


โครงการ การพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนทำ งานเพื่อความยั่งยืน
โดยการดำ เนินงานในรูปแบบ 

“ศูนย์วิจัยความสุขคนทำ งานแห่งประเทศไทย”
(Healthy Workplace for All : Thailand Centre for Happy Worker Studies: TCHS)

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ความสุขคนทำ งาน 
(ในองค์กร) ปี 2560 

(ไตรมาส 1)

ผลการสำ รวจ

happy  ������������.indd   1 5/27/2561 BE   10:04 PM



ผลการสำ รวจความสุขคนทำ งาน (ในองค์กร) 
ปี 2560 (ไตรมาส1)

มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม. 
    ผลการส�ารวจความสขุคนท�างาน (ในองค์กร) ปี 2560.--  นครปฐม :  สถาบนัวจิยัประชากรละสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561. 
    120 หน้า.  -- (ไม่มี).
 
    1. การส�ารวจทัศนคติ.  2. การส�ารวจสถิติ.  3. ความพอใจในการท�างาน.   I. ชื่อเรื่อง.
158.7 
ISBN 978-616-443-151-5

พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม 2561
จ�ำนวนพิมพ์ 1,000 เล่ม
สนับสนุนโดย ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ด�ำเนินกำรโดย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล   
  โครงการ “การพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนท�างาน   
  เพื่อความยั่งยืน” โดยการด�าเนินงานในรูปแบบ 
  “ศูนย์วิจัยความสุขคนท�างานแห่งประเทศไทย”
ปก/รูปเล่ม ฉัตรทิพย์ โลห์จรัสศิริ
พิมพ์ที ่ บริษัท อัพทรูยู ครีเอทนิว จ�ากัด
  48/84  ถนนบางกรวย-ไทรน้อย  ต�าบลบางกร่าง  
  อ�าเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี 11000 
  โทรศัพท์ 02-964-8484, 085-845-8468 
  โทรสาร 02-964-8384 

ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ
99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-343-1500 เว็บไซต์ Thaihealth.or.th

สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม มหำวิทยำลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ต�าบลศาลายา อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-5221 เว็บไซต์ www.ipsr.mahidol.ac.th

happy  ������������.indd   2 5/27/2561 BE   10:04 PM



 ภายใต้แนวคิดที่ว่า “ความสุขคนท�างาน” และ “องค์กรแห่ง 
ความสุข” เป็นเงื่อนไขท่ีส�าคัญของการพัฒนาคุณภาพทรัพยากร 
บุคคลที่เป็นหัวใจในการขับเคลื่อนประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม มหำวิทยำลัยมหิดล  
ได้ด�าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขคนท�างาน 
ในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้พัฒนาเครื่องมือวัดควำมสุข 
คนท�ำงำน (ในองค์กร) หรอื HAPPINOMETER เพือ่ใช้วดัคณุภาพชวีติ 
และความสุขของคนท�างานที่เป็นบริบทของสังคมไทย สอดคล้องกับ 
การด�าเนินวิถีชีวิตของคนท�างานในองค์กรทุกประเภทและทุกระดับ

 ในนามโครงกำร “กำรพัฒนำสร้ำงเสริมควำมสุขคนท�ำงำนเพื่อ 
ควำมยั่งยืนโดยกำรด�ำเนินงำนในรูปแบบ “ศูนย์วิจัยควำมสุขคน
ท�ำงำนแห่งประเทศไทย” (Healthy Workplace for All : Thailand 
Centre for Happy Worker Studies: TCHS)” ซึง่ได้รับการสนับสนุน 
จากส�ำนักสนับสนุนสุขภำวะองค์กร ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำร
สร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) สถาบันฯ ได้ด�าเนินการส�ารวจความสุขของ
คนท�างาน (ในองค์กร) ท่ัวประเทศ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากส�ำนักงำน 
สถิติแห่งชำติในการสุ่มตัวอย่างองค์กรจากทุกประเภทอุตสาหกรรม  
เพือ่เป็นองค์กรในการเข้าส�ารวจความสขุคนท�างาน (ในองค์กร) ทีส่ามารถ 
ใช้เป็นข้อมลูตัวแทนระดับประเทศ (national representative) ได้ การ
ส�ารวจด�าเนินการในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี พ.ศ. 2560 โดยมีองค์กร 
ที่เป็นตัวอย่างทั้งสิ้น 346 องค์กร คนท�างานจ�านวนรวม 29,383 คน  
ใน 17 ประเภทอุตสาหกรรม

คำ นำ 
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 ผลการส�ารวจพบว่า คะแนนความสุขคนท�างานในองค์กรระดับ
ประเทศมีค่าคะแนนเฉลี่ย 58.0 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ “HAPPY” หรือ 
“ระดับความสุขตามเป้าหมาย” (ช่วงคะแนน 50.00-74.99 คะแนน)” 
โดยมิติความสุขที่มีค่าคะแนนสูงที่สุด คือ “มิติจิตวิญญาณดี” มีค่า
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 67.5 คะแนน และมิติที่มีค่าคะแนนต�่าที่สุด คือ  
“มิติผ่อนคลายดี” มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 49.0 จัดอยู ่ในระดับ  
“UNHAPPY” หรือ “ระดับความสุขต�่ากว่าเป้าหมาย (ช่วงคะแนน 
25.00-49.99 คะแนน)” 

 เมื่อพิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรมของคนท�างานทั้ง 17 
ประเภท ประเภทอุตสาหกรรมที่คนท�างานมีคะแนนความสุขภาพรวม
สงูทีส่ดุ คอื "การศกึษา” ในล�าดับถดัมาได้แก่ “กิจกรรมด้านสขุภาพและ
งานสังคมสงเคราะห์” และ “การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ 
และการประกนัสังคมภาคบงัคบั” ตามล�าดบั ส่วนประเภทอตุสาหกรรม
ที่คนท�างานมีคะแนนความสุขภาพรวมต�่าที่สุด ได้แก่ “การผลิต” และ 
“การก่อสร้าง” ตามล�าดับ 

 คณะวิจัย คาดหวังว่าผลส�ารวจความสุขคนท�างาน (ในองค์กร)  
ระดับประเทศ พ.ศ. 2560 (ไตรมาส 1) ครั้งนี้ สามารถน�าไปใช้ประโยชน์
ในการวางแผนนโยบายและแผนระดับชาติ เพื่อสร้างเสริมความสุข
คณุภาพชวิีตและความสุขคนท�างานและองค์กรแห่งความสขุในประเทศ
ต่อไป รวมถงึเป็นข้อมลูเทยีบเคยีงความสขุคนท�างาน (ในองค์กร) ระดบั
ประเทศให้กับทุกองค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อการพัฒนาสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตและความสุขคนท�างานในองค์กรได้ต่อไปอย่างต่อเนื่อง
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 คณะวิจัยขอขอบพระคุณ นำยแพทย์ชำญวิทย์ วสันต์ธนำรัตน์ 
ผู ้อ�ำนวยกำรส�ำนักสนับสนุนสุขภำวะองค์กร ส�ำนักงำนกองทุน
สนับสนนุกำรสร้ำงเสรมิสุขภำพ (สสส.) ทีใ่ห้การสนับสนุนการด�าเนินงาน 
ของโครงการ ขอขอบพระคุณ คุณอำนนท์ จันทวิช ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนัก
สถิติเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงคุณธิรดำ ชัยเดชอัครกุล คุณวิสณี  
พูลทรัพย์ และคุณบรรพต ตีเมืองสอง นักวิชำกำรสถิติช�ำนำญกำร 
ส�ำนกังำนสถติแิห่งชำตเิป็นอย่างสงูทีใ่ห้ความอนุเคราะห์และค�าปรกึษา
ในการสุ่มตัวอย่างองค์กรและขั้นตอนการส�ารวจต่างๆ เป็นอย่างดี และ
สุดท้าย ขอขอบพระคุณคนท�างาน (ในองค์กร) ทุกท่าน และองค์กร
ตัวอย่างทุกแห่งที่ให้ความร่วมมือในการส�ารวจครั้งนี้

คณะวิจัย
โครงการ การพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนท�างาน

เพื่อความยั่งยืนโดยการด�าเนินงานในรูปแบบ 
“ศูนย์วิจัยความสุขคนท�างานแห่งประเทศไทย”

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

happy  ������������.indd   5 5/27/2561 BE   10:04 PM



happy  ������������.indd   6 5/27/2561 BE   10:04 PM



happy  ������������.indd   7 5/27/2561 BE   10:04 PM



happy  ������������.indd   8 5/27/2561 BE   10:04 PM



happy  ������������.indd   9 5/27/2561 BE   10:04 PM



1. ที่มาและความสำ คัญ
2. วัตถุประสงค์การสำ รวจ
3. ระเบียบวิธีการสำ รวจ
 3.1 กลุ่มเป้าหมายของการสำ รวจ และการสุ่มตัวอย่าง
 3.2 เครื่องมือวัดความสุข “HAPPINOMETER”
 3.3 กระบวนการสำ รวจ
4. ผลการสำ รวจ
 4.1 ลักษณะทั่วไปของคนทำ งาน
 4.2 ความสุขคนทำ งาน 
  4.2.1	 คะแนนความสุขภาพรวม

	 	 4.2.2	 สุขภาพกายดี	(Happy	Body)

	 	 4.2.3	 ผ่อนคลายดี	(Happy	Relax)

	 	 4.2.4	 น้ำ	ใจดี	(Happy	Heart)

	 	 4.2.5	 จิตวิญญาณดี	(Happy	Soul)

	 	 4.2.6	 ครอบครัวดี	(Happy	Family)

	 	 4.2.7	 สังคมดี	(Happy	Society)

	 	 4.2.8	 ใฝ่รู้ดี	(Happy	Brain)

	 	 4.2.9	 สุขภาพเงินดี	(Happy	Money)

	 	 4.2.10	การงานดี	(Happy	Work	Life)

 4.3 ความผูกพันองค์กรของคนทำ งาน 
รายชื่อคณะทำ งานและเก็บข้อมูล 

สารบัญ

14
16 
17
17

23

30

32
32

40

40

50

56

62

68

74

80

86

92

98

109

119

happy  ������������.indd   10 5/27/2561 BE   10:04 PM



สารบัญตาราง
1. คนทำ งานในองค์กร จำ แนกตามกลุ่มอายุ 
 ภาคการทำ งาน และเพศ
2. คนทำ งานในองค์กรจำ แนกตามลักษณะทั่วไป
3. ค่าคะแนนความสุขภาพรวมคนทำ งาน 
 จำ แนกตามลักษณะทั่วไปของคนทำ งาน
4. ค่าคะแนนความสุขคนทำ งานในมิติสุขภาพกายดี 
 จำ แนกตามลักษณะทั่วไปของคนทำ งาน
5. ค่าคะแนนความสุขคนทำ งานในมิติผ่อนคลายดี 
 จำ แนกตามลักษณะทั่วไปของคนทำ งาน
6. ค่าคะแนนความสุขคนทำ งานในมิติน้ำ ใจดี 
 จำ แนกตามลักษณะทั่วไปของคนทำ งาน
7. ค่าคะแนนความสุขคนทำ งานในมิติจิตวิญญาณดี 
 จำ แนกตามลักษณะทั่วไปของคนทำ งาน
8. ค่าคะแนนความสุขคนทำ งานในมิติครอบครัวดี 
 จำ แนกตามลักษณะทั่วไปของคนทำ งาน
9. ค่าคะแนนความสุขคนทำ งานในมิติสังคมดี 
 จำ แนกตามลักษณะทั่วไปของคนทำ งาน
10. ค่าคะแนนความสุขคนทำ งานในมิติใฝ่รู้ดี 
 จำ แนกตามลักษณะทั่วไปของคนทำ งาน
11. ค่าคะแนนความสุขคนทำ งานในมิติสุขภาพเงินดี 
 จำ แนกตามลักษณะทั่วไปของคนทำ งาน
12 ค่าคะแนนความสุขคนทำ งานในมิติการงานดี 
 จำ แนกตามลักษณะทั่วไปของคนทำ งาน
13 ค่าคะแนนความผูกพันองค์กรภาพรวม และองค์ประกอบ 
 Say Stay และ Strive จำ แนกตามลักษณะทั่วไปของคนทำ งาน

33
38 

47

53

59

65

71

77

83

89

95

101

115

happy  ������������.indd   11 5/27/2561 BE   10:04 PM



สารบัญแผนภาพ

1. แผนการสุ่มตัวอย่างภาพรวมของการสำ รวจ
2. คนทำ งาน (ในองค์กร) ในประเทศไทย 
 จำ แนกตาม 17 ประเภทอุตสาหกรรม
3. ค่าคะแนนความสุข 
 ภาพรวมและในแต่ละมิติความสุข 9 มิติ
4. ค่าคะแนนความสุขภาพรวมคนทำ งาน 
 จำ แนกตาม 17 ประเภทอุตสาหกรรม
5. ค่าคะแนนความพึงพอใจ 
 จำ แนกตาม 17 ประเภทอุตสาหกรรม 
6. ค่าคะแนนความผูกพันองค์กร 
 ภาพรวมและใน 3 องค์ประกอบ
7. ค่าคะแนนความผูกพันองค์กรรวม 
 จำ แนกตาม 17 ประเภทอุตสาหกรรม

•   

21

36 

41

43

108

113

114

happy  ������������.indd   12 5/27/2561 BE   10:04 PM



13

•   

happy  ������������.indd   13 5/27/2561 BE   10:04 PM



14

1. ที่มาและความสำ คัญ

 สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม มหำวิทยำลัยมหิดล ได้ท�าการศึกษา
และพัฒนาตัวชี้วัดความสุขของคนท�างานในประเทศไทยมาอย่างต่อเน่ือง  
ด้วยการสนับสนุนจาก ส�านักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร ส�านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 เครื่องมือประเมินควำมสุขของคนท�ำงำนหรือ HAPPINOMETER ได้
ถูกพัฒนาต่อยอดมาจากงานศึกษาของสถาบันฯ ในระหว่างปี พ.ศ. 2554-
2557 ในการสร้างตัวชี้วัดความสุขของคนท�างานในภาคอุตสาหกรรมและ
บริการ และคนท�างานกลุ่มข้าราชการพลเรือน ภายใต้ “โครงกำรจับตำ
สถำนกำรณ์ควำมสุขคนท�ำงำนในประเทศไทย”

HAPPINOMETER ถูกใช้เป็นเครื่องมือหลักใน 
การประเมินและติดตามสถานการณ์ความสุขของ 
คนท�างานในประเทศ ท้ังในองค์กรภาครัฐและ 
ภาคเอกชน ซึ่งท�าการส�ารวจและรายงานผลในรูป
คะแนนความสุขในภาพรวมของคนท�างาน และ 
ในแต ่ละมิ ติความสุขตามแนวคิด HAPPY 8  
อย่างต่อเนือ่งเป็นรายครึง่ปี ในแต่ละช่วงการส�ารวจ  
การเปลี่ยนแปลงขึ้นลงของค่าคะแนนความสุข 
เมื่อเทียบกับช่วงการส�ารวจก่อนหน้า เป็นตัวชี้วัด 
ทีส่ะท้อนให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์
ความสขุของคนท�างานได้เป็นอย่างดี และเป็นข้อมลู
เชิงประจักษ์ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง

HAPPINOMETER
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 ปัจจุบัน ได้มีการใช้เครื่องมือ HAPPINOMETER กระจายไปยัง 
หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐท่ัวประเทศ โดยได้รับการยอมรับจากผู้บริหาร
และบคุลากรระดบับรหิารหน่วยงานทรพัยากรบคุคลของสถานประกอบการ
ที่มีทั้งขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก จากหลากหลายประเภทและสาขา  
ได้มกีารน�า HAPPINOMETER ไปวดัคณุภาพชวีติและความสุขของคนท�างาน 
ในองค์กรหรอืหน่วยงานของตน รวมทัง้เมือ่วดัผลแล้ว กไ็ด้มกีารน�าหลกัสตูร 
กำรบรหิำรจดักำรควำมรู้สูค่วำมสขุคนท�ำงำน (Routine to Happiness : R2H) 
ไปใช้ในการสร้างเสริมศักยภาพนักสร้างสุขในการจัดกิจกรรมสร้างสุข 
ในองค์กร ตลอดจน ใช้ HAPPINOMETER ในการวัดติดตามประเมินผล  
ถึงความส�าเร็จท่ีตั้งเป้าหมายไว้ในองค์กรอย่างเป็นระบบ อย่างไรก็ตาม  
การส�ารวจในระดบัองค์กรทีผ่่านมายงัมข้ีอจ�ากดัในการอ้างองิหรือเทียบเคยีง
ระดบัความสขุขององค์กร (benchmarking) กับระดบัความสขุทีเ่ป็นค่ากลาง
ของประเทศ หรือค่ากลางของแต่ละประเภทอุตสาหกรรม ที่จะช่วยสะท้อน
ได้ว่า ความสุขของคนท�างานในองค์กรอยู่ในระดับที่ต�่ากว่า สูงกว่า หรือ  
ใกล้เคียงกับความสุขโดยเฉลี่ยของคนท�างานทั่วไปในประเทศ ดังนั้น 
เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีสามารถใช้เป็นตัวแทน (representative) ระดับความสุข
ของคนท�างานในภาพรวมของประเทศ และเป็นระดับความสุขอ้างอิง 
(benchmark) ในภาพย่อยรายภาคอุตสาหกรรมได้ สถำบันวิจัยประชำกร
และสังคม มหำวิทยำลัยมหิดล จึงได้ด�าเนินการส�ารวจความสุขคนท�างาน 
(ในองค์กร) ในประเทศไทย โดยได้รับความร่วมมือจากส�ำนักงำนสถิติ 
แห่งชำตเิป็นที่ปรึกษาและด�าเนินการสุ่มตัวอย่างองค์กรให้

ในองค์กร โดยเฉพาะฝ่ายทรัพยากรบุคคลและผู้บริหารขององค์กรซ่ึงจะ
สามารถใช้เป็นข้อมูลช่วยการตัดสินใจในการคิดหากลยุทธ์ หรือโครงการที่
เหมาะสมและตรงประเด็น เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระดับความสุข
ของคนท�างานในองค์กรให้ดียิ่งขึ้น
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2. วัตถุประสงค์การสำ รวจ

3)  เพือ่ได้ข้อมลูทีจ่ะเป็นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาคณุภาพ
ชีวิต/ความสุขคนท�างานไทย (ในองค์กร) อย่างเหมาะสม

1) เพื่อได ้ผลการส�ารวจ “ควำมสุข 
คนท� ำ ง ำน  HAPP INOMETER”  
ระดับชาติ ที่สามารถใช้เป็นระดับอ้างอิง
ในการวดัความสขุคนท�างานระดบัองค์กร

2) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ค่าน�้าหนัก
ความสุขในแต่ละมิติตาม HAPPINOMETER ที่มี
ต่อระดับความสุขรวมของคนท�างานไทย รวมถึง 
พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดระดับความสุขจากค่าคะแนน
ความสุขรวมได้อย่างเหมาะสม

ควำมสุข

คนท�ำงำน 
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3. ระเบียบวิธีการสำ รวจ

3.1 กลุ่มเป้าหมายของการสำ รวจ และการสุ่มตัวอย่าง

 ในการส�ารวจครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คนท�างาน (ลูกจ้าง หรือ 
พนกังาน) ในองค์กรหรอืสถานประกอบการในประเทศไทย (ไม่รวม คนท�างาน
ภาคเกษตรกรรมและป่าไม้ การท�าเหมืองหรือกิจกรรมการจ้างงาน 
ในครัวเรือนที่ไม่เป็นลักษณะองค์กรหรือสถานประกอบการ ผู้ประกอบ 
อาชีพอิสระ และเจ้าของกิจการ) เพื่อให้ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาสามารถใช้
เป็นตวัแทน (representative) ข้อมลูความสขุของคนท�างานในระดบัประเทศ 
และระดับประเภทอุตสาหกรรม การส�ารวจความสุขคนท�างาน โดย  
HAPPINOMETER จึงออกแบบให้ครอบคลุมคนท�างาน (ในองค์กร) ใน 
ทุกประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามมาตรฐาน
อตุสาหกรรมประเทศไทย (Thailand Standard Industrial Classification-
TSIC) ซึ่งก�าหนดไว้ท้ังสิ้น 21 หมวดใหญ่ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริบท 
การท�างานในอุตสาหกรรมจ�านวน 4 ประเภทมีลักษณะที่ไม่เข้าข่าย  
“องค์กร หรือ สถำนประกอบกำร” ได้แก่ ประเภทเกษตรกรรม การป่าไม้ 
และการประมง ประเภทการท�าเหมืองแร่และเหมืองหิน ประเภทกิจกรรม
การจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคลประเภทกิจกรรมขององค์การระหว่าง
ประเทศและภาคีสมาชิก การส�ารวจฯ นี้ จึงครอบคลุม 17 ประเภท
อุตสาหกรรม ประกอบด้วย
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ประเภท E : 
 การจัดหาน�้า การจัดการ 
และการบ�าบัดน�้าเสีย 
ของเสีย และสิ่งปฏิกูล

ประเภท F : 
การก่อสร้าง

ประเภท H : 

การขนส่ง และ
สถานท่ีเก็บสินค้า  

ประเภท I : 
ท่ีพักแรมและบริการ

ด้านอาหาร
ประเภท J : 
 ข้อมูลข่าวสาร
และการสื่อสาร

ประเภท K : 

 กิจกรรมทางการเงิน
และการประกันภัย

ประเภท L : 

กิจกรรม
อสังหาริมทรัพย์ 

ประเภท M : 

กิจกรรมทางวิชาชีพ 
วิทยาศาสตร์ 
และเทคนิคประเภท N : 

กิจกรรมการบริหาร
และการบริการ
สนับสนุน

ประเภท O : 

 การบริหารราชการ 
การป้องกันประเทศ 
และการประกันสังคม

ภาคบังคับ ประเภท P : 
การศึกษา

ประเภท G : 

การขายส่ง 
และการขายปลีก 
การซ่อมยานยนต์ 
และรถจักรยานยนต์

ประเภท C : 
การผลิต

ประเภท D : 

ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน�้า 
และระบบปรับอากาศ 
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 การสุ ่มตัวอย่างและก�าหนดขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมเพื่อเข้าร่วม 
ในการส�ารวจครัง้น้ี ได้รบัความอนุเคราะห์ในการด�าเนนิการและให้ค�าปรกึษา
โดยส�านักงานสถิติแห่งชาติ 

 ซึ่งหน่วยการสุ่ม (sampling unit) ในขั้นที่ 1 เป็นใน “ระดับองค์กร” 
โดยใช้กรอบการสุม่หรอื sampling frame จากฐานข้อมลูส�ามะโนอตุสาหกรรรม 
ของส�านักงานสถติแิห่งชาต ิโดยในแต่ละประเภทอตุสาหกรรม กรอบการสุม่
องค์กรครอบคลุมองค์กรในทุกประเภทอุตสาหกรรมย่อย แต่ครอบคลุม 
เฉพาะองค์กร สถานประกอบการ หรือหน่วยงาน ที่มีสถานะหรือรูปแบบ 
การจดัตัง้เป็น  บรษิทัจ�ากดั (มหาชน) หรอืหน่วยงานส่วนราชการ รัฐวสิาหกจิ 
สหกรณ์ โดยไม่รวมองค์กรที่ระบุลักษณะการจัดต้ังเป็นสถานประกอบการ
ส่วนบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ�ากัดหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และสถานประกอบ
การที่ไม่ระบุรูปแบบการจัดตั้งที่ชัดเจน ในข้ันนี้ จ�านวนองค์กรตัวอย่างรวม
ทีต้่องการ ถูกก�าหนดไว้ท่ีประมาณ 400 องค์กร โดยกระจายในแต่ละประเภท
อุตสาหกรรมในสัดส่วนที่ใกล้เคียงประมาณ 20-25 องค์กรต่อประเภท
อุตสาหกรรม ซึ่งการสุ ่มองค์กรตัวอย่างในแต่ละประเภทอุตสาหกรรม 
จะจัดสรรให้กระจายตามขนาดขององค์กร ซึ่งแบ่งเป็น 4 ขนาด ได้แก่ 

ประเภท Q : 

 กิจกรรมด้านสุขภาพ
และงานสังคม
สงเคราะห์

ประเภท R : 

ศิลปะ ความบันเทิง
และนันทนาการ

ประเภท S : 

 กิจกรรม
บริการด้านอ่ืนๆ
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 ส�าหรับการสุ่มในขั้นที่ 2 เป็นใน “ระดับบุคคลหรือคนทำ งาน” 
ขนาดหรือจ�านวนตัวอย่างของคนท�างานที่ต้องการก�าหนดไว้ที่ประมาณ 
20,000 คน โดยกระจายใน 17 ประเภทอุตสาหกรรมในสัดส่วนที่ 
ใกล้เคียงกันประมาณ 1,000 – 1,500 คนต่อประเภทอุตสาหกรรม  
โดยขนาดของตัวอย่างคนท�างานที่ต้องการในแต่ละองค์กรถูกก�าหนด 
โดยส�านกังานสถิติแห่งชาติ ซึง่พจิารณาตามขนาดขององคก์ร โดยองคก์ร
ขนาดเล็ก ต้องการจ�านวนตัวอย่างคนท�างาน 15-30 คนต่อองค์กร 
องค์กรขนาดกลาง จ�านวนตัวอย่างคนท�างาน 60 คนต่อองค์กร  
องค์กรขนาดใหญ่ จ�านวนตัวอย่างคนท�างาน 100 คนต่อองค์กร และ 
องค์กรขนาดใหญ่มาก จ�านวนตัวอย่างคนท�างาน 120 คนต่อองค์กร 
การสุ่มเลือกตัวอย่างคนท�างานในแต่ละองค์กรจะด�าเนินการโดยฝ่าย

คนทำ งาน 1-50 คน

คนทำ งาน 51-200 คน

คนทำ งาน 201-1,000 คน

คนทำ งาน 1,0001 คน

ขนาดของ
องค์กร

เล็ก

กลาง

ใหญ่

ใหญ่
มาก
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ทรพัยากรบุคคลขององค์กร ภายใตค้�าแนะน�าและแนวทางทีก่�าหนดโดย
คณะผู้วิจัยฯ ที่ให้มีการกระจายอย่างเหมาะสมในคนท�างานกลุ่มต่างๆ 
ขององค์กร แผนการสุ่มภาพรวมของการส�ารวจ สรุปได้ดังแผนภาพที่ 1

