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   จัำแนกตามประเภทอตุสาหกรรม ในมิตสิขุ้ภาพเงนิด ี
แผนภาพ 17 ผลกระทบัสถานการณ์โควิดิ 19 ต่อคนทำงาน (ในองค์กร)
   จัำแนกตามประเภทอตุสาหกรรม ในมิตกิารงานดี 
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1. ท่�มูาและคำวามูสำาคำัญ

 สำถิาบันวิจัยประชีากรและสำังคุม มหาวิทำยาลัยมหิดัล โดัยศูนย์วิจัยคุวามสำุขคุนทำำงาน
แห่งประเทำศไทำย (Thailand Center for Happy worker Studies: TCHS) ภายใต้
การสำนับสำนุนจากสำำนักสำนับสำนุนสำุขภาวะองคุ์กร สำำนักงานกองทำุนสำนับสำนุนการสำร้างเสำริมสำุขภาพ 
(สำสำสำ.) ไดั้ดัำเนินการวิจัยพัฒนา วิจัยปฏิิบัติการ งานวิจัยติดัตามประเมินผูล เพ่�อการพัฒนา
สำร้างเสำริมและสำร้างสำรรคุ์ คุุณภาพชีีวิตและคุวามสำุขของคุนทำำงาน (ในองคุ์กร) ในประเทำศไทำย
มาอย่างต่อเน่�องตั�งแต่ปี 2550 จนถิึงปัจจุบัน โดัยไดั้มีการพัฒนาเคุร่�องม่อประเมินคุวามสำุข
ของคุนทำำงานทำี�ชี่�อว่า HAPPINOMETER ขึ�น ซึ�งสำามารถิใชี้เป็นเคุร่�องม่อหลักในการประเมิน
และติดัตามสำถิานการณ์คุุณภาพชีีวิตและคุวามสำุขของคุนทำำงานในประเทำศ ทำั�งในองคุ์กรภาคุรัฐ
และภาคุเอกชีน โดัยรายงานผูลในรูปแบบของคุะแนนคุวามสำุขในภาพรวม และคุะแนนคุวามสำุข
ในแต่ละมิติคุวามสำุขของคุนทำำงาน ตามแนวคิุดัคุวามสำุข 8 ประการ หร่อ HAPPY8+ ซึ�งประกอบ
ดั้วย สำุขภาพกายดัี ผู่อนคุลายดัี นำ�าใจดัี จิตวิญญาณดัี คุรอบคุรัวดัี สำังคุมดัี ใฝ่่รู้ดัี สำุขภาพ
เงินดัี และการงานดัี นอกจากนี�ชีุดัคุำถิามในเคุร่�องม่อ HAPPINOMETER ยังคุรอบคุลุมถิึง
การประเมินคุวามพึงพอใจในการทำำงาน คุวามผููกพันต่อองคุ์กร และสำมดัุลชีีวิตในการทำำงาน
ของคุนทำำงานดั้วยเชี่นกัน
 ภายใต้สำถิานการณ์ปัจจุบันทีำ�การสำร้างเสำริมและสำร้างสำรรคุ์สำุขภาวะให้คุนทำำงาน ซึ�งเป็น
ทำรัพยากรสำำคุัญในการขับเคุล่�อนประเทำศ ให้สำามารถิดัำรงชีีวิตอยู่ ในสัำงคุมและสำิ�งแวดัล้อม
ไดั้อย่างมีคุุณภาพชีีวิตทำี�ดัี มีคุวามสำุข มีคุวามพึงพอใจในการทำำงานและมีคุวามผููกพันต่อองคุ์กร
ทำี�ทำำงาน ซึ�งจะชี่วยเพิ�มขีดัคุวามสำามารถิในการเพิ�มผูลิตภาพการทำำงานให้ดีัยิ�งขึ�น เป็นเร่�อง
ทีำ�มีคุวามสำำคัุญ เคุร่�องม่อ HAPPINOMETER ได้ัถูิกกระจายนำไปใช้ีในหน่วยงาน หร่อองค์ุกร 
ทัำ�งภาคุรัฐและภาคุเอกชีนทำั�วประเทำศ เพ่�อประเมินสำถิานการณ์คุุณภาพชีีวิตและคุวามสำุข 
คุวามพึงพอใจ และคุวามผููกพันต่อองคุ์กรของคุนทำำงาน โดัยไดั้รับการยอมรับจากผูู้บริหาร
และบุคุลากรหน่วยงานทำรัพยากรบุคุคุลของสำถิานประกอบการทัำ�งขนาดัใหญ่ กลางและเล็ก
ในหลากหลายประเภทำอุตสำาหกรรมทีำ�ผู่านมา ตั�งแต่ปี 2560 ไดั้มีการสำำรวจคุุณภาพชีีวิตและ
คุวามสำุขของคุนทำำงาน (ในองคุ์กร) ระดัับประเทำศมาอย่างต่อเน่�อง โดัยผูลการสำำรวจระดัับชีาติ
ทีำ�สำามารถิใชี้ เป็นระดัับอ้างอิง เทำียบเคุียง ในการประ เมินสำถิานการณ์คุวามสำุขคุนทำำงาน
ในประเทำศไทำยให้กับองคุ์กรและหน่วยงานต่าง ๆ  ซึ�งเป็นข้อมูลทำี�จะเป็นประโยชีน์ในการวางแผูนพัฒนา
คุุณภาพชีีวิตและคุวามสำุขของคุนทำำงาน รวมถิึงคุวามพึงพอใจในการทำำงานและคุวามผููกพัน
ต่อองคุ์กรไดั้อย่างเหมาะสำม 
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 การพฒันาสำร้างเสำริมคุณุภาพชีีวิตและคุวามสำขุของคุนทำำงาน เป็นเร่�องทีำ�ทำา้ทำายและไม่หยดุันิ�ง
จากสำถิานการณ์และบริบทำภายในประเทำศ รวมถิึงสำถิานการณ์และบริบทำโลกทีำ� เปลี�ยนแปลง
ตลอดัเวลา เง่�อนไขและปจัจยัทำี�เกี�ยวขอ้งในการทำำงานของคุนทำำงานมกีารปรับเปลี�ยนไปตามสำถิานการณ์
ทีำ�เปลี�ยนแปลง ทัำ�งในด้ัานวิถีิชีีวิตส่ำวนตัว ปัจจัยทำางเศรษฐกิจ สำังคุมและการเม่อง สำิ�งแวดัล้อม 
ตลอดัจนสำถิานการณ์การแพร่ระบาดัของโคุวิดั 19 ทำี�เกิดัขึ�นและมีคุวามผูกผูันขึ�นลงของระดัับ
คุวามรุนแรงอย่างต่อเน่�องในประเทำศไทำยตั�งแต่ช่ีวงต้นปี 2563 เป็นต้นมา ล้วนเป็นปัจจยัทำี�ส่ำงผูลกระทำบ 
ตอ่คุณุภาพชีีวิตและคุวามสำขุของคุนทำำงานในประเทำศไทำย ทำั�งในทำางตรงและทำางออ้ม ดังันั�น ในป ี2563 
ภายใต้การดัำเนินงาน “โคุรงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมสำร้างเสำริมสำุขภาวะองคุ์กรเพ่�อนำไปสำู่องคุ์กร
สำขุภาวะและคุวามยั�งยน่” ซึ�งไดัร้บัการสำนบัสำนนุจากสำำนกัสำนบัสำนนุสำขุภาวะองคุก์ร (สำสำสำ.) จงึไดัด้ัำเนนิ
การสำำรวจคุุณภาพชีีวิต คุวามสำุข คุวามผููกพันต่อองคุ์กรของคุนทำำงาน (ในองคุ์กร) ในประเทำศไทำย 
ระดัับประเทำศ พ.ศ. 2563 ดั้วยเคุร่�องม่อ HAPPINOMETER ขึ�น

 การสำำรวจคุรั�งนี�มีวัตถุิประสำงค์ุเพ่�อประเมินสำถิานการณ์คุณุภาพชีีวิต คุวามสำขุ คุวามพงึพอใจ
ในการทำำงาน และคุวามผููกพันต่อองคุ์กรของคุนทำำงาน (ในองคุ์กร) ระดัับประเทำศ ปี 2563 
โดัยคุรอบคุลุมคุนทำำงานทำั�งในภาคุรัฐ รัฐวิสำาหกิจ และภาคุเอกชีน ในทุำกประเภทำอุตสำาหกรรม 
และขนาดัขององคุ์กร (ขนาดัเล็ก กลาง และใหญ่)

2. วัตถุุประสงคำ์การสำารวจ
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3. ระเบ่ยบวิธี่การสำารวจ

3.1 กลุ่มเป้าหมายข้องการสำรวิจั

 กลุ่มเป้าหมายของการสำำรวจ ไดั้แก่ คุนทำำงาน (ลูกจ้าง หร่อ พนักงาน) อายุ 18 ปีขึ�นไป 
ในองค์ุกรหร่อสำถิานประกอบการในประเทำศไทำย (ไม่รวม คุนทำำงานภาคุเกษตรกรรมและป่าไม้, การทำำเหม่อง, 
กิจกรรมการจ้างงานในคุรัวเร่อนทีำ�ไม่เป็นลักษณะองคุ์กรหร่อสำถิานประกอบการ, ผูู้ประกอบ
อาชีีพส่ำวนตวั, เจ้าของกจิการ) เพ่�อให้ข้อมูลทีำ�ใช้ีในการศกึษาสำามารถิใช้ีเป็นตวัแทำน (Representative) 
ข้อมูลคุวามสำุขของคุนทำำงานในระดัับประเทำศ และระดัับประเภทำอุตสำาหกรรม การสำำรวจคุวามสุำข
คุนทำำงานโดัยเคุร่�องม่อ HAPPINOMETR ออกแบบให้คุรอบคุลุมคุนทำำงาน (ในองคุ์กร) ในทุำก
ประเภทำอุตสำาหกรรมตามกิจกรรมทำางเศรษฐกิจตามมาตรฐานอุตสำาหกรรมประเทำศไทำย (Thailand 
Standard Industrial Classification:TSIC) ซึ�งกำหนดัไวท้ำั�งสำิ�น 21 ประเภทำอตุสำาหกรรม อยา่งไรกต็าม
เน่�องจากบริบทำการทำำงานในอุตสำาหกรรมจำนวน 4 ประเภทำมีลักษณะทีำ�ไม่เข้าข่าย “องค์ุกร หร่อ 
สำถิานประกอบการ” ได้ัแก่ ประเภทำเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง, ประเภทำการทำำเหม่องแร่
และเหม่องหิน, ประเภทำกิจกรรมการจ้างงานในคุรัวเร่อนสำ่วนบุคุคุล, ประเภทำกิจกรรมขององคุ์การ
ระหว่างประเทำศและภาคุีสำมาชีิก การสำำรวจฯ นี�จึงคุรอบคุลุม 17 ประเภทำอุตสำาหกรรม ประกอบดั้วย
 ประเภทำ  C  :  การผูลิต
 ประเภทำ  D  :  ไฟฟ้า ก๊าซ ไอนำ�า และระบบปรับอากาศ 
 ประเภทำ  E  :  การจัดัหานำ�า การจัดัการ และการบำบัดันำ�าเสำีย ของเสำีย และสำิ�งปฏิิกูล
 ประเภทำ  F  :  การก่อสำร้าง
 ประเภทำ  G  :  การขายสำ่ง และการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ และรถิจักรยานยนต์
 ประเภทำ  H  :  การขนสำ่ง และสำถิานทำี�เก็บสำินคุ้า  
 ประเภทำ  I  :   ทำี�พักแรมและบริการดั้านอาหาร
 ประเภทำ  J  :  ข้อมูลข่าวสำารและการสำ่�อสำาร
 ประเภทำ  K  :  กิจกรรมทำางการเงินและการประกันภัย
 ประเภทำ  L  :  กิจกรรมอสำังหาริมทำรัพย์  
 ประเภทำ  M  : กิจกรรมทำางวิชีาชีีพ วิทำยาศาสำตร์ และเทำคุนิคุ
 ประเภทำ  N  :  กิจกรรมการบริหาร และการบริการสำนับสำนุน
 ประเภทำ  O  :  การบริหารราชีการ การป้องกันประเทำศ และการประกันสำังคุมภาคุบังคุับ
 ประเภทำ  P  :  การศึกษา
 ประเภทำ  Q  :  กิจกรรมดั้านสำุขภาพ และงานสำังคุมสำงเคุราะห์
 ประเภทำ  R  :  ศิลปะ คุวามบันเทำิง และนันทำนาการ
 ประเภทำ  S  :  กิจกรรมบริการดั้านอ่�น ๆ



3.2 การสุ่มเลือกตัวิอย่าง

 การสำุม่ตัวอยา่งและกำหนดัขนาดัตวัอยา่งทีำ�เหมาะสำมในการสำำรวจคุรั�งนี� ไดัรั้บคุวามอนเุคุราะห์
ในการดัำเนนิการและให้คุำปรึกษาโดัยสำำนักงานสำถิิติแห่งชีาต ิหน่วยการสำุม่ (Sampling Unit) ในขั�นทีำ� 1
เปน็ใน “ระดับัองคุก์ร” โดัยใช้ีกรอบการสำุม่หร่อ Sampling Frame จากฐานข้อมลูสำำมะโนอตุสำาหกรรรม 
พ.ศ. 2560 ของสำำนักงานสำถิิติแห่งชีาติ โดัยในแต่ละประเภทำอุตสำาหกรรม กรอบการสำุ่มองค์ุกร
มิไดั้คุรอบคุลุมองคุ์กรในทำุกประเภทำอุตสำาหกรรมย่อย แต่คุรอบคุลุมเฉพาะองคุ์กร สำถิานประกอบการ 
หร่อหนว่ยงาน ทำี�มสีำถิานะหร่อรปูแบบการจดััตั�งเปน็ บรษิทัำจำกดัั บริษทัำจำกดัั (มหาชีน) หร่อหนว่ยงาน
สำ่วนราชีการ รัฐวิสำาหกิจ สำหกรณ์ โดัยไม่รวมองคุ์กรทำี�ระบุลักษณะการจัดัตั�งเป็นสำถิานประกอบ
การสำ่วนบุคุคุล ห้างหุ้นสำ่วนจำกัดัหร่อห้างหุ้นสำ่วนนิติบุคุคุล และสำถิานประกอบการทำี�ไม่ระบุรูปแบบ
การจดััตั�งทำี�ชีดััเจน ในขั�นนี�จำนวนองคุก์รตวัอยา่งรวมทีำ�ตอ้งการ ถิกูกำหนดัไวท้ำี�ประมาณ 400 องค์ุกร 
โดัยกระจายในแตล่ะประเภทำอทุำสำาหกรรมในสำดััสำว่นทำี�ใกลเ้คุยีงกนัประมาณ 20-25 องคุก์ร ตอ่ประเภทำ
อุตสำาหกรรม ซึ�งการสำุ่มองคุ์กรตัวอย่างในแต่ละประเภทำอุตสำาหกรรมจัดัสำรรให้กระจายตามขนาดั
ขององคุ์กร (ซึ�งแบ่งเป็น 4 ขนาดั ไดั้แก่ ขนาดัเล็ก คุนทำำงาน 1-50 คุน, ขนาดักลาง คุนทำำงาน 
51-200 คุน, ขนาดัใหญ่ คุนทำำงาน 201-1,000 คุน และขนาดัใหญ่มาก คุนทำำงาน 1,001 คุนขึ�นไป) 
และตามสำัดัสำ่วนคุนทำำงานทำี�อยู่ในกลุ่มองคุ์กรแต่ละขนาดั 
 สำำหรับการสำุ่มในขั�นทำี� 2 เป็นใน “ระดัับบุคุคุลหร่อคุนทำำงาน” ขนาดัหร่อจำนวนตัวอย่างของ
คุนทำำงานทำี�ตอ้งการทำั�งหมดั กำหนดัไวท้ำี�ประมาณ 20,000 คุน กระจายใน 17 ประเภทำอตุสำาหกรรม
ในสำดััสำว่นทำี�ใกลเ้คุยีงกนัประมาณ 1,000–1,500 คุนตอ่ประเภทำอุตสำาหกรรม โดัยขนาดัของตวัอยา่ง
คุนทำำงานทำี�ต้องการในแต่ละองค์ุกรถิูกกำหนดัโดัยสำำนักงานสำถิิติแห่งชีาติ ซึ�งพิจารณาตามขนาดั
ขององคุ์กร โดัยองคุ์กรขนาดัเล็ก ต้องการจำนวนตัวอย่างคุนทำำงาน 15-30 คุนต่อองคุ์กร องคุ์กร
ขนาดักลาง จำนวนตัวอย่างคุนทำำงาน 60 คุนต่อองคุ์กร องค์ุกรขนาดัใหญ่ จำนวนตัวอย่าง
คุนทำำงาน 100 คุนต่อองคุ์กร และ องคุ์กรขนาดัใหญ่มาก จำนวนตัวอย่างคุนทำำงาน 120 คุน
ต่อองคุ์กร การสำุ่มเล่อกตัวอย่างคุนทำำงานในแต่ละองคุ์กรจะดัำเนินการโดัยฝ่่ายทำรัพยากรบุคุคุล
ขององคุ์กรภายใต้คุำแนะนำและแนวทำางทีำ�กำหนดัโดัยคุณะผูู้วิจัยฯ ทำี�ให้มีการกระจายอย่างเหมาะสำม
ในคุนทำำงานกลุ่มต่าง ๆ ขององค์ุกร แผูนการสำุ่มภาพรวมของการสำำรวจ สำรุปไดั้ดัังแผูนภาพ
แผูนการสำุ่มตัวอย่างภาพรวมของการสำำรวจดั้านล่าง
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 การสำำรวจนี�คุรอบคุลุมคุนทำำงาน (ในองคุ์กร) ในทำั�งหมดั 17 ประเภทำอุตสำาหกรรม อย่างไร
กต็าม ดัว้ยขอ้จำกดััของฐานขอ้มลูสำำมะโนอตุสำาหกรรม พ.ศ. 2560 ทำี�ใชีเ้ปน็กรอบการสำุม่ ซึ�งมขีอ้มลู
สำถิานประกอบการ หนว่ยงานหร่อองคุก์รทำี�ไมคุ่รอบคุลมุ 5 ประเภทำอตุสำาหกรรม ทำำใหใ้นกระบวนการ
สำุ่มตัวอย่างสำำหรับประเภทำอุตสำาหกรรมเหล่านี� โคุรงการฯ ต้องใช้ีฐานข้อมูลของสำถิานประกอบการ
หน่วยงานหร่อองคุ์กรจากฐานข้อมูลอ่�นมาประกอบทัำ�งนี�นับเป็นข้อจำกัดัหนึ�งของการสำุ่มตัวอย่าง
ในการสำำรวจ เน่�องจากสำำหรบัประเภทำอตุสำาหกรรมทัำ�ง 5 ประเภทำนั�น การสำุม่ตวัอย่างจะไม่สำามารถิจำแนก
องค์ุกรได้ัตามขนาดัขององค์ุกร หร่อสำถิานประกอบการ เช่ีนเดัยีวกบัประเภทำอตุสำาหกรรมอ่�นทำี�มข้ีอมลูของ
องค์ุกร หร่อสำถิานประกอบการในฐานขอ้มลูสำำมะโนอุตสำาหกรรมได้ั โดัยไดัก้ำหนดัจำนวนองคุก์รตวัอยา่ง
ในประเภทำอุตสำาหกรรมเป็น 35 องคุ์กร และในแต่ละองคุ์กรทำี�สำุ่มเล่อกไดั้ จะทำำการสำำรวจคุนทำำงานใน
องคุก์รจำนวนอยา่งนอ้ย 30 คุน เพ่�อให้ไดัจ้ำนวนคุนทำำงานทีำ�เข้าร่วมการสำำรวจประเภทำอุตสำาหกรรม
ละอย่างน้อย 1,050 คุน 5 ประเภทำอุตสำาหกรรมนี� ประกอบดั้วย D ไฟฟ้า ก๊าซ ไอนำ�า และระบบ
ปรับอากาศ, K กิจกรรมทำางการเงิน และการประกันภัย, O การบริหาร การป้องกันประเทำศ 
และการประกันสำังคุมภาคุบังคุับ, P การศึกษา และ Q กิจกรรมดั้านสำุขภาพ และงานสำังคุมสำงเคุราะห์

3.3 เครื�องมือ “HAPPINOMETER”

 เคุร่�องม่อ HAPPINOMETER ประกอบดั้วยขอ้คุำถิาม 13 สำ่วน สำ่วนทำี� 1 และ 2 เปน็ขอ้มูล
ทำั�วไปของหน่วยงาน และข้อมูลทำั�วไปของคุนทำำงาน รวม 4 ข้อ และ 16 ข้อ ตามลำดัับ 
ตอนทำี� 3-11 เป็นข้อคุำถิามประเมนิคุณุภาพชีีวติและคุวามสำขุคุนทำำงานใน 9 มติ ิรวมทัำ�งหมดั 54 ข้อ
ตอนทีำ� 12 และ 13 เป็นข้อคุำถิามประเมินคุวามผููกพันองคุ์กร และสำมดัุลชีีวิตกับการทำำงานของ
คุนทำำงาน ซึ�งมี 9 ข้อและ 5 ข้อ ตามลำดัับ โดัยในแต่ละสำ่วนของเคุร่�องม่อ HAPPINOMETER 
มีรายละเอียดั ดัังนี�
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ส่วินที� 1 เป็นข้้อคำถามข้้อมูลทั�วิไปข้ององค์กร มี 4 ข้อคุำถิาม ไดั้แก่ ชี่�อและ
สำถิานทำี�ตั�งของหน่วยงาน องคุ์กร หร่อสำถิานประกอบการ ประเภทำของหน่วยงาน 
หร่อองคุก์ร ขนาดัของหนว่ยงานหร่อองคุก์ร และลกัษณะของหน่วยงานหร่อองคุก์ร 
(สำำนักงานใหญ่ สำำนักงานสำาขา กรม/กอง ไซต์งานหร่อลักษณะอ่�น ๆ)
ส่วินที� 2 เป็นข้้อคำถามลักษณะทั�วิไปข้องคนทำงาน มี 16 ข้อคุำถิาม ไดั้แก่ 
เพศ อายุ จังหวัดัทำี�อาศัยในปัจจุบันและภูมิลำเนา ลักษณะของทำี�พักอาศัยในปัจจุบัน
และบุคุคุลทีำ�พักอาศัยอยู่ร่วมดั้วย ระดัับการศึกษาทีำ�สำำเร็จสำูงสำุดั สำถิานภาพสำมรสำ 
จำนวนบตุร สำถิานภาพการตั�งคุรรภ์ ลกัษณะงานและสำถิานภาพการจ้างงาน การทำำงาน 
เป็นกะหร่อตามรอบเวร ระดัับตำแหน่งในการปฏิิบัติงาน อายุงานในองคุ์กรหร่อ
หน่วยงานในปัจจุบัน ประวัติการเปลี�ยนงาน และรายไดั้รวมต่อเดั่อนโดัยประมาณ
สว่ินที� 3 มติทิี� 1 สขุ้ภาพกายด ี(Happy Body) หมายถิงึ การทำี�บคุุคุลมสีำขุภาพ
รา่งกายแขง็แรง สำมส่ำวน มพีฤตกิรรมการบริโภคุทีำ�ปลอดัภยั มคีุวามพงึพอใจสำภาวะ
สำุขภาพกายของตนอง ประกอบดั้วย 6 ข้อคุำถิามตัวชีี�วัดั เกี�ยวกับ คุ่า BMI และ 
เสำ้นรอบเอว การรับประทำานอาหารเชี้า การออกกำลังกาย การสำูบบุหรี� การดั่�ม
เคุร่�องดั่�มทำี�มีแอลกอฮอล์ คุวามพึงพอใจกับสำุขภาพกาย
ส่วินที� 4 มิติที� 2 ผ่อนคลายด ี(Happy Relax) หมายถิึง การทำี�บุคุคุลสำามารถิ
บรหิารเวลาในแตล่ะวนัเพ่�อการพกัผูอ่นไดัอ้ยา่งมคีุณุภาพ พอใจกบัการบริหารจดััการ
ปัญหาของตนเอง และทำำชีีวิตให้ง่าย สำบาย ๆ ประกอบด้ัวย 5 ข้อคุำถิามตัวชีี�วัดั 
เกี�ยวกับ คุวามเพียงพอทีำ�ไดั้รับในการพักผู่อน การทำำกิจกรรมทีำ�เป็นการพักผู่อน
หยอ่นใจในรอบสำปัดัาห ์การมคีุวามเคุรียดัโดัยรวม การมชีีีวติทีำ�เป็นไปตามทีำ�คุาดัหวงั
โดัยรวม คุวามสำามารถิในการจัดัการปัญหาในชีีวิตโดัยรวม
ส่วินที� 5 มติทิี� 3 นำ�าใจัด ี (Happy Heart) หมายถิงึ การทีำ�บคุุคุลมจีติสำาธิ์ารณะ 
มีส่ำวนร่วมในการสำร้างประโยชีน์ให้กับส่ำวนรวม และมีเมตตากับคุนรอบข้าง 
ประกอบดั้วย 5 ข้อคุำถิามตัวชีี�วัดั เกี�ยวกับ คุวามรู้สำึกเอ่�ออาทำรห่วงใยคุนรอบข้าง 
การให้คุวามชี่วยเหล่อแก่คุนรอบข้าง การทำำประโยชีน์เพ่�อสำ่วนรวมดั้วยคุวามเต็มใจ
และยินดัี การเข้าร่วมกิจกรรมทีำ�เป็นประโยชีน์ต่อสำังคุม และการทำำกิจกรรมทีำ�มี
ประโยชีน์ดั้วยตนเอง
ส่วินที� 6 มิติที� 4 จัิตวิิญญาณด ี(Happy Soul) หมายถิึง การทำี�บุคุคุลมีคุวาม
ตระหนักถิึงคุุณธิ์รรม และศีลธิ์รรม รู้แพ้รู้ชีนะ รู้จักให้ และมีคุวามกตัญญููรู้คุุณ
ประกอบดั้วย 5 ข้อคุำถิามตัวชีี�วัดั เกี�ยวกับ การทำำนุบำรุงศิลปวัฒนธิ์รรม/
ศาสำนา/การให้ทำาน และการปฏิิบัติกิจตามศาสำนาเพ่�อให้จิตใจสำงบ การยกโทำษ
และให้อภัยอย่างจริงใจต่อผูู้สำำนึกผูิดั การยอมรับและขอโทำษในคุวามผูิดัทีำ�ทำำหร่อ
มีสำ่วนรับผูิดัชีอบ การตอบแทำนหร่อชี่วยเหล่อผูู้มีพระคุุณ



ส่วินที� 7 มิติที� 5 ครอบัครัวิดี (Happy Family) หมายถิึง การทำี�บุคุคุล
มีคุวามรู้สำึกผููกพัน เชี่�อใจ มั�นใจ และอุ่นใจกับบุคุคุลในคุรอบคุรัวของตนเอง 
ประกอบดัว้ย 3 ขอ้คุำถิามตวัชีี�วดัั เกี�ยวกบั การมเีวลาอยูกั่บคุรอบคุรัวอยา่งเพยีงพอ 
การทำำกิจกรรมร่วมกันในคุรอบคุรัว การมีคุวามสำุขกับคุรอบคุรัว
ส่วินที� 8 มติทิี� 6 สงัคมด ี(Happy Society) หมายถิงึ การทำี�บคุุคุลมคีุวามสำมัพนัธ์ิ์ 
ทำี�ดัีต่อเพ่�อนบ้าน ไม่ทำำให้ผูู้อ่�นเดั่อดัร้อน ไม่เอาเปรียบผูู้คุนรอบข้าง ไม่ทำำให้สำังคุม
เสำ่�อมถิอย ประกอบดั้วย 6 ข้อคุำถิามตัวชีี�วัดั เกี�ยวกับ เพ่�อนบ้านมีคุวามสำัมพันธิ์์
ทำี�ดัีกับเรา การปฏิิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคุับของสำังคุม คุวามรู้สำึกปลอดัภัยในชีีวิต
และทำรัพย์สำิน เม่�อมีปัญหาสำามารถิขอคุวามชี่วยเหล่อจากคุนในชีุมชีน คุวามรู้สำึกว่า
สำังคุมไทำยทำุกวันนี�มีคุวามสำงบสำุข และการใชี้ชีีวิตในสำังคุมอย่างมีคุวามสำุข
ส่วินที� 9 มิติที� 7 ใฝ่่รู้ด ี(Happy Brain) หมายถิึง การทำี�บุคุคุลมีคุวามต่�นตัว 
กระต่อร่อร้นในการเรียนรู้สำิ�งใหม่ ๆ เพ่�อปรับตัวให้เทำ่าทำันและตั�งรับการเปลี�ยนแปลง
ไดั้ตลอดัเวลา และพอใจทีำ�จะแสำดังคุวามทำันสำมัยอยู่เสำมอ ประกอบด้ัวย 3 ข้อ
คุำถิามตัวชีี�วัดั เกี�ยวกับ การแสำวงหาคุวามรู้ใหม่ คุวามสำนใจทำี�จะพัฒนาตนเองเพ่�อ
คุวามก้าวหน้าในชีีวิต โอกาสำทำี�จะไดั้รับในการอบรม/ศึกษาต่อ/ดัูงาน
ส่วินที� 10 มิติที� 8 สุข้ภาพเงินด ี (Happy Money) หมายถิึง การทำี�บุคุคุล
มีวินัยในการใช้ีจ่ายเงิน มีคุวามสำามารถิและพึงพอใจในการบริหารจัดัการระบบ
การรับ จ่าย และออมเงินในแต่ละเดั่อน ประกอบดั้วย 4 ข้อคุำถิามตัวชีี�วัดั เกี�ยวกับ 
ภาระในการผู่อนชีำระหนี�สำินต่าง ๆ  การผู่อนชีำระหนี�สำินตามกำหนดัเวลา การมีเงิน
เก็บออมในแต่ละเดั่อน คุ่าตอบแทำนทำี�ไดั้รับเพียงพอกับรายจ่ายในแต่ละเดั่อน
ส่วินที� 11 มิติที� 9 การงานด ี(Happy Work Life) หมายถิึง การทำี�บุคุคุล
มีคุวามสำบายใจในทำี�ทำำงาน มีคุวามรัก คุวามผููกพัน และคุวามภาคุภูมิใจในองคุ์กร 
มีคุวามมั�นใจในอาชีีพรายไดั้ และมีคุวามพึงพอใจกับคุวามก้าวหน้าของตนเองใน
องคุ์กร ประกอบดั้วย 17 ข้อคุำถิามตัวชีี�วัดั เกี�ยวกับ การทำำงานทำี�มีคุวามทำ้าทำาย
และสำ่งเสำริมให้ไดั้เรียนรู้สำิ�งใหม่ คุวามชีัดัเจนของโอกาสำการเติบโตในตำแหน่ง การมี
อาชีีพทำี�มั�นคุง คุวามสำามารถิในการแสำดังคุวามคุิดัเห็นและมีสำ่วนร่วมในข้อเสำนอแนะ
กบัหวัหน้างาน การได้ัรบัการปฏิิบตัอิย่างถิกูต้องตามกฎหมายแรงงาน/พระราชีบญัญตัิ 
หร่อระเบียบต่าง ๆ การไดั้รับการพิจารณาเล่�อนขั�น/เล่�อนตำแหน่ง/ปรับขึ�น
คุา่จา้งดัว้ยคุวามเหมาะสำม การไดัรั้บคุา่ตอบแทำนถิกูตอ้งและตรงตามเวลา การไดัรั้บ
คุ่าตอบแทำนทำี�คุุ้มคุ่ากับคุวามเสำี�ยงอันอาจเกิดัจากการทำำงาน การไดั้รับการดัูแล
เกี�ยวกบัสำขุภาพทำี�ดัจีากองค์ุกร คุวามพงึพอใจกบัสำภาพแวดัล้อมโดัยรวมขององค์ุกร
คุวามพงึพอใจกบัสำวสัำดักิารทีำ�องค์ุกรจดััให้ การให้คุวามสำำคุญักบัการทำำงานเป็นทำมี 
คุวามสำัมพันธิ์์ในทำี�ทำำงานเหม่อนพี�น้อง การสำ่�อสำารพูดัคุุยกับเพ่�อนร่วมงาน 
การถ่ิายทำอดั/แลกเปลี�ยนแบบอย่างการทำำงานระหว่างกนั และการทำำงานอย่างมคีุวามสำขุ
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ส่วินที� 12 ควิามผูกพันองค์กร ประเมินจาก 3 องคุ์ประกอบ ไดั้แก่ Say หร่อ 
การกล่าวถึิงองคุ์กรในทำางทีำ�ดัีหร่อทำางบวก คุวามรักและภาคุภูมิใจต่อองคุ์กร 
Stay หร่อ คุวามต้องการทำี�จะอยู่กับองคุ์กรต่อไปแม้จะมีโอกาสำใหม่ทำี�เทำียบเทำ่าหร่อ
อาจจะดัีกว่า คุวามรู้สำึกในการเป็นสำ่วนหนึ�งและเป็นเจ้าของร่วมในองคุ์กร และ 
Strive หร่อ คุวามต้องการหร่อคุวามภาคุภูมิใจและคุวามเต็มใจทำี�จะทำำงานเพ่�อ
คุวามสำำเร็จขององคุ์กร อย่างมุ่งมั�น ทำุ่มเทำ สำร้างสำรรคุ์ โดัยมีทำั�งหมดั 9 ข้อคุำถิาม
ตวัชีี�วดัั เกี�ยวกบั การแนะนำญาต ิเพ่�อน หร่อคุนรู้จกัมาทำำงานในองคุก์ร การกลา่ว
ปกปอ้งองคุก์ร และคุวามภาคุภมูใิจทำี�ไดัท้ำำงานในองคุก์ร การไมล่าออกแมว้า่มโีอกาสำ
ในการศึกษาต่อ การไม่ลาออกแม้ว่ามีโอกาสำเปลี�ยนสำถิานทีำ�ทำำงาน และการรู้สึำก
เป็นเจ้าของร่วมในองค์ุกร การทำำงานอย่างทำุม่เทำเพ่�อประโยชีน์ขององค์ุกร การคุดิัใหม่ 
ทำำใหม่เพ่�อสำร้างคุวามก้าวหน้าให้กับองคุ์กร และการทำำงานอย่างมีเป้าหมาย
ส่วินที� 13 สมดุลชวีิติกับัการทำงาน ประกอบด้ัวย 5 ข้อคุำถิามตวัชีี�วดัั เกี�ยวกบั 
คุวามรู้สำึกต่อจำนวนวันทำำงานในแต่ละสัำปดัาห์ จำนวนชัี�วโมงทำำงานและจำนวน
ชัี�วโมงพักผู่อนในแต่ละวัน คุวามย่ดัหยุ่นในการทำำงานขององค์ุกร และการทำำงาน
ตรงตามวุฒิการศึกษา

