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HAPPY
Society

การมีีสัังคมที่่�ดีี

9
15

1. ที่่�มาและความสำำ�คััญ
	ความสุุขคนทำำงาน เป็็นประเด็็นสำำคััญของการพััฒนาคุุณภาพทรััพยากรบุุคคล ที่่เ� ป็็นหััวใจใน
การขัับเคลื่่�อนประเทศให้้เจริิญก้้าวหน้้าอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เกิิดความสุุขบนพื้้�นฐาน 9 ประการ ได้้แก่่

1)

Happy Body การมีีสุุขภาพกายแข็็งแรง สมส่่วน มีีพฤติิกรรมการบริิโภค

	ที่่�ปลอดภััย มีีความพึึงพอใจสภาวะสุุขภาพกายของตนอง
2) Happy Relax การผ่่อนคลาย การที่่�สามารถบริิหารเวลาในแต่่ละวัันเพื่่�อ
		
การพัักผ่่อนได้้อย่่างมีีคุุณภาพ พอใจกัับการบริิหารจััดการปััญหาของตนเอง และทำำ
		
ชีีวิิตให้้ง่่าย สบาย ๆ
3) Happy Heart การมีีน้ำำ��ใจ การมีีจิิตสาธารณะ มีีส่่วนร่่วมในการสร้้างประโยชน์์
ให้้กัับส่่วนรวม และมีีเมตตากัับคนรอบข้้าง
4) Happy Soul การมีี จิิ ต วิิ ญ ญาณดีี การมีี ค วามตระหนัั ก ถึึ ง คุุ ณ ธรรม
		
และศีีลธรรม รู้้�แพ้้รู้้�ชนะ รู้้�จัักให้้ และมีีความกตััญญููรู้้�คุุณ
5) Happy Family การมีีครอบครััวดีี การมีีความรู้้�สึึกผููกพััน เชื่่�อใจ มั่่�นใจ
และอุ่่�นใจกัับบุุคคลในครอบครััวของตนเอง
6) Happy Society การมีี สัั ง คมที่่� ดีี การมีี ค วามสัั ม พัั น ธ์์ ที่่� ดีี ต่่ อ เพื่่� อ นบ้้ า น
ไม่่ทำำให้้ผู้้�อื่่�นเดืือดร้้อน ไม่่เอาเปรีียบผู้้�คนรอบข้้าง ไม่่ทำำให้้สัังคมเสื่่�อมถอย
7) Happy Brain มีีการพััฒนาความรู้้� การมีีความตื่่น� ตััว กระตืือรืือร้้นในการเรีียนรู้้�
	สิ่่�งใหม่่ ๆ เพื่่�อปรัับตััวให้้เท่่าทัันและตั้้�งรัับการเปลี่่�ยนแปลงได้้ตลอดเวลา และพอใจ
	ที่่�จะแสดงความทัันสมััยอยู่่�เสมอ
8) Happy Money การมีีเศรษฐกิิจการเงิินที่่�ดีี การมีีวิินััยในการใช้้จ่่ายเงิิน มีีความ
	สามารถและพึึงพอใจในการบริิหารจััดการระบบการรัับ จ่่าย และออมเงิินในแต่่ละเดืือน
9) Happy Work Life การมีีความสุุขในการทำำงาน การมีีความสบายใจในที่่�ทำำงาน
	มีีความรััก ความผููกพััน และความภาคภูู มิิ ใจในองค์์ กร มีี ค วามมั่่� นใจในอาชีีพ
รายได้้ และมีีความพึึงพอใจกัับความก้้าวหน้้าของตนเองในองค์์กร
	สถาบัันวิิจััยประชากรและสัังคม มหาวิิทยาลััยมหิิดล โดยศููนย์์วิิจััยความสุุขคนทำำงานแห่่ง
ประเทศไทย ดำำเนิินการวิิจััยด้้านคุุณภาพชีีวิิตและความสุุขคนทำำงานในประเทศไทยมาอย่่างต่่อเนื่่�อง
ได้้พัฒ
ั นา “เครื่่อ� งมืือวััดคุุณภาพชีีวิติ และความสุุขคนทำำงาน” ที่่เ� ป็็นบริิบทของสัังคมไทย เป็็นเครื่่อ� งมืือ
ที่่�ประกอบด้้วยตััวชี้้�วััดที่่�เหมาะสมและสอดคล้้องกัับวิิถีีชีีวิิตของคนทำำงานทุุกประเภทและทุุกระดัับใน
สัังคมไทย ทำำให้้สามารถวััดผลของความสุุขคนทำำงานองค์์กรได้้อย่่างเป็็นรููปธรรรม นอกจาก
จะสามารถวิิเคราะห์์ผล “ความสุุขคนทำำงาน” แล้้ว ยัังสามารถวััด “องค์์กรแห่่งความสุุข” ได้้อีกี ด้้วย
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2. วััตถุุประสงค์์
เพื่่�อรายงานสถานการณ์์ผลการสำำรวจความสุุขของคนทำำงานในประเทศไทย จากองค์์กรภาคีี
เครืือข่่ายสร้้างสุุข ระหว่่างปีี พ.ศ. 2560-2562

3. HAPPINOMETER: เครื่่�องมืือวััดความสุุขด้้วยตนเอง คืืออะไร
แฮปปีีโนมิิเตอร์์ (HAPPINOMETER) คืือ นวััตกรรมการวััดความสุุขระดัับบุุคคล
และองค์์กรทางด้้านสัังคมศาสตร์์ ที่่�ทุุกคนสามารถเข้้าถึึงและวััดความสุุขได้้ด้้วยตนเอง ทราบผล
ระดัับความสุุขทัันทีี สามารถนำำผลการวััดมาบริิหารจััดการคุุณภาพชีีวิิตและความสุุขต่่อไปได้้อย่่าง
ครบวงจร ไม่่ว่่าจะเป็็นภาครััฐหรืือภาคเอกชน เพราะมีีการผสมผสานบริิบทขององค์์ประกอบและ
ตััวชี้้�วััดในคนทำำงานทั้้�ง 2 ลัักษณะ ให้้มีีความใกล้้เคีียงกัันมากที่่�สุุด
แฮปปีีโนมิิเตอร์์ (HAPPINOMETER) มีีมิิติิของคุุณภาพชีีวิิตและความสุุขครบทุุกมิิติิ
รวม 9 มิิติิ ได้้แก่่ Happy Body (สุุขภาพดีี) Happy Relax (ผ่่อนคลายดีี)

Happy Heart (น้ำำ�� ใจดีี) Happy Soul (จิิตวิิญญาณดีี) Happy Family (ครอบครััวดี)ี
Happy Society (สัังคมดีี) Happy Brain (ใฝ่่รู้้�ดี)ี Happy Money (สุุขภาพเงิินดีี)
และ Happy Work Life (การงานดีี) HAPPINOMETER ยัังรวมข้้อมููลทั่่�วไป เช่่น เพศ
อายุุ การศึึกษา สถานภาพสมรส จำำนวนบุุตร ลัักษณะงาน สภาพการจ้้าง ระยะเวลาที่่�ทำำงาน
ในองค์์กรปััจจุุบััน เป็็นต้้น ข้้อมููลทั่่�วไปเป็็นปััจจััยสำำคััญในการนำำมาวิิเคราะห์์ให้้เห็็นความชััดเจนว่่า
ควรพััฒนาสร้้างเสริิมความสุุขคนทำำงานกัับใคร ที่่�ไหน และอย่่างไร ทำำให้้การสร้้างเสริิมคุุณภาพชีีวิิต
และความสุุขคนทำำงานเป็็นไปอย่่างถููกทิิศทางและได้้ผลตรงกัับกลุ่่�มเป้้าหมายอย่่างแท้้จริิง

4. โครงสร้้างของ HAPPINOMETER
องค์์ประกอบสำำคััญของแฮปปีีโนมิิเตอร์์ (HAPPINOMETER) โปรแกรมการวััดความสุุข
ประกอบด้้วยส่่วนข้้อมููลหน่่วยงาน 4 ข้้อ ข้้อมููลทั่่�วไป 14 ข้้อ มิิติิความสุุข 9 มิิติิ ความผููกพััน และ
สมดุุลชีีวิิตกัับการทำำงาน มีีตััวชี้้�วััดทั้้�งหมดรวม 68 ตััวชี้้�วััด มีีรายละเอีียดดัังนี้้�

แผนภาพ 1: แสดงโครงสร้้างของ HAPPINOMETER

5. ข้้อตกลงเบื้้�องต้้นของการใช้้เครื่่�องมืือ HAPPINOMETER
HAPPINOMETER ประกอบด้้วยตััวชี้้�วััดความสุุขของคนทำำงานทั้้�งหมด 68 ตััวชี้้�วััด เพื่่�อ
ประโยชน์์ต่่อองค์์กรหรืือหน่่วยงานที่่�สามารถวััด ติิดตาม และประเมิินผลความสุุขคนในองค์์กรได้้
อย่่างต่่อเนื่่�อง เป็็นระบบ น่่าเชื่่�อถืือ และสามารถนำำผลการวััด การติิดตาม และการประเมิินไปใช้้ได้้
อย่่างเต็็มประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล โดยมีีข้้อตกลงเบื้้�องต้้นดัังต่่อไปนี้้�
1) ความสุุขของบุุคคลเป็็นสิ่่�งที่่�เปลี่่�ยนแปลงได้้ตลอดเวลาเพีียงแต่่มากหรืือน้้อย ช้้าหรืือเร็็ว
HAPPINOMETER สามารถวััดได้้เป็็นความสุุขระยะสั้้น� เป็็นรายไตรมาส รายครึ่่�งปีี และรายปีี
2) เป็็นเครื่่�องมืือวััดความสุุขระดัับบุุคคล โดยมุ่่�งไปที่่�คนทำำงานแต่่ละบุุคคล แต่่สามารถให้้
ภาพรวมสถานการณ์์ความสุุ ข ของคนทำำงานในระดัั บ องค์์ กรได้้
3) เป็็ น เครื่่� อ งมืือซึ่่� ง ใช้้ ป ระเมิิ น ประสบการณ์์ ด้้ า นอารมณ์์ และระดัั บ ความชื่่� น ชอบชีี วิิ ต
โดยรวมของบุุคคล ทั้้�งทางบวกและทางลบ
4) เป็็นเครื่่อ� งมืือวััดความสุุขระดัับบุุคคล ซึ่่ง� ประเมิินจากองค์์ประกอบคุุณภาพชีีวิติ และความสุุข
9 มิิติิ 68 ตััวชี้้�วััด ทั้้�งนี้้�ต้้องเป็็นไปภายใต้้เงื่่�อนไขต่่อไปนี้้�
		
ก. ผู้้�ตอบ ตอบตามความรู้้�สึึกที่่�ใกล้้เคีียงความรู้้�สึึกของตนเองมากที่่�สุุด
		
ข. ผู้้�ตอบ ให้้ความหมายของแต่่ละตััวชี้้วั� ดด้
ั ว้ ยความรู้้�สึึกหรืือประสบการณ์์ของตนเอง
		ค. ผู้้�ตอบ มีีความซื่่อ� สััตย์์ในการตอบทั้้�งข้้อมููลเชิิงประจัักษ์์ ความรู้้�สึึก และประสบการณ์์
ที่่� ปรากฏเป็็นคำำถามใน HAPPINOMETER
		