แผนภำพที่ 1 แผนกำรสุ่มตัวอย่ำงภำพรวมของกำรส�ำรวจ

ประเทศไทย

ประเภท
อุตสาหกรรม 
(17 ประเภท)

อุตสาหกรรม
ท่ี 1

อุตสาหกรรม
ท่ี 2

อุตสาหกรรม
ท่ี 3

อุตสาหกรรม
ท่ี 17

สุ่มขั้นที่ 1 
เลือกองค์กร

(พิจารณาตามขนาด
ขององค์กรรวมประมาณ  

400 องค์กร)

สุ่มขั้นที่ 2 
เลือกคนทำ งาน
(พิจารณาตามขนาด

ขององค์กรรวมประมาณ 
20,000 คน))

จำ นวน ...
องค์กร

จำ นวน ...
องค์กร

จำ นวน ...
องค์กร

จำ นวน ...
องค์กร

จำ นวน ...
องค์กร

จำ นวน ...
องค์กร

คนทำ งาน ...
คน

คนทำ งาน ...
คน

คนทำ งาน ...
คน

คนทำ งาน ...
คน

คนทำ งาน ...
คน
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 ส�าหรับการคิดค่าถ่วงน�้าหนัก (weighting) เพื่อวิเคราะห์และ 
น�าเสนอผลการส�ารวจฯ เพื่อให้สอดคล้องตามแผนการสุ่มตัวอย่าง  
มีการด�าเนินการใน 2 ขั้นตอน คือ 

 หน่ึง การถ่วงน�า้หนกัด้วย base weight ส�าหรบั
คนท�างานแต ่ละคนโดยจ�าแนกตามประเภท
อตุสาหกรรม (i) และ ขนาดขององค์กร (j) ทีค่นท�างาน
นั้นสังกัด โดยค่า base weight ของคนท�างาน 
แต่ละคนเท่ากับ Nij/nij  โดย Nij คือ จ�านวนคน
ท�างาน ในภาคอุตสาหกรรม i ขนาดองค์กร j และ  
nij คือ จ�านวนกลุ ่มตัวอย่างคนท�างานในภาค
อุตสาหกรรม i ขนาดองค์กร j ที่สุ่มได้

 สอง การถ่วงน�้าหนักด้วย adjusted weight ส�าหรับคนท�างาน
แต่ละคนโดยจ�าแนกตามประเภทอตุสาหกรรม (i) ทีค่นท�างานนัน้สงักดั 
โดยค่า adjusted weight ของคนท�างานแต่ละคนเท่ากับ ni/n’i   
โดย ni คือ จ�านวนกลุ่มตัวอย่างคนท�างานในภาคอุตสาหกรรม i  
ทีสุ่ม่ได้ และ n’i  คอื จ�านวนกลุ่มตวัอย่างคนท�างานในภาคอตุสาหกรรม 
i ที่เก็บข้อมูลได้จริงจากงานสนาม
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>> ตอนท่ี 1 เป็นข้อค�าถามข้อมูลท่ัวไปขององค์กร 
มี 4 ข้อค�าถาม ได้แก่ ชื่อและสถานที่ตั้งองค์กร ประเภท
ของหน่วยงาน/องค์กร ขนาดขององค์กร และลักษณะ
ของหนว่ยงาน (ส�านกังานใหญ ่ส�านกังานสาขา กรม/กอง  
ไซต์งานหรือลักษณะอื่นๆ)

3.2 เครื่องมือวัดความสุข “HAPPINOMETER”

 เครื่องมือ HAPPINOMETER ประกอบด้วยข้อค�าถาม 13 ตอน  
ตอนที่ 1 และ 2 เป็นข้อมูลทั่วไปขององค์กร และ ของคนท�างานมี 4   
และ 14 ข้อค�าถามตามล�าดับ ตอนที่ 3-11 เป็นข้อค�าถามประเมิน
ความสุขคนท�างาน 9 มิติ รวมทั้งหมด 54 ค�าถาม ตอนที่ 12 และ 13 
เป็นข้อค�าถามประเมินความผูกพันและสมดุลชีวิตกับการท�างานของ
คนท�างาน ซึ่งมี 9 และ 5 ข้อค�าถามตามล�าดับ โดยในแต่ละตอน 
ของเครื่องมือวัด HAPPINOMETER มีรายละเอียด ดังนี้ 

>> ตอนท่ี 2 เป็นข้อค�าถามลักษณะทั่วไปของคน
ท�างาน มี 14 ข้อค�าถาม ได้แก่ เพศ อายุ จังหวัดที่อาศัย 
ในปัจจุบันและภูมิล�าเนา ระดับการศึกษาที่ส�าเร็จสูงสุด 
สถานภาพสมรส จ�านวนบุตร สถานภาพการตั้งครรภ์ 
สภาพการจ้างงาน ลักษณะงานและการท�างานระดับ 
ต�าแหน่งในการปฏบิตังิาน อายงุานในองค์กรหรอืหนว่ยงาน 
ในปจัจบุนั ประวตักิารเปลีย่นงาน และรายไดร้วมตอ่เดอืน
โดยประมาณ
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>> ตอนที่ 5 มิติที่ 3 น�้าใจดี (Happy Heart) หมายถึง 
การที่บุคคลมีจิตสาธารณะ มีส ่วนร่วมในการสร้าง
ประโยชน์ให้กับส่วนรวม และมีเมตตากับคนรอบข้าง 
ประกอบด้วย 5 ข้อค�าถามตัวชี้วัด เกี่ยวกับความรู้สึก 

>> ตอนที่ 3 มิติที่ 1 สุขภาพกายดี (Happy Body)  
การทีบ่คุคลมสีขุภาพรา่งกายแขง็แรง สมสว่น มพีฤตกิรรม 
การบรโิภคท่ีปลอดภยั มคีวามพงึพอใจภาวะสขุภาพกาย 
ของตนเอง ประกอบด้วย 6 ข้อค�าถามตัวชี้วัดเกี่ยวกับ 
ค่า BMI และเส้นรอบเอว การรับประทานอาหารเช้า
การออกก�าลังกาย การสูบบุหรี่ การด่ืมเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ ความพึงพอใจกับสุขภาพกาย

>> ตอนที่ 4 มิติที่ 2 ผ่อนคลายดี (Happy Relax)  
หมายถงึ การทีบ่คุคลสามารถบรหิารเวลาในแตล่ะวันเพือ่
การพกัผอ่นได้อยา่งมคีณุภาพ พอใจกับการบรหิารจดัการ
ปัญหาของตนเอง และท�าชีวิตให้ง่าย สบายๆ ประกอบ 
ด้วย 5 ข้อค�าถามตัวชี้วัด เกี่ยวกับความเพียงพอที่ได้รับ 
ในการพักผ่อน การท�ากิจกรรมที่เป็นการพักผ่อน
หย่อนใจในรอบสัปดาห์ การมีความเครียดโดยรวม 
การมีชีวิตทีเ่ปน็ไปตามทีค่าดหวงัโดยรวม ความสามารถ
ในการจัดการปัญหาในชีวิตโดยรวม

Happy Body

Happy Relax

Happy Heart
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เอ้ืออาทรห่วงใยคนรอบข้าง การให้ความช่วยเหลือแก่คน
รอบข้าง การท�าประโยชน์เพือ่ส่วนรวมด้วยความเตม็ใจและ
ยินดี การเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และ 
การท�ากิจกรรมที่มีประโยชน์ด้วยตนเอง

>> ตอนท่ี 6 มิติที่ 4 จิตวิญญาณดี (Happy Soul)  
หมายถึง การที่บุคคลมีความตระหนักถึงคุณธรรม และ 
ศีลธรรม รู้แพ้รู้ชนะ รู้ จักให้ และมีความกตัญญูรู้คุณ 
ประกอบด้วย 5 ข้อค�าถามตัวช้ีวัด เกี่ยวกับการท�านุบ�ารุง 
ศิลปวัฒนธรรม/ศาสนา/การให้ทาน และการปฏิบัติกิจ 
ตามศาสนาเพื่อให้จิตใจสงบ การยกโทษและให้อภัยอย่าง
จริงใจต่อผู้ส�านึกผิด การยอมรับและขอโทษในความผิด 
ที่ท�าหรือมีส่วนรับผิดชอบ การตอบแทนหรือช่วยเหลือ 
ผู้มีพระคุณ
 

>> ตอนท่ี 7 มิติท่ี 5 ครอบครัวดี (Happy Family)  
หมายถึง การที่บุคคลมีความรู้สึกผูกพัน เชื่อใจ มั่นใจ  
และอุ่นใจกับบุคคลในครอบครัวของตนเอง ประกอบด้วย  
3 ข้อค�าถามตัวช้ีวัด เกี่ยวกับการมีเวลาอยู่กับครอบครัว
อย่างเพียงพอ การท�ากิจกรรมร่วมกันในครอบครัว การมี
ความสุขกับครอบครัว

Happy Family

Happy Soul
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>> ตอนท่ี 8 มิติที่ 6 สังคมดี (Happy Society)  
หมายถึง การที่บุคคลมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนบ้าน  
ไมท่�าใหผู้อ้ืน่เดอืดรอ้น ไมเ่อาเปรยีบผูค้นรอบขา้ง ไมท่�าให ้
สังคมเส่ือมถอย ประกอบด้วย 6 ข้อค�าถามตัวช้ีวัด  
เก่ียวกับเพื่อนบ้านมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเรา การปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบข้อบังคับของสังคม ความรู้สึกปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน เมื่อมีปัญหาสามารถขอความ 
ช่วยเหลือจากคนในชุมชน ความรูส้กึวา่สงัคมไทยทุกวนัน้ี 
มีความสงบสุข และการใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

>> ตอนที่ 9 มิติที่ 7 ใฝ่รู้ดี (Happy Brain) หมายถึง  
การที่บุคคลมีความตื่นตัว กระตือรือร้นในการเรียนรู้ 
สิง่ใหม่ๆ  เพือ่ปรบัตวัใหเ้ทา่ทนัและต้ังรบัการเปลีย่นแปลง
ได้ตลอดเวลา และพอใจที่จะแสดงความทันสมัยอยู่เสมอ 
ประกอบด้วย 3 ข้อค�าถามตัวช้ีวัด เก่ียวกับการแสวงหา
ความรู้ใหม่ ความสนใจท่ีจะพัฒนาตนเองเพ่ือความก้าวหน้า 
ในชีวิต โอกาสที่จะได้รับในการอบรม/ศึกษาต่อ/ดูงาน

>> ตอนที่ 10 มิติที่ 8 สุขภาพเงินดี (Happy Money) 
หมายถึง การท่ีบุคคลมีวินัยในการใช้จ่ายเงิน มีความสามารถ 
และพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบการรับจ่าย 
และออมเงินในแต่ละเดือน ประกอบด้วย 4 ข้อค�าถาม
ตัวชี้วัด เก่ียวกับภาระในการผ่อนช�าระหนี้สินต่างๆ 
การผ่อนช�าระหน้ีสินตามก�าหนดเวลา การมีเงินเก็บ

Happy Money

Happy Brain

Happy 
Society
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ออมในแต่ละเดือน ค่าตอบแทนที่ ได้รับเพียงพอกับ 
รายจ่ายในแต่ละเดือน

>> ตอนท่ี 11 มิติที่ 9 การงานดี (Happy Work-life)  
หมายถึง การท่ีบุคคลมีความสบายใจในที่ท�างาน มีความ
รัก ความผูกพัน และความภาคภูมิใจในองค์กร มีความ
มัน่ใจในอาชีพรายได้ และมีความพึงพอใจกับความก้าวหน้า
ของตนเองในองค์กร ประกอบด้วย 17 ข้อค�าถามตัวชี้วัด  
เกีย่วกบัการท�างานทีม่คีวามท้าทายและสง่เสรมิใหไ้ดเ้รยีนรู้ 
สิง่ใหม ่ความชัดเจนของโอกาสการเติบโตในต�าแหน่ง การมี
อาชีพที่มั่นคง ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นและ
มีส่วนร่วมในข้อเสนอแนะกับหัวหน้างาน การได้รับการ
ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน/พระราชบัญญัติ
หรือระเบียบต่างๆ การได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น/เลื่อน
ต�าแหน่ง/ปรับขึ้นค่าจ้างด้วยความเหมาะสม การได้รับ 
คา่ตอบแทนถกูตอ้งและตรงตามเวลา การได้รบัคา่ตอบแทน
ที่คุ้มค่ากับความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการท�างาน การได้
รับการดูแลเกี่ยวกับสุขภาพที่ดีจากองค์กร ความพึงพอใจ
กับสภาพแวดล้อมโดยรวมขององค์กร ความพึงพอใจกับ
สวัสดิการที่องค์กรจัดให้ การให้ความส�าคัญกับการท�างาน
เป็นทีม ความสัมพันธ์ในที่ท�างานเหมือนพี่น้อง การสื่อสาร
พดูคุยกบัเพ่ือนรว่มงาน การถา่ยทอด/แลกเปลีย่นแบบอยา่ง
การท�างานระหว่างกัน และการท�างานอย่างมีความสุข

Happy 
Work-life
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>> ตอนท่ี 12 ความผูกพันองค์กร ประเมินจาก  
3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก ่Say หรอื การกลา่วถงึองคก์รใน
ทางทีด่หีรือทางบวก ความรกัและภาคภูมใิจต่อองคก์ร 
Stay หรอื ความตอ้งการทีจ่ะอยูก่บัองคก์รตอ่ไปแมจ้ะ
มีโอกาสใหม่ที่เทียบเท่าหรืออาจจะดีกว่า ความรู้สึก 
ในการเปน็ส่วนหนึง่และเปน็เจา้ของรว่มในองคก์ร และ 
Strive หรือ ความต้องการหรือความภาคภูมิใจและ
ความเต็มใจที่จะท�างานเพื่อความส�าเร็จขององค์กร 
อย่างมุ่งม่ัน ทุ่มเท สร้างสรรค์ โดยมีทั้งหมด 9 ข้อ
ค�าถามตัวชี้วัด เกี่ยวกับ การแนะน�าญาติ เพื่อน หรือ 
คนรู้จักมาท�างานในองค์กร การกล่าวปกป้ององค์กร  
และความภาคภูมิใจท่ีได้ท�างานในองค์กร การไม่ลาออก 
แม้ว่ามีโอกาสในการศึกษาต่อ การไม่ลาออกแม้ว่า 
มีโอกาสเปล่ียนสถานท่ีท�างาน และการรู้สึกเป็นเจ้าของ 
ร่วมในองค์กร การท�างานอย่างทุ่มเทเพื่อประโยชน์
ขององคก์ร การคดิใหมท่�าใหมเ่พือ่สร้างความก้าวหนา้
ให้กับองค์กร และการท�างานอย่างมีเป้าหมาย

>> ตอนท่ี 13 สมดลุชีวิตกับการท�างาน ประกอบด้วย  
5 ข้อค�าถามตัวชี้วัด เกี่ยวกับความรู้สึกต่อจ�านวนวัน
ท�างานในแต่ละสัปดาห์ จ�านวนชั่วโมงท�างานและ 
จ�านวนชั่วโมงพักผ่อนในแต่ละวัน ความยืดหยุ่น 
ในการท�างานขององค์กร และการท�างานกับความ 
ตรงตามวุฒิการศึกษา

Say 

Stay 

Strive 
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Unhappy = คะแนน 25.00 – 49.99 
หมายถึง ระดับความสุขที่สะท้อนให้เห็นผลที่ได้ว่า
อยู่ในขั้น ต�่ำกว่ำเป้ำหมำย เป็นสัญญาณระบุให ้
ผู้บริหารต้องให้การพัฒนาสนับสนุนอย่างจริงจัง

Happy = คะแนน 50.00 – 74.99 
หมายถึง ระดับความสุขที่สะท้อนให้เห็นผลที่ได้ว่า
อยู่ในขั้น ตำมเป้ำหมำย เป็นสัญญาณว่า ผู้บริหาร
ควรให้การพัฒนาสนับสนุนต่อไป

Very Happy = คะแนน 75.00 – 100 
หมายถึง ระดับความสุขที่สะท้อนให้เห็นผลที่ได้ว่า
อยูใ่นขัน้ เกนิเป้ำหมำย เป็นสญัญาณว่า ผูบ้รหิารควร 
ให้การพฒันาสนับสนุนต่อไปและยกย่องเป็นแบบอย่าง

 ในการประเมินระดับความสุขของคนท�างานทั้ง 9 มิติ รวมถึง  
ความสุขภาพรวมจากข ้อค� าถามตอนที่  3 -11 โดยเครื่ องมือ  
HAPPINOMETER นั้น คะแนนความสุขจะมีค่าอยู ่ในช่วง 0-100  
คะแนน โดยสามารถตีความและให้ความหมาย ได้ดังต่อไปนี้

Very Unhappy = คะแนน 0.00 – 24.99 
หมายถึง ระดับความสุขท่ีสะท้อนให้เห็นผลที่ได้ว่า 
อยู่ในขั้น ต�่ำกว่ำเป้ำหมำยมำกที่สุด เป็นสัญญาณ
ระบุให้ผู้บริหารต้องให้การพัฒนาสนับสนุนทันที
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3.3 กระบวนการสำ รวจ

 ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิได้ท�าการสุม่ตวัอย่างรายชือ่องค์กรให้ทัง้สิน้
จ�านวน 400 องค์กร (พร้อมรายชือ่องค์กรทีเ่ป็นองค์กรส�ารองเต็มจ�านวน) 
กระจายไปในแต่ละประเภทอุตสาหกรรม และตามขนาดของสถาน
ประกอบการ (โดยประเมินจากจ�านวนคนท�างาน) ทั้งนี้ จ�านวนตัวอย่าง
คนท�างานทีต้่องการในแต่ละองค์กรถกูก�าหนดขึน้อยูก่บัขนาดขององค์กร
โดยส�านักงานสถิติแห่งชาติได้เป็นผู้ก�าหนดให้และส่งมาให้โครงการ 
พร้อมกับรายช่ือ จากรายช่ือองค์กรท่ีเป็นตัวอย่าง ในขั้นต้น พนักงาน
เกบ็ข้อมูลของโครงการ ด�าเนนิการติดต่อองค์กรและสถานประกอบการ
เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้คนท�างานให้ความร่วมมือในการตอบแบบ
ส�ารวจความสุขคนท�างาน

 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีกระบวนการดังนี้ 
 
 1) จัดอบรมพนักงานเก็บข้อมูล จ�านวน 15 ท่าน เพื่อสร้าง 
ความเข้าใจโครงการฯ วัตถุประสงค์ในการส�ารวจความสุขคนท�างาน 
ท�าความเข้าใจกระบวนการเก็บข้อมูลและแบบส�ารวจความสุข ซักซ้อม
ขั้นตอนและวิธีการในการติดต่อประสานงานองค์กร รวมถึงขั้นตอน 
การประสานงานภายในทมีพนกังานเก็บข้อมลูและคณะท�างานฯ เป็นต้น

 2) พนักงานเก็บข้อมูลโทรศัพท์ติดต่อประสานงานผ่านฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลขององค์กร เพื่อชี้แจงรายละเอียดการตอบแบบส�ารวจ 
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และส่งหนงัสอืขอความอนเุคราะห์ พร้อมเอกสารแนบ ได้แก่ แบบส�ารวจ
ความสุขคนท�างาน รายละเอียดการเก็บแบบส�ารวจ ตัวอย่างผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่องค์กรจะได้รับ
 3) องค์กรที่ให้ความอนุเคราะห์ จะแจ้งความประสงค์กลับมายัง
พนักงานเก็บข้อมูล หรือพนักงานเก็บข้อมูลติดต่อเพื่อติดตามผลการให้
ความอนุเคราะห์การส�ารวจความสุขคนท�างาน
 4) ด�าเนินการจัดส่งแบบส�ารวจความสุขคนท�างานผ่านทาง
ไปรษณย์ี ก�าหนดระยะเวลาการตอบแบบส�ารวจประมาณ 2 – 4 สปัดาห์ 
 5) พนักงานเก็บข้อมูลโทรศัพท์ติดตามผลการกรอกแบบส�ารวจ
ความสุขคนท�างานในองค์กรที่ได้รับแบบส�ารวจความสุขคนท�างานแล้ว
 6) คณะท�างานฯ จัดส่งถุงผ้าเป็นที่ระลึกให้แก่องค์กรที่ส่งคืนแบบ
ส�ารวจความสุขคนท�างานเป็นที่เรียบร้อย
 7) กรณี องค์กรแจ้งความประสงค์ให้พนักงานเก็บข้อมูลสามารถ
เข้ามาเกบ็รวบรวมข้อมลูได้ภายในองค์กร โครงการฯ จะท�าการนัดหมาย
วันที่ต้องการให้ไปแจกแบบส�ารวจและให้พนักงานเก็บข้อมูลเข้าไปแจก
แบบส�ารวจและรอรับกลับตามวันเวลาที่นัดหมายกับองค์กร

 จากการด�าเนนิการเกบ็ข้อมูลส�ารวจความสขุคนท�างาน (ในองค์กร) 
ในช่วงไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2560 มีองค์กร
ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบส�ารวจ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2560 ทั้งสิ้น 
จ�านวน 346 องค์กร จ�านวนคนท�างานผู้ตอบแบบส�ารวจ 29,383 คน 
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4. ผลการสำ รวจ

 การน�าเสนอผลการส�ารวจประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ หน่ึง ลกัษณะ
ทั่วไปของคนท�างาน (ในองค์กร) ในประเทศไทย สอง ผลการประเมิน
ความสุขคนท�างาน ภาพรวมทุกมิติความสุข และ ผลการประเมินความ
สุขคนท�างานในแต่ละมิติความสุข 9 มิติ โดยน�าเสนอทั้งระดับความสุข
คนท�างานในภาพรวม และระดับความสุขเมื่อจ�าแนกตามลักษณะของ
คนท�างาน และสาม ผลการประเมินความผูกพันองค์กรของคนท�างาน
ผลการประเมินที่น�าเสนอผลเป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลจาก 
ผลการส�ารวจโดยถ่วงค่าน�้าหนัก (weighted) ตามที่ได้ให้รายละเอียด 
ไว้ในส่วนที่ 3 เนื่องด้วยข้อจ�ากัดในเรื่องความสมบูรณ์ของกรอบ 
การสุม่ตัวอย่างและข้อมลูจ�านวนประชากรเป้าหมายคนท�างานในองค์กร
ในประเทศไทยทั้งในภาพรวมและในแต่ละประเภทอุตสาหกรรม  
การน�าเสนอผลจะมุ่งเน้นน�าเสนอค่าท่ีได้จากการวเิคราะห์ทีเ่ป็นค่าเฉลีย่  
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าต�า่สุด และการกระจายตวัในลกัษณะ
ค่าร้อยละ มากกว่า ค่าความถี่และจ�านวนคนท�างาน 

4.1. ลักษณะทั่วไปของคนทำ งาน

 การส�ารวจความสขุคนท�างาน (ในองค์กร) ระดับประเทศ พ.ศ. 2560 
ไตรมาส 1 มจี�านวนคนท�างานทีร่่วมประเมนิระดับความสขุท้ังสิน้ จ�านวน 
29,383 คน จาก 346 องค์กร ใน 17 ประเภทอตุสาหกรรม เมือ่วเิคราะห์
ข้อมูลพร้อมถ่วงน�้าหนัก พบว่า เป็นคนท�างานในหน่วยงานภาคเอกชน 
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ตำรำง 1 คนท�ำงำนในองค์กร จ�ำแนกตำมกลุ่มอำยุ ภำคกำรท�ำงำนและเพศ

กลุ่มอำยุ

18-24 ปี  12.2% 13.2% 26.3% 12.9%
25-34 ป ี 45.4% 46.7% 49.9% 46.2%
35-44 ป ี 28.5% 27.6% 22.8% 27.9%
45-54 ป ี 11.4% 10.2% 0.9% 10.6%
55-59 ป ี 2.1% 1.8% 0.0% 1.9%
60 ปีขึ้นไป  0.5% 0.5% 0.0% 0.5%

  รวม 100% 100% 100% 100%

เพศ
ทำงเลือก รวมหญิงชำย

ร้อยละ 85.1 และคนท�างานในหน่วยงานภาครัฐร้อยละ 14.9 จ�าแนก
ตามเพศ พบว่า มีสัดส่วนของคนท�างานเพศหญิง สูงกว่า คนท�างานเพศ
ชาย โดยเท่ากับ ร้อยละ 58.7 และ 40.6 ตามล�าดับ โดยคนท�างานอีก
ร้อยละ 0.7 ระบุสถานะเป็นเพศทางเลือก (ตาราง 2)

รวม
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กลุ่มอำยุ  รวม

ภาครัฐ

กลุ่มอำยุ

18-24 ปี  11.5% 12.9% 25.0% 12.4%
25-34 ป ี 46.1% 47.2% 50.5% 46.7%
35-44 ป ี 29.7% 29.3% 23.3% 29.4%
45-54 ป ี 10.8% 9.3% 1.1% 9.9%
55-59 ป ี 1.4% 0.9% 0.0% 1.1%
60 ปีขึ้นไป  0.5% 0.5% 0.1% 0.5%

  รวม 100% 100% 100% 100%

 รวม

ภาค
เอกชน

เพศ
ทำงเลือกหญิงชำย

หญิงชำย

18-24 ปี  17.8% 14.6% 32.8% 15.7%
25-34 ป ี 39.7% 44.2% 47.0% 42.9%
35-44 ป ี 18.2% 20.2% 20.1% 19.6%
45-54 ป ี 16.5% 14.2% 0.0% 14.8%
55-59 ป ี 7.3% 6.0% 0.0% 6.3%
60 ปีขึ้นไป  0.6% 0.7% 0.0% 0.7%

