


ความสุขคนทำ�งาน�(ในองค์กร)�
ปี�2561�ไตรมาส�1

ผลการสำ�รวจ

(เดือนมกราคม�–�มีนาคม�พ.ศ.�2561)

Say Sta
y

Str
ive

โครงการ�การพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนทำ�งานเพื่อความยั่งยืน
โดยการดำ�เนินงานในรูปแบบ�

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



ผลการสำ�รวจความสุขคนทำ�งาน�(ในองค์กร)�:�ปี�2561�
(ไตรมาส�1:�เดือนมกราคม-มีนาคม)��
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. -- พิมพ์ครั้งที่ 1. – นครปฐม : โครงการ
การพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนท�างานเพื่อความยั่งยืน. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561.
             144 หน้า.

 1. ความสุข. 2. ความพอใจในการท�างาน.  3. คุณภาพชีวิตการท�างาน. 4. ความสุข 
ในการท�างาน. 5. การส�ารวจทัศนคติ.  6. ความสุข -- การทดสอบ. 7. เครื่องชี้ภาวะ 
ความสุข – ไทย -- วิจัย. I. มหาวิทยาลัยมหิดล.  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม.  II. ชื่อเรื่อง. 

HF5549.5 ผ191 2561

พิมพ์ครั้งแรก กรกฎาคม 2561
จ�ำนวนพิมพ ์ 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 02-441-9333 เว็บไซต์ www.ipsr.mahidol.ac.th



 สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม มหำวิทยำลัยมหิดล ได้ด�าเนินการ
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขคนท�างานในประเทศไทยมาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยได้พัฒนา เคร่ืองมือวัดควำมสุขคนท�ำงำน (ในองค์กร) หรือ 
HAPPINOMETER เพื่อใช้วัดคุณภาพชีวิตและความสุขของคนท�างานที่เป็น
บรบิทของสงัคมไทย สอดคล้องกับการด�าเนนิวถิชีวีติ ของคนท�างานในองค์กร
ทุกประเภทและทุกระดับ 

 ในนามโครงการ “กำรพัฒนำสร้ำงเสริมควำมสุขคนท�ำงำนเพื่อควำม
ยั่งยืนโดยกำรด�ำเนินงำนในรูปแบบ “ศูนย์วิจัยควำมสุขคนท�ำงำนแห่ง
ประเทศไทย”(Healthy Workplace for All: Thailand Centre for 
Happy Worker Studies: TCHS)” ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจาก ส�านัก
สนบัสนนุสุขภาวะองค์กร ส�ำนักงำนกองทนุสนบัสนุนกำรสร้ำงเสรมิสุขภำพ 
(สสส.) สถาบันฯ ได้ด�าเนินการส�ารวจความสุขของคนท�างาน (ในองค์กร) 
ระดบัประเทศ พ.ศ. 2561 โดยได้รบัความร่วมมอืจากส�านกังานสถติแิห่งชาติ
ในการด�าเนินการ เพื่อเป็นการสร้างข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต และ
ความสุขของประชากรโดยเฉพาะวัยแรงงาน ซึ่งเป็นก�าลังส�าคัญในการ 
ขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อเป็นประโยชน์ในการก�าหนดนโยบาย 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความสุขให้แก่คนท�างานทุกระดับ และทุกภาค
ส่วนได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง

คำ�นำ�



 การส�ารวจด�าเนินการในทุกจังหวัดพร้อมกันท่ัวประเทศ ด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์สมาชิกในครัวเรือนที่เข้าข่ายที่เป็นผู้ตอบสัมภาษณ์ด้วยตนเอง
เท่านัน้ โดยผนวกข้อค�าถามความสุขคนท�างาน (ในองค์กร) เข้ากบัการส�ารวจ
ภาวะการท�างานของประชากร ซึง่ด�าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมลูระหว่างเดอืน
มกราคม ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 โดยมีจ�านวนตัวอย่างคนท�างานที่ร่วม
ประเมินระดับความสุขทั้งสิ้น จ�านวน 21,086 คน 

 ผลการส�ารวจ พบว่า คะแนนความสุขคนท�างาน (ในองค์กร) ภาพรวม
ระดบัประเทศมีค่าคะแนนเฉลีย่ 58.6 คะแนนซึง่อยูใ่นระดบั “HAPPY” หรอื 
“ระดบัความสขุตามเป้าหมาย” (ช่วงคะแนน 50.00-74.99 คะแนน) โดยมติิ
ความสขุทีม่ค่ีาคะแนนสงูท่ีสุด คอื “มติคิรอบครวัด”ี มค่ีาคะแนนเฉลีย่เท่ากบั 
64.5 คะแนน และมติท่ีิมค่ีาคะแนนต�า่ท่ีสุด คอื “มติิใฝ่รูดี้” มีค่าคะแนนเฉลีย่
เท่ากับ 49.5 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “UNHAPPY” หรือ “ระดับความสุขต�่า
กว่าเป้าหมาย (ช่วงคะแนน 25.00-49.99 คะแนน)” จ�าแนกตามภูมิภาค  
คนท�างานใน “ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื” มคีะแนนความสขุภาพรวมสงูกว่า
คนท�างานในภมูภิาคอืน่โดยสงูกว่าคนท�างานใน “ภาคเหนอื” และ “ภาคใต้” 
เลก็น้อย ขณะทีค่นท�างานใน “กรงุเทพฯ” มคีะแนนความสขุภาพรวมต�า่ทีส่ดุ
เมื่อเทียบกับคนท�างานในภูมิภาคอื่น รวมถึง คนท�างานใน “ภาคกลาง”  
เมื่อพิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรม คนท�างานในอุตสาหกรรมประเภท 
“การศึกษา” มีคะแนนความสุขภาพรวมสูงท่ีสุด ตามด้วยคนท�างานใน
ประเภท “การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคม
ภาคบังคับ” และ “กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์” ขณะที่ 



คนท�างานในอุตสาหกรรมประเภท “กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือน 
ส่วนบุคคล” และ “กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์” มีคะแนนความสุขภาพรวมที่
ต�่ากว่าคนท�างานในอุตสาหกรรมประเภทอื่น 

 การส�ารวจความสุขคนท�างาน (ในองค์กร) ระดับประเทศ พ.ศ. 2561 
(ไตรมาส 1) นับเป็นการส�ารวจครั้งที่ 2 หลังจากที่เคยได้มีการส�ารวจระดับ
ประเทศคร้ังแรกในพ.ศ. 2560 (ไตรมาส 1) โดยการส�ารวจในสองครั้งนี้ มี
ความแตกต่างกันในเรือ่งวธิกีารตอบแบบส�ารวจของคนท�างาน การออกแบบ
การสุ่มตัวอย่าง และวิธีการสุ่มตัวอย่าง (sampling design) ส�าหรับการ
ส�ารวจ พ.ศ. 2560 คนท�างานตอบแบบส�ารวจความสุขด้วยตนเอง (self-
administering) การสุ่มตัวอย่างในข้ันแรก เป็นใน “ระดับองค์กร” โดยใช้
กรอบการสุ่มหรือ sampling frame จากฐานข้อมูลส�ามะโนอุตสาหกรรรม
ของส�านักงานสถติิแห่งชาต ิขณะท่ีการส�ารวจในครัง้นี ้(พ.ศ. 2561) คนท�างาน
ตอบแบบส�ารวจความสุขด้วยวิธีการสัมภาษณ์โดยพนักงานเก็บข้อมูล  
(interview) การสุม่ตวัอย่างในขัน้แรก เป็นใน “ระดับครอบครัว” (โดยเลือก 
“เขตแจงนับ” ในและนอกเขตเทศบาลของแต่ละจังหวัดก่อน) ตามกรอบ 
การสุ่มของการส�ารวจภาวะการท�างานของประชากร แม้การสุ่มตัวอย่าง 
ในขั้นสุดท้ายจะเหมือนกัน โดยเป็นการเลือกหรือการสุ่มใน “ระดับบุคคล” 
เพ่ือให้ได้คนท�างานท่ีจะเข้าร่วมการส�ารวจ อย่างไรก็ตาม ผลการส�ารวจ 
เกี่ยวกับค่าคะแนนความสุข ความพึงพอใจ และความผูกพันองค์กรของคน
ท�างาน จึงมีข้อจ�ากัดในเรื่องการเปรียบเทียบระหว่างการส�ารวจทั้งสองรอบ 
อีกทัง้ มนียัยะการแปลผลหรอืการตคีวาม โดยเฉพาะในการใช้เป็นค่าตัวแทน 
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(representative) ระดับความสุข ความพึงพอใจและความผูกพันของคน
ท�างานในระดับภูมิภาค และระดับประเภทอุตสาหกรรม ที่แตกต่างกัน  
ซึ่งผู้ใช้ข้อมูลควรต้องพึงระวัง

 คณะวิจัย หวังว่าผลการส�ารวจความสุขคนท�างาน (ในองค์กร) ระดับ
ประเทศ พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) ครั้งนี้ จะสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการ
วางนโยบายและแผนระดับชาติ เพื่อสร้างเสริมความสุขคุณภาพชีวิต  
ความสุขคนท�างานและองค์กรแห่งความสุขในประเทศต่อไป รวมถงึเป็นข้อมลู
เทยีบเคยีงความสขุคนท�างาน (ในองค์กร) ระดบัประเทศให้กบัทกุองค์กรหรอื
หน่วยงาน เพื่อการพัฒนาสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและความสุขคนท�างานใน
องค์กรได้ต่อไปอย่างต่อเนื่อง

 คณะวจัิยขอขอบพระคณุ นำยแพทย์ชำญวทิย์ วสนัต์ธนำรตัน์ ผูอ้�านวย
การส�านักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ให้การสนับสนุนการด�าเนินงานของโครงการ และขอ
ขอบพระคุณ ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้
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ความร่วมมอื รวมถงึ การให้ความอนเุคราะห์ทางวชิาการในหลายเร่ืองทีเ่ป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อความส�าเร็จในการด�าเนินงานการส�ารวจในคร้ังนี้ และ
สุดท้าย ขอขอบพระคุณคนท�างาน (ในองค์กร) ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือใน
การเข้าร่วมการส�ารวจ

คณะวิจัย
โครงการ “การพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนท�างานเพื่อความยั่งยืนโดยการ

ด�าเนินงานในรูปแบบ “ศูนย์วิจัยความสุขคนท�างานแห่งประเทศไทย”
(Healthy Workplace for All: Thailand Centre for Happy Worker Studies: TCHS)”

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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1.�ที่มาและความสำ�คัญ

 สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม มหำวิทยำลัยมหิดล ได้ท�าการศึกษา
และพัฒนาตัวชี้วัดความสุขของคนท�างานในประเทศไทยมาอย่างต่อเน่ือง  
ด้วยการสนับสนุนจาก ส�ำนักสนับสนุนสุขภำวะองค์กร ส�ำนักงำนกองทุน
สนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) 

 เครือ่งมอืประเมนิควำมสขุของคนท�ำงำนหรอื HAPPINOMETER ได้ถกู 
พัฒนาต่อยอดมาจากงานศึกษาของสถาบันฯ ในระหว่างปี พ.ศ. 2554-2557 
ในการสร้างตัวช้ีวัดความสุขของคนท�างานในภาคอุตสาหกรรมและบริการ 
และคนท�างานกลุม่ข้าราชการพลเรอืน ภายใต้ “โครงกำรจบัตำสถำนกำรณ์
ควำมสุขคนท�ำงำนในประเทศไทย”

 HAPPINOMETER ถกูใช้เป็นเครือ่งมอืหลกัในการประเมนิและตดิตาม
สถานการณ์ความสุขของคนท�างานในประเทศ ทั้งในองค์กรภาครัฐและ 
ภาคเอกชน ซึ่งท�าการส�ารวจและรายงานผลในรูปแบบคะแนนความสุข 
ในภาพรวมของคนท�างาน และในแต่ละมิติความสุขตามแนวคิด HAPPY 8 
อย่างต่อเนื่องเป็นรายครึ่งปี

 ในแต่ละช่วงการส�ารวจ การเปลี่ยนแปลงขึ้นลงของค่าคะแนนความสุข
เมื่อเทียบกับช่วงการส�ารวจก่อนหน้า เป็นตัวช้ีวัดท่ีสะท้อนให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ความสุขของคนท�างานได้เป็นอย่างดี และเป็น
ข้อมูลเชิงประจักษ์ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในองค์กร โดย
เฉพาะฝ่ายทรัพยากรบุคคลและผู้บริหารขององค์กร ซึ่งจะสามารถใช้เป็น
ข้อมูลช่วยในการตัดสินใจ คิดหากลยุทธ์ หรือโครงการที่เหมาะสมและตรง
ประเด็น เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระดับความสุขของคนท�างานใน
องค์กรให้ดียิ่งขึ้น
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 ปัจจุบัน ได้มีการใช้เครื่องมือ HAPPINOMETER กระจายไปยัง 
หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐทั่วประเทศ โดยได้รับการยอมรับจากผู้บริหาร
และบคุลากรระดบับรหิาร หน่วยงานทรพัยากรบุคคลของสถานประกอบการ
ที่มีทั้งขนาดใหญ่ กลาง และ เล็ก จากหลากหลายประเภทและสาขา น�า  
HAPPINOMETER ไปวัดคุณภาพชีวิตและความสุขของคนท�างานในองค์กร
หรอืหน่วยงานของตน รวมทัง้เมือ่วดัผลแล้ว ก็ได้มกีารน�าหลกัสตูรกำรบรหิำร
จัดกำรควำมรูสู้ค่วำมสขุคนท�ำงำน (Routine to Happiness: R2H) ไปใช้ 
ในการสร้างเสริมศักยภาพนักสร้างสุขในการจัดกิจกรรมสร้างสุขในองค์กร 
ตลอดจนใช้ HAPPINOMETER ในการวัดติดตามประเมินผล ถึงความส�าเร็จ
ที่ตั้งเป้าหมายไว้ในองค์กรอย่างเป็นระบบ 

 อย่างไรก็ตาม การส�ารวจในระดับองค์กรที่ผ่านมายังมีข้อจ�ากัดในการ
อ้างอิงหรอืเทียบเคียงระดบัความสขุขององค์กร (benchmarking) กบัระดบั
ความสุขที่เป็นค่ากลางของประเทศ ท่ีจะช่วยสะท้อนได้ว่า ความสุขของคน
ท�างานในองค์กรอยู่ในระดับที่ต�่ากว่า สูงกว่า หรือ ใกล้เคียงกับความสุขโดย
เฉลี่ยของคนท�างานทั่วไปในประเทศ ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถใช้เป็น
ตัวแทน (representative) และเป็นระดับความสุขอ้างอิง (benchmark) 
ของคนท�างานในภาพรวมของประเทศได้ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวทิยาลยัมหดิล จงึได้ด�าเนนิ กำรส�ำรวจควำมสุขคนท�ำงำน (ในองค์กร) 
ในประเทศไทย โดยได้รับความร่วมมือจาก ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ  
ในการด�าเนินการส�ารวจทั่วประเทศ ด้วยการผนวกข้อค�าถามความสุขคน
ท�างาน (ในองค์กร) หรือแบบ HAPPINOMETER ไปกับ กำรส�ำรวจภำวะ 
กำรท�ำงำนของประชำกร ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม 
ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
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2.�วัตถุประสงค์การสำ�รวจ

3) เพื่อได้ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการ
วางแผนพัฒนา ขับเคลื่อน และเสริมสร้าง 
คุณภาพชีวิตและความสุขคนท�างานใน
ประเทศไทย (ในองค์กร) อย่างเหมาะสม

1) เพือ่ได้ผลการส�ารวจ “ควำมสขุคนท�ำงำน” ระดบั
ประเทศ ที่สามารถใช้เป็นระดับอ้างอิงในการวัด 
ความสุขคนท�างานระดับองค์กร

2) เพื่อใช ้เป ็นข ้อมูลในการพัฒนา
เกณฑ์ช้ีวดัระดับความสุขของคนท�างาน 
จากค่าคะแนนความสุขภาพรวมได้
อย่างเหมาะสม
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3.�ระเบียบวิธีการสำ�รวจ

3.1�กลุ่มเป้าหมายของการสำ�รวจและคำ�จำ�กัดความ

 กลุ่มเป้าหมายของการส�ารวจ ได้แก่ “คนท�ำงำนในองค์กร” ซึ่งม ี
ค�าจ�ากัดความ ดังนี้

  คนท�ำงำนในองค์กร หมายถึง บุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือน
ตัวอย่าง มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ทุกคนที่มีสถานภาพการท�างาน   
เป็น “ลกูจ้างรฐับาล” “ลกูจ้างรฐัวสิาหกจิ” และ “ลกูจ้างเอกชน” 
(ตามแบบการส�ารวจภาวะการท�างานของประชากร) โดยมลัีกษณะ 
การท�างานเป็นลูกจ้าง/บุคลากร/พนักงานในองค์กรหรือสถาน
ประกอบการ ในที่นี้ไม่รวม ลูกจ้าง หรือแรงงานรับจ้างในภาค
เกษตรกรรม ผู้ประกอบอาชีพส่วนตัว และเจ้าของกิจการ

 องค ์กร (หรือ สถำนประกอบกำร)  หมายถึง  
หน่วยงานที่ว่าจ้าง หรือเป็นนายจ้างของคนท�างาน โดย
ครอบคลุม หน่วยงานในส่วนราชการ ภาครัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ สถานประกอบการภาคเอกชน บริษัทจ�ากัด 
(มหาชน) สถานประกอบการ ขนาดกลาง และขนาดย่อม
(SMEs) สหกรณ์หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หน่วยงานหรือ
องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึง องค์กรหรอืสถานประกอบ
การในลักษณะอื่นๆ ท่ีมีรูปแบบการว่าจ้างท�างานที่เป็น
ระบบ (เช่น มีการจัดท�าสัญญาจ้างงาน หรือ มีฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลหรือระบบการจ ่ายเงินเดือนและ
สวัสดิการที่ชัดเจน เป็นต้น)



16

3.2�เครื่องมือวัดความสุข�“HAPPINOMETER”

>>�ตอนที่�1�และ�2 เป็นข้อมูลทั่วไปขององค์กรและ 
ข้อมูลทั่วไป ของคนท�างาน ซึ่งมี 4 และ 14 ข้อค�าถาม
ตามล�าดับ 

>> ตอนที่�3-11 เป็นข้อค�าถามประเมินความสุขคน
ท�างาน 9 มิติ รวมทั้งหมด 54 ค�าถาม 

>> ตอนท่ี� 12 � และ �13 � เป็นข้อค�าถามประเมิน 
ความผูกพันและสมดุลชีวิตกับการท�างานของคน
ท�างาน ซึ่งมี 9 และ 5 ข้อค�าถามตามล�าดับ

เครื่องมือ
HAPPINOMETER�
ประกอบด้วยข้อ
คำ�ถาม�13�ตอน

โดยในแต่ละตอนของเครื่องมือวัด HAPPINOMETER มีรายละเอียด ดังนี้

>> ตอนท่ี� 1 เป็นข้อค�ำถำมข้อมูลทั่วไปขององค์กร 
มี 4 ข้อค�าถาม ได้แก่ ชื่อและสถานที่ตั้งองค์กร ประเภท
ของหน่วยงาน/องค์กร ขนาดขององค์กร และลักษณะ
ของหน่วยงาน (ส�านักงานใหญ่ ส�านักงานสาขา กรม/กอง  
ไซต์งานหรือลักษณะอื่นๆ)

>> ตอนที�่2�เป็นข้อค�ำถำมลักษณะทั่วไปของคนท�ำงำน 
มี 14 ข้อค�าถาม ได้แก่ เพศ อายุ จังหวัดที่อาศัยในปัจจุบัน 
และภูมิล�าเนา ระดับการศึกษาที่ส�าเร็จสูงสุด สถานภาพ 
สมรส จ�านวนบุตร สถานภาพการต้ังครรภ์ สภาพการ 
จ้างงาน ลักษณะงานและการท�างาน ระดับต�าแหน่งในการ 
ปฏิบัติงาน อายุงานในองค์กรหรือหน่วยงานในปัจจุบัน 
ประวตักิารเปลีย่นงาน และรายไดร้วมตอ่เดอืนโดยประมาณ 
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>> ตอนท่ี�5 มติทิี ่3 น�ำ้ใจด ี(Happy Heart) หมายถงึ 
การที่ บุคคลมีจิตสาธารณะ มีส ่วนร ่วมในการสร้าง
ประโยชน์ให้กับส่วนรวม และมีเมตตากับคนรอบข้าง 
ประกอบด้วย 5 ข้อค�าถามตัวชี้วัด เกี่ยวกับความรู้สึก 
เอื้ออาทรห่วงใยคนรอบข้าง การให้ความช่วยเหลือแก่คน
รอบข้าง การท�าประโยชน์เพื่อส่วนรวมด้วยความเต็มใจ
และยินดี การเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
และการท�ากิจกรรมที่มีประโยชน์ด้วยตนเอง
 

>> ตอนที่�3�มิติที่ 1 สุขภำพกำยดี (Happy Body)  
 หมายถึง การท่ีบุคคลมสีขุภาพรา่งกายแขง็แรง สมสว่น มี
พฤตกิรรมการบรโิภคทีป่ลอดภยั มคีวามพึงพอใจสภาวะ
สขุภาพกายของตนเอง ประกอบด้วย 6 ขอ้ค�าถามตัวชีว้ดั 
เก่ียวกับ ค่า BMI และเส้นรอบเอว การรับประทานอาหารเช้า 
การออกก�าลังกาย การสูบบุหรี่ การดื่มเคร่ืองดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ ความพึงพอใจกับสุขภาพกาย

>> ตอนที�่4 มิติที่ 2 ผ่อนคลำยดี (Happy Relax)  
หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถบริหารเวลาในแต่ละวัน 
เพื่อการพักผ่อนได้อย่างมีคุณภาพ พอใจกับการบริหาร 
จัดการปัญหาของตนเอง และท�าชีวิตให้ง่าย สบายๆ  
ประกอบดว้ย 5 ขอ้ค�าถามตวัชีว้ดั เกีย่วกับความเพยีงพอ 
ที่ได้รับในการพักผ่อน การท�ากิจกรรมที่เป็นการพักผ่อน 
หย่อนใจในรอบสัปดาห์ การมีความเครียดโดยรวม 
การมีชีวิตที่เป็นไปตามที่คาดหวังโดยรวม ความสามารถ 
ในการจัดการปัญหาในชีวิตโดยรวม

Happy Body

Happy Relax

Happy Heart
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>>�ตอนที่�6 มิติที่�4�จิตวิญญาณดี�(Happy�Soul)��
หมายถึง การท่ีบุคคลมีความตระหนักถึงคุณธรรม และ 
ศีลธรรม รู ้แพ้รู ้ชนะ รู ้จักให้ และมีความกตัญญูรู ้คุณ  
ประกอบด้วย 5 ข้อค�าถามตัวช้ีวัด เกี่ยวกับการท�านุบ�ารุง 
ศลิปวฒันธรรม/ศาสนา/การให้ทาน และการปฏบัิตกิจิตาม
ศาสนาเพือ่ให้จติใจสงบ การยกโทษและให้อภยัอย่างจรงิใจ
ต่อผู้ส�านึกผิด การยอมรับและขอโทษในความผิดที่ท�าหรือ
มีส่วนรับผิดชอบ การตอบแทนหรือช่วยเหลือผู้มีพระคุณ

>>�ตอนท่ี�7 มิติที่ 5 ครอบครัวดี (Happy Family)  
หมายถึง การที่บุคคลมีความรู้สึกผูกพัน เชื่อใจ มั่นใจ และ 
อุ่นใจกับบุคคลในครอบครัวของตนเอง ประกอบด้วย 3 ข้อ
ค�าถามตัวชี้วัด เกี่ยวกับการมีเวลาอยู ่กับครอบครัว 
อย่างเพียงพอ การท�ากิจกรรมร่วมกันในครอบครัว การมี
ความสุขกับครอบครัว

>>�ตอนท่ี�8 มิติที่ 6 สังคมดี (Happy Society)  
หมายถึง การที่บุคคลมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อเพ่ือนบ้าน  
ไม่ท�าให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่เอาเปรียบผู้คนรอบข้าง ไม่ท�าให ้
สงัคมเสือ่มถอย ประกอบด้วย 6 ข้อค�าถามตัวชีว้ดั เกีย่วกบั
เพือ่นบ้านมคีวามสมัพนัธ์ท่ีดกัีบเรา การปฏบิติัตามกฎระเบียบ 
ข้อบงัคบัของสังคม ความรูส้กึปลอดภยัในชวีติและทรัพย์สิน 
เมื่อมีปัญหาสามารถขอความช่วยเหลือจากคนในชุมชน 
ความรู้สึกว่าสังคมไทยทุกวันนี้มีความสงบสุข และการใช้
ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

Happy Family

Happy Soul

Happy Society
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>>�ตอนท่ี�9�มิติที่ 7 ใฝ่รู้ดี (Happy Brain) หมายถึง  
การทีบุ่คคลมคีวามตืน่ตวั กระตอืรอืร้นในการเรยีนรูส้ิง่ใหม่ๆ 
เพือ่ปรบัตวัให้เท่าทันและตัง้รบัการเปลีย่นแปลงได้ตลอดเวลา 
และพอใจท่ีจะแสดงความทันสมยัอยูเ่สมอ ประกอบด้วย 3 ข้อ 
ค�าถามตัวชี้วัด เกี่ยวกับการแสวงหาความรู้ใหม่ ความสนใจ
ทีจ่ะพฒันาตนเองเพ่ือความก้าวหน้าในชวีติ โอกาสท่ีจะได้รับ
ในการอบรม/ศึกษาต่อ/ดูงาน

>>�ตอนที่�10 มิติที่ 8 สุขภำพเงินดี (Happy Money) 
หมายถึง การทีบุ่คคลมวีนิยัในการใช้จ่ายเงนิ มคีวามสามารถ 
และพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบการรับจ่าย และ 
ออมเงินในแต่ละเดือน ประกอบด้วย 4 ข้อค�าถามตัวช้ีวัด 
เกีย่วกบัภาระในการผ่อนช�าระหนีส้นิต่างๆ การผ่อนช�าระหนี้
สินตามก�าหนดเวลา การมีเงินเก็บออมในแต่ละเดือน  
ค่าตอบแทนที่ได้รับเพียงพอกับรายจ่ายในแต่ละเดือน

Happy Money

Happy Brain

>>�ตอนที่�11�มิติที่ 9 กำรงำนดี (Happy Work-life)  
หมายถึง การที่บุคคลมีความสบายใจในท่ีท�างาน มีความรัก 
ความผูกพัน และความภาคภูมิใจในองค์กร มีความม่ันใจใน
อาชีพรายได้ และมคีวามพงึพอใจกบัความก้าวหน้าของตนเอง 
ในองค์กร ประกอบด้วย 17 ข้อค�าถามตัวชีว้ดั เกีย่วกบัการท�างาน 
ทีม่คีวามท้าทายและส่งเสรมิให้ได้เรียนรู้ส่ิงใหม่ ความชดัเจน
ของโอกาสการเติบโตในต�าแหน่ง การมีอาชีพที่มั่นคง ความ
สามารถในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในข้อเสนอ
แนะกับหัวหน้างาน การได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องตาม

Happy Work-life
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กฎหมายแรงงาน/พระราชบัญญัติหรือระเบียบต่างๆ การได้
รับการพิจารณาเลื่อนขั้น/เลื่อนต�าแหน่ง/ปรับขึ้นค่าจ้างด้วย
ความเหมาะสม การได้รับค่าตอบแทนถูกต้องและตรงตาม
เวลา การได้รบัค่าตอบแทนทีคุ่ม้ค่ากบัความเส่ียงอนัอาจเกดิ
จากการท�างาน การได้รับการดูแลเก่ียวกับสุขภาพท่ีดีจาก
องค์กร ความพึงพอใจกับสภาพแวดล้อมโดยรวมขององค์กร 
ความพงึพอใจกบัสวสัดกิารที่องค์กรจัดให้ การให้ความส�าคัญ
กับการท�างานเป็นทมี ความสมัพนัธ์ในทีท่�างานเหมอืนพีน้่อง 
การสือ่สารพูดคยุกบัเพือ่นร่วมงาน การถ่ายทอด/แลกเปลีย่น
แบบอย่างการท�างานระหว่างกนั และการท�างานอย่างมคีวามสขุ

>>�ตอนท่ี� 12 ควำมผูกพันองค์กร ประเมินจาก 3  
องค์ประกอบ ได้แก ่Say หรือ การกล่าวถึงองค์กรในทางที่
ดีหรือทางบวก ความรักและภาคภูมิใจต่อองค์กร Stay หรือ 
ความต้องการที่จะอยู่กับองค์กรต่อไปแม้จะมีโอกาสใหม่ท่ี
เทียบเท่าหรืออาจจะดีกว่า ความรู้สึกในการเป็นส่วนหนึ่ง
และเป็นเจ้าของร่วมในองค์กร และ Strive หรือ ความ
ต้องการหรือความภาคภูมิใจ และความเต็มใจที่จะท�างาน
เพือ่ความส�าเรจ็ขององค์กรอย่างมุ่งมัน่ ทุม่เท สร้างสรรค์ โดย
มท้ัีงหมด 9 ข้อค�าถามตวัชีว้ดั เกีย่วกบัการแนะน�าญาต ิเพือ่น 
หรือคนรู้จักมาท�างานในองค์กร การกล่าวปกป้ององค์กร 
และความภาคภูมิใจท่ีได้ท�างานในองค์กร การไม่ลาออก
แม้ว ่ามีโอกาสในการศึกษาต ่อ การไม ่ลาออกแม้ว ่า 
มีโอกาสเปล่ียนสถานท่ีท�างาน และการรู้สึกเป็นเจ้าของ 
ร่วมในองค์กร การท�างานอย่างทุ่มเทเพ่ือประโยชน์ของ
องค์กร การคิดใหม่ท�าใหม่เพื่อสร้างความก้าวหน้าให้กับ
องค์กร และการท�างานอย่างมีเป้าหมาย

Say 

Stay 

Strive 
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>>�ตอนที่�13 สมดุลชีวิตกับกำรท�ำงำน ประกอบด้วย  
5 ข้อค�าถามตวัช้ีวัด เกีย่วกับความรูส้กึต่อจ�านวนวนัท�างาน
ในแต่ละสัปดาห์ จ�านวนชั่วโมงท�างานและจ�านวนชั่วโมง 
พกัผ่อนในแต่ละวนั ความยดืหยุน่ในการท�างานขององค์กร 
และการท�างานกับความตรงตามวุฒิการศึกษา

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

Unhappy�=�คะแนน�25.00�–�49.99�
หมายถึง ระดับความสุขที่สะท้อนให้เห็นผลที่ได้ว่าอยู่
ในขั้น ต�่ ำกว ่ำเป ้ำหมำย  เป ็นสัญญาณระบุให ้ 
ผู้บริหารต้องให้การพัฒนาสนับสนุนอย่างจริงจัง

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

Very�Happy�=�คะแนน�75.00�–�100�
หมายถึง ระดับความสุขที่สะท้อนให้เห็นผลที่ได้ว่า
อยูใ่นขัน้ เกินเป้ำหมำย เป็นสญัญาณว่า ผูบ้รหิารควร 
ให้การพฒันาสนับสนนุต่อไปและยกย่องเป็นแบบอย่าง

Very�Unhappy�=�คะแนน�0.00�–�24.99 
หมายถึง ระดับความสุขที่สะท้อนให้เห็นผลที่ได้ว่า 
อยู่ในขั้น ต�่ำกว่ำเป้ำหมำยมำกที่สุด เป็นสัญญาณระบุ
ให้ผู้บริหารต้องให้การพัฒนาสนับสนุนทันที
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3.3�การสุ่มตัวอย่างและกระบวนการสำ�รวจ

 การส�ารวจความสุขคนท�างาน (ในองค์กร) ครั้งนี้ ด�าเนินการโดย 
การผนวกข้อค�าถามแบบ HAPPINOMETER ไปพร้อมกับการส�ารวจภาวะ
การท�างานของประชากร พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) ซึ่งด�าเนินการ 
โดยส�านักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งใช้แผนการสุ่มตัวอย่างเป็นแบบ Stratified  
Two-Stage Sampling โดยมี จังหวัดเป ็น สตราตัม เขตแจงนับ  
(ในเขตเทศบาล และ นอกเขตเทศบาล) เป็นหน่วยตัวอย่างขั้นท่ีหนึ่ง  
ครัวเรือนส่วนบุคคล และสมาชิกในครัวเรือนกลุ่มบุคคลประเภทคนงาน  
เป็นหน่วยตัวอย่างขั้นที่สอง 

 ในการจัดสตราตัม จังหวัดถูกใช้เป็นสตราตัม ซึ่งมีทั้งสิ้น 77 สตราตัม 
และในแต่ละสตราตัม ท�าการแบ่งออกเป็น 2 สตราตัมย่อย ตามลักษณะ 
การปกครองของกรมการปกครอง คือ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล 
การเลือกตัวอย่างขั้นท่ีหนึ่ง จากแต่ละสตราตัมย่อย หรือแต่ละเขตการ
ปกครอง ส�านกังานสถติแิห่งชาตทิ�าการเลอืกเขตแจงนบัตวัอย่าง อย่างอสิระ
ต่อกัน โดยให้ความน่าจะเป็นในการเลือกเป็นปฏิภาคกับจ�านวนครัวเรือน 
ของเขตแจงนับตัวอย่างนั้นๆ ซึ่งกระจาย ไปตามภาค และเขตการปกครอง 

