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คำานิยม

 ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
ได้ดำาเนินการผลักดันให้เกิดองค์กรสุขภาวะ หรือที่รู้จักกันว่า Happy Workplace 
ซ่ึงในช่วงการดำาเนินการต่อๆ มา เรามีแนวความคิดที่ใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
ความสุขให้กับคนในองค์กร คือ แนวคิดความสุข 8 ประการ หรือ Happy 8 
 ตลอดเวลาที่ผ่านมา การสร้างองค์กรแห่งความสุขด้วยแนวคิด Happy 8
ได้ถูกพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง จากการท่ีมีตัวอย่างขององค์กรที่มีรูปแบบการสร้าง
ความสุขให้กับคนในองค์กรที่หลากหลาย บัดนี้ ทีมงาน Happy Workplace ได้มา
ถึงจุดเปลี่ยนครั้งสำาคัญ คือ การพัฒนาชุดเครื่องมือที่สามารถช่วยให้องค์กรต่างๆ 
นำาไประยุกต์ให้เหมาะกับรูปแบบของตนเอง ซึ่งก็คือ ชุดเครื่องมือสุขภาวะองค์กร
5 เครื่องมือ อันประกอบไปด้วย
 1. Happy Model ต้นแบบจำาลององค์กรสุขภาวะ
 2. Happy Workplace Index เครื่องมือวัดความสุขระดับองค์กร
 3. Happinometer เครื่องมือวัดความสุขระดับบุคคล
 4. Happy Workplace ROI เครื่องมือวัดผลตอบแทนทางธุรกิจ
 5. Happy 8 Menu กล่องความสุข 8 ประการ
 สำานักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) ขอขอบคุณ อาจารย์ขวัญเมือง แก้วดำาเกิง และคณะนักวิจัย
ที่ได้ช่วยพัฒนาเครื่องมือวัดความสุขระดับองค์กร Happy Workplace Index
ให้เป็นเครื่องมือช่วยสร้างสุขภาวะองค์กรท่ีสำาคัญ และหวังว่าจะได้รับการนำาไป
สร้างความสุขให้เกิดขึ้นจริงในองค์กรต่างๆของประเทศไทยต่อไป

 นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์
 ผู้อำานวยการ สำานักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร

สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

คำานำา

 ความใฝ่ฝันขององค์กรแต่ละแห่งในการสรรค์สร้างสุข เป็นความใฝ่ฝัน
ที่น่าชื่นชม และสมควรสนับสนุน เพราะต่างขับเคลื่อนด้วยความพยายาม ไม่ลดละ
และไม่ย่อท้อในการเติมเต็มความรู้และแสวงหาศาสตร์วิชาการสร้างสุข ทุกคน
ทุกฝ่าย ทุกระดับที่ก้าวเข้ามา ต่างล้วนตระหนักถึงปัญหาแห่งการดำารงอยู่ของ 
“ทุกข์” เล็งเห็นประโยชน์และคุณค่าอนันต์ต่อผู้ร่วมงานและมีส่วนเติมเต็มวิถีทาง
แห่งการเข้าถึงและสร้าง “สุข” ไปด้วยกัน
 คู่มือตรวจสอบสุขภาวะระดับองค์กรเล่มนี้ คณะทำางานร่วมกันพัฒนาขึ้น
ร่วมกับผู้บริหารและนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากองค์กรต่างๆ ให้เป็นเครื่องมือ
หนึ่งท่ีองค์กรสามารถเลือกใช้ เพ่ือนำาไปสู่การพัฒนา“สุข” ตามวิถีของตนให้เกิด
สภาวะที่สามารถดำารง “สุข” ได้อย่างต่อเนื่องเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ร่วมงานและ
ผลักดันให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

ดร.ขวัญเมือง แก้วดำาเกิง
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   คณะทำางาน

ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล  ว่องวาณิช ที่ปรึกษาทางวิชาการ           

ดร.ขวัญเมือง แก้วดำาเกิง หัวหน้าโครงการ

ดร.ดวงเนตร  ธรรมกุล นักวิจัยประเมิน

ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน นักวิจัยประเมิน

ดร.ภัทราวดี  มากมี นักวิจัยประเมิน

ดร.สิรินธร  สินจินดาวงศ์ นักวิจัยประเมิน

   คณะที่ปรึกษา

นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ สำานักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร

คุณอภิชาติ  การุณกรสกุล       บริษัท เอเชียพรีซิชั่น จำากัด  

คุณสุรพงษ์  ศุภจรรยา       The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 

คุณบุญฤทธิ์ มหามนตรี       บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำากัด  

ดร.ปรอง  กองทรัพย์โต     บริษัท SPANSION (THAILAND) จำากัด 

คุณนิสา  นพทีปกังวาล        สำานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน (สพม.)

 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน   

คุณเยาวรัตน์  พุฒิมานรดีกุล  สำานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ดร.ชัยยุทธ  ชวลิตนิธิกุล    คณะสาธารณสุขศาสตร์

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

รศ.ดร.ศิรินันท์  กิตติสุขสถิต สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

 มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร.จุฑามาศ  แก้วพิจิตร       คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว   

 มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.จิราพร  ระโหฐาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

คุณยอดขวัญ  รุจนกนกนาฏ   สำานักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร

คุณอัมพร  ไทยขำา สำานักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร

 การตรวจสอบสุขภาวะระดับองค์กร
 ด้วย Happy Workplace Index 
 นบัเป็นความคิดริเร่ิมของ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะองค์กรสำานกัสนบัสนนุสุขภาวะองค์กร 
ภายใต้การสนับสนุนของสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ซึ่งปรารถนาจะช่วยให้องค์กรของท่านได้รับประโยชน์ดังนี้

 1. เรียนรู้  การสร้างสุขภาวะในองค์กรจากปัจจัยการพัฒนา

 2. เอาใจใส่  ระดับสุขภาวะในองค์กรของท่านว่าอยู่ระดับใด ซึ่งหากมีการสำารวจ
      ครั้งต่อๆ ไป สามารถเปรียบเทียบพัฒนาการได้ด้วยตนเอง

 3. พัฒนา  นวัตกรรมสร้างสุขและปัจจัยที่เกื้อกูลต่อสุขของคนในองค์กร
      ทำาให้องค์กรเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน

 แนวความคิดหลักของ
 Happy Workplace Index
 Happy Workplace Index คือ ดัชนีสะท้อนสภาวะปัจจัยที่เกื้อกูลต่อความสุขของคน 
ในองค์กร ซ่ึงองค์กรสามารถใช้เป็นเครือ่งมอืตรวจสอบระดบัสุขภาวะในองค์กรได้ด้วยตนเอง

 รูปแบบของเครื่องมือ

 1. เอกสารคู่มือตรวจสอบสุขภาวะระดับองค์กร ด้วย Happy Workplace Index
  (ฉบับที่ท่านถืออยู่นี้)
 2. โปรแกรมตรวจสอบสุขภาวะระดับองค์กรออนไลน์ เข้าใช้งานได้ที่
  www.happy-workplace.com   เมนูตรวจสอบสุขภาวะองค์กร    

