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บทคัดย่อ 
  บทความวิชาการนี้มีความประสงค์ที่จะวิเคราะห์การสร้างและการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข 
พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีการสร้างและพัฒนาด้วยการมุ่งเน้นไปที่ความสุข          
ต้องประกอบด้วย 1) การสร้างวิสัยทัศน์ให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งความสุข 2) การสร้างค่านิยมให้กับ
บุคลากรมองเห็นคุณค่าของความสุขอย่างแท้จริง 3) การถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาและแรงบันดาล
ใจที่มุ่งส่งเสริมความสุขร่วมกัน และ 4) การกระจายอ านาจและการติดต่อสื่อสาร ให้ครอบคลุมทั่วทั้ง
องค์กรโดยมีเป้าหมายร่วมกัน ได้แก่ การท าให้บุคลากรเกิดความสุขในการปฏิบัติงาน การสร้างและ
พัฒนาสถานที่ปฏิบัติงานให้เป็นปัจจัยเกื้อหนุนแห่งความสุข และ การเอ้ือเฟื้อความสุขให้เกิดขึ้นต่อ
ชุมชนจนเกิดสมานฉันท์ 
ค าส าคัญ: การสร้างและการพัฒนา; องค์กรแห่งความสุข; องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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Abstract 
  This article aims to analyze methods to create and develop local 
governments to be happy organizations. It was found that the organizations must be 
created and developed by focusing on happiness as the following methods.             
1. Creating the vision for a happy organization. 2) Creating happy organizational values 
for the personnel. 3) Passing on knowledge about development approach and 
inspiration focusing on happiness promotion to the personnel. 4) Decentralizing and 
communicating through overall organizations to make the personnel have the same 
goal on the operation of happiness. The followings are the ways to effectively make 
the last one. Making the personnel work happily, building the workplace for happy 
working, and giving support on working harmony based on the happiness. 
Keywords: Creation and Development; Organization of Happiness; Local Government 
 
  

 
 

 

บทน า 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ถือก าเนิดขึ้นมาก็ด้วยอาศัยความต้องการที่จะพัฒนาประเทศ
ไทยและชุมชนในพื้นที่เป็นประการที่ส าคัญ รวมทั้งการแก้ไขปัญหา และการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่  แต่กระนั้น การเข้าสู่โหมดของการปฏิบัติงานของบุคลากร        
ไม่สามารถจะตอบสนองต่อความสุขในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่สร้างความสุขให้กับประชาชนในพื้นที่
เป้าหมาย แต่บุคลากรจะต้องทุ่มเทแรงกายและแรงใจตามความสามารถของตนเองทั้งหมด จนไม่มี
เวลาเป็นของตนเอง เพราะหากเกินก าลังตนเองจะท าให้เกิดความทุกข์ของบุคลากร ซึ่งมี 5 ปัจจัยที่ท า
ให้คนท างานไม่มีความสุขกับปัจจุบันประกอบด้วย 1) ระบบการท างานขององค์กร 22.2 %            
2) ความสามารถกับเงินเดือนไม่สอดคล้องกัน หรือท างานมานานแต่เงินไม่ขยับ 18.5 % 3) บทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบที่มีความจ าเจ รับแต่ค าสั่ง ไม่ค่อยได้แสดงความคิดเห็นแต่ประการใด 16.0 % 
4) ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานและเจ้านาย ซึ่งหากท างานผิดจะวา่กล่าวรุนแรง แต่ไม่เคยชื่นชม
เมื่องานส าเร็จ คอยจับผิดอยู่ตลอดเวลา 14.6 % และ 5) สิทธิประโยชน์และผลตอบแทนอ่ืน ๆ       
เช่น  ไม่มีค่าท างานล่วงเวลา ค่าเจ็บป่วย เกิดอุบัติเหตุ ไม่สามารถเบิกได้ เป็นต้น เพราะฉะนั้น ปัจจุบัน
หลาย ๆ องค์กรอาจเผชิญกับปัญหาพนักงานขาดแคลนความสุขมากขึ้นเร่ือย ๆ หรือสถิติการเข้า-ออก
ของบุคลากรสูงมากจนน่ากลัว ส่งผลให้องค์กรมีผลงานที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง1   
  บทบาทที่ส าคัญอย่างหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่มีผู้น าการบริหารมีความ
ความสัมพันธ์อย่างมากต่อการสร้างและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรกลายเป็นองค์กร
แห่งความสุขในฐานะผู้น าองค์กรที่คอยบังคับและควบคุมการท างานให้มีคุณภาพ ซึ่งทางทฤษฎีภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะพบสาระส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1) การสร้างวิสัยทัศน์ให้องค์กรเป็นองค์กร
แห่งความสุข 2) การสร้างค่านิยมให้กับบุคลากรมองเห็นคุณค่าของความสุขอย่างแท้จริง               
3) การถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาและแรงบันดาลใจที่ มุ่ งส่ งเสริมความสุขร่วมกัน และ                  
4) การกระจายอ านาจและการติดต่อสื่อสาร ให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรโดยมีเป้าหมายร่วมกัน ได้แก่ 
การท าให้บุคลากรเกิดความสุขในการปฏิบัติงาน การสร้างและพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงานให้ เป็นปัจจัย
เก้ือหนุนแห่งความสุข และ การเอ้ือเฟื้อความสุขให้เกิดขึ้นต่อชุมชนจนเกิดสมานฉันท์ 2 เพราะฉะนั้น 
วิสัยทัศน์ของผู้น าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอิทธิพลหรือบทบาทในการสร้างและการพัฒนา
องค์กรแห่งความสุข โดยเฉพาะองค์กรภาครัฐจะมีเป้าหมายอยู่ 3 ประการ ได้แก่ 1) การท าให้บุคลากร
ท างานอย่างมีความสุข (Happy People) 2) การสร้างและพัฒนาสถานปฏิบัติงานให้มีความน่าอยู่ 
(Happy Home) และ 3) การสร้างและพัฒนาชุมชนให้เกิดความพร้อมเพรียงมากที่สุด (Happy 
                                                           
  1 jobsDB, 5 ปัจจัยที่ท าให้คนท างานไม่มคีวามสุขกับงานปัจจบุันจากผลส ารวจดัชนีความสุขของพนักงาน
ประจ าปี 2558, [ออนไลน]์, แหล่งข้อมูล : https://th.jobsdb.com/th-th/articles/ไม่มีความสุขกับงาน. [ 18 เมษายน 2560]. 
  2 สมยศ นาวีการ, การบริหารและพฤติกรรมองค์การ , (กรุงเทพมหานคร : ผู้จัดการ, 2540),     
หน้า 225-226. 
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Team Work)3 ซึ่งจะเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับการตระหนัก และการให้ความส าคัญต่อ
ความสุขขององค์กรและบุคลากรที่เรียกว่า ภาวะผู้น าการบริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ  
  เพราะฉะนั้น การสร้างและการพัฒนาความสุขไม่ได้เป็นเรื่องที่ยาก เพราะขึ้นอยู่กับปัจจัย
หลายประการที่อาจจะเป็นทั้งอุปสรรค ปัญหาภายในองค์กรเอง และอุปสรรค ปัญหาจากภายนอก
องค์กรเข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วย จึงท าให้ผู้เขียนมีแนวคิดว่า หากภาวะผู้น ามีแนวโน้มและมองเห็น
ความสุขของบุคลากรอย่างแท้จริง แล้วย่อมจะต้องวางวิสัยทัศน์ พัฒนาค่านิยม ถ่ายทอดและสร้างแรง
บันดาลใจ รวมทั้งกระจายอ านาจ เพื่อการสื่อสารทั่วทั้งองค์กร ที่ท าให้เกิดการสร้างและการพัฒนา
องค์กรท้องถิ่นแห่งความสุขในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรท้องถิ่นแห่งความสุข 
 องค์กรจะเป็นองค์กรแห่งความสุขได้นั้น ต้องมีพลังที่บริสุทธิ์ที่มาจากแหล่งก าเนิดของ
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 3 วรรณภา ลือกิตินันท์, “แนวทางการสร้างองค์กรสุขภาวะในบริษัทข้ามชาติ: กรณีศึกษาบริษัท
อุตสาหกรรมการผลิตในภาคตะวันออก”, วารสารวิทยาการจัดการ, ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, (มกราคม-มิถุนายน 
2557) : 7. 
  4 ไพรัช วนัสบดีไพศาล, องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace), (Potential International 
Center Co., Ltd., 2558), หน้า 2. 

