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 โคุรงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมสำร้างเสำริมสำุขภาวะองคุ์กรเพ่�อนำไปสำู่
องคุ์กรสำุขภาวะและคุวามยั�งย่น ไดั้รับการสำนับสำนุนจากสำำนักสำนับสำนุน
สำุขภาวะองค์ุกร สำำนักงานกองทุำนสำนับสำนุนการสำร้างเสำริมสำุขภาพ (สำสำสำ.) 
สำถิาบันวิจัยประชีากรและสำังคุม มหาวิทำยาลัยมหิดัล ไดั้รับคุวามอนุเคุราะห์
จากหน่วยงานต่าง ๆ  ทัำ�งภาคุรฐั ภาคุเอกชีน วสิำาหกจิขนาดักลางและขนาดัย่อม 
และวิสำาหกิจชีุมชีน ในการเข้าร่วมให้ข้อมูลผู่านการสำำรวจ จนเป็นทำี�มาของ
ข้อมูลทำี�สำามารถิเป็นข้อมูลในระดัับประเทำศ โดัยมีองคุ์กรให้ข้อมูลทำั�งสำิ�น 365 
องคุ์กร คุนทำำงานจำนวนรวม 22,296 คุน (โดยมีจัำนวินแบับัสอบัถาม
ที�คนทำงานให้ข้้อมูลครบัสมบัูรณ์์ในทุกส่วินเป็นจัำนวิน 20,980 ชุด) 
พบว่า ควิามสุข้คนทำงานปี 2564 มีค่าคะแนนร้อยละ 61.3 อยู่ในระดับั 
Happy เม่�อพิจารณารายพบว่ามิติทำี�มีคุ่าคุะแนนสำูงสำุดั คุ่อ จิตวิญญาณดัี
(ร้อยละ 68.5) จดััอยูใ่นระดับั “Happy” หร่อ “ระดับัคุวามสำขุตามเป้าหมาย” 
และมิติทำี�มีคุ่าคุะแนนตำ�าทำี�สำุดั คุ่อ สำุขภาพเงินดัี (ร้อยละ 52.8) จัดัอยู่ในระดัับ 
“Happy” หร่อ “ระดัับคุวามสำุขตามเป้าหมาย” 
 คุณะวิจัย หวังว่าผูลสำำรวจคุวามสำุขคุนทำำงาน (ในองคุ์กร) ปี 2564 
จะสำามารถิเป็นตัวชีี�วัดัในการนำไปประยุกต์ใช้ีในการจัดัทำำแผูนยุทำธิ์ศาสำตร์
ระดับัชีาต ิดัา้นทำรพัยากรมนษุย ์และนำไปใชีเ้ปน็ขอ้มลูเบ่�องตน้ของหนว่ยงาน
ตา่ง ๆ  ในการวางแผูนการพฒันาองคุก์ร เพ่�อสำร้างเสำริมคุวามสุำขและคุณุภาพ
ชีีวิตของคุนทำำงาน อีกทัำ�ง ยังเป็นข้อมูลสำำคุัญในการเทำียบเคุียงคุวามสำุข
คุนทำำงานระดัับประเทำศให้กับหน่วยงานต่าง ๆ  อันจะนำไปสำู ่การพัฒนา
สำุขภาวะองคุ์กรอย่างยั�งย่นต่อไป
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 คุณะวจิยัขอขอบคุณุสำำนกัสำนบัสำนนุสำขุภาวะองคุก์ร สำำนักงานกองทำนุ
สำนับสำนุนการสำร้างเสำริมสำุขภาพ (สำสำสำ.) ทำี�ให้การสำนับสำนุนการดัำเนินงาน
ของโคุรงการดั้วยดัีมาโดัยตลอดั และขอขอบคุุณหน่วยงาน องคุ์กรต่าง ๆ 
ทัำ�งภาคุรัฐ เอกชีน วิสำาหกิจขนาดักลางและขนาดัย่อม วิสำาหกิจชีุมชีน
และองคุ์กรภาคุีเคุร่อข่ายสำร้างสำุข ทำี�ไดั้ร่วมให้ข้อมูลและร่วมม่อ จนเป็นทำี�มา
ของผูลสำำเร็จในคุรั�งนี�
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   จัำแนกตามประเภทอตุสาหกรรม ในมิตสิขุ้ภาพเงนิดี
แผนภาพ 16 ผลกระทบัสถานการณ์์โควิดิ 19 ต่อคนทำงาน (ในองค์กร) 
   จัำแนกตามประเภทอตุสาหกรรม ในมิตกิารงานดี

สารบัญแผนุภาพ
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65

66

74
74
85

87

88

89

90

91

92

93

94

95
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1. ท่�มูาและคำวามูสำาคำัญ

 ศูนย์วิจัยคุวามสำุขคุนทำำงานแห่งประเทำศไทำย (Thailand Center for Happy Worker 
Studies: TCHS) สำถิาบนัวจิยัประชีากรและสำงัคุม มหาวทิำยาลยัมหดิัล ภายใตก้ารสำนบัสำนนุจากสำำนกั
สำนับสำนุนสำุขภาวะองคุ์กร สำำนักงานกองทำุนสำนับสำนุนการสำรา้งเสำรมิสำุขภาพ (สำสำสำ.) ไดั้ดัำเนินการวิจัย
พฒันา วจัิยปฏิิบัตกิาร งานวจัิยตดิัตามประเมินผูล เพ่�อการพฒันาสำร้างเสำริมและสำรา้งสำรรคุ ์คุณุภาพ
ชีีวิตและคุวามสำุขของคุนทำำงาน (ในองคุ์กร) ในประเทำศไทำยมาอย่างต่อเน่�องตั�งแต่ปี 2550 จนถิึง
ปจัจบุนั โดัยไดัม้กีารพฒันาเคุร่�องมอ่ประเมนิคุวามสำขุของคุนทำำงานทีำ�ชี่�อวา่ HAPPINOMETER ขึ�น 
ซึ�งสำามารถิใชี้เป็นเคุร่�องม่อหลักในการประเมินและติดัตามสำถิานการณ์คุุณภาพชีีวิตและคุวามสำุขของ
คุนทำำงานในประเทำศ ทำั�งในองค์ุกรภาคุรัฐและภาคุเอกชีน โดัยรายงานผูลในรปูแบบของคุะแนนคุวามสุำข
ในภาพรวม และคุะแนนคุวามสำุขในแต่ละมิติคุวามสำุขของคุนทำำงาน ตามแนวคุิดัคุวามสำุข 8 ประการ 
หร่อ HAPPY8+ ซึ�งประกอบดั้วย สำุขภาพกายดัี ผู่อนคุลายดัี นำ�าใจดัี จิตวิญญาณดัี คุรอบคุรัวดัี 
สำังคุมดัี ใฝ่่รู้ดัี สำุขภาพเงินดัี และการงานดัี นอกจากนี� ชีุดัคุำถิามในเคุร่�องม่อ HAPPINOMETER 
ยงัคุรอบคุลุมถึิงการประเมินคุวามพึงพอใจในการทำำงาน คุวามผููกพนัตอ่องค์ุกร และสำมดัลุชีีวติในการ
ทำำงานของคุนทำำงานดั้วยเชี่นกัน
 ภายใตส้ำถิานการณ์ปัจจบัุนทีำ�การสำร้างเสำริมและสำรา้งสำรรคุส์ำขุภาวะใหคุ้นทำำงานซึ�งเปน็ทำรพัยากร
สำำคุัญในการขับเคุล่�อนประเทำศ ให้สำามารถิดัำรงชีีวิตอยู่ในสำังคุมและสำิ�งแวดัล้อมไดั้อย่างมีคุุณภาพ
ชีีวิตทำี�ดัี มีคุวามสำุข มีคุวามพึงพอใจในการทำำงานและมีคุวามผููกพันต่อองคุ์กรทำี�ทำำงาน ซึ�งจะชี่วย
เพิ�มขีดัคุวามสำามารถิในการเพิ�มผูลิตภาพการทำำงานให้ดัียิ�งขึ�น เป็นเร่�องทำี�มีคุวามสำำคุัญ เคุร่�องม่อ
HAPPINOMETER ได้ัถูิกนำไปใช้ีในหน่วยงาน หร่อองคุ์กรทัำ�งภาคุรัฐและภาคุเอกชีนทัำ�วประเทำศ 
เพ่�อประเมินสำถิานการณ์คุุณภาพชีีวิตและคุวามสำุข คุวามพึงพอใจ และคุวามผููกพันต่อองคุ์กรของ
คุนทำำงาน โดัยได้ัรบัการยอมรับจากผููบ้ริหารและบคุุลากรหน่วยงานทำรพัยากรบคุุคุลของสำถิานประกอบการ 
ทำั�งขนาดัใหญ่ กลางและเล็ก ในหลากหลายประเภทำอุตสำาหกรรม ทำี�ผู่านมา ตั�งแต่ปี 2560 
ไดั้มีการสำำรวจคุุณภาพชีีวิตและคุวามสำุขของคุนทำำงาน (ในองคุ์กร) ระดัับประเทำศ มาอย่างต่อเน่�อง 
โดัยผูลการสำำรวจระดัับชีาติทีำ�ได้ัสำามารถิใชี้เป็นระดัับอ้างอิงเทีำยบเคีุยงในการประเมินสำถิานการณ์
คุวามสำุขคุนทำำงานในประเทำศไทำยให้กับองค์ุกรและหน่วยงานต่าง ๆ ซึ�งเป็นข้อมูลทำี�จะเป็นประโยชีน์
ในการวางแผูนพัฒนาคุุณภาพชีีวิตและคุวามสำุขของคุนทำำงาน รวมถึิงคุวามพึงพอใจในการทำำงาน
และคุวามผููกพันต่อองคุ์กรไดั้อย่างเหมาะสำม 
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 การพฒันาสำร้างเสำริมคุณุภาพชีีวิตและคุวามสำขุของคุนทำำงาน เป็นเร่�องทีำ�ทำา้ทำายและไม่หยดุันิ�ง
จากสำถิานการณ์และบริบทำภายในประเทำศ รวมถิึงสำถิานการณ์และบริบทำโลกทีำ� เปลี�ยนแปลง
ตลอดัเวลา เง่�อนไขและปจัจยัทำี�เกี�ยวขอ้งในการทำำงานของคุนทำำงานมกีารปรับเปลี�ยนไปตามสำถิานการณ์
ทีำ�เปลี�ยนแปลง ทัำ�งในด้ัานวถิิชีีีวติส่ำวนตวั และปัจจัยทำางเศรษฐกจิ สำงัคุมและการเม่อง สำิ�งแวดัล้อม รวมถิงึ
สำถิานการณ์การแพร่ระบาดัของโคุวิดั 19 ทำี�เกิดัขึ�นและมีคุวามผูกผูันขึ�นลงของระดัับคุวามรุนแรง 
อย่างต่อเน่�องในประเทำศไทำยตั�งแต่ชี่วงต้นปี 2563 จนถิึงปัจจุบัน ล้วนเป็นปัจจัยทีำ�สำ่งผูลกระทำบ
ต่อคุุณภาพชีีวิตและคุวามสำุขของคุนทำำงานในประเทำศไทำย ทัำ�งในทำางตรงและทำางอ้อม ในปี 2564 
ภายใต้การดัำเนินงาน “โคุรงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมสำร้างเสำริมสำุขภาวะองคุ์กรเพ่�อนำไปสำู่องคุ์กร
สำขุภาวะและคุวามยั�งยน่” ซึ�งได้ัรบัการสำนบัสำนนุจากสำำนกัสำนบัสำนนุสำขุภาวะองค์ุกร (สำสำสำ.) จงึได้ัดัำเนนิการ
สำำรวจคุณุภาพชีีวิต คุวามสำขุ คุวามผูกูพนัตอ่องค์ุกรของคุนทำำงาน (ในองคุก์ร) ในประเทำศไทำย ระดับั
ประเทำศ พ.ศ. 2564 ดั้วยเคุร่�องม่อ HAPPINOMETER ขึ�น

 เพ่�อประเมินสำถิานการณค์ุณุภาพชีีวติ คุวามสำขุ คุวามพงึพอใจในการทำำงาน และคุวามผูกูพนั
ต่อองคุ์กรของคุนทำำงาน (ในองคุ์กร) ระดัับประเทำศ ปี 2564 คุรอบคุลุมคุนทำำงาน ทำั�งในภาคุรัฐ 
รัฐวิสำาหกิจ และภาคุเอกชีน ในทำุกประเภทำอุตสำาหกรรม และขนาดัขององคุ์กร (ขนาดัเล็ก ขนาดักลาง 
และขนาดัใหญ่)

2. วัตถุุประสงคำ์การสำารวจ2. วัตถุุประสงคำ์การสำารวจ
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3. ระเบ่ยบวิธี่การสำารวจ

3.1 กลุ่มเป้าหมายข้องการสำรวิจั

 กลุ่มเป้าหมายของการสำำรวจ ไดั้แก่ คุนทำำงาน (ลูกจ้าง หร่อ พนักงาน) อายุ 18 ปีขึ�นไป
ในองค์ุกรหร่อสำถิานประกอบการในประเทำศไทำย (ไม่รวมคุนทำำงานภาคุเกษตรกรรมและป่าไม้ การทำำเหม่อง
หร่อกจิกรรมการจา้งงานในคุรวัเรอ่นทำี�ไมเ่ปน็ลักษณะองคุ์กรหรอ่สำถิานประกอบการ, ผููป้ระกอบอาชีพี
สำ่วนตัว, เจ้าของกิจการ) เพ่�อให้ข้อมูลทำี�ใช้ีในการศึกษาสำามารถิใชี้เป็นตัวแทำน (Representative) 
ข้อมูลคุวามสำุขของคุนทำำงานในระดัับประเทำศ และระดัับประเภทำอุตสำาหกรรม การสำำรวจคุวามสุำข
คุนทำำงานโดัยเคุร่�องม่อ HAPPINOMETR ออกแบบใหคุ้รอบคุลมุคุนทำำงาน (ในองคุก์ร) ในทำกุประเภทำ
อตุสำาหกรรมตามกิจกรรมทำางเศรษฐกิจตามมาตรฐานอุตสำาหกรรมประเทำศไทำย (Thailand Standard 
Industrial Classification-TSIC) ซึ�งกำหนดัไวท้ำั�งสำิ�น 21 หมวดัใหญ ่อยา่งไรกต็าม เน่�องจากบรบิทำ
การทำำงานในอุตสำาหกรรมจำนวน 4 ประเภทำมีลกัษณะทีำ�ไม่เข้าข่าย “องค์ุกร หร่อ สำถิานประกอบการ”
ไดั้แก่ ประเภทำเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง, ประเภทำการทำำเหม่องแร่และเหม่องหิน, 
ประเภทำกิจกรรมการจ้างงานในคุรัวเร่อนส่ำวนบุคุคุล, ประเภทำกิจกรรมขององค์ุการระหว่างประเทำศ
และภาคุีสำมาชีิก การสำำรวจฯ นี�จึงคุรอบคุลุม 17 ประเภทำอุตสำาหกรรม ประกอบดั้วย
 ประเภทำ  C  :  การผูลิต
 ประเภทำ  D  :  ไฟฟ้า ก๊าซ ไอนำ�า และระบบปรับอากาศ 
 ประเภทำ  E  :  การจัดัหานำ�า การจัดัการ และการบำบัดันำ�าเสำีย ของเสำีย และสำิ�งปฏิิกูล
 ประเภทำ  F  :  การก่อสำร้าง
 ประเภทำ  G  :  การขายสำ่ง และการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ และรถิจักรยานยนต์
 ประเภทำ  H  :  การขนสำ่ง และสำถิานทำี�เก็บสำินคุ้า  
 ประเภทำ  I  :   ทำี�พักแรม และบริการดั้านอาหาร
 ประเภทำ  J  :  ข้อมูลข่าวสำาร และการสำ่�อสำาร
 ประเภทำ  K  :  กิจกรรมทำางการเงิน และการประกันภัย
 ประเภทำ  L  :  กิจกรรมอสำังหาริมทำรัพย์  
 ประเภทำ  M  :  กิจกรรมทำางวิชีาชีีพ วิทำยาศาสำตร์ และเทำคุนิคุ
 ประเภทำ  N  :  กิจกรรมการบริหาร และการบริการสำนับสำนุน
 ประเภทำ  O  :  การบริหารราชีการ การป้องกันประเทำศ และการประกันสำังคุมภาคุบังคุับ
 ประเภทำ  P  :  การศึกษา
 ประเภทำ  Q  :  กิจกรรมดั้านสำุขภาพ และงานสำังคุมสำงเคุราะห์
 ประเภทำ  R  :  ศิลปะ คุวามบันเทำิง และนันทำนาการ
 ประเภทำ  S  :  กิจกรรมบริการดั้านอ่�น ๆ

2. วัตถุุประสงคำ์การสำารวจ3. ระเบ่ยบวิธี่การสำารวจ พ.ศ. 2564
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3.2 การสุ่มเลือกตัวิอย่าง

 การสำุ่มตัวอย่างและกำหนดัขนาดัตัวอย่างในการสำำรวจปี 2564 ในเบ่�องต้น ใชี้กรอบตัวอย่าง
องคุ์กรเดัิมทีำ�เข้าร่วมการสำำรวจในปี 2563 เป็นกลุ่มตัวอย่างตั�งต้นของการสำำรวจ โดัยเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างทำี�ได้ัรับคุวามอนุเคุราะห์ในการดัำเนินการและให้คุำปรึกษาโดัยสำำนักงานสำถิิติแห่งชีาติ ในการ
สำุ่มเล่อกสำำหรับการสำำรวจในปี 2563 โดัยหน่วยการสำุ่ม (Sampling Unit) ในขั�นทีำ� 1 เป็นใน
“ระดัับองค์ุกร” ใช้ีกรอบการสำุ่มหร่อ Sampling Frame จากฐานข้อมูลสำำมะโนอุตสำาหกรรรม 
พ.ศ. 2560 ของสำำนักงานสำถิิติแห่งชีาติ โดัยในแต่ละประเภทำอุตสำาหกรรม กรอบการสำุ่มองค์ุกร
คุรอบคุลุมองค์ุกรในทุำกประเภทำอุตสำาหกรรมย่อย แต่คุรอบคุลุมเฉพาะองค์ุกร สำถิานประกอบการ
หร่อหน่วยงานทำี�มีสำถิานะหร่อรูปแบบการจัดัตั�งเป็นบริษัทำจำกัดั (มหาชีน) หร่อหน่วยงาน
สำ่วนราชีการ รัฐวิสำาหกิจ สำหกรณ์ โดัยไม่รวมองคุ์กรทำี�ระบุลักษณะการจัดัตั�งเป็นสำถิานประกอบการ
สำว่นบุคุคุล หา้งหุ้นสำว่นจำกดััหร่อหา้งหุ้นสำว่นนิตบิคุุคุล และสำถิานประกอบการทำี�ไม่ระบรุปูแบบการจดััตั�ง
ทำี�ชีดััเจน ในขั�นนี� จำนวนองคุก์รตวัอยา่งรวมทีำ�ตอ้งการ กระจายในแตล่ะประเภทำอุตสำาหกรรมในสำดััสำว่น
ทำี�ใกล้เคุียงกันประมาณ 20-25 องคุ์กร ต่อประเภทำอุตสำาหกรรม ซึ�งการสำุ่มองคุ์กรตัวอย่างในแต่ละ
ประเภทำอุตสำาหกรรมจัดัสำรรให้กระจายตามขนาดัขององคุ์กร (ซึ�งแบ่งเป็น 4 ขนาดั ไดั้แก่ ขนาดัเล็ก 
คุนทำำงาน 1-50 คุน, ขนาดักลาง คุนทำำงาน 51-200 คุน, ขนาดัใหญ่ คุนทำำงาน 201-1,000 คุน
และขนาดัใหญ่มาก คุนทำำงาน 1,001 คุนขึ�นไป) และ ตามสำัดัสำ่วนคุนทำำงานทำี�อยู่ในกลุ่มองคุ์กร
แต่ละขนาดั 
 ในกรณทีีำ�องคุก์รทำี�เข้าร่วมการสำำรวจในปี 2563 ไม่สำะดัวกเข้าร่วมการสำำรวจ หร่อไม่สำามารถิ
ประสำานติดัต่อเพ่�อขอคุวามร่วมม่อเข้าร่วมการสำำรวจในปี 2564 ไดั้ คุณะสำำรวจจะดัำเนินการ
สำุ่มเล่อกองคุ์กร ทำี�อยู่ในประเภทำอุตสำาหกรรม และขนาดัองคุ์กรเดัียวกันขึ�นมาทำดัแทำน โดัยรวบรวม
ฐานข้อมูลองคุ์กรในแต่ละประเภทำอุตสำาหกรรม จำแนกตามขนาดัองคุ์กรทีำ�ยังคุงดัำเนินการอยู่
จากฐานข้อมูลนติบิคุุคุล และประเภทำธิ์รุกจิในประเทำศไทำยของกรมพฒันาธิ์รุกจิการคุ้า กระทำรวงพาณิชีย์ 
เพ่�อให้ไดั้จำนวนองคุ์กรทีำ�เข้าร่วมสำำรวจทำี�กระจายตามแผูนการสำุ่มตัวอย่างจำแนกตามประเภทำ
อุตสำาหกรรมและขนาดัองคุ์กร ในภาพรวมจำนวนประมาณ 400 องคุ์กร
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3.3 เครื�องมือ “HAPPINOMETER”

 เคุร่�องมอ่ HAPPINOMETER ประกอบดัว้ยขอ้คุำถิาม 13 สำว่น สำว่นทำี� 1 และ 2 เปน็ขอ้มลูทำั�วไป
ของหนว่ยงาน และขอ้มลูทำั�วไปของคุนทำำงาน รวม 4 ขอ้ และ 16 ขอ้คุำถิาม ตามลำดับั ตอนทีำ� 3-11 
เปน็ขอ้คุำถิามประเมนิคุณุภาพชีีวติและคุวามสำขุคุนทำำงานใน 9 มติ ิรวมทัำ�งหมดั 54 ขอ้คุำถิาม ตอนทำี� 12
และ 13 เป็นข้อคุำถิามประเมินคุวามผููกพันองคุ์กร และสำมดัุลชีีวิตกับการทำำงานของคุนทำำงาน ซึ�งมี 
9 ขอ้และ 5 ขอ้คุำถิาม ตามลำดับั โดัยในแตล่ะสำว่นของเคุร่�องม่อ HAPPINOMETER มรีายละเอยีดัดังันี� 

 ในขั�นทำี� 2 เป็นการเล่อกตัวอย่างใน “ระดัับบุคุคุลหร่อคุนทำำงาน” ขนาดัหร่อจำนวนตัวอย่าง
ของคุนทำำงานทำี�ต้องการทำั�งหมดั กำหนดัไว้ทีำ�ประมาณ 20,000 คุน กระจายใน 17 ประเภทำ
อุตสำาหกรรมในสำัดัสำ่วนทำี�ใกล้เคุียงกันประมาณ 1,000 – 1,500 คุนต่อประเภทำอุตสำาหกรรม โดัย
ขนาดัของตัวอย่างคุนทำำงานทำี�ต้องการในแต่ละองคุ์กรใช้ีเกณฑ์เดัียวกับทำี�ดัำเนินการในการสำำรวจ
ป ี2564 ซึ�งพจิารณาตามขนาดัขององค์ุกร โดัยองค์ุกรขนาดัเลก็ ตอ้งการจำนวนตวัอยา่งคุนทำำงาน 
15-30 คุนต่อองคุ์กร องคุ์กรขนาดักลาง จำนวนตัวอย่างคุนทำำงาน 60 คุนต่อองคุ์กร องคุ์กร
ขนาดัใหญ ่จำนวนตวัอยา่งคุนทำำงาน 100 คุนตอ่องคุก์ร และองคุก์รขนาดัใหญม่าก จำนวนตวัอยา่ง
คุนทำำงาน 120 คุนต่อองคุ์กร การสำุ่มเล่อกตัวอย่างคุนทำำงานในแต่ละองคุ์กรจะดัำเนินการโดัย
ฝ่่ายทำรัพยากรบุคุคุลขององคุ์กรภายใต้คุำแนะนำและแนวทำางทำี�กำหนดัโดัยคุณะผูู้วิจัยฯ ทำี�ให้มีการ
กระจายอย่างเหมาะสำมในคุนทำำงานกลุ่มต่าง ๆ ขององคุ์กร 
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ส่วินที� 1 เป็นข้้อคำถามข้้อมูลทั�วิไปข้ององค์กร มี 4 ข้อคุำถิาม ไดั้แก่ ชี่�อและ
สำถิานทำี�ตั�งของหน่วยงาน องคุ์กร หร่อสำถิานประกอบการ ประเภทำของหน่วยงาน 
หร่อองคุก์ร ขนาดัของหนว่ยงานหร่อองคุก์ร และลกัษณะของหน่วยงานหร่อองคุก์ร 
(สำำนักงานใหญ่ สำำนักงานสำาขา กรม/กอง ไซต์งานหร่อลักษณะอ่�น ๆ)
ส่วินที� 2 เป็นข้้อคำถามลักษณ์ะทั�วิไปข้องคนทำงาน มี 16 ข้อคุำถิาม ไดั้แก่ 
เพศ อายุ จังหวัดัทำี�อาศัยในปัจจุบันและภูมิลำเนา ลักษณะของทำี�พักอาศัยในปัจจุบัน
และบุคุคุลทีำ�พักอาศัยอยู่ร่วมดั้วย ระดัับการศึกษาทีำ�สำำเร็จสำูงสำุดั สำถิานภาพสำมรสำ 
จำนวนบตุร สำถิานภาพการตั�งคุรรภ์ ลกัษณะงานและสำถิานภาพการจ้างงาน การทำำงาน 
เป็นกะหร่อตามรอบเวร ระดัับตำแหน่งในการปฏิิบัติงาน อายุงานในองคุ์กรหร่อ
หน่วยงานในปัจจุบัน ประวัติการเปลี�ยนงาน และรายไดั้รวมต่อเดั่อนโดัยประมาณ
สว่ินที� 3 มติทิี� 1 สขุ้ภาพกายด ี(Happy Body) หมายถิงึ การทำี�บคุุคุลมสีำขุภาพ
รา่งกายแขง็แรง สำมส่ำวน มพีฤตกิรรมการบริโภคุทีำ�ปลอดัภยั มคีุวามพงึพอใจสำภาวะ
สำุขภาพกายของตนอง ประกอบดั้วย 6 ข้อคุำถิามตัวชีี�วัดั เกี�ยวกับ คุ่า BMI และ 
เสำ้นรอบเอว การรับประทำานอาหารเชี้า การออกกำลังกาย การสำูบบุหรี� การดั่�ม
เคุร่�องดั่�มทำี�มีแอลกอฮอล์ คุวามพึงพอใจกับสำุขภาพกาย
ส่วินที� 4 มิติที� 2 ผ่อนคลายด ี(Happy Relax) หมายถิึง การทำี�บุคุคุลสำามารถิ
บรหิารเวลาในแตล่ะวนัเพ่�อการพกัผูอ่นไดัอ้ยา่งมคีุณุภาพ พอใจกบัการบริหารจดััการ
ปัญหาของตนเอง และทำำชีีวิตให้ง่าย สำบาย ๆ ประกอบด้ัวย 5 ข้อคุำถิามตัวชีี�วัดั 
เกี�ยวกับ คุวามเพียงพอทีำ�ไดั้รับในการพักผู่อน การทำำกิจกรรมทีำ�เป็นการพักผู่อน
หยอ่นใจในรอบสำปัดัาห ์การมคีุวามเคุรียดัโดัยรวม การมชีีีวติทีำ�เป็นไปตามทีำ�คุาดัหวงั
โดัยรวม คุวามสำามารถิในการจัดัการปัญหาในชีีวิตโดัยรวม
ส่วินที� 5 มติทิี� 3 นำ�าใจัด ี (Happy Heart) หมายถิงึ การทีำ�บคุุคุลมจีติสำาธิ์ารณะ 
มีส่ำวนร่วมในการสำร้างประโยชีน์ให้กับส่ำวนรวม และมีเมตตากับคุนรอบข้าง 
ประกอบดั้วย 5 ข้อคุำถิามตัวชีี�วัดั เกี�ยวกับ คุวามรู้สำึกเอ่�ออาทำรห่วงใยคุนรอบข้าง 
การให้คุวามชี่วยเหล่อแก่คุนรอบข้าง การทำำประโยชีน์เพ่�อสำ่วนรวมดั้วยคุวามเต็มใจ
และยินดัี การเข้าร่วมกิจกรรมทีำ�เป็นประโยชีน์ต่อสำังคุม และการทำำกิจกรรมทีำ�มี
ประโยชีน์ดั้วยตนเอง
ส่วินที� 6 มิติที� 4 จัิตวิิญญาณ์ด ี(Happy Soul) หมายถิึง การทำี�บุคุคุลมีคุวาม
ตระหนักถิึงคุุณธิ์รรม และศีลธิ์รรม รู้แพ้รู้ชีนะ รู้จักให้ และมีคุวามกตัญญููรู้คุุณ
ประกอบดั้วย 5 ข้อคุำถิามตัวชีี�วัดั เกี�ยวกับ การทำำนุบำรุงศิลปวัฒนธิ์รรม/
ศาสำนา/การให้ทำาน และการปฏิิบัติกิจตามศาสำนาเพ่�อให้จิตใจสำงบ การยกโทำษ
และให้อภัยอย่างจริงใจต่อผูู้สำำนึกผูิดั การยอมรับและขอโทำษในคุวามผูิดัทีำ�ทำำหร่อ
มีสำ่วนรับผูิดัชีอบ การตอบแทำนหร่อชี่วยเหล่อผูู้มีพระคุุณ



ส่วินที� 7 มิติที� 5 ครอบัครัวิดี (Happy Family) หมายถิึง การทำี�บุคุคุล
มีคุวามรู้สำึกผููกพัน เชี่�อใจ มั�นใจ และอุ่นใจกับบุคุคุลในคุรอบคุรัวของตนเอง 
ประกอบดัว้ย 3 ขอ้คุำถิามตวัชีี�วดัั เกี�ยวกบั การมเีวลาอยูกั่บคุรอบคุรัวอยา่งเพยีงพอ 
การทำำกิจกรรมร่วมกันในคุรอบคุรัว การมีคุวามสำุขกับคุรอบคุรัว
ส่วินที� 8 มติทิี� 6 สงัคมด ี(Happy Society) หมายถิงึ การทำี�บคุุคุลมคีุวามสำมัพนัธ์ิ์ 
ทำี�ดัีต่อเพ่�อนบ้าน ไม่ทำำให้ผูู้อ่�นเดั่อดัร้อน ไม่เอาเปรียบผูู้คุนรอบข้าง ไม่ทำำให้สำังคุม
เสำ่�อมถิอย ประกอบดั้วย 6 ข้อคุำถิามตัวชีี�วัดั เกี�ยวกับ เพ่�อนบ้านมีคุวามสำัมพันธิ์์
ทำี�ดัีกับเรา การปฏิิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคุับของสำังคุม คุวามรู้สำึกปลอดัภัยในชีีวิต
และทำรัพย์สำิน เม่�อมีปัญหาสำามารถิขอคุวามชี่วยเหล่อจากคุนในชีุมชีน คุวามรู้สำึกว่า
สำังคุมไทำยทำุกวันนี�มีคุวามสำงบสำุข และการใชี้ชีีวิตในสำังคุมอย่างมีคุวามสำุข
ส่วินที� 9 มิติที� 7 ใฝ่่รู้ด ี(Happy Brain) หมายถิึง การทำี�บุคุคุลมีคุวามต่�นตัว 
กระต่อร่อร้นในการเรียนรู้สำิ�งใหม่ ๆ เพ่�อปรับตัวให้เทำ่าทำันและตั�งรับการเปลี�ยนแปลง
ไดั้ตลอดัเวลา และพอใจทีำ�จะแสำดังคุวามทำันสำมัยอยู่เสำมอ ประกอบด้ัวย 3 ข้อ
คุำถิามตัวชีี�วัดั เกี�ยวกับ การแสำวงหาคุวามรู้ใหม่ คุวามสำนใจทำี�จะพัฒนาตนเองเพ่�อ
คุวามก้าวหน้าในชีีวิต โอกาสำทำี�จะไดั้รับในการอบรม/ศึกษาต่อ/ดัูงาน
ส่วินที� 10 มิติที� 8 สุข้ภาพเงินดี (Happy Money) หมายถิึง การทำี�บุคุคุล
มีวินัยในการใช้ีจ่ายเงิน มีคุวามสำามารถิและพึงพอใจในการบริหารจัดัการระบบ
การรับ จ่าย และออมเงินในแต่ละเดั่อน ประกอบดั้วย 4 ข้อคุำถิามตัวชีี�วัดั เกี�ยวกับ 
ภาระในการผู่อนชีำระหนี�สำินต่าง ๆ  การผู่อนชีำระหนี�สำินตามกำหนดัเวลา การมีเงิน
เก็บออมในแต่ละเดั่อน คุ่าตอบแทำนทำี�ไดั้รับเพียงพอกับรายจ่ายในแต่ละเดั่อน
ส่วินที� 11 มิติที� 9 การงานด ี(Happy Work Life) หมายถิึง การทำี�บุคุคุล
มีคุวามสำบายใจในทำี�ทำำงาน มีคุวามรัก คุวามผููกพัน และคุวามภาคุภูมิใจในองคุ์กร 
มีคุวามมั�นใจในอาชีีพรายไดั้ และมีคุวามพึงพอใจกับคุวามก้าวหน้าของตนเองใน
องคุ์กร ประกอบดั้วย 17 ข้อคุำถิามตัวชีี�วัดั เกี�ยวกับ การทำำงานทำี�มีคุวามทำ้าทำาย
และสำ่งเสำริมให้ไดั้เรียนรู้สำิ�งใหม่ คุวามชีัดัเจนของโอกาสำการเติบโตในตำแหน่ง การมี
อาชีีพทำี�มั�นคุง คุวามสำามารถิในการแสำดังคุวามคุิดัเห็นและมีสำ่วนร่วมในข้อเสำนอแนะ
กบัหวัหน้างาน การได้ัรบัการปฏิิบตัอิย่างถิกูต้องตามกฎหมายแรงงาน/พระราชีบญัญตัิ 
หร่อระเบียบต่าง ๆ การไดั้รับการพิจารณาเล่�อนขั�น/เล่�อนตำแหน่ง/ปรับขึ�น
คุา่จา้งดัว้ยคุวามเหมาะสำม การไดัรั้บคุา่ตอบแทำนถิกูตอ้งและตรงตามเวลา การไดัรั้บ
คุ่าตอบแทำนทำี�คุุ้มคุ่ากับคุวามเสำี�ยงอันอาจเกิดัจากการทำำงาน การไดั้รับการดัูแล
เกี�ยวกบัสำขุภาพทำี�ดัจีากองค์ุกร คุวามพงึพอใจกบัสำภาพแวดัล้อมโดัยรวมขององค์ุกร
คุวามพงึพอใจกบัสำวสัำดักิารทีำ�องค์ุกรจดััให้ การให้คุวามสำำคุญักบัการทำำงานเป็นทำมี 
คุวามสำัมพันธิ์์ในทำี�ทำำงานเหม่อนพี�น้อง การสำ่�อสำารพูดัคุุยกับเพ่�อนร่วมงาน 
การถ่ิายทำอดั/แลกเปลี�ยนแบบอย่างการทำำงานระหว่างกนั และการทำำงานอย่างมคีุวามสำขุ
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 ในการประเมินระดัับคุวามสุำขของคุนทำำงานทัำ�ง 9 มิติ รวมถึิง คุวามสำุข ภาพรวมจาก
ข้อคุำถิามตอนทำี� 3-11 โดัยเคุร่�องม่อ HAPPINOMETER นั�น คุะแนนคุวามสำุขมีคุ่าอยู่ในชี่วง 
0-100 คุะแนน โดัยตีคุวามและให้คุวามหมาย ไดั้ดัังนี�

ส่วินที� 12 ควิามผูกพันองค์กร ประเมินจาก 3 องคุ์ประกอบ ไดั้แก่ Say หร่อ 
การกล่าวถึิงองคุ์กรในทำางทีำ�ดัีหร่อทำางบวก คุวามรักและภาคุภูมิใจต่อองคุ์กร 
Stay หร่อ คุวามต้องการทำี�จะอยู่กับองคุ์กรต่อไปแม้จะมีโอกาสำใหม่ทำี�เทำียบเทำ่าหร่อ
อาจจะดัีกว่า คุวามรู้สำึกในการเป็นสำ่วนหนึ�งและเป็นเจ้าของร่วมในองคุ์กร และ 
Strive หร่อ คุวามต้องการหร่อคุวามภาคุภูมิใจและคุวามเต็มใจทำี�จะทำำงานเพ่�อ
คุวามสำำเร็จขององคุ์กร อย่างมุ่งมั�น ทำุ่มเทำ สำร้างสำรรคุ์ โดัยมีทำั�งหมดั 9 ข้อคุำถิาม
ตวัชีี�วดัั เกี�ยวกบั การแนะนำญาต ิเพ่�อน หร่อคุนรู้จกัมาทำำงานในองคุก์ร การกลา่ว
ปกปอ้งองคุก์ร และคุวามภาคุภมูใิจทำี�ไดัท้ำำงานในองคุก์ร การไมล่าออกแมว้า่มโีอกาสำ
ในการศึกษาต่อ การไม่ลาออกแม้ว่ามีโอกาสำเปลี�ยนสำถิานทีำ�ทำำงาน และการรู้สึำก
เป็นเจ้าของร่วมในองค์ุกร การทำำงานอย่างทำุม่เทำเพ่�อประโยชีน์ขององค์ุกร การคุดิัใหม่ 
ทำำใหม่เพ่�อสำร้างคุวามก้าวหน้าให้กับองคุ์กร และการทำำงานอย่างมีเป้าหมาย
ส่วินที� 13 สมดุลชวีิติกับัการทำงาน ประกอบด้ัวย 5 ข้อคุำถิามตวัชีี�วดัั เกี�ยวกบั 
คุวามรู้สำึกต่อจำนวนวันทำำงานในแต่ละสัำปดัาห์ จำนวนชัี�วโมงทำำงานและจำนวน
ชัี�วโมงพักผู่อนในแต่ละวัน คุวามย่ดัหยุ่นในการทำำงานขององค์ุกร และการทำำงาน
ตรงตามวุฒิการศึกษา

Very Unhappy = 0.00-24.99 คะแนน
หมายถิึง ระดัับคุวามสำุขทำี�สำะทำ้อนให้เห็นผูลทำี�ไดั้ว่า
อยู่ในขั�น ตำ�ากวิ่าเป้าหมายมากที�สุด เป็น
สำัญญาณระบุ ให้ผูู้บ ริหารต้องให้การพัฒนา
สำนับสำนุนทำันทำี

Unhappy = 25.00-49.99 คะแนน
หมายถิึง ระดัับคุวามสำุขทำี�สำะทำ้อนให้เห็นผูลทำี�ไดั้ว่า
อยูใ่นขั�น ตำ�ากวิ่าเป้าหมาย เป็นสำญัญาณระบใุห้
ผูู้บริหารต้องให้การพัฒนาสำนับสำนุนอย่างจริงจัง

Happy = 50.00-74.99 คะแนน
หมายถิงึ ระดับัคุวามสำขุทำี�สำะทำอ้นใหเ้หน็ผูลทำี�ไดัว้า่อยู่
ในขั�น ตามเป้าหมาย เปน็สำญัญาณวา่ ผููบ้ริหาร
คุวรให้การพัฒนาสำนับสำนุนต่อไป

Very Happy = 75.0-100 คะแนน
หมายถิึง ระดัับคุวามสำุขทำี�สำะทำ้อนให้เห็นผูลทำี�ไดั้ว่า
อยูใ่นขั�น เกินเป้าหมาย เป็นสำญัญาณว่า ผููบ้รหิาร 
คุวรให้การพัฒนาสำนับสำนุนต่อไปและยกย่องเป็น
แบบอย่าง



 เช่ีนเดัยีวกบัการสำำรวจในปี 2563 ในการดัำเนนิงานภาคุสำนามการสำำรวจปี 2564 องค์ุกรทีำ�
ถิกูสำุม่เป็นตวัอย่าง และยนิดัเีข้าร่วมการสำำรวจสำามารถิพจิารณาเลอ่กให้คุนทำำงานในองค์ุกร ตอบแบบสำำรวจ 
HAPPINOMETER ด้ัวยแบบสำำรวจแบบกระดัาษ (โดัยโคุรงการจะจดััส่ำงแบบสำอบถิามทำางไปรษณย์ี 
ไปยงัองค์ุกร และรบักลบัคุน่ทำางไปรษณย์ี) หร่อแบบสำอบถิามออนไลน์ (โดัยโคุรงการได้ัจดััทำำเวบ็ไซต์สำำหรบั
การตอบแบบสำอบถิามออนไลน์ และจัดัส่ำงรหสัำ ID เฉพาะในการเข้าตอบแบบสำอบถิามให้กบัแต่ละองค์ุกรทำี�มี
คุวามประสำงค์ุเข้าร่วมสำำรวจในรปูแบบออนไลน์) ได้ัช่ีองทำางใดัช่ีองทำางหนึ�งตามคุวามสำะดัวก

3.4 กระบัวินการสำรวิจั

 รายชี่�อองคุ์กรทำี� เป็นตัวอย่างในการสำำรวจปี 2564 ได้ัจากรายชี่�อองค์ุกรทำี� เข้าร่วม
การสำำรวจในปี 2563 เพิ�มเตมิด้ัวยรายช่ี�อองค์ุกรทีำ�สำุม่เลอ่กตามประเภทำอุตสำาหกรรมและขนาดัองค์ุกร 
จากฐานข้อมูลนิติบุคุคุลและประเภทำธิ์ุรกิจของกรมพัฒนาธิ์ุรกิจการคุ้า กระทำรวงพาณิชีย์ โดัยมี
เป้าหมายภาพรวมการเก็บข้อมูลให้ไดั้จำนวนองคุ์กรประมาณ 400 องคุ์กร กระจายใน 17 ประเภทำ 
อตุสำาหกรรมและตามขนาดัองค์ุกร เม่�อรวบรวมรายช่ี�อองค์ุกรได้ัเรียบร้อย ในขั�นต้น พนกังานเกบ็ขอ้มลู
ของโคุรงการ ดัำเนินการติดัต่อองคุ์กรและสำถิานประกอบการเพ่�อขอคุวามอนุเคุราะห์ให้คุนทำำงาน
ให้คุวามร่วมม่อในการตอบแบบสำำรวจคุวามสำุขคุนทำำงาน
 ก่อนเริ�มดัำเนินการสำำรวจ ไดั้มีการจัดัอบรมให้พนักงานเก็บข้อมูลทำั�งหมดัทีำ�เข้าร่วมงาน
ภาคุสำนาม เพ่�อสำร้างคุวามเข้าใจโคุรงการฯ วัตถุิประสำงค์ุในการสำำรวจคุุณภาพชีีวิตและคุวามสำุข
คุนทำำงาน ทำำคุวามเข้าใจกระบวนการเก็บข้อมูลและแบบสำำรวจคุวามสำุข ซักซ้อมขั�นตอนและวิธิ์ีการ
ในการติดัต่อประสำานงานองคุ์กร รวมถึิงขั�นตอนการประสำานงานภายในทำีมพนักงานเก็บข้อมูลและ
คุณะทำำงานฯ เป็นต้น
 หลังจากรวบรวมรายชี่�อองคุ์กรเพ่�อติดัต่อทำาบทำามสำำหรับการสำำรวจไดั้ ผูู้จัดัการงานสำนาม
ทำำหน้าทีำ�เป็นผูู้กระจายรายช่ี�อองค์ุกรให้แก่พนักงานเก็บข้อมูลแต่ละคุนเพ่�อรับผิูดัชีอบ ในการ
ประสำานงาน ตั�งแต่การติดัต่อทำาบทำามองค์ุกรเพ่�อขอคุวามร่วมม่อในการเข้าร่วมการสำำรวจ 
การจัดัส่ำงแบบสำอบถิามกระดัาษ หร่อประสำานงานฝ่่ายเทำคุนิคุของโคุรงการในการจัดัเตรียมรหัสำ
การตอบแบบสำอบถิามสำำหรับองคุ์กรทีำ�แสำดังคุวามประสำงคุ์ในการเข้าร่วมสำำรวจดั้วยการตอบแบบ
สำอบถิามทำางออนไลน์ การรายงานคุวามก้าวหน้าหร่อจำนวนคุนทำำงานในองค์ุกรทีำ� เข้าร่วม
สำำรวจในการตอบแบบสำอบถิามแล้ว ไปจนถึิงการปิดัการสำำรวจ และสำ่งผูลการสำำรวจ พร้อมของ
ทำี�ระลึกและประกาศนียบัตรการเข้าร่วมสำำรวจฯ ให้กับองคุ์กร
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 เม่�อเริ�มดัำเนนิการสำำรวจ พนักงานเก็บข้อมูลจะโทำรศพัท์ำตดิัตอ่ประสำานงานผูา่นฝ่า่ยทำรัพยากร
บุคุคุลของแต่ละองคุ์กรทีำ�สำุ่มได้ัเป็นองคุ์กรตัวอย่างในการสำำรวจ เพ่�อชีี�แจงรายละเอียดัการตอบแบบ
สำำรวจ และสำ่งหนังสำ่อขอคุวามอนุเคุราะห์ พร้อมเอกสำารแนบ ไดั้แก่ แบบสำำรวจคุวามสำุขคุนทำำงาน 
รายละเอยีดัการเกบ็แบบสำำรวจ ตวัอย่างผูลการวเิคุราะห์ข้อมลูทำี�องค์ุกรจะได้ัรบั โดัยองค์ุกรทำี�เหน็ชีอบ 
ให้คุวามอนุเคุราะห์ จะแจ้งคุวามประสำงคุ์กลับมายังพนักงานเก็บข้อมูล หร่อพนักงานเก็บข้อมูลติดัต่อ
เพ่�อติดัตามผูลการให้คุวามอนุเคุราะห์การสำำรวจคุวามสำุขคุนทำำงาน หลังจากนั�น พนักงานเก็บข้อมูล
ดัำเนินการจัดัสำ่งแบบสำำรวจคุวามสำุขคุนทำำงานแบบกระดัาษผู่านทำางไปรษณีย์ หร่อสำ่งรหัสำและลิงคุ์
การเข้าร่วมสำำรวจผู่านระบบแบบสำอบถิามออนไลน์ (ให้กับองคุ์กรทีำ�แสำดังคุวามประสำงคุ์เล่อกเข้าร่วม
สำำรวจผู่านระบบออนไลน์) กำหนดัระยะเวลาการตอบแบบสำำรวจประมาณ 2–4 สำปัดัาห์ หลงัจากนั�น 
พนักงานเก็บข้อมูลโทำรศัพท์ำติดัตามผูลการกรอกแบบสำำรวจคุวามสำุขคุนทำำงานในองค์ุกรทำี�ไดั้รับ
แบบสำำรวจคุวามสำุขคุนทำำงานแล้ว (หร่อ ในกรณีทีำ�เป็นการสำำรวจออนไลน์ พนักงานเก็บข้อมูล
จะตรวจสำอบจำนวนคุนทำำงานทำี�เข้ามาตอบแบบสำอบถิามออนไลน์กับฝ่่ายเทำคุนิคุของโคุรงการ
ทำี�ดัูแลระบบแบบสำอบถิามออนไลน์เป็นระยะ ๆ และแจ้งให้กับผูู้ประสำานงานขององคุ์กรทำราบ) เม่�อไดั้
จำนวนผููต้อบแบบสำำรวจคุรบตามจำนวนกลุม่ตวัอย่างทำี�ต้องการ พนกังานเกบ็ข้อมลูจงึดัำเนนิการแจ้ง 
ผูู้ประสำานขององคุ์กรเพ่�อปิดัรับการสำำรวจหร่อปิดัระบบการตอบแบบสำอบถิามออนไลน์สำำหรับ
องคุก์รนั�น ๆ  (ในบางกรณ ีองคุก์รอาจแจง้คุวามประสำงคุใ์หพ้นกังานเก็บข้อมลูสำามารถิเขา้มาเก็บรวบรวม
ขอ้มลูไดัภ้ายในองคุก์ร ซึ�งโคุรงการฯ จะทำำการนดััหมายวนัทีำ�ตอ้งการใหไ้ปแจกแบบสำำรวจและใหพ้นกังาน
เก็บข้อมูลเข้าไปแจกแบบสำำรวจและรอรับกลับตามวันเวลาทำี�นัดัหมายกับองคุ์กร)
 เม่�อเสำร็จสำิ�นการสำำรวจ คุณะนักวิจัย ทำำการบรรณาธิ์ิกรณ์ จัดัการข้อมูลและวิเคุราะห์
ผูลการสำำรวจฯ ในภาพรวม หลงัจากนั�นจดััสำง่ผูลการสำำรวจ พรอ้มขอ้มลูดับิการสำำรวจคุน่ใหก้บัแตล่ะ
องค์ุกร พร้อมของทีำ�ระลกึในการสำำรวจแก่คุนทำำงานทำี�เข้าร่วมการสำำรวจ และประกาศนียบตัรการเข้าร่วม
การสำำรวจระดัับประเทำศในคุรั�งนี�ให้ไว้แก่องคุ์กร

3.5 ผลการดำเนินงานสำรวิจั และการถ่วิงนำ�าหนักข้้อมูล

 การดัำเนนิงานภาคุสำนามในการเก็บขอ้มูลสำำรวจคุวามสำขุคุนทำำงาน (ในองค์ุกร) ระดับัประเทำศ 
พ.ศ. 2564 ตามแผูนการ กำหนดัเป็นในระหว่างเดั่อนตุลาคุม-ธัิ์นวาคุม 2564 ดั้วยข้อจำกัดั
ของสำถิานการณ์การแพร่ระบาดัโคุวิดั 19 การประสำานและติดัต่อองคุ์กรเพ่�อดัำเนินการสำำรวจ
จึงเป็นไปไดั้คุ่อนข้างล่าชี้ากว่าแผูนทำี�กำหนดั สำ่งผูลทำำให้จำเป็นต้องขยายระยะเวลาการสำำรวจเพิ�มเติม
ในชี่วงเดั่อนมกราคุม-มีนาคุม 2565 
 ในภาพรวมของการสำำรวจฯ พบว่า องคุ์กรทำี�เข้าร่วมการสำำรวจทำั�งหมดัมีจำนวน 365 
องคุ์กร และมีจำนวนคุนทำำงานทำี�ร่วมตอบแบบสำำรวจ HAPPINOMETER รวมทำั�งสำิ�น 22,296 คุน
(โดัยมีจำนวนแบบสำอบถิามทำี�คุนทำำงานให้ข้อมูลคุรบสำมบูรณ์ในทำุกสำ่วนเป็นจำนวน 20,980 ชีุดั) 



กระจายอยู่ในทำั�ง 17 ประเภทำอุตสำาหกรรมตามแผูนการสำุ่มตัวอย่าง อย่างไรก็ตาม ในบางประเภทำ
อุตสำาหกรรม พบว่ามีจำนวนองคุ์กรและคุนทำำงานทีำ�เข้าร่วมการสำำรวจจริงน้อยกว่าจำนวนตัวอย่าง
ทำี�กำหนดัไว้ตามแผูนการสำุ่มตัวอย่าง (ไดั้แก่ ประเภทำอุตสำาหกรรม F การก่อสำร้าง J ข้อมูลข่าวสำาร
และการสำ่�อสำาร D ไฟฟ้า ก๊าซ ไอนำ�า และระบบปรับอากาศ L กจิกรรมอสัำงหาริมทำรัพย์ G การขายส่ำง 
และการขายปลกี การซ่อมยานยนต์ N กจิกรรมการบริหารและการบริการสำนบัสำนนุ) ซึ�งเป็นข้อจำกดััหนึ�ง 
ของการสำำรวจในปี 2564 
 ในการวเิคุราะห์และประมวลผูลการสำำรวจ จำนวนกลุม่ตวัอย่างทีำ�เก็บข้อมูลการสำำรวจได้ัถูิกนำไป 
พิจารณาในการกำหนดัคุ่าถ่ิวงนำ�าหนักทำี�เหมาะสำมเพ่�อเป็นข้อมูลตัวแทำนของแต่ละประเภทำอุตสำาหกรรม 
และข้อมลูตวัแทำนคุนทำำงาน (ในองค์ุกร) ระดับัประเทำศต่อไป สำำหรบัการคุดิัคุ่าถ่ิวงนำ�าหนกั (Weighting) 
เพ่�อวิเคุราะห์และนำเสำนอผูลการสำำรวจฯ เพ่�อให้สำอดัคุล้องตามแผูนการสำุ่มตัวอย่าง มีการดัำเนินการ
ใน 2 ขั�นตอน คุ่อ
 หนึ�ง การถิ่วงนำ�าหนักดั้วย Base Weight สำำหรับคุนทำำงานแต่ละคุนโดัยจำแนกตามประเภทำ
อตุสำาหกรรม (i) และ ขนาดัขององค์ุกร (j) ทำี�คุนทำำงานนั�นสำงักดัั โดัยคุ่า Base Weight ของคุนทำำงาน 
แต่ละคุนเทำ่ากับ Nij/nij  โดัย Nij คุ่อ จำนวนคุนทำำงาน ในประเภทำอุตสำาหกรรม i ขนาดัองคุ์กร j
(โดัยใชี้ข้อมูลจำนวนคุนทำำงานในแต่ละประเภทำอุตสำาหกรรมและแต่ละขนาดัองคุ์กร ทำี�ประมาณการ
โดัยใชี้ข้อมูลจากการสำำรวจภาวะการทำำงานของประชีากร พ.ศ. 25641 ) และ nij คุ่อ จำนวนกลุ่ม
ตัวอย่างคุนทำำงานในภาคุอุตสำาหกรรม i ขนาดัองคุ์กร j ทำี�สำุ่มไดั้
 สอง การถิ่วงนำ�าหนักดั้วย Adjusted Weight สำำหรับคุนทำำงานแต่ละคุนโดัยจำแนกตาม
ประเภทำอุตสำาหกรรม (i) ทำี�คุนทำำงานนั�นสำังกัดั โดัยคุ่า Adjusted Weight ของคุนทำำงานแต่ละคุน
เทำ่ากับ ni/n’i  โดัย ni คุ่อ จำนวนกลุ่มตัวอย่างคุนทำำงานในภาคุอุตสำาหกรรม i ทำี�สำุ่มไดั้ (ใชี้ข้อมูล
แผูนการกระจายจำนวนตวัอยา่งตามประเภทำอุตสำาหกรรมและขนาดัองคุก์รเดัยีวกบัการสำำรวจป ี2563) 
และ n’i คุ่อ จำนวนกลุ่มตัวอย่างคุนทำำงานในภาคุอุตสำาหกรรม i ทำี�เก็บข้อมูลไดั้จริงจากงานสำนาม

1 ในการคุำนวนคุ่าถิ่วงนำ�าหนัก รายประเภทำอุตสำาหกรรม (ทำั�งหมดั 17 ภาคุอุตสำาหกรรม) และขนาดัองคุ์กร ใชี้ข้อมูลจำนวนคุนทำำงาน
(ในองค์ุกร) จำแนกตามประเภทำอตุสำาหกรรมและขนาดัองค์ุกร ปี 2563 เป็นตวัตั�ง (เน่�องจากไม่มข้ีอมลูจำนวนคุนทำำงานในปี 2564) ปรบัด้ัวย 
สำดััสำว่นการเปลี�ยนแปลงจำนวนแรงงานทีำ�มสีำถิานภาพเป็นลกูจา้ง (ทำั�งภาคุรัฐ รฐัวสิำาหกิจและเอกชีน) จากขอ้มูลการสำำรวจภาวะการทำำงานของ
ประชีากร พ.ศ. 2563 เทำียบกับ ข้อมูล พ.ศ. 2564 เป็นรายประเภทำอุตสำาหกรรม (แต่เน่�องดั้วยข้อมูลดัังกล่าวไม่สำามารถิจำแนกตามขนาดั
องคุก์รไดั ้จงึกำหนดัใหก้ารเปลี�ยนแปลงของจำนวนคุนทำำงานในป ี2564 จากป ี2563 เทำา่กนัในทำกุขนาดัองคุก์รในแตล่ะประเภทำอตุสำาหกรรม) 
ในภาพรวม ไดั้คุ่าประมาณ จำนวนคุนทำำงาน (ในองคุ์กร) ทำี�เป็นกลุ่มเป้าหมายของการสำำรวจ HAPPINOMETER เทำ่ากับ 7,081,053 คุน 
(ลดัลงไปประมาณ 30,000 คุน จากจำนวนคุนทำำงานในองคุ์กรปี 2563 ซึ�งประมาณไว้ว่ามีจำนวนอยู่ทำี� 7,111,877 คุน)



4.1 ลักษณ์ะทั�วิไปข้องคนทำงาน พ.ศ. 2564

 การสำำรวจป ี2564 พบว่าในภาพรวมของคุนทำำงานทัำ�งหมดั ประมาณคุรึ�งหนึ�งทำี�ร้อยละ 52.3 
เป็นคุนทำำงานทำี�มีอายุอยู่ในชี่วง 30-44 ปี คุนทำำงานอายุ 15-29 ปี และ 45-59 ปี มีสำัดัสำ่วนคุิดั
เป็นร้อยละ 25.2 และ 20.7 ของกลุ่มตัวอย่างคุนทำำงานทำั�งหมดั ตามลำดัับ กลุ่มตัวอย่างคุนทำำงาน
อายุ 60 ปีขึ�นไป มีเพียงร้อยละ 1.8 
 เกี�ยวกับเพศของคุนทำำงาน เก่อบ 2 ใน 3 (ร้อยละ 61.0) เป็นคุนทำำงานเพศหญิง อีกกว่า
1 ใน 3 (ร้อยละ 37.7) เป็นคุนทำำงานเพศชีาย และอีกร้อยละ 1.3 เป็นคุนทำำงานเพศทำางเล่อก 
จำแนกตามรุ่นประชีากร คุนทำำงานสำ่วนใหญ่ร้อยละ 62.5 เป็นประชีากรรุ่น Gen Y อีกร้อยละ 32.6
เป็นในรุ่น Gen X และร้อยละ 4.9 เป็นคุนในรุ่น Baby þBoomer จำแนกตามภาคุ กลุ่มตัวอย่างคุน
ทำำงานปี 2564 คุ่อนข้างกระจุกตัวอยู่ในภาคุกลาง (ร้อยละ 55.3) ตามดั้วยภาคุใต้ (ร้อยละ 38.1) 
เม่�อเปรียบเทำียบกับภูมิภาคุอ่�น ไดั้แก่ กรุงเทำพฯ ภาคุเหน่อ และภาคุตะวันออกเฉียงเหน่อ ทำี�มีสำัดัสำ่วน
กลุ่มตัวอย่างคุนทำำงานเข้าร่วมสำำรวจน้อยกว่าชีัดัเจน 
 กลุ่มตัวอย่างคุนทำำงานถิึงร้อยละ 41.5 มีสำถิานภาพสำมรสำเป็นแต่งงานและอยู่ร่วมกันกับคุู ่
อีกร้อยละ 39.6 เป็นโสำดั ร้อยละ 9.5 เป็นอยู่ดั้วยกันโดัยไม่ไดั้แต่งงาน สำำหรับดั้านระดัับการศึกษา 
สำ่วนใหญ่ร้อยละ 40.4 จบการศึกษาระดัับปริญญาตรี อีกร้อยละ 20.3 และ 13.5 จบการศึกษา
ในระดัับมัธิ์ยมศึกษาตอนปลายหร่อปวชี. และ อนุปริญญาหร่อปวสำ. ตามลำดัับ คุนทำี�จบการศึกษา
ในระดัับสำูงกว่าปริญญาตรีมีสำัดัสำ่วนทำี�ร้อยละ 11.6 ของกลุ่มตัวอย่าง 
 ในดั้านลักษณะการทำำงาน ประมาณ 1 ใน 3 หร่อร้อยละ 32.7 ทำำงานดั้านการผูลิต และอีก
ร้อยละ 28.5 และ 25.8 ทำำงานดั้านการบริการ และงานสำำนักงาน ตามลำดัับ จำแนกตามประเภทำ
อุตสำาหกรรม ในสัำดัสำ่วนกลุ่มตัวอย่างคุนทำำงานทำี�มากทีำ�สำุดัถึิงร้อยละ 43.8 เป็นกลุ่มคุนทำำงานใน
อุตสำาหกรรม C การผูลิต ในลำดัับถิัดัมา เป็นกลุ่มคุนทำำงานในอุตสำาหกรรม G การขายสำ่งและการ
ขายปลกี การซ่อมแซมยานยนต์ (ร้อยละ 16.0) O การบรหิารการป้องกนัประเทำศ และการประกันสำงัคุม 
(ร้อยละ 10.5) และ P การศึกษา (ร้อยละ 6.4) ตามลำดัับ 
 กลุ่มตัวอย่างสำ่วนใหญ่ร้อยละ 80.4 ทำำงานเป็นประเภทำการจ้างงานประจำ อีกร้อยละ 9.6 
และ 8.0 เป็นการจ้างงานตามสำญัญาจ้าง และการจ้างงานรายวนั ตามลำดับั เกี�ยวกบัอายงุาน ร้อยละ 
33.5 มอีายงุานตั�งแต่ 10 ปีขึ�นไป อกีร้อยละ 20.7 และ 19.3 มอีายงุาน 3-5 ปี และอายงุาน 6-9 ปี
ตามลำดับั ดัา้นขนาดัองคุก์ร รอ้ยละ 25.7 ทำำงานอยูใ่นองคุก์รขนาดักลางกึ�งใหญท่ำี�มคีุนทำำงานทำั�งหมดั
อยู่ในชี่วง 201-500 คุน อีกร้อยละ 22.2 และ 20.7 ทำำงานอยู่ในองคุ์กรขนาดักลางทำี�มีคุนทำำงาน
ทำั�งหมดั 51-200 คุน และ ในองคุ์กรขนาดัคุ่อนข้างใหญ่มากทำี�มีคุนทำำงานตั�งแต่ 1,001 คุนขึ�นไป
ตามลำดัับ ในสำ่วนของรายไดั้ต่อเดั่อน รวมโบนัสำและคุ่าตอบแทำนอ่�น ๆ คุนทำำงานสำ่วนใหญ่เก่อบคุรึ�ง
หร่อร้อยละ 47.2 มีรายไดั้ต่อเดั่อนอยู่ในชี่วง 10,001-20,000 บาทำ อีกร้อยละ 23.2 และ 19.7 
มีรายไดั้อยู่ใน 30,001 บาทำขึ�นไป และในชี่วง 20,001-30,000 บาทำต่อเดั่อน ตามลำดัับ 

2. วัตถุุประสงคำ์การสำารวจ4. ผลการสำารวจ พ.ศ. 2564 
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 หากพิจารณาเฉพาะคุนทำำงานทำี�ระบุสำถิานะเป็นเพศทำางเล่อก พบว่าแตกต่างจากคุนทำำงาน
เพศชีายและเพศหญิงในบางลักษณะ โดัยมีสำัดัสำ่วนอยู่ในกลุ่มอายุน้อย หร่อกลุ่มอายุ 15-29 ปี 
(ร้อยละ 51.0) มากกว่าคุนทำำงานเพศชีายและเพศหญิง มีสำัดัสำ่วนทีำ�อยู่ในรุ่นประชีากร Gen Y 
มากถิึงกว่า 4 ใน 5 (ร้อยละ 80.7) มีสำัดัสำ่วนทำี�มีสำถิานภาพสำมรสำเป็นโสำดั (ร้อยละ 61.1) หร่อ
อยูด่ัว้ยกนัโดัยไมไ่ดัแ้ตง่งาน (รอ้ยละ 19.7) และมสีำดััสำว่นทำี�ทำำงานในงานดัา้นการบรกิาร (ร้อยละ 38.9) 
สำูงกว่าสำัดัสำ่วนในกลุ่มคุนทำำงานเพศชีายและเพศหญิง

ตาราง 1 คุนทำำงานในองคุ์กรจำแนกตามลักษณะทำั�วไป



ตาราง 1 คุนทำำงานในองคุ์กรจำแนกตามลักษณะทำั�วไป (ต่อ)
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ตาราง 1 คุนทำำงานในองคุ์กรจำแนกตามลักษณะทำั�วไป (ต่อ)

4.2 ควิามสุข้คนทำงาน
 4.2.1 ควิามสุข้คนทำงานภาพรวิม 
 ผูลการสำำรวจคุวามสำขุคุนทำำงาน (ในองค์ุกร) ระดับัประเทำศ พ.ศ. 2564 ด้ัวย HAPPINOMETER 
พบคุ่าคุะแนนคุวามสำขุของคุนทำำงาน (ในองค์ุกร) ภาพรวม เท่ำากบั 61.3 คุะแนน  

