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เรียน ทานผูอํานวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ทานผูอํานวยการสํานักสนับสนุนสุขภาวะองคกร สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ
คณาจารยและทานผูทรงคุณวุฒิทุกทาน
ดิ ฉั นรู สึ ก เป นเกี ยรติ อ ย างยิ่ งที่ ไ ด มากล าวในงานประชุ มความสุ ขในสั งคมไทย
“คนทํางานมีความสุข องคกรกาวหนา” และไดมาแบงปนเรื่องราวงานวิจัยที่มุงสงเสริมความสุขใน
กลุมคนทํางาน ณ เวทีนี้กับผูเชี่ยวชาญ นักวิจัย และผูที่ทํางานสงเสริมคุณภาพชีวิตคนทํางาน
การแขงขันระหวางองคกรในปจจุบัน เปนไปอยางรุนแรง ตอเนื่อง และรวดเร็ว ทุก
องคกรตางมุงหวังบุคลากรที่มีความรูความสามารถ เพื่อผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและ
ความเปนเลิศขององคกร ซึ่ง “บุคลากร” นับเปนทรัพยากรที่มีคาและสําคัญยิ่งตอองคกร และ
จําเปนตองไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบและทันสมัย เพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ไดดําเนินการศึกษาวิจัยและขับเคลื่อนองค
ความรูทางดาน “ความสุขคนทํางาน” และ “องคกรแหงความสุข” ตอเนื่องมาเกือบทศวรรษ และได
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จัดตั้ง “ศูนยวิจัยความสุขคนทํางานแหงประเทศไทย” อันเปนศูนยกลางในการศึกษาวิชาการ
ควบคูกับการขับเคลื่อนทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงนโยบาย เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหคนทํางานใน
องคกรทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน สามารถบริหารจัดการ “ความสุขคนทํางาน”
และ “องคกรแหงความสุข” ใหบรรลุผลและนําไปสูการสรางเสริมให “คนทํางานมีความสุข และ
องคกรกาวหนา” อยางมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ทั้งนี้ ดิฉันจะขอกลาวถึงนิยามความสุข และความสุขของคนทํางาน เพื่อใหทุกทาน
ไดเห็นภาพความสําคัญ และการเชื่อมโยงแนวคิดความสุขขององคกรตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต
1. ความสุข
ความสุขเปนสิ่งที่มนุษยทุกคนปรารถนา ความสุข เปนการประเมินความรูสึกและ
ประสบการณ ข องแต ล ะคนว า มี ค วามชื่ น ชอบชี วิ ต โดยรวมของตนเองมากแค ไ หน ทั้ ง นี้
ประสบการณดานอารมณทางบวก เช น ความปติ ความสนใจ และความภาคภู มิใจ ต องมี
บอยครั้ง ขณะที่ประสบการณดานอารมณทางลบ เชน ความเศรา ความวิตกกังวล และความ
โกรธ ตองมีไมบอยครั้ง (Veenhoven 1997; Lyubomirsky et. al. 2005)
“ความสุข” จึงมักถูกนํามาใชรวมกับ “คุณภาพชีวิต” ซึ่งสามารถพบไดในนิยามและ
ทฤษฎีที่ เกี่ย วกั บการศึ กษาคุ ณภาพชี วิต เสมอมา ดั งนั้ น การวัด คุณ ภาพชีวิ ต จึง สามารถ
สะทอน การวัดความสุขของบุคคลในระดับที่นาเชื่อถือได
การกลาวถึงเรื่องสวัสดิการของมนุษย ความสุข และคุณภาพชีวิตนั้น ไมใชเปนเรื่อง
ใหมแตอยางใด ความสุขของชีวิตไดมีการกลาวกันมา ตั้งแตยุคอริสโตเติล แตก็เปนความหมาย
ในเชิง “จริยธรรม” ซึ่งเปนความหมายที่ไดรับอิทธิพลแนวความคิดของทางตะวันตก ในการให
