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จำำแนกตามประเภทอุุตสาหกรรม ในมิิติคิ รอบครััวดีี
แผนภาพ 14 ผลกระทบสถานการณ์์โควิิด 19 ต่่อคนทำำงาน (ในองค์์กร)
		
จำำแนกตามประเภทอุุตสาหกรรม ในมิิติสัิ งั คมดีี
แผนภาพ 15 ผลกระทบสถานการณ์์โควิิด 19 ต่่อคนทำำงาน (ในองค์์กร)
		
จำำแนกตามประเภทอุุตสาหกรรม ในมิิติใิ ฝ่่รู้้�ดีี
แผนภาพ 16 ผลกระทบสถานการณ์์โควิิด 19 ต่่อคนทำำงาน (ในองค์์กร)
		
จำำแนกตามประเภทอุุตสาหกรรม ในมิิติสุิ ขุ ภาพเงิินดีี
แผนภาพ 17 ผลกระทบสถานการณ์์โควิิด 19 ต่่อคนทำำงาน (ในองค์์กร)
		
จำำแนกตามประเภทอุุตสาหกรรม ในมิิติกิ ารงานดีี
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1. ที่่�มาและความสำำ�คััญ
	สถาบััน วิิจััยประชากรและสััง คม มหาวิิ ท ยาลัั ย มหิิ ด ล โดยศูู นย์์ วิิจัั ย ความสุุ ข คนทำำงาน
แห่่ ง ประเทศไทย (Thailand Center for Happy worker Studies: TCHS) ภายใต้้
การสนัับสนุุนจากสำำนัักสนัับสนุุนสุุขภาวะองค์์กร สำำนัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ
(สสส.) ได้้ดำำเนิินการวิิจััยพััฒนา วิิจััยปฏิิบััติิการ งานวิิจััยติิดตามประเมิินผล เพื่่�อการพััฒนา
สร้้างเสริิมและสร้้างสรรค์์ คุุณภาพชีีวิิตและความสุุขของคนทำำงาน (ในองค์์กร) ในประเทศไทย
มาอย่่างต่่อเนื่่�องตั้้�งแต่่ปีี 2550 จนถึึงปััจจุุบััน โดยได้้มีีการพััฒนาเครื่่�องมืือประเมิินความสุุข
ของคนทำำงานที่่�ชื่่�อว่่า HAPPINOMETER ขึ้้�น ซึ่่�งสามารถใช้้เป็็นเครื่่�องมืือหลัักในการประเมิิน
และติิดตามสถานการณ์์คุุณภาพชีีวิิตและความสุุขของคนทำำงานในประเทศ ทั้้�งในองค์์กรภาครััฐ
และภาคเอกชน โดยรายงานผลในรููปแบบของคะแนนความสุุขในภาพรวม และคะแนนความสุุข
ในแต่่ละมิิติิความสุุขของคนทำำงาน ตามแนวคิิดความสุุข 8 ประการ หรืือ HAPPY8+ ซึ่่�งประกอบ
ด้้วย สุุขภาพกายดีี ผ่่อนคลายดีี น้ำำ��ใจดีี จิิตวิิญญาณดีี ครอบครััวดีี สัังคมดีี ใฝ่่รู้้�ดีี สุุขภาพ
เงิินดีี และการงานดีี นอกจากนี้้�ชุุดคำำถามในเครื่่�องมืือ HAPPINOMETER ยัังครอบคลุุมถึึง
การประเมิินความพึึงพอใจในการทำำงาน ความผููกพัันต่่อองค์์กร และสมดุุลชีีวิิตในการทำำงาน
ของคนทำำงานด้้วยเช่่นกััน
ภายใต้้สถานการณ์์ปััจจุุบัันที่่�การสร้้างเสริิมและสร้้างสรรค์์สุุขภาวะให้้คนทำำงาน ซึ่่�งเป็็น
ทรัั พ ยากรสำำคัั ญ ในการขัั บ เคลื่่� อ นประเทศ ให้้ ส ามารถดำำรงชีี วิิ ต อยู่่�ในสัั ง คมและสิ่่� ง แวดล้้ อ ม
ได้้อย่่างมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี มีีความสุุข มีีความพึึงพอใจในการทำำงานและมีีความผููกพัันต่่อองค์์กร
ที่่� ทำำงาน ซึ่่� งจะช่่ว ยเพิ่่�ม ขีีดค วามสามารถในการเพิ่่� ม ผลิิ ตภาพการทำำงานให้้ ดีียิ่่�งขึ้้� น เป็็ นเรื่่�อ ง
ที่่�มีีความสำำคััญ เครื่่�องมืือ HAPPINOMETER ได้้ถููกกระจายนำำไปใช้้ในหน่่วยงาน หรืือองค์์กร
ทั้้� ง ภาครัั ฐ และภาคเอกชนทั่่� ว ประเทศ เพื่่� อ ประเมิิ น สถานการณ์์ คุุ ณ ภาพชีี วิิ ต และความสุุ ข
ความพึึ งพอใจ และความผููก พััน ต่่อองค์์ กรของคนทำำงาน โดยได้้ รัับ การยอมรัั บ จากผู้้�บริิ หาร
และบุุ ค ลากรหน่่ ว ยงานทรัั พ ยากรบุุ คค ลของสถานประกอบการทั้้� ง ขนาดใหญ่่ กลางและเล็็ ก
ในหลากหลายประเภทอุุตสาหกรรมที่่�ผ่่านมา ตั้้�งแต่่ปีี 2560 ได้้มีีการสำำรวจคุุณภาพชีีวิิตและ
ความสุุขของคนทำำงาน (ในองค์์กร) ระดัับประเทศมาอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยผลการสำำรวจระดัับชาติิ
ที่่� ส ามารถใช้้ เ ป็็ น ระดัั บ อ้้ า งอิิ ง เทีี ย บเคีี ย งในการประเมิิ น สถานการณ์์ ค วามสุุ ข คนทำำงาน
ในประเทศไทยให้้กัับองค์์กรและหน่่วยงานต่่าง ๆ ซึ่่�งเป็็นข้้อมููลที่่�จะเป็็นประโยชน์์ในการวางแผนพััฒนา
คุุ ณ ภาพชีี วิิ ต และความสุุ ข ของคนทำำงาน รวมถึึ ง ความพึึ ง พอใจในการทำำงานและความผูู ก พัั น
ต่่อองค์์กรได้้อย่่างเหมาะสม
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การพััฒนาสร้้างเสริิมคุุณภาพชีีวิติ และความสุุขของคนทำำงาน เป็็นเรื่่อ� งที่่ท้� า้ ทายและไม่่หยุุดนิ่่ง�
จากสถานการณ์์ แ ละบริิ บ ทภายในประเทศ รวมถึึ ง สถานการณ์์ แ ละบริิ บ ทโลกที่่� เ ปลี่่� ย นแปลง
ตลอดเวลา เงื่่อ� นไขและปััจจััยที่่เ� กี่่ย� วข้้องในการทำำงานของคนทำำงานมีีการปรัับเปลี่่ย� นไปตามสถานการณ์์
ที่่�เปลี่่�ยนแปลง ทั้้�งในด้้านวิิถีีชีีวิิตส่่วนตััว ปััจจััยทางเศรษฐกิิจ สัังคมและการเมืือง สิ่่�งแวดล้้อม
ตลอดจนสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโควิิด 19 ที่่�เกิิดขึ้้�นและมีีความผกผัันขึ้้�นลงของระดัับ
ความรุุนแรงอย่่างต่่อเนื่่อ� งในประเทศไทยตั้้�งแต่่ช่ว่ งต้้นปีี 2563 เป็็นต้้นมา ล้้วนเป็็นปััจจััยที่่ส่� ง่ ผลกระทบ
ต่่อคุุณภาพชีีวิติ และความสุุขของคนทำำงานในประเทศไทย ทั้้ง� ในทางตรงและทางอ้้อม ดัังนั้้�น ในปีี 2563
ภายใต้้การดำำเนิินงาน “โครงการศึึกษาวิิจััยนวััตกรรมสร้้างเสริิมสุุขภาวะองค์์กรเพื่่�อนำำไปสู่่�องค์์กร
สุุขภาวะและความยั่่ง� ยืืน” ซึ่่ง� ได้้รับั การสนัับสนุุนจากสำำนัักสนัับสนุุนสุุขภาวะองค์์กร (สสส.) จึึงได้้ดำำเนิิน
การสำำรวจคุุณภาพชีีวิิต ความสุุข ความผููกพัันต่่อองค์์กรของคนทำำงาน (ในองค์์กร) ในประเทศไทย
ระดัับประเทศ พ.ศ. 2563 ด้้วยเครื่่�องมืือ HAPPINOMETER ขึ้้�น

2. วััตถุุประสงค์์การสำำ�รวจ
การสำำรวจครั้้�งนี้้�มีวัี ตั ถุุประสงค์์เพื่่อ� ประเมิินสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพชีีวิติ ความสุุข ความพึึงพอใจ
ในการทำำงาน และความผููกพััน ต่่อ องค์์ กรของคนทำำงาน (ในองค์์ กร) ระดัั บ ประเทศ ปีี 2563
โดยครอบคลุุมคนทำำงานทั้้�งในภาครััฐ รััฐวิิสาหกิิจ และภาคเอกชน ในทุุกประเภทอุุตสาหกรรม
และขนาดขององค์์กร (ขนาดเล็็ก กลาง และใหญ่่)

8

รายงานการสำำรวจคุุณภาพชีีวิิตฯ พ.ศ. 2563

3. ระเบีียบวิิธีีการสำำ�รวจ
3.1 กลุ่่�มเป้้าหมายของการสำำรวจ
กลุ่่�มเป้้าหมายของการสำำรวจ ได้้แก่่ คนทำำงาน (ลููกจ้้าง หรืือ พนัักงาน) อายุุ 18 ปีีขึ้้�นไป
ในองค์์กรหรืือสถานประกอบการในประเทศไทย (ไม่่รวม คนทำำงานภาคเกษตรกรรมและป่่าไม้้, การทำำเหมืือง,
กิิ จ กรรมการจ้้ า งงานในครัั ว เรืือนที่่� ไ ม่่ เ ป็็ น ลัั ก ษณะองค์์ ก รหรืือสถานประกอบการ, ผู้้�ประกอบ
อาชีีพส่่วนตััว, เจ้้าของกิิจการ) เพื่่อ� ให้้ข้อ้ มููลที่่ใ� ช้้ในการศึึกษาสามารถใช้้เป็็นตััวแทน (Representative)
ข้้อมููลความสุุขของคนทำำงานในระดัับประเทศ และระดัับประเภทอุุตสาหกรรม การสำำรวจความสุุข
คนทำำงานโดยเครื่่�องมืือ HAPPINOMETR ออกแบบให้้ครอบคลุุมคนทำำงาน (ในองค์์กร) ในทุุก
ประเภทอุุตสาหกรรมตามกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจตามมาตรฐานอุุตสาหกรรมประเทศไทย (Thailand
Standard Industrial Classification:TSIC) ซึ่่ง� กำำหนดไว้้ทั้้ง� สิ้้น� 21 ประเภทอุุตสาหกรรม อย่่างไรก็็ตาม
เนื่่� อ งจากบริิบทการทำำงานในอุุตสาหกรรมจำำนวน 4 ประเภทมีีลัักษณะที่่�ไม่่เข้้าข่่าย “องค์์กร หรืือ
สถานประกอบการ” ได้้แก่่ ประเภทเกษตรกรรม การป่่าไม้้ และการประมง, ประเภทการทำำเหมืืองแร่่
และเหมืืองหิิน, ประเภทกิิจกรรมการจ้้างงานในครััวเรืือนส่่วนบุุคคล, ประเภทกิิจกรรมขององค์์การ
ระหว่่างประเทศและภาคีีสมาชิิก การสำำรวจฯ นี้้�จึึงครอบคลุุม 17 ประเภทอุุตสาหกรรม ประกอบด้้วย
ประเภท C : การผลิิต
ประเภท D : ไฟฟ้้า ก๊๊าซ ไอน้ำำ�� และระบบปรัับอากาศ
ประเภท E : การจััดหาน้ำำ�� การจััดการ และการบำำบััดน้ำำ��เสีีย ของเสีีย และสิ่่�งปฏิิกููล
ประเภท F : การก่่อสร้้าง
ประเภท G : การขายส่่ง และการขายปลีีก การซ่่อมยานยนต์์ และรถจัักรยานยนต์์
ประเภท H : การขนส่่ง และสถานที่่�เก็็บสิินค้้า
ประเภท I : ที่่�พัักแรมและบริิการด้้านอาหาร
ประเภท J : ข้้อมููลข่่าวสารและการสื่่�อสาร
ประเภท K : กิิจกรรมทางการเงิินและการประกัันภััย
ประเภท L : กิิจกรรมอสัังหาริิมทรััพย์์
ประเภท M : กิิจกรรมทางวิิชาชีีพ วิิทยาศาสตร์์ และเทคนิิค
ประเภท N : กิิจกรรมการบริิหาร และการบริิการสนัับสนุุน
ประเภท O : การบริิหารราชการ การป้้องกัันประเทศ และการประกัันสัังคมภาคบัังคัับ
ประเภท P : การศึึกษา
ประเภท Q : กิิจกรรมด้้านสุุขภาพ และงานสัังคมสงเคราะห์์
ประเภท R : ศิิลปะ ความบัันเทิิง และนัันทนาการ
ประเภท S : กิิจกรรมบริิการด้้านอื่่�น ๆ
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3.2 การสุ่่�มเลืือกตััวอย่่าง
การสุ่่�มตััวอย่่างและกำำหนดขนาดตััวอย่่างที่่เ� หมาะสมในการสำำรวจครั้้�งนี้้� ได้้รับั ความอนุุเคราะห์์
ในการดำำเนิินการและให้้คำำปรึึกษาโดยสำำนัักงานสถิิติแิ ห่่งชาติิ หน่่วยการสุ่่�ม (Sampling Unit) ในขั้้น� ที่่� 1
เป็็นใน “ระดัับองค์์กร” โดยใช้้กรอบการสุ่่�มหรืือ Sampling Frame จากฐานข้้อมููลสำำมะโนอุุตสาหกรรรม
พ.ศ. 2560 ของสำำนัักงานสถิิติิแห่่งชาติิ โดยในแต่่ละประเภทอุุตสาหกรรม กรอบการสุ่่�มองค์์กร
มิิได้้ครอบคลุุมองค์์กรในทุุกประเภทอุุตสาหกรรมย่่อย แต่่ครอบคลุุมเฉพาะองค์์กร สถานประกอบการ
หรืือหน่่วยงาน ที่่มี� สถ
ี านะหรืือรููปแบบการจััดตั้้ง� เป็็น บริิษัทจําากั
ั ดั บริิษัทจําากั
ั ดั (มหาชน) หรืือหน่่วยงาน
ส่่วนราชการ รััฐวิิสาหกิิจ สหกรณ์์ โดยไม่่รวมองค์์กรที่่�ระบุุลัักษณะการจััดตั้้�งเป็็นสถานประกอบ
การส่่วนบุุคคล ห้้างหุ้้�นส่่วนจำำกััดหรืือห้้างหุ้้�นส่่วนนิิติิบุุคคล และสถานประกอบการที่่�ไม่่ระบุุรููปแบบ
การจััดตั้้ง� ที่่ชั� ดั เจน ในขั้้น� นี้้�จำำนวนองค์์กรตััวอย่่างรวมที่่ต้� อ้ งการ ถููกกำำหนดไว้้ที่่ป� ระมาณ 400 องค์์กร
โดยกระจายในแต่่ละประเภทอุุทสาหกรรมในสััดส่ว่ นที่่ใ� กล้้เคีียงกัันประมาณ 20-25 องค์์กร ต่่อประเภท
อุุตสาหกรรม ซึ่่�งการสุ่่�มองค์์กรตััวอย่่างในแต่่ละประเภทอุุตสาหกรรมจััดสรรให้้กระจายตามขนาด
ขององค์์กร (ซึ่่�งแบ่่งเป็็น 4 ขนาด ได้้แก่่ ขนาดเล็็ก คนทำำงาน 1-50 คน, ขนาดกลาง คนทำำงาน
51-200 คน, ขนาดใหญ่่ คนทำำงาน 201-1,000 คน และขนาดใหญ่่มาก คนทำำงาน 1,001 คนขึ้้น� ไป)
และตามสััดส่่วนคนทำำงานที่่�อยู่่�ในกลุ่่�มองค์์กรแต่่ละขนาด
สำำหรัับการสุ่่�มในขั้้�นที่่� 2 เป็็นใน “ระดัับบุุคคลหรืือคนทำำงาน” ขนาดหรืือจำำนวนตััวอย่่างของ
คนทำำงานที่่�ต้อ้ งการทั้้ง� หมด กำำหนดไว้้ที่่ป� ระมาณ 20,000 คน กระจายใน 17 ประเภทอุุตสาหกรรม
ในสััดส่ว่ นที่่ใ� กล้้เคีียงกัันประมาณ 1,000–1,500 คนต่่อประเภทอุุตสาหกรรม โดยขนาดของตััวอย่่าง
คนทำำงานที่่�ต้้องการในแต่่ละองค์์กรถููกกำำหนดโดยสำำนัักงานสถิิติิแห่่งชาติิ ซึ่่�งพิิจารณาตามขนาด
ขององค์์กร โดยองค์์กรขนาดเล็็ก ต้้องการจำำนวนตััวอย่่างคนทำำงาน 15-30 คนต่่อองค์์กร องค์์กร
ขนาดกลาง จำำนวนตััวอย่่างคนทำำงาน 60 คนต่่อองค์์กร องค์์กรขนาดใหญ่่ จำำนวนตััวอย่่าง
คนทำำงาน 100 คนต่่อองค์์กร และ องค์์กรขนาดใหญ่่มาก จำำนวนตััวอย่่างคนทำำงาน 120 คน
ต่่อองค์์กร การสุ่่�มเลืือกตััวอย่่างคนทำำงานในแต่่ละองค์์กรจะดำำเนิินการโดยฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล
ขององค์์กรภายใต้้คำำแนะนำำและแนวทางที่่�กำำหนดโดยคณะผู้้�วิิจััยฯ ที่่�ให้้มีีการกระจายอย่่างเหมาะสม
ในคนทำำงานกลุ่่�มต่่าง ๆ ขององค์์กร แผนการสุ่่�มภาพรวมของการสำำรวจ สรุุปได้้ดัังแผนภาพ
แผนการสุ่่�มตััวอย่่างภาพรวมของการสำำรวจด้้านล่่าง

การสำำรวจนี้้�ครอบคลุุมคนทำำงาน (ในองค์์กร) ในทั้้�งหมด 17 ประเภทอุุตสาหกรรม อย่่างไร
ก็็ตาม ด้้วยข้้อจำำกััดของฐานข้้อมููลสําามะโนอุุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ที่่ใ� ช้้เป็็นกรอบการสุ่่�ม ซึ่่ง� มีีข้อ้ มููล
สถานประกอบการ หน่่วยงานหรืือองค์์กรที่่ไ� ม่่ครอบคลุุม 5 ประเภทอุุตสาหกรรม ทำำให้้ในกระบวนการ
สุ่่�มตััวอย่่างสำำหรัับประเภทอุุตสาหกรรมเหล่่านี้้� โครงการฯ ต้้องใช้้ฐานข้้อมููลของสถานประกอบการ
หน่่วยงานหรืือองค์์กรจากฐานข้้อมููลอื่่�นมาประกอบทั้้�งนี้้�นัับเป็็นข้้อจำำกััดหนึ่่�งของการสุ่่�มตััวอย่่าง
ในการสำำรวจ เนื่่อ� งจากสำำหรัับประเภทอุุตสาหกรรมทั้้ง� 5 ประเภทนั้้�น การสุ่่�มตััวอย่่างจะไม่่สามารถจำำแนก
องค์์กรได้้ตามขนาดขององค์์กร หรืือสถานประกอบการ เช่่นเดีียวกัับประเภทอุุตสาหกรรมอื่่น� ที่่มี� ข้ี อ้ มููลของ
องค์์กร หรืือสถานประกอบการในฐานข้้อมููลสำำมะโนอุุตสาหกรรมได้้ โดยได้้กำำหนดจำำนวนองค์์กรตััวอย่่าง
ในประเภทอุุตสาหกรรมเป็็น 35 องค์์กร และในแต่่ละองค์์กรที่่�สุ่่�มเลืือกได้้ จะทำำการสำำรวจคนทำำงานใน
องค์์กรจำำนวนอย่่างน้้อย 30 คน เพื่่อ� ให้้ได้้จำำนวนคนทำำงานที่่เ� ข้้าร่่วมการสำำรวจประเภทอุุตสาหกรรม
ละอย่่างน้้อย 1,050 คน 5 ประเภทอุุตสาหกรรมนี้้� ประกอบด้้วย D ไฟฟ้้า ก๊๊าซ ไอน้ำำ�� และระบบ
ปรัับอากาศ, K กิิจกรรมทางการเงิิน และการประกัันภััย, O การบริิหาร การป้้องกัันประเทศ
และการประกัันสัังคมภาคบัังคัับ, P การศึึกษา และ Q กิิจกรรมด้้านสุุขภาพ และงานสัังคมสงเคราะห์์

3.3 เครื่่�องมืือ “HAPPINOMETER”
เครื่่อ� งมืือ HAPPINOMETER ประกอบด้้วยข้้อคำำถาม 13 ส่่วน ส่่วนที่่� 1 และ 2 เป็็นข้้อมููล
ทั่่� ว ไปของหน่่ ว ยงาน และข้้ อ มูู ล ทั่่� ว ไปของคนทำำงาน รวม 4 ข้้ อ และ 16 ข้้ อ ตามลำำดัั บ
ตอนที่่� 3-11 เป็็นข้้อคำำถามประเมิินคุุณภาพชีีวิติ และความสุุขคนทำำงานใน 9 มิิติิ รวมทั้้ง� หมด 54 ข้้อ
ตอนที่่� 12 และ 13 เป็็นข้้อคำำถามประเมิินความผููกพัันองค์์กร และสมดุุลชีีวิิตกัับการทำำงานของ
คนทำำงาน ซึ่่�งมีี 9 ข้้อและ 5 ข้้อ ตามลำำดัับ โดยในแต่่ละส่่วนของเครื่่�องมืือ HAPPINOMETER
มีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
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ส่่วนที่่� 1 เป็็นข้้อคำำถามข้้อมููลทั่่�วไปขององค์์กร มีี 4 ข้้อคำำถาม ได้้แก่่ ชื่่�อและ
สถานที่่�ตั้้�งของหน่่วยงาน องค์์กร หรืือสถานประกอบการ ประเภทของหน่่วยงาน
หรืือองค์์กร ขนาดของหน่่วยงานหรืือองค์์กร และลัักษณะของหน่่วยงานหรืือองค์์กร
(สำำนัักงานใหญ่่ สำำนัักงานสาขา กรม/กอง ไซต์์งานหรืือลัักษณะอื่่�น ๆ)
ส่่วนที่่� 2 เป็็นข้้อคำำถามลัักษณะทั่่�วไปของคนทำำงาน มีี 16 ข้้อคำำถาม ได้้แก่่
เพศ อายุุ จัังหวััดที่่�อาศััยในปััจจุุบัันและภููมิิลำำเนา ลัักษณะของที่่�พัักอาศััยในปััจจุุบััน
และบุุคคลที่่�พัักอาศััยอยู่่�ร่่วมด้้วย ระดัับการศึึกษาที่่�สำำเร็็จสููงสุุด สถานภาพสมรส
จำำนวนบุุตร สถานภาพการตั้้�งครรภ์์ ลัักษณะงานและสถานภาพการจ้้างงาน การทำำงาน
เป็็นกะหรืือตามรอบเวร ระดัับตำำแหน่่งในการปฏิิบััติิงาน อายุุงานในองค์์กรหรืือ
หน่่วยงานในปััจจุุบััน ประวััติิการเปลี่่�ยนงาน และรายได้้รวมต่่อเดืือนโดยประมาณ
ส่่วนที่่� 3 มิิติที่่ิ � 1 สุุขภาพกายดีี (Happy Body) หมายถึึง การที่่บุ� คค
ุ ลมีีสุขุ ภาพ
ร่่างกายแข็็งแรง สมส่่วน มีีพฤติิกรรมการบริิโภคที่่�ปลอดภััย มีีความพึึงพอใจสภาวะ
สุุขภาพกายของตนอง ประกอบด้้วย 6 ข้้อคำำถามตััวชี้้�วััด เกี่่�ยวกัับ ค่่า BMI และ
เส้้นรอบเอว การรัับประทานอาหารเช้้า การออกกำำลัังกาย การสููบบุุหรี่่� การดื่่�ม
เครื่่�องดื่่�มที่่�มีีแอลกอฮอล์์ ความพึึงพอใจกัับสุุขภาพกาย
ส่่วนที่่� 4 มิิติิที่่� 2 ผ่่อนคลายดีี (Happy Relax) หมายถึึง การที่่�บุุคคลสามารถ
บริิหารเวลาในแต่่ละวัันเพื่่อ� การพัักผ่่อนได้้อย่่างมีีคุณ
ุ ภาพ พอใจกัับการบริิหารจััดการ
ปััญหาของตนเอง และทำำชีีวิิตให้้ง่่าย สบาย ๆ ประกอบด้้วย 5 ข้้อคำำถามตััวชี้้�วััด
เกี่่�ยวกัับ ความเพีียงพอที่่�ได้้รัับในการพัักผ่่อน การทำำกิิจกรรมที่่�เป็็นการพัักผ่่อน
หย่่อนใจในรอบสััปดาห์์ การมีีความเครีียดโดยรวม การมีีชีวิี ติ ที่่เ� ป็็นไปตามที่่ค� าดหวััง
โดยรวม ความสามารถในการจััดการปััญหาในชีีวิิตโดยรวม
ส่่วนที่่� 5 มิิติที่่ิ � 3 น้ำ�ำ� ใจดีี (Happy Heart) หมายถึึง การที่่�บุคค
ุ ลมีีจิติ สาธารณะ
มีี ส่่ ว นร่่ ว มในการสร้้ า งประโยชน์์ ใ ห้้ กัั บ ส่่ ว นรวม และมีี เ มตตากัั บ คนรอบข้้ า ง
ประกอบด้้วย 5 ข้้อคำำถามตััวชี้้�วััด เกี่่�ยวกัับ ความรู้้�สึึกเอื้้�ออาทรห่่วงใยคนรอบข้้าง
การให้้ความช่่วยเหลืือแก่่คนรอบข้้าง การทำำประโยชน์์เพื่่�อส่่วนรวมด้้วยความเต็็มใจ
และยิินดีี การเข้้าร่่วมกิิจกรรมที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อสัังคม และการทำำกิิจกรรมที่่�มีี
ประโยชน์์ด้้วยตนเอง
ส่่วนที่่� 6 มิิติิที่่� 4 จิิตวิิญญาณดีี (Happy Soul) หมายถึึง การที่่�บุุคคลมีีความ
ตระหนัักถึึงคุุณธรรม และศีีลธรรม รู้้�แพ้้รู้้�ชนะ รู้้�จัักให้้ และมีีความกตััญญููรู้้�คุุณ
ประกอบด้้วย 5 ข้้อคำำถามตััวชี้้�วััด เกี่่�ยวกัับ การทำำนุุบำำรุุงศิิลปวััฒนธรรม/
ศาสนา/การให้้ทาน และการปฏิิบััติิกิิจตามศาสนาเพื่่�อให้้จิิตใจสงบ การยกโทษ
และให้้อภััยอย่่างจริิงใจต่่อผู้้�สำำนึึกผิิด การยอมรัับและขอโทษในความผิิดที่่�ทำำหรืือ
มีีส่่วนรัับผิิดชอบ การตอบแทนหรืือช่่วยเหลืือผู้้�มีีพระคุุณ
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ส่่วนที่่� 7 มิิติิที่่� 5 ครอบครััวดีี (Happy Family) หมายถึึง การที่่�บุุคคล
มีีความรู้้�สึึกผููกพััน เชื่่�อใจ มั่่�นใจ และอุ่่�นใจกัับบุุคคลในครอบครััวของตนเอง
ประกอบด้้วย 3 ข้้อคำำถามตััวชี้้วั� ดั เกี่่ย� วกัับ การมีีเวลาอยู่่�กัับครอบครััวอย่่างเพีียงพอ
การทำำกิิจกรรมร่่วมกัันในครอบครััว การมีีความสุุขกัับครอบครััว
ส่่วนที่่� 8 มิิติที่่ิ � 6 สัังคมดีี (Happy Society) หมายถึึง การที่่บุ� คค
ุ ลมีีความสััมพัันธ์์
ที่่�ดีีต่่อเพื่่�อนบ้้าน ไม่่ทำำให้้ผู้้�อื่่�นเดืือดร้้อน ไม่่เอาเปรีียบผู้้�คนรอบข้้าง ไม่่ทำำให้้สัังคม
เสื่่�อมถอย ประกอบด้้วย 6 ข้้อคำำถามตััวชี้้�วััด เกี่่�ยวกัับ เพื่่�อนบ้้านมีีความสััมพัันธ์์
ที่่�ดีีกัับเรา การปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบข้้อบัังคัับของสัังคม ความรู้้�สึึกปลอดภััยในชีีวิิต
และทรััพย์์สิิน เมื่่�อมีีปััญหาสามารถขอความช่่วยเหลืือจากคนในชุุมชน ความรู้้�สึึกว่่า
สัังคมไทยทุุกวัันนี้้�มีีความสงบสุุข และการใช้้ชีีวิิตในสัังคมอย่่างมีีความสุุข
ส่่วนที่่� 9 มิิติิที่่� 7 ใฝ่่รู้้�ดีี (Happy Brain) หมายถึึง การที่่�บุุคคลมีีความตื่่�นตััว
กระตืือรืือร้้นในการเรีียนรู้้�สิ่่�งใหม่่ ๆ เพื่่�อปรัับตััวให้้เท่่าทัันและตั้้�งรัับการเปลี่่�ยนแปลง
ได้้ตลอดเวลา และพอใจที่่�จะแสดงความทัันสมััยอยู่่�เสมอ ประกอบด้้วย 3 ข้้อ
คำำถามตััวชี้้�วััด เกี่่�ยวกัับ การแสวงหาความรู้้�ใหม่่ ความสนใจที่่�จะพััฒนาตนเองเพื่่�อ
ความก้้าวหน้้าในชีีวิิต โอกาสที่่�จะได้้รัับในการอบรม/ศึึกษาต่่อ/ดููงาน
ส่่วนที่่� 10 มิิติิที่่� 8 สุุขภาพเงิินดีี (Happy Money) หมายถึึง การที่่�บุุคคล
มีีวิินััยในการใช้้จ่่ายเงิิน มีีความสามารถและพึึงพอใจในการบริิหารจััดการระบบ
การรัับ จ่่าย และออมเงิินในแต่่ละเดืือน ประกอบด้้วย 4 ข้้อคำำถามตััวชี้้�วััด เกี่่�ยวกัับ
ภาระในการผ่่อนชำำระหนี้้�สิินต่่าง ๆ การผ่่อนชำำระหนี้้�สิินตามกำำหนดเวลา การมีีเงิิน
เก็็บออมในแต่่ละเดืือน ค่่าตอบแทนที่่�ได้้รัับเพีียงพอกัับรายจ่่ายในแต่่ละเดืือน
ส่่วนที่่� 11 มิิติิที่่� 9 การงานดีี (Happy Work Life) หมายถึึง การที่่�บุุคคล
มีีความสบายใจในที่่�ทำำงาน มีีความรััก ความผููกพััน และความภาคภููมิิใจในองค์์กร
มีีความมั่่�นใจในอาชีีพรายได้้ และมีีความพึึงพอใจกัับความก้้าวหน้้าของตนเองใน
องค์์กร ประกอบด้้วย 17 ข้้อคำำถามตััวชี้้�วััด เกี่่�ยวกัับ การทำำงานที่่�มีีความท้้าทาย
และส่่งเสริิมให้้ได้้เรีียนรู้้�สิ่่�งใหม่่ ความชััดเจนของโอกาสการเติิบโตในตำำแหน่่ง การมีี
อาชีีพที่่�มั่่�นคง ความสามารถในการแสดงความคิิดเห็็นและมีีส่่วนร่่วมในข้้อเสนอแนะ
กัับหััวหน้้างาน การได้้รับั การปฏิิบัติั อิ ย่่างถููกต้้องตามกฎหมายแรงงาน/พระราชบััญญััติิ
หรืือระเบีียบต่่าง ๆ การได้้รัับการพิิจารณาเลื่่�อนขั้้�น/เลื่่�อนตำำแหน่่ง/ปรัับขึ้้�น
ค่่าจ้้างด้้วยความเหมาะสม การได้้รับั ค่่าตอบแทนถููกต้้องและตรงตามเวลา การได้้รับั
ค่่าตอบแทนที่่�คุ้้�มค่่ากัับความเสี่่�ยงอัันอาจเกิิดจากการทำำงาน การได้้รัับการดููแล
เกี่่ย� วกัับสุุขภาพที่่ดี� จี ากองค์์กร ความพึึงพอใจกัับสภาพแวดล้้อมโดยรวมขององค์์กร
ความพึึงพอใจกัับสวััสดิกิ ารที่่อ� งค์์กรจััดให้้ การให้้ความสำำคััญกัับการทำำงานเป็็นทีีม
ความสัั ม พัั น ธ์์ ใ นที่่� ทำำงานเหมืือนพี่่� น้้ อ ง การสื่่� อ สารพูู ด คุุ ย กัั บ เพื่่� อ นร่่ ว มงาน
การถ่่ายทอด/แลกเปลี่่ย� นแบบอย่่างการทำำงานระหว่่างกััน และการทำำงานอย่่างมีีความสุุข