แผนภาพ 1 คุ่าคุะแนนคุวามสำุข ภาพรวมและในแต่ละมิติคุวามสำุข 9 มิติ
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 เม่�อจำแนกคุะแนนคุวามสำุขออกเป็น 9 มิติ (แผูนภาพ 1) พบว่า คุนทำำงาน (ในองคุ์กร) 
มคีุา่คุะแนนคุวามสำขุสำงูทำี�สำดุัในมติจิติวญิญาณดั ี(Happy Soul) ทำี� 68.5 คุะแนน ถิดััมาเปน็มตินิำ�าใจดัี
(Happy Heart) ทำี� 66.3 คุะแนน และมิติการงานดัี (Happy Work Life) ทำี� 65.5 คุะแนน 
ตามลำดัับ มิติคุวามสำุขทำี�มีคุะแนนสำูงในลำดัับถิัดัมา ไดั้แก่ มิติใฝ่่รู้ดัี (Happy Brain) คุรอบคุรัวดัี 
(Happy Family) สำุขภาพกายดัี (Happy Body) มีคุ่าคุะแนนคุวามสำุขเทำ่ากับ 64.2, 62.0 และ 
59.3 คุะแนน ตามลำดับั สำำหรบัมติคิุวามสำขุทีำ�มีคุ่าคุะแนนตำ�าทีำ�สำดุั 3 อนัดับัแรก ได้ัแก่ มติสิำขุภาพเงนิดัี
(Happy Money) ทำี� 52.8 คุะแนน มิติผู่อนคุลายดัี (Happy Relax) ทำี� 54.7 คุะแนน และ 
มิติสำังคุมดัี (Happy Society) ทำี� 58.7 คุะแนน ตามลำดัับ ผูลการสำำรวจในปี 2564 ไม่พบว่า
มมีติคิุวามสำขุของคุนทำำงานในมติใิดัทำี�มคีุา่คุะแนนคุวามสำขุของคุนทำำงานทำี�ตำ�ากวา่ 50 คุะแนน หร่ออยู่
ในระดัับทำี�เรียกว่า “ตำ�ากว่าเป้าหมาย” หร่อ Unhappy
 สำำหรับคุ่าคุะแนนคุวามสำุขในภาพรวมทำุกมิติ (แผูนภาพ 2 และตาราง 2) จำแนกตามภาคุ 
พบว่าคุนทำำงานภาคุเหน่อ มีคุ่าคุะแนนคุวามสำุขภาพรวมสำูงทีำ�สำุดั ทำี� 63.9 คุะแนน ตามมาดั้วย 
คุนทำำงานภาคุตะวนัออกเฉยีงเหนอ่และภาคุใต้ ทีำ� 62.7 และ 60.8 คุะแนน ตามลำดับั ขณะทีำ�คุนทำำงาน 
ในภาคุกลางและกรุงเทำพฯ มีคุ่าคุะแนนคุวามสำุขภาพรวมทำี�ตำ�ากว่าภูมิภาคุอ่�นโดัยอยู่ทีำ� 60.1 และ 
60.6 คุะแนน ตามลำดัับ 
 เม่�อจำแนกตามประเภทำอุตสำาหกรรม 3 ประเภทำอุตสำาหกรรมแรกทีำ�คุนทำำงานมีคุ่าคุะแนน
คุวามสำขุภาพรวมสำงูทีำ�สำดุั ได้ัแก่ P การศกึษา (67.4 คุะแนน) K กจิกรรมทำางการเงนิและการประกันภยั
(65.6 คุะแนน) J ข้อมูลข่าวสำารและการสำ่�อสำาร (64.3 คุะแนน) ขณะทำี�ประเภทำอุตสำาหกรรม
ทำี�คุนทำำงานมีคุ่าคุะแนนคุวามสำุขภาพรวมน้อยทำี�สำุดั ไดั้แก่ M กิจกรรมทำางวิชีาชีีพ วิทำยาศาสำตร์
และเทำคุนคิุ (58.6 คุะแนน) ตามมาด้ัวย C การผูลติ (59.5 คุะแนน) และ S กจิกรรมบริการด้ัานอ่�น 
(59.6 คุะแนน) ตามลำดัับ

(ก. จัำแนกตามภาค)

แผนภาพ 2 คุ่าคุะแนนคุวามสำขุภาพรวมคุนทำำงาน (ในองค์ุกร) จำแนกตามภาคุ และประเภทำอตุสำาหกรรม
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 จำแนกตามลกัษณะทัำ�วไปของคุนทำำงาน (ตาราง 3) พบคุนทำำงานเพศหญงิมค่ีุาคุะแนนคุวามสำขุ 
ภาพรวม (62.0 คุะแนน) สำูงกว่าคุนทำำงานเพศชีาย และคุนทำำงานเพศทำางเล่อกตามลำดัับ 
(60.5 และ 58.7 คุะแนน ตามลำดัับ) โดัยระดัับคุวามสำุขมีแนวโน้มแปรผูันเพิ�มขึ�นตามรุ่นประชีากร
ของคุนทำำงาน โดัยคุนทำำงาน Baby Boomer มีระดัับคุวามสำุขสำูงทำี�สำุดัทำี� 65.3 คุะแนน ตามมาดั้วย
คุนทำำงาน Gen X และคุนทำำงาน Gen Y ตามลำดัับ (62.8 และ 60.5 คุะแนน ตามลำดัับ) 

(ข้. จัำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม)

แผนภาพ 2 คุ่าคุะแนนคุวามสำขุภาพรวมคุนทำำงาน (ในองค์ุกร) จำแนกตามภาคุ และประเภทำอตุสำาหกรรม (ต่อ)

K กิจักรรมทางการเงิน และการประกันภัย

P การศึกษา

J ข้้อมูลข้่าวิสาร และการสื�อสาร

D ไฟฟ้า ก๊าช ไอนำ�า และระบับัปรับัอากาศ

L กิจักรรมอสังหาริมทรัพย์

Q กิจักรรมด้านสุข้ภาพ และงานสังคมสงเคราะห์

O การบัริหาร การป้องกันประเทศ และการประกันสังคม

E การจััดหานำ�า การจััดการ และการบัำบััดนำ�าเสีย

I ที�พักแรมและบัริการด้านอาหาร

S กิจักรรมบัริการด้านอื�น ๆ

R ศิลปะ ควิามบัันเทิง และนันทนาการ

H การข้นส่ง และสถานที�เก็บัสินค้า

N กิจักรรมการบัริหาร และการสนับัสนุน

F การก่อสร้าง

C การผลิต

G การข้ายส่งและการข้ายปลีก การซ่่อมแซ่มยานยนต์

M กิจักรรมทางวิิชาชีพ วิิทยาศาสตร์ และเทคนิค
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 สำำหรับสำถิานภาพสำมรสำ คุนทำำงานทำี�มสีำถิานภาพเปน็แตง่งานและอยูร่่วมกนั มคีุะแนนคุวามสำขุ
สำูงทำี�สำุดั 62.8 คุะแนน ในลำดัับถิัดัมา เป็นคุนทำำงานทำี�มีสำถิานภาพเป็นหม้าย และเป็นโสำดั 61.1 และ 
61.0 คุะแนน ตามลำดัับ ขณะทำี�คุนทำำงานทำี�มีสำถิานภาพเป็นอยู่ดั้วยกันโดัยไม่ไดั้แต่งงาน มีคุวามสำุข
น้อยทำี�สำุดั 58.2 คุะแนน คุ่าคุะแนนคุวามสำุขมีแนวโน้มสูำงขึ�นตามระดัับการศึกษาทำี�สำูงขึ�นของ
คุนทำำงาน โดัยคุนทำำงานทีำ�จบการศกึษาระดับัสำงูกวา่ปรญิญาตร ีมคีุะแนนคุวามสำขุสำงูทำี�สำดุั 65.4 คุะแนน 
ตามด้ัวยคุนทำำงานทำี�จบการศึกษาระดัับปริญญาตรี และอนุปริญญาหร่อปวสำ. ทำี� 62.5 และ
60.2 คุะแนน ตามลำดัับ โดัยคุะแนนคุวามสำุขมีระดัับตำ�าทำี�สำุดัในกลุ่มคุนทำำงานทำี�จบการศึกษา
ระดัับมัธิ์ยมศึกษาตอนต้นทำี� 58.4 คุะแนน ตามมาดั้วยคุนทำำงานทำี�จบการศึกษาระดัับ มัธิ์ยมศึกษา
ตอนปลายหร่อปวชี. และระดัับประถิมศึกษาหร่อตำ�ากว่าทำี� 59.5 และ 59.8 คุะแนน ตามลำดัับ
 ในดั้านลักษณะงาน คุนทำำงานบริหารมีคุะแนนคุวามสำุขสำูงทำี�สำุดั 64.4 คุะแนน ในลำดัับถิัดัมา
เป็นคุนทำำงานดั้านอ่�น ๆ และดั้านการบริการทำี� 63.0 และ 61.4 คุะแนน ตามลำดัับ โดัยคุนทำำงาน
ดั้านการผูลิตมีคุะแนนคุวามสุำขตำ�าทำี�สำุดัทีำ� 59.2 คุะแนน สำำหรับประเภทำของการจ้างงาน พบว่า
คุนทำำงานทีำ�มีการจ้างงานเป็นประเภทำตามสัำญญาจ้างและลักษณะประเภทำการจ้างงานอ่�น ๆ
(บางชี่วงเวลา ตามผูลงาน หร่อแบบจ้างเหมา) เป็นกลุ่มทำี�มีคุ่าคุะแนนคุวามสำุขสำูงทำี�สำุดัทำี� 63.4 และ 
63.3 คุะแนน ตามลำดัับ ตามมาดั้วยคุนทำำงานทำี�มีประเภทำการจ้างงานเป็นแบบประจำและแบบรายวัน 
ตามลำดัับ (61.4 และ 57.6 คุะแนน ตามลำดัับ) 
 จำแนกตามอายงุาน คุนทำำงานทำี�มอีายงุาน 10 ปขึี�นไป เป็นกลุม่ทำี�มคีุา่คุะแนนคุวามสุำขสำงูทำี�สำดุั
ทำี� 63.1 คุะแนน ขณะทำี�คุนทำำงานทำี�มีอายุงานไม่เกิน 5 ปีมีคุ่าคุะแนนคุวามสำุขอยู่ในชี่วง 60.5-60.8 
คุะแนน และคุนทำำงานทีำ�มีอายงุาน 6-9 ปี มคีุะแนนคุวามสำขุตำ�าทีำ�สำดุัทำี� 60.2 คุะแนน จำแนกตามขนาดั 
องคุก์ร คุวามสำขุของคุนทำำงานในองคุก์รพบวา่สำงูทีำ�สำดุัในกลุม่คุนทำำงานขององคุก์รทำี�มขีนาดัเลก็ 1-50 
คุน โดัยมีคุ่าคุะแนนเทำ่ากับ 62.6 คุะแนน และในลำดัับถิัดัมาเป็นในกลุ่มคุนทำำงานในองคุ์กรทำี�มีขนาดั
ใหญ่มาก 1,0001 คุนขึ�นไป ซึ�งมีคุ่าคุะแนนคุวามสำุขเทำ่ากับ 62.4 คุะแนน สำำหรับกลุ่มคุนทำำงาน
ทำี�มีคุะแนนคุวามสำุขตำ�าทำี�สำุดัเป็นกลุ่มคุนทำำงานในองคุ์กรขนาดักลาง 201-500 คุน ทำี� 59.7 คุะแนน 
 ในสำ่วนของภาคุการจ้างงาน คุะแนนคุวามสุำขของคุนทำำงานมีคุ่าสำูงทีำ�สำุดัในกลุ่มคุนทำำงาน
หน่วยงานภาคุรัฐ และหน่วยงานรัฐวิสำาหกิจ (65.1 และ 62.4 คุะแนน ตามลำดัับ) คุนทำำงาน
หน่วยงานเอกชีนมีคุ่าคุะแนนคุวามสำุขตำ�าทำี�สำุดัทำี� 60.2 คุะแนน ผูลการสำำรวจปี 2564 ยังคุงพบว่า
คุ่าคุะแนนคุวามสำุขของคุนทำำงานมีแนวโน้มแปรผูันตามระดัับรายได้ัต่อเดั่อนทีำ�สำูงขึ�น โดัยคุนทำำงาน
ทำี�มีรายไดั้ต่อเดั่อน 30,001 บาทำขึ�นไป มีคุะแนนคุวามสำุขสำูงทำี�สำุดั 65.1 คุะแนน ขณะทำี�คุนทำำงาน
ทำี�มีรายไดั้ไม่เกิน 10,000 และ 20,000 บาทำ ต่อเดั่อน มีคุะแนนคุวามสุำขตำ�ากว่าอยู ่ ในชี่วง 
58.2-60.0 คุะแนน
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ตาราง 2 คุ่าคุะแนนคุวามสำขุภาพรวมคุนทำำงาน (ในองค์ุกร) จำแนกตามลกัษณะทำั�วไปของคุนทำำงาน
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ตาราง 2 คุ่าคุะแนนคุวามสำขุภาพรวมคุนทำำงาน (ในองค์ุกร) จำแนกตามลกัษณะทัำ�วไปของคุนทำำงาน (ต่อ)
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ตาราง 2 คุ่าคุะแนนคุวามสำขุภาพรวมคุนทำำงาน (ในองค์ุกร) จำแนกตามลกัษณะทัำ�วไปของคุนทำำงาน (ต่อ)

4.2.2 สุข้ภาพกายดี (Happy Body)

 คุวามสำุขมิติสำุขภาพกายดัี หร่อ Happy Body หมายถิึง คุวามสำุขในมิติทีำ�คุนทำำงาน
มคีุา่ดัชัีนมีวลกาย หร่อ Body Mass Index (BMI) ทำี�เหมาะสำม ไมอ่ว้นหร่อผูอมเกนิไป มพีฤตกิรรม
ทำางสำุขภาพทีำ�เหมาะสำม ทำั�งในเร่�องการรับประทำานอาหารและการออกกำลังกาย รวมถึิงการงดัเว้น
การสำูบบุหรี�หร่อการบริโภคุเหล้า สำุรา ซึ�งเป็นอันตรายต่อสำุขภาพ คุ่าคุะแนนคุวามสำุขสำุขภาพกายดีั 
วัดัจากคุำถิามทีำ�เกี�ยวข้องกับสำุขภาพกายรวม 6 คุำถิาม ดัังนี� (1) ทำ่านมีนำ�าหนัก สำ่วนสำูง และ
เสำน้รอบเอวเท่ำาใดั (2) โดัยปกตทิำา่นกินอาหารเช้ีา โดัยเฉลี�ยสำปัดัาห์ละกี�วนั (3) ปจัจบุนัท่ำานออกกำลงักาย
โดัยเฉลี�ยสำัปดัาห์ละกี�วัน (4) ปัจจุบันทำ่านสูำบบุหรี�ใบจากหร่อยาเส้ำนหร่อไม่ (5) ปัจจุบันท่ำานดั่�ม
เคุร่�องดั่�มทำี�มีแอลกอฮอล์ เชี่น เหล้า เบียร์ ไวน์ สำาโทำ หร่อสำุราพ่�นบ้านหร่อไม่ และ (6) โดัยรวมแล้ว
ทำ่านพึงพอใจกับสำุขภาพกายของทำ่านหร่อไม่
 ในมตินิี� คุนทำำงานในภาพรวมมคีุะแนนคุวามสำขุเท่ำากบั 59.3 คุะแนน สำงูเป็นอนัดับั 6 จาก 9
 มิติคุวามสำุขคุนทำำงานของ HAPPINOMETER 
 จำแนกตามลกัษณะทำั�วไป (ตาราง 3) พบคุนทำำงานเพศหญงิมีคุะแนนคุวามสำขุในมติสิำขุภาพกายดัี
ทำี�สำูงกว่าคุนทำำงานเพศทำางเล่อกและเพศชีายอย่างชีัดัเจน โดัยมีคุะแนนคุวามสำุข 63.2 คุะแนน ขณะทำี�
คุนทำำงานเพศทำางเล่อกและคุนทำำงานเพศชีายมีคุะแนนคุวามสำุข 54.4 และ 53.4 คุะแนน ตามลำดัับ 
พิจารณาแยกตามภูมิภาคุ คุนทำำงานภาคุเหน่อมีคุวามสำุขในมิติสำุขภาพกายดัีสำูงทำี�สำุดั 62.4 คุะแนน 
ตามมาดั้วยคุนทำำงานภาคุตะวันออกเฉียงเหน่อ 60.6 คุะแนน และตำ�าทีำ�สำุดัสำำหรับคุนทำำงานภาคุใต้
ทำี� 56.5 คุะแนน 
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 คุะแนนคุวามสำุขสำุขภาพกายดัี แปรผูันตามรุ่นประชีากรของคุนทำำงาน โดัยคุนทำำงาน Baby 
Boomer มีคุะแนนคุวามสำุขถิึง 67.2 คุะแนน สำูงกว่าคุนทำำงานรุ่น Gen X ทำี�มีคุวามสำุขอยู่ทำี� 62.4 
คุะแนน และคุนทำำงานรุ่น Gen Y ทำี� 57.2 คุะแนนอย่างเห็นไดั้ชีัดั จำแนกตามสำถิานภาพสำมรสำ 
คุนทำำงานทีำ�มสีำถิานภาพเป็นหม้าย มคีุะแนนคุวามสำขุมิตสิำขุภาพกายดัสีำงูทีำ�สำดุั 65.8 คุะแนน ตามมาด้ัวย 
คุนทำำงานทำี�มีสำถิานภาพแต่งงานและอยู่ร่วมกันกับคุู่ 61.8 คุะแนน และตำ�าทำี�สำุดั ในกลุ่มคุนทำำงานทำี�มี
สำถิานภาพอยูด่ัว้ยกนัโดัยไมไ่ดัแ้ตง่งาน 54.5 คุะแนน ในดัา้นระดับัการศกึษา คุนทำำงานทำี�จบการศกึษา
ระดับัประถิมศึกษาหร่อตำ�ากว่า มคีุะแนนคุวามสำขุ 63.2 คุะแนน สำงูกว่าคุนทำำงานในระดับัการศกึษาอ่�น 
รวมถึิงคุนทำำงานทีำ�จบการศึกษาระดัับปริญญาตรีซึ�งมีคุ่าคุะแนนคุวามสำุขในมิตินี�สำูงเป็นอันดัับ 2 
ทำี� 62.6 คุะแนน โดัยคุนทำำงานทำี�จบการศึกษาระดัับอนุปริญญาหร่อปวสำ. มีคุะแนนคุวามสำุข
สำุขภาพกายดัีตำ�าทำี�สำุดัทำี� 56.9 คุะแนน 
 ในดั้านลักษณะงาน คุนทำำงานสำำนักงาน (61.0 คุะแนน) และงานบริหาร (60.2 คุะแนน) 
มีคุะแนนคุวามสำุขในมิตินี�คุ่อนข้างสำูงกว่าคุนทำำงานดั้านการผูลิตและงานดั้านการบริการ ตามลำดัับ 
(58.8 และ 57.9 คุะแนน ตามลำดัับ) จำแนกตามประเภทำอุตสำาหกรรม 3 ประเภทำอุตสำาหกรรม
ทำี�คุนทำำงานมีคุะแนนคุวามสำุขในมิติสำุขภาพกายดัีสำูงทีำ�สำุดั ไดั้แก่ F การก่อสำร้าง (64.8 คุะแนน) 
P การศึกษา และ Q กิจกรรมดั้านสำุขภาพและงานสำังคุมสำงเคุราะห์ (ซึ�งมีคุะแนนคุวามสำุขเทำ่ากันทีำ� 
64.5 คุะแนน) ตามลำดับั ขณะทำี� 3 ประเภทำอตุสำาหกรรมทำี�คุนทำำงานมคีุะแนนคุวามสำขุในมตินิี�ตำ�าทำี�สำดุั 
ไดั้แก่ L กิจกรรมอสำังหาริมทำรัพย์ (55.5 คุะแนน) H การขนสำ่งและสำถิานทำี�เก็บสำินคุ้า (56.3 คุะแนน) 
และ R ศิลปะ คุวามบันเทำิงและนันทำนาการ (57.2 คุะแนน) ตามลำดัับ
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 เม่�อพิจารณาตามประเภทำการจ้างงาน คุนทำำงานทำี�มีประเภทำการจ้างงานเป็นบางชี่วงเวลา 
ตามผูลงาน หร่อจ้างเหมา มีคุะแนนคุวามสำุข 63.7 คุะแนน สำูงกว่าเม่�อเทำียบกับคุนทำำงานทำี�มีประเภทำ
การจ้างงานเป็นตามสำัญญาจ้าง รายวัน และแบบประจำ ตามลำดัับ (60.8, 60.2 และ 58.9 คุะแนน 
ตามลำดับั) คุะแนนคุวามสำขุสำขุภาพกายดัแีปรผัูนตามอายงุานของคุนทำำงาน โดัยคุนทำำงานทำี�มอีายงุาน 
10 ปีขึ�นไป มีคุะแนนคุวามสำุขถิึง 63.3 คุะแนน สำูงกว่าคุนทำำงานทำี�มีอายุงานตำ�ากว่า 10 ปีชีัดัเจน 
โดัยเฉพาะคุนทำำงานทำี�มีอายุงานไม่ถิึง 1 ปี ซึ�งมีคุะแนนคุวามสำุขในมิตินี�ทำี� 55.3 คุะแนน จำแนกตาม
ขนาดัขององคุ์กร คุนทำำงานในองคุ์กรทำี�มีขนาดัใหญ่มาก 1,001 คุนขึ�นไป มีคุะแนนคุวามสำุขสำูงทำี�สำุดั 
60.9 คุะแนน ตามมาด้ัวยคุนทำำงานในองค์ุกรขนาดัใหญ่ 501-1,000 คุน มคีุะแนนคุวามสำขุ 60.4 คุะแนน 
ขณะทำี�คุนทำำงานในองคุ์กรขนาดักลาง 51- 200 คุน มีคุะแนนคุวามสำุขในมิตินี�ตำ�าทำี�สำุดั 57.9 คุะแนน
 จำแนกตามภาคุการจา้งงาน คุนทำำงานในหนว่ยงานภาคุรัฐมคีุะแนนคุวามสำขุมติสิำขุภาพกายดัี
สำูงทำี�สำุดั 62.8 คุะแนน ตามมาดั้วยคุนทำำงานในหน่วยงานรฐัวิสำาหกจิ 60.3 คุะแนน ขณะทำี�คุนทำำงาน
ในหน่วยงานเอกชีนและสำถิาบันการศึกษา มีคุะแนนคุวามสำุขตำ�ากว่าอยู่ในช่ีวง 58.5-58.6 คุะแนน 
ในดั้านระดัับรายไดั้ต่อเดั่อน คุะแนนคุวามสำุขสำูงทำี�สำุดัในกลุ่มคุนทำำงานทำี�มีรายไดั้ 30,001 บาทำขึ�นไป 
ทำี� 62.2 คุะแนน และตำ�าทำี�สำดุัในคุนทำำงานทีำ�มีรายไดัต้อ่เดัอ่น 10,001-20,000 บาทำ ทีำ� 58.3 คุะแนน

ตาราง 3 คุ่าคุะแนนคุวามสำขุคุนทำำงานในมติสิำขุภาพกายดั ีจำแนกตามลกัษณะทำั�วไปของคุนทำำงาน
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ตาราง 3 คุ่าคุะแนนคุวามสำขุคุนทำำงานในมติสิำขุภาพกายดั ีจำแนกตามลกัษณะทัำ�วไปของคุนทำำงาน (ต่อ)
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ตาราง 3 คุ่าคุะแนนคุวามสำขุคุนทำำงานในมติสิำขุภาพกายดั ีจำแนกตามลกัษณะทัำ�วไปของคุนทำำงาน (ต่อ)

4.2.3 ผ่อนคลายดี (Happy Relax)

 มิติผู่อนคุลายดัี (Happy Relax) หมายถึิง การทำี�คุนทำำงานสำามารถิผู่อนคุลายตนเอง
จากสำิ�งต่าง ๆ  ทีำ�เกดิัขึ�นในการดัำเนนิชีีวติ ทัำ�งในชีีวติการทำำงาน หร่อการใช้ีชีีวติส่ำวนตวั ปัจจยัทำี�ทำำให้เกิดั 
การผู่อนคุลายมหีลายรปูแบบ ทัำ�งจากการพกัผู่อนทีำ�เพยีงพอ การผู่อนคุลายจากการทำำกจิกรรมต่าง ๆ
เช่ีน ดัูหนัง ฟังเพลง เล่นกีฬา ปลูกต้นไม้ เป็นต้น นอกจากนี�การรู้จักจัดัการกับปัญหาทำี�เกิดัขึ�น
กเ็ป็นหนทำางหนึ�งทำี�ทำำให้ชีีวิตผู่อนคุลาย การจมอยูกั่บปญัหาและแบกปญัหาไว้โดัยไม่สำามารถิจัดัการหร่อ
วางลงได้ัอาจทำำให้เกดิัคุวามเคุรยีดั และส่ำงผูลต่อสำภาวะของการผู่อนคุลายตามมา คุวามเคุรยีดัทำี�เกดิัขึ�น 
จึงสำะทำ้อนถิึงสำภาวะการผู่อนคุลายไดั้เชี่นกัน ตัวชีี�วัดัสำำหรับการผู่อนคุลายดัี จึงเป็นเร่�องของ 
การพกัผูอ่นอยา่งเพยีงพอ การทำำกจิกรรมผูอ่นคุลายตา่ง ๆ  สำภาวะคุวามเคุรยีดัทำี�เกดิัขึ�น คุวามรู้สำกึวา่
ชีีวิตเป็นไปตามทำี�คุาดัหวัง ตลอดัจนคุวามสำามารถิในการจัดัการกับปัญหาในชีีวิต 
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 ในมติผิูอ่นคุลายดั ีหร่อ Happy Relax คุนทำำงานในภาพรวมมคีุะแนนคุวามสำขุ 54.7 คุะแนน 
สำูงเป็นอันดัับ 8 จาก 9 มิติคุวามสำุขของคุนทำำงานตาม HAPPINOMETER 
 พิจารณาตามลักษณะทำั�วไปของคุนทำำงาน (ตาราง 4) คุนทำำงานเพศหญิงมีคุะแนนคุวามสำุข
สำูงทำี�สำุดั 55.0 คุะแนน ตามมาดั้วย คุนทำำงานเพศชีาย และเพศทำางเล่อก (54.3 และ 53.0 คุะแนน 
ตามลำดัับ) จำแนกตามภูมภิาคุ คุนทำำงานภาคุเหน่อมคีุะแนนคุวามสำุขในมิติผู่อนคุลายดัีสำูงทำี�สำุดั 55.9 
คุะแนน ตามดั้วย คุนทำำงานภาคุตะวันออกเฉียงเหน่อ ภาคุใต้ และภาคุกลาง โดัยมีคุะแนนคุวามสำุข 
55.8, 54.3 และ 53.2 คุะแนน ตามลำดัับ โดัยคุนทำำงานกรุงเทำพฯ มีคุะแนนคุวามสำุขในมิตินี�ตำ�าทำี�สำุดั
ทำี� 51.6 คุะแนน
 คุวามสำขุผูอ่นคุลายดัแีปรผูนัตามรุ่นประชีากรของคุนทำำงาน โดัยคุนทำำงาน Baby Boomer 
มีคุะแนนสำูงทำี�สำุดั 58.8 คุะแนน คุนทำำงาน Gen y มีคุะแนนคุวามสำุขตำ�าทำี�สำุดั 54.0 คุะแนน จำแนก
ตามสำถิานภาพสำมรสำ คุนทำำงานทีำ�มีสำถิานภาพแต่งงานและอยู่ร่วมกัน มีคุะแนนคุวามสำุขผู่อนคุลายดีั
สำูงทำี�สำุดั 55.6 คุะแนน ในลำดัับถิัดัมาเป็นคุนทำำงานทำี�มีสำถิานภาพโสำดั 54.6 คุะแนน ขณะทำี�คุนทำำงาน
ทำี�มสีำถิานภาพเป็นอยูด้่ัวยกนัโดัยไม่ได้ัแต่งงาน และเป็นหม้าย มคีุะแนนคุวามสำขุตำ�าทีำ�สำดุัเท่ำากนัทีำ� 52.3 คุะแนน 
 พิจารณาตามระดัับการศึกษา คุะแนนคุวามสำุขผู่อนคุลายดัี พบว่าสำูงทำี�สำุดัในคุนทำำงานทีำ�จบ
การศกึษาระดับัสำงูกว่าปรญิญาตรทีำี� 57.0 คุะแนน ตามมาด้ัวยคุนทำำงานทีำ�จบการศกึษาระดับัปริญญาตรี 
ทำี� 55.6 คุะแนน และตำ�าทำี�สำุดัในคุนทำำงานทำี�จบการศึกษาระดัับมัธิ์ยมศึกษาตอนต้นทำี� 52.7 คุะแนน 
 สำำหรับดั้านลักษณะงาน คุนทำำงานดั้านบริหารมีคุะแนนคุวามสำุขสูำงทำี�สำุดั 56.6 คุะแนน 
ในลำดับัถิดััมาเป็นคุนทำำงานสำำนกังาน 56.2 คุะแนน ในขณะทำี�คุนทำำงานด้ัานการผูลติมีคุะแนนคุวามสำขุ 
ตำ�าทำี�สำุดัทำี� 53.0 คุะแนน 



 จำแนกตามประเภทำอุตสำาหกรรม คุนทำำงานทำี�มีคุะแนนคุวามสำุขในมิติผู่อนคุลายดัีสำูงทำี�สำุดั 
3 ประเภทำอุตสำาหกรรมแรก เป็นกลุ่มคุนทำำงานในประเภทำอุตสำาหกรรม K กิจกรรมทำางการเงินและ
การประกันภัย (60.1คุะแนน) P การศึกษา (59.4 คุะแนน) และ N กิจกรรมการบริหารและ
การสำนบัสำนนุ (58.1 คุะแนน) ตามลำดับั ส่ำวนประเภทำอตุสำาหกรรมทีำ�คุนทำำงานมคีุะแนนคุวามสำขุในมตินิี� 
ตำ�าทำี�สำุดั 3 อันดัับแรก ไดั้แก่ M กิจกรรมทำางวิชีาชีีพ วิทำยาศาสำตร์ และเทำคุนิคุ (52.9 คุะแนน) 
C การผูลิต และ S การดั้านอ่�น ๆ (คุะแนนคุวามสำุขเทำ่ากันทำี� 53.0 คุะแนน) ตามลำดัับ
 สำำหรับประเภทำการจ้างงาน คุนทำำงานทำี�มีการจ้างงานเป็นบางชี่วงเวลา ตามผูลงาน หร่อ
จา้งเหมา มคีุะแนนคุวามสำขุสำงูทีำ�สำดุัทีำ�สำดุัทีำ� 56.6 คุะแนน ขณะทีำ�คุนทำำงานทำี�มปีระเภทำการจา้งงานเป็นราย
วัน มีคุะแนนคุวามสำุขตำ�าทำี�สำุดัทำี� 51.3 คุะแนน ในดั้านอายุงาน กลุ่มคุนทำำงานทำี�มีอายุงาน 10 ปีขึ�นไป 
มีคุะแนนคุวามสำุขผู่อนคุลายดัีสำูงทำี�สำุดัเทำ่ากับ 56.3 คุะแนน คุ่อนข้างสำูงกว่าคุนทำำงานทีำ�มีอายุงาน
ตำ�ากว่าอย่างชีัดัเจน โดัยกลุ่มคุนทำำงานทำี�มีอายุงานในชี่วง 3-5 ปี มีคุะแนนคุวามสำุขในมิตินี�ตำ�าทำี�สำุดั
ทำี� 53.9 คุะแนน เกี�ยวกับขนาดัองคุ์กร คุนทำำงานในองคุ์กรขนาดัเล็ก 1-50 คุน มีคุะแนนคุวามสำุข
ในมิตินี�สำูงทำี�สำุดัทำี� 56.4 คุะแนน ในลำดัับถิัดัมาเป็นคุนทำำงานในองคุ์กรขนาดัเล็ก-กลาง 51-200 คุน 
มีคุะแนนคุวามสำุข 55.5 คุะแนน ขณะทำี�คุนทำำงานในองคุ์กรขนาดักลาง 201-500 คุน มีคุะแนน
คุวามสำุขผู่อนคุลายดัีตำ�าทำี�สำุดัทำี� 53.0 คุะแนน 
 ในด้ัานภาคุการจ้างงาน (หากไม่นบัคุนทำำงานทำี�ระบภุาคุการจ้างงานเป็นอ่�น ๆ ) คุนทำำงานในหน่วยงาน 
ภาคุรัฐและหน่วยงานรัฐวิสำาหกิจมีคุะแนนคุวามสำุขในมิติผู่อนคุลายดัีคุ่อนข้างสำูงทำี� 58.0 และ 55.9 
คุะแนน ตามลำดับั ขณะทีำ�คุนทำำงานในสำถิาบนัการศกึษาและหน่วยงานเอกชีน มคีุะแนนคุวามสำขุตำ�ากว่าทีำ� 
54.0 และ 53.8 คุะแนน ตามลำดับั คุวามสำขุในมติผ่ิูอนคุลายดั ีพบว่าแปรผูนัตามระดับัรายได้ัต่อเดัอ่น 
ของคุนทำำงานโดัยคุนทำำงานทีำ�มรีายได้ัต่อเดัอ่น 30,001 บาทำขึ�นไป มคีุะแนนคุวามสำขุสำงูทีำ�สำดุั 58.0 คุะแนน 
ขณะทำี�คุนทำำงานทำี�มีรายไดั้ต่อเดั่อนไม่เกิน 10,000 บาทำ มีคุะแนนคุวามสำุขตำ�าทำี�สำุดัทำี� 51.6 คุะแนน

ตาราง 4 คุ่าคุะแนนคุวามสำุขคุนทำำงานในมิติผู่อนคุลายดัี จำแนกตามลักษณะทำั�วไปของคุนทำำงาน
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ตาราง 4 คุ่าคุะแนนคุวามสำขุคุนทำำงานในมติผ่ิูอนคุลายดั ีจำแนกตามลกัษณะทำั�วไปของคุนทำำงาน (ต่อ)
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ตาราง 4 คุ่าคุะแนนคุวามสำขุคุนทำำงานในมติผ่ิูอนคุลายดั ีจำแนกตามลกัษณะทำั�วไปของคุนทำำงาน (ต่อ)

4.2.4 นำ�าใจัดี (Happy Heart)

