์กร
ขนาดเล็ก (S) (คนท�ำงาน ไม่เกิน 50)
ขนาดกลาง (M) (คนท�ำงาน 51-200)
ขนาดใหญ่ (L) (คนท�ำงาน 201-1,000)
ขนาดใหญ่มาก (XL) (คนท�ำงาน 1,001 ขึ้นไป
ภาคการท�ำงาน
ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
ภาคเอกชน
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4.2.9 สุขภาพเงินดี (Happy Money)
มิตคิ วามสุขมิตทิ ี่ 8 พิจารณาจากการบริหารจัดการด้าน
การเงิน และความสามารถของคนท�ำงานในการผ่อนช�ำระ
หนี้สินต่างๆ ว่าเป็นไปตามก�ำหนดหรือไม่ และมีการเก็บ
ออมในแต่ละเดือนมากน้อยเพียงใด รวมถึงการประเมินค่า
ใช้จา่ ยในแต่ละเดือนเมือ่ เปรียบเทียบกับรายรับว่ามีลกั ษณะ
อย่างไร โดยค่าคะแนนความสุขในมิติสุขภาพเงินดีใช้ตัวชี้
วัดด้วยข้อค�ำถาม 4 ข้อ เกี่ยวกับ ความรู้สึกเป็นภาระของ
การผ่ อ นช� ำ ระหนี้ สิ น ต่ า งๆ โดยรวมในปั จ จุ บั น ความ
สามารถในการผ่อนช�ำระหนี้ได้ตามก�ำหนดเวลา การมีเงิน
เก็บออมในแต่ละเดือน และความเพียงพอของค่าตอบแทน
ที่ได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับรายจ่ายทั้งหมดในแต่ละเดือน
จากผลการส�ำรวจความสุขคนท�ำงาน (ในองค์กร) ระดับประเทศ พบว่า
คนท�ำงานมีคะแนนความสุขในมิติสุขภาพเงินดี เท่ากับ 50.8 คะแนน
ซึ่งแม้จะอยู่ในระดับ “HAPPY” หรือ “ระดับความสุขตามเป้าหมาย”
(คะแนน 50.00-74.99 คะแนน) แต่ก็นับว่าเป็นค่าคะแนนที่คาบเกี่ยว
กับระดับ “UNHAPPY” หรือ “ระดับไม่มีความสุข” เมื่อพิจารณาตาม
ประเภทอุตสาหกรรมของคนท�ำงานทั้ง 17 ประเภท (ตาราง 11) พบว่า
ประเภทอุตสาหกรรมที่คนท�ำงานมีคะแนนความสุขในมิติสุขภาพเงินดี
สูงที่สุด คือ "P การศึกษา” โดยมีค่าคะแนนความสุขเฉลี่ยเท่ากับ 55.9
คะแนน รองลงมาได้ แก่ “F การก่อสร้าง” (55.2 คะแนน) “O การ
บริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ”
และ “J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร” ซึ่งมีค่าคะแนนความสุขเท่ากัน
(55.0 คะแนน) ส่วนประเภทอุตสาหกรรมทีค่ นท�ำงานมีคะแนนความสุข
สุขภาพเงินดีตำ�่ ทีส่ ดุ 3 อันดับแรก (หากไม่นบั รวม ประเภทอุตสาหกรรม
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“กิจกรรมบริการด้านอืน่ ๆ”) ได้แก่ “H การขนส่ง และสถานทีเ่ ก็บสินค้า”
(48.4 คะแนน) “N กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน” (48.7
คะแนน) และ “G การขายส่ง และการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ และ
รถจักรยานยนต์” (49.4 คะแนน) โดยคนท�ำงานในทัง้ 3 ประเภทอุตสาหกรรม
นี้ ถือว่า “UNHAPPY หรือ ไม่มีความสุข” ในมิติสุขภาพเงินดี
พิจารณาตามในมิติลักษณะทั่วไปของคนท�ำงาน พบว่า คนท�ำงาน
หญิงมีคะแนนความสุขในมิติสุขภาพเงินดีสูงกว่าคนท�ำงานชาย และคน
ท�ำงานเพศทางเลือกอยูเ่ ล็กน้อย โดยมีคะแนนเท่ากับ 51.5 คะแนน ขณะ
ที่ คนท�ำงานชายมีคา่ คะแนนความสุขในมิตสิ ขุ ภาพเงินดีสงู กว่าคนท�ำงาน
เพศทางเลือกเล็กน้อย (49.8 และ 49.7 คะแนน ตามล�ำดับ) ในส่วนของ
เจเนอเรชันหรือรุ่นประชากร ผลการส�ำรวจแสดงให้เห็นว่า คนท�ำงาน
เจนเบบี้บูม มีคะแนนความสุขในมิติสุขภาพเงินดีสูงกว่าคนท�ำงาน
เจนเอ็กซ์และเจนวายอย่างเห็นได้ชัด โดยคนท�ำงานในสามรุ่นประชากร
นี้มีค่าคะแนนความสุขเท่ากับ 56.9 51.1 และ 50.6 คะแนน ตามล�ำดับ
เมื่อจ�ำแนกตามสถานภาพสมรส คนท�ำงานที่เป็นโสดเป็นกลุ่มที่มี
คะแนนเฉลีย่ ความสุขในมิตสิ ขุ ภาพเงินดีสงู ทีส่ ดุ (53.8 คะแนน) รองลงมา คือ
คนท�ำงานที่แต่งงานและอยู่ร่วมกันกับคู่สมรส (49.8 คะแนน) แต่งงาน
แต่ไม่ได้อยูด่ ว้ ยกัน (48.5 คะแนน) ขณะทีค่ นท�ำงานทีห่ ย่า แยกทาง หรือ
เลิกกับคู่สมรสมีค่าคะแนนต�่ำที่สุด (44.6 คะแนน) ส�ำหรับระดับการ
ศึกษา กลุ่มคนท�ำงานที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีค่าคะแนนความ
สุขในมิติสุขภาพเงินดีสูงที่สุด ที่ 61.3 คะแนน ตามมาด้วยกลุ่มที่จบการ
ศึกษาระดับระดับปริญญาตรี (54.0 คะแนน) ขณะที่คนท�ำงานที่จบการ
ศึกษาระดับต�่ำกว่ามัธยมศึกษา และสายช่าง/วิชาชีพมีค่าคะแนนความ
สุขในมิติสุขภาพเงินดีใกล้เคียงกัน คืออยู่ในช่วง 47.3 –48.8 คะแนน ซึ่ง
ถือว่า อยู่ในระดับ “UNHAPPY รือ ไม่มีความสุข”
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เมือ่ จ�ำแนกตามลักษณะงาน คนท�ำงานด้านงานบริหารมีคา่ คะแนน
ความสุขในมิติสุขภาพเงินดีสูงที่สุด (56.1 คะแนน) รองลงมา (หากไม่
รวม “งานด้านอืน่ ๆ”) ได้แก่ คนท�ำงานด้านงานส�ำนักงานและการบริการ
(52.9 และ 51.2 คะแนน ตามล�ำดับ) ขณะที่คนท�ำงานด้านการผลิตมี
ค่าคะแนนความสุขทีต่ ำ�่ ทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับลักษณะงานอืน่ (49.1 คะแนน)
ในส่วนของประเภทการจ้างงาน พบว่า คนท�ำงานที่มีประเภทการจ้าง
งานทีย่ ดื หยุน่ ในลักษณะการจ้างเหมา บางช่วงเวลาและตามผลงานมีคา่
คะแนนความสุขในมิตสิ ขุ ภาพเงินดีทสี่ งู กว่าคนท�ำงานในประเภทการจ้าง
งานอื่น (52.5 คะแนน) โดยคนท�ำงานที่มีการจ้างงานแบบประจ�ำหรือ
ตามสัญญาจ้างมีคา่ คะแนนทีส่ งู กว่าคนท�ำงานแบบเป็นรายวัน (51.1 และ
48.2 คะแนน ตามล�ำดับ) เมือ่ พิจารณาอายุงานหรือระยะเวลาการท�ำงาน
ในองค์กรปัจจุบัน กลุ่มที่มีอายุงานน้อยกว่า 1 ปี 1-2 ปี และ 10 ปีขึ้น
ไป มีคา่ คะแนนความสุขในมิตสิ ขุ ภาพเงินดีใกล้เคียงกันในช่วง 51.2-51.9
คะแนน (โดยกลุ่มที่มีอายุงาน 10 ปีขึ้นไปมีคะแนนสูงที่สุดเท่ากับ 51.9
คะแนน) และกลุ่มที่มีอายุงาน 3-5 ปี และ 6-9 ปี มีค่าคะแนนที่ต�่ำกว่า
แต่ใกล้เคียงกัน (49.7 และ 49.1 คะแนน ตามล�ำดับ)
เกี่ยวกับขนาดขององค์กรซึ่งพิจารณาจากจ�ำนวนคนท�ำงานทั้งหมด
ในองค์กรนั้น พบว่า คนท�ำงานในองค์กรที่มีขนาดเล็ก (S) เป็นกลุ่มที่มี
คะแนนความสุขในมิติสุขภาพเงินดีสูงที่สุด (53.6 คะแนน) รองลงมา
ได้แก่ คนท�ำงานในองค์กรที่มีขนาดใหญ่ (L) ขนาดใหญ่มาก (XL) และ
ขนาดกลาง (M) ตามล�ำดับ (51.1 50.4 และ 50.2 คะแนน ตามล�ำดับ)
เมื่อพิจารณาภาคการท�ำงาน คนท�ำงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจมีค่า
คะแนนความสุขในมิติสุขภาพเงินดีที่สูงกว่าคนท�ำงานในภาคเอกชน
โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 53.9 และ 50.1 คะแนน ตามล�ำดับ
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ตาราง 11 ค่าคะแนนความสุขคนทำ�งานในมิติสุขภาพเงินดี จำ�แนกตามลักษณะ
		