 
 

 

  8. Happy Society สังคมดีมีความรัก ความสามัคคีต่อชุมชนที่ตนท างาน5 
  องค์กรสุขภาวะหรือ Happy Workplace จะเกิดไม่ได้หากผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
มิได้ผลักดันให้ความสุขในองค์กรเกิดขึ้น  ที่สามารถจะตอบที่สามารถจะยกระดับความสุขด้วย
กระบวนการต่าง ๆ โดยเฉพาะการพัฒนานโยบายการสร้างสุขในองค์กรของผู้บริหาร รวมทั้งการมีส่วน
ในการนิยามความสุขโดยองค์รวมของบุคลากรทั้งหมดที่เป็นดัชนีชี้วัดสุขภาวะองค์กร 5 มิติจะช่วย
สะท้อนสภาพและปัจจัยการด าเนินงานที่เชื่อมโยงต่อการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืน
ในองค์กรที่เรียกว่า “สุข 5 มิติ” เรียกว่า “MapHR” ได้แก่  
  มิติที่ 1 สุขด้วยการจัดการ (M: Management) 
 มิติที่ 2 สุขด้วยบรรยากาศในที่ท างาน (A: Atmosphere) 
 มิติที่ 3 สุขด้วยกระบวนการสร้างสุข (P: Process) 
 มิติที่ 4 สุขด้วยสุขภาพกายใจ (H: Health) 
 มิติที่ 5 สุขด้วยผลลัพธ์องค์กร (R: Result)6 
  นอกจากนี้ผลการวิจัยยืนยันถึงความสุขที่สัมพันธ์กับปัจจัยภายในองค์กรอย่างเห็นได้ชัด
โดยเฉพาะมิติที่ 4 สุขด้วยสุขภาพกายใจ พบว่า บุคลากรเชิงสร้างสรรค์ มีความสุขในการท างาน และมี
สุขภาพอยู่ในระดับมากมีความสุขจากการได้ท างาน ที่ตนเองรัก งานมีความอิสระ และมี เอกลักษณ์
ของงาน กฎระเบียบและเวลางานท่ียืดหยุ่น การได้ลาพักผ่อนติดต่อกัน การได้รับค าชมเชยและการ
ยอมรับ มีความสัมพันธ์อันดีกับหัวหน้างาน เป็นสิ่งส าคัญมากต่อความสุขต่อการท างานในขณะที่การ
จ่ายค่าตอบแทน ความม่ันคงในงาน ความสมดุลในชีวิตการท างาน7 ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีล าดับขั้น
ความต้องของอับราฮัม มาสโลว์ ที่ระบุว่ามนุษย์มีความต้องการที่ยิ่ง ๆ ขึ้นไปตามล าดับ ได้แก่ ขั้นที่ 1 
ระบุว่า มนุษย์ต้องการตามความคิดของมนุษย์เองเป็นความต้องการข้ันพื้นฐานที่สุดซึ่งจะขาดมิได้ เช่น 
อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และที่อาศัยรวมทั้งการพักผ่อน ขั้นที่ 2 มนุษย์มีความต้องการความ
ปลอดภัยในการท างานหรือการด าเนินชีวิต ขั้นที่ 3 มนุษย์มีความต้องการทางสังคม เช่น การรวมกลุ่ม
ทางสังคม ชมรม สถาบัน และเครือข่าย เป็นต้น ขั้นที่ 4 มนุษย์มีความต้องการการยกย่องและการ
ยอมรับจากมนุษย์ด้วยกัน หรือเพื่อนร่วมงาน ขั้นที่ 5 มนุษย์ต้องการคุณค่าหรือความส าเร็จในการ
                                                           

5 อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล และคณะ, พรธิดา วิเศษศิลปานนท์ และคณะ, สรรสาระองค์กรแห่ง
ความสุข เล่ม 3: แนวคิดและเคร่ืองมือการขับเคลื่อนงาน , (กรุงเทพมหานคร : บริษัท พี.เอ. ลีฟวิ่ง จ ากัด, 
2557), หน้า 3-4. 
  6 สามารถ บุญรัตน์, “กลยุทธ์การพัฒนาองค์กรแห่งความสุขตามแนวพระพุทธศาสนา”, รายงานสืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ การบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร ประจ าปี 
2559, (คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2559), หน้า 185.  
  7 สิรินทร แซ่ฉั่ว, ความสุขในการท างานของบุคลากรเชิงสร้างสรรค์: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเชิง
สร้างสรรค์กลุ่มสื่อและกลุ่มงานสร้างสรรค์เพื่อการใช้งาน, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, (คณะพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2553), บทคัดย่อ. 
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มนุษย์ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2553), บทคัดย่อ. 
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ด าเนินชีวิตหรือหน้าที่การงาน8 และสอดคล้องแนวคิดทางพระพุทธศาสนาว่ามนุษย์มีความต้อง
ความสุขด้วยกิเลสตัณหาที่ข้องอยู่ในโลก 4 ประการ ได้แก่ สุข ลาภ ยศ และการสรรเสริญ หากยังไม่
สามารถบรรลุธรรมก็ไม่ชื่อว่ามีความสุขที่ถาวร หรือความสุขและความทุกข์ย่อมปะปนกันในการด าเนิน
ชีวิตของมนุษย์ในสังคมและในองค์กรนั้นเอง ซึ่งหากมองชีวิตในองค์กรของมนุษย์ทั่วไปย่อมเป็นไปตาม
แรงผลักที่มีลักษณะบีบคั้นและไม่มีความเป็นอิสระในการท างานท้ัง 2 คุณลักษณะเพราะมนุษย์ย่อมมี
เป้าหมายของแต่ละบุคคลซึ่งอาจจะไม่ได้จ าเพาะว่าเป็นลักษณะใดแต่อย่างน้อยทุกอย่างที่อยู่รอบตัว 
รวมถึงสภาพจิตใจย่อมมีอิทธิต่อการเสริมสร้างความสุขให้กับมนุษย์ได้เป็นอย่างดี ที่ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พยายามสนับสนุนส่งเสริมและวางกรอบแนวคิดในการน าไป
ประยุกต์ใช้ในองค์กรต่าง ๆ โดยมีเป้าหมาย 3 ประการ คือ  
  1) ท าให้คนท างานมีความสุข (Happy People) ได้แก่ การท างานอย่างมีความสุขตาม
ความสามารถที่ตนเองมีอยู่ ได้ท างานอย่างอิสระ มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ได้ท างานตามที่ใจ
ต้องการ มีความก้าวหน้าในหน้าที่ที่ปฏิบตัิอยู่ ความรู้มั่นคงในการงานหน้าที่ รวมทั้งการชื่นชมยินดีจาก
ผู้บริหารองค์กร การยกย่องให้เกียรติจากหัวหน้างาน เป็นต้น  
  2) ที่ท างานน่าอยู่ (Happy Home) ได้แก่ การปรับปรุงบรรยากาศในสถานที่ท างานให้
เหมาะสมกับสภาพจิตใจของบุคลากรที่สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งการสูญเสียอื่น ๆ  
  3) ชุมชนสมานฉันท์ (Happy Team Work) ได้แก่ การมีเพื่อนร่วมงานที่ดี มีความเป็น
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เหตุผลของกันและกัน มีความช่วยเหลือเกื้อกูล และร่วมกันแก้ไขปัญหาในองค์กรร่วมกันอย่างเปิดเผย9 
 กล่าวได้ว่า แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขได้รับอิทธิพลอย่างมากจาก
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  8 Abraham Maslow, อ้างใน สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์, หลักรัฐประศาสนศาสตร์ แนวคิดและทฤษฎี, 
พิมพ์ครั้งท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เวิลด์เทรด ประเทศไทย, 2548), หน้า 205-206. 
  9 วรรณภา ลือกิตินันท์, “แนวทางการสร้างองค์กรสุขภาวะในบริษัทข้ามชาติ:กรณีศึกษาบริษัท
อุตสาหกรรมการผลิตในภาคตะวันออก”, วารสารวิทยาการจัดการ: 7. 

