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รูปแบบสมรรถนะผู้นำองค์กรแห่งควำมสุขภำคเอกชน
กำพลสิริ พุทธรักษำ1* อำนวย ปำอ้ำย2 ทวีศิลป์ กุลนภำดล3 ดวงเนตร ธรรมกุล4
บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อศึกษาสมรรถนะผู้นาองค์กรแห่งความสุขภาคเอกชน
2. เพื่อศึกษารูปแบบสมรรถนะผู้นาองค์กรแห่งความสุขภาคเอกชน และ 3. เพื่อประเมินรูปแบบสมรรถนะผู้นา
องค์กรแห่งความสุขภาคเอกชน ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่บริษัทที่เป็นองค์กรแห่งความสุขต้นแบบของ
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพจานวน 30 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ
แบบสัมภาษณ์เชิงลึกกึ่งโครงสร้าง นามาวิเคราะห์สถานการณ์เพื่ออธิบายสมรรถนะผู้นาและรูปแบบสมรรถนะ
ผู้นาองค์กรแห่งความสุขภาคเอกชนโดยการวิเคราะห์เนื้อหา และใช้การอภิปรายกลุ่มย่อยโดยเชิญผู้ เชี่ยวชาญ
จานวน 7 ท่าน ในการประเมินและรับรองรูปแบบสมรรถนะผู้นาองค์กรแห่งความสุขภาคเอกชน
ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบสมรรถนะผู้นาองค์กรแห่งความสุขภาคเอกชนมี 4 รูปแบบ ได้แก่ 1.
รูปแบบธรรมชาติผู้นา มีอัตลักษณ์คือ ผู้นาสูงสุดเป็นเจ้าของกิจการและเป็นศูนย์กลางองค์กร สไตล์การนาแบบ
ธรรมชาติร่วมทุกข์ร่วมสุข คุณธรรมและจริยธรรมเข้มแข็ง เรียนรู้และพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 2. รูปแบบผู้นา
สร้างขึ้น มีอัตลักษณ์คือ ผู้นาสูงสุดและผู้นาระดับรองเป็นเจ้าของกิจการ เข้าร่วมโครงการกับสานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ผู้นาระดับรองเป็นประธานโครงการองค์กรแห่งความสุข และนาแนวคิดองค์กร
แห่งความสุขผสมผสานวัฒนธรรมเดิม นิยมจัดทาภูมิทัศน์และสร้างวัตถุสถาน 3. รูปแบบมอบหมายผู้นา มีอัต
ลั ก ษณ์ คื อ ผู้ น าสู งสุ ด เป็ นเจ้ าของกิ จ การหรือ เป็ นผู้ บริ ห ารระดับ สูง เข้ า ร่ ว มโครงการกั บ สานั ก งานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มอบหมายผู้บริหารระดับกลางเป็นหัวหน้าโครงการ ใช้แนวคิดองค์กรแห่ง
ความสุขผสมผสานวัฒนธรรมเดิม พยายามเรียนแบบ และ 4. รูปแบบนโยบายผู้นาสูงสุด มีอัตลักษณ์คือ เป็น
องค์กรขนาดใหญ่ ใช้โนฮาวร์ในการผลิต ผลิตเป็นจานวนมาก เป็นสินค้าเทคโนโลยีและมีราคาแพง ผู้นาสูงสุด
เป็นผู้บริหารชาวต่างชาติมืออาชีพ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์บริหารองค์กรตามโครงสร้างนโยบายและ
ประยุกต์เข้ากับแนวคิดองค์กรแห่งความสุข ผลการประเมินรูปแบบพบว่าทั้ง 4 รูปแบบมีความสอดคล้องกับกลุ่ม
บริบทและองคาพยพองค์กรแห่งความสุขที่เป็นอยู่ในปัจจุบันทั้งหมด สาหรับการรับรองรูปแบบพบว่า รูปแบบ
สมรรถนะผู้นาองค์กรแห่งความสุขภาคเอกชนแบบธรรมชาติผู้นา เป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสมที่สุดที่จะ
นามาใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาสมรรถนะผู้นาและองค์กร
คำสำคัญ : รูปแบบ, สมรรถนะ, ผู้นา, องค์กรแห่งความสุข, ภาคเอกชน
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THE MODEL OF LEADERS’ COMPETENCY IN HAPPY WORKPLACE OF PRIVATE
ORGANIZATIONS
Kampholsiri Puthtaragsa1* Amnuay Pa-ai2 Taweesil Koolnaphadol3
Doungnetre Thummakul4
Abstract
The purposes of this qualitative research were 1. to study the leaders’ competency
in happy workplace of private organizations, 2. to study the model of leaders’ competency in
happy workplace of private organizations and 3. to evaluate the model of leaders’ competency
in happy workplace of private organizations. The population and sample group were composed
of 30 companies supported by Thai Health Promotion Foundation. In-depth interview was the
research tool for data collection. These data were carried out for situation analysis in order to
describe both leaders’ competency and model of leaders’ competency under content analysis
method. Final stage the 7 experts were invited for focus group discussion to evaluate and
validate the model of leaders’ competency.
The results revealed that 4 models of leaders’ competency in happy workplace were
found: 1. Nature leader model; Identity: the highest leaders were the business owner and
organization center, nature leading style involved both happiness and hardship, strong moral
and ethics, learning and continuous development; 2. Built-in leader model; Identity: the highest
and second leaders were the owners, project supported by Thai Health Promotion Foundation,
the 2nd leader was appointed as project president, applied happy workplace concept with a
mixture of previous culture; 3. Assigned leader model; Identity: the highest leaders were the
business owner or chief executive, project supported by Thai Health Promotion Foundation,
assigned mid-level manager to lead the project, applied happy workplace concept with a
mixture of previous culture and 4. top leader policy model; Identity: large companies, knowhow and mass production, top leaders were a professional foreigner, human resources managers
managed the organization based on policy while applied happy workplace concept. According
to assessment, all four models found evaluation was in accordance with current happy
workplace and Nature leader was verified as the model most suitable for use as a master model
to develop the competency of leaders and organizations.
Keywords: model, competency, leader, happy workplace, private organization
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บทนำ
ภาพรวมสถานประกอบการภาคเอกชนในปัจจุบันต้องเผชิญกับการปัญหารอบด้านอยู่ตลอดเวลา
ทุกองค์กรจึงจาเป็นต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตัวผู้นาองค์กรจะต้องมีวิสั ยทัศน์มองเห็นการณ์ไกล
สร้างองค์ กรให้ความเข้มแข็งยั่งยืน วิสัยทัศน์ผู้นาจึงเป็นสมรรถนะที่สาคัญในการคิดและมองไปข้างหน้าให้
กว้างไกลและลึกซึ้ง โดยจะต้องตั้งเป้าหมายว่าอยากเห็นผลสาเร็จเกิดขึ้นและจัดเตรียมทรัพยากรให้มีความพร้อม
เพื่อให้ผลลัพธ์เป็นผลสาเร็จตามกาหนดเวลานั้นๆ (วิษณุ เครืองาม, 2555, หน้า 13) องค์การสมัยใหม่จึงต้อง
ปรับตัวให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง เป้าหมายพื้นฐานการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรให้มีสมรรถนะเพิ่มขึ้นคือ
ตัวบุคคล กลุ่มและองค์การ ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรสามารถอยู่รอดเป็นอันดับแรกและสร้างความเจริญเติบโตอย่าง
ยั่งยืนไปพร้อมๆ กัน ขณะที่ตาแหน่งผู้นาองค์กรนับวันจะหายากมากขึ้นโดยเฉพาะผู้นาที่มีความเป็นมืออาชีพมี