 บุคคลท่ีควรใช้คู ่มือน้ี ได้แก่ ผู้บริหารองค์กร นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะทำางานสร้างสุขในองค์กร หรือผู้ที่ทำางานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้กับพนักงาน
ในองค์กร
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 คุณลักษณะสำาคัญของเครื่องมือ

 1. ดัชนีสุขภาวะองค์กร มีจำานวน 37 หัวข้อย่อย แบ่งออกเป็น 5 มิติ เรียกว่า MapHR 
  ประกอบด้วย
  มิติที่ 1 สุขด้วยการจัดการ (M: Management)
  มิติที่ 2 สุขด้วยบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในที่ทำางาน 
    (A: Atmosphere & Environment)
  มิติที่ 3 สุขด้วยกระบวนการสร้างสุข (P: Process)
  มิติที่ 4 สุขด้วยสุขภาพกายและใจ (H: Health)
  มิติที่ 5 สุขด้วยผลลัพธ์องค์กร (R: Result)

 2. ผลการตรวจสอบฯ จะแสดงสถานะของผลการดำาเนนิงานตามกระบวนการทีเ่ชือ่ว่า
จะส่งผลต่อสุขภาวะของคนในองค์กร โดยแสดงผลเป็นค่าร้อยละ ระดับการพัฒนา และ
คำาแนะนำา

 แนวทางการใช้เครื่องมือตรวจสอบสุขภาวะองค์กร

 ผู้บริหารองค์กร นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะทำางานสร้างสุขในองค์กร หรือผู้ที่
ทำางานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้กับพนักงานในองค์กร สามารถตรวจสอบสุขภาวะองค์กร
ได้ด้วยตนเอง 2 วิธี คือ วิธีที่หนึ่ง การใช้เอกสารคู่มือตรวจสอบสุขภาวะระดับองค์กร ด้วย  
Happy Workplace Index และวธิทีีส่อง การบนัทึกผ่านโปรแกรมตรวจสอบสขุภาวะระดบั
องค์กรออนไลน์ www.happy-workplace.com/hwi  เมนูตรวจสอบสุขภาวะองค์กร      

 ขั้นตอนในการใช้ Happy Workplace Index ให้เป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนา
กระบวนการสร้างสุขในองค์กร มีคำาแนะนำาการใช้ในแต่ละวิธีดังนี้

 วิธีที่หนึ่ง การใช้เอกสารคู่มือตรวจสอบสุขภาวะ   
     ระดับองค์กรด้วย
     Happy Workplace Index

 ● ผู้บริหารองค์กร หรือคณะทำางานร่วมกันตรวจสอบปัจจัยสร้างสุขทีละประเด็นตาม
คู่มือตรวจสอบสุขภาวะระดับองค์กร ซึ่งอาจเริ่มต้นจาก

  มิติที่หนึ่ง ระบบการจัดการ
  มิติที่สอง บรรยากาศและสภาพแวดล้อม
  มิติที่สาม กระบวนการสร้างสุข
  มิติที่สี่  สุขภาพกายและใจ 
  มิติที่ห้า ผลลัพธ์องค์กร
  หรือเริ่มต้นจากมิติใดมิติหนึ่งก็ได้ จนกระทั่งครบ 5 มิติ

 ● ระหว่างการตรวจสอบเพือ่พจิารณาระดบัของปัจจยัรายข้อ ควรสร้างบรรยากาศให้
มกีารแลกเปลีย่นข้อมลูระหว่างกลุ่มงาน/แผนก/ฝ่ายต่างๆ อย่างรอบด้าน รวมทัง้การนำาผล
การสำารวจทีเ่กีย่วข้องมาใช้ในการพดูคยุ และใช้เป็นแหล่งข้อมลูอ้างองิ เช่น สมดุบนัทึกการ
ลางานของพนักงาน ข้อมูลดัชนีมวลกาย (BMI) การสำารวจความพึงพอใจ การวัดความสุข
ของพนักงาน เป็นต้น

 ● ร่วมกันสรุปผลคะแนนรวม โดยพิจารณาถึงประเด็นท่ีได้คะแนนตำ่าว่าเป็นเพราะ
สาเหตใุด และเกีย่วข้องกบัความสขุของคนส่วนใหญ่ในองค์กรหรอืไม่ หากเกีย่วข้องควรจะ
ปรบัปรงุด้วยวธิกีารอย่างไร หรือนำาเสนอให้บคุคลทีม่อีำานาจหน้าทีร่บัผดิชอบ “ได้รบัรู”้ เพื่อ
ดำาเนินการต่อไป

 วิธีที่สอง การบันทึกผ่านโปรแกรมตรวจสอบ
     สุขภาวะระดับองค์กรออนไลน์
     www.happy-workplace.com/hwi
     “เมนูตรวจสอบสุขภาวะองค์กร” 

 ● การตรวจสอบสุขภาวะระดับองค์กร ด้วย “โปรแกรมตรวจสอบสุขภาวะระดับ
องค์กร” ต้องทำาการบันทึกผ่านระบบออนไลน์ ผลดีก็คือ โปรแกรมจะช่วยประมวลผลจาก
การตรวจสอบให้ทันที และแสดงแผนภูมิแท่งจำาแนกรายมิติ สำาหรับใช้ในการลำาดับความ
สำาคัญ เพื่อการพัฒนา และแสดงกราฟเส้นเปรียบเทียบผลกับองค์กรทั้งหมดในฐานข้อมูล
 ● ระหว่างการตรวจสอบฯ คณะทำางานสร้างสุขจะสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
จากการนำาผลท่ีได้และคำาแนะนำาจากโปรแกรมฯมาพิจารณาร่วมกัน ทำาให้เกิดความคิด
ระหว่างการสนทนาและหากมีการนำาข้อมูลจากกลุ่มงาน/แผนก/ฝ่ายต่างๆ มาใช้ในการ
พิจารณาอย่างรอบด้านก็จะช่วยให้ได้รับประโยชน์จากใช้กระบวนการนี้มากยิ่งขึ้น 
 ●	 สามารถสัง่พมิพ์รายงานผลการตรวจสอบสขุภาวะขององค์กรฯ ไว้เป็นเอกสารเพือ่ทำา
รายงานสรุปผล ประกอบกับข้อเสนอแนะที่จัดทำาระหว่างการพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ 
หรอืใช้เป็นข้อมลูสำาหรับการพัฒนาโครงการสร้างสุขในองค์กร เพ่ือเสนอให้ผู้บริหารองค์กร
พิจารณาให้ความเห็นชอบและสนับสนุนการทำางานต่อไป
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  ประโยชน์ทีท่่านได้รบัจากดัชนสีขุภาวะระดับองค์กร คอื “กระบวนการใช้” มากกว่า 
“ผลที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบฯ” ดังนั้น ผู้ที่นำาเครื่องมือนี้ไปใช้ ด้วยวิธีท่ีหนึ่ง การใช้
เอกสารคู่มือตรวจสอบสุขภาวะระดับองค์กร ด้วย Happy Workplace Index หรือวิธีที่
สอง การบันทึกผ่านโปรแกรมตรวจสอบสุขภาวะระดับองค์กรออนไลน์ ควรให้ความสำาคัญ
กับ “กระบวนการใช้” โดยพิจารณาว่าจะกำาหนดวิธีการใช้อย่างไร เพื่อให้เกิดผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการสร้างสุขที่เหมาะสมกับองค์กร ซึ่งอาจเป็นได้ทั้ง “เครื่องมือสร้าง
การเรยีนรู้” และ“เคร่ืองมอืช่วยให้เกดิการสือ่สาร” ระหว่างบคุคลหรอืกลุม่บคุคลในองค์กร
เกี่ยวกับการสร้างสุขในองค์กรของตนเอง