ทั่วไปของคนทำ�งาน

Happy Money

คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ประเภทอุตสาหกรรม
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S

การผลิต
ไฟฟ้า ก๊าช ไอน�้ำ และระบบปรับอากาศ
การจัดหาน�้ำ การจัดการ และการบ�ำบัดน�้ำเสีย
การก่อสร้าง
การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์
การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร
กิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค
กิจกรรมการบริหาร และการสนับสนุน
การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ
และการประกันสังคม
การศึกษา
กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ

49.7
52.9
53.2
55.2
49.4
48.4
52.4
55.0
53.0
49.6
51.7
48.7
55.0

18.1
18.8
22.7
18.9
19.9
20.7
18.5
20.0
19.1
17.2
18.7
18.5
19.6

55.9
54.2
50.8
51.3

20.6
20.4
18.7
19.1

49.8
51.5
49.7

19.0
18.8
19.6

เพศ
ชาย
หญิง
เพศทางเลือก
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Happy Money

คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เจเนอเรชัน
เบบี้บูม (Baby boom)
เจนเอ็กซ์ (Gen X)
เจนวาย (Gen Y)

56.9
51.1
50.6

20.5
19.5
18.5

53.8
49.8
48.5
46.9
46.2
44.6

18.7
18.6
20.3
18.2
20.7
19.7

48.8
47.3
48.6
48.6
54.0
61.3

19.2
17.9
18.3
18.6
18.8
18.9

52.9
49.1
51.2
56.1
53.5

18.9
18.1
19.7
20.3
21.0

สถานภาพสมรส
โสด
แต่งงานและอยู่ร่วมกัน
แต่งงานแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน
อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงาน
หม้าย
หย่า แยกทาง เลิกกัน
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาหรือต�่ำกว่า
ม.ต้น
ม.ปลาย
สายช่าง/วิชาชีพ
ป.ตรี
สูงกว่าป.ตรี
ลักษณะงานท่ี่ท�ำ
งานส�ำนักงาน
งานด้านการผลิต
งานด้านการบริการ
งานด้านบริหาร
งานด้านอ่ื่นๆ
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Happy Money

คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ประเภทการจ้างงาน
ประจ�ำ/สัญญาจ้าง
รายวัน
อื่นๆ เช่น จ้างเหมา บางช่วงเวลา ตามผลงาน