 การประเมินคุวามสำขุในมิตนิำ�าใจดีั (Happy Heart) ตั�งอยูบ่นพ่�นฐานแนวคุดิัทีำ�ว่า คุวามสำขุ
ทำี�เกดิัขึ�นนั�นจะเป็นคุวามสำุขทำี�สำมบูรณ์หากมีการเผู่�อแผู่ไปยังคุนอ่�น คุวามสำุขทำี�แบ่งปันให้กับคุนรอบข้าง
ไม่ว่าเป็นคุนในคุรอบคุรัวเดีัยวกัน เพ่�อนฝู่ง เพ่�อนร่วมงาน คุนทีำ�รู้จักกัน หร่อแม้แต่คุนทีำ�ไม่รู้จักกัน
นั�นนำมาซึ�งคุวามสำุขทำี�ผูู้ให้และผูู้รับมีโอกาสำไดั้รับร่วมกัน การมีนำ�าใจดัีจึงเป็นตัวชีี�วัดัคุวามสำุขทำี�สำำคุัญ
และมคีุวามหมายตัวหนึ�ง การมนีำ�าใจดัสีำามารถิแสำดังออกทำั�งทำางตรงและทำางอ้อม จากคุวามรู้สึำกเอ่�ออาทำร 
ห่วงใยกัน การชี่วยเหล่อกัน คุวามเต็มใจและยินดัีทำำเพ่�อสำ่วนรวม การมีสำ่วนร่วมในการทำำประโยชีน์
ต่อสำังคุม ซึ�งเป็นคุำถิามทำี�ใชี้ในการประเมินคุวามสำุขในมิตินี� 
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 ในมตินิำ�าใจดั ีหร่อ Happy Heart คุนทำำงานในภาพรวมมคีุะแนนคุวามสำขุเท่ำากบั 66.3 คุะแนน
 สำูงเป็นอันดัับ 2 จาก 9 มิติคุวามสำุขของคุนทำำงานตาม HAPPINOMETER
 พิจารณาตามลักษณะทำั�วไปของคุนทำำงาน (ตาราง 5) คุนทำำงานเพศหญิงมีคุะแนนคุวามสำุข
ในมิตินำ�าใจดัี 67.1 คุะแนน สำูงกว่าคุนทำำงานเพศทำางเล่อก และคุนทำำงานเพศชีาย (66.6 และ 65.3 
คุะแนน ตามลำดัับ) คุนทำำงานภาคุตะวันออกเฉียงเหน่อมีคุะแนนคุวามสำุขนำ�าใจดัีสำูงทำี�สำุดั 72.6 คุะแนน 
ตามดั้วยภาคุเหน่อ และภาคุใต้ทำี� 68.7 และ 65.5 คุะแนน ตามลำดัับ ขณะทำี�คุนทำำงานภาคุกลาง
มคีุะแนนคุวามสำขุตำ�าทีำ�สำดุัทีำ� 64.3 คุะแนน และคุนทำำงานกรุงเทำพฯ ทำี� 65.0 คุะแนน คุวามสำขุในมตินิำ�าใจดัี
แปรผูนัตามรุ่นประชีากรทีำ�เพิ�มขึ�นของคุนทำำงาน โดัย Baby Boomer มคีุะแนนคุวามสำขุสำงูทีำ�สำดุั 68.5 
คุะแนน ขณะทำี� Gen X และ Gen Y มีคุะแนนคุวามสำุขตำ�ากว่าทำี� 67.4 และ 65.8 คุะแนน ตามลำดัับ
 จำแนกตามสำถิานภาพสำมรสำ คุนทำำงานทำี�มสีำถิานภาพเป็นแต่งงานแต่ไม่ได้ัอยูด้่ัวยกนั และสำถิานภาพ
หย่า แยกทำาง หร่อเลกิกัน เป็นกลุม่ทีำ�มีคุะแนนคุวามสำขุในมตินิำ�าใจดัสีำงูทีำ�สำดุั ในช่ีวงคุะแนน 65.9-66.0 
คุะแนน สำงูกว่าคุนทำำงานทีำ�มีสำถิานภาพเป็นแต่งงานและอยูร่่วมกนัทีำ� 65.0 คุะแนน ขณะทีำ�คุนทำำงานทีำ�มี
สำถิานภาพอยูด้่ัวยกนัโดัยไม่ได้ัแต่งงาน และสำถิานภาพเป็นหม้าย หย่า แยกทำาง เลกิกัน แต่งงานแต่ไม่ได้ั
อยู่ด้ัวยกัน แต่งงานและอยู่ร่วมกัน รวมถึิงคุนทำำงานทีำ�เป็นโสำดั มีคุะแนนคุวามสำุขในมิตินี�ทำี�คุ่อนข้าง
ใกล้เคุยีงกนัในช่ีวง 66.4-67.0 คุะแนน โดัยคุนทำำงานทีำ�มีสำถิานภาพเป็นอยูด้่ัวยกนัโดัยไม่ได้ัแต่งงาน 
มคีุะแนนคุวามสำขุตำ�าทีำ�สำดุั 64.3 คุะแนน คุ่าคุะแนนคุวามสำขุนำ�าใจดั ี พบว่าคุ่อนข้างแปรผูนัตามระดับั
การศกึษาทำี�สำงูขึ�นของคุนทำำงาน โดัยคุนทำำงานทีำ�จบการศกึษาระดับัสำงูกว่าปริญญาตร ีมคีุะแนนสำงูทีำ�สำดุั 
70.1 คุะแนน ขณะทำี�คุนทำำงานทีำ�จบการศกึษาระดับัมัธิ์ยมศกึษาตอนต้น มคีุะแนนคุวามสำขุทีำ�ตำ�าทีำ�สำดุัทีำ� 62.4 
คุะแนน (ตำ�ากว่าคุะแนนคุวามสำขุของกลุม่คุนทำำงานทำี�จบการศกึษาระดับัประถิมศกึษาหร่อตำ�ากว่า 63.3 คุะแนน)
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 ในดั้านลักษณะงาน คุนทำำงานทำี�ระบุลักษณะงานเป็นงานดั้านอ่�น ๆ มีคุะแนนคุวามสำุขสำูงทำี�สำุดั 
68.9 คุะแนน ตามมาด้ัวยคุนทำำงานดั้านบริหารทีำ� 68.8 คุะแนน ขณะทีำ�คุนทำำงานดั้านการผูลิต
มีคุะแนนตำ�าทำี�สำุดัทำี� 63.6 คุะแนน ประเภทำอุตสำาหกรรมทำี�คุนทำำงานมีคุะแนนคุวามสำุขนำ�าใจดัีสำูงทำี�สำุดัเป็น 
3 อันดัับแรก ไดั้แก่ P การศึกษา (73.0 คุะแนน) Q กิจกรรมดั้านสำุขภาพและงานสำังคุมสำงเคุราะห์ 
(70.9 คุะแนน) และ O การบริหาร การป้องกันประเทำศและการประกันสำังคุม  (70.6 คุะแนน) ขณะทำี�
ประเภทำอตุสำาหกรรมทีำ�มคีุะแนนคุวามสำขุตำ�าทีำ�สำดุั 3 อนัดับัแรก ไดัแ้ก ่F การก่อสำรา้ง และ M กจิกรรม
ทำางวิชีาชีีพ วิทำยาศาสำตร์และเทำคุนิคุ (คุ่าคุะแนนเทำ่ากัน 61.3 คุะแนน) และ S กิจกรรมบริการดั้าน
อ่�น ๆ (63.8 คุะแนน) ตามลำดัับ
 จำแนกตามประเภทำการจา้งงาน คุนทำำงานทีำ�มกีารจ้างงานเปน็บางชีว่งเวลา ตามผูลงาน หร่อ
จ้างเหมามีคุะแนนคุวามสำุขมิตินำ�าใจดัีสำูงทำี�สำุดั 70.5 คุะแนน ในลำดัับถิัดัมาเป็นคุนทำำงานทำี�มีประเภทำ
การจ้างงานเป็นตามสำัญญาจ้าง (69.7 คุะแนน) ประจำ (66.2 คุะแนน) และรายวัน (61.9 คุะแนน) 
ตามลำดับั ในด้ัานอายงุาน คุนทำำงานทีำ�มีอายงุาน 10 ปีขึ�นไป มคีุะแนนคุวามสำขุ 67.5 คุะแนน สำงูกว่า 
คุนทำำงานทีำ�มอีายงุานตำ�ากวา่ 10 ป ีซึ�งมคีุะแนนคุวามสำขุอยูใ่นช่ีวง 65.2-66.6 คุะแนน สำำหรับขนาดั
องคุก์ร คุะแนนคุวามสำขุมิตนิำ�าใจดั ีพบว่าสำงูทำี�สำดุัในกลุม่คุนทำำงานในองค์ุกรขนาดัเล็ก 1-50 คุน 67.8 
คุะแนน ตามมาดั้วยคุนทำำงานในองคุ์กรขนาดัใหญ่มาก 1,001 คุนขึ�นไป ขนาดัใหญ่ 501-1,000 
คุน และองคุ์กรขนาดัเล็ก-กลาง 51-200 คุน ทำี� 67.5, 66.9 และ 66.2 คุะแนน ตามลำดัับ โดัย
คุนทำำงานในองคุ์กรขนาดั 201-500 คุนทำี�มีคุะแนนคุวามสำุขตำ�าทำี�สำุดัทำี� 64.1 คุะแนน
 เกี�ยวกับภาคุการจา้งงาน คุนทำำงานในหน่วยงานภาคุรัฐมคีุะแนนคุวามสุำขสำงูทีำ�สำดุั 72.5 คุะแนน 
ในลำดับัถิดััมาเปน็คุนทำำงานสำถิาบนัการศกึษา หนว่ยงานรฐัวสิำาหกิจ และหนว่ยงานเอกชีน ตามลำดับั 
(67.7, 66.5 และ 64.5 คุะแนน ตามลำดับั ในทีำ�นี�ไม่ได้ัพจิารณาภาคุการจ้างงานอ่�น ๆ ) คุะแนนคุวามสำขุ 
ในมิตินำ�าใจดัี พบว่า แปรผูันตามระดัับรายไดั้ต่อเดั่อนของคุนทำำงาน โดัยคุนทำำงานทำี�มีรายไดั้ต่อเดั่อน 
30,001 บาทำขึ�นไป มีคุะแนนคุวามสำุขสำูงทำี�สำุดัทำี� 69.3 คุะแนน ขณะทำี�คุนทำำงานทำี�มีรายไดั้ต่อเดั่อน
ไม่เกิน 10,000 บาทำ มีคุะแนนคุวามสำุขตำ�าทำี�สำุดัทำี� 64.0 คุะแนน

ตาราง 5 คุ่าคุะแนนคุวามสำุขคุนทำำงานในมิตินำ�าใจดัี จำแนกตามลักษณะทำั�วไปของคุนทำำงาน



ตาราง 5 คุ่าคุะแนนคุวามสำุขคุนทำำงานในมิตินำ�าใจดัี จำแนกตามลักษณะทำั�วไปของคุนทำำงาน (ต่อ)
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ตาราง 5 คุ่าคุะแนนคุวามสำุขคุนทำำงานในมิตินำ�าใจดัี จำแนกตามลักษณะทำั�วไปของคุนทำำงาน (ต่อ)

4.2.5 จิัตวิิญญาณ์ดี (Happy Soul)

 มติจิติวญิญาณดั ีหร่อ Happy Soul พจิารณาจากสำขุภาวะทำางจติวญิญาณของคุนทำำงาน 
ในดั้านการทำำนุบำรุงศิลปวัฒนธิ์รรม ศาสำนา การให้ทำาน การทำำจิตใจให้สำงบ การรู้จักยกโทำษและ
ให้อภัยผูู้อ่�น การรู้จักยอมรับและขอโทำษเม่�อกระทำำผูิดั รวมถิึงการรู้จักตอบแทำนคุุณผูู้ทำี�มีพระคุุณ
หร่อผูู้ทำี�เคุยให้การชี่วยเหล่อ คุะแนนคุวามสำุขในมิติคุวามสุำขนี� ชีี�วัดัจากข้อคุำถิามเกี�ยวกับ การไดั้
มีโอกาสำทำำนุบำรุงศิลปวัฒนธิ์รรม ศาสำนา หร่อให้ทำาน การปฏิิบัติกิจตามศาสำนาเพ่�อให้จิตใจสำงบ 
การยกโทำษและให้อภัยอย่างจริงใจต่อผูู้ทีำ�สำำนึกผูิดั การยอมรับและขอโทำษในคุวามผูิดัทำี�ทำำหร่อมีสำ่วน
รับผูิดัชีอบ และการตอบแทำนผูู้มีพระคุุณหร่อผูู้ทำี�เคุยให้การชี่วยเหล่อ
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 สำำหรบัมติจิิตวญิญาณดั ีหร่อ Happy Soul คุนทำำงานในภาพรวม มคีุะแนนคุวามสำขุในมตินิี� 
68.5 คุะแนน ซึ�งสำูงทำี�สำุดั ใน 9 มิติคุวามสำุขคุนทำำงานตาม HAPPINOMETER 
 พิจารณาตามลักษณะทำั�วไปของคุนทำำงาน (ตาราง 6) คุนทำำงานเพศหญิงมีคุะแนนคุวามสำุข 
69.5 คุะแนน และคุนทำำงานเพศชีาย 67.1 คุะแนน ตามลำดับั คุอ่นขา้งสำงูกวา่คุนทำำงานเพศทำางเลอ่ก
ทำี�มีคุะแนนคุวามสำุขอยู่ทำี� 65.4 คุะแนน คุนทำำงานในภาคุตะวันออกเฉียงเหน่อ และภาคุเหน่อมีคุะแนน
คุวามสำุขในมิตินี�ในชี่วงคุะแนน 70.0-71.3 คุะแนน ซึ�งคุ่อนข้างสำูงกว่า คุนทำำงานทำี�อยู่ในกรุงเทำพฯ
และภาคุกลาง (คุะแนนเทำ่ากัน 66.5 คุะแนน) คุนทำำงานทำี�เป็นกลุ่ม Baby Boomer มีคุ่าคุะแนน
คุวามสำุขสำูงทำี�สำุดั 70.8 คุะแนน ตามมาดั้วยคุนทำำงานกลุ่ม Gen X และกลุ่ม Gen Y ทำี� 69.6 และ 
67.9 คุะแนน ตามลำดัับ 
 จำแนกตามสำถิานภาพสำมรสำ คุนทำำงานทำี�มีสำถิานภาพหย่า แยกทำาง หร่อเลิกกัน มีคุะแนน
คุวามสำุขในมิตินี�สำูงทำี�สำุดัทำี� 70.2 คุะแนน ตามมาดั้วยคุนทำำงานทำี�มีสำถิานภาพแต่งงานและอยู่ร่วมกัน 
69.5 คุะแนน และหม้าย 69.3 คุะแนน ตามลำดัับ ขณะทำี�กลุ่มคุนทำำงานทีำ�สำถิานภาพอยู่ดั้วยกัน
โดัยไมไ่ดัแ้ตง่งาน มคีุะแนนคุวามสำขุตำ�าทีำ�สำดุัทำี� 66.5 คุะแนน ในดัา้นระดับัการศกึษา คุะแนนจติวญิญาณดัี
คุ่อนข้างแปรผัูนตามระดับัการศกึษาของคุนทำำงาน โดัยคุนทำำงานทีำ�จบการศกึษาระดับัสำงูกว่าปรญิญาตรี 
และระดัับปริญญาตรีมีคุะแนนคุวามสำุขทำี�คุ่อนข้างสำูงกว่ากลุ่มอ่�น โดัยมีคุะแนนคุวามสำุขเทำ่ากับ 70.9 
และ 69.2 คุะแนน ตามลำดัับ ขณะทีำ�คุนทำำงานทำี�จบการศึกษาในระดัับตำ�ากว่ามัธิ์ยมศึกษาตอนต้น 
มีคุะแนนคุวามสำุขอยู่ในชี่วง 65.6-66.5 คุะแนน 
 เกี�ยวกับลักษณะงาน คุนทำำงานดั้านบริหาร และทำี�ระบุลักษณะงานเป็นงานดั้านอ่�น ๆ มีคุะแนน
คุวามสำุขสำูงทำี�สำุดัเทำ่ากันทำี� 69.9 คุะแนน ตามมาดั้วยคุนทำำงานดั้านการบริการ ทำี�มีคุะแนนคุวามสำุข
69.6 คุะแนน โดัยคุนทำำงานดั้านการผูลิต มีคุะแนนคุวามสำุขในมิตินี�ตำ�าทำี�สำุดัทีำ� 66.5 คุะแนน 
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ประเภทำอุตสำาหกรรมทีำ�คุนทำำงานมีคุะแนนคุวามสำุขในมิติจิตวิญญาณดัีสำูงทีำ�สำุดั 3 อันดัับแรก ไดั้แก่ 
P การศึกษา (73.9 คุะแนน) Q กิจกรรมดั้านสำุขภาพและงานสำังคุมสำงเคุราะห์ (71.8 คุะแนน) และ 
O การบริหาร การป้องกันประเทำศ และการประกันสำังคุม (71.5 คุะแนน) ตามลำดัับ ขณะทำี�ประเภทำ
อุตสำาหกรรมทำี�คุนทำำงานมีคุะแนนคุวามสำุขตำ�าทีำ�สำุดั 3 อันดัับแรก ได้ัแก่ M กิจกรรมทำางวิชีาชีีพ 
วทิำยาศาสำตร์ และเทำคุนคิุ (63.7 คุะแนน) F การก่อสำร้าง (66.1 คุะแนน) และ C การผูลติ (66.5 คุะแนน) 
ตามลำดัับ
 จำแนกตามประเภทำการจ้างงาน คุนทำำงานทำี�มีการจ้างงานตามสำัญญาจ้าง มีคุะแนนคุวามสำุข
สำูงทำี�สำุดัทำี� 71.1 คุะแนน ตามมาดั้วยคุนทำำงานทำี�มีลักษณะการจ้างงานเป็นบางชี่วงเวลา ตามผูลงาน
หร่อจ้างเหมาทีำ� 70.6 คุะแนน สำงูกว่าคุนทำำงานทีำ�มปีระเภทำการจ้างงานเป็นแบบประจำ และแบบรายวนั
(68.4 และ 66.5 คุะแนน) ตามลำดัับ สำำหรับอายุงาน การสำำรวจพบว่าคุนทำำงานทำี�มีอายุงาน 
10 ปีขึ�นไป มคีุะแนนคุวามสำขุจติวญิญาณดัสีำงูทีำ�สำดุั 69.6 คุะแนน ตามมาด้ัวยคุนทำำงานทีำ�มอีายงุาน 
3-5 ปี และน้อยกว่า 1 ปี (68.3 และ 68.0 คุะแนน ตามลำดับั) และอายงุาน 6-9 ปี มคีุะแนนคุวามสำขุตำ�าทำี�สำดุั 
(67.8 คุะแนน) เกี�ยวกบัขนาดัองคุก์ร พบวา่คุนทำำงานในองคุก์รทีำ�มขีนาดัใหญ ่501-1,000 คุนขึ�นไป 
กับองคุ์กรขนาดัเลก็ 1-50 คุนมคีุะแนนคุวามสำขุในมตินิี�ทีำ�สำงูกว่าคุนทำำงานในขนาดัองค์ุกรอ่�น โดัยมคีุะแนน
คุวามสำขุ อยูใ่นชีว่ง 69.2-69.5 คุะแนน โดัยคุนทำำงานในองคุก์รขนาดั 201-500 คุน มคีุะแนนคุวามสำขุ
ตำ�าทำี�สำุดัอยู่ทำี� 67.3 คุะแนน จำแนกตามภาคุการจ้างงาน คุนทำำงานในหน่วยงานภาคุรัฐมีคุะแนน
คุวามสำุขสำูงทำี�สำุดั 73.0 คุะแนน ตามมาดั้วยคุนทำำงานในภาคุการจ้างงานอ่�น ๆ และสำถิาบันการศึกษา 
72.0 และ 69.9 คุะแนน ตามลำดัับ คุะแนนคุวามสำุขจิตวิญญาณดัีแปรผูันตามระดัับรายไดั้ต่อเดั่อน
ของคุนทำำงาน โดัยมค่ีุาสำงูทีำ�สำดุัในกลุม่คุนทำำงานทำี�มรีายได้ัต่อเดัอ่น 30,001 บาทำขึ�นไป ทีำ� 70.9 คุะแนน 
และตำ�าทำี�สำุดัในกลุ่มคุนทำำงานทำี�มีรายไดั้ต่อเดั่อนไม่เกิน 10,000 บาทำ ทำี� 66.8 คุะแนน

ตาราง 6 คุ่าคุะแนนคุวามสำุขคุนทำำงานในมิติจิตวิญญาณดัี จำแนกตามลักษณะทำั�วไปของคุนทำำงาน
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ตาราง 6 คุ่าคุะแนนคุวามสำขุคุนทำำงานในมติจิติวญิญาณดั ีจำแนกตามลกัษณะทัำ�วไปของคุนทำำงาน (ต่อ)
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ตาราง 6 คุ่าคุะแนนคุวามสำขุคุนทำำงานในมติจิติวญิญาณดั ีจำแนกตามลกัษณะทัำ�วไปของคุนทำำงาน (ต่อ)

4.2.6 ครอบัครัวิดี (Happy Family)

 มิติคุรอบคุรัวดัี หร่อ Happy Family เป็นมิติคุวามสำุขของคุนทำำงานทำี�เกิดัจากการไดั้ทำำ
กจิกรรมร่วมกนัและไดัใ้ชีเ้วลาร่วมกนักบัสำมาชีกิในคุรอบคุรวั โดัยเหน็วา่การไดัใ้ชีเ้วลาอยูก่บัคุรอบคุรวั 
ไดั้ทำำกิจกรรมร่วมกับสำมาชีิกในคุรอบคุรัว และการไดั้ทำำสำิ�งต่าง ๆ  ให้กับคุนในคุรอบคุรัว เป็นสำิ�งทำี�ชี่วย
สำร้างคุวามสำุข พรอ้ม ๆ ไปกับการป้องกันไม่ให้คุวามทำุกข์ คุวามเศรา้หมอง และคุวามหดัหู่เข้ามา
รบกวนจิตใจ ในการวัดัคุวามสำุขของคุนทำำงานในมิตินี� พิจารณาจากประเดั็นคุำถิามเกี�ยวกับการ
ไดั้มีเวลาอยู่กับคุรอบคุรัวเพียงพอ การมีโอกาสำทำำกิจกรรม (ออกกำลังกาย ทำำบุญ ซ่�อของ ฯลฯ) 
ร่วมกันกับคุนในคุรอบคุรัว และคุวามสำุขทำี�มีกับคุรอบคุรัวโดัยรวม
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 คุวามสำุขในมิติคุรอบคุรัวดัี หร่อ Happy Family ของคุนทำำงานภาพรวม มีคุะแนนเทำ่ากับ 
62.0 คุะแนน สำูงเป็นอันดัับ 5 จาก 9 มิติคุวามสำุขของคุนทำำงานดั้วย HAPPINOMETER 
 พิจารณาตามลักษณะทำั�วไปของคุนทำำงาน (ตาราง 7) พบว่า คุนทำำงานเพศหญิง
มีคุะแนนคุวามสำุขในมิตินี�สำูงกว่าคุนทำำงานเพศชีายทำี� 63.0 และ 60.7 คุะแนน ตามลำดัับ ขณะทำี�
คุนทำำงานเพศทำางเล่อกมีคุะแนนคุวามสำุขทำี�ตำ�ากว่าทำี� 56.6 คุะแนน กรุงเทำพฯ เป็นภูมิภาคุ
ทำี�คุนทำำงานมีคุะแนนคุวามสำุขคุรอบคุรัวดัีสำูงทำี�สำุดั 65.7 คุะแนน ตามมาดั้วย ภาคุเหน่อและ
ภาคุตะวันออกเฉียงเหน่อ 65.6 และ 64.3 คุะแนน ตามลำดัับ ขณะทีำ�คุนทำำงานในภาคุกลางและ
ภาคุใต้มีคุะแนนคุวามสำุขทีำ�คุ่อนข้างตำ�ากว่าคุนทำำงานในภูมิภาคุอ่�นอยู่ทีำ� 60.1 และ 61.5 คุะแนน 
ตามลำดัับ คุะแนนคุวามสำุขมิติคุรอบคุรัวดีัแปรผูันตามรุ่นประชีากรของคุนทำำงาน คุนทำำงานรุ่น
ประชีากร Baby Boomer มีคุะแนนคุวามสำุขสำูงทำี�สำุดั 67.4 คุะแนน ขณะทำี�คุนทำำงานใน Gen X 
มีคุะแนนคุวามสำุขตำ�ากว่าอยู่ทำี� 65.2 คุะแนน และตำ�าทำี�สำุดัในคุนทำำงาน Gen Y ทำี�เพียง 60.1 คุะแนน
 จำแนกตามสำถิานภาพสำมรสำ คุนทำำงานทำี�มีสำถิานภาพเป็นแต่งงานและอยู่ร่วมกัน มีคุะแนน
คุวามสำขุในมตินิี�สำงูกวา่คุนทำำงานทำี�มสีำถิานภาพสำมรสำอ่�นอยา่งชีดััเจน โดัยมคีุะแนนคุวามสำขุอยูท่ำี� 68.2 
คุะแนน ขณะทำี�คุนทำำงานทำี�มสีำถิานภาพแตง่งานแตไ่มไ่ดัอ้ยูด่ัว้ยกนั มคีุะแนนคุวามสำขุตำ�าทำี�สำดุัทำี�เพยีง 51.9 
คุะแนน ซึ�งตำ�ากว่าคุนทำำงานในสำถิานภาพสำมรสำอ่�น ๆ ทำั�งกลุ่มทำี�เป็นหม้าย หย่า แยกทำางหร่อเลิกกัน 
อยู่ดั้วยกันโดัยไม่ได้ัแต่งงานรวมถิึงสำถิานภาพโสำดั คุนทำำงานทีำ�จบการศึกษาระดัับสูำงกว่าปริญญาตรี
มคีุวามสำขุในมิตคิุรอบคุรัวดัสีำงูทำี�สำดุั 64.6 คุะแนน ตามมาด้ัวยคุนทำำงานทีำ�จบการศกึษาระดับัปรญิญาตรี 
และประถิมศึกษาหร่อตำ�ากว่า 62.3 และ 62.0 คุะแนน ตามลำดัับ ขณะทำี�คุนทำำงานทำี�จบการศึกษา
ระดัับมัธิ์ยมศึกษาตอนปลายหร่อปวชี. มีคุะแนนคุวามสำุขตำ�าทำี�สำุดัทำี� 60.9 คุะแนน 



 ในดั้านลักษณะงาน คุนทำำงานสำำนักงานมีคุะแนนคุวามสำุขคุรอบคุรัวดัีสำูงทำี�สำุดั 65.0 คุะแนน 
ตามมาดั้วยคุนทำำงานดั้านงานบริหาร และการบริการทำี� 63.9 และ 61.5 คุะแนน ตามลำดัับ โดัย
คุนทำำงานดั้านการผูลิตมีคุะแนนคุวามสำุขตำ�าทีำ�สำุดั 59.8 คุะแนน ประเภทำอุตสำาหกรรมทีำ�คุนทำำงาน
มีคุะแนนคุวามสำุขในมิติคุรอบคุรัวดัีสำูงทีำ�สำุดั 3 อันดัับแรก ไดั้แก่ P การศึกษา (70.6 คุะแนน) 
K กจิกรรมทำางการเงินและการประกันภัย (68.5 คุะแนน) และ D ไฟฟ้า ก๊าซ ไอนำ�าและระบบปรับอากาศ 
(67.3 คุะแนน) ตามลำดับั และประเภทำอตุสำาหกรรมทีำ�คุนทำำงานมคีุะแนนคุวามสำขุตำ�าทีำ�สำดุั 3 อนัดับัแรก 
ไดั้แก่ C การผูลิต (59.2 คุะแนน) M กิจกรรมทำางวิชีาชีีพ วิทำยาศาสำตร์และเทำคุนิคุ (59.7 คุะแนน) 
และ I ทำี�พักแรมและบริการดั้านอาหาร (60.7 คุะแนน) ตามลำดัับ
 เกี�ยวกับประเภทำการจ้างงาน คุนทำำงานในลักษณะบางช่ีวงเวลา ตามผูลงาน หร่อจ้างเหมา 
และแบบเป็นตามสำญัญาจ้าง มคีุะแนนคุวามสำขุในมติคิุรอบคุรัวดัสีำงูทีำ�สำดุัเท่ำากนัทำี� 66.2 คุะแนน ตามมาด้ัวย
คุนทำำงานทำี�มีประเภทำการจ้างงานเป็นแบบประจำ 61.6 คุะแนน และรายวัน 59.5 คุะแนน ตามลำดัับ 
ในดั้านอายุงาน พบว่าคุนทำำงานทำี�มีอายุงาน 10 ปีขึ�นไป มีคุะแนนคุวามสำุขสำูงทำี�สำุดั 65.2 คุะแนน 
ในลำดัับถิัดัมาเป็นกลุ่มคุนทำำงานทำี�มีอายุงานอยู่ในชี่วง 1-2 ปี และ 6-9 ปี (61.3 และ 60.6 คุะแนน 
ตามลำดัับ) ขณะทำี�คุนทำำงานอายุงานไม่ถิึง 1 ปี มีคุะแนนคุวามสำุขตำ�าทำี�สำุดัทำี� 59.3 คุะแนน 
สำำหรบัขนาดัขององค์ุกร พบว่า คุนทำำงานในองค์ุกรขนาดัคุ่อนข้างเล็ก 1-50 คุน และ 51-200 คุน
มีคุะแนนคุวามสำุขมากทำี�สำุดัเป็น 2 อันดัับแรก โดัยมีคุะแนนเทำ่ากับ 63.1 และ 62.7 คุะแนน ตามลำดัับ 
ตามมาดั้วยคุนทำำงานในองคุ์กรขนาดัใหญ่ 501-1,000 คุน ทำี� 62.0 คุะแนน โดัยทำี�คุนทำำงาน
ในองคุ์กรขนาดั 201-500 คุน มีคุะแนนคุวามสำุขคุรอบคุรัวดัีตำ�าทำี�สำุดั 60.9 คุะแนน เม่�อพิจารณา
ตามภาคุการจ้างงาน คุนทำำงานในหน่วยงานภาคุรัฐ มคีุะแนนคุวามสำขุสำงูทีำ�สำดุั 65.9 คุะแนน ตามมาด้ัวย
คุนทำำงานในหน่วยงานรัฐวิสำาหกิจ 64.8 คุะแนน สำถิาบันการศึกษา 62.3 คุะแนน และหน่วยงาน
ภาคุเอกชีนทำี� 60.8 คุะแนน ตามลำดัับ คุวามสำุขในมิติคุรอบคุรัวดัีแปรผูันเพิ�มขึ�นตามระดัับรายไดั้
ตอ่เดัอ่นทีำ�สำงูขึ�นของคุนทำำงาน โดัยคุนทำำงานทำี�มรีายไดัต้อ่เดัอ่น 30,001 บาทำขึ�นไป มคีุะแนนคุวามสำขุ
65.4 คุะแนน ขณะทีำ�คุนทำำงานทีำ�มรีายได้ัต่อเดัอ่นไม่เกนิ 10,000 บาทำ หร่ออยูใ่นช่ีวง 10,001-20,000 บาทำ 
มีคุะแนนคุวามสำุขตำ�ากว่าอยู่ในชี่วง 61.0-61.2 คุะแนน

ตาราง 7 คุ่าคุะแนนคุวามสำุขคุนทำำงานในมิติคุรอบคุรัวดัี จำแนกตามลักษณะทำั�วไปของคุนทำำงาน



ตาราง 7 คุ่าคุะแนนคุวามสำขุคุนทำำงานในมติคิุรอบคุรวัดั ีจำแนกตามลกัษณะทำั�วไปของคุนทำำงาน (ต่อ)
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ตาราง 7 คุ่าคุะแนนคุวามสำขุคุนทำำงานในมติคิุรอบคุรวัดั ีจำแนกตามลกัษณะทำั�วไปของคุนทำำงาน (ต่อ)

4.2.7 สังคมดี (Happy Society)