  1. ใช้เป็น “เครื่องมือสร้างการเรียนรู้” 
  ควรเน้นให้เกดิการแลกเปลีย่นความคดิในกลุม่คณะทำางานอย่างกว้างขวาง เพือ่การ
สร้างความคดิใหม่ๆ สำาหรบัพัฒนาคนในองค์กร และหาวธิใีนการนำาความคดิเหล่านี ้ไปทำาให้
เป็นจริงตามบริบทขององค์กร ด้วยการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรแห่ง
ความสขุ (Happy Workplace) อาท ิเน้นการฟังคนอืน่ด้วยความตัง้ใจ ให้ข้อเสนอแนะแบบ
สร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดด้วยใจเป็นกลาง   เพื่อปรับปรุงกระบวนสร้างสุขในองค์กร
ให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ

        2. ใช้เป็น “เครื่องมือช่วยให้เกิดการสื่อสาร” 
  ผลการตรวจสอบสุขภาวะองค์กร ด้วย Happy Workplace Index ทำาให้ทราบ
ระดบัปัจจยัการสร้างสขุขององค์กร โดยผลการคำานวณตามคู่มอืฯ หรอืผลการประมวลด้วย
โปรแกรมตรวจสอบสุขภาวะออนไลน์ มีการแสดงผล ดังนี้

  (1) ระดบัการจดัปัจจัยสขุภาวะในภาพรวมขององค์กร เป็นค่าคะแนนรวม แสดงด้วย
ค่าร้อยละที่สะท้อนถึงระดับการจัดปัจจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้องต่อการสร้างสุขให้กับพนักงาน
หรือบุคลากรในองค์กร
  (2) ระดับปัจจัยที่เอื้อให้เกิดการสร้างสุขในองค์กร จำาแนกตามมิติการพัฒนา 5 มิติ 
คือ มิติการจัดการองค์กร มิติการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม มิติกระบวนการสร้าง
สุข มิติสุขภาพกายและใจ และมิติผลลัพธ์องค์กร
  (3) การจำาแนกจัดกลุ่มองค์กร 4 กลุ่ม คือ กลุ่มองค์กรที่น่าอิจฉาที่สุด กลุ่มองค์กร
ที่กำาลังก้าวหน้า  กลุ่มองค์กรที่ยังไม่มีอะไรแน่นอน  และกลุ่มองค์กรที่ต้องรีบแก้ไข ซึ่งจะ
ทำาให้องค์กรรับทราบระดับการพัฒนาว่ามีความก้าวหน้าเพียงใด และองค์กรควรให้ความ
สำาคัญในเรื่องใดบ้างและเรื่องใดที่ควรเร่งรัดดำาเนินการก่อน
     ดังนั้น การนำาผลดังกล่าวมาใช้สื่อสารอย่างเหมาะสมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง จะช่วย
สร้างความเข้าใจในการเลือกกิจกรรมที่ดีและเหมาะสมกับธรรมชาติของบุคลากรใน
องค์กร พัฒนาให้เกิดความเชื่อมโยงและต่อเนื่อง มีการใส่ใจความต้องการของทุกฝ่าย และ
ตอบสนองคนส่วนใหญ่

  การตรวจสอบสุขภาวะองค์กร จงึเป็นวิธีการหนึง่ท่ีช่วยสร้างให้เกดิความเข้าใจร่วมกัน
ระหว่างผู้บริหารกับคณะทำางานสร้างสุขในองค์กร คณะทำางานสร้างสุของค์กรด้วยกันเอง 
คณะทำางานสร้างสุขในองค์กรกบัพนกังานหรือบคุลากร รวมทัง้ ระหว่างพนกังานกบัผู้บรหิาร
องค์กร

“ ชวนมาขยับ จับปากกา
ตรวจสอบกลไกภายในองค์กร

กันเลยดีกว่า”
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ส่วนที่ 1 บันทึกข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
คำ�ชี้แจง : กรุณ�เติมข้อมูลองค์กรของท่�นในช่องว่�งหรือทำ�เครื่องหม�ย ✔
	 	 ในช่อง  ต�มคว�มเป็นจริงและโปรดตอบให้ครบทุกข้อ

ส่วนที่ 2 ตรวจสอบสุขภาวะระดับองค์กร
คำ�ชี้แจง กรุณ�ทำ�เครื่องหม�ย ✔ ลงในช่อง  หน้�ข้อ 1 - 5 ที่ตรงกับ
  ก�รดำ�เนินก�รขององค์กร จ�กนั้นนำ�ตัวเลขคะแนนในลำ�ดับสูงสุดใส่ไว้
  ในช่องท�งขว�มือ

มิติที่ 1 สุขด้วยการจัดการ (M: Management)

(1) ระบบบริห�ร 
ผลตอบแทน
ที่เหม�ะสม  
ต�มกฎหม�ย
แรงง�น

(0) ระบบ
บริห�ร ผล
ตอบแทนที่
เหม�ะสม  
ต�มกฎหม�ย
แรงง�น

4
(ตัวอย่�ง)

■ 1. ไม่มีระบบบริหารผลตอบแทนตามกฎหมายแรงงาน
■ 2. มีระบบบริหารผลตอบแทนตามกฎหมายแรงงาน (PLAN) 
■ 3. มีการจ่ายผลตอบแทนตามกฎหมายแรงงาน
  เป็นที่ยอมรับ (DO)
■ 4. ตรวจสอบระบบบริหารผลตอบแทนตามกฎหมาย 
   แรงงาน (CHECK)
■ 5. นำาผลการตรวจสอบมาปรับปรุงระบบบริหาร
  ผลตอบแทนฯ (ACT)

 1. ไม่มีระบบบริหารผลตอบแทนตามกฎหมายแรงงาน
 2. มีระบบบริหารผลตอบแทนตามกฎหมายแรงงาน
 3. มีการจ่ายผลตอบแทนตามกฎหมายแรงงานเป็นที่ยอมรับ
 4. ตรวจสอบระบบบริหารผลตอบแทนตามกฎหมาย 

  แรงงาน
 5. นำาผลการตรวจสอบมาปรับปรุงระบบบริหารผลตอบแทนฯ

หัวข้อ คะแนนสูงสุดรายการตรวจสอบ

หัวข้อ คะแนนสูงสุดรายการตรวจสอบ

1. ชื่อผู้บันทึกข้อมูล

2. วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ

3. ชื่อองค์กร

4. ที่อยู่

โทรศัพท์     โทรสาร

5. จำานวนพนักงาน            คน

6. ประเภทธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม  ภาคบริการ

7. กิจกรรมสร้างสุขที่องค์กรทำามาแล้วมีดังนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

กีฬา       	ท่องเที่ยว  	สร้างความสัมพันธ์

	บำาเพ็ญประโยชน์  	ทำาบุญ/พัฒนาจิตใจ  	อบรมการดำารงชีวิต

จัดตามงานเทศกาล 	อื่นๆ (ระบุ) ..............................