สมรรถนะรอบด้านและพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง (ฐิติ บุญประกอบ, 2556, หน้า 38) ทุกวันนี้ลูกค้าต้องการ
สินค้าที่ดีกว่า คุณภาพมาตรฐานสากลและส่งมอบรวดเร็ ว อีกทั้งผู้บริหารระดับสูงต้องการต้นทุนต่าและให้คงมี
ประสิทธิภาพการทางานเท่าเดิมหรือมากขึ้น การสนองตอบต่อภาวะความกดดันและความท้าทายเหล่านี้ ผู้นา
องค์กรจาเป็นต้องหันมาใส่ใจอย่างยิ่งยวดกับการพัฒนาสมรรถนะของตนเอง ทีมงาน และสิ่งแวดล้อม การนา
หลักสมรรถนะมาประยุกต์ใช้จึงถือได้ว่าเป็นแนวทางที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง (จานง เรืองกุล, 2555, หน้า 111)
ในโลกความเป็นจริงความต้องการสูงสุดของมนุษย์คือความสุข ปัจจุบันจึงจาเป็นต่อการสรรหาแนว
ทางการพัฒนาใหม่ที่มีทิศทางถูกต้องเหมาะสมและชัดเจนเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข (ประเวศ วะสี, 2555,
หน้า 13) แนวคิดการบริหารองค์กรในปัจจุบันจึงเริ่มเปลี่ยนกระบวนทัศน์โดยหันมามองโลกตามความเป็นจริง
มากยิ่งขึ้น การมีชีวิตที่มีความสุขคือเป้าหมายของมนุษย์โดยพยายามให้มีความทุกข์น้อยที่สุด (วิชัย อุตสาหกิจ
และจุฑามาศ แก้วพิจิตร, 2556, หน้า 67) แม้ธุร กิจจาเป็นต้องแสวงหากาไรให้องค์กรอยู่รอดก็ต้องคานึงถึง
ความสุขด้วยเช่นกัน วิธีการบริหารจัดการเริ่มเปลี่ยนเป้าหมายจากเน้นกาไรสูงสุดมาเป็นบริหารจัดการเพื่อความ
ยั่งยืนมากขึ้น (อภิชัย พันธเสน, 2555, หน้า 3) แนวคิดการสร้างความสุขในที่ทางานเป็นนวัตกรรมทางสังคมที่
นามาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตให้กับคนทางานและสร้างให้องค์การแข็งแรงมีความได้ เปรียบทางการ
แข่งขันพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (ปารดา บัณฑูรนิพิท, 2554, หน้า 172) อย่างไรก็ดีความสมดุลแห่งสุ ขภาวะใน
องค์การจะเกิดขึ้นต้องประกอบด้วยปัจจัยหลายประการ การเสริมสร้างสุขภาวะในองค์กรจะต้องดาเนินการอย่าง
เป็นระบบและลงมือปฏิบัติอย่างเป็นขั้นเป็นตอน การประสบความสาเร็จหรือไม่อย่างไรควรจะต้องมีเครื่องมือ
ตรวจวั ด สุ ข ภาวะองค์ ก ร (ดวงเนตร ธรรมกุ ล , 2555, หน้ า 1) เครื่ อ งมื อ วั ด ความสุ ข (happinometer)
เปรียบเสมือนปรอทวัดไข้ผู้ป่ วย สามารถใช้วัดความสุขของคนทางานได้ในทุกภาคส่วนและสามารถทราบค่า
คะแนนเฉลี่ยความสุขของตนเองหรือความสุขของบุคคลในระดับองค์กรได้เป็นอย่างดี (ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต,
2555, หน้า 25) แนวคิดความสุข 8 ประการ (happy 8) ของสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) ประกอบด้ ว ย สุ ข ภาพดี (happy body) น้ าใจงาม (happy heart) การผ่ อ นคลาย (happy relax)
แสวงหาความรู้ (happy brain) มีคุณธรรม หิริโอตัปปะ (happy soul) รู้จักเก็บ รู้จักใช้ เป็นหนี้ให้เป็น (happy
money) ครอบครัวที่ดีอบอุ่น (happy family) ปัจจัยที่เอื้อให้เกิดสุขประกอบด้วยระบบการบริหารจัดการ การ
สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีในการทางาน มีกระบวนการสร้างสุขเชื่อมโยงกันก่อให้เกิดสุขภาพกาย
ควบคู่สุขภาพใจส่งผลทางบวกต่อผลลัพธ์ขององค์กร (ขวัญเมือง แก้วดาเกิง, 2556, หน้า 5-14)
จากความเป็นมาและความสาคัญของสถานการณ์ธุรกิจภาคเอกชนในยุคปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมมาก รวดเร็ว และซับซ้อน ผู้นาองค์กรจาเป็นต้องเรียนรู้ทาความเข้าใจและนามาใช้ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา
สมรรถนะของตั ว เองและสมรรถนะขององค์ ก ร เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น รั ก ษาอั ต ราการ
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เจริญเติบโตและความยั่งยืน ปัจจุบันแนวคิดองค์กรแห่งความสุขเป็นกระแสใหม่ที่กาลังได้รับความนิยมอย่างมาก
แต่ยังไม่พบว่ามีการศึกษาเรื่องรูปแบบสมรรถนะผู้นาองค์กรแห่งความสุข ทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาทั้ง
เรื่องสมรรถนะผู้นาและรูปแบบสมรรถนะผู้นาองค์กรแห่งความสุขภาคเอกชนเพื่อนาไปเผยแพร่ต่อไป
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาสมรรถนะผู้นาองค์กรแห่งความสุขภาคเอกชน
2. เพื่อศึกษารูปแบบสมรรถนะผู้นาองค์กรแห่งความสุขภาคเอกชน
3. เพื่อประเมินรูปแบบสมรรถนะผู้นาองค์กรแห่งความสุขภาคเอกชน
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ บริษัทเอกชนที่ได้ชื่อว่า
เป็นองค์กรแห่งความสุข ต้นแบบจานวน 30 บริษัท ซึ่งสนับสนุนโดยสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (กึ่งโครงสร้าง) เครื่องมือวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณด้วยการนาไปหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างรายการกับวัตถุประสงค์ (index of
the item-objective congruence: IOC) โดยผ่านผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่านตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (content validity) ได้เท่ากับ 0.92 อย่างไรก็ดี แบบสัมภาษณ์นี้ยังคงความยืดหยุ่นในกรณีที่ผู้ให้ข้อมูล
สาคัญกล่าวถึงเหตุการณ์หรือเรื่องราวสาคัญๆ ผู้วิจัยสามารถบันทึกไว้ได้เพื่อนามาแปรผลต่อไป แบบสัมภาษณ์
เชิงลึกนี้ใช้เป็นแนวทางสอบถามผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (key informants) จานวน 30 คนในฐานะที่เป็นตัวแทนของ
องค์กรแห่งความสุขต้นแบบ ดาเนินการเก็บข้อมูลภาคสนามโดยผู้วิจัยทาด้วยตนเองทั้งหมด ตั้งแต่เดือนกันยายน
พ.ศ. 2557 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 ใน 12 จังหวัด ประกอบด้วย ตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิ งเทรา
ปราจีนบุรี สมุทรปราการ กรุงเทพฯ นครปฐม ปทุมธานี อยุธยา และนครราชสีมา ข้อมูลที่ได้จากภาคสนาม
ทั้งหมดนามาวิเคราะห์สถานการณ์ (situation analysis) ที่เกิดขึ้นแล้วและที่เป็นอยู่กับกลุ่มตัวอย่างดังกล่าว
เพื่อคัดกรองจัดกลุ่มข้อมูลเข้าสู่การวิธีวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อสังเคราะห์หาสมรรถนะของผู้นาและรูปแบบผู้ นา
องค์กรแห่งความสุขภาคเอกชน ในขั้นตอนสุดท้ายผู้วิจัยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์คลุกคลีอยู่
ในสถานประกอบการที่เป็นองค์กรแห่งความสุขต้นแบบจานวน 7 ท่าน เพื่อมาอภิปรายกลุ่มย่อย (focus group
discussion) ประเมินความสอดคล้องของรูปแบบที่ผู้วิจัยค้นพบเปรียบเทียบกับองค์กรแห่งความสุขต้นแบบที่มี
อยู่ในปัจจุบัน และสุดท้ายให้ผู้เชี่ยวชาญอภิปรายรับรองรูปแบบผู้นาองค์กรแห่งความสุขภาคเอกชนที่เหมาะสม
ที่สุดในการนาไปเป็นต้นแบบในการพัฒนาสมรรถนะผู้นาและองค์กร
ผลกำรวิจัย
ผลการศึกษาที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 3 หัวข้อ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. สมรรถนะผู้นำองค์กรแห่งควำมสุขภำคเอกชน
สมรรถนะผู้นาองค์กรแห่งความสุขภาคเอกชนสามารถสังเคราะห์ออกเป็น 4 รูปแบบสอดคล้องกับ
ของอัตลักษณ์องค์กร ดังนี้