 
 

 

บริหารหรือบุคลากรยังขาดความเข้าใจในวิธีการ และการบริหารความขัดแย้งซึ่งบางครั้งอาจจะไม่
ปรากฏอย่างเป็นรูปธรรม แต่ปรากฏให้เห็นอยู่เนือง ๆ เป็นต้น ดังนั้น การใช้ค าว่า องค์กรแห่งสุขภาวะ
หรือองค์กรแห่งความสุขอาจจะไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของคนไทยมากนัก แม้ว่าจะประยุกต์ใช้
แนวคิดตามโลกตะวันตกเพราะแนวคิดที่ยังไม่สอดรับกับการนิยามความสุขแบบองค์รวมจากบุคลากร
ในองค์กรนั้น ๆ อย่างมีส่วนร่วมของทุก ๆ คนเพื่อแสวงหาเป้าหมายร่วมกันจนกลายเป็นเป้าหมายที่
กลืนกลายไปด้วยวัฒนธรรม วิถีปฏิบัติตนเอง และการปรับตัวสู่โหมดความสุขขององค์กรที่มีบุคลากร
เป็นหัวใจที่ส าคัญในการขับเคลื่อนองคาพยพเพื่อสร้างดุลยภาพของครอบครัวแห่งความสุขเดียวกัน
ต่อไป 
 
แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงการเปลี่ยนแปลง 
 ทศวรรษที่ผ่านมาการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้ที่มีประสิทธิภาพมี
จ านวนมาก แต่มีแนวคิดทฤษฎีหนึ่งที่ได้รับการยอมรับและกล่าวถึงกันมากคือ  “ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง” (Transformational Leadership) ซึ่งมีงานวิจัยนับหมื่น ๆ เร่ืองที่สนับสนุนทฤษฎีนี้ใน
ทั่วโลกและยืนยันว่า ทฤษฎีสามารถน าไปประยุกต์ได้ใช้ได้ และสามารถพัฒนาภาวะผู้น านี้ได้ในทุก
องค์การ และในประเทศต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์การที่อยู่ในอเมริกา ยุโรป หรือในเอเชีย ส าหรับใน
เอเชีย มีการศึกษาวิจัยในองค์การธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่โดยเฉพาะในประเทศ
ญี่ปุ่น ฮ่องกง สิงคโปร์ และในประเทศไทยพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงนี้มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
ขององค์การ ผลการปฏิบัติงาน ทั้งของกลุ่ม และของผู้ใต้บังคับบัญชา เจตคติต่อการท างาน ความพึง
พอใจในการท างาน ความผูกพันต่อองค์การ พฤติกรรมความเป็นพลเมืองดี  (Organizational 
Citizenship Behavior : OCB) รวมถึงการพัฒนาบุคลากรในองค์การ และตัวแปรหรือปัจจัย อ่ืน ๆ   
อีกมากมาย ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง10 
  ภาวะผู้น าเป็นปฏิสัมพันธ์ของบุคคลที่มีความแตกต่างกันในด้านอ านาจ ระดับแรงจูงใจ     
และทักษะเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายร่วมกัน ซึ่งเกิดได้ใน 3  ลักษณะ คือ 
                1. ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน  (Transactional Leadership) เป็นปฏิสัมพันธ์ที่ผู้น า
ติดต่อกับผู้ตามเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชนซ์ึ่งกันและกัน ผู้น าจะใช้รางวัลเพื่อตอบสนองความต้องการ
และเพื่อแลกเปลี่ยนกับความส าเร็จในการท างาน ถือว่าผู้น าและผู้ตามมีความต้องการ อยู่ในระดับขั้น
แรกตามทฤษฎีความต้องการล าดับขั้นของมาสโลว์ (Maslow’s Need Hierarchy Theory) 
                2. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ผู้น าและผู้ตามมี
ปฏิสัมพันธ์กันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพทั้งสองฝ่าย คือเปลี่ยนผู้ตามไปเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง และเปลี่ยนผู้น าการเปลี่ยนแปลงไปเป็นผู้น าแบบจริยธรรม กล่าวคือ ผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงจะตระหนักถึงความต้องการของผู้ตามและจะกระตุ้นตามให้เกิดความส านึกและยกระดับ
ความต้องการขอผู้ตามให้สูงขึ้นตามล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์และท าให้ผู้ตามเกิดจิตส านึก
                                                           
 10 รัตติกรณ์ จงวิศาล , ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง , [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล : https://sites. 
google.com/site/mbakrabi/phawa-phuna-laea-kar-brihar-kar-peliynpaelng [2 เมษายน 2560]. 
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ความต้องการขอผู้ตามให้สูงขึ้นตามล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์และท าให้ผู้ตามเกิดจิตส านึก
                                                           
 10 รัตติกรณ์ จงวิศาล , ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง , [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล : https://sites. 
google.com/site/mbakrabi/phawa-phuna-laea-kar-brihar-kar-peliynpaelng [2 เมษายน 2560]. 
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               3. ภาวะผู้น าแบบจริยธรรม (Moral Leadership) ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนเป็น
ผู้น าแบบจริยธรรมอย่างแท้จริงเมื่อได้ยกระดับความประพฤติและความปรารถนาเชิงจริยธรรมของผู้น า
และผู้ตามให้สูงขึ้น ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งสองฝ่าย สร้างจิตส านึกให้ผู้ตามเกิดความต้องการใน
ระดับขั้นที่สูงกว่าเดิมตามล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ หรือระดับการพัฒนาจริยธรรมของ  
โคลเบิร์กแล้วจึงด าเนินการเปลี่ยนสภาพท าให้ผู้น าและผู้ตามไปสู่จุดมุ่งหมายที่สูงขึ้น11 
 ความแตกต่างระหว่างผู้น าแบบรักษาการณ์ และผู้น าเชิงปฏิรูป โดยกล่าวว่า ผู้น าแบบ
รักษาการณ์จะจงใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามระดับที่คาดหวังไว้ ด้วยการช่วยเหลือให้พวกเขา
บรรลุเป้าหมาย และสร้างความเข้าใจว่าความต้องการและรางวัลที่พวกเขาต้องการจะถูกเชื่อมโยงกับ
ความส าเร็จของเป้าหมายอย่างไร ดังนั้นความเป็นผู้น าแบบรักษาการณ์จะถูกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 
ความเป็นผู้น าแบบแลกเปลี่ยน ซึ่งความเป็นผู้น าในลักษณะนี้จะผูกพันอย่างใกล้ชิดกับทฤษฎีความเป็น
ผู้น าเชิงเส้นทางเป้าหมาย ทฤษฎีความเป็นผู้น าตามสถานการณ์ อ่ืนที่ได้กล่าวมาแล้วจะเป็นวิธี
การศึกษาความเป็นผู้น ารักษาการณ์ด้วย ในทางตรงกันข้ามผู้น าเชิงปฏิรูปจะจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้
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พิจารณาส่วนบุคคลภายใน12 
 จากการวิเคราะห์การพัฒนาการศึกษาภาวะผู้น าในช่วงเวลาต่าง ๆ ข้างต้น จะเห็นได้ว่า
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พฤติกรรมผู้น า หรือสไตล์ความเป็นผู้น าที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ก็จะมีสภาพการณ์ที่แตกต่าง
กันตามแนวคิดของแต่ละทฤษฎีส่วนการศึกษาภาวะผู้น าเชิงปฏิรูป หรือภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงนั้น
เป็นแนวทางที่ผู้น ามุ่งพัฒนาผู้ตามให้เป็นผู้ที่มีจิตส านึกอันสูงส่งเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือในการ
สร้างสรรค์ความสามารถในการแข่งขันขององค์กรภายใต้สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  
และมุ่งไปสู่การบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันทั้งของผู้น าและของผู้ตาม 
 ผู้น าเชิงการเปลี่ยนแปลงจะสร้างวิสัยทัศน์ของสิ่งที่องค์กรควรจะเป็นสร้างความผูกพันต่อ
วิสัยทัศน์นั้นทั่วทั้งองค์กร และสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งองกรที่สนับสนุนวิสัยทัศน์ องค์ประกอบ
ที่ส าคัญของกระบวนการปฏิรูปมีหลายอย่างคือ  
                                                           
