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ค�ำน�ำ
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ด�ำเนินการ
ส�ำรวจคุณภาพชีวิตและความสุขของคนท�ำงานในประเทศไทยทุกภาคส่วน
แบบ Real time ด้วยเครื่องมือวัดความสุขด้วยตนเอง: HAPPINOMETER
ภายใต้โครงการจับตาสถานการณ์ความสุขของคนท�ำงานในประเทศไทยใน
ช่วงปี พ.ศ. 2554 - 2557 (Happiness Watch in Thailand 2011 – 2014)
ซึง่ ได้รบั การสนับสนุนจากส�ำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร ส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงาน
สถานการณ์คุณภาพชีวิตและความสุขของคนท�ำงานในประเทศไทยทุก
ภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง และที่ส�ำคัญ คือ สามารถน�ำผลที่ได้มาสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตและความสุขของคนท�ำงานได้ทันที
รายงานฉบับนี้ เป็นผลการส�ำรวจปีที่ 2 รอบครึ่งปีแรก (มกราคม –
มิถนุ ายน พ.ศ. 2556) ทีไ่ ด้รบั การตอบกลับจาก 52 องค์กรโดยมีกลุม่ ตัวอย่าง
ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามกลับสูงถึง 12,918 ราย ผลการส�ำรวจ
พบว่า ความสุขคนท�ำงานในประเทศไทยมีคา่ คะแนนเฉลีย่ รวม เท่ากับ 57.1
ซึ่งอยู่ในระดับ “HAPPY” หรือ “ระดับความสุขตามเป้าหมาย”
ผลการส�ำรวจที่น่าสนใจ คือ มิติที่มีค่าคะแนนความสุขสูงที่สุด คือ มิติ
จิตวิญญาณดี (Happy Soul) เป็นมิติที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 66.7
ซึ่งอยู่ในระดับ HAPPY และมิติที่มีค่าคะแนนต�่ำที่สุดของคนท�ำงานใน
ประเทศไทย คือ มิติผ่อนคลายดี (Happy Relax) มีคะแนน เท่ากับ 48.5
ซึ่งอยู่ในระดับ Unhappy

ผลการส�ำรวจเป็นการย�ำ้ ให้เห็นว่า ความสุขของคนท�ำงานในประเทศไทย
ในมิตติ า่ งๆ นัน้ มีแนวโน้มเป็นอย่างไร ควรเน้นพัฒนาสร้างเสริมความสุขของ
คนท�ำงานในมิติใดก่อน และจะส่งเสริมให้มิติที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นอย่างไร
คณะวิจยั หวังว่า ผลการส�ำรวจคุณภาพชีวติ และความสุขของคนท�ำงาน
ในประเทศไทยจะเป็นประโยชน์แก่องค์กรและหน่วยงานต่างๆ ในการน�ำไป
ใช้ในการสร้างเสริมความสุขของคนท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะวิจยั ขอขอบพระคุณ นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผูอ้ ำ� นวยการ
ส�ำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) ที่เล็งเห็นความส�ำคัญและให้การสนับสนุนโครงการฯ วิจัยนี้
มาตลอด ขอขอบพระคุณทีป่ รึกษาโครงการฯ รศ. ดร. ชืน่ ฤทัย กาญจนะจิตรา,
รศ. ดร.สุรยี พ์ ร พันพึง่ , และดร.วสันต์ ภัทรอธิคม และสุดท้าย ขอขอบพระคุณ
คนท�ำงานในประเทศไทยทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการส� ำรวจครั้งนี้
โครงการส�ำรวจครัง้ นีไ้ ม่สามารถมาถึงจุดนีไ้ ด้หากไม่ได้รบั การสนับสนุนจาก
ท่านเหล่านี้
คณะวิจัย
โครงการจับตาสถานการณ์ความสุขของคนท�ำงานในประเทศไทย
ในช่วงปี พ.ศ. 2554 – 2557
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1.1 หลักการและเหตุผล
การวิเคราะห์ทุนเพื่อพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2549–2554) ทีเ่ น้นการพัฒนาคน โดยสร้างความสมดุล
ระหว่างทุน 3 ทุน คือ ทุนเศรษฐกิจ ทุนสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติ/
สิง่ แวดล้อม เพือ่ มุง่ สูส่ งั คมอยูเ่ ย็นเป็นสุขร่วมกัน และการวิเคราะห์ทนุ ของประเทศ
ในระยะต่อไป คือ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555-2559) มุง่ เน้นความเชือ่ มโยงระหว่างทุน 6 ทุน คือ ทุนธรรมชาติ ทุนกายภาพ
ทุนสังคม ทุนมนุษย์ ทุนการเงิน และทุนวัฒนธรรม ซึ่งเป็นความท้าทายและ
โอกาสของเศรษฐกิจไทยที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับบริบทใหม่ของโลก และแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงของโลกใน 20 ปี ข้างหน้า จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 นี้ เห็น
ได้ชัดเจนว่า ทุนทั้ง 6 ดังกล่าวนั้น ใกล้เคียงกับมิติคุณภาพชีวิตและความสุขของ
มนุษย์มากทีส่ ดุ ดังนัน้ การสร้างเสริมคุณภาพชีวติ และความสุขของคนท�ำงาน จึง
เป็นเป้าหมายส�ำคัญของหน่วยงานทุกภาคส่วนที่จะต้องส่งเสริมให้คนท�ำงานไทย
เป็นแรงงานคุณภาพและมีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ
อย่างไรก็ตาม พลวัตของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในระดับประเทศ ภูมิภาคและระดับโลก ท�ำให้
การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและความสุขของคนไทยที่เคยใช้ได้ผลในทศวรรษ
ทีผ่ า่ นมามีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ ต้องการนวัตกรรมใหม่ และต้องการภาคีเครือข่าย
ทุกระดับทั้งในประเทศ ภูมิภาค และระดับโลกเพื่อรับมือกับการเปลีย่ นแปลง
ดังกล่าวในขณะเดียวกัน ใน ปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่
การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของประเทศ
สมาชิกในภูมภิ าค 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลปิ ปินส์
บรู ไน เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา ประเทศสมาชิกเหล่านี้จะร่วมมือ
ช่วยเหลือ และสนับสนุนกันใน 3 เสาหลักคือ เสาหลักด้านความมั่นคง (ASEAN
Security Community-ASC) เพื่อให้ประชาชนในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
มีความปลอดภัยและมั่นคง เสาหลักด้านประชาสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN
Socio-Cultural Community-ASCC) เพือ่ ให้ประชากรในประเทศสมาชิกอยูร่ ว่ มกัน
ภายใต้แนวคิดสังคมที่เอื้ออาทร มีสวัสดิการทางสังคมที่ดี และมีความมั่นคงทาง
สั ง คม และเสาหลั ก ด้ า นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
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Community-AEC) มุ่งให้เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และการอ�ำนวย
ความสะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน อันจะท�ำให้ภูมิภาคมีความเจริญ
มั่งคั่ง ประชากรมีความอยู่ดีกินดี และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆ ได้
เมือ่ พิจารณาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 25552559) ดังกล่าวข้างต้น ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ ให้คนท�ำงานในประเทศไทยมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและมีความสุข ในขณะเดียวกันคนท�ำงานในประเทศไทย ก็ต้องเผชิญกับ
การตั้งรับการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Community-AEC) ดังนั้น ความต้องการข้อมูลด้านสถานการณ์คุณภาพชีวิตและ
ความสุขของคนท�ำงานในประเทศไทยจึงเป็นเรือ่ งส�ำคัญในการน�ำมาวิเคราะห์เพือ่
รองรับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์คนท�ำงานในประเทศไทยเมื่อเข้าสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน ข้อส�ำคัญ เพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อมด้านแรงงานคุณภาพ
ในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และภาครัฐบาล ในการตั้งรับเสาหลักด้าน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC)
ในรอบทศวรรษที่ผ่านมา ส�ำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร ภายใต้ส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ด�ำเนินบทบาทในการพัฒนา
องค์ความรู้ พัฒนาเครือข่าย และพัฒนานโยบายสาธารณะ จนเกิดนวัตกรรมทีเ่ ป็น
รูปแบบการด�ำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดยการ
สนับสนุนและสร้างเสริมโครงการ Happy Workplace หรือ Happy 8 จนสามารถ
เชื่อมโยงไปยังสุขภาวะของบุคลากร ครอบครัว สังคม และชุมชนที่เกี่ยวข้องให้มี
สุขภาวะที่ดีขึ้น ทั้งยังมีการพัฒนาเครื่องมือในการท�ำงานอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อรองรับ
การเติบโต และการขยายตัวในการท�ำงานของกลุม่ องค์กรทีส่ นใจเข้าร่วมโครงการ
ในอนาคต บทบาทของส�ำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กรดังกล่าวนี้ จึงเป็นการด�ำเนิน
การพัฒนาสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและความสุขของคนท�ำงานในประเทศไทยมา
อย่างต่อเนื่อง สามารถใช้เป็นฐานรากส�ำคัญที่แข็งแกร่งในการเตรียมความพร้อม
ทั้งในเชิงรับและเชิงรุก อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหนึ่งในเครือข่าย
ที่ได้รบั การสนับสนุนจากส�ำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กรในการพัฒนาเครือ่ งมือวัด
คุณภาพชีวิตและความสุข ที่เรียกว่า HAPPINOMETER ซึ่งเป็นทั้งคู่มือและ
เครื่องมือในการวัดคุณภาพชีวิตและความสุขด้วยตนเองของคนท�ำงานในองค์กร
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ต่างๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสามารถก�ำหนดระยะเวลา
ในการวัดคุณภาพชีวติ และความสุขของคนท�ำงานในประเทศไทยได้แบบ Real-time
เป็นระยะๆ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลคุณภาพชีวิตและ
ความสุขของคนท�ำงานในประเทศไทยได้ทุกภาคส่วน ข้อส�ำคัญ สามารถน�ำผล
ที่ได้มาสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและความสุขของคนท�ำงานได้ทันที

1.2 วัตถุประสงค์
เพื่ อ รายงานสถานการณ์ คุ ณ ภาพชี วิ ต และความสุ ข ของคนท�ำงานใน
ประเทศไทยที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป อย่างต่อเนื่อง ระหว่างปีพ.ศ. 2555-2557
โดยท�ำการส�ำรวจและรายงานสถานการณ์ทุกรอบครึ่งปี

1.3 เครื่องมือวัดความสุข HAPPINOMETER
1.3.1 พัฒนาการของ HAPPINOMETER
HAPPINOMETER เป็นแนวคิดการวัดความสุขระดับบุคคลที่ต่อยอดจาก
แบบส�ำรวจความสุขด้วยตนเอง (Self Assessment Survey: SAS) ซึ่งแบบส�ำรวจ
นี้ได้พฒ
ั นามาจากเครือ่ งมือวัด “คุณภาพชีวติ คนท�ำงาน” ทีส่ ร้างขึน้ โดย “โครงการ
วิจยั คุณภาพชีวติ คนท�ำงาน ในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ”
ปีพ.ศ. 2551 ที่ได้รับการสนับสนุนจาก ส�ำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร ส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ “โครงการพัฒนาระบบเงิน
เดือน ค่าตอบแทน สิง่ จูงใจและคุณภาพชีวติ ข้าราชการ : การศึกษาเพือ่ พัฒนาเกณฑ์
มาตรฐานตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของข้าราชการ” ปีพ.ศ. 2552 ที่ได้รับการสนับสนุน
จากส�ำนักงาน ก.พ. ทัง้ 2 โครงการด�ำเนินการโดย สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
HAPPINOMETER ประกอบด้วย ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตคนท�ำงานที่พัฒนา
ขึ้นมาจากวิ ถี ชี วิ ต ของคนท�ำงานในสถานประกอบการภาคอุ ต สาหกรรมและ
ภาคบริการ ตลอดจน คนท�ำงานในภาครัฐบาล ดังนั้นตัวชี้วัดทั้งหมด จึงเป็น
ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตที่ใกล้เคียงกับชีวิต และความเป็นอยู่ของคนท�ำงานในสถาน
ประกอบการทั้งสองภาค และภาครัฐบาลมากที่สุด รวมทั้งมีความเหมาะสม
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ในการน�ำมาใช้เป็นเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตและความสุขของคนท�ำงาน
การพัฒนาตัวชีว้ ดั ความสุข HAPPINOMETER ผ่านกระบวนการทางวิชาการ
หลายขั้นตอน จึงกล่าวได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ 1) มีความตรงตามเนื้อหา จากการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และการประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิทางด้าน
คุณภาพชีวิต ความสุข สุขภาพจิต เพื่อพิจารณาความตรงตามเนื้อหาที่ต้องการ
ประเมิน จ�ำนวน 9 ครั้ง 2) มีความตรงตามโครงสร้างจากการวิเคราะห์ด้วย
หลักการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) (ยกเว้นข้อค�ำถามที่ผู้ทรงคุณวุฒิลง
ความเห็นว่าจ�ำเป็นต้องมีข้อนี้ จึงไม่ค�ำนึงถึง ค่า Factor Loading) และ 3) มีค่า
ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยพิจารณาจากเกณฑ์ค่า Cronbach’s
Alpha Coefficient ซึ่งจ�ำแนกตามองค์ประกอบหลัก
HAPPINOMETER จึงเป็นเครือ่ งมือวัดคุณภาพชีวติ และความสุขทีน่ า่ เชือ่ ถือ
ที่ ผ ่ า นกระบวนการสั ง เคราะห์ จากแนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นา
เครื่องมือวัดความสุข (HAPPINOMETER) ตลอดจนผ่านการวิเคราะห์จาก
กระบวนการวิจัย ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับคุณภาพชีวิต และความสุขของคนท�ำงาน
ทั้งคนท�ำงานในภาครัฐบาลและภาคเอกชนที่เป็นภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและภาค
บริการ
1.3.2 ข้อตกลงเบื้องต้นของ HAPPINOMETER
HAPPINOMETER เป็นเครือ่ งมือวัดระดับความสุขของคนท�ำงานทีส่ นับสนุน
แนวคิดองค์กรแห่งความสุข 8 ประการ (Happy 8) ที่ได้ก�ำหนดตัวชี้วัดความสุข 8
ประการไว้ ได้แก่ สุขภาพดี (Happy Body), น�้ำใจดี (Happy Heart), ผ่อนคลายดี
(Happy Relax), ใฝ่รดู้ ี (Happy Brain), จิตวิญญาณดี (Happy Soul), สุขภาพเงินดี
(Happy Money), ครอบครัวดี (Happy Family), สังคมดี (Happy Society)
HAPPINOMETER จัดตัวชี้วัดความสุขของคนท�ำงานไว้ทั้งหมด 56 ตัวชี้วัด
ตามองค์ประกอบทีส่ อดคล้องกับความสุข 8 ประการ เพือ่ ประโยชน์ตอ่ องค์กร หรือ
หน่วยงานทีด่ �ำเนินตามแนวคิดของความสุข 8 ประการ เป็นเครือ่ งมือทีส่ ามารถวัด
ติดตาม และประเมินผล ความสุขคนในองค์กรตามองค์ประกอบของความสุข
8 ประการได้อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ และสามารถน�ำผลการวัด ติดตาม และ
ประเมินผลไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม ในการท�ำเครื่องมือ HAPPINOMETER มีข้อตกลงเบื้องต้น
ของการใช้เครื่องมือ HAPPINOMETER ดังต่อไปนี้
ครึ่งปีแรก มกราคม - มิถุนายน 2556
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ความสุขของบุคคลเป็นสิ่งที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพียงแต่
จะมากหรื อ น้ อ ย ช้ า หรื อ เร็ ว
HAPPINOMETER สามารถวัด
ได้เป็นความสุขระยะสั้น เป็นราย
ไตรมาสรายครึ่งปีและรายปี

เป็ น เครื่ อ งมื อ วั ด ความสุ ข
ระดับบุคคล โดยมุง่ ไปทีค่ นท�ำงาน
แต่ละคน แต่สามารถให้ภาพรวม
สถานการณ์ ค วามสุ ข ของคน
ท�ำงานในระดับองค์กรได้

เป็นเครื่องมือซึ่งใช้ประเมิน
ประสบการณ์ด้านอารมณ์ และ
ระดับความชื่นชอบชีวิตโดยรวม
ของบุคคล ทั้งทางบวกและลบ

เป็ น เครื่ อ งมื อ วั ด ความสุ ข
ระดั บ บุ ค คล ซึ่ ง ประเมิ น จาก
องค์ประกอบคุณภาพชีวิตและ
ความสุข 9 มิติ 56 ตัวชี้วัด

ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
ก) ผู้ตอบ ตอบตามความรู้สึกที่ใกล้เคียงความรู้สึกของตนเองมากที่สุด
ข) ผูต้ อบ ให้ความหมายของแต่ละตัวชีว้ ดั ด้วยความรูส้ กึ หรือประสบการณ์ของ
ตนเอง
ค) ผู้ตอบ มีความซื่อสัตย์ ในการตอบทั้งข้อมูลเชิงประจักษ์ ความรู้สึก และ
ประสบการณ์ที่ปรากฏเป็นค�ำถามใน HAPPINOMETER
ง) ผู้ตอบ ตอบให้เสร็จในเวลาที่ก�ำหนด
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1.3.3 องค์ประกอบของ HAPPINOMETER
เครื่องมือ HAPPINOMETER ประกอบด้วยข้อค�ำถาม 10 ตอน ตอนที่ 1
เป็นข้อมูลทั่วไป รวม 8 ค�ำถาม ตอนที่ 2-10 ตัวชี้วัดความสุข 9 มิติ รวมทั้งหมด
56 ค�ำถาม และระดับความสุขมวลรวม 1 ค�ำถาม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตอนที่ 1

เป็นข้อค�ำถามลักษณะทั่วไปของผู้ตอบ มี 8 ข้อค�ำถาม ได้แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึกษาที่ส�ำเร็จสูงสุด สถานภาพสมรส จ�ำนวนบุตร
สภาพการจ้างงาน ลักษณะงาน ระยะเวลาที่ท�ำงานในองค์กรหรือ
หน่วยงานในปัจจุบัน

ตอนที่
2-10

เป็นข้อค�ำถามของคุณภาพชีวิตและความสุขของคนท�ำงานใน
9 มิติ ดังนี้

ตอนที่ 2 มิติที่ 1 สุขภาพกายดี (Happy Body) หมายถึง การที่บุคคล
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมส่วน มีพฤติกรรมการบริโภคที่ปลอดภัย
มีความพึงพอใจสภาวะสุขภาพกายของตนเอง
✱ มิตินี้ มี 6 ตัวชี้วัด ได้แก่ ค่า BMI และ เส้นรอบเอว การรับประทาน
อาหารเช้ า การออกก�ำลั ง กาย การสู บ บุ ห รี่ การดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี
แอลกอฮอล์ ความพึงพอใจกับสุขภาพกาย
ตอนที่ 3 มิติที่ 2 ผ่อนคลายดี (Happy Relax) หมายถึง การที่บุคคล
สามารถบริหารเวลาในแต่ละวันเพือ่ การพักผ่อนได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ พอใจ
กับการบริหารจัดการปัญหาของตนเอง และท�ำชีวิตให้ง่าย สบายๆ
✱ มิตินี้ มี 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ความเพียงพอที่ได้รับในการพักผ่อน การ
ท�ำกิจกรรมที่เป็นการพักผ่อนหย่อนใจในรอบสัปดาห์ การมีความเครียด
โดยรวม การมีชีวิตที่เป็นไปตามที่คาดหวังโดยรวม ความสามารถในการ
จัดการปัญหาโดยรวม
ตอนที่ 4 มิติที่ 3 น�้ำใจดี (Happy Heart) หมายถึง บุคคลมีจิตสาธารณะ
มีสว่ นร่วมในการสร้างประโยชน์ให้กบั ส่วนรวม และมีเมตตากับคนรอบข้าง
✱ มิตินี้ มี 9 ตัวชี้วัด ได้แก่ ความเอื้ออาทรหรือห่วงใยต่อคนรอบข้าง
การให้ความช่วยเหลือแก่คนรอบข้าง การให้ความส�ำคัญกับการท�ำงาน
ครึ่งปีแรก มกราคม - มิถุนายน 2556
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เป็นทีม ความสัมพันธ์ในทีท่ �ำงานเหมือนพีเ่ หมือนน้อง การสือ่ สารพูดคุย
กับเพือ่ นร่วมงาน การถ่ายทอดแลกเปลีย่ นการท�ำงานระหว่างกัน เต็มใจ
และยินดีในการท�ำประโยชน์เพื่อส่วนรวม การเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมและท�ำกิจกรรมที่สามารถท�ำได้ด้วยตนเองและมี
ประโยชน์ต่อสังคม
ตอนที่ 5 มิตทิ ี่ 4 จิตวิญญาณดี (Happy Soul) หมายถึง การทีบ่ คุ คลตระหนัก
ถึงคุณธรรม และศีลธรรม รู้แพ้รู้ชนะ รู้จักให้ และมีความกตัญญูรู้คุณ
✱ มิตินี้ มี 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ การท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม-ศาสนา
การให้ทาน การปฏิบตั ิกิจตามศาสนาเพือ่ ให้จิตใจสงบ การยกโทษและให้
อภัยอย่างจริงใจต่อผู้ส�ำนึกผิด การยอมรับและขอโทษในความผิดที่ท�ำ
หรือมีส่วนรับผิดชอบ การตอบแทนหรือช่วยเหลือผู้มีพระคุณ
ตอนที่ 6 มิติที่ 5 ครอบครัวดี (Happy Family) หมายถึง การที่บุคคลมี
ความรูส้ กึ ผูกพัน เชือ่ ใจ มัน่ ใจ และอุน่ ใจกับบุคคลในครอบครัวของตนเอง
✱ มิตินี้ มี 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ การมีเวลาอยู่กับครอบครัวอย่างเพียงพอ
การท�ำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว การมีความสุขกับครอบครัว
ตอนที่ 7 มิติที่ 6 สังคมดี (Happy Society) หมายถึง การที่บุคคลมีความ
สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนบ้าน ไม่ท�ำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่เอาเปรียบผู้คน
รอบข้าง ไม่ท�ำให้สังคมเสื่อมถอย
✱ มิตินี้ มี 6 ตัวชี้วัด ได้แก่ เพื่อนบ้านมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเรา การ
ปฏิบัติตามกฎ/ระเบียบ /ข้อบังคับของสังคม ความรู้สึกปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน สามารถขอความช่วยเหลือจากคนในชุมชน ความรู้สึกว่า
สังคมไทยทุกวันนี้มีความสงบสุข การใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
ตอนที่ 8 มิตทิ ี่ 7 ใฝ่รดู้ ี (Happy Brain) หมายถึง การทีบ่ คุ คลมีความตืน่ ตัว
กระตือรือล้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อปรับตัวให้เท่าทันและตั้งรับการ
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และพอใจที่จะแสดงความทันสมัยอยู่เสมอ
✱ มิตินี้ มี 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ การแสวงหาความรู้ใหม่ ความสนใจที่จะ
พัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในชีวิต โอกาสที่จะได้รับในการอบรม/
ศึกษาต่อ/ดูงาน
ตอนที่ 9 มิตทิ ี่ 8 สุขภาพเงินดี (Happy Money) หมายถึง การทีบ่ คุ คลมี
วินยั ในการใช้จา่ ยเงิน มีความสามารถและพึงพอใจในการบริหารจัดการ
ระบบการรับ จ่าย และออมเงินในแต่ละเดือน
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มิตินี้ มี 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ ภาระในการผ่อนช�ำระหนี้สินต่างๆ การผ่อน
ช�ำระหนีส้ นิ ตามก�ำหนดเวลา การมีเงินเก็บออมในแต่ละเดือน ค่าตอบแทน
ที่ได้รับเพียงพอกับรายจ่ายในแต่ละเดือน
ตอนที่ 10 มิติที่ 9 การงานดี (Happy Work-life) หมายถึง การที่บุคคล
มีความสบายใจในที่ท�ำงาน มีความรัก ความผูกพัน และความภาคภูมิใจ
ในองค์กร มีความมั่นใจในอาชีพรายได้และมีความพึงพอใจกับความ
ก้าวหน้าของตนเองในองค์กร
✱ มิตินี้ มี 15 ตัวชี้วัด ได้แก่ การมีความสุขกับสภาพแวดล้อมโดยรวม
ขององค์กร การได้รับความดูแลเกี่ยวกับสุขภาพที่ดีจากองค์กร ความ
พึงพอใจกับสวัสดิการที่องค์กรจัดให้ การได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายแรงงาน พระราชบัญญัติ หรือระเบียบต่างๆ การได้รับ
การพิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนต�ำแหน่ง ปรับขึ้นค่าจ้างที่ผ่านมาด้วย
ความเหมาะสม การมีอาชีพที่มั่นคง การได้รับค่าตอบแทนที่คุ้มค่ากับ
ความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการท�ำงาน การได้รับค่าตอบแทนถูกต้องและ
ตรงตามเวลา ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วม
ในข้อเสนอแนะกับหัวหน้างานหรือนายจ้าง การมีโอกาสในการพัฒนา
ต่ อ ยอดการศึ ก ษาและกลั บ มาพั ฒ นาหน่ ว ยงานหรื อ องค์ กร การมี
ความภาคภูมิใจที่ได้เป็นบุคลากรขององค์กร การมีความรูส้ กึ เป็นเจ้าของ
ร่วมขององค์กร และการท�ำงานอย่างมีความสุข
✱

1.3.4 ค่าคะแนนระดับความสุขและความหมาย
คุณประโยชน์ของ HAPPINOMETER คือ เป็นเครื่องมือวัดความสุข
คนท�ำงานในองค์กรที่สามารถน�ำผลที่ได้ไปพัฒนาสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของ
บุคคลได้ทันที องค์กรสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการส�ำรวจ ติดตามประเมินผล
คุณภาพชีวิตและความสุขของบุคลากรในองค์กรได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
HAPPINOMETER ได้พัฒนาโปรแกรมวัดความสุขส�ำเร็จรูป (โปรแกรม Excel)
ซึ่งโปรแกรมนี้ สามารถใช้วัดค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
ประหยัด มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ครึ่งปีแรก มกราคม - มิถุนายน 2556
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ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับความสุขจากการวัดโดยเครื่องมือ

HAPPINOMETER สามารถตีความและให้ความหมาย ได้ดังต่อไปนี้

Very Unhappy =
คะแนน 0.00 - 24.99

Unhappy =
คะแนน 25.00 - 49.99

Very Happy =
คะแนน 75.00 – 100

Happy =
คะแนน 50.00 – 74.99

หมายถึง ระดับความสุขที่สะท้อนให้เห็น
ผลที่ได้ว่าอยู่ในขั้นต�่ำกว่าเป้าหมายมาก
ที่สุด เป็นสัญญาณระบุให้ผู้บริหารต้อง
ให้การพัฒนาสนับสนุน Happy 8 Plus ทันที

หมายถึง ระดับความสุขทีส่ ะท้อนให้เห็นผล
ทีไ่ ด้วา่ อยูใ่ นขัน้ เกินเป้าหมาย เป็นสัญญาว่า
ผูบ้ ริหารควรให้การพัฒนาสนับสนุน Happy
8 Plus ต่อไปและยกย่องเป็นแบบอย่าง

หมายถึง ระดับความสุขที่สะท้อนให้เห็น
ผลที่ได้วา่ อยู่ในขัน้ ต�ำ่ กว่าเป้าหมาย เป็น
สัญญาณระบุให้ผบู้ ริหารต้องให้การพัฒนา
สนับสนุน Happy 8 Plus อย่างจริงจัง

หมายถึง ระดับความสุขที่สะท้อนให้เห็น
ผลที่ได้ว่าอยู่ในขั้น ตามเป้าหมาย เป็น
สัญญาณว่า ผู้บริหารควรให้การพัฒนา
สนับสนุน Happy 8 Plus ต่อไป