8. องค์กรของท่าน ได้เริ่ม “กิจกรรมสร้างสุข” อย่างไร? และ เมื่อใด?

	ดำาเนินการเอง ปี ...............         	ได้แนวคิดจาก สสส. ปี ...............  
	อื่นๆ (ระบุ) ..................................

9. พนักงานในองค์กรเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสุข ตามข้อใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

			ไม่เคยเลย 			อบรม/ รับฟังแนวคิด

		 เป็นวิทยากร 			เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

		 ขับเคลื่อนนโยบาย 			ร่วมรณรงค์

		 อื่นๆ (ระบุ) ............................
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(2) นโยบ�ย
คุ้มครอง 
พนักง�น
ต�มกฎหม�ย  
แรงง�น

(3) ระบบ
ประเมินผล
ก�รปฏิบัติง�น
เป็นที่ยอมรับ
 

(4) ระบบก�ร
จัดสวัสดิก�ร
พนักง�นต�ม
กฎหม�ย

(5) ระบบ
ก�รให้ร�งวัล
ยกย่อง
พนักง�น

หัวข้อ คะแนนสูงสุดรายการตรวจสอบ

 1. ไม่มีนโยบายคุ้มครองพนักงานตามกฎหมายแรงงาน 
  ได้แก่ หลักเกณฑ์การลา เลิกจ้าง การจ่ายค่าชดเชย
  และการรักษาพนักงาน 

 2. มีนโยบายคุ้มครองพนักงานตามกฎหมายแรงงาน
 3. ควบคุมการจัดการให้เป็นไปตามนโยบายและ

  กฎหมายแรงงาน
 4. มีนโยบายและควบคุมนโยบายคุ้มครองพนักงาน

  เพ่ิมเติมจากที่กฎหมายแรงงานกำาหนด
 5.  ปรับปรุงนโยบายคุ้มครองพนักงานที่เอื้อ

  ต่อการสร้างสุขในองค์กร

 1. ไม่มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
 2. มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
 3. พนักงานยอมรับระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
 4. ตรวจสอบระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
 5. นำาผลการตรวจสอบมาปรับปรุงระบบประเมินผล

  การปฏิบัติงาน

 1. ไม่มีระบบการจัดสวัสดิการ 
 2. มีระบบการจัดสวัสดิการ
 3. มีระบบการจัดสวัสดิการตามกฎหมาย
 4. มีระบบการจัดสวัสดิการตามกฎหมายและเพ่ิมเติม

  นอกเหนือท่ีกฎหมายกำาหนด
 5. ตรวจสอบและปรับปรุงระบบการจัดสวัสดิการ

 1. ไม่มีระบบ/แนวทางการให้รางวัลยกย่องพนักงาน
 2. มีระบบ/แนวทางการให้รางวัลยกย่องพนักงาน 
 3. พนักงานยอมรับระบบ/แนวทางการให้รางวัลยกย่องฯ 
 4. มีการให้รางวัลยกย่องพนักงานตามระบบ/แนวทางฯ
 5. ตรวจสอบและปรับปรุงระบบ/แนวทางฯ 

(6) ระบบ
และกลไก
ในก�รพัฒน�
คว�มก้�วหน้�
ในอ�ชีพ
ต�มศักยภ�พ
ของพนักง�น

(7) ภ�วะผู้นำ�
องค์กร
 

(8) ผู้บริห�ร
เป็นต้นแบบ
ก�รสร้�งสุข
ในองค์กร

 

หัวข้อ คะแนนสูงสุดรายการตรวจสอบ

หัวข้อ คะแนนสูงสุดรายการตรวจสอบ

 1. ไม่มีระบบ/กลไกในการพัฒนาความก้าวหน้า
  ในอาชีพตามศักยภาพฯ

 2. มีระบบ/กลไกในการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ 
  ตามศักยภาพฯ

 3. มีการกำาหนดเส้นทางในการพัฒนาความก้าวหน้า
  ในอาชีพตามศักยภาพฯ

 4. มีการปฏิบัติให้พนักงานก้าวสู่ตำาแหน่งที่สูงขึ้น
  อย่างเหมาะสม

 5. ตรวจสอบและปรับปรุงระบบ/กลไก ในการพัฒนา 
  ความก้าวหน้าในอาชีพตามศักยภาพฯ

 1. ผู้นำาสูงสุดไม่มีแนวคิดและทิศทางการสร้างสุขในองค์กร
 2. ผู้นำาสูงสุดมีแนวคิดและทิศทางการสร้างสุขในองค์กร
 3. ผู้นำาสูงสุดมีการถ่ายทอดแนวคิดและทิศทางฯ

  สู่พนักงานทุกระดับ
 4. ผู้นำาสูงสุดมีบทบาท/แสดงออกอย่างชัดเจน

  ต่อการสร้างสุขในองค์กร
 5. ผู้นำาสูงสุดพัฒนาแนวคิด/แนวทางการสร้างสุข

  ในองค์กรอย่างต่อเน่ือง

 1. ผู้บริหารยังไม่เป็นต้นแบบการสร้างสุขในองค์กร
 2. ผู้บริหารบางส่วนเป็นต้นแบบการสร้างสุขในองค์กร
 3. ผู้บริหารส่วนใหญ่เป็นต้นแบบการสร้างสุขในองค์กร
 4. ผู้บริหารทุกระดับเป็นต้นแบบการสร้างสุขในองค์กร
 5. ผู้บริหารเป็นต้นแบบการสร้างสุขเป็นท่ียอมรับ

  ท้ังภายในและภายนอกองค์กร

มิติที่ 2 สุขด้วยบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
   ในที่ทำางาน 
   (A: Atmosphere & Environment)
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9) บรรย�ก�ศ
ในที่ทำ�ง�น
ส่งเสริม
คว�มสุข
ของพนักง�น
(อ�ทิ
คว�มสัมพันธ์
ระหว่�งบุคคล 
ฯลฯ) 