ส่่วนที่่� 12 ความผููกพัันองค์์กร ประเมิินจาก 3 องค์์ประกอบ ได้้แก่่ Say หรืือ
การกล่่าวถึึงองค์์กรในทางที่่�ดีีหรืือทางบวก ความรัักและภาคภููมิิใจต่่อองค์์กร
Stay หรืือ ความต้้องการที่่�จะอยู่่�กัับองค์์กรต่่อไปแม้้จะมีีโอกาสใหม่่ที่่�เทีียบเท่่าหรืือ
อาจจะดีีกว่่า ความรู้้�สึึกในการเป็็นส่่วนหนึ่่�งและเป็็นเจ้้าของร่่วมในองค์์กร และ
Strive หรืือ ความต้้องการหรืือความภาคภููมิิใจและความเต็็มใจที่่�จะทำำงานเพื่่�อ
ความสำำเร็็จขององค์์กร อย่่างมุ่่�งมั่่�น ทุ่่�มเท สร้้างสรรค์์ โดยมีีทั้้�งหมด 9 ข้้อคำำถาม
ตััวชี้้วั� ดั เกี่่ย� วกัับ การแนะนำำญาติิ เพื่่อ� น หรืือคนรู้้�จัักมาทำำงานในองค์์กร การกล่่าว
ปกป้้ององค์์กร และความภาคภููมิใิ จที่่�ได้้ทำำงานในองค์์กร การไม่่ลาออกแม้้ว่า่ มีีโอกาส
ในการศึึกษาต่่อ การไม่่ลาออกแม้้ว่่ามีีโอกาสเปลี่่�ยนสถานที่่�ทำำงาน และการรู้้�สึึก
เป็็นเจ้้าของร่่วมในองค์์กร การทำำงานอย่่างทุ่่�มเทเพื่่อ� ประโยชน์์ขององค์์กร การคิิดใหม่่
ทำำใหม่่เพื่่�อสร้้างความก้้าวหน้้าให้้กัับองค์์กร และการทำำงานอย่่างมีีเป้้าหมาย
ส่่วนที่่� 13 สมดุุลชีีวิติ กัับการทำำงาน ประกอบด้้วย 5 ข้้อคำำถามตััวชี้้วั� ดั เกี่่ย� วกัับ
ความรู้้�สึึกต่่อจำำนวนวัันทำำงานในแต่่ละสััปดาห์์ จำำนวนชั่่�วโมงทำำงานและจำำนวน
ชั่่�วโมงพัักผ่่อนในแต่่ละวััน ความยืืดหยุ่่�นในการทำำงานขององค์์กร และการทำำงาน
ตรงตามวุุฒิิการศึึกษา
ในการประเมิิ น ระดัั บ ความสุุ ข ของคนทำำงานทั้้� ง 9 มิิ ติิ รวมถึึ ง ความสุุ ข ภาพรวมจาก
ข้้อคำำถามตอนที่่� 3-11 โดยเครื่่�องมืือ HAPPINOMETER นั้้�น คะแนนความสุุขมีีค่่าอยู่่�ในช่่วง
0-100 คะแนน โดยตีีความและให้้ความหมายได้้ ดัังนี้้�

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� น ต่ำำ�� กว่่ า เป้้ า หมายมากที่่� สุุ ด เป็็ น
สัั ญ ญาณระบุุ ใ ห้้ ผู้้� บริิ ห ารต้้ อ งให้้ ก ารพัั ฒ นา
สนัับสนุุนทัันทีี

หมายถึึง ระดัับความสุุขที่่ส� ะท้้อนให้้เห็็นผลที่่ไ� ด้้ว่า่ อยู่่�
ในขั้้น� ตามเป้้าหมาย เป็็นสััญญาณว่่า ผู้้�บริิหาร
ควรให้้การพััฒนาสนัับสนุุนต่่อไป
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หมายถึึง ระดัับความสุุขที่่�สะท้้อนให้้เห็็นผลที่่�ได้้ว่่า
อยู่่�ในขั้้น� ต่ำำ��กว่่าเป้้าหมาย เป็็นสััญญาณระบุุให้้
ผู้้�บริิหารต้้องให้้การพััฒนาสนัับสนุุนอย่่างจริิงจััง

หมายถึึง ระดัับความสุุขที่่�สะท้้อนให้้เห็็นผลที่่�ได้้ว่่า
อยู่่�ในขั้้น� เกิินเป้้าหมาย เป็็นสััญญาณว่่า ผู้้�บริิหาร
ควรให้้การพััฒนาสนัับสนุุนต่่อไปและยกย่่องเป็็น
แบบอย่่าง
รายงานการสำำรวจคุุณภาพชีีวิิตฯ พ.ศ. 2563

ในการดำำเนิินงานภาคสนามการสำำรวจครั้้�งนี้้� องค์์กรที่่�ถููกสุ่่�มเป็็นตััวอย่่างและยิินดีีเข้้าร่่วม
การสำำรวจสามารถพิิจารณาเลืือกให้้คนทำำงานในองค์์กรตอบแบบสำำรวจ HAPPINOMETER ด้้วย
แบบสำำรวจแบบกระดาษ (โดยโครงการจะจััดส่่งแบบสอบถามทางไปรษณีีย์์ไปยัังองค์์กร และรัับกลัับคืืน
ทางไปรษณีีย์)์ หรืือ แบบสอบถามออนไลน์์ (โดยโครงการได้้จัดั ทำำเว็็บไซต์์สำำหรัับการตอบแบบสอบถาม
ออนไลน์์ และจััดส่่งรหััส ID เฉพาะในการเข้้าตอบแบบสอบถามให้้กัับแต่่ละองค์์กรที่่�มีีความประสงค์์
เข้้าร่่วมสำำรวจในรููปแบบออนไลน์์) ได้้ช่่องทางใดช่่องทางหนึ่่�งตามความสะดวก

3.4 กระบวนการสำำรวจ
สำำนัักงานสถิิติิแห่่งชาติิ ได้้ทำำการสุ่่�มตััวอย่่างรายชื่่�อองค์์กรให้้ทั้้�งสิ้้�นจำำนวน 400 องค์์กร
(พร้้อมรายชื่่�อองค์์กรที่่�เป็็นองค์์กรสำำรองเต็็มจำำนวน) กระจายไปในแต่่ละประเภทอุุตสาหกรรม และ
ตามขนาดของสถานประกอบการ (โดยประเมิินจากจำำนวนคนทำำงาน) ทั้้ง� นี้้� จำำนวนตััวอย่่างคนทำำงาน
ที่่ต้� อ้ งการในแต่่ละองค์์กรถููกกำำหนดโดยเงื่่อ� นไขที่่ขึ้้� น� อยู่่�กัับขนาดขององค์์กรโดยสำำนัักงานสถิิติแิ ห่่งชาติิ
ได้้เป็็นผู้้�กำำหนดให้้และส่่งมาให้้โครงการพร้้อมกัับรายชื่่�อ จากรายชื่่�อองค์์กรที่่�เป็็นตััวอย่่าง ในขั้้�นต้้น
พนัักงานเก็็บข้้อมููลของโครงการ ดำำเนิินการติิดต่อ่ องค์์กรและสถานประกอบการเพื่่อ� ขอความอนุุเคราะห์์
ให้้คนทำำงานให้้ความร่่วมมืือในการตอบแบบสำำรวจความสุุขคนทำำงาน
	ก่่อนเริ่่ม� ดำำเนิินการสำำรวจ ได้้มีกี ารจััดอบรมให้้พนัักงานเก็็บข้้อมููลทั้้ง� หมดที่่�เข้้าร่่วมงานภาคสนาม
เพื่่อ� สร้้างความเข้้าใจโครงการฯ วััตถุุประสงค์์ในการสำำรวจคุุณภาพชีีวิติ และความสุุขคนทำำงาน ทำำความ
เข้้าใจกระบวนการเก็็บข้้อมููลและแบบสำำรวจความสุุข ซัักซ้้อมขั้้น� ตอนและวิิธีกี ารในการติิดต่อ่ ประสานงาน
องค์์กร รวมถึึงขั้้น� ตอนการประสานงานภายในทีีมพนัักงานเก็็บข้้อมููลและคณะทำำงานฯ เป็็นต้้น
หลัังจากได้้รัับรายชื่่�อองค์์กรที่่�สุ่่�มได้้เป็็นองค์์กรตััวอย่่างเพื่่�อติิดต่่อทาบทามในการสำำรวจ
ทั้้�งหมดจากความอนุุเคราะห์์ของสำำนัักงานสถิิติิแห่่งชาติิ ผู้้�จััดการงานสนามทำำหน้้าที่่�เป็็นผู้้�กระจาย
รายชื่่�อองค์์กรให้้แก่่พนัักงานเก็็บข้้อมููลแต่่ละคนเพื่่�อรัับผิิดชอบในการประสานงาน ตั้้�งแต่่การติิดต่่อ
ทาบทามองค์์กรเพื่่�อขอความร่่วมมืือในการเข้้าร่่วมการสำำรวจ การจััดส่่งแบบสอบถามกระดาษ หรืือ
ประสานงานฝ่่ายเทคนิิคของโครงการในการจััดเตรีียมรหััสการตอบแบบสอบถามสำำหรัับองค์์กรที่่แ� สดง
ความประสงค์์ในการเข้้าร่่วมสำำรวจด้้วยการตอบแบบสอบถามทางออนไลน์์ การรายงานความก้้าวหน้้า
หรืือจำำนวนคนทำำงานในองค์์กรที่่�เข้้าร่่วมสำำรวจในการตอบแบบสอบถามแล้้ว ไปจนถึึงการปิิดการ
สำำรวจ และส่่งผลการสำำรวจ พร้้อมของที่่�ระลึึกและประกาศนีียบััตรการเข้้าร่่วมสำำรวจฯ ให้้กัับองค์์กร

เมื่่อ� เริ่่ม� ดำำเนิินการสำำรวจ พนัักงานเก็็บข้้อมููลจะโทรศััพท์์ติดต่
ิ อ่ ประสานงานผ่่านฝ่่ายทรััพยากร
บุุคคลของแต่่ละองค์์กรที่่�สุ่่�มได้้เป็็นองค์์กรตััวอย่่างในการสำำรวจ เพื่่�อชี้้�แจงรายละเอีียดการตอบแบบ
สำำรวจ และส่่งหนัังสืือขอความอนุุเคราะห์์ พร้้อมเอกสารแนบ ได้้แก่่ แบบสำำรวจความสุุขคนทำำงาน
รายละเอีียดการเก็็บแบบสำำรวจ ตััวอย่่างผลการวิิเคราะห์์ข้้อมููลที่่�องค์์กรจะได้้รัับ โดยองค์์กรที่่�
เห็็นชอบให้้ความอนุุเคราะห์์ จะแจ้้งความประสงค์์กลัับมายัังพนัักงานเก็็บข้้อมููล หรืือพนัักงานเก็็บ
ข้้อมููลติิดต่่อเพื่่�อติิดตามผลการให้้ความอนุุเคราะห์์การสำำรวจความสุุขคนทำำงาน หลัังจากนั้้�น
พนัักงานเก็็บข้้อมููลดำำเนิินการจััดส่ง่ แบบสำำรวจความสุุขคนทำำงานแบบกระดาษผ่่านทางไปรษณีีย์์ หรืือส่่งรหััส
และลิิงค์์การเข้้าร่่วมสำำรวจผ่่านระบบแบบสอบถามออนไลน์์ (ให้้กับั องค์์กรที่่แ� สดงความประสงค์์เลืือกเข้้า
ร่่วมสำำรวจผ่่านระบบออนไลน์์) กำำหนดระยะเวลาการตอบแบบสำำรวจประมาณ 2–4 สััปดาห์์ หลัังจากนั้้�น
พนัักงานเก็็บข้้อมููลโทรศััพท์์ติิดตามผลการกรอกแบบสำำรวจความสุุขคนทำำงานในองค์์กรที่่�ได้้รัับ
แบบสำำรวจความสุุขคนทำำงานแล้้ว (หรืือ ในกรณีีที่่�เป็็นการสำำรวจออนไลน์์ พนัักงานเก็็บข้้อมููล
จะตรวจสอบจำำนวนคนทำำงานที่่�เข้้ามาตอบแบบสอบถามออนไลน์์กับั ฝ่่ายเทคนิิคของโครงการที่่ดู� แู ลระบบ
แบบสอบถามออนไลน์์เป็็นระยะ ๆ และแจ้้งให้้กัับผู้้�ประสานงานขององค์์กรทราบ) เมื่่�อได้้จำำนวนผู้้�ตอบ
แบบสำำรวจครบตามจำำนวนกลุ่่�มตััวอย่่างที่่ต้� อ้ งการ พนัักงานเก็็บข้้อมููลจึึงดำำเนิินการแจ้้งผู้้�ประสานงาน
ขององค์์กรเพื่่�อปิิดรัับการสำำรวจหรืือปิิดระบบการตอบแบบสอบถามออนไลน์์สำำหรัับองค์์กรนั้้�น ๆ
(ในบางกรณีี องค์์กรอาจแจ้้งความประสงค์์ให้้พนัักงานเก็็บข้้อมููลสามารถเข้้ามาเก็็บรวบรวมข้้อมููล
ได้้ภายในองค์์กร ซึ่่�งโครงการฯ จะทำำการนััดหมายวัันที่่�ต้้องการให้้ไปแจกแบบสำำรวจและให้้พนัักงาน
เก็็บข้้อมููลเข้้าไปแจกแบบสำำรวจและรอรัับกลัับตามวัันเวลาที่่�นััดหมายกัับองค์์กร)
เมื่่� อ เสร็็ จ สิ้้� น การสำำรวจ คณะนัั ก วิิ จัั ย ทำำการบรรณาธิิ ก ร จัั ด การข้้ อ มูู ล และวิิ เ คราะห์์
ผลการสำำรวจฯ ในภาพรวม หลัังจากนั้้�นจััดส่่งผลการสำำรวจ พร้้อมข้้อมููลดิิบการสำำรวจ คืืนให้้กัับ
แต่่ละองค์์กร พร้้อมของที่่�ระลึึกในการสำำรวจแก่่คนทำำงานที่่�เข้้าร่่วมการสำำรวจ และประกาศนีียบััตร
การเข้้าร่่วมการสำำรวจระดัับประเทศในครั้้�งนี้้�ให้้ไว้้แก่่องค์์กร

3.5 ผลการดำำเนิินงานสำำรวจ และการถ่่วงน้ำำ��หนัักข้้อมููล
การดำำเนิินงานภาคสนามในการเก็็บข้้อมููลสำำรวจความสุุขคนทำำงาน (ในองค์์กร) ระดัับประเทศ
พ.ศ. 2563 ตามแผนการกำำหนดในระหว่่างเดืือนตุุลาคม-ธัันวาคม 2563 โดยโครงการได้้รัับ
รายชื่่�อองค์์กรที่่�ถููกสุ่่�มเลืือกเป็็นตััวอย่่างในการสำำรวจจากสำำนัักงานสถิิติิแห่่งชาติิ เพื่่�อติิดต่่อและ
ประสานงานล่่วงหน้้าตั้้�งแต่่ช่่วงเดืือนกัันยายน อย่่างไรก็็ตาม ด้้วยข้้อจำำกััดของฐานข้้อมููลสำำมะโน
อุุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ซึ่่�งจััดเก็็บมาแล้้วเป็็นระยะเวลาประมาณ 4 ปีี ทำำให้้รายชื่่�อองค์์กร หรืือ
สถานประกอบการที่่�สุ่่�มเลืือกได้้จำำนวนหนึ่่�ง รวมถึึงข้้อมููลการติิดต่่อที่่�ได้้รัับจากการสุ่่�มตััวอย่่าง ไม่่เป็็น
ปััจจุุบัันหรืือเปลี่่�ยนแปลงไปแล้้ว โดยพบว่่าบางองค์์กรหรืือสถานประกอบการได้้มีีการเลิิกกิิจการ
ปรัับเปลี่่ย� นรููปแบบกิิจการ หรืือไม่่สามารถติิดต่อ่ ได้้ ประกอบด้้วยสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโควิิด 19
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ในประเทศไทยที่่ดำ� ำเนิินมาต่่อเนื่่อ� งตั้้�งแต่่ช่ว่ งต้้นปีี 2563 และส่่งผลกระทบต่่อองค์์กร หรืือสถานประกอบการ
หลายแห่่ง รวมถึึงคนทำำงานที่่�ต้อ้ งปรัับรููปแบบการทำำงานเป็็นการทำำงานจากที่่บ้� า้ น เลิิกหรืือหยุุดดำำเนิิน
การไปช่่วงเวลาหนึ่่�ง ทำำให้้การประสานงานและขอความร่่วมมืือในการเข้้าร่่วมการสำำรวจจากองค์์กรที่่�
สุ่่�มเลืือกได้้ เป็็นไปได้้ค่่อนข้้างล่่าช้้ากว่่าแผนที่่�กำำหนด และจำำเป็็นต้้องทำำการสุ่่�มตััวอย่่างองค์์กรสำำรอง
ในทุุกประเภทอุุตสาหกรรมเพิ่่�มเติิมเป็็นจำำนวนค่่อนข้้างมาก ส่่งผลทำำให้้จำำเป็็นต้้องขยายระยะเวลาการ
สำำรวจเพิ่่�มเติิมในช่่วงเดืือนมกราคม-มีีนาคม 2564
ในภาพรวมของผลการดำำเนิินงานเก็็บข้้อมููลการสำำรวจฯ พบว่่า องค์์กรที่่�เข้้าร่่วมการสำำรวจ
ทั้้�งหมดมีีจำำนวน 436 องค์์กร และมีีจำำนวนคนทำำงานที่่�ร่่วมตอบแบบสำำรวจ HAPPINOMETER
รวมทั้้�งสิ้้�น 27,543 คน (โดยมีีจำำนวนแบบสอบถามที่่�คนทำำงานให้้ข้้อมููลครบสมบููรณ์์ในทุุกส่่วนเป็็น
จำำนวน 25,955 แบบ) กระจายอยู่่�ในทั้้�ง 17 ประเภทอุุตสาหกรรมตามแผนการสุ่่�มตััวอย่่าง อย่่างไร
ก็็ตาม ในบางประเภทอุุตสาหกรรม พบว่่ามีีจำำนวนองค์์กรและคนทำำงานที่่�เข้้าร่่วมการสำำรวจจริิง
น้้อยกว่่าจำำนวนตััวอย่่างที่่กำ� ำหนดไว้้ตามแผนการสุ่่�มตััวอย่่าง (ได้้แก่่ ประเภทอุุตสาหกรรม N กิิจกรรม
การบริิหารและการบริิการสนัับสนุุน, L กิิจกรรมอสัังหาริิมทรััพย์์, S กิิจกรรมบริิการด้้านอื่่�น,
F การก่่อสร้้าง, J ข้้อมููลข่่าวสารและการสื่่�อสาร และ R ศิิลปะความบัันเทิิงและนัันทนาการ) ซึ่่�งเป็็น
ข้้อจำำกััดหนึ่่�งของการสำำรวจในครั้้�งนี้้� ในการวิิเคราะห์์และประมวลผลการสำำรวจ จำำนวนกลุ่่�มตััวอย่่าง
ที่่�เก็็บข้้อมููลการสำำรวจได้้ ถููกนำำไปพิิจารณาในการกำำหนดค่่าถ่่วงน้ำำ��หนัักที่่�เหมาะสมเพื่่�อเป็็นข้้อมููล
ตััวแทนของแต่่ละประเภทอุุตสาหกรรม และข้้อมููลตััวแทนคนทำำงาน (ในองค์์กร) ระดัับประเทศต่่อไป
สำำหรัับการคิิดค่่าถ่่วงน้ำำ��หนััก (Weighting) เพื่่�อวิิเคราะห์์และนำำเสนอผลการสำำรวจฯ เพื่่�อให้้
สอดคล้้องตามแผนการสุ่่�มตััวอย่่าง มีีการดำำเนิินการใน 2 ขั้้�นตอน คืือ
หนึ่่�ง การถ่่วงน้ำำ��หนัักด้้วย Base Weight สำำหรัับคนทำำงานแต่่ละคนโดยจำำแนกตามประเภท
อุุตสาหกรรม (i) และ ขนาดขององค์์กร (j) ที่่�คนทำำงานนั้้�นสัังกััด โดยค่่า Base Weight ของคน
ทำำงานแต่่ละคนเท่่ากัับ Nij/nij โดย Nij คืือ จำำนวนคนทำำงาน ในภาคอุุตสาหกรรม i ขนาดองค์์กร j
และ nij คืือ จำำนวนกลุ่่�มตััวอย่่างคนทำำงานในภาคอุุตสาหกรรม i ขนาดองค์์กร j ที่่�สุ่่�มได้้
สอง การถ่่วงน้ำำ��หนัักด้้วย Adjusted Weight สำำหรัับคนทำำงานแต่่ละคนโดยจำำแนก
ตามประเภทอุุตสาหกรรม (i) ที่่ค� นทำำงานนั้้�นสัังกััด โดยค่่า Adjusted Weight ของคนทำำงาน
แต่่ละคน เท่่ากัับ ni/n’i โดย ni คืือ จำำนวนกลุ่่�มตััวอย่่างคนทำำงานในภาคอุุตสาหกรรม i ที่่�สุ่่�มได้้
และ n’i คืือ จำำนวนกลุ่่�มตััวอย่่างคนทำำงานในภาคอุุตสาหกรรม i ที่่�เก็็บข้้อมููลได้้จริิงจากงานสนาม

4. ผลการสำำ�รวจ
4.1	ลัักษณะทั่่�วไปของคนทำำงาน
เกี่่�ยวกัับลัักษณะทั่่�วไปของคนทำำงาน พบว่่ามีีสััดส่่วนของคนทำำงานในหน่่วยงานภาคเอกชน
มากที่่�สุุดถึึงประมาณ 3 ใน 4 (ร้้อยละ 73.4) ในหน่่วยงานภาครััฐร้้อยละ 16.3 สถาบัันการศึึกษา
ร้้อยละ 5.3 และหน่่วยงานรััฐวิิสาหกิิจอีีกร้้อยละ 2.3 (ตาราง 1 และ 2)
ในแต่่ละภาคการจ้้างงาน คนทำำงานส่่วนใหญ่่ ประมาณร้้อยละ 46.5-52.6 เป็็นคนทำำงาน
กลุ่่�มอายุุ 30-44 ปีี สำำหรัับหน่่วยงานเอกชน ประมาณ 1 ใน 3 หรืือร้้อยละ 33.3 เป็็นคนทำำงาน
อายุุ 15-29 ปีี ถััดมา ร้้อยละ 14.3 เป็็นคนทำำงานอายุุ 45-59 ปีี ซึ่่�งค่่อนข้้างแตกต่่างจากกลุ่่�ม
คนทำำงานในหน่่วยงานภาครััฐ หน่่วยงานรััฐวิิสาหกิิจ และสถาบัันการศึึกษา ที่่�มีีสััดส่่วนคนทำำงาน
ในกลุ่่�มอายุุ 45-59 ปีี ค่่อนข้้างสููงกว่่า (ประมาณร้้อยละ 28.0-32.1) ขณะที่่�มีีสััดส่่วนคนทำำงาน
ในกลุ่่�มอายุุ 15-29 ปีี ค่่อนข้้างต่ำำ��กว่่า (ร้้อยละ 14.6-24.2)
ตาราง 1 คนทำำงาน (ในองค์์กร) จำำแนกตามกลุ่่�มอายุุ ภาคการจ้้างงานและเพศ

ในภาพรวมของคนทำำงานทั้้�งหมด ประมาณครึ่่�งหนึ่่�งที่่�ร้้อยละ 51.1 เป็็นคนทำำงานที่่�มีีอายุุ
อยู่่�ในช่่วง 30-44 ปีี คนทำำงานอายุุ 15-29 ปีี และ 45-59 ปีี มีีสััดส่่วนคิิดเป็็นร้้อยละ 30.4 และ
17.7 ของคนทำำงานทั้้�งหมด ตามลำำดัับ กลุ่่�มตััวอย่่างคนทำำงานอายุุ 60 ปีีขึ้้น� ไป มีีเพีียงร้้อยละ 0.8
เท่่านั้้�นในการสำำรวจครั้้�งนี้้� (แผนภาพ 1) โดยสััดส่่วนของคนทำำงานอายุุ 60 ปีีขึ้้�นไปนี้้�สููงที่่�สุุด
ในกลุ่่�มคนทำำงานสถาบัันการศึึกษา เมื่่�อเทีียบกัับคนทำำงานในภาคการจ้้างงานอื่่�น

แผนภาพ 1 คนทำำงาน (ในองค์์กร) ในประเทศไทย จำำแนกตามกลุ่่�มอายุุ
ในภาพรวมของคนทำำงานทั้้�งหมด ประมาณ 2 ใน 3 (ร้้อยละ 64.9) เป็็นคนทำำงานเพศหญิิง
อีีกประมาณ 1 ใน 3 (ร้้อยละ 34.2) เป็็นคนทำำงานเพศชาย ร้้อยละ 0.9 เป็็นคนทำำงานเพศทางเลืือก
หากจำำแนกตามรุ่่�นประชากร คนทำำงานส่่วนใหญ่่ร้อ้ ยละ 66.7 เป็็นประชากรในรุ่่�น Gen Y (อายุุไม่่เกิิน
36 ปีี) อีีกร้้อยละ 29.9 ในรุ่่�น Gen X (อายุุ 37-55 ปีี) และร้้อยละ 3.4 ในรุ่่�น Baby Boomer
(อายุุ 56 ปีีขึ้้�นไป) จำำแนกตามภาค กลุ่่�มตััวอย่่างคนทำำงานในการสำำรวจครั้้�งนี้้�ค่่อนข้้างกระจุุกตััว
อยู่่�ในภาคกลาง (ร้้อยละ 53.5) และกรุุงเทพฯ (ร้้อยละ 28.3) เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับภููมิิภาคอื่่�น ได้้แก่่
ภาคเหนืือ ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ และภาคใต้้
	คนทำำงานส่่วนใหญ่่ถึึงร้้อยละ 41.3 มีีสถานภาพโสด อีีกร้้อยละ 39.8 มีีสถานภาพแต่่งงาน
และอยู่่�ร่่วมกัันกัับคู่่� ร้้อยละ 10.1 มีีสถานภาพอยู่่�ด้้วยกัันโดยไม่่ได้้แต่่งงาน ในด้้านระดัับการศึึกษา
ส่่วนใหญ่่ร้้อยละ 37.8 จบการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี อีีกร้้อยละ 21.8 และ 13.0 จบการศึึกษา
ในระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย หรืือปวช. และ อนุุปริิญญาหรืือปวส. ตามลำำดัับ คนทำำงานที่่�จบ
การศึึกษาในระดัับสููงกว่่าปริิญญาตรีีมีีสััดส่่วนที่่�ร้้อยละ 11.8
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เกี่่�ยวกัับการทำำงาน ประมาณ 1 ใน 3 หรืือร้้อยละ 34.8 ทำำงานด้้านการผลิิต และอีีก
ร้้อยละ 25.9 และ 25.7 ทำำงานสำำนัักงาน และงานด้้านการบริิการ ตามลำำดัับ จำำแนกตามประเภท
อุุตสาหกรรม คิิดเป็็นสััดส่ว่ นมากที่่�สุดถึ
ุ งึ ร้้อยละ 42.5 เป็็นกลุ่่�มคนทำำงานในอุุตสาหกรรม C การผลิิต
ในลำำดัับถััดมา เป็็นกลุ่่�มคนทำำงานในอุุตสาหกรรม G การขายส่่งและการขายปลีีก การซ่่อมแซมยานยนต์์
(ร้้อยละ 16.3) O การบริิหารการป้้องกัันประเทศ และการประกัันสัังคม (ร้้อยละ 10.2) และ P การศึึกษา
(ร้้อยละ 7.1) ตามลำำดัับ
	คนทำำงานส่่วนใหญ่่ร้้อยละ 71.9 ได้้รัับการจ้้างงานเป็็นประเภทประจำำ อีีกร้้อยละ 23.7 และ
11.5 เป็็นการจ้้างงานรายวััน และการจ้้างงานตามสััญญาจ้้าง ตามลำำดัับ ในด้้านอายุุงาน ร้้อยละ
29.0 มีีอายุุงานตั้้�งแต่่ 10 ปีีขึ้้�นไป อีีกร้้อยละ 22.3 และ 18.0 มีีอายุุงาน 3-5 ปีีและอายุุงาน
1-2 ปีี ตามลำำดัับ ในด้้านขนาดองค์์กร ร้้อยละ 27.8 ทำำงานอยู่่�ในองค์์กรขนาดกลางที่่�มีีคนทำำงาน
ทั้้�งหมดอยู่่�ในช่่วง 51-200 คน อีีกร้้อยละ 20.8 และ 19.5 ทำำงานอยู่่�ในองค์์กรขนาดเล็็กที่่�มีี
คนทำำงานทั้้ง� หมด 1-50 คน และ ในองค์์กรขนาดค่่อนข้้างใหญ่่มากที่่มี� คี นทำำงานตั้้�งแต่่ 1,001 คนขึ้้น� ไป
ตามลำำดัับ ในด้้านรายได้้ต่่อเดืือน ในที่่�นี้้�รวมโบนััสและค่่าตอบแทนอื่่�น ๆ คนทำำงานส่่วนใหญ่่เกืือบครึ่่�ง
หรืือร้้อยละ 47.6 มีีรายได้้ต่่อเดืือนอยู่่�ในช่่วง 10,001-20,000 บาท อีีกร้้อยละ 20.4 และ 19.3
มีีรายได้้ตั้้�งแต่่ 30,001 บาท ขึ้้�นไป และในช่่วง 20,001-30,000 บาท ต่่อเดืือนตามลำำดัับ
ตารางที่่� 2 คนทำำงาน (ในองค์์กร) จำำแนกตามลัักษณะทั่่�วไป
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ตารางที่่� 2 คนทำำงาน (ในองค์์กร) จำำแนกตามลัักษณะทั่่�วไป (ต่่อ)

ตารางที่่� 2 คนทำำงาน (ในองค์์กร) จำำแนกตามลัักษณะทั่่�วไป (ต่่อ)

เกี่่� ย วกัั บ ลัั ก ษณะทั่่� ว ไปของคนทำำงาน หากพิิ จ ารณาเฉพาะคนทำำงานที่่� ร ะบุุ สถ านะเป็็ น
เพศทางเลืือก พบว่่าแตกต่่างจากคนทำำงานเพศหญิิงและเพศชายในบางลัักษณะ โดยคนทำำงาน
เพศทางเลืือก มีีสััดส่่วนอยู่่�ในกลุ่่�มอายุุน้้อย หรืือกลุ่่�มอายุุ 25-29 ปีี มากกว่่าคนทำำงานเพศชายและ
เพศหญิิง มีีสััดส่่วนที่่�อยู่่�ในรุ่่�นประชากร Gen Y มากถึึงกว่่า 4 ใน 5 (ร้้อยละ 82.1) มีีสััดส่่วนที่่�มีี
สถานภาพสมรสเป็็นโสด หรืืออยู่่�ด้้วยกัันโดยไม่่ได้้แต่่งงานสููงกว่่าในกลุ่่�มคนทำำงานเพศหญิิงและเพศชาย
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4.2 ความสุุขคนทำำงาน
4.2.1 ความสุุขคนทำำงาน ภาพรวม
การสำำรวจความสุุขคนทำำงาน (ในองค์์กร) ระดัับประเทศ พ.ศ. 2563 ด้้วยเครื่่อ� งมืือความสุุข
HAPPINOMETER พบค่่าคะแนนความสุุขภาพรวมของคนทำำงานเท่่ากัับ 59.5 คะแนน
คะแนนความสุุขภาพรวม 59.5 คะแนน