ความหมายในเชิงระบบของ “ความสุข” อริสโตเติลไดชี้ใหเห็นถึงแนวทางที่นําไปสูความผาสุก
หรื อ ที่ เรี ยกว า “Eudaimonia” ซึ่ งต อมาได เปลี่ ยนให เป นคํ าศั พท สมั ยใหม คื อ “Happiness”
ในชวงป พ.ศ. 2483-2492 (ทศวรรษ 1940) รัฐบาลของประเทศทางตะวันตกไดพัฒนานโยบาย
ในการเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน ตัวอยางเชน ในป พ.ศ. 2478 ดร.เอส. ปารคส คัด
แมนรัฐมนตรีผูนับถือนิกายคริสเตียนแองโกลอเมริกันผูมีชื่อเสียง ไดศึกษาความทาทายของ
ความสุขและคนหา “ความสุข” ในมิติตางๆ ของชีวิตไมวาจะเปนมิติทางดานสุขภาพ การเมือง
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การทํางานและคาจาง ความรัก ชีวิตประจําวัน มิตรภาพ จินตนาการ ดนตรี วรรณกรรม สวัสดิการ
สังคม ตลอดจนดานศาสนา (Oliver et al. 1996)
การศึกษาของ Mathias (2006 อางใน ภาณุภาคย พงศอติชาต 2550) ซึ่งไดทําการศึกษา
ระดับความสุขในกลุมประเทศพัฒนาแลวพบวา ระดับความสุขไมไดเพิ่มขึ้นตามระดับรายได
ซึ่งนักเศรษฐศาสตรเรียกปรากฏการณนี้วา Paradox of Happiness หรือ ความขัดแยงกันของ
ความสุข โดยสรุปแลว ภาณุภาคย พงศอติชาต (2550) ไดกลาวถึงสถานการณ Paradox of
Happiness ไวโดยอางอิงการศึกษาของ Mathias ไวดังนี้
ในชวงแรกผูคนจะพยายามทํางานใหมาก เพื่อใหตนเองมีรายไดที่สูงขึ้น โดยเขาใจวา
ผลที่ไดรับคือ ความสุข โดยละเลยการใหความสําคัญตอการพักผอน สาเหตุดังกลาวเกิดจาก การ
เปรียบเทียบฐานะตนเองกับคนรอบขาง เมื่อตนเองมีสถานะความเปนอยูที่ดีกวาคนรอบขางก็มี
ระดับความสุขที่สูงกวาผูที่มีระดับฐานะต่ํากวาคนรอบขาง วิธีการวัดความสุขนี้เปนลักษณะของ
การเปรียบเทียบสิ่งใดสิ่งหนึ่งระหวางตนเองและผูอื่น
กล าวโดยสรุ ป ความสุ ขโดยทั่ วไป หมายถึ ง ประสบการณ และความรู สึ กที่ บุ คคล
สามารถบริหารจัดการไดอยางสม่ําเสมอตามความปรารถนาในภาพรวมจนเกิดไดจริง และทําให
บุ คคลนั้ นเกิ ดความยิ นดี และอิ่ มเอมใจ ทั้ งนี้ ต องไม ทํ าให ผู อื่ นเดื อดร อน รวมถึ ง คุ ณภาพ
“ความสุข” (Quality of Happiness) สามารถประเมินไดจาก ตัวชี้วัดทางสังคมระดับบุคคล ซึ่ง
เปนการวัดจากระดับของความพึงพอใจ ความหวัง และความสุขของสภาพความเปนอยูนั้นๆ
2. ความสุขของคนทํางาน
ความสุขในการทํางานของคนในองคกร มีความสําคัญตอการทํางานและองคกรอยาง
แทจริง คนทํางานที่มีความสุขนั้น ไมไดหมายถึงรายไดเปนสิ่งเดียวที่สําคัญที่สุด ตองมี “คุณภาพ
ชีวิตการทํางาน” ซึ่งหมายถึงคุณภาพของความสัมพันธระหวางผูปฏิบัติงานกับสิ่งแวดลอม โดย
สวนรวมในการทํางานของบุคคล และเนนมิติเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางมนุษย รวมทั้งยัง
ครอบคลุมทุกเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมในการทํางาน และสภาพในการทํางาน ตลอดจนควรให
ความสําคัญที่บทบาทการทํางาน ไดแก นายจาง ลูกจาง และสภาพแวดลอมในที่ทํางาน (Davis
1977; Merton 1977; Seashore 1975;)
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คนทํางาน คือ บุคคลหนึ่งในสังคมทั่วไป ที่มีความปรารถนาใหตนเองดําเนินชีวิตไป