ง. ผู้้�ตอบ ตอบให้้เสร็็จในคราวเดีียว ตามเวลาที่่�กำำหนด
รายงานการสำำรวจคุุณภาพชีีวิิตฯ พ.ศ. 2562
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6. องค์์ประกอบ นิิยาม ตััวชี้้� วััด
และสููตรการคำำ�นวณ HAPPINOMETER
6.1 องค์์ประกอบ
เครื่่�องมืือ HAPPINOMETER ประกอบด้้วยข้้อคำำถาม 5 ตอน รวม 68 คำำถาม ได้้แก่่

ตอนที่่� 1 ข้้อมููลหน่่วยงาน
เป็็นข้้อคำำถามลัักษณะของหน่่วยงาน มีี 4 ข้้อ ได้้แก่่ ชื่่�อที่่�ตั้้�งขององค์์กร ประเภทขององค์์กร
ขนาดขององค์์กร และลัักษณะขององค์์กร

ตอนที่่� 2 ข้้อมููลทั่่�วไป
เป็็นข้้อคำำถามลัักษณะทั่่ว� ไปของผู้้�ตอบ มีี 14 ข้้อ ได้้แก่่ เพศ อายุุ ภููมิลำิ ำเนา การศึึกษา
สถานภาพสมรส การมีีบุุตร การตั้้�งครรภ์์ ลัักษณะงานที่่�ทำำ ระดัับตำำแหน่่ง สถานภาพการจ้้าง
การทำำงานเป็็นกะ ระยะเวลาที่่�ทำำงานในองค์์กร การเปลี่่�ยนงาน และรายได้้

6.2 นิิยาม ตััวชี้้�วััด และสููตรการคำำนวณ
			
			
ขั้้น� ตอนที่่� 1
			
			
			
			
		
			
ขั้้น� ตอนที่่� 2

ให้้คะแนนคำำตอบจากข้้อคำำถามตั้้�งแต่่ข้้อ 2 ถึึง ข้้อ 68 โดยที่่�
ตอบ 1 ได้้
0 	คะแนน
ตอบ 2 ได้้
25 	คะแนน
ตอบ 3 ได้้ 50 	คะแนน
ตอบ 4 ได้้ 75 	คะแนน
ตอบ 5 ได้้ 100 	คะแนน
ใช้้สููตรคำำนวณค่่าเฉลี่่�ยความสุุข ดัังนี้้�

HAPPY
Relax
ผ่่อนคลายดีี

ตอนที่่� 3 นิิยาม ตััวชี้้วั� ดั และสููตรการคำำนวณ มิิติคุิ ณ
ุ ภาพชีีวิติ และความสุุขของคนทำำงาน 9 มิิติิ
นิิยาม
มิิติที่่ิ � 1 สุุขภาพกายดีี (Happy Body)
หมายถึึ ง การที่่� บุุ คค ลมีี สุุ ข ภาพ
ร่่างกายแข็็งแรง สมส่่วน มีีพฤติิกรรม
การบริิโภคที่่�ปลอดภััย มีีความพึึงพอใจ
สภาวะสุุขภาพกายของตนอง ประกอบ
ด้้วย 5 ตััวชี้้�วััด

สููตรคำำ�นวณ
ตััวชี้้� วััด
ค่่ า BMI ภาวะอ้้ ว นลงพุุ ง ค่่าเฉลี่่�ยมิิติิสุุขภาพกายดีี
ออกกำำลัังกาย สููบบุุหรี่่� ดื่่ม� เครื่่อ� งดื่่ม�
แอลกอฮอล์์ และความพึึงพอใจ
(ยกเว้้น ค่่า BMI)
ต่่อสุุขภาพกาย

มิิติที่่ิ � 2 ผ่่อนคลายดีี (Happy Relax)
หมายถึึ ง การที่่� บุุ คค ลสามารถ
บริิ ห ารเวลาในแต่่ ล ะวัั น เพื่่� อ การ
พัักผ่่อนได้้อย่่างมีีคุุณภาพ พอใจกัับ
การบริิหารจััดการปััญหาของตนเอง
และทำำชีีวิิตให้้ง่่าย สบาย ๆ ประกอบ
ด้้วย 5 ตััวชี้้�วััด

ความพอเพีี ย งในการพัั ก ผ่่ อ น ค่่าเฉลี่่�ยมิิติิผ่่อนคลายดีี
กิิจกรรมหย่่อนใจ ความเครีียด
ชีีวิิตเป็็นไปตามที่่�คาดหวััง และ
การจััดการกัับปััญหาในชีีวิิต

มิิติที่่ิ � 3 น้ำำ�� ใจดีี (Happy Heart)
หมายถึึง การที่่บุ� คค
ุ ลมีีจิติ สาธารณะ
มีีส่ว่ นร่่วมในการสร้้างประโยชน์์ให้้กับั
ส่่วนรวม และมีีเมตตากัับคนรอบข้้าง
ประกอบด้้วย 5 ตััวชี้้�วััด

ความรู้้�สึึ ก เอื้้� อ อาทรห่่ ว งใยคน ค่่าเฉลี่่�ยมิิติิน้ำำ��ใจดีี
รอบข้้าง การให้้ความช่่วยเหลืือ
แก่่คนรอบข้้าง การทำำประโยชน์์
เพื่่อ� ส่่วนรวมด้้วยความเต็็มใจและ
ยิินดีี การเข้้าร่่วมกิิจกรรมที่่เ� ป็็น
ประโยชน์์ต่่อสัังคม และการทำำ
กิิจกรรมที่่มี� ปี ระโยชน์์ด้ว้ ยตนเอง

มิิติที่่ิ � 4 จิิตวิิญญาณดีี (Happy Soul)
หมายถึึง การที่่บุ� คค
ุ ลมีีความตระหนััก
ถึึงคุุณธรรม และศีีลธรรม รู้้�แพ้้รู้้�ชนะ
รู้้�จัั ก ให้้ และมีี ค วามกตัั ญ ญูู รู้้� คุุ ณ
ประกอบด้้วย 5 ตััวชี้้�วััด

การทำำนุุบำำรุุงศิิลปวััฒนธรรม/ ค่่าเฉลี่่ย� มิิติจิิ ติ วิิญญาณดีี
ศาสนา/การให้้ ท าน และการ
ปฏิิบัติั กิิ จิ ตามศาสนาเพื่่อ� ให้้จิติ ใจ
สงบ การยกโทษและให้้อภััยอย่่าง
จริิงใจต่่อผู้้�สำำนึึกผิิด การยอมรัับ
และขอโทษในความผิิดที่่ทำ� ำหรืือมีี
ส่่วนรัับผิิดชอบ การตอบแทน
หรืือช่่วยเหลืือผู้้�มีีพระคุุณ
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นิิยาม
มิิติิที่่� 5 ครอบครััวดีี (Happy
Family) หมายถึึง การที่่�บุุคคล
มีีความรู้้�สึึกผููกพััน เชื่่�อใจ มั่่�นใจ
และอุ่่�นใจกัับบุุคคลในครอบครััวของ
ตนเอง ประกอบด้้วย 3 ตััวชี้้�วััด

12

สููตรคำำ�นวณ
ตััวชี้้� วััด
การมีี เ วลาอยู่่�กัั บ ครอบครัั ว ค่่าเฉลี่่ย� มิิติคิ รอบครััวดีี
อย่่างเพีียงพอ การทำำกิิจกรรม
ร่่วมกัันในครอบครััว และการ
มีีความสุุขกัับครอบครััว

มิิติที่่ิ � 6 สัังคมดีี (Happy Society)
หมายถึึง การที่่�บุคค
ุ ลมีีความสััมพัันธ์์
ที่่ดี� ต่ี อ่ เพื่่อ� นบ้้าน ไม่่ทำำให้้ผู้้�อื่น่� เดืือดร้้อน
ไม่่เอาเปรีียบผู้้�คนรอบข้้าง ไม่่ทำำให้้
สัังคมเสื่่�อมถอย ประกอบด้้วย 6
ตััวชี้้�วััด

เพื่่�อนบ้้านมีีความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับ ค่่าเฉลี่่�ยมิิติิสัังคมดีี
เรา การปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบ
ข้้อบัังคัับของสัังคม ความรู้้�สึึก
ปลอดภัั ย ในชีี วิิ ต และทรัั พ ย์์ สิิ น
เมื่่� อ มีี ปัั ญ หาสามารถขอความ
ช่่วยเหลืือจากคนในชุุมชน ความ
รู้้�สึึกว่่าสัังคมไทยทุุกวัันนี้้�มีีความ
สงบสุุข และการใช้้ชีีวิิตในสัังคม
อย่่างมีีความสุุข

มิิติิที่่� 7 ใฝ่่รู้้�ดีี (Happy Brain)
หมายถึึ ง การที่่� บุุ คค ลมีี ค วามตื่่� น
ตััว กระตืือรืือร้้นในการเรีียนรู้้�สิ่่�ง
ใหม่่ ๆ เพื่่อ� ปรัับตััวให้้เท่่าทัันและตั้้�งรัับ
การเปลี่่�ยนแปลงได้้ตลอดเวลา และ
พอใจที่่�จะแสดงความทัันสมััยอยู่่�เสมอ
ประกอบด้้วย 3 ตััวชี้้�วััด

การแสวงหาความรู้้�ใหม่่ ความ ค่่าเฉลี่่�ยมิิติิใฝ่่รู้้�ดีี
สนใจที่่�จะพััฒนาตนเองเพื่่อ� ความ
ก้้าวหน้้าในชีีวิิต และโอกาสที่่�จะ
ได้้รัับในการอบรม/ศึึกษาต่่อ/
ดููงาน

มิิติิที่่� 8 สุุขภาพเงิินดีี (Happy
Money) หมายถึึง การที่่�บุุคคล
มีี วิิ นัั ย ในการใช้้ จ่่ า ยเงิิ น มีี ค วาม
สามารถและพึึงพอใจในการบริิหาร
จััดการระบบการรัับ จ่่าย และออมเงิิน
ในแต่่ ล ะเดืือน ประกอบด้้ ว ย 4
ตััวชี้้�วััด

ภาระในการการผ่่อนชำำระหนี้้�สิิน ค่่าเฉลี่่�ยมิิติิสุุขภาพเงิินดีี
ต่่าง ๆ การผ่่อนชำำระหนี้้�สินิ ตาม
กำำหนดเวลา การมีีเงิินเก็็บออม
ในแต่่ละเดืือน และค่่าตอบแทน
ที่่�ได้้รัับเพีีย งพอกัับรายจ่่ายแต่่
ละเดืือน
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นิิยาม
มิิ ติิ ที่่� 9 การงานดีี (Happy
Work Life) หมายถึึง การที่่�
บุุ คค ลมีี ค วามสบายใจในที่่� ทำำงาน
มีีความรััก ความผููกพััน และความ
ภาคภููมิิใจในองค์์กร มีีความมั่่�นใจใน
อาชีีพรายได้้ และมีีความพึึงพอใจกัับ
ความก้้าวหน้้าของตนเองในองค์์กร
ประกอบด้้วย 17 ตััวชี้้�วััด