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

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

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

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

 ในการประเมินระดัับคุวามสำุขของคุนทำำงานทำั�ง 9 มิติ รวมถึิงคุวามสำุขภาพรวมจาก
ข้อคุำถิามตอนทำี� 3-11 โดัยเคุร่�องม่อ HAPPINOMETER นั�น คุะแนนคุวามสำุขมีคุ่าอยู่ในชี่วง 
0-100 คุะแนน โดัยตีคุวามและให้คุวามหมายไดั้ ดัังนี�



 ในการดัำเนินงานภาคุสำนามการสำำรวจคุรั�งนี� องคุ์กรทำี�ถิูกสำุ่มเป็นตัวอย่างและยินดัีเข้าร่วม
การสำำรวจสำามารถิพิจารณาเล่อกให้คุนทำำงานในองคุ์กรตอบแบบสำำรวจ HAPPINOMETER ดั้วย
แบบสำำรวจแบบกระดัาษ (โดัยโคุรงการจะจัดัสำ่งแบบสำอบถิามทำางไปรษณีย์ไปยังองคุ์กร และรับกลับคุ่น
ทำางไปรษณยี)์ หร่อ แบบสำอบถิามออนไลน์ (โดัยโคุรงการได้ัจัดัทำำเวบ็ไซตส์ำำหรับการตอบแบบสำอบถิาม
ออนไลน์ และจัดัสำ่งรหัสำ ID เฉพาะในการเข้าตอบแบบสำอบถิามให้กับแต่ละองคุ์กรทำี�มีคุวามประสำงคุ์
เข้าร่วมสำำรวจในรูปแบบออนไลน์) ไดั้ชี่องทำางใดัชี่องทำางหนึ�งตามคุวามสำะดัวก

3.4 กระบัวินการสำรวิจั

 สำำนักงานสำถิิติแห่งชีาติ ไดั้ทำำการสำุ่มตัวอย่างรายชี่�อองคุ์กรให้ทัำ�งสำิ�นจำนวน 400 องคุ์กร 
(พร้อมรายชี่�อองคุ์กรทีำ�เป็นองคุ์กรสำำรองเต็มจำนวน) กระจายไปในแต่ละประเภทำอุตสำาหกรรม และ
ตามขนาดัของสำถิานประกอบการ (โดัยประเมนิจากจำนวนคุนทำำงาน) ทำั�งนี� จำนวนตวัอยา่งคุนทำำงาน
ทำี�ตอ้งการในแตล่ะองคุก์รถิกูกำหนดัโดัยเง่�อนไขทำี�ขึ�นอยูกั่บขนาดัขององค์ุกรโดัยสำำนักงานสำถิิตแิหง่ชีาติ
ไดั้เป็นผูู้กำหนดัให้และสำ่งมาให้โคุรงการพร้อมกับรายช่ี�อ จากรายช่ี�อองค์ุกรทำี�เป็นตัวอย่าง ในขั�นต้น 
พนกังานเกบ็ขอ้มลูของโคุรงการ ดัำเนนิการตดิัตอ่องคุก์รและสำถิานประกอบการเพ่�อขอคุวามอนเุคุราะห์
ให้คุนทำำงานให้คุวามร่วมม่อในการตอบแบบสำำรวจคุวามสำุขคุนทำำงาน
 ก่อนเริ�มดัำเนนิการสำำรวจ ได้ัมีการจัดัอบรมให้พนกังานเกบ็ข้อมลูทำั�งหมดัทำี�เข้าร่วมงานภาคุสำนาม 
เพ่�อสำร้างคุวามเข้าใจโคุรงการฯ วตัถุิประสำงค์ุในการสำำรวจคุณุภาพชีีวติและคุวามสำขุคุนทำำงาน ทำำคุวาม
เข้าใจกระบวนการเก็บข้อมลูและแบบสำำรวจคุวามสำขุ ซกัซ้อมขั�นตอนและวธิิ์กีารในการตดิัต่อประสำานงาน
องค์ุกร รวมถิงึขั�นตอนการประสำานงานภายในทำมีพนกังานเกบ็ข้อมูลและคุณะทำำงานฯ เป็นต้น
 หลังจากไดั้รับรายชี่�อองคุ์กรทีำ�สำุ่มไดั้เป็นองคุ์กรตัวอย่างเพ่�อติดัต่อทำาบทำามในการสำำรวจ
ทัำ�งหมดัจากคุวามอนุเคุราะห์ของสำำนักงานสำถิิติแห่งชีาติ ผูู้จัดัการงานสำนามทำำหน้าทีำ�เป็นผูู้กระจาย
รายชี่�อองคุ์กรให้แก่พนักงานเก็บข้อมูลแต่ละคุนเพ่�อรับผูิดัชีอบในการประสำานงาน ตั�งแต่การติดัต่อ
ทำาบทำามองคุ์กรเพ่�อขอคุวามร่วมม่อในการเข้าร่วมการสำำรวจ การจัดัสำ่งแบบสำอบถิามกระดัาษ หร่อ
ประสำานงานฝ่่ายเทำคุนคิุของโคุรงการในการจัดัเตรียมรหสัำการตอบแบบสำอบถิามสำำหรบัองคุก์รทีำ�แสำดัง
คุวามประสำงคุใ์นการเขา้รว่มสำำรวจดัว้ยการตอบแบบสำอบถิามทำางออนไลน ์การรายงานคุวามกา้วหนา้
หร่อจำนวนคุนทำำงานในองคุ์กรทำี�เข้าร่วมสำำรวจในการตอบแบบสำอบถิามแล้ว ไปจนถึิงการปิดัการ
สำำรวจ และสำ่งผูลการสำำรวจ พร้อมของทำี�ระลึกและประกาศนียบัตรการเข้าร่วมสำำรวจฯ ให้กับองคุ์กร
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 เม่�อเริ�มดัำเนนิการสำำรวจ พนักงานเก็บข้อมูลจะโทำรศพัท์ำตดิัตอ่ประสำานงานผูา่นฝ่า่ยทำรัพยากร
บุคุคุลของแต่ละองคุ์กรทีำ�สำุ่มได้ัเป็นองคุ์กรตัวอย่างในการสำำรวจ เพ่�อชีี�แจงรายละเอียดัการตอบแบบ
สำำรวจ และสำ่งหนังสำ่อขอคุวามอนุเคุราะห์ พร้อมเอกสำารแนบ ไดั้แก่ แบบสำำรวจคุวามสำุขคุนทำำงาน 
รายละเอียดัการเก็บแบบสำำรวจ ตัวอย่างผูลการวิเคุราะห์ข้อมูลทีำ�องคุ์กรจะได้ัรับ โดัยองค์ุกรทำี�
เห็นชีอบให้คุวามอนุเคุราะห์ จะแจ้งคุวามประสำงคุ์กลับมายังพนักงานเก็บข้อมูล หร่อพนักงานเก็บ
ข้อมูลติดัต่อเพ่�อติดัตามผูลการให้คุวามอนุเคุราะห์การสำำรวจคุวามสำุขคุนทำำงาน หลังจากนั�น 
พนักงานเก็บข้อมูลดัำเนนิการจดััส่ำงแบบสำำรวจคุวามสำขุคุนทำำงานแบบกระดัาษผู่านทำางไปรษณย์ี หร่อส่ำงรหสัำ
และลงิค์ุการเขา้รว่มสำำรวจผูา่นระบบแบบสำอบถิามออนไลน ์(ใหก้บัองคุก์รทีำ�แสำดังคุวามประสำงคุเ์ลอ่กเขา้
ร่วมสำำรวจผู่านระบบออนไลน์) กำหนดัระยะเวลาการตอบแบบสำำรวจประมาณ 2–4 สำปัดัาห์ หลงัจากนั�น
พนักงานเก็บข้อมูลโทำรศัพท์ำติดัตามผูลการกรอกแบบสำำรวจคุวามสำุขคุนทำำงานในองค์ุกรทำี�ไดั้รับ
แบบสำำรวจคุวามสำุขคุนทำำงานแล้ว (หร่อ ในกรณีทีำ�เป็นการสำำรวจออนไลน์ พนักงานเก็บข้อมูล
จะตรวจสำอบจำนวนคุนทำำงานทีำ�เขา้มาตอบแบบสำอบถิามออนไลนกั์บฝ่า่ยเทำคุนิคุของโคุรงการทำี�ดูัแลระบบ
แบบสำอบถิามออนไลน์เป็นระยะ ๆ และแจ้งให้กับผูู้ประสำานงานขององคุ์กรทำราบ) เม่�อไดั้จำนวนผูู้ตอบ
แบบสำำรวจคุรบตามจำนวนกลุม่ตวัอยา่งทำี�ตอ้งการ พนกังานเกบ็ขอ้มลูจงึดัำเนนิการแจง้ผููป้ระสำานงาน
ขององคุ์กรเพ่�อปิดัรับการสำำรวจหร่อปิดัระบบการตอบแบบสำอบถิามออนไลน์สำำหรับองคุ์กรนั�น ๆ 
(ในบางกรณี องค์ุกรอาจแจ้งคุวามประสำงคุ์ให้พนักงานเก็บข้อมูลสำามารถิเข้ามาเก็บรวบรวมข้อมูล
ไดั้ภายในองค์ุกร ซึ�งโคุรงการฯ จะทำำการนัดัหมายวันทีำ�ต้องการให้ไปแจกแบบสำำรวจและให้พนักงาน
เก็บข้อมูลเข้าไปแจกแบบสำำรวจและรอรับกลับตามวันเวลาทำี�นัดัหมายกับองคุ์กร)
 เม่�อเสำร็จสำิ�นการสำำรวจ คุณะนักวิจัยทำำการบรรณาธิ์ิกร จัดัการข้อมูลและวิเคุราะห์
ผูลการสำำรวจฯ ในภาพรวม หลังจากนั�นจัดัสำ่งผูลการสำำรวจ พร้อมข้อมูลดัิบการสำำรวจ คุ่นให้กับ
แต่ละองคุ์กร พร้อมของทำี�ระลึกในการสำำรวจแก่คุนทำำงานทำี�เข้าร่วมการสำำรวจ และประกาศนียบัตร
การเข้าร่วมการสำำรวจระดัับประเทำศในคุรั�งนี�ให้ไว้แก่องคุ์กร

3.5 ผลการดำเนินงานสำรวิจั และการถ่วิงนำ�าหนักข้้อมูล

 การดัำเนนิงานภาคุสำนามในการเก็บขอ้มูลสำำรวจคุวามสำขุคุนทำำงาน (ในองค์ุกร) ระดับัประเทำศ 
พ.ศ. 2563 ตามแผูนการกำหนดัในระหว่างเดั่อนตุลาคุม-ธิ์ันวาคุม 2563 โดัยโคุรงการได้ัรับ
รายช่ี�อองคุ์กรทำี�ถูิกสำุ่มเล่อกเป็นตัวอย่างในการสำำรวจจากสำำนักงานสำถิิติแห่งชีาติ เพ่�อติดัต่อและ
ประสำานงานล่วงหน้าตั�งแต่ชี่วงเดั่อนกันยายน อย่างไรก็ตาม ดั้วยข้อจำกัดัของฐานข้อมูลสำำมะโน
อุตสำาหกรรม พ.ศ. 2560 ซึ�งจัดัเก็บมาแล้วเป็นระยะเวลาประมาณ 4 ปี ทำำให้รายชี่�อองคุ์กร หร่อ
สำถิานประกอบการทำี�สำุ่มเล่อกไดั้จำนวนหนึ�ง รวมถิึงข้อมูลการติดัต่อทำี�ไดั้รับจากการสำุ่มตัวอย่าง ไม่เป็น
ปัจจุบันหร่อเปลี�ยนแปลงไปแล้ว โดัยพบว่าบางองค์ุกรหร่อสำถิานประกอบการได้ัมีการเลิกกิจการ 
ปรับเปลี�ยนรปูแบบกิจการ หร่อไม่สำามารถิตดิัต่อได้ั ประกอบด้ัวยสำถิานการณ์การแพร่ระบาดัของโคุวดิั 19 



ในประเทำศไทำยทำี�ดัำเนนิมาต่อเน่�องตั�งแต่ช่ีวงต้นปี 2563 และส่ำงผูลกระทำบต่อองค์ุกร หร่อสำถิานประกอบการ
หลายแหง่ รวมถิงึคุนทำำงานทีำ�ตอ้งปรับรูปแบบการทำำงานเป็นการทำำงานจากทำี�บา้น เลกิหร่อหยดุัดัำเนนิ
การไปชี่วงเวลาหนึ�ง ทำำให้การประสำานงานและขอคุวามร่วมม่อในการเข้าร่วมการสำำรวจจากองคุ์กรทำี�
สำุ่มเล่อกไดั้ เป็นไปไดั้คุ่อนข้างล่าชี้ากว่าแผูนทำี�กำหนดั และจำเป็นต้องทำำการสำุ่มตัวอย่างองคุ์กรสำำรอง
ในทำุกประเภทำอุตสำาหกรรมเพิ�มเติมเป็นจำนวนคุ่อนข้างมาก สำ่งผูลทำำให้จำเป็นต้องขยายระยะเวลาการ
สำำรวจเพิ�มเติมในชี่วงเดั่อนมกราคุม-มีนาคุม 2564 
 ในภาพรวมของผูลการดัำเนินงานเก็บข้อมูลการสำำรวจฯ พบว่า องคุ์กรทำี�เข้าร่วมการสำำรวจ
ทำั�งหมดัมีจำนวน 436 องคุ์กร และมีจำนวนคุนทำำงานทำี�ร่วมตอบแบบสำำรวจ HAPPINOMETER 
รวมทำั�งสำิ�น 27,543 คุน (โดัยมีจำนวนแบบสำอบถิามทำี�คุนทำำงานให้ข้อมูลคุรบสำมบูรณ์ในทำุกสำ่วนเป็น
จำนวน 25,955 แบบ) กระจายอยู่ในทำั�ง 17 ประเภทำอุตสำาหกรรมตามแผูนการสำุ่มตัวอย่าง อย่างไร
ก็ตาม ในบางประเภทำอุตสำาหกรรม พบว่ามีจำนวนองค์ุกรและคุนทำำงานทีำ�เข้าร่วมการสำำรวจจริง 
นอ้ยกวา่จำนวนตวัอยา่งทำี�กำหนดัไวต้ามแผูนการสำุม่ตวัอยา่ง (ไดัแ้ก ่ประเภทำอตุสำาหกรรม N กจิกรรม
การบริหารและการบริการสำนับสำนุน, L กิจกรรมอสำังหาริมทำรัพย์, S กิจกรรมบริการดั้านอ่�น,
F การก่อสำร้าง, J ข้อมูลข่าวสำารและการสำ่�อสำาร และ R ศิลปะคุวามบันเทำิงและนันทำนาการ) ซึ�งเป็น
ข้อจำกัดัหนึ�งของการสำำรวจในคุรั�งนี� ในการวิเคุราะห์และประมวลผูลการสำำรวจ จำนวนกลุ่มตัวอย่าง
ทำี�เก็บข้อมูลการสำำรวจไดั้ ถิูกนำไปพิจารณาในการกำหนดัคุ่าถิ่วงนำ�าหนักทีำ�เหมาะสำมเพ่�อเป็นข้อมูล
ตัวแทำนของแต่ละประเภทำอุตสำาหกรรม และข้อมูลตัวแทำนคุนทำำงาน (ในองคุ์กร) ระดัับประเทำศต่อไป
 สำำหรับการคุิดัคุ่าถิ่วงนำ�าหนัก (Weighting) เพ่�อวิเคุราะห์และนำเสำนอผูลการสำำรวจฯ เพ่�อให้
สำอดัคุล้องตามแผูนการสำุ่มตัวอย่าง มีการดัำเนินการใน 2 ขั�นตอน คุ่อ 
 หนึ�ง การถิ่วงนำ�าหนักดั้วย Base Weight สำำหรับคุนทำำงานแต่ละคุนโดัยจำแนกตามประเภทำ
อุตสำาหกรรม (i) และ ขนาดัขององคุ์กร (j) ทำี�คุนทำำงานนั�นสำังกัดั โดัยคุ่า Base Weight ของคุน
ทำำงานแต่ละคุนเท่ำากบั Nij/nij  โดัย Nij คุอ่ จำนวนคุนทำำงาน ในภาคุอตุสำาหกรรม i ขนาดัองค์ุกร j 
และ nij คุ่อ จำนวนกลุ่มตัวอย่างคุนทำำงานในภาคุอุตสำาหกรรม i ขนาดัองคุ์กร j ทำี�สำุ่มไดั้
 สอง การถิ่วงนำ�าหนักดั้วย Adjusted Weight สำำหรับคุนทำำงานแต่ละคุนโดัยจำแนก
ตามประเภทำอุตสำาหกรรม (i) ทำี�คุนทำำงานนั�นสำงักัดั โดัยคุ่า Adjusted Weight ของคุนทำำงาน
แต่ละคุน เทำ่ากับ ni/n’i โดัย ni คุ่อ จำนวนกลุ่มตัวอย่างคุนทำำงานในภาคุอุตสำาหกรรม i ทำี�สำุ่มไดั้ 
และ n’i คุ่อ จำนวนกลุ่มตัวอย่างคุนทำำงานในภาคุอุตสำาหกรรม i ทำี�เก็บข้อมูลไดั้จริงจากงานสำนาม



4.1 ลักษณะทั�วิไปข้องคนทำงาน

 เกี�ยวกับลักษณะทำั�วไปของคุนทำำงาน พบว่ามีสำัดัสำ่วนของคุนทำำงานในหน่วยงานภาคุเอกชีน
มากทำี�สำุดัถิึงประมาณ 3 ใน 4 (ร้อยละ 73.4) ในหน่วยงานภาคุรัฐร้อยละ 16.3 สำถิาบันการศึกษา
ร้อยละ 5.3 และหน่วยงานรัฐวิสำาหกิจอีกร้อยละ 2.3 (ตาราง 1 และ 2) 
 ในแต่ละภาคุการจ้างงาน คุนทำำงานสำ่วนใหญ่ ประมาณร้อยละ 46.5-52.6 เป็นคุนทำำงาน
กลุ่มอายุ 30-44 ปี สำำหรับหน่วยงานเอกชีน ประมาณ 1 ใน 3 หร่อร้อยละ 33.3 เป็นคุนทำำงาน
อายุ 15-29 ปี ถิัดัมา ร้อยละ 14.3 เป็นคุนทำำงานอายุ 45-59 ปี ซึ�งคุ่อนข้างแตกต่างจากกลุ่ม
คุนทำำงานในหน่วยงานภาคุรัฐ หน่วยงานรัฐวิสำาหกิจ และสำถิาบันการศึกษา ทำี�มีสำัดัสำ่วนคุนทำำงาน
ในกลุ่มอายุ 45-59 ปี คุ่อนข้างสำูงกว่า (ประมาณร้อยละ 28.0-32.1) ขณะทำี�มีสำัดัสำ่วนคุนทำำงาน
ในกลุ่มอายุ 15-29 ปี คุ่อนข้างตำ�ากว่า (ร้อยละ 14.6-24.2) 

ตาราง 1 คุนทำำงาน (ในองคุ์กร) จำแนกตามกลุ่มอายุ ภาคุการจ้างงานและเพศ

4. ผลการสำารวจ
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 ในภาพรวมของคุนทำำงานทัำ�งหมดั ประมาณคุรึ�งหนึ�งทีำ�ร้อยละ 51.1 เป็นคุนทำำงานทีำ�มีอายุ
อยู่ในชี่วง 30-44 ปี คุนทำำงานอายุ 15-29 ปี และ 45-59 ปี มีสำัดัสำ่วนคุิดัเป็นร้อยละ 30.4 และ
17.7 ของคุนทำำงานทัำ�งหมดั ตามลำดับั กลุม่ตวัอย่างคุนทำำงานอาย ุ 60 ปีขึ�นไป มเีพยีงร้อยละ 0.8 
เทำ่านั�นในการสำำรวจคุรั�งนี� (แผูนภาพ 1) โดัยสำัดัสำ่วนของคุนทำำงานอายุ 60 ปีขึ�นไปนี�สำูงทำี�สำุดั
ในกลุ่มคุนทำำงานสำถิาบันการศึกษา เม่�อเทำียบกับคุนทำำงานในภาคุการจ้างงานอ่�น

 ในภาพรวมของคุนทำำงานทำั�งหมดั ประมาณ 2 ใน 3 (ร้อยละ 64.9) เป็นคุนทำำงานเพศหญิง 
อกีประมาณ 1 ใน 3 (ร้อยละ 34.2) เป็นคุนทำำงานเพศชีาย ร้อยละ 0.9 เป็นคุนทำำงานเพศทำางเลอ่ก
หากจำแนกตามรุ่นประชีากร คุนทำำงานสำว่นใหญร้่อยละ 66.7 เป็นประชีากรในรุ่น Gen Y (อายุไมเ่กิน
36 ปี) อีกร้อยละ 29.9 ในรุ่น Gen X (อายุ 37-55 ปี) และร้อยละ 3.4 ในรุ่น Baby Boomer
(อายุ 56 ปีขึ�นไป) จำแนกตามภาคุ กลุ่มตัวอย่างคุนทำำงานในการสำำรวจคุรั�งนี�คุ่อนข้างกระจุกตัว
อยู่ในภาคุกลาง  (ร้อยละ 53.5) และกรุงเทำพฯ  (ร้อยละ 28.3) เม่�อเปรียบเทำียบกับภูมิภาคุอ่�น ไดั้แก่ 
ภาคุเหน่อ ภาคุตะวันออกเฉียงเหน่อ และภาคุใต้  
 คุนทำำงานสำ่วนใหญ่ถิึงร้อยละ 41.3 มีสำถิานภาพโสำดั อีกร้อยละ 39.8 มีสำถิานภาพแต่งงาน
และอยู่ร่วมกันกับคุู่ ร้อยละ 10.1 มีสำถิานภาพอยู่ดั้วยกันโดัยไม่ไดั้แต่งงาน ในดั้านระดัับการศึกษา 
สำ่วนใหญ่ร้อยละ 37.8 จบการศึกษาระดัับปริญญาตรี อีกร้อยละ 21.8 และ 13.0 จบการศึกษา
ในระดัับมัธิ์ยมศึกษาตอนปลาย หร่อปวชี. และ อนุปริญญาหร่อปวสำ. ตามลำดัับ คุนทำำงานทีำ�จบ
การศึกษาในระดัับสำูงกว่าปริญญาตรีมีสำัดัสำ่วนทำี�ร้อยละ 11.8 

แผนภาพ 1 คุนทำำงาน (ในองคุ์กร) ในประเทำศไทำย จำแนกตามกลุ่มอายุ
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 เกี�ยวกับการทำำงาน ประมาณ 1 ใน 3 หร่อร้อยละ 34.8 ทำำงานดั้านการผูลิต และอีก
ร้อยละ 25.9 และ 25.7 ทำำงานสำำนักงาน และงานดั้านการบริการ ตามลำดัับ จำแนกตามประเภทำ
อตุสำาหกรรม คุดิัเป็นสำดััส่ำวนมากทีำ�สำดุัถิงึร้อยละ 42.5 เป็นกลุม่คุนทำำงานในอตุสำาหกรรม C การผูลิต
ในลำดับัถิดััมา เป็นกลุม่คุนทำำงานในอตุสำาหกรรม G การขายส่ำงและการขายปลกี การซ่อมแซมยานยนต์ 
(ร้อยละ 16.3) O การบริหารการป้องกนัประเทำศ และการประกันสำงัคุม (ร้อยละ 10.2) และ P การศกึษา 
(ร้อยละ 7.1) ตามลำดัับ 
 คุนทำำงานสำ่วนใหญ่ร้อยละ 71.9 ไดั้รับการจ้างงานเป็นประเภทำประจำ อีกร้อยละ 23.7 และ 
11.5 เป็นการจ้างงานรายวนั และการจ้างงานตามสำญัญาจ้าง ตามลำดับั ในด้ัานอายงุาน ร้อยละ
29.0 มีอายุงานตั�งแต่ 10 ปีขึ�นไป อีกร้อยละ 22.3 และ 18.0 มีอายุงาน 3-5 ปีและอายุงาน 
1-2 ปี ตามลำดัับ ในดั้านขนาดัองคุ์กร ร้อยละ 27.8 ทำำงานอยู่ในองคุ์กรขนาดักลางทำี�มีคุนทำำงาน
ทัำ�งหมดัอยู่ในชี่วง 51-200 คุน อีกร้อยละ 20.8 และ 19.5 ทำำงานอยู่ในองคุ์กรขนาดัเล็กทีำ�มี
คุนทำำงานทัำ�งหมดั 1-50 คุน และ ในองค์ุกรขนาดัคุอ่นข้างใหญ่มากทำี�มคีุนทำำงานตั�งแต ่1,001 คุนขึ�นไป
ตามลำดัับ ในดั้านรายไดั้ต่อเดั่อน ในทำี�นี�รวมโบนัสำและคุ่าตอบแทำนอ่�น ๆ คุนทำำงานสำ่วนใหญ่เก่อบคุรึ�ง
หร่อร้อยละ 47.6 มีรายไดั้ต่อเดั่อนอยู่ในชี่วง 10,001-20,000 บาทำ อีกร้อยละ 20.4 และ 19.3 
มีรายไดั้ตั�งแต่ 30,001 บาทำ ขึ�นไป และในชี่วง 20,001-30,000 บาทำ ต่อเดั่อนตามลำดัับ

ตารางที� 2 คุนทำำงาน (ในองคุ์กร) จำแนกตามลักษณะทำั�วไป



ตารางที� 2 คุนทำำงาน (ในองคุ์กร) จำแนกตามลักษณะทำั�วไป (ต่อ)
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ตารางที� 2 คุนทำำงาน (ในองคุ์กร) จำแนกตามลักษณะทำั�วไป (ต่อ)

 เกี�ยวกับลักษณะทำั�วไปของคุนทำำงาน หากพิจารณาเฉพาะคุนทำำงานทีำ�ระบุสำถิานะเป็น
เพศทำางเล่อก พบว่าแตกต่างจากคุนทำำงานเพศหญิงและเพศชีายในบางลักษณะ โดัยคุนทำำงาน
เพศทำางเล่อก มีสำัดัสำ่วนอยู่ในกลุ่มอายุน้อย หร่อกลุ่มอายุ 25-29 ปี มากกว่าคุนทำำงานเพศชีายและ
เพศหญิง มีสำัดัสำ่วนทำี�อยู่ในรุ่นประชีากร Gen Y มากถิึงกว่า 4 ใน 5 (ร้อยละ 82.1) มีสำัดัสำ่วนทำี�มี
สำถิานภาพสำมรสำเปน็โสำดั หร่ออยูด่ัว้ยกนัโดัยไมไ่ดัแ้ตง่งานสำงูกวา่ในกลุม่คุนทำำงานเพศหญงิและเพศชีาย
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 จำแนกคุะแนนคุวามสำุขตามแต่ละมิติทำั�ง 9 มิติ (แผูนภาพ 2) พบว่า คุนทำำงาน (ในองคุ์กร) 
มคีุา่คุะแนนคุวามสำขุสำงูทีำ�สำดุัในมติจิติวญิญาณดั ี(Happy Soul) ทำี� 67.4 คุะแนน ตามมาดัว้ยมตินิำ�าใจดัี 
(Happy Heart) ทำี� 64.5 คุะแนน และมิติการงานดัี (Happy Work Life) ทำี� 63.1 คุะแนน 
ในลำดัับถัิดัมา มิติใฝ่่รู้ดีั (Happy Brain) คุรอบคุรัวดัี (Happy Family) สำุขภาพกายดีั
(Happy Body) มีคุ ่าคุะแนนคุวามสำุขเทำ ่ากับ 61.6, 59.9 และ 59.3 คุะแนน ตามลำดัับ
สำำหรับมิติคุวามสำุขทำี�มีคุ่าคุะแนนตำ�าทำี�สำุดั 3 อันดัับแรก ไดั้แก่ มิติสำุขภาพเงินดัี (Happy Money) 
ทีำ� 51.1 คุะแนน มติผ่ิูอนคุลายดั ี(Happy Relax) ทีำ� 52.6 คุะแนน และ มติสิำงัคุมดั ี(Happy Society)
ทำี� 56.6 คุะแนน จากผูลการสำำรวจจะสำังเกตไดั้ว่าไม่มีมิติคุวามสำุขในมิติใดัทำี�มีคุ่าคุะแนนคุวามสำุข
ของคุนทำำงานทำี�ตำ�ากว่า 50 คุะแนน หร่ออยู่ในระดัับทำี�เรียกว่า “ตำ�ากว่าเป้าหมาย” หร่อ Unhappy

4.2 ควิามสุข้คนทำงาน
 4.2.1 ควิามสุข้คนทำงาน ภาพรวิม 
 การสำำรวจคุวามสำขุคุนทำำงาน (ในองค์ุกร) ระดับัประเทำศ พ.ศ. 2563 ด้ัวยเคุร่�องม่อคุวามสำขุ 
HAPPINOMETER พบคุ่าคุะแนนคุวามสำุขภาพรวมของคุนทำำงานเทำ่ากับ 59.5 คุะแนน 