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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1.1 สมรรถนะผู้นาองค์กรแห่งความสุขภาคเอกชนแบบธรรมชาติผู้นา สามารถพรรณนาได้ดังนี้
ด้านความรู้ ประกอบด้วย การบริหารกิจการ ภาวะผู้นา การบริหารและการพัฒนาองค์กร
(อาคาร สถานที่ บุคลากร เครื่องจักร อุปกรณ์และภูมิทัศน์) หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรมจริยธรรม
การสื่อสาร และระบบการจัดการสากล (5 ส., ไคเซ็น, การจัดการคุณภาพโดยรวม, ISO และอื่นๆ)
ด้ า นทั ก ษะ ประกอบด้ ว ย มองเห็ น การณ์ ไ กล การบริ ห ารจั ด การ (การแก้ ปั ญ หา การ
ตัดสินใจ และต่อยอดขยายธุรกิจ) การบริหารและพัฒนาบุคลากร คุณธรรมจริยธรรม การประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การทางานและการใช้ชีวิต การให้ความรู้หลากหลายรูปแบบ (การสอน การฝึกอบรม
การให้คาแนะนา การให้หลักคิดและการให้คาปรึกษา) การนา (คิดนา พูดนาและทานา) การติดตามและยืดหยุ่น
การเป็นแบบอย่างที่ดี การสร้างความเชื่อมั่น และการประชุมทีมงาน
ด้านคุณลักษณะนิสัย ประกอบด้วย คิดและมองเห็นการณ์ไ กลแล้วนาเสนอ เอาใจใส่ธุรกิจ
ปรับปรุงขยับขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง เรียนรู้ตลอดเวลาและพัฒนาต่อเนื่อง มีคุณธรรมจริยธรรม (ความซื่อสัตย์
ความกตัญญู ความเสมอภาค ความโปร่งใสและการแบ่งปัน) เอาใจใส่พนักงานและงานควบคู่กัน ใจดีพูดดีบุคลิก
ดี ให้ความสาคัญกับภูมิทัศน์ (อาคาร สถานที่และต้นไม้) ไม่ถือตัวเป็นกันเองไม่ซับซ้อน เข้าถึงง่ายรับฟังและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีน้าใจเป็นผู้ให้ เผื่อแผ่และแบ่งปัน พูดจริงทาจริงเกิดขึ้นจริงและดีจริงๆ
1.2 สมรรถนะผู้นาองค์กรแห่งความสุขภาคเอกชนแบบผู้นาสร้างขึ้น สามารถพรรณนาได้เป็น 2
ระดับ 3 ด้าน ดังนี้
1.2.1 ระดับผู้นาสูงสุดขององค์กร
ด้านความรู้ ประกอบด้วย การบริหารธุรกิจ (เน้นการตลาดและการขาย) ความสุข
พื้นฐานด้วยการให้ค่าจ้าง การจัดสวัสดิการและกิจกรรมสันทนาการเป็นไปตามกฎหมายและประเพณีท้องถิ่น
และแนวคิดองค์กรแห่งความสุข
ด้านทักษะ ประกอบด้วย การบริหารธุรกิจ (เน้นการตลาด การขายและมุ่งสร้าง
รายได้เข้าองค์กร) มองการณ์ไปไกล ภาวะผู้นา การพูด การฟัง การนาเสนอ การมอบหมายงาน การว่าจ้างที่
ปรึกษาในงานที่จาเป็น และการติดตามงาน
ด้านคุณลักษณะนิสัย ประกอบด้วย มองการณ์ไกลและคิดการใหญ่ มีความเป็น
สากล ผู้นาบางคนมีความเป็นส่วนตัวแต่บางคนก็พบปะสื่อสารเป็นกันเองกั บพนักงาน มุ่งมั่นต่อความสาเร็จ แต่
ผ่อนคลายมากขึ้น สร้างสรรค์ นาเสนอแนวคิด ถือว่าใจดี คุยง่าย รับฟังความคิดเห็น มองเห็นความมีคุณค่าของ
พนักงานมากขึ้น ออกแนวธรรมะ สนับสนุนและยอมตามมากขึ้น
2. ผู้นำระดับรอง ทาหน้าที่เป็นประธานโครงการองค์กรแห่งความสุข
ด้านความรู้ ประกอบด้วย การบริหารองค์กรและพนักงาน การพัฒนาองค์กรและพนักงาน
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาวะผู้นา คุณธรรมพื้นฐาน การสื่อสาร ระบบการจัดการสากล (5 ส. ไคเซ็น
คุณภาพชีวิตในการทางาน การจัดการคุณภาพโดยรวม ระบบบริหารคุณภาพ ระบบผลิตแบบลีน และอื่นๆ) และ
การบริหารการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรแห่งความสุข
ด้านทักษะ ประกอบด้วย มองเห็นการณ์ไกล การบริหารองค์กรและพนักงาน การประยุกต์ใช้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การนาและการทางานเป็นทีม จิตวิทยาและมนุษย์สัมพันธ์ การปลุกพลังและสร้าง
บรรยากาศ การทางานและการใช้ชีวิต การสอนการให้แนวคิด ออกแนวคุณธรรมจริยธรรม การตัดสินใจ การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสื่อสาร (การพูดและการนาเสนอ) การส่งเสริมสนับสนุน การเข้าถึงครอบครัวพนักงาน
และสร้างองค์ความรู้องค์กร
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ด้านคุณลักษณะนิสัย ประกอบด้วย คิด มองการณ์ไกลและนาเสนอ เรียนรู้เร็ว ทาเร็วตลอดเวลา
พัฒนาต่อเนื่อง ให้ความสาคัญกับพนักงาน เอาใจใส่ชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานค่อนข้างมาก เป็นกันเอง
พูดคุยรับฟังความคิดเห็นและยอมรับ ชอบสอน ชอบนา ชอบการมีปฏิสัมพันธ์ ชอบคนซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา
รักการอ่านแล้วนามาปรับใช้ ชอบร่วมลงมือกับพนักงาน ส่งเสริม ชื่นชมให้พนักงานทาความดี เป็นแบบอย่างที่ดี
และพูดดีไม่นิยมใช้คาพูดรุนแรง
2.1 สมรรถนะผู้นาองค์กรแห่งความสุขภาคเอกชนแบบมอบหมายผู้นา สามารถพรรณนาได้เป็น
2 ระดับ 3 ด้าน ดังนี้
2.1.1 ระดับผู้นาสูงสุดขององค์กร
ด้านความรู้ ประกอบด้วย การบริหารธุรกิจ (กระบวนการผลิต / บริการ การตลาด
การขาย และองค์กรโดยรวม) ความสุขพื้นฐานด้วยการให้ค่าจ้าง การจัดสวัสดิการที่เหมาะสมและกิจกรรมตาม
ประเพณีท้องถิ่นและยุคสมัย แนวคิดองค์กรแห่งความสุข และการกาหนดนโยบาย
ด้านทักษะ ประกอบด้วย การบริหารธุรกิจ (กระบวนการผลิต / บริการ การตลาด
การขาย และองค์กรโดยรวม) มองการณ์ไปไกล การวางกรอบนโยบายพัฒนาองค์กรและคน ภาวะผู้นา การ
สื่อสาร การพูด การเสนอ มนุษย์สัมพันธ์ การสอน การให้ความรู้และให้คาปรึกษา การมอบหมายงาน การ
