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องค์์กรสุุขภาวะและความยั่่�งยืืน ได้้รัับการสนัับสนุุนจากสำำนัักสนัับสนุุน
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(ร้้อยละ 68.5) จััดอยู่่�ในระดัับ “Happy” หรืือ “ระดัับความสุุขตามเป้้าหมาย”
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“Happy” หรืือ “ระดัับความสุุขตามเป้้าหมาย”
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จำำแนกตามประเภทอุุตสาหกรรม ในมิิติคิ รอบครััวดีี
แผนภาพ 13 ผลกระทบสถานการณ์์โควิิด 19 ต่่อคนทำำงาน (ในองค์์กร)
		
จำำแนกตามประเภทอุุตสาหกรรม ในมิิติสัิ งั คมดีี
แผนภาพ 14 ผลกระทบสถานการณ์์โควิิด 19 ต่่อคนทำำงาน (ในองค์์กร)
		
จำำแนกตามประเภทอุุตสาหกรรม ในมิิติใิ ฝ่่รู้้�ดีี
แผนภาพ 15 ผลกระทบสถานการณ์์โควิิด 19 ต่่อคนทำำงาน (ในองค์์กร)
		
จำำแนกตามประเภทอุุตสาหกรรม ในมิิติสุิ ขุ ภาพเงิินดีี
แผนภาพ 16 ผลกระทบสถานการณ์์โควิิด 19 ต่่อคนทำำงาน (ในองค์์กร)
		
จำำแนกตามประเภทอุุตสาหกรรม ในมิิติกิ ารงานดีี
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1. ที่่�มาและความสำำ�คััญ
	ศููนย์์วิิจััยความสุุขคนทำำงานแห่่งประเทศไทย (Thailand Center for Happy Worker
Studies: TCHS) สถาบัันวิิจัยั ประชากรและสัังคม มหาวิิทยาลััยมหิิดล ภายใต้้การสนัับสนุุนจากสำำนััก
สนัับสนุุนสุุขภาวะองค์์กร สำำนัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ (สสส.) ได้้ดำำเนิินการวิิจััย
พััฒนา วิิจัยั ปฏิิบัติั กิ าร งานวิิจัยั ติิดตามประเมิินผล เพื่่อ� การพััฒนาสร้้างเสริิมและสร้้างสรรค์์ คุุณภาพ
ชีีวิิตและความสุุขของคนทำำงาน (ในองค์์กร) ในประเทศไทยมาอย่่างต่่อเนื่่�องตั้้�งแต่่ปีี 2550 จนถึึง
ปััจจุุบันั โดยได้้มีกี ารพััฒนาเครื่่อ� งมืือประเมิินความสุุขของคนทำำงานที่่ชื่� อ่� ว่่า HAPPINOMETER ขึ้้น�
ซึ่่�งสามารถใช้้เป็็นเครื่่�องมืือหลัักในการประเมิินและติิดตามสถานการณ์์คุุณภาพชีีวิิตและความสุุขของ
คนทำำงานในประเทศ ทั้้ง� ในองค์์กรภาครััฐและภาคเอกชน โดยรายงานผลในรููปแบบของคะแนนความสุุข
ในภาพรวม และคะแนนความสุุขในแต่่ละมิิติิความสุุขของคนทำำงาน ตามแนวคิิดความสุุข 8 ประการ
หรืือ HAPPY8+ ซึ่่�งประกอบด้้วย สุุขภาพกายดีี ผ่่อนคลายดีี น้ำำ��ใจดีี จิิตวิิญญาณดีี ครอบครััวดีี
สัังคมดีี ใฝ่่รู้้�ดีี สุุขภาพเงิินดีี และการงานดีี นอกจากนี้้� ชุุดคำำถามในเครื่่�องมืือ HAPPINOMETER
ยัังครอบคลุุมถึึงการประเมิินความพึึงพอใจในการทำำงาน ความผููกพัันต่่อองค์์กร และสมดุุลชีีวิติ ในการ
ทำำงานของคนทำำงานด้้วยเช่่นกััน
ภายใต้้สถานการณ์์ปัจั จุุบันั ที่่�การสร้้างเสริิมและสร้้างสรรค์์สุขุ ภาวะให้้คนทำำงานซึ่่ง� เป็็นทรััพยากร
สำำคััญในการขัับเคลื่่�อนประเทศ ให้้สามารถดำำรงชีีวิิตอยู่่�ในสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมได้้อย่่างมีีคุุณภาพ
ชีีวิิตที่่�ดีี มีีความสุุข มีีความพึึงพอใจในการทำำงานและมีีความผููกพัันต่่อองค์์กรที่่�ทำำงาน ซึ่่�งจะช่่วย
เพิ่่�มขีีดความสามารถในการเพิ่่�มผลิิตภาพการทำำงานให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น เป็็นเรื่่�องที่่�มีีความสำำคััญ เครื่่�องมืือ
HAPPINOMETER ได้้ถููกนำำไปใช้้ในหน่่วยงาน หรืือองค์์กรทั้้�งภาครััฐและภาคเอกชนทั่่�วประเทศ
เพื่่�อประเมิินสถานการณ์์คุุณภาพชีีวิิตและความสุุข ความพึึงพอใจ และความผููกพัันต่่อองค์์กรของ
คนทำำงาน โดยได้้รับั การยอมรัับจากผู้้�บริิหารและบุุคลากรหน่่วยงานทรััพยากรบุุคคลของสถานประกอบการ
ทั้้�งขนาดใหญ่่ กลางและเล็็ก ในหลากหลายประเภทอุุตสาหกรรม ที่่�ผ่่านมา ตั้้�งแต่่ปีี 2560
ได้้มีีการสำำรวจคุุณภาพชีีวิิตและความสุุขของคนทำำงาน (ในองค์์กร) ระดัับประเทศ มาอย่่างต่่อเนื่่�อง
โดยผลการสำำรวจระดัับชาติิที่่�ได้้สามารถใช้้เป็็นระดัับอ้้างอิิงเทีียบเคีียงในการประเมิินสถานการณ์์
ความสุุขคนทำำงานในประเทศไทยให้้กัับองค์์กรและหน่่วยงานต่่าง ๆ ซึ่่�งเป็็นข้้อมููลที่่�จะเป็็นประโยชน์์
ในการวางแผนพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตและความสุุขของคนทำำงาน รวมถึึงความพึึงพอใจในการทำำงาน
และความผููกพัันต่่อองค์์กรได้้อย่่างเหมาะสม
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การพััฒนาสร้้างเสริิมคุุณภาพชีีวิติ และความสุุขของคนทำำงาน เป็็นเรื่่อ� งที่่ท้� า้ ทายและไม่่หยุุดนิ่่ง�
จากสถานการณ์์ แ ละบริิ บ ทภายในประเทศ รวมถึึ ง สถานการณ์์ แ ละบริิ บ ทโลกที่่� เ ปลี่่� ย นแปลง
ตลอดเวลา เงื่่อ� นไขและปััจจััยที่่เ� กี่่ย� วข้้องในการทำำงานของคนทำำงานมีีการปรัับเปลี่่ย� นไปตามสถานการณ์์
ที่่เ� ปลี่่ย� นแปลง ทั้้ง� ในด้้านวิิถีชีี วิี ติ ส่่วนตััว และปััจจััยทางเศรษฐกิิจ สัังคมและการเมืือง สิ่่ง� แวดล้้อม รวมถึึง
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโควิิด 19 ที่่�เกิิดขึ้้�นและมีีความผกผัันขึ้้�นลงของระดัับความรุุนแรง
อย่่างต่่อเนื่่�องในประเทศไทยตั้้�งแต่่ช่่วงต้้นปีี 2563 จนถึึงปััจจุุบััน ล้้วนเป็็นปััจจััยที่่�ส่่งผลกระทบ
ต่่อคุุณภาพชีีวิิตและความสุุขของคนทำำงานในประเทศไทย ทั้้�งในทางตรงและทางอ้้อม ในปีี 2564
ภายใต้้การดำำเนิินงาน “โครงการศึึกษาวิิจััยนวััตกรรมสร้้างเสริิมสุุขภาวะองค์์กรเพื่่�อนำำไปสู่่�องค์์กร
สุุขภาวะและความยั่่ง� ยืืน” ซึ่่ง� ได้้รับั การสนัับสนุุนจากสำำนัักสนัับสนุุนสุุขภาวะองค์์กร (สสส.) จึึงได้้ดำำเนิินการ
สำำรวจคุุณภาพชีีวิติ ความสุุข ความผููกพัันต่่อองค์์กรของคนทำำงาน (ในองค์์กร) ในประเทศไทย ระดัับ
ประเทศ พ.ศ. 2564 ด้้วยเครื่่�องมืือ HAPPINOMETER ขึ้้�น

2. วััตถุุประสงค์์การสำำ�รวจ
เพื่่อ� ประเมิินสถานการณ์์คุณ
ุ ภาพชีีวิติ ความสุุข ความพึึงพอใจในการทำำงาน และความผููกพััน
ต่่อองค์์กรของคนทำำงาน (ในองค์์กร) ระดัับประเทศ ปีี 2564 ครอบคลุุมคนทำำงาน ทั้้�งในภาครััฐ
รััฐวิิสาหกิิจ และภาคเอกชน ในทุุกประเภทอุุตสาหกรรม และขนาดขององค์์กร (ขนาดเล็็ก ขนาดกลาง
และขนาดใหญ่่)
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ระเบีียบวิิ
รวจ
2.
ตถุุประสงค์์
การสำำ
ารสำำ
�รวจพ.ศ. 2564
3.3.วััระเบีียบวิิ
ธีธีีกีการสำำ
��รวจ
3.1 กลุ่่�มเป้้าหมายของการสำำรวจ
กลุ่่�มเป้้าหมายของการสำำรวจ ได้้แก่่ คนทำำงาน (ลููกจ้้าง หรืือ พนัักงาน) อายุุ 18 ปีีขึ้้�นไป
ในองค์์กรหรืือสถานประกอบการในประเทศไทย (ไม่่รวมคนทำำงานภาคเกษตรกรรมและป่่าไม้้ การทำำเหมืือง
หรืือกิิจกรรมการจ้้างงานในครััวเรืือนที่่ไ� ม่่เป็็นลัักษณะองค์์กรหรืือสถานประกอบการ, ผู้้�ประกอบอาชีีพ
ส่่วนตััว, เจ้้าของกิิจการ) เพื่่�อให้้ข้้อมููลที่่�ใช้้ในการศึึกษาสามารถใช้้เป็็นตััวแทน (Representative)
ข้้อมููลความสุุขของคนทำำงานในระดัับประเทศ และระดัับประเภทอุุตสาหกรรม การสำำรวจความสุุข
คนทำำงานโดยเครื่่อ� งมืือ HAPPINOMETR ออกแบบให้้ครอบคลุุมคนทำำงาน (ในองค์์กร) ในทุุกประเภท
อุุตสาหกรรมตามกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจตามมาตรฐานอุุตสาหกรรมประเทศไทย (Thailand Standard
Industrial Classification-TSIC) ซึ่่ง� กำำหนดไว้้ทั้้ง� สิ้้น� 21 หมวดใหญ่่ อย่่างไรก็็ตาม เนื่่อ� งจากบริิบท
การทำำงานในอุุตสาหกรรมจำำนวน 4 ประเภทมีีลักั ษณะที่่ไ� ม่่เข้้าข่่าย “องค์์กร หรืือ สถานประกอบการ”
ได้้แก่่ ประเภทเกษตรกรรม การป่่าไม้้ และการประมง, ประเภทการทำำเหมืืองแร่่และเหมืืองหิิน,
ประเภทกิิจกรรมการจ้้างงานในครััวเรืือนส่่วนบุุคคล, ประเภทกิิจกรรมขององค์์การระหว่่างประเทศ
และภาคีีสมาชิิก การสำำรวจฯ นี้้�จึึงครอบคลุุม 17 ประเภทอุุตสาหกรรม ประกอบด้้วย
ประเภท C : การผลิิต
ประเภท D : ไฟฟ้้า ก๊๊าซ ไอน้ำำ�� และระบบปรัับอากาศ
ประเภท E : การจััดหาน้ำำ�� การจััดการ และการบำำบััดน้ำำ��เสีีย ของเสีีย และสิ่่�งปฏิิกููล
ประเภท F : การก่่อสร้้าง
ประเภท G : การขายส่่ง และการขายปลีีก การซ่่อมยานยนต์์ และรถจัักรยานยนต์์
ประเภท H : การขนส่่ง และสถานที่่�เก็็บสิินค้้า
ประเภท I : ที่่�พัักแรม และบริิการด้้านอาหาร
ประเภท J : ข้้อมููลข่่าวสาร และการสื่่�อสาร
ประเภท K : กิิจกรรมทางการเงิิน และการประกัันภััย
ประเภท L : กิิจกรรมอสัังหาริิมทรััพย์์
ประเภท M : กิิจกรรมทางวิิชาชีีพ วิิทยาศาสตร์์ และเทคนิิค
ประเภท N : กิิจกรรมการบริิหาร และการบริิการสนัับสนุุน
ประเภท O : การบริิหารราชการ การป้้องกัันประเทศ และการประกัันสัังคมภาคบัังคัับ
ประเภท P : การศึึกษา
ประเภท Q : กิิจกรรมด้้านสุุขภาพ และงานสัังคมสงเคราะห์์
ประเภท R : ศิิลปะ ความบัันเทิิง และนัันทนาการ
ประเภท S : กิิจกรรมบริิการด้้านอื่่�น ๆ
รายงานการสำำรวจคุุณภาพชีีวิิตฯ พ.ศ. 2564

9

3.2 การสุ่่�มเลืือกตััวอย่่าง
การสุ่่�มตััวอย่่างและกำำหนดขนาดตััวอย่่างในการสำำรวจปีี 2564 ในเบื้้�องต้้น ใช้้กรอบตััวอย่่าง
องค์์กรเดิิมที่่�เข้้าร่่วมการสำำรวจในปีี 2563 เป็็นกลุ่่�มตััวอย่่างตั้้�งต้้นของการสำำรวจ โดยเป็็นกลุ่่�ม
ตััวอย่่างที่่�ได้้รัับความอนุุเคราะห์์ในการดำำเนิินการและให้้คำำปรึึกษาโดยสำำนัักงานสถิิติิแห่่งชาติิ ในการ
สุ่่�มเลืือกสำำหรัับการสำำรวจในปีี 2563 โดยหน่่วยการสุ่่�ม (Sampling Unit) ในขั้้�นที่่� 1 เป็็นใน
“ระดัับองค์์กร” ใช้้กรอบการสุ่่�มหรืือ Sampling Frame จากฐานข้้อมููลสำำมะโนอุุตสาหกรรรม
พ.ศ. 2560 ของสำำนัักงานสถิิติิแห่่งชาติิ โดยในแต่่ละประเภทอุุตสาหกรรม กรอบการสุ่่�มองค์์กร
ครอบคลุุมองค์์กรในทุุกประเภทอุุตสาหกรรมย่่อย แต่่ครอบคลุุมเฉพาะองค์์กร สถานประกอบการ
หรืือหน่่ ว ยงานที่่� มีี สถ านะหรืือรูู ป แบบการจัั ดตั้้� ง เป็็ น บริิ ษัั ทจําากัั ด (มหาชน) หรืือหน่่ ว ยงาน
ส่่วนราชการ รััฐวิิสาหกิิจ สหกรณ์์ โดยไม่่รวมองค์์กรที่่�ระบุุลัักษณะการจััดตั้้�งเป็็นสถานประกอบการ
ส่่วนบุุคคล ห้้างหุ้้�นส่่วนจำำกััดหรืือห้้างหุ้้�นส่่วนนิิติบุิ คค
ุ ล และสถานประกอบการที่่ไ� ม่่ระบุุรูปู แบบการจััดตั้้ง�
ที่่ชั� ดั เจน ในขั้้น� นี้้� จำำนวนองค์์กรตััวอย่่างรวมที่่ต้� อ้ งการ กระจายในแต่่ละประเภทอุุตสาหกรรมในสััดส่ว่ น
ที่่�ใกล้้เคีียงกัันประมาณ 20-25 องค์์กร ต่่อประเภทอุุตสาหกรรม ซึ่่�งการสุ่่�มองค์์กรตััวอย่่างในแต่่ละ
ประเภทอุุตสาหกรรมจััดสรรให้้กระจายตามขนาดขององค์์กร (ซึ่่�งแบ่่งเป็็น 4 ขนาด ได้้แก่่ ขนาดเล็็ก
คนทำำงาน 1-50 คน, ขนาดกลาง คนทำำงาน 51-200 คน, ขนาดใหญ่่ คนทำำงาน 201-1,000 คน
และขนาดใหญ่่มาก คนทำำงาน 1,001 คนขึ้้�นไป) และ ตามสััดส่่วนคนทำำงานที่่�อยู่่�ในกลุ่่�มองค์์กร
แต่่ละขนาด
ในกรณีีที่่อ� งค์์กรที่่เ� ข้้าร่่วมการสำำรวจในปีี 2563 ไม่่สะดวกเข้้าร่่วมการสำำรวจ หรืือไม่่สามารถ
ประสานติิดต่่อเพื่่�อขอความร่่วมมืือเข้้าร่่วมการสำำรวจในปีี 2564 ได้้ คณะสำำรวจจะดำำเนิินการ
สุ่่�มเลืือกองค์์กร ที่่�อยู่่�ในประเภทอุุตสาหกรรม และขนาดองค์์กรเดีียวกัันขึ้้�นมาทดแทน โดยรวบรวม
ฐานข้้อมููลองค์์กรในแต่่ละประเภทอุุตสาหกรรม จำำแนกตามขนาดองค์์กรที่่�ยัังคงดำำเนิินการอยู่่�
จากฐานข้้อมููลนิิติบุิ คค
ุ ล และประเภทธุุรกิิจในประเทศไทยของกรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า กระทรวงพาณิิชย์์
เพื่่� อ ให้้ ไ ด้้ จำำนวนองค์์ ก รที่่� เ ข้้ า ร่่ ว มสำำรวจที่่� ก ระจายตามแผนการสุ่่�มตัั ว อย่่ า งจำำแนกตามประเภท
อุุตสาหกรรมและขนาดองค์์กร ในภาพรวมจำำนวนประมาณ 400 องค์์กร
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ในขั้้�นที่่� 2 เป็็นการเลืือกตััวอย่่างใน “ระดัับบุุคคลหรืือคนทำำงาน” ขนาดหรืือจำำนวนตััวอย่่าง
ของคนทำำงานที่่�ต้้องการทั้้�งหมด กำำหนดไว้้ที่่�ประมาณ 20,000 คน กระจายใน 17 ประเภท
อุุตสาหกรรมในสััดส่่วนที่่�ใกล้้เคีียงกัันประมาณ 1,000 – 1,500 คนต่่อประเภทอุุตสาหกรรม โดย
ขนาดของตััวอย่่างคนทำำงานที่่�ต้้องการในแต่่ละองค์์กรใช้้เกณฑ์์เดีียวกัับที่่�ดำำเนิินการในการสำำรวจ
ปีี 2564 ซึ่่ง� พิิจารณาตามขนาดขององค์์กร โดยองค์์กรขนาดเล็็ก ต้้องการจำำนวนตััวอย่่างคนทำำงาน
15-30 คนต่่อองค์์กร องค์์กรขนาดกลาง จำำนวนตััวอย่่างคนทำำงาน 60 คนต่่อองค์์กร องค์์กร
ขนาดใหญ่่ จำำนวนตััวอย่่างคนทำำงาน 100 คนต่่อองค์์กร และองค์์กรขนาดใหญ่่มาก จำำนวนตััวอย่่าง
คนทำำงาน 120 คนต่่อองค์์กร การสุ่่�มเลืือกตััวอย่่างคนทำำงานในแต่่ละองค์์กรจะดำำเนิินการโดย
ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคลขององค์์กรภายใต้้คำำแนะนำำและแนวทางที่่�กำำหนดโดยคณะผู้้�วิิจััยฯ ที่่�ให้้มีีการ
กระจายอย่่างเหมาะสมในคนทำำงานกลุ่่�มต่่าง ๆ ขององค์์กร

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

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

Very Unhappy = 0.00-24.99 คะแนน

Unhappy = 25.00-49.99 คะแนน

Happy = 50.00-74.99 คะแนน

Very Happy = 75.0-100 คะแนน

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

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

หมายถึึง ระดัับความสุุขที่่�สะท้้อนให้้เห็็นผลที่่�ได้้ว่่า
อยู่่�ในขั้้น� เกิินเป้้าหมาย เป็็นสััญญาณว่่า ผู้้�บริิหาร
ควรให้้การพััฒนาสนัับสนุุนต่่อไปและยกย่่องเป็็น
แบบอย่่าง
รายงานการสำำรวจคุุณภาพชีีวิิตฯ พ.ศ. 2564

เช่่นเดีียวกัับการสำำรวจในปีี 2563 ในการดำำเนิินงานภาคสนามการสำำรวจปีี 2564 องค์์กรที่่�
ถููกสุ่่�มเป็็นตััวอย่่าง และยิินดีีเข้้าร่่วมการสำำรวจสามารถพิิจารณาเลืือกให้้คนทำำงานในองค์์กร ตอบแบบสำำรวจ
HAPPINOMETER ด้้วยแบบสำำรวจแบบกระดาษ (โดยโครงการจะจััดส่ง่ แบบสอบถามทางไปรษณีีย์์
ไปยัังองค์์กร และรัับกลัับคืืนทางไปรษณีีย์)์ หรืือแบบสอบถามออนไลน์์ (โดยโครงการได้้จัดั ทำำเว็็บไซต์์สำำหรัับ
การตอบแบบสอบถามออนไลน์์ และจััดส่ง่ รหััส ID เฉพาะในการเข้้าตอบแบบสอบถามให้้กับั แต่่ละองค์์กรที่่มี� ี
ความประสงค์์เข้้าร่่วมสำำรวจในรููปแบบออนไลน์์) ได้้ช่อ่ งทางใดช่่องทางหนึ่่�งตามความสะดวก

3.4 กระบวนการสำำรวจ
รายชื่่� อ องค์์ ก รที่่� เ ป็็ น ตัั ว อย่่ า งในการสำำรวจปีี 2564 ได้้ จ ากรายชื่่� อ องค์์ ก รที่่� เ ข้้ า ร่่ ว ม
การสำำรวจในปีี 2563 เพิ่่�มเติิมด้้วยรายชื่่อ� องค์์กรที่่สุ่่�� มเลืือกตามประเภทอุุตสาหกรรมและขนาดองค์์กร
จากฐานข้้อมููลนิิติิบุุคคลและประเภทธุุรกิิจของกรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า กระทรวงพาณิิชย์์ โดยมีี
เป้้าหมายภาพรวมการเก็็บข้้อมููลให้้ได้้จำำนวนองค์์กรประมาณ 400 องค์์กร กระจายใน 17 ประเภท
อุุตสาหกรรมและตามขนาดองค์์กร เมื่่อ� รวบรวมรายชื่่อ� องค์์กรได้้เรีียบร้้อย ในขั้้น� ต้้น พนัักงานเก็็บข้้อมููล
ของโครงการ ดำำเนิินการติิดต่่อองค์์กรและสถานประกอบการเพื่่�อขอความอนุุเคราะห์์ให้้คนทำำงาน
ให้้ความร่่วมมืือในการตอบแบบสำำรวจความสุุขคนทำำงาน
	ก่่อนเริ่่�มดำำเนิินการสำำรวจ ได้้มีีการจััดอบรมให้้พนัักงานเก็็บข้้อมููลทั้้�งหมดที่่�เข้้าร่่วมงาน
ภาคสนาม เพื่่�อสร้้างความเข้้าใจโครงการฯ วััตถุุประสงค์์ในการสำำรวจคุุณภาพชีีวิิตและความสุุข
คนทำำงาน ทำำความเข้้าใจกระบวนการเก็็บข้้อมููลและแบบสำำรวจความสุุข ซัักซ้้อมขั้้�นตอนและวิิธีีการ
ในการติิดต่่อประสานงานองค์์กร รวมถึึงขั้้�นตอนการประสานงานภายในทีีมพนัักงานเก็็บข้้อมููลและ
คณะทำำงานฯ เป็็นต้้น
หลัังจากรวบรวมรายชื่่�อองค์์กรเพื่่�อติิดต่่อทาบทามสำำหรัับการสำำรวจได้้ ผู้้�จััดการงานสนาม
ทำำหน้้ า ที่่� เ ป็็ น ผู้้�กระจายรายชื่่� อ องค์์ ก รให้้ แ ก่่ พ นัั ก งานเก็็ บ ข้้ อ มูู ล แต่่ ล ะคนเพื่่� อ รัั บ ผิิ ดช อบ ในการ
ประสานงาน ตั้้� ง แต่่ ก ารติิ ดต่่อ ทาบทามองค์์ ก รเพื่่� อ ขอความร่่ ว มมืือในการเข้้ า ร่่ ว มการสำำรวจ
การจััดส่่งแบบสอบถามกระดาษ หรืือประสานงานฝ่่ายเทคนิิคของโครงการในการจััดเตรีียมรหััส
การตอบแบบสอบถามสำำหรัับองค์์กรที่่�แสดงความประสงค์์ในการเข้้าร่่วมสำำรวจด้้วยการตอบแบบ
สอบถามทางออนไลน์์ การรายงานความก้้ า วหน้้ า หรืือจำำนวนคนทำำงานในองค์์ ก รที่่� เ ข้้ า ร่่ ว ม
สำำรวจในการตอบแบบสอบถามแล้้ว ไปจนถึึงการปิิดการสำำรวจ และส่่งผลการสำำรวจ พร้้อมของ
ที่่�ระลึึกและประกาศนีียบััตรการเข้้าร่่วมสำำรวจฯ ให้้กัับองค์์กร

เมื่่อ� เริ่่ม� ดำำเนิินการสำำรวจ พนัักงานเก็็บข้้อมููลจะโทรศััพท์์ติดต่
ิ อ่ ประสานงานผ่่านฝ่่ายทรััพยากร
บุุคคลของแต่่ละองค์์กรที่่�สุ่่�มได้้เป็็นองค์์กรตััวอย่่างในการสำำรวจ เพื่่�อชี้้�แจงรายละเอีียดการตอบแบบ
สำำรวจ และส่่งหนัังสืือขอความอนุุเคราะห์์ พร้้อมเอกสารแนบ ได้้แก่่ แบบสำำรวจความสุุขคนทำำงาน
รายละเอีียดการเก็็บแบบสำำรวจ ตััวอย่่างผลการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลที่่อ� งค์์กรจะได้้รับั โดยองค์์กรที่่เ� ห็็นชอบ
ให้้ความอนุุเคราะห์์ จะแจ้้งความประสงค์์กลัับมายัังพนัักงานเก็็บข้้อมููล หรืือพนัักงานเก็็บข้้อมููลติิดต่่อ
เพื่่�อติิดตามผลการให้้ความอนุุเคราะห์์การสำำรวจความสุุขคนทำำงาน หลัังจากนั้้�น พนัักงานเก็็บข้้อมููล
ดำำเนิินการจััดส่่งแบบสำำรวจความสุุขคนทำำงานแบบกระดาษผ่่านทางไปรษณีีย์์ หรืือส่่งรหััสและลิิงค์์
การเข้้าร่่วมสำำรวจผ่่านระบบแบบสอบถามออนไลน์์ (ให้้กัับองค์์กรที่่�แสดงความประสงค์์เลืือกเข้้าร่่วม
สำำรวจผ่่านระบบออนไลน์์) กำำหนดระยะเวลาการตอบแบบสำำรวจประมาณ 2–4 สััปดาห์์ หลัังจากนั้้�น
พนัักงานเก็็บข้้อมููลโทรศััพท์์ติิดตามผลการกรอกแบบสำำรวจความสุุขคนทำำงานในองค์์กรที่่�ได้้รัับ
แบบสำำรวจความสุุขคนทำำงานแล้้ว (หรืือ ในกรณีีที่่�เป็็นการสำำรวจออนไลน์์ พนัักงานเก็็บข้้อมููล
จะตรวจสอบจำำนวนคนทำำงานที่่� เ ข้้ า มาตอบแบบสอบถามออนไลน์์ กัั บ ฝ่่ า ยเทคนิิ ค ของโครงการ
ที่่�ดููแลระบบแบบสอบถามออนไลน์์เป็็นระยะ ๆ และแจ้้งให้้กัับผู้้�ประสานงานขององค์์กรทราบ) เมื่่�อได้้
จำำนวนผู้้�ตอบแบบสำำรวจครบตามจำำนวนกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�ต้อ้ งการ พนัักงานเก็็บข้้อมููลจึึงดำำเนิินการแจ้้ง
ผู้้�ประสานขององค์์ ก รเพื่่� อ ปิิ ดรัับ การสำำรวจหรืือปิิ ด ระบบการตอบแบบสอบถามออนไลน์์ สำำหรัั บ
องค์์กรนั้้�น ๆ (ในบางกรณีี องค์์กรอาจแจ้้งความประสงค์์ให้้พนัักงานเก็็บข้้อมููลสามารถเข้้ามาเก็็บรวบรวม
ข้้อมููลได้้ภายในองค์์กร ซึ่่ง� โครงการฯ จะทำำการนััดหมายวัันที่่ต้� อ้ งการให้้ไปแจกแบบสำำรวจและให้้พนัักงาน
เก็็บข้้อมููลเข้้าไปแจกแบบสำำรวจและรอรัับกลัับตามวัันเวลาที่่�นััดหมายกัับองค์์กร)
เมื่่�อเสร็็จสิ้้�นการสำำรวจ คณะนัักวิิจััย ทำำการบรรณาธิิกรณ์์ จััดการข้้อมููลและวิิเคราะห์์
ผลการสำำรวจฯ ในภาพรวม หลัังจากนั้้�นจััดส่ง่ ผลการสำำรวจ พร้้อมข้้อมููลดิิบการสำำรวจคืืนให้้กับั แต่่ละ
องค์์กร พร้้อมของที่่ร� ะลึึกในการสำำรวจแก่่คนทำำงานที่่เ� ข้้าร่่วมการสำำรวจ และประกาศนีียบััตรการเข้้าร่่วม
การสำำรวจระดัับประเทศในครั้้�งนี้้�ให้้ไว้้แก่่องค์์กร

