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สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ด�ำเนินการ
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขคนท�ำงานในประเทศไทยมาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยได้พัฒนา เครื่องมือวัดความสุขคนท�ำงาน (ในองค์กร) หรือ
HAPPINOMETER เพื่อใช้วัดคุณภาพชีวิตและความสุขของคนท�ำงานที่เป็น
บริบทของสังคมไทย สอดคล้องกับการด�ำเนินวิถชี วี ติ ของคนท�ำงานในองค์กร
ทุกประเภทและทุกระดับ
ในนามโครงการ “การพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนท�ำงานเพื่อความ
ยั่งยืนโดยการด�ำเนินงานในรูปแบบ “ศูนย์วิจัยความสุขคนท�ำงานแห่ง
ประเทศไทย”(Healthy Workplace for All: Thailand Centre for
Happy Worker Studies: TCHS)” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ส�ำนัก
สนับสนุนสุขภาวะองค์กร ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) สถาบันฯ ได้ด�ำเนินการส�ำรวจความสุขของคนท�ำงาน (ในองค์กร)
ระดับประเทศ พ.ศ. 2561 โดยได้รบั ความร่วมมือจากส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ
ในการด�ำเนินการ เพื่อเป็นการสร้างข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต และ
ความสุขของประชากรโดยเฉพาะวัยแรงงาน ซึ่งเป็นก�ำลังส�ำคัญในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อเป็นประโยชน์ในการก�ำหนดนโยบาย
การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความสุขให้แก่คนท�ำงานทุกระดับ และทุกภาค
ส่วนได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง

การส�ำรวจด�ำเนินการในทุกจังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศ ด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์สมาชิกในครัวเรือนที่เข้าข่ายที่เป็นผู้ตอบสัมภาษณ์ด้วยตนเอง
เท่านัน้ โดยผนวกข้อค�ำถามความสุขคนท�ำงาน (ในองค์กร) เข้ากับการส�ำรวจ
ภาวะการท�ำงานของประชากร ซึง่ ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน
มกราคม ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 โดยมีจ�ำนวนตัวอย่างคนท�ำงานที่ร่วม
ประเมินระดับความสุขทั้งสิ้น จ�ำนวน 21,086 คน
ผลการส�ำรวจ พบว่า คะแนนความสุขคนท�ำงาน (ในองค์กร) ภาพรวม
ระดับประเทศมีคา่ คะแนนเฉลีย่ 58.6 คะแนนซึง่ อยูใ่ นระดับ “HAPPY” หรือ
“ระดับความสุขตามเป้าหมาย” (ช่วงคะแนน 50.00-74.99 คะแนน) โดยมิติ
ความสุขทีม่ คี า่ คะแนนสูงทีส่ ดุ คือ “มิตคิ รอบครัวดี” มีคา่ คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ
64.5 คะแนน และมิตทิ มี่ คี า่ คะแนนต�ำ่ ทีส่ ดุ คือ “มิตใิ ฝ่รดู้ ”ี มีคา่ คะแนนเฉลีย่
เท่ากับ 49.5 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “UNHAPPY” หรือ “ระดับความสุขต�่ำ
กว่าเป้าหมาย (ช่วงคะแนน 25.00-49.99 คะแนน)” จ�ำแนกตามภูมิภาค
คนท�ำงานใน “ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” มีคะแนนความสุขภาพรวมสูงกว่า
คนท�ำงานในภูมภิ าคอืน่ โดยสูงกว่าคนท�ำงานใน “ภาคเหนือ” และ “ภาคใต้”
เล็กน้อย ขณะทีค่ นท�ำงานใน “กรุงเทพฯ” มีคะแนนความสุขภาพรวมต�ำ่ ทีส่ ดุ
เมื่อเทียบกับคนท�ำงานในภูมิภาคอื่น รวมถึง คนท�ำงานใน “ภาคกลาง”
เมื่อพิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรม คนท�ำงานในอุตสาหกรรมประเภท
“การศึกษา” มีคะแนนความสุขภาพรวมสูงที่สุด ตามด้วยคนท�ำงานใน
ประเภท “การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคม
ภาคบังคับ” และ “กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์” ขณะที่

คนท� ำงานในอุ ต สาหกรรมประเภท “กิ จ กรรมการจ้ า งงานในครั ว เรื อ น
ส่วนบุคคล” และ “กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์” มีคะแนนความสุขภาพรวมที่
ต�่ำกว่าคนท�ำงานในอุตสาหกรรมประเภทอื่น
การส�ำรวจความสุขคนท�ำงาน (ในองค์กร) ระดับประเทศ พ.ศ. 2561
(ไตรมาส 1) นับเป็นการส�ำรวจครั้งที่ 2 หลังจากที่เคยได้มีการส�ำรวจระดับ
ประเทศครั้งแรกในพ.ศ. 2560 (ไตรมาส 1) โดยการส�ำรวจในสองครั้งนี้ มี
ความแตกต่างกันในเรือ่ งวิธกี ารตอบแบบส�ำรวจของคนท�ำงาน การออกแบบ
การสุ่มตัวอย่าง และวิธีการสุ่มตัวอย่าง (sampling design) ส�ำหรับการ
ส�ำรวจ พ.ศ. 2560 คนท�ำงานตอบแบบส�ำรวจความสุขด้วยตนเอง (selfadministering) การสุ่มตัวอย่างในขั้นแรก เป็นใน “ระดับองค์กร” โดยใช้
กรอบการสุ่มหรือ sampling frame จากฐานข้อมูลส�ำมะโนอุตสาหกรรรม
ของส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ ขณะทีก่ ารส�ำรวจในครัง้ นี้ (พ.ศ. 2561) คนท�ำงาน
ตอบแบบส� ำ รวจความสุ ข ด้ ว ยวิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ โ ดยพนั ก งานเก็ บ ข้ อ มู ล
(interview) การสุม่ ตัวอย่างในขัน้ แรก เป็นใน “ระดับครอบครัว” (โดยเลือก
“เขตแจงนับ” ในและนอกเขตเทศบาลของแต่ละจังหวัดก่อน) ตามกรอบ
การสุ่มของการส�ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร แม้การสุ่มตัวอย่าง
ในขั้นสุดท้ายจะเหมือนกัน โดยเป็นการเลือกหรือการสุ่มใน “ระดับบุคคล”
เพื่อให้ได้คนท�ำงานที่จะเข้าร่วมการส�ำรวจ อย่างไรก็ตาม ผลการส�ำรวจ
เกี่ยวกับค่าคะแนนความสุข ความพึงพอใจ และความผูกพันองค์กรของคน
ท�ำงาน จึงมีข้อจ�ำกัดในเรื่องการเปรียบเทียบระหว่างการส�ำรวจทั้งสองรอบ
อีกทัง้ มีนยั ยะการแปลผลหรือการตีความ โดยเฉพาะในการใช้เป็นค่าตัวแทน

(representative) ระดับความสุข ความพึงพอใจและความผูกพันของคน
ท�ำงานในระดับภูมิภาค และระดับประเภทอุตสาหกรรม ที่แตกต่างกัน
ซึ่งผู้ใช้ข้อมูลควรต้องพึงระวัง
คณะวิจัย หวังว่าผลการส�ำรวจความสุขคนท�ำงาน (ในองค์กร) ระดับ
ประเทศ พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) ครั้งนี้ จะสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ในการ
วางนโยบายและแผนระดั บ ชาติ เพื่ อ สร้ า งเสริ ม ความสุ ข คุ ณ ภาพชี วิ ต
ความสุขคนท�ำงานและองค์กรแห่งความสุขในประเทศต่อไป รวมถึงเป็นข้อมูล
เทียบเคียงความสุขคนท�ำงาน (ในองค์กร) ระดับประเทศให้กบั ทุกองค์กรหรือ
หน่วยงาน เพื่อการพัฒนาสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและความสุขคนท�ำงานใน
องค์กรได้ต่อไปอย่างต่อเนื่อง
คณะวิจยั ขอขอบพระคุณ นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผูอ้ ำ� นวย
การส�ำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ให้การสนับสนุนการด�ำเนินงานของโครงการ และขอ
ขอบพระคุณ ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้
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ความร่วมมือ รวมถึง การให้ความอนุเคราะห์ทางวิชาการในหลายเรือ่ งทีเ่ ป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานการส�ำรวจในครั้งนี้ และ
สุดท้าย ขอขอบพระคุณคนท�ำงาน (ในองค์กร) ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือใน
การเข้าร่วมการส�ำรวจ
คณะวิจัย
โครงการ “การพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนท�ำงานเพื่อความยั่งยืนโดยการ
ด�ำเนินงานในรูปแบบ “ศูนย์วิจัยความสุขคนท�ำงานแห่งประเทศไทย”

(Healthy Workplace for All: Thailand Centre for Happy Worker Studies: TCHS)”
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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3. ค่าคะแนนความสุขภาพรวมคนทำ�งาน (ในองค์กร)
44
จำ�แนกตามลักษณะทั่วไปของคนทำ�งาน
4. ค่าคะแนนความสุขคนทำ�งาน (ในองค์กร) ในมิติสุขภาพกายดี
53
จำ�แนกตามลักษณะทั่วไปของคนทำ�งาน
5. ค่าคะแนนความสุขคนทำ�งาน (ในองค์กร) ในมิติผ่อนคลายดี
62
จำ�แนกตามลักษณะทั่วไปของคนทำ�งาน
6. ค่าคะแนนความสุขคนทำ�งาน (ในองค์กร) ในมิติน้ำ�ใจดี
70
จำ�แนกตามลักษณะทั่วไปของคนทำ�งาน
7. ค่าคะแนนความสุขคนทำ�งาน (ในองค์กร) ในมิติจิตวิญญาณดี
78
จำ�แนกตามลักษณะทั่วไปของคนทำ�งาน
8. ค่าคะแนนความสุขคนทำ�งาน (ในองค์กร) ในมิติครอบครัวดี
86
จำ�แนกตามลักษณะทั่วไปของคนทำ�งาน
9. ค่าคะแนนความสุขคนคนทำ�งาน (ในองค์กร) ในมิติสังคมดี
94
จำ�แนกตามลักษณะทั่วไปของคนทำ�งาน
10.ค่าคะแนนความสุขคนทำ�งาน (ในองค์กร) ในมิติใฝ่รู้ดี
103
จำ�แนกตามลักษณะทั่วไปของคนทำ�งาน
11. ค่าคะแนนความสุขคนทำ�งาน (ในองค์กร) ในมิติสุขภาพเงินดี
111
จำ�แนกตามลักษณะทั่วไปของคนทำ�งาน
12 ค่าคะแนนความสุขคนทำ�งาน (ในองค์กร) ในมิติการงานดี
119
จำ�แนกตามลักษณะทั่วไปของคนทำ�งาน
13 ค่าคะแนนความผูกพันองค์กรภาพรวมและองค์ประกอบ
Say Stay และ Strive จำ�แนกตามลักษณะทั่วไปของคนทำ�งาน 137

สารบัญแผนภาพ
28
1. คนทำ�งาน (ในองค์กร) ในประเทศไทย จำ�แนกตามภูมิภาค
37
2. ค่าคะแนนความสุขภาพรวมและในแต่ละมิติความสุข 9 มิติ
3. คะแนนความสุขภาพรวมคนทำ�งาน (ในองค์กร)
39
จำ�แนกตามภูมิภาคและประเภทอุตสาหกรรม
4. คะแนนความพึงพอใจในการทำ�งานของคนทำ�งาน (ในองค์กร)
127
จำ�แนกตามภูมิภาคและประเภทอุตสาหกรรม
5. ค่าคะแนนความผูกพันองค์กรภาพรวม
130
และใน 3 องค์ประกอบ Say Stay และ Strive
6. ค่าคะแนนความผูกพันองค์กรรวม
132
จำ�แนกตามภูมิภาคและประเภทอุตสาหกรรม
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1. ที่มาและความสำ�คัญ
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ท�ำการศึกษา
และพัฒนาตัวชี้วัดความสุขของคนท�ำงานในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง
ด้วยการสนับสนุนจาก ส�ำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร ส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เครือ่ งมือประเมินความสุขของคนท�ำงานหรือ HAPPINOMETER ได้ถกู
พัฒนาต่อยอดมาจากงานศึกษาของสถาบันฯ ในระหว่างปี พ.ศ. 2554-2557
ในการสร้างตัวชี้วัดความสุขของคนท�ำงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการ
และคนท�ำงานกลุม่ ข้าราชการพลเรือน ภายใต้ “โครงการจับตาสถานการณ์
ความสุขคนท�ำงานในประเทศไทย”
HAPPINOMETER ถูกใช้เป็นเครือ่ งมือหลักในการประเมินและติดตาม
สถานการณ์ความสุขของคนท�ำงานในประเทศ ทั้งในองค์กรภาครัฐและ
ภาคเอกชน ซึ่งท�ำการส�ำรวจและรายงานผลในรูปแบบคะแนนความสุข
ในภาพรวมของคนท�ำงาน และในแต่ละมิติความสุขตามแนวคิด HAPPY 8
อย่างต่อเนื่องเป็นรายครึ่งปี
ในแต่ละช่วงการส�ำรวจ การเปลี่ยนแปลงขึ้นลงของค่าคะแนนความสุข
เมื่อเทียบกับช่วงการส�ำรวจก่อนหน้า เป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ความสุขของคนท�ำงานได้เป็นอย่างดี และเป็น
ข้อมูลเชิงประจักษ์ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในองค์กร โดย
เฉพาะฝ่ายทรัพยากรบุคคลและผู้บริหารขององค์กร ซึ่งจะสามารถใช้เป็น
ข้อมูลช่วยในการตัดสินใจ คิดหากลยุทธ์ หรือโครงการที่เหมาะสมและตรง
ประเด็น เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระดับความสุขของคนท�ำงานใน
องค์กรให้ดียิ่งขึ้น
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ปั จ จุ บั น ได้ มี ก ารใช้ เ ครื่ อ งมื อ HAPPINOMETER กระจายไปยั ง
หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐทั่วประเทศ โดยได้รับการยอมรับจากผู้บริหาร
และบุคลากรระดับบริหาร หน่วยงานทรัพยากรบุคคลของสถานประกอบการ
ที่มีทั้งขนาดใหญ่ กลาง และ เล็ก จากหลากหลายประเภทและสาขา น�ำ
HAPPINOMETER ไปวัดคุณภาพชีวิตและความสุขของคนท�ำงานในองค์กร
หรือหน่วยงานของตน รวมทัง้ เมือ่ วัดผลแล้ว ก็ได้มกี ารน�ำหลักสูตรการบริหาร
จัดการความรูส้ คู่ วามสุขคนท�ำงาน (Routine to Happiness: R2H) ไปใช้
ในการสร้างเสริมศักยภาพนักสร้างสุขในการจัดกิจกรรมสร้างสุขในองค์กร
ตลอดจนใช้ HAPPINOMETER ในการวัดติดตามประเมินผล ถึงความส�ำเร็จ
ที่ตั้งเป้าหมายไว้ในองค์กรอย่างเป็นระบบ
อย่างไรก็ตาม การส�ำรวจในระดับองค์กรที่ผ่านมายังมีข้อจ�ำกัดในการ
อ้างอิงหรือเทียบเคียงระดับความสุขขององค์กร (benchmarking) กับระดับ
ความสุขที่เป็นค่ากลางของประเทศ ที่จะช่วยสะท้อนได้ว่า ความสุขของคน
ท�ำงานในองค์กรอยู่ในระดับที่ต�่ำกว่า สูงกว่า หรือ ใกล้เคียงกับความสุขโดย
เฉลี่ยของคนท�ำงานทั่วไปในประเทศ ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถใช้เป็น
ตัวแทน (representative) และเป็นระดับความสุขอ้างอิง (benchmark)
ของคนท�ำงานในภาพรวมของประเทศได้ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ดำ� เนิน การส�ำรวจความสุขคนท�ำงาน (ในองค์กร)
ในประเทศไทย โดยได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จาก ส� ำ นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ
ในการด�ำเนินการส�ำรวจทั่วประเทศ ด้วยการผนวกข้อค�ำถามความสุขคน
ท�ำงาน (ในองค์กร) หรือแบบ HAPPINOMETER ไปกับ การส�ำรวจภาวะ
การท�ำงานของประชากร ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม
ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
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2. วัตถุประสงค์การสำ�รวจ
1) เพือ่ ได้ผลการส�ำรวจ “ความสุขคนท�ำงาน” ระดับ
ประเทศ ที่สามารถใช้เป็นระดับอ้างอิงในการวัด
ความสุขคนท�ำงานระดับองค์กร

2) เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ในการพั ฒ นา
เกณฑ์ชวี้ ดั ระดับความสุขของคนท�ำงาน
จากค่ า คะแนนความสุ ข ภาพรวมได้
อย่างเหมาะสม

3) เพื่อได้ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการ
วางแผนพัฒนา ขับเคลื่อน และเสริมสร้าง
คุ ณ ภาพชี วิ ต และความสุ ข คนท� ำ งานใน
ประเทศไทย (ในองค์กร) อย่างเหมาะสม
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3. ระเบียบวิธีการสำ�รวจ
3.1 กลุ่มเป้าหมายของการสำ�รวจและคำ�จำ�กัดความ
กลุ่มเป้าหมายของการส�ำรวจ ได้แก่ “คนท�ำงานในองค์กร” ซึ่งมี
ค�ำจ�ำกัดความ ดังนี้
คนท�ำงานในองค์กร หมายถึง บุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือน
ตัวอย่าง มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ทุกคนที่มีสถานภาพการท�ำงาน
เป็น “ลูกจ้างรัฐบาล” “ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ” และ “ลูกจ้างเอกชน”
(ตามแบบการส�ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร) โดยมีลกั ษณะ
การท�ำงานเป็นลูกจ้าง/บุคลากร/พนักงานในองค์กรหรือสถาน
ประกอบการ ในที่นี้ไม่รวม ลูกจ้าง หรือแรงงานรับจ้างในภาค
เกษตรกรรม ผู้ประกอบอาชีพส่วนตัว และเจ้าของกิจการ
องค์ ก ร (หรื อ สถานประกอบการ) หมายถึ ง
หน่วยงานที่ว่าจ้าง หรือเป็นนายจ้างของคนท�ำงาน โดย
ครอบคลุ ม หน่ ว ยงานในส่ ว นราชการ ภาครั ฐ หรื อ
รัฐวิสาหกิจ สถานประกอบการภาคเอกชน บริษัทจํากัด
(มหาชน) สถานประกอบการ ขนาดกลาง และขนาดย่อม
(SMEs) สหกรณ์หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หน่วยงานหรือ
องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึง องค์กรหรือสถานประกอบ
การในลักษณะอื่นๆ ที่มีรูปแบบการว่าจ้างท�ำงานที่เป็น
ระบบ (เช่ น มี ก ารจั ด ท� ำ สั ญ ญาจ้ า งงาน หรื อ มี ฝ ่ า ย
ทรั พ ยากรบุ ค คลหรื อ ระบบการจ่ า ยเงิ น เดื อ นและ
สวัสดิการที่ชัดเจน เป็นต้น)
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3.2 เครื่องมือวัดความสุข “HAPPINOMETER”
>> ตอนที่ 1 และ 2 เป็นข้อมูลทั่วไปขององค์กรและ

เครื่องมือ
HAPPINOMETER
ประกอบด้วยข้อ
คำ�ถาม 13 ตอน

ข้อมูลทั่วไป ของคนทำ�งาน ซึ่งมี 4 และ 14 ข้อคำ�ถาม
ตามลำ�ดับ
>> ตอนที่ 3-11 เป็นข้อคำ�ถามประเมินความสุขคน
ทำ�งาน 9 มิติ รวมทั้งหมด 54 คำ�ถาม
>> ตอนที่ 12 และ 13 เป็ น ข้ อ คำ�ถามประเมิ น
ความผู ก พั น และสมดุ ล ชี วิ ต กั บ การทำ�งานของคน
ทำ�งาน ซึ่งมี 9 และ 5 ข้อคำ�ถามตามลำ�ดับ

โดยในแต่ละตอนของเครื่องมือวัด 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�ถามลักษณะทั่วไปของคนทำ�งาน

มี 14 ข้อคำ�ถาม ได้แก่ เพศ อายุ จังหวัดที่อาศัยในปัจจุบัน
และภูมิลำ�เนา ระดับการศึกษาที่สำ�เร็จสูงสุด สถานภาพ
สมรส จำ�นวนบุตร สถานภาพการตั้งครรภ์ สภาพการ
จ้างงาน ลักษณะงานและการทำ�งาน ระดับตำ�แหน่งในการ
ปฏิบัติงาน อายุงานในองค์กรหรือหน่วยงานในปัจจุบัน
ประวัตกิ ารเปลีย่ นงาน และรายได้รวมต่อเดือนโดยประมาณ
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>> ตอนที่ 3 มิติที่ 1 สุขภาพกายดี (Happy Body)

Happy Body

หมายถึง การทีบ่ คุ คลมีสขุ ภาพร่างกายแข็งแรง สมส่วน มี
พฤติกรรมการบริโภคทีป่ ลอดภัย มีความพึงพอใจสภาวะ
สุขภาพกายของตนเอง ประกอบด้วย 6 ข้อคำ�ถามตัวชีว้ ดั
เกีย่ วกับ ค่า BMI และเส้นรอบเอว การรับประทานอาหารเช้า
การออกกำ�ลังกาย การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ ความพึงพอใจกับสุขภาพกาย

>> ตอนที่ 4 มิติที่ 2 ผ่อนคลายดี (Happy Relax)

Happy Relax

หมายถึง การที่บุคคลสามารถบริหารเวลาในแต่ละวัน
เพื่อการพักผ่อนได้อย่างมีคุณภาพ พอใจกับการบริหาร
จัดการปัญหาของตนเอง และทำ�ชีวิตให้ง่าย สบายๆ
ประกอบด้วย 5 ข้อคำ�ถามตัวชีว้ ดั เกีย่ วกับความเพียงพอ
ที่ได้รับในการพักผ่อน การทำ�กิจกรรมที่เป็นการพักผ่อน
หย่ อ นใจในรอบสั ป ดาห์ การมี ค วามเครี ย ดโดยรวม
การมีชีวิตที่เป็นไปตามที่คาดหวังโดยรวม ความสามารถ
ในการจัดการปัญหาในชีวิตโดยรวม

>> ตอนที่ 5 มิตทิ ี่ 3 น�ำ้ ใจดี (Happy Heart) หมายถึง

Happy Heart

การที่ บุ ค คลมี จิ ต สาธารณะ มี ส ่ ว นร่ ว มในการสร้ า ง
ประโยชน์ให้กับส่วนรวม และมีเมตตากับคนรอบข้าง
ประกอบด้วย 5 ข้อค�ำถามตัวชี้วัด เกี่ยวกับความรู้สึก
เอื้ออาทรห่วงใยคนรอบข้าง การให้ความช่วยเหลือแก่คน
รอบข้าง การท�ำประโยชน์เพื่อส่วนรวมด้วยความเต็มใจ
และยินดี การเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
และการท�ำกิจกรรมที่มีประโยชน์ด้วยตนเอง
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>> ตอนที่ 6 มิติที่ 4 จิตวิญญาณดี (Happy Soul)�

Happy Soul

หมายถึง การที่บุคคลมีความตระหนักถึงคุณธรรม และ
ศี ล ธรรม รู ้ แ พ้ รู ้ ช นะ รู ้ จั ก ให้ และมี ค วามกตั ญ ญู รู ้ คุ ณ
ประกอบด้วย 5 ข้อค�ำถามตัวชี้วัด เกี่ยวกับการท�ำนุบ�ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม/ศาสนา/การให้ทาน และการปฏิบตั กิ จิ ตาม
ศาสนาเพือ่ ให้จติ ใจสงบ การยกโทษและให้อภัยอย่างจริงใจ
ต่อผู้ส�ำนึกผิด การยอมรับและขอโทษในความผิดที่ท�ำหรือ
มีส่วนรับผิดชอบ การตอบแทนหรือช่วยเหลือผู้มีพระคุณ

>> ตอนที่ 7 มิติที่ 5 ครอบครัวดี (Happy Family)

Happy Family

หมายถึง การที่บุคคลมีความรู้สึกผูกพัน เชื่อใจ มั่นใจ และ
อุ่นใจกับบุคคลในครอบครัวของตนเอง ประกอบด้วย 3 ข้อ
ค� ำ ถามตั ว ชี้ วั ด เกี่ ย วกั บ การมี เ วลาอยู ่ กั บ ครอบครั ว
อย่างเพียงพอ การท�ำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว การมี
ความสุขกับครอบครัว

>> ตอนที่ 8 มิติที่ 6 สังคมดี (Happy Society)

Happy Society
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หมายถึ ง การที่ บุ ค คลมี ค วามสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ต ่ อ เพื่ อ นบ้ า น
ไม่ท�ำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่เอาเปรียบผู้คนรอบข้าง ไม่ท�ำให้
สังคมเสือ่ มถอย ประกอบด้วย 6 ข้อค�ำถามตัวชีว้ ดั เกีย่ วกับ
เพือ่ นบ้านมีความสัมพันธ์ทดี่ กี บั เรา การปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
ข้อบังคับของสังคม ความรูส้ กึ ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
เมื่อมีปัญหาสามารถขอความช่วยเหลือจากคนในชุมชน
ความรู้สึกว่าสังคมไทยทุกวันนี้มีความสงบสุข และการใช้
ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

>> ตอนที่ 9 มิติที่ 7 ใฝ่รู้ดี (Happy Brain) หมายถึง

Happy Brain

การทีบ่ คุ คลมีความตืน่ ตัว กระตือรือร้นในการเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ
เพือ่ ปรับตัวให้เท่าทันและตัง้ รับการเปลีย่ นแปลงได้ตลอดเวลา
และพอใจทีจ่ ะแสดงความทันสมัยอยูเ่ สมอ ประกอบด้วย 3 ข้อ
ค�ำถามตัวชี้วัด เกี่ยวกับการแสวงหาความรู้ใหม่ ความสนใจ
ทีจ่ ะพัฒนาตนเองเพือ่ ความก้าวหน้าในชีวติ โอกาสทีจ่ ะได้รบั
ในการอบรม/ศึกษาต่อ/ดูงาน

>> ตอนที่ 10 มิติที่ 8 สุขภาพเงินดี (Happy Money)

หมายถึง การทีบ่ คุ คลมีวนิ ยั ในการใช้จา่ ยเงิน มีความสามารถ
และพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบการรับจ่าย และ
ออมเงินในแต่ละเดือน ประกอบด้วย 4 ข้อค�ำถามตัวชี้วัด
Happy Money เกีย่ วกับภาระในการผ่อนช�ำระหนีส้ นิ ต่างๆ การผ่อนช�ำระหนี้
สิ น ตามก� ำ หนดเวลา การมี เ งิ น เก็ บ ออมในแต่ ล ะเดื อ น
ค่าตอบแทนที่ได้รับเพียงพอกับรายจ่ายในแต่ละเดือน

>> ตอนที่ 11 มิติที่ 9 การงานดี (Happy Work-life)

Happy Work-life

หมายถึง การที่บุคคลมีความสบายใจในที่ท�ำงาน มีความรัก
ความผูกพัน และความภาคภูมิใจในองค์กร มีความมั่นใจใน
อาชีพรายได้ และมีความพึงพอใจกับความก้าวหน้าของตนเอง
ในองค์กร ประกอบด้วย 17 ข้อค�ำถามตัวชีว้ ดั เกีย่ วกับการท�ำงาน
ทีม่ คี วามท้าทายและส่งเสริมให้ได้เรียนรูส้ งิ่ ใหม่ ความชัดเจน
ของโอกาสการเติบโตในต�ำแหน่ง การมีอาชีพที่มั่นคง ความ
สามารถในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในข้อเสนอ
แนะกับหัวหน้างาน การได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องตาม
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กฎหมายแรงงาน/พระราชบัญญัติหรือระเบียบต่างๆ การได้
รับการพิจารณาเลื่อนขั้น/เลื่อนต�ำแหน่ง/ปรับขึ้นค่าจ้างด้วย
ความเหมาะสม การได้รับค่าตอบแทนถูกต้องและตรงตาม
เวลา การได้รบั ค่าตอบแทนทีค่ มุ้ ค่ากับความเสีย่ งอันอาจเกิด
จากการท�ำงาน การได้รับการดูแลเกี่ยวกับสุขภาพที่ดีจาก
องค์กร ความพึงพอใจกับสภาพแวดล้อมโดยรวมขององค์กร
ความพึงพอใจกับสวัสดิการที่องค์กรจัดให้ การให้ความส�ำคัญ
กับการท�ำงานเป็นทีม ความสัมพันธ์ในทีท่ ำ� งานเหมือนพีน่ อ้ ง
การสือ่ สารพูดคุยกับเพือ่ นร่วมงาน การถ่ายทอด/แลกเปลีย่ น
แบบอย่างการท�ำงานระหว่างกัน และการท�ำงานอย่างมีความสุข

>> ตอนที่ 12 ความผูกพันองค์กร ประเมินจาก 3
Say

Stay

Strive
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องค์ประกอบ ได้แก่ Say หรือ การกล่าวถึงองค์กรในทางที่
ดีหรือทางบวก ความรักและภาคภูมิใจต่อองค์กร Stay หรือ
ความต้องการที่จะอยู่กับองค์กรต่อไปแม้จะมีโอกาสใหม่ที่
เทียบเท่าหรืออาจจะดีกว่า ความรู้สึกในการเป็นส่วนหนึ่ง
และเป็นเจ้าของร่วมในองค์กร และ Strive หรือ ความ
ต้องการหรือความภาคภูมิใจ และความเต็มใจที่จะท�ำงาน
เพือ่ ความส�ำเร็จขององค์กรอย่างมุง่ มัน่ ทุม่ เท สร้างสรรค์ โดย
มีทงั้ หมด 9 ข้อค�ำถามตัวชีว้ ดั เกีย่ วกับการแนะน�ำญาติ เพือ่ น
หรือคนรู้จักมาท�ำงานในองค์กร การกล่าวปกป้ององค์กร
และความภาคภูมิใจที่ได้ท�ำงานในองค์กร การไม่ลาออก
แม้ ว ่ า มี โ อกาสในการศึ ก ษาต่ อ การไม่ ล าออกแม้ ว ่ า
มีโอกาสเปลี่ยนสถานที่ท�ำงาน และการรู้สึกเป็นเจ้าของ
ร่วมในองค์กร การท�ำงานอย่างทุ่มเทเพื่อประโยชน์ของ
องค์กร การคิดใหม่ท�ำใหม่เพื่อสร้างความก้าวหน้าให้กับ
องค์กร และการท�ำงานอย่างมีเป้าหมาย

>> ตอนที่ 13 สมดุลชีวิตกับการท�ำงาน ประกอบด้วย
5 ข้อค�ำถามตัวชีว้ ดั เกีย่ วกับความรูส้ กึ ต่อจ�ำนวนวันท�ำงาน
ในแต่ละสัปดาห์ จ�ำนวนชั่วโมงท�ำงานและจ�ำนวนชั่วโมง
พักผ่อนในแต่ละวัน ความยืดหยุน่ ในการท�ำงานขององค์กร
และการท�ำงานกับความตรงตามวุฒิการศึกษา

ในการประเมินระดับความสุขของคนท�ำงานทั้ง 9 มิติ รวมถึง ความสุข
ภาพรวมจากข้อค�ำถามตอนที่ 3-11 โดยเครื่องมือ HAPPINOMETER นั้น
คะแนนความสุขจะมีค่าอยู่ในช่วง 0-100 คะแนน โดยสามารถตีความและ
ให้ความหมาย ได้ดังต่อไปนี้