เลือกใช้คน และการติดตามงาน สร้างบรรยากาศ และการสนับสนุนยิ่งมากยิ่งดี
ด้านคุณลักษณะนิสัย ประกอบด้วย มองการณ์ไกล คิดการใหญ่และนาเสนอ ริเริ่ม
สร้างสรรค์ แสวงหาความคิดใหม่ๆ มาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง กระตือรือร้นกระฉับกระเฉง ตัดสินใจรวดเร็ว มี
คุณธรรมจริยธรรม มุ่งมั่นมาก คิดถึงส่วนรวม ให้กาลังใจ ยิ้มแย้ มแจ่มใส เข้าถึงง่าย เป็นกันเอง ไม่ถือตัว รับฟัง
ความคิดเห็น อยากเห็นพนักงานมีความสุขกับการทางาน ให้บริษัทเป็นมากกว่าที่ทางาน ชอบสอน ให้แนวคิด ให้
คาแนะนาดีๆ ให้การสนับสนุน มีส่วนร่วมทากิจกรรม ทางานมีมาตรฐานและเป็นระบบ
3. ระดับผู้บริหำรระดับกลำง ทาหน้าที่เป็นหัวหน้าโครงการองค์กรแห่งความสุข
ด้านความรู้ ประกอบด้วย การบริหารหน่วยงานและดูแลพนักงานในภาพรวม การพัฒนาองค์กร
และพนักงาน ภาวะผู้นา การสื่อสาร คุณธรรมพื้นฐาน และองค์กรแห่งความสุข
ด้านทักษะ ประกอบด้วย การบริหารหน่วยงานและพนักงานในภาพรวม การพัฒนาองค์กรและ
พนักงาน การทางานและการใช้ชีวิต การนาและทางานเป็นทีม มนุษย์สัมพันธ์ การสื่อสาร (การประชุม การพูด
และการนาเสนอ) การตัดสินใจได้ในระดับหนึ่ง พื้นฐานการสร้างองค์กรแห่งความสุข และการเรียนแบบ
ด้านคุณลักษณะนิสัย ประกอบด้วย มีความเป็นผู้นา พฤติกรรมและผลงานน่าเชื่อถือ ใฝ่รู้ และ
ชอบพัฒนา เอาใจใส่ชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงาน สื่อสารเป็นกันเอง พูดคุยและรับฟังความคิดเห็น เชื่อว่าคน
เป็นทรัพยากรที่สาคัญต่อองค์กรมาก มนุษย์สัมพันธ์ดี ร่วมลงมือกับพนักงานได้ตลอด พนักงานเชื่อถือ เป็นผู้ที่
สนับสนุนและส่งเสริมที่ดี และเป็นแบบอย่างที่ดีได้
3.1 สมรรถนะผู้นาองค์กรแห่งความสุขภาคเอกชนแบบนโยบายผู้นาสูงสุด สามารถพรรณนาได้
เป็น 2 ระดับ 3 ด้าน ดังนี้
3.1.1 ระดับผู้นาสูงสุดขององค์กร
ด้านความรู้ ประกอบด้วย การบริหารธุรกิจ (กระบวนการผลิต การตลาด การขาย
และองค์กรโดยรวม) การถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์กรแม่สู่องค์กรลูก พนั กงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าเสมอ การ
บริหารค่าจ้างสวัสดิการและกิจกรรมเชิงต้นทุน และแนวคิดองค์กรแห่งความสุข
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ด้านทักษะ ประกอบด้วย เชี่ยวชาญในการบริหารธุรกิจ (กระบวนการผลิต การตลาด
การขาย และองค์กรโดยรวม) การวางกรอบนโยบายพัฒนาองค์กร (คน กระบวนการผลิตและสิ่งแวดล้ อม) การ
บริหารจัดการในสถานการณ์จริงสอดคล้องกับแผนงานเสมอ ภาวะผู้นาและการนา การเอาใจใส่ ความละเอียดถี่
ถ้วนรอบคอบ การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นขั้นเป็นตอน มนุษย์สัมพันธ์ดี การสอน การให้ความรู้ (ผ่านผู้
แปล) และสร้างบรรยากาศในการทางาน
คุ ณ ลั ก ษณะนิ สั ย ประกอบด้ ว ย การบริ ห ารงานมี ก รอบผ่ า นการประชุ ม เห็ น ชอบ
ครอบคลุมรอบด้าน ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบสูง มุ่งเน้นการสร้างขวัญกาลังใจให้
พนักงาน มีความห่วงใยในเรื่องความปลอดภัย เข้มงวดเคร่งครัดในเรื่องคุณภาพสินค้า ริเริ่มสร้างสรรค์ แสวงหา
ความคิดใหม่ๆ มาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมจริยธรรม มุ่งมั่นมาก ให้การสนับสนุน เป็นแบบอย่างที่ดี และ
มีส่วนร่วมทากิจกรรม
4. ระดับผู้จัดกำรฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ ทาหน้าที่เป็นเจ้าภาพองค์กรแห่งความสุข
ด้านความรู้ ประกอบด้วย กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ การบริหารหน่วยงานและดูแล
ภาพรวม การพัฒนาองค์กรและพนักงาน ภาวะผู้นาและการนา จิตวิทยาองค์กรและมนุษย์สัมพันธ์ การสื่อสาร
คุณธรรมและจริยธรรม ความสมดุลชีวิตและงาน การจัดสวัสดิการและกิจกรรมสันทนาการ
ด้านทักษะ ประกอบด้วย การใช้กฎหมายแรงงานและการบริหารแรงงานสัมพันธ์ การบริหาร
หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์และการบริหารพนักงานในภาพรวม การพัฒนาองค์กรและพนักงาน การนา การ
ทางานเป็นทีม การมอบหมายงาน การใช้จิตวิทยาและมนุษย์สัมพันธ์ การเก็บข้อมูล การสรุป การพูด การ
นาเสนอ การจัดสมดุลชีวิตและงาน การตัดสินใจได้ในระดับหนึ่ง การประชุมและสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ด้านคุณลักษณะนิสัย ประกอบด้วย เชื่อว่าคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อองค์กรมาก มีความเป็น
ผู้นาทั้งความคิดและการกระทา เอาใจใส่คุณภาพชีวิตของพนักงาน มนุษย์สัมพันธ์ดี สื่อสารเป็นกันเอง พูดคุย
และรับฟังความคิดเห็น พฤติกรรมและผลงานเป็นที่เชื่อถือ ใฝ่รู้และชอบนามาพัฒนา เป็นผู้สนับสนุนและส่งเสริม
ที่ดี และเป็นแบบอย่างที่ดีได้
5. รูปแบบสมรรถนะผู้นำองค์กรแห่งควำมสุขภำคเอกชน
การศึกษาครั้งนี้พบว่ารูปแบบสมรรถนะผู้นาองค์กรแห่งความสุขภาคเอกชนสามารถสังเคราะห์
ได้ 4 รูปแบบ ดังนี้
5.1 รูปแบบสมรรถนะผู้นาองค์กรแห่งความสุขภาคเอกชนแบบธรรมชาติผู้นา สามารถสรุปภาพ
รวมได้ตามโมเดลบ้านอยู่สุขในภาพที่ 1
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กาพลสิริ พุทธรักษาและคณะ