คะแนนควิามสุข้ภาพรวิม 59.5 คะแนน

แผนภาพ 2 คุ่าคุะแนนคุวามสำุขภาพรวม และในแต่ละมิติคุวามสำุข 9 มิติ
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 เม่�อพิจารณาคุ่าคุะแนนคุวามสำุขภาพรวม (แผูนภาพ 3 และตาราง 3) จำแนกตามภาคุ 
คุนทำำงาน ภาคุเหน่อมีคุ่าคุะแนนคุวามสำุขภาพรวมสำูงทำี�สำุดั ทำี� 62.7 คุะแนน ตามมาดั้วยคุนทำำงาน
ภาคุตะวันออกเฉียงเหน่อและภาคุใต้ ทำี� 61.8 และ 61.5 คุะแนน ตามลำดัับ ขณะทำี�คุนทำำงานใน
ภาคุกลางและกรงุเทำพฯ มค่ีุาคุะแนนคุวามสำขุภาพรวมทำี�ตำ�ากว่าอยูที่ำ� 58.3 และ 60.2 คุะแนน ตามลำดับั 
 จำแนกตามประเภทำอุตสำาหกรรม 3 ประเภทำอุตสำาหกรรมแรกทำี�คุนทำำงานมีคุ่าคุะแนนคุวามสำุข 
ภาพรวมสำูงทำี�สำุดั ไดั้แก่ K กิจกรรมทำางการเงินและการประกันภัย (69.2 คุะแนน) P การศึกษา 
(66.5 คุะแนน) J ข้อมูลข่าวสำารและการสำ่�อสำาร (62.3 คุะแนน) ขณะทำี�ประเภทำอุตสำาหกรรม
ทำี�คุนทำำงานมีคุ่าคุะแนนคุวามสำุขภาพรวมน้อยทำี�สำุดั ไดั้แก่ F การก่อสำร้าง และ C และการผูลิต 
ซึ�งคุนทำำงานมีคุะแนนคุวามสำุขเทำ่ากันทำี� 57.4 คุะแนน ในลำดัับถิัดัมา H การขนสำ่งและสำถิานทำี�เก็บ
สำินคุ้า S กจิกรรมบรกิารดั้านอ่�น และ N กจิกรรมการบริหารและการสำนับสำนุน โดัยมีคุ่าคุะแนนคุวาม
สำุขในชี่วง 57.6-57.9 คุะแนน 

แผนภาพ 3 คุ่าคุะแนนคุวามสำขุภาพรวมคุนทำำงาน (ในองค์ุกร) จำแนกตามภาคุ และประเภทำอตุสำาหกรรม

(ก. จัำแนกตามภาค)



รายงานการสำรวิจัคุณภาพชีวิิตฯ พ.ศ. 2563 25

 เม่�อพิจารณาตามลักษณะทำั�วไปของคุนทำำงาน (ตาราง 3) พบคุนทำำงานเพศหญิงมีคุ่าคุะแนน
คุวามสำุขภาพรวม (60.2 คุะแนน) สำูงกว่าคุนทำำงานเพศชีาย และคุนทำำงานเพศทำางเล่อกตามลำดัับ 
(58.6 และ 56.7 คุะแนน ตามลำดัับ) คุ่าคุะแนนคุวามสำุขมีแนวโน้มแปรผูันเพิ�มขึ�นตามกลุ่มอายุ หร่อ
รุ่นประชีากรของคุนทำำงานทีำ�สำงูขึ�น โดัยพบว่าคุนทำำงานรุ่นประชีากร Baby Boomer มรีะดับัคุวามสำขุ
สำูงทำี�สำุดัทำี� 65.0 คุะแนน เม่�อเปรียบเทำียบกับคุนทำำงาน Gen X และคุนทำำงาน Gen Y ตามลำดัับ 
(61.1 และ 58.8 คุะแนน ตามลำดัับ)

แผนภาพ 3 คุ่าคุะแนนคุวามสำขุภาพรวมคุนทำำงาน (ในองค์ุกร) จำแนกตามภาคุ และประเภทำอุตสำาหกรรม (ต่อ)

(ข้. จัำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม)

K กิจักรรมทางการเงิน และการประกันภัย

P การศึกษา

J ข้้อมูลข้่าวิสาร และการสื�อสาร

D ไฟฟ้า ก๊าช ไอนำ�า และระบับัปรับัอากาศ

L กิจักรรมอสังหาริมทรัพย์

Q กิจักรรมด้านสุข้ภาพ และงานสังคมสงเคราะห์

O การบัริหาร การป้องกันประเทศ และการประกันสังคม

E การจััดหานำ�า การจััดการ และการบัำบััดนำ�าเสีย

I ที�พักแรมและบัริการด้านอาหาร

S กิจักรรมบัริการด้านอื�น ๆ

R ศิลปะ ควิามบัันเทิง และนันทนาการ

H การข้นส่ง และสถานที�เก็บัสินค้า

N กิจักรรมการบัริหาร และการสนับัสนุน

F การก่อสร้าง

C การผลิต

G การข้ายส่งและการข้ายปลีก การซ่่อมแซ่มยานยนต์

M กิจักรรมทางวิิชาชีพ วิิทยาศาสตร์ และเทคนิค
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 ดั้านสำถิานภาพสำมรสำ คุนทำำงานทำี�มีสำถิานภาพแต่งงานและอยู่ร่วมกัน มีคุะแนนคุวามสุำข
สำงูทำี�สำดุั 60.9 คุะแนน ตามมาด้ัวยคุนทำำงานทีำ�มสีำถิานภาพหม้าย และโสำดั 59.7 และ 59.4 คุะแนน 
ตามลำดัับ ขณะทำี�คุนทำำงานทีำ�มีสำถิานภาพอยู่ดั้วยกันโดัยไม่ไดั้แต่งงาน มีคุะแนนคุวามสำุขตำ�าทีำ�สำุดั 
56.6 คุะแนน คุะแนนคุวามสำุขมีแนวโน้มแปรผูันตามระดัับการศึกษาทำี�สำูงขึ�นของคุนทำำงาน โดัยเฉพาะ
ในระดัับมัธิ์ยมศึกษาตอนต้นขึ�นไป โดัยพบว่า คุนทำำงานทีำ�จบการศึกษาระดัับสูำงกว่าปริญญาตรี 
มีคุะแนนคุวามสำุขสำูงทีำ�สำุดั 64.8 คุะแนน ตามมาดั้วยคุนทำำงานทำี�จบการศึกษาระดัับปริญญาตรีทีำ� 
61.0 คุะแนน โดัยคุา่คุะแนนมรีะดับัตำ�าทำี�สำดุัในกลุม่คุนทำำงานทำี�จบการศกึษาระดับัมธัิ์ยมศกึษาตอนตน้ทำี� 
56.9 คุะแนน ซึ�งตำ�ากว่าคุะแนนคุวามสำุขของผูู้ทำี�จบการศึกษาระดัับประถิมศึกษาหร่อตำ�ากว่า 
 ดั้านลักษณะงาน คุนทำำงานดั้านบริหารมีคุะแนนคุวามสำุขสำูงทำี�สำุดั 63.0 คุะแนน ตามมาดั้วย
คุนทำำงานสำำนักงานและงานดั้านการบริการ 60.9 และ 60.1 คุะแนน ตามลำดัับ โดัยคุนทำำงาน
ดัา้นการผูลติมคีุะแนนคุวามสำขุตำ�าทีำ�สำดุัทีำ� 57.0 คุะแนน เกี�ยวกบัประเภทำของการจา้งงาน ผูลการสำำรวจ 
ทำี�น่าสำนใจ พบว่าคุนทำำงานทำี�มีการจ้างงานเป็นประเภทำบางชี่วงเวลา ตามผูลงาน หร่อแบบจ้างเหมา 
ซึ�งเป็นกลุม่ทีำ�อาจจะมคีุวามมั�นคุงในงานไมส่ำงูแตม่คีุวามยด่ัหยุน่ในการทำำงาน มคีุา่คุะแนนคุวามสำขุ 62.1 
คุะแนน สำงูกว่าเม่�อเทีำยบกบัคุนทำำงานทีำ�มีประเภทำการจ้างงานเป็นแบบประจำ ตามสำญัญาจ้าง และรายวนั
ตามลำดัับ 60.1, 59.9 และ 56.4 คุะแนน ตามลำดัับ) 
 ด้ัานอายงุาน คุนทำำงานทีำ�มีอายงุานไม่เกนิ 5 ปี มคีุะแนนคุวามสำขุอยูใ่นช่ีวง 58.4 ถิงึ 58.9 
คุะแนน ขณะทำี�คุนทำำงานทำี�มอีายงุาน 6-9 ปี และ 10 ปีขึ�นไป มคีุะแนนคุวามสำขุทีำ�สำงูกว่าทีำ� 59.2 และ 
61.8 คุะแนน ตามลำดับั จำแนกตามขนาดัองค์ุกร คุวามสำขุของคุนทำำงานมคีุวามแตกต่างตามขนาดั
องค์ุกรในลักษณะทำี�น่าสำนใจ โดัยคุนทำำงานในองค์ุกรทีำ�มีขนาดัเล็ก กับคุนทำำงานในองค์ุกรทีำ�มีขนาดั
คุ่อนข้างใหญ่มาก 1,001 คุนขึ�นไป เป็นกลุ่มทีำ�มีคุะแนนคุวามสำุขสำูงทีำ�สำุดัใกล้เคีุยงกันทีำ� 60.1 และ 
60.0 คุะแนน ตามลำดับั ขณะทีำ�คุนทำำงานในองค์ุกรทีำ�มีขนาดัใหญ่ 201-500 คุน มคีุะแนนคุวามสำขุ
58.8 คุะแนน ตำ�ากว่าคุนทำำงานในองค์ุกรทีำ�มีขนาดักลาง 51-200 คุน และขนาดัใหญ่มาก 
501-1,000 คุน (59.3 และ 59.5 คุะแนนตาม ลำดัับ) สำะท้ำอนให้เห็นว่าคุะแนนคุวามสุำขของ
คุนทำำงานมีคุวามสำมัพนัธ์ิ์ในลักษณะตวั U กบัขนาดัขององค์ุกร โดัยองค์ุกรทีำ�มขีนาดัเล็กมากและใหญ่มาก
มปัีจจยับางอย่างทีำ�ทำำให้คุนทำำงานมคีุวามสำขุในการทำำงานทีำ�สำงูกว่าองค์ุกรในขนาดัเลก็ กลาง หร่อใหญ่
 สำำหรับภาคุการจ้างงาน คุะแนนคุวามสำุข พบว่า มีคุ่าสำูงทำี�สำุดัในกลุ่มคุนทำำงานหน่วยงาน
รัฐวิสำาหกิจและสำถิาบันการศึกษา ทำี� 67.9 และ 67.3 คุะแนน ตามลำดัับ คุนทำำงานในหน่วยงาน
ภาคุรัฐมีคุะแนนคุวามสำุขทีำ�สำูงกว่าคุนทำำงานในหน่วยงานเอกชีนคุ่อนข้างชีัดัเจน ทำี� 62.2 คุะแนน
เปรียบเทำียบกับ 58.3 คุะแนน ตามลำดัับ คุ่าคุะแนนคุวามสำุขของคุนทำำงานมีแนวโน้มแปรผัูน
ตามระดับัรายได้ัต่อเดัอ่นทีำ�สำงูขึ�น โดัยคุนทำำงานทำี�มรีายได้ัต่อเดัอ่น 30,001 บาทำขึ�นไป มคีุะแนนคุวามสำขุ
สำูงทำี�สำุดั 63.8 คุะแนน ขณะทำี�คุนทำำงานทำี�มีรายไดั้ไม่เกิน 20,000 บาทำ ต่อเดั่อน มีคุะแนนคุวามสำุข
ตำ�ากว่าอยู่ในชี่วง 57.8-58.0 คุะแนน
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ตาราง 3 คุ่าคุะแนนคุวามสำุขภาพรวมคุนทำำงาน (ในองคุ์กร) จำแนกตามลักษณะทำั�วไปของของคุนทำำงาน
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ตาราง 3 คุา่คุะแนนคุวามสำขุภาพรวมคุนทำำงาน (ในองคุก์ร) จำแนกตามลกัษณะทัำ�วไปของของคุนทำำงาน  (ตอ่)



ตาราง 3 คุา่คุะแนนคุวามสำขุภาพรวมคุนทำำงาน (ในองคุก์ร) จำแนกตามลกัษณะทัำ�วไปของของคุนทำำงาน  (ตอ่)

4.2.2 สุข้ภาพกายดี (Happy Body)

 คุวามสำุขมิติสำุขภาพกายดัี หร่อ Happy Body หมายถึิง คุวามสำุขในมิติทำี�คุนทำำงานมี
คุ่าดััชีนีมวลกาย หร่อ Body Mass Index (BMI) ทำี�เหมาะสำม ไม่อ้วนหร่อผูอมเกินไป มีพฤติกรรม
ทำางสำุขภาพทีำ�เหมาะสำม ทำั�งในเร่�องการรับประทำานอาหารและการออกกำลังกาย รวมถึิงการงดัเว้น
การสำูบบุหรี�หร่อการบริโภคุเหล้า สำุรา ซึ�งเป็นอันตรายต่อสำุขภาพ คุ่าคุะแนนคุวามสำุขสำุขภาพกายดีั 
วัดัจากคุำถิามทีำ�เกี�ยวข้องกับสำุขภาพกายรวม 6 คุำถิาม ดัังนี� (1) ทำ่านมีนำ�าหนัก สำ่วนสำูง และ
เสำน้รอบเอวเท่ำาใดั (2) โดัยปกตทิำา่นกินอาหารเช้ีา โดัยเฉลี�ยสำปัดัาห์ละกี�วนั (3) ปจัจบุนัท่ำานออกกำลงักาย
โดัยเฉลี�ยสำัปดัาห์ละกี�วัน (4) ปัจจุบันทำ่านสูำบบุหรี�ใบจากหร่อยาเส้ำนหร่อไม่ (5) ปัจจุบันท่ำานดั่�ม
เคุร่�องดั่�มทำี�มีแอลกอฮอล์ เชี่น เหล้า เบียร์ ไวน์ สำาโทำ หร่อสำุราพ่�นบ้านหร่อไม่ และ (6) โดัยรวมแล้ว
ทำ่านพึงพอใจกับสำุขภาพกายของทำ่านหร่อไม่
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 ในมิติสำุขภาพกายดัี หร่อ Happy Body คุนทำำงานในภาพรวมมีคุะแนนคุวามสำุขเทำ่ากับ 
59.3 คุะแนน สำูงเป็นอันดัับ 6 จาก 9 มิติคุวามสำุขของคุนทำำงานทำี�วัดัดั้วย HAPPINOMETER 
 เม่�อจำแนกตามลักษณะทัำ�วไปของคุนทำำงาน (ตาราง 4)  พบคุนทำำงานเพศหญิงมีคุะแนน
คุวามสำุขในมิติสำุขภาพกายดีัทีำ�สำูงกว่าคุนทำำงานเพศชีายและเพศทำางเล่อกอย่างชัีดัเจน โดัยคุน
ทำำงานหญิงมีคุะแนนคุวามสำุขในมิตินี� 62.8 คุะแนน ขณะทีำ�คุนทำำงานเพศชีายและคุนทำำงาน
เพศทำางเล่อกมีคุะแนนคุวามสำุข 52.9 และ 52.1 คุะแนน ตามลำดัับ พิจารณาตามภูมิภาคุ 
คุนทำำงานภาคุใต้มีคุวามสำุขในมิตินี�สำูงทีำ�สำุดั 64.3 คุะแนน ตามมาดั้วยคุนทำำงานภาคุเหน่อ 61.4 
คุะแนน และตำ�าทีำ�สำุดัสำำหรับคุนทำำงานภาคุกลางทีำ� 58.4 คุะแนน 
 คุะแนนคุวามสำุขในมิติสำุขภาพกายดัี แปรผูันตามกลุ่มอายุหร่อรุ่นประชีากรของคุนทำำงาน 
โดัยคุนทำำงานรุ่น Baby Boomer มีคุะแนนคุวามสำุขถิึง 70.0 คุะแนน สำูงกว่าคุนทำำงาน
รุ่น Gen X ทำี�มีคุวามสำุขอยู่ทีำ� 62.2 คุะแนน และคุนทำำงานรุ่น Gen Y ทำี� 57.6 คุะแนน 
มากพอสำมคุวร ในดั้านสำถิานภาพสำมรสำ คุนทำำงานทีำ�มีสำถิานภาพหม้าย มีคุะแนนคุวามสำุขมิติ
สำุขภาพกายดัีสำูงทีำ�สำุดั 64.4 คุะแนน ตามมาดั้วยคุนทำำงานทีำ�มีสำถิานภาพแต่งงานและอยู่ร่วมกัน
กับคุู่ 61.1 คุะแนน และตำ�าทีำ�สำุดัในกลุ่มคุนทำำงานทีำ�มีสำถิานภาพอยู่ดั้วยกันโดัยไม่ไดั้แต่งงาน 56.0 
คุะแนน คุนทำำงานทำี�จบการศึกษาระดัับสำูงกว่าปริญญาตรี มีคุะแนนคุวามสำุข 64.2 คุะแนน 
สำงูกวา่คุนทำำงานในระดับัการศกึษาอ่�นอยา่งชีดััเจน รวมถิงึคุนทำำงานทำี�จบการศกึษาระดับัปรญิญาตรี
ทำี� 60.2 คุะแนน โดัยคุนทำำงานทีำ�จบการศึกษาระดัับอนุปริญญาหร่อปวสำ. มีคุะแแนนคุวามสำุขตำ�า
ทำี�สำุดัทีำ� 56.5 คุะแนน 
 ดั้านลักษณะงาน (หากไม่พิจารณากลุ่มทีำ�มีลักษณะงานเป็นดั้านอ่�น ๆ ) คุนทำำงานสำำนักงาน 
(60.9 คุะแนน) และงานบริหาร (60.0 คุะแนน) มีคุะแนนคุวามสำุขในมิตินี�คุ่อนข้างสำูงกว่า
คุนทำำงานดั้านการบริการและงานดั้านการผูลิต ตามลำดัับ (58.7 และ 58.1 คุะแนน ตามลำดัับ) 
จำแนกตามประเภทำอุตสำาหกรรม 3 ประเภทำอุตสำาหกรรมทีำ�คุนทำำงานมีคุะแนนคุวามสุำขในมิติ
สำุขภาพกายดัีสำูงทีำ�สำุดั ไดั้แก่ P การศึกษา (65.4 คุะแนน) K กิจกรรมทำางการเงินและการ
ประกันภัย (65.1 คุะแนน) และ Q กิจกรรมดั้านสำุขภาพและงานสำังคุมสำงเคุราะห์ (63.3 คุะแนน) 
ตามลำดัับ ขณะทำี� 3 ประเภทำอุตสำาหกรรมทีำ�คุนทำำงานมีคุะแนนคุวามสำุขในมิตินี�ตำ�าทีำ�สำุดั ไดั้แก่ 
L กิจกรรมอสัำงหาริมทำรัพย์ (53.8 คุะแนน) H การขนสำ่งและสำถิานทำี�เก็บสำินคุ้า (55.6 คุะแนน) 
และ F การก่อสำร้าง (57.1 คุะแนน) ตามลำดัับ
 จำแนกตามประเภทำการจ้างงาน คุนทำำงานทำี�มีประเภทำการจ้างงานเป็นบางชี่วงเวลา 
ตามผูลงาน หร่อจา้งเหมา มคีุะแนนคุวามสำขุ 61.3 คุะแนน ซึ�งสำงูกวา่เม่�อเทีำยบกบัคุนทำำงานทีำ�มปีระเภทำ
การจ้างงานเป็นตามสำัญญาจ้าง ประจำ และรายวัน ตามลำดัับ (60.2, 59.4 และ 57.8 คุะแนน 
ตามลำดัับ) คุะแนนคุวามสำุขในมิติสำุขภาพกายดัีมีแนวโน้มแปรผูันตามอายุงานของคุนทำำงาน 
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โดัยคุนทำำงานทำี�มีอายุงาน 10 ปีขึ�นไป มีคุะแนนคุวามสำุขถิึง 63.6 คุะแนน สำูงกว่าคุนทำำงานทำี�มีอายุ
งานตำ�ากว่า 10 ปชีีดััเจน โดัยเฉพาะคุนทำำงานทีำ�มอีายงุานนอ้ยกวา่หนึ�งป ีซึ�งมคีุะแนนคุวามสำขุในมตินิี�ทีำ� 
56.3 คุะแนน ในลักษณะเดัียวกัน คุะแนนคุวามสำุขแปรผูันตามขนาดัขององคุ์กรเชี่นกัน โดัยคุนทำำงาน
ในองคุ์กรทำี�มีขนาดัคุ่อนข้างใหญ่มาก 1,001 คุนขึ�นไป มีคุะแนนคุวามสำุข 61.7 คุะแนน ขณะทำี�คุน
ทำำงานในองคุ์กรขนาดัเล็กลงมาทำี� 1-50 คุน 51-200 คุน 201-500 คุน และ 501-1,000 คุน
มีคุะแนนคุวามสำุขในมิตินี�ตำ�ากว่าในชี่วงประมาณ 58-59 คุะแนน
 ดั้านภาคุการจ้างงาน คุนทำำงานในสำถิาบันการศึกษามีคุะแนนคุวามสำุขสำูงทำี�สำุดั 65.5 คุะแนน 
ตามมาดั้วยคุนทำำงานในหน่วยงานรัฐวิสำาหกิจและหน่วยงานภาคุรัฐ ทำี�มีคุ่าคุะแนนในชี่วง 63.3-63.7 
คุะแนน ขณะทำี�คุนทำำงานในหน่วยงานเอกชีน มคีุะแนนคุวามสำขุในมิตสิำขุภาพกายดัตีำ�ากว่าภาคุการจ้างงาน
อ่�นทำี� 57.8 คุะแนน พิจารณาตามระดัับรายไดั้ต่อเดั่อนของคุนทำำงาน คุะแนนคุวามสำุขสำูงทำี�สำุดัในกลุ่ม
คุนทำำงานทำี�มีรายไดั้ 30,001 บาทำขึ�นไป ทำี� 62.4 คุะแนน และตำ�าทำี�สำุดัในคุนทำำงานทำี�มีรายไดั้ต่อเดั่อน 
10,001-20,000 บาทำ ทำี� 57.8 คุะแนน

ตาราง 4 คุ่าคุะแนนคุวามสำุขคุนทำำงานในมิติสำุขภาพกายดัี จำแนกตามลักษณะทำั�วไปของคุนทำำงาน
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ตาราง 4 คุา่คุะแนนคุวามสำขุคุนทำำงานในมติสิำขุภาพกายดั ีจำแนกตามลกัษณะทำั�วไปของคุนทำำงาน (ตอ่)



ตาราง 4 คุา่คุะแนนคุวามสำขุคุนทำำงานในมติสิำขุภาพกายดั ีจำแนกตามลกัษณะทำั�วไปของคุนทำำงาน (ตอ่)
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4.2.3 ผ่อนคลายดี (Happy Relax)

 คุวามสำุขในมิติผู่อนคุลายดัี (Happy Relax) หมายถิึง การทำี�คุนทำำงานสำามารถิผู่อนคุลาย
ตนเองจากสำิ�งต่าง ๆ ทำี�เกิดัขึ�นในการดัำเนินชีีวิต ทำั�งในชีีวิตการทำำงาน หร่อการใชี้ชีีวิตสำ่วนตัว ปัจจัย
ทำี�ทำำให้เกิดัการผู่อนคุลายมีหลายรูปแบบ ทำั�งจากการพักผู่อนทำี�เพียงพอ การผู่อนคุลายจากการ
ทำำกิจกรรมต่าง ๆ เชี่น ดัูหนัง ฟังเพลง เล่นกีฬา ปลูกต้นไม้ เป็นต้น นอกจากนี�การรู้จักจัดัการ
กับปัญหาทำี�เกิดัขึ�นก็เป็นหนทำางหนึ�งทีำ�ทำำให้ชีีวิตผู่อนคุลาย การจมอยู่กับปัญหาและแบกปัญหาไว้โดัย
ไม่สำามารถิจัดัการหร่อวางลงได้ัอาจทำำให้เกดิัคุวามเคุรียดั และส่ำงผูลต่อสำภาวะของการผู่อนคุลายตามมา 
คุวามเคุรียดัทำี�เกิดัขึ�นจึงสำะท้ำอนให้ถิึงสำภาวะการผู่อนคุลายได้ัเช่ีนกัน ตัวชีี�วัดัสำำหรับการผู่อนคุลายดัี 
จึงเป็นเร่�องของการพักผู่อนอย่างเพียงพอ การทำำกิจกรรมผู่อนคุลายต่าง ๆ สำภาวะคุวามเคุรียดั
ทำี�เกิดัขึ�น คุวามรู้สำกึวา่ชีีวติเป็นไปตามทำี�คุาดัหวงั ตลอดัจนคุวามสำามารถิในการจดััการกบัปญัหาในชีีวติ 
 ในมติผิูอ่นคุลายดั ีหร่อ Happy Relax คุนทำำงานในภาพรวมมคีุะแนนคุวามสำขุ 52.6 คุะแนน 
สำูงเป็นอันดัับ 8 จาก 9 มิติคุวามสำุขของคุนทำำงานทำี�วัดัดั้วย HAPPINOMETER หร่อกล่าวไดั้ว่า
เป็นมิติทำี�คุนทำำงานมีคุะแนนคุวามสำุขตำ�ามากทำี�สำุดั เป็นอันดัับทำี� 2 รองจากมิติสำุขภาพเงินดัี (Happy 
Money)
 สำำหรับมิติคุวามสุำขนี� (ตาราง 5) คุนทำำงานเพศหญิงและเพศชีายมีคุะแนนคุวามสุำขต่างกัน
ไม่มากโดัยคุนทำำงานเพศหญิงมีคุะแนนคุวามสำุข 52.8 คุะแนน สำูงกว่าคุนทำำงานเพศชีายเล็กน้อยทำี� 
52.3 คุะแนน ขณะทำี�คุนทำำงานเพศทำางเล่อกมีคุะแนนคุวามสำุขตำ�าทำี�สำุดัทำี� 48.8 คุะแนน จำแนกตาม
ภมูภิาคุ คุนทำำงานภาคุเหนอ่มีคุะแนนคุวามสุำขในมิตผิูอ่นคุลายดัสีำงูทำี�สำดุั 55.2 คุะแนน ขณะทำี�คุนทำำงาน
ภาคุตะวันออกเฉียงเหน่อ ภาคุใต้ และกรุงเทำพฯ มีคุะแนนคุวามสำุขอยู่ในชี่วง 53.0-53.4 คุะแนน โดัย
คุนทำำงานภาคุกลางมีคุะแนนคุวามสำุขในมิตินี�ตำ�าทำี�สำุดัทำี� 51.8 คุะแนน
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 คุวามสำุขในมิติผู่อนคุลายดัี มีแนวโน้มแปรผัูนตามกลุ่มอายุ หร่อรุ่นประชีากรของคุนทำำงาน
เชีน่กนัโดัยคุนทำำงานรุ่น Baby Boomer มคีุะแนนคุวามสำขุสำงูทำี�สำดุั (58.0 คุะแนน) ขณะทีำ�คุนทำำงาน 
Gen Y มีคุะแนนคุวามสำุขตำ�าทำี�สำุดั (51.9 คุะแนน) ดั้านสำถิานภาพสำมรสำ คุนทำำงานทำี�มีสำถิานภาพ
แตง่งานและอยูร่ว่มกนั และสำถิานภาพหมา้ย มคีุะแนนคุวามสำขุในมติผิูอ่นคุลายดัสีำงูใกลเ้คุยีงกนัทำี� 53.6 
และ 53.5 คุะแนน ตามลำดับั ขณะทีำ�คุนทำำงานทีำ�มสีำถิานภาพแต่งงานแต่ไม่ได้ัอยูด้่ัวยกัน มคีุะแนนคุวามสำขุ
ตำ�าทำี�สำุดั 50.1 คุะแนน โดัยคุนทำำงานทำี�มีสำถิานภาพหย่า แยกทำาง เลิกกัน และอยู่ดั้วยกันโดัยไม่ไดั้
แต่งงาน มีคุะแนนคุวามสำุขสำูงกว่าเล็กน้อยทำี� 50.5 และ 50.6 คุะแนน ตามลำดัับ
 คุะแนนคุวามสำุขในมิติผู่อนคุลายดัีสำูงทำี�สำุดัในคุนทำำงานทำี�จบการศึกษาระดัับสูำงกว่าปริญญาตรี
ทำี� 56.3 คุะแนน ตามมาดั้วยคุนทำำงานทำี�จบการศึกษาระดัับปริญญาตรีทำี� 53.7 คุะแนน และตำ�าทำี�สำุดั
ในคุนทำำงานทีำ�จบการศกึษาระดับัมธัิ์ยมศกึษาตอนปลาย หร่อปวชี. ทีำ� 50.7 คุะแนน ในด้ัานลกัษณะงาน 
คุนทำำงานดั้านบริหารมีคุะแนนคุวามสำุขสำูงทีำ�สำุดั (54.8 คุะแนน) เม่�อเทำียบกับคุนทำำงานในลักษณะ
งานอ่�น โดัยเฉพาะงานดั้านการผูลิตซึ�งมีคุะแนนคุวามสำุขตำ�าทำี�สำุดัทำี� 50.7 คุะแนน 
 จำแนกตามประเภทำอุตสำาหกรรม คุนทำำงานทีำ�มีคุะแนนคุวามสำุขในมิติผู่อนคุลายดัีสำูงทำี�สำุดัเป็น
กลุ่มคุนทำำงานในประเภทำอุตสำาหกรรม K กิจกรรมทำางการเงินและการประกันภัย (61.0 คุะแนน) 
ซึ�งมีคุะแนนทำี�สำงูกวา่คุนทำำงานในประเภทำอุตสำาหกรรมอ่�นอยา่งชีดััเจน โดัยในลำดับัถัิดัมาเปน็คุนทำำงาน
ในประเภทำอตุสำาหกรรม P การศกึษา (56.3 คุะแนน) และ J ข้อมูลข่าวสำารและการสำ่�อสำาร และ D ไฟฟ้า 
ก๊าซ ไอนำ�าและระบบปรับอากาศซึ�งมีคุะแนนคุวามสำุขเทำ่ากันทำี� 55.3 คุะแนน สำ่วนประเภทำอุตสำาหกรรม
ทำี�คุนทำำงานมีคุะแนนคุวามสำุขในมิตินี�ตำ�าทีำ�สำุดั 3 อันดัับแรก ไดั้แก่ N กิจกรรมการบริหารและการ
สำนับสำนุน (50.0 คุะแนน) C การผูลิต และ H การขนสำ่งและสำถิานทำี�เก็บสำินคุ้า (คุะแนนคุวามสำุข
เทำ่ากันทำี� 51.0 คุะแนน)
 ในด้ัานประเภทำการจ้างงาน คุนทำำงานทีำ�มีการจ้างงานเป็นบางช่ีวงเวลา ตามผูลงาน หร่อจ้างเหมา 
มคีุะแนนคุวามสุำขสำงูทำี�สำดุัทำี� 54.5 คุะแนน ขณะทีำ�คุนทำำงานทีำ�มีประเภทำการจา้งงานเป็นรายวัน มคีุะแนน
คุวามสำุขตำ�าทำี�สำุดัทำี� 50.7 คุะแนน คุะแนนคุวามสำุขในกลุ่มคุนทำำงานทำี�มีอายุงาน 10 ปีขึ�นไป เทำ่ากับ 
54.6 คุะแนน สำูงกว่าคุนทำำงานทำี�มีอายุงานตำ�ากว่าคุ่อนข้างชีัดัเจน โดัยเฉพาะกลุ่มทำี�มีอายุงานตำ�ากว่า 
5 ปี ทำี�มีคุะแนนคุวามสำุขอยู่ในชี่วง 51.4-51.8 คุะแนน เกี�ยวกับขนาดัองคุ์กร คุนทำำงานในองคุ์กร
ขนาดัคุ่อนข้างใหญ่มาก 1,001 คุนขึ�นไป มีคุะแนนคุวามสำุขในมิตินี�สำูงทำี�สำุดั 53.1 คุะแนน ขณะทำี�
คุนทำำงานในองคุก์รขนาดัเลก็กวา่ไมเ่กนิ 1,000 คุน มคีุะแนนคุวามสำขุอยูใ่นช่ีวง 52.0-52.7 คุะแนน 
ดั้านภาคุการจ้างงาน คุนทำำงานในหน่วยงานรัฐวิสำาหกิจมีคุะแนนคุวามสำุขในมิติผู่อนคุลายดัีสำูงทีำ�สำุดั 
61.7 คุะแนน ตามมาด้ัวยคุนทำำงานในสำถิาบันการศึกษาทีำ� 57.2 คุะแนน และหน่วยงานภาคุรัฐทีำ� 
54.6 คุะแนน โดัยคุนทำำงานหน่วยงานเอกชีนมคีุะแนนคุวามสำขุทีำ�คุ่อนข้างตำ�ากว่าในภาคุการจ้างงานอ่�นทีำ�
51.6 คุะแนน ขณะทำี�คุนทำำงานนี�ทำี�ระบภุาคุการจา้งงานเป็นอ่�น ๆ  มคีุะแนนคุวามสำขุในมิตนิี�ตำ�าทีำ�สำดุัเพยีง 
49.9 คุะแนน ซึ�งเรียกไดั้ว่าเป็นระดัับ “ตำ�ากว่าเป้าหมาย” หร่อ Unhappy
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 คุวามสำุขในมิตินี�มีแนวโน้มแปรผูันตามระดัับรายไดั้ต่อเดั่อนของคุนทำำงานโดัยคุนทำำงานทีำ�มี
รายไดั้ต่อเดั่อน 30,001 บาทำขึ�นไป มีคุะแนนคุวามสำุข 55.7 คุะแนน ขณะทำี�คุนทำำงานทำี�มีรายไดั้
ต่อเดั่อนไม่เกิน 10,000 บาทำ มีคุะแนนคุวามสำุขตำ�าทำี�สำุดัทำี� 51.1 คุะแนน

