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สรุปผลเบื้องต้นการสํารวจความสุขคนทํางาน (ในองค์กร) พ.ศ. 2561 

1. ความสําคัญและที่มา 

 “ความสุขคนทํางาน”และ “องค์กรแห่งความสุข” เป็นประเด็นสําคัญของการพัฒนา “คุณภาพทรัพยากร
บุคคล” ที่เป็นหัวใจในการขับเคล่ือนประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความสุขบนพื้นฐาน  
8 ประการ (Happy 8) ได้แก่ การมีสุขภาพดี (Happy Body) การมีนํ้าใจเอ้ือเฟื้อเผ่ือแผ่ (Happy Heart) การรู้จัก
ผ่อนคลาย (Happy Relax) การมีศาสนาเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวมีคุณธรรมประจําใจ (Happy Soul) การมีเศรษฐกิจ
การเงินท่ีดี (Happy Money) การพัฒนาความรู้ (Happy Brain) การมีครอบครัวท่ีดี (Happy Family) และการ 
มีสังคมที่มีความสุข (Happy Society) 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ดําเนินการวิจัยและพัฒนา คุณภาพชีวิตและความสุข 
“คนทํางานในประเทศไทย” มาอย่างต่อเน่ือง รวมถึงได้ร่วมในการพัฒนา “เคร่ืองมือวัดคุณภาพชีวิตและความสุข
คนทํางาน” ในทุกระยะให้เป็นเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตและความสุข “คนทํางาน” ที่เป็นบริบทของสังคมไทย 
เพื่อให้เคร่ืองมือประกอบด้วย “ตัวช้ีวัด” ท่ีเหมาะสม และสอดคล้องกับการดําเนินวิถีชีวิตของ “คนทํางาน”  
ทุกประเภทและทุกระดับในสังคมไทย ทําให้สามารถวัดผลของ Happy 8 ได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากน้ีได้เพิ่ม
องค์ประกอบข้ึนอีก 1 มิติ (Happy 9 หรือ Happy 8 Plus) คือ มิติที่เก่ียวข้องกับบริบทองค์กร การทํางานและ
ความพึงพอใจของคนทํางานที่มีต่อองค์กร จึงเกิดประโยชน์อย่างย่ิงในการวิเคราะห์และวัดผลนอกเหนือจากการวัด 
“ความสุขของคนทํางาน” แล้ว ยังวัดการเป็น “องค์กรแห่งความสุขของคนทํางาน” ได้อีกด้วย 

สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้เห็นความสําคัญดังกล่าว จึงให้ความร่วมมือกับสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล ดําเนินการสํารวจความสุขคนทํางาน (ในองค์กร) พ.ศ. 2561 เพื่อมีข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกับ
คุณภาพชีวิต และความสุขของประชากรโดยเฉพาะวัยแรงงาน ซึ่งเป็นกําลังสําคัญในการขับเคล่ือนและพัฒนา
เศรษฐกิจ เพื่อเป็นประโยชน์ในการกําหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความสุขให้แก่คนทํางานทุกระดับ 
และทุกภาคส่วนได้อย่างเหมาะสมและต่อเน่ือง 

2. วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อให้มีข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกับความสุขของประชากรวัยแรงงานที่ทํางานเป็นลูกจ้างในองค์กร ได้แก่ 
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และลูกจ้างภาคเอกชน 
 2. เพื่อนําข้อมูลไปใช้เป็นกลไกในการขับเคล่ือน เสริมสร้าง “ความสุขคนทํางาน” และ “องค์กรแห่งความสุข” 
 3. เพื่อให้ประเทศมีฐานข้อมูลความสุขคนทํางานในประเทศไทย 

3. วิธีการสํารวจ 

ดําเนินการสํารวจในทุกจังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์สมาชิกในครัวเรือนท่ีเข้าข่าย 
ที่เป็นผู้ตอบสัมภาษณ์ด้วยตนเองเท่าน้ัน โดยผนวกข้อถามเก่ียวกับความสุขคนทํางาน (ในองค์กร) ไปกับการสํารวจ
ภาวะการทํางานของประชากร ซ่ึงดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันท่ี 1 - 20 ของเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ 
และมีนาคม พ.ศ. 2561 โดยมีจํานวนครัวเรือนตัวอย่างท้ังส้ิน 83,880 ครัวเรือนตัวอย่าง 
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4. เคร่ืองมือวัดความสุข “HAPPINOMETER”  