ธุรกิจเติบโต
ความเป็นสากล

ขยายกิจการ
ความมั่นคงยั่งยืน

ควำมสุขตำมบริบท

พนักงานมีความสุข สถานที่ทางานน่าอยู่ สังคมสมานฉันท์
ทีมงาน
บรรยากาศ
กิจกรรมสันทนาการ
ควำมสมดุลชีวติ และงำน
สิ่งแวดล้อม
พนักงาน

ค่าจ้าง สวัสดิการ

อัตลักษณ์

การนาแบบร่วมทุกข์ร่วมสุข มีอุดมการณ์การบริหารคนคือทรัพยากรที่สาคัญที่สุด
พนักงานเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน ความมั่นคงยั่งยืนพัฒนาต่อเนื่อง มี
คุณธรรมจริยธรรมสูง มีวัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็ง มีภูมิปัญญาองค์กร มีภูมิทัศน์
เป็นหน้าตา มีวัตถุสถานเป็นประจักษ์
ผู้นำสูงสุดเป็นเจ้ำของกิจกำรและเป็นศูนย์กลำงองค์กร

สมรรถนะ

ควำมรู้

ทักษะ

คุณลักษณะนิสัย

ภำพที่ 1 รูปแบบสมรรถนะผู้นาองค์กรแห่งความสุขภาคเอกชนแบบธรรมชาติผู้นา (บ้านอยู่สุข 1)
5.2 รู ป แบบสมรรถนะผู้ น าองค์ ก รแห่ ง ความสุ ข ภาคเอกชนแบบผู้ น าสร้ า งขึ้ น สามารถสรุป
ภาพรวมได้ตามโมเดลบ้านอยู่สุขในภาพ 2
ขยายกิจการ
ความมั่นคงมากขึ้น วัดความสุของค์กร
ลงทุนในเทคโนโลยี ดาเนินงานตามแผน
ความเป็นสากลมากมากขึ้น สร้างภูมิปัญญา ปรับภูมิทัศน์
พัฒนาพนักงาน (เน้นทักษะ) จัดหมวดหมู่สวัสดิการและกิจกรรมเดิม
ความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นน เพิ่มสวัสดิการและกิจกรรมสัมพันธ์เข้ากับ Happy 8

ควำมสุขตำมบริบท

พนักงานมีความสุข ที่ทางานน่าอยู่ สังคมสมานฉันท์
ทีมงาน
กิจกรรมสันทนาการ

อัตลักษณ์

พนักงาน

สมรรถนะ

แนวคิดองค์กรแห่งควำมสุข:
แนวคิดใหม่คนสำคัญที่สุด

บรรยากาศ
สิ่งแวดล้อม
ค่าจ้าง สวัสดิการ

สนับสนุนโครงการโดย สสส. ประกาศนโยบาย แต่งตั้งคณะทางาน สร้างแนวคิด
องค์กรแห่งความสุขผสมผสานวัฒนธรรมเดิม สร้างภูมิปัญญาองค์กร สร้างภูมิทัศน์
และสร้างวัตถุสถาน
ผู้นำระดับรองเป็นประธำนโครงกำรองค์กรแห่งควำมสุข
ผู้นำสูงสุดเน้นบริหำรกิจกำร
ควำมเป็นเจ้ำของกิจกำร
ทักษะ
คุณลักษณะนิสัย
ควำมรู้

ภำพที่ 2 รูปแบบสมรรถนะผู้นาองค์กรแห่งความสุขภาคเอกชนแบบผู้นาสร้างขึ้น (บ้านอยู่สุข 2)
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5.3 รูปแบบสมรรถนะผู้นาองค์กรแห่งความสุขภาคเอกชนแบบมอบหมายผู้นา สามารถสรุปภาพรวมได้
ตามโมเดลบ้านอยู่สุขในภาพ 3
ขยายกิจการ
ความมั่นคงมากขึ้น
ปรับใช้เทคโนโลยี วัดความสุของค์กร
ความเป็นสากลมากขึ้น ดาเนินงานตามแผน
ความสามารถในการแข่งขัน จัดหมวดหมู่สวัสดิการและกิจกรรมเดิม
พัฒนาพนักงาน (เน้นทักษะ) เพิ่มสวัสดิการและกิจกรรมสัมพันธ์เข้ากับ Happy 8

ควำมสุขตำมบริบท

พนักงานมีความสุข ที่ทางานน่าอยู่ สังคมสมานฉันท์
ทีมงาน
กิจกรรมสันทนาการ
พนักงาน

แนวคิดองค์กรแห่งควำมสุข:
แนวคิดใหม่คนสำคัญที่สุด

บรรยากาศ
สิ่งแวดล้อม
ค่าจ้าง สวัสดิการ

อัตลักษณ์

สนับสนุนโครงการโดย สสส. ประกาศนโยบาย แต่งตั้งคณะทางาน สร้างแนวคิด
องค์กรแห่งความสุขผสมผสานวัฒนธรรมเดิม เรียนแบบ
หัวหน้ำโครงกำร Happy Workplace
(แต่งตั้งผู้บริหำรระดับกลำง)
ผู้นำสูงสุดบริหำรธุรกิจในภำพรวม ให้กำรสนับสนุนและติดตำมควำมก้ำวหน้ำ
สมรรถนะ