3.5 ผลการดำำเนิินงานสำำรวจ และการถ่่วงน้ำำ��หนัักข้้อมููล
การดำำเนิินงานภาคสนามในการเก็็บข้้อมููลสำำรวจความสุุขคนทำำงาน (ในองค์์กร) ระดัับประเทศ
พ.ศ. 2564 ตามแผนการ กำำหนดเป็็นในระหว่่างเดืือนตุุลาคม-ธัันวาคม 2564 ด้้วยข้้อจำำกััด
ของสถานการณ์์การแพร่่ระบาดโควิิด 19 การประสานและติิดต่่อองค์์กรเพื่่�อดำำเนิินการสำำรวจ
จึึงเป็็นไปได้้ค่่อนข้้างล่่าช้้ากว่่าแผนที่่�กำำหนด ส่่งผลทำำให้้จำำเป็็นต้้องขยายระยะเวลาการสำำรวจเพิ่่�มเติิม
ในช่่วงเดืือนมกราคม-มีีนาคม 2565
ในภาพรวมของการสำำรวจฯ พบว่่า องค์์กรที่่�เข้้าร่่วมการสำำรวจทั้้�งหมดมีีจำำนวน 365
องค์์กร และมีีจำำนวนคนทำำงานที่่�ร่่วมตอบแบบสำำรวจ HAPPINOMETER รวมทั้้�งสิ้้�น 22,296 คน
(โดยมีีจำำนวนแบบสอบถามที่่�คนทำำงานให้้ข้้อมููลครบสมบููรณ์์ในทุุกส่่วนเป็็นจำำนวน 20,980 ชุุด)
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กระจายอยู่่�ในทั้้�ง 17 ประเภทอุุตสาหกรรมตามแผนการสุ่่�มตััวอย่่าง อย่่างไรก็็ตาม ในบางประเภท
อุุตสาหกรรม พบว่่ามีีจำำนวนองค์์กรและคนทำำงานที่่�เข้้าร่่วมการสำำรวจจริิงน้้อยกว่่าจำำนวนตััวอย่่าง
ที่่�กำำหนดไว้้ตามแผนการสุ่่�มตััวอย่่าง (ได้้แก่่ ประเภทอุุตสาหกรรม F การก่่อสร้้าง J ข้้อมููลข่่าวสาร
และการสื่่อ� สาร D ไฟฟ้้า ก๊๊าซ ไอน้ำำ�� และระบบปรัับอากาศ L กิิจกรรมอสัังหาริิมทรััพย์์ G การขายส่่ง
และการขายปลีีก การซ่่อมยานยนต์์ N กิิจกรรมการบริิหารและการบริิการสนัับสนุุน) ซึ่่ง� เป็็นข้้อจำำกััดหนึ่่�ง
ของการสำำรวจในปีี 2564
ในการวิิเคราะห์์และประมวลผลการสำำรวจ จำำนวนกลุ่่�มตััวอย่่างที่่เ� ก็็บข้้อมููลการสำำรวจได้้ถูกู นำำไป
พิิจารณาในการกำำหนดค่่าถ่่วงน้ำำ��หนัักที่่�เหมาะสมเพื่่�อเป็็นข้้อมููลตััวแทนของแต่่ละประเภทอุุตสาหกรรม
และข้้อมููลตััวแทนคนทำำงาน (ในองค์์กร) ระดัับประเทศต่่อไป สำำหรัับการคิิดค่า่ ถ่่วงน้ำำ�� หนััก (Weighting)
เพื่่�อวิิเคราะห์์และนำำเสนอผลการสำำรวจฯ เพื่่�อให้้สอดคล้้องตามแผนการสุ่่�มตััวอย่่าง มีีการดำำเนิินการ
ใน 2 ขั้้�นตอน คืือ
หนึ่่�ง การถ่่วงน้ำำ��หนัักด้้วย Base Weight สำำหรัับคนทำำงานแต่่ละคนโดยจำำแนกตามประเภท
อุุตสาหกรรม (i) และ ขนาดขององค์์กร (j) ที่่ค� นทำำงานนั้้�นสัังกััด โดยค่่า Base Weight ของคนทำำงาน
แต่่ละคนเท่่ากัับ Nij/nij โดย Nij คืือ จำำนวนคนทำำงาน ในประเภทอุุตสาหกรรม i ขนาดองค์์กร j
(โดยใช้้ข้้อมููลจำำนวนคนทำำงานในแต่่ละประเภทอุุตสาหกรรมและแต่่ละขนาดองค์์กร ที่่�ประมาณการ
โดยใช้้ข้้อมููลจากการสำำรวจภาวะการทำำงานของประชากร พ.ศ. 25641 ) และ nij คืือ จำำนวนกลุ่่�ม
ตััวอย่่างคนทำำงานในภาคอุุตสาหกรรม i ขนาดองค์์กร j ที่่�สุ่่�มได้้
สอง การถ่่วงน้ำำ��หนัักด้้วย Adjusted Weight สำำหรัับคนทำำงานแต่่ละคนโดยจำำแนกตาม
ประเภทอุุตสาหกรรม (i) ที่่�คนทำำงานนั้้�นสัังกััด โดยค่่า Adjusted Weight ของคนทำำงานแต่่ละคน
เท่่ากัับ ni/n’i โดย ni คืือ จำำนวนกลุ่่�มตััวอย่่างคนทำำงานในภาคอุุตสาหกรรม i ที่่�สุ่่�มได้้ (ใช้้ข้้อมููล
แผนการกระจายจำำนวนตััวอย่่างตามประเภทอุุตสาหกรรมและขนาดองค์์กรเดีียวกัับการสำำรวจปีี 2563)
และ n’i คืือ จำำนวนกลุ่่�มตััวอย่่างคนทำำงานในภาคอุุตสาหกรรม i ที่่�เก็็บข้้อมููลได้้จริิงจากงานสนาม
1

ในการคำำนวนค่่าถ่่วงน้ำำ��หนััก รายประเภทอุุตสาหกรรม (ทั้้�งหมด 17 ภาคอุุตสาหกรรม) และขนาดองค์์กร ใช้้ข้้อมููลจำำนวนคนทำำงาน
(ในองค์์กร) จำำแนกตามประเภทอุุตสาหกรรมและขนาดองค์์กร ปีี 2563 เป็็นตััวตั้้�ง (เนื่่อ� งจากไม่่มีข้ี อ้ มููลจำำนวนคนทำำงานในปีี 2564) ปรัับด้้วย
สััดส่ว่ นการเปลี่่ย� นแปลงจำำนวนแรงงานที่่มี� สถ
ี านภาพเป็็นลููกจ้้าง (ทั้้ง� ภาครััฐ รััฐวิิสาหกิิจและเอกชน) จากข้้อมููลการสำำรวจภาวะการทำำงานของ
ประชากร พ.ศ. 2563 เทีียบกัับ ข้้อมููล พ.ศ. 2564 เป็็นรายประเภทอุุตสาหกรรม (แต่่เนื่่�องด้้วยข้้อมููลดัังกล่่าวไม่่สามารถจำำแนกตามขนาด
องค์์กรได้้ จึึงกำำหนดให้้การเปลี่่ย� นแปลงของจำำนวนคนทำำงานในปีี 2564 จากปีี 2563 เท่่ากัันในทุุกขนาดองค์์กรในแต่่ละประเภทอุุตสาหกรรม)
ในภาพรวม ได้้ค่่าประมาณ จำำนวนคนทำำงาน (ในองค์์กร) ที่่�เป็็นกลุ่่�มเป้้าหมายของการสำำรวจ HAPPINOMETER เท่่ากัับ 7,081,053 คน
(ลดลงไปประมาณ 30,000 คน จากจำำนวนคนทำำงานในองค์์กรปีี 2563 ซึ่่�งประมาณไว้้ว่่ามีีจำำนวนอยู่่�ที่่� 7,111,877 คน)
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2564
4.1 ลัักษณะทั่่�วไปของคนทำำงาน พ.ศ. 2564
การสำำรวจปีี 2564 พบว่่าในภาพรวมของคนทำำงานทั้้�งหมด ประมาณครึ่่�งหนึ่่�งที่่ร้� อ้ ยละ 52.3
เป็็นคนทำำงานที่่�มีีอายุุอยู่่�ในช่่วง 30-44 ปีี คนทำำงานอายุุ 15-29 ปีี และ 45-59 ปีี มีีสััดส่่วนคิิด
เป็็นร้้อยละ 25.2 และ 20.7 ของกลุ่่�มตััวอย่่างคนทำำงานทั้้�งหมด ตามลำำดัับ กลุ่่�มตััวอย่่างคนทำำงาน
อายุุ 60 ปีีขึ้้�นไป มีีเพีียงร้้อยละ 1.8
เกี่่�ยวกัับเพศของคนทำำงาน เกืือบ 2 ใน 3 (ร้้อยละ 61.0) เป็็นคนทำำงานเพศหญิิง อีีกกว่่า
1 ใน 3 (ร้้อยละ 37.7) เป็็นคนทำำงานเพศชาย และอีีกร้้อยละ 1.3 เป็็นคนทำำงานเพศทางเลืือก
จำำแนกตามรุ่่�นประชากร คนทำำงานส่่วนใหญ่่ร้้อยละ 62.5 เป็็นประชากรรุ่่�น Gen Y อีีกร้้อยละ 32.6
เป็็นในรุ่่�น Gen X และร้้อยละ 4.9 เป็็นคนในรุ่่�น Baby þBoomer จำำแนกตามภาค กลุ่่�มตััวอย่่างคน
ทำำงานปีี 2564 ค่่อนข้้างกระจุุกตััวอยู่่�ในภาคกลาง (ร้้อยละ 55.3) ตามด้้วยภาคใต้้ (ร้้อยละ 38.1)
เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับภููมิิภาคอื่่�น ได้้แก่่ กรุุงเทพฯ ภาคเหนืือ และภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ ที่่�มีีสััดส่่วน
กลุ่่�มตััวอย่่างคนทำำงานเข้้าร่่วมสำำรวจน้้อยกว่่าชััดเจน
กลุ่่�มตััวอย่่างคนทำำงานถึึงร้้อยละ 41.5 มีีสถานภาพสมรสเป็็นแต่่งงานและอยู่่�ร่่วมกัันกัับคู่่�
อีีกร้้อยละ 39.6 เป็็นโสด ร้้อยละ 9.5 เป็็นอยู่่�ด้้วยกัันโดยไม่่ได้้แต่่งงาน สำำหรัับด้้านระดัับการศึึกษา
ส่่วนใหญ่่ร้้อยละ 40.4 จบการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี อีีกร้้อยละ 20.3 และ 13.5 จบการศึึกษา
ในระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลายหรืือปวช. และ อนุุปริิญญาหรืือปวส. ตามลำำดัับ คนที่่�จบการศึึกษา
ในระดัับสููงกว่่าปริิญญาตรีีมีีสััดส่่วนที่่�ร้้อยละ 11.6 ของกลุ่่�มตััวอย่่าง
ในด้้านลัักษณะการทำำงาน ประมาณ 1 ใน 3 หรืือร้้อยละ 32.7 ทำำงานด้้านการผลิิต และอีีก
ร้้อยละ 28.5 และ 25.8 ทำำงานด้้านการบริิการ และงานสำำนัักงาน ตามลำำดัับ จำำแนกตามประเภท
อุุตสาหกรรม ในสััดส่่วนกลุ่่�มตััวอย่่างคนทำำงานที่่�มากที่่�สุุดถึึงร้้อยละ 43.8 เป็็นกลุ่่�มคนทำำงานใน
อุุตสาหกรรม C การผลิิต ในลำำดัับถััดมา เป็็นกลุ่่�มคนทำำงานในอุุตสาหกรรม G การขายส่่งและการ
ขายปลีีก การซ่่อมแซมยานยนต์์ (ร้้อยละ 16.0) O การบริิหารการป้้องกัันประเทศ และการประกัันสัังคม
(ร้้อยละ 10.5) และ P การศึึกษา (ร้้อยละ 6.4) ตามลำำดัับ
กลุ่่�มตััวอย่่างส่่วนใหญ่่ร้้อยละ 80.4 ทำำงานเป็็นประเภทการจ้้างงานประจำำ อีีกร้้อยละ 9.6
และ 8.0 เป็็นการจ้้างงานตามสััญญาจ้้าง และการจ้้างงานรายวััน ตามลำำดัับ เกี่่ย� วกัับอายุุงาน ร้้อยละ
33.5 มีีอายุุงานตั้้�งแต่่ 10 ปีีขึ้้น� ไป อีีกร้้อยละ 20.7 และ 19.3 มีีอายุุงาน 3-5 ปีี และอายุุงาน 6-9 ปีี
ตามลำำดัับ ด้้านขนาดองค์์กร ร้้อยละ 25.7 ทำำงานอยู่่�ในองค์์กรขนาดกลางกึ่่ง� ใหญ่่ที่่มี� คี นทำำงานทั้้�งหมด
อยู่่�ในช่่วง 201-500 คน อีีกร้้อยละ 22.2 และ 20.7 ทำำงานอยู่่�ในองค์์กรขนาดกลางที่่�มีีคนทำำงาน
ทั้้�งหมด 51-200 คน และ ในองค์์กรขนาดค่่อนข้้างใหญ่่มากที่่�มีีคนทำำงานตั้้�งแต่่ 1,001 คนขึ้้�นไป
ตามลำำดัับ ในส่่วนของรายได้้ต่่อเดืือน รวมโบนััสและค่่าตอบแทนอื่่�น ๆ คนทำำงานส่่วนใหญ่่เกืือบครึ่่�ง
หรืือร้้อยละ 47.2 มีีรายได้้ต่่อเดืือนอยู่่�ในช่่วง 10,001-20,000 บาท อีีกร้้อยละ 23.2 และ 19.7
มีีรายได้้อยู่่�ใน 30,001 บาทขึ้้�นไป และในช่่วง 20,001-30,000 บาทต่่อเดืือน ตามลำำดัับ

หากพิิจารณาเฉพาะคนทำำงานที่่�ระบุุสถานะเป็็นเพศทางเลืือก พบว่่าแตกต่่างจากคนทำำงาน
เพศชายและเพศหญิิงในบางลัักษณะ โดยมีีสััดส่่วนอยู่่�ในกลุ่่�มอายุุน้้อย หรืือกลุ่่�มอายุุ 15-29 ปีี
(ร้้อยละ 51.0) มากกว่่าคนทำำงานเพศชายและเพศหญิิง มีีสััดส่่วนที่่�อยู่่�ในรุ่่�นประชากร Gen Y
มากถึึงกว่่า 4 ใน 5 (ร้้อยละ 80.7) มีีสััดส่่วนที่่�มีีสถานภาพสมรสเป็็นโสด (ร้้อยละ 61.1) หรืือ
อยู่่�ด้้วยกัันโดยไม่่ได้้แต่่งงาน (ร้้อยละ 19.7) และมีีสัดส่
ั ว่ นที่่ทำ� ำงานในงานด้้านการบริิการ (ร้้อยละ 38.9)
สููงกว่่าสััดส่่วนในกลุ่่�มคนทำำงานเพศชายและเพศหญิิง
ตาราง 1 คนทำำงานในองค์์กรจำำแนกตามลัักษณะทั่่�วไป
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ตาราง 1 คนทำำงานในองค์์กรจำำแนกตามลัักษณะทั่่�วไป (ต่่อ)

ตาราง 1 คนทำำงานในองค์์กรจำำแนกตามลัักษณะทั่่�วไป (ต่่อ)

4.2 ความสุุขคนทำำงาน
4.2.1 ความสุุขคนทำำงานภาพรวม
	ผลการสำำรวจความสุุขคนทำำงาน (ในองค์์กร) ระดัับประเทศ พ.ศ. 2564 ด้้วย HAPPINOMETER
พบค่่าคะแนนความสุุขของคนทำำงาน (ในองค์์กร) ภาพรวม เท่่ากัับ 61.3 คะแนน

แผนภาพ 1 ค่่าคะแนนความสุุข ภาพรวมและในแต่่ละมิิติิความสุุข 9 มิิติิ
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เมื่่�อจำำแนกคะแนนความสุุขออกเป็็น 9 มิิติิ (แผนภาพ 1) พบว่่า คนทำำงาน (ในองค์์กร)
มีีค่า่ คะแนนความสุุขสููงที่่สุ� ดุ ในมิิติจิิ ติ วิิญญาณดีี (Happy Soul) ที่่� 68.5 คะแนน ถััดมาเป็็นมิิติน้ำิ ำ��ใจดีี
(Happy Heart) ที่่� 66.3 คะแนน และมิิติิการงานดีี (Happy Work Life) ที่่� 65.5 คะแนน
ตามลำำดัับ มิิติิความสุุขที่่�มีีคะแนนสููงในลำำดัับถััดมา ได้้แก่่ มิิติิใฝ่่รู้้�ดีี (Happy Brain) ครอบครััวดีี
(Happy Family) สุุขภาพกายดีี (Happy Body) มีีค่่าคะแนนความสุุขเท่่ากัับ 64.2, 62.0 และ
59.3 คะแนน ตามลำำดัับ สำำหรัับมิิติคิ วามสุุขที่่มี� ค่ี า่ คะแนนต่ำำ�ที่่
� สุ� ดุ 3 อัันดัับแรก ได้้แก่่ มิิติสุิ ขุ ภาพเงิินดีี
(Happy Money) ที่่� 52.8 คะแนน มิิติิผ่่อนคลายดีี (Happy Relax) ที่่� 54.7 คะแนน และ
มิิติิสัังคมดีี (Happy Society) ที่่� 58.7 คะแนน ตามลำำดัับ ผลการสำำรวจในปีี 2564 ไม่่พบว่่า
มีีมิติิ คิ วามสุุขของคนทำำงานในมิิติใิ ดที่่�มีค่ี า่ คะแนนความสุุขของคนทำำงานที่่�ต่ำำ��กว่่า 50 คะแนน หรืืออยู่่�
ในระดัับที่่�เรีียกว่่า “ต่ำำ��กว่่าเป้้าหมาย” หรืือ Unhappy
สำำหรัับค่่าคะแนนความสุุขในภาพรวมทุุกมิิติิ (แผนภาพ 2 และตาราง 2) จำำแนกตามภาค
พบว่่าคนทำำงานภาคเหนืือ มีีค่่าคะแนนความสุุขภาพรวมสููงที่่�สุุด ที่่� 63.9 คะแนน ตามมาด้้วย
คนทำำงานภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือและภาคใต้้ ที่่� 62.7 และ 60.8 คะแนน ตามลำำดัับ ขณะที่่�คนทำำงาน
ในภาคกลางและกรุุงเทพฯ มีีค่่าคะแนนความสุุขภาพรวมที่่�ต่ำำ��กว่่าภููมิิภาคอื่่�นโดยอยู่่�ที่่� 60.1 และ
60.6 คะแนน ตามลำำดัับ
เมื่่�อจำำแนกตามประเภทอุุตสาหกรรม 3 ประเภทอุุตสาหกรรมแรกที่่�คนทำำงานมีีค่่าคะแนน
ความสุุขภาพรวมสููงที่่สุ� ดุ ได้้แก่่ P การศึึกษา (67.4 คะแนน) K กิิจกรรมทางการเงิินและการประกัันภััย
(65.6 คะแนน) J ข้้อมููลข่่าวสารและการสื่่�อสาร (64.3 คะแนน) ขณะที่่�ประเภทอุุตสาหกรรม
ที่่�คนทำำงานมีีค่่าคะแนนความสุุขภาพรวมน้้อยที่่�สุุด ได้้แก่่ M กิิจกรรมทางวิิชาชีีพ วิิทยาศาสตร์์
และเทคนิิค (58.6 คะแนน) ตามมาด้้วย C การผลิิต (59.5 คะแนน) และ S กิิจกรรมบริิการด้้านอื่่น�
(59.6 คะแนน) ตามลำำดัับ
(ก. จำำแนกตามภาค)

แผนภาพ 2 ค่่าคะแนนความสุุขภาพรวมคนทำำงาน (ในองค์์กร) จำำแนกตามภาค และประเภทอุุตสาหกรรม
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(ข. จำำแนกตามประเภทอุุตสาหกรรม)
P การศึึกษา
K กิิจกรรมทางการเงิิน และการประกัันภััย
J ข้้อมููลข่่าวสาร และการสื่่�อสาร
Q กิิจกรรมด้้านสุุขภาพ และงานสัังคมสงเคราะห์์
D ไฟฟ้้า ก๊๊าช ไอน้ำำ�� และระบบปรัับอากาศ
O การบริิหาร การป้้องกัันประเทศ และการประกัันสัังคม
N กิิจกรรมการบริิหาร และการสนัับสนุุน
H การขนส่่ง และสถานที่่�เก็็บสิินค้้า
E การจััดหาน้ำำ�� การจััดการ และการบำำบััดน้ำำ��เสีีย
G การขายส่่งและการขายปลีีก การซ่่อมแซมยานยนต์์
R ศิิลปะ ความบัันเทิิง และนัันทนาการ
F การก่่อสร้้าง
L กิิจกรรมอสัังหาริิมทรััพย์์
I ที่่�พัักแรมและบริิการด้้านอาหาร
S กิิจกรรมบริิการด้้านอื่่�น ๆ
C การผลิิต
M กิิจกรรมทางวิิชาชีีพ วิิทยาศาสตร์์ และเทคนิิค

แผนภาพ 2 ค่่าคะแนนความสุุขภาพรวมคนทำำงาน (ในองค์์กร) จำำแนกตามภาค และประเภทอุุตสาหกรรม (ต่่อ)
	จำำแนกตามลัักษณะทั่่ว� ไปของคนทำำงาน (ตาราง 3) พบคนทำำงานเพศหญิิงมีีค่า่ คะแนนความสุุข
ภาพรวม (62.0 คะแนน) สููงกว่่าคนทำำงานเพศชาย และคนทำำงานเพศทางเลืือกตามลำำดัับ
(60.5 และ 58.7 คะแนน ตามลำำดัับ) โดยระดัับความสุุขมีีแนวโน้้มแปรผัันเพิ่่�มขึ้้�นตามรุ่่�นประชากร
ของคนทำำงาน โดยคนทำำงาน Baby Boomer มีีระดัับความสุุขสููงที่่�สุุดที่่� 65.3 คะแนน ตามมาด้้วย
คนทำำงาน Gen X และคนทำำงาน Gen Y ตามลำำดัับ (62.8 และ 60.5 คะแนน ตามลำำดัับ)
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สำำหรัับสถานภาพสมรส คนทำำงานที่่มี� สถ
ี านภาพเป็็นแต่่งงานและอยู่่�ร่่วมกััน มีีคะแนนความสุุข
สููงที่่�สุุด 62.8 คะแนน ในลำำดัับถััดมา เป็็นคนทำำงานที่่�มีีสถานภาพเป็็นหม้้าย และเป็็นโสด 61.1 และ
61.0 คะแนน ตามลำำดัับ ขณะที่่�คนทำำงานที่่�มีีสถานภาพเป็็นอยู่่�ด้้วยกัันโดยไม่่ได้้แต่่งงาน มีีความสุุข
น้้ อ ยที่่� สุุด 58.2 คะแนน ค่่า คะแนนความสุุ ขมีี แนวโน้้ ม สูู งขึ้้� นตามระดัั บ การศึึ กษาที่่�สูู งขึ้้� นของ
คนทำำงาน โดยคนทำำงานที่่�จบการศึึกษาระดัับสููงกว่่าปริิญญาตรีี มีีคะแนนความสุุขสููงที่่สุ� ดุ 65.4 คะแนน
ตามด้้วยคนทำำงานที่่�จบการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี และอนุุปริิญญาหรืือปวส. ที่่� 62.5 และ
60.2 คะแนน ตามลำำดัับ โดยคะแนนความสุุขมีีระดัับต่ำำ��ที่่�สุุดในกลุ่่�มคนทำำงานที่่�จบการศึึกษา
ระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้นที่่� 58.4 คะแนน ตามมาด้้วยคนทำำงานที่่�จบการศึึกษาระดัับ มััธยมศึึกษา
ตอนปลายหรืือปวช. และระดัับประถมศึึกษาหรืือต่ำำ��กว่่าที่่� 59.5 และ 59.8 คะแนน ตามลำำดัับ
ในด้้านลัักษณะงาน คนทำำงานบริิหารมีีคะแนนความสุุขสููงที่่�สุุด 64.4 คะแนน ในลำำดัับถััดมา
เป็็นคนทำำงานด้้านอื่่�น ๆ และด้้านการบริิการที่่� 63.0 และ 61.4 คะแนน ตามลำำดัับ โดยคนทำำงาน
ด้้านการผลิิตมีีคะแนนความสุุขต่ำำ��ที่่�สุุดที่่� 59.2 คะแนน สำำหรัับประเภทของการจ้้างงาน พบว่่า
คนทำำงานที่่� มีี ก ารจ้้ า งงานเป็็ น ประเภทตามสัั ญ ญาจ้้ า งและลัั ก ษณะประเภทการจ้้ า งงานอื่่� น ๆ
(บางช่่วงเวลา ตามผลงาน หรืือแบบจ้้างเหมา) เป็็นกลุ่่�มที่่�มีีค่่าคะแนนความสุุขสููงที่่�สุุดที่่� 63.4 และ
63.3 คะแนน ตามลำำดัับ ตามมาด้้วยคนทำำงานที่่�มีีประเภทการจ้้างงานเป็็นแบบประจำำและแบบรายวััน
ตามลำำดัับ (61.4 และ 57.6 คะแนน ตามลำำดัับ)
	จำำแนกตามอายุุงาน คนทำำงานที่่มี� อี ายุุงาน 10 ปีีขึ้้น� ไป เป็็นกลุ่่�มที่่มี� ค่ี า่ คะแนนความสุุขสููงที่่สุ� ดุ
ที่่� 63.1 คะแนน ขณะที่่�คนทำำงานที่่�มีีอายุุงานไม่่เกิิน 5 ปีีมีีค่่าคะแนนความสุุขอยู่่�ในช่่วง 60.5-60.8
คะแนน และคนทำำงานที่่�มีอี ายุุงาน 6-9 ปีี มีีคะแนนความสุุขต่ำำ�ที่่
� สุ� ดที่่
ุ � 60.2 คะแนน จำำแนกตามขนาด
องค์์กร ความสุุขของคนทำำงานในองค์์กรพบว่่าสููงที่่�สุดุ ในกลุ่่�มคนทำำงานขององค์์กรที่่มี� ขี นาดเล็็ก 1-50
คน โดยมีีค่่าคะแนนเท่่ากัับ 62.6 คะแนน และในลำำดัับถััดมาเป็็นในกลุ่่�มคนทำำงานในองค์์กรที่่�มีีขนาด
ใหญ่่มาก 1,0001 คนขึ้้�นไป ซึ่่�งมีีค่่าคะแนนความสุุขเท่่ากัับ 62.4 คะแนน สำำหรัับกลุ่่�มคนทำำงาน
ที่่�มีีคะแนนความสุุขต่ำำ��ที่่�สุุดเป็็นกลุ่่�มคนทำำงานในองค์์กรขนาดกลาง 201-500 คน ที่่� 59.7 คะแนน
ในส่่วนของภาคการจ้้างงาน คะแนนความสุุขของคนทำำงานมีีค่่าสููงที่่�สุุดในกลุ่่�มคนทำำงาน
หน่่วยงานภาครััฐ และหน่่วยงานรััฐวิิสาหกิิจ (65.1 และ 62.4 คะแนน ตามลำำดัับ) คนทำำงาน
หน่่วยงานเอกชนมีีค่่าคะแนนความสุุขต่ำำ��ที่่�สุุดที่่� 60.2 คะแนน ผลการสำำรวจปีี 2564 ยัังคงพบว่่า
ค่่าคะแนนความสุุขของคนทำำงานมีีแนวโน้้มแปรผัันตามระดัับรายได้้ต่่อเดืือนที่่�สููงขึ้้�น โดยคนทำำงาน
ที่่�มีีรายได้้ต่่อเดืือน 30,001 บาทขึ้้�นไป มีีคะแนนความสุุขสููงที่่�สุุด 65.1 คะแนน ขณะที่่�คนทำำงาน
ที่่� มีี ร ายได้้ ไ ม่่ เ กิิ น 10,000 และ 20,000 บาท ต่่ อ เดืือน มีี ค ะแนนความสุุ ข ต่ำำ� � กว่่ า อยู่่�ในช่่ ว ง
58.2-60.0 คะแนน

24

รายงานการสำำรวจคุุณภาพชีีวิิตฯ พ.ศ. 2564

ตาราง 2 ค่่าคะแนนความสุุขภาพรวมคนทำำงาน (ในองค์์กร) จำำแนกตามลัักษณะทั่่ว� ไปของคนทำำงาน
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ตาราง 2 ค่่าคะแนนความสุุขภาพรวมคนทำำงาน (ในองค์์กร) จำำแนกตามลัักษณะทั่่�วไปของคนทำำงาน (ต่่อ)

