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คำ�นิยม

คำ�นำ�

ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ได้ดำ�เนินการผลักดันให้เกิดองค์กรสุขภาวะ หรือที่รู้จักกันว่า Happy Workplace
ซึ่งในช่วงการดำ�เนินการต่อๆ มา เรามีแนวความคิดที่ใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
ความสุขให้กับคนในองค์กร คือ แนวคิดความสุข 8 ประการ หรือ Happy 8
ตลอดเวลาที่ผ่านมา การสร้างองค์กรแห่งความสุขด้วยแนวคิด Happy 8
ได้ถูกพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง จากการที่มีตัวอย่างขององค์กรที่มีรูปแบบการสร้าง
ความสุขให้กับคนในองค์กรที่หลากหลาย บัดนี้ ทีมงาน Happy Workplace ได้มา
ถึงจุดเปลี่ยนครั้งสำ�คัญ คือ การพัฒนาชุดเครื่องมือที่สามารถช่วยให้องค์กรต่างๆ
นำ�ไประยุกต์ให้เหมาะกับรูปแบบของตนเอง ซึ่งก็คือ ชุดเครื่องมือสุขภาวะองค์กร
5 เครื่องมือ อันประกอบไปด้วย
1. Happy Model ต้นแบบจำ�ลององค์กรสุขภาวะ
2. Happy Workplace Index เครื่องมือวัดความสุขระดับองค์กร
3. Happinometer เครื่องมือวัดความสุขระดับบุคคล
4. Happy Workplace ROI เครื่องมือวัดผลตอบแทนทางธุรกิจ
5. Happy 8 Menu กล่องความสุข 8 ประการ
สำ�นักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) ขอขอบคุณ อาจารย์ขวัญเมือง แก้ วดำ � เกิ ง และคณะนั ก วิ จัย
ที่ได้ช่วยพัฒนาเครื่องมือวัดความสุขระดับองค์กร Happy Workplace Index
ให้เป็นเครื่องมือช่วยสร้างสุขภาวะองค์กรที่สำ�คัญ และหวังว่าจะได้รับการนำ�ไป
สร้างความสุขให้เกิดขึ้นจริงในองค์กรต่างๆของประเทศไทยต่อไป

ความใฝ่ ฝั น ขององค์ ก รแต่ ล ะแห่ ง ในการสรรค์ ส ร้ า งสุ ข เป็ น ความใฝ่ ฝั น
ที่น่าชื่นชม และสมควรสนับสนุน เพราะต่างขับเคลื่อนด้วยความพยายาม ไม่ลดละ
และไม่ย่อท้อในการเติมเต็มความรู้และแสวงหาศาสตร์วิชาการสร้างสุข ทุกคน
ทุกฝ่าย ทุกระดับที่ก้าวเข้ามา ต่างล้วนตระหนักถึงปัญหาแห่งการดำ�รงอยู่ของ
“ทุกข์” เล็งเห็นประโยชน์และคุณค่าอนันต์ต่อผู้ร่วมงานและมีส่วนเติมเต็มวิถีทาง
แห่งการเข้าถึงและสร้าง “สุข” ไปด้วยกัน
คู่ มื อ ตรวจสอบสุ ข ภาวะระดั บ องค์ ก รเล่ ม นี้ คณะทำ � งานร่ ว มกั น พั ฒ นาขึ้ น
ร่วมกับผู้บริหารและนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากองค์กรต่างๆ ให้เป็นเครื่องมือ
หนึ่งที่องค์กรสามารถเลือกใช้ เพื่อนำ�ไปสู่การพัฒนา“สุข” ตามวิถีของตนให้เกิด
สภาวะที่สามารถดำ�รง “สุข” ได้อย่างต่อเนื่องเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ร่วมงานและ
ผลักดันให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์
ผู้อำ�นวยการ สำ�นักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ดร.ขวัญเมือง แก้วดำ�เกิง
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คณะที่ปรึกษา
นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์
คุณอภิชาติ การุณกรสกุล
คุณสุรพงษ์ ศุภจรรยา
คุณบุญฤทธิ์ มหามนตรี
ดร.ปรอง กองทรัพย์โต
คุณนิสา นพทีปกังวาล
คุณเยาวรัตน์ พุฒิมานรดีกุล
ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล
รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต
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ผศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร
ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล
ดร.จิราพร ระโหฐาน
คุณยอดขวัญ รุจนกนกนาฏ
คุณอัมพร ไทยขำ�

สำ�นักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร
บริษัท เอเชียพรีซิชั่น จำ�กัด
The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd.
บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท SPANSION (THAILAND) จำ�กัด
สำ�นักพัฒนามาตรฐานแรงงาน (สพม.)
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
สำ�นักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 		
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สำ�นักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร
สำ�นักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร

คณะทำ�งาน
ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวาณิช
ดร.ขวัญเมือง แก้วดำ�เกิง
ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล
ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน
ดร.ภัทราวดี มากมี
ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์
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ที่ปรึกษาทางวิชาการ
หัวหน้าโครงการ
นักวิจัยประเมิน
นักวิจัยประเมิน
นักวิจัยประเมิน
นักวิจัยประเมิน

นับเป็นความคิดริเริม่ ของ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะองค์กรส�ำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร
ภายใต้ ก ารสนั บ สนุ น ของส�ำนั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ (สสส.)
ซึ่งปรารถนาจะช่วยให้องค์กรของท่านได้รับประโยชน์ดังนี้

1. เรียนรู้

การสร้างสุขภาวะในองค์กรจากปัจจัยการพัฒนา

บสุขภาวะในองค์กรของท่านว่าอยู่ระดับใด ซึ่งหากมีการส�ำรวจ
2. เอาใจใส่ ระดั
						
ครั้งต่อๆ ไป สามารถเปรียบเทียบพัฒนาการได้ด้วยตนเอง
ตกรรมสร้างสุขและปัจจัยที่เกื้อกูลต่อสุขของคนในองค์กร
3. พัฒนา นวั
						
ท�ำให้องค์กรเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน

แนวความคิดหลักของ
Happy Workplace Index
Happy Workplace Index คือ ดัชนีสะท้อนสภาวะปัจจัยที่เกื้อกูลต่อความสุขของคน
ในองค์กร ซึง่ องค์กรสามารถใช้เป็นเครือ่ งมือตรวจสอบระดับสุขภาวะในองค์กรได้ดว้ ยตนเอง

รูปแบบของเครื่องมือ
1.
		
2.
		