1.4 ระเบียบวิธี
1.4.1 วิธีการส�ำรวจ (Survey Design) และเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการส�ำรวจ คือ เครื่องมือวัดความสุข HAPPINOMETER ซึ่ง
ท�ำการส�ำรวจคุณภาพชีวติ และความสุขของคนท�ำงานในประเทศไทยเป็นรายครึง่ ปี
เครือ่ งมือนี้ ประกอบด้วย “แบบส�ำรวจความสุขด้วยตนเอง” และโปรแกรมส�ำเร็จรูป
(Excel) ในการค�ำนวณค่าคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตและความสุข ซึ่งคนท�ำงานใน
องค์กรต่างๆ สามารถวัดคุณภาพชีวติ และความสุขด้วยตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม
สามารถน�ำผลที่ได้มาสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและความสุขของตนเองได้ทันที
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การส�ำรวจสถานการณ์ความสุขคนท�ำงานในประเทศไทยนี้ใช้แบบสอบถาม
HAPPINOMETER ฉบับยาว ซึง่ มีขอ้ ค�ำถามทัง้ หมด 10 ตอน รวม 56 ข้อค�ำถาม
โดยการให้ผู้ตอบกรอกแบบสอบถามในเครื่องคอมพิวเตอร์ (Online-based) หรือ
กรอกแบบสอบถามเป็นรายฉบับ (Paper-based)
ก) ระบบ Online-based ทาง Internet ซึง่ เหมาะส�ำหรับคนท�ำงาน หรือบุคคล
ทั่วไปที่สามารถเข้าถึง Internet โดยผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานแบบวัดความสุข
ออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ www.happinometer.com ซึ่งประกอบด้วยฉบับสั้น และ
ฉบับยาว โดยการใช้งานในระบบออนไลน์ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 1) ส�ำหรับคน
ท�ำงานและบุคคลทั่วไป คือ ไม่ระบุหน่วยงาน หรือองค์กรต้นสังกัดและ 2) ส�ำหรับ
คนท�ำงานในองค์กรเครือข่ายความสุข คือ สมัครสมาชิกและ Login จากหน่วยงาน
ต้นสังกัด โดยผู้ใช้งานต้องมี user name และ password เพื่อเข้าสู่ระบบในการ
ท�ำแบบวัดความสุขด้วยวิธีออนไลน์ เมื่อบันทึกข้อมูลตามขั้นตอน และกด submit
แล้ว ผู้บันทึกข้อมูลจะทราบผลของคะแนนเฉลี่ยระดับคุณภาพชีวิตและความสุข
ทันที หลังจากนี้ข้อมูลทั้งหมดก็จะถูกส่งผ่านไปเก็บไว้ที่ฐานข้อมูลของโครงการ
ข) ระบบ Paper-based ผ่านโปรแกรม Excel เครื่องมือนี้อยู่ ในรูปของ
“แบบส�ำรวจ” ทีเ่ ป็น “แบบสอบถาม” เหมาะส�ำหรับการวัดคุณภาพชีวติ และความสุข
ของคนท�ำงานทุกระดับ ผ่านการกรอกข้อมูลด้วยตนเองโดยใช้ปากกาหรือดินสอ
วิธกี ารนีเ้ หมาะสมอย่างยิง่ ส�ำหรับคนท�ำงานทีไ่ ม่สามารถเข้าถึงการใช้ระบบ Internet
การใช้เครือ่ งมือนี้ ผูบ้ ริหารและบุคลากรฝ่าย HR หรือฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องเป็นผูด้ �ำเนิน
การในการบริหารจัดการให้บุคลากรขององค์กร กรอกข้อมูลในแบบส�ำรวจเป็น
รายบุคคล เมือ่ กรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว HR หรือผูเ้ กีย่ วข้อง ด�ำเนินการจัด
เก็บข้อมูลลงในโปรแกรม Excel เพื่อค�ำนวณค่าเฉลี่ยตามล�ำดับ เมื่อเสร็จสิ้น
กระบวนการแล้ว ข้อมูลทัง้ หมดจะถูกจัดเก็บไว้ทฝี่ า่ ย HR หรือฝ่ายทีด่ �ำเนินการก่อน
1.4.2 กลุ่มเป้าหมาย
ได้แก่ คนท�ำงานอายุตงั้ แต่ 18 ปี ขึน้ ไป ทีท่ �ำงานในองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
และเอกชน
1.4.3 การสุ่มตัวอย่าง
ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Sampling) โดยสุ่มตัวอย่างจาก
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กรอบตัวอย่าง (Sampling Frame) ทีร่ วบรวมจ�ำนวนหน่วยงานและจ�ำนวนบุคลากร
ทัง้ ภาครัฐ และภาคเอกชนทีเ่ ป็นสถานประกอบการจากท�ำเนียบหน่วยงานราชการ
และรัฐวิสาหกิจ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ท�ำเนียบ
โรงพยาบาลเอกชน ท�ำเนียบธนาคารในประเทศไทย ท�ำเนียบโรงแรมในประเทศไทย
1.4.4 กระบวนการเก็บข้อมูล
1) จัดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร โดยท�ำหนังสือเชิญตัวอย่างทีส่ มุ่ ได้ ทัง้ ในระดับ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร หรือทรัพยากร
บุคคล หรือผูท้ เี่ กีย่ วข้องทัง้ ในระดับบริหารและปฏิบตั ิ มาร่วมประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
เพือ่ ท�ำความเข้าใจวัตถุประสงค์ วิธกี ารใช้เครือ่ งมือ และการฝึกทดลองใช้เครือ่ งมือ
คณะนักวิจยั ท�ำการฝึกอบรมวิธกี ารใช้เครือ่ งมือ HAPPINOMETER และเมื่อ
เสร็จสิ้นโครงการ ฝ่าย HR หรือฝ่ายด�ำเนินการจะสามารถใช้เครื่องมือนี้ และ
น�ำไปถ่ายทอดให้เกิดการใช้อย่างต่อเนื่อง
2) การส่งแบบสอบถาม และเชิญชวนให้หน่วยงานสมัครใจใช้แบบสอบถามใน
แต่ละประเภท
3) ก�ำหนดระยะเวลาในการส่งแบบกลับคืน โดยแต่ละหน่วยงานหรือองค์กร
ต้องส่งแบบกลับคืน ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ นับจากตั้งแต่ได้รับแบบสอบถาม
1.4.5 การจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้โปรแกรมสถิติเพื่อสังคมศาสตร์ (Statistical Package for the Social
Sciences : SPSS) วิเคราะห์ผล และน�ำเสนอเป็นค่าเฉลี่ยความถี่ และร้อยละ

1.5 นิยามปฏิบัติการ

ก) จับตาความสุข หมายถึง การส�ำรวจ ติดตาม และประเมินผลคุณภาพชีวิต
และความสุ ข ของคนท�ำงานในประเทศไทย โดยมี การน�ำเสนอผลเป็ น แบบ
Real time เป็นรายครึ่งปี คือ เวลาจริงของคุณภาพชีวิตและความสุข ที่ค�ำนวณ
จากการเก็บข้อมูลโดยเครือ่ งมือและสูตรการค�ำนวณด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูป Excel
ข) คนท�ำงานในประเทศไทย หมายถึง ผู้ที่อยู่ในวัยแรงงาน อายุตั้งแต่ 18 ปี
ขึน้ ไป และก�ำลังปฏิบตั งิ านทัง้ ระดับบริหาร ระดับอ�ำนวยการ ระดับปฏิบตั กิ าร และ
ระดับแรงงาน ทั้งในภาครัฐบาล อาทิ กระทรวงต่างๆ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาค
เอกชน อาทิ สถานประกอบการประเภทอุตสาหกรรม บริการ และอื่นๆ เป็นต้น
22
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2
การส�ำรวจปีที่ 2
รอบครึ่งปีแรก
(มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2556)

รายงานสถานการณ์ความสุขคนท�ำงานในประเทศไทยนี้ เป็นผล
จากการส�ำรวจความสุขคนท�ำงานในประเทศไทยปีที่ 2 รอบครึง่ ปี
แรก (ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2556) ด�ำเนินการ
โดย สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตัวอย่าง
ในการส�ำรวจ ได้แก่ คนท�ำงานทั้งในภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ
จ�ำนวน ทั้งสิ้น 12,918 ราย จาก 52 องค์กร
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2.1 อัตราการได้รับแบบสอบถามกลับคืน
การส�ำรวจปีที่ 2 รอบครึ่งปีแรก (มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2556) ได้รับ
การตอบกลับจ�ำนวนทั้งสิ้น 12,918 ราย จาก 52 องค์กร เป็นการตอบแบบ Paperbased ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม แบบสอบถามที่สามารถน�ำมาวิเคราะห์ ได้คงเหลือ
จ�ำนวน 10,386 ราย คิดเป็นร้อยละ 80.4 โดยจ�ำนวนที่ขาดหายไป จ�ำนวน 2,532
ราย เป็นแบบที่กรอกข้อค�ำถามไม่ครบทุกข้อในทั้ง 9 มิติ จึงไม่สามารถน�ำมารวม
วิเคราะห์ เนื่องจากจะท�ำให้ค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขรวมไม่มีความน่าเชื่อถือ
ตาราง 2.1 สรุปจ�ำนวนแบบสอบถามคืนกลับมาทั้งหมดของการส�ำรวจ ปีที่ 2 รอบ
ครึ่งปีแรก (มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2556)
(N=12,918)

* แบบสมบูรณ์ทุกมิติความสุข หมายถึง แบบสอบถามที่ผู้ตอบตอบข้อค�ำถามของ 9 มิติ
ความสุขครบทุกข้อในทุกมิติ (รวม 56 ข้อ) แม้ว่า จะตอบข้อค�ำถามในหมวดค�ำถามทั่วไป
(มี 8 ข้อค�ำถาม) ครบทุกข้อหรือไม่ก็ตาม แบบสมบูรณ์นี้ น�ำมาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์
สถานการณ์ความสุขคนท�ำงานในประเทศไทย
** แบบเสีย หมายถึง แบบสอบถามที่ผู้ตอบข้อค�ำถามของ 9 มิติความสุขไม่ครบทุกข้อใน
ทุกมิติ (รวม 56 ข้อ) แม้ว่า จะตอบข้อค�ำถามในหมวดค�ำถามทั่วไป (มี 8 ข้อค�ำถาม) ครบ
ทุกข้อหรือไม่ก็ตาม แบบเสียนี้ ไม่น�ำมาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สถานการณ์ความสุขคน
ท�ำงานในประเทศไทย
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2.2 ลักษณะทั่วไปของคนท�ำงาน
การส�ำรวจรอบสาม (มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2556) มีจ�ำนวนตัวอย่าง
ทั้งสิ้น จ�ำนวน 10,386 คน ในจ�ำนวนนี้เป็นคนท�ำงานในหน่วยงานเอกชน
9,736 คน และคนท�ำงานในหน่วยงานภาครัฐจ�ำนวน 650 คน เมื่อแยกตามเพศ
พบว่าสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างเพศชาย และเพศหญิงใกล้เคียงกัน โดยเป็นคน
ท�ำงานหญิงร้อยละ 50.8
ในการน�ำเสนอข้อมูลทั่วไปนี้ อธิบายเปรียบเทียบระหว่างคนท�ำงานใน
หน่วยงานเอกชน และคนท�ำงานในหน่วยงานภาครัฐ ตามด้วยการเปรียบเทียบ
ระหว่างเพศของกลุ่มตัวอย่าง
2.2.1 เพศ และกลุ่มอายุ
เมือ่ จ�ำแนกตามเพศ พบว่า ร้อยละ 50.8 ของกลุม่ ตัวอย่างเป็นเพศหญิง และ
มีเพศชายในสัดส่วนใกล้เคียงกันคือ ร้อยละ 49.2 เมื่อพิจารณากลุ่มตัวอย่าง
ในภาครัฐและเอกชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างในภาคเอกชนมีสัดส่วนของเพศหญิง
และเพศชายในระดับใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 50.1 และร้อยละ 49.9 ตามล�ำดับ)
ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างภาครัฐมีสัดส่วนของเพศหญิงสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างในภาค
เอกชน (ร้อยละ 61.1 และร้อยละ 38.9 ตามล�ำดับ) เมื่อจ�ำแนกตามกลุ่มอายุ คือ
18-24 ปี 25-34 ปี 35-44 ปี 45-54 ปี 55-60 ปี และ 61 ปีขึ้นไป พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในวัยท�ำงานระยะต้น คือ ประมาณครึ่งหนึ่งของกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมดอยู่ในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (ร้อยละ 51.7) เมื่อพิจารณาการกระจาย
ตามรายอายุแยกตามกลุ่มตัวอย่างในภาครัฐและเอกชน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ในภาคเอกชนมีอายุน้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างในภาครัฐ โดยมากกว่าสองในสามของ
กลุ่มตัวอย่างในภาคเอกชนมีอายุตำ�่ กว่า 35 ปี (ร้อยละ 71.2) ในขณะที่น้อยกว่า
หนึง่ ในสามของกลุม่ ตัวอย่างในภาครัฐมีอายุตำ�่ กว่า 35 ปี (ร้อยละ 32.3) นอกจากนี้
กลุม่ ตัวอย่างในภาคเอกชนทีม่ อี ายุ 55 ปีขนึ้ ไป มีเพียงร้อยละ 1.3 ซึง่ น้อยกว่ากลุม่
ตัวอย่างในภาครัฐที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป ที่มีสูงถึงร้อยละ 6.6 (ตาราง 2.2 )
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ตาราง 2.2 กลุ่มอายุ จ�ำแนกตามภาคการท�ำงานและ เพศ

จำ�นวนผู้ตอบ

4,566

4,534

9,100

246

379

625

4,320

4,155

8,475

เมื่ อ พิ จ ารณาคุ ณ ลั ก ษณะของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งในรอบการส�ำรวจที่ ส าม
เปรียบเทียบกับ กลุ่มตัวอย่างในรอบที่หนึ่งและ รอบที่สอง พบว่า เมื่อจ�ำแนก
ตาม เพศ มีคุณลักษณะที่แตกต่างกับกลุ่มตัวอย่างในรอบที่หนึ่งและรอบที่สอง
โดยกลุ่มตัวอย่างในรอบที่สามนี้มีสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างเพศชายและเพศหญิง
ใกล้เคียงกัน ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างในรอบที่หนึ่งและรอบที่สองนั้น กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นคนท�ำงานเพศหญิง อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณากลุ่มตัวอย่าง
ในภาครัฐและเอกชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างในภาครัฐในรอบที่สามนี้มีสัดส่วน
น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างในรอบที่หนึ่งและรอบที่สอง
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2.2.2 ระดับการศึกษา
เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา พบว่า ประมาณครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 51.0)
ของกลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาสูงกว่าระดับมัธยมปลาย โดยเกือบหนึ่งใน
สาม (ร้อยละ 31.3) มีระดับการศึกษาสูงกว่าหรือเทียบเท่าปริญญาตรี และอีก
ร้อยละ 19.7 จบการศึกษาระดับ ปวส. หรืออนุปริญญา เมื่อเปรียบเทียบกลุ่ม
ตัวอย่างในภาครัฐและเอกชน พบว่าสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษา
สูงกว่าหรือเทียบเท่าระดับปริญญาตรีในภาครัฐมีสูงกว่าภาคเอกชน (ร้อยละ 66.5
และ ร้อยละ 29.0 ตามล�ำดับ) นอกจากนี้ สัดส่วนของกลุม่ ตัวอย่างทีอ่ ยูร่ ะดับประถม
ศึกษาหรือต�่ำกว่าในภาคเอกชนก็มีสูงกว่าภาครัฐด้วยเช่นกัน (ร้อยละ 6.4 และ
ร้อยละ 3.6 ตามล�ำดับ) การที่กลุ่มตัวอย่างในภาครัฐมีผู้จบการศึกษาสูงกว่าระดับ
ปริญาตรีสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างในภาคเอกชน อาจเกี่ยวข้องกับอายุ ที่พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างในภาคเอกชนมีอายุนอ้ ยกว่ากลุม่ ตัวอย่างในภาครัฐ ซึง่ เป็นเรือ่ งปกติทกี่ ลุม่
ตัวอย่างที่มีอายุ 18 - 24 ปี จะยังไม่จบปริญญาตรี (ตาราง 2.3)
ตาราง 2.3 การศึกษา จ�ำแนกตามภาคการท�ำงานและเพศ

จำ�นวนผู้ตอบ

5,043

5,201

10,244

250

394

644

4,793

4,807
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2.2.3 สถานภาพสมรส
เมื่อพิจารณาตามสถานภาพสมรส พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นโสด และ
แต่งงานและอยู่ร่วมกัน มีการกระจายตัวพอๆ กัน (ร้อยละ 41.8 และร้อยละ 41.9
ตามล�ำดับ) ประมาณครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพสมรสคู่ คือ แต่งงาน
และอยู่ร่วมกันร้อยละ 41.9 แต่งงานแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน ร้อยละ 2.9 และอยู่ด้วย
กันโดยไม่ได้แต่งงาน ร้อยละ 8.7 เมื่อพิจารณาสถานภาพสมรสแยกตามกลุ่ม
ตัวอย่างในภาครัฐและเอกชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างในภาคเอกชนเป็นโสดสูงกว่า
กลุม่ ตัวอย่างในภาครัฐ (ร้อยละ 42.7 และร้อยละ 27.4 ตามล�ำดับ) แต่กลุม่ ตัวอย่าง
ในภาครัฐ หย่า แยกทาง หรือเลิกกับคู่สมรส สูงกว่ากลุ่มตัวอย่างในภาคเอกชน
(ร้อยละ 5.4 และร้อยละ 3.5 ตามล�ำดับ) (ตาราง 2.4)
ตาราง 2.4 สถานภาพสมรส จ�ำแนกตามภาคการท�ำงานและเพศ

จำ�นวนผู้ตอบ
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5,207

10,264
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395

645

4,807

4,812

9,619

2.2.4 จ�ำนวนบุตร
เกือบครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างมีบุตร ร้อยละ 28.9 ของกลุ่มตัวอย่างมีบุตร
1 คน และอีกร้อยละ 17.2 ของกลุ่มตัวอย่างมีบุตร 2 คน มีเพียงร้อยละ 4.0 ที่มี
บุตรตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป เมื่อพิจารณาจ�ำนวนบุตรแยกตามกลุ่มตัวอย่างในภาครัฐ
และเอกชน พบว่า สัดส่วนของผู้มีบุตรในภาคเอกชนต�่ำกว่ารัฐ (ร้อยละ 49.0 และ
ร้อยละ 66.8 ตามล�ำดับ) และเมื่อพิจารณาปัจจัยทางด้านเพศร่วมกับการมีบุตร
พบว่าสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงที่มีบุตรต�่ำกว่ากลุ่มตัวอย่างเพศชาย
ในกลุ่มตัวอย่างภาครัฐ ในขณะที่หญิงและชายที่มีบุตรในกลุ่มตัวอย่างภาคเอกชน
มีสัดส่วนไม่แตกต่างกันมากนัก (ตาราง 2.5)
ตาราง 2.5 จ�ำนวนบุตร จ�ำแนกตามภาคการท�ำงานและเพศ

จำ�นวนผู้ตอบ

5,001

5,153 10,154

249

395

644

4,752

4,758
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2.2.5 ลักษณะงาน
เมือ่ พิจารณาตามลักษณะงาน ของกลุม่ ตัวอย่าง พบว่า กลุม่ ตัวอย่างท�ำงาน
ด้านการผลิตในสัดส่วนสูงที่สุด (ร้อยละ 46.5) รองลงมาคืองานด้านการบริการ
และงานส�ำนักงาน (ร้อยละ 31.4 และ 17.1 ตามล�ำดับ) การกระจายของกลุ่ม
ตัวอย่างตามลักษณะงานแตกต่างกันระหว่างกลุ่มตัวอย่างในภาครัฐและเอกชน
จากการส�ำรวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างภาครัฐท�ำงานส�ำนักงาน และงานด้านการ
บริการ เป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 46.9 และร้อยละ 40.1 ตามล�ำดับ) ในขณะที่ส่วน
น้อยท�ำงานด้านการผลิต (ร้อยละ 2.2) ในทางกลับกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ภาคเอกชนท�ำงานด้านการผลิต และงานด้านการบริการ เป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ
49.5 และร้อยละ 30.9 ตามล�ำดับ) (ตาราง 2.6)
ตาราง 2.6 ลักษณะงาน จ�ำแนกตามภาคการท�ำงานและ เพศ

จำ�นวนผู้ตอบ

30

4,993

5,149 10,142

248

รายงานสถานการณ์ความสุขของคนทำ�งานในประเทศไทย ปีที่ 2

391

639

4,745

4,758

9,503

2.2.6 สถานภาพการจ้างงาน
มากกว่าสามในสี่ (ร้อยละ 77.7) ของกลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานประจ�ำ มี
เพียงร้อยละ 13.1 และ 8.1 เป็นพนักงานรายวัน และตามสัญญาจ้าง ตามล�ำดับ
เมื่อพิจารณาสถานภาพการจ้างงาน แยกตามกลุ่มตัวอย่างในภาครัฐและเอกชน
พบว่า กลุ่มตัวอย่างในภาคเอกชนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 79.5 ) เป็นพนักงานประจ�ำ
ในขณะที่เพียงประมาณครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างในภาครัฐ (ร้อยละ 51.9) เป็น
พนักงานประจ�ำ เป็นที่น่าสังเกตว่าในภาคเอกชนกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงที่มี
สถานภาพการจ้างงานแบบประจ�ำมีสัดส่วนน้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างเพศชาย แต่มี
สัดส่วนของพนักงานรายวันสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างเพศชายถึงสองเท่า (ตาราง 2.7)
ตาราง 2.7 สถานภาพการจ้างงาน จ�ำแนกตามภาคการท�ำงานและ เพศ

จำ�นวนผู้ตอบ

5,045

5,207 10,252

249

394

643

4,796

4,813 9,609

ครึ่งปีแรก มกราคม - มิถุนายน 2556

31

2.2.7 ระยะเวลาที่ท�ำงานในองค์กรปัจจุบัน
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ท�ำงานให้กบั หน่วยงานได้ในระยะเวลาไม่นานมากนัก
โดยเมือ่ พิจารณา ระยะเวลาทีท่ �ำงานในองค์กรปัจจุบนั พบว่า ประมาณสองในสาม
ของกลุ่มตัวอย่างท�ำงานให้กับหน่วยงานน้อยกว่า 6 ปี โดยร้อยละ 22.6 ท�ำงาน
ให้กับหน่วยงานประมาณ 3-5 ปี ร้อยละ 22.4 ท�ำงานให้กับหน่วยงานประมาณ
1-2 ปี ร้อยละ 19.6 ท�ำงานให้กับหน่วยงานน้อยกว่า 1 ปี เมื่อพิจารณาตามระยะ
เวลาทีท่ �ำงานในองค์กรปัจจุบนั แยกตามกลุม่ ตัวอย่างในภาครัฐและเอกชน พบว่า
สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างในภาครัฐที่ท�ำงานให้กับหน่วยงานนานกว่าหรือเท่ากับ
10 ปี มีสูงกว่าภาคเอกชนถึงกว่าสองเท่า (ร้อยละ 47.7 และ 18.8 ตามล�ำดับ)
ในทางกลับกัน สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างในภาครัฐที่ท�ำงานให้กับหน่วยงานน้อย
กว่า 1 ปี มีต�่ำกว่าภาคเอกชนถึงกว่าสี่เท่า (ร้อยละ 4.5 และ 20.7 ตามล�ำดับ)
(ตาราง 2.8)
ตาราง 2.8 ระยะเวลาที่ท�ำงานในองค์กรปัจจุบัน จ�ำแนกตามภาคการท�ำงานและเพศ

จำ�นวนผู้ตอบ

32

5,060

5,220 10,280

252

รายงานสถานการณ์ความสุขของคนทำ�งานในประเทศไทย ปีที่ 2

394

646

4,808

4,826

9,634

3
สถานการณ์ความสุข
คนท�ำงานในประเทศไทย ปีที่ 2
รอบครึ่งปีแรก
(มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2556)

รายงานสถานการณ์ความสุขคนท�ำงานในประเทศไทยปีที่ 2 รอบ
ครึง่ ปีแรกนี้ สะท้อนภาพความสุขคนท�ำงานระดับ “HAPPY” หรือ
“ระดับความสุขตามเป้าหมาย” มีค่าคะแนนเฉลี่ย 57.1 โดยมิติที่มี
ค่าคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดคือ “จิตวิญญาณดี” และมิติที่มีค่าคะแนน
ต�่ำที่สุดคือ “ผ่อนคลายดี”
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3.1 ความสุขภาพรวมของคนท�ำงานในประเทศไทย
ผลการส�ำรวจความสุขคนท�ำงานในประเทศไทยรอบครึ่งปีแรกนี้ (มกราคม มิถุนายน 2556) พบว่า ความสุขคนท�ำงานระดับประเทศมีค่าคะแนนเฉลี่ย 57.1
อยู่ในระดับ “HAPPY” หรือ “ระดับความสุขตามเป้าหมาย”
เมื่อจ�ำแนกมิติที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดและต�่ำสุด พบว่า ความสุขคนท�ำงาน
ระดับประเทศ มิตทิ มี่ คี า่ คะแนนสูงทีส่ ดุ คือ จิตวิญญาณดี มีคา่ คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ
66.7 และอยู่ในระดับ “HAPPY” หรือ “ระดับความสุขตามเป้าหมาย”
ความสุขคนท�ำงานระดับประเทศ มิติที่มีค่าคะแนนต�ำ่ ที่สุด คือ ผ่อนคลายดี
มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 48.5 จัดอยู่ในระดับ “UNHAPPY” หรือ “ระดับความสุข
ต�่ำกว่าเป้าหมาย” ระดับคะแนน ตกอยู่ในค่าคะแนนเฉลี่ยที่ต�่ำกว่า 50.0
เมื่อน�ำผลค่าคะแนนเฉลี่ยทุกมิติมาจัดอันดับ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
อันดับ 1 ได้แก่ จิตวิญญาณดี (Happy Soul)
อันดับ 2 ได้แก่ น�้ำใจดี (Happy Heart)		
อันดับ 3 ได้แก่ ใฝ่รู้ดี (Happy Brain)		
อันดับ 4 ได้แก่ สุขภาพกายดี (Happy Body)
อันดับ 5 ได้แก่ ครอบครัวดี (Happy Family)
อันดับ 6 ได้แก่ การงานดี (Happy Work-Life)
อันดับ 7 ได้แก่ สังคมดี (Happy Society)
อันดับ 8 ได้แก่ สุขภาพเงินดี (Happy Money)
อันดับ 9 ได้แก่ ผ่อนคลายดี (Happy Relax)

มีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 66.7
มีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 65.4
มีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 59.6
มีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 57.4
มีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 56.0
มีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 54.6
มีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 53.6
มีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 50.2
มีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 48.5

ตาราง
3.1คะแนนความสุ
คะแนนความสุ
คนท�ำงานในประเทศไทยในภาพรวมและรายมิ
ติ
ตาราง 3.1
ขคนทําขงานในประเทศไทยในภาพรวมและรายมิ
ติ
คาคะแนน
ความสุข
ครอบครัว สังคม
สุสุขขภาพดี
ภาพ ผอน น้ําใจดี จิต ครอบครั
เฉลี่ย
ดี
กายดี คลายดี
วิญญาณ วดี
ดี
ดี
ชวงครึ่งป
แรก
2556
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ความสุข
ใฝรูดี สุขภาพ การ
คนทํางาน
เงินดี งานดี
ในประเทศ
ไทย
57.4 48.5 65.4 66.7 56.0 53.6 59.6 50.2 54.6
57.1
Happy Happy Happy Happy Happy Happy Happy Happy Happy Happy
Body Relax Heart Soul Family Society Brain Money Work- TOTAL
life

ตาราง 3.2 คะแนนความสุขในภาพรวมของคนทํางานในประเทศไทย จําแนกตามภาคการทํางานและเพศ
ภาคเอกชน
คะแนนความสุขใน
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

รายงานสถานการณ์ความสุขของคนทำรวม�งานในประเทศไทย ปีทภาครั
ี่ 2 ฐ

3.1.1 ความสุขภาพรวมของคนท�ำงานในประเทศไทยกับเพศและอายุ
ผลการส�ำรวจความสุขคนท�ำงานในปีที่ 2 รอบครึ่งปีแรกเปรียบเทียบกับผล
การส�ำรวจในช่วงปีแรก พบว่า ค่าคะแนนความสุขในปีที่ 2 รอบครึง่ ปีแรกลดต�ำ่ ลง
จากค่าคะแนนในการส�ำรวจรอบก่อนหน้า โดยในภาพรวมคะแนนความสุขของคน
ท�ำงานทั้งชายและหญิงในรอบส�ำรวจในปีที่ 2 รอบครึ่งปีแรกจะน้อยกว่าความสุข
ในรอบปีแรก โดยคนท�ำงานชายลดลงจาก 60.2 คะแนน ในปีที่ 1 รอบครึ่งปีแรก
เป็น 60.0 คะแนน ในปีที่ 1 รอบครึ่งปีหลัง และ ลดเหลือ 56.5 คะแนน ในปีที่ 2
รอบครึง่ ปีแรก เช่นเดียวกันกับคนท�ำงานหญิง ทีค่ า่ คะแนนความสุขลดลงจาก 61.6
คะแนน ในปีที่ 1 รอบครึ่งปีแรก เป็น 61.3 คะแนน ในปีที่ 1 รอบครึ่งปีหลัง และ
ลดเหลือ 57.7 คะแนน ในปีที่ 2 รอบครึ่งปีแรก และเมื่อพิจารณาตามภาคการ
ท�ำงาน3.1 คะแนนของภาคเอกชนจะน้
อยกว่าในการส�ำรวจในปี
ตาราง
คะแนนความสุขคนทํางานในประเทศไทยในภาพรวมและรายมิ
ติ ที่ 2 รอบครึ่งปีแรก
แต่
ในภาครัฐ คะแนนในปีที่ 2 รอบครึ่งปีแรก กลับมีค่าเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย
คาคะแนน
ความสุเมื
ข ่อพิจารณาเฉพาะการส�ำรวจในปีที่ 2 รอบครึ่งปีแรก ในภาพรวม พบว่ความสุ
า ข
สุขภาพดี ผอน น้ําใจดี จิต ครอบครั สังคม ใฝรูดี สุขภาพ การ
คนทํ
เฉลี
ย
่
กลุ่มตัวอย่างทั้งคนท�ำงานหญิ
งและชายมี
คะแนนความสุ
ขใกล้เเงิคีนยดีงกันงานดี
แต่คน างาน
คลายดี
วิญญาณ วดี
ดี
ในประเทศ
ท�ำงานหญิงมีค่าคะแนนความสุขสูงดีกว่าเล็กน้อย คือ 57.7 ขณะที่คนท�ำงาน
ชายมีคะแนนความสุขเท่ากับ 56.5 ซึ่งทั้ง 2 กลุ่ม มีความสุขในระดับ Happy ไทย
48.5 65.4 66.7 56.0 53.6 59.6 50.2 54.6
เมืชว่องครึเปรี่งปยบเที57.4
ยบระหว่
างภาคการท�ำงาน คนท�ำงานในภาครัฐมีค่าคะแนนสูงกว่า 57.1
แรก
Happy Happy Happy Happy Happy Happy Happy Happy Happy Happy
คนท�ำงานภาคเอกชนทั
้งในภาพรวม และเมื่อแยกชายหญิง (ตาราง 3.2)
2556
Body Relax Heart Soul Family Society Brain Money Work- TOTAL
life

ตาราง 3.2 คะแนนความสุขของคนท�ำงานในประเทศไทยในภาพรวม จ�ำแนกตามเพศ
และภาคการท�ำงาน
ตาราง 3.2 คะแนนความสุขในภาพรวมของคนทํางานในประเทศไทย จําแนกตามภาคการทํางานและเพศ
คะแนนความสุขใน
ภาพรวมเฉลี่ย