4.2.2 สุุขภาพกายดีี (Happy Body)
	ความสุุขมิิติิสุุขภาพกายดีี หรืือ Happy Body หมายถึึง ความสุุขในมิิติิที่่�คนทำำงาน
มีีค่า่ ดััชนีมี วลกาย หรืือ Body Mass Index (BMI) ที่่เ� หมาะสม ไม่่อ้ว้ นหรืือผอมเกิินไป มีีพฤติิกรรม
ทางสุุขภาพที่่�เหมาะสม ทั้้�งในเรื่่�องการรัับประทานอาหารและการออกกำำลัังกาย รวมถึึงการงดเว้้น
การสููบบุุหรี่่�หรืือการบริิโภคเหล้้า สุุรา ซึ่่�งเป็็นอัันตรายต่่อสุุขภาพ ค่่าคะแนนความสุุขสุุขภาพกายดีี
วััดจากคำำถามที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสุุขภาพกายรวม 6 คำำถาม ดัังนี้้� (1) ท่่านมีีน้ำำ��หนััก ส่่วนสููง และ
เส้้นรอบเอวเท่่าใด (2) โดยปกติิท่า่ นกิินอาหารเช้้า โดยเฉลี่่ย� สััปดาห์์ละกี่่วั� นั (3) ปััจจุุบันั ท่่านออกกำำลัังกาย
โดยเฉลี่่�ยสััปดาห์์ละกี่่�วััน (4) ปััจจุุบัันท่่านสููบบุุหรี่่�ใบจากหรืือยาเส้้นหรืือไม่่ (5) ปััจจุุบัันท่่านดื่่�ม
เครื่่�องดื่่�มที่่�มีีแอลกอฮอล์์ เช่่น เหล้้า เบีียร์์ ไวน์์ สาโท หรืือสุุราพื้้�นบ้้านหรืือไม่่ และ (6) โดยรวมแล้้ว
ท่่านพึึงพอใจกัับสุุขภาพกายของท่่านหรืือไม่่
ในมิิตินี้้ิ � คนทำำงานในภาพรวมมีีคะแนนความสุุขเท่่ากัับ 59.3 คะแนน สููงเป็็นอัันดัับ 6 จาก 9
มิิติิความสุุขคนทำำงานของ HAPPINOMETER
	จำำแนกตามลัักษณะทั่่ว� ไป (ตาราง 3) พบคนทำำงานเพศหญิิงมีีคะแนนความสุุขในมิิติสุิ ขุ ภาพกายดีี
ที่่�สููงกว่่าคนทำำงานเพศทางเลืือกและเพศชายอย่่างชััดเจน โดยมีีคะแนนความสุุข 63.2 คะแนน ขณะที่่�
คนทำำงานเพศทางเลืือกและคนทำำงานเพศชายมีีคะแนนความสุุข 54.4 และ 53.4 คะแนน ตามลำำดัับ
พิิจารณาแยกตามภููมิิภาค คนทำำงานภาคเหนืือมีีความสุุขในมิิติิสุุขภาพกายดีีสููงที่่�สุุด 62.4 คะแนน
ตามมาด้้วยคนทำำงานภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ 60.6 คะแนน และต่ำำ��ที่่�สุุดสำำหรัับคนทำำงานภาคใต้้
ที่่� 56.5 คะแนน
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	คะแนนความสุุขสุุขภาพกายดีี แปรผัันตามรุ่่�นประชากรของคนทำำงาน โดยคนทำำงาน Baby
Boomer มีีคะแนนความสุุขถึึง 67.2 คะแนน สููงกว่่าคนทำำงานรุ่่�น Gen X ที่่�มีีความสุุขอยู่่�ที่่� 62.4
คะแนน และคนทำำงานรุ่่�น Gen Y ที่่� 57.2 คะแนนอย่่างเห็็นได้้ชััด จำำแนกตามสถานภาพสมรส
คนทำำงานที่่�มีสถ
ี านภาพเป็็นหม้้าย มีีคะแนนความสุุขมิิติสุิ ขุ ภาพกายดีีสูงู ที่่สุ� ดุ 65.8 คะแนน ตามมาด้้วย
คนทำำงานที่่�มีีสถานภาพแต่่งงานและอยู่่�ร่่วมกัันกัับคู่่� 61.8 คะแนน และต่ำำ��ที่่�สุุด ในกลุ่่�มคนทำำงานที่่�มีี
สถานภาพอยู่่�ด้้วยกัันโดยไม่่ได้้แต่่งงาน 54.5 คะแนน ในด้้านระดัับการศึึกษา คนทำำงานที่่�จบการศึึกษา
ระดัับประถมศึึกษาหรืือต่ำำ�� กว่่า มีีคะแนนความสุุข 63.2 คะแนน สููงกว่่าคนทำำงานในระดัับการศึึกษาอื่่น�
รวมถึึงคนทำำงานที่่�จบการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีีซึ่่�งมีีค่่าคะแนนความสุุขในมิิติินี้้�สููงเป็็นอัันดัับ 2
ที่่� 62.6 คะแนน โดยคนทำำงานที่่�จบการศึึกษาระดัับอนุุปริิญญาหรืือปวส. มีีคะแนนความสุุข
สุุขภาพกายดีีต่ำำ��ที่่�สุุดที่่� 56.9 คะแนน
ในด้้านลัักษณะงาน คนทำำงานสำำนัักงาน (61.0 คะแนน) และงานบริิหาร (60.2 คะแนน)
มีีคะแนนความสุุขในมิิติินี้้�ค่่อนข้้างสููงกว่่าคนทำำงานด้้านการผลิิตและงานด้้านการบริิการ ตามลำำดัับ
(58.8 และ 57.9 คะแนน ตามลำำดัับ) จำำแนกตามประเภทอุุตสาหกรรม 3 ประเภทอุุตสาหกรรม
ที่่�คนทำำงานมีีคะแนนความสุุขในมิิติิสุุขภาพกายดีีสููงที่่�สุุด ได้้แก่่ F การก่่อสร้้าง (64.8 คะแนน)
P การศึึกษา และ Q กิิจกรรมด้้านสุุขภาพและงานสัังคมสงเคราะห์์ (ซึ่่�งมีีคะแนนความสุุขเท่่ากัันที่่�
64.5 คะแนน) ตามลำำดัับ ขณะที่่� 3 ประเภทอุุตสาหกรรมที่่ค� นทำำงานมีีคะแนนความสุุขในมิิตินี้้ิ ต่ำ� ำ��ที่่สุ� ดุ
ได้้แก่่ L กิิจกรรมอสัังหาริิมทรััพย์์ (55.5 คะแนน) H การขนส่่งและสถานที่่�เก็็บสิินค้้า (56.3 คะแนน)
และ R ศิิลปะ ความบัันเทิิงและนัันทนาการ (57.2 คะแนน) ตามลำำดัับ
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เมื่่�อพิิจารณาตามประเภทการจ้้างงาน คนทำำงานที่่�มีีประเภทการจ้้างงานเป็็นบางช่่วงเวลา
ตามผลงาน หรืือจ้้างเหมา มีีคะแนนความสุุข 63.7 คะแนน สููงกว่่าเมื่่�อเทีียบกัับคนทำำงานที่่�มีีประเภท
การจ้้างงานเป็็นตามสััญญาจ้้าง รายวััน และแบบประจำำ ตามลำำดัับ (60.8, 60.2 และ 58.9 คะแนน
ตามลำำดัับ) คะแนนความสุุขสุุขภาพกายดีีแปรผัันตามอายุุงานของคนทำำงาน โดยคนทำำงานที่่�มีอี ายุุงาน
10 ปีีขึ้้�นไป มีีคะแนนความสุุขถึึง 63.3 คะแนน สููงกว่่าคนทำำงานที่่�มีีอายุุงานต่ำำ��กว่่า 10 ปีีชััดเจน
โดยเฉพาะคนทำำงานที่่�มีีอายุุงานไม่่ถึึง 1 ปีี ซึ่่�งมีีคะแนนความสุุขในมิิติินี้้�ที่่� 55.3 คะแนน จำำแนกตาม
ขนาดขององค์์กร คนทำำงานในองค์์กรที่่�มีีขนาดใหญ่่มาก 1,001 คนขึ้้�นไป มีีคะแนนความสุุขสููงที่่�สุุด
60.9 คะแนน ตามมาด้้วยคนทำำงานในองค์์กรขนาดใหญ่่ 501-1,000 คน มีีคะแนนความสุุข 60.4 คะแนน
ขณะที่่�คนทำำงานในองค์์กรขนาดกลาง 51- 200 คน มีีคะแนนความสุุขในมิิติินี้้�ต่ำำ��ที่่�สุุด 57.9 คะแนน
	จำำแนกตามภาคการจ้้างงาน คนทำำงานในหน่่วยงานภาครััฐมีีคะแนนความสุุขมิิติสุิ ขุ ภาพกายดีี
สููงที่่�สุุด 62.8 คะแนน ตามมาด้้วยคนทำำงานในหน่่วยงานรััฐวิิสาหกิิจ 60.3 คะแนน ขณะที่่�คนทำำงาน
ในหน่่วยงานเอกชนและสถาบัันการศึึกษา มีีคะแนนความสุุขต่ำำ��กว่่าอยู่่�ในช่่วง 58.5-58.6 คะแนน
ในด้้านระดัับรายได้้ต่่อเดืือน คะแนนความสุุขสููงที่่�สุุดในกลุ่่�มคนทำำงานที่่�มีีรายได้้ 30,001 บาทขึ้้�นไป
ที่่� 62.2 คะแนน และต่ำำ��ที่่สุ� ดุ ในคนทำำงานที่่�มีรี ายได้้ต่อ่ เดืือน 10,001-20,000 บาท ที่่� 58.3 คะแนน
ตาราง 3 ค่่าคะแนนความสุุขคนทำำงานในมิิติสุิ ขุ ภาพกายดีี จำำแนกตามลัักษณะทั่่ว� ไปของคนทำำงาน
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ตาราง 3 ค่่าคะแนนความสุุขคนทำำงานในมิิติสุิ ขุ ภาพกายดีี จำำแนกตามลัักษณะทั่่ว� ไปของคนทำำงาน (ต่่อ)

4.2.3 ผ่่อนคลายดีี (Happy Relax)
	มิิติิผ่่อนคลายดีี (Happy Relax) หมายถึึง การที่่�คนทำำงานสามารถผ่่อนคลายตนเอง
จากสิ่่ง� ต่่าง ๆ ที่่เ� กิิดขึ้้น� ในการดำำเนิินชีีวิติ ทั้้ง� ในชีีวิติ การทำำงาน หรืือการใช้้ชีวิี ติ ส่่วนตััว ปััจจััยที่่ทำ� ำให้้เกิิด
การผ่่อนคลายมีีหลายรููปแบบ ทั้้ง� จากการพัักผ่่อนที่่เ� พีียงพอ การผ่่อนคลายจากการทำำกิิจกรรมต่่าง ๆ
เช่่น ดููหนััง ฟัังเพลง เล่่นกีีฬา ปลููกต้้นไม้้ เป็็นต้้น นอกจากนี้้�การรู้้�จัักจััดการกัับปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�น
ก็็เป็็นหนทางหนึ่่�งที่่ทำ� ำให้้ชีวิี ติ ผ่่อนคลาย การจมอยู่่�กัับปััญหาและแบกปััญหาไว้้โดยไม่่สามารถจััดการหรืือ
วางลงได้้อาจทำำให้้เกิิดความเครีียด และส่่งผลต่่อสภาวะของการผ่่อนคลายตามมา ความเครีียดที่่�เกิิดขึ้้น�
จึึงสะท้้อนถึึงสภาวะการผ่่อนคลายได้้เช่่นกััน ตััวชี้้�วััดสำำหรัับการผ่่อนคลายดีี จึึงเป็็นเรื่่�องของ
การพัักผ่่อนอย่่างเพีียงพอ การทำำกิิจกรรมผ่่อนคลายต่่าง ๆ สภาวะความเครีียดที่่�เกิิดขึ้้น� ความรู้้�สึึกว่่า
ชีีวิิตเป็็นไปตามที่่�คาดหวััง ตลอดจนความสามารถในการจััดการกัับปััญหาในชีีวิิต
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ในมิิติผ่ิ อ่ นคลายดีี หรืือ Happy Relax คนทำำงานในภาพรวมมีีคะแนนความสุุข 54.7 คะแนน
สููงเป็็นอัันดัับ 8 จาก 9 มิิติิความสุุขของคนทำำงานตาม HAPPINOMETER
	พิิจารณาตามลัักษณะทั่่�วไปของคนทำำงาน (ตาราง 4) คนทำำงานเพศหญิิงมีีคะแนนความสุุข
สููงที่่�สุุด 55.0 คะแนน ตามมาด้้วย คนทำำงานเพศชาย และเพศทางเลืือก (54.3 และ 53.0 คะแนน
ตามลำำดัับ) จำำแนกตามภููมิภิ าค คนทำำงานภาคเหนืือมีีคะแนนความสุุขในมิิติิผ่่อนคลายดีีสููงที่่�สุุด 55.9
คะแนน ตามด้้วย คนทำำงานภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ ภาคใต้้ และภาคกลาง โดยมีีคะแนนความสุุข
55.8, 54.3 และ 53.2 คะแนน ตามลำำดัับ โดยคนทำำงานกรุุงเทพฯ มีีคะแนนความสุุขในมิิติินี้้�ต่ำำ��ที่่�สุุด
ที่่� 51.6 คะแนน
	ความสุุขผ่่อนคลายดีีแปรผัันตามรุ่่�นประชากรของคนทำำงาน โดยคนทำำงาน Baby Boomer
มีีคะแนนสููงที่่�สุุด 58.8 คะแนน คนทำำงาน Gen y มีีคะแนนความสุุขต่ำำ��ที่่�สุุด 54.0 คะแนน จำำแนก
ตามสถานภาพสมรส คนทำำงานที่่�มีีสถานภาพแต่่งงานและอยู่่�ร่่วมกััน มีีคะแนนความสุุขผ่่อนคลายดีี
สููงที่่�สุุด 55.6 คะแนน ในลำำดัับถััดมาเป็็นคนทำำงานที่่�มีีสถานภาพโสด 54.6 คะแนน ขณะที่่�คนทำำงาน
ที่่มี� สถ
ี านภาพเป็็นอยู่่�ด้ว้ ยกัันโดยไม่่ได้้แต่่งงาน และเป็็นหม้้าย มีีคะแนนความสุุขต่ำำ�ที่่
� สุ� ดุ เท่่ากัันที่่� 52.3 คะแนน
	พิิจารณาตามระดัับการศึึกษา คะแนนความสุุขผ่่อนคลายดีี พบว่่าสููงที่่�สุุดในคนทำำงานที่่�จบ
การศึึกษาระดัับสููงกว่่าปริิญญาตรีีที่่� 57.0 คะแนน ตามมาด้้วยคนทำำงานที่่�จบการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี
ที่่� 55.6 คะแนน และต่ำำ��ที่่�สุุดในคนทำำงานที่่�จบการศึึกษาระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้นที่่� 52.7 คะแนน
สำำหรัับด้้านลัักษณะงาน คนทำำงานด้้านบริิหารมีีคะแนนความสุุขสููงที่่�สุุด 56.6 คะแนน
ในลำำดัับถััดมาเป็็นคนทำำงานสำำนัักงาน 56.2 คะแนน ในขณะที่่ค� นทำำงานด้้านการผลิิตมีีคะแนนความสุุข
ต่ำำ��ที่่�สุุดที่่� 53.0 คะแนน
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	จำำแนกตามประเภทอุุตสาหกรรม คนทำำงานที่่�มีีคะแนนความสุุขในมิิติิผ่่อนคลายดีีสููงที่่�สุุด
3 ประเภทอุุตสาหกรรมแรก เป็็นกลุ่่�มคนทำำงานในประเภทอุุตสาหกรรม K กิิจกรรมทางการเงิินและ
การประกัันภััย (60.1คะแนน) P การศึึกษา (59.4 คะแนน) และ N กิิจกรรมการบริิหารและ
การสนัับสนุุน (58.1 คะแนน) ตามลำำดัับ ส่่วนประเภทอุุตสาหกรรมที่่�คนทำำงานมีีคะแนนความสุุขในมิิตินี้้ิ �
ต่ำำ��ที่่�สุุด 3 อัันดัับแรก ได้้แก่่ M กิิจกรรมทางวิิชาชีีพ วิิทยาศาสตร์์ และเทคนิิค (52.9 คะแนน)
C การผลิิต และ S การด้้านอื่่�น ๆ (คะแนนความสุุขเท่่ากัันที่่� 53.0 คะแนน) ตามลำำดัับ
สำำหรัับประเภทการจ้้างงาน คนทำำงานที่่�มีีการจ้้างงานเป็็นบางช่่วงเวลา ตามผลงาน หรืือ
จ้้างเหมา มีีคะแนนความสุุขสููงที่่สุ� ดที่่
ุ สุ� ดที่่
ุ � 56.6 คะแนน ขณะที่่ค� นทำำงานที่่มี� ปี ระเภทการจ้้างงานเป็็นราย
วััน มีีคะแนนความสุุขต่ำำ��ที่่�สุุดที่่� 51.3 คะแนน ในด้้านอายุุงาน กลุ่่�มคนทำำงานที่่�มีีอายุุงาน 10 ปีีขึ้้�นไป
มีีคะแนนความสุุขผ่่อนคลายดีีสููงที่่�สุุดเท่่ากัับ 56.3 คะแนน ค่่อนข้้างสููงกว่่าคนทำำงานที่่�มีีอายุุงาน
ต่ำำ��กว่่าอย่่างชััดเจน โดยกลุ่่�มคนทำำงานที่่�มีีอายุุงานในช่่วง 3-5 ปีี มีีคะแนนความสุุขในมิิติินี้้�ต่ำำ��ที่่�สุุด
ที่่� 53.9 คะแนน เกี่่�ยวกัับขนาดองค์์กร คนทำำงานในองค์์กรขนาดเล็็ก 1-50 คน มีีคะแนนความสุุข
ในมิิติินี้้�สููงที่่�สุุดที่่� 56.4 คะแนน ในลำำดัับถััดมาเป็็นคนทำำงานในองค์์กรขนาดเล็็ก-กลาง 51-200 คน
มีีคะแนนความสุุข 55.5 คะแนน ขณะที่่�คนทำำงานในองค์์กรขนาดกลาง 201-500 คน มีีคะแนน
ความสุุขผ่่อนคลายดีีต่ำำ��ที่่�สุุดที่่� 53.0 คะแนน
ในด้้านภาคการจ้้างงาน (หากไม่่นับั คนทำำงานที่่ร� ะบุุภาคการจ้้างงานเป็็นอื่่น� ๆ) คนทำำงานในหน่่วยงาน
ภาครััฐและหน่่วยงานรััฐวิิสาหกิิจมีีคะแนนความสุุขในมิิติิผ่่อนคลายดีีค่่อนข้้างสููงที่่� 58.0 และ 55.9
คะแนน ตามลำำดัับ ขณะที่่�คนทำำงานในสถาบัันการศึึกษาและหน่่วยงานเอกชน มีีคะแนนความสุุขต่ำำ�� กว่่าที่่�
54.0 และ 53.8 คะแนน ตามลำำดัับ ความสุุขในมิิติผ่ิ อ่ นคลายดีี พบว่่าแปรผัันตามระดัับรายได้้ต่อ่ เดืือน
ของคนทำำงานโดยคนทำำงานที่่มี� รี ายได้้ต่อ่ เดืือน 30,001 บาทขึ้้�นไป มีีคะแนนความสุุขสููงที่่สุ� ดุ 58.0 คะแนน
ขณะที่่�คนทำำงานที่่�มีีรายได้้ต่่อเดืือนไม่่เกิิน 10,000 บาท มีีคะแนนความสุุขต่ำำ��ที่่�สุุดที่่� 51.6 คะแนน
ตาราง 4 ค่่าคะแนนความสุุขคนทำำงานในมิิติิผ่่อนคลายดีี จำำแนกตามลัักษณะทั่่�วไปของคนทำำงาน

ตาราง 4 ค่่าคะแนนความสุุขคนทำำงานในมิิติผ่ิ อ่ นคลายดีี จำำแนกตามลัักษณะทั่่ว� ไปของคนทำำงาน (ต่่อ)
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ตาราง 4 ค่่าคะแนนความสุุขคนทำำงานในมิิติผ่ิ อ่ นคลายดีี จำำแนกตามลัักษณะทั่่ว� ไปของคนทำำงาน (ต่่อ)

4.2.4 น้ำำ��ใจดีี (Happy Heart)
การประเมิินความสุุขในมิิติน้ำิ �ำ� ใจดีี (Happy Heart) ตั้้�งอยู่่�บนพื้้�นฐานแนวคิิดที่่ว่� า่ ความสุุข
ที่่เ� กิิดขึ้้�นนั้้�นจะเป็็นความสุุขที่่�สมบููรณ์์หากมีีการเผื่่�อแผ่่ไปยัังคนอื่่�น ความสุุขที่่�แบ่่งปัันให้้กัับคนรอบข้้าง
ไม่่ว่่าเป็็นคนในครอบครััวเดีียวกััน เพื่่�อนฝููง เพื่่�อนร่่วมงาน คนที่่�รู้้�จัักกััน หรืือแม้้แต่่คนที่่�ไม่่รู้้�จัักกััน
นั้้�นนำำมาซึ่่�งความสุุขที่่�ผู้้�ให้้และผู้้�รัับมีีโอกาสได้้รัับร่่วมกััน การมีีน้ำำ��ใจดีีจึึงเป็็นตััวชี้้�วััดความสุุขที่่�สำำคััญ
และมีีความหมายตััวหนึ่่�ง การมีีน้ำ�ำ� ใจดีีสามารถแสดงออกทั้้ง� ทางตรงและทางอ้้อม จากความรู้้�สึึกเอื้้อ� อาทร
ห่่วงใยกััน การช่่วยเหลืือกััน ความเต็็มใจและยิินดีีทำำเพื่่�อส่่วนรวม การมีีส่่วนร่่วมในการทำำประโยชน์์
ต่่อสัังคม ซึ่่�งเป็็นคำำถามที่่�ใช้้ในการประเมิินความสุุขในมิิติินี้้�
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ในมิิติน้ำิ �ำ� ใจดีี หรืือ Happy Heart คนทำำงานในภาพรวมมีีคะแนนความสุุขเท่่ากัับ 66.3 คะแนน
สููงเป็็นอัันดัับ 2 จาก 9 มิิติิความสุุขของคนทำำงานตาม HAPPINOMETER
	พิิจารณาตามลัักษณะทั่่�วไปของคนทำำงาน (ตาราง 5) คนทำำงานเพศหญิิงมีีคะแนนความสุุข
ในมิิติิน้ำำ��ใจดีี 67.1 คะแนน สููงกว่่าคนทำำงานเพศทางเลืือก และคนทำำงานเพศชาย (66.6 และ 65.3
คะแนน ตามลำำดัับ) คนทำำงานภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือมีีคะแนนความสุุขน้ำำ��ใจดีีสููงที่่�สุุด 72.6 คะแนน
ตามด้้วยภาคเหนืือ และภาคใต้้ที่่� 68.7 และ 65.5 คะแนน ตามลำำดัับ ขณะที่่�คนทำำงานภาคกลาง
มีีคะแนนความสุุขต่ำำ�ที่่
� สุ� ดที่่
ุ � 64.3 คะแนน และคนทำำงานกรุุงเทพฯ ที่่� 65.0 คะแนน ความสุุขในมิิติน้ำิ �ำ� ใจดีี
แปรผัันตามรุ่่�นประชากรที่่เ� พิ่่�มขึ้้น� ของคนทำำงาน โดย Baby Boomer มีีคะแนนความสุุขสููงที่่สุ� ดุ 68.5
คะแนน ขณะที่่� Gen X และ Gen Y มีีคะแนนความสุุขต่ำำ��กว่่าที่่� 67.4 และ 65.8 คะแนน ตามลำำดัับ
	จำำแนกตามสถานภาพสมรส คนทำำงานที่่มี� สถ
ี านภาพเป็็นแต่่งงานแต่่ไม่่ได้้อยู่่�ด้ว้ ยกััน และสถานภาพ
หย่่า แยกทาง หรืือเลิิกกััน เป็็นกลุ่่�มที่่มี� คี ะแนนความสุุขในมิิติน้ำิ �ำ� ใจดีีสูงู ที่่สุ� ดุ ในช่่วงคะแนน 65.9-66.0
คะแนน สููงกว่่าคนทำำงานที่่�มีสถ
ี านภาพเป็็นแต่่งงานและอยู่่�ร่ว่ มกัันที่่� 65.0 คะแนน ขณะที่่ค� นทำำงานที่่�มีี
สถานภาพอยู่่�ด้ว้ ยกัันโดยไม่่ได้้แต่่งงาน และสถานภาพเป็็นหม้้าย หย่่า แยกทาง เลิิกกััน แต่่งงานแต่่ไม่่ได้้
อยู่่�ด้้วยกััน แต่่งงานและอยู่่�ร่่วมกััน รวมถึึงคนทำำงานที่่�เป็็นโสด มีีคะแนนความสุุขในมิิติินี้้�ที่่�ค่่อนข้้าง
ใกล้้เคีียงกัันในช่่วง 66.4-67.0 คะแนน โดยคนทำำงานที่่�มีสถ
ี านภาพเป็็นอยู่่�ด้ว้ ยกัันโดยไม่่ได้้แต่่งงาน
มีีคะแนนความสุุขต่ำำ�ที่่
� สุ� ดุ 64.3 คะแนน ค่่าคะแนนความสุุขน้ำำ�� ใจดีี พบว่่าค่่อนข้้างแปรผัันตามระดัับ
การศึึกษาที่่สู� งู ขึ้้น� ของคนทำำงาน โดยคนทำำงานที่่�จบการศึึกษาระดัับสููงกว่่าปริิญญาตรีี มีีคะแนนสููงที่่สุ� ดุ
70.1 คะแนน ขณะที่่ค� นทำำงานที่่จ� บการศึึกษาระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้น มีีคะแนนความสุุขที่่ต่ำ� �ที่่
ำ� สุ� ดที่่
ุ � 62.4
คะแนน (ต่ำำ�� กว่่าคะแนนความสุุขของกลุ่่�มคนทำำงานที่่�จบการศึึกษาระดัับประถมศึึกษาหรืือต่ำำ�� กว่่า 63.3 คะแนน)
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ในด้้านลัักษณะงาน คนทำำงานที่่�ระบุุลัักษณะงานเป็็นงานด้้านอื่่�น ๆ มีีคะแนนความสุุขสููงที่่�สุุด
68.9 คะแนน ตามมาด้้วยคนทำำงานด้้านบริิหารที่่� 68.8 คะแนน ขณะที่่�คนทำำงานด้้านการผลิิต
มีีคะแนนต่ำำ��ที่่�สุุดที่่� 63.6 คะแนน ประเภทอุุตสาหกรรมที่่�คนทำำงานมีีคะแนนความสุุขน้ำำ��ใจดีีสููงที่่�สุุดเป็็น
3 อัันดัับแรก ได้้แก่่ P การศึึกษา (73.0 คะแนน) Q กิิจกรรมด้้านสุุขภาพและงานสัังคมสงเคราะห์์
(70.9 คะแนน) และ O การบริิหาร การป้้องกัันประเทศและการประกัันสัังคม (70.6 คะแนน) ขณะที่่�
ประเภทอุุตสาหกรรมที่่มี� คี ะแนนความสุุขต่ำำ��ที่่สุ� ดุ 3 อัันดัับแรก ได้้แก่่ F การก่่อสร้้าง และ M กิิจกรรม
ทางวิิชาชีีพ วิิทยาศาสตร์์และเทคนิิค (ค่่าคะแนนเท่่ากััน 61.3 คะแนน) และ S กิิจกรรมบริิการด้้าน
อื่่�น ๆ (63.8 คะแนน) ตามลำำดัับ
	จำำแนกตามประเภทการจ้้างงาน คนทำำงานที่่�มีกี ารจ้้างงานเป็็นบางช่่วงเวลา ตามผลงาน หรืือ
จ้้างเหมามีีคะแนนความสุุขมิิติิน้ำำ��ใจดีีสููงที่่�สุุด 70.5 คะแนน ในลำำดัับถััดมาเป็็นคนทำำงานที่่�มีีประเภท
การจ้้างงานเป็็นตามสััญญาจ้้าง (69.7 คะแนน) ประจำำ (66.2 คะแนน) และรายวััน (61.9 คะแนน)
ตามลำำดัับ ในด้้านอายุุงาน คนทำำงานที่่�มีอี ายุุงาน 10 ปีีขึ้้น� ไป มีีคะแนนความสุุข 67.5 คะแนน สููงกว่่า
คนทำำงานที่่�มีอี ายุุงานต่ำำ��กว่่า 10 ปีี ซึ่่ง� มีีคะแนนความสุุขอยู่่�ในช่่วง 65.2-66.6 คะแนน สำำหรัับขนาด
องค์์กร คะแนนความสุุขมิิติน้ำิ ำ��ใจดีี พบว่่าสููงที่่สุ� ดุ ในกลุ่่�มคนทำำงานในองค์์กรขนาดเล็็ก 1-50 คน 67.8
คะแนน ตามมาด้้วยคนทำำงานในองค์์กรขนาดใหญ่่มาก 1,001 คนขึ้้�นไป ขนาดใหญ่่ 501-1,000
คน และองค์์กรขนาดเล็็ก-กลาง 51-200 คน ที่่� 67.5, 66.9 และ 66.2 คะแนน ตามลำำดัับ โดย
คนทำำงานในองค์์กรขนาด 201-500 คนที่่�มีีคะแนนความสุุขต่ำำ��ที่่�สุุดที่่� 64.1 คะแนน
เกี่่ย� วกัับภาคการจ้้างงาน คนทำำงานในหน่่วยงานภาครััฐมีีคะแนนความสุุขสููงที่่สุ� ดุ 72.5 คะแนน
ในลำำดัับถััดมาเป็็นคนทำำงานสถาบัันการศึึกษา หน่่วยงานรััฐวิิสาหกิิจ และหน่่วยงานเอกชน ตามลำำดัับ
(67.7, 66.5 และ 64.5 คะแนน ตามลำำดัับ ในที่่�นี้้ไ� ม่่ได้้พิจิ ารณาภาคการจ้้างงานอื่่น� ๆ) คะแนนความสุุข
ในมิิติิน้ำำ��ใจดีี พบว่่า แปรผัันตามระดัับรายได้้ต่่อเดืือนของคนทำำงาน โดยคนทำำงานที่่�มีีรายได้้ต่่อเดืือน
30,001 บาทขึ้้�นไป มีีคะแนนความสุุขสููงที่่�สุุดที่่� 69.3 คะแนน ขณะที่่�คนทำำงานที่่�มีีรายได้้ต่่อเดืือน
ไม่่เกิิน 10,000 บาท มีีคะแนนความสุุขต่ำำ��ที่่�สุุดที่่� 64.0 คะแนน
ตาราง 5 ค่่าคะแนนความสุุขคนทำำงานในมิิติิน้ำำ��ใจดีี จำำแนกตามลัักษณะทั่่�วไปของคนทำำงาน
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ตาราง 5 ค่่าคะแนนความสุุขคนทำำงานในมิิติิน้ำำ��ใจดีี จำำแนกตามลัักษณะทั่่�วไปของคนทำำงาน (ต่่อ)

ตาราง 5 ค่่าคะแนนความสุุขคนทำำงานในมิิติิน้ำำ��ใจดีี จำำแนกตามลัักษณะทั่่�วไปของคนทำำงาน (ต่่อ)