ตาราง 5 คุ่าคุะแนนคุวามสำุขคุนทำำงานในมิติผู่อนคุลายดัี จำแนกตามลักษณะทำั�วไปของคุนทำำงาน
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ตาราง 5 คุ่าคุะแนนคุวามสำขุคุนทำำงานในมติผ่ิูอนคุลายดั ีจำแนกตามลกัษณะทำั�วไปของคุนทำำงาน (ต่อ)
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ตาราง 5 คุ่าคุะแนนคุวามสำขุคุนทำำงานในมติผ่ิูอนคุลายดั ีจำแนกตามลกัษณะทำั�วไปของคุนทำำงาน (ต่อ)

4.2.4 นำ�าใจัดี (Happy Heart)

 มตินิำ�าใจดั ี(Happy Heart) ตั�งอยูบ่นพ่�นฐานแนวคุดิัทำี�ว่า คุวามสำขุทีำ�เกดิัขึ�นนั�นจะเป็นคุวามสำขุ
ทำี�สำมบูรณ์หากมีการเผู่�อแผู่ไปยังคุนอ่�น คุวามสำุขทำี�แบ่งปันให้กับคุนรอบข้างไม่ว่าเป็นคุนในคุรอบคุรัว
เดัียวกัน เพ่�อนฝู่ง เพ่�อนร่วมงาน คุนทำี�รู้จักกัน หร่อแม้แต่คุนทำี�ไม่รู้จักกันนั�นนำมาซึ�งคุวามสำุขทำี�ผูู้ให้
และผูู้รับมีโอกาสำไดั้รับร่วมกัน การมีนำ�าใจดัีจึงเป็นตัวชีี�วัดัคุวามสำุขทำี�สำำคุัญและมีคุวามหมายตัวหนึ�ง 
การมีนำ�าใจดัีสำามารถิแสำดังออกทำั�งทำางตรงและทำางอ้อม จากคุวามรู้สำึกเอ่�ออาทำร ห่วงใยกัน การชี่วย
เหลอ่กัน คุวามเตม็ใจและยนิดัทีำำเพ่�อสำว่นรวม การมสีำว่นร่วมในการทำำประโยชีน์ตอ่สำงัคุม ซึ�งเปน็คุำถิาม
ทำี�ใชี้ในการประเมินคุวามสำุขในมิตินี� 
 ในมตินิำ�าใจดั ีหร่อ Happy Heart คุนทำำงานในภาพรวมมคีุะแนนคุวามสำขุเท่ำากบั 64.5 คุะแนน 
สำูงเป็นอันดัับ 2 จาก 9 มิติคุวามสำุขของคุนทำำงาน รองจากมิติจิตวิญญาณดัี 
 พิจารณาตามลักษณะทำั�วไปของคุนทำำงาน (ตาราง 6) พบคุนทำำงานเพศหญิงมีคุะแนนคุวาม
สำุขในมิตินำ�าใจดัี 65.2 คุะแนน สำูงกว่าคุนทำำงานเพศทำางเล่อกและคุนทำำงานเพศชีายเล็กน้อย (64.7 
และ 63.4 คุะแนน ตามลำดับั) ภาคุเหนอ่เป็นภมูภิาคุทีำ�คุนทำำงานมคีุะแนนคุวามสำขุสูำงทีำ�สำดุั 68.5 คุะแนน 
ตามดั้วยภาคุตะวันออกเฉียงเหน่อ และภาคุใต้ทำี� 67.7 และ 67.1 คุะแนน ตามลำดัับ ขณะทำี�คุนทำำงาน
ภาคุกลางมีคุะแนนคุวามสุำขตำ�าทีำ�สำุดัทีำ� 63.0 คุะแนน คุะแนนคุวามสำุขในมิตินำ�าใจดัีมีแนวโน้มแปรผูัน
ตามกลุ่มอายุ หร่อรุ่นประชีากรทีำ�เพิ�มขึ�นของคุนทำำงาน โดัย Baby Boomer มีคุะแนนคุวามสำุข
สำงูทีำ�สำดุั 68.1 คุะแนน ขณะทีำ� Gen X และ Gen Y มคีุะแนนคุวามสำขุตำ�ากว่าทีำ� 65.6 และ 64.1 คุะแนน 
ตามลำดัับ
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 ดั้านสำถิานภาพสำมรสำ คุนทำำงานทำี�มีสำถิานภาพแต่งงานแต่ไม่ไดั้อยู่ดั้วยกัน และสำถิานภาพหย่า 
แยกทำาง หร่อเลิกกัน เป็นกลุ่มทีำ�มีคุะแนนคุวามสุำขในมิตินำ�าใจดัีสำูงทำี�สำุดั ในช่ีวงคุะแนน 65.9-66.0 
คุะแนน สำูงกว่าคุนทำำงานทำี�มีสำถิานภาพแต่งงานและอยู่ร่วมกันทำี� 65.0 คุะแนน ขณะทำี�คุนทำำงานทำี�มี
สำถิานภาพอยู่ด้ัวยกันโดัยไม่ไดั้แต่งงาน และสำถิานภาพหม้าย มีคุะแนนคุวามสำุขในมิตินี�ตำ�าทีำ�สำุดั
ทำี� 61.7-61.9 คุะแนน ในมิตินำ�าใจดัี คุ่าคุะแนนคุวามสำุขมีแนวโน้มแปรผูันตามระดัับการศึกษาทำี�สำูงขึ�น
ของคุนทำำงาน โดัยคุนทำำงานทำี�จบการศึกษาระดัับสำูงกว่าปริญญาตรี มีคุะแนนสำูงทำี�สำุดั 69.7 คุะแนน 
ขณะทำี�คุนทำำงานทีำ�จบการศกึษาระดับัประถิมศึกษาหร่อตำ�ากว่า มคีุะแนนคุวามสำขุตำ�าทีำ�สำดุัทีำ� 60.5 คุะแนน
เกี�ยวกับลักษณะงาน คุนทำำงานทำี�ระบุลักษณะงานเป็นงานดั้านอ่�น ๆ มีคุะแนนคุวามสำุขสำูงทำี�สำุดั 68.9 
คุะแนน ตามมาดั้วยคุนทำำงานดั้านบริหารทำี� 68.5 คุะแนน ขณะทำี�คุนทำำงานดั้านการผูลิตมีคุะแนน
ตำ�าสำุดัทำี� 61.5 คุะแนน ประเภทำอุตสำาหกรรมทำี�คุนทำำงานมีคุะแนนคุวามสำุขสำูงทำี�สำุดัเป็น 3 อันดัับแรก 
ไดั้แก่ K กิจกรรมทำางการเงินและการประกันภัย (73.7 คุะแนน) P การศึกษา (72.5 คุะแนน) และ 
O การบริหารการป้องกันประเทำศและการประกันสำังคุม (68.4 คุะแนน) ขณะทำี�ประเภทำอุตสำาหกรรม
ทำี�มีคุะแนนคุวามสำุขตำ�าทำี�สำุดั 3 อันดัับแรก ไดั้แก่ F การก่อสำร้าง และ S กิจกรรมบริการดั้านอ่�น ๆ 
(มีคุะแนนเทำ่ากันทำี� 61.3 คุะแนน) และ C การผูลิต (62.3 คุะแนน) 
 พิจารณาตามประเภทำการจ้างงาน คุนทำำงานทีำ�มีการจ้างงานเป็นบางช่ีวงเวลา ตามผูลงาน 
หร่อจ้างเหมามีคุะแนนคุวามสำุขมิตินำ�าใจดีัสำูงทีำ�สำุดั 68.4 คุะแนน ตามดั้วยคุนทำำงานทีำ�มีประเภทำการ
จ้างงานเป็นตามสำัญญาจ้าง (66.4 คุะแนน) ประจำ (64.9 คุะแนน) และรายวัน (60.4 คุะแนน) 
ตามลำดัับ คุนทำำงานทำี�มีอายุงาน 10 ปีขึ�นไป มีคุะแนนคุวามสำุข 66.1 คุะแนน สำูงกว่าคุนทำำงาน
ทำี�มีอายุงานตำ�ากว่า 10 ปี ซึ�งมีคุะแนนคุวามสำุขอยู่ในชี่วง 63.7-64.4 คุะแนน เกี�ยวกับขนาดัองคุ์กร 
พบว่าไม่มีคุวามสำัมพันธิ์์ทีำ�ชีัดัเจนกับคุะแนนคุวามสำุขมิตินำ�าใจดัี โดัยคุนทำำงานในเก่อบทำุกขนาดัองคุ์กร
มีคุะแนนคุวามสำุขอยู่ในชี่วง 64.6 ถิึง 64.9 คุะแนน ยกเว้นคุนทำำงานในองคุ์กรขนาดั 51-200 คุน
ทำี�มีคุะแนนคุวามสำุขตำ�ากว่าอยู่ทำี� 63.9 คุะแนน
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 ดัา้นภาคุการจา้งงาน คุนทำำงานในสำถิาบนัการศกึษามีคุะแนนคุวามสุำขสำงูทีำ�สำดุั (73.0 คุะแนน )
ตามมาด้ัวยคุนทำำงานหน่วยงานรัฐวสิำาหกิจ (72.4 คุะแนน) คุนทำำงานหน่วยงานภาคุรัฐ (68.5 คุะแนน) 
ขณะทำี�คุนทำำงานหน่วยงานเอกชีน และภาคุการจา้งงานอ่�น ๆ  มคีุะแนนคุวามสุำขตำ�ากวา่กลุม่อ่�นทำี� 62.8 
และ 62.2 คุะแนน ตามลำดับั คุะแนนคุวามสำขุในมตินิำ�าใจดั ีพบวา่แปรผูนัตามระดับัรายไดัต้อ่เดัอ่นของ
คุนทำำงาน โดัยคุนทำำงานทำี�มีรายไดั้ต่อเดั่อน 30,001 บาทำขึ�นไป มีคุะแนนคุวามสำุขสำูงทำี�สำุดัทำี� 67.9 
คุะแนน ขณะทำี�คุนทำำงานทำี�มีรายไดั้ต่อเดั่อนไม่เกิน 10,000 บาทำ มีคุะแนนคุวามสำุขตำ�าทำี�สำุดัทำี� 62.5 
คุะแนน 

ตาราง 6 คุ่าคุะแนนคุวามสำุขคุนทำำงานในมิตินำ�าใจดัี จำแนกตามลักษณะทำั�วไปของคุนทำำงาน
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ตาราง 6 คุ่าคุะแนนคุวามสำุขคุนทำำงานในมิตินำ�าใจดัี จำแนกตามลักษณะทำั�วไปของคุนทำำงาน (ต่อ)



ตาราง 6 คุ่าคุะแนนคุวามสำุขคุนทำำงานในมิตินำ�าใจดัี จำแนกตามลักษณะทำั�วไปของคุนทำำงาน (ต่อ)

4.2.5 จิัตวิิญญาณดี (Happy Soul)

 คุวามสำุขในมิติจิตวิญญาณดัี หร่อ Happy Soul พิจารณาจากสำุขภาวะทำางจิตวิญญาณ
ของคุนทำำงาน ในดัา้นการทำำนุบำรงุศลิปวฒันธิ์รรม ศาสำนา การให้ทำาน การทำำจิตใจให้สำงบ การรู้จัก
ยกโทำษและให้อภัยผูู้อ่�น การรู้จักยอมรับและขอโทำษเม่�อกระทำำผูิดั รวมถิึง การรู้จักตอบแทำนคุุณ
ผูู้ทำี�มีพระคุุณ หร่อผูู้ทีำ�เคุยให้การชี่วยเหล่อ คุะแนนคุวามสำุขในมิติคุวามสำุขนี� ชีี�วัดัจากข้อคุำถิาม
เกี�ยวกับการไดั้มีโอกาสำทำำนุบำรุงศิลปวัฒนธิ์รรม ศาสำนา หร่อให้ทำาน การปฏิิบัติกิจตามศาสำนา
เพ่�อให้จิตใจสำงบ การยกโทำษและให้อภัยอย่างจริงใจต่อผูู้ทีำ�สำำนึกผูิดั การยอมรับและขอโทำษ
ในคุวามผูิดัทีำ�ทำำหร่อมีสำ่วนรับผูิดัชีอบ และการตอบแทำนผูู้มีพระคุุณ หร่อผูู้ทีำ�เคุยให้การชี่วยเหล่อ
 สำำหรบัมิตจิติวญิญาณดั ีหร่อ Happy Soul คุนทำำงานในภาพรวม มคีุะแนนคุวามสำขุในมิตนิี� 
67.4 คุะแนน ซึ�งสำงูทีำ�สำดุัเม่�อเทำยีบกับ อกี 8 มติคิุวามสำขุของคุนทำำงานทีำ�วดััด้ัวย HAPPINOMETER 
จำแนกตามลักษณะทัำ�วไปของคุนทำำงาน (ตาราง 7) คุนทำำงานเพศหญิงและเพศทำางเล่อกมีคุะแนน
คุวามสำขุ 68.3 และ 67.3 คุะแนน ตามลำดับั คุ่อนข้างสำงูกว่าคุนทำำงานเพศชีายทำี�มคีุะแนนคุวามสำขุ
อยูที่ำ� 65.7 คุะแนน คุนทำำงานในภาคุใต้ ภาคุตะวนัออกเฉียงเหนอ่ และภาคุเหนอ่มคีุะแนนคุวามสำขุในมิตนิี�
ในช่ีวงคุะแนน 69.9-70.2 คุะแนน ซึ�งคุ่อนข้างสำงูกว่าคุนทำำงานทีำ�อยูใ่นกรงุเทำพฯและภาคุกลาง (67.9 และ 
66.2 คุะแนน ตามลำดับั) คุนทำำงานทีำ�เป็นกลุม่ Baby Boomer มค่ีุาคุะแนนคุวามสำขุสำงูทีำ�สำดุั 71.3 คุะแนน 
ตามมาดั้วยคุนทำำงานกลุ่ม Gen X และกลุ่ม Gen Y ทำี� 68.8 และ 66.8 คุะแนน ตามลำดัับ 
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 ในดัา้นสำถิานภาพสำมรสำ คุนทำำงานทีำ�มสีำถิานภาพหยา่ แยกทำาง หร่อเลิกกนั มคีุะแนนคุวามสำขุใน
มิตินี�สำูงทำี�สำุดัทำี� 69.9 คุะแนน ตามดั้วยคุนทำำงานทำี�มีสำถิานภาพหม้าย และแต่งงานแต่ไม่ไดั้อยู่ดั้วยกัน 
และแต่งงานและอยู่ร่วมกันตามลำดัับ ซึ�งมีคุะแนนคุวามสำุขอยู่ในชี่วง 68.1 ถิึง 68.4 คุะแนน ขณะทำี�
กลุ่มคุนทำำงานทำี�สำถิานภาพอยู่ด้ัวยกันโดัยไม่ไดั้แต่งงาน มีคุะแนนคุวามสำุขตำ�าทีำ�สำุดัทำี� 65.3 คุะแนน 
เกี�ยวกับระดัับการศึกษา คุนทำำงานทำี�จบการศึกษาระดัับสำูงกว่าปริญญาตรี และระดัับปริญญาตรี
มีคุะแนนคุวามสำุขทีำ�คุ่อนข้างสำูงกว่ากลุ่มอ่�น โดัยมีคุะแนนคุวามสำุขเทำ่ากับ 70.8 และ 68.3 คุะแนน 
ตามลำดับั ขณะทำี�คุนทำำงานทีำ�จบการศกึษาในระดับัตำ�ากว่ามีคุะแนนคุวามสุำขอยูใ่นช่ีวง 65.1-66.6 คุะแนน 
 ดัา้นลกัษณะงาน คุนทำำงานทำี�ระบุลกัษณะงานเป็นงานดัา้นอ่�น ๆ  มคีุะแนนคุวามสำขุสูำงทำี�สำดุั 70.9 
คุะแนน ตามมาดั้วยคุนทำำงานดั้านบริหาร และงานดั้านการบริการ ทำี�มีคุะแนนคุวามสำุข 69.2 คุะแนน
และ 68.1 คุะแนน ตามลำดัับ โดัยคุนทำำงานดั้านการผูลิต มีคุะแนนคุวามสำุขในมิตินี�ตำ�าสำุดัทำี� 65.7 
คุะแนน ประเภทำอุตสำาหกรรมทำี�คุนทำำงานมีคุะแนนคุวามสำุขในมิติจิตวิญญาณดัี สำูงทำี�สำุดั 3 อันดัับแรก
ไดั้แก่ K กิจกรรมทำางการเงินและการประกันภัย (74.9 คุะแนน) P การศึกษา (74.1 คุะแนน)
และ O การบริหาร การป้องกันประเทำศ และการประกันสำังคุม (69.8 คุะแนน) ขณะทีำ�ประเภทำ
อตุสำาหกรรมทีำ�คุนทำำงานมคีุะแนนคุวามสำขุตำ�าทีำ�สำดุั 3 อนัดับัแรก ไดัแ้ก่ F การก่อสำรา้ง (64.7 คุะแนน) 
E การจัดัหานำ�า การจัดัการและการบำบัดันำ�าเสำีย (65.1 คุะแนน) และ S กิจกรรมบริการดั้านอ่�น ๆ 
(65.6 คุะแนน) ตามลำดัับ



รายงานการสำรวิจัคุณภาพชีวิิตฯ พ.ศ. 256344

 คุนทำำงานทีำ�มีประเภทำการจ้างงานเป็นบางช่ีวงเวลา ตามผูลงาน หร่อจ้างเหมา มคีุะแนนคุวามสำขุ
71.5 คุะแนน สำูงกว่าคุนทำำงานทีำ�มีประเภทำการจ้างงานเป็นตามสำัญญาจ้าง ประจำ และรายวัน 
(69.1, 67.5 และ 64.6 คุะแนน ตามลำดัับ) ในด้ัานอายุงาน พบว่าคุนทำำงานทีำ�มี
อายงุาน 10 ปขึี�นไป มคีุะแนนคุวามสำขุในมิตจิติวญิญาณดัสีำงูทำี�สำดุั 68.9 คุะแนน ตามมาด้ัวยคุนทำำงาน
ทำี�มีอายุงานน้อยกว่า 1 ปี (67.3 คุะแนน) อายุงาน 6-9 ปี (67.1 คุะแนน) และคุนทำำงานทำี�มีอายุ
งาน 1-5 ป ีตามลำดับั (66.5 คุะแนน) สำำหรับขนาดัองคุก์ร พบว่าคุนทำำงานในองคุก์รทีำ�มขีนาดัใหญ่ 
501 คุนขึ�นไป มีคุะแนนคุวามสำุขในมิตินี�ทำี�สำูงกว่าคุนทำำงานในขนาดัองคุ์กรอ่�น โดัยมีคุะแนนคุวามสำุข
อยู่ทำี�ประมาณ 68.0-68.1 คุะแนน โดัยคุนทำำงานในองคุ์กรขนาดั 201-500 คุน มีคุะแนนคุวามสำุข 
ตำ�าทำี�สำดุัอยูที่ำ� 66.3 คุะแนน จำแนกตามภาคุการจ้างงาน คุนทำำงานในสำถิาบนัการศกึษามคีุะแนนคุวามสำขุ 
สำูงทำี�สำุดั (74.9 คุะแนน) ตามมาดั้วยคุนทำำงานในหน่วยงานรัฐวิสำาหกิจ (72.9 คุะแนน) คุนทำำงาน
ในหน่วยงานภาคุรัฐ (69.8 คุะแนน) และคุนทำำงานในหน่วยงานเอกชีน (66.2 คุะแนน) ตามลำดัับ 
คุะแนนคุวามสำุขในมิติจิตวิญญาณดัีมีแนวโน้มแปรผัูนตามระดัับรายไดั้ต่อเดั่อนของคุนทำำงาน โดัยมี
คุ่าสำูงทำี�สำุดัในกลุ่มคุนทำำงานทำี�มีรายไดั้ต่อเดั่อน 30,001 บาทำขึ�นไป ทำี� 69.8 คุะแนน และตำ�าทำี�สำุดั
ในกลุ่มคุนทำำงานทำี�มีรายไดั้ต่อเดั่อนประมาณไม่เกิน 20,000 บาทำในชี่วงคุะแนน 66.4-66.9 คุะแนน

ตาราง 7 คุ่าคุะแนนคุวามสำุขคุนทำำงานในมิติจิตวิญญาณดัี จำแนกตามลักษณะทำั�วไปของคุนทำำงาน
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ตาราง 7 คุ่าคุะแนนคุวามสำขุคุนทำำงานในมติจิติวญิญาณดั ีจำแนกตามลกัษณะทัำ�วไปของคุนทำำงาน (ต่อ)
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ตาราง 7 คุ่าคุะแนนคุวามสำขุคุนทำำงานในมติจิติวญิญาณดั ีจำแนกตามลกัษณะทัำ�วไปของคุนทำำงาน (ต่อ)

4.2.6 ครอบัครัวิดี (Happy Family)

 คุวามสำขุในมติคิุรอบคุรวัดั ีหร่อ Happy Family เปน็คุวามสำขุทำี�เกดิัจากการไดัท้ำำกจิกรรมร่วม
กนัและไดัใ้ช้ีเวลาร่วมกันกับสำมาชิีกในคุรอบคุรัว โดัยเห็นวา่การไดัใ้ช้ีเวลาอยูกั่บคุรอบคุรัว ได้ัทำำกิจกรรม
ร่วมกับสำมาชีิกในคุรอบคุรัว และการไดั้ทำำสำิ�งต่าง ๆ  ให้กับคุนในคุรอบคุรัว เป็นสำิ�งทำี�ชี่วยสำร้างคุวามสำุข
ไปพร้อมกับการป้องกันไม่ให้คุวามทำุกข์ คุวามเศร้าหมอง และคุวามหดัหู่เข้ามารบกวนจิตใจ
ในการวัดัคุวามสำุขของคุนทำำงานในมิตินี� พิจารณาจากประเด็ันคุำถิามเกี�ยวกับการได้ัมีเวลาอยู่กับ
คุรอบคุรัวเพียงพอ การมีโอกาสำทำำกิจกรรม (ออกกำลังกาย ทำำบุญ ซ่�อของ ฯลฯ) ร่วมกันกับคุนใน
คุรอบคุรัว และคุวามสำุขทำี�มีกับคุรอบคุรัวโดัยรวม
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 ในมิติคุรอบคุรัวดัี หร่อ Happy Family คุนทำำงานในภาพรวม มีคุะแนนคุวามสำุขเทำ่ากับ 
59.9 คุะแนน สำูงเป็นอันดัับ 5 จาก 9 มิติคุวามสำุขของคุนทำำงานทำี�วัดัดั้วย HAPPINOMETER 
 จำแนกตามลักษณะทำั�วไปของคุนทำำงาน (ตาราง 8) พบว่า คุนทำำงานเพศหญิงมีคุะแนน
คุวามสำุขในมิตินี�สำูงกว่าคุนทำำงานเพศชีายทำี� 60.6 คุะแนน และ 58.9 คุะแนน ตามลำดัับ ขณะทำี�คุน
ทำำงานเพศทำางเลอ่กมคีุะแนนคุวามสำขุทำี�ตำ�ากวา่อยา่งชีดััเจนทีำ�เพยีง 53.3 คุะแนน ภาคุเหนอ่เปน็ภมิูภาคุ
ทำี�คุนทำำงานมีคุะแนนคุวามสำุขสำูงทำี�สำุดั 64.8 คุะแนน ตามมาดั้วยภาคุใต้ และภาคุตะวันออกเฉียงเหน่อ 
(63.4 และ 62.8 คุะแนน ตามลำดัับ) ขณะทำี�คุนทำำงานในกรุงเทำพฯ และภาคุกลางมีคุะแนนคุวามสำุข
ทำี�คุ่อนข้างตำ�ากว่าคุนทำำงานในภูมิภาคุอ่�นอยู่ทำี� 59.9 และ 58.5 คุะแนน ตามลำดัับ คุนทำำงานทำี�มีอายุ
คุอ่นขา้งสำงูในรุ่นประชีากร Baby Boomer มคีุะแนนคุวามสำขุในมติคิุรอบคุรัวดัสีำงูทำี�สำดุั 67.0 คุะแนน 
ขณะทำี�คุนทำำงานในรุ่น Gen X มีคุะแนนคุวามสำุขตำ�ากว่าอยู่ทำี� 63.7 คุะแนน และตำ�าทำี�สำุดั ในคุนทำำงาน
รุ่น Gen Y ซึ�งมีคุะแนนเทำ่ากับ 58.0 คุะแนน
 ดั้านสำถิานภาพสำมรสำ คุนทำำงานทำี�มีสำถิานภาพแต่งงานและอยู่ร่วมกัน มีคุะแนนคุวามสุำข
ในมิตินี�สำูงกว่าคุนทำำงานทำี�มีสำถิานภาพสำมรสำอ่�นอย่างชีัดัเจน โดัยมีคุะแนนคุวามสำุขอยู่ทำี� 65.8 คุะแนน 
ขณะทำี�คุนทำำงานทำี�มสีำถิานภาพแตง่งานแตไ่ม่ไดัอ้ยูด้่ัวยกัน มคีุะแนนคุวามสุำขตำ�าทีำ�สำดุัเพยีง 50.2 คุะแนน 
ซึ�งตำ�ากว่าคุนทำำงานทีำ�มีสำถิานภาพโสำดัทำี�มีคุะแนนคุวามสำุข 56.0 คุะแนน คุนทำำงานทำี�จบการศึกษา
ระดัับสูำงกว่าปริญญาตรีมีคุวามสำุขในมิติคุรอบคุรัวดัีสำูงทีำ�สำุดั 64.3 คุะแนน ตามมาดั้วยคุนทำำงาน
ทำี�จบการศึกษาระดัับประถิมศึกษาหร่อตำ�ากว่า (61.2 คุะแนน) และระดัับปริญญาตรี (61.1 คุะแนน) 
ขณะทีำ�คุนทำำงานทำี�จบการศึกษาระดัับมัธิ์ยมศึกษาตอนปลาย หร่อปวชี. มีคุะแนนคุวามสำุขตำ�าทำี�สำุดั
ทำี� 57.0 คุะแนน 
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 เกี�ยวกับลักษณะงาน คุนทำำงานดั้านบริหารมีคุะแนนคุวามสำุขสำูงทำี�สำุดั (63.4 คุะแนน)
ตามมาดั้วยคุนทำำงานสำำนักงาน (62.4 คุะแนน) และงานดั้านการบริการ (60.4 คุะแนน) โดัยคุน
ทำำงานดั้านการผูลิตมีคุะแนนคุวามสำุขตำ�าทำี�สำุดั (56.6 คุะแนน) ประเภทำอุตสำาหกรรมทำี�คุนทำำงานมี
คุะแนนคุวามสำุขในมิติคุรอบคุรัวดัีสำูงทีำ�สำุดั 3 อันดัับแรก ไดั้แก่ K กิจกรรมทำางการเงินและการประกัน
ภัย (70.6 คุะแนน) P การศึกษา (67.2 คุะแนน) J ข้อมูลข่าวสำารและการสำ่�อสำาร (63.2 คุะแนน)
ตามลำดัับ และประเภทำอุตสำาหกรรมทีำ�คุนทำำงานมีคุะแนนคุวามสำุขตำ�าทีำ�สำุดั 3 อันดัับแรก ไดั้แก่ 
C การผูลิต (56.8 คุะแนน) H การขนสำ่งและสำถิานทำี�เก็บสำินคุ้า (57.4 คุะแนน) และ S กิจกรรม
บริการดั้านอ่�น ๆ (57.6 คุะแนน) ตามลำดัับ
 ในดั้านประเภทำการจ้างงาน คุนทำำงานในลักษณะบางชี่วงเวลา ตามผูลงาน หร่อจ้างเหมา
มีคุะแนนคุวามสำุขในมิติคุรอบคุรัวดัีสำูงทีำ�สำุดั 64.0 คุะแนน ตามมาดั้วยคุนทำำงานทำี�มีประเภทำ
การจา้งงานเปน็แบบประจำ (60.4 คุะแนน) ตามสัำญญาจา้ง (58.8 คุะแนน) และรายวนั (57.7 คุะแนน)
ตามลำดัับ สำำหรับอายุงาน พบว่าคุะแนนคุวามสำุขมีแนวโน้มเพิ�มขึ�นตามอายุงานของคุนทำำงาน โดัย
คุนทำำงานทำี�มีอายุงาน 10 ปีขึ�นไป มีคุะแนนคุวามสุำขสำูงทีำ�สำุดั 64.2 คุะแนน ขณะทีำ�คุนทำำงาน
อายุงานน้อยกว่า 1 ปี มีคุะแนนคุวามสำุขคุ่อนข้างตำ�าทีำ� 57.2 คุะแนน ขนาดัขององคุ์กรไม่มี
คุวามสำัมพันธิ์์ชัีดัเจนกับคุะแนนคุวามสำุขในมิติคุรอบคุรัวดัี โดัยคุนทำำงานในองคุ์กรขนาดัคุ่อนข้าง
เล็ก 1-50 คุน มีคุะแนนคุวามสำุข 61.8 คุะแนน คุนทำำงานในองคุ์กรขนาดัใหญ่ 201-500 คุน 
มีคุะแนนคุวามสำุขคุ่อนข้างตำ�ากว่าทีำ� 58.2 คุะแนน ใกล้เคุียงกับคุนทำำงานในองคุ์กรขนาดัคุ่อนข้าง
ใหญ่มาก 1,001 คุนขึ�นไป (58.5 คุะแนน) แต่ขณะเดัียวกันคุนทำำงานในองคุ์กรขนาดั 51-200 คุน
และ 501-1,000 คุน ก็มีคุ่าคุะแนนคุวามสำุขใกล้เคุียงกันอยู่ในชี่วง 60.1-60.3 คุะแนน จำแนก
ตามภาคุการจ้างงาน คุนทำำงานในสำถิาบันการศึกษามีคุะแนนคุวามสำุขสำูงทีำ�สำุดั 69.2 คุะแนน 
ตามมาดั้วยคุนทำำงานในหน่วยงานรัฐวิสำาหกิจ (68.5 คุะแนน) หน่วยงานภาคุรัฐ (62.4 คุะแนน) 
และหน่วยงานภาคุเอกชีนทำี� (58.5 คุะแนน) ตามลำดัับ 
 คุะแนนคุวามสุำขในมิติคุรอบคุรัวดีัมีแนวโน้มเพิ�มขึ�นตามระดัับรายไดั้ต่อเดั่อนทีำ�สำูงขึ�นของ
คุนทำำงาน โดัยคุนทำำงานทีำ�มีรายไดั้ต่อเดั่อน 30,001 บาทำขึ�นไป มีคุะแนนคุวามสำุข 64.0 คุะแนน 
ขณะทีำ�คุนทำำงานทีำ�มีรายไดั้ต่อเดั่อนในชี่วง 10,001-20,000 บาทำ มีคุะแนนคุวามสำุข 57.4 คุะแนน 
อย่างไรก็ตาม คุนทำำงานทำี�มีรายไดั้ต่อเดั่อนไม่เกิน 10,000 บาทำ กลับพบว่ามีคุะแนนคุวามสำุข
ทำี�คุ่อนข้างสำูงทีำ� 61.3 คุะแนน
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ตาราง 8 คุ่าคุะแนนคุวามสำุขคุนทำำงานในมิติคุรอบคุรัวดัี จำแนกตามลักษณะทำั�วไปของคุนทำำงาน
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ตาราง 8 คุ่าคุะแนนคุวามสำขุคุนทำำงานในมติคิุรอบคุรวัดั ี จำแนกตามลกัษณะทำั�วไปของคุนทำำงาน (ต่อ)