ชาย

รวม
หญิง

56.5

57.7

รวม
57.1

ชาย

ภาครัฐ
หญิง

รวม

ชาย

60.3

63.3

62.1

56.3

ภาคเอกชน
หญิง รวม
57.3

56.8

รูป 3.1 คะแนนความสุขในภาพรวมของคนทํางานในประเทศไทย จําแนกตามกลุมอายุ

61.1

60.1

66.1

67.7

57.9

55.9
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57.5

66.1

64.1

61.6

60.6

58.8

62.4

61.0
58.3

56.1

60

57.5

แนนความสุขเฉลี่ย

66.6

80
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คาคะแนน
ความสุข
ความสุข
สุขภาพดี ผอน น้ําใจดี จิต ครอบครั สังคม ใฝรูดี สุขภาพ การ
คนทํางาน
เฉลี่ย
คลายดี
วิญญาณ วดี
เงินดี งานดี
ดี
ในประเทศ
เมื่อพิจารณาตามกลุ่มอายุดีในการส�ำรวจรอบที่สามนี้ ถ้าไม่รวมกลุ่มอายุ ไทย
18-24 ปี จะพบว่า คะแนนความสุขมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามกลุ่มอายุที่มากขึ้น
ชวงครึ่งป 57.4 48.5 65.4 66.7 56.0 53.6 59.6 50.2 54.6
และเป็ น ไปในท�ำนองเดี ย วกั น พิ จารณาคนท�ำงานในภาครั ฐ และภาคเอกชน 57.1
แรก ซึ่งเป็
Happy
Happy
Happy Happy
Happy Happy
Happy
นแนวโน้
มเดียวกัHappy
บการส�ำรวจในปี
แรก โดยคนท�ำงานที
่อยู่ในช่
วงอายุHappy
25- Happy
2556 34 Body
Relax Heart
Soul
Family่ ค นท�ำงานที
Society Brain
Workปี มี ค ะแนนความสุ
ข น้ อ ยที
่ สุ ด ขณะที
่ อ ายุ ม Money
ากกว่ า 60
ปี TOTAL
มีคะแนนความสุขสูงสุด และแม้ว่าคะแนนความสุขของคนท�ำงานในภาครัlife
ฐจะ

สูงกว่าคนท�ำงานในภาคเอกชนเกือบทุกกลุ่มอายุ แต่ก็ไม่ต่างกันมากนัก มีกลุ่ม

ตาราง 3.2 อายุ
คะแนนความสุ
ขในภาพรวมของคนทํ
างานในประเทศไทย
แนกตามภาคการทํ
างานและเพศ
ที่คะแนนความสุ
ขของคนท�ำงานภาครั
ฐสูงกว่จําาภาคเอกชนอย่
างชั
ดเจน
คือ ช่วงอายุ 55-60 รวม
ปี คือ 66.1 คะแนนในภาครั
ฐ และ
ภาครั
ฐ 61.1 คะแนนในภาคเอกชน
ภาคเอกชน
คะแนนความสุ
ข
ใน
(ดูรูป 3.1) ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ภาพรวมเฉลี่ย
56.5
57.7
57.1 60.3 63.3 62.1 56.3 57.3 56.8

รูป 3.1 คะแนนความสุขในภาพรวมของคนท�ำงานในประเทศไทย จ�ำแนกตามกลุม่
อายุและภาคการท�ำงาน

รูป 3.1 คะแนนความสุขในภาพรวมของคนทํางานในประเทศไทย จําแนกตามกลุมอายุ

61.1

60.1

57.9

55.9

57.5

66.1

67.7

66.1

64.1

61.6

60.6

58.8

62.4

58.3

56.1

60
60.0

57.5

61.0

คะแนนความสุขเฉลี่ย
คะแนนความสุขเฉลี่ย

66.6

80
80.0

40.0
40
รวม
18-24 ป
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25-34 ป

35-44 ป

ภาครัฐ
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45-54 ป

55-60 ป

ภาคเอกชน
61 ปขึ้นไป

3.1.2 ความสุขภาพรวมของคนท�ำงานในประเทศไทยกับระดับ
			 การศึกษา
เมือ่ จ�ำแนกความสุขตามระดับการศึกษา พบว่า ค่าคะแนนความสุขในระดับ
การศึกษาต่างๆ มีค่าไม่แตกต่างกันมากนัก แต่เป็นที่น่าสนใจคือ กลุ่มที่มีการ
ศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีค่าคะแนนความสุขสูงที่สุด ทั้งในภาพรวม กลุ่มคน
ท�ำงานภาครัฐ และภาคเอกชน (63.3 65.3 และ 62.2 คะแนน ตามล�ำดับ)
ในขณะที่กลุ่มที่ไม่ได้รับการศึกษามีค่าคะแนนความสุขน้อยที่สุด
เมือ่ เปรียบเทียบระหว่างคนท�ำงานภาครัฐและภาคเอกชน พบว่า คนท�ำงาน
ภาครัฐมีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขสูงกว่าคนท�ำงานภาคเอกชนในระดับการศึกษา
ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป ในขณะที่คะแนนของคนท�ำงานในภาครัฐ
จะต�่ำกว่าในระดับประถมศึกษาหรือต�่ำกว่า (ดูรูป 3.2)
รูป 3.2 คะแนนความสุขในภาพรวมของคนท�ำงานในประเทศไทย จ�ำแนกตาม
การศึกษาและภาคการท�ำงาน

60.0

NA

คะแนนความสุขเฉลี่ย

80.0

40.0
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3.1.3 ความสุขภาพรวมของคนท�ำงานในประเทศไทยกับสถานภาพสมรส
เมื่อจ�ำแนกตามสถานภาพสมรส (รูป 3.3) ในการส�ำรวจปีที่ 2 รอบครึ่งปี
แรกนี้ มีแนวโน้มความสุขคนท�ำงานที่ไม่แตกต่างจากการส�ำรวจในรอบที่ผ่านมา
โดยพบว่า ในภาพรวมคนท�ำงานที่แต่งงานและอยู่ร่วมกันกับคู่สมรสมีคะแนน
เฉลี่ยความสุขสูงที่สุด (57.7) ซึ่งใกล้เคียงกันกับคะแนนเฉลี่ยความสุขของกลุ่มคน
ท�ำงานที่เป็นโสด (57.0) ที่น่าสนใจคือ กลุ่มคนท�ำงานที่ระบุว่าแต่งงานแล้วแต่ไม่
ได้อยู่ด้วยกัน กลุ่มคนท�ำงานที่อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงาน กลุ่มคนท�ำงานที่เป็น
หม้าย และกลุ่มคนท�ำงานที่หย่า/แยกทาง/เลิกกัน เป็นกลุ่มที่มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ความสุขไม่แตกต่างกันเท่าใดนัก คือประมาณ 55.2 ถึง 56.0 คะแนน
เมือ่ เปรียบเทียบระหว่างคนท�ำงานหญิงและชาย ในภาพรวม พบว่า คนท�ำงาน
หญิงมีคา่ คะแนนเฉลีย่ ความสุขสูงกว่าคนท�ำงานชาย ยกเว้นเฉพาะในกลุม่ คนท�ำงาน
ที่อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงานเท่านั้น ซึ่งแนวโน้มเดียวกันทั้งในภาครัฐและภาค
เอกชน อย่างไรก็ตาม จะพบว่า คนท�ำงานในภาครัฐมีคะแนนความสุขสูงกว่าคน
ท�ำงานในภาคเอกชนในทุกสถานภาพสมรส
รูป 3.3 คะแนนความสุขในภาพรวมของคนท�ำงานในประเทศไทย
จ�ำแนกตามสถานภาพสมรสและภาคการท�ำงาน

คะแนนความสุขเฉลี่ย

80.0

60.0

40.0
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3.1.4 ความสุขภาพรวมของคนท�ำงานในประเทศไทยกับ
			 จ�ำนวนบุตร
ในการส�ำรวจในปีที่ 2 รอบครึง่ ปีแรก พบว่า ความสุขของคนท�ำงาน จ�ำแนก
ตาม จ�ำนวนบุตร มีระดับค่าคะแนนที่ไม่แตกต่างกันมากนัก ในภาพรวม คือ
ประมาณ 56.8 ถึง 57.4 คะแนน ยกเว้นในกลุ่มคนท�ำงานที่มีจ�ำนวนบุตร
ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป มีคะแนนเฉลี่ยความสุขสูงกว่ากลุ่มอื่นๆ (60.9) ซึ่งมีแนวโน้ม
เดียวกันในภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม จะพบว่ากลุ่มคนท�ำงานที่มีบุตรจ�ำนวน
1 คนในภาครัฐ มีค่าคะแนนความสุขสูงที่สุด (63.3 คะแนน) และกลุ่มคนท�ำงาน
ที่มีบุตรจ�ำนวน 2 คน และมีบุตร 3-4 คน มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขลดหลั่นลง
มาเพียงเล็กน้อย คือ 62.6 และ 62.2 ตามล�ำดับ แต่กลุ่มคนท�ำงานในภาครัฐ
ที่มีจ�ำนวนบุตรตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป มีคะแนนเฉลี่ยความสุขต�่ำที่สุด (56.4)
รูป 3.4 คะแนนความสุขในภาพรวมของคนท�ำงานในประเทศไทย จ�ำแนกตาม
จ�ำนวนบุตรและภาคการท�ำงาน

คะแนนความสุขเฉลี่ย
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3.1.5 ความสุขภาพรวมของคนท�ำงานกับลักษณะงาน
ในภาพรวม (โดยไม่นับงานประเภทอื่นๆ ที่มีลักษณะงานที่หลากหลาย)
พบว่า ลักษณะงานมีผลต่อความสุขของคนท�ำงาน กล่าวคือคะแนนเฉลีย่ ความสุข
ของกลุม่ คนท�ำงานในสายการผลิต (55.8) มีคะแนนเฉลีย่ ความสุขน้อยกว่ากลุม่ คน
ท�ำงานในสายบริหาร (61.0) ค่อนข้างชัดเจน และยังต�ำ่ กว่าสายงานส�ำนักงาน (58.7)
และสายบริการ (57.5) (รูป 3.5) ซึ่งเป็นแนวโน้มที่คล้ายคลึงกับการส�ำรวจในปีแรก
ทีก่ ลุม่ ท�ำงานบริหารมีคะแนนความสุขสูงสุดและฝ่ายผลิตมีคะแนนความสุขค่อนข้างต�ำ่
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาตามภาคการท�ำงาน ในภาครัฐนั้นแทบไม่พบ
ความแตกต่างกันระหว่างลักษณะงานส�ำนักงาน งานการผลิต และงานบริการ
คือ อยู่ในช่วงคะแนน 61.7 - 62.2 แต่ผู้ที่ท�ำงานด้านบริหารกลับมีคะแนนที่สูงกว่า
คือ 65.2 คะแนน เช่นเดียวกับในภาคเอกชน ที่ไม่มีความแตกต่างกันมาก ระหว่าง
คนท�ำงานด้านการผลิตและบริการ และผูท้ ที่ �ำงานในส�ำนักงาน คือ อยู่ในช่วงคะแนน
55.8 - 58.1 แต่ผทู้ ที่ �ำงานด้านบริหารกลับมีคะแนนทีส่ งู กว่า คือ 60.4 คะแนน
รูป 3.5 คะแนนความสุขในภาพรวมของคนท�ำงานในประเทศไทย
		 จ�ำแนกตามลักษณะงานและภาคการท�ำงาน

คะแนนความสุขเฉลี่ย
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3.1.6 ความสุขภาพรวมของคนท�ำงานกับสภาพการจ้างงาน
สภาพการจ้างงานกับความสุขคนท�ำงาน (รูป 3.6) พบว่าในภาพรวมคนท�ำงาน
ทีม่ สี ภาพการจ้างงานแบบรายวัน ตามสัญญาจ้างและประจ�ำ มีคา่ คะแนนความสุข
สูงในระดับใกล้เคียงกัน คือ มีคา่ คะแนนความสุขอยูใ่ นช่วง 57.1 - 57.3 คะแนน ในขณะ
ทีผ่ ทู้ มี่ สี ถานภาพการจ้างงานแบบตามผลงาน มีคา่ คะแนนเฉลีย่ ความสุขต�ำ่ ทีส่ ดุ (53.0)
ส�ำหรับผูท้ �ำงานในภาครัฐ พบว่า ความมัน่ คงในการท�ำงาน เป็นปัจจัยส�ำคัญ
ปัจจัยหนึง่ ทีม่ ผี ลต่อความสุข โดยคนท�ำงานทีม่ สี ภาพการจ้างงานแบบประจ�ำ มีคา่
คะแนนเฉลี่ยความสุขสูงที่สุด คือ 64.2 คะแนน และ แบบรายวัน บางช่วงเวลา
และตามสัญญาจ้าง มีคะแนนความสุขสูงในล�ำดับถัดมา (63.6 61.7 และ 60.2
คะแนน) แต่ผู้ที่มีสถานภาพการจ้างงานแบบจ้างเหมามีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุข
ต�่ำที่สุดในภาครัฐ (56.4 คะแนน) ในขณะที่ ในภาคเอกชน คนท�ำงานที่มีสภาพ
การจ้างงานแบบรายวันมีค่าคะแนนความสุขสูงที่สุด (57.3 คะแนน) แต่ผู้ที่มี
สถานภาพการจ้างงานแบบจ้างบางช่วงเวลา มีคา่ คะแนนเฉลีย่ ความสุขต�่ำทีส่ ดุ ใน
ภาคเอกชน (50.2 คะแนน)
รูป 3.6 คะแนนความสุขในภาพรวมของคนท�ำงานในประเทศไทย
		 จ�ำแนกตามสภาพการจ้างงานและภาคการท�ำงาน

60.0

NA

คะแนนความสุขเฉลี่ย
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3.1.7 ความสุขภาพรวมของคนท�ำงานกับระยะเวลาการท�ำงานใน
องค์กรปัจจุบนั
ในภาพรวม ค่าคะแนนความสุขของคนท�ำงานกับระยะเวลาทีท่ �ำงานในองค์กร
ปัจจุบนั ในรอบครึง่ ปีหลังนี้ พบว่า คนท�ำงานทีอ่ ยูน่ านตัง้ แต่ 10 ปี ขึน้ ไป มีคะแนน
เฉลี่ยความสุขสูงที่สุด (59.5) และที่น่าประหลาดใจคือ คนท�ำงานที่ท�ำงานไม่ถึงปี
(57.8) กลับมีค่าคะแนนความสุขสูงกว่าคนท�ำงานระหว่าง 1-2 ปี (56.1) 3-5 ปี
(55.9) และ 6-9 ปี (56.0) ซึ่งเป็นแนวโน้มเดียวกันจากการส�ำรวจในปีแรก และ
พบแนวโน้มที่คล้ายคลึงกันนี้ในกลุ่มคนท�ำงานภาครัฐ และภาคเอกชน นอกจากนี้
คนท�ำงานภาครัฐมีคะแนนความสุขมากกว่าคนท�ำงานในภาคเอกชนในทุกช่วงระยะ
เวลาของการท�ำงาน (รูป 3.7)
รูป 3.7 คะแนนความสุขในภาพรวมของคนท�ำงานในประเทศไทย
		 จ�ำแนกตามระยะเวลาที่ท�ำงานใน องค์กรปัจจุบันและภาคการท�ำงาน
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3.2 ความสุขของคนท�ำงานแยกรายมิติ
3.2.1 มิตทิ ี่ 1 สุขภาพกายดี หรือ Happy Body
ความสุขมิติที่ 1 สุขภาพดี หรือ Happy Body พิจารณาจากการมีค่าดัชนี
มวลกาย หรือ Body Mass Index (BMI) ที่เหมาะสม ไม่อ้วนเกินไปหรือ
ผอมเกินไป และการมีพฤติกรรมทางสุขภาพทีเ่ หมาะสม ทัง้ ในเรือ่ งการรับประทาน
อาหารและการออกก�ำลังกาย รวมถึง การงดเว้นการสูบบุหรี่หรือการบริโภค
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนท�ำงาน ค่าคะแนน
ความสุขวัดจากค�ำถามที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพกายรวม 6 ค�ำถาม ดังนี้ (1) ท่านมี
น�้ำหนัก ส่วนสูง และเส้นรอบเอวเท่าใด (2) โดยปกติท่านกินอาหารเช้า โดยเฉลี่ย
สัปดาห์ละกีว่ นั (3) ปัจจุบนั ท่านออกก�ำลังกายโดยเฉลีย่ สัปดาห์ละกีว่ นั (4) ปัจจุบนั
ท่านสูบบุหรี่ ใบจาก หรือ ยาเส้น หรือไม่ (5) ปัจจุบันท่านดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ เช่น เหล้า เบียร์ ไวน์ สาโท หรือสุราพืน้ บ้านหรือไม่ และ (6) โดยรวม
แล้วท่านพึงพอใจกับสุขภาพกายของท่านหรือไม่
รูป 3.8 คะแนนความสุขในมิติที่ 1 สุขภาพดี (Happy Body)
จ�ำแนกตามภาคการท�ำงานและเพศ
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จากผลการส�ำรวจฯ ในปีที่2 รอบครึ่งปีแรก ภาพรวม พบว่า คนท�ำงาน
มีคะแนนความสุขในมิติสุขภาพดี เท่ากับ 57.4 แม้จะถือว่าอยู่ในระดับ “HAPPY”
หรือ “ระดับความสุขตามเป้าหมาย” (คะแนน 50-74.99) แต่ก็อยู่ในช่วงคะแนน
ที่ค่อนไปทางน้อย เมื่อจ�ำแนกตามเพศ พบคนท�ำงานหญิงมีความสุขในมิติ
“สุขภาพกายดี” เท่ากับ 63.2 คะแนน สูงกว่าคนท�ำงานชายพอสมควร ซึง่ มีคะแนน
ความสุขเพียง 51.3 คะแนน เกือบตกไปในระดับ “unhappy” เปรียบเทียบระหว่าง
ภาคการท�ำงาน คนท�ำงานภาครั ฐ มี ค ะแนนความสุ ข ในมิ ติ “สุ ข ภาพกายดี ”
(63.8 คะแนน) สูงกว่าคนท�ำงานภาคเอกชน (56.9 คะแนน)
				

เมือ่ พิจารณาตามช่วงอายุ (ตาราง ข1) คะแนนสุขภาพกายดี

ทั้งคนท�ำงานภาพรวม คนท�ำงานภาครัฐ และคนท�ำงานภาค
เอกชนยังคงมีลกั ษณะแปรผันตามช่วงอายุทเี่ พิม่ ขึน้ โดยมีรปู
แบบในลักษณะตัวยู (U-shape) กล่าวคือ
คะแนนสุขภาพกายดีของกลุ่มตัวอย่างจะลดลงในช่วงอายุ
25-34 ปี เมือ่ เทียบกับในช่วงอายุ 18-24 ปี และค่อยปรับดีขนึ้ เรือ่ ยๆ ในช่วงอายุ
35-44 ปีเป็นต้นไป ท�ำให้ในภาพรวม กลุม่ ตัวอย่างทีม่ อี ายุ 61 ปีขนึ้ ไปเป็นกลุม่ ทีม่ ี
ค่าคะแนนสูงที่สุดเท่ากับ 70.9 คะแนน ขณะที่กลุ่มตัวอย่างในช่วงอายุ 25-34 ปี
มีคะแนนความสุขต�่ำที่สุดที่เพียง 55.9 คะแนน เปรียบเทียบระหว่างเพศชายและ
เพศหญิง คนท�ำงานหญิงมีคะแนนความสุขสูงกว่าคนท�ำงานชายในทุกช่วงอายุ
เปรียบเทียบกับคนท�ำงานภาคเอกชน คนท�ำงานภาครัฐมีความสุขในมิติ “สุขภาพ
กายดี” สูงกว่าในเกือบทุกช่วงอายุ ยกเว้นในช่วงอายุ 61 ปีขนึ้ ไป ซึง่ ในภาครัฐ พบว่ามี
ความสุขต�่ำกว่าคนท�ำงานในวัย 55-60 ปี และต�่ำกว่า คนท�ำงานภาคเอกชน
ในวัยเดียวกัน
จ�ำแนกตามระดับการศึกษา (ตาราง ข2) ภาพรวม พบว่าคนท�ำงาน

ที่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือต�่ำกว่า เป็นกลุ่มที่มี
คะแนนสุขภาพกายดีสูงที่สุดที่ 62.9 คะแนน ตามด้วยกลุ่มที่จบ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี (หากไม่นบั กลุม่ คนท�ำงานทีร่ ะบุจบ
การศึกษาอื่นๆ 61.4 คะแนน) คนท�ำงานที่จบการศึกษาในระดับปวช.และปวส.
มีคะแนนสุขภาพกายดีทตี่ �่ำกว่าคนท�ำงานในระดับการศึกษาอืน่ โดยมีคะแนนความ
สุขในมิตนิ เี้ พียง 55.1 และ 53.4 คะแนน ตามล�ำดับ เปรียบเทียบระหว่างเพศชาย
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และเพศหญิง คนท�ำงานหญิงมีคะแนนความสุขสูงกว่าคนท�ำงานชายในทุกระดับ
การศึกษา เปรียบเทียบกับคนท�ำงานภาคเอกชน คนท�ำงานภาครัฐมีคะแนนสุขภาพ
กายดีสูงกว่าในเกือบทุกระดับการศึกษา ยกเว้นในระดับประถมศึกษาหรือต�่ำกว่า
เกีย่ วกับสถานภาพสมรส (ตาราง ข3) ในภาพรวม พบว่าคนท�ำงาน

ที่เป็นหม้ายเป็นกลุ่มที่มีคะแนนสุขภาพกายดีสูงที่สุด เท่ากับ
60.4 คะแนน ถัดมาในล�ำดับสอง ได้แก่ คนท�ำงานที่แต่งงาน
แล้วและอยูร่ ว่ มกันกับคูส่ มรส (59.4) กลุม่ คนท�ำงานทีอ่ ยูด่ ว้ ยกัน
โดยไม่ได้แต่งงานมีคะแนนความสุขในมิตินี้ต�่ำที่สุดที่เพียง 54.1 คะแนน หาก
พิจารณาเพศของคนท�ำงานร่วมด้วย พบว่า คนท�ำงานหญิงมีคะแนนสูงกว่าคน
ท�ำงานชายในทุกสถานภาพสมรส เปรียบเทียบกับคนท�ำงานภาคเอกชน คนท�ำงาน
ภาครัฐมีคะแนนความสุขสูงกว่าในทุกสถานภาพสมรส โดยกลุ่มที่แต่งงานและอยู่
ด้วยกัน กับกลุ่มที่อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงาน เป็นกลุ่มที่มีคะแนนสุขภาพกายดี
สูงทีส่ ดุ ในภาครัฐ ขณะทีก่ ลุม่ ทีเ่ ป็นหม้ายเป็นกลุม่ ทีม่ คี ะแนนสูงทีส่ ดุ ในภาคเอกชน
เมือ่ พิจารณาตามจ�ำนวนบุตร (ตาราง ข4) คะแนนสุขภาพกายดี

ของคนท�ำงานทั้งเพศหญิงและเพศชายเพิ่มขึ้นตามจ�ำนวนบุตร
ที่เพิ่มขึ้น โดยมีค่าสูงที่สุดในกลุ่มคนท�ำงานที่มีบุตรตั้งแต่ 5 คน
ขึ้นไป ที่ 62.5 คะแนน คนท�ำงานที่ไม่มีบุตรมีคะแนนต�่ำสุดที่ 56.0 คะแนน
คนท�ำงานภาครัฐมีคะแนนสุขภาพกายดี สูงที่สุดในกลุ่มที่มีบุตรเพียง 1 คน
ขณะที่ในภาคเอกชน สูงที่สุดในกลุ่มที่มีบุตรตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป
เกีย่ วกับลักษณะงาน (ตาราง ข5) ในรอบการส�ำรวจนี้ ภาพรวม

พบว่า คะแนนความสุขในมิติสุขภาพกายดี มีค่าสูงที่สุดในกลุ่ม
คนท�ำงานทีท่ �ำงานส�ำนักงาน (60.3 คะแนน) และต�่ำทีส่ ดุ ในกลุม่
ที่ท�ำงานด้านการบริการ (หากไม่นับกลุ่มที่ระบุลักษณะงานด้าน
อื่นๆ 55.3 คะแนน) เมื่อพิจารณาเพศของคนท�ำงานร่วมด้วย คนท�ำงานหญิง มี
คะแนนสุขภาพกายดีสูงกว่าคนท�ำงานชายในทุกลักษณะงาน ส�ำหรับคนท�ำงาน
ภาครัฐ กลุ่มที่ท�ำงานด้านการบริการมีคะแนนความสุขสูงที่สุด (65.3 คะแนน)
ขณะที่กลุ่มที่ท�ำงานด้านบริหารและด้านการผลิตมีคะแนนสุขภาพกายดีต�่ำที่สุด
(61.3-61.4 คะแนน) ในคนท�ำงานภาคเอกชน กลุ่มที่ท�ำงานส�ำนักงานมีคะแนน
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ความสุขสูงที่สุด (59.6 คะแนน) ขณะที่กลุ่มที่ท�ำงานด้านการบริการมีคะแนน
สุขภาพกายดีต�่ำที่สุด (หากไม่นับกลุ่มที่ระบุลักษณะงานด้านอื่นๆ 54.4 คะแนน)
เปรียบเทียบกับคนท�ำงานภาคเอกชน คนท�ำงานภาครัฐมีคะแนนสุขภาพกายดีสูง
กว่าในทุกลักษณะงาน
จ�ำแนกตามสถานภาพการจ้างงาน (ตาราง ข6) ภาพรวมคนท�ำงาน

ทีม่ สี ถานภาพเป็น ลูกจ้างรายวัน เป็นกลุม่ ทีม่ คี ะแนนสุขภาพกายดี
สูงที่สุดที่ 62.6 คะแนน ตามด้วย คนท�ำงานที่มีสถานภาพการ
จ้างงานแบบจ้างเหมา (61.0 คะแนน) ส�ำหรับคนท�ำงานชาย ผู้ที่มีสถานภาพการ
จ้างงานแบบจ้างเหมาเป็นกลุม่ ทีม่ คี ะแนนสุขภาพกายดีสงู ทีส่ ดุ (55.3 คะแนน) ส�ำหรับ
คนท�ำงานภาครัฐที่มีการจ้างงานประจ�ำมีความสุขมากที่สุดเมื่อเทียบกับการจ้าง
งานลักษณะอืน่ (65.8 คะแนน) ขณะทีส่ �ำหรับคนท�ำงานภาคเอกชนกลับเป็นในกลุ่ม
ที่มีการจ้างงานแบบรายวัน (62.6 คะแนน) เปรียบเทียบกับคนท�ำงานภาคเอกชน
คนท�ำงานภาครัฐมีคะแนนสุขภาพกายดีสูงกว่าในเกือบทุกสถานภาพการจ้างงาน
ยกเว้นในกลุ่มที่มีสถานภาพจ้างงานแบบจ้างรายวันเท่านั้นที่มีค่าคะแนนต�่ำกว่า
หากพิจารณาคะแนนความสุขในมิติสุขภาพกายดีของคนท�ำงาน
กับระยะเวลาการท�ำงานในองค์กร (ตาราง ข7) ในการส�ำรวจรอบนี้
พบว่าทัง้ ในภาพรวมของคนท�ำงานทัง้ หมดหรือเมือ่ แยกพิจารณาเป็น
ภาครัฐและภาคเอกชน คะแนนสุขภาพกายดีมลี กั ษณะแปรผันขึน้ และลงตามระยะ
เวลาการท�ำงานในองค์กรทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยมีรปู แบบในลักษณะตัวดับบลิว (W-shape)
กล่าวคือ คะแนนสุขภาพกายดีของคนท�ำงานจะลดลงเมือ่ ท�ำงานในองค์กรเป็นเวลา
1-2 ปี เมื่อเทียบกับในช่วงที่เริ่มเข้าท�ำงานไม่ถึง 1 ปี และเพิ่มขึ้นเมื่อท�ำงาน
ไป 3-5 ปี ก่อนที่จะลดลงอีกครั้งในช่วงอายุการท�ำงาน 6-9 ปี ตามล�ำดับ โดยมี
ค่าคะแนนสูงทีส่ ดุ ในกลุม่ ทีท่ �ำงานมาตัง้ แต่ 10 ปีขนึ้ ไป (61.1 คะแนน ภาครัฐ 66.6
คะแนน และภาคเอกชน 60.2 คะแนน) ขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่ท�ำงานในองค์กร
มาเป็นเวลา 1-2 ปี และ 6-9 ปีมีคะแนนความสุขต�่ำที่สุดที่เพียง 55.9 คะแนน
เปรียบเทียบระหว่างเพศชายและเพศหญิง คนท�ำงานหญิงมีคะแนนความสุขสูง
กว่าคนท�ำงานชายในทุกช่วงระยะเวลาของการท�ำงานในองค์กร เปรียบเทียบกับ
คนท�ำงานภาคเอกชน คนท�ำงานภาครัฐมีคะแนนสุขภาพกายดีสูงกว่าในทุกช่วง
ระยะเวลาของการท�ำงานในองค์กร
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3.2.2 มิตทิ ี่ 2 ผ่อนคลายดี (Happy Relax)
ผ่อนคลายดี (Happy Relax) หมายถึง การรู้จักผ่อนคลายจากสิ่งต่างๆ ที่
เกิดขึน้ ในการด�ำเนินชีวติ ไม่วา่ ในการท�ำงาน หรือการใช้ชวี ติ ส่วนตัว ปัจจัยทีท่ �ำให้
เกิดการผ่อนคลายมีหลายรูปแบบ ทั้งจากการพักผ่อนที่เพียงพอ การผ่อนคลาย
จากการท�ำกิจกรรมต่างๆ เช่น ดูหนัง ฟังเพลง เล่นกีฬา ปลูกต้นไม้ เป็นต้น
นอกจากนี้ การรู้จักจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นก็เป็นหนทางหนึ่งที่ท�ำให้ชีวิตผ่อน
คลาย การจมอยูก่ บั ปัญหาและแบกปัญหาไว้โดยไม่สามารถจัดการหรือวางลงได้
อาจท�ำให้ เ กิ ด ความเครี ย ด และส่ ง ผลต่ อ สภาวะของการผ่ อ นคลายตามมา
ความเครียดที่เกิดขึ้นจึงสะท้อนให้ถึงสภาวะการผ่อนคลายได้เช่นกัน
ตัวชี้วัดส�ำหรับการผ่อนคลายดี จึงเป็นเรื่องของ การพักผ่อนอย่างเพียงพอ
การท�ำกิจกรรมผ่อนคลายต่างๆ สภาวะความเครียดทีเ่ กิดขึน้ ความรูส้ กึ ว่าชีวติ เป็น
ไปตามที่คาดหวัง ตลอดจนความสามารถในการจัดการกับปัญหาในชีวิต และได้
ใช้ตัวชี้วัดทั้ง 5 ตัวนี้ในการวัดการผ่อนคลายของแต่ละบุคคล
ภาวะความผ่อนคลายอาจมีความแตกต่างกันตามลักษณะทางประชากร เช่น
เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส การมีบุตรและจ�ำนวนบุตร ลักษณะงานที่
ท�ำ ในส่วนนีจ้ งึ เป็นการน�ำเสนอข้อมูลจ�ำแนกตามลักษณะทางประชากร ซึง่ เป็นการ
น�ำเสนอในลักษณะคะแนนค่าเฉลี่ยของระดับความสุข
ในภาพรวม คะแนนความสุขในมิติผ่อนคลายดีนี้อยู่ในระดับที่ต�่ำกว่าการ
ส�ำรวจที่ผ่านมา คือ มีคะแนนเฉลี่ยเพียง 48.5 คะแนน ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม “ระดับ
ความสุขต�่ำกว่าเป้าหมาย” (ที่อยู่ในช่วงคะแนน 25.00- 49.99 คะแนน) ขณะที่
ในการส�ำรวจก่อนหน้านี้เคยอยู่ในระดับมีความสุข (แม้จะค่อนไปในทางระดับไม่มี
ความสุขก็ตาม) และหากเปรียบเทียบกับความสุขในมิติอื่น ความสุขด้านการ
ผ่อนคลายดีเป็นมิตทิ มี่ คี ะแนนน้อยทีส่ ดุ เหมือนเดิม สะท้อนให้เห็นว่า ในการด�ำเนิน
ชีวิตของกลุ่มตัวอย่างยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับการผ่อนคลายอยู่ อย่างไรก็ตาม
ไม่พบความแตกต่างของความสุขในมิตินี้ระหว่างเพศชายและเพศหญิง แต่เมื่อ
พิจารณาตามภาคการท�ำงาน คนท�ำงานในภาคเอกชนมีความสุขในมิติผ่อนคลาย
น้อยกว่าคนท�ำงานภาครัฐทั้งในภาพรวมและระหว่างเพศชายและเพศหญิง โดยมี
คะแนนระดับไม่มคี วามสุขเพียง 48 คะแนน ขณะทีค่ นท�ำงานภาครัฐมีคะแนนระดับ
มีความสุขทั้งหมด ในช่วง 54-55 คะแนน (ดูรูป 3.9)
ครึ่งปีแรก มกราคม - มิถุนายน 2556
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รูป 3.9 คะแนนความสุขในมิติที่ 2 ผ่อนคลายดี (Happy Relax)
จ�ำแนกตามภาคการท�ำงานและเพศ

