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คำำานุำา

 โคุรงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมสำร้างเสำริมสำุขภาวะองคุ์กรเพ่�อนำไป
สำู่องคุ์กรสำุขภาวะและคุวามยั�งย่น ไดั้รับการสำนับสำนุนจากสำำนักสำนับสำนุน
สำุขภาวะองค์ุกร สำำนักงานกองทุำนสำนับสำนุนการสำร้างเสำริมสำุขภาพ (สำสำสำ.) 
สำถิาบันวิจัยประชีากรและสำังคุม มหาวิทำยาลัยมหิดัล ไดั้รับคุวามอนุเคุราะห์
จากหน่วยงานต่าง ๆ ทำั�งภาคุรัฐ ภาคุเอกชีน วิสำาหกิจขนาดักลางและ
ขนาดัย่อม และวสิำาหกจิชีมุชีน ในการเข้าร่วมให้ข้อมูลผู่านการสำำรวจ จนเป็น 
ทำี�มาของข้อมูลทำี�สำามารถิเป็นข้อมูลในระดัับประเทำศ โดยมีองค์กรให้ข้้อมูล
ทั�งสิ�น 42 องค์กร คนทำงานจัำนวินรวิม 11,555 คน โดัยพบว่า
ควิามสขุ้คนทำงานป ี2562 มคีา่คะแนนรอ้ยละ 60.2 อยู่ในระดบัั Happy
เม่�อพจิารณารายมติพิบว่า มติทีิำ�มค่ีุาคุะแนนสำงูสำดุั คุอ่ จติวญิญาณดั ี(ร้อยละ 67.8) 
จดััอยู่ในระดัับ “Happy” หรอ่ “ระดัับคุวามสำุขตามเปา้หมาย” และมติิทำี�มคีุ่า
คุะแนนตำ�าทำี�สำุดั คุ่อ สำุขภาพเงินดัี (ร้อยละ 51.8) จัดัอยู่ในระดัับ “Happy” 
หร่อ “ระดัับคุวามสำุขตามเป้าหมาย”

 คุณะวิจัยหวังว่าผูลสำำรวจคุวามสำุขคุนทำำงาน (ในองคุ์กร) ปี 2562 
จะสำามารถิเป็นตัวชีี�วัดัในการนำไปประยุกต์ใช้ีในการจัดัทำำแผูนยุทำธิ์ศาสำตร์
ระดัับชีาติดั้านทำรัพยากรมนุษย์ และนำไปใชี้เป็นข้อมูลเบ่�องต้นของหน่วยงาน
ตา่ง ๆ  ในการวางแผูนการพฒันาองคุก์ร เพ่�อสำร้างเสำริมคุวามสุำขและคุณุภาพ
ชีีวิตของคุนทำำงาน อีกทำั�งยังเป็นข้อมูลสำำคุัญในการเทำียบเคุียงคุวามสำุข 
คุนทำำงานระดัับประเทำศให้กับหน่วยงานต่าง ๆ  อันจะนำไปสำู ่การพัฒนา
สำุขภาวะองคุ์กรอย่างยั�งย่นต่อไป



 คุณะวิจัยขอขอบคุุณการสำนับสำนุนจากสำำนักสำนับสำนุนสำุขภาวะองค์ุกร 
สำำนักงานกองทำุนสำนับสำนุนการสำร้างเสำริมสำุขภาพ (สำสำสำ.) ทำี�ให้การสำนับสำนุน
การดัำเนินงานของโคุรงการดั้วยดัีมาโดัยตลอดั และขอขอบคุุณหน่วยงาน 
องคุก์รตา่ง ๆ  ทัำ�งภาคุรฐั เอกชีน วสิำาหกจิขนาดักลางและขนาดัยอ่ม วสิำาหกจิ
ชีุมชีน และองคุ์กรภาคุีเคุร่อข่ายสำร้างสำุข ทำี�ไดั้ร่วมให้ข้อมูลและคุวามร่วมม่อ 
จนเป็นทำี�มาของผูลสำำเร็จในคุรั�งนี� 
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7รายงานการสำำรวจคุุณภาพชีีวิตฯ พ.ศ. 2562

1. ท่�มูาและคำวามูสำาคำัญ

 คุวามสำขุคุนทำำงาน เปน็ประเดัน็สำำคุญัของการพฒันาคุณุภาพทำรัพยากรบคุุคุล ทำี�เปน็หวัใจใน
การขับเคุล่�อนประเทำศให้เจริญก้าวหน้าอย่างมีประสำิทำธิ์ิภาพ เกิดัคุวามสำุขบนพ่�นฐาน 9 ประการ ไดั้แก่ 

 1)  Happy Body การมีสำุขภาพกายแข็งแรง สำมสำ่วน มีพฤติกรรมการบริโภคุ
    ทำี�ปลอดัภัย มีคุวามพึงพอใจสำภาวะสำุขภาพกายของตนอง 
 2)  Happy Relax การผู่อนคุลาย การทำี�สำามารถิบริหารเวลาในแต่ละวันเพ่�อ
  การพักผู่อนไดั้อย่างมีคุุณภาพ พอใจกับการบริหารจัดัการปัญหาของตนเอง และทำำ
  ชีีวิตให้ง่าย สำบาย ๆ 
 3)   Happy Heart การมีนำ�าใจ การมีจิตสำาธิ์ารณะ มีสำ่วนร่วมในการสำร้างประโยชีน์
    ให้กับสำ่วนรวม และมีเมตตากับคุนรอบข้าง 
 4)  Happy Soul การมีจิตวิญญาณดัี การมีคุวามตระหนักถิึงคุุณธิ์รรม 
  และศีลธิ์รรม รู้แพ้รู้ชีนะ รู้จักให้ และมีคุวามกตัญญููรู้คุุณ 
 5) Happy Family การมีคุรอบคุรัวดัี การมีคุวามรู้สำึกผููกพัน เช่ี�อใจ มั�นใจ 
     และอุ่นใจกับบุคุคุลในคุรอบคุรัวของตนเอง 
 6)  Happy Society การมีสำังคุมทำี�ดัี การมีคุวามสำัมพันธิ์์ทีำ�ดัีต่อเพ่�อนบ้าน 
    ไม่ทำำให้ผูู้อ่�นเดั่อดัร้อน ไม่เอาเปรียบผูู้คุนรอบข้าง ไม่ทำำให้สำังคุมเสำ่�อมถิอย 
 7)  Happy Brain มกีารพัฒนาคุวามรู้ การมคีุวามต่�นตวั กระตอ่ร่อร้นในการเรยีนรู้
     สำิ�งใหม่ ๆ เพ่�อปรับตัวให้เทำ่าทำันและตั�งรับการเปลี�ยนแปลงไดั้ตลอดัเวลา และพอใจ
     ทำี�จะแสำดังคุวามทำันสำมัยอยู่เสำมอ 
 8)  Happy Money การมีเศรษฐกิจการเงินทำี�ดัี การมีวินัยในการใชี้จ่ายเงิน มีคุวาม
     สำามารถิและพงึพอใจในการบริหารจดััการระบบการรบั จ่าย และออมเงนิในแต่ละเดัอ่น 
 9)  Happy Work Life การมคีุวามสำขุในการทำำงาน การมคีุวามสำบายใจในทำี�ทำำงาน 
     มีคุวามรัก คุวามผููกพัน และคุวามภาคุภูมิใจในองคุ์กร มีคุวามมั�นใจในอาชีีพ
    รายไดั้ และมีคุวามพึงพอใจกับคุวามก้าวหน้าของตนเองในองคุ์กร 

 สำถิาบันวิจัยประชีากรและสัำงคุม มหาวิทำยาลัยมหิดัล โดัยศูนย์วิจัยคุวามสำุขคุนทำำงานแห่ง
ประเทำศไทำย ดัำเนินการวิจัยดั้านคุุณภาพชีีวิตและคุวามสำุขคุนทำำงานในประเทำศไทำยมาอย่างต่อเน่�อง 
ได้ัพฒันา “เคร่�องม่อวิดัคณุภาพชวีิติและควิามสุข้คนทำงาน” ทีำ�เป็นบรบิทำของสำงัคุมไทำย เป็นเคุร่�องมอ่ 
ทีำ�ประกอบด้ัวยตัวชีี�วัดัทีำ�เหมาะสำมและสำอดัคุล้องกับวิถิีชีีวิตของคุนทำำงานทำุกประเภทำและทุำกระดัับใน
สำังคุมไทำย ทำำให้สำามารถิวัดัผูลของคุวามสำุขคุนทำำงานองค์ุกรได้ัอย่างเป็นรูปธิ์รรรม นอกจาก
จะสำามารถิวิเคุราะหผ์ูล “ควิามสขุ้คนทำงาน” แลว้ ยงัสำามารถิวัดั “องคก์รแหง่ควิามสขุ้” ได้ัอกีดัว้ย



2. วัตถุุประสงคำ์

4. โคำรงสร้างข้อง HAPPINOMETER 

3. HAPPINOMETER: เคำร่�องมู่อวัดคำวามูสุข้ด้วยตนุเอง คำ่ออะไร 

 เพ่�อรายงานสำถิานการณผ์ูลการสำำรวจคุวามสำุขของคุนทำำงานในประเทำศไทำย จากองคุ์กรภาคุี
เคุร่อข่ายสำร้างสำุข ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2562

 แฮปปีโนมิเตอร์ (HAPPINOMETER) คุ่อ นวัตกรรมการวัดัคุวามสำุขระดัับบุคุคุล
และองคุ์กรทำางดั้านสำังคุมศาสำตร์ ทีำ�ทำุกคุนสำามารถิเข้าถึิงและวัดัคุวามสำุขไดั้ดั้วยตนเอง ทำราบผูล
ระดัับคุวามสุำขทัำนทำี สำามารถินำผูลการวัดัมาบริหารจัดัการคุุณภาพชีีวิตและคุวามสำุขต่อไปไดั้อย่าง
คุรบวงจร ไม่ว่าจะเป็นภาคุรัฐหร่อภาคุเอกชีน เพราะมีการผูสำมผูสำานบริบทำขององค์ุประกอบและ
ตัวชีี�วัดัในคุนทำำงานทำั�ง 2 ลักษณะ ให้มีคุวามใกล้เคุียงกันมากทำี�สำุดั

 แฮปปีโนมิเตอร์ (HAPPINOMETER) มีมิติของคุุณภาพชีีวิตและคุวามสำุขคุรบทำุกมิติ 
รวม 9 มิติ ไดั้แก่ Happy Body (สุข้ภาพดี) Happy Relax (ผ่่อนคลายดี) 
Happy Heart (นำ�าใจัด)ี Happy Soul (จัติวิญิญาณดี) Happy Family (ครอบัครวัิด)ี
Happy Society (สงัคมด)ี Happy Brain (ใฝ่่รูด้)ี Happy Money (สขุ้ภาพเงินด)ี
และ Happy Work Life (การงานดี) HAPPINOMETER ยังรวมข้อมูลทำั�วไป เชี่น เพศ 
อายุ การศึกษา สำถิานภาพสำมรสำ จำนวนบุตร ลักษณะงาน สำภาพการจ้าง ระยะเวลาทำี�ทำำงาน
ในองคุ์กรปัจจุบัน เป็นต้น ข้อมูลทำั�วไปเป็นปัจจัยสำำคุัญในการนำมาวิเคุราะห์ให้เห็นคุวามชีัดัเจนว่า 
คุวรพัฒนาสำร้างเสำริมคุวามสำุขคุนทำำงานกับใคุร ทำี�ไหน และอย่างไร ทำำให้การสำร้างเสำริมคุุณภาพชีีวิต
และคุวามสำุขคุนทำำงานเป็นไปอย่างถิูกทำิศทำางและไดั้ผูลตรงกับกลุ่มเป้าหมายอย่างแทำ้จริง