 มิติสำังคุมดัี หร่อ Happy Society เป็นมิติคุวามสำุขของคุนทำำงานทำี�พิจารณาจากสำุขภาวะ
ของคุนทำำงานทำางสำังคุม ในด้ัานคุวามสำัมพันธิ์์ทีำ�มีต่อเพ่�อนบ้าน การไดั้รับคุวามช่ีวยเหล่อจากคุน
ในชุีมชีนทีำ�อาศยัอยูเ่ม่�อมปัีญหา การประพฤตปิฏิิบัตติามกฎระเบียบข้อบงัคุบัของสำงัคุม คุวามรู้สำกึปลอดัภยั
ในชีีวิตและทำรัพย์สำิน รวมถิึงคุวามสำงบสำุขของสำังคุมในปัจจุบัน คุะแนนคุวามสำุขในมิติคุวามสำุขนี� ชีี�วัดั
จากคุำถิามทีำ�เกี�ยวข้องกับสำุขภาวะทำางสำังคุม เกี�ยวกับคุวามสำัมพันธิ์์ทีำ�ดัีกับเพ่�อนบ้าน การปฏิิบัติ
ตามกฎระเบียบ/ข้อบังคุับของสัำงคุม คุวามรู้สำึกปลอดัภัยในชีีวิตและทำรัพย์สำิน การสำามารถิขอคุวาม
ชี่วยเหล่อจากคุนในชีุมชีนเม่�อมีปัญหา คุวามรู้สำึกว่าสำังคุมไทำยทำุกวันนี�มีคุวามสำงบสำุขและคุวามรู้สำึก
ในการใชี้ชีีวิตในสำังคุมอย่างมีคุวามสำุข 
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 คุะแนนคุวามสำุขไหนมิติสำังคุมดัี หร่อ Happy Society ของคุนทำำงานภาพรวมเทำ่ากับ 58.7 
คุะแนน สำูงเป็นอันดัับ 7 จาก 9 มิติคุวามสำุขของ HAPPINOMETER 
 เม่�อจำแนกตามลักษณะทำั�วไปของคุนทำำงาน (ตาราง 8) พบว่า คุนทำำงานเพศชีายมีคุะแนน
คุวามสำุขในสำังคุมดัีสำูงกว่าคุนทำำงานเพศหญิงเล็กน้อยทำี� 59.0 และ 58.7 คุะแนน ตามลำดัับ 
ขณะทำี�คุนทำำงานเพศทำางเล่อกมีคุะแนนคุวามสำุขตำ�ากว่าคุ่อนข้างมากโดัยอยู่ทีำ� 54.7 คุะแนน 
ภาคุตะวนัออกเฉยีงเหนอ่และภาคุเหนอ่เปน็ภมูภิาคุทำี�คุนทำำงานมคีุะแนนคุวามสำขุสำงูกวา่ภมูภิาคุอ่�นทำี� 62.7 
และ 59.9 คุะแนน ตามลำดับั ตามมาดัว้ยคุนทำำงานในกรงุเทำพฯ และภาคุใตท้ำี� 59.8 และ 57.6 คุะแนน 
ตามลำดับั ขณะทำี�คุนทำำงานภาคุกลางมคีุะแนนคุวามสำขุตำ�าทำี�สำดุั 56.7 คุะแนน คุะแนนคุวามสำขุสำงัคุมดัี
พบว่าแปรผูนัตามรุ่นประชีากรทำี�สำงูขึ�นของคุนทำำงาน โดัยคุนทำำงาน Baby Boomer มคีุะแนนคุวามสำขุ
62.9 คุะแนน คุนทำำงาน Gen Y มีคุะแนนคุวามสำุขทีำ�ตำ�ากว่ารุ่นประชีากรอ่�นทีำ� 57.5 คุะแนน 
สำำหรับสำถิานภาพสำมรสำ คุนทำำงานทีำ�มีสำถิานภาพเป็นหม้าย และกลุ่มทำี�แต่งงานและอยู่ร่วมกันกับคุู ่
มีคุะแนนคุวามสำุขสำูงทำี�สำุดัเป็น 2 อันดัับแรกทำี� 60.4 และ 60.3 คุะแนน ตามลำดัับ ตามมาดั้วย
คุนทำำงานทำี�มีสำถิานภาพเป็นหย่า แยกทำาง หร่อเลิกกัน 59.4 คุะแนน ขณะทำี�คุนทำำงานทำี�มีสำถิานภาพ
อยูด้่ัวยกันโดัยไม่ได้ัแต่งงาน มคีุะแนนคุวามสำขุตำ�าทีำ�สำดุั 55.5 คุะแนน คุะแนนคุวามสำขุสำงัคุมดัมีแีนวโนม้เพิ�มขึ�น
ตามระดัับการศึกษาทำี�สำูงขึ�นของคุนทำำงาน โดัยคุนทำำงานทำี�จบการศึกษาระดัับสูำงกว่าปริญญาตรี
มีคุะแนนคุวามสำุขสำูงทีำ�สำุดั 62.2 คุะแนน ขณะทีำ�คุนทำำงานทีำ�จบการศึกษาระดัับมัธิ์ยมศึกษาตอนต้น
มีคุะแนนคุวามสำขุตำ�าทำี�สำดุัทำี� 55.7 คุะแนน อย่างไรกต็าม คุนทำำงานทีำ�จบการศกึษาระดับัประถิมศึกษา 
หร่อตำ�ากว่า พบว่ามคีุะแนนคุวามสำขุ 57.6 คุะแนน ซึ�งสำงูกว่าคุนทำำงานทีำ�จบการศกึษาระดับัมธัิ์ยมศกึษาตอนต้น 
และตอนปลาย
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 ในด้ัานลักษณะงาน คุนทำำงานด้ัานบริหารและคุนทำำงานทีำ�ระบุลักษณะงานเป็นงานด้ัานอ่�น ๆ 
มคีุะแนนคุวามสำขุสำงูทำี�สำดุัเป็น 2 อนัดับัแรกทำี� 61.2 และ 60.8 คุะแนน ตามลำดับั ตามมาด้ัวยคุนทำำงาน
สำำนกังาน 59.9 คุะแนน งานด้ัานการบรกิาร 59.5 คุะแนน และงานด้ัานการผูลติ 56.1 คุะแนน 
ตามลำดับั ประเภทำอตุสำาหกรรมทำี�คุนทำำงานมคีุะแนนคุวามสำขุสำงัคุมดัสีำงูทีำ�สำดุั 3 อนัดับัแรก ได้ัแก่ P การศกึษา 
(66.0 คุะแนน) N กจิกรรมการบริหารและการสำนบัสำนนุ (63.8 คุะแนน) และ Q กจิกรรมด้ัานสำขุภาพ
และงานสำงัคุมสำงเคุราะห์ (63.7 คุะแนน) ตามลำดับั ขณะทีำ�ประเภทำอตุสำาหกรรมทำี�คุนทำำงานมีคุะแนน
คุวามสำขุในมิตนิี�ตำ�าทำี�สำดุั 3 อนัดับั ไดัแ้ก ่M กจิกรรมทำางวชิีาชีีพ วทิำยาศาสำตรแ์ละเทำคุนิคุ (54.1 คุะแนน) 
S กิจกรรมบริการด้ัานอ่�น ๆ และ C การผูลติ (ซึ�งมคีุะแนนเท่ำากนัทีำ� 55.9 คุะแนน) ตามลำดับั
 จำแนกตามประเภทำการจ้างงาน คุนทำำงานในลกัษณะบางช่ีวงเวลา ตามผูลงานหร่อจ้างเหมา 
มคีุะแนนคุวามสำขุ 62.0 คุะแนน สำงูกวา่คุนทำำงานทำี�มปีระเภทำการจา้งงานเปน็ตามสำญัญาจา้งหร่อประจำ
(61.3 และ 58.6 คุะแนน ตามลำดัับ) ขณะทำี�กลุ่มคุนทำำงานประเภทำรายวัน มีคุะแนนตำ�าทำี�สำุดัทำี� 55.2 
คุะแนน คุะแนนคุวามสำขุสำงัคุมดัมีค่ีุาสำงูทีำ�สำดุัในกลุม่คุนทำำงานทีำ�มีอายงุาน 10 ปีขึ�นไป โดัยมคีุะแนนคุวามสำขุ
60.9 คุะแนน ขณะทำี�คุนทำำงานทีำ�มอีายงุานนอ้ยกวา่ 1 ป ีมคีุะแนนคุวามสำขุตำ�าทีำ�สำดุัอยูท่ำี� 56.4 คุะแนน 
เกี�ยวกับขนาดัองคุ์กร พบว่าคุนทำำงานในองคุ์กรขนาดัเล็ก 1-50 คุน มีคุะแนนคุวามสำุขสำูงทีำ�สุำดัทำี� 
59.6 คุะแนน ตามมาดั้วยคุนทำำงานในองคุ์กรทำี�มีขนาดัใหญ่มาก 1,001 คุนขึ�นไปทำี� 59.5 คุะแนน 
โดัยองคุ์กรทำี�มีขนาดัคุนทำำงาน 201-500 คุน มีคุะแนนคุวามสำุขตำ�าทำี�สำุดัทำี� 56.9 คุะแนน 
 พจิารณาตามภาคุการจา้งงาน คุนทำำงานในหนว่ยงานภาคุรัฐมคีุะแนนคุวามสุำขสำงูทำี�สำดุัทีำ� 64.4 
คุะแนน ตามมาดั้วยคุนทำำงานในภาคุอ่�น ๆ  ในสำถิาบันการศึกษา และในหน่วยงานรัฐวิสำาหกิจทำี� 62.2, 
59.7 และ 59.4 คุะแนน ตามลำดับั ขณะทีำ�คุนทำำงานในหน่วยงานเอกชีนมคีุะแนนตำ�าทีำ�สำดุัทีำ� 56.9 คุะแนน 
คุะแนนคุวามสำุขสำังคุมดัีพบว่าแปรผูันเพิ�มขึ�นตามรายไดั้ต่อเดั่อนทำี�สำูงขึ�นของคุนทำำงาน โดัยคุนทำำงาน
ทำี�มีรายไดั้ต่อเดั่อน 30,001 บาทำขึ�นไปมีคุะแนนคุวามสำุข 61.9 คุะแนน ขณะทำี�คุนทำำงานทำี�มีรายไดั้
ต่อเดั่อนไม่เกิน 10,000 บาทำต่อเดั่อน มีคุะแนนคุวามสำุขตำ�าทำี�สำุดัทำี� 55.7 คุะแนน

ตาราง 8 คุ่าคุะแนนคุวามสำุขคุนทำำงานในมิติสำังคุมดัี จำแนกตามลักษณะทำั�วไปของคุนทำำงาน



ตาราง 8 คุ่าคุะแนนคุวามสำุขคุนทำำงานในมิติสำังคุมดัี จำแนกตามลักษณะทำั�วไปของคุนทำำงาน (ต่อ)



ตาราง 8 คุ่าคุะแนนคุวามสำุขคุนทำำงานในมิติสำังคุมดัี จำแนกตามลักษณะทำั�วไปของคุนทำำงาน (ต่อ)

4.2.8 ใฝ่่รู้ดี (Happy Brain)

 มิติใฝ่่รู้ดัี หร่อ Happy Brain หมายถิึง คุวามสำุขทำี�เกี�ยวข้องกับคุวามต้องการและการไดั้มี
โอกาสำแสำวงหาคุวามรู้ใหม่ ๆ  ของคุนทำำงานในองคุ์กร ซึ�งเป็นปัจจัยหนึ�งทำี�ชี่วยผูลักดัันให้องคุ์กรก้าวไป
ข้างหน้าอย่างมั�นคุง การพฒันาบคุุลากรโดัยการอบรม ศกึษาต่อ หร่อการส่ำงไปดังูานยงัสำถิานทีำ�ต่าง ๆ
จะช่ีวยเสำริมสำร้างทำักษะ คุวามสำามารถิ และคุวามคุิดัสำร้างสำรรคุ์ของบุคุคุล สำ่งเสำริมผูลิตภาพ
การทำำงานของคุนทำำงานในองค์ุกร การพฒันาคุวามรู้ ทำกัษะและคุวามสำามารถิของคุนในองค์ุกร จะช่ีวยเพิ�ม 
คุวามมั�นใจในการทำำงาน มองเหน็คุณุคุา่ของตนเอง และพรอ้มทีำ�จะถิา่ยทำอดัคุณุคุา่ทีำ�รับรู้นั�นใหก้บัองคุก์ร
ต่อไป การวัดัคุวามสำุขของคุนทำำงานในมิติใฝ่่รู้ดัี พิจารณาจากประเดั็นคุำถิามทำี�เกี�ยวข้องกับการใฝ่่หา
คุวามรู้เกี�ยวกับคุวามสำนใจในการแสำวงหาคุวามรู้ใหม่ ๆ เพิ�มเติมจากแหล่งคุวามรู้ต่าง ๆ การสำนใจ
ทำี�จะพัฒนาตนเอง เพ่�อคุวามก้าวหน้าในชีีวิตและการมีโอกาสำทำี�จะไดั้รับการอบรมศึกษาต่อ หร่อดัูงาน 
เพ่�อพัฒนาทำักษะและคุวามสำามารถิของตนเอง
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 คุะแนนคุวามสำุขในมิติใฝ่่รู้ดัี หร่อ Happy Brain ของคุนทำำงานในภาพรวม พบว่าเทำ่ากับ 
64.3 คุะแนน สำูงเป็นอันดัับ 4 จาก 9 มิติคุวามสำุขของ HAPPINOMETER 
 จำแนกตามลักษณะทัำ�วไปของคุนทำำงาน (ตาราง 9) พบว่า คุนทำำงานเพศชีายมีคุะแนน
คุวามสำุข 65.8 คุะแนน สำูงกว่าคุนทำำงานเพศทำางเล่อกและคุนทำำงานเพศหญิงเล็กน้อย (64.5 และ 
63.5 คุะแนน ตามลำดัับ) คุนทำำงานในกรุงเทำพฯ มีคุะแนนคุวามสำุขในมิตินี�สำูงทำี�สำุดั 67.7 คุะแนน 
ตามมาด้ัวยคุนทำำงานในภาคุเหนอ่ 65.3 คุะแนน และคุนทำำงานภาคุใต้ 64.5 คุะแนน ตามลำดับั ขณะทีำ�คุนทำำงาน
ในภาคุกลางมีคุะแนนในมิตินี�ตำ�าทีำ�สำุดัทำี� 62.3 คุะแนน ตำ�ากว่าคุนทำำงานในภาคุตะวันออกเฉียงเหน่อ
ทำี�มีคุะแนนคุวามสำุข 64.2 คุะแนน จำแนกตามรุ่นประชีากรของคุนทำำงาน คุะแนนคุวามสำุขในมิตินี�
แตกต่างจากคุะแนนคุวามสำุขในมิติอ่�นโดัยคุนทำำงาน Gen Y เป็นกลุ่มทีำ�มีคุะแนนคุวามสำุขมิติใฝ่่รู้ดัี
สำูงทำี�สำุดัทำี� 65.4 คุะแนน ตามมาดั้วยคุนทำำงาน Gen X และ Baby Boomer ซึ�งมีคุะแนนคุวามสำุข 
เทำ่ากับ 63.0 และ 62.3 คุะแนน ตามลำดัับ
 พิจารณาตามสำถิานภาพสำมรสำ คุนทำำงานทีำ�มีสำถิานภาพเป็นโสำดั มีคุะแนนคุวามสุำขสำูงทีำ�สำุดั 
66.0 คุะแนน ตามมาดั้วยคุนทำำงานทีำ�มีสำถิานภาพเป็นแต่งงานแต่ไม่ไดั้อยู่ดั้วยกันและสำถิานภาพโสำดั 
(64.0 และ 63.8 คุะแนน ตามลำดัับ) คุนทำำงานทำี�มีสำถิานภาพเป็นหม้าย มีคุะแนนคุวามสำุขตำ�าทำี�สำุดั 
59.3 คุะแนน มีคุ่าคุะแนนทำี�แปรผูันขึ�นตามระดัับการศึกษาของคุนทำำงานทำี�สำูงขึ�น โดัยคุนทำำงาน
ทำี�จบการศึกษาระดัับสำูงกว่าปริญญาตรีมีคุะแนนคุวามสำุขสำูงทำี�สำุดั 71.0 คุะแนน ขณะทำี�คุนทำำงานทำี�จบ
การศกึษาระดับัประถิมศกึษา หร่อตำ�ากวา่ มคีุะแนนคุวามสุำขตำ�าทีำ�สำดุัทำี� 56.5 คุะแนน ในดัา้นลกัษณะงาน 
คุนทำำงานดัา้นบรหิารมคีุะแนนคุวามสำขุในมตินิี�สำงูทำี�สำดุั 69.6 คุะแนน ตามดัว้ยคุนทำำงานทำี�ระบลุกัษณะงาน
เป็นงานดั้านอ่�น ๆ 68.8 คุะแนน งานดั้านการบริการ 66.1 คุะแนน งานสำำนักงาน 64.8 คุะแนน 



รายงานการสำำรวจคุุณภาพชีีวิตฯ พ.ศ. 2564 53

และตำ�าทีำ�สำดุัในกลุม่คุนทำำงานด้ัานการผูลติ 60.4 คุะแนน จำแนกตามประเภทำอตุสำาหกรรม 3 ประเภทำ
อตุสำาหกรรมทีำ�คุนทำำงานมคีุะแนนคุวามสำขุใฝ่่รู้ดัสีำงูทีำ�สำดุั ได้ัแก่ P การศกึษา (72.5 คุะแนน) J ข้อมูล
ข่าวสำารและการสำ่�อสำาร (67.8 คุะแนน) และ N กจิกรรมการบริหารและการสำนบัสำนนุ (67.6 คุะแนน) 
ขณะทำี�ประเภทำอุตสำาหกรรมทีำ�คุนทำำงานมคีุะแนนคุวามสำขุในมตินิี�ตำ�าทีำ�สำดุั 3 อนัดับั ได้ัแก่ I ทีำ�พกัแรมและ
บรกิารด้ัานอาหาร (59.4 คุะแนน) M กจิกรรมทำางวชิีาชีีพ วทิำยาศาสำตร์และเทำคุนิคุ 59.7 คุะแนน และ F 
การก่อสำร้าง กบั E การจัดัหานำ�า การจดััการและการบำบดัันำ�าเสำยี (มค่ีุาคุะแนนเท่ำากนั 61.0 คุะแนน) ตามลำดับั
 ในดั้านประเภทำการจ้างงาน พบว่า คุนทำำงานทีำ�มีการจ้างงานเป็นตามสำัญญาจ้าง มีคุะแนน
คุวามสำุขสำูงทำี�สำุดั 67.6 คุะแนน ขณะทำี�คุนทำำงานทำี�มีประเภทำการจ้างงานเป็นรายวัน มีคุะแนนคุวามสำุข
ตำ�าทีำ�สำุดั 57.8 คุะแนน ในส่ำวนของอายุงาน พบว่า คุะแนนคุวามสำุขใฝ่่รู้ดัีของคุนทำำงานแปรผูัน
ตรงข้ามกับจำนวนปีอายุงานของคุนทำำงานทีำ�เพิ�มขึ�น โดัยคุนทำำงานทีำ�มีอายุงานน้อยกว่ามีคุ่าคุะแนน
คุวามสำุขในมิตินี�สำูงกว่าคุนทำำงานทีำ�มีอายุงานมากกว่า โดัยคุนทำำงานทีำ�มีอายุงานน้อยกว่า 1 ปี 
มคีุะแนนคุวามสำขุมากทำี�สำดุัเทำา่กบั 67.5 คุะแนน ขณะทีำ�คุนทำำงานทำี�มอีายงุานตั�งแต ่6 ปขึี�นไป (6-9 ปี
และ 10 ปีขึ�นไป) มีคุะแนนคุวามสำุขตำ�าทำี�สำุดัเทำ่ากับ 63.4 คุะแนน 
 เม่�อจำแนกตามขนาดัองค์ุกร คุะแนนคุวามสำขุใฝ่่รู้ดั ี พบว่ามค่ีุาสำงูทีำ�สำดุัทำี� 67.3 คุะแนนในกลุม่
คุนทำำงานองค์ุกรทำี�มขีนาดัใหญ่มาก 1,001 คุนขึ�นไป ตามมาด้ัวยคุนทำำงานในองค์ุกรขนาดัคุ่อนข้างเลก็
1-50 คุน และกลาง 51-200 คุน (66.0 และ 63.5 คุะแนน ตามลำดับั) คุนทำำงานในองค์ุกรขนาดั 
201-500 คุน มค่ีุาคุะแนนคุวามสำขุตำ�าทำี�สำดุัเท่ำากบั 62.3 คุะแนน สำำหรับภาคุการจ้างงาน พบว่า
คุนทำำงานในสำถิาบนัการศกึษามคีุะแนนคุวามสำขุในมติใิฝ่่รู้ดัสีำงูทีำ�สำดุั 68.5 คุะแนน ตามมาด้ัวยคุนทำำงาน
ในหน่วยงานภาคุรัฐ 67.3 คุะแนน และคุนทำำงานทำี�ระบุภาคุการจ้างงานเป็นอ่�น ๆ  67.2 คุะแนน คุนทำำงาน
ในหน่วยงานรฐัวสิำาหกจิ 61.2 คุะแนน และและคุนทำำงานในหน่วยงานเอกชีน 60.1 คุะแนน ตามลำดับั 
คุะแนนคุวามสำขุมติใิฝ่่รู้ดัพีบว่าแปรผูนัตามระดับัรายได้ัต่อเดัอ่นของคุนทำำงาน โดัยคุนทำำงานทำี�มรีายได้ั
ต่อเดัอ่น 30,001 บาทำขึ�นไป มคีุะแนนคุวามสำขุสำงูทำี�สำดุั 67.3 คุะแนน ขณะทีำ�คุนทำำงานทำี�มรีายได้ัต่อเดัอ่น
ไม่เกิน 10,000 บาทำ มคีุะแนนคุวามสำขุตำ�าทีำ�สำดุัเม่�อเทำยีบกบักลุม่รายได้ัอ่�นทีำ� 59.3 คุะแนน

ตาราง 9 คุ่าคุะแนนคุวามสำุขคุนทำำงานในมิติใฝ่่รู้ดัี จำแนกตามลักษณะทำั�วไปของคุนทำำงาน



ตาราง 9 คุ่าคุะแนนคุวามสำุขคุนทำำงานในมิติใฝ่่รู้ดัี จำแนกตามลักษณะทำั�วไปของคุนทำำงาน (ต่อ)
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ตาราง 9 คุ่าคุะแนนคุวามสำุขคุนทำำงานในมิติใฝ่่รู้ดัี จำแนกตามลักษณะทำั�วไปของคุนทำำงาน (ต่อ)

4.2.9 สุข้ภาพเงินดี (Happy Money)

 มิติสำุขภาพเงินดัี หร่อ Happy Money พิจารณาคุวามสำุขของคุนทำำงานจากคุวามสำามารถิ
ในการบริหารจดััการด้ัานการเงนิและการผู่อนชีำระหนี�สำนิต่าง ๆ  ว่าเป็นไปตามกำหนดัหร่อไม่ มกีารเก็บออม
ในแตล่ะเดัอ่นทำี�เหมาะสำมเพยีงใดั รวมถิงึการประเมินคุา่ใชีจ้า่ยในแตล่ะเดัอ่นเม่�อเปรียบเทำยีบกับรายรับวา่
มีลักษณะอย่างไร โดัยคุะแนนคุวามสำุขในมิติสำุขภาพเงินดัีใชี้ตัวชีี�วัดัดั้วยข้อคุำถิามเกี�ยวกับ คุวามรู้สำึก
เป็นภาระของการผู่อนชีำระหนี�สำินต่าง ๆ โดัยรวมในปัจจุบัน คุวามสำามารถิในการผู่อนชีำระหนี�ไดั้
ตามกำหนดัเวลา การมเีงนิเกบ็ออมในแต่ละเดัอ่น และคุวามเพยีงพอของคุ่าตอบแทำนทำี�ได้ัรับเม่�อเปรียบเทำยีบ
กับรายจ่ายทำั�งหมดัในแต่ละเดั่อน
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 คุะแนนคุวามสำุขในมิติสำุขภาพเงินดัี หร่อ Happy Money ของคุนทำำงานภาพรวม พบว่า
เทำ่ากับ 52.8 คุะแนน โดัยเป็นมิติคุวามสำุขของคุนทำำงานทำี�มีคุ่าคุะแนนคุวามสำุขตำ�าทำี�สำุดัใน 9 มิติ
ของ HAPPINOMETER
 พิจารณาตามลักษณะทำั�วไปของคุนทำำงาน (ตาราง 10) พบว่า คุนทำำงานเพศชีาย 
มีคุะแนนคุวามสำุขสำุขภาพเงินดัีสำูงกว่าคุนทำำงานเพศหญิง และคุนทำำงานเพศทำางเล่อก (53.0, 52.8 
และ 51.0 คุะแนน ตามลำดับั) จำแนกตามภมิูภาคุ คุนทำำงานในภาคุเหนอ่มคีุะแนนคุวามสำขุสำขุภาพเงนิดัี
สำงูทีำ�สำดุั 57.5 คุะแนน ตามด้ัวยคุนทำำงานในภาคุกลาง และภาคุใต้ (53.7 และ 52.5 คุะแนน ตามลำดับั) 
คุนทำำงานในกรุงเทำพฯ มีคุะแนนคุวามสำุขเทำ่ากับ 51.2 คุะแนน และภาคุตะวันออกเฉียงเหน่อเป็น
ภมูภิาคุเดัยีวทีำ�คุนทำำงานมคีุะแนนคุวามสำขุสำขุภาพเงนิดัตีำ�ากว่าระดับัเป้าหมาย (Unhappy) โดัยอยูที่ำ�เพยีง
48.5 คุะแนน คุะแนนคุวามสำุขสำุขภาพเงินดัีแปรผูันตามรุ่นประชีากรของคุนทำำงาน คุนทำำงาน 
Baby Boomer มีคุะแนนคุวามสำุขสำูงทีำ�สำุดั 62.0 คุะแนน ตามมาดั้วยคุนทำำงาน Gen X มีคุะแนน
คุวามสำุขในมิตินี� 54.1 คุะแนน สำูงกว่าคุนทำำงาน Gen Y ทำี�มีคุะแนนตำ�าทำี�สำุดัทำี� 51.5 คุะแนน 
 จำแนกตามสำถิานภาพสำมรสำ คุนทำำงานทีำ�มีสำถิานภาพโสำดั มีคุะแนนคุวามสำุขสำูงทำี�สำุดั 55.1 
คุะแนน ตามดัว้ยคุนทำำงานทีำ�มสีำถิานภาพแตง่งานและอยูร่่วมกัน 52.9 คุะแนน คุนทำำงานทำี�มสีำถิานภาพ
สำมรสำเปน็แตง่งานแตไ่ม่ไดัอ้ยูด้่ัวยกัน 51.4 คุะแนน คุนทำำงานทำี�มสีำถิานภาพอยูด้่ัวยกันโดัยไม่ไดัแ้ตง่งาน 
หย่า แยกทำาง หร่อเลิกกัน และหม้าย มีคุะแนนคุวามสำุขในมิติสำุขภาพเงินดัี อยู่ในระดัับคุาบเสำ้น
ไปจนถึิง “ตำ�ากว่าเป้าหมาย” (Unhappy) โดัยมคีุะแนนคุวามสำขุเท่ำากบั 46.4, 47.6 และ 50.0 คุะแนน
ตามลำดัับ ในดั้านระดัับการศึกษาคุนทำำงานทีำ�จบการศึกษาระดัับสูำงกว่าปริญญาตรี และระดัับ
ปริญญาตรีมีคุะแนนคุวามสำุขสำูงทำี�สำุดัทำี� 61.1 และ 55.2 คุะแนน ตามลำดัับ ขณะทำี�คุนทำำงานทำี�จบ
การศึกษาในระดัับตำ�ากว่าปริญญาตรีทำุกกลุ่ม (ยกเว้นกลุ่มทีำ�จบการศึกษาระดัับประถิมศึกษา
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หร่อตำ�ากวา่ ซึ�งมคีุะแนนคุวามสำขุเทำา่กบั 51.8 คุะแนน) พบวา่ มคีุะแนนคุวามสำขุในระดับัคุาบเสำน้ไปจนถิงึ
“ตำ�ากว่าเป้าหมาย” (Unhappy) โดัยกลุ่มทำี�จบการศึกษาระดัับมัธิ์ยมศึกษาตอนต้น และมัธิ์ยมศึกษา
ตอนปลาย มีคุะแนนคุวามสำุขทีำ� 48.2 และ 47.5 คุะแนน ตามลำดัับ ขณะทำี�กลุ่มทีำ�จบการศึกษา
ระดัับอนุปริญญาหร่อปวสำ. มีคุะแนนคุวามสำุขเทำ่ากับ 50.0 คุะแนน  
 ในดั้านลักษณะงาน คุนทำำงานดั้านบริหารมีคุะแนนคุวามสำุขในมิติสำุขภาพเงินดัีสำูงทำี�สำุดั 58.5 
คุะแนน ขณะทีำ�คุนทำำงานดั้านการบริการมีคุะแนนคุวามสำุขในมิตินี�ตำ�าทำี�สำุดัทำี� 50.3 คุะแนน สำำหรับ
ประเภทำอุตสำาหกรรมทำี�คุนทำำงานมีคุะแนนคุวามสำุขสำุขภาพเงินดัีสำูงทำี�สำุดั 3 อันดัับแรก ไดั้แก่ J ข้อมูล
ข่าวสำารและการสำ่�อสำาร (59.6 คุะแนน) P การศึกษา (57.3 คุะแนน) และ F การก่อสำร้าง (56.6 คุะแนน) 
ตามลำดัับ ในสำ่วนของประเภทำอุตสำาหกรรมทีำ�คุนทำำงานมีคุะแนนคุวามสำุขสำุขภาพเงินดัีตำ�าทีำ�สำุดั 3 
ประเภทำอุตสำาหกรรมแรก ได้ัแก ่G การขายสำง่และการขายปลกี การซอ่มแซมยานยนต ์(49.4 คุะแนน
(Unhappy) S กิจกรรมบริการดั้านอ่�น ๆ (50.0 คุะแนน) และ L กิจกรรมอสัำงหาริมทำรัพย์ 
(50.9 คุะแนน) ตามลำดัับ 
 จำแนกตามประเภทำการจ้าง คุนทำำงานทีำ�ไดั้รับการจ้างในลักษณะประจำ มีคุะแนนคุวามสำุข
ในมตินิี�สำงูทีำ�สำดุั 53.3 คุะแนน ตามมาดัว้ยคุนทำำงานทีำ�มปีระเภทำการจา้งเปน็ตามสำญัญาจา้ง และการจา้ง
แบบบางช่ีวงเวลา ตามผูลงาน หร่อจ้างเหมา (52.7 และ 51.4 คุะแนน ตามลำดับั) สำว่นคุนทำำงานทำี�มี
ประเภทำการจ้างเป็นรายวนั มคีุะแนนคุวามสำขุตำ�ากว่าระดับัเป้าหมาย (Unhappy) อยูที่ำ�เพยีง 47.6 คุะแนน 
ในดัา้นอายุงาน พบว่าคุนทำำงานทีำ�มอีายงุาน 10 ปขึี�นไป มคีุะแนนคุวามสุำขในมิตนิี�สำงูทีำ�สำดุั 54.8 คุะแนน 
ในลำดับัถัิดัมาเปน็กลุม่คุนทำำงานทีำ�มอีายงุานนอ้ยกวา่ 1 ป ีหร่ออยูใ่นชีว่ง 1-2 ปซึี�งมคีุะแนนคุวามสำขุ
เทำ่ากับ 52.8 คุะแนน ขณะทำี�คุนทำำงานทำี�มีอายุงาน 3-5 ปี และ 6-9 ปี มีคุะแนนคุวามสำุขตำ�ากว่า
โดัยอยู่ในชี่วง 50.5-51.7 คุะแนน เม่�อพิจารณาตามขนาดัองคุ์กร คุนทำำงานในองคุ์กรทำี�มีขนาดัเล็ก 
1-50 คุน มีคุะแนนคุวามสำุขสำุขภาพเงินดัีสำูงทำี�สำุดัทำี� 54.9 คุะแนน ตามมาดั้วยคุนทำำงานในองคุ์กร
ทีำ�มขีนาดัคุ่อนข้างใหญ่มาก 1,001 คุนขึ�นไป และ 51-200 คุน (54.0 และ 53.6 คุะแนน ตามลำดับั) 
โดัยคุนทำำงานในองคุ์กรขนาดั 201-500 คุน มีคุะแนนคุวามสำุขตำ�าทำี�สำุดัเทำ่ากับ 50.7 คุะแนน 
 ในดั้านภาคุการจ้างงาน คุนทำำงานทำี�อยู่ในภาคุการจ้างงานทำี�ระบุเป็นอ่�น ๆ มีคุะแนนคุวามสำุข
สำขุภาพเงนิดัสีำงูทีำ�สำดุั 54.8 คุะแนน ตามมาดัว้ยคุนทำำงานในหนว่ยงานภาคุรัฐและหนว่ยงานรัฐวสิำาหกจิ 
54.6 และ 53.5 คุะแนน ตามลำดับั ขณะทีำ�คุนทำำงานในหน่วยงานเอกชีนมคีุะแนนคุวามสำขุ 53.0 คุะแนน 
และคุนทำำงานในสำถิาบันการศึกษามีคุะแนนคุวามสำุขในมิตินี�เพียง 48.5 คุะแนน ซึ�งอยู่ในระดัับตำ�ากว่า
เป้าหมาย (Unhappy) คุะแนนคุวามสำุขสำุขภาพเงินดัี พบว่าแปรผูันเพิ�มขึ�นตามระดัับรายไดั้ต่อเดั่อน
ของคุนทำำงานโดัยคุนทำำงานทีำ�มรีายได้ัต่อเดัอ่น 30,001 บาทำขึ�นไปมคีุะแนนคุวามสำขุในมิตนิี� 61.2 คุะแนน 
ขณะทำี�คุนทำำงานทำี�มีรายไดั้ต่อเดั่อนตำ�ากว่า 10,000 บาทำ และ 10,001-20,000 บาทำ มีคุะแนน
คุวามสำุข 49.5 และ 45.6 คุะแนน ตามลำดัับ อยู่ในระดัับตำ�ากว่าเป้าหมาย (Unhappy)
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ตาราง 10 คุ่าคุะแนนคุวามสำขุคุนทำำงานในมติสิำขุภาพเงนิดั ีจำแนกตามลกัษณะทำั�วไปของคุนทำำงาน 
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ตาราง 10 คุ่าคุะแนนคุวามสำขุคุนทำำงานในมติสิำขุภาพเงนิดั ีจำแนกตามลกัษณะทัำ�วไปของคุนทำำงาน (ต่อ)
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ตาราง 10 คุ่าคุะแนนคุวามสำขุคุนทำำงานในมติสิำขุภาพเงนิดั ีจำแนกตามลกัษณะทัำ�วไปของคุนทำำงาน (ต่อ)

4.2.10 การงานดี (Happy Work Life)