  รวม 100% 100% 100% 100%

เพศ
ทำงเลือก
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 ดงัแสดงในตาราง 1 เม่ือจ�าแนกตามกลุม่อาย ุคอื 18-24 ปี 25-34 ปี 
35-44 ปี 45-54 ปี  55-59 ปี และ 60 ปีขึ้นไป พบว่า คนท�างานส่วนใหญ่
อยู่ในวัยท�างานระยะต้น คือ ประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของคนท�างาน
ทั้งหมดอยู่ในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (ร้อยละ 46.2)
 
 เมือ่พิจารณาการกระจายตามรายอายแุยกตามคนท�างานในภาครัฐ
และเอกชน พบว่า คนท�างานในภาคเอกชนมีอายุน้อยกว่าคนท�างาน 
ในภาครัฐ โดยเกือบร้อยละ 90 ของกลุ่มคนท�างานในภาคเอกชนมีอายุ
ต�่ากว่า 45 ปี (ร้อยละ 88.5) ขณะที่ในภาครัฐคิดเป็นสัดส่วนต�่ากว่า 
หรือที่ร้อยละ 78.2 นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างในภาคเอกชนที่มีอายุ 55 ปี
ขึ้นไป มีเพียงร้อยละ 1.6 ซึ่งน้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างในภาครัฐที่มีอายุ  
55 ปีขึ้นไป ที่มีสูงถึงร้อยละ 7.0

 พิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรมทั้ง 17 ประเภทที่ท�าการส�ารวจ 
การกระจายตัวของสัดส่วนคนท�างานในแต่ละประเภทอุตสาหกรรมเป็น
ดังแสดงในแผนภาพ 2 มากกว่าครึ่งของคนท�างานในองค์กรทั้งหมด  
(ร้อยละ 53.7) อยู่ในประเภทอุตสาหกรรม “การผลิต” คนท�างาน 
ในสดัส่วนทีม่าก ในล�าดบัถดัมาอยูใ่นประเภทอตุสาหกรรม “การขายส่ง  
และการขายปลกี การซ่อมยานยนต์ และรถจกัรยานยนต์” (ร้อยละ 14.8) 
“การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาค
บั ง คับ” (ร ้อยละ 6 .1 )  “ที่พักแรมและบริการด ้ านอาหาร”  
(ร้อยละ 4.4) และ “การศึกษา” (ร้อยละ 4.4) ตามล�าดับ
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แผนภำพ 2 คนท�ำงำน (ในองค์กร) ในประเทศไทย จ�ำแนกตำม 17 ประเภท  
 อุตสำหกรรม

D ไฟฟ้า ก๊าช ไอน�้า 
และระบบปรับอากาศ 0.7 %

C การผลิต 53.7 %

E การจัดหาน�้า การจัดการ
และการบ�าบัดน�้าเสีย 0.1 %

F การก่อสร้าง 1.8 %

G การขายส่งและการขายปลีก  
การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 14.8 %

H การขนส่ง 
และสถานท่ี เก็บสินค้า 1.4 %

I ท่ีพักแรม 
และบริการด้านอาหาร 4.4 %

J ข้อมูลข่าวสาร 
และการสื่อสาร 1.6 %

S กิจกรรมบริการด้านอ่ืนๆ 0.3 %

R ศิลปะ ความบันเทิง 
และนันทนาการ 0.3 %

Q กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 2.7 %

P การศึกษา 4.4 %

O การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ 
และการประกันสังคมภาคบังคับ 6.1 %

N กิจกรรมการบริหาร 
และการบริการสนับสนุน 2.9 %

K กิจกรรมทางการเงิน 
และการประกันภัย 2.9 %

M กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ 
และเทคนิค 1.0 %

L กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 1.0%
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 ดังแสดงในตาราง 2 เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา พบว่า 
ประมาณหนึง่ในส่ีของคนท�างาน (ร้อยละ 25.2) จบการศกึษาในสายช่าง
หรือวิชาชีพ (ปวช./ปวส.) ร้อยละ 22.1 และ 12.6 จบการศึกษาระดับ
มัธยมปลายและมัธยมต้น ตามล�าดับ มีเพียงร้อยละ 5.8 เท่านั้นของคน
ท�างานในองค์กร ที่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาและต�่ากว่า  
ขณะท่ีผู้ที่จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาปริญญาตรี และ สูงกว่า
ปริญญาตรี คิดเป็นสัดส่วนที่ร ้อยละ  29.2 และ 5.0 ตามล�าดับ  
เมื่อจ�าแนกตามสถานภาพสมรส  พบว่า คนท�างานในสัดส่วนที่มากที่สุด
ที่ร ้อยละ 43.4 มีสถานภาพสมรสเป็น “แต่งงานและอยู่ร่วมกัน”  
ในสัดส่วนที่มากเป็นล�าดับสองได้แก่ “โสด” (ร้อยละ 38.6) ที่น่าสนใจ 
คอื พบว่าคนท�างานทีอ่ยูด้่วยกนัโดยไม่ได้แต่งงานมสีดัส่วนถงึร้อยละ 9.4 
แต่งงานแต่ไม่ได้อยู ่ด้วยกัน ร้อยละ 3.3 และ หย่า แยกทางหรือ 
เลิกกัน ร้อยละ 4.0 ตามล�าดับ

 ในด้านของลักษณะงาน ประมาณครึ่งหนึ่งของคนท�างานในองค์กร
ทั้งหมด ซึ่งเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุด ท�างาน “ด้านการผลิต” (ร้อยละ 49.4) 
ประมาณ หนึ่งในส่ีท�างาน “ด้านการบริการ” (ร้อยละ 24.4) และอีก 
ร้อยละ 19.4 และ 4.2 ท�างาน “ด้านส�านักงาน” และ “ด้านบริหาร” 
ตามล�าดับ เกี่ยวกับประเภทการจ้างงาน ส่วนใหญ่ของคนท�างาน 
ในองค์กรถึงร้อยละ 85.5 มีประเภทการจ้างงานเป็นแบบ “ประจ�าหรือ
มสีญัญาจ้าง” กลุม่ทีม่ปีระเภทการจ้างเป็นรายวัน และประเภทอ่ืนๆ เช่น 
จ้างเหมา บางช่วงเวลา หรือตามผลงาน มีจ�านวนคิดเป็นที่สัดส่วน 
ร้อยละ 12.0 และ 2.5 ตามล�าดับ
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 เมือ่พจิารณาระยะเวลาท่ีท�างานในองค์กรปัจจุบนั พบว่า คนท�างาน
ถึงร้อยละ 28.2 มีอายุงานในการท�างานกับองค์กรปัจจุบันถึง 10 ปีหรือ
มากกว่า  ในสัดส่วนที่มากเป็นล�าดับถัดมาเป็นกลุ่มที่มีอายุงาน 3-5 ป ี
(ร้อยละ 24.8) 1-2 ปี (ร้อยละ 18.9) และ 6-9 ปี (ร้อยละ 16.6) ตาม
ล�าดับ คนท�างานที่เพิ่งเริ่มท�างานและมีอายุงานกับองค์กรปัจจุบันไม่ถึง 
1 ปี มีเพียงร้อยละ 11.6 คนท�างานส่วนใหญ่ที่ร้อยละ 45.0 ท�างาน 
ในองค์กรหรือสถานประกอบการที่มีขนาดใหญ่มาก (XL: จ�านวนคน
ท�างานมากกว่า 1,000 คนขึ้นไป ร้อยละ 29.4 และ 19.5 ของคนท�างาน
ทัง้หมดท�างานในองค์กรทีมี่ขนาดใหญ่ (L: จ�านวนคนท�างาน 201-1,000 
คน) และ ขนาดกลาง (M: จ�านวนคนท�างาน 51-200 คนตามล�าดับ)  
มีเพียงร้อยละ 6.1 ที่ท�างานในองค์กรขนาดเล็ก (S: จ�านวนคนท�างาน 
ไม่เกิน 50 คน)

ตำรำง 2 คนท�ำงำนในองค์กร จ�ำแนกตำมลักษณะทั่วไป

ลักษณะทั่วไปของคนท�ำงำน
เพศ

ทำงเลือก  รวมหญิงชำย

เพ
ศ

ชาย

หญิง

เพศทางเลือก

40.6%
58.7%

  0.7%

ระ
ดับ

กา
รศ

ึกษ
า ประถมศกึษา หรอืต�า่กว่า

ม.ต้น

ม.ปลาย

สายช่าง/วิชาชีพ

ป.ตรี

สูงกว่าป.ตรี

 5.8%  5.9% 5.0% 5.8%

 13.1%  12.3%  14.1%  12.6%

 20.9% 23.0% 19.1% 22.1%

 32.9%  19.8%  27.1%  25.2%

 22.9% 33.6% 30.5% 29.2%

  4.3%  5.5%  4.2%  5.0%
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ลักษณะทั่วไปของคนท�ำงำน  รวมหญิงชำย
สถ

าน
ภา

พส
มร

ส

โสด

แต่งงานและอยูร่่วมกนั

แต่งงานแต่ไม่ได้อยูด้่วยกนั

อยู่ด้วยกนัโดยไม่ได้แต่งงาน

หม้าย

หย่า แยกทาง เลิกกัน

ไม่ทราบ/ไม่ตอบ

 36.3% 39.8% 76.7% 38.6%

 45.6%  42.3%  6.3%  43.4%

  3.8% 3.0% 1.0% 3.3%  

 10.4%  8.7%  13.6%  9.4%

  0.5% 1.5% 0.6% 1.1%

  3.3%  4.6%  1.0%  4.0%

  0.1% 0.1% 0.7% 0.1%

ลัก
ษณ

ะง
าน

งานส�านักงาน

งานด้านการผลิต

งานด้านการบรกิาร

งานด้านบริหาร

งานด้านอื่นๆ

ไม่ทราบ/ไม่ตอบ

 12.9%  24.0%  20.0%  19.4% 

 53.7%  46.4% 46.6% 49.4% 

 25.7%  23.6%  24.1%  24.4%

  4.7% 3.8% 6.4% 4.2%

  2.2%  1.5%  2.3%  1.8%

  0.8% 0.7% 0.6% 0.7%

ปร
ะเภ

ท
กา

รจ
้าง

งา
น ประจ�า/สัญญาจ้าง 

รายวัน

อื่นๆ เช่น จ้างเหมา 

บางช่วงเวลา ตามผลงาน

 85.3%  85.6%  82.8%  85.5% 

 12.7% 11.6% 10.7% 12.0%

  2.0%  2.8%  6.6%  2.5%

อา
ยุง

าน

น้อยกว่า 1 ปี

1-2 ปี

3-5 ปี    

6-9 ปี

10 ปีหรอืมากกว่า

 11.1% 11.8% 17.9% 11.6% 

 18.0%  19.4%  21.9%  18.9%

 25.0% 24.6% 24.5% 24.8%

 16.8%  16.4%  20.4%  16.6%

 29.1% 27.8% 15.3% 28.2%

เพศ
ทำงเลือก
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ลักษณะทั่วไปของคนท�ำงำน  รวมหญิงชำย
ขน

าด
อง

ค์ก
ร S (50 and lower)

M (51-200)

L (201-1000)

XL (1001 and over)

 5.7%  6.5%  5.9%  6.1% 

 18.3% 20.3% 17.9% 19.5%

 31.8%  27.8%  26.2%  29.4%

 44.2% 45.5% 50.1% 45.0%

ภา
ค

กา
รจ

้าง
งา

น

ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

ภาคเอกชน

 10.4%  18.0%  17.8%  14.9% 

 89.6% 82.0% 82.2% 85.1%

4.2 ความสุขคนทำ งาน 

 4.2.1 คะแนนความสุขภาพรวม

 ผลการส�ารวจความสุขคนท�างาน (ในองค์กร) ระดับประเทศ  
พ.ศ. 2560 ไตรมาส 1 ในภาพรวม พบว่า คะแนนความสุขคนท�างาน 
ในองค์กรระดับประเทศมีค่าคะแนนเฉลี่ย 58.0 คะแนน ซึ่งตามเกณฑ์
ของเครือ่งมอื HAPPINOMETER จดัอยูใ่นระดบั “HAPPY” หรอื “ระดบั
ความสุขตามเป้าหมาย (ช่วงคะแนน 50.00-74.99 คะแนน)” ค่าเฉลี่ย
คะแนนความสุขคนท�างานในองค์กรระดบัประเทศ ในแต่ละมติคิวามสขุ
ทั้ง 9 มิติ ดังแสดงในแผนภาพ 3 โดยมิติความสุขที่มีค่าคะแนนสูงที่สุด 
คือ “มิติจิตวิญญาณดี” มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 67.5 คะแนน และ 
มติทิีม่ค่ีาคะแนนต�า่ทีสุ่ด คอื “มิติผ่อนคลายด”ี มค่ีาคะแนนเฉลีย่เท่ากับ 
49.0 จัดอยู ่ในระดับ “UNHAPPY” หรือ “ระดับความสุขต�่ากว่า 
เป้าหมาย (ช่วงคะแนน 25.00-49.99 คะแนน)” 

เพศ
ทำงเลือก
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แผนภำพ 3 ค่ำคะแนนควำมสุข ภำพรวมและในแต่ละมิติควำมสุข 9 มิติ

เมื่อน�าผลค่าคะแนนเฉลี่ยทุกมิติมาจัดอันดับ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

อันดับ 1 ได้แก่ จิตวิญญาณดี (Happy Soul) มีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 67.5 คะแนน
อันดับ 2 ได้แก่ น�้าใจดี (Happy Heart) มีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 63.2 คะแนน
อันดับ 3 ได้แก่ การงานดี (Happy Work-Life) มีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 60.1 คะแนน
อันดับ 4 ได้แก่ สุขภาพดี  (Happy Body) มีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 59.4 คะแนน
อันดับ 5 ได้แก่ ใฝ่รู้ดี  (Happy Brain) มีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 58.5 คะแนน
อันดับ 6 ได้แก่ ครอบครัวดี  (Happy Family) มีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 57.9 คะแนน
อันดับ 7 ได้แก่ สังคมดี  (Happy Society)  มีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 55.3 คะแนน
อันดับ 8 ได้แก่ สุขภาพเงินดี  (Happy Money)  มีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 50.8 คะแนน
อันดับ 9 ได้แก่ ผ่อนคลายดี  (Happy Relax)  มีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 49.0 คะแนน

คะแนน
ความสุขเฉลี่ยรวม 
58.0 คะแนน

0

25

50

75

100
59.4
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57.955.3
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 เมื่อพิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรมของคนท�างานทั้ง 17 
ประเภท (ตามแผนภาพด้านล่างที่สรุปจากตาราง 3) พบว่า

ประเภทอุตสาหกรรมที่คนทำ งาน
มีคะแนนความสุขภาพรวม

คะแนน
ความสุขภาพรวม

ต่ำ ที่สุด

(หำกไม่นับรวม 
ประเภทอุตสำหกรรม 

“กิจกรรมบริกำรด้ำนอื่นๆ”)

คะแนน
ความสุขภาพรวม 

สูงที่สุด

ประเภท P : 
การศึกษา

 มีค่าคะแนนความสุข
เฉล่ียเท่ากับ 

64.9 คะแนน 

ประเภท O : 
 การบริหารราชการ 

การป้องกันประเทศ และ
การประกันสังคมภาคบังคับ

มีค่าคะแนนความสุข
เฉล่ียเท่ากับ 

61.3 คะแนน

ประเภท Q : 
 กิจกรรมด้านสุขภาพ

และงานสังคม
สงเคราะห์

มีค่าคะแนนความสุข
เฉล่ียเท่ากับ 

62.0 คะแนน

 เม่ือน�าผลค่าคะแนนเฉลีย่ความสขุภาพรวมของคนท�างานในแต่ละ
ประเภทอุตสาหกรรมทกุมาเรยีงอนัดบั จากมากไปหาน้อย สามารถแสดง
ได้ดังในแผนภาพ 4 

ประเภท C : 
การผลิต

มีค่าคะแนนความสุข
เฉล่ียเท่ากับ 

56.8 คะแนน

ประเภท F : 
การก่อสร้าง

มีค่าคะแนนความสุข
เฉล่ียเท่ากับ 

56.9 คะแนน
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 เมื่อจ�าแนกตามลักษณะทั่วไปของคนท�างาน (ตาราง 3) เกี่ยวกับ
เพศของคนท�างาน พบว่า คนท�างานหญิงมีคะแนนความสุขสูงกว่า 
คนท�างานชายเล็กน้อย (58.6 และ 57.1 คะแนน ตามล�าดับ) โดย 
คนท�างานเพศทางเลือกเป็นกลุ่มที่มีคะแนนความสุขต�่าท่ีสุด ที่ 55.5 
คะแนน 

 อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาเป็นรายมิติความสุข แม้ภาพรวม  
คนท�างานหญิงจะ “สุขกว่า” คนท�างานชาย แต่ในมิติ Society, Brain 
และ Work-life กลับพบว่า คนท�างานชายมีระดับความสุขที่สูงกว่า 
คนท�างานหญิง เกี่ยวกับอายุของคนท�างาน ซึ่งในการน�าเสนอน้ีได้ 
จัดกลุ ่มคนท�างานตามเจเนอเรชันหรือรุ ่นประชากร ผลการส�ารวจ 
แสดงให้เหน็ว่า คนท�างานเจนเบบีบ้มู มคีะแนนความสขุภาพรวมสงูกว่า
คนท�างานเจนเอ็กซ์และเจนวาย โดยทั้งสามรุ่นประชากรนี้ มีค่าคะแนน
ความสุขเท่ากับ 62.3 58.8 และ 57.5 คะแนน ตามล�าดับ

 เมือ่พิจารณาสถานภาพสมรส พบว่า ในภาพรวมคนท�างานทีแ่ต่งงาน
และอยูร่่วมกันกับคู่สมรสมคีะแนนเฉล่ียความสขุสูงทีส่ดุ (58.5 คะแนน) 
ซึ่งใกล้เคียงกันกับคะแนนเฉลี่ยความสุขของกลุ่มคนท�างานที่เป็นโสด 
(58.2 คะแนน) และเป็นหม้าย (58.2 คะแนน) คนท�างานที่ระบุว่า 
มีสถานภาพหย่า แยกทางหรือเลิกกันกับคู่สมรส เป็นกลุ่มที่มีคะแนน 
ความสุขต�่าที่สุดที่ 55.3 คะแนน กลุ่มที่อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงานและ
แต่งงานแล้วแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขค่อนข้างต�่า
เช่นกัน โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 56.0 ถึง 56.3 คะแนน ตามล�าดับ  
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 เกี่ยวกับระดับการศึกษา ของคนท�างาน กลุ่มที่มีการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรีมีค่าคะแนนความสุขสูงที่สุด ท่ี 63.6 คะแนน ตามมาด้วย 
กลุ่มที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (59.9 คะแนน) ส่วนกลุ่มที่มีค่า
คะแนนความสุขต�่าที่สุดได้แก่ กลุ่มที่จบการศึกษาระดับมัธยมต้น (55.9 
คะแนน) ซึ่งมีค่าคะแนนความสุขไม่แตกต่างจากกลุ่มที่จบการศึกษา
ระดับประถมศกึษาและต�า่กว่า มัธยมตอนปลาย รวมถงึกลุม่ทีจ่บสายช่าง/
วชิาชีพมากนกั
 
 จ�าแนกตาม ลกัษณะงานทีท่�า คนท�างานด้านการบรหิารมค่ีาคะแนน
ความสุขภาพรวมสูงที่สุด (61.2 คะแนน) คนท�างานด้านการบริการและ
งานส�านกังานมค่ีาคะแนนความสุขท่ีใกล้เคียงกนั (59.4 และ 59.5 คะแนน 
ตามล�าดบั) ขณะทีค่นท�างานด้านการผลติมคีะแนนความสขุต�า่ทีส่ดุเมือ่
เทียบกับลักษณะงานอื่น (56.3คะแนน)

 ในด้านของประเภทการจ้างงานพบว่า คนท�างานท่ีมีประเภทการ
จ้างงานที่ยืดหยุ่นในลักษณะการจ้างเหมางาน บางช่วงเวลาและตามผล
งานมค่ีาคะแนนความสขุภาพรวมทีส่งูกว่าคนท�างานทีม่กีารจ้างงานแบบ
ประจ�าหรือตามสัญญาจ้างเล็กน้อย (58.6 และ 58.2 คะแนน ตามล�าดบั)  
ขณะท่ีคนท�างานที่มีประเภทการจ้างงานเป็นรายวันมีค่าคะแนน 
ความสุขภาพรวมที่ต�่าที่สุดเท่ากับ 56.1 คะแนน 

 ส�าหรับอายุงานหรือระยะเวลาการท�างานในองค์กรปัจจุบัน พบว่า 
มีผลต่อความแตกต่างของค่าคะแนนความสุขภาพรวมของคนท�างาน 
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ไม่มากนัก โดยในกลุ่มที่มีอายุการท�างานไม่ถึง 10 ปีพบว่ามีค่าคะแนน
ความสุขภาพรวมเท่ากับ 57.7 คะแนน ยกเว้นในกลุ่มอายุงาน 3-5 ปีที่
ค่าคะแนนความสุขต�า่กว่าเลก็น้อยที ่57.2 คะแนน กลุม่คนท�างานทีมี่อายุ
งาน 10 ปีขึ้นไป พบว่าเป็นกลุ่มที่มีค่าคะแนนความสุขภาพรวมสูงที่สุด
โดยเท่ากับ 59.1 คะแนน 

 เกีย่วกบัขนาดขององค์กร ซึง่พจิารณาจากจ�านวนคนท�างานทัง้หมด
ในองค์กรนั้น พบว่า มีแนวโน้มสัมพันธ์กับค่าคะแนนความสุขภาพรวม
ของคนท�างานในทิศทางตรงข้าม กล่าวคือ พบว่า คนท�างานในองค์กร 
ที่มีขนาดเล็ก (S) เป็นกลุ่มที่มีคะแนนความสุขภาพรวมสูงที่สุด (60.4 
คะแนน) ขณะที่คนท�างานในองค์กรที่มีขนาดใหญ่มาก (XL) เป็นกลุ่มที่
มีคะแนนความสุขภาพรวมต�่าที่สุด (57.1 คะแนน) โดยคนท�างาน 
ในองค์กรที่มีขนาดกลางและขนาดใหญ่ (M และ L) มีค่าคะแนน 
ที่ใกล้เคียงกัน โดยเท่ากับ 58.4 และ 58.3 คะแนน ตามล�าดับ 
เมื่อพิจารณาภาคการท�างาน คนท�างานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจมีค่า
คะแนนความสุขภาพรวมที่สูงกว่าคนท�างานในภาคเอกชนอย่างเห็น 
ได้ชัด โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 60.6 และ 57.3 คะแนน ตามล�าดับ
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คะแนนควำมสุขภำพรวม คะแนนเฉลี่ย

ประเภทอุตสาหกรรม

ตำรำง 3 ค่ำคะแนนควำมสุขภำพรวมคนท�ำงำน จ�ำแนกตำมลักษณะทั่วไป 
    ของคนท�ำงำน

ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

C การผลิต 56.8  9.3 
D ไฟฟ้า ก๊าช ไอน�้า และระบบปรับอากาศ  58.8  9.8
E การจัดหาน�้้า การจัดการ และการบ�าบัดน�้าเสีย 60.7 12.0 
F การก่อสร้าง  56.9  8.5
G การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ 58.2 9.9 
H การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า  57.2  10.2
I ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 57.6 9.5 
J ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร  60.3  10.0
K กิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย 58.7 9.2 
L กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์  58.4  9.3
M กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค 57.0 9.4 
N กิจกรรมการบริหาร และการสนับสนุน  57.2  10.5
O การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ 
 และการประกันสังคมภาคบังคับ 61.3 10.5 
P การศึกษา  64.9  10.1
Q กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 62.0 11.4 
R ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ  59.0  10.5
S กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ 53.7 9.6

เพศ

ชาย   57.1  10.2
หญิง   58.6    9.5
เพศทางเลือก 55.5 11.5

happy  ������������.indd   47 5/27/2561 BE   10:04 PM



48

คะแนนควำมสุขภำพรวม คะแนนเฉลี่ย

เจเนอเรชัน

ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

สถานภาพสมรส

โสด 
แต่งงานและอยู่ร่วมกัน 
แต่งงานแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน 
อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงาน 
หม้าย
หย่า แยกทาง เลิกกัน

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

 62.3  10.1
 58.8  9.8 
 57.5  9.7

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

ระดับการศึกษา

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

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

ลักษณะงานท่ี่ท�า

 59.5 9.4
 56.3  9.2 
 59.4  10.6 
 61.2  10.1 
 59.0  11.6

งานส�านักงาน 
งานด้านการผลิต 
งานด้านการบริการ 
งานด้านบริหาร 
งานด้านอ่ื่นๆ
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คะแนนควำมสุขภำพรวม คะแนนเฉลี่ย

ประเภทการจ้างงาน

ประจ�า/สัญญาจ้าง
รายวัน
อื่นๆ เช่น จ้างเหมา บางช่วงเวลา ตามผลงาน

58.2  9.8
56.1  9.6 
58.6  9.4

ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

อายุงาน

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

57.7  9.6 
57.7  10.1 
57.2  9.8 
57.7  10.0 
59.1  9.6

ขนาดองค์กร

ขนาดเล็ก (S) (คนท�างาน ไม่เกิน 50) 
ขนาดกลาง (M) (คนท�างาน 51-200) 
ขนาดใหญ่ (L) (คนท�างาน 201-1,000) 
ขนาดใหญ่มาก (XL) (คนท�างาน 1,001 ขึ้นไป

60.4  10.8 
58.4  10.2 
58.3  9.9 
57.1          9.4

ภาคการท�างาน

ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 
ภาคเอกชน

60.6  10.9
57.3  9.5
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 จากผลการส�ารวจความสุขคนท�างาน (ในองค์กร) ระดับประเทศ 
พ.ศ. 2560 ไตรมาส 1 ภาพรวม พบว่าคนท�างานมีคะแนนความสุข 
ในมิติสุขภาพกายดี เท่ากับ 59.4 คะแนน อยู่ในระดับ “HAPPY” หรือ 
“ระดับความสุขตามเป้าหมาย” (คะแนน 50-74.99 คะแนน) เมื่อ
พจิารณาตามประเภทอตุสาหกรรมของคนท�างานทัง้ 17 ประเภท (ตาราง 
4) พบว่า ประเภทอุตสาหกรรมที่คนท�างานมีคะแนนความสุขในมิติ
สุขภาพกายดีสูงที่สุด คือ "P การศึกษา” โดยมีค่าคะแนนความสุขเฉลี่ย
เท่ากับ 66.7 คะแนน ในล�าดับถัดมา ได้แก่ “Q กิจกรรมด้านสุขภาพ