แผนภาพ 2 ค่่าคะแนนความสุุขภาพรวม และในแต่่ละมิิติิความสุุข 9 มิิติิ
	จำำแนกคะแนนความสุุขตามแต่่ละมิิติิทั้้�ง 9 มิิติิ (แผนภาพ 2) พบว่่า คนทำำงาน (ในองค์์กร)
มีีค่า่ คะแนนความสุุขสููงที่่สุ� ดุ ในมิิติจิิ ติ วิิญญาณดีี (Happy Soul) ที่่� 67.4 คะแนน ตามมาด้้วยมิิติน้ำิ ำ��ใจดีี
(Happy Heart) ที่่� 64.5 คะแนน และมิิติิการงานดีี (Happy Work Life) ที่่� 63.1 คะแนน
ในลำำดัับถััดมา มิิติิใฝ่่รู้้�ดีี (Happy Brain) ครอบครััวดีี (Happy Family) สุุขภาพกายดีี
(Happy Body) มีี ค่ ่ า คะแนนความสุุ ข เท่่ า กัั บ 61.6, 59.9 และ 59.3 คะแนน ตามลำำดัั บ
สำำหรัับมิิติิความสุุขที่่�มีีค่่าคะแนนต่ำำ��ที่่�สุุด 3 อัันดัับแรก ได้้แก่่ มิิติิสุุขภาพเงิินดีี (Happy Money)
ที่่� 51.1 คะแนน มิิติผ่ิ อ่ นคลายดีี (Happy Relax) ที่่� 52.6 คะแนน และ มิิติสัิ งั คมดีี (Happy Society)
ที่่� 56.6 คะแนน จากผลการสำำรวจจะสัังเกตได้้ว่่าไม่่มีีมิิติิความสุุขในมิิติิใดที่่�มีีค่่าคะแนนความสุุข
ของคนทำำงานที่่�ต่ำำ��กว่่า 50 คะแนน หรืืออยู่่�ในระดัับที่่�เรีียกว่่า “ต่ำำ��กว่่าเป้้าหมาย” หรืือ Unhappy
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เมื่่�อพิิจารณาค่่าคะแนนความสุุขภาพรวม (แผนภาพ 3 และตาราง 3) จำำแนกตามภาค
คนทำำงาน ภาคเหนืือมีีค่่าคะแนนความสุุขภาพรวมสููงที่่�สุุด ที่่� 62.7 คะแนน ตามมาด้้วยคนทำำงาน
ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือและภาคใต้้ ที่่� 61.8 และ 61.5 คะแนน ตามลำำดัับ ขณะที่่�คนทำำงานใน
ภาคกลางและกรุุงเทพฯ มีีค่า่ คะแนนความสุุขภาพรวมที่่�ต่ำ�ำ� กว่่าอยู่่�ที่่� 58.3 และ 60.2 คะแนน ตามลำำดัับ
	จำำแนกตามประเภทอุุตสาหกรรม 3 ประเภทอุุตสาหกรรมแรกที่่�คนทำำงานมีีค่่าคะแนนความสุุข
ภาพรวมสููงที่่�สุุด ได้้แก่่ K กิิจกรรมทางการเงิินและการประกัันภััย (69.2 คะแนน) P การศึึกษา
(66.5 คะแนน) J ข้้อมููลข่่าวสารและการสื่่�อสาร (62.3 คะแนน) ขณะที่่�ประเภทอุุตสาหกรรม
ที่่�คนทำำงานมีีค่่าคะแนนความสุุขภาพรวมน้้อยที่่�สุุด ได้้แก่่ F การก่่อสร้้าง และ C และการผลิิต
ซึ่่�งคนทำำงานมีีคะแนนความสุุขเท่่ากัันที่่� 57.4 คะแนน ในลำำดัับถััดมา H การขนส่่งและสถานที่่�เก็็บ
สิินค้้า S กิิจกรรมบริิการด้้านอื่่�น และ N กิิจกรรมการบริิหารและการสนัับสนุุน โดยมีีค่่าคะแนนความ
สุุขในช่่วง 57.6-57.9 คะแนน
(ก. จำำแนกตามภาค)

แผนภาพ 3 ค่่าคะแนนความสุุขภาพรวมคนทำำงาน (ในองค์์กร) จำำแนกตามภาค และประเภทอุุตสาหกรรม
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(ข. จำำแนกตามประเภทอุุตสาหกรรม)
K กิิจกรรมทางการเงิิน และการประกัันภััย
P การศึึกษา
J ข้้อมููลข่่าวสาร และการสื่่�อสาร
O การบริิหาร การป้้องกัันประเทศ และการประกัันสัังคม
D ไฟฟ้้า ก๊๊าช ไอน้ำำ�� และระบบปรัับอากาศ
Q กิิจกรรมด้้านสุุขภาพ และงานสัังคมสงเคราะห์์
M กิิจกรรมทางวิิชาชีีพ วิิทยาศาสตร์์ และเทคนิิค
G การขายส่่งและการขายปลีีก การซ่่อมแซมยานยนต์์
I ที่่�พัักแรมและบริิการด้้านอาหาร
E การจััดหาน้ำำ�� การจััดการ และการบำำบััดน้ำำ��เสีีย
L กิิจกรรมอสัังหาริิมทรััพย์์
R ศิิลปะ ความบัันเทิิง และนัันทนาการ
N กิิจกรรมการบริิหาร และการสนัับสนุุน
S กิิจกรรมบริิการด้้านอื่่�น ๆ
H การขนส่่ง และสถานที่่�เก็็บสิินค้้า
C การผลิิต
F การก่่อสร้้าง

แผนภาพ 3 ค่่าคะแนนความสุุขภาพรวมคนทำำงาน (ในองค์์กร) จำำแนกตามภาค และประเภทอุุตสาหกรรม (ต่่อ)
เมื่่�อพิิจารณาตามลัักษณะทั่่�วไปของคนทำำงาน (ตาราง 3) พบคนทำำงานเพศหญิิงมีีค่่าคะแนน
ความสุุขภาพรวม (60.2 คะแนน) สููงกว่่าคนทำำงานเพศชาย และคนทำำงานเพศทางเลืือกตามลำำดัับ
(58.6 และ 56.7 คะแนน ตามลำำดัับ) ค่่าคะแนนความสุุขมีีแนวโน้้มแปรผัันเพิ่่�มขึ้้�นตามกลุ่่�มอายุุ หรืือ
รุ่่�นประชากรของคนทำำงานที่่�สูงู ขึ้้น� โดยพบว่่าคนทำำงานรุ่่�นประชากร Baby Boomer มีีระดัับความสุุข
สููงที่่�สุุดที่่� 65.0 คะแนน เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับคนทำำงาน Gen X และคนทำำงาน Gen Y ตามลำำดัับ
(61.1 และ 58.8 คะแนน ตามลำำดัับ)
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	ด้้านสถานภาพสมรส คนทำำงานที่่�มีีสถานภาพแต่่งงานและอยู่่�ร่่วมกััน มีีคะแนนความสุุข
สููงที่่�สุดุ 60.9 คะแนน ตามมาด้้วยคนทำำงานที่่�มีสถ
ี านภาพหม้้าย และโสด 59.7 และ 59.4 คะแนน
ตามลำำดัับ ขณะที่่�คนทำำงานที่่�มีีสถานภาพอยู่่�ด้้วยกัันโดยไม่่ได้้แต่่งงาน มีีคะแนนความสุุขต่ำำ��ที่่�สุุด
56.6 คะแนน คะแนนความสุุขมีีแนวโน้้มแปรผัันตามระดัับการศึึกษาที่่�สููงขึ้้�นของคนทำำงาน โดยเฉพาะ
ในระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้นขึ้้�นไป โดยพบว่่า คนทำำงานที่่�จบการศึึกษาระดัับสููงกว่่าปริิญญาตรีี
มีีคะแนนความสุุขสููงที่่�สุุด 64.8 คะแนน ตามมาด้้วยคนทำำงานที่่�จบการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีีที่่�
61.0 คะแนน โดยค่่าคะแนนมีีระดัับต่ำำ��ที่่สุ� ดุ ในกลุ่่�มคนทำำงานที่่จ� บการศึึกษาระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้นที่่�
56.9 คะแนน ซึ่่�งต่ำำ��กว่่าคะแนนความสุุขของผู้้�ที่่�จบการศึึกษาระดัับประถมศึึกษาหรืือต่ำำ��กว่่า
	ด้้านลัักษณะงาน คนทำำงานด้้านบริิหารมีีคะแนนความสุุขสููงที่่�สุุด 63.0 คะแนน ตามมาด้้วย
คนทำำงานสำำนัักงานและงานด้้านการบริิการ 60.9 และ 60.1 คะแนน ตามลำำดัับ โดยคนทำำงาน
ด้้านการผลิิตมีีคะแนนความสุุขต่ำำ��ที่่สุ� ดที่่
ุ � 57.0 คะแนน เกี่่ย� วกัับประเภทของการจ้้างงาน ผลการสำำรวจ
ที่่�น่่าสนใจ พบว่่าคนทำำงานที่่�มีีการจ้้างงานเป็็นประเภทบางช่่วงเวลา ตามผลงาน หรืือแบบจ้้างเหมา
ซึ่่ง� เป็็นกลุ่่�มที่่อ� าจจะมีีความมั่่�นคงในงานไม่่สูงู แต่่มีคี วามยืืดหยุ่่�นในการทำำงาน มีีค่า่ คะแนนความสุุข 62.1
คะแนน สููงกว่่าเมื่่อ� เทีียบกัับคนทำำงานที่่�มีปี ระเภทการจ้้างงานเป็็นแบบประจำำ ตามสััญญาจ้้าง และรายวััน
ตามลำำดัับ 60.1, 59.9 และ 56.4 คะแนน ตามลำำดัับ)
	ด้้านอายุุงาน คนทำำงานที่่�มีอี ายุุงานไม่่เกิิน 5 ปีี มีีคะแนนความสุุขอยู่่�ในช่่วง 58.4 ถึึง 58.9
คะแนน ขณะที่่ค� นทำำงานที่่�มีอี ายุุงาน 6-9 ปีี และ 10 ปีีขึ้้น� ไป มีีคะแนนความสุุขที่่สู� งู กว่่าที่่� 59.2 และ
61.8 คะแนน ตามลำำดัับ จำำแนกตามขนาดองค์์กร ความสุุขของคนทำำงานมีีความแตกต่่างตามขนาด
องค์์กรในลัักษณะที่่�น่่าสนใจ โดยคนทำำงานในองค์์กรที่่�มีีขนาดเล็็ก กัับคนทำำงานในองค์์กรที่่�มีีขนาด
ค่่อนข้้างใหญ่่มาก 1,001 คนขึ้้�นไป เป็็นกลุ่่�มที่่�มีีคะแนนความสุุขสููงที่่�สุุดใกล้้เคีียงกัันที่่� 60.1 และ
60.0 คะแนน ตามลำำดัับ ขณะที่่�คนทำำงานในองค์์กรที่่มี� ขี นาดใหญ่่ 201-500 คน มีีคะแนนความสุุข
58.8 คะแนน ต่ำำ�� กว่่าคนทำำงานในองค์์กรที่่�มีีขนาดกลาง 51-200 คน และขนาดใหญ่่มาก
501-1,000 คน (59.3 และ 59.5 คะแนนตาม ลำำดัับ) สะท้้อนให้้เห็็นว่่าคะแนนความสุุขของ
คนทำำงานมีีความสััมพัันธ์์ในลัักษณะตััว U กัับขนาดขององค์์กร โดยองค์์กรที่่มี� ขี นาดเล็็กมากและใหญ่่มาก
มีีปัจั จััยบางอย่่างที่่ทำ� ำให้้คนทำำงานมีีความสุุขในการทำำงานที่่�สูงู กว่่าองค์์กรในขนาดเล็็ก กลาง หรืือใหญ่่
สำำหรัับภาคการจ้้างงาน คะแนนความสุุข พบว่่า มีีค่่าสููงที่่�สุุดในกลุ่่�มคนทำำงานหน่่วยงาน
รััฐวิิสาหกิิจและสถาบัันการศึึกษา ที่่� 67.9 และ 67.3 คะแนน ตามลำำดัับ คนทำำงานในหน่่วยงาน
ภาครััฐมีีคะแนนความสุุขที่่�สููงกว่่าคนทำำงานในหน่่วยงานเอกชนค่่อนข้้างชััดเจน ที่่� 62.2 คะแนน
เปรีียบเทีียบกัับ 58.3 คะแนน ตามลำำดัับ ค่่าคะแนนความสุุขของคนทำำงานมีีแนวโน้้มแปรผััน
ตามระดัับรายได้้ต่อ่ เดืือนที่่�สูงู ขึ้้น� โดยคนทำำงานที่่�มีรี ายได้้ต่อ่ เดืือน 30,001 บาทขึ้้�นไป มีีคะแนนความสุุข
สููงที่่�สุุด 63.8 คะแนน ขณะที่่�คนทำำงานที่่�มีีรายได้้ไม่่เกิิน 20,000 บาท ต่่อเดืือน มีีคะแนนความสุุข
ต่ำำ��กว่่าอยู่่�ในช่่วง 57.8-58.0 คะแนน
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ตาราง 3 ค่่าคะแนนความสุุขภาพรวมคนทำำงาน (ในองค์์กร) จำำแนกตามลัักษณะทั่่�วไปของของคนทำำงาน
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ตาราง 3 ค่่าคะแนนความสุุขภาพรวมคนทำำงาน (ในองค์์กร) จำำแนกตามลัักษณะทั่่ว� ไปของของคนทำำงาน (ต่่อ)

28

รายงานการสำำรวจคุุณภาพชีีวิิตฯ พ.ศ. 2563

ตาราง 3 ค่่าคะแนนความสุุขภาพรวมคนทำำงาน (ในองค์์กร) จำำแนกตามลัักษณะทั่่ว� ไปของของคนทำำงาน (ต่่อ)

4.2.2 สุุขภาพกายดีี (Happy Body)
	ความสุุขมิิติิสุุขภาพกายดีี หรืือ Happy Body หมายถึึง ความสุุขในมิิติิที่่�คนทำำงานมีี
ค่่าดััชนีีมวลกาย หรืือ Body Mass Index (BMI) ที่่�เหมาะสม ไม่่อ้้วนหรืือผอมเกิินไป มีีพฤติิกรรม
ทางสุุขภาพที่่�เหมาะสม ทั้้�งในเรื่่�องการรัับประทานอาหารและการออกกำำลัังกาย รวมถึึงการงดเว้้น
การสููบบุุหรี่่�หรืือการบริิโภคเหล้้า สุุรา ซึ่่�งเป็็นอัันตรายต่่อสุุขภาพ ค่่าคะแนนความสุุขสุุขภาพกายดีี
วััดจากคำำถามที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสุุขภาพกายรวม 6 คำำถาม ดัังนี้้� (1) ท่่านมีีน้ำำ��หนััก ส่่วนสููง และ
เส้้นรอบเอวเท่่าใด (2) โดยปกติิท่า่ นกิินอาหารเช้้า โดยเฉลี่่ย� สััปดาห์์ละกี่่วั� นั (3) ปััจจุุบันั ท่่านออกกำำลัังกาย
โดยเฉลี่่�ยสััปดาห์์ละกี่่�วััน (4) ปััจจุุบัันท่่านสููบบุุหรี่่�ใบจากหรืือยาเส้้นหรืือไม่่ (5) ปััจจุุบัันท่่านดื่่�ม
เครื่่�องดื่่�มที่่�มีีแอลกอฮอล์์ เช่่น เหล้้า เบีียร์์ ไวน์์ สาโท หรืือสุุราพื้้�นบ้้านหรืือไม่่ และ (6) โดยรวมแล้้ว
ท่่านพึึงพอใจกัับสุุขภาพกายของท่่านหรืือไม่่

ในมิิติิสุุขภาพกายดีี หรืือ Happy Body คนทำำงานในภาพรวมมีีคะแนนความสุุขเท่่ากัับ
59.3 คะแนน สููงเป็็นอัันดัับ 6 จาก 9 มิิติิความสุุขของคนทำำงานที่่�วััดด้้วย HAPPINOMETER
เมื่่�อจำำแนกตามลัักษณะทั่่�วไปของคนทำำงาน (ตาราง 4) พบคนทำำงานเพศหญิิงมีีคะแนน
ความสุุ ข ในมิิ ติิ สุุ ข ภาพกายดีี ที่่� สูู ง กว่่ า คนทำำงานเพศชายและเพศทางเลืือกอย่่ า งชัั ด เจน โดยคน
ทำำงานหญิิงมีีคะแนนความสุุขในมิิติินี้้� 62.8 คะแนน ขณะที่่�คนทำำงานเพศชายและคนทำำงาน
เพศทางเลืือกมีีคะแนนความสุุข 52.9 และ 52.1 คะแนน ตามลำำดัับ พิิจารณาตามภููมิิภาค
คนทำำงานภาคใต้้มีีความสุุขในมิิติินี้้�สููงที่่�สุุด 64.3 คะแนน ตามมาด้้วยคนทำำงานภาคเหนืือ 61.4
คะแนน และต่ำำ��ที่่�สุุดสำำหรัับคนทำำงานภาคกลางที่่� 58.4 คะแนน
	คะแนนความสุุขในมิิติิสุุขภาพกายดีี แปรผัันตามกลุ่่�มอายุุหรืือรุ่่�นประชากรของคนทำำงาน
โดยคนทำำงานรุ่่�น Baby Boomer มีีคะแนนความสุุขถึึง 70.0 คะแนน สููงกว่่าคนทำำงาน
รุ่่�น Gen X ที่่�มีีความสุุขอยู่่�ที่่� 62.2 คะแนน และคนทำำงานรุ่่�น Gen Y ที่่� 57.6 คะแนน
มากพอสมควร ในด้้านสถานภาพสมรส คนทำำงานที่่�มีีสถานภาพหม้้าย มีีคะแนนความสุุขมิิติิ
สุุขภาพกายดีีสููงที่่�สุุด 64.4 คะแนน ตามมาด้้วยคนทำำงานที่่�มีีสถานภาพแต่่งงานและอยู่่�ร่่วมกััน
กัับคู่่� 61.1 คะแนน และต่ำำ��ที่่�สุุดในกลุ่่�มคนทำำงานที่่�มีีสถานภาพอยู่่�ด้้วยกัันโดยไม่่ได้้แต่่งงาน 56.0
คะแนน คนทำำงานที่่�จบการศึึกษาระดัับสููงกว่่าปริิญญาตรีี มีีคะแนนความสุุข 64.2 คะแนน
สููงกว่่าคนทำำงานในระดัับการศึึกษาอื่่น� อย่่างชััดเจน รวมถึึงคนทำำงานที่่จ� บการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี
ที่่� 60.2 คะแนน โดยคนทำำงานที่่�จบการศึึกษาระดัับอนุุปริิญญาหรืือปวส. มีีคะแแนนความสุุขต่ำำ��
ที่่�สุุดที่่� 56.5 คะแนน
	ด้้านลัักษณะงาน (หากไม่่พิิจารณากลุ่่�มที่่�มีีลัักษณะงานเป็็นด้้านอื่่�น ๆ) คนทำำงานสำำนัักงาน
(60.9 คะแนน) และงานบริิหาร (60.0 คะแนน) มีีคะแนนความสุุขในมิิติินี้้�ค่่อนข้้างสููงกว่่า
คนทำำงานด้้านการบริิการและงานด้้านการผลิิต ตามลำำดัับ (58.7 และ 58.1 คะแนน ตามลำำดัับ)
จำำแนกตามประเภทอุุต สาหกรรม 3 ประเภทอุุ ตสาหกรรมที่่�ค นทำำงานมีี ค ะแนนความสุุ ขในมิิติิ
สุุขภาพกายดีีสููงที่่�สุุด ได้้แก่่ P การศึึกษา (65.4 คะแนน) K กิิจกรรมทางการเงิินและการ
ประกัันภััย (65.1 คะแนน) และ Q กิิจกรรมด้้านสุุขภาพและงานสัังคมสงเคราะห์์ (63.3 คะแนน)
ตามลำำดัับ ขณะที่่� 3 ประเภทอุุตสาหกรรมที่่�คนทำำงานมีีคะแนนความสุุขในมิิติินี้้�ต่ำำ��ที่่�สุุด ได้้แก่่
L กิิจกรรมอสัังหาริิมทรััพย์์ (53.8 คะแนน) H การขนส่่งและสถานที่่�เก็็บสิินค้้า (55.6 คะแนน)
และ F การก่่อสร้้าง (57.1 คะแนน) ตามลำำดัับ
	จำำแนกตามประเภทการจ้้ า งงาน คนทำำงานที่่� มีี ป ระเภทการจ้้ า งงานเป็็ น บางช่่ ว งเวลา
ตามผลงาน หรืือจ้้างเหมา มีีคะแนนความสุุข 61.3 คะแนน ซึ่่ง� สููงกว่่าเมื่่อ� เทีียบกัับคนทำำงานที่่มี� ปี ระเภท
การจ้้างงานเป็็นตามสััญญาจ้้าง ประจำำ และรายวััน ตามลำำดัับ (60.2, 59.4 และ 57.8 คะแนน
ตามลำำดัั บ ) คะแนนความสุุ ข ในมิิ ติิ สุุ ข ภาพกายดีี มีี แ นวโน้้ ม แปรผัั น ตามอายุุ ง านของคนทำำงาน
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โดยคนทำำงานที่่�มีีอายุุงาน 10 ปีีขึ้้�นไป มีีคะแนนความสุุขถึึง 63.6 คะแนน สููงกว่่าคนทำำงานที่่�มีีอายุุ
งานต่ำำ��กว่่า 10 ปีีชัดั เจน โดยเฉพาะคนทำำงานที่่มี� อี ายุุงานน้้อยกว่่าหนึ่่�งปีี ซึ่่ง� มีีคะแนนความสุุขในมิิตินี้้ิ ที่่� �
56.3 คะแนน ในลัักษณะเดีียวกััน คะแนนความสุุขแปรผัันตามขนาดขององค์์กรเช่่นกััน โดยคนทำำงาน
ในองค์์กรที่่�มีีขนาดค่่อนข้้างใหญ่่มาก 1,001 คนขึ้้�นไป มีีคะแนนความสุุข 61.7 คะแนน ขณะที่่�คน
ทำำงานในองค์์กรขนาดเล็็กลงมาที่่� 1-50 คน 51-200 คน 201-500 คน และ 501-1,000 คน
มีีคะแนนความสุุขในมิิติินี้้�ต่ำำ��กว่่าในช่่วงประมาณ 58-59 คะแนน
	ด้้านภาคการจ้้างงาน คนทำำงานในสถาบัันการศึึกษามีีคะแนนความสุุขสููงที่่�สุุด 65.5 คะแนน
ตามมาด้้วยคนทำำงานในหน่่วยงานรััฐวิิสาหกิิจและหน่่วยงานภาครััฐ ที่่�มีีค่่าคะแนนในช่่วง 63.3-63.7
คะแนน ขณะที่่ค� นทำำงานในหน่่วยงานเอกชน มีีคะแนนความสุุขในมิิติสุิ ขุ ภาพกายดีีต่ำ�ำ� กว่่าภาคการจ้้างงาน
อื่่�นที่่� 57.8 คะแนน พิิจารณาตามระดัับรายได้้ต่่อเดืือนของคนทำำงาน คะแนนความสุุขสููงที่่�สุุดในกลุ่่�ม
คนทำำงานที่่�มีีรายได้้ 30,001 บาทขึ้้�นไป ที่่� 62.4 คะแนน และต่ำำ��ที่่�สุุดในคนทำำงานที่่�มีีรายได้้ต่่อเดืือน
10,001-20,000 บาท ที่่� 57.8 คะแนน
ตาราง 4 ค่่าคะแนนความสุุขคนทำำงานในมิิติิสุุขภาพกายดีี จำำแนกตามลัักษณะทั่่�วไปของคนทำำงาน

รายงานการสำำรวจคุุณภาพชีีวิิตฯ พ.ศ. 2563

31

ตาราง 4 ค่่าคะแนนความสุุขคนทำำงานในมิิติสุิ ขุ ภาพกายดีี จำำแนกตามลัักษณะทั่่�วไปของคนทำำงาน (ต่่อ)
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ตาราง 4 ค่่าคะแนนความสุุขคนทำำงานในมิิติสุิ ขุ ภาพกายดีี จำำแนกตามลัักษณะทั่่�วไปของคนทำำงาน (ต่่อ)

4.2.3 ผ่่อนคลายดีี (Happy Relax)
	ความสุุขในมิิติิผ่่อนคลายดีี (Happy Relax) หมายถึึง การที่่�คนทำำงานสามารถผ่่อนคลาย
ตนเองจากสิ่่�งต่่าง ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นในการดำำเนิินชีีวิิต ทั้้�งในชีีวิิตการทำำงาน หรืือการใช้้ชีีวิิตส่่วนตััว ปััจจััย
ที่่�ทำำให้้เกิิดการผ่่อนคลายมีีหลายรููปแบบ ทั้้�งจากการพัักผ่่อนที่่�เพีียงพอ การผ่่อนคลายจากการ
ทำำกิิจกรรมต่่าง ๆ เช่่น ดููหนััง ฟัังเพลง เล่่นกีีฬา ปลููกต้้นไม้้ เป็็นต้้น นอกจากนี้้�การรู้้�จัักจััดการ
กัับปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นก็็เป็็นหนทางหนึ่่�งที่่�ทำำให้้ชีีวิิตผ่่อนคลาย การจมอยู่่�กัับปััญหาและแบกปััญหาไว้้โดย
ไม่่สามารถจััดการหรืือวางลงได้้อาจทำำให้้เกิิดความเครีียด และส่่งผลต่่อสภาวะของการผ่่อนคลายตามมา
ความเครีียดที่่�เกิิดขึ้้�นจึึงสะท้้อนให้้ถึึงสภาวะการผ่่อนคลายได้้เช่่นกััน ตััวชี้้�วััดสำำหรัับการผ่่อนคลายดีี
จึึงเป็็นเรื่่�องของการพัักผ่่อนอย่่างเพีียงพอ การทำำกิิจกรรมผ่่อนคลายต่่าง ๆ สภาวะความเครีียด
ที่่เ� กิิดขึ้้น� ความรู้้�สึึกว่่าชีีวิติ เป็็นไปตามที่่ค� าดหวััง ตลอดจนความสามารถในการจััดการกัับปััญหาในชีีวิติ
ในมิิติผ่ิ อ่ นคลายดีี หรืือ Happy Relax คนทำำงานในภาพรวมมีีคะแนนความสุุข 52.6 คะแนน
สููงเป็็นอัันดัับ 8 จาก 9 มิิติิความสุุขของคนทำำงานที่่�วััดด้้วย HAPPINOMETER หรืือกล่่าวได้้ว่่า
เป็็นมิิติิที่่�คนทำำงานมีีคะแนนความสุุขต่ำำ��มากที่่�สุุด เป็็นอัันดัับที่่� 2 รองจากมิิติิสุุขภาพเงิินดีี (Happy
Money)
สำำหรัับมิิติิความสุุขนี้้� (ตาราง 5) คนทำำงานเพศหญิิงและเพศชายมีีคะแนนความสุุขต่่างกััน
ไม่่มากโดยคนทำำงานเพศหญิิงมีีคะแนนความสุุข 52.8 คะแนน สููงกว่่าคนทำำงานเพศชายเล็็กน้้อยที่่�
52.3 คะแนน ขณะที่่�คนทำำงานเพศทางเลืือกมีีคะแนนความสุุขต่ำำ��ที่่�สุุดที่่� 48.8 คะแนน จำำแนกตาม
ภููมิภิ าค คนทำำงานภาคเหนืือมีีคะแนนความสุุขในมิิติผ่ิ อ่ นคลายดีีสูงู ที่่สุ� ดุ 55.2 คะแนน ขณะที่่ค� นทำำงาน
ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ ภาคใต้้ และกรุุงเทพฯ มีีคะแนนความสุุขอยู่่�ในช่่วง 53.0-53.4 คะแนน โดย
คนทำำงานภาคกลางมีีคะแนนความสุุขในมิิติินี้้�ต่ำำ��ที่่�สุุดที่่� 51.8 คะแนน
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	ความสุุขในมิิติิผ่่อนคลายดีี มีีแนวโน้้มแปรผัันตามกลุ่่�มอายุุ หรืือรุ่่�นประชากรของคนทำำงาน
เช่่นกัันโดยคนทำำงานรุ่่�น Baby Boomer มีีคะแนนความสุุขสููงที่่สุ� ดุ (58.0 คะแนน) ขณะที่่�คนทำำงาน
Gen Y มีีคะแนนความสุุขต่ำำ��ที่่�สุุด (51.9 คะแนน) ด้้านสถานภาพสมรส คนทำำงานที่่�มีีสถานภาพ
แต่่งงานและอยู่่�ร่่วมกััน และสถานภาพหม้้าย มีีคะแนนความสุุขในมิิติผ่ิ อ่ นคลายดีีสูงู ใกล้้เคีียงกัันที่่� 53.6
และ 53.5 คะแนน ตามลำำดัับ ขณะที่่ค� นทำำงานที่่มี� สถ
ี านภาพแต่่งงานแต่่ไม่่ได้้อยู่่�ด้ว้ ยกััน มีีคะแนนความสุุข
ต่ำำ��ที่่�สุุด 50.1 คะแนน โดยคนทำำงานที่่�มีีสถานภาพหย่่า แยกทาง เลิิกกััน และอยู่่�ด้้วยกัันโดยไม่่ได้้
แต่่งงาน มีีคะแนนความสุุขสููงกว่่าเล็็กน้้อยที่่� 50.5 และ 50.6 คะแนน ตามลำำดัับ
	คะแนนความสุุขในมิิติิผ่่อนคลายดีีสููงที่่�สุุดในคนทำำงานที่่�จบการศึึกษาระดัับสููงกว่่าปริิญญาตรีี
ที่่� 56.3 คะแนน ตามมาด้้วยคนทำำงานที่่�จบการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีีที่่� 53.7 คะแนน และต่ำำ��ที่่�สุุด
ในคนทำำงานที่่�จบการศึึกษาระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย หรืือปวช. ที่่� 50.7 คะแนน ในด้้านลัักษณะงาน
คนทำำงานด้้านบริิหารมีีคะแนนความสุุขสููงที่่�สุุด (54.8 คะแนน) เมื่่�อเทีียบกัับคนทำำงานในลัักษณะ
งานอื่่�น โดยเฉพาะงานด้้านการผลิิตซึ่่�งมีีคะแนนความสุุขต่ำำ��ที่่�สุุดที่่� 50.7 คะแนน
	จำำแนกตามประเภทอุุตสาหกรรม คนทำำงานที่่�มีีคะแนนความสุุขในมิิติิผ่่อนคลายดีีสููงที่่�สุุดเป็็น
กลุ่่�มคนทำำงานในประเภทอุุตสาหกรรม K กิิจกรรมทางการเงิินและการประกัันภััย (61.0 คะแนน)
ซึ่่ง� มีีคะแนนที่่สู� งู กว่่าคนทำำงานในประเภทอุุตสาหกรรมอื่่น� อย่่างชััดเจน โดยในลำำดัับถััดมาเป็็นคนทำำงาน
ในประเภทอุุตสาหกรรม P การศึึกษา (56.3 คะแนน) และ J ข้้อมููลข่่าวสารและการสื่่อ� สาร และ D ไฟฟ้้า
ก๊๊าซ ไอน้ำำ��และระบบปรัับอากาศซึ่่�งมีีคะแนนความสุุขเท่่ากัันที่่� 55.3 คะแนน ส่่วนประเภทอุุตสาหกรรม
ที่่�คนทำำงานมีีคะแนนความสุุขในมิิติินี้้�ต่ำำ��ที่่�สุุด 3 อัันดัับแรก ได้้แก่่ N กิิจกรรมการบริิหารและการ
สนัับสนุุน (50.0 คะแนน) C การผลิิต และ H การขนส่่งและสถานที่่�เก็็บสิินค้้า (คะแนนความสุุข
เท่่ากัันที่่� 51.0 คะแนน)
ในด้้านประเภทการจ้้างงาน คนทำำงานที่่�มีกี ารจ้้างงานเป็็นบางช่่วงเวลา ตามผลงาน หรืือจ้้างเหมา
มีีคะแนนความสุุขสููงที่่สุ� ดที่่
ุ � 54.5 คะแนน ขณะที่่ค� นทำำงานที่่มี� ปี ระเภทการจ้้างงานเป็็นรายวััน มีีคะแนน
ความสุุขต่ำำ��ที่่�สุุดที่่� 50.7 คะแนน คะแนนความสุุขในกลุ่่�มคนทำำงานที่่�มีีอายุุงาน 10 ปีีขึ้้�นไป เท่่ากัับ
54.6 คะแนน สููงกว่่าคนทำำงานที่่�มีีอายุุงานต่ำำ��กว่่าค่่อนข้้างชััดเจน โดยเฉพาะกลุ่่�มที่่�มีีอายุุงานต่ำำ��กว่่า
5 ปีี ที่่�มีีคะแนนความสุุขอยู่่�ในช่่วง 51.4-51.8 คะแนน เกี่่�ยวกัับขนาดองค์์กร คนทำำงานในองค์์กร
ขนาดค่่อนข้้างใหญ่่มาก 1,001 คนขึ้้�นไป มีีคะแนนความสุุขในมิิติินี้้�สููงที่่�สุุด 53.1 คะแนน ขณะที่่�
คนทำำงานในองค์์กรขนาดเล็็กกว่่าไม่่เกิิน 1,000 คน มีีคะแนนความสุุขอยู่่�ในช่่วง 52.0-52.7 คะแนน
ด้้านภาคการจ้้างงาน คนทำำงานในหน่่วยงานรััฐวิิสาหกิิจมีีคะแนนความสุุขในมิิติิผ่่อนคลายดีีสููงที่่�สุุด
61.7 คะแนน ตามมาด้้วยคนทำำงานในสถาบัันการศึึกษาที่่� 57.2 คะแนน และหน่่วยงานภาครััฐที่่�
54.6 คะแนน โดยคนทำำงานหน่่วยงานเอกชนมีีคะแนนความสุุขที่่ค่� อ่ นข้้างต่ำำ�� กว่่าในภาคการจ้้างงานอื่่น� ที่่�
51.6 คะแนน ขณะที่่ค� นทำำงานนี้้�ที่่ร� ะบุุภาคการจ้้างงานเป็็นอื่่น� ๆ มีีคะแนนความสุุขในมิิตินี้้ิ ต่ำ� ำ��ที่่สุ� ดุ เพีียง
49.9 คะแนน ซึ่่�งเรีียกได้้ว่่าเป็็นระดัับ “ต่ำำ��กว่่าเป้้าหมาย” หรืือ Unhappy
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	ความสุุขในมิิติินี้้�มีีแนวโน้้มแปรผัันตามระดัับรายได้้ต่่อเดืือนของคนทำำงานโดยคนทำำงานที่่�มีี
รายได้้ต่่อเดืือน 30,001 บาทขึ้้�นไป มีีคะแนนความสุุข 55.7 คะแนน ขณะที่่�คนทำำงานที่่�มีีรายได้้
ต่่อเดืือนไม่่เกิิน 10,000 บาท มีีคะแนนความสุุขต่ำำ��ที่่�สุุดที่่� 51.1 คะแนน
ตาราง 5 ค่่าคะแนนความสุุขคนทำำงานในมิิติิผ่่อนคลายดีี จำำแนกตามลัักษณะทั่่�วไปของคนทำำงาน
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ตาราง 5 ค่่าคะแนนความสุุขคนทำำงานในมิิติผ่ิ อ่ นคลายดีี จำำแนกตามลัักษณะทั่่ว� ไปของคนทำำงาน (ต่่อ)
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ตาราง 5 ค่่าคะแนนความสุุขคนทำำงานในมิิติผ่ิ อ่ นคลายดีี จำำแนกตามลัักษณะทั่่ว� ไปของคนทำำงาน (ต่่อ)