ตาราง 8 คุ่าคุะแนนคุวามสำขุคุนทำำงานในมติคิุรอบคุรวัดั ี จำแนกตามลกัษณะทำั�วไปของคุนทำำงาน (ต่อ)

4.2.7 สังคมดี (Happy Society)

 คุวามสำขุในมิตสิำงัคุมดั ีหร่อ Happy Society เป็นคุวามสำขุทีำ�พจิารณาสุำขภาวะของคุนทำำงาน
ทำางสำังคุม ในดั้านคุวามสำัมพันธิ์์ทำี�มีต่อเพ่�อนบ้าน การไดั้รับคุวามชี่วยเหล่อจากคุนในชีุมชีนทำี�อาศัยอยู่
เม่�อมีปัญหาการประพฤติปฏิิบัติตามกฎระเบียบ/ข้อบังคุับของสำังคุม คุวามรู้สำึกปลอดัภัยในชีีวิต
และทำรัพย์สำิน รวมถิึงคุวามสำงบสำุขของสัำงคุมในปัจจุบัน คุะแนนคุวามสำุขในมิติสำังคุมดัีนี� ชีี�วัดัจาก
คุำถิามทำี�เกี�ยวข้องกับสำุขภาวะทำางสำังคุม เกี�ยวกับคุวามสำัมพันธิ์์ทำี�ดัีกับเพ่�อนบ้าน การปฏิิบัติตาม
กฎระเบียบ/ขอ้บงัคุบัของสำงัคุม คุวามรู้สำกึปลอดัภัยในชีีวติและทำรัพยส์ำนิ การสำามารถิขอคุวามชีว่ยเหลอ่
จากคุนในชีุมชีนเม่�อมีปัญหา คุวามรู้สำึกว่าสำังคุมไทำยทำุกวันนี�มีคุวามสำงบสำุข และคุวามรู้สำึกใน
การใชี้ชีีวิตในสำังคุมอย่างมีคุวามสำุข 
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 สำำหรับมิติสำังคุมดัี หร่อ Happy Society คุนทำำงานในภาพรวมมีคุะแนนคุวามสำุขเทำ่ากับ 
56.6 คุะแนน สำูงเป็นอันดัับ 7 จาก 9 มิติคุวามสำุขของคุนทำำงานทำี�วัดัดั้วย HAPPINOMETER 
 เม่�อพิจารณาตามลักษณะทำั�วไปของคุนทำำงาน (ตาราง 9) พบว่า คุนทำำงานเพศชีาย
มีคุะแนนคุวามสำุขในมิตินี� สำูงกว่าคุนทำำงานเพศหญิงเล็กน้อยทำี� 56.9 และ 56.5 คุะแนน ตามลำดัับ 
ขณะทำี�คุนทำำงานเพศทำางเล่อกมีคุะแนนคุวามสำุขตำ�ากว่าอยู่พอสำมคุวรทำี� 51.2 คุะแนน ภาคุเหน่อ
และภาคุตะวันออกเฉียงเหน่อเป็นภูมิภาคุทีำ�คุนทำำงานมีคุะแนนคุวามสำุขสำูงกว่าภูมิภาคุอ่�นทีำ� 61.4 
และ 61.2 คุะแนน ตามลำดัับ ขณะทำี�คุนทำำงานภาคุกลางมีคุะแนนคุวามสำุขตำ�าทำี�สำุดั (55.3 คุะแนน) 
คุะแนนคุวามสำุขในมิติสำังคุมดัีแปรผูันตามกลุ่มอายุ หร่อรุ่นประชีากรทีำ�สำูงขึ�นของคุนทำำงาน โดัย
คุนทำำงานรุ่น Baby Boomer มีคุะแนนคุวามสำุข 61.5 คุะแนน ขณะทีำ�คุนทำำงาน Gen Y 
มีคุะแนนคุวามสำุขทีำ�ตำ�ากว่ารุ่นประชีากรอ่�นทีำ� 55.6 คุะแนน 
 ในดั้านสำถิานภาพสำมรสำ คุนทำำงานทีำ�มีสำถิานภาพแต่งงานและอยู่ร่วมกันกับคุู่ มีคุะแนนคุวาม
สำุขสำูงทีำ�สำุดั 58.6 คุะแนน ตามมาดั้วยคุนทำำงานทำี�มีสำถิานภาพหม้าย (56.5 คุะแนน)แต่งงาน
แต่ไม่ไดั้อยู่ดั้วยกัน และหย่า แยกทำาง หร่อเลิกกัน (56.4 คุะแนน) ขณะทีำ�คุนทำำงานทำี�มีสำถิานภาพ
อยู่ดั้วยกันโดัยไม่ไดั้แต่งงาน มีคุะแนนคุวามสำุขตำ�าทำี�สำุดั คุ่อ 53.1 คุะแนน คุะแนนคุวามสำุข
ในมติสิำงัคุมดัมีแีนวโน้มเพิ�มขึ�นตามระดับัการศกึษาทำี�สำงูขึ�นของคุนทำำงาน โดัยคุนทำำงานทำี�จบการศกึษา 
ระดัับสำูงกว่าปริญญาตรีมีคุะแนนคุวามสุำข 61.0 คุะแนน ขณะทำี�คุนทำำงานทีำ�จบการศึกษา
ระดัับมัธิ์ยมศึกษาตอนต้นมีคุะแนนคุวามสำุขตำ�าทีำ�สำุดัทีำ� 53.8 คุะแนน อย่างไรก็ตาม คุนทำำงาน
ทำี�จบการศึกษาระดัับประถิมศึกษาหร่อตำ�ากว่า พบว่ามีคุะแนนคุวามสำุข 55.8 คุะแนน ซึ�งสำูงกว่า
คุนทำำงานทีำ�จบการศึกษาระดัับมัธิ์ยมศึกษาตอนต้น และมัธิ์ยมศึกษาตอนปลาย
 เกี�ยวกับลักษณะงาน คุนทำำงานทีำ�ระบุลักษณะงานเป็นงานดั้านอ่�น ๆ มีคุะแนนคุวามสำุข
สำูงทีำ�สำุดั 60.9 คุะแนน ตามมาดั้วยคุนทำำงานดั้านบริหาร (59.7 คุะแนน) งานดั้านการบริการ 
(57.4 คุะแนน) และงานสำำนักงาน (57.3 คุะแนน) ขณะทำี�คุนทำำงานดั้านการผูลิตมีคุะแนนคุวามสำุข
ตำ�าทีำ�สำุดั 54.1 คุะแนน ประเภทำอุตสำาหกรรมทีำ�คุนทำำงานมีคุะแนนคุวามสำุขในมิติสำังคุมดัีสำูงทีำ�สำุดั 
3 อันดัับแรก ไดั้แก่ K กิจกรรมทำางการเงินและการประกันภัย (67.5 คุะแนน) P การศึกษา 
(64.8 คุะแนน) และ Q กิจกรรมดั้านสำุขภาพและงานสำังคุมสำงเคุราะห์ (59.6 คุะแนน) ตามลำดัับ 
ขณะทำี�ประเภทำอุตสำาหกรรมทีำ�คุนทำำงานมีคุะแนนคุวามสำุขในมิตินี�ตำ�าทีำ�สำุดั ไดั้แก่ F การก่อสำร้าง 
(53.1 คุะแนน) S กิจกรรมบริการดั้านอ่�น ๆ (54.1 คุะแนน) และ C การผูลิต (54.2 คุะแนน) 
ตามลำดัับ
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 ในดั้านประเภทำการจ้างงาน คุนทำำงานในลักษณะบางชี่วงเวลา ตามผูลงาน หร่อจ้างเหมา 
มีคุะแนนคุวามสุำข 59.4 คุะแนน สำูงกว่าคุนทำำงานทีำ�มีประเภทำการแจ้งงานเป็นประจำ หร่อตาม
สำัญญาจ้าง (57.0 คุะแนนเทำ่ากัน) และ ประเภทำรายวัน (53.4 คุะแนน) ตามลำดัับ คุะแนนคุวามสำุข
ในมิติสำังคุมดัีมีแนวโน้มเพิ�มขึ�นตามอายุงานทีำ�เพิ�มขึ�นของคุนทำำงาน โดัยคุนทำำงานทำี�มีอายุงาน 
10 ปีขึ�นไป มีคุะแนนคุวามสำุข 58.7 คุะแนน ขณะทำี�คุนทำำงานทีำ�มีอายุงานน้อยกว่า 1 ปี และ 1-2 ปี 
มคีุะแนนคุวามสำขุตำ�ากว่าอยูที่ำ� 55.1 คุะแนน ในด้ัานขนาดัองค์ุกร พบว่ามคีุวามแตกต่างเพยีงเลก็น้อย
ของคุ่าคุะแนนคุวามสำุข โดัยองคุ์กรทำี�มีขนาดัคุนทำำงาน 51-200 คุน มีคุะแนนคุวามสำุขทีำ� 
57.0 คุะแนน ขณะทำี�องคุก์รขนาดัอ่�น มคีุา่คุะแนนคุวามสำขุของคุนทำำงานตำ�ากวา่เลก็นอ้ยโดัยอยูใ่นชีว่ง 
56.1- 56.8 คุะแนน
 จำแนกตามประเภทำการจ้างงาน คุนทำำงานในสำถิาบันการศึกษาและหน่วยงานรัฐวิสำาหกิจ
มีคุะแนนคุวามสำุขในมิตินี�คุ่อนข้างสำูงกว่ากลุ่มอ่�นอยู่ทำี� 65.5 และ 65.3 คุะแนน ตามลำดัับ ขณะทำี�
คุนทำำงานในหน่วยงานภาคุรัฐ และหน่วยงานเอกชีนมีคุะแนนตำ�ากว่าอยู่ทำี� 58.8 และ 55.3 คุะแนน 
ตามลำดัับ คุะแนนคุวามสำุขในมิติสำังคุมดัีมีแนวโน้มเพิ�มขึ�นตามรายไดั้ต่อเดั่อนทีำ�สำูงขึ�นของคุนทำำงาน 
โดัยคุนทำำงานทำี�มีรายไดั้ต่อเดั่อน 30,001 บาทำขึ�นไปมีคุะแนนคุวามสำุข 60.4 คุะแนน ขณะทำี�
คุนทำำงานทีำ�มีรายไดั้ต่อเดั่อนอยู่ในชี่วง 10,001-20,000 บาทำ มีคุะแนนคุวามสำุขทีำ� 55.0 คุะแนน 
(ตำ�ากว่าคุนทำำงานทำี�มีรายไดั้ไม่เกิน 10,000 บาทำ ต่อเดั่อนเล็กน้อย)

ตาราง 9 คุะแนนคุวามสำขุคุนทำำงานในมติสิำงัคุมดั ีจำแนกตามลกัษณะทำั�วไปของคุนทำำงาน
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ตาราง 9 คุะแนนคุวามสำขุคุนทำำงานในมติสิำงัคุมดั ีจำแนกตามลกัษณะทำั�วไปของคุนทำำงาน (ต่อ)



ตาราง 9 คุะแนนคุวามสำขุคุนทำำงานในมติสิำงัคุมดั ีจำแนกตามลกัษณะทำั�วไปของคุนทำำงาน (ต่อ)
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4.2.8 ใฝ่่รู้ดี (Happy Brain)

 คุวามสำขุในมติใิฝ่รู้่ดีั หร่อ Happy Brain หมายถึิง คุวามตอ้งการ และการไดัม้โีอกาสำแสำวงหา
คุวามรู้ใหม่ ๆ ของคุนทำำงานในองคุ์กร ซึ�งเป็นปัจจัยหนึ�งทำี�ชี่วยผูลักดัันให้องคุ์กรก้าวไปข้างหน้าอย่าง
มั�นคุง การพัฒนาบุคุลากรโดัยการอบรม ศึกษาต่อ หร่อการสำ่งไปดัูงานยังสำถิานทำี�ต่าง ๆ จะชี่วย
เสำริมสำร้างทำักษะ คุวามสำามารถิ และคุวามคุิดัสำร้างสำรรคุ์ของบุคุคุล สำ่งเสำริมผูลิตภาพการทำำงานของ
คุนทำำงานในองคุ์กร การพัฒนาคุวามรู้ ทำักษะ และคุวามสำามารถิของคุนในองคุ์กร จะชี่วยเพิ�มคุวาม
มั�นใจในการทำำงาน มองเห็นคุณุคุา่ของตนเอง และพร้อมทำี�จะถิา่ยทำอดัคุณุคุา่ทำี�รบัรู้นั�นให้กบัองคุก์รตอ่ไป 
การวัดัคุวามสำุขของคุนทำำงานในมิติใฝ่่รู้ดัี พิจารณาจากประเด็ันคุำถิามทำี�เกี�ยวข้องกับการใฝ่่หา
คุวามรู้เกี�ยวกับคุวามสำนใจในการแสำวงหาคุวามรู้ใหม่ ๆ เพิ�มเติมจากแหล่งคุวามรู้ต่าง ๆ การสำนใจทำี�
จะพัฒนาตนเอง เพ่�อคุวามก้าวหน้าในชีีวิต และการมีโอกาสำทำี�จะไดั้รับการอบรม ศึกษาต่อ หร่อดัูงาน 
เพ่�อพัฒนาทำักษะและคุวามสำามารถิของตนเอง
 สำำหรับมิติใฝ่่รู้ดัี หร่อ Happy Brain คุนทำำงานในภาพรวม มีคุะแนนคุวามสำุขในมิตินี� 61.4 
คุะแนน สำูงเป็นอันดัับ 4 จาก 9 มิติคุวามสำุขของคุนทำำงานทำี�วัดัดั้วย HAPPINOMETER 
 จำแนกตามลักษณะทำั�วไปของคุนทำำงาน (ตาราง 10) พบว่า คุนทำำงานเพศทำางเล่อกมีคุะแนน
คุวามสำุข 62.8 คุะแนน สำูงกว่าคุนทำำงานเพศชีายและคุนทำำงานเพศหญิงเล็กน้อย (62.4 และ 61.2 
คุะแนน ตามลำดับั) คุนทำำงานในภาคุตะวนัออกเฉยีงเหนอ่ มคีุะแนนคุวามสำขุในมตินิี�สำงูทำี�สำดุั 66.9 คุะแนน 
ตามมาดั้วยคุนทำำงานในภาคุเหน่อ (65.9 คุะแนน) และคุนทำำงานภาคุใต้ (63.7 คุะแนน) ขณะทำี�
คุนทำำงานในภาคุกลางมคีุะแนนในมิตนิี�ตำ�าทีำ�สำดุัทีำ� 59.3 คุะแนน ตำ�ากว่าคุนทำำงานในกรงุเทำพฯ ซึ�งมคีุะแนน
คุวามสำขุ เทำ่ากับ 63.2 คุะแนน 



 เม่�อพิจารณาตามรุ่นประชีากรของคุนทำำงาน คุะแนนคุวามสำุขในมิตินี�คุ่อนข้างแตกต่างจาก
คุะแนนคุวามสำุขในมิติอ่�นโดัยพบว่าคุนทำำงาน Gen Y เป็นกลุ่มทำี�มีคุะแนนคุวามสำุขมิติใฝ่่รู้ดัีสำูงทำี�สำุดัทำี� 
62.1 คุะแนน ตามมาดั้วยคุนทำำงานรุ่น Baby Boomer 61.8 คุะแนน และคุนทำำงานรุ่น Gen X 
ทำี� 60.8 คุะแนน ตามลำดัับ
 ดั้านสำถิานภาพสำมรสำ คุนทำำงานทำี�มีสำถิานภาพโสำดั มีคุะแนนคุวามสำุขสำูงทำี�สำุดั 63.5 คุะแนน 
ตามมาดั้วยคุนทำำงานทำี�มีสำถิานภาพหย่า แยกทำาง หร่อเลิกกัน (61.8 คุะแนน) และแต่งงานแต่ไม่ไดั้
อยู่ดั้วยกัน (61.3 คุะแนน) โดัยคุนทำำงานทำี�มีสำถิานภาพอยู่ดั้วยกันโดัยไม่ไดั้แต่งงาน มีคุะแนนคุวามสำุข
ตำ�าทำี�สำุดั 58.1 คุะแนน คุะแนนคุวามสำุขในมิติใฝ่่รู้ดีั มีลักษณะแปรผูันเพิ�มขึ�นตามระดัับการศึกษา
ทำี�สำูงขึ�นของคุนทำำงานอย่างชีัดัเจน โดัยคุนทำำงานทำี�จบการศึกษาระดัับสูำงกว่าปริญญาตรีมีคุะแนน
คุวามสำขุสำงูทีำ�สำดุั 68.9 คุะแนน ขณะทำี�คุนทำำงานทำี�จบการศกึษาระดับัประถิมศกึษาหร่อตำ�ากวา่ มคีุะแนน
คุวามสำุขตำ�าทำี�สำุดัทำี� 54.5 คุะแนน 
 เกี�ยวกบัลกัษณะงาน คุนทำำงานดัา้นบรหิารมคีุะแนนคุวามสำขุในมตินิี�สำงูทำี�สำดุั 66.7 คุะแนน ตามดัว้ย 
คุนทำำงานทำี�ระบุลักษณะงานเป็นงานดั้านอ่�น ๆ (66.0 คุะแนน) งานดั้านการบริการ (63.5 คุะแนน) 
งานสำำนกังาน (62.8 คุะแนน) และตำ�าทำี�สำดุัในกลุม่คุนทำำงานด้ัานการผูลติ 57.5 คุะแนน โดัย 3 อนัดับัแรก
ของประเภทำอตุสำาหกรรมทำี�คุนทำำงานมีคุะแนนคุวามสำขุในมิตใิฝ่่รู้ดัสีำงูทำี�สำดุั ได้ัแก่ K กจิกรรมทำางการเงินและ
การประกันภยั (72.2 คุะแนน) P การศกึษา (71.4 คุะแนน) J ข้อมลูข่าวสำารและการสำ่�อสำาร (65.3 คุะแนน) 
ขณะทีำ�ประเภทำอตุสำาหกรรมทีำ�คุนทำำงานมคีุะแนนคุวามสำขุในมตินิี�ตำ�าทีำ�สำดุั 3 อนัดับั ได้ัแก่ S กจิกรรมบรกิาร
ด้ัานอ่�น ๆ  (57.1 คุะแนน) F การก่อสำร้าง (57.6 คุะแนน) และ C การผูลติ (58.5 คุะแนน) ตามลำดับั
 สำำหรับประเภทำการจ้างงาน พบว่า คุนทำำงานทำี�มีการจ้างงานเป็นบางชี่วงเวลา ตามผูลงาน 
หร่อจ้างเหมา มีคุะแนนคุวามสำุขสำูงทำี�สำุดั 66.5 คุะแนน ขณะทำี�คุนทำำงานทำี�มีประเภทำการจ้างงานเป็น
รายวนั มคีุะแนนคุวามสำขุตำ�าทำี�สำดุั 57.9 คุะแนน สำำหรับอายงุาน พบผูลการสำำรวจทำี�นา่สำนใจวา่ คุะแนน
คุวามสำุขมิติใฝ่่รู้ดีัของคุนทำำงานทีำ�มีอายุงานสำูงกว่า มีแนวโน้มตำ�ากว่าคุะแนนคุวามสำุขของคุนทำำงาน
ทำี�มีอายุงานน้อยกว่า โดัยคุนทำำงานทำี�มีอายุงาน 6-9 ปีและ 10 ปีขึ�นไป มีคุะแนนคุวามสำุข 60.2 และ 
60.8 คุะแนน ตามลำดัับ ขณะทำี�คุนทำำงานทำี�มีอายุงานน้อยกว่า 1 ปี มีคุะแนนคุวามสำุข 65.2 คุะแนน 
คุนทำำงานทำี�มีอายุงาน 1-2 ปีและ 3-5 ปี มีคุะแนนคุวามสำุข 61.8 และ 61.5 คุะแนน ตามลำดัับ 
เกี�ยวกับขนาดัองคุ์กร คุะแนนคุวามสำุขในมิตินี� พบว่ามีคุ่าสำูงทำี�สำุดัทำี� 63.7 คุะแนนในกลุ่มคุนทำำงาน
องคุ์กรทำี�มีขนาดัคุ่อนข้างเล็ก 1-50 คุน และมีคุ่าอยู่ในชี่วง 61.2-61.3  คุะแนน สำำหรับคุนทำำงาน
ในองคุ์กรขนาดัอ่�น ๆ ยกเว้น องคุ์กรขนาดั 201-500 คุน ทำี�มีคุะแนนคุวามสำุขตำ�ากว่าทีำ� 59.9 
คุะแนน ในดั้านภาคุการจ้างงาน คุนทำำงานในสำถิาบันการศึกษามีคุะแนนคุวามสำุขในมิติใฝ่่รู้ดัี สำูงทำี�สำุดั 
71.6 คุะแนน ตามมาดั้วยคุนทำำงานในหน่วยงานรัฐวิสำาหกิจ (70.7 คุะแนน) คุนทำำงานในหน่วยงาน
ภาคุรัฐ (64.5 คุะแนน) และคุนทำำงานในหน่วยงานเอกชีน (60.1 คุะแนน) ตามลำดัับ ระดัับรายไดั้ 
ต่อเดั่อนของคุนทำำงานมีคุวามสำัมพันธิ์์เชีิงบวกกับคุะแนนคุวามสำุขในมิตินี� โดัยพบว่าคุนทำำงานทีำ�มี
รายไดั้ต่อเดั่อน 30,001 บาทำขึ�นไป มีคุะแนนคุวามสำุขสำูงทำี�สำุดั 66.1 คุะแนน ขณะทำี�คุนทำำงานทีำ�มี
รายได้ัต่อเดัอ่นไม่เกิน 10,000 บาทำ มคีุะแนนคุวามสำขุตำ�าทำี�สำดุัเม่�อเทีำยบกับกลุม่รายได้ัอ่�นทำี� 59.7 คุะแนน
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ตาราง 10 คุ่าคุะแนนคุวามสำุขคุนทำำงานในมิติใฝ่่รู้ดัี จำแนกตามลักษณะทำั�วไปของคุนทำำงาน
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ตาราง 10 คุ่าคุะแนนคุวามสำุขคุนทำำงานในมิติใฝ่่รู้ดัี จำแนกตามลักษณะทำั�วไปของคุนทำำงาน (ต่อ)
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ตาราง 10 คุ่าคุะแนนคุวามสำุขคุนทำำงานในมิติใฝ่่รู้ดัี จำแนกตามลักษณะทำั�วไปของคุนทำำงาน (ต่อ)

4.2.9 สุข้ภาพเงินดี (Happy Money)

 คุวามสำุขในมิติสำุขภาพเงินดัี หร่อ Happy Money พิจารณาจากคุวามสำามารถิของ
คุนทำำงานในการบรหิารจดััการดัา้นการเงนิและการผูอ่นชีำระหนี�สำนิตา่ง ๆ  วา่เปน็ไปตามกำหนดัหร่อไม่ 
มีการเก็บออมในแต่ละเดั่อนทำี�เหมาะสำมเพียงใดั รวมถิึงการประเมินคุ่าใชี้จ่ายในแต่ละเดั่อนเม่�อเปรียบ
เทำียบกับรายรับว่ามีลักษณะอย่างไร โดัยคุะแนนคุวามสำุขในมิติสำุขภาพเงินดีัใช้ีตัวชีี�วัดัดั้วยข้อคุำถิาม
เกี�ยวกบัภาระของการผู่อนชีำระหนี�สำินต่าง ๆ  โดัยรวมในปัจจุบัน คุวามสำามารถิในการผู่อนชีำระหนี�
ไดั้ตามกำหนดัเวลา การมีเงินเก็บออมในแต่ละเดั่อน และคุวามเพียงพอของคุ่าตอบแทำนทีำ�ได้ัรับ
เม่�อเปรียบเทำียบกับรายจ่ายทำั�งหมดัในแต่ละเดั่อน
 ในมิติสำุขภาพเงินดัี หร่อ Happy Money คุนทำำงานในภาพรวม มีคุะแนนคุวามสำุขในมิตินี�
เพียง 51.1 คุะแนน เป็นมิติคุวามสำุขทีำ�คุนทำำงานมีระดัับคุวามสำุขน้อยทำี�สำุดัเม่�อเทำียบกับมิติคุวามสำุข
อ่�นอีก 8 มิติ 
 เม่�อจำแนกตามลกัษณะทำั�วไปของคุนทำำงาน (ตาราง 11)  พบว่า คุนทำำงานเพศหญงิและคุนทำำงาน
เพศชีาย มคีุะแนนคุวามสำขุใกล้เคุยีงกนัทีำ� 51.2 และ 51.0 คุะแนน ตามลำดับั คุนทำำงานเพศทำางเลอ่ก
มคีุะแนนคุวามสำขุตำ�ากว่าเลก็น้อยทีำ� 50.1 คุะแนน จำแนกตามภมิูภาคุ คุนทำำงานในกรงุเทำพฯ เป็นกลุม่ทีำ�มี
คุะแนนคุวามสำขุในมติสิำขุภาพเงนิดัสีำงูทีำ�สำดุั 52.6 คุะแนน ตามด้ัวยคุนทำำงานในภาคุเหนอ่ (51.1 คุะแนน)
และคุนทำำงานในภาคุกลาง (50.7 คุะแนน) คุนทำำงานในภาคุตะวนัออกเฉยีงเหนอ่ และภาคุใต้มคีุะแนนคุวามสำขุ
ในระดับั “ตำ�ากว่าเป้าหมาย” (Unhappy) หร่อน้อยกว่า 50 คุะแนน ทีำ� 49.4 และ 48.8 คุะแนน ตามลำดับั 
คุนทำำงานรุ่นประชีากร Baby Boomer มคีุะแนนคุวามสำขุมากทีำ�สำดุั 59.0 คุะแนน ขณะทำี�คุนทำำงาน Gen X
มคีุะแนนคุวามสำขุในมตินิี� 52.4 คุะแนน สำงูกว่าคุนทำำงาน Gen Y ทีำ�มีคุะแนนตำ�าทีำ�สำดุัทีำ� 50.3 คุะแนน 
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 ในดั้านสำถิานภาพสำมรสำ คุนทำำงานทำี�มีสำถิานภาพโสำดั มีคุะแนนคุวามสำุขสำูงทำี�สำุดั 53.4 คุะแนน 
ตามดั้วยคุนทำำงานทำี�มีสำถิานภาพแต่งงานและอยู่ร่วมกัน 50.8 คุะแนน คุนทำำงานทีำ�มีสำถิานภาพ
แต่งงานแต่ไม่ไดั้อยู่ด้ัวยกัน อยู่ด้ัวยกันโดัยไม่ได้ัแต่งงาน หม้าย และหย่า แยกทำาง หร่อเลิกกัน 
มคีุะแนนคุวามสำขุในมิตสิำขุภาพเงินดีั “ตำ�ากวา่เป้าหมาย” (Unhappy) โดัยเฉพาะคุนทำำงานทำี�มสีำถิานภาพ 
หย่า แยกทำาง หร่อเลิกกัน ทำี�มีคุะแนนคุวามสำุขตำ�าทำี�สำุดัหร่อทำี� 43.2 คุะแนน เทำ่านั�น คุนทำำงานทำี�
จบการศึกษาระดัับสูำงกว่าปริญญาตรี และระดัับปริญญาตรีมีคุะแนนคุวามสำุขสำูงทำี�สำุดั 59.8 และ 
53.8 คุะแนน ตามลำดัับ ขณะทำี�คุนทำำงานทำี�จบการศึกษาในระดัับตำ�ากว่าปริญญาตรีทำุกกลุ่มมีคุะแนน
คุวามสำุขในระดัับ “ตำ�ากว่าเป้าหมาย” (Unhappy) โดัยกลุ่มทำี�จบการศึกษาระดัับมัธิ์ยมศึกษาตอนต้น 
และมัธิ์ยมศึกษาตอนปลาย มีคุะแนนคุวามสำุขตำ�าทำี�สำุดัทำี� 46.6 คุะแนน 
 จำแนกตามลกัษณะงาน คุนทำำงานดัา้นบริหารมคีุะแนนคุวามสำขุในมิตสิำขุภาพเงนิดีัสำงูทำี�สำดุั 56.2 
คุะแนน ขณะทำี�คุนทำำงานดั้านการผูลิตมีคุะแนนคุวามสำุขในมิตินี�ตำ�าทำี�สำุดั 48.9 คุะแนน ซึ�งอยู่ในระดัับ 
“ตำ�ากวา่เป้าหมาย” (Unhappy) ประเภทำอตุสำาหกรรมทำี�คุนทำำงานมีคุะแนนคุวามสำขุในมิตสิำขุภาพเงินดัี
สำูงทำี�สำุดั 3 อันดัับแรก ไดั้แก่ K กิจกรรมทำางการเงินและการประกันภัย (60.9 คุะแนน) J ข้อมูล
ข่าวสำารและการสำ่�อสำาร (56.7 คุะแนน) และ P การศึกษา (56.4 คุะแนน) ตามลำดัับ ผูลการสำำรวจ
พบว่า คุนทำำงานใน 5 ประเภทำอุตสำาหกรรมต่อไปนี�มีคุะแนนคุวามสำุขในมิติสำุขภาพเงินดัีอยู่ในระดัับ 
“ตำ�ากวา่เป้าหมาย” (Unhappy) ได้ัแก ่H การขนส่ำงและสำถิานทีำ�เก็บสำนิคุ้า (46.8 คุะแนน) N กจิกรรม
การบริหารและการสำนับสำนุน (47.7 คุะแนน) I ทำี�พักแรมและบริการดั้านอาหาร (49.0 คุะแนน) 
C การผูลิต (49.2 คุะแนน) และ S กิจกรรมบริการดั้านอ่�น ๆ (49.6 คุะแนน) ตามลำดัับ 
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 ในดั้านประเภทำการจ้าง คุนทำำงานทำี�ไดั้รับการจ้างในลักษณะประจำ มีคุะแนนคุวามสำุขในมิตินี�
สำงูทำี�สำดุั 52.2 คุะแนน ตามมาด้ัวยคุนทำำงานทีำ�มปีระเภทำการจา้งเป็นบางช่ีวงเวลา ตามผูลงาน หร่อจา้งเหมา
51.2 คุะแนน และตามสำัญญาจ้าง 50.2 คุะแนน ตามลำดัับ แต่คุนทำำงานทีำ�มีประเภทำการจ้าง
เป็นรายวัน มีคุะแนนคุวามสำุขเพียง 46.6 คุะแนน ซึ�งอยู่ในระดัับ “ตำ�ากว่าเป้าหมาย” (Unhappy) 
สำำหรับอายงุาน คุนทำำงานทำี�มอีายงุาน 10 ปขึี�นไป มคีุะแนนคุวามสำขุในมิตนิี�สำงูทำี�สำดุั 53.6 คุะแนน ขณะ
ทำี�คุนทำำงานทำี�มีอายุงานตำ�ากว่า 10 ปี โดัยสำ่วนใหญ่มีคุะแนนคุวามสำุขอยู่ในชี่วง 50.2-50.5 คุะแนน 
ยกเวน้คุนทำำงานทีำ�มอีายงุาน 3-5 ปทีีำ�มคีุะแนนคุวามสำขุ 49.8 คุะแนน จดััอยูใ่นระดับั “ตำ�ากวา่เปา้หมาย”
(Unhappy) 
 ในดัา้นขนาดัองคุก์ร คุนทำำงานในองคุก์รทำี�มขีนาดัคุอ่นขา้งใหญม่าก 1,001 คุนขึ�นไป มคีุะแนน
คุวามสำขุในมติสิำขุภาพเงนิดั ี52.1 คุะแนน สำงูกวา่คุนทำำงานในองคุก์รขนาดัอ่�นโดัยเฉพาะองคุก์รขนาดั 
501-1,000 คุน ทำี�คุนทำำงานมคีุะแนนคุวามสำขุเพยีง 49.4 คุะแนน จดััอยูใ่นระดับั “ตำ�ากวา่เปา้หมาย” 
(Unhappy) คุนทำำงานทำี�อยูใ่นหนว่ยงานรฐัวสิำาหกจิมคีุะแนนคุวามสำขุในมตินิี�สำงูทำี�สำดุัถิงึ 61.0 คุะแนน 
ตามมาดัว้ยคุนทำำงานในสำถิาบนัการศกึษา (56.4 คุะแนน) และในหนว่ยงานภาคุรัฐ (53.5 คุะแนน) ขณะทำี�
คุนทำำงานในหนว่ยงานเอกชีนมคีุะแนนคุวามสำขุเพยีง 50.1 คุะแนน และคุนทำำงานทีำ�ระบภุาคุการจ้างงาน
เปน็อ่�น ๆ  มคีุะแนนคุวามสำขุในมตินิี�เพยีง 46.5 คุะแนนจดััอยูใ่นระดับั “ตำ�ากวา่เปา้หมาย” (Unhappy) 
คุะแนนคุวามสำุขในมิติสำุขภาพเงินดัี พบว่าแปรผูันเพิ�มขึ�นตามระดัับรายไดั้ต่อเดั่อนของคุนทำำงานอย่าง
ชีัดัเจนโดัยคุนทำำงานทำี�มีรายไดั้ต่อเดั่อน 30,001 บาทำขึ�นไปมีคุะแนนคุวามสำุขในมิตินี� 59.0 คุะแนน 
ขณะทำี�คุนทำำงานทีำ�มีรายไดั้ต่อเดั่อนตำ�ากว่า 20,000 บาทำ มีคุะแนนคุวามสำุขตำ�ากว่า 50 คุะแนน 
จัดัอยู่ในระดัับ “ตำ�ากว่าเป้าหมาย” (Unhappy)