 (6) โดยรวมแล้ว
ท่านพึงพอใจกับ
สุขภาพกายของ
ท่านหรือไม่

 4.2.2 สุขภาพกายดี (Happy Body)

 พจิารณาจากการมค่ีาดชันมีวลกาย หรอื Body Mass 
Index (BMI) ที่เหมาะสม ไม่อ้วนเกินไปหรือผอมเกินไป 
และการมีพฤติกรรมทางสุขภาพที่เหมาะสม ทั้งในเรื่อง
การรบัประทานอาหารและการออกก�าลงักาย รวมถงึ การ
งดเว้นการสูบบุหรี่หรือการบริโภคเหล้า สุรา ซ่ึงเป็น
อนัตรายต่อสขุภาพของคนท�างาน ค่าคะแนนความสขุวดั
จากค�าถามที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพกายรวม 6 ค�าถาม ดังนี้

 (1) ท่านมีน�้าหนัก 
ส่วนสูง และเส้น
รอบเอวเท่าใด

 (2) ปกติท่าน
กินอาหารเช้า

 โดยเฉล่ียสัปดาห์
ละกี่วัน

 (3) ปัจจุบันท่าน
ออกก�าลังกาย

โดยเฉล่ียสัปดาห์
ละกี่วัน

 (4) ปัจจุบันท่าน
สูบบุหรี่ ใบจาก 
หรือยาเส้น 
หรือไม่

 (5) ปัจจุบันท่านด่ืม
เครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ 
เช่น เหล้า เบียร์ ไวน์ 
สาโท หรือสุราพ้ืนบ้าน

หรือไม่

Happy Body

ความสุขมิติท่ี 1 
สุขภาพกายดี
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และงานสังคมสงเคราะห์” และ “O การบริหารราชการ การป้องกัน
ประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ” โดยมีค่าคะแนนความสุข
เฉลี่ยเท่ากับ 64.9 คะแนน และ 63.1 คะแนน ตามล�าดับ ส่วนประเภท
อตุสาหกรรมทีค่นท�างานมีคะแนนความสขุในมติสุิขภาพกายดตี�า่ทีส่ดุ 3 
อันดับแรก ได้แก่ “N กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน” 
(53.2 คะแนน) “L กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์” (54.9 คะแนน) และ  
“R ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ” (56.0 คะแนน)

 เม่ือจ�าแนกตามลักษณะทั่วไปของคนท�างาน เกี่ยวกับเพศของคน
ท�างาน พบว่า คนท�างานหญิงมีคะแนนความสุขในมิติสุขภาพกายดี 
สูงกว่าคนท�างานเพศทางเลือก และคนท�างานชายอย่างเห็นได้ชัด โดยม ี
คะแนนเท่ากบั 63.9 คะแนน ขณะที ่คนท�างานเพศทางเลอืกมีค่าคะแนน 
สงูกว่าคนท�างานชายเลก็น้อย (54.7 และ 52.9 คะแนน ตามล�าดับ) เก่ียวกับ 
เจเนอเรชันหรือรุ่นประชากรของคนท�างาน ผลการส�ารวจแสดงให้เห็น
ว่า คนท�างานเจนเบบ้ีบูม มีคะแนนความสุขในมิติสุขภาพกายดีสูงกว่า
คนท�างานเจนเอ็กซ์และเจนวาย ประชากรทั้งสามรุน่น้ี มค่ีาคะแนน 
ความสขุในมติสิขุภาพกายดเีท่ากบั 66.1 61.0 และ 58.2 คะแนน ตามล�าดับ

 หากจ�าแนกตามสถานภาพสมรส พบว่าคนท�างานที่เป็นหม้ายเป็น 
กลุม่ทีมี่คะแนนความสขุในมติิสขุภาพกายดสีงูทีส่ดุ (63.6 คะแนน) ตาม
มาด้วย คนท�างานที่แต่งงานและอยู่ร่วมกันกับคู่สมรส (60.4 คะแนน) 
และคนท�างานที่เป็นโสด ซึ่งมีคะแนนความสุขใกล้เคียงกับคนท�างานที่
หย่า แยก หรือเลิกกับคู่สมรส (58.9 และ 58.6 คะแนน ตามล�าดับ) 

 ในด้านของระดับการศึกษา กลุ่มคนท�างานที่มีการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรีมีค่าคะแนนความสุขในมิติสุขภาพกายดีสูงที่สุด ที่ 64.0 
คะแนน ตามมาด้วยกลุ่มที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต�่ากว่า 
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(62.1 คะแนน) และระดับปรญิญาตรี (60.3 คะแนน) ส่วนกลุม่ทีม่ค่ีาคะแนน 
ความสุขต�า่ทีส่ดุได้แก่ กลุม่ทีจ่บการศกึษาสายช่าง/วิชาชีพ (56.6 คะแนน) 

 เมื่อพิจารณาตามลักษณะงานที่ท�า คนท�างานด้านงานส�านักงานมี
ค่าคะแนนความสุขในมิติสุขภาพกายดีสูงทีส่ดุ (61.3 คะแนน) ขณะทีค่น
ท�างานด้านการบริการและผลิตมีค่าคะแนนความสขุท่ีใกล้เคยีงกัน ซ่ึงนับว่า 
ต�า่ทีส่ดุเมือ่เทยีบกบัลกัษณะงานอืน่ (58.5 และ 58.9 คะแนน ตามล�าดับ) 
ในด้านของประเภทการจ้าง พบว่า คนท�างานทีม่ปีระเภทการจ้างงานทีย่ดืหยุน่ 
ในลักษณะการจ้างเหมางาน บางช่วงเวลาและตามผลงานมีค่าคะแนน
ความสขุในมติิสขุภาพกายดทีีส่งูกว่าคนท�างานในประเภทการจ้างงานอืน่ 
เล็กน้อย (60.5 คะแนน) โดยคนท�างานที่มีการจ้างงานแบบประจ�าหรือ
ตามสัญญาจ้างและแบบเป็นรายวันมีคะแนนที่ใกล้เคียงกัน (59.3 และ 
59.6 คะแนน ตามล�าดับ) ส�าหรับอายุงานหรือระยะเวลาการท�างานใน
องค์กรปัจจุบัน พบว่า มีทิศทางสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความสุขในมิติ
สขุภาพกายดี โดยกลุ่มคนท�างานทีม่อีายงุาน 10 ปีขึน้ไป เป็นกลุม่ทีม่ค่ีา
คะแนนสูงที่สุดโดยเท่ากับ 61.7 คะแนน ขณะที่กลุ่มคนท�างานที่มีอายุ
การท�างานไม่ถึง 1 ปีมีค่าคะแนนต�่าที่สุดเท่ากับ 56.9 คะแนน 

 เกีย่วกบัขนาดขององค์กร ซึง่พจิารณาจากจ�านวนคนท�างานทัง้หมด
ในองค์กรนั้น พบว่า คนท�างานในองค์กรที่มีขนาดเล็ก (S) และ องค์กร
ขนาดใหญ่มาก (XL) เป็นกลุ่มที่มีคะแนนความสุขในมิติสุขภาพกายดีสูง
ทีส่ดุใกล้เคียงกนั เท่ากบั 59.9 และ 59.7 คะแนน ตามล�าดบั ขณะทีค่นท�างาน 
ในองค์กรทีม่ขีนาดใหญ่ (L) และขนาดกลาง (M) มคีะแนนความสขุในมติ ิ
สุขภาพกายดีที่ต�่ากว่าเล็กน้อย โดยอยู่ในช่วง 58.9-59.0 คะแนน เมื่อ
พิจารณาภาคการท�างาน คนท�างานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจมีค่าคะแนน
ความสุขในมิติสุขภาพกายดีที่สูงกว่าคนท�างานในภาคเอกชนอย่างเห็น 
ได้ชัด โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 63.3 และ 58.4 คะแนน ตามล�าดับ
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Happy Body คะแนนเฉลี่ย

ประเภทอุตสาหกรรม

ตำรำง 4 ค่ำคะแนนควำมสุขคนท�ำงำนในมิติสุขภำพกำยดี จ�ำแนกตำมลักษณะ 
  ทั่วไปของคนท�ำงำน

ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

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

เพศ

59.2  15.7
61.1  14.7 
61.3  17.8 
60.6  16.5 
56.9  16.3 
59.5  16.8 
57.6  16.2 
60.2  15.3 
60.0  14.4 
54.9  17.9 
58.2  14.6 
53.2  18.2 
63.1  16.0 

66.7  13.2 
64.9  14.2 
56.0  17.0 
58.8  14.9

ชาย 
หญิง 
เพศทางเลือก

52.9  17.7 
63.9  12.9 
54.7  16.2
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คะแนนเฉลี่ย

เจเนอเรชัน

ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

สถานภาพสมรส

โสด 
แต่งงานและอยู่ร่วมกัน 
แต่งงานแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน 
อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงาน 
หม้าย
หย่า แยกทาง เลิกกัน

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

66.1  15.2 
61.0  16.2 
58.2  15.6

58.9  16.0 
60.4  15.8 
57.9  16.9 
56.6  16.2 
63.6  16.6 
58.6  16.0

ระดับการศึกษา

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

62.1  18.1
58.7  17.1 
59.4  15.7 
56.6  16.1 
60.3  15.0 
64.0  14.6

ลักษณะงานท่ี่ท�า

งานส�านักงาน 
งานด้านการผลิต 
งานด้านการบริการ 
งานด้านบริหาร 
งานด้านอ่ื่นๆ

61.3  14.6
58.9  16.2 
58.5  16.5 
59.8  16.2 
59.5  17.7

Happy Body
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คะแนนเฉลี่ย

ประเภทการจ้างงาน

ประจ�า/สัญญาจ้าง
รายวัน
อื่นๆ เช่น จ้างเหมา บางช่วงเวลา ตามผลงาน

59.3  15.8 
59.6  17.3 
60.5  15.8

ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

อายุงาน

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

56.9  16.2 
58.5  16.1
58.6  15.9 
59.1  16.3 
61.7  15.5

ขนาดองค์กร

ขนาดเล็ก (S) (คนท�างาน ไม่เกิน 50) 
ขนาดกลาง (M) (คนท�างาน 51-200) 
ขนาดใหญ่ (L) (คนท�างาน 201-1,000) 
ขนาดใหญ่มาก (XL) (คนท�างาน 1,001 ขึ้นไป

59.9  16.4 
59.0  16.9 
58.9  16.4 
59.7  15.2

ภาคการท�างาน

ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 
ภาคเอกชน

63.3  14.5 
58.4  16.1

Happy Body
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 ผลการส�ารวจความสขุคนท�างาน (ในองค์กร) ระดบัประเทศ พ.ศ. 2560 
ไตรมาส 1 พบว่าคนท�างานในองค์กรประเทศไทยมคีะแนนความสขุในมติ ิ
ผ่อนคลายดี เท่ากับ 49.0 คะแนน ซึ่งนับเป็นมิติความสุขเดียวใน 9 มิต ิ
ทีร่ะดบัความสุขของคนท�างานอยูใ่นระดับ “UNHAPPY” หรอื “ไม่มคีวามสขุ” 
(คะแนน 25.00 - 49.99 คะแนน) เมือ่พจิารณาตามประเภทอุตสาหกรรม
ของคนท�างานทัง้ 17 ประเภท (ตาราง 5) พบว่า ประเภทอุตสาหกรรมทีค่น
ท�างานมคีะแนนความสขุในมติผ่ิอนคลายดีสงูท่ีสดุ คอื "P การศกึษา” โดย
มีค่าคะแนนความสุขเฉลี่ยเท่ากับ 56.2 คะแนน ในล�าดับถัดมาได้แก่ “E 
การจัดหาน�า้ การจดัการ และการบ�าบดัน�า้เสยี ของเสีย และสิง่ปฏิกูล”และ 
“O การบริหารราชการ การป้องกนัประเทศ และการประกันสงัคมภาค
บงัคบั” โดยมค่ีาคะแนน ความสขุเฉลี่ยเท่ากับ 54.9 คะแนน และ 54.7 

 
 นอกจากนี ้การรูจ้กัจดัการกบัปัญหาทีเ่กิดขึน้ก็เป็นหนทางหน่ึงทีท่�าให้ 
ชวีติผ่อนคลาย การจมอยูก่บัปัญหาและแบกปัญหาไว้โดยไม่สามารถจัดการ 
หรอืวางลงได้อาจท�าให้เกดิความเครยีด และส่งผลต่อสภาวะของการผ่อนคลาย 
ตามมา ความเครยีดทีเ่กดิขึน้จงึสะท้อนถงึสภาวะการผ่อนคลายได้เช่นกนั ตวั
ชี้วัดส�าหรับการผ่อนคลายดี จึงเป็นเรื่องของการพักผ่อนอย่างเพยีงพอ 
การท�ากจิกรรมผ่อนคลายต่างๆ สภาวะความเครยีดทีเ่กดิขึน้ ความรูส้กึว่าชวีติ 
เป็นไปตามทีค่าดหวงั ตลอดจนความสามารถในการจัดการกับปัญหาในชีวิต

 4.2.3 ผ่อนคลายดี (Happy Relax)

การรูจ้กัผ่อนคลายจากสิง่ต่างๆ ทีเ่กิดขึน้ในการด�าเนิน
ชีวิต ไม่ว่าในการท�างาน หรอืการใช้ชีวติส่วนตวั ปัจจัย
ที่ท�าให้เกิดการผ่อนคลายมีหลายรูปแบบ ทั้งจากการ
พกัผ่อนทีเ่พยีงพอ การผ่อนคลายจากการท�ากจิกรรม
ต่างๆ เช่น ดูหนงั ฟังเพลง เล่นกีฬา ปลกูต้นไม้ เป็นต้น
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คะแนน ตามล�าดบั ส่วนประเภทอตุสาหกรรมทีค่นท�างานมคีะแนนความ
สุขผ่อนคลายดีต�่าที่สุด 3 อันดับแรก (หากไม่นับรวม “กิจกรรมบริการ
ด้านอื่นๆ) ได้แก่ “C การผลิต” (46.6 คะแนน) “N กิจกรรมการบริหาร
และการบริการสนับสนุน” (48.1 คะแนน) และ “K กิจกรรมทางการเงนิ
และการประกนัภัย” (48.6 คะแนน)

 เมือ่จ�าแนกตามลกัษณะทัว่ไปของคนท�างาน เกีย่วกบัเพศของคนท�างาน 
พบว่า คนท�างานหญงิมคีะแนนความสขุในมติผ่ิอนคลายดสีงูกว่าคนท�างาน 
ชายเลก็น้อย (49.2 และ 48.7 คะแนน ตามล�าดบั) โดยคนท�างานเพศทางเลอืก 
เป็นกลุ่มทีม่คีะแนนต�า่ทีส่ดุ ที ่44.3 คะแนน เก่ียวกับเจเนอเรชนัหรอืรุน่
ประชากรของคนท�างาน ผลการส�ารวจแสดงให้เห็นว่า คนท�างานเจนเบบีบ้มู 
มีคะแนนความสุขในมิติผ่อนคลายดีสูงกว่าคนท�างานเจนเอ็กซ์และ 
เจนวายอย่างเห็นได้ชัด โดยทั้งสามรุ่นประชากรนี้ มีค่าคะแนนความสุข
ในมิติผ่อนคลายดีเท่ากับ 55.6 50.4 และ 48.2 คะแนน ตามล�าดับ

 พิจารณาตามสถานภาพสมรส ในมิติผ่อนคลายดี คนท�างานที่เป็น
หม้ายเป็นกลุ่มที่มีคะแนนเฉลี่ยความสุขสูงที่สุด (50.3 คะแนน) ตามมา
ด้วย คนท�างานที่เป็นโสด และคนท�างานที่แต่งงานและอยู่ร่วมกันกับคู่
สมรส ซึ่งมีคะแนนความสุขใกล้เคียงกันที่ 49.5 และ 49.2 คะแนน ตาม
ล�าดบั คนท�างานทีห่ย่า แยกทาง หรือเลิกกบัคูส่มรสเป็นกลุม่ทีม่คีะแนน 
ความสุขผ่อนคลายดีต�่าที่สุดเท่ากับ 46.5 คะแนน 

 เกีย่วกบัระดบัการศกึษา กลุม่คนท�างานทีม่กีารศกึษาสงูกว่าปรญิญาตรี 
มค่ีาคะแนนความสขุสงูทีสุ่ด ที ่54.9 คะแนน ตามมาด้วยกลุม่ทีจ่บการศกึษา 
ระดับปริญญาตรี (51.4 คะแนน) และ ระดับประถมศึกษาหรือต�่ากว่า 
(49.2 คะแนน) ส่วนกลุม่ทีม่ค่ีาคะแนนความสขุในมติผ่ิอนคลายดตี�า่ทีส่ดุ
ได้แก่ กลุ่มที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย (46.8 คะแนน) 
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 เมื่อพิจารณาตามลักษณะงานที่ท�า  คนท�างานด้านงานบริหารมีค่า
คะแนนความสุขในมิติผ่อนคลายดีสูงท่ีสุด (52.4 คะแนน) ขณะที่คน
ท�างานด้านการบริการและงานส�านักงานมีค่าคะแนนที่สูงใกล้เคียงกัน
(51.7 และ 51.0 คะแนน ตามล�าดับ) ขณะที่คนท�างานด้านการผลิตมี
ค่าคะแนนความสุขในมิติผ่อนคลายดี ต�่าที่สุด (46.4 คะแนน) ในด้าน
ของประเภทการจ้าง จ้างงาน พบว่า คนท�างานที่มีประเภทการจ้างงาน
ทีย่ดืหยุน่ในลกัษณะการจ้างเหมางาน บางช่วงเวลาและตามผลงาน มค่ีา 
คะแนนความสุขในมิติผ่อนคลายดีทีสู่งกว่าคนท�างานในประเภทการจ้าง
งานแบบอื่นๆ (50.5 คะแนน) โดยคนท�างานที่มีการจ้างงานแบบประจ�า
หรอืตามสัญญาจ้างมคีะแนนความสุขทีส่งูกว่าคนท�างานทีม่กีารจ้างงาน
แบบเป็นรายวัน (49.3 และ 46.7 คะแนน ตามล�าดับ) ส�าหรับอายุงาน
หรือระยะเวลาการท�างานในองค์กรปัจจุบัน พบว่า มีทิศทางสัมพันธ ์
ในเชิงบวกกับความสุขในมิติผ่อนคลายดี โดยกลุ่มคนท�างานที่มีอายุงาน 
10 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มที่มีค่าคะแนนสูงที่สุด โดยเท่ากับ 50.2 คะแนน 
ขณะที่กลุ่มคนท�างานที่มีอายุการท�างานไม่ถึง 1 ปี และ 1-2 ปี มีค่า
คะแนนต�่าที่สุดเท่ากันที่ 48.3 คะแนน 

 เกีย่วกบัขนาดขององค์กรซึง่พจิารณาจากจ�านวนคนท�างานทัง้หมด
ในองค์กรนั้น พบว่า มีความสัมพันธ์ในทางตรงข้ามกับคะแนนความสุข
ในมิติผ่อนคลายดี โดยคนท�างานในองค์กรที่มีขนาดเล็ก (S) เป็นกลุ่มที่
มีคะแนนความสขุในมติผ่ิอนคลายดสีงูท่ีสดุ เท่ากบั 53.9 คะแนน ขณะที ่
คนท�างานในองค์กรที่มีขนาดกลาง (M) ขนาดใหญ่ (L) และ ขนาดใหญ่
มาก (XL) มีคะแนนความสุขในมิติผ่อนคลายดีที่ต�่ากว่าเป็นล�าดับ โดย
เท่ากับ 50.7 49.6 และ 47.1 คะแนน ตามล�าดับ เมื่อพิจารณาภาคการ
ท�างาน คนท�างานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจมีค่าคะแนนความสุขในมิติ 
ผ่อนคลายดีที่สูงกว่าคนท�างานในภาคเอกชน โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 
51.9 และ 48.3 คะแนน ตามล�าดับ
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คะแนนเฉลี่ย

ประเภทอุตสาหกรรม

ตำรำง 5 คำ่คะแนนควำมสขุคนท�ำงำนในมติผ่ิอนคลำยดี จ�ำแนกตำมลกัษณะทัว่ไป 
  ของคนท�ำงำน

ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

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

เพศ

46.6  14.1 
50.9  13.1 
54.9  16.0 
51.0  13.1 
50.9  14.3 
50.6  13.4 
50.7  12.8 
51.9  13.1 
48.6  13.8 
51.4  12.0 
49.5  13.6 
48.1  15.3 
54.7  15.8 

56.2  15.8 
54.4  15.9 
52.6          13.9 
46.8  11.6

ชาย 
หญิง 
เพศทางเลือก

48.7  14.7 
49.2  14.5 
44.3      15.6

Happy Relax
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คะแนนเฉลี่ย

เจเนอเรชัน

ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

สถานภาพสมรส

โสด 
แต่งงานและอยู่ร่วมกัน 
แต่งงานแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน 
อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงาน 
หม้าย
หย่า แยกทาง เลิกกัน

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

55.6  14.4 
50.4  14.3 
48.2  14.6

49.5      14.9 
49.2  14.3 
48.4      15.9 
46.8  14.0 
50.3      16.7
46.5  14.2

ระดับการศึกษา

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

49.2  13.5
47.4  14.4 
46.8  14.5 
47.3  14.6 
51.4  14.3 
54.9  14.7

ลักษณะงานท่ี่ท�า

งานส�านักงาน 
งานด้านการผลิต 
งานด้านการบริการ 
งานด้านบริหาร 
งานด้านอ่ื่นๆ

51.0  14.4 
46.4  14.2 
51.7  14.6 
52.4  14.7 
50.4  15.0

Happy Relax
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คะแนนเฉลี่ย

ประเภทการจ้างงาน

ประจ�า/สัญญาจ้าง
รายวัน
อื่นๆ เช่น จ้างเหมา บางช่วงเวลา ตามผลงาน

49.3  14.6 
46.7  14.3 
50.5  15.2

ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

อายุงาน

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

48.3  14.0 
48.3  15.0 
48.4  14.6 
48.9  14.6 
50.2  14.4

ขนาดองค์กร

ขนาดเล็ก (S) (คนท�างาน ไม่เกิน 50) 
ขนาดกลาง (M) (คนท�างาน 51-200) 
ขนาดใหญ่ (L) (คนท�างาน 201-1,000) 
ขนาดใหญ่มาก (XL) (คนท�างาน 1,001 ขึ้นไป

53.9  15.0 
50.7  14.4 
49.6  14.5 
47.1  14.4

ภาคการท�างาน

ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 
ภาคเอกชน

51.9  16.6
48.3      14.1

Happy Relax
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 จากผลการส�ารวจความสุขคนท�างาน (ในองค์กร) ระดับประเทศ 
พบว่าคนท�างานมีคะแนนความสุขในมิติน�้าใจดี เท่ากับ 63.2 คะแนน  
อยู่ในระดับ “HAPPY” หรือ “ระดับความสุขตามเป้าหมาย” (คะแนน 
50-74.99 คะแนน) เมื่อพิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรมของคน
ท�างานทั้ง 17 ประเภท (ตาราง 6) พบว่า ประเภทอุตสาหกรรมที่คน
ท�างานมีคะแนนความสุขในมิติน�้าใจดีสูงที่สุด คือ "P การศึกษา” โดยมี
ค่าคะแนนความสุขเฉลี่ยเท่ากับ 69.9 คะแนน ในล�าดับถัดมาได้ แก่ “Q 
กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์” และ “O การบริหาร
ราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ” โดยมี
ค่าคะแนนความสุขเฉลี่ยเท่ากับ 67.8 คะแนน และ 65.7 คะแนน ตาม
ล�าดับ ส่วนประเภทอุตสาหกรรมที่คนท�างานมีคะแนนความสุขในมิติ

 ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานแนวคดิทีว่่า ความสขุทีเ่กิดขึน้นัน้ 
จะเป็นความสุขทีส่มบรูณ์หากมกีารเผ่ือแผ่ไปยงัคนอ่ืน 
ความสุขทีแ่บ่งปันให้กับคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นคนใน
ครอบครัวเดียวกัน เพื่อนฝูง เพื่อนร่วมงาน คนที่รู้จัก
กนั หรอืแม้แต่คนทีไ่ม่รูจั้กกันน้ัน น�ามาความสขุท่ีผูใ้ห้
และผู้รับมีโอกาสได้รับร่วมกัน การมีน�้าใจดีจึงเป็น 
ตัวชี้วัดความสุขที่ส�าคัญและมีความหมายตัวหน่ึง  
การมีน�้าใจดีสามารถแสดงออกทั้งทางตรง และทาง
อ้อม ทางตรงก็จากความรู้สึกเอื้ออาทร ห่วงใยกัน  
การช่วยเหลอืกัน ความเตม็ใจและยนิดที�าเพือ่ส่วนรวม 
การมีส่วนร่วมในการท�าประโยชน์ต่อสังคม เหล่าน้ี 
เป็นค�าถามที่ใช้ในการประเมินความสุขในมิตินี้

 4.2.4 น้ำ ใจดี (Happy Heart)

ความ
เอ้ืออาทร

ห่วงใย
กันช่วยเหลือ

กัน
ท�าเพ่ือ

ส่วนร่วม
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น�า้ใจดตี�า่เป็นอนัดบัต้นๆ (หากไม่นบัรวม ประเภทอตุสาหกรรม “กจิกรรม 
บริการด้านอื่นๆ”) ได้แก่ “F การก่อสร้าง” (58.9 คะแนน) “M กิจกรรม
ทางวชิาชพี วทิยาศาสตร์ และเทคนคิ” และ “H การขนส่ง และสถานที ่
เก็บสินค้า” (คะแนนเท่ากัน 61.6 คะแนน) และ “I ที่พักแรม และ 
บริการด้านอาหาร” (61.7 คะแนน)