 องค์ุประกอบสำำคัุญของแฮปปีโนมิเตอร์ (HAPPINOMETER) โปรแกรมการวัดัคุวามสุำข 
ประกอบดั้วยสำ่วนข้อมูลหน่วยงาน 4 ข้อ ข้อมูลทำั�วไป 14 ข้อ มิติคุวามสำุข 9 มิติ คุวามผููกพัน และ
สำมดัุลชีีวิตกับการทำำงาน มีตัวชีี�วัดัทำั�งหมดัรวม 68 ตัวชีี�วัดั มีรายละเอียดัดัังนี�
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5. ข้้อตกลงเบ่�องต้นุข้องการใช้� เคำร่�องมู่อ HAPPINOMETER

 HAPPINOMETER ประกอบดั้วยตัวชีี�วัดัคุวามสำุขของคุนทำำงานทำั�งหมดั 68 ตัวชีี�วัดั เพ่�อ
ประโยชีน์ต่อองคุ์กรหร่อหน่วยงานทีำ�สำามารถิวัดั ติดัตาม และประเมินผูลคุวามสำุขคุนในองคุ์กรได้ั
อย่างต่อเน่�อง เป็นระบบ น่าเชี่�อถิ่อ และสำามารถินำผูลการวัดั การติดัตาม และการประเมินไปใชี้ไดั้
อย่างเต็มประสำิทำธิ์ิภาพและประสำิทำธิ์ิผูล โดัยมีข้อตกลงเบ่�องต้นดัังต่อไปนี�
 1) คุวามสำุขของบุคุคุลเป็นสำิ�งทำี�เปลี�ยนแปลงไดั้ตลอดัเวลาเพียงแต่มากหร่อน้อย ชี้าหร่อเร็ว 
     HAPPINOMETER สำามารถิวดััได้ัเป็นคุวามสำขุระยะสำั�น เป็นรายไตรมาสำ รายคุรึ�งปี และรายปี
 2) เป็นเคุร่�องม่อวัดัคุวามสำุขระดัับบุคุคุล โดัยมุ่งไปทำี�คุนทำำงานแต่ละบุคุคุล แต่สำามารถิให้

    ภาพรวมสำถิานการณ์คุวามสำุขของคุนทำำงานในระดัับองคุ์กรไดั้
 3) เป็นเคุร่�องม่อซึ�งใชี้ประเมินประสำบการณ์ดั้านอารมณ์ และระดัับคุวามช่ี�นชีอบชีีวิต
         โดัยรวมของบุคุคุล ทำั�งทำางบวกและทำางลบ
 4) เป็นเคุร่�องม่อวดััคุวามสำขุระดับับุคุคุล ซึ�งประเมนิจากองค์ุประกอบคุณุภาพชีีวติและคุวามสำขุ 
    9 มิติ 68 ตัวชีี�วัดั ทำั�งนี�ต้องเป็นไปภายใต้เง่�อนไขต่อไปนี�
  ก. ผูู้ตอบ ตอบตามคุวามรู้สำึกทำี�ใกล้เคุียงคุวามรู้สำึกของตนเองมากทำี�สำุดั
  ข. ผููต้อบ ใหคุ้วามหมายของแตล่ะตวัชีี�วดััดัว้ยคุวามรู้สำกึหร่อประสำบการณข์องตนเอง
  คุ. ผููต้อบ มคีุวามซ่�อสำตัยใ์นการตอบทัำ�งขอ้มลูเชีงิประจกัษ ์คุวามรู้สำกึ และประสำบการณ์

        ทำี�ปรากฏเป็นคุำถิามใน HAPPINOMETER
  ง. ผูู้ตอบ ตอบให้เสำร็จในคุราวเดัียว ตามเวลาทำี�กำหนดั

แผ่นภาพ 1: แสำดังโคุรงสำร้างของ HAPPINOMETER



6. องคำ์ประกอบ นุิยามู ตัวช่้� วัด
   และสูตรการคำำานุวณ HAPPINOMETER

6.1 องค์ประกอบั 
 เคุร่�องม่อ HAPPINOMETER ประกอบดั้วยข้อคุำถิาม 5 ตอน รวม 68 คุำถิาม ไดั้แก่
 ตอนทำี� 1 ข้อมูลหน่วยงาน 
 เป็นข้อคุำถิามลักษณะของหน่วยงาน มี 4 ข้อ ไดั้แก่ ชี่�อทำี�ตั�งขององคุ์กร ประเภทำขององคุ์กร 
ขนาดัขององคุ์กร และลักษณะขององคุ์กร
 ตอนทำี� 2 ข้อมูลทำั�วไป
 เป็นข้อคุำถิามลกัษณะทำั�วไปของผููต้อบ ม ี 14 ข้อ ได้ัแก่ เพศ อาย ุ ภมูลิำเนา การศกึษา 
สำถิานภาพสำมรสำ การมีบุตร การตั�งคุรรภ์ ลักษณะงานทีำ�ทำำ ระดัับตำแหน่ง สำถิานภาพการจ้าง 
การทำำงานเป็นกะ ระยะเวลาทำี�ทำำงานในองคุ์กร การเปลี�ยนงาน และรายไดั้

6.2 นิยาม ตัวิชี�วิัด และสูตรการคำนวิณ
   ให้คะแนนคำตอบัจัากข้้อคำถามตั�งแต่ข้้อ 2 ถึง ข้้อ 68 โดยที� 
   ตอบ 1  ไดั้     0  คุะแนน
   ตอบ 2 ไดั้    25   คุะแนน
   ตอบ 3  ไดั้   50   คุะแนน
   ตอบ 4  ไดั้   75   คุะแนน
   ตอบ 5  ไดั้  100  คุะแนน
   
   ใช้สูตรคำนวิณค่าเฉลี�ยควิามสุข้ ดังนี�

ขั้�นตอนที� 1

ขั้�นตอนที� 2

HAPPY
R e l a x

ผ่่อนคลายดี



11รายงานการสำำรวจคุุณภาพชีีวิตฯ พ.ศ. 2562

ตอนทีำ� 3 นยิาม ตวัชีี�วดัั และสำตูรการคุำนวณ มติคิุณุภาพชีีวติและคุวามสำขุของคุนทำำงาน 9 มติิ

นุิยามู
มติทิี� 1 สขุ้ภาพกายดี (Happy Body)
หมายถิึง การทีำ�บุคุคุลมีสำุขภาพ
ร่างกายแขง็แรง สำมส่ำวน มพีฤติกรรม 
การบริโภคุทีำ�ปลอดัภยั มคีุวามพงึพอใจ 
สำภาวะสำขุภาพกายของตนอง ประกอบ 
ดั้วย 5 ตัวชีี�วัดั

มติทิี� 2 ผ่่อนคลายดี (Happy Relax)
หมายถิึง การทีำ� บุคุคุลสำามารถิ
บริหารเวลาในแต่ละวันเพ่�อการ
พักผู่อนไดั้อย่างมีคุุณภาพ พอใจกับ
การบริหารจดััการปญัหาของตนเอง 
และทำำชีีวิตให้ง่าย สำบาย ๆ  ประกอบ
ดั้วย 5 ตัวชีี�วัดั  

มติทิี� 3 นำ�าใจัดี (Happy Heart)
หมายถึิง การทำี�บคุุคุลมจิีตสำาธิ์ารณะ 
มสีำว่นร่วมในการสำรา้งประโยชีน์ให้กับ
สำว่นรวม และมเีมตตากับคุนรอบขา้ง 
ประกอบดั้วย 5 ตัวชีี�วัดั

มติทิี� 4 จัติวิญิญาณดี (Happy Soul)
หมายถิงึ การทำี�บคุุคุลมคีุวามตระหนกั 
ถิงึคุณุธิ์รรม และศลีธิ์รรม รู้แพ้รู้ชีนะ 
รู้จักให้ และมีคุวามกตัญญููรู้คุุณ 
ประกอบดั้วย 5 ตัวชีี�วัดั  
 

ตัวช่้� วัด

คุ่า BMI ภาวะอ้วนลงพุง 
ออกกำลงักาย สำบูบหุรี� ดั่�มเคุร่�องดั่�ม 
แอลกอฮอล์ และคุวามพึงพอใจ
ต่อสำุขภาพกาย

คุวามพอเพียงในการพักผู่อน 
กิจกรรมหย่อนใจ คุวามเคุรียดั 
ชีีวิตเป็นไปตามทำี�คุาดัหวัง และ
การจัดัการกับปัญหาในชีีวิต

คุวามรู้สำึกเอ่�ออาทำรห่วงใยคุน
รอบข้าง การให้คุวามชี่วยเหล่อ
แก่คุนรอบข้าง การทำำประโยชีน์
เพ่�อสำว่นรวมดัว้ยคุวามเต็มใจและ
ยินดัี การเขา้รว่มกจิกรรมทำี�เปน็
ประโยชีน์ต่อสำังคุม และการทำำ
กจิกรรมทีำ�มีประโยชีน์ด้ัวยตนเอง

การทำำนุบำรุงศิลปวัฒนธิ์รรม/
ศาสำนา/การให้ทำาน และการ
ปฏบิตักิจิตามศาสำนาเพ่�อให้จติใจ
สำงบ การยกโทำษและใหอ้ภยัอยา่ง
จริงใจตอ่ผููส้ำำนกึผูดิั การยอมรับ
และขอโทำษในคุวามผูดิัทีำ�ทำำหร่อมี
สำ่วนรับผิูดัชีอบ การตอบแทำน
หร่อชี่วยเหล่อผูู้มีพระคุุณ

สูตรคำำานุวณ

คุ่าเฉลี�ยมิติสำุขภาพกายดัี

(ยกเว้น คุ่า BMI)

คุ่าเฉลี�ยมิติผู่อนคุลายดัี

คุ่าเฉลี�ยมิตินำ�าใจดัี

คุา่เฉลี�ยมติจิติวญิญาณดัี
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นิิยาม
มิติที� 5 ครอบัครัวิดี (Happy 
Family) หมายถิึง การทำี�บุคุคุล
มีคุวามรู้สำึกผููกพัน เชี่�อใจ มั�นใจ 
และอุ่นใจกับบุคุคุลในคุรอบคุรัวของ
ตนเอง ประกอบดั้วย 3 ตัวชีี�วัดั 

มติทิี� 6 สงัคมด ี(Happy Society)
หมายถิงึ การทำี�บคุุคุลมคีุวามสำมัพนัธิ์์
ทำี�ดัต่ีอเพ่�อนบ้าน ไม่ทำำให้ผูู้อ่�นเดัอ่ดัร้อน 
ไม่เอาเปรียบผูู้คุนรอบข้าง ไม่ทำำให้
สำังคุมเสำ่�อมถิอย ประกอบดั้วย 6 
ตัวชีี�วัดั  