 ส�าหรับการเลือกตัวอย่างขั้นที่สอง เป็นการเลือกครัวเรือนตัวอย่าง 
จากครัวเรือนส่วนบุคคลท้ังสิ้น ในบัญชีรายช่ือครัวเรือนซึ่งได้จากการนับจด
ในแต่ละเขตแจงนับตัวอย่าง ด้วยวิธีการสุ่มแบบมีระบบ โดยก�าหนดขนาด
ตวัอย่างในเขตเทศบาล เป็น 16 ครวัเรอืนตวัอย่างต่อเขตแจงนบัตวัอย่าง และ
นอกเขตเทศบาล เป็น 12 ครัวเรือนตัวอย่างต่อเขตแจงนับตัวอย่าง ในการ
เลือกครัวเรือนตัวอย่าง ได้มีการจัดเรียงรายช่ือครัวเรือนส่วนบุคคลใหม่ตาม
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ขนาดครัวเรือน ซึ่งวัดด้วยจ�านวนสมาชิกในครัวเรือน ในกรณีของครัวเรือน
กลุ ่มบุคคลประเภทคนงาน ในขั้นนี้เป็นการเลือกสมาชิกตัวอย่าง จาก 
ครวัเรอืนกลุม่บคุคลประเภทคนงานทุกครัวเรอืนในแต่ละเขตแจงนบัตัวอย่าง  
ด้วยวิธีการสุ ่มแบบมีระบบ ได้จ�านวนครัวเรือนตัวอย่างทั้งสิ้น 83,880  
ครัวเรือนตัวอย่าง 

 ในการส�ารวจความสขุคนท�างาน (ในองค์กร) สมาชกิในครวัเรอืนตวัอย่าง
จากการส�ารวจภาวะการท�างานของประชากรท่ีมีสถานภาพการท�างานเป็น 
“ลูกจ้างรัฐบาล” “ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ” และ “ลูกจ้างเอกชน” ทุกคนในที่นี้
ไม่รวม ลูกจ้างหรือแรงงานรับจ้างในภาคเกษตรกรรม ผู้ประกอบอาชีพ 
ส่วนตวั และเจ้าของกิจการ จะถกูคดัเลอืกเพือ่ร่วมส�ารวจความสุขคนท�างาน 
(ในองค์กร) ด้วยแบบ HAPPINOMETER โดยวิธีการสัมภาษณ์ซึ่งผู้ที่เข้าข่าย
ต้องเป็นผู้ที่ตอบสัมภาษณ์ด้วยตนเองเท่านั้น ซึ่งมีจ�านวนตัวอย่างที่เข้าร่วม
ส�ารวจระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ทั้งส้ินจ�านวน 
21,086 คน
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4.�ผลการสำ�รวจ

 การน�าเสนอผลการส�ารวจ ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ 
 หนึ่ง ลักษณะทั่วไปของคนท�างาน (ในองค์กร)
 สอง ผลการประเมินความสุขคนท�างาน ภาพรวมทุกมิติความสุข และ 
ผลการประเมินความสุขคนท�างานในแต่ละมิติความสุข 9 มิติ โดยน�าเสนอ
ทั้งระดับความสุขคนท�างานในภาพรวม และระดับความสุขเมื่อจ�าแนกตาม
ลักษณะของคนท�างาน 
 สำม ผลการประเมินความพึงพอใจในการท�างาน และ 
 สี่ ผลการประเมินความผูกพันองค์กรของคนท�างาน ผลการประเมินท่ี
น�าเสนอเป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการส�ารวจโดยถ่วงค่า 
น�้าหนัก (weighted) ระดับบุคคลจากการส�ารวจภาวะการท�างานของ
ประชากร ไตรมาส 1 พ.ศ. 2561 เนื่องด้วยข้อจ�ากัดในเรื่องความสมบูรณ์
ของกรอบการสุ่มตัวอย่าง และข้อมูลจ�านวนประชากรเป้าหมายคนท�างาน 
(ในองค์กร) ในประเทศไทยทัง้ในภาพรวมและในแต่ละประเภทอตุสาหกรรม 
การน�าเสนอผลจะมุ่งเน้นน�าเสนอค่าท่ีได้จากการวิเคราะห์ที่เป็นค่าเฉลี่ย  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าต�่าสุด และ การกระจายตัวในลักษณะ 
ค่าร้อยละ มากกว่าค่าความถี่ และจ�านวนคนท�างาน 
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ตำรำง 1 คนท�ำงำน (ในองค์กร) จ�ำแนกตำมกลุ่มอำยุ ภำคกำรท�ำงำน และเพศ

กลุ่มอำยุ  รวม

หญิงชำย

15-29�ปี�� 15.0% 18.6% 16.9%
30-44�ป ี 33.2% 42.9% 38.2%
45-59�ป ี 48.1% 37.3% 42.6%
60��ปีขึ้นไป�� 3.7% 1.1% 2.4%

��รวม� 100% 100% 100%

ภาครัฐ�(และรัฐวิสาหกิจ)
ภาค

การทำ�งาน

4.1.�ลักษณะทั่วไปของคนทำ�งาน

 การส�ารวจความสุขคนท�างาน (ในองค์กร) ระดับประเทศ พ.ศ. 2561
(ไตรมาส 1) มีจ�านวนคนท�างานที่ร่วมประเมินระดับความสุขทั้งสิ้น จ�านวน 
21,086 คน เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมถ่วงน�้าหนัก พบว่า เป็นคนท�างาน 
ในหน่วยงานภาคเอกชน ร้อยละ 73.0 และคนท�างานในหน่วยงานภาครัฐ
(และรัฐวิสาหกิจ) ร้อยละ 27.0 

 เมือ่จ�าแนกตามเพศ พบว่า มีสัดส่วนของคนท�างานเพศหญิงสูงกว่า 
คนท�างานเพศชาย โดยเท่ากบั ร้อยละ 58.7 และ 40.6 ตามล�าดบั (ตาราง 2)
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กลุ่มอำยุ  รวม

หญิงชำย

15-29�ปี�� 26.8% 27.0% 26.9%
30-44�ป ี 40.5% 43.0% 41.7%
45-59�ป ี 29.4% 27.7% 28.6%
60��ปีขึ้นไป�� 3.2% 2.2% 2.8%

��รวม� 100% 100% 100%

รวมทั้งหมด
ภาค

การทำ�งาน

กลุ่มอำยุ  รวม

หญิงชำย

15-29�ปี�� 30.8% 30.5% 30.6%
30-44�ป ี 43.0% 43.1% 43.0%
45-59�ป ี 23.2% 23.7% 23.4%
60��ปีขึ้นไป�� 3.1% 2.7% 2.9%

��รวม� 100% 100% 100%

ภาคเอกชน
ภาค

การทำ�งาน
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� พิจารณาตามภูมภิาคของประเทศทัง้	4	ภาค	และ	กรุงเทพฯ	
การกระจายตัวของสัดส ่วนคนท�างานในแต่ละภูมิภาคเป ็น 
ดังแสดงในแผนภาพ 1 พบว่า ประมาณ 1 ใน 3 ของคนท�างาน 
(ในองค์กร) ทั้งหมด (ร้อยละ 34.6) ซึ่งเป็นกลุ ่มที่ใหญ่ที่สุด 
เม่ือเปรียบเทียบกับภูมิภาคอื่น อาศัยอยู่ในภูมิภาค “ภาคกลาง”  
คนท�างานในสัดส่วนท่ีมากเป็นล�าดับถัดมาคือที่ร ้อยละ 20.5  
และ 19.3 อาศัยอยู่ใน “กรุงเทพฯ” และ “ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ” ตามล�าดับ ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 14.1 และ 11.6  
อาศัยอยู่ใน “ภาคเหนือ” และ “ภาคใต้” ตามล�าดับ

� เมือ่จ�าแนกตามกลุม่อายุ คือ 15-29 ปี  30-44 ปี 45-59 ปี 
และ 60 ปีขึน้ไป พบว่า คนท�างานส่วนใหญ่อยูใ่นวยัท�างานตอนกลาง 
โดยประมาณ 2 ใน 5 ของคนท�างานทั้งหมดอยู ่ในกลุ ่มอายุ  
30-44 ปี (ร้อยละ 41.7) ซึ่งหากพิจารณาการกระจายตามกลุ่มอายุ 
แยกตามคนท�างานในภาครัฐ(และรัฐวิสาหกิจ) และภาคเอกชน  
พบว่า คนท�างานในภาครัฐมีอายุค่อนข้างมากกว่าคนท�างานใน 
ภาคเอกชน โดยประมาณเกือบครึ่งของกลุ่มคนท�างานในภาครัฐ
มีอายุ 45 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 45) ขณะที่ในภาคเอกชนคิดเป็นสัดส่วน
ที่ต�่ากว่าไม่ถึงร้อยละ 30 (ร้อยละ 26.3) ขณะที่ กลุ่มตัวอย่าง 
ในภาครัฐที่มีอายุต�่ากว่า 30 ปี มีเพียงร้อยละ 16.9 ซึ่งน้อยกว่า 
กลุ่มตัวอย่างในภาคเอกชน ที่มีสูงถึงร้อยละ 30.6 (ตาราง 1)
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แผนภำพ 1 คนท�ำงำน (ในองค์กร) ในประเทศไทย จ�ำแนกตำมภูมิภำค

 เมื่อจ�าแนกคนท�างาน (ในองค์กร) ออกเป็นกลุ่มตามรุ่นประชากร	
(ตาราง 2) พบว่า คนท�างานส่วนใหญ่เกือบครึ่งหรือที่ร้อยละ  47.9 เป็นคน 
ในรุ่นประชำกรเจนวำย (Gen Y) คือกลุ่มที่มีอายุไม่เกิน 36 ปี อีกกลุ่มใหญ่
หรือที่ร้อยละ 43.9 เป็นคนในรุ่นประชำกรเจนเอ็กซ์ (Gen X) คือกลุ่มที่
มอีายรุะหว่าง 37 ปี ถึง 55 ปี และท่ีร้อยละ 8.2 เป็นคนท�างานในรุน่ประชากร 
เบบี้บูม (Baby boom) คือกลุ่มที่มีอายุตั้งแต่ 56 ปีขึ้นไป 



29

	 เกีย่วกบัสถานภาพสมรสของคนท�างาน พบว่า ในสัดส่วนที่มากที่สุด 
ที่ร้อยละ 47.2 ของคนท�างาน (ในองค์กร) มีสถานภาพสมรสเป็น “แต่งงำน
และอยู่ร่วมกัน” ในสัดส่วนท่ีมากเป็นล�าดับสอง ได้แก่สถานภาพสมรส 
เป็น “โสด” (ร้อยละ 30.5) คนท�างานที่มีสถานภาพสมรสเป็น “แต่งงำน 
แต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน” และ “อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงำน” มีสัดส่วนคิดเป็น 
ร้อยละ 7.9 และ ร้อยละ 6.3 ตามล�าดับ ส่วนท่ีมีสถานภาพสมรสเป็น  
“หย่ำ แยกทำง หรือเลิกกัน” และ “หม้ำย” มีสัดส่วนคิดเป็น ร้อยละ 5.8 
และ ร้อยละ 2.4 ตามล�าดับ 

	 หากพิจารณาเกีย่วกบัระดบัการศกึษาสงูสดุของคนท�างาน	พบว่า  
คนท�างาน (ในองค์กร) ส่วนใหญ่หรอืประมาณ 1 ใน 3 (ร้อยละ 32.6) จบการศกึษา 
ในระดับปริญญำตรี ส่วนคนท�างานที่จบการศึกษาใน ระดับประถมศึกษำ
หรือต�่ำกว่ำ และระดับมัธยมศึกษำ (มัธยมปลำยและมัธยมต้น) มีสัดส่วน
คิดเป็นร้อยละ 26.0 และ 31.8 ตามล�าดับ มีเพียงร้อยละ 4.5 เท่านั้นที่จบ
การศึกษาในระดับสูงกว่ำปริญญำตรี และจากการส�ารวจฯครั้งนี้ ผู้ที่จบ 
การศึกษา สำยช่ำงหรือวิชำชีพ มีเพียงร้อยละ 4.3 

	 ในด้านอาชีพของคนท�างาน	(ในองค์กร) พบว่า 2 กลุ่มที่มีสัดส่วน 
ค่อนข้างใหญ่กว่ากลุ่มอาชีพอื่น ประกอบอาชีพเป็น “ผู้ปฏิบัติกำรโรงงำน
และเครื่องจักร” และ “พนักงำนบริกำร พนักงำนในร้ำนค้ำและตลำด” 
อยู่ที่ร้อยละ 16.6 และ ร้อยละ 16.5 ตามล�าดับ  สัดส่วนที่มากเป็นล�าดับ 
ถัดมาอยู่ที่ร้อยละ 14.4 และ ร้อยละ 14.3 ประกอบอาชีพเป็น “ผู้ปฏิบัติ
งำนด้ำนควำมสำมำรถทำงฝีมือ” และ “อำชีพพื้นฐำนต่ำงๆ ในด้ำน 
กำรขำย กำรบริกำร” ตามล�าดับ 
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 เกีย่วกบัประเภทอุตสาหกรรมขององค์กรทีค่นท�างาน�คนท�างาน
สัดส่วนมากที่สุดที่ร้อยละ 29.7 ของคนท�างานทั้งหมด ท�างานอยู่ในประเภท
อุตสาหกรรม “กำรผลิต” ในสัดส่วนที่มากเป็นล�าดับถัดมา ท�างานอยู่ 
ในประเภทอุตสาหกรรม “กำรขำยส่ง และกำรขำยปลีก กำรซ่อมแซม 
ยำนยนต์ และรถจักรยำนยนต์” (ร้อยละ 14.9) “กำรบริหำรรำชกำร  
กำรป้องกันประเทศ และกำรประกันสังคมภำคบังคับ” (ร้อยละ 13.0)  
“กำรศึกษำ” (ร้อยละ 8.6) และ “กำรก่อสร้ำง” (ร้อยละ 7.0) ตามล�าดับ 

	 เมือ่จ�าแนกตามลกัษณะหรือประเภทการจ้างงาน	ส่วนใหญ่ของคน
ท�างานในองค์กรท่ีสัดส่วนร้อยละ 68.7 มีประเภทการจ้างงานเป็นแบบ 
“ประจ�ำหรือมีสัญญำจ้ำง” กลุ่มที่มีประเภทการจ้างเป็น “รำยวัน” และ
ประเภท “อื่นๆ เช่น จ้ำงเหมำ บำงช่วงเวลำ หรือตำมผลงำน” มีจ�านวน
คิดเป็นที่สัดส่วนร้อยละ 27.0 และ ร้อยละ 4.3 ตามล�าดับ

	 พิจารณาตามอายุงานหรือระยะเวลาที่ท�างานในองค์กรปัจจุบัน	
พบว่า คนท�างานร้อยละ 31.1 มีอำยุงำนในกำรท�ำงำนกับองค์กรปัจจุบันที่ 
3-5 ปี ในสัดส่วนที่มากเป็นล�าดับถัดมาคือกลุ่มที่มีอำยุงำน 1-2 ปี  
(ร้อยละ 19.0) กลุ่มที่มีอำยุงำน 6-9 ปี (ร้อยละ 17.3) และ กลุ่มที่มีอำยุ
งำน 10-19 ปี (ร้อยละ 16.4) ตามล�าดับ คนท�างานที่เพิ่งเริ่มท�างานและ
มีอำยุงำนกับองค์กรปัจจุบันไม่ถึง 1 ป ีมีเพียงร้อยละ 7.2 

	 เกีย่วกบัขนาดขององค์กร พบว่า ในการส�ารวจครั้งนี้ ร้อยละ 52.7  
ของคนท�างาน (ในองค์กร) ซึง่ถือเป็นส่วนใหญ่หรอืมากกว่าคร่ึง ท�างานในองค์กร 
หรือสถำนประกอบกำรที่มีขนำดเล็ก (S: จ�ำนวนคนท�ำงำน 1-50 คน)  
ร้อยละ 22.5 ท�างานในองค์กรหรือสถำนประกอบกำรที่มีขนำดกลำง (M: 
จ�ำนวนคนท�ำงำน 51-200 คน) และ ร้อยละ 18.4 ท�างานในองค์กรหรือ
สถำนประกอบกำรที่มีขนำดใหญ่ (L: จ�ำนวนคนท�ำงำน 201-1,000 คน) 
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มีเพียงร้อยละ 6.4 เท่านั้น ที่ท�างานในองค์กรขนำดใหญ่มำก (XL: จ�ำนวน
คนท�ำงำน 1,001 คนขึ้นไป) 

	 หากพิจารณาเกีย่วกบัระดบัรายได้เฉลีย่ต่อเดอืน (รวมโบนสัและค่าตอบ
แทนอื่นๆ) พบว่า มากกว่า 1 ใน 4 ของคนท�างาน (ร้อยละ 26.6) มีรำยได้
ต่อเดือนอยู่ในช่วง 10,001-15,000 บำท ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันคือ 
ที่ร้อยละ 20.4 และ ร้อยละ 20.2 มีรำยได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 8,001- 
10,000 บำท และ ไม่เกิน 8,000 บำท ตามล�าดับ ส่วนกลุ่มคนท�างาน  
(ในองค์กร) ที่มีรำยได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 15,001-20,000 บำท ช่วง 
20,001-30,000 บำท และ ช่วง 30,001 บำทขึ้นไป มีจ�ำนวนใกล้เคียงกัน 
คือร้อยละ 11.8 ร้อยละ 10.4 และ ร้อยละ 10.6 ตามล�าดับ

ตำรำง 2 คนท�ำงำน (ในองค์กร) จ�ำแนกตำมลักษณะทั่วไปของคนท�ำงำน

ลักษณะทั่วไปของคนท�ำงำน  รวมหญิงชำย

เพ
ศ ชาย

หญิง
40.6%
58.7%

ภูม
ิภา
ค

กรงุเทพ ฯ

ภาคกลาง

ภาคเหนอื

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

ภาคใต้

   19.9% 21.1% 20.5%

    35.7%  33.3% 34.6%

   13.7% 14.5% 14.1%

    19.0% 19.6%  19.3%

   11.6% 11.5% 11.6%

    



32

ลักษณะทั่วไปของคนท�ำงำน  รวมหญิงชำย
รุ่น

ปร
ะช
าก
ร

Baby boom (อายุ 56 ปีขึ้นไป)

Gen X (อายุ 37-55 ปี)

Gen Y (อายไุม่เกนิ 36 ปี)  

สถ
าน

ภา
พส

มร
ส

โสด

แต่งงานและอยูร่่วมกนั

แต่งงานแต่ไม่ได้อยูด้่วยกนั

อยู่ด้วยกนัโดยไม่ได้แต่งงาน

หม้าย

หย่า แยกทาง เลิกกัน

   32.5% 28.1% 30.5% 

   48.9% 45.2% 47.2% 

   6.6% 9.3% 7.9%  

   6.4% 6.3% 6.3% 

   0.9% 4.1% 2.4% 

   4.6%  7.0%  5.8%

กล
ุ่มอ

าย
ุ  26.8% 27.0% 26.9% 

 40.5% 43.0% 41.7%

 29.4% 27.7% 28.6%

 3.2% 2.2% 2.8% 

   

15-29 ปี  

30-44 ปี 

45-59 ปี 

60  ปีขึ้นไป

    

ระ
ดับ

กา
รศ

ึกษ
า

ประถมศึกษาหรือต�่่ากว่า

มัธยมศึกษาตอนต้น 

มัธยมศึกษาตอนปลาย

สายช่าง/วิชาชีพ

ปริญญาตรี

สูงกว่าปริญญาตรี

อื่นๆ

ไม่ทราบ

   29.0%  22.6%  26.0%

   18.9% 13.8%  16.5% 

   16.0%  14.5%  15.3% 

   5.0% 3.5%  4.3% 

   26.7% 39.1%  32.6%

   3.2% 5.9%  4.5%

   0.9% 0.4% 0.7% 

   0.3% 0.2%  0.2%

    

 8.8% 7.6% 8.2% 

 44.2% 43.6% 43.9%

    47.0% 48.9% 47.9%
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ลักษณะทั่วไปของคนท�ำงำน  รวมหญิงชำย
อา

ชีพ

ผู้บัญญัติกฎหมายและผู้จัดการ 
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ 
ผูป้ระกอบวชิาชพีช่างเทคนคิสาขาต่างๆ
เสมียน
พนกังานบรกิาร พนกังานในร้านค้า
และตลาด
ผูป้ฏิบตังิานทีม่ฝีีมอืในด้านการเกษตร
และประมง 
ผูป้ฏิบตังิานด้านความสามารถทางฝีมอื
ผูป้ฏิบตักิารโรงงานและเครือ่งจกัร
อาชพีพืน้ฐานต่างๆ ในด้านการขาย 
การบรกิาร
คนงานซึง่มไิด้จ�าแนกไว้ในหมวดอ่ืน

   6.9%  4.5%  5.7% 
   8.7%  18.6%  13.4%  
   8.4%  9.8%  9.1%
   5.6% 13.6% 9.4%
   
   15.3% 17.9%  16.5% 
   
   0.9% 0.4% 0.7%
   21.3% 6.6% 14.4%
   20.5% 12.2% 16.6%   
   
   12.4% 16.3% 14.3% 
   0.1%  0.1%

ปร
ะเภ

ทอ
ุตส

าห
กร

รม

   0.7%  0.1%  0.4%

   30.2%  29.1%  29.7%

   1.2%  0.3%  0.7%

   0.5%  0.3%  0.4%

   10.8% 2.8%  7.0%

   

   15.0%  14.9%  14.9%

B การท�าเหมืองแร่และเหมืองหิน

C การผลิต 

D ไฟฟ้า ก๊าช ไอน�้า และระบบ

 ปรับอากาศ 

E การจดัหาน�า้ การจดัการ และการ 

 บ�าบดัน�า้เสยีของเสยี และสิง่ปฏกูิล

F การก่อสร้าง 

G การขายส่งและการขายปลีก 

 การ ซ่อมแซมยานยนต์ และ

 รถจักรยานยนต์
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ลักษณะทั่วไปของคนท�ำงำน  รวมหญิงชำย
ปร

ะเภ
ทอ

ุตส
าห

กร
รม

H การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า 

I ที่พักแรม และบริการด้านอาหาร

J ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร 

K กิจกรรมทางการเงิน 

 และการประกันภัย

L กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 

M กจิกรรมทางวชิาชพี วทิยาศาสตร์  

 และเทคนิค

N กิจกรรมการบริหาร และ

 การบริการสนับสนุน 

O การบริหารราชการ การป้องกัน 

 ประเทศ และการประกันสังคม 

 ภาคบังคับ

P การศึกษา 

Q กิจกรรมด้านสุขภาพ

 และงานสังคมสงเคราะห์

R ศลิปะ ความบนัเทงิ และนนัทนาการ 

S กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ

T กิจกรรมการจ้างงาน

 ในครัวเรือนส่วนบุคคล

U กิจกรรมขององค์การระหว่าง

 ประเทศและภาคีสมาชิก

อื่นๆ

   4.9% 1.9% 3.5%

   3.6% 7.3% 5.4%

   1.4% 0.6% 1.0%

   

   2.3% 3.3% 2.8%

   0.5% 1.4% 0.9%

   

   1.1% 1.8% 1.4%

   

   3.6% 2.3% 3.0%

   

   15.1% 10.7% 13.0%

   5.1% 12.4% 8.6%

   

   2.1% 7.5% 4.7%

   0.6% 0.8% 0.7%

   0.9% 1.1% 1.0%

   

   0.3% 1.5% 0.8%

   

   0% 0% 0%

   0.1% 0% 0%
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ลักษณะทั่วไปของคนท�ำงำน  รวมหญิงชำย
อา

ยุง
าน

ไม่ถึงปี

1-2 ปี

3-5 ปี

6-9 ปี

10-19 ปี

20 ปีขึ้นไป

   7.5% 7.0% 7.2%

   18.8% 19.2% 19.0% 

   31.3% 30.7% 31.1%

   16.8% 18.0% 17.3%

   16.7% 16.1% 16.4%

   9.0% 8.9% 9.0%

ปร
ะเภ

ทก
าร
จ้า
งง
าน  66.9% 70.6% 68.7% 

 29.0% 24.7% 27.0%

 4.1% 4.7% 4.3%

ประจ�า/สัญญาจ้าง

รายวัน

อื่นๆ เช่น จ้างเหมา 

บางช่วงเวลา ตามผลงาน

ขน
าด

อง
ค์ก

ร

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

   
   52.9% 52.4% 52.7%

   22.8% 22.3% 22.5%

   18.2% 18.7% 18.4%

   6.1% 6.7% 6.4%

ภา
ค

กา
รท

�าง
าน ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

ภาคเอกชน
   24.9% 29.2% 27.0%

   75.1% 70.8% 73.0% 
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4.2�ความสุขคนทำ�งาน�

� 4.2.1�คะแนนความสุขภาพรวม�

 ผลการส�ารวจความสุขคนท�างาน (ในองค์กร) ในภาพรวม พบว่า คะแนน
ควำมสุขคนท�ำงำนในองค์กรระดบัประเทศมค่ีำคะแนนเฉล่ีย 58.6 คะแนน 
ซ่ึงตามเกณฑ์ของเครื่องมือ HAPPINOMETER จัดอยู่ในระดับ “HAPPY” 
หรือ “ระดับความสุขตามเป้าหมาย (ช่วงคะแนน 50.00-74.99 คะแนน)” 

 ค่าเฉลีย่คะแนนความสขุคนท�างาน (ในองค์กร) ระดับประเทศ ในแต่ละ
มิติความสุขทั้ง 9 มิติ แสดงได้ดังแผนภาพ 2 โดยมิติความสุขที่มีค่าคะแนน
สูงที่สุดจากผลการส�ารวจระดับประเทศ พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1)  ในครั้งนี้ 
คือ “มิติครอบครัวดี” มีค่ำคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 64.5 คะแนน และมิติที่มี
ค่าคะแนนต�่าที่สุด คือ “มิติใฝ่รู้ดี” มีค่ำคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 49.5 จัดอยู่ใน
ระดับ “UNHAPPY” หรือ “ระดับความสุขต�่ากว่าเป้าหมาย (ช่วงคะแนน 
25.00-49.99 คะแนน)” 

ลักษณะทั่วไปของคนท�ำงำน  รวมหญิงชำย
รา
ยไ
ด้ต

่อเ
ดือ

น�
(ร
วม

โบ
นัส

แล
ะค
่าต

อบ
แท
นอ

ื่น)     19.5% 21.0% 20.2% 

    20.1% 20.8% 20.4%

    28.1% 24.9% 26.6%

    11.8% 11.8% 11.8%

    10.1% 10.6% 10.4%

    10.4% 10.9% 10.6%

ไม่เกิน 8,000 บาท

8,0001-10,000 บาท

10,001-15,000 บาท

15,001-20,000 บาท

20,001-30,000 บาท

30,001 บาทขึ้นไป
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แผนภำพ 2 ค่ำคะแนนควำมสุขภำพรวม และในแต่ละมิติควำมสุข 9 มิติ

เมื่อน�าผลค่าคะแนนเฉลี่ยทุกมิติมาจัดอันดับ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

อันดับ 1 ครอบครัวดี (Happy Family)  ค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ  64.5 คะแนน 
อันดับ 2  จิตวิญญาณดี (Happy Soul)  ค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ  63.1 คะแนน
อันดับ 3  สังคมดี (Happy Society)          ค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ  61.7 คะแนน 
อันดับ 4  การงานดี (Happy Work–Life)  ค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ  60.4 คะแนน 
อันดับ 5  สุขภาพกายดี (Happy Body)  ค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ  59.5 คะแนน 
อันดับ 6  สุขภาพเงินดี (Happy Money)  ค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ  58.8 คะแนน 
อันดับ 7  น�้าใจดี (Happy Heart)  ค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ  55.3 คะแนน 
อันดับ 8  ผ่อนคลายดี (Happy Relax)  ค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ  54.9 คะแนน
อันดับ 9  ใฝ่รู้ดี (Happy Brain)  ค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ  49.5 คะแนน 

คะแนนความสุขเฉลี่ย�(ภาพรวม)�
58.6�คะแนน

0

25

50

75

100
59.5

54.9

55.3

63.1

64.561.7

49.5

58.8

60.4

Happy Body

Happy Relax

Happy SoulHappy Money

Happy Society

Happy Work-life

Happy Brain

Happy Family

Happy Heart
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	 จ�าแนกตามภูมิภาคที่คนท�างานอาศัยอยู่ในประเทศไทย พบว่า  
คนท�ำงำนในภูมิภำค “ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ” มีค่ำคะแนนควำมสุข
สูงกว่ำคนท�ำงำนในภูมิภำคอื่น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 61.0 คะแนน สูงกว่า
คนท�างานใน “ภาคเหนือ” และ “ภาคใต้” เล็กน้อย ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 60.8 และ 59.8 คะแนน ตามล�าดับ คนท�างานใน “กรุงเทพฯ”  
มีค่าคะแนนความสุขต�่าที่สุด (56.2 คะแนน) เม่ือเทียบกับคนท�างาน 
ในภูมิภาคอื่น รวมถึง คนท�างานใน “ภาคกลาง” (57.4 คะแนน) ค่าคะแนน
เฉลี่ยความสุขภาพรวมของคนท�างานในแต่ละภูมิภาคเรียงอันดับ จากมาก 
ไปหาน้อย สามารถแสดงได้ดังแผนภาพ 3 (ก)

 เมื่อพิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรมของคนท�างาน (แสดง 
ดงัตาราง 3) พบว่า ประเภทอุตสำหกรรมทีค่นท�ำงำนมคีะแนนควำมสขุภำพ
รวมสูงท่ีสุด คือ “P กำรศึกษำ” โดยมีค่าคะแนนความสุขเฉลี่ยเท่ากับ  
66.7 คะแนน ในล�าดับถัดมาได้แก่ “O การบริหารราชการ การป้องกัน
ประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ” และ “Q กิจกรรมด้านสุขภาพ
และงานสังคมสงเคราะห์” โดยมีค่าคะแนนความสุขเฉลี่ยเท่ากับ 65.2 
คะแนน และ 63.4 คะแนน ตามล�าดับ ส่วนประเภทอุตสาหกรรมทีค่นท�างาน
มีคะแนนความสุขภาพรวมต�่าท่ีสุด (หากไม่นับรวม ประเภทอุตสาหกรรม 
“กจิกรรมบรกิารด้านอืน่ๆ”) ได้แก่ “T กจิกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วน
บุคคล” “L กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์” และ “N กิจกรรมการบริหาร และ
การบริการสนับสนุน” ตามล�าดับ  (โดยมีค่าคะแนนความสุขเท่ากับ 51.6 
53.3 และ 53.5 คะแนน ตามล�าดับ) ค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขภาพรวมของ
คนท�างานในแต่ละประเภทอุตสาหกรรมเรียงอันดับ จากมากไปหาน้อย 
สามารถแสดงได้ดังแผนภาพ 3 (ข)
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แผนภำพ 3 ค่ำคะแนนควำมสุขภำพรวมคนท�ำงำน (ในองค์กร) จ�ำแนกตำมภูมิภำค  
และประเภทอุตสำหกรรม

1.�จำ�แนกตามภูมิภาค

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

คะแนนความสุข (0-100 คะแนน)
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 เมื่อจ�าแนกตามลักษณะทั่วไปของคนท�างาน (ตาราง 3) เกีย่วกบัเพศ
ของคนท�างาน พบว่า คนท�ำงำนหญงิมคีะแนนควำมสขุในภำพรวมสงูกว่ำ
คนท�ำงำนชำย (59.4 และ 57.9 คะแนน ตามล�าดับ) 
 
	 เกีย่วกบัอายุของคนท�างาน ซึ่งในการน�าเสนอนี้ได้จัดกลุ่มคนท�างาน 
ตามเจเนอเรช่ันหรือรุ่นประชากร พบว่า คนท�ำงำนในรุ่นประชำกรเจน 
เบบ้ีบมู มีคะแนนควำมสุขภำพรวมสูงกว่ำคนท�ำงำนเจนเอก็ซ์และเจนวำย 
โดยมค่ีาคะแนนความสขุภาพรวม เท่ากบั 61.1  59.3 และ 57.6 คะแนน ตามล�าดบั 

	 เมือ่พิจารณาตามสถานภาพสมรส พบว่า คนท�ำงำนที่แต่งงำนและ
อยู่ร่วมกันกับคู่สมรส และคนท�ำงำนที่แต่งงำนแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน เป็น 
กลุ ่มที่มีคะแนนเฉลี่ยควำมสุขในภำพรวมสูงกว่ำคนท�ำงำนในกลุ ่ม
สถำนภำพสมรสอืน่ (59.9 และ 59.8 คะแนน ตามล�าดับ) กลุม่ทีม่ค่ีาคะแนน
ความสุขสูงในล�าดับถัดมา ได้แก่ คนท�างานท่ีมีสถานภาพเป็นโสด (57.9 
คะแนน) เป็นหม้าย (57.2 คะแนน) คนท�างานท่ีระบวุ่ามสีถานภาพสมรสเป็น 
อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงาน และกลุ่มที่หย่า แยกทางหรือเลิกกันกับคู่สมรส 
เป็นกลุ่มที่มีคะแนนความสุขต�่าที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มสถานภาพสมรสอื่น 
(54.1 และ 55.5 คะแนน ตามล�าดับ) 