 เมื่อจ�าแนกตามลักษณะทั่วไปของคนท�างาน พบว่า คนท�างาน 
เพศทางเลือกเป็นกลุ่มที่มีคะแนนความสุขในมิติน�้าใจดีสูงที่สุด (63.9 
คะแนน) รองลงมาได้แก่ คนท�างานหญงิ ซึง่มค่ีาคะแนนสงูกว่าคนท�างาน
ชายเล็กน้อย (63.4 และ 63.0 คะแนน ตามล�าดับ) เกี่ยวกับเจเนอเรชัน
หรอืรุน่ประชากรของคนท�างาน ผลการส�ารวจพบว่า คนท�างานเจนเบบีบ้มู 
มีคะแนนความสุขในมิติน�้าใจดีสูงกว่าคนท�างานเจนเอ็กซ์และเจนวาย
ตามล�าดบั โดยมีค่าคะแนนเท่ากบั 66.8 63.4 และ 63.3 คะแนน ตามล�าดับ

 เมือ่พจิารณาสถานภาพสมรสของคนท�างาน พบว่า คนท�างานทีเ่ป็น
หม้ายเป็นกลุ่มที่มีคะแนนเฉล่ียความสุขในมิติน�้าใจดีสูงที่สุด (64.6 
คะแนน) รองลงมาได้แก่ คนท�างานที่เป็นโสด และคนท�างานที่แต่งงาน
และอยู่ร่วมกันกับคู่สมรส ซึ่งมีคะแนนใกล้เคียงกันที่ 63.5 และ 63.2 
คะแนนตามล�าดบั ในขณะทีค่นท�างานทีห่ย่า แยกทางหรอืเลกิกับคูส่มรส
มีความสุขในมิติน�้าใจดีต�่าที่สุดเท่ากับ 62.4 คะแนน 

 เกี่ยวกับระดับการศึกษา พบว่า ความสุขในมิตินี้มีทิศทางแปรผัน
ตามระดับการศึกษาของคนท�างาน โดยกลุ่มคนท�างานที่มีการศึกษาสูง
กว่าปริญญาตรีมีค่าคะแนนความสุขในมิติสูงที่สุด ที่ 67.3 คะแนน ตาม
มาด้วยกลุม่ทีจ่บการศกึษาระดับปรญิญาตร ี(65.2 คะแนน) ขณะที ่กลุม่
ทีจ่บการศกึษาระดบัประถมศกึษาหรอืต�า่กว่ามค่ีาคะแนนความสขุในมติิ
น�้าใจดีต�่าที่สุดเท่ากับ 59.1 คะแนน 
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 หากจ�าแนกตามลักษณะงานท่ีท�า  คนท�างานด้านงานบริหารเป็น 
กลุ่มที่มีค่าคะแนนความสุขในมิติน�้าใจดีสูงที่สุด (66.3 คะแนน) รองลง
มาคอืกลุม่คนท�างานด้านงานส�านกังาน (64.7 คะแนน) ขณะทีค่นท�างาน
ด้านการผลติมีค่าคะแนนความสุขในมิตินีท้ีต่�า่ทีส่ดุเมือ่เทยีบกับลกัษณะ
งานอื่น (61.9 คะแนน) 

 ส�าหรับประเภทของการจ้างงาน พบว่า คนท�างานที่มีประเภทการ
จ้างงานแบบประจ�าหรือตามสญัญาจ้างมค่ีาคะแนนความสขุในมติิน�า้ใจ
ดีที่สูงกว่าคนท�างานในประเภทการจ้างงานอ่ืน (63.6 คะแนน) ตามมา
ด้วยคนท�างานทีม่กีารจ้างงานทีย่ดืหยุน่ในลกัษณะการจ้างเหมา บางช่วง
เวลาและตามผลงาน และ คนท�างานทีม่กีารจ้างงานแบบเป็นรายวัน ตาม
ล�าดับ (62.5 และ 61.0 คะแนน ตามล�าดับ) เมื่อพิจารณาอายุงานหรือ
ระยะเวลาการท�างานในองค์กรปัจจุบัน พบว่า คนท�างานในแต่ละกลุ่ม
อายงุานมคีะแนนความสขุในมตินิ�า้ใจดทีีไ่ม่แตกต่างกันมากนัก อยูใ่นช่วง 
62.6-63.9 คะแนน โดยกลุ่มคนท�างานที่มีอายุงาน 10 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่ม
ที่มีค่าสูงที่สุดโดยเท่ากับ 63.9 คะแนน ขณะท่ีกลุ่มคนท�างานที่มีอายุ 
การท�างาน 3-5 ปีมีค่าคะแนนความสุขต�่าที่สุดเท่ากับ 62.6 คะแนน 
 
 เกีย่วกับขนาดขององค์กรซึง่พจิารณาจากจ�านวนคนท�างานทัง้หมด
ในองค์กรนั้น พบว่า คนท�างานในองค์กรทุกขนาดมีค่าคะแนนความสุข
น�้าใจดีไม่แตกต่างกันมาก โดยอยู่ในช่วง 62.8-63.8 คะแนน โดยคน
ท�างานในองค์กรที่มีขนาดเล็ก (S) เป็นกลุ่มที่มีคะแนนสูงที่สุด (63.8 
คะแนน) ขณะท่ี คนท�างานในองค์กรที่มีขนาดกลาง (M) มีคะแนนต�่า
ทีส่ดุ (62.8 คะแนน) เมือ่พจิารณาภาคการท�างาน คนท�างานภาครฐั และ
รัฐวิสาหกิจมีค่าคะแนนความสุขในมิติน�้าใจดีที่สูงกว่าคนท�างานใน 
ภาคเอกชนพอสมควร โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 65.7 และ 62.7 คะแนน 
ตามล�าดับ
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Happy Heart คะแนนเฉลี่ย

ประเภทอุตสาหกรรม

ตำรำง 6 ค่ำคะแนนควำมสุขคนท�ำงำนในมิติน�้ำใจดี จ�ำแนกตำมลักษณะทั่วไปของ 
  คนท�ำงำน

ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

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

เพศ

62.7  14.2 
63.3  14.3 
64.2  15.7 
58.9  15.3 
62.3  14.6 
61.6  14.2 
61.7  14.0 
64.5  15.4 
64.4  13.9 
63.2  14.0 
61.6  13.8 
63.4  15.0 
65.7  15.5 

69.9  13.8 
67.8  14.9 
64.3          14.8 
53.9  13.1

ชาย 
หญิง 
เพศทางเลือก

63.0  15.3 
63.4  14.0 
63.9      15.9
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คะแนนเฉลี่ย

เจเนอเรชัน

ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

สถานภาพสมรส

โสด 
แต่งงานและอยู่ร่วมกัน 
แต่งงานแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน 
อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงาน 
หม้าย
หย่า แยกทาง เลิกกัน

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

66.8  14.1 
63.4  14.5 
63.2  14.5

63.5      14.8  
63.3  14.2  
62.8      15.1  
62.0  14.7  
64.6      15.6 
62.4  14.0

ระดับการศึกษา

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

59.1  13.5
60.3 14.4 
62.5  14.5 
63.0  14.6 
65.2  14.3 
67.3  14.7

ลักษณะงานท่ี่ท�า

งานส�านักงาน 
งานด้านการผลิต 
งานด้านการบริการ 
งานด้านบริหาร 
งานด้านอ่ื่นๆ

64.7  14.2
61.9  14.2 
64.1  15.0 
66.3  14.6 
63.0  15.7

Happy Heart
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คะแนนเฉลี่ย

ประเภทการจ้างงาน

ประจ�า/สัญญาจ้าง
รายวัน
อื่นๆ เช่น จ้างเหมา บางช่วงเวลา ตามผลงาน

63.6  14.5 
61.0  14.6 
62.5  14.7

ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

อายุงาน

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

63.6  14.3 
63.0  14.9 
62.6  14.6 
63.1  14.9 
63.9  14.2

ขนาดองค์กร

ขนาดเล็ก (S) (คนท�างาน ไม่เกิน 50) 
ขนาดกลาง (M) (คนท�างาน 51-200) 
ขนาดใหญ่ (L) (คนท�างาน 201-1,000) 
ขนาดใหญ่มาก (XL) (คนท�างาน 1,001 ขึ้นไป

63.8  16.0 
62.8  14.7 
63.4  14.5 
63.2  14.3

ภาคการท�างาน

ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 
ภาคเอกชน

65.7  15.1 
62.7      14.4

Happy Heart
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 จากการส�ารวจความสุขคนท�างาน (ในองค์กร) ระดับประเทศ  
พบว่า คนท�างานมีคะแนนความสุขในมิติจิตวิญญาณดี เท่ากับ 67.5 
คะแนน อยู่ในระดับ “HAPPY” หรือ “ระดับความสุขตามเป้าหมาย” 
(คะแนน 50-74.99 คะแนน) หากพิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรม
ของคนท�างานทั้ง 17 ประเภท (ตาราง 7) พบว่า ประเภทอุตสาหกรรม
ที่คนท�างานมีคะแนนความสุขในมิติจิตวิญญาณดีสูงที่สุด คือ "P  
การศกึษา” โดยมค่ีาคะแนนความสขุเฉลีย่เท่ากับ 72.8 คะแนน ในล�าดบั
ถัดมาได้ แก่ “Q กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์” และ 
“J ข้อมูลข่าวสารและการส่ือสาร” โดยมค่ีาคะแนนความสขุเฉลีย่เท่ากับ 
70.3 คะแนน และ 68.7 คะแนน ตามล�าดับ ส่วนประเภทอุตสาหกรรม
ที่คนท�างานมีคะแนนความสุขในมิติจิตวิญญาณดีต�่ากว่าคนท�างานใน

 4.2.5 จิตวิญญาณดี (Happy Soul)

 ความสุขมิติที่ 4 พิจารณาสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
ของคนท�างาน ในด้านการท�านุบ�ารงุศิลปวัฒนธรรม ศาสนา 
การให้ทาน การท�าจิตใจให้สงบ การรู้จักยกโทษและให้
อภัยผู้อื่น การรู้จักยอมรับและขอโทษเมื่อกระท�าผิด  
รวมถึงการรู้จักตอบแทนคุณผู้ที่มีพระคุณ หรือผู้ที่เคย
ให้การช่วยเหลอื คะแนนความสขุในมติิความสขุน้ี ชีวั้ดจาก
ค�าถามทีเ่กีย่วข้องกบัจติวญิญาณรวม 5 ค�าถาม เกีย่วกบั 
การได้มโีอกาสท�านบุ�ารงุศลิปวัฒนธรรม ศาสนาหรอืให้ทาน 
การปฏิบัติกิจตามศาสนาเพื่อให้จิตใจสงบ การยกโทษ
และให้อภัยอย่างจรงิใจต่อผูท้ีส่�านึกผดิ การยอมรบัและ
ขอโทษในความผิดที่ท�าหรือมีส่วนรับผิดชอบ และการ
ตอบแทนผู้มีพระคุณ หรือผู้ที่เคยให้การช่วยเหลือ

happy  ������������.indd   68 5/27/2561 BE   10:04 PM



69

ประเภทอุตสาหกรรมอื่นๆ  (หากไม่นับรวม ประเภทอุตสาหกรรม 
“กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ”) ได้แก่ “F การก่อสร้าง” (64.8 คะแนน) “I 
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร” (65.0 คะแนน)

 เมือ่จ�าแนกตามลกัษณะทัว่ไปของคนท�างาน พบว่า คนท�างานหญงิ
มคีะแนนความสขุในมติจิติวญิญาณดสีงูกว่าคนท�างานเพศทางเลือก และ 
คนท�างานชาย โดยมีคะแนนเท่ากับ 68.3 คะแนน ขณะที่คนท�างานเพศ
ทางเลือกมีค่าคะแนนสูงกว่าคนท�างานชาย (67.4 และ 66.3 คะแนน 
ตามล�าดับ) เกี่ยวกับเจเนอเรชันหรือรุ่นประชากรของคนท�างาน ผลการ
ส�ารวจแสดงให้เห็นว่า คนท�างานเจนเบบี้บูม มีคะแนนความสุขจิต
วญิญาณดสีงูกว่าคนท�างานเจนเอก็ซ์และเจนวาย โดยมค่ีาคะแนนความ
สุขเท่ากับ 70.0 คะแนน ขณะท่ีคนท�างานเจนเอ็กซ์และเจนวายมีค่า
คะแนนความสุขจิตวิญญาณดีเท่ากันที่ 67.5 คะแนน 

 หากพิจารณาตามสถานภาพสมรส พบว่า คนท�างานท่ีเป็นหม้าย
เป็นกลุม่ทีม่คีะแนนเฉลีย่ความสขุในมติจิติวญิญาณสงูทีส่ดุ (69.8 คะแนน) 
ตามมาด้วย คนท�างานทีแ่ต่งงานและอยูร่่วมกันกับคูส่มรส และคนท�างาน
ทีเ่ปน็โสด ซึง่มค่ีาคะแนนค่อนข้างใกล้เคยีงกนั (67.8 และ 67.4 คะแนน 
ตามล�าดับ) ส่วนคนท�างานที่หย่า แยกทางหรือเลิกกับคู่สมรส แต่งงาน
แต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน และ อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงานมีค่าคะแนนที่ 
ค่อนข้างใกล้เคียงกัน คืออยู่ในช่วง 66.7-66.9 คะแนน 

 ในด้านของระดับการศึกษา กลุ่มคนท�างานที่มีการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรีมีค่าคะแนนความสุขในมิติจิตวิญญาณดีสูงที่สุด ที่ 69.7 
คะแนน ตามมาด้วยกลุ่มที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลายและปริญญา
ตรี (68.0 และ 67.9 คะแนน ตามล�าดับ) ส่วนกลุ่มที่มีค่าคะแนนความ
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สุขในมิติจิตวิญญาณดีต�่าที่สุดได้แก่ กลุ่มที่จบการศึกษาระดับประถม
ศึกษาหรือต�่ากว่า (65.4 คะแนน) 

 เมื่อพิจารณาตามลักษณะงานที่ท�า คนท�างานด้านงานบริหารมีค่า 
คะแนนความสุขในมิติจิตวิญญาณดีสูงท่ีสุด (68.3คะแนน) ขณะที่คน
ท�างานในลักษณะงานอื่นๆ ทั้ง ด้านงานส�านักงาน การผลิต และการ
บริการ มีค่าคะแนนที่ใกล้เคียงกันอยู่ในช่วง 67.3-67.8 คะแนน ในด้าน
ของประเภทการจ้างงาน พบว่า คะแนนความสุขในมิติจิตวิญญาณด ี
ของคนท�างานมีค่าที่ใกล้เคียงกัน คืออยู่ในช่วง 67.1-67.5 คะแนน โดย
คนท�างานทีมี่การจ้างงานแบบประจ�าหรอืตามสญัญาจ้างและแบบรายวนั 
มีคะแนนความสุขในมิติจิตวิญญาณดีเท่ากันที่ 67.5 คะแนน ขณะที่คน
ท�างานทีม่ปีระเภทการจ้างงานท่ียดืหยุน่ ในลกัษณะการจ้างเหมา บางช่วง 
เวลาและตามผลงานมีค่าคะแนนที่ต�่ากว่าเล็กน้อย ที่ 67.1 คะแนน 
ส�าหรับอายุงานหรือระยะเวลาการท�างานในองค์กรปัจจุบัน พบว่า ไม่
ค่อยมีผลต่อความแตกต่างของค่าคะแนนความสุขในมิติจิตวิญญาณดี 
โดยทุกกลุ่มคนท�างานตามอายุงานมีค่าคะแนนอยู่ในช่วง 67.1-67.8 
คะแนน 

 เกีย่วกบัขนาดขององค์กรซึง่พจิารณาจากจ�านวนคนท�างานทัง้หมด
ในองค์กรนั้น พบว่า คนท�างานในองค์กรที่มีขนาดเล็ก (S) เป็นกลุ่มที่มี
คะแนนความสุขในมิติจิตวิญญาณดีสูงที่สุดที่ 68.2 คะแนน คนท�างาน
ในองค์กรขนาดใหญ่มาก (XL) และองค์กรทีม่ขีนาดใหญ่ (L) มีค่าคะแนน
ที่ใกล้เคียงกัน (67.7 และ 67.5 คะแนน ตามล�าดับ) ขณะที่คนท�างาน
ในองค์กรขนาดกลาง (M) มีคะแนนความสขุในมติจิิตวญิญาณดทีีต่�า่กว่า 
เลก็น้อย (66.7 คะแนน) เมือ่พจิารณาภาคการท�างาน คนท�างานภาครฐัและ 
รัฐวิสาหกิจมีค่าคะแนนความสุขในมิติจิตวิญญาณดีที่สูงกว่าคนท�างาน
ในภาคเอกชน โดยมค่ีาคะแนนเท่ากับ 69.4 และ 67.0 คะแนน ตามล�าดับ
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Happy Soul คะแนนเฉลี่ย

ประเภทอุตสาหกรรม

ตำรำง 7 ค่ำคะแนนควำมสุขคนท�ำงำนในมิติจิตวิญญำณดี จ�ำแนกตำมลักษณะ 
  ทั่วไปของคนท�ำงำน

ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

67.5  14.5 
67.6  14.2 
66.4  15.1 
64.8  13.7 
66.5  14.5 
66.7  14.6 
65.0  14.9 
68.7  15.4 
67.3  13.3
66.5  14.1 
66.2  13.8
67.0  15.4 
68.0  14.8 

72.8  13.8 
70.3  14.9 
66.4          14.9 
63.3  16.9

ชาย 
หญิง 
เพศทางเลือก

66.3  15.4 
68.3  13.9 
67.4  16.3

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

เพศ
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คะแนนเฉลี่ย

เจเนอเรชัน

ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

สถานภาพสมรส

โสด 
แต่งงานและอยู่ร่วมกัน 
แต่งงานแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน 
อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงาน 
หม้าย
หย่า แยกทาง เลิกกัน

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

70.0  14.4 
67.5          14.5 
67.5  14.5

67.4      14.8  
67.8  14.2  
66.8      15.1  
66.7  14.7  
69.8      15.6 
66.9  14.0

ระดับการศึกษา

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

65.4  65.4
66.0 66.0 
68.0      68.0 
67.2          67.2 
67.9  67.9 
69.7          69.7
  

ลักษณะงานท่ี่ท�า

งานส�านักงาน 
งานด้านการผลิต 
งานด้านการบริการ 
งานด้านบริหาร 
งานด้านอ่ื่นๆ

67.3  14.0 
67.3  14.6 
67.8  14.8
68.3  14.2
67.0  15.7

Happy Soul
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คะแนนเฉลี่ย

ประเภทการจ้างงาน

ประจ�า/สัญญาจ้าง
รายวัน
อื่นๆ เช่น จ้างเหมา บางช่วงเวลา ตามผลงาน

67.5  14.5 
67.5  14.9 
67.1  14.1

ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

อายุงาน

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

67.4  14.4 
67.8  14.9 
67.1  14.6 
67.3  15.0 
67.8  14.1

ขนาดองค์กร

ขนาดเล็ก (S) (คนท�างาน ไม่เกิน 50) 
ขนาดกลาง (M) (คนท�างาน 51-200) 
ขนาดใหญ่ (L) (คนท�างาน 201-1,000) 
ขนาดใหญ่มาก (XL) (คนท�างาน 1,001 ขึ้นไป

68.2  14.0 
66.7  14.8 
67.5  14.7 
67.7  14.4

ภาคการท�างาน

ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 
ภาคเอกชน

69.4 14.6
67.0      14.5

Happy Soul
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 การส�ารวจความสุขคนท�างาน (ในองค์กร) ระดับประเทศ พบว่า 
คนท�างานมีคะแนนความสุขในมิติครอบครัวดี เท่ากับ 57.9 คะแนน  
อยู่ในระดับ “HAPPY” หรือ “ระดับความสุขตามเป้าหมาย” (คะแนน 
50-74.99 คะแนน) ซึ่งหากจ�าแนกตามประเภทอุตสาหกรรมของคน
ท�างานทั้ง 17 ประเภทแล้ว (ตาราง 8) พบว่า ประเภทอุตสาหกรรม 
ที่คนท�างานมีคะแนนความสุขในมิติครอบครัวดีสูงที่สุด คือ "P การ
ศกึษา” โดยมค่ีาคะแนนความสขุเฉลีย่เท่ากบั 67.5 คะแนน ในล�าดบัถดั
มาได้แก่ “O การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกัน
สังคมภาคบังคับ” และ “E การจัดหาน�้า การจัดการ และการบ�าบัด 
น�้าเสีย ของเสีย และส่ิงปฏิกูล” โดยมีค่าคะแนนความสุขเฉลี่ยเท่ากับ 
63.2 คะแนน และ 61.0 คะแนน ตามล�าดับ ส่วนประเภทอุตสาหกรรม
ที่คนท�างานมีคะแนนความสุขครอบครัวดีต�่าที่สุด 3 อันดับแรก (หาก 
ไม่นับรวม ประเภทอุตสาหกรรม “กิจกรรมบริการด้านอ่ืนๆ”) ได้แก่  

 4.2.6 ครอบครัวดี (Happy Family)

 ความสุขมิติที่ 5 พิจารณาความสุขจากการได้ท�า
กจิกรรมร่วมกนัและได้ใช้เวลาร่วมกันกับสมาชิกในครอบครวั 
โดยเห็นว่าการได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัว ได้ท�ากิจกรรม
ร่วมกับสมาชิกในครอบครัว และการได้ท�าสิ่งต่างๆ ให้กับ
คนในครอบครวั เป็นส่ิงทีช่่วยสร้างความสขุ พร้อมๆ ไปกบั 
การป้องกนัไม่ให้ความทกุข์ ความเศร้าหมอง และความหดหู่ 
เข้ามารบกวนจติใจ ในการวดัความสขุของคนท�างานในมตินิี้ 
พจิารณาจากประเดน็ค�าถามทีเ่กีย่วข้องกบัครอบครวั 3 ค�าถาม 
เกีย่วกบัการมเีวลาอยูก่บัครอบครวัเพียงพอ การมีโอกาสท�า
กิจกรรม (ออกก�าลังกาย ท�าบุญ ซื้อของ ฯลฯ) ร่วมกนักบั
คนในครอบครวั และความสขุทีม่กัีบครอบครัวโดยรวม
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“M กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค” (55.2 คะแนน)  
“C การผลิต” (55.5 คะแนน) และ “F การก่อสร้าง” (56.8 คะแนน)

 เม่ือจ�าแนกตามลักษณะทั่วไปของคนท�างาน ในเรื่องแรกเกี่ยวกับ
เพศ พบว่า คนท�างานหญงิมีคะแนนความสขุในมติคิรอบครวัดสีงูกว่าคน
ท�างานชายเลก็น้อย (58.6 และ 57.1 คะแนน ตามล�าดบั) โดยคนท�างาน
เพศทางเลือกเป็นกลุ่มที่มีคะแนนต�่าที่สุดโดยต�่ากว่าค่าคะแนนของคน
ท�างานหญงิและชายอยูพ่อสมควร ที ่51.0 คะแนน ส�าหรบัเจเนอเรชนั 
หรอืรุน่ประชากรของคนท�างาน ผลการส�ารวจแสดงให้เหน็ว่า คนท�างาน
เจนเบบีบ้มู มคีะแนนความสขุในมติคิรอบครวัดสีงูกว่าคนท�างานเจนเอก็ซ์ 
อยูพ่อสมควร เช่นเดียวกนัทีค่นท�างานเจนเอ๊กซ์ก็มคีวามสขุในมติสิงูกว่า
คนท�างานเจนวายอย่างเหน็ได้ชดั โดยทัง้สามรุน่ประชากรน้ี มค่ีาคะแนน
ความสขุในมิตคิรอบครวัดเีท่ากบั 65.2 61.6 และ 55.8 คะแนน ตามล�าดับ 

 หากพิจารณาแยกตามสถานภาพสมรส พบว่า คนท�างานที่แต่งงาน
และอยู ่ร ่วมกันกับคู่สมรสเป็นกลุ ่มท่ีมีคะแนนเฉลี่ยความสุขในมิติ
ครอบครวัดสีูงที่สุด (62.4 คะแนน) ตามมาด้วย คนท�างานที่เป็นหม้าย 
(58.4 คะแนน) และ คนท�างานที่อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงาน (56.7 
คะแนน) ขณะที่คนท�างานที่แต่งงานแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน และคนท�างาน
ที่หย่า แยกทางหรือเลิกกับคู่สมรส เป็นกลุ่มที่มีค่าคะแนนต�่าที่สุดใกล้
เคียงกัน (50.5 และ 50.6 คะแนน ตามล�าดับ) 

 เกีย่วกับระดบัการศกึษา กลุม่คนท�างานทีม่กีารศกึษาสงูกว่าปรญิญา
ตรมีค่ีาคะแนนความสขุในมติคิรอบครวัดสีงูทีส่ดุ ที ่62.9 คะแนน ตามมา
ด้วยกลุ่มที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (60.0 คะแนน) และระดับ
ประถมศึกษาหรอืต�า่กว่า (59.1 คะแนน) ส่วนกลุม่ทีม่ค่ีาคะแนนความสขุ 
ในมติคิรอบครวัดตี�่าที่สุดได้แก่ กลุ่มที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย 
(55.4 คะแนน) 
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 เมื่อจ�าแนกตามลักษณะงานที่ท�า คนท�างานด้านงานบริหารมีค่า
คะแนนความสุขในมิติครอบครัวดีสูงที่สุด (61.5 คะแนน) รองลงมาคือ
คนท�างานด้านการบริการ (61.0 คะแนน) ขณะทีค่นท�างานด้านการผลติ 
มค่ีาคะแนนทีต่�า่ทีส่ดุ (55.0 คะแนน) ในส่วนของประเภทการจ้างงาน ผลการ 
ส�ารวจพบว่า คนท�างานทีมี่ประเภทการจ้างงานท่ียดืหยุน่ในลกัษณะการ
จ้างเหมา บางช่วงเวลาและตามผลงานมค่ีาคะแนนความสขุในมติคิรอบครวัด ี
ที่สูงกว่าคนท�างานในประเภทการจ้างงานอื่น (59.4 คะแนน) ตามด้วย 
คนท�างานทีม่กีารจ้างงานแบบประจ�าหรือตามสญัญาจ้าง ซ่ึงมค่ีาคะแนน
ความสขุในมิตินีสู้งกว่า คนท�างานทีมี่ประเภทการจ้างงานเป็นแบบรายวนั 
พอสมควร (58.3 และ 55.1 คะแนน ตามล�าดับ) ส�าหรับอายุงานหรือ
ระยะเวลาการท�างานในองค์กรปัจจุบัน พบว่า มีทิศทางสัมพันธ์ในเชิง
บวกกบัความสขุในมติิครอบครัวด ีโดยคนท�างานทีม่อีายงุาน 10 ปีขึน้ไป 
 เป็นกลุ่มที่มีค่าคะแนนสูงที่สุดโดยเท่ากับ 61.4 คะแนน ขณะที่กลุ่มคน
ท�างานทีม่อีายกุารท�างานไม่ถงึ 1 ปีมค่ีาคะแนนต�า่ทีส่ดุเท่ากับ 55.3 คะแนน 