Very Unhappy = คะแนน 0.00 – 24.99

หมายถึ ง ระดั บ ความสุ ข ที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ผลที่ ไ ด้ ว ่ า
อยู่ในขั้น ต�่ำกว่าเป้าหมายมากที่สุด เป็นสัญญาณระบุ
ให้ผู้บริหารต้องให้การพัฒนาสนับสนุนทันที

Unhappy = คะแนน 25.00 – 49.99

หมายถึง ระดับความสุขที่สะท้อนให้เห็นผลที่ได้ว่าอยู่
ในขั้ น ต�่ ำ กว่ า เป้ า หมาย เป็ น สั ญ ญาณระบุ ใ ห้
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 การสุ่มตัวอย่างและกระบวนการสำ�รวจ
การส� ำ รวจความสุ ข คนท� ำ งาน (ในองค์ ก ร) ครั้ ง นี้ ด� ำ เนิ น การโดย
การผนวกข้อค�ำถามแบบ HAPPINOMETER ไปพร้อมกับการส�ำรวจภาวะ
การท� ำ งานของประชากร พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) ซึ่ ง ด� ำ เนิ น การ
โดยส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งใช้แผนการสุ่มตัวอย่างเป็นแบบ Stratified
Two-Stage Sampling โดยมี จั ง หวั ด เป็ น สตราตั ม เขตแจงนั บ
(ในเขตเทศบาล และ นอกเขตเทศบาล) เป็ น หน่ ว ยตั ว อย่ า งขั้ น ที่ ห นึ่ ง
ครัวเรือนส่วนบุคคล และสมาชิกในครัวเรือนกลุ่มบุคคลประเภทคนงาน
เป็นหน่วยตัวอย่างขั้นที่สอง
ในการจัดสตราตัม จังหวัดถูกใช้เป็นสตราตัม ซึ่งมีทั้งสิ้น 77 สตราตัม
และในแต่ละสตราตัม ทําการแบ่งออกเป็น 2 สตราตัมย่อย ตามลักษณะ
การปกครองของกรมการปกครอง คือ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล
การเลือกตัวอย่างขั้นที่หนึ่ง จากแต่ละสตราตัมย่อย หรือแต่ละเขตการ
ปกครอง ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติทาํ การเลือกเขตแจงนับตัวอย่าง อย่างอิสระ
ต่อกัน โดยให้ความน่าจะเป็นในการเลือกเป็นปฏิภาคกับจํานวนครัวเรือน
ของเขตแจงนับตัวอย่างนั้นๆ ซึ่งกระจาย ไปตามภาค และเขตการปกครอง
ส�ำหรับการเลือกตัวอย่างขั้นที่สอง เป็นการเลือกครัวเรือนตัวอย่าง
จากครัวเรือนส่วนบุคคลทั้งสิ้น ในบัญชีรายชื่อครัวเรือนซึ่งได้จากการนับจด
ในแต่ละเขตแจงนับตัวอย่าง ด้วยวิธีการสุ่มแบบมีระบบ โดยกําหนดขนาด
ตัวอย่างในเขตเทศบาล เป็น 16 ครัวเรือนตัวอย่างต่อเขตแจงนับตัวอย่าง และ
นอกเขตเทศบาล เป็น 12 ครัวเรือนตัวอย่างต่อเขตแจงนับตัวอย่าง ในการ
เลือกครัวเรือนตัวอย่าง ได้มีการจัดเรียงรายชื่อครัวเรือนส่วนบุคคลใหม่ตาม
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ขนาดครัวเรือน ซึ่งวัดด้วยจํานวนสมาชิกในครัวเรือน ในกรณีของครัวเรือน
กลุ่มบุคคลประเภทคนงาน ในขั้นนี้เป็นการเลือกสมาชิกตัวอย่าง จาก
ครัวเรือนกลุม่ บุคคลประเภทคนงานทุกครัวเรือนในแต่ละเขตแจงนับตัวอย่าง
ด้วยวิธีการสุ่มแบบมีระบบ ได้จ�ำนวนครัวเรือนตัวอย่างทั้งสิ้น 83,880
ครัวเรือนตัวอย่าง
ในการส�ำรวจความสุขคนท�ำงาน (ในองค์กร) สมาชิกในครัวเรือนตัวอย่าง
จากการส�ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากรที่มีสถานภาพการท�ำงานเป็น
“ลูกจ้างรัฐบาล” “ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ” และ “ลูกจ้างเอกชน” ทุกคนในที่นี้
ไม่รวม ลูกจ้างหรือแรงงานรับจ้างในภาคเกษตรกรรม ผู้ประกอบอาชีพ
ส่วนตัว และเจ้าของกิจการ จะถูกคัดเลือกเพือ่ ร่วมส�ำรวจความสุขคนท�ำงาน
(ในองค์กร) ด้วยแบบ HAPPINOMETER โดยวิธีการสัมภาษณ์ซึ่งผู้ที่เข้าข่าย
ต้องเป็นผู้ที่ตอบสัมภาษณ์ด้วยตนเองเท่านั้น ซึ่งมีจ�ำนวนตัวอย่างที่เข้าร่วม
ส�ำรวจระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ทั้งสิ้นจ�ำนวน
21,086 คน
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4. ผลการสำ�รวจ
การน�ำเสนอผลการส�ำรวจ ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่
หนึ่ง ลักษณะทั่วไปของคนท�ำงาน (ในองค์กร)
สอง ผลการประเมินความสุขคนท�ำงาน ภาพรวมทุกมิติความสุข และ
ผลการประเมินความสุขคนท�ำงานในแต่ละมิติความสุข 9 มิติ โดยน�ำเสนอ
ทั้งระดับความสุขคนท�ำงานในภาพรวม และระดับความสุขเมื่อจ�ำแนกตาม
ลักษณะของคนท�ำงาน
สาม ผลการประเมินความพึงพอใจในการท�ำงาน และ
สี่ ผลการประเมินความผูกพันองค์กรของคนท�ำงาน ผลการประเมินที่
น�ำเสนอเป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการส�ำรวจโดยถ่วงค่า
น�้ำหนัก (weighted) ระดับบุคคลจากการส�ำรวจภาวะการท�ำงานของ
ประชากร ไตรมาส 1 พ.ศ. 2561 เนื่องด้วยข้อจ�ำกัดในเรื่องความสมบูรณ์
ของกรอบการสุ่มตัวอย่าง และข้อมูลจ�ำนวนประชากรเป้าหมายคนท�ำงาน
(ในองค์กร) ในประเทศไทยทัง้ ในภาพรวมและในแต่ละประเภทอุตสาหกรรม
การน�ำเสนอผลจะมุ่งเน้นน�ำเสนอค่าที่ได้จากการวิเคราะห์ที่เป็นค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าต�่ำสุด และ การกระจายตัวในลักษณะ
ค่าร้อยละ มากกว่าค่าความถี่ และจ�ำนวนคนท�ำงาน
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4.1. ลักษณะทั่วไปของคนทำ�งาน
การส�ำรวจความสุขคนท�ำงาน (ในองค์กร) ระดับประเทศ พ.ศ. 2561
(ไตรมาส 1) มีจ�ำนวนคนท�ำงานที่ร่วมประเมินระดับความสุขทั้งสิ้น จ�ำนวน
21,086 คน เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมถ่วงน�้ำหนัก พบว่า เป็นคนท�ำงาน
ในหน่วยงานภาคเอกชน ร้อยละ 73.0 และคนท�ำงานในหน่วยงานภาครัฐ
(และรัฐวิสาหกิจ) ร้อยละ 27.0

เมือ่ จ�ำแนกตามเพศ พบว่า มีสัดส่วนของคนท�ำงานเพศหญิงสูงกว่า

คนท�ำงานเพศชาย โดยเท่ากับ ร้อยละ 58.7 และ 40.6 ตามล�ำดับ (ตาราง 2)
ตาราง 1 คนทำ�งาน (ในองค์กร) จำ�แนกตามกลุ่มอายุ ภาคการทำ�งาน และเพศ
ภาค
การทำ�งาน

ภาครัฐ (และรัฐวิสาหกิจ)
กลุ่มอายุ

ชาย

หญิง
รวม

15-29 ปี 	 15.0%
30-44 ปี
33.2%
45-59 ปี
48.1%
60 	ปีขึ้นไป 	 3.7%

18.6%
42.9%
37.3%
1.1%

16.9%
38.2%
42.6%
2.4%

100%

100%

100%

  รวม
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ภาค
การทำ�งาน

ภาคเอกชน
กลุ่มอายุ

รวม

30.5%
43.1%
23.7%
2.7%

30.6%
43.0%
23.4%
2.9%

100%

100%

100%

รวมทั้งหมด
กลุ่มอายุ

ชาย

หญิง
รวม

15-29 ปี 	 26.8%
30-44 ปี
40.5%
45-59 ปี
29.4%
60 	ปีขึ้นไป 	 3.2%

27.0%
43.0%
27.7%
2.2%

26.9%
41.7%
28.6%
2.8%

100%

100%

100%

  รวม
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หญิง

15-29 ปี 	 30.8%
30-44 ปี
43.0%
45-59 ปี
23.2%
60 	ปีขึ้นไป 	 3.1%
  รวม

ภาค
การทำ�งาน

ชาย

เมือ่ จ�ำแนกตามกลุม่ อายุ คือ 15-29 ปี 30-44 ปี 45-59 ปี

และ 60 ปีขนึ้ ไป พบว่า คนท�ำงานส่วนใหญ่อยูใ่ นวัยท�ำงานตอนกลาง
โดยประมาณ 2 ใน 5 ของคนท� ำ งานทั้ ง หมดอยู ่ ใ นกลุ ่ ม อายุ
30-44 ปี (ร้อยละ 41.7) ซึ่งหากพิจารณาการกระจายตามกลุ่มอายุ
แยกตามคนท�ำงานในภาครัฐ(และรัฐวิสาหกิจ) และภาคเอกชน
พบว่า คนท�ำงานในภาครัฐมีอายุค่อนข้างมากกว่าคนท�ำงานใน
ภาคเอกชน โดยประมาณเกือบครึ่งของกลุ่มคนท�ำงานในภาครัฐ
มีอายุ 45 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 45) ขณะที่ในภาคเอกชนคิดเป็นสัดส่วน
ที่ต�่ำกว่าไม่ถึงร้อยละ 30 (ร้อยละ 26.3) ขณะที่ กลุ่มตัวอย่าง
ในภาครัฐที่มีอายุต�่ำกว่า 30 ปี มีเพียงร้อยละ 16.9 ซึ่งน้อยกว่า
กลุ่มตัวอย่างในภาคเอกชน ที่มีสูงถึงร้อยละ 30.6 (ตาราง 1)

พิจารณาตามภูมภิ าคของประเทศทัง้ 4 ภาค และ กรุงเทพฯ

การกระจายตั ว ของสั ด ส่ ว นคนท� ำ งานในแต่ ล ะภู มิ ภ าคเป็ น
ดังแสดงในแผนภาพ 1 พบว่า ประมาณ 1 ใน 3 ของคนท�ำงาน
(ในองค์ ก ร) ทั้ ง หมด (ร้ อ ยละ 34.6) ซึ่ ง เป็ น กลุ ่ ม ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด
เมื่อเปรียบเทียบกับภูมิภาคอื่น อาศัยอยู่ในภูมิภาค “ภาคกลาง”
คนท� ำ งานในสั ด ส่ ว นที่ ม ากเป็ น ล� ำ ดั บ ถั ด มาคื อ ที่ ร ้ อ ยละ 20.5
และ 19.3 อาศัยอยู่ใน “กรุงเทพฯ” และ “ภาคตะวันออกเฉียง
เหนื อ ” ตามล� ำ ดั บ ส่ ว นที่ เ หลื อ อี ก ร้ อ ยละ 14.1 และ 11.6
อาศัยอยู่ใน “ภาคเหนือ” และ “ภาคใต้” ตามล�ำดับ
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แผนภาพ 1 คนทำ�งาน (ในองค์กร) ในประเทศไทย จำ�แนกตามภูมิภาค

เมื่อจ�ำแนกคนท�ำงาน (ในองค์กร) ออกเป็นกลุ่มตามรุ่นประชากร
(ตาราง 2) พบว่า คนท�ำงานส่วนใหญ่เกือบครึ่งหรือที่ร้อยละ 47.9 เป็นคน
ในรุ่นประชากรเจนวาย (Gen Y) คือกลุ่มที่มีอายุไม่เกิน 36 ปี อีกกลุ่มใหญ่
หรือที่ร้อยละ 43.9 เป็นคนในรุ่นประชากรเจนเอ็กซ์ (Gen X) คือกลุ่มที่
มีอายุระหว่าง 37 ปี ถึง 55 ปี และทีร่ อ้ ยละ 8.2 เป็นคนท�ำงานในรุน่ ประชากร
เบบี้บูม (Baby boom) คือกลุ่มที่มีอายุตั้งแต่ 56 ปีขึ้นไป
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เกีย่ วกับสถานภาพสมรสของคนท�ำงาน พบว่า ในสัดส่วนที่มากที่สุด

ที่ร้อยละ 47.2 ของคนท�ำงาน (ในองค์กร) มีสถานภาพสมรสเป็น “แต่งงาน
และอยู่ร่วมกัน” ในสัดส่วนที่มากเป็นล�ำดับสอง ได้แก่สถานภาพสมรส
เป็น “โสด” (ร้อยละ 30.5) คนท�ำงานที่มีสถานภาพสมรสเป็น “แต่งงาน
แต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน” และ “อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงาน” มีสัดส่วนคิดเป็น
ร้อยละ 7.9 และ ร้อยละ 6.3 ตามล�ำดับ ส่วนที่มีสถานภาพสมรสเป็น
“หย่า แยกทาง หรือเลิกกัน” และ “หม้าย” มีสัดส่วนคิดเป็น ร้อยละ 5.8
และ ร้อยละ 2.4 ตามล�ำดับ

หากพิจารณาเกีย่ วกับระดับการศึกษาสูงสุดของคนท�ำงาน พบว่า

คนท�ำงาน (ในองค์กร) ส่วนใหญ่หรือประมาณ 1 ใน 3 (ร้อยละ 32.6) จบการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี ส่วนคนท�ำงานที่จบการศึกษาใน ระดับประถมศึกษา
หรือต�่ำกว่า และระดับมัธยมศึกษา (มัธยมปลายและมัธยมต้น) มีสัดส่วน
คิดเป็นร้อยละ 26.0 และ 31.8 ตามล�ำดับ มีเพียงร้อยละ 4.5 เท่านั้นที่จบ
การศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรี และจากการส�ำรวจฯครั้งนี้ ผู้ที่จบ
การศึกษา สายช่างหรือวิชาชีพ มีเพียงร้อยละ 4.3

ในด้านอาชีพของคนท�ำงาน (ในองค์กร) พบว่า 2 กลุ่มที่มีสัดส่วน

ค่อนข้างใหญ่กว่ากลุ่มอาชีพอื่น ประกอบอาชีพเป็น “ผู้ปฏิบัติการโรงงาน
และเครื่องจักร” และ “พนักงานบริการ พนักงานในร้านค้าและตลาด”
อยู่ที่ร้อยละ 16.6 และ ร้อยละ 16.5 ตามล�ำดับ สัดส่วนที่มากเป็นล�ำดับ
ถัดมาอยู่ที่ร้อยละ 14.4 และ ร้อยละ 14.3 ประกอบอาชีพเป็น “ผู้ปฏิบัติ
งานด้านความสามารถทางฝีมือ” และ “อาชีพพื้นฐานต่างๆ ในด้าน
การขาย การบริการ” ตามล�ำดับ
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เกีย่ วกับประเภทอุตสาหกรรมขององค์กรทีค่ นท�ำงาน คนท�ำงาน

สัดส่วนมากที่สุดที่ร้อยละ 29.7 ของคนท�ำงานทั้งหมด ท�ำงานอยู่ในประเภท
อุตสาหกรรม “การผลิต” ในสัดส่วนที่มากเป็นล�ำดับถัดมา ท�ำงานอยู่
ในประเภทอุตสาหกรรม “การขายส่ง และการขายปลีก การซ่อมแซม
ยานยนต์ และรถจักรยานยนต์” (ร้อยละ 14.9) “การบริหารราชการ
การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ” (ร้อยละ 13.0)
“การศึกษา” (ร้อยละ 8.6) และ “การก่อสร้าง” (ร้อยละ 7.0) ตามล�ำดับ

เมือ่ จ�ำแนกตามลักษณะหรือประเภทการจ้างงาน ส่วนใหญ่ของคน

ท�ำงานในองค์กรที่สัดส่วนร้อยละ 68.7 มีประเภทการจ้างงานเป็นแบบ
“ประจ�ำหรือมีสัญญาจ้าง” กลุ่มที่มีประเภทการจ้างเป็น “รายวัน” และ
ประเภท “อื่นๆ เช่น จ้างเหมา บางช่วงเวลา หรือตามผลงาน” มีจ�ำนวน
คิดเป็นที่สัดส่วนร้อยละ 27.0 และ ร้อยละ 4.3 ตามล�ำดับ

พิจารณาตามอายุงานหรือระยะเวลาที่ท�ำงานในองค์กรปัจจุบัน

พบว่า คนท�ำงานร้อยละ 31.1 มีอายุงานในการท�ำงานกับองค์กรปัจจุบันที่
3-5 ปี ในสั ด ส่ ว นที่ ม ากเป็ น ล� ำ ดั บ ถั ด มาคื อ กลุ ่ ม ที่ มี อ ายุ ง าน 1-2 ปี
(ร้อยละ 19.0) กลุ่มที่มีอายุงาน 6-9 ปี (ร้อยละ 17.3) และ กลุ่มที่มีอายุ
งาน 10-19 ปี (ร้อยละ 16.4) ตามล�ำดับ คนท�ำงานที่เพิ่งเริ่มท�ำงานและ
มีอายุงานกับองค์กรปัจจุบันไม่ถึง 1 ปี มีเพียงร้อยละ 7.2

เกีย่ วกับขนาดขององค์กร พบว่า ในการส�ำรวจครั้งนี้ ร้อยละ 52.7

ของคนท�ำงาน (ในองค์กร) ซึง่ ถือเป็นส่วนใหญ่หรือมากกว่าครึง่ ท�ำงานในองค์กร
หรือสถานประกอบการที่มีขนาดเล็ก (S: จ�ำนวนคนท�ำงาน 1-50 คน)
ร้อยละ 22.5 ท�ำงานในองค์กรหรือสถานประกอบการที่มีขนาดกลาง (M:
จ�ำนวนคนท�ำงาน 51-200 คน) และ ร้อยละ 18.4 ท�ำงานในองค์กรหรือ
สถานประกอบการที่มีขนาดใหญ่ (L: จ�ำนวนคนท�ำงาน 201-1,000 คน)
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มีเพียงร้อยละ 6.4 เท่านั้น ที่ท�ำงานในองค์กรขนาดใหญ่มาก (XL: จ�ำนวน
คนท�ำงาน 1,001 คนขึ้นไป)

หากพิจารณาเกีย่ วกับระดับรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน (รวมโบนัสและค่าตอบ

แทนอื่นๆ) พบว่า มากกว่า 1 ใน 4 ของคนท�ำงาน (ร้อยละ 26.6) มีรายได้
ต่อเดือนอยู่ในช่วง 10,001-15,000 บาท ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันคือ
ที่ร้อยละ 20.4 และ ร้อยละ 20.2 มีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 8,00110,000 บาท และ ไม่เกิน 8,000 บาท ตามล�ำดับ ส่วนกลุ่มคนท�ำงาน
(ในองค์กร) ที่มีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 15,001-20,000 บาท ช่วง
20,001-30,000 บาท และ ช่วง 30,001 บาทขึ้นไป มีจ�ำนวนใกล้เคียงกัน
คือร้อยละ 11.8 ร้อยละ 10.4 และ ร้อยละ 10.6 ตามล�ำดับ
ตาราง 2 คนทำ�งาน (ในองค์กร) จำ�แนกตามลักษณะทั่วไปของคนทำ�งาน
ชาย

เพศ

ชาย
หญิง

ภูมิภาค

ลักษณะทั่วไปของคนท�ำงาน

กรุงเทพ ฯ
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้

หญิง

รวม

40.6%
58.7%
			
		
			
		
			
		

19.9%
35.7%
13.7%
19.0%
11.6%

21.1%
33.3%
14.5%
19.6%
11.5%

20.5%
34.6%
14.1%
19.3%
11.6%
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ชาย

ระดับการศึกษา

สถานภาพสมรส

รุนประชากร

กลุ่มอายุ

ลักษณะทั่วไปของคนท�ำงาน
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หญิง

15-29 ปี
30-44 ปี
45-59 ปี
60 ปีขึ้นไป

รวม

26.8%
27.0%
40.5%
43.0%
29.4%
27.7%
3.2%
2.2%
			
Baby boom (อายุ 56 ปขึ้นไป)
8.8%
7.6%
Gen X (อายุ 37-55 ป)
44.2%
43.6%
Gen Y (อายุไมเกิน 36 ป)		
				
47.0% 48.9%

26.9%
41.7%
28.6%
2.8%

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

			
			
			
			
			
			

8.2%
43.9%
47.9%

32.5%
48.9%
6.6%
6.4%
0.9%
4.6%

28.1%
45.2%
9.3%
6.3%
4.1%
7.0%

30.5%
47.2%
7.9%
6.3%
2.4%
5.8%

ประถมศึกษาหรือต�่ำกว่า 			 29.0%
มัธยมศึกษาตอนต้น 			 18.9%
มัธยมศึกษาตอนปลาย 			 16.0%
			
5.0%
สายชาง/วิชาชีพ
			 26.7%
ปริญญาตรี
			
3.2%
สูงกวาปริญญาตรี
			
0.9%
อื่นๆ
			
0.3%
ไมทราบ
				

22.6%
13.8%
14.5%
3.5%
39.1%
5.9%
0.4%
0.2%

26.0%
16.5%
15.3%
4.3%
32.6%
4.5%
0.7%
0.2%

ประเภทอุตสาหกรรม

อาชีพ

ลักษณะทั่วไปของคนท�ำงาน

ผู้บัญญัติกฎหมายและผู้จัด			
การ
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ			
ผูป้ ระกอบวิชาชีพช่างเทคนิค			
สาขาต่างๆ
			
เสมียน
พนักงานบริการ พนักงานในร้			
านค้า
			
และตลาด
			
ผูป้ ฏิบตั งิ านทีม่ ฝี มี อื ในด้านการเกษตร
			
และประมง
			
ผูป้ ฏิบตั งิ านด้านความสามารถทางฝี
มอื
ผูป้ ฏิบตั กิ ารโรงงานและเครือ่ 			
งจักร
			
อาชีพพืน้ ฐานต่างๆ ในด้านการขาย
			
การบริการ
			
คนงานซึง่ มิได้จำ� แนกไว้ในหมวดอื
น่
B การท�ำเหมืองแร่และเหมื			
องหิน
			
C การผลิต
D ไฟฟ้า ก๊าช ไอน�้ำ และระบบ
			
ปรับอากาศ
E การจัดหาน�ำ้ การจัดการ และการ
			
บ�ำบัดน�ำ้ เสียของเสีย และสิ
ง่ ปฏิกลู
			
F การก่อสร้าง
G การขายส่งและการขายปลีก
			
การ ซ่อมแซมยานยนต์ และ
			
รถจักรยานยนต์

ชาย

หญิง

รวม

6.9%
8.7%
8.4%
5.6%

4.5%
18.6%
9.8%
13.6%

5.7%
13.4%
9.1%
9.4%

15.3%

17.9%

16.5%

0.9%
21.3%
20.5%

0.4%
6.6%
12.2%

0.7%
14.4%
16.6%

12.4%
16.3%
0.1%		

14.3%
0.1%

0.7%
30.2%

0.1%
29.1%

0.4%
29.7%

1.2%

0.3%

0.7%

0.5%
10.8%

0.3%
2.8%

0.4%
7.0%

15.0%

14.9%

14.9%
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ลักษณะทั่วไปของคนท�ำงาน

การขนส่ง และสถานที่เ			
ก็บสินค้า
ที่พักแรม และบริการด้า			
นอาหาร
ข้อมูลข่าวสาร และการสื			
่อสาร
กิจกรรมทางการเงิน 			
และการประกันภัย 			
L กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์			
M กิจกรรมทางวิชาชีพ วิท			
ยาศาสตร์
			
และเทคนิค
N กิจกรรมการบริหาร และ			
การบริการสนับสนุน 			
			
O การบริหารราชการ การป้
องกัน
ประเทศ และการประกันสังคม
			
ภาคบังคับ
			
P การศึกษา
Q กิจกรรมด้านสุขภาพ 			
และงานสังคมสงเคราะห์			
R ศิลปะ ความบันเทิง และนั			
นทนาการ
S กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ			
T กิจกรรมการจ้างงาน 			
ในครัวเรือนส่วนบุคคล 			
			
U กิจกรรมขององค์การระหว่
าง
ประเทศและภาคีสมาชิก			
			
อื่นๆ

ประเภทอุตสาหกรรม

H
I
J
K
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ชาย

หญิง

รวม

4.9%
3.6%
1.4%

1.9%
7.3%
0.6%

3.5%
5.4%
1.0%

2.3%
0.5%

3.3%
1.4%

2.8%
0.9%

1.1%

1.8%

1.4%

3.6%

2.3%

3.0%

15.1%
5.1%

10.7%
12.4%

13.0%
8.6%

2.1%
0.6%
0.9%

7.5%
0.8%
1.1%

4.7%
0.7%
1.0%

0.3%

1.5%

0.8%

0%
0.1%

0%
0%

0%
0%

ชาย

ประเภทการจ้างงาน
อายุงาน

ไม่ถึงปี
1-2 ปี
3-5 ปี
6-9 ปี
10-19 ปี
20 ปีขึ้นไป

ขนาดเล็ก (S) :
			
คนท�ำงาน ไม่เกิน 50 คน 			
ขนาดกลาง (M) :
คนท�ำงาน 51-200 คน 			
ขนาดใหญ่ (L) :
คนท�ำงาน 201-1000 คน			
ขนาดใหญ่มาก (XL) :
คนท�ำงาน 1001 คนขึ้นไป			

ภาค
การท�ำงาน

ประจ�ำ/สัญญาจ้าง
รายวัน
อื่นๆ เช่น จ้างเหมา
บางช่วงเวลา ตามผลงาน

ขนาดองค์กร

ลักษณะทั่วไปของคนท�ำงาน

			
			
			
			
			
			

ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 			
ภาคเอกชน
			

หญิง

รวม

66.9%
29.0%

70.6%
24.7%

68.7%
27.0%

4.1%

4.7%

4.3%

7.5%
18.8%
31.3%
16.8%
16.7%
9.0%

7.0%
19.2%
30.7%
18.0%
16.1%
8.9%

7.2%
19.0%
31.1%
17.3%
16.4%
9.0%

52.9%

52.4%

52.7%

22.8%

22.3%

22.5%

18.2%

18.7%

18.4%

6.1%

6.7%

6.4%

24.9%
75.1%

29.2%
70.8%

27.0%
73.0%
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รายได้ต่อเดือน

(รวมโบนัสและค่าตอบแทนอื่น)

ลักษณะทั่วไปของคนท�ำงาน

ไม่เกิน 8,000 บาท
8,0001-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001 บาทขึ้นไป

				
				
				
				
				
				

ชาย

หญิง

รวม

19.5%
20.1%
28.1%
11.8%
10.1%
10.4%

21.0%
20.8%
24.9%
11.8%
10.6%
10.9%

20.2%
20.4%
26.6%
11.8%
10.4%
10.6%

4.2 ความสุขคนทำ�งาน
4.2.1 คะแนนความสุขภาพรวม
ผลการส�ำรวจความสุขคนท�ำงาน (ในองค์กร) ในภาพรวม พบว่า คะแนน
ความสุขคนท�ำงานในองค์กรระดับประเทศมีคา่ คะแนนเฉลีย่ 58.6 คะแนน
ซึ่งตามเกณฑ์ของเครื่องมือ HAPPINOMETER จัดอยู่ในระดับ “HAPPY”
หรือ “ระดับความสุขตามเป้าหมาย (ช่วงคะแนน 50.00-74.99 คะแนน)”
ค่าเฉลีย่ คะแนนความสุขคนท�ำงาน (ในองค์กร) ระดับประเทศ ในแต่ละ
มิติความสุขทั้ง 9 มิติ แสดงได้ดังแผนภาพ 2 โดยมิติความสุขที่มีค่าคะแนน
สูงที่สุดจากผลการส�ำรวจระดับประเทศ พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) ในครั้งนี้
คือ “มิติครอบครัวดี” มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 64.5 คะแนน และมิติที่มี
ค่าคะแนนต�่ำที่สุด คือ “มิติใฝ่รู้ดี” มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 49.5 จัดอยู่ใน
ระดับ “UNHAPPY” หรือ “ระดับความสุขต�่ำกว่าเป้าหมาย (ช่วงคะแนน
25.00-49.99 คะแนน)”
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แผนภาพ 2 ค่าคะแนนความสุขภาพรวม และในแต่ละมิติความสุข 9 มิติ

คะแนนความสุขเฉลี่ย (ภาพรวม)
58.6 คะแนน
100
Happy Work-life

60.4
Happy Brain

Happy Money

Happy Body
Happy Relax

59.5

75

54.9

50
25

58.8

55.3 Happy Heart

0

63.1

49.5
61.7
Happy Society

64.5

Happy Soul

Happy Family

เมื่อน�ำผลค่าคะแนนเฉลี่ยทุกมิติมาจัดอันดับ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
อันดับ 1
อันดับ 2
อันดับ 3
อันดับ 4
อันดับ 5
อันดับ 6
อันดับ 7
อันดับ 8
อันดับ 9

ครอบครัวดี (Happy Family)
จิตวิญญาณดี (Happy Soul)
สังคมดี (Happy Society)
การงานดี (Happy Work–Life)
สุขภาพกายดี (Happy Body)
สุขภาพเงินดี (Happy Money)
น�้ำใจดี (Happy Heart)
ผ่อนคลายดี (Happy Relax)
ใฝ่รู้ดี (Happy Brain)

ค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ
ค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ
ค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ
ค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ
ค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ
ค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ
ค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ
ค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ
ค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ

64.5 คะแนน
63.1 คะแนน
61.7 คะแนน
60.4 คะแนน
59.5 คะแนน
58.8 คะแนน
55.3 คะแนน
54.9 คะแนน
49.5 คะแนน
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จ�ำแนกตามภูมิภาคที่คนท�ำงานอาศัยอยู่ในประเทศไทย พบว่า

คนท�ำงานในภูมิภาค “ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” มีค่าคะแนนความสุข
สูงกว่าคนท�ำงานในภูมิภาคอื่น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 61.0 คะแนน สูงกว่า
คนท�ำงานใน “ภาคเหนือ” และ “ภาคใต้” เล็กน้อย ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 60.8 และ 59.8 คะแนน ตามล�ำดับ คนท�ำงานใน “กรุงเทพฯ”
มี ค ่ า คะแนนความสุ ข ต�่ ำ ที่ สุ ด (56.2 คะแนน) เมื่ อ เที ย บกั บ คนท� ำ งาน
ในภูมิภาคอื่น รวมถึง คนท�ำงานใน “ภาคกลาง” (57.4 คะแนน) ค่าคะแนน
เฉลี่ยความสุขภาพรวมของคนท�ำงานในแต่ละภูมิภาคเรียงอันดับ จากมาก
ไปหาน้อย สามารถแสดงได้ดังแผนภาพ 3 (ก)