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

บุ คคลที่ควรใช้คู่มือนี้ ได้แก่ ผู้บริหารองค์กร นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะท�ำงานสร้างสุขในองค์กร หรือผู้ที่ท�ำงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้กับพนักงาน
ในองค์กร
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คุณลักษณะส�ำคัญของเครื่องมือ
1. ดัชนีสุขภาวะองค์กร มีจ�ำนวน 37 หัวข้อย่อย แบ่งออกเป็น 5 มิติ เรียกว่า MapHR
		 ประกอบด้วย
		 มิติที่ 1 สุขด้วยการจัดการ (M: Management)
		 มิติที่ 2 สุขด้วยบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในที่ท�ำงาน
				 (A: Atmosphere & Environment)
		 มิติที่ 3 สุขด้วยกระบวนการสร้างสุข (P: Process)
		 มิติที่ 4 สุขด้วยสุขภาพกายและใจ (H: Health)
		 มิติที่ 5 สุขด้วยผลลัพธ์องค์กร (R: Result)
2. ผลการตรวจสอบฯ จะแสดงสถานะของผลการด�ำเนินงานตามกระบวนการทีเ่ ชือ่ ว่า
จะส่งผลต่อสุขภาวะของคนในองค์กร โดยแสดงผลเป็นค่าร้อยละ ระดับการพัฒนา และ
ค�ำแนะน�ำ
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แนวทางการใช้เครื่องมือตรวจสอบสุขภาวะองค์กร
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มิติที่หนึ่ง ระบบการจัดการ
มิติที่สอง บรรยากาศและสภาพแวดล้อม
มิติที่สาม กระบวนการสร้างสุข
มิติที่สี่		 สุขภาพกายและใจ
มิติที่ห้า ผลลัพธ์องค์กร
หรือเริ่มต้นจากมิติใดมิติหนึ่งก็ได้ จนกระทั่งครบ 5 มิติ

ระหว่างการตรวจสอบเพือ่ พิจารณาระดับของปัจจัยรายข้อ ควรสร้างบรรยากาศให้
มีการแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างกลุม่ งาน/แผนก/ฝ่ายต่างๆ อย่างรอบด้าน รวมทัง้ การน�ำผล
การส�ำรวจทีเ่ กีย่ วข้องมาใช้ในการพูดคุย และใช้เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิง เช่น สมุดบันทึกการ
ลางานของพนักงาน ข้อมูลดัชนีมวลกาย (BMI) การส�ำรวจความพึงพอใจ การวัดความสุข
ของพนักงาน เป็นต้น
●

● ร่วมกันสรุปผลคะแนนรวม โดยพิจารณาถึงประเด็นที่ได้คะแนนต�่ำว่าเป็นเพราะ
สาเหตุใด และเกีย่ วข้องกับความสุขของคนส่วนใหญ่ในองค์กรหรือไม่ หากเกีย่ วข้องควรจะ
ปรับปรุงด้วยวิธกี ารอย่างไร หรือน�ำเสนอให้บคุ คลทีม่ อี �ำนาจหน้าทีร่ บั ผิดชอบ “ได้รบั รู”้ เพื่อ
ด�ำเนินการต่อไป

ผู้บริหารองค์กร นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะท�ำงานสร้างสุขในองค์กร หรือผู้ที่
ท�ำงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้กับพนักงานในองค์กร สามารถตรวจสอบสุขภาวะองค์กร
ได้ด้วยตนเอง 2 วิธี คือ วิธีที่หนึ่ง การใช้เอกสารคู่มือตรวจสอบสุขภาวะระดับองค์กร ด้วย
Happy Workplace Index และวิธที สี่ อง การบันทึกผ่านโปรแกรมตรวจสอบสุขภาวะระดับ
องค์กรออนไลน์ www.happy-workplace.com/hwi เมนูตรวจสอบสุขภาวะองค์กร

วิธีที่สอง
					
					
					

ขั้นตอนในการใช้ Happy Workplace Index ให้เป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนา
กระบวนการสร้างสุขในองค์กร มีค�ำแนะน�ำการใช้ในแต่ละวิธีดังนี้

การตรวจสอบสุขภาวะระดับองค์กร ด้วย “โปรแกรมตรวจสอบสุขภาวะระดับ
องค์กร” ต้องท�ำการบันทึกผ่านระบบออนไลน์ ผลดีก็คือ โปรแกรมจะช่วยประมวลผลจาก
การตรวจสอบให้ทันที และแสดงแผนภูมิแท่งจ�ำแนกรายมิติ ส�ำหรับใช้ในการล�ำดับความ
ส�ำคัญ เพื่อการพัฒนา และแสดงกราฟเส้นเปรียบเทียบผลกับองค์กรทั้งหมดในฐานข้อมูล
● ระหว่างการตรวจสอบฯ คณะท�ำงานสร้างสุขจะสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
จากการน�ำผลที่ได้และค�ำแนะน�ำจากโปรแกรมฯมาพิจารณาร่วมกัน ท�ำให้เกิดความคิด
ระหว่างการสนทนาและหากมีการน�ำข้อมูลจากกลุ่มงาน/แผนก/ฝ่ายต่างๆ มาใช้ในการ
พิจารณาอย่างรอบด้านก็จะช่วยให้ได้รับประโยชน์จากใช้กระบวนการนี้มากยิ่งขึ้น
● สามารถสัง่ พิมพ์รายงานผลการตรวจสอบสุขภาวะขององค์กรฯ ไว้เป็นเอกสารเพือ
่ ท�ำ
รายงานสรุปผล ประกอบกับข้อเสนอแนะที่จัดท�ำระหว่างการพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ
หรือใช้เป็นข้อมูลส�ำหรับการพัฒนาโครงการสร้างสุขในองค์กร เพือ่ เสนอให้ผบู้ ริหารองค์กร
พิจารณาให้ความเห็นชอบและสนับสนุนการท�ำงานต่อไป

วิธีที่หนึ่ง การใช้เอกสารคู่มือตรวจสอบสุขภาวะ			
					 ระดับองค์กรด้วย
					Happy Workplace Index
ผู้บริหารองค์กร หรือคณะท�ำงานร่วมกันตรวจสอบปัจจัยสร้างสุขทีละประเด็นตาม
คู่มือตรวจสอบสุขภาวะระดับองค์กร ซึ่งอาจเริ่มต้นจาก
●