เมือ่ พิจารณาตามกลุม่ อายุ (ตาราง ค1) ในภาพรวมพบว่า คน

ท�ำงานที่อยู่ในช่วงอายุ 25-34 ปี มีคะแนนในมิติผ่อนคลายดี
น้อยที่สุด คือ มีคะแนนเฉลี่ยเพียง 47.5 คะแนน แต่ตั้งแต่ช่วง
อายุนี้เป็นต้นไปพบว่า คะแนนเฉลี่ยด้านการผ่อนคลายได้เพิ่ม
ขึ้นตามช่วงอายุที่มากขึ้น หมายความว่า ยิ่งอายุมากขึ้น ยิ่งมีความผ่อนคลาย
มากขึน้ นัน่ เอง และมีแนวโน้มลักษณะเดียวกันเมือ่ เปรียบเทียบคนท�ำงานชายและ
หญิง จากตัวเลขเหล่านี้อาจอธิบายได้ว่า ช่วงอายุ 25-34 ปี นั้นเป็นช่วงอายุของ
การเริ่มต้นสร้างหลักฐานทั้งด้านครอบครัวและการท�ำงาน จึงอาจท�ำให้ผู้ที่อยู่
ในช่วงอายุนี้มีความเครียดสูงกว่ากลุ่มอายุอื่น และส่งผลต่อความรู้สึกผ่อนคลาย
แต่เมื่อข้ามผ่านช่วงนี้แล้ว ความผ่อนคลายจึงเริ่มเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุที่มากขึ้น
และยังพบแนวโน้มลักษณะเดียวกันทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน แม้ว่าคนท�ำงาน
ในภาครัฐมีคะแนนผ่อนคลายดีสูงกว่าคนท�ำงานในภาคเอกชนทุกกลุ่มอายุก็ตาม
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เมือ่ จ�ำแนกตามระดับการศึกษา (ตาราง ค2) ในภาพรวม มีข้อ

ค้นพบทีน่ า่ สนใจ คือ คนท�ำงานทีจ่ บการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี
มีคะแนนความผ่อนคลายสูงสุดคื อ 55.4 คะแนน ในขณะ
ที่ผู้ที่จบปริญญาตรี มีเพียง 49.7 คะแนน กลุ่มที่มีคะแนน
ค่อนข้างต�่ำคือ กลุ่มที่จบการศึกษาในระดับกลางๆ ได้แก่ มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. และปวส. ที่มีคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 47-48 คะแนน
ซึ่งเป็นคะแนนในระดับที่ “ระดับความสุขต�่ำกว่าเป้าหมาย” และเมื่อพิจารณา
เปรียบเทียบระหว่างเพศ จะพบแนวโน้มในลักษณะเดียวกัน นอกจากนี้ มีอีกกลุ่ม
การศึกษาหนึ่งที่น่าสนใจคือ ผู้ที่จบระดับประถมศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยด้าน
ผ่อนคลายสูงกว่ากลุ่มที่จบการศึกษาระดับกลางๆ คือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. และ ปวส. การที่ระดับการศึกษามีผลต่อความรู้สึก
ผ่อนคลาย ส่วนหนึ่งอาจเนื่องจากระดับการศึกษามีผลต่อความก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน ผู้ที่จบระดับกลางๆ ที่ไม่ถึงระดับปริญญาตรีนั้นอาจมีโอกาสก้าวหน้าใน
หน้าทีก่ ารงานน้อยกว่าผูท้ จี่ บปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรี จึงรูส้ กึ ผ่อนคลาย
น้อยกว่า ในขณะทีผ่ ทู้ จี่ บประถมศึกษานัน้ อาจไม่ได้คาดหวังความก้าวหน้าใดๆ จึง
มีความรู้สึกผ่อนคลายมากกว่า
เมื่อพิจารณาตามสถานภาพสมรส (ตาราง ค3) ในภาพรวม มี

ข้อค้นพบที่น่าสนใจ คือ คนท�ำงานทุกสถานภาพสมรส มีคะแนน
เฉลี่ยของความสุขด้านผ่อนคลายในระดับ “ระดับความสุขต�่ำกว่า
เป้าหมาย” โดยผู้ที่แต่งงานและอยู่ร่วมกันกับคู่สมรสมีคะแนน
สูงสุด คือ 49.3 คะแนน ซึ่งใกล้เคียงกับผู้ที่เป็นโสด (48.6 คะแนน) ขณะที่ผู้ที่มี
สถานภาพสมรสหย่า แยกทาง หรือเลิกกัน และผู้แต่งงานแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน
มีคะแนนเฉลีย่ ของความสุขด้านผ่อนคลายต�ำ่ ทีส่ ดุ มีคะแนนเท่ากันคือ 45.5 คะแนน
และเมื่อแยกพิจารณาตามเพศ ที่น่าสนใจ คือ กลุ่มตัวอย่างเพศชายที่เป็นหม้าย
มีคะแนนต�่ำที่สุดและต�่ำกว่าผู้หญิงที่เป็นหม้ายอย่างชัดเจนคือ 42.2 คะแนน และ
48.1 คะแนน ตามล�ำดับ ขณะทีผ่ หู้ ญิงทีอ่ ยูก่ บั คูโ่ ดยไม่ได้แต่งงาน มีคะแนนต�ำ่ ทีส่ ดุ
เมือ่ เปรียบเทียบกับผูห้ ญิงทีม่ สี ถานภาพสมรสอืน่ ๆ และต�ำ่ กว่าเพศชายในสถานภาพ
สมรสเดียวกัน คือ 45.7 คะแนน และ 47.9 คะแนน ตามล�ำดับ ซึ่งจะพบแนวโน้ม
ที่คล้ายกันนี้ในผู้ที่ท�ำงานในภาคเอกชน แต่ไม่พบในคนท�ำงานในภาครัฐ
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ด้านจ�ำนวนบุตร (ตาราง ค4) ในภาพรวม หากไม่ ร วมผู ้ ที่ มี บุ ต ร

ตัง้ แต่ 5 คนขึน้ ไปทีม่ เี พียง 22 ราย จ�ำนวนบุตรไม่ได้สง่ ผลต่อความสุข
ในมิตผิ อ่ นคลายดีเท่าไรนัก โดยผูท้ ไี่ ม่มบี ตุ ร หรือผูท้ มี่ บี ตุ ร 1, 2, 3-4 คน
มีคะแนนนอยูร่ ะหว่าง 48-49 คะแนน และเมือ่ แยกตามเพศ ไม่พบความแตกต่างกัน
ระหว่างคนท�ำงานชายและหญิงทีไ่ ม่มบี ตุ ร หรือมีบตุ ร 1 คน อย่างไรก็ตาม เมือ่ จ�ำนวน
บุตรเพิ่มขึ้น คนท�ำงานหญิงมีแนวโน้มมีคะแนนผ่อนคลายต�่ำกว่าคนท�ำงานชาย
นอกจากนี้ ยังพบว่าคนท�ำงานในภาครัฐมีคะแนนด้านผ่อนคลายสูงกว่าคนท�ำงาน
ภาคเอกชนในทุกๆ กลุ่ม ไม่ว่าไม่มีบุตร หรือจ�ำนวนบุตรที่มี แต่พบความแตกต่าง
ที่น่าสนใจ โดยคนท�ำงานในภาคเอกชนที่มีบุตรมากกว่า 5 คนมีคะแนนสูงที่สุด
(54 คะแนน) ขณะทีค่ นท�ำงานในภาครัฐทีม่ บี ตุ รเท่ากันมีคะแนนน้อยทีส่ ดุ (35 คะแนน)
นอกจากนี้ จ�ำนวนบุตรไม่มผี ลต่อคะแนนความผ่อนคลายของคนท�ำงานภาคเอกชน
มากนัก คือ อยู่ในช่วง 47.3-48.8 คะแนน แต่ส�ำหรับคนท�ำงานภาครัฐ มีแนวโน้ม
ว่ายิ่งมีบุตรมากขึ้น คะแนนจะยิ่งน้อยลง (55.7, 54.2, 51.5 และ 35 คะแนน เมื่อ
มีบุตร 1, 2, 3-4 และมากกว่า 5 คนตามล�ำดับ)
เมือ่ พิจารณาตามลักษณะงานทีท่ ำ� (ตาราง ค5) ในภาพรวม คนท�ำงาน

ทีท่ �ำงานบริหารมีคะแนนในมิตกิ ารผ่อนคลายดีมากทีส่ ดุ เหมือนกับ
การส�ำรวจทุกครัง้ ทีผ่ า่ นมา (51.9 คะแนน) งานส�ำนักงานมีคะแนนสูง
รองลงมา (50.7 คะแนน) ขณะทีผ่ ทู้ ที่ �ำงานด้านการผลิตมีคะแนนต�ำ่ ทีส่ ดุ (47.2 คะแนน)
เมื่อพิจารณาตามเพศ ผู้หญิงที่ท�ำงานบริหารมีคะแนนด้านการผ่อนคลายสูงกว่า
ผู้ชายที่ท�ำงานบริหารเล็กน้อย (52.3 และ 51.5 คะแนนตามล�ำดับ) เมื่อจ�ำแนก
ตามภาคการท�ำงาน แม้คนท�ำงานในภาครัฐมีคะแนนด้านการผ่อนคลายสูงกว่าคน
ท�ำงานในภาคเอกชนในทุกลักษณะงานที่ท�ำก็ตาม แต่ก็พบว่า ผู้ที่ท�ำงานด้าน
บริหารทั้งในภาครัฐและเอกชนเป็นกลุ่มที่มีคะแนนความสุขด้านผ่อนคลายมาก
ที่สุดเหมือนในภาพรวม อย่างไรก็ตาม กลุ่มที่มีคะแนนด้านนี้ต�่ำที่สุดของภาครัฐ
กลับเป็นผู้ที่ท�ำงานบริการ ในขณะที่ในภาคเอกชนเป็นผู้ที่ท�ำงานด้านการผลิต
จ�ำแนกตามสถานภาพการจ้างงาน (ตาราง ค6) ในด้านการท�ำงาน

นอกจากลั ก ษณะงานที่ ท�ำได้ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ ความสุ ข ในมิ ติ
ผ่อนคลายดีแล้ว สถานภาพการจ้างงานก็สามารถส่งผลต่อความรูส้ กึ
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ผ่อนคลายได้เช่นกัน ในภาพรวม หากไม่รวมผู้ที่ท�ำงานในลักษณะบางช่วงเวลาที่
มีเพียง 13 ราย การจ้างงานที่มีลักษณะเป็นการจ้างแบบรายวัน มีคะแนนในมิตินี้
สูงที่สุด (48.8 คะแนน) อย่างไรก็ตาม คะแนนไม่แตกต่างกันมากนักกับการจ้าง
งานประจ�ำและตามสัญญาจ้าง (48.5 และ 48.6 คะแนนตามล�ำดับ) เมื่อพิจารณา
ตามเพศ คนท�ำงานหญิงที่มีการจ้างงานตามสัญญาจ้างมีคะแนนสูงสุด ขณะที่
คะแนนสูงสุดของคนท�ำงานชายเป็นการจ้างงานแบบจ้างเหมา ส�ำหรับภาคการ
ท�ำงาน พบความแตกต่างกันอย่างชัดเจน คือ ในภาครัฐ ผู้ที่มีลักษณะการจ้างงาน
แบบประจ�ำมีคะแนนสูงสุด ขณะที่ในภาคเอกชนผู้ที่ท�ำงานแบบจ้างเหมาและการ
จ้างรายวันมีคะแนนสูงสุดและรองลงมา
เมือ่ พิจารณาตามระยะเวลาในการท�ำงานในองค์กรปัจจุบนั (ตาราง ค7)

พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ท�ำงานนานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปมีคะแนนในมิติ
ผ่อนคลายดีสูงสุดคือ 51.5 คะแนน ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวที่มีระดับ
คะแนน “มีความสุข” ส่วนระยะวลาในการท�ำงานทีต่ ำ�่ กว่า 10 ปี มีระดับคะแนนที่
ไม่ตา่ งกันมากนัก คือ อยู่ในช่วง 47.3-48.4 คะแนน และเมื่อพิจารณาตามเพศ
แม้ว่าทั้งคนท�ำงานผู้ชายและผู้หญิงมีคะแนนสูงสุดเป็นผู้ที่ท�ำงานมากกว่า 10 ปี
ขึน้ ไป แต่มคี วามแตกต่างกันบ้างระหว่างคนท�ำงานชายและหญิง โดยพบแนวโน้ม
ของคนท�ำงานชายว่า คะแนนความสุขลดลง ตามระยะเวลาการท�ำงานที่เพิ่มขึ้น
ขณะที่ไม่พบแนวโน้มลักษณะนี้ในคนท�ำงานผู้หญิง และเมื่อแยกตามภาคการ
ท�ำงานพบว่า คนท�ำงานทีท่ �ำงาน 3-5 ปี ในภาคเอกชนมีคะแนนในมิตผิ อ่ นคลายดี
นี้น้อยที่สุดและน้อยกว่าคนที่ท�ำงานในภาครัฐที่ท�ำงานในระยะเวลาเดียวกันมาก
3.2.3 มิตทิ ี่ 3 น�ำ้ ใจดี (Happy Heart)
น�้ำใจดี หรือน�้ำใจงามตั้งอยู่บนพื้นฐานแนวคิดที่ว่า ความสุขที่เกิดขึ้นนั้นจะ
เป็นความสุขที่สมบูรณ์หากมีการเผื่อแผ่ไปยังคนอื่น ความสุขที่แบ่งปันให้กับ
คนรอบข้างไม่ว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน เพื่อนฝูง เพื่อนร่วมงาน คนที่รู้จัก
กัน หรือแม้แต่คนที่ไม่รู้จักกันนั้นน�ำความสุขที่ผู้ให้และผู้รับมีโอกาสได้รับร่วมกัน
การมีน�้ำใจดีจึงเป็นตัวชี้วัดความสุขที่ส�ำคัญและมีความหมายตัวหนึ่ง
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การมีนำ�้ ใจดีสามารถแสดงออกทัง้ ทางตรง และทางอ้อม ทางตรงก็จากความ
รู้สึกเอื้ออาทร ห่วงใยกัน การช่วยเหลือกัน ความเต็มใจและยินดีท�ำเพื่อส่วนรวม
การมีส่วนร่วมในการท�ำประโยชน์ต่อสังคมนอกจากนี้ ยังอาจแสดงออกทางอ้อม
จากการท�ำงานที่สะท้อนถึงการท�ำงานที่ส่งเสริมกันและกัน เช่น การท�ำงานเป็น
ทีม ความสัมพันธ์ในการท�ำงานเหมือนพีเ่ หมือนน้อง มีการสือ่ สารพูดคุยกับเพือ่ น
ร่วมงาน และมีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนแบบอย่างการท�ำงานระหว่างกัน เหล่านี้
เป็นค�ำถามที่ใช้ในการวัดความมีน�้ำใจดี
ในภาพรวม ความสุขของความมีน�้ำใจดีมีคะแนนเฉลี่ยค่อนข้างสูง โดย
สูงเป็นล�ำดับที่ 2 รองจากมิติจิตวิญญาณดี เมื่อเปรียบเทียบกับทุกมิติ คือ อยู่ที่
65.4 คะแนน สะท้อนให้เห็นว่า กลุ่มคนท�ำงานของการศึกษาครั้งนี้มีการเผื่อแผ่
ความสุขไปยังคนรอบข้างด้วย โดยคนท�ำงานผูห้ ญิงมีคะแนนสูงกว่าผูช้ ายเล็กน้อย
(65.8 และ 64.9 คะแนน ตามล�ำดับ) และแม้ว่า คนท�ำงานในภาครัฐจะมีคะแนน
ในมิติน�้ำใจดีนี้สูงกว่าภาคเอกชน แต่ก็มีแนวโน้มเป็นลักษณะเดียวกันที่ผู้หญิงมี
คะแนนสูงกว่าผู้ชายทั้งในภาครัฐและเอกชน (ดูรูป 3.10)
รูป 3.10 คะแนนความสุขในมิติที่ 3น�้ำใจดี (Happy Heart)
จ�ำแนกตามภาคการท�ำงานและเพศ
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เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของมิติน�้ำใจดีตามช่วงอายุ (ตาราง ง1)

ในภาพรวม ที่น่าสนใจคือ กลุ่มคนท�ำงานที่อายุ 35-44 ปี (65
คะแนน) เป็นกลุ่มอายุที่มีคะแนนในมิตินี้น้อยที่สุด และตั้งแต่
ช่วงอายุนี้เป็นต้นไป คะแนนมิติน�้ำใจดีนี้จะค่อยๆ สูงขึ้นตาม
ช่วงอายุที่มากขึ้น และมีแนวโน้มลักษณะเดียวกันทั้งคนท�ำงานผู้ชายและผู้หญิง
เมือ่ พิจารณาตามภาคการท�ำงาน พบความแตกต่างระหว่างคนท�ำงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน ขณะที่คนท�ำงานภาครัฐมีคะแนนด้านน�้ำใจดีที่สูงขึ้นตามช่วงอายุที่
มากขึ้นเหมือนในภาพรวม แต่ในภาคเอกชนกลุ่มอายุที่มีคะแนนมากที่สุด คือ
กลุ่มที่อายุมากกว่า 60 ปี คะแนนมากรองลงมา คือ กลุ่มอายุ 18-24 ปี กลุ่มอายุ
ช่วงกลางๆ มีคะแนนที่ไม่แตกต่างกันมากนัก คือ อยู่ในช่วงระหว่าง 64.6 - 65.4
คะแนน
เมือ่ พิจารณาตามระดับการศึกษา (ตาราง ง2) ในภาพรวม คน

ท�ำงานทีจ่ บการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมคี ะแนนความสุขในมิติ
น�้ำใจดีสูงที่สุด คือ 68.5 คะแนน คะแนนสูงรองลงมา คือ ผู้ที่
จบระดับปริญญาตรี (67.2 คะแนน) ทั้งสองกลุ่มมีคะแนนที่ต่าง
จากคนท�ำงานที่ไม่ได้รับการศึกษาที่มีคะแนนเพียง 52.8 คะแนน และเป็นกลุ่มที่
มีคะแนนต�่ำที่สุดอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม คนท�ำงานที่จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. และ ปวส. มีคะแนนไม่ตา่ งกันมากนัก คือ ประมาณ
65 คะแนน พบแนวโน้มลักษณะเดียวกันในคนท�ำงานภาคเอกชน ขณะที่ใน
ภาครัฐ คนท�ำงานทีจ่ บการศึกษาระดับปริญญาตรีมคี ะแนนสูงสุด รองลงมาคือ ผูท้ ี่
จบสูงกว่าปริญญาตรี (69.0 และ 68.9 คะแนนตามล�ำดับ) และกลุ่มที่มีคะแนนต�่ำ
สุดเป็นผูท้ จี่ บปวช. และอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ทีม่ คี ะแนนเท่ากัน (65.4 คะแนน)
เมือ่ จ�ำแนกตามสถานภาพสมรส (ตาราง ง3) ในภาพรวม กลุ่มที่มี

คะแนนในมิติน�้ำใจดีสูงสุดคือ ผู้ที่เป็นโสด (66.1 คะแนน) โดยมี
คะแนนสูงกว่าผู้ที่แต่งงานและอยู่ร่วมกับคู่สมรสเล็กน้อย (65.1
คะแนน) ขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่มีคะแนนน้อยที่สุด คือ คนท�ำงาน
ทีเ่ ป็นหม้าย (61.9 คะแนน) พบความแตกต่างกันระหว่างคนท�ำงานหญิงและชาย
คือ คะแนนมิติน�้ำใจดีที่มากที่สุดของคนท�ำงานหญิง คือ ผู้ที่แต่งงานแต่ไม่ได้อยู่
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กับคู่สมรส (67.6 คะแนน) แต่คะแนนสูงสุดของคนท�ำงานชายกลับเป็น ผู้ที่เป็น
โสด (65.5 คะแนน) นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบความสุขภาพรวมระหว่างภาค
การท�ำงาน พบว่า ผู้ที่อยู่ในภาคเอกชนมีคะแนนในมิตินี้น้อยกว่าผู้ท�ำงานในภาค
รัฐทุกสถานภาพสมรส และยังพบอีกว่า คนท�ำงานในภาครัฐที่มีสถานภาพสมรส
ไม่มั่นคงมีคะแนนมากเป็นอันดับที่หนึ่ง สองและสาม คือ ผู้ที่อยู่ด้วยกันโดยไม่
แต่งงาน (72.7 คะแนน) ผู้เป็นหม้าย (71.8 คะแนน) และผู้ที่หย่า/แยก/เลิกกัน
(71.0 คะแนน)ตามล�ำดับ ขณะที่ในภาคเอกชนคนท�ำงานที่เป็นโสด มีคะแนนมาก
ที่สุด (66.1 คะแนน) และผู้ที่เป็นหม้ายมีคะแนนต�่ำที่สุด (60.6 คะแนน)
ส�ำหรับการมีบตุ รและจ�ำนวนบุตร (ตาราง ง4) ในภาพรวม คนท�ำงานที่

มีบุตร 5 คนขึ้นไป มีคะแนนในมิติน�้ำใจดีมากที่สุด คือ 68.6 คะแนน
แต่ที่น่าสนใจคือ ผู้ที่ไม่มีบุตรเลย มีคะแนนสูงรองลงมา 65.9 คะแนน
ขณะทีผ่ ทู้ มี บี ตุ ร 1 และ 2 คน มีคะแนนไม่ตา่ งกันมากนัก อย่างไรก็ตามคนท�ำงาน
ชายและคนท�ำงานหญิงมีค่าคะแนนความสุขแตกต่างกัน โดยคะแนนความสุขใน
มิตนิ ขี้ องคนท�ำงานชายจะเพิม่ ขึน้ ตามจ�ำนวนบุตรทีเ่ พิม่ ขึน้ ขณะทีค่ นท�ำงานหญิง
ที่โสดเป็นกลุม่ ทีม่ คี ะแนนในมิตนิ มี้ ากทีส่ ดุ รองลงมาเป็นผูท้ มี่ บี ตุ ร 5 คนขึน้ ไป แต่
คะแนนไม่ต่างกันมากเมื่อมีบุตรต�่ำกว่า 5 คน ส�ำหรับภาคการท�ำงาน พบว่า คน
ท�ำงานในภาคเอกชนมีคะแนนในมิตินี้น้อยกว่าคนท�ำงานในภาครัฐเกือบทุกกลุ่ม
ยกเว้นกลุ่มที่มีบุตรมากกว่า 5 คน ที่ภาคเอกชนมีคะแนนสูงกว่า (68.8 และ 66.7
คะแนนตามล�ำดับ) นอกจากนี้ ขณะที่คนท�ำงานในภาครัฐที่มีบุตร 1 หรือ 2 คน
มีคะแนนมากที่สุด (69.5 คะแนน) คนท�ำงานภาคเอกชนที่มีจ�ำนวนบุตรเท่ากัน
กลับเป็นกลุ่มที่มีคะแนนน้อย (63.9 และ 64.6 คะแนน)
ลักษณะงานที่ท�ำสามารถส่งผลต่อความสุขด้านน�้ำใจดี โดยลักษณะ
งานทีท่ ำ� อาจส่งผลต่อการมีโอกาสในการแสดงออกถึงความมีนำ�้ ใจดี
(ตาราง ง5) ในภาพรวม กลุ่มคนท�ำงานที่ท�ำงานด้านบริหารเป็นกลุ่ม

ที่มีคะแนนในมิตินี้สูงที่สุด (68.4 คะแนน) ในทางกลับกัน กลุ่มคน
ท�ำงานที่ท�ำงานด้านการผลิตมีคะแนนน้อยที่สุด (64.1 คะแนน) พบแนวโน้มใน
ลักษณะเดียวกันเมื่อแยกตามเพศ แต่คนท�ำงานชายมีคะแนนน้อยกว่าคนท�ำงาน
หญิงในเกือบทุกลักษณะงาน ยกเว้นงานประเภทอื่นๆ ที่มีความหลากหลายของ
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งานสูง ส�ำหรับภาคการท�ำงานจะพบแนวโน้มในลักษณะเดียวกัน และคนท�ำงาน
ในภาครัฐมีคะแนนมากกว่าคนท�ำงานภาคเอกชนในทุกๆ ลักษณะงานเช่นกัน
เมือ่ พิจารณาด้านสถานภาพการจ้างงาน (ตาราง ง6) ในภาพรวม

คนท�ำงานที่มีการจ้างงานที่เป็นแบบบางช่วงเวลาเป็นกลุ่มที่มี
คะแนนในมิตนิ ำ�้ ใจดีสงู สุด (67.3 คะแนน) ขณะทีก่ ารจ้างแบบประจ�ำ
และจ้างตามสัญญาจ้าง ซึ่งเป็นการจ้างงานที่มั่นคงกว่า มีคะแนน
มากรองลงมา (65.6 และ 65.1 คะแนนตามล�ำดับ) ส่วนการจ้างงานแบบตาม
ผลงานเป็นกลุ่มที่มีคะแนนน้อยที่สุด (61.3 คะแนน) เมื่อแยกตามเพศ คนท�ำงาน
หญิงที่มีการจ้างงานแบบบางช่วงเวลามีคะแนนมากที่สุด ขณะที่คนท�ำงานชายที่
มีการจ้างงานแบบรายวันและแบบประจ�ำกลับมีคะแนนสูงสุด ส�ำหรับภาคการ
ท�ำงาน ที่น่าสนใจคือ ขณะที่คนท�ำงานภาครัฐที่มีการจ้างงานแบบบางช่วงเวลา
มีคะแนนสูงสุด คนท�ำงานภาคเอกชนที่มีการจ้างแบบบางช่วงเวลากลับมีคะแนน
น้อยทีส่ ดุ อย่างไรก็ตาม ผูท้ มี่ กี ารจ้างงานแบบประจ�ำทัง้ ในภาครัฐและภาคเอกชน
เป็นกลุม่ ทีม่ คี ะแนนในมิตนิ มี้ าก โดยภาคเอกชนเป็นกลุม่ ทีม่ คี ะแนนมากทีส่ ดุ และ
ในภาครัฐเป็นกลุ่มที่คะแนนมากรองลงจากการจ้างงานแบบช่วงเวลา
ส�ำหรับระยะเวลาในการท�ำงาน (ตาราง ง7) ในภาพรวม ผู้ที่ท�ำงาน