10) ก�รสร้�ง
เสริมให้เกิด
สภ�พแวดล้อม
ก�รทำ�ง�นที่ดี 
(อ�ทิ ก�รจัด
สถ�นที่ให้เอื้อ
ตอ่ก�รทำ�ง�น)

(11) ก�ร
สร้�งเสริม
คว�มปลอดภัย
ในก�รทำ�ง�น

(12) ก�ร
สร้�งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม
ในองค์กร

 1. ไม่มีแนวทางการสร้างบรรยากาศฯ ส่งเสริมความสุข 
  ของพนักงาน           

 2. มีแนวทางการสร้างบรรยากาศฯ ส่งเสริมความสุข
  ของพนักงาน

 3. มีกิจกรรมสร้างบรรยากาศฯ ส่งเสริมความสุข
  ของพนักงาน

 4. ประเมินกิจกรรมสร้างบรรยากาศฯ ส่งเสริมความสุข 
  ของพนักงาน

 5. นำาผลประเมนิมาปรบัปรงุ/พฒันากิจกรรมสรา้งบรรยากาศฯ

 1. ไมม่แีนวทางสรา้งเสรมิใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มการทำางานทีด่ี
 2. มีแนวทางสร้างเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมการทำางานที่ดี
 3. มีกิจกรรมสร้างเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมการทำางานที่ดี
 4. ประเมินผลการสร้างเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อม

  การทำางานที่ดี
 5. นำาผลประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาแนวทางและกิจกรรมฯ

 1. ไม่มีแนวทางสร้างเสริมความปลอดภัยในการทำางาน
 2. มีแนวทางสร้างเสริมความปลอดภัยในการทำางาน
 3. ดำาเนินการสร้างเสริมความปลอดภัยในการทำางาน
 4. ประเมินผลการดำาเนินการสร้างเสริมความปลอดภัยฯ
 5. นำาผลประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาแนวทางและกิจกรรมฯ

 1. ไม่มีแนวทางสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร
 2. มีแนวทางสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร
 3. ดำาเนินการยกย่องเชิดชูให้รางวัลบุคคลที่มีคุณธรรม 

  จริยธรรม
 4. ประเมินแนวทางสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร
 5. นำาผลการประเมินมาปรับปรุง/ พัฒนาแนวทาง

  การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร

หัวข้อ คะแนนสูงสุดรายการตรวจสอบ

(13) องค์กร
ดูแลคว�มสุข
ของครอบครัว
พนักง�น
เป็นอย่�งดี

16) คณะ
ทำ�ง�น/
ผู้รับผิดชอบ
ก�รกำ�กับ
ดูแลนโยบ�ย
องค์กร
สร้�งสุข

(14) ก�ร
ร่วมพัฒน�
ชุมชนสังคม
และก�รดูแล
รักษ�
สิ่งแวดล้อม

(15) ก�ร
ช่วยเหลือ
พนักง�นที่
ทุพพลภ�พ/
พิก�ร
ให้กลับสู่ง�น

 1. ไม่มีแนวทางในการดูแลความสุขของครอบครัวพนักงาน
 2. มีแนวทางในการดูแลความสุขของครอบครัวพนักงาน
 3. มีกิจกรรมการดูแลความสุขของครอบครัวพนักงาน

  เป็นอย่างดี
 4. ประเมินแนวทางการดูแลความสุขของครอบครัวพนักงาน
 5. นำาผลการประเมนิมาปรบัปรงุ/พฒันาแนวทางและกจิกรรมฯ

1. ไมม่คีณะทำางาน/ผูร้บัผดิชอบกำากบันโยบายองคก์รสรา้งสขุ
2. มีคณะทำางาน/ผู้รับผิดชอบกำากับนโยบายองค์กรสร้างสุข
3. คณะทำางาน/ผู้รับผิดชอบฯ มีแนวทางการทำางานที่ชัดเจน
4. ประเมินการทำางานของคณะทำางาน/ผู้รับผิดชอบกำากับ 

  นโยบายฯ
5. นำาผลประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาคณะทำางานฯ

 1. ไม่มีแนวทางร่วมพัฒนาชุมชนและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
 2. มีแนวทางร่วมพัฒนาชุมชนและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
 3. มีกิจกรรมร่วมพัฒนาชุมชน และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
 4. ประเมินผลกิจกรรมร่วมพัฒนาชุมชนและดูแลรักษา

   สิ่งแวดล้อม
 5. นำาผลการประเมนิมาปรบัปรงุ/พฒันาแนวทางและกจิกรรมฯ

 1. ไม่มีแนวทางการช่วยเหลือพนักงานที่ทุพพลภาพ/ 
  พิการให้กลับสู่งาน

 2. มีแนวทางการช่วยเหลือพนักงานที่ทุพพลภาพ/พิการ 
  ให้กลับสู่งาน

 3. ไม่มีกรณี/มีการปฏิบัติตามแนวทางการช่วยเหลือฯ 
 4. ประเมินผลแนวทางช่วยเหลือพนักงานที่ทุพพลภาพ/ 

  พิการให้กลับสู่งาน
5. นำาผลประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาแผนปฏิบัติ/แนวทางฯ

หัวข้อ คะแนนสูงสุดรายการตรวจสอบ

หัวข้อ คะแนนสูงสุดรายการตรวจสอบ

มิติที่ 3 สุขด้วยกระบวนการสร้างสุข (P: Process)
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(17) ก�รสร้�ง
ช่องท�ง
ก�รสื่อส�ร
เรื่องก�ร
สร้�งสุข
ในองค์กร

 1. ไม่มีช่องทางการสื่อสารเรื่องการสร้างสุขในองค์กร
 2. มีช่องทางการสื่อสารเรื่องการสร้างสุขในองค์กร

   อย่างน้อยหนึ่งช่องทาง
 3. มีช่องทางการสื่อสารเรื่องการสร้างสุขในองค์กร

  หลายช่องทาง
 4. ประเมินช่องทางสื่อสารเรื่องการสร้างสุขในองค์กร
 5. นำาผลการประเมนิมาปรบัปรงุ/พฒันาชอ่งทางการสือ่สารฯ

หัวข้อ คะแนนสูงสุดรายการตรวจสอบ

(18) ก�ร
เรียนรู้เร่ือง
ก�รสร้�งสุข
ในองค์กร

(19) ก�ร
สนับสนุน
ทรัพย�กร
จ�กองค์กร

(20) องค์กร
ให้คว�มสำ�คัญ
เรื่องสุขภ�วะ
ว่�เป็น
ทุนแบบหนึ่ง

 1. ไม่มีแนวทางการเรียนรู้เรื่องการสร้างสุขในองค์กร
 2. มีแนวทางการเรียนรู้เรื่องการสร้างสุขในองค์กร
 3. มกีารรวบรวมและจดัเกบ็ความรูเ้รือ่งการสรา้งสขุในองคก์ร
 4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดเรื่องการสร้างสุขในองค์กร
 5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดเรื่องการสร้างสุขกับภายนอก 