●

การบันทึกผ่านโปรแกรมตรวจสอบ
สุขภาวะระดับองค์กรออนไลน์
www.happy-workplace.com/hwi
“เมนูตรวจสอบสุขภาวะองค์กร”
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		 ประโยชน์ทที่ า่ นได้รบั จากดัชนีสขุ ภาวะระดับองค์กร คือ “กระบวนการใช้” มากกว่า
“ผลที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบฯ” ดังนั้น ผู้ที่น�ำเครื่องมือนี้ไปใช้ ด้วยวิธีที่หนึ่ง การใช้
เอกสารคู่มือตรวจสอบสุขภาวะระดับองค์กร ด้วย Happy Workplace Index หรือวิธีที่
สอง การบันทึกผ่านโปรแกรมตรวจสอบสุขภาวะระดับองค์กรออนไลน์ ควรให้ความส�ำคัญ
กับ “กระบวนการใช้” โดยพิจารณาว่าจะก�ำหนดวิธีการใช้อย่างไร เพื่อให้เกิดผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการสร้างสุขที่เหมาะสมกับองค์กร ซึ่งอาจเป็นได้ทั้ง “เครื่องมือสร้าง
การเรียนรู”้ และ“เครือ่ งมือช่วยให้เกิดการสือ่ สาร” ระหว่างบุคคลหรือกลุม่ บุคคลในองค์กร
เกี่ยวกับการสร้างสุขในองค์กรของตนเอง
		 1. ใช้เป็น “เครื่องมือสร้างการเรียนรู้”
		 ควรเน้นให้เกิดการแลกเปลีย่ นความคิดในกลุม่ คณะท�ำงานอย่างกว้างขวาง เพือ่ การ
สร้างความคิดใหม่ๆ ส�ำหรับพัฒนาคนในองค์กร และหาวิธใี นการน�ำความคิดเหล่านี้ ไปท�ำให้
เป็นจริงตามบริบทขององค์กร ด้วยการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรแห่ง
ความสุข (Happy Workplace) อาทิ เน้นการฟังคนอืน่ ด้วยความตัง้ ใจ ให้ขอ้ เสนอแนะแบบ
สร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดด้วยใจเป็นกลาง เพื่อปรับปรุงกระบวนสร้างสุขในองค์กร
ให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ
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2. ใช้เป็น “เครื่องมือช่วยให้เกิดการสื่อสาร”
		 ผลการตรวจสอบสุขภาวะองค์กร ด้วย Happy Workplace Index ท�ำให้ทราบ
ระดับปัจจัยการสร้างสุขขององค์กร โดยผลการค�ำนวณตามคูม่ อื ฯ หรือผลการประมวลด้วย
โปรแกรมตรวจสอบสุขภาวะออนไลน์ มีการแสดงผล ดังนี้
		 (1) ระดับการจัดปัจจัยสุขภาวะในภาพรวมขององค์กร เป็นค่าคะแนนรวม แสดงด้วย
ค่าร้อยละที่สะท้อนถึงระดับการจัดปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการสร้างสุขให้กับพนักงาน
หรือบุคลากรในองค์กร
		 (2) ระดับปัจจัยที่เอื้อให้เกิดการสร้างสุขในองค์กร จ�ำแนกตามมิติการพัฒนา 5 มิติ
คือ มิติการจัดการองค์กร มิติการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม มิติกระบวนการสร้าง
สุข มิติสุขภาพกายและใจ และมิติผลลัพธ์องค์กร
		 (3) การจ�ำแนกจัดกลุ่มองค์กร 4 กลุ่ม คือ กลุ่มองค์กรที่น่าอิจฉาที่สุด กลุ่มองค์กร
ที่ก�ำลังก้าวหน้า กลุ่มองค์กรที่ยังไม่มีอะไรแน่นอน และกลุ่มองค์กรที่ต้องรีบแก้ไข ซึ่งจะ
ท�ำให้องค์กรรับทราบระดับการพัฒนาว่ามีความก้าวหน้าเพียงใด และองค์กรควรให้ความ
ส�ำคัญในเรื่องใดบ้างและเรื่องใดที่ควรเร่งรัดด�ำเนินการก่อน
		 ดังนั้น การน�ำผลดังกล่าวมาใช้สื่อสารอย่างเหมาะสมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง จะช่วย
สร้างความเข้าใจในการเลือกกิจกรรมที่ดีและเหมาะสมกับธรรมชาติของบุคลากรใน
องค์กร พัฒนาให้เกิดความเชื่อมโยงและต่อเนื่อง มีการใส่ใจความต้องการของทุกฝ่าย และ
ตอบสนองคนส่วนใหญ่

คู่มือตรวจสอบสุขภาวะระดับองค์กร ด้วย Happy Workplace Index

		 การตรวจสอบสุขภาวะองค์กร จึงเป็นวิธกี ารหนึง่ ทีช่ ว่ ยสร้างให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน
ระหว่างผู้บริหารกับคณะท�ำงานสร้างสุขในองค์กร คณะท�ำงานสร้างสุของค์กรด้วยกันเอง
คณะท�ำงานสร้างสุขในองค์กรกับพนักงานหรือบุคลากร รวมทัง้ ระหว่างพนักงานกับผูบ้ ริหาร
องค์กร

“ ชวนมาขยับ จับปากกา
ตรวจสอบกลไกภายในองค์กร
กันเลยดีกว่า”
5

คู่มือตรวจสอบสุขภาวะระดับองค์กร ด้วย Happy Workplace Index

คู่มือตรวจสอบสุขภาวะระดับองค์กร ด้วย Happy Workplace Index

ส่วนที่ 1 บันทึกข้อมูลพื้นฐานขององค์กร

ส่วนที่ 2 ตรวจสอบสุขภาวะระดับองค์กร

คำ�ชี้แจง : กรุณาเติมข้อมูลองค์กรของท่านในช่องว่างหรือทำ�เครื่องหมาย ✔
ในช่อง ตามความเป็นจริงและโปรดตอบให้ครบทุกข้อ

คำ�ชี้แจง กรุณาทำ�เครื่องหมาย ✔ ลงในช่อง หน้าข้อ 1 - 5 ที่ตรงกับ
		 การดำ�เนินการขององค์กร จากนั้นนำ�ตัวเลขคะแนนในลำ�ดับสูงสุดใส่ไว้
		 ในช่องทางขวามือ

1. ชื่อผู้บันทึกข้อมูล
2. วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ

หัวข้อ

3. ชื่อองค์กร

(0) ระบบ
บริหาร ผล
ตอบแทนที่
เหมาะสม
ตามกฎหมาย
แรงงาน

4. ที่อยู่
โทรศัพท์					
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โทรสาร