ตาราง 11 คุ่าคุะแนนคุวามสำุขคุนทำำงานในมิติสำุขภาพเงินดัี จำแนกตามลักษณะทัำ�วไปของคุนทำำงาน



ตาราง 11 คุา่คุะแนนคุวามสำขุคุนทำำงานในมติสิำขุภาพเงนิดั ีจำแนกตามลกัษณะทำั�วไปของคุนทำำงาน (ตอ่)



ตาราง 11 คุา่คุะแนนคุวามสำขุคุนทำำงานในมติสิำขุภาพเงนิดั ีจำแนกตามลกัษณะทำั�วไปของคุนทำำงาน (ตอ่)

4.2.10 การงานดี (Happy Work Life)

 การสำำรวจคุวามสำขุคุนทำำงานในมติกิารงานดั ี(Happy Work Life) มตีวัชีี�วดััทำี�เป็นข้อคุำถิาม 
เกี�ยวกับคุวามสำุขและคุวามรู้สำึกพึงพอใจต่อการทำำงานในประเดั็นต่าง ๆ เชี่น การไดั้ทำำงานอย่าง
มีคุวามสำุขต่อสำภาพแวดัล้อมขององค์ุกรโดัยรวม การได้ัรับการดัูแลเกี�ยวกับสำุขภาพทำี�ดัี
จากองค์ุกร คุวามพงึพอใจกบัสำวสัำดักิารทำี�องค์ุกรจดััให้ การได้ัรบัการปฏิิบตัอิย่างถิกูต้องตามกฎหมาย 
แรงงาน พระราชีบัญญัติ หร่อระเบียบต่าง ๆ  การไดั้รับการพิจารณาเล่�อนขั�น เล่�อนตำแหน่ง ปรับขึ�น
คุ่าจ้างทำี�ผู่านมาดั้วยคุวามเหมาะสำม การมีอาชีีพทำี�มั�นคุง การไดั้รับคุ่าตอบแทำนทำี�คุุ้มคุ่ากับคุวามเสำี�ยง
อันอาจเกิดัจากการทำำงาน การไดั้รับคุ่าตอบแทำนถิูกต้องและตรงตามเวลา คุวามสำามารถิในการแสำดัง
คุวามคุิดัเห็นและมีสำ่วนร่วมในข้อเสำนอแนะกับหัวหน้างาน หร่อนายจ้าง เป็นต้น 
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 สำำหรบัมิติการงานดัี หร่อ Happy Work Life คุนทำำงานในภาพรวมมีคุะแนนคุวามสำุข
ในมตินิี� 63.1 คุะแนน สำงูเป็นอนัดับั 3 จาก 9 มติคิุวามสำขุของคุนทำำงานทีำ�วดััดัว้ย HAPPINOMETER
 เม่�อพจิารณาตามลกัษณะทัำ�วไปของคุนทำำงาน (ตาราง 12) พบว่า คุนทำำงานเพศชีายมคีุะแนน
คุวามสำขุ (63.8 คุะแนน) สำงูกว่าคุนทำำงานเพศหญงิ (62.9 คุะแนน) ขณะทำี�คุนทำำงานเพศทำางเลอ่กมี
คุะแนนคุวามสำขุในมตินิี�ตำ�าทำี�สำดุัทำี� 60.0 คุะแนน ภาคุเหนอ่เป็นภมิูภาคุทีำ�คุนทำำงานมคีุะแนนคุวามสำขุสำงูทีำ�สำดุั 
(66.1 คุะแนน) ตามมาด้ัวยภาคุตะวนัออกเฉยีงเหนอ่และกรุงเทำพฯ (65.5 และ 64.8 คุะแนน ตามลำดับั) 
ขณะทีำ�ในภาคุกลาง คุนทำำงานมคีุะแนนคุวามสำขุตำ�ากว่าภมิูภาคุอ่�นทีำ� 61.7 คุะแนน คุะแนนคุวามสำขุในมตินิี�
แปรผูนัตามกลุม่อาย ุหร่อรุ่นประชีากรของคุนทำำงานโดัยคุนทำำงานรุ่น Baby Boomer มคีุะแนนคุวามสำขุ 
67.9 คุะแนน ขณะทีำ�คุนทำำงาน Gen X และ Gen Y มคีุะแนนคุวามสำขุ 64.5 และ 62.5 คุะแนน ตามลำดับั
 ในดั้านสำถิานภาพสำมรสำคุนทำำงานทีำ�มีสำถิานภาพแต่งงานและอยู่ร่วมกัน มีคุะแนนคุวามสำุข
สำงูทำี�สำดุั (64.4 คุะแนน) ตามมาดัว้ยคุนทำำงานทีำ�มีสำถิานภาพหยา่ แยกทำาง หร่อเลกิกัน (63.9 คุะแนน) 
โสำดั (62.9 คุะแนน) และเป็นหม้าย (62.8 คุะแนน) ตามลำดับั โดัยคุนทำำงานทีำ�มสีำถิานภาพอยูด้่ัวยกนั
โดัยไม่ไดั้แต่งงาน มีคุะแนนคุวามสำุขในมิติการงานดัีตำ�ากว่ากลุ่มอ่�นทำี� 60.2 คุะแนน คุะแนนคุวามสำุข
ในมตินิี�มแีนวโน้มแปรผูนัตามระดับัการศกึษาทีำ�สำงูขึ�นของคุนทำำงาน โดัยคุนทำำงานทำี�จบการศกึษาระดับั
มธัิ์ยมศกึษาตอนปลาย หร่อตำ�ากวา่ มคีุะแนนคุวามสำขุอยูใ่นชีว่ง 60.7-61.0 คุะแนน ขณะทำี�คุนทำำงาน
ทำี�จบการศึกษาระดัับปริญญาตรี และระดัับสำูงกว่าปริญญาตรี มีคุ่าคุะแนนคุวามสำุขทำี�สำูงกว่าทำี� 64.6 
และ 67.8 คุะแนน ตามลำดัับ 
 ดั้านลักษณะงาน คุนทำำงานดั้านบริหารมีคุะแนนคุวามสุำขสำูงกว่าคุนทำำงานลักษณะงานอ่�นทำี� 
68.1 คุะแนน ขณะทีำ�คุนทำำงานดัา้นการผูลติ มคีุะแนนคุวามสำขุตำ�ากวา่กลุม่อ่�นทำี� 60.1 คุะแนน ประเภทำ
อุตสำาหกรรมทำี�คุนทำำงานมีคุะแนนคุวามสำุขในมิติการงานดัีสำูงทำี�สำุดั 3 อันดัับแรก ไดั้แก่ K กิจกรรม
ทำางการเงินและการประกันภัย (76.6 คุะแนน) P การศึกษา (70.2 คุะแนน) และ J ข้อมูลข่าวสำาร
และการสำ่�อสำาร (69.9 คุะแนน) ตามลำดัับ ขณะทำี�ประเภทำอุตสำาหกรรมทำี�คุนทำำงานมีคุะแนนคุวามสำุข
ตำ�าทำี�สำุดั 3 อันดัับแรก ไดั้แก ่F การกอ่สำรา้ง (58.9 คุะแนน) N กจิกรรมการบรหิารและการสำนับสำนุน 
(59.7 คุะแนน) และ R ศิลปะคุวามบันเทำิงและนันทำนาการ (60.7 คุะแนน) ตามลำดัับ



 จำแนกตามประเภทำการจ้างงาน คุนทำำงานทำี�มีลักษณะการจ้างงานเป็นแบบประจำ มีคุะแนน
คุวามสำขุสำงูกวา่คุนทำำงานกลุม่อ่�นทำี� 64.4 คุะแนน ขณะทีำ�คุนทำำงานทำี�มปีระเภทำการจา้งงานเปน็รายวนั
มีคุะแนนคุวามสำุขตำ�าทีำ�สำุดัทำี� 58.6 คุะแนน คุะแนนคุวามสำุขในมิติการงานดัีสำูงทีำ�สำุดัในกลุ่มคุนทำำงาน
ทำี�มอีายุงาน 10 ปขึี�นไป ทำี� 65.4 คุะแนน และตำ�าทีำ�สำดุัในกลุม่คุนทำำงานทำี�มอีายุงาน 3-5 ป ีและ 1-2 ปี
ทำี� 61.9 และ 62.0 คุะแนน ตามลำดัับ 
 เกี�ยวกบัขนาดัองคุก์ร คุวามสำขุในมตินิี�ของคุนทำำงานในองคุก์รขนาดัคุอ่นขา้งใหญม่าก 1,001 
คุนขึ�นไป และองคุ์กรขนาดัคุ่อนข้างเล็ก 1-50 คุน มีคุ่าคุะแนนเทำ่ากับ 64.5 และ 64.3 คุะแนน
ตามลำดัับ ซึ�งสำูงกว่าคุนทำำงานในขนาดัองคุ์กรขนาดัอ่�นโดัยเฉพาะองคุ์กรขนาดั 201-500 คุน ทำี�มี
คุะแนนคุวามสำขุตำ�าทีำ�สำดุัทีำ� 61.5 คุะแนน จำแนกตามภาคุการจา้งงาน คุนทำำงานในหนว่ยงานรฐัวสิำาหกิจ
และในสำถิาบันการศึกษาเป็น 2 กลุ่มทำี�มีคุะแนนคุวามสำุขในมิตินี�คุ่อนข้างสำูงทำี� 75.2 และ 72.5 คุะแนน 
ตามลำดัับ ขณะทีำ�คุนทำำงานในหน่วยงานภาคุรัฐ และในหน่วยงานเอกชีน มีคุะแนนคุวามสำุขตำ�ากว่า
ทำี� 63.9 และ 62.0 คุะแนน ตามลำดัับ คุะแนนคุวามสำุขในมิติการงานดัี พบว่าแปรผูันเพิ�มขึ�นตาม
ระดัับรายไดั้ต่อเดั่อนของคุนทำำงานทำี�สำูงขึ�น โดัยคุนทำำงานทำี�มีรายไดั้ต่อเดั่อน 30,001 บาทำขึ�นไป 
มีคุะแนนคุวามสำุขสำูงทำี�สำุดัทำี� 68.8 คุะแนน ขณะทำี�คุนทำำงานทำี�มีรายไดั้ต่อเดั่อนไม่เกิน 10,000 บาทำ 
มีคุะแนนคุวามสำุขตำ�าทำี�สำุดัทำี� 58.9 คุะแนน

ตาราง 12 คุ่าคุะแนนคุวามสำุขคุนทำำงานในมิติการงานดัี จำแนกตามลักษณะทำั�วไปของคุนทำำงาน
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ตาราง 12 คุ่าคุะแนนคุวามสำขุคุนทำำงานในมติกิารงานดั ีจำแนกตามลกัษณะทำั�วไปของคุนทำำงาน (ต่อ)



ตาราง 12 คุ่าคุะแนนคุวามสำขุคุนทำำงานในมติกิารงานดั ีจำแนกตามลกัษณะทำั�วไปของคุนทำำงาน (ต่อ)

4.3 ควิามพึงพอใจัในการทำงานข้องคนทำงาน (ในองค์กร)

 การประเมินระดัับคุวามพึงพอใจในการทำำงานของคุนทำำงาน (ในองคุ์กร) จำแนกองคุ์ประกอบ
คุวามพึงพอใจ ออกเป็น 3 สำ่วน ไดั้แก่ 
 หนึ�ง คุวามพงึพอใจต่อปัจจยัจงูใจในการทำำงาน ซึ�งประเมนิจากข้อคุำถิามเกี�ยวกบั คุวามท้ำาทำาย 
และการสำ่งเสำริมให้ไดั้เรียนรู้สำิ�งใหม่ ๆ ของงาน คุวามชีัดัเจนของโอกาสำในการเติบโตในตำแหน่งหน้าทำี�  
คุวามมั�นคุงของงาน โอกาสำในการแสำดังคุวามคุิดัเห็นและมีสำ่วนร่วมในข้อเสำนอแนะกับนายจ้าง หร่อ
หวัหนา้งาน และคุวามเหมาะสำมของการได้ัรับการพจิารณาเล่�อนขั�น เล่�อนตำแหนง่ หร่อปรับขึ�นคุา่จ้าง
ประจำปี 
 สำอง คุวามพงึพอใจต่อปัจจยัคุำ�าจุนด้ัานคุ่าตอบแทำนฯ ประกอบด้ัวยข้อคุำถิามเกี�ยวกบั การได้ัรับ
การปฏิิบัติอย่างถิูกต้องตามกฎหมายทำี�เกี�ยวข้องในการคุุ้มคุรองแรงงานจากองคุ์กร คุวามถิูกต้อง
และคุวามตรงเวลาของการจ่ายคุ่าจ้าง คุ่าล่วงเวลาจากองคุ์กร คุวามคุุ้มคุ่าของคุ่าตอบแทำนทำี�ไดั้รับ
เปรียบเทำียบกับคุวามเสำี�ยงทำี�อาจเกิดัจากการทำำงาน การไดั้รับการดัูแลเกี�ยวกับสำุขภาพทำี�ดัีจากองคุ์กร 
สำภาพแวดัล้อมโดัยรวมขององคุ์กร และสำวัสำดัิการทำี�องคุ์กรจัดัให้ 
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 สำาม คุวามพึงพอใจต่อปัจจัยคุำ�าจุนดั้านคุวามสำัมพันธิ์์ฯ ประกอบดั้วยข้อคุำถิามเกี�ยวกับ 
การให้คุวามสำำคุัญกับการทำำงานเป็นทำีมในทีำ�ทำำงาน คุวามสำัมพันธิ์์ในทำี�ทำำงานทำี�เหม่อนพี�เหม่อนน้อง
การสำ่�อสำารพดูัคุยุกับเพ่�อนร่วมงานในทำี�ทำำงาน และการถิา่ยทำอดัแลกเปลี�ยนแบบอย่างการทำำงานระหว่าง
กันในทำี�ทำำงาน โดัยข้อคุำถิามในทำุกสำ่วนถิูกนำมาคุิดัคุำนวณเป็นคุ่าคุะแนนคุวามพึงพอใจในการทำำงาน
ของคุนทำำงานภาพรวม
 ผูลการสำำรวจ พบว่า คุะแนนคุวามพึงพอใจในการทำำงานภาพรวม เทำ่ากับ 63.2 คุะแนน
โดัยคุวามพึงพอใจต่อปัจจัยคุำ�าจุนทำั�งในดั้านคุ่าตอบแทำนฯ และดั้านคุวามสำัมพันธิ์์ฯ (67.4 และ 67.3 
คุะแนน ตามลำดัับ) มีคุ่าคุะแนนทำี�สำูงกว่าคุะแนนคุวามพึงพอใจของคุนทำำงานต่อปัจจัยจูงใจ (53.9 
คุะแนน) เป็นอย่างมาก (แผูนภาพ 4)
 จำแนกตามภมูภิาคุ คุนทำำงานในภาคุเหนอ่ และภาคุตะวนัออกเฉยีงเหนอ่ มคีุะแนนคุวามพงึพอใจ
ในการทำำงานทีำ�คุ่อนข้างสำูงกว่าเม่�อเทำียบกับคุนทำำงานในภูมิภาคุอ่�น (66.0 และ 65.4 คุะแนน 
ตามลำดัับ) โดัยเฉพาะคุนทำำงานในภาคุกลางและภาคุใต้ทีำ�มีคุะแนนคุวามพึงพอใจตำ�ากว่าภูมิภาคุอ่�นทำี� 
61.7 และ 62.1 คุะแนน ตามลำดัับ สำ่วนคุนทำำงานในกรุงเทำพฯ มีคุะแนนคุวามพึงพอใจในการทำำงาน 
รวมเท่ำากับ 64.9 คุะแนน จำแนกตามประเภทำอตุสำาหกรรม K กจิกรรมทำางการเงินและการประกนัภัย
(76.7 คุะแนน) P การศกึษา (73 คุะแนน) J ข้อมลูข่าวสำารและการสำ่�อสำาร (70.1 คุะแนน) เป็นประเภทำ
อุตสำาหกรรมทีำ�คุนทำำงานมีคุะแนนคุวามพึงพอใจในการทำำงานสำูงทำี�สำุดั 3 อันดัับแรก ในขณะทีำ� 
F การก่อสำร้าง (59.1 คุะแนน) N กิจกรรมการบริหารและการบริการสำนับสำนุน (59.5 คุะแนน)
และ H การขนสำ่งและสำถิานทำี�เก็บสำินคุ้า (60.6 คุะแนน) เป็นประเภทำอุตสำาหกรรมทำี�คุนทำำงานมีคุะแนน
คุวามพึงพอใจในการทำำงานตำ�าทำี�สำุดั 3 อันดัับแรก (แผูนภาพ 5)

แผนภาพ 4 คุะแนนคุวามพงึพอใจในการทำำงานของคุนทำำงาน (ในองค์ุกร) ภาพรวมและในแต่ละปัจจยั

คะแนนควิามพึงพอใจัในการทำงานภาพรวิม 63.2 คะแนน

53.9

Motivation factors

Hygiene factors
on relationship

Hygiene factors
on rewards67.467.3
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แผนภาพ 5 คุะแนนคุวามพงึพอใจในการทำำงานของคุนทำำงาน (ในองคุก์ร) ภาพรวม จำแนกตามภาคุ
และประเภทำอุตสำาหกรรม

(ก. จัำแนกตามภาค)

(ข้. จัำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม)

K กิจักรรมทางการเงิน และการประกันภัย 76.7

P การศึกษา 70.3

J ข้้อมูลข้่าวิสาร และการสื�อสาร 70.1

D ไฟฟ้า ก๊าช ไอนำ�า และระบับัปรับัอากาศ 67.1

L กิจักรรมอสังหาริมทรัพย์ 65.8

Q กิจักรรมด้านสุข้ภาพ และงานสังคมสงเคราะห์ 63.1

O การบัรหิาร การป้องกันประเทศ และการประกนัสังคม 62.8

E การจััดหานำ�า การจััดการ และการบัำบััดนำ�าเสีย 62.8

I ที�พักแรม และบัริการด้านอาหาร 62.2

S กิจักรรมบัริการด้านอื�น ๆ 61.4

R ศิลปะ ควิามบัันเทิง และนันทนาการ 60.7

H การข้นส่ง และสถานที�เก็บัสินค้า 60.6

N กิจักรรมการบัริหาร และการสนับัสนุน 59.5

F การก่อสร้าง 59.1

C การผลิต 61.0

G การข้ายส่ง และการข้ายปลีก การซ่่อมแซ่มยานยนต์ 65.0

M กิจักรรมทางวิชิาชพี วิทิยาศาสตร์ และเทคนิค 67.0
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 เม่�อพจิารณาจำแนกตามลกัษณะทัำ�วไปของคุนทำำงาน (ตาราง 13) คุนทำำงานเพศชีาย มคีุะแนน 
คุวามพึงพอใจภาพรวมทีำ� 63.8 คุะแนน สำูงกว่าคุนทำำงานเพศหญิงและคุนทำำงานเพศทำางเล่อกซึ�งมี
คุะแนนคุวามพึงพอใจภาพรวม ทำี� 62.9 และ 60.4 คุะแนน ตามลำดัับ โดัยมีคุะแนนคุวามพึงพอใจ
ต่อแต่ละปัจจัยทัำ�งปัจจัยจูงใจและปัจจัยคุำ�าจุนทำี�สำูงกว่าคุนทำำงานเพศหญิงและคุนทำำงานเพศทำางเล่อก
เชี่นกัน ภาคุเหน่อเป็นภูมิภาคุทำี�คุนทำำงานมีคุวามพึงพอใจในการทำำงานภาพรวมสำูงกว่าภูมิภาคุอ่�น 
(66.0 คุะแนน) ขณะทีำ�ภาคุกลางเป็นภูมิภาคุทำี�คุนทำำงานมีคุวามพึงพอใจตำ�าทีำ�สำุดั (61.7 คุะแนน) 
คุนทำำงานในภาคุตะวันออกเฉียงเหน่อ มีคุะแนนคุวามพึงพอใจต่อปัจจัยจูงใจ และปัจจัยคุำ�าจุน
ดั้านคุวามสำัมพันธิ์์สำูงกว่าภูมิภาคุอ่�น แต่ขณะเดัียวกันก็มีคุะแนนคุวามพึงพอใจต่อปัจจัยคุำ�าจุน
ดั้านคุ่าตอบแทำนตำ�ากว่าภูมิภาคุอ่�น คุนทำำงานในภาคุกลางมีคุะแนนคุวามพึงพอใจต่อปัจจัยจูงใจ
และปัจจัยคุำ�าจุนดั้านคุวามสำัมพันธิ์์ตำ�ากว่าภูมิภาคุอ่�น คุนทำำงานในภาคุเหน่อมีคุะแนนคุวามพึงพอใจ
ต่อปัจจัยคุำ�าจุนดั้านคุ่าตอบแทำนสำูงกว่าภูมิภาคุอ่�น
 คุนทำำงานในรุ่นประชีากร Baby Boomer มีคุะแนนคุวามพึงพอใจภาพรวม (68.0 คุะแนน) 
และคุวามพึงพอใจต่อทำั�งปัจจัยจูงใจ ปัจจัยคุำ�าจุนดั้านคุ่าตอบแทำนและดั้านคุวามสำัมพันธิ์์ ทีำ�สำูงกว่า
คุนทำำงานรุ่นประชีากรอ่�น ขณะทีำ�คุนทำำงานในรุ่นประชีากร Gen Y มีคุะแนนคุวามพึงพอใจภาพรวม
(62.6 คุะแนน) และคุวามพึงพอใจต่อปัจจัยจูงใจ และปัจจัยคุำ�าจุนทำั�งสำองดั้านทีำ�ตำ�ากว่าคุนทำำงาน
รุ่นประชีากรอ่�น ในดั้านสำถิานภาพสำมรสำ คุนทำำงานทำี�มีสำถิานภาพแต่งงานและอยู่ร่วมกันกับคุู่
เป ็นกลุ ่มทีำ�มีคุะแนนคุวามพึงพอใจภาพรวม (64.4 คุะแนน) และมีคุวามพึงพอใจต่อปัจจัยจูงใจ 
ปัจจัยคุำ�าจุนทัำ�งในดั้านคุ่าตอบแทำนและดั้านคุวามสำัมพันธิ์์ ทำี�สำูงกว่าสำถิานภาพสำมรสำอ่�น (โดัยคุน
ทำำงานทีำ�มีสำถิานภาพหย่า แยกทำาง เลิกกัน เป็นอีกกลุ่มทำี�มีคุะแนนคุวามพึงพอใจคุ่อนข้างสำูง
ใกล้เคีุยงกับกลุ่มแต่งงานและอยู่ร่วมกันกับคุู่) ขณะทำี�คุนทำำงานทีำ�มีสำถิานภาพอยู่ดั้วยกัน โดัยไม่ไดั้
แต่งงาน มีคุะแนนคุวามพึงพอใจภาพรวม (60.3 คุะแนน) และคุวามพึงพอใจต่อปัจจัยจูงใจและปัจจัย
คุำ�าจุนทีำ�ตำ�ากว่าสำถิานภาพสำมรสำอ่�น 
 คุนทำำงานทีำ�จบการศึกษาระดัับสำูงกว่าปริญญาตรีมีคุะแนนคุวามพึงพอใจภาพรวม (68.1 
คุะแนน) และคุวามพงึพอใจต่อปัจจยัจงูใจ ปัจจยัคุำ�าจนุทัำ�งในด้ัานคุ่าตอบแทำนและด้ัานคุวามสำมัพันธ์ิ์สำงูทีำ�สำดุั
เม่�อเทีำยบกับคุนทำำงานทำี�จบการศึกษาในระดัับอ่�น (โดัยคุนทำำงานทำี�จบการศึกษาระดัับปริญญาตรี 
มีคุ่าคุะแนนคุวามพึงพอใจทำั�งในภาพรวม และต่อแต่ละปัจจัยสำูงเป็นอันดัับถัิดัมา) ขณะทำี�คุนทำำงาน
ทีำ�จบการศึกษาระดัับประถิมศึกษาหร่อตำ�ากว่า มีคุะแนนคุวามพึงพอใจภาพรวม (60.6 คุะแนน) 
และคุวามพึงพอใจต่อปัจจัยจูงใจทำี�ตำ�าทีำ�สำุดั คุนทำำงานทำี�จบการศึกษาระดัับมัธิ์ยมศึกษาตอนต้น 
มีคุะแนนคุวามพึงพอใจต่อปัจจัยคุำ�าจุนดั้านคุ่าตอบแทำนและดั้านคุวามสำัมพันธิ์์ตำ�าทีำ�สำุดั โดัยคุะแนน
คุวามพึงพอใจต่อปัจจัยคุำ�าจุนดั้านคุ่าตอบแทำนตำ�าทำี�สำุดัในกลุ่มทีำ�จบการศึกษาระดัับมัธิ์ยมศึกษา
ตอนปลาย หร่อปวชี. ดั้วยเชี่นกัน
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 จำแนกตามลกัษณะงาน คุนทำำงานดัา้นบรหิารมคีุะแนนคุวามพงึพอใจภาพรวม (68.2 คุะแนน) 
คุวามพึงพอใจต่อปัจจัยจูงใจ และปัจจัยคุำ�าจุนดั้านคุวามสำัมพันธิ์์ทีำ�สำูงกว่าคุนทำำงานในลักษณะงานอ่�น 
โดัยคุวามพึงพอใจต่อปัจจัยคุำ�าจุนดั้านคุ่าตอบแทำน พบว่าสำูงทำี�สำุดัในกลุ่มคุนทำำงานทำี�ระบุลักษณะงาน
เป็นงานดั้านอ่�น ๆ ในขณะทำี�คุนทำำงานดั้านการผูลิตมีคุะแนนคุวามพึงพอใจภาพรวม (60.1 คุะแนน) 
คุวามพึงพอใจต่อปัจจัยจูงใจ และต่อปัจจัยคุำ�าจุนทำั�งดั้านคุ่าตอบแทำนและดั้านคุวามสำัมพันธ์ิ์ ทีำ�ตำ�ากว่า
คุนทำำงานในลักษณะงานอ่�น
 ประเภทำอตุสำาหกรรมทีำ�คุนทำำงานมคีุะแนนคุวามพงึพอใจสำงูทีำ�สำดุั 3 อนัดับัแรก ไดัแ้ก่ K กจิกรรม
ทำางการเงินและการประกันภัย (76.7 คุะแนน) P การศึกษา (70.3 คุะแนน) และ J ข้อมูลข่าวสำาร
และการสำ่�อสำาร (70.1 คุะแนน) โดัยใน 3 ประเภทำอุตสำาหกรรมนี� คุนทำำงานมีคุะแนนคุวามพึงพอใจ
ตอ่ปจัจัยจูงใจ ปจัจัยคุำ�าจนุดัา้นคุา่ตอบแทำนและดัา้นคุวามสำมัพันธิ์ที์ำ�คุ่อนขา้งสำงูกวา่คุนทำำงานในประเภทำ
อุตสำาหกรรมอ่�น ในทำางตรงกันข้ามประเภทำอุตสำาหกรรมทำี�คุนทำำงานมีคุะแนนคุวามพึงพอใจภาพรวม
ตำ�าทำี�สำุดั 3 อันดัับแรก ไดั้แก่ F การก่อสำร้าง (59.1 คุะแนน) H การขนสำ่งและสำถิานทำี�เก็บสำินคุ้า 
(60.6 คุะแนน) และ R ศลิปะคุวามบนัเทำงิและนนัทำนาการ (60.7 คุะแนน) ตามลำดับั โดัยคุวามพงึพอใจ
ต่อปัจจัยจูงใจและปัจจัยคุำ�าจุนของคุนทำำงานในประเภทำอุตสำาหกรรมเหล่านี�คุ่อนข้างตำ�ากว่าคุนทำำงาน
ในประเภทำอุตสำาหกรรมอ่�นเชี่นกัน
 พจิารณาตามประเภทำการจ้างงาน คุนทำำงานทำี�มปีระเภทำการจ้างงานเป็นแบบประจำ มคีุะแนน
คุวามพงึพอใจภาพรวม 64.5 คุะแนน คุวามพงึพอใจต่อปัจจัยจงูใจและปัจจัยคุำ�าจนุด้ัานคุ่าตอบแทำน 
สำงูกว่าประเภทำการจ้างงานอ่�น โดัยคุนทำำงานทำี�มปีระเภทำการจ้างงานเป็นบางช่ีวงเวลา ตามผูลงาน หร่อ
จ้างเหมา มคีุะแนนคุวามพึงพอใจต่อปัจจยัคุำ�าจนุด้ัานคุวามสำมัพันธ์ิ์ สำงูกว่าประเภทำการจ้างงานอ่�น ในทำาง
ตรงกนัข้าม คุนทำำงานรายวนัเป็นกลุม่ทีำ�มีคุะแนนคุวามพงึพอใจภาพรวม (58.5 คุะแนน) คุวามพงึพอใจ
ต่อปัจจยัจงูใจ ต่อปัจจัยคุำ�าจุนทำางด้ัานคุ่าตอบแทำนและด้ัานคุวามสำมัพันธ์ิ์ทำี�ตำ�ากว่าประเภทำการจ้างงานอ่�น
 ในดั้านอายุงาน คุนทำำงานทำี�มีอายุงาน 10 ปีขึ�นไป มีคุะแนนคุวามพึงพอใจภาพรวม (65.6 
คุะแนน) และมีคุวามพึงพอใจต่อปัจจัยจูงใจ ปัจจัยคุำ�าจุนทำั�งดั้านคุ่าตอบแทำนและดั้านคุวามสำัมพันธิ์์
สำูงทำี�สำุดั ขณะทีำ�คุนทำำงานทำี�มีอายุงานในชี่วง 3-5 ปี และ 1-2 ปี เป็นกลุ่มทำี�มีคุะแนนคุวามพึงพอใจ
ภาพรวม (61.9 และ 62.0 คุะแนน ตามลำดัับ) คุวามพึงพอใจต่อปัจจัยจูงใจและปัจจัยคุำ�าจุนทัำ�ง 
2 ดั้านตำ�าทำี�สำุดั เม่�อเทำียบกับคุนทำำงานอายุงานอ่�น
 จำแนกตามขนาดัองคุ์กร คุนทำำงานในองคุ์กรทำี�มีขนาดัคุ่อนข้างใหญ่มาก 1,001 คุนขึ�นไป 
และในองค์ุกรทีำ�มขีนาดัเลก็ 1-50 คุน เป็นกลุม่ทีำ�มีคุะแนนคุวามพงึพอใจภาพรวมทีำ�สำงูกว่าขนาดัองค์ุกรอ่�น
(64.6 และ 64.3 คุะแนน ตามลำดัับ) เชี่นเดัียวกับคุะแนนคุวามพึงพอใจต่อปัจจัยแต่ละดั้าน ทำั�งปัจจัย
จูงใจและปัจจัยคุำ�าจุน ทำี�พบว่าคุ่อนข้างสำูงกว่าคุนทำำงานในขนาดัองคุ์กรอ่�นเชี่นกัน ขณะทำี�คุนทำำงาน
ในองคุ์กรขนาดั 201-500 คุน มีคุะแนนคุวามพึงพอใจภาพรวม (61.6 คุะแนน) คุวามพึงพอใจ
ต่อปัจจัยจูงใจ ปัจจัยคุำ�าจุนทำางดั้านคุ่าตอบแทำนและดั้านคุวามสำัมพันธิ์์ตำ�าทำี�สำุดั