เครื่องมือ HAPPINOMETER ประกอบด้วยข้อคําถาม 81 ข้อ เป็นข้อมูลท่ัวไปขององค์กร และคนทํางาน 
18 ข้อคําถาม เป็นข้อคําถามประเมินความสุขคนทํางาน 9 มิติ 62 ข้อคําถาม และอีก 1 ข้อคําถามเป็นคําถาม
ระดับความสุขในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ข้อคําถามข้อมูลทั่วไปขององค์กร และคนทํางาน ได้แก่ เพศ อายุ จังหวัดที่อาศัยในปัจจุบันและภูมิลําเนา 
ระดับการศึกษาที่สําเร็จสูงสุด สถานภาพสมรส จํานวนบุตร สถานภาพการต้ังครรภ์ ขนาดขององค์กร สภาพการจ้าง
งาน ลักษณะงานและการทํางาน ระดับตําแหน่งในการปฏิบัติงาน อายุงานในองค์กรหรือหน่วยงานในปัจจุบัน ประวัติ
การเปล่ียนงาน และรายได้รวมต่อเดือนโดยประมาณ  

มิติที่ 1 สุขภาพดี (Happy Body) การที่บุคคลมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมส่วน มีพฤติกรรมการบริโภค 
ที่ปลอดภัย มีความพึงพอใจสภาวะสุขภาพกายของตนเอง ประกอบด้วย 5 ข้อคําถามตัวช้ีวัด เก่ียวกับ ค่า BMI  
และเส้นรอบเอว การรับประทานอาหารเช้า การออกกําลังกาย การสูบบุหร่ี การด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์  
ความพึงพอใจกับสุขภาพกาย  

มิติที่ 2 ผ่อนคลายดี (Happy Relax) หมายถึง การที่บุคคลสามารถบริหารเวลาในแต่ละวันเพื่อการพักผ่อน
ได้อย่างมีคุณภาพ พอใจกับการบริหารจัดการปัญหาของตนเอง และทําชีวิตให้ง่าย สบายๆ ประกอบด้วย  
5 ข้อคําถามตัวช้ีวัด เก่ียวกับ ความเพียงพอท่ีได้รับในการพักผ่อน การทํากิจกรรมท่ีเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ 
ในรอบสัปดาห์ การมีความเครียดโดยรวม การมีชีวิตที่เป็นไปตามที่คาดหวังโดยรวม ความสามารถในการจัดการ
ปัญหาในชีวิตโดยรวม  

มิติที่ 3 นํ้าใจดี (Happy Heart) หมายถึง การท่ีบุคคลมีจิตสาธารณะ มีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์
ให้กับส่วนรวม และมีเมตตากับคนรอบข้าง ประกอบด้วย 5 ข้อคําถามตัวช้ีวัด เก่ียวกับ ความรู้สึกเอ้ืออาทรห่วงใย
คนรอบข้าง การให้ความช่วยเหลือแก่คนรอบข้าง การทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมด้วยความเต็มใจและยินดี  
การเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม และการทํากิจกรรมที่มีประโยชน์ด้วยตนเอง  

มิติที่ 4 จิตวิญญาณดี (Happy Soul) หมายถึง การท่ีบุคคลมีความตระหนักถึงคุณธรรม และศีลธรรม  
รู้แพ้รู้ชนะ รู้จักให้ และมีความกตัญญูรู้คุณ ประกอบด้วย 5 ข้อคําถามตัวช้ีวัดเก่ียวกับการทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม/
ศาสนา/การให้ทาน และการปฏิบัติกิจตามศาสนาเพื่อให้จิตใจสงบ การยกโทษและให้อภัยอย่างจริงใจ 
ต่อผู้สํานึกผิด การยอมรับและขอโทษในความผิดที่ทําหรือมีส่วนรับผิดชอบ การตอบแทนหรือช่วยเหลือผู้มีพระคุณ  