ความสุุขภาพรวม
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ตััวชี้้� วััด
สููตรคำำ�นวณ
การทำำงานที่่�มีีความท้้าทายและ ค่่าเฉลี่่ย� มิิติกิ ารงานดีี
ส่่งเสริิมให้้ได้้เรีียนรู้้�สิ่่ง� ใหม่่ ความ
ชััดเจนของโอกาสการเติิบโตใน
ตำำแหน่่ง การมีีอาชีีพที่่�มั่่�นคง
ความสามารถในการแสดง
ความคิิ ด เห็็ น และมีี ส่่ ว นร่่ ว มใน
ข้้อเสนอแนะกัับหััวหน้้างาน การ
ได้้ รัั บ การปฏิิ บัั ติิ อ ย่่ า งถูู ก ต้้ อ ง
ตามกฎหมายแรงงาน/พระราช
บััญญััติิหรืือระเบีียบต่่าง ๆ การ
ได้้ รัั บ การพิิ จ ารณาเลื่่� อ นขั้้� น /
เลื่่�อนตำำแหน่่ง/ปรัับขึ้้�นค่่าจ้้าง
ด้้วยความเหมาะสม การได้้รัับ
ค่่าตอบแทนถููกต้้องและตรงตาม
เวลา การได้้ รัั บ ค่่ า ตอบแทน
ที่่� คุ้้� มค่่ า กัั บ ความเสี่่� ย งอัั น อาจ
เกิิดจากการทำำงาน การได้้รัับ
การดููแลเกี่่�ยวกัับสุุขภาพที่่�ดีีจาก
องค์์กร ความพึึงพอใจกัับสภาพ
แวดล้้ อ มโดยรวมขององค์์ ก ร
ความพึึ ง พอใจกัั บ สวัั สดิิ ก ารที่่�
องค์์กรจััดให้้ การให้้ความสำำคััญ
กัั บ การทำำงานเป็็ น ทีี ม ความ
สััมพัันธ์์ในที่่�ทำำงานเหมืือนพี่่�น้้อง
การสื่่�อสารพููดคุุยกัับเพื่่�อนร่่วม
งาน การถ่่ายทอด/แลกเปลี่่�ยน
แบบอย่่างการทำำงานระหว่่างกััน
และการทำำงานอย่่างมีีความสุุข
ค่าเฉลีย่ ความสุขภาพรวม
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นิิยาม
Say คืือ การกล่่าวถึึงองค์์กรในทางที่่�ดีี
หรืือทางบวก ประกอบด้้วย 3 ตััวชี้้�วััด

สููตรคำำ�นวณ
ตัวชี้วัด
การแนะนำำญาติิ เพื่่� อ น หรืือคน ค่่าเฉลี่่ย� Say
รู้้�จัักมาทำำงานในองค์์กร การกล่่าว
ปกป้้ององค์์กร และความภาคภููมิิใจ
ที่่�ได้้ทำำงานในองค์์กร

Stay คืือ ความต้้ อ งการที่่� จ ะอยู่่�กัั บ
องค์์ ก รต่่ อ ไปแม้้ ห น่่ ว ยงานอื่่� น จะให้้ ผ ล
ตอบแทนที่่ดี� กี ว่่า ประกอบด้้วย 3 ตััวชี้้วั� ดั

การไม่่ลาออกแม้้ว่่ามีีโอกาสในการ ค่่าเฉลี่่�ย Stay
ศึึ ก ษาต่่ อ การไม่่ ล าออกแม้้ ว่่ า มีี
โอกาสเปลี่่ย� นสถานที่่�ทำำงาน และการ
รู้้�สึึกเป็็นเจ้้าของร่่วมในองค์์กร

Strive คืือ ความต้้องการหรืือความ
ภาคภููมิิใจและความเต็็มใจที่่�จะทำำงานเพื่่�อ
ความสำำเร็็จขององค์์กร ประกอบด้้วย 3
ตััวชี้้�วััด

การทำำงานอย่่างทุ่่�มเทเพื่่�อประโยชน์์ ค่่าเฉลี่่�ย Strive
ขององค์์กร การคิิดใหม่่ทำำใหม่่เพื่่�อ
สร้้ า งความก้้ า วหน้้ า ให้้ กัั บ องค์์ ก ร
และการทำำงานอย่่างมีีเป้้าหมาย

ความผููกพััน หมายถึึง ความรู้้�สึึกที่่�
พนัักงานรู้้�สึึกว่่ายึึดมั่่น� เชื่่อ� มั่่น� ยอมรัับใน
เป้้าหมายและค่่านิิยมขององค์์กร รู้้�สึึกว่่า
ตนเป็็นส่่วนหนึ่่�งขององค์์กร มีีความเต็็มใจ
และมั่่น� ใจอุุทิศิ ตนอย่่างเต็็มที่่�ที่่จ� ะปฏิิบัติั งิ าน
เพื่่อ� องค์์กร มีีความซื่่อ� สััตย์์จงรัักภัักดีีโดย
ไม่่คิดิ จะลาออกจากองค์์กร แบ่่ง 9 ตััวชี้้วั� ดั
3 องค์์ประกอบคืือ Say Stay Strive
สมดุุลชีีวิติ กัับการทำำงาน หมายถึึง การ
กำำหนดเวลาในการดำำเนิินชีีวิติ ให้้มีสัี ดส่
ั ว่ น
ที่่�เหมาะสมสำำหรัับงาน ครอบครััว สัังคม
และตนเอง ประกอบด้้วย 5 ตััวชี้้�วััด
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ค่่าเฉลี่่�ยความผููกพััน

จำำนวนวัันทำำงานโดยเฉลี่่ย� ต่่อสััปดาห์์ ค่่าเฉลี่่ย� สมดุุลชีีวิติ กัับการ
จำำนวนชั่่� ว โมงทำำงานโดยเฉลี่่� ย ต่่ อ ทำำงาน
วััน จำำนวนชั่่�วโมงการพัักผ่่อนต่่อ
วััน ความยืืดหยุ่่�นในการทำำงาน การ
ทำำงานตรงตามวุุฒิิการศึึกษา
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7. นิิยามศััพท์์เฉพาะ HAPPINOMETER
แบบสำำรวจความสุุขคนทำำงาน
	คืือ แบบสำำรวจที่่ใ� ช้้สำำหรัับเก็็บรวบรวมข้้อมููลความสุุขและคุุณภาพชีีวิติ ของคนทำำงานในองค์์กร
ที่่�พััฒนาขึ้้�นโดยสถาบัันวิิจััยประชากรและสัังคม มหาวิิทยาลััยมหิิดล โดยการสนัับสนุุนจากสำำนัักงาน
กองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ (สสส.) อัันจะเป็็นประโยชน์์ต่่อการพััฒนาสร้้างเสริิมคุุณภาพ
ชีีวิิตคนทำำงานของประเทศไทย
คนทำำงาน (ในองค์์กร)
หมายถึึง บุุคคลที่่�อาศััยอยู่่�ในครััวเรืือนตััวอย่่าง มีีอายุุ 15 ปีีขึ้้�นไป มีีสถานภาพการทำำงาน
เป็็น “ลููกจ้้างรััฐบาล” “ลููกจ้้างรััฐวิิสาหกิิจ” และ “ลููกจ้้างเอกชน” ในองค์์กรหรืือสถานประกอบการ
ไม่่รวมลููกจ้้างหรืือแรงงานรัับจ้้างในภาคเกษตรกรรม

8. ค่่าคะแนนระดัับความสุุขและความหมาย
ประโยชน์์ของ HAPPINOMETER คืือ เป็็นเครื่่อ� งมืือวััดความสุุขคนทำำงานในองค์์กรที่่�
สามารถนำำผลที่่ไ� ด้้ไปพััฒนาสร้้างเสริิมคุุณภาพชีีวิติ ของบุุคคลได้้ทันั ทีี องค์์กรสามารถใช้้เป็็นเครื่่อ� งมืือ
ในการสำำรวจ ติิดตามและประมิินผลความสุุขของบุุคลากรในองค์์กรได้้อย่่างต่่อเนื่่�องและยั่่�งยืืน
	ค่่าคะแนนเฉลี่่�ยระดัับความสุุขจากการวััดโดยเครื่่�องมืือ HAPPINOMETER สามารถตีีความ
และให้้ความหมายได้้ดัังต่่อไปนี้้�

Very Unhappy = 0.00-24.99 คะแนน

Unhappy = 25.00-49.99 คะแนน

Happy = 50.00-74.99 คะแนน

Very Happy = 75.0-100 คะแนน

หมายถึึง ระดัับความสุุขที่่�สะท้้อนให้้เห็็นผลที่่�ได้้ว่่า
อยู่่�ในขั้้�นต่ำำ��กว่่าเป้้าหมายมากที่่�สุุด เป็็นสััญญาณ
ระบุุให้้ผู้้�บริิหารต้้องให้้การส่่งเสริิมสนัับสนุุนองค์์กร
แห่่งความสุุขทัันทีี

หมายถึึง ระดัับความสุุขที่่ส� ะท้้อนให้้เห็็นผลที่่ไ� ด้้ว่า่ อยู่่�
ในขั้้น� ตามเป้้าหมาย เป็็นสััญญาณว่่าผู้้�บริิหารควร
ให้้การพััฒนาสนัับสนุุนองค์์กรแห่่งความสุุขต่่อไป

หมายถึึง ระดัับความสุุขที่่�สะท้้อนให้้เห็็นผลที่่�ได้้ว่่า
อยู่่�ในขั้้�นต่ำำ��กว่่าเป้้าหมาย เป็็นสััญญาณระบุุให้้
ผู้้�บริิหารต้้องให้้การพััฒนาสนัับสนุุนองค์์กรแห่่ง
ความสุุขอย่่างจริิงจััง

หมายถึึง ระดัับความสุุขที่่�สะท้้อนให้้เห็็นผลที่่�ได้้ว่่า
อยู่่�ในขั้้�นเกิินเป้้าหมาย เป็็นสััญญาณว่่าผู้้�บริิหาร
ควรให้้การพััฒนาสนัับสนุุนองค์์กรแห่่งความสุุข
ต่่อไปและยกย่่องเป็็นแบบอย่่าง

แผนภาพ 2: แสดงค่่าคะแนนระดัับความสุุขและความหมาย

9. การสำำ�รวจปีี 2560-2562
การสำำรวจความสุุขคนทำำงานในองค์์กรภาคีีเครืือข่่ายปีี 2560, 2561 และ 2562 ได้้รัับ
การตอบกลัับจำำนวนทั้้�งสิ้้�น 61,008 ราย จาก 163 องค์์กร เป็็นแบบสอบถามที่่�สามารถ
นำำข้้อมููลมาวิิเคราะห์์ได้้จำำนวน 59,404 ราย คิิดเป็็นร้้อยละ 97.4 โดยข้้อมููลที่่�ขาดหายไปจำำนวน
1,604 ราย (ร้้อยละ 2.6) เป็็นแบบสอบถามที่่�กรอกข้้อมููลไม่่ครบทุุกข้้อในทั้้�ง 9 มิิติิ จึึงไม่่สามารถ
นำำมาวิิเคราะห์์ได้้ เนื่่�องจากจะทำำให้้ค่่าคะแนนเฉลี่่�ยความสุุขรวมไม่่มีีความน่่าเชื่่�อถืือ (ตาราง 1)
ตาราง 1 สรุุปจำำนวนแบบสอบถามตอบกลัับ จำำแนกตามปีีที่่�สำำรวจ