เมื่อพิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรมของคนท�ำงาน (แสดง

ดังตาราง 3) พบว่า ประเภทอุตสาหกรรมทีค่ นท�ำงานมีคะแนนความสุขภาพ
รวมสูงที่สุด คือ “P การศึกษา” โดยมีค่าคะแนนความสุขเฉลี่ยเท่ากับ
66.7 คะแนน ในล�ำดับถัดมาได้แก่ “O การบริหารราชการ การป้องกัน
ประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ” และ “Q กิจกรรมด้านสุขภาพ
และงานสังคมสงเคราะห์” โดยมีค่าคะแนนความสุขเฉลี่ยเท่ากับ 65.2
คะแนน และ 63.4 คะแนน ตามล�ำดับ ส่วนประเภทอุตสาหกรรมทีค่ นท�ำงาน
มีคะแนนความสุขภาพรวมต�่ำที่สุด (หากไม่นับรวม ประเภทอุตสาหกรรม
“กิจกรรมบริการด้านอืน่ ๆ”) ได้แก่ “T กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วน
บุคคล” “L กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์” และ “N กิจกรรมการบริหาร และ
การบริการสนับสนุน” ตามล�ำดับ (โดยมีค่าคะแนนความสุขเท่ากับ 51.6
53.3 และ 53.5 คะแนน ตามล�ำดับ) ค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขภาพรวมของ
คนท�ำงานในแต่ละประเภทอุตสาหกรรมเรียงอันดับ จากมากไปหาน้อย
สามารถแสดงได้ดังแผนภาพ 3 (ข)
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แผนภาพ 3 ค่าคะแนนความสุขภาพรวมคนทำ�งาน (ในองค์กร) จำ�แนกตามภูมิภาค
และประเภทอุตสาหกรรม

1. จำ�แนกตามภูมิภาค

คะแนนความสุข (0-100 คะแนน)
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ข. จำ�แนกตามประเภทอุตสาหกรรม

40

คะแนนความสุข (0-100 คะแนน)

เมื่อจ�ำแนกตามลักษณะทั่วไปของคนท�ำงาน (ตาราง 3) เกีย่ วกับเพศ
ของคนท�ำงาน พบว่า คนท�ำงานหญิงมีคะแนนความสุขในภาพรวมสูงกว่า
คนท�ำงานชาย (59.4 และ 57.9 คะแนน ตามล�ำดับ)

เกีย่ วกับอายุของคนท�ำงาน ซึ่งในการน�ำเสนอนี้ได้จัดกลุ่มคนท�ำงาน

ตามเจเนอเรชั่นหรือรุ่นประชากร พบว่า คนท�ำงานในรุ่นประชากรเจน
เบบีบ้ มู มีคะแนนความสุขภาพรวมสูงกว่าคนท�ำงานเจนเอ็กซ์และเจนวาย
โดยมีคา่ คะแนนความสุขภาพรวม เท่ากับ 61.1 59.3 และ 57.6 คะแนน ตามล�ำดับ

เมือ่ พิจารณาตามสถานภาพสมรส พบว่า คนท�ำงานที่แต่งงานและ

อยู่ร่วมกันกับคู่สมรส และคนท�ำงานที่แต่งงานแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน เป็น
กลุ ่ ม ที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย ความสุ ข ในภาพรวมสู ง กว่ า คนท� ำ งานในกลุ ่ ม
สถานภาพสมรสอืน่ (59.9 และ 59.8 คะแนน ตามล�ำดับ) กลุม่ ทีม่ คี า่ คะแนน
ความสุขสูงในล�ำดับถัดมา ได้แก่ คนท�ำงานที่มีสถานภาพเป็นโสด (57.9
คะแนน) เป็นหม้าย (57.2 คะแนน) คนท�ำงานทีร่ ะบุวา่ มีสถานภาพสมรสเป็น
อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงาน และกลุ่มที่หย่า แยกทางหรือเลิกกันกับคู่สมรส
เป็นกลุ่มที่มีคะแนนความสุขต�่ำที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มสถานภาพสมรสอื่น
(54.1 และ 55.5 คะแนน ตามล�ำดับ)

ในด้านของระดับการศึกษาสูงสุดของคนท�ำงาน พบว่า ระดับความสุข

ของคนท�ำงาน หรือ ค่าคะแนนความสุขในภาพรวมมีความสัมพันธ์ใน
เชิงบวกกับระดับการศึกษาสูงสุดของคนท�ำงาน โดยคนท�ำงานที่มีการ
ศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีเป็นกลุ่มที่มีค่าคะแนนความสุขสูงที่สุดที่ 67.9
คะแนน ตามมาด้วยกลุ่มที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (63.3 คะแนน)
ส่วนกลุ่มที่มีค่าคะแนนความสุขต�่ำที่สุด ได้แก่ กลุ่มที่จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาหรือต�่ำกว่า (54.3 คะแนน) ตามด้วยกลุ่มที่จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (54.9 คะแนน)
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เมือ่ จ�ำแนกตามอาชีพ พบว่า อาชีพที่มีค่าคะแนนความสุขในภาพรวม

สูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ผู้บัญญัติกฎหมายและผู้จัดการ สูงเป็นอันดับ
แรก ถัดมาคือ ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านต่างๆ และตามด้วย ผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ช่างเทคนิคสาขาต่างๆ โดยมีคา่ คะแนนเท่ากับ 67.0 66.3 และ 62.3 คะแนน
ตามล�ำดับ ส่วนอาชีพทีม่ คี า่ คะแนนความสุขต�ำ่ ทีส่ ดุ 3 อันดับแรก ได้แก่ อาชีพ
พื้นฐานต่างๆ ในด้านการขาย การบริการ ตามด้วย ผู้ปฏิบัติการโรงงานและ
เครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือ (54.1 54.8 และ
55.5 คะแนน ตามล�ำดับ)

เกีย่ วกับลักษณะหรือประเภทของการจ้างงาน พบว่า คนท�ำงานที่มี

ประเภทการจ้างงานแบบประจ�ำหรือตามสัญญาจ้างมีค่าคะแนนความ
สุขภาพรวมที่สูงที่สุดที่ 60.7 คะแนน และคนท�ำงานในลักษณะการจ้าง
เหมางาน บางช่วงเวลาและตามผลงาน มีค่าคะแนนความสุขที่สูงกว่า คน
ท�ำงานในลักษณะการจ้างรายวัน โดยมีคา่ คะแนนความสุขเท่ากับ 55.9 และ
53.8 คะแนน ตามล�ำดับ

ในด้านของอายุงานหรือระยะเวลาการท�ำงานในองค์กรปัจจุบนั พบว่า

มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับค่าคะแนนความสุขเฉลี่ยภาพรวมของ
คนท�ำงาน กล่าวคือ คนท�ำงานที่มีอายุงานนานกว่ามีค่าคะแนนความสุข
สูงกว่าคนท�ำงานที่มีอายุงานสั้นกว่า โดยพบว่า คนท�ำงานที่มีอายุงาน
20 ปี ขึ้นไป มีคะแนนความสุขสูงที่สุดที่ 64.9 คะแนน ขณะที่คนท�ำงาน
ที่มีอายุงานไม่ถึง 1 ปี มีคะแนนความสุขต�่ำที่สุดที่ 55.9 คะแนน

เกี่ ย วกั บ ขนาดขององค์ ก ร พบว่ า คนท� ำ งานในองค์ ก รที่ มี

ขนาดใหญ่ ม าก (XL) เป็ น กลุ ่ ม ที่ มี ค ะแนนความสุ ข ภาพรวมสู ง ที่ สุ ด
(60.8 คะแนน) ในขณะที่คนท�ำงานในองค์กรที่มีขนาดเล็ก (S) เป็นกลุ่มที่มี
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คะแนนความสุขภาพรวมต�่ำที่สุด (58.2 คะแนน) ส่วนคนท�ำงานในองค์กรที่
มีขนาดใหญ่ (L) มีคา่ คะแนนสูงกว่าคนท�ำงานในองค์กรทีม่ ขี นาดเล็ก (S) เล็ก
น้อย (58.5 คะแนน) แต่ต�่ำกว่าค่าคะแนนความสุขของคนท�ำงานในองค์กรที่
มีขนาดปานกลาง (M) (59.2 คะแนน)

เมือ่ จ�ำแนกคนท�ำงานตามภาคการท�ำงาน พบว่า คนท�ำงานภาครัฐ

และรัฐวิสาหกิจมีค่าคะแนนความสุขภาพรวมที่สูงกว่าคนท�ำงานในภาค
เอกชนอย่างเห็นได้ชดั โดยมีคา่ คะแนนเท่ากับ 65.5 และ 56.1 คะแนน ตาม
ล�ำดับ

ระดับรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน เป็นอีกหนึง่ ปัจจัยทีม่ แี นวโน้มมีอทิ ธิพลหรือ

ความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับระดับความสุขภาพรวมของคนท�ำงาน โดยพบว่า
คนท�ำงานที่มีระดับรายได้ต่อเดือนสูง มีแนวโน้มจะมีระดับความสุขหรือ
ค่ า คะแนนความสุ ข ภาพรวมที่ สู ง กว่ า คนท� ำ งานที่ มี ร ะดั บ รายได้ ต�่ ำ
จากผลการส� ำ รวจพบว่ า คนท� ำ งานที่ มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นประมาณ
30,001 บาทขึ้นไปเป็นกลุ่มที่มีคะแนนความสุขเฉลี่ยสูงที่สุด (67.5 คะแนน)
ขณะที่คนท�ำงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วง 8,001-10,000 บาท
เป็นกลุ่มที่มีคะแนนความสุขเฉลี่ยต�่ำที่สุดเมื่อเทียบกับคนท�ำงานในกลุ่ม
ระดับรายได้ที่สูงกว่า (55.7 คะแนน) (ซึ่งในที่นี้รวมถึง กลุ่มคนท�ำงานที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 8,000 บาทด้วย ซึ่งพบว่ามีคะแนนความสุข
สูงกว่าคนท�ำงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วง 8,001-10,000 บาท
เล็กน้อย ที่ 56.1 คะแนน)
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ตาราง 3 ค่าคะแนนความสุขภาพรวมคนทำ�งาน (ในองค์กร) จำ�แนกตามลักษณะทั่วไป
ของคนทำ�งาน

ค่าคะแนนความสุขภาพรวม

เพศ

ชาย
หญิง

57.9
59.4

10.5
10.2

ภูมิภาค

กรุงเทพ ฯ
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้

56.2
57.4
60.8
61.0
59.8

10.3
10.0
10.4
10.2
10.4

รุนประชากร

คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

Baby boom (อายุ 56 ปขึ้นไป)
Gen X (อายุ 37-55 ป)
Gen Y (อายุไมเกิน 36 ป)		

61.1
59.3
57.6

11.3
10.6
9.8

สถานภาพสมรส

ความสุขภาพรวม
ลักษณะทัว่ ไปของคนท�ำงาน

โสด
แต่งงานและอยู่ร่วมกัน
แต่งงานแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน
อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงาน
หม้าย
หย่า แยกทาง เลิกกัน

57.9
59.9
59.8
54.1
57.2
55.5

10.2
10.1
11.4
9.3
10.7
10.5
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ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับการศึกษา

ประถมศึกษาหรือต�่ำกว่า
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
สายชาง/วิชาชีพ
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี

54.3
54.9
57.7
58.6
63.3
67.9

9.7
9.3
9.7
9.5
9.3
8.9

ผู้บัญญัติกฎหมายและผู้จัดการ
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพช่างเทคนิคสาขาต่าง ๆ
เสมียน
พนักงานบริการ พนักงานในร้านค้า และตลาด
ผูป้ ฏิบตั งิ านทีม่ ฝี มี อื ในด้านการเกษตร
และประมง
ผูป้ ฏิบตั งิ านด้านความสามารถทางฝีมอื
ผูป้ ฏิบตั กิ ารโรงงานและเครือ่ งจักร
อาชีพพืน้ ฐานต่างๆ ในด้านการขาย การบริการ

67.0
66.3
62.3
60.5
56.9

8.7
8.9
9.0
9.2
10.3

58.7
55.5
54.8
54.1

8.6
9.0
9.2
9.3

B
C
D
E

59.3
56.2
63.1
60.3

10.5
9.2
9.2
8.7

54.1

9.2

ประเภทอุตสาหกรรม

คะแนนเฉลี่ย

อาชีพ

ความสุขภาพรวม
ลักษณะทัว่ ไปของคนท�ำงาน

การท�ำเหมืองแร่และเหมืองหิน
การผลิต
ไฟฟ้า ก๊าช ไอน�้ำ และระบบปรับอากาศ
การจัดหาน�้ำ การจัดการและการบ�ำบัด
น�้ำเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล
F การก่อสร้าง
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ประเภทอุตสาหกรรม

G การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซม
ยานยนต์ และรถจักรยานยนต์
H การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า
I ที่พักแรม และบริการด้านอาหาร
J ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร
K กิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย
L กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์
M กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์
และเทคนิค
N กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน
O การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ
และการประกันสังคมภาคบังคับ
P การศึกษา
Q กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
R ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
S กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ
T กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล

ประเภทการจ้างงาน

ความสุขภาพรวม
ลักษณะทัว่ ไปของคนท�ำงาน

ประจ�ำ/สัญญาจ้าง
รายวัน
อืน่ ๆ เช่น จ้างเหมา บางช่วงเวลา ตามผลงาน

46

คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

56.1
56.0
55.6
59.9
62.3
53.3

9.7
9.6
9.8
9.2
10.0
8.8

61.3
53.5

9.4
9.9

65.2
66.7
63.4
54.9
57.1
51.6

9.3
9.0
9.9
9.2
9.1
9.2

60.7
53.8
55.9

10.2
9.2
10.1

อายุงาน

55.9
56.0
57.6
59.4
60.6
64.9

9.9
9.9
10.0
10.0
10.3
10.3

ขนาดองค์กร

ขนาดเล็ก (S) : คนท�ำงาน ไม่เกิน 50 คน
ขนาดกลาง (M) : คนท�ำงาน 51-200 คน
ขนาดใหญ่ (L) : คนท�ำงาน 201-1000 คน
ขนาดใหญ่มาก (XL) :
คนท�ำงาน 1001 คนขึ้นไป

58.2
59.2
58.5

10.7
10.4
9.7

60.8

9.4

ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
ภาคเอกชน

65.5
56.1

9.3
9.6

ไม่เกิน 8,000 บาท
8,0001-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001 บาทขึ้นไป

56.1
55.7
56.9
59.8
63.3
67.5

10.3
9.7
9.6
9.5
9.3
8.8

รายได้ต่อเดือน

ไม่ถึงปี
1-2 ปี
3-5 ปี
6-9 ปี
10-19 ปี
20 ปีขึ้นไป

ภาค
การท�ำงาน

คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(รวมโบนัสและค่าตอบแทนอื่น)

ความสุขภาพรวม
ลักษณะทัว่ ไปของคนท�ำงาน
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4.2.2 สุขภาพกายดี (Happy Body)
ความสุขมิตทิ ี่ 1: สุขภาพกายดี หรือ Happy Body
หมายถึง ความสุขในมิตทิ คี่ นท�ำงานมีคา่ ดัชนีมวลกาย
หรือ Body Mass Index (BMI) ที่เหมาะสม ไม่อ้วน
เกินไปหรือผอมเกินไป มีพฤติกรรมทางสุขภาพที่
เหมาะสม ทั้งในเรื่องการรับประทานอาหารและการ
ออกก�ำลังกาย รวมถึง การงดเว้นการสูบบุหรีห่ รือการ
บริโภคเหล้า สุรา ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ค่า
คะแนนความสุข “สุขภาพกายดี” วัดจากค�ำถามที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพกายรวม 6 ค�ำถาม ดังนี้
(1) ท่านมีน�้ำหนัก
ส่วนสูง และเส้น
รอบเอวเท่าใด

(4) ปัจจุบันท่าน
สูบบุหรี่ ใบจาก
หรือยาเส้น
หรือไม่
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(2) ปกติท่าน
กินอาหารเช้า
โดยเฉลี่ยสัปดาห์
ละกี่วัน

(5) ปัจจุบันท่านดื่ม
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
เช่น เหล้า เบียร์ ไวน์
สาโท หรือสุราพื้นบ้าน
หรือไม่

(3) ปัจจุบันท่าน
ออกก�ำลังกาย
โดยเฉลี่ยสัปดาห์
ละกี่วัน

(6) โดยรวมแล้ว
ท่านพึงพอใจกับ
สุขภาพกายของ
ท่านหรือไม่

จากผลการส�ำรวจความสุขคนท�ำงาน (ในองค์กร) ระดับประเทศ
พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) พบว่า ในมิติสุขภาพกายดี คนท�ำงานมีคะแนน
ความสุขเฉลี่ย เท่ากับ 59.5 คะแนน อยู่ในระดับ “HAPPY” หรือ “ระดับ
ความสุขตามเป้าหมาย” (คะแนน 50-74.99 คะแนน)

เมือ่ จ�ำแนกตามภูมภิ าค พบว่า คนท�ำงานใน “ภาคเหนือ” และ “ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ” มีคา่ คะแนนความสุขในมิตนิ สี้ งู กว่าคนท�ำงานในภูมภิ าค
อื่นโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 61.8 และ 61.2 คะแนน ตามล�ำดับ คนท�ำงานใน
“ภาคใต้” มีค่าคะแนนความสุขเท่ากับ 60.3 คะแนน ขณะที่คนท�ำงานใน
“กรุงเทพฯ” มีคะแนนความสุขต�่ำที่สุดเมื่อเทียบกับคนท�ำงานในภูมิภาคอื่น
(57.8 คะแนน) โดยต�ำ่ กว่า คนท�ำงานใน “ภาคกลาง” (58.4 คะแนน) เล็กน้อย

เมือ่ จ�ำแนกตามลักษณะทัว่ ไปของคนท�ำงาน (ตาราง 4) พบว่า คนท�ำงาน

ชายมีคะแนนความสุขมิติสุขภาพกายดีสูงกว่าคนท�ำงานเพศหญิง โดยมี
คะแนนความสุขเท่ากับ 59.6 และ 59.4 คะแนน ตามล�ำดับ

เกีย่ วกับรุน่ ประชากรของคนท�ำงาน คนท�ำงานเจนเบบี้บูม มีคะแนน

ความสุขสุขภาพกายดีสูงกว่าคนท�ำงานเจนเอ็กซ์และเจนวาย ตามล�ำดับ
โดยทั้งสามรุ่นประชากรนี้ มีค่าคะแนนความสุขเท่ากับ 62.7 60.3 และ
58.3 คะแนน ตามล�ำดับ

พิจารณาจากสถานภาพสมรสของคนท�ำงาน ในมิติสุขภาพกายดี

พบว่า คนท�ำงานทีแ่ ต่งงานแล้ว ไม่วา่ จะได้อยูร่ ว่ มกันกับคูส่ มรสหรือไม่ได้อยู่
ร่วมกัน เป็นกลุม่ ทีม่ คี ะแนนเฉลีย่ ความสุขสุขภาพกายดีสงู ทีส่ ดุ (60.6 - 60.7
คะแนน) ตามมาด้วย คนท�ำงานที่เป็นหม้าย (59.7 คะแนน) โสด (58.5
คะแนน) หย่าแยกหรือเลิกกับคู่สมรส (58.2 คะแนน) และกลุ่มที่อยู่ด้วยกัน
โดยไม่ได้แต่งงาน (56.3 คะแนน) ตามล�ำดับ
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ในด้านของระดับการศึกษา พบว่า ระดับความสุขในมิติสุขภาพกายดี

มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับระดับการศึกษาสูงสุดของคนท�ำงาน
โดยคนท�ำงานที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีเป็นกลุ่มมีค่าคะแนนความสุข
สูงที่สุดที่ 66.3 คะแนน ตามมาด้วยกลุ่มที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
(62.7 คะแนน) ส่วนกลุ่มคนท�ำงานที่มีค่าคะแนนความสุขในมิตินี้ค่อนข้าง
ต�่ำกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น ได้แก่ กลุ่มที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
และต�่ำกว่า (56.7 คะแนน) และกลุ่มที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ต้น (57.1 คะแนน)

เมือ่ จ�ำแนกตามอาชีพ พบว่า อาชีพคนท�ำงานทีม่ คี า่ คะแนนความสุขใน

มิติสุขภาพกายดี สูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หนึ่ง ผู้บัญญัติกฎหมาย
และผูจ้ ดั การ (66.3 คะแนน) สอง ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านต่างๆ (65.1 คะแนน)
และ สาม ผู้ประกอบวิชาชีพช่างเทคนิคสาขาต่างๆ (61.9 คะแนน) ส่วน
อาชีพที่มีค่าคะแนนความสุขต�่ำที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หนึ่ง ผู้ปฏิบัติการ
โรงงานและเครื่องจักร (56.1 คะแนน) สอง อาชีพพื้นฐานต่างๆ ในด้านการ
ขาย การบริการ (56.5 คะแนน) และ ผูป้ ฏิบตั งิ านด้านความสามารถทางฝีมอื
(58.0 คะแนน)

เมือ่ พิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรมของคนท�ำงาน พบว่า ประเภท

อุตสาหกรรมที่คนท�ำงานมีคะแนนความสุขในมิติสุขภาพกายดีสูงที่สุด คือ
“O การบริ ห ารราชการ การป้ อ งกั น ประเทศ และการประกั น สั ง คม
ภาคบังคับ” โดยมีค่าคะแนนความสุขเฉลี่ยเท่ากับ 65.8 คะแนน ในล�ำดับ
ถั ด มา ได้ แ ก่ "P การศึ ก ษา” และ “Q กิ จ กรรมด้ า นสุ ข ภาพและงาน
สังคมสงเคราะห์” โดยมีค่าคะแนนความสุขเฉลี่ยเท่ากับ 65.3 คะแนน และ
63.8 คะแนน ตามล�ำดับ ส่วนประเภทอุตสาหกรรมที่คนท�ำงานมีคะแนน
ความสุขสุขภาพกายดีต�่ำที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ “T กิจกรรมการจ้างงาน
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ในครัวเรือนส่วนบุคคล” (53.1 คะแนน) “L กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์” (53.4
คะแนน) และ “H การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า” (57.0 คะแนน) ตาม
ล�ำดับ

เมือ่ จ�ำแนกคนท�ำงานตามลักษณะหรือประเภทของการจ้างงาน พบว่า

คนท�ำงานทีม่ ปี ระเภทการจ้างงานแบบประจ�ำหรือตามสัญญาจ้างมีคา่ คะแนน
ความสุขสุขภาพกายดีสูงที่สุดที่ 60.9 คะแนน และคนท�ำงานในลักษณะการ
จ้างเหมางาน บางช่วงเวลาและตามผลงาน มีคา่ คะแนนความสุขทีส่ งู กว่า คน
ท�ำงานในลักษณะการจ้างรายวัน โดยมีคา่ คะแนนความสุขเท่ากับ 57.7 และ
56.3 คะแนน ตามล�ำดับ

ส�ำหรับอายุงานหรือระยะเวลาการท�ำงานในองค์กรปัจจุบนั พบว่า

มีทิศทางความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับคะแนนความสุขในมิติสุขภาพ
กายดี โดยกลุม่ คนท�ำงานทีม่ อี ายุงาน 20 ปีขนึ้ ไป เป็นกลุม่ ทีม่ คี า่ คะแนนความ
สุขสูงทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับคนท�ำงานในกลุม่ ทีม่ อี ายุงานต�ำ่ กว่า นอกจากนีพ้ บว่า
มีค่าคะแนนเท่ากับ 65.7 คะแนน ขณะที่กลุ่มคนท�ำงานที่มีอายุการท�ำงาน
ไม่เกิน 2 ปี เป็นกลุ่มมีค่าคะแนนความสุขที่ต�่ำที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น
นอกจากนี้พบว่า คนท�ำงานที่มีอายุงานไม่ถึง 1 ปี มีคะแนนความสุขสูงกว่า
คนท�ำงานที่มีอายุงาน 1-2 ปีเล็กน้อย (57.3 และ 56.9 คะแนน ตามล�ำดับ)

เกีย่ วกับขนาดขององค์กร ซึ่งพิจารณาจากจ�ำนวนคนท�ำงานในองค์กร

พบว่า คนท�ำงานในองค์กรทีม่ ขี นาดใหญ่มาก (XL) มีคะแนนความสุขสุขภาพ
กายดีสงู ทีส่ ดุ (61.1 คะแนน) ในขณะทีค่ นท�ำงานในองค์กรทีม่ ขี นาดใหญ่ (L)
มีคะแนนความสุขต�่ำที่สุด (59.0 คะแนน) ส่วนคนท�ำงานในองค์กรที่มีขนาด
เล็ก (S) และ ขนาดกลาง (M) มีคะแนนความสุขสุขภาพกายดีที่ใกล้เคียงกัน
(59.5 และ 59.6 คะแนน ตามล�ำดับ)
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เมือ่ จ�ำแนกคนท�ำงานตามภาคการท�ำงาน พบว่า คนท�ำงานภาครัฐและ

รัฐวิสาหกิจมีค่าคะแนนความสุขในมิติสุขภาพกายดีสูงกว่าคนท�ำงานในภาค
เอกชนพอสมควร โดยมีคา่ คะแนนเท่ากับ 65.4 และ 57.4 คะแนน ตามล�ำดับ

ส�ำหรับปัจจัยในด้านระดับรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน พบว่า มีแนวโน้มที่จะมี

อิทธิพลหรือมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับระดับความสุขในมิติสุขภาพ
กายดี ข องคนท� ำ งาน (คล้ า ยคลึ ง กั บ ค่ า คะแนนความสุ ข ในภาพรวม)
โดยพบว่า คนท�ำงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 30,001 บาทขึ้นไป
เป็นกลุ่มที่มีคะแนนความสุขในมิตินี้สูงที่สุด โดยมีคะแนนความสุขในมิติ
สุขภาพกายดี เท่ากับ 66.4 คะแนน ขณะทีค่ นท�ำงานทีม่ รี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
อยู่ในช่วง 8,001-10,000 บาท เป็นกลุ่มที่มีคะแนนความสุขต�่ำที่สุด (57.5
คะแนน) โดยต�่ำกว่าคะแนนความสุขของกลุ่มคนท�ำงานที่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนไม่เกิน 8,000 บาท เล็กน้อย (58.0 คะแนน)
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ตาราง 4 ค่าคะแนนความสุขคนทำ�งาน (ในองค์กร) ในมิตสิ ขุ ภาพกายดี จำ�แนกตามลักษณะทัว่ ไป
ของคนทำ�งาน

มิติสุขภาพกายดี

เพศ

ชาย
หญิง

59.6
59.4

12.5
11.9

ภูมิภาค

กรุงเทพ ฯ
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้

57.8
58.4
61.8
61.2
60.3

12.6
11.9
12.0
11.6
13.0

รุนประชากร

คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

Baby boom (อายุ 56 ปขึ้นไป)
Gen X (อายุ 37-55 ป)
Gen Y (อายุไมเกิน 36 ป)		

62.7
60.3
58.3

13.1
12.3
11.9

สถานภาพสมรส

มิตสิ ขุ ภาพกายดี
ลักษณะทัว่ ไปของคนท�ำงาน

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

58.5
60.6
60.7
56.3
59.7
58.2

12.2
12.0
12.8
12.5
12.8
12.0
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ประถมศึกษาหรือต�่ำกว่า
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
สายชาง/วิชาชีพ
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี

56.7
57.1
58.5
58.9
62.7
66.3

12.2
11.6
11.9
12.3
11.9
11.4

ผู้บัญญัติกฎหมายและผู้จัดการ
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพช่างเทคนิคสาขาต่าง ๆ
เสมียน
พนักงานบริการ พนักงานในร้านค้า และตลาด
ผูป้ ฏิบตั งิ านทีม่ ฝี มี อื ในด้านการเกษตร
และประมง
ผูป้ ฏิบตั งิ านด้านความสามารถทางฝีมอื
ผูป้ ฏิบตั กิ ารโรงงานและเครือ่ งจักร
อาชีพพืน้ ฐานต่างๆ ในด้านการขาย การบริการ

66.3
65.1
61.9
60.4
58.2

11.4
11.5
11.8
11.8
12.3

61.8
58.0
56.1
56.5

11.5
11.5
11.5
12.1

B
C
D
E

59.4
57.2
63.2

11.4
11.5
11.9

59.9
57.4

11.0
11.1

ประเภทอุตสาหกรรม

ระดับการศึกษา

คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

อาชีพ

มิตสิ ขุ ภาพกายดี
ลักษณะทัว่ ไปของคนท�ำงาน
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การท�ำเหมืองแร่และเหมืองหิน
การผลิต
ไฟฟ้า ก๊าช ไอน�้ำ และระบบปรับอากาศ
การจัดหาน�้ำ การจัดการและการบ�ำบัด
น�้ำเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล
F การก่อสร้าง

ประเภทอุตสาหกรรม

G การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซม
ยานยนต์ และรถจักรยานยนต์
H การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า
I ที่พักแรม และบริการด้านอาหาร
J ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร
K กิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย
L กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์
M กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์
และเทคนิค
N กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน
O การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ
และการประกันสังคมภาคบังคับ
P การศึกษา
Q กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
R ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
S กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ
T กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล

ประเภทการจ้าง

มิตสิ ขุ ภาพกายดี
ลักษณะทัว่ ไปของคนท�ำงาน

ประจ�ำ/สัญญาจ้าง
รายวัน
อืน่ ๆ เช่น จ้างเหมา บางช่วงเวลา ตามผลงาน

คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

57.3
57.0
57.4
59.1
61.8
53.4

12.1
12.5
11.8
12.3
11.6
14.2

59.6
56.1

11.9
11.9

65.8
65.3
63.8
57.9
58.2
53.1

11.4
11.3
12.0
14.3
10.2
14.3

60.9
56.3
57.7

12.2
11.7
12.6
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อายุงาน

57.3
56.9
58.6
60.1
61.3
65.7

12.1
12.3
12.0
11.7
12.0
11.8

ขนาดองค์กร

ขนาดเล็ก (S) : คนท�ำงาน ไม่เกิน 50 คน
ขนาดกลาง (M) : คนท�ำงาน 51-200 คน
ขนาดใหญ่ (L) : คนท�ำงาน 201-1000 คน
ขนาดใหญ่มาก (XL) :
คนท�ำงาน 1001 คนขึ้นไป

59.5
59.6
59.0

12.4
12.5
11.4

61.1

12.2

ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
ภาคเอกชน

65.4
57.4

11.5
11.8

ไม่เกิน 8,000 บาท
8,0001-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001 บาทขึ้นไป

58.0
57.5
58.1
59.6
62.8
66.4

12.4
12.0
11.7
12.0
11.6
58.0

รายได้ต่อเดือน

ไม่ถึงปี
1-2 ปี
3-5 ปี
6-9 ปี
10-19 ปี
20 ปีขึ้นไป

(รวมโบนัสและค่าตอบแทนอื่น)

คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ภาค
การจ้างงาน

มิตสิ ขุ ภาพกายดี
ลักษณะทัว่ ไปของคนท�ำงาน
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4.2.3 ผ่อนคลายดี (Happy Relax)
ความสุขในมิติที่ 2 : ผ่อนคลายดี หรือ Happy Relax
หมายถึง การที่คนท�ำงานสามารถผ่อนคลายตนเองจาก
สิง่ ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในการด�ำเนินชีวติ ไม่วา่ ในการท�ำงานหรือ
การใช้ชวี ติ ส่วนตัว ปัจจัยทีท่ ำ� ให้เกิดการผ่อนคลายมีหลาย
รูปแบบ ทั้งจากการพักผ่อนที่เพียงพอ การผ่อนคลายจาก
การท�ำกิจกรรมต่างๆ เช่น ดูหนัง ฟังเพลง เล่นกีฬา ปลูกต้นไม้
เป็นต้น นอกจากนี้ การรูจ้ กั จัดการกับปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ก็เป็นหนทางหนึง่ ทีท่ ำ� ให้
ชีวิตผ่อนคลาย การจมอยู่กับปัญหาและแบกปัญหาไว้โดยไม่สามารถจัดการ
หรือวางลงได้อาจท�ำให้เกิดความเครียด และส่งผลต่อสภาวะของการผ่อน
คลายตามมา ความเครียดที่เกิดขึ้นจึงสะท้อนให้ถึงสภาวะการผ่อนคลายได้
เช่นกัน ตัวชี้วัดส�ำหรับการผ่อนคลายดี จึงเป็นเรื่องของ การพักผ่อนอย่าง
เพียงพอ การท�ำกิจกรรมผ่อนคลายต่างๆ สภาวะความเครียดที่เกิดขึ้น
ความรูส้ กึ ว่าชีวติ เป็นไปตามทีค่ าดหวัง ตลอดจนความสามารถในการจัดการ
กับปัญหาในชีวิต