มิติที� 7 ใฝ่่รู้ดี (Happy Brain)
หมายถึิง การทำี�บุคุคุลมีคุวามต่�น
ตัว กระต่อร่อร้นในการเรียนรู้สำิ�ง
ใหม ่ๆ  เพ่�อปรบัตวัใหเ้ทำา่ทำนัและตั�งรบั
การเปลี�ยนแปลงไดั้ตลอดัเวลา และ
พอใจทำี�จะแสำดังคุวามทำนัสำมยัอยูเ่สำมอ 
ประกอบดั้วย 3 ตัวชีี�วัดั 

มิติที� 8 สุข้ภาพเงินดี (Happy 
Money) หมายถิึง การทีำ�บุคุคุล
มีวินัยในการใชี้จ่ายเงิน มีคุวาม
สำามารถิและพึงพอใจในการบริหาร
จดััการระบบการรบั จ่าย และออมเงนิ
ในแต่ละเดั่อน ประกอบดั้วย 4 
ตัวชีี�วัดั 

ตัวช่้� วัด

การมี เวลาอยู่ กับคุรอบคุรัว
อย่างเพียงพอ การทำำกิจกรรม
ร่วมกันในคุรอบคุรัว และการ
มีคุวามสำุขกับคุรอบคุรัว

เพ่�อนบ้านมีคุวามสัำมพันธิ์์ทำี�ดัีกับ
เรา การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคัุบของสัำงคุม คุวามรู้สึำก
ปลอดัภัยในชีีวิตและทำรัพย์สำิน 
เม่�อมีปัญหาสำามารถิขอคุวาม
ชีว่ยเหลอ่จากคุนในชีมุชีน คุวาม
รูส้ำึกว่าสำังคุมไทำยทำุกวันนี�มีคุวาม
สำงบสำุข และการใชี้ชีีวิตในสำังคุม
อย่างมีคุวามสำุข

การแสำวงหาคุวามรู้ใหม่ คุวาม
สำนใจทีำ�จะพฒันาตนเองเพ่�อคุวาม
ก้าวหน้าในชีีวิต และโอกาสำทำี�จะ
ไดั้รับในการอบรม/ศึกษาต่อ/
ดัูงาน

ภาระในการการผู่อนชีำระหนี�สำิน
ตา่ง ๆ  การผูอ่นชีำระหนี�สำนิตาม
กำหนดัเวลา การมีเงินเก็บออม
ในแต่ละเดั่อน และคุ่าตอบแทำน
ทำี�ไดั้รับเพียงพอกับรายจ่ายแต่
ละเดั่อน

สูตรคำำานุวณ

คุ่าเฉลี�ยมติคิุรอบคุรวัดัี

คุ่าเฉลี�ยมิติสำังคุมดัี

คุ่าเฉลี�ยมิติใฝ่่รู้ดัี

คุ่าเฉลี�ยมิติสำุขภาพเงินดัี
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นิิยาม
มิติที� 9 การงานดี (Happy 
Work Life) หมายถิึง การทีำ�
บุคุคุลมีคุวามสำบายใจในทีำ�ทำำงาน 
มีคุวามรัก คุวามผููกพัน และคุวาม
ภาคุภูมิใจในองคุ์กร มีคุวามมั�นใจใน
อาชีีพรายไดั้ และมีคุวามพึงพอใจกับ
คุวามก้าวหน้าของตนเองในองคุ์กร 
ประกอบดั้วย 17 ตัวชีี�วัดั 

ตัวช่้� วัด

การทำำงานทีำ�มีคุวามทำ้าทำายและ
สำง่เสำรมิใหไ้ดัเ้รียนรู้สำิ�งใหม ่คุวาม
ชีัดัเจนของโอกาสำการเติบโตใน
ตำแหน่ง การมีอาชีีพทำี�มั�นคุง 
คุวามสำามารถิในการแสำดัง
คุวามคุิดัเห็นและมีสำ่วนร่วมใน
ข้อเสำนอแนะกับหัวหน้างาน การ
ไดั้รับการปฏิบัติอย่างถิูกต้อง
ตามกฎหมายแรงงาน/พระราชี
บัญญัติหร่อระเบียบต่าง ๆ  การ
ได้ัรับการพิจารณาเล่�อนขั�น/
เล่�อนตำแหน่ง/ปรับขึ�นคุ่าจ้าง
ดั้วยคุวามเหมาะสำม การไดั้รับ
คุ่าตอบแทำนถูิกต้องและตรงตาม
เวลา การไดั้รับคุ่าตอบแทำน
ทำี�คุุ้มคุ่ากับคุวามเสำี�ยงอันอาจ
เกิดัจากการทำำงาน การได้ัรับ
การดัูแลเกี�ยวกับสุำขภาพทำี�ดีัจาก
องคุ์กร คุวามพึงพอใจกับสำภาพ
แวดัล้อมโดัยรวมขององคุ์กร 
คุวามพึงพอใจกับสำวัสำดัิการทำี�
องคุก์รจดััให ้การใหคุ้วามสำำคุญั
กับการทำำงานเป็นทำีม คุวาม
สำัมพันธิ์์ในทีำ�ทำำงานเหม่อนพี�น้อง 
การสำ่�อสำารพูดัคุุยกับเพ่�อนร่วม
งาน การถิ่ายทำอดั/แลกเปลี�ยน
แบบอย่างการทำำงานระหว่างกัน 
และการทำำงานอย่างมีคุวามสำุข

สูตรคำำานุวณ

คุ่าเฉลี�ยมติกิารงานดัี

ควิามสุข้ภาพรวิม
คุ่าเฉลี�ยคุวามสำขุภาพรวม
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นิิยาม
Say คุ่อ การกล่าวถิึงองคุ์กรในทำางทำี�ดัี
หร่อทำางบวก ประกอบดั้วย 3 ตัวชีี�วัดั

Stay คุ่อ คุวามต้องการทำี�จะอยู่กับ
องคุ์กรต่อไปแม้หน่วยงานอ่�นจะให้ผูล
ตอบแทำนทำี�ดักีวา่ ประกอบดัว้ย 3 ตวัชีี�วดัั

Strive คุ่อ คุวามต้องการหร่อคุวาม
ภาคุภูมิใจและคุวามเต็มใจทีำ�จะทำำงานเพ่�อ
คุวามสำำเร็จขององคุ์กร ประกอบดั้วย 3 
ตัวชีี�วัดั

ควิามผู่กพัน หมายถึิง คุวามรู้สำึกทีำ�
พนกังานรู้สำกึวา่ยดึัมั�น เช่ี�อมั�น ยอมรับใน
เป้าหมายและคุ่านิยมขององคุ์กร รู้สำึกว่า
ตนเปน็สำว่นหนึ�งขององคุก์ร มคีุวามเตม็ใจ
และมั�นใจอทุำศิตนอยา่งเตม็ทีำ�ทีำ�จะปฏบิตังิาน
เพ่�อองคุก์ร มคีุวามซ่�อสำตัยจ์งรกัภกัดัโีดัย
ไม่คุดิัจะลาออกจากองค์ุกร แบ่ง 9 ตวัชีี�วดัั 
3 องคุ์ประกอบคุ่อ Say Stay Strive

สมดลุชวีิติกบััการทำงาน หมายถิงึ การ
กำหนดัเวลาในการดัำเนนิชีีวติให้มสีำดััสำว่น
ทำี�เหมาะสำมสำำหรับงาน คุรอบคุรัว สำังคุม 
และตนเอง ประกอบดั้วย 5 ตัวชีี�วัดั

ตัวช่้� วัด

การแนะนำญาติ เพ่�อน หร่อคุน
รู้จักมาทำำงานในองคุ์กร การกล่าว
ปกป้ององคุ์กร และคุวามภาคุภูมิใจ
ทำี�ไดั้ทำำงานในองคุ์กร

การไม่ลาออกแม้ว่ามีโอกาสำในการ
ศึกษาต่อ การไม่ลาออกแม้ว่ามี
โอกาสำเปลี�ยนสำถิานทีำ�ทำำงาน และการ
รู้สำึกเป็นเจ้าของร่วมในองคุ์กร

การทำำงานอย่างทุำ่มเทำเพ่�อประโยชีน์
ขององคุ์กร การคุิดัใหม่ทำำใหม่เพ่�อ
สำร้างคุวามก้าวหน้าให้กับองคุ์กร 
และการทำำงานอย่างมีเป้าหมาย

จำนวนวนัทำำงานโดัยเฉลี�ยตอ่สำปัดัาห์ 
จำนวนชัี�วโมงทำำงานโดัยเฉลี�ยต่อ
วัน จำนวนชัี�วโมงการพักผู่อนต่อ
วนั คุวามยด่ัหยุน่ในการทำำงาน การ
ทำำงานตรงตามวุฒิการศึกษา

สูตรคำำานุวณ

คุ่าเฉลี�ย Say

คุ่าเฉลี�ย Stay

คุ่าเฉลี�ย Strive

คุ่าเฉลี�ยคุวามผููกพัน

คุา่เฉลี�ยสำมดัลุชีีวติกับการ
ทำำงาน



7. นุิยามูศััพท์เฉพาะ HAPPINOMETER

8. คำ�าคำะแนุนุระดับคำวามูสุข้และคำวามูหมูาย

แบับัสำรวิจัควิามสุข้คนทำงาน
 คุอ่ แบบสำำรวจทีำ�ใชีส้ำำหรับเกบ็รวบรวมขอ้มลูคุวามสำขุและคุณุภาพชีีวติของคุนทำำงานในองคุก์ร 
ทำี�พัฒนาขึ�นโดัยสำถิาบันวิจัยประชีากรและสำังคุม มหาวิทำยาลัยมหิดัล โดัยการสำนับสำนุนจากสำำนักงาน
กองทำุนสำนับสำนุนการสำร้างเสำริมสำุขภาพ (สำสำสำ.) อันจะเป็นประโยชีน์ต่อการพัฒนาสำร้างเสำริมคุุณภาพ
ชีีวิตคุนทำำงานของประเทำศไทำย

คนทำงาน (ในองค์กร)
 หมายถิึง บุคุคุลทำี�อาศัยอยู่ในคุรัวเร่อนตัวอย่าง มีอายุ 15 ปีขึ�นไป มีสำถิานภาพการทำำงาน
เป็น “ลูกจ้างรัฐบาล” “ลูกจ้างรัฐวิสำาหกิจ” และ “ลูกจ้างเอกชีน” ในองคุ์กรหร่อสำถิานประกอบการ 
ไม่รวมลูกจ้างหร่อแรงงานรับจ้างในภาคุเกษตรกรรม

 ประโยชน์ข้อง HAPPINOMETER คุอ่ เป็นเคุร่�องม่อวดััคุวามสำขุคุนทำำงานในองค์ุกรทำี�
สำามารถินำผูลทีำ�ไดัไ้ปพัฒนาสำร้างเสำริมคุณุภาพชีีวิตของบุคุคุลไดัท้ำนัทำ ีองค์ุกรสำามารถิใชีเ้ป็นเคุร่�องม่อ
ในการสำำรวจ ติดัตามและประมินผูลคุวามสำุขของบุคุลากรในองคุ์กรไดั้อย่างต่อเน่�องและยั�งย่น 
 คุ่าคุะแนนเฉลี�ยระดัับคุวามสำุขจากการวัดัโดัยเคุร่�องม่อ HAPPINOMETER สำามารถิตีคุวาม
และให้คุวามหมายไดั้ดัังต่อไปนี�

Very Unhappy = 0.00-24.99 คะแนน
หมายถิึง ระดัับคุวามสำุขทำี�สำะทำ้อนให้เห็นผูลทำี�ไดั้ว่า
อยู่ในขั�นตำ�ากวิ่าเป้าหมายมากที�สุด เป็นสำัญญาณ
ระบุให้ผูู้บริหารต้องให้การสำ่งเสำริมสำนับสำนุนองคุ์กร
แห่งคุวามสำุขทำันทำี

Unhappy = 25.00-49.99 คะแนน
หมายถิึง ระดัับคุวามสำุขทำี�สำะทำ้อนให้เห็นผูลทำี�ไดั้ว่า
อยู่ในขั�นตำ�ากวิ่าเป้าหมาย เป็นสำัญญาณระบุให้
ผูู้บริหารต้องให้การพัฒนาสำนับสำนุนองค์ุกรแห่ง
คุวามสำุขอย่างจริงจัง

Happy = 50.00-74.99 คะแนน
หมายถิงึ ระดับัคุวามสำขุทำี�สำะทำอ้นใหเ้หน็ผูลทำี�ไดัว้า่อยู่
ในขั�นตามเป้าหมาย เป็นสำญัญาณวา่ผููบ้ริหารคุวร
ให้การพัฒนาสำนับสำนุนองคุ์กรแห่งคุวามสำุขต่อไป

Very Happy = 75.0-100 คะแนน
หมายถิึง ระดัับคุวามสำุขทำี�สำะทำ้อนให้เห็นผูลทำี�ไดั้ว่า
อยู่ในขั�นเกินเป้าหมาย เป็นสำัญญาณว่าผูู้บริหาร
คุวรให้การพัฒนาสำนับสำนุนองคุ์กรแห่งคุวามสำุข
ต่อไปและยกย่องเป็นแบบอย่าง

แผ่นภาพ 2: แสำดังคุ่าคุะแนนระดัับคุวามสำุขและคุวามหมาย
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9. การสำารวจป่ 2560-2562

10. ลักษณะทั�วไปข้องคำนุทำางานุ

 การสำำรวจคุวามสำุขคุนทำำงานในองคุ์กรภาคุีเคุร่อข่ายปี 2560, 2561 และ 2562 ไดั้รับ
การตอบกลับจำนวนทัำ�งสำิ�น 61,008 ราย จาก 163 องคุ์กร เป็นแบบสำอบถิามทำี�สำามารถิ
นำข้อมูลมาวิเคุราะห์ไดั้จำนวน 59,404 ราย คุิดัเป็นร้อยละ 97.4 โดัยข้อมูลทำี�ขาดัหายไปจำนวน 
1,604 ราย (ร้อยละ 2.6) เป็นแบบสำอบถิามทำี�กรอกข้อมูลไม่คุรบทำุกข้อในทำั�ง 9 มิติ จึงไม่สำามารถิ
นำมาวิเคุราะห์ไดั้ เน่�องจากจะทำำให้คุ่าคุะแนนเฉลี�ยคุวามสำุขรวมไม่มีคุวามน่าเชี่�อถิ่อ (ตาราง 1)

 จากข้อมูลการสำำรวจของปี 2560, 2561 และ 2562 มีจำนวนกลุ่มตัวอย่างทำั�งสำิ�นรวม 
59,404 ราย ใน 163 องค์ุกร สำามารถินำเสำนอลกัษณะทำั�วไปของคุนทำำงานโดัยการอธิ์บิายเปรียบเทำยีบ 
ระหว่างคุุณลักษณะต่าง ๆ ของคุนทำำงาน จำแนกตามปีทำี�ทำำการสำำรวจ โดัยมีรายละเอียดัดัังนี�

10.1 เพศ
 จากการเปรียบเทำียบคุุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละรอบการสำำรวจ พบว่า เม่�อจำแนก 
ตามเพศ มีสำัดัส่ำวนของเพศทีำ�แตกต่างกันระหว่างรอบการสำำรวจปี 2560, 2561 และ 2562 
โดัยผูลการสำำรวจปี 2560 มีสำัดัส่ำวนของคุนทำำงานเพศหญิง (63.1%) มากกว่าคุนทำำงาน 
เพศชีาย (35.9%) พบเพศทำางเล่อกเพียงเล็กน้อย (0.6%) ในขณะทำี�ผูลการสำำรวจปี
2561 สำ่วนใหญ่เป็นคุนทำำงานเพศชีาย (57.0%) รองลงมาเป็นคุนทำำงานเพศหญิง (42.5%)
และคุนทำำงานเพศทำางเล่อกเล็กน้อย (0.3%) สำ่วนผูลการสำำรวจปี 2562 นั�น กลับมีสำัดัสำ่วน 
ของคุนทำำงานเป็นไปในทำิศทำางเดัียวกันกับผูลการสำำรวจปี 2560 คุ่อ มีสำัดัสำ่วนของคุนทำำงาน
เพศหญิงมากกว่าคุนทำำงานเพศชีาย (ตาราง 2)

ตาราง 1 สำรุปจำนวนแบบสำอบถิามตอบกลับ จำแนกตามปีทำี�สำำรวจ
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10.2 กลุ่มอายุ
 เม่�อจำแนกตามกลุม่อาย ุออกเป็น 6 กลุม่ ได้ัแก่ 15-24 ปี, 25-34 ปี, 35-44 ปี, 45-54 ปี, 
55-60 ปี และ 60 ปีขึ�นไป พบว่า ทำุกรอบปีทำี�ทำำการสำำรวจ (2560, 2561 และ 2562) สำ่วน
ใหญ่อยู่ในวัยทำำงานระยะต้น อายุระหว่าง 25-34 ปี (41.2%, 31.7% และ 36.0%) 
 เม่�อพิจารณาการกระจายตัวของกลุ่มตัวอย่างตามรายกลุ่มอายุ จำแนกตามปีสำำรวจ พบว่า 
ในปี 2560 สำ่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยทำำงานระยะต้น (41.2%) และมากกว่าหนึ�งในสำี� เป็นวัยทำำงาน
ระยะกลาง อายุระหว่าง 35-44 ปี (25.5%) ลำดัับทำี�สำามเป็นกลุ่มวัยทำำงานทำี�เพิ�งเริ�มเข้าสำู่วัยแรงงาน
อายุระหว่าง 15-24 ปี (13.1%) มเีพยีงส่ำวนน้อยทีำ�เป็นกลุม่วยัทำำงานระยะปลาย อายรุะหว่าง 45-54 ปี, 
55-60 ปี และ 60 ปีขึ�นไป ตามลำดัับ (9.9%, 2.1% และ 0.2%)

ตาราง 2 เพศ จำแนกตามปีทำี�สำำรวจ

HAPPY
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ตาราง 3 กลุ่มอายุ จำแนกตามปีทำี�สำำรวจ

10.3 ระดับัการศึกษา
 ดั้านระดัับการศึกษา ผูลการสำำรวจในปี 2560 พบว่า กว่าหนึ�งในสำี�ของคุนทำำงานเป็นกลุ่มทำี�
จบการศกึษาระดับัมัธิ์ยมศกึษาตอนปลาย (25.2%) รองลงมาคุอ่กลุม่ทำี�จบการศกึษาระดับัปริญญาตรี 
(21.5%) ลำดัับทำี�สำามเป็นกลุ่มทำี�จบการศึกษาระดัับมัธิ์ยมศึกษาตอนต้น (16.7%) ลำดัับทำี�สำี�เป็นกลุ่มทำี�
จบการศึกษาระดัับประกาศนียบัตรวิชีาชีีพชีั�นสำูงหร่อ ปวสำ. (13.5%) และพบบางสำ่วนทำี�จบการศึกษา
ระดัับประถิมศึกษาหร่อตำ�ากว่า ระดัับประกาศนียบัตรวิชีาชีีพหร่อ ปวชี. ระดัับสำูงกว่าปริญญาตรี
และระดัับอนุปริญญาหร่อเทำียบเทำ่า (8.5%, 8.3%, 2.8% และ 2.3% ตามลำดัับ)

 การสำำรวจในปี 2561 พบว่า กลุ่มตัวอย่างสำ่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยทำำงานระยะต้น (31.7%) 
ลำดัับถิัดัมาเป็นกลุ่มวัยทำำงานระยะปลาย อายุระหว่าง 45-54 ปี (21.6%) ตามดั้วยกลุ่มวัยทำำงาน
ระยะกลาง อายุระหว่าง 35-44 ปี ในสำัดัสำ่วนทำี�ใกล้เคุียงกัน (21.1%) ลำดัับทำี�สำี�เป็นกลุ่มวัยทำำงาน
ระยะปลาย อายุระหวา่ง 55-60 ป ี(18.1%) ลำดับัทีำ�หา้เป็นกลุม่คุนทำำงานวัยทำี�เพิ�งเริ�มเข้าสำูวั่ยแรงงาน
อายรุะหวา่ง 15-24 ป ี(5.9%) สำดุัทำา้ยคุอ่กลุม่คุนทำำงานทำี�เปน็ผููส้ำงูอาย ุทำี�มอีาย ุ60 ปขึี�นไป (0.1%)
 ในสำ่วนของผูลการสำำรวจปี 2562 พบว่า กลุ่มตัวอย่างสำ่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยทำำงานระยะต้น 
(36.0%) สำัดัสำ่วนเก่อบหนึ�งในสำามเป็นกลุ่มคุนทำำงานระยะกลาง อายุระหว่าง 35-44 ปี (32.3%) 
ลำดับัทีำ�สำามเป็นกลุม่คุนทำำงาน กลุม่วยัทำำงานระยะปลาย อายรุะหว่าง 45-54 ปี (14.5%) ลำดับัทีำ�สำี�
เป็นกลุ่มคุนทำำงานวัยทีำ�เพิ�งเริ�มเข้าสำู่วัยแรงงานอายุระหว่าง 15-24 ปี (8.1%) ลำดัับทำี�ห้าเป็น
กลุ่มวัยทำำงานระยะปลายอายุระหว่าง 55-60 ปี (5.5%) ตามดั้วยกลุ่มคุนทำำงานทีำ�เป็นผูู้สำูงอายุ
ทำี�มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ�นไป เป็นลำดัับสำุดัทำ้าย (0.2%) (ตาราง 3)