5. จำ�นวนพนักงาน							
6. ประเภทธุรกิจ

ภาคอุตสาหกรรม		

คน

รายการตรวจสอบ

คะแนนสูงสุด
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■ 1. ไม่มีระบบบริหารผลตอบแทนตามกฎหมายแรงงาน
(ตั
ว
อย่
าง)
■ 2. มีระบบบริหารผลตอบแทนตามกฎหมายแรงงาน (PLAN)
■ 3. มีการจ่ายผลตอบแทนตามกฎหมายแรงงาน
		 เป็นที่ยอมรับ (DO)
■ 4. ตรวจสอบระบบบริหารผลตอบแทนตามกฎหมาย
		 แรงงาน (CHECK)
■ 5. นำ�ผลการตรวจสอบมาปรับปรุงระบบบริหาร
		 ผลตอบแทนฯ (ACT)

ภาคบริการ

7. กิจกรรมสร้างสุขที่องค์กรทำ�มาแล้วมีดังนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
กีฬา
ท่องเที่ยว		
สร้างความสัมพันธ์
บำ�เพ็ญประโยชน์
ทำ�บุญ/พัฒนาจิตใจ		
อบรมการดำ�รงชีวิต
จัดตามงานเทศกาล
อื่นๆ (ระบุ) ..............................

มิติที่ 1 สุขด้วยการจัดการ (M: Management)

8. องค์กรของท่าน ได้เริ่ม “กิจกรรมสร้างสุข” อย่างไร? และ เมื่อใด?
ดำ�เนินการเอง ปี ...............
ได้แนวคิดจาก สสส. ปี ...............
อื่นๆ (ระบุ) ..................................

(1) ระบบบริหาร
1. ไม่มีระบบบริหารผลตอบแทนตามกฎหมายแรงงาน
ผลตอบแทน
2. มีระบบบริหารผลตอบแทนตามกฎหมายแรงงาน
ที่เหมาะสม
3. มีการจ่ายผลตอบแทนตามกฎหมายแรงงานเป็นที่ยอมรับ
ตามกฎหมาย
4. ตรวจสอบระบบบริหารผลตอบแทนตามกฎหมาย
แรงงาน
		 แรงงาน
5. นำ�ผลการตรวจสอบมาปรับปรุงระบบบริหารผลตอบแทนฯ

9. พนักงานในองค์กรเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสุข ตามข้อใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
   ไม่เคยเลย
   อบรม/ รับฟังแนวคิด
   เป็นวิทยากร
   เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
   ขับเคลื่อนนโยบาย
   ร่วมรณรงค์
   อื่นๆ (ระบุ) ............................

หัวข้อ

รายการตรวจสอบ

คะแนนสูงสุด

7

คู่มือตรวจสอบสุขภาวะระดับองค์กร ด้วย Happy Workplace Index

หัวข้อ
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รายการตรวจสอบ

(2) นโยบาย
คุ้มครอง
พนักงาน
ตามกฎหมาย
แรงงาน

1. ไม่มีนโยบายคุ้มครองพนักงานตามกฎหมายแรงงาน
		 ได้แก่ หลักเกณฑ์การลา เลิกจ้าง การจ่ายค่าชดเชย
		 และการรักษาพนักงาน
2. มีนโยบายคุ้มครองพนักงานตามกฎหมายแรงงาน
3. ควบคุมการจัดการให้เป็นไปตามนโยบายและ
		 กฎหมายแรงงาน
4. มีนโยบายและควบคุมนโยบายคุม้ ครองพนักงาน
		 เพิม่ เติมจากที่กฎหมายแรงงานกำ�หนด
5. ปรับปรุงนโยบายคุ้มครองพนักงานที่เอื้อ
		 ต่อการสร้างสุขในองค์กร

(3) ระบบ
ประเมินผล
การปฏิบัติงาน
เป็นที่ยอมรับ

1. ไม่มรี ะบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
2. มีระบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
3. พนักงานยอมรับระบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
4. ตรวจสอบระบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
5. นำ�ผลการตรวจสอบมาปรับปรุงระบบประเมินผล
		 การปฏิบตั งิ าน

(4) ระบบการ
จัดสวัสดิการ
พนักงานตาม
กฎหมาย

(5) ระบบ
การให้รางวัล
ยกย่อง
พนักงาน

คู่มือตรวจสอบสุขภาวะระดับองค์กร ด้วย Happy Workplace Index
คะแนนสูงสุด

หัวข้อ
(6) ระบบ
และกลไก
ในการพัฒนา
ความก้าวหน้า
ในอาชีพ
ตามศักยภาพ
ของพนักงาน

คะแนนสูงสุด

1. ไม่มีระบบ/กลไกในการพัฒนาความก้าวหน้า
		 ในอาชีพตามศักยภาพฯ
2. มีระบบ/กลไกในการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ
		 ตามศักยภาพฯ
3. มีการกำ�หนดเส้นทางในการพัฒนาความก้าวหน้า
		 ในอาชีพตามศักยภาพฯ
4. มีการปฏิบัติให้พนักงานก้าวสู่ตำ�แหน่งที่สูงขึ้น
		 อย่างเหมาะสม
5. ตรวจสอบและปรับปรุงระบบ/กลไก ในการพัฒนา
		 ความก้าวหน้าในอาชีพตามศักยภาพฯ

มิติที่ 2 สุขด้วยบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
			 ในทีท่ ำ�งาน
			 (A: Atmosphere & Environment)
หัวข้อ

รายการตรวจสอบ

(7) ภาวะผู้นำ�
องค์กร

1. ผูน้ �ำ สูงสุดไม่มแี นวคิดและทิศทางการสร้างสุขในองค์กร
2. ผูน้ �ำ สูงสุดมีแนวคิดและทิศทางการสร้างสุขในองค์กร
3. ผูน้ �ำ สูงสุดมีการถ่ายทอดแนวคิดและทิศทางฯ
		 สูพ่ นักงานทุกระดับ
4. ผูน้ �ำ สูงสุดมีบทบาท/แสดงออกอย่างชัดเจน
		 ต่อการสร้างสุขในองค์กร
5. ผูน้ �ำ สูงสุดพัฒนาแนวคิด/แนวทางการสร้างสุข
		 ในองค์กรอย่างต่อเนือ่ ง

(8) ผู้บริหาร
เป็นต้นแบบ
การสร้างสุข
ในองค์กร

1. ผูบ้ ริหารยังไม่เป็นต้นแบบการสร้างสุขในองค์กร
2. ผูบ้ ริหารบางส่วนเป็นต้นแบบการสร้างสุขในองค์กร
3. ผูบ้ ริหารส่วนใหญ่เป็นต้นแบบการสร้างสุขในองค์กร
4. ผูบ้ ริหารทุกระดับเป็นต้นแบบการสร้างสุขในองค์กร
5. ผูบ้ ริหารเป็นต้นแบบการสร้างสุขเป็นทีย่ อมรับ
		 ทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร

1. ไม่มรี ะบบการจัดสวัสดิการ
2. มีระบบการจัดสวัสดิการ
3. มีระบบการจัดสวัสดิการตามกฎหมาย
4. มีระบบการจัดสวัสดิการตามกฎหมายและเพิม่ เติม
		 นอกเหนือทีก่ ฎหมายกำ�หนด
5. ตรวจสอบและปรับปรุงระบบการจัดสวัสดิการ

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

รายการตรวจสอบ

9
คะแนนสูงสุด

คู่มือตรวจสอบสุขภาวะระดับองค์กร ด้วย Happy Workplace Index
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หัวข้อ

รายการตรวจสอบ

9) บรรยากาศ
ในที่ทำ�งาน
ส่งเสริม
ความสุข
ของพนักงาน
(อาทิ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
ฯลฯ)

1. ไม่มีแนวทางการสร้างบรรยากาศฯ ส่งเสริมความสุข
		 ของพนักงาน
2. มีแนวทางการสร้างบรรยากาศฯ ส่งเสริมความสุข
		 ของพนักงาน
3. มีกิจกรรมสร้างบรรยากาศฯ ส่งเสริมความสุข
		 ของพนักงาน
4. ประเมินกิจกรรมสร้างบรรยากาศฯ ส่งเสริมความสุข
		 ของพนักงาน
5. นำ�ผลประเมินมาปรับปรุง/พัฒนากิจกรรมสร้างบรรยากาศฯ

10) การสร้าง
1. ไม่มแี นวทางสร้างเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมการทำ�งานทีด่ ี
เสริมให้เกิด
2. มีแนวทางสร้างเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมการทำ�งานที่ดี
สภาพแวดล้อม
3. มีกิจกรรมสร้างเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมการทำ�งานที่ดี
การทำ�งานที่ดี
4. ประเมินผลการสร้างเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อม
(อาทิ การจัด 		 การทำ�งานที่ดี
สถานที่ให้เอื้อ
5. นำ�ผลประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาแนวทางและกิจกรรมฯ
ต่อการทำ�งาน)

(11) การ
สร้างเสริม
ความปลอดภัย
ในการทำ�งาน

(12) การ
สร้างเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม
ในองค์กร

1. ไม่มีแนวทางสร้างเสริมความปลอดภัยในการทำ�งาน
2. มีแนวทางสร้างเสริมความปลอดภัยในการทำ�งาน
3. ดำ�เนินการสร้างเสริมความปลอดภัยในการทำ�งาน
4. ประเมินผลการดำ�เนินการสร้างเสริมความปลอดภัยฯ
5. นำ�ผลประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาแนวทางและกิจกรรมฯ

1. ไม่มีแนวทางสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร
2. มีแนวทางสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร
3. ดำ�เนินการยกย่องเชิดชูให้รางวัลบุคคลที่มีคุณธรรม
		 จริยธรรม
4. ประเมินแนวทางสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร
5. นำ�ผลการประเมินมาปรับปรุง/ พัฒนาแนวทาง
		 การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร

คู่มือตรวจสอบสุขภาวะระดับองค์กร ด้วย Happy Workplace Index
คะแนนสูงสุด

หัวข้อ

รายการตรวจสอบ

คะแนนสูงสุด

(13) องค์กร
1. ไม่มีแนวทางในการดูแลความสุขของครอบครัวพนักงาน
ดูแลความสุข
2. มีแนวทางในการดูแลความสุขของครอบครัวพนักงาน
ของครอบครัว
3. มีกิจกรรมการดูแลความสุขของครอบครัวพนักงาน
พนักงาน
		 เป็นอย่างดี
เป็นอย่างดี
4. ประเมินแนวทางการดูแลความสุขของครอบครัวพนักงาน
5. นำ�ผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาแนวทางและกิจกรรมฯ
(14) การ
ร่วมพัฒนา
ชุมชนสังคม
และการดูแล
รักษา
สิ่งแวดล้อม
(15) การ
ช่วยเหลือ
พนักงานที่
ทุพพลภาพ/
พิการ
ให้กลับสู่งาน

1. ไม่มีแนวทางร่วมพัฒนาชุมชนและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
2. มีแนวทางร่วมพัฒนาชุมชนและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
3. มีกิจกรรมร่วมพัฒนาชุมชน และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
4. ประเมินผลกิจกรรมร่วมพัฒนาชุมชนและดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม
5. นำ�ผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาแนวทางและกิจกรรมฯ
1. ไม่มีแนวทางการช่วยเหลือพนักงานที่ทุพพลภาพ/
		 พิการให้กลับสู่งาน
2. มีแนวทางการช่วยเหลือพนักงานที่ทุพพลภาพ/พิการ
		 ให้กลับสู่งาน
3. ไม่มีกรณี/มีการปฏิบัติตามแนวทางการช่วยเหลือฯ
4. ประเมินผลแนวทางช่วยเหลือพนักงานที่ทุพพลภาพ/
		 พิการให้กลับสู่งาน
5. นำ�ผลประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาแผนปฏิบัติ/แนวทางฯ
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มิติที่ 3 สุขด้วยกระบวนการสร้างสุข (P: Process)
หัวข้อ

รายการตรวจสอบ

16) คณะ
ทำ�งาน/
ผู้รับผิดชอบ
การกำ�กับ
ดูแลนโยบาย
องค์กร
สร้างสุข

1. ไม่มคี ณะทำ�งาน/ผูร้ บั ผิดชอบกำ�กับนโยบายองค์กรสร้างสุข
2. มีคณะทำ�งาน/ผู้รับผิดชอบกำ�กับนโยบายองค์กรสร้างสุข
3. คณะทำ�งาน/ผู้รับผิดชอบฯ มีแนวทางการทำ�งานที่ชัดเจน
4. ประเมินการทำ�งานของคณะทำ�งาน/ผู้รับผิดชอบกำ�กับ
		 นโยบายฯ
5. นำ�ผลประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาคณะทำ�งานฯ