4.2.5 จิิตวิิญญาณดีี (Happy Soul)
	มิิติจิิ ติ วิิญญาณดีี หรืือ Happy Soul พิิจารณาจากสุุขภาวะทางจิิตวิิญญาณของคนทำำงาน
ในด้้านการทำำนุุบำำรุุงศิิลปวััฒนธรรม ศาสนา การให้้ทาน การทำำจิิตใจให้้สงบ การรู้้�จัักยกโทษและ
ให้้อภััยผู้้�อื่่�น การรู้้�จัักยอมรัับและขอโทษเมื่่�อกระทำำผิิด รวมถึึงการรู้้�จัักตอบแทนคุุณผู้้�ที่่�มีีพระคุุณ
หรืือผู้้�ที่่�เคยให้้การช่่วยเหลืือ คะแนนความสุุขในมิิติิความสุุขนี้้� ชี้้�วััดจากข้้อคำำถามเกี่่�ยวกัับ การได้้
มีีโอกาสทำำนุุบำำรุุงศิิลปวััฒนธรรม ศาสนา หรืือให้้ทาน การปฏิิบััติิกิิจตามศาสนาเพื่่�อให้้จิิตใจสงบ
การยกโทษและให้้อภััยอย่่างจริิงใจต่่อผู้้�ที่่�สำำนึึกผิิด การยอมรัับและขอโทษในความผิิดที่่�ทำำหรืือมีีส่่วน
รัับผิิดชอบ และการตอบแทนผู้้�มีีพระคุุณหรืือผู้้�ที่่�เคยให้้การช่่วยเหลืือ
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สำำหรัับมิิติจิิ ติ วิิญญาณดีี หรืือ Happy Soul คนทำำงานในภาพรวม มีีคะแนนความสุุขในมิิตินี้้ิ �
68.5 คะแนน ซึ่่�งสููงที่่�สุุด ใน 9 มิิติิความสุุขคนทำำงานตาม HAPPINOMETER
	พิิจารณาตามลัักษณะทั่่�วไปของคนทำำงาน (ตาราง 6) คนทำำงานเพศหญิิงมีีคะแนนความสุุข
69.5 คะแนน และคนทำำงานเพศชาย 67.1 คะแนน ตามลำำดัับ ค่่อนข้้างสููงกว่่าคนทำำงานเพศทางเลืือก
ที่่�มีีคะแนนความสุุขอยู่่�ที่่� 65.4 คะแนน คนทำำงานในภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ และภาคเหนืือมีีคะแนน
ความสุุขในมิิติินี้้�ในช่่วงคะแนน 70.0-71.3 คะแนน ซึ่่�งค่่อนข้้างสููงกว่่า คนทำำงานที่่�อยู่่�ในกรุุงเทพฯ
และภาคกลาง (คะแนนเท่่ากััน 66.5 คะแนน) คนทำำงานที่่�เป็็นกลุ่่�ม Baby Boomer มีีค่่าคะแนน
ความสุุขสููงที่่�สุุด 70.8 คะแนน ตามมาด้้วยคนทำำงานกลุ่่�ม Gen X และกลุ่่�ม Gen Y ที่่� 69.6 และ
67.9 คะแนน ตามลำำดัับ
	จำำแนกตามสถานภาพสมรส คนทำำงานที่่�มีีสถานภาพหย่่า แยกทาง หรืือเลิิกกััน มีีคะแนน
ความสุุขในมิิติินี้้�สููงที่่�สุุดที่่� 70.2 คะแนน ตามมาด้้วยคนทำำงานที่่�มีีสถานภาพแต่่งงานและอยู่่�ร่่วมกััน
69.5 คะแนน และหม้้าย 69.3 คะแนน ตามลำำดัับ ขณะที่่�กลุ่่�มคนทำำงานที่่�สถานภาพอยู่่�ด้้วยกััน
โดยไม่่ได้้แต่่งงาน มีีคะแนนความสุุขต่ำำ��ที่่สุ� ดที่่
ุ � 66.5 คะแนน ในด้้านระดัับการศึึกษา คะแนนจิิตวิิญญาณดีี
ค่่อนข้้างแปรผัันตามระดัับการศึึกษาของคนทำำงาน โดยคนทำำงานที่่�จบการศึึกษาระดัับสููงกว่่าปริิญญาตรีี
และระดัับปริิญญาตรีีมีีคะแนนความสุุขที่่�ค่่อนข้้างสููงกว่่ากลุ่่�มอื่่�น โดยมีีคะแนนความสุุขเท่่ากัับ 70.9
และ 69.2 คะแนน ตามลำำดัับ ขณะที่่�คนทำำงานที่่�จบการศึึกษาในระดัับต่ำำ��กว่่ามััธยมศึึกษาตอนต้้น
มีีคะแนนความสุุขอยู่่�ในช่่วง 65.6-66.5 คะแนน
เกี่่�ยวกัับลัักษณะงาน คนทำำงานด้้านบริิหาร และที่่�ระบุุลัักษณะงานเป็็นงานด้้านอื่่�น ๆ มีีคะแนน
ความสุุขสููงที่่�สุุดเท่่ากัันที่่� 69.9 คะแนน ตามมาด้้วยคนทำำงานด้้านการบริิการ ที่่�มีีคะแนนความสุุข
69.6 คะแนน โดยคนทำำงานด้้านการผลิิต มีีคะแนนความสุุขในมิิติินี้้�ต่ำำ��ที่่�สุุดที่่� 66.5 คะแนน
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ประเภทอุุตสาหกรรมที่่�คนทำำงานมีีคะแนนความสุุขในมิิติิจิิตวิิญญาณดีีสููงที่่�สุุด 3 อัันดัับแรก ได้้แก่่
P การศึึกษา (73.9 คะแนน) Q กิิจกรรมด้้านสุุขภาพและงานสัังคมสงเคราะห์์ (71.8 คะแนน) และ
O การบริิหาร การป้้องกัันประเทศ และการประกัันสัังคม (71.5 คะแนน) ตามลำำดัับ ขณะที่่�ประเภท
อุุตสาหกรรมที่่�คนทำำงานมีีคะแนนความสุุขต่ำำ��ที่่�สุุด 3 อัันดัับแรก ได้้แก่่ M กิิจกรรมทางวิิชาชีีพ
วิิทยาศาสตร์์ และเทคนิิค (63.7 คะแนน) F การก่่อสร้้าง (66.1 คะแนน) และ C การผลิิต (66.5 คะแนน)
ตามลำำดัับ
	จำำแนกตามประเภทการจ้้างงาน คนทำำงานที่่�มีีการจ้้างงานตามสััญญาจ้้าง มีีคะแนนความสุุข
สููงที่่�สุุดที่่� 71.1 คะแนน ตามมาด้้วยคนทำำงานที่่�มีีลัักษณะการจ้้างงานเป็็นบางช่่วงเวลา ตามผลงาน
หรืือจ้้างเหมาที่่� 70.6 คะแนน สููงกว่่าคนทำำงานที่่�มีปี ระเภทการจ้้างงานเป็็นแบบประจำำ และแบบรายวััน
(68.4 และ 66.5 คะแนน) ตามลำำดัับ สำำหรัับอายุุงาน การสำำรวจพบว่่าคนทำำงานที่่�มีีอายุุงาน
10 ปีีขึ้้น� ไป มีีคะแนนความสุุขจิิตวิิญญาณดีีสูงู ที่่สุ� ดุ 69.6 คะแนน ตามมาด้้วยคนทำำงานที่่�มีอี ายุุงาน
3-5 ปีี และน้้อยกว่่า 1 ปีี (68.3 และ 68.0 คะแนน ตามลำำดัับ) และอายุุงาน 6-9 ปีี มีีคะแนนความสุุขต่ำำ�ที่่
� สุ� ดุ
(67.8 คะแนน) เกี่่ย� วกัับขนาดองค์์กร พบว่่าคนทำำงานในองค์์กรที่่มี� ขี นาดใหญ่่ 501-1,000 คนขึ้้น� ไป
กัับองค์์กรขนาดเล็็ก 1-50 คนมีีคะแนนความสุุขในมิิตินี้้ิ ที่่� สู� งู กว่่าคนทำำงานในขนาดองค์์กรอื่่น� โดยมีีคะแนน
ความสุุข อยู่่�ในช่่วง 69.2-69.5 คะแนน โดยคนทำำงานในองค์์กรขนาด 201-500 คน มีีคะแนนความสุุข
ต่ำำ��ที่่�สุุดอยู่่�ที่่� 67.3 คะแนน จำำแนกตามภาคการจ้้างงาน คนทำำงานในหน่่วยงานภาครััฐมีีคะแนน
ความสุุขสููงที่่�สุุด 73.0 คะแนน ตามมาด้้วยคนทำำงานในภาคการจ้้างงานอื่่�น ๆ และสถาบัันการศึึกษา
72.0 และ 69.9 คะแนน ตามลำำดัับ คะแนนความสุุขจิิตวิิญญาณดีีแปรผัันตามระดัับรายได้้ต่่อเดืือน
ของคนทำำงาน โดยมีีค่า่ สููงที่่สุ� ดุ ในกลุ่่�มคนทำำงานที่่�มีรี ายได้้ต่อ่ เดืือน 30,001 บาทขึ้้�นไป ที่่� 70.9 คะแนน
และต่ำำ��ที่่�สุุดในกลุ่่�มคนทำำงานที่่�มีีรายได้้ต่่อเดืือนไม่่เกิิน 10,000 บาท ที่่� 66.8 คะแนน
ตาราง 6 ค่่าคะแนนความสุุขคนทำำงานในมิิติิจิิตวิิญญาณดีี จำำแนกตามลัักษณะทั่่�วไปของคนทำำงาน
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ตาราง 6 ค่่าคะแนนความสุุขคนทำำงานในมิิติจิิ ติ วิิญญาณดีี จำำแนกตามลัักษณะทั่่ว� ไปของคนทำำงาน (ต่่อ)
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ตาราง 6 ค่่าคะแนนความสุุขคนทำำงานในมิิติจิิ ติ วิิญญาณดีี จำำแนกตามลัักษณะทั่่ว� ไปของคนทำำงาน (ต่่อ)

4.2.6 ครอบครััวดีี (Happy Family)
	มิิติิครอบครััวดีี หรืือ Happy Family เป็็นมิิติิความสุุขของคนทำำงานที่่�เกิิดจากการได้้ทำำ
กิิจกรรมร่่วมกัันและได้้ใช้้เวลาร่่วมกัันกัับสมาชิิกในครอบครััว โดยเห็็นว่่าการได้้ใช้้เวลาอยู่่�กัับครอบครััว
ได้้ทำำกิิจกรรมร่่วมกัับสมาชิิกในครอบครััว และการได้้ทำำสิ่่�งต่่าง ๆ ให้้กัับคนในครอบครััว เป็็นสิ่่�งที่่�ช่่วย
สร้้างความสุุข พร้้อม ๆ ไปกัับการป้้องกัันไม่่ให้้ความทุุกข์์ ความเศร้้าหมอง และความหดหู่่�เข้้ามา
รบกวนจิิตใจ ในการวััดความสุุขของคนทำำงานในมิิติินี้้� พิิจารณาจากประเด็็นคำำถามเกี่่�ยวกัับการ
ได้้มีีเวลาอยู่่�กัับครอบครััวเพีียงพอ การมีีโอกาสทำำกิิจกรรม (ออกกำำลัังกาย ทำำบุุญ ซื้้�อของ ฯลฯ)
ร่่วมกัันกัับคนในครอบครััว และความสุุขที่่�มีีกัับครอบครััวโดยรวม
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	ความสุุขในมิิติิครอบครััวดีี หรืือ Happy Family ของคนทำำงานภาพรวม มีีคะแนนเท่่ากัับ
62.0 คะแนน สููงเป็็นอัันดัับ 5 จาก 9 มิิติิความสุุขของคนทำำงานด้้วย HAPPINOMETER
	พิิ จ ารณาตามลัั ก ษณะทั่่� ว ไปของคนทำำงาน (ตาราง 7) พบว่่ า คนทำำงานเพศหญิิ ง
มีีคะแนนความสุุขในมิิติินี้้�สููงกว่่าคนทำำงานเพศชายที่่� 63.0 และ 60.7 คะแนน ตามลำำดัับ ขณะที่่�
คนทำำงานเพศทางเลืือกมีี ค ะแนนความสุุ ข ที่่� ต่ำำ�� กว่่ า ที่่� 56.6 คะแนน กรุุ ง เทพฯ เป็็ น ภูู มิิ ภ าค
ที่่�คนทำำงานมีีคะแนนความสุุขครอบครััวดีีสููงที่่�สุุด 65.7 คะแนน ตามมาด้้วย ภาคเหนืือและ
ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ 65.6 และ 64.3 คะแนน ตามลำำดัับ ขณะที่่�คนทำำงานในภาคกลางและ
ภาคใต้้มีีคะแนนความสุุขที่่�ค่่อนข้้างต่ำำ��กว่่าคนทำำงานในภููมิิภาคอื่่�นอยู่่�ที่่� 60.1 และ 61.5 คะแนน
ตามลำำดัับ คะแนนความสุุขมิิติิครอบครััวดีีแปรผัันตามรุ่่�นประชากรของคนทำำงาน คนทำำงานรุ่่�น
ประชากร Baby Boomer มีีคะแนนความสุุขสููงที่่�สุุด 67.4 คะแนน ขณะที่่�คนทำำงานใน Gen X
มีีคะแนนความสุุขต่ำำ��กว่่าอยู่่�ที่่� 65.2 คะแนน และต่ำำ��ที่่�สุุดในคนทำำงาน Gen Y ที่่�เพีียง 60.1 คะแนน
	จำำแนกตามสถานภาพสมรส คนทำำงานที่่�มีีสถานภาพเป็็นแต่่งงานและอยู่่�ร่่วมกััน มีีคะแนน
ความสุุขในมิิตินี้้ิ สู� งู กว่่าคนทำำงานที่่�มีสถ
ี านภาพสมรสอื่่น� อย่่างชััดเจน โดยมีีคะแนนความสุุขอยู่่�ที่่� 68.2
คะแนน ขณะที่่ค� นทำำงานที่่�มีสถ
ี านภาพแต่่งงานแต่่ไม่่ได้้อยู่่�ด้้วยกััน มีีคะแนนความสุุขต่ำำ��ที่่สุ� ดที่่
ุ เ� พีียง 51.9
คะแนน ซึ่่�งต่ำำ��กว่่าคนทำำงานในสถานภาพสมรสอื่่�น ๆ ทั้้�งกลุ่่�มที่่�เป็็นหม้้าย หย่่า แยกทางหรืือเลิิกกััน
อยู่่�ด้้วยกัันโดยไม่่ได้้แต่่งงานรวมถึึงสถานภาพโสด คนทำำงานที่่�จบการศึึกษาระดัับสููงกว่่าปริิญญาตรีี
มีีความสุุขในมิิติคิ รอบครััวดีีสูงู ที่่สุ� ดุ 64.6 คะแนน ตามมาด้้วยคนทำำงานที่่จ� บการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี
และประถมศึึกษาหรืือต่ำำ��กว่่า 62.3 และ 62.0 คะแนน ตามลำำดัับ ขณะที่่�คนทำำงานที่่�จบการศึึกษา
ระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลายหรืือปวช. มีีคะแนนความสุุขต่ำำ��ที่่�สุุดที่่� 60.9 คะแนน
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ในด้้านลัักษณะงาน คนทำำงานสำำนัักงานมีีคะแนนความสุุขครอบครััวดีีสููงที่่�สุุด 65.0 คะแนน
ตามมาด้้วยคนทำำงานด้้านงานบริิหาร และการบริิการที่่� 63.9 และ 61.5 คะแนน ตามลำำดัับ โดย
คนทำำงานด้้านการผลิิตมีีคะแนนความสุุขต่ำำ��ที่่�สุุด 59.8 คะแนน ประเภทอุุตสาหกรรมที่่�คนทำำงาน
มีีคะแนนความสุุขในมิิติิครอบครััวดีีสููงที่่�สุุด 3 อัันดัับแรก ได้้แก่่ P การศึึกษา (70.6 คะแนน)
K กิิจกรรมทางการเงิินและการประกัันภััย (68.5 คะแนน) และ D ไฟฟ้้า ก๊๊าซ ไอน้ำำ�� และระบบปรัับอากาศ
(67.3 คะแนน) ตามลำำดัับ และประเภทอุุตสาหกรรมที่่�คนทำำงานมีีคะแนนความสุุขต่ำำ�ที่่
� สุ� ดุ 3 อัันดัับแรก
ได้้แก่่ C การผลิิต (59.2 คะแนน) M กิิจกรรมทางวิิชาชีีพ วิิทยาศาสตร์์และเทคนิิค (59.7 คะแนน)
และ I ที่่�พัักแรมและบริิการด้้านอาหาร (60.7 คะแนน) ตามลำำดัับ
เกี่่�ยวกัับประเภทการจ้้างงาน คนทำำงานในลัักษณะบางช่่วงเวลา ตามผลงาน หรืือจ้้างเหมา
และแบบเป็็นตามสััญญาจ้้าง มีีคะแนนความสุุขในมิิติคิ รอบครััวดีีสูงู ที่่สุ� ดุ เท่่ากัันที่่� 66.2 คะแนน ตามมาด้้วย
คนทำำงานที่่�มีีประเภทการจ้้างงานเป็็นแบบประจำำ 61.6 คะแนน และรายวััน 59.5 คะแนน ตามลำำดัับ
ในด้้านอายุุงาน พบว่่าคนทำำงานที่่�มีีอายุุงาน 10 ปีีขึ้้�นไป มีีคะแนนความสุุขสููงที่่�สุุด 65.2 คะแนน
ในลำำดัับถััดมาเป็็นกลุ่่�มคนทำำงานที่่�มีีอายุุงานอยู่่�ในช่่วง 1-2 ปีี และ 6-9 ปีี (61.3 และ 60.6 คะแนน
ตามลำำดัับ) ขณะที่่�คนทำำงานอายุุงานไม่่ถึึง 1 ปีี มีีคะแนนความสุุขต่ำำ��ที่่�สุุดที่่� 59.3 คะแนน
สำำหรัับขนาดขององค์์กร พบว่่า คนทำำงานในองค์์กรขนาดค่่อนข้้างเล็็ก 1-50 คน และ 51-200 คน
มีีคะแนนความสุุขมากที่่�สุุดเป็็น 2 อัันดัับแรก โดยมีีคะแนนเท่่ากัับ 63.1 และ 62.7 คะแนน ตามลำำดัับ
ตามมาด้้วยคนทำำงานในองค์์กรขนาดใหญ่่ 501-1,000 คน ที่่� 62.0 คะแนน โดยที่่�คนทำำงาน
ในองค์์กรขนาด 201-500 คน มีีคะแนนความสุุขครอบครััวดีีต่ำำ��ที่่�สุุด 60.9 คะแนน เมื่่�อพิิจารณา
ตามภาคการจ้้างงาน คนทำำงานในหน่่วยงานภาครััฐ มีีคะแนนความสุุขสููงที่่สุ� ดุ 65.9 คะแนน ตามมาด้้วย
คนทำำงานในหน่่วยงานรััฐวิิสาหกิิจ 64.8 คะแนน สถาบัันการศึึกษา 62.3 คะแนน และหน่่วยงาน
ภาคเอกชนที่่� 60.8 คะแนน ตามลำำดัับ ความสุุขในมิิติิครอบครััวดีีแปรผัันเพิ่่�มขึ้้�นตามระดัับรายได้้
ต่่อเดืือนที่่สู� งู ขึ้้น� ของคนทำำงาน โดยคนทำำงานที่่มี� รี ายได้้ต่อ่ เดืือน 30,001 บาทขึ้้�นไป มีีคะแนนความสุุข
65.4 คะแนน ขณะที่่ค� นทำำงานที่่�มีรี ายได้้ต่อ่ เดืือนไม่่เกิิน 10,000 บาท หรืืออยู่่�ในช่่วง 10,001-20,000 บาท
มีีคะแนนความสุุขต่ำำ��กว่่าอยู่่�ในช่่วง 61.0-61.2 คะแนน
ตาราง 7 ค่่าคะแนนความสุุขคนทำำงานในมิิติิครอบครััวดีี จำำแนกตามลัักษณะทั่่�วไปของคนทำำงาน

ตาราง 7 ค่่าคะแนนความสุุขคนทำำงานในมิิติคิ รอบครััวดีี จำำแนกตามลัักษณะทั่่ว� ไปของคนทำำงาน (ต่่อ)

ตาราง 7 ค่่าคะแนนความสุุขคนทำำงานในมิิติคิ รอบครััวดีี จำำแนกตามลัักษณะทั่่ว� ไปของคนทำำงาน (ต่่อ)

4.2.7 สัังคมดีี (Happy Society)
	มิิติิสัังคมดีี หรืือ Happy Society เป็็นมิิติิความสุุขของคนทำำงานที่่�พิิจารณาจากสุุขภาวะ
ของคนทำำงานทางสัังคม ในด้้านความสััมพัันธ์์ที่่�มีีต่่อเพื่่�อนบ้้าน การได้้รัับความช่่วยเหลืือจากคน
ในชุุมชนที่่อ� าศััยอยู่่�เมื่่อ� มีีปัญ
ั หา การประพฤติิปฏิิบัติั ติ ามกฎระเบีียบข้้อบัังคัับของสัังคม ความรู้้�สึึกปลอดภััย
ในชีีวิิตและทรััพย์์สิิน รวมถึึงความสงบสุุขของสัังคมในปััจจุุบััน คะแนนความสุุขในมิิติิความสุุขนี้้� ชี้้�วััด
จากคำำถามที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสุุขภาวะทางสัังคม เกี่่�ยวกัับความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับเพื่่�อนบ้้าน การปฏิิบััติิ
ตามกฎระเบีียบ/ข้้อบัังคัับของสัังคม ความรู้้�สึึกปลอดภััยในชีีวิิตและทรััพย์์สิิน การสามารถขอความ
ช่่วยเหลืือจากคนในชุุมชนเมื่่�อมีีปััญหา ความรู้้�สึึกว่่าสัังคมไทยทุุกวัันนี้้�มีีความสงบสุุขและความรู้้�สึึก
ในการใช้้ชีีวิิตในสัังคมอย่่างมีีความสุุข
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	คะแนนความสุุขไหนมิิติิสัังคมดีี หรืือ Happy Society ของคนทำำงานภาพรวมเท่่ากัับ 58.7
คะแนน สููงเป็็นอัันดัับ 7 จาก 9 มิิติิความสุุขของ HAPPINOMETER
เมื่่�อจำำแนกตามลัักษณะทั่่�วไปของคนทำำงาน (ตาราง 8) พบว่่า คนทำำงานเพศชายมีีคะแนน
ความสุุขในสัังคมดีีสููงกว่่าคนทำำงานเพศหญิิงเล็็กน้้อยที่่� 59.0 และ 58.7 คะแนน ตามลำำดัับ
ขณะที่่� ค นทำำงานเพศทางเลืือกมีี ค ะแนนความสุุ ข ต่ำำ�� กว่่ า ค่่ อ นข้้ า งมากโดยอยู่่�ที่่� 54.7 คะแนน
ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือและภาคเหนืือเป็็นภููมิภิ าคที่่�คนทำำงานมีีคะแนนความสุุขสููงกว่่าภููมิภิ าคอื่่น� ที่่� 62.7
และ 59.9 คะแนน ตามลำำดัับ ตามมาด้้วยคนทำำงานในกรุุงเทพฯ และภาคใต้้ที่่� 59.8 และ 57.6 คะแนน
ตามลำำดัับ ขณะที่่ค� นทำำงานภาคกลางมีีคะแนนความสุุขต่ำำ��ที่่สุ� ดุ 56.7 คะแนน คะแนนความสุุขสัังคมดีี
พบว่่าแปรผัันตามรุ่่�นประชากรที่่สู� งู ขึ้้น� ของคนทำำงาน โดยคนทำำงาน Baby Boomer มีีคะแนนความสุุข
62.9 คะแนน คนทำำงาน Gen Y มีีคะแนนความสุุขที่่�ต่ำำ��กว่่ารุ่่�นประชากรอื่่�นที่่� 57.5 คะแนน
สำำหรัับสถานภาพสมรส คนทำำงานที่่�มีีสถานภาพเป็็นหม้้าย และกลุ่่�มที่่�แต่่งงานและอยู่่�ร่่วมกัันกัับคู่่�
มีีคะแนนความสุุขสููงที่่�สุุดเป็็น 2 อัันดัับแรกที่่� 60.4 และ 60.3 คะแนน ตามลำำดัับ ตามมาด้้วย
คนทำำงานที่่�มีีสถานภาพเป็็นหย่่า แยกทาง หรืือเลิิกกััน 59.4 คะแนน ขณะที่่�คนทำำงานที่่�มีีสถานภาพ
อยู่่�ด้ว้ ยกัันโดยไม่่ได้้แต่่งงาน มีีคะแนนความสุุขต่ำำ�ที่่
� สุ� ดุ 55.5 คะแนน คะแนนความสุุขสัังคมดีีมีแี นวโน้้มเพิ่่�มขึ้้น�
ตามระดัับการศึึกษาที่่�สููงขึ้้�นของคนทำำงาน โดยคนทำำงานที่่�จบการศึึกษาระดัับสููงกว่่าปริิญญาตรีี
มีีคะแนนความสุุขสููงที่่�สุุด 62.2 คะแนน ขณะที่่�คนทำำงานที่่�จบการศึึกษาระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้น
มีีคะแนนความสุุขต่ำำ�ที่่
� สุ� ดที่่
ุ � 55.7 คะแนน อย่่างไรก็็ตาม คนทำำงานที่่�จบการศึึกษาระดัับประถมศึึกษา
หรืือต่ำำ�� กว่่า พบว่่ามีีคะแนนความสุุข 57.6 คะแนน ซึ่่ง� สููงกว่่าคนทำำงานที่่�จบการศึึกษาระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้น
และตอนปลาย
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ในด้้านลัักษณะงาน คนทำำงานด้้านบริิหารและคนทำำงานที่่�ระบุุลัักษณะงานเป็็นงานด้้านอื่่�น ๆ
มีีคะแนนความสุุขสููงที่่สุ� ดุ เป็็น 2 อัันดัับแรกที่่� 61.2 และ 60.8 คะแนน ตามลำำดัับ ตามมาด้้วยคนทำำงาน
สำำนัักงาน 59.9 คะแนน งานด้้านการบริิการ 59.5 คะแนน และงานด้้านการผลิิต 56.1 คะแนน
ตามลำำดัับ ประเภทอุุตสาหกรรมที่่�คนทำำงานมีีคะแนนความสุุขสัังคมดีีสูงู ที่่สุ� ดุ 3 อัันดัับแรก ได้้แก่่ P การศึึกษา
(66.0 คะแนน) N กิิจกรรมการบริิหารและการสนัับสนุุน (63.8 คะแนน) และ Q กิิจกรรมด้้านสุุขภาพ
และงานสัังคมสงเคราะห์์ (63.7 คะแนน) ตามลำำดัับ ขณะที่่ป� ระเภทอุุตสาหกรรมที่่ค� นทำำงานมีีคะแนน
ความสุุขในมิิตินี้้ิ ต่ำ� ำ��ที่่สุ� ดุ 3 อัันดัับ ได้้แก่่ M กิิจกรรมทางวิิชาชีีพ วิิทยาศาสตร์์และเทคนิิค (54.1 คะแนน)
S กิิจกรรมบริิการด้้านอื่่น� ๆ และ C การผลิิต (ซึ่่ง� มีีคะแนนเท่่ากัันที่่� 55.9 คะแนน) ตามลำำดัับ
	จำำแนกตามประเภทการจ้้างงาน คนทำำงานในลัักษณะบางช่่วงเวลา ตามผลงานหรืือจ้้างเหมา
มีีคะแนนความสุุข 62.0 คะแนน สููงกว่่าคนทำำงานที่่มี� ปี ระเภทการจ้้างงานเป็็นตามสััญญาจ้้างหรืือประจำำ
(61.3 และ 58.6 คะแนน ตามลำำดัับ) ขณะที่่�กลุ่่�มคนทำำงานประเภทรายวััน มีีคะแนนต่ำำ��ที่่�สุุดที่่� 55.2
คะแนน คะแนนความสุุขสัังคมดีีมีค่ี า่ สููงที่่สุ� ดุ ในกลุ่่�มคนทำำงานที่่�มีอี ายุุงาน 10 ปีีขึ้้น� ไป โดยมีีคะแนนความสุุข
60.9 คะแนน ขณะที่่ค� นทำำงานที่่�มีอี ายุุงานน้้อยกว่่า 1 ปีี มีีคะแนนความสุุขต่ำำ��ที่่สุ� ดุ อยู่่�ที่่� 56.4 คะแนน
เกี่่�ยวกัับขนาดองค์์กร พบว่่าคนทำำงานในองค์์กรขนาดเล็็ก 1-50 คน มีีคะแนนความสุุขสููงที่่�สุุดที่่�
59.6 คะแนน ตามมาด้้วยคนทำำงานในองค์์กรที่่�มีีขนาดใหญ่่มาก 1,001 คนขึ้้�นไปที่่� 59.5 คะแนน
โดยองค์์กรที่่�มีีขนาดคนทำำงาน 201-500 คน มีีคะแนนความสุุขต่ำำ��ที่่�สุุดที่่� 56.9 คะแนน
	พิิจารณาตามภาคการจ้้างงาน คนทำำงานในหน่่วยงานภาครััฐมีีคะแนนความสุุขสููงที่่สุ� ดที่่
ุ � 64.4
คะแนน ตามมาด้้วยคนทำำงานในภาคอื่่�น ๆ ในสถาบัันการศึึกษา และในหน่่วยงานรััฐวิิสาหกิิจที่่� 62.2,
59.7 และ 59.4 คะแนน ตามลำำดัับ ขณะที่่ค� นทำำงานในหน่่วยงานเอกชนมีีคะแนนต่ำำ�ที่่
� สุ� ดที่่
ุ � 56.9 คะแนน
คะแนนความสุุขสัังคมดีีพบว่่าแปรผัันเพิ่่�มขึ้้�นตามรายได้้ต่่อเดืือนที่่�สููงขึ้้�นของคนทำำงาน โดยคนทำำงาน
ที่่�มีีรายได้้ต่่อเดืือน 30,001 บาทขึ้้�นไปมีีคะแนนความสุุข 61.9 คะแนน ขณะที่่�คนทำำงานที่่�มีีรายได้้
ต่่อเดืือนไม่่เกิิน 10,000 บาทต่่อเดืือน มีีคะแนนความสุุขต่ำำ��ที่่�สุุดที่่� 55.7 คะแนน
ตาราง 8 ค่่าคะแนนความสุุขคนทำำงานในมิิติิสัังคมดีี จำำแนกตามลัักษณะทั่่�วไปของคนทำำงาน
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ตาราง 8 ค่่าคะแนนความสุุขคนทำำงานในมิิติิสัังคมดีี จำำแนกตามลัักษณะทั่่�วไปของคนทำำงาน (ต่่อ)

ตาราง 8 ค่่าคะแนนความสุุขคนทำำงานในมิิติิสัังคมดีี จำำแนกตามลัักษณะทั่่�วไปของคนทำำงาน (ต่่อ)

4.2.8 ใฝ่่รู้้�ดีี (Happy Brain)
	มิิติิใฝ่่รู้้�ดีี หรืือ Happy Brain หมายถึึง ความสุุขที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความต้้องการและการได้้มีี
โอกาสแสวงหาความรู้้�ใหม่่ ๆ ของคนทำำงานในองค์์กร ซึ่่�งเป็็นปััจจััยหนึ่่�งที่่�ช่่วยผลัักดัันให้้องค์์กรก้้าวไป
ข้้างหน้้าอย่่างมั่่�นคง การพััฒนาบุุคลากรโดยการอบรม ศึึกษาต่่อ หรืือการส่่งไปดููงานยัังสถานที่่�ต่า่ ง ๆ
จะช่่วยเสริิมสร้้างทัักษะ ความสามารถ และความคิิดสร้้างสรรค์์ของบุุคคล ส่่งเสริิมผลิิตภาพ
การทำำงานของคนทำำงานในองค์์กร การพััฒนาความรู้้� ทัักษะและความสามารถของคนในองค์์กร จะช่่วยเพิ่่�ม
ความมั่่น� ใจในการทำำงาน มองเห็็นคุุณค่่าของตนเอง และพร้้อมที่่จ� ะถ่่ายทอดคุุณค่่าที่่รั� บั รู้้�นั้้น� ให้้กับั องค์์กร
ต่่อไป การวััดความสุุขของคนทำำงานในมิิติิใฝ่่รู้้�ดีี พิิจารณาจากประเด็็นคำำถามที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการใฝ่่หา
ความรู้้�เกี่่�ยวกัับความสนใจในการแสวงหาความรู้้�ใหม่่ ๆ เพิ่่�มเติิมจากแหล่่งความรู้้�ต่่าง ๆ การสนใจ
ที่่�จะพััฒนาตนเอง เพื่่�อความก้้าวหน้้าในชีีวิิตและการมีีโอกาสที่่�จะได้้รัับการอบรมศึึกษาต่่อ หรืือดููงาน
เพื่่�อพััฒนาทัักษะและความสามารถของตนเอง