 11 Burns, Leadership, ประเสริฐ  สมพงษ์ ธรรม , ภาวะ ผู้น า , [ออนไลน์ ], แหล่ งข้อมู ล  : 
http://kanha-boss.blogspot.com/2011/07/transformational-leadership.html  [2 เมษายน 2560]. 
  12 Bernard M. Bass, อ้ า ง ใน  ส ม ย ศ  น าวี ก า ร , ก ารบ ริห ารแล ะพ ฤ ติ ก รรม อ งค์ ก าร ,  
(กรุงเทพมหานคร: ผู้จัดการ, 2540), หน้า 188. 

 
 

 

  1. การสร้างวิสัยทัศน์ (Visioning) คือ ความสามารถของผู้น าที่จะสร้างวิสัยทัศน์หรือ
มองอนาคตขององค์กรอย่างชัดเจน การสร้างวิสัยทัศน์อาจจะมีรูปแบบมากกว่าหนึ่งอย่าง แทนที่จะ
เรียกร้องให้บุคคลทุกคนภายในองค์กรมุ่งไปตามแผนที่เส้นทางวิสัยทัศน์ของผู้น า ผู้น าเชิงปฏิรูปอาจจะ
พยายามให้บุคคลแต่ละคนมีวิสัยทัศน์ของเขาเอง ดังที่ ผู้บริหารคนหนึ่งได้กล่าวว่า ผู้น ารับผิดชอบไม่
เพียงแต่การมีวิสัยทัศน์เท่านั้น แต่จะต้องรับผิดชอบกระบวนการของการสร้างวิสัยทัศน์ทั่วทั้งองค์กร 
อีกด้วย 
   2. การสร้างค่านิยม (Valuing) คือ ผู้น าจะก าหนดค่านิยมพื้นฐานของการปฏิรูปองค์กร
ขึ้นมา ค่านิยมเหล่านี้จะถูกใช้เป็นแบบจ าลองโดยผู้น า และได้ถูกยึดถือไว้อย่างสม่ าเสมอเมื่อผู้น าและ  
ผู้ตามมุ่งที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ ค่านิยม พฤติกรรมของผู้น าจะถูกรู้สึกทั่วทั้งองค์กร และมุ่งไปสู่การปฏิบัติ
ทั่วทั้งองค์กรด้วย 
  3. การถ่ายทอดและการบันดาลใจ (Articulating and Inspiring)  คือ ความสามารถ
ของผู้น าในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ให้เป็นถ้อยค าเชิงปฏิบัติที่เห็นได้ชัด และมีคุณสมบัติที่เร้าใจผู้ตาม 
หรือท าให้พวกเขาต้องการร่วมทีมงาน 
  4. การกระจายอ านาจและการติดต่อสื่อสาร (Empowering and Communication) 
หัวใจของความเป็นผู้น าเชิงปฏิรูปคือ ความสามารถของผู้น าที่จะบันดาลความเชื่อของผู้ตามว่าพวกเขา
สามารถมีส่วนช่วยอย่างส าคัญต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ ซึ่งจะเก่ียวพันกับการกระจายอ านาจให้แก่ผู้ตาม
ด้วยการให้พวกเขามีความรู้สึกว่าตัวพวกเขามีคุณค่า และช่วยให้พวกเขาได้ใช้ขีดความสามารถส่วน
บุคคลอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะเผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ ผู้น าจะพัฒนาผู้ตามด้วยการแก้ปัญหาร่วมกัน 
และการมอบหมายงานซึ่งจะช่วยให้ผู้ตามมีความเชื่อมั่นตนเองสูงขึ้น การกระจายอ านาจจะถูก
สนับสนุนด้วยความเต็มใจของผู้น าที่จะท างานร่วมกัน13 
  กล่าวได้ว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีนักวิชาการ นักวิจัยศึกษาอย่างจริงจังเมื่อไม่มานาน
มานี้ท าให้การขยายตัวของวุฒิปัญญาทางทฤษฎีได้รับความสนใจอย่างมากต่อกระบวนทัศน์ทาง
คุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้น า นอกจากนี้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงนี้ยังมีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
ขององค์กรของผู้ใต้บังคับบัญชา เจตคติต่อการท างาน ความพึงพอใจในการท างาน ความผูกพันต่อ
องค์กร พฤติกรรมความเป็นพลเมืองดี เพราะฉะนั้น ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะมีการเรียกไปใน
หลายชื่อ เช่น ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership)  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
(Transformational Leadership) และภาวะผู้น าแบบจริยธรรม (Moral Leadership) แต่ถึงอย่างไร
ก็ตามภาวะผู้น าที่น าเสนอมาย่อมแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการสร้างและพัฒนาให้
องค์กรเป็นองค์กรแห่งความสุขอย่างไม่ยากนักแต่ก็ต้องอาศัยภาวะผู้น าที่มุ่งเน้นการสร้างวิสัยทัศน์ให้
องค์กรเป็นองค์กรแห่งความสุข การสร้างค่านิยมให้กับบุคลากรมองเห็นคุณค่าของความสุขอย่าง
แท้จริง การถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาและแรงบันดาลใจที่มุ่งส่งเสริมความสุขร่วมกัน และการ
กระจายอ านาจและการติดต่อสื่อสารให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรโดยมีเป้าหมายร่วมกัน 
 
                                                           
  13 สมยศ นาวีการ, การบริหารและพฤติกรรมองค์การ, หน้า 225-226. 
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และการมอบหมายงานซึ่งจะช่วยให้ผู้ตามมีความเชื่อมั่นตนเองสูงขึ้น การกระจายอ านาจจะถูก
สนับสนุนด้วยความเต็มใจของผู้น าที่จะท างานร่วมกัน13 
  กล่าวได้ว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีนักวิชาการ นักวิจัยศึกษาอย่างจริงจังเมื่อไม่มานาน
มานี้ท าให้การขยายตัวของวุฒิปัญญาทางทฤษฎีได้รับความสนใจอย่างมากต่อกระบวนทัศน์ทาง
คุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้น า นอกจากนี้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงนี้ยังมีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
ขององค์กรของผู้ใต้บังคับบัญชา เจตคติต่อการท างาน ความพึงพอใจในการท างาน ความผูกพันต่อ
องค์กร พฤติกรรมความเป็นพลเมืองดี เพราะฉะนั้น ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะมีการเรียกไปใน
หลายชื่อ เช่น ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership)  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
(Transformational Leadership) และภาวะผู้น าแบบจริยธรรม (Moral Leadership) แต่ถึงอย่างไร
ก็ตามภาวะผู้น าที่น าเสนอมาย่อมแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการสร้างและพัฒนาให้
องค์กรเป็นองค์กรแห่งความสุขอย่างไม่ยากนักแต่ก็ต้องอาศัยภาวะผู้น าที่มุ่งเน้นการสร้างวิสัยทัศน์ให้
องค์กรเป็นองค์กรแห่งความสุข การสร้างค่านิยมให้กับบุคลากรมองเห็นคุณค่าของความสุขอย่าง
แท้จริง การถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาและแรงบันดาลใจที่มุ่งส่งเสริมความสุขร่วมกัน และการ
กระจายอ านาจและการติดต่อสื่อสารให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรโดยมีเป้าหมายร่วมกัน 
 