อยางมีความสุขตามเงื่อนไข หรือเกณฑบางอยางที่ตองการเพิ่มมากขึ้น เชน ความตองการใหมี
อาชีพที่มั่นคงและกาวหนา ความตองการทํางานในองคกรที่มั่นคง ความตองการไดรับโอกาสใน
การพัฒนา ไดรับเกียรติ ไดรับการยกยอง เปนบุคคลที่มีคุณคาในองคกร ไดรับการยอมรับจาก
บุคคลทุกระดับในที่ทํางาน ไดรับคาตอบแทนที่ยุติธรรม ไดรับสวัสดิการที่พึงพอใจ มีหัวหนางาน
และเพื่อนรวมงานที่ดี
ความสุขของคนทํางาน จึงหมายถึง ประสบการณ และความรูสึกของคนทํางาน ที่
ต องการให ตนเป นที่ ยกย องและยอมรั บจากคนทั่ วไป การได ทํ างานในที่ ทํ างานที่ มั่ นคง มี
ความกาวหนา การเขาถึงโอกาสในการพัฒนาอยางทั่วถึง การมีผูบังคับบัญชาที่มีความเมตตา
และกรุ ณา การมี เพื่ อนร วมงานที่ จริ งใจ การได รั บสวั สดิ การที่ พอเพี ยง และการได รั บความ
ปลอดภั ยจากการทํ างาน ถ าคนทํ างานได รั บสิ่ งต างๆ ดั งกล าวอย างบ อยครั้ งและต อเนื่ อง
คนทํางานก็จะทํางานอยางมีความสุข
การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ “ความสุขคนทํางาน”และ “องคกรแหงความสุข” เปนประเด็น
สํ าคั ญของการพั ฒนา “คุ ณภาพทรั พยากรบุ คคล” ที่ เป นหั วใจในการขั บเคลื่ อนประเทศให
เจริญกาวหนาอย างมีประสิทธิภาพศูนยสรางเสริ มสุขภาวะองคกร (Happy workplace) ซึ่ ง
สํานักสนับสนุนสุขภาวะองคกร สํานักงานกองสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ตระหนัก
และถือเปนภารกิจที่ตองสรางเสริมใหเปนไปตามเจตนารมยดังกลาว สํานักสนับสนุนสุขภาวะ
องคกร จึงเปนองคกรหลักที่ริเริ่มใชแนวคิดและสรางแนวทางการสรางความสุขมวลรวมของการ
ทํางานในที่ทํางานเพื่อนําไปสูการเปน “องคกรแหงความสุข: Happy workplace” อยางตอเนื่อง
นับศตวรรษ มุงมั่นใหองคกรแหงความสุขเกิดความสุขบนพื้นฐาน 8 ประการ (Happy 8) ไดแก
1) การมีสุขภาพดี (Happy body)
2) การมีน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผ (Happy heart)
3) การรูจักผอนคลาย (Happy relax)
4) การมีศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวมีคุณธรรมประจําใจ (Happy soul)
5) การมีเศรษฐกิจการเงินที่ดี (Happy money)
6) การพัฒนาความรู (Happy brain)
7) การมีครอบครัวที่ดี (Happy family) และ
8) การมีสังคมที่มีความสุข (Happy society)
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ขณะเดี ยวกั น สํ านั กสนั บสนุ นสุ ขภาวะองค กร ก็ มี ความมุ งมั่ นที่ จะสนั บสนุ นให
หน วยงาน/องค กรที่ เป นภาคี ร วมกั บสํ านั กฯ พั ฒนาสร างเสริ ม “คุ ณภาพชี วิ ตและความสุ ข
คนทํางาน” และ “องคกรแหงความสุข” ใหดําเนินไปอยางมีมาตรฐานและมีความตอเนื่อง มี
ความสามารถดําเนินภารกิจตอไปไดดวยหนวยงาน/องคกรเองอยางยั่งยืน แนวคิดดังกลาวสามา
รถเชื่อมโยงไปยังสุขภาวะของบุคลากร ครอบครัว สังคม และชุมชนที่เกี่ยวของใหมีสุขภาวะที่ดี
ขึ้น ทั้งยังมีการพัฒนาเครื่องมือในการทํางานอยางเปนระบบและตอเนื่อง รวมทั้งพัฒนาใหเกิด
เครือขายความรวมมือเชิงยุทธศาสตรเพื่อรองรับการเติบโต และการขยายตัวในการทํางานของ
กลุมองคกรที่ สนใจเขารวมโครงการในอนาคต บทบาทของสํานั กสนับสนุนสุขภาวะองคกร
