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ค าน า 

  

 กระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ประกอบด้วย 

การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) การบริการเป็นเลิศ 

(Service Excellence) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) และการบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 

(Governance Excellence) โดยมีเป้าหมายในการด าเนินงานคือ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข และ

ระบบสุขภาพยั่งยืน ซึ่งในส่วนของยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence ) ได้มีการ

จัดท า Roadmap แผนยุทธศาสตร์ก าลังคนด้านสุขภาพ ระยะ 20 ปี มีเป้าหมายคือ การให้บุคลากรเป็นคนดี          

มีคุณค่า และมีความผาสุก  

 ในปี 2560 ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขได้ประสานความร่วมมือกับสถาบันวิจัยประชากร

และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ส านักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ ในการขอใช้เครื่องวัด

ความสุขในระดับบุคคล (Happinometer) การประเมินความสุขของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข 

(Happinometer) ซึ่งการประเมินครั้งแรกระหว่าง 18 เมษายน – 30 มิถุนายน 2560 พบว่า บุคลากร

กระทรวงสาธารณสุขร่วมตอบแบบประเมินคิดเป็นร้อยละ 78.9 มีผลคะแนนความสุขเฉลี่ยในภาพรวม 62.60 

โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขสูงสุด คือ มิติจิตวิญญาณดี คิดเป็นร้อยละ 70.47 รองลงมาคือ มิติน้ าใจดี   

คิดเป็นร้อยละ 68.43 และค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขน้อยที่สุด คือมิติสุขภาพเงินดี คิดเป็นร้อยละ 50.65 

 กรอบการประเมินความสุขของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) ได้มีการ

ก าหนดให้มีการประเมิน ทุกๆ 2 ปี เพื่อให้หน่วยงานสามารถน าข้อมูลดิบจากการท าแบบประเมิน มาวิเคราะห์ 

แล ะน า ไปจัดท าแผนปฏิบัติการสร้างสุ ข ในหน่วยงาน ซึ่ งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้ด าเนินการปรับปรุงระบบเพื่อให้บุคลากรสามารถใช้งานได้ สะดวก 

มากยิ่งขึ้น  
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คู่มือการใช้งานระบบการประเมินความสุขด้วยตนเอง (Happinometer) 

(ส าหรับบุคลากร) 

 

 กระทรวงสาธารณสุข โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

และผู้อ านวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือ “การใช้แบบส ารวจคุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพันในองค์กรของคนท างานในประเทศไทย 

(Happinometer) ไปพัฒนาเชื่อต่อผ่านระบบเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ (Online) ในการวัดความสุข และ

ความผูกพันในองค์กรของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข” มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แบบส ารวจคุณภาพชีวิต 

ความสุข และความผูกพันในองค์กรของคนท างานในประเทศไทย  เป็นเครื่องมือในการวัดความสุข และความ

ผูกพันในองค์กรของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม 

 ทุกข้อค าถามในแบบประเมินนี้ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

มหาวิทยาลัยมหิดล ห้ามท าซ้ า เปลี่ยนแปลง แก้ไข โดยเด็ดขาด 

  



1. การเข้า Internet Browser พิมพ์  

happinometer.moph.go.th   

คู่มือการใช้งานระบบการประเมินความสุขด้วยตนเอง 

(Happinometer) 

1 

- เลือก Client Login บุคลากร 



2. การสมัครสมาชิก โดย คลิกท่ี Register   

- กรอกเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก  

- กรอกรหัสหน่วยงาน 5 หลัก   

เช่น 1234567890123@12345 

3. กรอกข้อมูลส าหรับการลงทะเบียน 

*หากไม่ทราบรหัส 5 หลัก สามารถกดปุ่มค้นหาหน่วยงาน 5 หลัก เพื่อค้นหาได้  

โดยคลิกที่ ค้นหารหัสหน่วยงาน 5 หลัก จะปรากฏหน้าต่างตามภาพ 

2 



กรอกข้อมูลท่ีต้องการค้นหา เช่น ชื่อหน่วยงานที่ถูกต้อง ในช่องชื่อหน่วยงาน       

โดยไม่ก าหนดหรือระบุค่าในช่องอื่น แล้วกดปุ่ม ค้นหาข้อมูล  

จะปรากฏหน้าต่างข้อมูล ดังน้ี 

3 

เมื่อได้รหัสหน่วยงาน 5 หลักแล้ว กลับไปหน้าลงทะเบียน  

เพื่อด าเนินการลงทะเบียนใช้ระบบ 

- ก าหนดรหัสผ่าน โดยการกดปุ่ม “ตัวเลขจ านวน 6 หลัก” 

- ยืนยันรหัสผ่านอกีครั้ง 

ในกรณีท่ีลืมรหัสผ่าน ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  

ทางช่องทางต่อไปน้ี 

- โทรศัพท์ 0-2590-2459 (ในเวลาราชการ) 

- inbox ผ่าน Facebook: HR4Health 

- E-mail: spd.policy@gmail.com 

เพื่อตรวจสอบรหัสผ่านเดมิท่ีก าหนด (ไม่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ได)้ 



4. การเข้าสู่ระบบ กรอก username           

รหัสหน่วยงาน 5 หลัก และรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว ้

5. การท าแบบประเมินความสุขบุคลากร

กระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) 

5.1 ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป (จ านวน 15 ข้อ) 

4 



5.2 ส่วนที่ 2 แบบประเมินความสุข (จ านวน 69 ข้อ) 

 เมื่อตอบข้อค าถามครบ ในแต่ละส่วน ระบบจะท าการบันทึกค าตอบ

อัตโนมัติ สามารถกลับเข้ามาท าต่อในภายหลังได้ จนกว่าจะคลิกปุ่ม บันทึกข้อมูล 

 เมื่อกรอกแบบประเมินความสุขเสร็จแล้ว กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล”            

เพื่อประมวลผล เมื่อกดปุ่มแล้ว หน้าจอจะแสดงผลการประเมินความสุข ดังนี้               
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6. ระบบการรายงาน 

 ในส่วนของระบบส าหรับบุคลากร จะเห็นรายงานผลการประเมินเฉพาะของ

ตนเอง เทียบกับค่าเฉลี่ยความสุขภาพรวมของหน่วยงานตนเองเท่านั้น สามารถดูผล

การประเมินได้โดย 
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- คลิกเมนู “Report” เลือกหัวข้อ “Score” จะเห็นรายงานผลการประเมินเฉพาะ   

ของตนเอง 



- คลิกเมนู “Report” เลือกหัวข้อ “Overview” จะเห็นรายงานผลการประเมิน

เฉพาะของตนเอง และค่าเฉลี่ยความสุขในหน่วยงานของท่าน 

7 