	 ในด้านของระดบัการศกึษาสงูสดุของคนท�างาน พบว่า ระดบัควำมสุข
ของคนท�ำงำน หรือ ค่ำคะแนนควำมสุขในภำพรวมมีควำมสัมพันธ์ใน 
เชิงบวกกับระดับกำรศึกษำสูงสุดของคนท�ำงำน โดยคนท�ำงำนที่มีกำร
ศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีเป็นกลุ่มที่มีค่ำคะแนนควำมสุขสูงที่สุดที่ 67.9 
คะแนน ตามมาด้วยกลุ่มที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (63.3 คะแนน)  
ส่วนกลุ่มที่มีค่าคะแนนความสุขต�่าท่ีสุด ได้แก่ กลุ่มท่ีจบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาหรือต�่ากว่า (54.3 คะแนน) ตามด้วยกลุ่มที่จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (54.9 คะแนน)
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	 เมือ่จ�าแนกตามอาชีพ พบว่า อาชีพที่มีค่าคะแนนความสุขในภาพรวม
สูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ผู้บัญญัติกฎหมำยและผู้จัดกำร สูงเป็นอันดับ
แรก ถัดมาคอื ผูป้ระกอบวชิำชพีด้ำนต่ำงๆ และตามด้วย ผูป้ระกอบวชิำชีพ 
ช่ำงเทคนคิสำขำต่ำงๆ โดยมค่ีาคะแนนเท่ากบั 67.0 66.3 และ 62.3 คะแนน 
ตามล�าดบั ส่วนอาชพีท่ีมค่ีาคะแนนความสขุต�า่ท่ีสดุ 3 อนัดบัแรก ได้แก่ อาชพี
พื้นฐานต่างๆ ในด้านการขาย การบริการ ตามด้วย ผู้ปฏิบัติการโรงงานและ
เคร่ืองจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือ (54.1 54.8 และ 
55.5 คะแนน ตามล�าดับ) 

	 เกีย่วกบัลกัษณะหรือประเภทของการจ้างงาน	พบว่า คนท�างานที่มี
ประเภทกำรจ้ำงงำนแบบประจ�ำหรือตำมสัญญำจ้ำงมีค่ำคะแนนควำม
สุขภำพรวมท่ีสูงที่สุดที่ 60.7 คะแนน และคนท�างานในลักษณะการจ้าง
เหมางาน บางช่วงเวลาและตามผลงาน มีค่าคะแนนความสุขท่ีสูงกว่า คน
ท�างานในลกัษณะการจ้างรายวนั โดยมค่ีาคะแนนความสุขเท่ากบั 55.9 และ 
53.8 คะแนน ตามล�าดับ 

 ในด้านของอายุงานหรือระยะเวลาการท�างานในองค์กรปัจจบุนั พบว่า 
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับค่าคะแนนความสุขเฉลี่ยภาพรวมของ
คนท�างาน กล่าวคือ คนท�ำงำนที่มีอำยุงำนนำนกว่ำมีค่ำคะแนนควำมสุข
สูงกว่ำคนท�ำงำนที่มีอำยุงำนสั้นกว่ำ โดยพบว่า คนท�างานที่มีอายุงาน  
20 ปี ขึ้นไป มีคะแนนความสุขสูงที่สุดที่ 64.9 คะแนน ขณะที่คนท�างาน 
ที่มีอายุงานไม่ถึง 1 ปี มีคะแนนความสุขต�่าที่สุดที่ 55.9 คะแนน

	 เกี่ยวกับขนาดขององค์กร	พบว่า คนท�ำงำนในองค์กรที่ม ี
ขนำดใหญ่มำก (XL) เป็นกลุ ่มที่มีคะแนนควำมสุขภำพรวมสูงที่สุด  
(60.8 คะแนน) ในขณะที่คนท�างานในองค์กรที่มีขนาดเล็ก (S) เป็นกลุ่มที่มี



43

คะแนนความสุขภาพรวมต�่าที่สุด (58.2 คะแนน) ส่วนคนท�างานในองค์กรที่
มขีนาดใหญ่ (L) มค่ีาคะแนนสงูกว่าคนท�างานในองค์กรทีม่ขีนาดเลก็ (S) เลก็
น้อย (58.5 คะแนน) แต่ต�่ากว่าค่าคะแนนความสุขของคนท�างานในองค์กรที่
มีขนาดปานกลาง (M) (59.2 คะแนน) 

	 เมือ่จ�าแนกคนท�างานตามภาคการท�างาน	พบว่า  คนท�ำงำนภำครัฐ
และรัฐวิสำหกิจมีค่ำคะแนนควำมสุขภำพรวมที่สูงกว่ำคนท�ำงำนในภำค
เอกชนอย่ำงเห็นได้ชดั โดยมค่ีาคะแนนเท่ากบั 65.5 และ 56.1 คะแนน ตาม
ล�าดับ

	 ระดบัรายได้เฉลีย่ต่อเดอืน	เป็นอกีหนึง่ปัจจยัทีม่แีนวโน้มมอีทิธพิลหรือ
ความสมัพนัธ์ในเชิงบวกกบัระดบัความสขุภาพรวมของคนท�างาน โดยพบว่า 
คนท�ำงำนท่ีมีระดับรำยได้ต่อเดือนสูง มีแนวโน้มจะมีระดับควำมสุขหรือ
ค่ำคะแนนควำมสุขภำพรวมที่สูงกว่ำคนท�ำงำนที่มีระดับรำยได้ต�่ำ  
จากผลการส�ารวจพบว่า คนท�างานที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนประมาณ  
30,001 บาทขึ้นไปเป็นกลุ่มที่มีคะแนนความสุขเฉลี่ยสูงที่สุด (67.5 คะแนน) 
ขณะที่คนท�างานท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วง 8,001-10,000 บาท  
เป็นกลุ่มที่มีคะแนนความสุขเฉลี่ยต�่าท่ีสุดเมื่อเทียบกับคนท�างานในกลุ่ม 
ระดับรายได้ที่สูงกว่า (55.7 คะแนน) (ซึ่งในท่ีนี้รวมถึง กลุ่มคนท�างานท่ีมี 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 8,000 บาทด้วย ซ่ึงพบว่ามีคะแนนความสุข 
สูงกว่าคนท�างานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วง 8,001-10,000 บาท  
เล็กน้อย ที่ 56.1 คะแนน)
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รุ่น
ปร

ะช
าก
ร

Baby boom (อายุ 56 ปีขึ้นไป)

Gen X (อายุ 37-55 ปี)

Gen Y (อายไุม่เกนิ 36 ปี)  

สถ
าน

ภา
พส

มร
ส

โสด

แต่งงานและอยู่ร่วมกัน

แต่งงานแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน

อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงาน

หม้าย

หย่า แยกทาง เลิกกัน

ตำรำง 3 ค่ำคะแนนควำมสุขภำพรวมคนท�ำงำน (ในองค์กร) จ�ำแนกตำมลักษณะทั่วไป
ของคนท�ำงำน

ควำมสุขภำพรวม
ลกัษณะท่ัวไปของคนท�ำงำน

ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

คะแนนเฉลี่ย

เพ
ศ ชาย

หญิง

ภูม
ิภา
ค

กรงุเทพ ฯ

ภาคกลาง

ภาคเหนอื

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

ภาคใต้

 57.9 10.5

 59.4 10.2

 56.2 10.3

 57.4 10.0

 60.8 10.4

 61.0 10.2

 59.8 10.4

 61.1 11.3

 59.3 10.6

 57.6 9.8

 57.9 10.2

 59.9 10.1

 59.8 11.4

 54.1 9.3

 57.2 10.7

 55.5 10.5

ค่าคะแนนความสุขภาพรวม
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ระ
ดับ

กา
รศ

ึกษ
า

ประถมศึกษาหรือต�่่ากว่า

มัธยมศึกษาตอนต้น 

มัธยมศึกษาตอนปลาย

สายช่าง/วิชาชีพ

ปริญญาตรี

สูงกว่าปริญญาตรี

ควำมสุขภำพรวม
ลักษณะท่ัวไปของคนท�ำงำน

ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

คะแนนเฉลี่ย

 54.3 9.7

 54.9 9.3

 57.7 9.7

 58.6 9.5

 63.3  9.3 

 67.9  8.9

อา
ชีพ

ผู้บัญญัติกฎหมายและผู้จัดการ 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ 

ผูป้ระกอบวชิาชพีช่างเทคนคิสาขาต่าง ๆ

เสมียน

พนกังานบรกิาร พนกังานในร้านค้า และตลาด

ผูป้ฏิบตังิานทีม่ฝีีมอืในด้านการเกษตร

และประมง 

ผูป้ฏิบตังิานด้านความสามารถทางฝีมอื

ผูป้ฏิบตักิารโรงงานและเครือ่งจกัร

อาชพีพ้ืนฐานต่างๆ ในด้านการขาย การบรกิาร

 67.0  8.7 

 66.3  8.9 

 62.3  9.0 

 60.5  9.2

 56.9  10.3 

 

 58.7  8.6 

 55.5  9.0 

 54.8  9.2 

 54.1  9.3

B การท�าเหมืองแร่และเหมืองหิน

C การผลิต 

D ไฟฟ้า ก๊าช ไอน�้า และระบบปรับอากาศ 

E การจัดหาน�้า การจัดการและการบ�าบัด 

 น�้าเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล

F การก่อสร้าง 

 59.3  10.5 

 56.2  9.2 

 63.1  9.2

 60.3  8.7 

 

 54.1  9.2ปร
ะเภ

ทอ
ุตส

าห
กร

รม
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ประจ�า/สัญญาจ้าง

รายวัน

อืน่ๆ เช่น จ้างเหมา บางช่วงเวลา ตามผลงาน

ปร
ะเภ

ทอ
ุตส

าห
กร

รม

G การขายส่งและการขายปลกี การซ่อมแซม 

 ยานยนต์ และรถจักรยานยนต์

H การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า 

I ที่พักแรม และบริการด้านอาหาร

J ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร 

K กิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย

L กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 

M กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ 

 และเทคนิค

N กิจกรรมการบรหิาร และการบรกิารสนบัสนนุ 

O การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ  

 และการประกันสังคมภาคบังคับ

P การศึกษา 

Q กิจกรรมด้านสขุภาพและงานสงัคมสงเคราะห์

R ศลิปะ ความบนัเทงิ และนนัทนาการ 

S กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ

T กจิกรรมการจ้างงานในครวัเรอืนส่วนบคุคล

ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

คะแนนเฉลี่ย
ปร

ะเภ
ทก

าร
จ้า
งง
าน

 

 56.1  9.7 

 56.0  9.6 

 55.6  9.8 

 59.9  9.2 

 62.3  10.0 

 53.3  8.8 

 

 61.3  9.4 

 53.5  9.9

 65.2  9.3 

 66.7  9.0 

 63.4  9.9 

 54.9  9.2 

 57.1  9.1 

 51.6 9.2

 60.7  10.2 

 53.8  9.2 

 55.9  10.1

ควำมสุขภำพรวม
ลักษณะท่ัวไปของคนท�ำงำน
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ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

คะแนนเฉลี่ย
อา

ยุง
าน

ไม่ถึงปี

1-2 ปี

3-5 ปี

6-9 ปี

10-19 ปี

20 ปีขึ้นไป

ขน
าด

อง
ค์ก

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

ภา
ค

กา
รท

�าง
าน

ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

ภาคเอกชน

 55.9 9.9

 56.0 9.9

 57.6 10.0

 59.4 10.0

 60.6 10.3

 64.9 10.3

 58.2 10.7
 59.2 10.4
 58.5 9.7
 
 60.8 9.4

 65.5 9.3

 56.1 9.6

รา
ยไ
ด้ต

่อเ
ดือ

น�
(ร
วม

โบ
นัส

แล
ะค
่าต

อบ
แท
นอ

ื่น) ไม่เกิน 8,000 บาท

8,0001-10,000 บาท

10,001-15,000 บาท

15,001-20,000 บาท

20,001-30,000 บาท

30,001 บาทขึ้นไป

 56.1 10.3

 55.7 9.7

 56.9 9.6

 59.8 9.5

 63.3 9.3

 67.5 8.8

ควำมสุขภำพรวม
ลกัษณะท่ัวไปของคนท�ำงำน
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� 4.2.2�สุขภาพกายดี�(Happy�Body)

 (6) โดยรวมแล้ว
ท่านพึงพอใจกับ
สุขภาพกายของ
ท่านหรือไม่

ควำมสขุมติทิี ่1: สขุภำพกำยด ีหรอื Happy Body 
หมายถงึ ความสขุในมติทิีค่นท�างานมค่ีาดชันมีวลกาย 
หรือ Body Mass Index (BMI) ที่เหมาะสม ไม่อ้วน
เกินไปหรือผอมเกินไป มีพฤติกรรมทางสุขภาพที่
เหมาะสม ทั้งในเรื่องการรับประทานอาหารและการ
ออกก�าลงักาย รวมถึง การงดเว้นการสบูบหุร่ีหรอืการ
บริโภคเหล้า สุรา ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ค่า
คะแนนความสุข “สุขภาพกายดี” วัดจากค�าถามที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพกายรวม 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
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 จากผลการส�ารวจความสขุคนท�างาน (ในองค์กร) ระดบัประเทศ	 
พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) พบว่า ในมิติสุขภำพกำยดี คนท�ำงำนมีคะแนน 
ควำมสุขเฉลี่ย เท่ำกับ 59.5 คะแนน อยู่ในระดับ “HAPPY” หรือ “ระดับ
ความสุขตามเป้าหมาย” (คะแนน 50-74.99 คะแนน)

	 	เมือ่จ�าแนกตามภูมภิาค พบว่า คนท�างานใน “ภาคเหนือ” และ “ภาค
ตะวันออกเฉยีงเหนอื” มค่ีาคะแนนความสขุในมตินิีส้งูกว่าคนท�างานในภูมภิาค 
อ่ืนโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 61.8 และ 61.2 คะแนน ตามล�าดับ คนท�างานใน 
“ภาคใต้” มีค่าคะแนนความสุขเท่ากับ 60.3 คะแนน ขณะที่คนท�างานใน 
“กรุงเทพฯ” มีคะแนนความสุขต�่าที่สุดเมื่อเทียบกับคนท�างานในภูมิภาคอื่น 
(57.8 คะแนน) โดยต�า่กว่า คนท�างานใน “ภาคกลาง” (58.4 คะแนน) เลก็น้อย 

 เมือ่จ�าแนกตามลกัษณะทัว่ไปของคนท�างาน (ตาราง 4) พบว่า คนท�างาน
ชายมีคะแนนความสุขมิติสุขภาพกายดีสูงกว่าคนท�างานเพศหญิง โดยมี
คะแนนความสุขเท่ากับ 59.6 และ 59.4 คะแนน ตามล�าดับ 

	 เกีย่วกบัรุ่นประชากรของคนท�างาน คนท�างานเจนเบบี้บูม มีคะแนน
ความสุขสุขภาพกายดีสูงกว่าคนท�างานเจนเอ็กซ์และเจนวาย ตามล�าดับ  
โดยทั้งสามรุ่นประชากรนี้ มีค่าคะแนนความสุขเท่ากับ 62.7 60.3 และ  
58.3 คะแนน ตามล�าดับ 

	 พิจารณาจากสถานภาพสมรสของคนท�างาน ในมิติสุขภาพกายดี  
พบว่า คนท�างานทีแ่ต่งงานแล้ว ไม่ว่าจะได้อยูร่่วมกนักบัคูส่มรสหรือไม่ได้อยู่
ร่วมกัน เป็นกลุม่ทีม่คีะแนนเฉลีย่ความสขุสขุภาพกายดสีงูทีส่ดุ (60.6 - 60.7 
คะแนน) ตามมาด้วย คนท�างานท่ีเป็นหม้าย (59.7 คะแนน) โสด (58.5 
คะแนน) หย่าแยกหรือเลิกกับคู่สมรส (58.2 คะแนน) และกลุ่มที่อยู่ด้วยกัน
โดยไม่ได้แต่งงาน (56.3 คะแนน) ตามล�าดับ 
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	 ในด้านของระดบัการศกึษา พบว่า ระดับความสุขในมิติสุขภาพกายดี 
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับระดับการศึกษาสูงสุดของคนท�างาน  
โดยคนท�างานที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีเป็นกลุ่มมีค่าคะแนนความสุข
สูงท่ีสุดที่ 66.3 คะแนน ตามมาด้วยกลุ่มที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
(62.7 คะแนน) ส่วนกลุ่มคนท�างานที่มีค่าคะแนนความสุขในมิตินี้ค่อนข้าง 
ต�่ากว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น ได้แก่ กลุ่มที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
และต�่ากว่า (56.7 คะแนน) และกลุ่มที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ต้น (57.1 คะแนน)

	 เมือ่จ�าแนกตามอาชีพ	พบว่า อาชพีคนท�างานทีม่ค่ีาคะแนนความสุขใน
มิติสุขภาพกายดี สูงท่ีสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หนึ่ง ผู ้บัญญัติกฎหมาย 
และผูจ้ดัการ (66.3 คะแนน) สอง ผูป้ระกอบวชิาชีพด้านต่างๆ (65.1 คะแนน) 
และ สาม ผู้ประกอบวิชาชีพช่างเทคนิคสาขาต่างๆ (61.9 คะแนน) ส่วน 
อาชีพที่มีค่าคะแนนความสุขต�่าท่ีสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หนึ่ง ผู้ปฏิบัติการ
โรงงานและเครื่องจักร (56.1 คะแนน) สอง อาชีพพื้นฐานต่างๆ ในด้านการ
ขาย การบรกิาร (56.5 คะแนน) และ ผูป้ฏบิตังิานด้านความสามารถทางฝีมอื 
(58.0 คะแนน) 

 เมือ่พิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรมของคนท�างาน พบว่า ประเภท
อุตสาหกรรมที่คนท�างานมีคะแนนความสุขในมิติสุขภาพกายดีสูงท่ีสุด คือ 
“O การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคม 
ภาคบังคับ” โดยมีค่าคะแนนความสุขเฉลี่ยเท่ากับ 65.8 คะแนน ในล�าดับ 
ถัดมา ได้แก่ "P การศึกษา” และ “Q กิจกรรมด้านสุขภาพและงาน
สังคมสงเคราะห์” โดยมีค่าคะแนนความสุขเฉลี่ยเท่ากับ 65.3 คะแนน และ 
63.8 คะแนน ตามล�าดับ ส่วนประเภทอุตสาหกรรมที่คนท�างานมีคะแนน
ความสุขสุขภาพกายดีต�่าที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ “T กิจกรรมการจ้างงาน
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ในครัวเรอืนส่วนบคุคล” (53.1 คะแนน) “L กจิกรรมอสงัหารมิทรัพย์” (53.4 
คะแนน) และ “H การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า” (57.0 คะแนน) ตาม
ล�าดับ

	 เมือ่จ�าแนกคนท�างานตามลกัษณะหรือประเภทของการจ้างงาน พบว่า  
คนท�างานท่ีมปีระเภทการจ้างงานแบบประจ�าหรือตามสญัญาจ้างมค่ีาคะแนน
ความสุขสุขภาพกายดีสูงที่สุดที่ 60.9 คะแนน และคนท�างานในลักษณะการ
จ้างเหมางาน บางช่วงเวลาและตามผลงาน มค่ีาคะแนนความสขุทีส่งูกว่า คน
ท�างานในลกัษณะการจ้างรายวนั โดยมค่ีาคะแนนความสุขเท่ากบั 57.7 และ 
56.3 คะแนน ตามล�าดับ 

	 ส�าหรับอายุงานหรือระยะเวลาการท�างานในองค์กรปัจจบุนั พบว่า  
มีทิศทางความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับคะแนนความสุขในมิติสุขภาพ 
กายด ีโดยกลุ่มคนท�างานทีม่อีายงุาน 20 ปีขึน้ไป เป็นกลุม่ทีม่ค่ีาคะแนนความ
สขุสงูทีส่ดุเมือ่เทยีบกบัคนท�างานในกลุม่ท่ีมอีายงุานต�า่กว่า นอกจากนีพ้บว่า
มีค่าคะแนนเท่ากับ 65.7 คะแนน ขณะที่กลุ่มคนท�างานท่ีมีอายุการท�างาน
ไม่เกิน 2 ปี เป็นกลุ่มมีค่าคะแนนความสุขที่ต�่าท่ีสุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น 
นอกจากนี้พบว่า คนท�างานที่มีอายุงานไม่ถึง 1 ปี มีคะแนนความสุขสูงกว่า
คนท�างานที่มีอายุงาน 1-2 ปีเล็กน้อย (57.3 และ 56.9 คะแนน ตามล�าดับ) 

	 เกีย่วกบัขนาดขององค์กร	ซึ่งพิจารณาจากจ�านวนคนท�างานในองค์กร 
พบว่า คนท�างานในองค์กรทีม่ขีนาดใหญ่มาก (XL) มคีะแนนความสขุสขุภาพ
กายดสีงูทีส่ดุ (61.1 คะแนน) ในขณะทีค่นท�างานในองค์กรทีม่ขีนาดใหญ่ (L) 
มีคะแนนความสุขต�่าที่สุด (59.0 คะแนน) ส่วนคนท�างานในองค์กรที่มีขนาด
เล็ก (S) และ ขนาดกลาง (M) มีคะแนนความสุขสุขภาพกายดีที่ใกล้เคียงกัน 
(59.5 และ 59.6 คะแนน ตามล�าดับ) 
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 เมือ่จ�าแนกคนท�างานตามภาคการท�างาน	พบว่า คนท�างานภาครฐัและ
รัฐวิสาหกิจมีค่าคะแนนความสุขในมิติสุขภาพกายดีสูงกว่าคนท�างานในภาค
เอกชนพอสมควร โดยมีค่าคะแนนเท่ากบั 65.4 และ 57.4 คะแนน ตามล�าดับ

	 ส�าหรับปัจจยัในด้านระดบัรายได้เฉลีย่ต่อเดอืน พบว่า มีแนวโน้มที่จะมี
อิทธิพลหรือมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับระดับความสุขในมิติสุขภาพ
กายดีของคนท�างาน (คล้ายคลึงกับค่าคะแนนความสุขในภาพรวม)  
โดยพบว่า คนท�างานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 30,001 บาทขึ้นไป
เป็นกลุ่มท่ีมีคะแนนความสุขในมิตินี้สูงที่สุด โดยมีคะแนนความสุขในมิติ
สขุภาพกายด ีเท่ากบั 66.4 คะแนน ขณะทีค่นท�างานทีม่รีายได้เฉลีย่ต่อเดอืน
อยู่ในช่วง 8,001-10,000 บาท เป็นกลุ่มที่มีคะแนนความสุขต�่าท่ีสุด (57.5 
คะแนน) โดยต�่ากว่าคะแนนความสุขของกลุ่มคนท�างานท่ีมีรายได้เฉล่ีย 
ต่อเดือนไม่เกิน 8,000 บาท เล็กน้อย (58.0 คะแนน)
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ตำรำง 4 คำ่คะแนนควำมสขุคนท�ำงำน (ในองคก์ร) ในมติสิขุภำพกำยด ีจ�ำแนกตำมลกัษณะทัว่ไป
ของคนท�ำงำน

รุ่น
ปร

ะช
าก
ร

Baby boom (อายุ 56 ปีขึ้นไป)

Gen X (อายุ 37-55 ปี)

Gen Y (อายไุม่เกนิ 36 ปี)  

สถ
าน

ภา
พส

มร
ส

โสด

แต่งงานและอยูร่่วมกนั

แต่งงานแต่ไม่ได้อยูด้่วยกนั

อยู่ด้วยกนัโดยไม่ได้แต่งงาน

หม้าย

หย่า แยกทาง เลิกกัน

มติสุิขภำพกำยดี 
ลกัษณะท่ัวไปของคนท�ำงำน

ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

คะแนนเฉลี่ย

เพ
ศ ชาย

หญิง

ภูม
ิภา
ค

กรงุเทพ ฯ

ภาคกลาง

ภาคเหนอื

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

ภาคใต้

 59.6 12.5

 59.4 11.9

 57.8 12.6

 58.4 11.9

 61.8 12.0

 61.2 11.6

 60.3 13.0

 62.7 13.1

 60.3 12.3

 58.3 11.9

 58.5 12.2

 60.6 12.0

 60.7 12.8

 56.3 12.5

 59.7 12.8

 58.2  12.0

มิติสุขภาพกายดี�
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ระ
ดับ

กา
รศ

ึกษ
า

ประถมศึกษาหรือต�่่ากว่า

มัธยมศึกษาตอนต้น 

มัธยมศึกษาตอนปลาย

สายช่าง/วิชาชีพ

ปริญญาตรี

สูงกว่าปริญญาตรี

ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

คะแนนเฉลี่ย

 56.7  12.2 

 57.1  11.6 

 58.5  11.9 

 58.9  12.3

  62.7  11.9

  66.3  11.4

อา
ชีพ

ผู้บัญญัติกฎหมายและผู้จัดการ 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ 

ผูป้ระกอบวชิาชพีช่างเทคนคิสาขาต่าง ๆ

เสมียน

พนกังานบรกิาร พนกังานในร้านค้า และตลาด

ผูป้ฏิบตังิานทีม่ฝีีมอืในด้านการเกษตร

และประมง 

ผูป้ฏิบตังิานด้านความสามารถทางฝีมอื

ผูป้ฏิบตักิารโรงงานและเครือ่งจกัร

อาชพีพ้ืนฐานต่างๆ ในด้านการขาย การบรกิาร

 66.3  11.4 

 65.1  11.5 

 61.9  11.8 

 60.4  11.8 

 58.2  12.3 

 61.8  11.5

  58.0  11.5 

 56.1  11.5 

 56.5  12.1

B การท�าเหมืองแร่และเหมืองหิน

C การผลิต 

D ไฟฟ้า ก๊าช ไอน�้า และระบบปรับอากาศ 

E การจัดหาน�้า การจัดการและการบ�าบัด 

 น�้าเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล

F การก่อสร้าง 

 59.4  11.4 

 57.2  11.5 

 63.2  11.9 

 

 59.9  11.0

 57.4  11.1ปร
ะเภ

ทอ
ุตส

าห
กร

รม
มติสุิขภำพกำยดี 
ลกัษณะท่ัวไปของคนท�ำงำน
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ประจ�า/สัญญาจ้าง

รายวัน

อืน่ๆ เช่น จ้างเหมา บางช่วงเวลา ตามผลงาน

ปร
ะเภ

ทอ
ุตส

าห
กร

รม

G การขายส่งและการขายปลกี การซ่อมแซม 

 ยานยนต์ และรถจักรยานยนต์ 

H การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า 

I ที่พักแรม และบริการด้านอาหาร

J ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร 

K กิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย

L กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 

M กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ 

 และเทคนิค

N กิจกรรมการบรหิาร และการบรกิารสนบัสนนุ 

O การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ  

 และการประกันสังคมภาคบังคับ

P การศึกษา 

Q กิจกรรมด้านสขุภาพและงานสงัคมสงเคราะห์

R ศลิปะ ความบนัเทงิ และนนัทนาการ 

S กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ

T กจิกรรมการจ้างงานในครวัเรอืนส่วนบคุคล

ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

คะแนนเฉลี่ย
ปร

ะเภ
ทก

าร
จ้า
ง

 

 57.3  12.1 

 57.0  12.5

  57.4  11.8 

 59.1  12.3 

 61.8  11.6 

 53.4  14.2

  

 59.6  11.9 

 56.1  11.9

 65.8  11.4 

 65.3  11.3 

 63.8  12.0 

 57.9  14.3 

 58.2  10.2

 53.1 14.3

 60.9 12.2

 56.3 11.7

 57.7 12.6

มติสุิขภำพกำยดี 
ลกัษณะท่ัวไปของคนท�ำงำน
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ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

คะแนนเฉลี่ย
อา

ยุง
าน

ไม่ถึงปี

1-2 ปี

3-5 ปี

6-9 ปี

10-19 ปี

20 ปีขึ้นไป

ขน
าด

อง
ค์ก

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

ภา
ค

กา
รจ

้าง
งา
น

ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

ภาคเอกชน

 57.3 12.1

 56.9 12.3

 58.6 12.0

 60.1 11.7

 61.3 12.0

 65.7 11.8

 59.5 12.4
 59.6 12.5
 59.0 11.4
 
 61.1 12.2

 65.4 11.5

 57.4 11.8

รา
ยไ
ด้ต

่อเ
ดือ

น�
(ร
วม

โบ
นัส

แล
ะค
่าต

อบ
แท
นอ

ื่น) ไม่เกิน 8,000 บาท

8,0001-10,000 บาท

10,001-15,000 บาท

15,001-20,000 บาท

20,001-30,000 บาท

30,001 บาทขึ้นไป

 58.0 12.4

 57.5 12.0

 58.1 11.7

 59.6 12.0

 62.8 11.6

 66.4  58.0

 

มติสุิขภำพกำยดี 
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� 4.2.3�ผ่อนคลายดี�(Happy�Relax)

ควำมสุขในมิติที่ 2 : ผ่อนคลำยดี หรือ Happy Relax 
หมายถึง การที่คนท�างานสามารถผ่อนคลายตนเองจาก 
สิง่ต่างๆ ทีเ่กดิข้ึนในการด�าเนินชวีติ ไม่ว่าในการท�างานหรอื 
การใช้ชวีติส่วนตวั ปัจจยัทีท่�าให้เกดิการผ่อนคลายมหีลาย
รูปแบบ ทั้งจากการพักผ่อนที่เพียงพอ การผ่อนคลายจาก
การท�ากจิกรรมต่างๆ เช่น ดหูนัง ฟังเพลง เล่นกฬีา ปลกูต้นไม้ 

เป็นต้น นอกจากนี ้การรูจ้กัจดัการกบัปัญหาทีเ่กดิขึน้กเ็ป็นหนทางหนึง่ท่ีท�าให้
ชีวิตผ่อนคลาย การจมอยู่กับปัญหาและแบกปัญหาไว้โดยไม่สามารถจัดการ
หรือวางลงได้อาจท�าให้เกิดความเครียด และส่งผลต่อสภาวะของการผ่อน
คลายตามมา ความเครียดท่ีเกิดข้ึนจึงสะท้อนให้ถึงสภาวะการผ่อนคลายได้
เช่นกัน ตัวชี้วัดส�าหรับการผ่อนคลายดี จึงเป็นเรื่องของ การพักผ่อนอย่าง
เพียงพอ การท�ากิจกรรมผ่อนคลายต่างๆ สภาวะความเครียดที่เกิดขึ้น  
ความรูส้กึว่าชีวติเป็นไปตามทีค่าดหวงั ตลอดจนความสามารถในการจดัการ
กับปัญหาในชีวิต 

	 ผลการส�ารวจความสุขคนท�างาน (ในองค์กร) ระดับประเทศ	 
พ.ศ.	2561	(ไตรมาส	1) พบว่า ในมิติผ่อนคลำยดี คนท�ำงำนมีคะแนน 
ควำมสุขเฉลี่ย เท่ำกับ 54.9 คะแนน อยู่ในระดับ “HAPPY” หรือ “ระดับ
ความสุขตามเป้าหมาย” (คะแนน 50-74.99 คะแนน) 

	 เมื่อจ�าแนกตามภูมิภาค พบว่า คนท�างานใน “ภาคตะวันออก 
เฉยีงเหนอื” และ “ภาคเหนอื”  มค่ีาคะแนนความสขุในมตินิีส้งูกว่าคนท�างาน
ในภูมิภาคอื่น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 59.5 และ 59.2 คะแนน ตามล�าดับ 
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คนท�างานใน “ภาคใต้” และ “ภาคกลาง” มค่ีาคะแนนความสุขเท่ากบั 56.7 
และ 52.6 คะแนน ตามล�าดับ ขณะที่คนท�างานใน “กรุงเทพฯ” มีคะแนน
ความสุขในมิติผ่อนคลายดีต�่าที่สุดเมื่อเทียบกับคนท�างานในภูมิภาคอื่น  
(50.3 คะแนน) 

	 เมื่อจ�าแนกตามลักษณะทั่วไปของคนท�างาน (ตาราง 5) พบว่า  
คนท�างานหญิงมีคะแนนความสุขในมิติผ่อนคลายดีสูงกว่าคนท�างานชาย  
โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 55.9 และ 53.9 คะแนน ตามล�าดับ

 เกีย่วกบัรุ่นประชากรของคนท�างาน	ผลการส�ารวจแสดงให้เห็นว่า  
คนท�างานเจนเบบีบ้มู มคีะแนนความสขุในมติิผ่อนคลายดีท่ีสูงกว่าคนท�างาน
เจนเอ็กซ์ ขณะที่คนท�างานเจนเอ็กซ์ก็มีคะแนนความสุขในมิติผ่อนคลายดีที่
สงูกว่าคนท�างานเจนวายอยูพ่อสมควร โดยทัง้สามรุ่นประชากรนี ้มค่ีาคะแนน
ความสุขเท่ากับ 59.3 56.3 และ 52.8 คะแนน ตามล�าดับ