51.1
48.2
52.5

18.9
18.8
18.6

51.2
51.7
49.7
49.1
51.9

19.3
18.5
18.4
18.7
19.5

53.6
50.2
51.1
50.4

19.9
19.5
19.0
18.5

53.9
50.1

19.5
518.8

อายุงาน
น้อยกว่า 1 ปี
1-2 ปี
3-5 ปี
6-9 ปี
10 ปีขึ้นไป
ขนาดองค์กร
ขนาดเล็ก (S) (คนท�ำงาน ไม่เกิน 50)
ขนาดกลาง (M) (คนท�ำงาน 51-200)
ขนาดใหญ่ (L) (คนท�ำงาน 201-1,000)
ขนาดใหญ่มาก (XL) (คนท�ำงาน 1,001 ขึ้นไป
ภาคการท�ำงาน
ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
ภาคเอกชน
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4.2.10 การงานดี (Happy Work-Life)
การส�ำรวจความสุขคนท�ำงาน ในมิติ 9 มีตัวชี้วัด
ทั้งหมด จ�ำนวน 17 ข้อค�ำถาม เกี่ยวกับ ความสุขและ
ความรูส้ กึ พึงพอใจต่อการท�ำงานในประเด็นต่างๆ เช่น
การได้ท�ำงานอย่างมีความสุขต่อสภาพแวดล้อมของ
องค์กรโดยรวม การได้รบั การดูแลเกีย่ วกับสุขภาพทีด่ ี
จากองค์กร ความพึงพอใจกับสวัสดิการทีอ่ งค์กรจัดให้
การได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน
พระราชบัญญัติ หรือระเบียบต่างๆ การได้รบั การพิจารณา
เลื่ อ นขั้ น เลื่ อ นต� ำ แหน่ ง ปรั บ ขึ้ น ค่ า จ้ า งที่ ผ ่ า นมา
ด้วยความเหมาะสม การมีอาชีพที่มั่นคง การได้รับค่า
ตอบแทนที่คุ้มค่ากับความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการ
ท�ำงาน การได้รบั ค่าตอบแทนถูกต้องและตรงตามเวลา
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นและมีสว่ นร่วม
ในข้อเสนอแนะกับหัวหน้างาน หรือนายจ้าง เป็นต้น
จากผลการส�ำรวจความสุขคนท�ำงาน (ในองค์กร) ระดับประเทศ
พ.ศ. 2560 ไตรมาส 1 ภาพรวม พบว่าคนท�ำงานมีคะแนนความสุข
ในมิติการงานดี เท่ากับ 60.1 คะแนน อยู่ในระดับ “HAPPY” หรือ
“ระดับความสุขตามเป้าหมาย” (คะแนน 50.00-74.99 คะแนน) เมื่อ
พิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรมของคนท�ำงานทั้ง 17 ประเภท
(ตาราง 12) พบว่า ประเภทอุตสาหกรรมทีค่ นท�ำงานมีคะแนนความสุขในมิติ
การงานดีสูงที่สุด คือ "P การศึกษา” โดยมีค่าคะแนนความสุขเฉลี่ย
เท่ากับ 65.2 คะแนน ในล�ำดับถัดมาได้ แก่ “E การจัดหาน�้ำ การจัดการ
และการบ�ำบัดน�้ำเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล” (64.2 คะแนน) “J ข้อมูล
ข่าวสารและการสื่อสาร” และ “L กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์” (ซึ่งมีค่า
คะแนนความสุขเฉลีย่ เท่ากันที่ 64.1 คะแนน) ส่วนประเภทอุตสาหกรรม
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ที่คนท�ำงานมีคะแนนความสุขการงานดีต�่ำที่สุด 3 อันดับแรก (หากไม่
นับรวม ประเภทอุตสาหกรรม “กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ”) ได้แก่
“H การขนส่ง และสถานทีเ่ ก็บสินค้า ” (57.5 คะแนน) “F การก่อสร้าง”
(57.6 คะแนน) และ “C การผลิต” (59.2 คะแนน)
เมื่อจ�ำแนกตามลักษณะทั่วไปของคนท�ำงาน ในส่วนของเพศ พบว่า
คนท�ำงานชายมีคะแนนความสุขในมิติการงานดีสูงกว่าคนท�ำงานหญิง
เล็กน้อย โดยมีคะแนนเท่ากับ 60.4 และ 59.9 คะแนน ตามล�ำดับ ขณะที่
คนท�ำงานเพศทางเลือกมีค่าคะแนนความสุขในมิติการงานดีต�่ำที่สุด
(56.6 คะแนน) เกี่ยวกับเจเนอเรชันหรือรุ่นประชากรของคนท�ำงาน ผล
การส�ำรวจพบว่า คนท�ำงานเจนเบบีบ้ มู มีคะแนนความสุขในมิตกิ ารงาน
ดีสงู กว่าคนท�ำงานเจนเอ็กซ์และเจนวาย โดยทัง้ สามรุน่ ประชากรนี้ มีคา่
คะแนนเท่ากับ 63.9 61.2 และ 59.6 คะแนน ตามล�ำดับ
เมือ่ พิจารณาตามสถานภาพสมรสคนท�ำงานทีแ่ ต่งงานและอยูร่ ว่ มกัน
กับคู่สมรสเป็นกลุ่มที่มีคะแนนเฉลี่ยความสุขในมิติการงานดีสูงที่สุด
(60.5 คะแนน) ตามมาด้วย กลุ่มที่แต่งงานแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน (60.2
คะแนน) กลุ่มที่เป็นโสดและเป็นหม้ายซึ่งมีค่าคะแนนความสุขเท่ากัน
(60.0 คะแนน) คนท�ำงานทีอ่ ยูด่ ว้ ยกันโดยไม่ได้แต่งงานมีคา่ คะแนนความ
สุขในมิติการงานดีที่ต�่ำกว่าคนท�ำงานกลุ่มอื่นเล็กน้อย (58.9 คะแนน)
ในด้านของระดับการศึกษา พบว่ามีแนวโน้มความสัมพันธ์ไปใน
ทิศทางเดียวกับระดับความสุขในมิตินี้ โดยกลุ่มคนท�ำงานที่มีการศึกษา
สูงกว่าปริญญาตรีเป็นกลุม่ ทีม่ คี า่ คะแนนความสุขในมิตกิ ารงานดีสงู ทีส่ ดุ
ที่ 65.3 คะแนน ตามมาด้วยกลุ่มที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (62.0
คะแนน) ขณะทีค่ นท�ำงานทีจ่ บการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต�ำ่ กว่า
และ ระดับมัธยมเป็นกลุม่ ทีม่ คี า่ คะแนนความสุขในมิตกิ ารงานดีทตี่ ำ�่ กว่า
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ในช่วงคะแนน 58.0-58.4 คะแนน
เมือ่ พิจารณาตามลักษณะงานทีท่ ำ� คนท�ำงานด้านงานบริหารมีคา่ คะแนน
ความสุขในมิตกิ ารงานดีสงู ทีส่ ดุ (64.3 คะแนน) รองลงมา ได้แก่ คนท�ำงาน
ด้านการบริการและงานส�ำนักงาน (61.6 และ 61.3 คะแนน ตามล�ำดับ)
ขณะที่ (หากไม่รวม “งานด้านอืน่ ๆ”) คนท�ำงานด้านการผลิตมีคา่ คะแนน
ความสุขในมิติการงานดีต�่ำที่สุดเมื่อเทียบกับคนท�ำงานในลักษณะอื่น
(58.5 คะแนน) ส�ำหรับในส่วนประเภทการจ้างงาน พบว่า คนท�ำงานที่
มีประเภทการจ้างงานแบบประจ�ำหรือตามสัญญาจ้างมีคา่ คะแนนความสุข
ในมิติการงานดีที่สูงกว่าคนท�ำงานในประเภทการจ้างงานอื่น (60.5
คะแนน) โดยคนท�ำงานทีม่ กี ารจ้างงานทีย่ ดื หยุน่ ในลักษณะการจ้างเหมา
บางช่วงเวลาและตามผลงานมีคา่ คะแนนความสุขในมิตนิ สี้ งู กว่าคนท�ำงาน
แบบเป็นรายวันเล็กน้อย (58.2 และ 57.2 คะแนน ตามล�ำดับ) จ�ำแนก
ตามอายุงานหรือระยะเวลาการท�ำงานในองค์กรปัจจุบัน พบว่ากลุ่ม
คนท�ำงานที่มีอายุงาน 10 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มที่มีค่าคะแนนความสุขในมิติ
ความดีสูงที่สุด โดยเท่ากับ 61.7 คะแนน ขณะที่กลุ่มคนท�ำงานที่มีอายุ
การท�ำงานไม่ถึง 10 ปี (ไม่เกิน 1 ปี 1-2 ปี 3-5 ปี และ 6-9 ปี) มีค่า
คะแนนที่ไม่แตกต่าง โดยอยู่ในช่วง 58.9-59.9 คะแนน
เมื่อพิจารณาปัจจัยขนาดขององค์กรซึ่งชี้วัดจากจ�ำนวนคนท�ำงาน
ทัง้ หมดในองค์กรนัน้ พบว่า คนท�ำงานในองค์กรทีม่ ขี นาดเล็ก (S) เป็นกลุม่
ที่มีคะแนนความสุขในมิติการงานดีสูงที่สุด (62.2 คะแนน) รองลงมา
ได้แก่ คนท�ำงานในองค์กรทีม่ ขี นาดใหญ่ (L) ขนาดกลาง (M) และขนาดใหญ่
มาก (XL) ตามล�ำดับ (60.3 60.1 และ 59.6 คะแนน ตามล�ำดับ) จ�ำแนก
ตามภาคการท�ำงาน คนท�ำงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจมีค่าคะแนน
ความสุขในมิติการงานดีที่สูงกว่าคนท�ำงานในภาคเอกชน โดยมีค่า
คะแนนเท่ากับ 61.2 และ 59.9 คะแนน ตามล�ำดับ
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ตาราง 12 ค่ า คะแนนความสุ ข คนทำ�งานในมิ ติ ก ารงานดี จำ�แนกตามลั ก ษณะ
		