ตาราง 4 ระดัับการศึกษา จำแนกตามปีทำี�สำำรวจ

 ในส่ำวนของผูลการสำำรวจปี 2561 พบว่า มากกว่าหนึ�งในสำาม 
ของคุนทำำงานเป็นกลุม่ทำี�จบการศกึษาระดับัปรญิญาตรี (36.5%) 
รองลงมาคุ่อกลุ่มทีำ�จบการศึกษาระดัับประกาศนียบัตรวิชีาชีีพ
ชัี�นสำงูหร่อ ปวสำ. (13.7%) ลำดับัทำี�สำามเป็นกลุม่ทำี�จบการศกึษา 
ระดัับสำูงกว่าปริญญาตรี (12.6%) และพบบางส่ำวนทีำ�จบ
การศกึษาระดับัมธัิ์ยมศกึษาตอนปลาย ระดับัมธัิ์ยมศกึษาตอนตนั 
ระดัับประกาศนียบัตรวิชีาชีีพหร่อ ปวชี. ระดัับอนุปริญญาหร่อ
เทำียบเท่ำา และระดัับประถิมศึกษาหร่อตำ�ากว่า (7.6%, 5.8%, 
5.8%, 2.8% และ 2.4% ตามลำดัับ) 
 แตกต่างจากผูลการสำำรวจของปี 2562 ทำี�พบว่า คุรึ�งหนึ�ง
ของคุนทำำงานเป็นกลุม่ทีำ�จบการศกึษาระดับัปริญญาตร ี(50.7%) 
รองลงมาคุ่อกลุ่มทำี�จบการศึกษาสำูงกว่าปริญญาตรี (14.9%) 
ลำดับัทีำ�สำามเป็นกลุม่ทีำ�จบมธัิ์ยมศกึษาตอนปลาย (10.1%) พบเพยีง 
บางส่ำวนทำี�จบการศึกษาระดัับประกาศนียบัตรวิชีาชีีพชัี�นสำูงหร่อ 
ปวสำ. ระดับัมัธิ์ยมศกึษาตอนต้น ระดับัประกาศนียบตัรวชิีาชีีพหร่อ 
ปวชี. ระดับัประถิมศึกษาหร่อตำ�ากว่า และระดับัอนุปริญญาหร่อ
เทำยีบเท่ำา (6.9%, 6.6%, 3.8%, 3.0% และ 2.0%) (ตาราง 4)
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10.4 สถานภาพสมรส
 เม่�อพจิารณาตามสำถิานภาพสำมรสำ พบว่า ในภาพรวมกลุม่ตัวอยา่งส่ำวนใหญ่มสีำถิานภาพสำมรสำ
แต่งงานและอยูร่่วมกัน (44.9%) รองลงมาคุอ่สำถิานภาพโสำดั (32.7%) และมสีำถิานภาพสำมรสำอ่�น ๆ 
เพียงเล็กน้อย หากแยกพิจารณาเป็นรายปีของการสำำรวจจะพบคุวามแตกต่างบางประเดั็น ดัังนี�
 ในการสำำรวจปี 2560 พบว่า คุนทำำงานสำ่วนใหญ่รายงานว่ามีสำถิานภาพแต่งงานและ
อยู่ร่วมกัน (46.4%) รองลงมาเป็นกลุ่มทีำ�มีสำถิานภาพโสำดั (33.6%) ลำดัับทำี�สำามเป็นกลุ่มทีำ�มี
สำถิานภาพอยู่ ด้ัวยกันโดัยไม่แต่งงาน (11.2%) มีเพียงสำ่วนน้อยทีำ�ระบุว่ามีสำถิานภาพหย่า 
แยกทำาง เลกิกัน สำถิานภาพแต่งงานแต่ไม่ได้ัอยูด้่ัวยกนั และสำถิานภาพหม้าย (4.5%, 2.8% และ 1.2% 
ตามลำดับั)
 สำำหรับผูลการสำำรวจในปี 2561 พบว่า คุนทำำงานสำ่วนใหญ่รายงานว่ามีสำถิานภาพแต่งงาน
และอยู่ ร่วมกัน (46.1%) รองลงมาสำถิานภาพโสำดั (28.4%) ทีำ�นอกเหน่อจากนี�บางสำ่วน
มีสำถิานภาพอยู่ดั้วยกันโดัยไม่แต่งงาน สำถิานภาพแต่งงานแต่ไม่ไดั้อยู่ดั้วยกัน มีสำถิานภาพหย่า 
แยกทำาง เลิกกัน และสำถิานภาพหม้าย (4.9%, 4.1%, 3.2% และ 1.3% ตามลำดัับ)
 ในสำว่นของผูลสำำรวจป ี2562 พบวา่ คุนทำำงานสำว่นใหญร่ายงานวา่มสีำถิานภาพโสำดั (43.3%) 
รองลงมาเปน็กลุม่ทีำ�รายงานวา่มสีำถิานภาพแตง่งานและอยูร่่วมกัน (39.7%) ซึ�งแตกตา่งจากการสำำรวจ
สำองปีทำี�ผู่านมา และยังพบการรายงานสำถิานภาพอ่�น ๆ เพียงเล็กน้อยคุ่อ มีสำถิานภาพอยู่ด้ัวยกัน
โดัยไม่แต่งงาน สำถิานภาพแต่งงานแต่ไม่ ไดั้อยู ่ดั ้วยกัน สำถิานภาพหย่า แยกทำาง เลิกกัน 
และสำถิานภาพหม้าย (7.6%, 4.0%, 4.0% และ 1.1% ตามลำดัับ) (ตาราง 5)

 ตาราง 5 สำถิานภาพสำมรสำ จำแนกตามปีทำี�สำำรวจ
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10.5 จัำนวินบัุตร
 ในภาพรวมเก่อบคุรึ�งหนึ�งของคุนทำำงานไม่มีบุตร (48.9%) และคุนทำำงานทำี�มีบุตรนั�น มักมี
บุตรจำนวนไม่เกินสำองคุน โดัย กลุม่คุนทำำงานทำี�มบีตุรส่ำวนใหญ่มบีตุรเพยีง 1 คุน (21.6%) รองลงมา 
มีบุตรจำนวน 2 คุน (18.7%) มีเพียงสำ่วนน้อยทำี�มีบุตร 3-4 คุน และมีบุตรตั�งแต่ 5 คุนขึ�นไป (3.7% 
และ 0.2% ตามลำดัับ) เม่�อพิจารณาเปรียบเทำียบแยกตามปีทำี�สำำรวจ พบดัังนี�
 ข้อมลูสำำรวจปี 2560 พบว่า ส่ำวนใหญ่คุนทำำงานไม่มบีตุร (67.3%) รองลงมามบีตุรจำนวน 
1 คุน (22.0%) ลำดัับทำี�สำามมีบุตร จำนวน 2 คุน (8.4%) และพบคุนทำำงานทำี�มีบุตรมากกว่า
สำองคุนเพียงเล็กน้อย โดัยมีบุตรจำนวน 3-4 คุน 1.4% และมีบุตร 5 คุนขึ�นไป 0.1%
 สำ่วนผูลการสำำรวจปี 2561 กลับพบว่าสำัดัสำ่วนของคุนทำำงานทำี�ไม่มีบุตรลดัลงกว่าปี 2560 
เป็น 38.7% สำัดัสำ่วนของคุนทำำงานทำี�มีบุตรจำนวน 1 คุน ลดัลงเป็น 20.9% แต่สำัดัสำ่วนของ
คุนทำำงานทำี�มบีตุรจำนวน 2 คุนเพิ�มขึ�นเปน็ 23.4% และมสีำดััสำว่นของคุนทำำงานทำี�มบีตุรจำนวน 3-4 คุน 
และ 5 คุนขึ�นไป คุิดัเป็น 4.7% และ 0.2% ตามลำดัับ
 และในทำำนองเดัียวกัน การสำำรวจปี 2562 พบว่า มากกว่าคุรึ�งหนึ�งของคุนทำำงานไม่มีบุตร 
(54.2%) รองลงมาเป็นกลุ่มคุนทำำงานทำี�มีบุตรจำนวน 1 คุน (22.9%) ลำดัับทำี�สำามเป็นกลุ่มคุน
ทำำงานทำี�มีบุตรจำนวน 2 คุน (18.7%) มีเพียงสำ่วนน้อยของกลุ่มคุนทำำงานทำี�มีบุตรจำนวน 3-4 คุน 
และมีบุตรตั�งแต่ 5 คุนขึ�นไป (3.9% และ 0.3% ตามลำดัับ) (ตาราง 6)
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10.6 ลักษณะงาน
 เม่�อพจิารณาลกัษณะงานของกลุม่ตวัอย่างในภาพรวม พบว่า กลุม่ตวัอย่างทำำงานด้ัานการผูลติ 
ในสำดััส่ำวนสำงูทีำ�สำดุั (36.3%) รองลงมาหนึ�งในสำี�ของกลุม่ตวัอย่างทำำงานสำำนกังาน (25.4%) ลำดับัทีำ�สำาม 
ทำำงานดั้านการบริการ (22.7%) มีบางสำ่วนของกลุ่มตัวอย่างทำี�ทำำงานดั้านบริหาร และงานดั้านอ่�น ๆ 
(7.0% และ 0.6% ตามลำดัับ) โดัยหากวิเคุราะห์จำแนกรายปีการสำำรวจ จะพบคุวามแตกต่างในบาง
ประเดั็น ดัังนี�
 ลักษณะงานของกลุ่มตัวอย่างในผูลการสำำรวจปี 2560 พบว่า สำ่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างทำำงาน
ด้ัานการผูลติ (64.4%) รองลงมาทำำงานด้ัานการบรกิาร (16.2%) ลำดับัทีำ�สำามทำำงานสำำนักงาน (14.2%) 
ลำดัับทำี�สำี�ทำำงานดั้านบริหาร (2.5%) และทำำงานลักษณะอ่�น ๆ น้อยทำี�สำุดั (0.3%)
 แต่การสำำรวจในปี 2561 กลับพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ำวนใหญ่ทำำงานสำำนักงาน (31.5%) 
ตามด้ัวยงานดั้านการผูลิต (28.2%) งานดั้านการบริการ (24.2%) งานดั้านบริหาร (9.4%) และ
งานดั้านอ่�น ๆ (0.5%) ตามลำดัับ
 สำ่วนผูลการสำำรวจในปี 2562 พบว่า ลักษณะงาน 3 ลำดัับแรก มีสำัดัสำ่วนทำี�ไม่แตกต่างกัน
มาก ไดั้แก่ งานดั้านบริการ งานดั้านการผูลิต และงานสำำนักงาน (26.4%, 23.9% และ 22.5%) 
มีเพียงสำ่วนน้อยทำี�ทำำงานลักษณะงานดั้านบริหาร และงานดั้านอ่�น ๆ (6.1% และ 1.2% ตามลำดัับ) 
(ตาราง 7)

ตาราง 6 จำนวนบุตร จำแนกตามปีทำี�สำำรวจ



23รายงานการสำำรวจคุุณภาพชีีวิตฯ พ.ศ. 2562

ตาราง 7 ลักษณะงาน จำแนกตามปีทำี�สำำรวจ

HAPPY
H e a r t

นำ�าใจัดี



10.7 สถานภาพการจั้างงาน
 ดั้านสำถิานภาพการจ้างงานของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างสำ่วนใหญ่มีสำถิานภาพ
การจ้างงานประเภทำประจำ (44.2%) รองลงมามีสำถิานภาพการจ้างงานประเภทำตามสำัญญาจ้าง 
(38.0%) ตามดั้วยสำถิานภาพการจ้างงานประเภทำรายวัน (8.6%) นอกเหน่อจากนี�เป็นเป็นสำถิานภาพ
การจ้างงานประเภทำบางชี่วงเวลา จ้างเหมา และตามผูลงาน (1.4%, 0.3% และ 0.2% ตามลำดัับ) 
เม่�อแยกพิจารณารายปีการสำำรวจ พบคุวามแตกต่างดัังนี�
 จากการสำำรวจป ี2560 พบวา่ สำว่นใหญข่องคุนทำำงานมีสำถิานภาพการจา้งงานประเภทำประจำ 
(70.5%) รองลงมาเป็นสำถิานภาพการจ้างงานประเภทำรายวัน (16.1%) ลำดัับทำี�สำามเป็นสำถิานภาพ
การจ้างงานประเภทำตามสำัญญาจ้าง (10.1%) มีเพียงสำ่วนน้อยทำี�มีสำถิานภาพการจ้างงานประเภทำ
จ้างเหมา บางชี่วงเวลา และตามผูลงาน (1.3%, 0.4% และ 0.4% ตามลำดัับ)
 แต่ในผูลการสำำรวจปี 2561 พบคุวามแตกต่างของสำดััส่ำวนของสำถิานภาพการจ้างงานสำามลำดับั
แรก โดัยพบว่า กลุม่ตัวอย่างมสีำถิานภาพการจ้างงานประเภทำตามสัำญญาจ้างมากทำี�สำดุั (58.2%) รองลงมา 
เปน็สำถิานภาพการจา้งงานประเภทำประจำ (28.9%) และลำดับัทีำ�สำามเปน็สำถิานภาพการจา้งงานประเภทำ
รายวัน (5.6%) สำ่วนทำี�เหล่อเป็นประเภทำบางชี่วงเวลา และตามผูลงาน (1.4% และ 0.1% ตามลำดัับ)
 ส่ำวนการสำำรวจปี 2562 พบว่า มกีลุม่คุนทำำงานมากกว่าคุรึ�งหนึ�งทีำ�มสีำถิานภาพการจ้างงาน
ประเภทำประจำ (53.8%) รองลงมาเป็นสำถิานภาพการจ้างงานประเภทำตามสำัญญาจ้าง (16.8%) 
ลำดับัทำี�สำามเป็นสำถิานภาพการจา้งงานประเภทำรายวัน (7.3%) ลำดับัทีำ�สำี�เป็นสำถิานภาพการจา้งงานประเภทำ
ตามผูลงาน (0.2%) และสำุดัทำ้ายเป็นสำถิานภาพการจ้างงานประเภทำอ่�น ๆ (0.1%) (ตาราง8)