คะแนนสูงสุด

คู่มือตรวจสอบสุขภาวะระดับองค์กร ด้วย Happy Workplace Index

หัวข้อ

รายการตรวจสอบ

คู่มือตรวจสอบสุขภาวะระดับองค์กร ด้วย Happy Workplace Index
คะแนนสูงสุด

หัวข้อ

(17) การสร้าง
1. ไม่มีช่องทางการสื่อสารเรื่องการสร้างสุขในองค์กร
ช่องทาง
2. มีช่องทางการสื่อสารเรื่องการสร้างสุขในองค์กร
การสื่อสาร
อย่างน้อยหนึ่งช่องทาง
เรื่องการ
3. มีช่องทางการสื่อสารเรื่องการสร้างสุขในองค์กร
สร้างสุข
		 หลายช่องทาง
ในองค์กร
4. ประเมินช่องทางสื่อสารเรื่องการสร้างสุขในองค์กร
5. นำ�ผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาช่องทางการสือ่ สารฯ
(18) การ
เรียนรูเ้ รื่อง
การสร้างสุข
ในองค์กร
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(19) การ
สนับสนุน
ทรัพยากร
จากองค์กร

(20) องค์กร
ให้ความสำ�คัญ
เรื่องสุขภาวะ
ว่าเป็น
ทุนแบบหนึ่ง

1. ไม่มีแนวทางการเรียนรู้เรื่องการสร้างสุขในองค์กร
2. มีแนวทางการเรียนรู้เรื่องการสร้างสุขในองค์กร
3. มีการรวบรวมและจัดเก็บความรูเ้ รือ่ งการสร้างสุขในองค์กร
4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดเรื่องการสร้างสุขในองค์กร
5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดเรื่องการสร้างสุขกับภายนอก
		 องค์กร

1. ไม่มีการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการสร้างสุขจากองค์กร
2. มีการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการสร้างสุขจากองค์กร
3. องค์กรสนับสนุนทรัพยากรเพือ่ การสร้างสุขฯ อย่างต่อเนือ่ ง
4. ประเมินการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการสร้างสุขจาก
		 องค์กร
5. นำ�ผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาการสนับสนุน
		 ทรัพยากรเพื่อการสร้างสุข

1. องค์กรไม่ให้ความสำ�คัญว่าการสร้างสุขเป็นทุนแบบหนึ่ง
2. พนักงานมองเห็นความสำ�คัญว่าการสร้างสุข
		 เป็นทุนแบบหนึ่ง
3. ฝ่ายบุคลากรให้ความสำ�คัญว่าเรื่องสุขภาวะ
		 เป็นทุนแบบหนึ่ง
4. ผูน้ �ำ องค์กรให้ความสำ�คัญว่าเรือ่ งสุขภาวะเป็นทุนแบบหนึง่
5. บุคลากรทุกระดับให้ความสำ�คัญว่าเรื่องสุขภาวะ
		 เป็นทุนแบบหนึ่ง

รายการตรวจสอบ

คะแนนสูงสุด

สุขภาวะเป็นทุนขององค์กร หมายถึง ทัศนะหรือมุมมองว่า การทีบ่ คุ ลากร
ในองค์กรมีสุขภาวะเป็นสิ่งสำ�คัญและเป็นปัจจัยที่สนับสนุนเป้าหมายของ
องค์กร นอกเหนือจากลักษณะที่เป็นตัวเงิน อาทิ การมีสุขภาพดีทั้ง
กาย-ใจ บุคลากรมีนำ�้ใจเอื้ออาทรต่อกัน รู้จักผ่อนคลาย ในการดำ�เนิน
ชีวติ พัฒนาตนเองตลอดเวลา มีศลี ธรรมในการดำ�เนินชีวติ รูจ้ กั เก็บรูจ้ กั
ใช้ไม่เป็นหนี้ สร้างครอบครัวทีอ
่ บอุน่ และมีสงั คมดีเอือ
้ เฟือ
้ ต่อชุมชน ฯลฯ

(21) การมี
ส่วนร่วม
ในกิจกรรม
สร้างสุข

(22) คุณภาพ
ของกระบวน
การประเมิน
องค์กร
สร้างสุข

1. พนักงานไม่มีส่วนร่วมในการกำ�หนดกิจกรรมสร้างสุข
		 ในองค์กร
2. พนักงานมีส่วนร่วมในการกำ�หนดกิจกรรมสร้างสุข
		 ในองค์กร
3. พนักงานมีส่วนร่วมในการวางแผนงานกิจกรรมสร้างสุข
		 ในองค์กร
4. พนักงานมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสร้างสุขในองค์กร
5. พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนา/ปรับปรุงกิจกรรม
		 สร้างสุขในองค์กร
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1. ไม่มีแนวทางประเมินคุณภาพกระบวนการสร้างสุข
		 ในองค์กร
2. มีแนวทางประเมินคุณภาพกระบวนการสร้างสุขในองค์กร
3. มีการประเมินคุณภาพกระบวนการสร้างสุขในองค์กร
4. รายงานผลการประเมินฯ ต่อผู้บริหาร/พนักงาน
5. นำ�ผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพ
		 กระบวนการฯ

มิติที่ 4 สุขด้วยสุขภาพกายและใจ (H: Health)
หัวข้อ

รายการตรวจสอบ

(23) พฤติกรรม
เสี่ยงด้าน
สุขภาพ
(การสูบบุหรี่
การดื่มสุรา)
ฯลฯ

1. ไม่มีข้อมูลพนักงานที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
2. มีข้อมูลพนักงานที่มีพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ
3. มีกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อสุขภาพ
4. ประเมินผลการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
5. นำ�ผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนากิจกรรมฯ

คะแนนสูงสุด

คู่มือตรวจสอบสุขภาวะระดับองค์กร ด้วย Happy Workplace Index
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หัวข้อ

รายการตรวจสอบ

(24) กิจกรรม
ส่งเสริม
การมีส่วนร่วม
และสร้างความ
สัมพันธ์อันดี
ในครอบครัว

1. ไม่มีการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว
2. มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวทุกปี
3. ครอบครัวและพนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสุข
4. ประเมินผลการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
		 ในครอบครัว
5. นำ�ผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาแนวทางและกิจกรรมฯ

(25) การเกิด
1. มีพนักงานได้รับอุบัติเหตุอันเนื่องจากการทำ�งาน
อุบัติเหตุ/
		 จนถึงขั้นเสียชีวิต ในรอบปีที่ผ่านมา
เจ็บป่วย/
2. ร้อยละของการเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง) มีจำ�นวนเพิ่มขึ้นกว่า
เสียชีวิต
		 ปีที่ผ่านมา
เนื่องจากการ
3. ร้อยละของการเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง) มีจำ�นวนเท่ากับ
ทำ�งานในสถาน 		 ปีท่ผี ่านมา
ประกอบการ
4. ร้อยละของการเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง) มีจำ�นวนลดลงกว่า
		 ปีที่ผ่านมา
5. ไม่มีอุบัติเหตุอันเนื่องจากการทำ�งานเกิดขึ้นกับพนักงาน