ในองค์กรไม่ถงึ ปีมคี ะแนนความสุขในมิตนิ �้ำใจดีมากทีส่ ดุ คือ 66.8
คะแนน และเมื่อท�ำงานในองค์กรนานมากขึ้น คือ ท�ำงานตั้งแต่
1-9 ปี คะแนนความสุขจะลดลง แต่มีคะแนนที่ไม่ต่างกันมากนัก
คือ อยู่ในช่วง 64.7- 64.9 คะแนน และเมื่อถึงจุดที่ท�ำงานเกิน 10 ปี คะแนน
ความสุขในมิตินี้ก็กลับเพิ่มขึ้นมาอีกครั้งเป็น 65.8 คะแนน และเมื่อพิจารณาตาม
เพศ ผู้หญิงมีคะแนนมากกว่าผู้ชายไม่ว่าจะท�ำงานในองค์กรนานเท่าใด และคน
ท�ำงานทัง้ ชายและหญิงมีความสุขในมิตนิ มี้ ากทีส่ ดุ เมือ่ ท�ำงานในองค์กรไม่ถงึ ปี และ
เมือ่ แยกตามภาคการท�ำงาน จะพบความแตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างผูท้ ที่ �ำงาน
ในภาครัฐและภาคเอกชน โดยผู้ท�ำงานในภาครัฐมีคะแนนมากที่สุดในกลุ่มผู้ที่
ท�ำงานในองค์กรนาน 10 ปีขึ้นไป (69.8 คะแนน) รองลงมาเป็นผู้ที่ท�ำงานช่วง
6-9 ปี (69.3 คะแนน) ขณะที่คนท�ำงานในภาคเอกชนที่ท�ำงานไม่ถึงปีเป็นกลุ่มที่
มีคะแนนความสุขในมิตินี้มากที่สุด (66.8 คะแนน)
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สรุปได้วา่ ในภาพรวมคะแนนความสุขในมิตนิ �้ำใจดีนี้ มีระดับคะแนนที่ไม่สงู
หรือต�่ำมากนัก และได้สะท้อนถึงความแตกต่างของคะแนนตามลักษณะประชากร
ได้แก่ อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส จ�ำนวนบุตร ลักษณะงาน สถานภาพการ
จ้างงาน และระยะเวลาในการท�ำงาน ที่อาจส่งผลต่อความสุขในมิตินี้
3.2.4 มิตทิ ี่ 4 จิตวิญญาณดี (Happy Soul)
ความสุขมิติที่ 4 จิตวิญญาณดี หรือ Happy Soul พิจารณาสุขภาวะทาง
จิตวิญญาณของคนท�ำงาน ในด้านการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา การให้ทาน
การท�ำจิตใจให้สงบ การรู้จักยกโทษและให้อภัยผู้อื่น การรู้จักยอมรับและขอโทษ
เมื่อกระท�ำผิด รวมถึง การรู้จักตอบแทนคุณผู้ที่มีพระคุณ หรือ ผู้ที่เคยให้การช่วย
เหลือ คะแนนความสุขในมิตคิ วามสุขนี้ ชีว้ ดั จากค�ำถามทีเ่ กีย่ วข้องกับจิตวิญญาณ
รวม 5 ค�ำถาม ดังนี้ (1) ท่านท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา หรือให้ทาน
หรือไม่ (2) ท่านปฏิบัติกิจตามศาสนาเพื่อให้จิตใจสงบ หรือไม่ (3) ท่านยกโทษ
และให้อภัยอย่างจริงใจต่อผู้ที่ส�ำนึกผิดหรือไม่ (4) ท่านยอมรับและขอโทษ
ในความผิดที่ท�ำหรือมีส่วนรับผิดชอบ หรือไม่ (5) ท่านตอบแทนผู้มีพระคุณ หรือ
ผู้ที่เคยช่วยเหลือท่านหรือไม่
รูป 3.11 คะแนนความสุขในมิติที่ 4 จิตวิญญาณดี (Happy Soul)
จ�ำแนกตามภาคการท�ำงานและเพศ
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ส�ำหรับผลการส�ำรวจในรอบนี้ ในภาพรวม พบว่ากลุม่ ตัวอย่างของคนท�ำงาน
ในการส�ำรวจครั้งนี้ มีคะแนนความสุขในมิติจิตวิญญาณดี เท่ากับ 66.7 คะแนน
อยู่ในระดับ “HAPPY” หรือ “ระดับความสุขตามเป้าหมาย” เมื่อจ�ำแนกตามเพศ
ส�ำหรับคนท�ำงานหญิง พบว่ามีคะแนนความสุขด้านจิตวิญญาณสูงกว่าคนท�ำงาน
ชาย (67.8 คะแนน และ 65.7 คะแนน ตามล�ำดับ) เปรียบเทียบระหว่างภาคการ
ท�ำงาน คนท�ำงานภาครัฐมีคะแนนความสุขในมิติ “จิตวิญญาณดี” (69.4 คะแนน)
สูงกว่าคนท�ำงานภาคเอกชน (66.6 คะแนน)
เมือ่ พิจารณาตามช่วงอายุ (ตาราง จ1) พบคะแนนจิตวิญญาณดี ของ

คนท�ำงานในภาพรวม มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ตามช่วงอายุของคนท�ำงาน
ที่เพิ่มขึ้น คนท�ำงานในช่วงอายุ 61 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มที่มีคะแนนจิต
วิญญาณดีสูงที่สุด ในภาพรวมเท่ากับ 73.6 คะแนน ในภาครัฐ 76.7 คะแนน และ
ในภาคเอกชน 72.5 คะแนน คนท�ำงานในช่วงอายุ 18-24 ปี เป็นกลุ่มที่มีคะแนน
จิตวิญญาณดีต�่ำที่สุด ในภาพรวมเท่ากับ 66.5 คะแนน ในภาครัฐ 68.0 คะแนน
และในภาคเอกชน 66.5 คะแนน เปรียบเทียบระหว่างเพศชายและเพศหญิง คน
ท�ำงานหญิงมีคะแนนความสุขมิตจิ ติ วิญญาณดีสงู กว่าคนท�ำงานชายในทุกช่วงอายุ
เปรียบเทียบกับคนท�ำงานภาคเอกชน คนท�ำงานภาครัฐมีความสุขในมิติ “จิต
วิญญาณดี” สูงกว่าในทุกช่วงอายุ
พิจารณาตามระดับการศึกษา (ตาราง จ2) ในภาพรวมพบว่า คนท�ำงาน

ทีจ่ บการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรี และอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
เป็นกลุ่มที่มีค่าคะแนนจิตวิญญาณดี สูงกว่ากลุ่มคนท�ำงานที่จบ
การศึกษาในระดับอืน่ (68.3-69.8 คะแนน) คนท�ำงานทีจ่ บการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี
มีคะแนนจิตวิญญาณดี สูงที่สุดที่ 69.8 คะแนน คนท�ำงานที่ไม่ได้รับการศึกษา
มีคะแนนจิตวิญญาณดีต�่ำที่สุดเพียง 58.6 คะแนน (หากไม่นับกลุ่มที่ระบุระดับการ
ศึกษาเป็น “อื่นๆ”) เปรียบเทียบระหว่างเพศชายและเพศหญิง คนท�ำงานหญิง
มีคะแนนจิตวิญญาณดีสงู กว่าคนท�ำงานชายในทุกระดับการศึกษา เปรียบเทียบกับ
คนท�ำงานภาคเอกชน คนท�ำงานภาครัฐมีคะแนนจิตวิญญาณดีสูงกว่าในเกือบทุก
ระดับการศึกษา ยกเว้นในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ส�ำหรับคนท�ำงาน
ภาครัฐ กลุ่มที่คะแนนสูงที่สุด คือกลุ่มที่จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี และกลุ่ม
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ที่ต�่ำที่สุด คือ กลุ่มที่จบอนุปริญญาหรือเทียบเท่า (70.9 และ 66.2 คะแนน
ตามล�ำดับ) ส�ำหรับคนท�ำงานภาคเอกชน กลุ่มที่จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี
มีคะแนนความสุขสูงที่สุด และ (หากไม่นับกลุ่มที่ระบุระดับการศึกษา “อื่น”)
กลุ่มที่ไม่ได้รับการศึกษามีคะแนนต�่ำที่สุด (69.2 และ 58.6 คะแนน ตามล�ำดับ)
จ�ำแนกตามสถานภาพสมรส (ตาราง จ3) ในภาพรวมพบว่า คนท�ำงาน

ที่สถานภาพโสดเป็นกลุ่มที่มีคะแนนจิตวิญญาณสูงที่สุด เท่ากับ
67.2 คะแนน ในล�ำดับถัดมา ได้แก่ คนท�ำงานที่แต่งงานแล้วและ
อยูด่ ว้ ยกัน ที่ 66.7 คะแนน กลุม่ คนท�ำงานทีแ่ ต่งงานและไม่ได้อยูด่ ว้ ยกันเป็นกลุม่
ที่มีคะแนนต�่ำที่สุด (64.8 คะแนน) เมื่อพิจารณาเพศของคนท�ำงานร่วมด้วย พบ
ว่า คนท�ำงานหญิงมีคะแนนสูงกว่าคนท�ำงานชายในเกือบทุกสถานภาพสมรส
ยกเว้นกลุ่มที่อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงาน เปรียบเทียบกับคนท�ำงานภาคเอกชน
คนท�ำงานภาครัฐมีคะแนนจิตวิญญาณดีสูงกว่าในทุกสถานภาพสมรส โดยส�ำหรับ
คนท�ำงานภาครัฐ กลุม่ ทีเ่ ป็นหม้ายมีคะแนนความสุขสูงทีส่ ดุ ขณะทีก่ ลุม่ ทีเ่ ป็นโสด
มีคะแนนต�่ำที่สุด (74.2 และ 67.3 คะแนน ตามล�ำดับ) ส�ำหรับคนท�ำงานภาค
เอกชน กลุ่มที่เป็นโสดมีคะแนนความสุขสูงที่สุด และกลุ่มที่แต่งงานแต่ไม่ได้อยู่
ด้วยกันมีคะแนนต�่ำที่สุด (67.2 และ 63.9 คะแนน ตามล�ำดับ)
พิจารณาตามจ�ำนวนบุตร (ตาราง จ4) คนท�ำงานที่ มี บุ ต รตั้ ง แต่

5คนขึ้นไป มีคะแนนในมิติจิตวิญญาณดีสูงที่สุด (71.4 คะแนน)
ขณะที่ คนท�ำงานที่มีบุตร 1 คนมีคะแนนต�่ำที่สุด (65.7 คะแนน)
เปรียบเทียบกับคนท�ำงานภาคเอกชน คนท�ำงานภาครัฐมีคะแนนจิตวิญญาณดี
สูงกว่าในทุกกลุ่มคนท�ำงานเมื่อจ�ำแนกตามจ�ำนวนบุตร โดยส�ำหรับคนท�ำงาน
ภาครัฐ กลุ่มที่มีบุตรตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป มีคะแนนจิตวิญญาณดีสูงที่สุด ขณะที่กลุ่ม
ที่ไม่มบี ตุ รมีคะแนนต�ำ่ ทีส่ ดุ (72.5 และ 68.3 คะแนน ตามล�ำดับ) ส�ำหรับคนท�ำงาน
ภาคเอกชน คนท�ำงานที่มีบุตรตั้งแต่ 5คนขึ้นไป มีคะแนนสูงที่สุด คนท�ำงานที่มี
บุตร 1 คน มีคะแนนต�่ำที่สุด (71.3 และ 65.5 คะแนน ตามล�ำดับ)
ในด้านลักษณะงาน (ตาราง จ5) คะแนนจิตวิญญาณดีในภาพรวม มีคา่

สูงทีส่ ดุ ในกลุม่ คนท�ำงานทีท่ �ำงานด้านบริหาร โดยมีคา่ คะแนนเท่ากับ
68.2 คะแนน หากไม่นับคนท�ำงานที่ระบุลักษณะงานด้านอื่นๆ คน
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ท�ำงานด้านการผลิตมีคะแนนจิตวิญญาณดี ต�่ำที่สุด ที่ 65.8 คะแนน เมื่อพิจารณา
เพศของคนท�ำงาน พบว่า คนท�ำงานหญิงมีคะแนนสูงกว่าคนท�ำงานชายในทุก
ลักษณะงาน เปรียบเทียบกับคนท�ำงานภาคเอกชน คนท�ำงานภาครัฐมีความสุข
ในมิติจิตวิญญาณดีสูงกว่าในทุกลักษณะงาน (หากไม่นับกลุ่มที่ระบุลักษณะงาน
เป็น “อื่นๆ”) ส�ำหรับคนท�ำงานภาครัฐ กลุ่มที่ท�ำงานด้านการผลิต มีคะแนน
จิตวิญญาณดีสูงที่สุด ขณะที่ (หากไม่นับกลุ่มที่ระบุลักษณะงานเป็น “อื่นๆ”)
กลุ่มที่ท�ำงานส�ำนักงานมีคะแนนต�่ำที่สุด (77.1 และ 68.1 คะแนน ตามล�ำดับ)
ส�ำหรับในภาคเอกชน คนท�ำงานที่ท�ำงานบริหารและส�ำนักงาน มีคะแนนเท่ากัน
ซึ่งเป็นค่าคะแนนที่สูงที่สุดและ คนท�ำงานด้านการผลิต มีคะแนนต�่ำที่สุด (67.7
และ 65.8 คะแนน ตามล�ำดับ)
จ�ำแนกตามสถานภาพการจ้างงาน (ตาราง จ6) หากไม่พิจารณากลุ่ม

ที่ระบุลักษณะการจ้างงานเป็นอื่นๆ ในภาพรวม พบว่าคนท�ำงานที่มี
สถานภาพการจ้างเป็นรายวัน เป็นกลุ่มที่มีคะแนนจิตวิญญาณดีสูง
ที่สุดที่ 67.1 คะแนน คนท�ำงานในลักษณะการจ้างตามผลงานมี
คะแนนจิตวิญญาณดีตำ�่ ทีส่ ดุ ที่ 63.6 คะแนน ส�ำหรับคนท�ำงานชาย ผูท้ มี่ สี ถานภาพ
การจ้างแบบรายวัน มีคะแนนสูงที่สุด ขณะที่ ส�ำหรับคนงานหญิง ได้แก่ กลุ่มที่มี
สถานภาพการจ้างเป็นบางช่วงเวลา เมือ่ เปรียบเทียบกับคนท�ำงานภาคเอกชน คน
ท�ำงานภาครัฐมีคะแนนจิตวิญญาณดีสงู กว่าในเกือบทุกลักษณะการจ้างงาน ยกเว้น
กลุ่มที่มีการจ้างงานแบบรายวัน ส�ำหรับคนท�ำงานภาครัฐ กลุ่มที่ท�ำงานบางช่วง
เวลา มีคะแนนจิตวิญญาณดีสงู ทีส่ ดุ ขณะทีก่ ลุม่ ทีม่ สี ถานภาพการจ้างงานแบบราย
วันมีคะแนนต�่ำที่สุด (74.3 และ 65.0 คะแนน ตามล�ำดับ) ส�ำหรับคนท�ำงานภาค
เอกชน คนท�ำงานทีท่ �ำงานบนฐานการจ้างรายวัน มีคะแนนสูงทีส่ ดุ และ คนท�ำงาน
แบบบางช่วงเวลามีคะแนนต�่ำที่สุด (67.1 และ 57.5 คะแนน ตามล�ำดับ)
เมื่อพิจารณาระยะเวลาการท�ำงานในองค์กรกับความสุขในมิติจิต
วิญญาณดี (ตาราง จ7) คะแนนความสุขในมิตจิ ติ วิญญาณดี ในภาพ

รวม มีลักษณะคล้ายตัวยู (U-shape) โดยคะแนนความสุขมีค่าที่
ค่อนข้างสูงในกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ข้าท�ำงานในองค์กรในช่วงไม่เกินปีแรก (67.5 คะแนน)
คะแนนปรับลดลงในกลุ่มตัวอย่างที่ท�ำงานเป็นระยะเวลา 1-2 ปี ซึ่งมีคะแนนจิต
ครึ่งปีแรก มกราคม - มิถุนายน 2556

59

วิญญาณดีตำ�่ ทีส่ ดุ (65.7 คะแนน) หลังจากนัน้ คะแนนความสุขจึงเพิม่ สูงขึน้ เรือ่ ยๆ
ตามอายุการท�ำงาน ทั้งในภาพรวมและเมื่อจ�ำแนกเป็นภาครัฐและภาคเอกชน
คนท�ำงานที่ท�ำงานในองค์กรเป็นระยะเวลา 10 ปีขึ้นไปเป็นกลุ่มที่มีคะแนนจิต
วิญญาณดีสูงที่สุด (ภาพรวม 68.0 คะแนน, ภาครัฐ 71.2 คะแนน, ภาคเอกชน
67.5 คะแนน) เปรียบเทียบระหว่างเพศชายและเพศหญิง คนท�ำงานหญิงมีคะแนน
จิตวิญญาณดีสูงกว่าคนท�ำงานชายในทุกช่วงระยะเวลาของการท�ำงานในองค์กร
เปรียบเทียบกับคนท�ำงานภาคเอกชน คนท�ำงานภาครัฐมีคะแนนสุขภาพดีสูงกว่า
ในทุกช่วงระยะเวลาของการท�ำงานในองค์กร
3.2.5 มิตทิ ี่ 5 ครอบครัวดี (Happy Family)

ความสุขมิติที่ 5 ครอบครัวดี หรือ Happy Family พิจารณาความสุข
จากครอบครัว การได้ท�ำกิจกรรมร่วมกันและได้ใช้เวลาร่วมกันกับสมาชิกใน
ครอบครัว โดยเห็นว่า การได้ใช้เวลาอยูก่ บั ครอบครัว ได้ท�ำกิจกรรมร่วมกับสมาชิก
ในครอบครัว และการได้ท�ำสิ่งต่างๆ ให้กับคนในครอบครัว เป็นสิ่งที่ช่วยสร้าง
ความสุข พร้อมๆ ไปกับการป้องกันไม่ให้ความทุกข์ ความเศร้าหมอง และความ
หดหูเ่ ข้ามารบกวนจิตใจ ดังนัน้ การวัดความสุขของคนท�ำงานจึงได้น�ำความสุขจาก
ครอบครัวเข้าเป็นตัวชี้วัดที่ส�ำคัญ โดยพิจารณาจากประเด็นค�ำถามที่เกี่ยวข้องกับ
ครอบครัว 3 ค�ำถาม ดังนี้ 1) ท่านมีเวลาอยู่กับครอบครัวเพียงพอหรือไม่ 2)
ท่านท�ำกิจกรรม (ออกก�ำลังกาย ท�ำบุญ ซื้อของ ฯลฯ) ร่วมกันกับคนในครอบครัว
มากน้อยเพียงใด และ 3) โดยรวมแล้วท่านมีความสุขกับครอบครัวของท่าน หรือไม่
ส�ำหรับค่าคะแนนความสุขมิติที่ 5 ครอบครัวดี (Happy Family) นี้ น�ำเสนอข้อมูล
แยกพิจารณาตามลักษณะทางประชากร (ได้แก่ อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส
และจ�ำนวนบุตร) และข้อมูลการท�ำงาน (ได้แก่ ลักษณะงาน สถานภาพการจ้างงาน
และ ระยะเวลาในการท�ำงาน) โดยน�ำเสนอข้ อ มู ล ในภาพรวม และข้ อ มู ล
เปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างภาครัฐ และเอกชน
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ส�ำหรับผลการส�ำรวจฯ ในรอบที่ 3 (รูป 3.12) ในภาพรวม พบว่ากลุม่

ตัวอย่างของคนท�ำงานในการส�ำรวจครัง้ นี้ มีคะแนนความสุขในมิติ
ครอบครัวดี เท่ากับ 53.6 อยูใ่ นระดับ “HAPPY” หรือ “ระดับความสุข
ตามเป้าหมาย” เปรียบเทียบกับการส�ำรวจฯ รอบทีผ่ า่ นมา คะแนนความสุขในมิตคิ รอบครัว
ดีปรับลดลง จากค่าคะแนนที่ 59.4 คะแนน อย่างไรก็ตาม เมือ่ จ�ำแนกตามเพศ ส�ำหรับคน
ท�ำงานหญิง พบว่ามีคะแนนความสุขในมิตคิ รอบครัวดีตำ�่ กว่าคนท�ำงานชาย (53.1 คะแนน
และ 54.1 คะแนนตามล�ำดับ) โดยคะแนนความสุขในมิตคิ รอบครัวดีของทัง้ คนท�ำงานหญิง
และคนท�ำงานชาย ปรับลดลงจากคะแนนผลการส�ำรวจฯ ในรอบทีผ่ า่ นมา (คนท�ำงาน
หญิง 59.9 คะแนน และคนท�ำงานชาย 58.4 คะแนน จากการส�ำรวจฯ รอบที่ 2)
เปรียบเทียบระหว่างภาคการท�ำงาน คนท�ำงานภาครัฐยังคงมีคะแนนความสุข
ในมิติครอบครัวดี สูงกว่าคนท�ำงานภาคเอกชน (59.7 คะแนน และ 53.2 คะแนน)
นอกจากนี้ เมือ่ เทียบกับผลการส�ำรวจฯ รอบแรก คะแนนครอบครัวดีของคนท�ำงาน
ภาครัฐก็พบว่าสูงขึน้ มาก (59.9 คะแนนจากการส�ำรวจฯ รอบที่ 2) ขณะทีค่ นท�ำงาน
ภาคเอกชน มีคา่ คะแนนลดลง (58.6 คะแนนจากการส�ำรวจฯ รอบที่ 2) ท�ำให้ชว่ งห่าง
ของคะแนนความสุขในมิตคิ รอบครัวดี ระหว่างคนท�ำงานภาครัฐและคนท�ำงานภาคเอกชน
กว้างมากขึน้ ค่าคะแนนทีไ่ ด้นสี้ ะท้อนให้เห็นว่าการท�ำงานของหน่วยงานภาครัฐเอือ้ ให้
พนักงานมีโอกาสสร้างความสุข ความอบอุ่น และความมั่นคงให้กับครอบครัวได้ดี
รูป 3.12 คะแนนความสุขในมิติที่ 5 ครอบครัวดี (Happy Family)
จ�ำแนกตามภาคการท�ำงานและ เพศ
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เมือ่ พิจารณากลุม่ อายุ (ตาราง ฉ1) จากการส�ำรวจ พบว่าคะแนนความสุข

ในมิตทิ ี่ 5 ครอบครัวดี (Happy Family) เพิม่ สูงขึน้ ตามกลุม่ อายุทมี่ ากขึน้
คะแนนความสุขในมิตนิ ขี้ องกลุม่ ตัวอย่างอายุ 18 - 24 ปี เท่ากับ 53.0
และเพิม่ สูงกว่า 62.9 คะแนน ในกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป ยกเว้นในกลุ่ม
คนท�ำงานอายุ 61 ปีขนึ้ ไปทีม่ คี า่ คะแนนความสุขในมิตคิ รอบครัวดีตำ�่ กว่าคนท�ำงาน
กลุ่มอายุ 55-60 ปี เล็กน้อย ซึ่งคะแนนความสุขในมิตินี้ที่เพิ่มสูงขึ้นตามกลุ่มอายุ
ที่มากขึ้นสอดคล้องกันทั้งในกลุ่มตัวอย่างหญิง และชาย และกลุ่มตัวอย่างทั้งใน
ภาครัฐ และภาคเอกชน ทัง้ นีก้ ารเพิม่ ขึน้ ของความสุขในครอบครัวตามอายุทเี่ พิม่ ขึน้
สอดคล้องกับความสัมพันธ์ระหว่างอายุและการสร้างครอบครัวของประชากรทัว่ ไป
ประชากรทีอ่ ายุนอ้ ยและอยู่ในวัยท�ำงานช่วงต้นอาจมีสว่ นน้อยทีแ่ ต่งงานมีครอบครัว
จึงอาจยังไม่ได้ให้ความส�ำคัญ และให้เวลากับคนในครอบครัวมากเท่าใด เมือ่ อายุเพิม่ ขึน้
มีครอบครัวและสมาชิกครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ก็เป็นปัจจัยสนับสนุน
ให้จดั แบ่งเวลาให้กบั ครอบครัวมากขึน้ ประชากรทีอ่ ายุมากและอยูใ่ นวัยท�ำงานช่วงปลาย
หลายคนอาจมีสมาชิกในครอบครัวมากกว่าประชากรวัยกลางคน และวัยหนุม่ สาว
เช่น คู่สมรส บุตร หลาน และเหลน ซึ่งอาจเป็นปัจจัยส่งเสริมความสุขในด้านนี้ได้
เมือ่ พิจารณาตามระดับการศึกษา (ตาราง ฉ2) พบว่ากลุม่ ตัวอย่างทีม่ กี าร

ศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ระดับประถมศึกษาหรือต�ำ่ กว่า และอนุปริญญา
หรือเทียบเท่า มีคะแนนความสุขในมิติที่ 5 ครอบครัวดี (Happy
Family) สูงเป็น 3 ล�ำดับแรก (65.2 60.7 และ 59.0 คะแนน ตามล�ำดับ) เมือ่ พิจารณา
ตามเพศพบว่ากลุม่ ตัวอย่างทีม่ กี ารศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี ระดับประถมศึกษา
หรือต�ำ่ กว่า และอนุปริญญาหรือเทียบเท่า มีคะแนนความสุขสูงเป็น 3 ล�ำดับแรก
ของกลุม่ ตัวอย่างชาย (61.6 58.7 และ 58.0 คะแนน ตามล�ำดับ) ในขณะทีเ่ พศหญิง
กลุม่ ตัวอย่างทีม่ กี ารศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ไม่ได้รบั การศึกษา และ ระดับประถม
ศึกษาหรือต�่ำกว่า มีคะแนนความสุขสูงเป็น 3 ล�ำดับแรก (67.8 62.5 และ 62.2
คะแนน ตามล�ำดับ) เมื่อเปรียบเทียบตามภาคการท�ำงานพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีคะแนนความสุขสูงที่สุดของทั้งกลุ่มตัวอย่างใน
ภาครัฐและภาคเอกชน (72.2 และ 61.0 คะแนน ตามล�ำดับ)
เมือ่ พิจารณาตามสถานภาพสมรส (ตาราง ฉ3) พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่

แต่งงานและอยู่ร่วมกัน และอยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงาน มีคะแนน
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ความสุขในมิติที่ 5 ครอบครัวดี (Happy Family) สูงเป็น 2 ล�ำดับแรก (61.2 และ
55.3 คะแนน ตามล�ำดับ) เมื่อพิจารณาตามเพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่แต่งงาน
และอยูร่ ว่ มกัน มีคะแนนความสุขสูงทีส่ ดุ ของกลุม่ ตัวอย่างชาย (60.2 คะแนน) เช่น
เดียวกับเพศหญิง ที่กลุ่มตัวอย่างที่แต่งงานและอยู่ร่วมกันมีคะแนนความสุข
สูงที่สุดด้วยเช่นกัน (62.1 คะแนน) เมื่อพิจารณาตามภาคการท�ำงานพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างทีแ่ ต่งงานและอยูร่ ว่ มกัน มีคะแนนความสุขสูงทีส่ ดุ ของกลุม่ ตัวอย่างทัง้ ใน
ภาครัฐและภาคเอกชน (71.6 และ 60.2 คะแนน ตามล�ำดับ) ในทางตรงกันข้าม
กลุ่มตัวอย่างที่แต่งงานแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน มีคะแนนความสุขต�่ำที่สุดของกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน (58.8 และ 45.2 คะแนน ตามล�ำดับ)
เมือ่ พิจารณาจ�ำนวนบุตร (ตาราง ฉ4) พบว่ากลุม่ ตัวอย่างทีม่ บี ตุ รจ�ำนวน 3-4 คน

มีคะแนนความสุขในมิตทิ ี่ 5 ครอบครัวดี (Happy Family) สูงทีส่ ดุ ในขณะทีก่ ลุม่
ตัวอย่างทีไ่ ม่มบี ตุ ร มีคะแนนความสุขต�ำ่ ทีส่ ดุ (60.3 และ 53.6 คะแนน ตามล�ำดับ)

เมือ่ พิจารณาตามเพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีบุตรจ�ำนวน 2 คน มีคะแนน

ความสุขสูงที่สุดของกลุ่มตัวอย่างชาย ในขณะที่เพศหญิง กลุ่มตัวอย่างมี
บุตรจ�ำนวน 3-4 คน มีคะแนนความสุขสูงทีส่ ดุ (59.6 และ 62.2 คะแนน ตามล�ำดบั )
เมือ่ พิจารณาตามภาคการท�ำงาน พบว่า กลุม่ ตัวอย่างทีม่ บี ตุ รจ�ำนวน 2 คน

มีคะแนนความสุขสูงทีส่ ดุ ของกลุม่ ตัวอย่างในภาครัฐ ในขณะทีใ่ นภาคเอกชน
กลุ่มตัวอย่างมีบุตรจ�ำนวน 3-4 คน มีคะแนนความสุขสูงที่สุด (70.3 และ
59.7 คะแนน ตามล�ำดับ)
เมือ่ พิจารณาตามลักษณะงาน (ตาราง ฉ5) พบว่ากลุม่ ตัวอย่างทีป่ ฏิบตั งิ าน

ด้านการบริหาร มีคะแนนความสุขในมิติที่ 5 ครอบครัวดี (Happy Family)
สูงทีส่ ดุ ในขณะทีก่ ลุม่ ตัวอย่างทีป่ ฏิบตั งิ านด้านการผลิต มีคะแนนความสุขต�่ำทีส่ ดุ
(60.5 และ 53.7 คะแนน ตามล�ำดับ)
เมือ่ พิจารณาตามเพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ปฏิบัติงานด้านการบริหาร

มีคะแนนความสุขสูงที่สุดทั้งในกลุ่มตัวอย่างชาย และกลุ่มตัวอย่างหญิง
(60.1และ 61.0 คะแนน ตามล�ำดับ)
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เมือ่ พิจารณาตามภาคการท�ำงาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ปฏิบัติงานในด้านการ

ผลิต มีคะแนนความสุขสูงที่สุดของกลุ่มตัวอย่างในภาครัฐ และกลุ่มตัวอย่าง
ที่ปฏิบัตงิ านด้านการบริหาร มีคะแนนความสุขสูงที่สุดในกลุ่มตัวอย่างภาคเอกชน
(70.8 และ 58.9 คะแนน ตามล�ำดับ) ในทางตรงกันข้าม กลุ่มตัวอย่างที่ท�ำงาน
ด้านการบริการ มีคะแนนความสุขต�่ำที่สุดของกลุ่มตัวอย่างในภาครัฐ และกลุ่ม
ตัวอย่างที่ท�ำงานด้านการผลิต มีคะแนนความสุขต�่ำที่สุดของกลุ่มตัวอย่างใน
ภาคเอกชน (66.0 และ 53.7 คะแนน ตามล�ำดับ)
เมือ่ พิจารณาตามสถานภาพการจ้างงาน (ตาราง ฉ6) พบว่ากลุม่ ตัวอย่าง