มิติที่ 5 ครอบครัวดี (Happy Family) หมายถึง การท่ีบุคคลมีความรู้สึกผูกพัน เช่ือใจ มั่นใจ และอุ่นใจ 
กับบุคคลในครอบครัวของตนเอง ประกอบด้วย 3 ข้อคําถามตัวช้ีวัด เก่ียวกับการมีเวลาอยู่กับครอบครัวอย่างเพียงพอ 
การทํากิจกรรมร่วมกันในครอบครัว การมีความสุขกับครอบครัว  

มิติที่ 6 สังคมดี (Happy Society) หมายถึง การท่ีบุคคลมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อเพื่อนบ้าน ไม่ทําให้ผู้อ่ืน
เดือดร้อน ไม่เอาเปรียบผู้คนรอบข้าง ไม่ทําให้สังคมเส่ือมถอย ประกอบด้วย 6 ข้อคําถามตัวช้ีวัดเก่ียวกับเพื่อนบ้าน
มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเรา การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสังคม ความรู้สึกปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน 
เมื่อมีปัญหาสามารถขอความช่วยเหลือจากคนในชุมชน ความรู้สึกว่าสังคมไทยทุกวันน้ีมีความสงบสุข และการใช้ชีวิต
ในสังคมอย่างมีความสุข  
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มิติที่ 7 ใฝ่รู้ดี (Happy Brain) หมายถึง การที่บุคคลมีความต่ืนตัว กระตือรือร้นในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ  
เพื่อปรับตัวให้เท่าทันและต้ังรับการเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา และพอใจท่ีจะแสดงความทันสมัยอยู่เสมอ 
ประกอบด้วย 3 ข้อคําถามตัวช้ีวัด เก่ียวกับ การแสวงหาความรู้ใหม่ ความสนใจที่จะพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในชีวิต 
โอกาสท่ีจะได้รับในการอบรม/ศึกษาต่อ/ดูงาน  

มิติที่ 8 สุขภาพเงินดี (Happy Money) หมายถึง การท่ีบุคคลมีวินัยในการใช้จ่ายเงิน มีความสามารถ 
และพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบการรับ จ่าย และออมเงินในแต่ละเดือน ประกอบด้วย 4 ข้อคําถามตัวช้ีวัด 
เก่ียวกับภาระในการผ่อนชาระหน้ีสินต่างๆ การผ่อนชาระหน้ีสินตามกําหนดเวลา การมีเงินเก็บออมในแต่ละเดือน 
ค่าตอบแทนท่ีได้รับเพียงพอกับรายจ่ายในแต่ละเดือน  

มิติที่ 9 การงานดี (Happy Work-life) หมายถึง การท่ีบุคคลมีความสบายใจในที่ทํางาน มีความรัก  
ความผูกพัน และความภาคภูมิใจในองค์กร มีความมั่นใจในอาชีพรายได้ และมีความพึงพอใจกับความก้าวหน้า 
ของตนเองในองค์กร ประกอบด้วย 17 ข้อคําถามตัวช้ีวัด เก่ียวกับ การทํางานท่ีมีความท้าทายและส่งเสริมให้ได้
เรียนรู้ส่ิงใหม่ ความชัดเจนของโอกาสการเติบโตในตําแหน่ง การมีอาชีพที่ม่ันคง ความสามารถในการแสดงความคิดเห็น
และมีส่วนร่วมในข้อเสนอแนะกับหัวหน้างาน การได้รับการปฏิบั ติอย่างถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน/
พระราชบัญญัติหรือระเบียบต่างๆ การได้รับการพิจารณาเล่ือนข้ัน/เล่ือนตําแหน่ง/ปรับข้ึนค่าจ้างด้วยความ
เหมาะสม การได้รับค่าตอบแทนถูกต้องและตรงตามเวลา การได้รับค่าตอบแทนที่คุ้มค่ากับความเส่ียงอันอาจ 
เกิดจากการทํางาน การได้รับการดูแลเก่ียวกับสุขภาพท่ีดีจากองค์กร ความพึงพอใจกับสภาพแวดล้อมโดยรวม 
ขององค์กร ความพึงพอใจกับสวัสดิการที่องค์กรจัดให้ การให้ความสําคัญกับการทํางานเป็นทีม ความสัมพันธ์ 
ในท่ีทํางานเหมือนพี่น้อง การส่ือสารพูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน การถ่ายทอด/แลกเปล่ียนแบบอย่างการทํางานระหว่าง
กัน และการทํางานอย่างมีความสุข  