ผลการส�ำรวจความสุขคนท�ำงาน (ในองค์กร) ระดับประเทศ
พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) พบว่า ในมิติผ่อนคลายดี คนท�ำงานมีคะแนน
ความสุขเฉลี่ย เท่ากับ 54.9 คะแนน อยู่ในระดับ “HAPPY” หรือ “ระดับ
ความสุขตามเป้าหมาย” (คะแนน 50-74.99 คะแนน)

เมื่ อ จ� ำ แนกตามภู มิ ภ าค พบว่ า คนท� ำ งานใน “ภาคตะวั น ออก

เฉียงเหนือ” และ “ภาคเหนือ” มีคา่ คะแนนความสุขในมิตนิ สี้ งู กว่าคนท�ำงาน
ในภูมิภาคอื่น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 59.5 และ 59.2 คะแนน ตามล�ำดับ
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คนท�ำงานใน “ภาคใต้” และ “ภาคกลาง” มีคา่ คะแนนความสุขเท่ากับ 56.7
และ 52.6 คะแนน ตามล�ำดับ ขณะที่คนท�ำงานใน “กรุงเทพฯ” มีคะแนน
ความสุขในมิติผ่อนคลายดีต�่ำที่สุดเมื่อเทียบกับคนท�ำงานในภูมิภาคอื่น
(50.3 คะแนน)

เมื่อจ�ำแนกตามลักษณะทั่วไปของคนท�ำงาน (ตาราง 5) พบว่า

คนท�ำงานหญิงมีคะแนนความสุขในมิติผ่อนคลายดีสูงกว่าคนท�ำงานชาย
โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 55.9 และ 53.9 คะแนน ตามล�ำดับ

เกีย่ วกับรุน่ ประชากรของคนท�ำงาน ผลการส�ำรวจแสดงให้เห็นว่า

คนท�ำงานเจนเบบีบ้ มู มีคะแนนความสุขในมิตผิ อ่ นคลายดีทสี่ งู กว่าคนท�ำงาน
เจนเอ็กซ์ ขณะที่คนท�ำงานเจนเอ็กซ์ก็มีคะแนนความสุขในมิติผ่อนคลายดีที่
สูงกว่าคนท�ำงานเจนวายอยูพ่ อสมควร โดยทัง้ สามรุน่ ประชากรนี้ มีคา่ คะแนน
ความสุขเท่ากับ 59.3 56.3 และ 52.8 คะแนน ตามล�ำดับ

พิจารณาตามสถานภาพสมรสของคนท�ำงาน พบว่า คนท�ำงานที่

แต่งงานแล้ว ทั้งที่ได้อยู่ร่วมกันกับคู่สมรส และไม่ได้อยู่ร่วมกันกับคู่สมรส
เป็นกลุ่มที่มีคะแนนเฉลี่ยความสุขในมิติผ่อนคลายดีสูงที่สุด (56.5 – 56.9
คะแนน) ตามมาด้วย คนท�ำงานที่เป็นโสด (53.4 คะแนน) เป็นหม้าย (55.8
คะแนน) และ หย่า แยกทาง หรือเลิกกับคู่สมรส (52.9 คะแนน) ส�ำหรับกลุ่ม
ที่อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงาน พบว่ามีคะแนนความสุขในมิติผ่อนคลายดีต�่ำ
ที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มสถานภาพสมรสอื่น โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 48.3
คะแนน ซึ่งนับว่าอยู่ในระดับ Unhappy หรือ “ไม่มีความสุข”
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ในด้านของระดับการศึกษาสูงสุดของคนท�ำงาน พบว่า ระดับความสุข

ในมิตผิ อ่ นคลายดี มีแนวโน้มทีจ่ ะมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับระดับ
การศึกษาสูงสุดของคนท�ำงาน โดยพบว่าคนท�ำงานที่มีการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรีเป็นกลุม่ มีคา่ คะแนนความสุขในมิตนิ สี้ งู ทีส่ ดุ (64.8 คะแนน) ตาม
มาด้วยกลุ่มที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (59.9 คะแนน) ส่วนกลุ่มคน
ท�ำงานทีม่ คี า่ คะแนนความสุขในมิตนิ คี้ อ่ นข้างต�ำ่ กว่ากลุม่ อืน่ ได้แก่ กลุม่ ทีจ่ บ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (50.2 คะแนน) และกลุม่ ทีจ่ บการศึกษา
ระดับประถมศึกษาหรือต�่ำกว่า (50.4 คะแนน)

เมือ่ จ�ำแนกตามอาชีพ พบว่า อาชีพที่มีค่าคะแนนความสุขในมิติผ่อน

คลายดีสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หนึ่ง ผู้บัญญัติกฎหมายและผู้จัดการ สอง
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ และ สาม ผู้ประกอบวิชาชีพช่างเทคนิคสาขา
ต่างๆ โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 66.4 63.8 และ 58.1 คะแนน ตามล�ำดับ ส่วน
อาชีพที่มีค่าคะแนนความสุขในมิติผ่อนคลายดี ต�่ำที่สุด ได้แก่ อาชีพผู้ปฏิบัติ
การโรงงานและเครือ่ งจักร โดยมีคา่ คะแนนเท่ากับ 49.7 คะแนน ซึง่ ถือว่าอยู่
ในระดับ Unhappy หรือ “ไม่มีความสุข” และอาชีพที่มีค่าคะแนนในมิตินี้
ต�่ำเป็นล�ำดับถัดมา ได้แก่ อาชีพพื้นฐานต่างๆ ในด้านการขาย การบริการ
และ ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือ (50.2 และ 50.7 คะแนน ตาม
ล�ำดับ)

เมือ่ พิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรมของคนท�ำงาน พบว่า ประเภท

อุตสาหกรรมที่คนท�ำงานมีคะแนนความสุขในมิติผ่อนคลายดีสูงที่สุด คือ "P
การศึกษา” โดยสูงกว่าประเภทอุตสาหกรรม “O การบริหารราชการ การ
ป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ” เล็กน้อย (คะแนนความ
สุขเฉลี่ยเท่ากับ 65.5 และ 65.2 คะแนน ตามล�ำดับ) ในล�ำดับถัดมาได้ แก่
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ประเภทอุตสาหกรรม “Q กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์”
(61.9 คะแนน) ส่วนประเภทอุตสาหกรรมที่คนท�ำงานมีคะแนนความสุข
ในมิติผ่อนคลายดีต�่ำที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ “T กิจกรรมการจ้างงาน
ในครัวเรือนส่วนบุคคล” (45.3 คะแนน) “L กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์”
(46.1 คะแนน) และ N กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน
(49.8 คะแนน) ตามล�ำดับ โดยจะเห็นได้ว่า คนท�ำงานในทั้งสามประเภท
อุตสาหกรรมนี้มีคะแนนความสุขในมิติผ่อนคลายดีที่ต�่ำกว่า 50 คะแนน
ซึ่งจัดว่าอยู่ในระดับ Unhappy หรือ “ไม่มีความสุข”

เมือ่ จ�ำแนกคนท�ำงานตามลักษณะหรือประเภทของการจ้างงาน พบว่า

คนท�ำงานที่มีประเภทการจ้างงานแบบประจ�ำหรือตามสัญญาจ้าง มีค่า
คะแนนความสุขในมิตผิ อ่ นคลายดีสงู ทีส่ ดุ ที่ 57.2 คะแนน และคนท�ำงานใน
ลักษณะการจ้างเหมางาน บางช่วงเวลาและตามผลงาน มีคา่ คะแนนความสุข
ทีส่ งู กว่าคนท�ำงานในลักษณะการจ้างรายวัน โดยมีคา่ คะแนนความสุขเท่ากับ
52.6 และ 49.2 คะแนน ตามล�ำดับ จะเห็นได้ว่า คนท�ำงานในลักษณะ
การจ้างแบบรายวัน “ไม่มีความสุข” ในมิติผ่อนคลายดี

ส�ำหรับอายุงานหรือระยะเวลาการท�ำงานในองค์กรปัจจุบนั พบว่า

ค่ อ นข้ า งมี ทิ ศ ทางสั ม พั น ธ์ ไ ปในทิ ศ ทางเดี ย วกั บ คะแนนความสุ ข ในมิ ติ
ผ่อนคลายดี โดย กลุ่มคนท�ำงานที่มีอายุงาน 20 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มที่มีค่า
คะแนนความสุขสูงที่สุด เท่ากับ 62.7 คะแนน ขณะที่กลุ่มคนท�ำงานที่มีอายุ
การท�ำงานไม่เกิน 2 ปี เป็นกลุม่ มีคา่ คะแนนความสุขทีต่ ำ�่ ทีส่ ดุ โดยคนท�ำงาน
ที่มีอายุงานไม่ถึง 1 ปี มีคะแนนความสุขสูงกว่าคนท�ำงานที่มีอายุงาน 1-2 ปี
เล็กน้อย (51.5 และ 51.3 คะแนน ตามล�ำดับ)
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เกีย่ วกับขนาดขององค์กร พบว่า คนท�ำงานในองค์กรทีม่ ขี นาดใหญ่มาก

(XL) มีคะแนนความสุขในมิติผ่อนคลายดีสูงที่สุด (56.9 คะแนน) ในขณะที่
คนท�ำงานในองค์กรที่มีขนาดใหญ่ (L) มีคะแนนความสุขต�่ำที่สุด (53.5
คะแนน) ส่วนคนท�ำงานในองค์กรที่มีขนาดเล็ก (S) และ ขนาดกลาง (M) มี
คะแนนความสุขในมิติผ่อนคลายดีในช่วงกลางๆ เมื่อเทียบกับคนท�ำงานใน
องค์กรทีม่ ขี นาดใหญ่มาก (XL) และองค์กรทีม่ ขี นาดใหญ่ (L) โดยมีคา่ คะแนน
ความสุขในมิติผ่อนคลายดีเท่ากับ 54.8 และ 55.5 คะแนน ตามล�ำดับ

เมือ่ จ�ำแนกคนท�ำงานตามภาคการท�ำงาน พบว่า คนท�ำงานภาครัฐและ

รัฐวิสาหกิจมีคา่ คะแนนความสุขในมิตผิ อ่ นคลายดีทสี่ งู กว่าคนท�ำงานในภาค
เอกชนอย่างเห็นได้ชัด โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 64.7 และ 51.2 คะแนน ตาม
ล�ำดับ

ส�ำหรับปัจจัยในด้านระดับรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน พบว่า มีแนวโน้มที่จะมี

อิทธิพลหรือมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับระดับความสุขในมิติผ่อนคลายดี
ของคนท�ำงาน กล่าวคือ คนท�ำงานที่มีระดับรายได้ต่อเดือนสูง มีแนวโน้มจะ
มีระดับความสุขในมิติผ่อนคลายดีสูงกว่าคนท�ำงานที่มีระดับรายได้ต�่ำ จาก
ผลส�ำรวจ คนท�ำงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไปเป็นกลุ่มที่
มีคะแนนความสุขสูงที่สุด (64.1 คะแนน) ขณะที่คนท�ำงานที่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนอยู่ในช่วง 8,001-10,000 บาท เป็นกลุ่มที่มีคะแนนความสุขในมิติ
ผ่อนคลายดีต�่ำที่สุด (51.8 คะแนน) ส่วนกลุ่มคนท�ำงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนไม่เกิน 8,000 บาท มีคะแนนความสุขต�่ำในล�ำดับถัดมา โดยค่าคะแนน
สูงกว่าเล็กน้อย ที่ 53.3 คะแนน
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ตาราง 5 คาคะแนนความสุขคนทำ�งาน (ในองค์กร) ในมิติผอนคลายดี จําแนกตาม
ลักษณะทั่วไปของคนทํางาน

มิติผ่อนคลายดี

เพศ

ชาย
หญิง

53.9
55.9

15.5
14.9

ภูมิภาค

กรุงเทพ ฯ
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้

50.3
52.6
59.2
59.5
56.7

14.2
14.9
15.0
15.0
15.4

รุนประชากร

คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

Baby boom (อายุ 56 ปขึ้นไป)
Gen X (อายุ 37-55 ป)
Gen Y (อายุไมเกิน 36 ป)		

59.3
56.3
52.8

15.7
15.4
14.8

สถานภาพสมรส

มิติผ่อนคลายดี
ลักษณะทั่วไปของคนท�ำงาน

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

53.4
56.5
56.9
48.3
55.8
52.9

15.0
14.9
16.9
14.3
15.3
15.2
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คะแนนเฉลี่ย

ระดับการศึกษา

ประถมศึกษาหรือต�่ำกว่า
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
สายชาง/วิชาชีพ
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี

56.7
50.4
50.2
54.2
54.8
64.8

12.2
15.2
14.8
15.1
14.1
13.6

อาชีพ

ผู้บัญญัติกฎหมายและผู้จัดการ
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพช่างเทคนิคสาขาต่าง ๆ
เสมียน
พนักงานบริการ พนักงานในร้านค้า และตลาด
ผูป้ ฏิบตั งิ านทีม่ ฝี มี อื ในด้านการเกษตร
และประมง
ผูป้ ฏิบตั งิ านด้านความสามารถทางฝีมอื
ผูป้ ฏิบตั กิ ารโรงงานและเครือ่ งจักร
อาชีพพืน้ ฐานต่างๆ ในด้านการขาย การบริการ

66.4
63.8
58.1
56.6
53.5

13.6
13.0
13.7
14.0
15.7

57.5
50.7
49.7
50.2

14.4
13.9
14.3
14.8

B
C
D
E

57.9
50.9
59.8

15.1
14.0
11.3

56.8
50.1

13.5
13.8

ประเภทอุตสาหกรรม

มิติผ่อนคลายดี
ลักษณะทั่วไปของคนท�ำงาน

การท�ำเหมืองแร่และเหมืองหิน
การผลิต
ไฟฟ้า ก๊าช ไอน�้ำ และระบบปรับอากาศ
การจัดหาน�้ำ การจัดการและการบ�ำบัด
น�้ำเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล
F การก่อสร้าง

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
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ประเภทอุตสาหกรรม

G การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซม
ยานยนต์ และรถจักรยานยนต์
H การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า
I ที่พักแรม และบริการด้านอาหาร
J ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร
K กิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย
L กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์
M กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์
และเทคนิค
N กิจกรรมการบริหาร การบริการสนับสนุน
O การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ
และการประกันสังคมภาคบังคับ
P การศึกษา
Q กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
R ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
S กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ
T กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล

ประเภทการจ้าง

มิติผ่อนคลายดี
ลักษณะทั่วไปของคนท�ำงาน

ประจ�ำ/สัญญาจ้าง
รายวัน
อืน่ ๆ เช่น จ้างเหมา บางช่วงเวลา ตามผลงาน
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คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

51.0
51.0
51.2
54.8
57.6
46.1

14.6
14.6
15.1
12.0
14.8
12.0

56.2
49.8

14.5
14.3

65.2
65.5
61.9
51.5
55.2
45.3

13.6
12.7
13.7
13.4
13.5
15.3

57.2
49.2
52.6

14.9
14.5
16.2

อายุงาน

51.5
51.3
54.1
55.3
57.1
62.7

15.1
15.1
14.9
14.8
15.0
15.0

ขนาดองค์กร

ขนาดเล็ก (S) : คนท�ำงาน ไม่เกิน 50 คน
ขนาดกลาง (M) : คนท�ำงาน 51-200 คน
ขนาดใหญ่ (L) : คนท�ำงาน 201-1000 คน
ขนาดใหญ่มาก (XL) :
คนท�ำงาน 1001 คนขึ้นไป

54.8
55.5
53.5
56.9

15.8
15.1
14.1
14.4

ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
ภาคเอกชน

64.7
51.2

13.3
14.3

ไม่เกิน 8,000 บาท
8,0001-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001 บาทขึ้นไป

53.3
51.8
52.5
55.5
59.8
64.1

16.3
14.9
14.4
14.3
13.9
13.5

รายได้ต่อเดือน

ไม่ถึงปี
1-2 ปี
3-5 ปี
6-9 ปี
10-19 ปี
20 ปีขึ้นไป

(รวมโบนัสและค่าตอบแทนอื่น)

คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ภาค
การจ้างงาน

มิติผ่อนคลายดี
ลักษณะทั่วไปของคนท�ำงาน
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4.2.4 น้ำ�ใจดี (Happy Heart)
ความสุขในมิติที่ 3: น�้ำใจดี หรือ Happy Heart
ตั้งอยู่บนพื้นฐานแนวคิดที่ว่า ความสุขที่เกิดขึ้นนั้น
จะเป็นความสุขทีส่ มบูรณ์หากมีการเผือ่ แผ่ไปยังคนอืน่
ความสุขที่แบ่งปันให้กับคนรอบข้างไม่ว่าเป็นคน
ในครอบครัวเดียวกัน เพือ่ นฝูง เพือ่ นร่วมงาน คนทีร่ จู้ กั
กัน หรือแม้แต่คนที่ไม่รู้จักกันนั้นน�ำมาซึ่งความสุข
ที่ผู้ให้และผู้รับมีโอกาสได้รับร่วมกัน การมีน�้ำใจดี
จึงเป็นตัวชีว้ ดั ความสุขทีส่ ำ� คัญและมีความหมายตัว
หนึง่ การมีนำ�้ ใจดีสามารถแสดงออกทัง้ ทางตรง และ
ทางอ้อม ทางตรงก็จากความรูส้ กึ เอือ้ อาทร ห่วงใยกัน
การช่วยเหลือกัน ความเต็มใจและยินดีท�ำเพื่อส่วน
รวม การมีส่วนร่วมในการท�ำประโยชน์ต่อสังคม
เหล่านีเ้ ป็นค�ำถามทีใ่ ช้ในการประเมินความสุขในมิตนิ ี้

จากผลการส�ำรวจความสุขคนท�ำงาน (ในองค์กร) ระดับประเทศ
ปี 2561 (ไตรมาส 1) พบว่า คนท�ำงานไทยมีคะแนนความสุขในมิตนิ ำ�้ ใจ
ดี โดยเฉลี่ยเท่ากับ 55.3 คะแนน อยู่ในระดับ “HAPPY” หรือ “ระดับ
ความสุขตามเป้าหมาย” (คะแนน 50-74.99 คะแนน)

เมือ่ จ�ำแนกตามภูมภิ าค พบว่า คนท�ำงานใน “ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

และ “ภาคเหนือ” มีคา่ คะแนนความสุขในมิตนิ สี้ งู กว่าคนท�ำงานในภูมภิ าค
อืน่ โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 59.8 และ 59.6 คะแนน ตามล�ำดับ คนท�ำงานใน
“ภาคใต้” และ “ภาคกลาง” มีคา่ คะแนนความสุขสูงเป็นล�ำดับถัดมาคือ
เท่ากับ 57.2 และ 53.0 คะแนน ตามล�ำดับ ขณะทีค่ นท�ำงานใน “กรุงเทพฯ”
มีคะแนนความสุขในมิตนิ ำ�้ ใจดีตำ�่ ทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับคนท�ำงานในภูมภิ าค
อื่น (50.9 คะแนน)
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เมือ่ จ�ำแนกตามลักษณะทัว่ ไปของคนท�ำงาน (ตาราง 6) พบว่า คน

ท�ำงานหญิงมีคะแนนความสุขในมิติน�้ำใจดีสูงกว่าคนท�ำงานชาย โดยมี
คะแนนเท่ากับ 56.5 และ 54.2 คะแนน ตามล�ำดับ

เกีย่ วกับรุน่ ประชากรของคนท�ำงาน พบว่า คนท�ำงานเจนเบบี้บูม

มีคะแนนความสุขในมิติน�้ำใจดีสูงกว่าคนท�ำงานเจนเอ็กซ์และเจนวาย
โดยมีคา่ คะแนนความสุขเท่ากับ 60.3 56.6 และ 53.2 คะแนน ตามล�ำดับ

พิจารณาตามสถานภาพสมรสของคนท�ำงาน พบว่า คนท�ำงานที่

แต่งงานแล้วแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน เป็นกลุ่มที่มีคะแนนเฉลี่ยความสุขน�้ำใจ
ดีสงู ทีส่ ดุ (57.3 คะแนน) โดยสูงกว่าคนท�ำงานทีแ่ ต่งงานแล้วและอยูร่ ว่ มกัน
กับคูส่ มรส และคนท�ำงานทีม่ สี ถานภาพเป็นหม้ายเล็กน้อย (56.9 คะแนน
เท่ากัน) คนท�ำงานที่อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงาน เป็นกลุ่มที่มีคะแนน
ความสุขในมิตินี้ต�่ำที่สุด เท่ากับ 49.0 คะแนน ซึ่งจัดว่าอยู่ในระดับ
Unhappy หรือ “ไม่มีความสุข”

ในด้านของระดับการศึกษา พบว่า มีความคล้ายคลึงกับผลการส�ำรวจ

ค่าคะแนนความสุขในภาพรวม กล่าวคือ ระดับความสุขค่อนข้างมีความ
สัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับระดับการศึกษาของคนท�ำงาน โดยคน
ท�ำงานที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีเป็นกลุ่มมีค่าคะแนนความสุขสูง
ที่สุดที่ 64.3 คะแนน ตามมาด้วยกลุ่มที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
(59.7 คะแนน) ส่วนกลุ่มคนท�ำงานที่มีค่าคะแนนความสุขในมิตินี้ค่อน
ข้างต�ำ่ เมือ่ เทียบกับกลุม่ อืน่ ได้แก่ กลุม่ ทีจ่ บการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น (51.0 คะแนน) และ กลุ่มที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
หรือต�่ำกว่า (51.8 คะแนน)

เมือ่ จ�ำแนกตามอาชีพ พบว่า อาชีพคนท�ำงานที่มีค่าคะแนนความ

สุขในมิติน�้ำใจดี สูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หนึ่ง ผู้บัญญัติกฎหมายและ
ผู้จัดการ สอง ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ และ สาม ผู้ปฏิบัติงานที่มี
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ฝีมอื ในด้านการเกษตรและประมง โดยมีคา่ คะแนนความสุขเท่ากับ 65.9
63.4 และ 58.9 คะแนน ตามล�ำดับ ส่วนอาชีพที่มีค่าคะแนนความสุข
ต�ำ่ ทีส่ ดุ 3 อันดับแรก ได้แก่ หนึง่ ผูป้ ฏิบตั กิ ารโรงงานและเครือ่ งจักร สอง
ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือ และ สาม อาชีพพื้นฐานต่างๆ
ในด้านการขาย การบริการ โดยมีค่าคะแนนความสุขเท่ากับ 50.5 51.2
และ 51.9 คะแนน ตามล�ำดับ

เมื่อพิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรมของคนท�ำงาน พบว่า

ประเภทอุตสาหกรรมทีค่ นท�ำงานมีคะแนนความสุขในมิตนิ ำ�้ ใจดีสงู ทีส่ ดุ
คือ "P การศึกษา” โดยมีคา่ คะแนนความสุขเฉลีย่ เท่ากับ 65.4 คะแนน ใน
ล�ำดับถัดมาได้ แก่ “O การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการ
ประกันสังคมภาคบังคับ” และ “Q กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์”
โดยมีค่าคะแนนความสุขเฉลี่ยเท่ากับ 64.9 คะแนน และ 61.5 คะแนน
ตามล�ำดับ ส่วนประเภทอุตสาหกรรมที่คนท�ำงานมีคะแนนความสุขใน
มิตินี้ต�่ำที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ “L กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์” (47.8
คะแนน) “T กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล” (49.9 คะแนน)
และ “N กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน” (50.6 คะแนน)
ตามล�ำดับ โดยจะเห็นได้ว่า คนท�ำงานในประเภทอุตสาหกรรมที่เป็น
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ และ กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วน
บุคคล มีคะแนนความสุขอยู่ในระดับ Unhappy หรือ “ไม่มีความสุข”

เมือ่ จ�ำแนกคนท�ำงานตามลักษณะหรือประเภทของการจ้างงาน พบ

ว่า คนท�ำงานที่มีประเภทการจ้างงานแบบประจ�ำหรือตามสัญญาจ้าง มี
ค่าคะแนนความสุขในมิติน�้ำใจดีสูงที่สุด ที่ 57.3 คะแนน คนท�ำงานใน
ลักษณะการจ้างเหมางาน บางช่วงเวลาและตามผลงาน มีค่าคะแนน
ความสุขที่สูงกว่า คนท�ำงานในลักษณะการจ้างรายวัน โดยมีค่าคะแนน
ความสุขเท่ากับ 53.7 และ 50.5 คะแนน ตามล�ำดับ
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ส�ำหรับอายุงานหรือระยะเวลาการท�ำงานในองค์กรปัจจุบนั พบว่า มี

ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับคะแนนความสุขในมิตนิ ำ�้ ใจดี โดยกลุม่ คน
ท�ำงานที่มีอายุงาน 20 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มที่มีค่าคะแนนความสุขในมิตินี้
สูงทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับคนท�ำงานในกลุม่ ทีม่ อี ายุงานต�ำ่ กว่า โดยมีคา่ คะแนน
เท่ากับ 62.6 คะแนน ขณะทีก่ ลุม่ คนท�ำงานทีม่ อี ายุการท�ำงานไม่เกิน 1 ปี
เป็นกลุม่ มีคา่ คะแนนความสุขต�ำ่ ทีส่ ดุ โดยมีคา่ คะแนนเท่ากับ 52.2 คะแนน

เกีย่ วกับขนาดขององค์กร พบว่า คนท�ำงานในองค์กรทีม่ ขี นาดใหญ่

มาก (XL) มีคะแนนความสุขในมิตนิ ำ�้ ใจดีสงู ทีส่ ดุ (57.1 คะแนน) ในขณะ
ทีค่ นท�ำงานในองค์กรทีม่ ขี นาดใหญ่ (L) มีคะแนนความสุขต�ำ่ ทีส่ ดุ (53.9
คะแนน) ส่วนคนท�ำงานในองค์กรทีม่ ขี นาดเล็ก (S) และ ขนาดกลาง (M)
มีคะแนนความสุขที่ใกล้เคียงกัน (55.3 และ 55.8 คะแนน ตามล�ำดับ)

เมื่อจ�ำแนกคนท�ำงานตามภาคการท�ำงาน คนท�ำงานภาครัฐและ

รัฐวิสาหกิจมีคา่ คะแนนความสุขในมิตนิ ำ�้ ใจดีทสี่ งู กว่าคนท�ำงานในภาคเอกชน
อย่างเห็นได้ชดั โดยมีคา่ คะแนนเท่ากับ 64.5 และ 51.9 คะแนน ตามล�ำดับ

ส�ำหรับปัจจัยในด้านระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า มีความ

สัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับระดับความสุขในมิติน�้ำใจดีของคนท�ำงาน
โดยพบว่า คนท�ำงานทีม่ รี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือนประมาณ 30,001 บาทขึน้ ไป
เป็นกลุ่มที่มีคะแนนความสุขในมิตินี้สูงที่สุด โดยมีคะแนนความสุข
เท่ากับ 63.7 คะแนน ขณะทีค่ นท�ำงานทีม่ รี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือนอยูใ่ นช่วง
8,001-15,000 บาท เป็นกลุม่ ทีม่ คี ะแนนความสุขต�ำ่ ทีส่ ดุ (52.7 คะแนน)
ซึง่ น่าแปลกใจทีต่ ำ�่ กว่าคะแนนความสุขของกลุม่ คนท�ำงานทีม่ รี ายได้เฉลีย่
ต่อเดือนไม่เกิน 8,000 บาทอยู่พอสมควร (54.8 คะแนน)
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ตาราง 6 ค่าคะแนนความสุขคนทำ�งาน (ในองค์กร) ในมิตินํ้าใจดี จำ�แนกตามลักษณะ
ทั่วไปของคนทำ�งาน

มิติน้ำ�ใจดี

เพศ

ชาย
หญิง

54.2
56.5

15.1
14.2

ภูมิภาค

กรุงเทพ ฯ
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้

50.9
53.0
59.6
59.8
57.2

13.7
14.6
14.4
14.1
14.8

รุนประชากร

คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

Baby boom (อายุ 56 ปขึ้นไป)
Gen X (อายุ 37-55 ป)
Gen Y (อายุไมเกิน 36 ป)		

60.3
56.6
53.2

14.7
14.8
14.3

สถานภาพสมรส

มิตนิ ำ�้ ใจดี
ลักษณะทัว่ ไปของคนท�ำงาน

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

3.7
56.9
57.3
49.0
56.9
53.8

14.6
14.3
16.3
14.2
14.5
15.0
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ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับการศึกษา

ประถมศึกษาหรือต�่ำกว่า
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
สายชาง/วิชาชีพ
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี

51.8
51.0
54.6
54.7
59.7
64.3

14.7
14.2
14.6
13.4
13.7
13.3

ผู้บัญญัติกฎหมายและผู้จัดการ
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพช่างเทคนิคสาขาต่าง ๆ
เสมียน
พนักงานบริการ พนักงานในร้านค้า และตลาด
ผูป้ ฏิบตั งิ านทีม่ ฝี มี อื ในด้านการเกษตร
และประมง
ผูป้ ฏิบตั งิ านด้านความสามารถทางฝีมอื
ผูป้ ฏิบตั กิ ารโรงงานและเครือ่ งจักร
อาชีพพืน้ ฐานต่างๆ ในด้านการขาย การบริการ

65.9
63.4
57.6
56.6
54.2

13.3
12.9
13.7
13.7
15.2

58.9
51.2
50.5
51.9

13.6
13.8
13.9
14.1

B
C
D
E

57.7
51.7
59.3

16.3
13.7
11.5

57.8
51.1

12.8
13.7

ประเภทอุตสาหกรรม

คะแนนเฉลี่ย

อาชีพ

มิตนิ ำ�้ ใจดี
ลักษณะทัว่ ไปของคนท�ำงาน

การท�ำเหมืองแร่และเหมืองหิน
การผลิต
ไฟฟ้า ก๊าช ไอน�้ำ และระบบปรับอากาศ
การจัดหาน�้ำ การจัดการและการบ�ำบัด
น�้ำเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล
F การก่อสร้าง
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ประเภทอุตสาหกรรม

G การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซม
ยานยนต์ และรถจักรยานยนต์
H การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า
I ที่พักแรม และบริการด้านอาหาร
J ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร
K กิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย
L กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์
M กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์
และเทคนิค
N กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน
O การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ
และการประกันสังคมภาคบังคับ
P การศึกษา
Q กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
R ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
S กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ
T กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล

ประเภทการจ้าง

มิตนิ ำ�้ ใจดี
ลักษณะทัว่ ไปของคนท�ำงาน

ประจ�ำ/สัญญาจ้าง
รายวัน
อืน่ ๆ เช่น จ้างเหมา บางช่วงเวลา ตามผลงาน
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คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

51.5
51.2
51.8
54.6
57.0
47.8

14.0
14.4
15.0
11.9
14.6
11.6

56.2
50.6

13.5
13.6

64.9
65.4
61.5
52.7
56.0
49.9

13.1
12.3
13.1
12.6
13.8
14.2

57.3
50.5
53.7

14.5
14.2
14.8

อายุงาน

52.2
52.3
54.5
55.4
57.4
62.6

14.3
14.5
14.4
14.6
14.5
14.3

ขนาดองค์กร

ขนาดเล็ก (S) : คนท�ำงาน ไม่เกิน 50 คน
ขนาดกลาง (M) : คนท�ำงาน 51-200 คน
ขนาดใหญ่ (L) : คนท�ำงาน 201-1000 คน
ขนาดใหญ่มาก (XL) :
คนท�ำงาน 1001 คนขึ้นไป