	คะแนนความสุุขในมิิติิใฝ่่รู้้�ดีี หรืือ Happy Brain ของคนทำำงานในภาพรวม พบว่่าเท่่ากัับ
64.3 คะแนน สููงเป็็นอัันดัับ 4 จาก 9 มิิติิความสุุขของ HAPPINOMETER
	จำำแนกตามลัักษณะทั่่�วไปของคนทำำงาน (ตาราง 9) พบว่่า คนทำำงานเพศชายมีีคะแนน
ความสุุข 65.8 คะแนน สููงกว่่าคนทำำงานเพศทางเลืือกและคนทำำงานเพศหญิิงเล็็กน้้อย (64.5 และ
63.5 คะแนน ตามลำำดัับ) คนทำำงานในกรุุงเทพฯ มีีคะแนนความสุุขในมิิติินี้้�สููงที่่�สุุด 67.7 คะแนน
ตามมาด้้วยคนทำำงานในภาคเหนืือ 65.3 คะแนน และคนทำำงานภาคใต้้ 64.5 คะแนน ตามลำำดัับ ขณะที่่ค� นทำำงาน
ในภาคกลางมีีคะแนนในมิิติินี้้�ต่ำำ��ที่่�สุุดที่่� 62.3 คะแนน ต่ำำ��กว่่าคนทำำงานในภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
ที่่�มีีคะแนนความสุุข 64.2 คะแนน จำำแนกตามรุ่่�นประชากรของคนทำำงาน คะแนนความสุุขในมิิติินี้้�
แตกต่่างจากคะแนนความสุุขในมิิติิอื่่�นโดยคนทำำงาน Gen Y เป็็นกลุ่่�มที่่�มีีคะแนนความสุุขมิิติิใฝ่่รู้้�ดีี
สููงที่่�สุุดที่่� 65.4 คะแนน ตามมาด้้วยคนทำำงาน Gen X และ Baby Boomer ซึ่่�งมีีคะแนนความสุุข
เท่่ากัับ 63.0 และ 62.3 คะแนน ตามลำำดัับ
	พิิจารณาตามสถานภาพสมรส คนทำำงานที่่�มีีสถานภาพเป็็นโสด มีีคะแนนความสุุขสููงที่่�สุุด
66.0 คะแนน ตามมาด้้วยคนทำำงานที่่�มีีสถานภาพเป็็นแต่่งงานแต่่ไม่่ได้้อยู่่�ด้้วยกัันและสถานภาพโสด
(64.0 และ 63.8 คะแนน ตามลำำดัับ) คนทำำงานที่่�มีีสถานภาพเป็็นหม้้าย มีีคะแนนความสุุขต่ำำ��ที่่�สุุด
59.3 คะแนน มีีค่่าคะแนนที่่�แปรผัันขึ้้�นตามระดัับการศึึกษาของคนทำำงานที่่�สููงขึ้้�น โดยคนทำำงาน
ที่่�จบการศึึกษาระดัับสููงกว่่าปริิญญาตรีีมีีคะแนนความสุุขสููงที่่�สุุด 71.0 คะแนน ขณะที่่�คนทำำงานที่่�จบ
การศึึกษาระดัับประถมศึึกษา หรืือต่ำำ��กว่่า มีีคะแนนความสุุขต่ำำ��ที่่สุ� ดที่่
ุ � 56.5 คะแนน ในด้้านลัักษณะงาน
คนทำำงานด้้านบริิหารมีีคะแนนความสุุขในมิิตินี้้ิ สู� งู ที่่สุ� ดุ 69.6 คะแนน ตามด้้วยคนทำำงานที่่ร� ะบุุลักั ษณะงาน
เป็็นงานด้้านอื่่�น ๆ 68.8 คะแนน งานด้้านการบริิการ 66.1 คะแนน งานสำำนัักงาน 64.8 คะแนน
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และต่ำำ�ที่่
� สุ� ดุ ในกลุ่่�มคนทำำงานด้้านการผลิิต 60.4 คะแนน จำำแนกตามประเภทอุุตสาหกรรม 3 ประเภท
อุุตสาหกรรมที่่�คนทำำงานมีีคะแนนความสุุขใฝ่่รู้้�ดีสูี งู ที่่สุ� ดุ ได้้แก่่ P การศึึกษา (72.5 คะแนน) J ข้้อมููล
ข่่าวสารและการสื่่อ� สาร (67.8 คะแนน) และ N กิิจกรรมการบริิหารและการสนัับสนุุน (67.6 คะแนน)
ขณะที่่ป� ระเภทอุุตสาหกรรมที่่�คนทำำงานมีีคะแนนความสุุขในมิิตินี้้ิ ต่ำ� �ที่่
ำ� สุ� ดุ 3 อัันดัับ ได้้แก่่ I ที่่พั� กั แรมและ
บริิการด้้านอาหาร (59.4 คะแนน) M กิิจกรรมทางวิิชาชีีพ วิิทยาศาสตร์์และเทคนิิค 59.7 คะแนน และ F
การก่่อสร้้าง กัับ E การจััดหาน้ำำ�� การจััดการและการบำำบััดน้ำ�ำ� เสีีย (มีีค่า่ คะแนนเท่่ากััน 61.0 คะแนน) ตามลำำดัับ
ในด้้านประเภทการจ้้างงาน พบว่่า คนทำำงานที่่�มีีการจ้้างงานเป็็นตามสััญญาจ้้าง มีีคะแนน
ความสุุขสููงที่่�สุุด 67.6 คะแนน ขณะที่่�คนทำำงานที่่�มีีประเภทการจ้้างงานเป็็นรายวััน มีีคะแนนความสุุข
ต่ำำ��ที่่�สุุด 57.8 คะแนน ในส่่วนของอายุุงาน พบว่่า คะแนนความสุุขใฝ่่รู้้�ดีีของคนทำำงานแปรผััน
ตรงข้้ามกัับจำำนวนปีีอายุุงานของคนทำำงานที่่�เพิ่่�มขึ้้�น โดยคนทำำงานที่่�มีีอายุุงานน้้อยกว่่ามีีค่่าคะแนน
ความสุุขในมิิติินี้้�สููงกว่่าคนทำำงานที่่�มีีอายุุงานมากกว่่า โดยคนทำำงานที่่�มีีอายุุงานน้้อยกว่่า 1 ปีี
มีีคะแนนความสุุขมากที่่สุ� ดุ เท่่ากัับ 67.5 คะแนน ขณะที่่ค� นทำำงานที่่�มีอี ายุุงานตั้้�งแต่่ 6 ปีีขึ้้น� ไป (6-9 ปีี
และ 10 ปีีขึ้้�นไป) มีีคะแนนความสุุขต่ำำ��ที่่�สุุดเท่่ากัับ 63.4 คะแนน
เมื่่อ� จำำแนกตามขนาดองค์์กร คะแนนความสุุขใฝ่่รู้้�ดีี พบว่่ามีีค่า่ สููงที่่สุ� ดที่่
ุ � 67.3 คะแนนในกลุ่่�ม
คนทำำงานองค์์กรที่่มี� ขี นาดใหญ่่มาก 1,001 คนขึ้้น� ไป ตามมาด้้วยคนทำำงานในองค์์กรขนาดค่่อนข้้างเล็็ก
1-50 คน และกลาง 51-200 คน (66.0 และ 63.5 คะแนน ตามลำำดัับ) คนทำำงานในองค์์กรขนาด
201-500 คน มีีค่า่ คะแนนความสุุขต่ำำ�ที่่
� สุ� ดุ เท่่ากัับ 62.3 คะแนน สำำหรัับภาคการจ้้างงาน พบว่่า
คนทำำงานในสถาบัันการศึึกษามีีคะแนนความสุุขในมิิติใิ ฝ่่รู้้�ดีสูี งู ที่่สุ� ดุ 68.5 คะแนน ตามมาด้้วยคนทำำงาน
ในหน่่วยงานภาครััฐ 67.3 คะแนน และคนทำำงานที่่ร� ะบุุภาคการจ้้างงานเป็็นอื่่น� ๆ 67.2 คะแนน คนทำำงาน
ในหน่่วยงานรััฐวิิสาหกิิจ 61.2 คะแนน และและคนทำำงานในหน่่วยงานเอกชน 60.1 คะแนน ตามลำำดัับ
คะแนนความสุุขมิิติใิ ฝ่่รู้้�ดีพี บว่่าแปรผัันตามระดัับรายได้้ต่อ่ เดืือนของคนทำำงาน โดยคนทำำงานที่่มี� รี ายได้้
ต่่อเดืือน 30,001 บาทขึ้้�นไป มีีคะแนนความสุุขสููงที่่สุ� ดุ 67.3 คะแนน ขณะที่่�คนทำำงานที่่มี� รี ายได้้ต่อ่ เดืือน
ไม่่เกิิน 10,000 บาท มีีคะแนนความสุุขต่ำำ�ที่่
� สุ� ดุ เมื่่อ� เทีียบกัับกลุ่่�มรายได้้อื่น่� ที่่� 59.3 คะแนน
ตาราง 9 ค่่าคะแนนความสุุขคนทำำงานในมิิติิใฝ่่รู้้�ดีี จำำแนกตามลัักษณะทั่่�วไปของคนทำำงาน
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ตาราง 9 ค่่าคะแนนความสุุขคนทำำงานในมิิติิใฝ่่รู้้�ดีี จำำแนกตามลัักษณะทั่่�วไปของคนทำำงาน (ต่่อ)

ตาราง 9 ค่่าคะแนนความสุุขคนทำำงานในมิิติิใฝ่่รู้้�ดีี จำำแนกตามลัักษณะทั่่�วไปของคนทำำงาน (ต่่อ)

4.2.9 สุุขภาพเงิินดีี (Happy Money)
	มิิติิสุุขภาพเงิินดีี หรืือ Happy Money พิิจารณาความสุุขของคนทำำงานจากความสามารถ
ในการบริิหารจััดการด้้านการเงิินและการผ่่อนชำำระหนี้้�สินิ ต่่าง ๆ ว่่าเป็็นไปตามกำำหนดหรืือไม่่ มีีการเก็็บออม
ในแต่่ละเดืือนที่่เ� หมาะสมเพีียงใด รวมถึึงการประเมิินค่่าใช้้จ่า่ ยในแต่่ละเดืือนเมื่่อ� เปรีียบเทีียบกัับรายรัับว่่า
มีีลัักษณะอย่่างไร โดยคะแนนความสุุขในมิิติิสุุขภาพเงิินดีีใช้้ตััวชี้้�วััดด้้วยข้้อคำำถามเกี่่�ยวกัับ ความรู้้�สึึก
เป็็นภาระของการผ่่อนชำำระหนี้้�สิินต่่าง ๆ โดยรวมในปััจจุุบััน ความสามารถในการผ่่อนชำำระหนี้้�ได้้
ตามกำำหนดเวลา การมีีเงิินเก็็บออมในแต่่ละเดืือน และความเพีียงพอของค่่าตอบแทนที่่�ได้้รับั เมื่่อ� เปรีียบเทีียบ
กัับรายจ่่ายทั้้�งหมดในแต่่ละเดืือน
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	คะแนนความสุุขในมิิติิสุุขภาพเงิินดีี หรืือ Happy Money ของคนทำำงานภาพรวม พบว่่า
เท่่ากัับ 52.8 คะแนน โดยเป็็นมิิติิความสุุขของคนทำำงานที่่�มีีค่่าคะแนนความสุุขต่ำำ��ที่่�สุุดใน 9 มิิติิ
ของ HAPPINOMETER
	พิิ จ ารณาตามลัั ก ษณะทั่่� ว ไปของคนทำำงาน (ตาราง 10) พบว่่ า คนทำำงานเพศชาย
มีีคะแนนความสุุขสุุขภาพเงิินดีีสููงกว่่าคนทำำงานเพศหญิิง และคนทำำงานเพศทางเลืือก (53.0, 52.8
และ 51.0 คะแนน ตามลำำดัับ) จำำแนกตามภููมิภิ าค คนทำำงานในภาคเหนืือมีีคะแนนความสุุขสุุขภาพเงิินดีี
สููงที่่สุ� ดุ 57.5 คะแนน ตามด้้วยคนทำำงานในภาคกลาง และภาคใต้้ (53.7 และ 52.5 คะแนน ตามลำำดัับ)
คนทำำงานในกรุุงเทพฯ มีีคะแนนความสุุขเท่่ากัับ 51.2 คะแนน และภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือเป็็น
ภููมิภิ าคเดีียวที่่ค� นทำำงานมีีคะแนนความสุุขสุุขภาพเงิินดีีต่ำ�ำ� กว่่าระดัับเป้้าหมาย (Unhappy) โดยอยู่่�ที่่เ� พีียง
48.5 คะแนน คะแนนความสุุขสุุขภาพเงิินดีีแปรผัันตามรุ่่�นประชากรของคนทำำงาน คนทำำงาน
Baby Boomer มีีคะแนนความสุุขสููงที่่�สุุด 62.0 คะแนน ตามมาด้้วยคนทำำงาน Gen X มีีคะแนน
ความสุุขในมิิติินี้้� 54.1 คะแนน สููงกว่่าคนทำำงาน Gen Y ที่่�มีีคะแนนต่ำำ��ที่่�สุุดที่่� 51.5 คะแนน
	จำำแนกตามสถานภาพสมรส คนทำำงานที่่�มีีสถานภาพโสด มีีคะแนนความสุุขสููงที่่�สุุด 55.1
คะแนน ตามด้้วยคนทำำงานที่่มี� สถ
ี านภาพแต่่งงานและอยู่่�ร่่วมกััน 52.9 คะแนน คนทำำงานที่่มี� สถ
ี านภาพ
สมรสเป็็นแต่่งงานแต่่ไม่่ได้้อยู่่�ด้้วยกััน 51.4 คะแนน คนทำำงานที่่มี� สถ
ี านภาพอยู่่�ด้้วยกัันโดยไม่่ได้้แต่่งงาน
หย่่า แยกทาง หรืือเลิิกกััน และหม้้าย มีีคะแนนความสุุขในมิิติิสุุขภาพเงิินดีี อยู่่�ในระดัับคาบเส้้น
ไปจนถึึง “ต่ำำ�� กว่่าเป้้าหมาย” (Unhappy) โดยมีีคะแนนความสุุขเท่่ากัับ 46.4, 47.6 และ 50.0 คะแนน
ตามลำำดัับ ในด้้านระดัับการศึึกษาคนทำำงานที่่�จบการศึึกษาระดัับสููงกว่่าปริิญญาตรีี และระดัับ
ปริิญญาตรีีมีีคะแนนความสุุขสููงที่่�สุุดที่่� 61.1 และ 55.2 คะแนน ตามลำำดัับ ขณะที่่�คนทำำงานที่่�จบ
การศึึ ก ษาในระดัั บ ต่ำำ�� กว่่ า ปริิ ญ ญาตรีี ทุุ ก กลุ่่�ม (ยกเว้้ น กลุ่่�มที่่� จ บการศึึ ก ษาระดัั บ ประถมศึึ ก ษา
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หรืือต่ำำ��กว่่า ซึ่่ง� มีีคะแนนความสุุขเท่่ากัับ 51.8 คะแนน) พบว่่า มีีคะแนนความสุุขในระดัับคาบเส้้นไปจนถึึง
“ต่ำำ��กว่่าเป้้าหมาย” (Unhappy) โดยกลุ่่�มที่่�จบการศึึกษาระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้น และมััธยมศึึกษา
ตอนปลาย มีีคะแนนความสุุขที่่� 48.2 และ 47.5 คะแนน ตามลำำดัับ ขณะที่่�กลุ่่�มที่่�จบการศึึกษา
ระดัับอนุุปริิญญาหรืือปวส. มีีคะแนนความสุุขเท่่ากัับ 50.0 คะแนน
ในด้้านลัักษณะงาน คนทำำงานด้้านบริิหารมีีคะแนนความสุุขในมิิติิสุุขภาพเงิินดีีสููงที่่�สุุด 58.5
คะแนน ขณะที่่�คนทำำงานด้้านการบริิการมีีคะแนนความสุุขในมิิติินี้้�ต่ำำ��ที่่�สุุดที่่� 50.3 คะแนน สำำหรัับ
ประเภทอุุตสาหกรรมที่่�คนทำำงานมีีคะแนนความสุุขสุุขภาพเงิินดีีสููงที่่�สุุด 3 อัันดัับแรก ได้้แก่่ J ข้้อมููล
ข่่าวสารและการสื่่อ� สาร (59.6 คะแนน) P การศึึกษา (57.3 คะแนน) และ F การก่่อสร้้าง (56.6 คะแนน)
ตามลำำดัับ ในส่่วนของประเภทอุุตสาหกรรมที่่�คนทำำงานมีีคะแนนความสุุขสุุขภาพเงิินดีีต่ำำ��ที่่�สุุด 3
ประเภทอุุตสาหกรรมแรก ได้้แก่่ G การขายส่่งและการขายปลีีก การซ่่อมแซมยานยนต์์ (49.4 คะแนน
(Unhappy) S กิิจกรรมบริิการด้้านอื่่�น ๆ (50.0 คะแนน) และ L กิิจกรรมอสัังหาริิมทรััพย์์
(50.9 คะแนน) ตามลำำดัับ
	จำำแนกตามประเภทการจ้้าง คนทำำงานที่่�ได้้รัับการจ้้างในลัักษณะประจำำ มีีคะแนนความสุุข
ในมิิตินี้้ิ สู� งู ที่่�สุดุ 53.3 คะแนน ตามมาด้้วยคนทำำงานที่่�มีปี ระเภทการจ้้างเป็็นตามสััญญาจ้้าง และการจ้้าง
แบบบางช่่วงเวลา ตามผลงาน หรืือจ้้างเหมา (52.7 และ 51.4 คะแนน ตามลำำดัับ) ส่่วนคนทำำงานที่่มี� ี
ประเภทการจ้้างเป็็นรายวััน มีีคะแนนความสุุขต่ำำ�� กว่่าระดัับเป้้าหมาย (Unhappy) อยู่่�ที่่เ� พีียง 47.6 คะแนน
ในด้้านอายุุงาน พบว่่าคนทำำงานที่่มี� อี ายุุงาน 10 ปีีขึ้้น� ไป มีีคะแนนความสุุขในมิิตินี้้ิ สู� งู ที่่สุ� ดุ 54.8 คะแนน
ในลำำดัับถััดมาเป็็นกลุ่่�มคนทำำงานที่่�มีอี ายุุงานน้้อยกว่่า 1 ปีี หรืืออยู่่�ในช่่วง 1-2 ปีีซึ่่ง� มีีคะแนนความสุุข
เท่่ากัับ 52.8 คะแนน ขณะที่่�คนทำำงานที่่�มีีอายุุงาน 3-5 ปีี และ 6-9 ปีี มีีคะแนนความสุุขต่ำำ��กว่่า
โดยอยู่่�ในช่่วง 50.5-51.7 คะแนน เมื่่�อพิิจารณาตามขนาดองค์์กร คนทำำงานในองค์์กรที่่�มีีขนาดเล็็ก
1-50 คน มีีคะแนนความสุุขสุุขภาพเงิินดีีสููงที่่�สุุดที่่� 54.9 คะแนน ตามมาด้้วยคนทำำงานในองค์์กร
ที่่มี� ขี นาดค่่อนข้้างใหญ่่มาก 1,001 คนขึ้้น� ไป และ 51-200 คน (54.0 และ 53.6 คะแนน ตามลำำดัับ)
โดยคนทำำงานในองค์์กรขนาด 201-500 คน มีีคะแนนความสุุขต่ำำ��ที่่�สุุดเท่่ากัับ 50.7 คะแนน
ในด้้านภาคการจ้้างงาน คนทำำงานที่่�อยู่่�ในภาคการจ้้างงานที่่�ระบุุเป็็นอื่่�น ๆ มีีคะแนนความสุุข
สุุขภาพเงิินดีีสูงู ที่่สุ� ดุ 54.8 คะแนน ตามมาด้้วยคนทำำงานในหน่่วยงานภาครััฐและหน่่วยงานรััฐวิิสาหกิิจ
54.6 และ 53.5 คะแนน ตามลำำดัับ ขณะที่่ค� นทำำงานในหน่่วยงานเอกชนมีีคะแนนความสุุข 53.0 คะแนน
และคนทำำงานในสถาบัันการศึึกษามีีคะแนนความสุุขในมิิติินี้้�เพีียง 48.5 คะแนน ซึ่่�งอยู่่�ในระดัับต่ำำ��กว่่า
เป้้าหมาย (Unhappy) คะแนนความสุุขสุุขภาพเงิินดีี พบว่่าแปรผัันเพิ่่�มขึ้้�นตามระดัับรายได้้ต่่อเดืือน
ของคนทำำงานโดยคนทำำงานที่่มี� รี ายได้้ต่อ่ เดืือน 30,001 บาทขึ้้�นไปมีีคะแนนความสุุขในมิิตินี้้ิ � 61.2 คะแนน
ขณะที่่�คนทำำงานที่่�มีีรายได้้ต่่อเดืือนต่ำำ��กว่่า 10,000 บาท และ 10,001-20,000 บาท มีีคะแนน
ความสุุข 49.5 และ 45.6 คะแนน ตามลำำดัับ อยู่่�ในระดัับต่ำำ��กว่่าเป้้าหมาย (Unhappy)
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ตาราง 10 ค่่าคะแนนความสุุขคนทำำงานในมิิติสุิ ขุ ภาพเงิินดีี จำำแนกตามลัักษณะทั่่ว� ไปของคนทำำงาน
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ตาราง 10 ค่่าคะแนนความสุุขคนทำำงานในมิิติสุิ ขุ ภาพเงิินดีี จำำแนกตามลัักษณะทั่่�วไปของคนทำำงาน (ต่่อ)
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ตาราง 10 ค่่าคะแนนความสุุขคนทำำงานในมิิติสุิ ขุ ภาพเงิินดีี จำำแนกตามลัักษณะทั่่�วไปของคนทำำงาน (ต่่อ)

4.2.10 การงานดีี (Happy Work Life)
	มิิติกิ ารงานดีี (Happy Work Life) มีีตัวั ชี้้วั� ดที่่
ั เ� ป็็นข้้อคำำถาม เกี่่ย� วกัับความสุุขและความรู้้�สึกึ
พึึงพอใจต่่อการทำำงานในประเด็็นต่่าง ๆ เช่่น การได้้ทำำงานอย่่างมีีความสุุขต่่อสภาพแวดล้้อมขององค์์กร
โดยรวม การได้้รัับการดููแลเกี่่�ยวกัับสุุขภาพที่่�ดีีจากองค์์กร ความพึึงพอใจกัับสวััสดิิการที่่�องค์์กร
จััดให้้ การได้้รัับการปฏิิบััติิอย่่างถููกต้้องตามกฎหมายแรงงาน พระราชบััญญััติิ หรืือระเบีียบต่่าง ๆ
การได้้รับั การพิิจารณาเลื่่อ� นขั้้น� เลื่่อ� นตำำแหน่่ง ปรัับขึ้้น� ค่่าจ้้างที่่ผ่� า่ นมาด้้วยความเหมาะสม การมีีอาชีีพ
ที่่�มั่่�นคง การได้้รัับค่่าตอบแทนที่่�คุ้้�มค่่ากัับความเสี่่�ยงอัันอาจเกิิดจากการทำำงาน การได้้รัับค่่าตอบแทน
ถููกต้้องและตรงตามเวลา ความสามารถในการแสดงความคิิดเห็็นและมีีส่่วนร่่วมในข้้อเสนอแนะกัับ
หััวหน้้างาน หรืือนายจ้้าง เป็็นต้้น
	ค่่าคะแนนความสุุขในมิิติกิ ารงานดีี หรืือ Happy Work Life ของคนทำำงานในภาพรวม พบว่่า
เท่่ากัับ 65.5 คะแนน สููงเป็็นอัันดัับ 3 จาก 9 มิิติิความสุุขของ HAPPINOMETER
เมื่่�อจำำแนกตามลัักษณะทั่่�วไปของคนทำำงาน (ตาราง 11) พบว่่า คนทำำงานเพศชาย
มีีคะแนนความสุุข (66.2 คะแนน) สููงกว่่าคนทำำงานเพศหญิิงและคนทำำงานเพศทางเลืือก (65.3 และ
62.1 คะแนน ตามลำำดัับ) ภาคเหนืือเป็็นภููมิภิ าคที่่�คนทำำงานมีีคะแนนความสุุขสููงที่่สุ� ดุ (69.8 คะแนน) ตาม
มาด้้วยภาคใต้้และภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ (66.3 และ 64.4 คะแนน ตามลำำดัับ) ขณะที่่�ในกรุุงเทพฯ
คนทำำงานมีีคะแนนความสุุขต่ำำ��กว่่าภููมิิภาคอื่่�นที่่� 64.3 คะแนน ตามมาด้้วยภาคกลางที่่� 60.1 คะแนน
ระดัับความสุุขในมิิตินี้้ิ แ� ปรผัันตามรุ่่�นประชากรของคนทำำงานโดยคนทำำงาน Baby Boomer มีีคะแนน
ความสุุข 67.9 คะแนน ขณะที่่�คนทำำงาน Gen X และ Gen Y มีีคะแนนความสุุขต่ำำ��กว่่าอยู่่�ที่่� 66.7
และ 64.9 คะแนน ตามลำำดัับ
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	จำำแนกตามสถานภาพสมรส คนทำำงานที่่�มีีสถานภาพเป็็นแต่่งงานและอยู่่�ร่่วมกััน มีีคะแนน
ความสุุขสููงที่่�สุุด (66.3 คะแนน) ตามมาด้้วยคนทำำงานที่่�มีีสถานภาพหย่่า แยกทาง หรืือเลิิกกััน
(65.9 คะแนน) แต่่งงานแต่่ไม่่ได้้อยู่่�ด้้วยกัันและเป็็นหม้้าย (มีีคะแนนเท่่ากัันที่่� 65.5 คะแนน) ตามลำำดัับ
โดยคนทำำงานที่่มี� สถ
ี านภาพเป็็นอยู่่�ด้ว้ ยกัันโดยไม่่ได้้แต่่งงาน มีีคะแนนความสุุขการงานดีีต่ำ�ำ� กว่่ากลุ่่�มอื่่น� ที่่�
63.6 คะแนน คะแนนความสุุขในมิิติินี้้�ค่่อนข้้างแปรผัันตามระดัับการศึึกษาที่่�สููงขึ้้�นของคนทำำงาน
โดยคนทำำงานที่่�จบการศึึกษาสููงกว่่าปริิญญาตรีีมีีคะแนนความสุุขสููงที่่�สุุดเท่่ากัับ 68.7 คะแนน
ตามมาด้้วยกลุ่่�มที่่�จบการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี และอนุุปริิญญาหรืือปวส. ตามลำำดัับ (66.7 และ
64.9 คะแนน ตามลำำดัับ) ขณะที่่ค� นทำำงานซึ่่�งจบการศึึกษาระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้น และประถมศึึกษา
หรืือต่ำำ��กว่่า เป็็น 2 กลุ่่�มที่่�มีีค่่าคะแนนความสุุขต่ำำ��ที่่�สุุดเท่่ากัับ 62.6 และ 63.5 คะแนน ตามลำำดัับ
ในส่่วนของลัักษณะงาน คนทำำงานด้้านบริิหารมีีคะแนนความสุุขสููงกว่่าคนทำำงานลัักษณะ
งานอื่่น� ที่่� 70.5 คะแนน ขณะที่่ค� นทำำงานด้้านการผลิิต มีีคะแนนความสุุขต่ำำ�� กว่่ากลุ่่�มอื่่น� ที่่� 63.2 คะแนน
ประเภทอุุตสาหกรรมที่่�คนทำำงานมีีคะแนนความสุุขการงานดีีสููงที่่�สุุด 3 อัันดัับแรก ได้้แก่่ J ข้้อมููล
ข่่าวสารและการสื่่�อสาร และ K กิิจกรรมทางการเงิินและการประกัันภััย (คะแนนความสุุขสููงที่่�สุุด
เท่่ากัันที่่� 72.6 คะแนน) และ P การศึึกษา (69.4 คะแนน) ตามลำำดัับ ขณะที่่�ประเภทอุุตสาหกรรม
ที่่ค� นทำำงานมีีคะแนนความสุุขต่ำำ��ที่่สุ� ดุ 3 อัันดัับแรก ได้้แก่่ F การก่่อสร้้าง (59.6 คะแนน) M กิิจกรรม
ทางวิิชาชีีพ วิิทยาศาสตร์์และเทคนิิค R ศิิลปะความบัันเทิิงและนัันทนาการ และ S กิิจกรรมบริิการ
ด้้านอื่่�น ๆ (มีีคะแนนเท่่ากััน 63.9 คะแนน) ตามลำำดัับ
สำำหรัับประเภทการจ้้างงาน คนทำำงานที่่�มีีลัักษณะการจ้้างงานเป็็นแบบประจำำ รวมถึึง
ตามสััญญาจ้้าง มีีคะแนนความสุุขสููงกว่่าคนทำำงานกลุ่่�มอื่่�นที่่� 66.3 และ 65.0 คะแนน ตามลำำดัับ
ขณะที่่�คนทำำงานที่่�มีีประเภทการจ้้างงานเป็็นรายวััน มีีคะแนนความสุุขต่ำำ��ที่่�สุุดที่่� 59.0 คะแนน จำำแนก
ตามอายุุงาน คะแนนความสุุขการงานดีี พบว่่าสููงที่่�สุุดในกลุ่่�มคนทำำงานที่่�มีีอายุุงาน 10 ปีีขึ้้�นไป
ที่่� 66.9 คะแนน และกลุ่่�มที่่�มีีอายุุงานน้้อยกว่่า 1 ปีี ที่่� 66.1 คะแนน และต่ำำ��ที่่�สุุดในกลุ่่�มคนทำำงาน
ที่่�มีีอายุุงาน 3-5 ปีี และ 6-9 ปีี ที่่� 64.4 และ 64.3 คะแนน ตามลำำดัับ
ในส่่วนของขนาดองค์์กร ความสุุขในมิิตินี้้ิ ข� องคนทำำงานในองค์์กรขนาดค่่อนข้้างเล็็ก 1-50 คน
มีีคะแนนสููงที่่สุ� ดุ เท่่ากัับ 67.1 คะแนน ตามมาด้้วยคนทำำงานในองค์์กรขนาดค่่อนข้้างใหญ่่มาก 1,001
คนขึ้้�นไป (66.7 คะแนน) ในขณะที่่�คนทำำงานในองค์์กรขนาด 51-200 คน และ 201-500 คน
คะแนนในมิิติินี้้�ค่่อนข้้างต่ำำ��กว่่ากลุ่่�มอื่่�นในช่่วง 64.4-64.6 คะแนน จำำแนกตามภาคการจ้้างงาน
คนทำำงานที่่�ระบุุภาคการจ้้างงานเป็็นลัักษณะอื่่น� ๆ พบว่่ามีีคะแนนความสุุขสููงที่่สุ� ดุ เท่่ากัับ 70.4 คะแนน
ตามมาด้้วยคนทำำงานในหน่่วยงานภาครััฐและหน่่วยงานรััฐวิิสาหกิิจ (67.4 และ 67.1 คะแนน
ตามลำำดัับ) ขณะที่่�คนทำำงานในหน่่วยงานเอกชน และสถาบัันการศึึกษามีีคะแนนความสุุขที่่�ต่ำำ��กว่่า
โดยเท่่ากัับ 65.0 และ 64.1 คะแนน ตามลำำดัับ
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เช่่นเดีียวกัับคะแนนความสุุขในมิิติิอื่่�น ๆ คะแนนความสุุขการงานดีี พบว่่าแปรผัันเพิ่่�มขึ้้�น
ตามระดัับรายได้้ต่่อเดืือนของคนทำำงานที่่�สููงขึ้้�น โดยคนทำำงานที่่�มีีรายได้้ต่่อเดืือน 30,001 บาทขึ้้�นไป
มีีคะแนนความสุุขสููงที่่�สุุดที่่� 70.0 คะแนน ขณะที่่�คนทำำงานที่่�มีีรายได้้ต่่อเดืือนไม่่เกิิน 10,000 บาท
มีีคะแนนความสุุขต่ำำ��ที่่�สุุดที่่� 59.3 คะแนน
ตาราง 11 ค่่าคะแนนความสุุขคนทำำงานในมิิติิการงานดีี จำำแนกตามลัักษณะทั่่�วไปของคนทำำงาน
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ตาราง 11 ค่่าคะแนนความสุุขคนทำำงานในมิิติิการงานดีี จำำแนกตามลัักษณะทั่่ว� ไปของคนทำำงาน (ต่่อ)
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ตาราง 11 ค่่าคะแนนความสุุขคนทำำงานในมิิติิการงานดีี จำำแนกตามลัักษณะทั่่ว� ไปของคนทำำงาน (ต่่อ)