ในการประเมินระดับความสุขของคนทํางานท้ัง 9 มิติ รวมถึงความสุขภาพรวมจากข้อคําถามโดยเครื่องมือ 
HAPPINOMETER น้ัน คะแนนความสุขจะมีค่าอยู่ในช่วง 0-100 คะแนน โดยสามารถตีความและให้ความหมาย  
ได้ดังต่อไปน้ี  

1. Very Unhappy = คะแนน 0.00 – 24.99 หมายถึง ระดับความสุขท่ีสะท้อนให้เห็นผลท่ีได้ว่าอยู่ 
ในข้ันตํ่ากว่าเป้าหมายมากที่สุด เป็นสัญญาณระบุให้ผู้บริหารต้องให้การพัฒนาสนับสนุนทันที  

2. Unhappy = คะแนน 25.00 – 49.99 หมายถึง ระดับความสุขที่สะท้อนให้เห็นผลท่ีได้ว่าอยู่ในข้ันตํ่า
กว่าเป้าหมาย เป็นสัญญาณระบุให้ผู้บริหารต้องให้การพัฒนาสนับสนุนอย่างจริงจัง  

3. Happy = คะแนน 50.00 – 74.99 หมายถึง ระดับความสุขท่ีสะท้อนให้เห็นผลที่ได้ว่าอยู่ในข้ันตาม
เป้าหมาย เป็นสัญญาณว่า ผู้บริหารควรให้การพัฒนาสนับสนุนต่อไป  

4. Very Happy = คะแนน 75.00 – 100.00 หมายถึง ระดับความสุขท่ีสะท้อนให้เห็นผลท่ีได้ว่าอยู่ 
ในข้ันเกินเป้าหมาย เป็นสัญญาณว่า ผู้บริหารควรให้การพัฒนาสนับสนุนต่อไปและยกย่องเป็นแบบอย่าง 
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4. ผลการสํารวจ 

 ผลการสํารวจความสุขคนทํางาน (ในองค์กร) พ.ศ. 2561 พบว่า คะแนนความสุขคนทํางานในองค์กร
ระดับประเทศมีค่าคะแนนเฉล่ีย 58.62 คะแนน ซึ่งตามเกณฑ์ของเครื่องมือ HAPPINOMETER จัดอยู่ในระดับ 
“HAPPY” หรือ “ระดับความสุขตามเป้าหมาย (ช่วงคะแนน 50.00-74.99 คะแนน)”  และเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ีย
คะแนนความสุขคนทํางานในองค์กรระดับประเทศ ในแต่ละมิติความสุขท้ัง 9 มิติ โดยมิติความสุขท่ีมีค่าคะแนน 
สูงที่สุด คือ “มิติครอบครัวดี” มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 64.50 คะแนน และมิติท่ีมีค่าคะแนนตํ่าท่ีสุด คือ “มิติใฝ่รู้ดี” 
มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 49.46 จัดอยู่ในระดับ “Unhappy” หรือ “ระดับความสุขตํ่ากว่าเป้าหมายเป็นสัญญาณ
ให้ต้องพัฒนาสนับสนุนอย่างจริงจัง (ช่วงคะแนน 25.00 - 49.99 คะแนน)”  

เมื่อนําผลค่าคะแนนเฉล่ียทุกมิติมาจัดอันดับ มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี  