10. ลัักษณะทั่่ว� ไปของคนทำำ�งาน
จากข้้อมููลการสำำรวจของปีี 2560, 2561 และ 2562 มีีจำำนวนกลุ่่�มตััวอย่่างทั้้�งสิ้้�นรวม
59,404 ราย ใน 163 องค์์กร สามารถนำำเสนอลัักษณะทั่่ว� ไปของคนทำำงานโดยการอธิิบายเปรีียบเทีียบ
ระหว่่างคุุณลัักษณะต่่าง ๆ ของคนทำำงาน จำำแนกตามปีีที่่�ทำำการสำำรวจ โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�

10.1 เพศ
จากการเปรีียบเทีียบคุุณลัักษณะของกลุ่่�มตััวอย่่างในแต่่ละรอบการสำำรวจ พบว่่า เมื่่�อจำำแนก
ตามเพศ มีีสััดส่่วนของเพศที่่�แตกต่่างกัันระหว่่างรอบการสำำรวจปีี 2560, 2561 และ 2562
โดยผลการสำำรวจปีี 2560 มีีสััดส่่วนของคนทำำงานเพศหญิิง (63.1%) มากกว่่าคนทำำงาน
เพศชาย (35.9%) พบเพศทางเลืือกเพีี ย งเล็็ ก น้้ อ ย (0.6%) ในขณะที่่� ผ ลการสำำรวจปีี
2561 ส่่วนใหญ่่เป็็นคนทำำงานเพศชาย (57.0%) รองลงมาเป็็นคนทำำงานเพศหญิิง (42.5%)
และคนทำำงานเพศทางเลืือกเล็็กน้้อย (0.3%) ส่่วนผลการสำำรวจปีี 2562 นั้้�น กลัับมีีสััดส่่วน
ของคนทำำงานเป็็นไปในทิิศทางเดีียวกัันกัับผลการสำำรวจปีี 2560 คืือ มีีสััดส่่วนของคนทำำงาน
เพศหญิิงมากกว่่าคนทำำงานเพศชาย (ตาราง 2)
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ตาราง 2 เพศ จำำแนกตามปีีที่่�สำำรวจ

10.2 กลุ่่�มอายุุ
เมื่่อ� จำำแนกตามกลุ่่�มอายุุ ออกเป็็น 6 กลุ่่�ม ได้้แก่่ 15-24 ปีี, 25-34 ปีี, 35-44 ปีี, 45-54 ปีี,
55-60 ปีี และ 60 ปีีขึ้้�นไป พบว่่า ทุุกรอบปีีที่่�ทำำการสำำรวจ (2560, 2561 และ 2562) ส่่วน
ใหญ่่อยู่่�ในวััยทำำงานระยะต้้น อายุุระหว่่าง 25-34 ปีี (41.2%, 31.7% และ 36.0%)
เมื่่�อพิิจารณาการกระจายตััวของกลุ่่�มตััวอย่่างตามรายกลุ่่�มอายุุ จำำแนกตามปีีสำำรวจ พบว่่า
ในปีี 2560 ส่่วนใหญ่่เป็็นกลุ่่�มวััยทำำงานระยะต้้น (41.2%) และมากกว่่าหนึ่่�งในสี่่� เป็็นวััยทำำงาน
ระยะกลาง อายุุระหว่่าง 35-44 ปีี (25.5%) ลำำดัับที่่�สามเป็็นกลุ่่�มวััยทำำงานที่่�เพิ่่�งเริ่่�มเข้้าสู่่�วััยแรงงาน
อายุุระหว่่าง 15-24 ปีี (13.1%) มีีเพีียงส่่วนน้้อยที่่�เป็็นกลุ่่�มวััยทำำงานระยะปลาย อายุุระหว่่าง 45-54 ปีี,
55-60 ปีี และ 60 ปีีขึ้้�นไป ตามลำำดัับ (9.9%, 2.1% และ 0.2%)
รายงานการสำำรวจคุุณภาพชีีวิิตฯ พ.ศ. 2562
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การสำำรวจในปีี 2561 พบว่่า กลุ่่�มตััวอย่่างส่่วนใหญ่่เป็็นกลุ่่�มวััยทำำงานระยะต้้น (31.7%)
ลำำดัับถััดมาเป็็นกลุ่่�มวััยทำำงานระยะปลาย อายุุระหว่่าง 45-54 ปีี (21.6%) ตามด้้วยกลุ่่�มวััยทำำงาน
ระยะกลาง อายุุระหว่่าง 35-44 ปีี ในสััดส่่วนที่่�ใกล้้เคีียงกััน (21.1%) ลำำดัับที่่�สี่่�เป็็นกลุ่่�มวััยทำำงาน
ระยะปลาย อายุุระหว่่าง 55-60 ปีี (18.1%) ลำำดัับที่่ห้� า้ เป็็นกลุ่่�มคนทำำงานวััยที่่เ� พิ่่�งเริ่่ม� เข้้าสู่่�วััยแรงงาน
อายุุระหว่่าง 15-24 ปีี (5.9%) สุุดท้า้ ยคืือกลุ่่�มคนทำำงานที่่�เป็็นผู้้�สููงอายุุ ที่่มี� อี ายุุ 60 ปีีขึ้้น� ไป (0.1%)
ในส่่วนของผลการสำำรวจปีี 2562 พบว่่า กลุ่่�มตััวอย่่างส่่วนใหญ่่เป็็นกลุ่่�มวััยทำำงานระยะต้้น
(36.0%) สััดส่่วนเกืือบหนึ่่�งในสามเป็็นกลุ่่�มคนทำำงานระยะกลาง อายุุระหว่่าง 35-44 ปีี (32.3%)
ลำำดัับที่่�สามเป็็นกลุ่่�มคนทำำงาน กลุ่่�มวััยทำำงานระยะปลาย อายุุระหว่่าง 45-54 ปีี (14.5%) ลำำดัับที่่�สี่่�
เป็็นกลุ่่�มคนทำำงานวััยที่่�เพิ่่�งเริ่่�มเข้้าสู่่�วััยแรงงานอายุุระหว่่าง 15-24 ปีี (8.1%) ลำำดัับที่่�ห้้าเป็็น
กลุ่่�มวััยทำำงานระยะปลายอายุุระหว่่าง 55-60 ปีี (5.5%) ตามด้้วยกลุ่่�มคนทำำงานที่่�เป็็นผู้้�สููงอายุุ
ที่่�มีีอายุุมากกว่่า 60 ปีีขึ้้�นไป เป็็นลำำดัับสุุดท้้าย (0.2%) (ตาราง 3)
ตาราง 3 กลุ่่�มอายุุ จำำแนกตามปีีที่่�สำำรวจ

10.3 ระดัับการศึึกษา
	ด้้านระดัับการศึึกษา ผลการสำำรวจในปีี 2560 พบว่่า กว่่าหนึ่่�งในสี่่�ของคนทำำงานเป็็นกลุ่่�มที่่�
จบการศึึกษาระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย (25.2%) รองลงมาคืือกลุ่่�มที่่จ� บการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี
(21.5%) ลำำดัับที่่�สามเป็็นกลุ่่�มที่่�จบการศึึกษาระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้น (16.7%) ลำำดัับที่่�สี่่�เป็็นกลุ่่�มที่่�
จบการศึึกษาระดัับประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููงหรืือ ปวส. (13.5%) และพบบางส่่วนที่่�จบการศึึกษา
ระดัับประถมศึึกษาหรืือต่ำำ��กว่่า ระดัับประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพหรืือ ปวช. ระดัับสููงกว่่าปริิญญาตรีี
และระดัับอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า (8.5%, 8.3%, 2.8% และ 2.3% ตามลำำดัับ)
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ในส่่วนของผลการสำำรวจปีี 2561 พบว่่า มากกว่่าหนึ่่�งในสาม
ของคนทำำงานเป็็นกลุ่่�มที่่จ� บการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี (36.5%)
รองลงมาคืือกลุ่่�มที่่�จบการศึึกษาระดัับประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพ
ชั้้น� สููงหรืือ ปวส. (13.7%) ลำำดัับที่่ส� ามเป็็นกลุ่่�มที่่จ� บการศึึกษา
ระดัั บ สูู ง กว่่ า ปริิ ญ ญาตรีี (12.6%) และพบบางส่่ ว นที่่� จ บ
การศึึกษาระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย ระดัับมััธยมศึึกษาตอนตััน
ระดัับประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพหรืือ ปวช. ระดัับอนุุปริิญญาหรืือ
เทีียบเท่่า และระดัับประถมศึึกษาหรืือต่ำำ��กว่่า (7.6%, 5.8%,
5.8%, 2.8% และ 2.4% ตามลำำดัับ)
แตกต่่างจากผลการสำำรวจของปีี 2562 ที่่พ� บว่่า ครึ่่�งหนึ่่�ง
ของคนทำำงานเป็็นกลุ่่�มที่่�จบการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี (50.7%)
รองลงมาคืือกลุ่่�มที่่�จบการศึึกษาสููงกว่่าปริิญญาตรีี (14.9%)
ลำำดัับที่่�สามเป็็นกลุ่่�มที่่�จบมััธยมศึึกษาตอนปลาย (10.1%) พบเพีียง
บางส่่วนที่่�จบการศึึกษาระดัับประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููงหรืือ
ปวส. ระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้น ระดัับประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพหรืือ
ปวช. ระดัับประถมศึึกษาหรืือต่ำำ�� กว่่า และระดัับอนุุปริิญญาหรืือ
เทีียบเท่่า (6.9%, 6.6%, 3.8%, 3.0% และ 2.0%) (ตาราง 4)