                                                           
  13 สมยศ นาวีการ, การบริหารและพฤติกรรมองค์การ, หน้า 225-226. 
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วิเคราะห์การสร้างและการพัฒนาองค์กรท้องถิ่นแห่งความสุข 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยมีจ านวนเกือบ 7.855 แห่ง และมีจ านวนบุคลากร
เกือบ ๆ 200,000 คน ที่ปฏิบัติหน้าที่กระจายกันอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งจากการส ารวจแนวนโยบาย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพบ นโยบายการสร้างความสุขให้กับบุคลากรอย่างเต็มรูปแบบน้อย
มาก อาจจะเป็นเพราะส่วนมากบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปในส่วนของข้าราชการประจ ามากกว่า
ข้าราชการการเมืองท าให้ไม่มีความจ าเป็นต้องมีนโยบายหรือกลไกการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขใด ๆ 
ในขณะเดียวกันเรามักจะพบสถานการณ์ความขัดแย้ง ความเครียด ความอึดอัดขัดใจในบางบริบทของ
คนปฏิบัติงานในองค์กรท้องถิ่นบางองค์กรก็มีปัญหาเชิงระบบการท างาน หลายองค์กรจะมีการให้
เงินเดือนหรือค่าตอบแทนที่น้อยเกินไป บุคลากรในองค์กรบางท่านเกิดความเบื่อหน่ายในการ
ปฏิบัติงานที่ต้องรับผิดชอบ ส่งผลให้เกิดความเครียดสะสม ตลอดจนมีความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานก็
ยิ่งสร้างความทุกข์ยิ่งขึ้น บางองค์กรก็จะมีหัวหน้าคอยจับผิดพนักงาน และในหลายๆองค์กรจะมีลูกจ้าง 
ก็ไม่สามารถจัดหาสวัสดิการให้เพียงพอหรือไม่สามารถจะเบิกค่าเหล่านั้นได้ เช่น อุบัติเหตุ เจ็บป่วย 
เป็นต้น ดังนั้น ผู้น าองค์กรท้องถิ่นในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดควรมีกลไก หรือกระบวนการสร้างและ
พัฒนาองค์กรท้องถิ่นแห่งความสุขได้ด้วยปัจจัย 4 ประการ ดังต่อไปนี้ 
 1. การสร้างวิสัยทัศน์  
  ความต้องการเน้นย้ าถึงทิศทางการด าเนินกิจกรรมภายในองค์กรที่ภาวะผู้น าได้ตระหนักและ
เห็นคุณค่าของบุคลากรในฐานะผู้ปฏิบตัิงานย่อมมีความเครียด ความเศร้า ความร้อนรุ่มใจ ขาดก าลังใจ 
เป็นต้นในขณะท างาน แต่หากภาวะผู้น าเห็นที่จะแก้ไขปัญหาและพัฒนาบุคลากรให้มีก าลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณภาพก็จะต้องมีนโยบายที่ว่าด้วยการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข พร้อมกัน
จะต้องสื่อสารกลไกต่าง ๆ ไปยังบุคลากรทั่วทั้งองค์กรให้สามารถรับรู้และร่วมกันขับเคลื่อนกลไกต่าง ๆ 
ที่ถูก าหนดขึ้นมาให้กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งแน่นอนว่า การมองอย่างมีวิสัยทัศน์ดังที่กล่าวมา
ย่อมสะท้อนถึงคุณภาพของภาวะผู้น าที่มองเห็นบุคลากร เป็นมนุษย์ และมองมนุษย์กลายเป็น
ทรัพยากรที่มีคุณค่ามากกว่าแรงงานส าหรับขุดศักยภาพเพื่อแสวงหาก าไรให้กับองค์กร เพราะฉะนั้น 
วิสัยทัศน์ของผู้น าจะถูกแปลสภาพเป็นกลไกต่าง ๆ และถูกก าหนดแนวทางเพื่อการแสดงออกถึง
พฤติกรรมและกิจกรรมต่าง ๆ จนกลายเป็นองค์กรแห่งความสุขได้อันเป็นเป้าหมายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
  2. การสร้างค่านิยม  
  การปฏิบัติของบุคลากรหลายหน่วยงานมิได้ยึดโยงไปด้วยการใช้ชีวิตแบบผ่อนปรน หรือยึด
หยุ่นต่อกัน กลับเร่งรีบ และมุ่งการท างานให้ส าเร็จมากกว่ามองถึงความรู้สึกของเพื่อนร่วมงานหรือ
ลูกน้อง แต่กระนั้น การสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่เรียกว่า วัฒนธรรมแห่งความสุขจะเกิดขึ้นก็ด้วยการให้
อภัย การมีเมตตามีความรัก และความผูกพันต่อองค์กรมากกว่าสิ่งอ่ืน ๆ ใด เพราะการมอบความรัก
ให้กับองค์กรผู้นั้นหรือบุคลากรจะไม่กล้าที่จะสร้างความเสื่อมเสียต่อองค์กรอย่างแน่นอน รวมทั้งจะไม่
ท าลายชื่อเสียงขององค์กรไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพราะฉะนั้น การสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่ง
ความสุข ฝ่ายผู้น าการบริหารองค์กรจะต้องระบุถึงพฤติกรรมที่องค์กรยอมรับว่าน าไปสู่ความสุขของ

 
 

 