ควำมรู้

ทักษะ

คุณลักษณะนิสัย

ภำพที่ 3 รูปแบบสมรรถนะผู้นาองค์กรแห่งความสุขภาคเอกชนแบบมอบหมายผู้นา (บ้านอยู่สุข 3)
5.4 รู ป แบบสมรรถนะผู้ น าองค์ ก รแห่งความสุ ข ภาคเอกชนแบบนโยบายผู้น าสู งสุ ด สามารถสรุป
ภาพรวมได้ตามโมเดลบ้านอยู่สุขในภาพ 4
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ธุรกิจเติบโต
ความมั่นคง ยั่งยืน
ความสมดุลชีวิตและงาน
ความเป็นมืออาชีพ (นายจ้าง ลูกจ้าง)
อาคาร สถานที่ ภูมิทัศน์ ตามแบบ

กาพลสิริ พุทธรักษาและคณะ

ขยายกิจการ
ความเป็นสากล
ระบบการฝึกอบรม
จัดหมวดหมู่สวัสดิการและกิจกรรม
เข้า happy 8 meau

อัตลักษณ์

ควำมสุขตำมบริบท

พนักงานมีความสุข ที่ทางานน่าอยู่ สังคมสมานฉันท์
ทีมงาน
บรรยากาศ
แนวคิดองค์กรแห่งควำมสุข:
กิจกรรมสันทนาการ
สิ่งแวดล้อม
ปรับและประยุกต์ใช้พัฒนำองค์กร
พนักงาน
ค่าจ้าง สวัสดิการ
บริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ ถ่ายทอดวัฒนธรรมจากองค์กรแม่ คุณธรรมจริยธรรมสูง
ยึดถือกฎระเบียบเคร่งครัด สินค้า high-end products ระบบผลิตใช้ knowhow และผลิตจานวนมาก (mass production)
ผู้บริหำรหน่วยงำนทรัพยำกรมนุษย์ เป็นเจ้ำภำพ
ผู้นำสูงสุดเป็นชำวต่ำงชำติ บริหำรธุรกิจในภำพรวม ให้กำรสนับสนุนและ
ติดตำมควำมก้ำวหน้ำ

สมรรถนะ

ควำมรู้

ทักษะ

คุณลักษณะนิสัย

ภำพที่ 4 รูปแบบสมรรถนะผู้นาองค์กรแห่งความสุขภาคเอกชนแบบนโยบายผู้นาสูงสุด (บ้านอยู่สุข 4)
6. กำรประเมินและรับรองรูปแบบสมรรถนะผู้นำองค์กรแห่งควำมสุขภำคเอกชน
ผลการประเมินความสอดคล้อง ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 7 ท่านเห็นด้วยกับผู้วิจัยว่ารูปแบบที่ค้นพบทั้ง
4 รูป แบบมีความสอดคล้องกับบริบทและองคาพยพขององค์กรแห่งความสุขภาคเอกชนต้นแบบที่เป็นอยู่ ใน
ปัจจุบัน
ผลการรับรองรูปแบบ ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ลงความเห็นว่ารูปแบบที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สดุ ใน
การนาไปเป็นต้นแบบ คือรูปแบบสมรรถนะผู้นาองค์กรแห่งความสุขแบบธรรมชาติผู้นา
สรุปและอภิปรำยผลกำรวิจัย
ผลการศึกษารูปแบบสมรรถนะผู้นาองค์กรแห่งความสุขแบบภาคเอกชน การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้น
สมรรถ นะผู้นาองค์กรใน 3 ด้านตามแนวคิดของ เดวิด ซี. แม็คเคิลแลนด์ คือ ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ
นิสัย ตรงกับคาว่า “รู้-ทา-เป็น” รู้คือความรู้ ทาคือทักษะ และเป็นคือคุณลักษณะนิสัย ผลการวิจัยพบว่ามี 4
รูปแบบ ได้แก่ 1) รูปแบบสมรรถนะผู้นาองค์กรแห่งความสุขแบบธรรมชาติผู้นา 2) รูปแบบสมรรถนะผู้นาองค์กร
แห่ งความสุขแบบผู้น าสร้า งขึ้น 3) รู ป แบบสมรรถนะผู้น าองค์ก รแห่งความสุข แบบมอบหมายผู้น า และ 4)
รูปแบบสมรรถนะผู้นาองค์กรแห่งความสุขแบบนโยบายผู้นาสูงสุด ทุกรูปแบบมีบริบทแวดล้อมและองคาพยพใน
การบริหารจัดการที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ดี ผู้นาองค์กรสามารถทาให้เป็นหรือเกิดเป็นองค์กรแห่งความสุขได้ตาม
บริบทและองคาพยพตามแบบฉบับขององค์กรนั้นๆ ในการประเมินรูปแบบโดยการอภิปรายกลุ่มย่อย ผู้เชี่ยวชาญ
ทั้ง 7 ท่านมีมติเป็นเอกฉันท์ว่ารูปแบบสมรรถนะผู้นาองค์กรแห่งความสุขภาคเอกชนที่ผู้วิจัยค้นพบทั้ง 4 รูปแบบ