อันดับ 1 ครอบครัวดี (Happy Family) ค่าคะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 64.50 คะแนน  
อันดับ 2 จิตวิญญาณดี (Happy Soul) ค่าคะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 63.07 คะแนน 
อันดับ 3 สังคมดี (Happy Society) ค่าคะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 61.72 คะแนน  
อันดับ 4 การงานดี (Happy Work – Life) ค่าคะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 60.41 คะแนน  
อันดับ 5 สุขภาพดี (Happy Body) ค่าคะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 59.53 คะแนน  
อันดับ 6 สุขภาพเงินดี (Happy Money) ค่าคะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 58.77 คะแนน  
อันดับ 7 นํ้าใจดี (Happy Heart) ค่าคะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 55.29 คะแนน  
อันดับ 8 ผ่อนคลายดี (Happy Relax) ค่าคะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 54.85 คะแนน 
อันดับ 9 ใฝ่รู้ดี (Happy Brain) ค่าคะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 49.46 คะแนน  
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4.1 ข้อมูลทั่วไป 

เมื่อจําแนกตามลักษณะท่ัวไปของคนทํางานในองค์กร พบว่า คนทํางานเพศหญิงมีคะแนนความสุขสูงกว่า
คนทํางานเพศชายเล็กน้อย คือ 59.42 คะแนน และ 57.91 คะแนน ตามลําดับ  

 

เมื่อพิจารณาตามกลุ่มอายุ พบว่า วัยทํางาน (อายุ 25 – 59 ปี) มีคะแนนความสุขสูงสุด 58.99 คะแนน 
รองลงมาวัยสูงอายุ (อายุ 60 ปีข้ึน ไป) มีคะแนนความสุข 58.08 คะแนน และเยาวชน (อายุ 15 – 24 ปี) มี
คะแนนความสุข 56.06 คะแนน ตามลําดับ 
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 เมื่อพิจารณาสถานภาพสมรส พบว่า คนทํางานที่สมรสมีคะแนนความสุขสูงสุด 59.36 คะแนน รองลงมา
เป็นโสด 57.94 คะแนน หย่า 57.27 คะแนน ม่าย 57.52 คะแนน และแยกกันอยู่ 53.79 คะแนน ตามลําดับ 

 

เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาที่สําเร็จ พบว่า คนทํางานที่สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคะแนน
ความสุขสูงสุด 63.85 คะแนน รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 57.86 คะแนน ตํ่ากว่าประถมศึกษา 
54.91 คะแนน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 54.91 คะแนน ระดับประถมศึกษา 54.18 คะแนน และไม่มีการศึกษา 
52.91 คะแนน 
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4.2 จําแนกตามภาค 

เมื่อจําแนกตามภาค พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีคะแนนความสุขสูงสุด 60.97 คะแนน รองลงมา
เป็นภาคเหนือ 60.85 คะแนน ภาคใต้ 59.85 คะแนน ภาคกลาง 57.44 คะแนน และกรุงเทพมหานคร 56.18
คะแนน ตามลําดับ 

 

4.3 สถานภาพการทํางาน 

เมื่อจําแนกตามสถานภาพการทํางาน พบว่า ลูกจ้างรัฐบาลมีคะแนนความสุขสูงกว่าลูกจ้างเอกชน คือ 
65.54 คะแนน และ 56.07 คะแนน ตามลําดับ 



                                                                                                                                    

8 

 
สํานักงานสถิติแห่งชาต ิ

4.4 อาชีพ 

เมื่อจําแนกตามอาชีพ พบว่า ผู้บัญญัติกฎหมายและผู้จัดการมีคะแนนความสุขสูงสุด 66.98 คะแนน 
รองลงมาเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ 66.34 คะแนน ผู้ประกอบวิชาชีพช่างเทคนิคสาขาต่างๆ 62.34 คะแนน 
และเสมียน 60.52 คะแนน เป็นต้น 
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4.5 อุตสาหกรรม 

เมื่อจําแนกตามอุตสาหกรรม พบว่า คนทํางานในอุตสาหกรรมสาขาการศึกษามีคะแนนสูงสุด 66.66 
คะแนน รองลงมาเป็นสาขาการบริหารราชการและการป้องประเทศฯ 65.23 คะแนน และสาขางานด้านสุขภาพ
และสังคมสงเคราะห์ 63.44 คะแนน เป็นต้น 
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4.6 กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

เมื่อจําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พบว่า คนทํางานในภาคการค้าและบริการมีคะแนนความสุขสูงกว่า
คนทํางานในภาคการผลิต 60.23 คะแนน และ 56.03 คะแนน ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