ดังกลาวนี้ จึงเปนการดําเนินการพัฒนาสรางเสริมคุณภาพชีวิต และความสุขคนทํางานใน
ประเทศไทยมาอยางตอเนื่อง สามารถใชเปนฐานรากสําคัญที่แข็งแกรงในการเตรียมความพรอม
ทั้งในเชิงรับและเชิงรุก อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในขณะเดียวกัน คณะนักวิจัยของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ก็ไดดําเนินการวิจัยและพัฒนา คุณภาพชีวิตและความสุข “คนทํางานในประเทศไทย” มาอยาง
ตอเนื่อง รวมถึงไดรวมในการพัฒนา “เครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตและความสุขคนทํางาน” ในทุก
ระยะใหเปนเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตและความสุข “คนทํางาน” ที่เปนบริบทของสังคมไทย
เพื่อใหเครื่องมือประกอบดวย “ตัวชี้วัด” ที่เหมาะสม และสอดคลองกับการดําเนินวิถีชีวิตของ
“คนทํางาน” ทุกประเภทและทุกระดับในสังคมไทย โดยในชวง พ.ศ. 2550 - 2551 คณะนักวิจัย
สถาบันฯ ไดทําวิจัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทํางานในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม
และภาคบริการ ซึ่งโครงการฯ นี้ ไดพัฒนาเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตคนทํางานในสถานประกอบการ
ภาคธุ รกิ จเอกชน ตั วชี้ วั ดของเครื่ องมื อทั้ งหมดสร างจากผลการทํ าวิ จั ยเชิ งคุ ณภาพที่ เน น
ความหมายตามบริบทของ คนทํางานในสถานประกอบการภาคดังกลาว ผลที่ไดจากโครงการนี้
คือ ผลสํารวจคุณภาพชีวิตและความสุขคนทํางานในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคบริการ พรอมทั้งได “เครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตและความสุขคนทํางานในสถานประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ” ตอมาใน พ.ศ. 2552 – 2553 คณะนักวิจัยสถาบันฯ ไดทําวิจัย
และพัฒนาตอยอดเครื่องมือ เพื่อใหเปน “เครื่องมือวัดความสุขคนทํางานดวยตนเอง” ทําใหได
“เครื่องมือวัดความสุขคนทํางานดวยตนเอง“ ที่เปนมาตรฐานเดียวกัน เทียบเคียงกันได ทั้งใน
ระดั บบุ คคล องค กร แล ระดั บประเทศ คณะนั กวิ จั ยสถาบั นฯ จึ งนํ าประสบการณ จากการ
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ดํ า เนิ น การพั ฒ นา “เครื่ อ งมื อ วั ด คุ ณ ภาพชี วิ ต ข า ราชการ” มาใช ร ว มกั บ การพั ฒ นา” เกิ ด
นวัตกรรมของเครื่องมือการวัดคุณภาพชีวิตและความสุขทางสังคมศาสตร ภายใตความรวมมือ
กับศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) พัฒนาเครื่องมือให
ทันสมัย โดยใช เทคนิ คทางดานวิศวกรรมศาสตร คอมพิ วเตอร มาออกแบบการคํ านวณเพื่ อ
นําเสนอผลเปนกราฟฟก เชน ตาราง และแผนภูมิแทง ที่แสดงผลทันที รวมถึงไดพัฒนา โปรแกรม
วั ดสํ าเร็ จรู ปการวั ดความสุ ขด วย Excel เพื่ อผู ใช เกิ ดความง าย สะดวก และลดภาระให กั บ
ผูรับผิดชอบในหนวยงานหรือองคกร
ใน พ.ศ. 2554 – 2557 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ไดตอยอดการพัฒนา “เครื่องมือ
วัดความสุขคนทํางาน” และสํารวจ “ความสุขคนทํางาน” ดวยแนวคิด “Labour Watch Survey”