ที่มีสถานภาพการจ้างงานแบบรายวัน มีคะแนนความสุขในมิติที่ 5
ครอบครัวดี (Happy Family) สูงที่สุด (58.8)

เมือ่ พิจารณาตามระยะเวลาในการท�ำงาน (ตาราง ฉ7) พบว่ากลุม่ ตัวอย่าง

ทีท่ �ำงานให้กบั หน่วยงานนานกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี มีคะแนนความสุข
ในมิตทิ ี่ 5 ครอบครัวดี (Happy Family) สูงทีส่ ดุ ในขณะทีก่ ลุม่ ตัวอย่าง
ที่ท�ำงานให้กับหน่วยงานน้อยกว่า 1 ปี มีคะแนนความสุขต�่ำที่สุด (62.5 และ 53.2
คะแนน ตามล�ำดับ) โดยค่าคะแนนความสุขในมิติครอบครัวดีเพิ่มขึ้นในทิศทาง
เดียวกับระยะเวลาในการท�ำงานที่เพิ่มสูงขึ้น
		 3.2.6 มิตทิ ี่ 6 สังคมดี (Happy Society)
		 ความสุขมิติที่ 6 สังคมดี หรือ Happy Society พิจารณาสุขภาวะของคน
ท�ำงานทางสังคม ในด้านความสัมพันธ์ทมี่ ตี อ่ เพือ่ นบ้าน การได้รบั ความช่วยเหลือ
จากคนในชุมชนที่อาศัยอยู่เมื่อมีปัญหา การประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับของสังคม ความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงความสงบสุข
ของสังคมในปัจจุบนั คะแนนความสุขในมิตคิ วามสุขนี้ ชีว้ ดั จากค�ำถามทีเ่ กีย่ วข้อง
กับสุขภาวะทางสังคมรวม 6 ค�ำถาม ดังนี้ (1) เพื่อนบ้าน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
ท่านหรือไม่ (2) ท่านปฏิบัติตามกฎระเบียบ/ ข้อบังคับของสังคม หรือไม่ (3) ท่าน
รู้สึก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หรือไม่ (4) เมื่อท่านมีปัญหา ท่านสามารถขอ
ความช่วยเหลือจากคนในชุมชน หรือไม่ (5) ท่านรูส้ กึ ว่า สังคมไทยทุกวันนี้ มีความ
สงบสุข หรือไม่ และ (6) ทุกวันนี้ท่านใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข หรือไม่
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รูป 3.13 คะแนนความสุขในมิติที่ 6 สังคมดี (Happy Society)
จ�ำแนกตามภาคการท�ำงานและ เพศ

จากการส�ำรวจในรอบนี้ ภาพรวม พบว่ากลุม่ ตัวอย่างของคนท�ำงานมีคะแนน
ความสุขในมิติสังคมดี เท่ากับ 53.6 คะแนน อยู่ในระดับ “HAPPY” หรือ “ระดับ
ความสุขตามเป้าหมาย” เมือ่ จ�ำแนกตามเพศ พบว่าคนท�ำงานชาย มีคะแนนความ
สุขด้านสังคมสูงกว่าคนท�ำงานหญิง (54.1 และ 53.1 คะแนน ตามล�ำดับ) เปรียบ
เทียบระหว่างภาคการท�ำงาน คนท�ำงานภาครัฐมีคะแนนความสุขในมิติ “สังคมดี”
สูงกว่าคนท�ำงานภาคเอกชนพอสมควร (59.7 และ 53.2 คะแนน ตามล�ำดับ)
พิจารณาตามช่วงอายุ (ตาราง ช1) ในภาพรวม พบคะแนนสังคมดี

ของคนท�ำงานมีค่าสูงที่สุดในกลุ่มคนท�ำงานที่มีอายุมากตั้งแต่ 61 ปี
ขึ้นไป เท่ากับ 59.5 คะแนน โดยค่าคะแนนสังคมดีค่อนข้างต�ำ่ และ
ต�่ำที่สุดในกลุ่มที่มีอายุ 25-34 ปี (52.3 คะแนน) ก่อนจะปรับเพิ่มขึ้น
ตามช่วงอายุที่เพิ่มขึ้นของคนท�ำงาน เปรียบเทียบระหว่างเพศชายและเพศหญิง
คนท�ำงานหญิงมีคะแนนความสุขมิติสังคมดีต�่ำกว่าคนท�ำงานชายในเกือบทุกช่วง
อายุ ยกเว้นในช่วงอายุ 45-60 ปี ซึ่งมีค่าคะแนนสูงกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับคน
ท�ำงานภาคเอกชน คนท�ำงานภาครัฐมีความสุขในมิติ “สังคมดี” สูงกว่าคนท�ำงาน
ภาคเอกชน พอสมควรในทุกช่วงอายุ
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เกีย่ วกับระดับการศึกษา (ตาราง ช2) ภาพรวมพบว่า คนท�ำงานทีจ่ บ

การศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรีเป็นกลุ่มที่มีคะแนนสังคมดี
สูงที่สุด โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 59.1 คะแนน ในขณะที่กลุ่มคน
ท�ำงานที่ไม่ได้รบั การศึกษา มีคะแนนสังคมดี ต�ำ่ ทีส่ ดุ ที่ 45.8 คะแนน
เปรียบเทียบระหว่างเพศชายและเพศหญิง คนท�ำงานหญิงมีคะแนนสังคมดี ต�ำ่ กว่า
คนท�ำงานชายในเกือบทุกระดับการศึกษา ยกเว้นในระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญา
ตรีและกลุ่มที่ไม่ได้รับการศึกษา เปรียบเทียบกับคนท�ำงานภาคเอกชน คนท�ำงาน
ภาครัฐมีคะแนนสังคมดีสูงกว่าในทุกระดับการศึกษา ส�ำหรับคนท�ำงานภาครัฐ
กลุม่ ทีค่ ะแนนสังคมดี สูงทีส่ ดุ คือกลุม่ ทีจ่ บการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี และกลุม่ ที่
ต�ำ่ ทีส่ ดุ คือ กลุม่ ทีจ่ บการศึกษาระดับมัธยมต้นและประถมศึกษาหรือต�ำ่ กว่า (62.3
57.8 และ 57.8 คะแนน ตามล�ำดับ) ส�ำหรับคนท�ำงานภาคเอกชน เช่นกัน กลุ่ม
ที่จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี เป็นกลุ่มคนท�ำงานที่มีคะแนนความสุขสูงที่สุด
(หากไม่นับกล่มที่ระบุระดับการศึกษา “อื่น”) และ กลุ่มที่ไม่ได้รับการศึกษามี
คะแนนต�่ำที่สุด (57.2 และ 45.8 คะแนน ตามล�ำดับ)
จ�ำแนกตามสถานภาพสมรส (ตาราง ช3) ในภาพรวม กลับพบว่า คน

ท�ำงานที่แต่งงานแล้ว (ทั้งที่ไม่ได้อยู่ร่วมกันและได้อยู่ร่วมกัน)
เป็นกลุ่มที่มีคะแนนสังคมดีสูงที่สุดที่ประมาณ 54.2-54.4 คะแนน
ตามด้วยกลุ่มคนท�ำงานที่เป็นโสดซึ่งมีค่าคะแนนเท่ากับ 53.6 คะแนน ขณะที่คน
ท�ำงานทีม่ สี ถานภาพหย่า แยกทางหรือเลิกกัน มีคะแนนสังคมดีต�่ำทีส่ ดุ เพียง 50.6
คะแนน เมื่อพิจารณาเพศของคนท�ำงานร่วมด้วย ส�ำหรับคนท�ำงานหญิง ผู้ที่
แต่งงานแล้วแต่ไม่ได้อยูร่ ว่ มกับคู่ เป็นกลุม่ ทีม่ คี า่ คะแนนมิตสิ งั คมดีสงู ทีส่ ดุ ส�ำหรับ
คนท�ำงานชาย ผู้ที่แต่งงานแล้วและอยู่ร่วมกันกับคู่มีสังคมดีสูงที่สุด เปรียบเทียบ
กับคนท�ำงานภาคเอกชน คนท�ำงานภาครัฐมีคะแนนสังคมดีสงู กว่าในทุกสถานภาพ
สมรส โดยส�ำหรับคนท�ำงานภาครัฐ กลุ่มที่แต่งงานแล้วและอยู่ร่วมกันมีคะแนน
ความสุขสูงที่สุด ขณะที่กลุ่มที่หย่า แยกทางหรือเลิกกันมีคะแนนต�่ำที่สุด (61.0
และ 56.2 คะแนน ตามล�ำดับ) ส�ำหรับคนท�ำงานภาคเอกชน คนท�ำงานที่แต่งงาน
(ทั้งที่ ไม่ได้อยู่ร่วมกันและได้อยู่ร่วมกัน) มีคะแนนความสุขสูงที่สุด และเช่นกัน
กลุ่มที่หย่า แยกทางหรือเลิกกันมีคะแนนต�่ำที่สุด (53.6 และ 50.0 คะแนน ตาม
ล�ำดับ)
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เมือ่ พิจารณาตามจ�ำนวนบุตรทีม่ ขี องคนท�ำงาน (ตาราง ช4) พบว่า ในภาพ

รวม คนท�ำงานที่มีบุตร 5 คนขึ้นไป เป็นกลุ่มที่มีคะแนนความสุขในมิติ
สังคมดีสูงที่สุดเมื่อเทียบกับคนท�ำงานที่ไม่มีบุตร หรือมีจ�ำนวนบุตรน้อย
กว่า 5 คน เมื่อเปรียบเทียบกับคนท�ำงานภาคเอกชน คนท�ำงานภาครัฐมีคะแนน
สังคมดี สูงกว่าในทุกกลุ่มคนท�ำงานเมื่อจ�ำแนกตามจ�ำนวนบุตร ยกเว้นกลุ่มคน
ท�ำงานที่มีบุตร 5 คนขึ้นไป ส�ำหรับคนท�ำงานภาครัฐ กลุ่มที่มีบุตรตั้งแต่ 5 คน
ขึน้ ไป กลับเป็นกลุม่ ทีม่ คี ะแนนสังคมดีตำ�่ ทีส่ ดุ ขณะทีก่ ลุม่ ทีม่ บี ตุ ร 3-4 คนมีคะแนน
สูงที่สุด (61.8 และ 56.3 คะแนน ตามล�ำดับ) ตรงข้ามกับ คนท�ำงานภาคเอกชน
ที่พบว่า คนท�ำงานที่มีบุตรตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป มีคะแนนสูงที่สุด คนท�ำงานที่มีบุตร
3-4 คนมีคะแนนต�่ำที่สุด (58.5 และ 52.6 คะแนน ตามล�ำดับ)
เกีย่ วกับลักษณะงานทีท่ ำ� กับความสุขในมิตสิ งั คมดี (ตาราง ช5) หาก

ไม่นับคนท�ำงานที่ระบุลักษณะงานเป็น “อื่น” ทั้งในภาพรวม หรือ
เมือ่ จ�ำแนกตามภาคการจ้างงาน (ภาครัฐและภาคเอกชน) หรือ ตาม
เพศ (ชายและหญิง) ผลการส�ำรวจฯ พบว่า คนท�ำงานที่ท�ำงานด้านบริหาร เป็น
กลุ่มที่มีคะแนนสังคมดีสูงที่สุด โดยมีค่าคะแนนภาพรวมที่ 56.5 คะแนน ภาครัฐ
63.6 คะแนน และภาคเอกชน 55.3 คะแนน คนท�ำงานด้านการผลิตมีคะแนนสังคม
ดีที่ต�่ำที่สุด (ยกเว้น ในภาครัฐที่กลุ่มคนท�ำงานที่มีคะแนนสังคมดีต�่ำที่สุด คือ คน
ท�ำงานด้านการบริการ) โดยมีค่าคะแนนภาพรวมที่ 52.5 คะแนน และภาคเอกชน
52.5 คะแนน เมื่อพิจารณาตามภาคการจ้างงาน เปรียบเทียบกับคนท�ำงานภาค
เอกชน คนท�ำงานภาครัฐมีคะแนนสังคมดีสูงกว่าในทุกลักษณะงาน
จ�ำแนกตามสถานภาพการจ้างงาน (ตาราง ช6) หากไม่พิจารณากลุ่มที่

ระบุลกั ษณะการจ้างงานเป็นอืน่ ๆ ในภาพรวม คนท�ำงานทีม่ สี ถานภาพ
เป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง เป็นกลุ่มที่มีคะแนนความสุขในมิติสังคมดี
สูงทีส่ ดุ ที่ 55.0 คะแนน คนท�ำงานในลักษณะการจ้างตามผลงานมีคะแนน
สังคมดีตำ�่ ที่สุดที่ 51.3 คะแนน โดยทั่วไป คนท�ำงานหญิงมีค่าคะแนนต�ำ่ กว่าคน
ท�ำงานชาย ยกเว้นในกลุม่ ทีม่ ลี กั ษณะจ้างงานตามสัญญาจ้างและแบบบางช่วงเวลา
และแบบตามผลงาน เปรียบเทียบกับคนท�ำงานภาคเอกชน คนท�ำงานภาครัฐ
มีคะแนนสังคมดีสูงกว่าในทุกลักษณะการจ้างงาน ส�ำหรับคนท�ำงานภาครัฐ กลุ่ม
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ที่เป็นลูกจ้างรายวัน มีคะแนนสังคมดีสูงที่สุด ขณะที่กลุ่มที่ถูกจ้างงานตามสัญญา
จ้างมีคะแนนต�่ำที่สุด (66.7 และ 58.2 คะแนน ตามล�ำดับ) ส�ำหรับคนท�ำงาน
ภาคเอกชน เช่นเดียวกัน คนท�ำงานที่ท�ำงานเป็นลูกจ้างรายวัน มีคะแนนสูงที่สุด
และ คนท�ำงานแบบบางช่วงเวลามีคะแนนต�ำ่ ทีส่ ดุ (54.0 และ 45.8 คะแนน ตามล�ำดับ)
เมือ่ พิจารณาคะแนนความสุขในมิตสิ งั คมดี จ�ำแนกตามระยะเวลาทีค่ น
ท�ำงานปฏิบตั งิ านอยูใ่ นองค์กรปัจจุบนั (ตาราง ช7) ภาพรวมพบว่า กลุม่

ทีท่ �ำงานมาเป็นเวลาตัง้ แต่ 10 ปี ขึน้ ไปเป็นกลุม่ ทีม่ คี ะแนนสังคมดีสงู
ที่สุดที่ 55.6 คะแนน ขณะที่กลุ่มที่ท�ำงานมาในช่วงเวลา 3-9 ปี เป็น
กลุ่มที่มีคะแนนต�่ำใกล้เคียงกัน ที่ประมาณ 52.4-52.5 คะแนน เห็นได้ว่า คะแนน
สังคมดีของคนท�ำงานลดลงทุกปีตามช่วงเวลาของการท�ำงานกับองค์กรตัง้ แต่ 1 ปี
ขึ้นไป ถึง 5 ปี ก่อนที่คะแนนจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจนตั้งแต่การท�ำงานในปีที่ 10
ขึ้นไป ซึ่งรูปแบบเช่นนี้เป็นแนวโน้มที่เด่นชัดในกลุ่มคนท�ำงานภาคเอกชน ขณะที่
ส�ำหรับคนท�ำงานภาครัฐ ค่าคะแนนสังคมดีลดลงเฉพาะในช่วงการท�ำงานปีที่ 1-2
แต่ปรับเพิ่มขึ้นตั้งแต่การท�ำงานในปีที่ 3 เป็นต้นไป

		 3.2.7 มิตทิ ี่ 7 ใฝ่รดู้ ี (Happy Brain)
การใฝ่หาความรู้เป็นตัวชี้วัดความสุขที่ส�ำคัญ เนื่องจากความต้องการ และ
การได้มโี อกาสแสวงหาความรูใ้ หม่ๆ ของคนท�ำงานในองค์กร เป็นปัจจัยหนึง่ ทีช่ ว่ ย
ผลักดันให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง การพัฒนาบุคลากรโดยการอบรม
ศึกษาต่อ หรือการส่งไปดูงานยังสถานทีต่ า่ งๆ จะช่วยเสริมสร้างทักษะ ความสามารถ
และความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล ซึ่งมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมผลิตภาพของ
คนท�ำงานในองค์กร การพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถของคนในองค์กร
จะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการท�ำงาน มองเห็นคุณค่าของตนเอง และพร้อมที่จะ
ถ่ายทอดคุณค่าที่รับรู้นั้นให้กับองค์กรต่อไป ดังนั้นการวัดความสุขของคนท�ำงาน
จึงได้น�ำความสุขจากการใฝ่หาความรู้เข้าเป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่ง โดยพิจารณาจาก
ประเด็นค�ำถามที่เกี่ยวข้องกับการใฝ่หาความรู้ 3 ค�ำถาม ดังนี้ (1) โดยรวมแล้ว
ท่านสนใจในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ หรือไม่ (2)
โดยรวมแล้ว ท่านสนใจที่จะพัฒนาตนเอง เพื่อความก้าวหน้าในชีวิต หรือไม่ และ
(3) ท่านมีโอกาสที่จะได้รับการอบรม/ศึกษาต่อ/ดูงาน เพื่อพัฒนาทักษะและ
ความสามารถของตนเองหรือไม่
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ส�ำหรับค่าคะแนนความสุขมิติที่ 7 ใฝ่รู้ดี (Happy Brain) นี้ น�ำเสนอข้อมูล
แยกพิจารณาตามลักษณะทางประชากร (ได้แก่ อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส
และจ�ำนวนบุตร) และข้อมูลการท�ำงาน (ได้แก่ ลักษณะงาน สถานภาพการ
จ้างงาน และระยะเวลาในการท�ำงาน) โดยน�ำเสนอข้อมูลในภาพรวม และข้อมูล
เปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างภาครัฐ และเอกชน
ความสุขในมิติที่ 7 ใฝ่รู้ดี (Happy Brain) ของกลุ่มตัวอย่าง อยู่ในระดับ
Happy (เฉลี่ย 59.6 คะแนน) กลุ่มตัวอย่างชายมีค่าคะแนนความสุขในมิตินี้สูงกว่า
กลุ่มตัวอย่างหญิง (60.5 และ 58.7 คะแนน ตามล�ำดับ) กลุ่มตัวอย่างในภาครัฐ
มีค่าคะแนนความสุขในมิตินี้สูงกว่ากลุ่มตัวอย่างในภาคเอกชน (63.5และ 59.3
คะแนน ตามล�ำดับ) ซึง่ สะท้อนให้เห็นว่าการท�ำงานของหน่วยงานภาครัฐเปิดโอกาส
ให้พนักงานมีโอกาสศึกษาใฝ่หาความรู้ได้ดี
รูป 3.14 คะแนนความสุขในมิติที่ 7 ใฝ่รู้ดี (Happy Brain)
จ�ำแนกตามภาคการท�ำงานและเพศ
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เมือ่ พิจารณา กลุม่ อายุ จากการส�ำรวจ (ตาราง ฌ1) พบว่า คะแนน

ความสุขในมิติที่ 7 ใฝ่รู้ดี (Happy Brain) มีค่าสูงในกลุ่มคนท�ำงาน
อายุนอ้ ยและคนท�ำงานอายุมาก โดยกลุม่ คนท�ำงานอายุ 18-24 ปี และ
61 ปีขึ้นไป มีค่าคะแนนความสุขในมิติใฝ่รู้ดีสูงเป็น 2 อันดับแรก (62.3 และ 60.6
คะแนน ตามล�ำดับ) เมือ่ เปรียบเทียบตามเพศ พบว่าเป็นทีน่ า่ สังเกตว่ากลุ่มตัวอย่าง
หญิงจะมีคะแนนต�่ำกว่ากลุ่มตัวอย่างชาย ซึ่งความแตกต่างระหว่างเพศนี้เกิดขึ้น
กับทุกกลุ่มอายุ และเมื่อพิจารณาตามภาคการท�ำงานก็พบว่ากลุ่มตัวอย่างหญิง
ในช่วงอายุตา่ งๆ ส่วนใหญ่จะมีคะแนนต�ำ่ กว่ากลุม่ ตัวอย่างชาย ในกลุม่ ตัวอย่างในเอกชน
ทัง้ นีส้ ะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างทางเพศ ด้านโอกาสในการได้รบั ความรูเ้ พิม่ เติม และ
การรับรูถ้ งึ โอกาสของการหาความรูส้ ร้างทักษะในสังคมการท�ำงานในประเทศไทย
เมือ่ พิจารณาตามระดับการศึกษา (ตาราง ฌ2) พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่

มีการศึกษาสูงมีคะแนนความสุขในมิติที่ 7 ใฝ่รู้ดี (Happy Brain)
สูงกว่ากลุ่มอื่นๆ โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี และอนุปริญญาหรือเทียบเท่า มีคะแนนความสุขในมิติใฝ่รู้ดี สูงเป็น 3
ล�ำดับแรก (70.0 62.6 และ 61.9 คะแนน ตามล�ำดับ)
เมื่อพิจารณาตามเพศ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี
มีคะแนนความสุขสูงที่สุดของทั้งกลุ่มตัวอย่างชาย และกลุ่มตัวอย่างหญิง (70.5
และ 69.6 คะแนน ตามล�ำดับ) เมือ่ พิจารณาตามภาคการท�ำงานพบว่า กลุม่ ตัวอย่าง
ที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีคะแนนความสุขสูงที่สุดของกลุ่มตัวอย่างทั้งใน
ภาครัฐและภาคเอกชน (70.7 และ 69.5 คะแนน ตามล�ำดับ) ในทางตรงกันข้ามกลุม่
ตัวอย่างที่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือต�่ำกว่า มีคะแนนความสุขต�่ำที่สุด
ของกลุม่ ตัวอย่างในภาครัฐ (53.3 คะแนน) และ กลุม่ ตัวอย่างทีม่ กี ารศึกษาประเภท
อื่นๆ มีคะแนนความสุขต�่ำที่สุดของกลุ่มตัวอย่างในภาคเอกชน (34.3 คะแนน)
เมือ่ พิจารณาตามสถานภาพสมรส (ตาราง ฌ3) พบว่า กลุม่ ตัวอย่าง

ที่โสด แต่งงานและอยู่ร่วมกัน และอยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงาน
มีคะแนนความสุขในมิติที่ 7 ใฝ่รู้ดี (Happy Brain) สูงเป็น 3 ล�ำดับ
แรก (61.5 58.5 และ 58.2 ตามล�ำดับ)
เมื่อพิจารณาตามเพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่โสด มีคะแนนความสุขในมิติที่
7 ใฝ่รู้ดี (Happy Brain) สูงที่สุดของกลุ่มตัวอย่างทั้งชายและหญิง (62.2 และ 60.8
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คะแนน ตามล�ำดับ) ในทางกลับกัน กลุ่มตัวอย่างที่เป็นหม้าย มีคะแนนความสุข
ต�่ำที่สุด ของกลุ่มตัวอย่างชายและกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงาน
มีคะแนนความสุขต�ำ่ ทีส่ ดุ ของกลุม่ ตัวอย่างหญิง (54.3 และ 56.1 คะแนน ตามล�ำดับ)
เมือ่ พิจารณาตามภาคการท�ำงาน พบว่า กลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็นหม้าย มีคะแนน
ความสุขในมิติที่ 7 ใฝ่รู้ดี (Happy Brain) สูงที่สุดของกลุ่มตัวอย่างในภาครัฐ และ
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นโสด มีคะแนนความสุขในมิติใฝ่รู้ดี สูงที่สุดของกลุ่มตัวอย่างใน
ภาคเอกชน (66.0 และ 61.4 คะแนน ตามล�ำดับ) ในทางตรงกันข้าม กลุ่มตัวอย่าง
ที่แต่งงานแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน มีคะแนนความสุขต�่ำที่สุดของกลุ่มตัวอย่างภาครัฐ
และกลุ่มตัวอย่างที่หย่า/ แยกทาง/ เลิกกัน มีคะแนนความสุขในมิติใฝ่รู้ดี ต�่ำที่สุด
ของกลุ่มตัวอย่างในภาคเอกชน (59.6และ 55.6 คะแนน ตามล�ำดับ)
เมือ่ พิจารณาจ�ำนวนบุตร (ตาราง ฌ4) พบว่า กลุม่ ตัวอย่างที่ไม่มบี ตุ ร

มีคะแนนความสุขในมิติที่ 7 ใฝ่รู้ดี (Happy Brain) สูงที่สุด ในขณะที่
ในทางตรงกันข้าม กลุ่มตัวอย่างที่มีบุตร 2 คน มีคะแนนความสุขต�่ำ
ที่สุด (61.2 และ 57.5 คะแนน ตามล�ำดับ)
เมื่อพิจารณาตามเพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีบุตร มีคะแนนความสุขใน
มิติที่ 7 ใฝ่รู้ดี (Happy Brain) สูงที่สุดทั้งในกลุ่มตัวอย่างชายและหญิง (62.0 และ
60.4 คะแนน ตามล�ำดับ) ในทางตรงกันข้าม กลุ่มตัวอย่างที่มีบุตรตั้งแต่ 5 คนขึ้น
ไป มีคะแนนความสุขต�ำ่ ทีส่ ดุ ในกลุม่ ตัวอย่างหญิง (53.1 คะแนน) และกลุม่ ตัวอย่าง
ทีม่ บี ตุ รจ�ำนวน 2 คน มีคะแนนความสุขต�ำ่ ทีส่ ดุ ในกลุม่ ตัวอย่างชาย (58.3 คะแนน)
เมื่อพิจารณาตามภาคการท�ำงานพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีบุตรตั้งแต่ 5 คน
ขึ้นไป มีคะแนนความสุขในมิติที่ 7 ใฝ่รู้ดี (Happy Brain) สูงที่สุดของกลุ่มตัวอย่าง
ในภาครัฐ ในทางตรงกันข้ามกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีบุตร มีคะแนนความสุขในมิติใฝ่รู้
ดีสูงที่สุดของกลุ่มตัวอย่างในภาคเอกชน (70.8 และ 61.1 คะแนน ตามล�ำดับ)
เมือ่ พิจารณาตามลักษณะงาน (ตาราง ฌ5) พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่

ปฏิบัติงานด้านการบริหาร มีคะแนนความสุขในมิติที่ 7 ใฝ่รู้ดี
(Happy Brain) สูงที่สุด ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่ปฏิบัติงานด้าน
การผลิต มีคะแนนความสุขต�ำ่ ทีส่ ดุ (65.6 และ 57.4 คะแนน ตามล�ำดับ) ซึง่ ทิศทาง
ความสุขในมิตินี้สอดคล้องกันทั้งในกลุ่มตัวอย่างชายและหญิง และกลุ่มตัวอย่าง
ในภาคเอกชน ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่ท�ำงานด้านการบริหาร มีคะแนนความสุข
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สูงที่สุดของกลุ่มตัวอย่างในภาครัฐสอดคล้องกับภาพรวม (70.2 คะแนน) แต่กลุ่ม
ตัวอย่างที่ท�ำงานด้านอื่นๆ มีคะแนนความสุขต�่ำที่สุดของกลุ่มตัวอย่างในภาครัฐ
(58.3 คะแนน)
เมือ่ พิจารณาตามสถานภาพการจ้างงาน (ตาราง ฌ6) พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างทีม่ สี ถานภาพการจ้างงานแบบบางช่วงเวลา มีคะแนนความสุข
ในมิติที่ 7 ใฝ่รู้ดี (Happy Brain) สูงที่สุด (62.8 คะแนน) ในขณะที่กลุ่ม
ตัวอย่างทีม่ สี ถานภาพการจ้างงานแบบอืน่ ๆ มีคะแนนความสุขต�ำ่ ทีส่ ดุ (53.6 คะแนน)
เมื่อพิจารณาตามเพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ปฏิบัติงานแบบบางช่วงเวลา
มีคะแนนความสุขในมิติที่ 7 ใฝ่รู้ดี (Happy Brain) สูงสุดในกลุ่มตัวอย่างชาย (63.3
คะแนน) ในขณะที่เพศหญิง กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพแบบตามสัญญาจ้าง
มีคะแนนความสุขสูงสุด (61.2 คะแนน)
เมื่อพิจารณาตามภาคการท�ำงาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ปฏิบัติงานแบบบาง
ช่วงเวลา มีคะแนนความสุขในมิติที่ 7 ใฝ่รู้ดี (Happy Brain) สูงสุดในกลุ่มตัวอย่าง
ในภาครัฐ (71.4 คะแนน) และกลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพการท�ำงานแบบประจ�ำ
มีคะแนนความสุขสูงที่สุดของกลุ่มตัวอย่างในภาคเอกชน (59.8 คะแนน)
เมือ่ พิจารณาตามระยะเวลาทีท่ ำ� งานในองค์กร (ตาราง ฌ7) พบว่า คะแนน