	 พิจารณาตามสถานภาพสมรสของคนท�างาน	พบว่า คนท�างานที่
แต่งงานแล้ว ทั้งที่ได้อยู่ร่วมกันกับคู่สมรส และไม่ได้อยู่ร่วมกันกับคู่สมรส 
เป็นกลุ่มที่มีคะแนนเฉลี่ยความสุขในมิติผ่อนคลายดีสูงที่สุด (56.5 – 56.9 
คะแนน) ตามมาด้วย คนท�างานที่เป็นโสด (53.4 คะแนน) เป็นหม้าย (55.8 
คะแนน) และ หย่า แยกทาง หรือเลิกกับคู่สมรส (52.9 คะแนน) ส�าหรับกลุ่ม
ท่ีอยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงาน พบว่ามีคะแนนความสุขในมิติผ่อนคลายดีต�่า
ที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มสถานภาพสมรสอื่น โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 48.3 
คะแนน ซึ่งนับว่าอยู่ในระดับ Unhappy หรือ “ไม่มีความสุข” 
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	 ในด้านของระดบัการศกึษาสงูสดุของคนท�างาน พบว่า ระดับความสุข
ในมติผ่ิอนคลายด ีมแีนวโน้มทีจ่ะมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดียวกนักบัระดับ
การศึกษาสูงสุดของคนท�างาน โดยพบว่าคนท�างานที่มีการศึกษาสูงกว่า
ปรญิญาตรเีป็นกลุม่มค่ีาคะแนนความสขุในมติินีส้งูทีสุ่ด (64.8 คะแนน) ตาม
มาด้วยกลุ่มที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (59.9 คะแนน) ส่วนกลุ่มคน
ท�างานท่ีมค่ีาคะแนนความสขุในมตินิีค่้อนข้างต�า่กว่ากลุม่อืน่ ได้แก่ กลุ่มทีจ่บ
การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น (50.2 คะแนน) และกลุ่มทีจ่บการศกึษา
ระดับประถมศึกษาหรือต�่ากว่า (50.4 คะแนน)

 เมือ่จ�าแนกตามอาชีพ	พบว่า อาชีพที่มีค่าคะแนนความสุขในมิติผ่อน
คลายดีสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หนึ่ง ผู้บัญญัติกฎหมายและผู้จัดการ สอง 
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ และ สาม ผู้ประกอบวิชาชีพช่างเทคนิคสาขา
ต่างๆ โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 66.4 63.8 และ 58.1 คะแนน ตามล�าดับ ส่วน
อาชีพที่มีค่าคะแนนความสุขในมิติผ่อนคลายดี ต�่าที่สุด ได้แก่ อาชีพผู้ปฏิบัติ
การโรงงานและเครือ่งจกัร โดยมค่ีาคะแนนเท่ากบั 49.7 คะแนน ซ่ึงถอืว่าอยู่
ในระดับ Unhappy หรือ “ไม่มีความสุข” และอาชีพที่มีค่าคะแนนในมิตินี้
ต�่าเป็นล�าดับถัดมา ได้แก่ อาชีพพื้นฐานต่างๆ ในด้านการขาย การบริการ 
และ ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือ (50.2 และ 50.7 คะแนน ตาม
ล�าดับ) 

	 เมือ่พิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรมของคนท�างาน พบว่า ประเภท
อุตสาหกรรมที่คนท�างานมีคะแนนความสุขในมิติผ่อนคลายดีสูงที่สุด คือ "P 
การศึกษา” โดยสูงกว่าประเภทอุตสาหกรรม “O การบริหารราชการ การ
ป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ” เล็กน้อย (คะแนนความ
สุขเฉลี่ยเท่ากับ 65.5 และ 65.2 คะแนน ตามล�าดับ) ในล�าดับถัดมาได้ แก่ 
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ประเภทอุตสาหกรรม “Q กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์” 
(61.9 คะแนน) ส่วนประเภทอุตสาหกรรมที่คนท�างานมีคะแนนความสุข 
ในมิติผ่อนคลายดีต�่าที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ “T กิจกรรมการจ้างงาน 
ในครัวเรือนส่วนบุคคล” (45.3 คะแนน) “L กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์”  
(46.1 คะแนน) และ N กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน  
(49.8 คะแนน) ตามล�าดับ โดยจะเห็นได้ว่า คนท�างานในทั้งสามประเภท
อุตสาหกรรมนี้มีคะแนนความสุขในมิติผ่อนคลายดีท่ีต�่ากว่า 50 คะแนน  
ซึ่งจัดว่าอยู่ในระดับ Unhappy หรือ “ไม่มีความสุข”

	 เมือ่จ�าแนกคนท�างานตามลกัษณะหรือประเภทของการจ้างงาน พบว่า 
คนท�างานที่มีประเภทการจ้างงานแบบประจ�าหรือตามสัญญาจ้าง มีค่า
คะแนนความสขุในมติผ่ิอนคลายดสีงูทีส่ดุ ที ่57.2 คะแนน และคนท�างานใน
ลกัษณะการจ้างเหมางาน บางช่วงเวลาและตามผลงาน มค่ีาคะแนนความสขุ
ทีส่งูกว่าคนท�างานในลกัษณะการจ้างรายวนั โดยมค่ีาคะแนนความสขุเท่ากบั 
52.6 และ 49.2 คะแนน ตามล�าดับ จะเห็นได้ว่า คนท�างานในลักษณะ 
การจ้างแบบรายวัน “ไม่มีความสุข” ในมิติผ่อนคลายดี 

	 ส�าหรับอายุงานหรือระยะเวลาการท�างานในองค์กรปัจจบุนั พบว่า  
ค่อนข้างมีทิศทางสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับคะแนนความสุขในมิต ิ
ผ่อนคลายดี โดย กลุ่มคนท�างานที่มีอายุงาน 20 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มท่ีมีค่า
คะแนนความสุขสูงที่สุด เท่ากับ 62.7 คะแนน ขณะที่กลุ่มคนท�างานที่มีอายุ
การท�างานไม่เกิน 2 ปี เป็นกลุม่มค่ีาคะแนนความสขุทีต่�า่ทีส่ดุ โดยคนท�างาน 
ที่มีอายุงานไม่ถึง 1 ปี มีคะแนนความสุขสูงกว่าคนท�างานที่มีอายุงาน 1-2 ปี
เล็กน้อย (51.5 และ 51.3 คะแนน ตามล�าดับ)
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	 เกีย่วกบัขนาดขององค์กร พบว่า คนท�างานในองค์กรท่ีมขีนาดใหญ่มาก 
(XL) มีคะแนนความสุขในมิติผ่อนคลายดีสูงท่ีสุด (56.9 คะแนน) ในขณะที่
คนท�างานในองค์กรท่ีมีขนาดใหญ่ (L) มีคะแนนความสุขต�่าที่สุด (53.5 
คะแนน) ส่วนคนท�างานในองค์กรที่มีขนาดเล็ก (S) และ ขนาดกลาง (M) มี
คะแนนความสุขในมิติผ่อนคลายดีในช่วงกลางๆ เม่ือเทียบกับคนท�างานใน
องค์กรทีม่ขีนาดใหญ่มาก (XL) และองค์กรทีม่ขีนาดใหญ่ (L)  โดยมค่ีาคะแนน
ความสุขในมิติผ่อนคลายดีเท่ากับ 54.8 และ 55.5 คะแนน ตามล�าดับ

 เมือ่จ�าแนกคนท�างานตามภาคการท�างาน พบว่า คนท�างานภาครฐัและ
รฐัวสิาหกจิมค่ีาคะแนนความสขุในมติผ่ิอนคลายดีทีสู่งกว่าคนท�างานในภาค
เอกชนอย่างเห็นได้ชัด โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 64.7 และ 51.2 คะแนน ตาม
ล�าดับ

	 ส�าหรับปัจจยัในด้านระดบัรายได้เฉลีย่ต่อเดอืน พบว่า มีแนวโน้มที่จะมี
อิทธิพลหรือมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับระดับความสุขในมิติผ่อนคลายดี
ของคนท�างาน กล่าวคือ คนท�างานที่มีระดับรายได้ต่อเดือนสูง มีแนวโน้มจะ
มีระดับความสุขในมิติผ่อนคลายดีสูงกว่าคนท�างานที่มีระดับรายได้ต�่า จาก
ผลส�ารวจ คนท�างานท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไปเป็นกลุ่มท่ี
มีคะแนนความสุขสูงที่สุด (64.1 คะแนน) ขณะที่คนท�างานที่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนอยู่ในช่วง 8,001-10,000 บาท เป็นกลุ่มท่ีมีคะแนนความสุขในมิติ
ผ่อนคลายดีต�่าที่สุด (51.8 คะแนน) ส่วนกลุ่มคนท�างานที่มีรายได้เฉล่ียต่อ
เดือนไม่เกิน 8,000 บาท มีคะแนนความสุขต�่าในล�าดับถัดมา โดยค่าคะแนน
สูงกว่าเล็กน้อย ที่ 53.3 คะแนน



62

ตำรำง 5 ค่ำคะแนนควำมสุขคนท�ำงำน (ในองค์กร) ในมิติผ่อนคลำยดี จ�ำแนกตำม
ลักษณะทั่วไปของคนท�ำงำน

รุ่น
ปร

ะช
าก
ร

Baby boom (อายุ 56 ปีขึ้นไป)

Gen X (อายุ 37-55 ปี)

Gen Y (อายไุม่เกนิ 36 ปี)  

สถ
าน

ภา
พส

มร
ส

โสด

แต่งงานและอยูร่่วมกนั

แต่งงานแต่ไม่ได้อยูด้่วยกนั

อยู่ด้วยกนัโดยไม่ได้แต่งงาน

หม้าย

หย่า แยกทาง เลิกกัน

มิติผ่อนคลำยดี
ลักษณะทั่วไปของคนท�ำงำน

ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

คะแนนเฉลี่ย

เพ
ศ ชาย

หญิง

ภูม
ิภา
ค

กรงุเทพ ฯ

ภาคกลาง

ภาคเหนอื

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

ภาคใต้

 53.9 15.5

 55.9 14.9

 50.3 14.2

 52.6 14.9

 59.2 15.0

 59.5 15.0

 56.7 15.4

 59.3 15.7

 56.3 15.4

 52.8 14.8

 53.4 15.0

 56.5 14.9

 56.9 16.9

 48.3 14.3

 55.8 15.3

 52.9 15.2

มิติผ่อนคลายดี
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ระ
ดับ

กา
รศ

ึกษ
า

ประถมศึกษาหรือต�่่ากว่า

มัธยมศึกษาตอนต้น 

มัธยมศึกษาตอนปลาย

สายช่าง/วิชาชีพ

ปริญญาตรี

สูงกว่าปริญญาตรี

ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

คะแนนเฉลี่ย

 56.7 12.2 

 50.4 15.2

 50.2 14.8

 54.2 15.1

 54.8 14.1

 64.8  13.6

อา
ชีพ

ผู้บัญญัติกฎหมายและผู้จัดการ 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ 

ผูป้ระกอบวชิาชพีช่างเทคนคิสาขาต่าง ๆ

เสมียน

พนกังานบรกิาร พนกังานในร้านค้า และตลาด

ผูป้ฏิบตังิานทีม่ฝีีมอืในด้านการเกษตร

และประมง 

ผูป้ฏิบตังิานด้านความสามารถทางฝีมอื

ผูป้ฏิบตักิารโรงงานและเครือ่งจกัร

อาชพีพ้ืนฐานต่างๆ ในด้านการขาย การบรกิาร

 66.4 13.6

 63.8      13.0 

 58.1      13.7

  56.6      14.0 

 53.5  15.7 

 

 57.5  14.4 

 50.7      13.9 

  49.7      14.3 

 50.2    14.8

B การท�าเหมืองแร่และเหมืองหิน

C การผลิต 

D ไฟฟ้า ก๊าช ไอน�้า และระบบปรับอากาศ 

E การจัดหาน�้า การจัดการและการบ�าบัด 

 น�้าเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล

F การก่อสร้าง 

 57.9  15.1

 50.9  14.0 

 59.8     11.3 

  

 56.8  13.5

 50.1      13.8ปร
ะเภ

ทอ
ุตส

าห
กร

รม
มิติผ่อนคลำยดี
ลักษณะทั่วไปของคนท�ำงำน
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ประจ�า/สัญญาจ้าง

รายวัน

อืน่ๆ เช่น จ้างเหมา บางช่วงเวลา ตามผลงาน

ปร
ะเภ

ทอ
ุตส

าห
กร

รม

G การขายส่งและการขายปลกี การซ่อมแซม 

 ยานยนต์ และรถจักรยานยนต์ 

H การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า 

I ที่พักแรม และบริการด้านอาหาร

J ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร 

K กิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย

L กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 

M กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ 

 และเทคนิค

N กิจกรรมการบริหาร การบริการสนับสนุน 

O การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ  

 และการประกันสังคมภาคบังคับ

P การศึกษา 

Q กิจกรรมด้านสขุภาพและงานสงัคมสงเคราะห์

R ศลิปะ ความบนัเทงิ และนนัทนาการ 

S กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ

T กจิกรรมการจ้างงานในครวัเรอืนส่วนบคุคล

ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

คะแนนเฉลี่ย
ปร

ะเภ
ทก

าร
จ้า
ง

 

 51.0  14.6 

 51.0      14.6

 51.2      15.1  

 54.8  12.0

 57.6  14.8

 46.1      12.0 

 

 56.2      14.5 

 49.8      14.3 

 

 65.2  13.6 

 65.5  12.7

 61.9  13.7 

 51.5  13.4 

  55.2 13.5 

 45.3 15.3

 57.2  14.9 

 49.2  14.5

 52.6  16.2

มิติผ่อนคลำยดี
ลักษณะทั่วไปของคนท�ำงำน
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ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

คะแนนเฉลี่ย
อา

ยุง
าน

ไม่ถึงปี

1-2 ปี

3-5 ปี

6-9 ปี

10-19 ปี

20 ปีขึ้นไป

ขน
าด

อง
ค์ก

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

ภา
ค

กา
รจ

้าง
งา
น

ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

ภาคเอกชน

 51.5  15.1 

 51.3 15.1

 54.1 14.9

 55.3 14.8

 57.1 15.0

 62.7 15.0

 54.8 15.8
 55.5 15.1
 53.5 14.1
 56.9 14.4

 64.7 13.3

 51.2 14.3

รา
ยไ
ด้ต

่อเ
ดือ

น�
(ร
วม

โบ
นัส

แล
ะค
่าต

อบ
แท
นอ

ื่น) ไม่เกิน 8,000 บาท

8,0001-10,000 บาท

10,001-15,000 บาท

15,001-20,000 บาท

20,001-30,000 บาท

30,001 บาทขึ้นไป

 53.3 16.3

 51.8 14.9

 52.5 14.4

 55.5 14.3

 59.8 13.9

 64.1 13.5

 

มิติผ่อนคลำยดี
ลักษณะทั่วไปของคนท�ำงำน
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ควำมสุขในมิติที่ 3: น�้ำใจดี หรือ Happy Heart 
ตั้งอยู่บนพื้นฐานแนวคิดที่ว่า ความสุขที่เกิดขึ้นนั้น
จะเป็นความสุขทีส่มบรูณ์หากมกีารเผือ่แผ่ไปยงัคนอ่ืน 
ความสุขที่แบ่งปันให้กับคนรอบข้างไม่ว่าเป็นคน 
ในครอบครวัเดยีวกนั เพ่ือนฝูง เพือ่นร่วมงาน คนทีรู่จ้กั
กัน หรือแม้แต่คนที่ไม่รู้จักกันนั้นน�ามาซึ่งความสุข 
ที่ผู้ให้และผู้รับมีโอกาสได้รับร่วมกัน การมีน�้าใจดี 
จงึเป็นตวัชีว้ดัความสขุทีส่�าคญัและมคีวามหมายตวั
หนึง่ การมนี�า้ใจดีสามารถแสดงออกทัง้ทางตรง และ
ทางอ้อม ทางตรงกจ็ากความรูส้กึเอ้ืออาทร ห่วงใยกัน 
การช่วยเหลือกัน ความเต็มใจและยินดีท�าเพื่อส่วน
รวม การมีส่วนร่วมในการท�าประโยชน์ต่อสังคม 
เหล่านีเ้ป็นค�าถามทีใ่ช้ในการประเมนิความสขุในมิติน้ี  

� 4.2.4�น้ำ�ใจดี�(Happy�Heart)

	 จากผลการส�ารวจความสขุคนท�างาน	(ในองค์กร)	ระดบัประเทศ	 
ปี	2561	(ไตรมาส 1) พบว่า คนท�ำงำนไทยมีคะแนนควำมสขุในมตินิ�ำ้ใจ
ดี โดยเฉลี่ยเท่ำกับ 55.3 คะแนน อยู่ในระดับ “HAPPY” หรือ “ระดับ
ความสุขตามเป้าหมาย” (คะแนน 50-74.99 คะแนน) 

 เมือ่จ�าแนกตามภูมภิาค พบว่า คนท�างานใน “ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื” 
และ “ภาคเหนอื”  มค่ีาคะแนนความสขุในมตินิีส้งูกว่าคนท�างานในภูมภิาค 
อ่ืนโดยมีค่าเฉลีย่เท่ากบั 59.8 และ 59.6 คะแนน ตามล�าดบั คนท�างานใน 
“ภาคใต้” และ “ภาคกลาง” มค่ีาคะแนนความสขุสงูเป็นล�าดบัถดัมาคอื 
เท่ากบั 57.2 และ 53.0 คะแนน ตามล�าดับ ขณะท่ีคนท�างานใน “กรุงเทพฯ” 
มีคะแนนความสุขในมิตนิ�า้ใจดตี�า่ทีสุ่ดเมือ่เทยีบกบัคนท�างานในภมูภิาค
อื่น (50.9 คะแนน)



67

 เมือ่จ�าแนกตามลกัษณะทัว่ไปของคนท�างาน (ตาราง 6) พบว่า คน
ท�างานหญิงมีคะแนนความสุขในมิติน�้าใจดีสูงกว่าคนท�างานชาย โดยมี
คะแนนเท่ากับ 56.5 และ 54.2 คะแนน ตามล�าดับ 

 เกีย่วกบัรุ่นประชากรของคนท�างาน พบว่า คนท�างานเจนเบบี้บูม  
มีคะแนนความสุขในมิติน�้าใจดีสูงกว่าคนท�างานเจนเอ็กซ์และเจนวาย  
โดยมีค่าคะแนนความสขุเท่ากับ 60.3 56.6 และ 53.2 คะแนน ตามล�าดบั 

 พิจารณาตามสถานภาพสมรสของคนท�างาน พบว่า คนท�างานที่
แต่งงานแล้วแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน เป็นกลุ่มที่มีคะแนนเฉลี่ยความสุขน�้าใจ
ดสีงูทีส่ดุ (57.3 คะแนน) โดยสูงกว่าคนท�างานทีแ่ต่งงานแล้วและอยูร่่วมกัน 
กบัคูส่มรส และคนท�างานทีม่สีถานภาพเป็นหม้ายเลก็น้อย (56.9 คะแนน 
เท่ากัน) คนท�างานที่อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงาน เป็นกลุ่มที่มีคะแนน
ความสุขในมิติน้ีต�่าที่สุด เท่ากับ 49.0 คะแนน ซึ่งจัดว่าอยู่ในระดับ  
Unhappy หรือ “ไม่มีความสุข” 

	 ในด้านของระดบัการศกึษา	พบว่า มคีวามคล้ายคลงึกับผลการส�ารวจ
ค่าคะแนนความสุขในภาพรวม กล่าวคือ ระดับความสุขค่อนข้างมีความ
สัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับระดับการศึกษาของคนท�างาน โดยคน
ท�างานที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีเป็นกลุ่มมีค่าคะแนนความสุขสูง
ที่สุดที่ 64.3 คะแนน ตามมาด้วยกลุ่มที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
(59.7 คะแนน) ส่วนกลุ่มคนท�างานที่มีค่าคะแนนความสุขในมิตินี้ค่อน
ข้างต�า่เม่ือเทยีบกับกลุ่มอืน่ ได้แก่ กลุ่มทีจ่บการศกึษาระดบัมธัยมศกึษา
ตอนต้น (51.0 คะแนน) และ กลุ่มที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
หรือต�่ากว่า (51.8 คะแนน)

	 เมือ่จ�าแนกตามอาชีพ	พบว่า อาชีพคนท�างานที่มีค่าคะแนนความ
สุขในมิติน�้าใจดี สูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หนึ่ง ผู้บัญญัติกฎหมายและ
ผู้จัดการ สอง ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ และ สาม ผู้ปฏิบัติงานที่มี
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ฝีมอืในด้านการเกษตรและประมง โดยมีค่าคะแนนความสขุเท่ากับ 65.9 
63.4 และ 58.9 คะแนน ตามล�าดับ ส่วนอาชีพที่มีค่าคะแนนความสุข
ต�า่ทีส่ดุ 3 อนัดบัแรก ได้แก่ หนึง่ ผู้ปฏิบติัการโรงงานและเครือ่งจักร สอง 
ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือ และ สาม อาชีพพื้นฐานต่างๆ 
ในด้านการขาย การบริการ โดยมีค่าคะแนนความสุขเท่ากับ 50.5 51.2 
และ 51.9 คะแนน ตามล�าดับ

	 เมื่อพิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรมของคนท�างาน พบว่า 
ประเภทอตุสาหกรรมทีค่นท�างานมีคะแนนความสขุในมตินิ�า้ใจดีสงูทีส่ดุ 
คอื "P การศกึษา” โดยมค่ีาคะแนนความสุขเฉล่ียเท่ากบั 65.4 คะแนน ใน
ล�าดบัถัดมาได้ แก่ “O การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการ
ประกนัสงัคมภาคบงัคบั” และ “Q กิจกรรมด้านสขุภาพและงานสงัคมสงเคราะห์” 
โดยมีค่าคะแนนความสุขเฉลี่ยเท่ากับ 64.9 คะแนน และ 61.5 คะแนน 
ตามล�าดับ ส่วนประเภทอุตสาหกรรมที่คนท�างานมีคะแนนความสุขใน
มิตินี้ต�่าที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ “L กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์” (47.8 
คะแนน) “T กจิกรรมการจ้างงานในครวัเรอืนส่วนบคุคล” (49.9 คะแนน) 
และ “N กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน” (50.6 คะแนน) 
ตามล�าดับ โดยจะเห็นได้ว่า คนท�างานในประเภทอุตสาหกรรมที่เป็น
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ และ กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วน
บุคคล มีคะแนนความสุขอยู่ในระดับ Unhappy หรือ “ไม่มีความสุข”

 เมือ่จ�าแนกคนท�างานตามลกัษณะหรือประเภทของการจ้างงาน พบ
ว่า คนท�างานที่มีประเภทการจ้างงานแบบประจ�าหรือตามสัญญาจ้าง มี
ค่าคะแนนความสุขในมิติน�้าใจดีสูงที่สุด ที่ 57.3 คะแนน คนท�างานใน
ลักษณะการจ้างเหมางาน บางช่วงเวลาและตามผลงาน มีค่าคะแนน
ความสุขที่สูงกว่า คนท�างานในลักษณะการจ้างรายวัน โดยมีค่าคะแนน
ความสุขเท่ากับ 53.7 และ 50.5 คะแนน ตามล�าดับ 
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	 ส�าหรับอายุงานหรือระยะเวลาการท�างานในองค์กรปัจจบุนั พบว่า มี 
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัคะแนนความสุขในมตินิ�า้ใจด ีโดยกลุม่คน
ท�างานท่ีมีอายุงาน 20 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มที่มีค่าคะแนนความสุขในมิตินี้
สงูทีส่ดุเมือ่เทยีบกับคนท�างานในกลุม่ท่ีมอีายงุานต�า่กว่า โดยมค่ีาคะแนน
เท่ากบั 62.6 คะแนน ขณะทีก่ลุม่คนท�างานทีม่อีายกุารท�างานไม่เกนิ 1 ปี 
เป็นกลุม่มค่ีาคะแนนความสขุต�า่ทีสุ่ด โดยมค่ีาคะแนนเท่ากับ 52.2 คะแนน 

 เกีย่วกบัขนาดขององค์กร	พบว่า คนท�างานในองค์กรทีม่ขีนาดใหญ่
มาก (XL) มคีะแนนความสุขในมิติน�า้ใจดีสูงทีส่ดุ (57.1 คะแนน) ในขณะ
ทีค่นท�างานในองค์กรทีม่ขีนาดใหญ่ (L) มคีะแนนความสขุต�า่ทีส่ดุ (53.9 
คะแนน) ส่วนคนท�างานในองค์กรทีม่ขีนาดเลก็ (S) และ ขนาดกลาง (M) 
มีคะแนนความสุขที่ใกล้เคียงกัน (55.3 และ 55.8 คะแนน ตามล�าดับ) 

	 เมื่อจ�าแนกคนท�างานตามภาคการท�างาน คนท�างานภาครฐัและ
รฐัวิสาหกจิมีค่าคะแนนความสุขในมตินิ�า้ใจดทีีสู่งกว่าคนท�างานในภาคเอกชน 
อย่างเหน็ได้ชัด โดยมค่ีาคะแนนเท่ากบั 64.5 และ 51.9 คะแนน ตามล�าดับ

 ส�าหรับปัจจัยในด้านระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า มีความ
สัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับระดับความสุขในมิติน�้าใจดีของคนท�างาน  
โดยพบว่า คนท�างานทีม่รีายได้เฉลีย่ต่อเดอืนประมาณ 30,001 บาทขึน้ไป 
เป็นกลุ่มที่มีคะแนนความสุขในมิตินี้สูงที่สุด โดยมีคะแนนความสุข 
เท่ากบั 63.7 คะแนน ขณะทีค่นท�างานทีมี่รายได้เฉลีย่ต่อเดอืนอยูใ่นช่วง 
8,001-15,000 บาท เป็นกลุม่ทีม่คีะแนนความสขุต�า่ทีส่ดุ (52.7 คะแนน) 
ซึง่น่าแปลกใจทีต่�า่กว่าคะแนนความสขุของกลุม่คนท�างานทีม่รีายได้เฉลีย่
ต่อเดือนไม่เกิน 8,000 บาทอยู่พอสมควร (54.8 คะแนน)



70

ตำรำง 6  ค่ำคะแนนควำมสุขคนท�ำงำน (ในองค์กร) ในมิติน�้ำใจดี จ�ำแนกตำมลักษณะ
ทั่วไปของคนท�ำงำน

รุ่น
ปร

ะช
าก
ร

Baby boom (อายุ 56 ปีขึ้นไป)

Gen X (อายุ 37-55 ปี)

Gen Y (อายไุม่เกนิ 36 ปี)  

สถ
าน

ภา
พส

มร
ส

โสด

แต่งงานและอยูร่่วมกนั

แต่งงานแต่ไม่ได้อยูด้่วยกนั

อยู่ด้วยกนัโดยไม่ได้แต่งงาน

หม้าย

หย่า แยกทาง เลิกกัน

มตินิ�ำ้ใจดี
ลกัษณะท่ัวไปของคนท�ำงำน

ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

คะแนนเฉลี่ย

เพ
ศ ชาย

หญิง

ภูม
ิภา
ค

กรงุเทพ ฯ

ภาคกลาง

ภาคเหนอื

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

ภาคใต้

 54.2 15.1

 56.5 14.2

 50.9 13.7

 53.0 14.6

 59.6 14.4

 59.8 14.1

 57.2 14.8

 60.3 14.7

 56.6  14.8

 53.2  14.3

 3.7  14.6 

 56.9  14.3 

 57.3  16.3 

 49.0  14.2 

 56.9  14.5 

 53.8  15.0

มิติน้ำ�ใจดี
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ระ
ดับ

กา
รศ

ึกษ
า

ประถมศึกษาหรือต�่่ากว่า

มัธยมศึกษาตอนต้น 

มัธยมศึกษาตอนปลาย

สายช่าง/วิชาชีพ

ปริญญาตรี

สูงกว่าปริญญาตรี

ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

คะแนนเฉลี่ย

 51.8  14.7 

 51.0  14.2 

 54.6  14.6 

 54.7  13.4 

 59.7  13.7 

 64.3  13.3

อา
ชีพ

ผู้บัญญัติกฎหมายและผู้จัดการ 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ 

ผูป้ระกอบวชิาชพีช่างเทคนคิสาขาต่าง ๆ

เสมียน

พนกังานบรกิาร พนกังานในร้านค้า และตลาด

ผูป้ฏิบตังิานทีม่ฝีีมอืในด้านการเกษตร

และประมง 

ผูป้ฏิบตังิานด้านความสามารถทางฝีมอื

ผูป้ฏิบตักิารโรงงานและเครือ่งจกัร

อาชพีพ้ืนฐานต่างๆ ในด้านการขาย การบรกิาร

 65.9  13.3

  63.4  12.9

  57.6  13.7 

 56.6  13.7 

 54.2  15.2 

 

 58.9  13.6 

 51.2  13.8 

 50.5  13.9 

 51.9  14.1

B การท�าเหมืองแร่และเหมืองหิน

C การผลิต 

D ไฟฟ้า ก๊าช ไอน�้า และระบบปรับอากาศ 

E การจัดหาน�้า การจัดการและการบ�าบัด 

 น�้าเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล

F การก่อสร้าง 

 57.7  16.3 

 51.7  13.7 

 59.3  11.5

 

 57.8  12.8 

 51.1  13.7ปร
ะเภ

ทอ
ุตส

าห
กร

รม
มตินิ�ำ้ใจดี
ลกัษณะท่ัวไปของคนท�ำงำน
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ประจ�า/สัญญาจ้าง

รายวัน

อืน่ๆ เช่น จ้างเหมา บางช่วงเวลา ตามผลงาน

ปร
ะเภ

ทอ
ุตส

าห
กร

รม

G การขายส่งและการขายปลกี การซ่อมแซม 

 ยานยนต์ และรถจักรยานยนต์ 

H การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า 

I ที่พักแรม และบริการด้านอาหาร

J ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร 

K กิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย

L กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 

M กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ 

 และเทคนิค

N กิจกรรมการบรหิาร และการบรกิารสนบัสนนุ 

O การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ  

 และการประกันสังคมภาคบังคับ

P การศึกษา 

Q กิจกรรมด้านสขุภาพและงานสงัคมสงเคราะห์

R ศลิปะ ความบนัเทงิ และนนัทนาการ 

S กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ

T กจิกรรมการจ้างงานในครวัเรอืนส่วนบคุคล

ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

คะแนนเฉลี่ย
ปร

ะเภ
ทก

าร
จ้า
ง

 51.5  14.0 

 51.2  14.4

  51.8  15.0 

 54.6  11.9 

 57.0  14.6 

 47.8  11.6

 56.2    13.5

 50.6  13.6

 

 64.9  13.1

 65.4    12.3

 61.5    13.1

 52.7    12.6

 56.0    13.8

 49.9    14.2

                                                                                                       

 57.3  14.5

 50.5    14.2

 53.7    14.8

มตินิ�ำ้ใจดี
ลกัษณะท่ัวไปของคนท�ำงำน
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ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

คะแนนเฉลี่ย
อา

ยุง
าน

ไม่ถึงปี

1-2 ปี

3-5 ปี

6-9 ปี

10-19 ปี

20 ปีขึ้นไป

ขน
าด

อง
ค์ก

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

ภา
ค

กา
รจ

้าง
งา
น

ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

ภาคเอกชน

 52.2 14.3

 52.3    14.5

 54.5  14.4

 55.4    14.6

 57.4    14.5

 62.6    14.3

  55.3   15.1
 55.8  14.8
 53.9    13.9
 
 57.1    13.7

  64.5    12.9

 51.9    14.0

รา
ยไ
ด้ต

่อเ
ดือ

น�
(ร
วม

โบ
นัส

แล
ะค
่าต

อบ
แท
นอ

ื่น) ไม่เกิน 8,000 บาท

8,0001-10,000 บาท

10,001-15,000 บาท

15,001-20,000 บาท

20,001-30,000 บาท

30,001 บาทขึ้นไป

  54.8  15.3

 52.7  14.5 

 52.7  14.1 

 55.5  14.0 

 59.4  13.9 

 63.7  13.5

มตินิ�ำ้ใจดี
ลกัษณะท่ัวไปของคนท�ำงำน
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ควำมสุขมิติที่ 4: จิตวิญญำณดี หรือ Happy Soul 
พิจารณาจากสุขภาวะทางจิตวิญญาณของคนท�างาน 
ในด้านการท�านบุ�ารงุศิลปวฒันธรรม ศาสนา การให้ทาน 
การท�าจิตใจให้สงบ การรู้จักยกโทษและให้อภัยผู้อื่น 
การรูจ้กัยอมรบัและขอโทษเมือ่กระท�าผดิ รวมถงึ การรูจ้กั 
ตอบแทนคณุผูที้ม่พีระคณุ หรือ ผูท้ีเ่คยให้การช่วยเหลอื 

� 4.2.5�จิตวิญญาณดี�(Happy�Soul)

คะแนนความสขุในมิติความสุขนี ้ช้ีวัดจากค�าถามทีเ่ก่ียวข้องกับจิตวญิญาณ 
รวม 5 ค�าถาม เก่ียวกบัการได้มโีอกาสท�านบุ�ารงุศลิปวัฒนธรรม ศาสนา หรอื 
ให้ทาน การปฏบิตักิจิตามศาสนาเพือ่ให้จติใจสงบ การยกโทษและให้อภยั 
อย่างจรงิใจต่อผูท้ีส่�านกึผดิ การยอมรบัและขอโทษในความผดิทีท่�าหรอื
มส่ีวนรบัผดิชอบ และการตอบแทนผูมี้พระคณุ หรอืผูท้ีเ่คยให้การช่วยเหลอื

	 ผลการส�ารวจความสุขคนท�างาน (ในองค์กร) ระดับประเทศ	 
พ.ศ.	2561	(ไตรมาส	1)	พบว่า ในมติจิติวญิญำณดี คนท�ำงำนมคีะแนน
ควำมสุขเฉลี่ย เท่ำกับ 63.1 คะแนน อยู่ในระดับ “HAPPY” หรือ 
“ระดับความสุขตามเป้าหมาย” (คะแนน 50-74.99 คะแนน) 