ภายใต โครงการ “จั บตาสถานการณความสุ ขคนทํ างานในประเทศไทย” โครงการฯ นี้ เห็ น
ประโยชน ในการนํ าตั วชี้ วั ดของโครงการมาจั ดเรี ยงเพื่ อประกอบให เป นเครื่ องมื อที่ วั ดได ทั้ ง
“คุณภาพชีวิตและความสุขคนทํางาน” ที่สําคัญ ตัวชี้วัดทั้งหมดในเครื่องมือนี้ สามารถจัดเรียงได
อยางลงตัวสอดคลองกับนิยามของ “ความสุข 8 ประการ” ทําใหสามารถวัดผลของ Happy 8 ได
อยางเปนรูปธรรม นอกจากนี้ ยังทําใหมีองคประกอบเพิ่มมาอีก 1 มิติ (Happy 9 หรือ Happy 8
Plus) คือ มิติการงานดี (Happy work-life) มิติที่เพิ่มนี้ เปนตัวชี้วัดที่เกี่ยวของกับ บริบทองคกร การ
ทํางานและความพึงพอใจของคนทํางานที่มีตอองคกร จึงเกิดประโยชนอยางยิ่ง ในการวิเคราะห
และวัดผล นอกเหนือจากการวัด “ความสุขคนทํางาน” แลว ยังวัดการเปน “องคกรแหงความสุข
ของคนทํางาน” ไดอีกดวย ที่นาสนใจคือเครื่องมือ HAPPINOMETER นี้ ยังสามารถวัดผลของ
“ความพึงพอใจ” และ “ความผูกพันองคกร” เชื่อมโยงกับกิจกรรมสรางสุขไดอยางเปนรูปธรรมและ
นาเชื่อถือ
ความสํ าเร็ จของโครงการจั บตาสถานการณ ความสุ ขคนทํ างานในประเทศไทย
ระหวาง พ.ศ. 2554 – 2557 และศักยภาพของแนวทางในการตอยอดโครงการตอไป คือ การ
พัฒนาตอยอดเครื่องมือ HAPPINOMETER โดยโครงการฯ ไดพัฒนาตอยอด HAPPINOMETER
ให เ ป น ชุ ด เครื่ อ งมื อ สร า งสุ ข คนทํ า งานครบวงจร เรี ย กว า “ชุ ด เครื่ อ งมื อ สร า งสุ ข
HAPPINOMETER: HAPPINOMETER Happiness Package ความสําเร็จนี้ ประเมิ นจาก
หนวยงาน/ องคกรสามารถนําชุดเครื่องมือฯ ไปใชประโยชน ทั้งการวัดความสุขที่มีคาคะแนน
เฉลี่ยอยางชัดเจน ดวยโปรแกรมการวัดความสุขคาคะแนนเฉลี่ยนี้เปนการชี้เปาวา ความสุข
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คนทํางานในองคกรเปนอยางไร และเมื่อหนวยงาน/องคกรเห็นผลจากคาคะแนนเฉลี่ยแลว ก็นํา
ผลดังกลาวมาบริหารจัดการตอไปดวยโปรแกรมการบริหารจัดการความสุข เพื่อตอบคําถามวา
จะพัฒนาสรางเสริมอยางไรเพื่อใหคนทํางาน มีความสุข และเพื่อนําไปสูการเปน “องคกรแหง
ความสุข”
โปรแกรมการวัดความสุข มีชองทางใหเลือกใช 3 ชองทาง ไดแก แบบกรอกลงในเลม
(Paper-based) กรอกผ า น software ระบบออนไลน (Online-based) และกรอกผ า นระบบ
โทรศัพทมือถือ (Mobile App-based) ปจจุบันมีภาษาในแบบวัดทั้งหมด 10 ภาษา ที่พรอมใช
ไดแก ภาษาไทย อังกฤษ จีน ลาว เมียนมา กัมพูชา เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย และญี่ปุน
ผูใชเมื่อกรอกผานแบบใดแบบหนึ่งเรียบรอยแลว จะทราบผลคาคะแนนเฉลี่ยความสุขทันที
สามารถนําผลที่ไดไปสรางเสริมคุณภาพชีวิตและความสุขของตนเองไดทันทีเชนกัน
โปรแกรมการบริหารจัดการองคความรูสูความสุขในการทํางาน ใชสําหรับองคกรที่
ตองการเปน “องคกรแหงความสุข” ที่บริหารจัดการตามกระบวนการที่ใช “พื้นฐานการวิจัยทาง
สั งคมศาสตร ” เป นกลไกในการขั บเคลื่ อนการพั ฒนาสร างเสริ ม “ความสุ ขคนทํ างาน” และ
“องคกรแหงความสุข” ไดอยางนาเชื่อมั่นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเปนที่ยอมรับ ตาม