ทัว่ ไปของคนทำ�งาน

Happy Work-Life

คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ประเภทอุตสาหกรรม
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S

การผลิต
ไฟฟ้า ก๊าช ไอน�้ำ และระบบปรับอากาศ
การจัดหาน�้ำ การจัดการ และการบ�ำบัดน�้ำเสีย
การก่อสร้าง
การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์
การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร
กิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค
กิจกรรมการบริหาร และการสนับสนุน
การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ
และการประกันสังคม
การศึกษา
กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ

59.2
60.4
64.2
57.6
60.8
57.5
60.3
64.1
61.6
64.1
59.4
59.9
60.5

12.1
13.4
13.8
12.8
13.3
14.0
13.1
14.7
13.8
14.0
12.5
13.6
14.5

65.2
61.2
61.8
53.4

15.2
14.9
14.6
14.6

60.4
59.9
56.6

13.4
12.7
15.5

เพศ
ชาย
หญิง
เพศทางเลือก
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Happy Work-Life

คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เจเนอเรชัน
เบบี้บูม (Baby boom)
เจนเอ็กซ์ (Gen X)
เจนวาย (Gen Y)

63.9
61.2
59.6

13.6
13.2
12.9

60.0
60.5
60.2
58.9
60.0
59.2

13.3
12.8
13.7
12.9
13.4
11.9

58.0
58.4
58.4
59.3
62.0
65.3

12.5
12.6
12.5
12.8
13.3
13.6

61.3
58.5
61.6
64.3
60.6

12.9
12.1
14.2
14.0
14.9

สถานภาพสมรส
โสด
แต่งงานและอยู่ร่วมกัน
แต่งงานแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน
อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงาน
หม้าย
หย่า แยกทาง เลิกกัน
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาและต�่ำกว่า
ม.ต้น
ม.ปลาย
สายช่าง/วิชาชีพ
ป.ตรี
สูงกว่าป.ตรี
ลักษณะงานท่ี่ท�ำ
งานส�ำนักงาน
งานด้านการผลิต
งานด้านการบริการ
งานด้านบริหาร
งานด้านอ่ื่นๆ
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Happy Work-Life

คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ประเภทการจ้างงาน
ประจ�ำ/สัญญาจ้าง
รายวัน
อื่นๆ เช่น จ้างเหมา บางช่วงเวลา ตามผลงาน

60.5
57.2
58.2

13.0
12.4
13.9

59.9
58.9
59.3
59.8
61.7

13.2
13.2
12.9
13.2
12.7

62.2
60.1
60.3
59.6

13.8
13.7
13.4
12.3

61.2
59.9

14.5
12.7

อายุงาน
น้อยกว่า 1 ปี
1-2 ปี
3-5 ปี
6-9 ปี
10 ปีขึ้นไป
ขนาดองค์กร
ขนาดเล็ก (S) (คนท�ำงาน ไม่เกิน 50)
ขนาดกลาง (M) (คนท�ำงาน 51-200)
ขนาดใหญ่ (L) (คนท�ำงาน 201-1,000)
ขนาดใหญ่มาก (XL) (คนท�ำงาน 1,001 ขึ้นไป
ภาคการท�ำงาน
ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
ภาคเอกชน
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อย่างไรก็ตาม ในมิติการงานดีของการศึกษานี้ คณะวิจัยได้พิจารณา
ตัวชี้วัดทั้งหมดแล้ว พบว่า สามารถน�ำเสนอเป็น ภาพรวมความพึงพอใจ
ในการท�ำงานของคนท�ำงาน ตาม แนวคิดและ ทฤษฎี ดังต่อไปนี้

ความพึงพอใจในการทำ�งาน
เป็นแนวคิด เกีย่ วกับ ปัจจัยการท�ำงาน อาทิ ผลตอบแทน โอกาสก้าวหน้า
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและองค์กร บุคลิกภาพส่วนบุคคล ความรูส้ กึ
ทีเ่ ป็นบวกกับงาน ความพอใจในการท�ำงานทีม่ ผี ลสนองตอบต่อความต้องการ
ของตนจนท�ำให้ความตึงเครียดลดลงหรือเกือบหมดไปเพราะมีความรูส้ กึ
พึงพอใจในการท�ำงานนัน้ ๆ ความภาคภูมใิ จและสนุกทีไ่ ด้ทำ� งาน รวมถึง
มีความเต็มใจท�ำงานที่ได้รับมอบหมายให้ส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
องค์กรหรือหน่วยงาน และงานนั้นๆ ให้ประโยชน์ตอบแทนทั้งทางด้าน
วัตถุและจิตใจ สามารถสนองความต้องการขัน้ พืน้ ฐานของตนได้ (Robbins,
20031 ; Strauss and Sayless, 19602 ;Blum and Naylor, 19683)
นอกจากนี้ ทฤษฎีของ Fredrick Herzberg ได้เสนอทฤษฎีองค์ประกอบคู่
(Herzberg’s Two Factor Theory) ซึง่ มีปจั จัยส�ำคัญ 2 ประการทีส่ มั พันธ์
กับความพึงพอใจต่อองค์กรของแต่ละบุคคล (Herzberg, 19644) ได้แก่
ทฤษฎีองค์ประกอบคู่
Herzberg’s
Two Factor Theory