 จำแนกตามภาคุการจ้างงาน คุนทำำงานในหน่วยงานรัฐวิสำาหกิจมีคุะแนนคุวามพึงพอใจ
ภาพรวม (75.3 คุะแนน) คุวามพึงพอใจต่อปัจจัยจูงใจ ต่อปัจจัยคุำ�าจุนทำั�งดั้านคุ่าตอบแทำนและดั้าน
คุวามสำัมพันธ์ิ์ทีำ�สำูงทีำ�สำุดัเม่�อเทีำยบกับคุนทำำงานในภาคุการจ้างงานอ่�น ในขณะทำี�คุนทำำงานทำี�ระบุภาคุ
การจ้างงานเป็นอ่�น ๆ มีคุะแนนคุวามพึงพอใจภาพรวม (59.0 คุะแนน) และคุวามพึงพอใจต่อปัจจัย
ทำุกดั้านทำี�ตำ�าทำี�สำุดั
 คุะแนนคุวามพึงพอใจของคุนทำำงานในการทำำงานมีแนวโน้มแปรผูันเพิ�มขึ�นตามระดัับรายได้ั
ตอ่เดัอ่นของคุนทำำงานสำงูขึ�น คุนทำำงานทำี�มรีายไดัต้อ่เดัอ่น 30,001 บาทำ ขึ�นไป มคีุะแนนคุวามพงึพอใจ
ภาพรวม (69.0 คุะแนน) คุวามพึงพอใจต่อปัจจัยจูงใจ และต่อปัจจัยคุำ�าจุนทำางดั้านคุ่าตอบแทำน
และดัา้นคุวามสำมัพันธิ์ส์ำงูทีำ�สำดุั ในขณะทำี�คุนทำำงานทำี�มรีะดับัรายได้ัตอ่เดัอ่นไม่เกิน 10,000 บาทำ มคีุะแนน
คุวามพึงพอใจภาพรวม (58.7 คุะแนน) และคุวามพึงพอใจ ต่อทำั�งปัจจัยจูงใจและปัจจัยคุำ�าจุนทำี�ตำ�าทำี�สำุดั

ตาราง 13 คุะแนนคุวามพงึพอใจในการทำำงานของคุนทำำงาน (ในองค์ุกร) ภาพรวม และต่อปัจจยัแต่ละด้ัาน 
จำแนกตามลกัษณะทัำ�วไปของคุนทำำงาน
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ตาราง 13 คุะแนนคุวามพงึพอใจในการทำำงานของคุนทำำงาน (ในองค์ุกร) ภาพรวม และต่อปัจจยัแต่ละด้ัาน 
จำแนกตามลกัษณะทัำ�วไปของของคุนทำำงาน (ต่อ)



ตาราง 13 คุะแนนคุวามพงึพอใจในการทำำงานของคุนทำำงาน (ในองค์ุกร) ภาพรวม และต่อปัจจยัแต่ละด้ัาน 
จำแนกตามลกัษณะทัำ�วไปของของคุนทำำงาน (ต่อ)
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4.4 ควิามผูกพันองค์กรข้องคนทำงาน (ในองค์กร)

 ในทีำ�นี� “คุวามผูกูพนัองค์ุกร” หมายถิงึ คุวามรู้สำกึทำี�คุนทำำงานยดึัมั�น เชี่�อมั�น ยอมรบัในเป้าหมาย
และคุ่านิยมขององคุ์กร รู้สำึกว่าตนเป็นสำ่วนหนึ�งขององคุ์กร มีคุวามตั�งใจทีำ�จะทำำงานอยู่กับองคุ์กร
โดัยเป็นคุวามต้องการทัำ�งดั้านการคุงอยู่ทำางกายภาพและจิตใจ ตั�งใจและมั�นใจอุทำิศตนอย่างเต็มทีำ�
ทำี�จะปฏิบัิตงิาน ทำำงานอย่างทุ่ำมเทำเพ่�อสำร้างคุวามก้าวหน้าและบรรลคุุวามสำำเรจ็ตามเป้าหมายให้แก่องค์ุกร 
คุวามผูกูพันองคุก์รในการสำำรวจนี�ประเมินจาก 3 องคุป์ระกอบ ได้ัแก ่Say หร่อ การกลา่วถิงึองคุก์ร
ในทำางทำี�ดัีหร่อทำางบวก คุวามรักและภาคุภูมิใจต่อองคุ์กร Stay หร่อ คุวามต้องการทำี�จะอยู่กับองคุ์กร
ต่อไปแม้จะมีโอกาสำใหม่ทีำ�เทำียบเทำ่าหร่ออาจจะดัีกว่า คุวามรู้สำึกในการเป็นสำ่วนหนึ�งและเป็นเจ้าของร่วม
ในองค์ุกร และ Strive หร่อ คุวามต้องการหร่อคุวามภาคุภมูใิจและคุวามเตม็ใจทำี�จะทำำงานเพ่�อคุวามสำำเรจ็
ขององคุก์ร อยา่งมุง่มั�น ทำุม่เทำ สำร้างสำรรคุ ์โดัยแตล่ะองคุป์ระกอบม ี3 ขอ้คุำถิามตวัชีี�วดัั รวมทำั�งหมดั 
9 ตัวชีี�วัดั 
 ผูลการสำำรวจพบวา่ คุะแนนคุวามผูกูพนัองค์ุกรของคุนทำำงานภาพรวม เท่ำากับ 63.1 คุะแนน 
องคุ์ประกอบของคุวามผููกพันองคุ์กรทีำ�มีคุะแนนสำูงทีำ�สำุดั คุ่อ Strive มีคุ่าคุะแนน 69.3 คุะแนน 
รองลงมา คุ่อ Say ทำี� 62.3 คุะแนน และ Stay ทำี� 57.6 คุะแนน ตามลำดัับ (แผูนภาพ 6) 
 จำแนกตามภูมิภาคุ คุนทำำงานในภาคุตะวันออกเฉียงเหน่อมีคุะแนนคุวามผููกพันองคุ์กร
ภาพรวม สำูงกว่าคุนทำำงานภูมิภาคุอ่�นทำี� 67.8 คุะแนน ตามมาดั้วยคุนทำำงานในภาคุเหน่อและภาคุใต้ 
ทำี� 67.1 และ 65.9 คุะแนน  ตามลำดัับ ขณะทำี�คุนทำำงานในภาคุกลางมีคุะแนนคุวามผููกพันองคุ์กร
ตำ�าทีำ�สำดุัทีำ� 61.0 คุะแนน ซึ�งตำ�ากวา่คุนทำำงานในกรงุเทำพฯ ทำี�มคีุะแนนคุวามผูกูพนัองคุก์ร 64.5 คุะแนน 
ประเภทำอุตสำาหกรรมทำี�คุนทำำงานมีคุะแนนคุวามผููกพันองค์ุกรภาพรวมสูำงทีำ�สำุดั 3 อันดัับแรก ได้ัแก่ 
K กิจกรรมทำางการเงินและการประกันภัย (76.4 คุะแนน) P การศึกษา (71.2 คุะแนน) J ข้อมูล
ข่าวสำารและการสำ่�อสำาร (69.6 คุะแนน) ตามลำดัับ ขณะทำี�ประเภทำอุตสำาหกรรมทำี�คุนทำำงานมีคุะแนน
คุวามผูกูพนัองค์ุกรภาพรวมตำ�าทีำ�สำดุั 3 อนัดับัแรก ได้ัแก่ F การก่อสำร้าง (58.6 คุะแนน) C การผูลติ 
(60.7 คุะแนน) I ทีำ�พักแรมและบริการด้ัานอาหาร และ E การจดััหานำ�า การจดััการและการบำบดัันำ�าเสำยี 
(คุะแนนเทำ่ากันทำี� 60.8 คุะแนน) ตามลำดัับ (แผูนภาพ 15)
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แผนภาพ 6 คุะแนนคุวามผููกพนัองค์ุกรภาพรวม และใน 3 องค์ุประกอบ

คะแนนควิามผูกพันองค์กรรวิม 63.1 คะแนน

62.3

Say

Strive
Stay57.669.3

แผนภาพ 7 คุะแนนคุวามผููกพันองคุ์กรรวม จำแนกตามภาคุและประเภทำอุตสำาหกรรม

(ก. จัำแนกตามภาค)
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(ข้. จัำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม)

K กิจักรรมทางการเงิน และการประกันภัย 76.4

P การศึกษา 71.2

J ข้้อมูลข้่าวิสาร และการสื�อสาร 69.6

D ไฟฟ้า ก๊าช ไอนำ�า และระบับัปรับัอากาศ 69.2

L กิจักรรมอสังหาริมทรัพย์

65.0

Q กิจักรรมด้านสุข้ภาพ และงานสังคมสงเคราะห์

63.7O การบัรหิาร การป้องกันประเทศ และการประกนัสังคม

63.2

E การจััดหานำ�า การจััดการ และการบัำบััดนำ�าเสีย

63.1

I ที�พักแรม และบัริการด้านอาหาร

62.7S กิจักรรมบัริการด้านอื�น ๆ

62.4

R ศิลปะ ควิามบัันเทิง และนันทนาการ

61.1

H การข้นส่ง และสถานที�เก็บัสินค้า

60.8

N กิจักรรมการบัริหาร และการสนับัสนุน

60.8

F การก่อสร้าง

60.7

58.6

C การผลิต

G การข้ายส่ง และการข้ายปลีก การซ่่อมแซ่มยานยนต์ 64.5

M กิจักรรมทางวิชิาชพี วิทิยาศาสตร์ และเทคนิค

65.4

 เม่�อพิจารณาตามลักษณะทำั�วไปของคุนทำำงาน (ตาราง 14) คุนทำำงานเพศชีายมีคุะแนน
คุวามผููกพันองคุ์กรภาพรวม (63.9 คุะแนน) สำูงกว่าคุนทำำงานเพศหญิงและคุนทำำงานเพศทำางเล่อก 
(62.8 และ 58.1 คุะแนน ตามลำดัับ) และมีคุะแนนคุวามผููกพันธิ์์ในทำุกองคุ์ประกอบ Say Stay 
Strive สำงูกวา่ดัว้ยเชีน่กนั ภาคุตะวนัออกเฉยีงเหนอ่เปน็ภมูภิาคุทีำ�คุนทำำงานมคีุะแนนคุวามผูกูพนัองคุก์ร
ภาพรวม (67.8 คุะแนน) และคุวามผููกพันในองคุ์ประกอบ Say และ Strive สำูงกว่าภูมิภาคุอ่�น 
โดัยภาคุเหน่อเป็นภูมิภาคุทำี�คุนทำำงานมีคุะแนนคุวามผููกพันองค์ุกรในองค์ุประกอบ Stay สำูงกว่า
ภมูภิาคุอ่�น ขณะทำี�ภาคุกลางเป็นภมูภิาคุทีำ�คุนทำำงานมคีุะแนนคุวามผูกูพนัองคุก์รทำั�งในภาพรวม (61.00 
คุะแนน) และในทำุกองคุ์ประกอบ Say Stay Strive ทำี�ตำ�ากว่าภูมิภาคุอ่�น 
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 คุนทำำงานทำี�เป็นรุ่นประชีากร Baby Boomer เป็นกลุม่ทำี�มคีุะแนนคุวามผูกูพนัองค์ุกรภาพรวม 
(72.1 คุะแนน) และคุวามผููกพันในทำุกองคุ์ประกอบ Say Stay Strive ทำี�สำูงกว่าคุนทำำงาน
ในรุ่นประชีากรอ่�น โดัยเฉพาะ Gen Y ทำี�มีคุะแนนคุวามผููกพันองคุ์กรภาพรวม (61.3 คุะแนน) 
และในทำุกองคุ์ประกอบคุวามผููกพันตำ�ากว่ารุ่นประชีากรอ่�น ในดั้านสำถิานภาพสำมรสำ คุนทำำงาน
ทำี�มีสำถิานภาพหม้าย และ หย่า แยกทำาง หร่อเลิกกัน เป็นกลุ่มทีำ�มีคุะแนนคุวามผููกพันองคุ์กร
ภาพรวมสำูงกว่าสำถิานภาพสำมรสำอ่�น (66.6 และ 66.1 คุะแนน ตามลำดัับ) โดัยสำถิานภาพ
สำมรสำ หม้าย มีคุะแนนคุวามผููกพันองคุ์กรในองคุ์ประกอบ Stay สำูงทีำ�สำุดั และสำถิานภาพหย่า 
แยกทำาง หร่อเลิกกัน มีคุะแนนคุวามผููกพันองคุ์กรในองคุ์ประกอบ Say และ Strive สำูงทีำ�สำุดั 
ในขณะทีำ�คุนทำำงานทีำ�มีสำถิานภาพอยู่ดั้วยกันโดัยไม่ไดั้แต่งงาน มีคุะแนนคุวามผููกพันองคุ์กรภาพรวม 
(60.5 คุะแนน) และคุะแนนคุวามผููกพันองคุ์กรในทำุกองคุ์ประกอบ Say Stay Strive ทำี�ตำ�ากว่า
สำถิานภาพสำมรสำอ่�น
 ในดั้านการศึกษา คุนทำำงานทีำ�จบการศึกษาระดัับสำูงกว่าปริญญาตรีเป็นกลุ่มทำี�มีคุะแนน
คุวามผููกพันองคุ์กรภาพรวม (68.0 คุะแนน) และคุะแนนคุวามผููกพันองคุ์กรในทำุกองคุ์ประกอบ Say 
Stay Strive สำูงทำี�สำุดั ในขณะทำี�คุนทำำงานทำี�จบการศึกษาระดัับมัธิ์ยมศึกษาตอนปลาย หร่อ ปวชี. 
มีคุะแนนคุวามผููกพันองค์ุกรภาพรวม (61.4 คุะแนน) และคุวามผููกพันองค์ุกรในองค์ุประกอบ 
Say และ Stay ทำี�ตำ�าทำี�สำุดั และคุนทำำงานทำี�จบการศึกษาระดัับประถิมศึกษา หร่อตำ�ากว่า มีคุะแนน
คุวามผููกพันองคุ์กรในองคุ์ประกอบ Strive ทำี�ตำ�าทำี�สำุดั
 จำแนกตามลักษณะงาน คุนทำำงานดั้านบริหารมีคุะแนนคุวามผููกพันองคุ์กรภาพรวม 
(69.2 คุะแนน) และคุวามผููกพันองคุ์กรในทำุกองคุ์ประกอบ Say Stay Strive สำูงกว่าคุนทำำงาน
ในลักษณะงานอ่�น ขณะทีำ�คุนทำำงานดั้านการผูลิตมีคุะแนนคุวามผููกพันองคุ์กรภาพรวม (60.0 
คุะแนน) และคุวามผููกพันองคุ์กรในทำุกองคุ์ประกอบ Say Stay Strive ตำ�ากว่าคุนทำำงาน
ในลักษณะงานอ่�น ประเภทำอุตสำาหกรรมทำี�คุนทำำงานมีคุะแนนคุวามผููกพันองคุ์กรภาพรวมสำูงทำี�สำุดั
เป็น 3 อันดัับแรก ไดั้แก่ K กิจกรรมทำางการเงินและการประกันภัย (76.4 คุะแนน) P การศึกษา 
(71.2 คุะแนน) และ J ข้อมูลข่าวสำารและการสำ่�อสำาร (69.6 คุะแนน) ตามลำดัับโดัยทำั�ง 3 
ประเภทำอุตสำาหกรรมนี� มีคุะแนนคุวามผููกพันองคุ์กรของคุนทำำงานในแต่ละองคุ์ประกอบ Say 
Stay Strive คุ่อนข้างสำูงกว่าประเภทำอุตสำาหกรรมอ่�นดั้วยเชี่นกัน ในทำางตรงกันข้าม ประเภทำ
อุตสำาหกรรมทีำ�คุนทำำงานมีคุะแนนคุวามผููกพันองคุ์กรภาพรวมตำ�าทีำ�สำุดัเป็น 3 อันดัับแรก ไดั้แก่ 
F การก่อสำร้าง (58.6 คุะแนน) C การผูลิต 60.7 คุะแนน) E การจัดัหานำ�า การจัดัการและ
การบำบัดันำ�าเสำีย และ I ทีำ�พักแรมและบริการดั้านอาหาร (คุะแนนเทำ่ากันทีำ� 68 คุะแนน) ตามลำดัับ 
โดัยทัำ�ง 3 ประเภทำอุตสำาหกรรมนี� มีคุะแนนคุวามผููกพันองคุ์กรของคุนทำำงานในแต่ละองคุ์ประกอบ 
Say Stay Strive คุ่อนข้างตำ�ากว่าประเภทำอุตสำาหกรรมอ่�น 



 จำแนกตามประเภทำการจ้าง คุนทำำงานทำี�มีการจ้างงานเป็นบางช่ีวงเวลา ตามผูลงาน หร่อ
จ้างเหมาเป็นกลุ่มทำี�มีคุะแนนคุวามผููกพันองค์ุกรภาพรวม (65.2 คุะแนน) และคุวามผููกพันองค์ุกร
ในทำกุองค์ุประกอบ Say Stay Strive สำงูกว่าคุนทำำงานในประเภทำการจ้างลกัษณะอ่�น ขณะทีำ�คุนทำำงาน
ทีำ�มปีระเภทำการจ้างเป็นรายวนั มคีุะแนนคุวามผููกพนัองค์ุกรภาพรวม (58.9 คุะแนน) และคุวามผูกูพนั
ในทำกุองค์ุประกอบ Say Stay Strive ทีำ�ตำ�ากว่าคุนทำำงานกลุม่อ่�น ในด้ัานอายงุาน คุนทำำงานทำี�มอีายงุาน 
10 ปีขึ�นไป มคีุะแนนคุวามผูกูพนัภาพรวม (67.5 คุะแนน) และคุะแนนคุวามผูกูพนัในทำกุองค์ุประกอบ
Say Stay Strive สำงูทีำ�สำดุั ขณะทีำ�คุนทำำงานทำี�มอีายงุาน 1-2 ปี เป็นกลุม่ทีำ�มคีุะแนนคุวามผูกูพนัภาพรวม
(60 คุะแนน) และคุะแนนคุวามผูกูพนัองค์ุกรในทำกุองค์ุประกอบ Say Stay Strive ตำ�าทีำ�สำดุั
 คุนทำำงานในภาคุการจ้างงานทีำ�เป็นหน่วยงานรฐัวสิำาหกิจ มคีุะแนนคุวามผููกพนัองค์ุกรภาพรวม 
(76.9 คุะแนน) และคุะแนนคุวามผูกูพนัองค์ุกรในทำกุองค์ุประกอบ Say Stay Strive สำงูกว่าคุนทำำงาน
ในภาคุการจ้างงานอ่�น ในขณะทีำ�คุนทำำงานทีำ�ระบุภาคุการจ้างงานเป็นอ่�น ๆ มคีุะแนนคุวามผููกพนัองค์ุกร
ภาพรวม (59.1 คุะแนน) และคุะแนนคุวามผููกพนัองค์ุกรในทำกุองค์ุประกอบ Say Stay Strive ตำ�าทีำ�สำดุั
 คุะแนนคุวามผูกูพนัองคุก์รทำั�งในภาพรวมและในแตล่ะองคุป์ระกอบของคุวามผูกูพนั Say Stay 
Strive พบว่า แปรผูันเพิ�มขึ�นตามระดัับรายไดั้ต่อเดั่อนของคุนทำำงานทำี�สำูงขึ�น โดัยคุนทำำงานทำี�มีรายไดั้
ต่อเดั่อน 30,001 บาทำขึ�นไป มีคุะแนนคุวามผููกพันภาพรวม (69.4 คุะแนน) และคุะแนนคุวามผููกพัน
ในทำกุองค์ุประกอบ Say Stay Strive สำงูทีำ�สำดุั ขณะทีำ�คุนทำำงานทีำ�มีรายได้ัต่อเดัอ่นไม่เกนิ 10,000 บาทำ 
มีคุะแนนคุวามผููกพันภาพรวม (59.0 คุะแนน) และคุะแนนคุวามผููกพันในทำุกองคุ์ประกอบ Say Stay 
Strive ตำ�าทำี�สำุดั

ตาราง 14 คุะแนนคุวามผููกพันองคุ์กรภาพรวม และองคุ์ประกอบ Say Stay และ Strive จำแนก
ตามลักษณะทำั�วไปของคุนทำำงาน
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ตาราง 14 คุะแนนคุวามผููกพันองคุ์กรภาพรวม และองคุ์ประกอบ Say Stay และ Strive จำแนก
ตามลักษณะทำั�วไปของคุนทำำงาน (ต่อ)



รายงานการสำรวิจัคุณภาพชีวิิตฯ พ.ศ. 256382

ตาราง 14 คุะแนนคุวามผููกพันองคุ์กรภาพรวม และองคุ์ประกอบ Say Stay และ Strive จำแนก
ตามลักษณะทำั�วไปของคุนทำำงาน (ต่อ)
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ตาราง 14 คุะแนนคุวามผููกพันองคุ์กรภาพรวม และองคุ์ประกอบ Say Stay และ Strive จำแนก
ตามลักษณะทำั�วไปของคุนทำำงาน (ต่อ)

4.5 สมดุลชีวิิตกับัการทำงาน

 การประเมินสำมดัุลชีีวิตกับการทำำงานของคุนทำำงานในการสำำรวจนี� ประกอบด้ัวยข้อคุำถิาม 
5 ข้อเกี�ยวกับ คุวามรู้สำึกต่อจำนวนวันทำำงานใน 1 สำัปดัาห์ คุวามรู้สำึกต่อจำนวนชีั�วโมงในการทำำงาน
แตล่ะวนั คุวามรู้สำกึตอ่ชัี�วโมงการพกัผูอ่น (ไมร่วมการนอนหลบัเวลากลางคุน่) ในแตล่ะวนั ระดับัคุวาม
ยด่ัหยุน่ในการทำำงานในด้ัานสำถิานทีำ�ทำำงาน วนัหยดุัและเวลาในการทำำงาน และคุวามรู้สึำกตอ่การทำำงาน
ทำี�ตรงตามวุฒิการศึกษา 
 ผูลการสำำรวจในประเด็ันแรก (ตาราง 15) เกี�ยวกับคุวามรู้สำกึตอ่จำนวนวันทำำงานใน 1 สำปัดัาห์  
พบวา่ คุนทำำงานในภาพรวม สำว่นใหญร้่อยละ 56.1 รู้สำกึวา่ตนเองทำำงาน 6 วนัตอ่สำปัดัาห ์อกีรอ้ยละ
29.6 รู้สำึกว่าตนเองทำำงาน 5 วันต่อสำัปดัาห์ และร้อยละ 12.2 รู้สำึกว่าทำำงาน 7 วัน หร่อทำุกวัน
ต่อสำัปดัาห์ คุนทำำงานเพศชีายมีสำัดัสำ่วนทำี�รู้สำึกว่าทำำงาน 6 วัน และ 7 วันต่อสำัปดัาห์ ทำี�มากกว่า
คุนทำำงานเพศหญงิ คุนทำำงานรุ่นประชีากร Baby Boomer มสีำดััส่ำวนทำี�รู้สำกึว่าทำำงาน 5 วนัต่อสำปัดัาห์ 
(ร้อยละ 44.6) มากกว่ารุ่นประชีากรอ่�น ขณะทำี�คุนทำำงาน Gen Y มีสำัดัสำ่วนทำี�รู้สำึกว่าทำำงาน 6 วัน
ต่อสำัปดัาห์ (ร้อยละ 59.4) มากกว่ารุ่นประชีากรอ่�น คุนทำำงาน Gen X มีสำัดัสำ่วนทำี�รู้สำึกว่าทำำงาน 
7 วันต่อสำัปดัาห์หร่อทำุกวัน (ร้อยละ 13.5) มากกว่ารุ่นประชีากรอ่�น
 ในประเดัน็เกี�ยวกบัคุวามรู้สำกึต่อจำนวนชัี�วโมงทำำงานในแต่ละวนั คุนทำำงานในภาพรวมส่ำวนใหญ่ ร้อยละ
49.1 รู้สำกึว่าตนเองทำำงาน 6-8 ชัี�วโมงต่อวนั อกีร้อยละ 29.8 รู้สำกึว่าทำำงาน 9-10 ชัี�วโมงต่อวนั
และร้อยละ 14.5 รู้สำึกว่าทำำงานถิึง 11-12 ชัี�วโมงต่อวัน โดัยคุนทำำงานเพศหญิง มีสำัดัส่ำวนของ
ผูู้ทีำ�รู้สำึกว่าตนเองทำำงาน 9-10 ชัี�วโมงและ 11-12 ชัี�วโมง สำูงกว่าคุนทำำงานเพศชีาย โดัย
คุนทำำงานเพศชีายมีสำัดัส่ำวนของผูู้ทำี�รู้สำึกว่าทำำงานมากกว่า 12 ชัี�วโมงต่อวัน สำูงกว่าเพศหญิง 
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อย่างไรก็ตาม คุนทำำงานเพศทำางเล่อกเป็นกลุ่มทำี�มีสำัดัสำ่วนของผูู้ทำี�รู้สำึกว่าตนเองทำำงาน 9 ชีั�วโมงขึ�นไป
สำงูกวา่ทัำ�งคุนทำำงานเพศชีายและคุนทำำงานเพศหญงิ คุนทำำงานรุ่น Baby Boomer มสีำดััสำว่นทำี�รู้สำกึวา่
ตนเองทำำงาน 6-8 ชีั�วโมงต่อวัน สำูงกว่าคุนรุ่นประชีากรอ่�น ขณะทำี�คุนทำำงาน Gen Y มีสำัดัสำ่วน
ของผูู้ทำี�รู้สำึกว่าตนเองทำำงาน 11-12 ชีั�วโมง และมากกว่า 12 ชีั�วโมงต่อวัน สำูงกว่าคุนทำำงานในรุ่น
ประชีากรอ่�น 
 เกี�ยวกับคุวามรู้สำึกต่อจำนวนชัี�วโมงในการได้ัพักผู่อนในแต่ละวัน คุนทำำงานในภาพรวม 
ในสำดััสำว่นทีำ�ใกลเ้คุยีงกนัประมาณรอ้ยละ 25-30 รู้สำกึวา่มชัีี�วโมงการพกัผูอ่นในแตล่ะวนั ทำี� 1-2 ชัี�วโมง 
3-5 ชีั�วโมง หร่อ 6-7 ชีั�วโมง มีเพียงประมาณร้อยละ 7 ทำี�รู้สำึกว่าไดั้พักผู่อนมากถิึง 8 ชีั�วโมงต่อวัน
(ไม่รวมการนอนหลับตอนกลางคุ่น) อีกร้อยละ 12.2 รู้สำึกว่ามีชัี�วโมงในการพักผู่อนคุ่อนข้างน้อย
ทำี�น้อยกว่า 1 ชีั�วโมงต่อวัน คุวามรูส้ำึกต่อชีั�วโมงในการไดั้พักผู่อนในแต่ละวันระหว่างคุนทำำงานเพศชีาย
และเพศหญงิไมแ่ตกตา่งกนัมาก แตส่ำำหรบัคุนทำำงานทำี�เปน็เพศทำางเลอ่ก พบวา่มสีำดััสำว่นของผููท้ำี�รู้สำกึวา่
มีชีั�วโมงในการพักผู่อนน้อยกว่า 1 ชีั�วโมง หร่อ 1-2 ชีั�วโมง ทำี�สำูงกว่าคุนทำำงานเพศหญิงและเพศชีาย
ขณะทีำ�มีสำัดัสำ่วนของผูู้ทีำ�รู้สำึกว่ามีชัี�วโมงการพักผู่อนถิึง 8 ชัี�วโมงต่อวัน ทำี�ตำ�ากว่า ในประเดั็นนี�
จำแนกตามรุ่นประชีากรของคุนทำำงาน Baby Boomer Gen X และ Gen Y ไม่พบคุวามแตกต่างมากเท่ำาใดั
 ในข้อคุำถิามเกี�ยวกับคุวามย่ดัหยุ่นในการทำำงานของหน่วยงานหร่อทำี�ทำำงาน พบว่าคุนทำำงาน
ภาพรวมสำ่วนใหญ่ ร้อยละ 42.0 รู้สำึกว่าการทำำงานของตนเองมีคุวามย่ดัหยุ่นในระดัับปานกลาง
อีกร้อยละ 18.4 รู้สำึกว่าไม่มีคุวามย่ดัหยุ่น หร่อมีคุวามย่ดัหยุ่นน้อยทำี�สำุดั ร้อยละ 17.7 รู้สำึกว่า
มีคุวามย่ดัหยุ่นมาก ขณะทำี�อีกร้อยละ 16.1 รู้สำึกว่ามีคุวามย่ดัหยุ่นน้อย จำแนกตามเพศ พบว่าคุน
ทำำงานเพศชีายมสีำดััสำว่นทีำ�รู้สำกึวา่งานของตนมีคุวามยด่ัหยุน่ปานกลาง มาก จนถึิงมากทำี�สำดุั เป็นสำดััสำว่น
สำูงกว่าคุนทำำงานเพศหญิงและคุนทำำงานเพศทำางเล่อก จำแนกตามรุ่นประชีากร คุนทำำงานรุ่น 
Baby Boomer มสีำดััสำว่นทีำ�รู้สึำกวา่งานของตนมีคุวามยด่ัหยุน่ระดับัมาก ถิงึมากทำี�สำดุัสำงูกวา่คุนทำำงาน
ในรุ่นประชีากรอ่�น ขณะทีำ�คุนทำำงาน Gen Y มสีำดััส่ำวนทีำ�รู้สำกึว่างานของตนมคีุวามยด่ัหยุน่ปานกลาง น้อย 
จนถิึงไม่มีหร่อน้อยทำี�สำุดั สำูงกว่าคุนทำำงานรุ่นประชีากรอ่�น 
 เกี�ยวกับคุวามรู้สึำกในการไดั้ทำำงานตรงตามวุฒิการศึกษา พบว่า ในภาพรวมของคุนทำำงาน
ทำั�งหมดั สำ่วนใหญ่ร้อยละ 36.5 รู้สำึกว่าไดั้ทำำงานตรงตามวุฒิการศึกษาในระดัับปานกลาง อีกร้อยละ
24.7 และ 13.7 ในระดัับมาก และระดัับมากทำี�สำุดัตามลำดัับ ขณะเดัียวกัน ถิึงร้อยละ 16.6 รู้สำึกว่า
ทำำงานไม่ตรงตามวุฒิการศึกษาหร่อตรงน้อยทำี�สำุดั คุนทำำงานเพศชีายมีสำัดัสำ่วนของผูู้ทีำ�รู้สำึกว่าไดั้
ทำำงานตรงตามวุฒิการศึกษาในระดัับปานกลาง และระดัับมากสำูงกว่าคุนทำำงานเพศอ่�น ในขณะทำี�คุน
ทำำงานเพศทำางเล่อก มีสำัดัสำ่วนของผูู้ทำี�รูส้ำึกว่าทำำงานไม่ตรงตามวุฒิหร่อตรงตามวุฒิในระดัับน้อยทำี�สำุดั 
ระดับัน้อย สำงูกวา่คุนทำำงานเพศชีายและเพศหญงิ ซึ�งในขณะเดีัยวกนักม็สีำดััสำว่นของคุนทำำงานทำี�รู้สำกึวา่
ไดั้ทำำงานตรงตามวุฒิการศึกษาในระดัับมากทำี�สำุดัสำูงกว่าดั้วยเชี่นกัน
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ตาราง 15 สำมดัุลชีีวิตกับการทำำงาน (ร้อยละของคุนทำำงาน) จำแนกตามเพศ และรุ่นประชีากร 
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ตาราง 15 สำมดัุลชีีวิตกับการทำำงาน (ร้อยละของคุนทำำงาน) จำแนกตามเพศ และรุ่นประชีากร (ต่อ) 