4.2.4 น้ำำ��ใจดีี (Happy Heart)
	มิิติน้ำิ �ำ� ใจดีี (Happy Heart) ตั้้�งอยู่่�บนพื้้�นฐานแนวคิิดที่่ว่� า่ ความสุุขที่่เ� กิิดขึ้้น� นั้้�นจะเป็็นความสุุข
ที่่�สมบููรณ์์หากมีีการเผื่่�อแผ่่ไปยัังคนอื่่�น ความสุุขที่่�แบ่่งปัันให้้กัับคนรอบข้้างไม่่ว่่าเป็็นคนในครอบครััว
เดีียวกััน เพื่่�อนฝููง เพื่่�อนร่่วมงาน คนที่่�รู้้�จัักกััน หรืือแม้้แต่่คนที่่�ไม่่รู้้�จัักกัันนั้้�นนำำมาซึ่่�งความสุุขที่่�ผู้้�ให้้
และผู้้�รัับมีีโอกาสได้้รัับร่่วมกััน การมีีน้ำำ��ใจดีีจึึงเป็็นตััวชี้้�วััดความสุุขที่่�สำำคััญและมีีความหมายตััวหนึ่่�ง
การมีีน้ำำ��ใจดีีสามารถแสดงออกทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม จากความรู้้�สึึกเอื้้�ออาทร ห่่วงใยกััน การช่่วย
เหลืือกััน ความเต็็มใจและยิินดีีทำำเพื่่อ� ส่่วนรวม การมีีส่ว่ นร่่วมในการทำำประโยชน์์ต่อ่ สัังคม ซึ่่ง� เป็็นคำำถาม
ที่่�ใช้้ในการประเมิินความสุุขในมิิติินี้้�
ในมิิติน้ำิ �ำ� ใจดีี หรืือ Happy Heart คนทำำงานในภาพรวมมีีคะแนนความสุุขเท่่ากัับ 64.5 คะแนน
สููงเป็็นอัันดัับ 2 จาก 9 มิิติิความสุุขของคนทำำงาน รองจากมิิติิจิิตวิิญญาณดีี
	พิิจารณาตามลัักษณะทั่่�วไปของคนทำำงาน (ตาราง 6) พบคนทำำงานเพศหญิิงมีีคะแนนความ
สุุขในมิิติิน้ำำ��ใจดีี 65.2 คะแนน สููงกว่่าคนทำำงานเพศทางเลืือกและคนทำำงานเพศชายเล็็กน้้อย (64.7
และ 63.4 คะแนน ตามลำำดัับ) ภาคเหนืือเป็็นภููมิภิ าคที่่�คนทำำงานมีีคะแนนความสุุขสููงที่่สุ� ดุ 68.5 คะแนน
ตามด้้วยภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ และภาคใต้้ที่่� 67.7 และ 67.1 คะแนน ตามลำำดัับ ขณะที่่�คนทำำงาน
ภาคกลางมีีคะแนนความสุุขต่ำำ��ที่่�สุุดที่่� 63.0 คะแนน คะแนนความสุุขในมิิติิน้ำำ��ใจดีีมีีแนวโน้้มแปรผััน
ตามกลุ่่�มอายุุ หรืือรุ่่�นประชากรที่่�เพิ่่�มขึ้้�นของคนทำำงาน โดย Baby Boomer มีีคะแนนความสุุข
สููงที่่สุ� ดุ 68.1 คะแนน ขณะที่่� Gen X และ Gen Y มีีคะแนนความสุุขต่ำำ�� กว่่าที่่� 65.6 และ 64.1 คะแนน
ตามลำำดัับ
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	ด้้านสถานภาพสมรส คนทำำงานที่่�มีีสถานภาพแต่่งงานแต่่ไม่่ได้้อยู่่�ด้้วยกััน และสถานภาพหย่่า
แยกทาง หรืือเลิิกกััน เป็็นกลุ่่�มที่่�มีีคะแนนความสุุขในมิิติิน้ำำ��ใจดีีสููงที่่�สุุด ในช่่วงคะแนน 65.9-66.0
คะแนน สููงกว่่าคนทำำงานที่่�มีีสถานภาพแต่่งงานและอยู่่�ร่่วมกัันที่่� 65.0 คะแนน ขณะที่่�คนทำำงานที่่�มีี
สถานภาพอยู่่�ด้้ว ยกััน โดยไม่่ได้้แต่่ง งาน และสถานภาพหม้้ าย มีี ค ะแนนความสุุ ข ในมิิ ติิ นี้้�ต่ำำ��ที่่�สุุด
ที่่� 61.7-61.9 คะแนน ในมิิติิน้ำำ��ใจดีี ค่่าคะแนนความสุุขมีีแนวโน้้มแปรผัันตามระดัับการศึึกษาที่่�สููงขึ้้�น
ของคนทำำงาน โดยคนทำำงานที่่�จบการศึึกษาระดัับสููงกว่่าปริิญญาตรีี มีีคะแนนสููงที่่�สุุด 69.7 คะแนน
ขณะที่่ค� นทำำงานที่่�จบการศึึกษาระดัับประถมศึึกษาหรืือต่ำำ�� กว่่า มีีคะแนนความสุุขต่ำำ�ที่่
� สุ� ดที่่
ุ � 60.5 คะแนน
เกี่่�ยวกัับลัักษณะงาน คนทำำงานที่่�ระบุุลัักษณะงานเป็็นงานด้้านอื่่�น ๆ มีีคะแนนความสุุขสููงที่่�สุุด 68.9
คะแนน ตามมาด้้วยคนทำำงานด้้านบริิหารที่่� 68.5 คะแนน ขณะที่่�คนทำำงานด้้านการผลิิตมีีคะแนน
ต่ำำ��สุุดที่่� 61.5 คะแนน ประเภทอุุตสาหกรรมที่่�คนทำำงานมีีคะแนนความสุุขสููงที่่�สุุดเป็็น 3 อัันดัับแรก
ได้้แก่่ K กิิจกรรมทางการเงิินและการประกัันภััย (73.7 คะแนน) P การศึึกษา (72.5 คะแนน) และ
O การบริิหารการป้้องกัันประเทศและการประกัันสัังคม (68.4 คะแนน) ขณะที่่�ประเภทอุุตสาหกรรม
ที่่�มีีคะแนนความสุุขต่ำำ��ที่่�สุุด 3 อัันดัับแรก ได้้แก่่ F การก่่อสร้้าง และ S กิิจกรรมบริิการด้้านอื่่�น ๆ
(มีีคะแนนเท่่ากัันที่่� 61.3 คะแนน) และ C การผลิิต (62.3 คะแนน)
	พิิจารณาตามประเภทการจ้้างงาน คนทำำงานที่่�มีีการจ้้างงานเป็็นบางช่่วงเวลา ตามผลงาน
หรืือจ้้างเหมามีีคะแนนความสุุขมิิติิน้ำำ��ใจดีีสููงที่่�สุุด 68.4 คะแนน ตามด้้วยคนทำำงานที่่�มีีประเภทการ
จ้้างงานเป็็นตามสััญญาจ้้าง (66.4 คะแนน) ประจำำ (64.9 คะแนน) และรายวััน (60.4 คะแนน)
ตามลำำดัับ คนทำำงานที่่�มีีอายุุงาน 10 ปีีขึ้้�นไป มีีคะแนนความสุุข 66.1 คะแนน สููงกว่่าคนทำำงาน
ที่่�มีีอายุุงานต่ำำ��กว่่า 10 ปีี ซึ่่�งมีีคะแนนความสุุขอยู่่�ในช่่วง 63.7-64.4 คะแนน เกี่่�ยวกัับขนาดองค์์กร
พบว่่าไม่่มีีความสััมพัันธ์์ที่่�ชััดเจนกัับคะแนนความสุุขมิิติิน้ำำ��ใจดีี โดยคนทำำงานในเกืือบทุุกขนาดองค์์กร
มีีคะแนนความสุุขอยู่่�ในช่่วง 64.6 ถึึง 64.9 คะแนน ยกเว้้นคนทำำงานในองค์์กรขนาด 51-200 คน
ที่่�มีีคะแนนความสุุขต่ำำ��กว่่าอยู่่�ที่่� 63.9 คะแนน
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	ด้้านภาคการจ้้างงาน คนทำำงานในสถาบัันการศึึกษามีีคะแนนความสุุขสููงที่่สุ� ดุ (73.0 คะแนน )
ตามมาด้้วยคนทำำงานหน่่วยงานรััฐวิิสาหกิิจ (72.4 คะแนน) คนทำำงานหน่่วยงานภาครััฐ (68.5 คะแนน)
ขณะที่่ค� นทำำงานหน่่วยงานเอกชน และภาคการจ้้างงานอื่่น� ๆ มีีคะแนนความสุุขต่ำำ��กว่่ากลุ่่�มอื่่น� ที่่� 62.8
และ 62.2 คะแนน ตามลำำดัับ คะแนนความสุุขในมิิติน้ำิ ำ��ใจดีี พบว่่าแปรผัันตามระดัับรายได้้ต่อ่ เดืือนของ
คนทำำงาน โดยคนทำำงานที่่�มีีรายได้้ต่่อเดืือน 30,001 บาทขึ้้�นไป มีีคะแนนความสุุขสููงที่่�สุุดที่่� 67.9
คะแนน ขณะที่่�คนทำำงานที่่�มีีรายได้้ต่่อเดืือนไม่่เกิิน 10,000 บาท มีีคะแนนความสุุขต่ำำ��ที่่�สุุดที่่� 62.5
คะแนน
ตาราง 6 ค่่าคะแนนความสุุขคนทำำงานในมิิติิน้ำำ��ใจดีี จำำแนกตามลัักษณะทั่่�วไปของคนทำำงาน
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ตาราง 6 ค่่าคะแนนความสุุขคนทำำงานในมิิติิน้ำำ��ใจดีี จำำแนกตามลัักษณะทั่่�วไปของคนทำำงาน (ต่่อ)
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ตาราง 6 ค่่าคะแนนความสุุขคนทำำงานในมิิติิน้ำำ��ใจดีี จำำแนกตามลัักษณะทั่่�วไปของคนทำำงาน (ต่่อ)

4.2.5 จิิตวิิญญาณดีี (Happy Soul)
	ความสุุขในมิิติิจิิตวิิญญาณดีี หรืือ Happy Soul พิิจารณาจากสุุขภาวะทางจิิตวิิญญาณ
ของคนทำำงาน ในด้้านการทำำนุุบำำรุุงศิิลปวััฒนธรรม ศาสนา การให้้ทาน การทำำจิิตใจให้้สงบ การรู้้�จััก
ยกโทษและให้้อภััยผู้้�อื่่�น การรู้้�จัักยอมรัับและขอโทษเมื่่�อกระทำำผิิด รวมถึึง การรู้้�จัักตอบแทนคุุณ
ผู้้�ที่่�มีีพระคุุณ หรืือผู้้�ที่่�เคยให้้การช่่วยเหลืือ คะแนนความสุุขในมิิติิความสุุขนี้้� ชี้้�วััดจากข้้อคำำถาม
เกี่่�ยวกัับการได้้มีีโอกาสทำำนุุบำำรุุงศิิลปวััฒนธรรม ศาสนา หรืือให้้ทาน การปฏิิบััติิกิิจตามศาสนา
เพื่่� อ ให้้ จิิ ต ใจสงบ การยกโทษและให้้ อ ภัั ย อย่่ า งจริิ ง ใจต่่ อ ผู้้�ที่่� สำำนึึ ก ผิิ ด การยอมรัั บ และขอโทษ
ในความผิิดที่่�ทำำหรืือมีีส่่วนรัับผิิดชอบ และการตอบแทนผู้้�มีีพระคุุณ หรืือผู้้�ที่่�เคยให้้การช่่วยเหลืือ
สำำหรัับมิิติจิิ ติ วิิญญาณดีี หรืือ Happy Soul คนทำำงานในภาพรวม มีีคะแนนความสุุขในมิิตินี้้ิ �
67.4 คะแนน ซึ่่ง� สููงที่่สุ� ดุ เมื่่อ� เทีียบกัับ อีีก 8 มิิติคิ วามสุุขของคนทำำงานที่่�วัดด้
ั ว้ ย HAPPINOMETER
จำำแนกตามลัักษณะทั่่�วไปของคนทำำงาน (ตาราง 7) คนทำำงานเพศหญิิงและเพศทางเลืือกมีีคะแนน
ความสุุข 68.3 และ 67.3 คะแนน ตามลำำดัับ ค่่อนข้้างสููงกว่่าคนทำำงานเพศชายที่่�มีคี ะแนนความสุุข
อยู่่�ที่่� 65.7 คะแนน คนทำำงานในภาคใต้้ ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ และภาคเหนืือมีีคะแนนความสุุขในมิิตินี้้ิ �
ในช่่วงคะแนน 69.9-70.2 คะแนน ซึ่่ง� ค่่อนข้้างสููงกว่่าคนทำำงานที่่�อยู่่�ในกรุุงเทพฯและภาคกลาง (67.9 และ
66.2 คะแนน ตามลำำดัับ) คนทำำงานที่่เ� ป็็นกลุ่่�ม Baby Boomer มีีค่า่ คะแนนความสุุขสููงที่่สุ� ดุ 71.3 คะแนน
ตามมาด้้วยคนทำำงานกลุ่่�ม Gen X และกลุ่่�ม Gen Y ที่่� 68.8 และ 66.8 คะแนน ตามลำำดัับ

ในด้้านสถานภาพสมรส คนทำำงานที่่มี� สถ
ี านภาพหย่่า แยกทาง หรืือเลิิกกััน มีีคะแนนความสุุขใน
มิิติินี้้�สููงที่่�สุุดที่่� 69.9 คะแนน ตามด้้วยคนทำำงานที่่�มีีสถานภาพหม้้าย และแต่่งงานแต่่ไม่่ได้้อยู่่�ด้้วยกััน
และแต่่งงานและอยู่่�ร่่วมกัันตามลำำดัับ ซึ่่�งมีีคะแนนความสุุขอยู่่�ในช่่วง 68.1 ถึึง 68.4 คะแนน ขณะที่่�
กลุ่่�มคนทำำงานที่่�สถานภาพอยู่่�ด้้วยกัันโดยไม่่ได้้แต่่งงาน มีีคะแนนความสุุขต่ำำ��ที่่�สุุดที่่� 65.3 คะแนน
เกี่่�ยวกัับระดัับการศึึกษา คนทำำงานที่่�จบการศึึกษาระดัับสููงกว่่าปริิญญาตรีี และระดัับปริิญญาตรีี
มีีคะแนนความสุุขที่่�ค่่อนข้้างสููงกว่่ากลุ่่�มอื่่�น โดยมีีคะแนนความสุุขเท่่ากัับ 70.8 และ 68.3 คะแนน
ตามลำำดัับ ขณะที่่ค� นทำำงานที่่จ� บการศึึกษาในระดัับต่ำำ�� กว่่ามีีคะแนนความสุุขอยู่่�ในช่่วง 65.1-66.6 คะแนน
	ด้้านลัักษณะงาน คนทำำงานที่่�ระบุุลักั ษณะงานเป็็นงานด้้านอื่่น� ๆ มีีคะแนนความสุุขสููงที่่สุ� ดุ 70.9
คะแนน ตามมาด้้วยคนทำำงานด้้านบริิหาร และงานด้้านการบริิการ ที่่�มีีคะแนนความสุุข 69.2 คะแนน
และ 68.1 คะแนน ตามลำำดัับ โดยคนทำำงานด้้านการผลิิต มีีคะแนนความสุุขในมิิติินี้้�ต่ำำ��สุุดที่่� 65.7
คะแนน ประเภทอุุตสาหกรรมที่่�คนทำำงานมีีคะแนนความสุุขในมิิติิจิิตวิิญญาณดีี สููงที่่�สุุด 3 อัันดัับแรก
ได้้แก่่ K กิิจกรรมทางการเงิินและการประกัันภััย (74.9 คะแนน) P การศึึกษา (74.1 คะแนน)
และ O การบริิหาร การป้้องกัันประเทศ และการประกัันสัังคม (69.8 คะแนน) ขณะที่่�ประเภท
อุุตสาหกรรมที่่ค� นทำำงานมีีคะแนนความสุุขต่ำำ��ที่่สุ� ดุ 3 อัันดัับแรก ได้้แก่่ F การก่่อสร้้าง (64.7 คะแนน)
E การจััดหาน้ำำ�� การจััดการและการบำำบััดน้ำำ��เสีีย (65.1 คะแนน) และ S กิิจกรรมบริิการด้้านอื่่�น ๆ
(65.6 คะแนน) ตามลำำดัับ
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	คนทำำงานที่่�มีปี ระเภทการจ้้างงานเป็็นบางช่่วงเวลา ตามผลงาน หรืือจ้้างเหมา มีีคะแนนความสุุข
71.5 คะแนน สููงกว่่าคนทำำงานที่่�มีีประเภทการจ้้างงานเป็็นตามสััญญาจ้้าง ประจำำ และรายวััน
(69.1, 67.5 และ 64.6 คะแนน ตามลำำดัั บ ) ในด้้ า นอายุุ ง าน พบว่่ า คนทำำงานที่่� มีี
อายุุงาน 10 ปีีขึ้้น� ไป มีีคะแนนความสุุขในมิิติจิิ ติ วิิญญาณดีีสูงู ที่่สุ� ดุ 68.9 คะแนน ตามมาด้้วยคนทำำงาน
ที่่�มีีอายุุงานน้้อยกว่่า 1 ปีี (67.3 คะแนน) อายุุงาน 6-9 ปีี (67.1 คะแนน) และคนทำำงานที่่�มีีอายุุ
งาน 1-5 ปีี ตามลำำดัับ (66.5 คะแนน) สำำหรัับขนาดองค์์กร พบว่่าคนทำำงานในองค์์กรที่่มี� ขี นาดใหญ่่
501 คนขึ้้�นไป มีีคะแนนความสุุขในมิิติินี้้�ที่่�สููงกว่่าคนทำำงานในขนาดองค์์กรอื่่�น โดยมีีคะแนนความสุุข
อยู่่�ที่่�ประมาณ 68.0-68.1 คะแนน โดยคนทำำงานในองค์์กรขนาด 201-500 คน มีีคะแนนความสุุข
ต่ำำ�ที่่
� สุ� ดุ อยู่่�ที่่� 66.3 คะแนน จำำแนกตามภาคการจ้้างงาน คนทำำงานในสถาบัันการศึึกษามีีคะแนนความสุุข
สููงที่่�สุุด (74.9 คะแนน) ตามมาด้้วยคนทำำงานในหน่่วยงานรััฐวิิสาหกิิจ (72.9 คะแนน) คนทำำงาน
ในหน่่วยงานภาครััฐ (69.8 คะแนน) และคนทำำงานในหน่่วยงานเอกชน (66.2 คะแนน) ตามลำำดัับ
คะแนนความสุุขในมิิติิจิิตวิิญญาณดีีมีีแนวโน้้มแปรผัันตามระดัับรายได้้ต่่อเดืือนของคนทำำงาน โดยมีี
ค่่าสููงที่่�สุุดในกลุ่่�มคนทำำงานที่่�มีีรายได้้ต่่อเดืือน 30,001 บาทขึ้้�นไป ที่่� 69.8 คะแนน และต่ำำ��ที่่�สุุด
ในกลุ่่�มคนทำำงานที่่�มีีรายได้้ต่่อเดืือนประมาณไม่่เกิิน 20,000 บาทในช่่วงคะแนน 66.4-66.9 คะแนน
ตาราง 7 ค่่าคะแนนความสุุขคนทำำงานในมิิติิจิิตวิิญญาณดีี จำำแนกตามลัักษณะทั่่�วไปของคนทำำงาน
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ตาราง 7 ค่่าคะแนนความสุุขคนทำำงานในมิิติจิิ ติ วิิญญาณดีี จำำแนกตามลัักษณะทั่่ว� ไปของคนทำำงาน (ต่่อ)
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ตาราง 7 ค่่าคะแนนความสุุขคนทำำงานในมิิติจิิ ติ วิิญญาณดีี จำำแนกตามลัักษณะทั่่ว� ไปของคนทำำงาน (ต่่อ)

4.2.6 ครอบครััวดีี (Happy Family)
	ความสุุขในมิิติคิ รอบครััวดีี หรืือ Happy Family เป็็นความสุุขที่่เ� กิิดจากการได้้ทำำกิิจกรรมร่่วม
กัันและได้้ใช้้เวลาร่่วมกัันกัับสมาชิิกในครอบครััว โดยเห็็นว่่าการได้้ใช้้เวลาอยู่่�กัับครอบครััว ได้้ทำำกิิจกรรม
ร่่วมกัับสมาชิิกในครอบครััว และการได้้ทำำสิ่่�งต่่าง ๆ ให้้กัับคนในครอบครััว เป็็นสิ่่�งที่่�ช่่วยสร้้างความสุุข
ไปพร้้ อ มกัั บ การป้้ อ งกัั น ไม่่ ใ ห้้ ค วามทุุ ก ข์์ ความเศร้้ า หมอง และความหดหู่่�เข้้ า มารบกวนจิิ ต ใจ
ในการวััดความสุุขของคนทำำงานในมิิติินี้้� พิิจารณาจากประเด็็นคำำถามเกี่่�ยวกัับการได้้มีีเวลาอยู่่�กัับ
ครอบครััวเพีียงพอ การมีีโอกาสทำำกิิจกรรม (ออกกำำลัังกาย ทำำบุุญ ซื้้�อของ ฯลฯ) ร่่วมกัันกัับคนใน
ครอบครััว และความสุุขที่่�มีีกัับครอบครััวโดยรวม
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ในมิิติิครอบครััวดีี หรืือ Happy Family คนทำำงานในภาพรวม มีีคะแนนความสุุขเท่่ากัับ
59.9 คะแนน สููงเป็็นอัันดัับ 5 จาก 9 มิิติิความสุุขของคนทำำงานที่่�วััดด้้วย HAPPINOMETER
	จำำแนกตามลัักษณะทั่่�วไปของคนทำำงาน (ตาราง 8) พบว่่า คนทำำงานเพศหญิิงมีีคะแนน
ความสุุขในมิิติินี้้�สููงกว่่าคนทำำงานเพศชายที่่� 60.6 คะแนน และ 58.9 คะแนน ตามลำำดัับ ขณะที่่�คน
ทำำงานเพศทางเลืือกมีีคะแนนความสุุขที่่ต่ำ� ำ��กว่่าอย่่างชััดเจนที่่เ� พีียง 53.3 คะแนน ภาคเหนืือเป็็นภููมิภิ าค
ที่่�คนทำำงานมีีคะแนนความสุุขสููงที่่�สุุด 64.8 คะแนน ตามมาด้้วยภาคใต้้ และภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
(63.4 และ 62.8 คะแนน ตามลำำดัับ) ขณะที่่�คนทำำงานในกรุุงเทพฯ และภาคกลางมีีคะแนนความสุุข
ที่่�ค่่อนข้้างต่ำำ��กว่่าคนทำำงานในภููมิิภาคอื่่�นอยู่่�ที่่� 59.9 และ 58.5 คะแนน ตามลำำดัับ คนทำำงานที่่�มีีอายุุ
ค่่อนข้้างสููงในรุ่่�นประชากร Baby Boomer มีีคะแนนความสุุขในมิิติคิ รอบครััวดีีสูงู ที่่สุ� ดุ 67.0 คะแนน
ขณะที่่�คนทำำงานในรุ่่�น Gen X มีีคะแนนความสุุขต่ำำ��กว่่าอยู่่�ที่่� 63.7 คะแนน และต่ำำ��ที่่�สุุด ในคนทำำงาน
รุ่่�น Gen Y ซึ่่�งมีีคะแนนเท่่ากัับ 58.0 คะแนน
	ด้้านสถานภาพสมรส คนทำำงานที่่�มีีสถานภาพแต่่งงานและอยู่่�ร่่วมกััน มีีคะแนนความสุุข
ในมิิติินี้้�สููงกว่่าคนทำำงานที่่�มีีสถานภาพสมรสอื่่�นอย่่างชััดเจน โดยมีีคะแนนความสุุขอยู่่�ที่่� 65.8 คะแนน
ขณะที่่ค� นทำำงานที่่มี� สถ
ี านภาพแต่่งงานแต่่ไม่่ได้้อยู่่�ด้้วยกััน มีีคะแนนความสุุขต่ำำ��ที่่สุ� ดุ เพีียง 50.2 คะแนน
ซึ่่�งต่ำำ��กว่่าคนทำำงานที่่�มีีสถานภาพโสดที่่�มีีคะแนนความสุุข 56.0 คะแนน คนทำำงานที่่�จบการศึึกษา
ระดัับสููงกว่่าปริิญญาตรีีมีีความสุุขในมิิติิครอบครััวดีีสููงที่่�สุุด 64.3 คะแนน ตามมาด้้วยคนทำำงาน
ที่่�จบการศึึกษาระดัับประถมศึึกษาหรืือต่ำำ��กว่่า (61.2 คะแนน) และระดัับปริิญญาตรีี (61.1 คะแนน)
ขณะที่่�คนทำำงานที่่�จบการศึึกษาระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย หรืือปวช. มีีคะแนนความสุุขต่ำำ��ที่่�สุุด
ที่่� 57.0 คะแนน
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เกี่่�ยวกัับลัักษณะงาน คนทำำงานด้้านบริิหารมีีคะแนนความสุุขสููงที่่�สุุด (63.4 คะแนน)
ตามมาด้้วยคนทำำงานสำำนัักงาน (62.4 คะแนน) และงานด้้านการบริิการ (60.4 คะแนน) โดยคน
ทำำงานด้้านการผลิิตมีีคะแนนความสุุขต่ำำ��ที่่�สุุด (56.6 คะแนน) ประเภทอุุตสาหกรรมที่่�คนทำำงานมีี
คะแนนความสุุขในมิิติิครอบครััวดีีสููงที่่�สุุด 3 อัันดัับแรก ได้้แก่่ K กิิจกรรมทางการเงิินและการประกััน
ภััย (70.6 คะแนน) P การศึึกษา (67.2 คะแนน) J ข้้อมููลข่่าวสารและการสื่่�อสาร (63.2 คะแนน)
ตามลำำดัับ และประเภทอุุตสาหกรรมที่่�คนทำำงานมีีคะแนนความสุุขต่ำำ��ที่่�สุุด 3 อัันดัับแรก ได้้แก่่
C การผลิิต (56.8 คะแนน) H การขนส่่งและสถานที่่�เก็็บสิินค้้า (57.4 คะแนน) และ S กิิจกรรม
บริิการด้้านอื่่�น ๆ (57.6 คะแนน) ตามลำำดัับ
ในด้้านประเภทการจ้้างงาน คนทำำงานในลัักษณะบางช่่วงเวลา ตามผลงาน หรืือจ้้างเหมา
มีี ค ะแนนความสุุขในมิิติิครอบครััว ดีีสููง ที่่� สุุ ด 64.0 คะแนน ตามมาด้้ ว ยคนทำำงานที่่� มีี ป ระเภท
การจ้้างงานเป็็นแบบประจำำ (60.4 คะแนน) ตามสััญญาจ้้าง (58.8 คะแนน) และรายวััน (57.7 คะแนน)
ตามลำำดัับ สำำหรัับอายุุงาน พบว่่าคะแนนความสุุขมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�นตามอายุุงานของคนทำำงาน โดย
คนทำำงานที่่�มีีอายุุงาน 10 ปีีขึ้้�นไป มีีคะแนนความสุุขสููงที่่�สุุด 64.2 คะแนน ขณะที่่�คนทำำงาน
อายุุงานน้้อยกว่่า 1 ปีี มีีคะแนนความสุุขค่่อนข้้างต่ำำ��ที่่� 57.2 คะแนน ขนาดขององค์์กรไม่่มีี
ความสััมพัันธ์์ชััดเจนกัับคะแนนความสุุขในมิิติิครอบครััวดีี โดยคนทำำงานในองค์์กรขนาดค่่อนข้้าง
เล็็ก 1-50 คน มีีคะแนนความสุุข 61.8 คะแนน คนทำำงานในองค์์กรขนาดใหญ่่ 201-500 คน
มีีคะแนนความสุุขค่่อนข้้างต่ำำ��กว่่าที่่� 58.2 คะแนน ใกล้้เคีียงกัับคนทำำงานในองค์์กรขนาดค่่อนข้้าง
ใหญ่่มาก 1,001 คนขึ้้�นไป (58.5 คะแนน) แต่่ขณะเดีียวกัันคนทำำงานในองค์์กรขนาด 51-200 คน
และ 501-1,000 คน ก็็มีีค่่าคะแนนความสุุขใกล้้เคีียงกัันอยู่่�ในช่่วง 60.1-60.3 คะแนน จำำแนก
ตามภาคการจ้้างงาน คนทำำงานในสถาบัันการศึึกษามีีคะแนนความสุุขสููงที่่�สุุด 69.2 คะแนน
ตามมาด้้วยคนทำำงานในหน่่วยงานรััฐวิิสาหกิิจ (68.5 คะแนน) หน่่วยงานภาครััฐ (62.4 คะแนน)
และหน่่วยงานภาคเอกชนที่่� (58.5 คะแนน) ตามลำำดัับ
	คะแนนความสุุขในมิิติิครอบครััวดีีมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�นตามระดัับรายได้้ต่่อเดืือนที่่�สููงขึ้้�นของ
คนทำำงาน โดยคนทำำงานที่่�มีีรายได้้ต่่อเดืือน 30,001 บาทขึ้้�นไป มีีคะแนนความสุุข 64.0 คะแนน
ขณะที่่�คนทำำงานที่่�มีีรายได้้ต่่อเดืือนในช่่วง 10,001-20,000 บาท มีีคะแนนความสุุข 57.4 คะแนน
อย่่างไรก็็ตาม คนทำำงานที่่�มีีรายได้้ต่่อเดืือนไม่่เกิิน 10,000 บาท กลัับพบว่่ามีีคะแนนความสุุข
ที่่�ค่่อนข้้างสููงที่่� 61.3 คะแนน
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ตาราง 8 ค่่าคะแนนความสุุขคนทำำงานในมิิติคิ รอบครััวดีี จำำแนกตามลัักษณะทั่่ว� ไปของคนทำำงาน (ต่่อ)