 หากพิจารณาขนาดขององค์กรบนพืน้ฐานจ�านวนคนท�างานทัง้หมด
ที่ท�างานในองค์กรนั้น พบว่า ขนาดขององค์กรมีทิศทางสัมพันธ์ในทาง
ตรงกันข้ามกับค่าคะแนนความสุขในมิติครอบครัวดี โดยคนท�างานใน
องค์กรที่มีขนาดเล็ก (S) มีค่าคะแนนความสุขในมิตินี้สูงมากที่สุด (62.4 
คะแนน) ในขณะที่คนท�างานในองค์กรขนาดใหญ่มาก (XL) เป็นกลุ่มที่มี
คะแนนความสุขในมิติครอบครวัดีต�า่ทีส่ดุ (55.5 คะแนน) โดยคนท�างาน
ในองค์กรท่ีมีขนาดกลาง (M)  มีคะแนนความสขุในมติคิรอบครวัดสีงูกว่า 
องค์กรที่มีขนาดใหญ่ (L) (60.3 และ 58.9 คะแนน ตามล�าดับ) จ�าแนก
ตามภาคการท�างาน คนท�างานภาครฐัและรฐัวสิาหกจิมค่ีาคะแนนความ
สขุในมติภิาพครอบครัวดทีีส่งูกว่าคนท�างานในภาคเอกชนพอสมควร โดย
มีค่าคะแนนเท่ากับ 60.9 และ 57.1 คะแนน ตามล�าดับ
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Happy Family คะแนนเฉลี่ย

ประเภทอุตสาหกรรม

ตำรำง 8 คำ่คะแนนควำมสขุคนท�ำงำนในมติคิรอบครวัด ีจ�ำแนกตำมลกัษณะทัว่ไป 
  ของคนท�ำงำน

ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

55.5  19.9 
60.2  20.4 
61.0  21.7
56.8 20.0 
60.8  20.3 
60.0  20.7 
57.5  20.6 
60.8  20.6 
57.3  21.0 
59.3  20.9 
55.2  21.3 
58.9  21.1 
63.2  21.7 

67.5  20.3 
60.5  22.2 
60.3          22.0 
54.3  19.1

57.1  20.5 
58.6  20.5 
51.0  23.0

ชาย 
หญิง 
เพศทางเลือก

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

เพศ
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คะแนนเฉลี่ย

เจเนอเรชัน

ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

สถานภาพสมรส

โสด 
แต่งงานและอยู่ร่วมกัน 
แต่งงานแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน 
อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงาน 
หม้าย
หย่า แยกทาง เลิกกัน

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

65.2  20.8 
61.6          20.6 
55.8  20.2

54.6  20.8 
62.4          19.5 
50.5      20.6 
56.7          19.8 
58.4  21.4 
50.6          20.7
  

ระดับการศึกษา

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

59.1  19.9 
57.2  20.5 
55.4  19.8 
56.5  20.6 
60.0  20.9 
62.9  20.4
  

ลักษณะงานท่ี่ท�า

งานส�านักงาน 
งานด้านการผลิต 
งานด้านการบริการ 
งานด้านบริหาร 
งานด้านอ่ื่นๆ

60.3  21.4 
55.0  19.7 
61.0  20.9 
61.5  19.8 
58.3  20.3

Happy Family
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คะแนนเฉลี่ย

ประเภทการจ้างงาน

ประจ�า/สัญญาจ้าง
รายวัน
อื่นๆ เช่น จ้างเหมา บางช่วงเวลา ตามผลงาน

58.3  20.6 
55.1  20.0 
59.4  19.8

ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

อายุงาน

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

55.3  19.8 
55.5  20.5 
56.6  20.4 
58.2  20.8 
61.4  20.5

ขนาดองค์กร

ขนาดเล็ก (S) (คนท�างาน ไม่เกิน 50) 
ขนาดกลาง (M) (คนท�างาน 51-200) 
ขนาดใหญ่ (L) (คนท�างาน 201-1,000) 
ขนาดใหญ่มาก (XL) (คนท�างาน 1,001 ขึ้นไป

62.4  21.3 
60.3  21.1 
58.9  20.4 
55.5  19.9

ภาคการท�างาน

ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 
ภาคเอกชน

60.9  21.5 
57.1  20.3 

Happy Family
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 จากผลการส�ารวจความสุขคนท�างาน (ในองค์กร) ระดับประเทศ  
พ.ศ. 2560 ไตรมาส 1 ภาพรวม พบว่าคนท�างานมีคะแนนความสุข 
ในมิติสังคมดี เท่ากับ 55.3 คะแนน อยู่ในระดับ “HAPPY” หรือ “ระดับ
ความสุขตามเป้าหมาย” (คะแนน 50-74.99 คะแนน) เมื่อพิจารณาตาม
ประเภทอุตสาหกรรมของคนท�างานทั้ง 17 ประเภท (ตาราง 9) พบว่า 
ประเภทอตุสาหกรรมทีค่นท�างานมคีะแนนความสขุในมติิสงัคมดสีงูทีส่ดุ 
คือ "P การศึกษา” โดยมีค่าคะแนนความสุขเฉลี่ยเท่ากับ 63.3 คะแนน 
ในล�าดบัถดัมาได้ แก่ “Q กจิกรรมด้านสขุภาพและงานสงัคมสงเคราะห์” 
และ “O การบรหิารราชการ การป้องกนัประเทศ และการประกนัสงัคม
ภาคบังคับ” โดยมีค่าคะแนนความสุขเฉลี่ยเท่ากับ 61.1 คะแนน และ 

 4.2.7 สังคมดี (Happy Society)

 ความสุขมิติที่ 6 พิจารณาสุขภาวะของคนท�างาน
ทางสังคม ในด้านความสัมพันธ์ที่มีต่อเพ่ือนบ้าน  
การได้รับความช่วยเหลือจากคนในชุมชนที่อาศัยอยู่
เมื่อมีปัญหา การประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ของสังคม ความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
รวมถึงความสงบสขุของสงัคมในปัจจบัุน คะแนนความ
สุขในมิติความสุขนี้ ชี้วัดจากค�าถามที่เกี่ยวข้องกับสุข
ภาวะทางสังคมรวม 6 ค�าถาม เกี่ยวกับความสัมพันธ์
ที่ดีกับเพื่อนบ้าน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ/ ข้อ
บังคับของสังคม ความรู ้สึกปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การสามารถขอความช่วยเหลือจากคนใน
ชุมชนเมื่อมีปัญหา ความรู้สึกว่าสังคมไทยทุกวันนี้  
มีความสงบสุข และความรู้สึกในการใช้ชีวิตในสังคม
อย่างมีความสุข 
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59.4 คะแนน ตามล�าดบั ส่วนประเภทอตุสาหกรรมทีค่นท�างานมคีะแนน
ความสุขสังคมดีต�่าท่ีสุด 3 อันดับแรก (หากไม่นับรวม ประเภท
อุตสาหกรรม “กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ”) ได้แก่ “M  กิจกรรมทาง
วิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค” (53.0 คะแนน) “F การก่อสร้าง” 
(53.5 คะแนน) และ “C การผลิต” (53.7 คะแนน)

 เมื่อจ�าแนกตามลักษณะทั่วไปของคนท�างาน เก่ียวกับเพศของ 
คนท�างาน พบว่า คนท�างานชายมีคะแนนความสุขในมิติสังคมดีสูงกว่า
คนท�างานหญงิเลก็น้อย (55.8 และ 55.1 คะแนน ตามล�าดับ) โดยคนท�างาน 
เพศทางเลอืกเป็นกลุม่ท่ีมคีะแนนต�า่ทีส่ดุ ที ่51.9 จ�าแนกตามเจเนอเรชนั 
หรือรุ่นประชากรของคนท�างาน ผลการส�ารวจค่อนข้างคล้ายคลึงกับ
คะแนนความสุขในมิติอ่ืน โดยพบว่า คนท�างานเจนเบบี้บูม มีคะแนน
ความสขุในมติสิงัคมดสีงูกว่าคนท�างานเจนเอก็ซ์และเจนวาย โดยทัง้สาม
รุน่ประชากรนี ้มค่ีาคะแนนเท่ากบั 59.9 56.3 และ 54.8 คะแนนตามล�าดับ 
หากจ�าแนกตามสถานภาพสมรส คนท�างานทีแ่ต่งงานและอยูร่่วมกนักับ
คู่สมรสเป็นกลุ่มที่มีคะแนนเฉลี่ยความสุขในมิติสังคมดี สูงที่สุด (56.0 
คะแนน) ตามมาด้วย คนท�างานทีเ่ป็นโสด (55.6 คะแนน) และ คนท�างาน
ที่เป็นหม้าย (54.8 คะแนน) คนท�างานที่หย่า แยกทาง หรือเลิกกับคู่
สมรสเป็นกลุ่มที่มีความสุขในมิตินี้ต�่าที่สุด (52.5 คะแนน) ส�าหรับระดับ
การศึกษา กลุ่มคนท�างานที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีค่าคะแนน
ความสุขในมิติสังคมดีสูงที่สุด ที่ 60.2 คะแนน ตามมาด้วยกลุ่มที่จบการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี (57.3 คะแนน) ส่วนกลุ่มที่มีค่าคะแนนความสุข
ในมิตสิงัคมดตี�า่ทีสุ่ดเมือ่จ�าแนกตามระดบัการศกึษา ได้แก่ กลุม่ทีจ่บการ
ศกึษาระดบัมัธยมต้นและมัธยมปลาย (53.5 และ 53.6 คะแนน ตามล�าดับ) 

 หากจ�าแนกตามลักษณะงานที่ท�า คนท�างานด้านงานบริหารม ี
ค่าคะแนนความสุขในมิติสังคมดีสูงที่สุด (58.1 คะแนน) รองลงมาได้แก่ 
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คนท�างานด้านการบริการและงานส�านักงาน (57.7 และ 56.4 คะแนน 
ตามล�าดับ)  ขณะที่คนท�างานด้านการผลิตมีค่าคะแนนในมิติสังคมดี 
ความสุขท่ีต�่าที่สุดเมื่อเทียบกับลักษณะงานอื่น (53.4 คะแนน) ในส่วน
ของประเภทการจ้างงาน พบว่า คนท�างานที่มีประเภทการจ้างงานที่
ยืดหยุ่นในลักษณะการจ้างเหมางาน บางช่วงเวลาและตามผลงานมีค่า
คะแนนความสุขในมิติสังคมดี สูงกว่าคนท�างานในประเภทการจ้างงาน
อื่น (57.0 คะแนน) และคนท�างานที่มีการจ้างงานแบบประจ�าหรือตาม
สัญญาจ้างมีคะแนนความสุขในมิติสังคมดี ที่สูงกว่าคนท�างานแบบ 
รายวัน (55.5 และ 53.6 คะแนน ตามล�าดับ) หากจ�าแนกตามอายุงาน
หรอืระยะเวลาการท�างานในองค์กรปัจจบุนั พบว่า กลุม่คนท�างานทีม่อีายุ
งาน 10 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มที่มีค่าคะแนนความสุขในมิติสังคมดีสูงที่สุด 
โดยเท่ากับ 56.1 คะแนน และกลุ่มคนท�างานที่มีอายุการท�างาน 3-5 ปี
มีค่าคะแนนความสุขในมิติสังคมดีต�่าที่สุดเท่ากับ 54.4 คะแนน ขณะที่
คนท�างานทีม่อีายกุารท�างานน้อยกว่า 1 ปี 1-2 ปี และ 6-9 ปี มค่ีาคะแนน
ความสุขในมิติสังคมดีใกล้เคียงกันในช่วง 55.3-55.6 คะแนน

 เกีย่วกับขนาดขององค์กร พบว่า มีแนวโน้มแปรผนัในทศิทางตรงข้าม 
กับระดบัความสุขในมติสัิงคมดขีองคนท�างาน โดยคนท�างานในองค์กรที่
มีขนาดเลก็ (S) เป็นกลุม่ทีม่คีะแนนความสขุในมติสิงัคมดสีงูทีส่ดุเท่ากบั 
58.7 คะแนน ขณะที่ คนท�างานในองค์กรขนาดใหญ่มาก (XL) มีค่า
คะแนนความสุขในมิติสังคมดีต�่าที่สุดเท่ากับ 53.8 คะแนน โดยที่คน
ท�างานในองค์กรที่มีขนาดใหญ่ (L) และขนาดกลาง (M) มีคะแนนความ
สุขในมิติสังคมดีใกล้เคียงกัน ที่ 56.2 และ 56.3 คะแนน ตามล�าดับ เมื่อ
จ�าแนกคนท�างานตามภาคการท�างาน คนท�างานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
มีค่าคะแนนความสุขในมิติสังคมดี ที่สูงกว่าคนท�างานในภาคเอกชน 
พอสมควร โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 57.9 และ 54.7 คะแนน ตามล�าดับ
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คะแนนเฉลี่ย

ประเภทอุตสาหกรรม

ตำรำง 9 คำ่คะแนนควำมสขุคนท�ำงำนในมติสิงัคมด ีจ�ำแนกตำมลกัษณะทัว่ไปของ 
  คนท�ำงำน

ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

53.7  13.6 
55.3  13.6 
58.3  12.9 
53.5  11.1 
56.6  14.5 
53.9  12.6 
54.8  13.6 
57.1  14.8 
55.5  12.6 
56.1  11.9 
53.0  13.5 
55.9  14.3 
59.4  14.3 

63.3  14.1 
61.1  15.4 
58.0  14.0 
50.7  12.5

55.8  14.4 
55.1  13.7 
51.9  17.7

Happy Society

ชาย 
หญิง 
เพศทางเลือก

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

เพศ
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คะแนนเฉลี่ย

เจเนอเรชัน

ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

สถานภาพสมรส

โสด 
แต่งงานและอยู่ร่วมกัน 
แต่งงานแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน 
อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงาน 
หม้าย
หย่า แยกทาง เลิกกัน

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

59.9  13.4 
56.3  13.6 
54.8  14.2

55.6  14.3 
56.0  13.7 
54.3  14.7 
53.0  13.9 
54.8  14.9 
52.5  13.7  

ระดับการศึกษา

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

54.7  13.3 
53.5  14.0 
53.6  14.0 
54.4  14.3 
57.3  13.6 
60.2  13.7
  

ลักษณะงานท่ี่ท�า

งานส�านักงาน 
งานด้านการผลิต 
งานด้านการบริการ 
งานด้านบริหาร 
งานด้านอ่ื่นๆ

56.4  13.6 
53.4  13.7 
57.7  14.5 
58.1  14.1 
57.2  15.3

Happy Society
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คะแนนเฉลี่ย

ประเภทการจ้างงาน

ประจ�า/สัญญาจ้าง
รายวัน
อื่นๆ เช่น จ้างเหมา บางช่วงเวลา ตามผลงาน

55.5  14.0 
53.6  14.2 
57.0  14.6

ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

อายุงาน

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

55.6  13.8 
55.3  14.7 
54.4  14.3 
55.3  14.3 
56.1  13.3

ขนาดองค์กร

ขนาดเล็ก (S) (คนท�างาน ไม่เกิน 50) 
ขนาดกลาง (M) (คนท�างาน 51-200) 
ขนาดใหญ่ (L) (คนท�างาน 201-1,000) 
ขนาดใหญ่มาก (XL) (คนท�างาน 1,001 ขึ้นไป

58.7  14.4 
56.3  14.1 
56.2  14.2
53.8  13.7

ภาคการท�างาน

ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 
ภาคเอกชน

57.9  15.4 
54.7  13.7

Happy Society
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 ดังนั้นการวัดความสุขของคนท�างานจึงได้น�าความสุขจากการใฝ่หา 
ความรู ้เข้าเป็นตวัชีว้ดัตวัหนึง่ โดยพิจารณาจากประเด็นค�าถามทีเ่กีย่วข้อง 
กบัการใฝ่หาความรู ้3 ค�าถาม เกีย่วกบัความสนใจในการแสวงหาความรู้ 
ใหม่ๆ เพิม่เตมิจากแหล่งความรูต่้างๆ การสนใจทีจ่ะพฒันาตนเอง เพือ่ความ 
ก้าวหน้าในชีวิต และการมีโอกาสที่จะได้รับการอบรม/ศึกษาต่อ/ดูงาน 
เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของตนเอง

 การส�ารวจความสุขคนท�างาน (ในองค์กร) ระดบัประเทศ พบว่า คนท�างาน 
มคีะแนนความสุขในมิติใฝ่รูดี้ เท่ากบั 58.5 คะแนน อยูใ่นระดบั “HAPPY” 
หรอื “ระดบัความสขุตามเป้าหมาย” (คะแนน 50-74.99 คะแนน) เมื่อ 
พจิารณาตามประเภทอตุสาหกรรมของคนท�างานทัง้ 17 ประเภท (ตาราง 10) 
พบว่า ประเภทอุตสาหกรรมที่คนท�างานมีคะแนนความสุขในมิติใฝ่รู้ด ี
สงูทีส่ดุ คอื "P การศกึษา” โดยมค่ีาคะแนนความสุขเฉลีย่เท่ากบั 66.7 คะแนน 
ในล�าดบัถดัมาได้แก่ “Q กิจกรรมด้านสขุภาพและงานสงัคมสงเคราะห์” และ 

 4.2.8 ใฝ่รู้ดี (Happy Brain)

 การใฝ่หาความรู้เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดความสุขที่ส�าคัญ 
ความต้องการ และการได้มีโอกาสแสวงหาความรู้ใหม่ๆ 
ของคนท�างานในองค์กร เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีช่วยผลักดันให้
องค์กรก้าวไปข้างหน้าอย่างมัน่คง การพฒันาบคุลากร โดย
การอบรม ศึกษาต่อ หรือการส่งไปดูงานยังสถานที่ต่างๆ 
จะช่วยเสรมิสร้างทกัษะ ความสามารถ และความคดิสร้างสรรค์ 
ของบุคคล ซึ่งมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมผลิตภาพของ
คนท�างานในองค์กร การพัฒนาความรู้ ทักษะ และความ
สามารถของคนในองค์กร จะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการ
ท�างาน มองเหน็คณุค่าของตนเอง และพร้อมท่ีจะถ่ายทอด
คุณค่าที่รับรู้นั้นให้กับองค์กรต่อไป
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“E การจดัหาน�า้ การจดัการ และการบ�าบดัน�า้เสยี ของเสยี และสิง่ปฏกูิล” 
โดยมค่ีาคะแนนความสุขในมิติใฝ่รูดี้เฉล่ียเท่ากบั 63.4 คะแนน และ 62.9 คะแนน 
ตามล�าดับ ส่วนประเภทอตุสาหกรรมทีค่นท�างานมีคะแนนความสขุในมติิ 
ใฝ่รูด้ ีต�า่ทีส่ดุ 3 อนัดบัแรก (หากไม่นบัรวมประเภทอุตสาหกรรม “กิจกรรม
บรกิารด้านอืน่ๆ”) ได้แก่ “F การก่อสร้าง” (54.0 คะแนน) “C การผลติ” (56.7 
คะแนน) และ “H การขนส่ง  และสถานทีเ่ก็บสนิค้า” (56.8 คะแนน)

 จ�าแนกตามลักษณะทัว่ไปของคนท�างาน เก่ียวกบัเพศของคนท�างาน 
พบว่า ในมิติความสุขนี้ คนท�างานชายและคนท�างานเพศทางเลือกมี 
ค่าคะแนนความสุขเท่ากนั (59.9 คะแนน) โดยเป็นค่าคะแนนความสขุสงูกว่า 
ในคนท�างานเพศหญิง (57.6 คะแนน) พิจารณาตามเจเนอเรชันหรือรุ่น
ประชากร ผลการส�ารวจในมิตใิฝ่รูด้ใีห้ข้อค้นพบท่ีแตกต่างจากผลการส�ารวจ 
ความสขุในมิติอืน่ โดยพบว่า คนท�างานเจนวายเป็นกลุม่ทีม่ค่ีาคะแนนความ
สขุในมติใิฝ่รูด้สีูงที่สุด (59.5 คะแนน) ตามมาด้วยคนท�างานเจนเอ็กซ์ 
(57.1 คะแนน) และต�่าที่สุดในคนท�างานเจนเบบี้บูม (56.7 คะแนน) 

 เมื่อพิจารณาตามสถานภาพสมรสของคนท�างาน คนท�างานที่เป็น
โสดเป็นกลุ่มที่มีคะแนนเฉลีย่ความสขุในมติใิฝ่รูด้สีงูทีส่ดุ (60.5 คะแนน)  
รองลงมา ได้แก่ คนท�างานทีแ่ต่งงานและอยู่ร่วมกันกับคูส่มรสและแต่งงาน
แต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน ซึ่งมีค่าคะแนนความสขุใกล้เคยีงกัน (57.4 และ 57.5 
คะแนน ตามล�าดบั) ส่วนกลุม่คนท�างานตามสถานภาพสมรสที่เหลือมีค่า
คะแนนความสุขใกล้เคียงกัน คอือยูใ่นช่วง 56.3-56.8 คะแนน ในด้านของ
ระดบัการศกึษา พบว่า มแีนวโน้มความสัมพันธ์กับระดับค่าคะแนนความ
สุขมิตินี้ในทิศทางเดียวกัน โดยคนท�างานทีม่กีารศกึษาสงูกว่าปรญิญาตรี
เป็นกลุม่ทีม่ค่ีาคะแนนความสขุใฝ่รู้ดีสูงที่สุด ที่ 66.5 คะแนน ตามมาด้วย
กลุ่มที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (61.6 คะแนน) ขณะที่คนท�างาน
ที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต�่ากว่าเป็นกลุ่มที่มีค่าคะแนน
ความสุขในมิติใฝ่รู้ดีต�่าที่สุดที่ 52.0 คะแนน
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 หากจ�าแนกคนท�างานตามลักษณะงาน พบว่า กลุม่ท่ีท�างานด้านงาน
บริหารมีค่าคะแนนความสุขในมิติใฝ่รู้ดีสูงที่สุด (63.7 คะแนน) รองลง
มาได้แก่ คนท�างานด้านการบริการและงานส�านักงาน (61.2 และ 60.3 
คะแนน ตามล�าดับ) ขณะที่คนท�างานด้านการผลิตมีค่าคะแนนต�่าที่สุด
เมือ่เทยีบกบัลักษณะงานอ่ืน (55.8 คะแนน) ในส่วนของประเภทการจ้างงาน 
พบว่า คนท�างานทีม่ปีระเภทการจ้างงานทีย่ดืหยุน่ในลกัษณะการจ้างเหมา 
บางช่วงเวลาและตามผลงานมีค่าคะแนนความสุขในมิติใฝ่รู้ดี ที่สูงกว่า
คนท�างานในประเภทการจ้างงานอืน่เลก็น้อย (59.9 คะแนน) โดยคนท�างาน 
ทีมี่การจ้างงานแบบประจ�าหรอืตามสัญญาจ้างมค่ีาคะแนนความสขุในมติิ 
ทีส่งูกว่าคนท�างานแบบเป็นรายวันอยูพ่อสมควร (58.8 และ 55.8 คะแนน 
ตามล�าดับ) ส�าหรับอายุงานหรือระยะเวลาการท�างานในองค์กรปัจจุบัน 
พบว่า มีทิศทางความสัมพันธ์ค่อนข้างไปในทิศทางตรงกันข้ามกับค่า
คะแนนความสุขในมิติใฝ่รู้ดี โดยกลุ่มคนท�างานที่มีอายุงานไม่ถึง 1 ปี 
เป็นกลุ่มที่มีค่าคะแนนสูงที่สุดโดยเท่ากับ 61.4 คะแนน ขณะที่กลุ่มคน
ท�างานทีม่อีายกุารท�างาน10 ปีขึน้ไป มค่ีาคะแนนต�า่ทีส่ดุเท่ากบั 56.9 คะแนน 

 ส�าหรับขนาดขององคก์รหรือจ�านวนคนท�างานทั้งหมดในองค์กรนั้น 
พบว่า มทีศิทางความสมัพันธ์ไปในทศิทางตรงกันข้ามกับค่าคะแนนความสขุ 
ในมิติใฝ่รู้ดีด้วยเช่นกัน จากผลการส�ารวจ คนท�างานในองค์กรที่มีขนาด
เล็ก (S) เป็นกลุ่มที่มีคะแนนความสุขในมิติใฝ่รู้ดี สูงที่สุดเท่ากับ 61.3 
ขณะที่ คนท�างานในองค์กรขนาดใหญ่มาก (XL) เป็นกลุ่มที่มีคะแนนต�่า
ทีส่ดุเท่ากบั 57.2 คะแนน โดยคนท�างานในองค์กรขนาดใหญ่ (L) และขนาด
กลาง (M) มีคะแนนความสุขที่สูงกว่าคนท�างานในองค์กรขนาดใหญ่ (L) 
(59.8 และ 58.9 คะแนน ตามล�าดับ) เมือ่พจิารณาภาคการท�างาน คนท�างาน
ภาครฐัและรฐัวิสาหกจิมีค่าคะแนนความสุขภาพในมิติใฝ่รู้ดีท่ีสูงกว่าคน
ท�างานในภาคเอกชนอย่างเห็นได้ชัด โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 61.5 และ 
57.9 คะแนน ตามล�าดับ
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คะแนนเฉลี่ย