บุคลากรได้ ต้องระบุพฤติกรรมที่สังคมหรือชุมชนไม่ต้องการให้บุคลากรมีพฤติกรรมเช่นนั้นอย่าง
เด็ดขาด รวมทั้งการโยกย้ายแผนกงานทีต่นเองถนัดและมีความสขุในการท างานแผนกใหม่ๆ ให้เกิดการ
เรียนรู้สิ่งใหม่ลดความจ าเจ และเพิ่มวิถีชีวิตที่เป็นโจทย์ของบุคลากรมากยิ่งขึ้นด้วยการสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้กลายเป็นค่านิยมส าหรับทุก ๆ คน สามารถยึดถือและปฏิบัติตามได้ 
  3. การถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาและแรงบันดาลใจ  
  กิจกรรมที่มีผลต่อการสร้างและพัฒนาองค์กรแห่งความสุขจะต้องเกิดขึ้นเป็นระยะ ๆ ตลอด
ทั้งปีเพื่อการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน และหัวหน้างานซึ่งส่วนมากในรูปของบริษัทจะมี
การทัศนศึกษาและการท่องเที่ยวเป็นส าคัญแต่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจะมีอุปสรรคเรื่ อง
งบประมาณแต่ก็สามารถจัดกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องเช่น กิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดในช่วง
ปลายเดือนของทุก ๆ เดือน กิจกรรมอาสาพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชนโดยการออกพื้นที่ร่วมกันทั้งหมด 
กิจกรรมกีฬาในองค์กร กิจกรรมแลกงานแลกความสุข กิจกรรมฮีโร่ในดวงใจ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรม
เหล่านี้ก็ข้ึนอยู่กับแต่ละองค์กรดูแล้วมีความเหมาะสมกับโอกาสและเวลา รวมทั้งอุปนิสัยของบุคคลเป็น
ส าคัญที่ถ่ายทอดก าลังใจให้แก่กันไปยังตัวบุคลากรเป็นหลัก เพราะฉะนั้น การสร้างและพัฒนาองค์กร
แห่งความสุขทุก ๆ คนในองค์กรจะต้องมีส่วนร่วมแสดงออกถึงพฤติกรรมที่เป็นบรรทัดฐานร่วมกันและ
สร้างเงื่อนไขที่มีผลต่อการยอมรับหลักการดังกล่าวให้จนกว่าจะเกิดความสามัคคีกันในองค์กร 
  4. การกระจายอ านาจและการติดต่อสื่อสาร  
  ความสุขของบุคลากรในองค์กรต่าง ๆ เกิดจากการท างานที่มีความอิสระมากที่สุด เพราะ
หัวหน้างานไม่ต้องคอยมาจับผิด มาชี้แนะบ่นพึมพ าไปต่าง ๆ นานา หากองค์กรใดเจอสถานการณ์
ดังกล่าวเชื่อแน่ว่าไม่นานท่านจะต้องลาออกจากองค์กรนั้นที่ทนกับสภาพ เดิม ๆ มิได้ รวมทั้ง         
การท างานไม่มีอะไรตื่นเต้นหรือไม่มีงานท้าทายก็จะท าให้ชีวิตในการท างานเกิดความน่าเบื่อ ไร้ก าลังใจ
และเรี่ยวแรงในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ออกมา เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเร่ืองของอ านาจใน
การตัดสินใจของบุคลากรในต าแหน่งต่าง ๆ  ที่ปฏิบัติงานแล้วไม่สามารถจะตัดสินใจอะไรได้            
ซึ่งส่วนมากจะเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในตัวเองสูงอยู่แล้ว เพราะฉะนั้น ภาวะผู้น าจะต้อง
มองเห็นศักยภาพในการท างานและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรอย่างเท่าทันมากที่สุดด้วยการ
มอบหมายภาระงานพร้อมทั้งมอบอ านาจในการตัดสินใจในเร่ืองที่ไม่ส าคัญมากนัก หากมีความส าคัญ 
ก็ค่อยปรึกษาเป็นกรณี ๆ ไป เช่น การจัดตั้งทีมงานส าหรับการแก้ไขปัญหาบางประการจะต้องมอบ
อ านาจในการแก้ไขไปกับหัวหน้าทีมในการจัดการทั้งหมด ผู้น าในองค์มีบทบาทในการช่วยเหลือเพียง
เล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งลักษณะดังกล่าวจะเป็นการมอบอ านาจในการตัดสินใจที่มีความภาคภูมิใจในการ
ปฏิบัติงานของตนเองมากกว่าหัวหน้าออกค าสั่งและตนเองปฏิบัติตามจนกลายเป็นผลงานของหัวหน้า
งานเสีย นอกจากนี้การติดต่อสารสื่อไปยังบุคลากรภายในก็ย่อมเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้ทราบถึงการ
สร้างและการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขอย่างทั่วถึงและเป็นแนวทางเดียวกันทั้งหมด 
  กล่าวได้ว่า การสร้างและการพัฒนาองค์กรท้องถิ่นแห่งความสุข โดยเฉพาะองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หากมองในแง่ร้ายจะพบว่า ท้องถิ่นน้อยมากที่จะมองถึงความสุขของบุคลากร และมี
องค์กรท้องถิ่นน้อยมากที่มีนโยบายการสร้างความสุขให้กับบุคลากรด้วยเช่นกันท าให้บุคลากรยังคง
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บุคลากรได้ ต้องระบุพฤติกรรมที่สังคมหรือชุมชนไม่ต้องการให้บุคลากรมีพฤติกรรมเช่นนั้นอย่าง
เด็ดขาด รวมทั้งการโยกย้ายแผนกงานทีต่นเองถนัดและมีความสขุในการท างานแผนกใหม่ๆ ให้เกิดการ
เรียนรู้สิ่งใหม่ลดความจ าเจ และเพิ่มวิถีชีวิตที่เป็นโจทย์ของบุคลากรมากยิ่งขึ้นด้วยการสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้กลายเป็นค่านิยมส าหรับทุก ๆ คน สามารถยึดถือและปฏิบัติตามได้ 
  3. การถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาและแรงบันดาลใจ  
  กิจกรรมที่มีผลต่อการสร้างและพัฒนาองค์กรแห่งความสุขจะต้องเกิดขึ้นเป็นระยะ ๆ ตลอด
ทั้งปีเพื่อการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน และหัวหน้างานซึ่งส่วนมากในรูปของบริษัทจะมี
การทัศนศึกษาและการท่องเที่ยวเป็นส าคัญแต่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจะมีอุปสรรคเรื่ อง
งบประมาณแต่ก็สามารถจัดกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องเช่น กิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดในช่วง
ปลายเดือนของทุก ๆ เดือน กิจกรรมอาสาพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชนโดยการออกพื้นที่ร่วมกันทั้งหมด 
กิจกรรมกีฬาในองค์กร กิจกรรมแลกงานแลกความสุข กิจกรรมฮีโร่ในดวงใจ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรม
เหล่านี้ก็ข้ึนอยู่กับแต่ละองค์กรดูแล้วมีความเหมาะสมกับโอกาสและเวลา รวมทั้งอุปนิสัยของบุคคลเป็น
ส าคัญที่ถ่ายทอดก าลังใจให้แก่กันไปยังตัวบุคลากรเป็นหลัก เพราะฉะนั้น การสร้างและพัฒนาองค์กร
แห่งความสุขทุก ๆ คนในองค์กรจะต้องมีส่วนร่วมแสดงออกถึงพฤติกรรมที่เป็นบรรทัดฐานร่วมกันและ
สร้างเงื่อนไขที่มีผลต่อการยอมรับหลักการดังกล่าวให้จนกว่าจะเกิดความสามัคคีกันในองค์กร 
  4. การกระจายอ านาจและการติดต่อสื่อสาร  
  ความสุขของบุคลากรในองค์กรต่าง ๆ เกิดจากการท างานที่มีความอิสระมากที่สุด เพราะ
หัวหน้างานไม่ต้องคอยมาจับผิด มาชี้แนะบ่นพึมพ าไปต่าง ๆ นานา หากองค์กรใดเจอสถานการณ์
ดังกล่าวเชื่อแน่ว่าไม่นานท่านจะต้องลาออกจากองค์กรนั้นที่ทนกับสภาพ เดิม ๆ มิได้ รวมทั้ง         
การท างานไม่มีอะไรตื่นเต้นหรือไม่มีงานท้าทายก็จะท าให้ชีวิตในการท างานเกิดความน่าเบื่อ ไร้ก าลังใจ
และเรี่ยวแรงในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ออกมา เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเร่ืองของอ านาจใน
การตัดสินใจของบุคลากรในต าแหน่งต่าง ๆ  ที่ปฏิบัติงานแล้วไม่สามารถจะตัดสินใจอะไรได้            
ซึ่งส่วนมากจะเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในตัวเองสูงอยู่แล้ว เพราะฉะนั้น ภาวะผู้น าจะต้อง
มองเห็นศักยภาพในการท างานและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรอย่างเท่าทันมากที่สุดด้วยการ
มอบหมายภาระงานพร้อมทั้งมอบอ านาจในการตัดสินใจในเร่ืองที่ไม่ส าคัญมากนัก หากมีความส าคัญ 
ก็ค่อยปรึกษาเป็นกรณี ๆ ไป เช่น การจัดต้ังทีมงานส าหรับการแก้ไขปัญหาบางประการจะต้องมอบ
อ านาจในการแก้ไขไปกับหัวหน้าทีมในการจัดการท้ังหมด ผู้น าในองค์มีบทบาทในการช่วยเหลือเพียง
เล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งลักษณะดังกล่าวจะเป็นการมอบอ านาจในการตัดสินใจที่มีความภาคภูมิใจในการ
ปฏิบัติงานของตนเองมากกว่าหัวหน้าออกค าสั่งและตนเองปฏิบัติตามจนกลายเป็นผลงานของหัวหน้า
งานเสีย นอกจากนี้การติดต่อสารสื่อไปยังบุคลากรภายในก็ย่อมเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้ทราบถึงการ
สร้างและการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขอย่างทั่วถึงและเป็นแนวทางเดียวกันทั้งหมด 
  กล่าวได้ว่า การสร้างและการพัฒนาองค์กรท้องถิ่นแห่งความสุข โดยเฉพาะองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หากมองในแง่ร้ายจะพบว่า ท้องถิ่นน้อยมากที่จะมองถึงความสุขของบุคลากร และมี
องค์กรท้องถิ่นน้อยมากที่มีนโยบายการสร้างความสุขให้กับบุคลากรด้วยเช่นกันท าให้บุคลากรยังคง
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เผชิญกับความทุกข์ร้อนเพราะการปฏิบัติงาน เพราะเพื่อนร่วมงาน เพราะหัวหน้างานที่ไม่เข้าใจ
พฤติกรรมของบุคลากรแสดงออกมาได้จึงเกิดความขัดแย้งกันบ้ าง การข่มขู่กันบ้าง การทะเลาะ
ผลประโยชน์เชิงอ านาจหน้าที่กันบ้าง เป็นต้น จนยากที่จะกลายเป็นองค์กรแห่งความสุข แต่ถึงอย่างไร
ก็ตาม การสร้างและการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขก็อยู่เพียงจิตวิญญาณของภาวะผู้น าในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์และมองเห็นเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อองค์กร
จึงต้องมีการระบุวิสัยทัศน์การสร้างและพัฒนาองค์กรท้องถิ่นแห่งความสุขภายใต้บริบทการอยู่ร่วมกัน 
การสร้างและพัฒนาค่านิยมร่วมกันที่สามารถยึดและปฏิบัติตามกัน เช่น การไหว้ การทักทายต่อกัน 
การไม่โกรธในทุกสถานการณ์ การไม่ถือสาหาความในขณะเพื่อนร่วมงานกระท าผิดเพียงเล็กน้อย    
เป็นต้น หรือมีพฤติกรรมในองค์กรเป็นแบบฉบับเดียวกันทั่วทั้งองค์กรจะช่วยให้ลดพฤติกรรมความ
ขัดแย้งลงไป ดังนั้น การก าหนดวัฒนธรรมเรียบร้อยแล้วให้มีกลไกการถ่ายทอดแนวทางการพัฒนา
องค์กรแห่งความสุข และสร้างแรงบันดาลใจในการแสดงตัวตนตามพฤติกรรมที่มีค่านิยมคอยควบคุม
และก าหนด และการกระจายอ านาจให้มีโอกาสแสดงผลการปฏิบัติงานหนึ่งที่สามารถน าไปสู่
ความส าเร็จเชิงรูปธรรมอันหมายถึงก าลังใจของอ านาจที่ตนเองได้ตัดสินใจลงไปและการติดต่อสื่อสาร
ภายในให้สามารถรับทราบและรับรู้ถึงกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรอย่างทั่วถึงมากที่สุด เพราะฉะนั้น 
แนวทางทั้ง 4 ประการที่กล่าวหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถท าให้บุคลากรมีความตระหนัก
และเห็นคุณค่าจนไปสู่การปฏิบัติตนเองให้มีความสุข สู่การสร้างสถานที่ให้กลาย เป็นสถานที่แห่ง
ความสุข และชุนชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงก็พลอยมีความสุขในการท างานของบุคลากรในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ 
 