55.3
55.8
53.9

15.1
14.8
13.9

57.1

13.7

ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
ภาคเอกชน

64.5
51.9

12.9
14.0

ไม่เกิน 8,000 บาท
8,0001-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001 บาทขึ้นไป

54.8
52.7
52.7
55.5
59.4
63.7

15.3
14.5
14.1
14.0
13.9
13.5

รายได้ต่อเดือน

ไม่ถึงปี
1-2 ปี
3-5 ปี
6-9 ปี
10-19 ปี
20 ปีขึ้นไป

(รวมโบนัสและค่าตอบแทนอื่น)

คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ภาค
การจ้างงาน

มิตนิ ำ�้ ใจดี
ลักษณะทัว่ ไปของคนท�ำงาน
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4.2.5 จิตวิญญาณดี (Happy Soul)
ความสุขมิติที่ 4: จิตวิญญาณดี หรือ Happy Soul
พิจารณาจากสุขภาวะทางจิตวิญญาณของคนท�ำงาน
ในด้านการท�ำนุบำ� รุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา การให้ทาน
การท�ำจิตใจให้สงบ การรู้จักยกโทษและให้อภัยผู้อ่ืน
การรูจ้ กั ยอมรับและขอโทษเมือ่ กระท�ำผิด รวมถึง การรูจ้ กั
ตอบแทนคุณผูท้ มี่ พี ระคุณ หรือ ผูท้ เี่ คยให้การช่วยเหลือ
คะแนนความสุขในมิตคิ วามสุขนี้ ชีว้ ดั จากค�ำถามทีเ่ กีย่ วข้องกับจิตวิญญาณ
รวม 5 ค�ำถาม เกีย่ วกับการได้มโี อกาสท�ำนุบำ� รุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา หรือ
ให้ทาน การปฏิบตั กิ จิ ตามศาสนาเพือ่ ให้จติ ใจสงบ การยกโทษและให้อภัย
อย่างจริงใจต่อผูท้ สี่ ำ� นึกผิด การยอมรับและขอโทษในความผิดทีท่ ำ� หรือ
มีสว่ นรับผิดชอบ และการตอบแทนผูม้ พี ระคุณ หรือผูท้ เี่ คยให้การช่วยเหลือ

ผลการส�ำรวจความสุขคนท�ำงาน (ในองค์กร) ระดับประเทศ
พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) พบว่า ในมิตจิ ติ วิญญาณดี คนท�ำงานมีคะแนน
ความสุขเฉลี่ย เท่ากับ 63.1 คะแนน อยู่ในระดับ “HAPPY” หรือ
“ระดับความสุขตามเป้าหมาย” (คะแนน 50-74.99 คะแนน)

เมือ่ จ�ำแนกตามภูมภิ าค พบว่า คนท�ำงานใน “ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

มีคา่ คะแนนความสุขในมิตนิ สี้ งู กว่าคนท�ำงานในภูมภิ าคอืน่ โดยมีคา่ คะแนน
เท่ากับ 65.3 คะแนน กลุม่ คนท�ำงานทีม่ คี า่ คะแนนสูงในล�ำดับถัดมา ได้แก่
คนท�ำงานใน “ภาคเหนือ” และ“ภาคใต้” โดยมีคา่ คะแนนความสุขเท่ากับ
64.2 และ 63.8 คะแนน ตามล�ำดับ ขณะที่คนท�ำงานใน “กรุงเทพฯ”
และ “ภาคกลาง” เป็นกลุม่ ทีม่ คี ะแนนความสุขค่อนข้างต�ำ่ เมือ่ เทียบกับ
คนท�ำงานในภูมิภาคอื่น (61.5 และ 62.0 คะแนน ตามล�ำดับ)
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เมื่อพิจารณาตามลักษณะทั่วไปของคนท�ำงาน (ตาราง 7) พบว่า

คนท�ำงานหญิงมีคะแนนความสุขในมิติจิตวิญญาณดีสูงกว่าคนท�ำงาน
ชาย โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 64.5 และ 61.8 คะแนน ตามล�ำดับ

เกี่ยวกับรุ่นประชากรของคนท�ำงาน พบว่า คนท�ำงานแต่ละเจนมี

ระดับความสุขในมิตนิ ที้ แี่ ตกต่างกันพอสมควร โดยสูงทีส่ ดุ ในเจนเบบีบ้ มู
ตามมาด้วย เจนเอ็กซ์ และ เจนวาย โดยแต่ละเจนมีค่าคะแนนความสุข
ในมิติจิตวิญญาณดีเท่ากับ 67.4 64.0 และ 61.5 คะแนน ตามล�ำดับ

พิจารณาตามสถานภาพสมรสของคนท�ำงาน พบว่า คนท�ำงานที่

แต่งงานแล้วแต่ไม่ได้อยูด่ ว้ ยกัน เป็นกลุม่ ทีม่ คี ะแนนเฉลีย่ ความสุขสูงทีส่ ดุ
โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ (65.0 คะแนน) ตามมาด้วย กลุ่มคนท�ำงานที่มี
สถานภาพเป็นหม้าย (64.8 คะแนน) คนท�ำงานทีแ่ ต่งงานและอยูร่ ว่ มกันกับคู่
(64.2 คะแนน) คนท�ำงานทีเ่ ป็นโสด (61.9 คะแนน) และคนท�ำงานทีห่ ย่า
แยกทาง หรือเลิกกับคู่สมรส (61.3 คะแนน) ส�ำหรับกลุ่มที่อยู่ด้วยกัน
โดยไม่ได้แต่งงาน พบว่ามีคะแนนความสุขในมิตจิ ติ วิญญาณดีตำ�่ ทีส่ ดุ เมือ่
เทียบกับกลุ่มสถานภาพสมรสอื่น โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 59.3 คะแนน

ในด้านของระดับการศึกษา พบว่า คนท�ำงานที่มีการศึกษาสูงกว่า

ปริญญาตรีเป็นกลุ่มมีค่าคะแนนความสุขในมิติจิตวิญญาณดีสูงที่สุดที่
69.6 คะแนน ตามมาด้วยกลุ่มที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (66.0
คะแนน) และมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามล�ำดับ (62.1 คะแนน) คน
ท�ำงานที่มีค่าคะแนนความสุขในมิตินี้ค่อนข้างต�่ำกว่าเมื่อเทียบกับคน
ท�ำงานที่มีการศึกษาในระดับอื่น ได้แก่ คนท�ำงานที่จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (60.2 คะแนน) และกลุม่ ทีจ่ บการศึกษาระดับประถม
ศึกษาหรือต�่ำกว่า (61.0 คะแนน)
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เมือ่ จ�ำแนกตามอาชีพ พบว่า อาชีพของคนท�ำงานทีม่ คี า่ คะแนนความสุข

ในมิตจิ ติ วิญญาณดี สูงทีส่ ดุ 3 อันดับแรก ได้แก่ หนึง่ ผูบ้ ญั ญัตกิ ฎหมายและ
ผูจ้ ดั การ สอง ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านต่างๆ และ สาม ผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ช่างเทคนิคสาขาต่างๆ โดยมีคา่ คะแนนเท่ากับ 70.5 68.7 และ 64.7 คะแนน
ตามล�ำดับ ส่วนอาชีพที่มีค่าคะแนนความสุขในมิติจิตวิญญาณดี ต�่ำที่สุด
ได้แก่ อาชีพผูป้ ฏิบตั กิ ารโรงงานและเครือ่ งจักร โดยมีคา่ คะแนนเท่ากับ 59.9
คะแนน ในล�ำดับถัดมา ได้แก่ ผูป้ ฏิบตั งิ านด้านความสามารถทางฝีมอื และอาชีพ
พืน้ ฐานต่างๆ ในด้านการขาย การบริการ (60.2 และ 60.9 คะแนน ตามล�ำดับ)

เมือ่ พิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรมของคนท�ำงาน พบว่า ประเภท

อุตสาหกรรมทีม่ คี ะแนนความสุขในมิตจิ ติ วิญญาณดีสงู ทีส่ ดุ คือ "P การศึกษา”
“O การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ”
และ “Q กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์” ตามล�ำดับ (คะแนน
ความสุขเฉลีย่ เท่ากับ 69.8 68.5 และ 66.5 คะแนน ตามล�ำดับ) ส่วนประเภท
อุตสาหกรรมทีค่ นท�ำงานมีคะแนนความสุขจิตวิญญาณดีตำ�่ ทีส่ ดุ 3 อันดับ
แรก ได้แก่ “F การก่อสร้าง” (59.7 คะแนน) “N กิจกรรมการบริหารและ
การบริการสนับสนุน” (59.9 คะแนน) และ “G การขายส่งและการขายปลีก
การซ่อมแซมยานยนต์ และรถจักรยานยนต์” (60.2 คะแนน) ตามล�ำดับ

เมือ่ จ�ำแนกคนท�ำงานตามลักษณะหรือประเภทของการจ้างงาน พบว่า

คนท�ำงานทีม่ ปี ระเภทการจ้างงานแบบประจ�ำหรือตามสัญญาจ้างมีคา่ คะแนน
ความสุขในมิตจิ ติ วิญญาณดีสงู ทีส่ ดุ ที่ 64.4 คะแนน และคนท�ำงานในลักษณะ
การจ้างเหมางาน บางช่วงเวลาและตามผลงาน มีคา่ คะแนนความสุขทีส่ งู กว่า
คนท�ำงานในลักษณะการจ้างรายวัน โดยมีค่าคะแนนความสุขเท่ากับ
62.0 และ 59.9 คะแนน ตามล�ำดับ

ส�ำหรับอายุงานหรือระยะเวลาการท�ำงานในองค์กรปัจจุบนั พบว่า

มีทศิ ทางสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับคะแนนความสุขในมิตจิ ติ วิญญาณดี
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โดยคนท�ำงานทีม่ อี ายุงาน 20 ปีขนึ้ ไป เป็นกลุม่ ทีม่ คี า่ คะแนนความสุขสูงทีส่ ดุ
เท่ากับ 68.4 คะแนน ขณะทีก่ ลุม่ คนท�ำงานทีม่ อี ายุการท�ำงานไม่เกิน 2 ปี
เป็นกลุม่ มีคา่ คะแนนความสุขต�ำ่ ทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับกลุม่ อืน่ โดยมีคะแนน
ความสุขเท่ากับ 60.8 คะแนน

เกีย่ วกับขนาดขององค์กร พบว่า คนท�ำงานในองค์กรทีม่ ขี นาดใหญ่

มาก (XL) มีคะแนนความสุขในมิติจิตวิญญาณดีสูงที่สุด (65.2 คะแนน)
ในขณะที่คนท�ำงานในองค์กรที่มีขนาดใหญ่ (L) มีคะแนนความสุขในมิติ
นี้ต�่ำที่สุด (62.6 คะแนน) ส่วนคนท�ำงานในองค์กรที่มีขนาดเล็ก (S) และ
ขนาดกลาง (M) มีค่าคะแนนความสุขเท่ากับ 62.9 และ 63.3 คะแนน
ตามล�ำดับ

เมื่อจ�ำแนกคนท�ำงานตามภาคการท�ำงาน พบว่า คนท�ำงานภาค

รัฐและรัฐวิสาหกิจมีค่าคะแนนความสุขในมิติจิตวิญญาณดีสูงกว่าคน
ท�ำงานในภาคเอกชนพอสมควร โดยมีคา่ คะแนนเท่ากับ 68.6 และ 61.0
คะแนน ตามล�ำดับ

ส�ำหรับปัจจัยในด้านระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า มีแนวโน้ม

ที่จะมีอิทธิพลหรือมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับระดับความสุขในมิติ
จิตวิญญาณดีของคนท�ำงาน กล่าวคือ คนท�ำงานทีม่ รี ะดับรายได้ตอ่ เดือน
สูง มีแนวโน้มจะมีระดับความสุขในมิติจิตวิญญาณดีที่สูงกว่าคนท�ำงาน
ที่มีระดับรายได้ต�่ำ ซึ่งจากผลส�ำรวจ พบว่า คนท�ำงานที่มีรายได้เฉลี่ย
ต่ อ เดื อ น 30,001 บาทขึ้ น ไปเป็ น กลุ ่ ม ที่ มี ค ะแนนความสุ ข สู ง ที่ สุ ด
(69.4 คะแนน) ขณะที่คนท�ำงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วง
8,001-10,000 บาท และ 10,001-15,000 บาท เป็นกลุ่มที่มีคะแนน
ความสุขเฉลี่ยต�่ำที่สุด (61.2 และ 61.3 คะแนน ตามล�ำดับ) ส่วน กลุ่ม
คนท�ำงานทีม่ รี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือนไม่เกิน 8,000 บาท มีคะแนนความสุข
สูงกว่าเพียงเล็กน้อย ที่ 62.5 คะแนน
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ตาราง 7 ค่าคะแนนความสุขคนทำ�งาน (ในองค์กร) ในมิติจิตวิญญาณดี จำ�แนกตาม
ลักษณะทั่วไปของคนทำ�งาน

มิติจิตวิญญาณดี

เพศ

ชาย
หญิง

61.8
64.5

13.0
12.4

ภูมิภาค

กรุงเทพ ฯ
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้

61.5
62.0
64.2
65.3
63.8

12.4
12.7
13.1
12.6
13.3

รุนประชากร

คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

Baby boom (อายุ 56 ปขึ้นไป)
Gen X (อายุ 37-55 ป)
Gen Y (อายุไมเกิน 36 ป)		

67.4
64.0
61.5

12.8
12.8
12.6

สถานภาพสมรส

มิติจิตวิญญาณดี
ลักษณะทั่วไปของคนท�ำงาน

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

61.9
64.2
65.0
59.3
64.8
61.3

12.8
12.5
13.1
12.7
12.8
13.8
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ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับการศึกษา

ประถมศึกษาหรือต�่ำกว่า
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
สายชาง/วิชาชีพ
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
อื่นๆ
ไม่ทราบ

61.0
60.2
62.1
61.8
66.0
69.6
61.5
55.5

13.2
12.3
12.6
11.9
12.2
11.4
13.1
17.8

ผู้บัญญัติกฎหมายและผู้จัดการ
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพช่างเทคนิคสาขาต่าง ๆ
เสมียน
พนักงานบริการ พนักงานในร้านค้า และตลาด
ผูป้ ฏิบตั งิ านทีม่ ฝี มี อื ในด้านการเกษตรและประมง
ผูป้ ฏิบตั งิ านด้านความสามารถทางฝีมอื
ผูป้ ฏิบตั กิ ารโรงงานและเครือ่ งจักร
อาชีพพืน้ ฐานต่างๆ ในด้านการขาย การบริการ
คนงานซึง่ มิได้จำ� แนกไว้ในหมวดอืน่

70.5
68.7
64.7
64.1
62.0
64.7
60.2
59.9
60.9
48.3

11.4
11.8
12.3
11.8
13.2
10.2
12.3
12.3
13.0
5.2

B
C
D
E

62.5
61.4
64.6

13.8
12.3
11.7

64.7
59.7

11.9
12.9

ประเภทอุตสาหกรรม

คะแนนเฉลี่ย

อาชีพ

มิติจิตวิญญาณดี
ลักษณะทั่วไปของคนท�ำงาน

การท�ำเหมืองแร่และเหมืองหิน
การผลิต
ไฟฟ้า ก๊าช ไอน�้ำ และระบบปรับอากาศ
การจัดหาน�้ำ การจัดการและการบ�ำบัด
น�้ำเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล
F การก่อสร้าง
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ประเภทการจ้าง

ประเภทอุตสาหกรรม

มิติจิตวิญญาณดี
ลักษณะทั่วไปของคนท�ำงาน
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G การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซม
ยานยนต์ และรถจักรยานยนต์
H การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า
I ที่พักแรม และบริการด้านอาหาร
J ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร
K กิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย
L กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์
M กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์
และเทคนิค
N กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน
O การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ
และการประกันสังคมภาคบังคับ
P การศึกษา
Q กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
R ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
S กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ
T กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล
U กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและ
ภาคีสมาชิก
อืน่ ๆ
ประจ�ำ/สัญญาจ้าง
รายวัน
อืน่ ๆ เช่น จ้างเหมา บางช่วงเวลา ตามผลงาน

คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

60.2
60.5
60.9
63.8
64.7
59.5

12.5
12.1
13.2
10.6
12.4
13.0

65.5
59.9

12.7
12.8

68.5
69.8
66.5
60.5
62.6
61.6

12.3
11.3
11.8
11.5
12.6
12.6

82.6
47.3

14.3
6.1

64.4
59.9
62.0

12.6
12.9
12.9

อายุงาน

60.8
60.8
62.1
63.5
65.0
68.4

12.9
12.8
12.9
12.5
12.3
12.1

ขนาดองค์กร

ขนาดเล็ก (S) : คนท�ำงาน ไม่เกิน 50 คน
ขนาดกลาง (M) : คนท�ำงาน 51-200 คน
ขนาดใหญ่ (L) : คนท�ำงาน 201-1000 คน
ขนาดใหญ่มาก (XL) :
คนท�ำงาน 1001 คนขึ้นไป

62.9
63.3
62.6

13.3
12.6
12.1

65.2

11.9

ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
ภาคเอกชน

68.6
61.0

11.9
12.6

ไม่เกิน 8,000 บาท
8,0001-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001 บาทขึ้นไป

62.5
61.2
61.3
63.1
66.0
69.4

13.6
12.7
12.4
12.2
12.0
11.6

รายได้ต่อเดือน

ไม่ถึงปี
1-2 ปี
3-5 ปี
6-9 ปี
10-19 ปี
20 ปีขึ้นไป

(รวมโบนัสและค่าตอบแทนอื่น)

คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ภาค
การจ้างงาน

มิติจิตวิญญาณดี
ลักษณะทั่วไปของคนท�ำงาน
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4.2.6 ครอบครัวดี (Happy Family)
ความสุขมิติที่ 5 : ครอบครัวดี หรือ Happy Family
หมายถึง ความสุขที่เกิดจากการได้ท�ำกิจกรรมร่วมกัน
และได้ใช้เวลาร่วมกันกับสมาชิกในครอบครัว โดยเห็น
ว่าการได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัว ได้ท�ำกิจกรรมร่วมกับ
สมาชิกในครอบครัว และการได้ท�ำสิ่งต่างๆ ให้กับคนใน
ครอบครัว เป็นสิง่ ทีช่ ว่ ยสร้างความสุข พร้อมไปกับการป้องกันไม่ให้ความ
ทุกข์ ความเศร้าหมอง และความหดหูเ่ ข้ามารบกวนจิตใจ ในการวัดความ
สุขของคนท�ำงานในมิตินี้ พิจารณาจากประเด็นค�ำถามที่เกี่ยวข้องกับ
ครอบครัว 3 ค�ำถาม เกี่ยวกับการมีเวลาอยู่กับครอบครัวเพียงพอ การมี
โอกาสท�ำกิจกรรม (ออกก�ำลังกาย ท�ำบุญ ซือ้ ของ ฯลฯ) ร่วมกันกับคนใน
ครอบครัว และความสุขที่มีกับครอบครัวโดยรวม

ผลการส�ำรวจความสุขคนท�ำงาน (ในองค์กร) ระดับประเทศ
พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) พบว่า ในมิติครอบครัวดี คนท�ำงานมีคะแนน
ความสุขเฉลีย่ เท่ากับ 64.5 คะแนน อยูใ่ นระดับ “HAPPY” หรือ “ระดับ
ความสุขตามเป้าหมาย” (คะแนน 50-74.99 คะแนน)

เมื่อจ�ำแนกตามภูมิภาค พบว่า คนท�ำงานใน “ภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ” มีค่าคะแนนความสุขในมิตินี้สูงกว่าคนท�ำงานในภูมิภาคอื่นโดย
มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 67.5 คะแนน ในล�ำดับถัดมา ได้แก่ คนท�ำงานใน “ภาค
เหนือ” และ “ภาคใต้” ซึ่งมีค่าคะแนนความสุขเท่ากับ 66.1 และ 65.3
คะแนน ตามล�ำดับ ขณะที่คนท�ำงานใน “กรุงเทพฯ” มีคะแนนความสุข
ต�่ำที่สุดเมื่อเทียบกับคนท�ำงานในภูมิภาคอื่น (62.3 คะแนน) โดยต�่ำกว่า
คนท�ำงานใน “ภาคกลาง” (63.3 คะแนน) เช่นกัน

82

เมื่อจ�ำแนกตามลักษณะทั่วไปของคนท�ำงาน (ตาราง 8) พบว่า คน

ท�ำงานหญิงมีคะแนนความสุขในมิตคิ รอบครัวดีสงู กว่าคนท�ำงานเพศชาย
โดยมีคะแนนความสุขเท่ากับ 66.4 และ 62.9 คะแนน ตามล�ำดับ

เกี่ยวกับรุ่นประชากรของคนท�ำงาน พบว่า คนท�ำงานเจนเบบี้บูม

มีคะแนนความสุขในมิติสุขภาพกายดีสูงกว่าคนท�ำงานเจนเอ็กซ์และ
เจนวาย โดยทั้งสามรุ่นประชากรนี้ มีค่าคะแนนความสุขเท่ากับ 66.0
65.4 และ 63.5 คะแนน ตามล�ำดับ

พิจารณาตามสถานภาพสมรสของคนท�ำงาน พบว่า คนท�ำงานที่

แต่งงานแล้วและได้อยูร่ ว่ มกันกับคูส่ มรส เป็นกลุม่ ทีม่ คี ะแนนเฉลีย่ ความ
สุขครอบครัวดีสูงที่สุด (69.1 คะแนน) ตามมาด้วย กลุ่มคนท�ำงานที่อยู่
ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงาน (64.0 คะแนน) กลุ่มคนท�ำงานที่แต่งงานแต่ไม่
ได้อยูด่ ว้ ยกัน (63.4 คะแนน) กลุม่ คนท�ำงานทีม่ สี ถานภาพเป็นโสด (59.4
คะแนน) กลุ่มคนท�ำงานที่มีสถานภาพเป็นหม้าย (59.3 คะแนน) และ
กลุ่มที่หย่า แยกทาง หรือเลิกกับคู่สมรส (57.8 คะแนน) ตามล�ำดับ

ในด้านของระดับการศึกษา พบว่า ระดับความสุขในมิติครอบครัว

ดีมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับระดับการศึกษาสูงสุดของคน
ท�ำงาน โดยคนท�ำงานที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีเป็นกลุ่มมีค่า
คะแนนความสุขในมิตินี้สูงที่สุดที่ 73.0 คะแนน ตามมาด้วยกลุ่มที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี (68.5 คะแนน) ส่วนกลุ่มคนท�ำงานที่มีค่า
คะแนนความสุขในมิตินี้ค่อนข้างต�่ำกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น ได้แก่
กลุ่มที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต�่ำกว่า (60.6 คะแนน)
และกลุ่มที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (61.3 คะแนน)

เมื่อจ�ำแนกตามอาชีพ พบว่า อาชีพที่มีค่าคะแนนความสุขในมิติ

ครอบครัวดีสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หนึ่ง ผู้บัญญัติกฎหมายและ
ผูจ้ ดั การ (71.3 คะแนน) สอง ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านต่างๆ (70.9 คะแนน)
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และ สาม ผู้ประกอบวิชาชีพช่างเทคนิคสาขาต่างๆ (68.1 คะแนน) ส่วน
อาชีพทีม่ คี า่ คะแนนความสุขในมิตคิ รอบครัวดีตำ�่ ทีส่ ดุ 3 อันดับแรก ได้แก่
หนึ่ง อาชีพพื้นฐานต่างๆ ในด้านการขาย การบริการ (60.8 คะแนน)
สอง ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร (61.2 คะแนน) และ ผู้ปฏิบัติ
งานด้านความสามารถทางฝีมือ (61.8 คะแนน)

เมื่อพิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรมของคนท�ำงาน พบว่า

ประเภทอุตสาหกรรมทีค่ นท�ำงานมีคะแนนความสุขในมิตคิ รอบครัวดีสงู
ที่สุด คือ “P การศึกษา” โดยมีค่าคะแนนความสุขเฉลี่ยเท่ากับ 71.5
คะแนน ในล�ำดับถัดมาได้ แก่ “O การบริหารราชการ การป้องกัน
ประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ” และ “D ไฟฟ้า ก๊าช ไอน�้ำ
และระบบปรับอากาศ” โดยมีค่าคะแนนความสุขเฉลี่ยเท่ากับ 70.0
คะแนน และ 68.8 คะแนน ตามล�ำดับ ส่วนประเภทอุตสาหกรรมที่คน
ท�ำงานมีคะแนนความสุขในมิติครอบครัวดีต�่ำที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่
“T กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล” (57.6 คะแนน) “N
กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน” (57.8 คะแนน) และ “S
กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ” (60.5 คะแนน) ตามล�ำดับ

เมือ่ จ�ำแนกคนท�ำงานตามลักษณะหรือประเภทของการจ้าง พบว่า

คนท�ำงานที่มีประเภทการจ้างงานแบบประจ�ำหรือตามสัญญาจ้างมีค่า
คะแนนความสุขในมิตคิ รอบครัวดีสงู ทีส่ ดุ ที่ 66.1 คะแนน และคนท�ำงาน
ในลักษณะการจ้างเหมางาน บางช่วงเวลาและตามผลงาน มีค่าคะแนน
ความสุขที่สูงกว่า คนท�ำงานในลักษณะการจ้างรายวัน โดยมีค่าคะแนน
ความสุขเท่ากับ 64.8 และ 60.5 คะแนน ตามล�ำดับ

ส�ำหรับอายุงานหรือระยะเวลาการท�ำงานในองค์กรปัจจุบนั พบว่า

ค่อนข้างมีทิศทางความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับคะแนนความสุขใน
มิติครอบครัวดี โดยกลุ่มคนท�ำงานที่มีอายุงาน 20 ปีขึ้นไป มีค่าคะแนน
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ความสุขในมิตินี้สูงที่สุด โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 70.2 คะแนน นอกจาก
นี้พบว่า คนท�ำงานที่มีอายุงานไม่ถึง 1 ปี กลับมีคะแนนความสุขสูงกว่า
คนท�ำงานที่มีอายุงาน 1-2 ปี ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มีคะแนนความสุขในมิติ
ต�่ำที่สุด (62.9 และ 61.7 คะแนน ตามล�ำดับ)

เกีย่ วกับขนาดขององค์กร พบว่า คนท�ำงานในองค์กรทีม่ ขี นาดใหญ่

มาก (XL) มีคะแนนความสุขในมิติครอบครัวดีสูงที่สุด (65.4 คะแนน)
ในขณะที่คนท�ำงานในองค์กรที่มีขนาดเล็ก (S) ขนาดกลาง (M) และ
ขนาดใหญ่ (L) มีคะแนนความสุขในมิติครอบครัวดีที่ต�่ำกว่าแต่ไม่แตก
ต่างกันมากนัก (64.3 64.9 และ 64.4 คะแนน ตามล�ำดับ)

เมื่อจ�ำแนกคนท�ำงานตามภาคการท�ำงาน พบว่า คนท�ำงานภาค

รัฐและรัฐวิสาหกิจมีค่าคะแนนความสุขในมิติครอบครัวดีสูงกว่าคน
ท�ำงานในภาคเอกชน โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 70.3 และ 62.4 คะแนน
ตามล�ำดับ

ส�ำหรับปัจจัยในด้านระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า มีแนวโน้ม

ที่จะมีอิทธิพลหรือมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับระดับความสุข
ในมิติครอบครัวดี โดยพบว่า คนท�ำงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001
บาทขึ้นไป เป็นกลุ่มที่มีคะแนนความสุขในมิตินี้สูงที่สุด โดยมีคะแนน
เท่ากับ 72.3 คะแนน ขณะที่คนท�ำงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ใน
ช่วง 8,001-10,000 บาท เป็นกลุ่มที่มีคะแนนความสุขต�่ำที่สุด (61.8
คะแนน) ที่ น ่ า สนใจ คือ คนท�ำงานที่มีร ายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน
8,000 บาท พบว่ามีคะแนนความสุขที่สูงกว่าทั้งคนท�ำงานที่มีรายได้ใน
ช่วง 8,001 -10,000 บาท และในช่วง 10,001-15,000 บาท (63.5
คะแนน) ซึง่ ผิดไปจากแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
กับคะแนนความสุขที่พบในช่วงรายได้ 8,000 บาทขึ้นไป
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ตาราง 8 ค่าคะแนนความสุขคนทำ�งาน (ในองค์กร) ในมิติครอบครัวดี จำ�แนกตามลักษณะทั่วไป
ของคนทำ�งาน

มิติครอบครัวดี

เพศ

ชาย
หญิง

62.9
66.4

16.8
15.6

ภูมิภาค

กรุงเทพ ฯ
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้

62.3
63.3
66.1
67.5
65.3

17.2
16.2
15.9
15.6
15.6

รุนประชากร

คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

Baby boom (อายุ 56 ปขึ้นไป)
Gen X (อายุ 37-55 ป)
Gen Y (อายุไมเกิน 36 ป)		

66.0
65.4
63.5

16.8
16.3
16.2

สถานภาพสมรส

มิตคิ รอบครัวดี
ลักษณะทัว่ ไปของคนท�ำงาน

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

59.4
69.1
63.4
64.0
59.3
57.8

17.1
14.1
17.2
14.3
16.6
18.6
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ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับการศึกษา

ประถมศึกษาหรือต�่ำกว่า
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
สายชาง/วิชาชีพ
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี

60.6
61.3
64.0
64.7
68.5
73.0

17.0
15.6
15.7
15.5
15.2
14.3

ผู้บัญญัติกฎหมายและผู้จัดการ
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพช่างเทคนิคสาขาต่าง ๆ
เสมียน
พนักงานบริการ พนักงานในร้านค้า และตลาด
ผูป้ ฏิบตั งิ านทีม่ ฝี มี อื ในด้านการเกษตร
และประมง
ผูป้ ฏิบตั งิ านด้านความสามารถทางฝีมอื
ผูป้ ฏิบตั กิ ารโรงงานและเครือ่ งจักร
อาชีพพืน้ ฐานต่างๆ ในด้านการขาย การบริการ

71.3
70.9
68.1
67.4
62.1

14.4
14.9
15.6
14.5
16.7

66.5
61.8
61.2
60.8

15.7
15.9
15.7
17.0

B
C
D
E

65.1
62.6
68.8

16.9
16.1
16.4

66.2
60.4

15.8
16.4

ประเภทอุตสาหกรรม

คะแนนเฉลี่ย

อาชีพ

มิตคิ รอบครัวดี
ลักษณะทัว่ ไปของคนท�ำงาน

การท�ำเหมืองแร่และเหมืองหิน
การผลิต
ไฟฟ้า ก๊าช ไอน�้ำ และระบบปรับอากาศ
การจัดหาน�้ำ การจัดการและการบ�ำบัด
น�้ำเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล
F การก่อสร้าง
`

87

ประเภทอุตสาหกรรม

G การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซม
ยานยนต์ และรถจักรยานยนต์
H การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า
I ที่พักแรม และบริการด้านอาหาร
J ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร
K กิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย
L กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์
M กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์
และเทคนิค
N กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน
O การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ
และการประกันสังคมภาคบังคับ
P การศึกษา
Q กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
R ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
S กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ
T กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล

ประเภทการจ้าง

มิตคิ รอบครัวดี
ลักษณะทัว่ ไปของคนท�ำงาน

ประจ�ำ/สัญญาจ้าง
รายวัน
อืน่ ๆ เช่น จ้างเหมา บางช่วงเวลา ตามผลงาน
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คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