ประเภทอุตสาหกรรม

ตำรำง 10 ค่ำคะแนนควำมสุขคนท�ำงำนในมิติใฝ่รู้ดี จ�ำแนกตำมลักษณะทั่วไปของ 
  คนท�ำงำน

ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

เพศ

56.7  16.1 
57.2  16.7 
62.9  21.5 
54.0  18.2 
59.7  16.9 
56.8  17.0 
58.9  17.0 
60.5  15.8 
61.0  14.8 
60.4  16.5 
58.0  16.4 
59.8  16.8 
62.1  16.7 

66.7  16.0 
63.4  16.5 
60.5  16.1 
51.0  16.9

59.9  16.7 
57.6  16.3 
59.9  18.5

Happy Brain

ชาย 
หญิง 
เพศทางเลือก

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

เจเนอเรชัน

ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

สถานภาพสมรส

โสด 
แต่งงานและอยู่ร่วมกัน 
แต่งงานแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน 
อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงาน 
หม้าย
หย่า แยกทาง เลิกกัน

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

56.7  17.8 
57.1  16.5 
59.5  16.4

60.5  16.6 
57.4  16.3 
57.5  16.5 
56.8  16.4 
56.3  18.2 
56.4  16.3

ระดับการศึกษา

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

52.0  17.3 
54.4  16.1 
56.4  15.9 
58.4  16.3 
61.6  16.1 
66.5  15.8

ลักษณะงานท่ี่ท�า

งานส�านักงาน 
งานด้านการผลิต 
งานด้านการบริการ 
งานด้านบริหาร 
งานด้านอ่ื่นๆ

60.3  16.2 
55.8  15.9
61.2  16.9
63.7  16.5 
61.5  18.4

Happy Brain
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คะแนนเฉลี่ย

ประเภทการจ้างงาน

ประจ�า/สัญญาจ้าง
รายวัน
อื่นๆ เช่น จ้างเหมา บางช่วงเวลา ตามผลงาน

58.8  16.4 
55.8  16.9 
59.9  16.9

ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

อายุงาน

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

61.4  16.2 
60.3  16.7 
57.8  16.5 
58.3  16.5 
56.9  16.3

ขนาดองค์กร

ขนาดเล็ก (S) (คนท�างาน ไม่เกิน 50) 
ขนาดกลาง (M) (คนท�างาน 51-200) 
ขนาดใหญ่ (L) (คนท�างาน 201-1,000) 
ขนาดใหญ่มาก (XL) (คนท�างาน 1,001 ขึ้นไป

61.3  17.4 
59.8  17.0 
58.9  16.6 
57.2  16.0

ภาคการท�างาน

ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 
ภาคเอกชน

61.5  16.7 
57.9  16.4

Happy Brain
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 จากผลการส�ารวจความสุขคนท�างาน (ในองค์กร) ระดบัประเทศ พบว่า 
คนท�างานมีคะแนนความสุขในมิติสุขภาพเงินดี เท่ากับ 50.8 คะแนน  
ซึ่งแม้จะอยู่ในระดับ “HAPPY” หรือ “ระดับความสุขตามเป้าหมาย” 
(คะแนน 50.00-74.99 คะแนน) แต่ก็นับว่าเป็นค่าคะแนนที่คาบเก่ียว
กับระดับ “UNHAPPY” หรือ “ระดับไม่มีความสุข” เมื่อพิจารณาตาม
ประเภทอุตสาหกรรมของคนท�างานทั้ง 17 ประเภท (ตาราง 11) พบว่า 
ประเภทอุตสาหกรรมที่คนท�างานมีคะแนนความสุขในมิติสุขภาพเงินดี
สูงที่สุด คือ "P การศึกษา” โดยมีค่าคะแนนความสุขเฉลี่ยเท่ากับ 55.9 
คะแนน รองลงมาได้ แก่ “F การก่อสร้าง” (55.2 คะแนน) “O การ
บริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ” 
และ “J  ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร” ซึ่งมีค่าคะแนนความสุขเท่ากัน 
(55.0 คะแนน) ส่วนประเภทอตุสาหกรรมทีค่นท�างานมคีะแนนความสขุ
สขุภาพเงนิดีต�า่ทีสุ่ด 3 อนัดับแรก (หากไม่นับรวม ประเภทอุตสาหกรรม 

4.2.9 สุขภาพเงินดี (Happy Money)

 มติคิวามสขุมติทิี ่8 พิจารณาจากการบรหิารจัดการด้าน
การเงิน และความสามารถของคนท�างานในการผ่อนช�าระ
หนี้สินต่างๆ ว่าเป็นไปตามก�าหนดหรือไม่ และมีการเก็บ
ออมในแต่ละเดอืนมากน้อยเพยีงใด รวมถงึการประเมนิค่า
ใช้จ่ายในแต่ละเดอืนเม่ือเปรยีบเทยีบกบัรายรบัว่ามลีกัษณะ 
อย่างไร โดยค่าคะแนนความสุขในมิติสุขภาพเงินดีใช้ตัวชี้
วัดด้วยข้อค�าถาม 4 ข้อ เกี่ยวกับ ความรู้สึกเป็นภาระของ
การผ่อนช�าระหนี้สินต่างๆ โดยรวมในปัจจุบัน ความ
สามารถในการผ่อนช�าระหนี้ได้ตามก�าหนดเวลา การมีเงิน
เกบ็ออมในแต่ละเดือน และความเพยีงพอของค่าตอบแทน
ที่ได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับรายจ่ายทั้งหมดในแต่ละเดือน
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“กจิกรรมบรกิารด้านอืน่ๆ”) ได้แก่ “H การขนส่ง  และสถานทีเ่กบ็สนิค้า” 
(48.4 คะแนน) “N กจิกรรมการบรหิารและการบรกิารสนับสนุน” (48.7 
คะแนน) และ “G การขายส่ง  และการขายปลกี การซ่อมยานยนต์  และ
รถจกัรยานยนต์” (49.4 คะแนน) โดยคนท�างานในทัง้ 3 ประเภทอตุสาหกรรม 
นี้ ถือว่า “UNHAPPY หรือ ไม่มีความสุข” ในมิติสุขภาพเงินดี

 พิจารณาตามในมิติลักษณะทั่วไปของคนท�างาน พบว่า คนท�างาน
หญิงมีคะแนนความสุขในมิติสุขภาพเงินดีสูงกว่าคนท�างานชาย และคน
ท�างานเพศทางเลอืกอยูเ่ลก็น้อย โดยมคีะแนนเท่ากับ 51.5 คะแนน ขณะ
ที ่คนท�างานชายมค่ีาคะแนนความสขุในมิตสิขุภาพเงนิดสีงูกว่าคนท�างาน
เพศทางเลือกเล็กน้อย (49.8 และ 49.7 คะแนน ตามล�าดับ) ในส่วนของ
เจเนอเรชันหรือรุ่นประชากร ผลการส�ารวจแสดงให้เห็นว่า คนท�างาน
เจนเบบี้บูม มีคะแนนความสุขในมิติสุขภาพเงินดีสูงกว่าคนท�างาน 
เจนเอ็กซ์และเจนวายอย่างเห็นได้ชัด โดยคนท�างานในสามรุ่นประชากร
นี้มีค่าคะแนนความสุขเท่ากับ 56.9 51.1 และ 50.6 คะแนน ตามล�าดับ 
 
 เมื่อจ�าแนกตามสถานภาพสมรส คนท�างานที่เป็นโสดเป็นกลุ่มที่มี
คะแนนเฉลีย่ความสขุในมิตสิขุภาพเงินดสีงูทีส่ดุ (53.8 คะแนน) รองลงมา คือ 
คนท�างานที่แต่งงานและอยู่ร่วมกันกับคู่สมรส (49.8 คะแนน) แต่งงาน
แต่ไม่ได้อยูด้่วยกนั (48.5 คะแนน) ขณะท่ีคนท�างานทีห่ย่า แยกทาง หรือ
เลิกกับคู่สมรสมีค่าคะแนนต�่าที่สุด (44.6 คะแนน)  ส�าหรับระดับการ
ศึกษา กลุ่มคนท�างานที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีค่าคะแนนความ
สุขในมิติสุขภาพเงินดีสูงที่สุด ที่ 61.3 คะแนน ตามมาด้วยกลุ่มที่จบการ
ศึกษาระดับระดับปริญญาตรี (54.0 คะแนน) ขณะที่คนท�างานที่จบการ
ศึกษาระดับต�่ากว่ามัธยมศึกษา และสายช่าง/วิชาชีพมีค่าคะแนนความ
สุขในมิติสุขภาพเงินดีใกล้เคียงกัน คืออยู่ในช่วง 47.3 –48.8 คะแนน ซึ่ง
ถือว่า อยู่ในระดับ “UNHAPPY รือ ไม่มีความสุข” 
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 เม่ือจ�าแนกตามลกัษณะงาน  คนท�างานด้านงานบรหิารมค่ีาคะแนน
ความสุขในมิติสุขภาพเงินดีสูงที่สุด (56.1 คะแนน) รองลงมา (หากไม่
รวม “งานด้านอืน่ๆ”) ได้แก่ คนท�างานด้านงานส�านักงานและการบรกิาร 
(52.9 และ 51.2 คะแนน ตามล�าดับ) ขณะที่คนท�างานด้านการผลิตมี
ค่าคะแนนความสขุทีต่�า่ทีส่ดุเมือ่เทียบกบัลกัษณะงานอ่ืน (49.1 คะแนน) 
ในส่วนของประเภทการจ้างงาน พบว่า คนท�างานที่มีประเภทการจ้าง
งานทีย่ดืหยุน่ในลักษณะการจ้างเหมา บางช่วงเวลาและตามผลงานมค่ีา
คะแนนความสขุในมติสิขุภาพเงนิดทีีส่งูกว่าคนท�างานในประเภทการจ้าง
งานอื่น (52.5 คะแนน) โดยคนท�างานที่มีการจ้างงานแบบประจ�าหรือ
ตามสญัญาจ้างมค่ีาคะแนนทีส่งูกว่าคนท�างานแบบเป็นรายวนั (51.1 และ 
48.2 คะแนน ตามล�าดบั) เมือ่พจิารณาอายงุานหรือระยะเวลาการท�างาน
ในองค์กรปัจจุบัน กลุ่มที่มีอายุงานน้อยกว่า 1 ปี 1-2 ปี และ 10 ปีขึ้น
ไป มค่ีาคะแนนความสขุในมติสิขุภาพเงนิดีใกล้เคยีงกันในช่วง 51.2-51.9 
คะแนน (โดยกลุ่มที่มีอายุงาน 10 ปีขึ้นไปมีคะแนนสูงที่สุดเท่ากับ 51.9 
คะแนน) และกลุ่มที่มีอายุงาน 3-5 ปี และ 6-9 ปี มีค่าคะแนนที่ต�่ากว่า
แต่ใกล้เคียงกัน (49.7 และ 49.1 คะแนน ตามล�าดับ)  

 เกี่ยวกับขนาดขององค์กรซึ่งพิจารณาจากจ�านวนคนท�างานทั้งหมด
ในองค์กรนั้น พบว่า คนท�างานในองค์กรที่มีขนาดเล็ก (S) เป็นกลุ่มที่มี
คะแนนความสุขในมิติสุขภาพเงินดีสูงที่สุด (53.6 คะแนน) รองลงมา
ได้แก่  คนท�างานในองค์กรที่มีขนาดใหญ่ (L) ขนาดใหญ่มาก (XL) และ
ขนาดกลาง (M) ตามล�าดับ (51.1 50.4 และ 50.2 คะแนน ตามล�าดับ) 
เมื่อพิจารณาภาคการท�างาน คนท�างานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจมีค่า
คะแนนความสุขในมิติสุขภาพเงินดีที่สูงกว่าคนท�างานในภาคเอกชน  
โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 53.9 และ 50.1 คะแนน ตามล�าดับ
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คะแนนเฉลี่ย

ประเภทอุตสาหกรรม

ตำรำง 11 ค่ำคะแนนควำมสุขคนท�ำงำนในมิติสุขภำพเงินดี จ�ำแนกตำมลักษณะ 
  ทั่วไปของคนท�ำงำน

ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

49.7  18.1
52.9  18.8  
53.2  22.7 
55.2  18.9 
49.4  19.9 
48.4  20.7 
52.4  18.5 
55.0  20.0 
53.0  19.1  
49.6  17.2  
51.7  18.7  
48.7  18.5  
55.0  19.6  

55.9  20.6  
54.2  20.4  
50.8  18.7  
51.3  19.1

49.8  19.0  
51.5  18.8  
49.7  19.6

เพศ

Happy Money

ชาย 
หญิง 
เพศทางเลือก

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

เจเนอเรชัน

ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

สถานภาพสมรส

โสด 
แต่งงานและอยู่ร่วมกัน 
แต่งงานแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน 
อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงาน 
หม้าย
หย่า แยกทาง เลิกกัน

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

56.9  20.5  
51.1  19.5  
50.6  18.5

53.8  18.7  
49.8  18.6  
48.5  20.3  
46.9  18.2  
46.2  20.7  
44.6  19.7

ระดับการศึกษา

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

48.8  19.2  
47.3  17.9  
48.6  18.3  
48.6  18.6  
54.0  18.8  
61.3  18.9

ลักษณะงานท่ี่ท�า

งานส�านักงาน 
งานด้านการผลิต 
งานด้านการบริการ 
งานด้านบริหาร 
งานด้านอ่ื่นๆ

52.9  18.9  
49.1  18.1
51.2 19.7
56.1  20.3  
53.5  21.0

Happy Money
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คะแนนเฉลี่ย

ประเภทการจ้างงาน

ประจ�า/สัญญาจ้าง
รายวัน
อื่นๆ เช่น จ้างเหมา บางช่วงเวลา ตามผลงาน

51.1  18.9  
48.2  18.8  
52.5  18.6

ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

อายุงาน

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

51.2  19.3  
51.7  18.5  
49.7  18.4  
49.1  18.7  
51.9  19.5

ขนาดองค์กร

ขนาดเล็ก (S) (คนท�างาน ไม่เกิน 50) 
ขนาดกลาง (M) (คนท�างาน 51-200) 
ขนาดใหญ่ (L) (คนท�างาน 201-1,000) 
ขนาดใหญ่มาก (XL) (คนท�างาน 1,001 ขึ้นไป

53.6  19.9  
50.2  19.5  
51.1  19.0  
50.4  18.5

ภาคการท�างาน

ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 
ภาคเอกชน

53.9  19.5  
50.1  518.8

Happy Money
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 จากผลการส�ารวจความสุขคนท�างาน (ในองค์กร) ระดับประเทศ  
พ.ศ. 2560 ไตรมาส 1 ภาพรวม พบว่าคนท�างานมีคะแนนความสุข 
ในมิติการงานดี เท่ากับ 60.1 คะแนน อยู่ในระดับ “HAPPY” หรือ 
“ระดับความสุขตามเป้าหมาย” (คะแนน 50.00-74.99 คะแนน) เมื่อ
พิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรมของคนท�างานทั้ง 17 ประเภท  
(ตาราง 12) พบว่า ประเภทอตุสาหกรรมทีค่นท�างานมคีะแนนความสขุในมิติ 
การงานดีสูงที่สุด คือ "P การศึกษา” โดยมีค่าคะแนนความสุขเฉลี่ย
เท่ากับ 65.2 คะแนน ในล�าดับถัดมาได้ แก่ “E การจัดหาน�้า การจัดการ 
และการบ�าบัดน�้าเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล” (64.2 คะแนน) “J ข้อมูล
ข่าวสารและการสื่อสาร” และ “L กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์” (ซึ่งมีค่า
คะแนนความสขุเฉล่ียเท่ากนัที ่64.1 คะแนน) ส่วนประเภทอุตสาหกรรม

4.2.10 การงานดี (Happy Work-Life)

 การส�ารวจความสุขคนท�างาน ในมิติ 9 มีตัวชี้วัด
ทั้งหมด จ�านวน 17 ข้อค�าถาม เกี่ยวกับ ความสุขและ
ความรูสึ้กพงึพอใจต่อการท�างานในประเดน็ต่างๆ เช่น 
การได้ท�างานอย่างมีความสุขต่อสภาพแวดล้อมของ
องค์กรโดยรวม การได้รบัการดแูลเกีย่วกบัสขุภาพทีด่ี
จากองค์กร ความพึงพอใจกับสวสัดกิารทีอ่งค์กรจัดให้ 
การได้รบัการปฏบิตัอิย่างถกูต้องตามกฎหมายแรงงาน 
พระราชบัญญติั หรอืระเบยีบต่างๆ การได้รบัการพจิารณา 
เลื่อนขั้น เล่ือนต�าแหน่ง ปรับข้ึนค่าจ้างที่ผ่านมา 
ด้วยความเหมาะสม การมีอาชีพที่มั่นคง การได้รับค่า
ตอบแทนที่คุ้มค่ากับความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการ
ท�างาน การได้รบัค่าตอบแทนถกูต้องและตรงตามเวลา 
ความสามารถในการแสดงความคดิเหน็และมส่ีวนร่วม
ในข้อเสนอแนะกับหัวหน้างาน หรือนายจ้าง เป็นต้น
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ที่คนท�างานมีคะแนนความสุขการงานดีต�่าที่สุด 3 อันดับแรก (หากไม่
นับรวม ประเภทอุตสาหกรรม “กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ”) ได้แก่  
“H การขนส่ง  และสถานทีเ่กบ็สินค้า ” (57.5 คะแนน) “F การก่อสร้าง” 
(57.6 คะแนน) และ “C การผลิต” (59.2 คะแนน)

 เมื่อจ�าแนกตามลักษณะทั่วไปของคนท�างาน ในส่วนของเพศ พบว่า 
คนท�างานชายมีคะแนนความสุขในมิติการงานดีสูงกว่าคนท�างานหญิง 
เลก็น้อย โดยมคีะแนนเท่ากบั 60.4 และ 59.9 คะแนน ตามล�าดบั ขณะที่
คนท�างานเพศทางเลือกมีค่าคะแนนความสุขในมิติการงานดีต�่าที่สุด 
(56.6 คะแนน) เกี่ยวกับเจเนอเรชันหรือรุ่นประชากรของคนท�างาน ผล
การส�ารวจพบว่า คนท�างานเจนเบบีบ้มู มีคะแนนความสขุในมติกิารงาน
ดีสงูกว่าคนท�างานเจนเอก็ซ์และเจนวาย โดยทัง้สามรุน่ประชากรนี ้มค่ีา
คะแนนเท่ากับ 63.9 61.2 และ 59.6 คะแนน ตามล�าดับ
  
 เมือ่พจิารณาตามสถานภาพสมรสคนท�างานทีแ่ต่งงานและอยูร่่วมกัน 
กับคู่สมรสเป็นกลุ่มที่มีคะแนนเฉลี่ยความสุขในมิติการงานดีสูงที่สุด 
(60.5 คะแนน) ตามมาด้วย กลุ่มที่แต่งงานแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน (60.2 
คะแนน) กลุ่มท่ีเป็นโสดและเป็นหม้ายซึ่งมีค่าคะแนนความสุขเท่ากัน 
(60.0 คะแนน) คนท�างานท่ีอยูด้่วยกันโดยไม่ได้แต่งงานมค่ีาคะแนนความ
สุขในมิติการงานดีที่ต�่ากว่าคนท�างานกลุ่มอื่นเล็กน้อย (58.9 คะแนน) 

 ในด้านของระดับการศึกษา พบว่ามีแนวโน้มความสัมพันธ์ไปใน
ทิศทางเดียวกับระดับความสุขในมิตินี้ โดยกลุ่มคนท�างานที่มีการศึกษา
สงูกว่าปรญิญาตรเีป็นกลุ่มทีมี่ค่าคะแนนความสขุในมติกิารงานดสีงูทีส่ดุ 
ที่ 65.3 คะแนน ตามมาด้วยกลุ่มที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  (62.0 
คะแนน) ขณะทีค่นท�างานท่ีจบการศกึษาระดบัประถมศกึษาหรอืต�า่กว่า
และ ระดบัมธัยมเป็นกลุม่ทีม่ค่ีาคะแนนความสขุในมติิการงานดทีีต่�า่กว่า
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ในช่วงคะแนน 58.0-58.4 คะแนน 

 เมือ่พจิารณาตามลักษณะงานทีท่�า คนท�างานด้านงานบรหิารมค่ีาคะแนน 
ความสขุในมิติการงานดีสูงทีสุ่ด (64.3 คะแนน) รองลงมา ได้แก่ คนท�างาน 
ด้านการบริการและงานส�านักงาน (61.6 และ 61.3 คะแนน ตามล�าดับ) 
ขณะที ่(หากไม่รวม “งานด้านอ่ืนๆ”) คนท�างานด้านการผลติมค่ีาคะแนน
ความสุขในมิติการงานดีต�่าที่สุดเมื่อเทียบกับคนท�างานในลักษณะอ่ืน 
(58.5 คะแนน) ส�าหรับในส่วนประเภทการจ้างงาน พบว่า คนท�างานที่
มปีระเภทการจ้างงานแบบประจ�าหรอืตามสญัญาจ้างมค่ีาคะแนนความสขุ 
ในมิติการงานดีที่สูงกว่าคนท�างานในประเภทการจ้างงานอื่น (60.5 
คะแนน) โดยคนท�างานทีม่กีารจ้างงานทีย่ดืหยุน่ในลกัษณะการจ้างเหมา
บางช่วงเวลาและตามผลงานมีค่าคะแนนความสขุในมตินิีส้งูกว่าคนท�างาน 
แบบเป็นรายวันเล็กน้อย (58.2 และ 57.2 คะแนน ตามล�าดับ) จ�าแนก
ตามอายุงานหรือระยะเวลาการท�างานในองค์กรปัจจุบัน พบว่ากลุ่ม 
คนท�างานที่มีอายุงาน 10 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มที่มีค่าคะแนนความสุขในมิติ
ความดีสูงที่สุด โดยเท่ากับ 61.7 คะแนน ขณะที่กลุ่มคนท�างานที่มีอายุ
การท�างานไม่ถึง 10 ปี (ไม่เกิน 1 ปี 1-2 ปี 3-5 ปี และ 6-9 ปี) มีค่า
คะแนนที่ไม่แตกต่าง โดยอยู่ในช่วง 58.9-59.9 คะแนน 
 
 เมื่อพิจารณาปัจจัยขนาดขององค์กรซ่ึงชี้วัดจากจ�านวนคนท�างาน
ทัง้หมดในองค์กรนัน้ พบว่า คนท�างานในองค์กรทีม่ขีนาดเลก็ (S) เป็นกลุม่ 
ที่มีคะแนนความสุขในมิติการงานดีสูงท่ีสุด (62.2 คะแนน) รองลงมา 
ได้แก่  คนท�างานในองค์กรทีม่ขีนาดใหญ่ (L) ขนาดกลาง (M) และขนาดใหญ่ 
มาก (XL) ตามล�าดับ (60.3 60.1 และ 59.6 คะแนน ตามล�าดับ) จ�าแนก
ตามภาคการท�างาน คนท�างานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจมีค่าคะแนน 
ความสุขในมิติการงานดีที่สูงกว่าคนท�างานในภาคเอกชน โดยมีค่า
คะแนนเท่ากับ 61.2 และ 59.9 คะแนน ตามล�าดับ
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คะแนนเฉลี่ย

ประเภทอุตสาหกรรม

ตำรำง 12 ค่ำคะแนนควำมสุขคนท�ำงำนในมิติกำรงำนดี จ�ำแนกตำมลักษณะ 
  ทั่วไปของคนท�ำงำน

ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

59.2  12.1 
60.4  13.4 
64.2  13.8 
57.6  12.8 
60.8  13.3 
57.5  14.0 
60.3  13.1 
64.1  14.7 
61.6  13.8 
64.1  14.0 
59.4  12.5 
59.9  13.6 
60.5  14.5 

65.2  15.2 
61.2  14.9 
61.8  14.6 
53.4  14.6

60.4  13.4 
59.9  12.7 
56.6  15.5

เพศ

Happy Work-Life

ชาย 
หญิง 
เพศทางเลือก

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

เจเนอเรชัน

ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

สถานภาพสมรส

โสด 
แต่งงานและอยู่ร่วมกัน 
แต่งงานแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน 
อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงาน 
หม้าย
หย่า แยกทาง เลิกกัน

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

63.9  13.6 
61.2  13.2 
59.6  12.9

60.0  13.3 
60.5  12.8 
60.2  13.7 
58.9  12.9 
60.0  13.4 
59.2  11.9

ระดับการศึกษา

ประถมศึกษาและต�่่ากว่า 
ม.ต้น
ม.ปลาย 
สายช่าง/วิชาชีพ 
ป.ตรี
สูงกว่าป.ตรี

58.0  12.5 
58.4  12.6 
58.4  12.5 
59.3  12.8 
62.0  13.3 
65.3  13.6

ลักษณะงานท่ี่ท�า

งานส�านักงาน 
งานด้านการผลิต 
งานด้านการบริการ 
งานด้านบริหาร 
งานด้านอ่ื่นๆ

61.3  12.9 
58.5  12.1
61.6 14.2
64.3  14.0 
60.6  14.9

Happy Work-Life
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คะแนนเฉลี่ย

ประเภทการจ้างงาน

ประจ�า/สัญญาจ้าง
รายวัน
อื่นๆ เช่น จ้างเหมา บางช่วงเวลา ตามผลงาน

60.5  13.0 
57.2  12.4 
58.2  13.9

ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

อายุงาน

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

59.9  13.2 
58.9  13.2 
59.3  12.9 
59.8  13.2 
61.7  12.7

ขนาดองค์กร

ขนาดเล็ก (S) (คนท�างาน ไม่เกิน 50) 
ขนาดกลาง (M) (คนท�างาน 51-200) 
ขนาดใหญ่ (L) (คนท�างาน 201-1,000) 
ขนาดใหญ่มาก (XL) (คนท�างาน 1,001 ขึ้นไป

62.2  13.8 
60.1  13.7 
60.3  13.4 
59.6  12.3

ภาคการท�างาน

ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 
ภาคเอกชน

61.2  14.5 
59.9  12.7

Happy Work-Life
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 อย่างไรก็ตาม ในมิติการงานดีของการศึกษานี้ คณะวิจัยได้พิจารณา
ตัวชี้วัดทั้งหมดแล้ว พบว่า สามารถน�าเสนอเป็น ภาพรวมความพึงพอใจ
ในการท�างานของคนท�างาน ตาม แนวคิดและ ทฤษฎี ดังต่อไปนี้ 
 