 มติกิารงานดั ี (Happy Work Life) มตีวัชีี�วดััทีำ�เป็นข้อคุำถิาม เกี�ยวกบัคุวามสำขุและคุวามรู้สำกึ
พงึพอใจตอ่การทำำงานในประเดัน็ตา่ง ๆ  เชีน่ การไดัท้ำำงานอยา่งมคีุวามสำขุตอ่สำภาพแวดัลอ้มขององคุก์ร
โดัยรวม การไดั้รับการดัูแลเกี�ยวกับสุำขภาพทำี�ดัีจากองคุ์กร คุวามพึงพอใจกับสำวัสำดัิการทำี�องคุ์กร
จัดัให้ การไดั้รับการปฏิิบัติอย่างถิูกต้องตามกฎหมายแรงงาน พระราชีบัญญัติ หร่อระเบียบต่าง ๆ 
การไดัรั้บการพจิารณาเล่�อนขั�น เล่�อนตำแหนง่ ปรบัขึ�นคุา่จ้างทีำ�ผูา่นมาดัว้ยคุวามเหมาะสำม การมอีาชีีพ
ทำี�มั�นคุง การไดั้รับคุ่าตอบแทำนทำี�คุุ้มคุ่ากับคุวามเสำี�ยงอันอาจเกิดัจากการทำำงาน การไดั้รับคุ่าตอบแทำน
ถิูกต้องและตรงตามเวลา คุวามสำามารถิในการแสำดังคุวามคุิดัเห็นและมีสำ่วนร่วมในข้อเสำนอแนะกับ
หัวหน้างาน หร่อนายจ้าง เป็นต้น 
 คุ่าคุะแนนคุวามสำขุในมติกิารงานดั ีหร่อ Happy Work Life ของคุนทำำงานในภาพรวม พบว่า
เทำ่ากับ 65.5 คุะแนน สำูงเป็นอันดัับ 3 จาก 9 มิติคุวามสำุขของ HAPPINOMETER
 เม่�อจำแนกตามลักษณะทัำ�วไปของคุนทำำงาน (ตาราง 11) พบว่า คุนทำำงานเพศชีาย
มีคุะแนนคุวามสำุข (66.2 คุะแนน) สำูงกว่าคุนทำำงานเพศหญิงและคุนทำำงานเพศทำางเล่อก (65.3 และ 
62.1 คุะแนน ตามลำดับั) ภาคุเหนอ่เป็นภมูภิาคุทำี�คุนทำำงานมีคุะแนนคุวามสุำขสำงูทีำ�สำดุั (69.8 คุะแนน) ตาม
มาดั้วยภาคุใต้และภาคุตะวันออกเฉียงเหน่อ (66.3 และ 64.4 คุะแนน ตามลำดัับ) ขณะทำี�ในกรุงเทำพฯ 
คุนทำำงานมีคุะแนนคุวามสำุขตำ�ากว่าภูมิภาคุอ่�นทำี� 64.3 คุะแนน ตามมาดั้วยภาคุกลางทำี� 60.1 คุะแนน 
ระดับัคุวามสำขุในมตินิี�แปรผูนัตามรุ่นประชีากรของคุนทำำงานโดัยคุนทำำงาน Baby Boomer มคีุะแนน
คุวามสำุข 67.9 คุะแนน ขณะทำี�คุนทำำงาน Gen X และ Gen Y มีคุะแนนคุวามสำุขตำ�ากว่าอยู่ทำี� 66.7 
และ 64.9 คุะแนน ตามลำดัับ
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 จำแนกตามสำถิานภาพสำมรสำ คุนทำำงานทีำ�มีสำถิานภาพเป็นแต่งงานและอยู่ร่วมกัน มีคุะแนน
คุวามสำุขสำูงทีำ�สำุดั (66.3 คุะแนน) ตามมาดั้วยคุนทำำงานทีำ�มีสำถิานภาพหย่า แยกทำาง หร่อเลิกกัน 
(65.9 คุะแนน) แต่งงานแต่ไม่ไดั้อยู่ดั้วยกันและเป็นหม้าย (มีคุะแนนเทำ่ากันทำี� 65.5 คุะแนน) ตามลำดัับ 
โดัยคุนทำำงานทีำ�มีสำถิานภาพเป็นอยูด้่ัวยกนัโดัยไม่ได้ัแต่งงาน มคีุะแนนคุวามสำขุการงานดัตีำ�ากว่ากลุม่อ่�นทีำ�
63.6 คุะแนน คุะแนนคุวามสำุขในมิตินี�คุ่อนข้างแปรผูันตามระดัับการศึกษาทำี�สำูงขึ�นของคุนทำำงาน 
โดัยคุนทำำงานทีำ�จบการศึกษาสำูงกว่าปริญญาตรีมีคุะแนนคุวามสุำขสำูงทำี�สำุดัเทำ่ากับ 68.7 คุะแนน 
ตามมาดั้วยกลุ่มทีำ�จบการศึกษาระดัับปริญญาตรี และอนุปริญญาหร่อปวสำ. ตามลำดัับ (66.7 และ 
64.9 คุะแนน ตามลำดับั) ขณะทีำ�คุนทำำงานซึ�งจบการศกึษาระดับัมธัิ์ยมศกึษาตอนต้น และประถิมศกึษา
หร่อตำ�ากว่า เป็น 2 กลุ่มทำี�มีคุ่าคุะแนนคุวามสำุขตำ�าทำี�สำุดัเทำ่ากับ 62.6 และ 63.5 คุะแนน ตามลำดัับ
 ในสำ่วนของลักษณะงาน คุนทำำงานดั้านบริหารมีคุะแนนคุวามสำุขสำูงกว่าคุนทำำงานลักษณะ
งานอ่�นทีำ� 70.5 คุะแนน ขณะทีำ�คุนทำำงานด้ัานการผูลติ มคีุะแนนคุวามสำขุตำ�ากว่ากลุม่อ่�นทีำ� 63.2 คุะแนน 
ประเภทำอุตสำาหกรรมทำี�คุนทำำงานมีคุะแนนคุวามสำุขการงานดัีสำูงทำี�สำุดั 3 อันดัับแรก ไดั้แก่ J ข้อมูล
ข่าวสำารและการสำ่�อสำาร และ K กิจกรรมทำางการเงินและการประกันภัย (คุะแนนคุวามสำุขสำูงทีำ�สำุดั
เทำ่ากันทำี� 72.6 คุะแนน) และ P การศึกษา (69.4 คุะแนน) ตามลำดัับ ขณะทำี�ประเภทำอุตสำาหกรรม
ทำี�คุนทำำงานมคีุะแนนคุวามสำขุตำ�าทีำ�สำดุั 3 อนัดับัแรก ไดัแ้ก ่F การกอ่สำร้าง (59.6 คุะแนน) M กจิกรรม
ทำางวิชีาชีีพ วิทำยาศาสำตร์และเทำคุนิคุ R ศิลปะคุวามบันเทำิงและนันทำนาการ และ S กิจกรรมบริการ
ดั้านอ่�น ๆ (มีคุะแนนเทำ่ากัน 63.9 คุะแนน) ตามลำดัับ
 สำำหรับประเภทำการจ้างงาน คุนทำำงานทีำ�มีลักษณะการจ้างงานเป็นแบบประจำ รวมถึิง
ตามสำัญญาจ้าง มีคุะแนนคุวามสำุขสำูงกว่าคุนทำำงานกลุ่มอ่�นทำี� 66.3 และ 65.0 คุะแนน ตามลำดัับ 
ขณะทำี�คุนทำำงานทำี�มีประเภทำการจ้างงานเป็นรายวัน มีคุะแนนคุวามสำุขตำ�าทำี�สำุดัทำี� 59.0 คุะแนน จำแนก
ตามอายุงาน คุะแนนคุวามสำุขการงานดัี พบว่าสำูงทีำ�สำุดัในกลุ่มคุนทำำงานทีำ�มีอายุงาน 10 ปีขึ�นไป 
ทำี� 66.9 คุะแนน และกลุ่มทำี�มีอายุงานน้อยกว่า 1 ปี ทำี� 66.1 คุะแนน และตำ�าทำี�สำุดัในกลุ่มคุนทำำงาน
ทำี�มีอายุงาน 3-5 ปี และ 6-9 ปี ทำี� 64.4 และ 64.3 คุะแนน ตามลำดัับ 
 ในส่ำวนของขนาดัองค์ุกร คุวามสำขุในมตินิี�ของคุนทำำงานในองค์ุกรขนาดัคุ่อนข้างเลก็ 1-50 คุน
มคีุะแนนสูำงทำี�สำดุัเท่ำากับ 67.1 คุะแนน ตามมาด้ัวยคุนทำำงานในองค์ุกรขนาดัคุอ่นข้างใหญ่มาก 1,001 
คุนขึ�นไป (66.7 คุะแนน) ในขณะทำี�คุนทำำงานในองคุ์กรขนาดั 51-200 คุน และ 201-500 คุน 
คุะแนนในมิตินี�คุ่อนข้างตำ�ากว่ากลุ่มอ่�นในชี่วง 64.4-64.6 คุะแนน จำแนกตามภาคุการจ้างงาน 
คุนทำำงานทีำ�ระบภุาคุการจา้งงานเปน็ลกัษณะอ่�น ๆ  พบวา่มคีุะแนนคุวามสำขุสำงูทีำ�สำดุัเทำา่กบั 70.4 คุะแนน
ตามมาดั้วยคุนทำำงานในหน่วยงานภาคุรัฐและหน่วยงานรัฐวิสำาหกิจ (67.4 และ 67.1 คุะแนน 
ตามลำดัับ) ขณะทีำ�คุนทำำงานในหน่วยงานเอกชีน และสำถิาบันการศึกษามีคุะแนนคุวามสำุขทำี�ตำ�ากว่า
โดัยเทำ่ากับ 65.0 และ 64.1 คุะแนน ตามลำดัับ 
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 เชี่นเดัียวกับคุะแนนคุวามสำุขในมิติอ่�น ๆ คุะแนนคุวามสำุขการงานดัี พบว่าแปรผัูนเพิ�มขึ�น
ตามระดัับรายไดั้ต่อเดั่อนของคุนทำำงานทำี�สำูงขึ�น โดัยคุนทำำงานทำี�มีรายไดั้ต่อเดั่อน 30,001 บาทำขึ�นไป 
มีคุะแนนคุวามสำุขสำูงทำี�สำุดัทำี� 70.0 คุะแนน ขณะทำี�คุนทำำงานทำี�มีรายไดั้ต่อเดั่อนไม่เกิน 10,000 บาทำ 
มีคุะแนนคุวามสำุขตำ�าทำี�สำุดัทำี� 59.3 คุะแนน

ตาราง 11 คุ่าคุะแนนคุวามสำุขคุนทำำงานในมิติการงานดัี จำแนกตามลักษณะทำั�วไปของคุนทำำงาน
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ตาราง 11 คุ่าคุะแนนคุวามสำุขคุนทำำงานในมติิการงานดั ีจำแนกตามลักษณะทำั�วไปของคุนทำำงาน (ต่อ)
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ตาราง 11 คุ่าคุะแนนคุวามสำุขคุนทำำงานในมติิการงานดั ีจำแนกตามลักษณะทำั�วไปของคุนทำำงาน (ต่อ)

4.3 ควิามพึงพอใจัในการทำงานข้องคนทำงาน (ในองค์กร) พ.ศ. 2564

 การประเมินระดัับคุวามพึงพอใจในการทำำงานของคุนทำำงาน (ในองคุ์กร) จำแนกองคุ์ประกอบ
คุวามพงึพอใจ ออกเป็น 3 ส่ำวน ได้ัแก่ (1) ควิามพงึพอใจัต่อปัจัจัยัจังูใจัในการทำงาน (Motivation factors) 
ประเมินจากขอ้คุำถิามเกี�ยวกับคุวามท้ำาทำายและการสำง่เสำริมให้ไดัเ้รียนรู้สำิ�งใหม่ ๆ  ของงาน คุวามชีดััเจน
ของโอกาสำในการเติบโตในตำแหน่งหน้าทีำ� คุวามมั�นคุงของงาน โอกาสำในการแสำดังคุวามคุิดัเห็น
และมีสำ่วนร่วมในข้อเสำนอแนะกับนายจ้าง หร่อหัวหน้างาน และคุวามเหมาะสำมของการไดั้รับ
การพิจารณาเล่�อนขั�น เล่�อนตำแหน่ง หร่อปรบัขึ�นคุ่าจ้างประจำปี (2) ควิามพงึพอใจัต่อปัจัจัยัคำ�าจันุ
ด้านค่าตอบัแทนฯ (Hygiene factors on rewards) ประกอบด้ัวยข้อคุำถิามเกี�ยวกบั การได้ัรับ
การปฏิบัิตอิย่างถิกูต้องตามกฎหมายทำี�เกี�ยวข้องในการคุุม้คุรองแรงงานจากองค์ุกร คุวามถิกูต้องและ
คุวามตรงเวลาของการจ่ายคุ่าจ้าง คุ่าล่วงเวลาจากองค์ุกร คุวามคุุม้คุ่าของคุ่าตอบแทำนทำี�ได้ัรับเปรียบเทำยีบ
กบัคุวามเสำี�ยงทีำ�อาจเกดิัจากการทำำงาน การได้ัรบัการดัแูลเกี�ยวกบัสำขุภาพทำี�ดัจีากองค์ุกร สำภาพแวดัล้อม
โดัยรวมขององค์ุกร และสำวสัำดิัการทำี�องค์ุกรจดััให้ (3) ควิามพงึพอใจัตอ่ปจััจัยัคำ�าจันุดา้นควิามสมัพนัธีฯ์ 
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(Hygiene factors on relationship) ประกอบดั้วยข้อคุำถิามเกี�ยวกับการให้คุวามสำำคุัญ
กับการทำำงานเป็นทำีมในทีำ�ทำำงาน คุวามสำัมพันธิ์์ในทำี�ทำำงานทำี�เหม่อนพี�เหม่อนน้อง การสำ่�อสำารพูดัคุุย
กับเพ่�อนร่วมงานในทีำ�ทำำงาน และการถิ่ายทำอดัแลกเปลี�ยนแบบอย่างการทำำงานระหว่างกันในทำี�ทำำงาน 
โดัยข้อคุำถิามในทำุกสำ่วนถิูกนำมาคุิดัคุำนวณเป็นคุ่าคุะแนนคุวามพึงพอใจในการทำำงานของคุนทำำงาน 
ภาพรวม ผูลการสำำรวจ ปี 2564 พบว่า คุะแนนคุวามพึงพอใจในการทำำงานภาพรวม เทำ่ากับ 
65.6 คุะแนน โดัยคุวามพึงพอใจต่อปัจจัยคุำ�าจุนทำั�งในดั้านคุ่าตอบแทำนฯ และดั้านคุวามสำัมพันธิ์์ฯ 
(69.6 คุะแนน และ 69.4 คุะแนน ตามลำดับั) มค่ีุาคุะแนนทีำ�สำงูกว่าคุะแนนคุวามพงึพอใจของคุนทำำงาน
ต่อปัจจัยจูงใจ (57.0 คุะแนน) เป็นอย่างมาก (แผูนภาพ 3)
 เม่�อพิจารณาตามภูมิภาคุ คุนทำำงานในภาคุเหน่อมีคุะแนนคุวามพึงพอใจในการทำำงาน
ทีำ�สำูงทำี�สำุดัเม่�อเทีำยบกับคุนทำำงานในภูมิภาคุอ่�น (70.1 คุะแนน) ลำดัับถิัดัมาเป็นคุนทำำงานในภาคุใต้ 
ภาคุกลาง ภาคุตะวันออกเฉียงเหน่อ (66.5, 64.4 และ 64.3 คุะแนน ตามลำดัับ) ในขณะทำี�คุนทำำงาน
ในกรงุเทำพฯ มคีุะแนนคุวามพงึพอใจในการทำำงานภาพรวมตำ�าทีำ�สำดุั (60.0 คุะแนน) จำแนกตามประเภทำ
อตุสำาหกรรม ประเภทำอตุสำาหกรรมทำี�คุนทำำงานมคีุะแนนคุวามพงึพอใจในการทำำงานสำงูทีำ�สำดุั 3 อนัดับัแรก 
ไดั้แก่ J ข้อมูลข่าวสำารและการสำ่�อสำาร (72.8 คุะแนน) K กิจกรรมทำางการเงินและการประกันภัย 
(72.5 คุะแนน) และ P การศึกษา (69.5 คุะแนน) สำ่วนประเภทำอุตสำาหกรรมทีำ�คุนทำำงานมีคุะแนน
คุวามพึงพอใจในการทำำงานตำ�าทำี�สำุดั 3 อันดัับแรก ไดั้แก่ F การก่อสำร้าง (59.6 คุะแนน) R ศิลปะ 
คุวามบันเทำิงและนันทำนาการ และ S กิจกรรมบริการดั้านอ่�น ๆ (มีคุะแนนเทำ่ากันทำี� 64.0 คุะแนน) 
ตามลำดัับ (แผูนภาพ 4)

แผนภาพ 3 คุะแนนคุวามพงึพอใจในการทำำงานของคุนทำำงาน (ในองค์ุกร) ภาพรวมและในแต่ละปัจจยั

คะแนนควิามพึงพอใจัในการทำางานภาพรวิม 65.6 คะแนน

57.0 Motivation factors

Hygiene factors
on relationship

Hygiene factors
on rewards 69.469.6



(ก. จัำแนกตามภาค)

แผนภาพ 4 คุะแนนคุวามพึงพอใจในการทำำงานของคุนทำำงาน (ในองคุ์กร) ภาพรวม
จำแนกตามภาคุและประเภทำอุตสำาหกรรม

(ข้. จัำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม)

K กิจักรรมทางการเงิน และการประกันภัย

P การศึกษา

J ข้้อมูลข้่าวิสาร และการสื�อสาร

D ไฟฟ้า ก๊าช ไอนำ�า และระบับัปรับัอากาศ

L กิจักรรมอสังหาริมทรัพย์

Q กิจักรรมด้านสุข้ภาพ และงานสังคมสงเคราะห์

O การบัริหาร การป้องกันประเทศ และการประกันสังคม

E การจััดหานำ�า การจััดการ และการบัำบััดนำ�าเสีย

I ที�พักแรมและบัริการด้านอาหาร

S กิจักรรมบัริการด้านอื�น ๆ

R ศิลปะ ควิามบัันเทิง และนันทนาการ

H การข้นส่ง และสถานที�เก็บัสินค้า

N กิจักรรมการบัริหาร และการสนับัสนุน

F การก่อสร้าง

C การผลิต

G การข้ายส่งและการข้ายปลีก การซ่่อมแซ่มยานยนต์

M กิจักรรมทางวิิชาชีพ วิิทยาศาสตร์ และเทคนิค
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 สำำหรับคุา่คุะแนนคุวามพงึพอใจในการทำำงานของคุนทำำงาน (ในองคุก์ร) ภาพรวม เม่�อพจิารณา
จำแนกตามลกัษณะทำั�วไปของคุนทำำงาน (ตาราง 12) พบวา่ คุนทำำงานเพศชีายมคีุะแนนคุวามพงึพอใจ
ภาพรวมทำี� 66.3 คุะแนน สำงูกว่าคุนทำำงานเพศหญงิและคุนทำำงานเพศทำางเลอ่กซึ�งมีคุะแนนคุวามพงึพอใจ
ภาพรวม ทำี� 65.4 และ 62.3 คุะแนน ตามลำดัับ โดัยมีคุะแนนคุวามพึงพอใจต่อแต่ละปัจจัย ทำั�งปัจจัย
จูงใจและปัจจัยคุำ�าจุนทำี�สำูงกว่าคุนทำำงานเพศหญิงและคุนทำำงานเพศทำางเล่อกดั้วยเชี่นกัน เม่�อจำแนก
ตามภมูภิาคุ ภาคุเหนอ่เป็นภมูภิาคุทำี�คุนทำำงานมคีุวามพงึพอใจในการทำำงานภาพรวมสำงูกว่าภมูภิาคุอ่�น 
(70.1 คุะแนน) ขณะทีำ�กรงุเทำพฯ เป็นภมิูภาคุทำี�คุนทำำงานมคีุวามพงึพอใจภาพรวมตำ�าทำี�สำดุั (60.0 คุะแนน) 
คุนทำำงานในภาคุเหน่อมีคุะแนนคุวามพึงพอใจต่อปัจจัยจูงใจ และปัจจัยคุำ�าจุนด้ัานคุ่าตอบแทำนสำูงกว่า
ภมูภิาคุอ่�น คุนทำำงานในภาคุตะวนัออกเฉียงเหนอ่มีคุะแนนคุวามพงึพอใจต่อปัจจัยคุำ�าจนุด้ัานคุวามสำมัพนัธ์ิ์ 
สำงูทีำ�สำดุั ในทำางตรงกนัข้าม กรุงเทำพฯ เป็นภมูภิาคุทีำ�มคีุนทำำงานทีำ�มค่ีุาคุะแนนคุวามพงึพอใจต่อปัจจยัคุำ�าจนุ
ดั้านคุ่าตอบแทำนและดั้านคุวามสำัมพันธิ์์ตำ�าทำี�สำุดั สำำหรับคุวามพึงพอใจต่อปัจจัยจูงใจ พบว่าคุนทำำงาน
ในภาคุกลางมีคุะแนนคุวามพึงพอใจในดั้านนี�ตำ�าทำี�สำุดัเม่�อเทำียบกับภูมิภาคุอ่�น
 พิจารณาตามรุ่นประชีากร คุนทำำงาน Baby Boomer มีคุะแนนคุวามพึงพอใจภาพรวม 
(67.9 คุะแนน) และคุวามพงึพอใจตอ่ทำั�งปจัจยัจูงใจ ปจัจยัคุำ�าจนุดัา้นคุา่ตอบแทำนและดัา้นคุวามสำมัพนัธิ์์ 
ทำี�สำูงกว่าคุนทำำงานรุ่นประชีากรอ่�น ขณะทำี�คุนทำำงานในรุ่นประชีากร Gen Y มีคุะแนนคุวามพึงพอใจ
ภาพรวม (65.1 คุะแนน) และคุวามพึงพอใจต่อปัจจัยจูงใจ และปัจจัยคุำ�าจุนทัำ�งสำองดั้านทีำ�ตำ�ากว่า
คุนทำำงานรุ่นประชีากรอ่�น เกี�ยวกับสำถิานภาพสำมรสำ คุนทำำงานทีำ�มีสำถิานภาพเป็นแต่งงานและ
อยูร่่วมกันกับคุู ่เป็นกลุม่ทำี�มคีุะแนนคุวามพึงพอใจภาพรวม (66.3 คุะแนน) และคุวามพงึพอใจต่อปัจจยั
คุำ�าจุนดั้านคุ่าตอบแทำนทำี�สำูงกว่าสำถิานภาพสำมรสำอ่�น 
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โดัยคุนทำำงานทำี�มสีำถิานภาพเปน็แตง่งานแตไ่มไ่ดัอ้ยูด่ัว้ยกนั มคีุะแนนคุวามพงึพอใจตอ่ปจัจยัจงูใจสำงูกวา่
คุนทำำงานทีำ�มีสำถิานภาพสำมรสำอ่�น และคุนทำำงานทีำ�มีสำถิานภาพเป็นหย่า แยกทำาง เลิกกัน มีคุะแนน
คุวามพงึพอใจตอ่ปัจจัยคุำ�าจนุด้ัานคุา่ตอบแทำนสำงูกวา่คุนทำำงานทำี�มสีำถิานภาพสำมรสำอ่�น ในทำางตรงกันขา้ม
คุนทำำงานทีำ�มีสำถิานภาพสำมรสำเป็นอยู่ด้ัวยกันโดัยไม่ไดั้แต่งงานเป็นกลุ่มทำี�มีคุะแนนคุวามพึงพอใจ
ในการทำำงาน ทำั�งในภาพรวม (63.8 คุะแนน) ต่อปัจจัยจูงใจ และปัจจัยคุำ�าจุนดั้านคุ่าตอบแทำน รวมถิึง
ดั้านคุวามสำัมพันธิ์์ทีำ�ตำ�าทำี�สำุดัเม่�อเทำียบกับคุนทำำงานในสำถิานภาพสำมรสำอ่�น (โดัยกลุ่มทีำ�มีสำถิานภาพ
เป็นแตง่งานแตไ่มไ่ดัอ้ยูด่ัว้ยกนั มคีุะแนนปจัจยัคุำ�าจนุดัา้นคุวามสำมัพันธิ์ท์ำี�ตำ�าทีำ�สำดุัเทำา่กบักลุม่ทีำ�อยูด่ัว้ยกนั
โดัยไม่ไดั้แต่งงานเชี่นกัน)
 ในด้ัานระดับัการศกึษา คุนทำำงานทีำ�จบการศกึษาระดับัสำงูกว่าปริญญาตรมีคีุะแนนคุวามพงึพอใจ
ภาพรวม (69.0 คุะแนน) และคุวามพึงพอใจต่อปัจจัยจูงใจ และปัจจัยคุำ�าจุนดั้านคุ่าตอบแทำนสำูงทีำ�สำุดั
เม่�อเทีำยบกับคุนทำำงานทีำ�จบการศึกษาในระดัับอ่�น โดัยคุนทำำงานทีำ�จบการศึกษาระดัับปริญญาตรี 
มคีุา่คุะแนนคุวามพงึพอใจตอ่ปจัจยัคุำ�าจนุดัา้นคุวามสำมัพนัธิ์ส์ำงูทำี�สำดุั และสำงูกวา่คุนทำำงานทำี�จบการศกึษา
ระดัับปริญญาตรีขึ�นไปเล็กน้อย ขณะทีำ�คุนทำำงานทีำ�จบการศึกษาระดัับมัธิ์ยมศึกษาตอนต้นเป็นกลุ่มทีำ�มี
คุะแนนคุวามพึงพอใจภาพรวมตำ�าทีำ�สำุดั (62.6 คุะแนน) เชี่นเดัียวกับคุวามพึงพอใจต่อปัจจัยจูงใจ
และปัจจัยคุำ�าจุนดั้านคุ่าตอบแทำน ในสำ่วนของคุะแนนคุวามพึงพอใจต่อปัจจัยคุำ�าจุนดั้านคุวามสำัมพันธิ์์ 
พบว่าคุนทำำงานทีำ�จบการศึกษาระดัับประถิมศึกษาหร่อตำ�ากว่า เป็นกลุ่มทีำ�มีคุ่าคุะแนนตำ�าทำี�สำุดั  
 สำำหรับลักษณะงาน คุนทำำงานดั้านบริหารมีคุะแนนคุวามพึงพอใจภาพรวม (70.7 คุะแนน) 
คุวามพึงพอใจต่อปัจจัยจูงใจ และปัจจัยคุำ�าจุนทัำ�งดั้านคุ่าตอบแทำนและดั้านคุวามสำัมพันธิ์์ทำี�สำูงกว่า
คุนทำำงานในลักษณะงานอ่�น ในขณะทำี�คุนทำำงานดั้านการผูลิตมีคุะแนนคุวามพึงพอใจภาพรวม 
(63.3 คุะแนน) คุวามพงึพอใจต่อปัจจยัจงูใจ และต่อปัจจยัคุำ�าจนุทำั�งด้ัานคุ่าตอบแทำนและด้ัานคุวามสำมัพนัธ์ิ์ 
ทำี�ตำ�ากว่าคุนทำำงานในลักษณะงานอ่�น
 เม่�อพิจารณาตามประเภทำอุตสำาหกรรม พบว่า ประเภทำอุตสำาหกรรมทีำ�คุนทำำงานมีคุะแนน
คุวามพึงพอใจภาพรวมสำูงทำี�สำุดั 3 อันดัับแรก ไดั้แก่ J ข้อมูลข่าวสำารและการสำ่�อสำาร (72.8 คุะแนน) 
K กจิกรรมทำางการเงินและการประกันภัย (72.5 คุะแนน) และ P การศกึษา (69.5 คุะแนน) ตามลำดับั 
โดัยในทัำ�ง 3 ประเภทำอุตสำาหกรรมนี� คุนทำำงานมีคุะแนนคุวามพึงพอใจต่อปัจจัยจูงใจ ปัจจัยคุำ�าจุน
ดั้านคุ่าตอบแทำนและดั้านคุวามสำัมพันธิ์์ทำี�คุ่อนข้างสำูงกว่าคุนทำำงานในประเภทำอุตสำาหกรรมอ่�น ในทำาง
ตรงกันข้าม ประเภทำอตุสำาหกรรมทีำ�คุนทำำงานมคีุะแนนคุวามพงึพอใจภาพรวมตำ�าทีำ�สำดุั 3 อนัดับัแรก ได้ัแก่
F การก่อสำร้าง (59.6 คุะแนน) R ศลิปะ คุวามบนัเทำงิและนันทำนาการ และ S กจิกรรมบริการด้ัานอ่�น ๆ 
(มีคุะแนนคุวามพึงพอใจภาพรวมเท่ำากันทีำ� 64.0 คุะแนน) โดัยคุนทำำงานในประเภทำอุตสำาหกรรม 
F การก่อสำร้าง มีคุะแนนคุวามพึงพอใจต่อปัจจัยจูงใจ และปัจจัยคุำ�าจุนทำั�งในดั้านคุ่าตอบแทำนและ
ดั้านคุวามสำัมพันธิ์์ทำี�ตำ�าทำี�สำุดัเม่�อเทำียบกับคุนทำำงานในประเภทำอุตสำาหกรรมอ่�น ๆ 
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 จำแนกตามประเภทำการจ้างงาน คุนทำำงานทำี�มีประเภทำการจ้างงานเป็นแบบประจำ เป็นกลุ่มทำี�มี
คุะแนนคุวามพึงพอใจภาพรวม (66.5 คุะแนน) คุวามพึงพอใจต่อปัจจัยจูงใจและปัจจัยคุำ�าจุน
ด้ัานคุ่าตอบแทำน สำงูกว่าประเภทำการจ้างงานอ่�น โดัยคุนทำำงานทีำ�มปีระเภทำการจ้างงานเป็นตามสำญัญาจ้าง
มีคุะแนนคุวามพึงพอใจต่อปัจจัยคุำ�าจุนดั้านคุวามสำัมพันธิ์์สำูงทีำ�สำุดัเม่�อเทีำยบกับคุนทำำงานในประเภทำ
การจ้างงานอ่�น ในทำางตรงกนัขา้ม คุนทำำงานรายวนัเปน็กลุม่ทีำ�มคีุะแนนคุวามพงึพอใจภาพรวม (58.9 
คุะแนน) คุวามพึงพอใจต่อปัจจัยจูงใจ ต่อปัจจัยคุำ�าจุนทำางดั้านคุ่าตอบแทำนและดั้านคุวามสำัมพันธิ์์
ทำี�ตำ�าทำี�สำุดัเม่�อเทำียบกับคุนทำำงานในประเภทำการจ้างงานอ่�น ๆ
 เกี�ยวกบัอายงุาน คุนทำำงานทีำ�มอีายงุาน 10 ปีขึ�นไป มคีุะแนนคุวามพงึพอใจภาพรวม (67.1 คุะแนน) 
คุวามพึงพอใจต่อปัจจัยจูงใจ และต่อปัจจัยคุำ�าจุนดั้านคุ่าตอบแทำนสำูงทีำ�สำุดั โดัยคุนทำำงานทีำ�มีอายุงาน
น้อยกว่า 1 ปี เป็นกลุ่มทำี�มีคุะแนนคุวามพึงพอใจต่อปัจจัยคุำ�าจุนดั้านคุวามสำัมพันธิ์์สำูงทำี�สำุดั ขณะทำี�
คุนทำำงานทีำ�มีอายุงานในชี่วง 6-9 ปี เป็นกลุ่มทีำ�มีคุะแนนคุวามพึงพอใจภาพรวม (64.4 คุะแนน) 
คุวามพงึพอใจตอ่ปจัจยัจงูใจและปจัจยัคุำ�าจุนดัา้นคุวามสำมัพนัธิ์ต์ำ�าทีำ�สำดุั และคุนทำำงานทีำ�มอีายงุาน 3-5 ปี
เป็นกลุ่มทำี�มีคุะแนนคุวามพึงพอใจต่อปัจจัยคุำ�าจุนดั้านคุ่าตอบแทำนตำ�าทำี�สำุดั
 สำำหรับขนาดัองค์ุกร คุนทำำงานในองค์ุกรทีำ�มขีนาดัเลก็ 1-50 คุน เป็นกลุม่ทำี�มคีุะแนนคุวามพงึพอใจ
ภาพรวม (67.1 คุะแนน) รวมถิงึคุวามพงึพอใจตอ่ปจัจยัจูงใจและปจัจยัคุำ�าจนุดัา้นคุวามสัำมพนัธิ์ส์ำงูทีำ�สำดุั 
โดัยคุนทำำงานในองค์ุกรทำี�มีขนาดัใหญ่มาก 1,001 คุนขึ�นไป มีคุะแนนคุวามพึงพอใจต่อปัจจัยคุำ�าจุน
ด้ัานคุ่าตอบแทำนสำงูทีำ�สำดุั ในทำางตรงกนัข้าม คุนทำำงานในองค์ุกรขนาดั 201-500 คุน เป็นกลุม่ทำี�มี
คุะแนนคุวามพงึพอใจภาพรวม (64.5 คุะแนน) และคุวามพงึพอใจต่อปัจจยัจงูใจตำ�าทีำ�สำดุั โดัยคุนทำำงาน
ในองค์ุกรขนาดั 51-200 คุน มคีุะแนนคุวามพงึพอใจต่อปัจจยัคุำ�าจนุด้ัานคุ่าตอบแทำนตำ�าทีำ�สำดุั และคุน
ทำำงานในองค์ุกรขนาดั 501-1,000 คุน มคีุะแนนคุวามพงึพอใจต่อปัจจยัคุำ�าจนุด้ัานคุวามสำมัพนัธ์ิ์ตำ�าทีำ�สำดุั
 จำแนกตามภาคุการจ้างงาน พบว่า คุนทำำงานทีำ�ระบุภาคุการจ้างงานเป็นอ่�น ๆ มีคุะแนน
คุวามพึงพอใจภาพรวม (70.4 คุะแนน) และคุวามพึงพอใจต่อปัจจัยคุำ�าจุน ทำั�งในดั้านคุ่าตอบแทำนและ
ด้ัานคุวามสำมัพนัธ์ิ์สำงูทีำ�สำดุั เม่�อเทำยีบกบัคุนทำำงานในภาคุการจ้างงานอ่�น โดัยคุนทำำงานในหน่วยงานภาคุรฐั 
มีคุ่าคุะแนนคุวามพึงพอใจต่อปัจจัยจูงใจสำูงทำี�สำุดั ในทำางตรงกันข้าม คุนทำำงานในสำถิาบันการศึกษา
มีคุะแนนคุวามพึงพอใจภาพรวม (64.2 คุะแนน) และคุวามพึงพอใจต่อปัจจัยคุำ�าจุนดั้านคุ่าตอบแทำน
ตำ�ากว่าคุนทำำงานในภาคุการจ้างงานอ่�น โดัยคุนทำำงานในหน่วยงานเอกชีนมีคุะแนนคุวามพึงพอใจ
ตอ่ปัจจยัจูงใจและตอ่ปัจจยัคุำ�าจนุดัา้นคุวามสำมัพนัธ์ิ์ ตำ�าทีำ�สำดุัเม่�อเทีำยบกบัคุนทำำงานในภาคุการจา้งงานอ่�น
 คุะแนนคุวามพึงพอใจของคุนทำำงาน พบว่า แปรผูันเพิ�มขึ�นตามระดัับรายได้ัต่อเดั่อนของ
คุนทำำงาน คุนทำำงานทีำ�มรีายไดัต้อ่เดัอ่น 30,001 บาทำ ขึ�นไป มคีุะแนนคุวามพงึพอใจภาพรวม (70.2 
คุะแนน) คุวามพึงพอใจต่อปัจจัยจูงใจ และต่อปัจจัยคุำ�าจุนทำางด้ัานคุ่าตอบแทำนและด้ัานคุวามสำัมพันธ์ิ์
สำูงทีำ�สำุดั ในขณะทำี�คุนทำำงานทีำ�มีระดัับรายไดั้ต่อเดั่อนไม่เกิน 10,000 บาทำ มีคุะแนนคุวามพึงพอใจ
ภาพรวม (59.2 คุะแนน) และคุวามพึงพอใจ ต่อทำั�งปัจจัยจูงใจและปัจจัยคุำ�าจุนดั้านคุ่าตอบแทำนและ
ดั้านคุวามสำัมพันธิ์์ทำี�ตำ�าทำี�สำุดั
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ตาราง 12 คุะแนนคุวามพงึพอใจในการทำำงานของคุนทำำงาน (ในองค์ุกร) ภาพรวม และต่อปัจจยัแต่ละด้ัาน 
จำแนกตามลักษณะทำั�วไปของคุนทำำงาน
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ตาราง 12 คุะแนนคุวามพงึพอใจในการทำำงานของคุนทำำงาน (ในองค์ุกร) ภาพรวม และต่อปัจจยัแต่ละด้ัาน 
จำแนกตามลักษณะทำั�วไปของคุนทำำงาน (ต่อ)
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ตาราง 12 คุะแนนคุวามพงึพอใจในการทำำงานของคุนทำำงาน (ในองค์ุกร) ภาพรวม และต่อปัจจยัแต่ละด้ัาน 
จำแนกตามลักษณะทำั�วไปของคุนทำำงาน (ต่อ)