มาตรฐานการวิจัยเพื่อพัฒนา (Research and Development: R&D) โปรแกรมนี้ เปนการสราง
“นั กสร างสุ ของค กร: Happy Maker” ที่ สามารถสร าง “แผนปฏิ บั ติ การสร างสุ ข: Happiness
Action Plan” ที่เหมาะสม ทําไดจริง และตรงกับความตองการของบุคลากรและบริบทขององคกร
ใชวิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้น ดวยหลักสูตร “การบริหารจัดการองคความรูสูความสุขใน
การทํางาน” ฝกปฏิบัติให “นักสรางสุข” สามารถใชขอมูลที่ไดจากการวัดความสุขดวยโปรแกรม
ที่ 1 มาเปนฐานคิดอยางเปนระบบ นําไปสูการตัดสินใจ สามารถนําเสนอผูบริหารดวยความ
เชื่อมั่นจากขอมูลที่ “นักสรางสุข” ไดผานกระบวนการบริหารจัดการตามองคความรูที่ฝกปฏิบัติมา
และดําเนินการพัฒนาในการพัฒนาสรางเสริมคุณภาพชีวิต และความสุขของคนทํางานใน
องคกร และมีการติดตามประเมินผลการดําเนินการพัฒนาสรางเสริมคุณภาพชีวิตและความสุข
อยางมีประสิทธิภาพ
ภายใต ก ารดํ า เนิ น งานสํ า รวจสถานการณ ค วามสุ ข คนทํ า งานด ว ยเครื่ อ งมื อ
HAPPINOMETER มาอยางตอเนื่อง ชวยประเทศไทยทราบถึงสถานการณความสุขคนทํางานใน
องคกรมาโดยตลอด โดยสถานการณความสุขคนทํางานในองคกรของประเทศไทย พ.ศ. 2559
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รายงานจากผลการสํารวจความสุขคนทํ างานในองคกร โดยโครงการ “การพั ฒนาสร างเสริ ม
ความสุขคนทํางานเพื่อความยั่งยืน” โดยการดําเนินงานในรูปแบบ “ศูนยวิจัยความสุขคนทํางาน
แหงประเทศไทย ” (Healthy Workplace for All: Thailand Centre for Happy Worker Studies:
TCHS) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนโดย สํานักสนับสนุนสุข
ภาวะองคกร สํานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสรางสุขภาพ (สสส.) ซึ่งสํารวจคนทํางานใน
องคกรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ พบวา คาเฉลี่ยความสุขคนทํางานในองคกรของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2559 เทากับ 59.3 โดยมิติที่มีคาเฉลี่ยความสุขสูงที่สุด คือ ดานจิตวิญญาณดี
(HAPPY soul) คาเฉลี่ยเทากับ 67.9 ซึ่งอยูในระดับ “Happy” หรือ “มีความสุข” รองลงมา คือ
ดานน้ําใจดี (HAPPY heart) ดานสุขภาพกายดี (HAPPY body) และดานการงานดี (HAPPY
work-Life) คาเฉลี่ยเทากับ 65.7 60.3 และ 60.0 ตามลําดับ ซึ่งอยูในระดับ “Happy” หรือ “มี
ความสุข” เชนกัน สวนมิติที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดและเปนประเด็นที่นาสนใจ คือ ดานผอนคลายดี
(HAPPY relax) คาเฉลี่ยเทากับ 48.2 ซึ่งเปนระดับความสุขต่ํากวาเปาหมาย” เปนสัญญาณให
ต อ งพั ฒ นาสนั บ สนุ น อย า งจริ ง จั ง อาจเป น ไปได ว า ธุ ร กิ จ ส ว นใหญ กํ า ลั ง เผชิ ญ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงแบบหนามือเปนหลังมือ (Disruptive) ทําใหคนทํางานไมสามารถปรับตัวไดทัน การ
พัฒนาคนใหมีศักยภาพ เปดโอกาสใหคนไดปลดปลอยศักยภาพของตัวเองออกมามากขึ้น
ภายใตทัศนคติเชิงบวก และการทํางานแบบผอนคลายไมเครียด จึงเปนสิ่งที่เรงดวนและสําคัญที่
ตองจัดการ
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