ตาราง 8 สำถิานภาพการจ้างงาน จำแนกตามปีทำี�สำำรวจ
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 ผูลการสำำรวจคุวามสุำขคุนทำำงานในองค์ุกรของภาคีุเคุร่อข่ายปี 2560, 2561 และ 2562 พบว่า 
คุวามสำขุคุนทำำงานภาพรวมมีคุ่าคะแนนเฉลี�ย 61.2 อยู่ใน ระดับั “HAPPY” หร่อ “ระดับัควิาม
สุข้ตามเป้าหมาย” เม่�อพิจารณาคุวามสำุขภาพรวมรายปีการสำำรวจ ปี 2561 มีคุ่าคุะแนนเฉลี�ย
มากทีำ�สำุดัเท่ำากับ 63.2 ลำดัับทีำ�สำองเป็นปี 2562 มีคุ่าคุะแนนเฉลี�ยเท่ำากับ 60.2 และลำดัับทีำ�สำาม
คุอ่ปี 2560 มค่ีุาคุะแนนเฉลี�ยน้อยทีำ�สำดุัเท่ำากบั 57.7 อย่างไรกต็ามยงัคุงอยูใ่นระดับัของ “HAPPY” หร่อ 
“ระดัับคุวามสำุขตามเป้าหมาย” ทำั�งสำามปี 
 คุวามสำุขคุนทำำงานปี 2560 พบว่า มิติทำี�มีคุ่าคุะแนนมากทำี�สำุดัคุ่อ จิตวิญญาณดัี มีคุ่าคุะแนน
เฉลี�ยเทำ่ากับ 67.7 จัดัอยู่ในระดัับ “Happy” หร่อ “ระดัับคุวามสำุขตามเป้าหมาย” สำ่วนของมิติทำี�มี
คุ่าคุะแนนน้อยทำี�สำุดัคุ่อ ผู่อนคุลายดัี มีคุ่าคุะแนนเฉลี�ยเทำ่ากับ 48.0 จัดัอยู่ในระดัับ “Unhappy” หร่อ 
“ระดัับคุวามสำุขตำ�ากว่าเป้าหมาย”
 คุวามสำุขคุนทำำงานปี 2561 พบว่า มิติทำี�มีคุ่าคุะแนนมากทำี�สำุดัคุ่อ จิตวิญญาณดัี มีคุ่าคุะแนน
เฉลี�ยเทำ่ากับ 69.5 จัดัอยู่ในระดัับ “Happy” หร่อ “ระดัับคุวามสำุขตามเป้าหมาย” สำ่วนของมิติทำี�มี
คุ่าคุะแนนน้อยทำี�สำุดัคุ่อ ผู่อนคุลายดัี มีคุ่าคุะแนนเฉลี�ยเทำ่ากับ 56.2 จัดัอยู่ในระดัับ “Happy” หร่อ 
“ระดัับคุวามสำุขตามเป้าหมาย”

11. คำวามูสุข้ภาพรวมูข้องคำนุทำางานุ

HAPPY
Work Life

การงานดี



 คุวามสำุขคุนทำำงานปี 2562 พบว่า มิติทำี�มีคุ่าคุะแนนมากทำี�สำุดัคุ่อ จิตวิญญาณดัี มีคุ่าคุะแนน
เฉลี�ยเทำ่ากับ 67.8 จัดัอยู่ในระดัับ “Happy” หร่อ “ระดัับคุวามสำุขตามเป้าหมาย” สำ่วนของมิติทำี�มี
คุ่าคุะแนนน้อยทำี�สำุดัคุ่อ สำุขภาพเงินดัี มีคุ่าคุะแนนเฉลี�ยเทำ่ากับ 51.8 จัดัอยู่ในระดัับ “Happy” หร่อ 
“ระดัับคุวามสำุขตามเป้าหมาย” (ตาราง 9)

ตาราง 9 คุะแนนคุวามสำุขคุนทำำงานภาพรวมและรายมิติ จำแนกตามปีทำี�สำำรวจ



11.1 ควิามสุข้ภาพรวิมข้องคนทำงาน จัำแนกตามเพศ และปีที�สำรวิจั
 เม่�อแยกพจิารณาตามเพศของกลุม่ตวัอยา่ง พบวา่ ในภาพรวมเปรียบเทีำยบระหวา่งกลุม่จะเห็น
ไดั้ว่าคุนทำำงานกลุ่มเพศชีายมีคุ่าคุะแนนคุวามสำุขมากกว่ากลุ่มคุนทำำงานเพศหญิง และกลุ่มคุนทำำงาน
เพศทำางเล่อก (61.6, 60.9 และ 56.8 ตามลำดัับ) 
 การเปรียบเทำยีบคุวามสำขุของคุนทำำงานแยกตามเพศในผูลการสำำรวจปี 2560 พบว่า เพศหญงิ 
เป็นกลุ่มทีำ�มีคุะแนนคุวามสำุขมากว่าเพศชีายเล็กน้อย (58.0 และ 57.3) สำ่วนกลุ่มเพศทำางเล่อกเป็น
กลุ่มทำี�มีคุะแนนคุวามสำุขน้อยทำี�สำุดั (55.6) 
 สำำหรับปีสำำรวจ 2561 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศชีายและเพศหญิงมีคุ่าคุะแนนเฉลี�ยคุวามสำุข
ใกล้เคุยีงกนั (63.4 และ 63.1) มเีพยีงกลุม่เพศทำางเลอ่กทำี�มค่ีุาคุะแนนเฉลี�ยคุวามสำขุน้อยทำี�สำดุัคุอ่ 57.3
 สำ่วนผูลการสำำรวจปี 2562 พบว่า กลุ่มคุนทำำงานเพศหญิงมีคุ่าคุะแนนเฉลี�ยคุวามสำุขมาก
ทีำ�สำุดั (60.6) รองลงมาคุอ่กลุม่คุนทำำงานเพศชีายมค่ีุาคุะแนนเฉลี�ยคุวามสำขุเท่ำากบั 59.5 และกลุม่เพศ
ทำางเลอ่ก เป็นกลุ่มทำี�มีคุ่าคุะแนนเฉลี�ยน้อยทำี�สำุดัคุ่อ 57.7 (ตาราง 10)

ตาราง 10 คุะแนนคุวามสำุขคุนทำำงานภาพรวม จำแนกตามเพศ และปีทำี�สำำรวจ

HAPPY
M o n e y

สุข้ภาพเงินดี
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11.2 ควิามสุข้ภาพรวิมข้องคนทำงาน จัำแนกตามกลุ่มอายุ และปีที�สำรวิจั
 คุ่าคุะแนนคุวามสำุขภาพรวมของคุนทำำงานจำแนกตามกลุ่มอายุ พบว่า คุนทำำงานกลุ่ม
วัยทำำงานระยะปลาย อายรุะหว่าง 55-60 ปี มค่ีุาคุะแนนคุวามสำขุมากทีำ�สำดุัคุอ่ 66.7 ลำดับัถิดััมาคุอ่
กลุม่คุนทำำงานระยะกลาง อายรุะหว่าง 35-44 ปี กลุม่คุนทำำงานวยัเริ�มต้นทำำงาน อายรุะหว่าง 15-24 ปี
และกลุ่มคุนทำำงานระยะต้น อายุระหว่าง 25-34 ปี มีคุ่าคุะแนนคุวามสำุขน้อยกว่าอย่างใกล้เคุียงกัน 
(59.6, 59.7 และ 59.8 ตามลำดัับ)
 สำำหรับคุา่คุะแนนคุวามสำขุของคุนทำำงานในผูลการสำำรวจป ี2560 พบวา่ คุนทำำงานกลุม่วยัทำำงาน
ระยะปลาย อายุระหว่าง 55-60 ปี มีคุ่าคุะแนนคุวามสำุขมากทำี�สำุดัคุ่อ 61.6 และกลุ่มทำี�มีคุ่าคุะแนน
คุวามสำุขน้อยทำี�สำุดัคุ่อกลุ่มคุนทำำงานระยะต้น อายุระหว่าง 25-34 ปี มีคุ่าคุะแนนเทำ่ากับ 56.9
 ส่ำวนผูลการสำำรวจปี 2561 พบว่า คุนทำำงานกลุม่วยัทำำงานระยะปลาย อายรุะหว่าง 55-60 ปี 
มคีุา่คุะแนนคุวามสำขุมากทีำ�สำดุัคุอ่ 67.2 และคุะแนนนอ้ยทำี�สำดุัอยูใ่นกลุม่คุนทำำงานระยะกลาง อายรุะหวา่ง 
35-44 ปี มีคุ่าคุะแนนเทำ่ากับ 60.4  
 จากการสำำรวจปี 2562 กพ็บว่า คุนทำำงานกลุม่วยัทำำงานระยะปลาย อายรุะหว่าง 55-60 ปี 
มีคุ่าคุะแนนคุวามสำุขมากทำี�สำุดัเชี่นเดัียวกับการสำำรวจสำองปีทีำ�ผู่านมา โดัยมีคุ่าคุะแนนเทำ่ากับ 64.8 
แต่ในสำ่วนของกลุ่มทำี�มีคุ่าคุะแนนน้อยไม่ต่างกันพบในสำามกลุ่ม ได้ัแก่ กลุ่มคุนทำำงานวัยเริ�มต้นทำำงาน 
อายุระหว่าง 15-24 ปี กลุ่มคุนทำำงานระยะต้น อายุระหว่าง 25-34 ปี และกลุ่มคุนทำำงานระยะกลาง 
อายุระหว่าง 35-44 ปี (59.3, 59.7 และ 59.7 ตามลำดัับ) (ตาราง 11)