ความพึงพอใจในการทำ งาน 

 เป็นแนวคดิ เกีย่วกบั ปัจจยัการท�างาน อาทิ ผลตอบแทน โอกาสก้าวหน้า 
ความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและองค์กร บคุลกิภาพส่วนบคุคล ความรูส้กึ
ทีเ่ป็นบวกกับงาน ความพอใจในการท�างานทีม่ผีลสนองตอบต่อความต้องการ 
ของตนจนท�าให้ความตงึเครยีดลดลงหรอืเกือบหมดไปเพราะมคีวามรูส้กึ
พงึพอใจในการท�างานนัน้ ๆ ความภาคภมูใิจและสนกุทีไ่ด้ท�างาน รวมถงึ 
มีความเต็มใจท�างานที่ได้รับมอบหมายให้ส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
องค์กรหรือหน่วยงาน และงานนั้นๆ ให้ประโยชน์ตอบแทนทั้งทางด้าน
วตัถแุละจติใจ สามารถสนองความต้องการขัน้พืน้ฐานของตนได้  (Robbins, 
20031 ; Strauss and Sayless, 19602 ;Blum and Naylor, 19683) 

 นอกจากนี ้ทฤษฎขีอง Fredrick Herzberg ได้เสนอทฤษฎอีงค์ประกอบคู ่
(Herzberg’s Two Factor Theory) ซึง่มปัีจจัยส�าคัญ 2 ประการทีส่มัพนัธ์ 
กับความพึงพอใจต่อองค์กรของแต่ละบุคคล (Herzberg, 19644) ได้แก่ 

ทฤษฎีองค์ประกอบคู่ 
Herzberg’s 

Two Factor Theory

ปัจจัยจูงใจ 
Motivation 
Factors

ปัจจัยค�้าจุน 
Hygiene 
Factors

1 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.
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1) ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) 
 เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรงเพื่อจูงใจ
ให้คนชอบและรกังานปฏบิตัเิป็นการกระตุน้ให้เกดิ
ความพึงพอใจให้แก่บุคคลในองค์กร ให้ปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะเป็นปัจจัยที่
สามารถตอบสนองความต้องการภายในบุคคลได้
ด้วย ตวัอย่าง ตวัช้ีวัดความพงึพอใจของปัจจยัจงูใจ 
ได้แก่ ความส�าเร็จในการท�างานของบุคคล การได้
รับการยอมรับนับถือ ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 
ความรับผิดชอบ และ ความก้าวหน้า เป็นต้น

2) ปัจจัยค�้ำจุน (Hygiene Factors) 
 ปัจจัยค�้าจุนหรืออาจเรียกว่าปัจจัยสุขอนามัย 
หมายถงึ ปัจจัยทีจ่ะค�า้จนุให้แรงจงูใจในการท�างาน
ของบคุคลมอียูต่ลอดเวลา ถ้าไม่มหีรอืมีในลักษณะ
ไม่สอดคล้องกบับคุคลในองค์กร บคุคลในองค์กรจะ
เกดิความไม่ชอบงานขึน้ ปัจจัยค�า้จนุเป็นปัจจัยทีม่า
จากภายนอกบุคคล ได้แก่ เงินเดือน โอกาสที่จะได้
ความก้าวหน้าในอนาคต ความสัมพันธ์กับผู้บังคับ
บญัชา ผูใ้ต้บังคบับัญชา สถานะของอาชพี นโยบาย
และการบริหารงาน สภาพแวดล้อมของการท�างาน
ในที่ท�างาน ความเป็นอยู ่ส ่วนตัวที่ดีหรือไม่ดี 
อันเป็นผลที่ได้รับจากงานในหน้าที่ความมั่นคง 
ในการท�างาน และ วิธีการปกครองของผู้บังคับ
บัญชา 
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 ส�าหรับ ความพึงพอใจในคนท�างานในองค์กรของการศึกษานี้  
หมายถงึ ระดับความรู้สกึหรอืเจตคตใินทางบวกและลบท่ีมต่ีอการท�างาน 
ซึ่งประกอบด้วย ความพึงพอใจสภาพการท�างาน ความพึงพอใจใน 
เพ่ือนร่วมงาน ความพึงพอใจในตัวงาน ความพึงพอใจในการจ่าย 
ค่าตอบแทน และความพงึพอใจในโอกาสความก้าวหน้าในงาน การศกึษา
ความพึงพอใจครั้งนี้ สะท้อนผ่านมิติการงานดี (Happy Work-Life)  
ประกอบด้วย 16 ตัวชี้วัด ที่กระจายอยู่ใน 2 ปัจจัย ได้แก่
 
 (ก) ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) 
 ในการศึกษานี้ หมายถึง พลังผลักดันให้คนท�างานมีพฤติกรรมการ
ท�างานแบบมีทิศทางและมีเป้าหมาย และเป็นสิ่งจูงใจให้บุคลากรเกิด
ความพงึพอใจในการท�างาน ประกอบด้วย 3 ตวัชีว้ดั ได้แก่ ความท้าทาย
และส่งเสรมิให้ท่านได้เรยีนรูส้ิง่ใหม่  ความชดัเจนของโอกาสในการเติบโต
ในต�าแหน่งหน้าที ่และ การแสดงความคดิเหน็และมส่ีวนร่วมในข้อเสนอ
แนะกับนายจ้าง หัวหน้างาน 

 (ข) ปัจจัยค�้ำจุน (Hygiene Factors)
 ในการศึกษานี้ หมายถึง องค์ประกอบที่ช่วยป้องกันการไม่ชอบงาน 
หรอืการปฏิบตังิานหย่อนประสทิธิภาพลง ประกอบด้วย 13 ตัวชีว้ดั ได้แก่ 
ความมั่นคงในงานปัจจุบัน ได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
แรงงานฯ กฎหมายอ่ืนๆจากองค์กร ได้รบัการพจิารณาเลือ่นข้ัน ปรบัขึน้
เงินค่าจ้างประจ�าปีที่ผ่านมาด้วยความเหมาะสม ความถูกต้องของการ
จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ที่ได้รับจากองค์กร ความตรงเวลาในการจ่าย 
ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาที่ได้รับจากองค์กร ค่าตอบแทนที่ได้รับคุ้มค่ากับ 
ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการท�างาน ได้รับการดูแลเกี่ยวกับสุขภาพที่ดี
จากองค์กร พึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมขององค์กร พึงพอใจกับ
สวัสดิการที่องค์กรจัดให้ ที่ท�างานให้ความส�าคัญกับการท�างานเป็นทีม  
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ความสมัพนัธ์ในทีท่�างานเหมอืนพีเ่หมอืนน้อง การสือ่สารพดูคยุกับเพือ่น
ร่วมงานในทีท่�างาน และ การถ่ายทอดแลกเปลีย่นแบบอย่างการท�างาน
ระหว่างกันในที่ท�างาน 

 ผลส�ารวจภาพรวมความพึงพอใจคนท�างานองค์กรในประเทศไทย 
ในรอบไตรมาส 1 ประจ�าปี 2560  จ�าแนกตาม 17 ประเภทอุตสาหกรรม  
พบว่า ความพึงพอใจคนท�างานองค์กรในระดับประเทศ มีค่าคะแนน
เฉลี่ย 57.3 คะแนน โดยคะแนนความพึงพอใจของคนท�างานในภาค 
การศกึษา (P) มีค่าคะแนนเฉล่ียสูงทีสุ่ด คอื 62.8 คะแนน จัดอยูใ่นระดบั 
“HAPPY” หรือ “ระดับความสุขตามเป้าหมาย (หมายถึงช่วงคะแนน 
50.00 – 74.99 คะแนน)”  และ คนท�างานในภาคบรกิาร (S) มค่ีาคะแนน
เฉลี่ยต�่าที่สุด โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 48.8 คะแนน จัดอยู่ในระดับ 
“UNHAPPY” หรือ “ระดับความสุขต�่ากว่าเป้าหมาย (ช่วงคะแนน  
25.00 – 49.99 คะแนน)”  ดังแสดงในแผนภาพ 5

happy  ������������.indd   107 5/27/2561 BE   10:05 PM



108

แผนภำพ 5 ค่ำคะแนนควำมพึงพอใจ จ�ำแนกตำม 17 ประเภทอุตสำหกรรม
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4.3 ความผูกพันองค์กรของคนทำ งาน
 
 ในการส�ารวจครั้งนี้ ความผูกพันองค์กร หมายถึง ความรู ้สึกที่
พนักงานยึดมั่น เช่ือม่ัน ยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร  
รูส้กึว่าตนเป็นส่วนหนึง่ขององค์กร มคีวามตัง้ใจทีจ่ะท�างานอยูกั่บองค์กร
โดยเป็นความต้องการท้ังด้านการคงอยูท่างกายภาพและจิตใจ ตัง้ใจและ
มั่นใจอุทิศตนอย่างเต็มที่ที่จะปฏิบัติงาน ท�างานอย่างทุ่มเทเพ่ือสร้าง
ความก้าวหน้าและบรรลุความส�าเร็จตามเป้าหมายให้แก่องค์กร 

 ความผูกพันองค์กร ประเมินจาก 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 

ความต้องการหรอืความภาคภมูใิจและความเตม็ใจ
ทีจ่ะท�างานเพือ่ความส�าเร็จขององค์กร อย่างมุง่มัน่ 
ทุ่มเท สร้างสรรค์ โดยแต่ละองค์ประกอบมี 3 ข้อ
ค�าถามตัวชี้วัด รวมทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด 

Say
หรือ การกล่าวถึงองค์กรในทางท่ีดีหรือ 
ทางบวก ความรกัและภาคภมูใิจต่อองค์กร

Stay หรือ ความต้องการที่จะอยู่กับองค์กรต่อไป 
แม้จะมโีอกาสใหม่ทีเ่ทยีบเท่าหรอือาจจะดกีว่า 
ความรู้สึกในการเป็นส่วนหนึ่งและเป็นเจ้าของ
ร่วมในองค์กร

Strive
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 การน�าเสนอในส่วนนี้ เป็นการน�าเสนอเฉพาะคะแนนความผูกพัน
องค์กรรวมจ�าแนกตามประเภทอุตสาหกรรมและลักษณะทั่วไปของ 
คนท�างาน โดยค่าคะแนนความผูกพันองค์กรในภาพรวม และแต่ละ 
องค์ประกอบ Say Stay และ Strive แสดงในตารางที่ 13 จาก 
ผลการส�ารวจฯ ภาพรวม พบว่า คะแนนความผูกพันองค์กรรวม  
ระดับประเทศมีค ่าคะแนนเฉล่ีย 60.5 คะแนน (แผนภาพ 6) 
โดยองค์ประกอบความผูกพนัองค์กรทีม่ค่ีาคะแนนสงูทีส่ดุ คอื “Strive” 
มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 67.5 คะแนน ตามมาด้วย “Say” ที่คะแนน 
60.3 คะแนน และ “Stay” ที่คะแนน 53.6 คะแนน ตามล�าดับ เมื่อ
พิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรม พบว่า ประเภทอุตสาหกรรมที่คน
ท�างานมีคะแนนความผูกพันองค์กรรวม สูงที่สุด คือ "P การศึกษา” โดย
มค่ีาคะแนนรวมเท่ากบั 67.4 คะแนน ในล�าดบัถดัมาได้ แก่ “E การจัดหา
น�า้ การจัดการ และการบ�าบัดน�า้เสีย” และ “R ศลิปะ ความบนัเทงิ และ
นันทนาการ” โดยมีค่าคะแนนความผูกพันองค์กรรวม เท่ากับ 66.6 
คะแนน และ 65.0 คะแนน ตามล�าดับ ส่วนประเภทอุตสาหกรรมที่คน
ท�างานมคีะแนนความผกูพนัองค์กรรวมต�า่ทีส่ดุ (หากไม่นับรวม ประเภท
อุตสาหกรรม “กจิกรรมบริการด้านอืน่ๆ”) ได้แก่ “M กจิกรรมทางวชิาชพี 
วิทยาศาสตร์ และเทคนิค” และ “F การก่อสร้าง” (56.8 และ 58.0 
คะแนน ตามล�าดับ ดังแสดงในแผนภาพ 7)

 เมื่อจ�าแนกตามลักษณะทั่วไปของคนท�างาน ในส่วนของเพศ พบว่า 
คนท�างานชายมีความผูกพันองค์กรรวม สูงกว่าคนท�างานหญิง โดยมี
คะแนนเท่ากับ 61.6 และ 59.8 คะแนน ตามล�าดับ ขณะที่ คนท�างาน
เพศทางเลือกมีค่าคะแนนความผูกพันองค์กรต�่าที่สุด (56.9 คะแนน) 
เกีย่วกบัเจเนอเรชันหรอืรุน่ประชากรของคนท�างาน ผลการส�ารวจพบว่า 
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คนท�างานเจนเบบี้บูม มีคะแนนความผูกพันองค์กรสูงกว่าคนท�างาน 
เจนเอ็กซ์และเจนวาย โดยทั้งสามรุ่นประชากรนี้ มีค่าคะแนนความสุข
เท่ากับ 67.7 62.9 และ 59.0 คะแนน ตามล�าดับ เมื่อพิจารณาตาม
สถานภาพสมรส คนท�างานที่เป็นหม้ายเป็นกลุ่มที่มีคะแนนความผูกพัน
องค์กรรวมสูงที่สุด (63.0 คะแนน) ตามมาด้วย กลุ่มที่แต่งงานและ 
อยู่ร่วมกันกับคู่สมรส (62.2 คะแนน) กลุ่มที่แต่งงานแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน
(61.9 คะแนน) ตามล�าดับ คนท�างานที่ยังโสด เป็นกลุ่มที่มีค่าคะแนน
ความสุขที่ต�่ากว่าคนท�างานกลุ่มอื่น (58.5 คะแนน) เกี่ยวกับระดับ 
การศึกษา พบว่า กลุ ่มคนท�างานที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตร ี
เป็นกลุ่มที่มีค่าคะแนนความผูกพันองค์กรสูงท่ีสุด ที่ 65.0 คะแนน  
ตามมาด้วยกลุ ่มที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต�่ากว ่า  
(60.8 คะแนน) กลุ่มที่จบสายช่าง/วิชาชีพ และกลุ่มที่จบการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี ตามล�าดับ ขณะที่คนท�างานที่จบการศึกษาระดับ 
มัธยมศึกษาเป็นกลุ่มที่มีค่าคะแนนความผูกพันที่ต�่ากว่าโดยเท่ากับ  
59.9 คะแนน 
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 จ�าแนกตามลกัษณะงานทีท่�า  คนท�างานบรหิารมคีวามผกูพนัองค์กร
สูงที่สุด (65.3 คะแนน) ขณะที่คนท�างานในลักษณะอื่นมีค่าคะแนน 
ไม่แตกต่างกนัมากนกัโดยอยูใ่นช่วง 59.6-61.8 คะแนน ในส่วนประเภท
การจ้างงาน พบว่า คนท�างานในลักษณะจ้างเหมา บางช่วงเวลา หรือ
ตามผลงาน มีคะแนนความผูกพันองค์กรสูงท่ีสุดที่ 61.2 คะแนน  
ตามด้วย คนท�างานที่มีประเภทการจ้างงานแบบประจ�าหรือตามสัญญา
จ้างที่ 60.7 คะแนน จ�าแนกตามอายุงาน พบว่า กลุ่มคนท�างานที่ม ี
อายุงาน 10 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มที่มีความผูกพันองค์กรสูงที่สุด เท่ากับ 
63.6 คะแนน ขณะที่กลุ่มคนท�างานที่มีอายุการท�างานไม่ถึง 10 ปี  
(ไม่เกิน 1 ปี 1-2 ปี 3-5 ปี และ 6-9 ปี) มีค่าคะแนนความสุขที่ไม ่
แตกต่างกันมาก โดยในช่วง 58.1-60.7 คะแนน 

 เกี่ยวกับขนาดขององค์กรซึ่งชี้วัดจากจ�านวนคนท�างานทั้งหมด 
ในองค์กร พบว่า คนท�างานในองค์กรที่มีขนาดเล็ก (S) เป็นกลุ่มที่ม ี
ความผูกพันองค์กรสูงที่สุด (63.1 คะแนน) รองลงมาได้แก่ คนท�างาน 
ในองค์กรทีม่ขีนาดใหญ่ (L) (60.9 คะแนน) ในขณะทีก่ลุม่ทีม่คีวามผกูพัน
องค์กรต�่าที่สุด (คะแนน 60.0 คะแนนเท่ากัน)  คือคนท�างานในองค์กร
ที่มีขนาดกลาง (M) และขนาดใหญ่มาก (XL) เมื่อจ�าแนกตามภาค 
การท�างาน คนท�างานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจมีค่าคะแนนความผูกพัน
องค์กรที่สูงกว่าคนท�างานในภาคเอกชน โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 63.4 
และ 59.9 คะแนน ตามล�าดับ
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แผนภำพ 6 ค่ำคะแนนควำมผูกพันองค์กร ภำพรวมและใน 3 องค์ประกอบ

คะแนน
ความผูกพันองค์กร
รวม 60.5 คะแนน

Say

60.3

67.5 53.6

StayStrive
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25

50
75

100
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ตำรำง 13 ค่ำคะแนนควำมผูกพันองค์กรภำพรวม และองค์ประกอบ Say Stay  
  และ Strive จ�ำแนกตำมลักษณะทั่วไปของคนท�ำงำน

คะแนนเฉลี่ย ควำมผูกพันองค์กร

ประเภทอุตสาหกรรม

C การผลติ 
D ไฟฟ้า ก๊าช ไอน�า้ และระบบ 
 ปรบัอากาศ 
E การจดัหาน�า้ การจดัการ และการ 
 บ�าบดัน�า้เสยี ของเสยี และสิง่ปฏกิลู
F การก่อสร้าง 
G การขายส่งและการขายปลกี  การ 
 ซ่อมยานยนต์ และจกัรยานยนต์
H การขนส่ง และสถานท่ีเก็บ 
 สนิค้า 
I ทีพั่กแรมและบริการด้านอาหาร
J ข้อมลูข่าวสาร และการสือ่สาร 
K กิจกรรมทางการเงิน และการ 
 ประกนัภยั
L กจิกรรมอสงัหารมิทรพัย์ 
M กจิกรรมทางวิชาชพีวิทยาศาสตร์ 
  และเทคนคิ
N กิจกรรมการบริหาร และการ 
 บรกิารสนบัสนนุ 
O การบรหิารราชการ การป้องกนั 
 ประเทศและการประกันสังคม 
 ภาคบงัคบั
P การศกึษา 
Q กิจกรรมด้านสุขภาพและงาน 
 สงัคมสงเคราะห์
R ศลิปะ ความบนัเทงิ และ
 นนัทนาการ 
S กจิกรรมบรกิารด้านอืน่ๆ

59.9 15.3 59.7 18.6 52.3 20.3 67.7 16.4

60.8 16.2 60.0 19.6 55.8 21.4 66.7 16.8

66.6 18.6 66.1 19.0 63.0 26.0 70.8 18.7
58.0 13.5 55.6 16.8 53.5 21.2 65.1 15.6

60.6 15.8 61.0 18.9 54.2 20.9 66.7 16.9

59.3 16.9 57.9 20.8 53.5 23.1 66.4 17.8
58.9 15.4 59.5 19.1 51.9 20.4 65.4 17.2
62.3 18.9 61.0 20.9 56.9 24.9 69.0 18.8

58.7 17.7 59.3 21.1 50.1 23.2 66.8 17.5
61.8 16.2 61.5 18.7 54.8 22.8 68.9 15.8

56.8 15.3 56.6 18.7 47.8 20.6 65.9 16.6

59.5 16.2 58.0 19.4 52.0 21.3 68.4 17.3

62.5 16.3 62.7 18.8 58.3 22.4 66.4 17.4
67.4 16.0 65.5 19.6 64.0 21.6 72.7 16.6

62.5 16.7 62.7 19.5 56.7 22.1 68.0 16.8

65.0 16.0 64.5 19.6 60.3 21.1 70.3 16.7
52.3 16.1 54.4 18.3 46.3 19.7 56.2 18.5

ภำพรวม

คะแนน
เฉลี่ย

s.d. คะแนน
เฉลี่ย

s.d.

Say 

คะแนน
เฉลี่ย

s.d.

Stay  

คะแนน
เฉลี่ย

s.d.

Strive
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เจเนอเรชัน

เบบีบ้มู (Baby boom) 
เจนเอก็ซ์ (Gen X) 
เจนวาย (Gen Y)

โสด 
แต่งงานและอยูร่่วมกนั 
แต่งงานแต่ไม่ได้อยูด้่วยกนั 
อยูด้่วยกนัโดยไม่ได้แต่งงาน 
หม้าย
หย่า แยกทาง เลกิกนั

สถานภาพสมรส

ประถมศกึษาและต�่า่กว่า 
ม.ต้น
ม.ปลาย 
สายช่าง/วชิาชพี 
ป.ตรี
สงูกว่าป.ตรี

ระดับการศึกษา

60.8 15.4 58.4 18.7 57.8 20.0 66.1 17.4
59.9 15.1 58.9 18.4 54.0 19.6 66.8 16.8
59.9 15.6 59.7 18.7 52.4 20.4 67.6 16.7
60.4 15.9 60.7 19.1 53.0 20.9 67.5 17.1
60.2 16.0 60.6 19.0 52.7 22.0 67.4 16.3
65.0 16.8 63.8 19.5 60.1 22.9 71.0 16.8

เพศ

ชาย 
หญงิ 
เพศทางเลอืก

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

ภำพรวม

คะแนน
เฉลี่ย

s.d. คะแนน
เฉลี่ย

s.d.

Say 

คะแนน
เฉลี่ย

s.d.

Stay  

คะแนน
เฉลี่ย

s.d.

Strive

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

58.5 15.9 59.0 19.1 50.4 21.1 66.0 17.1
62.2 15.6 61.6 18.7 56.2 20.8 68.9 16.3
61.9 16.0 60.8 19.0 57.4 21.6 67.6 17.1
59.8 15.9 59.5 19.3 52.7 20.9 67.2 17.0
63.0 15.9 61.4 18.8 60.6 20.5 67.0 18.4
60.8 14.8 59.7 18.1 54.7 20.5 68.0 15.9

คะแนนเฉลี่ย ควำมผูกพันองค์กร
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งานส�านกังาน 
งานด้านการผลติ 
งานด้านการบรกิาร 
งานด้านบรหิาร 
งานด้านอ่ื่นๆ

59.0 15.3 59.7 18.5 50.9 20.1 66.6 16.8
58.1 15.6 58.9 18.8 49.2 20.6 66.3 17.3
59.2 15.5 59.1 18.7 51.3 20.5 67.1 16.9
60.7 15.9 60.5 19.3 53.9 20.9 67.8 16.9
63.6 15.8 62.2 19.1 59.4 21.3 69.0 16.1

คะแนนเฉลี่ย ควำมผูกพันองค์กร

59.9 15.6 60.2 18.8 52.7 21.4 66.7 16.5
59.6 15.3 59.2 18.5 52.3 20.3 67.5 16.5
61.8 16.4 61.8 19.5 55.9 21.7 67.6 17.3
65.3 16.6 64.7 20.1 59.8 22.7 71.3 16.5
61.0 17.3 60.3 20.1 54.7 23.5 68.2 18.3

ภำพรวม

คะแนน
เฉลี่ย

s.d. คะแนน
เฉลี่ย

s.d.

Say 

คะแนน
เฉลี่ย

s.d.

Stay  

คะแนน
เฉลี่ย

s.d.

Strive

60.7 15.9 60.5 19.0 53.9 21.3 67.6 16.7
58.9 15.3 58.5 18.5 51.5 20.1 66.8 17.1

61.2 15.4 61.2 19.0 53.8 20.2 68.6 17.6

ลักษณะงานท่ี่ท�า

ประเภทการจ้างงาน

ประจ�า/สัญญาจ้าง
รายวัน
อืน่ๆ เช่น จ้างเหมา บางช่วงเวลา 
ตามผลงาน

อายุงาน

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

ขนาดเลก็ (S) (คนท�างาน ไม่เกนิ 50) 
ขนาดกลาง (M) (คนท�างาน 51-200) 
ขนาดใหญ่ (L) (คนท�างาน 201-
1,000) 
ขนาดใหญ่มาก (XL) (คนท�างาน 
1,001 ขึน้ไป

ภาคการท�างาน

ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 
ภาคเอกชน

ขนาดองค์กร

63.1 15.5 63.1 18.1 58.6 21.6 67.6 16.7
60.0 16.3 59.1 19.3 53.8 21.6 67.0 17.2

60.9 15.9 60.2 19.4 54.4 21.0 68.2 16.7

60.0 15.6 60.4 18.6 52.3 20.8 67.3 16.7

63.4 16.3 63.1 18.7 58.1 22.4 68.9 17.3
59.9 15.7 59.7 18.9 52.6 20.8 67.3 16.7
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รายชื่อคณะกรรมการกำ กับทิศ

 1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ 
  ผูอ้�านวยการสถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวิทยาลยัมหดิล
 3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล 
  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จ�ารัสฤทธิรงค์ 
  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 5. ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 6. ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

รายชื่อคณะทำ งานการสำ รวจความสุขคนทำ งาน (ในองค์กร) 
ไตรมาส 1 ปี 2560

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย์ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ 
 5. นางสาวสุภรต์ จรัสสิทธิ์
 6. นางวรรณี หุตแพทย์
 7. นางสุภาณี ปลื้มเจริญ
 8. ดร.เฉลิมพล สายประเสริฐ 
 9. นายบุรเทพ โชคธนานุกูล
 10. นางสาวปรียา พลอยระย้า
 11. นางสาวศศิกร เจริญศักดิ์
 12. นางสาวสุรารัตน์ พวงจ�าปา
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 13. นางสาวธารินี เหมือนวงศ์ธรรม
 14. นางสาวพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล

รายชื่อคณะทำ งานเก็บข้อมูลภาคสนาม

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