ตาราง 4 ระดัับการศึึกษา จำำแนกตามปีีที่่�สำำรวจ

10.4 สถานภาพสมรส
เมื่่อ� พิิจารณาตามสถานภาพสมรส พบว่่า ในภาพรวมกลุ่่�มตััวอย่่างส่่วนใหญ่่มีสถ
ี านภาพสมรส
แต่่งงานและอยู่่�ร่ว่ มกััน (44.9%) รองลงมาคืือสถานภาพโสด (32.7%) และมีีสถานภาพสมรสอื่่น� ๆ
เพีียงเล็็กน้้อย หากแยกพิิจารณาเป็็นรายปีีของการสำำรวจจะพบความแตกต่่างบางประเด็็น ดัังนี้้�
ในการสำำรวจปีี 2560 พบว่่า คนทำำงานส่่วนใหญ่่รายงานว่่ามีีสถานภาพแต่่งงานและ
อยู่่�ร่่วมกััน (46.4%) รองลงมาเป็็นกลุ่่�มที่่�มีีสถานภาพโสด (33.6%) ลำำดัับที่่�สามเป็็นกลุ่่�มที่่�มีี
สถานภาพอยู่่�ด้้ ว ยกัั น โดยไม่่ แ ต่่ ง งาน (11.2%) มีี เ พีี ย งส่่ ว นน้้ อ ยที่่� ร ะบุุ ว่่ า มีี สถ านภาพหย่่ า
แยกทาง เลิิกกััน สถานภาพแต่่งงานแต่่ไม่่ได้้อยู่่�ด้ว้ ยกััน และสถานภาพหม้้าย (4.5%, 2.8% และ 1.2%
ตามลำำดัับ)
สำำหรัับผลการสำำรวจในปีี 2561 พบว่่า คนทำำงานส่่วนใหญ่่รายงานว่่ามีีสถานภาพแต่่งงาน
และอยู่่�ร่่ ว มกัั น (46.1%) รองลงมาสถานภาพโสด (28.4%) ที่่� น อกเหนืือจากนี้้� บ างส่่ ว น
มีีสถานภาพอยู่่�ด้้วยกัันโดยไม่่แต่่งงาน สถานภาพแต่่งงานแต่่ไม่่ได้้อยู่่�ด้้วยกััน มีีสถานภาพหย่่า
แยกทาง เลิิกกััน และสถานภาพหม้้าย (4.9%, 4.1%, 3.2% และ 1.3% ตามลำำดัับ)
ในส่่วนของผลสำำรวจปีี 2562 พบว่่า คนทำำงานส่่วนใหญ่่รายงานว่่ามีีสถานภาพโสด (43.3%)
รองลงมาเป็็นกลุ่่�มที่่ร� ายงานว่่ามีีสถานภาพแต่่งงานและอยู่่�ร่่วมกััน (39.7%) ซึ่่ง� แตกต่่างจากการสำำรวจ
สองปีีที่่�ผ่่านมา และยัังพบการรายงานสถานภาพอื่่�น ๆ เพีียงเล็็กน้้อยคืือ มีีสถานภาพอยู่่�ด้้วยกััน
โดยไม่่ แ ต่่ ง งาน สถานภาพแต่่ ง งานแต่่ ไ ม่่ ไ ด้้ อ ยู่่�ด้้ ว ยกัั น สถานภาพหย่่ า แยกทาง เลิิ ก กัั น
และสถานภาพหม้้าย (7.6%, 4.0%, 4.0% และ 1.1% ตามลำำดัับ) (ตาราง 5)
ตาราง 5 สถานภาพสมรส จำำแนกตามปีีที่่�สำำรวจ
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10.5 จำำนวนบุุตร
ในภาพรวมเกืือบครึ่่�งหนึ่่�งของคนทำำงานไม่่มีีบุุตร (48.9%) และคนทำำงานที่่�มีีบุุตรนั้้�น มัักมีี
บุุตรจำำนวนไม่่เกิินสองคน โดย กลุ่่�มคนทำำงานที่่�มีบุี ตุ รส่่วนใหญ่่มีบุี ตุ รเพีียง 1 คน (21.6%) รองลงมา
มีีบุุตรจำำนวน 2 คน (18.7%) มีีเพีียงส่่วนน้้อยที่่�มีีบุุตร 3-4 คน และมีีบุุตรตั้้�งแต่่ 5 คนขึ้้�นไป (3.7%
และ 0.2% ตามลำำดัับ) เมื่่�อพิิจารณาเปรีียบเทีียบแยกตามปีีที่่�สำำรวจ พบดัังนี้้�
	ข้้อมููลสำำรวจปีี 2560 พบว่่า ส่่วนใหญ่่คนทำำงานไม่่มีบุี ตุ ร (67.3%) รองลงมามีีบุตุ รจำำนวน
1 คน (22.0%) ลำำดัับที่่�สามมีีบุุตร จำำนวน 2 คน (8.4%) และพบคนทำำงานที่่�มีีบุุตรมากกว่่า
สองคนเพีียงเล็็กน้้อย โดยมีีบุุตรจำำนวน 3-4 คน 1.4% และมีีบุุตร 5 คนขึ้้�นไป 0.1%
	ส่่วนผลการสำำรวจปีี 2561 กลัับพบว่่าสััดส่่วนของคนทำำงานที่่�ไม่่มีีบุุตรลดลงกว่่าปีี 2560
เป็็น 38.7% สััดส่่วนของคนทำำงานที่่�มีีบุุตรจำำนวน 1 คน ลดลงเป็็น 20.9% แต่่สััดส่่วนของ
คนทำำงานที่่มี� บุี ตุ รจำำนวน 2 คนเพิ่่�มขึ้้น� เป็็น 23.4% และมีีสัดส่
ั ว่ นของคนทำำงานที่่มี� บุี ตุ รจำำนวน 3-4 คน
และ 5 คนขึ้้�นไป คิิดเป็็น 4.7% และ 0.2% ตามลำำดัับ
และในทำำนองเดีียวกััน การสำำรวจปีี 2562 พบว่่า มากกว่่าครึ่่�งหนึ่่�งของคนทำำงานไม่่มีีบุุตร
(54.2%) รองลงมาเป็็นกลุ่่�มคนทำำงานที่่�มีีบุุตรจำำนวน 1 คน (22.9%) ลำำดัับที่่�สามเป็็นกลุ่่�มคน
ทำำงานที่่�มีีบุุตรจำำนวน 2 คน (18.7%) มีีเพีียงส่่วนน้้อยของกลุ่่�มคนทำำงานที่่�มีีบุุตรจำำนวน 3-4 คน
และมีีบุุตรตั้้�งแต่่ 5 คนขึ้้�นไป (3.9% และ 0.3% ตามลำำดัับ) (ตาราง 6)
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ตาราง 6 จำำนวนบุุตร จำำแนกตามปีีที่่�สำำรวจ

10.6 ลัักษณะงาน
เมื่่อ� พิิจารณาลัักษณะงานของกลุ่่�มตััวอย่่างในภาพรวม พบว่่า กลุ่่�มตััวอย่่างทำำงานด้้านการผลิิต
ในสััดส่ว่ นสููงที่่สุ� ดุ (36.3%) รองลงมาหนึ่่�งในสี่่ข� องกลุ่่�มตััวอย่่างทำำงานสำำนัักงาน (25.4%) ลำำดัับที่่�สาม
ทำำงานด้้านการบริิการ (22.7%) มีีบางส่่วนของกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�ทำำงานด้้านบริิหาร และงานด้้านอื่่�น ๆ
(7.0% และ 0.6% ตามลำำดัับ) โดยหากวิิเคราะห์์จำำแนกรายปีีการสำำรวจ จะพบความแตกต่่างในบาง
ประเด็็น ดัังนี้้�
	ลัักษณะงานของกลุ่่�มตััวอย่่างในผลการสำำรวจปีี 2560 พบว่่า ส่่วนใหญ่่กลุ่่�มตััวอย่่างทำำงาน
ด้้านการผลิิต (64.4%) รองลงมาทำำงานด้้านการบริิการ (16.2%) ลำำดัับที่่ส� ามทำำงานสำำนัักงาน (14.2%)
ลำำดัับที่่�สี่่�ทำำงานด้้านบริิหาร (2.5%) และทำำงานลัักษณะอื่่�น ๆ น้้อยที่่�สุุด (0.3%)
แต่่การสำำรวจในปีี 2561 กลัับพบว่่า กลุ่่�มตััวอย่่างส่่วนใหญ่่ทำำงานสำำนัักงาน (31.5%)
ตามด้้วยงานด้้านการผลิิต (28.2%) งานด้้านการบริิการ (24.2%) งานด้้านบริิหาร (9.4%) และ
งานด้้านอื่่�น ๆ (0.5%) ตามลำำดัับ
	ส่่วนผลการสำำรวจในปีี 2562 พบว่่า ลัักษณะงาน 3 ลำำดัับแรก มีีสััดส่่วนที่่�ไม่่แตกต่่างกััน
มาก ได้้แก่่ งานด้้านบริิการ งานด้้านการผลิิต และงานสำำนัักงาน (26.4%, 23.9% และ 22.5%)
มีีเพีียงส่่วนน้้อยที่่�ทำำงานลัักษณะงานด้้านบริิหาร และงานด้้านอื่่�น ๆ (6.1% และ 1.2% ตามลำำดัับ)
(ตาราง 7)
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10.7 สถานภาพการจ้้างงาน
	ด้้านสถานภาพการจ้้างงานของกลุ่่�มตััวอย่่าง พบว่่า กลุ่่�มตััวอย่่างส่่วนใหญ่่มีีสถานภาพ
การจ้้างงานประเภทประจำำ (44.2%) รองลงมามีีสถานภาพการจ้้างงานประเภทตามสััญญาจ้้าง
(38.0%) ตามด้้วยสถานภาพการจ้้างงานประเภทรายวััน (8.6%) นอกเหนืือจากนี้้�เป็็นเป็็นสถานภาพ
การจ้้างงานประเภทบางช่่วงเวลา จ้้างเหมา และตามผลงาน (1.4%, 0.3% และ 0.2% ตามลำำดัับ)
เมื่่�อแยกพิิจารณารายปีีการสำำรวจ พบความแตกต่่างดัังนี้้�
จากการสำำรวจปีี 2560 พบว่่า ส่่วนใหญ่่ของคนทำำงานมีีสถานภาพการจ้้างงานประเภทประจำำ
(70.5%) รองลงมาเป็็นสถานภาพการจ้้างงานประเภทรายวััน (16.1%) ลำำดัับที่่�สามเป็็นสถานภาพ
การจ้้างงานประเภทตามสััญญาจ้้าง (10.1%) มีีเพีียงส่่วนน้้อยที่่�มีีสถานภาพการจ้้างงานประเภท
จ้้างเหมา บางช่่วงเวลา และตามผลงาน (1.3%, 0.4% และ 0.4% ตามลำำดัับ)
แต่่ในผลการสำำรวจปีี 2561 พบความแตกต่่างของสััดส่ว่ นของสถานภาพการจ้้างงานสามลำำดัับ
แรก โดยพบว่่า กลุ่่�มตััวอย่่างมีีสถานภาพการจ้้างงานประเภทตามสััญญาจ้้างมากที่่สุ� ดุ (58.2%) รองลงมา
เป็็นสถานภาพการจ้้างงานประเภทประจำำ (28.9%) และลำำดัับที่่�สามเป็็นสถานภาพการจ้้างงานประเภท
รายวััน (5.6%) ส่่วนที่่�เหลืือเป็็นประเภทบางช่่วงเวลา และตามผลงาน (1.4% และ 0.1% ตามลำำดัับ)
	ส่่วนการสำำรวจปีี 2562 พบว่่า มีีกลุ่่�มคนทำำงานมากกว่่าครึ่่�งหนึ่่�งที่่มี� สถ
ี านภาพการจ้้างงาน
ประเภทประจำำ (53.8%) รองลงมาเป็็นสถานภาพการจ้้างงานประเภทตามสััญญาจ้้าง (16.8%)
ลำำดัับที่่ส� ามเป็็นสถานภาพการจ้้างงานประเภทรายวััน (7.3%) ลำำดัับที่่สี่่� เ� ป็็นสถานภาพการจ้้างงานประเภท
ตามผลงาน (0.2%) และสุุดท้้ายเป็็นสถานภาพการจ้้างงานประเภทอื่่�น ๆ (0.1%) (ตาราง8)
ตาราง 8 สถานภาพการจ้้างงาน จำำแนกตามปีีที่่�สำำรวจ
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11. ความสุุขภาพรวมของคนทำำ�งาน
	ผลการสำำรวจความสุุขคนทำำงานในองค์์กรของภาคีีเครืือข่่ายปีี 2560, 2561 และ 2562 พบว่่า
ความสุุขคนทำำงานภาพรวมมีีค่่าคะแนนเฉลี่่�ย 61.2 อยู่่�ใน ระดัับ “HAPPY” หรืือ “ระดัับความ
สุุขตามเป้้าหมาย” เมื่่�อพิิจารณาความสุุขภาพรวมรายปีีการสำำรวจ ปีี 2561 มีีค่่าคะแนนเฉลี่่�ย
มากที่่�สุุดเท่่ากัับ 63.2 ลำำดัับที่่�สองเป็็นปีี 2562 มีีค่่าคะแนนเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 60.2 และลำำดัับที่่�สาม
คืือปีี 2560 มีีค่า่ คะแนนเฉลี่่ย� น้้อยที่่สุ� ดุ เท่่ากัับ 57.7 อย่่างไรก็็ตามยัังคงอยู่่�ในระดัับของ “HAPPY” หรืือ
“ระดัับความสุุขตามเป้้าหมาย” ทั้้�งสามปีี
	ความสุุขคนทำำงานปีี 2560 พบว่่า มิิติิที่่�มีีค่่าคะแนนมากที่่�สุุดคืือ จิิตวิิญญาณดีี มีีค่่าคะแนน
เฉลี่่�ยเท่่ากัับ 67.7 จััดอยู่่�ในระดัับ “Happy” หรืือ “ระดัับความสุุขตามเป้้าหมาย” ส่่วนของมิิติิที่่�มีี
ค่่าคะแนนน้้อยที่่�สุุดคืือ ผ่่อนคลายดีี มีีค่่าคะแนนเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 48.0 จััดอยู่่�ในระดัับ “Unhappy” หรืือ
“ระดัับความสุุขต่ำำ��กว่่าเป้้าหมาย”
	ความสุุขคนทำำงานปีี 2561 พบว่่า มิิติิที่่�มีีค่่าคะแนนมากที่่�สุุดคืือ จิิตวิิญญาณดีี มีีค่่าคะแนน
เฉลี่่�ยเท่่ากัับ 69.5 จััดอยู่่�ในระดัับ “Happy” หรืือ “ระดัับความสุุขตามเป้้าหมาย” ส่่วนของมิิติิที่่�มีี
ค่่าคะแนนน้้อยที่่�สุุดคืือ ผ่่อนคลายดีี มีีค่่าคะแนนเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 56.2 จััดอยู่่�ในระดัับ “Happy” หรืือ
“ระดัับความสุุขตามเป้้าหมาย”
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	ความสุุขคนทำำงานปีี 2562 พบว่่า มิิติิที่่�มีีค่่าคะแนนมากที่่�สุุดคืือ จิิตวิิญญาณดีี มีีค่่าคะแนน
เฉลี่่�ยเท่่ากัับ 67.8 จััดอยู่่�ในระดัับ “Happy” หรืือ “ระดัับความสุุขตามเป้้าหมาย” ส่่วนของมิิติิที่่�มีี
ค่่าคะแนนน้้อยที่่�สุุดคืือ สุุขภาพเงิินดีี มีีค่่าคะแนนเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 51.8 จััดอยู่่�ในระดัับ “Happy” หรืือ
“ระดัับความสุุขตามเป้้าหมาย” (ตาราง 9)
ตาราง 9 คะแนนความสุุขคนทำำงานภาพรวมและรายมิิติิ จำำแนกตามปีีที่่�สำำรวจ