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 207

มีความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงทุกประการ และให้การรับรองว่ารูปแบบสมรรถนะผู้นาองค์กรแห่งความ
สุขแบบธรรมชาติผู้นา เป็นรูปแบบที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดในการนาไปใช้เป็นต้นแบบ
การอภิปรายผล มีรายละเอียดดังนี้
1. สมรรถนะผู้นาองค์กรแห่งความสุขภาคเอกชน ผู้นาองค์กรแห่งความสุขภาคเอกชนทุกคนล้วน
เป็นผู้นาที่มีศักยภาพในการนาพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย มีวิสัยทัศน์เป็นสมรรถนะเด่นประจาตัว มองการณ์ไกล
และคิดการใหญ่ในการบริหารกิจการและพัฒนาองค์กรควบคู่กันไป สอดคล้องกั บผลการศึกษาของนภวรรณ
คณานุรักษ์ (2552, หน้า 141-146) เรื่องภาวะผู้นาเพื่อองค์กรที่มีประสิทธิภาพพบว่าผูน้ าต้องแสดงความสามารถ
ที่โดดเด่น มีศักยภาพเป็นเลิศ กาหนดวิสัยทัศน์ชัดเจนนาไปทาแผนกลยุทธ์และขับเคลื่อนองค์กรได้ บรรลุผล
สาเร็จ คุณภาพผู้นาเป็นอีกหนึ่งสมรรถนะที่ผู้นาองค์กรแห่งความสุขมีอยู่ครบถ้วน ด้วยการทาตัวเป็นแบบอย่างที่
ดี ทีมงานให้ความเคารพเชื่อถือและศรัทธา ริเริ่มสร้างสรรค์แสวงหาสิ่งใหม่ๆ เข้ามาพัฒนาองค์ กรอยู่เสมอ การ
สอนการให้คาแนะนาและการฝึกอบรมให้พนักงานเป็นคนดีเป็นสิ่งที่ผู้นาทาเป็นประจาด้วยความเอาใจใส่ ทาให้
บรรยากาศในการทางานอบอุ่น พนักงานมีความสุขในการทางานและมีความเป็นมืออาชีพ ทาให้ผลงานของ
องค์กรทั้งสินค้าหรือบริการจึงเป็นที่ยอมรับของลูกค้า และผู้มาพบเห็น สอดคล้องกับการศึกษาของดุษฎีรัตน์
โกสุมภ์สิริประคอง (2558, อินเตอร์เน็ต) เรื่องภาวะผู้นาแบบดุลภาพ: ภาวะผู้นาศตวรรษที่ 21 พบว่าผู้นาต้อง
เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์ มีน้าใจเอื้อเฟื้อแบ่งปัน มนุษย์สัมพันธ์ดี สร้างคน
จากศักยภาพทีเ่ ป็นจริง จูงใจและให้กาลังใจเป็น คิดรอบคอบเด็ดขาดเมื่อถึงสถานการณ์คับขัน กล้าหาญและกล้า
ตัดสินใจ ผู้นาองค์กรที่มีสมรรถนะสร้างองค์กรแห่งความสุขต้องมีคุณสมบัติครบเครื่อง และต้องรู้จัก นามาใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม สาหรับผู้นาระดับสูงที่ไม่สามารถลงมานาโครงการแห่งความสุขด้วยตัวเอง
จะแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้นาระดับรองหรือผู้บริหารระดับกลางให้เป็นผู้นาโครงการแทน ผู้นาระดับสูงแสดง
บทบาทในการกาหนดนโยบาย ให้การสนับสนุนและติดตามงาน สอดคล้องกับ การศึกษาของวรเทพ ภูมิภักดี
พรรณ (2550, หน้า 154) ศึกษาเรื่องรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาเหนือผู้นาของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชน พบว่าผู้นาระดับสูงจาเป็นต้องเป็นผู้นาตนเอง มีเอกลักษณ์เป็นแบบฉบับของตัวเอง ให้การสนับสนุน
อานวยความสะดวก รวมถึงการกระตุ้นให้ผู้ตามตั้งเป้าหมายและดาเนินการให้บรรลุผล การสื่อสารถือเป็น
สมรรถนะที่สาคัญด้วยเช่นกัน ผู้นาต้องเป็นนักสื่อสารองค์กร มีความรอบรู้ในทุกเรื่องที่จะสื่อสาร มีทักษะในการ
พูดการเจรจาใช้ถ้อยคาที่ชัดเจนและมีบุคลิกลักษณะเป็นที่น่าเชื่อถือ พูดแล้วมีคนฟังและสามารถนาไปปฏิบัติได้
สอดคล้องกับประนอม สุขสวัสดิ์ (2556, หน้า 151) ศึกษาเรื่องการศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบสมรรถนะด้าน
การสื่อสารของผู้นาในองค์การธุรกิจรับเหมาบริการขนาดกลางและขนาดย่อม พบว่าผู้นาต้องมีความสามารถด้าน
การสื่อสาร มีกระบวนการสื่อสารที่ครอบคลุม จัดทาหรือจัดหารูปแบบที่เหมาะสมและรักษาระดับของการ
สื่ อ สารให้ เ ป็ น พลวั ตร สมรรถนะเด่ น อี ก ประการหนึ่ งของผู้น าองค์ ก รแห่ งความสุ ข คือ การมี คุ ณ ธรรมและ
จริยธรรม ความโปร่งใสในการดาเนินกิจการ สอดคล้องกับชุคุรัท โมรอนเก้ เบลโล (2012, p. 228-236) ศึกษา
เรื่องผลกระทบของภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมกับผลงานของพนักงาน พบว่าผู้นาองค์กรต้องสื่อสารจริยธรรม กระทา
ตัวเป็นแบบอย่างทั้งต่อหน้าและลับหลังและหามาตรการใส่เข้าไปในระบบงาน การเป็นองค์กรแห่งความสุขแบบ
สร้ า งขึ้ นหรือ แบบมอบหมาย รวมถึ งแบบนโยบายผู้น าสูงสุด ผู้ น าโครงการองค์ กรแห่งความสุขต้อ งพัฒนา
สมรรถนะตัวเอง เรียนรู้ด้วยการอ่านการเข้าร่วมฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดู งานเพื่อนามาปรับใช้ผสมผสาน
วัฒนธรรมเดิมทาให้เกิดวัฒนธรรมใหม่ สอดคล้องกับเชอรีล เอ. บอนด์ (2007, p. 228-236) ศึกษาเรื่องการ
ฝึกอบรมภาวะผู้นา รูปแบบภาวะผู้นาและความมีประสิทธิภาพขององค์กร พบว่าการฝึกอบรมสามารถช่วยเติม
เต็มความเป็นผู้นาได้อย่างมาก เข้าใจตัวเองและผู้อื่น รู้จักวางตัวในตาแหน่งที่เหมาะสมพอดี ควบคุมอารมณ์ได้ดี
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ขึ้นมาก สมรรถนะรวมเหล่านี้สามารถผสมผสานวัฒนธรรมเดิมเข้ากับวัฒนธรรมใหม่ เป็นองค์กรแห่งความสุขได้
ตามองคาพยพและบริบท ในที่สุดแล้วการบริหารกิจการให้อยู่รอดและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ผู้นาองค์กร
จาเป็นต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ทันการณ์อยู่เสมอ ผู้นาสูงสุดจะต้องมีสมรรถนะภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
สร้างอิทธิพลโน้มน้าวจูงใจและผลักดันทีมงานช่วยกันทางานไปสู่เป้าหมายให้ได้ ผลสาเร็จที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตามภารกิจจะสร้างการยอมรับเชื่อถือและสร้างศรัทธาให้กับทีมงาน ผู้นาองค์กรแห่งความสุขทุกบริษัทเห็นว่า
พนักงานคือทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุด จึงนาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยงมาประยุกต์ ใช้อย่างจริงจัง เป็น
กรอบในการพัฒนาชีวิตและงานให้กับพนักงานทุกคนและบรรลุผลสาเร็จด้วยดี พนักงานทุกคนใช้ชีวิตอย่างสมดุล
และมีความสุขตามสมควรในการดาเนินชีวิต สอดคล้องกับมยุรี เสือคาราม และสมศักดิ์ ลิลา (2555, 41-47) ที่
ศึกษาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง: ศาสตร์แห่งการพัฒนา พบว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการพัฒนาชีวิตของ
ผู้คนตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคล ครัวเรือน องค์กร ชุมชน และประเทศชาติ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นศาสตร์ที่
ทรงพลังของการพัฒนามนุษย์ให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง
2. รู ป แบบสมรรถนะผู้น าองค์ ก รแห่งความสุข ภาคเอกชน จากข้ อ ค้ น พบของการวิ จัย ครั้งนี้ได้
น าเสนอในการอภิ ปรายกลุ่ม ย่อ ยเพื่อ ให้ ผู้เชี่ ย วชาญแสดงความคิดเห็น อย่า งตรงไปตรงมาตามความรู้และ
ประสบการณ์ที่ทุกท่านคลุกคลีมาอย่างยาวนานพร้อมเหตุผลประกอบ ทุกท่านยอมรับว่าไม่เคยพบเห็นรูป แบบที่
ผู้วิจัย ค้นพบมาก่อน มีรายละเอียดดังนี้ 1) รูปแบบสมรรถนะผู้นาองค์กรแห่งความสุขแบบธรรมชาติผู้นา มี
ลักษณะคล้ายผู้นาเชิงลักษณะเนื่องจากเป็นเจ้าของกิจการเริ่ม ต้นจากการเถ้าแก่ ผสมผสานกับการพัฒนา
ปรั บ เปลี่ ย นตนเองให้ รู้ เ ท่ า ทั น ยุ ค สมั ย ที่ เ ปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะเป็ น เยี่ ย มในการ
บริหารธุรกิจ วิสัย ทัศน์กว้างไกล มีคุณลักษณะโดดเด่นด้านภาวะผู้นาและการพัฒนา มีคุณธรรมและจริยธรรม
สูง ไม่ถือตัวกับพนักงาน เข้าถึงได้ง่ายและให้ความสาคัญกับพนักงานอย่างสม่าเสมอ สอดคล้องกับศรัญญา กิตติ
วัฒนโชติ (2557, 116-129) ศึกษาเรื่องภาพสะท้อนอัตลักษณ์ส่วนบุคคลผ่านงานเขียน กรณีศึกษาคุณวิกรม กรม
ดิษฐ์ พบว่าผู้นาเริ่มต้นบริหารธุรกิจแบบเถ้าแก่ และค่อยๆ พัฒนาปรับเปลี่ยนมาโดยตลอดทั้งเลียนแบบและ
ผสมผสาน วางแผน กาหนดนโยบายและสร้างวิสัยทัศน์ สร้างขวัญกาลังใจเน้นให้ความสาคัญกับพนักงาน ตั้งแต่
การคัดเลือกด้วยตัวเอง เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นนักการตลาด และมีความสามารถด้านการสื่อสาร 2) รูปแบบ
สมรรถนะผู้นาองค์กรแห่งความสุขแบบผู้นาสร้างขึ้นและ 3) รูปแบบสมรรถนะผู้นาองค์กรแห่งความสุขแบบ
มอบหมายผู้นา ทั้ง 2 รูปแบบมีโครงสร้างคล้ายคลึงกัน คือผู้นาสูงสุดไม่ได้นาโครงการด้วยต้นเองแต่มอบหมายให้
กระบี่มือสองนาโครงการ ในขณะที่ตัวเองทาหน้าที่สนับสนุนและคอยติดตามเป็นหลัก สอดคล้องกับการศึกษา
ของมณฑิรา อินจ่าย และเฉลิมชัย ปัญญาดี (2556, หน้า 47-58) ศึกษาเรื่องภาวะผู้ตามในผู้นา: พหุกรณีศึกษา
จากผู้บริหารสมรรถนะสูงขององค์การธุรกิจไทย พบว่าผู้นาในบทบาทผู้ตามต้องทาหน้าที่เอื้ออานวยให้เกิดการ
บรรลุผลสาเร็จและผลประโยชน์ที่พึงได้ของทีมงาน กล้าที่จะมองการณ์ไกล พัฒนาความรู้และทักษะที่ต้องใช้ใน
ภารกิจ มีอุปนิสัยสอดคล้องกับตาแหน่งงานและไม่ครอบครองการตัดสินใจอย่างเบ็ดเสร็จ และ 4) รูปแบบ
สมรรถนะผู้นาองค์กรแห่งความสุขแบบนโยบายผู้นาสูงสุด โดยผู้นาสูงสุดเป็นผู้บริหารชาวต่างชาติมืออาชีพ นา
นโยบายจากบริษัทแม่มาใช้เป็นโครงสร้างในการบริหารองค์กร ในการบริหารและพัฒนาพนักงานเป็นหน้าที่
ความรับผิดชอบของผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้นผู้นาสูงสุดจึงต้องรู้ (know) ต้องทา (do) และต้องเป็น
(be) ในฐานะที่เป็นมืออาชีพที่บริษัทแม่ส่งมา สอดคล้องกับมาโนจ กูมาร์ ชาร์มา และชิวปา เจียน (2013, 309317) ศึกษาเรื่องการบริหารจัดการภาวะผู้นา: หลักการ รูปแบบ และทฤษฎี พบว่าคุณลักษณะผู้นาประกอบด้วย
3 อย่าง เป็น-ทา-รู้ กล่าวคือ “เป็น” หมายถึงเป็นผู้ที่มี คุณลักษณะที่ดี เป็นมืออาชีพ เป็นคนซื่อตรง เสียสละ
รับผิดชอบในสิ่งที่ตนทา มุ่งมั่น กล้าหาญและจินตนาการ “ทา” คือ กาหนดทิศทางองค์กร นาไปสู่การปฏิบัติและ
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สร้างขวัญกาลังใจ และ “รู้” คือต้องรู้ 4 ปัจจัยของภาวะผู้นา ได้แก่ ผู้ตาม ผู้นา การสื่อสาร สถานการณ์ รวมถึง
รู้ตัวเอง (จุดอ่อน จุดแข็ง ความรู้และทักษะ) อย่างไรก็ดี รูปแบบสมรรถนะผู้นาองค์กรแห่งความสุขภาคเอกชน
อันเป็นการค้นพบโดยผลงานการวิจัย ครั้งนี้ยังไม่มีการเผยแพร่มาก่อน จึงถือได้ว่าเป็นผลงานวิจัยที่สร้างองค์
ความรู้ใหม่ทมี่ ีคุณภาพและมีคุณค่าแก่การเรียนรู้และเหมาะแก่การพัฒนาสมรรถนะผู้นาและองค์กรต่อไป
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการนาต้นแบบไปทดลองใช้ในสถานประกอบการ โดยผู้บริหารระดับสูงนาไปจัดทาเป็น
แผนกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อ เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรโดยการพัฒนาสมรรถนะผู้นาและองค์กรให้เ ป็น
องค์กรแห่งความสุขต่อไป
2. ควรมีการศึกษาองค์กรแห่งความสุขภาคเอกชน ในด้านของผลตอบแทนจากการลงทุนเพื่อวัดผล
ประกอบการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพควบคู่กัน
3. ทางด้านการศึกษา ควรมีการนารูปแบบสมรรถนะผู้นาองค์กรแห่งความสุขจากการค้นพบของ
งานวิจยั ในครั้งนี้ไปศึกษาต่อเนื่อง เพื่อพัฒนารูปแบบสมรรถนะผู้นาในองค์กรต่างๆ ต่อไป
กิตติกรรมประกำศ
วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ นี้ ส าเร็ จ ลงได้ ด้ ว ยความกรุ ณ าจากคณาจารย์ ห ลายท่ า นโดยเฉพาะผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.อานวย ปาอ้าย อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ ดร.ทวีศิลป์ กุลนภาดล และอาจารย์ ดร.ดวง
เนตร ธรรมกุล อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ทุกท่านกรุณาให้คาปรึกษาแนะนาแนวทางที่ถูกต้องและเอาใจใส่ด้วยดี
อย่างสม่าเสมอ ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุ ณ ท่ า นผู้ แ ทนองค์ ก รแห่ งความสุ ข ต้ น แบบทั้ ง 30 บริ ษั ท ที่ ก รุ ณ าให้ เ ข้ า สั ม ภาษณ์
ทุกท่านให้ความอนุเคราะห์แก่ผู้วิจัยเป็นอย่างยิ่ง และขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทั้ง 7 ท่านที่ให้ความอนุเคราะห์
ในการเข้ า ร่ ว มอภิ ป รายกลุ่ ม ย่ อ ย (focus group discussion) ประกอบด้ ว ย อาจารย์ สั ม ฤทธิ์ สว่ า งค า
คุณประโยชน์ อรรถธร คุณวันเพ็ญ เลิศอภิรักษ์ คุณพีระพล รอดบุญลือ คุณบุญเหลือ อักษรเลิศสวัสดิ์ คุณภิญญดา
ประสานจิตร และคุณสุดาจันทร์ บุญยัษเฐียร
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