ปัจจัยจูงใจ
Motivation
Factors
ปัจจัยค�้ำจุน
Hygiene
Factors

Robbins S .P (2003). Organizational Behaviour: Concepts, controversies, application. 8th ed, Publisher: Prentice-hall
International. New Jersey, USA.
Strauss, G & Sayles, L. R. (1960). Personal the Human Problems of Management.New Jersey: Prentice-Hall. Vroom
3
Blum, M. L. & Naylor, J.C. (1968). Industrial Psychology: Its Theoretical and Social Foundations (3rd edition). New
York: Harper and Row. Pp. xii + 633
4
Herzberg, F. (1964). The motivation-hygiene concept and problems of manpower. Personnel Administration, 27(1), 3-7.
1
2
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1) ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors)
เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรงเพื่อจูงใจ
ให้คนชอบและรักงานปฏิบตั เิ ป็นการกระตุน้ ให้เกิด
ความพึงพอใจให้แก่บุคคลในองค์กร ให้ปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะเป็นปัจจัยที่
สามารถตอบสนองความต้องการภายในบุคคลได้
ด้วย ตัวอย่าง ตัวชีว้ ดั ความพึงพอใจของปัจจัยจูงใจ
ได้แก่ ความส�ำเร็จในการท�ำงานของบุคคล การได้
รั บ การยอมรับนับถือ ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
ความรับผิดชอบ และ ความก้าวหน้า เป็นต้น
2) ปัจจัยค�้ำจุน (Hygiene Factors)
ปัจจัยค�้ำจุนหรืออาจเรียกว่าปัจจัยสุขอนามัย
หมายถึง ปัจจัยทีจ่ ะค�ำ้ จุนให้แรงจูงใจในการท�ำงาน
ของบุคคลมีอยูต่ ลอดเวลา ถ้าไม่มหี รือมีในลักษณะ
ไม่สอดคล้องกับบุคคลในองค์กร บุคคลในองค์กรจะ
เกิดความไม่ชอบงานขึน้ ปัจจัยค�ำ้ จุนเป็นปัจจัยทีม่ า
จากภายนอกบุคคล ได้แก่ เงินเดือน โอกาสที่จะได้
ความก้าวหน้าในอนาคต ความสัมพันธ์กับผู้บังคับ
บัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา สถานะของอาชีพ นโยบาย
และการบริหารงาน สภาพแวดล้อมของการท�ำงาน
ในที่ ท� ำ งาน ความเป็ น อยู ่ ส ่ ว นตั ว ที่ ดี ห รื อ ไม่ ดี
อั น เป็ น ผลที่ได้รับจากงานในหน้าที่ความมั่นคง
ในการท�ำงาน และ วิธีการปกครองของผู้บังคับ
บัญชา
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ส� ำ หรั บ ความพึ ง พอใจในคนท� ำ งานในองค์ ก รของการศึ ก ษานี้
หมายถึง ระดับความรูส้ กึ หรือเจตคติในทางบวกและลบทีม่ ตี อ่ การท�ำงาน
ซึ่งประกอบด้วย ความพึงพอใจสภาพการท�ำงาน ความพึงพอใจใน
เพื่ อ นร่ ว มงาน ความพึ ง พอใจในตั ว งาน ความพึ ง พอใจในการจ่ า ย
ค่าตอบแทน และความพึงพอใจในโอกาสความก้าวหน้าในงาน การศึกษา
ความพึงพอใจครั้งนี้ สะท้อนผ่านมิติการงานดี (Happy Work-Life)
ประกอบด้วย 16 ตัวชี้วัด ที่กระจายอยู่ใน 2 ปัจจัย ได้แก่
(ก) ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors)
ในการศึกษานี้ หมายถึง พลังผลักดันให้คนท�ำงานมีพฤติกรรมการ
ท�ำงานแบบมีทิศทางและมีเป้าหมาย และเป็นสิ่งจูงใจให้บุคลากรเกิด
ความพึงพอใจในการท�ำงาน ประกอบด้วย 3 ตัวชีว้ ดั ได้แก่ ความท้าทาย
และส่งเสริมให้ทา่ นได้เรียนรูส้ งิ่ ใหม่ ความชัดเจนของโอกาสในการเติบโต
ในต�ำแหน่งหน้าที่ และ การแสดงความคิดเห็นและมีสว่ นร่วมในข้อเสนอ
แนะกับนายจ้าง หัวหน้างาน
(ข) ปัจจัยค�้ำจุน (Hygiene Factors)
ในการศึกษานี้ หมายถึง องค์ประกอบที่ช่วยป้องกันการไม่ชอบงาน
หรือการปฏิบตั งิ านหย่อนประสิทธิภาพลง ประกอบด้วย 13 ตัวชีว้ ดั ได้แก่
ความมั่นคงในงานปัจจุบัน ได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
แรงงานฯ กฎหมายอืน่ ๆจากองค์กร ได้รบั การพิจารณาเลือ่ นขัน้ ปรับขึน้
เงินค่าจ้างประจ�ำปีที่ผ่านมาด้วยความเหมาะสม ความถูกต้องของการ
จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ที่ได้รับจากองค์กร ความตรงเวลาในการจ่าย
ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาที่ได้รับจากองค์กร ค่าตอบแทนที่ได้รับคุ้มค่ากับ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการท�ำงาน ได้รับการดูแลเกี่ยวกับสุขภาพที่ดี
จากองค์กร พึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมขององค์กร พึงพอใจกับ
สวัสดิการที่องค์กรจัดให้ ที่ท�ำงานให้ความส�ำคัญกับการท�ำงานเป็นทีม
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ความสัมพันธ์ในทีท่ ำ� งานเหมือนพีเ่ หมือนน้อง การสือ่ สารพูดคุยกับเพือ่ น
ร่วมงานในทีท่ ำ� งาน และ การถ่ายทอดแลกเปลีย่ นแบบอย่างการท�ำงาน
ระหว่างกันในที่ท�ำงาน
ผลส�ำรวจภาพรวมความพึงพอใจคนท�ำงานองค์กรในประเทศไทย
ในรอบไตรมาส 1 ประจ�ำปี 2560 จ�ำแนกตาม 17 ประเภทอุตสาหกรรม
พบว่า ความพึงพอใจคนท�ำงานองค์กรในระดับประเทศ มีค่าคะแนน
เฉลี่ย 57.3 คะแนน โดยคะแนนความพึงพอใจของคนท�ำงานในภาค
การศึกษา (P) มีคา่ คะแนนเฉลีย่ สูงทีส่ ดุ คือ 62.8 คะแนน จัดอยูใ่ นระดับ
“HAPPY” หรือ “ระดับความสุขตามเป้าหมาย (หมายถึงช่วงคะแนน
50.00 – 74.99 คะแนน)” และ คนท�ำงานในภาคบริการ (S) มีคา่ คะแนน
เฉลี่ยต�่ำที่สุด โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 48.8 คะแนน จัดอยู่ในระดับ
“UNHAPPY” หรือ “ระดับความสุขต�่ำกว่าเป้าหมาย (ช่วงคะแนน
25.00 – 49.99 คะแนน)” ดังแสดงในแผนภาพ 5
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แผนภาพ 5 ค่าคะแนนความพึงพอใจ จำ�แนกตาม 17 ประเภทอุตสาหกรรม
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4.3 ความผูกพันองค์กรของคนทำ�งาน
ในการส�ำ รวจครั้ ง นี้ ความผู ก พั น องค์ ก ร หมายถึ ง ความรู ้ สึ ก ที่
พนักงานยึดมั่น เชื่อมั่น ยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร
รูส้ กึ ว่าตนเป็นส่วนหนึง่ ขององค์กร มีความตัง้ ใจทีจ่ ะท�ำงานอยูก่ บั องค์กร
โดยเป็นความต้องการทัง้ ด้านการคงอยูท่ างกายภาพและจิตใจ ตัง้ ใจและ
มั่นใจอุทิศตนอย่างเต็มที่ที่จะปฏิบัติงาน ท�ำงานอย่างทุ่มเทเพื่อสร้าง
ความก้าวหน้าและบรรลุความส�ำเร็จตามเป้าหมายให้แก่องค์กร
ความผูกพันองค์กร ประเมินจาก 3 องค์ประกอบ ได้แก่