(26) ร้อยละ
ของวันลา
ที่พนักงานลา
โดยมีสาเหตุ
จากอุบัติเหตุ
อันเนื่องจาก
การทำ�งาน

1. ไม่มีการบันทึกข้อมูลวันลาที่มีสาเหตุจากอุบัติเหตุ
		 เนื่องจากการทำ�งาน
2. ร้อยละของวันลาที่มีสาเหตุจากอุบัติเหตุ อันเนื่องจาก
		 การทำ�งานเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา
3. ร้อยละของวันลาฯ เท่ากับปีที่ผ่านมา
4. ร้อยละของวันลาฯ ลดลงกว่าปีที่ผ่านมา
5. ไม่มพี นักงานทีล่ างานด้วยอุบตั เิ หตุอนั เนือ่ งจากการทำ�งาน

(27) การออก
กำ�ลังกาย

1. พนักงานไม่มีกิจกรรมออกกำ�ลังกายในบริเวณองค์กร
2. พนักงานออกกำ�ลังกาย น้อยกว่าร้อยละ 25
3. พนักงานออกกำ�ลังกาย น้อยกว่าร้อยละ 50
4. พนักงานออกกำ�ลังกาย น้อยกว่าร้อยละ 75
5. พนักงานออกกำ�ลังกาย ร้อยละ 75 ขึ้นไป

คู่มือตรวจสอบสุขภาวะระดับองค์กร ด้วย Happy Workplace Index
คะแนนสูงสุด

หัวข้อ

รายการตรวจสอบ

(28) ร้อยละ
ของค่าดัชนี
มวลกาย
(BMI) ของ
พนักงาน
ที่อยู่ในระดับ
ปกติ

1. ไม่มีการคำ�นวณค่า BMI ของพนักงาน หรือไม่มีการบันทึก
		 ภาวะอ้วนลงพุง
2. BMI อยูใ่ นระดับปกติหรือไม่มภี าวะอ้วนลงพุง ร้อยละ 1-24
3. BMI อยู่ในระดับปกติหรือไม่มีภาวะอ้วนลงพุง
		 ร้อยละ 25-49
4. BMI อยู่ในระดับปกติหรือไม่มีภาวะอ้วนลงพุง
		 ร้อยละ 50-74
5. BMI อยู่ในระดับปกติหรือไม่มีภาวะอ้วนลงพุง
		 ร้อยละ 75 ขึ้นไป

คะแนนสูงสุด

ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ปกติมีค่า = 18.5-22.9 กิโลกรัม/ตารางเมตร
ภาวะอ้วนลงพุง เพศชาย รอบเอว เกิน 90 ซม. เพศหญิง เกิน 80 ซม.

(29) ระดับ
ความสุข
ของพนักงาน
ในองค์กร

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

(30) ระดับ
ความพึงพอใจ
ในการทำ�งาน
ของพนักงาน

1. ไม่มีการสำ�รวจระดับความพึงพอใจในการทำ�งาน
		 ของพนักงาน
2. ความพึงพอใจในการทำ�งาน ระดับสูง น้อยกว่าร้อยละ 25
3. ความพึงพอใจในการทำ�งาน ระดับสูง ร้อยละ 25-49
4. ความพึงพอใจในการทำ�งาน ระดับสูง ร้อยละ 50-74
5. ความพึงพอใจในการทำ�งาน ระดับสูง ร้อยละ 75 ขึ้นไป

(31) ระดับ
ความเครียด
ของพนักงาน

1. ไม่มีการสำ�รวจระดับความเครียดของพนักงาน
2. ความเครียดของพนักงานอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 15 ขึ้นไป
3. ความเครียดของพนักงานอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 10-14
4. ความเครียดของพนักงานอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 5-9
5. ความเครียดของพนักงานอยูใ่ นระดับสูง น้อยกว่าร้อยละ 5
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หัวข้อ

รายการตรวจสอบ

(32) ระดับ
ความรู้สึกเป็น
เจ้าของร่วม
ของคน
ในองค์กร

1. ไม่มีการสำ�รวจระดับความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วม
ของคนในองค์กร
2. ความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมอยู่ในระดับสูง
		 น้อยกว่าร้อยละ 25
3. ความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 25-49
4. ความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 50-74
5. ความรูส้ กึ เป็นเจ้าของร่วมอยูใ่ นระดับสูง ร้อยละ 75 ขึน้ ไป

(33) องค์กร
มีระบบดูแล
สุขภาพ
พนักงาน

(1) องค์กรมีระบบประกันสังคม
(2) องค์กรจัดบริการสุขภาพเพิ่มเติม โดยพนักงานต้องเสียค่า
ใช้จ่ายเอง
(3) องค์กรจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำ�ปี โดยพนักงานไม่
เสียค่าใช้จ่าย
(4) องค์กรมีการประกันสุขภาพเพิ่มเติม (เช่น ประกันอุบัติเหตุ
หมู่ ฯลฯ)
(5) องค์กรมีกองทุนสวัสดิการ/รูปแบบการช่วยเหลืออื่นๆ
1. มีหนึ่งข้อ		
2. มีสองข้อ
3. มีสามข้อ		
4. มีสี่ข้อ
5. มีห้าข้อ
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(35) อัตรา
การลาออก
ของพนักงาน

รายการตรวจสอบ

(34) ความ
(1) พนักงานมีความเชื่อมั่นในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยม
ผูกพันใน
ขององค์กร
องค์กร
(2) พนักงานมีความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่
(ความสั ม พั น ธ์ ที่
ในการทำ�งานเพื่อประโยชน์ขององค์กร
เหนี ย วแน่ น ของ
พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง
ความเป็นอันหนึ่ง (3) พนักงานมีความต้องการที่จะเป็นสมาชิกขององค์กร
อั น เดี ย วกั น ของ
1. ไม่มีทั้งสามข้อ
สมาชิกในการ
2. มีข้อใดข้อหนึ่ง
เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
3. มีข้อ (1) และ (2) หรือ ข้อ (1) และ (3)
ขององค์ ก รด้ ว ย
4. มีข้อ (2) และ (3)
ความเต็มใจ)
5. มีครบทั้งสามข้อ

รายการตรวจสอบ

คะแนนสูงสุด

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�นวนพนักงานที่ออกในช่วงเวลานั้น
			
(พนักงานต้นปี + พนักงานปลายปี) / 2 X 100)