  องค์กร

 1. ไม่มีการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการสร้างสุขจากองค์กร
 2. มีการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการสร้างสุขจากองค์กร
 3. องค์กรสนบัสนนุทรพัยากรเพือ่การสรา้งสุขฯ อยา่งตอ่เนือ่ง
 4. ประเมินการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการสร้างสุขจาก 

  องค์กร
 5. นำาผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาการสนับสนุน

  ทรัพยากรเพื่อการสร้างสุข

 1. องค์กรไม่ให้ความสำาคัญว่าการสร้างสุขเป็นทุนแบบหนึ่ง
 2. พนักงานมองเห็นความสำาคัญว่าการสร้างสุข

  เป็นทุนแบบหนึ่ง
 3. ฝ่ายบุคลากรให้ความสำาคัญว่าเรื่องสุขภาวะ

  เป็นทุนแบบหนึ่ง
 4. ผูน้ำาองค์กรใหค้วามสำาคญัวา่เรือ่งสขุภาวะเปน็ทนุแบบหนึง่
 5. บุคลากรทุกระดับให้ความสำาคัญว่าเรื่องสุขภาวะ

  เป็นทุนแบบหนึ่ง

สขุภ�วะเปน็ทนุขององคก์ร หม�ยถงึ ทศันะหรอืมมุมองว�่ ก�รท่ีบคุล�กร
ในองค์กรมีสุขภ�วะเป็นสิ่งสำ�คัญและเป็นปัจจัยท่ีสนับสนุนเป้�หม�ยของ
องค์กร นอกเหนือจ�กลักษณะที่เป็นตัวเงิน อ�ทิ ก�รมีสุขภ�พดีท้ัง
ก�ย-ใจ บุคล�กรมีนำ�้ใจเอื้ออ�ทรต่อกัน รู้จักผ่อนคล�ย ในก�รดำ�เนิน
ชวีติ พัฒน�ตนเองตลอดเวล� มศีีลธรรมในก�รดำ�เนินชวีติ รูจ้กัเกบ็รู้จกั
ใช้ไม่เปน็หน้ี สร้�งครอบครวัทีอ่บอุน่และมสีงัคมดีเอ้ือเฟ้ือตอ่ชุมชน ฯลฯ

 1. ไม่มีข้อมูลพนักงานที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
 2. มีข้อมูลพนักงานที่มีพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ 
 3. มีกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อสุขภาพ
 4. ประเมินผลการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
 5. นำาผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนากิจกรรมฯ

หัวข้อ คะแนนสูงสุดรายการตรวจสอบ

หัวข้อ คะแนนสูงสุดรายการตรวจสอบ

(21) ก�รมี
ส่วนร่วม
ในกิจกรรม
สร้�งสุข

(22) คุณภ�พ
ของกระบวน
ก�รประเมิน
องค์กร
สร้�งสุข

(23) พฤติกรรม
เสี่ยงด้�น
สุขภ�พ 
(ก�รสูบบุหรี่ 
ก�รดื่มสุร�)
ฯลฯ

 1. พนักงานไม่มีส่วนร่วมในการกำาหนดกิจกรรมสร้างสุข
  ในองค์กร

 2. พนักงานมีส่วนร่วมในการกำาหนดกิจกรรมสร้างสุข
  ในองค์กร

 3. พนักงานมีส่วนร่วมในการวางแผนงานกิจกรรมสร้างสุข
  ในองค์กร

 4. พนักงานมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสร้างสุขในองค์กร
 5. พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนา/ปรับปรุงกิจกรรม

  สร้างสุขในองค์กร

 1. ไม่มีแนวทางประเมินคุณภาพกระบวนการสร้างสุข
  ในองค์กร

 2. มีแนวทางประเมินคุณภาพกระบวนการสร้างสุขในองค์กร
 3. มีการประเมินคุณภาพกระบวนการสร้างสุขในองค์กร
 4. รายงานผลการประเมินฯ ต่อผู้บริหาร/พนักงาน
 5. นำาผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพ

  กระบวนการฯ

มิติที่ 4  สุขด้วยสุขภาพกายและใจ (H: Health)
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 1. ไม่มีการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว 
 2. มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวทุกปี
 3. ครอบครัวและพนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสุข
 4. ประเมินผลการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

  ในครอบครัว
 5. นำาผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาแนวทางและกิจกรรมฯ 

หัวข้อ คะแนนสูงสุดรายการตรวจสอบ

(24) กิจกรรม
ส่งเสริม
ก�รมีส่วนร่วม
และสร้�งคว�ม
สัมพันธ์อันดี
ในครอบครัว

(25) ก�รเกิด
อุบัติเหตุ/
เจ็บป่วย/
เสียชีวิต
เนื่องจ�กก�ร
ทำ�ง�นในสถ�น
ประกอบก�ร

(26) ร้อยละ
ของวันล�
ที่พนักง�นล�
โดยมีส�เหตุ
จ�กอุบัติเหตุ
อันเนื่องจ�ก
ก�รทำ�ง�น

(27) ก�รออก
กำ�ลังก�ย

 1. มีพนักงานได้รับอุบัติเหตุอันเนื่องจากการทำางาน
  จนถึงขั้นเสียชีวิต ในรอบปีที่ผ่านมา

 2. ร้อยละของการเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง) มีจำานวนเพิ่มขึ้นกว่า
  ปีที่ผ่านมา

 3. ร้อยละของการเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง) มีจำานวนเท่ากับ
  ปีที่ผ่านมา

 4. ร้อยละของการเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง) มีจำานวนลดลงกว่า
  ปีที่ผ่านมา

 5. ไม่มีอุบัติเหตุอันเนื่องจากการทำางานเกิดขึ้นกับพนักงาน

 1. ไม่มีการบันทึกข้อมูลวันลาที่มีสาเหตุจากอุบัติเหตุ 
  เนื่องจากการทำางาน

 2. ร้อยละของวันลาที่มีสาเหตุจากอุบัติเหตุ อันเนื่องจาก 
  การทำางานเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

 3. ร้อยละของวันลาฯ เท่ากับปีที่ผ่านมา
 4. ร้อยละของวันลาฯ ลดลงกว่าปีที่ผ่านมา
 5. ไมม่พีนกังานทีล่างานดว้ยอบุตัเิหตอุนัเนือ่งจากการทำางาน

 1. พนักงานไม่มีกิจกรรมออกกำาลังกายในบริเวณองค์กร
 2. พนักงานออกกำาลังกาย น้อยกว่าร้อยละ  25
 3. พนักงานออกกำาลังกาย น้อยกว่าร้อยละ 50
 4. พนักงานออกกำาลังกาย น้อยกว่าร้อยละ 75
 5. พนักงานออกกำาลังกาย ร้อยละ 75 ขึ้นไป

 1. ไม่มีการคำานวณค่า BMI ของพนักงาน หรือไม่มีการบันทึก
  ภาวะอ้วนลงพุง

 2. BMI อยูใ่นระดบัปกตหิรอืไมม่ภีาวะอว้นลงพุง ร้อยละ 1-24
 3. BMI อยู่ในระดับปกติหรือไม่มีภาวะอ้วนลงพุง

  ร้อยละ 25-49
 4. BMI อยู่ในระดับปกติหรือไม่มีภาวะอ้วนลงพุง

  ร้อยละ 50-74
 5. BMI อยู่ในระดับปกติหรือไม่มีภาวะอ้วนลงพุง

  ร้อยละ 75 ขึ้นไป  

ค่�ดัชนีมวลก�ย (BMI) ปกติมีค่� = 18.5-22.9 กิโลกรัม/ต�ร�งเมตร
ภ�วะอ้วนลงพุง เพศช�ย รอบเอว เกิน 90 ซม. เพศหญิง เกิน 80 ซม.