Say
Stay

Strive

หรือ การกล่าวถึงองค์กรในทางที่ดีหรือ
ทางบวก ความรักและภาคภูมใิ จต่อองค์กร
หรือ ความต้องการที่จะอยู่กับองค์กรต่อไป
แม้จะมีโอกาสใหม่ทเี่ ทียบเท่าหรืออาจจะดีกว่า
ความรู้สึกในการเป็นส่วนหนึ่งและเป็นเจ้าของ
ร่วมในองค์กร
ความต้องการหรือความภาคภูมใิ จและความเต็มใจ
ทีจ่ ะท�ำงานเพือ่ ความส�ำเร็จขององค์กร อย่างมุง่ มัน่
ทุ่มเท สร้างสรรค์ โดยแต่ละองค์ประกอบมี 3 ข้อ
ค�ำถามตัวชี้วัด รวมทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด
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การน�ำเสนอในส่วนนี้ เป็นการน�ำเสนอเฉพาะคะแนนความผูกพัน
องค์กรรวมจ�ำแนกตามประเภทอุตสาหกรรมและลักษณะทั่วไปของ
คนท�ำงาน โดยค่าคะแนนความผูกพันองค์กรในภาพรวม และแต่ละ
องค์ ป ระกอบ Say Stay และ Strive แสดงในตารางที่ 13 จาก
ผลการส� ำ รวจฯ ภาพรวม พบว่ า คะแนนความผู ก พั น องค์ ก รรวม
ระดั บ ประเทศมี ค ่ า คะแนนเฉลี่ ย 60.5 คะแนน (แผนภาพ 6)
โดยองค์ประกอบความผูกพันองค์กรทีม่ คี า่ คะแนนสูงทีส่ ดุ คือ “Strive”
มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 67.5 คะแนน ตามมาด้วย “Say” ที่คะแนน
60.3 คะแนน และ “Stay” ที่คะแนน 53.6 คะแนน ตามล�ำดับ เมื่อ
พิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรม พบว่า ประเภทอุตสาหกรรมที่คน
ท�ำงานมีคะแนนความผูกพันองค์กรรวม สูงที่สุด คือ "P การศึกษา” โดย
มีคา่ คะแนนรวมเท่ากับ 67.4 คะแนน ในล�ำดับถัดมาได้ แก่ “E การจัดหา
น�ำ้ การจัดการ และการบ�ำบัดน�ำ้ เสีย” และ “R ศิลปะ ความบันเทิง และ
นันทนาการ” โดยมีค่าคะแนนความผูกพันองค์กรรวม เท่ากับ 66.6
คะแนน และ 65.0 คะแนน ตามล�ำดับ ส่วนประเภทอุตสาหกรรมที่คน
ท�ำงานมีคะแนนความผูกพันองค์กรรวมต�ำ่ ทีส่ ดุ (หากไม่นบั รวม ประเภท
อุตสาหกรรม “กิจกรรมบริการด้านอืน่ ๆ”) ได้แก่ “M กิจกรรมทางวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์ และเทคนิค” และ “F การก่อสร้าง” (56.8 และ 58.0
คะแนน ตามล�ำดับ ดังแสดงในแผนภาพ 7)
เมื่อจ�ำแนกตามลักษณะทั่วไปของคนท�ำงาน ในส่วนของเพศ พบว่า
คนท�ำงานชายมีความผูกพันองค์กรรวม สูงกว่าคนท�ำงานหญิง โดยมี
คะแนนเท่ากับ 61.6 และ 59.8 คะแนน ตามล�ำดับ ขณะที่ คนท�ำงาน
เพศทางเลือกมีค่าคะแนนความผูกพันองค์กรต�่ำที่สุด (56.9 คะแนน)
เกีย่ วกับเจเนอเรชันหรือรุน่ ประชากรของคนท�ำงาน ผลการส�ำรวจพบว่า
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คนท�ำงานเจนเบบี้บูม มีคะแนนความผูกพันองค์กรสูงกว่าคนท�ำงาน
เจนเอ็กซ์และเจนวาย โดยทั้งสามรุ่นประชากรนี้ มีค่าคะแนนความสุข
เท่ากับ 67.7 62.9 และ 59.0 คะแนน ตามล�ำดับ เมื่อพิจารณาตาม
สถานภาพสมรส คนท�ำงานที่เป็นหม้ายเป็นกลุ่มที่มีคะแนนความผูกพัน
องค์กรรวมสูงที่สุด (63.0 คะแนน) ตามมาด้วย กลุ่มที่แต่งงานและ
อยู่ร่วมกันกับคู่สมรส (62.2 คะแนน) กลุ่มที่แต่งงานแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน
(61.9 คะแนน) ตามล�ำดับ คนท�ำงานที่ยังโสด เป็นกลุ่มที่มีค่าคะแนน
ความสุขที่ต�่ำกว่าคนท�ำงานกลุ่มอื่น (58.5 คะแนน) เกี่ยวกับระดับ
การศึ ก ษา พบว่ า กลุ ่ ม คนท� ำ งานที่ มี ก ารศึ ก ษาสู ง กว่ า ปริ ญ ญาตรี
เป็นกลุ่มที่มีค่าคะแนนความผูกพันองค์กรสูงที่สุด ที่ 65.0 คะแนน
ตามมาด้ ว ยกลุ ่ ม ที่ จ บการศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษาหรื อ ต�่ ำ กว่ า
(60.8 คะแนน) กลุ่มที่จบสายช่าง/วิชาชีพ และกลุ่มที่จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ตามล�ำดับ ขณะที่คนท�ำงานที่จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาเป็นกลุ่มที่มีค่าคะแนนความผูกพันที่ต�่ำกว่าโดยเท่ากับ
59.9 คะแนน
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จ�ำแนกตามลักษณะงานทีท่ ำ� คนท�ำงานบริหารมีความผูกพันองค์กร
สูงที่สุด (65.3 คะแนน) ขณะที่คนท�ำงานในลักษณะอื่นมีค่าคะแนน
ไม่แตกต่างกันมากนักโดยอยูใ่ นช่วง 59.6-61.8 คะแนน ในส่วนประเภท
การจ้างงาน พบว่า คนท�ำงานในลักษณะจ้างเหมา บางช่วงเวลา หรือ
ตามผลงาน มี ค ะแนนความผู ก พั น องค์ ก รสู ง ที่ สุ ด ที่ 61.2 คะแนน
ตามด้วย คนท�ำงานที่มีประเภทการจ้างงานแบบประจ�ำหรือตามสัญญา
จ้างที่ 60.7 คะแนน จ�ำแนกตามอายุงาน พบว่า กลุ่มคนท�ำงานที่มี
อายุงาน 10 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มที่มีความผูกพันองค์กรสูงที่สุด เท่ากับ
63.6 คะแนน ขณะที่กลุ่มคนท�ำงานที่มีอายุการท�ำงานไม่ถึง 10 ปี
(ไม่เกิน 1 ปี 1-2 ปี 3-5 ปี และ 6-9 ปี) มีค่าคะแนนความสุขที่ไม่
แตกต่างกันมาก โดยในช่วง 58.1-60.7 คะแนน
เกี่ ย วกับขนาดขององค์กรซึ่ง ชี้วัด จากจ�ำนวนคนท�ำงานทั้งหมด
ในองค์กร พบว่า คนท�ำงานในองค์กรที่มีขนาดเล็ก (S) เป็นกลุ่มที่มี
ความผูกพันองค์กรสูงที่สุด (63.1 คะแนน) รองลงมาได้แก่ คนท�ำงาน
ในองค์กรทีม่ ขี นาดใหญ่ (L) (60.9 คะแนน) ในขณะทีก่ ลุม่ ทีม่ คี วามผูกพัน
องค์กรต�่ำที่สุด (คะแนน 60.0 คะแนนเท่ากัน) คือคนท�ำงานในองค์กร
ที่มีขนาดกลาง (M) และขนาดใหญ่มาก (XL) เมื่อจ�ำแนกตามภาค
การท�ำงาน คนท�ำงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจมีค่าคะแนนความผูกพัน
องค์กรที่สูงกว่าคนท�ำงานในภาคเอกชน โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 63.4
และ 59.9 คะแนน ตามล�ำดับ
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แผนภาพ 6 ค่าคะแนนความผูกพันองค์กร ภาพรวมและใน 3 องค์ประกอบ