4.6 ผลกระทบัจัากสถานการณ์การแพร่ระบัาดข้องโควิิด 19

 การสำำรวจในคุรั�งนี� เป็นช่ีวงทีำ�ประเทำศไทำยและสำถิานประกอบการในทุำกประเภทำอุตสำาหกรรม
กำลงัประสำบกับสำถิานการณ์การแพร่ระบาดัของโคุวิดั 19 ตั�งแต่ชี่วงต้นปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา 
ซึ�งอาจทำำให้เกิดัผูลกระทำบตอ่คุณุภาพชีีวติและคุวามสำขุของคุนทำำงานในมิตติา่ง ๆ  ดังันั�น ในการสำำรวจ
จึงได้ัมีการบรรจุข้อคุำถิามเกี�ยวกับผูลกระทำบจากสำถิานการณ์การแพร่ระบาดัของโคุวิดั 19 ทีำ�มีต่อ
คุนทำำงานในแตล่ะมิตคิุวามสำขุ ซึ�งอาจเปน็ไดัทั้ำ�งผูลกระทำบเชิีงลบ ผูลกระทำบเชิีงบวก หร่อ ไมม่ผีูลกระทำบ
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 ผูลจากการสำำรวจ (ตาราง 16) พบว่า คุนทำำงานสำ่วนใหญ่ไดั้รับผูลกระทำบจากสำถิานการณ์
ในทัำ�ง 9 มติคิุวามสำขุของ HAPPINOMETER โดัยมเีพยีงประมาณร้อยละ 20-30 ทีำ�รายงานว่าไม่มี 
หร่อไม่ไดั้รับผูลกระทำบ 
 ในกลุ่มคุนทำำงานทีำ�รายงานว่าได้ัรับผูลกระทำบ (แผูนภาพ 8) พบว่า มีสำัดัสำ่วนของผูู้ไดั้รับ
ผูลกระทำบเชิีงลบ (ทัำ�งเชีิงลบเล็กน้อย และเชีิงลบมาก) สำูงกว่าสำัดัสำ่วนของผูู้ไดั้รับผูลกระทำบเชิีงบวก 
(ทำั�งเชีิงบวกเล็กน้อย และเชีิงบวกมาก) ใน 3 มิติคุวามสำุข ไดั้แก่ มิติสำุขภาพกายดัี (เชีิงลบร้อยละ
42.8 ขณะทำี�เชีงิบวกรอ้ยละ 29.7) มติผิูอ่นคุลายดั ี(เชีงิลบรอ้ยละ 42.7 ขณะทำี�เชีงิบวกรอ้ยละ 35.6) 
และมิติสำุขภาพเงินดัี (เชีิงลบร้อยละ 47.0 ขณะทำี�เชีิงบวกร้อยละ 32.9) 
 ในขณะเดัียวกัน พบว่า มีมากถิึง 6 มิติคุวามสำุข ทำี�มีสำัดัสำ่วนของผูู้ไดั้รับผูลกระทำบเชีิงบวก 
สำูงกว่าสำัดัสำ่วนของผูู้ไดั้รับผูลกระทำบเชีิงลบ ซึ�งไดั้แก่ มิตินำ�าใจดัี (เชีิงบวกร้อยละ 52.9 ขณะทำี�เชีิงลบ
ร้อยละ 22.6) มิติจิตวิญญาณดัี (เชีิงบวกร้อยละ 47.7 ขณะทำี�เชีิงลบร้อยละ 26.2) มิติคุรอบคุรัวดัี 
(เชีิงบวกร้อยละ 55.2 ขณะทำี�เชีิงลบร้อยละ 21.0) มิติสำังคุมดัี (เชีิงบวกร้อยละ 44.8 ขณะทำี�เชีิงลบ
ร้อยละ 33.8) มิติใฝ่่รู้ดีั (เชิีงบวกร้อยละ 51.8 ขณะทำี�เชิีงลบร้อยละ 20.5) และมิติการงานดีั 
(เชีิงบวกร้อยละ 41.0 ขณะทำี�เชีิงลบร้อยละ 35.4)



รายงานการสำรวิจัคุณภาพชีวิิตฯ พ.ศ. 256388

ตาราง 16 ร้อยละของคุนทำำงาน (ในองคุ์กร) จำแนกตามทำิศทำางและระดัับของผูลกระทำบโคุวิดั 19 
ต่อคุวามสำุขในแต่ละมิติ

แผนภาพ 8 ผูลกระทำบสำถิานการณ์โคุวิดั 19 ต่อคุนทำำงาน (ในองคุ์กร) ใน 9 มิติคุวามสำุข

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

ผลกระทบัสถานการณ์โควิิด 19 ต่อคนทำางาน

ผลกระทบัต่อการงานดี

ผลกระทบัต่อสุข้ภาพเงินดี

ผลกระทบัต่อใฝ่่รู้ดี

ผลกระทบัต่อสังคมดี

ผลกระทบัต่อครอบัครัวิดี

ผลกระทบัต่อจัิตวิิญญาณดี

ผลกระทบัต่อนำ�าใจัดี

ผลกระทบัต่อผ่อนคลายดี

ผลกระทบัต่อสุข้ภาพกายดี
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แผนภาพ 9 ผูลกระทำบสำถิานการณ์โคุวิดั 19 ต่อคุนทำำงาน (ในองคุ์กร) จำแนกตามประเภทำ
อุตสำาหกรรม ในมิติสำุขภาพกายดัี

โควิิด 19 ต่อมิติสุข้ภาพกายดี

 สำำหรบัมติสิำขุภาพกายดั ี(Happy Body) พบว่า สำถิานการณ์โคุวดิั 19 ส่ำงผูลกระทำบเชีงิลบ (-) 
ต่อคุนทำำงานในทำุกประเภทำอุตสำาหกรรมเป็นสำัดัสำ่วนทำี�สำูงกว่าผูลกระทำบเชีิงบวก 
 ประเภทำอุตสำาหกรรมทีำ�คุนทำำงานไดั้รับผูลกระทำบเชีิงลบ (-) ในมิติคุวามสำุข สำุขภาพกายดัี
เป็นสำัดัสำ่วนสำูงทีำ�สำุดั 3 อันดัับแรก ไดั้แก่ F การก่อสำร้าง (ร้อยละ 57.0) J ข้อมูลข่าวสำารและ
การสำ่�อสำาร (ร้อยละ 51.0 ) และ N กจิกรรมการบริหารและบริการสำนับสำนุน (ร้อยละ 48.9) ตามลำดับั

K กิจักรรมทางการเงิน และการประกันภัย

P การศึกษา

J ข้้อมูลข้่าวิสาร และการสื�อสาร

D ไฟฟ้า ก๊าช ไอนำ�า และระบับัปรับัอากาศ

L กิจักรรมอสังหาริมทรัพย์

Q กิจักรรมด้านสุข้ภาพ
และงานสังคมสงเคราะห์

O การบัริหาร การป้องกันประเทศ
และการประกันสังคม

E การจััดหานำ�า การจััดการ
และการบัำบััดนำ�าเสีย

I ที�พักแรม และบัริการด้านอาหาร

S กิจักรรมบัริการด้านอื�น ๆ

R ศิลปะ ควิามบัันเทิง และนันทนาการ

H การข้นส่ง และสถานที�เก็บัสินค้า

N กิจักรรมการบัริหาร และการสนับัสนุน

F การก่อสร้าง

C การผลิต

G การข้ายส่ง และการข้ายปลีก
การซ่่อมแซ่มยานยนต์

M กิจักรรมทางวิิชาชีพ วิิทยาศาสตร์
และเทคนิค
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แผนภาพ 10 ผูลกระทำบสำถิานการณ์โคุวิดั 19 ต่อคุนทำำงาน (ในองคุ์กร) จำแนกตามประเภทำ
อุตสำาหกรรม ในมิติผู่อนคุลายดัี

 ในมติผ่ิูอนคุลายดีั (Happy Relax) พบว่า สำถิานการณ์โคุวดิั-19 ส่ำงผูลกระทำบเชิีงลบ (-) 
ต่อคุนทำำงานในเก่อบทำกุประเภทำอตุสำาหกรรมเป็นสำดััส่ำวนทำี�สำงูกว่าผูลกระทำบเชีงิบวก (ยกเว้น I กจิกรรม
โรงแรมและบริการด้ัานอาหาร ทีำ�มสีำดััส่ำวนของคุนทำำงานทีำ�ได้ัรับผูลกระทำบเชิีงบวกมากกว่าผูลกระทำบเชิีงลบ)
 ประเภทำอุตสำาหกรรมทำี�คุนทำำงานได้ัรับผูลกระทำบเชิีงลบ (-) ในมิติคุวามสำุข ผู่อนคุลายดัี
เป็นสำดััส่ำวนสำงูทีำ�สำดุั 3 อนัดับัแรก ได้ัแก่ F การก่อสำร้าง (ร้อยละ 54.0) N กจิกรรมการบริหาร
และบริการสำนบัสำนนุ (ร้อยละ 49.3) และ  R ศลิปะคุวามบนัเทำงิและนนัทำนาการ (ร้อยละ 49.2) ตามลำดับั

โควิิด 19 ต่อมิติผ่อนคลายดี

7.5%

K กิจักรรมทางการเงิน และการประกันภัย

P การศึกษา

J ข้้อมูลข้่าวิสาร และการสื�อสาร

D ไฟฟ้า ก๊าช ไอนำ�า และระบับัปรับัอากาศ

L กิจักรรมอสังหาริมทรัพย์

Q กิจักรรมด้านสุข้ภาพ
และงานสังคมสงเคราะห์

O การบัริหาร การป้องกันประเทศ
และการประกันสังคม

E การจััดหานำ�า การจััดการ
และการบัำบััดนำ�าเสีย

I ที�พักแรม และบัริการด้านอาหาร

S กิจักรรมบัริการด้านอื�น ๆ

R ศิลปะ ควิามบัันเทิง และนันทนาการ

H การข้นส่ง และสถานที�เก็บัสินค้า

N กิจักรรมการบัริหาร และการสนับัสนุน

F การก่อสร้าง

C การผลิต

G การข้ายส่ง และการข้ายปลีก
การซ่่อมแซ่มยานยนต์

M กิจักรรมทางวิิชาชีพ วิิทยาศาสตร์
และเทคนิค
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แผนภาพ 11 ผูลกระทำบสำถิานการณ์โคุวิดั 19 ต่อคุนทำำงาน (ในองคุ์กร) จำแนกตามประเภทำ
อุตสำาหกรรม ในมิตินำ�าใจดัี

 ในมิตินำ�าใจดัี (Happy Heart) พบว่า สำถิานการณ์โคุวิดั 19 กลับสำ่งผูลกระทำบเชีิงบวก (+) 
ต่อคุนทำำงานในทำุกประเภทำอุตสำาหกรรมเป็นสำัดัสำ่วนทำี�สำูงกว่าผูลกระทำบเชีิงลบ 
 ประเภทำอตุสำาหกรรมทีำ�คุนทำำงานไดัร้บัผูลกระทำบเชีงิบวก (+) ในมติคิุวามสำขุ นำ�าใจดัเีปน็สำดััสำว่น
สำูงทำี�สำุดั 3 อันดัับแรก ไดั้แก่ I กิจกรรมโรงแรมและบริการดั้านอาหาร (ร้อยละ 58.2) P การศึกษา 
(ร้อยละ 56.0) และ S กิจกรรมบริการดั้านอ่�น กับ Q กิจกรรมดั้านสำุขภาพและสำังคุมสำงเคุราะห์ 
(เทำ่ากันทำี�ร้อยละ 55.5)

โควิิด 19 ต่อมิตินำ�าใจัดี

K กิจักรรมทางการเงิน และการประกันภัย

P การศึกษา

J ข้้อมูลข้่าวิสาร และการสื�อสาร

D ไฟฟ้า ก๊าช ไอนำ�า และระบับัปรับัอากาศ

L กิจักรรมอสังหาริมทรัพย์

Q กิจักรรมด้านสุข้ภาพ และงานสังคมสงเคราะห์

O การบัริหาร การป้องกันประเทศ และการประกันสังคม

E การจััดหานำ�า การจััดการและการบัำบััดนำ�าเสีย

I ที�พักแรม และบัริการด้านอาหาร

S กิจักรรมบัริการด้านอื�น ๆ

R ศิลปะ ควิามบัันเทิง และนันทนาการ

H การข้นส่ง และสถานที�เก็บัสินค้า

N กิจักรรมการบัริหาร และการสนับัสนุน

F การก่อสร้าง

C การผลิต

G การข้ายส่ง และการข้ายปลีก การซ่่อมแซ่มยานยนต์

M กิจักรรมทางวิิชาชีพ วิิทยาศาสตร์และเทคนิค

2.6%
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แผนภาพ 12 ผูลกระทำบสำถิานการณ์โคุวิดั 19 ต่อคุนทำำงาน (ในองคุ์กร) จำแนกตามประเภทำ
อุตสำาหกรรม ในมิติจิตวิญญาณดัี

 สำำหรับมิติจิตวิญญาณดัี (Happy Soul) พบว่า สำถิานการณ์โคุวิดั 19 สำ่งผูลกระทำบ
เชีงิบวก (+) ต่อคุนทำำงานในทำุกประเภทำอุตสำาหกรรมเป็นสำัดัสำ่วนทำี�สำูงกว่าผูลกระทำบเชีิงลบเชี่นกนั โดัย
ประเภทำอุตสำาหกรรมทีำ�คุนทำำงานไดัรั้บผูลกระทำบเชิีงบวก (+) ในมิตคิุวามสำขุ จติวญิญาณดัเีปน็สำดััสำว่น
สำูงทำี�สำุดั 3 อันดัับแรก ไดั้แก่ S กิจกรรมบริการดั้านอ่�น (ร้อยละ 53.0) I กิจกรรมโรงแรมและบริการ
ดั้านอาหาร (ร้อยละ 51.4) และ P การศึกษา (ร้อยละ 50.7) ตามลำดัับ

โควิิด 19 ต่อจัิตวิิญญาณดี

K กิจักรรมทางการเงิน และการประกันภัย

P การศึกษา

J ข้้อมูลข้่าวิสาร และการสื�อสาร

D ไฟฟ้า ก๊าช ไอนำ�า และระบับัปรับัอากาศ

L กิจักรรมอสังหาริมทรัพย์

Q กิจักรรมด้านสุข้ภาพและงานสังคมสงเคราะห์

O การบัริหาร การป้องกันประเทศ และการประกันสังคม

E การจััดหานำ�า การจััดการ และการบัำบััดนำ�าเสีย

I ที�พักแรม และบัริการด้านอาหาร

S กิจักรรมบัริการด้านอื�น ๆ

R ศิลปะ ควิามบัันเทิง และนันทนาการ

H การข้นส่ง และสถานที�เก็บัสินค้า

N กิจักรรมการบัริหาร และการสนับัสนุน

F การก่อสร้าง

C การผลิต

G การข้ายส่ง และการข้ายปลีก การซ่่อมแซ่มยานยนต์

M กิจักรรมทางวิิชาชีพ วิิทยาศาสตร์และเทคนิค

3.3%
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แผนภาพ 13 ผูลกระทำบสำถิานการณ์โคุวิดั 19 ต่อคุนทำำงาน (ในองคุ์กร) จำแนกตามประเภทำ
อุตสำาหกรรม ในมิติคุรอบคุรัวดัี

 ในมิตคิุรอบคุรวัดั ี(Happy Family) พบว่า สำถิานการณ์โคุวดิั 19 ส่ำงผูลกระทำบเชิีงบวก (+)
ต่อคุนทำำงานในทำุกประเภทำอุตสำาหกรรมเป็นสำัดัสำ่วนทำี�สำูงกว่าผูลกระทำบเชิีงลบเชี่นกัน สำำหรับประเภทำ
อุตสำาหกรรมทีำ�คุนทำำงานไดั้รับผูลกระทำบเชิีงบวก (+) ในมิติคุวามสำุข คุรอบคุรัวดัีเป็นสำัดัสำ่วน
สำูงทำี�สำุดั 3 อันดัับแรก ไดั้แก่ S กิจกรรมบริการดั้านอ่�น (ร้อยละ 61.4) I กิจกรรมโรงแรมและบริการ
ดั้านอาหาร (ร้อยละ 61.1) และ P การศึกษา (ร้อยละ 59.3) ตามลำดัับ

โควิิด 19 ต่อครอบัครัวิดี

K กิจักรรมทางการเงิน และการประกันภัย

P การศึกษา

J ข้้อมูลข้่าวิสาร และการสื�อสาร

D ไฟฟ้า ก๊าช ไอนำ�า และระบับัปรับัอากาศ

L กิจักรรมอสังหาริมทรัพย์

Q กิจักรรมด้านสุข้ภาพ และงานสังคมสงเคราะห์

O การบัริหาร การป้องกันประเทศ และการประกันสังคม

E การจััดหานำ�า การจััดการ และการบัำบััดนำ�าเสีย

I ที�พักแรม และบัริการด้านอาหาร

S กิจักรรมบัริการด้านอื�น ๆ

R ศิลปะ ควิามบัันเทิง และนันทนาการ

H การข้นส่ง และสถานที�เก็บัสินค้า

N กิจักรรมการบัริหาร และการสนับัสนุน

F การก่อสร้าง

C การผลิต

G การข้ายส่ง และการข้ายปลีก การซ่่อมแซ่มยานยนต์

M กิจักรรมทางวิิชาชีพ วิิทยาศาสตร์ และเทคนิค

2.8%



แผนภาพ 14 ผูลกระทำบสำถิานการณ์โคุวิดั 19 ต่อคุนทำำงาน (ในองคุ์กร) จำแนกตามประเภทำ
อุตสำาหกรรม ในมิติสำังคุมดัี

 สำำหรับมิตสิำงัคุมดีั (Happy Society) พบว่า สำถิานการณโ์คุวดิั 19 สำง่ผูลกระทำบเชิีงบวก (+) 
ตอ่คุนทำำงานในประเภทำอตุสำาหกรรมสำว่นใหญเ่ป็นสำดััสำว่นทีำ�สำงูกวา่ผูลกระทำบเชิีงลบ ยกเว้นในบางประเภทำ
อุตสำาหกรรมทำี�สำัดัสำ่วนของผูู้ไดั้รับผูลกระทำบเชีิงลบ (-) สำูงกว่าเชีิงบวก ซึ�งไดั้แก่  F การก่อสำร้าง 
(มีผููไ้ด้ัรับผูลกระทำบเชีงิลบร้อยละ 43.5) R ศลิปะคุวามบนัเทำงิและนนัทำนาการ (มีผููไ้ด้ัรบัผูลกระทำบเชีงิลบ
ร้อยละ 41.9) N กจิกรรมการบริหารและการบรกิารสำนบัสำนนุ (มผีููไ้ด้ัรับผูลกระทำบเชิีงลบร้อยละ 40.9) 
สำำหรับประเภทำอุตสำาหกรรมทำี�คุนทำำงานไดั้รับผูลกระทำบเชีิงบวก (+) มิติสำังคุมดัีเป็นสำัดัสำ่วนทำี�สำูงกว่า
ผูลกระทำบเชิีงลบ โดัยมีสำัดัสำ่วนคุนทำำงานทีำ�ไดั้รับผูลกระทำบเชิีงบวกสำูงทีำ�สำุดั 3 อันดัับแรก ไดั้แก่ 
P การศกึษา (รอ้ยละ 48.7) I กจิกรรมโรงแรมและบรกิารดัา้นอาหาร (รอ้ยละ 48.5) และ S กจิกรรม
บริการดั้านอ่�น (ร้อยละ 46.3) ตามลำดัับ

โควิิด 19 ต่อมิติสังคมดี

K กิจักรรมทางการเงิน และการประกันภัย

P การศึกษา

J ข้้อมูลข้่าวิสาร และการสื�อสาร

D ไฟฟ้า ก๊าช ไอนำ�า และระบับัปรับัอากาศ

L กิจักรรมอสังหาริมทรัพย์

Q กิจักรรมด้านสุข้ภาพ และงานสังคมสงเคราะห์

O การบัริหาร การป้องกันประเทศ และการประกันสังคม

E การจััดหานำ�า การจััดการ และการบัำบััดนำ�าเสีย

I ที�พักแรม และบัริการด้านอาหาร

S กิจักรรมบัริการด้านอื�น ๆ

R ศิลปะ ควิามบัันเทิง และนันทนาการ

H การข้นส่ง และสถานที�เก็บัสินค้า

N กิจักรรมการบัริหาร และการสนับัสนุน

F การก่อสร้าง

C การผลิต

G การข้ายส่ง และการข้ายปลีก การซ่่อมแซ่มยานยนต์

M กิจักรรมทางวิิชาชีพ วิิทยาศาสตร์และเทคนิค
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แผนภาพ 15 ผูลกระทำบสำถิานการณ์โคุวิดั 19 ต่อคุนทำำงาน (ในองคุ์กร) จำแนกตามประเภทำ
อุตสำาหกรรม ในมิติใฝ่่รู้ดัี

 ในมิติใฝ่่รู้ดัี (Happy Brain) พบว่า สำถิานการณ์โคุวิดั 19 สำ่งผูลกระทำบเชีิงบวก (+) 
ต่อคุนทำำงานในทำุกประเภทำอุตสำาหกรรมเป็นสำัดัสำ่วนทีำ�สำูงกว่าผูลกระทำบเชิีงลบ สำำหรับประเภทำ
อุตสำาหกรรมทีำ�คุนทำำงานไดั้รับผูลกระทำบเชีิงบวก (+) ในมิติคุวามสำุข ใฝ่่รู้ดัีเป็นสำัดัสำ่วนสำูงทีำ�สำุดั 
3 อันดัับแรก ไดั้แก่ P การศึกษา (ร้อยละ 61.0) S กิจกรรมบริการดั้านอ่�น (ร้อยละ 56.4) และ 
I กิจกรรมโรงแรมและบริการดั้านอาหาร (ร้อยละ 56.1) ตามลำดัับ

โควิิด 19 ต่อมิติใฝ่่รู้ดี

K กิจักรรมทางการเงิน และการประกันภัย

P การศึกษา

J ข้้อมูลข้่าวิสาร และการสื�อสาร

D ไฟฟ้า ก๊าช ไอนำ�า และระบับัปรับัอากาศ

L กิจักรรมอสังหาริมทรัพย์

Q กิจักรรมด้านสุข้ภาพ และงานสังคมสงเคราะห์

O การบัริหาร การป้องกันประเทศ และการประกันสังคม

E การจััดหานำ�า การจััดการ และการบัำบััดนำ�าเสีย

I ที�พักแรม และบัริการด้านอาหาร

S กิจักรรมบัริการด้านอื�น ๆ

R ศิลปะ ควิามบัันเทิง และนันทนาการ

H การข้นส่ง และสถานที�เก็บัสินค้า

N กิจักรรมการบัริหาร และการสนับัสนุน

F การก่อสร้าง

C การผลิต

G การข้ายส่งและการข้ายปลีก การซ่่อมแซ่มยานยนต์

M กิจักรรมทางวิิชาชีพ วิิทยาศาสตร์ และเทคนิค

2.5%
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แผนภาพ 16 ผูลกระทำบสำถิานการณ์โคุวิดั 19 ต่อคุนทำำงาน (ในองคุ์กร) จำแนกตามประเภทำ
อุตสำาหกรรม ในมิติสำุขภาพเงินดัี

 ในมิติสำุขภาพเงินดัี (Happy Money) พบว่า สำถิานการณ์โคุวิดั 19 สำ่งผูลกระทำบเชีิงลบ (-) 
ตอ่คุนทำำงานในทำกุประเภทำอตุสำาหกรรมเปน็สำดััสำว่นทำี�สำงูกวา่ผูลกระทำบเชีงิบวก โดัยประเภทำอตุสำาหกรรม
ทำี�คุนทำำงานไดั้รับผูลกระทำบเชีิงลบ (-) ในมิติคุวามสำุข สำุขภาพเงินดัีเป็นสำัดัสำ่วนสำูงทำี�สำุดั 3 อันดัับแรก
ไดั้แก่ H การขนสำ่งและสำถิานทำี�เก็บสำินคุ้า (ร้อยละ 58.8) F การก่อสำร้าง (ร้อยละ 58.5) และ 
R ศิลปะคุวามบันเทำิงและนันทำนาการ (ร้อยละ 55.0) ตามลำดัับ

โควิิด 19 ต่อมิติสุข้ภาพเงินดี

K กิจักรรมทางการเงิน และการประกันภัย

P การศึกษา

J ข้้อมูลข้่าวิสาร และการสื�อสาร

D ไฟฟ้า ก๊าช ไอนำ�า และระบับัปรับัอากาศ

L กิจักรรมอสังหาริมทรัพย์

Q กิจักรรมด้านสุข้ภาพ
และงานสังคมสงเคราะห์

O การบัริหาร การป้องกันประเทศ
และการประกันสังคม

E การจััดหานำ�า การจััดการ
และการบัำบััดนำ�าเสีย

I ที�พักแรม และบัริการด้านอาหาร

S กิจักรรมบัริการด้านอื�น ๆ

R ศิลปะ ควิามบัันเทิง และนันทนาการ

H การข้นส่ง และสถานที�เก็บัสินค้า

N กิจักรรมการบัริหาร และการสนับัสนุน

F การก่อสร้าง

C การผลิต

G การข้ายส่ง และการข้ายปลีก
การซ่่อมแซ่มยานยนต์

M กิจักรรมทางวิิชาชีพ วิิทยาศาสตร์
และเทคนิค
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 สำำหรับมิติการงานดัี (Happy Work Life) ของสำถิานการณ์โคุวิดั 19 แม้ในภาพรวม
จะมีสำัดัสำ่วนของคุนทำำงานทำี�ไดั้รับผูลกระทำบเชิีงบวกเป็นสำัดัสำ่วนทีำ�สำูงกว่าคุนทำำงานทำี�ไดั้รับผูลกระทำบ
เชีิงลบ แต่เม่�อพิจารณาในแต่ละประเภทำอุตสำาหกรรม พบว่า บางประเภทำอุตสำาหกรรมมีสำัดัสำ่วนของ
ผูู้ทีำ�ไดั้รับผูลกระทำบเชีิงลบสำูงกว่าผูู้ทีำ�ไดั้รับผูลกระทำบเชีิงบวก ขณะทีำ�ในบางอุตสำาหกรรมมีสำัดัสำ่วนของ
ผูู้ไดั้รับผูลกระทำบเชิีงบวกสำูงกว่าผูู้ทำี�ไดั้รับผูลกระทำบเชิีงลบ
 สำำหรับประเภทำอุตสำาหกรรมทีำ�มีสำัดัสำ่วนของผูู้ทีำ� ไดั้รับผูลกระทำบเชิีงลบในมิติการงานดัี
สำูงกว่าผูลกระทำบเชีิงบวก ไดั้แก่ R ศิลปะคุวามบันเทำิงและนันทำนาการ N กิจกรรมการบริหารและ
การบริการสำนับสำนุน I กิจกรรมโรงแรมและบริการดั้านอาหาร H การขนสำ่งและสำถิานทำี�เก็บสำินคุ้า 
และ F การก่อสำร้าง โดัยประเภทำอุตสำาหกรรมทีำ�มีสำัดัสำ่วนคุนทำำงานทำี�ไดั้รับผูลกระทำบเชิีงลบสำูงทีำ�สำุดั 
3 อันดัับแรกไดั้แก่ F การก่อสำร้าง (ร้อยละ 52.5) H การขนสำ่งและสำถิานทำี�เก็บสำินคุ้า (ร้อยละ 45.3) 
และ R ศิลปะคุวามบันเทำิงและนันทำนาการ (ร้อยละ 42.7) 
 สำำหรับประเภทำอุตสำาหกรรมทีำ�นอกเหน่อจากข้างต้น เป็นประเภทำอุตสำาหกรรมทีำ�มีสำัดัสำ่วนของ
คุนทำำงานทีำ�ไดั้รับผูลกระทำบเชีิงบวกในมิติการงานดัีสำูงกว่าผูลกระทำบเชีิงลบ โดัยประเภทำอุตสำาหกรรม
ทำี�มีสำัดัสำ่วนคุนทำำงานทำี�ไดั้รับผูลกระทำบเชิีงบวกสำูงทำี�สำุดั 3 อันดัับแรกไดั้แก่ I กิจกรรมโรงแรมและ
บริการดั้านอาหาร (ร้อยละ 44.1)  P การศึกษา (ร้อยละ 43.3) และ C การผูลิต (ร้อยละ 43.1) 
ตามลำดัับ
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โควิิด 19 ต่อมิติการงานดี

K กิจักรรมทางการเงิน และการประกันภัย

P การศึกษา

J ข้้อมูลข้่าวิสาร และการสื�อสาร

D ไฟฟ้า ก๊าช ไอนำ�า และระบับัปรับัอากาศ

L กิจักรรมอสังหาริมทรัพย์

Q กิจักรรมด้านสุข้ภาพ
และงานสังคมสงเคราะห์

O การบัริหาร การป้องกันประเทศ
และการประกันสังคม

E การจััดหานำ�า การจััดการ
และการบัำบััดนำ�าเสีย

I ที�พักแรม และบัริการด้านอาหาร

S กิจักรรมบัริการด้านอื�น ๆ

R ศิลปะ ควิามบัันเทิง และนันทนาการ

H การข้นส่ง และสถานที�เก็บัสินค้า

N กิจักรรมการบัริหาร และการสนับัสนุน

F การก่อสร้าง

C การผลิต

G การข้ายส่ง และการข้ายปลีก
การซ่่อมแซ่มยานยนต์

M กิจักรรมทางวิิชาชีพ วิิทยาศาสตร์
และเทคนิค

แผนภาพ 17 ผูลกระทำบสำถิานการณ์โคุวิดั 19 ต่อคุนทำำงาน (ในองคุ์กร) จำแนกตามประเภทำ
อุตสำาหกรรม ในมิติการงานดัี
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1. รองศาสำตราจารย์ ดัร. ศิรินันทำ์ กิตติสำุขสำถิิต
2. รองศาสำตราจารย์ ดัร. เฉลิมพล แจ่มจันทำร์
3. นางวรรณี หุตแพทำย์
4. นางสำาวสำุภรต์ จรัสำสำิทำธิ์ิ�
5. นางสำาวพัจนันทำ์ ศิริรัตน์มงคุล
6. นางสำาวปรียา พลอยระย้า
7. นายมรุพัชีร นามขาน
8. นายบุรเทำพ โชีคุธิ์นานุกูล

รายช่ื่� อคำณะวิจัยจัดทำาผลการสำารวจคำุณภาพช่ื่วิต
คำวามูสุข้ คำวามูผูกพันุองคำ์กรข้องคำนุทำางานุ (ในุองคำ์กร) 
ระดับประเทศ พ.ศ. 2563
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