ผลการสำรวจ
ความสุขคนทำงาน (ในองคกร) ระดับประเทศ
พ.ศ. 2560 (ไตรมาส 1)
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ตารางแสดงคาเฉลี่ยความสุขคนทํางานในองคกร ในการสํารวจระดับประเทศ พ.ศ. 2560 (ไตรมาส 1: เดือนมกราคม – มีนาคม)
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ระดับความสุข
เกณฑระดับคะแนนความสุข
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 0.00 – 24.99

Very Unhappy

สะทอนใหเห็นวา บุคลากรในองคกรอยูในระดับ “ไมมีความสุขเลย”
ตัวทานเองและผูบริหารตองรวมมือกัน ดำเนินการพัฒนาสรางเสริมความสุขอยางเรงดวน

คะแนนเฉลี่ยระหวาง 25.00 – 49.99

Unhappy

สะทอนใหเห็นวา บุคลากรในองคกรอยูในระดับ “ไมมีความสุข”
ตัวทานเองและผูบริหารตองรวมมือกัน พัฒนาสรางเสริมความสุขอยางจริงจัง

คะแนนเฉลี่ยระหวาง 50.00 – 74.99

Happy

สะทอนใหเห็นวา บุคลากรในองคกรอยูในระดับ “มีความสุข”
ตัวทานเองและผูบริหารตองรวมมือกัน สรางเสริมและสนับสนุนใหมีความสุขยิ่งขึ้นตอไป

คะแนนเฉลี่ยระหวาง 75.00 – 100.0

Very Happy

สะทอนใหเห็นวา บุคลากรในองคกรอยูในระดับ “มีความสุขมาก”
ตัวทานเองและผูบริหารตองรวมมือกัน สรางเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทุกคนมีความสุขอยางตอเนื่องและยั่งยืน
รวมทั้งรวมมือกัน สรางเสริมองคกรของทาน ใหเปน “องคกรตนแบบสรางสุข” เพื่อเปนแบบอยาง “องคกรที่มีการปฏิบัติที่เปนเลิศ: Best Practice”

ทีม่ า: ฐานขอมูลการสํารวจความสุขคนทํางานในองคกร ศูนยวจิ ยั ความสุขคนทํางานแหงประเทศไทย สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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กลุมเปาหมาย: คนทำงาน (ในองคกร) ในประเทศไทย
การสุมตัวอยางและกำหนดขนาดตัวอยางที่เหมาะสมเพื่อเขารวม
ในการสารวจครั้งนี้ ไดรับความอนุเคราะหในการดำเนินการ
และใหคำปรึกษาโดย สานักงานสถิติแหงชาติ

คนทำงาน (ในองคกร) ในประเทศไทย
กิจกรรมดานสุขภาพ
และงานสังคมสงเคราะห
การศึกษา
การบริหาร การปองกันประเทศ
และการประกันสังคมภาคบังคับ
กิจกรรมการบริหารและการสนับสนุน
กิจกรรมทางวิชาชีพวิทยาศาสตร และเทคนิค
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย
ขอมูลขาวสาร และการสื่อสาร
กิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย

ศิลปะ ความบันเทิง
และนันทนาการ

กิจกรรม
บริการดานอื่นๆ

การผลิต

ที่พักแรมและบริการดานอาหาร

หมายเหตุ การนำเสนอผลวิเคราะหโดยถวงคาน้ำหนัก
ตามขนาดของจำนวนคนทำงานในแตละประเภทอุตสาหกรรม
และตามขนาดขององคกร

การขนสง และสถานที่เก็บสินคา
การขายสงและการขายปลีก
การซอมแซมยานยนต
ลิชสิทธิ์โดยศูนยวิจัยความสุขคนทำงานแหงประเทศไทย (TCHS)

กลุมเปาหมาย:คนทำงาน (ลูกจาง หรือ พนักงาน) ในองคกร
หรือสถานประกอบการ จำแนกตาม 17 ประเภทอุตสาหกรรม
(ไมรวม คนทำงานภาคเกษตรกรรมและปาไม การทำเหมือง
หรือกิจกรรมการจางงานในครัวเรือนที่เปนลักษณะ
สถานประกอบการสวนบุคคล, ไมรวมผูประกอบอาชีพอิสระ
และเจาของกิจการ) โดยการสำรวจฯ ไดรับความรวมมือ
ในการสุมตัวอยางโดย สำนักงานสถิติแหงชาติ

ไฟฟา กาซ ไอน้ำ
และระบบปรับอากาศ
การกอสราง การจัดหาน้ำ การจัดการและการบำบัดน้ำเสีย

กลุมตัวอยาง: รวม 29,383 คนทำงาน (ในองคกร)
จาก 346 องคกรใน 17 ประเภทอุตสาหกรรม

ระดับความสุขคนทำงาน

ใน 17 ประเภท
อุตสาหกรรม
ลิขสิทธิ์โดยศูนยวิจัยความสุขคนทำงานแหงประเทศไทย (TCHS)

กิจกรรมบริการดานอื่นๆ

53.7

การผลิต
การกอสราง
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร และเทคนิค
กิจกรรมการบริหาร และการสนับสนุน
การขนสง และสถานที่เก็บสินคา
ที่พักแรมและบริการดานอาหาร
การขายสงและการขายปลีก การซอมแซมยานยนต
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย
กิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย
ไฟฟา กาซ ไอน้ำ และระบบปรับอากาศ
ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
ขอมูลขาวสาร และการสื่อสาร
การจัดหาน้ำ การจัดการ และการบำบัดน้ำเสีย
การบริหาร การปองกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ
กิจกรรมดานสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห
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ผลการสำรวจ
ความสุขคนทำงาน (ในองคกร) ระดับประเทศ

พ.ศ. 2560 (ไตรมาส 1)

ทีม่ า: ฐานขอมูลการสํารวจความสุขคนทํางานในองคกร ศูนยวจิ ยั ความสุขคนทํางานแหงประเทศไทย สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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