ตาราง 11 คุะแนนคุวามสำุขคุนทำำงานภาพรวม จำแนกตามกลุ่มอายุ และปีทำี�สำำรวจ
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11.3 ควิามสขุ้ภาพรวิมข้องคนทำงาน จัำแนกตามระดบััการศกึษา และปีที�สำรวิจั 
 เม่�อจำแนกคุวามสำขุของคุนทำำงานตามระดับัการศกึษา พบว่า ภาพรวมของคุ่าคุะแนนคุวามสำขุ
ในระดัับการศึกษาต่าง ๆ ไม่แตกต่างกันมากนัก แต่ทีำ�น่าสำนใจคุ่อ กลุ่มคุนทำำงานทำี�จบการศึกษา
สำูงกว่าปริญญาตรี มีคุ่าคุะแนนคุวามสำุขมากทำี�สำุดัคุ่อ 64.7 และกลุ่มคุนทำำงานทำี�จบการศึกษาระดัับ
มัธิ์ยมศึกษาตอนต้น มีคุ่าคุะแนนคุวามสำุขน้อยทำี�สำุดัเทำ่ากับ 57.3
 คุวามสำุขของคุนทำำงานปีสำำรวจ 2560 พบว่า กลุ่มตัวอย่างทำี�มีคุ่าคุะแนนคุวามสำุขมากทำี�สำุดั
คุ่อ คุนทำำงานกลุ่มทำี�มีระดัับการศึกษาสำูงกว่าปริญญาตรี มีคุ่าคุะแนนเทำ่ากับ 63.3 และคุ่าคุะแนนน้อย
ทำี�สำุดัพบในกลุ่มคุนทำำงานทำี�จบการศึกษาในระดัับมัธิ์ยมศึกษาตอนต้น มีคุะแนนเทำ่ากับ 56.3
 ในส่ำวนของคุวามสำขุของคุนทำำงานปีสำำรวจ 2561 เป็นไปในทำศิทำางเดัยีวกบัปี 2560 โดัยพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างทำี�มีคุ่าคุะแนนคุวามสำุขมากทำี�สำุดัคุ่อ คุนทำำงานกลุ่มทำี�มีระดัับการศึกษาสำูงกว่าปริญญาตรี 
โดัยมค่ีุาคุะแนนเท่ำากบั 65.3 แต่กลับพบว่า ในกลุม่คุนทำำงานทีำ�มค่ีุาคุะแนนคุวามสำขุน้อยทำี�สำดุั เป็นกลุม่ทีำ�
จบการศึกษาระดัับมัธิ์ยมศึกษาตอนปลาย ซึ�งมีคุ่าคุะแนนเทำ่ากับ 58.9
 สำำหรับปีสำำรวจ 2562 ก็พบว่า กลุ่มตัวอย่างทำี�มีคุ่าคุะแนนคุวามสำุขมากทำี�สำุดัคุ่อ คุนทำำงาน
กลุม่ทำี�มรีะดับัการศกึษาสำงูกวา่ปริญญาตรีเช่ีนเดัยีวกัน โดัยมีคุา่คุะแนนเท่ำากับ 63.6 และกลุม่ตวัอยา่ง
ทำี�มีคุ่าคุะแนนน้อยทำี�สำุดัพบในกลุ่มคุนทำำงานทำี�จบการศึกษาในระดัับมัธิ์ยมศึกษาตอนต้น มีคุะแนนเทำ่ากบั 
56.2 (ตาราง 12)

ตาราง 12 คุะแนนคุวามสำุขคุนทำำงานภาพรวม จำแนกตามระดัับการศึกษา และปีทำี�สำำรวจ
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11.4 ควิามสขุ้ภาพรวิมข้องคนทำงาน จัำแนกตามสถานภาพสมรส และปีที�สำรวิจั
 คุา่คุะแนนคุวามสำขุในภาพรวมจำแนกตามสำถิานภาพสำมรสำ พบวา่ ในสำามลำดับัแรกมค่ีุาคุะแนน
คุวามสำุขไม่แตกต่างกัน คุ่อ กลุ่มสำถิานภาพแต่งงานและอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มทำี�มีคุ่าคุะแนนคุวามสำุข
มากทำี�สำุดั (62.3) ลำดัับทำี�สำองกลุ่มสำถิานภาพหม้าย (62.1) ลำดัับทำี�สำามประกอบดั้วยกลุ่มสำถิานภาพ
แต่งงานแต่ไม่ไดั้อยู่ดั้วยกัน และกลุ่มสำถิานภาพโสำดั โดัยมีคุ่าคุะแนนทำี�เทำ่ากัน (60.9) เป็นทำี�น่าสำังเกตว่า
กลุ่มสำถิานภาพอยู่ดั้วยกันโดัยไม่แต่งงาน เป็นกลุ่มทำี�มีคุ่าคุะแนนคุวามสำุขน้อยทำี�สำุดั (57.7) 
 ผูลการสำำรวจปี 2560 ในสำามลำดัับแรกมีคุ่าคุะแนนคุวามสำุขของแต่ละสำถิานภาพสำมรสำ
แทำบจะไมแ่ตกตา่งกนั โดัยพบวา่ คุา่คุะแนนมากทีำ�สำดุัอยูใ่นกลุม่สำถิานภาพแตง่งานและอยูร่ว่มกันคุอ่ 58.4 
รองลงมาเป็นกลุ่มสำถิานภาพหม้าย มีคุ่าคุะแนนเทำ่ากับ 58.2 และลำดัับทำี�สำามคุ่อกลุ่มสำถิานภาพโสำดั
มีคุ่าคุะแนนเทำ่ากับ 57.6
 สำำหรับผูลการสำำรวจปี 2561 คุ่าคุะแนนมากทีำ�สำดุัเป็นลำดับัแรกยงัคุงเป็นกลุม่สำถิานภาพแต่งงาน
และอยู่ร่วมกัน คุ่อ 64.3 รองลงมาเป็นกลุ่มสำถิานภาพหม้าย ดั้วยคุ่าคุะแนนทีำ�ไม่แตกต่างกันมาก
คุ่อ 64.2 และลำดัับทำี�สำามคุ่อกลุ่มสำถิานภาพโสำดั มีคุ่าคุะแนนเทำ่ากับ 63.1 
 ในส่ำวนของปีสำำรวจ 2562 มแีนวโน้มของคุ่าคุะแนนคุวามสำขุไม่ต่างจากการสำำรวจสำองปีทีำ�ผู่านมา 
กลา่วคุอ่ คุา่คุะแนนมากทำี�สำดุัอยูใ่นกลุม่คุนทำำงานสำถิานภาพแตง่งานและอยูร่่วมกัน (61.3) ลำดับัถัิดัไป
เป็นกลุ่มสำถิานภาพหม้ายคุ่อ (60.8) และลำดัับทำี�สำามคุ่อกลุ่มสำถิานภาพโสำดั มีคุ่าคุะแนนเทำ่ากับ 59.9 

ตาราง 13 คุะแนนคุวามสำุขคุนทำำงานภาพรวม จำแนกตามสำถิานภาพสำมรสำ และปีทำี�สำำรวจ



11.5 ควิามสุข้ภาพรวิมข้องคนทำงาน จัำแนกตามจัำนวินบัุตร และปีที�สำรวิจั
 เม่�อจำแนกตามจำนวนบตุร ในภาพรวมของคุา่คุะแนนคุวามสำขุของกลุม่คุนทำำงานมรีะดับัคุะแนน
ทำี�ไม่แตกต่างกันมากนัก คุ่อ คุะแนนมากทำี�สำุดัอยู่ในกลุ่มคุนทำำงานทำี�มีบุตรตั�งแต่ 5 คุนขึ�นไป (63.4) 
รองลงมาดัว้ยคุะแนนทำี�ใกลเ้คุยีงกนัในกลุม่คุนทำำงานทีำ�มบีตุรจำนวน 2 คุน (63.1) และลำดับัทีำ�สำามในกลุม่
คุนทำำงานทำี�มีบุตรจำนวน 3-4 คุน (62.3)
 ในผูลการสำำรวจปี 2560 พบว่า คุ่าคุะแนนคุวามสำขุของกลุม่คุนทำำงานจำแนกตามจำนวนบุตร 
แทำบจะไมแ่ตกตา่งกนัคุอ่ มคีุา่ระหวา่ง 57.6-58.8 โดัยคุา่คุะแนนมากทำี�สำดุัอยูใ่นกลุม่คุนทำำงานทีำ�มบีตุร
จำนวน 2 คุน (58.8) และคุ่าคุะแนนน้อยทำี�สำุดัอยู่ในกลุ่มคุนทำำงานทำี�ไม่มีบุตร (57.6)
 สำ่วนผูลการสำำรวจปี 2561 พบว่า กลุ่มคุนทำำงานทำี�มีบุตรตั�งแต่ 5 คุนขึ�นไป มีคุ่าคุะแนน
คุวามสำุขมากทำี�สำุดั (65.2) และคุ่าคุะแนนน้อยทำี�สำุดัอยู่ในกลุ่มคุนทำำงานทำี�มีบุตรจำนวน 1 คุน (63.1)
 สำำหรับผูลการสำำรวจปี 2562 พบว่า สำามลำดัับแรกของแต่ละกลุ่มมีคุ่าคุะแนนไม่แตกต่าง
กันมาก โดัยกลุ่มคุนทำำงานทำี�มีบุตรจำนวน 2 คุน เป็นกลุ่มทำี�มีคุ่าคุะแนนมากทำี�สำุดั (60.6) รองลงมา
เป็นกลุ่มคุนทำำงานทำี�มีบุตรตั�งแต่ 5 คุนขึ�นไป (60.3) และลำดัับทีำ�สำามคุ่อกลุ่มคุนทำำงานทำี�ไม่มีบุตร 
(60.1) (ตาราง 14)

ตาราง 14 คุะแนนคุวามสำุขคุนทำำงานภาพรวม จำแนกตามจำนวนบุตร และปีทำี�สำำรวจ
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11.6 ควิามสขุ้ภาพรวิมข้องคนทำงาน จัำแนกตามลกัษณะงาน และปีที�สำรวิจั 
 เม่�อพิจารณาจากลักษณะงานของคุนทำำงาน พบว่า ลักษณะงานมีผูลต่อคุ่าคุะแนนคุวามสำุข
ของคุนทำำงาน โดัยกลุ่มคุนทำำงานดั้านบริหารมีคุ่าคุะแนนคุวามสำุขมากทำี�สำุดั (64.7) ลำดัับถิัดัมาเป็น
กลุม่คุนทำำงานสำำนกังาน (63.1) ลำดับัทำี�สำามคุอ่กลุม่คุนทำำงานดัา้นบริการ (62.2) และเป็นทำี�นา่สำงัเกต
ว่ากลุ่มทำี�มีคุ่าคุะแนนคุวามสำุขน้อยทำี�สำุดัคุ่อกลุ่มคุนทำำงานดั้านการผูลิต (58.7)
 จากการสำำรวจปี 2560 พบว่า ในสำามลำดัับแรกของคุะแนนคุวามสำุขมีคุ่าคุะแนน
ไม่แตกต่างกันมากนัก กล่าวคุ่อ ในกลุ่มคุนทำำงานด้ัานบริหารมีคุ่าคุะแนนคุวามสุำขมากทำี�สำุดั 
61.7 รองลงมาเป็นกลุ่มคุนทำำงานสำำนักงาน (60.2) ลำดัับทีำ�สำามคุ่อกลุ่มคุนทำำงานด้ัานบริการ 
(59.0) และน้อยทำี�สำดุัอยูใ่นสำองกลุม่ทำี�มคีุะแนนใกลเ้คุยีงกนัคุอ่กลุม่คุนทำำงานดัา้นการผูลติ และกลุม่งาน
ลักษณะอ่�น ๆ (56.7 และ 56.6 ตามลำดัับ)
 ขอ้มลูการสำำรวจป ี2561 พบวา่ แนวโนม้ของคุะแนนคุวามสำขุของคุนทำำงานในแตล่ะลกัษณะงาน
มีคุวามสำอดัคุล้องกับการสำำรวจในรอบปี 2560 โดัยทำี� โดัยกลุ่มคุนทำำงานด้ัานบริหาร
มีคุ่าคุะแนนคุวามสำุขมากทำี�สำุดั (65.5) รองลงมาคุ่อคุนทำำงานสำำนักงาน (64.2) ลำดัับทำี�สำามเป็นกลุ่ม
คุนทำำงานดั้านบริการ (63.6) และคุะแนนน้อยทำี�สำุดั อยู่ในกลุ่มคุนทำำงานดั้านการผูลิต (61.5)
 สำ่วนผูลการสำำรวจปี 2562 พบว่า ลำดัับแรกเป็นกลุ่มคุนทำำงานดั้านบริหาร (63.0) เชี่น
เดัียวกับผูลสำำรวจทัำ�งสำองปีทีำ�ผู่านมา รองลงมาประกอบดั้วยกลุ่มคุนทำำงานสำำนักงานและกลุ่ม
คุนทำำงานดั้านการบริการดั้วยคุะแนนทำี�เทำ่ากัน (61.1) ลำดัับทำี�สำามเป็นกลุ่มคุนทำำงานลักษณะอ่�น ๆ 
(57.4) และคุะแนนน้อยทำี�สำุดัยังคุงอยู่ในกลุ่มคุนทำำงานดั้านการผูลิต (56.3) (ตาราง 15)