4.2.7 สัังคมดีี (Happy Society)
	ความสุุขในมิิติสัิ งั คมดีี หรืือ Happy Society เป็็นความสุุขที่่พิ� จิ ารณาสุุขภาวะของคนทำำงาน
ทางสัังคม ในด้้านความสััมพัันธ์์ที่่�มีีต่่อเพื่่�อนบ้้าน การได้้รัับความช่่วยเหลืือจากคนในชุุมชนที่่�อาศััยอยู่่�
เมื่่�อมีีปััญหาการประพฤติิปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบ/ข้้อบัังคัับของสัังคม ความรู้้�สึึกปลอดภััยในชีีวิิต
และทรััพย์์สิิน รวมถึึงความสงบสุุขของสัังคมในปััจจุุบััน คะแนนความสุุขในมิิติิสัังคมดีีนี้้� ชี้้�วััดจาก
คำำถามที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสุุขภาวะทางสัังคม เกี่่�ยวกัับความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับเพื่่�อนบ้้าน การปฏิิบััติิตาม
กฎระเบีียบ/ข้้อบัังคัับของสัังคม ความรู้้�สึึกปลอดภััยในชีีวิติ และทรััพย์์สินิ การสามารถขอความช่่วยเหลืือ
จากคนในชุุ ม ชนเมื่่� อ มีี ปัั ญ หา ความรู้้�สึึ ก ว่่ า สัั ง คมไทยทุุ กวัั น นี้้� มีี ค วามสงบสุุ ข และความรู้้�สึึ ก ใน
การใช้้ชีีวิิตในสัังคมอย่่างมีีความสุุข

สำำหรัับมิิติิสัังคมดีี หรืือ Happy Society คนทำำงานในภาพรวมมีีคะแนนความสุุขเท่่ากัับ
56.6 คะแนน สููงเป็็นอัันดัับ 7 จาก 9 มิิติิความสุุขของคนทำำงานที่่�วััดด้้วย HAPPINOMETER
เมื่่�อพิิจารณาตามลัักษณะทั่่�วไปของคนทำำงาน (ตาราง 9) พบว่่า คนทำำงานเพศชาย
มีีคะแนนความสุุขในมิิติินี้้� สููงกว่่าคนทำำงานเพศหญิิงเล็็กน้้อยที่่� 56.9 และ 56.5 คะแนน ตามลำำดัับ
ขณะที่่�คนทำำงานเพศทางเลืือกมีีคะแนนความสุุขต่ำำ��กว่่าอยู่่�พอสมควรที่่� 51.2 คะแนน ภาคเหนืือ
และภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือเป็็นภููมิิภาคที่่�คนทำำงานมีีคะแนนความสุุขสููงกว่่าภููมิิภาคอื่่�นที่่� 61.4
และ 61.2 คะแนน ตามลำำดัับ ขณะที่่�คนทำำงานภาคกลางมีีคะแนนความสุุขต่ำำ��ที่่�สุุด (55.3 คะแนน)
คะแนนความสุุขในมิิติิสัังคมดีีแปรผัันตามกลุ่่�มอายุุ หรืือรุ่่�นประชากรที่่�สููงขึ้้�นของคนทำำงาน โดย
คนทำำงานรุ่่�น Baby Boomer มีีคะแนนความสุุข 61.5 คะแนน ขณะที่่�คนทำำงาน Gen Y
มีีคะแนนความสุุขที่่�ต่ำำ��กว่่ารุ่่�นประชากรอื่่�นที่่� 55.6 คะแนน
ในด้้านสถานภาพสมรส คนทำำงานที่่�มีีสถานภาพแต่่งงานและอยู่่�ร่่วมกัันกัับคู่่� มีีคะแนนความ
สุุขสููงที่่�สุุด 58.6 คะแนน ตามมาด้้วยคนทำำงานที่่�มีีสถานภาพหม้้าย (56.5 คะแนน)แต่่งงาน
แต่่ไม่่ได้้อยู่่�ด้้วยกััน และหย่่า แยกทาง หรืือเลิิกกััน (56.4 คะแนน) ขณะที่่�คนทำำงานที่่�มีีสถานภาพ
อยู่่�ด้้ วยกัั นโดยไม่่ได้้แต่่ง งาน มีีคะแนนความสุุ ข ต่ำำ��ที่่� สุุ ด คืือ 53.1 คะแนน คะแนนความสุุข
ในมิิติสัิ งั คมดีีมีแี นวโน้้มเพิ่่�มขึ้้น� ตามระดัับการศึึกษาที่่สู� งู ขึ้้น� ของคนทำำงาน โดยคนทำำงานที่่จ� บการศึึกษา
ระดัั บ สูู ง กว่่ า ปริิ ญ ญาตรีี มีี ค ะแนนความสุุ ข 61.0 คะแนน ขณะที่่� ค นทำำงานที่่� จ บการศึึ ก ษา
ระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้นมีีคะแนนความสุุขต่ำำ��ที่่�สุุดที่่� 53.8 คะแนน อย่่างไรก็็ตาม คนทำำงาน
ที่่�จบการศึึกษาระดัับประถมศึึกษาหรืือต่ำำ��กว่่า พบว่่ามีีคะแนนความสุุข 55.8 คะแนน ซึ่่�งสููงกว่่า
คนทำำงานที่่�จบการศึึกษาระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้น และมััธยมศึึกษาตอนปลาย
เกี่่�ยวกัับลัักษณะงาน คนทำำงานที่่�ระบุุลัักษณะงานเป็็นงานด้้านอื่่�น ๆ มีีคะแนนความสุุข
สููงที่่�สุุด 60.9 คะแนน ตามมาด้้วยคนทำำงานด้้านบริิหาร (59.7 คะแนน) งานด้้านการบริิการ
(57.4 คะแนน) และงานสำำนัักงาน (57.3 คะแนน) ขณะที่่�คนทำำงานด้้านการผลิิตมีีคะแนนความสุุข
ต่ำำ��ที่่�สุุด 54.1 คะแนน ประเภทอุุตสาหกรรมที่่�คนทำำงานมีีคะแนนความสุุขในมิิติิสัังคมดีีสููงที่่�สุุด
3 อัันดัับแรก ได้้แก่่ K กิิจกรรมทางการเงิินและการประกัันภััย (67.5 คะแนน) P การศึึกษา
(64.8 คะแนน) และ Q กิิจกรรมด้้านสุุขภาพและงานสัังคมสงเคราะห์์ (59.6 คะแนน) ตามลำำดัับ
ขณะที่่�ประเภทอุุตสาหกรรมที่่�คนทำำงานมีีคะแนนความสุุขในมิิติินี้้�ต่ำำ��ที่่�สุุด ได้้แก่่ F การก่่อสร้้าง
(53.1 คะแนน) S กิิจกรรมบริิการด้้านอื่่�น ๆ (54.1 คะแนน) และ C การผลิิต (54.2 คะแนน)
ตามลำำดัับ
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ในด้้านประเภทการจ้้างงาน คนทำำงานในลัักษณะบางช่่วงเวลา ตามผลงาน หรืือจ้้างเหมา
มีีคะแนนความสุุข 59.4 คะแนน สููงกว่่าคนทำำงานที่่�มีีประเภทการแจ้้งงานเป็็นประจำำ หรืือตาม
สััญญาจ้้าง (57.0 คะแนนเท่่ากััน) และ ประเภทรายวััน (53.4 คะแนน) ตามลำำดัับ คะแนนความสุุข
ในมิิ ติิ สัั ง คมดีี มีี แ นวโน้้ ม เพิ่่� ม ขึ้้� น ตามอายุุ ง านที่่� เ พิ่่� ม ขึ้้� น ของคนทำำงาน โดยคนทำำงานที่่� มีี อ ายุุ ง าน
10 ปีีขึ้้�นไป มีีคะแนนความสุุข 58.7 คะแนน ขณะที่่�คนทำำงานที่่�มีีอายุุงานน้้อยกว่่า 1 ปีี และ 1-2 ปีี
มีีคะแนนความสุุขต่ำำ�� กว่่าอยู่่�ที่่� 55.1 คะแนน ในด้้านขนาดองค์์กร พบว่่ามีีความแตกต่่างเพีียงเล็็กน้้อย
ของค่่ า คะแนนความสุุ ข โดยองค์์ ก รที่่� มีี ข นาดคนทำำงาน 51-200 คน มีี ค ะแนนความสุุ ข ที่่�
57.0 คะแนน ขณะที่่อ� งค์์กรขนาดอื่่น� มีีค่า่ คะแนนความสุุขของคนทำำงานต่ำำ��กว่่าเล็็กน้้อยโดยอยู่่�ในช่่วง
56.1- 56.8 คะแนน
	จำำแนกตามประเภทการจ้้างงาน คนทำำงานในสถาบัันการศึึกษาและหน่่วยงานรััฐวิิสาหกิิจ
มีีคะแนนความสุุขในมิิติินี้้�ค่่อนข้้างสููงกว่่ากลุ่่�มอื่่�นอยู่่�ที่่� 65.5 และ 65.3 คะแนน ตามลำำดัับ ขณะที่่�
คนทำำงานในหน่่วยงานภาครััฐ และหน่่วยงานเอกชนมีีคะแนนต่ำำ��กว่่าอยู่่�ที่่� 58.8 และ 55.3 คะแนน
ตามลำำดัับ คะแนนความสุุขในมิิติิสัังคมดีีมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�นตามรายได้้ต่่อเดืือนที่่�สููงขึ้้�นของคนทำำงาน
โดยคนทำำงานที่่�มีีรายได้้ต่่อเดืือน 30,001 บาทขึ้้�นไปมีีคะแนนความสุุข 60.4 คะแนน ขณะที่่�
คนทำำงานที่่�มีีรายได้้ต่่อเดืือนอยู่่�ในช่่วง 10,001-20,000 บาท มีีคะแนนความสุุขที่่� 55.0 คะแนน
(ต่ำำ��กว่่าคนทำำงานที่่�มีีรายได้้ไม่่เกิิน 10,000 บาท ต่่อเดืือนเล็็กน้้อย)
ตาราง 9 คะแนนความสุุขคนทำำงานในมิิติสัิ งั คมดีี จำำแนกตามลัักษณะทั่่ว� ไปของคนทำำงาน
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ตาราง 9 คะแนนความสุุขคนทำำงานในมิิติสัิ งั คมดีี จำำแนกตามลัักษณะทั่่ว� ไปของคนทำำงาน (ต่่อ)
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ตาราง 9 คะแนนความสุุขคนทำำงานในมิิติสัิ งั คมดีี จำำแนกตามลัักษณะทั่่ว� ไปของคนทำำงาน (ต่่อ)

4.2.8 ใฝ่่รู้้�ดีี (Happy Brain)
	ความสุุขในมิิติใิ ฝ่่รู้้�ดีี หรืือ Happy Brain หมายถึึง ความต้้องการ และการได้้มีโี อกาสแสวงหา
ความรู้้�ใหม่่ ๆ ของคนทำำงานในองค์์กร ซึ่่�งเป็็นปััจจััยหนึ่่�งที่่�ช่่วยผลัักดัันให้้องค์์กรก้้าวไปข้้างหน้้าอย่่าง
มั่่�นคง การพััฒนาบุุคลากรโดยการอบรม ศึึกษาต่่อ หรืือการส่่งไปดููงานยัังสถานที่่�ต่่าง ๆ จะช่่วย
เสริิมสร้้างทัักษะ ความสามารถ และความคิิดสร้้างสรรค์์ของบุุคคล ส่่งเสริิมผลิิตภาพการทำำงานของ
คนทำำงานในองค์์กร การพััฒนาความรู้้� ทัักษะ และความสามารถของคนในองค์์กร จะช่่วยเพิ่่�มความ
มั่่น� ใจในการทำำงาน มองเห็็นคุุณค่่าของตนเอง และพร้้อมที่่จ� ะถ่่ายทอดคุุณค่่าที่่รั� บั รู้้�นั้้น� ให้้กับั องค์์กรต่่อไป
การวััดความสุุขของคนทำำงานในมิิติิใฝ่่รู้้�ดีี พิิจารณาจากประเด็็นคำำถามที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการใฝ่่หา
ความรู้้�เกี่่�ยวกัับความสนใจในการแสวงหาความรู้้�ใหม่่ ๆ เพิ่่�มเติิมจากแหล่่งความรู้้�ต่่าง ๆ การสนใจที่่�
จะพััฒนาตนเอง เพื่่�อความก้้าวหน้้าในชีีวิิต และการมีีโอกาสที่่�จะได้้รัับการอบรม ศึึกษาต่่อ หรืือดููงาน
เพื่่�อพััฒนาทัักษะและความสามารถของตนเอง
สำำหรัับมิิติิใฝ่่รู้้�ดีี หรืือ Happy Brain คนทำำงานในภาพรวม มีีคะแนนความสุุขในมิิติินี้้� 61.4
คะแนน สููงเป็็นอัันดัับ 4 จาก 9 มิิติิความสุุขของคนทำำงานที่่�วััดด้้วย HAPPINOMETER
	จำำแนกตามลัักษณะทั่่�วไปของคนทำำงาน (ตาราง 10) พบว่่า คนทำำงานเพศทางเลืือกมีีคะแนน
ความสุุข 62.8 คะแนน สููงกว่่าคนทำำงานเพศชายและคนทำำงานเพศหญิิงเล็็กน้้อย (62.4 และ 61.2
คะแนน ตามลำำดัับ) คนทำำงานในภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ มีีคะแนนความสุุขในมิิตินี้้ิ สู� งู ที่่สุ� ดุ 66.9 คะแนน
ตามมาด้้วยคนทำำงานในภาคเหนืือ (65.9 คะแนน) และคนทำำงานภาคใต้้ (63.7 คะแนน) ขณะที่่�
คนทำำงานในภาคกลางมีีคะแนนในมิิตินี้้ิ ต่ำ� �ที่่
ำ� สุ� ดที่่
ุ � 59.3 คะแนน ต่ำำ�� กว่่าคนทำำงานในกรุุงเทพฯ ซึ่่ง� มีีคะแนน
ความสุุข เท่่ากัับ 63.2 คะแนน
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เมื่่�อพิิจารณาตามรุ่่�นประชากรของคนทำำงาน คะแนนความสุุขในมิิติินี้้�ค่่อนข้้างแตกต่่างจาก
คะแนนความสุุขในมิิติิอื่่�นโดยพบว่่าคนทำำงาน Gen Y เป็็นกลุ่่�มที่่�มีีคะแนนความสุุขมิิติิใฝ่่รู้้�ดีีสููงที่่�สุุดที่่�
62.1 คะแนน ตามมาด้้วยคนทำำงานรุ่่�น Baby Boomer 61.8 คะแนน และคนทำำงานรุ่่�น Gen X
ที่่� 60.8 คะแนน ตามลำำดัับ
	ด้้านสถานภาพสมรส คนทำำงานที่่�มีีสถานภาพโสด มีีคะแนนความสุุขสููงที่่�สุุด 63.5 คะแนน
ตามมาด้้วยคนทำำงานที่่�มีีสถานภาพหย่่า แยกทาง หรืือเลิิกกััน (61.8 คะแนน) และแต่่งงานแต่่ไม่่ได้้
อยู่่�ด้้วยกััน (61.3 คะแนน) โดยคนทำำงานที่่�มีีสถานภาพอยู่่�ด้้วยกัันโดยไม่่ได้้แต่่งงาน มีีคะแนนความสุุข
ต่ำำ��ที่่�สุุด 58.1 คะแนน คะแนนความสุุขในมิิติิใฝ่่รู้้�ดีี มีีลัักษณะแปรผัันเพิ่่�มขึ้้�นตามระดัับการศึึกษา
ที่่�สููงขึ้้�นของคนทำำงานอย่่างชััดเจน โดยคนทำำงานที่่�จบการศึึกษาระดัับสููงกว่่าปริิญญาตรีีมีีคะแนน
ความสุุขสููงที่่สุ� ดุ 68.9 คะแนน ขณะที่่ค� นทำำงานที่่จ� บการศึึกษาระดัับประถมศึึกษาหรืือต่ำำ��กว่่า มีีคะแนน
ความสุุขต่ำำ��ที่่�สุุดที่่� 54.5 คะแนน
เกี่่ย� วกัับลัักษณะงาน คนทำำงานด้้านบริิหารมีีคะแนนความสุุขในมิิตินี้้ิ สู� งู ที่่สุ� ดุ 66.7 คะแนน ตามด้้วย
คนทำำงานที่่�ระบุุลัักษณะงานเป็็นงานด้้านอื่่�น ๆ (66.0 คะแนน) งานด้้านการบริิการ (63.5 คะแนน)
งานสำำนัักงาน (62.8 คะแนน) และต่ำำ�ที่่
� สุ� ดุ ในกลุ่่�มคนทำำงานด้้านการผลิิต 57.5 คะแนน โดย 3 อัันดัับแรก
ของประเภทอุุตสาหกรรมที่่ค� นทำำงานมีีคะแนนความสุุขในมิิติใิ ฝ่่รู้้�ดีสูี งู ที่่สุ� ดุ ได้้แก่่ K กิิจกรรมทางการเงิินและ
การประกัันภััย (72.2 คะแนน) P การศึึกษา (71.4 คะแนน) J ข้้อมููลข่่าวสารและการสื่่อ� สาร (65.3 คะแนน)
ขณะที่่ป� ระเภทอุุตสาหกรรมที่่ค� นทำำงานมีีคะแนนความสุุขในมิิตินี้้ิ ต่ำ� �ที่่
ำ� สุ� ดุ 3 อัันดัับ ได้้แก่่ S กิิจกรรมบริิการ
ด้้านอื่่น� ๆ (57.1 คะแนน) F การก่่อสร้้าง (57.6 คะแนน) และ C การผลิิต (58.5 คะแนน) ตามลำำดัับ
สำำหรัับประเภทการจ้้างงาน พบว่่า คนทำำงานที่่�มีีการจ้้างงานเป็็นบางช่่วงเวลา ตามผลงาน
หรืือจ้้างเหมา มีีคะแนนความสุุขสููงที่่�สุุด 66.5 คะแนน ขณะที่่�คนทำำงานที่่�มีีประเภทการจ้้างงานเป็็น
รายวััน มีีคะแนนความสุุขต่ำำ��ที่่สุ� ดุ 57.9 คะแนน สำำหรัับอายุุงาน พบผลการสำำรวจที่่�น่า่ สนใจว่่า คะแนน
ความสุุขมิิติิใฝ่่รู้้�ดีีของคนทำำงานที่่�มีีอายุุงานสููงกว่่า มีีแนวโน้้มต่ำำ��กว่่าคะแนนความสุุขของคนทำำงาน
ที่่�มีีอายุุงานน้้อยกว่่า โดยคนทำำงานที่่�มีีอายุุงาน 6-9 ปีีและ 10 ปีีขึ้้�นไป มีีคะแนนความสุุข 60.2 และ
60.8 คะแนน ตามลำำดัับ ขณะที่่�คนทำำงานที่่�มีีอายุุงานน้้อยกว่่า 1 ปีี มีีคะแนนความสุุข 65.2 คะแนน
คนทำำงานที่่�มีีอายุุงาน 1-2 ปีีและ 3-5 ปีี มีีคะแนนความสุุข 61.8 และ 61.5 คะแนน ตามลำำดัับ
เกี่่�ยวกัับขนาดองค์์กร คะแนนความสุุขในมิิติินี้้� พบว่่ามีีค่่าสููงที่่�สุุดที่่� 63.7 คะแนนในกลุ่่�มคนทำำงาน
องค์์กรที่่�มีีขนาดค่่อนข้้างเล็็ก 1-50 คน และมีีค่่าอยู่่�ในช่่วง 61.2-61.3 คะแนน สำำหรัับคนทำำงาน
ในองค์์กรขนาดอื่่�น ๆ ยกเว้้น องค์์กรขนาด 201-500 คน ที่่�มีีคะแนนความสุุขต่ำำ��กว่่าที่่� 59.9
คะแนน ในด้้านภาคการจ้้างงาน คนทำำงานในสถาบัันการศึึกษามีีคะแนนความสุุขในมิิติิใฝ่่รู้้�ดีี สููงที่่�สุุด
71.6 คะแนน ตามมาด้้วยคนทำำงานในหน่่วยงานรััฐวิิสาหกิิจ (70.7 คะแนน) คนทำำงานในหน่่วยงาน
ภาครััฐ (64.5 คะแนน) และคนทำำงานในหน่่วยงานเอกชน (60.1 คะแนน) ตามลำำดัับ ระดัับรายได้้
ต่่อเดืือนของคนทำำงานมีีความสััมพัันธ์์เชิิงบวกกัับคะแนนความสุุขในมิิติินี้้� โดยพบว่่าคนทำำงานที่่�มีี
รายได้้ต่่อเดืือน 30,001 บาทขึ้้�นไป มีีคะแนนความสุุขสููงที่่�สุุด 66.1 คะแนน ขณะที่่�คนทำำงานที่่�มีี
รายได้้ต่อ่ เดืือนไม่่เกิิน 10,000 บาท มีีคะแนนความสุุขต่ำำ�ที่่
� สุ� ดุ เมื่่อ� เทีียบกัับกลุ่่�มรายได้้อื่น่� ที่่� 59.7 คะแนน

ตาราง 10 ค่่าคะแนนความสุุขคนทำำงานในมิิติิใฝ่่รู้้�ดีี จำำแนกตามลัักษณะทั่่�วไปของคนทำำงาน
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ตาราง 10 ค่่าคะแนนความสุุขคนทำำงานในมิิติิใฝ่่รู้้�ดีี จำำแนกตามลัักษณะทั่่�วไปของคนทำำงาน (ต่่อ)
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ตาราง 10 ค่่าคะแนนความสุุขคนทำำงานในมิิติิใฝ่่รู้้�ดีี จำำแนกตามลัักษณะทั่่�วไปของคนทำำงาน (ต่่อ)

4.2.9 สุุขภาพเงิินดีี (Happy Money)
	ความสุุขในมิิติิสุุขภาพเงิินดีี หรืือ Happy Money พิิจารณาจากความสามารถของ
คนทำำงานในการบริิหารจััดการด้้านการเงิินและการผ่่อนชำำระหนี้้�สินิ ต่่าง ๆ ว่่าเป็็นไปตามกำำหนดหรืือไม่่
มีีการเก็็บออมในแต่่ละเดืือนที่่�เหมาะสมเพีียงใด รวมถึึงการประเมิินค่่าใช้้จ่่ายในแต่่ละเดืือนเมื่่�อเปรีียบ
เทีียบกัับรายรัับว่่ามีีลัักษณะอย่่างไร โดยคะแนนความสุุขในมิิติิสุุขภาพเงิินดีีใช้้ตััวชี้้�วััดด้้วยข้้อคำำถาม
เกี่่ย� วกัับภาระของการผ่่อนชำำระหนี้้�สิินต่่าง ๆ โดยรวมในปััจจุุบััน ความสามารถในการผ่่อนชำำระหนี้้�
ได้้ ต ามกำำหนดเวลา การมีีเงิินเก็็บออมในแต่่ละเดืือน และความเพีียงพอของค่่าตอบแทนที่่�ได้้รัับ
เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับรายจ่่ายทั้้�งหมดในแต่่ละเดืือน
ในมิิติิสุุขภาพเงิินดีี หรืือ Happy Money คนทำำงานในภาพรวม มีีคะแนนความสุุขในมิิติินี้้�
เพีียง 51.1 คะแนน เป็็นมิิติิความสุุขที่่�คนทำำงานมีีระดัับความสุุขน้้อยที่่�สุุดเมื่่�อเทีียบกัับมิิติิความสุุข
อื่่�นอีีก 8 มิิติิ
เมื่่อ� จำำแนกตามลัักษณะทั่่ว� ไปของคนทำำงาน (ตาราง 11) พบว่่า คนทำำงานเพศหญิิงและคนทำำงาน
เพศชาย มีีคะแนนความสุุขใกล้้เคีียงกัันที่่� 51.2 และ 51.0 คะแนน ตามลำำดัับ คนทำำงานเพศทางเลืือก
มีีคะแนนความสุุขต่ำำ�� กว่่าเล็็กน้้อยที่่� 50.1 คะแนน จำำแนกตามภููมิภิ าค คนทำำงานในกรุุงเทพฯ เป็็นกลุ่่�มที่่มี� ี
คะแนนความสุุขในมิิติสุิ ขุ ภาพเงิินดีีสูงู ที่่สุ� ดุ 52.6 คะแนน ตามด้้วยคนทำำงานในภาคเหนืือ (51.1 คะแนน)
และคนทำำงานในภาคกลาง (50.7 คะแนน) คนทำำงานในภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ และภาคใต้้มีคี ะแนนความสุุข
ในระดัับ “ต่ำำ�� กว่่าเป้้าหมาย” (Unhappy) หรืือน้้อยกว่่า 50 คะแนน ที่่� 49.4 และ 48.8 คะแนน ตามลำำดัับ
คนทำำงานรุ่่�นประชากร Baby Boomer มีีคะแนนความสุุขมากที่่สุ� ดุ 59.0 คะแนน ขณะที่่ค� นทำำงาน Gen X
มีีคะแนนความสุุขในมิิตินี้้ิ � 52.4 คะแนน สููงกว่่าคนทำำงาน Gen Y ที่่�มีคี ะแนนต่ำำ�ที่่
� สุ� ดที่่
ุ � 50.3 คะแนน
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ในด้้านสถานภาพสมรส คนทำำงานที่่�มีีสถานภาพโสด มีีคะแนนความสุุขสููงที่่�สุุด 53.4 คะแนน
ตามด้้วยคนทำำงานที่่�มีีสถานภาพแต่่งงานและอยู่่�ร่่วมกััน 50.8 คะแนน คนทำำงานที่่�มีีสถานภาพ
แต่่งงานแต่่ไม่่ได้้อยู่่�ด้้วยกััน อยู่่�ด้้วยกัันโดยไม่่ได้้แต่่งงาน หม้้าย และหย่่า แยกทาง หรืือเลิิกกััน
มีีคะแนนความสุุขในมิิติสุิ ขุ ภาพเงิินดีี “ต่ำำ��กว่่าเป้้าหมาย” (Unhappy) โดยเฉพาะคนทำำงานที่่มี� สถ
ี านภาพ
หย่่า แยกทาง หรืือเลิิกกััน ที่่�มีีคะแนนความสุุขต่ำำ��ที่่�สุุดหรืือที่่� 43.2 คะแนน เท่่านั้้�น คนทำำงานที่่�
จบการศึึกษาระดัับสููงกว่่าปริิญญาตรีี และระดัับปริิญญาตรีีมีีคะแนนความสุุขสููงที่่�สุุด 59.8 และ
53.8 คะแนน ตามลำำดัับ ขณะที่่�คนทำำงานที่่�จบการศึึกษาในระดัับต่ำำ��กว่่าปริิญญาตรีีทุุกกลุ่่�มมีีคะแนน
ความสุุขในระดัับ “ต่ำำ��กว่่าเป้้าหมาย” (Unhappy) โดยกลุ่่�มที่่�จบการศึึกษาระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้น
และมััธยมศึึกษาตอนปลาย มีีคะแนนความสุุขต่ำำ��ที่่�สุุดที่่� 46.6 คะแนน
	จำำแนกตามลัักษณะงาน คนทำำงานด้้านบริิหารมีีคะแนนความสุุขในมิิติสุิ ขุ ภาพเงิินดีีสูงู ที่่สุ� ดุ 56.2
คะแนน ขณะที่่�คนทำำงานด้้านการผลิิตมีีคะแนนความสุุขในมิิติินี้้�ต่ำำ��ที่่�สุุด 48.9 คะแนน ซึ่่�งอยู่่�ในระดัับ
“ต่ำำ��กว่่าเป้้าหมาย” (Unhappy) ประเภทอุุตสาหกรรมที่่ค� นทำำงานมีีคะแนนความสุุขในมิิติสุิ ขุ ภาพเงิินดีี
สููงที่่�สุุด 3 อัันดัับแรก ได้้แก่่ K กิิจกรรมทางการเงิินและการประกัันภััย (60.9 คะแนน) J ข้้อมููล
ข่่าวสารและการสื่่�อสาร (56.7 คะแนน) และ P การศึึกษา (56.4 คะแนน) ตามลำำดัับ ผลการสำำรวจ
พบว่่า คนทำำงานใน 5 ประเภทอุุตสาหกรรมต่่อไปนี้้�มีีคะแนนความสุุขในมิิติิสุุขภาพเงิินดีีอยู่่�ในระดัับ
“ต่ำำ��กว่่าเป้้าหมาย” (Unhappy) ได้้แก่่ H การขนส่่งและสถานที่่เ� ก็็บสิินค้้า (46.8 คะแนน) N กิิจกรรม
การบริิหารและการสนัับสนุุน (47.7 คะแนน) I ที่่�พัักแรมและบริิการด้้านอาหาร (49.0 คะแนน)
C การผลิิต (49.2 คะแนน) และ S กิิจกรรมบริิการด้้านอื่่�น ๆ (49.6 คะแนน) ตามลำำดัับ
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ในด้้านประเภทการจ้้าง คนทำำงานที่่�ได้้รัับการจ้้างในลัักษณะประจำำ มีีคะแนนความสุุขในมิิติินี้้�
สููงที่่สุ� ดุ 52.2 คะแนน ตามมาด้้วยคนทำำงานที่่มี� ปี ระเภทการจ้้างเป็็นบางช่่วงเวลา ตามผลงาน หรืือจ้้างเหมา
51.2 คะแนน และตามสััญญาจ้้าง 50.2 คะแนน ตามลำำดัับ แต่่คนทำำงานที่่�มีีประเภทการจ้้าง
เป็็นรายวััน มีีคะแนนความสุุขเพีียง 46.6 คะแนน ซึ่่�งอยู่่�ในระดัับ “ต่ำำ��กว่่าเป้้าหมาย” (Unhappy)
สำำหรัับอายุุงาน คนทำำงานที่่�มีอี ายุุงาน 10 ปีีขึ้้น� ไป มีีคะแนนความสุุขในมิิตินี้้ิ สู� งู ที่่สุ� ดุ 53.6 คะแนน ขณะ
ที่่�คนทำำงานที่่�มีีอายุุงานต่ำำ��กว่่า 10 ปีี โดยส่่วนใหญ่่มีีคะแนนความสุุขอยู่่�ในช่่วง 50.2-50.5 คะแนน
ยกเว้้นคนทำำงานที่่�มีอี ายุุงาน 3-5 ปีีที่่มี� คี ะแนนความสุุข 49.8 คะแนน จััดอยู่่�ในระดัับ “ต่ำำ��กว่่าเป้้าหมาย”
(Unhappy)
ในด้้านขนาดองค์์กร คนทำำงานในองค์์กรที่่มี� ขี นาดค่่อนข้้างใหญ่่มาก 1,001 คนขึ้้น� ไป มีีคะแนน
ความสุุขในมิิติสุิ ขุ ภาพเงิินดีี 52.1 คะแนน สููงกว่่าคนทำำงานในองค์์กรขนาดอื่่น� โดยเฉพาะองค์์กรขนาด
501-1,000 คน ที่่ค� นทำำงานมีีคะแนนความสุุขเพีียง 49.4 คะแนน จััดอยู่่�ในระดัับ “ต่ำำ��กว่่าเป้้าหมาย”
(Unhappy) คนทำำงานที่่อ� ยู่่�ในหน่่วยงานรััฐวิิสาหกิิจมีีคะแนนความสุุขในมิิตินี้้ิ สู� งู ที่่สุ� ดถึ
ุ งึ 61.0 คะแนน
ตามมาด้้วยคนทำำงานในสถาบัันการศึึกษา (56.4 คะแนน) และในหน่่วยงานภาครััฐ (53.5 คะแนน) ขณะที่่�
คนทำำงานในหน่่วยงานเอกชนมีีคะแนนความสุุขเพีียง 50.1 คะแนน และคนทำำงานที่่ร� ะบุุภาคการจ้้างงาน
เป็็นอื่่น� ๆ มีีคะแนนความสุุขในมิิตินี้้ิ เ� พีียง 46.5 คะแนนจััดอยู่่�ในระดัับ “ต่ำำ��กว่่าเป้้าหมาย” (Unhappy)
คะแนนความสุุขในมิิติิสุุขภาพเงิินดีี พบว่่าแปรผัันเพิ่่�มขึ้้�นตามระดัับรายได้้ต่่อเดืือนของคนทำำงานอย่่าง
ชััดเจนโดยคนทำำงานที่่�มีีรายได้้ต่่อเดืือน 30,001 บาทขึ้้�นไปมีีคะแนนความสุุขในมิิติินี้้� 59.0 คะแนน
ขณะที่่�คนทำำงานที่่�มีีรายได้้ต่่อเดืือนต่ำำ��กว่่า 20,000 บาท มีีคะแนนความสุุขต่ำำ��กว่่า 50 คะแนน
จััดอยู่่�ในระดัับ “ต่ำำ��กว่่าเป้้าหมาย” (Unhappy)
ตาราง 11 ค่่าคะแนนความสุุขคนทำำงานในมิิติิสุุขภาพเงิินดีี จำำแนกตามลัักษณะทั่่�วไปของคนทำำงาน
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ตาราง 11 ค่่าคะแนนความสุุขคนทำำงานในมิิติสุิ ขุ ภาพเงิินดีี จำำแนกตามลัักษณะทั่่ว� ไปของคนทำำงาน (ต่่อ)