บทสรุป 
   การศึกษาภาวะผู้น ากับการสร้างและการพัฒนาองค์กรท้องถิ่นแห่งความสุขท าให้เห็นว่าการ
มุ่งเน้นความส าเร็จของงานมากกว่าการสร้างและการพัฒนาองค์กรท้องถิ่นแห่งความสุขมิได้มีผลดีต่อ
การปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเห็นได้ชัดท าให้องค์กรต่าง ๆ หันมาสนใจต่อประเด็นขององค์กรแห่ง
ความสุขมากยิ่งโดยเริ่มจากภาวะผู้น าที่จะต้องมีบทบาทหลักในการก าหนดวิสัยทัศน์ให้กับองค์กรใน
ฐานะผู้บังคับบัญชา แต่กระนั้นการท าให้องค์กรกลายเป็นองค์กรแห่งความสุขก็ใช่ว่าจะเนรมิตได้ง่าย ๆ 
ต่างก็ต้องมี อุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับบุคลากร เช่น  ระบบการท างานขององค์กร 
ความสามารถกับเงินเดือนไม่สอดคล้องกัน หรือท างานมานานแต่เงินเดือนไม่ขึ้น บทบาทหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ ที่มีความจ าเจ รับแต่ค าสั่งไม่ค่อยได้แสดงความคิดเห็นแต่ประการใด ความสัมพันธ์ระหว่าง
เพื่อนร่วมงานและเจ้านาย ซึ่งหากท างานผิดจะว่ากล่าวรุนแรง แต่ไม่เคยชื่นชมเมื่องานส า เร็จ       
คอยจับผิดอยู่ตลอดเวลา และสิทธิประโยชน์และผลตอบแทนอ่ืน ๆ เช่น ไม่มีค่าท างานล่วงเวลา       
ค่าเจ็บป่วย เกิดอุบัติเหตุ ไม่สามารถเบิกได้ เป็นต้น 
 การสร้างและการพัฒนาองค์กรท้องถิ่นแห่งความสุขเพิ่งมีกระแสเมื่อไม่นานมานี้ที่ท าให้
องค์กรเห็นความส าคัญและตระหนักถึงภาระหน้าที่ของภาวะผู้น าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้
นักวิชาการเสนอแนวคิดที่เรียกว่า องค์กรสุขภาวะหรือ Happy Workplace ประกอบด้วย 8 ประการ 

 
 

 