 เมือ่จ�าแนกตามภูมภิาค พบว่า คนท�างานใน “ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื” 
มค่ีาคะแนนความสขุในมตินิีส้งูกว่าคนท�างานในภมูภิาคอืน่โดยมค่ีาคะแนน 
เท่ากับ 65.3 คะแนน กลุม่คนท�างานทีม่ค่ีาคะแนนสงูในล�าดบัถดัมา ได้แก่ 
คนท�างานใน “ภาคเหนอื” และ“ภาคใต้” โดยมีค่าคะแนนความสขุเท่ากบั 
64.2 และ 63.8 คะแนน ตามล�าดับ ขณะที่คนท�างานใน “กรุงเทพฯ” 
 และ “ภาคกลาง” เป็นกลุ่มทีมี่คะแนนความสุขค่อนข้างต�า่เมือ่เทยีบกับ
คนท�างานในภูมิภาคอื่น (61.5 และ 62.0 คะแนน ตามล�าดับ)
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 เมื่อพิจารณาตามลักษณะทั่วไปของคนท�างาน (ตาราง 7) พบว่า 
คนท�างานหญิงมีคะแนนความสุขในมิติจิตวิญญาณดีสูงกว่าคนท�างาน
ชาย โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 64.5 และ 61.8 คะแนน ตามล�าดับ 

	 เกี่ยวกับรุ่นประชากรของคนท�างาน พบว่า คนท�างานแต่ละเจนมี
ระดบัความสขุในมิตินีท้ีแ่ตกต่างกนัพอสมควร โดยสงูทีส่ดุในเจนเบบีบ้มู 
ตามมาด้วย เจนเอ็กซ์ และ เจนวาย โดยแต่ละเจนมีค่าคะแนนความสุข
ในมิติจิตวิญญาณดีเท่ากับ 67.4 64.0 และ 61.5 คะแนน ตามล�าดับ

 พิจารณาตามสถานภาพสมรสของคนท�างาน พบว่า คนท�างานที่
แต่งงานแล้วแต่ไม่ได้อยูด้่วยกนั เป็นกลุม่ทีม่คีะแนนเฉลีย่ความสขุสงูทีส่ดุ 
โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ (65.0 คะแนน) ตามมาด้วย กลุ่มคนท�างานที่มี
สถานภาพเป็นหม้าย (64.8 คะแนน) คนท�างานทีแ่ต่งงานและอยูร่่วมกันกับคู่ 
(64.2 คะแนน) คนท�างานทีเ่ป็นโสด (61.9 คะแนน) และคนท�างานทีห่ย่า 
แยกทาง หรือเลิกกับคู่สมรส (61.3 คะแนน) ส�าหรับกลุ่มท่ีอยู่ด้วยกัน
โดยไม่ได้แต่งงาน พบว่ามคีะแนนความสขุในมติจิิตวิญญาณดตี�า่ทีส่ดุเมือ่
เทียบกับกลุ่มสถานภาพสมรสอื่น โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 59.3 คะแนน 

	 ในด้านของระดบัการศกึษา พบว่า คนท�างานที่มีการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรีเป็นกลุ่มมีค่าคะแนนความสุขในมิติจิตวิญญาณดีสูงที่สุดที่ 
69.6 คะแนน ตามมาด้วยกลุ่มที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (66.0 
คะแนน) และมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามล�าดับ (62.1 คะแนน) คน
ท�างานที่มีค่าคะแนนความสุขในมิตินี้ค่อนข้างต�่ากว่าเมื่อเทียบกับคน
ท�างานที่มีการศึกษาในระดับอื่น ได้แก่ คนท�างานที่จบการศึกษาระดับ
มธัยมศกึษาตอนต้น (60.2 คะแนน) และกลุม่ทีจ่บการศกึษาระดบัประถม
ศึกษาหรือต�่ากว่า (61.0 คะแนน)
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 เมือ่จ�าแนกตามอาชีพ พบว่า อาชีพของคนท�างานทีม่ค่ีาคะแนนความสขุ 
ในมติิจติวญิญาณด ีสงูทีส่ดุ 3 อนัดบัแรก ได้แก่ หน่ึง ผูบ้ญัญัตกิฎหมายและ 
ผูจั้ดการ สอง ผูป้ระกอบวชิาชีพด้านต่างๆ และ สาม ผูป้ระกอบวิชาชพี 
ช่างเทคนคิสาขาต่างๆ โดยมค่ีาคะแนนเท่ากบั 70.5 68.7 และ 64.7 คะแนน  
ตามล�าดับ ส่วนอาชีพที่มีค่าคะแนนความสุขในมิติจิตวิญญาณดี ต�่าที่สุด 
ได้แก่ อาชพีผูป้ฏบัิตกิารโรงงานและเคร่ืองจกัร โดยมค่ีาคะแนนเท่ากับ 59.9 
คะแนน ในล�าดบัถดัมา ได้แก่ ผูป้ฏบิตังิานด้านความสามารถทางฝีมอื และอาชพี 
พืน้ฐานต่างๆ ในด้านการขาย การบรกิาร (60.2 และ 60.9 คะแนน ตามล�าดบั)

 เมือ่พิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรมของคนท�างาน พบว่า ประเภท 
อตุสาหกรรมทีมี่คะแนนความสุขในมติจิิตวญิญาณดสีงูทีส่ดุ คอื "P การศกึษา” 
“O การบรหิารราชการ การป้องกนัประเทศ และการประกนัสงัคมภาคบงัคบั” 
และ “Q กจิกรรมด้านสขุภาพและงานสงัคมสงเคราะห์” ตามล�าดับ (คะแนน 
ความสุขเฉลีย่เท่ากบั 69.8 68.5 และ 66.5 คะแนน ตามล�าดับ) ส่วนประเภท 
อตุสาหกรรมทีค่นท�างานมคีะแนนความสขุจติวิญญาณดีต�า่ทีส่ดุ 3 อนัดบั
แรก ได้แก่ “F การก่อสร้าง” (59.7 คะแนน) “N กิจกรรมการบรหิารและ 
การบรกิารสนบัสนนุ” (59.9 คะแนน) และ “G การขายส่งและการขายปลกี 
การซ่อมแซมยานยนต์ และรถจักรยานยนต์” (60.2 คะแนน) ตามล�าดับ

 เมือ่จ�าแนกคนท�างานตามลกัษณะหรือประเภทของการจ้างงาน พบว่า 
คนท�างานทีม่ปีระเภทการจ้างงานแบบประจ�าหรอืตามสัญญาจ้างมค่ีาคะแนน 
ความสขุในมติจิติวญิญาณดีสูงทีสุ่ด ที ่64.4 คะแนน และคนท�างานในลกัษณะ 
การจ้างเหมางาน บางช่วงเวลาและตามผลงาน มค่ีาคะแนนความสขุทีส่งูกว่า 
คนท�างานในลักษณะการจ้างรายวัน โดยมีค่าคะแนนความสุขเท่ากับ 
62.0 และ 59.9 คะแนน ตามล�าดับ 

 ส�าหรับอายุงานหรือระยะเวลาการท�างานในองค์กรปัจจบุนั	พบว่า 
มทีศิทางสมัพันธ์ไปในทิศทางเดยีวกนักบัคะแนนความสขุในมติจิติวญิญาณดี 
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โดยคนท�างานทีมี่อายงุาน 20 ปีขึน้ไป เป็นกลุม่ทีมี่ค่าคะแนนความสขุสงูทีส่ดุ 
เท่ากับ 68.4 คะแนน ขณะท่ีกลุม่คนท�างานทีม่อีายกุารท�างานไม่เกิน 2 ป ี
เป็นกลุม่มีค่าคะแนนความสุขต�า่ทีสุ่ดเม่ือเทยีบกบักลุม่อืน่ โดยมคีะแนน
ความสุขเท่ากับ 60.8 คะแนน

	 เกีย่วกบัขนาดขององค์กร พบว่า คนท�างานในองค์กรทีม่ขีนาดใหญ่
มาก (XL) มีคะแนนความสุขในมิติจิตวิญญาณดีสูงที่สุด (65.2 คะแนน) 
ในขณะที่คนท�างานในองค์กรที่มีขนาดใหญ่ (L) มีคะแนนความสุขในมิติ
นี้ต�่าที่สุด (62.6 คะแนน) ส่วนคนท�างานในองค์กรที่มีขนาดเล็ก (S) และ 
ขนาดกลาง (M) มีค่าคะแนนความสุขเท่ากับ 62.9 และ 63.3 คะแนน 
ตามล�าดับ

 เมื่อจ�าแนกคนท�างานตามภาคการท�างาน พบว่า คนท�างานภาค
รัฐและรัฐวิสาหกิจมีค่าคะแนนความสุขในมิติจิตวิญญาณดีสูงกว่าคน
ท�างานในภาคเอกชนพอสมควร โดยมค่ีาคะแนนเท่ากบั 68.6 และ 61.0 
คะแนน ตามล�าดับ

	 ส�าหรับปัจจัยในด้านระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า มีแนวโน้ม
ที่จะมีอิทธิพลหรือมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับระดับความสุขในมิติ 
จิตวญิญาณดีของคนท�างาน กล่าวคอื คนท�างานทีม่รีะดบัรายได้ต่อเดอืน
สูง มีแนวโน้มจะมีระดับความสุขในมิติจิตวิญญาณดีที่สูงกว่าคนท�างาน
ที่มีระดับรายได้ต�่า ซึ่งจากผลส�ารวจ พบว่า คนท�างานที่มีรายได้เฉลี่ย 
ต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไปเป็นกลุ่มที่มีคะแนนความสุขสูงที่สุด  
(69.4 คะแนน) ขณะที่คนท�างานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วง 
8,001-10,000 บาท และ 10,001-15,000 บาท เป็นกลุ่มที่มีคะแนน
ความสุขเฉลี่ยต�่าที่สุด (61.2 และ 61.3 คะแนน ตามล�าดับ) ส่วน กลุ่ม
คนท�างานทีมี่รายได้เฉลีย่ต่อเดอืนไม่เกนิ 8,000 บาท มคีะแนนความสขุ
สูงกว่าเพียงเล็กน้อย ที่ 62.5 คะแนน
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ตำรำง 7  ค่ำคะแนนควำมสุขคนท�ำงำน (ในองค์กร) ในมิติจิตวิญญำณดี จ�ำแนกตำม
ลักษณะทั่วไปของคนท�ำงำน

รุ่น
ปร

ะช
าก
ร

Baby boom (อายุ 56 ปีขึ้นไป)

Gen X (อายุ 37-55 ปี)

Gen Y (อายไุม่เกนิ 36 ปี)  

สถ
าน

ภา
พส

มร
ส

โสด

แต่งงานและอยูร่่วมกนั

แต่งงานแต่ไม่ได้อยูด้่วยกนั

อยู่ด้วยกนัโดยไม่ได้แต่งงาน

หม้าย

หย่า แยกทาง เลิกกัน

มิติจิตวิญญำณดี 
ลักษณะทั่วไปของคนท�ำงำน

ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

คะแนนเฉลี่ย

เพ
ศ ชาย

หญิง

ภูม
ิภา
ค

กรงุเทพ ฯ

ภาคกลาง

ภาคเหนอื

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

ภาคใต้

 61.8  13.0

  64.5  12.4

 61.5  12.4

 62.0  12.7

  64.2  13.1 

 65.3  12.6 

 63.8  13.3

 67.4  12.8 

 64.0  12.8 

 61.5  12.6

 61.9  12.8 

 64.2  12.5 

 65.0  13.1

 59.3  12.7 

 64.8  12.8 

 61.3  13.8

มิติจิตวิญญาณดี
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ระ
ดับ

กา
รศ

ึกษ
า

ประถมศึกษาหรือต�่่ากว่า

มัธยมศึกษาตอนต้น 

มัธยมศึกษาตอนปลาย

สายช่าง/วิชาชีพ

ปริญญาตรี

สูงกว่าปริญญาตรี

อื่นๆ

ไม่ทราบ

ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

คะแนนเฉลี่ย

 61.0  13.2 

 60.2  12.3 

 62.1  12.6 

 61.8  11.9 

 66.0  12.2 

 69.6  11.4 

 61.5  13.1 

 55.5  17.8

อา
ชีพ

ผู้บัญญัติกฎหมายและผู้จัดการ 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ 

ผูป้ระกอบวชิาชพีช่างเทคนคิสาขาต่าง ๆ

เสมียน

พนกังานบรกิาร พนกังานในร้านค้า และตลาด

ผูป้ฏบิตังิานทีม่ฝีีมอืในด้านการเกษตรและประมง 

ผูป้ฏิบตังิานด้านความสามารถทางฝีมอื

ผูป้ฏิบตักิารโรงงานและเครือ่งจกัร

อาชพีพืน้ฐานต่างๆ ในด้านการขาย การบรกิาร

คนงานซึง่มไิด้จ�าแนกไว้ในหมวดอ่ืน

 70.5  11.4 

 68.7  11.8 

 64.7  12.3 

 64.1  11.8 

 62.0  13.2 

 64.7  10.2 

 60.2  12.3 

 59.9  12.3

 60.9  13.0 

 48.3  5.2

B การท�าเหมืองแร่และเหมืองหิน

C การผลิต 

D ไฟฟ้า ก๊าช ไอน�้า และระบบปรับอากาศ 

E การจัดหาน�้า การจัดการและการบ�าบัด 

 น�้าเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล

F การก่อสร้าง 

 62.5  13.8 

 61.4  12.3 

 64.6  11.7

 64.7  11.9 

 59.7  12.9ปร
ะเภ

ทอ
ุตส

าห
กร

รม
มิติจิตวิญญำณดี 
ลักษณะทั่วไปของคนท�ำงำน
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ประจ�า/สัญญาจ้าง

รายวัน

อืน่ๆ เช่น จ้างเหมา บางช่วงเวลา ตามผลงาน

ปร
ะเภ

ทอ
ุตส

าห
กร

รม

G การขายส่งและการขายปลกี การซ่อมแซม 

 ยานยนต์ และรถจักรยานยนต์ 

H การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า 

I ที่พักแรม และบริการด้านอาหาร

J ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร 

K กิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย

L กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 

M กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ 

 และเทคนิค

N กิจกรรมการบรหิาร และการบรกิารสนบัสนนุ 

O การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ  

 และการประกันสังคมภาคบังคับ

P การศึกษา 

Q กิจกรรมด้านสขุภาพและงานสงัคมสงเคราะห์

R ศลิปะ ความบนัเทงิ และนนัทนาการ 

S กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ

T กจิกรรมการจ้างงานในครวัเรอืนส่วนบคุคล

U กจิกรรมขององค์การระหว่างประเทศและ

ภาคสีมาชกิ

อืน่ๆ

ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

คะแนนเฉลี่ย
ปร

ะเภ
ทก

าร
จ้า
ง

 

 60.2  12.5 

 60.5  12.1 

 60.9  13.2 

 63.8  10.6 

 64.7  12.4

  59.5  13.0 

 65.5  12.7 

 59.9  12.8

 

 68.5  12.3

  69.8  11.3 

 66.5  11.8

  60.5  11.5 

 62.6  12.6 

 61.6  12.6

 

 82.6  14.3 

 47.3  6.1

 64.4  12.6 

 59.9  12.9 

 62.0  12.9

มิติจิตวิญญำณดี 
ลักษณะทั่วไปของคนท�ำงำน
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ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

คะแนนเฉลี่ย
อา

ยุง
าน

ไม่ถึงปี

1-2 ปี

3-5 ปี

6-9 ปี

10-19 ปี

20 ปีขึ้นไป

ขน
าด

อง
ค์ก

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

ภา
ค

กา
รจ

้าง
งา
น

ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

ภาคเอกชน

 60.8  12.9 

 60.8  12.8 

 62.1  12.9 

 63.5  12.5 

 65.0  12.3 

 68.4  12.1

 62.9 13.3
 63.3 12.6
 62.6 12.1
 
 65.2 11.9

 68.6 11.9

 61.0 12.6

รา
ยไ
ด้ต

่อเ
ดือ

น�
(ร
วม

โบ
นัส

แล
ะค
่าต

อบ
แท
นอ

ื่น) ไม่เกิน 8,000 บาท

8,0001-10,000 บาท

10,001-15,000 บาท

15,001-20,000 บาท

20,001-30,000 บาท

30,001 บาทขึ้นไป

 62.5 13.6

 61.2 12.7

 61.3 12.4

 63.1 12.2

 66.0 12.0

 69.4 11.6

มิติจิตวิญญำณดี 
ลักษณะทั่วไปของคนท�ำงำน
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ควำมสุขมิติที่ 5 : ครอบครัวดี หรือ Happy Family 
หมายถึง ความสุขที่เกิดจากการได้ท�ากิจกรรมร่วมกัน
และได้ใช้เวลาร่วมกันกับสมาชิกในครอบครัว โดยเห็น
ว่าการได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัว ได้ท�ากิจกรรมร่วมกับ
สมาชิกในครอบครัว และการได้ท�าสิ่งต่างๆ ให้กับคนใน

� 4.2.6�ครอบครัวดี�(Happy�Family)

ครอบครวั เป็นสิง่ท่ีช่วยสร้างความสขุ พร้อมไปกบัการป้องกันไม่ให้ความ
ทุกข์ ความเศร้าหมอง และความหดหูเ่ข้ามารบกวนจิตใจ ในการวัดความ
สุขของคนท�างานในมิตินี้ พิจารณาจากประเด็นค�าถามที่เก่ียวข้องกับ
ครอบครัว 3 ค�าถาม เกี่ยวกับการมีเวลาอยู่กับครอบครวัเพยีงพอ การมี
โอกาสท�ากจิกรรม (ออกก�าลังกาย ท�าบญุ ซือ้ของ ฯลฯ) ร่วมกันกับคนใน
ครอบครัว และความสุขที่มีกับครอบครัวโดยรวม

	 ผลการส�ารวจความสุขคนท�างาน (ในองค์กร) ระดับประเทศ	 
พ.ศ.	2561	(ไตรมาส	1)	พบว่า ในมิติครอบครัวดี คนท�างานมีคะแนน
ความสขุเฉลีย่ เท่ากบั 64.5 คะแนน อยูใ่นระดับ “HAPPY” หรอื “ระดบั
ความสุขตามเป้าหมาย” (คะแนน 50-74.99 คะแนน)

	 เมื่อจ�าแนกตามภูมิภาค	พบว่า คนท�างานใน “ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ” มีค่าคะแนนความสุขในมิติน้ีสูงกว่าคนท�างานในภูมิภาคอื่นโดย
มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 67.5 คะแนน ในล�าดบัถดัมา ได้แก่ คนท�างานใน “ภาค
เหนือ” และ “ภาคใต้” ซึ่งมีค่าคะแนนความสุขเท่ากับ 66.1 และ 65.3 
คะแนน ตามล�าดับ ขณะที่คนท�างานใน “กรุงเทพฯ” มีคะแนนความสุข
ต�่าที่สุดเมื่อเทียบกับคนท�างานในภูมิภาคอื่น (62.3 คะแนน) โดยต�่ากว่า 
คนท�างานใน “ภาคกลาง” (63.3 คะแนน) เช่นกัน 
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	 เมื่อจ�าแนกตามลักษณะทั่วไปของคนท�างาน (ตาราง 8) พบว่า คน
ท�างานหญงิมคีะแนนความสขุในมติคิรอบครวัดีสงูกว่าคนท�างานเพศชาย 
โดยมีคะแนนความสุขเท่ากับ 66.4 และ 62.9 คะแนน ตามล�าดับ 

 เกี่ยวกับรุ่นประชากรของคนท�างาน	พบว่า คนท�างานเจนเบบี้บูม 
มีคะแนนความสุขในมิติสุขภาพกายดีสูงกว่าคนท�างานเจนเอ็กซ์และ 
เจนวาย โดยทั้งสามรุ่นประชากรนี้ มีค่าคะแนนความสุขเท่ากับ 66.0 
65.4 และ 63.5 คะแนน ตามล�าดับ 

	 พิจารณาตามสถานภาพสมรสของคนท�างาน	พบว่า คนท�างานที่
แต่งงานแล้วและได้อยูร่่วมกนักบัคูส่มรส เป็นกลุม่ทีม่คีะแนนเฉลีย่ความ
สุขครอบครัวดีสูงที่สุด (69.1 คะแนน) ตามมาด้วย กลุ่มคนท�างานที่อยู่
ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงาน (64.0 คะแนน) กลุ่มคนท�างานที่แต่งงานแต่ไม่
ได้อยูด้่วยกนั (63.4 คะแนน)  กลุม่คนท�างานทีม่สีถานภาพเป็นโสด (59.4 
คะแนน) กลุ่มคนท�างานที่มีสถานภาพเป็นหม้าย (59.3 คะแนน) และ 
กลุ่มที่หย่า แยกทาง หรือเลิกกับคู่สมรส (57.8 คะแนน) ตามล�าดับ 

	 ในด้านของระดับการศึกษา พบว่า ระดับความสุขในมิติครอบครัว
ดีมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับระดับการศึกษาสูงสุดของคน
ท�างาน โดยคนท�างานที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีเป็นกลุ่มมีค่า
คะแนนความสุขในมิตินี้สูงที่สุดที่ 73.0 คะแนน ตามมาด้วยกลุ่มที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี (68.5 คะแนน) ส่วนกลุ่มคนท�างานที่มีค่า
คะแนนความสุขในมิตินี้ค่อนข้างต�่ากว่าเม่ือเทียบกับกลุ่มอื่น ได้แก่  
กลุ่มที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต�่ากว่า (60.6 คะแนน)  
และกลุ่มที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (61.3 คะแนน)

	 เมื่อจ�าแนกตามอาชีพ พบว่า อาชีพที่มีค่าคะแนนความสุขในมิติ
ครอบครัวดีสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หนึ่ง ผู้บัญญัติกฎหมายและ 
ผูจ้ดัการ (71.3 คะแนน) สอง ผูป้ระกอบวชิาชพีด้านต่างๆ (70.9 คะแนน) 
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และ สาม ผู้ประกอบวิชาชีพช่างเทคนิคสาขาต่างๆ (68.1 คะแนน) ส่วน
อาชพีทีม่ค่ีาคะแนนความสขุในมติคิรอบครวัดตี�า่ทีส่ดุ 3 อนัดบัแรก ได้แก่ 
หน่ึง อาชีพพื้นฐานต่างๆ ในด้านการขาย การบริการ (60.8 คะแนน) 
สอง ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร (61.2 คะแนน) และ ผู้ปฏิบัติ
งานด้านความสามารถทางฝีมือ (61.8 คะแนน) 

 เมื่อพิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรมของคนท�างาน พบว่า 
ประเภทอตุสาหกรรมทีค่นท�างานมีคะแนนความสขุในมติิครอบครัวดสีงู
ท่ีสุด คือ “P การศึกษา” โดยมีค่าคะแนนความสุขเฉลี่ยเท่ากับ 71.5 
คะแนน ในล�าดับถัดมาได้ แก่ “O การบริหารราชการ การป้องกัน
ประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ” และ “D ไฟฟ้า ก๊าช ไอน�้า 
และระบบปรับอากาศ” โดยมีค่าคะแนนความสุขเฉลี่ยเท่ากับ 70.0 
คะแนน และ 68.8 คะแนน ตามล�าดับ ส่วนประเภทอุตสาหกรรมที่คน
ท�างานมีคะแนนความสุขในมิติครอบครัวดีต�่าที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 
“T กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล” (57.6 คะแนน) “N 
กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน” (57.8 คะแนน) และ “S 
กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ” (60.5 คะแนน) ตามล�าดับ

	 เมือ่จ�าแนกคนท�างานตามลกัษณะหรือประเภทของการจ้าง พบว่า 
คนท�างานที่มีประเภทการจ้างงานแบบประจ�าหรือตามสัญญาจ้างมีค่า
คะแนนความสขุในมติคิรอบครวัดสีงูทีส่ดุที ่66.1 คะแนน และคนท�างาน
ในลักษณะการจ้างเหมางาน บางช่วงเวลาและตามผลงาน มีค่าคะแนน
ความสุขที่สูงกว่า คนท�างานในลักษณะการจ้างรายวัน โดยมีค่าคะแนน
ความสุขเท่ากับ 64.8 และ 60.5 คะแนน ตามล�าดับ 

 ส�าหรับอายุงานหรือระยะเวลาการท�างานในองค์กรปัจจบุนั พบว่า 
ค่อนข้างมีทิศทางความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับคะแนนความสุขใน 
มิติครอบครัวดี โดยกลุ่มคนท�างานที่มีอายุงาน 20 ปีขึ้นไป มีค่าคะแนน
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ความสุขในมิตินี้สูงที่สุด โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 70.2 คะแนน นอกจาก
นี้พบว่า คนท�างานที่มีอายุงานไม่ถึง 1 ปี กลับมีคะแนนความสุขสูงกว่า
คนท�างานที่มีอายุงาน 1-2 ปี ซ่ึงถือเป็นกลุ่มที่มีคะแนนความสุขในมิติ
ต�่าที่สุด (62.9 และ 61.7 คะแนน ตามล�าดับ) 

	 เกีย่วกบัขนาดขององค์กร พบว่า คนท�างานในองค์กรทีม่ขีนาดใหญ่
มาก (XL) มีคะแนนความสุขในมิติครอบครัวดีสูงที่สุด (65.4 คะแนน) 
ในขณะที่คนท�างานในองค์กรที่มีขนาดเล็ก (S) ขนาดกลาง (M) และ 
ขนาดใหญ่ (L) มีคะแนนความสุขในมิติครอบครัวดีที่ต�่ากว่าแต่ไม่แตก
ต่างกันมากนัก (64.3 64.9 และ 64.4 คะแนน ตามล�าดับ) 

 เมื่อจ�าแนกคนท�างานตามภาคการท�างาน พบว่า คนท�างานภาค
รัฐและรัฐวิสาหกิจมีค่าคะแนนความสุขในมิติครอบครัวดีสูงกว่าคน
ท�างานในภาคเอกชน โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 70.3 และ 62.4 คะแนน 
ตามล�าดับ

	 ส�าหรับปัจจัยในด้านระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน	พบว่า มีแนวโน้ม
ที่จะมีอิทธิพลหรือมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับระดับความสุข 
ในมิติครอบครัวดี โดยพบว่า คนท�างานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 
บาทข้ึนไป เป็นกลุ่มที่มีคะแนนความสุขในมิติน้ีสูงที่สุด โดยมีคะแนน
เท่ากับ 72.3 คะแนน ขณะที่คนท�างานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ใน 
ช่วง 8,001-10,000 บาท เป็นกลุ่มที่มีคะแนนความสุขต�่าที่สุด (61.8 
คะแนน) ที่น่าสนใจ คือ คนท�างานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน  
8,000 บาท พบว่ามีคะแนนความสุขที่สูงกว่าทั้งคนท�างานที่มีรายได้ใน
ช่วง 8,001 -10,000 บาท และในช่วง 10,001-15,000 บาท (63.5 
คะแนน) ซึง่ผดิไปจากแนวโน้มความสมัพนัธ์ระหว่างรายได้เฉลีย่ต่อเดอืน
กับคะแนนความสุขที่พบในช่วงรายได้ 8,000 บาทขึ้นไป



86

ตำรำง 8 ค่ำคะแนนควำมสุขคนท�ำงำน (ในองค์กร) ในมิติครอบครัวดี จ�ำแนกตำมลักษณะทั่วไป
ของคนท�ำงำน

รุ่น
ปร

ะช
าก
ร

Baby boom (อายุ 56 ปีขึ้นไป)

Gen X (อายุ 37-55 ปี)

Gen Y (อายไุม่เกนิ 36 ปี)  

สถ
าน

ภา
พส

มร
ส

โสด

แต่งงานและอยูร่่วมกนั

แต่งงานแต่ไม่ได้อยูด้่วยกนั

อยู่ด้วยกนัโดยไม่ได้แต่งงาน

หม้าย

หย่า แยกทาง เลิกกัน

มติคิรอบครัวดี 
ลักษณะท่ัวไปของคนท�ำงำน

ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

คะแนนเฉลี่ย

เพ
ศ ชาย

หญิง

ภูม
ิภา
ค

กรงุเทพ ฯ

ภาคกลาง

ภาคเหนอื

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

ภาคใต้

 62.9 16.8

 66.4 15.6

 62.3 17.2

 63.3 16.2

 66.1 15.9

 67.5 15.6

 65.3 15.6

 66.0 16.8

 65.4 16.3

 63.5 16.2

 59.4 17.1

 69.1 14.1

 63.4 17.2

 64.0 14.3

 59.3  16.6 

 57.8  18.6

มิติครอบครัวดี
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ระ
ดับ

กา
รศ

ึกษ
า

ประถมศึกษาหรือต�่่ากว่า

มัธยมศึกษาตอนต้น 

มัธยมศึกษาตอนปลาย

สายช่าง/วิชาชีพ

ปริญญาตรี

สูงกว่าปริญญาตรี

ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

คะแนนเฉลี่ย

 60.6  17.0 

 61.3  15.6 

 64.0  15.7

  64.7  15.5 

 68.5  15.2

  73.0  14.3

อา
ชีพ

ผู้บัญญัติกฎหมายและผู้จัดการ 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ 

ผูป้ระกอบวชิาชพีช่างเทคนคิสาขาต่าง ๆ

เสมียน

พนกังานบรกิาร พนกังานในร้านค้า และตลาด

ผูป้ฏิบตังิานทีม่ฝีีมอืในด้านการเกษตร

และประมง 

ผูป้ฏิบตังิานด้านความสามารถทางฝีมอื

ผูป้ฏิบตักิารโรงงานและเครือ่งจกัร

อาชพีพ้ืนฐานต่างๆ ในด้านการขาย การบรกิาร

 71.3   14.4 

 70.9  14.9 

 68.1  15.6 

 67.4  14.5 

 62.1  16.7

 

 66.5  15.7 

 61.8  15.9 

 61.2  15.7 

 60.8  17.0

B การท�าเหมืองแร่และเหมืองหิน

C การผลิต 

D ไฟฟ้า ก๊าช ไอน�้า และระบบปรับอากาศ 

E การจัดหาน�้า การจัดการและการบ�าบัด 

 น�้าเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล

F การก่อสร้าง 

 65.1  16.9 

 62.6  16.1 

 68.8  16.4

 

 66.2  15.8 

` 60.4  16.4ปร
ะเภ

ทอ
ุตส

าห
กร

รม
มติคิรอบครัวดี 
ลกัษณะท่ัวไปของคนท�ำงำน
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ประจ�า/สัญญาจ้าง

รายวัน

อืน่ๆ เช่น จ้างเหมา บางช่วงเวลา ตามผลงาน

ปร
ะเภ

ทอ
ุตส

าห
กร

รม

G การขายส่งและการขายปลกี การซ่อมแซม 

 ยานยนต์ และรถจักรยานยนต์ 

H การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า 

I ที่พักแรม และบริการด้านอาหาร

J ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร 

K กิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย

L กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 

M กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ 

 และเทคนิค

N กิจกรรมการบรหิาร และการบรกิารสนบัสนนุ 

O การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ  

 และการประกันสังคมภาคบังคับ

P การศึกษา 

Q กิจกรรมด้านสขุภาพและงานสงัคมสงเคราะห์

R ศลิปะ ความบนัเทงิ และนนัทนาการ 

S กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ

T กจิกรรมการจ้างงานในครวัเรอืนส่วนบคุคล

ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

คะแนนเฉลี่ย
ปร

ะเภ
ทก

าร
จ้า
ง

 

 62.9  16.8 

 62.4  14.8 

 61.2  16.5 

 64.6  14.9 

 68.0  14.5

  61.5  15.3 

 

 66.6  15.9 

 57.8  18.0

 

 70.0  14.7 

 71.5  14.9 

 68.3  14.4

 64.1 15.4

 60.5 15.3

 57.6 18.2

 66.1 15.9

 60.5 16.6

 64.8 16.4

มติคิรอบครัวดี 
ลกัษณะท่ัวไปของคนท�ำงำน
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ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

คะแนนเฉลี่ย
อา

ยุง
าน

ไม่ถึงปี

1-2 ปี

3-5 ปี

6-9 ปี

10-19 ปี

20 ปีขึ้นไป

ขน
าด

อง
ค์ก

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

ภา
ค

กา
รจ

้าง
งา
น

ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

ภาคเอกชน

 62.9 16.8

 61.7 16.7

 63.4 16.3

 66.0 15.4

 65.9 15.9

 70.2 15.6

 64.3 16.6
 64.9 15.9
 64.4 16.3
 
 65.4 15.3

 70.3 14.9

 62.4 16.3

รา
ยไ
ด้ต

่อเ
ดือ

น�
(ร
วม

โบ
นัส

แล
ะค
่าต

อบ
แท
นอ

ื่น) ไม่เกิน 8,000 บาท

8,0001-10,000 บาท

10,001-15,000 บาท

15,001-20,000 บาท

20,001-30,000 บาท

30,001 บาทขึ้นไป

  63.5 16.5

 61.8 16.5

 62.9 16.4

 65.0 15.3

 67.6 15.1

 72.3 14.7

มติคิรอบครัวดี 
ลกัษณะท่ัวไปของคนท�ำงำน
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ควำมสุขมิติที่ 6: สังคมดี หรือ Happy Society 
เป็นความสุขที่พิจารณาสุขภาวะทางสังคมของคน
ท�างาน ในด้านความสัมพนัธ์ทีมี่ต่อเพือ่นบ้าน การได้รบั 
ความช่วยเหลือจากคนในชุมชนที่อาศัยอยู่เมื่อ 
มีปัญหา การประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
สังคม ความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
รวมถึง ความสงบสุขของสังคมในปัจจุบัน คะแนน