คะแนน
ความผูกพันองค์กร
รวม 60.5 คะแนน

Say
100

60.3

75
50
25

0

Strive

67.5

53.6
Stay
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แผนภาพ 7 ค่าคะแนนความผูกพันองค์กรรวม จำ�แนกตาม 17 ประเภทอุตสาหกรรม

ตาราง 13 ค่าคะแนนความผูกพันองค์กรภาพรวม และองค์ประกอบ Say Stay
		
และ Strive จำ�แนกตามลักษณะทั่วไปของคนทำ�งาน
คะแนนเฉลี่ย ความผูกพันองค์กร

ภาพรวม
คะแนน
เฉลี่ย

Say

Stay

Strive

s.d. คะแนน s.d. คะแนน s.d. คะแนน s.d.
เฉลี่ย
เฉลี่ย
เฉลี่ย

ประเภทอุตสาหกรรม
C การผลิต
D ไฟฟ้า ก๊าช ไอน�ำ้ และระบบ
ปรับอากาศ
E การจัดหาน�ำ้ การจัดการ และการ
บ�ำบัดน�ำ้ เสีย ของเสีย และสิง่ ปฏิกลู
F การก่อสร้าง
G การขายส่งและการขายปลีก การ
ซ่อมยานยนต์ และจักรยานยนต์
H การขนส่ ง และสถานที่ เ ก็ บ
สินค้า
I ทีพ่ กั แรมและบริการด้านอาหาร
J ข้อมูลข่าวสาร และการสือ่ สาร
K กิจกรรมทางการเงิน และการ
ประกันภัย
L กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์
M กิจกรรมทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์
และเทคนิค
N กิจกรรมการบริหาร และการ
บริการสนับสนุน
O การบริหารราชการ การป้องกัน
ประเทศและการประกันสังคม
ภาคบังคับ
P การศึกษา
Q กิจกรรมด้านสุขภาพและงาน
สังคมสงเคราะห์
R ศิลปะ ความบันเทิง และ
นันทนาการ
S กิจกรรมบริการด้านอืน่ ๆ

59.9 15.3 59.7 18.6 52.3 20.3 67.7 16.4
60.8 16.2 60.0 19.6 55.8 21.4 66.7 16.8
66.6 18.6 66.1 19.0 63.0 26.0 70.8 18.7
58.0 13.5 55.6 16.8 53.5 21.2 65.1 15.6
60.6 15.8 61.0 18.9 54.2 20.9 66.7 16.9
59.3 16.9 57.9 20.8 53.5 23.1 66.4 17.8
58.9 15.4 59.5 19.1 51.9 20.4 65.4 17.2
62.3 18.9 61.0 20.9 56.9 24.9 69.0 18.8
58.7 17.7 59.3 21.1 50.1 23.2 66.8 17.5
61.8 16.2 61.5 18.7 54.8 22.8 68.9 15.8
56.8 15.3 56.6 18.7 47.8 20.6 65.9 16.6
59.5 16.2 58.0 19.4 52.0 21.3 68.4 17.3
62.5 16.3 62.7 18.8 58.3 22.4 66.4 17.4
67.4 16.0 65.5 19.6 64.0 21.6 72.7 16.6
62.5 16.7 62.7 19.5 56.7 22.1 68.0 16.8
65.0 16.0 64.5 19.6 60.3 21.1 70.3 16.7
52.3 16.1 54.4 18.3 46.3 19.7 56.2 18.5
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คะแนนเฉลี่ย ความผูกพันองค์กร