4.4 ควิามผูกพันองค์กรข้องคนทำงาน (ในองค์กร) พ.ศ. 2564

 ในการสำำรวจนี� “คุวามผูกูพนัองคุก์ร” หมายถิงึ คุวามรู้สำกึทีำ�คุนทำำงานยดึัมั�น เชี่�อมั�น ยอมรบั
ในเป้าหมายและคุ่านิยมขององคุ์กร รู้สำึกว่าตนเป็นสำ่วนหนึ�งขององคุ์กร มีคุวามตั�งใจทำี�จะทำำงานอยู่กับ
องค์ุกรโดัยเป็นคุวามต้องการทำั�งด้ัานการคุงอยูท่ำางกายภาพและจติใจ ตั�งใจและมั�นใจอทุำศิตนอย่างเต็มทำี�
ทำี�จะปฏิิบัติงาน ทำำงานอย่างทำุ่มเทำเพ่�อสำร้างคุวามก้าวหน้าและบรรลุคุวามสำำเร็จตามเป้าหมายให้แก่
องคุ์กร 
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 คุวามผูกูพันองคุก์รของคุนทำำงานประเมนิจาก 3 องคุป์ระกอบ ได้ัแก ่Say หร่อ การกลา่วถิงึ
องคุ์กรในทำางทำี�ดัีหร่อทำางบวก คุวามรักและภาคุภูมิใจต่อองคุ์กร Stay หร่อ คุวามต้องการทำี�จะอยู่
กับองคุ์กรต่อไปแม้จะมีโอกาสำใหม่ทีำ�เทำียบเทำ่าหร่ออาจจะดีักว่า คุวามรู้สำึกในการเป็นสำ่วนหนึ�งและเป็น
เจา้ของร่วมในองคุก์ร และ Strive หร่อ คุวามตอ้งการหร่อคุวามภาคุภมูใิจและคุวามเตม็ใจทำี�จะทำำงาน
เพ่�อคุวามสำำเร็จขององคุ์กร อย่างมุ่งมั�น ทำุ่มเทำ สำร้างสำรรคุ์ โดัยแต่ละองคุ์ประกอบมี 3 ข้อคุำถิาม
ตัวชีี�วัดั รวมทำั�งหมดั 9 ตัวชีี�วัดั 
 ผูลการสำำรวจ ปี 2564 พบว่า คุะแนนคุวามผููกพันองคุ์กรของคุนทำำงานภาพรวม เทำ่ากับ 
65.3 คุะแนน องคุ์ประกอบของคุวามผููกพันองคุ์กรทำี�มีคุะแนนสำูงทำี�สำุดั คุ่อ Strive มีคุ่าคุะแนน 71.0 
คุะแนน รองลงมา คุอ่ Say ทีำ� 65.1 คุะแนน และ Stay ทีำ�  59.7 คุะแนน ตามลำดับั (แผูนภาพ 5) 
 เม่�อพิจารณาตามภูมิภาคุ คุนทำำงานภาคุเหน่อมีคุะแนนคุวามผููกพันองคุ์กรภาพรวม สำูงกว่า
คุนทำำงานภมูภิาคุอ่�นทำี� 69.6 คุะแนน ตามมาดัว้ยคุนทำำงานในภาคุตะวนัออกเฉียงเหนอ่ และภาคุกลางทีำ�
67.7 และ 64.5 คุะแนน ตามลำดัับ ขณะทำี�คุนทำำงานในกรุงเทำพฯ มีคุะแนนคุวามผููกพันองค์ุกร
ตำ�าทีำ�สำุดัทำี� 63.1 คุะแนน ซึ�งตำ�ากว่าคุนทำำงานภาคุใต้ทำี�มีคุะแนนคุวามผููกพันองคุ์กร 63.9 คุะแนน 
สำำหรับประเภทำอุตสำาหกรรมทำี�คุนทำำงานมีคุะแนนคุวามผููกพันองคุ์กร ภาพรวมสำูงทำี�สำุดั 3 อันดัับแรก 
ไดั้แก่ K กิจกรรมทำางการเงินและการประกันภัย (74.4 คุะแนน) P การศึกษา (71.4 คุะแนน) และ 
J ข้อมูลข่าวสำารและการสำ่�อสำาร (70.1 คุะแนน) ตามลำดัับ ขณะทำี�ประเภทำอุตสำาหกรรมทำี�คุนทำำงาน
มีคุะแนนคุวามผููกพันองคุ์กร ภาพรวมตำ�าทำี�สำุดั 3 อันดัับแรก ไดั้แก่ F การก่อสำร้าง (56.5 คุะแนน) 
M กิจกรรมทำางวิชีาชีีพ วิทำยาศาสำตร์และเทำคุนิคุ (60.5 คุะแนน) และ S กิจกรรมบริการดั้านอ่�น ๆ 
(62.6 คุะแนน) ตามลำดัับ (แผูนภาพ 6)
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แผนภาพ 5 คุะแนนคุวามผููกพนัองค์ุกร ภาพรวมและใน 3 องค์ุประกอบ

คะแนนควิามผูกพันองค์กรรวิม 65.3 คะแนน

65.1

Say

StayStrive

59.771.0

(ก. จัำแนกตามภาค)

แผนภาพ 6 คุะแนนคุวามผููกพันองคุ์กรรวม จำแนกตามภาคุและประเภทำอุตสำาหกรรม
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แผนภาพ 6 คุะแนนคุวามผููกพันองคุ์กรรวม จำแนกตามภาคุและประเภทำอุตสำาหกรรม (ต่อ)

(ข้. จัำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม)

K กิจักรรมทางการเงิน และการประกันภัย

P การศึกษา

J ข้้อมูลข้่าวิสาร และการสื�อสาร

D ไฟฟ้า ก๊าช ไอนำ�า และระบับัปรับัอากาศ

L กิจักรรมอสังหาริมทรัพย์

Q กิจักรรมด้านสุข้ภาพ และงานสังคมสงเคราะห์

O การบัริหาร การป้องกันประเทศ และการประกันสังคม

E การจััดหานำ�า การจััดการ และการบัำบััดนำ�าเสีย

I ที�พักแรมและบัริการด้านอาหาร

S กิจักรรมบัริการด้านอื�น ๆ

R ศิลปะ ควิามบัันเทิง และนันทนาการ

H การข้นส่ง และสถานที�เก็บัสินค้า

N กิจักรรมการบัริหาร และการสนับัสนุน

F การก่อสร้าง

C การผลิต

G การข้ายส่งและการข้ายปลีก การซ่่อมแซ่มยานยนต์

M กิจักรรมทางวิิชาชีพ วิิทยาศาสตร์ และเทคนิค

 จำแนกตามลักษณะทำั�วไปของคุนทำำงาน (ตาราง 13) คุนทำำงานเพศชีายมีคุะแนน
คุวามผููกพันองคุ์กรภาพรวม (66.5 คุะแนน) สำูงกว่าคุนทำำงานเพศหญิงและคุนทำำงานเพศทำางเล่อก 
ตามลำดัับ (64.8 และ 59.3 คุะแนน ตามลำดัับ) และมีคุะแนนคุวามผููกพันธิ์์ในทำุกองคุ์ประกอบ Say 
Stay Strive สำูงทีำ�สำุดัด้ัวยเช่ีนกัน ภาคุเหน่อเป็นภูมิภาคุทีำ�คุนทำำงานมีคุะแนนคุวามผููกพันองค์ุกร
ภาพรวม (69.6 คุะแนน) และคุวามผูกูพนัในองคุป์ระกอบ Say และ Stay สำงูกวา่ภูมิภาคุอ่�น โดัยภาคุ
ตะวนัออกเฉยีงเหนอ่เปน็ภมูภิาคุทำี�คุนทำำงานมคีุะแนนคุวามผูกูพนัองคุก์รในองคุป์ระกอบ Strive สำงูกวา่
คุนทำำงานในภูมิภาคุอ่�น ขณะทีำ�กรุงเทำพฯ เป็นภูมิภาคุทีำ�คุนทำำงานมีคุะแนนคุวามผููกพันองคุ์กรทัำ�งใน
ภาพรวม (63.1 คุะแนน) และในองคุ์ประกอบ Say และ Strive ทำี�ตำ�ากว่าภูมิภาคุอ่�น โดัยทำี�ภาคุใต้
เป็นภูมิภาคุทำี�คุนทำำงานมีคุะแนนคุวามผููกพันในองคุ์ประกอบ Stay ตำ�ากว่าคุนทำำงานในภูมิภาคุอ่�น
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 จำแนกตามรุน่ประชีากร คุนทำำงาน Baby Boomer เปน็กลุ่มทำี�มคีุะแนนคุวามผูกูพันองคุก์ร
ภาพรวม (71.1 คุะแนน) และคุวามผููกพันในทุำกองคุ์ประกอบ Say Stay Strive ทีำ�สำูงกว่า
คุนทำำงานในรุ่นประชีากรอ่�น โดัยเฉพาะ Gen Y ทีำ�มคีุะแนนคุวามผููกพนัองค์ุกรภาพรวม (63.2 คุะแนน) 
และในทำุกองคุ์ประกอบคุวามผููกพันตำ�ากว่ารุ่นประชีากรอ่�น เกี�ยวกับสำถิานภาพสำมรสำ คุนทำำงาน
ทำี�มีสำถิานภาพสำมรสำหม้ายเป็นกลุ่มทำี�มีคุะแนนคุวามผููกพันองคุ์กรภาพรวม (68.7 คุะแนน) และ
คุวามผููกพันในองคุ์ประกอบ Say และ Stay สำูงกว่าสำถิานภาพสำมรสำอ่�น โดัยคุนทำำงานทำี�มี
สำถิานภาพสำมรสำเป็นแต่งงานแต่ไม่ไดั้อยู่ดั้วยกัน มีคุ่าคุะแนนคุวามผููกพันในองคุ์ประกอบ Strive 
สำูงทีำ�สำุดั ในทำางตรงกันข้าม คุนทำำงานทำี�มีสำถิานภาพสำมรสำเป็นโสำดัมีคุะแนนคุวามผููกพันองคุ์กร
ภาพรวม (63.0 คุะแนน) และคุะแนนคุวามผููกพันองคุ์กรในองคุ์ประกอบ Say และ Stay ทำี�ตำ�ากว่า
สำถิานภาพสำมรสำอ่�น โดัยทีำ�คุนทำำงานทีำ�มีสำถิานภาพสำมรสำเป็นอยู่ดั้วยกันโดัยไม่ไดั้แต่งงาน มีคุ่าคุะแนน
คุวามผููกพันองคุ์กรในองคุ์ประกอบ Strive ตำ�าทีำ�สำุดั
 พิจารณาตามระดัับการศึกษา คุนทำำงานทีำ�จบการศึกษาระดัับสำูงกว่าปริญญาตรีเป็น
กลุ่มทำี�มีคุะแนนคุวามผููกพันองคุ์กรภาพรวม (68.7 คุะแนน) และคุะแนนคุวามผููกพันองคุ์กร
ในองคุป์ระกอบ Say และ Strive สำงูทำี�สำดุั โดัยคุนทำำงานทีำ�จบการศกึษาระดับัประถิมศึกษาหร่อตำ�ากวา่ 
มีคุ่าคุะแนนคุวามผููกพันองคุ์กรในองคุ์ประกอบ Stay สำูงทีำ�สำุดั ในทำางตรงกันข้าม คุนทำำงานทีำ�จบ
การศึกษาระดัับมัธิ์ยมศึกษาตอนต้น มีคุะแนนคุวามผููกพันองคุ์กรภาพรวม (64.0 คุะแนน) และ
คุวามผููกพันองคุ์กรในองคุ์ประกอบ Say ตำ�าทำี�สำุดั และคุนทำำงานทำี�จบการศึกษาระดัับปริญญาตรีมี
คุะแนนคุวามผููกพันองคุ์กรในองคุ์ประกอบ Stay ทำี�ตำ�าทีำ�สำุดั สำ่วนคุนทำำงานทีำ�จบการศึกษาระดัับ
ประถิมศึกษาหร่อตำ�ากว่า มีคุะแนนคุวามผููกพันองคุ์กรในองคุ์ประกอบ Strive ตำ�าทีำ�สำุดั
 ในดัา้นลกัษณะงาน คุนทำำงานดัา้นบรหิารมคีุะแนนคุวามผูกูพนัองคุก์รภาพรวม (70.1 คุะแนน) 
และคุวามผููกพันองคุ์กรในทำุกองคุ์ประกอบ Say Stay Strive สำูงกว่าคุนทำำงานในลักษณะงานอ่�น 
ขณะทีำ�คุนทำำงานดั้านการผูลิตมีคุะแนนคุวามผููกพันองคุ์กรภาพรวม (63.3 คุะแนน) และคุวาม
ผููกพันองคุ์กรในองคุ์ประกอบ Say และ Strive ตำ�ากว่าคุนทำำงานในลักษณะงานอ่�น ยกเว้นใน
องคุ์ประกอบ Stay ทำี�เป็นกลุ่มคุนทำำงานสำำนักงานทีำ�มีคุะแนนคุวามผููกพันในองคุ์ประกอบนี�ตำ�าทีำ�สำุดั 
ประเภทำอุตสำาหกรรมทีำ�คุนทำำงานมีคุะแนนคุวามผููกพันองคุ์กรภาพรวมสำูงทีำ�สำุดัเป็น 3 อันดัับแรก 
ไดั้แก่ K กิจกรรมทำางการเงินและการประกันภัย (74.4 คุะแนน) P การศึกษา (71.4 คุะแนน) 
และ J ข้อมูลข่าวสำารและการสำ่�อสำาร (70.1 คุะแนน) ตามลำดัับโดัยทำั�ง 3 ประเภทำอุตสำาหกรรมนี� 
มีคุะแนนคุวามผููกพันองคุ์กรของคุนทำำงานในแต่ละองคุ์ประกอบ Say Stay Strive คุ่อนข้างสำูงกว่า
ประเภทำอตุสำาหกรรมอ่�น ในทำางตรงกนัข้าม ประเภทำอตุสำาหกรรมทีำ�คุนทำำงานมคีุะแนนคุวามผูกูพนัองค์ุกร
ภาพรวมตำ�าทำี�สำุดัเป็น 3 อันดัับแรก ไดั้แก่ F การก่อสำร้าง (56.5 คุะแนน โดัยคุนทำำงานในประเภทำ
อุตสำาหกรรม F มีคุ่าคุะแนนคุวามผููกพันองคุ์กรในทุำกองค์ุประกอบตำ�ากว่าคุนทำำงานในทำุกประเภทำ
อุตสำาหกรรมอ่�น)
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M กิจกรรมทำางวิชีาชีีพ วิทำยาศาสำตร์และเทำคุนิคุ (60.7 คุะแนน) และ S กิจกรรมบริการดั้านอ่�น ๆ
(62.6 คุะแนน) ตามลำดัับ โดัยทำั�ง 3 ประเภทำอุตสำาหกรรมนี� มีคุะแนนคุวามผููกพันองคุ์กรของ
คุนทำำงานในแต่ละองคุ์ประกอบ Say Stay Strive คุ่อนข้างตำ�ากว่าประเภทำอุตสำาหกรรมอ่�น ยกเว้น 
ในองคุ์ประกอบคุวามผููกพันดั้าน Strive ทำี�พบว่าคุนทำำงานในประเภทำอุตสำาหกรรม I ทำี�พักแรม
และบริการดั้านอาหารมีคุ่าคุะแนนคุวามผููกพันองคุ์ประกอบนี�ตำ�าทีำ�สำุดั
 สำำหรับประเภทำการจ้าง คุนทำำงานทีำ�มีการจ้างงานเป็นตามสำัญญาจ้างเป็นกลุ่มทีำ�มีคุะแนน
คุวามผููกพันองคุ์กรภาพรวม (66.8 คุะแนน) และคุวามผููกพันองคุ์กรในองคุ์ประกอบ Say และ 
Strive สำูงกว่าคุนทำำงานในประเภทำการจ้างลักษณะอ่�น โดัยคุนทำำงานทำี�มีลักษณะการจ้างงานประจำ 
เป็นกลุ่มทีำ�มีคุะแนนคุวามผููกพันองคุ์กรในองคุ์ประกอบ Stay สำูงทีำ�สำุดั ขณะทำี�คุนทำำงานทีำ�มีประเภทำ
การจ้างเป็นรายวัน มีคุะแนนคุวามผููกพันองคุ์กรภาพรวม (58.5 คุะแนน) และคุวามผููกพันในทำุก
องค์ุประกอบ Say Stay Strive ทีำ�ตำ�ากว่าคุนทำำงานกลุม่อ่�น ในด้ัานอายงุาน คุนทำำงานทีำ�มอีายงุาน 
10 ปีขึ�นไป มีคุะแนนคุวามผููกพันภาพรวม (68.8 คุะแนน) และคุะแนนคุวามผููกพันในทุำกองคุ์ประกอบ 
Say Stay Strive สำูงทำี�สำุดั ขณะทำี�คุนทำำงานทีำ�มีอายุงาน 1-2 ปี เป็นกลุ่มทำี�มีคุะแนนคุวามผููกพัน
ภาพรวม (62.6 คุะแนน) และคุะแนนคุวามผููกพันองคุ์กรในทำุกองคุ์ประกอบ Say Stay Strive 
ตำ�าทีำ�สำุดัดั้วยเชี่นกัน
 จำแนกตามภาคุการจ้างงาน คุนทำำงานทีำ�ระบุภาคุการจ้างงานเป็นอ่�น ๆ  เป็นกลุ่มทำี�มีคุะแนน
คุวามผููกพันองคุ์กรภาพรวม (71.7 คุะแนน) และคุะแนนคุวามผููกพันองคุ์กรในทำุกองคุ์ประกอบ Say 
Stay Strive สำูงกว่าคุนทำำงานในภาคุการจ้างงานอ่�น (ลำดัับถัิดัมาเป็นคุนทำำงานในหน่วยงาน
ภาคุรัฐ และหน่วยงานรัฐวิสำาหกิจ ตามลำดัับ) ในขณะทีำ�คุนทำำงานในสำถิาบันการศึกษามีคุะแนน
คุวามผููกพันองคุ์กรภาพรวม (63.7 คุะแนน) และคุะแนนคุวามผููกพันองคุ์กรในองคุ์ประกอบ Say 
และ Stay ตำ�าทำี�สำุดั โดัยทีำ�คุนทำำงานในหน่วยงานเอกชีนมีคุะแนนคุวามผููกพันองคุ์กรในองคุ์ประกอบ 
Strive ตำ�าทำี�สำุดั
 คุะแนนคุวามผููกพันองคุ์กรของคุนทำำงานทัำ�งในภาพรวม และในแต่ละองคุ์ประกอบของ
คุวามผููกพัน Say Stay Strive พบว่า แปรผูันเพิ�มขึ�นตามระดัับรายไดั้ต่อเดั่อนของคุนทำำงาน
ทำี�สำูงขึ�น โดัยคุนทำำงานทำี�มีรายไดั้ต่อเดั่อน 30,001 บาทำขึ�นไป มีคุะแนนคุวามผููกพันภาพรวม (69.5 
คุะแนน) และคุะแนนคุวามผููกพันในทำุกองคุ์ประกอบ Say Stay Strive สำูงทีำ�สำุดั ขณะทีำ�คุนทำำงาน
ทีำ�มีรายไดั้ต่อเดั่อนไม่เกิน 10,000 บาทำ มีคุะแนนคุวามผููกพันภาพรวม (60.0 คุะแนน) และคุะแนน
คุวามผููกพันในทำุกองคุ์ประกอบ Say Stay Strive ตำ�าทีำ�สำุดั
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ตาราง 13 คุะแนนคุวามผููกพันองคุ์กรภาพรวม และองคุ์ประกอบ Say Stay และ Strive จำแนก
ตามลักษณะทำั�วไปของคุนทำำงาน
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ตาราง 13 คุะแนนคุวามผููกพันองคุ์กรภาพรวม และองคุ์ประกอบ Say Stay และ Strive จำแนก
ตามลักษณะทำั�วไปของคุนทำำงาน (ต่อ)
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ตาราง 13 คุะแนนคุวามผููกพันองคุ์กรภาพรวม และองคุ์ประกอบ Say Stay และ Strive จำแนก
ตามลักษณะทำั�วไปของคุนทำำงาน (ต่อ)

4.5 สมดุลชีวิิตกับัการทำงาน พ.ศ. 2564

 การประเมินสำมดัุลชีีวิตกับการทำำงานของคุนทำำงาน ประกอบดั้วยข้อคุำถิาม 5 ข้อ เกี�ยวกับ
คุวามรู้สำึกต่อจำนวนวันทำำงานใน 1 สำัปดัาห์ คุวามรู้สำึกต่อจำนวนชัี�วโมงในการทำำงานแต่ละวัน 
คุวามรู้สำึกต่อชีั�วโมงการพักผู่อนในแต่ละวัน (ไม่รวมการนอนหลับเวลากลางคุ่น) ระดัับคุวามย่ดัหยุ่น
ในการทำำงานในดั้านสำถิานทำี�ทำำงาน วันหยุดัและเวลาในการทำำงาน และคุวามรู้สึำกต่อการทำำงานทีำ�
ตรงตามวุฒิการศึกษา 
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 ผูลการสำำรวจข้อประเมินแรก (ตาราง 14) เกี�ยวกับคุวามรู้สำกึต่อจำนวนวันทำำงานใน 1 สำปัดัาห์  
พบว่าในภาพรวมคุนทำำงานสำ่วนใหญ่ร้อยละ 54.4 รู้สำึกว่าตนเองทำำงาน 6 วันต่อสำัปดัาห์ อีกร้อยละ 
30.5 รู้สำกึว่าตนเองทำำงาน 5 วนัต่อสำปัดัาห์ และร้อยละ 12.7 รู้สำกึว่าตนเองทำำงาน 7 วนั หร่อทำกุวนั
ต่อสำัปดัาห์ คุนทำำงานเพศชีายมีสำัดัสำ่วนทำี�รู้สำึกว่าทำำงาน 6 วัน และ 7 วันต่อสำัปดัาห์ ทำี�มากกว่า
คุนทำำงานเพศหญงิและคุนทำำงานเพศทำางเลอ่ก คุนทำำงาน Baby Boomer มสีำดััสำว่นทีำ�รู้สำกึวา่ทำำงาน 
5 วนัตอ่สำปัดัาห ์(รอ้ยละ 43.4) มากกวา่รุ่นประชีากรอ่�น ขณะทำี�คุนทำำงาน Gen Y มสีำดััสำว่นทำี�รู้สำกึวา่
ทำำงาน 6 วันต่อสำัปดัาห์ (ร้อยละ 58.0) ซึ�งมากกว่ารุ่นประชีากรอ่�น คุนทำำงาน Baby Boomer
และ Gen X มีสำัดัสำ่วนทีำ�รู้สำึกว่าทำำงาน 7 วันต่อสำัปดัาห์หร่อทำุกวัน (ร้อยละ 14.5) มากกว่า
คุนทำำงาน Gen Y
 ในขอ้ประเมินทำี� 2 เกี�ยวกบัคุวามรู้สำกึตอ่จำนวนชัี�วโมงทำำงานในแตล่ะวนั ในภาพรวมคุนทำำงาน
สำ่วนใหญ่ ร้อยละ 46.1 รู้สำึกว่าตนเองทำำงาน 6-8 ชีั�วโมงต่อวัน อีกร้อยละ 32.0 รู้สำึกว่าทำำงาน 
9-10 ชัี�วโมงต่อวนั และร้อยละ 15.9 รู้สำกึว่าทำำงานถิงึ 11-12 ชัี�วโมงต่อวนั โดัยคุนทำำงานเพศหญงิ 
มีสำัดัสำ่วนของผูู้ทำี�รู้สำึกว่าตนเองทำำงาน 6-8 ชัี�วโมงและ 9-10 ชัี�วโมง สำูงกว่าคุนทำำงานเพศชีาย 
โดัยคุนทำำงานเพศชีายมีสำัดัสำ่วนของผูู้ทำี�รู้สำึกว่าทำำงานมากกว่า 12 ชัี�วโมงต่อวัน สำูงกว่าเพศหญิง
และเพศทำางเล่อก อย่างไรก็ตาม คุนทำำงานเพศทำางเล่อกเป็นกลุ่มทีำ�มีสำัดัสำ่วนของผูู้ทำี�รู้สึำกว่าตนเอง
ทำำงาน 9 ชัี�วโมงขึ�นไป (รอ้ยละ 56.4) สำงูกวา่ทัำ�งคุนทำำงานเพศชีายและคุนทำำงานเพศหญิง คุนทำำงาน 
Baby Boomer มีสำัดัสำ่วนทำี�รู้สำึกว่าตนเองทำำงาน 6-8 ชีั�วโมงต่อวัน รวมถิึง น้อยกว่า 6 ชีั�วโมง
ต่อวัน สำูงกว่าคุนทำำงาน Gen X และ Gen Y 
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 สำำหรับข้อประเมินทีำ� 3 เกี�ยวกับคุวามรู้สำึกต่อจำนวนชัี�วโมงการไดั้พักผู่อนในแต่ละวัน 
ในภาพรวม คุนทำำงานในสำดััส่ำวนทำี�ใกล้เคุยีงกนัประมาณร้อยละ 26-27 รู้สำกึว่ามชัีี�วโมงการพกัผู่อน
ในแต่ละวนั ทำี� 1-2 ชัี�วโมง 3-5 ชัี�วโมง หร่อ 6-7 ชัี�วโมง มเีพยีงประมาณร้อยละ 8.5 ทีำ�รู้สำกึว่าได้ัพกัผู่อน
มากถึิง 8 ชัี�วโมงต่อวนั (ไม่รวมการนอนหลบัตอนกลางคุน่) อกีร้อยละ 11.6 รู้สำกึว่ามีชัี�วโมงในการพกัผู่อน
คุ่อนข้างน้อยทำี�น้อยกว่า 1 ชัี�วโมงต่อวนั คุวามรู้สำกึต่อชัี�วโมงในการได้ัพกัผู่อนในแต่ละวนัระหว่างคุนทำำงาน
เพศชีายและเพศหญงิไม่แตกต่างกนัมาก (โดัยคุนทำำงานเพศหญงิมีสำดััส่ำวนทีำ�รู้สึำกว่าได้ัพกัผู่อนน้อยกว่า 
1 ชัี�วโมงสำงูกว่าคุนทำำงานเพศชีายเลก็น้อย) แต่สำำหรับคุนทำำงานทีำ�เป็นเพศทำางเลอ่ก พบว่ามสีำดััส่ำวนของ
ผููท้ำี�รู้สำกึวา่มชัีี�วโมงในการพกัผูอ่นนอ้ยกวา่ 1 ชัี�วโมง หร่อ 1-2 ชัี�วโมง หร่ออีกกลุม่คุอ่ มากกวา่ 8 ชัี�วโมง
ต่อวัน เป็นสำดััส่ำวนเปรยีบเทีำยบทำี�น้อยกว่ากว่าคุนทำำงานเพศหญงิและเพศชีาย ขณะทำี�มสีำดััส่ำวนของผููท้ำี�
รู้สำกึว่ามีชัี�วโมงการพกัผู่อน 3-5 และ 6-8 ชัี�วโมงต่อวนัทีำ�สำงูกว่า ในประเดัน็นี� จำแนกตามรุ่นประชีากร 
คุนทำำงาน Baby Boomer มสีำดััส่ำวนทำี�รู้สำกึว่าได้ัพกัผู่อน 6-7 ชัี�วโมงต่อวนัสำงูกว่าสำดััส่ำวนในคุนทำำงาน 
Gen X และ Gen Y ขณะทำี�มสีำดััส่ำวนของผููที้ำ�รู้สำกึว่าได้ัพกัผู่อน 1-2 และ 3-5 ชัี�วโมงต่อวนัตำ�ากว่า 
 ในข้อประเมนิทีำ� 4 เกี�ยวกบัคุวามยด่ัหยุน่ในการทำำงานของหน่วยงานหร่อทีำ�ทำำงาน พบว่าภาพรวม
คุนทำำงานส่ำวนใหญ่ ร้อยละ 40.2 รู้สำกึว่าการทำำงานของตนเองมคีุวามยด่ัหยุน่ในระดับัปานกลาง อกีร้อยละ
23.0 รู้สำกึว่ามคีุวามยด่ัหยุน่มาก ร้อยละ 14.5 รู้สำกึว่ามีคุวามยด่ัหยุน่น้อย ขณะทีำ�อีกร้อยละ 13.9 รู้สำกึว่า
ไม่มีคุวามยด่ัหยุน่ หร่อมคีุวามยด่ัหยุน่น้อยทีำ�สำดุั และในทำางตรงกนัข้ามร้อยละ 8.4 รู้สำกึว่ามีคุวามยด่ัหยุน่
มากทีำ�สำดุั เม่�อพจิารณาตามเพศ พบว่าคุนทำำงานเพศชีายมสีำดััส่ำวนทำี�รู้สำกึว่างานของตนมคีุวามยด่ัหยุน่
ปานกลาง มาก จนถิงึมากทีำ�สำดุั เป็นสำดััส่ำวนสำงูกว่าคุนทำำงานเพศหญงิและคุนทำำงานเพศทำางเลอ่ก (ยกเว้น
ในระดับัคุวามยด่ัหยุน่มากทีำ�สำดุัทีำ�มสีำดััส่ำวนของคุนทำำงานเพศทำางเลอ่ก สำงูกว่าคุนทำำงานเพศชีาย) จำแนก
ตามรุ่นประชีากร คุนทำำงาน Baby Boomer มสีำดััส่ำวนทำี�รู้สำกึว่างานของตนมีคุวามยด่ัหยุน่ระดับัมาก 
ถิงึมากทีำ�สำดุัสำงูกว่าคุนทำำงานในรุ่นประชีากรอ่�นเลก็น้อย ขณะทำี�คุนทำำงาน Gen Y มสีำดััส่ำวนทำี�รู้สำกึว่า
งานของตนมคีุวามยด่ัหยุน่ปานกลาง น้อย จนถิงึไม่มหีร่อน้อยทำี�สำดุั สำงูกว่าคุนทำำงานรุ่นประชีากรอ่�น 
 สำำหรับข้อประเมนิทำี� 5 เกี�ยวกบัคุวามรู้สำกึในการได้ัทำำงานตรงตามวฒุกิารศกึษา พบว่าในภาพรวมของ
คุนทำำงานส่ำวนใหญ่ ร้อยละ 35.0 รู้สำกึว่าได้ัทำำงานตรงตามวฒุกิารศกึษาในระดับัปานกลาง อกีร้อยละ 27.1 
และ 15.3 ในระดับัมาก และระดับัมากทีำ�สำดุัตามลำดับั ขณะเดัยีวกนั ถิงึร้อยละ 15.2 รู้สำกึว่าทำำงาน
ไม่ตรงตามวฒิุการศกึษาหร่อตรงน้อยทีำ�สุำดั คุนทำำงานเพศชีายมสีำดััส่ำวนของผููที้ำ�รู้สึำกว่าได้ัทำำงานตรงตามวุฒิ
การศึกษาในระดัับปานกลาง และระดัับมากสำูงกว่าคุนทำำงานเพศอ่�น ในขณะทำี�คุนทำำงานเพศทำางเล่อก 
มสีำดััสำว่นของผููท้ำี�รู้สำกึวา่ทำำงานไมต่รงตามวฒุหิร่อตรงตามวฒุนิอ้ยทำี�สำดุั และตรงในระดับันอ้ย สำงูกวา่
คุนทำำงานเพศชีายและเพศหญิง พิจารณาตามรุ่นประชีากร คุนทำำงาน Baby Boomer มีสำัดัสำ่วน
ทำี�รู้สำึกว่าไดั้ทำำงานไม่ตรงตามวุฒิ หร่อตรงตามวุฒิน้อย เป็นสำัดัสำ่วนทำี�สำูงกว่าคุนทำำงาน Gen Y 
และ Gen X ตามลำดัับ (คุนทำำงาน Gen Y มีสำัดัสำ่วนในสำองกลุ่มนี�ทำี�สำูงกว่าคุนทำำงาน Gen X) 
แตใ่นทำางตรงกันข้าม คุนทำำงาน Baby Boomer กม็สีำดััสำว่นทีำ�รู้สำกึวา่ได้ัทำำงานตรงตามวฒุมิากทำี�สำดุั
สำูงกว่าคุนทำำงาน Gen Y และ Gen X ดั้วยเชี่นกัน
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ตาราง 14 สำมดัุลชีีวิตกับการทำำงาน (ร้อยละของคุนทำำงาน) จำแนกตามเพศ และรุ่นประชีากร 