ตาราง 11 ค่่าคะแนนความสุุขคนทำำงานในมิิติสุิ ขุ ภาพเงิินดีี จำำแนกตามลัักษณะทั่่ว� ไปของคนทำำงาน (ต่่อ)

4.2.10 การงานดีี (Happy Work Life)
การสำำรวจความสุุขคนทำำงานในมิิติกิ ารงานดีี (Happy Work Life) มีีตัวั ชี้้วั� ดที่่
ั เ� ป็็นข้้อคำำถาม
เกี่่�ยวกัับความสุุขและความรู้้�สึึกพึึงพอใจต่่อการทำำงานในประเด็็นต่่าง ๆ เช่่น การได้้ทำำงานอย่่าง
มีี ค วามสุุ ข ต่่ อ สภาพแวดล้้ อ มขององค์์ ก รโดยรวม การได้้ รัั บ การดูู แ ลเกี่่� ย วกัั บ สุุ ข ภาพที่่� ดีี
จากองค์์กร ความพึึงพอใจกัับสวััสดิกิ ารที่่อ� งค์์กรจััดให้้ การได้้รับั การปฏิิบัติั อิ ย่่างถููกต้้องตามกฎหมาย
แรงงาน พระราชบััญญััติิ หรืือระเบีียบต่่าง ๆ การได้้รัับการพิิจารณาเลื่่�อนขั้้�น เลื่่�อนตำำแหน่่ง ปรัับขึ้้�น
ค่่าจ้้างที่่�ผ่่านมาด้้วยความเหมาะสม การมีีอาชีีพที่่�มั่่�นคง การได้้รัับค่่าตอบแทนที่่�คุ้้�มค่่ากัับความเสี่่�ยง
อัันอาจเกิิดจากการทำำงาน การได้้รัับค่่าตอบแทนถููกต้้องและตรงตามเวลา ความสามารถในการแสดง
ความคิิดเห็็นและมีีส่่วนร่่วมในข้้อเสนอแนะกัับหััวหน้้างาน หรืือนายจ้้าง เป็็นต้้น

สำำหรัับมิิติิการงานดีี หรืือ Happy Work Life คนทำำงานในภาพรวมมีีคะแนนความสุุข
ในมิิตินี้้ิ � 63.1 คะแนน สููงเป็็นอัันดัับ 3 จาก 9 มิิติคิ วามสุุขของคนทำำงานที่่วั� ดด้
ั ว้ ย HAPPINOMETER
เมื่่อ� พิิจารณาตามลัักษณะทั่่ว� ไปของคนทำำงาน (ตาราง 12) พบว่่า คนทำำงานเพศชายมีีคะแนน
ความสุุข (63.8 คะแนน) สููงกว่่าคนทำำงานเพศหญิิง (62.9 คะแนน) ขณะที่่ค� นทำำงานเพศทางเลืือกมีี
คะแนนความสุุขในมิิตินี้้ิ ต่ำ� �ที่่
ำ� สุ� ดที่่
ุ � 60.0 คะแนน ภาคเหนืือเป็็นภููมิภิ าคที่่�คนทำำงานมีีคะแนนความสุุขสููงที่่สุ� ดุ
(66.1 คะแนน) ตามมาด้้วยภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือและกรุุงเทพฯ (65.5 และ 64.8 คะแนน ตามลำำดัับ)
ขณะที่่ใ� นภาคกลาง คนทำำงานมีีคะแนนความสุุขต่ำำ�� กว่่าภููมิภิ าคอื่่น� ที่่� 61.7 คะแนน คะแนนความสุุขในมิิตินี้้ิ �
แปรผัันตามกลุ่่�มอายุุ หรืือรุ่่�นประชากรของคนทำำงานโดยคนทำำงานรุ่่�น Baby Boomer มีีคะแนนความสุุข
67.9 คะแนน ขณะที่่ค� นทำำงาน Gen X และ Gen Y มีีคะแนนความสุุข 64.5 และ 62.5 คะแนน ตามลำำดัับ
ในด้้านสถานภาพสมรสคนทำำงานที่่�มีีสถานภาพแต่่งงานและอยู่่�ร่่วมกััน มีีคะแนนความสุุข
สููงที่่สุ� ดุ (64.4 คะแนน) ตามมาด้้วยคนทำำงานที่่�มีสถ
ี านภาพหย่่า แยกทาง หรืือเลิิกกััน (63.9 คะแนน)
โสด (62.9 คะแนน) และเป็็นหม้้าย (62.8 คะแนน) ตามลำำดัับ โดยคนทำำงานที่่�มีสถ
ี านภาพอยู่่�ด้ว้ ยกััน
โดยไม่่ได้้แต่่งงาน มีีคะแนนความสุุขในมิิติิการงานดีีต่ำำ��กว่่ากลุ่่�มอื่่�นที่่� 60.2 คะแนน คะแนนความสุุข
ในมิิตินี้้ิ มี� แี นวโน้้มแปรผัันตามระดัับการศึึกษาที่่สู� งู ขึ้้น� ของคนทำำงาน โดยคนทำำงานที่่�จบการศึึกษาระดัับ
มััธยมศึึกษาตอนปลาย หรืือต่ำำ��กว่่า มีีคะแนนความสุุขอยู่่�ในช่่วง 60.7-61.0 คะแนน ขณะที่่�คนทำำงาน
ที่่�จบการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี และระดัับสููงกว่่าปริิญญาตรีี มีีค่่าคะแนนความสุุขที่่�สููงกว่่าที่่� 64.6
และ 67.8 คะแนน ตามลำำดัับ
	ด้้านลัักษณะงาน คนทำำงานด้้านบริิหารมีีคะแนนความสุุขสููงกว่่าคนทำำงานลัักษณะงานอื่่�นที่่�
68.1 คะแนน ขณะที่่�คนทำำงานด้้านการผลิิต มีีคะแนนความสุุขต่ำำ��กว่่ากลุ่่�มอื่่น� ที่่� 60.1 คะแนน ประเภท
อุุตสาหกรรมที่่�คนทำำงานมีีคะแนนความสุุขในมิิติิการงานดีีสููงที่่�สุุด 3 อัันดัับแรก ได้้แก่่ K กิิจกรรม
ทางการเงิินและการประกัันภััย (76.6 คะแนน) P การศึึกษา (70.2 คะแนน) และ J ข้้อมููลข่่าวสาร
และการสื่่�อสาร (69.9 คะแนน) ตามลำำดัับ ขณะที่่�ประเภทอุุตสาหกรรมที่่�คนทำำงานมีีคะแนนความสุุข
ต่ำำ��ที่่�สุุด 3 อัันดัับแรก ได้้แก่่ F การก่่อสร้้าง (58.9 คะแนน) N กิิจกรรมการบริิหารและการสนัับสนุุน
(59.7 คะแนน) และ R ศิิลปะความบัันเทิิงและนัันทนาการ (60.7 คะแนน) ตามลำำดัับ
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	จำำแนกตามประเภทการจ้้างงาน คนทำำงานที่่�มีีลัักษณะการจ้้างงานเป็็นแบบประจำำ มีีคะแนน
ความสุุขสููงกว่่าคนทำำงานกลุ่่�มอื่่น� ที่่� 64.4 คะแนน ขณะที่่�คนทำำงานที่่�มีปี ระเภทการจ้้างงานเป็็นรายวััน
มีีคะแนนความสุุขต่ำำ��ที่่�สุุดที่่� 58.6 คะแนน คะแนนความสุุขในมิิติิการงานดีีสููงที่่�สุุดในกลุ่่�มคนทำำงาน
ที่่มี� อี ายุุงาน 10 ปีีขึ้้น� ไป ที่่� 65.4 คะแนน และต่ำำ��ที่่สุ� ดุ ในกลุ่่�มคนทำำงานที่่มี� อี ายุุงาน 3-5 ปีี และ 1-2 ปีี
ที่่� 61.9 และ 62.0 คะแนน ตามลำำดัับ
เกี่่ย� วกัับขนาดองค์์กร ความสุุขในมิิตินี้้ิ ข� องคนทำำงานในองค์์กรขนาดค่่อนข้้างใหญ่่มาก 1,001
คนขึ้้�นไป และองค์์กรขนาดค่่อนข้้างเล็็ก 1-50 คน มีีค่่าคะแนนเท่่ากัับ 64.5 และ 64.3 คะแนน
ตามลำำดัับ ซึ่่�งสููงกว่่าคนทำำงานในขนาดองค์์กรขนาดอื่่�นโดยเฉพาะองค์์กรขนาด 201-500 คน ที่่�มีี
คะแนนความสุุขต่ำำ��ที่่สุ� ดที่่
ุ � 61.5 คะแนน จำำแนกตามภาคการจ้้างงาน คนทำำงานในหน่่วยงานรััฐวิิสาหกิิจ
และในสถาบัันการศึึกษาเป็็น 2 กลุ่่�มที่่�มีีคะแนนความสุุขในมิิติินี้้�ค่่อนข้้างสููงที่่� 75.2 และ 72.5 คะแนน
ตามลำำดัับ ขณะที่่�คนทำำงานในหน่่วยงานภาครััฐ และในหน่่วยงานเอกชน มีีคะแนนความสุุขต่ำำ��กว่่า
ที่่� 63.9 และ 62.0 คะแนน ตามลำำดัับ คะแนนความสุุขในมิิติิการงานดีี พบว่่าแปรผัันเพิ่่�มขึ้้�นตาม
ระดัับรายได้้ต่่อเดืือนของคนทำำงานที่่�สููงขึ้้�น โดยคนทำำงานที่่�มีีรายได้้ต่่อเดืือน 30,001 บาทขึ้้�นไป
มีีคะแนนความสุุขสููงที่่�สุุดที่่� 68.8 คะแนน ขณะที่่�คนทำำงานที่่�มีีรายได้้ต่่อเดืือนไม่่เกิิน 10,000 บาท
มีีคะแนนความสุุขต่ำำ��ที่่�สุุดที่่� 58.9 คะแนน
ตาราง 12 ค่่าคะแนนความสุุขคนทำำงานในมิิติิการงานดีี จำำแนกตามลัักษณะทั่่�วไปของคนทำำงาน

ตาราง 12 ค่่าคะแนนความสุุขคนทำำงานในมิิติกิ ารงานดีี จำำแนกตามลัักษณะทั่่ว� ไปของคนทำำงาน (ต่่อ)
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ตาราง 12 ค่่าคะแนนความสุุขคนทำำงานในมิิติกิ ารงานดีี จำำแนกตามลัักษณะทั่่ว� ไปของคนทำำงาน (ต่่อ)

4.3 ความพึึงพอใจในการทำำงานของคนทำำงาน (ในองค์์กร)
การประเมิินระดัับความพึึงพอใจในการทำำงานของคนทำำงาน (ในองค์์กร) จำำแนกองค์์ประกอบ
ความพึึงพอใจ ออกเป็็น 3 ส่่วน ได้้แก่่
หนึ่่�ง ความพึึงพอใจต่่อปััจจััยจููงใจในการทำำงาน ซึ่่ง� ประเมิินจากข้้อคำำถามเกี่่ย� วกัับ ความท้้าทาย
และการส่่งเสริิมให้้ได้้เรีียนรู้้�สิ่่�งใหม่่ ๆ ของงาน ความชััดเจนของโอกาสในการเติิบโตในตำำแหน่่งหน้้าที่่�
ความมั่่�นคงของงาน โอกาสในการแสดงความคิิดเห็็นและมีีส่่วนร่่วมในข้้อเสนอแนะกัับนายจ้้าง หรืือ
หััวหน้้างาน และความเหมาะสมของการได้้รับั การพิิจารณาเลื่่อ� นขั้้น� เลื่่อ� นตำำแหน่่ง หรืือปรัับขึ้้น� ค่่าจ้้าง
ประจําาปีี
	สอง ความพึึงพอใจต่่อปััจจััยค้ำำ�จุ
� นุ ด้้านค่่าตอบแทนฯ ประกอบด้้วยข้้อคำำถามเกี่่�ยวกัับ การได้้รับั
การปฏิิบััติิอย่่างถููกต้้องตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องในการคุ้้�มครองแรงงานจากองค์์กร ความถููกต้้อง
และความตรงเวลาของการจ่่ายค่่าจ้้าง ค่่าล่่วงเวลาจากองค์์กร ความคุ้้�มค่่าของค่่าตอบแทนที่่�ได้้รัับ
เปรีียบเทีียบกัับความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดจากการทำำงาน การได้้รัับการดููแลเกี่่�ยวกัับสุุขภาพที่่�ดีีจากองค์์กร
สภาพแวดล้้อมโดยรวมขององค์์กร และสวััสดิิการที่่�องค์์กรจััดให้้

	สาม ความพึึงพอใจต่่อปััจจััยค้ำำ��จุุนด้้านความสััมพัันธ์์ฯ ประกอบด้้วยข้้อคำำถามเกี่่�ยวกัับ
การให้้ความสำำคััญกัับการทำำงานเป็็นทีีมในที่่�ทำำงาน ความสััมพัันธ์์ในที่่�ทำำงานที่่�เหมืือนพี่่�เหมืือนน้้อง
การสื่่อ� สารพููดคุุยกัับเพื่่อ� นร่่วมงานในที่่ทำ� ำงาน และการถ่่ายทอดแลกเปลี่่ย� นแบบอย่่างการทำำงานระหว่่าง
กัันในที่่�ทำำงาน โดยข้้อคำำถามในทุุกส่่วนถููกนำำมาคิิดคำำนวณเป็็นค่่าคะแนนความพึึงพอใจในการทำำงาน
ของคนทำำงานภาพรวม
	ผลการสำำรวจ พบว่่า คะแนนความพึึงพอใจในการทำำงานภาพรวม เท่่ากัับ 63.2 คะแนน
โดยความพึึงพอใจต่่อปััจจััยค้ำำ��จุุนทั้้�งในด้้านค่่าตอบแทนฯ และด้้านความสััมพัันธ์์ฯ (67.4 และ 67.3
คะแนน ตามลำำดัับ) มีีค่่าคะแนนที่่�สููงกว่่าคะแนนความพึึงพอใจของคนทำำงานต่่อปััจจััยจููงใจ (53.9
คะแนน) เป็็นอย่่างมาก (แผนภาพ 4)
	จำำแนกตามภููมิภิ าค คนทำำงานในภาคเหนืือ และภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ มีีคะแนนความพึึงพอใจ
ในการทำำงานที่่�ค่่อนข้้างสููงกว่่าเมื่่�อเทีียบกัับคนทำำงานในภููมิิภาคอื่่�น (66.0 และ 65.4 คะแนน
ตามลำำดัับ) โดยเฉพาะคนทำำงานในภาคกลางและภาคใต้้ที่่�มีีคะแนนความพึึงพอใจต่ำำ��กว่่าภููมิิภาคอื่่�นที่่�
61.7 และ 62.1 คะแนน ตามลำำดัับ ส่่วนคนทำำงานในกรุุงเทพฯ มีีคะแนนความพึึงพอใจในการทำำงาน
รวมเท่่ากัับ 64.9 คะแนน จำำแนกตามประเภทอุุตสาหกรรม K กิิจกรรมทางการเงิินและการประกัันภััย
(76.7 คะแนน) P การศึึกษา (73 คะแนน) J ข้้อมููลข่่าวสารและการสื่่อ� สาร (70.1 คะแนน) เป็็นประเภท
อุุตสาหกรรมที่่�คนทำำงานมีีคะแนนความพึึงพอใจในการทำำงานสููงที่่�สุุด 3 อัันดัับแรก ในขณะที่่�
F การก่่อสร้้าง (59.1 คะแนน) N กิิจกรรมการบริิหารและการบริิการสนัับสนุุน (59.5 คะแนน)
และ H การขนส่่งและสถานที่่�เก็็บสิินค้้า (60.6 คะแนน) เป็็นประเภทอุุตสาหกรรมที่่�คนทำำงานมีีคะแนน
ความพึึงพอใจในการทำำงานต่ำำ��ที่่�สุุด 3 อัันดัับแรก (แผนภาพ 5)
คะแนนความพึึงพอใจในการทำำงานภาพรวม 63.2 คะแนน
Motivation factors

53.9

Hygiene factors
on relationship

67.3

67.4

Hygiene factors
on rewards

แผนภาพ 4 คะแนนความพึึงพอใจในการทำำงานของคนทำำงาน (ในองค์์กร) ภาพรวมและในแต่่ละปััจจััย
รายงานการสำำรวจคุุณภาพชีีวิิตฯ พ.ศ. 2563

69

(ก. จำำแนกตามภาค)

(ข. จำำแนกตามประเภทอุุตสาหกรรม)
K กิิจกรรมทางการเงิิน และการประกัันภััย

76.7

P การศึึกษา

70.3

J ข้้อมููลข่่าวสาร และการสื่่�อสาร

70.1

D ไฟฟ้้า ก๊๊าช ไอน้ำำ�� และระบบปรัับอากาศ

67.1

M กิิจกรรมทางวิิชาชีีพ วิิทยาศาสตร์์ และเทคนิิค

67.0

L กิิจกรรมอสัังหาริิมทรััพย์์

65.8

G การขายส่่ง และการขายปลีีก การซ่่อมแซมยานยนต์์

65.0

Q กิิจกรรมด้้านสุุขภาพ และงานสัังคมสงเคราะห์์

63.1

O การบริิหาร การป้้องกัันประเทศ และการประกัันสัังคม

62.8

E การจััดหาน้ำำ�� การจััดการ และการบำำบััดน้ำำ��เสีีย

62.8

I ที่่�พัักแรม และบริิการด้้านอาหาร

62.2

S กิิจกรรมบริิการด้้านอื่่�น ๆ

61.4

C การผลิิต

61.0

R ศิิลปะ ความบัันเทิิง และนัันทนาการ

60.7

H การขนส่่ง และสถานที่่�เก็็บสิินค้้า

60.6

N กิิจกรรมการบริิหาร และการสนัับสนุุน
F การก่่อสร้้าง

59.5
59.1

แผนภาพ 5 คะแนนความพึึงพอใจในการทำำงานของคนทำำงาน (ในองค์์กร) ภาพรวม จำำแนกตามภาค
และประเภทอุุตสาหกรรม
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เมื่่อ� พิิจารณาจำำแนกตามลัักษณะทั่่ว� ไปของคนทำำงาน (ตาราง 13) คนทำำงานเพศชาย มีีคะแนน
ความพึึงพอใจภาพรวมที่่� 63.8 คะแนน สููงกว่่าคนทำำงานเพศหญิิงและคนทำำงานเพศทางเลืือกซึ่่�งมีี
คะแนนความพึึงพอใจภาพรวม ที่่� 62.9 และ 60.4 คะแนน ตามลำำดัับ โดยมีีคะแนนความพึึงพอใจ
ต่่อแต่่ละปััจจััยทั้้�งปััจจััยจููงใจและปััจจััยค้ำำ��จุุนที่่�สููงกว่่าคนทำำงานเพศหญิิงและคนทำำงานเพศทางเลืือก
เช่่นกััน ภาคเหนืือเป็็นภููมิิภาคที่่�คนทำำงานมีีความพึึงพอใจในการทำำงานภาพรวมสููงกว่่าภููมิิภาคอื่่�น
(66.0 คะแนน) ขณะที่่�ภาคกลางเป็็นภููมิิภาคที่่�คนทำำงานมีีความพึึงพอใจต่ำำ��ที่่�สุุด (61.7 คะแนน)
คนทำำงานในภาคตะวัั น ออกเฉีี ย งเหนืือ มีี ค ะแนนความพึึ ง พอใจต่่ อ ปัั จ จัั ย จูู ง ใจ และปัั จ จัั ย ค้ำำ��จุุ น
ด้้ า นความสัั ม พัั น ธ์์ สูู ง กว่่ า ภูู มิิ ภ าคอื่่� น แต่่ ข ณะเดีี ย วกัั น ก็็ มีี ค ะแนนความพึึ ง พอใจต่่ อ ปัั จ จัั ย ค้ำำ��จุุ น
ด้้านค่่าตอบแทนต่ำำ��กว่่าภููมิิภาคอื่่�น คนทำำงานในภาคกลางมีีคะแนนความพึึงพอใจต่่อปััจจััยจููงใจ
และปััจจััยค้ำำ��จุุนด้้านความสััมพัันธ์์ต่ำำ��กว่่าภููมิิภาคอื่่�น คนทำำงานในภาคเหนืือมีีคะแนนความพึึงพอใจ
ต่่อปััจจััยค้ำำ��จุุนด้้านค่่าตอบแทนสููงกว่่าภููมิิภาคอื่่�น
	คนทำำงานในรุ่่�นประชากร Baby Boomer มีีคะแนนความพึึงพอใจภาพรวม (68.0 คะแนน)
และความพึึงพอใจต่่อทั้้�งปััจจััยจููงใจ ปััจจััยค้ำำ��จุุนด้้านค่่าตอบแทนและด้้านความสััมพัันธ์์ ที่่�สููงกว่่า
คนทำำงานรุ่่�นประชากรอื่่�น ขณะที่่�คนทำำงานในรุ่่�นประชากร Gen Y มีีคะแนนความพึึงพอใจภาพรวม
(62.6 คะแนน) และความพึึงพอใจต่่อปััจจััยจููงใจ และปััจจััยค้ำำ��จุุนทั้้�งสองด้้านที่่�ต่ำำ��กว่่าคนทำำงาน
รุ่่�นประชากรอื่่�น ในด้้านสถานภาพสมรส คนทำำงานที่่�มีีสถานภาพแต่่งงานและอยู่่�ร่่วมกัันกัับคู่่�
เป็็ น กลุ่่�มที่่� มีี ค ะแนนความพึึ ง พอใจภาพรวม (64.4 คะแนน) และมีี ค วามพึึ ง พอใจต่่ อ ปัั จ จัั ย จูู ง ใจ
ปััจจััยค้ำำ��จุุนทั้้�งในด้้านค่่าตอบแทนและด้้านความสััมพัันธ์์ ที่่�สููงกว่่าสถานภาพสมรสอื่่�น (โดยคน
ทำำงานที่่� มีี สถานภาพหย่่า แยกทาง เลิิ กกัั น เป็็ นอีี กกลุ่่�มที่่� มีี ค ะแนนความพึึ งพอใจค่่ อนข้้ างสููง
ใกล้้เคีียงกัับกลุ่่�มแต่่งงานและอยู่่�ร่่วมกัันกัับคู่่�) ขณะที่่�คนทำำงานที่่�มีีสถานภาพอยู่่�ด้้วยกััน โดยไม่่ได้้
แต่่งงาน มีีคะแนนความพึึงพอใจภาพรวม (60.3 คะแนน) และความพึึงพอใจต่่อปััจจััยจููงใจและปััจจััย
ค้ำำ��จุุนที่่�ต่ำำ��กว่่าสถานภาพสมรสอื่่�น
	คนทำำงานที่่�จบการศึึกษาระดัับสููงกว่่าปริิญญาตรีีมีีคะแนนความพึึงพอใจภาพรวม (68.1
คะแนน) และความพึึงพอใจต่่อปััจจััยจููงใจ ปััจจััยค้ำำ�จุ
� นุ ทั้้ง� ในด้้านค่่าตอบแทนและด้้านความสััมพัันธ์์สูงู ที่่สุ� ดุ
เมื่่�อเทีียบกัับคนทำำงานที่่�จบการศึึกษาในระดัับอื่่�น (โดยคนทำำงานที่่�จบการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี
มีีค่่าคะแนนความพึึงพอใจทั้้�งในภาพรวม และต่่อแต่่ละปััจจััยสููงเป็็นอัันดัับถััดมา) ขณะที่่�คนทำำงาน
ที่่�จบการศึึกษาระดัับประถมศึึกษาหรืือต่ำำ��กว่่า มีีคะแนนความพึึงพอใจภาพรวม (60.6 คะแนน)
และความพึึ ง พอใจต่่ อ ปัั จ จัั ย จูู ง ใจที่่� ต่ำำ��ที่่� สุุ ด คนทำำงานที่่� จ บการศึึ ก ษาระดัั บมัั ธ ยมศึึ ก ษาตอนต้้ น
มีีคะแนนความพึึงพอใจต่่อปััจจััยค้ำำ��จุุนด้้านค่่าตอบแทนและด้้านความสััมพัันธ์์ต่ำำ��ที่่�สุุด โดยคะแนน
ความพึึ ง พอใจต่่ อ ปัั จ จัั ย ค้ำำ��จุุ น ด้้ า นค่่ า ตอบแทนต่ำำ��ที่่� สุุ ด ในกลุ่่�มที่่� จ บการศึึ ก ษาระดัั บ มัั ธ ยมศึึ ก ษา
ตอนปลาย หรืือปวช. ด้้วยเช่่นกััน
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	จำำแนกตามลัักษณะงาน คนทำำงานด้้านบริิหารมีีคะแนนความพึึงพอใจภาพรวม (68.2 คะแนน)
ความพึึงพอใจต่่อปััจจััยจููงใจ และปััจจััยค้ำำ��จุุนด้้านความสััมพัันธ์์ที่่�สููงกว่่าคนทำำงานในลัักษณะงานอื่่�น
โดยความพึึงพอใจต่่อปััจจััยค้ำำ��จุุนด้้านค่่าตอบแทน พบว่่าสููงที่่�สุุดในกลุ่่�มคนทำำงานที่่�ระบุุลัักษณะงาน
เป็็นงานด้้านอื่่�น ๆ ในขณะที่่�คนทำำงานด้้านการผลิิตมีีคะแนนความพึึงพอใจภาพรวม (60.1 คะแนน)
ความพึึงพอใจต่่อปััจจััยจููงใจ และต่่อปััจจััยค้ำำ��จุุนทั้้�งด้้านค่่าตอบแทนและด้้านความสััมพัันธ์์ ที่่�ต่ำำ��กว่่า
คนทำำงานในลัักษณะงานอื่่�น
ประเภทอุุตสาหกรรมที่่ค� นทำำงานมีีคะแนนความพึึงพอใจสููงที่่�สุดุ 3 อัันดัับแรก ได้้แก่่ K กิิจกรรม
ทางการเงิินและการประกัันภััย (76.7 คะแนน) P การศึึกษา (70.3 คะแนน) และ J ข้้อมููลข่่าวสาร
และการสื่่�อสาร (70.1 คะแนน) โดยใน 3 ประเภทอุุตสาหกรรมนี้้� คนทำำงานมีีคะแนนความพึึงพอใจ
ต่่อปััจจััยจููงใจ ปััจจััยค้ำำ��จุนุ ด้้านค่่าตอบแทนและด้้านความสััมพัันธ์์ที่่ค่� อ่ นข้้างสููงกว่่าคนทำำงานในประเภท
อุุตสาหกรรมอื่่�น ในทางตรงกัันข้้ามประเภทอุุตสาหกรรมที่่�คนทำำงานมีีคะแนนความพึึงพอใจภาพรวม
ต่ำำ��ที่่�สุุด 3 อัันดัับแรก ได้้แก่่ F การก่่อสร้้าง (59.1 คะแนน) H การขนส่่งและสถานที่่�เก็็บสิินค้้า
(60.6 คะแนน) และ R ศิิลปะความบัันเทิิงและนัันทนาการ (60.7 คะแนน) ตามลำำดัับ โดยความพึึงพอใจ
ต่่อปััจจััยจููงใจและปััจจััยค้ำำ��จุุนของคนทำำงานในประเภทอุุตสาหกรรมเหล่่านี้้�ค่่อนข้้างต่ำำ��กว่่าคนทำำงาน
ในประเภทอุุตสาหกรรมอื่่�นเช่่นกััน
	พิิจารณาตามประเภทการจ้้างงาน คนทำำงานที่่มี� ปี ระเภทการจ้้างงานเป็็นแบบประจำำ มีีคะแนน
ความพึึงพอใจภาพรวม 64.5 คะแนน ความพึึงพอใจต่่อปััจจััยจููงใจและปััจจััยค้ำำ�จุ
� นุ ด้้านค่่าตอบแทน
สููงกว่่าประเภทการจ้้างงานอื่่น� โดยคนทำำงานที่่�มีปี ระเภทการจ้้างงานเป็็นบางช่่วงเวลา ตามผลงาน หรืือ
จ้้างเหมา มีีคะแนนความพึึงพอใจต่่อปััจจััยค้ำำ�จุ
� นุ ด้้านความสััมพัันธ์์ สููงกว่่าประเภทการจ้้างงานอื่่น� ในทาง
ตรงกัันข้้าม คนทำำงานรายวัันเป็็นกลุ่่�มที่่มี� คี ะแนนความพึึงพอใจภาพรวม (58.5 คะแนน) ความพึึงพอใจ
ต่่อปััจจััยจููงใจ ต่่อปััจจััยค้ำำ�จุ
� นุ ทางด้้านค่่าตอบแทนและด้้านความสััมพัันธ์์ที่่ต่ำ� �ำ� กว่่าประเภทการจ้้างงานอื่่น�
ในด้้านอายุุงาน คนทำำงานที่่�มีีอายุุงาน 10 ปีีขึ้้�นไป มีีคะแนนความพึึงพอใจภาพรวม (65.6
คะแนน) และมีีความพึึงพอใจต่่อปััจจััยจููงใจ ปััจจััยค้ำำ��จุุนทั้้�งด้้านค่่าตอบแทนและด้้านความสััมพัันธ์์
สููงที่่�สุุด ขณะที่่�คนทำำงานที่่�มีีอายุุงานในช่่วง 3-5 ปีี และ 1-2 ปีี เป็็นกลุ่่�มที่่�มีีคะแนนความพึึงพอใจ
ภาพรวม (61.9 และ 62.0 คะแนน ตามลำำดัับ) ความพึึงพอใจต่่อปััจจััยจููงใจและปััจจััยค้ำำ��จุุนทั้้�ง
2 ด้้านต่ำำ��ที่่�สุุด เมื่่�อเทีียบกัับคนทำำงานอายุุงานอื่่�น
	จำำแนกตามขนาดองค์์กร คนทำำงานในองค์์กรที่่�มีีขนาดค่่อนข้้างใหญ่่มาก 1,001 คนขึ้้�นไป
และในองค์์กรที่่มี� ขี นาดเล็็ก 1-50 คน เป็็นกลุ่่�มที่่มี� คี ะแนนความพึึงพอใจภาพรวมที่่�สูงู กว่่าขนาดองค์์กรอื่่น�
(64.6 และ 64.3 คะแนน ตามลำำดัับ) เช่่นเดีียวกัับคะแนนความพึึงพอใจต่่อปััจจััยแต่่ละด้้าน ทั้้�งปััจจััย
จููงใจและปััจจััยค้ำำ��จุุน ที่่�พบว่่าค่่อนข้้างสููงกว่่าคนทำำงานในขนาดองค์์กรอื่่�นเช่่นกััน ขณะที่่�คนทำำงาน
ในองค์์กรขนาด 201-500 คน มีีคะแนนความพึึงพอใจภาพรวม (61.6 คะแนน) ความพึึงพอใจ
ต่่อปััจจััยจููงใจ ปััจจััยค้ำำ��จุุนทางด้้านค่่าตอบแทนและด้้านความสััมพัันธ์์ต่ำำ��ที่่�สุุด
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	จำำแนกตามภาคการจ้้างงาน คนทำำงานในหน่่วยงานรััฐวิิสาหกิิจมีีคะแนนความพึึงพอใจ
ภาพรวม (75.3 คะแนน) ความพึึงพอใจต่่อปััจจััยจููงใจ ต่่อปััจจััยค้ำำ��จุุนทั้้�งด้้านค่่าตอบแทนและด้้าน
ความสััมพัันธ์์ที่่�สููงที่่�สุุดเมื่่�อเทีียบกัับคนทำำงานในภาคการจ้้างงานอื่่�น ในขณะที่่�คนทำำงานที่่�ระบุุภาค
การจ้้างงานเป็็นอื่่�น ๆ มีีคะแนนความพึึงพอใจภาพรวม (59.0 คะแนน) และความพึึงพอใจต่่อปััจจััย
ทุุกด้้านที่่�ต่ำำ��ที่่�สุุด
	คะแนนความพึึงพอใจของคนทำำงานในการทำำงานมีีแนวโน้้มแปรผัันเพิ่่�มขึ้้�นตามระดัับรายได้้
ต่่อเดืือนของคนทำำงานสููงขึ้้น� คนทำำงานที่่มี� รี ายได้้ต่อ่ เดืือน 30,001 บาท ขึ้้น� ไป มีีคะแนนความพึึงพอใจ
ภาพรวม (69.0 คะแนน) ความพึึงพอใจต่่อปััจจััยจููงใจ และต่่อปััจจััยค้ำำ��จุุนทางด้้านค่่าตอบแทน
และด้้านความสััมพัันธ์์สูงู ที่่สุ� ดุ ในขณะที่่ค� นทำำงานที่่มี� รี ะดัับรายได้้ต่อ่ เดืือนไม่่เกิิน 10,000 บาท มีีคะแนน
ความพึึงพอใจภาพรวม (58.7 คะแนน) และความพึึงพอใจ ต่่อทั้้�งปััจจััยจููงใจและปััจจััยค้ำำ��จุุนที่่�ต่ำำ��ที่่�สุุด
ตาราง 13 คะแนนความพึึงพอใจในการทำำงานของคนทำำงาน (ในองค์์กร) ภาพรวม และต่่อปััจจััยแต่่ละด้้าน
จำำแนกตามลัักษณะทั่่ว� ไปของคนทำำงาน