� 4.2.7�สังคมดี�(Happy�Society)

ความสุขในมิตินี้ ชี้วัดจากค�าถามที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะทางสังคม 
รวม 6 ค�าถาม เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้าน การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ/ ข้อบังคับของสังคม ความรู ้สึก ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การสามารถขอความช่วยเหลือจากคนในชุมชนเมื่อมีปัญหา 
ความรู้สึกว่า สังคมไทยทุกวันนี้ มีความสงบสุข และความรู้สึกในการใช้
ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 

 ผลการส�ารวจความสุขคนท�างาน (ในองค์กร) ระดับประเทศ	 
พ.ศ.	2561	(ไตรมาส	1) พบว่า ในมติสิงัคมดคีนท�ำงำนมคีวำมสขุเฉลีย่
เท่ำกับ 61.7 คะแนน อยู่ในระดับ “HAPPY” หรือ “ระดับความสุขตาม 
เป้าหมาย” (คะแนน 50-74.99 คะแนน) 

	 เมื่อจ�าแนกตามภูมิภาค พบว่า คนท�างานใน “ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ” มีค่าคะแนนความสุขในมิติน้ีสูงกว่าคนท�างานในภูมิภาคอื่นโดย
มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 66.0 คะแนน ในล�าดบัถดัมา ได้แก่ คนท�างานใน “ภาค
เหนอื” “ภาคใต้” และ “ภาคกลาง” ซึง่มค่ีาคะแนนความสขุเท่ากับ 64.7 
63.9 และ 60.2 คะแนน ตามล�าดับ ขณะที่คนท�างานใน “กรุงเทพฯ”  
มีคะแนนความสุขต�่าที่สุด (56.9 คะแนน) 
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	 เมื่อจ�าแนกตามลักษณะทั่วไปของคนท�างาน	 (ตาราง 9) พบว่า  
คนท�างานหญิงมีคะแนนความสุขในมิติสังคมดีแทบไม่แตกต่างจากคน
ท�างานชาย โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 61.8 และ 61.6 คะแนน ตามล�าดับ  

	 เกี่ยวกับรุ่นประชากรของคนท�างาน	พบว่า ผลการส�ารวจพบว่า 
คนท�างานเจนเบบ้ีบูม มีคะแนนความสุขในมิติสงัคมดทีีส่งูกว่าคนท�างาน
เจนเอ็กซ์ (64.5 และ 62.6 คะแนน ตามล�าดับ) และคนท�างานเจนเอ็กซ์
ก็มีคะแนนความสุขที่สูงกว่าคนท�างานเจนวาย (60.5 คะแนน) 

 พิจารณาตามสถานภาพสมรสของคนท�างาน พบว่า คนท�างานที่
แต่งงานแล้วทัง้ทีไ่ด้อยูร่่วมกนักับคูส่มรส และไม่ได้อยูร่่วมกนักับคูส่มรส 
เป็นกลุ่มที่มีคะแนนเฉลี่ยความสุขในมิติสังคมดีค่อนข้างสูง โดยมีค่า
คะแนนใกล้เคียงกันเท่ากับ 63.2 และ 63.0 คะแนน ตามล�าดับ ถัดมา
ได้แก่ คนท�างานที่เป็นหม้าย (62.4 คะแนน) คนท�างานที่หย่า แยกทาง
หรือเลิกกันกับคู่สมรส (60.6 คะแนน) และคนท�างานที่เป็นโสด (59.9 
คะแนน) ส�าหรบักลุม่ทีอ่ยูด้่วยกนัโดยไม่ได้แต่งงาน พบว่า มคีะแนนความ
สุขในมิติสังคมดีต�่าที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มสถานภาพสมรสอื่น (58.4 
คะแนน)

	 ในด้านของระดับการศึกษา	พบว่า ค่าคะแนนความสุขในมิติ 
สังคมดีมีแนวโน้มที่จะมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับระดับการ
ศึกษาสูงสุดของคนท�างาน โดยพบว่า คนท�างานที่มีระดับการศึกษาสูง
กว่าปรญิญาตรเีป็นกลุม่มค่ีาคะแนนความสขุสงูทีส่ดุที ่64.7 คะแนน ตาม
มาด้วยกลุ่มที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (63.1 คะแนน) ส่วนคน
ท�างานที่มีค่าคะแนนความสุขในมิตินี้ค่อนข้างต�่ากว่าเมื่อเทียบกับกลุ่ม
อื่น ได้แก่ กลุ่มที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (59.9 คะแนน) 
และกลุ่มที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต�่ากว่า (60.9 คะแนน)
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	 เมื่อจ�าแนกตามอาชีพ	พบว่า อาชีพที่มีค่าคะแนนความสุขในมิติ
สังคมดี สงูทีส่ดุ 3 อนัดับแรก ได้แก่ หนึง่ ผูบ้ญัญตักิฎหมายและผูจ้ดัการ 
สอง ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ และ สาม ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้าน
การเกษตรและประมง โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 66.5 64.6 และ 64.0 
คะแนน ตามล�าดับ ส่วนอาชีพที่มีค่าคะแนนความสุขในมิติสังคมดี 
ต�่าที่สุด ได้แก่ อาชีพผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร (59.5 คะแนน) 
อาชีพพื้นฐานต่างๆ ในด้านการขาย การบริการ (60.8 คะแนน) และ  
ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือ (60.9 คะแนน) ตามล�าดับ 

	 เมื่อพิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรมของคนท�างาน	พบว่า 
ประเภทอตุสาหกรรมทีค่นท�างานมคีะแนนความสขุในมติสิงัคมดสีงูทีส่ดุ 
3 อันดับแรก ได้แก่ หนึ่ง “B การท�าเหมืองแร่และเหมืองหิน” (68.1 
คะแนน) สอง “O การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการ
ประกนัสงัคมภาคบังคับ” (67.1 คะแนน) และ สาม "P การศึกษา” (66.0 
คะแนน) ส่วนประเภทอุตสาหกรรมที่คนท�างานมีคะแนนความสุขในมิติ
สังคมดีต�่าที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ “L กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์” (56.9 
คะแนน) “J ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร” (57.0 คะแนน) และ “N 
กจิกรรมการบรหิารและการบรกิารสนบัสนนุ (58.1 คะแนน) ตามล�าดบั 

 เมื่อจ�าแนกคนท�างานตามลักษณะหรือประเภทของการจ้างงาน 
พบว่า คนท�างานที่มีประเภทการจ้างงานเป็นการจ้างเหมางาน บางช่วง
เวลา และตามผลงานมีค่าคะแนนความสุขในมิติสังคมดีสูงที่สุด ที่ 62.7 
คะแนน คนท�างานที่มีการจ้างงานแบบประจ�าหรือตามสัญญาจ้าง มีค่า
คะแนนความสุขในมิติสูงกว่ากลุ่มคนท�างานในลักษณะการจ้างรายวัน 
โดยมีค่าคะแนนความสุขเท่ากับ 62.7 และ 60.4 คะแนน ตามล�าดับ 
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	 ส�าหรับอายุงานหรือระยะเวลาการท�างานในองค์กรปัจจบุนั พบว่า 
ค่อนข้างมีทศิทางสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดยีวกบัคะแนนความสขุในมติสิงัคมดี 
โดยพบว่า คนท�างานทีม่อีายงุาน 20 ปีขึน้ไป เป็นกลุ่มทีม่ค่ีาคะแนนความสขุ 
ในมตินิีส้งูทีสุ่ด ที ่65.6 คะแนน ขณะทีก่ลุ่มคนท�างานทีม่อีายกุารท�างานไม่เกิน 
2 ปี เป็นกลุ่มที่มีค่าคะแนนความสุขในมิตินี้ต�่าที่สุดเมื่อเทียบกับกลุม่อืน่ 
นอกจากนี ้พบว่า คนท�างานทีมี่อายงุานไม่ถงึ 1 ปี มคีะแนนความสขุในมติ ิ
สงัคมดีสงูกว่าคนท�างานทีม่อีายงุาน 1-2 ปี (61.2 และ 59.9 คะแนนตามล�าดบั) 

	 เกีย่วกบัขนาดขององค์กร พบว่า คนท�างานในองค์กรทีม่ขีนาดใหญ่
มาก (XL) มีคะแนนความสุขในมิติสังคมดีสูงที่สุด (62.4 คะแนน) โดย
สูงกว่าคะแนนของคนท�างานในองค์กรที่มีขนาดเล็ก (S) เล็กน้อย (62.1 
คะแนน) ส่วนคนท�างานในองค์กรทีม่ขีนาดใหญ่ (L) เป็นกลุม่ทีม่คีะแนน
ความสุขในมิตินี้ต�่าที่สุด (60.8 คะแนน) โดยต�่ากว่าคะแนนความสุขของ
คนท�างานในองค์กรขนาดกลาง (M) เช่นกัน (61.4 คะแนน) 

	 เมือ่จ�าแนกคนท�างานตามภาคการท�างาน	พบว่า คนท�างานภาครฐั 
และรัฐวิสาหกิจมีค่าคะแนนมิติสังคมดีที่สูงกว่าคนท�างานในภาคเอกชน
อยูพ่อสมควร โดยมค่ีาคะแนนเท่ากบั 66.5 และ 60.0 คะแนน ตามล�าดับ

	 ส�าหรับปัจจัยในด้านระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน	พบว่า คนท�างาน
ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไป เป็นกลุ่มที่มีคะแนนความ
สุขในมิติสังคมดีสูงที่สุด (64.9 คะแนน) คนท�างานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนอยู่ในช่วง 10,001-15,000 บาท เป็นกลุ่มที่มีคะแนนความสุขใน
มิติสังคมดีต�่าที่สุดเมื่อเทียบกับคนท�างานในระดับรายได้กลุ่มอื่น (60.0 
คะแนน) ส่วนกลุ่มคนท�างานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 8,000 บาท 
และ 8,001-10,000 บาท มีค่าคะแนนความสุขเท่ากับ 62.8 และ 61.1 
คะแนน ตามล�าดับ
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ตำรำง 9 ค่ำคะแนนควำมสุขคนท�ำงำน (ในองค์กร) ในมิติสังคมดี จ�ำแนกตำมลักษณะท่ัวไป
ของคนท�ำงำน 

รุ่น
ปร

ะช
าก
ร

Baby boom (อายุ 56 ปีขึ้นไป)

Gen X (อายุ 37-55 ปี)

Gen Y (อายไุม่เกนิ 36 ปี)  

สถ
าน

ภา
พส

มร
ส

โสด

แต่งงานและอยูร่่วมกนั

แต่งงานแต่ไม่ได้อยูด้่วยกนั

อยู่ด้วยกนัโดยไม่ได้แต่งงาน

หม้าย

หย่า แยกทาง เลิกกัน

มิติสังคมดี 
ลักษณะทั่วไปของคนท�ำงำน

ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

คะแนนเฉลี่ย

เพ
ศ ชาย

หญิง

ภูม
ิภา
ค

กรงุเทพ ฯ

ภาคกลาง

ภาคเหนอื

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

ภาคใต้

 61.6 12.0

 61.8 11.7

 56.9 11.5

 60.2 11.6

 64.7 11.8

 66.0 11.0

 63.9 11.0

 64.5  12.0 

 62.6  11.9 

 60.5  11.8

 59.9  11.8 

 63.2  11.7 

 63.0  12.1 

 58.4  11.6 

 62.4  11.6 

 60.6  11.9

มิติสังคมดี
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ระ
ดับ

กา
รศ

ึกษ
า

ประถมศึกษาหรือต�่่ากว่า

มัธยมศึกษาตอนต้น 

มัธยมศึกษาตอนปลาย

สายช่าง/วิชาชีพ

ปริญญาตรี

สูงกว่าปริญญาตรี

ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

คะแนนเฉลี่ย

 60.9  12.0

  59.9  11.7 

 61.4  12.1 

 61.7  11.7 

 63.1  11.7 

 64.7  11.9

อา
ชีพ

ผู้บัญญัติกฎหมายและผู้จัดการ 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ 

ผูป้ระกอบวชิาชพีช่างเทคนคิสาขาต่าง ๆ

เสมียน

พนกังานบรกิาร พนกังานในร้านค้า และตลาด

ผูป้ฏิบตังิานทีม่ฝีีมอืในด้านการเกษตร

และประมง 

ผูป้ฏิบตังิานด้านความสามารถทางฝีมอื

ผูป้ฏิบตักิารโรงงานและเครือ่งจกัร

อาชพีพ้ืนฐานต่างๆ ในด้านการขาย การบรกิาร

 66.5  12.0 

 64.6  11.6 

 62.5  11.9 

 61.3  11.8 

 61.3  12.1 

 

 64.0  10.8 

 60.9  11.4

  59.5  11.7 

 60.8  11.7

B การท�าเหมืองแร่และเหมืองหิน

C การผลิต 

D ไฟฟ้า ก๊าช ไอน�้า และระบบปรับอากาศ 

E การจัดหาน�้า การจัดการและการบ�าบัด 

 น�้าเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล

F การก่อสร้าง 

 68.1  10.4 

 59.9  11.6 

 64.1  10.9

 

 64.6  11.1 

 61.0  11.7ปร
ะเภ

ทอ
ุตส

าห
กร

รม
มิติสังคมดี 
ลักษณะทั่วไปของคนท�ำงำน
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ประจ�า/สัญญาจ้าง

รายวัน

อืน่ๆ เช่น จ้างเหมา บางช่วงเวลา ตามผลงาน

ปร
ะเภ

ทอ
ุตส

าห
กร

รม

G การขายส่งและการขายปลกี การซ่อมแซม 

 ยานยนต์ และรถจักรยานยนต์

H การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า 

I ที่พักแรม และบริการด้านอาหาร

J ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร 

K กิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย

L กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 

M กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ 

 และเทคนิค

N กิจกรรมการบรหิาร และการบรกิารสนบัสนนุ 

O การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ  

 และการประกันสังคมภาคบังคับ

P การศึกษา 

Q กิจกรรมด้านสขุภาพและงานสงัคมสงเคราะห์

R ศลิปะ ความบนัเทงิ และนนัทนาการ 

S กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ

T กจิกรรมการจ้างงานในครวัเรอืนส่วนบคุคล

ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

คะแนนเฉลี่ย
ปร

ะเภ
ทก

าร
จ้า
ง

 60.6  11.5 

 59.3  10.6 

 59.5  12.3 

 57.0  11.0 

 61.4  12.7

 56.9  10.0 

 

 61.0  11.6 

 58.1  11.5

 

 67.1  11.3 

 66.0  11.0

  63.6  12.5 

 59.9  11.3 

 61.5  11.1 

 58.4  11.6

 62.2  11.9 

 60.4  11.9

 62.7  11.6

มิติสังคมดี 
ลักษณะทั่วไปของคนท�ำงำน
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ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

คะแนนเฉลี่ย
อา

ยุง
าน

ไม่ถึงปี

1-2 ปี

3-5 ปี

6-9 ปี

10-19 ปี

20 ปีขึ้นไป

ขน
าด

อง
ค์ก

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

ภา
ค

กา
รจ

้าง
งา
น

ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

ภาคเอกชน

 61.2  11.4 

 59.9  12.0 

 61.3  12.0 

 62.1  11.7 

 62.4  11.8 

 65.6  11.4

 62.1  11.9 
 61.4  12.3 
 60.8  11.5 
 
 62.4  11.5

 66.5  11.2 

 60.0  11.7

รา
ยไ
ด้ต

่อเ
ดือ

น�
(ร
วม

โบ
นัส

แล
ะค
่าต

อบ
แท
นอ

ื่น) ไม่เกิน 8,000 บาท

8,0001-10,000 บาท

10,001-15,000 บาท

15,001-20,000 บาท

20,001-30,000 บาท

30,001 บาทขึ้นไป

 62.8  11.9 

 61.1  11.8 

 60.0  11.7 

 61.2  11.7 

 62.7  12.4

 64.9  11.6

มิติสังคมดี 
ลักษณะทั่วไปของคนท�ำงำน
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ควำมสุขมิติที่ 7 : ใฝ่รู้ดี หรือ Happy Brain หมายถึง 
ความต้องการ และการได้มีโอกาสแสวงหาความรู้ใหม่ๆ 
ของคนท�างานในองค์กร  ซึ่งเป็นปัจจัยหน่ึงที่ช่วยผลัก
ดันให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง การพัฒนา
บุคลากรโดยการฝึกอบรม ศึกษาต่อ หรือการส่งไปดงูาน
ยังสถานที่ต่างๆ จะช่วยเสริมสร้างทักษะ ความสามารถ 
และความคดิสร้างสรรค์ของบคุคล ส่งเสรมิผลติภาพการ

� 4.2.8�ใฝ่รู้ดี�(Happy�Brain)

ท�างานของคนท�างานในองค์กร การพัฒนาความรู้ ทักษะ และความ
สามารถของคนในองค์กร จะช่วยเพิม่ความมัน่ใจในการท�างาน มองเหน็
คุณค่าของตนเอง และพร้อมที่จะถ่ายทอดคุณค่าที่รับรู้นั้นให้กับองค์กร
ต่อไป การวัดความสุขของคนท�างานในมิติใฝ่รู้ดี พิจารณาจากประเด็น
ค�าถามที่เกี่ยวข้องกับการใฝ่หาความรู้ 3 ค�าถาม เกี่ยวกับความสนใจใน
การแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ การสนใจที่จะ
พัฒนาตนเอง เพื่อความก้าวหน้าในชีวิต และการมีโอกาสที่จะได้รับการ
อบรม/ศึกษาต่อ/ดูงาน เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของตนเอง

	 ผลการส�ารวจความสุขคนท�างาน (ในองค์กร) ระดับประเทศ	 
พ.ศ.	2561	(ไตรมาส	1)	พบว่า ในมิติใฝ่รู้ดี คนท�ำงำนมีคะแนนควำม
สขุเฉลีย่เท่ำกบั 49.5 คะแนน นบัเป็นมิติความสขุเดยีวใน 9 มติ ิทีร่ะดบั
ความสุขของคนท�างานอยู่ในระดับ “UNHAPPY” หรือ “ไม่มีความสุข” 
(คะแนน 25.00-49.99 คะแนน) 
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	 เมื่อจ�าแนกตามภูมิภาค พบว่า คนท�างานใน “ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ” “ภาคเหนือ”  และ “ภาคใต้” มีค่าคะแนนความสุขในมิตินี้สูง
กว่า50 คะแนน ซึ่งนับเป็นระดับ “Happy” หรือ “มีความสุข” (คะแนน 
50.00-74.99 คะแนน) โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 53.8 52.2  
และ 50.0 คะแนน ตามล�าดับ ในขณะที่ คนท�างานใน “ภาคกลาง” และ 
“กรุงเทพฯ” มีค่าคะแนนความสุขที่ต�่ากว่า ที่ 47.2 และ 47.0 คะแนน 

 เมื่อจ�าแนกตามลักษณะทั่วไปของคนท�างาน (ตาราง 10) พบว่า  
คนท�างานหญิงมีคะแนนความสุขในมิติใฝ่รู ้ดีท่ีสูงกว่าคนท�างานชาย  
โดยมีคะแนนเท่ากับ 50.3 และ 48.7 คะแนน ตามล�าดับ

	 เกี่ยวกับรุ่นประชากรของคนท�างาน	พบว่า ค่าคะแนนความสุขใน
มิติใฝ่รู้ดีค่อนข้างแตกต่างจากค่าคะแนนความสุขในภาพรวมและใน 
มติอิืน่ๆ กล่าวคอื คนท�างานเจนเบบีบ้มู มีคะแนนความสขุในมติใิฝ่รูด้ตี�า่
ที่สุด โดยต�่ากว่าคนท�างานเจนเอ็กซ์และเจนวาย ตามล�าดับ โดยทั้งสาม
รุ่นประชากรมีค่าคะแนนความสุขในมิตินี้เท่ากับ 47.0 49.2 และ 50.1 
คะแนน ตามล�าดับ 

	 พิจารณาตามสถานภาพสมรสของคนท�างาน พบว่า คนท�างานที่
มีสถานภาพเป็นโสด มีคะแนนความสุขในมิตินี้สูงที่สุด (52.0 คะแนน) 
โดยสูงกว่า คนท�างานที่แต่งงานแล้วแต่ไม่ได้อยู่ร่วมกันกับคู่สมรส (51.7 
คะแนน) และคนท�างานที่แต่งงานและได้อยู่ร่วมกันกับคู่สมรส (49.9 
คะแนน) ตามล�าดับ คนท�างานที่มีสถานภาพหย่า แยกทาง หรือเลิกกับ
คูส่มรส และ คนท�างานทีม่สีถานภาพเป็นหม้าย มคีะแนนความสขุในมติิ
ใฝ่รู้ดีใกล้เคียงกัน (43.6 และ 42.4 คะแนน ตามล�าดับ) ในขณะท่ีคน
ท�างานที่อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงาน มีคะแนนความสุขในมิตินี้ต�่าที่สุด 
(39.4 คะแนน) 
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	 ในด้านของระดับการศึกษา พบว่า ระดับความสุขในมิติใฝ่รู ้ดี 
ค่อนข้างมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับระดับการศึกษาสูงสุด
ของคนท�างาน โดยคนท�างานที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีเป็นกลุ่ม 
มีค่าคะแนนความสุขในมิตินี้สูงที่สุดที่ 68.6 คะแนน ตามมาด้วย 
กลุม่ทีจ่บการศกึษาระดับปรญิญาตร ี(60.9 คะแนน) ส่วนกลุม่คนท�างาน
ท่ีมีค่าคะแนนความสุขในมิตินี้ค่อนข้างต�่ากว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น  
ได้แก่ กลุม่ทีจ่บการศกึษาระดับประถมศกึษาหรอืต�า่กว่า (37.0 คะแนน)  
และ กลุ่มที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (42.7 คะแนน) 

	 เมื่อจ�าแนกตามอาชีพ	พบว่า อาชีพคนท�างานที่มีค่าคะแนน 
ความสุขในมิติใฝ่รู้ดีสูงที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่ หนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านต่างๆ สอง ผู้บัญญัติกฎหมายและผู้จัดการ และ สาม ผู้ประกอบ
วชิาชพีช่างเทคนคิสาขาต่างๆ โดยมค่ีาคะแนนความสขุเท่ากับ 65.7 63.6 
และ 59.2 คะแนน ตามล�าดับ ส่วนอาชีพที่มีค่าคะแนนความสุขในมิต ิ
ใฝ่รู ้ดีต�่าที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หนึ่ง อาชีพพื้นฐานต่างๆ ในด้าน 
การขาย การบริการ สอง ผู ้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตร 
และประมง และ สาม ผูป้ฏิบตักิารโรงงานและเครือ่งจกัร โดยมีค่าคะแนน
ความสุขเท่ากับ 37.0 40.3 และ 42.2 คะแนน ตามล�าดับ 

	 เมื่อพิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรมของคนท�างาน พบว่า 
ประเภทอุตสาหกรรมที่มีคะแนนความสุขในมิติใฝ่รู้ดีสูงที่สุด คือ “P  
การศกึษา” โดยมค่ีาคะแนนความสขุเฉลีย่เท่ากับ 64.0 คะแนน ในล�าดบั
ถดัมาได้ แก่ “K กิจกรรมทางการเงนิและการประกันภัย” (59.9 คะแนน) 
“M กิจกรรมทางวิชาชีพ วทิยาศาสตร์และเทคนิค” (59.8 คะแนน) และ 
“O การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคม 
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ภาคบังคับ” (59.7 คะแนน) ตามล�าดับ ส่วนประเภทอุตสาหกรรมที่คน
ท�างานมีคะแนนความสุขในมิตินี้ต�่าที่สุด ได้แก่ “T กิจกรรมการจ้างงาน
ในครวัเรอืนส่วนบคุคล” (30.7 คะแนน) ในล�าดบัถดัมาได้แก่ “N กจิกรรม
การบริหารและการบริการสนับสนุน” (38.6 คะแนน) และ “F การ
ก่อสร้าง”  (40.5 คะแนน) ตามล�าดับ

	 เมือ่จ�าแนกคนท�างานตามลกัษณะหรือประเภทของการจ้าง พบว่า 
คนท�างานที่มีประเภทการจ้างงานแบบประจ�าหรือตามสัญญาจ้าง 
มีค่าคะแนนความสุขในมิติใฝ่รู้ดีสูงที่สุดที่ 54.0 คะแนน คนท�างานใน
ลักษณะการจ้างเหมางาน บางช่วงเวลา และตามผลงาน มีค่าคะแนน
ความสุขในมิติใฝ่รู้ดีที่สูงกว่า คนท�างานในลักษณะการจ้างรายวัน โดยมี
ค่าคะแนนความสุขเท่ากับ 42.5 และ 39.1 คะแนน ตามล�าดับ

	 ส�าหรับอายุงานหรือระยะเวลาการท�างานในองค์กรปัจจุบัน  
พบว่า มีทิศทางความสัมพนธ์ในทิศทางเดียวกับคะแนนความสุขในมิติ
ใฝ่รู้ดี โดยกลุ่มคนท�างานที่มีอายุงาน 20 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มที่มีค่าคะแนน
ความสุขสูงที่สุดเมื่อเทียบกับคนท�างานในกลุ่มที่มีอายุงานต�่ากว่า โดยมี
ค่าคะแนนเท่ากับ 56.5 คะแนน ขณะทีก่ลุม่คนท�างานทีม่อีายกุารท�างาน
ไม่เกนิ 1 ปี เป็นกลุ่มมีค่าคะแนนความสุขในมิตน้ีิต�า่ทีส่ดุโดยมค่ีาคะแนน
เท่ากับ 46.3 คะแนน 

	 เกีย่วกบัขนาดขององค์กร พบว่า คนท�างานในองค์กรทีม่ขีนาดใหญ่
มาก (XL) มีคะแนนความสุขในมิติใฝ่รู้ดีสูงที่สุด (54.0 คะแนน) ในขณะ
ที่คนท�างานในองค์กรที่มีขนาดเล็ก (S) คะแนนความสุขต�่าที่สุด (48.2 
คะแนน) โดยต�่ากว่าคะแนนความสุขของคนท�างานในองค์กรที่มีขนาด
ใหญ่ (L) และ ขนาดกลาง (M) เลก็น้อย (49.7 และ 50.9 คะแนน ตามล�าดับ) 
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	 เมื่อจ�าแนกคนท�างานตามภาคการท�างาน พบว่า คนท�างาน 
ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจมีค ่าคะแนนความสุขในมิติใฝ่รู ้ดีที่สูงกว่า 
คนท�างานในภาคเอกชนอย่างชัดเจน โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 61.2  
และ 45.1 คะแนน ตามล�าดับ

	 ส�าหรับปัจจัยในด้านระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า มีความ
สัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับระดับความสุขในมิติใฝ่รู ้ดี โดยพบว่า 
คนท�างานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไป เป็นกลุ่มที่มี
คะแนนความสุขในมิตินี้สูงที่สุด โดยมีคะแนนความสุข เท่ากับ 66.3 
คะแนน ขณะที่คนท�างานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วงไม่เกิน  
8,000 บาท และ 8,001-10,000 บาท เป็นกลุ่มที่มีคะแนนความสุข 
ต�่าที่สุด (42.2 และ 42.5 คะแนน ตามล�าดับ) 
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ตำรำง 10 ค่ำคะแนนควำมสุขคนท�ำงำน (ในองค์กร) ในมิติใฝ่รู้ดี จ�ำแนกตำมลักษณะทั่วไป
ของคนท�ำงำน

รุ่น
ปร

ะช
าก
ร

Baby boom (อายุ 56 ปีขึ้นไป)

Gen X (อายุ 37-55 ปี)

Gen Y (อายไุม่เกนิ 36 ปี)  

สถ
าน

ภา
พส

มร
ส

โสด

แต่งงานและอยูร่่วมกนั

แต่งงานแต่ไม่ได้อยูด้่วยกนั

อยู่ด้วยกนัโดยไม่ได้แต่งงาน

หม้าย

หย่า แยกทาง เลิกกัน

มิติใฝ่รู้ดี 
ลักษณะทั่วไปของคนท�ำงำน

ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

คะแนนเฉลี่ย

เพ
ศ ชาย

หญิง

ภูม
ิภา
ค

กรงุเทพ ฯ

ภาคกลาง

ภาคเหนอื

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

ภาคใต้

 48.7  19.6 

 50.3  19.9

 47.0  19.7 

 47.2  19.6 

 52.2  20.2 

 53.8  18.6 

 50.0  20.2

 47.0  22.4

 49.2  20.3 

 50.1  18.7

 52.0  18.9 

 49.9  19.4 

 51.7  21.1 

 39.4  19.4 

 42.4  21.2 

 43.6  19.7

มิติใฝ่รู้ดี
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ระ
ดับ

กา
รศ

ึกษ
า

ประถมศึกษาหรือต�่่ากว่า

มัธยมศึกษาตอนต้น 

มัธยมศึกษาตอนปลาย

สายช่าง/วิชาชีพ

ปริญญาตรี

สูงกว่าปริญญาตรี

ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

คะแนนเฉลี่ย

 37.0  18.8 

 42.7  16.8

 48.2  17.4 

 51.8  16.0 

 60.9  15.1

 68.6  13.4

อา
ชีพ

ผู้บัญญัติกฎหมายและผู้จัดการ 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ 

ผูป้ระกอบวชิาชพีช่างเทคนคิสาขาต่างๆ

เสมียน

พนกังานบรกิาร พนกังานในร้านค้า และตลาด

ผูป้ฏิบตังิานทีม่ฝีีมอืในด้านการเกษตร

และประมง 

ผูป้ฏิบตังิานด้านความสามารถทางฝีมอื

ผูป้ฏิบตักิารโรงงานและเครือ่งจกัร

อาชพีพ้ืนฐานต่างๆ ในด้านการขาย การบรกิาร

 63.6  14.5 

 65.7  14.4 

 59.2  15.3 

 55.1  15.7 

 46.0  19.5 

 

 40.3  18.2

 43.9  18.0 

 42.2  17.5 

 37.0  18.5

B การท�าเหมืองแร่และเหมืองหิน

C การผลิต 

D ไฟฟ้า ก๊าช ไอน�้า และระบบปรับอากาศ 

E การจัดหาน�้า การจัดการและการบ�าบัด 

 น�้าเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล

F การก่อสร้าง 

 45.4  21.1 

 44.6  18.0 

 59.1  19.6

 

 52.7  19.2 

 40.5  18.6ปร
ะเภ

ทอ
ุตส

าห
กร

รม
มิติใฝ่รู้ดี 
ลักษณะทั่วไปของคนท�ำงำน
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ประจ�า/สัญญาจ้าง

รายวัน

อืน่ๆ เช่น จ้างเหมา บางช่วงเวลา ตามผลงาน

ปร
ะเภ

ทอ
ุตส

าห
กร

รม

G การขายส่งและการขายปลกี การซ่อมแซม 

 ยานยนต์ และรถจักรยานยนต์

H การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า 

I ที่พักแรม และบริการด้านอาหาร

J ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร 

K กิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย

L กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 

M กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ 

 และเทคนิค

N กิจกรรมการบรหิาร และการบรกิารสนบัสนนุ 

O การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ  

 และการประกันสังคมภาคบังคับ

P การศึกษา 

Q กิจกรรมด้านสขุภาพและงานสงัคมสงเคราะห์

R ศลิปะ ความบนัเทงิ และนนัทนาการ 

S กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ

T กจิกรรมการจ้างงานในครวัเรอืนส่วนบคุคล

ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

คะแนนเฉลี่ย
ปร

ะเภ
ทก

าร
จ้า
ง

 

 46.0  18.8 

 46.1  19.0 

 44.0  19.4 

 59.3  14.4 

 59.9  17.0 

 41.6  21.0 

 59.8  15.4 

 

 38.6  19.8

 59.7  17.4 

 

 64.0  16.3 

 58.7  16.7 

 43.1  18.6 

 47.8  17.5 

 30.7  18.1

 54.0  18.7 

 39.1  18.0 

 42.5  20.6

มิติใฝ่รู้ดี 
ลักษณะทั่วไปของคนท�ำงำน
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ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

คะแนนเฉลี่ย
อา

ยุง
าน

ไม่ถึงปี

1-2 ปี

3-5 ปี

6-9 ปี

10-19 ปี

20 ปีขึ้นไป

ขน
าด

อง
ค์ก

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

ภา
ค

กา
รจ

้าง
งา
น

ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

ภาคเอกชน

 46.3 19.1 

 46.9  18.7 

 47.9  19.4 

 51.0  19.2 

 51.3  20.5 

 56.5  21.0

 48.2  20.1 
 50.9  19.8
 49.7 18.8
 
 54.0 17.9
                                                                                                  

 61.2 17.1

 45.1 18.9

รา
ยไ
ด้ต

่อเ
ดือ

น�
(ร
วม

โบ
นัส

แล
ะค
่าต

อบ
แท
นอ

ื่น) ไม่เกิน 8,000 บาท

8,0001-10,000 บาท

10,001-15,000 บาท

15,001-20,000 บาท

20,001-30,000 บาท

30,001 บาทขึ้นไป

 42.2 19.4

 42.5 19.1

 47.0 18.4

 54.7 17.2

 60.4 15.9

 66.3 14.2

มิติใฝ่รู้ดี 
ลักษณะทั่วไปของคนท�ำงำน
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ควำมสขุมติทิี ่8 : สขุภำพเงนิดี หรอื Happy Money
พจิารณาจากความสามารถของคนท�างานในการบรหิาร 
จดัการด้านการเงินและการผ่อนช�าระหน้ีสนิต่างๆ ว่า
เป็นไปตามก�าหนดหรอืไม่ มกีารเกบ็ออมในแต่ละเดอืน 
ทีเ่หมาะสมเพยีงใด รวมถงึการประเมนิค่าใช้จ่ายในแต่ละ 