4.3 ความพึึงพอใจในการทำำงานของคนทำำงาน (ในองค์์กร) พ.ศ. 2564
การประเมิินระดัับความพึึงพอใจในการทำำงานของคนทำำงาน (ในองค์์กร) จำำแนกองค์์ประกอบ
ความพึึงพอใจ ออกเป็็น 3 ส่่วน ได้้แก่่ (1) ความพึึงพอใจต่่อปััจจััยจููงใจในการทำำงาน (Motivation factors)
ประเมิินจากข้้อคำำถามเกี่่ย� วกัับความท้้าทายและการส่่งเสริิมให้้ได้้เรีียนรู้้�สิ่่ง� ใหม่่ ๆ ของงาน ความชััดเจน
ของโอกาสในการเติิบโตในตำำแหน่่งหน้้าที่่� ความมั่่�นคงของงาน โอกาสในการแสดงความคิิดเห็็น
และมีี ส่่ ว นร่่ ว มในข้้ อ เสนอแนะกัั บ นายจ้้ า ง หรืือหัั ว หน้้ า งาน และความเหมาะสมของการได้้ รัั บ
การพิิจารณาเลื่่อ� นขั้้น� เลื่่อ� นตำำแหน่่ง หรืือปรัับขึ้้น� ค่่าจ้้างประจำำปีี (2) ความพึึงพอใจต่่อปััจจััยค้ำำ�จุ
� นุ
ด้้านค่่าตอบแทนฯ (Hygiene factors on rewards) ประกอบด้้วยข้้อคำำถามเกี่่ย� วกัับ การได้้รับั
การปฏิิบัติั อิ ย่่างถููกต้้องตามกฎหมายที่่เ� กี่่ย� วข้้องในการคุ้้�มครองแรงงานจากองค์์กร ความถููกต้้องและ
ความตรงเวลาของการจ่่ายค่่าจ้้าง ค่่าล่่วงเวลาจากองค์์กร ความคุ้้�มค่่าของค่่าตอบแทนที่่ไ� ด้้รับั เปรีียบเทีียบ
กัับความเสี่่ย� งที่่อ� าจเกิิดจากการทำำงาน การได้้รับั การดููแลเกี่่ย� วกัับสุุขภาพที่่ดี� จี ากองค์์กร สภาพแวดล้้อม
โดยรวมขององค์์กร และสวััสดิกิ ารที่่อ� งค์์กรจััดให้้ (3) ความพึึงพอใจต่่อปััจจััยค้ำำ��จุนุ ด้้านความสััมพัันธ์์ฯ
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(Hygiene factors on relationship) ประกอบด้้วยข้้อคำำถามเกี่่�ยวกัับการให้้ความสำำคััญ
กัับการทำำงานเป็็นทีีมในที่่�ทำำงาน ความสััมพัันธ์์ในที่่�ทำำงานที่่�เหมืือนพี่่�เหมืือนน้้อง การสื่่�อสารพููดคุุย
กัับเพื่่�อนร่่วมงานในที่่�ทำำงาน และการถ่่ายทอดแลกเปลี่่�ยนแบบอย่่างการทำำงานระหว่่างกัันในที่่�ทำำงาน
โดยข้้อคำำถามในทุุกส่่วนถููกนำำมาคิิดคำำนวณเป็็นค่่าคะแนนความพึึงพอใจในการทำำงานของคนทำำงาน
ภาพรวม ผลการสำำรวจ ปีี 2564 พบว่่า คะแนนความพึึงพอใจในการทำำงานภาพรวม เท่่ากัับ
65.6 คะแนน โดยความพึึงพอใจต่่อปััจจััยค้ำำ��จุุนทั้้�งในด้้านค่่าตอบแทนฯ และด้้านความสััมพัันธ์์ฯ
(69.6 คะแนน และ 69.4 คะแนน ตามลำำดัับ) มีีค่า่ คะแนนที่่สู� งู กว่่าคะแนนความพึึงพอใจของคนทำำงาน
ต่่อปััจจััยจููงใจ (57.0 คะแนน) เป็็นอย่่างมาก (แผนภาพ 3)
เมื่่� อ พิิ จ ารณาตามภูู มิิ ภ าค คนทำำงานในภาคเหนืือมีี ค ะแนนความพึึ ง พอใจในการทำำงาน
ที่่�สููงที่่�สุุดเมื่่�อเทีียบกัับคนทำำงานในภููมิิภาคอื่่�น (70.1 คะแนน) ลำำดัับถััดมาเป็็นคนทำำงานในภาคใต้้
ภาคกลาง ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ (66.5, 64.4 และ 64.3 คะแนน ตามลำำดัับ) ในขณะที่่�คนทำำงาน
ในกรุุงเทพฯ มีีคะแนนความพึึงพอใจในการทำำงานภาพรวมต่ำำ��ที่่สุ� ดุ (60.0 คะแนน) จำำแนกตามประเภท
อุุตสาหกรรม ประเภทอุุตสาหกรรมที่่�คนทำำงานมีีคะแนนความพึึงพอใจในการทำำงานสููงที่่สุ� ดุ 3 อัันดัับแรก
ได้้แก่่ J ข้้อมููลข่่าวสารและการสื่่�อสาร (72.8 คะแนน) K กิิจกรรมทางการเงิินและการประกัันภััย
(72.5 คะแนน) และ P การศึึกษา (69.5 คะแนน) ส่่วนประเภทอุุตสาหกรรมที่่�คนทำำงานมีีคะแนน
ความพึึงพอใจในการทำำงานต่ำำ��ที่่�สุุด 3 อัันดัับแรก ได้้แก่่ F การก่่อสร้้าง (59.6 คะแนน) R ศิิลปะ
ความบัันเทิิงและนัันทนาการ และ S กิิจกรรมบริิการด้้านอื่่�น ๆ (มีีคะแนนเท่่ากัันที่่� 64.0 คะแนน)
ตามลำำดัับ (แผนภาพ 4)
คะแนนความพึงพอใจในการทำ�ำงานภาพรวม 65.6 คะแนน

57.0

Hygiene factors
on rewards 69.6

Motivation factors

69.4

Hygiene factors
on relationship

แผนภาพ 3 คะแนนความพึึงพอใจในการทำำงานของคนทำำงาน (ในองค์์กร) ภาพรวมและในแต่่ละปััจจััย
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(ก. จำำแนกตามภาค)

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

แผนภาพ 4 คะแนนความพึึงพอใจในการทำำงานของคนทำำงาน (ในองค์์กร) ภาพรวม
จำำแนกตามภาคและประเภทอุุตสาหกรรม

สำำหรัับค่่าคะแนนความพึึงพอใจในการทำำงานของคนทำำงาน (ในองค์์กร) ภาพรวม เมื่่อ� พิิจารณา
จำำแนกตามลัักษณะทั่่�วไปของคนทำำงาน (ตาราง 12) พบว่่า คนทำำงานเพศชายมีีคะแนนความพึึงพอใจ
ภาพรวมที่่� 66.3 คะแนน สููงกว่่าคนทำำงานเพศหญิิงและคนทำำงานเพศทางเลืือกซึ่่ง� มีีคะแนนความพึึงพอใจ
ภาพรวม ที่่� 65.4 และ 62.3 คะแนน ตามลำำดัับ โดยมีีคะแนนความพึึงพอใจต่่อแต่่ละปััจจััย ทั้้�งปััจจััย
จููงใจและปััจจััยค้ำำ��จุุนที่่�สููงกว่่าคนทำำงานเพศหญิิงและคนทำำงานเพศทางเลืือกด้้วยเช่่นกััน เมื่่�อจำำแนก
ตามภููมิภิ าค ภาคเหนืือเป็็นภููมิภิ าคที่่�คนทำำงานมีีความพึึงพอใจในการทำำงานภาพรวมสููงกว่่าภููมิภิ าคอื่่น�
(70.1 คะแนน) ขณะที่่�กรุุงเทพฯ เป็็นภููมิภิ าคที่่�คนทำำงานมีีความพึึงพอใจภาพรวมต่ำำ�ที่่
� สุ� ดุ (60.0 คะแนน)
คนทำำงานในภาคเหนืือมีีคะแนนความพึึงพอใจต่่อปััจจััยจููงใจ และปััจจััยค้ำำ��จุุนด้้านค่่าตอบแทนสููงกว่่า
ภููมิภิ าคอื่่น� คนทำำงานในภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือมีีคะแนนความพึึงพอใจต่่อปััจจััยค้ำำ�จุ
� นุ ด้้านความสััมพัันธ์์
สููงที่่สุ� ดุ ในทางตรงกัันข้้าม กรุุงเทพฯ เป็็นภููมิภิ าคที่่�มีคี นทำำงานที่่�มีค่ี า่ คะแนนความพึึงพอใจต่่อปััจจััยค้ำำ�จุ
� นุ
ด้้านค่่าตอบแทนและด้้านความสััมพัันธ์์ต่ำำ��ที่่�สุุด สำำหรัับความพึึงพอใจต่่อปััจจััยจููงใจ พบว่่าคนทำำงาน
ในภาคกลางมีีคะแนนความพึึงพอใจในด้้านนี้้�ต่ำำ��ที่่�สุุดเมื่่�อเทีียบกัับภููมิิภาคอื่่�น
	พิิจารณาตามรุ่่�นประชากร คนทำำงาน Baby Boomer มีีคะแนนความพึึงพอใจภาพรวม
(67.9 คะแนน) และความพึึงพอใจต่่อทั้้ง� ปััจจััยจููงใจ ปััจจััยค้ำำ��จุนุ ด้้านค่่าตอบแทนและด้้านความสััมพัันธ์์
ที่่�สููงกว่่าคนทำำงานรุ่่�นประชากรอื่่�น ขณะที่่�คนทำำงานในรุ่่�นประชากร Gen Y มีีคะแนนความพึึงพอใจ
ภาพรวม (65.1 คะแนน) และความพึึงพอใจต่่อปััจจััยจููงใจ และปััจจััยค้ำำ��จุุนทั้้�งสองด้้านที่่�ต่ำำ��กว่่า
คนทำำงานรุ่่�นประชากรอื่่�น เกี่่�ยวกัับสถานภาพสมรส คนทำำงานที่่�มีีสถานภาพเป็็นแต่่งงานและ
อยู่่�ร่่วมกัันกัับคู่่� เป็็นกลุ่่�มที่่มี� คี ะแนนความพึึงพอใจภาพรวม (66.3 คะแนน) และความพึึงพอใจต่่อปััจจััย
ค้ำำ��จุุนด้้านค่่าตอบแทนที่่�สููงกว่่าสถานภาพสมรสอื่่�น
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โดยคนทำำงานที่่�มีสถ
ี านภาพเป็็นแต่่งงานแต่่ไม่่ได้้อยู่่�ด้้วยกััน มีีคะแนนความพึึงพอใจต่่อปััจจััยจููงใจสููงกว่่า
คนทำำงานที่่�มีีสถานภาพสมรสอื่่�น และคนทำำงานที่่�มีีสถานภาพเป็็นหย่่า แยกทาง เลิิกกััน มีีคะแนน
ความพึึงพอใจต่่อปััจจััยค้ำำ��จุนุ ด้้านค่่าตอบแทนสููงกว่่าคนทำำงานที่่มี� สถ
ี านภาพสมรสอื่่น� ในทางตรงกัันข้้าม
คนทำำงานที่่�มีีสถานภาพสมรสเป็็น อยู่่�ด้้ว ยกัันโดยไม่่ได้้แต่่งงานเป็็นกลุ่่�มที่่� มีี ค ะแนนความพึึงพอใจ
ในการทำำงาน ทั้้�งในภาพรวม (63.8 คะแนน) ต่่อปััจจััยจููงใจ และปััจจััยค้ำำ��จุุนด้้านค่่าตอบแทน รวมถึึง
ด้้านความสััมพัันธ์์ที่่�ต่ำำ��ที่่�สุุดเมื่่�อเทีียบกัับคนทำำงานในสถานภาพสมรสอื่่�น (โดยกลุ่่�มที่่�มีีสถานภาพ
เป็็นแต่่งงานแต่่ไม่่ได้้อยู่่�ด้้วยกััน มีีคะแนนปััจจััยค้ำำ��จุนุ ด้้านความสััมพัันธ์์ที่่ต่ำ� ำ��ที่่สุ� ดุ เท่่ากัับกลุ่่�มที่่อ� ยู่่�ด้้วยกััน
โดยไม่่ได้้แต่่งงานเช่่นกััน)
ในด้้านระดัับการศึึกษา คนทำำงานที่่�จบการศึึกษาระดัับสููงกว่่าปริิญญาตรีีมีคี ะแนนความพึึงพอใจ
ภาพรวม (69.0 คะแนน) และความพึึงพอใจต่่อปััจจััยจููงใจ และปััจจััยค้ำำ��จุุนด้้านค่่าตอบแทนสููงที่่�สุุด
เมื่่�อเทีียบกัับคนทำำงานที่่�จบการศึึกษาในระดัับอื่่�น โดยคนทำำงานที่่�จบการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี
มีีค่า่ คะแนนความพึึงพอใจต่่อปััจจััยค้ำำ��จุนุ ด้้านความสััมพัันธ์์สูงู ที่่สุ� ดุ และสููงกว่่าคนทำำงานที่่จ� บการศึึกษา
ระดัับปริิญญาตรีีขึ้้�นไปเล็็กน้้อย ขณะที่่�คนทำำงานที่่�จบการศึึกษาระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้นเป็็นกลุ่่�มที่่�มีี
คะแนนความพึึงพอใจภาพรวมต่ำำ��ที่่�สุุด (62.6 คะแนน) เช่่นเดีียวกัับความพึึงพอใจต่่อปััจจััยจููงใจ
และปััจจััยค้ำำ��จุุนด้้านค่่าตอบแทน ในส่่วนของคะแนนความพึึงพอใจต่่อปััจจััยค้ำำ��จุุนด้้านความสััมพัันธ์์
พบว่่าคนทำำงานที่่�จบการศึึกษาระดัับประถมศึึกษาหรืือต่ำำ��กว่่า เป็็นกลุ่่�มที่่�มีีค่่าคะแนนต่ำำ��ที่่�สุุด
สำำหรัับลัักษณะงาน คนทำำงานด้้านบริิหารมีีคะแนนความพึึงพอใจภาพรวม (70.7 คะแนน)
ความพึึงพอใจต่่อปััจจััยจููงใจ และปััจจััยค้ำำ��จุุนทั้้�งด้้านค่่าตอบแทนและด้้านความสััมพัันธ์์ที่่�สููงกว่่า
คนทำำงานในลัักษณะงานอื่่�น ในขณะที่่�ค นทำำงานด้้ านการผลิิ ตมีี ค ะแนนความพึึ งพอใจภาพรวม
(63.3 คะแนน) ความพึึงพอใจต่่อปััจจััยจููงใจ และต่่อปััจจััยค้ำำ�จุ
� นุ ทั้้ง� ด้้านค่่าตอบแทนและด้้านความสััมพัันธ์์
ที่่�ต่ำำ��กว่่าคนทำำงานในลัักษณะงานอื่่�น
เมื่่�อพิิจารณาตามประเภทอุุตสาหกรรม พบว่่า ประเภทอุุตสาหกรรมที่่�คนทำำงานมีีคะแนน
ความพึึงพอใจภาพรวมสููงที่่�สุุด 3 อัันดัับแรก ได้้แก่่ J ข้้อมููลข่่าวสารและการสื่่�อสาร (72.8 คะแนน)
K กิิจกรรมทางการเงิินและการประกัันภััย (72.5 คะแนน) และ P การศึึกษา (69.5 คะแนน) ตามลำำดัับ
โดยในทั้้�ง 3 ประเภทอุุตสาหกรรมนี้้� คนทำำงานมีีคะแนนความพึึงพอใจต่่อปััจจััยจููงใจ ปััจจััยค้ำำ��จุุน
ด้้านค่่าตอบแทนและด้้านความสััมพัันธ์์ที่่�ค่่อนข้้างสููงกว่่าคนทำำงานในประเภทอุุตสาหกรรมอื่่�น ในทาง
ตรงกัันข้้าม ประเภทอุุตสาหกรรมที่่ค� นทำำงานมีีคะแนนความพึึงพอใจภาพรวมต่ำำ�ที่่
� สุ� ดุ 3 อัันดัับแรก ได้้แก่่
F การก่่อสร้้าง (59.6 คะแนน) R ศิิลปะ ความบัันเทิิงและนัันทนาการ และ S กิิจกรรมบริิการด้้านอื่่น� ๆ
(มีีคะแนนความพึึงพอใจภาพรวมเท่่ากัันที่่� 64.0 คะแนน) โดยคนทำำงานในประเภทอุุตสาหกรรม
F การก่่อสร้้าง มีีคะแนนความพึึงพอใจต่่อปััจจััยจููงใจ และปััจจััยค้ำำ��จุุนทั้้�งในด้้านค่่าตอบแทนและ
ด้้านความสััมพัันธ์์ที่่�ต่ำำ��ที่่�สุุดเมื่่�อเทีียบกัับคนทำำงานในประเภทอุุตสาหกรรมอื่่�น ๆ
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	จำำแนกตามประเภทการจ้้างงาน คนทำำงานที่่�มีีประเภทการจ้้างงานเป็็นแบบประจำำ เป็็นกลุ่่�มที่่�มีี
คะแนนความพึึงพอใจภาพรวม (66.5 คะแนน) ความพึึงพอใจต่่อปััจจััยจููงใจและปััจจััยค้ำำ��จุุน
ด้้านค่่าตอบแทน สููงกว่่าประเภทการจ้้างงานอื่่น� โดยคนทำำงานที่่�มีปี ระเภทการจ้้างงานเป็็นตามสััญญาจ้้าง
มีีคะแนนความพึึงพอใจต่่อปััจจััยค้ำำ��จุุนด้้านความสััมพัันธ์์สููงที่่�สุุดเมื่่�อเทีียบกัับคนทำำงานในประเภท
การจ้้างงานอื่่น� ในทางตรงกัันข้้าม คนทำำงานรายวัันเป็็นกลุ่่�มที่่�มีคี ะแนนความพึึงพอใจภาพรวม (58.9
คะแนน) ความพึึงพอใจต่่อปััจจััยจููงใจ ต่่อปััจจััยค้ำำ��จุุนทางด้้านค่่าตอบแทนและด้้านความสััมพัันธ์์
ที่่�ต่ำำ��ที่่�สุุดเมื่่�อเทีียบกัับคนทำำงานในประเภทการจ้้างงานอื่่�น ๆ
เกี่่ย� วกัับอายุุงาน คนทำำงานที่่�มีอี ายุุงาน 10 ปีีขึ้้น� ไป มีีคะแนนความพึึงพอใจภาพรวม (67.1 คะแนน)
ความพึึงพอใจต่่อปััจจััยจููงใจ และต่่อปััจจััยค้ำำ��จุุนด้้านค่่าตอบแทนสููงที่่�สุุด โดยคนทำำงานที่่�มีีอายุุงาน
น้้อยกว่่า 1 ปีี เป็็นกลุ่่�มที่่�มีีคะแนนความพึึงพอใจต่่อปััจจััยค้ำำ��จุุนด้้านความสััมพัันธ์์สููงที่่�สุุด ขณะที่่�
คนทำำงานที่่�มีีอายุุงานในช่่วง 6-9 ปีี เป็็นกลุ่่�มที่่�มีีคะแนนความพึึงพอใจภาพรวม (64.4 คะแนน)
ความพึึงพอใจต่่อปััจจััยจููงใจและปััจจััยค้ำำ��จุนุ ด้้านความสััมพัันธ์์ต่ำำ��ที่่สุ� ดุ และคนทำำงานที่่�มีอี ายุุงาน 3-5 ปีี
เป็็นกลุ่่�มที่่�มีีคะแนนความพึึงพอใจต่่อปััจจััยค้ำำ��จุุนด้้านค่่าตอบแทนต่ำำ��ที่่�สุุด
สำำหรัับขนาดองค์์กร คนทำำงานในองค์์กรที่่มี� ขี นาดเล็็ก 1-50 คน เป็็นกลุ่่�มที่่�มีคี ะแนนความพึึงพอใจ
ภาพรวม (67.1 คะแนน) รวมถึึงความพึึงพอใจต่่อปััจจััยจููงใจและปััจจััยค้ำำ��จุนุ ด้้านความสััมพัันธ์์สูงู ที่่สุ� ดุ
โดยคนทำำงานในองค์์กรที่่�มีีขนาดใหญ่่มาก 1,001 คนขึ้้�นไป มีีคะแนนความพึึงพอใจต่่อปััจจััยค้ำำ�จุ
� ุน
ด้้านค่่าตอบแทนสููงที่่สุ� ดุ ในทางตรงกัันข้้าม คนทำำงานในองค์์กรขนาด 201-500 คน เป็็นกลุ่่�มที่่�มีี
คะแนนความพึึงพอใจภาพรวม (64.5 คะแนน) และความพึึงพอใจต่่อปััจจััยจููงใจต่ำำ�ที่่
� สุ� ดุ โดยคนทำำงาน
ในองค์์กรขนาด 51-200 คน มีีคะแนนความพึึงพอใจต่่อปััจจััยค้ำำ�จุ
� นุ ด้้านค่่าตอบแทนต่ำำ�ที่่
� สุ� ดุ และคน
ทำำงานในองค์์กรขนาด 501-1,000 คน มีีคะแนนความพึึงพอใจต่่อปััจจััยค้ำำ�จุ
� นุ ด้้านความสััมพัันธ์์ต่ำ�ที่่
ำ� สุ� ดุ
	จำำแนกตามภาคการจ้้างงาน พบว่่า คนทำำงานที่่�ระบุุภาคการจ้้างงานเป็็นอื่่�น ๆ มีีคะแนน
ความพึึงพอใจภาพรวม (70.4 คะแนน) และความพึึงพอใจต่่อปััจจััยค้ำำ��จุุน ทั้้�งในด้้านค่่าตอบแทนและ
ด้้านความสััมพัันธ์์สูงู ที่่สุ� ดุ เมื่่อ� เทีียบกัับคนทำำงานในภาคการจ้้างงานอื่่น� โดยคนทำำงานในหน่่วยงานภาครััฐ
มีีค่่าคะแนนความพึึงพอใจต่่อปััจจััยจููงใจสููงที่่�สุุด ในทางตรงกัันข้้าม คนทำำงานในสถาบัันการศึึกษา
มีีคะแนนความพึึงพอใจภาพรวม (64.2 คะแนน) และความพึึงพอใจต่่อปััจจััยค้ำำ��จุุนด้้านค่่าตอบแทน
ต่ำำ��กว่่าคนทำำงานในภาคการจ้้างงานอื่่�น โดยคนทำำงานในหน่่วยงานเอกชนมีีคะแนนความพึึงพอใจ
ต่่อปััจจััยจููงใจและต่่อปััจจััยค้ำำ��จุนุ ด้้านความสััมพัันธ์์ ต่ำำ��ที่่สุ� ดุ เมื่่อ� เทีียบกัับคนทำำงานในภาคการจ้้างงานอื่่น�
	คะแนนความพึึงพอใจของคนทำำงาน พบว่่า แปรผัันเพิ่่�มขึ้้�นตามระดัับรายได้้ต่่อเดืือนของ
คนทำำงาน คนทำำงานที่่�มีรี ายได้้ต่อ่ เดืือน 30,001 บาท ขึ้้น� ไป มีีคะแนนความพึึงพอใจภาพรวม (70.2
คะแนน) ความพึึงพอใจต่่อปััจจััยจููงใจ และต่่อปััจจััยค้ำำ�จุ
� ุนทางด้้านค่่าตอบแทนและด้้านความสััมพัันธ์์
สููงที่่�สุุด ในขณะที่่�คนทำำงานที่่�มีีระดัับรายได้้ต่่อเดืือนไม่่เกิิน 10,000 บาท มีีคะแนนความพึึงพอใจ
ภาพรวม (59.2 คะแนน) และความพึึงพอใจ ต่่อทั้้�งปััจจััยจููงใจและปััจจััยค้ำำ��จุุนด้้านค่่าตอบแทนและ
ด้้านความสััมพัันธ์์ที่่�ต่ำำ��ที่่�สุุด
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ตาราง 12 คะแนนความพึึงพอใจในการทำำงานของคนทำำงาน (ในองค์์กร) ภาพรวม และต่่อปััจจััยแต่่ละด้้าน
จำำแนกตามลัักษณะทั่่�วไปของคนทำำงาน
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ตาราง 12 คะแนนความพึึงพอใจในการทำำงานของคนทำำงาน (ในองค์์กร) ภาพรวม และต่่อปััจจััยแต่่ละด้้าน
จำำแนกตามลัักษณะทั่่�วไปของคนทำำงาน (ต่่อ)
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ตาราง 12 คะแนนความพึึงพอใจในการทำำงานของคนทำำงาน (ในองค์์กร) ภาพรวม และต่่อปััจจััยแต่่ละด้้าน
จำำแนกตามลัักษณะทั่่�วไปของคนทำำงาน (ต่่อ)

4.4 ความผููกพัันองค์์กรของคนทำำงาน (ในองค์์กร) พ.ศ. 2564
ในการสำำรวจนี้้� “ความผููกพัันองค์์กร” หมายถึึง ความรู้้�สึึกที่่ค� นทำำงานยึึดมั่่น� เชื่่อ� มั่่�น ยอมรัับ
ในเป้้าหมายและค่่านิิยมขององค์์กร รู้้�สึึกว่่าตนเป็็นส่่วนหนึ่่�งขององค์์กร มีีความตั้้�งใจที่่�จะทำำงานอยู่่�กัับ
องค์์กรโดยเป็็นความต้้องการทั้้ง� ด้้านการคงอยู่่�ทางกายภาพและจิิตใจ ตั้้�งใจและมั่่น� ใจอุุทิศิ ตนอย่่างเต็็มที่่�
ที่่�จะปฏิิบััติิงาน ทำำงานอย่่างทุ่่�มเทเพื่่�อสร้้างความก้้าวหน้้าและบรรลุุความสำำเร็็จตามเป้้าหมายให้้แก่่
องค์์กร
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	ความผููกพัันองค์์กรของคนทำำงานประเมิินจาก 3 องค์์ประกอบ ได้้แก่่ Say หรืือ การกล่่าวถึึง
องค์์กรในทางที่่�ดีีหรืือทางบวก ความรัักและภาคภููมิิใจต่่อองค์์กร Stay หรืือ ความต้้องการที่่�จะอยู่่�
กัับองค์์กรต่่อไปแม้้จะมีีโอกาสใหม่่ที่่�เทีียบเท่่าหรืืออาจจะดีีกว่่า ความรู้้�สึึกในการเป็็นส่่วนหนึ่่�งและเป็็น
เจ้้าของร่่วมในองค์์กร และ Strive หรืือ ความต้้องการหรืือความภาคภููมิใิ จและความเต็็มใจที่่จ� ะทำำงาน
เพื่่�อความสำำเร็็จขององค์์กร อย่่างมุ่่�งมั่่�น ทุ่่�มเท สร้้างสรรค์์ โดยแต่่ละองค์์ประกอบมีี 3 ข้้อคำำถาม
ตััวชี้้�วััด รวมทั้้�งหมด 9 ตััวชี้้�วััด
	ผลการสำำรวจ ปีี 2564 พบว่่า คะแนนความผููกพัันองค์์กรของคนทำำงานภาพรวม เท่่ากัับ
65.3 คะแนน องค์์ประกอบของความผููกพัันองค์์กรที่่�มีีคะแนนสููงที่่�สุุด คืือ Strive มีีค่่าคะแนน 71.0
คะแนน รองลงมา คืือ Say ที่่� 65.1 คะแนน และ Stay ที่่� 59.7 คะแนน ตามลำำดัับ (แผนภาพ 5)
เมื่่�อพิิจารณาตามภููมิิภาค คนทำำงานภาคเหนืือมีีคะแนนความผููกพัันองค์์กรภาพรวม สููงกว่่า
คนทำำงานภููมิภิ าคอื่่น� ที่่� 69.6 คะแนน ตามมาด้้วยคนทำำงานในภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ และภาคกลางที่่�
67.7 และ 64.5 คะแนน ตามลำำดัับ ขณะที่่�คนทำำงานในกรุุงเทพฯ มีีคะแนนความผููกพัันองค์์กร
ต่ำำ��ที่่�สุุดที่่� 63.1 คะแนน ซึ่่�งต่ำำ��กว่่าคนทำำงานภาคใต้้ที่่�มีีคะแนนความผููกพัันองค์์กร 63.9 คะแนน
สำำหรัับประเภทอุุตสาหกรรมที่่�คนทำำงานมีีคะแนนความผููกพัันองค์์กร ภาพรวมสููงที่่�สุุด 3 อัันดัับแรก
ได้้แก่่ K กิิจกรรมทางการเงิินและการประกัันภััย (74.4 คะแนน) P การศึึกษา (71.4 คะแนน) และ
J ข้้อมููลข่่าวสารและการสื่่�อสาร (70.1 คะแนน) ตามลำำดัับ ขณะที่่�ประเภทอุุตสาหกรรมที่่�คนทำำงาน
มีีคะแนนความผููกพัันองค์์กร ภาพรวมต่ำำ��ที่่�สุุด 3 อัันดัับแรก ได้้แก่่ F การก่่อสร้้าง (56.5 คะแนน)
M กิิจกรรมทางวิิชาชีีพ วิิทยาศาสตร์์และเทคนิิค (60.5 คะแนน) และ S กิิจกรรมบริิการด้้านอื่่�น ๆ
(62.6 คะแนน) ตามลำำดัับ (แผนภาพ 6)
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คะแนนความผููกพัันองค์์กรรวม 65.3 คะแนน
Say