ตาราง 13 คะแนนความพึึงพอใจในการทำำงานของคนทำำงาน (ในองค์์กร) ภาพรวม และต่่อปััจจััยแต่่ละด้้าน
จำำแนกตามลัักษณะทั่่ว� ไปของของคนทำำงาน (ต่่อ)
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ตาราง 13 คะแนนความพึึงพอใจในการทำำงานของคนทำำงาน (ในองค์์กร) ภาพรวม และต่่อปััจจััยแต่่ละด้้าน
จำำแนกตามลัักษณะทั่่ว� ไปของของคนทำำงาน (ต่่อ)

4.4 ความผููกพัันองค์์กรของคนทำำงาน (ในองค์์กร)
ในที่่นี้้� � “ความผููกพัันองค์์กร” หมายถึึง ความรู้้�สึึกที่่ค� นทำำงานยึึดมั่่น� เชื่่อ� มั่่น� ยอมรัับในเป้้าหมาย
และค่่านิิยมขององค์์กร รู้้�สึึกว่่าตนเป็็นส่่วนหนึ่่�งขององค์์กร มีีความตั้้�งใจที่่�จะทำำงานอยู่่�กัับองค์์กร
โดยเป็็นความต้้องการทั้้�งด้้านการคงอยู่่�ทางกายภาพและจิิตใจ ตั้้�งใจและมั่่�นใจอุุทิิศตนอย่่างเต็็มที่่�
ที่่จ� ะปฏิิบัติั งิ าน ทำำงานอย่่างทุ่่�มเทเพื่่อ� สร้้างความก้้าวหน้้าและบรรลุุความสำำเร็็จตามเป้้าหมายให้้แก่่องค์์กร
ความผููกพัันองค์์กรในการสำำรวจนี้้�ประเมิินจาก 3 องค์์ประกอบ ได้้แก่่ Say หรืือ การกล่่าวถึึงองค์์กร
ในทางที่่�ดีีหรืือทางบวก ความรัักและภาคภููมิิใจต่่อองค์์กร Stay หรืือ ความต้้องการที่่�จะอยู่่�กัับองค์์กร
ต่่อไปแม้้จะมีีโอกาสใหม่่ที่่�เทีียบเท่่าหรืืออาจจะดีีกว่่า ความรู้้�สึึกในการเป็็นส่่วนหนึ่่�งและเป็็นเจ้้าของร่่วม
ในองค์์กร และ Strive หรืือ ความต้้องการหรืือความภาคภููมิใิ จและความเต็็มใจที่่�จะทำำงานเพื่่อ� ความสำำเร็็จ
ขององค์์กร อย่่างมุ่่�งมั่่น� ทุ่่�มเท สร้้างสรรค์์ โดยแต่่ละองค์์ประกอบมีี 3 ข้้อคำำถามตััวชี้้วั� ดั รวมทั้้ง� หมด
9 ตััวชี้้�วััด
	ผลการสำำรวจพบว่่า คะแนนความผููกพัันองค์์กรของคนทำำงานภาพรวม เท่่ากัับ 63.1 คะแนน
องค์์ประกอบของความผููกพัันองค์์กรที่่�มีีคะแนนสููงที่่�สุุด คืือ Strive มีีค่่าคะแนน 69.3 คะแนน
รองลงมา คืือ Say ที่่� 62.3 คะแนน และ Stay ที่่� 57.6 คะแนน ตามลำำดัับ (แผนภาพ 6)
	จำำแนกตามภููมิิภาค คนทำำงานในภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือมีีคะแนนความผููกพัันองค์์กร
ภาพรวม สููงกว่่าคนทำำงานภููมิิภาคอื่่�นที่่� 67.8 คะแนน ตามมาด้้วยคนทำำงานในภาคเหนืือและภาคใต้้
ที่่� 67.1 และ 65.9 คะแนน ตามลำำดัับ ขณะที่่�คนทำำงานในภาคกลางมีีคะแนนความผููกพัันองค์์กร
ต่ำำ��ที่่สุ� ดที่่
ุ � 61.0 คะแนน ซึ่่ง� ต่ำำ��กว่่าคนทำำงานในกรุุงเทพฯ ที่่มี� คี ะแนนความผููกพัันองค์์กร 64.5 คะแนน
ประเภทอุุตสาหกรรมที่่�คนทำำงานมีีคะแนนความผููกพัันองค์์กรภาพรวมสููงที่่�สุุด 3 อัันดัับแรก ได้้แก่่
K กิิจกรรมทางการเงิินและการประกัันภััย (76.4 คะแนน) P การศึึกษา (71.2 คะแนน) J ข้้อมููล
ข่่าวสารและการสื่่�อสาร (69.6 คะแนน) ตามลำำดัับ ขณะที่่�ประเภทอุุตสาหกรรมที่่�คนทำำงานมีีคะแนน
ความผููกพัันองค์์กรภาพรวมต่ำำ�ที่่
� สุ� ดุ 3 อัันดัับแรก ได้้แก่่ F การก่่อสร้้าง (58.6 คะแนน) C การผลิิต
(60.7 คะแนน) I ที่่พั� กั แรมและบริิการด้้านอาหาร และ E การจััดหาน้ำำ�� การจััดการและการบำำบััดน้ำ�ำ� เสีีย
(คะแนนเท่่ากัันที่่� 60.8 คะแนน) ตามลำำดัับ (แผนภาพ 15)
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คะแนนความผููกพัันองค์์กรรวม 63.1 คะแนน
Say

62.3

Strive

69.3

57.6

Stay

แผนภาพ 6 คะแนนความผููกพัันองค์์กรภาพรวม และใน 3 องค์์ประกอบ
(ก. จำำแนกตามภาค)

แผนภาพ 7 คะแนนความผููกพัันองค์์กรรวม จำำแนกตามภาคและประเภทอุุตสาหกรรม
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(ข. จำำแนกตามประเภทอุุตสาหกรรม)
76.4

K กิิจกรรมทางการเงิิน และการประกัันภััย
P การศึึกษา

71.2
69.6

J ข้้อมููลข่่าวสาร และการสื่่�อสาร
D ไฟฟ้้า ก๊๊าช ไอน้ำำ�� และระบบปรัับอากาศ

69.2

L กิิจกรรมอสัังหาริิมทรััพย์์

65.4

M กิิจกรรมทางวิิชาชีีพ วิิทยาศาสตร์์ และเทคนิิค

65.0

G การขายส่่ง และการขายปลีีก การซ่่อมแซมยานยนต์์

64.5

O การบริิหาร การป้้องกัันประเทศ และการประกัันสัังคม

63.7

Q กิิจกรรมด้้านสุุขภาพ และงานสัังคมสงเคราะห์์

63.2

R ศิิลปะ ความบัันเทิิง และนัันทนาการ

63.1

S กิิจกรรมบริิการด้้านอื่่�น ๆ

62.7

H การขนส่่ง และสถานที่่�เก็็บสิินค้้า

62.4

N กิิจกรรมการบริิหาร และการสนัับสนุุน

61.1

E การจััดหาน้ำำ�� การจััดการ และการบำำบััดน้ำำ��เสีีย

60.8

I ที่่�พัักแรม และบริิการด้้านอาหาร

60.8

C การผลิิต

60.7

F การก่่อสร้้าง

58.6

เมื่่�อพิิจารณาตามลัักษณะทั่่�วไปของคนทำำงาน (ตาราง 14) คนทำำงานเพศชายมีีคะแนน
ความผููกพัันองค์์กรภาพรวม (63.9 คะแนน) สููงกว่่าคนทำำงานเพศหญิิงและคนทำำงานเพศทางเลืือก
(62.8 และ 58.1 คะแนน ตามลำำดัับ) และมีีคะแนนความผููกพัันธ์์ในทุุกองค์์ประกอบ Say Stay
Strive สููงกว่่าด้้วยเช่่นกััน ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือเป็็นภููมิภิ าคที่่�คนทำำงานมีีคะแนนความผููกพัันองค์์กร
ภาพรวม (67.8 คะแนน) และความผููกพัันในองค์์ประกอบ Say และ Strive สููงกว่่าภููมิิภาคอื่่�น
โดยภาคเหนืือเป็็นภููมิิภาคที่่�คนทำำงานมีีคะแนนความผููกพัันองค์์กรในองค์์ประกอบ Stay สููงกว่่า
ภููมิภิ าคอื่่น� ขณะที่่ภ� าคกลางเป็็นภููมิภิ าคที่่�คนทำำงานมีีคะแนนความผููกพัันองค์์กรทั้้ง� ในภาพรวม (61.00
คะแนน) และในทุุกองค์์ประกอบ Say Stay Strive ที่่�ต่ำำ��กว่่าภููมิิภาคอื่่�น
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	คนทำำงานที่่เ� ป็็นรุ่่�นประชากร Baby Boomer เป็็นกลุ่่�มที่่มี� คี ะแนนความผููกพัันองค์์กรภาพรวม
(72.1 คะแนน) และความผููกพัันในทุุกองค์์ประกอบ Say Stay Strive ที่่�สููงกว่่าคนทำำงาน
ในรุ่่�นประชากรอื่่�น โดยเฉพาะ Gen Y ที่่�มีีคะแนนความผููกพัันองค์์กรภาพรวม (61.3 คะแนน)
และในทุุกองค์์ประกอบความผููกพัันต่ำำ��กว่่ารุ่่�นประชากรอื่่�น ในด้้านสถานภาพสมรส คนทำำงาน
ที่่�มีีสถานภาพหม้้าย และ หย่่า แยกทาง หรืือเลิิกกััน เป็็นกลุ่่�มที่่�มีีคะแนนความผููกพัันองค์์กร
ภาพรวมสููงกว่่าสถานภาพสมรสอื่่�น (66.6 และ 66.1 คะแนน ตามลำำดัับ) โดยสถานภาพ
สมรส หม้้าย มีีคะแนนความผููกพัันองค์์กรในองค์์ประกอบ Stay สููงที่่�สุุด และสถานภาพหย่่า
แยกทาง หรืือเลิิกกััน มีีคะแนนความผููกพัันองค์์กรในองค์์ประกอบ Say และ Strive สููงที่่�สุุด
ในขณะที่่�คนทำำงานที่่�มีีสถานภาพอยู่่�ด้้วยกัันโดยไม่่ได้้แต่่งงาน มีีคะแนนความผููกพัันองค์์กรภาพรวม
(60.5 คะแนน) และคะแนนความผููกพัันองค์์กรในทุุกองค์์ประกอบ Say Stay Strive ที่่�ต่ำำ��กว่่า
สถานภาพสมรสอื่่�น
ในด้้านการศึึกษา คนทำำงานที่่�จบการศึึกษาระดัับสููงกว่่าปริิญญาตรีีเป็็นกลุ่่�มที่่�มีีคะแนน
ความผููกพัันองค์์กรภาพรวม (68.0 คะแนน) และคะแนนความผููกพัันองค์์กรในทุุกองค์์ประกอบ Say
Stay Strive สููงที่่�สุุด ในขณะที่่�คนทำำงานที่่�จบการศึึกษาระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย หรืือ ปวช.
มีีคะแนนความผููกพัันองค์์กรภาพรวม (61.4 คะแนน) และความผููกพัันองค์์กรในองค์์ประกอบ
Say และ Stay ที่่�ต่ำำ��ที่่�สุุด และคนทำำงานที่่�จบการศึึกษาระดัับประถมศึึกษา หรืือต่ำำ��กว่่า มีีคะแนน
ความผููกพัันองค์์กรในองค์์ประกอบ Strive ที่่�ต่ำำ��ที่่�สุุด
	จำำแนกตามลัั ก ษณะงาน คนทำำงานด้้ า นบริิ ห ารมีี ค ะแนนความผูู ก พัั น องค์์ ก รภาพรวม
(69.2 คะแนน) และความผููกพัันองค์์กรในทุุกองค์์ประกอบ Say Stay Strive สููงกว่่าคนทำำงาน
ในลัักษณะงานอื่่�น ขณะที่่�คนทำำงานด้้านการผลิิตมีีคะแนนความผููกพัันองค์์กรภาพรวม (60.0
คะแนน) และความผููกพัันองค์์กรในทุุกองค์์ประกอบ Say Stay Strive ต่ำำ��กว่่าคนทำำงาน
ในลัักษณะงานอื่่�น ประเภทอุุตสาหกรรมที่่�คนทำำงานมีีคะแนนความผููกพัันองค์์กรภาพรวมสููงที่่�สุุด
เป็็น 3 อัันดัับแรก ได้้แก่่ K กิิจกรรมทางการเงิินและการประกัันภััย (76.4 คะแนน) P การศึึกษา
(71.2 คะแนน) และ J ข้้อมููลข่่าวสารและการสื่่�อสาร (69.6 คะแนน) ตามลำำดัับโดยทั้้�ง 3
ประเภทอุุตสาหกรรมนี้้� มีีคะแนนความผููกพัันองค์์กรของคนทำำงานในแต่่ละองค์์ประกอบ Say
Stay Strive ค่่อนข้้างสููงกว่่าประเภทอุุตสาหกรรมอื่่�นด้้วยเช่่นกััน ในทางตรงกัันข้้าม ประเภท
อุุตสาหกรรมที่่�คนทำำงานมีีคะแนนความผููกพัันองค์์กรภาพรวมต่ำำ��ที่่�สุุดเป็็น 3 อัันดัับแรก ได้้แก่่
F การก่่อสร้้าง (58.6 คะแนน) C การผลิิต 60.7 คะแนน) E การจััดหาน้ำำ�� การจััดการและ
การบำำบััดน้ำำ��เสีีย และ I ที่่�พัักแรมและบริิการด้้านอาหาร (คะแนนเท่่ากัันที่่� 68 คะแนน) ตามลำำดัับ
โดยทั้้�ง 3 ประเภทอุุตสาหกรรมนี้้� มีีคะแนนความผููกพัันองค์์กรของคนทำำงานในแต่่ละองค์์ประกอบ
Say Stay Strive ค่่อนข้้างต่ำำ��กว่่าประเภทอุุตสาหกรรมอื่่�น
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	จำำแนกตามประเภทการจ้้าง คนทำำงานที่่�มีีการจ้้างงานเป็็นบางช่่วงเวลา ตามผลงาน หรืือ
จ้้างเหมาเป็็นกลุ่่�มที่่�มีีคะแนนความผููกพัันองค์์กรภาพรวม (65.2 คะแนน) และความผููกพัันองค์์กร
ในทุุกองค์์ประกอบ Say Stay Strive สููงกว่่าคนทำำงานในประเภทการจ้้างลัักษณะอื่่น� ขณะที่่ค� นทำำงาน
ที่่มี� ปี ระเภทการจ้้างเป็็นรายวััน มีีคะแนนความผููกพัันองค์์กรภาพรวม (58.9 คะแนน) และความผููกพััน
ในทุุกองค์์ประกอบ Say Stay Strive ที่่ต่ำ� �ำ� กว่่าคนทำำงานกลุ่่�มอื่่น� ในด้้านอายุุงาน คนทำำงานที่่มี� อี ายุุงาน
10 ปีีขึ้้น� ไป มีีคะแนนความผููกพัันภาพรวม (67.5 คะแนน) และคะแนนความผููกพัันในทุุกองค์์ประกอบ
Say Stay Strive สููงที่่สุ� ดุ ขณะที่่ค� นทำำงานที่่�มีอี ายุุงาน 1-2 ปีี เป็็นกลุ่่�มที่่มี� คี ะแนนความผููกพัันภาพรวม
(60 คะแนน) และคะแนนความผููกพัันองค์์กรในทุุกองค์์ประกอบ Say Stay Strive ต่ำำ�ที่่
� สุ� ดุ
	คนทำำงานในภาคการจ้้างงานที่่�เป็็นหน่่วยงานรััฐวิิสาหกิิจ มีีคะแนนความผููกพัันองค์์กรภาพรวม
(76.9 คะแนน) และคะแนนความผููกพัันองค์์กรในทุุกองค์์ประกอบ Say Stay Strive สููงกว่่าคนทำำงาน
ในภาคการจ้้างงานอื่่น� ในขณะที่่ค� นทำำงานที่่�ระบุุภาคการจ้้างงานเป็็นอื่่น� ๆ มีีคะแนนความผููกพัันองค์์กร
ภาพรวม (59.1 คะแนน) และคะแนนความผููกพัันองค์์กรในทุุกองค์์ประกอบ Say Stay Strive ต่ำำ�ที่่
� สุ� ดุ
	คะแนนความผููกพัันองค์์กรทั้้ง� ในภาพรวมและในแต่่ละองค์์ประกอบของความผููกพััน Say Stay
Strive พบว่่า แปรผัันเพิ่่�มขึ้้�นตามระดัับรายได้้ต่่อเดืือนของคนทำำงานที่่�สููงขึ้้�น โดยคนทำำงานที่่�มีีรายได้้
ต่่อเดืือน 30,001 บาทขึ้้�นไป มีีคะแนนความผููกพัันภาพรวม (69.4 คะแนน) และคะแนนความผููกพััน
ในทุุกองค์์ประกอบ Say Stay Strive สููงที่่สุ� ดุ ขณะที่่ค� นทำำงานที่่�มีรี ายได้้ต่อ่ เดืือนไม่่เกิิน 10,000 บาท
มีีคะแนนความผููกพัันภาพรวม (59.0 คะแนน) และคะแนนความผููกพัันในทุุกองค์์ประกอบ Say Stay
Strive ต่ำำ��ที่่�สุุด
ตาราง 14 คะแนนความผููกพัันองค์์กรภาพรวม และองค์์ประกอบ Say Stay และ Strive จำำแนก
ตามลัักษณะทั่่�วไปของคนทำำงาน

ตาราง 14 คะแนนความผููกพัันองค์์กรภาพรวม และองค์์ประกอบ Say Stay และ Strive จำำแนก
ตามลัักษณะทั่่�วไปของคนทำำงาน (ต่่อ)
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ตาราง 14 คะแนนความผููกพัันองค์์กรภาพรวม และองค์์ประกอบ Say Stay และ Strive จำำแนก
ตามลัักษณะทั่่�วไปของคนทำำงาน (ต่่อ)
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ตาราง 14 คะแนนความผููกพัันองค์์กรภาพรวม และองค์์ประกอบ Say Stay และ Strive จำำแนก
ตามลัักษณะทั่่�วไปของคนทำำงาน (ต่่อ)

4.5 สมดุุลชีีวิิตกัับการทำำงาน
การประเมิินสมดุุลชีีวิิตกัับการทำำงานของคนทำำงานในการสำำรวจนี้้� ประกอบด้้วยข้้อคำำถาม
5 ข้้อเกี่่�ยวกัับ ความรู้้�สึึกต่่อจำำนวนวัันทำำงานใน 1 สััปดาห์์ ความรู้้�สึึกต่่อจำำนวนชั่่�วโมงในการทำำงาน
แต่่ละวััน ความรู้้�สึึกต่่อชั่่ว� โมงการพัักผ่่อน (ไม่่รวมการนอนหลัับเวลากลางคืืน) ในแต่่ละวััน ระดัับความ
ยืืดหยุ่่�นในการทำำงานในด้้านสถานที่่ทำ� ำงาน วัันหยุุดและเวลาในการทำำงาน และความรู้้�สึึกต่่อการทำำงาน
ที่่�ตรงตามวุุฒิิการศึึกษา
	ผลการสำำรวจในประเด็็นแรก (ตาราง 15) เกี่่ย� วกัับความรู้้�สึึกต่่อจำำนวนวัันทำำงานใน 1 สััปดาห์์
พบว่่า คนทำำงานในภาพรวม ส่่วนใหญ่่ร้อ้ ยละ 56.1 รู้้�สึึกว่่าตนเองทำำงาน 6 วัันต่่อสััปดาห์์ อีีกร้้อยละ
29.6 รู้้�สึึกว่่าตนเองทำำงาน 5 วัันต่่อสััปดาห์์ และร้้อยละ 12.2 รู้้�สึึกว่่าทำำงาน 7 วััน หรืือทุุกวััน
ต่่อสััปดาห์์ คนทำำงานเพศชายมีีสััดส่่วนที่่�รู้้�สึึกว่่าทำำงาน 6 วััน และ 7 วัันต่่อสััปดาห์์ ที่่�มากกว่่า
คนทำำงานเพศหญิิง คนทำำงานรุ่่�นประชากร Baby Boomer มีีสัดส่
ั ว่ นที่่รู้้�สึ
� กึ ว่่าทำำงาน 5 วัันต่่อสััปดาห์์
(ร้้อยละ 44.6) มากกว่่ารุ่่�นประชากรอื่่�น ขณะที่่�คนทำำงาน Gen Y มีีสััดส่่วนที่่�รู้้�สึึกว่่าทำำงาน 6 วััน
ต่่อสััปดาห์์ (ร้้อยละ 59.4) มากกว่่ารุ่่�นประชากรอื่่�น คนทำำงาน Gen X มีีสััดส่่วนที่่�รู้้�สึึกว่่าทำำงาน
7 วัันต่่อสััปดาห์์หรืือทุุกวััน (ร้้อยละ 13.5) มากกว่่ารุ่่�นประชากรอื่่�น
ในประเด็็นเกี่่ย� วกัับความรู้้�สึกึ ต่่อจำำนวนชั่่ว� โมงทำำงานในแต่่ละวััน คนทำำงานในภาพรวมส่่วนใหญ่่ ร้้อยละ
49.1 รู้้�สึึกว่่าตนเองทำำงาน 6-8 ชั่่ว� โมงต่่อวััน อีีกร้้อยละ 29.8 รู้้�สึึกว่่าทำำงาน 9-10 ชั่่ว� โมงต่่อวััน
และร้้อยละ 14.5 รู้้�สึึกว่่าทำำงานถึึง 11-12 ชั่่�วโมงต่่อวััน โดยคนทำำงานเพศหญิิง มีีสััดส่่วนของ
ผู้้�ที่่�รู้้�สึึกว่่าตนเองทำำงาน 9-10 ชั่่�วโมงและ 11-12 ชั่่�วโมง สููงกว่่าคนทำำงานเพศชาย โดย
คนทำำงานเพศชายมีีสััดส่่วนของผู้้�ที่่�รู้้�สึึกว่่าทำำงานมากกว่่า 12 ชั่่�วโมงต่่อวััน สููงกว่่าเพศหญิิง
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อย่่างไรก็็ตาม คนทำำงานเพศทางเลืือกเป็็นกลุ่่�มที่่�มีีสััดส่่วนของผู้้�ที่่�รู้้�สึึกว่่าตนเองทำำงาน 9 ชั่่�วโมงขึ้้�นไป
สููงกว่่าทั้้ง� คนทำำงานเพศชายและคนทำำงานเพศหญิิง คนทำำงานรุ่่�น Baby Boomer มีีสัดส่
ั ว่ นที่่รู้้�สึ
� กึ ว่่า
ตนเองทำำงาน 6-8 ชั่่�วโมงต่่อวััน สููงกว่่าคนรุ่่�นประชากรอื่่�น ขณะที่่�คนทำำงาน Gen Y มีีสััดส่่วน
ของผู้้�ที่่�รู้้�สึึกว่่าตนเองทำำงาน 11-12 ชั่่�วโมง และมากกว่่า 12 ชั่่�วโมงต่่อวััน สููงกว่่าคนทำำงานในรุ่่�น
ประชากรอื่่�น
เกี่่�ยวกัับความรู้้�สึึกต่่อจำำนวนชั่่�ว โมงในการได้้พัักผ่่อนในแต่่ล ะวััน คนทำำงานในภาพรวม
ในสััดส่ว่ นที่่�ใกล้้เคีียงกัันประมาณร้้อยละ 25-30 รู้้�สึึกว่่ามีีชั่่ว� โมงการพัักผ่่อนในแต่่ละวััน ที่่� 1-2 ชั่่ว� โมง
3-5 ชั่่�วโมง หรืือ 6-7 ชั่่�วโมง มีีเพีียงประมาณร้้อยละ 7 ที่่�รู้้�สึึกว่่าได้้พัักผ่่อนมากถึึง 8 ชั่่�วโมงต่่อวััน
(ไม่่รวมการนอนหลัับตอนกลางคืืน) อีีกร้้อยละ 12.2 รู้้�สึึกว่่ามีีชั่่�วโมงในการพัักผ่่อนค่่อนข้้างน้้อย
ที่่�น้้อยกว่่า 1 ชั่่�วโมงต่่อวััน ความรู้้�สึึกต่่อชั่่�วโมงในการได้้พัักผ่่อนในแต่่ละวัันระหว่่างคนทำำงานเพศชาย
และเพศหญิิงไม่่แตกต่่างกัันมาก แต่่สำำหรัับคนทำำงานที่่เ� ป็็นเพศทางเลืือก พบว่่ามีีสัดส่
ั ว่ นของผู้้�ที่่รู้้�สึ
� กึ ว่่า
มีีชั่่�วโมงในการพัักผ่่อนน้้อยกว่่า 1 ชั่่�วโมง หรืือ 1-2 ชั่่�วโมง ที่่�สููงกว่่าคนทำำงานเพศหญิิงและเพศชาย
ขณะที่่�มีีสััดส่่วนของผู้้�ที่่�รู้้�สึึกว่่ามีีชั่่�วโมงการพัักผ่่อนถึึง 8 ชั่่�วโมงต่่อวััน ที่่�ต่ำำ��กว่่า ในประเด็็นนี้้�
จำำแนกตามรุ่่�นประชากรของคนทำำงาน Baby Boomer Gen X และ Gen Y ไม่่พบความแตกต่่างมากเท่่าใด
ในข้้อคำำถามเกี่่�ยวกัับความยืืดหยุ่่�นในการทำำงานของหน่่วยงานหรืือที่่�ทำำงาน พบว่่าคนทำำงาน
ภาพรวมส่่วนใหญ่่ ร้้อยละ 42.0 รู้้�สึึกว่่าการทำำงานของตนเองมีีความยืืดหยุ่่�นในระดัับปานกลาง
อีีกร้้อยละ 18.4 รู้้�สึึกว่่าไม่่มีีความยืืดหยุ่่�น หรืือมีีความยืืดหยุ่่�นน้้อยที่่�สุุด ร้้อยละ 17.7 รู้้�สึึกว่่า
มีีความยืืดหยุ่่�นมาก ขณะที่่�อีีกร้้อยละ 16.1 รู้้�สึึกว่่ามีีความยืืดหยุ่่�นน้้อย จำำแนกตามเพศ พบว่่าคน
ทำำงานเพศชายมีีสัดส่
ั ว่ นที่่รู้้�สึ
� กึ ว่่างานของตนมีีความยืืดหยุ่่�นปานกลาง มาก จนถึึงมากที่่สุ� ดุ เป็็นสััดส่ว่ น
สููงกว่่าคนทำำงานเพศหญิิงและคนทำำงานเพศทางเลืือก จำำแนกตามรุ่่�นประชากร คนทำำงานรุ่่�น
Baby Boomer มีีสัดส่
ั ว่ นที่่รู้้�สึ
� กึ ว่่างานของตนมีีความยืืดหยุ่่�นระดัับมาก ถึึงมากที่่สุ� ดสู
ุ งู กว่่าคนทำำงาน
ในรุ่่�นประชากรอื่่น� ขณะที่่ค� นทำำงาน Gen Y มีีสัดส่
ั ว่ นที่่�รู้้�สึกึ ว่่างานของตนมีีความยืืดหยุ่่�นปานกลาง น้้อย
จนถึึงไม่่มีีหรืือน้้อยที่่�สุุด สููงกว่่าคนทำำงานรุ่่�นประชากรอื่่�น
เกี่่�ยวกัับความรู้้�สึึกในการได้้ทำำงานตรงตามวุุฒิิการศึึกษา พบว่่า ในภาพรวมของคนทำำงาน
ทั้้�งหมด ส่่วนใหญ่่ร้้อยละ 36.5 รู้้�สึึกว่่าได้้ทำำงานตรงตามวุุฒิิการศึึกษาในระดัับปานกลาง อีีกร้้อยละ
24.7 และ 13.7 ในระดัับมาก และระดัับมากที่่�สุุดตามลำำดัับ ขณะเดีียวกััน ถึึงร้้อยละ 16.6 รู้้�สึึกว่่า
ทำำงานไม่่ตรงตามวุุฒิิการศึึกษาหรืือตรงน้้อยที่่�สุุด คนทำำงานเพศชายมีีสััดส่่วนของผู้้�ที่่�รู้้�สึึกว่่าได้้
ทำำงานตรงตามวุุฒิิการศึึกษาในระดัับปานกลาง และระดัับมากสููงกว่่าคนทำำงานเพศอื่่�น ในขณะที่่�คน
ทำำงานเพศทางเลืือก มีีสััดส่่วนของผู้้�ที่่�รู้้�สึึกว่่าทำำงานไม่่ตรงตามวุุฒิิหรืือตรงตามวุุฒิิในระดัับน้้อยที่่�สุุด
ระดัับน้้อย สููงกว่่าคนทำำงานเพศชายและเพศหญิิง ซึ่่ง� ในขณะเดีียวกัันก็็มีสัี ดส่
ั ว่ นของคนทำำงานที่่�รู้้�สึกึ ว่่า
ได้้ทำำงานตรงตามวุุฒิิการศึึกษาในระดัับมากที่่�สุุดสููงกว่่าด้้วยเช่่นกััน
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ตาราง 15 สมดุุลชีีวิิตกัับการทำำงาน (ร้้อยละของคนทำำงาน) จำำแนกตามเพศ และรุ่่�นประชากร (ต่่อ)