11.1 ความสุุขภาพรวมของคนทำำงาน จำำแนกตามเพศ และปีีที่่�สำำรวจ
เมื่่อ� แยกพิิจารณาตามเพศของกลุ่่�มตััวอย่่าง พบว่่า ในภาพรวมเปรีียบเทีียบระหว่่างกลุ่่�มจะเห็็น
ได้้ว่่าคนทำำงานกลุ่่�มเพศชายมีีค่่าคะแนนความสุุขมากกว่่ากลุ่่�มคนทำำงานเพศหญิิง และกลุ่่�มคนทำำงาน
เพศทางเลืือก (61.6, 60.9 และ 56.8 ตามลำำดัับ)
การเปรีียบเทีียบความสุุขของคนทำำงานแยกตามเพศในผลการสำำรวจปีี 2560 พบว่่า เพศหญิิง
เป็็นกลุ่่�มที่่�มีีคะแนนความสุุขมากว่่าเพศชายเล็็กน้้อย (58.0 และ 57.3) ส่่วนกลุ่่�มเพศทางเลืือกเป็็น
กลุ่่�มที่่�มีีคะแนนความสุุขน้้อยที่่�สุุด (55.6)
สำำหรัับปีีสำำรวจ 2561 พบว่่า กลุ่่�มตััวอย่่างเพศชายและเพศหญิิงมีีค่่าคะแนนเฉลี่่�ยความสุุข
ใกล้้เคีียงกััน (63.4 และ 63.1) มีีเพีียงกลุ่่�มเพศทางเลืือกที่่�มีค่ี า่ คะแนนเฉลี่่ย� ความสุุขน้้อยที่่�สุดคืื
ุ อ 57.3
	ส่่วนผลการสำำรวจปีี 2562 พบว่่า กลุ่่�มคนทำำงานเพศหญิิงมีีค่่าคะแนนเฉลี่่�ยความสุุขมาก
ที่่�สุุด (60.6) รองลงมาคืือกลุ่่�มคนทำำงานเพศชายมีีค่า่ คะแนนเฉลี่่ย� ความสุุขเท่่ากัับ 59.5 และกลุ่่�มเพศ
ทางเลืือก เป็็นกลุ่่�มที่่�มีีค่่าคะแนนเฉลี่่�ยน้้อยที่่�สุุดคืือ 57.7 (ตาราง 10)
ตาราง 10 คะแนนความสุุขคนทำำงานภาพรวม จำำแนกตามเพศ และปีีที่่�สำำรวจ
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11.2 ความสุุขภาพรวมของคนทำำงาน จำำแนกตามกลุ่่�มอายุุ และปีีที่่�สำำรวจ
	ค่่าคะแนนความสุุขภาพรวมของคนทำำงานจำำแนกตามกลุ่่�มอายุุ พบว่่า คนทำำงานกลุ่่�ม
วััยทำำงานระยะปลาย อายุุระหว่่าง 55-60 ปีี มีีค่า่ คะแนนความสุุขมากที่่สุ� ดคืื
ุ อ 66.7 ลำำดัับถััดมาคืือ
กลุ่่�มคนทำำงานระยะกลาง อายุุระหว่่าง 35-44 ปีี กลุ่่�มคนทำำงานวััยเริ่่ม� ต้้นทำำงาน อายุุระหว่่าง 15-24 ปีี
และกลุ่่�มคนทำำงานระยะต้้น อายุุระหว่่าง 25-34 ปีี มีีค่่าคะแนนความสุุขน้้อยกว่่าอย่่างใกล้้เคีียงกััน
(59.6, 59.7 และ 59.8 ตามลำำดัับ)
สำำหรัับค่่าคะแนนความสุุขของคนทำำงานในผลการสำำรวจปีี 2560 พบว่่า คนทำำงานกลุ่่�มวััยทำำงาน
ระยะปลาย อายุุระหว่่าง 55-60 ปีี มีีค่่าคะแนนความสุุขมากที่่�สุุดคืือ 61.6 และกลุ่่�มที่่�มีีค่่าคะแนน
ความสุุขน้้อยที่่�สุุดคืือกลุ่่�มคนทำำงานระยะต้้น อายุุระหว่่าง 25-34 ปีี มีีค่่าคะแนนเท่่ากัับ 56.9
	ส่่วนผลการสำำรวจปีี 2561 พบว่่า คนทำำงานกลุ่่�มวััยทำำงานระยะปลาย อายุุระหว่่าง 55-60 ปีี
มีีค่า่ คะแนนความสุุขมากที่่สุ� ดคืื
ุ อ 67.2 และคะแนนน้้อยที่่สุ� ดุ อยู่่�ในกลุ่่�มคนทำำงานระยะกลาง อายุุระหว่่าง
35-44 ปีี มีีค่่าคะแนนเท่่ากัับ 60.4
จากการสำำรวจปีี 2562 ก็็พบว่่า คนทำำงานกลุ่่�มวััยทำำงานระยะปลาย อายุุระหว่่าง 55-60 ปีี
มีีค่่าคะแนนความสุุขมากที่่�สุุดเช่่นเดีียวกัับการสำำรวจสองปีีที่่�ผ่่านมา โดยมีีค่่าคะแนนเท่่ากัับ 64.8
แต่่ในส่่วนของกลุ่่�มที่่�มีีค่่าคะแนนน้้อยไม่่ต่่างกัันพบในสามกลุ่่�ม ได้้แก่่ กลุ่่�มคนทำำงานวััยเริ่่�มต้้นทำำงาน
อายุุระหว่่าง 15-24 ปีี กลุ่่�มคนทำำงานระยะต้้น อายุุระหว่่าง 25-34 ปีี และกลุ่่�มคนทำำงานระยะกลาง
อายุุระหว่่าง 35-44 ปีี (59.3, 59.7 และ 59.7 ตามลำำดัับ) (ตาราง 11)
ตาราง 11 คะแนนความสุุขคนทำำงานภาพรวม จำำแนกตามกลุ่่�มอายุุ และปีีที่่�สำำรวจ
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11.3 ความสุุขภาพรวมของคนทำำงาน จำำแนกตามระดัับการศึึกษา และปีีที่่สำ� ำรวจ
เมื่่อ� จำำแนกความสุุขของคนทำำงานตามระดัับการศึึกษา พบว่่า ภาพรวมของค่่าคะแนนความสุุข
ในระดัับการศึึกษาต่่าง ๆ ไม่่แตกต่่างกัันมากนััก แต่่ที่่�น่่าสนใจคืือ กลุ่่�มคนทำำงานที่่�จบการศึึกษา
สููงกว่่าปริิญญาตรีี มีีค่่าคะแนนความสุุขมากที่่�สุุดคืือ 64.7 และกลุ่่�มคนทำำงานที่่�จบการศึึกษาระดัับ
มััธยมศึึกษาตอนต้้น มีีค่่าคะแนนความสุุขน้้อยที่่�สุุดเท่่ากัับ 57.3
	ความสุุขของคนทำำงานปีีสำำรวจ 2560 พบว่่า กลุ่่�มตััวอย่่างที่่�มีีค่่าคะแนนความสุุขมากที่่�สุุด
คืือ คนทำำงานกลุ่่�มที่่�มีีระดัับการศึึกษาสููงกว่่าปริิญญาตรีี มีีค่่าคะแนนเท่่ากัับ 63.3 และค่่าคะแนนน้้อย
ที่่�สุุดพบในกลุ่่�มคนทำำงานที่่�จบการศึึกษาในระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้น มีีคะแนนเท่่ากัับ 56.3
ในส่่วนของความสุุขของคนทำำงานปีีสำำรวจ 2561 เป็็นไปในทิิศทางเดีียวกัับปีี 2560 โดยพบว่่า
กลุ่่�มตััวอย่่างที่่�มีีค่่าคะแนนความสุุขมากที่่�สุุดคืือ คนทำำงานกลุ่่�มที่่�มีีระดัับการศึึกษาสููงกว่่าปริิญญาตรีี
โดยมีีค่า่ คะแนนเท่่ากัับ 65.3 แต่่กลัับพบว่่า ในกลุ่่�มคนทำำงานที่่�มีค่ี า่ คะแนนความสุุขน้้อยที่่�สุดุ เป็็นกลุ่่�มที่่�
จบการศึึกษาระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย ซึ่่�งมีีค่่าคะแนนเท่่ากัับ 58.9
สำำหรัับปีีสำำรวจ 2562 ก็็พบว่่า กลุ่่�มตััวอย่่างที่่�มีีค่่าคะแนนความสุุขมากที่่�สุุดคืือ คนทำำงาน
กลุ่่�มที่่มี� รี ะดัับการศึึกษาสููงกว่่าปริิญญาตรีีเช่่นเดีียวกััน โดยมีีค่า่ คะแนนเท่่ากัับ 63.6 และกลุ่่�มตััวอย่่าง
ที่่�มีีค่่าคะแนนน้้อยที่่�สุุดพบในกลุ่่�มคนทำำงานที่่จ� บการศึึกษาในระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้น มีีคะแนนเท่่ากัับ
56.2 (ตาราง 12)
ตาราง 12 คะแนนความสุุขคนทำำงานภาพรวม จำำแนกตามระดัับการศึึกษา และปีีที่่�สำำรวจ
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11.4 ความสุุขภาพรวมของคนทำำงาน จำำแนกตามสถานภาพสมรส และปีีที่่สำ� ำรวจ
	ค่่าคะแนนความสุุขในภาพรวมจำำแนกตามสถานภาพสมรส พบว่่า ในสามลำำดัับแรกมีีค่า่ คะแนน
ความสุุขไม่่แตกต่่างกััน คืือ กลุ่่�มสถานภาพแต่่งงานและอยู่่�ร่่วมกัันเป็็นกลุ่่�มที่่�มีีค่่าคะแนนความสุุข
มากที่่�สุุด (62.3) ลำำดัับที่่�สองกลุ่่�มสถานภาพหม้้าย (62.1) ลำำดัับที่่�สามประกอบด้้วยกลุ่่�มสถานภาพ
แต่่งงานแต่่ไม่่ได้้อยู่่�ด้้วยกััน และกลุ่่�มสถานภาพโสด โดยมีีค่่าคะแนนที่่�เท่่ากััน (60.9) เป็็นที่่�น่่าสัังเกตว่่า
กลุ่่�มสถานภาพอยู่่�ด้้วยกัันโดยไม่่แต่่งงาน เป็็นกลุ่่�มที่่�มีีค่่าคะแนนความสุุขน้้อยที่่�สุุด (57.7)
	ผลการสำำรวจปีี 2560 ในสามลำำดัับแรกมีีค่่าคะแนนความสุุขของแต่่ละสถานภาพสมรส
แทบจะไม่่แตกต่่างกััน โดยพบว่่า ค่่าคะแนนมากที่่�สุดุ อยู่่�ในกลุ่่�มสถานภาพแต่่งงานและอยู่่�ร่่วมกัันคืือ 58.4
รองลงมาเป็็นกลุ่่�มสถานภาพหม้้าย มีีค่่าคะแนนเท่่ากัับ 58.2 และลำำดัับที่่�สามคืือกลุ่่�มสถานภาพโสด
มีีค่่าคะแนนเท่่ากัับ 57.6