4.2.9�สุขภาพเงินดี�(Happy�Money)

เดอืนเม่ือเปรยีบเทยีบกับรายรบัว่ามีลักษณะอย่างไร โดยคะแนนความสุข 
ในมิติสขุภาพเงนิด ีใช้ตวัช้ีวัดด้วยข้อค�าถาม 4 ข้อ เกีย่วกบั ความรูส้กึเป็นภาระ 
ของการผ่อนช�าระหนีส้นิต่างๆ โดยรวมในปัจจุบนั ความสามารถในการผ่อน
ช�าระหนีไ้ด้ตามก�าหนดเวลา การมเีงนิเกบ็ออมในแต่ละเดอืน และความ 
เพียงพอของค่าตอบแทนทีไ่ด้รบัเมือ่เปรยีบเทยีบกบัรายจ่ายทัง้หมดในแต่ละเดอืน 

  ผลการส�ารวจความสุขคนท�างาน (ในองค์กร) ระดับประเทศ	 
พ.ศ.	2561	(ไตรมาส	1) พบว่า ในมิตสุิขภำพเงนิด ีคนท�ำงำนมคีะแนน
ควำมสุขเฉลี่ยเท่ำกับ 58.8 คะแนน ซึ่งจัดว่าอยู่ในระดับ “HAPPY” 
หรือ “ระดับความสุขตามเป้าหมาย” (คะแนน 50.00-74.99 คะแนน)

 เมือ่จ�าแนกตามภูมภิาค พบว่า ค่าคะแนนความสขุในมติสิขุภาพเงนิดี 
ของคนท�างานในแต่ละภูมิภาค มีความแตกต่างจากค่าคะแนนความสุข
ในภาพรวม รวมถงึ ในมิตคิวามสขุอืน่ๆ โดยพบว่า คนท�างานใน “ภาคกลาง” 
และ “ภาคใต้” มค่ีาคะแนนความสขุในมตินิีส้งูกว่าคนท�างานในภมูภิาคอืน่ 
โดยมค่ีาคะแนนเท่ากนัที ่60.3 คะแนน กลุ่มคนท�างานทีม่ค่ีาคะแนนสงู 
ในล�าดบัถดัมา ได้แก่ คนท�างานใน “กรงุเทพฯ” และ “ภาคเหนอื” โดยม ี
ค่าคะแนนความสุขเท่ากับ 59.8 และ 58.3 คะแนน ตามล�าดับ ขณะที่
คนท�างานใน “ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” เป็นกลุ่มที่มีคะแนนความสุข
ในมิตินี้ต�่าที่สุดเมื่อเทียบกับคนท�างานในภูมิภาคอื่น (54.3 คะแนน)
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	 เมื่อพิจารณาตามลักษณะทั่วไปของคนท�างาน (ตาราง 11) พบว่า 
คนท�างานหญงิมคีะแนนความสขุในมติิสขุภาพเงนิดสีงูกว่าคนท�างานชาย 
โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 59.2 และ 58.4 คะแนน ตามล�าดับ 

	 เกี่ยวกับรุ่นประชากรของคนท�างาน พบว่า คนท�างานแต่ละเจน 
มีระดับความสุขในมิตินี้ที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย โดยสูงที่สุดในเจน
เบบ้ีบูม ตามมาด้วย เจนวาย และเจนเอ็กซ์ โดยแต่ละเจนมีค่าคะแนน
ความสุขเท่ากับ 60.6 59.2 และ 58.0 คะแนน ตามล�าดับ 

	 พิจารณาตามสถานภาพสมรสของคนท�างาน พบจุดทีน่่าสนใจคอื 
คนท�างานทีเ่ป็นโสดเป็นกลุม่ท่ีมคีะแนนเฉลีย่ความสขุในมตินิีส้งูทีส่ดุและ
สูงกว่าอย่างเห็นได้ชัดเม่ือเทียบกับกลุ ่มสถานภาพสมรสอ่ืน (62.3 
คะแนน)  ในล�าดับถัดมา ได้แก่ กลุ่มคนท�างานแต่งงานแล้วแต่ไม่ได้อยู่
ด้วยกันกับคู ่(58.1 คะแนน) โดยสูงกว่ากลุ่มทีแ่ต่งงานและอยูร่่วมกันกับ
คู่เล็กน้อย (57.6 คะแนน) กลุ่มที่มีสถานภาพเป็นหม้าย และอยู่ด้วยกัน
โดยไม่ได้แต่งงาน มีค่าคะแนนความสุขที่ใกล้เคียงกัน (56.4 และ 56.3 
คะแนน ตามล�าดับ) ส�าหรับกลุ่มที่มีสถานภาพเป็น หย่า แยกทาง หรือ
เลิกกับคู่สมรส พบว่ามีคะแนนความสุขในมิติสุขภาพเงินดีต�่าที่สุดเมื่อ
เทียบกับกลุ่มสถานภาพสมรสอื่น โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 54.0 คะแนน 

	 ในด้านของระดบัการศกึษา พบว่า ระดบัความสขุในมติสิขุภาพเงนิ
ดีค่อนข้างมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับระดับการศึกษาสูงสุดของคน
ท�างาน โดยคนท�างานที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีเป็นกลุ่มมีค่า
คะแนนความสุขสูงที่สุดที่ 66.4 คะแนน ตามมาด้วยกลุ่มที่จบการศึกษา
ระดับปรญิญาตร ี(62.0 คะแนน) ส่วนกลุม่ทีม่ค่ีาคะแนนความสขุต�า่ทีส่ดุ
ได้แก่ กลุ่มที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (55.8 คะแนน) ซึ่ง
มีค่าคะแนนความสุขต�่ากว่ากลุ่มที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือ
ต�่ากว่าเพียงเล็กน้อย (56.2 คะแนน)
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	 เมื่อจ�าแนกตามอาชีพ พบว่า อาชีพของคนท�างานที่มีค่าคะแนน
ความสุขในมิติสุขภาพเงินดีสูงที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่ หนึ่ง ผู้ประกอบ
วิชาชีพด้านต่างๆ สอง ผู ้บัญญัติกฎหมายและผู ้จัดการ และ สาม  
ผู้ประกอบวิชาชีพช่างเทคนิคสาขาต่างๆ โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 64.5 
63.2 และ 61.9 คะแนน ตามล�าดับ ส่วนอาชีพที่มีค่าคะแนนความสุข 
ในมิติสุขภาพเงินดีต�่าที่สุดในช่วงคะแนนที่ใกล้เคียงกัน ได้แก่ อาชีพ 
พืน้ฐานต่างๆ ในด้านการขาย การบรกิาร ผู้ปฏิบตังิานด้านความสามารถ
ทางฝีมือ และ พนักงานบริการ พนักงานในร้านค้าและตลาด โดยมีค่า
คะแนนเท่ากับ 56.0 56.2 และ 56.5 คะแนน ตามล�าดับ

 เมื่อพิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรมของคนท�างาน พบว่า 
ประเภทอุตสาหกรรมที่มีคะแนนความสุขในมิติสุขภาพเงินดีสูงที่สุด  
คือ “K กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย” "P การศึกษา” และ 
“M กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค” (คะแนนความสุข
เฉลี่ยเท่ากับ 63.5 62.5 และ 62.3 คะแนน ตามล�าดับ) ส่วนประเภท
อตุสาหกรรมทีค่นท�างานมคีะแนนความสขุในมติสิขุภาพเงนิดตี�า่ทีส่ดุ 3 
อันดับแรก ได้แก่ “R ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ” “F การ
ก่อสร้าง” (53.9 คะแนน) และ “N กิจกรรมการบริหารและการบริการ
สนับสนุน” (คะแนนความสุขเฉลี่ยเท่ากับ 51.9 53.9 และ 55.4 คะแนน 
ตามล�าดับ) 

	 เมื่อจ�าแนกคนท�างานตามลักษณะหรือประเภทของการจ้างงาน 
พบว่า คนท�างานทีม่ปีระเภทการจ้างงานแบบประจ�าหรอืตามสญัญาจ้าง
มค่ีาคะแนนความสุขในมิติสุขภาพเงนิดีสูงทีสุ่ดที ่60.1 คะแนน ในล�าดบั
ถดัมา คือ คนท�างานในลกัษณะการจ้างรายวนั และคนท�างานในลกัษณะ
การจ้างเหมางาน บางช่วงเวลาและตามผลงาน โดยมีค่าคะแนนความสขุ
เท่ากับ 56.0 และ 54.7 คะแนน ตามล�าดับ 
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 ส�าหรับอายุงานหรือระยะเวลาการท�างานในองค์กรปัจจบุนั พบว่า 
ค่อนข้างมีทิศทางสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับคะแนนความสุขในมิติ
สุขภาพเงินดี โดยคนท�างานที่มีอายุงาน 20 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มที่มีค่า
คะแนนความสุขในมิตินี้สูงที่สุด เท่ากับ 63.4 คะแนน ขณะที่กลุ่มคน
ท�างานที่มีอายุการท�างานไม่ถึง 1 ปี เป็นกลุ่มมีค่าคะแนนความสุขในมิติ
นีต้�า่ทีส่ดุเม่ือเทยีบกบักลุม่อืน่ โดยมคีะแนนความสขุเท่ากบั 55.5 คะแนน 

	 เกีย่วกบัขนาดขององค์กร พบว่า คนท�างานในองค์กรที่มีขนาดใหญ่
มาก (XL) มีคะแนนความสขุในมติสุิขภาพเงนิดสีงูท่ีสุด โดยสงูกว่าคะแนน
ความสุขของคนท�างานในองค์กรทีม่ขีนาดใหญ่ (L) เพยีงเลก็น้อย (60.8 และ 
60.7 คะแนน ตามล�าดบั) ในขณะทีค่นท�างานในองค์กรทีม่ขีนาดเลก็ (S) 
มคีะแนนความสขุในมติสุิขภาพเงนิดตี�า่ทีสุ่ด (57.5 คะแนน) และต�า่กว่า
เมื่อเทียบกับคนท�างานในองค์กรขนาดกลาง (M) (59.5 คะแนน) 

 เมือ่จ�าแนกคนท�างานตามภาคการท�างาน	พบว่า คนท�างานภาครฐัและ 
รัฐวิสาหกิจมีค่าคะแนนความสุขในมิติสุขภาพเงินดีสูงกว่าคนท�างานใน
ภาคเอกชน โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 60.5 และ 58.1 คะแนน ตามล�าดับ

	 ส�าหรับปัจจยัในด้านระดบัรายได้เฉลีย่ต่อเดอืน พบว่า มคีวามสมัพนัธ์
ในเชิงบวกต่อระดับความสุขในมิติสุขภาพเงินดีของคนท�างาน กล่าวคือ 
คนท�างานที่มีระดับรายได้ต่อเดือนสูง มีแนวโน้มจะมีระดับความสุขใน
มิติสุขภาพเงินดีที่สูงกว่าคนท�างานท่ีมีระดับรายได้ต�่า ซึ่งจากผลส�ารวจ 
พบว่า คนท�างานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไปเป็นกลุ่มที่
มีคะแนนความสุขในมิติสุขภาพเงินดีสูงที่สุด (67.3 คะแนน) ขณะที่คน
ท�างานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 8,000 บาท เป็นกลุ่มที่มีคะแนน
ความสุขในมิตินี้ต�่าที่สุด (54.5 คะแนน)



111

ตำรำง 11 ค่ำคะแนนควำมสุขคนท�ำงำน (ในองค์กร) ในมิติิสุขภำพเงินดี จ�ำแนกตำมลักษณะท่ัวไป
ของคนท�ำงำน

รุ่น
ปร

ะช
าก
ร

Baby boom (อายุ 56 ปีขึ้นไป)

Gen X (อายุ 37-55 ปี)

Gen Y (อายไุม่เกนิ 36 ปี)  

สถ
าน

ภา
พส

มร
ส

โสด

แต่งงานและอยูร่่วมกนั

แต่งงานแต่ไม่ได้อยูด้่วยกนั

อยู่ด้วยกนัโดยไม่ได้แต่งงาน

หม้าย

หย่า แยกทาง เลิกกัน

มิติสุขภำพเงินดี
ลักษณะทั่วไปของคนท�ำงำน

ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

คะแนนเฉลี่ย

เพ
ศ ชาย

หญิง

ภูม
ิภา
ค

กรงุเทพ ฯ

ภาคกลาง

ภาคเหนอื

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

ภาคใต้

 58.4 15.3

 59.2 15.6

 59.8 15.9

 60.3 15.3

 58.3 14.1

 54.3 15.2

 60.3 15.2

 60.6 16.2

 58.0 15.5

 59.2 15.2

 62.3 14.2

 57.6 15.5

 58.1 15.7

 56.3 16.3

 56.4  15.9 

 54.0  15.7

มิติสุขภาพเงินดี�
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ระ
ดับ

กา
รศ

ึกษ
า

ประถมศึกษาหรือต�่่ากว่า

มัธยมศึกษาตอนต้น 

มัธยมศึกษาตอนปลาย

สายช่าง/วิชาชีพ

ปริญญาตรี

สูงกว่าปริญญาตรี

ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

คะแนนเฉลี่ย

 56.2  16.7 

 55.8  15.3 

 56.5  14.8 

 57.7  14.3 

 62.0  13.9 

 66.4  13.6

อา
ชีพ

ผู้บัญญัติกฎหมายและผู้จัดการ 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ 

ผูป้ระกอบวชิาชพีช่างเทคนคิสาขาต่างๆ

เสมียน

พนกังานบรกิาร พนกังานในร้านค้า และตลาด

ผูป้ฏิบตังิานทีม่ฝีีมอืในด้านการเกษตร

และประมง 

ผูป้ฏิบตังิานด้านความสามารถทางฝีมอื

ผูป้ฏิบตักิารโรงงานและเครือ่งจกัร

อาชพีพ้ืนฐานต่างๆ ในด้านการขาย การบรกิาร

 63.2  14.9 

 64.5  13.8 

 61.9  14.0 

 59.9  14.0 

 56.5  15.1 

 

 56.9  15.6 

 56.2  15.4 

 57.2  15.4 

 56.0  17.0

B การท�าเหมืองแร่และเหมืองหิน

C การผลิต 

D ไฟฟ้า ก๊าช ไอน�้า และระบบปรับอากาศ 

E การจัดหาน�้า การจัดการและการบ�าบัด 

 น�้าเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล

F การก่อสร้าง 

 58.3  15.2 

 59.3  15.5 

 62.0  14.0

 

 57.2  13.3 

 53.9  16.0ปร
ะเภ

ทอ
ุตส

าห
กร

รม
มิติสุขภำพเงินดี
ลักษณะทั่วไปของคนท�ำงำน
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ประจ�า/สัญญาจ้าง

รายวัน

อืน่ๆ เช่น จ้างเหมา บางช่วงเวลา ตามผลงาน

ปร
ะเภ

ทอ
ุตส

าห
กร

รม

G การขายส่งและการขายปลกี การซ่อมแซม 

 ยานยนต์ และรถจักรยานยนต์ 

H การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า 

I ที่พักแรม และบริการด้านอาหาร

J ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร 

K กิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย

L กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 

M กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ 

 และเทคนิค

N กิจกรรมการบรหิาร และการบรกิารสนบัสนนุ 

O การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ  

 และการประกันสังคมภาคบังคับ

P การศึกษา 

Q กิจกรรมด้านสขุภาพและงานสงัคมสงเคราะห์

R ศลิปะ ความบนัเทงิ และนนัทนาการ 

S กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ

T กจิกรรมการจ้างงานในครวัเรอืนส่วนบคุคล

ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

คะแนนเฉลี่ย
ปร

ะเภ
ทก

าร
จ้า
ง

 

 57.5  15.5 

 58.2  14.6 

 57.8  15.4 

 62.0  14.8 

 63.5  14.7 

 58.7  16.4

 

 62.3  15.4

 55.4  15.5

 

 58.7  14.6 

 62.5  14.3 

 60.6  15.6

 51.9 16.4

 56.7 14.3

 58.2 17.8

 60.1 14.8

 56.0 16.3

 54.7 16.4

มิติสุขภำพเงินดี
ลักษณะทั่วไปของคนท�ำงำน
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ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

คะแนนเฉลี่ย
อา

ยุง
าน

ไม่ถึงปี

1-2 ปี

3-5 ปี

6-9 ปี

10-19 ปี

20 ปีขึ้นไป

ขน
าด

อง
ค์ก

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

ภา
ค

กา
รจ

้าง
งา
น

ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

ภาคเอกชน

 55.5 16.3

 57.8 15.5

 57.5 15.1

 58.9 15.2

 61.1 14.8

 63.4 15.4

 57.5 15.5
 59.5 15.1
 60.7 15.3
 
 60.8 14.9

 60.5 14.6

 58.1 15.7

รา
ยไ
ด้ต

่อเ
ดือ

น�
(ร
วม

โบ
นัส

แล
ะค
่าต

อบ
แท
นอ

ื่น) ไม่เกิน 8,000 บาท

8,0001-10,000 บาท

10,001-15,000 บาท

15,001-20,000 บาท

20,001-30,000 บาท

30,001 บาทขึ้นไป

 54.5 15.9

 57.2 16.1

 58.0 14.8

 59.7 14.1

 62.4 13.5

 67.3 13.5

 

มิติสุขภำพเงินดี
ลักษณะทั่วไปของคนท�ำงำน
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ควำมสุขในมิติที่  9: กำรงำนดี หรือ Happy  
Work-Life มีตัวชี้วัดที่เป็นข้อค�าถาม เกี่ยวกับ  
ความสุขและความรู ้สึกพึงพอใจต่อการท�างานใน
ประเด็นต่างๆ เช่น การได้ท�างานอย่างมีความสุขต่อ
สภาพแวดล้อมขององค์กรโดยรวม การได้รบัการดแูล

4.2.10�การงานดี�(Happy�Work-Life)

เก่ียวกบัสขุภาพท่ีดจีากองค์กร ความพงึพอใจกับสวสัดกิารทีอ่งค์กรจัดให้ 
การได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน พระราชบัญญัติ 
หรอืระเบยีบต่างๆ การได้รบัการพจิารณาเลือ่นขัน้ เลือ่นต�าแหน่ง ปรบัขึน้ 
ค่าจ้างที่ผ่านมาด้วยความเหมาะสม การมีอาชีพที่มั่นคง การได้รับค่า
ตอบแทนท่ีคุ้มค่ากับความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการท�างาน การได้รับค่า
ตอบแทนถูกต้องและตรงตามเวลา ความสามารถในการแสดงความคิด
เห็นและมีส่วนร่วมในข้อเสนอแนะกับหัวหน้างาน หรือนายจ้าง เป็นต้น 

	 ผลการส�ารวจความสุขคนท�างาน (ในองค์กร) ระดับประเทศ	 
พ.ศ.	2561	(ไตรมาส	1) พบว่า ในมิติกำรงำนดี คนท�ำงำนมีคะแนน
ควำมสุขเฉล่ีย เท่ำกับ 60.4 คะแนน อยู่ในระดับ “HAPPY” หรือ 
“ระดับความสุขตามเป้าหมาย” (คะแนน 50.00-74.99 คะแนน)

	 เมือ่จ�าแนกตามภูมภิาค พบว่า คนท�างานใน “ภาคเหนือ” และ “ภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ” มีค่าคะแนนความสุขในมิตินี้สูงกว่าคนท�างานใน
ภมูภิาคอืน่ โดยมค่ีาคะแนนทีใ่กล้เคยีงกันเท่ากบั 61.5 และ 61.4 คะแนน 
ตามล�าดับ ในล�าดับถัดมา ได้แก่ คนท�างานใน “ภาคใต้” ซึ่งมีค่าคะแนน
ความสขุเท่ากบั 61.2 คะแนน ขณะทีค่นท�างานใน “กรงุเทพฯ” มคีะแนน
ความสุขในมิตินี้ต�่าที่สุดเมื่อเทียบกับคนท�างานในภูมิภาคอื่น (59.1 
คะแนน) โดยต�า่กว่า คนท�างานใน “ภาคกลาง” (59.9 คะแนน) ด้วยเช่นกัน 
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	 เมื่อจ�าแนกตามลักษณะทั่วไปของคนท�างาน (ตาราง 12) พบว่า 
คนท�างานหญิงมีคะแนนความสุขในมิติการงานดีสูงกว่าคนท�างาน 
ชายเล็กน้อย โดยมีค่าคะแนนความสุขเท่ากับ 60.8 และ 60.1 คะแนน 
ตามล�าดับ 

	 เกี่ยวกับรุ่นประชากรของคนท�างาน พบว่า คนท�างานเจนเบบี้บูม 
มคีะแนนความสขุในมิติการงานดีสูงกว่าคนท�างานเจนเอ็กซ์และเจนวาย 
ตามล�าดบั โดยทัง้สามรุน่ประชากรมีค่าคะแนนความสขุทีไ่ม่แตกต่างกัน
มาก โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 61.8 61.2 และ 59.5 คะแนน ตามล�าดับ 

 พิจารณาตามสถานภาพสมรสของคนท�างาน พบว่า คนท�างานที่
แต่งงานแล้วแต่ไม่ได้อยูด้่วยกันกบัคูส่มรส เป็นกลุม่ทีม่คีะแนนเฉลีย่ความ
สขุในมิติการงานดสูีงทีสุ่ด (62.1 คะแนน) โดยสงูกว่ากลุม่ทีแ่ต่งงานและ
ได้อยู่ร่วมกัน เล็กน้อย (61.4 คะแนน) ในล�าดับถัดมา ได้แก่ คนท�างาน
ที่เป็นโสด (60.3 คะแนน) หย่า แยกทางหรือเลิกกับคู่สมรส (57.3 
คะแนน) เป็นหม้าย (57.1 คะแนน) และ อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงาน 
(55.5 คะแนน) ตามล�าดับ 

	 ในด้านของระดับการศึกษา พบว่า ระดับความสุขในมิติการงานดี 
มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนักบัระดับการศึกษาสงูสดุของคนท�างาน 
โดยคนท�างานทีม่กีารศกึษาสงูกว่าปรญิญาตรเีป็นกลุม่มค่ีาคะแนนความ
สขุสงูทีส่ดุที ่73.0 คะแนน ตามมาด้วยกลุม่ทีจ่บการศกึษาระดบัปริญญา
ตรี (66.9 คะแนน) ส่วนกลุ่มคนท�างานที่มีค่าคะแนนความสุขในมิติน้ี
ค่อนข้างต�่ากว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น ได้แก่ กลุ่มที่จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาหรือต�่ากว่า (53.7 คะแนน) และกลุ่มที่จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (55.9 คะแนน)
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	 เมื่อจ�าแนกตามอาชีพ	พบว่า อาชีพที่มีค่าคะแนนความสุขในมิติ
การงานดีสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ 
(70.4 คะแนน) สอง ผู้บญัญัตกิฎหมายและผู้จดัการ (69.1 คะแนน) และ 
สาม ผูป้ระกอบวิชาชีพช่างเทคนคิสาขาต่างๆ (67.0 คะแนน) ส่วนอาชีพ
ที่มีค่าคะแนนความสุขในมิตินี้ต�่าที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อาชีพพื้นฐาน
ต่างๆ ในด้านการขาย การบริการ (52.7 คะแนน) ผู้ปฏิบัติงานด้าน 
ความสามารถทางฝีมือ และ ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครือ่งจักร (คะแนน
ความสุขเท่ากันที่ 56.6 คะแนน) 

	 เมื่อพิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรมของคนท�างาน พบว่า 
ประเภทอุตสาหกรรมที่คนท�างานมีคะแนนความสุขในมิติการงานดีสูง
ที่สุด คือ “P การศึกษา” โดยมีค่าคะแนนความสุขเฉลี่ยเท่ากับ 69.9 
คะแนน ในล�าดับถัดมาได้ แก่ “D ไฟฟ้า ก๊าช ไอน�้า และระบบปรับ
อากาศ” ซึง่มคีะแนนความสขุสงูกว่า “O การบริหารราชการ การป้องกัน
ประเทศ และการประกนัสงัคมภาคบงัคบั” เลก็น้อย โดยทัง้สองประเภท
อตุสาหกรรมนีมี้ค่าคะแนนเฉลีย่ความสขุเท่ากบั 67.3 และ 67.2 คะแนน 
ตามล�าดับ ส่วนประเภทอุตสาหกรรมที่คนท�างานมีคะแนนความสุขใน
มิติการงานดีต�่าที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ “T กิจกรรมการจ้างงานในครัว
เรือนส่วนบุคคล” (49.9 คะแนน จัดอยู่ในระดับ Unhappy หรือ “ไม่มี
ความสุข”) “R ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ” (52.7 คะแนน) 
และ “F การก่อสร้าง” (52.8 คะแนน) ตามล�าดับ

	 เมื่อจ�าแนกคนท�างานตามลักษณะหรือประเภทของการจ้างงาน 
พบว่า คนท�างานทีม่ปีระเภทการจ้างงานแบบประจ�าหรอืตามสญัญาจ้าง 
มีค่าคะแนนความสุขในมิติการงานดีที่สูงที่สุด และสูงกว่าคนท�างานที่มี
ประเภทการจ้างงานแบบอื่นอย่างเห็นได้ชัด (63.9 คะแนน) คนท�างาน
ในลักษณะการจ้างเหมางาน บางช่วงเวลาและตามผลงาน มีค่าคะแนน
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ความสขุทีส่งูกว่าคนท�างานในลักษณะการจ้างรายวนัเพยีงเลก็น้อย โดย
มีค่าคะแนนความสุขเท่ากับ 52.7 และ 52.6 คะแนน ตามล�าดับ 

	 ส�าหรับอายุงานหรือระยะเวลาการท�างานในองค์กรปัจจบุนั พบว่า 
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับคะแนนความสุขในมิติการงานดี  
โดยกลุ่มคนท�างานที่มีอายุงาน 20 ปีขึ้นไป มีค่าคะแนนความสุขในมิตินี้
สงูทีส่ดุเมือ่เทยีบกับคนท�างานในกลุม่ท่ีมอีายงุานต�า่กว่า โดยมค่ีาคะแนน
เท่ากับ 69.4 คะแนน ขณะที่กลุ่มคนท�างานท่ีมีอายุการท�างานไม่ถึง  
1 ปี เป็นกลุ่มมีค่าคะแนนความสุขที่ต�่าที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น โดยมี
ค่าคะแนนความสุขเท่ากับ 55.3 คะแนน 

 เกี่ยวกับขนาดขององค์กร	พบว่า คนท�างานในองค์กรที่มีขนาด
ใหญ่มาก (XL) มีคะแนนความสุขในมิติการงานดีสูงที่สุด (64.4 คะแนน) 
ตามมาด้วย คนท�างานในองค์กรที่มีขนาดใหญ่ (L) ขนาดกลาง (M) และ 
ขนาดเล็ก (S) (61.8 61.6 และ 58.9 คะแนน ตามล�าดับ) 

 เมือ่จ�าแนกคนท�างานตามภาคการท�างาน พบว่า คนท�างานภาครฐั 
และรัฐวิสาหกิจมีค่าคะแนนความสุขในมิติการงานดีที่สูงกว่าคนท�างาน
ในภาคเอกชน โดยมีค่าคะแนนเท่ากบั 68.3 และ 57.5 คะแนน ตามล�าดับ 

	 ส�าหรับปัจจัยในด้านระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า มีความ
สัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับระดับความสุขในมิติการงานดีของคน
ท�างาน โดยพบว่า คนท�างานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาทขึ้น
ไป เป็นกลุ่มที่มีคะแนนความสุขในมิตินี้สูงที่สุด เท่ากับ 73.3 คะแนน 
ขณะที่คนท�างานที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ในช่วงไม่เกิน 8,000 บาท 
เป็นกลุ่มที่มีคะแนนความสุขในมิตินี้ต�่าที่สุด เท่ากับ 53.0 คะแนน 
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ตำรำง 12  ค่ำคะแนนควำมสุขคนท�ำงำน (ในองค์กร) ในมิติกำรงำนดี จ�ำแนกตำมลักษณะท่ัวไป
ของคนท�ำงำน

รุ่น
ปร

ะช
าก
ร

Baby boom (อายุ 56 ปีขึ้นไป)

Gen X (อายุ 37-55 ปี)

Gen Y (อายไุม่เกนิ 36 ปี)  

สถ
าน

ภา
พส

มร
ส

โสด

แต่งงานและอยูร่่วมกนั

แต่งงานแต่ไม่ได้อยูด้่วยกนั

อยู่ด้วยกนัโดยไม่ได้แต่งงาน

หม้าย

หย่า แยกทาง เลิกกัน

มิติกำรงำนดี 
ลักษณะทั่วไปของคนท�ำงำน

ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

คะแนนเฉลี่ย

เพ
ศ ชาย

หญิง

ภูม
ิภา
ค

กรงุเทพ ฯ

ภาคกลาง

ภาคเหนอื

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

ภาคใต้

 60.1  12.5 

 60.8  12.7

 59.1  12.3 

 59.9  11.6 

 61.5  13.3 

 61.4  13.3 

 61.2  13.5

 61.8  14.7

 61.2  13.0 

 59.5  11.8

 60.3  12.0 

 61.4  12.6 

 62.1  13.9 

 55.5  11.1

 57.1  14.0 

 57.3  12.8

มิติการงานดี�
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ระ
ดับ

กา
รศ

ึกษ
า

ประถมศึกษาหรือต�่่ากว่า

มัธยมศึกษาตอนต้น 

มัธยมศึกษาตอนปลาย

สายช่าง/วิชาชีพ

ปริญญาตรี

สูงกว่าปริญญาตรี

อื่นๆ

ไม่ทราบ

ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

คะแนนเฉลี่ย

 53.7  11.4 

 55.9  11.0

  59.4  11.3

  61.2  11.5

  66.9  10.8 

 73.0  10.4 

 54.3  9.6 

 51.4 11.6

อา
ชีพ

ผู้บัญญัติกฎหมายและผู้จัดการ 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ 

ผูป้ระกอบวชิาชพีช่างเทคนคิสาขาต่าง ๆ

เสมียน

พนกังานบรกิาร พนกังานในร้านค้า และตลาด

ผู้ปฏบิตังิานทีม่ฝีีมอืในด้านการเกษตรและประมง 

ผูป้ฏิบตังิานด้านความสามารถทางฝีมอื

ผูป้ฏิบตักิารโรงงานและเครือ่งจกัร

อาชพีพืน้ฐานต่างๆ ในด้านการขาย การบรกิาร

คนงานซึง่มไิด้จ�าแนกไว้ในหมวดอ่ืน

 69.1  10.5 

 70.4  10.7 

 67.0  10.5 

 63.3  10.3 

 57.9  12.3 

 57.7  11.2 

 56.6  11.2 

 56.6  10.5 

 52.7  11.4

  61.8  2.0

B การท�าเหมืองแร่และเหมืองหิน

C การผลิต 

D ไฟฟ้า ก๊าช ไอน�้า และระบบปรับอากาศ 

E การจัดหาน�้า การจัดการและการบ�าบัด 

 น�้าเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล

F การก่อสร้าง 

 59.3  10.9 

 58.2  11.1

  67.3  12.0

 

 62.5  12.4 

 52.8  11.3ปร
ะเภ

ทอ
ุตส

าห
กร

รม
มิติกำรงำนดี 
ลักษณะทั่วไปของคนท�ำงำน
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ประจ�า/สัญญาจ้าง

รายวัน

อืน่ๆ เช่น จ้างเหมา บางช่วงเวลา ตามผลงาน

ปร
ะเภ

ทอ
ุตส

าห
กร

รม

G การขายส่งและการขายปลกี การซ่อมแซม 

 ยานยนต์ และรถจักรยานยนต์ 

H การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า 

I ที่พักแรม และบริการด้านอาหาร

J ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร 

K กิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย

L กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 

M กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ 

 และเทคนิค

N กิจกรรมการบรหิาร และการบรกิารสนบัสนนุ

O การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ  

 และการประกันสังคมภาคบังคับ

P การศึกษา 

Q กิจกรรมด้านสขุภาพและงานสงัคมสงเคราะห์

R ศลิปะ ความบนัเทงิ และนนัทนาการ 

S กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ

T กจิกรรมการจ้างงานในครวัเรอืนส่วนบคุคล

U กจิกรรมขององค์การระหว่างประเทศและ

ภาคสีมาชกิ

อืน่ๆ

ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

คะแนนเฉลี่ย
ปร

ะเภ
ทก

าร
จ้า
ง

 57.5  12.0 

 58.6  11.3 

 56.8  11.7 

 63.7  10.3 

 66.8  11.4 

 54.2  11.4 

 

 64.2  11.3 

 55.3  10.9

 

 67.2  11.6 

 69.9  11.4 

 66.1  12.0 

 52.7  11.1 

 55.8  11.8 

 49.9  12.0

 

 70.6  1.8 

 60.9  2.0

 63.9  11.7

  52.6  10.7 

 52.7  12.5

มิติกำรงำนดี 
ลักษณะทั่วไปของคนท�ำงำน
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มิติกำรงำนดี 
ลักษณะทั่วไปของคนท�ำงำน

ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

คะแนนเฉลี่ย
อา

ยุง
าน

ไม่ถึงปี

1-2 ปี

3-5 ปี

6-9 ปี

10-19 ปี

20 ปีขึ้นไป

ขน
าด

อง
ค์ก

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

ภา
ค

กา
รจ

้าง
งา
น

ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

ภาคเอกชน

 55.3  12.1

  56.0  12.0 

 59.1  11.8 

 62.0  11.7 

 63.8  12.2 

 69.4  12.5

 58.9  13.2 
 61.6  12.1
 61.8 11.1

 64.4 11.5

 68.3 11.6

 57.5 11.7

รา
ยไ
ด้ต

่อเ
ดือ

น�
(ร
วม

โบ
นัส

แล
ะค
่าต

อบ
แท
นอ

ื่น) ไม่เกิน 8,000 บาท

8,0001-10,000 บาท

10,001-15,000 บาท

15,001-20,000 บาท

20,001-30,000 บาท

30,001 บาทขึ้นไป

 53.0 11.7

 55.9 11.2

 59.6 10.8

 63.9 10.2

 68.4 10.3

 73.3  9.8
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 “ควำมพึงพอใจในกำรท�ำงำน” ของคนท�างาน เป็นแนวคดิเก่ียวกับ 
ปัจจยัการท�างาน อาท ิผลตอบแทน โอกาสก้าวหน้า ความสมัพนัธ์ระหว่าง 
บุคคลและองค์กร บุคลิกภาพส่วนบุคคล ความรู้สึกที่เป็นบวกกับงาน 
ความพอใจในการท�างานที่มีผลสนองตอบต่อความต้องการของคน
ท�างาน จนท�าให้ความตงึเครยีดลดลงหรอืเกอืบหมดไปเพราะมคีวามรูส้กึ
พึงพอใจในการท�างานนัน้ๆ ความภาคภูมใิจและสนกุทีไ่ด้ท�างาน รวมถึง
มีความเต็มใจท�างานที่ได้รับมอบหมายให้ส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
องค์กรหรือหน่วยงาน และงานนั้นๆ ให้ประโยชน์ตอบแทนทั้งทางด้าน 
วตัถแุละจติใจ สามารถสนองความต้องการขัน้พืน้ฐานของตนได้ (Robbins, 
 20031; Strauss and Sayless, 19602; Blum and Naylor, 19683)

 นอกจากนี ้ทฤษฎขีอง Fredrick Herzberg ได้เสนอทฤษฎีองค์ประกอบ 
คู ่ (Herzberg’s Two Factor Theory) ซ่ึงมปัีจจัยส�าคญั 2 ประการท่ีสมัพนัธ์ 
กับความพึงพอใจต่อองค์กรของแต่ละบุคคล (Herzberg, 1964) ได้แก่

4.3�ความพึงพอใจในการทำ�งาน

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
ให้คนชอบและรักงาน เป็นการกระตุ้นให้เกิดความ
พึงพอใจให้แก่บุคคลในองค์กร ให้ปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะเป็นปัจจัยที่
สามารถตอบสนองความต้องการภายในบุคคลได้
ด้วย ตวัอย่าง ตวัช้ีวัดความพงึพอใจของปัจจยัจงูใจ 
ได้แก่ ความส�าเร็จในการท�างานของบุคคล การได้
รับการยอมรับนับถือ ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
ความรับผิดชอบ และ ความก้าวหน้า เป็นต้น

2) ปัจจัยค�้ำจุน (Hygiene Factors) 
 หมายถึง ปัจจัยที่จะค�้าจุนให้แรงจูงใจในการ
ท�างานของบุคคลมีอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่มีหรือมีใน
ลักษณะไม่สอดคล้องกับบุคคลในองค์กร บุคคลใน
องค์กรจะเกดิความไม่ชอบงานขึน้ ปัจจัยค�า้จุนเป็น
ปัจจัยที่มาจากภายนอกบุคคล ได้แก่ เงินเดือน 
โอกาสที่จะได้ความก้าวหน้าในอนาคต ความ
สัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา สถานะ
ของอาชีพ นโยบายและการบริหารงานสภาพ
แวดล้อมของการท�างานในที่ท�างาน ความเป็นอยู่
ส่วนตัวที่ดีหรือไม่ดีอันเป็นผลที่ได้รับจากงานใน
หน้าที่ความม่ันคงในการท�างาน และ วิธีการ
ปกครองของผู้บังคับบัญชา
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 ส�าหรับ ความพึงพอใจในคนท�างาน (ในองค์กร) ของการส�ารวจ 
ในครั้งนี้ หมายถึง ระดับความรู ้สึกหรือเจตคติในทางบวกและลบ 
ที่มีต่อการท�างานซึ่งประกอบด้วย ความพึงพอใจสภาพการท�างาน  
ความพึงพอใจในเพื่อนร่วมงาน ความพึงพอใจในตัวงาน ความพึงพอใจ
ในการจ่ายค่าตอบแทน และความพึงพอใจในโอกาสความก้าวหน้า 
ในงาน การศกึษาความพงึพอใจครัง้นี ้สะท้อนผ่านมติกิารงานด ี(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 ความชดัเจนของโอกาสในการเตบิโต
ในต�าแหน่งหน้าท่ี และ การแสดงความคดิเห็นและมส่ีวนร่วมในข้อเสนอ
แนะกับนายจ้าง หัวหน้างาน

 (ข) ปัจจัยค�้ำจุน (Hygiene Factors)
 ในการศึกษานี้ หมายถึง องค์ประกอบที่ช่วยป้องกันการไม่ชอบงาน 
หรือการปฏบิติังานหย่อนประสทิธิภาพลง ประกอบด้วย 13 ตัวชีว้ดั ได้แก่ 
ความม่ันคงในงานปัจจุบัน ได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
แรงงานฯ กฎหมายอื่นๆ จากองค์กร ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น ปรับ
ขึ้นเงินค่าจ้างประจ�าปีที่ผ่านมาด้วยความเหมาะสม ความถูกต้องของ 
การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ทีไ่ด้รบัจากองค์กร ความตรงเวลาในการจ่าย
ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาที่ได้รับจากองค์กร ค่าตอบแทนที่ได้รับคุ้มค่ากับ 
ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการท�างาน การได้รับการดูแลเกี่ยวกับสุขภาพ
ที่ดีจากองค์กร ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมขององค์กร  
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ความพึงพอใจกับสวัสดิการท่ีองค์กรจัดให้ การให้ความส�าคัญกับการ
ท�างานเป็นทีมของที่ท�างาน ความสัมพันธ์ในที่ท�างานเหมือนพี่เหมือน
น้อง การสื่อสารพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานในที่ท�างาน และ การถ่ายทอด
แลกเปลี่ยนแบบอย่างการท�างานระหว่างกันในที่ท�างาน

	 ผลส�ารวจภาพรวมความพึงพอใจคนท�างาน (ในองค์กร) ระดับ
ประเทศ พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) พบว่า ควำมพึงพอใจคนท�ำงำนองค์กร
ในระดับประเทศ มีค่ำคะแนนเฉลี่ย 60.1 คะแนน 

 เมื่อจ�าแนกตามภูมิภาคที่คนท�างานอาศัยอยู่ในประเทศไทย	
(แผนภาพ 4 (ก)) พบว่า คนท�างานใน “ภาคเหนือ” มีค่าคะแนนความ
พึงพอใจในการท�างานที่สูงกว่าคนท�างานในภูมิภาคอ่ืน โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 61.2 คะแนน ในล�าดับถัดมา ได้แก่ คนท�างานใน “ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ” และ “ภาคใต้” ซ่ึงมีค่าคะแนนความพึงพอใจในการ
ท�างานเท่ากับ 61.0 และ 60.8 คะแนน ตามล�าดับ คนท�างานใน 
“กรุงเทพฯ” มีค่าคะแนนความพึงพอใจในการท�างานต�่าที่สุด (58.8 
คะแนน) เมื่อเทียบกับคนท�างานในภูมิภาคอื่น โดยต�่ากว่าคะแนนความ
พึงพอใจในการท�างานของคนท�างานใน “ภาคกลาง” ด้วยเช่นกัน (59.6 
คะแนน)  
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แผนภำพ 4  คะแนนควำมพึงพอใจในกำรท�ำงำนของคนท�ำงำน (ในองค์กร) 
    จ�ำแนกตำมภูมิภำค และประเภทอุตสำหกรรม

	 เมือ่พิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรมของคนท�างาน (แผนภาพ 
4 (ข)) พบว่า ประเภทอุตสาหกรรมที่คนท�างานมีคะแนนความพึงพอใจ
ในการท�างานสูงที่สุด คือ “P การศึกษา” โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
69.6 คะแนน ในล�าดับถัดมาได้แก่ “D ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน�้าและระบบปรับ
อากาศ” “O การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกัน
สังคมภาคบังคับ” และ “K กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย” 
โดยมค่ีาคะแนนความพงึพอใจในการท�างานเท่ากับ 67.0 66.9 และ 66.7 
คะแนน ตามล�าดบั ส่วนประเภทอตุสาหกรรมท่ีคนท�างานมีคะแนนความ
พงึพอใจในการท�างานต�า่ทีส่ดุ ได้แก่ “T กจิกรรมการจ้างงานในครวัเรอืน
ส่วนบุคคล” “R ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ” และ “F การ
ก่อสร้าง” ตามล�าดับ  โดยมีค่าคะแนนความสุขเท่ากับ 49.0 52.1 และ 
52.3 คะแนน ตามล�าดับ

 1. จ�ำแนกตำมภูมิภำค

คะแนนความพึงพอใจในการท�างาน (0-100 คะแนน)
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2. จ�ำแนกตำมประเภทอุตสำหกรรม

คะแนนความพึงพอใจในการท�างาน (0-100 คะแนน)
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4.4�ความผูกพันองค์กรของคนทำ�งาน
�
 ในการส�ารวจครั้งนี้ ความผูกพันองค์กร หมายถึง ความรู้สึกที่คน
ท�างานยึดม่ัน เชื่อมั่น 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 แม้จะ
มโีอกาสใหม่ทีเ่ทยีบเท่าหรอือาจจะดีกว่า ความรูส้กึ
ในการเป็นส่วนหนึ่งและเป็นเจ้าของร่วมในองค์กร

Strive

 การน�าเสนอในส่วนนี้ เป็นการน�าเสนอเฉพาะคะแนนควำมผูกพัน
องค์กรรวม ซึ่งจ�าแนกตามประเภทอุตสาหกรรมและลักษณะทั่วไป 
ของคนท�างาน โดยค่ำคะแนนควำมผูกพันองค์กรรวม และค่ำคะแนน 
ควำมผูกพันองค์กรในแต่ละองค์ประกอบ Say Stay และ Strive  
แสดงในตารางที่ 13 
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 ผลส�ำรวจภำพรวมควำมผูกพนัองค์กรของคนท�ำงำน (ในองค์กร) 
ระดับประเทศ พ.ศ. 2561 (ไตรมำส 1) พบว่า คะแนนควำมผูกพัน 
องค์กรรวม ระดบัประเทศมีค่ำคะแนนเฉลีย่ 60.8 คะแนน (แผนภาพ 5) 
โดย “Strive” เป็นองค์ประกอบความผูกพันองค์กรที่มีค่าคะแนน 
สูงทีส่ดุ โดยมค่ีาคะแนนเฉลีย่เท่ากบั 64.6 คะแนน ในล�าดบัถดัมา ได้แก่  
องค์ประกอบ “Say” ทีค่ะแนน 61.0 คะแนน และ องค์ประกอบ “Stay” 
ที่คะแนน 56.9 คะแนน ตามล�าดับ 

แผนภำพ 5 ค่ำคะแนนควำมผูกพันองค์กรภำพรวมและใน 3 องค์ประกอบ 
  Say  Stay และ Strive

คะแนน
ความผูกพันองค์กร
รวม�60.8�คะแนน
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61.0
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StayStrive
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25

50
75

100
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	 เมื่อจ�าแนกตามภูมิภาค (แผนภาพ 6 (ก)) พบว่า คนท�างานใน  
“ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” และ “ภาคใต้” มีค่าคะแนนความผูกพัน
องค์กรรวมทีส่งูกว่าคนท�างานในภูมภิาคอืน่ โดยมคีะแนนเท่ากนัที ่62.9 
คะแนน ในล�าดับถดัมา ได้แก่ คนท�างานใน“ภาคเหนือ”  ซึง่มค่ีาคะแนน
ความผูกพันองค์กรรวมต�่าลงมาเล็กน้อยที่ 62.8 คะแนน คนท�างานใน 
“กรงุเทพฯ” มค่ีาคะแนนความผูกพนัองค์กรรวมต�า่ทีส่ดุ (58.7 คะแนน) 
เมื่อเทียบกับคนท�างานในภูมิภาคอื่น โดยต�่ากว่าคะแนนของคนท�างาน
ใน “ภาคกลาง” ด้วยเช่นกัน (59.4 คะแนน) จะเห็นได้ว่า คะแนนความ
ผูกพันองค์กรรวมของคนท�างานในภาคกลางและกรุงเทพฯ มีระดับที่
ค่อนข้างต�า่และแตกต่างจากค่าคะแนนของคนท�างานในภูมภิาคอ่ืนอย่าง
เห็นได้ชัด 

 พิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรมของคนท�างาน	 (แผนภาพ 6 
(ข)) พบว่า ประเภทอุตสาหกรรมที่คนท�างานมีความผูกพันองค์กรรวม
สูงที่สุด คือ "P การศึกษา” โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 71.1 คะแนน 
ในล�าดับถัดมาได้แก่ “D ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน�้าและระบบปรับอากาศ” และ 
“O การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคม 
ภาคบังคับ” โดยมีค่าคะแนนความผูกพันองค์กรรวมเท่ากับ 69.9 และ 
69.6 คะแนน ตามล�าดบั ส่วนประเภทอตุสาหกรรมทีค่นท�างานมคีะแนน
ความผูกพันองค์กรรวมต�่าท่ีสุด ได้แก่ “R ศิลปะ ความบันเทิงและ
นันทนาการ” “T กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล” และ “F 
การก่อสร้าง” ตามล�าดับ  โดยมีค่าคะแนนความสุขเท่ากับ 54.0 54.2 
และ 54.5 คะแนน ตามล�าดับ
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แผนภำพ 6 ค่ำคะแนนควำมผูกพันองค์กรรวม จ�ำแนกตำมภูมิภำค 
  และประเภทอุตสำหกรรม

 1. จ�ำแนกตำมภูมิภำค

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

คะแนนความผูกพันองค์กรรวม (0-100 คะแนน)
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	 หากจ�าแนกตามลกัษณะทัว่ไปของคนท�างาน (ตาราง 13) คนท�างาน
หญิง มีคะแนนความผูกพันองค์กรรวมท่ีสูงกว่าคนท�างานชายเล็กน้อย 
โดยมีคะแนนเท่ากับ 61.0 และ 60.6 คะแนน ตามล�าดับ 

	 เกี่ยวกับรุ่นประชากรของคนท�างาน พบว่า คนท�างานเจนเบบี้บูม 
มีความผูกพันองค์กรรวมสูงกว่าคนท�างานเจนเอ็กซ์และเจนวาย ตาม
ล�าดับ โดยมีค่าคะแนนความสุขเท่ากับ 65.8 62.6 และ 58.3 คะแนน 
ตามล�าดับ 

	 พิจารณาตามสถานภาพสมรสของคนท�างาน พบว่า คนท�างานที่
แต่งงานแล้วแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน เป็นกลุ่มที่มีคะแนนความผูกพันองค์กร
รวมสูงที่สุด (63.1 คะแนน) โดยสูงกว่าคนท�างานที่แต่งงานแล้วและอยู่
ร่วมกันกับคู่สมรส เล็กน้อย (62.4 คะแนน เท่ากัน) ในล�าดับถัดมา ได้แก่ 
คนท�างานที่มีสถานภาพสมรสเป็นหม้าย (60.7 คะแนน) โสด (59.2 
คะแนน) หย่า แยกทางหรอืเลกิกนั (58.9 คะแนน) ตามล�าดบั คนท�างาน
ทีอ่ยูด้่วยกนัโดยไม่ได้แต่งงาน เป็นกลุม่ท่ีมคีวามผกูพนัองค์กรรวมต�า่ทีส่ดุ 
เท่ากับ 55.4 คะแนน 

 ในด้านของระดับการศึกษา	พบว่า ค่อนข้างมีความสัมพันธ์ไปใน
ทศิทางเดยีวกันกบัคะแนนความผกูพนัองค์กรรวมของคนท�างาน โดยคน
ท�างานที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีเป็นกลุ่มที่มีความผูกพันองค์กร
รวมสูงที่สุดเท่ากับ 73.1 คะแนน ตามมาด้วยกลุ่มที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (66.2 คะแนน) ส่วนกลุ่มคนท�างานที่มีความผูกพันองค์กร
รวมค่อนข้างต�า่กว่าเมือ่เทยีบกบักลุม่อ่ืน ได้แก่ กลุม่ทีจ่บการศกึษาระดบั
มัธยมศึกษาตอนต้น (55.4 คะแนน) โดยมีระดับความผูกพันองค์กรที่ต�่า
กว่ากลุ่มที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและต�่ากว่า (56.6 คะแนน) 
เล็กน้อย
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	 เมื่อจ�าแนกตามอาชีพ	พบว่า อาชีพคนท�างานที่มีค่าคะแนนความ
ผูกพันองค์กรรวมสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
ต่างๆ ผูบ้ญัญตักิฎหมายและผู้จดัการ และ ผู้ประกอบวชิาชพีช่างเทคนิค
สาขาต่างๆ โดยมีค่าคะแนนความผูกพันองค์กรรวมเท่ากับ 70.6 70.5 
และ 66.0 คะแนน ตามล�าดับ ส่วนอาชีพที่มีค่าคะแนนความสุขต�่าที่สุด 
3 อันดับแรก ได้แก่ อาชีพพื้นฐานต่างๆ ในด้านการขาย การบริการ ผู้
ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร และ ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถ
ทางฝีมอื โดยมค่ีาคะแนนความผูกพนัองค์กรรวมเท่ากับ 54.4 56.5 และ 
57.6 คะแนน ตามล�าดับ ส�าหรับประเภทอุตสาหกรรม พบว่า ประเภท
อุตสาหกรรมที่คนท�างานมีความผูกพันองค์กรรวมสูงที่สุด คือ "P การ
ศึกษา” โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 71.1 คะแนน ในล�าดับถัดมาได้ แก่ “D 
ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน�้าและระบบปรับอากาศ” และ “O การบริหารราชการ 
การป้องกนัประเทศ และการประกันสังคมภาคบงัคบั”  โดยมค่ีาคะแนน
เท่ากับ 69.9 คะแนน และ 69.6 คะแนน ตามล�าดับ ส่วนประเภท
อุตสาหกรรมที่คนท�างานมีความผูกพันองค์กรรวมต�่าที่สุด 3 อันดับแรก 
ได้แก่ “R ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ” (54.0 คะแนน) “T 
กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล” (54.2 คะแนน) และ “F 
การก่อสร้าง” (54.5 คะแนน) ตามล�าดับ 

	 เมื่อจ�าแนกคนท�างานตามลักษณะหรือประเภทของการจ้างงาน	
พบว่า คนท�างานทีม่ปีระเภทการจ้างงานแบบประจ�าหรอืตามสญัญาจ้าง
มีความผูกพันองค์กรรวมสูงที่สุดท่ี 63.9 คะแนน คนท�างานในลักษณะ
การจ้างเหมางาน บางช่วงเวลาและตามผลงาน มคีวามผกูพนัองค์กรรวม
ที่สูงกว่า คนท�างานในลักษณะการจ้างรายวัน โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 
56.4 และ 53.8 คะแนน ตามล�าดับ 
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	 ส�าหรับอายุงานหรือระยะเวลาการท�างานในองค์กรปัจจบุนั	พบว่า 
มทีศิทางความสมัพนัธ์ในทศิทางเดียวกับคะแนนความผกูพนัองค์กรรวม 
โดยคนท�างานทีม่อีายงุาน 20 ปีขึน้ไป เป็นกลุม่ทีม่ค่ีาคะแนนความผกูพนั
องค์กรรวมสูงที่สุดเมื่อเทียบกับคนท�างานในกลุ่มที่มีอายุงานต�่ากว่า  
โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 72.2 คะแนน ขณะที่กลุ่มคนท�างานที่มีอายุการ
ท�างานไม่ถึง 1 ปี เป็นกลุ่มมีค่าคะแนนความผูกพันองค์กรรวมที่ต�่าที่สุด 
เท่ากับ 54.9 คะแนน 

	 เกี่ยวกับขนาดขององค์กร	พบว่า คนท�างานในองค์กรที่มีขนาด
ใหญ่มาก (XL) มีคะแนนความผูกพันองค์กรรวมสูงที่สุด (63.9 คะแนน) 
ในขณะที่คนท�างานในองค์กรที่มีขนาดเล็ก (S) มีคะแนนความผูกพัน
องค์กรรวมต�่าที่สุด (59.9 คะแนน) คนท�างานในองค์กรขนาดใหญ่ (L) มี
คะแนนความผูกพันองค์กรรวมต�่ากว่าคนท�างานในองค์กรขนาดกลาง 
(M) เล็กน้อย (61.2 และ 61.8 คะแนน ตามล�าดับ) 

	 เมื่อจ�าแนกคนท�างานตามภาคการท�างาน	พบว่า คนท�างานภาค
รฐัและรฐัวสิาหกจิมค่ีาคะแนนความผกูพนัองค์กรรวมทีส่งูกว่าคนท�างาน
ในภาคเอกชนอย่างเห็นได้ชัด โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 70.4 และ 57.3 
คะแนน ตามล�าดับ

	 ส�าหรับปัจจัยในด้านระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า มีความ
สมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกันกบัระดบัความผกูพนัองค์กรรวมของคนท�างาน 
โดยพบว่า คนท�างานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไปเป็น 
กลุ่มที่มีคะแนนความผูกพันองค์กรรวมสูงที่สุด เท่ากับ 73.5 คะแนน 
ขณะที่คนท�างานที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ในช่วงไม่เกิน 8,000 บาท 
เป็นกลุม่ทีม่คีะแนนความผกูพนัองค์กรรวมต�า่ท่ีสดุ เท่ากับ 55.2 คะแนน 
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ตำรำง 13  ค่ำคะแนนควำมผูกพันองค์กรภำพรวม และองค์ประกอบ Say Stay 
และ Strive จ�ำแนกตำมลักษณะทั่วไปของคนท�ำงำน

ภาค

รุ่นประชากร

สถานภาพสมรส

เพศ

ชาย 
หญงิ 

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

ภำพรวม

คะแนน
เฉลี่ย

s.d. คะแนน
เฉลี่ย

s.d.

Say 

คะแนน
เฉลี่ย

s.d.

Stay  

คะแนน
เฉลี่ย

s.d.

Strive

64.4 16.8 66.9 18.5 66.0 15.0 65.8 14.5
62.1 15.5 60.4 19.2 65.3 14.0 62.6 14.0
59.4 14.6 52.0 18.9 63.6 13.4 58.3 13.2

คะแนนเฉลี่ย ควำมผูกพันองค์กร

Baby boom (อาย ุ56 ปีขึน้ไป)
Gen X (อาย ุ37-55 ปี)
Gen Y (อายไุม่เกนิ 36 ปี)  

โสด
แต่งงานและอยูร่่วมกนั
แต่งงานแต่ไม่ได้อยูด้่วยกนั
อยู่ด้วยกนัโดยไม่ได้แต่งงาน
หม้าย
หย่า แยกทาง เลกิกนั

กรงุเทพ ฯ
ภาคกลาง
ภาคเหนอื
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
ภาคใต้

57.9 15.1 54.5 19.1 63.8 13.3 58.7 13.6
59.3 14.5 56.8 18.3 62.1 13.5 59.4 12.9
63.8 15.8 58.6 20.4 66.2 14.6 62.8 14.7
63.9 15.4 57.1 21.5 67.6 13.5 62.9 14.5
63.2 15.6 59.2 20.0 66.3 13.6 62.9 14.1

59.9 14.7 53.5 19.4 64.3 13.7 59.2 13.6
62.3 15.1 59.5 19.1 65.4 13.6 62.4 13.6
63.0 17.0 60.4 20.2 66.0 15.1 63.1 15.2
56.1 15.0 49.8 18.5 60.3 12.9 55.4 12.6
59.2 16.8 60.1 20.3 62.9 15.3 60.7 14.7
58.9 15.5 55.3 20.5 62.5 13.8 58.9 13.8
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ประถมศกึษาและต�า่กว่า
มธัยมศกึษาตอนต้น
มธัยมศกึษาตอนปลาย
สายช่าง/วชิาชพี
ปรญิญาตรี
สงูกว่าปรญิญาตรี
อืน่ๆ
ไม่ทราบ

69.7 13.5 68.5 15.7 73.1 12.2 70.5 11.7
70.6 13.6 68.3 17.8 72.8 12.0 70.6 12.3

65.7 13.6 62.8 18.1 69.5 11.6 66.0 12.1
63.2 13.8 57.7 18.3 66.4 12.4 62.4 12.3

59.0 15.8 53.5 19.6 62.9 14.1 58.5 14.0

62.7 14.6 57.5 20.9 64.3 12.8 61.5 13.9

57.4 14.3 53.3 18.2 62.1 13.2 57.6 12.6
56.8 13.6 52.7 18.0 59.9 12.7 56.5 12.0

54.6 14.8 49.9 20.3 58.9 13.3 54.4 13.2

54.8 4.1 51.0 4.0 57.8 2.0 54.6 1.3

คะแนนเฉลี่ย ควำมผูกพันองค์กร

56.0 15.1 54.1 19.2 59.7 13.5 56.6 13.1
55.7 14.2 49.8 19.0 60.7 13.3 55.4 12.9
60.4 14.4 54.6 18.6 63.1 13.4 59.4 13.0
60.3 14.8 54.9 19.7 64.1 13.2 59.7 13.7
66.4 14.0 62.3 18.8 69.8 12.1 66.2 12.7
72.7 13.8 71.6 17.0 75.0 11.7 73.1 12.2
62.0 12.8 51.1 18.4 62.4 14.4 58.5 10.6
55.5 19.1 53.2 21.1 51.7 15.1 53.5 16.6

ภำพรวม

คะแนน
เฉลี่ย

s.d. คะแนน
เฉลี่ย

s.d.

Say 

คะแนน
เฉลี่ย

s.d.

Stay  

คะแนน
เฉลี่ย

s.d.

Strive

ระดับการศึกษา

อาชีพ

ผู้บัญญัติกฎหมายและผู้จัดการ 
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ 
ผู้ประกอบวิชาชีพช่างเทคนิค
สาขาต่าง ๆ
เสมียน
พนักงานบริการ พนักงานในร้าน
ค้า และตลาด
ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้าน
การเกษตรและประมง 
ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถ
ทางฝีมือ
ผูป้ฏิบตักิารโรงงานและเครือ่งจกัร
อาชีพพื้นฐานต่างๆ ในด้านการ
ขาย การบริการ
คนงานซึ่งมิได้จ�าแนกไว้ในหมวด
อื่น
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คะแนนเฉลี่ย ควำมผูกพันองค์กร

ประเภทอุตสาหกรรม

B การท�าเหมืองแร่และเหมอืงหนิ 
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 และรถจักรยานยนต์
H การขนส่ง และสถานทีเ่ก็บสนิค้า 
I ท่ีพกัแรม และบริการด้านอาหาร
J ข้อมลูข่าวสาร และการสือ่สาร 
K กิจกรรมทางการเงิน และการ 
 ประกนัภยั
L กจิกรรมอสงัหารมิทรพัย์ 
M กจิกรรมทางวิชาชพีวิทยาศาสตร์ 
  และเทคนคิ
N กิจกรรมการบริหาร และการ 
 บรกิารสนบัสนนุ 
O การบริหารราชการ การป้องกัน 
 ประเทศและการประกันสังคม 
 ภาคบงัคบั
P การศกึษา 
Q กิจกรรมด้านสุขภาพและงาน 
 สงัคมสงเคราะห์
R ศลิปะ ความบนัเทงิ และ
 นันทนาการ 
S กจิกรรมบรกิารด้านอืน่ๆ

62.9 15.3 58.7 17.0 64.9 13.7 62.2 13.2
57.9 13.9 53.6 18.3 61.5 13.2 57.7 12.5

70.4 14.3 69.1 17.4 70.2 13.0 69.9 13.2

64.7 14.2 65.0 18.8 67.2 12.2 65.6 12.8
53.8 14.1 49.0 18.8 60.8 13.5 54.5 12.5

57.1 14.2 50.9 19.0 62.5 13.3 56.9 12.9
58.5 14.7 56.5 18.0 62.7 13.3 59.3 12.9
56.9 14.5 50.5 18.9 60.9 13.1 56.1 12.9
62.0 13.7 56.5 18.0 67.7 12.7 62.0 12.6

66.8 13.8 63.0 17.9 69.4 12.6 66.4 12.4
54.8 12.4 51.8 20.4 59.6 12.5 55.4 12.0

62.9 14.2 56.3 19.1 68.1 12.2 62.4 12.9

56.0 14.1 52.9 17.1 59.8 13.1 56.2 12.3

70.0 13.6 68.0 17.4 70.9 13.0 69.6 12.2
71.5 14.0 69.1 18.0 72.8 11.9 71.1 12.3

67.8 14.1 64.0 18.4 69.5 12.7 67.1 13.1

53.6 14.3 47.6 19.7 60.7 14.2 54.0 12.0
55.3 14.8 51.6 17.9 62.0 14.1 56.3 13.2

ภำพรวม

คะแนน
เฉลี่ย

s.d. คะแนน
เฉลี่ย

s.d.

Say 

คะแนน
เฉลี่ย

s.d.

Stay  

คะแนน
เฉลี่ย

Strive

s.d.
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คะแนนเฉลี่ย ควำมผูกพันองค์กร

ประเภทอุตสาหกรรม

T กจิกรรมการจ้างงานในครวั
 เรอืนส่วนบคุคล
U กจิกรรมขององค์การระหว่าง
 ประเทศและภาคสีมาชกิ
 อืน่ๆ

52.1 17.2 53.0 21.6 57.4 13.5 54.2 14.8

71.7 4.1 59.1 16.7 75.0 0.0 68.6 4.6
56.2 3.6 54.3 7.3 56.2 3.6 55.6 0.0

ภำพรวม

คะแนน
เฉลี่ย

s.d. คะแนน
เฉลี่ย

s.d.

Say 

คะแนน
เฉลี่ย

s.d.

Stay  

คะแนน
เฉลี่ย

Strive

s.d.

ประเภทการจ้างงาน

ประจ�า/สัญญาจ้าง
รายวัน
อืน่ๆ เช่น จ้างเหมา บางช่วงเวลา 
ตามผลงาน

64.0 14.7 60.7 18.7 66.9 13.3 63.9 13.3
54.1 14.3 48.0 18.9 59.2 13.4 53.8 12.5

56.4 16.0 51.5 20.4 61.2 13.8 56.4 13.8

อายุงาน

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

56.3 15.0 46.0 19.4 62.4 13.2 54.9 13.1
56.4 15.3 48.0 19.1 61.2 13.9 55.2 13.5
59.4 14.6 53.7 18.3 63.4 13.6 58.8 13.0
62.1 14.4 59.6 17.1 65.4 12.9 62.4 12.5
64.7 14.4 65.8 16.5 67.1 13.5 65.8 12.5
70.8 15.0 74.4 15.5 71.2 13.9 72.2 12.8

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

ขนาดองค์กร

59.9 16.0 55.6 20.5 64.2 14.1 59.9 14.5
61.8 14.6 58.4 19.0 65.2 13.7 61.8 13.4
61.7 13.4 57.8 17.8 64.1 12.9 61.2 12.2
64.8 15.9 59.9 19.7 66.8 14.0 63.9 14.2
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คะแนนเฉลี่ย ควำมผูกพันองค์กร

ภาคการท�างาน

ภาครฐัและรฐัวสิาหกจิ
ภาคเอกชน

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

ภำพรวม

คะแนน
เฉลี่ย

s.d. คะแนน
เฉลี่ย

s.d.

Say 

คะแนน
เฉลี่ย

s.d.

Stay  

คะแนน
เฉลี่ย

Strive

s.d.

รายได้ต่อเดือน
(รวมโบนัสและค่าตอบแทนอื่น)

ไม่เกนิ 8,000 บาท
8,0001-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001 บาทขึน้ไป

55.5 15.4 49.5 19.9 60.5 14.2 55.2 13.7
57.4 14.8 51.9 18.8 61.2 13.6 56.8 13.0
59.6 14.1 54.7 17.8 63.2 12.9 59.2 12.3
63.1 13.7 59.7 17.7 66.7 12.3 63.2 12.1
67.7 13.2 66.9 16.6 70.0 12.0 68.2 11.8
72.6 13.7 73.3 15.8 74.6 11.6 73.5 11.7



142

โครงการ�การพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนทำ�งานเพื่อความยั่งยืน�
โดยการดำ�เนินงานในรูปแบบ�“ศูนย์วิจัยความสุขคนทำ�งานแห่งประเทศไทย”

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม�มหาวิทยาลัยมหิดล

999�ถนนพุทธมณฑลสาย�4�ตำ�บลศาลายา�อำ�เภอพุทธมณฑล�จังหวัดนครปฐม�73170
โทรศัพท์�02-441-0201-4�โทรสาร�02-441-5221

อีเมลล์�happinometer@gmail.com
เว็บไซต์�www.happinometer.com
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