4.6 ผลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโควิิด 19
การสำำรวจในครั้้�งนี้้� เป็็นช่่วงที่่�ประเทศไทยและสถานประกอบการในทุุกประเภทอุุตสาหกรรม
กำำลัังประสบกัับสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโควิิด 19 ตั้้�งแต่่ช่่วงต้้นปีี พ.ศ. 2563 เป็็นต้้นมา
ซึ่่ง� อาจทำำให้้เกิิดผลกระทบต่่อคุุณภาพชีีวิติ และความสุุขของคนทำำงานในมิิติต่ิ า่ ง ๆ ดัังนั้้�น ในการสำำรวจ
จึึงได้้มีีการบรรจุุข้้อคำำถามเกี่่�ยวกัับผลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโควิิด 19 ที่่�มีีต่่อ
คนทำำงานในแต่่ละมิิติคิ วามสุุข ซึ่่ง� อาจเป็็นได้้ทั้้ง� ผลกระทบเชิิงลบ ผลกระทบเชิิงบวก หรืือ ไม่่มีผี ลกระทบ
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	ผลจากการสำำรวจ (ตาราง 16) พบว่่า คนทำำงานส่่วนใหญ่่ได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์
ในทั้้ง� 9 มิิติคิ วามสุุขของ HAPPINOMETER โดยมีีเพีียงประมาณร้้อยละ 20-30 ที่่ร� ายงานว่่าไม่่มีี
หรืือไม่่ได้้รัับผลกระทบ
ในกลุ่่�มคนทำำงานที่่�รายงานว่่าได้้รัับผลกระทบ (แผนภาพ 8) พบว่่า มีีสััดส่่วนของผู้้�ได้้รัับ
ผลกระทบเชิิงลบ (ทั้้�งเชิิงลบเล็็กน้้อย และเชิิงลบมาก) สููงกว่่าสััดส่่วนของผู้้�ได้้รัับผลกระทบเชิิงบวก
(ทั้้�งเชิิงบวกเล็็กน้้อย และเชิิงบวกมาก) ใน 3 มิิติิความสุุข ได้้แก่่ มิิติิสุุขภาพกายดีี (เชิิงลบร้้อยละ
42.8 ขณะที่่เ� ชิิงบวกร้้อยละ 29.7) มิิติผ่ิ อ่ นคลายดีี (เชิิงลบร้้อยละ 42.7 ขณะที่่�เชิิงบวกร้้อยละ 35.6)
และมิิติิสุุขภาพเงิินดีี (เชิิงลบร้้อยละ 47.0 ขณะที่่�เชิิงบวกร้้อยละ 32.9)
ในขณะเดีียวกััน พบว่่า มีีมากถึึง 6 มิิติิความสุุข ที่่�มีีสััดส่่วนของผู้้�ได้้รัับผลกระทบเชิิงบวก
สููงกว่่าสััดส่่วนของผู้้�ได้้รัับผลกระทบเชิิงลบ ซึ่่�งได้้แก่่ มิิติิน้ำำ��ใจดีี (เชิิงบวกร้้อยละ 52.9 ขณะที่่�เชิิงลบ
ร้้อยละ 22.6) มิิติิจิิตวิิญญาณดีี (เชิิงบวกร้้อยละ 47.7 ขณะที่่�เชิิงลบร้้อยละ 26.2) มิิติิครอบครััวดีี
(เชิิงบวกร้้อยละ 55.2 ขณะที่่�เชิิงลบร้้อยละ 21.0) มิิติิสัังคมดีี (เชิิงบวกร้้อยละ 44.8 ขณะที่่�เชิิงลบ
ร้้อยละ 33.8) มิิติิใฝ่่รู้้�ดีี (เชิิงบวกร้้อยละ 51.8 ขณะที่่�เชิิงลบร้้อยละ 20.5) และมิิติิการงานดีี
(เชิิงบวกร้้อยละ 41.0 ขณะที่่�เชิิงลบร้้อยละ 35.4)
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ตาราง 16 ร้้อยละของคนทำำงาน (ในองค์์กร) จำำแนกตามทิิศทางและระดัับของผลกระทบโควิิด 19
ต่่อความสุุขในแต่่ละมิิติิ

หมายเหตุุ หน่่วย % ของคนทำำงาน (ในองค์์กร); * ภาพรวมผลกระทบ “บวก” หมายถึึง “% ผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบ
บวกเล็็กน้้อย/มาก มีีสััดส่่วนสููงกว่่า % ผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบลบเล็็กน้้อย/มาก” ขณะที่่� ภาพรวมผลกระทบ “ลบ”
หมายถึึง “% ผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบบวกเล็็กน้้อย/มาก มีีสััดส่่วนต่ำำ��กว่่า % ผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบลบเล็็กน้้อย/มาก”

ผลกระทบสถานการณ์โควิด 19 ต่อคนท�ำงาน
ผลกระทบต่่อการงานดีี
ผลกระทบต่่อสุุขภาพเงิินดีี
ผลกระทบต่่อใฝ่่รู้้�ดีี
ผลกระทบต่่อสัังคมดีี
ผลกระทบต่่อครอบครััวดีี
ผลกระทบต่่อจิิตวิิญญาณดีี
ผลกระทบต่่อน้ำำ��ใจดีี
ผลกระทบต่่อผ่่อนคลายดีี
ผลกระทบต่่อสุุขภาพกายดีี

แผนภาพ 8 ผลกระทบสถานการณ์์โควิิด 19 ต่่อคนทำำงาน (ในองค์์กร) ใน 9 มิิติิความสุุข
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สำำหรัับมิิติสุิ ขุ ภาพกายดีี (Happy Body) พบว่่า สถานการณ์์โควิิด 19 ส่่งผลกระทบเชิิงลบ (-)
ต่่อคนทำำงานในทุุกประเภทอุุตสาหกรรมเป็็นสััดส่่วนที่่�สููงกว่่าผลกระทบเชิิงบวก
ประเภทอุุตสาหกรรมที่่�คนทำำงานได้้รัับผลกระทบเชิิงลบ (-) ในมิิติิความสุุข สุุขภาพกายดีี
เป็็นสััดส่่วนสููงที่่�สุุด 3 อัันดัับแรก ได้้แก่่ F การก่่อสร้้าง (ร้้อยละ 57.0) J ข้้อมููลข่่าวสารและ
การสื่่อ� สาร (ร้้อยละ 51.0 ) และ N กิิจกรรมการบริิหารและบริิการสนัับสนุุน (ร้้อยละ 48.9) ตามลำำดัับ
โควิิด 19 ต่่อมิิติิสุุขภาพกายดีี
S กิิจกรรมบริิการด้้านอื่่�น ๆ
R ศิิลปะ ความบัันเทิิง และนัันทนาการ
Q กิิจกรรมด้้านสุุขภาพ
และงานสัังคมสงเคราะห์์
P การศึึกษา
O การบริิหาร การป้้องกัันประเทศ
และการประกัันสัังคม
N กิิจกรรมการบริิหาร และการสนัับสนุุน
M กิิจกรรมทางวิิชาชีีพ วิิทยาศาสตร์์
และเทคนิิค
L กิิจกรรมอสัังหาริิมทรััพย์์
K กิิจกรรมทางการเงิิน และการประกัันภััย
J ข้้อมููลข่่าวสาร และการสื่่�อสาร
I ที่่�พัักแรม และบริิการด้้านอาหาร
H การขนส่่ง และสถานที่่�เก็็บสิินค้้า
G การขายส่่ง และการขายปลีีก
การซ่่อมแซมยานยนต์์
F การก่่อสร้้าง
E การจััดหาน้ำำ�� การจััดการ
และการบำำบััดน้ำำ��เสีีย
D ไฟฟ้้า ก๊๊าช ไอน้ำำ�� และระบบปรัับอากาศ
C การผลิิต

แผนภาพ 9 ผลกระทบสถานการณ์์โควิิด 19 ต่่อคนทำำงาน (ในองค์์กร) จำำแนกตามประเภท
อุุตสาหกรรม ในมิิติิสุุขภาพกายดีี
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ในมิิติผ่ิ อ่ นคลายดีี (Happy Relax) พบว่่า สถานการณ์์โควิิด-19 ส่่งผลกระทบเชิิงลบ (-)
ต่่อคนทำำงานในเกืือบทุุกประเภทอุุตสาหกรรมเป็็นสััดส่ว่ นที่่สู� งู กว่่าผลกระทบเชิิงบวก (ยกเว้้น I กิิจกรรม
โรงแรมและบริิการด้้านอาหาร ที่่�มีสัี ดส่
ั ว่ นของคนทำำงานที่่�ได้้รับั ผลกระทบเชิิงบวกมากกว่่าผลกระทบเชิิงลบ)
ประเภทอุุตสาหกรรมที่่�คนทำำงานได้้รัับผลกระทบเชิิงลบ (-) ในมิิติิความสุุข ผ่่อนคลายดีี
เป็็นสััดส่ว่ นสููงที่่สุ� ดุ 3 อัันดัับแรก ได้้แก่่ F การก่่อสร้้าง (ร้้อยละ 54.0) N กิิจกรรมการบริิหาร
และบริิการสนัับสนุุน (ร้้อยละ 49.3) และ R ศิิลปะความบัันเทิิงและนัันทนาการ (ร้้อยละ 49.2) ตามลำำดัับ
โควิิด 19 ต่่อมิิติิผ่่อนคลายดีี
S กิิจกรรมบริิการด้้านอื่่�น ๆ
R ศิิลปะ ความบัันเทิิง และนัันทนาการ
Q กิิจกรรมด้้านสุุขภาพ
และงานสัังคมสงเคราะห์์
P การศึึกษา
O การบริิหาร การป้้องกัันประเทศ
และการประกัันสัังคม
N กิิจกรรมการบริิหาร และการสนัับสนุุน
M กิิจกรรมทางวิิชาชีีพ วิิทยาศาสตร์์
และเทคนิิค
L กิิจกรรมอสัังหาริิมทรััพย์์
K กิิจกรรมทางการเงิิน และการประกัันภััย
J ข้้อมููลข่่าวสาร และการสื่่�อสาร
I ที่่�พัักแรม และบริิการด้้านอาหาร
H การขนส่่ง และสถานที่่�เก็็บสิินค้้า

7.5%

G การขายส่่ง และการขายปลีีก
การซ่่อมแซมยานยนต์์
F การก่่อสร้้าง
E การจััดหาน้ำำ�� การจััดการ
และการบำำบััดน้ำำ��เสีีย
D ไฟฟ้้า ก๊๊าช ไอน้ำำ�� และระบบปรัับอากาศ
C การผลิิต

แผนภาพ 10 ผลกระทบสถานการณ์์โควิิด 19 ต่่อคนทำำงาน (ในองค์์กร) จำำแนกตามประเภท
อุุตสาหกรรม ในมิิติิผ่่อนคลายดีี
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ในมิิติิน้ำำ��ใจดีี (Happy Heart) พบว่่า สถานการณ์์โควิิด 19 กลัับส่่งผลกระทบเชิิงบวก (+)
ต่่อคนทำำงานในทุุกประเภทอุุตสาหกรรมเป็็นสััดส่่วนที่่�สููงกว่่าผลกระทบเชิิงลบ
ประเภทอุุตสาหกรรมที่่ค� นทำำงานได้้รับั ผลกระทบเชิิงบวก (+) ในมิิติคิ วามสุุข น้ำำ��ใจดีีเป็็นสััดส่ว่ น
สููงที่่�สุุด 3 อัันดัับแรก ได้้แก่่ I กิิจกรรมโรงแรมและบริิการด้้านอาหาร (ร้้อยละ 58.2) P การศึึกษา
(ร้้อยละ 56.0) และ S กิิจกรรมบริิการด้้านอื่่�น กัับ Q กิิจกรรมด้้านสุุขภาพและสัังคมสงเคราะห์์
(เท่่ากัันที่่�ร้้อยละ 55.5)
โควิิด 19 ต่่อมิิติิน้ำำ��ใจดีี
S กิิจกรรมบริิการด้้านอื่่�น ๆ
R ศิิลปะ ความบัันเทิิง และนัันทนาการ
Q กิิจกรรมด้้านสุุขภาพ และงานสัังคมสงเคราะห์์
P การศึึกษา
2.6%

O การบริิหาร การป้้องกัันประเทศ และการประกัันสัังคม
N กิิจกรรมการบริิหาร และการสนัับสนุุน
M กิิจกรรมทางวิิชาชีีพ วิิทยาศาสตร์์และเทคนิิค
L กิิจกรรมอสัังหาริิมทรััพย์์
K กิิจกรรมทางการเงิิน และการประกัันภััย
J ข้้อมููลข่่าวสาร และการสื่่�อสาร
I ที่่�พัักแรม และบริิการด้้านอาหาร
H การขนส่่ง และสถานที่่�เก็็บสิินค้้า
G การขายส่่ง และการขายปลีีก การซ่่อมแซมยานยนต์์
F การก่่อสร้้าง
E การจััดหาน้ำำ�� การจััดการและการบำำบััดน้ำำ��เสีีย
D ไฟฟ้้า ก๊๊าช ไอน้ำำ�� และระบบปรัับอากาศ
C การผลิิต

แผนภาพ 11 ผลกระทบสถานการณ์์โควิิด 19 ต่่อคนทำำงาน (ในองค์์กร) จำำแนกตามประเภท
อุุตสาหกรรม ในมิิติิน้ำำ��ใจดีี
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สำำหรัับมิิติิจิิตวิิญญาณดีี (Happy Soul) พบว่่า สถานการณ์์โควิิด 19 ส่่งผลกระทบ
เชิิงบวก (+) ต่่อคนทำำงานในทุุกประเภทอุุตสาหกรรมเป็็นสััดส่่วนที่่�สููงกว่่าผลกระทบเชิิงลบเช่่นกััน โดย
ประเภทอุุตสาหกรรมที่่ค� นทำำงานได้้รับั ผลกระทบเชิิงบวก (+) ในมิิติคิ วามสุุข จิิตวิิญญาณดีีเป็็นสััดส่ว่ น
สููงที่่�สุุด 3 อัันดัับแรก ได้้แก่่ S กิิจกรรมบริิการด้้านอื่่�น (ร้้อยละ 53.0) I กิิจกรรมโรงแรมและบริิการ
ด้้านอาหาร (ร้้อยละ 51.4) และ P การศึึกษา (ร้้อยละ 50.7) ตามลำำดัับ
โควิิด 19 ต่่อจิิตวิิญญาณดีี
S กิิจกรรมบริิการด้้านอื่่�น ๆ
R ศิิลปะ ความบัันเทิิง และนัันทนาการ
Q กิิจกรรมด้้านสุุขภาพและงานสัังคมสงเคราะห์์
P การศึึกษา
O การบริิหาร การป้้องกัันประเทศ และการประกัันสัังคม
N กิิจกรรมการบริิหาร และการสนัับสนุุน
M กิิจกรรมทางวิิชาชีีพ วิิทยาศาสตร์์และเทคนิิค
L กิิจกรรมอสัังหาริิมทรััพย์์
K กิิจกรรมทางการเงิิน และการประกัันภััย
3.3%

J ข้้อมููลข่่าวสาร และการสื่่�อสาร
I ที่่�พัักแรม และบริิการด้้านอาหาร
H การขนส่่ง และสถานที่่�เก็็บสิินค้้า
G การขายส่่ง และการขายปลีีก การซ่่อมแซมยานยนต์์
F การก่่อสร้้าง
E การจััดหาน้ำำ�� การจััดการ และการบำำบััดน้ำำ��เสีีย
D ไฟฟ้้า ก๊๊าช ไอน้ำำ�� และระบบปรัับอากาศ
C การผลิิต

แผนภาพ 12 ผลกระทบสถานการณ์์โควิิด 19 ต่่อคนทำำงาน (ในองค์์กร) จำำแนกตามประเภท
อุุตสาหกรรม ในมิิติิจิิตวิิญญาณดีี
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ในมิิติคิ รอบครััวดีี (Happy Family) พบว่่า สถานการณ์์โควิิด 19 ส่่งผลกระทบเชิิงบวก (+)
ต่่อคนทำำงานในทุุกประเภทอุุตสาหกรรมเป็็นสััดส่่วนที่่�สููงกว่่าผลกระทบเชิิงลบเช่่นกััน สำำหรัับประเภท
อุุตสาหกรรมที่่�คนทำำงานได้้รัับผลกระทบเชิิงบวก (+) ในมิิติิความสุุข ครอบครััวดีีเป็็นสััดส่่วน
สููงที่่�สุุด 3 อัันดัับแรก ได้้แก่่ S กิิจกรรมบริิการด้้านอื่่�น (ร้้อยละ 61.4) I กิิจกรรมโรงแรมและบริิการ
ด้้านอาหาร (ร้้อยละ 61.1) และ P การศึึกษา (ร้้อยละ 59.3) ตามลำำดัับ
โควิิด 19 ต่่อครอบครััวดีี
S กิิจกรรมบริิการด้้านอื่่�น ๆ
R ศิิลปะ ความบัันเทิิง และนัันทนาการ
Q กิิจกรรมด้้านสุุขภาพ และงานสัังคมสงเคราะห์์
P การศึึกษา
O การบริิหาร การป้้องกัันประเทศ และการประกัันสัังคม
N กิิจกรรมการบริิหาร และการสนัับสนุุน
M กิิจกรรมทางวิิชาชีีพ วิิทยาศาสตร์์ และเทคนิิค
L กิิจกรรมอสัังหาริิมทรััพย์์
K กิิจกรรมทางการเงิิน และการประกัันภััย
J ข้้อมููลข่่าวสาร และการสื่่�อสาร
I ที่่�พัักแรม และบริิการด้้านอาหาร
H การขนส่่ง และสถานที่่�เก็็บสิินค้้า
2.8%

G การขายส่่ง และการขายปลีีก การซ่่อมแซมยานยนต์์
F การก่่อสร้้าง
E การจััดหาน้ำำ�� การจััดการ และการบำำบััดน้ำำ��เสีีย
D ไฟฟ้้า ก๊๊าช ไอน้ำำ�� และระบบปรัับอากาศ
C การผลิิต

แผนภาพ 13 ผลกระทบสถานการณ์์โควิิด 19 ต่่อคนทำำงาน (ในองค์์กร) จำำแนกตามประเภท
อุุตสาหกรรม ในมิิติิครอบครััวดีี
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สำำหรัับมิิติสัิ งั คมดีี (Happy Society) พบว่่า สถานการณ์์โควิิด 19 ส่่งผลกระทบเชิิงบวก (+)
ต่่อคนทำำงานในประเภทอุุตสาหกรรมส่่วนใหญ่่เป็็นสััดส่ว่ นที่่สู� งู กว่่าผลกระทบเชิิงลบ ยกเว้้นในบางประเภท
อุุตสาหกรรมที่่�สััดส่่วนของผู้้�ได้้รัับผลกระทบเชิิงลบ (-) สููงกว่่าเชิิงบวก ซึ่่�งได้้แก่่ F การก่่อสร้้าง
(มีีผู้้�ได้้รับั ผลกระทบเชิิงลบร้้อยละ 43.5) R ศิิลปะความบัันเทิิงและนัันทนาการ (มีีผู้้�ได้้รับั ผลกระทบเชิิงลบ
ร้้อยละ 41.9) N กิิจกรรมการบริิหารและการบริิการสนัับสนุุน (มีีผู้้�ได้้รับั ผลกระทบเชิิงลบร้้อยละ 40.9)
สำำหรัับประเภทอุุตสาหกรรมที่่�คนทำำงานได้้รัับผลกระทบเชิิงบวก (+) มิิติิสัังคมดีีเป็็นสััดส่่วนที่่�สููงกว่่า
ผลกระทบเชิิงลบ โดยมีีสััดส่่วนคนทำำงานที่่�ได้้รัับผลกระทบเชิิงบวกสููงที่่�สุุด 3 อัันดัับแรก ได้้แก่่
P การศึึกษา (ร้้อยละ 48.7) I กิิจกรรมโรงแรมและบริิการด้้านอาหาร (ร้้อยละ 48.5) และ S กิิจกรรม
บริิการด้้านอื่่�น (ร้้อยละ 46.3) ตามลำำดัับ
โควิิด 19 ต่่อมิิติิสัังคมดีี
S กิิจกรรมบริิการด้้านอื่่�น ๆ
R ศิิลปะ ความบัันเทิิง และนัันทนาการ
Q กิิจกรรมด้้านสุุขภาพ และงานสัังคมสงเคราะห์์
P การศึึกษา
O การบริิหาร การป้้องกัันประเทศ และการประกัันสัังคม
N กิิจกรรมการบริิหาร และการสนัับสนุุน
M กิิจกรรมทางวิิชาชีีพ วิิทยาศาสตร์์และเทคนิิค
L กิิจกรรมอสัังหาริิมทรััพย์์
K กิิจกรรมทางการเงิิน และการประกัันภััย
J ข้้อมููลข่่าวสาร และการสื่่�อสาร
I ที่่�พัักแรม และบริิการด้้านอาหาร
H การขนส่่ง และสถานที่่�เก็็บสิินค้้า
G การขายส่่ง และการขายปลีีก การซ่่อมแซมยานยนต์์
F การก่่อสร้้าง
E การจััดหาน้ำำ�� การจััดการ และการบำำบััดน้ำำ��เสีีย
D ไฟฟ้้า ก๊๊าช ไอน้ำำ�� และระบบปรัับอากาศ
C การผลิิต

แผนภาพ 14 ผลกระทบสถานการณ์์โควิิด 19 ต่่อคนทำำงาน (ในองค์์กร) จำำแนกตามประเภท
อุุตสาหกรรม ในมิิติิสัังคมดีี

ในมิิติิใฝ่่รู้้�ดีี (Happy Brain) พบว่่า สถานการณ์์โควิิด 19 ส่่งผลกระทบเชิิงบวก (+)
ต่่ อ คนทำำงานในทุุ ก ประเภทอุุ ต สาหกรรมเป็็ น สัั ดส่่ ว นที่่� สูู ง กว่่ า ผลกระทบเชิิ ง ลบ สำำหรัั บ ประเภท
อุุตสาหกรรมที่่�คนทำำงานได้้รัับผลกระทบเชิิงบวก (+) ในมิิติิความสุุข ใฝ่่รู้้�ดีีเป็็นสััดส่่วนสููงที่่�สุุด
3 อัันดัับแรก ได้้แก่่ P การศึึกษา (ร้้อยละ 61.0) S กิิจกรรมบริิการด้้านอื่่�น (ร้้อยละ 56.4) และ
I กิิจกรรมโรงแรมและบริิการด้้านอาหาร (ร้้อยละ 56.1) ตามลำำดัับ
โควิิด 19 ต่่อมิิติิใฝ่่รู้้�ดีี
2.5%

S กิิจกรรมบริิการด้้านอื่่�น ๆ
R ศิิลปะ ความบัันเทิิง และนัันทนาการ
Q กิิจกรรมด้้านสุุขภาพ และงานสัังคมสงเคราะห์์
P การศึึกษา
O การบริิหาร การป้้องกัันประเทศ และการประกัันสัังคม
N กิิจกรรมการบริิหาร และการสนัับสนุุน
M กิิจกรรมทางวิิชาชีีพ วิิทยาศาสตร์์ และเทคนิิค
L กิิจกรรมอสัังหาริิมทรััพย์์
K กิิจกรรมทางการเงิิน และการประกัันภััย
J ข้้อมููลข่่าวสาร และการสื่่�อสาร
I ที่่�พัักแรม และบริิการด้้านอาหาร
H การขนส่่ง และสถานที่่�เก็็บสิินค้้า
G การขายส่่งและการขายปลีีก การซ่่อมแซมยานยนต์์
F การก่่อสร้้าง
E การจััดหาน้ำำ�� การจััดการ และการบำำบััดน้ำำ��เสีีย
D ไฟฟ้้า ก๊๊าช ไอน้ำำ�� และระบบปรัับอากาศ
C การผลิิต

แผนภาพ 15 ผลกระทบสถานการณ์์โควิิด 19 ต่่อคนทำำงาน (ในองค์์กร) จำำแนกตามประเภท
อุุตสาหกรรม ในมิิติิใฝ่่รู้้�ดีี
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ในมิิติิสุุขภาพเงิินดีี (Happy Money) พบว่่า สถานการณ์์โควิิด 19 ส่่งผลกระทบเชิิงลบ (-)
ต่่อคนทำำงานในทุุกประเภทอุุตสาหกรรมเป็็นสััดส่ว่ นที่่สู� งู กว่่าผลกระทบเชิิงบวก โดยประเภทอุุตสาหกรรม
ที่่�คนทำำงานได้้รัับผลกระทบเชิิงลบ (-) ในมิิติิความสุุข สุุขภาพเงิินดีีเป็็นสััดส่่วนสููงที่่�สุุด 3 อัันดัับแรก
ได้้แก่่ H การขนส่่งและสถานที่่�เก็็บสิินค้้า (ร้้อยละ 58.8) F การก่่อสร้้าง (ร้้อยละ 58.5) และ
R ศิิลปะความบัันเทิิงและนัันทนาการ (ร้้อยละ 55.0) ตามลำำดัับ
โควิิด 19 ต่่อมิิติิสุุขภาพเงิินดีี
S กิิจกรรมบริิการด้้านอื่่�น ๆ
R ศิิลปะ ความบัันเทิิง และนัันทนาการ
Q กิิจกรรมด้้านสุุขภาพ
และงานสัังคมสงเคราะห์์
P การศึึกษา
O การบริิหาร การป้้องกัันประเทศ
และการประกัันสัังคม
N กิิจกรรมการบริิหาร และการสนัับสนุุน
M กิิจกรรมทางวิิชาชีีพ วิิทยาศาสตร์์
และเทคนิิค
L กิิจกรรมอสัังหาริิมทรััพย์์
K กิิจกรรมทางการเงิิน และการประกัันภััย
J ข้้อมููลข่่าวสาร และการสื่่�อสาร
I ที่่�พัักแรม และบริิการด้้านอาหาร
H การขนส่่ง และสถานที่่�เก็็บสิินค้้า
G การขายส่่ง และการขายปลีีก
การซ่่อมแซมยานยนต์์
F การก่่อสร้้าง
E การจััดหาน้ำำ�� การจััดการ
และการบำำบััดน้ำำ��เสีีย
D ไฟฟ้้า ก๊๊าช ไอน้ำำ�� และระบบปรัับอากาศ
C การผลิิต

แผนภาพ 16 ผลกระทบสถานการณ์์โควิิด 19 ต่่อคนทำำงาน (ในองค์์กร) จำำแนกตามประเภท
อุุตสาหกรรม ในมิิติิสุุขภาพเงิินดีี
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สำำหรัับมิิติิการงานดีี (Happy Work Life) ของสถานการณ์์โควิิด 19 แม้้ในภาพรวม
จะมีีสััดส่่วนของคนทำำงานที่่�ได้้รัับผลกระทบเชิิงบวกเป็็นสััดส่่วนที่่�สููงกว่่าคนทำำงานที่่�ได้้รัับผลกระทบ
เชิิงลบ แต่่เมื่่�อพิิจารณาในแต่่ละประเภทอุุตสาหกรรม พบว่่า บางประเภทอุุตสาหกรรมมีีสััดส่่วนของ
ผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบเชิิงลบสููงกว่่าผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบเชิิงบวก ขณะที่่�ในบางอุุตสาหกรรมมีีสััดส่่วนของ
ผู้้�ได้้รัับผลกระทบเชิิงบวกสููงกว่่าผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบเชิิงลบ
สำำหรัั บ ประเภทอุุ ต สาหกรรมที่่� มีี สัั ดส่่ ว นของผู้้�ที่่� ไ ด้้ รัั บ ผลกระทบเชิิ ง ลบในมิิ ติิ ก ารงานดีี
สููงกว่่าผลกระทบเชิิงบวก ได้้แก่่ R ศิิลปะความบัันเทิิงและนัันทนาการ N กิิจกรรมการบริิหารและ
การบริิการสนัับสนุุน I กิิจกรรมโรงแรมและบริิการด้้านอาหาร H การขนส่่งและสถานที่่�เก็็บสิินค้้า
และ F การก่่อสร้้าง โดยประเภทอุุตสาหกรรมที่่�มีีสััดส่่วนคนทำำงานที่่�ได้้รัับผลกระทบเชิิงลบสููงที่่�สุุด
3 อัันดัับแรกได้้แก่่ F การก่่อสร้้าง (ร้้อยละ 52.5) H การขนส่่งและสถานที่่�เก็็บสิินค้้า (ร้้อยละ 45.3)
และ R ศิิลปะความบัันเทิิงและนัันทนาการ (ร้้อยละ 42.7)
สำำหรัับประเภทอุุตสาหกรรมที่่�นอกเหนืือจากข้้างต้้น เป็็นประเภทอุุตสาหกรรมที่่�มีีสััดส่่วนของ
คนทำำงานที่่�ได้้รัับผลกระทบเชิิงบวกในมิิติิการงานดีีสููงกว่่าผลกระทบเชิิงลบ โดยประเภทอุุตสาหกรรม
ที่่�มีีสััดส่่วนคนทำำงานที่่�ได้้รัับผลกระทบเชิิงบวกสููงที่่�สุุด 3 อัันดัับแรกได้้แก่่ I กิิจกรรมโรงแรมและ
บริิการด้้านอาหาร (ร้้อยละ 44.1) P การศึึกษา (ร้้อยละ 43.3) และ C การผลิิต (ร้้อยละ 43.1)
ตามลำำดัับ
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โควิิด 19 ต่่อมิิติิการงานดีี
S กิิจกรรมบริิการด้้านอื่่�น ๆ
R ศิิลปะ ความบัันเทิิง และนัันทนาการ
Q กิิจกรรมด้้านสุุขภาพ
และงานสัังคมสงเคราะห์์
P การศึึกษา
O การบริิหาร การป้้องกัันประเทศ
และการประกัันสัังคม
N กิิจกรรมการบริิหาร และการสนัับสนุุน
M กิิจกรรมทางวิิชาชีีพ วิิทยาศาสตร์์
และเทคนิิค
L กิิจกรรมอสัังหาริิมทรััพย์์
K กิิจกรรมทางการเงิิน และการประกัันภััย
J ข้้อมููลข่่าวสาร และการสื่่�อสาร
I ที่่�พัักแรม และบริิการด้้านอาหาร
H การขนส่่ง และสถานที่่�เก็็บสิินค้้า
G การขายส่่ง และการขายปลีีก
การซ่่อมแซมยานยนต์์
F การก่่อสร้้าง
E การจััดหาน้ำำ�� การจััดการ
และการบำำบััดน้ำำ��เสีีย
D ไฟฟ้้า ก๊๊าช ไอน้ำำ�� และระบบปรัับอากาศ
C การผลิิต

แผนภาพ 17 ผลกระทบสถานการณ์์โควิิด 19 ต่่อคนทำำงาน (ในองค์์กร) จำำแนกตามประเภท
อุุตสาหกรรม ในมิิติิการงานดีี
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รายชื่�่ อคณะวิิจััยจััดทำำ�ผลการสำำ�รวจคุุณภาพชีีวิิต
ความสุุข ความผูู กพัันองค์์กรของคนทำำ�งาน (ในองค์์กร)
ระดัับประเทศ พ.ศ. 2563
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รองศาสตราจารย์์ ดร. ศิิริินัันท์์ กิิตติิสุุขสถิิต
รองศาสตราจารย์์ ดร. เฉลิิมพล แจ่่มจัันทร์์
นางวรรณีี หุุตแพทย์์
นางสาวสุุภรต์์ จรััสสิิทธิ์์�
นางสาวพััจนัันท์์ ศิิริิรััตน์์มงคล
นางสาวปรีียา พลอยระย้้า
นายมรุุพััชร นามขาน
นายบุุรเทพ โชคธนานุุกููล
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