สำำหรัับผลการสำำรวจปีี 2561 ค่่าคะแนนมากที่่�สุดุ เป็็นลำำดัับแรกยัังคงเป็็นกลุ่่�มสถานภาพแต่่งงาน
และอยู่่�ร่่วมกััน คืือ 64.3 รองลงมาเป็็นกลุ่่�มสถานภาพหม้้าย ด้้วยค่่าคะแนนที่่�ไม่่แตกต่่างกัันมาก
คืือ 64.2 และลำำดัับที่่�สามคืือกลุ่่�มสถานภาพโสด มีีค่่าคะแนนเท่่ากัับ 63.1
ในส่่วนของปีีสำำรวจ 2562 มีีแนวโน้้มของค่่าคะแนนความสุุขไม่่ต่า่ งจากการสำำรวจสองปีีที่่ผ่� า่ นมา
กล่่าวคืือ ค่่าคะแนนมากที่่สุ� ดุ อยู่่�ในกลุ่่�มคนทำำงานสถานภาพแต่่งงานและอยู่่�ร่่วมกััน (61.3) ลำำดัับถััดไป
เป็็นกลุ่่�มสถานภาพหม้้ายคืือ (60.8) และลำำดัับที่่�สามคืือกลุ่่�มสถานภาพโสด มีีค่่าคะแนนเท่่ากัับ 59.9
ตาราง 13 คะแนนความสุุขคนทำำงานภาพรวม จำำแนกตามสถานภาพสมรส และปีีที่่�สำำรวจ
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11.5 ความสุุขภาพรวมของคนทำำงาน จำำแนกตามจำำนวนบุุตร และปีีที่่�สำำรวจ
เมื่่อ� จำำแนกตามจำำนวนบุุตร ในภาพรวมของค่่าคะแนนความสุุขของกลุ่่�มคนทำำงานมีีระดัับคะแนน
ที่่�ไม่่แตกต่่างกัันมากนััก คืือ คะแนนมากที่่�สุุดอยู่่�ในกลุ่่�มคนทำำงานที่่�มีีบุุตรตั้้�งแต่่ 5 คนขึ้้น� ไป (63.4)
รองลงมาด้้วยคะแนนที่่ใ� กล้้เคีียงกัันในกลุ่่�มคนทำำงานที่่มี� บุี ตุ รจำำนวน 2 คน (63.1) และลำำดัับที่่�สามในกลุ่่�ม
คนทำำงานที่่�มีีบุุตรจำำนวน 3-4 คน (62.3)
ในผลการสำำรวจปีี 2560 พบว่่า ค่่าคะแนนความสุุขของกลุ่่�มคนทำำงานจำำแนกตามจำำนวนบุุตร
แทบจะไม่่แตกต่่างกัันคืือ มีีค่า่ ระหว่่าง 57.6-58.8 โดยค่่าคะแนนมากที่่�สุดุ อยู่่�ในกลุ่่�มคนทำำงานที่่�มีบุี ตุ ร
จำำนวน 2 คน (58.8) และค่่าคะแนนน้้อยที่่�สุุดอยู่่�ในกลุ่่�มคนทำำงานที่่�ไม่่มีีบุุตร (57.6)
	ส่่วนผลการสำำรวจปีี 2561 พบว่่า กลุ่่�มคนทำำงานที่่�มีีบุุตรตั้้�งแต่่ 5 คนขึ้้�นไป มีีค่่าคะแนน
ความสุุขมากที่่�สุุด (65.2) และค่่าคะแนนน้้อยที่่�สุุดอยู่่�ในกลุ่่�มคนทำำงานที่่�มีีบุุตรจำำนวน 1 คน (63.1)
สำำหรัับผลการสำำรวจปีี 2562 พบว่่า สามลำำดัับแรกของแต่่ละกลุ่่�มมีีค่่าคะแนนไม่่แตกต่่าง
กัันมาก โดยกลุ่่�มคนทำำงานที่่�มีีบุุตรจำำนวน 2 คน เป็็นกลุ่่�มที่่�มีีค่่าคะแนนมากที่่�สุุด (60.6) รองลงมา
เป็็นกลุ่่�มคนทำำงานที่่�มีีบุุตรตั้้�งแต่่ 5 คนขึ้้�นไป (60.3) และลำำดัับที่่�สามคืือกลุ่่�มคนทำำงานที่่�ไม่่มีีบุุตร
(60.1) (ตาราง 14)
ตาราง 14 คะแนนความสุุขคนทำำงานภาพรวม จำำแนกตามจำำนวนบุุตร และปีีที่่�สำำรวจ
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11.6 ความสุุขภาพรวมของคนทำำงาน จำำแนกตามลัักษณะงาน และปีีที่่สำ� ำรวจ
เมื่่�อพิิจารณาจากลัักษณะงานของคนทำำงาน พบว่่า ลัักษณะงานมีีผลต่่อค่่าคะแนนความสุุข
ของคนทำำงาน โดยกลุ่่�มคนทำำงานด้้านบริิหารมีีค่่าคะแนนความสุุขมากที่่�สุุด (64.7) ลำำดัับถััดมาเป็็น
กลุ่่�มคนทำำงานสำำนัักงาน (63.1) ลำำดัับที่่�สามคืือกลุ่่�มคนทำำงานด้้านบริิการ (62.2) และเป็็นที่่น่� า่ สัังเกต
ว่่ากลุ่่�มที่่�มีีค่่าคะแนนความสุุขน้้อยที่่�สุุดคืือกลุ่่�มคนทำำงานด้้านการผลิิต (58.7)
จากการสำำรวจปีี 2560 พบว่่ า ในสามลำำดัั บ แรกของคะแนนความสุุ ข มีี ค่่ า คะแนน
ไม่่ แ ตกต่่ า งกัั น มากนัั ก กล่่ า วคืือ ในกลุ่่�มคนทำำงานด้้ า นบริิ ห ารมีี ค่่ า คะแนนความสุุ ข มากที่่� สุุ ด
61.7 รองลงมาเป็็นกลุ่่�มคนทำำงานสำำนัักงาน (60.2) ลำำดัับที่่�สามคืือกลุ่่�มคนทำำงานด้้านบริิการ
(59.0) และน้้อยที่่�สุดุ อยู่่�ในสองกลุ่่�มที่่�มีคี ะแนนใกล้้เคีียงกัันคืือกลุ่่�มคนทำำงานด้้านการผลิิต และกลุ่่�มงาน
ลัักษณะอื่่�น ๆ (56.7 และ 56.6 ตามลำำดัับ)
	ข้้อมููลการสำำรวจปีี 2561 พบว่่า แนวโน้้มของคะแนนความสุุขของคนทำำงานในแต่่ละลัักษณะงาน
มีี ค วามสอดคล้้ อ งกัั บ การสำำรวจในรอบปีี 2560 โดยที่่� โดยกลุ่่�มคนทำำงานด้้ า นบริิ ห าร
มีีค่่าคะแนนความสุุขมากที่่�สุุด (65.5) รองลงมาคืือคนทำำงานสำำนัักงาน (64.2) ลำำดัับที่่�สามเป็็นกลุ่่�ม
คนทำำงานด้้านบริิการ (63.6) และคะแนนน้้อยที่่�สุุด อยู่่�ในกลุ่่�มคนทำำงานด้้านการผลิิต (61.5)
	ส่่วนผลการสำำรวจปีี 2562 พบว่่า ลำำดัับแรกเป็็นกลุ่่�มคนทำำงานด้้านบริิหาร (63.0) เช่่น
เดีียวกัับผลสำำรวจทั้้�งสองปีีที่่�ผ่่านมา รองลงมาประกอบด้้วยกลุ่่�มคนทำำงานสำำนัักงานและกลุ่่�ม
คนทำำงานด้้านการบริิการด้้วยคะแนนที่่�เท่่ากััน (61.1) ลำำดัับที่่�สามเป็็นกลุ่่�มคนทำำงานลัักษณะอื่่�น ๆ
(57.4) และคะแนนน้้อยที่่�สุุดยัังคงอยู่่�ในกลุ่่�มคนทำำงานด้้านการผลิิต (56.3) (ตาราง 15)
ตาราง 15 คะแนนความสุุขคนทำำงานภาพรวม จำำแนกตามลัักษณะงาน และปีีที่่�สำำรวจ
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11.7 ความสุุขภาพรวมของคนทำำงาน จำำแนกตามสถานภาพการจ้้างงาน
และปีีที่่�สำำรวจ
เมื่่�อจำำแนกตามสถานภาพการจ้้างงาน พบว่่า สถานภาพการจ้้างงานส่่งผลต่่อค่่าคะแนน
ความสุุขของคนทำำงาน โดยกลุ่่�มคนทำำงานที่่�มีีสถานภาพการจ้้างงานประเภทตามสััญญาจ้้าง มีีค่่า
คะแนนความสุุขมากที่่�สุุด (64.7) ลำำดัับถััดมาเป็็นกลุ่่�มคนทำำงานที่่�มีีสถานภาพการจ้้างงานประเภท
ตามผลงาน (63.5) ลำำดัับที่่ส� ามเป็็นกลุ่่�มคนทำำงานที่่มี� สถ
ี านภาพการจ้้างงานประเภทบางช่่วงเวลา (60.3)
	ผลการสำำรวจปีี 2560 พบว่่า ค่่าคะแนนมากที่่สุ� ดุ อยู่่�ในกลุ่่�มสถานภาพการจ้้างงานประเภทตาม
ผลงาน (65.1) รองลงมาเป็็นกลุ่่�มสถานภาพการจ้้างงานประเภทอื่่น� ๆ (60.6) ลำำดัับที่่�สามเป็็นกลุ่่�ม
สถานภาพการจ้้างงานประเภทบางช่่วงเวลา (58.0) และพบสองกลุ่่�มที่่�มีีค่่าคะแนนน้้อยที่่�สุุดเท่่ากััน
คืือ กลุ่่�มสถานภาพการจ้้างงานประเภทรายวัันและกลุ่่�มสถานภาพการจ้้างงานประเภทจ้้างเหมา (56.7
และ 56.7 ตามลำำดัับ)
ในส่่วนของการสำำรวจปีี 2561 พบว่่า กลุ่่�มสถานภาพการจ้้างงานประเภทตามสััญญาจ้้าง
มีีค่่าคะแนนมากที่่�สุุด (65.6) รองลงมาเป็็นกลุ่่�มสถานภาพการจ้้างงานประเภทบางช่่วงเวลา (60.6)
ลำำดัับที่่�สามคืือกลุ่่�มสถานภาพการจ้้างงานประเภทประจำำ (59.9) และกลุ่่�มที่่�มีีคะแนนน้้อยที่่�สุุดคืือ
กลุ่่�มสถานภาพการจ้้างงานประเภทอื่่�น ๆ (55.4)
และการสำำรวจของปีี 2562 พบว่่า ค่่าคะแนนมากที่่สุ� ดุ อยู่่�ในกลุ่่�มสถานภาพการจ้้างงานประเภท
ตามผลงาน (63.8) รองลงมาเป็็นกลุ่่�มสถานภาพการจ้้างงานประเภทจ้้างเหมา (63.2) ลำำดัับที่่�สาม
เป็็นกลุ่่�มสถานภาพการจ้้างงานประเภทตามสััญญาจ้้าง (60.9) และค่่าคะแนนน้้อยที่่�สุุดอยู่่�ในกลุ่่�ม
สถานภาพการจ้้างงานประเภทอื่่�น ๆ (50.0) (ตาราง 16)