62.9
62.4
61.2
64.6
68.0
61.5

16.8
14.8
16.5
14.9
14.5
15.3

66.6
57.8

15.9
18.0

70.0
71.5
68.3
64.1
60.5
57.6

14.7
14.9
14.4
15.4
15.3
18.2

66.1
60.5
64.8

15.9
16.6
16.4

อายุงาน

62.9
61.7
63.4
66.0
65.9
70.2

16.8
16.7
16.3
15.4
15.9
15.6

ขนาดองค์กร

ขนาดเล็ก (S) : คนท�ำงาน ไม่เกิน 50 คน
ขนาดกลาง (M) : คนท�ำงาน 51-200 คน
ขนาดใหญ่ (L) : คนท�ำงาน 201-1000 คน
ขนาดใหญ่มาก (XL) :
คนท�ำงาน 1001 คนขึ้นไป

64.3
64.9
64.4

16.6
15.9
16.3

65.4

15.3

ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
ภาคเอกชน

70.3
62.4

14.9
16.3

ไม่เกิน 8,000 บาท
8,0001-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001 บาทขึ้นไป

63.5
61.8
62.9
65.0
67.6
72.3

16.5
16.5
16.4
15.3
15.1
14.7

รายได้ต่อเดือน

ไม่ถึงปี
1-2 ปี
3-5 ปี
6-9 ปี
10-19 ปี
20 ปีขึ้นไป

(รวมโบนัสและค่าตอบแทนอื่น)

คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ภาค
การจ้างงาน

มิตคิ รอบครัวดี
ลักษณะทัว่ ไปของคนท�ำงาน
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4.2.7 สังคมดี (Happy Society)
ความสุขมิติที่ 6: สังคมดี หรือ Happy Society
เป็นความสุขที่พิจารณาสุขภาวะทางสังคมของคน
ท�ำงาน ในด้านความสัมพันธ์ทมี่ ตี อ่ เพือ่ นบ้าน การได้รบั
ความช่ ว ยเหลื อ จากคนในชุ ม ชนที่ อ าศั ย อยู ่ เ มื่ อ
มีปัญหา การประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
สังคม ความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
รวมถึง ความสงบสุขของสังคมในปัจจุบัน คะแนน
ความสุ ข ในมิ ตินี้ ชี้วัด จากค�ำถามที่เ กี่ยวข้องกับสุขภาวะทางสังคม
รวม 6 ค�ำถาม เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้าน การปฏิบัติตาม
กฎระเบี ย บ/ ข้ อบัง คับของสัง คม ความรู้สึก ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การสามารถขอความช่วยเหลือจากคนในชุมชนเมื่อมีปัญหา
ความรู้สึกว่า สังคมไทยทุกวันนี้ มีความสงบสุข และความรู้สึกในการใช้
ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

ผลการส�ำรวจความสุขคนท�ำงาน (ในองค์กร) ระดับประเทศ
พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) พบว่า ในมิตสิ งั คมดีคนท�ำงานมีความสุขเฉลีย่

เท่ากับ 61.7 คะแนน อยู่ในระดับ “HAPPY” หรือ “ระดับความสุขตาม
เป้าหมาย” (คะแนน 50-74.99 คะแนน)

เมื่อจ�ำแนกตามภูมิภาค พบว่า คนท�ำงานใน “ภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ” มีค่าคะแนนความสุขในมิตินี้สูงกว่าคนท�ำงานในภูมิภาคอื่นโดย
มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 66.0 คะแนน ในล�ำดับถัดมา ได้แก่ คนท�ำงานใน “ภาค
เหนือ” “ภาคใต้” และ “ภาคกลาง” ซึง่ มีคา่ คะแนนความสุขเท่ากับ 64.7
63.9 และ 60.2 คะแนน ตามล�ำดับ ขณะที่คนท�ำงานใน “กรุงเทพฯ”
มีคะแนนความสุขต�่ำที่สุด (56.9 คะแนน)
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เมื่อจ�ำแนกตามลักษณะทั่วไปของคนท�ำงาน (ตาราง 9) พบว่า

คนท�ำงานหญิงมีคะแนนความสุขในมิติสังคมดีแทบไม่แตกต่างจากคน
ท�ำงานชาย โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 61.8 และ 61.6 คะแนน ตามล�ำดับ

เกี่ยวกับรุ่นประชากรของคนท�ำงาน พบว่า ผลการส�ำรวจพบว่า

คนท�ำงานเจนเบบีบ้ มู มีคะแนนความสุขในมิตสิ งั คมดีทสี่ งู กว่าคนท�ำงาน
เจนเอ็กซ์ (64.5 และ 62.6 คะแนน ตามล�ำดับ) และคนท�ำงานเจนเอ็กซ์
ก็มีคะแนนความสุขที่สูงกว่าคนท�ำงานเจนวาย (60.5 คะแนน)

พิจารณาตามสถานภาพสมรสของคนท�ำงาน พบว่า คนท�ำงานที่

แต่งงานแล้วทัง้ ทีไ่ ด้อยูร่ ว่ มกันกับคูส่ มรส และไม่ได้อยูร่ ว่ มกันกับคูส่ มรส
เป็นกลุ่มที่มีคะแนนเฉลี่ยความสุขในมิติสังคมดีค่อนข้างสูง โดยมีค่า
คะแนนใกล้เคียงกันเท่ากับ 63.2 และ 63.0 คะแนน ตามล�ำดับ ถัดมา
ได้แก่ คนท�ำงานที่เป็นหม้าย (62.4 คะแนน) คนท�ำงานที่หย่า แยกทาง
หรือเลิกกันกับคู่สมรส (60.6 คะแนน) และคนท�ำงานที่เป็นโสด (59.9
คะแนน) ส�ำหรับกลุม่ ทีอ่ ยูด่ ว้ ยกันโดยไม่ได้แต่งงาน พบว่า มีคะแนนความ
สุขในมิติสังคมดีต�่ำที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มสถานภาพสมรสอื่น (58.4
คะแนน)

ในด้ า นของระดั บ การศึ ก ษา พบว่า ค่าคะแนนความสุขในมิติ

สังคมดีมีแนวโน้มที่จะมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับระดับการ
ศึกษาสูงสุดของคนท�ำงาน โดยพบว่า คนท�ำงานที่มีระดับการศึกษาสูง
กว่าปริญญาตรีเป็นกลุม่ มีคา่ คะแนนความสุขสูงทีส่ ดุ ที่ 64.7 คะแนน ตาม
มาด้วยกลุ่มที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (63.1 คะแนน) ส่วนคน
ท�ำงานที่มีค่าคะแนนความสุขในมิตินี้ค่อนข้างต�่ำกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่ม
อื่น ได้แก่ กลุ่มที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (59.9 คะแนน)
และกลุ่มที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต�่ำกว่า (60.9 คะแนน)
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เมื่อจ�ำแนกตามอาชีพ พบว่า อาชีพที่มีค่าคะแนนความสุขในมิติ

สังคมดี สูงทีส่ ดุ 3 อันดับแรก ได้แก่ หนึง่ ผูบ้ ญ
ั ญัตกิ ฎหมายและผูจ้ ดั การ
สอง ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ และ สาม ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้าน
การเกษตรและประมง โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 66.5 64.6 และ 64.0
คะแนน ตามล�ำดับ ส่วนอาชีพที่มีค่าคะแนนความสุขในมิติสังคมดี
ต�่ำที่สุด ได้แก่ อาชีพผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร (59.5 คะแนน)
อาชีพพื้นฐานต่างๆ ในด้านการขาย การบริการ (60.8 คะแนน) และ
ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือ (60.9 คะแนน) ตามล�ำดับ

เมื่อพิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรมของคนท�ำงาน พบว่า

ประเภทอุตสาหกรรมทีค่ นท�ำงานมีคะแนนความสุขในมิตสิ งั คมดีสงู ทีส่ ดุ
3 อันดับแรก ได้แก่ หนึ่ง “B การท�ำเหมืองแร่และเหมืองหิน” (68.1
คะแนน) สอง “O การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการ
ประกันสังคมภาคบังคับ” (67.1 คะแนน) และ สาม "P การศึกษา” (66.0
คะแนน) ส่วนประเภทอุตสาหกรรมที่คนท�ำงานมีคะแนนความสุขในมิติ
สังคมดีต�่ำที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ “L กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์” (56.9
คะแนน) “J ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร” (57.0 คะแนน) และ “N
กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน (58.1 คะแนน) ตามล�ำดับ

เมื่อจ�ำแนกคนท�ำงานตามลักษณะหรือประเภทของการจ้างงาน

พบว่า คนท�ำงานที่มีประเภทการจ้างงานเป็นการจ้างเหมางาน บางช่วง
เวลา และตามผลงานมีค่าคะแนนความสุขในมิติสังคมดีสูงที่สุด ที่ 62.7
คะแนน คนท�ำงานที่มีการจ้างงานแบบประจ�ำหรือตามสัญญาจ้าง มีค่า
คะแนนความสุขในมิติสูงกว่ากลุ่มคนท�ำงานในลักษณะการจ้างรายวัน
โดยมีค่าคะแนนความสุขเท่ากับ 62.7 และ 60.4 คะแนน ตามล�ำดับ
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ส�ำหรับอายุงานหรือระยะเวลาการท�ำงานในองค์กรปัจจุบนั พบว่า

ค่อนข้างมีทศิ ทางสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับคะแนนความสุขในมิตสิ งั คมดี
โดยพบว่า คนท�ำงานทีม่ อี ายุงาน 20 ปีขนึ้ ไป เป็นกลุม่ ทีม่ คี า่ คะแนนความสุข
ในมิตนิ สี้ งู ทีส่ ดุ ที่ 65.6 คะแนน ขณะทีก่ ลุม่ คนท�ำงานทีม่ อี ายุการท�ำงานไม่เกิน
2 ปี เป็นกลุ่มที่มีค่าคะแนนความสุขในมิตินี้ต�่ำที่สุดเมื่อเทียบกับกลุม่ อืน่
นอกจากนี้ พบว่า คนท�ำงานทีม่ อี ายุงานไม่ถงึ 1 ปี มีคะแนนความสุขในมิติ
สังคมดีสงู กว่าคนท�ำงานทีม่ อี ายุงาน 1-2 ปี (61.2 และ 59.9 คะแนนตามล�ำดับ)

เกีย่ วกับขนาดขององค์กร พบว่า คนท�ำงานในองค์กรทีม่ ขี นาดใหญ่

มาก (XL) มีคะแนนความสุขในมิติสังคมดีสูงที่สุด (62.4 คะแนน) โดย
สูงกว่าคะแนนของคนท�ำงานในองค์กรที่มีขนาดเล็ก (S) เล็กน้อย (62.1
คะแนน) ส่วนคนท�ำงานในองค์กรทีม่ ขี นาดใหญ่ (L) เป็นกลุม่ ทีม่ คี ะแนน
ความสุขในมิตินี้ต�่ำที่สุด (60.8 คะแนน) โดยต�่ำกว่าคะแนนความสุขของ
คนท�ำงานในองค์กรขนาดกลาง (M) เช่นกัน (61.4 คะแนน)

เมือ่ จ�ำแนกคนท�ำงานตามภาคการท�ำงาน พบว่า คนท�ำงานภาครัฐ

และรัฐวิสาหกิจมีค่าคะแนนมิติสังคมดีที่สูงกว่าคนท�ำงานในภาคเอกชน
อยูพ่ อสมควร โดยมีคา่ คะแนนเท่ากับ 66.5 และ 60.0 คะแนน ตามล�ำดับ

ส�ำหรับปัจจัยในด้านระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า คนท�ำงาน

ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไป เป็นกลุ่มที่มีคะแนนความ
สุขในมิติสังคมดีสูงที่สุด (64.9 คะแนน) คนท�ำงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนอยู่ในช่วง 10,001-15,000 บาท เป็นกลุ่มที่มีคะแนนความสุขใน
มิติสังคมดีต�่ำที่สุดเมื่อเทียบกับคนท�ำงานในระดับรายได้กลุ่มอื่น (60.0
คะแนน) ส่วนกลุ่มคนท�ำงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 8,000 บาท
และ 8,001-10,000 บาท มีค่าคะแนนความสุขเท่ากับ 62.8 และ 61.1
คะแนน ตามล�ำดับ
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ตาราง 9 ค่าคะแนนความสุขคนทำ�งาน (ในองค์กร) ในมิตสิ งั คมดี จำ�แนกตามลักษณะทัว่ ไป
ของคนทำ�งาน

มิติสังคมดี

เพศ

ชาย
หญิง

61.6
61.8

12.0
11.7

ภูมิภาค

กรุงเทพ ฯ
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้

56.9
60.2
64.7
66.0
63.9

11.5
11.6
11.8
11.0
11.0

รุนประชากร

คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

Baby boom (อายุ 56 ปขึ้นไป)
Gen X (อายุ 37-55 ป)
Gen Y (อายุไมเกิน 36 ป)		

64.5
62.6
60.5

12.0
11.9
11.8

สถานภาพสมรส

มิติสังคมดี
ลักษณะทั่วไปของคนท�ำงาน

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

59.9
63.2
63.0
58.4
62.4
60.6

11.8
11.7
12.1
11.6
11.6
11.9
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ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับการศึกษา

ประถมศึกษาหรือต�่ำกว่า
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
สายชาง/วิชาชีพ
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี

60.9
59.9
61.4
61.7
63.1
64.7

12.0
11.7
12.1
11.7
11.7
11.9

ผู้บัญญัติกฎหมายและผู้จัดการ
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพช่างเทคนิคสาขาต่าง ๆ
เสมียน
พนักงานบริการ พนักงานในร้านค้า และตลาด
ผูป้ ฏิบตั งิ านทีม่ ฝี มี อื ในด้านการเกษตร
และประมง
ผูป้ ฏิบตั งิ านด้านความสามารถทางฝีมอื
ผูป้ ฏิบตั กิ ารโรงงานและเครือ่ งจักร
อาชีพพืน้ ฐานต่างๆ ในด้านการขาย การบริการ

66.5
64.6
62.5
61.3
61.3

12.0
11.6
11.9
11.8
12.1

64.0
60.9
59.5
60.8

10.8
11.4
11.7
11.7

B
C
D
E

68.1
59.9
64.1

10.4
11.6
10.9

64.6
61.0

11.1
11.7

ประเภทอุตสาหกรรม

คะแนนเฉลี่ย

อาชีพ

มิติสังคมดี
ลักษณะทั่วไปของคนท�ำงาน

การท�ำเหมืองแร่และเหมืองหิน
การผลิต
ไฟฟ้า ก๊าช ไอน�้ำ และระบบปรับอากาศ
การจัดหาน�้ำ การจัดการและการบ�ำบัด
น�้ำเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล
F การก่อสร้าง
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ประเภทอุตสาหกรรม

G การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซม
ยานยนต์ และรถจักรยานยนต์
H การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า
I ที่พักแรม และบริการด้านอาหาร
J ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร
K กิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย
L กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์
M กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์
และเทคนิค
N กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน
O การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ
และการประกันสังคมภาคบังคับ
P การศึกษา
Q กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
R ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
S กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ
T กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล

ประเภทการจ้าง

มิติสังคมดี
ลักษณะทั่วไปของคนท�ำงาน

ประจ�ำ/สัญญาจ้าง
รายวัน
อืน่ ๆ เช่น จ้างเหมา บางช่วงเวลา ตามผลงาน

96

คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

60.6
59.3
59.5
57.0
61.4
56.9

11.5
10.6
12.3
11.0
12.7
10.0

61.0
58.1

11.6
11.5

67.1
66.0
63.6
59.9
61.5
58.4

11.3
11.0
12.5
11.3
11.1
11.6

62.2
60.4
62.7

11.9
11.9
11.6

อายุงาน

61.2
59.9
61.3
62.1
62.4
65.6

11.4
12.0
12.0
11.7
11.8
11.4

ขนาดองค์กร

ขนาดเล็ก (S) : คนท�ำงาน ไม่เกิน 50 คน
ขนาดกลาง (M) : คนท�ำงาน 51-200 คน
ขนาดใหญ่ (L) : คนท�ำงาน 201-1000 คน
ขนาดใหญ่มาก (XL) :
คนท�ำงาน 1001 คนขึ้นไป

62.1
61.4
60.8

11.9
12.3
11.5

62.4

11.5

ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
ภาคเอกชน

66.5
60.0

11.2
11.7

ไม่เกิน 8,000 บาท
8,0001-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001 บาทขึ้นไป

62.8
61.1
60.0
61.2
62.7
64.9

11.9
11.8
11.7
11.7
12.4
11.6

รายได้ต่อเดือน

ไม่ถึงปี
1-2 ปี
3-5 ปี
6-9 ปี
10-19 ปี
20 ปีขึ้นไป

(รวมโบนัสและค่าตอบแทนอื่น)

คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ภาค
การจ้างงาน

มิติสังคมดี
ลักษณะทั่วไปของคนท�ำงาน
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4.2.8 ใฝ่รู้ดี (Happy Brain)
ความสุขมิติที่ 7 : ใฝ่รู้ดี หรือ Happy Brain หมายถึง
ความต้องการ และการได้มีโอกาสแสวงหาความรู้ใหม่ๆ
ของคนท�ำงานในองค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยผลัก
ดันให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง การพัฒนา
บุคลากรโดยการฝึกอบรม ศึกษาต่อ หรือการส่งไปดูงาน
ยังสถานที่ต่างๆ จะช่วยเสริมสร้างทักษะ ความสามารถ
และความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล ส่งเสริมผลิตภาพการ
ท�ำงานของคนท�ำงานในองค์กร การพัฒนาความรู้ ทักษะ และความ
สามารถของคนในองค์กร จะช่วยเพิม่ ความมัน่ ใจในการท�ำงาน มองเห็น
คุณค่าของตนเอง และพร้อมที่จะถ่ายทอดคุณค่าที่รับรู้นั้นให้กับองค์กร
ต่อไป การวัดความสุขของคนท�ำงานในมิติใฝ่รู้ดี พิจารณาจากประเด็น
ค�ำถามที่เกี่ยวข้องกับการใฝ่หาความรู้ 3 ค�ำถาม เกี่ยวกับความสนใจใน
การแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ การสนใจที่จะ
พัฒนาตนเอง เพื่อความก้าวหน้าในชีวิต และการมีโอกาสที่จะได้รับการ
อบรม/ศึกษาต่อ/ดูงาน เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของตนเอง

ผลการส�ำรวจความสุขคนท�ำงาน (ในองค์กร) ระดับประเทศ
พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) พบว่า ในมิติใฝ่รู้ดี คนท�ำงานมีคะแนนความ

สุขเฉลีย่ เท่ากับ 49.5 คะแนน นับเป็นมิตคิ วามสุขเดียวใน 9 มิติ ทีร่ ะดับ
ความสุขของคนท�ำงานอยู่ในระดับ “UNHAPPY” หรือ “ไม่มีความสุข”
(คะแนน 25.00-49.99 คะแนน)
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เมื่อจ�ำแนกตามภูมิภาค พบว่า คนท�ำงานใน “ภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ” “ภาคเหนือ” และ “ภาคใต้” มีค่าคะแนนความสุขในมิตินี้สูง
กว่า50 คะแนน ซึ่งนับเป็นระดับ “Happy” หรือ “มีความสุข” (คะแนน
50.00-74.99 คะแนน) โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 53.8 52.2
และ 50.0 คะแนน ตามล�ำดับ ในขณะที่ คนท�ำงานใน “ภาคกลาง” และ
“กรุงเทพฯ” มีค่าคะแนนความสุขที่ต�่ำกว่า ที่ 47.2 และ 47.0 คะแนน

เมื่อจ�ำแนกตามลักษณะทั่วไปของคนท�ำงาน (ตาราง 10) พบว่า

คนท�ำงานหญิงมีคะแนนความสุขในมิติใฝ่รู้ดีที่สูงกว่าคนท�ำงานชาย
โดยมีคะแนนเท่ากับ 50.3 และ 48.7 คะแนน ตามล�ำดับ

เกี่ยวกับรุ่นประชากรของคนท�ำงาน พบว่า ค่าคะแนนความสุขใน

มิติใฝ่รู้ดีค่อนข้างแตกต่างจากค่าคะแนนความสุขในภาพรวมและใน
มิตอิ นื่ ๆ กล่าวคือ คนท�ำงานเจนเบบีบ้ มู มีคะแนนความสุขในมิตใิ ฝ่รดู้ ตี ำ�่
ที่สุด โดยต�่ำกว่าคนท�ำงานเจนเอ็กซ์และเจนวาย ตามล�ำดับ โดยทั้งสาม
รุ่นประชากรมีค่าคะแนนความสุขในมิตินี้เท่ากับ 47.0 49.2 และ 50.1
คะแนน ตามล�ำดับ

พิจารณาตามสถานภาพสมรสของคนท�ำงาน พบว่า คนท�ำงานที่

มีสถานภาพเป็นโสด มีคะแนนความสุขในมิตินี้สูงที่สุด (52.0 คะแนน)
โดยสูงกว่า คนท�ำงานที่แต่งงานแล้วแต่ไม่ได้อยู่ร่วมกันกับคู่สมรส (51.7
คะแนน) และคนท�ำงานที่แต่งงานและได้อยู่ร่วมกันกับคู่สมรส (49.9
คะแนน) ตามล�ำดับ คนท�ำงานที่มีสถานภาพหย่า แยกทาง หรือเลิกกับ
คูส่ มรส และ คนท�ำงานทีม่ สี ถานภาพเป็นหม้าย มีคะแนนความสุขในมิติ
ใฝ่รู้ดีใกล้เคียงกัน (43.6 และ 42.4 คะแนน ตามล�ำดับ) ในขณะที่คน
ท�ำงานที่อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงาน มีคะแนนความสุขในมิตินี้ต�่ำที่สุด
(39.4 คะแนน)
99

ในด้ านของระดับ การศึกษา พบว่า ระดับความสุขในมิติใฝ่รู้ดี

ค่อนข้างมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับระดับการศึกษาสูงสุด
ของคนท�ำงาน โดยคนท�ำงานที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีเป็นกลุ่ม
มี ค ่ า คะแนนความสุ ข ในมิ ติ นี้ สู ง ที่ สุ ด ที่ 68.6 คะแนน ตามมาด้ ว ย
กลุม่ ทีจ่ บการศึกษาระดับปริญญาตรี (60.9 คะแนน) ส่วนกลุม่ คนท�ำงาน
ที่มีค่าคะแนนความสุขในมิตินี้ค่อนข้างต�่ำกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น
ได้แก่ กลุม่ ทีจ่ บการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต�ำ่ กว่า (37.0 คะแนน)
และ กลุ่มที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (42.7 คะแนน)

เมื่ อ จ� ำ แนกตามอาชี พ พบว่า อาชีพคนท�ำงานที่มีค่าคะแนน

ความสุขในมิติใฝ่รู้ดีสูงที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่ หนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านต่างๆ สอง ผู้บัญญัติกฎหมายและผู้จัดการ และ สาม ผู้ประกอบ
วิชาชีพช่างเทคนิคสาขาต่างๆ โดยมีคา่ คะแนนความสุขเท่ากับ 65.7 63.6
และ 59.2 คะแนน ตามล�ำดับ ส่วนอาชีพที่มีค่าคะแนนความสุขในมิติ
ใฝ่รู้ดีต�่ำที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หนึ่ง อาชีพพื้นฐานต่างๆ ในด้าน
การขาย การบริ ก าร สอง ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ มี ฝ ี มื อ ในด้ า นการเกษตร
และประมง และ สาม ผูป้ ฏิบตั กิ ารโรงงานและเครือ่ งจักร โดยมีคา่ คะแนน
ความสุขเท่ากับ 37.0 40.3 และ 42.2 คะแนน ตามล�ำดับ

เมื่อพิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรมของคนท�ำงาน พบว่า

ประเภทอุตสาหกรรมที่มีคะแนนความสุขในมิติใฝ่รู้ดีสูงที่สุด คือ “P
การศึกษา” โดยมีคา่ คะแนนความสุขเฉลีย่ เท่ากับ 64.0 คะแนน ในล�ำดับ
ถัดมาได้ แก่ “K กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย” (59.9 คะแนน)
“M กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค” (59.8 คะแนน) และ
“O การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคม
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ภาคบังคับ” (59.7 คะแนน) ตามล�ำดับ ส่วนประเภทอุตสาหกรรมที่คน
ท�ำงานมีคะแนนความสุขในมิตินี้ต�่ำที่สุด ได้แก่ “T กิจกรรมการจ้างงาน
ในครัวเรือนส่วนบุคคล” (30.7 คะแนน) ในล�ำดับถัดมาได้แก่ “N กิจกรรม
การบริหารและการบริการสนับสนุน” (38.6 คะแนน) และ “F การ
ก่อสร้าง” (40.5 คะแนน) ตามล�ำดับ

เมือ่ จ�ำแนกคนท�ำงานตามลักษณะหรือประเภทของการจ้าง พบว่า

คนท� ำ งานที่ มี ป ระเภทการจ้ า งงานแบบประจ� ำ หรื อ ตามสั ญ ญาจ้ า ง
มีค่าคะแนนความสุขในมิติใฝ่รู้ดีสูงที่สุดที่ 54.0 คะแนน คนท�ำงานใน
ลักษณะการจ้างเหมางาน บางช่วงเวลา และตามผลงาน มีค่าคะแนน
ความสุขในมิติใฝ่รู้ดีที่สูงกว่า คนท�ำงานในลักษณะการจ้างรายวัน โดยมี
ค่าคะแนนความสุขเท่ากับ 42.5 และ 39.1 คะแนน ตามล�ำดับ

ส�ำหรับอายุงานหรือระยะเวลาการท�ำงานในองค์กรปัจจุบัน

พบว่า มีทิศทางความสัมพนธ์ในทิศทางเดียวกับคะแนนความสุขในมิติ
ใฝ่รู้ดี โดยกลุ่มคนท�ำงานที่มีอายุงาน 20 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มที่มีค่าคะแนน
ความสุขสูงที่สุดเมื่อเทียบกับคนท�ำงานในกลุ่มที่มีอายุงานต�่ำกว่า โดยมี
ค่าคะแนนเท่ากับ 56.5 คะแนน ขณะทีก่ ลุม่ คนท�ำงานทีม่ อี ายุการท�ำงาน
ไม่เกิน 1 ปี เป็นกลุม่ มีคา่ คะแนนความสุขในมิตนิ ตี้ ำ�่ ทีส่ ดุ โดยมีคา่ คะแนน
เท่ากับ 46.3 คะแนน

เกีย่ วกับขนาดขององค์กร พบว่า คนท�ำงานในองค์กรทีม่ ขี นาดใหญ่

มาก (XL) มีคะแนนความสุขในมิติใฝ่รู้ดีสูงที่สุด (54.0 คะแนน) ในขณะ
ที่คนท�ำงานในองค์กรที่มีขนาดเล็ก (S) คะแนนความสุขต�่ำที่สุด (48.2
คะแนน) โดยต�่ำกว่าคะแนนความสุขของคนท�ำงานในองค์กรที่มีขนาด
ใหญ่ (L) และ ขนาดกลาง (M) เล็กน้อย (49.7 และ 50.9 คะแนน ตามล�ำดับ)
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เมื่ อ จ� ำ แนกคนท� ำ งานตามภาคการท� ำ งาน พบว่า คนท�ำงาน

ภาครั ฐ และรั ฐ วิ ส าหกิ จ มี ค ่ า คะแนนความสุ ข ในมิ ติ ใ ฝ่ รู ้ ดี ที่ สู ง กว่ า
คนท�ำงานในภาคเอกชนอย่างชัดเจน โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 61.2
และ 45.1 คะแนน ตามล�ำดับ

ส�ำหรับปัจจัยในด้านระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า มีความ

สัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับระดับความสุขในมิติใฝ่รู้ดี โดยพบว่า
คนท�ำงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไป เป็นกลุ่มที่มี
คะแนนความสุขในมิตินี้สูงที่สุด โดยมีคะแนนความสุข เท่ากับ 66.3
คะแนน ขณะที่คนท�ำงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วงไม่เกิน
8,000 บาท และ 8,001-10,000 บาท เป็นกลุ่มที่มีคะแนนความสุข
ต�่ำที่สุด (42.2 และ 42.5 คะแนน ตามล�ำดับ)
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ตาราง 10 ค่าคะแนนความสุขคนทำ�งาน (ในองค์กร) ในมิติใฝ่รู้ดี จำ�แนกตามลักษณะทั่วไป
ของคนทำ�งาน

มิติใฝ่รู้ดี

เพศ

ชาย
หญิง

48.7
50.3

19.6
19.9

ภูมิภาค

กรุงเทพ ฯ
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้

47.0
47.2
52.2
53.8
50.0

19.7
19.6
20.2
18.6
20.2

รุนประชากร

คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

Baby boom (อายุ 56 ปขึ้นไป)
Gen X (อายุ 37-55 ป)
Gen Y (อายุไมเกิน 36 ป)		

47.0
49.2
50.1

22.4
20.3
18.7

สถานภาพสมรส

มิติใฝ่รู้ดี
ลักษณะทั่วไปของคนท�ำงาน

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

52.0
49.9
51.7
39.4
42.4
43.6

18.9
19.4
21.1
19.4
21.2
19.7
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ประถมศึกษาหรือต�่ำกว่า
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
สายชาง/วิชาชีพ
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี

37.0
42.7
48.2
51.8
60.9
68.6

18.8
16.8
17.4
16.0
15.1
13.4

ผู้บัญญัติกฎหมายและผู้จัดการ
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพช่างเทคนิคสาขาต่างๆ
เสมียน
พนักงานบริการ พนักงานในร้านค้า และตลาด
ผูป้ ฏิบตั งิ านทีม่ ฝี มี อื ในด้านการเกษตร
และประมง
ผูป้ ฏิบตั งิ านด้านความสามารถทางฝีมอื
ผูป้ ฏิบตั กิ ารโรงงานและเครือ่ งจักร
อาชีพพืน้ ฐานต่างๆ ในด้านการขาย การบริการ

63.6
65.7
59.2
55.1
46.0

14.5
14.4
15.3
15.7
19.5

40.3
43.9
42.2
37.0

18.2
18.0
17.5
18.5

B
C
D
E

45.4
44.6
59.1

21.1
18.0
19.6

52.7
40.5

19.2
18.6

ประเภทอุตสาหกรรม

ระดับการศึกษา

คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

อาชีพ

มิติใฝ่รู้ดี
ลักษณะทั่วไปของคนท�ำงาน
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การท�ำเหมืองแร่และเหมืองหิน
การผลิต
ไฟฟ้า ก๊าช ไอน�้ำ และระบบปรับอากาศ
การจัดหาน�้ำ การจัดการและการบ�ำบัด
น�้ำเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล
F การก่อสร้าง

ประเภทการจ้าง

ประเภทอุตสาหกรรม

มิติใฝ่รู้ดี
ลักษณะทั่วไปของคนท�ำงาน

G การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซม
ยานยนต์ และรถจักรยานยนต์
H การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า
I ที่พักแรม และบริการด้านอาหาร
J ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร
K กิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย
L กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์
M กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์
และเทคนิค
N กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน
O การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ
และการประกันสังคมภาคบังคับ
P การศึกษา
Q กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
R ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
S กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ
T กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล

ประจ�ำ/สัญญาจ้าง
รายวัน
อืน่ ๆ เช่น จ้างเหมา บางช่วงเวลา ตามผลงาน

คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

46.0
46.1
44.0
59.3
59.9
41.6
59.8

18.8
19.0
19.4
14.4
17.0
21.0
15.4

38.6
59.7

19.8
17.4

64.0
58.7
43.1
47.8
30.7

16.3
16.7
18.6
17.5
18.1

54.0
39.1
42.5

18.7
18.0
20.6
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อายุงาน

46.3
46.9
47.9
51.0
51.3
56.5

19.1
18.7
19.4
19.2
20.5
21.0

ขนาดองค์กร

ขนาดเล็ก (S) : คนท�ำงาน ไม่เกิน 50 คน
ขนาดกลาง (M) : คนท�ำงาน 51-200 คน
ขนาดใหญ่ (L) : คนท�ำงาน 201-1000 คน
ขนาดใหญ่มาก (XL) :
คนท�ำงาน 1001 คนขึ้นไป

48.2
50.9
49.7

20.1
19.8
18.8

54.0

17.9

ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
ภาคเอกชน

61.2
45.1

17.1
18.9

ไม่เกิน 8,000 บาท
8,0001-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001 บาทขึ้นไป

42.2
42.5
47.0
54.7
60.4
66.3

19.4
19.1
18.4
17.2
15.9
14.2

รายได้ต่อเดือน

ไม่ถึงปี
1-2 ปี
3-5 ปี
6-9 ปี
10-19 ปี
20 ปีขึ้นไป

(รวมโบนัสและค่าตอบแทนอื่น)

คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ภาค
การจ้างงาน

มิติใฝ่รู้ดี
ลักษณะทั่วไปของคนท�ำงาน
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4.2.9 สุขภาพเงินดี (Happy Money)
ความสุขมิตทิ ี่ 8 : สุขภาพเงินดี หรือ Happy Money
พิจารณาจากความสามารถของคนท�ำงานในการบริหาร
จัดการด้านการเงินและการผ่อนช�ำระหนีส้ นิ ต่างๆ ว่า
เป็นไปตามก�ำหนดหรือไม่ มีการเก็บออมในแต่ละเดือน
ทีเ่ หมาะสมเพียงใด รวมถึงการประเมินค่าใช้จา่ ยในแต่ละ
เดือนเมือ่ เปรียบเทียบกับรายรับว่ามีลกั ษณะอย่างไร โดยคะแนนความสุข
ในมิตสิ ขุ ภาพเงินดี ใช้ตวั ชีว้ ดั ด้วยข้อค�ำถาม 4 ข้อ เกีย่ วกับ ความรูส้ กึ เป็นภาระ
ของการผ่อนช�ำระหนีส้ นิ ต่างๆ โดยรวมในปัจจุบนั ความสามารถในการผ่อน
ช�ำระหนีไ้ ด้ตามก�ำหนดเวลา การมีเงินเก็บออมในแต่ละเดือน และความ
เพียงพอของค่าตอบแทนทีไ่ ด้รบั เมือ่ เปรียบเทียบกับรายจ่ายทัง้ หมดในแต่ละเดือน

ผลการส�ำรวจความสุขคนท�ำงาน (ในองค์กร) ระดับประเทศ
พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) พบว่า ในมิตสิ ขุ ภาพเงินดี คนท�ำงานมีคะแนน

ความสุขเฉลี่ยเท่ากับ 58.8 คะแนน ซึ่งจัดว่าอยู่ในระดับ “HAPPY”
หรือ “ระดับความสุขตามเป้าหมาย” (คะแนน 50.00-74.99 คะแนน)

เมือ่ จ�ำแนกตามภูมภิ าค พบว่า ค่าคะแนนความสุขในมิตสิ ขุ ภาพเงินดี

ของคนท�ำงานในแต่ละภูมิภาค มีความแตกต่างจากค่าคะแนนความสุข
ในภาพรวม รวมถึง ในมิตคิ วามสุขอืน่ ๆ โดยพบว่า คนท�ำงานใน “ภาคกลาง”
และ “ภาคใต้” มีคา่ คะแนนความสุขในมิตนิ สี้ งู กว่าคนท�ำงานในภูมภิ าคอืน่
โดยมีคา่ คะแนนเท่ากันที่ 60.3 คะแนน กลุม่ คนท�ำงานทีม่ คี า่ คะแนนสูง
ในล�ำดับถัดมา ได้แก่ คนท�ำงานใน “กรุงเทพฯ” และ “ภาคเหนือ” โดยมี
ค่าคะแนนความสุขเท่ากับ 59.8 และ 58.3 คะแนน ตามล�ำดับ ขณะที่
คนท�ำงานใน “ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” เป็นกลุ่มที่มีคะแนนความสุข
ในมิตินี้ต�่ำที่สุดเมื่อเทียบกับคนท�ำงานในภูมิภาคอื่น (54.3 คะแนน)
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เมื่อพิจารณาตามลักษณะทั่วไปของคนท�ำงาน (ตาราง 11) พบว่า

คนท�ำงานหญิงมีคะแนนความสุขในมิตสิ ขุ ภาพเงินดีสงู กว่าคนท�ำงานชาย
โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 59.2 และ 58.4 คะแนน ตามล�ำดับ

เกี่ยวกับรุ่นประชากรของคนท�ำงาน พบว่า คนท�ำงานแต่ละเจน

มีระดับความสุขในมิตินี้ที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย โดยสูงที่สุดในเจน
เบบี้บูม ตามมาด้วย เจนวาย และเจนเอ็กซ์ โดยแต่ละเจนมีค่าคะแนน
ความสุขเท่ากับ 60.6 59.2 และ 58.0 คะแนน ตามล�ำดับ

พิจารณาตามสถานภาพสมรสของคนท�ำงาน พบจุดทีน่ า่ สนใจคือ

คนท�ำงานทีเ่ ป็นโสดเป็นกลุม่ ทีม่ คี ะแนนเฉลีย่ ความสุขในมิตนิ สี้ งู ทีส่ ดุ และ
สูงกว่าอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับกลุ่มสถานภาพสมรสอื่น (62.3
คะแนน) ในล�ำดับถัดมา ได้แก่ กลุ่มคนท�ำงานแต่งงานแล้วแต่ไม่ได้อยู่
ด้วยกันกับคู่ (58.1 คะแนน) โดยสูงกว่ากลุม่ ทีแ่ ต่งงานและอยูร่ ว่ มกันกับ
คู่เล็กน้อย (57.6 คะแนน) กลุ่มที่มีสถานภาพเป็นหม้าย และอยู่ด้วยกัน
โดยไม่ได้แต่งงาน มีค่าคะแนนความสุขที่ใกล้เคียงกัน (56.4 และ 56.3
คะแนน ตามล�ำดับ) ส�ำหรับกลุ่มที่มีสถานภาพเป็น หย่า แยกทาง หรือ
เลิกกับคู่สมรส พบว่ามีคะแนนความสุขในมิติสุขภาพเงินดีต�่ำที่สุดเมื่อ
เทียบกับกลุ่มสถานภาพสมรสอื่น โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 54.0 คะแนน

ในด้านของระดับการศึกษา พบว่า ระดับความสุขในมิตสิ ขุ ภาพเงิน

ดีค่อนข้างมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับระดับการศึกษาสูงสุดของคน
ท�ำงาน โดยคนท�ำงานที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีเป็นกลุ่มมีค่า
คะแนนความสุขสูงที่สุดที่ 66.4 คะแนน ตามมาด้วยกลุ่มที่จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (62.0 คะแนน) ส่วนกลุม่ ทีม่ คี า่ คะแนนความสุขต�ำ่ ทีส่ ดุ
ได้แก่ กลุ่มที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (55.8 คะแนน) ซึ่ง
มีค่าคะแนนความสุขต�่ำกว่ากลุ่มที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือ
ต�่ำกว่าเพียงเล็กน้อย (56.2 คะแนน)
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เมื่อจ�ำแนกตามอาชีพ พบว่า อาชีพของคนท�ำงานที่มีค่าคะแนน

ความสุขในมิติสุขภาพเงินดีสูงที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่ หนึ่ง ผู้ประกอบ
วิ ช าชี พ ด้ า นต่ า งๆ สอง ผู ้ บั ญ ญั ติ ก ฎหมายและผู ้ จั ด การ และ สาม
ผู้ประกอบวิชาชีพช่างเทคนิคสาขาต่างๆ โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 64.5
63.2 และ 61.9 คะแนน ตามล�ำดับ ส่วนอาชีพที่มีค่าคะแนนความสุข
ในมิติสุขภาพเงินดีต�่ำที่สุดในช่วงคะแนนที่ใกล้เคียงกัน ได้แก่ อาชีพ
พืน้ ฐานต่างๆ ในด้านการขาย การบริการ ผูป้ ฏิบตั งิ านด้านความสามารถ
ทางฝีมือ และ พนักงานบริการ พนักงานในร้านค้าและตลาด โดยมีค่า
คะแนนเท่ากับ 56.0 56.2 และ 56.5 คะแนน ตามล�ำดับ

เมื่อพิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรมของคนท�ำงาน พบว่า

ประเภทอุตสาหกรรมที่มีคะแนนความสุขในมิติสุขภาพเงินดีสูงที่สุด
คือ “K กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย” "P การศึกษา” และ
“M กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค” (คะแนนความสุข
เฉลี่ยเท่ากับ 63.5 62.5 และ 62.3 คะแนน ตามล�ำดับ) ส่วนประเภท
อุตสาหกรรมทีค่ นท�ำงานมีคะแนนความสุขในมิตสิ ขุ ภาพเงินดีตำ�่ ทีส่ ดุ 3
อันดับแรก ได้แก่ “R ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ” “F การ
ก่อสร้าง” (53.9 คะแนน) และ “N กิจกรรมการบริหารและการบริการ
สนับสนุน” (คะแนนความสุขเฉลี่ยเท่ากับ 51.9 53.9 และ 55.4 คะแนน
ตามล�ำดับ)

เมื่อจ�ำแนกคนท�ำงานตามลักษณะหรือประเภทของการจ้างงาน

พบว่า คนท�ำงานทีม่ ปี ระเภทการจ้างงานแบบประจ�ำหรือตามสัญญาจ้าง
มีคา่ คะแนนความสุขในมิตสิ ขุ ภาพเงินดีสงู ทีส่ ดุ ที่ 60.1 คะแนน ในล�ำดับ
ถัดมา คือ คนท�ำงานในลักษณะการจ้างรายวัน และคนท�ำงานในลักษณะ
การจ้างเหมางาน บางช่วงเวลาและตามผลงาน โดยมีคา่ คะแนนความสุข
เท่ากับ 56.0 และ 54.7 คะแนน ตามล�ำดับ
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ส�ำหรับอายุงานหรือระยะเวลาการท�ำงานในองค์กรปัจจุบนั พบว่า

ค่อนข้างมีทิศทางสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับคะแนนความสุขในมิติ
สุขภาพเงินดี โดยคนท�ำงานที่มีอายุงาน 20 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มที่มีค่า
คะแนนความสุขในมิตินี้สูงที่สุด เท่ากับ 63.4 คะแนน ขณะที่กลุ่มคน
ท�ำงานที่มีอายุการท�ำงานไม่ถึง 1 ปี เป็นกลุ่มมีค่าคะแนนความสุขในมิติ
นีต้ ำ�่ ทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับกลุม่ อืน่ โดยมีคะแนนความสุขเท่ากับ 55.5 คะแนน

เกีย่ วกับขนาดขององค์กร พบว่า คนท�ำงานในองค์กรที่มีขนาดใหญ่

มาก (XL) มีคะแนนความสุขในมิตสิ ขุ ภาพเงินดีสงู ทีส่ ดุ โดยสูงกว่าคะแนน
ความสุขของคนท�ำงานในองค์กรทีม่ ขี นาดใหญ่ (L) เพียงเล็กน้อย (60.8 และ
60.7 คะแนน ตามล�ำดับ) ในขณะทีค่ นท�ำงานในองค์กรทีม่ ขี นาดเล็ก (S)
มีคะแนนความสุขในมิตสิ ขุ ภาพเงินดีตำ�่ ทีส่ ดุ (57.5 คะแนน) และต�ำ่ กว่า
เมื่อเทียบกับคนท�ำงานในองค์กรขนาดกลาง (M) (59.5 คะแนน)

เมือ่ จ�ำแนกคนท�ำงานตามภาคการท�ำงาน พบว่า คนท�ำงานภาครัฐและ

รัฐวิสาหกิจมีค่าคะแนนความสุขในมิติสุขภาพเงินดีสูงกว่าคนท�ำงานใน
ภาคเอกชน โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 60.5 และ 58.1 คะแนน ตามล�ำดับ

ส�ำหรับปัจจัยในด้านระดับรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน พบว่า มีความสัมพันธ์

ในเชิงบวกต่อระดับความสุขในมิติสุขภาพเงินดีของคนท�ำงาน กล่าวคือ
คนท�ำงานที่มีระดับรายได้ต่อเดือนสูง มีแนวโน้มจะมีระดับความสุขใน
มิติสุขภาพเงินดีที่สูงกว่าคนท�ำงานที่มีระดับรายได้ต�่ำ ซึ่งจากผลส�ำรวจ
พบว่า คนท�ำงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไปเป็นกลุ่มที่
มีคะแนนความสุขในมิติสุขภาพเงินดีสูงที่สุด (67.3 คะแนน) ขณะที่คน
ท�ำงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 8,000 บาท เป็นกลุ่มที่มีคะแนน
ความสุขในมิตินี้ต�่ำที่สุด (54.5 คะแนน)
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ตาราง 11 ค่าคะแนนความสุขคนทำ�งาน (ในองค์กร) ในมิตสิ ขุ ภาพเงินดี จำ�แนกตามลักษณะทัว่ ไป
ของคนทำ�งาน

มิติสุขภาพเงินดี

เพศ

ชาย
หญิง

58.4
59.2

15.3
15.6

ภูมิภาค

กรุงเทพ ฯ
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้

59.8
60.3
58.3
54.3
60.3

15.9
15.3
14.1
15.2
15.2

รุนประชากร

คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

Baby boom (อายุ 56 ปขึ้นไป)
Gen X (อายุ 37-55 ป)
Gen Y (อายุไมเกิน 36 ป)		

60.6
58.0
59.2

16.2
15.5
15.2

สถานภาพสมรส

มิติสุขภาพเงินดี
ลักษณะทั่วไปของคนท�ำงาน

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

62.3
57.6
58.1
56.3
56.4
54.0

14.2
15.5
15.7
16.3
15.9
15.7
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ประถมศึกษาหรือต�่ำกว่า
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
สายชาง/วิชาชีพ
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี

56.2
55.8
56.5
57.7
62.0
66.4

16.7
15.3
14.8
14.3
13.9
13.6

ผู้บัญญัติกฎหมายและผู้จัดการ
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพช่างเทคนิคสาขาต่างๆ
เสมียน
พนักงานบริการ พนักงานในร้านค้า และตลาด
ผูป้ ฏิบตั งิ านทีม่ ฝี มี อื ในด้านการเกษตร
และประมง
ผูป้ ฏิบตั งิ านด้านความสามารถทางฝีมอื
ผูป้ ฏิบตั กิ ารโรงงานและเครือ่ งจักร
อาชีพพืน้ ฐานต่างๆ ในด้านการขาย การบริการ

63.2
64.5
61.9
59.9
56.5

14.9
13.8
14.0
14.0
15.1

56.9
56.2
57.2
56.0

15.6
15.4
15.4
17.0

B
C
D
E

58.3
59.3
62.0

15.2
15.5
14.0

57.2
53.9

13.3
16.0

ประเภทอุตสาหกรรม

ระดับการศึกษา

คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

อาชีพ

มิติสุขภาพเงินดี
ลักษณะทั่วไปของคนท�ำงาน
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การท�ำเหมืองแร่และเหมืองหิน
การผลิต
ไฟฟ้า ก๊าช ไอน�้ำ และระบบปรับอากาศ
การจัดหาน�้ำ การจัดการและการบ�ำบัด
น�้ำเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล
F การก่อสร้าง

ประเภทอุตสาหกรรม

G การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซม
ยานยนต์ และรถจักรยานยนต์
H การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า
I ที่พักแรม และบริการด้านอาหาร
J ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร
K กิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย
L กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์
M กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์
และเทคนิค
N กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน
O การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ
และการประกันสังคมภาคบังคับ
P การศึกษา
Q กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
R ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
S กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ
T กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล

ประเภทการจ้าง

มิติสุขภาพเงินดี
ลักษณะทั่วไปของคนท�ำงาน

ประจ�ำ/สัญญาจ้าง
รายวัน
อืน่ ๆ เช่น จ้างเหมา บางช่วงเวลา ตามผลงาน

คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

57.5
58.2
57.8
62.0
63.5
58.7

15.5
14.6
15.4
14.8
14.7
16.4

62.3
55.4

15.4
15.5

58.7
62.5
60.6
51.9
56.7
58.2

14.6
14.3
15.6
16.4
14.3
17.8

60.1
56.0
54.7

14.8
16.3
16.4
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อายุงาน

55.5
57.8
57.5
58.9
61.1
63.4

16.3
15.5
15.1
15.2
14.8
15.4

ขนาดองค์กร

ขนาดเล็ก (S) : คนท�ำงาน ไม่เกิน 50 คน
ขนาดกลาง (M) : คนท�ำงาน 51-200 คน
ขนาดใหญ่ (L) : คนท�ำงาน 201-1000 คน
ขนาดใหญ่มาก (XL) :
คนท�ำงาน 1001 คนขึ้นไป

57.5
59.5
60.7

15.5
15.1
15.3

60.8

14.9

ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
ภาคเอกชน

60.5
58.1

14.6
15.7

ไม่เกิน 8,000 บาท
8,0001-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001 บาทขึ้นไป

54.5
57.2
58.0
59.7
62.4
67.3

15.9
16.1
14.8
14.1
13.5
13.5

รายได้ต่อเดือน

ไม่ถึงปี
1-2 ปี
3-5 ปี
6-9 ปี
10-19 ปี
20 ปีขึ้นไป

(รวมโบนัสและค่าตอบแทนอื่น)

คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ภาค
การจ้างงาน

มิติสุขภาพเงินดี
ลักษณะทั่วไปของคนท�ำงาน
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4.2.10 การงานดี (Happy Work-Life)
ความสุ ข ในมิ ติ ที่ 9: การงานดี หรื อ Happy
Work-Life มี ตั ว ชี้ วั ด ที่ เ ป็ น ข้ อ ค� ำ ถาม เกี่ ย วกั บ
ความสุขและความรู้สึกพึงพอใจต่อการท�ำงานใน
ประเด็นต่างๆ เช่น การได้ท�ำงานอย่างมีความสุขต่อ
สภาพแวดล้อมขององค์กรโดยรวม การได้รบั การดูแล
เกีย่ วกับสุขภาพทีด่ จี ากองค์กร ความพึงพอใจกับสวัสดิการทีอ่ งค์กรจัดให้
การได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน พระราชบัญญัติ
หรือระเบียบต่างๆ การได้รบั การพิจารณาเลือ่ นขัน้ เลือ่ นต�ำแหน่ง ปรับขึน้
ค่าจ้างที่ผ่านมาด้วยความเหมาะสม การมีอาชีพที่มั่นคง การได้รับค่า
ตอบแทนที่คุ้มค่ากับความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการท�ำงาน การได้รับค่า
ตอบแทนถูกต้องและตรงตามเวลา ความสามารถในการแสดงความคิด
เห็นและมีส่วนร่วมในข้อเสนอแนะกับหัวหน้างาน หรือนายจ้าง เป็นต้น

ผลการส�ำรวจความสุขคนท�ำงาน (ในองค์กร) ระดับประเทศ
พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) พบว่า ในมิติการงานดี คนท�ำงานมีคะแนน

ความสุขเฉลี่ย เท่ากับ 60.4 คะแนน อยู่ในระดับ “HAPPY” หรือ
“ระดับความสุขตามเป้าหมาย” (คะแนน 50.00-74.99 คะแนน)

เมือ่ จ�ำแนกตามภูมภิ าค พบว่า คนท�ำงานใน “ภาคเหนือ” และ “ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ” มีค่าคะแนนความสุขในมิตินี้สูงกว่าคนท�ำงานใน
ภูมภิ าคอืน่ โดยมีคา่ คะแนนทีใ่ กล้เคียงกันเท่ากับ 61.5 และ 61.4 คะแนน
ตามล�ำดับ ในล�ำดับถัดมา ได้แก่ คนท�ำงานใน “ภาคใต้” ซึ่งมีค่าคะแนน
ความสุขเท่ากับ 61.2 คะแนน ขณะทีค่ นท�ำงานใน “กรุงเทพฯ” มีคะแนน
ความสุขในมิตินี้ต�่ำที่สุดเมื่อเทียบกับคนท�ำงานในภูมิภาคอื่น (59.1
คะแนน) โดยต�ำ่ กว่า คนท�ำงานใน “ภาคกลาง” (59.9 คะแนน) ด้วยเช่นกัน
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เมื่อจ�ำแนกตามลักษณะทั่วไปของคนท�ำงาน (ตาราง 12) พบว่า

คนท� ำ งานหญิ ง มี ค ะแนนความสุ ข ในมิ ติ ก ารงานดี สู ง กว่ า คนท� ำ งาน
ชายเล็กน้อย โดยมีค่าคะแนนความสุขเท่ากับ 60.8 และ 60.1 คะแนน
ตามล�ำดับ

เกี่ยวกับรุ่นประชากรของคนท�ำงาน พบว่า คนท�ำงานเจนเบบี้บูม

มีคะแนนความสุขในมิตกิ ารงานดีสงู กว่าคนท�ำงานเจนเอ็กซ์และเจนวาย
ตามล�ำดับ โดยทัง้ สามรุน่ ประชากรมีคา่ คะแนนความสุขทีไ่ ม่แตกต่างกัน
มาก โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 61.8 61.2 และ 59.5 คะแนน ตามล�ำดับ

พิจารณาตามสถานภาพสมรสของคนท�ำงาน พบว่า คนท�ำงานที่

แต่งงานแล้วแต่ไม่ได้อยูด่ ว้ ยกันกับคูส่ มรส เป็นกลุม่ ทีม่ คี ะแนนเฉลีย่ ความ
สุขในมิตกิ ารงานดีสงู ทีส่ ดุ (62.1 คะแนน) โดยสูงกว่ากลุม่ ทีแ่ ต่งงานและ
ได้อยู่ร่วมกัน เล็กน้อย (61.4 คะแนน) ในล�ำดับถัดมา ได้แก่ คนท�ำงาน
ที่เป็นโสด (60.3 คะแนน) หย่า แยกทางหรือเลิกกับคู่สมรส (57.3
คะแนน) เป็นหม้าย (57.1 คะแนน) และ อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงาน
(55.5 คะแนน) ตามล�ำดับ

ในด้านของระดับการศึกษา พบว่า ระดับความสุขในมิติการงานดี

มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับระดับการศึกษาสูงสุดของคนท�ำงาน
โดยคนท�ำงานทีม่ กี ารศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีเป็นกลุม่ มีคา่ คะแนนความ
สุขสูงทีส่ ดุ ที่ 73.0 คะแนน ตามมาด้วยกลุม่ ทีจ่ บการศึกษาระดับปริญญา
ตรี (66.9 คะแนน) ส่วนกลุ่มคนท�ำงานที่มีค่าคะแนนความสุขในมิตินี้
ค่อนข้างต�่ำกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น ได้แก่ กลุ่มที่จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาหรือต�่ำกว่า (53.7 คะแนน) และกลุ่มที่จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (55.9 คะแนน)
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เมื่อจ�ำแนกตามอาชีพ พบว่า อาชีพที่มีค่าคะแนนความสุขในมิติ

การงานดีสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ
(70.4 คะแนน) สอง ผูบ้ ญ
ั ญัตกิ ฎหมายและผูจ้ ดั การ (69.1 คะแนน) และ
สาม ผูป้ ระกอบวิชาชีพช่างเทคนิคสาขาต่างๆ (67.0 คะแนน) ส่วนอาชีพ
ที่มีค่าคะแนนความสุขในมิตินี้ต�่ำที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อาชีพพื้นฐาน
ต่างๆ ในด้านการขาย การบริการ (52.7 คะแนน) ผู้ปฏิบัติงานด้าน
ความสามารถทางฝีมอื และ ผูป้ ฏิบตั กิ ารโรงงานและเครือ่ งจักร (คะแนน
ความสุขเท่ากันที่ 56.6 คะแนน)

เมื่อพิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรมของคนท�ำงาน พบว่า

ประเภทอุตสาหกรรมที่คนท�ำงานมีคะแนนความสุขในมิติการงานดีสูง
ที่สุด คือ “P การศึกษา” โดยมีค่าคะแนนความสุขเฉลี่ยเท่ากับ 69.9
คะแนน ในล�ำดับถัดมาได้ แก่ “D ไฟฟ้า ก๊าช ไอน�้ำ และระบบปรับ
อากาศ” ซึง่ มีคะแนนความสุขสูงกว่า “O การบริหารราชการ การป้องกัน
ประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ” เล็กน้อย โดยทัง้ สองประเภท
อุตสาหกรรมนีม้ คี า่ คะแนนเฉลีย่ ความสุขเท่ากับ 67.3 และ 67.2 คะแนน
ตามล�ำดับ ส่วนประเภทอุตสาหกรรมที่คนท�ำงานมีคะแนนความสุขใน
มิติการงานดีต�่ำที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ “T กิจกรรมการจ้างงานในครัว
เรือนส่วนบุคคล” (49.9 คะแนน จัดอยู่ในระดับ Unhappy หรือ “ไม่มี
ความสุข”) “R ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ” (52.7 คะแนน)
และ “F การก่อสร้าง” (52.8 คะแนน) ตามล�ำดับ

เมื่อจ�ำแนกคนท�ำงานตามลักษณะหรือประเภทของการจ้างงาน

พบว่า คนท�ำงานทีม่ ปี ระเภทการจ้างงานแบบประจ�ำหรือตามสัญญาจ้าง
มีค่าคะแนนความสุขในมิติการงานดีที่สูงที่สุด และสูงกว่าคนท�ำงานที่มี
ประเภทการจ้างงานแบบอื่นอย่างเห็นได้ชัด (63.9 คะแนน) คนท�ำงาน
ในลักษณะการจ้างเหมางาน บางช่วงเวลาและตามผลงาน มีค่าคะแนน
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ความสุขทีส่ งู กว่าคนท�ำงานในลักษณะการจ้างรายวันเพียงเล็กน้อย โดย
มีค่าคะแนนความสุขเท่ากับ 52.7 และ 52.6 คะแนน ตามล�ำดับ

ส�ำหรับอายุงานหรือระยะเวลาการท�ำงานในองค์กรปัจจุบนั พบว่า

มี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ นทิ ศ ทางเดี ย วกั บ คะแนนความสุ ข ในมิ ติ ก ารงานดี
โดยกลุ่มคนท�ำงานที่มีอายุงาน 20 ปีขึ้นไป มีค่าคะแนนความสุขในมิตินี้
สูงทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับคนท�ำงานในกลุม่ ทีม่ อี ายุงานต�ำ่ กว่า โดยมีคา่ คะแนน
เท่ากับ 69.4 คะแนน ขณะที่กลุ่มคนท�ำงานที่มีอายุการท�ำงานไม่ถึง
1 ปี เป็นกลุ่มมีค่าคะแนนความสุขที่ต�่ำที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น โดยมี
ค่าคะแนนความสุขเท่ากับ 55.3 คะแนน

เกี่ยวกับขนาดขององค์กร พบว่า คนท�ำงานในองค์กรที่มีขนาด

ใหญ่มาก (XL) มีคะแนนความสุขในมิติการงานดีสูงที่สุด (64.4 คะแนน)
ตามมาด้วย คนท�ำงานในองค์กรที่มีขนาดใหญ่ (L) ขนาดกลาง (M) และ
ขนาดเล็ก (S) (61.8 61.6 และ 58.9 คะแนน ตามล�ำดับ)

เมือ่ จ�ำแนกคนท�ำงานตามภาคการท�ำงาน พบว่า คนท�ำงานภาครัฐ

และรัฐวิสาหกิจมีค่าคะแนนความสุขในมิติการงานดีที่สูงกว่าคนท�ำงาน
ในภาคเอกชน โดยมีคา่ คะแนนเท่ากับ 68.3 และ 57.5 คะแนน ตามล�ำดับ

ส�ำหรับปัจจัยในด้านระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า มีความ

สัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับระดับความสุขในมิติการงานดีของคน
ท�ำงาน โดยพบว่า คนท�ำงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาทขึ้น
ไป เป็นกลุ่มที่มีคะแนนความสุขในมิตินี้สูงที่สุด เท่ากับ 73.3 คะแนน
ขณะที่คนท�ำงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วงไม่เกิน 8,000 บาท
เป็นกลุ่มที่มีคะแนนความสุขในมิตินี้ต�่ำที่สุด เท่ากับ 53.0 คะแนน
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ตาราง 12 ค่าคะแนนความสุขคนทำ�งาน (ในองค์กร) ในมิตกิ ารงานดี จำ�แนกตามลักษณะทัว่ ไป
ของคนทำ�งาน

มิติการงานดี

เพศ

ชาย
หญิง

60.1
60.8

12.5
12.7

ภูมิภาค

กรุงเทพ ฯ
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้

59.1
59.9
61.5
61.4
61.2

12.3
11.6
13.3
13.3
13.5

รุนประชากร

คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

Baby boom (อายุ 56 ปขึ้นไป)
Gen X (อายุ 37-55 ป)
Gen Y (อายุไมเกิน 36 ป)		

61.8
61.2
59.5

14.7
13.0
11.8

สถานภาพสมรส

มิติการงานดี
ลักษณะทั่วไปของคนท�ำงาน

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

60.3
61.4
62.1
55.5
57.1
57.3

12.0
12.6
13.9
11.1
14.0
12.8
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ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับการศึกษา

ประถมศึกษาหรือต�่ำกว่า
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
สายชาง/วิชาชีพ
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
อื่นๆ
ไม่ทราบ

53.7
55.9
59.4
61.2
66.9
73.0
54.3
51.4

11.4
11.0
11.3
11.5
10.8
10.4
9.6
11.6

ผู้บัญญัติกฎหมายและผู้จัดการ
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพช่างเทคนิคสาขาต่าง ๆ
เสมียน
พนักงานบริการ พนักงานในร้านค้า และตลาด
ผูป้ ฏิบตั งิ านทีม่ ฝี มี อื ในด้านการเกษตรและประมง
ผูป้ ฏิบตั งิ านด้านความสามารถทางฝีมอื
ผูป้ ฏิบตั กิ ารโรงงานและเครือ่ งจักร
อาชีพพืน้ ฐานต่างๆ ในด้านการขาย การบริการ
คนงานซึง่ มิได้จำ� แนกไว้ในหมวดอืน่

69.1
70.4
67.0
63.3
57.9
57.7
56.6
56.6
52.7
61.8

10.5
10.7
10.5
10.3
12.3
11.2
11.2
10.5
11.4
2.0

B
C
D
E

59.3
58.2
67.3

10.9
11.1
12.0

62.5
52.8

12.4
11.3

ประเภทอุตสาหกรรม

คะแนนเฉลี่ย

อาชีพ

มิติการงานดี
ลักษณะทั่วไปของคนท�ำงาน
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การท�ำเหมืองแร่และเหมืองหิน
การผลิต
ไฟฟ้า ก๊าช ไอน�้ำ และระบบปรับอากาศ
การจัดหาน�้ำ การจัดการและการบ�ำบัด
น�้ำเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล
F การก่อสร้าง

ประเภทการจ้าง

ประเภทอุตสาหกรรม

มิติการงานดี
ลักษณะทั่วไปของคนท�ำงาน

G การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซม
ยานยนต์ และรถจักรยานยนต์
H การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า
I ที่พักแรม และบริการด้านอาหาร
J ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร
K กิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย
L กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์
M กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์
และเทคนิค
N กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน
O การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ
และการประกันสังคมภาคบังคับ
P การศึกษา
Q กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
R ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
S กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ
T กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล
U กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและ
ภาคีสมาชิก
อืน่ ๆ
ประจ�ำ/สัญญาจ้าง
รายวัน
อืน่ ๆ เช่น จ้างเหมา บางช่วงเวลา ตามผลงาน

คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

57.5
58.6
56.8
63.7
66.8
54.2

12.0
11.3
11.7
10.3
11.4
11.4

64.2
55.3

11.3
10.9

67.2
69.9
66.1
52.7
55.8
49.9

11.6
11.4
12.0
11.1
11.8
12.0

70.6
60.9

1.8
2.0

63.9
52.6
52.7

11.7
10.7
12.5

121

อายุงาน

55.3
56.0
59.1
62.0
63.8
69.4

12.1
12.0
11.8
11.7
12.2
12.5

ขนาดองค์กร

ขนาดเล็ก (S) : คนท�ำงาน ไม่เกิน 50 คน
ขนาดกลาง (M) : คนท�ำงาน 51-200 คน
ขนาดใหญ่ (L) : คนท�ำงาน 201-1000 คน
ขนาดใหญ่มาก (XL) :
คนท�ำงาน 1001 คนขึ้นไป

58.9
61.6
61.8

13.2
12.1
11.1

64.4

11.5

ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
ภาคเอกชน

68.3
57.5

11.6
11.7

ไม่เกิน 8,000 บาท
8,0001-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001 บาทขึ้นไป

53.0
55.9
59.6
63.9
68.4
73.3

11.7
11.2
10.8
10.2
10.3
9.8

รายได้ต่อเดือน

ไม่ถึงปี
1-2 ปี
3-5 ปี
6-9 ปี
10-19 ปี
20 ปีขึ้นไป

ภาค
การจ้างงาน

คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(รวมโบนัสและค่าตอบแทนอื่น)

มิติการงานดี
ลักษณะทั่วไปของคนท�ำงาน
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4.3 ความพึงพอใจในการทำ�งาน
“ความพึงพอใจในการท�ำงาน” ของคนท�ำงาน เป็นแนวคิดเกีย่ วกับ
ปัจจัยการท�ำงาน อาทิ ผลตอบแทน โอกาสก้าวหน้า ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและองค์กร บุคลิกภาพส่วนบุคคล ความรู้สึกที่เป็นบวกกับงาน
ความพอใจในการท�ำงานที่มีผลสนองตอบต่อความต้องการของคน
ท�ำงาน จนท�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 ได้เสนอทฤษฎีองค์ประกอบ
คู่ (Herzberg’s Two Factor Theory) ซึง่ มีปจั จัยส�ำคัญ 2 ประการทีส่ มั พันธ์
กับความพึงพอใจต่อองค์กรของแต่ละบุคคล (Herzberg, 1964) 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.
2
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
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1) ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors)
เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรงเพื่อจูงใจ
ให้คนชอบและรักงาน เป็นการกระตุ้นให้เกิดความ
พึงพอใจให้แก่บุคคลในองค์กร ให้ปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะเป็นปัจจัยที่
สามารถตอบสนองความต้องการภายในบุคคลได้
ด้วย ตัวอย่าง ตัวชีว้ ดั ความพึงพอใจของปัจจัยจูงใจ
ได้แก่ ความส�ำเร็จในการท�ำงานของบุคคล การได้
รับการยอมรับนับถือ ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
ความรับผิดชอบ และ ความก้าวหน้า เป็นต้น
2) ปัจจัยค�้ำจุน (Hygiene Factors)
หมายถึง ปัจจัยที่จะค�้ำจุนให้แรงจูงใจในการ
ท�ำงานของบุคคลมีอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่มีหรือมีใน
ลักษณะไม่สอดคล้องกับบุคคลในองค์กร บุคคลใน
องค์กรจะเกิดความไม่ชอบงานขึน้ ปัจจัยค�ำ้ จุนเป็น
ปัจจัยที่มาจากภายนอกบุคคล ได้แก่ เงินเดือน
โอกาสที่ จ ะได้ ค วามก้ า วหน้ า ในอนาคต ความ
สัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา สถานะ
ของอาชี พ นโยบายและการบริ ห ารงานสภาพ
แวดล้อมของการท�ำงานในที่ท�ำงาน ความเป็นอยู่
ส่วนตัวที่ดีหรือไม่ดีอันเป็นผลที่ได้รับจากงานใน
หน้ า ที่ ค วามมั่ น คงในการท� ำ งาน และ วิ ธี ก าร
ปกครองของผู้บังคับบัญชา
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ส�ำหรับ ความพึงพอใจในคนท�ำงาน (ในองค์กร) ของการส�ำรวจ
ในครั้ ง นี้ หมายถึ ง ระดั บ ความรู ้ สึ ก หรื อ เจตคติ ใ นทางบวกและลบ
ที่มีต่อการท�ำงานซึ่งประกอบด้วย ความพึงพอใจสภาพการท�ำงาน
ความพึงพอใจในเพื่อนร่วมงาน ความพึงพอใจในตัวงาน ความพึงพอใจ
ในการจ่ายค่าตอบแทน และความพึงพอใจในโอกาสความก้าวหน้า
ในงาน การศึกษาความพึงพอใจครัง้ นี้ สะท้อนผ่านมิตกิ ารงานดี (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 กฎหมายอื่นๆ จากองค์กร ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น ปรับ
ขึ้นเงินค่าจ้างประจ�ำปีท่ีผ่านมาด้วยความเหมาะสม ความถูกต้องของ
การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ทีไ่ ด้รบั จากองค์กร ความตรงเวลาในการจ่าย
ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาที่ได้รับจากองค์กร ค่าตอบแทนที่ได้รับคุ้มค่ากับ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการท�ำงาน การได้รับการดูแลเกี่ยวกับสุขภาพ
ที่ดีจากองค์กร ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมขององค์กร
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ความพึงพอใจกับสวัสดิการที่องค์กรจัดให้ การให้ความส�ำคัญกับการ
ท�ำงานเป็นทีมของที่ท�ำงาน ความสัมพันธ์ในที่ท�ำงานเหมือนพี่เหมือน
น้อง การสื่อสารพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานในที่ท�ำงาน และ การถ่ายทอด
แลกเปลี่ยนแบบอย่างการท�ำงานระหว่างกันในที่ท�ำงาน

ผลส�ำรวจภาพรวมความพึงพอใจคนท�ำงาน (ในองค์กร) ระดับ
ประเทศ พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) พบว่า ความพึงพอใจคนท�ำงานองค์กร
ในระดับประเทศ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 60.1 คะแนน

เมื่ อ จ� ำ แนกตามภู มิ ภ าคที่ ค นท� ำ งานอาศั ย อยู ่ ใ นประเทศไทย

(แผนภาพ 4 (ก)) พบว่า คนท�ำงานใน “ภาคเหนือ” มีค่าคะแนนความ
พึงพอใจในการท�ำงานที่สูงกว่าคนท�ำงานในภูมิภาคอื่น โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 61.2 คะแนน ในล�ำดับถัดมา ได้แก่ คนท�ำงานใน “ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ” และ “ภาคใต้” ซึ่งมีค่าคะแนนความพึงพอใจในการ
ท� ำ งานเท่า กั บ 61.0 และ 60.8 คะแนน ตามล�ำดับ คนท�ำงานใน
“กรุงเทพฯ” มีค่าคะแนนความพึงพอใจในการท�ำงานต�่ำที่สุด (58.8
คะแนน) เมื่อเทียบกับคนท�ำงานในภูมิภาคอื่น โดยต�่ำกว่าคะแนนความ
พึงพอใจในการท�ำงานของคนท�ำงานใน “ภาคกลาง” ด้วยเช่นกัน (59.6
คะแนน)
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เมือ่ พิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรมของคนท�ำงาน (แผนภาพ

4 (ข)) พบว่า ประเภทอุตสาหกรรมที่คนท�ำงานมีคะแนนความพึงพอใจ
ในการท�ำงานสูงที่สุด คือ “P การศึกษา” โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
69.6 คะแนน ในล�ำดับถัดมาได้แก่ “D ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน�้ำและระบบปรับ
อากาศ” “O การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกัน
สังคมภาคบังคับ” และ “K กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย”
โดยมีคา่ คะแนนความพึงพอใจในการท�ำงานเท่ากับ 67.0 66.9 และ 66.7
คะแนน ตามล�ำดับ ส่วนประเภทอุตสาหกรรมทีค่ นท�ำงานมีคะแนนความ
พึงพอใจในการท�ำงานต�ำ่ ทีส่ ดุ ได้แก่ “T กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือน
ส่วนบุคคล” “R ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ” และ “F การ
ก่อสร้าง” ตามล�ำดับ โดยมีค่าคะแนนความสุขเท่ากับ 49.0 52.1 และ
52.3 คะแนน ตามล�ำดับ
แผนภาพ 4 คะแนนความพึงพอใจในการทำ�งานของคนทำ�งาน (ในองค์กร)
		
จำ�แนกตามภูมิภาค และประเภทอุตสาหกรรม

1. จ�ำแนกตามภูมิภาค

คะแนนความพึงพอใจในการท�ำงาน (0-100 คะแนน)
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2. จ�ำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม

คะแนนความพึงพอใจในการท�ำงาน (0-100 คะแนน)
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4.4 ความผูกพันองค์กรของคนทำ�งาน
ในการส�ำรวจครั้งนี้ ความผูกพันองค์กร หมายถึง ความรู้สึกที่คน
ท� ำ งานยึ ดมั่ น 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 แม้จะ
มีโอกาสใหม่ทเี่ ทียบเท่าหรืออาจจะดีกว่า ความรูส้ กึ
ในการเป็นส่วนหนึ่งและเป็นเจ้าของร่วมในองค์กร
ความต้องการหรือความภาคภูมใิ จและความเต็มใจ
ทีจ่ ะท�ำงานเพือ่ ความส�ำเร็จขององค์กร อย่างมุง่ มัน่
ทุ่มเท สร้างสรรค์ โดยแต่ละองค์ประกอบมี 3 ข้อ
ค�ำถามตัวชี้วัด รวมทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด

การน�ำเสนอในส่วนนี้ เป็นการน�ำเสนอเฉพาะคะแนนความผูกพัน
องค์กรรวม ซึ่งจ�ำแนกตามประเภทอุตสาหกรรมและลักษณะทั่วไป
ของคนท�ำงาน โดยค่าคะแนนความผูกพันองค์กรรวม และค่าคะแนน
ความผูกพันองค์กรในแต่ละองค์ประกอบ Say Stay และ Strive
แสดงในตารางที่ 13
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ผลส�ำรวจภาพรวมความผูกพันองค์กรของคนท�ำงาน (ในองค์กร)
ระดับประเทศ พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) พบว่า คะแนนความผูกพัน
องค์กรรวม ระดับประเทศมีคา่ คะแนนเฉลีย่ 60.8 คะแนน (แผนภาพ 5)
โดย “Strive” เป็นองค์ประกอบความผูกพันองค์กรที่มีค่าคะแนน
สูงทีส่ ดุ โดยมีคา่ คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 64.6 คะแนน ในล�ำดับถัดมา ได้แก่
องค์ประกอบ “Say” ทีค่ ะแนน 61.0 คะแนน และ องค์ประกอบ “Stay”
ที่คะแนน 56.9 คะแนน ตามล�ำดับ
แผนภาพ 5 ค่าคะแนนความผูกพันองค์กรภาพรวมและใน 3 องค์ประกอบ
		
Say Stay และ Strive

คะแนน
ความผูกพันองค์กร
รวม 60.8 คะแนน

Say
100

61.0

75
50
25

0

Strive
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67.5

56.9

Stay

เมื่อจ�ำแนกตามภูมิภาค (แผนภาพ 6 (ก)) พบว่า คนท�ำงานใน

“ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” และ “ภาคใต้” มีค่าคะแนนความผูกพัน
องค์กรรวมทีส่ งู กว่าคนท�ำงานในภูมภิ าคอืน่ โดยมีคะแนนเท่ากันที่ 62.9
คะแนน ในล�ำดับถัดมา ได้แก่ คนท�ำงานใน“ภาคเหนือ” ซึง่ มีคา่ คะแนน
ความผูกพันองค์กรรวมต�่ำลงมาเล็กน้อยที่ 62.8 คะแนน คนท�ำงานใน
“กรุงเทพฯ” มีคา่ คะแนนความผูกพันองค์กรรวมต�ำ่ ทีส่ ดุ (58.7 คะแนน)
เมื่อเทียบกับคนท�ำงานในภูมิภาคอื่น โดยต�่ำกว่าคะแนนของคนท�ำงาน
ใน “ภาคกลาง” ด้วยเช่นกัน (59.4 คะแนน) จะเห็นได้ว่า คะแนนความ
ผูกพันองค์กรรวมของคนท�ำงานในภาคกลางและกรุงเทพฯ มีระดับที่
ค่อนข้างต�ำ่ และแตกต่างจากค่าคะแนนของคนท�ำงานในภูมภิ าคอืน่ อย่าง
เห็นได้ชัด

พิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรมของคนท�ำงาน (แผนภาพ 6

(ข)) พบว่า ประเภทอุตสาหกรรมที่คนท�ำงานมีความผูกพันองค์กรรวม
สูงที่สุด คือ "P การศึกษา” โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 71.1 คะแนน
ในล�ำดับถัดมาได้แก่ “D ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน�้ำและระบบปรับอากาศ” และ
“O การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคม
ภาคบังคับ” โดยมีค่าคะแนนความผูกพันองค์กรรวมเท่ากับ 69.9 และ
69.6 คะแนน ตามล�ำดับ ส่วนประเภทอุตสาหกรรมทีค่ นท�ำงานมีคะแนน
ความผูกพันองค์กรรวมต�่ำที่สุด ได้แก่ “R ศิลปะ ความบันเทิงและ
นันทนาการ” “T กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล” และ “F
การก่อสร้าง” ตามล�ำดับ โดยมีค่าคะแนนความสุขเท่ากับ 54.0 54.2
และ 54.5 คะแนน ตามล�ำดับ
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แผนภาพ 6 ค่าคะแนนความผูกพันองค์กรรวม จำ�แนกตามภูมิภาค
		
และประเภทอุตสาหกรรม

1. จ�ำแนกตามภูมิภาค

คะแนนความผูกพันองค์กรรวม (0-100 คะแนน)
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2. จ�ำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม

คะแนนความผูกพันองค์กรรวม (0-100 คะแนน)
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หากจ�ำแนกตามลักษณะทัว่ ไปของคนท�ำงาน (ตาราง 13) คนท�ำงาน

หญิง มีคะแนนความผูกพันองค์กรรวมที่สูงกว่าคนท�ำงานชายเล็กน้อย
โดยมีคะแนนเท่ากับ 61.0 และ 60.6 คะแนน ตามล�ำดับ

เกี่ยวกับรุ่นประชากรของคนท�ำงาน พบว่า คนท�ำงานเจนเบบี้บูม

มีความผูกพันองค์กรรวมสูงกว่าคนท�ำงานเจนเอ็กซ์และเจนวาย ตาม
ล�ำดับ โดยมีค่าคะแนนความสุขเท่ากับ 65.8 62.6 และ 58.3 คะแนน
ตามล�ำดับ

พิจารณาตามสถานภาพสมรสของคนท�ำงาน พบว่า คนท�ำงานที่

แต่งงานแล้วแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน เป็นกลุ่มที่มีคะแนนความผูกพันองค์กร
รวมสูงที่สุด (63.1 คะแนน) โดยสูงกว่าคนท�ำงานที่แต่งงานแล้วและอยู่
ร่วมกันกับคู่สมรส เล็กน้อย (62.4 คะแนน เท่ากัน) ในล�ำดับถัดมา ได้แก่
คนท�ำงานที่มีสถานภาพสมรสเป็นหม้าย (60.7 คะแนน) โสด (59.2
คะแนน) หย่า แยกทางหรือเลิกกัน (58.9 คะแนน) ตามล�ำดับ คนท�ำงาน
ทีอ่ ยูด่ ว้ ยกันโดยไม่ได้แต่งงาน เป็นกลุม่ ทีม่ คี วามผูกพันองค์กรรวมต�ำ่ ทีส่ ดุ
เท่ากับ 55.4 คะแนน

ในด้านของระดับการศึกษา พบว่า ค่อนข้างมีความสัมพันธ์ไปใน

ทิศทางเดียวกันกับคะแนนความผูกพันองค์กรรวมของคนท�ำงาน โดยคน
ท�ำงานที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีเป็นกลุ่มที่มีความผูกพันองค์กร
รวมสูงที่สุดเท่ากับ 73.1 คะแนน ตามมาด้วยกลุ่มที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (66.2 คะแนน) ส่วนกลุ่มคนท�ำงานที่มีความผูกพันองค์กร
รวมค่อนข้างต�ำ่ กว่าเมือ่ เทียบกับกลุม่ อืน่ ได้แก่ กลุม่ ทีจ่ บการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (55.4 คะแนน) โดยมีระดับความผูกพันองค์กรที่ต�่ำ
กว่ากลุ่มที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและต�่ำกว่า (56.6 คะแนน)
เล็กน้อย
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เมื่อจ�ำแนกตามอาชีพ พบว่า อาชีพคนท�ำงานที่มีค่าคะแนนความ

ผูกพันองค์กรรวมสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
ต่างๆ ผูบ้ ญ
ั ญัตกิ ฎหมายและผูจ้ ดั การ และ ผูป้ ระกอบวิชาชีพช่างเทคนิค
สาขาต่างๆ โดยมีค่าคะแนนความผูกพันองค์กรรวมเท่ากับ 70.6 70.5
และ 66.0 คะแนน ตามล�ำดับ ส่วนอาชีพที่มีค่าคะแนนความสุขต�่ำที่สุด
3 อันดับแรก ได้แก่ อาชีพพื้นฐานต่างๆ ในด้านการขาย การบริการ ผู้
ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร และ ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถ
ทางฝีมอื โดยมีคา่ คะแนนความผูกพันองค์กรรวมเท่ากับ 54.4 56.5 และ
57.6 คะแนน ตามล�ำดับ ส�ำหรับประเภทอุตสาหกรรม พบว่า ประเภท
อุตสาหกรรมที่คนท�ำงานมีความผูกพันองค์กรรวมสูงที่สุด คือ "P การ
ศึกษา” โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 71.1 คะแนน ในล�ำดับถัดมาได้ แก่ “D
ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน�้ำและระบบปรับอากาศ” และ “O การบริหารราชการ
การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ” โดยมีคา่ คะแนน
เท่ากับ 69.9 คะแนน และ 69.6 คะแนน ตามล�ำดับ ส่วนประเภท
อุตสาหกรรมที่คนท�ำงานมีความผูกพันองค์กรรวมต�่ำที่สุด 3 อันดับแรก
ได้แก่ “R ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ” (54.0 คะแนน) “T
กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล” (54.2 คะแนน) และ “F
การก่อสร้าง” (54.5 คะแนน) ตามล�ำดับ

เมื่อจ�ำแนกคนท�ำงานตามลักษณะหรือประเภทของการจ้างงาน

พบว่า คนท�ำงานทีม่ ปี ระเภทการจ้างงานแบบประจ�ำหรือตามสัญญาจ้าง
มีความผูกพันองค์กรรวมสูงที่สุดที่ 63.9 คะแนน คนท�ำงานในลักษณะ
การจ้างเหมางาน บางช่วงเวลาและตามผลงาน มีความผูกพันองค์กรรวม
ที่สูงกว่า คนท�ำงานในลักษณะการจ้างรายวัน โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ
56.4 และ 53.8 คะแนน ตามล�ำดับ
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ส�ำหรับอายุงานหรือระยะเวลาการท�ำงานในองค์กรปัจจุบนั พบว่า

มีทศิ ทางความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับคะแนนความผูกพันองค์กรรวม
โดยคนท�ำงานทีม่ อี ายุงาน 20 ปีขนึ้ ไป เป็นกลุม่ ทีม่ คี า่ คะแนนความผูกพัน
องค์กรรวมสูงที่สุดเมื่อเทียบกับคนท�ำงานในกลุ่มที่มีอายุงานต�่ำกว่า
โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 72.2 คะแนน ขณะที่กลุ่มคนท�ำงานที่มีอายุการ
ท�ำงานไม่ถึง 1 ปี เป็นกลุ่มมีค่าคะแนนความผูกพันองค์กรรวมที่ต�่ำที่สุด
เท่ากับ 54.9 คะแนน

เกี่ยวกับขนาดขององค์กร พบว่า คนท�ำงานในองค์กรที่มีขนาด

ใหญ่มาก (XL) มีคะแนนความผูกพันองค์กรรวมสูงที่สุด (63.9 คะแนน)
ในขณะที่คนท�ำงานในองค์กรที่มีขนาดเล็ก (S) มีคะแนนความผูกพัน
องค์กรรวมต�่ำที่สุด (59.9 คะแนน) คนท�ำงานในองค์กรขนาดใหญ่ (L) มี
คะแนนความผูกพันองค์กรรวมต�่ำกว่าคนท�ำงานในองค์กรขนาดกลาง
(M) เล็กน้อย (61.2 และ 61.8 คะแนน ตามล�ำดับ)

เมื่อจ�ำแนกคนท�ำงานตามภาคการท�ำงาน พบว่า คนท�ำงานภาค

รัฐและรัฐวิสาหกิจมีคา่ คะแนนความผูกพันองค์กรรวมทีส่ งู กว่าคนท�ำงาน
ในภาคเอกชนอย่างเห็นได้ชัด โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 70.4 และ 57.3
คะแนน ตามล�ำดับ

ส�ำหรับปัจจัยในด้านระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า มีความ

สัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับระดับความผูกพันองค์กรรวมของคนท�ำงาน
โดยพบว่า คนท�ำงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไปเป็น
กลุ่มที่มีคะแนนความผูกพันองค์กรรวมสูงที่สุด เท่ากับ 73.5 คะแนน
ขณะที่คนท�ำงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วงไม่เกิน 8,000 บาท
เป็นกลุม่ ทีม่ คี ะแนนความผูกพันองค์กรรวมต�ำ่ ทีส่ ดุ เท่ากับ 55.2 คะแนน
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ตาราง 13 ค่าคะแนนความผูกพันองค์กรภาพรวม และองค์ประกอบ Say Stay
และ Strive จำ�แนกตามลักษณะทั่วไปของคนทำ�งาน
คะแนนเฉลี่ย ความผูกพันองค์กร

Say

Stay

Strive

ภาพรวม

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

เพศ
ชาย
หญิง

60.7 15.3 56.6 19.4 64.5 13.9 60.6 13.9
61.3 15.3 57.3 19.9 64.6 13.8 61.0 13.9

ภาค
กรุงเทพ ฯ
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้

57.9
59.3
63.8
63.9
63.2

15.1
14.5
15.8
15.4
15.6

54.5
56.8
58.6
57.1
59.2

19.1
18.3
20.4
21.5
20.0

63.8
62.1
66.2
67.6
66.3

13.3
13.5
14.6
13.5
13.6

58.7
59.4
62.8
62.9
62.9

13.6
12.9
14.7
14.5
14.1

รุ่นประชากร
Baby boom (อายุ 56 ปขนึ้ ไป) 64.4 16.8 66.9 18.5 66.0 15.0 65.8 14.5
Gen X (อายุ 37-55 ป)
62.1 15.5 60.4 19.2 65.3 14.0 62.6 14.0
Gen Y (อายุไมเกิน 36 ป)		 59.4 14.6 52.0 18.9 63.6 13.4 58.3 13.2
สถานภาพสมรส
โสด
แต่งงานและอยูร่ ว่ มกัน
แต่งงานแต่ไม่ได้อยูด่ ว้ ยกัน
อยูด่ ว้ ยกันโดยไม่ได้แต่งงาน
หม้าย
หย่า แยกทาง เลิกกัน

59.9
62.3
63.0
56.1
59.2
58.9

14.7
15.1
17.0
15.0
16.8
15.5

53.5
59.5
60.4
49.8
60.1
55.3

19.4
19.1
20.2
18.5
20.3
20.5

64.3
65.4
66.0
60.3
62.9
62.5

13.7
13.6
15.1
12.9
15.3
13.8

59.2
62.4
63.1
55.4
60.7
58.9

13.6
13.6
15.2
12.6
14.7
13.8
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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

ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาและต�ำ่ กว่า
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
สายช่าง/วิชาชีพ
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อืน่ ๆ
ไม่ทราบ

56.0
55.7
60.4
60.3
66.4
72.7
62.0
55.5

15.1
14.2
14.4
14.8
14.0
13.8
12.8
19.1

54.1
49.8
54.6
54.9
62.3
71.6
51.1
53.2

19.2
19.0
18.6
19.7
18.8
17.0
18.4
21.1

59.7
60.7
63.1
64.1
69.8
75.0
62.4
51.7

13.5
13.3
13.4
13.2
12.1
11.7
14.4
15.1

56.6
55.4
59.4
59.7
66.2
73.1
58.5
53.5

13.1
12.9
13.0
13.7
12.7
12.2
10.6
16.6

อาชีพ
ผู้บัญญัติกฎหมายและผู้จัดการ
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ
ผู้ประกอบวิชาชีพช่างเทคนิค
สาขาต่าง ๆ
เสมียน
พนักงานบริการ พนักงานในร้าน
ค้า และตลาด
ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้าน
การเกษตรและประมง
ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถ
ทางฝีมือ
ผูป้ ฏิบตั กิ ารโรงงานและเครือ่ งจักร
อาชีพพื้นฐานต่างๆ ในด้านการ
ขาย การบริการ
คนงานซึ่งมิได้จ�ำแนกไว้ในหมวด
อื่น
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69.7 13.5 68.5 15.7 73.1 12.2 70.5 11.7
70.6 13.6 68.3 17.8 72.8 12.0 70.6 12.3
65.7 13.6 62.8 18.1 69.5 11.6 66.0 12.1
63.2 13.8 57.7 18.3 66.4 12.4 62.4 12.3
59.0 15.8 53.5 19.6 62.9 14.1 58.5 14.0
62.7 14.6 57.5 20.9 64.3 12.8 61.5 13.9
57.4 14.3 53.3 18.2 62.1 13.2 57.6 12.6
56.8 13.6 52.7 18.0 59.9 12.7 56.5 12.0
54.6 14.8 49.9 20.3 58.9 13.3 54.4 13.2
54.8

4.1 51.0

4.0 57.8

2.0 54.6 1.3

คะแนนเฉลี่ย ความผูกพันองค์กร

ภาพรวม
คะแนน
เฉลี่ย

Say

Stay

Strive

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

ประเภทอุตสาหกรรม
B การท�ำเหมืองแร่และเหมืองหิน
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 และรถจักรยานยนต์
H การขนส่ง และสถานทีเ่ ก็บสินค้า
I ทีพ่ กั แรม และบริการด้านอาหาร
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

62.9 15.3 58.7 17.0 64.9 13.7 62.2 13.2
57.9 13.9 53.6 18.3 61.5 13.2 57.7 12.5
70.4 14.3 69.1 17.4 70.2 13.0 69.9 13.2
64.7 14.2 65.0 18.8 67.2 12.2 65.6 12.8
53.8 14.1 49.0 18.8 60.8 13.5 54.5 12.5
57.1
58.5
56.9
62.0

14.2
14.7
14.5
13.7

50.9
56.5
50.5
56.5

19.0
18.0
18.9
18.0

62.5
62.7
60.9
67.7

13.3
13.3
13.1
12.7

56.9
59.3
56.1
62.0

12.9
12.9
12.9
12.6

66.8 13.8 63.0 17.9 69.4 12.6 66.4 12.4
54.8 12.4 51.8 20.4 59.6 12.5 55.4 12.0
62.9 14.2 56.3 19.1 68.1 12.2 62.4 12.9
56.0 14.1 52.9 17.1 59.8 13.1 56.2 12.3
70.0 13.6 68.0 17.4 70.9 13.0 69.6 12.2
71.5 14.0 69.1 18.0 72.8 11.9 71.1 12.3
67.8 14.1 64.0 18.4 69.5 12.7 67.1 13.1
53.6 14.3 47.6 19.7 60.7 14.2 54.0 12.0
55.3 14.8 51.6 17.9 62.0 14.1 56.3 13.2
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คะแนนเฉลี่ย ความผูกพันองค์กร

ภาพรวม
คะแนน
เฉลี่ย

Say

Stay

Strive

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

ประเภทอุตสาหกรรม
T กิจกรรมการจ้างงานในครัว
เรือนส่วนบุคคล
U กิจกรรมขององค์การระหว่าง
ประเทศและภาคีสมาชิก
อืน่ ๆ

52.1 17.2 53.0 21.6 57.4 13.5

54.2 14.8

71.7
56.2

0.0
3.6

68.6 4.6
55.6 0.0

64.0 14.7 60.7 18.7 66.9 13.3
ประจ�ำ/สัญญาจ้าง
54.1 14.3 48.0 18.9 59.2 13.4
รายวัน
อืน่ ๆ เช่น จ้างเหมา บางช่วงเวลา
56.4 16.0 51.5 20.4 61.2 13.8
ตามผลงาน

63.9 13.3
53.8 12.5

4.1 59.1 16.7 75.0
3.6 54.3 7.3 56.2

ประเภทการจ้างงาน

56.4 13.8

อายุงาน
ไม่ถึงปี
1-2 ปี
3-5 ปี
6-9 ปี
10-19 ปี
20 ปีขึ้นไป

56.3
56.4
59.4
62.1
64.7
70.8

15.0
15.3
14.6
14.4
14.4
15.0

46.0
48.0
53.7
59.6
65.8
74.4

19.4
19.1
18.3
17.1
16.5
15.5

62.4
61.2
63.4
65.4
67.1
71.2

13.2
13.9
13.6
12.9
13.5
13.9

54.9
55.2
58.8
62.4
65.8
72.2

13.1
13.5
13.0
12.5
12.5
12.8

59.9
61.8
61.7
64.8

16.0
14.6
13.4
15.9

55.6
58.4
57.8
59.9

20.5
19.0
17.8
19.7

64.2
65.2
64.1
66.8

14.1
13.7
12.9
14.0

59.9
61.8
61.2
63.9

14.5
13.4
12.2
14.2

ขนาดองค์กร
ขนาดเล็ก (S): คนท�ำงาน ไม่เกิน 50 คน
ขนาดกลาง (M): คนท�ำงาน 51-200 คน
ขนาดใหญ่ (L): คนท�ำงาน 201-1,000 คน
ขนาดใหญ่มาก (XL) :
คนท�ำงาน 1,001 คนขึน้ ไป
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ภาพรวม
คะแนน
เฉลี่ย

Say

Stay

Strive

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

ภาคการท�ำงาน
ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
ภาคเอกชน

70.8 13.6 68.8 17.4 71.6 12.7 70.4 12.3
57.4 14.3 52.5 18.6 62.0 13.3 57.3 12.7

รายได้ต่อเดือน

(รวมโบนัสและค่าตอบแทนอื่น)
ไม่เกิน 8,000 บาท
8,0001-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001 บาทขึน้ ไป

55.5
57.4
59.6
63.1
67.7
72.6

15.4
14.8
14.1
13.7
13.2
13.7

49.5
51.9
54.7
59.7
66.9
73.3

19.9
18.8
17.8
17.7
16.6
15.8

60.5
61.2
63.2
66.7
70.0
74.6

14.2
13.6
12.9
12.3
12.0
11.6

55.2
56.8
59.2
63.2
68.2
73.5

13.7
13.0
12.3
12.1
11.8
11.7
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โครงการ การพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนทำ�งานเพื่อความยั่งยืน
โดยการดำ�เนินงานในรูปแบบ “ศูนย์วิจัยความสุขคนทำ�งานแห่งประเทศไทย”
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำ�บลศาลายา อำ�เภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-5221
อีเมลล์ happinometer@gmail.com
เว็บไซต์ www.happinometer.com
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