65.1

Strive

71.0

59.7
Stay

แผนภาพ 5 คะแนนความผููกพัันองค์์กร ภาพรวมและใน 3 องค์์ประกอบ
(ก. จำำแนกตามภาค)

แผนภาพ 6 คะแนนความผููกพัันองค์์กรรวม จำำแนกตามภาคและประเภทอุุตสาหกรรม
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(ข. จำำแนกตามประเภทอุุตสาหกรรม)
K กิิจกรรมทางการเงิิน และการประกัันภััย
P การศึึกษา
J ข้้อมููลข่่าวสาร และการสื่่�อสาร
D ไฟฟ้้า ก๊๊าช ไอน้ำำ�� และระบบปรัับอากาศ
O การบริิหาร การป้้องกัันประเทศ และการประกัันสัังคม
N กิิจกรรมการบริิหาร และการสนัับสนุุน
Q กิิจกรรมด้้านสุุขภาพ และงานสัังคมสงเคราะห์์
G การขายส่่งและการขายปลีีก การซ่่อมแซมยานยนต์์
H การขนส่่ง และสถานที่่�เก็็บสิินค้้า
L กิิจกรรมอสัังหาริิมทรััพย์์
E การจััดหาน้ำำ�� การจััดการ และการบำำบััดน้ำำ��เสีีย
C การผลิิต
I ที่่�พัักแรมและบริิการด้้านอาหาร
R ศิิลปะ ความบัันเทิิง และนัันทนาการ
S กิิจกรรมบริิการด้้านอื่่�น ๆ
M กิิจกรรมทางวิิชาชีีพ วิิทยาศาสตร์์ และเทคนิิค
F การก่่อสร้้าง

แผนภาพ 6 คะแนนความผููกพัันองค์์กรรวม จำำแนกตามภาคและประเภทอุุตสาหกรรม (ต่่อ)
	จำำแนกตามลัั ก ษณะทั่่� ว ไปของคนทำำงาน (ตาราง 13) คนทำำงานเพศชายมีี ค ะแนน
ความผููกพัันองค์์กรภาพรวม (66.5 คะแนน) สููงกว่่าคนทำำงานเพศหญิิงและคนทำำงานเพศทางเลืือก
ตามลำำดัับ (64.8 และ 59.3 คะแนน ตามลำำดัับ) และมีีคะแนนความผููกพัันธ์์ในทุุกองค์์ประกอบ Say
Stay Strive สููงที่่�สุุดด้้วยเช่่นกััน ภาคเหนืือเป็็นภููมิิภาคที่่�คนทำำงานมีีคะแนนความผููกพัันองค์์กร
ภาพรวม (69.6 คะแนน) และความผููกพัันในองค์์ประกอบ Say และ Stay สููงกว่่าภููมิภิ าคอื่่น� โดยภาค
ตะวัันออกเฉีียงเหนืือเป็็นภููมิภิ าคที่่�คนทำำงานมีีคะแนนความผููกพัันองค์์กรในองค์์ประกอบ Strive สููงกว่่า
คนทำำงานในภููมิิภาคอื่่�น ขณะที่่�กรุุงเทพฯ เป็็นภููมิิภาคที่่�คนทำำงานมีีคะแนนความผููกพัันองค์์กรทั้้�งใน
ภาพรวม (63.1 คะแนน) และในองค์์ประกอบ Say และ Strive ที่่�ต่ำำ��กว่่าภููมิิภาคอื่่�น โดยที่่�ภาคใต้้
เป็็นภููมิิภาคที่่�คนทำำงานมีีคะแนนความผููกพัันในองค์์ประกอบ Stay ต่ำำ��กว่่าคนทำำงานในภููมิิภาคอื่่�น
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	จำำแนกตามรุ่่�นประชากร คนทำำงาน Baby Boomer เป็็นกลุ่่�มที่่มี� คี ะแนนความผููกพัันองค์์กร
ภาพรวม (71.1 คะแนน) และความผููกพัันในทุุกองค์์ประกอบ Say Stay Strive ที่่�สููงกว่่า
คนทำำงานในรุ่่�นประชากรอื่่น� โดยเฉพาะ Gen Y ที่่มี� คี ะแนนความผููกพัันองค์์กรภาพรวม (63.2 คะแนน)
และในทุุกองค์์ประกอบความผููกพัันต่ำำ��กว่่ารุ่่�นประชากรอื่่�น เกี่่�ยวกัับสถานภาพสมรส คนทำำงาน
ที่่�มีีสถานภาพสมรสหม้้ายเป็็นกลุ่่�มที่่�มีีคะแนนความผููกพัันองค์์กรภาพรวม (68.7 คะแนน) และ
ความผููกพัันในองค์์ประกอบ Say และ Stay สููงกว่่าสถานภาพสมรสอื่่�น โดยคนทำำงานที่่�มีี
สถานภาพสมรสเป็็นแต่่งงานแต่่ไม่่ได้้อยู่่�ด้้วยกััน มีีค่่าคะแนนความผููกพัันในองค์์ประกอบ Strive
สููงที่่�สุุด ในทางตรงกัันข้้าม คนทำำงานที่่�มีีสถานภาพสมรสเป็็นโสดมีีคะแนนความผููกพัันองค์์กร
ภาพรวม (63.0 คะแนน) และคะแนนความผููกพัันองค์์กรในองค์์ประกอบ Say และ Stay ที่่�ต่ำำ��กว่่า
สถานภาพสมรสอื่่�น โดยที่่�คนทำำงานที่่�มีีสถานภาพสมรสเป็็นอยู่่�ด้้วยกัันโดยไม่่ได้้แต่่งงาน มีีค่่าคะแนน
ความผููกพัันองค์์กรในองค์์ประกอบ Strive ต่ำำ��ที่่�สุุด
	พิิ จ ารณาตามระดัั บ การศึึ ก ษา คนทำำงานที่่� จ บการศึึ ก ษาระดัั บ สูู ง กว่่ า ปริิ ญ ญาตรีี เ ป็็ น
กลุ่่�มที่่�มีีคะแนนความผููกพัันองค์์กรภาพรวม (68.7 คะแนน) และคะแนนความผููกพัันองค์์กร
ในองค์์ประกอบ Say และ Strive สููงที่่สุ� ดุ โดยคนทำำงานที่่�จบการศึึกษาระดัับประถมศึึกษาหรืือต่ำำ��กว่่า
มีีค่่าคะแนนความผููกพัันองค์์กรในองค์์ประกอบ Stay สููงที่่�สุุด ในทางตรงกัันข้้าม คนทำำงานที่่�จบ
การศึึกษาระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้น มีีคะแนนความผููกพัันองค์์กรภาพรวม (64.0 คะแนน) และ
ความผููกพัันองค์์กรในองค์์ประกอบ Say ต่ำำ��ที่่�สุุด และคนทำำงานที่่�จบการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีีมีี
คะแนนความผููกพัันองค์์กรในองค์์ประกอบ Stay ที่่�ต่ำำ��ที่่�สุุด ส่่วนคนทำำงานที่่�จบการศึึกษาระดัับ
ประถมศึึกษาหรืือต่ำำ��กว่่า มีีคะแนนความผููกพัันองค์์กรในองค์์ประกอบ Strive ต่ำำ��ที่่�สุุด
ในด้้านลัักษณะงาน คนทำำงานด้้านบริิหารมีีคะแนนความผููกพัันองค์์กรภาพรวม (70.1 คะแนน)
และความผููกพัันองค์์กรในทุุกองค์์ประกอบ Say Stay Strive สููงกว่่าคนทำำงานในลัักษณะงานอื่่�น
ขณะที่่�คนทำำงานด้้านการผลิิตมีีคะแนนความผููกพัันองค์์กรภาพรวม (63.3 คะแนน) และความ
ผููกพัันองค์์กรในองค์์ประกอบ Say และ Strive ต่ำำ��กว่่าคนทำำงานในลัักษณะงานอื่่�น ยกเว้้นใน
องค์์ประกอบ Stay ที่่�เป็็นกลุ่่�มคนทำำงานสำำนัักงานที่่�มีีคะแนนความผููกพัันในองค์์ประกอบนี้้�ต่ำำ��ที่่�สุุด
ประเภทอุุตสาหกรรมที่่�คนทำำงานมีีคะแนนความผููกพัันองค์์กรภาพรวมสููงที่่�สุุดเป็็น 3 อัันดัับแรก
ได้้แก่่ K กิิจกรรมทางการเงิินและการประกัันภััย (74.4 คะแนน) P การศึึกษา (71.4 คะแนน)
และ J ข้้อมููลข่่าวสารและการสื่่�อสาร (70.1 คะแนน) ตามลำำดัับโดยทั้้�ง 3 ประเภทอุุตสาหกรรมนี้้�
มีีคะแนนความผููกพัันองค์์กรของคนทำำงานในแต่่ละองค์์ประกอบ Say Stay Strive ค่่อนข้้างสููงกว่่า
ประเภทอุุตสาหกรรมอื่่น� ในทางตรงกัันข้้าม ประเภทอุุตสาหกรรมที่่ค� นทำำงานมีีคะแนนความผููกพัันองค์์กร
ภาพรวมต่ำำ��ที่่�สุุดเป็็น 3 อัันดัับแรก ได้้แก่่ F การก่่อสร้้าง (56.5 คะแนน โดยคนทำำงานในประเภท
อุุตสาหกรรม F มีีค่่าคะแนนความผููกพัันองค์์กรในทุุกองค์์ประกอบต่ำำ��กว่่าคนทำำงานในทุุกประเภท
อุุตสาหกรรมอื่่�น)

76

รายงานการสำำรวจคุุณภาพชีีวิิตฯ พ.ศ. 2564

M กิิจกรรมทางวิิชาชีีพ วิิทยาศาสตร์์และเทคนิิค (60.7 คะแนน) และ S กิิจกรรมบริิการด้้านอื่่�น ๆ
(62.6 คะแนน) ตามลำำดัับ โดยทั้้�ง 3 ประเภทอุุตสาหกรรมนี้้� มีีคะแนนความผููกพัันองค์์กรของ
คนทำำงานในแต่่ละองค์์ประกอบ Say Stay Strive ค่่อนข้้างต่ำำ��กว่่าประเภทอุุตสาหกรรมอื่่�น ยกเว้้น
ในองค์์ประกอบความผููกพัันด้้าน Strive ที่่�พบว่่าคนทำำงานในประเภทอุุตสาหกรรม I ที่่�พัักแรม
และบริิการด้้านอาหารมีีค่่าคะแนนความผููกพัันองค์์ประกอบนี้้�ต่ำำ��ที่่�สุุด
สำำหรัับประเภทการจ้้าง คนทำำงานที่่�มีีการจ้้างงานเป็็นตามสััญญาจ้้างเป็็นกลุ่่�มที่่�มีีคะแนน
ความผููกพัันองค์์กรภาพรวม (66.8 คะแนน) และความผููกพัันองค์์กรในองค์์ประกอบ Say และ
Strive สููงกว่่าคนทำำงานในประเภทการจ้้างลัักษณะอื่่�น โดยคนทำำงานที่่�มีีลัักษณะการจ้้างงานประจำำ
เป็็นกลุ่่�มที่่�มีีคะแนนความผููกพัันองค์์กรในองค์์ประกอบ Stay สููงที่่�สุุด ขณะที่่�คนทำำงานที่่�มีีประเภท
การจ้้างเป็็นรายวััน มีีคะแนนความผููกพัันองค์์กรภาพรวม (58.5 คะแนน) และความผููกพัันในทุุก
องค์์ประกอบ Say Stay Strive ที่่ต่ำ� �ำ� กว่่าคนทำำงานกลุ่่�มอื่่น� ในด้้านอายุุงาน คนทำำงานที่่�มีอี ายุุงาน
10 ปีีขึ้้�นไป มีีคะแนนความผููกพัันภาพรวม (68.8 คะแนน) และคะแนนความผููกพัันในทุุกองค์์ประกอบ
Say Stay Strive สููงที่่�สุุด ขณะที่่�คนทำำงานที่่�มีีอายุุงาน 1-2 ปีี เป็็นกลุ่่�มที่่�มีีคะแนนความผููกพััน
ภาพรวม (62.6 คะแนน) และคะแนนความผููกพัันองค์์กรในทุุกองค์์ประกอบ Say Stay Strive
ต่ำำ��ที่่�สุุดด้้วยเช่่นกััน
	จำำแนกตามภาคการจ้้างงาน คนทำำงานที่่�ระบุุภาคการจ้้างงานเป็็นอื่่�น ๆ เป็็นกลุ่่�มที่่�มีีคะแนน
ความผููกพัันองค์์กรภาพรวม (71.7 คะแนน) และคะแนนความผููกพัันองค์์กรในทุุกองค์์ประกอบ Say
Stay Strive สููงกว่่าคนทำำงานในภาคการจ้้างงานอื่่�น (ลำำดัับถััดมาเป็็นคนทำำงานในหน่่วยงาน
ภาครััฐ และหน่่วยงานรััฐวิิสาหกิิจ ตามลำำดัับ) ในขณะที่่�คนทำำงานในสถาบัันการศึึกษามีีคะแนน
ความผููกพัันองค์์กรภาพรวม (63.7 คะแนน) และคะแนนความผููกพัันองค์์กรในองค์์ประกอบ Say
และ Stay ต่ำำ��ที่่�สุุด โดยที่่�คนทำำงานในหน่่วยงานเอกชนมีีคะแนนความผููกพัันองค์์กรในองค์์ประกอบ
Strive ต่ำำ��ที่่�สุุด
	คะแนนความผูู ก พัั น องค์์ ก รของคนทำำงานทั้้� ง ในภาพรวม และในแต่่ ล ะองค์์ ป ระกอบของ
ความผููกพััน Say Stay Strive พบว่่า แปรผัันเพิ่่�มขึ้้�นตามระดัับรายได้้ต่่อเดืือนของคนทำำงาน
ที่่�สููงขึ้้�น โดยคนทำำงานที่่�มีีรายได้้ต่่อเดืือน 30,001 บาทขึ้้�นไป มีีคะแนนความผููกพัันภาพรวม (69.5
คะแนน) และคะแนนความผููกพัันในทุุกองค์์ประกอบ Say Stay Strive สููงที่่�สุุด ขณะที่่�คนทำำงาน
ที่่�มีีรายได้้ต่่อเดืือนไม่่เกิิน 10,000 บาท มีีคะแนนความผููกพัันภาพรวม (60.0 คะแนน) และคะแนน
ความผููกพัันในทุุกองค์์ประกอบ Say Stay Strive ต่ำำ��ที่่�สุุด
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ตาราง 13 คะแนนความผููกพัันองค์์กรภาพรวม และองค์์ประกอบ Say Stay และ Strive จำำแนก
ตามลัักษณะทั่่�วไปของคนทำำงาน
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ตาราง 13 คะแนนความผููกพัันองค์์กรภาพรวม และองค์์ประกอบ Say Stay และ Strive จำำแนก
ตามลัักษณะทั่่�วไปของคนทำำงาน (ต่่อ)
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ตาราง 13 คะแนนความผููกพัันองค์์กรภาพรวม และองค์์ประกอบ Say Stay และ Strive จำำแนก
ตามลัักษณะทั่่�วไปของคนทำำงาน (ต่่อ)

4.5 สมดุุลชีีวิิตกัับการทำำงาน พ.ศ. 2564
การประเมิินสมดุุลชีีวิิตกัับการทำำงานของคนทำำงาน ประกอบด้้วยข้้อคำำถาม 5 ข้้อ เกี่่�ยวกัับ
ความรู้้�สึึกต่่อจำำนวนวัันทำำงานใน 1 สััปดาห์์ ความรู้้�สึึกต่่อจำำนวนชั่่�วโมงในการทำำงานแต่่ละวััน
ความรู้้�สึึกต่่อชั่่�วโมงการพัักผ่่อนในแต่่ละวััน (ไม่่รวมการนอนหลัับเวลากลางคืืน) ระดัับความยืืดหยุ่่�น
ในการทำำงานในด้้านสถานที่่�ทำำงาน วัันหยุุดและเวลาในการทำำงาน และความรู้้�สึึกต่่อการทำำงานที่่�
ตรงตามวุุฒิิการศึึกษา
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	ผลการสำำรวจข้้อประเมิินแรก (ตาราง 14) เกี่่ย� วกัับความรู้้�สึึกต่่อจำำนวนวัันทำำงานใน 1 สััปดาห์์
พบว่่าในภาพรวมคนทำำงานส่่วนใหญ่่ร้้อยละ 54.4 รู้้�สึึกว่่าตนเองทำำงาน 6 วัันต่่อสััปดาห์์ อีีกร้้อยละ
30.5 รู้้�สึกึ ว่่าตนเองทำำงาน 5 วัันต่่อสััปดาห์์ และร้้อยละ 12.7 รู้้�สึกึ ว่่าตนเองทำำงาน 7 วััน หรืือทุุกวััน
ต่่อสััปดาห์์ คนทำำงานเพศชายมีีสััดส่่วนที่่�รู้้�สึึกว่่าทำำงาน 6 วััน และ 7 วัันต่่อสััปดาห์์ ที่่�มากกว่่า
คนทำำงานเพศหญิิงและคนทำำงานเพศทางเลืือก คนทำำงาน Baby Boomer มีีสัดส่
ั ว่ นที่่รู้้�สึ
� กึ ว่่าทำำงาน
5 วัันต่่อสััปดาห์์ (ร้้อยละ 43.4) มากกว่่ารุ่่�นประชากรอื่่น� ขณะที่่ค� นทำำงาน Gen Y มีีสัดส่
ั ว่ นที่่รู้้�สึ
� กึ ว่่า
ทำำงาน 6 วัันต่่อสััปดาห์์ (ร้้อยละ 58.0) ซึ่่�งมากกว่่ารุ่่�นประชากรอื่่�น คนทำำงาน Baby Boomer
และ Gen X มีีสััดส่่วนที่่�รู้้�สึึกว่่าทำำงาน 7 วัันต่่อสััปดาห์์หรืือทุุกวััน (ร้้อยละ 14.5) มากกว่่า
คนทำำงาน Gen Y
ในข้้อประเมิินที่่� 2 เกี่่ย� วกัับความรู้้�สึึกต่่อจำำนวนชั่่ว� โมงทำำงานในแต่่ละวััน ในภาพรวมคนทำำงาน
ส่่วนใหญ่่ ร้้อยละ 46.1 รู้้�สึึกว่่าตนเองทำำงาน 6-8 ชั่่�วโมงต่่อวััน อีีกร้้อยละ 32.0 รู้้�สึึกว่่าทำำงาน
9-10 ชั่่ว� โมงต่่อวััน และร้้อยละ 15.9 รู้้�สึึกว่่าทำำงานถึึง 11-12 ชั่่ว� โมงต่่อวััน โดยคนทำำงานเพศหญิิง
มีีสััดส่่วนของผู้้�ที่่�รู้้�สึึกว่่าตนเองทำำงาน 6-8 ชั่่�วโมงและ 9-10 ชั่่�วโมง สููงกว่่าคนทำำงานเพศชาย
โดยคนทำำงานเพศชายมีีสััดส่่วนของผู้้�ที่่�รู้้�สึึกว่่าทำำงานมากกว่่า 12 ชั่่�วโมงต่่อวััน สููงกว่่าเพศหญิิง
และเพศทางเลืือก อย่่างไรก็็ตาม คนทำำงานเพศทางเลืือกเป็็นกลุ่่�มที่่�มีีสััดส่่วนของผู้้�ที่่�รู้้�สึึกว่่าตนเอง
ทำำงาน 9 ชั่่ว� โมงขึ้้น� ไป (ร้้อยละ 56.4) สููงกว่่าทั้้ง� คนทำำงานเพศชายและคนทำำงานเพศหญิิง คนทำำงาน
Baby Boomer มีีสััดส่่วนที่่�รู้้�สึึกว่่าตนเองทำำงาน 6-8 ชั่่�วโมงต่่อวััน รวมถึึง น้้อยกว่่า 6 ชั่่�วโมง
ต่่อวััน สููงกว่่าคนทำำงาน Gen X และ Gen Y
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สำำหรัั บ ข้้ อ ประเมิิ น ที่่� 3 เกี่่� ย วกัั บ ความรู้้�สึึ ก ต่่ อ จำำนวนชั่่� ว โมงการได้้ พัั ก ผ่่ อ นในแต่่ ล ะวัั น
ในภาพรวม คนทำำงานในสััดส่ว่ นที่่�ใกล้้เคีียงกัันประมาณร้้อยละ 26-27 รู้้�สึึกว่่ามีีชั่่ว� โมงการพัักผ่่อน
ในแต่่ละวััน ที่่� 1-2 ชั่่ว� โมง 3-5 ชั่่ว� โมง หรืือ 6-7 ชั่่ว� โมง มีีเพีียงประมาณร้้อยละ 8.5 ที่่รู้้�สึ
� กึ ว่่าได้้พักั ผ่่อน
มากถึึง 8 ชั่่ว� โมงต่่อวััน (ไม่่รวมการนอนหลัับตอนกลางคืืน) อีีกร้้อยละ 11.6 รู้้�สึกึ ว่่ามีีชั่่ว� โมงในการพัักผ่่อน
ค่่อนข้้างน้้อยที่่�น้อ้ ยกว่่า 1 ชั่่ว� โมงต่่อวััน ความรู้้�สึกึ ต่่อชั่่ว� โมงในการได้้พักั ผ่่อนในแต่่ละวัันระหว่่างคนทำำงาน
เพศชายและเพศหญิิงไม่่แตกต่่างกัันมาก (โดยคนทำำงานเพศหญิิงมีีสัดส่
ั ว่ นที่่รู้้�สึ
� กึ ว่่าได้้พักั ผ่่อนน้้อยกว่่า
1 ชั่่ว� โมงสููงกว่่าคนทำำงานเพศชายเล็็กน้้อย) แต่่สำำหรัับคนทำำงานที่่�เป็็นเพศทางเลืือก พบว่่ามีีสัดส่
ั ว่ นของ
ผู้้�ที่่รู้้�สึ
� กึ ว่่ามีีชั่่ว� โมงในการพัักผ่่อนน้้อยกว่่า 1 ชั่่ว� โมง หรืือ 1-2 ชั่่ว� โมง หรืืออีีกกลุ่่�มคืือ มากกว่่า 8 ชั่่ว� โมง
ต่่อวััน เป็็นสััดส่ว่ นเปรีียบเทีียบที่่น้� อ้ ยกว่่ากว่่าคนทำำงานเพศหญิิงและเพศชาย ขณะที่่มี� สัี ดส่
ั ว่ นของผู้้�ที่่�
รู้้�สึกึ ว่่ามีีชั่่ว� โมงการพัักผ่่อน 3-5 และ 6-8 ชั่่ว� โมงต่่อวัันที่่สู� งู กว่่า ในประเด็็นนี้้� จำำแนกตามรุ่่�นประชากร
คนทำำงาน Baby Boomer มีีสัดส่
ั ว่ นที่่�รู้้�สึกึ ว่่าได้้พักั ผ่่อน 6-7 ชั่่ว� โมงต่่อวัันสููงกว่่าสััดส่ว่ นในคนทำำงาน
Gen X และ Gen Y ขณะที่่มี� สัี ดส่
ั ว่ นของผู้้�ที่่รู้้�สึ
� กึ ว่่าได้้พักั ผ่่อน 1-2 และ 3-5 ชั่่ว� โมงต่่อวัันต่ำำ�� กว่่า
ในข้้อประเมิินที่่� 4 เกี่่ย� วกัับความยืืดหยุ่่�นในการทำำงานของหน่่วยงานหรืือที่่�ทำำงาน พบว่่าภาพรวม
คนทำำงานส่่วนใหญ่่ ร้้อยละ 40.2 รู้้�สึกึ ว่่าการทำำงานของตนเองมีีความยืืดหยุ่่�นในระดัับปานกลาง อีีกร้้อยละ
23.0 รู้้�สึกึ ว่่ามีีความยืืดหยุ่่�นมาก ร้้อยละ 14.5 รู้้�สึกึ ว่่ามีีความยืืดหยุ่่�นน้้อย ขณะที่่�อีกี ร้้อยละ 13.9 รู้้�สึกึ ว่่า
ไม่่มีคี วามยืืดหยุ่่�น หรืือมีีความยืืดหยุ่่�นน้้อยที่่�สุดุ และในทางตรงกัันข้้ามร้้อยละ 8.4 รู้้�สึกึ ว่่ามีีความยืืดหยุ่่�น
มากที่่สุ� ดุ เมื่่อ� พิิจารณาตามเพศ พบว่่าคนทำำงานเพศชายมีีสัดส่
ั ว่ นที่่รู้้�สึ
� กึ ว่่างานของตนมีีความยืืดหยุ่่�น
ปานกลาง มาก จนถึึงมากที่่สุ� ดุ เป็็นสััดส่ว่ นสููงกว่่าคนทำำงานเพศหญิิงและคนทำำงานเพศทางเลืือก (ยกเว้้น
ในระดัับความยืืดหยุ่่�นมากที่่�สุดที่่
ุ มี� สัี ดส่
ั ว่ นของคนทำำงานเพศทางเลืือก สููงกว่่าคนทำำงานเพศชาย) จำำแนก
ตามรุ่่�นประชากร คนทำำงาน Baby Boomer มีีสัดส่
ั ว่ นที่่รู้้�สึ
� กึ ว่่างานของตนมีีความยืืดหยุ่่�นระดัับมาก
ถึึงมากที่่�สุดสู
ุ งู กว่่าคนทำำงานในรุ่่�นประชากรอื่่น� เล็็กน้้อย ขณะที่่�คนทำำงาน Gen Y มีีสัดส่
ั ว่ นที่่รู้้�สึ
� กึ ว่่า
งานของตนมีีความยืืดหยุ่่�นปานกลาง น้้อย จนถึึงไม่่มีหี รืือน้้อยที่่สุ� ดุ สููงกว่่าคนทำำงานรุ่่�นประชากรอื่่น�
สำำหรัับข้้อประเมิินที่่� 5 เกี่่ย� วกัับความรู้้�สึกึ ในการได้้ทำำงานตรงตามวุุฒิกิ ารศึึกษา พบว่่าในภาพรวมของ
คนทำำงานส่่วนใหญ่่ ร้้อยละ 35.0 รู้้�สึกึ ว่่าได้้ทำำงานตรงตามวุุฒิกิ ารศึึกษาในระดัับปานกลาง อีีกร้้อยละ 27.1
และ 15.3 ในระดัับมาก และระดัับมากที่่สุ� ดุ ตามลำำดัับ ขณะเดีียวกััน ถึึงร้้อยละ 15.2 รู้้�สึึกว่่าทำำงาน
ไม่่ตรงตามวุุฒิกิ ารศึึกษาหรืือตรงน้้อยที่่สุ� ดุ คนทำำงานเพศชายมีีสัดส่
ั ว่ นของผู้้�ที่่รู้้�สึ
� กึ ว่่าได้้ทำำงานตรงตามวุุฒิิ
การศึึกษาในระดัับปานกลาง และระดัับมากสููงกว่่าคนทำำงานเพศอื่่�น ในขณะที่่�คนทำำงานเพศทางเลืือก
มีีสัดส่
ั ว่ นของผู้้�ที่่รู้้�สึ
� กึ ว่่าทำำงานไม่่ตรงตามวุุฒิหิ รืือตรงตามวุุฒิน้ิ อ้ ยที่่สุ� ดุ และตรงในระดัับน้้อย สููงกว่่า
คนทำำงานเพศชายและเพศหญิิง พิิจารณาตามรุ่่�นประชากร คนทำำงาน Baby Boomer มีีสััดส่่วน
ที่่�รู้้�สึึกว่่าได้้ทำำงานไม่่ตรงตามวุุฒิิ หรืือตรงตามวุุฒิิน้้อย เป็็นสััดส่่วนที่่�สููงกว่่าคนทำำงาน Gen Y
และ Gen X ตามลำำดัับ (คนทำำงาน Gen Y มีีสััดส่่วนในสองกลุ่่�มนี้้�ที่่�สููงกว่่าคนทำำงาน Gen X)
แต่่ในทางตรงกัันข้้าม คนทำำงาน Baby Boomer ก็็มีสัี ดส่
ั ว่ นที่่รู้้�สึ
� กึ ว่่าได้้ทำำงานตรงตามวุุฒิมิ ากที่่สุ� ดุ
สููงกว่่าคนทำำงาน Gen Y และ Gen X ด้้วยเช่่นกััน
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ตาราง 14 สมดุุลชีีวิิตกัับการทำำงาน (ร้้อยละของคนทำำงาน) จำำแนกตามเพศ และรุ่่�นประชากร (ต่่อ)
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4.6 ผลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโควิิด 19
ในปีี 2564 ยัังคงเป็็นช่่วงที่่ป� ระเทศไทยและสถานประกอบการในทุุกประเภทอุุตสาหกรรมประสบ
กัับสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโควิิด 19 ซึ่่�งเกิิดขึ้้�นมาตั้้�งแต่่ช่่วงต้้นปีี พ.ศ. 2563 ซึ่่�งเป็็นปััจจััย
ที่่�ทำำให้้เกิิดผลกระทบต่่อคุุณภาพชีีวิติ และความสุุขของคนทำำงานในมิิติต่ิ า่ ง ๆ ดัังนั้้�น ในการสำำรวจความสุุข
คนทำำงาน (ในองค์์กร) ตั้้�งแต่่ปีี 2563 รวมถึึง การสำำรวจในปีี 2564 นี้้� จึึงได้้มีีการบรรจุุข้้อคำำถาม
เกี่่ย� วกัับผลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโควิิด 19 ที่่มี� ต่ี อ่ คนทำำงานในแต่่ละมิิติคิ วามสุุข
ซึ่่�งอาจเป็็นได้้ทั้้�งผลกระทบเชิิงลบ ผลกระทบเชิิงบวก หรืือ ไม่่มีีผลกระทบเกิิดขึ้้�น
	ผลจากการสำำรวจ (ตาราง 15) พบว่่า คนทำำงานส่่วนใหญ่่ได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์
ในทั้้�ง 9 มิิติิความสุุขของ HAPPINOMETER โดยมีีเพีียงประมาณร้้อยละ 20-30 ที่่�รายงาน
ว่่าไม่่มีี หรืือไม่่ได้้รัับผลกระทบ