ได้แก่ องค์กรสุขภาวะหรือ Happy Workplace ได้แก่  1) Happy Body สุขภาพดี 2) Happy Heart 
มีน้ าใจเอ้ืออาทรต่อกัน 3) Happy Relaxation ความสนุกสนานผ่อนคลาย 4) Happy Brain ศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ 5) Happy Soul มีคุณธรรมและศีลธรรมในการด าเนินชีวิต 
6) Happy Money มีเงินรู้จักเก็บรู้จักใช้ไม่เป็นหนี้ 7) Happy Family มีครอบครัวอบอุ่นและมั่นคง 
และ 8) Happy Society สังคมดีมีความรัก ความสามัคคีต่อชุมชนที่ตนท างานซึ่งมี เป้าหมาย            
3 ประการ คือ ท าให้คนท างานมีความสุข ที่ท างานน่าอยู่ และชุมชนสมานฉันท์ 
  จากอุปสรรค ปัญหาและแนวทางการสร้างและพัฒนาองค์กรท้องถิ่นแห่งความสุขที่มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับมากที่สุดท าให้แนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้น าได้อธิบายไว้อย่างชัดแจ้งว่า 
หากภาวะผู้น าสามารถมีอิทธิพลต่อบุคลากรในองค์กรย่อมที่จะท าให้เป้าหมายเป็นไปตามสิ่งที่ต้องการ
ได้ไม่ยากนักด้วยการสร้างวิสัยทัศน์ให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งความสุข การสร้างค่านิยมให้กับบุคลากร
มองเห็นคุณค่าของความสุขอย่างแท้จริงการถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาและแรงบนัดาลใจที่มุ่งสง่เสริม
ความสุขร่วมกัน และการกระจายอ านาจและการติดต่อสื่อสารให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรโดยมี
เป้าหมายร่วมกัน เพราะฉะนั้น ผู้เขียนจึงมีข้อเสนอแนะไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการสร้าง
และพัฒนาองค์กรท้องถิ่นอันน ามาซึ่งความสุขด้วยการระบุวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวกับความสุขของบุคลากร 
การระบุข้อความที่ต้องการให้บุคลากรยึดถือปฏิบัติได้ง่ายที่เรียกว่า วัฒนธรรมองค์กร การกระจายและ
ประชาสัมพันธ์ถึงวิสัยทัศน์และวัฒนธรรมให้บุคลากรทราบอย่างทั่วถึง สร้างแรงบันดานใจในการยึดถือ
วัฒนธรรมองค์กรอย่างพร้อมเพรียงกัน รวมทั้งการมอบอ านาจในการแบ่งส่วนงานที่จะสร้างความสุขใน
ทีมงานได้ด้วยตนเอง อันรวมไปถึงชุมชนและสังคมรอบนอกที่จะได้รับประโยชน์อีกด้วย 
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ได้แก่ องค์กรสุขภาวะหรือ Happy Workplace ได้แก่  1) Happy Body สุขภาพดี 2) Happy Heart 
มีน้ าใจเอ้ืออาทรต่อกัน 3) Happy Relaxation ความสนุกสนานผ่อนคลาย 4) Happy Brain ศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ 5) Happy Soul มีคุณธรรมและศีลธรรมในการด าเนินชีวิต 
6) Happy Money มีเงินรู้จักเก็บรู้จักใช้ไม่เป็นหนี้ 7) Happy Family มีครอบครัวอบอุ่นและมั่นคง 
และ 8) Happy Society สังคมดีมีความรัก ความสามัคคีต่อชุมชนที่ตนท างานซึ่งมี เป้าหมาย            
3 ประการ คือ ท าให้คนท างานมีความสุข ที่ท างานน่าอยู่ และชุมชนสมานฉันท์ 
  จากอุปสรรค ปัญหาและแนวทางการสร้างและพัฒนาองค์กรท้องถิ่นแห่งความสุขที่มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับมากที่สุดท าให้แนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้น าได้อธิบายไว้อย่างชัดแจ้งว่า 
หากภาวะผู้น าสามารถมีอิทธิพลต่อบุคลากรในองค์กรย่อมที่จะท าให้เป้าหมายเป็นไปตามสิ่งที่ต้องการ
ได้ไม่ยากนักด้วยการสร้างวิสัยทัศน์ให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งความสุข การสร้างค่านิยมให้กับบุคลากร
มองเห็นคุณค่าของความสุขอย่างแท้จริงการถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาและแรงบนัดาลใจที่มุ่งสง่เสริม
ความสุขร่วมกัน และการกระจายอ านาจและการติดต่อสื่อสารให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรโดยมี
เป้าหมายร่วมกัน เพราะฉะนั้น ผู้เขียนจึงมีข้อเสนอแนะไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการสร้าง
และพัฒนาองค์กรท้องถิ่นอันน ามาซึ่งความสุขด้วยการระบุวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวกับความสุขของบุคลากร 
การระบุข้อความที่ต้องการให้บุคลากรยึดถือปฏิบัติได้ง่ายที่เรียกว่า วัฒนธรรมองค์กร การกระจายและ
ประชาสัมพันธ์ถึงวิสัยทัศน์และวัฒนธรรมให้บุคลากรทราบอย่างทั่วถึง สร้างแรงบันดานใจในการยึดถือ
วัฒนธรรมองค์กรอย่างพร้อมเพรียงกัน รวมทั้งการมอบอ านาจในการแบ่งส่วนงานที่จะสร้างความสุขใน
ทีมงานได้ด้วยตนเอง อันรวมไปถึงชุมชนและสังคมรอบนอกที่จะได้รับประโยชน์อีกด้วย 
 
เอกสารอ้างอิง 
ไพรัช วนัสบดีไพศาล . องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace). Potential International 

Center Co., Ltd. 2558.  
รัตติ ก รณ์  จ งวิ ศ าล . ภาวะผู้ น าก าร เป ลี่ ย นแ ป ลง . [ออน ไลน์ ] . แหล่ งข้ อมู ล  : https:// 

sites.google.com/site/mbakrabi/phawa-phuna-laea-kar-brihar-kar-peliynpaelng 
[2 เมษายน 2560]. 

วรรณภา ลือกิตินันท์ . “แนวทางการสร้างองค์กรสุขภาวะในบริษัทข้ามชาติ: กรณีศึกษาบริษัท
อุตสาหกรรมการผลิตในภาคตะวันออก”. วารสารวิทยาการจัดการ. ปีที่ 31. ฉบับที่ 1. 
(มกราคม-มิถุนายน. 2557): 1-15. 

สามารถ บุญรัตน์. “กลยุทธ์การพัฒนาองค์กรแห่งความสุขตามแนวพระพุทธศาสนา”. รายงานสืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ การบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การ
บริหาร ประจ าปี 2559. คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์. 2559.  

สมยศ นาวีการ. การบริหารและพฤติกรรมองค์การ. พิมพ์ครั้งแรก. กรุงเทพมหานคร : ผู้จัดการ, 
2540. 



14	 	 			วารสาร	มจร	นครน่านปริทรรศน์	ปีที่	2	ฉบับที่	1		(มกราคม	-	มิถุนายน	2561) 
 

 

สิรินทร แซ่ฉั่ว. ความสุขในการท างานของบุคลากรเชิงสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเชิง
สร้างสรรค์กลุ่มสื่อและกลุ่มงานสร้างสรรค์เพื่อการใช้งาน. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. คณะ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2553.  

อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล และคณะ , พรธิดา วิเศษศิลปานนท์ และคณะ. สรรสาระองค์กรแห่ง
ความสุข เล่ม 3: แนวคิดและเครื่องมือการขับเคลื่อนงาน. กรุงเทพมหานคร : บริษัท พี.เอ. 
ลีฟวิ่ง จ ากัด, 2557. 

Abraham Maslow, อ้างใน สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์. หลักรัฐประศาสนศาสตร์ แนวคิดและทฤษฎี. พิมพ์
 คร้ังที่ 2. กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เวิลด์เทรด ประเทศไทย, 2548. 
Bernard M. Bass, อ้างใน สมยศ นาวีการ. การบริหารและพฤติกรรมองค์การ . พิมพ์ครั้งแรก . 
 กรุงเทพมหานคร : ผู้จัดการ, 2540. 
Burns, Leadership. ป ระ เส ริ ฐ  ส ม พ งษ์ ธ ร รม . ภ าว ะผู้ น า . [อ อ น ไล น์ ] . แ ห ล่ งข้ อ มู ล  : 
http://kanhaboss. 
  blogspot.com/2011/07/transformational-leadership.html [2 เมษายน 2560]. 
Jobsdb. 5 ปัจจัยที่ท าให้คนท างานไม่มีความสุขกับงานปัจจุบันจากผลส ารวจดัชนีความสุขของ

พนักงานประจ าปี 2558. [ออนไลน์]. แหล่งข้อมูล : https://th.jobsdb.com/th-th/articles/ไม่มี
ความสุขกับงาน  [18 เมษายน 2560]. 

แนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมด้วยระบบการศึกษารูปแบบใหม่ 
Guidelines for Solving Social Problems  

by Using a New Education System 
 

ฐาปกรณ์ อ่วมสถิตย์ 
 Thapakorn Uamsathit  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมู ิ
Rajamangala University of Tecnology Suvarnabhumi 

E-mail: thapakonuamsathit@gmail.com  
 

บทคัดย่อ 

  ค่านิยมและระบบการศึกษาไทยในปัจจุบันควรได้รับการเปล่ียนแปลง โดยการร่วมมือกัน
ระหว่างภาครัฐและเอกชนอย่างจริงจัง ซึ่งผู้ เขียนได้น าเสนอแนวทางการศึกษารูปแบบใหม่            
คือ การศึกษาในหน่วยงาน (เรียนในหน่วยงาน ท างานไปด้วยเรียนไปด้วย) ซึ่งคาดว่าจะสามารถแก้ไข
ปัญหาสังคมได้ คือ ปัญหาการว่างงาน ปัญหาชนชั้นแรงงานขาดแคลน ปัญหาความยากจนมีภาระ
หนี้สินซ้ าเติม ลดการแข่งขันเพื่อผลประโยชน์ของสถานศึกษา และส่งเสริมให้ผู้มีประสบการณ์จริงเป็น
ผู้สอนเต็มรูปแบบ 

ค าส าคัญ :  ปัญหาสังคม; ระบบการศึกษารูปแบบใหม่; หน่วยงาน 
 

  