ตาราง 15 คุะแนนคุวามสำุขคุนทำำงานภาพรวม จำแนกตามลักษณะงาน และปีทำี�สำำรวจ



11.7 ควิามสุข้ภาพรวิมข้องคนทำงาน จัำแนกตามสถานภาพการจั้างงาน
 และปีที�สำรวิจั 
 เม่�อจำแนกตามสำถิานภาพการจ้างงาน พบว่า สำถิานภาพการจ้างงานสำ่งผูลต่อคุ่าคุะแนน
คุวามสำุขของคุนทำำงาน โดัยกลุ่มคุนทำำงานทำี�มีสำถิานภาพการจ้างงานประเภทำตามสำัญญาจ้าง มีคุ่า
คุะแนนคุวามสำุขมากทีำ�สำุดั (64.7) ลำดัับถิัดัมาเป็นกลุ่มคุนทำำงานทีำ�มีสำถิานภาพการจ้างงานประเภทำ
ตามผูลงาน (63.5) ลำดับัทำี�สำามเป็นกลุม่คุนทำำงานทำี�มสีำถิานภาพการจ้างงานประเภทำบางช่ีวงเวลา (60.3)
 ผูลการสำำรวจป ี2560 พบวา่ คุา่คุะแนนมากทีำ�สำดุัอยูใ่นกลุม่สำถิานภาพการจา้งงานประเภทำตาม
ผูลงาน (65.1) รองลงมาเป็นกลุม่สำถิานภาพการจ้างงานประเภทำอ่�น ๆ (60.6) ลำดับัทำี�สำามเป็นกลุม่ 
สำถิานภาพการจ้างงานประเภทำบางชี่วงเวลา (58.0) และพบสำองกลุ่มทำี�มีคุ่าคุะแนนน้อยทีำ�สำุดัเท่ำากัน
คุอ่ กลุม่สำถิานภาพการจา้งงานประเภทำรายวนัและกลุม่สำถิานภาพการจา้งงานประเภทำจา้งเหมา (56.7 
และ 56.7 ตามลำดัับ)
 ในสำ่วนของการสำำรวจปี 2561 พบว่า กลุ่มสำถิานภาพการจ้างงานประเภทำตามสำัญญาจ้าง
มีคุ่าคุะแนนมากทำี�สำุดั (65.6) รองลงมาเป็นกลุ่มสำถิานภาพการจ้างงานประเภทำบางชี่วงเวลา (60.6) 
ลำดัับทีำ�สำามคุ่อกลุ่มสำถิานภาพการจ้างงานประเภทำประจำ (59.9) และกลุ่มทำี�มีคุะแนนน้อยทำี�สำุดัคุ่อ
กลุ่มสำถิานภาพการจ้างงานประเภทำอ่�น ๆ (55.4)
 และการสำำรวจของปี 2562 พบวา่ คุา่คุะแนนมากทำี�สำดุัอยูใ่นกลุม่สำถิานภาพการจา้งงานประเภทำ
ตามผูลงาน (63.8) รองลงมาเป็นกลุ่มสำถิานภาพการจ้างงานประเภทำจ้างเหมา (63.2) ลำดัับทำี�สำาม
เป็นกลุ่มสำถิานภาพการจ้างงานประเภทำตามสำัญญาจ้าง (60.9) และคุ่าคุะแนนน้อยทำี�สำุดัอยู่ในกลุ่ม
สำถิานภาพการจ้างงานประเภทำอ่�น ๆ (50.0) (ตาราง 16)
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ตาราง 16 คุะแนนคุวามสำุขคุนทำำงานภาพรวม จำแนกตามสำถิานภาพการจ้างงาน และปีทำี�สำำรวจ

12.1 ควิามพงึพอใจัข้องคนทำงาน จัำแนกตามปีที�สำรวิจั
 คุวามพึงพอใจของคุนทำำงาน หมายถึิง การทำี�บุคุคุลมีคุวามสำบายใจในทีำ�ทำำงาน มีคุวามรัก 
คุวามผููกพันและคุวามภาคุภูมิใจในองคุ์กร มีคุวามมั�นใจในอาชีีพ รายไดั้ และมีคุวามพึงพอใจกับ
คุวามก้าวหน้าของตนเองในองคุ์กร จากผูลการสำำรวจคุวามพึงพอใจของคุนทำำงานในองคุ์กรของ
ภาคุีเคุร่อข่ายปี 2560, 2561 และ 2562 พบว่า ควิามพึงพอใจัข้องคนทำงาน ภาพรวม
มค่ีุาคุะแนนเฉลี�ย เทำ่ากับ 65.3 อยู่ในระดัับ “HAPPY” หร่อ “ระดัับพึงพอใจ” เม่�อพิจารณาคุวามสำุข
ภาพรวมรายปีการสำำรวจ ผูลการสำำรวจป ี2561 มคีุา่คุะแนนเฉลี�ยมากทำี�สำดุัเท่ำากับ 67.1 ลำดับัทีำ�สำอง
เปน็ผูลการสำำรวจป ี2562 มคีุา่คุะแนนเฉลี�ยเทำา่กบั 62.1 และลำดับัทีำ�สำามเปน็ผูลการสำำรวจปสีำำรวจ 
2560 มคีุา่คุะแนนเฉลี�ยนอ้ยทำี�สำดุัเทำา่กับ 59.8 อย่างไรกต็ามยงัคุงอยูใ่นระดับั “HAPPY” หร่อ “ระดับั
พึงพอใจ” ทำั�งสำามปี (ตาราง 17)

12.2 ควิามผ่กูพนัข้องคนทำงาน จัำแนกตามปีที�สำรวิจั
 คุวามผููกพันของคุนทำำงาน หมายถิึง คุวามรู้สำึกทีำ�พนักงานรู้สำึกว่ายึดัมั�น เชี่�อมั�น ยอมรับใน
เป้าหมายและคุ่านิยมขององคุ์กร รู้สำึกว่าตนเป็นสำ่วนหนึ�งขององคุ์กร มีคุวามมั�นใจและเต็มใจในการ
อุทำิศตนปฏิบัติงานเพ่�อองคุ์กรอย่างเต็มทีำ� มีคุวามซ่�อสำัตย์จงรักภักดัีโดัยไม่คุิดัจะลาออกจากองคุ์กร 
จากผูลการสำำรวจคุวามผูกูพนัของคุนทำำงานในองค์ุกรของภาคีุเคุร่อข่ายป ี2560, 2561 และ 2562

12. คำวามูพึงพอใจ คำวามูผูกพันุ และสมูดุลช่้วิตข้องคำนุทำางานุ



ตาราง 17 คุะแนนคุวามพึงพอใจ คุวามผููกพัน และสำมดัุลชีีวิต แยกตามปีทำี�สำำรวจ

พบว่า ควิามผู่กพนัข้องคนทำงาน ภาพรวมมค่ีุาคุะแนนเฉลี�ยเท่ำากบั 66.3 อยูใ่นระดับั “HAPPY” 
หร่อ “ระดัับผููกพัน” เม่�อพิจารณาคุวามสำุขภาพรวมรายปีการสำำรวจ ผูลการสำำรวจปี 2561 
มีคุ่าคุะแนนเฉลี�ยมากทำี�สำุดัเทำ่ากับ 70.4 ลำดัับทีำ�สำองเป็นผูลการสำำรวจปี 2562 มีคุ่าคุะแนนเฉลี�ย
เทำ่ากับ 62.7 และลำดัับทำี�สำามคุ่อผูลการสำำรวจปี 2560 มีคุ่าคุะแนนเฉลี�ยน้อยทีำ�สำุดัเทำ่ากับ 59.7 
อย่างไรก็ตามยังคุงอยู่ในระดัับ “HAPPY” หร่อ “ระดัับผููกพัน” ทำั�งสำามปี (ตาราง 17)

12.3 สมดุลชวีิติข้องคนทำงาน จัำแนกตามปีที�สำรวิจั
 สำมดัุลชีีวิตของคุนทำำงาน หมายถิึง การกำหนดัเวลาในการดัำเนินชีีวิตให้มีสำัดัสำ่วนทำี�เหมาะสำม
สำำหรับงาน คุรอบคุรัว สำังคุม และตนเอง จากผูลการสำำรวจสำมดัุลชีีวิตของคุนทำำงานในองค์ุกร
ของภาคุีเคุร่อข่ายปี 2560, 2561 และ 2562 พบว่า สมดุลชีวิิตข้องคนทำงาน ภาพรวม
มคีุา่คุะแนนเฉลี�ยเทำา่กบั 48.1 อยูใ่นระดับั “Unhappy” หร่อ “ระดับัไมส่ำมดัลุ” เม่�อพจิารณาคุวามสำขุ 
ภาพรวมรายปีการสำำรวจ ผูลการสำำรวจปี 2562 มีคุ่าคุะแนนเฉลี�ยมากทำี�สำุดัเทำ่ากับ 50.0 จัดัอยู่
ในระดับั “HAPPY” หร่อ “ระดับัสำมดัลุ” ลำดับัทำี�สำองเปน็ผูลการสำำรวจป ี2561 มคีุา่คุะแนนเฉลี�ยเทำา่กับ 
49.5 จัดัอยู่ในระดัับ “Unhappy” หร่อ “ระดัับไม่สำมดุัล” ลำดัับทีำ�สำามคุ่อผูลการสำำรวจปี 2560 
มีคุ่าคุะแนนเฉลี�ยน้อยทำี�สำุดัเทำ่ากับ 43.2 จัดัอยู ่ในระดัับ “Unhappy” หร่อ “ระดัับไม่สำมดุัล” 
เชี่นเดัียวกัน (ตาราง 17)
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