ตาราง 15 ร้้อยละของคนทำำงาน (ในองค์์กร) จำำแนกตามทิิศทางและระดัับของผลกระทบโควิิด 19
ต่่อความสุุขในแต่่ละมิิติิ

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

ผลกระทบต่่อการงานดีี
ผลกระทบต่่อสุุขภาพเงิินดีี
ผลกระทบต่่อใฝ่่รู้้�ดีี
ผลกระทบต่่อสัังคมดีี
ผลกระทบต่่อครอบครััวดีี
ผลกระทบต่่อจิิตวิิญญาณดีี
ผลกระทบต่่อน้ำำ��ใจดีี
ผลกระทบต่่อผ่่อนคลายดีี
ผลกระทบต่่อสุุขภาพกายดีี

แผนภาพ 7 ผลกระทบสถานการณ์์โควิิด 19 ต่่อคนทำำงาน (ในองค์์กร) ใน 9 มิิติิความสุุข
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ในกลุ่่�มคนทำำงานที่่�รายงานว่่าได้้รัับผลกระทบ (แผนภาพ 7) พบว่่า มีีสััดส่่วนของผู้้�ได้้รัับ
ผลกระทบเชิิงลบ (ทั้้�งเชิิงลบเล็็กน้้อย และเชิิงลบมาก) สููงกว่่าสััดส่่วนของผู้้�ได้้รัับผลกระทบเชิิงบวก
(ทั้้� ง เชิิ ง บวกเล็็ ก น้้ อ ย และเชิิ ง บวกมาก) เพีี ย งใน 3 มิิ ติิ ค วามสุุ ข ได้้ แ ก่่ มิิ ติิ สุุ ข ภาพกายดีี
(เชิิงลบร้้อยละ 47.9 ขณะที่่�เชิิงบวกร้้อยละ 30.6) มิิติิผ่ ่อนคลายดีี (เชิิงลบร้้อยละ 46.2 ขณะที่่�
เชิิงบวกร้้อยละ 34.9) และมิิติิสุุขภาพเงิินดีี (เชิิงลบร้้อยละ 43.1 ขณะที่่�เชิิงบวกร้้อยละ 34.8)
ในทางตรงกััน ข้้า ม พบว่่า มีีถึึง 6 มิิ ติิ ค วามสุุ ข ที่่�มีี สััดส่่ ว นของผู้้�ได้้ รัับ ผลกระทบเชิิ งบวก
สููงกว่่าสััดส่่วนของผู้้�ได้้รัับผลกระทบเชิิงลบ ซึ่่�งได้้แก่่ มิิติิน้ำำ��ใจดีี (เชิิงบวกร้้อยละ 54.4 ขณะที่่�
เชิิ งลบร้้ อ ยละ 22.4) มิิติิจิิต วิิญ ญาณดีี (เชิิ งบวกร้้ อยละ 47.7 ขณะที่่�เชิิ งลบร้้ อยละ 26.6)
มิิติิครอบครััวดีี (เชิิงบวกร้้อยละ 55.5 ขณะที่่�เชิิงลบร้้อยละ 23.8) มิิติิสัังคมดีี (เชิิงบวกร้้อยละ
44.8 ขณะที่่�เชิิงลบร้้อยละ 34.7) มิิติิใฝ่่รู้้�ดีี (เชิิงบวกร้้อยละ 53.0 ขณะที่่�เชิิงลบร้้อยละ 21.3)
และมิิ ติิ ก ารงานดีี (เชิิง บวกร้้อ ยละ 44.1 ขณะที่่� เชิิ งลบร้้ อยละ 31.9)
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โควิิด 19 ต่่อมิิติิสุุขภาพกายดีี
S กิิจกรรมบริิการด้้านอื่่�น ๆ
R ศิิลปะ ความบัันเทิิง และนัันทนาการ
Q กิิจกรรมด้้านสุุขภาพ และงานสัังคมสงเคราะห์์
P การศึึกษา
O การบริิหาร การป้้องกัันประเทศ
และการประกัันสัังคม
N กิิจกรรมการบริิหาร และการสนัับสนุุน
M กิิจกรรมทางวิิชาชีีพ วิิทยาศาสตร์์ และเทคนิิค
L กิิจกรรมอสัังหาริิมทรััพย์์
K กิิจกรรมทางการเงิิน และการประกัันภััย
J ข้้อมููลข่่าวสาร และการสื่่�อสาร
I ที่่�พัักแรม และบริิการด้้านอาหาร
H การขนส่่ง และสถานที่่�เก็็บสิินค้้า
G การขายส่่ง และการขายปลีีก การซ่่อมแซมยานยนต์์
F การก่่อสร้้าง
E การจััดหาน้ำำ�� การจััดการ และการบำำบััดน้ำำ��เสีีย
D ไฟฟ้้า ก๊๊าช ไอน้ำำ�� และระบบปรัับอากาศ
C การผลิิต

แผนภาพ 8 ผลกระทบสถานการณ์์โควิิด 19 ต่่อคนทำำงาน (ในองค์์กร)
จำำแนกตามประเภทอุุตสาหกรรม ในมิิติิสุุขภาพกายดีี
ในมิิติสุิ ขุ ภาพกายดีี (Happy Body) พบว่่า สถานการณ์์โควิิด 19 ส่่งผลกระทบเชิิงลบ (-)
ต่่อคนทำำงานในเกืือบทุุกประเภทอุุตสาหกรรมเป็็นสััดส่ว่ นที่่�สูงู กว่่าผลกระทบเชิิงบวก ยกเว้้น 3 ประเภท
อุุตสาหกรรม ได้้แก่่ M กิิจกรรมทางวิิชาชีีพ วิิทยาศาสตร์์และเทคนิิค I ที่่พั� กั แรมและบริิการด้้านอาหาร
และ F การก่่อสร้้าง ซึ่่ง� มีีสัดส่
ั ว่ นคนทำำงานที่่�ได้้รับั ผลกระทบเชิิงบวก (+) มากกว่่าผลกระทบเชิิงลบ
ประเภทอุุตสาหกรรมที่่�คนทำำงานได้้รัับผลกระทบเชิิงลบ (-) ในมิิติิสุุขภาพกายดีีเป็็นสััดส่่วน
สููงที่่�สุุด 3 อัันดัับแรก ได้้แก่่ K กิิจกรรมทางการเงิินและการประกัันภััย (ร้้อยละ 53.8) Q กิิจกรรม
ด้้านสุุขภาพและงานสัังคมสงเคราะห์์ (ร้้อยละ 52.1) และ N กิิจกรรมการบริิหารและการสนัับสนุุน
(ร้้อยละ 51.4) ตามลำำดัับ
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โควิิด 19 ต่่อมิิติิผ่่อนคลายดีี
S กิิจกรรมบริิการด้้านอื่่�น ๆ
R ศิิลปะ ความบัันเทิิง และนัันทนาการ
Q กิิจกรรมด้้านสุุขภาพ และงานสัังคมสงเคราะห์์
P การศึึกษา
O การบริิหาร การป้้องกัันประเทศ
และการประกัันสัังคม
N กิิจกรรมการบริิหาร และการสนัับสนุุน
M กิิจกรรมทางวิิชาชีีพ วิิทยาศาสตร์์ และเทคนิิค
L กิิจกรรมอสัังหาริิมทรััพย์์
K กิิจกรรมทางการเงิิน และการประกัันภััย
J ข้้อมููลข่่าวสาร และการสื่่�อสาร
I ที่่�พัักแรม และบริิการด้้านอาหาร
H การขนส่่ง และสถานที่่�เก็็บสิินค้้า
G การขายส่่ง และการขายปลีีก การซ่่อมแซมยานยนต์์
F การก่่อสร้้าง
E การจััดหาน้ำำ�� การจััดการ และการบำำบััดน้ำำ��เสีีย
D ไฟฟ้้า ก๊๊าช ไอน้ำำ�� และระบบปรัับอากาศ
C การผลิิต

แผนภาพ 9 ผลกระทบสถานการณ์์โควิิด 19 ต่่อคนทำำงาน (ในองค์์กร)
จำำแนกตามประเภทอุุตสาหกรรม ในมิิติิผ่่อนคลายดีี
ในมิิติผ่ิ อ่ นคลายดีี (Happy Relax) พบว่่า สถานการณ์์โควิิด 19 ส่่งผลกระทบเชิิงลบ (-)
ต่่อคนทำำงานในเกืือบทุุกประเภทอุุตสาหกรรมเป็็นสััดส่ว่ นที่่สู� งู กว่่าผลกระทบเชิิงบวก ในประเภทอุุตสาหกรรม
ส่่วนใหญ่่ ยกเว้้น F การก่่อสร้้าง I ที่่พั� กั แรม และบริิการด้้านอาหาร L กิิจกรรมสัังหาริิมทรััพย์์
M กิิจกรรมทางวิิชาชีีพ วิิทยาศาสตร์์และเทคนิิค และ S กิิจกรรมบริิการด้้านอื่่น� ๆ ซึ่่ง� เป็็นประเภท
อุุตสาหกรรมที่่�มีสัี ดส่
ั ว่ นของคนทำำงานที่่�ได้้รับั ผลกระทบเชิิงบวกมากกว่่าผลกระทบเชิิงลบ
ประเภทอุุตสาหกรรมที่่�คนทำำงานได้้รัับผลกระทบเชิิงลบ (-) ในมิิติิผ่่อนคลายดีีเป็็นสััดส่่วน
สููงที่่�สุุด 3 อัันดัับแรก ได้้แก่่ K กิิจกรรมทางการเงิินและการประกัันภััย (ร้้อยละ 53.4) Q กิิจกรรม
ด้้านสุุขภาพและงานสัังคมสงเคราะห์์ (ร้้อยละ 52.0) และ N กิิจกรรมการบริิหารและการสนัับสนุุน
(ร้้อยละ 50.1) ตามลำำดัับ
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โควิิด 19 ต่่อมิิติิน้ำำ��ใจดีี
S กิิจกรรมบริิการด้้านอื่่�น ๆ
R ศิิลปะ ความบัันเทิิง และนัันทนาการ
Q กิิจกรรมด้้านสุุขภาพ และงานสัังคมสงเคราะห์์
P การศึึกษา
O การบริิหาร การป้้องกัันประเทศ
และการประกัันสัังคม
N กิิจกรรมการบริิหาร และการสนัับสนุุน
M กิิจกรรมทางวิิชาชีีพ วิิทยาศาสตร์์ และเทคนิิค
L กิิจกรรมอสัังหาริิมทรััพย์์
K กิิจกรรมทางการเงิิน และการประกัันภััย
J ข้้อมููลข่่าวสาร และการสื่่�อสาร
I ที่่�พัักแรม และบริิการด้้านอาหาร
H การขนส่่ง และสถานที่่�เก็็บสิินค้้า
G การขายส่่ง และการขายปลีีก การซ่่อมแซมยานยนต์์
F การก่่อสร้้าง
E การจััดหาน้ำำ�� การจััดการ และการบำำบััดน้ำำ��เสีีย
D ไฟฟ้้า ก๊๊าช ไอน้ำำ�� และระบบปรัับอากาศ
C การผลิิต

แผนภาพ 10 ผลกระทบสถานการณ์์โควิิด 19 ต่่อคนทำำงาน (ในองค์์กร)
จำำแนกตามประเภทอุุตสาหกรรม ในมิิติิน้ำำ��ใจดีี
ในมิิติิน้ำำ��ใจดีี (Happy Heart) พบว่่า สถานการณ์์โควิิด 19 ส่่งผลกระทบเชิิงบวก (+)
ต่่อคนทำำงานในทุุกประเภทอุุตสาหกรรมเป็็นสััดส่่วนที่่�สููงกว่่าผลกระทบเชิิงลบ
ประเภทอุุตสาหกรรมที่่�คนทำำงานได้้รัับผลกระทบเชิิงบวก (+) ในมิิติิน้ำำ��ใจดีีเป็็นสััดส่่วนสููงที่่�สุุด
3 อัันดัับแรก ได้้แก่่ I ที่่�พัักแรม และบริิการด้้านอาหาร (ร้้อยละ 62.9) M กิิจกรรมทางวิิชาชีีพ
วิิทยาศาสตร์์และเทคนิิค (ร้้อยละ 62.4) และ S กิิจกรรมบริิการด้้านอื่่�น ๆ (ร้้อยละ 60.8) ตามลำำดัับ

รายงานการสำำรวจคุุณภาพชีีวิิตฯ พ.ศ. 2564

89

โควิิด 19 ต่่อมิิติิจิิตวิิญญาณดีี
S กิิจกรรมบริิการด้้านอื่่�น ๆ
R ศิิลปะ ความบัันเทิิง และนัันทนาการ
Q กิิจกรรมด้้านสุุขภาพ และงานสัังคมสงเคราะห์์
P การศึึกษา
O การบริิหาร การป้้องกัันประเทศ
และการประกัันสัังคม
N กิิจกรรมการบริิหาร และการสนัับสนุุน
M กิิจกรรมทางวิิชาชีีพ วิิทยาศาสตร์์ และเทคนิิค
L กิิจกรรมอสัังหาริิมทรััพย์์
K กิิจกรรมทางการเงิิน และการประกัันภััย
J ข้้อมููลข่่าวสาร และการสื่่�อสาร
I ที่่�พัักแรม และบริิการด้้านอาหาร
H การขนส่่ง และสถานที่่�เก็็บสิินค้้า
G การขายส่่ง และการขายปลีีก การซ่่อมแซมยานยนต์์
F การก่่อสร้้าง
E การจััดหาน้ำำ�� การจััดการ และการบำำบััดน้ำำ��เสีีย
D ไฟฟ้้า ก๊๊าช ไอน้ำำ�� และระบบปรัับอากาศ
C การผลิิต

แผนภาพ 11 ผลกระทบสถานการณ์์โควิิด 19 ต่่อคนทำำงาน (ในองค์์กร)
จำำแนกตามประเภทอุุตสาหกรรม ในมิิติิจิิตวิิญญาณดีี
สำำหรัับมิิติจิิ ติ วิิญญาณดีี (Happy Soul) พบว่่า สถานการณ์์โควิิด 19 ส่่งผลกระทบเชิิงบวก (+)
ต่่อคนทำำงานในทุุกประเภทอุุตสาหกรรมเป็็นสััดส่่วนที่่�สููงกว่่าผลกระทบเชิิงลบเช่่นกััน โดยประเภท
อุุตสาหกรรมที่่�คนทำำงานได้้รัับผลกระทบเชิิงบวก (+) ในมิิติิจิิตวิิญญาณดีีเป็็นสััดส่่วนสููงที่่�สุุด
3 อัันดัับแรก ได้้แก่่ I ที่่�พัักแรม และบริิการด้้านอาหาร (ร้้อยละ 55.5) M กิิจกรรมทางวิิชาชีีพ
วิิทยาศาสตร์์และเทคนิิค (ร้้อยละ 54.3) และ G การขายส่่งและการขายปลีีก การซ่่อมแซมยานยนต์์
(ร้้อยละ 52.5) ตามลำำดัับ
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โควิิด 19 ต่่อมิิติิครอบครััวดีี
S กิิจกรรมบริิการด้้านอื่่�น ๆ
R ศิิลปะ ความบัันเทิิง และนัันทนาการ
Q กิิจกรรมด้้านสุุขภาพ และงานสัังคมสงเคราะห์์
P การศึึกษา
O การบริิหาร การป้้องกัันประเทศ
และการประกัันสัังคม
N กิิจกรรมการบริิหาร และการสนัับสนุุน
M กิิจกรรมทางวิิชาชีีพ วิิทยาศาสตร์์ และเทคนิิค
L กิิจกรรมอสัังหาริิมทรััพย์์
K กิิจกรรมทางการเงิิน และการประกัันภััย
J ข้้อมููลข่่าวสาร และการสื่่�อสาร
I ที่่�พัักแรม และบริิการด้้านอาหาร
H การขนส่่ง และสถานที่่�เก็็บสิินค้้า
G การขายส่่ง และการขายปลีีก การซ่่อมแซมยานยนต์์
F การก่่อสร้้าง
E การจััดหาน้ำำ�� การจััดการ และการบำำบััดน้ำำ��เสีีย
D ไฟฟ้้า ก๊๊าช ไอน้ำำ�� และระบบปรัับอากาศ
C การผลิิต

แผนภาพ 12 ผลกระทบสถานการณ์์โควิิด 19 ต่่อคนทำำงาน (ในองค์์กร)
จำำแนกตามประเภทอุุตสาหกรรม ในมิิติิครอบครััวดีี
ในมิิติคิ รอบครััวดีี (Happy Family) พบว่่า สถานการณ์์โควิิด 19 ส่่งผลกระทบเชิิงบวก (+)
ต่่อคนทำำงานในทุุกประเภทอุุตสาหกรรมเป็็นสััดส่่วนที่่�สููงกว่่าผลกระทบเชิิงลบเช่่นกััน สำำหรัับประเภท
อุุตสาหกรรมที่่�คนทำำงานได้้รับั ผลกระทบเชิิงบวก (+) ในมิิติคิ รอบครััวดีีเป็็นสััดส่ว่ นสููงที่่สุ� ดุ 3 อัันดัับแรก
ได้้แก่่ M กิิจกรรมทางวิิชาชีีพ วิิทยาศาสตร์์และเทคนิิค (ร้้อยละ 63.6) I ที่่�พัักแรม และบริิการด้้าน
อาหาร (ร้้อยละ 63.3) และ S กิิจกรรมบริิการด้้านอื่่�น ๆ (ร้้อยละ 59.9) ตามลำำดัับ
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โควิิด 19 ต่่อมิิติิสัังคมดีี
S กิิจกรรมบริิการด้้านอื่่�น ๆ
R ศิิลปะ ความบัันเทิิง และนัันทนาการ
Q กิิจกรรมด้้านสุุขภาพ และงานสัังคมสงเคราะห์์
P การศึึกษา
O การบริิหาร การป้้องกัันประเทศ
และการประกัันสัังคม
N กิิจกรรมการบริิหาร และการสนัับสนุุน
M กิิจกรรมทางวิิชาชีีพ วิิทยาศาสตร์์ และเทคนิิค
L กิิจกรรมอสัังหาริิมทรััพย์์
K กิิจกรรมทางการเงิิน และการประกัันภััย
J ข้้อมููลข่่าวสาร และการสื่่�อสาร
I ที่่�พัักแรม และบริิการด้้านอาหาร
H การขนส่่ง และสถานที่่�เก็็บสิินค้้า
G การขายส่่ง และการขายปลีีก การซ่่อมแซมยานยนต์์
F การก่่อสร้้าง
E การจััดหาน้ำำ�� การจััดการ และการบำำบััดน้ำำ��เสีีย
D ไฟฟ้้า ก๊๊าช ไอน้ำำ�� และระบบปรัับอากาศ
C การผลิิต

แผนภาพ 13 ผลกระทบสถานการณ์์โควิิด 19 ต่่อคนทำำงาน (ในองค์์กร)
จำำแนกตามประเภทอุุตสาหกรรม ในมิิติิสัังคมดีี
สำำหรัับมิิติสัิ งั คมดีี (Happy Society) พบว่่า สถานการณ์์โควิิด 19 ส่่งผลกระทบเชิิงบวก (+)
ต่่อคนทำำงานในประเภทอุุตสาหกรรมส่่วนใหญ่่เป็็นสััดส่ว่ นที่่สู� งู กว่่าผลกระทบเชิิงลบ ยกเว้้นในบางประเภท
อุุตสาหกรรมที่่สั� ดส่
ั ว่ นของผู้้�ได้้รับั ผลกระทบเชิิงลบ (-) สููงกว่่าเชิิงบวก ได้้แก่่ H การขนส่่งและสถานที่่�
เก็็บสิินค้้า K กิิจกรรมทางการเงิิน และการประกัันภััย และ R ศิิลปะ ความบัันเทิิงและนัันทนาการ
สำำหรัับประเภทอุุตสาหกรรมที่่�คนทำำงานได้้รัับผลกระทบเชิิงบวก (+) มิิติิสัังคมดีีเป็็นสััดส่่วน
ที่่�สููงกว่่าผลกระทบเชิิงลบโดยมีีสััดส่่วนคนทำำงานที่่�ได้้รัับผลกระทบเชิิงบวกสููงที่่�สุุด 3 อัันดัับแรก ได้้แก่่
I ที่่พั� กั แรม และบริิการด้้านอาหาร (ร้้อยละ 53.7) M กิิจกรรมทางวิิชาชีีพ วิิทยาศาสตร์์และเทคนิิค
(ร้้อยละ 51.3) และ L กิิจกรรมอสัังหาริิมทรััพย์์ (ร้้อยละ 50.4) ตามลำำดัับ
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โควิิด 19 ต่่อมิิติิใฝ่่รู้้�ดีี
S กิิจกรรมบริิการด้้านอื่่�น ๆ
R ศิิลปะ ความบัันเทิิง และนัันทนาการ
Q กิิจกรรมด้้านสุุขภาพ และงานสัังคมสงเคราะห์์
P การศึึกษา
O การบริิหาร การป้้องกัันประเทศ
และการประกัันสัังคม
N กิิจกรรมการบริิหาร และการสนัับสนุุน
M กิิจกรรมทางวิิชาชีีพ วิิทยาศาสตร์์ และเทคนิิค
L กิิจกรรมอสัังหาริิมทรััพย์์
K กิิจกรรมทางการเงิิน และการประกัันภััย
J ข้้อมููลข่่าวสาร และการสื่่�อสาร
I ที่่�พัักแรม และบริิการด้้านอาหาร
H การขนส่่ง และสถานที่่�เก็็บสิินค้้า
G การขายส่่ง และการขายปลีีก การซ่่อมแซมยานยนต์์
F การก่่อสร้้าง
E การจััดหาน้ำำ�� การจััดการ และการบำำบััดน้ำำ��เสีีย
D ไฟฟ้้า ก๊๊าช ไอน้ำำ�� และระบบปรัับอากาศ
C การผลิิต

แผนภาพ 14 ผลกระทบสถานการณ์์โควิิด 19 ต่่อคนทำำงาน (ในองค์์กร)
จำำแนกตามประเภทอุุตสาหกรรม ในมิิติิใฝ่่รู้้�ดีี
ในมิิติิใฝ่่รู้้�ดีี (Happy Brain) พบว่่า สถานการณ์์โควิิด 19 ส่่งผลกระทบเชิิงบวก (+)
ต่่ อ คนทำำงานในทุุ ก ประเภทอุุ ต สาหกรรมเป็็ น สัั ดส่่ ว นที่่� สูู ง กว่่ า ผลกระทบเชิิ ง ลบ สำำหรัั บ ประเภท
อุุตสาหกรรมที่่�คนทำำงานได้้รัับผลกระทบเชิิงบวก (+) ในมิิติิใฝ่่รู้้�ดีีเป็็นสััดส่่วนสููงที่่�สุุด 3 อัันดัับแรก
ได้้แก่่ I ที่่�พัักแรม และบริิการด้้านอาหาร (ร้้อยละ 58.5) S กิิจกรรมบริิการด้้านอื่่�น ๆ (ร้้อยละ 58.3)
และ M กิิจกรรมทางวิิชาชีีพ วิิทยาศาสตร์์และเทคนิิค (ร้้อยละ 57.1) ตามลำำดัับ
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โควิิด 19 ต่่อมิิติิสุุขภาพเงิินดีี
S กิิจกรรมบริิการด้้านอื่่�น ๆ
R ศิิลปะ ความบัันเทิิง และนัันทนาการ
Q กิิจกรรมด้้านสุุขภาพ และงานสัังคมสงเคราะห์์
P การศึึกษา
O การบริิหาร การป้้องกัันประเทศ
และการประกัันสัังคม
N กิิจกรรมการบริิหาร และการสนัับสนุุน
M กิิจกรรมทางวิิชาชีีพ วิิทยาศาสตร์์ และเทคนิิค
L กิิจกรรมอสัังหาริิมทรััพย์์
K กิิจกรรมทางการเงิิน และการประกัันภััย
J ข้้อมููลข่่าวสาร และการสื่่�อสาร
I ที่่�พัักแรม และบริิการด้้านอาหาร
H การขนส่่ง และสถานที่่�เก็็บสิินค้้า
G การขายส่่ง และการขายปลีีก การซ่่อมแซมยานยนต์์
F การก่่อสร้้าง
E การจััดหาน้ำำ�� การจััดการ และการบำำบััดน้ำำ��เสีีย
D ไฟฟ้้า ก๊๊าช ไอน้ำำ�� และระบบปรัับอากาศ
C การผลิิต

แผนภาพ 15 ผลกระทบสถานการณ์์โควิิด 19 ต่่อคนทำำงาน (ในองค์์กร)
จำำแนกตามประเภทอุุตสาหกรรม ในมิิติิสุุขภาพเงิินดีี
ในมิิติิสุุขภาพเงิินดีี (Happy Money) พบว่่า สถานการณ์์โควิิด 19 ส่่งผลกระทบเชิิงลบ (-)
ต่่อคนทำำงานในเกืือบทุุกประเภทอุุตสาหกรรมเป็็นสััดส่ว่ นที่่สู� งู กว่่าผลกระทบเชิิงบวก ยกเว้้น 2 ประเภท
อุุตสาหกรรมที่่�มีีสััดส่่วนของคนทำำงานที่่�ได้้รัับผลกระทบเชิิงบวก (+) สููงกว่่าเชิิงลบ ได้้แก่่ I ที่่�พัักแรม
และบริิการด้้านอาหาร และ J ข้้อมููลข่่าวสารและการสื่่�อสาร
ในมิิติิสุุขภาพเงิินดีีนี้้� ประเภทอุุตสาหกรรมที่่�คนทำำงานได้้รัับผลกระทบเชิิงลบ (-) เป็็นสััดส่่วน
สููงที่่�สุุด 3 อัันดัับแรก ได้้แก่่ M กิิจกรรมทางวิิชาชีีพ วิิทยาศาสตร์์และเทคนิิค (ร้้อยละ 52.3)
R ศิิลปะ ความบัันเทิิงและนัันทนาการ (ร้้อยละ 49.0) และ C การผลิิต (ร้้อยละ 45.9) ตามลำำดัับ
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โควิิด 19 ต่่อมิิติิการงานดีี
S กิิจกรรมบริิการด้้านอื่่�น ๆ
R ศิิลปะ ความบัันเทิิง และนัันทนาการ
Q กิิจกรรมด้้านสุุขภาพ และงานสัังคมสงเคราะห์์
P การศึึกษา
O การบริิหาร การป้้องกัันประเทศ
และการประกัันสัังคม
N กิิจกรรมการบริิหาร และการสนัับสนุุน
M กิิจกรรมทางวิิชาชีีพ วิิทยาศาสตร์์ และเทคนิิค
L กิิจกรรมอสัังหาริิมทรััพย์์
K กิิจกรรมทางการเงิิน และการประกัันภััย
J ข้้อมููลข่่าวสาร และการสื่่�อสาร
I ที่่�พัักแรม และบริิการด้้านอาหาร
H การขนส่่ง และสถานที่่�เก็็บสิินค้้า
G การขายส่่ง และการขายปลีีก การซ่่อมแซมยานยนต์์
F การก่่อสร้้าง
E การจััดหาน้ำำ�� การจััดการ และการบำำบััดน้ำำ��เสีีย
D ไฟฟ้้า ก๊๊าช ไอน้ำำ�� และระบบปรัับอากาศ
C การผลิิต

แผนภาพ 16 ผลกระทบสถานการณ์์โควิิด 19 ต่่อคนทำำงาน (ในองค์์กร)
จำำแนกตามประเภทอุุตสาหกรรม ในมิิติิการงานดีี
สำำหรัับมิิติิการงานดีี (Happy Work Life) ในภาพรวม พบว่่า คนทำำงานในเกืือบ
ทุุกประเภทอุุตสาหกรรมมีีสััดส่่วนที่่�ได้้รัับผลกระทบเชิิงบวก (+) มากกว่่าผลกระทบเชิิงลบ ยกเว้้น
ประเภทอุุตสาหกรรมเดีียว ได้้แก่่ R ศิิลปะ ความบัันเทิิงและนัันทนาการ ที่่�มีีสััดส่่วนของคนทำำงาน
ที่่�ได้้รัับผลกระทบเชิิงลบ (-) สููงกว่่าผลกระทบเชิิงบวก
ประเภทอุุตสาหกรรมที่่�มีีสััดส่่วนคนทำำงานที่่�ได้้รัับผลกระทบเชิิงบวกในมิิติิการงานดีี สููงที่่�สุุด
3 อัันดัับแรก ได้้แก่่ I ที่่�พัักแรมและบริิการด้้านอาหาร (ร้้อยละ 54.1) M กิิจกรรมทางวิิชาชีีพ
วิิทยาศาสตร์์และเทคนิิค (ร้้อยละ 53.9) และ S กิิจกรรมบริิการด้้านอื่่�น ๆ (ร้้อยละ 49.0) ตามลำำดัับ
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รายชื่�่ อคณะวิิจััยจััดทำำ�ผลการสำำ�รวจคุุณภาพชีีวิิต
ความสุุข ความผูู กพัันองค์์กรของคนทำำ�งาน (ในองค์์กร)
ระดัับประเทศ พ.ศ. 2564
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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รองศาสตราจารย์์ ดร. ศิิริินัันท์์ กิิตติิสุุขสถิิต
รองศาสตราจารย์์ ดร. เฉลิิมพล แจ่่มจัันทร์์
นางวรรณีี หุุตแพทย์์
นางสาวสุุภรต์์ จรััสสิิทธิ์์�
นางสาวพััจนัันท์์ ศิิริิรััตน์์มงคล
นางสาวปรีียา พลอยระย้้า
นายมรุุพััชร นามขาน
นายบุุรเทพ โชคธนานุุกููล
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