ความสุขในมิติที่ 7 ใฝ่รู้ดี (Happy Brain) มีแนวโน้มลดต�่ำลงสวนทาง
กับอายุการท�ำงานที่เพิ่มขึ้น โดยกลุ่มตัวอย่างที่ท�ำงานน้อยกว่า 1 ปี
มีคะแนนความสุขสูงที่สุด (62.4 คะแนน) กลุ่มตัวอย่างที่ท�ำงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
มีคะแนนความสุขต�่ำที่สุด (58.1 คะแนน)
เมื่อพิจารณาตามเพศ พบว่าแนวโน้มค่าคะแนนความสุขในมิติที่ 7 ใฝ่รู้ดี
(Happy Brain) ลดต�่ำลงสวนทางกับอายุการท�ำงานที่เพิ่มขึ้น เกิดขึ้นทั้งในกลุ่ม
ตัวอย่างชายและหญิง ส่งผลให้กลุม่ ตัวอย่างทีท่ �ำงานทีท่ �ำงานน้อยกว่า 1 ปี มีคะแนน
ความสุขสูงทีส่ ดุ ทัง้ ในกลุม่ ตัวอย่างชายและหญิง (63.3 และ 61.5 คะแนน ตามล�ำดับ)
เมื่อพิจารณาตามภาคการท�ำงาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ท�ำงานน้อยกว่า 1
ปี มีคะแนนความสุขในมิติที่ 7 ใฝ่รู้ดี (Happy Brain) สูงที่สุดของกลุ่มตัวอย่างใน
ภาคเอกชน (62.4 คะแนน) และกลุ่มตัวอย่างที่ท�ำงานระหว่าง 3-5 ปี มีคะแนน
ความสุขในมิตใิ ฝ่รดู้ ี (Happy Brain) สูงทีส่ ดุ ของกลุม่ ตัวอย่างในภาครัฐ (66.4 คะแนน)
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		 3.2.8 มิตทิ ี่ 8 สุขภาพเงินดี (Happy Money)
ในมิติความสุขมิติที่ 8 สุขภาพเงินดี (Happy Money) พิจารณาจากการ
บริหารจัดการด้านการเงิน และความสามารถในการผ่อนช�ำระหนี้สินต่างๆ ว่าเป็น
ไปตามก�ำหนดหรือไม่ และมีการเก็บออมในแต่ละเดือนมากน้อยเพียงใด รวมถึง
การประเมินค่าใช้จา่ ยในแต่ละเดือนเมือ่ เปรียบเทียบกับรายรับว่ามีลกั ษณะอย่างไร
โดยค่าคะแนนความสุขในมิติสุขภาพเงินดีใช้ตัวชี้วัดด้วยข้อค�ำถาม 4 ข้อ คือ
1) ท่านรูส้ กึ ว่าการผ่อนช�ำระหนีส้ นิ ต่างๆ โดยรวมในปัจจุบนั เป็นภาระหรือไม่
2) ท่านผ่อนช�ำระหนี้ตามก�ำหนดเวลาทุกครั้งหรือไม่
3) โดยรวมแล้วท่านมีเงินเก็บออมในแต่ละเดือนหรือไม่
4) โดยรวมแล้วค่าตอบแทนที่ท่านได้รับทั้งหมดในแต่ละเดือนเป็นอย่างไร
เมื่อเปรียบเทียบกับรายจ่ายทั้งหมดในแต่ละเดือน
ในภาพรวม พบว่า กลุม่ ตัวอย่างของการส�ำรวจครัง้ นี้ มีคะแนนความสุขในมิติ
สุขภาพเงินดี เท่ากับ 50.2 คะแนน อยู่ในระดับ “มีความสุข (HAPPY)” โดยเพศชาย
มีคา่ คะแนนความสุขในมิตสิ ขุ ภาพเงินดีเท่ากับ 50.4 คะแนน สูงกว่าเพศหญิงเล็กน้อย
50.0 คะแนน และเมือ่ เปรียบเทียบระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน พบว่าภาครัฐ มีค่า
คะแนนความสุขในมิติสุขภาพเงินดีเท่ากับ 51.7 คะแนน ซึ่งสูงกว่าภาคเอกชน
เพียงเล็กน้อย ซึ่งมีค่าคะแนน 50.1 คะแนน
รูป 3.15 คะแนนความสุขในมิติที่ 8 สุขภาพเงินดี (Happy Money)
จ�ำแนกตามภาคการท�ำงานและเพศ
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เมือ่ พิจารณาตามกลุม่ อายุ (ตาราง ญ1) พบว่าอายุ 61 ปีขึ้นไป เป็น

กลุ่มอายุที่มีค่าคะแนนความสุขในมิติสุขภาพเงินดีสูงที่สุด (61.4
คะแนน) ส่วนกลุม่ อายุที่มีคะแนนรองลง คือ กลุ่มอายุ 18-24 ปี และ
กลุ่มอายุที่มีค่าคะแนนความสุขในมิติสุขภาพเงินดีน้อยที่สุดคือ กลุ่มอายุ 25-34
ปี (49.0 คะแนน) เมือ่ เปรียบเทียบข้อมูลระหว่างเพศ พบว่า เพศชายมีคะแนนความสุข
มิติสุขภาพเงินดี (50.4 คะแนน) สูงกว่าเพศหญิงเพียงเล็กน้อย (50.0 คะแนน)
โดยมีเพียง 2 กลุ่มอายุของเพศหญิงที่ค่าคะแนนความสุขมิติสุขภาพเงินดีสูงกว่า
เพศชาย คือ กลุม่ อายุ 45-54 ปี (53.4 คะแนน) และกลุม่ อายุ 61 ปีขนึ้ ไป (64.3 คะแนน)
		 เมือ่ เปรียบเทียบคะแนนความสุขมิตสิ ขุ ภาพเงินดีระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
พบว่า ภาครัฐมีคะแนน (51.7 คะแนน) สูงกว่าภาคเอกชน (50.1 คะแนน) โดยทั้ง
เพศชายและเพศหญิงของภาครัฐ มีคา่ คะแนนความสุขสูงกว่าเพศชายและเพศหญิง
ภาคเอกชน และเมื่อดูข้อมูลในแต่ละกลุ่มอายุ พบว่า ภาครัฐมีค่าคะแนนความสุข
มากกว่าภาคเอกชนใน 3 กลุม่ อายุแรก คือ กลุม่ อายุ 18-24 ปี (55.1 คะแนน) กลุม่
อายุ 25-34 ปี (51.0 คะแนน) และกลุม่ อายุ 35-44 ปี (51.5 คะแนน) ส่วนอีก 3 กลุม่
อายุหลัง พบว่าภาคเอกชนมีคา่ คะแนนความสุขสูงกว่าภาครัฐ คือ กลุม่ อายุ 45-54 ปี
(52.1 คะแนน) กลุม่ อายุ 55-60 ปี (53.1 คะแนน) และกลุม่ อายุ 61 ปีขนึ้ ไป (64.8 คะแนน)
		 โดยเพศชายในภาครัฐ มีเพียง 2 กลุ่มอายุเท่านั้น ที่มีค่าคะแนนความสุขมิติ
สุขภาพเงินดีมากกว่าเพศชายในภาคเอกชน คือ กลุม่ อายุ 25-34 ปี (51.0 คะแนน)
และกลุม่ อายุ 35-44 ปี (50.7 คะแนน) ส่วนเพศหญิงพบว่า 3 กลุม่ อายุหลัง เพศหญิง
ในภาคเอกชนมีคา่ คะแนนความสุขสูงกว่าเพศหญิงในภาครัฐ คือ กลุม่ อายุ 45-54 ปี
(53.4 คะแนน) กลุม่ อายุ 55-60 ปี (52.5 คะแนน) และกลุม่ อายุ 61 ปีขนึ้ ไป (65.6 คะแนน)
เมือ่ วิเคราะห์ในด้านระดับการศึกษา (ตาราง ญ2) ภาพรวมพบว่า กลุ่มที่

มีการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรี (61.5 คะแนน) อันดับรองมาได้แก่
กลุม่ ตัวอย่างทีม่ กี ารศึกษาในระดับปริญญาตรี (52.4 คะแนน) และกลุ่ม
ระดับการศึกษาที่มีค่าคะแนนความสุขน้อยที่สุด คือ กลุ่มที่ไม่ได้รับ
การศึกษา (45.5 คะแนน) และเมือ่ เปรียบเทียบระหว่างเพศ พบว่าเพศชายมีคะแนน
ความสุขด้านสุขภาพเงินดี (50.4 คะแนน) สูงกว่าเพศหญิง (50.0 คะแนน) โดย
กลุ่มที่มีค่าคะแนนสูงที่สุด คือ
		 เมือ่ เปรียบเทียบข้อมูลระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน พบว่า ภาครัฐมีคา่ คะแนน
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ความสุข (51.7 คะแนน) สูงกว่าภาคเอกชน (50.1 คะแนน) นอกจากนีใ้ นภาครัฐพบว่า
เพศชายมีคะแนนความสุขสูงกว่าเพศหญิงเกือบทุกระดับการศึกษา ยกเว้นในสีก่ ลุม่
การศึกษา ได้แก่ กลุม่ การศึกษาระดับ ปวช. (52.3 คะแนน) ระดับปวส. (50.8 คะแนน)
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า (58.8 คะแนน) และระดับสูงกว่าปริญญาตรี (62.5
คะแนน) และเมือ่ เปรียบเทียบระหว่างเพศชายและเพศหญิงทัง้ ในภาครัฐและเอกชน
พบว่า ทัง้ เพศชายและเพศหญิงทัง้ ในภาครัฐและเอกชนมีคา่ คะแนนสูงกว่าเพศชาย
ในภาครัฐเกือบทุกระดับการศึกษา ยกเว้นระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า (52.8 คะแนน)
และ (58.8 คะแนน) และระดับสูงกว่าปริญญาตรี (61.6 คะแนน) และ (62.5 คะแนน)
ในด้านสถานภาพสมรส (ตาราง ญ3) พบว่า กลุ่มผู้ที่มีสถานภาพ

โสด มีคะแนนความสุขด้านสุขภาพเงินดีสูงที่สุด (52.1 คะแนน)
อันดับรองลงมาคือ ผู้ที่มีสถานภาพแต่งงานและอยู่กับคู่สมรส
(49.8 คะแนน) และกลุม่ ทีม่ คี า่ คะแนนน้อยทีส่ ดุ คือ ผูท้ มี่ สี ถานภาพหย่า/แยกทาง/
เลิกกัน (43.6 คะแนน) เมือ่ เปรียบเทียบระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน พบว่าภาค
รัฐมีคะแนน 51.7คะแนน สูงกว่าภาคเอกชน 50.1 คะแนน และเมื่อพิจารณาจาก
เพศของกลุ่มตัวอย่างพบว่า เพศชายมีค่าคะแนนสุขภาพเงินดีสูงกว่าเพศหญิงใน
เกือบทุกสถานภาพสมรส ยกเว้นเพียงสองกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มโสด (52.6 คะแนน)
และกลุ่มหม้าย (47.4 คะแนน) ที่เพศหญิงจะมีค่าคะแนนสูงกว่าเพศชาย หาก
เปรียบเทียบภาคการท�ำงาน พบว่า เพศชายทีท่ �ำงานในภาคเอกชนมีคะแนนความ
สุขมิตสิ ขุ ภาพเงินดีสงู กว่าภาครัฐในสามกลุม่ สภานภาพ คือ กลุม่ แต่งงานแต่ไม่ได้
อยูร่ ว่ มกัน กลุม่ หม้าย และกลุม่ หย่า/แยกทาง/เลิกกัน ในส่วนของเพศหญิง พบว่า
มีเพียงสองกลุม่ สถานภาพสมรสทีภ่ าคเอกชนมีคะแนนความสุขสูงกว่าภาครัฐ คือ
กลุ่มหม้าย และกลุ่มหย่า/แยกทาง/เลิกกัน และที่น่าสังเกต คือ คนโสดเพศหญิง
ทั้งภาครัฐและเอกชนมีค่าคะแนนสูงกว่าเพศชาย และอีกประเด็นหนึ่ง คือ ในสาม
กลุม่ สถานภาพ สมรส ได้แก่ โสด แต่งงานและอยูร่ ว่ มกัน และอยูด่ ว้ ยกัน โดยไม่ได้
แต่งงานนั้นพบว่า ทั้งเพศชายและหญิงในภาครัฐ มีคะแนนสูงกว่าภาคเอกชน
ในด้านของจ�ำนวนบุตรกับความสุขมิตสิ ขุ ภาพเงินดี (ตาราง ญ4) ในภาพ

รวมพบว่า ผู้ที่ไม่มีบุตร มีคะแนนความสุขด้านสุขภาพเงินดีสูงที่สุด
(52.5 คะแนน) อันดับรองลงมาได้แก่ ผู้ที่มีบุตรจ�ำนวน 1 คน และ
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กลุ่มที่มีคะแนนความสุขน้อยที่สุด คือ ผู้ที่บุตรจ�ำนวน 3-4 คน สิ่งที่น่าสนใจ คือ
เพศชายมีคะแนนความสุขสูงกว่าเพศหญิงเล็กน้อย และภาครัฐมีคะแนนความสุข
(51.7 คะแนน) สูงกว่าภาคเอกชน (50.1 คะแนน) และภาครัฐยังมีคะแนนความ
สุขสูงกว่าภาคเอกชนในทุกกลุ่มของจ�ำนวนบุตร
ข้อน่าสังเกตอีกประเด็น คือ กลุม่ คนไม่มบี ตุ ร เพศหญิง ทัง้ ภาครัฐ และเอกชน
มีคะแนนความสุขสูงกว่าเพศชาย และพบว่าค่าคะแนนความสุขลดลงเมื่อมีบุตร
เพิ่มมากขึ้น จาก 1 คน ไปถึง 3-4 คน แต่ค่าคะแนนความสุขจะเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้ง
เมื่อมีบุตรเพิ่มขึ้นเป็น 5 คนขึ้นไป
เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับลักษณะงานกับคะแนนความสุขในมิติสุขภาพ
เงินดี (ตาราง ญ5) ภาพรวมพบว่ากลุ่มที่ท�ำงานในด้านบริหารมีค่า

คะแนนความสุขสูงทีส่ ดุ (56.5 คะแนน) อันดับรองลงมาได้แก่งานส�ำนักงาน (51.9
คะแนน) และลักษณะงานทีม่ คี า่ คะแนน ความสุขน้อยทีส่ ดุ คือ งานด้านการบริการ
(49.0 คะแนน) โดยเพศชายมีคะแนนความสุข (50.4 คะแนน) สูงกว่าเพศหญิง
(50.0 คะแนน) เพียงเล็กน้อย โดยเพศชายมีค่าคะแนนสูงกว่าเพศหญิงในสอง
ลักษณะงานด้วยกัน คือ งานด้านการผลิต และงานด้านการบริการ ส่วนเพศหญิง
มีคา่ คะแนนสูงกว่าเพศชายในสามลักษณะงาน คือ งานส�ำนักงาน งานด้านบริหาร
และงานด้านอื่นๆ
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน พบว่า ภาครัฐมีค่าคะแนน
ความสุข (51.9 คะแนน) สูงกว่าภาคเอกชน (50.1 คะแนน) โดยเพศชายของ
ภาครัฐ มีคา่ คะแนนความสุขสูงกว่าเพศชายของภาคเอกชนในสองลักษณะงาน คือ
งานส�ำนักงาน และงานด้านอื่นๆ ในขณะที่เพศหญิงของภาคเอกชนมีค่าคะแนน
ความสุขสูงกว่าเพศหญิงของภาครัฐเพียงลักษณะหนึ่งงาน คือ งานด้านบริหาร
ในด้านสถานภาพการจ้างงาน (ตาราง ญ6) ในภาพรวมพบว่า กลุ่มที่มี

สถานภาพการจ้างงานที่มีค่าคะแนนความสุขสูงที่สุด คือ กลุ่ม
สถานภาพการจ้างงานแบบประจ�ำ (50.8 คะแนน) อันดับรองลงมา
คือ กลุ่มสถานภาพการจ้างงานแบบจ้างเหมา (50.3 คะแนน) และกลุ่มที่มีค่า
คะแนนความสุขน้อยที่สุด คือ สถานภาพการจ้างงานแบบบางช่วงเวลา โดยเพศ
ชายมีคา่ คะแนนความสุข (50.4 คะแนน) สูงกว่าเพศหญิง (50.0 คะแนน) เล็กน้อย
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		 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน พบว่าภาครัฐมีคะแนน
ความสุข (51.7 คะแนน) สูงกว่าภาคเอกชน (50.1 คะแนน) และทั้งเพศชายและ
เพศหญิงในภาครัฐมีคา่ คะแนนความสุข (50.8 คะแนน) และ (52.3 คะแนน) สูงกว่า
ทั้งเพศชายและเพศหญิงในภาคเอกชน (50.3 คะแนน) และ (49.8 คะแนน) แต่มี
ข้อน่าสังเกต คือ เมื่อดูข้อมูลในแต่ละสถานภาพการจ้างงาน พบว่าในเพศหญิง
มี 3 ลักษณะงานที่เพศหญิงในภาคเอกชนมีค่าคะแนนความสุขสูงกว่าเพศหญิง
ในภาครัฐ คือ จ้างตามสัญญาจ้าง จ้างบางช่วงเวลา และจ้างเหมา
ในส่วนสุดท้ายของมิติสุขภาพเงินดี เมื่อจ�ำแนกตามระยะเวลาใน
การท�ำงาน (ตาราง ญ7) ในภาพรวมพบว่า กลุม่ ทีท่ �ำงานไม่ถงึ ปี เป็นก

ลุ่มที่มีค่าคะแนนความสุขสูงที่สุด (52.0 คะแนน) อันดับรองลงมา
คือ กลุ่มที่ท�ำงานระหว่าง 1-2 ปี (50.7 คะแนน) และกลุ่มที่มีค่าคะแนนความสุข
น้อยที่สุด คือ กลุ่มที่ท�ำงานระหว่าง 6-9 ปี และพบว่าเพศชายมีค่าคะแนน (50.4
คะแนน) สูงกว่าเพศหญิง (50.0 คะแนน) เพียงเล็กน้อย โดยทั้งเพศชายและเพศ
หญิงของกลุ่มที่ท�ำงานไม่ถึงปี พบว่าเป็นกลุ่มที่มีค่าคะแนนความสุขสูงที่สุด คือ
(52.4 คะแนน) และ (51.5 คะแนน)
		 เมือ่ เปรียบเทียบค่าคะแนนความสุขระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน พบว่า ภาครัฐ
มีคา่ คะแนนความสุข (51.7 คะแนน) สูงกว่าภาคเอกชน (50.1 คะแนน) ซึง่ ทัง้ เพศชาย
และเพศหญิงของภาครัฐ มีคา่ คะแนนความสุข (50.8 คะแนน) และ (52.3 คะแนน)
สูงกว่าทัง้ เพศชายและเพศหญิงของภาคเอกชน (50.3 คะแนน) และ (49.8 คะแนน)
		 สิ่งที่น่าสังเกต คือ กลุ่มเพศหญิงที่ท�ำงานไม่ถึงปีในภาคเอกชน เป็นกลุ่ม
เดียวที่มีค่าคะแนนความสุขสูงกว่าภาครัฐ
ข้อน่าสังเกต คือ เมือ่ เริม่ ท�ำงานค่าคะแนนความสุขของคนท�ำงานจะขึน้ สูงสุด
(52.0 คะแนน) แต่ค่าคะแนนความสุขจะเริ่มลดลงเมื่อท�ำงานมาได้ระยะหนึ่ง คือ
ท�ำงานได้ 1-2 ปี (50.7 คะแนน) และจะลดลงไปอย่างต่อนื่องตามระยะเวลาการ
ท�ำงานที่เพิ่มขึ้น คือ ระหว่าง 3-5 ปี (49.0 คะแนน) และระหว่าง 6-9 ปี (48.1
คะแนน) ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ค่าคะแนนความสุขจะลดลงถึงจุดที่ต�่ำที่สุด แต่สิ่งที่
น่าแปลกใจ คือ ค่าคะแนนความสุขจะเพิ่มขึ้น เมื่อท�ำงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
(50.6 คะแนน) ซึ่งเป็นค่าคะแนนที่มากกว่าสองกลุ่ม คือ กลุ่มที่ท�ำงานระหว่าง
3-5 ปี และกลุ่มที่ท�ำงานระหว่าง 6-9 ปี
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		 3.2.9 มิตทิ ี่ 9 การงานดี (Happy Work-Life)
การส�ำรวจความสุขคนท�ำงาน ในมิติ 9 การงานดี ( Happy Work-Life) มี
ตัวชี้วัดทั้งหมด จ�ำนวน 15 ตัวชี้วัด ได้แก่ การได้ท�ำงานอย่างมีความสุขต่อสภาพ
แวดล้อมขององค์กรโดยรวม การได้รับการดูแลเกี่ยวกับสุขภาพที่ดีจากองค์กร
ความพึงพอใจกับสวัสดิการที่องค์กรจัดให้ การได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายแรงงาน พระราชบัญญัติ หรือระเบียบต่างๆ การได้รบั การพิจารณาเลือ่ นขัน้
เลื่อนต�ำแหน่ง ปรับขึ้นค่าจ้างที่ผ่านมาด้วยความเหมาะสม การมีอาชีพที่มั่นคง
การได้รับค่าตอบแทนที่คุ้มค่ากับความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการท�ำงาน การได้รับ
ค่าตอบแทนถูกต้องและตรงตามเวลา ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นและ
มีส่วนร่วมในข้อเสนอแนะกับหัวหน้างาน หรือนายจ้าง การมีโอกาสในการพัฒนา
ต่อยอดการศึกษาและกลับมาพัฒนาหน่วยงาน หรือองค์กร ความผูกพันกับองค์กร
ที่ไม่ไปท�ำงานทีอ่ นื่ แม้มโี อกาส การมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นบุคลากรขององค์กร
การมีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมขององค์กร และการท�ำงานอย่างมีความสุข
ในภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างของการส�ำรวจครั้งนี้ มีคะแนนความสุข
ในมิติการงานดี เท่ากับ 54.6 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ “มีความสุข (HAPPY)”
โดยเพศชายมีค่าคะแนนความสุขในมิติการงานดีเท่ากับ 54.8 คะแนน สูงกว่า
เพศหญิงท่มคี า่ คะแนนความสุขเท่ากับ 54.5 คะแนน และเมือ่ เปรียบเทียบระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชน พบว่าภาครัฐมีค่าคะแนนความสุขในมิติการงานดี เท่ากับ
60.3 คะแนน ซึ่งสูงกว่าภาคเอกชนเพียง ซึ่งมีค่าคะแนน 54.2 คะแนน (รูป 3.16)
รูป 3.16 คะแนนความสุขในมิติที่ 9 การงานดี (Happy Work-Life)
จ�ำแนกตามภาคการท�ำงานและเพศ
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เมือ่ พิจารณาตามกลุม่ อายุ (ตาราง ฎ1) ค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขใน

ภาพรวมของคนท�ำงานในประเทศไทย จากการส�ำรวจรอบที่สอง
ในมิตกิ ารงานดี พบว่ามีคา่ คะแนนความสุขในภาพรวม 54.6 คะแนน
อยู่ในระดับ HAPPY หรือ “ระดับมีความสุขตามเป้าหมาย” เมือ่ วิเคราะห์คา่ คะแนน
ความสุขโดยจ�ำแนกตามกลุ่มอายุพบว่า กลุ่มอายุ 61 ปีขึ้นไป มีคะแนนความสุข
มิติการงานดีสูงที่สุด 65.9 คะแนน รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 55-60 ปี มีคะแนน
62.4 คะแนน ส่วนกลุ่มอายุที่มีคะแนนความสุขน้อยที่สุด คือ กลุ่มอายุ 25-34 ปี
มีค่าคะแนนความสุข 53.0 คะแนน
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน พบว่า ภาครัฐมีค่าคะแนน
ความสุขในมิติการงานดี 60.3 คะแนน สูงกว่าภาคเอกชน 54.2 คะแนน โดยทั้ง
เพศชายและเพศหญิงของภาครัฐมีค่าคะแนนความสุข 59.1 คะแนน และ 53.9
คะแนน สูงกว่าทั้งเพศชายและเพศหญิงของภาคเอกชน 54.6 คะแนน และ 53.9
คะแนน และหากดูในรายละเอียดของค่าคะแนนในแต่ละกลุ่มอายุ พบว่า เพศชาย
ในภาครัฐ มี 2 กลุ่มอายุ ที่มีค่าคะแนนน้อยกว่าภาคเอกชน คือ กลุ่มอายุ 1824 ปี (52.7 คะแนน) และกลุ่มอายุ 45-54 ปี (59.3 คะแนน) ในขณะที่เพศหญิง
พบว่ามีเพียงกลุม่ อายุเดียว ทีภ่ าครัฐมีคา่ คะแนนความสุขน้อยกว่าภาคเอกชน คือ
กลุ่มอายุ 61 ปีขึ้นไป (63.3 คะแนน)
สิง่ ทีน่ า่ สนใจเป็นอย่างยิง่ จากการส�ำรวจความสุขในมิตกิ ารงานดี เมือ่ วิเคราะห์
ตามกลุ่มอายุ พบว่ากลุ่มที่มีความสุขมากที่สุดเป็นกลุ่มที่อยู่ในวัยเกษียณแล้ว
โดยเหตุผลดังกล่าวมาจากปัจจัยเรื่องความเครียด หรือความรับผิดชอบในการ
ท�ำงานที่สิ้นสุดลงหลังจากเกษียณอายุ ขณะที่พบว่ากลุ่มอายุ 25-34 ปี เป็นกลุ่ม
อายุทมี่ คี วามสุขน้อยทีส่ ดุ ซึง่ ค�ำอธิบายในประเด็นดังกล่าว น่ามาจากความรับผิดชอบ
ในการท�ำงานที่เพิ่มขึ้นหลังจากเข้ามาท�ำงานได้ระยะหนึ่ง และอยู่ในวัยของการ
สร้างฐานะ สร้างครอบครัว หลังจากส�ำเร็จการศึกษา
อีกทั้ง คะแนนความสุขในมิติการงานดี เมื่อวิเคราะห์ตามกลุ่มอายุ พบว่า
คะแนนจะสูงในกลุ่มอายุ 18-24 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
และเริ่มเข้าท�ำงาน แต่คะแนนความสุขจะลดลงเล็กน้อยเมื่ออยู่ในกลุ่มอายุ 2534 ปี แต่หลังจากนั้นค่าคะแนนความสุขจะเพิ่มสูงขึ้นตามกลุ่มอายุ ซึ่งนับว่าเป็น
สิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง
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เมือ่ วิเคราะห์คา่ คะแนนความสุขโดยจ�ำแนกตามการศึกษาในภาพรวม
(ตาราง ฎ2) พบว่า กลุ่มการศึกษาที่มีคะแนนความสุขมากที่สุดคือ

กลุ่มสูงกว่าปริญญาตรี มีค่าคะแนนความสุข 61.8 คะแนน รองลงมา
คือกลุ่มระดับประถมหรือต�่ำกว่า มีค่าคะแนนความสุข 59.0 คะแนน ส่วนกลุ่มที่มี
คะแนนน้อยทีส่ ดุ คือ กลุม่ ที่ไม่ได้รบั การศึกษา มีคา่ คะแนนความสุข 46.2 คะแนน
และเพศชายมีคะแนน 54.8 คะแนน สูงกว่าเพศหญิงเล็กน้อยที่มี 54.5 คะแนน
โดยทั้งเพศชายและเพศหญิง กลุ่มการศึกษาที่มีค่าคะแนนความสุขสูงที่สุด คือ
กลุ่มระดับสูงกว่าปริญญาตรี โดยเพศชายมีค่าคะแนน 60.7 คะแนน และเพศหญิง
มีค่าคะแนน 62.6 คะแนน แต่ในขณะที่ค่าคะแนนที่น้อยที่สุดของทั้งเพศชายและ
เพศหญิงมีความแตกต่างกัน คือ เพศชายกลุม่ ทีม่ คี า่ คะแนนทีน่ อ้ ยทีส่ ดุ อยู่ในกลุม่
ที่ไม่ได้รับการศึกษา มีค่าคะแนน 40.8 คะแนน และเพศหญิงกลุ่มที่มีค่าคะแนน
น้อยที่สุดอยู่ในกลุ่มอื่นๆ มีค่าคะแนน 49.1 คะแนน
		 เมือ่ เปรียบเทียบระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน พบว่าภาครัฐมีคะแนน 60.3
สูงกว่าภาคเอกชนเล็กที่มีคะแนน 54.2 ข้อสังเกตที่น่าสนใจประการหนึ่ง คือ กลุ่ม
ตัวอย่างภาครัฐทีค่าคะแนนความสุขสูงกว่าภาคเอกชนเกือบทุกระดับการศึกษา
ยกเว้นเพียงกลุ่มประถมศึกษาหรือต�่ำกว่า ที่ภาคเอกชนมีค่าคะแนน 59.2 คะแนน
สูงกว่าภาครัฐที่มีค่าคะแนน 53.8 คะแนน และทั้งเพศชายและเพศหญิงในภาครัฐ
มีคา่ คะแนนความสุขสูงกว่าเพศชายและเพศหญิงในภาคเอกชน แต่ในภาคเอกชน
พบว่า ค่าคะแนนความสุขในกลุม่ เพศชายทีม่ กี ารศึกษาระดับประถมหรือต�ำ่ กว่า มี
ค่าคะแนนความสุข 60.2 คะแนน สูงกว่าเพศชายในภาครัฐที่มีค่าคะแนน 51.4
คะแนน
เมือ่ พิจารณาค่าคะแนนความสุขมิตกิ ารงานดีทจี่ ำ� แนกตามสถานภาพ
สมรส (ตาราง ฎ3) พบว่ า กลุ ่ ม สถานภาพสมรสที่ มี ค ่ า คะแนน