หัวข้อ คะแนนสูงสุดรายการตรวจสอบ

(28) ร้อยละ
ของค่�ดัชนี
มวลก�ย 
(BMI) ของ
พนักง�น
ที่อยู่ในระดับ
ปกติ

(29) ระดับ
คว�มสุข
ของพนักง�น
ในองค์กร 

(30) ระดับ
คว�มพึงพอใจ
ในก�รทำ�ง�น
ของพนักง�น

(31) ระดับ
คว�มเครียด
ของพนักง�น

 1. ไม่มีการสำารวจระดับความสุขของพนักงาน 
 2. ความสุขของพนักงานอยู่ในระดับสูง น้อยกว่าร้อยละ25
 3. ความสุขของพนักงานอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 25-49
 4. ความสุขของพนักงานอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 50-74
 5. ความสุขของพนักงานอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 75 ขึ้นไป

 1. ไม่มีการสำารวจระดับความพึงพอใจในการทำางาน
  ของพนักงาน 

 2. ความพึงพอใจในการทำางาน ระดับสูง น้อยกว่าร้อยละ 25
 3. ความพึงพอใจในการทำางาน ระดับสูง ร้อยละ 25-49
 4. ความพึงพอใจในการทำางาน ระดับสูง ร้อยละ 50-74
 5. ความพึงพอใจในการทำางาน ระดับสูง ร้อยละ 75 ขึ้นไป

 1. ไม่มีการสำารวจระดับความเครียดของพนักงาน 
 2. ความเครียดของพนักงานอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 15 ขึ้นไป
 3. ความเครียดของพนักงานอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 10-14
 4. ความเครียดของพนักงานอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 5-9
 5. ความเครยีดของพนกังานอยูใ่นระดับสงู นอ้ยกวา่รอ้ยละ 5



16

คู่มือตรวจสอบสุขภาวะระดับองค์กร ด้วย Happy Workplace Index คู่มือตรวจสอบสุขภาวะระดับองค์กร ด้วย Happy Workplace Index

17

 1. ไม่มีการสำารวจระดับความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วม
   ของคนในองค์กร

 2. ความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมอยู่ในระดับสูง
  น้อยกว่าร้อยละ 25

 3. ความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 25-49
 4. ความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 50-74
 5. ความรูส้กึเปน็เจา้ของรว่มอยูใ่นระดบัสงู รอ้ยละ 75 ขึน้ไป

(1) พนักงานมีความเชื่อมั่นในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยม 
 ขององค์กร
(2) พนักงานมีความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่
 ในการทำางานเพื่อประโยชน์ขององค์กร
 พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง
(3)  พนักงานมีความต้องการที่จะเป็นสมาชิกขององค์กร

  1. ไม่มีทั้งสามข้อ
  2. มีข้อใดข้อหนึ่ง
  3. มีข้อ (1) และ (2) หรือ ข้อ (1) และ (3)
  4. มีข้อ (2) และ (3)
  5. มีครบทั้งสามข้อ

หัวข้อ คะแนนสูงสุดรายการตรวจสอบ

หัวข้อ คะแนนสูงสุดรายการตรวจสอบ

(32) ระดับ
คว�มรู้สึกเป็น
เจ้�ของร่วม
ของคน
ในองค์กร 

(34) คว�ม
ผูกพันใน
องค์กร
(ความสัมพันธ์ท่ี
เหนียวแน่นของ
ความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันของ
สมาชิกในการ
เข้าร่วมกิจกรรม
ขององค์กรด้วย
ความเต็มใจ)

(33) องค์กร
มีระบบดูแล
สุขภ�พ
พนักง�น

(1)  องค์กรมีระบบประกันสังคม
(2)  องค์กรจัดบริการสุขภาพเพิ่มเติม โดยพนักงานต้องเสียค่า
 ใช้จ่ายเอง
(3)  องค์กรจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำาปี โดยพนักงานไม่ 
 เสียค่าใช้จ่าย
(4)  องค์กรมีการประกันสุขภาพเพิ่มเติม (เช่น ประกันอุบัติเหตุ 
 หมู่ ฯลฯ)
(5)  องค์กรมีกองทุนสวัสดิการ/รูปแบบการช่วยเหลืออื่นๆ 

  1. มีหนึ่งข้อ   2. มีสองข้อ
  3. มีสามข้อ   4. มีสี่ข้อ
  5. มีห้าข้อ

มิติที่ 5  สุขด้วยผลลัพธ์องค์กร (R: Result)

(35) อัตร�
ก�รล�ออก
ของพนักง�น

 1. อัตราการลาออกของพนักงาน มีมากกว่าเป้าหมาย/
  ที่คาดหมาย ร้อยละ 5

 2. อัตราการลาออกของพนักงาน มีมากกว่าเป้าหมาย/
  ที่คาดหมาย ร้อยละ 1

 3. อัตราการลาออกของพนักงาน มีเท่ากับเป้าหมาย/
  ที่คาดหมาย

 4. อัตราการลาออกของพนักงาน มีน้อยกว่าเป้าหมาย/
  ที่คาดหมาย ร้อยละ 1

 5. อัตราการลาออกของพนักงาน มีน้อยกว่าเป้าหมาย/
  ที่คาดหมาย ร้อยละ 5

(สูตร :    จำ�นวนพนักง�นที่ออกในช่วงเวล�นั้น 
       (พนักง�นต้นปี +  พนักง�นปล�ยปี) /  2 X 100)

 
(36) ผลิตภ�พ
แรงง�นของ
องค์กร

 1. ผลิตภาพแรงงานขององค์กรลดลงร้อยละ 10
   เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปีที่ผ่านมา

 2. ผลิตภาพแรงงานขององค์กรลดลงร้อยละ 5
   เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปีที่ผ่านมา

 3. ผลิตภาพแรงงานขององค์กรเท่าเดิม
   เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปีที่ผ่านมา

 4. ผลิตภาพแรงงานขององค์กรเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
   เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปีที่ผ่านมา

 5. ผลิตภาพแรงงานขององค์กรเพิ่มขึ้นร้อยละ 10
   เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปีที่ผ่านมา