ภาพรวม

Say

Stay

Strive

คะแนน s.d. คะแนน s.d. คะแนน s.d. คะแนน s.d.
เฉลี่ย
เฉลี่ย
เฉลี่ย
เฉลี่ย

เพศ
ชาย
หญิง
เพศทางเลือก

61.6 16.4 61.1 19.5 55.1 21.4 68.6 17.6
59.8 15.3 59.8 18.5 52.7 20.9 66.8 16.1
56.9 16.4 56.0 19.0 48.2 22.4 66.4 19.6

เจเนอเรชัน
เบบีบ้ มู (Baby boom)
เจนเอ็กซ์ (Gen X)
เจนวาย (Gen Y)

67.7 16.0 64.9 19.3 67.4 21.5 70.6 16.4
62.9 16.0 61.6 19.1 58.7 21.2 68.5 16.5
59.0 15.4 59.6 18.7 50.4 20.4 67.0 16.8

สถานภาพสมรส
โสด
แต่งงานและอยูร่ ว่ มกัน
แต่งงานแต่ไม่ได้อยูด่ ว้ ยกัน
อยูด่ ว้ ยกันโดยไม่ได้แต่งงาน
หม้าย
หย่า แยกทาง เลิกกัน

58.5
62.2
61.9
59.8
63.0
60.8

15.9
15.6
16.0
15.9
15.9
14.8

59.0
61.6
60.8
59.5
61.4
59.7

19.1
18.7
19.0
19.3
18.8
18.1

50.4
56.2
57.4
52.7
60.6
54.7

21.1
20.8
21.6
20.9
20.5
20.5

66.0
68.9
67.6
67.2
67.0
68.0

17.1
16.3
17.1
17.0
18.4
15.9

60.8
59.9
59.9
60.4
60.2
65.0

15.4
15.1
15.6
15.9
16.0
16.8

58.4
58.9
59.7
60.7
60.6
63.8

18.7
18.4
18.7
19.1
19.0
19.5

57.8
54.0
52.4
53.0
52.7
60.1

20.0
19.6
20.4
20.9
22.0
22.9

66.1
66.8
67.6
67.5
67.4
71.0

17.4
16.8
16.7
17.1
16.3
16.8

ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาและต�ำ่ กว่า
ม.ต้น
ม.ปลาย
สายช่าง/วิชาชีพ
ป.ตรี
สูงกว่าป.ตรี
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คะแนนเฉลี่ย ความผูกพันองค์กร

ภาพรวม

Say

Stay

Strive

คะแนน s.d. คะแนน s.d. คะแนน s.d. คะแนน s.d.
เฉลี่ย
เฉลี่ย
เฉลี่ย
เฉลี่ย

ลักษณะงานท่ี่ท�ำ
งานส�ำนักงาน
งานด้านการผลิต
งานด้านการบริการ
งานด้านบริหาร
งานด้านอ่นื่ ๆ

59.9
59.6
61.8
65.3
61.0

15.6
15.3
16.4
16.6
17.3

60.2
59.2
61.8
64.7
60.3

18.8
18.5
19.5
20.1
20.1

52.7
52.3
55.9
59.8
54.7

21.4
20.3
21.7
22.7
23.5

66.7
67.5
67.6
71.3
68.2

16.5
16.5
17.3
16.5
18.3

ประเภทการจ้างงาน
ประจ�ำ/สัญญาจ้าง
60.7 15.9 60.5 19.0 53.9 21.3 67.6 16.7
รายวัน
58.9 15.3 58.5 18.5 51.5 20.1 66.8 17.1
อืน่ ๆ เช่น จ้างเหมา บางช่วงเวลา
ตามผลงาน
61.2 15.4 61.2 19.0 53.8 20.2 68.6 17.6

อายุงาน
น้อยกว่า 1 ปี
1-2 ปี
3-5 ปี
6-9 ปี
10 ปีขึ้นไป

59.0
58.1
59.2
60.7
63.6

15.3
15.6
15.5
15.9
15.8

59.7
58.9
59.1
60.5
62.2

18.5
18.8
18.7
19.3
19.1

50.9
49.2
51.3
53.9
59.4

20.1
20.6
20.5
20.9
21.3

66.6
66.3
67.1
67.8
69.0

16.8
17.3
16.9
16.9
16.1

ขนาดองค์กร
ขนาดเล็ก (S) (คนท�ำงาน ไม่เกิน 50)
ขนาดกลาง (M) (คนท�ำงาน 51-200)
ขนาดใหญ่ (L) (คนท�ำงาน 2011,000)
ขนาดใหญ่มาก (XL) (คนท�ำงาน
1,001 ขึน้ ไป

63.1 15.5 63.1 18.1 58.6 21.6 67.6 16.7
60.0 16.3 59.1 19.3 53.8 21.6 67.0 17.2
60.9 15.9 60.2 19.4 54.4 21.0 68.2 16.7
60.0 15.6 60.4 18.6 52.3 20.8 67.3 16.7

ภาคการท�ำงาน
ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
ภาคเอกชน

63.4 16.3 63.1 18.7 58.1 22.4 68.9 17.3
59.9 15.7 59.7 18.9 52.6 20.8 67.3 16.7
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รายชื่อคณะกรรมการกำ�กับทิศ
1.
2.
		
3.
		
4.
		
5.
6.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์
ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จ�ำรัสฤทธิรงค์
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ

รายชื่อคณะทำ�งานการสำ�รวจความสุขคนทำ�งาน (ในองค์กร)
ไตรมาส 1 ปี 2560
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์
5. นางสาวสุภรต์ จรัสสิทธิ์
6. นางวรรณี หุตแพทย์
7. นางสุภาณี ปลื้มเจริญ
8. ดร.เฉลิมพล สายประเสริฐ
9. นายบุรเทพ โชคธนานุกูล
10. นางสาวปรียา พลอยระย้า
11. นางสาวศศิกร เจริญศักดิ์
12. นางสาวสุรารัตน์ พวงจ�ำปา
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13. นางสาวธารินี เหมือนวงศ์ธรรม
14. นางสาวพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล

รายชื่อคณะทำ�งานเก็บข้อมูลภาคสนาม
1. นางสาวกชมล คงเพิ่มพูน
2. นางสาวกมลชนก ข�ำสุวรรณ
3. นายจักรนรินทร์ พุทธเสน
4. นางจิตรารัตน์ ราชถนอมเกียรติ์
5. นายชัชนันท์ อุ่นกาศ
6. นายธารินทร์ จงกุลสถิตชัย
7. นางเบญจมาศ รอดภัย
8. นางประทีบ นัยนา
9. นายพงศกร แจ้งสว่าง
10. นายพงษ์ศักดิ์ หมื่นศักดา
11. นางพัชรินทร์ วอนเพียร
12. นางสาวมะลิวัลย์ ขันเล็ก
13. นางสาวรุ้งทอง ครามานนท์
14. นางสาวเรวดี สุวรรณนพเก้า
15. นางสาววรรณภา อารีย์
16. นางสาวสุริยาพร จันทร์เจริญ
17. นายอดิศักดิ์ เลิศนิพัฒน์
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