ตาราง 16 คะแนนความสุุขคนทำำงานภาพรวม จำำแนกตามสถานภาพการจ้้างงาน และปีีที่่�สำำรวจ

12. ความพึึงพอใจ ความผูู กพััน และสมดุุลชีีวิิตของคนทำำ�งาน
12.1 ความพึึงพอใจของคนทำำงาน จำำแนกตามปีีที่่สำ� ำรวจ
	ความพึึงพอใจของคนทำำงาน หมายถึึง การที่่�บุุคคลมีีความสบายใจในที่่�ทำำงาน มีีความรััก
ความผููกพัันและความภาคภููมิิใจในองค์์กร มีีความมั่่�นใจในอาชีีพ รายได้้ และมีีความพึึงพอใจกัับ
ความก้้าวหน้้าของตนเองในองค์์กร จากผลการสำำรวจความพึึงพอใจของคนทำำงานในองค์์กรของ
ภาคีีเครืือข่่ายปีี 2560, 2561 และ 2562 พบว่่า ความพึึงพอใจของคนทำำงาน ภาพรวม
มีีค่า่ คะแนนเฉลี่่ย� เท่่ากัับ 65.3 อยู่่�ในระดัับ “HAPPY” หรืือ “ระดัับพึึงพอใจ” เมื่่�อพิิจารณาความสุุข
ภาพรวมรายปีีการสำำรวจ ผลการสำำรวจปีี 2561 มีีค่า่ คะแนนเฉลี่่ย� มากที่่สุ� ดุ เท่่ากัับ 67.1 ลำำดัับที่่ส� อง
เป็็นผลการสำำรวจปีี 2562 มีีค่า่ คะแนนเฉลี่่ย� เท่่ากัับ 62.1 และลำำดัับที่่�สามเป็็นผลการสำำรวจปีีสำำรวจ
2560 มีีค่า่ คะแนนเฉลี่่ย� น้้อยที่่สุ� ดุ เท่่ากัับ 59.8 อย่่างไรก็็ตามยัังคงอยู่่�ในระดัับ “HAPPY” หรืือ “ระดัับ
พึึงพอใจ” ทั้้�งสามปีี (ตาราง 17)

12.2 ความผููกพัันของคนทำำงาน จำำแนกตามปีีที่่สำ� ำรวจ
	ความผููกพัันของคนทำำงาน หมายถึึง ความรู้้�สึึกที่่�พนัักงานรู้้�สึึกว่่ายึึดมั่่�น เชื่่�อมั่่�น ยอมรัับใน
เป้้าหมายและค่่านิิยมขององค์์กร รู้้�สึึกว่่าตนเป็็นส่่วนหนึ่่�งขององค์์กร มีีความมั่่�นใจและเต็็มใจในการ
อุุทิิศตนปฏิิบััติิงานเพื่่�อองค์์กรอย่่างเต็็มที่่� มีีความซื่่�อสััตย์์จงรัักภัักดีีโดยไม่่คิิดจะลาออกจากองค์์กร
จากผลการสำำรวจความผููกพัันของคนทำำงานในองค์์กรของภาคีีเครืือข่่ายปีี 2560, 2561 และ 2562
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พบว่่า ความผููกพัันของคนทำำงาน ภาพรวมมีีค่า่ คะแนนเฉลี่่ย� เท่่ากัับ 66.3 อยู่่�ในระดัับ “HAPPY”
หรืือ “ระดัับผููกพััน” เมื่่�อพิิจารณาความสุุขภาพรวมรายปีีการสำำรวจ ผลการสำำรวจปีี 2561
มีีค่่าคะแนนเฉลี่่�ยมากที่่�สุุดเท่่ากัับ 70.4 ลำำดัับที่่�สองเป็็นผลการสำำรวจปีี 2562 มีีค่่าคะแนนเฉลี่่�ย
เท่่ากัับ 62.7 และลำำดัับที่่�สามคืือผลการสำำรวจปีี 2560 มีีค่่าคะแนนเฉลี่่�ยน้้อยที่่�สุุดเท่่ากัับ 59.7
อย่่างไรก็็ตามยัังคงอยู่่�ในระดัับ “HAPPY” หรืือ “ระดัับผููกพััน” ทั้้�งสามปีี (ตาราง 17)

12.3 สมดุุลชีีวิติ ของคนทำำงาน จำำแนกตามปีีที่่สำ� ำรวจ
	สมดุุลชีีวิิตของคนทำำงาน หมายถึึง การกำำหนดเวลาในการดำำเนิินชีีวิิตให้้มีีสััดส่่วนที่่�เหมาะสม
สำำหรัับงาน ครอบครััว สัังคม และตนเอง จากผลการสำำรวจสมดุุลชีีวิิตของคนทำำงานในองค์์กร
ของภาคีีเครืือข่่ายปีี 2560, 2561 และ 2562 พบว่่า สมดุุลชีีวิิตของคนทำำงาน ภาพรวม
มีีค่า่ คะแนนเฉลี่่ย� เท่่ากัับ 48.1 อยู่่�ในระดัับ “Unhappy” หรืือ “ระดัับไม่่สมดุุล” เมื่่อ� พิิจารณาความสุุข
ภาพรวมรายปีีการสำำรวจ ผลการสำำรวจปีี 2562 มีีค่่าคะแนนเฉลี่่�ยมากที่่�สุุดเท่่ากัับ 50.0 จััดอยู่่�
ในระดัับ “HAPPY” หรืือ “ระดัับสมดุุล” ลำำดัับที่่�สองเป็็นผลการสำำรวจปีี 2561 มีีค่า่ คะแนนเฉลี่่ย� เท่่ากัับ
49.5 จััดอยู่่�ในระดัับ “Unhappy” หรืือ “ระดัับไม่่สมดุุล” ลำำดัับที่่�สามคืือผลการสำำรวจปีี 2560
มีี ค่ ่ าคะแนนเฉลี่่�ยน้้อ ยที่่�สุุดเท่่า กัับ 43.2 จัั ด อยู่่�ในระดัั บ “Unhappy” หรืือ “ระดัั บ ไม่่ ส มดุุล”
เช่่นเดีียวกััน (ตาราง 17)
ตาราง 17 คะแนนความพึึงพอใจ ความผููกพััน และสมดุุลชีีวิิต แยกตามปีีที่่�สำำรวจ

รายชื่�่ อคณะวิิจััยจััดทำำ�ผลการสำำ�รวจคุุณภาพชีีวิิต
ความสุุข ความผูู กพัันองค์์กรของคนทำำ�งาน (ในองค์์กร)
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