ผลิตภ�พแรงง�น หม�ยถึง อัตร�ส่วนของผลผลิตในรอบปี
ต่อจำ�นวนพนักง�น
สูตร  =         ผลผลิตในรอบปี 
    จำ�นวนพนักง�นทั้งหมด *
(* ใช้ค่�เฉลี่ยต้นงวดและปล�ยงวด) 

หัวข้อ คะแนนสูงสุดรายการตรวจสอบ
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(37) ผลิต
ภ�พรวมของ
องค์กร

 1. ผลิตภาพรวมขององค์กรลดลงร้อยละ 10 เม่ือเทียบกับ
   ปีที่ผ่านมา

 2.  ผลิตภาพรวมขององค์กรลดลงร้อยละ 5 เม่ือเทียบกับ
    ปีที่ผ่านมา

 3. ผลิตภาพรวมขององค์กรเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
 4. ผลิตภาพรวมขององค์กรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับ

    ปีที่ผ่านมา
 5.  ผลิตภาพรวมขององค์กรเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับ

   ปีที่ผ่านมา

ผลิตภ�พรวม หม�ยถึง คว�มส�ม�รถโดยรวมในก�รบริห�รสินทรัพย์
ทั้งหมดของกิจก�ร
สูตร =    ผลผลิตในรอบปี  
  สินทรัพย์ดำ�เนินง�น * + ค่�ใช้จ่�ยด้�นแรงง�น
   (* ใช้ค่�เฉลี่ยต้นงวดและปล�ยงวด)

ส่วนที่ 3 การประมวลผลและแปลความหมาย
คำ�ชี้แจง กรุณ�นำ�ผลรวมจำ�นวนข้อของแต่ละระดับ ใส่ไว้ในช่อง (a)
  และคูณกับค่�น้ำ�หนัก (b)   ใส่ผลคูณไว้ในช่อง (a x b) จ�กนั้น
  นำ�ผลคูณ (a x b) ในทุกระดับตั้งแต่ 1-5 ม�บวกกัน   ใส่ไว้ในช่องผลรวม  
  และนำ�ม�คำ�นวณเป็นค่�ร้อยละ โดยห�รด้วยจำ�นวนดัชนีย่อย
  จะได้ค่�ร้อยละ ของคว�มสำ�เร็จภ�พรวม เพื่อแสดงผลก�รตรวจสอบสุขภ�วะ
  ขององค์กรร�ยมิติ ดังตัวอย่�ง

มิติที่ 1  สุขด้วยก�รจัดก�ร (ตัวอย่�ง)

1 2 3 4 5

2 0 1 0 3

0 25   50   75 100 

0 0 50 0    300

จำ�นวนข้อ (a)
น้ำ�หนัก (b)

ผลคูณ (a x b)

ค่�ดัชนีสุขภ�วะร�ยมิติ =
ห�ร 6
58.33

ผลรวม 0+0+50+0+300 350

จำ�นวนหัวข้อ (6)

มิติที่ 2 สุขด้วยบรรย�ก�ศในที่ทำ�ง�น

1 2 3 4 5  

0 25   50   75 100 
จำ�นวนข้อ (a) 

น้ำ�หนัก (b)
ผลคูณ (a x b)

ค่�ดัชนีสุขภ�วะร�ยมิติ =
ห�ร 9

ผลรวม

จำ�นวนหัวข้อ (9)

มิติที่ 4  สุขด้วยสุขภ�พก�ยและใจ

1 2 3 4 5  

0 25   50   75 100 

จำ�นวนข้อ (a)
น้ำ�หนัก (b)

ผลคูณ (a x b)

ค่�ดัชนีสุขภ�วะร�ยมิติ =
ห�ร 11

ผลรวม

จำ�นวนหัวข้อ (11)

มิติที่ 5  สุขด้วยผลลัพธ์องค์กร

1 2 3 4 5  

0 25   50   75 100 

จำ�นวนข้อ (a)
น้ำ�หนัก (b)

ผลคูณ (a x b)

ค่�ดัชนีสุขภ�วะร�ยมิติ =
ห�ร 4

ผลรวม

จำ�นวนหัวข้อ (4)

มิติที่ 1  สุขด้วยก�รจัดก�ร  

1 2 3 4 5  

0 25   50   75 100 
จำ�นวนข้อ (a)

น้ำ�หนัก (b)
ผลคูณ (a x b)

ค่�ดัชนีสุขภ�วะร�ยมิติ =
ห�ร 6

ผลรวม

จำ�นวนหัวข้อ (6)

มิติที่ 3  สุขด้วยกระบวนก�รสร้�งสุข

1 2 3 4 5  

0 25   50   75 100 

จำ�นวนข้อ (a)
น้ำ�หนัก (b)

ผลคูณ (a x b)

ค่�ดัชนีสุขภ�วะร�ยมิติ =
ห�ร 7

ผลรวม

จำ�นวนหัวข้อ (7)

หัวข้อ คะแนนสูงสุดรายการตรวจสอบ
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ผลการตรวจสอบสุขภาวะในองค์กรของท่าน

สรุปผลการตรวจสอบ

1 2 3 4 5 ร้อยละของคว�มสำ�เร็จ

0 25   50   75 100  ผลรวม =

มิติที่ 1  สุขด้วยก�รจัดก�ร  
มิติที่ 2  สุขด้วยบรรย�ก�ศในที่ทำ�ง�น
มิติที่ 3  สุขด้วยกระบวนก�รสร้�งสุข           
มิติที่ 4  สุขด้วยสุขภ�พก�ยและใจ
มิติที่ 5  สุขด้วยผลลัพธ์องค์กร

คะแนน 0 - 48
สะท้อนให้เห็นว่า ปัจจัยการสร้างสุขในองค์กรนี ้ต้องรีบแก้ไข
คะแนน 49 - 56
สะท้อนให้เห็นว่า ปัจจัยการสร้างสุขในองค์กรนี้ ยังไม่มีอะไรแน่นอน
คะแนน 57 - 73
สะท้อนให้เห็นว่า ปัจจัยการสร้างสุขในองค์กรนี ้กำาลังก้าวหน้า
คะแนน 74 - 100
สะท้อนให้เห็นว่า ปัจจัยการสร้างสุขในองค์กรนี ้น่าอิจฉาที่สุด

ตัวชี้วัด (a)
น้ำ�หนัก (b)

ผลคูณ (a x b)

ค่�ดัชนีสุขภ�วะองค์กร =
ห�ร 37

ผลรวม จำ�นวน 37 หัวข้อย่อย 
องค์กรของท่�นมีระดับสุขภ�วะ เท่�กับ =

จดุออ่นขององคก์รในก�รสร�้งองคก์รสขุภ�วะ...............................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 

จดุแขง็ขององคก์รในก�รสร�้งองคก์รสขุภ�วะ................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 

กราฟแสดงผลการตรวจสอบ
สุขภาวะระดับองค์กร

ระดบัคะแนน
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