ความสุขสูงที่สุด คือ กลุ่มแต่งงานและอยู่ร่วมกัน มีค่าคะแนน
ความสุข 55.3 คะแนน รองลงมา คือ กลุม่ แต่งงานแต่ไม่ได้อยูร่ ว่ มกัน มีคา่ คะแนน
ความสุข 55.2 คะแนน ส่วนกลุ่มที่ได้คะแนนน้อยที่สุด คือ กลุ่มโสด มีค่าคะแนน
ความสุข 53.9 คะแนน โดยเพศชายมีค่าคะแนนความสุข 54.8 คะแนน สูงกว่า
เพศหญิงเล็กน้อย ที่มีค่าคะแนนความสุข 54.5 คะแนน เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลใน
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รายละเอียด พบว่า เพศชายกลุ่มที่มีค่าคะแนนความสุขสูงที่สุดอยู่ในกลุ่มอยู่
ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงาน มีค่าคะแนน 56.3 คะแนน แต่ในเพศหญิง กลุ่มที่มีค่า
คะแนนความสุขสูงที่สุดอยู่ใน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแต่งงานแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน และ
กลุ่มหม้าย ซึ่งทั้งสองกลุ่มมีค่าคะแนน 56.9 คะแนน
		 เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างภาครัฐและเอกชน พบว่า ภาครัฐมีคะแนน
ความสุข 60.3 คะแนน สูงกว่าภาคเอกชนที่มีคะแนนความสุข 54.2 คะแนน และ
ภาครัฐมีคะแนนความสุขสูงกว่าภาคเอกชนในทุกสถานภาพสมรส และเมือ่ เปรียบ
เทียบระหว่างเพศ พบว่า ทั้งเพศชาย และเพศหญิงของภาครัฐมีค่าคะแนน
ความสุขสูงกว่าภาคเอกชน
		 อีกทั้ง เพศชายในภาครัฐ มีคะแนนความสุขสูงกว่าเพศชายในภาคเอกชน
เกือบทุกสถานภาพสมรส ยกเว้นเพียงกลุ่มหม้ายที่ภาคเอกชนมีค่าคะแนนความ
สุข 49.9 คะแนน สูงกว่าภาครัฐทีม่ คี ะแนนความสุข 43.3 คะแนน ส่วนในเพศหญิง
พบว่า ภาครัฐมีค่าคะแนนความสุขสูงกว่าภาคเอกชนเกือบทุกสถานภาพสมรส
ยกเว้นในกลุ่มอยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงาน ที่ภาคเอกชนมีค่าคะแนนความสุข
53.5 คะแนนสูงกว่าภาครัฐ 47.5 คะแนน
เมือ่ พิจารณาความสุขมิตกิ ารงานดีจำ� แนกตามจ�ำนวนบุตร (ตาราง ฎ4)

พบว่า กลุม่ ทีม่ คี ะแนนความสุขสูงทีส่ ดุ คือ กลุม่ ทีม่ จี �ำนวนบุตร 5 คน
ขึ้ น ไป มี ค ่ า คะแนนความสุ ข 60.8 คะแนน และกลุ ่ ม ที่ มี ค วามสุ ข
รองลงมา คือ กลุ่มที่มีบุตรจ�ำนวน 2 คน มีค่าคะแนน 56.2 คะแนน ส่วนกลุ่ม
ที่ มี ค ะแนนความสุ ข น้ อ ยที่ สุ ด คื อ กลุ ่ ม ที่ ไ ม่ มี บุ ต ร ที่ มี ค ่ า คะแนนความสุ ข
53.8 คะแนน
		 เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างเพศ พบว่าเพศชายมีค่าคะแนนความสุข
54.8 สูงกว่าเพศหญิง 54.5 เล็กน้อย และทั้งเพศชายและหญิงของกลุ่มที่มีจ�ำนวน
บุตร 5 คน ขึ้นไป เป็นกลุ่มที่มีค่าคะแนนความสุขสูงที่สุด คือ เพศชาย 63.2
คะแนน และเพศหญิง 56.5 คะแนน ส่วนกลุ่มที่มีความสุขน้อยที่สุดของทั้งชาย
และหญิง คือ กลุ่มไม่มีบุตร คือ เพศชายมีค่าคะแนนความสุข 53.7 คะแนน และ
เพศหญิงมีค่าคะแนนความสุข 54.0 คะแนน
		 เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน พบว่าภาครัฐมีค่า
คะแนนความสุข 60.3 คะแนน สูงกว่าภาคเอกชนที่มี 54.2 คะแนน โดยข้อ
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น่าสังเกตประการหนึ่ง คือ ภาครัฐมีค่าคะแนนความสุขสูงกว่าภาคเอกชนในเกือบ
ทุกกลุ่มของจ�ำนวนบุตร ยกเว้นเพียงกลุ่มที่มีบุตรตั้งแต่ 5 คน ขึ้นไป เพียงกลุ่ม
เดียวที่ภาคเอกชนมีคะแนน 61.9 คะแนน สูงกว่าภาครัฐที่มีคะแนน 49.2 คะแนน
เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างเพศ พบว่า เพศชายของภาครัฐมีค่าคะแนน 59.1
คะแนน สูงกว่าเพศชายของภาคเอกชน 54.6 คะแนน อีกทั้ง ยังมีค่าคะแนน
มากกว่าในเกือบทุกประเภทของจ�ำนวนบุตร ยกเว้นเพียงกลุ่มที่มีบุตรมากกว่า
5 คน ขึ้นไป ซึ่งภาคเอกชนมีค่าคะแนนความสุข 64.4 คะแนน สูงกว่าภาครัฐ
ที่มีค่าคะแนน 48.3 คะแนน ในส่วนของเพศหญิง พบว่า ภาครัฐมีค่าคะแนน
ความสุข 61.1 คะแนน สูงกว่าภาคเอกชนทีม่ คี ะแนน 53.9 คะแนน และมีคา่ คะแนน
มากกว่าในเกือบทุกประเภทของจ�ำนวนบุตร ยกเว้นเพียงกลุ่มที่มีบุตรมากกว่า
5 คน ขึ้นไป ซึ่งภาคเอกชนมีค่าคะแนนความสุข 57.4 คะแนน สูงกว่าภาครัฐ
ที่มีค่าคะแนน 50.0 คะแนน
เมือ่ วิเคราะห์คา่ คะแนนความสุขโดยจ�ำแนกตามลักษณะงาน (ตาราง ฎ5)

พบว่า กลุม่ ทีม่ คี ะแนนความสุขสูงทีส่ ดุ คือ กลุม่ งานด้านบริหาร มีคะแนน
ความสุข 60.7 คะแนน อันดับรองลงมา คือ งานส�ำนักงาน มีคะแนนความสุข
56.8 คะแนน ส่วนกลุ่มที่มีความสุขน้อยที่สุด คือ กลุ่มงานด้านการผลิต มีคะแนน
52.9 คะแนน และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างเพศพบว่า เพศชายมีค่าคะแนนความ
สุข 54.8 คะแนน สูงกว่าเพศหญิงเล็กน้อยที่มีค่าคะแนน 54.5 คะแนน
เมือ่ เปรียบเทียบค่าคะแนนระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน พบว่า ภาครัฐ มีค่าคะแนน

ความสุข 60.3 สูงกว่าภาคเอกชนที่มีค่าคะแนนความสุข 54.2 คะแนน โดยภาค
รัฐมีค่าคะแนนสูงกว่าภาคเอกชนในเกือบทุกลักษณะงาน ยกเว้นงานในด้านอื่นๆ
ที่ภาคเอกชนมีค่าคะแนนสูงกว่าภาครัฐ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างเพศในชาย
รัฐกับภาคเอกชน พบว่าเพศชายในภาครัฐมีคา่ คะแนนความสุขสูงกว่าภาคเอกชน
เกือบทุกลักษณะงาน ยกเว้น ในด้านงานอื่นๆ ที่ภาคเอกชนมีค่าคะแนน 55.2 สูง
กว่าภาครัฐ 52.5 ในส่วนของเพศหญิง พบว่า ภาครัฐมีค่าคะแนนความสุขสูงกว่า
ภาคเอกชนในทุกลักษณะงาน
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เมื่อวิเคราะห์ค่าคะแนนความสุขโดยจ�ำแนกตามสถานภาพการจ้างงาน
(ตาราง ฎ6) พบว่า กลุม่ ทีม่ คี ะแนนความสุขสูงทีส่ ดุ คือ กลุม่ ทีม่ ลี กั ษณะ

การจ้างงานแบบบางช่วงเวลา มีคะแนนความสุข 58.1 คะแนน รองลงมา คือ กลุม่ ทีม่ ี
ลักษณะการจ้างงานแบบอืน่ ๆ 55.7 คะแนน ส่วนกลุม่ ทีม่ คี ะแนนความสุขน้อยทีส่ ดุ
คือ กลุ่มที่มีลักษณะการจ้างงานตามผลงาน มีค่าคะแนนความสุข 47.8 คะแนน
และพบว่าเพศชายมีค่าคะแนนความสุข 54.8 คะแนน สูงกว่าเพศหญิงเล็กน้อย
54.4 คะแนน โดยเพศชายมีค่าคะแนนความสุขสูงกว่าเพศหญิงใน 2 สถานภาพ
การจ้าง คือ การจ้างแบบประจ�ำ 54.9 คะแนน และการจ้างแบบ รายวัน 55.5 คะแนน
เมื่ อ เปรี ย บเที ยบคะแนนความสุขระหว่างภาคการท�ำงาน พบว่ า ภาครั ฐ
มีค่าคะแนนความสุข 60.4 คะแนน สูงกว่าภาคเอกชนที่มีค่าคะแนนความสุข
54.2 คะแนน โดยมีเพียงสองประเภทการจ้างงานที่ภาคเอกชนมีค่าคะแนน
ความสุขสูงกว่าภาครัฐ คือ การจ้างเหมามีค่าคะแนน 53.9 คะแนน และการจ้าง
แบบอื่นๆ มีค่าคะแนน 57.2 คะแนน และเพศชายภาครัฐมีคะแนนความสุข
59.1 คะแนน สูงกว่าเพศชายภาคเอกชนที่มีค่าคะแนนความสุข 54.6 คะแนน
อีกทั้งพบว่าการจ้างแบบรายวันประเภทเดียวเท่านั้น ที่ภาคเอกชนมีค่าคะแนน
55.5 คะแนน สูงกว่าภาครัฐที่มีค่าคะแนน 50.0 คะแนน ในส่วนของเพศหญิง
พบว่า เพศหญิงในภาครัฐมีคา่ คะแนนความสุข 61.1 สูงกว่าเพศหญิงในภาคเอกชน
ที่มีค่าคะแนนความสุข 53.9 คะแนน และที่น่าสังเกต คือ กลุ่มเพศหญิงในภาครัฐ
ดังกล่าว มีค่าคะแนนความสุขสูงที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับเพศชายทั้งในภาครัฐ
และเอกชนและเพศหญิงจากภาคเอกชน และเพศหญิงในภาคเอกชนที่มีการจ้าง
แบบจ้างเหมา เป็นเพียงกลุ่มเดียวในภาคเอกชนที่มีค่าคะแนนความสุขสูงกว่า
เพศชายและหญิงจากภารัฐ และเพศชายของภาคเอกชน
เมือ่ วิเคราะห์คา่ คะแนนความสุขโดยจ�ำแนกตามระยะเวลาในการท�ำงาน
(ตารางฎ7) พบว่า กลุ่มที่มีคะแนนความสุขสูงที่สุด คือผู้ที่ท�ำงาน

ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป มีค่าคะแนนความสุข 58.5 คะแนน รองลงมาคือ
กลุม่ ทีท่ �ำงาน โดยมีระยะเวลาการท�ำงานไม่ถงึ ปี มีคา่ คะแนนความสุข 55.6 คะแนน
ส่วนกลุ่มที่มีค่าคะแนนความสุขน้อยที่สุด คือกลุ่มที่ท�ำงาน 3-5 ปี มีค่าคะแนน
ความสุข 52.6 คะแนน และเมื่อเปรียบเทียบค่าคะแนนความสุขระหว่างเพศชาย
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และหญิง พบว่าเพศชายมีค่าคะแนนความสุข 54.8 คะแนน มากกว่าเพศหญิงเล็ก
น้อย ที่มีค่าคะแนนความสุข 54.5 คะแนน มีข้อน่าสังเกต คือ กลุ่มเพศหญิงที่
ท�ำงานระหว่าง 6-9 ปี เป็นกลุ่มเดียวที่มีค่าคะแนน ความสุข 53.8 สูงกว่าเพศชาย
ที่มีค่าคะแนนความสุข 52.5 และทั้งเพศชายและหญิงที่ท�ำงานตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป
มีค่าคะแนนความสุขเท่ากัน คือ 58.5 คะแนน
		 เมื่อเปรียบเทียบค่าคะแนนความสุขระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน พบว่า
ภาครัฐมีค่าคะแนนความสุข 60.3 คะแนน สูงกว่าภาคเอกชน ที่มีค่าคะแนน
ความสุข 54.2 คะแนน และภาครัฐมีค่าคะแนนความสุขมากกว่าภาคเอกชน
ในทุกระยะเวลาการท�ำงาน และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างเพศและภาคการท�ำงาน
พบว่า เพศชายในภาครัฐ มีค่าคะแนนความสุข 59.1 คะแนน มากกว่าเพศชาย
ในภาคเอกชนที่มีค่าคะแนน 54.6 คะแนน แต่สิ่งที่น่าสนใจ คือ เพศหญิง
ในภาครัฐ เป็นกลุ่มที่มีค่าคะแนนความสุขสูงที่สุด 61.1 คะแนน ซึ่งสูงกว่า
ทั้งเพศชายและหญิงในภาคเอกชน และสูงกว่าเพศชายในภาครัฐด้วยกัน และ
ยังสูงมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาการท�ำงานทุกช่วง

84

รายงานสถานการณ์ความสุขของคนทำ�งานในประเทศไทย ปีที่ 2

4
ภาคผนวก
ตารางสถิติคะแนนความสุข
ในภาพรวม

ครึ่งปีแรก มกราคม - มิถุนายน 2556

85

86

รายงานสถานการณ์ความสุขของคนทำ�งานในประเทศไทย ปีที่ 2

10,311
9,122
10,301
10,323
10,213
10,200
10,313
10,339

75
1,264
85
63
173
186
73
47

10,386
10,386
10,386
10,386
10,386
10,386
10,386
10,386

ครึ่งปีแรก มกราคม - มิถุนายน 2556

87

88

รายงานสถานการณ์ความสุขของคนทำ�งานในประเทศไทย ปีที่ 2

จำ�นวนผู้ตอบ

4,566

4,534

9,100

246

379

625

4,320

4,155

8,475

ภาคผนวก ก. ความสุขภาพรวม
ตาราง ก1 คะแนนความสุขในภาพรวมของคนทำ�งานในประเทศไทย จำ�แนกตามกลุ่มอายุ ภาคการทำ�งานและ เพศ

ครึ่งปีแรก มกราคม - มิถุนายน 2556

89

จำ�นวนผู้ตอบ

5,043 5,201 10,244

250

394

644

4,793

4,807 9,600

ตาราง ก2 คะแนนความสุขในภาพรวมของคนทำ�งานในประเทศไทย จำ�แนกตามการศึกษา ภาคการทำ�งานและ เพศ

90

รายงานสถานการณ์ความสุขของคนทำ�งานในประเทศไทย ปีที่ 2

จำ�นวนผู้ตอบ

5,057 5,207 10,264

250

395

645

4,807 4,812 9,619

ตาราง ก3 คะแนนความสุขในภาพรวมของคนทำ�งานในประเทศไทย จำ�แนกตามสถานภาพสมรส
ภาคการทำ�งานและ เพศ

ครึ่งปีแรก มกราคม - มิถุนายน 2556

91

จำ�นวนผู้ตอบ

5,001 5,153 10,154

249

395 644

4,752 4,758 9,510

ตาราง ก4 คะแนนความสุขในภาพรวมของคนทำ�งานในประเทศไทย จำ�แนกตามจำ�นวนบุตร
ภาคการทำ�งานและ เพศ

92

รายงานสถานการณ์ความสุขของคนทำ�งานในประเทศไทย ปีที่ 2

จำ�นวนผู้ตอบ

4,993 5,149 10,142

248

391

639

4,745 4,758 9,503

ตาราง ก5 คะแนนความสุขในภาพรวมของคนทำ�งานในประเทศไทย จำ�แนกตามลักษณะงาน ภาคการทำ�งาน
และ เพศ

ครึ่งปีแรก มกราคม - มิถุนายน 2556

93

จำ�นวนผู้ตอบ

5,045

5,207 10,252

249

394

643

4,796

4,813 9,609

ตาราง ก6 คะแนนความสุขในภาพรวมของคนทำ�งานในประเทศไทย จำ�แนกตามสถานภาคกานจ้างงาน
ภาคการทำ�งานและ เพศ

94

รายงานสถานการณ์ความสุขของคนทำ�งานในประเทศไทย ปีที่ 2

จำ�นวนผู้ตอบ
5,060

5,220 10,280

252

394

646

4,808

4,826 9,634

ตาราง ก7 คะแนนความสุขในภาพรวมของคนทำ�งานในประเทศไทย จำ�แนกตามระยะเวลาที่ทำ�งานในองค์กร
ปัจจุบัน ภาคการทำ�งานและ เพศ

ครึ่งปีแรก มกราคม - มิถุนายน 2556

95

จำ�นวนผู้ตอบ

4,566 4,534 9,100

246

379

625

4,320 4,155 8,475

96

รายงานสถานการณ์ความสุขของคนทำ�งานในประเทศไทย ปีที่ 2

จำ�นวนผู้ตอบ

5,043 5,201 10,244

250

394

644

4,793 4,807 9,600

ครึ่งปีแรก มกราคม - มิถุนายน 2556

97

จำ�นวนผู้ตอบ
5,057

5,207 10,264

250

395

645

4,807

4,812

9,619

98

รายงานสถานการณ์ความสุขของคนทำ�งานในประเทศไทย ปีที่ 2

จำ�นวนผู้ตอบ

5,001 5,153 10,154

249

395

644

4,752 4,758 9,510

ครึ่งปีแรก มกราคม - มิถุนายน 2556

99

จำ�นวนผู้ตอบ

4,993 5,149 10,142

248

391

639

4,745 4,758 9,503

100

รายงานสถานการณ์ความสุขของคนทำ�งานในประเทศไทย ปีที่ 2

จำ�นวนผู้ตอบ

5,045 5,207 10,252

249

394

643

4,796 4,813 9,609

ครึ่งปีแรก มกราคม - มิถุนายน 2556

101

จำ�นวนผู้ตอบ

5,060 5,220 10,280

252

394

646

4,808 4,826 9,634

4,320 4,155 8,475
625
379
246
4,566 4,534 9,100

จำ�นวนผู้ตอบ

102

รายงานสถานการณ์ความสุขของคนทำ�งานในประเทศไทย ปีที่ 2

ครึ่งปีแรก มกราคม - มิถุนายน 2556

103

จำ�นวนผู้ตอบ

5,043 5,201 10,244

250

394

644

4,793 4,807 9,600

104

รายงานสถานการณ์ความสุขของคนทำ�งานในประเทศไทย ปีที่ 2

จำ�นวนผู้ตอบ

5,057 5,207 10,264

250

395

645

4,807 4,812 9,619

ครึ่งปีแรก มกราคม - มิถุนายน 2556

105

จำ�นวนผู้ตอบ

5,001

5,153 10,154

249

395

644

4,752 4,758 9,510

4,745 4,758 9,503
639
391
248
5,149 10,142
4,993

จำ�นวนผู้ตอบ

106

รายงานสถานการณ์ความสุขของคนทำ�งานในประเทศไทย ปีที่ 2

ครึ่งปีแรก มกราคม - มิถุนายน 2556

107

จำ�นวนผู้ตอบ

5,045 5,207 10,252

249

394

643

4,796 4,813 9,609

4,826 9,634
4,808
646
394
252
5,060 5,220 10,280

จำ�นวนผู้ตอบ

108

รายงานสถานการณ์ความสุขของคนทำ�งานในประเทศไทย ปีที่ 2

ครึ่งปีแรก มกราคม - มิถุนายน 2556

109

จำ�นวนผู้ตอบ

4,566 4,534 9,100

246

379

625

4,320

4,155 8,475

4,807 9,600
4,793
644
394
250
5,043 5,201 10,244

จำ�นวนผู้ตอบ

110

รายงานสถานการณ์ความสุขของคนทำ�งานในประเทศไทย ปีที่ 2

ครึ่งปีแรก มกราคม - มิถุนายน 2556

111

จำ�นวนผู้ตอบ

5,057 5,207 10,264

250

395

645

4,807

4,812 9,619

4,758 9,510
4,752
644
395
249
5,001 5,153 10,154

จำ�นวนผู้ตอบ

112

รายงานสถานการณ์ความสุขของคนทำ�งานในประเทศไทย ปีที่ 2

ครึ่งปีแรก มกราคม - มิถุนายน 2556

113

จำ�นวนผู้ตอบ

4,993 5,149 10,142

248

391

639

4,745

4,758 9,503

114

รายงานสถานการณ์ความสุขของคนทำ�งานในประเทศไทย ปีที่ 2

จำ�นวนผู้ตอบ

5,045 5,207 10,252

249

394

643

4,796 4,813 9,609

ครึ่งปีแรก มกราคม - มิถุนายน 2556

115

จำ�นวนผู้ตอบ

5,060 5,220 10,280

252

394

646

4,808

4,826 9,634

4,155 8,475
4,320
625
379
246
4,566 4,534 9,100

จำ�นวนผู้ตอบ

116

รายงานสถานการณ์ความสุขของคนทำ�งานในประเทศไทย ปีที่ 2

ครึ่งปีแรก มกราคม - มิถุนายน 2556

117

จำ�นวนผู้ตอบ

5,043 5,201 10,244

250

394

644

4,793

4,807 9,600

118

รายงานสถานการณ์ความสุขของคนทำ�งานในประเทศไทย ปีที่ 2

ครึ่งปีแรก มกราคม - มิถุนายน 2556

119

4,758 9,503
4,745
639
391
248
4,993 5,149 10,142

จำ�นวนผู้ตอบ

120

รายงานสถานการณ์ความสุขของคนทำ�งานในประเทศไทย ปีที่ 2

ครึ่งปีแรก มกราคม - มิถุนายน 2556

121

จำ�นวนผู้ตอบ
5,045

5,207 10,252

249

394

643

4,796

4,813 9,609

4,826 9,634
4,808
646
3941
252
5,220 10,280
5,060

จำ�นวนผู้ตอบ

122

รายงานสถานการณ์ความสุขของคนทำ�งานในประเทศไทย ปีที่ 2

ครึ่งปีแรก มกราคม - มิถุนายน 2556

123

จำ�นวนผู้ตอบ

4,566

4,534 9,100

246

379

625

4,320

4,155 8,475

4,807 9,600
4,793
644
394
250
5,043 5,201 10,244

จำ�นวนผู้ตอบ

124

รายงานสถานการณ์ความสุขของคนทำ�งานในประเทศไทย ปีที่ 2

ครึ่งปีแรก มกราคม - มิถุนายน 2556

125

จำ�นวนผู้ตอบ

5,057 5,207 10,264

250

395

645

4,807

4,812 9,619

4,758 9,510
4,752
644
395
249
5,153 10,154
5,001

จำ�นวนผู้ตอบ

126

รายงานสถานการณ์ความสุขของคนทำ�งานในประเทศไทย ปีที่ 2

ครึ่งปีแรก มกราคม - มิถุนายน 2556

127

จำ�นวนผู้ตอบ

4,993 5,149 10,142

248

391

639

4,745

4,758 9,503

4,796 4,813 9,609
643
394
249
5,207 10,252
5,045

จำ�นวนผู้ตอบ

128

รายงานสถานการณ์ความสุขของคนทำ�งานในประเทศไทย ปีที่ 2

ครึ่งปีแรก มกราคม - มิถุนายน 2556

129

จำ�นวนผู้ตอบ

5,060

5,220 10,280

252

394

646

4,808 4,826 9,634

4,320 4,155 8,475
625
379
246
4,534 9,100
4,566

จำ�นวนผู้ตอบ

130

รายงานสถานการณ์ความสุขของคนทำ�งานในประเทศไทย ปีที่ 2

ครึ่งปีแรก มกราคม - มิถุนายน 2556

131

จำ�นวนผู้ตอบ

5,043

5,201 10,244

250

394

644

4,793 4,807 9,600

4,812 9,619
4,807
645
395
250
5,207 10,264
5,057

จำ�นวนผู้ตอบ

132

รายงานสถานการณ์ความสุขของคนทำ�งานในประเทศไทย ปีที่ 2

ครึ่งปีแรก มกราคม - มิถุนายน 2556

133

จำ�นวนผู้ตอบ

5,001 5,153 10,154

249

395

644

4,752 4,758 9,510

4,758 9,503
4,745
639
391
248
5,149 10,142
4,993

จำ�นวนผู้ตอบ

134

รายงานสถานการณ์ความสุขของคนทำ�งานในประเทศไทย ปีที่ 2

ครึ่งปีแรก มกราคม - มิถุนายน 2556

135

จำ�นวนผู้ตอบ
5,045

5,207 10,252

249

394

643

4,796 4,813 9,609

4,808 4,826 9,634
646
394
252
5,220 10,280
5,060

จำ�นวนผู้ตอบ

136

รายงานสถานการณ์ความสุขของคนทำ�งานในประเทศไทย ปีที่ 2

ครึ่งปีแรก มกราคม - มิถุนายน 2556

137

จำ�นวนผู้ตอบ

4,566

4,534 9,100

246

379

625

4,320 4,155 8,475

138

รายงานสถานการณ์ความสุขของคนทำ�งานในประเทศไทย ปีที่ 2

จำ�นวนผู้ตอบ

5,043 5,201 10,244

250

394

644

4,793 4,807 9,600

ครึ่งปีแรก มกราคม - มิถุนายน 2556

139

จำ�นวนผู้ตอบ

5,057 5,207 10,264

250

395

645

4,807 4,812 9,619

4,758 9,510
4,752
644
395
249
10,154
5,001 5,153

จำ�นวนผู้ตอบ

140

รายงานสถานการณ์ความสุขของคนทำ�งานในประเทศไทย ปีที่ 2

ครึ่งปีแรก มกราคม - มิถุนายน 2556

141

จำ�นวนผู้ตอบ
4,993

5,149 10,142

248

391

639

4,745

4,758 9,503

142

รายงานสถานการณ์ความสุขของคนทำ�งานในประเทศไทย ปีที่ 2

จำ�นวนผู้ตอบ

5,045 5,207 10,252

249

394

643

4,796 4,813 9,609

ครึ่งปีแรก มกราคม - มิถุนายน 2556

143

จำ�นวนผู้ตอบ

5,060 5,220 10,280

252

394

646

4,808 4,826 9,634

4,320 4,155 8,475
625
379
246
4,566 4,534 9,100

จำ�นวนผู้ตอบ

144

รายงานสถานการณ์ความสุขของคนทำ�งานในประเทศไทย ปีที่ 2

ครึ่งปีแรก มกราคม - มิถุนายน 2556

145

จำ�นวนผู้ตอบ

5,043 5,201 10,244

250

394

644

4,793 4,807 9,600

4,812 9,619
4,807
645
395
250
5,057 5,207 10,264

จำ�นวนผู้ตอบ

146

รายงานสถานการณ์ความสุขของคนทำ�งานในประเทศไทย ปีที่ 2

ครึ่งปีแรก มกราคม - มิถุนายน 2556

147

จำ�นวนผู้ตอบ

5,001 5,153 10,154

249

395

644

4,752

4,758 9,510

148

รายงานสถานการณ์ความสุขของคนทำ�งานในประเทศไทย ปีที่ 2

ครึ่งปีแรก มกราคม - มิถุนายน 2556

149

4,826 9,634
4,808
646
394
252
5,060 5,220 10,280

จำ�นวนผู้ตอบ

150

รายงานสถานการณ์ความสุขของคนทำ�งานในประเทศไทย ปีที่ 2

ครึ่งปีแรก มกราคม - มิถุนายน 2556

151

จำ�นวนผู้ตอบ

4,566

4,534 9,100

246

379

ภาคผนวก ฎ. มิติที่ 9 การงานดี (Happy Work-Life)
ตาราง ฎ1 คะเนนความสุข มิติที่ 9 การงานดี (Happy Work-Life)
จำ�แนกตามกลุ่มอายุ ภาคการทำ�งาน และ เพศ

625

4,320

4,155 8,475

152

รายงานสถานการณ์ความสุขของคนทำ�งานในประเทศไทย ปีที่ 2

จำ�นวนผู้ตอบ

5,043 5,201 10,244

250

ตาราง ฎ2 คะเนนความสุข มิติที่ 9 การงานดี (Happy Work-Life)
จำ�แนกตามกลุ่มอายุ ภาคการทำ�งาน และ เพศ

394

644

4,793

4,807 9,600

ครึ่งปีแรก มกราคม - มิถุนายน 2556

153

จำ�นวนผู้ตอบ

5,057 5,207 10,264

250

ตาราง ฎ3 คะเนนความสุข มิติที่ 9 การงานดี (Happy Work-Life)
จำ�แนกตามกลุ่มอายุ ภาคการทำ�งาน และ เพศ

395

645

4,807

4,812 9,619

154

รายงานสถานการณ์ความสุขของคนทำ�งานในประเทศไทย ปีที่ 2

จำ�นวนผู้ตอบ

5,001 5,153 10,154

249

395

ตาราง ฎ4 คะเนนความสุข มิติที่ 9 การงานดี (Happy Work-Life)
จำ�แนกตามกลุ่มอายุ ภาคการทำ�งาน และ เพศ

644

4,752

4,758 9,510

ครึ่งปีแรก มกราคม - มิถุนายน 2556

155

จำ�นวนผู้ตอบ

4,993 5,149 10,142

248

ตาราง ฎ5 คะเนนความสุข มิติที่ 9 การงานดี (Happy Work-Life)
จำ�แนกตามลักษณะงาน ภาคการทำ�งาน และ เพศ

391

639

4,745

4758 9,503

156

รายงานสถานการณ์ความสุขของคนทำ�งานในประเทศไทย ปีที่ 2

จำ�นวนผู้ตอบ

5,045 5,207 10,252

249

394

ตาราง ฎ6 คะเนนความสุข มิติที่ 9 การงานดี (Happy Work-Life)
จำ�แนกตามสภาพการจ้างงาน ภาคการทำ�งาน และ เพศ

643

4,796

4,813 9,609

ครึ่งปีแรก มกราคม - มิถุนายน 2556

157

จำ�นวนผู้ตอบ

5,006 5,220 10,280

252

394

ตาราง ฎ7 คะเนนความสุข มิติที่ 9 การงานดี (Happy Work-Life)
จำ�แนกตามระยะเวลาการทำ�งาน ภาคการทำ�งาน และ เพศ

646

4,808 4,826 9,634

158

รายงานสถานการณ์ความสุขของคนทำ�งานในประเทศไทย ปีที่ 2

158

ครึ่งปีแรก มกราคม - มิถุนายน 2556

159

160

รายงานสถานการณ์ความสุขของคนทำ�งานในประเทศไทย ปีที่ 2