(36) ผลิตภาพ
แรงงานของ
องค์กร

มิติที่ 5 สุขด้วยผลลัพธ์องค์กร (R: Result)
หัวข้อ

หัวข้อ

คะแนนสูงสุด

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
ผลิตภาพแรงงาน หมายถึง อัตราส่วนของผลผลิตในรอบปี
ต่อจำ�นวนพนักงาน
ผลผลิตในรอบปี
สูตร = 			
				
จำ�นวนพนักงานทั้งหมด *
(* ใช้ค่าเฉลี่ยต้นงวดและปลายงวด)
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หัวข้อ

รายการตรวจสอบ

(37) ผลิต
ภาพรวมของ
องค์กร

1. ผลิตภาพรวมขององค์กรลดลงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับ
			 ปีที่ผ่านมา
2.		 ผลิตภาพรวมขององค์กรลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับ
		 ปีที่ผ่านมา
3. ผลิตภาพรวมขององค์กรเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
4. ผลิตภาพรวมขององค์กรเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับ
		 ปีที่ผ่านมา
5.		 ผลิตภาพรวมขององค์กรเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับ
			 ปีที่ผ่านมา
ผลิตภาพรวม หมายถึง ความสามารถโดยรวมในการบริหารสินทรัพย์
ทั้งหมดของกิจการ
สูตร = 			
ผลผลิตในรอบปี
		 สินทรัพย์ดำ�เนินงาน * + ค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน
			 (* ใช้ค่าเฉลี่ยต้นงวดและปลายงวด)
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ส่วนที่ 3 การประมวลผลและแปลความหมาย
คำ�ชี้แจง
		
		
		
		
		

กรุณานำ�ผลรวมจำ�นวนข้อของแต่ละระดับ ใส่ไว้ในช่อง (a)
และคูณกับค่าน้ำ�หนัก (b) ใส่ผลคูณไว้ในช่อง (a x b) จากนั้น
นำ�ผลคูณ (a x b) ในทุกระดับตั้งแต่ 1-5 มาบวกกัน ใส่ไว้ในช่องผลรวม
และนำ�มาคำ�นวณเป็นค่าร้อยละ โดยหารด้วยจำ�นวนดัชนีย่อย
จะได้ค่าร้อยละ ของความสำ�เร็จภาพรวม เพื่อแสดงผลการตรวจสอบสุขภาวะ
ขององค์กรรายมิติ ดังตัวอย่าง

มิติที่ 1 สุขด้วยการจัดการ (ตัวอย่าง)
จำ�นวนข้อ (a)
น้ำ�หนัก (b)
ผลคูณ (a x b)

1

2

3

4

5

2

0

1

0

3

0
0

25 50 75 100
0 50 0 300

ผลรวม 0+0+50+0+300

จำ�นวนหัวข้อ (6) ค่าดัชนีสุขภาวะรายมิติ =

350
หาร 6
58.33

มิติที่ 2 สุขด้วยบรรยากาศในที่ทำ�งาน
จำ�นวนข้อ (a)
น้ำ�หนัก (b)
ผลคูณ (a x b)

1

2

3

4

0

25 50 75 100

จำ�นวนข้อ (a)
น้ำ�หนัก (b)
ผลคูณ (a x b)
จำ�นวนหัวข้อ (6)

จำ�นวนข้อ (a)
น้ำ�หนัก (b)
ผลคูณ (a x b)

ผลรวม

2

3

4

5

0

25 50 75 100

ผลรวม
ค่าดัชนีสุขภาวะรายมิติ =

หาร 6
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1

2

3

4

5

0

25 50 75 100

ผลรวม
หาร 9

มิติที่ 3 สุขด้วยกระบวนการสร้างสุข
1

2

3

4

0

25 50 75 100

จำ�นวนหัวข้อ (11)

5

ค่าดัชนีสุขภาวะรายมิติ =

ค่าดัชนีสุขภาวะรายมิติ =

หาร 11

มิติที่ 5 สุขด้วยผลลัพธ์องค์กร
จำ�นวนข้อ (a)
น้ำ�หนัก (b)
ผลคูณ (a x b)

ผลรวม

จำ�นวนหัวข้อ (7)

1

มิติที่ 4 สุขด้วยสุขภาพกายและใจ

5

จำ�นวนหัวข้อ (9) ค่าดัชนีสุขภาวะรายมิติ =

จำ�นวนข้อ (a)
น้ำ�หนัก (b)
ผลคูณ (a x b)

มิติที่ 1 สุขด้วยการจัดการ

1

2

3

4

5

0

25 50 75 100

ผลรวม
หาร 7

จำ�นวนหัวข้อ (4)

ค่าดัชนีสุขภาวะรายมิติ =

หาร 4

คู่มือตรวจสอบสุขภาวะระดับองค์กร ด้วย Happy Workplace Index

คู่มือตรวจสอบสุขภาวะระดับองค์กร ด้วย Happy Workplace Index

ผลการตรวจสอบสุขภาวะในองค์กรของท่าน
1

มิติที่ 1
มิติที่ 2
มิติที่ 3
มิติที่ 4
มิติที่ 5

สุขด้วยการจัดการ
สุขด้วยบรรยากาศในที่ทำ�งาน
สุขด้วยกระบวนการสร้างสุข
สุขด้วยสุขภาพกายและใจ
สุขด้วยผลลัพธ์องค์กร
ตัวชี้วัด (a)
น้ำ�หนัก (b)
ผลคูณ (a x b)

2

3

4

5

กราฟแสดงผลการตรวจสอบ
สุขภาวะระดับองค์กร

ร้อยละของความสำ�เร็จ

ระด บั คะแนน

0

25 50 75 100 ผลรวม =
หาร 37

ค่าดัชนีสุขภาวะองค์กร =

20
ผลรวม จำ�นวน 37 หัวข้อย่อย
องค์กรของท่านมีระดับสุขภาวะ

21

เท่ากับ =

สรุปผลการตรวจสอบ
คะแนน 0 - 48
สะท้อนให้เห็นว่า ปัจจัยการสร้างสุขในองค์กรนี้

ต้องรีบแก้ไข

คะแนน 49 - 56

สะท้อนให้เห็นว่า ปัจจัยการสร้างสุขในองค์กรนี้ ยังไม่มีอะไรแน่นอน

คะแนน 57 - 73
สะท้อนให้เห็นว่า ปัจจัยการสร้างสุขในองค์กรนี้

คะแนน 74 - 100
สะท้อนให้เห็นว่า ปัจจัยการสร้างสุขในองค์กรนี้

กำ�ลังก้าวหน้า
น่าอิจฉาที่สุด

จุดอ่อนขององค์กรในการสร า้ งองค์กรสุขภาวะ...............................................................
.................................................................................................................................................................
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