37-
36



ตาราง 14 สำมดัุลชีีวิตกับการทำำงาน (ร้อยละของคุนทำำงาน) จำแนกตามเพศ และรุ่นประชีากร (ต่อ)

4.6 ผลกระทบัจัากสถานการณ์์การแพร่ระบัาดข้องโควิิด 19

 ในปี 2564 ยงัคุงเป็นช่ีวงทำี�ประเทำศไทำยและสำถิานประกอบการในทุำกประเภทำอตุสำาหกรรมประสำบ
กับสำถิานการณ์การแพร่ระบาดัของโคุวิดั 19 ซึ�งเกิดัขึ�นมาตั�งแต่ชี่วงต้นปี พ.ศ. 2563 ซึ�งเป็นปัจจัย
ทำี�ทำำให้เกิดัผูลกระทำบต่อคุณุภาพชีีวติและคุวามสำขุของคุนทำำงานในมติต่ิาง ๆ ดังันั�น ในการสำำรวจคุวามสำขุ
คุนทำำงาน (ในองคุ์กร) ตั�งแต่ปี 2563 รวมถิึง การสำำรวจในปี 2564 นี� จึงไดั้มีการบรรจุข้อคุำถิาม
เกี�ยวกบัผูลกระทำบจากสำถิานการณ์การแพร่ระบาดัของโคุวดิั 19 ทำี�มตีอ่คุนทำำงานในแตล่ะมติคิุวามสำขุ 
ซึ�งอาจเป็นไดั้ทำั�งผูลกระทำบเชีิงลบ ผูลกระทำบเชีิงบวก หร่อ ไม่มีผูลกระทำบเกิดัขึ�น 
 ผูลจากการสำำรวจ (ตาราง 15) พบว่า คุนทำำงานสำ่วนใหญ่ไดั้รับผูลกระทำบจากสำถิานการณ์
ในทำั�ง 9 มิติคุวามสำุขของ HAPPINOMETER โดัยมีเพียงประมาณร้อยละ 20-30 ทำี�รายงาน
ว่าไม่มี หร่อไม่ไดั้รับผูลกระทำบ

37-
36
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ตาราง 15 ร้อยละของคุนทำำงาน (ในองค์ุกร) จำแนกตามทำิศทำางและระดัับของผูลกระทำบโคุวิดั 19 
ต่อคุวามสำุขในแต่ละมิติ

หมายเหตุ หน่วย % ของคุนทำำงาน (ในองคุ์กร); * ภาพรวมผูลกระทำบ “บวก” หมายถิึง “% ผูู้ทำี�ไดั้รับผูลกระทำบ
บวกเล็กน้อย/มาก มีสำัดัสำ่วนสำูงกว่า % ผูู้ทีำ�ไดั้รับผูลกระทำบลบเล็กน้อย/มาก” ขณะทีำ� ภาพรวมผูลกระทำบ “ลบ” 
หมายถิึง “% ผูู้ทำี�ไดั้รับผูลกระทำบบวกเล็กน้อย/มาก มีสำัดัสำ่วนตำ�ากว่า % ผูู้ทำี�ไดั้รับผูลกระทำบลบเล็กน้อย/มาก”

แผนภาพ 7 ผูลกระทำบสำถิานการณ์โคุวิดั 19 ต่อคุนทำำงาน (ในองคุ์กร) ใน 9 มิติคุวามสำุข

ผลกระทบัต่อการงานดี

ผลกระทบัต่อสุข้ภาพเงินดี

ผลกระทบัต่อใฝ่่รู้ดี

ผลกระทบัต่อสังคมดี

ผลกระทบัต่อครอบัครัวิดี

ผลกระทบัต่อจัิตวิิญญาณ์ดี

ผลกระทบัต่อนำ�าใจัดี

ผลกระทบัต่อผ่อนคลายดี

ผลกระทบัต่อสุข้ภาพกายดี
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 ในกลุ่มคุนทำำงานทำี�รายงานว่าไดั้รับผูลกระทำบ (แผูนภาพ 7) พบว่า มีสำัดัสำ่วนของผูู้ไดั้รับ
ผูลกระทำบเชิีงลบ (ทัำ�งเชีิงลบเล็กน้อย และเชีิงลบมาก) สำูงกว่าสำัดัสำ่วนของผูู้ไดั้รับผูลกระทำบเชิีงบวก 
(ทำั�งเชิีงบวกเล็กน้อย และเชิีงบวกมาก) เพียงใน 3 มิติคุวามสำุข ไดั้แก่ มิติสำุขภาพกายดีั 
(เชีิงลบร้อยละ 47.9 ขณะทีำ�เชีิงบวกร้อยละ 30.6) มิติผู่อนคุลายดัี (เชีิงลบร้อยละ 46.2 ขณะทีำ�
เชิีงบวกร้อยละ 34.9) และมิติสำุขภาพเงินดัี (เชิีงลบร้อยละ 43.1 ขณะทำี�เชีิงบวกร้อยละ 34.8) 
 ในทำางตรงกันข้าม พบว่ามีถึิง 6 มิติคุวามสำุขทีำ�มีสำัดัสำ่วนของผูู ้ไดั้รับผูลกระทำบเชิีงบวก 
สำูงกว่าสำัดัสำ่วนของผูู้ไดั้รับผูลกระทำบเชิีงลบ ซึ�งไดั้แก่ มิตินำ�าใจดัี (เชิีงบวกร้อยละ 54.4 ขณะทำี�
เชิีงลบร้อยละ 22.4) มิติจิตวิญญาณดัี (เชิีงบวกร้อยละ 47.7 ขณะทำี�เชีิงลบร้อยละ 26.6) 
มิติคุรอบคุรัวดัี (เชิีงบวกร้อยละ 55.5 ขณะทีำ�เชีิงลบร้อยละ 23.8) มิติสำังคุมดัี (เชิีงบวกร้อยละ 
44.8 ขณะทำี�เชีิงลบร้อยละ 34.7) มิติใฝ่่รู ้ดัี (เชีิงบวกร้อยละ 53.0 ขณะทำี�เชีิงลบร้อยละ 21.3) 
และมิติการงานดัี (เชีิงบวกร้อยละ 44.1 ขณะทีำ�เชีิงลบร้อยละ 31.9)
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 ในมติสิำขุภาพกายดั ี(Happy Body) พบว่า สำถิานการณ์โคุวดิั 19 ส่ำงผูลกระทำบเชีงิลบ (-) 
ต่อคุนทำำงานในเก่อบทำกุประเภทำอุตสำาหกรรมเป็นสำดััส่ำวนทีำ�สำงูกว่าผูลกระทำบเชีงิบวก ยกเว้น 3 ประเภทำ
อตุสำาหกรรม ได้ัแก่ M กจิกรรมทำางวิชีาชีีพ วทิำยาศาสำตร์และเทำคุนิคุ I ทีำ�พกัแรมและบริการด้ัานอาหาร 
และ F การก่อสำร้าง ซึ�งมีสำดััส่ำวนคุนทำำงานทำี�ได้ัรับผูลกระทำบเชิีงบวก (+) มากกว่าผูลกระทำบเชิีงลบ
 ประเภทำอุตสำาหกรรมทำี�คุนทำำงานไดั้รับผูลกระทำบเชิีงลบ (-) ในมิติสำุขภาพกายดีัเป็นสำัดัสำ่วน
สำูงทำี�สำุดั 3 อันดัับแรก ไดั้แก่ K กิจกรรมทำางการเงินและการประกันภัย (ร้อยละ 53.8) Q กิจกรรม
ดั้านสำุขภาพและงานสำังคุมสำงเคุราะห์ (ร้อยละ 52.1) และ N กิจกรรมการบริหารและการสำนับสำนุน 
(ร้อยละ 51.4) ตามลำดัับ

แผนภาพ 8 ผูลกระทำบสำถิานการณ์โคุวิดั 19 ต่อคุนทำำงาน (ในองคุ์กร)
จำแนกตามประเภทำอุตสำาหกรรม ในมิติสำุขภาพกายดัี

โควิิด 19 ต่อมิติสุข้ภาพกายดี

K กิจักรรมทางการเงิน และการประกันภัย

P การศึกษา

J ข้้อมูลข้่าวิสาร และการสื�อสาร

D ไฟฟ้า ก๊าช ไอนำ�า และระบับัปรับัอากาศ

L กิจักรรมอสังหาริมทรัพย์

Q กิจักรรมด้านสุข้ภาพ และงานสังคมสงเคราะห์

O การบัริหาร การป้องกันประเทศ
และการประกันสังคม

E การจััดหานำ�า การจััดการ และการบัำบััดนำ�าเสีย

I ที�พักแรม และบัริการด้านอาหาร

S กิจักรรมบัริการด้านอื�น ๆ

R ศิลปะ ควิามบัันเทิง และนันทนาการ

H การข้นส่ง และสถานที�เก็บัสินค้า

N กิจักรรมการบัริหาร และการสนับัสนุน

F การก่อสร้าง

C การผลิต

G การข้ายส่ง และการข้ายปลกี การซ่่อมแซ่มยานยนต์

M กิจักรรมทางวิิชาชีพ วิิทยาศาสตร์ และเทคนิค
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แผนภาพ 9 ผูลกระทำบสำถิานการณ์โคุวิดั 19 ต่อคุนทำำงาน (ในองคุ์กร)
จำแนกตามประเภทำอุตสำาหกรรม ในมิติผู่อนคุลายดัี

โควิิด 19 ต่อมิติผ่อนคลายดี

K กิจักรรมทางการเงิน และการประกันภัย

P การศึกษา

J ข้้อมูลข้่าวิสาร และการสื�อสาร

D ไฟฟ้า ก๊าช ไอนำ�า และระบับัปรับัอากาศ

L กิจักรรมอสังหาริมทรัพย์

Q กิจักรรมด้านสุข้ภาพ และงานสังคมสงเคราะห์

O การบัริหาร การป้องกันประเทศ
และการประกันสังคม

E การจััดหานำ�า การจััดการ และการบัำบััดนำ�าเสีย

I ที�พักแรม และบัริการด้านอาหาร

S กิจักรรมบัริการด้านอื�น ๆ

R ศิลปะ ควิามบัันเทิง และนันทนาการ

H การข้นส่ง และสถานที�เก็บัสินค้า

N กิจักรรมการบัริหาร และการสนับัสนุน

F การก่อสร้าง

C การผลิต

G การข้ายส่ง และการข้ายปลกี การซ่่อมแซ่มยานยนต์

M กิจักรรมทางวิิชาชีพ วิิทยาศาสตร์ และเทคนิค

 ในมติผ่ิูอนคุลายดั ี (Happy Relax) พบว่า สำถิานการณ์โคุวดิั 19 ส่ำงผูลกระทำบเชีงิลบ (-) 
ต่อคุนทำำงานในเก่อบทุำกประเภทำอุตสำาหกรรมเป็นสำดััส่ำวนทีำ�สำงูกว่าผูลกระทำบเชิีงบวก ในประเภทำอุตสำาหกรรม
ส่ำวนใหญ่ ยกเว้น F การก่อสำร้าง I ทำี�พกัแรม และบรกิารด้ัานอาหาร L กจิกรรมสำงัหาริมทำรัพย์ 
M กจิกรรมทำางวิชีาชีีพ วทิำยาศาสำตร์และเทำคุนิคุ และ S กจิกรรมบริการด้ัานอ่�น ๆ ซึ�งเป็นประเภทำ
อตุสำาหกรรมทีำ�มีสำดััส่ำวนของคุนทำำงานทีำ�ได้ัรับผูลกระทำบเชิีงบวกมากกว่าผูลกระทำบเชีงิลบ
 ประเภทำอุตสำาหกรรมทีำ�คุนทำำงานไดั้รับผูลกระทำบเชิีงลบ (-) ในมิติผู่อนคุลายดัีเป็นสำัดัสำ่วน
สำูงทำี�สำุดั 3 อันดัับแรก ไดั้แก่ K กิจกรรมทำางการเงินและการประกันภัย (ร้อยละ 53.4) Q กิจกรรม
ดั้านสำุขภาพและงานสำังคุมสำงเคุราะห์ (ร้อยละ 52.0) และ N กิจกรรมการบริหารและการสำนับสำนุน 
(ร้อยละ 50.1) ตามลำดัับ
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แผนภาพ 10 ผูลกระทำบสำถิานการณ์โคุวิดั 19 ต่อคุนทำำงาน (ในองคุ์กร)
จำแนกตามประเภทำอุตสำาหกรรม ในมิตินำ�าใจดัี

 ในมิตินำ�าใจดัี (Happy Heart) พบว่า สำถิานการณ์โคุวิดั 19 สำ่งผูลกระทำบเชีิงบวก (+) 
ต่อคุนทำำงานในทำุกประเภทำอุตสำาหกรรมเป็นสำัดัสำ่วนทำี�สำูงกว่าผูลกระทำบเชีิงลบ 
 ประเภทำอุตสำาหกรรมทำี�คุนทำำงานไดั้รับผูลกระทำบเชีิงบวก (+) ในมิตินำ�าใจดัีเป็นสำัดัสำ่วนสำูงทำี�สำุดั 
3 อันดัับแรก ไดั้แก่ I ทำี�พักแรม และบริการดั้านอาหาร (ร้อยละ 62.9) M กิจกรรมทำางวิชีาชีีพ 
วิทำยาศาสำตร์และเทำคุนิคุ (ร้อยละ 62.4) และ S กิจกรรมบริการดั้านอ่�น ๆ  (ร้อยละ 60.8) ตามลำดัับ

โควิิด 19 ต่อมิตินำ�าใจัดี

K กิจักรรมทางการเงิน และการประกันภัย

P การศึกษา

J ข้้อมูลข้่าวิสาร และการสื�อสาร

D ไฟฟ้า ก๊าช ไอนำ�า และระบับัปรับัอากาศ

L กิจักรรมอสังหาริมทรัพย์

Q กิจักรรมด้านสุข้ภาพ และงานสังคมสงเคราะห์

O การบัริหาร การป้องกันประเทศ
และการประกันสังคม

E การจััดหานำ�า การจััดการ และการบัำบััดนำ�าเสีย

I ที�พักแรม และบัริการด้านอาหาร

S กิจักรรมบัริการด้านอื�น ๆ

R ศิลปะ ควิามบัันเทิง และนันทนาการ

H การข้นส่ง และสถานที�เก็บัสินค้า

N กิจักรรมการบัริหาร และการสนับัสนุน

F การก่อสร้าง

C การผลิต

G การข้ายส่ง และการข้ายปลกี การซ่่อมแซ่มยานยนต์

M กิจักรรมทางวิิชาชีพ วิิทยาศาสตร์ และเทคนิค
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แผนภาพ 11 ผูลกระทำบสำถิานการณ์โคุวิดั 19 ต่อคุนทำำงาน (ในองคุ์กร)
จำแนกตามประเภทำอุตสำาหกรรม ในมิติจิตวิญญาณดัี

โควิิด 19 ต่อมิติจัิตวิิญญาณ์ดี

K กิจักรรมทางการเงิน และการประกันภัย

P การศึกษา

J ข้้อมูลข้่าวิสาร และการสื�อสาร

D ไฟฟ้า ก๊าช ไอนำ�า และระบับัปรับัอากาศ

L กิจักรรมอสังหาริมทรัพย์

Q กิจักรรมด้านสุข้ภาพ และงานสังคมสงเคราะห์

O การบัริหาร การป้องกันประเทศ
และการประกันสังคม

E การจััดหานำ�า การจััดการ และการบัำบััดนำ�าเสีย

I ที�พักแรม และบัริการด้านอาหาร

S กิจักรรมบัริการด้านอื�น ๆ

R ศิลปะ ควิามบัันเทิง และนันทนาการ

H การข้นส่ง และสถานที�เก็บัสินค้า

N กิจักรรมการบัริหาร และการสนับัสนุน

F การก่อสร้าง

C การผลิต

G การข้ายส่ง และการข้ายปลกี การซ่่อมแซ่มยานยนต์

M กิจักรรมทางวิิชาชีพ วิิทยาศาสตร์ และเทคนิค

 สำำหรบัมติจิติวญิญาณดั ี(Happy Soul) พบว่า สำถิานการณ์โคุวดิั 19 ส่ำงผูลกระทำบเชีงิบวก (+)
ต่อคุนทำำงานในทุำกประเภทำอุตสำาหกรรมเป็นสำัดัสำ่วนทำี�สำูงกว่าผูลกระทำบเชิีงลบเช่ีนกัน โดัยประเภทำ
อุตสำาหกรรมทีำ�คุนทำำงานไดั้รับผูลกระทำบเชีิงบวก (+) ในมิติจิตวิญญาณดัีเป็นสำัดัสำ่วนสำูงทำี�สำุดั 
3 อันดัับแรก ไดั้แก่ I ทำี�พักแรม และบริการดั้านอาหาร (ร้อยละ 55.5) M กิจกรรมทำางวิชีาชีีพ 
วิทำยาศาสำตร์และเทำคุนิคุ (ร้อยละ 54.3) และ G การขายสำ่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ 
(ร้อยละ 52.5) ตามลำดัับ
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แผนภาพ 12 ผูลกระทำบสำถิานการณ์โคุวิดั 19 ต่อคุนทำำงาน (ในองคุ์กร)
จำแนกตามประเภทำอุตสำาหกรรม ในมิติคุรอบคุรัวดัี

โควิิด 19 ต่อมิติครอบัครัวิดี

K กิจักรรมทางการเงิน และการประกันภัย

P การศึกษา

J ข้้อมูลข้่าวิสาร และการสื�อสาร

D ไฟฟ้า ก๊าช ไอนำ�า และระบับัปรับัอากาศ

L กิจักรรมอสังหาริมทรัพย์

Q กิจักรรมด้านสุข้ภาพ และงานสังคมสงเคราะห์

O การบัริหาร การป้องกันประเทศ
และการประกันสังคม

E การจััดหานำ�า การจััดการ และการบัำบััดนำ�าเสีย

I ที�พักแรม และบัริการด้านอาหาร

S กิจักรรมบัริการด้านอื�น ๆ

R ศิลปะ ควิามบัันเทิง และนันทนาการ

H การข้นส่ง และสถานที�เก็บัสินค้า

N กิจักรรมการบัริหาร และการสนับัสนุน

F การก่อสร้าง

C การผลิต

G การข้ายส่ง และการข้ายปลกี การซ่่อมแซ่มยานยนต์

M กิจักรรมทางวิิชาชีพ วิิทยาศาสตร์ และเทคนิค

 ในมติคิุรอบคุรวัดั ี(Happy Family) พบว่า สำถิานการณ์โคุวดิั 19 ส่ำงผูลกระทำบเชิีงบวก (+)
ต่อคุนทำำงานในทำุกประเภทำอุตสำาหกรรมเป็นสำัดัสำ่วนทำี�สำูงกว่าผูลกระทำบเชีิงลบเชี่นกัน สำำหรับประเภทำ
อตุสำาหกรรมทีำ�คุนทำำงานได้ัรบัผูลกระทำบเชิีงบวก (+) ในมติคิุรอบคุรวัดัเีป็นสำดััส่ำวนสำงูทีำ�สำดุั 3 อนัดับัแรก 
ไดั้แก่ M กิจกรรมทำางวิชีาชีีพ วิทำยาศาสำตร์และเทำคุนิคุ (ร้อยละ 63.6) I ทำี�พักแรม และบริการดั้าน
อาหาร (ร้อยละ 63.3) และ S กิจกรรมบริการดั้านอ่�น ๆ (ร้อยละ 59.9) ตามลำดัับ
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แผนภาพ 13 ผูลกระทำบสำถิานการณ์โคุวิดั 19 ต่อคุนทำำงาน (ในองคุ์กร)
จำแนกตามประเภทำอุตสำาหกรรม ในมิติสำังคุมดัี

โควิิด 19 ต่อมิติสังคมดี

K กิจักรรมทางการเงิน และการประกันภัย

P การศึกษา

J ข้้อมูลข้่าวิสาร และการสื�อสาร

D ไฟฟ้า ก๊าช ไอนำ�า และระบับัปรับัอากาศ

L กิจักรรมอสังหาริมทรัพย์

Q กิจักรรมด้านสุข้ภาพ และงานสังคมสงเคราะห์

O การบัริหาร การป้องกันประเทศ
และการประกันสังคม

E การจััดหานำ�า การจััดการ และการบัำบััดนำ�าเสีย

I ที�พักแรม และบัริการด้านอาหาร

S กิจักรรมบัริการด้านอื�น ๆ

R ศิลปะ ควิามบัันเทิง และนันทนาการ

H การข้นส่ง และสถานที�เก็บัสินค้า

N กิจักรรมการบัริหาร และการสนับัสนุน

F การก่อสร้าง

C การผลิต

G การข้ายส่ง และการข้ายปลกี การซ่่อมแซ่มยานยนต์

M กิจักรรมทางวิิชาชีพ วิิทยาศาสตร์ และเทคนิค

 สำำหรับมติสิำงัคุมดั ี(Happy Society) พบว่า สำถิานการณ์โคุวดิั 19 ส่ำงผูลกระทำบเชีงิบวก (+) 
ตอ่คุนทำำงานในประเภทำอตุสำาหกรรมสำว่นใหญเ่ป็นสำดััสำว่นทีำ�สำงูกวา่ผูลกระทำบเชิีงลบ ยกเว้นในบางประเภทำ
อตุสำาหกรรมทีำ�สำดััสำว่นของผููไ้ด้ัรับผูลกระทำบเชิีงลบ (-) สำงูกวา่เชิีงบวก ได้ัแก ่ H การขนสำง่และสำถิานทีำ�
เก็บสำินคุ้า K กิจกรรมทำางการเงิน และการประกันภัย และ R ศิลปะ คุวามบันเทำิงและนันทำนาการ
  สำำหรับประเภทำอุตสำาหกรรมทีำ�คุนทำำงานไดั้รับผูลกระทำบเชีิงบวก (+) มิติสำังคุมดัีเป็นสำัดัสำ่วน
ทำี�สำูงกว่าผูลกระทำบเชีิงลบโดัยมีสำัดัสำ่วนคุนทำำงานทำี�ไดั้รับผูลกระทำบเชีิงบวกสำูงทำี�สำุดั 3 อันดัับแรก ไดั้แก่ 
I ทีำ�พกัแรม และบริการด้ัานอาหาร (ร้อยละ 53.7) M กจิกรรมทำางวิชีาชีีพ วทิำยาศาสำตร์และเทำคุนคิุ 
(ร้อยละ 51.3) และ L กิจกรรมอสำังหาริมทำรัพย์ (ร้อยละ 50.4) ตามลำดัับ
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แผนภาพ 14 ผูลกระทำบสำถิานการณ์โคุวิดั 19 ต่อคุนทำำงาน (ในองคุ์กร)
จำแนกตามประเภทำอุตสำาหกรรม ในมิติใฝ่่รู้ดัี

โควิิด 19 ต่อมิติใฝ่่รู้ดี

K กิจักรรมทางการเงิน และการประกันภัย

P การศึกษา

J ข้้อมูลข้่าวิสาร และการสื�อสาร

D ไฟฟ้า ก๊าช ไอนำ�า และระบับัปรับัอากาศ

L กิจักรรมอสังหาริมทรัพย์

Q กิจักรรมด้านสุข้ภาพ และงานสังคมสงเคราะห์

O การบัริหาร การป้องกันประเทศ
และการประกันสังคม

E การจััดหานำ�า การจััดการ และการบัำบััดนำ�าเสีย

I ที�พักแรม และบัริการด้านอาหาร

S กิจักรรมบัริการด้านอื�น ๆ

R ศิลปะ ควิามบัันเทิง และนันทนาการ

H การข้นส่ง และสถานที�เก็บัสินค้า

N กิจักรรมการบัริหาร และการสนับัสนุน

F การก่อสร้าง

C การผลิต

G การข้ายส่ง และการข้ายปลกี การซ่่อมแซ่มยานยนต์

M กิจักรรมทางวิิชาชีพ วิิทยาศาสตร์ และเทคนิค

 ในมิติใฝ่่รู้ดัี (Happy Brain) พบว่า สำถิานการณ์โคุวิดั 19 สำ่งผูลกระทำบเชิีงบวก (+) 
ต่อคุนทำำงานในทำุกประเภทำอุตสำาหกรรมเป็นสำัดัสำ่วนทีำ�สำูงกว่าผูลกระทำบเชิีงลบ สำำหรับประเภทำ
อุตสำาหกรรมทำี�คุนทำำงานไดั้รับผูลกระทำบเชีิงบวก (+) ในมิติใฝ่่รู้ดัีเป็นสำัดัสำ่วนสำูงทำี�สำุดั 3 อันดัับแรก 
ไดั้แก่ I ทำี�พักแรม และบริการดั้านอาหาร (ร้อยละ 58.5) S กิจกรรมบริการดั้านอ่�น ๆ  (ร้อยละ 58.3) 
และ M กิจกรรมทำางวิชีาชีีพ วิทำยาศาสำตร์และเทำคุนิคุ (ร้อยละ 57.1) ตามลำดัับ
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แผนภาพ 15 ผูลกระทำบสำถิานการณ์โคุวิดั 19 ต่อคุนทำำงาน (ในองคุ์กร)
จำแนกตามประเภทำอุตสำาหกรรม ในมิติสำุขภาพเงินดัี

โควิิด 19 ต่อมิติสุข้ภาพเงินดี

K กิจักรรมทางการเงิน และการประกันภัย

P การศึกษา

J ข้้อมูลข้่าวิสาร และการสื�อสาร

D ไฟฟ้า ก๊าช ไอนำ�า และระบับัปรับัอากาศ

L กิจักรรมอสังหาริมทรัพย์

Q กิจักรรมด้านสุข้ภาพ และงานสังคมสงเคราะห์

O การบัริหาร การป้องกันประเทศ
และการประกันสังคม

E การจััดหานำ�า การจััดการ และการบัำบััดนำ�าเสีย

I ที�พักแรม และบัริการด้านอาหาร

S กิจักรรมบัริการด้านอื�น ๆ

R ศิลปะ ควิามบัันเทิง และนันทนาการ

H การข้นส่ง และสถานที�เก็บัสินค้า

N กิจักรรมการบัริหาร และการสนับัสนุน

F การก่อสร้าง

C การผลิต

G การข้ายส่ง และการข้ายปลกี การซ่่อมแซ่มยานยนต์

M กิจักรรมทางวิิชาชีพ วิิทยาศาสตร์ และเทคนิค

 ในมิติสำุขภาพเงินดัี (Happy Money) พบว่า สำถิานการณ์โคุวิดั 19 สำ่งผูลกระทำบเชีิงลบ (-) 
ตอ่คุนทำำงานในเก่อบทำกุประเภทำอตุสำาหกรรมเป็นสำดััสำว่นทีำ�สำงูกวา่ผูลกระทำบเชิีงบวก ยกเว้น 2 ประเภทำ
อุตสำาหกรรมทำี�มีสำัดัสำ่วนของคุนทำำงานทำี�ไดั้รับผูลกระทำบเชีิงบวก (+) สำูงกว่าเชีิงลบ ไดั้แก่ I ทำี�พักแรม
และบริการดั้านอาหาร และ J ข้อมูลข่าวสำารและการสำ่�อสำาร 
 ในมิติสำุขภาพเงินดัีนี� ประเภทำอุตสำาหกรรมทำี�คุนทำำงานไดั้รับผูลกระทำบเชีิงลบ (-) เป็นสำัดัสำ่วน
สำูงทีำ�สำุดั 3 อันดัับแรก ไดั้แก่ M กิจกรรมทำางวิชีาชีีพ วิทำยาศาสำตร์และเทำคุนิคุ (ร้อยละ 52.3) 
R ศิลปะ คุวามบันเทำิงและนันทำนาการ (ร้อยละ 49.0) และ C การผูลิต (ร้อยละ 45.9) ตามลำดัับ
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แผนภาพ 16 ผูลกระทำบสำถิานการณ์โคุวิดั 19 ต่อคุนทำำงาน (ในองคุ์กร)
จำแนกตามประเภทำอุตสำาหกรรม ในมิติการงานดัี

โควิิด 19 ต่อมิติการงานดี

K กิจักรรมทางการเงิน และการประกันภัย

P การศึกษา

J ข้้อมูลข้่าวิสาร และการสื�อสาร

D ไฟฟ้า ก๊าช ไอนำ�า และระบับัปรับัอากาศ

L กิจักรรมอสังหาริมทรัพย์

Q กิจักรรมด้านสุข้ภาพ และงานสังคมสงเคราะห์

O การบัริหาร การป้องกันประเทศ
และการประกันสังคม

E การจััดหานำ�า การจััดการ และการบัำบััดนำ�าเสีย

I ที�พักแรม และบัริการด้านอาหาร

S กิจักรรมบัริการด้านอื�น ๆ

R ศิลปะ ควิามบัันเทิง และนันทนาการ

H การข้นส่ง และสถานที�เก็บัสินค้า

N กิจักรรมการบัริหาร และการสนับัสนุน

F การก่อสร้าง

C การผลิต

G การข้ายส่ง และการข้ายปลกี การซ่่อมแซ่มยานยนต์

M กิจักรรมทางวิิชาชีพ วิิทยาศาสตร์ และเทคนิค

 สำำหรับมิติการงานดัี (Happy Work Life) ในภาพรวม พบว่า คุนทำำงานในเก่อบ
ทำุกประเภทำอุตสำาหกรรมมีสำัดัสำ่วนทำี�ไดั้รับผูลกระทำบเชีิงบวก (+) มากกว่าผูลกระทำบเชีิงลบ ยกเว้น
ประเภทำอุตสำาหกรรมเดัียว ไดั้แก่ R ศิลปะ คุวามบันเทำิงและนันทำนาการ ทำี�มีสำัดัสำ่วนของคุนทำำงาน
ทำี�ไดั้รับผูลกระทำบเชีิงลบ (-) สำูงกว่าผูลกระทำบเชีิงบวก 
 ประเภทำอุตสำาหกรรมทำี�มีสำัดัสำ่วนคุนทำำงานทีำ�ได้ัรับผูลกระทำบเชิีงบวกในมิติการงานดัี สำูงทีำ�สุำดั 
3 อันดัับแรก ไดั้แก่ I ทำี�พักแรมและบริการดั้านอาหาร (ร้อยละ 54.1) M กิจกรรมทำางวิชีาชีีพ 
วิทำยาศาสำตร์และเทำคุนิคุ (ร้อยละ 53.9) และ S กิจกรรมบริการดั้านอ่�น ๆ  (ร้อยละ 49.0) ตามลำดัับ
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